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باد و سيب
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خانه ييالقي!
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النه ي پرنده

قصه ي حيوانات
بازي
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فرم اشتراك

قصه هاي پنج انگشت
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دوست من سالم. 
من قايق هستم و مي توانم روي آب حركت كنم. ما قايق ها خيلي كوچك تر از كشتي هستيم، 

اما مي            توانيم بار  يا مسافرها را روي آب دريا يا رودخانه ها اين طرف و آن طرف ببريم.
بعضي از قايق ها موتور دارند بعضي ها هم بادبان. بادبان پارچه ي بزرگي است كه باالي قايق 
وصل مي كنند. باد به اين پارچه ي بزرگ مي خورد و قايق را حركت مي دهد. بعضي از قايق ها 

هم با پارو حركت مي كنند. يعني قايق ران با پارو آب را به عقب هل مي دهد 
و قايق جلو مي رود. 

من يك قايق بادباني هستم و پيش تو آمده ام 
ــاالن را ورق  تا با هم مجله دوســت خردس

بزنيم! با من بيا ...
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ــبز و زيبا، مرغي  ــي بود، يكي نبود. در مزرعه اي سرس ــبز و زيبا، مرغي يك ــي بود، يكي نبود. در مزرعه اي سرس يك
چاق و چله زندگي مي كرد. روزي براي صاحب مزرعه، مهماني چاق و چله زندگي مي كرد. روزي براي صاحب مزرعه، مهماني 

ــرغ را بگيرد و با آن  ــرد مزرعه دار تصميم گرفت م ــيد. م ــرغ را بگيرد و با آن از راه رس ــرد مزرعه دار تصميم گرفت م ــيد. م از راه رس
ــرغ در حال دانه خوردن  ــرغ در حال دانه خوردن غذاي خوش مزه اي براي مهمان درســت كند. م غذاي خوش مزه اي براي مهمان درســت كند. م

ــرد مزرعه دار به طرفش مي آيد. مرغ پا به فرار گذاشــت و مرد  ــود كه ديد م ــرد مزرعه دار به طرفش مي آيد. مرغ پا به فرار گذاشــت و مرد ب ــود كه ديد م ب
مزرعه دار هم به دنبالش اين طرف و آن طرف دويد. سگ مزرعه آن ها را ديد و براي مزرعه دار هم به دنبالش اين طرف و آن طرف دويد. سگ مزرعه آن ها را ديد و براي 

ــي زد و مي دويد. مرد عرق مي ريخت و به  ــن مرغ به كمك مرد آمد. مرغ بال بال م ــي زد و مي دويد. مرد عرق مي ريخت و به گرفت ــن مرغ به كمك مرد آمد. مرغ بال بال م گرفت
دنبال او مي دويد و سگ پارس مي كرد و دنبال آن ها مي دويد. مرغ رفت پشت مرغ داني و دنبال او مي دويد و سگ پارس مي كرد و دنبال آن ها مي دويد. مرغ رفت پشت مرغ داني و 
گوشه اي پنهان شد. سگ بو كشيد و مرغ را پيدا كرد و رفت جلوي او ايستاد. مرغ بي چاره گوشه اي پنهان شد. سگ بو كشيد و مرغ را پيدا كرد و رفت جلوي او ايستاد. مرغ بي چاره 
با ديدن سگ شروع كرد به لرزيدن. سگ گفت:«يك سوال دارم.» مرغ در حالي كه زبانش با ديدن سگ شروع كرد به لرزيدن. سگ گفت:«يك سوال دارم.» مرغ در حالي كه زبانش 
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بند آمده بود گفت:«ب....پرس!» بند آمده بود گفت:«ب....پرس!» 
ــتخوان به من مي دهد و من براي اين غذاي  ــتخوان به من مي دهد و من براي اين غذاي ســگ گفت:«مرد مزرعه دار هر روز تكه اي اس ســگ گفت:«مرد مزرعه دار هر روز تكه اي اس
ناچيز نگهبان خانه و مزرعه و حيوانات او هستم. هربار كه مرا صدا مي كند، هرجا كه ناچيز نگهبان خانه و مزرعه و حيوانات او هستم. هربار كه مرا صدا مي كند، هرجا كه 
باشم خودم را به او مي رسانم. اما تو هر روز دانه هاي خوش مزه مي خوري باشم خودم را به او مي رسانم. اما تو هر روز دانه هاي خوش مزه مي خوري 
ــي كار در مزرعه مي چرخي. چرا وقتي او با تو كار دارد، فرار  ــي كار در مزرعه مي چرخي. چرا وقتي او با تو كار دارد، فرار و ب و ب

مي كني؟»مي كني؟»
ــپزخانه ي مرد  ــرغ گفت:«چون من در آش ــپزخانه ي مرد م ــرغ گفت:«چون من در آش م
ــه دار، مرغ پُخته زياد ديده ام!  ــه دار، مرغ پُخته زياد ديده ام! مزرع مزرع
ــا تو هرگز ســگ پُخته  ــا تو هرگز ســگ پُخته ام ام
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نديده اي! اگر ديده بودي، تو هم مثل من فرار مي كردي.» سگ خنديد و گفت:«پس همين جا نديده اي! اگر ديده بودي، تو هم مثل من فرار مي كردي.» سگ خنديد و گفت:«پس همين جا 
بمان و بيرون نيا!» مرغ همان جا پنهان شد. مرد مزرعه  دار وقتي ديد نمي تواند مرغ را پيدا بمان و بيرون نيا!» مرغ همان جا پنهان شد. مرد مزرعه  دار وقتي ديد نمي تواند مرغ را پيدا 
كند، با تخم مرغ و شير و ماست تازه از مهمانش پذيرايي كرد. وقتي مهمان از خانه ي مرد كند، با تخم مرغ و شير و ماست تازه از مهمانش پذيرايي كرد. وقتي مهمان از خانه ي مرد 
ــرون آمد. اما مرد  ــد و مرغ هم از مخفي گاهش بي ــز دوباره خوب و آرام ش ــت، همه چي ــرون آمد. اما مرد رف ــد و مرغ هم از مخفي گاهش بي ــز دوباره خوب و آرام ش ــت، همه چي رف
مزرعه دار هيچ وقت نفهميد كه مرغ كجا پنهان شده بود كه حتي سگش هم نتوانست او را مزرعه دار هيچ وقت نفهميد كه مرغ كجا پنهان شده بود كه حتي سگش هم نتوانست او را 

پيدا كند!پيدا كند!
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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يك شب عمه جان و بچه هايش براي افطار به خانه ي ما آمدند. وقت افطار من خيلي زود غذايم 
ــاي عمه جان هنوز همه ي  ــا بچه هاي عمه جان بازي كنم. بچه ه ــام كردم و بلند شــدم تا ب را تم
غذايشان را نخورده بودند، اما از سر سفره بلند شدند تا با من بازي كنند. مادرم مرا به اتاق 
برد و گفت:«كار خوبي نكردي كه زود از ســر ســفره بلند شدي. بچه ها هنوز غذايشان را تمام 
ــتند،  نكرده اند.» گفتم:«اما من غذايم را تمام كرده ام.» مادرم گفت:«پيامبر هر وقت مهمان داش
موقع غذا خوردن زودتر از بقيه شروع مي كردند تا مهمان ها هم تعارف نكنند و با خيال راحت 
غذا بخورند. پيامبر تا زماني كه همه ســير نشــده بودند، از سر سفره بلند نمي شدند تا مبدا 
مهمان هايشــان مجبور شــوند گرسنه دســت از غذا بكشــند. عمه جان و بچه هايشان مهمان  ما 

هستند. تو بايد تا وقتي كه بچه ها غذايشان را تمام نكرده اند سر سفره بماني.»
ــاي عمه جان هم نشســتند و بقيه ي غذايشــان را  من و مادرم ســر ســفره برگشــتيم. بچه ه

خوردند.
من خيلي خوش حال هستم كه يك مسلمانم و پيامبري خوب و مهربان دارم. 
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ناراحتم من
از دست اين باد
يك سيب ديگر
از شاخه افتاد

آن سيب را باد
از بس تكان داد
دستش رها شد
از شاخه افتاد

آخر چرا او
آن سيب راچيد

آن سيب كال است
اين را نفهميد؟

ححححسيسيسيسينننن محمد حسن حسينى ححححسنسنسنسن محمحمحمحمدمدمدمد
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جدول را كامل و رنگ كن.











16

شنبه پدربزرگ به دنيا آمد.
1شنبه پدربزرگ دنبال مارمولكي دويد.

2 شنبه پدربزرگ در صف نان ايستاد.
3شنبه پدربزرگ با مادربزرگ عروسي كرد.

4شنبه پدربزرگ درختي در باغچه كاشت.
5شنبه برف باريد و موي پدربزرگ را سفيد كرد.

جمعه پدربزرگ چمدانش را بست و سوار قطار شد.
ــاال رفتم و براي پدربزرگ دســت  ــنبه من از درخت ب ش

تكان دادم. 
خداحافظ پدربزرگ! به اميد ديدار!

ككت سرور كتبي و
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

 ، توي    نشسته بود كه باد وزيد و  از باالي  افتاد پايين. ماند بي   

افتاد   ، دور    پايين   ، بال بال مي زد و نمي دانست چه كند كه چشمش به

رفت و گفت:«مرا به خانه ات   كه با خيال راحت زير  توي سوراخ نشسته بود. پيش

گفت:«پس اين    كه از باالي  افتاد پايين مال تو است؟» به   راه مي دهي؟»  

با مهرباني گفت:«بفرما! خوش آمدي!» رفت توي سوراخ    نگاه كرد و گفت:«بله.»

نشست. آن جا خيلي كوچك و تاريك بود.  گفت:«اين جا خيلي تاريك  زير  و كنار
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گفت:«برو اما من اين خانه ي تاريك را خيلي  است و من آسمان را نمي بينم. مي خواهم بروم.»  

دوست دارم.»  از سوراخ زير    بيرون آمد و پرواز كرد. نزديك غاري رسيد كه    

در آن جا زندگي مي كرد. به    گفت:«باد وزيد و   ام از باالي    افتاد پايين. مرا به 

خانه ات راه مي دهي؟»    گفت:«بفرما! خوش آمدي!» رفت و توي غار پيش      نشست. 

غار خيلي بزرگ بود اما سرد و تاريك بود. آسمان هم ديده نمي شد. گفت:«اين جا سرد و تاريك است 

و من آسمان را نمي بينم. مي خواهم بروم.»    گفت:«من هم با تو مي آيم!»  با تعجب پرسيد:«تو 

ديگر به كجا مي آيي؟ تو كه خانه داري!»     جواب داد:«با تو مي آيم تا    را سر جايش بگذارم!»

 با خوش حالي روي شانه ي    نشست و هردو با هم به كنار  رفتند.    ،    

را از زمين برداشت و آن را روي شاخه ي    گذاشت و از آن جا رفت. خوش حال و خندان توي  

  نشست و به آسمان زيبا نگاه كرد. ،    ي كوچك خودش را از همه ي خانه ها بيشتر 

دوست داشت.
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يك روز مادر به كرگدن كوچولو گفت:«ما پيش 
آن ها خيلي زود به راه افتادند.پدربزرگ مي رويم!»

كرگدن كوچولو و مادرش راه زيادي رفتند.
پدربزرگ در سرزميني دور 
زندگي مي كرد. تنهاي تنها.
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تا اين كه بالخره كرگدن 
كوچولو پدرزرگ را ديد...

حاال در يك سرزمين دور دور پدربزرگ 
خوش حال است و ديگر تنها نيست. 

و با خوش حالي به طرف او دويد.

بعد پدربزرگ را بوسيد.
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن.
اسم آن ها را بگو و آن هايى را كه اسم شان مثل هم شروع مى شود با يك خط به هم وصل كن.
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اين شكل را از روي خط قرمز قيچي كن.
روي قسمت سبز چسب مايع بزن و دو طرف را به هم بچسبان.

پاها، دم و سر گربه را هم به بدنش بچسبان.
حاال گربه ي تو آماده ي بازي است!

2
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را  ــودك  ك دســت 
ــد  بگيري دســت  در 
ــازي با  ــال ب و در ح
انگشتان او اين شعر 

را بخوانيد

مصطفي رحماندوست جوجه كوچولو تشنه شده، بيداره
برادر او، زود مي ره آب مي آره

قدقدا خانم، مامان اونا، 
هردوشونو مي بوسه

قوقولي قوقو، بابا جونشون 
مي خنده

بابا جونشون خروسه
پنجمي آهي مي كشه 

مي گه:«وا......
هركسي اين جا خوش حاله خدايا! 

جز مني كه يه گربه ام
گربه ي چاق و تنها

تو اين خونه، نه سر دارم نه 
همسر

نه مادر و برادر و نه خواهر!»
 

تش




