
ــــــــــــــــــــــــــــــــسال دهم
ــنبه ش  ،  461 ــماره  1390ــــــــــــــــــــــــــــــــش ــاه      م آذر  500 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــ19 



3

4

7

8

10

12

16

17
18
20
22
24
25
27

با من بيا ...
خانه ى بى در و پيكر
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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 عزز ر و مادر



دوست من سالم.
ــده ام؟ آفرين! از چوب! هيزم ها و  ــتم. مى دانى من از چه درســت ش من زغال هس

شاخه هاى خشك درخت ها در كارگاه هاى مخصوص، سوزانده مى شوند تا زغال شوند. 
ــد و آن ها را بخرند. ما  ــا را در پاكت هاى كوچك مى ريزند تا مردم بياين ــت زغال ه آن وق
زغال ها وقتى روشن مى شويم، خيلى خيلى داغ هستيم. براى همين هم در زمان هاى گذشته، 

مردم از زغال براى گرم كردن خانه هايشان استفاده مى كردند. اما االن 
كار ما درست كردن كباب هاى خوش مزه است!

ولى حاال وقت كباب نيست وقت قصه و شعر و بازى 
و نقاشى است! پس مدادرنگى هايت 

را بردار و با من بيا...
 

 اس
 اس
شع
 

شتههاى گذشته، ن ه هستيم. براى همين هم در زمان
االن ا ا دند ك  مىستفاده مىكردند. اما االن تفاده

ست!
عر و بازى 
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︣﹊﹫ ﹩ در و︎  ︠︀﹡﹥  ی︋ 
محمدرضا شمس

چند روز بود كه سر خانه، سنگين شده بود و كمى درد مى كرد. يك روز بلند شد 
رفت پيش دكتر. دكتر سر خانه را ديد و گفت:«چيزى نيست. دو تا لك لك روى 

سرت النه كرده اند.»  
خانه ناراحت شد و داد زد:«بى خود كرده اند. فكر نكردند سر من درد مى گيرد؟» 

بعد رو به لك لك ها گفت:«زود از روى سر من برويد.»
لك لك ها گفتند:«يك چند روزى صبر كن! جوجه هاى ما تازه به دنيا آمده اند. 

كمى كه بزرگ تر شدند، خودمان از اين جا مى رويم.»
خانه گفت:«نه! همين حاال بايد برويد.»

لك لك ها غصه خوردند. دكتر گفت:«غصه نخوريد. بياييد باالى مطب من النه 
كنيد. جاى خيلى خوبى است!»

لك لك ها اسباب كشى كردند و رفتند باالى مطب دكتر. سردرد خانه خوب 
5



كه  كارى  به  وقت  هر  حاال  اما  شد. 
كرده بود، فكر مى كرد، قلبش درد 

مى گرفت!
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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 تب كرده بود و بايد دوا مى خورد. مادرم گفت:«وقتى حسين خواب است، آرام 
بازى كن تا او بيدار نشود.» گفتم:«مى خواهم با اسباب بازى هاى حسين بازى كنم!» مادرم 
گفت:«بازى كن اما آرام!» مى خواستم يكى از اسباب بازى ها را بردارم كه حسين بيدار 
شد و گريه كرد. به مادرم گفتم:«كاش حسين حالش خوب بود و با هم بازى مى كرديم.» 
مادرم گفت:«حالش خوب مى شود، خيلى زود خوب مى شود.وقتى بچه ها مريض مى شوند، 
فرشته ها كنار آن ها مى نشينند و برايشان دعا مى كنند. اگر حسين داروهايش را بخورد 
و استراحت كند، حتما حالش خوب مى شود.» گفتم:«من هم مى خواهم دعا كنم.» مادرم 

گفت:«پس برو كنار او بنشين و مثل بقيه فرشته ها، براى حسين دعا كن!»
من فكر كنم مادرم هم يك فرشته است چون او هم براى حسين دعا كرد.
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پاييز كه از راه رسيد
رفت توى باغ و گل چيد

پرستوها تا ديدنش  پريدند
ابرا يواش 

روى زمين چكيدند
پاييز دويد و رفت كنار گل ها
آهسته گفت:«الاليى اليى الال»

گل ها همه خوابيدند
خواب بهار رو ديدند

رسي راه از كه پاييز

︤﹫︀ ︎
افسانه شعبان نژاد
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن. در هر رديف يك شكل 
با بقيه فرق دارد. با مداد دور آن 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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مرجان كشاورزى آزاد
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︤﹫︀︎ ،️︠غ، در﹑﹋
وقتى گيره هاى لباس، يكى يكى ناپديد مى شدند، هيچ كس به 

كالغ شك نكرد.
پاييز آمد و حتى يك برگ هم از برگ هاى درخت به زمين 
نيفتاد. درختى كه يك كالغ داشت و يك عالمه برگ و گيره هاى 

رنگارنگ!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 
يك روز كه  و  روى گل ها بازى مى كردند، بال    به خار گل گير كرد 
و پاره شد.    گفت:«واى! حاال چى كار كنيم؟»   گفت:« مى تواند بالم را 
بچسباند. برو و   را خبر كن.»    پرواز كرد و رفت سراغ  .»   زير 
سايه ى يك برگ خوابيده بود.    او را صدا زد و گفت:«  جان! عجله كن و با من 
! بال او پاره شد و فقط تو مى توانى بالش را بچسبانى.»   گفت:«همين  بيا پيش  
االن مى آيم!» و راه افتاد. آرام آرام آرام   ، بال بال  زد و گفت:«عجله كن دوست من!» 
اما    آرام آرام آرام جلو مى رفت.   ، پرواز كرد و رفت پيش   و به او 

﹇﹢ل
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گفت:« در راه است. االن مى آيد.» بعد دوباره برگشت پيش  .   آرام 
آرام آرام حركت مى كرد.    گفت:«واى خدا جان! چند روز طول مى كشد تا تو به  
 برسى.»   گفت:«اما من تند مى آيم!»    گفت:«نه! تند نمى آيى! بايد فكرى 
بكنم.» همين موقع چشمش به  افتاد.    گفت:«   جان!   را پشتت سوار 

كن و او را پيش   ببر. بال   پاره شده و   مى تواند آن را بچسباند.
اما اگر خودش بيايد. چند روز طول مى كشد!»    گفت:«قبول. من او را پشتم سوار 
مى كنم.» اما   گفت:«نه! من اگر نيايم و راه را عالمت گذارى نكنم، نمى توانم راه 
برگشت را پيدا كنم.»    گفت:«قول مى دهم تو را دوباره برگردانم!»    گفت:«ديدى!  
  قول مى دهد!»   قبول كرد كه پشت    سوار شود.    پر زد و    جست 
زد و   را به   رساند. وقتى   بال   را چسباند.    دوباره او را 

برگرداند.    قول داده بود!
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بچه شيرها مشغول بازى بودند كه در چمنزار چيزى 
ديدند.

يك بچه بوفالو، آن جا بود.

يكى از بچه ها، به طرف او رفت.

ى 

اما بچه  بوفالو تنها نبود. مادرش همان نزديكى بود با 
شاخ هاى تيز و بلند.
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او خيلى عصبانى بود اما بچه شير قول داد كه هرگز تنهايى 
جايى نرود!

يىىىىنهايى

اما قبل از اين كه اتفاق بدى بيفتد، شير مادر خودش بچه شير، وقتى بوفالوى مادر را ديد، خيلى ترسيد!
را به بوفالو رساند.

مادر همراه بچه ها، به خانه برگشت.

ش
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شكل   ها را قيچى كن.
قسمت هاى نقطه چين را تا بزن.

به قسمت هاى سفيد چسب مايع بزن و آن را به طرف ديگر بچسبان.
حاال خانه ى تو آماده است.

24







مصطفي رحماندوست

همه مى رن مدرسه
پس چرا من نمى رم؟
كتاب و كيف و دفتر
از چه كسى بگيرم؟
مامان مى گه:«بزرگ شى
مى برمت مدرسه
اون جا پر از  بازيه
لى لى لى، يك و دو سه»
من كه ديگه بزرگم
ببين منو مامان جون!
پس ببرم مدرسه
بگو برو درس بخون




