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 زند خدا با من حرف مي
راستي در هاي شما قبول باشد.  سالم دوستان خوب خدا! عبادت
 شينويد؟ كيدام   هاي خدا را ميي  اين روزهاي خوب آيا حرف

بليه،   زنيد؟  خداي مهربان هميشه با ميا حيرف ميي    ها؟ حرف
هاي خدا هميه زيبيا و    هاي خدا است. حرف كريم، حرف قرآن

 آموزنده و مفيد است.
ي قرآن برايمان كمي سيخت   همه ها كه هنوز خواندن ما بچه    

بفهميم كه خيدا چيه    توانيم با شنيدن معني آيات آن مي است،
ماه ماه قرآن است پس هر وقت گفته است. اين  هايي به ما حرف
ترها فرصت داشتند، از آنها بخواهيد معني بعضي از آيات  بزرگ

را برايتان بخوانند. به اين سخنان خوب گوش كنيد و سعي كنيد 
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خوب را به ميا  ي كارهاي  هاي خدا همه عمل كنيد. حرفبه آنها 
ي  گويد كه باييد در بياره   قرآن به ما مي دهد. خدا در ياد مي

تاريخ و كارهاي گذشتگان خوب فكر كنيم. كارهاي خوب آنيان  
هاي  ي انجام دهيم و هرگز به سراغ راهرا ياد بگيريم و در زندگ
به سرنوشيت ميردم   در قرآن  اند نرويم. اشتباهي كه آنان رفته

اشاره شده تا ما با آگاهي كامل تصميم بگيريم كه چه  گذشته هم
 چيز برايمان خوب است و چه چيز نه.

همه دعا كنيد. براي من هم دعيا   براي پدر و مادرتان و براي    
خواهييد  كنيد كه هر ماه با دست پر پيش شما بييايم. از خيدا ب  

باشند و بيشتر بيه  موفق ها بشري هم  دوستانتان در ماهنامه بچه
 شما خدمت كنند.

 «اصدكق»
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 شعرهاي دوست داشتني
 اي عطسه كرد باز شد غنچه

 شد گلي سرخ رنگ، ناز شد
 آفرين، مرحبا!»باغ گفت: 

 «تر جمع ما. با تو شد خوب
******** 

 چُرت
 اي خوابيده بود روي شاخه

 صدا كالغي بي بچه
 مرتبه بوقي بلنديك

 ها پيچيد توي كوچه
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 شد با ترس و لرز بيدار
 كالغ فسقلي جوجه

 افتاد بر روي زمين
 شد دست و پاي اون گِلي

******** 
 دو تا مامان

 رود مامان سرِ كار مي
 رود بابا اداره مي
 روم من مثل هر روز مي
 ي عمه دوباره خانه
 شود او مادرِ من مي
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 تا كه مامانم بيايد
 گويد اصالً ام مي عمه

 ي بد نيستم يك بچه
 ن مهربان استي م عمه

 مثل مامان، مثل بابا
 دوست دارم قدر دنيا
 هر دوتا مامان خود را

 «ا... داوود لطف»

 اردك و قطار
 باباي جوجه اردك

 ي قطاره راننده
 بره، ميارهمسافرهارو مي
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 بار كه جوجه اردك يه
 توي قطار سوار شد

 غصه و غم توي دلش قطار شد
 اي زد با سنگ يه بچه
 اي با خنده به شيشه

 سنگه اومد خورد به سر راننده
 هه گفت: بچهجوجه به 

 آخ! چرا دستي دستي»
 «رو شكستي؟ جوناباب زدي سرِ

 «اي رودابه حمزه»
 كاه زرد

 ي همسايه را  ي خانه  هگرب گويند روزي در شهري پسر قاضي، مي
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شكايت نزد قاضي رفيت اميا بيدون     كشت. صاحب گربه، براي
آييا  »بدهد، از قاضي پرسيد: ي ماجرا  كه توضيحي در باره آن

بله، بايد پوسيت  »قاضي گفت:  «تاوان دارد؟ ريختن خون گربه
 «ز طال پر كرد و به صاحبش پس داد.را كند، ا آن
پس چنين كن كه پسيرت  »ي گفت: مرد كه چنين ديد، به قاض    
توان  جاي زر، مي ولي به»قاضي گفت:  «را كشته است!م ي گربه

تا به »كه بي انصافي قاضي را ديد، گفت: مرد  «كاه زرد هم داد!
 «كاه زرد باشد؟! نفع تو بود زر بود، حاال كه به نفع من است بايد

كند با زرنگيي، منيافع ديگيران را     وقتي شخصي سعي مي    
ارد، اين ناديده بگيرد و سود و صالح خود را بر ديگران مقدم بد

 برند. كار مي مثل را برايش به
 «طفي رحماندوستگري، مص فوت كوزه»
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 ك و لوبياج
 «جك»ورز فقيري با زن و تنها پسرش اي كوچك، كشا در دهكده
كرد. روزي كشاورز مريض شد و از دنيا رفت. جك و  مي زندگي

مادرش تنها ماندند. آنها فقط يك گاو شيرده داشتند. هير روز  
داشتند،  را براي خود برمي دوشيدند، كمي از آن مي شير گاو را
د تا كردن فروختند و با پولش زندگي مي هم در بازار ميبقيه را 
 پير شد و شيرش خشكيد. كه گاوشان اين
برو اين گاو را بفروش و با پولش »يك روز مادر به جك گفت:     

« مين را شخم بزنيم و گندم بكياريم. بخر. بايد از امروز ز گندم
دي او در راه، پيرمير  جك سوار بر گاو، به طرف بازار راه افتاد.

جاي پول، سيه   اما بهخرم  من گاوت را مي»گفت:  را صدا كرد و
 داد و  جك قبول كرد، گاو را «دهم. لوبياي سحرآميز به تو مي
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 لوبيا را گرفت و به طرف خانه برگشت.
رياد زد: وقتي مادرش ماجرا را فهميد، خيلي عصباني شد و ف    
ا چطيور  كاري بود كردي؟ حياال مي   اي پسرك نادان، اين چه»

هيا را   بييا بعد هم لو «از كجا بياوريم و بخوريم؟ زندگي كنيم؟!
ه روز، وقتي جيك بي   ت و پرت كرد توي باغچه. فرداي آنگرف

مثل يك  ي لوبيا سبز شده بود حياط رفت، چيز عجيبي ديد. دانه
ي لوبيا را گرفت و  كشيده و باال رفته بود. جك ساقه درخت، قد

ابرها رسيد. روي ابرهيا ييك    تا به قدر باال رفت باال رفت. آن
سنگي بود. جك به طرف قلعه رفت. كنار قلعه خانم غول  ي قلعه

خاله غول مهربان، ممكين  »ايستاده بود.جك سالم كرد و گفت: 
ممكن اسيت   ام. انه خود راه بدهيد، تشنه و گرسنهاست مرا به خ

 «به من آب و غذا بدهيد؟
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چه پسر بيا  »ودش گفت: و با خخانم غوله از جك خوشش آمد    
غيذا آورد. جيك    بعد او را داخل قلعه برد و بيرايش  «ادبي!

گارام، »حشتناكي بلند شد: مشغول خوردن شد. ناگهان صداي و
شيده   ي سنگي شروع كرد به لرزيدن، انگار زلزله قلعه «گارام.

 «شيو.  زود باش يك جايي قيايم »گفت:  بود. خانم غوله به جك
نهان شد. در همين موقع، يك غيول  جك توي بخاري ديواري پ

بيو   رفت، سر و صدا وارد شد و به طرف بخاري گنده و زشت با
ايين  »خانم غوله گفيت:  «آيد. بوي آدميزاد مي»كشيد و گفت: 

ذاي امروز يك چيز خوشمزه است. يبوي غذاي ديروز است. غ
 «قدر غر غر نكن، بيا غذا بخور. ينا
هاي طاليش  شمردن سكه غذايش را خورد و مشغولآقا غوله     

وپفش تمام قلعه را خر هم رفت و خوابيد. صداي شد. بعد از آن
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از بخياري بييرون آميد. يكيي از     لرزاند. جك يواشيكي   مي
ت. دويد و دويد تيا  پا به فرار گذاش هاي سكه را برداشت و كيسه

آميز رسيد. فوري از لوبيا پايين آمد و خود را به به لوبياي سحر
كردنيد   و مادرش مدتي به راحتي زندگي مي كخانه رساند. ج

 ها تمام شد. كه سكه اين تا
ي سينگي   وبيا باال رفت و خودش را به قلعيه جك دوباره از ل    

اش برد و به او  بار هم او را به خانه خانم غول مهربان اين رساند.
شربت و غذا داد. جك مشغول خوردن بود كه دوباره قلعيه بيه   

يد و توي بخاري ديواري پنهان شد. آقيا  لرزه در آمد. جك پر
غوله وارد شد، يك مرغ دستش بود. آقا غوله مرغ را روي مييز  

 «خانم طال، يه تخم بذار براي مين.  خانم حنا،»گذاشت و گفت: 
، بعد يك تخم طال گذاشت. آقيا غوليه   «قد قد قد!»مرغ گفت: 
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تخم را برداشت و با خوشحالي خنديد. بعد غذايش را خيورد و  
 ابيد.خو
جك يواشكي از بخاري بيرون آمد، مرغ را برداشت و پا بيه      
ميادرش و گفيت:    گذاشت. به خانه كه رسيد، رفت پييش  فرار
مادر گفيت:   «طال آوردم. جان، برايت يك مرغ تخمببين مادر»
كار خيليي خطرنياك    خواهم از لوبيا باال بروي، اين ديگر نمي»

 «ترسم خودت را به كشتن بدهي. است، مي
  چند روز بعد جك دوباره از لوبيا باال رفت. خودش را به قلعه    

ي كوچك وارد شد. چيزي نگذشت كه صيداي   از پنجره رساند و
يك چنگ طاليي وارد  آشناي گارام گارام غول را شنيد. غول با
اي چنگ، بيرايم ييك   »شد. چنگ را روي ميز گذاشت و گفت: 

اخيت و غيول آرام   چنگ آهنگ زيبايي نو «آهنگ قشنگ بزن.
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خواند. جك  رفت. انگار چنگ برايش الاليي مي آرام به خواب
ناگهان چنگ به صدا  خودش را به چنگ رساند و آن را برداشت.

بييدار شيو از خيواب، ميرا      ارباب، اربياب، »در آمد و گفت:
 «دزديدند.

ي ي ترسيناك  كه ديد، با نعره آقا غوله از خواب پريد. جك را    
كنيي؟   كني؟ كجا فرار ميي  كار مي آهاي آدميزاد، چه»گفت: 

خيودش را بيه   جك با سرعت  «كنم. خامت مي ي اآلن يك لقمه
غول هم به دنبالش دويد.  آميز رساند و پايين آمد.لوبياي سحر
تبر  مادر، زود يك»آمد، فرياد زد:  مي طور كه پايين جك همان
. جيك از روي لوبييا   مادر دويد و يك تبير آورد  «برايم بياور.
ي لوبييا كوبييد.    ، تبر را گرفت و با قدرت بر سياقه پايين پريد

 ي لوبيا قطع شد و با صداي وحشتناك به زمين افتاد. غول  ساقه
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 هم از آن باال افتاد پايين و مرد.
مادرش خيلي ترسيده بيود و گرييه   جك نفس راحتي كشيد.     
را پاك كرد. او  وهاي ا كرد. جك به طرف مادر رفت و اشك مي

قيول داد   كه دوست نداشت ناراحتي مادرش را ببيند، به مادر
روز جيك و   دست از تنبلي بردارد و كار كنيد. از فيرداي آن  

زدند، گندم  كردند. زمين را شخم مي مادرش در مزرعه كار مي
هياي قشينگ    كاشتند. چنگ طاليي برايشان آهنيگ  و جو مي

برايشيان تخيم طالييي     طيال هيم   تخيم حنا مرغ  زد. خانم مي
 پولدار شده بودند. گذاشت. آنها حسابي مي

 «هاي تابستان، محمد شمس قصه»

 كِرم، دشمن بدن ما
 شوند و  اي شما مييه انند كرمك، وارد رودههايي م گاهي كرم
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ها انگل هستند يعني از بيدن   كنند. اين كرم آنجا توليد مثل مي
ها باعي  خيارش    بخصوص ش ها به كنند. اين كرم ما تغذيه مي

ها بيماريزا نيستند ولي باع  خيارش و   شوند. كرمك مي پوست
هيا بيه    هاي بسيار ريز اين كرم موال تخمشوند. مع مي درد مقعد
 شوند. مي چسبند و وارد بدن ها مي ها و زير ناخن انگشت
شيوند وليي    قدر ريزند كه با چشم ديده نمي ها آن اين تخم    

ها بيه كميك داروهياي مخصيوص      شوند. كرم وارد دهان مي
ه جلوگيري از آلودگي بيه  روند. بهترين را بين ميراحتي از  به

بعد از خيرو  از تواليت و قبيل از     ها شوي دستو كرم، شست
 خوردن غذا است.

ها  ودكار، انگشتيداد، خيفرو نكنيد. م چيزي را در دهانتان    
 ن  يمكرا ميزي ديذارييان نگيانتيچيز ديگري را در دههيچ  و
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ها به آنهيا چسيبيده    ت ميكروب، آلودگي يا حتي تخم كرماس
 باشند.

 «نيالمعارف چراها، امير صالحي طالقا دايره»
 مطب و بيمارستان
شويم، به پزشيك   ها كه بيمار مي بعضي وقت    در مطب پزشك

ستگاه مخصوصي به نيام  ي د كنيم. پزشكان به وسيله مراجعه مي
دهند. ما را  ي ما گوش مي و ريهبه صداي قلب  «گوشي پزشكي»

است براي درمان بيماري ما داروهياي  كن ممكنند و  مي معاينه
مختلف تجويز كنند. در طول تاريخ، دانشيمندان بيا ابيداع و    

انيواع   ها، پزشكان را در مبارزه با شيوه اختراع انواع وسايل و
ي ايكيس ييا    اند. پرتونگاري با اشعه كرده ياري ازبيماريعوامل 

ي  راعاتي هستند كه پزشكان به وسيلهستگاه اسكنر از جمله اختد



 18 

هاي داخلي بدن ميا را مشياهده    توانند وضعيت اندام آنها مي
 كنند.

 ي ي بيماري سخت مبتال شويم يا صيدمه اگر به نوع    بيمارستان
شيكان و  جدي ببينيم بايد به بيمارستان برويم. در بيمارستان، پز

اگر در فعاليت بخشي از بدن  كنند و يپرستاران از ما مراقبت م
ما نارسايي مشاهده شود، ممكن است تحت عمل جراحي قيرار  

شويم و براي ميدت   ه اتاق عمل منتقل ميكار ب براي اينبگيريم.
ي را يراحي يمل جيكنند تا پزشكان ع بيهوش مي كوتاهي ما را

ز دستكش و ماسيك محياف    بر روي ما انجام دهند. جراحان ا
هيا در اتياق عميل     كنند تا مانع از انتشار ميكروب ياستفاده م
 شوند.

 «وم براي كودكان، ترجمه مجيد عميقالمعارف عل دايره»
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 كشتي بيابان
صيحراهاي سيرد دييده     شترها هم در صحراهاي گرم و هم در

داغ عربسيتان و   شوند. شترهاي يك كوهانيه در صيحراي   مي
مركيزي  سرد آسيياي  ي شرقي در نواحي  شترهاي دو كوهانه
ا بيدون غيذا و آب   توانند مسافتي طوالني ر هستند. شترها مي
صحرانشيينان و   رو صيدها سيال اسيت كيه     طي كنند. از اين

حميل خيود و كاالهايشيان اسيتفاده     بازرگانان از شتر بيراي  
 كنند. مي
بي و گوشيت را خخييره كنيد تيا     تواند چر ان شتر مييكوه    

كند. همچنيين شيتر    ز آن استفادهكه غذا كمياب است ا زماني
روز بيدون   تواند مقدار بسيار زيادي آب بخورد و تا چندين مي
 هياي شيكم او خخييره    آب در كيسه اي آب زنده بماند. قطره
بدن پخيش شيود. پاهياي     شود تا در صورت نياز در سراسر مي
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، امكان پنجيه انيداختن او بيه    نيرومند و شكافدار شتر شرقي
 كنيد. بيدن   مي كزي را فراهمهاي آسياي مر هاي بيابان صخره

فرسيا   كند از سرماي طاقت پشمالوي اين حيوان به او كمك مي
 در امان باشد.

 «شرمترجم گيتا حجتي، رضا ع»

 ي ماه كره
ببينييم كيه در آسيمان     تيوانيم مياه را   ها ميي  در بيشتر شب

رسد كه ماه هميشيه در آسيمان بيوده     نظر مي درخشد. به مي
يشگي ما است. بشر اولييه هيزاران   است. ماه همراه ثابت و هم

هم هنوز با حيرت بيه   كرد، ما مي سال پيش از ديدن ماه حيرت
 كنيم. ماه نگاه مي

جسم در آسمان است. طيي   ترين ماه روشن بعد از خورشيد،    
 «ي قمري اهله»شود كه به آن  ماه، شكل ماه عوض مي مدت يك
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زيبا اسيت   كامل باشد مثل يك چهره گويند. هنگامي كه ماه مي
  كنيم. داشتني را به ماه كامل تشبيه مي ي دوست ما هر چهره

 كشد تا فضانوردان با موشك به ماه برسيند.  روز طول مي سه    
ي ماه نخستين دنياي جديدي است كه بشر توانسته بيه آن   هكر

تواند روي  قدري است كه مي پاي بگذارد. روشنايي ماه كامل به
ه در مداري اطيراف زميين گيردش    مازمين سايه درست كند. 

 شمسيي  ي ي ماه فقط يك عضو كوچك از منظومه كند. كره مي
سيياره و   9ي بيزرگ بيا    است. اين منظومه مثل يك خيانواده 

تيرين سيتاره يعنيي     هاي بسيار است كه در اطراف نزديكقمر
 كنند. خورشيد گردش مي

 ن عظيم ميا ها ستاره در كهكشا ميليون خورشيد فقط يكي از    
ها كهكشان ديگر شبيه  ميليون است. «راه شيري»يعني كهكشان 

راه شيري در جهان هستي وجود دارد. جهان خيليي گسيترده   
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از كيهان  هاي خيلي كوچكي د بخشاست و زمين، ماه و خورشي
 هستند.

 «ترجمه رضا عشر»

 چي بود؟ چي بود؟
 شكلش هالل ماه نو* 

 ست فصل درو تو مزرعه
 وكارش چيه؟ بچين و بر

 
 شكل چيه؟ ليف* 

 گيره، پيف! بو مي
 پيرهن پاهاست

 چپ داره و راست
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 تنش سفت و سخته *
 ش روي درخته خونه
 ر گاهي پوكهگاهي پُ

 مُخش چين و چروكه
 
 چمنزاري روي باال بلندي *

 توني اونو ببندي با يك گل مي
 
 سياهِ زنگي داشتيم* 

 روي آتيش گذاشتيم
 بادش زديم، دود كرد

 ود كردخودش رو ناب
 
 مثل يه حبه قنده* 
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 دُمش به شاخه بنده
 بچين بده به بنده

 
 يه عالمه آب تو دلش جا ميشه* 

 اش وا ميشه مياد رو آب، فواره
 
 كنه يروي طناب هِي دهنو باز م* 

 كنه پيرهنمو هميشه گاز گاز مي
 
 دو دست داره با يك پا* 

 شده همكار بنا
 با سنگ و خاك و آجر

 ميره پايين و باال
 مردادها در ماه  پاسخ
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 باغ لطيفه
  :تير بيود؟   اوليه راحت هاي چرا مدرسه براي انسان»معلم» 

 «بخوانند. اجازه! چون مجبور نبودند، تاريخ»شاگرد: 
  :تيا  » پدر: «يك ليوان آب به من بدهيد؟ شود پدر، مي»پسر

! اما هنوز آتش كميدم  بله»پسر:  «حاال ده ليوان آب بهت دادم!
 «!خاموش نشده

  :476ضربدر  213ي  كني جواب مسأله پدر، كمكم مي»بچه 
له كردم جواب اين مسأ مي اي بابا! من فكر»پدر:  «كنم؟ را پيدا

 «اند! را خيلي قبل از اين پيدا كرده
 انيد؟  هايت با دست خط پدرت نوشته شده چرا مشق: »معلم» 

 «ام. كه از خودكار پدرم استفاده كرده به خاطر اين» شاگرد:
  :معليم:   «به خاطر تيابلو! »شاگرد:  «چرا دير آمدي؟»معلم
 مدرسه! آهسته عبور  گويد كه مي همان»شاگرد:  «كدام تابلو؟»

 «كنيد!
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 بگو ببينم، اگر دست راستت به »ده از سرباز پرسيد: يانيفرم 
رف مغرب باشد، پشت سيرت بيه   طرف مشرق و دست چپت به ط

 «بان!به كوله پشتي قر»سرباز: «كجاست؟
 پاسخ زود جواب بده خرداد

 خواب ◄
 قيچي ◄
 درك كرد ،مداد دادم  ◄
فقط خيس خواهد شد زيرا درياي سياه و درياي سرخ تنهيا   ◄

 رنگ است. آبشان نيز مانند درياهاي ديگر بينام آنهاست و 
 دي سي ◄
 ده نفر ◄
 مو  ◄
 ناودان. ◄


