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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 
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3 زباله نینداز

4 شعر

6 کی درخت را بُرید؟

8 جیغ جیغو

10 چه طوری صداها را می شنویم؟

12 الک پشت کمك می خواد!
14 من و کانگورو

15 معرفی کتاب

16 دیو َخطول َمطول

  • طرح و اجرا: الله ضیاییروبی و قارقاری

12فروردین   
 روز جمهوری اسالمی مبارک.

1 فروردین       عید نوروز

13فروردین     روز طبیعت

درخت ها ، گل ها ، رودخانه ها و دشت و 
َصحرا مال همه است. ُمراقب طبیعت 

باشیم.

13فروردین    تولّد امام زمان

تولّدت ُمبارک آقا امام َمهدی

13فروردین    روز ارتش

می خواهم وقتی بزرگ شدم، یك 
سرباز ُشجاع بشوم.



دوست من سالم
این روزها درخت ها شــکوفه داده اند. زمین سبز شده. باغچه پُر از ُگل است. خانه ها 

بوي تمیزي می دهد و در و پنجره ها برق می زند.
همه چیز نو شده. تو چطور؟ بله! تو هم باید نو بشوي. چه جوري؟ اگر با کسی قهري، 
آشــتی کنی. اگر تنبل و بی حالی، زرنگ بشوي. اگر اخمویی، خوش اخالق وخنده رو 

َشوی.
حاال بیا با هم عید را جشن بگیریم و به هم بگوییم: »سال نو مبارک.«

                                                          مهري ماهوتی

• تصويرگر: سولماز جوشقانی

دوست من
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ســال گذشته هر روز زنگِ تفریح، دوستان َمتینا دورش جمع می شدند. یک روز بی بی، 
سرایدار مدرسه، به متینا گفت: »بّچه ها چه قدر دوست دارند به حرف هایت گوش کنند!«

متینا با خوش حالی گفت: »برای شما هم بگویم؟ دیشب مامانم به بابام گفت...«
بی بی اَخم کرد و گفت: »مامانت دوست دارد حرف هایش را به دیگران بگویی؟«

متینا گفت: »نمی دانم. پس نمی گویم. آن وقت بابام گفت...«
بی بی بیشتر اخم کرد. متینا گفت: »ُخب، این را هم نمی گویم. بعدش داداشم گفت...«

بی بی گفت: »هیسسس! این حرف ها اَمانت اند. باید پیش خودت بمانند. این را آقا امام 
سجاد)ع( گفته اند.«

متینا گفت: »آخ! چه کار کنم که حرف ها همین طوري از دهانم بیرون نَپَرند؟«
بی بی خندید و گفت: »برای دوستانت قّصه بگو. تو همه چیز را خیلی خوب تعریف می کنی.«
روز بعد، زنگ تفریح، بّچه ها دور متینا جمع شدند و پرسیدند: »چرا دیر کردی؟ امروز 

می خواهی چه تعریف کنی؟«
متینا برای بی بی دست تکان داد و گفت: »یکی بود، یکی نبود...«
بّچه ها با شادی فریاد زدند: »یوهو... قّصه!« 
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•فرزانه فراهانی
•  تصويرگر: گلنار ثروتیان

قّصه هاي دیدنی
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بهار شد
• خاتون حسنی

اَبرِ ُقلمبه آمد
بارونِ دون دون گرفت
زمین که خشکیده بود

خیس شد و باز جون گرفت
کِرمی که زیر خاک بود
یواش یواش بیدار شد
کِش اومد و بلند گفت 

ُشکر خدا بهار شد

رعرععرررشعر عشععشعشش

کفشدوزکِ نصفه
• طیبه شامانی

یک کفشدوزک
آمد کنارم
فهمید با او

کاری ندارم
رفت از ُمچ من

در آستینم
دیگر نمی شد

او را ببینم
نصف تنش را

یک دفعه دیدم
او گفت دالی

 من هم شنیدم
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ُگل نرگس
• محبوبه صمصام شريعت

در خانه ی ما جشن است
چون نیمه ی َشعبان است

یک دسته  گلِ نرگس
در دستِ پدر جان است

َعطرِ گل و بوی کیک
به به! همه چیز عالی ست
این جشن برای توست
یک لُقمهجای تو ولی خالی ست

• مريم هاشم پور

امروز روزه بودم
اّما نه مثل مامان

کوکو، ناهار من بود
یک لُقمه خوردم از آن

یک دفعه بّچه گنجشک
از پنجره مرا دید

من بای بای کردم 
او جیک  جیک خندید

فوری برای گنجشک
یک کم ناهار بردم

من تا اَذانِ مغرِب
دیگر غذا نخوردم 
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زمین ما

ماهک یک مرتبه 
صدای اّره برقی را شنید. 

جلو دوید و داد کشید: 
»آهای اّره برقی، چرا درخت 

را بُریدی؟«
آقاهه ارّه برقی را خاموش 

کرد. قاه قاه خندید و 
گفت: »بّچه جان، 

برگرد خانه. ُگم می شوی ها!«

ماهک یک جنگل پر از درخت کشید. 
چه جنگل قشنگی! 

ماهک گفت: »مامان جان! من االن توی 
جنگل هستم. اگر گفتی کجا؟« 

مامان نّقاشی را نگاه کرد، اما ماهک را 
پیدا نکرد. 

ماهک خندیــد و داد زد: »آهای مامان 
جان! من اینجا هستم. اینجا!« 

مامان جواب داد: »االن پیدایت می کنم.«

رشد کودک7  1400 6



همان وقت مامان هم آمد. 
ماهک اَخم کرد و گفت: 
»مامــان جان! ببیــن! این 
آقاهه درخت ها را دوست 

ندارد. درخت را بُرید.«
آقاهه لبخند زد و گفت: 
»بّچه جان، ناراحت نباش! 
من درخت ها را دوست دارم. این درخت را کِرم خورده بود. بریدمش 

که به جایش درخت تازه بِکارم!« 
ماهک خوشحال شد. 

مامان به آقاهه گفت: »پس شما هم 
فهمیدید کــه ماهکِ من درخت ها 

را خیلی دوست دارد!«
آقاهه گفت: »چه خوب!« و رفت.

ماهک گفت: »پس من هم درخت 
کِرم خــورده را پاک می کنم و به 

جایش درخت تازه می کشم.«

نی
هرا

سا ت
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گر:

وير
• مجید راستی   • تص
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• محّمدرضا شمس
• تصويرگر: ثنا حبیبی راد

قّصه

جیغ جیغو
جیغ جیغــو از ســوراِخ تّپه اش بیرون آمد. دو زانو روي زمین نشســت و با دســت هاي 
پشمالویش این طرف و آن طرف را گشت. جیغ جیغو یک موش کور بود که چشم هایش 
خوب نمی دید. یک دفعه از خوشحالی جیغی کشید و گفت: »پیداش کردم. عصام رو پیدا 
کردم.« و خواند: »عصام کو؟ پشــت کوه؟ کوه که سرش تو ابرهاست. ابرهای پاره پاره، 

چک و چک و چک، از آسمون می باره...«
عصا که در اصل مار بود، گفت: »فیش! چی داري می گی برای خودت؟ نیش! ولم کن بذار 

برم، ایش. چی چی رو عصام رو پیدا کردم؟ هاپیش!«
و عطسه ای کرد و از دست جیغ جیغو بیرون پرید و خزید و رفت. جیغ جیغو با پوزه اش 
بو کشید. این طرف بو کشید، آن طرف بو کشید. یک دفعه با خوشحالی جیغ کشید: »آخ 

جون! عصام رو پیدا کردم.« و دُم االغ را کشید که مثل عصا سیخ شده بود. 
االغ گفــت: »چی چی رو عصام رو پیدا کردم؟ عر! دُمم رو ول کن، یونجه ی تر! وگرنه یه 

جفتک جانانه بهت می زنم، می شی پرپر!« و یک ُجفتَک جانانه پَراند. 
جیغ جیغو چند متر پَرت شد آن طرف تر و افتاد روي عصاش. دم نرم و نازکش را روي عصا 
کشید. پایین باال، باال پایین و با خوشحالی جیغ کشید: »خودشه، خودِ خودشه. خودِخودشه. 
این دیگه عصامه، ارث بابامه!« بعد عصایش را برداشت و عصا عصا راه افتاد. رفت عروسی 

دخترخاله اش. 
می رفت و می خواند: »عصام کو؟ پشتِ کوه؟ کوه که سرش تو ابرهاست. ابرهای پاره پاره 

ِچک و ِچک و ِچک، ُشر و ُشر و ُشر، از آسمون بارون داره می باره...«

9 رشد کودک7  1400



 • مجید عمیق

بپرس و بدان

اگر گوش نداشــتید، می توانستید صداي باد و 
باران و آواز پرندگان را بشنوید؟

شــنیدن به ما کمک می کند تــا از خیلی چیزها 
باخبر شویم.

حیوانــات هم گوش دارند، اما شــکل و اندازه ي 
گوش هاي حیوانات با هم فرق دارد.

لیلیلفیل باگوش هاي پهن و بزرگش می شنود. یفیف

ش هاي درازی باالي سرش  دارد.
خرگوش گو

رد.

ت.
اس

ک 
وچ

 و ک
گوش هاي موش گرد

ود.
گوش هاي پرندگان دیده نمی ش
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ود.
شن

می 
 را 

دا ها

گربه ی وحشی با گوش هاي سه گوش و نوک تیزش ص

گوش هاي جیرجیرک  
در پاهایش قرار دارد!

ش هاي گاو نزدیک شاخ هایش است.
گو

ود.
گوش هاي پرندگان دیده نمی ش
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بازیگران: قّصه گو، الک پشت، کالغ، موش و سنجاب
قّصه گو: الک پشت آروم توی جنگل قدم می زد که یک دفعه تیغ رفت توی پاش!

الک پشت: آی پام! وای پام!
قّصه گو: اّما دستش به پاش نمی رسید که تیغ رو َدربیاره! برای همین داد زد. 

الک پشت: کمک! کمک!
)کالغ بال زنان از راه می رسد.(

الک پشت: کالغ جونم، قربون قارقاِرت برم، این تیغ رو از پام دربیار.
کالغ )دور الک پشــت می چرخد و چشمش را می مالد(: تیغ کدومه؟ پات کدومه؟ )رو به 

بچه ها( شما می بینید؟ من که چشم هام نمی بینه! پس می رم کمک بیارم. 
)کالغ بال زنان می رود و با سنجاب برمی گردد.(

الک پشت: سنجاب جونم، قربون چشم های گِردِت برم، این تیغ رو از پام دربیار.

الك پشت کمک مى خواد!
نمایش

رشد کودک7  121400



•زهرا زرگر
• تصويرگر: میثم موسوی

ســنجاب )تیغ را می بیند و عقب می پََرد. رو به بّچه ها با گریه می گوید(: چه تیغ بزرگی! 
چه زخِم ناجوری! وااااا ی! 

)سنجاب َغش می کند. کالغ با بال برگی اش سنجاب را باد می زنَد.(
قّصه گو: ای داد! ای بیداد! حاال چی می شه؟

)موش کوچولو می آید.(
موش: الک پشت جونم، چرا ناراحتی؟

الک پشت: موشی جونم، یه تیغ بزرگ رفته توی پام.
)موش تیغ را راحت بیرون می آَوَرد و به همه نشان می دهد.(

موش: این هم از تیغ!
الک پشت )موش را بغل می کند(: تو خیلی مهربونی!

)سنجاب به هوش می آید و با کالغ، موش را تشویق می کنند.(
قّصه گو: آفرین به موش موشک زرنگ و مهربون! آفرین به همه شون!
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بازی، ورزش، شادی

زمین بازي را انتخاب می کنیم. تعداد زیادي توپ کوچک را داخل زمین می ریزیم.
به گروه های دونفره تقسیم می شویم. )براي این بازي باید دست کم دو گروه دونفره باشیم.(

از هر گروه یک نفر پاهایش را داخل کیسه ي پارچه اي می کند.
با صدای سوت، بازي شروع می شود. )زمان بازي یک تا دو دقیقه است.(

بازیکنی که پایش داخل کیسه است باید مثل کانگورو  بپربپر کند و جلو برود. 
اصالً نباید بایستد. 
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• مريم سعیدخواه    • تصويرگر: سعیده کشاورز 

بّچه ها موقع ورزش فاصله را 
رعایت کنید.

بــا صداي ســوت، بــازي تمام می شــود. 
توپ های داخل کیســه ها را می شــماریم 
تا ببینیم کدام گروه توپ بیشــتري جمع 
کرده است. این بازي را می توانیم در خانه 

هم انجام دهیم.

واه
دخ

عی
 س

يم
مر  •

ب کتاب
کتا

نیم وجبی ها
نویسنده: حمیده رضایی
تصویرگر: غزاله باروتیان

ناشر: کتاب  جمکران
تلفن: 0253725334

نیم وجبــی خیلی ُغصــه می خورد. او حانیــه را خیلی 
دوست داشت. یک روز مثل همیشه نشسته بود بین 

پارچه ها و ُغّصه می خورد. یک دفعه... 
کتاب نیم وجبی ها پنج داســتان کوتاه دارد. »حانیه و 
کش نیم وجبی، موحنایی و پارچه ي نیم وجبی، دوستان 

نیم وجبی، نیم وجبی گل گلی، نیم وجبی چین چینی.« 
می توانید این کتاب را بخوانید و از  قِّصههاي آن لّذت 

ببرید. 

تاج شاه و کاله ها
شاعر: محمدکاظم مزینانی
تصویرگر: ساقی ذاکرنژاد

انتشارات فنی ایران
تلفن: 02137652008

این کتاب درباره ی تاج شــاه است. تاج از دست شاه 
فرار می کند و به شهري پُر از ُکاله می رود، اّما... 

تاج بود و کاله بود 
روي سر یه شاه بود 

تاج شاه  
یه روز یهو فرار کرد... 

می توانید این شــعر قّصه را بخوانید و برای دیگران 
تعریف کنید.

نفر دّوِم گروه باید توپ هاي وسط زمین را 
تُندتُند بردارد و داخل کیسه ی او بیندازد.
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چسبوالنکا صبح که بیدار شد، گفت: »امروز کجا را به هم بریزم؟«
یک مرتبه دید صدا می آید. دنبال صدا رفت. رسید به تراشه های مداد نارنجی.

پشت نارنجی ها قایم شد و نگاه کرد. پاک کن را دید که پاکولی پاکولی آواز می خواند 
و خط خطی هاي روی کاغذ را پاک می کرد. 

زود گفــت: »اوف که از هر چی پاک کردنه بدم می آد.« بعد تراشــه های نارنجی را به 
خودش چسباند و داد زد: »کمک کمک!«

پاک کن گفت: »چی شده؟ کی اذیّتت کرده؟ بگو تا بیام پاکش کنم!«
چسبوالنکا گفت: »فکر کنم دیو َخطول َمطول بود. تا تو را صدا کردم، پرید توی تُنگ 
آب. با این جلیقه ی نجات رفتم دنبالش، اما خیلی َخطول َمطول بود، ترسیدم و برگشتم.« 
پاک کــن توی تُنــگ آب را دید. آنجا فقط دوتــا ماهی بود. چپ چــپ به غریبه ي 

نارنجی پوش نگاه کرد و گفت: »وای... اگر کلک زده باشی!«
چســبوالنکا ترســید، نارنجی هایش ریخت. دوید و در رفــت و دیگر هم آن طرف ها 

پیدایش نشد.

چی بهتره؟
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تصویر   روی جلد: فریبا اصلی
تصویر  صفحه ی فهرست: سولماز جوشقانی

صدا: سمّیه انوری زاده، احسان مهرجو
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نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ی268
دفترانتشارات و فّناوری آموزشی
صندوق پستی: 15875-6588 

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 

    021 تلفن امور مشترکین: 88867308ـ 
     Koodak@roshdmag.ir :رایانامه

 www.roshdmag.ir :وبگاه
چاپ و توزیع: شرکت اُفست

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، 

مریم اسالمی)کارشناس شعر(، 
مجید راستی)کارشناس قصه(

ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیك: روشنك فتحي 
ویراستار: روشنك بهاریان نیکو

1 بیا نو بشویم 

2 قّصه  گو

3 زباله نینداز

4 شعر

6 کی درخت را بُرید؟

8 جیغ جیغو

10 چه طوری صداها را می شنویم؟

12 الک پشت کمك می خواد!
14 من و کانگورو

15 معرفی کتاب

16 دیو َخطول َمطول

  • طرح و اجرا: الله ضیاییروبی و قارقاری

12فروردین   
 روز جمهوری اسالمی مبارک.

1 فروردین       عید نوروز

13فروردین     روز طبیعت

درخت ها ، گل ها ، رودخانه ها و دشت و 
َصحرا مال همه است. ُمراقب طبیعت 

باشیم.

13فروردین    تولّد امام زمان

تولّدت ُمبارک آقا امام َمهدی

13فروردین    روز ارتش

می خواهم وقتی بزرگ شدم، یك 
سرباز ُشجاع بشوم.



  • طرح و اجرا: مرتضی رخصت پناه

بعد از کرونا، برویم کجا؟ به بندر چابهار
یر.
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