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مصاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) يم ؤ ز ي (((((((ره)ره)ره)ره)ره)ره)ره)ره)ب تتتمتتتتتياز::: مممممممؤمؤسسسسه تنظيم و نشر آثار اماااااااام صاحب ا

اين مجموعه ويژه ي خردســاالن طراحي شــده است. 
عالوه بر جنبه هاي آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش 

مهارت هاي عملي خردســاالن از اهداف اصلي آن اســت. 
بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط خطي كردن و هر 
گونه فعاليت پيش بيني نشــده از طرف كودك، مي تواند به 
ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شــادي و رشد خالقيت او 

كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. 
تنهــا به عنوان پيشــنهاد و راهنمايي در بعضي از 

صفحات مجله توضيحات كوتاهي درج شده 
است.

زيزيز، مربي گرامپدر و مادر عزيز، مربي گرامي عززز ر و مادر



دوست من سالم.
ــتم و دوستان زيادى دارم. بعضى ها براى بازى و تفريح سوار من  من دوچرخه هس

مى شوند. بعضى ها براى رفتن به كالس درس يا محل كارشان دوچرخه سوار مى شوند. 
بعضى ها هم براى ورزش و مسابقه دوچرخه سوارى مى كنند. اما مهم ترين چيز اين است 

كه همه مرا دوست دارند. مخصوصا بچه ها! راستى بچه ها! وقتى دوچرخه سوارى مى كنيد، 
مراقب باشيد كه دوچرخه ى شما به بچه هاى كوچك تر نخورد 

و يك موضوع خيلى خيلى مهم! هرگز هرگز در 
ــين رفت و آمد مى كند،  جايى كه موتور يا ماش

دوچرخه سوارى نكنيد.
حاال كه به همه ى حرف هاى من با دقت گوش 

دادى وقت ورق زدن مجله است! پس دست 
مرا بگير و با من بيا...
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︻︣و︨﹩ ﹋﹢︑﹩ ﹨︀
 مرجان كشاورزى آزاد

عروسى بود، عروسى كوتى 12 و كوتى 27. عروس و داماد، دوتا كاله ايمنى روى سرشان 
گذاشته بودند و وسط سياره نشسته بودند. شهاب سنگ هاى كوچك و بزرگ به كاله هاى 
ايمنى مى خوردند و جرقه مى زدند و همه جا را روشن مى كردند. آتش بازى زيبايى بود، 
اما چه فايده كه حتى يك مهمان هم نداشتند. كوتى هاى مهمان، با سياره هايشان، از 
كنار آن ها مى گذشتند و حتى يك دقيقه هم نمى ايستادند. كوتى12 دلش مى خواست 
عروسى اش پر از مهمان باشد، پر از خنده و شادى باشد، براى همين هم از جا بلند شد و 
گفت:«مى دانم چه طورى عروسى مان را پر از مهمان كنم!» كوتى12 سوار سفينه اش شد 
و عروس خانم با چشم هاى پر از اشك و نگران، سفينه ى او را تا دور دور تماشا كرد.
كوتى12 به زمين آمد. آن شب اتفاق عجيبى روى زمين افتاد. تمام چراغ هاى راهنمايى 
سر چهارراه ها ناپديد شدند. بعضى از مردم، چراغ ها را ديده بودند كه همه به دنبال يك 

سفينه نورانى به فضا مى رفتند. 4
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كوتى12، همه ى چراغ ها را دور تا دور سياره اش چيد، بعد كنار عروس 
خانم نشست و هر دو منتظر شدند تا چراغ ها قرمز شوند. وقتى چراغ ها 
قرمز شدند، همه ى سياره ها از حركت ايستادند و جشن عروسى شروع 
شد! كوتى ها روى سياره هايشان، شادى كردند و براى عروس و داماد، 
دست تكان دادند. شهاب سنگ ها جرقه زدند و همه جا شراره پاشيدند 
و كمى بعد، چراغ ها سبز شدند و سياره ها، دوباره به حركت درآمدند. 
كوتى12 و كوتى27 يك جشن عروسى گرفتند درست به اندازه ى يك 

چراغ قرمز!
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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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ــدم. مادرم، روزهاى عيد، خودش  ــيرينى از خواب بيدارم ش صبح با بوى ش
ــيرينى درســت مى كند. عيدفطر بود و خانه ى ما پر از بوى شيرينى بود.  ش
ــا به خانه ى مادربزرگ رفتيم. دايى  ــيرينى ها را در ظرف چيد و م مادرم ش
عباس و زن دايى و حسين هم آن جا بودند. بوى غذاى مادربزرگ تا حياط 
ــايد كسى روزه باشد و دلش از غذاى شما  مى آمد. به مادربزرگ گفتم:«ش
بخواهد.» مادربزرگ خنديد، به سرم دست كشيد و گفت:«نه جانم! عيدفطر 
هيچ كس روزه نمى گيرد. اين خواست خداوند است كه روز عيد، هيچ كس 

روزه نباشد.»
ــيرينى خورديم، شيرينى هاى  ــيرينى را باز كرد و همه ش مادرم در ظرف ش

خوش مزه ى مادرم را. عيدفطر بود و هيچ كس روزه نبود!
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 ناصر كشاورز

شير آب ظرفشويى
ظهر تا حاال خراب است
چكه دارد، مادر آن را
با تمام زور خود بست

قطره ها با نظم و ترتيب
مى چكند از لوله ى شير
روى يك ظرف نشسته
نه، دقيقا روى گفگير

نوزده تا در دقيقه
قطره ها را مى شمارم
بعد يك ليوان خالى
زير آن ها مى گذارم

مى چكند از ابر واشر
قطره ها مانند باران

مى شود ليوان پر از آب
مى دهم آن را به گلدان

ششششييرررآآآآآآبببظظظظررررفففشششششوويييي

﹇︴︣ه ﹨︀ ﹝︀﹡﹠︡ ︋︀ران
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شكل ها را سه تا سه تا در جدول پيدا كن و روى 
آن ها خط بكش.
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نكنن.ننجدول را كامل و رنگ كن. كمل و رنامل و رنگ  ااك كجدولجدول را 
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️ ﹨︀ی ﹝︀در︋︤رگ د︨

ــا را ديد و  ــبد لباس ه بند رخت، س
گفت:«چه آفتابى! امروز روز بازى 
است. اگر مادربزرگ شما را بشويد 
مى توانيد زير آفتاب تاب بخوريد و 

بازى كنيد!»
ــبد  س ــوى  ت ــاى  لباس ه
گفتند:«مادربزرگ دست هايش درد 

مى كند و نمى تواند ما را بشويد.»
ــگاه كرد و  ــمان ن بند رخت به آس
ــبد بى حوصله  ــوى س ــاى ت لباس ه

خوابيدند.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

 دندانش درد مى كرد.  او را ديد و گفت:«  جان! چرا براى شكار نمى رويد؟» 

  گفت:«دندانم درد مى كند. نه شكار مى كنم، نه چيزى مى خورم.»    كه منتظر بود، 

از شكار  ، غذايى هم براى او بماند، نااميد به سراغ  رفت و گفت:« دندان 

درد دارد. امروز شكار نمى كند، بايد خودمان غذا پيدا كنيم.»    گفت:«تو نقشه اى دارى؟»  

  گفت:«اگر حيوانات جنگل خبردار شوند كه   دندان درد دارد و شكار نمى كند، از 

او نمى ترسند و نزديكش مى شوند.»    گفت:«خب وقتى نزديك   شدند، چه فايده اى 

د﹡︡ان درد
و ن يك يبود يكك
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براى ما دارد؟»    گفت:«من و تو گوشه اى پنهان مى شويم و ناگهان به آن ها حمله مى كنيم!»  

  با خوش حالى گفت:«آفرين به تو    حيله گر!»    و    خبر دندان درد 

  را در جنگل پخش كردند و خيلى زود همه با خبر شدند.  و  تصميم گرفتند 

به تماشاى   بروند. آن ها نمى دانستند كه    و    پشت بوته ها پنهان شده اند.  

 و   آرام، آرام به   نزديك شدند.   به آن ها حمله نكرد.   كمى 

جلوتر رفت.   هم كمى جلوتر رفت.   كه خيلى گرسنه بود و دندانش هم خيلى 

، آهى كشيد و غرشى كرد كه   و   پا به فرار  درد مى كرد، با ديدن   و  

گذاشتند و در يك چشم بر هم زدن از آن جا رفتند.    و   ، هر چه منتظر شدند، نه  

 به سراغ   آمد، نه   و نه هيچ حيوان ديگرى. چون همه مى دانستند كه  

، حتى وقتى كه دندان درد دارد هم خطرناك است و نبايد به او نزديك شد.
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دوست سنجاب خيلى ناراحت شد و آن ها با هم قهر 
شدند.

سنجاب، يك گردو پيدا كرد و يواشكى آن را 
خورد و به دوستش نداد.

دوستش هم تنها شد.سنجاب خيلى تنها شد.

قهر را 
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از درخت باال رفت و گفت:«با هم آشتى كنيم؟»

دوستش با خوش حالى گفت:«آشتى كنيم!» بعد همديگر 
را بوسيدند و دوباره با هم دوست شدند.

سنجاب تصميم گرفت با دوستش آشتى كند!

23گر



شكل ها را قيچى كن.
قسمت هاى سفيد را تا بزن به قسمت هاى  چسب مايع بزن و 

ماشين خودت را بساز!
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مصطفي رحماندوست

اين جا چيه؟ خيابونه
ماشين، موتور، فراوونه
مغازه هاش، قطار قطار
بخر، بخور، ببر، بيار
قشنگه مثل قصه ها
خنده به لب، برو بيا

حيف كه شلوغه همه جا
واى كه چه قدر سروصدا

راننده هاى نازنين
بسه ديگه، بوق نزنين
بدون قيژ و بوق بوقا
قشنگ ترن خيابونا!




