
 1 

 در ماه بهشت طبيعت بخوانيد
 2 ....................................................................................................................................................... درس معلم
 3 .................................................................................................................................................... مامان جونم

 4 .................................................................................................................................. نوشتم دوستت دارم
 6 ................................................................................................................................................... باغبان پارك

 7 ........................................................................................................................................... داستان يك مثل
 13 ...................................................................................................................................................... موش عاقل

 11 ............................................................................................................................................ گشتي در تاريخ
 11 ..................................................................................................................................................... داناتر شويم

 22 ................................................................................................................................. زندگي زيباي زنبور
 22 ....................................................................................................................... در پوست چه خبر است؟

 24 ............................................................................................................................... هاي ريزه ميزه لطيفه
 



 2 

 درس معلم
ن ايرانري در  رسرد  مرا كودكرا    ماه ارديبهشت كه فررا مري  

امري  را گر خواهيم يرك روز مهرم   يرا ميجوش هستيم زو جنب
ترين روزهاي زندگي ما و معلمان  بداريم. روز معلم يكي از مهم

 عزيز و مهربان است.
است كه در  مهم آموزان به اين دليل روز معلم براي ما دانش     

 كنيم. معلمان دوم و جانشينان پيامبران تشكر ميآن از والدين 
داشتني  لحظات عمر ارزشمند و روزهاي جواني خود را  دوست

را ببينند كره   كنند. آنان اميدوارند روزي ما مي صرف آموزش
شويم و به مرردم خرود    يك از ما فرد مفيدي در جامعه مي هر

 كنيم. خدمت مي
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ا تشكر به اين دليل است كه ب اهميت اين روز براي معلمان هم    
ي كوتاه اما برا صرداقت باشرد      جمله حتي اگر در حد يك  ما

نتيجه نمانرده و مرا از كرودكي     شان بي شوند زحما مي متوجه
معلرم عزيرز روزت    ايرم.  قدرشناسي از ديگران را فرا گرفتره 

 مبارك.
 «قاصدك»

 مامان جونم
 مامان جونم  مامان جون
 تو خوبي و مهربون
 دوستت دارم فراوون
 تويي برام همزبون

 تي تو چه زيباس خنده
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 براي من يه دنياست
 تو جونمي  تو عمرمي

 ي اميدمي تو مايه
 تا پيشمي غم ندارم

 هيچ چيزي من كم ندارم
 الهي تو زنده باشي
 سالم و پاينده باشي

 «محمد كريميماندانا شير»
 نوشتم دوستت دارم
 مدادم را تراشيدم
 نوشتم: آب  بابا  نان
 نوشتم دوستت دارم
 جانتو را  بسيار  مادر
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 يك  دو  سه تا ده نوشتم:
 حساب ما چه آسان است
 به روي صورت مادر
 گل لبخند مهمان است

 
 نوشتم: ابر  مه  باران

 ده شد بيست نوشتم: ده وَ
 بينم من امشب خوب مي

 كه حال مادرم خوش نيست
 

 نوشتم: من سبد دارم
 نوشتم: سيب  سيني  باد
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 دو دست مادرم لرزيد
 سبد از دست او افتاد!

 «ندوستصطفي رحمام»
 باغبان پارك
 بابام ميره سرِ كار
 بابام يه باغبونه

 رو شب بوي باغ و گُل
 با خود مياره خونه

 
 كارش تو پاركِ شهره
 كاره درخت و گُل مي
 بابام به باغبوني
 به گل  عالقه داره
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 منم به كار بابا
 خيلي عالقه دارم

 خواد كه من هم دلم مي
 ل بكارمو گ درخت

 «جعفر ابراهيمي»
 ان يك مثلداست

 ند تيريه غلط بر هدف زَرب                 گاه باشد كه كودكي نادان
ي  قهرار  مسابرروزگ . در آن ودراري برود  روزگرروزي ب    
ي جمع اندازان ماهر در ميداناندازي ترتيب داده بودند. تير تير

ي كمران   چلره  اندازان  تيرري بره   شده بودند. هر كدام از تير
 منتظر بود تا نوبتش شود و تير بيندازد. گذاشته بود و
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كروچكي را انتخراب كررده     داوران مسابقه  هردف بسريار      
 اندازان حق داشتند فقط يك تيرر بره سروي هردف    بودند.تير

شدند. اگرر   مي خورد  برنده بيندازند. اگر تيرشان به هدف مي
شردند. زنران     خورد  از دور مسابقه خارج مري  به هدف نمي
ابقه ديكان و آشنايان تيراندازان هم به محرل مسر  فرزندان  نز

 اندازان را تماشا كنند.آمده بودند تا هنرنمايي تير
انرداز برراي   مسابقه فرا رسيد. بريش از ده تير  زمان شروع    

به سروي  ها يكي يكي تيرشان را  آماده شده بودند. آن مسابقه
كدام به هردف نخرورد. نوبرت بره      هدف انداختند اما تير هيچ

ادي بود اما آن ي مسابقه  پول زي سيد. جايزهانداز رخرين تيرآ
توانست برنده شود و پرول را بره دسرت     سال گويي كسي نمي
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اندازي سال پيش هم نتوانست ي تير حتي قهرمان مسابقه آورد.
 تيرش را به هدف بزند.

 انداز با نا اميدي بسيار پا به ميدان مسابقه گذاشت.آخرين تير    
ستند كسي را توان خورد  داوران نمي يهم به هدف نم اگر تير او

اندازي آن سال معرفي كنند. او زه كمانش به عنوان قهرمان تير
ف خيره شد. ناگهان احساس كرد و با دقت بسيار به هد را كشيد
شرود.   تار مي هايش لرزد و هدف در برابر چشم مي هايش دست

طرف  به اينچند قدمي  .كمي صبر كرد تا به خودش مسلط شود
هرا   هايش را حركت داد. لرزش دسرت  طرف رفت و دست آن و
 اندازي كند.سوي هدف تير به گذاشت نمي
بود  فهميد كه شوهرش خود  همسر او كه در ميان تماشاچيان    

خواست شوهرش مسرابقه را   نمي را باخته و نا آرام است. دلش
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انداز ركرد. همسر تي . پسر كوچكش كنارش بود و بازي ميببازد
برو به پدرت كمك »به او گفت: فكري كرد. پسرش را صدا زد و 

تواند كمكي  دانست كه پسر كوچكش نمي او به خوبي مي« كن.
 به پدر بكند اما اميدوار بود كه همسرش با ديدن پسر آرام شود.

مكي از دست دانست مسابقه يعني چه و چه ك پسر كه اصال نمي    
خودش را به پدر رساند. سالم كرد و   آيد بر مياو براي پدرش 

ش انداز از ديدن پسرش خوشحال شد. پسر به پردر تير خنديد.
دسرتت  »پدر خنديد و گفت:  «ام به شما كمك كنم. آمده»گفت: 
مگرر  »پسر پرسيد:  «تواني به من كمك كني. ند اما نميدرد نك

پردر  « توانم كمكت كنم؟ بكني كه من نمي خواهي چه كاري مي
خواهم با اين كمان  مي»و گفت:  ن را به پسر نشان دادتير و كما
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كه كراري   اين»پسر گفت:  «رو تير بزنم.آن هدف كوچك روب به
 «ه من بده تا من به هدف تير بزنم.ندارد  تير و كمانت را ب

گرفت و برا خرودش    وت قلبيهاي پسرش ق تيرانداز از حرف    
او را خوشرحال  كمان را به پسرم بدهم تا هم بگذار تيرو»گفت: 
و اضرطرابم   خودم فرصتي براي از بين برردن تررس   كنم  هم

 «داشته باشم.
ي  ش گرفت. تير را مانند پدر در چلهپسر كمان را از دست پدر    

قدرت نگهرداري آن   كمان گذاشت. كمان براي او سنگين بود و
همه منتظر بودند ببيننرد پسرر    را نداشت. تماشاچيان و داوران

او را رهرا   دارد و درش برمري زمان دست از سر پ انداز چهتير
 انداز كارش را انجام بدهد.كند تا تير مي
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پسر كمي با كمان بازي كرد و ناگهان زه آن را رها كرد. تيرر      
ي  ا شرد و در برابرر ديردگان حيررت زده    ي كمان ره چله از

 رفت تا به وسط هدف خورد. و تماشاچيان رفت
كر  براور    هيچبه آسمان بلند شد.  فرياد شادي تماشاچيان    
رمان مسرابقه شرود. مرردم    تجربه  قه كودكي بي كرد كه نمي

برود   انداز را روي دست بلند كردند. كودك خوشحالفرزند تير
دانست چه شده و چررا مرردم او را روي دسرت بلنرد      اما نمي
 كردند.
ي كسي كره از روي اتفراو و شران       از آن به بعد  در باره    

اين شعر سرعدي را كره بره     انجام كاري بزرگ شود  هموفق ب
 گويند: المثل در آمده است مي صورت ضرب

 زند تيري به غلط بر هدف                   گاه باشد كه كودكي نادان
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 موش عاقل
خانره داشرت كره در نزديكري او      موش كوچكي زير درختي

كرد. در اطراف محل زندگي موش و گربه   اي زندگي مي گربه
آمد بودند. روزي گربه در دام يك  كارچيان زيادي در رفت وش
اش بيرون آمد  گربه را  كارچي اسير شد. وقتي موش از خانهش

گرفتار ديد و خوشحال شد. خواست با خيال راحت برود كه ديد 
برود كره ديرد    در كمين اوست. خواست از طرف ديگر راسويي

 د.جغدي در كمينش نشسته و قصد دارد او را بگير
تار اين موش سرگردان مانده بود از كدام طرف برود كه گرف    

فكر كرد. بعد تصميم گرفت با گربه دوست  دشمنان نشود. مدتي
دهرم بره    من تو را نجات مي»شود. به سراغ گربه رفت و گفت: 
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ي گرفترار برا    گربره  «كه تو هم با من دوست باشري.  ط اينشر
بندهاي دام كرد.  قبول كرد. موش شروع به جويدن خوشحالي

هنوز يك بند باقي مانده بود كه راسو و جغد رفتند و موش هرم  
 احساس امنيت كرد و آخرين بند را نگشود.

گربه كه هنوز در بند شكارچي گرفتار بود  به مروش گفرت:        
من كه قول دادم با تو دوست كني؟  قول خود عمل نمي چرا به»

 «باشم.
در آسمان مشغول پرواز است  در همين هنگام موش ديد عقابي

آيد. برا خرود    يگر صياد هم به طرف او و گربه ميو از طرف د
به طررف   «ت آن است كه به قول خود عمل كنم.حاال وق»گفت: 

 را باز كرد. گربه آزاد شد و گفرت:  گربه رفت و آخرين بند دام
جان مررا نجرات    كنم زيرا نمي وقت كمك تو را فراموش هيچ»
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كنم. بيا در كنار  قت بتوانم  اين كارت را جبران ميدادي. هر و
 «زندگي كنيم. هم
بين گربه و موش هميشه دشمني بوده و كمك ما »موش گفت:     

از روي احتياج بود. پ  بايد جدا از هم زندگي كنيم زيرا  به هم
حاال كه احتياج ما به همديگر رفع شده  ممكن است باز دشمني 

ي تو مرا بگيري و بخوري. بايد هر كردام  بين ما پيدا شود و روز
 «ما به راه خودمان برويم.

 «دمنه: فاطمه پيرهاديو يسي كليلهبازنو»
 گشتي در تاريخ

زيادي افتاده اسرت   هاي گذشته  اتفاقات در ماه ارديبهشت سال
ها به ما كودكان مربوط است. بياييد چند ترا از   كه بعضي از آن

 يم.اتفاقات را با هم مرور كن اين
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هشت ارديب ششه كودك راديو در ايران در تاريخ اولين برنام* 
 ا... صبحي پخش شد. هجري شمسي با اجراي فضل 1319
 26جهران در روز   كودك درفريدريش فروبل بنيانگذار مهد* 

او طبيعت را بسريار   متولد شد. ارديبهشت ششآوريل مطابق با 
بيعت نبود. خبري از شور و نشاط ط دوست داشت اما در مدرسه

مريالدي بره    1136او در بزرگسالي آموزگار شرد. از سرال   
بازي پرداخت. او  دبستاني و توليد اسباب ودكان پيشآموزش ك
خردساالن  مؤسسه پرستاري  بازي و شادي براي 1142در سال 

 ناميد. «باغ كودكان»را تأسي  كرد و آن را 
 19در  «بران  باغچره »ار عسركرزاده معرروف بره    تولد جب* 

آمروزش   پررورش نرو و  و او پيشگام در آمروزش  ارديبهشت:
سرال   دبستان و آموزش ناشنوايان در ايران بود. جبرار در  پيش
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درگذشرت.   1341شد و در سرال   هجري شمسي متولد 1264
ال در مرند و تبريز آموزگار شد. در س 1291بان در سال  باغچه
 او در را در تبريز باز كررد.  «ي اطفال باغچه»كودكستان  1323

گرويي و برازي اسرتفاده     آموزش به كودكان  از نمايش  قصه
انردازي   كودكستاني در شيراز راه 1326سال كرد. جبار در  مي

 تهران آمد و نخستين دبستان مخصرو   به 1312كرد. در سال 
 ناشنوايان را تأسي  كرد.

  گرگ و چوپران  خرانم خرزوك و    هاي پير و ترب نمايشنامه    
 بان است. ن و الفبا از آثار مهم باغچهي كودكاهاي زندگ كتاب
ي پژوهشي تاريخ ادبيات  سهروزشمار كودكي، مؤس»

 «كودكان
 



 11 

 داناتر شويم
ي بسريار  ها شن و ماسه از تكه اند؟ شن و ماسه از چه ساخته شده
هاي ريز سرنگ برر اثرر     تكه اند. ريز سنگ و صدف تشكيل شده

آينرد.   جرود مري  و بهها  ها و باران به تخته سنگ برخورد موج
شروند.   مري  شكنند و خرد ها هم بر اثر برخورد امواج مي صدف

ي  ماسره  ماسه هميشه زردرنگ نيست. بعضي از مناطق ساحلي 
 سفيد يا حتي سبز دارند.

هاي سنگين دريرا  شرن و    موج وجود آمدند؟ غارها چگونه به    
هاي مرتفرع كنرار دريرا     ها را به طرف زمين سنگ تخته ماسه و
شروند.   تدريج ساييده و فرسروده مري   ها به رند. اين زمينب مي

هراي سراييده    هاي كوچكي را در زمين ها  حفره برخورد موج
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هراي   كرم بره حفرره    ها كم آورند. اين حفره وجود مي شده به
گ ي بزر پ  از مدتي  غار يا حفره شوند. تري تبديل مي بزرگ

 آيد. تاريك و مرطوب به وجود مي
با روشرن كرردن آترش      بعضي از دزدان دريايي در قديم     

كشراندند. سر   كاالهراي     ها مي به طرف صخره ها را كشتي
در  دزديدنرد و  ها موجود بود  مري  كشتي قيمت را كه در گران

 كردند. غارها پنهان مي
چرا آب دريا شور است؟ آب دريا شور است زيرا نمرك دارد!      

كنريم.   مي مان مصرفاين نمك همان است كه ما در غذاي خود
اران  آيد. ب هاي زميني به دست مي سنگ قسمت اعظم نمك  از

كنرد. بيشرتر    جا به دريا هدايت مي نمك را به رودخانه و از آن
ي زمين وجود دارد  شور اسرت. مقردار آب    آبي كه روي كره
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كنيم اندك اسرت. در   ي كه ما براي آشاميدن استفاده ميشيرين
شرود.   ند  نمك توليد مري ري مثل هبعضي از كشورهاي گرمسي

سازند. وقتي آب  مي كارگران در كنار دريا ديوارهاي كوچكي
آيد  در پشت ايرن ديروار محبروس     مد باال مي دريا به هنگام

شرود و   مي هاي جمع شده بخار شود. با تابش خورشيد  آب مي
 ماند. جا مي نمك به

 زندگي زيباي زنبور
. زنبور شهد را برا  كنند غذيه ميي گل ت ردهزنبورها از شهد و گَ
ند. گررده  ك اش انبار مي مكد و آن را در معده زبان بلندش مي

هراي   چسبد. ايرن حشرره برا شرانه     به بدن كركدار زنبور مي
گيررد و آن   مي مخصوصي كه روي پاهايش قرار دارد  گرده را



 21 

و محكمري در پشرت   را در سبدهاي گرده كه از موهراي زبرر   
كند. س   زنبورهاي كرارگر    مي ند  انبارا پاهايش ساخته شده

د ترا زنبورهراي ديگرري آن را    برن و گرده را به النه مي شهد
 كنند. بندي سهميه
كننرد. زنبورهراي    زنبورهاي زيادي برا هرم زنردگي مري        
يرا در   هايشران را در درختران توخرالي    وحشري  النره   عسل

و برزرگ  ي پهن  هر النه از چندين شانه سازند. ها مي فرورفتگي
هراي   ست. هر شانه از تعداد زيادي سرلول مومي ساخته شده ا

 گوشه درست شده است. كوچك شش
هراي زنبرور    ها محل تخم زنبورها و بچره  بعضي از اين سلول    

 ها شامل انبارهاي عسل و گرده است. ي سلول است. بقيه
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 دهندگان زنبرور هسرتند    نبورهاي اهلي كه وابسته به پرورشز
 سازند. اي چوبي مخصوصي ميشان را در كندوهي عسل شانه
تر شهد و  آورند. زنبورهاي بزرگ مي زنبورها غذا را به كندو    

ه زنبورهرايي  كنند. مقداري از شهد را ب آوري مي گرده را جمع
بورها براي ساختن عسل  شرهد  دهند. زن كه در كندو هستند مي

 ن مخلوطشا نمايع مخصو  از دهاآن را با يك  جوند و را مي
دهند تا سفت شود.  . س   آن را در يك سلول قرار ميكنند مي

بندند. گرده نيرز در   سل پرورده شد  سلول را با موم ميوقتي ع
 شود. ها انبار مي سلول

 در پوست چه خبر است؟
هراي   كنيد و قطره عرو مي شود  وقتي گرمتان مي    سرد و گرم

ح پوسرت خرارج   هراي سرط   عرو از راه منفذها يا همان روزنه
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گرمراي   هاي عرو از سطح پوست  شوند. در اثر تبخير قطره مي
 كنيد. شود و احساس خنكي مي بدنتان دفع مي
كنيد.  شوند و عرو نمي ها بسته مي شود  روزنه وقتي سردتان مي

رزيردن كنيرد. در اثرر لررزش      حتي ممكن است شروع به ل
تران   ندي بدحدو كنند و تا ها گرماي بيشتري توليد مي ماهيچه
 شود. مي گرم

ن چه رنگ اسرت؟ رنرگ پوسرت در    تاپوست بدن    رنگ پوست
اي يا بره رنرگ    تفاوت است و ممكن است سياه  قهوهها م انسان

اي بره   وست بدن به مقدار رنگ دانهصورتي روشن باشد. رنگ پ
 اي تيره( موجود در سطح پوست هاي قهوه )رنگ دانه نام مالنين
مقدار مالنرين  كه رنگ پوست تيره دارند  دارد. افرادي  بستگي

شان دارند. وجود مالنين بيشتر مرانع از  بيشتري در سطح پوست
 شود.   درون پوست مي ورشيد بهرنفوذ بيشتر پرتوهاي خ
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 شوند. ين افرادي دچار آفتاب سوختگي نميچن
مقدار مالنين كمتري  ها روشن است  افرادي كه رنگ پوست آن

توانرد   ن افرادي ميارد. پوست چنيشان وجود ددر سطح پوست
را گررم   شان ننور خورشيد را جذب كند و بد مقدار بيشتري از

است اما داشرتن  كند. اين نوع پوست در هواي سرد خيلي مفيد 
زودتر دچار آفتاب سوختگي  شود شخص پوست روشن باعث مي

 شود.
وم براي كودكان، ترجمه مجيد المعارف عل دايرت»

 «عميق
 ميزه يزههاي ر لطيفه
برا دو انجرام    ي ورزشري را كره   چند رشته»لم ورزش: مع ☻
 صد متر فرار از دست معلم  پرش»شاگرد:  «شود  نام ببريد. مي
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گام از راهرو به  سه كش معلم  پرش از ديوار مدرسه  پرتاب خط
 «حياط مدرسه!

من همره چيرز را دو ترا    : »شخصي پيش دكتر رفت و گفت ☻
هر چهار نفر شرما ايرن   »اه كرد و گفت: به او نگ دكتر «بينم. مي
 «ري هستيد؟جو
هشت برادر دارد. آنران چنرد   فالني »معلم رياضيات گفت:  ☻

 پ  هر بررادر هرم هشرت   »شاگرد فكري كرد و گفت:  «نفرند؟
ار  پر   شود شصت و چهر  برادر دارد. هشت ضربدر هشت مي

 «چهار نفرند!و مجموعا شصت
طررف   «ساعت چنده؟» يابون از كسي پرسيد:يك نفر توي خ ☻

 «خودت بدو.»اولي گفت:  «به دو.يه ربع »مقابل گفت: 
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يفري  چنرد   بچه  چقدر كث»آموز گفت:  معلم تاريخ به دانش ☻
از وقتي كره شرما    آقا»شاگرد گفت:  «اي؟ روزه كه حمام نرفته

 «تيد  اميركبير را در حمام كشتند!گف


