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بیا دعا کنیم!
سالم دوست خوبم

خیلي حیف شــد. يك سال گذشــت، اما تو به مدرســه ي واقعي نرفتي. نتوانستي با 
همكالسي هايت بازي کني، بخندي و خوراکی ات را با آن ها نصف کني.

هر روز لباس مدرســه نپوشــیدي و خودت را توي آينه نديدي که چه قدر قشنگ و 
دوست داشتني شده اي. 

حیف شد. مدرسه ها باز نبود تا گروهي بازی کنید و ببینید چه مزه اي دارد.
بیــا دعا کنیم زودتر ويــروس کرونا از بین برود تا بچه هاي دنیا دوباره به مدرســه 
بروند. تو و دوستانت دست هم را بگیريد و با هم شعر »بوي ماه مدرسه« را بخوانید.
                               مهري ماهوتي

• تصويرگر: سولماز جوشقانی

دوست من
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»ويــزو« مگس کوچولويی بود که حوصله اش ســر رفته بود. از پنجره  رفت توی قصرِ 
پادشــاه. يك مگس ديگر دورِ ســر خلیفه ويزويز می کرد. پادشاه َعصبانی شد. چند 
بار روی صورت خودش زد، مگس پريد، ولی دوباره برگشــت. امام صادق )ع( آنجا بود. 

پادشاه پرسید: »ای پسر پیامبر)ص(، خدا چرا مگس را آفريده؟«
امام )ع( گفت: »برای اين که آدم های زورگو را کوچك کند.«

ويزو شــنید، ولی معنی اش را نفهمید. پَر کشید و رفت پیش مامانش، همه را تعريف 
کرد و پرسید: »آدم های زورگو چطوری کوچك می شوند؟«

مامان مگــس خنديد و گفت: »وقتــی می فهمند که گاهی زورشــان به يك مگس هم 
نمی رسد.«

ويزو گفت: »چه خوب! پس اجازه می دهی من هم برای خلیفه ی زورگو ويزويز کنم؟«
مامان مگس با لبخند گفت: »بله، زود برو ويزو!«

قّصه های گل گلی

•کلر ژوبرت
• تصويرگر: عاطفه ملکی جو



•مريم عاطفی
• تصويرگر: ثنا حبیبی راد

قّصه

فیل گفت: »هوا گرمه. ده قدم جلوتر يه بِرکه هست، بیا بريم آب بازی.«
میمون و فیل راه افتادند. فیل ده قدم شِمرد و گفت: »آخ جون، برکه!«

میمون بیست قدم شمرد و گفت: »تا برکه بیست قدم بود، تو به من دروغ گفتی!«
فیل گفت: »نه، من دروغ نگفتم.«

میمون گفت: »پس سواد نداری،  شُِمردن بلد نیستی.«
فیل گفت: »بلدم.«

میمون گفت: »پس برکه راه رفته و دورتر شده!«
فیل گفت: »برکه که راه نمی ره.« 

يكهو صدای هاهاها آمد. الك پشت همین طور که می خنديد، سرش را از الکش بیرون 
آورد و شــروع کرد به قدم برداشتن و شمردن. قدم بیستم را که شمرد، تازه نزديكِ 

برکه رسیده بود. فیل و میمون پرسیدند: »چه جوری شد؟«
الك پشت گفت: »از آنجا که بوديم تا برکه، دَه قدم فیلی، بیست قدم میمونی و سی قدم 

الك پشتیه.«
سه تايی خنديدند و گفتند: »حاال ديگه وقت آب بازيه.«

بعد با هم پريدند توی برکه.
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شعر

روزِ دختر
• محبوبه صمصام شريعت

يك هديه ي خیلي قشنگ 
در دست هاي مادر است 

آن را به دستم مي دهد
امروز روز دختر است

شهر ما
• مهری ماهوتی

در مسجدِ زيبای ُخرمشهر
صد يادگاری از شهیدان است

پَهلوی قابِ عكسِ بابايم
عكس قشنگی از عمو جان است

بابايم اينجا توي خرمشهر 
مثل عمو جان سخت مي جنگید 

تا اين که خرمشهر، شهر ما 
آزاد شد، لبخند زد، خنديد

لی
با اص

فري
گر: 

وير
• تص

سّوم خرداد: آزادسازی ُخرمشهر

22 خرداد: تّولد حضرت معصومه)س(



شامِ کالغ
• سمیه بابايی

خدايا کِرِم خاکي 
رسیده پیش پايم 

نمی داند کالغی ست 
میانِ شاخه هايم

تو کاری کن که اصالً 
کالغ او را نبیند 

برای شاَمش از من
دوتا گردو بِچیند

ورزشكار
• مريم هاشم پور

باد که مي آد با های و هو 
درخت ها  خِش خِش مي ُکنن 

دست هاشونو تكون مي َدن 
مثل ما ورزش مي کنن 

درخت ها که راه نمي رن 
با ريشه تو آب و  گِلَن 

اين جوري ورزش مي ُکنن 
همیشه سبز و خوشگلَن
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زمین ما

کی آب را خورده؟
ماهك از پشــت پنجره، حیاط را نگاه 

کرد.
ســروصدای گنجشك شــنید. از توی 
حیاط نبود، از توی دفترش بود. با تعّجب 
گفت: »من که هنوز چیزی نكشیده ام!«

يك دفعــه گنجشــك آمــد و گفــت: 
»جیك جیك جیك... آب را کی خورده؟«

ماهك دويد پیش گنجشك و ديد حوضِ پُر از آب، خالی شده است.
ماهك با صدای بلند گفت: »آهای! کی آب را خورده؟«

خروس بدو بدو آمد و گفت: »قوقولی قوقو! من که نخوردم.«
گربه آمد. بَرّه آمد.گاو آمد. مرغ و جوجه هايش آمدند. سروصدا بلند شد: »میومیو... 

بع بع... ماع ماع... قدقد... جیك جیك جیك...«
ماهك پرسید: »کی آب را خورده؟«

گربه گفت: »من که نخوردم.«
برّه گفت: »من هم که نخوردم.«

گاو گفت: »من هم همین طور.«
مرغ و جوجه ها هم

گفتند: »ما هم که نخورديم.«

رشد کودك9  1400 6
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• مجید راستی 

ماهــك دور حوض چرخید و نــگاه کرد. يك دفعه خنديد و گفــت: »فهمیدم. آب 
خودش رفته!«

چشم همه از تعجب گِرد شد! با هم گفتند: »آب رفته؟ چه طوری؟«
ماهك کنار حوض را نشــان داد و گفت: »حوض از اينجا تَرَك خورده و 

آبش رفته.«
ماهــك تُندی حوض را درســت کــرد و بقیه 
دويدند و از رودخانه آب آوردند، حوض را پر از 

آب کردند و همه مشغول 
خوردن آب شدند.

بود که  ماهك خوشــحال 
حیوانات آب دارند و تشنه 

نمی مانند.
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يك روز دُکمه قِل قِل رفت گردش. رسید به يك پری افسانه ای. پری گفت: »يك آرزو 
کن.« دکمه با خوشحالی گفت: »به من بال بده. بال تورتوری.« 

پری يك ُجفت بال به دکمه داد. دکمه پَريد هوا. پايین و باال. رسید به قورباغه. قورباغه 
گفت: »چه حشره ای، چه چیزی! برای شكمم عزيزی! االن قورتت می دم، هورتت می دم.« 

دکمه گفت: »مگه پَشه ام؟ مگسم؟ خرمگسم؟ من دکمه ام. ببین!« 
قورباغه گفت: »هرچه هستی باش! من گرسنه ام.« و دکمه را قورت داد. دکمه تاالپ افتاد 

توی شكم قورباغه. شكم قورباغه پُر از حشره بود. 
حشــره ها گفتند: »آهای تــو بَلدی ما را از شــكم اين قورباغه نجــات بدهی؟« دکمه 
چشــم هايش را بست و فكر کرد. دلش برای حشره ها سوخت. قِل قِل از اين ور دويد، 

رفت به آن ور. از اين ور به آن ور. 
قورباغه  قلقلكش آمد. باال پريد، پايین پريد. دلش پیچ  پیچی شــد. دهانش را تا تَه باز 

کرد. داد زد: »بفرمايید بیرون بابا نخواستیم.« 
حشره ها پَريدند بیرون و آزاد شدند. دکمه از اين کار خوشش آمد. رفت تا قورباغه ی 

ديگری قورتَش بدهد.  

قّصه

• عباس عرفانی مهر
• تصويرگر: نرگس جوشش
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•حبیب يوسف زاده
• تصويرگر: الله ضیايی

َخندونك

ماسک لبخند
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بازيگرها: گنجشك، خرگوش، خرس، سنجاب. 
)جیك جیكی مريض است و ناله می کند. النه اش به هم ريخته است. خرگوش و خرس با يك سبد هويج 

و يك کوزه عسل  وارد می شوند.( 
خرگوش: »سالم جیك جیكی!« 

خرس: »جیك جیكی حالت چطوره؟« 
گنجشك: »سالم، چرا زحمت کشیديد؟« 

خرگوش: »بیا، برات هويج آوردم.« 
خرس: »من هم برات عسل آوردم. حتماً خیلی گرسنه ای.« 

گنجشك: »خیلی ممنون که برام هويج و عسل آورديد، ولی... ولی من که...«
خرس: »وای! بخور ديگه... بذار زودتر حالت خوب بشه.« 

خرگوش: »بخور جیك جیكی، خیلی تازه و آبداره.« 
سنجاب: »سالم! وای، من دير رسیدم! حالت چطوره جیك جیكی؟« 

)سنجاب با يك ظرف پر از دانه  وارد می شود.(

جیک جیکی حالت چطوره؟
نمايش
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•محمد رضا شمس
• تصويرگر: میثم موسوی

گنجشك: »کمی بهترم سنجاب جون.« )سنجاب ظرف دانه ها را به او می دهد.(
سنجاب: »بیا بخور. می دونم خیلی گرسنه ای...« 

گنجشــك: »آره، خیلی گرسنه بودم... ممنونم...« )گنجشك دانه ها را می گیرد و می خورد. خرس و 
خرگوش ناراحت می شوند.( 

سنجاب: »چی شده؟ چرا ناراحتید؟« 
خرگوش: »از جیك جیكی بپرس! هويجی رو که براش آورده بودم نخورد.« 

خرس: »چرا عسل من رو نمی گی؟ اون رو هم نخورد!«
سنجاب )مي خندد(: »آخه غذای جیك جیكی دونه است.« 

خرس و خرگوش: »ای وای! ما اشتباه کرديم. حاال چی کار کنیم؟«
سنجاب: »بیايید با هم لونه ی جیك جیكی رو تمیز کنیم.«

خرس: »بعد هم می ريم و دونه 
جمع می کنیم. قبوله؟« 

خرگوش و سنجاب: »قبوله!« 
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1. يك کارتُن ُمقوايی  بَر می داريم و روی آن يك مقوای رنگی 
می َچسبانیم و قسمت باالی کارتن را به اندازه ای که سِّكه و اِسكناس 

از آن رَد شود، بُرِش می زنیم.
2. با يك رنگ ديگر، ُمستطیلی به  جای سرِ ُجغد می َچسبانیم.

3. يك دايره از مقوای رنگی ديگری می بُريم و آن را دونیم می کنیم و به 
دو طرف بدن جغد می چسبانیم.

4. دو تا دايره بُرِش می زنیم و به جای چشمِ جغد می چسبانیم.
5. دو تا سه گوش می بُريم و به دو طرف سرِ جغد می چسبانیم.

6. حاال می توانیم با ماکارونی تزيینش کنیم.

• آمنه شکاری    

نی
جا

ري
م ال

عظ
س: ا

عّکا  •

1

2

3

با هم بسازيم

4

وسايل الزم: مقّوا يا کارتن، قیچی، چسب، کاغذ رنگی، قلم مو

قلّکِ جغدی

ُقلّكِ جغدی ما آماده است، 
پول هايتان را در اين ُقلك 

پَس اَنداز کنید. 
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قّصه هاي ديدني

•فرزانه فراهانی
•تصويرگر: گلنار ثروتیان

ه پرنده ی قشنگی!
چ

جیك  جیك!

جا  بمون.
همین 

ا آواز بخون!
ی م

 برا

اره خوشحال می شه!
دوب

اال 
ح

آواز بخوان!
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چی بهتره؟

َچسبوالنكا يك گلوله ی َچسبی بود که داشت چسب هايش را ِسفت می کرد. يك هو جامِدادی 
را ديد که دستمال برداشته تا خودش را تمیز کند. 

چسبوالنكا گفت: »اوه، اوه، دستمال! تا حالم به هم نخورده، بايد يك کاری بكنم.«
تُندی يك مشت ُمنجوق و پولكِ ُخرد و شكسته چسباند به خودش و پريد سر راه جامدادی.

جامدادی گفت: »وای تو ديگه کی هستی؟«
چسبوالنكا ناله ای کرد و گفت: »من ستاره ی ستاره ها بودم. از همه بیشتر برق می زدم، اّما يك 
شب خواستم خودم را تمیز کنم، ببین چه باليی سرم آمد. همه جايم شكست. ستاره ی خرد و 

شكسته شدم. وای بروم که وقتی دستمال می بینم، زَهره تَرَك می شوم.« و تندتند رفت.
جامدادی با خودش گفت: »خوب شد ديدمش.« و دستمالش را انداخت زمین، اما يكهو جلوتر، 
چند تا پولك شكســته روی زمین ديد که برق می زدند. رَدِّ آن ها را گرفت و به چســبوالنكا 
رسید که هنوز دو تا منجوق روی سرش بود. خنده ای کرد و گفت: »کلَك خان! می دانستی که 

ديگر َچسبَت خوب نمی َچسبانَد؟«
چسبوالنكا تازه پشت ســرش رَدِّ منجوق و پولك ها را ديد. يك هو چسبیل چسبیل لرزيد و 

گفت: »نه جون شما، نمی دانستم.« و فقط دويد.

• الله جعفری  • تصويرگر: نسیم بهاریتمیز باش تمیز باش
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کاغذ و آب ك کار تازه
ي

وسايل الزم: کاسه ی بزرگ پالستیكی. لیوان شیشه ای. کاغذ.
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ُمچاله کــن و ته لیوان  1.  کاغــذ را کامالً 
بگذار. دقت کن وقتی لیوان را برمی گردانی، 

کاغذ ته لیوان بماند و نَُیفتد.

3.  چند لحظه بعد لیوان را از کاسه ی آب 
بیرون بیــاور. مواظب بــاش موقع بیرون 

آوردنِ لیوان، آن را کج نكنی.

2.  حاال لیوان را سر و ته کن و مستقیم داخل 
کاسه ای قرار بده که پُر از آب کرده ای.

4.  کاغــذی که ته لیــوان بود خیس 
نشده است.

رشد کودك9  161400



تصویرگر روی جلد: نسیم بهاری
سركلیشه ها: میثم موسوی تصویرگر

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

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

 021 تلفن: 88305772ـ 
دورنگار: 021-88301478   

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

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

1 بیا دعا كنیم!

2  زود برو ویزو!    
چند قدم تا بركه 3

4 شعر

6 كی آب را خورده؟

8 دُكمه ی پرنده

9 ماسک لبخند

10 جیک جیکی حالت چطوره؟

12  ُقلک جغدی

13  آواز بخوان!

14  تمیز باش

15  بازی و سرگرمی

16  كاغذ و آب

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فّناوري آموزشی

سلم خدا بر حضرت محّمد)ص( و خانواده ی پاک او

به نام خدای بخشنده و مهربان

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي یا تصویري در دسترس 
شماست. كافي است تصویر QR-code  را با گوشي هوشمندتان 

بخوانید. براي این كار مي توانید از یک نرم افزار رایگان مانند 
QR code reader یا  QR code scanner  استفاده كنید.

رشد كودک  شماره ی 9
ماهنامه ي آموزشی، تحلیلي و اّطلع رساني

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

 دوره ي بیست و هفتم  1400
شماره ي پي درپي 226 

مدیرمسئول: محّمد ابراهیم محّمدی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

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

اسلمی)كارشناس شعر(، مجید راستی)كارشناس قصه(
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد

طراح گرافیک: روشنک فتحي 
ویراستار: روشنک بهاریان نیکو

  • طرح و اجرا: الله ضیاییروبی و قارقاری

 14 خرداد   رحلت امام خمینی)ره( 

امام خمینی)ره( بّچه ها را دوست داشتند. 
همیشه می گفتند: »بّچه ها به خدا 

نزدیک ترند.«
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفترانتشارات وفّناوري آموزشی
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