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عصرانه هاي خو

طرزتهيّه:

1       موزها را خرد كن و دو ساعت توي كيسه ي نايلون در فريزر
 بگذار.

2       موزهاي تقريباً يخ زده را با شير و پودر نارگيل در مخلوط كن بريز
 تا مايع يكدستي به دست آيد.

3       كف يك ظرف مستطيلي نايلون بينداز. مايع غليظ شير موز را توي
 آن بريز و دو ساعت ديگردر فريزر بگذار تا خوب سفت شود.

4       شكالت را توي ظرفي بريز و ظرف را روي بخار كتري بگذار تا شكالت آب شود.
5       بادام زميني را كمي خرد كن و به شكالت آب شده اضافه كن و بگذار كمي خنك شود.

6       مايع شير موز سفت شده را به تّكه هاي كوچك برش بده. حاال اين تّكه ها را توي 
مايع شكالت بغلتان.
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 تصويرگر: رضا مكتبى

فقط وقتى مى خواستـم ازكالس اّول به كـالس دوم 
بروم، خيلى نگران بودم. مى ترسيدم معّلم كالس دومم 
اّول من  نباشد. معّلم كالس  مثل معّلم قبلى، مهربان 
آن قدر خوب و مهربان بود كه هرروز به اميد ديدن او به 

مدرسه مى رفتم. 
دركالس دوم، بيش تر از يك 

الم

دوست من س

هفته طول كشيد تا باور كنم معّلم جديدم هم مثل معّلم 
قبلى ام خوب و مهربان است. حتّى گاهى فكر مى كردم 

بعضى رفتارهاى اين معّلم را بيش تر دوست دارم.
بعد از آن ياد گرفتم بى خـودى از هر تغييرى نتـرسم 
و فكر كنم اگر من خودم به همه چيز خوب نگاه كنم، 

حتماً همه ى كارها برايم آسان تر مى شوند.

افسانه موسوي گرمارودي
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ن روزها
      اين ماه،اي

3مهر: شهادت
 امام سّجاد(ع)

امام ما كه زين العابدين است
گل زيباي باغ مؤمنين است

بعضي قهرمان ها را هيچ  كس 
نمي شناسد؛ اّما آن ها جانشان را فدا 

مي كنند تا ديگران آسيب نبينند.

13  مهر:
 روز نيروي 

انتظامي 

23مهر: روز عصاي سفيد
قلبم از خورشيد هم روشن تر چشم هاي من نمي بيند؛ ولي

است.

26مهر: روز ورزش

من هميشه ورزش مي كنم، 

من قهرمانم. شايد يك روز 

پهلوان هم بشوم.

27مهر: اربعين

سياهي بسته بابا، اربعين است

حسيِن فاطمه(س)، ساالر دين است

 مهرى ماهوتى
تصويرگر: مهديه قاسمى  

16 مهر: روز 

جهاني كودك

: روز
7 مهر

 آتش نشانى

و ايمنى
 

14مهر: شهادت امام حسن(ع)
پيغمبر او را دوست داشت
فرمود او جان من است
بخشنده است و مهربان
او جان جانان من است

روزتان 

مبارك



 ناصر كشاورز
 تصويرگر: حديثه قربان

داشتم هم مي زدم
چاي خود را با شكر
قاشقم شد سرعتش

تند و تند و تندتر

ناگهان ليوان، سرش
گيج رفت و شد ولو
چاي داغ از روي ميز

مثل سيل آمد جلو

ريخت روي پاي من
آبشار داِغ چاي
مّزه ي شيرين آن

تلخ شد با آي و واي

شعر
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 سرور كتبي
 تصويرگر: عاطفه فتوحى
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قّصه

   يك روز تعطيل پيش پدربزرگ رفتم.
     پدربزرگ در شهر كوچكي كنارِ      

جنگل زندگي مي كند. كمي توي
  حياط خانه ي پدربزرگ بازي
      كردم؛ اّما بعد حوصله ام 
     سر رفت.خوش حال 
   نبودم. گفتم: «چه كار    

   كنيم؟»
    پدربزرگ گفت: «بيا برويم 

دنبال خوش حالي!»
گفتم: «كجا؟!»

       پدربزرگ گفت: «خوش حالي
 يك گنج است. بيا برويم پيدايش كنيم!»

   شال و  كاله كرديم و به جنگِل نزديِك خانه 
رفتيم.پرنده ي كوچولويي پريد و روي شاخه ي درختي 

نشست. پرنده تندتند ُدمش راتكان مي داد.

پدربزرگ گفت: «اين پرنده تّكه اي از خوش حالي است.» 
با گوشِي پدربزرگ از پرنده عكس گرفتم.

يك كالهِ حصيري روي درخت افتاده بود. كاله را 
برداشتم و گفتم: «اين كالهِ كي است؟»

پدربزرگ گفت: «خيلي كهنه است. حتماً صاحبش آن 
را دور انداخته.»

كاله را سرم گذاشتم و خنديدم.
پدربزرگ گفت: «حاال تو هم بخشي از گنِج خوش حالي 

هستي.»
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از خودم با كاله حصيري عكس گرفتم.
به يك مزرعه رسيديم. مترسكي وسط مزرعه ايستاده 
بود. گفتم: «پدربزرگ! من فكر مي كنم اين كاله، ماِلِ مترسك 

باشد.»
دويدم و كاله را روي سر مترسك گذاشتم. حس كردم 

مترسك خيلي خوش حال شد.
خنديدم و گفتم: «اين مترسك با اين كاله حصيري هم 

تّكه اي از خوش حالي است.»
از مترسـك عـكس گـرفتم. باران، ريز ريز شروع به 
باريدن كرد. درختان در باران خود را مي شستند. جنگل 

خوش حال بود.
پدربزرگ نفس عميقي كشيد و گفت: «جنگل در باران 

هم تّكه اي از خوش حالي است.»

از جنگل در باران عكس گرفتم. هوا سرد شد. به خانه 
برگشتيم. گرماي خانه هم تّكه اي از خوش حالي بود.

از شعله هاي بخاري عكس گرفتم. پدربزرگ 
دوتا استكان چاي ريخت. كنار او نشستم و با 
هم به عكس هاي گنج خوش حالي نگاه كرديم؛ 
عكس پرنده، عكس خودم با كاله حصيري، 
عكس مترسك، عكس جنگل و عكس بخاري.

پدربزرگ را بغل كردم و فكر كردم: «آغوش 
پدربزرگ، بهترين تّكه ي خوش حالي است.»

و از خودم و پدربزرگ عكس گرفتم.



 مهناز عسگري
 تصويرگر: الله ضيايى

درياي خزر

درياي عمان
خليج فارس

مازندران
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ايران ما

 در شمال ايران وساحل درياى خزر، استان مازندران 
قرار دارد. در اين استان آن قـدر باران مي بارد كه همه جا 
را بسيار سرسبز و حاصل خيز كرده است. آب و هواى 

استان مازندران معتدل و سرد است.
بيش تر مردم اين استان در روستاها زندگى مى كنند. 
ساري، آمل، بابل، بهشهر، چالوس، رامسر، نكا و نوشهر از 
شهرهاى مهّم استان مازندران هستند. مردم استان مازندران 

به زبان مازندرانى(ماَزنى) صحبت مى كنند.
كوه دماوند، بلندترين كوه ايران، و رود َهراز در استان 

مازندران قرار دارند.
 ببر مازندران تا حدود هفتاد سال پيش درجنگل هاى 

اين استان زندگى مى كرد؛ اّما بيش از پنجاه سال است 
كه هيچ رّدى از اين جانور در اين منطقه ديده نشده است.
 به عّلت قطع درختان و از بين رفتن بخش هايي از 
جنگل ها و چراگاه ها به دست انسان، دائماً در قسمت هايي 

از اين منطقه سيل مى آيد.
  برنج و مرّكبات از مهم ترين محصوالت اين استان 

هستند.
 حتماً از بزرگ ترها داستان رستم، ضّحاك و يا آرش 
كمانگير را شنيده ايد. بعضي از اين داستان ها در استان 

مازندران اتّفاق افتاده اند.
اين داستان ها نشان مى دهند كه

 ازگذشته هاى دورانسان ها
 دراين منطقه از ايران
 زندگى مى كرده اند.

خليج فارس
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 اميد خيلى خوش حال است. امروز ناهار آغوز ُمسما
 دارند. اين خورش محّلي خيلي خوش مزه است؛ چون با 

رب انار درست مي شود.

 افسانه ي قديمي
شغال دم كوتاه از افسانه هاى دل نشين بّچه هاى مازندرانى 
است. شغالى زرنگ دور پلنگ تيزچنگالى مي گشت و او 
را آزار مى داد. تا اين كه يك روز ُدم شغال زير پنجه ى 
پلنگ گير كرد و از نيمه كنده شد. شغال زوزه كشان پا به 
فرار گذاشت. پلنگ هم خوش حال 
شغال  مى تواند  ديگر  كه  اين  از 
دنبال  كند،  شناسايى  را  مزاحم 
اّما  مى گشت؛  دم كوتاه  شغالى 
شغال ناقال كارى كرد كه تمام 
شغال ها دم كوتاه شوند و پلنگ نتواند 

گيرش بياورد.

راستى!
در قديم پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مى گفتند: «بعضى 
از درختان قابل احترام هستند. كسى نبايد شاخه ى اين 
درختان را ببُرد و اگر كسى پرندگان روى اين درخت ها 

را شكار كند، خودش به باليي مبتال مى شود.»
 

يك بازى محّلى
«چليك  مازندرانى  بّچه هاى  بازى هاى جالب  از  يكى 

ماره كا» است.
اميد و احسان با يك چوب كوچك به نام چليك و يك 

چوب بزرگ به نام ماره كا مشغول
 اين بازى هستند. اميد چوب

كوچك را روى دو تا
سنگ گذاشته است.

چوب بزرگ را زير چوب
كوچك مى برد و به آن

 ضربه مى زند و چوب كوچك را به هوا پرت مى كند. 
احسان بايد چوب كوچك  را در هوا بگيرد؛ وگرنه مجبور 

مي شود به اميد كولى بدهد.



 مريم اسالمي
 تصويرگر: شيوا ضيايى

شعر
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گل به آسمان
گفت: «آب آب!»

تشنه مانده بود
زيرِ آفتاب

گل ، درخت نيست
كم تحّمل است

آب بطرى ام
نذرِ اين گل است



 زهرا توقع همداني

امسال فهميدم كه نذرى 
حتماً نبايد شام باشد

يا ميوه و خرما و چايى
يا كشمش و بادام باشد

شايد كمى نذرم عجيب است
اّما من آن را دوست دارم
من كفش هاى پشت در را
جفت و مرتّب مى گذارم

اين نذر من حتماً قبول است
چون كفش، كفِش سينه زن هاست

چون كفش دار هيئت ما
پيرست و خيلى دست تنهاست
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  اسم من كاوه است.
 من و خانواده ام توي يك

قلعه ي قديمي زندگي
 مي كنيم.  توي اين

 قلعه هر روز
 اتّفاق هاي عجيب 
و غريبي مي افتد.

  من عّلت تمام اين اتّفاق ها را خودم پيدا مي كنم.

     مثالً همين ديروز بود  كه
    صداي جيغ برادرم را از توي
  دست شويي شنيدم و فوري

       دست  به كار شدم.
پدرم داشت تند و تند از پّله ها 
  باال مي رفت.خيلي فكر كردم.
  تنهاچيز مشكوك، فرش هاي

          تازه اي بود كه روي راه پّله 
انداخته بوديم.

يك كشف ساده

 صادق جاليي فر
 تصويرگر: آرش عادلى
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 پدر رفت و كنار برادرم
ايستاد. موهاي او هم سيخ

 سيخ شده بود.
من متوّجه شدم كه آن ها هم

 مثل من با جوراب روي فرش
 تازه راه رفته  بودند ودستگيره ي 
فلزي دردست شويي را چرخانده 

بودند.

               بعدناگهان موهايشان
           سيخ سيخي شده بود.

                  من  نيروي بسيـار 
        قدرتمندي  پيدا كرده ام.

 با استفاده از  اين نيرو مي توان 
خيلي  ازكارها را انجام داد.



  تصويرگر: ثريّا مختاري

1

دوقلوهاى نارنجى

نه پرتقالم، نه نارنگى. به من مى گويند، جناب نارنجى. مغزم پر است 
از فكرهاى جديد و رنگى َمنگى. بعضى ها مى گويند، چه جالب! بعضى 
مى گويند، چه خودخواه! بعضى هم فرياد مى زنند، چه بى مزه و بى جا! 
كارهايى هم مى كنم خيلى جّدى، اگر نگويند، يخ نكنى نارنجى! وقتى 
هم سر به سر آدم ها مى گذارم و مى خندم، پسرم مى گويد: «تو به اين 

بزرگى مى خواهى بگويى خيلى زرنگى؟»

ا﹎︣ ﹝﹟ ﹉ داداش

 دو﹇﹙﹢ دا︫︐﹛، ﹨﹫︘ ﹋︦ ﹝︀ را 

︋︀ ﹨﹛ ا︫︐︊︀ه ﹡﹞﹩ ﹎︣﹁️.

︋︀ ا﹟ ﹋﹥ ﹨︣دو 
 ،﹜د﹢ ﹡︀ر﹡︖﹩︋ 

 ﹜﹨ ︀ ﹜︊︀س ﹨︀﹞︀ن︋ 
﹁︣ق ﹝﹩ ﹋︣د.

2

︡ه ام؟ليف محكم ︣ا ﹋﹛ ر﹡﹌︫ 

︡︀  ︋﹜﹠﹋ ︣﹊﹁
﹢دم را ﹜﹫︿   ﹢اش ︑︣︠ 

﹝﹩ ﹋︪﹫︡م.

3

پشت بام ستاره ها

︀﹨ ︉ ︎︧︣م︫ 

 ﹜︀ره ﹨︀ را ﹝﹩ ︫﹞︀ر︐  ︨

︊︣د ﹢ا︋﹞︀ن︋   ︠︀︑

︐︀ره ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡، آن ﹨︀﹩ ﹋﹥ روی ️ ︋︀م ﹨︀ی ︨  ︪  ︎︡ ﹢ا︋﹠︡.﹝︀ را︋︪﹞︀ر﹡︡ ︑︀﹝︖︊﹢ر﹡  ︋

︡ ﹨﹫︘ ﹋︡ام ﹨﹛ ﹫︤ی را  ﹢ا︋﹛.﹡﹞﹩ ︫﹞︀ر﹡︡! ﹡﹞﹩ ﹎︢ار﹡  ︋﹜﹨ ﹟﹞
 آن ︗︀ را 

 ﹉ !﹟﹫︊︋
︎︣︑﹆︀ل!
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دور يا نزديك

...︀︋︀︋...︀︋︀  ︋...︀︋︀︋

﹝﹟ ا﹟ ︗︀ ا ا ا ا ا ا م.

﹨﹞﹫︪﹥ دور 
دور﹨︀ را ﹡﹍︀ه 

 ...︡﹠﹋ ﹩﹞
!︀ ︊︖︻

 ،️︨︀︖﹋ ︦︎

﹡︀ر﹡︖﹉؟ 

﹢را﹋﹩ ﹁︣و︫﹩  ︠﹩︑ ّ︡ ﹞
 راه ا﹡︡ا︠︐﹛.

︋﹥ ﹨﹞﹥ را︨︐︩ را ﹝﹩ ﹎﹀︐﹛.
﹡﹞﹩ دا﹡﹛ ︣ا ور︫﹊︧️

︡م!  ︫

﹝﹟ ازش 
︠﹢رده ام، 
︠﹢ش ﹝︤ه 
!︀﹨ ️ ︧﹫﹡

︲︣ر دارد،
︋ّ︙﹥ ︗︀ن!

 ﹟ر از ا﹢﹡

!︀﹨ ﹤﹛﹢﹨ ﹤﹚﹨

﹩ ︠﹢دی   ︋︩︐﹝﹫﹇
﹎︣ان ا︨️.

︧︐﹥ اش ﹡﹊﹟،  ︤ر﹎﹩︋   ︋﹤ ﹡﹍︀ه︋ 
 ︣︑ ︩ ﹫  ︋️﹢﹊︧﹫ ﹠︡ دا﹡﹥︋ 

﹡︡ارد.
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از من خريد نكنيد



تا به حال به اين فكر كرده اي كه يك خانواده  در يك روز 
چه قدر زباله توليد مي كند؟ در يك هفته چه قدر؟

هر خانواده تقريباً روزي دو كيلوگرم زباله توليد مي كند. 
پس اگر زباله ي كم تري توليد كنيم، محيط زيست تميزتري 

داريم؛ اّما چگونه؟
اّولين كاري كه مي توانيم انجام بدهيم اين است كه به جاي 

ساك هاي  از  پالستيكي  كيسه هاي 
پارچه اي استفاده كنيم.

ما مي توانيم يك ساك پارچه اي ساده بدوزيم و روي آن 
به دل خواه نّقاشي بكشيم و خوراكي هايمان را در آن بريزيم 
و به مدرسه ببريم. بزرگ ترها هم مي توانند براي خريد از اين 

ساك ها استفاده كنند.
راه ديگر اين است كه از لباس هايمان بهتر استفاده كنيم. 
مثالً اگر يك سوراخ كوچك در جورابمان پيدا شد، آن را 

 فرناز سلطاني
 تصويرگر: مهسا ولى زاده

طبيعت قشنگ
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بدوزيم. يا لباس هاي نو و تميزمان را كه برايمان كوچك شده 
است، به كساني بدهيم كه مي توانند از آن ها استفاده كنند.

به جاي اين كه هر روز يك بطري كوچك آب بخريم، يك 
قمقمه ي كوچك تهيّه كنيم و با خودمان به مدرسه ببريم.

وقتي زياد مواّد خوراكي تهيّه مي كنيم، آن ها فاسد مي شوند 
و بايد دور ريخته شوند. پس مقدار زباله را زياد مي كنند. يك 
فهرست هفتگي تهيّه كنيم و به اندازه ي مصرف، خريد كنيم. 
در مهماني ها يا گردش ها به جاي استفاده از ليوان و بشقاب 
يك بار مصرف، از ظرف هايي استفاده كنيم كه قابل شست و شو 
باشند. حتّـي بـراي خشك كردن دست، از دستمال پارچه اي 

تميز به جاي دستمال كاغذي استفاده كنيم.

ببين با انجام اين كارها چه قدر مي توانيم كيسه ي پالستيكي، 
ظرف يك بار مصرف و بطري پالستيكي كم تري در يك ماه 
مصرف  كنيم و چه قدر از خراب شدن و از بين رفتن مواد 

خوراكي جلوگيري  مي كنيم.
 چه راه هاي ديگري براي كم تر توليد كردن زباله و 

داشتن محيط زيست تميزتر به فكرت مي رسد؟
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ه ها از يك تا سه، شماره مي دهيم. آن هايي كه  ـّ به بچ
شماره ي يك و دو هستند روبه روي هم مي ايستند و دست 

هم ديگر را مي گيرند و  آشيانه درست مي كنند. 
حاال يكي از بّچه هايي كه شماره سه بود به دنبال يكي 
ديگر از بّچه ها (او هم شماره سه داشت) مي دود و او را تا 

آشيانه دنبال مي كند.

يك، دو،حاال بدو

 مهشيد محّمدي
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اگر او را بيرون از آشيانه زد، جايشان عوض مي شود و 
بازى ادامه پيدا مى كند. بعد از مّدتى بّچه هايي كه همديگر را 
دنبال مي كردند (شماره سه ها) با كسانى كه آشيانه درست  

كرده اند، عوض مى شوند.

 نام كتاب: به سپيدى برف به سرخى انار 
نويسنده: زينب نيكخواه آزاد

ناشر: نيستان
تلفن: 021-22612443

 نام كتاب: چيستان و حكايت دربارة جانوران 
نويسنده: حسين مرادى

ناشر: مؤسسه فرهنگى آرمان رشد
تلفن: 021-66486013

 نام كتاب: كاالى ايرانى بخر  
نويسنده: سيدمحمد مهاجراني

ناشر:بهار دل ها
تلفن: 025-37741362

معّرفى
كتاب
معّرفى
كتاب
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 عزت اله الوندي
  تصويرگر:عاطفه شفيعى راد
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قّصه ر يزه

ه: لطفاً من را نـه در بيـاوريد نـه باالى  ـّ توّجـه توج
چارچوِب در بگذاريد نه با خود ببريد؛ چون مامان بزرگ 

فراموشى دارد.
        امضا: كليد اتاق



 طاهره ايبد

 طاهره ايبد
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پشه و مگس دعوايشان شد. پشه گفت: «من سنگين ترم! »
  مگس گفت: «نه خير من! »

   باد آمد و هر دو را برد.

سايه ام خيلى زرنگ است؛ ظهر ها كه هوا خيلى گرم است. 
خودش را كف پاهاى من قايم مى كند تا آفتاب

 به او نخورد.



 براي ساخت اين كاردستي مي توانيم از شكل هاي 
مختلفي استفاده كنيم؛ مثالً از انواع گل ها، خانه ها، 

انتخاب  را  درخت  ما  غيره.  و  درخت ها 
كرده ايم. پس خوب به درخت ها نگاه 

كنيد و شكل آن ها را بكشيد.

طّراحيچسب مايع، قيچي، مداد براي كاغذهاي رنگي، مجّله هاي رنگي، جعبه هاي مقّوايي مختلف، وسيله هاي الزم:

كاردستى
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 در جعبه ها  را از آن ها جدا كنيد. 
 دورتا دور جعبه را كاغذ رنگي سبز يا قهوه اي 
بچسبانيد تا با رنگ تنه ي درخت ها هماهنگ باشد. 
 شكل تاج هر درخت را به تعداد دو عدد بُِبريد. 
يكي را روي جعبه و ديگري را پشت جعبه 

بچسبانيد. براي تاج درخت ها از رنگ هاي سبز و زرد 
استفاده كنيد. (با توّجه به رنگ برگ ها در فصل هاي 

مختلف).
 تاج درخت ها را با كاغذ رنگي، تصوير مجّله ها و يا 
نّقاشي كردن گل، برگ، پرنده و ميوه تزيين كنيد. 

آن ها را بُِبريد و روي تاج درخت بچسبانيد. 
 با جابه جا كردن و كنار هم گذاشتن اين مجموعه، 
جنگلي زيبا و متفاوت بسازيد و وسيله هاي خود را 

توي جعبه ها بگذاريد.

   طرح: فاطمه رادپور
   اجرا: زهرا حبيبي
 عّكاس: اعظم الريجاني
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حرف هاى خوب
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بنشينم و كمكش كنم. شكل هايى را كه روى پارچه 
كشيده، قيچى مى كنم و عروسك ها را پر از پشم شيشه 
مى كنم. آن وقت خيلى با هم حرف مى زنيم و مامان از 

اين كه زياد سؤال كنم، هيچ وقت خسته نمى شود.
امروز از مامان پرسيدم: «خدا كه همه ى ما را آفريده، 

چه كسى او را آفريده است؟»
با  مى دوخت.  را  كوچولويى  خرس  داشت  مامان 
لبخند گفت: «من هم خيلى به اين سؤال فكر كرده ام.»

پرسيدم: «ُخب؟»
مامان گفت: «بعضى كارها مال همه است. مثل 
مهربانى كردن، كه هم كار خدا است، هم آدم ها، هم 

خيلى از موجودات ديگر. درست است؟»
من سر تكان دادم و مامان ادامه داد: «ولى 
بعضى كارها مخصوص اند. مثل خيّاطى 

با  او  لباس.  خيّاط  نه  اّما  است؛  خيّاط  من  مامان 
پارچه هاى جور واجور عروسك مى دوزد. بعد از ظهرها 
كه مشق هايم را مي نويسم، خيلى دوست دارم پيشش 

 كلر ژوبرت
 تصويرگر: عاطفه ملكى جو



مردي يك پيله ي ابريشم پيدا كرد. هر روز به پيله سر 
مي زد. تا اين كه يك روز متوّجه شد، ديواره ي پيله شكاف 
كوچكي برداشته است و پروانه سعي مي كند بدنش را از 
توي آن شكاف كوچك؛ بيرون بياورد. اّما هرچه تالش 

مي كرد نمي توانست خودش را از پيله در آورد.
مرد با خودش گفت: «بايد به پروانه كمك كنم.» پس 
قيچي را برداشت و به كمك آن شكاف پيله را كمي 

بزرگ تر كرد تا پروانه راحت تر از پيله بيرون بيايد.
پروانه راحت از پيله بيرون آمد. او خيلي چاق بود و 

بال هايش كوچك و چروكيده به نظر مي رسيدند.
مرد هرقدر منتظر شد پروانه بال هايش را از هم باز 
كند و بدن سنگين و چاقش را از زمين بلند كند، پروانه 

پرواز نكرد. 
نمي كرد  پاره  را  پيله  اگر  نمي دانست،  بيچاره  مرد 
و پروانه چند روز ديرتر از پيله بيرون مي آمد، بدنش 
كوچك تر و جمع وجورتر مي شد. او فكر مي كرد با اين 
كار به پروانه كمك مي كند؛ اّما نمي دانست اگر كمي 
صبر مي كرد، پروانه مي توانست خودش از پيله بيرون 

بيايد و پس از خشك شدن بال هايش به پرواز درآيد.
مرد با خودش گفت: «عجب اشتباهي كردم! حاال 

فهميدم كه هيچ كار خدا بي حكمت نيست.»
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كردن كه فقط مخصوص آدم هاست. قبول دارى؟»
باز هم سر تكان دادم. مامان گفت: «آفريدن هم فقط 
مخصوص خداست. پس او ما را آفريده؛ ولى هيچ كس 

او را نيافريده است.»
آن وقت خرس كوچولو را به من داد كه با پشم شيشه 
پُرش كنم. كارم كه تمام شد، مامان گفت: «حاال اگر اين 
خرس كوچولوى پشمالو از تو بپرسد: مامانت كه من 
را دوخته، چه كسى او را دوخته است؟ تو چه جوابى 

مى دهى؟»
فكر كردم چه سؤال با مزه اى! گفتم: «ُخب مى گويم 
مامانم تو را دوخته. او خيّاط است؛ ولى هيچ كس او را 

ندوخته است.»
بعد به عروسك هاى پارچه اِى دور تا دور اتاق نگاه 
كردم و گفتم: «اگر اين  ها مى توانستند حرف بزنند، حتمًا 

سؤال خرس كوچولو را مى پرسيدند، مگر نه؟» 
مامان سر تكان داد و هر دو خنديديم.

 نويسنده: دن وسترن
 مترجم: مجيد عميق



را  ما  تك تك  جاي  معّلم  آقاي  مدرسه،  اّول  روز 
مشّخص كرد و گفت كه كي كجا بنشيند. او من را كنار 
امير نشاند. هر  قدر ُغر زدم، فايده اي نداشت. امير دوست 

من نبود و از او خوشم نمي آمد.
البتّه امسال ما يك شاگرد جديد هم داريم. اسمش 
حميد است. حميد از مدرسه ي ته خيابان آمده است. با 
اين كه قّدش بلند نيست، روز اّول خودش رفت و رديف 
آخر كالس نشست. آقا معّلم هم چيزي نگفت و جايش 

را عوض نكرد.
بعد از چند هفته، همه فهميديم كه وقتي آقا معّلم برگه ي 
حميد را با خودكار قرمز صحيح مي كند، برگه اش پر از 
رنگ قرمز مي شود. حميد در زنگ رياضي، بايد از همه ي 
انگشت هاي دست و پايش استفاده كند تا يك تمرين را 
درست حل كند. بّچه ها او را پسر تنبله صدا مي كنند؛ اّما 

فوراً امير مي گويد: «اسمش حميد است!»
امروز زنگ تفريح از امير پرسيدم: «هيچ كس حميد را 

دوست ندارد، تو از چه چيز حميد خوشت مي آيد؟»
امير جواب داد: «تا حاال ديده اي وقتي توپ بّچه ها توي 
ايوان مي افتد، حميد با دو حركت مي رود و توپشان را 

مي آورد؟ توپ همان بّچه هايي كه بازي اش
 نمي دهند!»

خنديدم و گفتم: «آخر كاري
 جز اين بلد نيست!»

امير گفت: «حميد در زنگ
 ورزش طوري خم و راست

 مي شود كه انگار در بدنش استخوان 
ندارد. تو مي تواني كارهايي را كه او 

انجام مي دهد، انجام بدهي؟»
همين موقع، يك دفعه توپ را ديدم 
كه با سرعت به طرف صورتم مي آمد. 

تا به خودم بيايم، دست كسي توپ را 
توي هوا گرفت و نگذاشت به صورتم بخورد. 

دست حميد بود. از خودم دلخور شدم. فكر كردم چرا 
من تا حاال متوّجه نشده بودم كه حميد چه كارهايي بلد 

است.
به خودم گفتم: «چون مثل بعضي ها به چيزهايي كه 
ديگران بلد نيستند، توّجه كرده ام؛ نه به كارهايي كه حميد 

مي تواند انجام بدهد.»

 سپيده خليلي
 تصويرگر: گلنار ثروتيان
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من مى توانم
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نوبت شما

 بهار و تابستان گذشته اند و نوبت 
به فصل زيباي پاييز رسيده است؛ 

يعني سومين فصل سال. 

با برگ هـاي زرد، قرمـز و  پاييـز      
نارنجي به همه  ي ما سالم مي كند. 

 پاييـز در شهـر يا روستـاي شما چه 
شكلي و چه رنگي است؟

آن را نّقاشي كـن. نّقاشـي ات را در 
پـاكت بگذار. نشاني ما را روي پاكت 

بنويس و براي ما پست كن.
نشاني مـا: تهران 

صندوق پستي: 15875-6567

 رويا صادقي

2

 سايدا چوگان، كالس دوم

 سارينا سادات معصومى، كالس سوم 

 عارفه محسنى، كالس دوم

 زينب مرادى، كالس سوم

 مطّهره شاهچراغى، كالس دوم

 محدثه محسنى، كالس دوم

 ابوالفضل سلطانى، كالس سوم
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 كبري بابايي
 تصويرگر: حديثه قربان

توى جا كفشى پر از سر و صدا بود. 
كفش ها آماده بودند تا به مهمانى 

كفش كتاني بروند. يك دفعه....

 آن جا را نگاه كن. 

جارو برقى شكمو دارد به 

تو نگاه مى كند. شايد دلش 

مى خواهد قّصه اش را بنويسى. 

پس خيلى زود دست به كار شو 

و قّصه ي جاروبرقى شكمو را 
بنويس .

 به نظر تو حاال چه 
اتّفاقى مى افتد؟ خوب 

است اين قّصه ي ناتمام را 

كامل كنى تا همه، ماجراى 

كفش ها را بفهمند. منتظر 

قّصه ي قشنگت  
هستيم.
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(حميد و رضا وحشت زده وارد مي شوند، نفس نفس مي زنند، لباس هاي 
كوه نوردي به تن دارند و كوله پشتي به پشت.)

حميد: خيلي ترسناك بود. فكر كنم يك ديو بود.
رضا: نه يك غول بود.

حميد: شايد هم اژدها بود.
رضا: شايد هم، شايد هم... اصالً هرچي بود، چيز بدي بود.

علي: سالم!
حميد  ورضا: (مي ترسند و ازجا مي پرند) واي!
علي: چي شده؟ چرا اين طوري مي كنيد؟

رضا: نزديك بود زهره ترك شويم.
علي: من كه حرف بدي نزدم؛ فقط سالم كردم، سالم كه 

ترس ندارد.
حميد: چرا دارد؛ اگر تو هم جاي ما بودي، االن از ترس 

سكته كرده بودي.
علي: نكند باز هم اتّفاقي افتاده؟

حميد: ما به كوه نوردي رفته بوديم.
(راه مي روند و نمايش مي دهند)

رضا: هوا خوب بود و داشتيم از منظره ي زيباي طبيعت 
لّذت مي برديم.

حميد: نزديك يك غار كه رسيديم، رضا گم شد.
تو  ببندم.  را  كفشم  بند  نشستم  نشدم.  گم  من  رضا: 
حواست نبود و من را نديدي. (مي نشيند، حميد  اين طرف 

و آن طرف را نگاه مي كند)
حميد: پس اين رضا چي شد؟ كجا رفت؟ (به 
طرف غار مي رود، كنار غار مي ايستد و فرياد مي زند) 
تقليد  را  همين صدا  (رضا  كجايي؟  رضا  رضا، 
مي كند كه مثالً صدايش در غار مي پيچد و برمي گردد) 

واي... خدا جون! اين صداي كيه؟ (مي ترسد)
علي: خوب بعدش چه شد؟

حميد: هيچي ديگر، من دوباره رضا را صدا 
كردم. خيلي ترسيده بودم.

رضا: من هم ترسيده بودم.
حميد: (صدا مي زند) رضا... (صدا دوباره برمي گردد، حميد هراسان پا 

 محّمد رضا شمس
 تصويرگر: مهسا ولى زاده
 عّكاس: اعظم الريجاني

نمايشنامه
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به فرار مي گذارد، رضا را مي بيند، به او مي خورد و روي زمين ولو مي شود. بعد 
هر دو از جا مي پرند . در حالي كه خيلي ترسيده اند و مي خواهند فرار كنند).

رضا: من هم ترسيده بودم.
علي:  همين؟

رضا: ترس نداشت؟ ما فرار كرديم.
ديو  يك  يا  واقعي  اژدهاي  يك  كردم  فكر  من  علي: 

ترسناك ديده ايد.
حميد: كم تر از ديو و اژدها نبود.

علي: نه خير، مگر شما ديو و اژدها هستيد كه آن صدا، 
از صداي خودتان  باشد؟ چون شما  اژدها  و  ديو  صداي 

ترسيده ايد.
حميد و رضا: (با تعّجب) از صداي خودمان؟

علي: بله، از صداي خودتان. شما توي غار داد زديد؛ مگر 
نه؟

حميد: بله، البّته فقط من داد زدم.
علي: خب، صدايت توي غار پيچيده، به ديوار غار خورده 

و برگشته.
رضا: يعني چه؟

علي: يعني شما از پژواك صداي خودتان ترسيده ايد.
حميد: پژواك ديگر چيست؟

علي: پژواك يعني برگشت صدا، صداي من و تو. صدا 
مثل موج حركت مي كند و به اين طرف و آن طرف مي رود.

رضا: خب، بعدش؟

علي: وقتي صدا راهي براي حركت نداشته باشد، راه رفته 
را برمي گردد. به اين پژواك صدا مي گويند.

حميد: پس صداي خود من بود كه فكر كردم صداي 
اژدهاست؟

رضا: اصالً صداي تو شبيه صداي اژدهاست.
حميد: صداي من شبيه صداي اژدهاست؟ اصالً تا حاال 

صداي اژدها را شنيده اي؟
(حميد و رضا دعوايشان مي شود و دنبال هم از صحنه بيرون مي روند.)
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ـ ماه شروع مدرسه1. در سرماي خيلي زياد يخ مي بندد. ـ با بيني حس مي كنيم.2. اولين روز هفته  ـ به نام ساالر شهيدان كربال4. به جانشينان حضرت محّمد(ص) مي گوييمـ  3. برآمدگي پشت شتر  ـ غذاي شب5. همه چيز آفريده ي اوست  6. پرورش و نگه داري مردها مي گوييم 
حيوانات اهليـ  
يكي از كارهاي 

مدرسه كه 
در خانه انجام 

دهيم مي 
7. نوِر ماه

 زهرا اسالمي

جدول

سرگرمى

ـّع كوچك هم انـدازه  چندتا از مربّع ها گم شده اند؟شدند و شكل زير باقى مانده است. اّما چندتا از مربّع هاى كوچك گم يك مربّع بزرگ درست كرده ايم؛  با 25 مرب

  سام سلماسي

 علي حيدري

بگرد و پيدا كن

جدول

1 2

3

4

5

6

7

 كاله خرگوش را از ميان 
كاله ها پيدا كن.
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 علي حيدري

 عدد مربوط به گل، كدام است؟

+
+
+
+ =

=5 
=4 
=3 

  سام سلماسي

  سام سلماسي

بگرد و پيدا كن

فكر كن و بگو

بازي رياضى

بازي رياضى
را  و غاز، ذرّت ها را نخورد.چند نوبت و چگونه مى تواند آن ها را به آن طرف رودخانه ببرد تا روباه، غاز كند؛ امّا هر بار فقط يكى از آن ها را مى تواند به آن طرف رودخانه ببرد. او در كشاورزى مى خواهد روباه، غاز و كيسه ى ذرّتش را  با قايق از رودخانه رد 

 خرگوش را به خانه اش برسان.

 با توّجه به عالمت هاي رياضي، در 
حباب بزرگ آخر چه عددي بايد 

نوشت؟ 

  مجيد عميق
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 محمدهادى نيكخواه آزاد
 تصويرگر: سام سلماسى

قچ و قچ و قيچي

1 قيچي خيّاطي

خيّاط براي بريدن پارچه به قيچي با تيغه هاى بلند و 
صاف احتياج دارد تا بتواند با هر 
از  زيادى  مقدار  قيچى،  حركت 

پارچه را ببرد.

2 قيچي پشم زنى

دامداران براي چيدن پشم گوسفندان به قيچي با تيغه هاي 
مخصوص نياز دارند؛ قيچي اي كه تيغه هاي آن از انتها به 
هم وصل باشند. گردى پايين قيچى مانند فنر است و تيغه ها 
را از هم باز مى كند. اگر تيغه ها با پيچ به هم وصل بشوند، 
پشم هاى گوسفند الي آن گير مى كند و كنده مى شود و 

حيوان بيچاره دردش مى آيد.

3 قيچي باغباني

قيچي باغبان ها طوري است كه شاخه ها هنگام بريدن، 
از بين تيغه هاي آن ُسر نخورند؛ براى همين تيغه هاى اين 

قيچى كج  هستند.

4 قيچي آهنگري

آهنگرها براى بريدن ورق ها و ميله هاى آهنى از قيچى هاى 
مخصوصى استفاده مى كنند. بر خالف قيچى خيّاطى، 

قيچى آهن بُر دسته هاى بلند 
و تيغه هاى كوتاهى دارد. به 
نظر تو چرا قيچى آهن بر 

تيغه هاى بلند ندارد؟

قيچي درضرب المثل ها:
وقتي مي گوييم: «ريش و قيچي دست خودت!» يعني به تو اعتماد 

داريم و كار را به خودت مي سپاريم.

احتماًال قيچي در مصر اختراع شد. از وقتي قيچي ها اختراع شده اند تا به امروز خيلي تغيير كرده اند. بيش تر اين تغييرها مربوط به 
كارى مى شود كه  قيچي ها انجام مى دهند. به تصوير قيچى هايي كه در شغل هاي مختلف استفاده مي شوند نگاه كن.

اساسساددههيك اختراع ساده ع ر اخخ كيكييكك
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زه
ش م

عصرانه هاي خو

طرزتهيّه:

1       موزها را خرد كن و دو ساعت توي كيسه ي نايلون در فريزر
 بگذار.

2       موزهاي تقريباً يخ زده را با شير و پودر نارگيل در مخلوط كن بريز
 تا مايع يكدستي به دست آيد.

3       كف يك ظرف مستطيلي نايلون بينداز. مايع غليظ شير موز را توي
 آن بريز و دو ساعت ديگردر فريزر بگذار تا خوب سفت شود.

4       شكالت را توي ظرفي بريز و ظرف را روي بخار كتري بگذار تا شكالت آب شود.
5       بادام زميني را كمي خرد كن و به شكالت آب شده اضافه كن و بگذار كمي خنك شود.

6       مايع شير موز سفت شده را به تّكه هاي كوچك برش بده. حاال اين تّكه ها را توي 
مايع شكالت بغلتان.

 زهرا اسالمي
 عّكاس: اعظم الريجاني

مواّد الزم:   تصويرگر: ميثم موسوى
 موز، سه عدد متوّسط

 شير، يك ليوان
 پودر نارگيل، يك قاشق غذا خوري

 شكالت كاكائويي تخته اي، صد گرم
  بادام زميني، به مقدار دلخواه

 نوش جان!

1  از  هرتغييري نمي ترسم
2 اين ماه اين روزها

3 شعر
4 قّصه ي گنج

6 ايران ما
8 شعر

10 راز موهاي سيخ سيخي
12 جناب نارنجي

14 زباله ي كم تر، محيط تميزتر
16آشيانه

18 قّصه ريزه
20 جنگلي براي وسيله ها

22 سؤال خرس كوچولو/ پروانه
24 چرا من نديدم؟

26 همه جا نّقاشي/ داستان نا تمام
28 صداي اژدها

30 سرگرمي
32 قچ و قچ و قيچي

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى

 ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واّطالع رسانى
 براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دبستان

 دوره ي سى وششم   مهر 1398
 شماره ي پي در پي 308
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  مديرمسئول: دكترمسعود فياضي

  سردبير: افسانه موسوي گرمارودي
 مديرداخلي: زهرا اسالمي

 طّراح گرافيك: فريبا بندي
 ويراستار: شراره وظيفه شناس
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 نشاني دفتر مجله: تهران، خيابان ايرانشهر
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www.roshdmag.ir :وبگاه 
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 خود را به مركز بررسي آثار به نشاني زير بفرستيد:
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