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يک رازِ کوچک
سالم، دوست عزيزم

روز اّول مدرســه خوش گذشت؟ کالِس َدرس و معلّم مهربانت را ديدی؟ کتاب ها و 
هم کالسي هايت را دوست داشتی؟ خوش به حالت!

بگذار رازی را برايت بگويم من خيلی از مدرســه رفتن مي ترســيدم. چرا؟ چون فکر 
مي کردم، اگر خانم معلّم ديکته بگويد، من که بَلَد نيستم بنويسم. 

نمي دانستم توي مدرسه ، نوشتن را ياد مي گيرم. نِمي دانستم آن جا يک 
عالمه دوســت پيدا مي کنم. نمي دانستم زنگ تفريح، زنگ ورزش و 

بازي هم داريم. واي که مدرسه چه َقدر خوب است!

                                                                      مهري ماهوتي

• تصویرگر: نرگس دالوري

دوست من



13  ِمهر روز پليس

باباي من ُشجاعه و مهربون
َمنم مي خوام پليس بَِشم مثل اون

14  ِمهر شهادت امام َحسن)ع(

يک کاسه نَذري مي برم
رويَش نوشته، »يا َحسن)ع(«

23  ِمهر روز َعصای سفيد

اگر تو دوستم باشي، 
دنيا برايم روشن تر مي شود.

27  ِمهر  اَربَعين ُحسينی

16 ِمهر روز کودك

مبارکه  مبارك                روز َقشنِگ کودك

26  ِمهر روز ورزش

َخنده، بازي، ورزش             با من بيا نَرمش
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سيب
• سمیرا معتمد جاللي

خورشيد خانم که آمد
صورِت سيب را  بوسيد
لُپ های سيب ُگلی شد
چون که ِخجالت کشيد

کوله
• سمّیه بابایی

يک کوله با باَرش
پُشِت سر باباست

آماده است اآلن
او َهم سفر با ماست

چسبيده به بابا
خوش حال می آيد

تا کربال با ما
هر سال می آيد

 • تصویرگر: مرضیه قوام زاده

شعر
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هر موجود زنده اي که در زمين است، خدا روزِی او را می دهد.
سوره ي هود، آيه ي 6

خدا جان، سالم
َخرگوش هــای بازيگوش اين طرف و آن طرف می روند. دنبال َهويج و 
کاهو می گردند. َزّرافه های َقد بلند با گردن های درازشــان توی جنگل 
َقــَدم می زنند. برگ درخت ها را می خورند. نَهنگ های خيلی بزرگ توی 

دريا شنا می کنند. آن ها غذايشان را توي آب پيدا مي کنند.
خدايا اگر َدندان های خرگوش بزرگ نبود، چه طور َهويج های خوش مزه 
را گاز مــی زد؟ اگر گردن َزّرافه بلند نبــود. چه طور بَرگ های تازه را از 
شاخه های ِدرخت مي چيد؟ اگر دريا خالی بود، نَهنگ گرسنه نمی ماند؟

خــدای مهربانم می دانم که تو بــه فکر همه ي ما هســتی. می دانم که 
نِعمت هايت هيچ وقت تمام نمی شوند. از تو ممنونم که اين همه مهربانی.

نامه ي اّول

صویرگر: عاطفه ملکی جو
• ت

• کبری بابایی

نشانه



بوی غذا کم کم  توی النه ی مورچه ها پيچيد. نی نی مورچه گفت: »بّچه  ها بياييد بيرون... غذا!«
بّچه مورچه ها با شادی از النه بيرون دويدند. دانه ها را برداشتند و مشغول خوردن شدند. 

فقط نی نی مورچه، تند و تند، دانه ها را روي پشتش گذاشته بود و  بيرون می برد. مورچه ها با 
هم پچ پچ کردند: »نی نی مورچه کجا می رود؟ دانه  ها را کجا قايم می کند؟«

نی نی مورچه که برگشــت، پرســيدند: »باز هم می خواهی دانه ببــری؟ مگر يک عالمه برای 
خودت جمع نکرده ای؟«

نی نی مورچه گفت: »ها؟ نه، نه! اين ها را برای مورچه های زير پلّه   می برم. هنوز به همه شــان 
نرسيده.«

بّچه مورچه ها فرياد زدند: »همان بّچه  های ُغرُغرو؟ 
همان بّچه های جيغ جيغو؟«

 نی نی مورچه خنديد و گفت: »ِحيف است 
ما سير باشيم و آن ها گرسنه بمانند!« 

نی نی مورچه يک دانه ي ديگر روی 
پشتش گذاشت و رفت. 

بّچه مورچه ها هم هر کدام 
يک دانه برداشتند و دنبال 

نی نی  مورچه راه افتادند. 

• کلر ژوبرتنی نی  مورچه
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آبپاش
فرهاد آبپاش را پُر از آب کرد. بعد به خودش گفت: »تَنبل آقا، شيِر آب را ُمحکم بِبَند! 

ُمواِظب باش آب روي زمين نَريزد.«

فرهاد با آبپاش ُسراغ ُگلدان ها رفت. به گلدان اّولی آب داد. به خودش گفت: »تَنبل آقا، 
يک گلدان براي تو يک گلدان براي من.« 

زمين ما

رشد کودك1  مهر 98 6



• مجید راستی   • تصویرگر: نسیم بهاری

خــودش کــه ِزرنگ آقا بــود، يک در ميــان گلدان هــا را آب داد. بعد با صــداي بلند 
گفت:»تَنبل آقا،ِچرا به گل هايت آب ندادی؟ اين طوري پَژُمرده مي شوند.ناراحت می شوند.«

فرهاد به همه ي گلدان ها آب داد. بعد آبپاش را کنار گلدان گذاشت و گفت: »تنبل آقا، 
حاال برويم دســت و صورتمان را بشــوييم. تميز که شــدی به تو ياد مي دهم چه طوري 

زرنگ آقا بشوي.« و تندی به طرف اتاق دويد.
مادر از پنجره حرف های فرهاد را شنيد. 
آهسته گفت: »آفرين به تو، زرنگ آقا!«

7رشد کودك1  مهر 98



نَّقاشی ها 
• خاتون حسنی

َفصل تابستون ُگذشت
پاييز اومد توی َدشت

زمين رو آب پاشی کرد
بَرگا رو نَّقاشی کرد

نّقاشی ها رو باد بُرد
داد به يِه بُزغاله خورد

بارون 
• مریم هاشم پور

بَرگ و ُگل و َجوونه
باروِن دونه دونه

بارون، تو خيلی خوبی
اّما نَيا تو خونه

آخ! اگه اين جا بيای
َفرشای ما تَر می شه
بُرو به ُگل آب بِده

اين جوری بهتر می شه

شعر
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• تصویرگر: فریبا اصلی

پاستيلی 
• مریم اسالمی

کاش تَن من پاستيلی بود
ِکش می اومد دست و پاهام

من می شد اين جوری َقّد ِ
بابام اَندازه ی َقّد ِ

زود بيا
• طّیبه شامانی

من کوچيکم، من کوچيکم
داَرم می گم با جيک جيکم:

»ُگشنَمِه، آب و دون می خوام
اَرَزن و ُخرده نون می خوام

چه کار کنم من ای خدا؟
مامان بيا، ُقد ُقد ُقدا !«
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قّصه
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گامبولي گفت: »مي خوام دنيا را بِگردم. خودت گفتي دنيا خيلي قشــنگ 
است.«

ماماِن گامبولي گفت: »نه جانم، نه عزيزم، االن چه وقت رفتن است؟ بايد 
برويم عسل بخوريم، مگر نمي بيني پاييز است؟«
گامبولي گفت: »ُخب، پاييز است که پاييز باشد.«

مامان گامبولي گفت: » اَنگورها رسيده اند، بايد اَنگور بخوريم.«
گامبولي اَنگور خيلي دوست داشت. گفت: »واي... اَنگور!« و دو َقدم دويد 

طرف مادرش، ولي... دلش دور دنيا  مي خواست.
دوباره گفت: »ولي...«

ماماِن گامبولي گفت: »تازه ... نمي داني، درخت گردو، بادام، پسته، همه شان 
سر راهمان هستند.«

گامبولي پرسيد: »بعدش چي؟«
مامان گامبولي گفت: »بعدش با هم مي رويم توي غار و مي خوابيم.«

گامبولي گفت: »مي خوابيم؟ نه! من مي خواهم دنيا را بگردم.«
مامان گامبولــي گفت: »کاري ندارد، وقتي بيدار شــدي، مي رويم دنيا را 

مي گرديم.«
گامبولي پرسيد: »صبح زوِد زوِد زود؟«

مامان گامبولي خنديد و گفت: »بله، بهار که شد. صبح زود بيدار مي شويم 
و راه مي افتيم.«

و با هم رفتند عسل بخورند.

ر: ثنا حبیبي راد
• تصویرگ

• سوسن طاقدیس
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بازيگرها: سه کودك در نقش سه بّچه موش
دو بّچه موش وارد صحنه مي شوند. دنبال هم می دوند و مي َچرخند. در حالي که صداي موش 

در مي آورند.
دو بّچه موش: »جير جير جير! جير جير جير.« بّچه موش ها رو به بّچه ها مي ايستند. دست هم 

را مي گيرند و باال و پايين مي پرند. 
دو بّچه موش:  بّچه  ها  شما هم با ما بخوانيد. دست دست دست، پا پا پا، بشين زمين، بِپر باال.)2مرتبه(

از بيرون صحنه صدايي مي آيد: ميو! )خشمگين و ترسناك(
دو موش وحشت زده به بّچه ها نگاه مي کنند.

موش اّولي )رو به بّچه ها(: شما هم شنيديد؟ کي بود؟ صداي چي بود؟
موش دّومي: صداي ... صداي... گربه بود.

- ميو... )بلند و محکم(

ا ن
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مــوش اّولي: بيا فرار کنيم. )رو به بّچه ها( کجا برويــم؟ از کدام طرف؟ از اين طرف؟ يا آن 
طرف؟

موش دّومي: نه، نه، نه، از آن طرف. 
)موش ها دست هم را مي کشند(: بّچه ها شما هم بگوييد، از اين طرف يا آن طرف. )2مرتبه(

دو بّچه موش دنبال هم مي دوند و مي چرخند.
موش اّولي: برويم توي يک سوراخ. 
دوتايي به هم مي خورند و مي اُفتند.

دو بّچه موش: آخ... آخ... آخ!
بّچه موش سّومی )وارد مي شود(: نترسيد منم. موش کوچولو. ببينيد چه خوب صداي گربه 

در مي آورم، ميو!
دو بّچــه موش: صبر کن تــا ببيني چه جــوري حالت را جا 

مي  آوريم.
بّچه موش سّومي) رو به بّچه ها(: بمانم يا بروم؟ مي روم، مي روم.

َدر مي روم يک جاي بهتر مي روم.
موش سّومی از صحنه بيرون مي دود. 

دو بّچه موش دنبال او دوان دوان بيرون مي  روند.

• مهری ماهوتی              • عّکاس: اعظم الریجانی          • تصویرگر: سولماز جوشقانی
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 • تصویرگر: گلنار ثروتیان
 • مجید عمیق

بايد به ُگل ها آب بدهم.کاشکي يک آبپاش داشتيم! 
چون اين پارچ، خالي هم باشد َسنگين است.

حاال پارچ َسنگين تر شده است. اّما عيبي ندارد. 
من زورم زياد است.

به نََظرم اين سنگين ترين 
پارچ آب دنياست.

بپرس و بدان
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لباس ورزشي را از کوله بيرون مي آورم.
اين طوري کوله ام َسبک مي شود. مي توانم آن را روي پُشتم 

بيندازم و بدو بدو به مدرسه بروم.

اين کتاب ها را هم امروز الزم ندارم.
آخيش! حاال کوله سبک تر شده است!

يک کوله ی خالي... چه عالي! 
به نظرم اين سبک ترين کوله اي است که 

به مدرسه مي رود. امروز فقط ورزش و 
نّقاشي داريم.



ميو... 
چه جای 

خنکی!

ميو... 
سايه نرو!

بّچه گربه گرَمش بود. اين َور آن َور ُدنبال سايه می گشت.

آخيش! 
چه سايه ی بزرگی!

سايه کجا 
می روی؟

قّصه های ديدنی
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•  آمنه صادقی   •  تصویرگر: الله ضیایی

آخيش! 
چه سايه ی ُخنکی!

ميو ميو... 
سايه نَرو!

پيشِي مامان،
توی سايه  ي خودم 

راه بُرو.
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• امیر شمس      • تصویرگر: سعیده کشاورز

پَروانه نشسته بود روي ُگل سرخ. قورباغه او را ديد، با خودش گفت: »آخ جان...
چه غذاي خوش مزه ای!«

لَک لَک قورباغه را ديد، با خودش گفت: »آخ جان... چه غذاي چاق و ِچلّه اي!«
روباه، لَک لَک را ديد: »آخ جان... چه غذاي پا درازي!«   
شير، روباه را ديد: »آخ جان... چه غذای چرب و نرمی!«

ُدنبالِ  هم 

قّصه
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 ِشکارچي شير را ديد. نِشانه گرفت. خواست شليک کند، مورچه او را ديد: »من 
نمي گذارم!«

مورچه از پاچه ی شــلوار شــکارچي رفت تو و پای او را محکم گاز گرفت. شکارچي 
دردش آمد. داد کشيد. دستش تکان خورد. تير شليک شد. از بَغِل گوش شير ُگذشت. 

شير ترسيد. به هوا پريد. ُغّريد: »واي... شکارچي!«
شيرفرار کرد. روباه شير را ديد، از جا پريد: »واي... شير!«

روباه فرار کرد. لَک لَک، روباه را ديد. زبانش بند آمد: 
»واي... روباه...رو... رو... روباه!«

لک لک به هوا پريد.
قورباغه، لک لک را ديد. داد کشيد: »واي... لک لک!«

قورباغه توی آب پريد.
پروانه نفس راحتي کشيد. 

يکي از ُگلبرگ هاي ُگل سرخ را روی 
خودش کشيد و خوابيد. 



يک َخّط شروع داريم.
بازيکن ها به دو گروه تقسيم مي شوند. همه، پُشت َخّط شروع مي ايستند.

جلوي هر گروه، شــکلِ چنــد ردِّ پا را با گچ مي کشــيم. ردِّ پاها جهت هاي 
ُمختلف دارند. بايد به سمِت جلو، پهلو يا بَرعکس باشند. بعضي جفت و 

بعضي تَک هستند.
بازيکن ها به اين حالت ها و جهت ها توّجه مي کنند. با صداي سوت، بازي 
شروع مي شود. بازيکن هاي هر گروه بايد به نوبت روي رّد پا ها بِپَرند. هر 

گروه تالش مي کند تا زودتر به ردِّ پاي آخری برسد.

بازی، ورزش، شادی

• مریم سعیدخواه    
• عّکاس: اعظم الریجاني    
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روي ميز دو َرديف ليوان مي ُگذاريم. ليوان ها را از آب پُر مي کنيم. يک توپ تُخم مرغي 
را روي اّولين ليوان می گذاريم. 

بازيکن ها، دو گروه مي شوند. هر گروه پُشت يک رديف ليوان مي ايستند. 
با صداي سوت، بازی شروع مي شود. هر بازيکن  به نوبت جلو مي آيد. 

توپ را فوت مي کند و تا آخرين ليوان ِجلو مي برد. 
اگر توپ بيفتــد بايد آن را بردارد و توی ليــوان اّول بگذارد. 
نفر بعدي از اِبتدا به بازي اِدامه می دهد. بازيکن ها بايد با فوت 

کردن، توپ را تا آخرين ليوان جلو ببرند.

• تصویرگر: مهسا ولی زاده
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کتاب هاي  قشنگ براي کتاب خانه ي خودت

سعیدخواه
• مریم 

چشماتو آروم ببند 
شاعر: طيبه شاماني

تصويرگر شيما زارعي
ناشر: مهر زهرا)س(

تلفن:031-42618871

بّچه کانگورو، بّچه ماهي، بّچه موشه و... هم دوست 
دارند موقع خواب يکي براي آن ها الاليي بخواند. 

مثل اين:
شب شده ني ني موشه          زيِر زمين خوابيده

تو خواب داره مي خنده        اِمشب چه خوابي ديده؟

يک، دو، سه چيليک
نويسنده: سميرا قيومي
تصويرگر: مريم يکتافر

ناشر: علمي فرهنگي
تلفن: 021-88665728-9

اِستکان کوچولو يک کالس اّولِی باهوش است. 
خــوب می داند اگــر هميشــه ُصبحانه اش را 
درست و حسابی بخورد، درس هايش را بهتر 
می فهمد، می تواند خوب با دوســتانش بازی 

کند و َخسته نشود. 
امروز هــم ُصبح زود بيدار شــده 
است تا اّول صبحانه اش را بخورد. 

بَعد به مدرسه برود.

نوش جان، استکان!

قوربالــو خيلي دلش مي خواســت بداند، وقتي 
بّچه بود چه شکلي بود. مامان قوربالو گفت: 
»آقــاي الك زاديــان در عّکاس خانه از او 

عکس گرفته است.«
قوربالو هم ســوار دوچرخه اش شد و 

رفت عّکاسي آقاي الك  زاديان...  

کالس اَّولی ها
• عّباس قدیر محسنی   • تصویرگر: الهه شریفی



1 با کمی گِل، يک گِردالی ُدُرست می کنيم.
2 با اَنُگشــت يک َطَرف آن را فشار می دهيم و يک ســوراخ اَندازه ی  

يک بَند انگشت روی آن ُدُرست می کنيم.
3 برای ساختِن پوزه ی روباه، يک طرف توپ را با دو انگشت می کشيم و 

تيز  می کنيم. 
4 با گِل، دو تا سه گوش درست می کنيم و به جای گوش می چسبانيم.

5 سه تا گِردالی کوچولوی گِلی به جای چشم ها و َدماغش می گذاريم. 
صبر می کنيم تا کلّه ی روباه  ُخشــک شود. بعد با 

گواش يا آبرنگ، رنگش می کنيم. 

بِفرما اين هم يك بچّه روباِه َقشنگ!

ری    
شکا

نه 
آم  •

نی
یجا

الر
• عّکاس: اعظم 

1

2

3

4

5

ببين و بساز
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ِدلَم تَنگ شده
من ُگربه کوچيکه هستم.

ماماِن من معلِّم مدرسه ي گربه هاست.
من و مامان گربه هر روز ُصبح از خواب 
بيــدار می شــويم و  با هم به مدرســه 

می رويم.
من شاگرِد مامان گربه هستم.

بّچه گربه ي بََغل دستی ام می گويد: »ميو! يعنی 
من ناراحتم.«

من هم می گويم: »مياو؟ يعنی چرا ناراحتی؟«
بّچه گربه می گويد: »ميووو!ميووو ميوو!

يعنی دلم برای مامانم تنگ شده. 
خوش به حال تو! چون مامانت اين جاست.«
بّچه گربه ُغّصه می خورد. من هم برايش 

ُغّصه می خورم.

ميو!

ُغّصه می خورم.

مياو؟

مامــان گربه می آيــد و می گويد: 
»ميو؟ يعنی بّچه ها چی شده؟«

مثِل تو
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• شاهده شفیعی   • تصویرگر: فاطمه محّمدعلی پور

بّچه گربه ي بغل دستی ام چيزی نمی گويد. 
ُدمش را جمع می کند و می گذارد زير َسرش.

من می گويــم: »ميو..ميو..ميوو؟ يعنی دلش 
برای مامانش تنگ شده.حاال چه کار کند؟« 

ماماِن من او را ناز می کند و می گويد: »مياااااو! 
ميــو! يعنی می دانم ناراحتــی، اّما من اين جا 

هستم. من مُواظبتان هستم.«

 من هم ُدمَش را ناز می کنم و می گويم: 
»ميووو! ميووووو!يعنی ِشنيدی؟ماماِن 
من ُمواظب تو و بقّيه ي بّچه گربه ها هم 

هست. بيا با هم بازی کنيم.« 

وقتی کسی توی  مدرسه ِدلش برای مامان يا بزرگ ترهايش تنگ می شود، چه کار کند؟
می تواند صبر کند تا به خانه برگردد.

می تواند......................

می تواند......................
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پيشولي از دست مامانش فرار کرد. مامانش داد  َزد: »پيشولي، وقت َحّمام است. کجا مي روي؟«
پيشولي به طرف َجنگل دويد. دوتا بّچه کرگدن  را ديد که ِگل بازي مي کردند.

پيشولي گفت: »واي! چه کار مي کنيد؟«
بّچه کرگدن ها ُگفتند: »َحّمام مي کنيم.«

پيشولي گفت: چه َحّمام خوبي!« 
بعد شيرجه زد توي ِگل ها. سه تايي توي آب و ِگل قِل خوردند و خنديدند.

آخرش پيشولي َخسته شد. شاد و خندان به طرِف خانه راه افتاد. 
اّما کم کم کلّه اش می خاريد. گردنش می خاريد. شکمش هم می خاريد. 

گريه اش گرفت. به طرف خانه دويد و مامانش را صدا زد.
مامانش تا او را ديد، شروع کرد به ليسيدن پيشولي. 

پيشولي َفهميد که َهر کس بايد َحّمام خودش 
را بکند. تازه َحّمام پيشولي خيلي هم 

بِهتَر بود.

• مهشید اژده فر َحّماِم کرگدنی
• تصویرگر: سولماز جوشقانی

چی بهتره؟
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سام با َخّط راست چهار شکل کشيده است. 
تو هم با َخّط راست يک شکل بکش.

زباله های تَر را از زباله های ُخشک جدا کن. با خط هر زباله را به َسطل مربوط به 
خودش َوصل کن. 
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بّچه ها دو تا نّقاشی مثل هم کشيده اند، اّما نّقاشي هايشان پنج اختالف دارد. 
آن ها را پيدا کن و دورشان خط بکش. 

بّچه ها دو تا نّقاشی مثل هم کشيده اند، اّما نّقاشي هايشان پنج اختالف دارد. 
آن ها را پيدا کن و دورشان خط بکش. 

رمی
بازی، سرگ

زباله ترزباله خشك
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به سمانه کمک کن تا دور وسايل شخصی خط بکشد.

هر ِحيوان را با خط به مادرش برسان.
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• رویا صادقي َسرزميِن نّقاشی
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قار قار، َخبردار، پاييز ِرسيده.
ِصدای کالغ ها می آيد ؟ از ُکجا؟ از نَّقاشی های شما!

ِخش و ِخش و ِخش، صدای برگ های درخت به گوش مي رسد، صدای ِخش ِخش برگ ها 
از ُکجا می آيد؟ از نّقاشی های شما!
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ِخش و ِخش و ِخش، صدای برگ های درخت به گوش مي رسد، صدای ِخش ِخش برگ ها 

از طرف شما
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  با همکاري مرکز بررسي آثار کودکان و نوجوانان
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پاييز َرنگ هاي َقشنگي آورده است. برو توي باغچه 
و خوب نگاه کن. حاال بگو پاييز چه رنگ هايي براي 

ما آورده است؟

تو هم می توانی ِصداهــا و َرنگ های پاييز 
را نّقاشــی کنی و برای ما به نِشــانی َمجلّه 

بِفرستی.
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• نّیره امانی • تصویرگر: مهسا ولی زاده

وقتي هوا گرم مي شود، بهتر است لباِس روشن بپوشيد. چرا؟
اين آزمايش را انجام دهيد تا دليلش را بدانيد.

َوسايل الزم: ليواِن شيشه اي)2 عدد(، يک َورق کاغذ ِسفيد،يک َورق کاغذ سياه و َچسب.

1. کاغذ سفيد را دور ليوان اّول بپيچيد. کاغذ سياه را دور ليوان دّوم بپيچيد. به ُکمک 
چسب، کاغذ ها را محکم کنيد.

2. ليوان ها را با آب پر کنيد. هنگام ظهر دو ليوان را  
پشت پَنجره  ، جلوي آفتاب بگذاريد.

3. دو ساَعت َصبر کنيد. 
حاال از آِب هر دو ليوان بِچشيد. 

ِچرا؟گرم تر است؟ ُکدام 

يک کار تازه
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