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تصویر   روی جلد: مرتضی رخصت پناه
تصویر سرکلیشه ها: میثم موسوی

تصویر  صفحه ی فهرست: سولماز جوشقانی
صدا: سمّیه انوری زاده، احسان مهرجو

رشد کودک  شماره ی 2
ماهنامه ي آموزشی، تحلیلي و اّطالع رساني

ویژه ي پیش دبستانی و دانش آموزان پایه ي اّول ابتدایی
.................................

دوره ي بیست و هفتم  سال 1399  شماره ي پي درپي 219 

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ی268
دفترانتشارات و فّناوری آموزشی

صندوق پستی: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230
خوانندگان رشد شما مي  توانید قّصه ها، شعر ها، نّقاشي ها و مطالب خود را 

به مرکز بررسي آثار مجاّلت رشد به نشاني زیر بفرستید:
نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

021 ، دورنگار: 021-88301478      تلفن: 88305772ـ 

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي یا تصویري در 
دسترس شماست. کافي است تصویر QR-code  را با 
گوشي هوشمندتان بخوانید. براي این کار مي توانید از 

یك نرم افزار رایگان مانند QR code reader یا
 QR code scanner  استفاده کنید.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فّناوري آموزشی

َعلي محّمد و آلِ محّمد اللّهم َصّل ِ

مدیرمسئول: محّمد ابراهیم محّمدی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

مدیر داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه ریزی: مهری ماهوتی)سردبیر(، مریم 

اسالمی)کارشناس شعر(، مجید راستی)کارشناس قصه(
ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیك: روشنك فتحي 
ویراستار: روشنك بهاریان نیکو

1 اّولین نامه 

2 شعر

4 کی بوق زد؟

6 تُپلی ترین گندم ها

7 فرش عنکبوتی

8 روزشمار

9 قوقول خان

10 با صدای بلند می گویم!

12 ماهی  خال خالی

13 بازي، سرگرمي
14 خیال های رنگی رنگی

15 کاُکلی

16 مداد پهلوان
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چاپ و توزیع: شرکت اُفست

  • طرح و اجرا: الله ضیاییروبی و قارقاری



اّولین نامه
دوست عزيزم

بعضي از کارها و حرف ها خیلي شیرين اند، مثل وقتي که اّولین بار چهاردست وپا رفتي، 
يا وقتي که با دست هاي کوچکت جايي را ُمحکم گرفتي و بلند شدي. راستي مي داني 
اّولیــن بار چه کلمه اي را به زبان آوردي؟ بابا، مامان ها همه ي اين ها را مي دانند. چون 

وقتي اين کارها را کردي، آن ها خیلي خوشحال شدند.
دلت مي خواهد باز هم بابا و مامانت را خوشحال کني؟ 

يک کاغذ و مداد بردار و گوشه اي بنشین. مي دانم که هنور نمي تواني خوب بنويسي. 
کاغذ را خط خطي کن و با صداي بلند بخوان: »مامان، بابا! من از اين جا تا ســتاره ها، تا 

آن طرِف آسمان و اندازه ي دريا دوست تان دارم.«
زير نوشــته ات، شکل خودت را نّقاشي کن. مي تواني شکل بابا و مامانت را هم بکشي. 

حاال تو نامه نوشته اي. اين اّولین نامه با خّط خودت است. قشنگ ترين نامه ي دنیا.
                                                                                                           مهري ماهوتي
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بزغاله ی شکمو
• مريم اسالمی

پروانه گفت: »ای وای
يک ُگل کنار جو!«
بزغاله َرد می شد

پرسید: »گل؟ کو، کو؟«

روز خودم
• منیره هاشمی

سالم به کوله پشتی
به هر چه هست در آن

به نیمکت و به میزم
به ناظم و دبستان

سالم من به پايیز
به آسمان، به اين روز

روز خودم مبارك
سالم به دانش آموز

شعر

پروانه با شادی
او را به آنجا برد
بزغاله يک دفعه

گل را جويد و خورد رشد کودك2  21399



• تصويرگر: فريبا اصلی

گردوهات کو؟
• سمّیه بابايی

کالغه گفت: 
»آهای درخت گردو

برگا و گردوهات کو؟«

درخته گفت: 
»تو دامِن بهاره

بهار بیاد خودش برام میاره!«

کالغه گفت:
»پس قار و قار می خونم

منتظر بهارخانم می مونم!«

کتابخوان نمونه
• اکرم السادات هاشمی

يه مورچه از قديما
توی کتابخونه ست
بین همه مورچه ها

کتابخوِن نِمونه ست

حاال ديگه پیر شده
َعصا و عینک داره

هر جا می ره تو کیفش
کتاِب کودك داره

3 رشد کودك2  1399



زمین ما

ماهــک صــداي بوق شــنید. صــدا از توي 
نّقاشي اش بود. پرسید: »کي بوق زد؟« کسي 

جواب نداد. خودش را هم کشید. 
ماهــک گفــت: »االن پیدايــت مي کنــم!« 
اين طــرف و آن طرف را نــگاه کرد. يک 
ماشین کنار خیابان ايستاده بود. جلو رفت 

و گفت: »تو بوق زدي؟«
ماشین گفت: »من بوق نزدم.«

از آن طرف يک ماشین مي آمد. ماهک دست تکان داد. ماشین ايستاد. 
ماهک با اخم گفت: »تو بوق زدي؟«

ماشین گفت: »من بوق 
نزدم.« بعد هم گاز داد و 

 رفت. ماهک اخم کرد و 
گفت: »اگر کسي بوق بزند، 
صداي بوقش را مي بندم!«

رشد کودك2  41399



يک مرتبه صداي بوق شنید. 
بوق، بوق، بوق! 

پسري سوار دوچرخه اش 
بود. جلو مي آمد و تندتند 
مي گفت: »برو کنار! بوق، 

بوق، بوق!«
ماهک اخم کرد و راه را 

بست. پسر گفت: »برو کنار! 
بوق، بوق، بوق!«

ماهک گفت: »بوق زدن ممنوع است! مريض ها اذيّت مي شوند. بوق نزن!«
پسر پرسید: »پس چي کار کنم؟«

• مجید راستی   • تصويرگر: مهسا تهرانی

ماهک گفت: »توي دلت بوق بزن!«
پسر  خنديد و گفت: »باشد توي دلم بوق مي زنم.« 

آن وقت توي دلش بوق زد و رفت.
ماهک هم رفت. 

ماهک يک تابلوي »بوق زدن ممنوع!« کشید و 
توي دلش بوق زد و خنديد!

5 رشد کودك2  1399



• کلر ژوبرت      • تصويرگر: عاطفه ملکی جو

من »گنجشکو« هســتم. هر روز لَبه ي پنجره ي اين خانه می نشینم. مي داني چرا؟ چون 
خانه ي امام حســن َعسکري)ع( است. امام براي من و دوستانم گندم مي ريزد. من گندم 

مي خورم بعدش  همین جا مي مانم تا به حرف هاي قشنگ او گوش کنم.
ديروز امام به کسي گفت: »کاري که دوست نداري بقیه بکنند، خودت هم نکن.«

به النه که برگشــتم، براي مامانم تعريف کردم و گفتم: »چرا امام اين را گفت؟ اين را 
که همه مي دانند!«

مامانم خنديد و گفت: »مطمئني هیچ وقت کاري نمي کني که دوست نداري بقیه بکنند؟«
خوب که فکر کردم، فهمیدم مامانم درســت مي گويد. برای همین امروز که پشــت 
پنجره ي خانه ي امام نشستم، زود تُُپلي ترين گندم ها را برنداشتم، چون خوشم نمي آيد 

دوستانم اين  کار را بکنند.
ِ  خوب گوش  اآلن هم منتظرم کســي پیش امام بیايد. آن وقت بــه حرف هايش خوب 

مي کنم تا چیزهاي جديد ياد بگیرم.

قّصه های گل گلی

رشد کودك2  61399
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• ن  13آبان  تولد حضرت محّمد)ص(

پیامبر عزيز ما محّمد)ص(
تولدش مبارك خوش آمد

و تولد امام جعفر صادق)ع(
به او امام صادق)ع( می گفتند 

چون بسیار راستگو بود.

13آبان  روز دانش آموز
اين روز بر همه ی 

دانش آموزان شجاع  مبارك.

4 آبان   شهادت امام َعسکري)ع(
باباي مهدي بود          اين مهربان آقا

او رفت و مهدي شد   حاال امام ما

4 آبان  آغاز امامت مهدی)عج(
شده مهدي امام

گل  نرگس سالم

24 آبان  روز کتاب و کتاب خوانی
من بلدم بخونم     قّصه و شعرِ کودك

روز کتاب خواني    بر همگي مبارك

اين چند روز

رشد کودك2  81399



1. مقداري لوبیا چیتي ، لوبیا سفید، لوبیا قرمز، دانه ي ذّرت و 
دال عدس)عدس قرمز( آماده مي کنیم.

2. شکل يک ُخروس را روي مقّوا يا کارتن مي کشیم و به کمک يک 
بزرگ تر دور آن را مي بريم.

3. روي شکل با قلم مو، چسِب چوب مي مالیم.
4. اّول چشم، بعد بقیه ي قسمت هاي بدِن ُخروس را با دانه هايي که 

داريم پُر مي کنیم.
5. دانه ها را با دّقت و حوصله مي چسبانیم 

تا يک کار زيبا و تمیز داشته باشیم.

ری    
شکا

نه 

آم  •
نی

يجا

• عّکاس: اعظم الر 1

2

3

با هم بسازيم

4

وسايل الزم: مقّوا يا کارتن، قیچی،  چسب چوب، مقداری حبوبات، قلم مو
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با صدای بلند می گويم!
مثِل تو

قبل دخترکوچولو کالس  ســال 
اّول بود.

زنگ تفريح يکي از بّچه ها ُهلش 
داد و به او خنديد.

ظهر شد.
دخترك به خانه برگشت.

ناراحت بود. 
آرام گفت: »سالم.«

مامان گفت: »من صداي يواشی را شنیدم 
که خیلي غمگین بود!«

دخترك گفت: »من بودم!«

مامان کنار دخترك نشست و گفت: 
»چي غمگینت کرده؟ دوست داري 

درباره اش حرف بزنیم؟«
دختــرك به مامان نگاه کرد و گفت: 

»خیلي!«
مامان گفت: »بگو!«

رشد کودك2  101399



• شاهده شفیعی  
• تصويرگر: سعیده کشاورز

دخترك گفت: »يکي توي حیاط ُهلم داد. من زمین خوردم. او هم به من خنديد.«
مامان گفت: »من هم اگر کسي ُهلم بدهد و به من بخندد، خیلي ناراحت مي شوم.«

دخترك پرسید: »راست مي گويي مامان؟«
مامان گفت: »بله! تازه عصباني هم مي شوم! تو چي؟ عصباني نیستي؟«

دخترك گفت: »من االن ناراحتم، کمي هم عصباني ام!«

بعد مامان گفــت: »خب! حاال بگو اگر باز هم 
کسي تو را هل بدهد، چه کار مي کني؟«

دختــرك گفــت: »اووم! بــه او مي گويم که 
ناراحت مي شوم و دردم مي آيد.«

مامان پرسید: »همین قدر آرام مي گويي؟«
دخترك خنديد و گفت: »نــه!  با صداي بلنِد 

بلند!«
مامان لبخند زد و گفت: »قبوله!«

مامان از دخترك پرســید: »آن وقت 
که زمین خوردي، دردت نیامد؟«

دخترك جــواب داد: »خیلي! اما االن 
خوب شده.«

مامان گفت: »خدا را شکر عزيزم.« و 
موهاي دخترك را ناز کرد.

11 رشد کودك2  1399
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قّصه هاي ديدني

آخ...!

وای...!

بیا بازی کنیم!

آخ جون يه ماهی 
خال خالی ديگه

•لیال مّلت دوست
•تصويرگر: گلنار ثروتیان
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مداد رنگی ها توی اتاق گم شده اند.
آيا می توانی آن ها را پیدا کنی؟

خوب نگاه کن. بگو ُدم موش کوچولو به کدام شماره می رسد؟
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• رويا صادقي
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بّچه ها سالم ! می دانید وقتی نّقاشی های شما به دست ما می رسند چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

من، معلّم نّقاشی رشد کودك هستم. نّقاشی های شما را با دّقت می بینم. برای شما يک نامه همراه 

با برگه ی آموزشــی می فرستم. شما را با چیزهای تازه ای در نّقاشی آشنا می کنم. تعدادی از اين 

نّقاشی ها به نوبت در مجله چاپ می شود.

از طرف شما

  با همکاري مرکز بررسي آثار

فاطمه زهرا برای متفاوت شدن نّقاشی اش از تّکه های کاموا استفاده کرده است.

شما هم می توانید مثل محمد طاها اطراف نّقاشی تان را قیچی کنید. آن را روی کاغذی بچسبانید 

که از قبل رنگ کرده ايد. بعضی وقت ها هم مثل ُرزا می توانید مداد شــمعی را چند بار  روی 

کاغذ بکشید.  بعد با مداد نوکی يا مثالً سنجاق سر، شکل ها يا خراش هايی را روی نّقاشی تان 

ايجاد کنید. شما هم می توانید چنین نّقاشی هايی بکشید و برای ما بفرستید.
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•محمود برآبادیکاُکلی
•تصويرگر: ساره محمدپور

قّصه

اُردك ُدم سفید منقارَش را توی گل ها فرو برد. يک ِکرم از میان آب و گل بیرون آورد. 
اُردك کاُکلي همان طور که او را تماشا می کرد، گفت: »بگ... بگ... آفرين!«

ُدم سفید جايش را عوض کرد و باز هم يک ِکرم  
از میان آب و گل بیرون آورد.

کاکلي گفت: »بگ بگ  بگ...«
ُدم سفید با پاهايش علف ها را کنار زد. چند تا 
ِکرم ديگر بیرون آورد و خورد. سیر که شد، 

رفت توی آفتاب نشست.
 کاکلي گفت: »پس من چي؟ چرا به من ندادي؟ 

اين همه از تو تعريف کردم.«
 ُدم سفید گفت: »ممنون، ولي تو هم اگر به جاي 

حرف زدن دو تا نوك به زمین می زدي تا حاال سیر شده بودي!«

15 رشد کودك2  1399
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وسايل الزم: مداد، قیف، بُطری خالی کوچک
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1.   قیف را در دهانه ي بطري بگذاريد. 
به کمک قیف، بطــري را پُر از دانه های 

برنج کنید.

2.  ســِر مــداد را داخل بطري قرار 
دهید.

3. مداد را فشار دهید، طوري که تا تِه 
بطري برود. 

4. ته مداد را بگیريد و بطري را 
بلند کنید.

تا حاال مدادي به اين پُرزوري ديده بوديد؟

رشد کودك2  161399
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15 کاُکلی

16 مداد پهلوان
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