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اين مجموعه ويژه ي خردساالن طراحي شده است. عالوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردساالن 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خالقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
خانم غوله به عروسي مي رود 

نقاشي
فرشته ها

سوال
جدول

كار خطرناك!

چي شده؟
غذاي من

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي زندگي
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دوست من سالم. 
من ميخ هستم. يك ميخ خيلي خيلي مهم. چون اگر من نباشم، هيچ كمدي ساخته نمي شود. 
هيچ ميز و صندلي ساخته نمي شود و هيچ تابلويي به ديوار آويزان نمي شود. حاال ديدي من 

چه قدر مهم هستم!
من،  اما  بدهد،  انجام  كه  دارد  زيادي  كارهاي  ميخ  يك 

آن قدر تو و مجله ي دوست خردساالن را دوست 
دارم كه همه ي كارهايم را گذاشته ام و پيش تو 
آمده ام.پس زود مدادرنگي هايت را بردار و با من 

بيا ...
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عروسي دختر شاه پريان بود. خانم غوله مي خواست به عروسي برود، اما هرچه 
گشت لباس قشنگي پيدا نكرد. يك تكه ابر بزرگ توي آسمان مي چرخيد. خانم 
غوله ابر را برداشت و مثل يك لباس پوشيد. بعد دنباله ي لباس ابر ي را باال گرفت 
و به عروسي رفت. مهمان ها داريه مي زدند و مي خواندند. بچه ديوي مي رقصيد. 
همه چيز آماده بود، سفره ي عقد، آينه ي بخت، نقل و نبات، خانم غوله جلو دويد و 
روي سر عروس قند ساييد. عاقد گفت:«عروس خانم! عقدت مي كنم، عقد مدارا، 
براي پادشاه ده باال ... مهريه ات يك كيلو شاخ غول، يك جفت چراغ جادو، يك 
قاليچه ي پرنده ... وكيلم من؟» خانم غوله گفت:«عروس رفته گل بچينه!» عاقد 
دوباره گفت:«عروس خانم، ديو ناز خانم، عقدت مي كنم، عقد مدارا، براي پادشاه 
ده باال ... مهريه ات يك كيلو شاخ غول، يك جفت چراغ جادو، يك قاليچه ي پرنده 
... وكيلم من؟» خانم غوله گفت:«عروس رفته گالب بياره!» عاقد دوباره گفت:«ديو 
ناز خانم! عقدت مي كنم عقد مدارا، براي پادشاه ده باال ... وكيلم من؟» عروس 
مي خواست بگويد بله! كه يك دفعه نور سفيدي همه جا را روشن كرد. بعد هم 
غرنب ... غرنب ... غرنب ... صداي چي بود؟ عاقد گفت:«صداي عروس بود؟» 

 سرور كتبي



5



6

داماد با ترس گفت:«نه ... خدا نكند صداي عروس اين طوري باشد.» غرنب ... غرنب ... 
غرنب ... صدا دوباره بلند شد و بعد ... چك ... چك ... چك ... چي شده بود؟ خانم غوله 
يواشكي به لباسش نگاه كرد. لباس ابري تند و تند برق مي زد و مي باريد و همه جا پر آب 
شد. سفره ي عقد مثل يك قايق توي آب راه افتاد. داماد عروس را روي كولش گرفت 
و صدا زد:« آقاي عاقد! كجايي؟» عاقد كه توي آب افتاده بود، همان طور كه شنا مي كرد 
گفت:«عروس خانم! وكيلم من؟» خانم غوله داد زد:«عروس رفته گل بچينه!» غرنب ... 
غرنب ... غرنب ... باران تندتر شد، عروس خانم از روي كول  داماد سر خورد و افتاد 
توي آب. عاقد صدا زد:«عروس خانم وكيلم من؟» عروس همان طور كه قلپ قلپ آب 
مي خورد، سرش را از آب بيرون آورد و گفت:«بله!» خانم غوله خنديد، دستش را باال 
برد و يك مشت آب، مثل نقل روي سر عروس پاشيد. بعد هم دويد و رفت خانه، تا 

لباس ابري را كه برايش كوچك شده بود، عوض كند و لباس ديگري بپوشد.
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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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پدر و دايي عباس، مي خواستند براي نماز به مسجد بروند. گفتم:«چرا در خانه نماز نمي خوانيد 
و به مسجد مي رويد؟» پدرم گفت:«مسجد خانه ي خدا است. خدا دوست دارد همه ي مردم با هم 
دوست و مهربان باشند. وقتي همه به مسجد مي آيند و در كنار هم نماز مي خوانند، خدا خيلي 
خوش حال مي شود.» گفتم:«مرا هم به مسجد مي بريد؟» پدرم به حسين كه كنار من ايستاده 
بود نگاه كرد و گفت:«اگر قول بدهيد ساكت و آرام باشيد و بازيگوشي نكنيد، هردوي شما را 
با خودمان مي بريم.» من و حسين قول داديم و همراه پدر و دايي عباس به مسجد رفتيم. ما 

خوش حال بوديم، چون مي دانستيم كه خدا از ديدن ما در مسجد خوش حال است.
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 ناصر كشاورز

دويدم و دويدم
به يك سوال رسيدم

كيه كه توي دنيا
ماهي مي ده به دريا؟

برف وتگرگ مي سازه
درخت و برگ مي سازه؟

به بلبال آواز مي ده
به موش دم دراز مي ده
به آدم ها خواب مي ده
آفتاب و مهتاب مي ده

جواب تو آسمونه
خداي مهربونه

هر بچه اي مي دونه
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جدول را كامل و رنگ كن.
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چي شده؟چي شده؟
 ... ها   ... و  كشيد  نفس  و  كشيد  نفس  ... فيل  ها   ... و  كشيد  نفس  و  كشيد  نفس  فيل 

هاپچيهاپچي
زد:«واي  فرياد  و  آمد  بيرون  النه  از  زد:«واي مورچه  فرياد  و  آمد  بيرون  النه  از  مورچه 

زلزله آمده!»زلزله آمده!»
سوسك از النه بيرون آمد و فرياد زد:«واي! سوسك از النه بيرون آمد و فرياد زد:«واي! 

طوفان شده!» طوفان شده!» 
سرما  فيل  بابا!  گفت:«نه  و  خنديد  سرما موش  فيل  بابا!  گفت:«نه  و  خنديد  موش 

خورده!»خورده!»
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

 يك روز زيباي بهاري،  روي  سبز و نرم خوابيده بود. درخت يك  

روي او انداخت  تا لحافش شود. ناگهان  از راه رسيد و شروع كرد به خوردن  

.   گفت:«اين   لحاف من است. چرا آن را مي خوري؟»    

دوباره  خورد.    را  تمام    و  است!»  من  غذاي  اين    گفت:«نه! 

چشم هايش گرم خواب شده بود كه  از راه رسيد و شروع كرد به خوردن  
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.   گفت:«اين   تشك من است، چرا آن را مي خوري؟»   گفت:«نه اين 

  غذاي من است.» و تمام   را خورد.   پر زد و رفت روي  نشست.  

 هم نرم بود و هم خوش بو.   مي خواست بخوابد كه سروصداي ويز ويز  

را شنيد، چشم هايش را كه باز كرد،    را روي   ديد.   با غصه گفت:« 

واي!    جان نكند مي خواهي اين   زيبا و خوش بورا بخوري!»    با تعجب 

پرسيد:«چه كسي گفته كه ما   مي خوريم؟»   گفت:«  ،  

مي خورد،   هم   مي خورد، گفتم شايد تو هم مي خواهي   بخوري!»  

  خنديد و گفتت«نه جانم! من مي خواهم شهد   را بخورم.»   گفت:«پس 

من مي توانم روي اين   بخوابم؟!»    گفت:«بخواب!»   خيالش راحت شد 

، چشم هايش را بست و خوابيد. يك خواب خوش و شيرين و خوش بو.
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بال هايش را باز كرد و به طرف روباه دويد.ناگهان، خروس او را ديد.

النه  از  دور  خروس  و  مرغ ها  وقتي  روز  يك 
روباه همان دور و برها، منتظر يك فرصت مشغول دانه خوردن بودند

بود تا بپرد و يكي از آن ها را بگيرد.
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پرهاي  و  زد  فرياد  روباه  سر  بر  خروس 
گردنش را بلند كرد.

روباه از ترس دويد و پشت بوته ها پنهان شد.

خروس قهرمان به همراه مرغ ها 
به النه برگشت.

روباه  و  ايستادند  راحت  خيال  با  آن وقت 
ترسو را تماشا كردند.
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن. 
بار تكرار شده است آن را پيدا كن و عالمت بزن.در هر رديف يك شكل دوبار تكرار شده است آن را پيدا كن و عالمت بزن.
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مصطفي رحماندوست

چه آسمان آبي قشنگيچه آسمان آبي قشنگي
چه روز رنگارنگيچه روز رنگارنگي

صبحانه ات حاضره، بفرماصبحانه ات حاضره، بفرما
بگو سالم، خداي روز زيبابگو سالم، خداي روز زيبا
صبحانه ات رو زود بخورصبحانه ات رو زود بخور

بزن بريم به كوچهبزن بريم به كوچه
نان و پنير، چايي و شير، كلوچهنان و پنير، چايي و شير، كلوچه
كوچه ي ما صبح ها، چه قدر تميزهكوچه ي ما صبح ها، چه قدر تميزه

كاشكي كسي، آشغال هاشو، تو كوچه مون كاشكي كسي، آشغال هاشو، تو كوچه مون 
نريزهنريزه




