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 و معلم  و علم  من
مدرسنه  سالم مهر! سالم علم! سالم معلم! روزهاي خوب منن و  

ماه خوب و مفيند تابسنتانا اكننون آمناده و      3آمد. پس از 
گذارم تنا معلنم عزينزما     قدم به مدرسه مي شادمان و با اراده

و دستم را براي راه رفتن در زكات دانش خود را به من بسپارد 
 آموزي بگيرد. ي علم جاده
آموزان است ولني بنراي منا     دانش ي ماه مهر متعلق به همه    

سنفيدا   اني عصاينا شادي ديگري هم دارد زيرا روز جهنابينايا
ما است. در اين ماهسفيد  روز آشنايي مردم مهربان با ما و عصاي

خنواهيم   والن مني ئنرها و مسنت ي بزرگ كودكان نابينا از همه
ي زندگي نابينايان به مردم بدهند تنا   اطالعات بيشتري در باره
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همراه عصاي سنفيدمان در  ما بتوانيم با امنيت و سالمت كامل به 
ي ايران را منا كودكنان    يابان راه برويم زيرا آيندهخ كوچه و
 سازيم. مي امروز

 «قاصدك»
 و شيطوني ناز هرّب
 و شيطوني ناز هرّب

 و شيرين زبون خوشگل
 زنه تو صحرا جست مي
 ها و بوته بين گل
 پاو وه چار دستدَ مي

 ها دنبالِ پروانه
 اومده با گوسفندان
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 مهربان با چوپان
 صحرا و به سوي دشت

 و چرا راي گشتب
 و پاهاش ظريفه دست

 پشم تنش لطيفه
 چينم پشم اون رو مي
 شينم كنارِ اون مي
 و سفيده شيرش چرب

 خيلي خيلي مفيده
 با صد هزار فايده

 العاده ي فوق مزه
 و خامهو پنير ماست
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 ي تازه و كره دوغ
 دست مياد از اين شير به

 بخور تا باشي دلير
 زان فندها هم بچهگوس
 هان هرّهاشون ب بچه
 و نرمه شون چرب دنبه

 پشمشون هم كه گرمه
 بسته شده زنگوله
 هبه گردن اين برّ

 اين زنگوله خوش صداست
 ه زيباسترّبعِ ب بع

 «مريم جباري»
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 دوستي شيرين است
 جان تو كه باز شاپرك

 تا رسيدي رفتي
 و زود باز كم ماندي
 و رفتي پر كشيدي
 كه نشدشاپرك اين 

 نيم ساعت بنشين
 و اين باغچه را من

 ساعتي خوب ببين
 ي توست من خانه گل

 روي آن بازي كن
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 كه با گل خوبيتو
 خوب گل بازي كن
 پيش من باشي اگر

 خوانم شعرها مي
 پيش من باش و ببين

 دانم ها مي قصه
 بال تو قسمبه دو

 كه چنان رنگين است
 شاپرك باور كن

 دوستي شيرين است
 «دوست مانمصطفي رح»
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 ترافيك
 جا ماشين ينا اونجا ماش اين

 اين با موتورا اون با ماشين
 قطارو قطار صف صف به

 هزارماشينا ماشينا هزار
 گازو زنند دنده چُرت مي

 واي چه ترافيك شده باز
 خرگوشه پشت فرمونه

 و داغونه و درب خسته
 زنها حالش بده غُر مي
 ازش جلو زده  مورچه

 «شعبانيا...اسد»
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 نه با ميخخا
الدين مرد كاسبي بود كه نبش بازار اصلي شهرا مغازه نصرميرزا

بزرگي داشت و كسبش هم پر رونق بود. روزي فرزنند مينرزا   
پسرش خنر    شد. ميرزا هرچه داشتا براي درمان سخت بيمار

كرد ولي فايده نداشت. باالخره تصميم گرفت مغازه را بفروشد 
ا ببرد اما هرچه منتظر شند  پايتخت و پسرش را براي معالجه به
اش  جمال وارد مغنازه  كه يك روز خواجه خريداري نيامد تا اين

 «د سكه براي خريد اين مغازه بدهم.حاضرم ص»شد و گفت: 
ارزد ولني   صد سكه مي هشت مغازه»ميرزا با ناراحتي گفت:     

جمال  «فروشم. پولش احتيا  دارما پانصد سكه مي به چون اآلن
 ردم حاضر  ندار ديگري نيست. مناما خري»فت: زد و گ لبخند
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 «ي مار است بخرند. زيرش النه اي را كه نيستند مغازه
جا موش هم نندارد!   ي مار! اما اين النه»ميرزا با تعجب گفت:     
 «يكني سناخته!  »خواجه گفت:  «كسي اين شايعه را ساخته! چه

دانستم كنه هميشنه چشنمت     پس كار توست؟ مي»ميرزا گفت: 
براي تصاحب آنا چنين دانستم  ولي نمي ال اين مغازه بودهدنب

 هايش را باال انداخت و گفت: خواجه شانه «كني! كار زشتي مي
مينرزا   «بنه منن ننداري.    اي جز فروش مغازه كه چاره فعالً»

از مغازه بيرون بيندازد ولي يناد پسنر بيمنارش     خواست او را
م همين امنروز  ورحق با توست! مجب»افتاد. آهي كشيد و گفت: 

 «مغازه را بفروشم.
جمال بالفاصله دو شاهد پيدا كرد و قرارداد فروش را  خواجه    

بعد ميخ بزرگني   «اما من يك شرط دارم.»ميرزا گفت: نوشتند. 
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ل كه اين مغازه وّروز ا»وار بودا نشان داد و گفت: را كه روي دي
د و را بنه دينوار كوبين    را خريديما پدر خدا بيامرزم اين ميخ

آن آويزان كرد. اين ميخ يادگار پندرم اسنت و    كالهش را به
خواجنه حنق   شرط من اين است كه ميخ در مالكيت من باشد و 

 «ند.نداشته باشدا ميخ را بكَ
چنه شنرط   »كنرد و گفنت:    خواجه با تمسخر به ميرزا نگاه    

منيخ منال توسنت و اختينارش را     ! بنويس كه داي! باش ابلهانه
امله انجام شد و ميرزا پسرش را براي معالجه خالصه مع «داري.

ي جديدش  مغازه جمال در يك ماه بعدا خواجه به پايتخت برد.
دلم براي ميخم تنگ شده »فت: نشسته بود كه ميرزا وارد شد و گ

حنت باشند.   خيالت را»جمال لبخندي زد و گفت:  خواجه «بود.
 «حال ميخت خوبِ خوب است!
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 اي در دست برگشت و گفت: با كيسهميرزا رفت ولي روز بعد     
اين كيسنه سننگين اسنت.     خواهم در بازار گردش كنم اما مي»
رد و خواجه اخمي كن  «را به ميخم آويزان كنم. خواهم آن مي
ي  هكه كلّ اي آن روز ميرزافرد «بفرما! ميخ خودت است.»گفت: 

اين كلنه را  »ازه شد و گفت: گوسفندي در دست داشتا وارد مغ
در بنازار   پاچه درست كند ولي فعالً تا عيالم با آن كلهام  خريده

آويزان كنم و ظهر برگردم خواهم آن را به ميخم  مي كار دارم.
چنه! اينن كلنه بنو      يعني»تي گفت: با ناراح خواجه «و ببرم.
هنايش را   ميرزا شانه «رود. آيد و مي دهد. اينجا مشتري مي مي

 «ارش را دارم.است. اختي ميخ خودم»باال انداخت و گفت: 
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ان كنند  ي مرده آورد تا به ميخ آويز هروز بعدا ميرزا يك گرب    
 جمال با خوشحالي فكر كرد كه حتمناً  اما روز بعد نيامد. خواجه

اش محكنم   شب بود كه درِ خانه است ولي نيمهميرزا خسته شده 
به صدا در آمد. خواجه سراسيمه به حياط رفت و در را باز كرد. 

وقنت شنب چنه     ناين »خواجه با تعجنب پرسنيد:    ميرزا بود.
ديدم كنه   خواب بدي ديدم! خواب»ميرزا گفت:  «خواهي؟ مي

برويم مغازه تا خيالم راحنت   اي. بايد ميخ مرحوم پدرم را كنده
شنب   مرد حسابيا اآلن نيمنه »انيت گفت: خواجه با عصب «شود.
ا كند كه ما دزد هستيم. م اگر برويم بازارا داروغه فكر مي است.
همين فردا ميخت را  زند. اصالً كمان ميو با چوب كت گيرد را مي
شود و هم من از دسنت تنو خنال     خوابت تعبير  كنم تا هم مي
 «شوم.
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م باليني  قصد بدي داري! شايد ه معلوم شد كه»ميرزا گفت:     
اين  «خواهي من بفهمم. نمي اي كه سر ميخ مرحوم پدرم آورده

اي ندارد. شنبانه   خواجه ديد چاره قدر چانه زد تا و آن را گفت
كرد و ميرزا را به بازار برد تا خيالش راحت شنود.   شال و كاله

كنه   ي اينن  نبود. از روز بعد ميرزا بنه بهاننه  اما اين پايان كار 
ح تا شب داخنل مغنازه   كندا صب ميخ را مي خواجه تهديد كرده
موقعا  ت و با حرف زدن و آواز خواندن بينشس كنار ميخش مي

 داد. جمال را آزار مي خواجه
ي مينرزا رفنت و    روز نشده بود كه خواجه به خاننه  هنوز ده    

هم هنر   ات را پس بگير. پولش را كنم مغازه خواهش مي»گفت: 
قتني بنه   و»ميرزا خنديد و گفنت:   «موقع داشتيا برايم بياور.
ام پولي براي شروع كار قرض كردم.  پايتخت رفتما از پسر خاله
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دانسنتي   ز اول بايند مني  دهم. ا ات را مي سكه ن صدهمين اآل
به خيرا ما  خورد. تو را به درد تو هم نمي اي كه مار داردا مغازه

 «را به سالمت.
گري را بفروشند  يا اموال دي وقتي يك نفر خانها باغا ماشين    

رود و مزاحمت اي به سراغ مال فروخته شده ب ولي دائم به بهانه
 برند. مي را به كار مثلايجاد كندا اين 
 «نبود يبود، يك ي يكي ماهنامه كتايون كيايي،»

 طوطي
دهند. منانار    شاد طوطيا زيبايي خاصي به او مني  هاي رنگ

قدرتمند اين پرنده به  و كمي خميده است. پاهاي طوطيا كوتاه
هنايش   راحتي از درخت باال برود امنا بنال  به  كند او كمك مي

 تواند با سرعت زيادي پرواز كند. كوتاه است و نمي
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ي آن  وشنتالو و كُلفتني دارد و بنه وسنيله    طوطيا زبان گ    
را در حلنق خنود توليند كنند. او      تواند صداهاي مختلفي مي
تاليد كند. شما با كمني حوصنله    تواند صداي انسان را هم مي
كه هر  يا اين «خير! هصبح ب»او ياد بدهيد كه بگويد:  توانيد به مي
 گرسنه و تشنه شدا شما را خبر كند.وقت 
مادرهنناي خننوب و مهربنناني بننراي هننا پنندر و  طننوطي    

 ي هنايش را در تننه   طوطي مادها تخنم  هايشان هستند جوجه
ز تخم بيرون بيايندا ها ا رد و تا هنگامي كه جوجهگذا درخت مي
اش روي  ي نر تا هنگامي كنه مناده   خوابد. پرنده روي آنها مي

حتني  ي نرا  آورد. پرنده مي استا براي او غذاخوابيده  ها تخم
دقياها  حتي براي يك گذارد تا گاهي غذا را در دهان جفتش مي

 ها بلند شود. ور نشود از روي تخممجب ي ماده پرنده
 «مترجم نادر فاضلي»
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 رنگين كمان
كنه   ن از نورهاي رنگارنگ است. هنگنامي كمانا يك كما رنگين

كمنان نماينان    گنذردا رنگنين   نور خورشيد از ميان باران مي
رسند در   مني  شود. نور خورشيد در ظاهر سفيد بنه نظنر   مي
ها: بننفشا   وجود آمده است. اين رنگ به رنگ كه از هفت حالي

 نيليا آبيا سبزا زردا نارنجي و قرمز است.
ي آن  كيل دهننده تشن  تاسيم شدن نور خورشيد به اجنزاي     
 «طينف »ي نور هنم   يكهشود و به بار ميده مينا «ي نور تجزيه»
شنود.   دينده مني   بعد از باران كمان معموالً رنگين گويند. مي

ريز آب باران استا اين قطنرات  هنگامي كه فضا پر از قطرات 
كه  كنند. هنگامي كوچكي عمل مي شكل مانند منشورهاي ويكُرَ

شنكنند و   تابدا نورها مني  مي نور خورشيد به روي اين قطرات
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هنا مننعكس    قطنره  شوند و از روي سطح كمان مي وارد رنگين
 شوند. مي
ر اسنت.  اي شكل است چون خورشيد مدّوَ كمان دايره رنگين    
. كمنان اول بسنيار   ردادكمنان  دو  رنگين كمنان كامنل   يك

صنورت بننفش درون    هناي آن بنه   تر اسنت. رننگ   درخشان
 كمان و نيليا آبيا سبزا زردا نارنجي و قرمز در خنار   رنگين

قنرار دارد و داخنل آن    دوم باالي كمان اول آن است. كمان
 آن بنفش است. قرمز و خار 

روي خورشنيد دينده    در آسنمان روبنه   كمان معموالً رنگين    
بناران ضنروري    شود. در تشكيل آنا تابش خورشيد بعد از مي
 است.  

 «آيين ر فريبرز صادقي و شيرين نيكمترجم دكت»
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 رفع بوي عرق
كه بدن را بنا آب و   اين است ي عرقابهترين راه از بين بردن بو

در عنرق رشند و    هنا  كنه بناكتري   بشوييدا قبل از اين صابون
مثل كنند. اگر روزي يك بار دوش بگيريد ينا بنه حمنام     توليد
هنا روي آن رشند    و تمام بدنتان را بشنوييدا بناكتري  برويد 
منام بندنتان را بشنوييدا بايند     توانيند ت  كنند. اگر نمني  نمي
خصنو  پاهنا را    كننندا بنه   كه بيشتر عرق ميي را هاي قسمت
بدن را  هاي روي دوش گرفتنا عرق و آلودگي شو دهيد. شست

 كند. د و بدنتان را شاداب و پاكيزه ميبر از بين مي
هنا   ها و لباس ي جوراب به وسيله عرقي كه    هاي پاكيزه لباس

هايتان را مرتنب   براين لباسكند بنا شودا بو توليد مي جذب مي



 21 

كننندا بايند هنر روز     مني  كنيد. اگر پاهايتان زياد عرق عوض
ورزشي شما خيلي  هاي هايتان را عوض كنيد. اگر كفش جوراب
شو  هايتان قابل شست را نيز بشوييد. اگر كفش دهندا آنها بو مي

هنا داخنل    هاي بوگير استفاده كنيد. اين كفني  نيستندا از كفي
 كنند. جذب مي گيرند و عرق را كفش قرار مي
بنوي  هاي از بين بنردن   يكي از بهترين راه    ها خوشبو كننده

هنا   ها است. اين خوشبو كنننده  عرقا استفاده از خوشبو كننده
كننند. گناهي    ها جلوگيري مي موادي دارند كه از رشد باكتري

كننند. بيشنتر    اوي عطر هستند و بدن را خوشبو مياين مواد ح
لي بعضي از آنها بنراي  هاا براي زير بغل هستند و خوشبو كننده
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 شوند. قبل از اسنتفاده از خوشنبوكنندها حتمنا    پا استفاده مي
 بدنتان را بشوييد.

 «قانيالمعارف چراها، ترجمه امير صالحي طال دايره»
 تنفس

ي هنوايي   هنا كيسنه   ها: درون هر شش ماا ميليون درون شُش
هاي بسيار ظريفي  اي لولهميكروسكوپي وجود دارند كه در انته

هاي خنوني بسنيار بناريكيا     قرار دارند. رگ «نايژك»نام  به
اند. اكسيژن هنوا از راه   هاي هوايي را پوشانده كيسه ي ديواره
هاي هوايي وارد جرينان خنون    ي كيسه هاي خونيِ ديواره رگ
ل از عمل بازدما كربنِ حاصاكسيد دي شود و سپس گاز زايد مي

ود تنا بينرون   ش مي ها وارد شش هاي خوني از طريق همين رگ
 رانده شود.
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رنن    «آسنم »راد از يك نارسايي تنفسي بنه ننام   بعضي اف    
 هاي منتهي به هاي لوله ماهيچه در افراد مبتال به آسما برند. مي
شنود و آنهنا بنه     كاسته مي شوند. از قطر آنها ها بسته مي شش
ي تنفسي  س كنند. اين افراد از نوعي وسيلهتوانند تنف مي سختي
ا شُل و از حالت اناباضي خار  ها ر كنند كه ماهيچه مي تفادهاس
 تر تنفس كنند. كند تا راحت مي

عمل تنفس  هنگام استراحت يا خوابا    تنفس سريع و آهسته
رايطا چنون فعالينت   شود. در اين شن  آرام و آهسته انجام مي

نداريد. وقتي  نياز هم دهيدا به اكسيژن فراوان بدني انجام نمي
ن به اكسيژن بيشتري نياز پيدا ويدا بدنتادَ مي د ياكني ورزش مي

كنه   حتي پس از آن كنيد. تر تنفس مي كند و در نتيجه سريع مي
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كنيدا از آنجا كه هنوز بندنتان بايند    عمل دويدن را متوقف مي
نفس نفنس   كمبود اكسيژن مورد نيازش را جبران كندا همچنان

 زنيد.  مي
 «ترجمه مجيد عميق وم براي كودكان،المعارف عل دايره»

 چيستان
نگنذاريا بنه خنواب     آن چيست كه تا يك بارِ خار روينش * 
 رود؟ نمي
كدام حيوان است كه اگر سرش را ببُنريما عضنوي از بندن    * 
 شود؟ مي انسان
  كدام برادرها هستند كه ديواري ميانشان هست و همديگر را* 
 بينند؟ نمي
 دهد؟ كدام بچه است كه به مادرش غذا مي* 
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 شود؟ كه هرچه آب در آن بريزندا پر نميآن چيست * 
 رسيم؟ ويما به آن نميدَ آن چيست كه هرچه مي* 
 ميرد؟ مي آن چيست كه اگر گريه كندا* 
دوزد اما خنودش   ي مردم لباس مي آن چيست كه براي همه* 

 است؟ بدون لباس
خنوريم امنا در    را مني  كنيما او آن چيست كه ما تصور مي* 

 خورد؟ را مي حاياتا او ما
 «ي آخر ها در صفحه پاسخ»

 اي هاي مدرسه لطيفه
ه بلن »شاگرد:  «تواني فعل خوردن را صرف كني؟ مي»معلم:  ☻

 «آقا ولي اينجا كه قاشق نداريم.



 21 

آقنا  »حسنن:   «ي پيروزي چيه؟ حسن! مخالف كلمه»معلم:  ☻
 «اجازه! استاالل!

از »ضا: ر «از كي پيدا شد؟ زميني رضا بگو ببينم سيب»معلم:  ☻
 «ولين سيب از درخت به زمين افتاد.زماني كه ا

 «دهم كه ديگر فضولي نكنني.  مي نصف دنيا را به تو»معلم:  ☻
 «اش مال كيه؟ آقا اجازه! نصف ديگه»شاگرد: 

. بگو ببيننم  اندازم من اآلن اين سكه را در اسيد مي» معلم: ☻
 معلنم:  «نخينر! »شناگرد:   «شود يا نه؟ آيا سكه در آن حل مي

شدا شنما   حل مي اگر در اسيد»شاگرد:  «لش چيه؟آفرين! دلي»
 «انداختيد. پولتان را در آن نمي

آقنا بنراي   »شناگرد:   «هايت تاول زده؟ چرا گوش»معلم:  ☻
 «كه همين اآلن يك خبر داغ شنيدم! اين
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بلنها  »شاگرد:  «شبي كه زلزله آمدا خيلي ترسيدي؟»معلم:  ☻
ا كه زمين بيشتر از م مثل اين لرزيديم ولي ي ما از ترس مي همه

 «لرزيد. ترسيده بود چون بيشتر از ما مي
به جسمي كه از »شاگرد:  «جسم شفاف را تعريف كن.»معلم:  ☻
معلم:  «گويند. مي طرف ديگرش پيدا باشدا شفاف طرفا آن اين
 «بلها نرده بان!»شاگرد:  «تواني مثال بزني؟ آفرينا حاال مي»

 پاسخ چيستان
رود.  م نگذاريما به خواب نميتا مژگان را روي ه چشم است كه

شنودا   وارد درينا مني   خرگوشا دو چشم انسانا رودخانه كه
 آبكشا سايها ابرا سوزنا غُصه.


