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بابای مدرسه
دوست عزیزم سالم

من یک هم کالسی داشتم. اسم بابای او آقا مصطفی بود. آقا مصطفی هم بابای دوستم 
بود، هم بابای مدرسه ی ما. او همیشه مواظب بود بّچه ها بدوبدو نکنند و زمین نخورند. 
حواســش بود که یک وقت َدِر مدرســه همین جوری باز نَمانَــد. او به حیاط و کالس و 

آب خوری ها سر می زد و دوست داشت همه جا تمیز باشد.
آقا مصطفی دلش برای بّچه ها تاپ تاپ می کرد. می گفت بّچه ها مثل ُگل هســتند، باید 
همیشــه سالم و سرحال باشند. بعضی وقت ها که خیلی خســته می شد، کنار َدِر حیاط، 

روی صندلی می نشست و خوابش می بُرد.
من آقا مصطفی را خیلی دوست داشتم. شما هم بابای مدرسه تان را دوست دارید؟ 

                                                          مهري ماهوتي

• تصویرگر: سولماز جوشقانی

دوست من
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مامان هزارپا گفت: »آخ بّچه ها! امروز مریضم. 
همه جایم درد می کند. حالم اصالً خوب نیست. 

خودتان بروید غذا پیدا کنید.«
بّچه ها یک عالم برگ تازه جمع کردند. برگ ها را 
تا النه شان کول کردند. یک دفعه یکی گفت: »پس 

پاپو کو؟ به جای کار رفته خوابیده؟«
یکی گفت: »برویم پاهایش را دوتا دوتا به هم گره بزنیم؟«

یکی گفت: »او را پاپو تَنبَلو صدا کنیم؟«
بّچه ها پیش مامان  رفتند تا شکایت کنند. دیدند پاپو خوابیده. یکی گفت: »دیدید گفتم؟«
مامان  خندید و گفت: »پاپو حســابی از من پرســتاری کــرده. خیلی برای من زحمت 
کشــیده تا حالم خوب شود. همه ی پاهایم را یکی یکی مالش داده. خیلی خسته شده، 

براي همین خوابیده«
یکی گفت: »وای! پس پاپو تَنبَلو صدایش نکنیم؟«

پاپو از خواب پرید و پرسید: »ها؟ چی گفتی؟« همه خندیدند.
مامان هزارپا هم خندید. انگار حالش بهتر شده بود.

ییی
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این چند روز

4 آذر  تولّد امام حسن َعسکری(ع)
ما به امام زمان(عج) تولّد پدِر عزیزش 

را تبریک می گوییم.

6 آذر   وفات حضرت معصومه(س ) 
حضرت معصومه(س)  خواهر بسیار مهربانی برای امام رضا(ع) بود. 

من هم می خواهم خواهر خوبی باشم.

7  آذر  روز نیروی دریایی 

13 آذر  روز جهانی َمعلوالن 

30  آذر  روز پرستار 
 امروز دوتا جشن داریم: 

تولّد حضرت زینب(س) و روز پرستار

30  آذر  شب یلدا 
زمستان آمده امشب به خانه

بفرمایید  انار و هندوانه
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ششش

چک چک
• مریم زرنشان

ببین ای بطری آب
چرا چک چک چکیدی

کتاب و دفترم را 
چه طوری شد ندیدی؟

تمام کوله پشتی
دوباره خیس آب است

گمانم کلّه ی تو
کمی گیج و خراب است

ماه
• مریم اسالمی

ای ماه بیا پایین
من منتظرت هستم
پایین تر اگر بودی

یک نخ به تو می بستم

آن وقت چه کیفی داشت 
این بادکنک بازی 

هم بازی من می شد 
یک ماه به این نازی

رشد کودك3  41399



شب یلدا
• سعیده موسوی زاده

مورچه و مورچه بابا
رفته بودن به صحرا

دنبال چند تا دونه
گندمک و شا دونه

باد اومد و بوته ها رو تکون داد
دونه ی خوش مزه به هر دوشون داد

دونه ها رو با هم به لونه بُردن
آجیلشون شد، شِب ِچلّه خوردن

خواهر امام
• منیره هاشمی

بَه چه دیدنی است
ُگنبد و َحرم

ما نشسته ایم
در کنار هم

زائران سالم
شهِر ُقم سالم

دوست دارَمت
خواهِر امام

• تصویرگر: فریبا اصلی
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بازیگران: قصه گو، بّره، بزغاله، گوساله، مرغ و دو جوجه.
قصه گو: »ببعی آواز می خواند و می رفت.«                

برّه: »بع...بع...«
قصه گو: »بزغاله دنبال او دوید.«   
 بزغاله: »مع مع. برّه، کجا می ری؟«

برّه: »دارم می رم خونه ی خاله. خونه ی خاله از این وره...« 
بزغاله: »من هم بیام؟«

برّه: »تو هم بیا.«
قصه گو: »مرغ و جوجه هایش آمده بودند گردش. بّره و بزغاله را دیدند. جلو دویدند.«
مرغ و جوجه هــا: »جیک و جیک و جیک... 

ُقدُقدُقدا... می رین کجا؟«
بزغالــه و برّه: »داریــم می ریم خونه ی 

خاله. خونه ی خاله ا ز این وره...«
مرغ و جوجه ها: »ما هم بیاییم؟«

نمایش

رشد کودك3  61399



• فاطمه مجاوریان
• تصویرگر: میثم موسوی

برّه و بزغاله: »شما هم بیایین.«
گوساله: »ماع... ماع... چه خبره اینجا؟«

همه: »داریم می ریم خونه ی خاله. خونه ی خاله از این وره.«
گوساله: »من هم بیام؟«

همه: »تو هم بیا.«
قصه گو: »همه با هم رفتند و رسیدند کجا؟ خانه ی خاله جان مهربان. در زدند.«

همه: »تق و تق و تق. تق و تق و تق.«                      
قصه گو: »کسی جواب نداد.«

بزغاله: »ماع... شاید خاله خوابیده...«                        
مرغ: »ُقدُقدُقدا... شاید خاله خونه نیست.«

جوجه ها: »حاال چی کار کنیم؟ جیک جیک...«
خاله بزغاله وارد می شود. یک مشت علف و 

یک کیسه ارزن روی شانه اش دارد.
خاله بزغاله: »مع و مع و مع... چقدر مهمون 
دارم...خوش به حالم... صبح کالغه  اومد و 

گفت خبرخبرخبردار، مهمون 
میاد قارقار. من هم رفتم دنبال 

خوردنی. علف تازه چیدم، 
ارزن خوش مزه آوردم.«

همگی: »کالغه خوش خبر بود. 
اومد و خبر داد زود.«

7 رشد کودك3  1399
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مارمولک عینکی
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»محّمد بهمن بیگي« نویسنده بود. او بّچه هاي عشایر را خیلي دوست داشت.

بّچه هاي عشــایر همراه خانواده شــان در چادر زندگي مي کردند. آن ها  از جایي به 

جاي دیگر کوچ مي کردند برای همین نمي توانستند به مدرسه بروند. 

محّمد بهمن بیگي به چند نفر از جوانان عشایر شغل معلّمي را یاد داد تا آن ها بتوانند 

به بّچه هاي کوچک درس بدهند. او از معلّم هاي خوبي کمک گرفت، معلّم هایی که 
با عشایر زندگي کنند و به آن ها سواد یاد بدهند.

محّمد  بهمن بیگی وسایلي مثل تخته ی بزرگ، کتاب، دفتر و مداد را تهّیه می کرد تا  بّچه ها 

هر جا مي روند به راحتی درس بخوانند. حتي با معلّم ها به اردوي ورزشي و هنري بروند. 

او بّچه هایي را که بهتردرس مي خواندند به صورت رایگان به دبیرســتان و دانشگاه  

مي فرستاد. محّمد بهمن بیگی کار بزرگي کرد. او باعث شد بیشتر عشایر باسواد شوند.
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آدم بزرگ ها
اهاها

معّلم مهربان کودکان
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َمثَل َمتل

باال و پایینش کرد
همچون و همچینش کرد

اون رو گذاشت رو شونه اش 
تا ببره به لونه اش

دونه ي سفت و سنگین 
قل زد و افتاد زمین

مورچه تو کوچه ها بود 
به دنبال غذا بود

با این که خیلي ریز بود 
زرنگ و تُند و تیز بود

حیوونکي تا غروب 
کوچه رو گشت خوب خوب

تا زیر پاي مردم 
چي پیدا کرد؟ یه گندم

مارمولکه رو خاك ها
 نشسته بود تماشا

مورچه به گندم رسید 
دونه رو آروم کشید

رشد کودك3  101399



•مهری ماهوتی
•  تصویرگر: رضا مکتبی

مورچه ي وزنه بردار 
دل نبریدش از کار

کشیدش این ور اون ور
گندم رو برد روي سر

مارمولک بي صدا
یه هو پریدش از جا

داد زد و گفت: »پهلوون! 
تو هستي مرد میدون!« 

مورچه که فکر کار بود 
فکر ببر بیار بود

با گندمش راه افتاد 
اّما جوابش رو داد:

»فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه!«

11 رشد کودك3  1399



بایست! صاف 
چســبوالنکا نشسته بود گوشــه ي میز. فکر مي کرد: »درست یک ماه است هیچ کار 

غلطی نکرده ام.«
یک دفعه صدایي شــنید. خط کش را دید که صاف نشســته بود روی کاغذ تا مداد به 
کمکش خط صاف بکشد. چسبوالنکا گفت: »واي که چقدر از صاف نشستن بدم مي آید!« 
فوري پرید پشــت میز، چســبید و قایم شــد و گفت: »آهاي خط کش! من ویروس 

کجی ام. یا کج باش، یا خودم می آ یم تا کج شوی.«
خط کش گفت: »باشه بیا، ببینم کج بشوم، چه شکلی می شوم!«

چسبوالنکا گفت: »فقط چشم هایت را ببند! اگر من را ببیني، از ترس مي شکني.«
خط کش گفت: »به من مي گویند خط کِش نترس! بیا ببینمت. اگر ترسیدم، کج می شوم.«

چسبوالنکا هول شد و گفت: »ما ویروس ها خیلي ریزیم، دیده نمي شویم.«
خط کــش هاهاها خندید و گفــت: »تو که گفتی وقتی ببینمت از ترس می شــکنم!« 
چسبوالنکا این بار خیلي هول کرد. از هول چسبش باز شد. از پشت میز چاالپي افتاد 

زمین. هیچي نگفت. فقط َچسبَک َچسبَک در رفت.

چی بهتره؟
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یک بادکنک بود، شکمو و َمغرور. یک روز کنار 
درختی خوابیده بود. یکهو باِد بازیگوش آمد. 

از برگ هاي زرِد درخت پرسید: »مي آیید روي زمین ِخش ِخش بازي  ؟«
برگ هاي زرد گفتند: »آره، از بس روي شاخه نشستیم، خسته شدیم ! 

خیلی وقت است که هیچ جا نرفته ایم!« 
یکهــو بادکنک از خواب پرید و داد زد: »بازي بي بازي! مي خواهم بخوابم. 

من زورم بیشتر اســت، هر چه من بگویم.« بعد پرید و باد را قورت داد. 
گنده شد. نشست کنار درخت. برگ ها غصه خوردند. 

یک مورچه آمد. به بادکنک گفت: »برو کنار َرد شوم!« 
بادکنک گفت: »نمي روم! هر چه من بگویم! هرکي زورش بیشتر است!« 

مورچه عصباني شد. بادکنک را گاز گرفت. 
بادکنک سوراخ شد. باد آزاد شد. رفت دنبال بازي. 

بادکنک خجالت کشــید. 
یواشکي و ِفس ِفس رفت 
سوراخش  تا  بیمارستان 
را چسب بزنند. او تصمیم 

گرفت دیگر الکي باد نکند.
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بازی، ورزش، شادی

بازیکن ها را به سه گروه سه نفره تقسیم می کنیم.
 برای هر گروه یک اسم انتخاب می کنیم: گروه سبز، گروه زرد، گروه بنفش. 

گروه ها با فاصله از هم در زمین بازی می ایستند. 
مربّی در حالی که توپ در دست دارد 

با فاصله ی بیش تر روبه روی گروه ها 
قرار می گیرد. 

بازی شروع می شود.
مربّي با گفتن اسم هر گروه 
(مثالً زرد)، فوری توپ را به 
سمت آن ها پرتاب می کند.

بازیکن های گروه زرد باید فرار کنند. 
توپ به هر کدام از آن ها بخورد، آن 
بازیکن از بازی بیرون می رود. مربّی 
تو پ های بعدی را هم با صدا زدن 

اسم گروه پرتاب می کند.
بازی وقتی تمام می شود که فقط 
بازیکن یا بازیکن  های یک گروه 

در زمین باقی بمانند. 

بپا توپ نخوری!
این بازی را بعد از تمام شدن ُکرونا در مدرسه انجام دهید.

بازیکن های گروه زرد باید فرار کنند. 
توپ به هر کدام از آن ها بخورد، آن 
بازیکن از بازی بیرون می رود. مربّی 
تو پ های بعدی را هم با صدا زدن 

اسم گروه پرتاب می کند.
بازی وقتی تمام می شود که فقط 
بازیکن یا بازیکن  های یک گروه 

در زمین باقی بمانند. 

• مریم سعیدخواه             
• تصویرگر: سحر صدارت  
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 • مجید عمیق

بپرس و بدان

همه ی انسان ها، حیوانات و گیاهان آب و غذا مي خورند 
تا زنده بمانند.

مورچه خوار خرطومش را داخل 
النه ی مورچه ها می کند و با زبان 

چسبناکش آن ها را می خورد.

رد.

اسب با دندان های پَهن خود علف می خو

هد.
ي د

ت م
ور

را ق
 و آن 

قورباغه با زبان چسبناکش غذا را مي گیرد

دارکوب با منقارش به درخت نوك 
می زند، حشرات را از زیر پوست درخت 

پیدا می کند و آن ها را می خورد.

دندان های کوسه مثل اّره تیزند.
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تصویرگر روى جلد: فریبا اصلى
سرکلیشه ها: میثم موسوى تصویرگر

تصویرگر صفحه فهرست: سولماز جوشقانى
صدا: سمّیه انورى زاده، احسان مهرجو

نشانى: تهران، خیابان ایرانشهر شمالى، شماره ى268
دفترانتشارات و فّناورى آموزشى

صندوق پستى: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230

خوانندگان رشد شما می  توانید قّصه ها، شعر ها، نّقاشی ها و مطالب خود را 
به مرکز بررسی آثار مجّالت رشد به نشانی زیر بفرستید:

نشانى: تهران،  صندوق پستى: 15875-6567 
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چاپ و توزیع: شرکت اُفست

1 باباى مدرسه

2  پرستار کوچک
3  روزشمار 

4  شعر    
6 خونه ى خاله

8 مارمولک عینکى

9 معلّم مهربان کودکان

10 مورچه ریزه!

12 صاف بایست!

13 یک گاز کوچولو

14 بّپا توپ نخورى!

15 بازي، سرگرمی

16 چه جورى غذا مى خورم؟

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى

دفترانتشارات و فّناوري آموزشى

سالم خدا بر محّمد(ص) و خانواده ى پاك او

به نام خداى بخشنده و مهربان

بعضی از مطالب مجله به صورت صوتی یا تصویري در 
دسترس شماست. کافی است تصویر QR-code  را با 
گوشی هوشمندتان بخوانید. براي این کار می توانید از 

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

رشد کودك  شماره ى 3
ماهنامه ي آموزشى، تحلیلی و اّطالع رسانی

ویژه ي پیش دبستان و دانش آموزان پایه ي اّول ابتدایى
.................................
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شماره ي پی درپی 220 

مدیرمسئول: محّمد ابراهیم محّمدى 
سردبیر: مهرى ماهوتى 

مدیر داخلی: مریم سعید خواه
شوراى برنامه ریزى: مهرى ماهوتى(سردبیر)، مریم 

اسالمى(کارشناس شعر)، مجید راستى(کارشناس قصه)
ناظر هنري: کوروش پارسانژاد

طراح گرافیک: روشنک فتحی 
ویراستار: روشنک بهاریان نیکو

  • طرح و اجرا: الله ضیایىروبی و قارقاری
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