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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.
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دوست من سالم.
ــتم و از يك راه دور آمده ام. از جايي كه نه درخت دارد و نه رود. من از صحرا  ــتر هس من ش
ــبزه ندارد، اما خارهايي دارد كه براي من  ــن هاي داغ است. صحرا س آمده ام. صحرا پراز ش
ــترها مي توانيم چندين روز بدون اين كه آب بخوريم، راه  ــتند. ما ش غذاي خوش مزه اي هس

ــراي همين هم مردمي كه در صحرا  ــنگين را جابجا كنيم. ب برويم و بارهاي س
زندگي  مي كنند، ما را خيلي دوست دارند. آن ها حتي از شير و گوشت 

شتر هم استفاده مي كنند.
ــده ام تا همراه هم  ــروز تميز و مرتب پيش تو آم ام

صفحه هاي رنگارنگ مجله ي دوست خردساالن 
را ورق بزنيم. پس دست مرا بگير و با من بيا ...
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 مرجان كشاورزي آزاد

ــي و جادوگر، با هم همسايه و دوست بودند. يك  يكي بود، يكي نبود. موش
روز موشي به جادوگر گفت:«كاش مي توانستي جادو كني و جلوي خانه ، يك 
باغچه ي سبزي درست كني!» جادوگر با خوش حالي گفت:«من اين جادو را 

بلد هستم!» بعد جادوگر جلوي خانه ايستاد و وردي خواند و با چوب جادو 
ــبزي درست نشد. موشي گفت:«فكر مي كنم  به زمين زد. اما باغچه ي س
ــفت است. براي همين هم چوب جادو اثر نمي كند. ما يك  خاك خيلي س
بيل الزم داريم.» جادوگر يك بيل آورد و با كمك موشي، خاك سفت را 
زير و رو كرد. بعد خاك نرم نرم شد. جادوگر ايستاد و ورد خواند و چوب 
جادو را به زمين زد. اما باز هم باغچه اي درست نشد. موشي گفت:«فكر 
كنم بايد كمي دانه در خاك بپاشيم.» موشي رفت و از خانه كمي دانه آورد 
و با كمك جادوگر آن ها را در خاك نرم پاشيد. بعد جادوگر دوباره ورد 
خواند و با چوب جادو به زمين زد. اما باز هم باغچه درست نشد. موشي 
گفت:«آه! يادم آمد بايد به دانه ها آب بدهيم!» موشي و جادوگر به دانه ها 

وااواوواواواواواواواوررررررر رمرمرمرمرمرمرمرممرممرمرجججاجااججاجاجاجانننننننن ن ن كشكششكششكشكشكشكشكش   
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آب دادند. هر روز جادوگر با چوب جادو ورد مي خواند و به زمين مي زد. تا اين كه يك 
روز جادوگر با خوش حالي موشي را صدا زد و گفت:«من جادو كردم! حاال يك باغچه ي 

سبزي داريم!»
ــبز و كوچك پريد بغل جادوگر و گفت:«تو يك جادوگر  ــي با ديدن جوانه هاي س موش
بزرگ هستي!» بعد جادوگر با خوش حالي به سراغ كتاب جادو رفت و توي آن نوشت. 
براي درست كردن يك باغچه ي سبزي، اول خاك را خوب زير 
و رو مي كنيم. با بيل نه با چوب جادو! بعد دانه ها را در خاك نرم 
مي پاشيم. آن وقت به آن ها آب مي دهيم. چند روز بعد دانه ها 

سبز مي شوند. اين است جادوي باغچه ي سبزي!
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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 جانماز پدربزرگ را توي اتاق پهن كرده بود و به زور دست پدربزرگ را مي كشيد 
و مي گفت:«نماز ... نماز ...» من از خنده غش كرده بودم. پدربزرگ با حسين به اتاق 

رفت و جانماز را جمع كرد. حسين گريه مي كرد و جانماز را مي كشيد و مي گفت:«نماز 
ــاز ...» پدربزرگ به من گفت:«تو چرا مي خندي؟» گفتم:«حســين نمي داند  ... نم

ــده ام مي گيرد.» پدربزرگ  كه االن وقت نماز خواندن نيســت. از كارهايش خن
يواشكي جانماز را به من داد و حسين را بغل گرفت. من يواشكي جانماز را قايم 
كردم. پدربزرگ به حسين يك سيب داد وقتي حسين سيب را گاز زد يادش 
رفت كه مي خواســت پدربزرگ نماز بخواند. به پدربزرگ گفتم:«شما از كجا 
ــد كه كي بايد نماز بخوانيد؟» پدربزرگ گفت:«وقتي كه اذان بگويند،  مي فهمي
همه ي مســلمان ها در هر كجاي دنيا كه باشند با شنيدن صداي اذان به نماز 
مي ايســتند.» گفتم:«من مي دانم كه رو به قبله مي ايستند و نماز مي خوانند. 

قبله همان مكه است. خانه ي خدا.» پدربزرگ گفت:«آفرين به تو، اما فراموش 
نكن كه خدا هميشه دعاها و حرف هاي ما را مي شنود. حتي اگر وقت نماز نباشد. 

حسين هنوز سيبش را تمام نكرده بود كه دوباره گفت:«نماز ...» من و پدربزرگ 
آن قدر خنديديم كه حسين هم به خنده افتاد.
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ابر سفيد ابر سياه 
پرده كشيد رو آسمان 

باران دانه دانه
ريخت روي حوض خانه
نشست روبرگ گل ها

رو غنچه هاي زيبا
رو بوته هاي گندم
رو خانه هاي مردم

برگ درخت را تر كرد
از شاخه ها گذر كرد

باران دانه دانه 
آمد رو بام خانه

ويندوللتآآآبابادد پروين دولت آبادي پ
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جدول را كامل و رنگ كن.
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ــا دختر  ــي بود. ثري ــا عروس ــوي كوچه ي م ديشــب ت
همسايه ي ما عروس شد.

ديشب تمام كوچه پر از نقل هاي ريز و رنگارنگ بود.
صبح مورچه ها آمدند و همه ي نقل ها را بردند.

فكر كنم امشب هم توي كوچه ي ما عروسي باشد! 
عروسي مورچه ها!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

هوا گرم گرم بود و آب رودخانه ها خشك شده بود.    در حالي كه فرياد مي زد:«آب 

پيدا كرده ام، آب پيدا كرده ام.» نزديك     رسيد.       با خوش حالي گفت:«بايد 

همه را خبر كنيم.» خيلي زود    و    هم آمدند و همگي به طرف جايي كه    

آب پيدا كرده بود، رفتند.    روي زمين نشست و گفت:«همين  جاست!»    با 

تعجب گفت:«اين جا كه آب نيست.»    گفت:«چرا! اين يك چاه آب است.»       

و     به چاه نگاه كردند و گفتند:«اما، ما كه نمي توانيم از چاه آب بخوريم.»    

د ن
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گفت:«ممكن است توي چاه بيفتيم.» همين موقع    از راه رسيد و گفت:«گردن من 

دراز است و مي توانم از چاه آب بخورم!»    سرش را كرد توي چاه و قلپ قلپ آب 

خورد.    و     و       و    ايستادند و او را تماشا كردند.    گفت:«به به 

چه آب خنك و خوش مزه اي!»    گفت:«اين طوري نمي شود! بايد فكري بكنيم.» 

ناگهان       فرياد زد:«نگاه كنيد    دارد مي آيد! او مي تواند به ما كمك كند!»  

  با خوش حالي فرياد زد:«زود بيا!     عزيز!»     به     گفت:«تو 

مي تواني با خرطومت از چاه آب بكشي؟!»     گفت:«بله مي توانم!»     

نزديك چاه رفت و با خرطومش آب كشيد و بعد مثل فواره آب را ريخت روي سر   

  و    و    و       آن ها خيلي خوش حال شدند. حسابي آب خوردند و 

بازي كردند.     كنار چاه يك درياچه ي كوچك درست كرد تا همه ي حيوانات 

بيايند و هر چه قدر دلشان مي خواهد آب بخورند.
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آقا موشه رفته بود دنبال غذا و 
خانم موشه مراقب بچه ها بود.

آقا موشه خيلي دير كرده بود و 
خانم موشه نگران او بود.

يك مرتبه، آقا موشه صداي قورباغه را شنيد 
و آرام از درخت پايين آمد.

پيشي دنبال آقا موشه 
كرده بود. اما موشه جستي زد 

و پشت درخت قايم شد.
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بعد پريد و پشت قورباغه سوار شد.

باالخره آقاموشه به خانه رسيد 
و از ديدن خانم موشه و سه تا بچه ي 
كوچويش خيلي خيلي خوش حال شد.

قورباغه و آقاموشه با هم دوست بودند، دوستان 
خوب و قديمي!
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در هر رديف دو تا از شكل ها كامال شبيه به هم هستند آن ها 
را پيدا كن و عالمت بزن.
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(قرمز)  خط  روي  از  را  شكل ها 
قيچي كن.

قسمت هاي سفيد را با قيچي ببر.
كش  طرف  دو  زرد  دايره هاي  به 

وصل كن.
حاال تو يك ماسك فضايي داري.
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را  ــودك  ك دســت 
ــد  در دســت بگيري
ــازي با  ــال ب و در ح
ــن  اي او  ــتان  انگش
شعر را بخوانيد

مصطفي رحماندوست

خروس  زدند.  زنگ  ساعت ها  شد.  صبح 
كاله  و  شال  خورشيد،  و  كرد  قوقو  قوقولي 

كرد تا از پشت كوه باال بياييد.
اولي بيدار شد و گفت:«خواب بسه تنبلي بسه»

دومي گفت:«بايد بريم به مدرسه.»
سومي گفت:«نان و پنير

گردو و شير.»
چهارمي گفت:«يه كمي نرمش بكنيم

يك و دو و سه
پنجمي گفت:«نه نرمش و نه ورزش

خيكي مي شم و چاقالو
بخور و بخواب قشنگه
مدرسه كو؟ كالس كو؟

ودك
گير
ــاز ب

و 
خوان

صطصطصط

ــو ك دســت 
در دســت بگ
ــال بـ و در ح
ا ــتان  انگش
شعر را بخ

مممصصص




