
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسال ششم
شنبه  ،  333 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشماره 
ماه     1388 خرداد  500 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2   



 مدير مسئول: مهدي ارگاني
 سردبيران: افشين اعالء، مرجان كشاورزي آزاد

 تصويرگر: محمدحسين صلواتيان
 گرافيك و صفحه آرايي: مجتبي صلواتيان

 ليتوگرافي و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج
 امور مشتركين: محمدرضا مّالزاده

 نشاني: تهران ـ  خيابان انقالب،چهار راه كالج، شماره886،نشر عروج
 تلفن: 66701297 و 66706833     نمابر: 66712211

صاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)

3

4

7

8

10

11

12

16

18

20

22

24

25

27

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 ...
نجات
نقاشي

فرشته ها
ماهي
جدول

مشتري مشكل پسند!

هرصبح
ابر

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي ايمني
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دوست من سالم. 
من جوجه تيغي هستم. بعضي ها به من خارپشت مي گويند. چون پشت من پر از خارهاي تيز 
و بلند است. وقتي كه كسي بخواهد مرا اذيت كند، خودم را گرد مي كنم و مي شوم يك توپ 
خاردار! بعضي وقت ها هم خارهايم را به طرف دشمن پرتاب مي كنم. من هميشه اين كار را 

نمي كنم فقط وقتي كه خيلي بترسم و مجبور بشوم!
جوجه تيغي ها همه چيز مي خورند، حشره، گوشت، سبزيجات و 

ميوه. فصل زمستان به خواب زمستاني رفته بودم، مثل 
همه ي جوجه تيغي ها. حاال كه بهار شده، بيدار شدم و 
پيش تو آمدم تا با هم مجله ي دوست خردساالن را 

ورق بزنيم، پس با من بيا ... 
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يكي بود، يكي نبود. يك روز گرم و آفتابي، وقتي كه كالغ توي 
النه اش نشسته بود، روي زمين چيز براقي ديد. پر زد و پايين آمد. 

يك آينه روي زمين بود.كالغ، هيچ وقت آينه نديده بود. سرش را 
جلو برد و توي آينه را نگاه كرد. آن وقت چشمش به يك كالغ سياه 

افتاد كه به او نگاه مي كرد. با نوك به آينه زد، اما نتوانست كالغ را از توي 
آينه بيرون بياورد. خرگوش از آن جا مي گذشت. كالغ گفت:«بيا نگاه كن! يك 

كالغ اين تو گير كرده و نمي تواند بيرون بيايد.» خرگوش جلو رفت و توي آينه 
را نگاه كرد و گفت:«اين كه كالغ نيست. يك خرگوش است.» كالغ گفت:«نه كالغ 

است. خرگوش گفت:«نه جانم! خرگوش است. موش سرو صداي آن ها را شنيد و جلو 
آمد و گفت:«كي كالغ است؟ كي خرگوش است؟» كالغ و خرگوش، آينه را به موش 

نشان دادند و گفتند:«كسي كه توي اين گير افتاده و نمي تواند بيرون بيايد.» موش 
به آينه نگاه كرد و گفت:«نه خرگوش است، نه كالغ! اين يك موش است!» كالغ 

و خرگوش سرشان را جلو آوردند و توي آينه را نگاه كردند. يك كالغ، يك 
خرگوش و يك موش توي آينه ديدند و با تعجب به هم نگاه كردند. 
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خرگوش گفت:«االن آن ها را 
نجات مي دهم. موش آينه را كشيد 

و گفت:«نه. من نجاتشان مي دهم.» كالغ 
با نوكش به آينه زد و گفت:«من االن نجاتشان 

مي دهم.» همين موقع، آينه از دستشان افتاد و هزار 
تكه شد. موش و خرگوش و كالغ از ترس پا به فرار 

گذاشتند. آينه شكست و همه رفتند دنبال كارشان. 
راستي چه كسي آن ها را نجات داد!؟
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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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ــد (ص) حضــرت فاطمه (س) اســت. به پدرم  من مي دانســتم اســم دختر حضرت محم
ــتند؟» پدرم گفت:«خيلي زياد.»  گفتم:«پيامبر، خيلي حضرت فاطمه (س) را دوســت داش
پرسيدم:«شما هم مرا همان قدر دوست داريد؟» پدرم سرم را بوسيد و گفت:«همان قدر 
ــدرم گفت:« اين كه تو  دوســتت دارم ولي يك آرزو هم دارم.» پرســيدم:«چه آرزويي؟» پ
ياد بگيري مثل حضرت فاطمه (س) باشــي. هميشه راست بگويي. با همه مهربان باشي و 
هيچ وقت خدا را فراموش نكني.» پدرم را بغل گرفتم و گفتم:«قول مي دهم مثل او باشم. 

دختري خوب، راستگو و مهربان و هميشه به ياد خدا.
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 افشين عال

در حوض خانه
يك ماهي شاد
گلرنگ و قرمز
مي گردد آزاد

خوش حال و خندان
رفتم به سويش

پاشيدم آرام
آبي به رويش
«اي ماهي من
بر روي ديوار

يك گربه خواب است
پس باش بيدار ...»

وووووووووووووووووووضض خانهه
مااااااااااااااااههههههههههههههههههي ششاد
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جدول را كامل و رنگ كن.
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بابا هر روز صبح به اداره مي رفت.
برادرم هر روز صبح به مدرسه مي رفت.
آن وقت من و مامان توي خانه مي مانديم.آن وقت من و مامان توي خانه مي مانديم.

حاال من بزرگ شده ام و هر صبح به مهدكودك مي روم و حاال من بزرگ شده ام و هر صبح به مهدكودك مي روم و 
فقط مادرم توي خانه مي ماند.فقط مادرم توي خانه مي ماند.

من و برادر و بابا هر صبح كلي كار داريم!من و برادر و بابا هر صبح كلي كار داريم!

بابا هر روز صبح به اداره مي رفت.بابا هر روز صبح به اداره مي رفت.
ف فا ا
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

آسمان پر از  بود.   رعد و برقي زد و  باريد. تمام روز   

باريد. تمام شب   باريد.   مي خنديد و مي غريد و مي باريد.  هرچه 

منتظر شد،   نرفت.   هم بند نيامد.  هرچه منتظر شد،   

نرفت.   هم بند نيامد. همه جا پر از آب شد.    غمگين بود، مثل   

كه غمگين بود. صبح   به   گفت:«كي   تمام مي شود؟»   

،  را صدا زد و گفت:«اگر   بماند  گفت:«هرگز! مي مانم و مي بارم»  
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و ببارد، رودخانه ها سيل مي شوند و سيل خانه ها و درخت ها را مي برد.»   گفت:«ها 

مي كنم و هو مي كنم و   را مي برم.»   خنديد و گفت:«مي مانم و مي بارم.»  

 وزيد و وزيد.   از جايش تكان نخورد. شب شد.    به   

گفت:«دوباره سعي كن. اگر   بماند و باز هم   ببارد. سيل مي شود و سيل 

همه جا را ويران مي كند.»   تمام قدرتش را جمع كرد و وزيد و وزيد.   

 ، آن قدر باريده بود كه ديگر نمي توانست در برابر تند، مقاومت كند.  

  را برداشت و با خودش برد. صبح وقتي   چشم هايش را باز كرد، نه از 

  خبري بود و نه از  .   خنديد و درخشيد. روشن و طاليي رنگ.

  رفت و   را برد. تا كجا؟ تا سرزميني كه خشك بود و چشم انتظار 

. 
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خانم پرنده حسابي عصباني شد.
آقاي پرنده، دوستش را ديد كه با يك عالمه 

ماهي، به خانه بر مي گردد.

اما روزي كه آقاي پرنده براي آشتي، يك خانم پرنده، با آقاي پرنده قهر بود
پر سفيد براي خانم پرنده آورد ...
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براي همين هم رفت و با يك عالمه و توي خانه، هيچ كس با او قهر نيست!
ماهي برگشت

خانم پرنده، باور نمي كرد كه او دست از تنبلي 
برداشته و به ماهي گيري رفته!

كردند  آشتي  دوباره  آن ها  كه  شد  اين طوري 
وهمه چيز خوب وخوش شد.
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در هر رديف رنگ زدن را همان طور كه هست ادامه بده.
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اين شكل راقيچي كن.
به تصاوير راهنما نگاه كن و يك دايناسور بساز.
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حماندوست
مصطفي ر

قو قو، چاقوقو قو، چاقو
چاقوي تيزي داشتيمچاقوي تيزي داشتيم
چاقوي تيزي ما كو؟چاقوي تيزي ما كو؟
چاقو تو دست قصابهچاقو تو دست قصابه

باهاش داره گوشت مي برهباهاش داره گوشت مي بره
مشتري گوشت رو مي خرهمشتري گوشت رو مي خره
مي پزه، هام هام مي خورهمي پزه، هام هام مي خوره

چاقويي كه تيزه و جيزه جيزهچاقويي كه تيزه و جيزه جيزه
توي دكان قصابي عزيزه!توي دكان قصابي عزيزه!




