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 ها تبريك بچه
سالم! سالم خرداد من با يك عالم خوشحالي همراه است! چرا؟ 

زحمات پدر و مادر، معلمان  ي از يك سال تالش، نتيجه  زيرا پس
 ايد! سه و درس خواندن خودتان را گرفتهالن مدرئوو مس
و خودم خوشحالم اما راستش  ي زيباي شما از گرفتن كارنامه    

هم ناراحت هستم. فكرر نكنيرد در يكري از     را بخواهيد، كمي
كره چنرد مراه در     ي خوبي نگرفتم، نه. از اين هايم نتيجه رسد

و برا   بيرنم  تم و معلم عزيز و مهربرانم را نمري  كالس درس نيس
كنم كه  يستم، ناراحتم اما خدا را شكر ميدوستان خوبم همراه ن

برار   مانم و هر ماه يك وقت از شما دوستان عزيزم دور نمي هيچ
 كنم. كمي با شما صحبت مي
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تا  شمارم ها را مي بعد از صحبت با شما روزها و ساعتهر ماه     
را به روي من باز كنيد و به  ي دلتان ماه بعد برسد و باز درِ خانه

اكت نمانيرد و از  خواهم س مي هايم گوش كنيد. از شما هم حرف
ها بشري  بچهي  هايتان برايم بگوييد و در باره خودتان و موفقيت

 نظر بدهيد.
دوسرتان   را هم بگويم كه به پيشنهاد يكي از ينتا يادم نرفته ا    

هرا را در همران    يه، از ماه ارديبهشت پاسخ چيسرتان خوب نشر
يد ي ماه بعد بايد آن را بخوان نويسيم بلكه در شماره شماره نمي

چره   ها بايد يك ماه صبر كنيد. پس براي اطالع از پاسخ چيستان
ا پاسرخ  ها را پيدا كنيد و در ماه بعرد بر   هتر كه خودتان پاسخب

 صحيح مقايسه كنيد.
 «قاصدك»
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 بلبل كاغذي
 توي حياط ما هست

 ي پر از گل يه باغچه
 كالغ و گنجشك داره

 اما نداره بلبل
 يه بلبل كاغذي
 سازم اآلن براش مي

 ذارم نوكم براش مي
 خوان تا بشه آوازه

 چه بلبلي، چه نازه
 خونه مي چقد قشنگ
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 اگر نباره بارون
 مونه مون مي تو باغچه

 
 به خاطر خروسه

 خروسه اومد نگام كرد
 نگا به كفش پام كرد
 كاكلشو تكون داد

 قوقولي قوقو صدام كرد
 كفشامو زود پوشيدم
 تا مدرسه دويدم
 به خاطر خروسه

 من سرِ وقت رسيدم
 «نيا شكوه قاسم»
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 علي كوچولو يه بره داشت
 ي خيلي بال يه بره

 زبر و زرنگ و ناقال
 قشنگ و بانمك بود
 شيطونك و كلك بود

 روز چشمون خود را وا كرد صبح يه
 و بع صدا كرد: و بع بع
 خوام علي علي، علف مي»

 «صحرا ميري؟ منم ميام
 علي كوچولو

 شد و با يه تكه چوبپا
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 تفنگي ساخت، تفنگ خوب
 چريد بره تو صحرا مي

 دويد ور مي ور و آن اين
 وعلي كوچول

 بس كه دويد دنبال او، خسته شد
 خوابش گرفت و چشمونش بسته شد

 ي شيطونك دويد بره
 اي رسيد رفت و به چشمه

 كنار چشمه، دره بود
 در تهِ دره گرگي ديد
 گرگه توي دره بود
 منتظرِ بره بود
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 گرگِ بال نقشه كشيد
 بره رو برداشت و دويد
 كرد وقتي كه داشت فرار مي
 علي كوچولو اومد و ديد

 اش با اون تفنگ چوبي
 به خدمت گرگه رسيد

 «شعباني ...اسدا»
 آميزي سحر لوله

و او هم به عنروان  ايوانِ سرباز، جان يك جادوگر را نجات داد 
ه داد. اگر لوله را به آميز به ايوان هديي سحر پاداش، يك لوله
ن آن شد و با چرخانرد  مي چرخاند، قصري ظاهر يك طرف مي

 شد. پديد ميبه طرف ديگر، قصر نا
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كررد يرك    ون فكر مري خواست لوله را بفروشد چ ايوان مي    
معمولي است. يك روز عصر پيرمردي پيش ايوان آمد و  ي لوله
طروري لولره را چرخانرد.     ز او تقاضاي غذا كرد. ايوان همينا

و به  ايوان پيرمرد را به داخل قصر برد ناگهان قصري ظاهر شد.
خواهد، از غرذاهاي روي ميرز    مي او اجازه داد هر قدر دلش
ده برود، بره   آميز خوشش آمسحر ي ولهبخورد. پيرمرد كه از ل
 را با شمشيرش عوض كند. ايوان پيشنهاد كرد آن

خورد، قبرول   دانست آن شمشير به چه درد مي ايوان كه نمي    
اما ايرن  »پيرمرد گفت:  «من خودم شمشير دارم.»كرد و گفت: ن

ا بلند كردن دست، هرر كراري را   يك شمشير جادويي است و ب
حرفش، دسرت   بعد براي ثابت كردن «.دهد مي بخواهي انجام
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ي  شمشير از غالف بيرون آمد و شراخه  خود را بلند كرد. ناگهان
 درختي را كه در آن نزديكي بود قطع كرد.

ايوان كه تحت تأثير قرار گرفته بود، با پيشنهاد پيرمرد موافقت     
خبر رسيد دشمن شهر را محاصره كررده   كرد. در همين موقع،

 كار شرد و  بلند كرد. شمشير دست به است. ايوان دست خود را
ايوان فرمانده سربازان شد  دشمن را شكست داد. به اين ترتيب،

 و با دختر پيرمرد ازدواج كرد.
 «ترجمه محمد شمس»

 قِچ قِچ نكن
كرد كه خسته شد و خروابش بررد.    نايي خياطي ميحپيرزن مو

ن سوز «شود؟ اِ اِ خوابش برد، پس خياطي چه مياِ »چي گفت: قي
پيرراهن و   كه كاري نداره. من تا حاال هشرتاد  خوب اين»گفت: 
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قيچي قرچ   «دوزم. هم خودم تنهايي مي را ام، اين شلوار دوخته
چي؟ اگرر مرن نباشرم كره      تنهايي؟ پس من»قچ كرد و گفت: 

 «تواني! نمي
 «توانم بدوزم. بدون تو هم ميقچ قچ نكن! من »ت: سوزن گف    

طور  حاال كه اين». سوزن گفت: قيچي عصباني شد و قچ قچ كرد
سروزن،   «كنم. روم بيرون و براي خودم خياطي مي شد، من مي

نخش را برداشت و رفت بيرون. آن بيرون هروا تاريرك برود.    
  آمد، كرو   مي ديد اما هرچه را به دستش نمي سوزن جايي را

نصف شب بود كه  را به اين. را به آن، آن اين دوخت زد و مي مي
آلود برگشرت خانره و تروي جاسروزني      خواب سوزن خسته و

 خوابيد.
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ياد بلند شد. درخرت آلبرالو داد   صبح كه شد صداي داد و فر    
بنرد رخرت    «هاي من را بره هرم دوختره؟    كي شاخه» زد: مي
 «هاي پشمي خشك را به من دوخته؟ جوراب كي اين»گفت:  مي
تروانم راه   را به ديوار دوخته؟ نمي كي من»گفت:  چرخه ميدو

خواهم  كي من را به زمين دوخته؟ مي»گفت:  دمپايي مي «بروم.
توانسرت حررف    پريد و نمي مي گنجشك باال و پايين «راه بروم.

 بزند چون نوكش با نخ دوخته شده بود.
بود و برا تررس نگراه     هبيرون برد سوزن سرش را از پنجره    
چرا سرِ صربح همره داد و   »كرد. قيچي قچ قچ كرد و گفت:  مي

اش تقصير مرن   همه»سوزن گريه كرد و گفت:  «؟كنند فرياد مي
ديدم. هِري اشرتباهي دوخرتم و     نمي است. شب بود، جايي را

شرود و همره چيرز را     مري  دوختم. اآلن پيرزن از خواب بيدار
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وش كنِ د و يك سوزنِ حرف گگذار فهمد. بعد من را كنار مي مي
 «خرد. خوب مي

گفرت:  كرد. قيچي قچ قرچ كررد و    سوزن ريز ريز گريه مي    
هرايي را كره اشرتباهي     روم و كو  سوزن! من مي نخور غصه»

هراي   قيچي رفت تروي حيراط و كرو     «كنم. زدي، پاره مي
ا باز و بسته كرد. بند هايش ر شاخه اشتباهي را پاره كرد. درخت

نداخت پايين. دوچرخه دور هاي خشك پشمي را ا رخت جوراب
اغچره راه رفرت و   حياط چرخيد و بوق زد. دمپايي هرم دور ب 

 جيك كرد و رفت دنبال دانه. خنديد. گنجشك جيك
نفس راحتي كشيد. پيرزن  سوزن وقتي همه را خوشحال ديد،    
ا كرده بود، آمد هنايي كه از خواب بيدار شده و كارهايش رمو
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ن را نخ كرد و ا قيچي بريد. سوزاش. نخ را ب پاي وسايل خياطي
 مشغول خياطي شد.

 «منيره هاشمي»
 سرنوشت گوزن

پس از رفع تشنگي، متوجه  اي رسيد و گوزن نري تشنه به چشمه
هاي بزرگ و باشكوه  شاخ تصوير خود در آب شد. گوزن با ديدن

كه چشمش به پاهاي كشيده و  غرور كرد اما همين خود احساس
 ، دلش گرفت.ضعيف خود افتاد ظاهراً
گوزن در اين فكر بود كه شيري از دور ظاهر شد و به دنبال او     

و جرأت او و قدرت گروزن   كه قدرت شير در دل از آنجادويد. 
در دست و پاي او نهفته است، گوزن با ديدن شير پرا بره فررار    

 گذاشت و به سرعت و سادگي از شير فاصله گرفت.



 15 

ي خرود   بر آنها بود، گوزن فاصلهز در براكه فضاي با تا زماني    
 هراي  شاخكه به جنگل رسيدند،  كرد اما همين با شير را حفظ مي

ي درختي گير كرد و شير خود را به او رساند. گوزن  او در شاخه
همان حال كه شير آماده دريدن او برود، برا خرود گفرت:      در
ي ضعف مرن هسرتند،    كردم نقطه كه فكر مي افسوس! پاهايي»
كردم  هايي كه فكر مي ب نجات من از دست شير شدند و شاخسب
 «غرور من هستند، موجب هالكم شدند.ي  مايه
ايم كساني كه در وفاداريشان ترديرد   هنگام خطر بارها ديده    

داشتيم، به فرياد ما رسيدند ولي كسراني كره در وفاداريشران    
 ترديد نداشتيم، به ما پشت كردند.

 «ترجمه حسين ابراهيمي»
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 خورشيدِ خوبِ ما
ند به آن قسرم خرورده   قدر اهميت دارد كه خداو خورشيد آن
قسم به خورشيد »آمده:  ي شمس در قرآن كريم است. در سوره
نور خورشيد در زندگي انسان نقرش حيراتي    «اش. و روشنايي

ژي در روي زمين ماننرد  منابع انر دارد تا آنجا كه پديد آمدن
 فتاب ارتباط دارد.سنگ هم با نور آ نفت و زغال

خورشيد يك ستاره است مانند توپي بزرگ با نور آتشين. نور     
شود. خورشريد در بهتررين    مي خورشيد از سوختن گازها توليد

تر  ه است. اگر زمين به خورشيد نزديكفاصله از زمين قرار گرفت
د. بيشرترين  شر  سوخت و اگر دورتر بود، منجمد مري  مي بود،

 آيد. بينيم، از خورشيد مي مينورهايي كه در روز 



 17 

ديد. نرور خورشريد، سرفيد     توان بدون نور هيچ چيز را نمي    
كشد تا نور خورشيد بره زمرين    ل ميدقيقه طو 8 است. حدود

ي توپ فوتبرال برود، زمرين برا      به اندازه برسد. اگر خورشيد
شرد. هرگرز    ي سرِ سنجاق مي متر دورتر به اندازه 25ي  فاصله

 د خيره شد حتي با دوربين و تلسكوپ.نبايد به خورشي
ميليرون   151اي است بزرگ برا گراز داغ كره     خورشيد كُره    

ر هرم  ي زمرين را كنرا   كره 111كيلومتر با ما فاصله دارد. اگر 
شود. هرر گراه    ي قطر خورشيد مي بگذارند، قُطر آن به اندازه

خورشيد گرفتگي »ين پديده ماه، قرص خورشيد را بپوشاند، به ا
هزار برابر وزن زمين  222گويند. وزن خورشيد  مي «كسوف يا

 است.
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بررق   انرژي خورشيد، يعني گرما و نور آن براي ما به گرما و    
ها در زمرين، خورشريد    شود. منبع اصلي تمام انرژي تبديل مي

روز آفتابي در سال، جرزو بهتررين    211است. ايران با داشتن 
 رشيدي است.ي انرژي خو در زمينه كشورهاي دنيا

ميليون سال آينرده اسرت.    5خورشيد منبع بزرگ انرژي تا     
شران   ژي نور خورشيد برراي سراختن غرذاهاي   انر گياهان از
ي موجودات زنده به غذا نياز دارند كره   همه كنند. استفاده مي

گياهران و   اين تمامبنابر ؛ي آنها يا گياهان است يا حيواناتغذا
 گيرند. رشيد ميوانات انرژي خود را از خوحي

   خورشيد نورش را
 مان پاشيد بر باغچه
 ي گرمش با بوسه

 گل باز شد خنديد
 «خراساني منصوره عرب»
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 پلنگ
يكي از حيوانات گوشتخوار پلنگ است كه در ميان ساير حيوانات 

زمين، از ارزش بسياري برخوردار است. اگرچه پلنگ بره   روي
چابك و تيزهوش  بزرگي شير و ببر نيست ولي جزو گوشتخواران

در مناطق مختلفري ملرل جنگرل،     تواند مي است. اين حيوان
 زار، دشت و كوهستان زندگي كند. بيشه
هايي از آفريقا، خاورميانه و آسريا   بخش مسكن اصلي پلنگ،    

هاي او بيشتر بز كوهي، گوزن، پرندگان، ميمرون و   است. طعمه
پلنگ در  تفاوت ببر و سال است. 21ماهي و طول عمرش حدود 

بدن پلنگ، روي پوست آنها است. پوست و موي  هيكل و خطوط
خطوط خميده و منحني و نوارهراي باريرك    خالدار و بدن ببر
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ها  كيلوگرم است. پلنگ بيشتر شب 81ا ت 21 . وزن پلنگ بيندارد
 كند. ديگر همنوعان خود دوري مي رود و از به شكار مي

 اين جانور براي خود قلمروي دارد.
 جاي رود. به همين خاطر به مي پلنگ به راحتي از درخت باال    
ي امنري   را به نقطه د، آندر محل صيد بخوركه شكارش را  اين

برد تا از خطر كفتار، كرركس و شرير دور    ي درخت ميدر باال
روي درخت برد، شروع به  كه شكارش را پلنگ پس از آن باشد.

را براي يك وعرده   كند و اگر چيزي باقي بماند، آن خوردن مي
كند. اگر در مسير شكار،  ها پنهان مي شاخه غذايي ديگر در ميان

 كند. ببيند، راه خود را كج مي پلنگ ديگري را
آورد و به شدت از آنهرا   به دنيا مي دو توله ماده پلنگ معموالً    

ي كشرتن   . وقتي آنها كمي بزرگ شدند، شيوهكند محافظت مي
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دو سالگي رسريدند،   ها وقتي به زد. تولهآمو را به آنها مي شكار
 روند.   خود مي شوند و به دنبال كار از مادر جدا مي

 «الفقاريعلي ذو»
 ها و بيماري هجوم ميكروب
كند، چه  شويد و سرتان درد مي مي كنيد، دچار لرز وقتي تب مي
ي  دهنرده  م و عالئم زياد ديگري نشانافتد؟ اين عالئ اتفاقي مي

هاسرت.   انواع ميكرروب  ما در معرض هجوم بيماري است. بدن
انرواع متعردد دارنرد و سربب      اين موجودات ميكروسركوپي 

 هرا ملرل   اين بيمراري شوند. بعضي از  هاي مختلف مي بيماري
خوردگي اگر درمان شروند، خطرر زيرادي    مرغان يا سرما آبله

 ها خطرنا  هستند. بعضي از بيماري ندارد اما
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كره ميكرروبِ    باشد، امكان ايرن ر فردي بيمار اگ    بيمار شدن
هرا حامرل    دارد. ميكرروب  بيماري او به ما سرايت كند، وجود

و از  انرد  مسرري  مختلف هستند كه بعضي از آنهرا  هاي بيماري
 شوند. فردي به فرد ديگر منتقل مي

شروند و   يا آب يافرت مري   ها در هوا، مواد غذايي ميكروب    
يكروب بيماري او منتشر كند، م كه بيمار عطسه يا سرفه مي زماني
هرا   ما برا بيمراري   كند. بدن ديگران را نيز مبتال مي شود و مي

خوردگي اهاي درمان سررم  كند. يكي از بهترين راه مبارزه مي
 شديد يا آنفلوانزا، استراحت كردن در منزل است.

 «وم براي كودكان، مترجم مجيد عميقالمعارف عل دايره»

 زود جواب بده
 وزناو هيچ ندارد * 
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 اي واي چه سنگين است
 با اين كه ندارد طعم

 مزه و شيرين استخوش
 دو چشم و زبان تيز دارد* 

 كه ندارد هيچ دندان با اين
 كه دهان او شود باز وقتي

 او ريز كند سريع و آسان
ها  بر عكس كنيد، همان جمله دو جمله بنويسيد كه اگر آنها را* 

 شوند.
ا درياي سياه شنا كند، چره  رخ ياگر سفيدپوستي در درياي س* 
 شود؟ مي
 آن چيست كه چه پُر باشد و چه خالي، وزنش يكي است؟* 
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يك زن و شوهر، هفت پسر دارند و هر پسر، يك خواهر دارد. * 
 اين خانواده چند نفرند؟

را  ديو و دريا مشتر  است و هرر دو آن آن چيست كه در را* 
 دارند؟
 شود؟ ن روان ميبا گريستن آسمان، اشك آآن چيست كه * 

 ي تير ها در ماهنامه پاسخ
 بخوانيد و بخنديد

 آقا »علي:  «علي! چرا دير به مدرسه آمدي؟»ه: مدير مدرس
كردنرد،   پولي كه گم شده برود، دعروا مري   اجازه! دو نفر سرِ 

به تو چه ربطري   دعواي آنها»مدير:  «ايستادم به تماشاي آنها.
 «پاي من بود! اجازه! آخه پول زير آقا»علي:  «داشت؟

  :اگر دو دوتا بشه چهارتا، چهار چهارترا  »معلم از كاوه پرسيد
كاوه برا اعترراض    «شه؟ تا، بگو شش ششتا چقدر مي بشه شانزده
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هرا را خودترون    آسرون  آقا انصاف داشته باشيد!» جواب داد:
 «ها را بايد من بگم؟ سخت دهيد، جواب مي

  :آقرا  »حسن:  «شه؟ يحسن! بگو ببينم فيل كجا پيدا م»معلم
 «شه! قدر بزرگه كه هيچ وقت گم نمي اجازه! فيل آن

 پدرم »آموز:  دانش «نام پدرت چيست؟»آموز:  م به دانشمعل
گويرد   گويم بابا، مادرم مي ي دارد. من به او ميمختلف هاي نام

گويرد   مري  گويد آقرا و بقرال محلره    نوكرمان مي ها، پدر بچه
 «بدحساب.

  :پردرجان فقر    »حسن:  «يت را نوشتي؟ها حسن مشق»پدر
يك »حسن:  «مگر چند صفحه بود؟»پدر:  «اش مانده! يك صفحه

 «صفحه پدرجان!
  :ساحل دريا ترا مراهي    جات خالي، ديروز رفته بودم»اولي

بله كه گررفتم، دوترا   » اولي: «خوب گرفتي؟»دومي:  «بگيرم.
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ام، برا  كد با هيچ»اولي:  «با تور يا قالب؟»دومي:  «ماهي گنده.
 «اسكناس!

 مامران! ايرن درسرته كره     »و گفت:  رضا رو به مادرش كرد
بلره  »مادر با لبخند گفرت:   «گويند )جوينده يابنده است(؟ مي

من و خرواهرم هرچره گشرتيم،     چرا ديروز پس»رضا:  «پسرم.
 «كنار گذاشته بوديد، پيدا نكرديم!هايي را كه شما  شيريني

 پاسخ بازي كلمات ارديبهشت
كرمران و كرمانشراه )كررم(،     كباب، خمير، بندر ريگ، سيخ* 

)سار(، قوچران   شيروان )شير(، گرگان )گرگ(، ساري شيراز و
 )قوچ(
 تا21* 
 گاوي، سگدست، شغال دست. پروانه، شترگلو، كله *


