
ــــــــــــــــــــــــــــــــسال هفتم
ــنبه ش  ،  449 ــماره  ــهريور ماه     1390ــــــــــــــــــــــــــــــــش 500 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــ26ش



3

4

7

8

10

12

16

17
18
20
22
24
25
27

با من بيا ...
نردبانى كه از بلندى مى ترسيد

نقاشي
فرشته ها
چشمه

يك بازى پر سروصدا
بازي
جدول

خستگى
خانه

قصه ي حيوانات
كاردستي

فرم اشتراك
ترانه ها

د

2
4

6

5

 مديرمسئول: موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)
 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

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 خانه هستم. خانه يعنى در و ديوار و سقف و پنجره. خانه يعنى يك جاى امن 

ــازى كنى و در كنار  ــو در آن آرام بخوابى، بخندى و ب ــت، تا ت و راح
ــتت دارند و دوستشان دارى، شاد باشى. راستى! خانه  كسانى كه دوس
اى كه تو در آن زندگى مى كنى، چند تا پنجره دارد؟ چند تا در دارد؟ 

ديوارهايش چند رنگى است؟ با دقت به خانه تان نگاه كن، پنجره ها و 
درهايش را بشمار و براى ورق زدن مجله، با من بيا...

 

ن ى ج ىي ي جر پ ىو پ
ى و
، ش
ره
نه
، ب

ــازى كنى و در كنار  ــازى كنى و در كنار و ب و ب
ى! خشاد باشى. راستى! خانه
 دارد؟ چند تا در دارد؟

گاه كتان نگاه كن، پنجرهها و 
با من بيا...
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﹙﹠︡ی ﹝﹩ ︑︨︣﹫︡ ﹡︣د︋︀﹡﹩ ﹋﹥ از︋ 
نردبانى بود كه از بلندى مى ترسيد. براى همين هم فقط يك پله داشت. 
يك روز كه نردبان زير درخت چنار خوابيده بود، يك جوجه كالغ افتاد 

زير سرش. نردبان با ترس از خواب پريد و گفت:« هيچ معلوم 
است كه چه كار مى كنى؟» جوجه كالغ بغض كرد و گفت:« 
من... من كه كارى نمى كردم. فقط داشتم از آن باال پايين را 

نگاه مى كردم.» بعد يك كمى ديگر 
بغض كرد و گفت:« حاال من چى 

كار كنم؟» چه جورى بروم باال 
ياد  به  دفعه  يك  النه؟»  توى 

نردبان افتاد. يك كم سرخ شد، يك 
كم سفيد شد و گفت:« اجازه مى دهى از 

تو باال بروم؟» نردبان خواست بگويد كه نه نه 

محمدرضا شمس
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من از بلندى مى ترسم، براى همين است 
براى  دلش  اما  دارم،  پله  يك  فقط  كه 
جوجه كالغ سوخت و نگفت! بعد پله پله 
شد و رفت باال. چند تا پله كه رفت باال، 
زير چشمى، پايين را نگاه كرد. يك دفعه 
ترسيد. سرش گيج رفت و افتاد زمين. 
جوجه كالغ دستش را گرفت و بلندش 
كرد. بعد كمى فكر كرد و گفت:« خب 
براى اين كه نترسى، سرو ته شو!» نردبان 
سرو  كالغ  جوجه  طورى؟»  چه  پرسيد:« 
ته شد و گفت:« اين طورى!» نردبان سرو 
شو!»  پله  پله  حاال  گفت:«  جوجه  شد.  ته 
نردبان پله پله شد و جوجه كالغ از پله ها 
باال رفت و به النه اش رسيد.
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روى نقطه چين ها خط بكش. تصوير را كامل و رنگ كن.
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دايى عباس براى من يك توپ تازه خريده بود. من و دوستم با توپم بازى مى كرديم 
كه او توپ مرا شوت كرد توى باغچه و توپ گلى شد. توپم را برداشتم و گفتم:« من 
ديگر بازى نمى كنم.» دوستم ناراحت شد. قهر كرد و رفت خانه شان. دايى عباس گفت:« 
پس چرا بازى نكرديد؟» گفتم:« دايى! ببين توپم را چى كار كرد. نمى خواهم با او بازى 
كنم.» دايى عباس توپم را زير شير آب گرفت. آن را شست و گفت:« بفرما! اين هم 
توپ شما! توپ تميز شد اما تو هنوز بد اخالق و اخمو هستى.» توپم را گرفتم و گفتم:« 
دايى بيا با هم بازى كنيم.» دايى عباس گفت:« اما تو يك كار مهم دارى كه بايد قبل از 
بازى آن را انجام بدهى.» گفتم:« چه كارى؟» دايى عباس گفت:« تو دوستت را ناراحت 
كرده اى و بايد از او معذرت خواهى كنى.» گفتم:« اما او توپ مرا كثيف كرده بود. دايى 
عباس گفت:« هر وقت دوستت كارى كرد كه ناراحت شدى، به تمام روزهاى خوب و 
كارهاى خوب او فكر كن. آن وقت مى فهمى كه دوستى هميشه پر از خاطرات خوب و 
شيرين است و نبايد براى اتفاق كوچك همه ى خاطرات خوب را فراموش كنيم.» گفتم:« 
دوستم هميشه توپش را مى آورد و با توپ او بازى مى كرديم.» دايى عباس گفت:« هيچ 

وقت توپ او گلى نشده بود؟» گفتم:« چرا شده بود!» دايى گفت:« وقتى بچه ها با هم بازى 
مى كنند و شاد هستند، زمين پر از فرشته مى شود. چون خدا دوستى و مهربانى را از هر 
چيزى بيش تر دوست دارد! تا فرشته ها هنوز پيش خدا برنگشته اند، برو و با دوستت 

آشتى كن!» حاال من و دوستم با هم بازى مى كنيم و هيچ وقت با هم قهر نمى كنيم.
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حسن حسينى

ببين آن جا، لب آب
كبوتر را چه ناز است
نگاهش مثل چشمه
تميز و خوب و تازه ست
به او لبخند زد آب
خنك از خاك جوشيد
كبوتر تشنه اش بود
از آب چشمه نوشيد
كبوتر آب را خورد
سرش را كرد باال
تو هم مانند او باش
بگو شكر خدا را

ببببببببببببببيييييننننننن آآآآآآآآآآننننننن ججججججججججااااا،،،،  للللللللللبببببببببببب آآآآآآآآآآآآآبببببببببببببب
﹤﹝︪
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ك تصوير را كامل مى كن تصوير را كامل مى كند؟كدام قطعه تصوير را كامل مى كند؟ كاكارر راا ص تصص تت
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ننككننن..نننجدول را كامل و رنگ كن. ككمل و رناامملل وو ررننگگ   ااااكك ككجدولججددوولل رراا 

17



18



﹩﹍︐︧︠
كرم آرام آرام از تنه ى درخت پايين 
ــته بود.  ــد. مورچه خيلى خس مى آم
كرم را ديد و گفت:« مستقيم، پايين 
ــتاد. مورچه سوار  درخت!» كرم ايس
ــتگى  ــد و تمام راه را از خس كرم ش

خوابيد!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

، كنار هم ايستاده بودند و با دقت، بيرون آمدن  را از پيله تماشا  يك روز  و 

مى كردند.   گفت:« كاش    با ما دوست شود.»    گفت:« خب اول ما با او 

دوست مى شويم بعد    هم با ما دوست مى شود.»   و   ، همين كه    هر 

دو بالش را از پيله بيرون كشيد، با صداى بلند به او سالم كردند و گفتند:« ما با تو دوست 

هستيم!»    با خوش حالى گفت:« سالم! من هم با شما دوست هستم!» اما هنوز   

﹤﹡︀︠
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و    و    با هم بازى نكرده بودند كه باران شروع به باريدن كرد.   گفت:« 

خداحافظ تا بعد از باران!»    گفت:« خداحافظ دوستان!»    با تعجب پرسيد:« شما 

كجا مى رويد؟»    گفت:« به كندو. كندو خانه ى من است. من نبايد زير باران بمانم.»  

  به   گفت:« تو هم خانه دارى؟»   گفت:« بله من هم به خانه ام زير زمين 

مى روم. تو هم زود به خانه ات برو.»    با خودش گفت:« اما من خانه ندارم!» قطره هاى 

باران روى بال هاى    مى افتادند و او نمى توانست پرواز كند. همين موقع  سرش 

را از زير يك برگ بيرون آورد و گفت:«    جان! بال هايت را ببند و بيا زير برگ 

بنشين!»    با خوش حالى گفت:« زير برگ خانه ى من است؟»    گفت:« خانه ى 

من هم هست!»    بال هايش را بست و رفت زير برگ و با    همسايه شد! حاال 

او هم مثل   و    خانه داشت و زير باران نمى ماند!
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مادر او را توى آب برد. اين طورى!
بچه سمور وقتى به دنيا آمد، خيلى خيلى كوچك بود. او بايد 

مثل همه ى سمورهاى آبى شنا كردن را ياد مى گرفت.

و آن ها با هم شنا كردند.

يد 
.

بچه سمور، بغل مادرش خوابيد. 22



وقتى پدر، با يك غذاى خوش مزه برگشت...

خانــم و آقاى ســمور بــه بچــه ى كوچولويشــان افتخار و او آرام شنا كرد. مثل همه ى سمور هاى آبى!
مى كردند.

ت.مادر بچه سمور را آرام توى آب گذاشت. ...

23فتخارى!
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مصطفي رحماندوست

گاهى سرخم، خوش بويم
گاهى زردم، شيرينم

گاهى هم سبز و ترشم 
يك دنيا ويتامينم

سيبم، هر فصلى هستم
سيبم در هر جا هستم
هم ميوه هم مسواكم
زيباى زيبا هستم




