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  • طرح و اجرا: مرتضى رخصت پناه
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

 دفترانتشارات وفّناوري آموزشى
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

 دفترانتشارات وفّناوري آموزشى

8 بعد از كرونا، برويم كجا؟ به شهر نيشابور

ماهنامه ى آموزشى، تحليلى و اّطالع رسانى 
ويژه ي پيش دبستاني و دانش آموزان پايه ي اّول ابتدايى
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تصويرگر روى جلد: نيلوفر برومند
سركليشه ها: ميثم موسوى تصويرگر
تصويرگر صفحه ى فهرست: سولماز جوشقانى
صدا: سمّيه انورى زاده، احسان مهرجو

نشانى: تهران، خيابان ايرانشهر شمالى، شماره ى268
دفترانتشارات و فّناورى آموزشى

صندوق پستى: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230
خوانندگان رشد شما مي  توانيد قّصه ها، شعر ها، نّقاشي ها و  مطالب خود را به 
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سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات و فّناوري آموزشى

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

به نام خداى بخشنده و مهربان

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي يا تصويري در دسترس 
شماست. كافي است تصوير QR-code  را با گوشي هوشمندتان 

بخوانيد. براي اين كار مي توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند 
QR code reader يا  QR code scanner  استفاده كنيد.
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ماهنامه ي آموزشى، تحليلي و اّطالع رساني
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مديرمسئول: محّمد ابراهيم محّمدى 
سردبير: مهرى ماهوتى 

مدير داخلي: مريم سعيد خواه
شوراى برنامه ريزى: مهرى ماهوتى(سردبير)، مريم 

اسالمى(كارشناس شعر)، مجيد راستى(كارشناس قصه)
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد

طراح گرافيك: روشنك فتحي 
ويراستار: روشنك بهاريان نيكو

  • طرح و اجرا: الله ضيايىروبی و قارقاری

8 اُرديبهشت   والدت امام حسن مجتبى(ع) 
ُگل زيباى زهرا(س)
َحسن(ع) آمد به دنيا

10 اُرديبهشت  روز ِملّى خليج فارس

اينجا خليج فارس زيباست
َمرزِ جنوب كشور ماست

11 اُرديبهشت  روز كارگر

كارگر عزيز 
با اين همه تالش و زحمت خداقّوت

17 اُرديبهشت  روز ُقدس

امروز ما بّچه ها با كودكان فِلسطينى 
 َهمصِدا مى شويم.



علی جانم
دوست عزیزم سالم 

شــاید اسم تو هم »علی« باشــد، مثل برادر من، مثل خیلی از هم کالسی ها و دوستان 
خودت.

می دانی چرا خیلی ها این اســم را دوســت دارند؟ چون اِمام علی (ع) را دوست دارند. 
چرا امام را دوســت دارند؟ چون امام ُشــجاع بود و آزارش به هیچ کس نمی رسید، 

حّتی به یک مورچه.
همیشه با خوش رویی به دیگران کمک می کرد. به در خانه ی آدم های فقیر می رفت، 

پُشت در غذا می گذاشت و زود برمی گشت تا کسی او را نبیند و خجالت نَکشد.
امام علی (ع) مهربان بود. وقتی در هنگام نماز با ضربه ی َشمشیر َزهرآلود َزخمی شد، 
مردم برایش شیر بردند. امام فرمود: »از این شیر به آن مرد هم بدهید.« امام همان 

مردی را می گفت که او را زخمی و َشهید کرد.
تو هم دوست داری در کمک کردن به دیگران مثل امام علی (ع) باشی؟

                                                                                                                          مهري ماهوتي
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هدیه ی مجازی
• منیره هاشمی

روز معلّم آمد
من هدیه ای ندارم
در َصفحه ی کالسم
یک نامه می ُگذارم

تصویری از ُگلی َزرد
با چند ُجمله سازی

کِی می رسد به دستش
این هدیه ی َمجازی؟

زنبور کارگر
• زهرا داوری

با ویز ویز پَر زد
در باغ و کوه و َصحرا
هی َشهد و شیره آوَرد

از ُغنچه ها و ُگل ها
یک عالمه عسل ساخت

از صبح توی کندو
کاش استراحتی داشت

زنبورِ ویز ویزو
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خانه ی بزرگ تر
• حسن حسینی

کِرمه خونه ش گیالس بود
اونی که دلش می خواست بود

بزرگ شدن بّچه هاش
دید که کوچیک شده جاش

می رفت و باز بَرمی گشت
دنبال یه جای بزرگ تر می گشت
یک دفعه دید یه سیب روی زمینه
گفت: »جونمی خونه ی من همینه!«

با دوتا گِردی و َده خط
یک هواپیما کِشیدم

خوب آن را رنگ کردم
بعد دورش را بُریدم

مادرم با تِّکه ای نخ
یوان َوصل کرد آن را به اِ
فوت هایم روشنش کرد
دور می زد َچرخ َچرخان

هواپیمای کوچک
• مریم زرنشان

• تصویرگر: فریبا اصلی
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• آمنه صادقی
• تصویرگر: ثنا حبیبي راد

قّصه

كليد
کلید در را قفل کرد، ُغّرِشی کرد و گفت: »امروز نمی گذارم کسی برود بیرون.«

کیف گفت: »من باید بروم، مدرسه ام دیر می شود.« 
کلید گفت: »اّول هر چی خوراکی داری بریز بیرون.«

کیف همه ی خوراکی هایش را بیرون ریخت، کلید هم در را برایش باز کرد.
زنبیل گفت: »من هم باید بروم خرید.«

راکت ها گفتند: »ما هم زنگ ورزش مسابقه داریم.«
کلید دوباره غّرشی کرد و گفت: »ساکت! همین که گفتم!« 

راکت  اّولی یواش در گوش زنبیل چیزی گفت.
کلید گفت: »پچ پچ نکنید!«

راکت دّومی گفت: »ما خوراکی نداریم، ولی می توانیم به جایش یک نمایش شــاد اجرا 
کنیم. فقط باید خوب به ما نگاه کنی و بگویی کدام بهتر بازی می کنیم.«

 کلید قبول کرد.
راکت ها شروع کردند به توپ بازی. توپ با سرعت این طرف و آن طرف می رفت. زنبیل 

توپ را توی هوا می گرفت و به طرف راکت ها می انداخت.
کلید آن قدر به توپ و راکت ها نگاه کرد که سرش گیج رفت و یکهو از توی سوراِخ در 

پایین افتاد و آخ  و  اوخ کرد.
همان وقت راکت ها و زنبیل ریختند سرش و گفتند: »زود قفلِ در را باز کن.«

کلید هنوز سرش گیج می رفت. ترسید و گفت: »قبول، باز می کنم«
راکت ها کمک کردند و کلید ســر جایش رفت. به سختی در را باز کرد و گفت: »ب  ب 

بفرمایید!«
راکت ها و زنبیل با خوشحالی بیرون رفتند و کلید سرجایش نشست.

5 1400  رشد کودك8 



• كلر ژوبرت    عیدِ کلّه گنجشکی
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو  

صبِح عید فطر بود. مامان پرسید: »چرا خوش حال نیستید بّچه ها؟«
سارا گفت: »دیروز یکی از بّچه ها گفت عیدمان اَلکی است.«

رضا گفت: »چون روزه ی کلّه گنجشکی گرفته ایم.«
بابا گفت: »ولی روزه ی کلّه گنجشکی تان خیلی قشنگ بود.«

مامان گفت: »خدا حتماً آن را خیلی دوست داشته.«
بّچه ها اَخم هایشان باز شد. گفتند: »پس برویم نماز عید، به همه تبریک بگوییم و شیرینی  

پخش کنیم.«
توی راه بابا پرسید: »اگر باز هم کسی بگوید عیدتان الکی است، چه جوابی می دهید؟«

بّچه ها با شادی گفتند: »می گوییم عید کلّه گنجشکی
خودمان را خیلی خیلی دوست داریم.«

عید فطر مبارك هصههصههصهصصّصهههّصه های گل گلی
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1. یک گِردی بزرگ می کشیم و آن را روی مقّوا می چسبانیم.
2. یک قلب کوچک می بُریم و به جای دماغ شیر می چسبانیم.

3.  چشم و دهان شیر را مانند تصویر می کشیم.
4. نوارهــای باریک کاغذی را بُرش می دهیم و آن ها را با یک مداد 

فِر می دهیم.
5. نوارهای باریک را به جای یال، دور صورت شیر می چسبانیم.

6. شیر فرفری ما آماده است.
حاال می توانیم یک نمایش عالی اجرا 

کنیم.
4

5

وسایل الزم: مقّوا، چسب مایع، قیچی، مداد رنگی، کاغذ رنگی

نوارهای باریک را به جای یال، دور صورت شیر می چسبانیم.. نوارهای باریک را به جای یال، دور صورت شیر می چسبانیم.. نوارهای باریک را به جای یال، دور صورت شیر می چسبانیم. 5
شیر فرفری ما آماده است.. شیر فرفری ما آماده است.. شیر فرفری ما آماده است. 6

حاال می توانیم یک نمایش عالی اجرا 
کنیم.

کاردستی های 
کالس اّولی ها
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ادی
بازی، ورزش، ش

تعدادی حلقه ی بازی کنار هم می گذاریم.
بازیکن ها یکی یکی از یک حلقه به حلقه ی بعدی می پََرند.

بازی با حلقه
این بازی ها را بعد از تمام شدن ُکرونا در مدرسه انجام دهید.

• مریم سعیدخواه    • تصویرگر: سحر صدارت  
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حلقه ی بازی بزرگی را روی زمین قرار می دهیم. دو نفر در دو طرف حلقه قرار 
می گیرند. 

با شــماره ی دو، نفر دّوم داخل 
حلقــه می پرد و نفــر اّول خارج 

می شود.

بازی ادامه پیدا می کند تا اینکه یکی 
از دو نفر اشتباه کنند.

با شماره ی یک، نفر اّول 
داخل حلقه می پرد.
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یک کار جدید!مثِل تو
پسرك کالس اّول است.
امروز وقتِ فوتبال بود،
اما پسرك بازی نکرد.

چون می ترسید نتواند ُگل بزند.
نشست و با ناراحتی بازی بّچه ها را نگاه کرد.

ظهر که شد، به خانه برگشت.
آهسته گفت: »سالم...«

مامان گفت: »سالم پسرم! ناراحتی؟«
پسرك گفت: »خیلی! من بلد نیستم گل بزنم!«
مامان گفت: »برایم تعریف می کنی چی شده؟«

پسرك ماجرا را تعریف کرد.
 مامان گفت: »آهان! فهمیدم! بیا ناهار بخوریم و 

من هم کارِ امروزم را برایت بگویم.«
پسرك با خوشحالی گفت: »باشه!«

مامان گفــت: »امروز غذای تــازه ای پخته ام. 
آش شله قلمکار!«

پسرك گفت: »آش؟«
مامان گفت: »بله! برای اولین بار!« 

پســرك خورد و گفت: »به به! چقدر خوشمزه 
است مامان!«
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• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: عاطفه فتوحی

مامان با خوشحالی گفت: »از دوستم یاد گرفته ام.« 
پســرك پرســید: »اگر خوشمزه نشــده بود، 

ناراحت می شدی؟«
مامان فکر کرد و گفت: »شاید قبالً که بلد نبودم 
ناراحت می شدم، اما تمرین کردم تا یاد بگیرم.« 

پسرك گفت: »مثل من که دوست دارم 
ُگل زدن را یاد بگیرم.«

مامان گفت: »بله پسرم! پختنِ آش جدید مالِ 
من، گل زدن مالِ تو!«

پسرك پرسید: »اّما من با کی تمرین کنم؟ 
مامان با من فوتبال بازی می کنی؟«
مامان لبخند زد و گفت: »قبول!«
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عروسک بازی

خب بّچه ها االن زنگ 
عروسک بازی مجازی 

داریم!
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مهدی آذریزدی هیچ وقت نتوانست به مدرسه برود. او خواندن و نوشتن را از پدرش یاد 

گرفت. مهدی به پدرش در کار کشاورزی و باغبانی کمک می کرد.

وقتی بیست ســاله شد، در یک کارگاه بافندگی مشــغول به کار شد. بعد از مّدتی صاحب 
کارگاه، کتابفروشی بزرگی باز کرد. مهدی را هم به آن جا فرستاد. 

مهدی در کتابفروشی با دنیای کتاب و قّصه ها آشنا شد. او می گفت: »هیچ چیزی به اندازه ی 
کتاب خواندن من را خوشحال نمی کند.«

مهــدی تعــدادی از  کتاب های قدیمــی را برای کودکان به شــکل قّصه نوشــت و برای 

کتاب هایــش جایزه های زیادی گرفت. کتاب های »قّصه های خوب برای بّچه های  خوب« 
نوشته ی مهدی آذریزدی است.
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آدم بزرگ ها
بابای قّصه هااهاها
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َمثَل َمتل

ویزویزی خرمگس بود
برای یک محلّه 

خودش یه دونه بس بود
یه روز تو کوچه شون دید
سوسکه می رفت با زنبیل 
هِی چیز و میز می خرید

َخرَمگسه هراسون
 پرید جلو، صدا زد:

»مهمون داری خاله جون؟

فضول باشی
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•مهری ماهوتی    •  تصویرگر: رضا مکتبی

شیرینی یادت نره
خامه و سرکه شیره
 از همه چی بهتره.«

یه موش سر به راهی 
رد می شد از تو کوچه 

می خواست بره یه جایی
صدای ویزویز شنید
کنار خاله سوسکه

فضول کوچه را دید 

جلو جلوتر اومد
با ُدم نرم و نازك

یواش به بال او زد 
مگس رو از جا پروند
یه چیزی آروم آروم 
کنار گوش او خوند

موش اینو گفت با آواز:
»اگه یکی گفت خاك انداز 

خودتو جلو بینداز!«

15 1400  رشد کودك8 



ک کار تازه
ی

سی
لما

س
م 

سا
ر: 

رگ
وی

ص
• ت

    
یق

عم
ید 

مج
 • دوست داری تخم مرغ سالم و ناسالم را از هم تشخیص بدهی؟

1.   لیوان را پُر از آب کنید.

وسایل الزم: یک لیوان بزرگ و آب.

2.  تخم مــرغ را داخــل لیوان آب 
قرار دهید.

3.   اگــر تخم مرغ تــه لیوان رفت، 
یعنی ســالم اســت و اگر روی آب 

ایستاد، یعنی  سالم نیست.
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تصويرگر روى جلد: نيلوفر برومند
سركليشه ها: ميثم موسوى تصويرگر
تصويرگر صفحه ى فهرست: سولماز جوشقانى
صدا: سمّيه انورى زاده، احسان مهرجو

نشانى: تهران، خيابان ايرانشهر شمالى، شماره ى268
دفترانتشارات و فّناورى آموزشى

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

مركز بررسي آثار مجّالت رشد به نشاني زير بفرستيد:
نشانى: تهران،  صندوق پستى: 15875-6567 

 021 تلفن: 88305772ـ 
دورنگار: 021-88301478   

    021 تلفن امور مشتركين: 88867308ـ 
   Koodak@roshdmag.ir :رايانامه

 www.roshdmag.ir :وبگاه
چاپ و توزيع: شركت اُفست

1 على جانم

2  شعر    
كليد 4

6 عيد كله گنجشكى

7 شير فرفرى

8 بازى با حلقه

10 يك كار جديد!

12 عروسك بازى

13  باباى قّصه ها

14 فضول باشى

16 ساده، اّما مهم

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات و فّناوري آموزشى

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

به نام خداى بخشنده و مهربان

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي يا تصويري در دسترس 
شماست. كافي است تصوير QR-code  را با گوشي هوشمندتان 

بخوانيد. براي اين كار مي توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند 
QR code reader يا  QR code scanner  استفاده كنيد.

رشد كودك  شماره ى 8
ماهنامه ي آموزشى، تحليلي و اّطالع رساني

ويژه ي پيش دبستان و دانش آموزان پايه ي اّول ابتدايى
.................................

دوره ي بيست و هفتم  1400
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مديرمسئول: محّمد ابراهيم محّمدى 
سردبير: مهرى ماهوتى 

مدير داخلي: مريم سعيد خواه
شوراى برنامه ريزى: مهرى ماهوتى(سردبير)، مريم 
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ناظر هنري: كوروش پارسانژاد

طراح گرافيك: روشنك فتحي 
ويراستار: روشنك بهاريان نيكو

  • طرح و اجرا: الله ضيايىروبی و قارقاری

8 اُرديبهشت   والدت امام حسن مجتبى(ع) 
ُگل زيباى زهرا(س)
َحسن(ع) آمد به دنيا

10 اُرديبهشت  روز ِملّى خليج فارس

اينجا خليج فارس زيباست
َمرزِ جنوب كشور ماست

11 اُرديبهشت  روز كارگر

كارگر عزيز 
با اين همه تالش و زحمت خداقّوت

17 اُرديبهشت  روز ُقدس

امروز ما بّچه ها با كودكان فِلسطينى 
 َهمصِدا مى شويم.
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  • طرح و اجرا: مرتضى رخصت پناه
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

 دفترانتشارات وفّناوري آموزشى
  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

 دفترانتشارات وفّناوري آموزشى
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