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جناب حجت االسالم و المسلمين سيد حسن خميني:
گرامي  همسر  ثقفي،  خديجه  خانم  بزرگوار  بانوي  گذشت  در 
امام و مادربزرگ محترمتان را به شما يادگار آن دو بزرگوار 
و اعضاي بيت شريف امام و عموم ملت ايران تسليت عرض 

مي كنيم.
سردبير و كاركنان مجالت دوست

با من بيا ...
عروسي 
نقاشي

فرشته ها
مرغابي
جدول

جيقيل در فضا!

خواهر كوچك من
كمك

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي هيچاهيچ
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دوست من سالم. 
من موش صحرايي هستم و در يك صحراي گرم و خشك زندگي مي كنم. النه ي ما موش هاي 
صحرايي زير زمين است. ما زمين را سوراخ مي كنيم و براي خودمان النه مي سازيم. آن جا، هم 
خنك تر است و هم حيوانات ديگر نمي توانند ما را شكار كنند. شب ها از النه بيرون مي آييم و 
براي خودمان غذا پيدا مي كنيم، بعد تمام روز را زير زمين مي مانيم. در صحرا، آب خيلي كم 

است، براي همين هم وقتي تشنه مي شويم گياهان صحرايي را مي خوريم.
امروز من مهمان تو هستم تا با هم مجله ي 
بازي  بزنيم،  ورق  را  خردساالن  دوست 

كنيم و شعر و قصه بخوانيم. پس دست مرا بگير 
و با من بيا ...
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يكي بود، يكي نبود. در شهري كوچك و زيبا، آقاي شيريني پز يك قنادي داشت. او 
هر روز شيريني هاي خوش بو و خوش مزه اي درست مي كرد. بعد مردم مي آمدند و 

شيريني هاي او را مي خريدند.
يك روز، وقتي كه آقاي شيريني پز، سيني شيريني ها را روي ميز گذاشت و رفت تا 
كمي استراحت كند، اتفاق عجيبي افتاد. همه ي شيريني ها غيب شده بودند. اين را آقاي 
شيريني پز، وقتي فهميد كه به آشپزخانه برگشت و سيني خالي روي ميز را ديد. او با 
تعجب به دوروبر نگاه كرد. پنجره بسته بود، پس كسي نمي توانست از پنجره تو بيايد و 
شيريني ها را ببرد. در هم قفل بود. ناگهان چشمش به خرده هاي شيريني افتاد كه روي 
ميز ريخته شده بود. خرده شيريني ها روي زمين هم ريخته بودند. آقاي شيريني پز، 
به دنبال خرده شيريني ها رفت و رسيد به ديوار. سوراخ كوچكي توي ديوار بود. آقاي 
شيريني پز نمي توانست توي سوراخ را ببيند. روي زمين نشست و به سوراخ نگاه كرد. 
ناگهان مورچه اي از سوراخ بيرون آمد، يك تكه از خرده شيريني ها را برداشت و دويد 
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توي سوراخ! آقاي شيريني پز گفت:«پس شماها به سراغ شيريني هايم آمده بوديد!»
همين موقع، صداي بزن و بكوب از سوراخ شنيده شد. مورچه اي بيرون آمد و گفت:« 

بفرماييد! ما امشب عروسي داريم!»
آقاي شيريني پز، قاه قاه خنديد و گفت:«مبارك باشد! خدا را شكر كه شيريني هم داريد. 

عروسي كه بدون شيريني نمي شود!»
مورچه توي سوراخ رفت و آقاي شيريني پز هم آستين هايش را باال زد تا دوباره شيريني 

درست 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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دوست دايي عباس در جنگ شهيد شده است و پدر پير او تنها زندگي 
مي كند. دايي عباس هميشــه به خانه ي پدر دوســتش مي رود و حال 

ــرد و گفت كه با  ــه دايي عباس تلفن ك ــادرم ب ــروز م او را مي پرســد. دي
ماشينش به دنبال ما بيايد تا همه به هم به ديدن پدر دوست دايي عباس 
برويم. مادرم گفت:«حاال كه عيد است، با رفتن به خانه ي او خوش حالش 

مي كنيم!»
گفتم:«عيد كه تمام شد.» مادرم گفت:«حضرت علي (ع) گفته اند؛ كه اگر 
ــد، هر روز را نوروز كنيد. به يكديگر هديه بدهيد و به ديدار  مي تواني
ــم برويد. امروز هم گفته ي حضرت علي (ع) را انجام مي د هيم، هم  ه
روز تولد امام حسن (ع) كه عيد مسلمانان است را جشن مي گيريم، 

هم به ديدن پدر شهيد مي رويم تا شاد باشيم و دل او را 
هم شاد كنيم.»

ما همه با هم به ديدن پدر دوست دايي عباس رفتيم. 
او از ديدن ما خيلي خوش حال شد. 

كاش همه ي روزها، نوروز بود و همه ي روزها، عيد و جشن و شادي
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«كواك، كواك» پوپك نيك طلب
شنا مي كنه مرغابي

توي حياط
ميون حوض آبي

«كواك، كواك»
مي گه كه آب تميزه

روي پرش دوباره آب مي ريزه
بس كه خودش رو شسته

همه ي پرهاش سفيده
هيچ كي سياهي رو پرش نديده
به مرغابي كه هديه ي َعموِمه

مي گم:«مگر كه حوض ما حمومه!؟»
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جدول را كامل و رنگ كن.
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مي شود،  بيدار  خواب  از  من،  كوچك  خواهر  كه  وقتي  مي شود، صبح  بيدار  خواب  از  من،  كوچك  خواهر  كه  وقتي  صبح 
آن قدر گريه مي كند، تا من و پدر و مادرم هم بيدار شويم.آن قدر گريه مي كند، تا من و پدر و مادرم هم بيدار شويم.

او تازه به دنيا آمده است و نمي تواند حرف بزند.او تازه به دنيا آمده است و نمي تواند حرف بزند.
ما  خانه ي  ساعت  زنگ  او  گريه ي  صداي  مي گويد،  ما پدرم   خانه ي  ساعت  زنگ  او  گريه ي  صداي  مي گويد،  پدرم  

است.است.
بيدار  خواب  از  خواهرم  گريه ي  زنگ  صداي  با  صبح  هر  بيدار ما  خواب  از  خواهرم  گريه ي  زنگ  صداي  با  صبح  هر  ما 

مي شويم.مي شويم.
كاش او زودتر بزرگ شود و سالم كردن را ياد بگيرد.كاش او زودتر بزرگ شود و سالم كردن را ياد بگيرد.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

 !! يك روز، وقتي كه  به دنبال پروانه ها مي دويد، شلپ! افتاد توي آب 

 كنار   نشسته بود كه   را ديد و فرياد زد:«واي! كمك كنيد!» 

 صداي   را شنيد و فرياد زد:«كمك كنيد!»  صداي   را 

شنيد و فرياد زد:«كمك كنيد!»  صداي   را شنيد و به دنبال   

دويد. وقتي   و   و   به   رسيدند،   را ديدند كه 
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توي آب بازي مي كند و اين طرف و آن طرف مي رود.   گفت:«چه كسي كمك 

مي خواست؟»   گفت:«  كمك مي خواست!»   گفت:«نه!   

كمك مي خواست.»   و   و   از   پرسيدند:«به چه كسي 

بايد كمك كنيم؟»   خنديد و گفت:«نمي دانستم   شنا كردن بلد است. 

هيچ كس كمك نمي خواهد.»   گفت:«شايد   براي بازي كمك مي خواهد! 

  و   خنديدند و به النه برگشتند.   و   هم پريدند توي 

آب   و با   حسابي بازي كردند. آن ها خيلي خوش حال بودند چون به   
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مادر او را ديد و فرياد زد:«واي! بچه ام!»ناگهان پايش ليز خورد و افتاد پايين.

از  مي توانم  من  گفت:  دوستش  به  خرس  بچه  روز  يك 
و بعد شروع كرد به باال رفتن از درخت.درخت باال بروم.
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خطرناك  بازي هاي  هيچ وقت  كه  داد  قول  مادر  به  او 

و به طرف خرس كوچولو دويد.
شكر خدا، خرس كوچولو، حالش خوب بود.
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به ميمون كمك كن تا همه ي موزها را جمع كند و به خانه اش برگردد.
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شكل  را از روي خط آبي قيچي كن.
آن را از قسمت هاي نقطه چين تا بزن.

به قسمت سبز چسب مايع بزن و آن را از پشت به طرف ديگر بچسبان، حاال قايق زيباي تو آماده است.
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مصطفي رحماندوست

عيد آمده، ببه بهعيد آمده، ببه به
بلبال آواز مي خونن چچه چهبلبال آواز مي خونن چچه چه

عيد كه بياد بهار مي آدعيد كه بياد بهار مي آد
با قصه هاي شاِد شادبا قصه هاي شاِد شاد

بهار مي آد كه سبزه و قشنگهبهار مي آد كه سبزه و قشنگه
گل داره، رنگارنگهگل داره، رنگارنگه
خنده و رفت  و آمدخنده و رفت  و آمد

بوسه و سين و عيديبوسه و سين و عيدي
چه قدر خوبه خدا جونچه قدر خوبه خدا جون

كه عيد رو آفريدي كه عيد رو آفريدي 




