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مواّد الزم : 
طرز تهّيه :   سينه ي مرغ، يك عدد

 آب، نصف ليوان
 نمك، فلفل و زردچوبه، به مقدار الزم
 نان تست، ده عدد(براي پنج ساندويچ)

خيارشور، چهار عدد
 گوجه فرنگي، سه عدد

 ُسس سفيد، به مقدار الزم

 مامان سينه ي مرغ را با نصف ليوان، آب، نمك، فلفل و زردچوبه
 روي شعله ي كم گذاشت تا آرام بپزد.

 من بعد از اين كه مرغ پخت و خنك شد، آن ها را با چنگال
 ريش ريش كردم.

  مامان گوجه و خيارشورها را خيلي نازك بُريد.
 من يك طرف نان ها را ُسس ماليدم و مرغ ريش شده را

 روي آن ها گذاشتم. روي مرغ ها هم گوجه و خيارشور چيدم.
 اليه ي بعدي بقيّه ي نان تست ها بود كه روي مواّد قبلي گذاشتم.

 ساندويچ خوشمزه آماده شد؛ به همين راحتي.
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  زهرا اسالمي
 عّكاس: اعظم الريجاني
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 تصويرگر: مرضيه صادقى

افسانه موسوى گرمارودى

ديروز خيلـى ترافيك بود. چون برق رفته بود و چـراغ 

راهنمايـى و رانندگـى كار نمـى كرد. هيچ كس نمى دانست 

بايد برود و زودتر چهار راه را خالى كند يا حركت نكند و 

سرجايش بايستد. انگار ماشين ها در هم گره خورده بودند. 

تا اين كه باالخره آقاى پليس از راه رسيد و همه ى ماشين ها 

را منّظم و مرتّب راهنمايـى كرد. 

با خودم گفتم چه قدر نظم خوب است و چه قدر با نظم 

كارها زودتر پيش مـى رود. فكر كردم چه قـدر خداوند 

جهان به اين بزرگي را منّظم آفريده است.
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ديروز وقِت توپ بازى
گردوى من از جيبم افتاد

فورى كالغى صاحبش شد
ديگر هم آن را پس نمى داد

کلاغ گردو شکنکلاغ گردو شکن
 مريم اسالمى

شعر
                            

با پا كمى غِل داد آن را
سرسختى اش را امتحان كرد
تَق تَق تَتَق نوك زد به گردو

آن را شكست و نوش جان كرد

من عكس هم از او گرفتم
او واقعًا گردو شكن بود
اّما به روى خود نياورد

گردوى تازه مال من بود

 تصويرگر: حديثه قربان

شعر ديگرى از
اين شاعر 
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 مريم هاشم پور

نوبت من

سالم االكلنگ و تاب 
چرا آن قدر بي كاريد؟

پس آدم ها كجا هستند؟ 
از آدم ها خبر داريد؟ 

تمام پارك را گشتم 
كسي الي علف ها نيست 

عجب آرامشي، بَه بَه! 
ميو، پس نوبت من شدمزاحم اين طرف ها نيست

كه روي تاب بنشينم 
منم يك گربه ى خوش حال  

خدايا، خواب مي بينم؟ 

نشد در پارك يك آدم 
به فكر حال من باشد 

بله، وقتش شده اين تاب
كمي هم مال من باشد  

مزاحم اين طرف ها نيست

نوبت مننوبت مننوبت من

 شعر ديگرى از
اين شاعر
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بهـار بود. باد شاخـه هـاى درختان را تكان مـى داد. 
قورباغه اى لب چشمه نشسته بود. باد، يك گلبرِگ بنفش 
روى سرِ قورباغه انداخت. قورباغه به عكس خودش در 

آب نگاه كرد.
ـ چه كالهِ قشنگى! چه بنفِش خوش رنگى!

دستش را روى كاله گذاشت و سرش را به اين طرف 
و آن طرف تكان داد. گلبرگ بنفش بود و يك خِطّ زردِ 
مخملى داشت. سنجاقكى از باالى درخت قورباغه را 
ديد و داد زد: «واى، چرا فرِش خانه ى من را روى سرت 

گذاشتى؟»

قورباغه گفت: «فرش؟»
يك ملخ از الى شاخه ها جيغ جيغ كرد: «نه، اين روميزى 

خانه ى من است.»
قورباغه گفت: «روميزى؟»

 گنجشكى گفت: «نه، اين، پيش بند من است.»
قورباغه گفت: «پيش بند؟»

 تصويرگر: سميه محّمدى
 سرور كتبى

ّصه
صقصقص         ق
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سنجاقك و ملخ و گنجشك با عصبانيت به طرف او 
آمدند. قورباغه نفس عميقى كشيد و گفت: «نه، اين كالهِ 

من است. مال خودم است. خودِ خودم.»
دستش را روى كـاله گذاشت و بـپر  بـپر فرار كرد. 
سنجاقك و ملخ و گنجشك، دنبال قورباغه جست زدند 

و پريدند. قورباغه مى رفت و همه به دنبالش مى رفتند. 
ـ فرش من، فرش من...

ـ روميزى من، روميزى من...
ـ پيش بند من، پيش بند من...

بزغاله اى روى درخت ايستاده بود و برگ ها را مى خورد. 
بزغاله، قورباغه را ديد كه مى رفت و ملخ و سنجاقك و 

گنجشك هم به دنبالش:
ـ قورباغه، فرش من را برده.

ـ نه، روميزى من را برده.
ـ نه، پيش بند من را برده.

بزغاله چى گفت؟ هيچى؛ فقط از باالى درخت پريد 
پايين، و چه كار كرد؟ هــــــــــام ... كاله بنفش 
قورباغه را خورد. قورباغه ايستاد و فرياد زد: «چرا كالهم 

را خوردى؟»

سنجاقك داد كشيد: «چرا فرشم را خوردى؟»
ملخ جيغ جيغ كرد: «روميزى ام را خوردى.»

گنجشك گفت: «پيش بندم را يك لقمه كردى.»
بزغاله چى گفت؟ هيچى؛ فقط شروع كرد به دويدن. 
بدو بدو  دويد و همه به دنبالش دويدند. رفت و رفت 

تا به باالى تپّه رسيد.
آن طرف تپّه، يك گلزار بنفش بود. زمين پر از گل  هاى 
زنبق بود. قورباغه و ملخ و سنجاقك و گنجشك، باالى 

تپّه ايستادند و به گلزار نگاه كردند.
ـ چه قشنگ! تا حاال اين جا را نديده بوديم.

باد آمد و يك ُمشت گلبرگ زنبق، روى سر همه 
ريخت. گلبرگ زنبق، بنفش بود و يك خّط زردِ مخملى 

داشت.
ـ چه قدر كاله!
ـ چه قدر فرش!

ـ چه قدر روميزى!
ـ چه قدر پيش بند!

همه خوش حـال بودند. بزغاله چـى گفت؟ هيچـى؛ 
فقط نشست و شروع كرد به خوردن يك ناهار خوش مزه.

 داستان ديگرى از اين نويسنده



         سين.قاف، سنجاق قفلى معمولى نيست. او روان شناس
      اشيا و چيزهاست. هر كسى گير بيفتد تماس مى گيرد تا او

   برود و كمكش كند. معموًال لباس هاى پاره، كيف هاى خراب، 
     پيراهن هاى بى دكمه با سين.قاف تماس مى گيرند. «طاليى»، 
       در كيفشان  دارند.  است. طاليى از آن هاست كه مامان ها معموًال يكى سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است. سين.قاف، دايِى طاليى

دو تــا بالــش؛ يكــى مامــان، يكــى پســر اســت. اســم مامان 
ــه ي  ــان هم ــش. مام ــرش قِل بال ــم پس ــت و اس ــش اس فِربال
كارهــا را تنــد انجــام مى دهــد؛ مثــل فرفــره. پســر هــم هــر 

جــا مامانــش مــى رود، دنبالــش قـِـل  مى خــورد.
مثــًال يــك روز تعطيــل قـِـل بالــش گفــت: «كجــا مــى روى 

مامان؟»
 فِربالــش در حــال دويــدن گفــت: «آشــپزخانه.» بعــد او هم 
قـِـل قـِـل دنبالــش رفــت. «مـامــــان، مى خواهــم كاردســتى 

درســت كنــم. برايــم درســت مى كنــى؟»

قل بالــش مى خواســت جــوراب بپوشــد. مامانــش داشــت 
ــت  ــش رف ــه نزديك ــر چ ــيد. ه ــى مى كش ــد جاروبرق تندتن
مامانــش محّلــش نــداد. «حــاال چه جــورى جوراب بپوشــم؟» 
ديــد فايــده نــدارد. بــا خــودش فكــر كــرد: «اگــر فربالــش 
يــك جايى بــرود كــه نفهمــم آن وقــت كارهايم را چه كســي 
انجــام بدهــد؟» يــادش افتــاد پَرپـَـر، آن پيــرزِن ســنجاق قفلى، 

چنــد وقــت پيــش آمــد دو طــرف فربالــش را بســت تــا پرها 
ــش را  ــر قل بال ــد. پَرپَ ــرون نريزن ــش بي ــاى داخل و چيزميزه

مثــل نــوه اش دوســت داشــت.

صبح زود كه فربالش از تختخواب بيرون پريد، احساس كرد 
سنگين شده. ديد قل بالش به او چسبيده. گفت: «اين جا چه كار 

مى كنى؟» 
ــت  ــوال هايم راح ــت س ــر از دس ــت: «ديگ ــش گف قل بال

شــدى. حــاال هــر جــا دوســت دارى بــرو.»

︀ ﹝﹩ روی؟ ︺︡ش ﹋︐︀ب  ا﹐ن داری ﹋︖  ︋.﹜﹠﹋ ﹟  ︎️  ر︠

︺︡ش... و﹜﹛ ﹋﹟  ︋﹢ا﹡﹛،︋ 

د﹢ا﹡﹥ ام ﹋︣دی ﹇﹏ ︋︀﹜︩.

﹝﹢﹨︀﹛ را ﹝﹩ ︫﹢﹩؟﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ّ﹞︀م ﹋﹠﹛ 

︣ ︗︀ن، ﹝﹟  ︎︣  ︎

︀ ﹝﹩ ﹝︀﹡﹛. ﹝﹩ ︫﹢د ﹝︀  ﹨﹞﹥ اش از ﹝︀﹝︀﹡﹛ ︗

 ﹜﹛︀﹫  ︠︣ ﹍و︮﹏ ﹋﹠﹩ ﹋﹥ د ﹜﹨ ﹤ ︀ را︋  دو ︑

︪﹢د؟  ︋️ را

﹞﹫︣د، ِ﹇﹏ ﹇﹙﹊﹛. ا﹐ن  ︣ات︋   ︋︣ ︎︣ َ︎.﹜﹠﹋ ﹩﹞ ️ و︮﹙

︣وم  د︨︐︪﹢﹩، ﹋︖︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛︋ 
﹝﹩ آ﹩؟

︣ ︗︀ن ﹝﹟ را  ︎︣︎

 ﹜﹡︀﹞︀﹞ ︀ ︗︡ا ﹋﹟ ︑

︋︣﹎︣دد.

︣ ︋︣ات  ︋﹞﹫︣د  ︎︣ َ︎.﹜﹊﹚﹇ ﹏﹇
1

 تصويرگر: ثريا مختارى 

انجــام بدهــد؟» يــادش افتــاد پَرپـَـر، آن پيــرزِن ســنجاق قفلى، 
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ــدان پشــت در  ــش خن ــد قل بال ــد. دي ــرون آم ــش بي فربال
نشســته. پرپــر زودى مامــان و پســر را بــه هــم وصــل كــرد. 
ــبانكى  ــم چس ــش ه ــت. قل بال ــه تختخــواب رف ــش ب فربال
ــين.قاف و  ــه س ــگ زد ب ــود. زن ــه ب ــش كالف ــت. فربال رف
ماجــرا را تعريــف كــرد. ســين.قاف از خنــده منفجــر شــد. 
گفــت: «آهــان خوشــم آمــد. برويــد زميــن فوتبــال مــا هــم 

ــود. ــوش ب ــودى خ ــش بيخ ــم.» قل بال مى آيي

تيــم قل بالــش باخــت. مربـّـى بــه فربالــش گفــت: «خانــم 
محتــرم، نمى توانــم پســرتان را بــراى مســابقات بعــدى بــازى 

 « بدهم.
ــته  ــاگرها نشس ــى تماش ــى روى صندل ــين.قاف و طالي س
ــه رو از  ــم روب ــاى تي ــتند. بالش ه ــه مى شكس ــد و تخم بودن
ــادر و پســر  ــد. م ــى همديگــر را بغــل مى كردن خــوش حال

ــد. ــى آمدن ــين.قاف و طالي ــش س پي

ــاز شــو و  ــار ب ــك ب ــر گفــت: «ي ــه پَرپ ســين.قاف ب
ــد.» ــن بياي ــش م ــش پي ــا قل بال ــو ت ــته ش بس

﹢ر،  ︡و، ︑﹊︀ن︋  ︫﹢ووت ﹋﹟. ﹇﹏ ︋︀﹜︩،︋ 
︣ام  ﹝︀﹝︀ن︋ 

﹎﹏ ﹝﹩ ز﹡﹩؟

﹝﹟؟! ﹎﹏؟

﹞﹫︣د  ︣ات︋   ︋︣ ︎︣︎
.﹜﹊﹚﹇ ﹏﹇

︣ ﹝︀﹝︀ن ا︨️،  ﹫︭﹆︑.︡﹡︤  ︋﹏﹎ ️ ﹡︐﹢ا﹡︧

︣ ﹋︧﹩ ﹡︊﹢د. ﹨﹞︙﹫﹟  ️ ︧︊︀﹡︡ی  ︑﹆︭﹫ ﹡︀﹞︀﹞ ﹤ ﹋﹥...︠﹢دت را︋ 

﹤  ︋︡ ︙︧︊﹛؟︣ا ﹡﹍︢ا︫︐﹫  ︋﹜﹡︀﹞︀﹞ 

 ️﹡︀﹞︀﹞ ︣ ︧︣︗︀ن، ﹝﹢﹇︹ ﹝︪﹅ ﹡﹢︫︐﹟ ا﹎ ﹢︫﹛ آ﹝︡.︎  ️ ︑︣ی. ﹝﹢﹇︹  آ﹨︀ن،︠  را ﹩︧﹢﹠ ﹢دت ﹋﹥︋  ︡ ا︣اد ﹝﹩ ﹎﹫︣د،︠  ﹫︀ورد. و﹇︐﹩ ︋︀︫ ️ را︋  ︨︀︊﹛ ︀ ️ ﹡﹞﹩ ︫﹢ی ︑ ︺ً︡ا ︗﹞︹ ّ﹞︀م ﹝︺ّ︴﹏ ﹝︀﹝︀﹡ ﹢دت︋  ﹢د. ﹋︀رد︨︐﹩ ﹝﹩ ︨︀زی  و آ︫︽︀ل  ﹝﹩ ر︤ی،︠  ️ و︨﹢ا︨﹩︫  ︡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ ︫︀  ︋﹤﹋ ️ ︀︫﹩ ﹎﹏ ﹝﹩ ز﹡﹩ و  ﹇︣﹝︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹩؛ و﹜﹩ ﹝︀﹝︀﹡  ︋︀ ﹠︑ دت﹢ ﹝﹩ ︫﹢ی.﹝﹢﹇︹ ﹁﹢︑︊︀ل و﹇︐﹩︠ 
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داخل اين چه خبر است؟داخل اين چه خبر است؟
تصويرگر: كيانا ميرزايىمحمدهادى نيكخواه آزاد

 اسم من سهيل است. يك روز با خواهرم سحر به بوستان رفته بوديم. 
سحر سوار تاب شده بود و من او را هل مى دادم. تاب، خيلى راحت 
و روان حركت مى كرد. وقتى به باالى تاب نگاه كردم، يك چيز گرد 
ديدم كه زنجير تاب به آن وصل شده بود. بابا گفت: «اين بلبرينگ است. 
بلبرينگ حركت چرخشى را روان مى كند. درون خيلى از وسايلى كه 
ما از آن ها استفاده مى كنيم، بلبرينگ وجود دارد؛ مثل چرخ دوچرخه ها، 
درون فرفره بى قرارها (اسپينر)، داخل كولرها، درون ماشين لباسشويى ها، 

در كشوها و خيلى چيزهاى ديگر.» 

وقتى به خانه رسيديم، بابا جعبه ابزارش را آورد. يك بلبرينگ داخل آن 
بود. از بابا پرسيدم: «بلبرينگ چه طورى كار مى كند؟»

ما با هم بلبرينگ را باز كرديم. داخل بلبرينگ چند توپ فلزى كوچك 
بود. من فهميدم وقتى اين توپ ها مى غلتند، بلبرينگ به حركت در مى آيد.بود. من فهميدم وقتى اين توپ ها مى غلتند، بلبرينگ به حركت در مى آيد.

وقتى به خانه رسيديم، بابا جعبه ابزارش را آورد. يك بلبرينگ داخل آن 

بلبرينگ

ده
سا

ف 

        يك كش

ده
اساسا

فشفشف

شكشك كيكيك
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سحر از بابا پرسيد: «چه طورى مى توانيم 
خودمان يك بلبرينگ بسازيم؟»

بابا گفت: «خيلى ساده است. دو تا قوطى 
و چند تيله الزم داريم.»

ساخت بلبرينگ  را  مي تواني
 در فيلم واقعيّت افزوده ببيني.



ير
ريرير                          مشاه
يهيه اشاشا شمشم
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محّمد عطاملك جوينى، امروزه جايى در نزديكى جوين در  
استان خراسان رضوى، به دنيا آمد. آن زمان مغول ها ايران را 

اشــغال كرده بودند. در آن شرايط  بسيار سخت كسي فكر 
نمى كرد محّمد درعلم و دانش به جايى برسد كه همه از او 

نام ببرند.
مهارت او در نويسندگى همه، حتّى مغوالن 

را شگفت زده مى كرد. او به علم تاريخ عالقه مند بود. 

تا پيش از آن، بعضى از تاريخ نگاران 
هـر حـرف راست و دروغـى را كـه 
به  بودند،  عالقه مند  آن  به  فرمانروايان 
عنوان تاريخ مى نوشتند؛ ولى عطاملك 
جوينى در تاريخ نگارى راه تازه اى را در 

پيش گرفت.
او به سراغ مردم  مى رفت و از كسانى كه 
شاهد اتّفاق ها بودند، تحقيق مى كرد. سپس 
حرف هاى آن ها را كنار هم مـى گذاشت 
تا به حقيقت پى ببرد. نتيجه ي اين تالش، 
سه جلد كتاب تاريخى به نام «جهانگشاى 

جوينى» شد.

 محسن هجرى
 تصويرگر: گلنار ثروتيان
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1  در اوج سختى ها مى توان 
    به  موّفقيت رسيد.

2  از دوست و دشمن بايد
    آموخت.

3  بايد راه هاى جديد را كشف 
    كرد.

را اكاكار دندند نچنچ دمدمّد محمح حمحم از
وموموخت: وتوتوانآ تىتى ىمىم
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 مهدى معينى
 تصويرگر:  منصوره محمدى

وب
ى خ

                     حرف ها
ى

من آش هاى مامان را خيلى دوست دارم؛ اّما او ماهى يك بار آش 
مى پزد. آن هم در يك ديگ بزرگ. شب تا صبح آش را هم مى زند و 
دعا مى خواند. صبح آش را در كاسه هاى كوچك و بزرگ مى ريزد. 
بعد به من مى گويد: «نوبتى هم باشد، نوبت بّچه هاى زرنگ است.» 

من هم مى گويم: «مى دانم، چشم.»
بايد كاسه هاى پر از آش را به همسايه ها برسانم. اّول،  بزرگ ترين 
كاسه را كه سهم بهترين همسايه است. خانه اش، نزديك ترين خانه

نيست؛ اّما من دوست دارم، اّول سهم او را برسانم.
    در را كه باز مى كند، ســالم مي كنم. با لبخند مى گويد: «به به!   
       ســالم به روى ماهت. ما راضى به زحمت شما نيستيم. مادر   

       چه طور است؟
        سالم من را به او برسانيد و تشّكر كنيد.»

     بعد كاسه را مى گيرد و مى گويد: «صبر كنيد تا برگردم.»
   چند دقيقه ديگر، با كاسه ى خالى و شسته شده برمى گردد. البتّه،  

خالى كه نه، با چند گل ياس، چند تّكه نبات يا بسته اى
آب نبات و باز تشّكر و خداحافظى.

 مامان مى گويد: «خداوند همين كارهاى خوب را دوست
   دارد و او را از ما راضى مى كند. اين كه به ديگران از 

     چيزى كه دوست دارى، بدهى. اين  كه ديگران با خوش رويى هديه ات
را قبول كنند و از تو تشّكر كنند. اين كه جواب هديه را با هديه بدهند. اين كه همه بدانند خوب ها و خوبى ها را 

خداوند آفريده و اين ها همه ُشكر دارد. همان كارى كه خدا در برابرش، بهتر از آن را مى دهد.» 
مى گويم: «اّما مامان يك چيز را فراموش كرديد.» با تعّجب مى پرسد: «چه چيز را فراموش كردم؟»

مى گويم: «اين كه كســى شب، ديگ آش را بار بگذارد و تا صبح كنارش دعا بخواند و كارى كند كه اين همه 
خوبى به دنبالش بيايد.»

چشمان مامان برق مى زند و با لبخند مى گويد: «اى بال، معلوم است حواست به همه جا هست.»
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                          من ايران
ريرير

 تصويرگر:  رضا مكتبى

 سنا ثقفي



 تصويرگر: مهسا  ُدرُت التاج تهرانى
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تى

                     سالم

   با شروع مدرسه ها، زالزالك ها به بازار مى آيند. تو هم
 زالزالك دوست دارى؟ اين ميوه خواّص زيادى دارد. 

مثًال براى درمان خارش هاى پوستى مناسب است. يا پر از 
ويتامين هاى مختلف است كه براى بدن مفيدند.

 زالزالك با تنظيم قند و فشار و چربى خون، سوخت و ساز بدن
را باال مى برد. به همين خاطر وزن را پايين مى آورد. اين ميوه ى
 خوشمزه بعضى مشكالت قلبى را هم كم مى كند و باعث تقويت 

معده مى شود. 
 اّما مى دانيد كه زياده روى در هركارى درست نيست؛ حتّى در       

   خوردن زالزالك.

 دكتر عليرضا يارقلى

السالسال



اين بازى را مى توانيد در خانه و با اعضاى خانواده 
انجام بدهيد. اّول ابزار آن را بسازيد.

بزرگ،  دايره ى  سه  برداريد.  بزرگ  مقّواى  يك 
متوّسط و كوچك داخل مقّوا بكشيد و آن ها را 

از  نخ  با  را  مقّوايى  دايره هاى  كنيد.  دوربُرى 
باطله يك  با كاغذ  سقف آويزان كنيد. حاال 

موشك بسازيد. 
*موشك را بايد از داخل دايره هاى مقّوايى 

عبور دهيد.
دايره ى بزرگ يك امتياز، دايره ى متوّسط 

دو امتياز و دايره ى كوچك سه امتياز 
دارد. امتيازها را جمع بزنيد. 

وقتـى در اين بازى توانـا شديد، 
فاصله ى خود تا مقّوا را بيش تر كنيد.

 تصويرگر: شيوا ضيايى

زاده
ه قلى 

سمّي
 

151 مهر ١٤٠٠ 14 1

١٤٠
ر ٠

مه

دو
ال ب

                     يك، دو، حا



 مرتضى شمس آبادى تصويرگر: ميثم  موسوى

 مرتضى شمس آبادى 

    تصويرگر: ميثم  موسوى 
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بپرند.تا راحت تر و بلندتر پاهاى عقبشان بلند است 

زبانشان بلند و چسبناك است 
و با آن چيزهايى را تا سه برابر 

وزن خود بلند مي كنند.

پوست قورباغه ها ضّدباكترى و قارچ 
است تا بيمار نشوند. بعضى قورباغه ها 
براى محافظت در برابر دشمنان پوست 

سّمي دارند.

معموالً همين طور سرجايشان مى نشينند تا غذايشان 
خودش در بشقاب آن ها بيايد و نوش جانش كنند.

 قورباغه ها و وزغ ها فاميل نزديك به شمار 
مى آيند؛ البتّه محلّ زندگيشان متفاوت است.

پوست وزغ،  خشك 

است و در خشكى 

زندگى مى كند.

دارند و در نزديكى آب ها قورباغه ها پوست مرطوبى 
هستند.

ظاهرى متفاوت دارد.است كه با ُدم درازش سمندر، فاميل دورشان 

1

3

2
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بيش از سه هزار و هفتصد نوع قورباغه وجود دارد 
كه در بيش تر كشورهاى جهان خانه دارند.

زهرآلودترين جانور زنده دنيا مار نيست؛
 قورباغه ي سّمى طاليى است.

قورباغه ها وسط حرف هم حرف نمى زنند و 
طورى آواز مى خوانند كه هر بار فقط صداى 

يكى از آن ها شنيده مي شود. 

4

5

6

  يك مطلب علمي ديگر
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اّولين روز مدرسه بود. مورى خوش حال و شاد به طرف مدرسه 
رفت. در راه زنبورك را ديد و سرش گرم بازى شد. وقتى رسيد، 
زنگ خورده بود. مدرسه ي مورچه ها خيلى بزرگ بود. صدتا كالس 
داشت كه در هر كالس صدتا صندلى بود. مورى هاج و واج مانده 
بود به كدام كالس برود. به كالس اّولى سرك كشيد همه ى صندلى ها 

پر بود. مورى گفت: «اجازه، كالس من اين جاست؟»
معّلم گفت: «كالس بعدى.»

به كالس دوم سرك كشيد همه ى صندلى ها پر بود. مورى گفت: 
«اجازه، كالس من اين جاست؟»

ّصه
صقصقص         ق

 اعظم سبحانيان
 تصويرگر: عاطفه فتوحى
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معّلم گفت: «بله فقط برو از خانم ناظم يك صندلى بگير.»
مورى دوباره به همه ى كالس ها سرك كشيد. باالخره دفتر خانم 

ناظم را پيدا كرد.
خانم ناظم يك صندلي به او داد و گفت: «هميشه به موقع به مدرسه 

بيا.»
مورى صندلى را گرفت و راه افتاد. همين موقع زنگ خورد . بّچه ها 
از كالس ها بيرون ريختند. مورى به كالس رفت. حاال كالس صدتا 

صندلى خالى داشت؛ ولى معّلم و دانش آموز نداشت.
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ند
         بخوان و بخ

خيز 
 امير

سيوانى
گردآورى: حميده 

 تصوير گر: سميرا حسينى 

«بياموز.» چون روى تخته نوشته است: در كالس مشكل نداشته باشد؛فكر  كنم امروز خانم معّلم با خوردن موز شاگرد اّولي به دومي گفت:

فكر  كنم امروز خانم معّلم با خوردن موز 

اّولى: براى اين كه باباى من راننده است.دومى: چرا؟ باباى من حرف مى زنند.اّولى: مى دانى همه پشت سر

دو رفيق كه با هم شوخى داشتند از 

كنار يك رستوران رد مى شدند. بوى غذا 

همه جا پيچيده بود. اوّلى تا ديد دوستش 

حسابى از بوى غذا خوشش آمده، گفت: 

«اگر قول بدهى رفيق خوبى برايم باشى 

شويم.»من هم قول مى دهم هر روز از اين جا رد 

  احمد عربلو 

ى 
ماس

م سل
ير گر: سا

تصو
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 واقعاً به موهايتان 
پسر از مادرش پرسيد: «مامان،

روغن نارگيل مى زنيد؟»

ـ بله پسرم. خيلى براى تقويت موها خوب است.

 آن ها را خوش حالت مى كند. 

ـ اگر خوب است چرا موهاى خود نارگيل

 اين شكلى است؟

 واقعاً به موهايتان 
پسر از مادرش پرسيد: «مامان،

ـ بله پسرم. خيلى براى تقويت موها خوب است.

اّولى: براى اين كه باباى من راننده است.دومى: چرا؟ باباى من حرف مى زنند.اّولى: مى دانى همه پشت سر

اّولى يك خوشه انگور خريد و به هريك 

از دوستانش نفرى يك دانه انگور داد. بقّيه 

را هم در يخچال گذاشت.

دومى گفت: «اى بابا، چرا فقط يك دانه 
انگور  مى دهى؟»

اّولى گفت: «چون بقّيه ى انگورها هـم 

همين مزه را مى دهند.»
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من همراه پدر و مادرم به جاهاى مختلف ايران سفر مى كنيم. من در اين سفرها با 
طبيعت رنگارنگ و مردم مناطق گوناگون سرزمينمان آشنا مى شوم و هرچه مى بينم، 
ياداشت  مى كنم و با دوربين ساده اى كه دارم، عكس مى گيرم. بعد كه به خانه 
برمى گردم با استفاده از آن ها گزارشى مى نويسم و در كالس براى همكالسى هايم 

مى خوانم. 

توران، پارك خيلى خيلى بزرگى در ايران است. 
آن  در  مى توانى  شهر  پارك هاى  مثل  نكنى  فكر 

آیا می دانی؟
با اين كه توران جاى امنى براى جانوران است، بعضى شكارچى ها  
بدون اجازه به آن جا مى روند و حيوانات را شكار مى كنند. به همين دليل، 

ممكن است بسيارى از جانوراِن توران براى هميشه از بين بروند.

به راحتى قدم بزنى. به اين نوع پارك ها، پارك مّلـى يا منطقه ى  
حفاظت شده مى گويند. در اين پارك ها جانوران و گياهان وحشى 
زيادى زندگى مى كنند. نگهبان هايى به نامِ ُمحيط بان از اين پارك ها 
مراقبت مى كنند. آن ها خيلى طبيعت را دوست دارند. اميدوارم تو 
هم به استان سمنان سفر كنى و پارك مّلى توران، اين دشِت زيباى 

 . گرم و خشك را ببينى

گورخر، يوزپلنگ آسيايى و زاغ بور از جانوران بسيار 
معروفى هستند كه فقط در  بيابان هاى گرم و خشك 

توران زندگى مى كنند. زاِغ بور پرواز كردن را دوست ندارد و روى زمين مى َدَود. او كنار 
گياه قيچ زندگى مى كند و براى فرار از جانوران شكارى، الى بوته ها پنهان مى شود.

 مهناز عسگرى
 تصويرگر: الله ضيايى

پلنگ 

زاغ بور 

يوزپلنگ 

مار قِيطانى

گور خر

گياه َگَون 

درختچه قِيچ 

گياه خار شتر 

درخت َگز

 من كشورم را دوست دارم
شكشكشو كنكن منمنم



نّقاشي كن
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تصوير يوزپلنگ، گورخر و زاغ بور را نّقاشي 

كن. براى انتخاِب رنگ ها مى توانى به تصوير هاي 
رنگي باال توّجه كنى.

دوست دارى گوشه اى از پارِك طبيعِى توران را به اتاقت بياورى؟ مدادهاى رنگى و 

كاغذ نّقاشى ات را بردار. مى توانى شش كاغذ را با چسب به هم بچسبانى و يك كاغذ 

بزرگ تر بسازى. حاال يك دشت بدون درخت و پر از خار بكش. بعد يك يوزپلنگ با دو 

توله به اين دشت اضافه كن. در فاصله اى دورتر چند گورخر بكش.  يادت باشد گورخر 
ايرانى با گوراسب راه راه كه در آفريقا زندگى مى كند، فرق دارد.  

دّرنده ترين جانوران هم به ُمحافظ نياز دارند. پس يك ُمحيط بان هم بكش كه دوربين به 

دست مراقب است. كشيدن زاِغ بور را فراموش نكن. وقتى تابلويت كامل شد، آن را روى 

ديوارِ اتاقت بچسبان. مى توانى از آن عكس بگيرى و براى ما ارسال كنى و جايزه بگيرى.

يوزپلنگ آسيايى

 پلنگ

گورخر ايرانى

مار قيطانى

زاغ بور
َگَون

قيچ

َگز

خارُشتُر

را  گیاه  ا  حیوان  هر  ردار.  را  ا ک خط ه تصور آن وصل کن.مدادت 

توران را به اتاقت بیاور
توران را به اتاقت بیاور



 چشم هايت را ببند و خودت را به 
خواب بزن. چرا؟ چون مى خواهيم 
خواب ببينيم. يك خواب قشنگ و 
عجيب. بعد اين خواب را بنويسيم 
و براى دوستانمان در مجّله ي رشد 
عجيب. بعد اين خواب را بنويسيم 
و براى دوستانمان در مجّله ي رشد 
عجيب. بعد اين خواب را بنويسيم 

نوآموز  بفرستيم. 
عجيب ترينبه نظر تو عجيب ترينبه نظر تو عجيب ترين خواب دنيا 

چه طورى است؟ چه چيزهايى در 
آن ديده مى شود؟ ما در آن خواب 

چه كارهايى انجام مى دهيم؟  
آن ها را بنويس و براى ما بفرست.

 فكر كن امروز يك دفترچه خاطرات 
پيدا كرده اى. اّما اين دفترچه خاطرات 

را يك انسان ننوشته. نويسنده ى اين 
خاطرات «يك لنگه دمپايى» است. 
حاال به نظر تو اين لنگه دمپايى چه 
خاطره هايــى دارد و چه چيزهايى 
نوشته است؟ حتماً مى توانى از زبان 

او خاطرات جالبى بنويسى. 
منتظر نوشته هاى خوبت هستيم.
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شما

                       نوبت 

 كبرا بابايى

 تصويرگر: حديثه قربان

تبتبت ونونو
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شى

                       همه جا نقّا
قنقنق اجاجا همهمه مهمه

 وجيهه عينعلي

مى خواهيم با شكل مربّع هاى كوچك و بزرگ 
نّقاشى هاى جورواجور بكشيم.

سه نّقاشى با آن ها مى كشم؛ 
يك خرگوش بازيگوش، 

يك گاو مهربان و يك جوجه ي 
كوچولو.

خوب نگاه كنيد
 و ببيند شما با 

اين شكل ها چه حيوانات 
ديگرى مى توانيد بكشيد.

نّقاشى هاى زيباى خود را براى ما بفرستيد
 و جايزه بگيريد.

يد.
آور

ى در

ش تر
ى بي

مربّع كوچك را در دل مربّع بزرگ جابه جا كنيد و شكل ها

رّبع
ون م

ّى بير
      مثال مربّع كوچك را وسط، باال يا  پايين يا حت

ى هاى
نقّاش

د و 
          بزرگ قرار بدهي

يد.
كش

ى ب

زياد
جور 

 جوروا 

2

34

من دوتا مربّع دارم، يكى بزرگ و يكى 1
كوچك. مربّع كوچك را گوشه ى راست 
مربّع بزرگ و در قسمت باال قرار مي دهم.

 تصويرگر: حديثه قربان



من انواع غذاها و خوراكى ها 
را دارم؛ اّما هيچ كدام از آن ها 

را نمى توانم بخورم. 

 الف تا ب چه قدر است؟ در تصوير زير طول خّط
16 سانتى متر

30 سانتى متر

9 سانتى متر الف

ب

بازى رياضى
 علي حيدرى

 سام سلماسى

 مجيد عميق

بگرد و پيدا كن

آن چيست؟

 در اين دو تصوير ده
 اختالف پيدا كن.

اگر گفتی  چه   هستم؟

1  . از خداوند به ما رسيده./ ماه مدرسه
2. سّنش زياد است.

3. براي سالمتي مفيد است./ ورزش آبي
4.  بهترين جا براي مطالعه

5.  فرزنِد فرزند/ راهي براي فرستادن 
نامه

6 . كلمه ي سه حرفي كه حرف اّول و 

آخر آن يكي باشد./ وسيله ي نقلّيه ي 
دريايي

7 . تشّكر

8.  عسل درست مي كند./ من و شما
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مى
رگر

سر         س

     كتاب هاي  خوب و 
خواندني را در واقعيت 

افزوده  روبه رو
  ببينيد.



اين هواپيما در ارتفاع 200 متري 
از سطح دريا پرواز مي كند. غّواص 
20 متر زير سطح آب شنا مى كند. 
اگر هواپيما 150 متر و غّواص 18 
شوند،  نزديك  آب  سطح  به  متر 
متر  هم چند  از  دو  اين  فاصله ي 

مى شود؟ 

  زهرا اسالمي

 علي حيدرى
بازى رياضى

جالب و خواندنى

نمــا خودش را  وعنكبوت هاى مورچه نما بــاالى درختان و كناريكديگر پا و يك جفت شاخك دارند. مورچه هاى درختى سرش نگاه مى دارد  تا شكل آ ن ها بشود كه شش فريب مورچه ها دو تا از هشــت پايش را باالى باريك است. بعضى وقت ها اين عنكبوت براي كند. بدن اين عنكبوت مانند مورچه ها كشيده و تا به النه ى آن ها وارد شــود و آن ها را شكار شكل مورچه هاى سبز درختى مى كند عنكبوت مورچه 
در اين تصاوير مورچه ى درختى و عنكبوت مورچه نما زندگى مى كنند.

داشته تا كامًال شبيه مورچه شود.عنكبوت مورچه نما دو تا از پاهايش را باالى سرش نگه را مي بيند.

عنكبوت مورچه نما مجيد عميق

1  . از خداوند به ما رسيده./ ماه مدرسه
2. سّنش زياد است.

3. براي سالمتي مفيد است./ ورزش آبي
4.  بهترين جا براي مطالعه

5.  فرزنِد فرزند/ راهي براي فرستادن 
نامه

6 . كلمه ي سه حرفي كه حرف اّول و 

آخر آن يكي باشد./ وسيله ي نقلّيه ي 
دريايي

7 . تشّكر

8.  عسل درست مي كند./ من و شما

1
2
3
4
5
6
7
8
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مى خواهيم با چوب بستنى كاردستى هاى 

زيبايى مانند جامدادى، قاب عكس و 

نشانگر كتاب و... درست كنيم.

وسايل مورد نياز: 
چوب بستنى، انواع قوطى هاى فلزى (براى جامدادى)،  
قاب عكس)، چسب چوب،  (براى  نخ هاى رنگى 
يا اكريليك، قلم مو، كاغذ و مقّواى  رنگ گواش 

رنگى، كاغذ كادو، ماژيك

چوب بستنى ها را رنگ كنيد. آن ها را 

بچسبانيد. جامدادى  فلزى  قوطى  دور 

شما آماده است. 
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فاطمه(سونيا)عزيز باوندپور

تى
         كاردس

دردردس اكاكا



نخ هاى رنگى را مانند شكل روى چوب بستنى ها 

بچسبانيد و قاب عكس درست كنيد.

به سليقه ي خودتان و با كمى خّالقّيت و  

كاغذ و مقّواى رنگى، با چوب بستنى ها 

نشانگر كتاب بسازيد.

فكر كنيد ببينيد با اين چوب بستنى ها چه اشياى كاربردى ديگرى مى توانيد بسازيد؟
از كارهاى زيباتان عكس بگيريد و در مسابقه كاردستى نوآموز شركت كنيد تا جايزه هاي 

خوب را از دست ندهيد.
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دريك جنگل پردرخت، پايين يك كوه بلند، حيوانات 
زيادى زندگى مى كردند. گوزن مادر و بّچه هايش در ميان 
علف ها و برگ ها مى چريدند. بّچه گوزن هاى بازيگوش 
وارد يك غار شدند. بّچه گوزن ها نمى دانستند غار، محّل 
استراحت يك ببر است. گوزن مادر دوان دوان به سمت 
غار رفت، بّچه ها را صدا زد تا از غار بيرون بيايند؛ اّما 

خيلى دير شده بود. 

ها
آن 

ي         قّصه ي 

د عميق 
 ترجمه: مجي

 تصويرگر: رضا مكتبى 



311 مهر ١٤٠٠ 30 1

١٤٠
ر ٠

مه

مهر ١٤٠٠ 31

او  بّچه هايش فكرى كرد.  براى نجات  مادر  گوزن 
درون غار فرياد زد: «بّچه ها ناراحت نباشيد. همين حاال 

يك ببر شكار مى كنم تا بخوريد و گرسنه نمانيد». 
ببر با خودش گفت: «حتماً اين حيوان خيلى قو ى تر 
از من است. بهتر است فرار كنم و جانم را نجات دهم.»

ببر همين طور كه فرار مى كرد، روباه را ديد. روباه از 
او پرسيد: «از چه چيزى ترسيده اى كه دارى اين طورى 

فرار مى كنى؟»
ببر جواب داد: «از يك حيوان بسيار قوى. او مى خواهد 
من را شكار كند و به بّچه هايش بخوراند . اآلن هم در 

غار است.» 
روباه خيلى زرنگ بود. به ببر گفت: «حيوانى قوى تر 
از تو كه در اين جنگل وجود ندارد. بيا به غار برويم 
تا به تو نشان بدهم كه دارى اشتباه مى كنى و بى خود 

ترسيده اى.»

ببر گفت: «نمى آيم. شايد تو با ديدن آن حيوان قوى 
فرار كنى و من كشته شوم.»

روباه گفت: «من ُدمم را به دم تو گره مى زنم تا مطمئن 
شوى كلكى در كار نيست.»

گوزن مادر تا آن ها را ديد، ماجرا را فهميد. براى همين 
اين بار با صداى بلندتر گفت: «بّچه ها، روباه، دوستش 
ببر را اسير كرده، پيش من مى آورد تا به شما بدهم و 

بخوريد.»
ببر فكر كرد روباه  او را فريب داده. پس وحشت زده 
پا به فرار گذاشت؛ در حالى كه روباه را هم به دنبال 
خودش مى كشيد. روباه بين دوسنگ بزرگ گير كرد و 
ببر هم زمين خورد؛ باز بلند شد و پا به فرار گذاشت. 
گوزن مادر با بّچه هايش از غار بيرون آمد؛ اّما ببر ديگر 

به آن جنگل برنگشت.
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م             خودم مي توانم انجا
م جنجنج ا منمم

خ

صدقى      
ر: معين 

صوير گ
ى فر    ت

 نويسنده صادق جالي

مانند شكل يك قاشق و يك 
چنگال را در هم گير مى اندازيم.

ى است.
جالب

 كار 
گه داشتن اجسام

متعادل ن

نيم.
دا ك

ت پي
مهار

كار 
 در اين 

ى توانيم
 ما با تمرين م

يك خالل دندان را از بين
 دندانه هاى چنگال رد مى كنيم.

 با عقب و جلو كردن خالل  سعى 

مى كنيم نقطه اى از خالل دندان را 

روى لبه ى ليوان قرار دهيم تا قاشق و 

چنگال در حالت تعادل قرار بگيرند.

1

2

شگفت زده خواهى شد.شگفت زده خواهى شد.

چيزها متعادل قرار مى گيرند.
م بعضى 

ت ه
بيع

ر ط
د

كه متعادل قرار گرفته اند عكس بگير.خوب به طبيعت نگاه كن و از چيزهايى 
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ت پيامبر اكرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبي(ع)
رحل

 شهادت امام رضا(ع)

(ع)  شهادت امام حسن عسكري

  روز تربيت بدني و ورزش

                آغاز امامت حضرت مهدي(عج)
      

          روز جهاني نابينايان (عصاي سفيد)
         

      

                                                 آغاز هفته ي وحدت

             1 جهان منّظم
                 2 شعر

                    4بزغاله چى گفت؟ هيچى  
                       6 دردسرهاى سنجاق قفلى
                          8 داخل اين چه خبر است؟

                           10 راه جديد
                           12 آش مامان

                            14 زالزالك
                           15 بزن به هدف

                          16 قورقورى ها        
                        18 كالس من اين جاست؟

                      20 لطيفه  
                   22 سفر به استان سمنان

                24 راحت بنويسيم
            25 نّقاشى هندسى

        26 سرگرمى
    28 چوب بستنى        

 30 گوزن عاقل و ببر ترسو
               32 بند بازى قاشق و چنگال       

   دفاع مقّدس 
       هفته ي

گرامي باد

مواّد الزم : 
طرز تهّيه :   سينه ي مرغ، يك عدد

 آب، نصف ليوان
 نمك، فلفل و زردچوبه، به مقدار الزم
 نان تست، ده عدد(براي پنج ساندويچ)

خيارشور، چهار عدد
 گوجه فرنگي، سه عدد

 ُسس سفيد، به مقدار الزم

 مامان سينه ي مرغ را با نصف ليوان، آب، نمك، فلفل و زردچوبه
 روي شعله ي كم گذاشت تا آرام بپزد.

 من بعد از اين كه مرغ پخت و خنك شد، آن ها را با چنگال
 ريش ريش كردم.

  مامان گوجه و خيارشورها را خيلي نازك بُريد.
 من يك طرف نان ها را ُسس ماليدم و مرغ ريش شده را

 روي آن ها گذاشتم. روي مرغ ها هم گوجه و خيارشور چيدم.
 اليه ي بعدي بقيّه ي نان تست ها بود كه روي مواّد قبلي گذاشتم.

 ساندويچ خوشمزه آماده شد؛ به همين راحتي.
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  زهرا اسالمي
 عّكاس: اعظم الريجاني
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اختراع موش باهوش 
موش باهوش يك روبات ساخته و از

 اين وسايل در آن استفاده كرده.
مى توانى آن ها را پيدا كنى؟
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