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• روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه زگن آشنا شویم. با تاالب اَ
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9 تاالب اَزگن یکی از تاالب های زیبای اســتان لرستان 
است که در کنار دو کوه بلند قرار دارد. این تاالب از 

آب شدن برف کوه های پریز و قارون به وجود آمده 
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روستای کوچکی در کنار این تاالب 
قرار دارد و مردم در خانه های 

کاهگلی آن زندگی می کنند.
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• مهری ماهوتی
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میوه های شگفت انگیز

 اَنار
مهمان خانه ي ماست

مامان  اَنار زیبا

چاق است و گرد و سنگین
صد دانه بّچه  دارد
توي دلش خدایا

 توت
پرید از شاخه پایین، توت شیرین

مسافر بود و از گرما رسیده

ُگلی برگ خودش را سایبان کرد
هواي تازه و جاي خنک داد
به این توت سفید ُدم بریده

سالم خدا بر حضرت محّمد)ص( و خانواده ی پاک او
اللّهم صل علی محّمد و آل محّمد و عّجل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان



• تصویرگر: ویدا کریمیتعطیالت خوش مّزه

دوست من

سالم دوست خوبم
مبارك باشد. حاال ديگر پیش دبســتاني ها به پايه ي اّول مي روند. دانش آموزاني هم كه 
امسال كالس اّولي  بودند، كالس دّومي مي شوند. شما دوستان جديد پیدا مي كنید. ما هم 

با پیش دبستاني ها و كالس اّولي هاي جديدي آشنا مي شويم.
بّچه ها! مي خواهم يك چیزي بگويم. تابستان وقت استراحت و بازي شماست. اين روزها 
هر قدر دلتان مي خواهد بازي كنید. هر چیز خوش مّزه و مفیدي را به اندازه ي مناســب 
بخوريــد. از بازي كردن، خوردن و خوابیدن لــّذت ببريد. همه ي اين ها نعمت هاي خدا 
هستند. وقتي سال جديد شروع شود، بايد دوباره خوش حال و سرحال باشید و حسابي 

درس بخوانید. دوست خوبم، تعطیالت به همه ي شما خوش بگذرد.
                                                                                                                                      مهري ماهوتي



ّم ماه
روزهای مه

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: مهسا تهرانی

3  خرداد

11خرداد

14خرداد
21خرداد

5  خرداد
فتح خّرمشهر

رزمنده هاي عزيز ما دل مردم ايران 
را شاد كردند. آن ها خّرمشهر را از 

دست دشمن آزاد كردند.

تولّد حضرت معصومه)س(
تولّد خواهر دوست داشتني امام 
رضا)ع( بر همه ي دختران مبارك 

باد.

رحلت امام خمیني)ره( و انتخاب مقام 
معظم رهبری

امام خمیني)ره( فرمود: شما دانش آموزان 
شجاع باشید. خوب درس بخوانید تا 

كشورتان را آباد كنید.

تولّد امام رضا)ع(
دوستان امام رضا)ع( مثل خود او هستند. 
براي چیزهايي كه دارند خوشحال اند. 

همیشه هم خدا را شكر مي كنند.

شهادت امام صادق)ع(
اين امام عزيز را به راستگويي 
مي شناسیم. خدا راستگوها را 

دوست دارد.

 خرداد 21401 رشد كودك9



شعر

َسنجاق خوشگلي را
مادر به موي من زد
با هديه ي قشنگي
بابا به خانه آمد

تولّد حضرت معصومه)س( مبارك باد

روز دختر

پُر شد تمام خانه
از خنده هاي بابا

وقتي مرا بغل كرد
ما هر سه شاد بوديمبوسید صورتم را

در جشن روز دختر
خوش مّزه بود آن جشن

با كیِك سیب مادر

• شاعر: زهرا عراقی 
• تصویرگر: زینب بدری

3  خرداد  1401 رشد كودك9



• کلر ژوبرت
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

ُگلی
ی ُگل 

حرف ها

برويم پارك
مامان بزرگ گفت: »بّچه ها برويم زيارت؟«

پارسا و پريسا اخمو شدند و گفتند: »نه، نه، نه! برويم پارك.«
مامان بزرگ گفت: »َحَرم حضرت معصومه)س( چند حیاط بزرگ دارد؛ با حوض هاي قشنگ 
و كبوتر. مثل َحَرم امام رضا)ع(. حضرت معصومه)س( خواهر عزيز امام رضا)ع(ســت. آن ها 

همديگر را خیلي دوست داشتند.«
پريسا دست پارسا را گرفت و گفت: »مثل من و پارسا؟«

مامان بزرگ با لبخند سر تكان داد و گفت: »آنجا مي توانید براي خوب شدن پادرد من 
هم دعا كنید.«

بّچه ها دفتر نّقاشي و مدادرنگي ها را توي كوله پشتي شان گذاشتند و گفتند: »ُخب، قبول. 
مي آيیم. ولي فردا برويم پارك.«

شب كه برگشتند، مامان بزرگ پرسید: »ُخب بّچه ها، فردا برويم پارك؟«
پارسا و پريسا گفتند: »نه، نه، نه! برويم زيارت! امروز چند تا دوست جديد پیدا كرديم. 
شايد آن ها فردا دوباره بیايند. به خانم هاي كفش داري قول داديم برايشان نّقاشي بكشیم.«

پارسا گفت: »تازه به حضرت معصومه)س( هم قول داديم دوباره برويم.«
پريسا خنديد و گفت: »بله. قول داديم. امروز خیلي خوش گذشت.«

 خرداد 41401 رشد كودك9



• کبری باباییُگل های طاليی
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خداي مهربانم، امروز روز تولّد امام رضا علیه الّسالم است. اّما اين بار من روز تولّد امام 
هديه گرفته ام. هديه ام را مامان بزرگ خريده است؛ يك چادر سفید با گل هاي طاليي كه 

خیلي قشنگ است. من چادر را سر كرده ام و آمده ام زيارت.
مامــان و بابا و داداش هم هســتند. همه جا چراغاني شــده اســت. توي حــرم آدم ها 
خوش حال اند و نذري هاي خوش مّزه مي دهند. ما هم به ديگران ُشكالت تعارف مي كنیم. 

مامان مي گويد، دعا كنیم همه شاد و سالمت باشند.
من دعــا مي كنم؛ براي مامان بــزرگ و بابابزرگ، براي عمو، عمه، دايــي و خاله، براي 

همسايه ها و براي همه ي كساني كه دوستشان دارم...
يك... دو... سه... چهار...

خداي مهربان! من بلدم خیلي بشمارم. 
اّما دعاهاي قشنگم خیلي زيادند. 

خدايا، ممنونم به خاطر هديه ي امام. 
به خاطر گل هاي طاليي چادرم. 

به خاطر اينكه دعاهاي 
قشنگم را مي شنوي. 

خدايا تولّد امام مبارك.

 خرداد  1401 5رشد كودك9



زمین ما

مريم ساكت كنار پنجره ايستاده بود. مامان پرسید: »مريم جان! چرا ساكتي؟«
مريم گفت: »مي خواهم به زمین كمك كنم، 

اّما تنهايي نمي توانم.«
مامان گفت: »اينكه كاري 

ندارد. از دوستانت 
كمك بگیر.«

ُكمك به زمین!

مريم يك دفعه خوش حال 
شد و داد زد: »آخ جان!« 

تندي كفشش را پوشید و دويد به طرف در كوچه. يكي يكي 
زنگ ها را زد و گفت: »مینا، بیا به زمین كمك كنیم. بهاره، بیا به زمین كمك كنیم. علي، 

بیا به زمین كمك كنیم.«
مینا و بهاره و علي از پلّه ها پايین آمدند.

مینا پرسید: »چطوري؟«
علی پرسید: »چطوري؟«

 خرداد 61401 رشد كودك9



• مجید راستی
• تصویرگر: سحر صدارت 

بهاره صدايش را مثل بابابزرگ ها كرد و گفت: »من مي دانم. به باغچه آب بدهید. به 
پرنده غذا بدهید. آشغال ها را جمع كنید. بي خودي بوق نزنید!«
مريم گفت: »آفرين بهاره! راست گفتي! زود باشید كمك كنیم.«

علي به باغچه آب داد. بهاره به گنجشك ها خرده نان داد. مینا آشغال ها را جمع كرد. 
مريم ماشین شد و بوق زد! بعد به خودش گفت: »بوق نزن!«

بّچه ها وقتي به زمین كمك كردند، حسابي خوش حال شدند. وقت رفتن به خانه شان 
شد. با هم گفتند: »نخود نخود هركه َرَود خانه ي خود!«

حاال شما بگوئید:
چطور مي توانیم به زمین كمك كنیم؟

يك درخت خوش حال براي خودتان بكشید.

7  خرداد  1401 رشد كودك9



شعر

اّولین نّقاشی
• مرضیه تاجری

تازه راه افتاده است
خواهر كوچك ترم
مي رود تاتي كنان

پیش كیف و دفترم

مي دود روي َوَرق
َرّد دست آشي اش

كوچك و بامّزه است
اّولین نّقاشي اش

خاله بَق بَقو 
• منیره هاشمی 

توي النه است
خاله بَق بَقو

چند جوجه است
در كنار او

بازي ام شده
بي سروصدا

چون كه مي پََرد
خواب جوجه ها

• تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

 خرداد 81401 رشد كودك9



بّچه  ماهی
• مریم هاشم پور

ماهي شدم توي خواب
مي چرخیدم روي آب

با چند تا بّچه ماهي

دريا به من َصَدف داد
به من ُحباب و كف داد

دريا تو خیلي ماهي!

درخت تِشنه 
• خاتون حسنی 

درخت ما تشنه بود
دلش فقط آب مي خواست

هزار تا قطره بارون
به جاي آفتاب مي خواست

ابر سیاه دلش سوخت
ِچك ِچك و ِچك ِچك ِچكید

حال درخته خوب شد
همین كه بارون رو ديد

9  خرداد  1401 رشد كودك9
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جوجه تخم مرغی

 خرداد 101401 رشد كودك9



•وحیده اشرفی
• تصویرگر: زینب بدری

موشــي رفت تولّد فیلي. دســت هاي كوچولويش را باز كرد تا فیلي را بغل كند؛ يك 
بغل موشانه. ولي فیلي توي بغل موشي جا نشد. گوش هايش آويزان شدند. شكمش 

را نگاه كرد و با ناراحتي گفت: »آره، من براي بغل موشي زيادي بزرگم!«
موشي گفت: »صبر كن! صبر كن!«

بعد همه ي موش هاي توي جشن تولّد را جمع كرد. موش ها دست به دست هم دادند. 
يك بغلِ موشــانه ي بزرگ درست كردند و فیلي را بغل كردند. با هم خواندند: »تولّد! 

تولّدت ُمـ ...با...رك.«
فیلي خیلي خوشــش آمد. دســت هاي بزرگش را از هم باز كــرد. همه ي موش ها را 

يك جا بغل كرد و گفت: »اين هم يك بغل فیالنه!«

َبَغل َبَغل!قّصه



سایه بازیقّصه هاي ديدني
•آمنه صادقی

•  تصویرگر: الله ضیایی

1

3

565

2

4

تو ديگه 
چه بامّزه!كي هستي؟

چه باحال!

پس چرا 
توي بركه 
نیومد؟

آهان! 
فهمیدم!

سالم 
خورشید 
خانم
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•  سمیرا گوهری
•  تصویرگر: ویدا کریمی

چولو
قّصه كو

كرم كوچولو مشغول خوردن برگ بود. باِد تندي آمد. هو! هو! هو!
كرم به هوا پرت شد، تاب تابي خورد و روي برگ ها افتاد. محكم برگ ها را بغل 
كرد. وقتي باد رفت، كرم كوچولو روي برگ ها ُسر، ُسر، ُسر خورد و آمد پايین 

روي شاخه.
ـ آخ آخ! اوخ اوخ!

ـ چرا شاخه هاي درخت اين قدر تیز شده اند!؟
يك دفعه درخت تكان تكان خورد! كرم گفت: »چرا امروز اين درخت اين طوري 

تكان مي  خورد؟« 
تكان هاي درخت بیشتر شدند. كرم كوچولو سرش گیج گیجي رفت. گوزن 
تازه از خواب بیدار شــده بود. گفت: »سالم كرم كوچولو! تو روي شاخ من 

چي كار مي كردي؟« بعد دوتايی از ته دل خنديدند.

شاخ شاخی!





• عّباس عرفانی مهر
• تصویرگر: ثنا حبیبی راد

قّصه

بّچه غول
پیچولي يك بّچه غوِل آدم خوار بود.

يك روز غول ها گفتند: »تو چه جور آدم خواري هستي كه تا حاال آدم نخورده اي؟«
پیچولي داد زد: »االن مي روم يكي را مي گیرم، مي پیچم و مي خورم.«

رفت. رســید به جنگل. خاله فرفره را ديد. پريد جلــو و گفت: »آمده ام پیچ پیچي ات 
كنم. خورخوري ات كنم.«

خاله فرفره گفت: »فردا تولّد نوه ام است. من را نخور.«
پیچول گفت: »نه! نمي شود.«

خاله گفت: »بّچه غول خوبي باش. جشن كه تمام شد، من را بخور.«
پیچول قبول كرد. رفتند به خانه ي خاله فرفره. خاله فرفره آش درست كرد و صدتا فرفره.
نوه ي خاله فرفره با دوســت هايش آمدند. نوه ي خالــه تا پیچولي را ديد گفت: »واي 

مامان بزرگ! اين غول را آورده اي فرفره فوت كند؟«
پیچولي خوشش آمد. فرفره ها را فوت كرد. غش غش خنديد.

جشن تمام شد. خاله گفت: »هنوز هم مي خواهي من را بخوري؟«
پیچولي گفت: »دوست ندارم خورخوري ات كنم، ولي گرسنه ام.«

خاله گفت: »اّول آش بخور، بعد من را بخور.«
پیچولي آش را خــورد و گفت: »چه خوش مّزه! هیچ غولي از اين غذاها نخورده. اين 

آش مال من.«
بعد ديگ را برداشت و بدو بدو رفت.

خاله گفت: »آخیش! راحت شدم. فردا بايد از اينجا فرار كنم.«
صبــح روز بعد در زدند. خاله فرفره در را باز كرد. جلوي در صد تا غول ديد. غول ها 

از خاله فرفره آش مي خواستند!
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هر چیزی كه دور و برتان می بینید، شكل متفاوتي دارد.
اگر توپ فوتبال گرد نبود، می شد روی زمین ِقل بخورد؟

اگر چرخ های دوچرخه گرد نبودند، می توانستی سوار دوچرخه بشوی و بازی كنی.
شكل بعضی چیزها به ما كمك می كند راحت تر از آن ها استفاده كنیم.

بعضی چیزها چهارگوش هستند، مثل آجر كه 
در ساختن ساختمان ها از آن استفاده می كنند.

شکل های جورواجوربپرس و بدان

بعضی چیزها سه گوش هستند.
مثل جالباسی، كه كمك می كند تا 

لباس ها صاف و مرتّب بماند.

بعضی چیزها گرد هستند، مثل توپ. 
تو با توپ چه بازی هايی می كنی؟
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آيا می توانی شكل اين چیزها را خودت بگويی؟
از آن ها چه استفاده ای می كنیم؟

• نویسنده: مجید عمیق  
• تصویرگر: سولماز جوشقانی
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برویم سفر... هو... هو...
نمايش

بازيگران: قّصه گو، قطار، كودك 1، كودك 2، كودك 3
قّصه گو: گوشه ي شهر يك قطاِر خسته بود. حوصله نداشت راه برود، تلق كند، تلوق 

كند، از اينجا به آنجا برود.
قطار: »من خسته ام. همین جا روي ريل خودم نشسته ام. كجا بروم؟«

كودك1 )با كوله پشــتي وارد مي شــود(: برو به دشــت كه گل و تّپه دارد. شب هايش 
ستاره هاي پرنور دارد!

قطار )رويش را برمي گرداند(: تنها نمي روم!
كودك1 )دور قطار مي چرخد(: من را ببر! من را ببر! )بّچه ها با دست زدن تكرار مي كنند.(

قطــار: قبول مي بــرم. بّپر  باال! )كودك پشــت قطار را مي گیــرد، دور صحنه مي چرخند و 
هوهوچي چي مي كنند.(



• زهرا زرگر
• تصویرگر: میثم موسوی

قطار )يك دفعه مي ايستد و نفس نفس مي زند(: خسته شدم! 
واي حاال كجا بروم؟

كودك2 )با كوله پشــتي وارد صحنه مي شود(: برو آنجا كه 
خانه ي مامان بزرگ است. پر از درخت میوه و سبزه است!

قطار )رويش را برمي گرداند(: تنها نمي روم!
كودك2 )دور قطار مي چرخد(: من را ببر! من را ببر! )بّچه ها با دست زدن تكرار مي كنند.(

قطار: قبول مي برم. بّپر  باال! )دوتايی دور صحنه مي چرخند و هوهوچي چي مي كنند.(
قطار )يك دفعه مي ايستد و نفس نفس مي زند(: خسته شدم، واي حاال كجا بروم؟

كودك3 )وارد مي شود(: برو آنجا كه گنبد طاليي دارد! كبوترهاي خوشگل و يك حوض آبي دارد!
قطار )رويش را برمي گرداند(: تنها نمي روم!

كودك3 )دور قطار مي چرخد(: من را ببر! من را ببر! )بّچه ها با دست زدن تكرار مي كنند.(
قطار: قبول مي برم. بّپر  باال! )همگی دور صحنه مي چرخند و هوهوچي چي مي كنند.(

قّصه گو: قطار رفت و رفت و رفت، تا به ايستگاه آخر رسید. 
)قطار سوت بلندي مي كشد. بّچه ها يكي يكي دست تكان مي دهند 

و با شادي مي روند.(
قطار )به ســمت تماشــاچي مي آيد(: آهاي بّچه ها! حاال كه 
مدرسه ها تعطیل شده، كسي نمي آيد برويم سفر؟
قّصه گو: چــه خوب، قطار ما ديگر خســته 
نیست. بي حوصله نیست! مي خواهد باز هم 
برود سفر! )قّصه گو پشــت قطار را مي گیرد.( 
آهاي بّچه ها، كســي نمي آيد برويم سفر؟ 
)همــه هوهوچي چي مي كننــد و از صحنه خارج 

مي شوند و می روند.(
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ادی
بازی، ورزش، ش

بیشتر بّچه ها پريدن را دوست دارند تو چي؟ پريدن هم پاهايت را قوي مي كند هم باعث 
سالمت قلبت مي شود.  يادت باشد قبل از انجام اين ورزش ها كمي نرمش كني تا بدنت 

گرم شود. حاال همراه با ما باال و پايین بپر.

•نویسنده و عّکاس: اعظم الریجانی

ِبپر  ِبپر 

پرش هفتی و هشتی
روي زمین دايره هايي به شكل هفت 
و هشتي بكش. حاال با يك پا از يك 

دايره به دايره ديگر بپر. 

پرش پروانه اي
پاهايت را به هم بچسبان. دست هايت 
كنار پاهايت باشد. همین طور كه به 
طرف باال مي پري، دست ها و پاهايت 
به  بعد  كن.  باز  بیرون  سمت  به  را 

حالت قبل برگرد.



لِی لِی 
يــك پا را باال نگه دار و با پاي ديگر 
از داخل حلقه ها بپــر. براي اين كه 

نیفتي، دست هايت را باز بگذار. 

پرش چپ و راست 
يك خط روي زمین بكش. حاال 
جفــت پا از يك طــرف خط به 

سمت ديگر بپر.

پرش از روي مانع
يك چهارگوش روي زمین بكش. حاال 

بیرون آن بايست. از يك طرف چهارگوش 
به طرف ديگر آن بپر. يادت باشــد پاهايت 

نبايد روي خط چهار گوش برود.
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با هم بسازيم

وسايل الزم: ُخرده پارچه، نخ و سوزن، مهره، مداد 

يا چوب باريك، پنبه، كاموا. 

1. براي سر عروسك يك تكه پارچه سفید را شكل 

يك گردي مي بُريم داخل آن كمي پنبه مي گذاريم و 

دوِر آن را مي دوزيم.

2. براي بدن عروسك؛ سه تا گردي كوچك تا 

بزرگ با پارچه هاي ديگرمي بريم. پارچه ها را روي هم 

مي گذاريم.

3.  با نخ كاموا پارچه ها را به سر مداد وصل می كنیم.

4. سرعروسك را به تنه مي دوزيم.

5. با مهره ی سیاه، چشم های عروسك را می دوزيم.

6. كاموا را بُرش زده  روی سر عروسك می چسبانیم.

7. حاال صورت عروسك را نّقاشي مي كنیم.

عروسک پارچه ای

1

3

5

6
7

2

4
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•آمنه شکاری
•عّکاس: اعظم الریجانی

واه
دخ

عی
 س

یم
مر  •

ب كتاب
كتا

غولی باالی ابرها
 نويسنده: مرجان ظريفي
 تصويرگر: میثم موسوي

 ناشر: قو
تلفن: 0218889968

گوش قهوه اي، يك بّچه زرافه بود. مادر گوش قهوه اي 
هرشــب براي او يك قّصه ي خیلي قشــنگ تعريف 
مي كرد.تا اينكه يك شب مامان براي او قّصه ي لوبیاي 
سحرآمیز را گفت... حاال ديگر گوش قهوه اي خوابش 
نمي برد. براي همین راه افتاد و رفت تا بداند چه كسي 

باالي ابرهاست؟...

 چه كاره باشی؟
 شاعر: مهري ماهوتي

 تصويرگر: الهام كاظمي
 ناشر: به نشر

 تلفن: 02188960466

 روزها همیشه توي راه 
 شب زير نور زرد ماه
 تو كوچه و خیابونم 
 همراه باد و بارونم 

 كوچه رو جارو مي كشم
مي آد صداي خش خشم

...
از شعرهاي زيباي مجموعه ی سه  شعر رفتگر يكي 
جلدي »چه كاره باشي؟« است. شما مي توانید با خواندن 
شغل هاي  با  مجموعه  اين  زيبای  و  ساده  شعر هاي 
متفاوتي آشنا شويد. شغل هاي مثل؛ مكانیكي، قالیبافي، 

كفاشي و...

اين كتاب ها را كارشناسان واحد ساماندهي منابع آموزشي 
و تربیتي هم خوانده اند و آن ها را به شما پیشنهاد مي كنند.



دو دوست، دو همكار
مثِل تو

سالم! امروز لباسم پاره شد؛ زياد نه، كم! اّما من خیلي ناراحت 
شدم. دوست داشتم دوباره خودم آن را درست كنم. مثل وقتي 

كه دفترم پاره مي شود و من مي چسبانمش.
 پارچه با كاغذ فرق دارد. به جاي چسب، با نخ دوخته مي شود. 

من كه خّیاطي بلد نیستم!
اّما دوست دارم دوختن پارچه را ياد بگیرم. شايد وقتي بزرگ 
شدم، خیاط بشوم. آن وقت اگر لباسم پاره بشود، خودم مي توانم 

آن را بدوزم.
من برايت مي نويســم ديگر چه كارهايي را دوســت دارم ياد 

بگیرم. تو هم بگو!

من: دوست دارم ياد بگیرم غذاهاي 
كشورهاي ديگر را بپزم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: دوست دارم ياد بگیرم از درخت ها 
مواظبت كنم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: محجوبه گروسی

من: دوست دارم ياد بگیرم ماشین ها را 
تعمیر كنم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: دوست دارم ياد بگیرم قّصه بنويسم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: دوست دارم ياد بگیرم بادبادك بسازم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

اوووه! چه قدر كار هست!
كارهايــي كه تو بگويــي هم حتماً جالب هســتند! 
اين طــوري مي فهمیم چه كاري را دوســت داريم و 

وقتي بزرگ شديم مي توانیم چه كاره  شويم.
راســتي! اگر هردوتايمان يك كار را دوست داشته 

باشیم، چه مي شود؟
معلوم است ديگر! با هم همكار مي شويم!
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اين عددها نشان می دهد كه هر غذا برای چند روز مورچه ها كافی است. 
مسیرها را دنبال كن. 

بگو هر مورچه برای چند روِز خودشان غذا پیدا كرده است؟

مورك

مورو

موری
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تصوير مرغابی را در بركه كامل كن. هر حیوانی كه دوســت داشــتی در بركه بكش و 
تصوير آن را در آب هم نشان بده.

با حروف داده شده،  نام چند پرنده را در جدول بنويس. حرف هايی كه دور آن خط كشیده 
شده، كنار هم بگذار تا اسِم پرنده ای را كه داخل تخم است، پیدا كنی. 
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آن شب ماشی و میمونك اصالً نتوانستند بخوابند پوست سر هر دوشان می سوخت و 
می خاريد. صبح زود دوتايی رفتند پیش دكتر جغدی. 

دكتر جغدی گفت: »اّول برای من تعريف كنید كه برايتان چه اتّفاقی افتاده.« 
ماشی گفت: »من داشتم زير درخت چاله می كندم. يكهو  يك چیز ترسناك دندانه دار ديدم.« 

میمونك گفت: »اصالً هم ترسناك نبود. آن چیز، يك شانه بود.« 
ماشی گفت: »بعد ما موهايمان را با آن شانه زديم. بعد هم انداختیم همان جا 

كه افتاده بود.  چون مال خودمان نبود.«
میمونك گفت: »بعد هم شب تا صبح سرمان را خارانديم. چون  می خاريد و 

می سوخت. می خاريد و... «
دكتر جغدی گفت: »خب خب... فهمیدم. ديگرهیچ وقت از چیزی كه مال خودتان 

نیست، استفاده نكنید. حاال هم برويد و سرو مويتان را حسابی بشويید.« 
ماشی و میمونك گفتند: »چشم چشم...« وبه طرف رودخانه دويدند.

چی بهتره؟

• مریم سعیدخواه   • تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

شا نه ی ترسناک



َخندونك

• احمد عربلو و فهیمه فتوره چی      
• تصویرگر: نرگس جوشش

حرف شیرین
مادر: يك حرف شیرين بزن.

بّچه: بستني.

عجیب و غریب
به يك حلزون گفتند يك چیز عجیب و 

غريب و شگفت انگیز بگو.
گفت: دويدم و دويدم. سر كوهي رسیدم.

خیار
معلّم: دو جور خیار اسم ببر.

شاگرد: اجازه! خیار شور، خیار ساده.

استکاِن عمیق
اّولي: مورچه تــوي نعلبكي زودتر غرق 

مي شه يا توي استكان؟ 
دّومي: تــوي اســتكان. چون اســتكان 

عمیق تره.
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• رویا صادقي

از طرف شما

بّچه ها سالم !
امروز می خواهم شــما را با يــك روش جالب در 

نّقاشی آشنا كنم: نّقاشی با شمع!

برای اين كار به شــمع سفید ساده احتیاج داريم و 
مقّوا و آبرنگ

ابتدا شــكلی را كه دوست داريد با شمع روی مقّوا 
بكشید.

نّقاشی با شمع

بعد با آبرنگ روی آن را كامل رنگ كنید. 

چون شمع چرب است رنگ روی آن نمی ماند 
و فقط اطرافش رنگی می شود.
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بّچه ها، شما هم نّقاشی های خودتان را برای ما بفرستید.
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ك كار تازه
ي

دو تا تخم مرغ، دو تا لیوان شیشه ای، 
كمی خمیردندان، كمی نوشابه ی سیاه

مواد و وسايل الزم:

• نّیره امانی    
• تصویرگر: سام سلماسی

تخم مرغ رنگی

1. روی يكی از تخم مرغ ها را 
به طور كامل  با خمیردندان بپوشانید.

3. تا فــردا صبر كنیــد. تخم مرغ هــا را از 
داخل لیوان ها خارج كنید. خمیردندان روی 

تخم مرغ را بشويید و خشك كنید.

2.  لیوان ها را با نوشیدنی پر كنید. 
هر كدام از  تخم مرغ ها را  داخل يكی 

از لیوان ها قرار دهید.

حاال چه می بینید؟
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رشد کودک  شماره ی 9
ماهنامه ي آموزشی، تحلیلي و اّطالع رساني

ویژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه ي اّول ابتدایی
.................................

 دوره ي بیست و هشتم  خرداد 1401
شماره ي پي درپي 235 

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ی270
دفترانتشارات و فناوری آموزشی

صندوق پستی: 6588-15875 ، 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 
021 021 و  77633208ـ  تلفن امور مشترکین: 88867308ـ 

  Koodak@roshdmag.ir :رایانامه
 www.roshdmag.ir :وبگاه
 چاپ و توزیع: شرکت اُفست

1 تعطیالت خوش مّزه

2  روزهای مهّم ماه  
3  روز دختر  

4 برویم پارک

5 ُگل های طالیی

6 کمک به زمین!

8 شعر

10 جوجه تخم مرغی

11 بَغل بَغل!

12 سایه بازی
13 شاخ شاخی!

14 بّچه غول

16 شکل های جورواجور

18 برویم سفر... هو... هو...

20 بِپَر  بِپَر

22 عروسک پارچه ای

23 کتاب کتاب

24 دو دوست، دو همکار

26 بازی و سرگرمی

28 شانه ی ترسناک

29  خندونک  
30 نّقاشی با شمع

32 تخم مرغ رنگی

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

مدیرمسئول: محّمد صالح ُمذنبی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

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

اسالمی)کارشناس شعر(، مجید راستی)کارشناس قّصه(
ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: روشنک فتحي 

ویراستار: کبری محمودی

تصویرگر روی جلد و صفحه ی فهرست: سولماز جوشقانی

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حّدادی

میوه های شگفت انگیز

 اَنار
مهمان خانه ي ماست

مامان  اَنار زیبا

چاق است و گرد و سنگین
صد دانه بّچه  دارد
توي دلش خدایا

 توت
پرید از شاخه پایین، توت شیرین

مسافر بود و از گرما رسیده

ُگلی برگ خودش را سایبان کرد
هواي تازه و جاي خنک داد
به این توت سفید ُدم بریده

سالم خدا بر حضرت محّمد)ص( و خانواده ی پاک او
اللّهم صل علی محّمد و آل محّمد و عّجل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان
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• روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه زگن آشنا شویم. با تاالب اَ

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه ی آموزشی، تحلیلی و اّطالع رسانی 
ویژه ي کودکان  پیش دبستاني و دانش آموزان پایه ي اّول ابتدایی
 دوره ي بیست و هشتم • شماره ي پي در پي235
• خرداد1401•32 صفحه•43000ریال

9 تاالب اَزگن یکی از تاالب های زیبای اســتان لرستان 
است که در کنار دو کوه بلند قرار دارد. این تاالب از 

آب شدن برف کوه های پریز و قارون به وجود آمده 
و هر سال تا آخر بهار پرآب است.

 گیاهانی مانند نرگس، میخک، پونه  
و نعناع اطراف این تاالب می رویند.

جانورانی مانند اسب های 
وحشی، خرس قهوه ای، 
بُز کوهی در اطراف این 

تاالب زندگی می کنند.

روستای کوچکی در کنار این تاالب 
قرار دارد و مردم در خانه های 

کاهگلی آن زندگی می کنند.


