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با من بيا ...
ماه و ستاره ها

نقاشي
فرشته ها
خورشيد

قرمز ترين گوجه ها
بازي
جدول

خاله پرى
هديه

قصه ي حيوانات
كاردستي

فرم اشتراك
ترانه ها
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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.
من شاتوت هستم. يك توت قرمز و آبدار و ترش و شيرين! فصل تابستان، با گرم 

شدن هوا، من هم رسيده و درشت و خوش مزه مى شوم. آن قدر خوش 
رنگ و خوش طعم هستم كه براى درست كردن بستنى، 

شربت، كيك و مربا، از من استفاده مى كنند.
حاال كه مرا شناختى و با هم دوست شديم، مدادرنگى هايت 

را بردار و براى ورق زدن مجله، با من بيا...

رمم ب ن بببببببببب لل يرريييييين رشو و
مممزززز
رد

مدد
..

ه مىشومم.... آآآآآنقدرر خخخخخخخخخووووووووووووووش
دن بببببستننننىىى،

ددااددررررننگگگگىىىىىىىىههاييييييييييتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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︐︀ره ﹨︀ ﹝︀ه و︨ 
 سرور كتبى

به  رفت  توپ  دفعه  يك  مى كردند.  بازى  كوچه،  توى  بچه،  تا  چند 
آسمان و خورد به سر ماه. ماه گفت:«آخ سرم!» قيلى ويلى خورد و افتاد 

روى ابرهاى پنبه اى!
با بو ... با بو ... با بو ... يك آمبوالنس ابرى از راه رسيد و ماه را به بيمارستان ابرى 

برد. دكتر هاى ابرى به ماه، سرم وصل كردند و به او آمپول 
زدند.

ماه  ماه.  اتاق  پنجره ى  پشت  رفتند  ستاره ها 
باد  را  ابرى  بادكنك  يك  ستاره ها  بود.  بى هوش 

كردند. بعد جفت پا پريدند روى بادكنك.  4
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بادكنك ترق ... تركيد. ماه ترسيد. ازجا 
پنجره  از  و  دويد  آمد.  هوش  به  پريد. 
فرار كرد. وسط آسمان نشست و باز هم 

برق زد!
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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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حسين روى ديوار نقاشى كشيده بود. من اجازه ندارم روى ديوار نقاشى كنم، اما حسين چون 
كوچك است، هيچ كس او را دعوا نمى كند. رفتم و به مادربزرگ گفتم:«بياييد ببينيد حسين روى 
ديوار نقاشى كشيده!» مادربزرگ آمد و به حسين گفت:«كار بدى كردى كه روى ديوار نقاشى 
كشيدى! مگر ديوار دفتر نقاشى است؟» بعد مادربزرگ با پارچه و كف، ديوار را شست و آن 
را تميز كرد. او اصال با حسين دعوا نكرد. وقتى دايى عباس آمد من به او گفتم:«دايى! امروز 
حسين ديوار را نقاشى كرد. بعد مادربزرگ مجبور شد آن را بشويد.» دايى عباس حسين را 
ــين دعوا كنيد؟» مادربزرگ آمد و گفت:«دعوا يعنى  صدا زد. گفتم:«دايى مى خواهيد با حس
ــى دعوا كند.» مادربزرگ دست مرا گرفت  چه؟! توى خانه ى من هيچ كس حق ندارد با كس
و مرا به آشپزخانه برد. من نفهميدم دايى عباس به حسين چى گفت. مادربزرگ يك ليوان 
ــربت براى من درست كرد و گفت:«تو هم وقتى كوچك تر بودى خيلى اشتباه مى كردى  ش

ــين. اما حاال عاقل تر و بزرگ تر شده اى. حسين فهميد كه نبايد روى ديوار  درست مثل حس
نقاشى كند. من هم ديوار را شستم و همه چيز تمام شد. تو نبايد به دايى عباس خبر مى دادى! 
خداوند آدم هاى رازدار را خيلى دوست دارد.» گفتم:«مادربزرگ من مى دانم رازدارى يعنى چى. 

قول مى دهم راز دار باشم!» مادربزرگ مرا بوسيد و گفت:«آفرين به تو نوه ى خوب و عاقلم!»
9شربت مادربزرگ خيلى خوش مزه بود. من همه ى آن را خوردم.



 اسداهللا شعبانى

زيبا، زيبا، زيبايى
اى خورشيد

فردا تو را دوباره
خواهم ديد

مانند من در شب ها
مى خوابى

فردا بيرون مى آيى
مى تابى

من مى آيم به صحرا
با بابا

تو هم با ما مى آيى
تا اين جا

وقتى ما در صحراييم
 با مايى

ما، در پايين، اما تو
بااليى

تو مى روى پشت كوه
تا فردا

شاد و خندان بر گردى
پيش ما

زيبا، زيبا، زيبايى
اى خورشيد

فردا تو را دوباره
خواهم ديد

  اساسداداهللا هللا شعشعبابانىنى

︠﹢ر︫﹫︡
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لوازم شخصى، يعنى چيزهايى كه هيچ كس جز خود ما نبايد از آن استفاده كند. حاال به شكل هاى 
پايين با دقت نگاه كن و دور لوازم شخصى را خط بكش.
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ننككننن..نننجدول را كامل و رنگ كن. ككمل و رناامملل وو ررننگگ   ااااكك ككجدولججددوولل رراا 

17



18



 فريبرز لرستانى

︠︀﹜﹥ ︎︣ی
ديشــب خاله پرى، برايم قصه گفت.توى قصه يك 
پرى بود كه بچه ها را دوســت داشــت و به آن ها هديه 
مى داد. مثل خاله پرى كه تا حاال چندبار براى من اسباب بازى 

خريده است.
ــكش را پاك مى كرد  پرى قصه، هر وقت بچه اى گريه مى كرد، اش
ــرى، چون وقتى من يك بار به زمين  ــيد. مثل خاله پ و او را مى بوس
افتادم و گريه كردم، خاله زخم دستم را شست. اشك هايم را پاك 

كرد و مرا بوسيد.
ــودش را مى گويد. چون هر  ــدم كه خاله پرى، قصه ى خ من فهمي

وقت من سرم را تكان مى دادم و لبخند مى زدم، او هم 
سرش را تكان مى داد و لبخند مى زد.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

يك روز  باالى درخت  نشسته بود كه هوس كرد يك   بخورد. همين كه  

 ،   را چيد،   از دستش افتاد پايين.  از زير درخت رد مى شد كه   

افتاد روى خارهاى پشتش. خارهاى    خيلى تيز و بلند بود. وقتى كه   روى 

آن ها افتاد،    اصال متوجه نشد.    از باالى درخت به پايين نگاه كرد و   را 

ديد اما    را نديد.   آرام آرام جلو مى رفت اما قل نمى خورد.    با خودش 

گفت:«واى!   نه دست دارد، نه پا. قل هم نمى خورد. پس چه طورى جلو مى رود؟»  

﹤︡﹨
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  با عجله از درخت پايين آمد تا به دنبال   برود.

   رفت و رفت تا به النه اش رسيد. بچه هايش تا او را ديدند با خوش حالى گفتند:«واى 

؟» بچه ها   را از پشت  مادرجان! چه   بزرگى!»    با تعجب پرسيد:«كدام  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»    در حالى كه نفس نفس مى زد و حسابى خسته  مادر برداشتند و گفتند:«اين  

؟»   شده بود. به آن ها رسيد و گفت:«شما هم اين   را ديديد؟»    گفت:«اين  

  گفت:«اين   از درخت تا اين جا را خودش آمد.»    با تعجب گفت:«خودش 

آمد؟»    گفت:«بله بله! من ديدم كه قل نمى خورد اما جلو مى رفت.»     خنديد و 

گفت:«  از باالى درخت افتاد روى خارهاى پشتم، او با من تا به اين جا آمد.»    به 

بچه هايش گفت:«حاال      را به او بدهيد.»    گفت:«نه نه. اين   خودش 

آمد پيش بچه ها! پس   هديه ى من است به بچه ها!»    گفت:«پس تو هم مهمان 

21ما هستى!»    با خوش حالى مهمان    شد و   خوردن بچه ها را تماشا كرد!



او مى توانست روى آب، پرواز كند. يك پرواز زيبا.
پرنده ماهى باله هايش مثل دوتا بال بودند.

و آسمان آبى را تماشا كند.

يبا.
د.
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اما پرنده ماهى، يك آرزو داشت و هر روز منتظر 
رسيدن آرزويش بود.

پرنده ماهــى، با خوش حالى از آب بيرون آمد و به 
آرزويش رسيد.

او باالخره توانست يك كشــتى بزرگ و زيبا را روى آب 
تماشا كند، آرزوى ماهى همين بود!

يــك روز دلفين هــا با خوش حالــى او را صــدا زدند 
گفتند:«عجلــه كــن! امــروز همــان روزى اســت كه 

منتظرش بودى!»

ب و

د
ه

ظر

23ى آب 



شكل  را قيچى كن.
آن را از روى نقطه چين تا بزن به قسمت هاى سفيد چسب مايع 

بزن و آن را به طرف ديگر بچسبان.
دسته ى سبد را در جاى مناسب وصل كن.
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مصطفي رحماندوست

عينك ور پريده
چشم منو نديده
با شيشه ى شكسته
رفته تو قاب نشسته

رفته تو رختخوابش
قايم شده تو قابش
تا فكر كنم گم شده
يا مال مردم شده!




