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اطفال نازنین!
با عرض سالم و ادب برای تک تک شما عزیزان و نازنین ها!
بسیار جای خوشی است که بار دیگر اهلل جل جالله ما را
کمک نمود تا برای شما یک مجلۀ کامالً متفاوت با قصه های
شیرین ،شعر های دلچسپ و سرگرمی های جالب را به
چاپ برسانیم.
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین حمایت شما
عزیزان را یکی از وجایب خویش می داند به همین خاطر
همیشه تالش می نماید تا در همه عرصه های زندگی برای
شما قندولک ها فعالیت نماید.
این مجله یکی از بخش های اساسی و کلیدی وزارت در
جهت تعلیم ،تربیه و پرورش ذهن و استعداد های شما
عزیزان به شمار می رود.
پس توقع ما از شما شیرینک ها این است تا کوشش نمایید
مجله خودتان را خوب نگهداری کرده؛ از مطالب ارزنده و
مفید آن در زندگی روزمرۀ خود استفاده نموده تا زندگی
سالم و پر از خوشی ها داشته باشید.

نظام
شمس
1

مجموعههایی که اجزای آنها با هم دیگر ارتباط منطقی دارن و هر قسمت ،تکمیل
کنندۀ قسمت های دیگر می باشه ،نظام یا سیستم نامیده می شه.
ارسالی :اعجاز احمد

بلی کودکهای نازنین!

آفتاب و سیاراتی مانند زمین که به دور آفتاب می چرخن ،نظام شمسی
ره تشکیل میتن .آفتاب که مرکز این منظومه اس ،از سیاراتی که به
دور آن می چرخن ،بسیار بزرگ تر اس و تمام سیارات ،نور و حرارت
خوده از آفتاب می گیرن .به همی خاطر اس که ما و دگه موجودات
زنده ،می تانیم روی زمین زندگی کنیم.
هر کدام از ای سیارات ،ده مسیر خاص خود به دور آفتاب حرکت
می کنه ،ای مسیر را مدار آن سیاره مینامن .حرکت سیارات به دور
آفتاب ،حرکت انتقالی نامیده میشه .مدت زمانی که سیاره ،یک دور

کامل به دور آفتاب می زنه ،یک سال آن سیاره نام داره.
عالوه بر حرکت انتقالی ،هر سیاره یک حرکت دگه نیز به دور
خودش داره که ای حرکت را حرکت وضعی می گوین که از اثر گردش
مکمل سیاره به دور خودش یک شبانه روز آن سیاره به وجود میایه.
سیارات نظام شمسی اینها هستن :عطارد ،زهره ،زمین ،مریخ ،مشتری،
زحل ،اورانوس ،نپتون و پلوتو.
بزرگترین سیاره ،مشتری و کوچک ترین سیاره ،پلوتو اس.
دورترین سیاره از آفتاب که تا اکنون کشف شده اس ،پلوتو و نزدیک
ترین سیاره به آفتاب ،عطارد اس.
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خزان

3

خزان آمد دوباره
برگها شدن ستاره
ستاره ای طالیی
زرد و سرخ و حنایی
آمد باد شبانه
برگها ره دانه دانه
از شاخه ها جدا کرد
در هوا رها کرد
خزان آمد دوباره
برگها شدن ستاره

بعثت پیامبر بزرگ اسالم
آن شب ســـــــتاره تا صبح بارید
روشن تر از پیش مـــهتاب تابید
روی زمین شد ،مــــــــــانند گلشن
از نور او شب شد ،چون روز روشن
تا صبح آن شب نوری بـه پــــا بود
سرچشمۀ نور غــــار حــــــــــــــرا بود
زیرا در آن شب پیغمبر مـــــــا
از جانب حـــــق شد رهبر مـــــا
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غوره ژوی

5

په یوه ښار کې اوسیدونکې بیزو د خپلو دوستانو د لیدلو لپاره ځنګله ته الړه .هلته یې د څنګل
له ژویو سره د ښار د کیسو په مینځ کې وویل :انسانان داسې نه دي لکه موږ ،هغوی د ژوند
له هرې وړې خبرې خوند اخلي ،په خپلو مینځو کې بیالبیلې لوبې لري او ښه خوشاله دي.
د څنګل ژویو د هغې خبرې ډيرې په غور اوریدې ،یوې زړې ګیدړې ترې وپوښتل ته یې
بیلګه راکولی شې چې څنګه لوبې کوي او څنګه خوشاله وي؟؟
بیزو له لږ فکر کولو وروسته وویل :ډيره لرې نه ځم د همدې پرون ورځې بیلګه به درکړم.
پرون په ښار کې د غوره انسان سیالي وه .سیالي یوه میاشت مخکې پیل شوې وه او پرون
پای ته ورسیده .ډيرو انسانانو په کې ګډون کړی وو ،د سیالۍ د ګډون والو د یوې میاشتې
کړي کارونه سره پرتله شول ،په دوی ټولو کې چې هر چا ښه کارونه کړي وهمغه ته یې د
ښه انسان نوم ورکړ او نورو ته یې وویل چې د هغه په پلونو دې پل کیږدي ،یعنې د هغه په
څير دې ښه کارونه وکړي!
اوښ پوښتنه وکړه :نو د دې کار ګټه څه ده؟
بیزو غاړه تازه کړه او وویل :ګټې خو یې ډيرې دي ،یو څو به یې زه دروښیم .لومړی خو دا
سیالي د نوموړي کس هغه ښه کارونو چې کړي یې دي تائیدوی ،مطلب دا چې هغه ته وایي:
تا ښه کارونه کړي! تل همداسې ښه کارونه کوه! دوهم دا چې نورو انسانانو ته ورښودل
کیږي چې دوی هم همداسې ښه کارونه وکړي .او بل دا ښه کارونه د خلکو په مینځ کې
عادت جوړیږي او ورو ورو همدا ښه کارونه د هغوی د نامناسبو کړنو ځای نیسي.
زمري چې د بیزو ټولې خبرې واوریدې وویل :دا کار خو موږ هم کولی شو ،په دې کې خو
څه ستونزه نشته .هر چا چې ښه کار وکړ هغه ته به موږ هم د غوره ژوی نوم ورکړو او نور
به یې پلوي کوو .بیا یې بیزو ته وکتل او وویل :په دې شرط چې ته راسره مرسته وکړې.
بیزو وویل :سمه ده تاسو تر یوې میاشتې یو د بل د کړنو څارنه کوی زه به یوه میاشته وروسته
د ښار څخه څو نور ژوي هم راسره راولم چې د سیالۍ په چلونو پوه وي او بیا به تاسو یو یو
خپل کارونه د هغوی په مخ کې بیان کړئ هر چا چې تر نورو ښه کارونه کړي و ،هغه به د
ځنګل غوره ژوی ونومول شي.
بیزو الړه او د ځنګل په ژویو کې د سیالۍ غوغا ګډه شوه ،هر چا خپل کار تر نورو ښه بللو.
زمري به چې کله ښکار وکړ نو د ځنګل ټول ژوی به یې راخبر کړل او ورته ویل به یې

تاسو وګورئ! داسې ښکار مې کړی ،تر اوسه بل زمري زما په شان چټک او خطر ناک ژوی
نه دی ښکار کړي .زه خو وایم چې دا سیالی هسې دا نوور ژوی له خپل ځانه زړه توري کوي.
ځکه معلومه خبره ده چې د دې سیالۍ ګټونکی زه یم .هر څوک خو ما غوندې نه شي کیدای.
د باز ،شاهین او نور الوتونکو مرغانو هم الوتل ډیر شوي وو په الوتو الوتو کې به راټيټ شول،
نور ژوی به یې وډار کړل او بیا به یې د خپل الوت ننداره نورو ته یادوله او هر یوه به ویل داسې
کمال که هر چا پیدا کړ نو زه یې غوره ژوی ګڼم او له سیالی کولو تیریږم.
ځنګلي بیزو خو اوس د ځنګل ټولې ونې په ټال خوړلو راکتلې او په دې فکر کې وه چې بیزو
خو د هغې د خپله نسله ده نو ضرور به دا د لوبې ګټونکې وي ،د ښه غږ لرونکو مرغانو بیا ډول
ډول سندرې تمرین کړې چې که د ښار څخه د راغلو ژویو د هغوی غږونه خوښ شي او دوی
د سیالۍ ګټونکې اعالن شي.
د دوی په منځ کې یوازې موږک وو چې د سیالۍ د ګټلو لپاره یې هیڅ هیله نه لرله ،او د سیالی
د نوم په اوریدو سره یې اندیښنه زیاته شوې وه .هغه به له ځان سره فکر کاوا چې که د سیالۍ
په ورځ ټول ژوی هغه ته د بیکاره ژوی نوم ورکړي نو دی به څومره وشرمیږی،ځکه دی خو
نور کار نه لری یوازې له پټیو غنم او نورې غلې راټولي بیا یې خوري .نه یې ښکار زده دی ،نه
الوتل نه بل کمال .ټوله ورځ به د ځنګله په یوه ګوښه کې ناست وو او په همدې هکله به یې
فکر کولو .یوه شپه هغه په همدې چورت کې ناست وو چې د لیوه غږ واورید لیوه په زوره
زوره یې چیغې وهلې او د مرستې غوښتنه یې کوله ،موږک په بیړه ورغئ ،له لیوه یې پوښتنه یې
وکړه .څه شوي؟ ولې داسې چیغې وهې؟ لیوه په بیړه بیړه خاورې د غره له ډډې لیرې کولې او
په ریږدیدلي غږ یې وویل :زما په بچیو د اوسیدو ځای ورړنګ شوی او ټول تر خاورو الندې
دي ،که ژر مرسته ورسره ونه کړم نو ساه به یې بنده شي او مړه به شي.
موږک ولیدل چې هیځ یې د وسې نه کیږي نو په بیړه یې ځان ځنګله ته ورسولو او ټول ژوی
یې خبر کړل .ټولو په ګډه د لیوه بچي له خاورو روایستل.
په بله ورځ د ځنګل د یوې ونې په لوړه ځوکه کې یوه اوسیدنکې مرغۍ خپله جوړه مرغه له
السه ورکړ ،او یوازې پاتې شوه .د هغې هګۍ هم په ځاله کې وې او څو ورځې وروسته یې
بیچیان له هګۍو نه راوتل .مرغۍ نه په ځاله کې خواړه لرل او نه یې کولی شوی چې له خپلو
هګیو نه د خوړو د پیدا کولو لپاره والوزي .هغې د ځنګل له ډيرو ژویو نه د مرستې غوښتنه
وکړه خو چا یې مرسته ونه کړه ،ځکه چې د سیالۍ د ګټلو لپاره ورځې کمې پاتې وې او ټول
ژوي په سیالۍ کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخت وو .موږک چې د مرغۍ د یوازیتوب نه خبر
شو .له لږ غنمو سره د مرغۍ ځاله ته ورغئ ،غنم یې مرغۍ ته ورکړل ،او غوښتنه یې ترې وکړه
چې ته د خپلو هګیو پالنه کوه! زه به هر ورځ د خوړو لپاره یو څه درته راوړم.
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مرغۍ د موږک ډيره مننه وکړه.
د سیالۍ ورځ راورسیده بیزو له خپلې ژمنې سره سم له ښاره یوه کورنۍ پيشو ،سپی او یو طوطي
هم راوستل.
هر ژوی د خپل کمال یادونه او ننداره وړاندې کوله او له ښار څخه راغلي ژوي حیران وو چې
لومړۍ درجه چاته ورکړي.
د ژویو په مینځ کې د پیشو سترګې په موږک ولګیدې ،او په مسخره ډول یې ورته وویل :ته
دلته څه کوې؟ هسې نه چې ته هم راغلی یې چې په سیالۍ کې ګډون وکړې!؟ ستا کمالونه خو
ماته معلوم دي .ټوله ورځ د خلکو په کورونو کې بې اجازې ننوزې او هر څه دې چې زړه وي
هم یې خورې او هم یې له ځان سره وړې.
د پیشو خبرې ال خالصې نه وې چې نورو ژویو هم د موږک په مسخره کولو شروع وکړه .ټولو
په هغه پورې ملنډې وهلې ،چا ورته ویل :په دې وړه بیه غواړې سیالي وګټې ،او چا یې په سپیره
رنګ پورې خندا کوله .په دې وخت کې لیوه په لوړ غږ وویل :بس کړئ! نور موږک خوارکی
مه ځوروئ! هغه له ما سره په سخته ورځ کې مرسته وکړه .که نه نو نن به زما بچیان ژوندي نه
وو او بیا یې خپله ټوله کیسه له ښار څخه راغلیو ژویو ته وکړه.
ال د لیوه کیسه خالصه نه وه چې مرغۍ خپله کیسه شروع کړه او وویل :زما هګۍ به اوس ټولې
خوسا شوې وې او ما به د خپلو مرغیو څیرې هم نه وی لیدلې که موږک ما ته خواړه نه وی
رارسولي.
سیالي پای ته ورسیده او ژوري هئیت هم د وروستۍ پریکړې لپاره یوې ګوښې ته الړل.
څو شیبې وروسته ژوري هئیت یوه عجیبه پریکړه د ځنګل ژویو ته واوروله .ځکه دوی موږک
ته د ځنګله د غوره ژوي نوم ورکړ او د دې انتخاب په اړه کورني سپي وویل :که څه هم پیشو
په لومړیو کې د دې پریکړې مخالفه وه خو موږ هغې ته قناعت ورکړ .موږک ځکه د دې
سیالۍ ګټونکی شو چې هغه د نورو د ستونزو د حل لپاره هڅه کړې وه او نورو ژویو چې هر
څه کمال درلود نو د ځان په ګټه یې کارولی وو .د ځنګل ژویو چې د دوی پریکړه واوریده نو
هر یوه یې له لږ فکر وروسته وویل :دا ریښتیا دي .ریښتیا وايي!
یوې ګوزې وویل :موږ اوس پوه شوو چې ښه کار کوم دی ،له دې وروسته به موږ هم ښه
کارونه کوو چې د بلې سیالۍ ګټونکي شو او که ګټونکي هم نه شو نو تر منځ به مو ښه کارونه
او یو له بل سره مرسته دود شي.

ترانة افغانستان

شعر :ابوبکر آرین

ای افغانستان ما ،هستی دل و جان ما *** تو را آباد می کنیم ،این عهد و پیمان ما
ای باغ و بوستان مــا ،مــهد دلیران ما *** تویی به مــــا افتخار ،کلبه ی خوبان مــا
ای افغانستان ما ،هستی دل و جان ما
تو را آباد می کنیم ،این عهد و پیمان ما
طفیل آزادی ات ،خون شـــهیدان ما *** جان به فدایت کنیم ،همچو نیاکان مــا
تو جسم و هم جان ما ،تو جز ایمان ما *** تو درد و درمـان ما ،تو لطف یزدان ما
ای افغانستان ما ،هستی دل و جان ما
تو را آباد می کنیم ،این عهد و پیمان ما
دوستت داریم همیشه ،ای گل بوستان ما *** تویی گلستان مــا ،تویی گلستان ما
تو خون ابدان مـــــا ،تو عشق و ایمان مـا *** تویی افتخار مـا ،تو سر و بوستان ما
ای افغانستان ما ،هستی دل و جان ما
تو را آباد می کنیم ،این عهد و پیمان ما
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څاروي
وپیژنئ!
ملخونه:

ټول حشرات د پرواز کولو په مرسته د خطر څخه ځان ساتي ،خو ملخونه
ټوپونه هم وهي؛ دغه حشرات د بدن په ورستی برخه کې جنګښ داره
پښې لري معموال دغه حشراتو کوالی شي خپلې پښې د یوه متر په
اندزه وغځوي.
ملخونه ځانګړي غږونه لري او خواړه یې واښه دي .مخلونه خپل
ډير عمر د ځمکي په سر تیروي د الوتنو لپاره څلور دانې وزرونه لري.
ملخونه بیال بیل ډولونه لري د مثال په توګه ټوپ وهونکي مخلونه،
چمنزار ،شاته لرونکي ملخونه او داسې نور په زړه پورې خبره دا چې د
ملخونو خوړل حالل دي.

شات لرونکي مچۍ:
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شات لرونکي مچۍ هغه دي چې شات ترې السته راځي ،دغه مچۍ له
نورو مچیو سره یو د ګالنو شیره راټولي او په تم ځای کې ترینه شات
جوړوي.
شات لرونکې مچۍ په منګ ،منج او انګبین یادیږي .کله چې دغه
مچۍ سره سره راټولې شي نو یوه یې پکې ملګه بل یې نارینه او بل
هم پکې ګارګر وي ،د شاتو مچۍ د ټولنیزو حشراتو څخه ده ،شات
لرونکي مچۍ تل په کندو کې ژوند کوي او اساسي خواړه یې د کالنو
شیره ده.

کره قل:

کره قل د پسونو له هغه نسل څخه دی چې پوست یې ډیر قیمتي او
بې سارۍ دی ،د دغه څاروي د پوست ویښتان ګرد ګرد دي ،دغه
پسه په دښتنه او وچه هوا کې ژوند کوي معموال په هغو سیمو
کې چې د تودوخې لوړه درجه  ۴۵ساتني ګراد او په ژمي
کې تر  ۳۰درجې سړي هوا کې مقاومت کوي.
 ۱۴۰۰کاله مخکې له میالده دغه حیوان پیژندل شوې دی چې
له پوست څخه یې باالپوش ،خولۍ او پوستین جوړولو کې ګټه
اخیستل کیږي او دهیواد له مهمو صادرات څخه دي.

اسب آبی:

یک جانور پستاندار گیاهخوار ساکن آفریقا میباشد .تنها دو
گونه اسب آبی وجود دارد .اسب آبی معمولی که پس
از فیل و کرگدن سومین پستانداز بزرگ خشکیزی
است و اسب آبی کوتوله که جمعیت کمی دارد و
تنها در غرب آفریقا زندگی میکند آنهای هستند که در
دریا ها و جوی ها زندگی میکنند.

خرچنگ:

خرچنگها از خانوادۀ سخت پوستان هستند .شکم شان
کام ً
ال در زیر بدن شان پنهان است .روی بدن از پوستهای
سخت پوشیده شدهاست .همچنین آنها دارای یک
جفت چنگال هستند .خرچنگها در تمام اقیانوس های
جهان یافت میشوند؛ اما برخی از آنها نیز در آبهای
شیرین و همچنین درون خشکی به ویژه در مناطق گرمسیر
زیست میکنند.

موش خرما

جانورکوچک پستاندار است از گروه جوندگان ودانه
خواران که جثه اش به اندازۀ یک سنجاب است .این
جانور نسبتًا فربه و دارای دم کوتاه و پرمو و رنگ
قهوه ای است؛ اما زیر شکم اش روشن تر است .در
حدود چهل نوع از آن شناخته شده است .موش خرما،
پستانداری گوشتخوار از خانوادۀ خدنگها است و معموالً
در نزدیکی محیط زیست انسان زندگی می کند.
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سن

ح

تنبل
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سالم به روی ماه همه بچه های این وطن! هر جای دنیا که هستین ،سالمت و پاینده باشین.
امروز داستان حسن تنبل را به شما ده نظر گرفتیم از قصه های قدیمی و دلچسپ است،
حتما خوشتان می آید.
یکی بود ،یکی نبود؛ زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچکس نبود .پیرزنی بود که یک پسر
تنبل داشت به نام حسن .او که از تنبلی شهرۀ عام و خاص بود ،از صبح تا شب کنار تنور
دراز می کشید و می خورد و می خوابید.
مادرش دگه از دستش خسته شده بود با خودش فکر کرد چی کار کنه که پسرش دست
از تنبلی برداره وخوده تکان بته تا ای که فکری به خاطرش رسید ،بلند شد رفت به بازار
و چند تا سیب سرخ خوشمزه خرید و آمد خانه .یکی از سیب ها ره گذاشت دم تنور ،یکی
ره یک کمی دور تر وسط اتاق ،سومی ره دم در اتاق چهارمی ره روی حویلی وباآلخره ....
آخری ره گذاشت پشت دروازۀ حویلی ده کوچه.
حسن که از خواب بیدار شد .بسیار گشنه شده بود تا چشمای شه باز کد سیب های سرخ
خوش آب و رنگه دید و دهنش پر آب شد.
صدازد بوبو جان! مه سیب می خایم.
مادرش گفت :اگه سیب می خواهی ،باید جای خوته خودت برداری ،یک تکانی به خودت
بده.

حسن تنبل دست خوده دراز کد و اولین سیبه ورداشت و خورد و مزه کد کمی دست خوده
دراز کد وسیب دومی ره هم ورداشت  .خالصه همین طور خوده تا دم دروازۀ خانه رساند.
مادرش او ره نگاه می کد و دنبالش می رفت همی که حسن خواست سیبب ره که مادرش
ده کوچه گذاشته بود برداره؛ مادرش فوری دوید و دروازه ره پشت سرش بست.
رنگ از روی حسن پرید و محکم به دروازه زد و گفت :بوبو ای کارا چیست؟ دروازه ره باز
کو بابا؛ اما هر چی التماس و زاری کد ،فایده ای نداشت؛ مادرش گفت باید بری کار کنی! تا
چه وقت می خواهی ده خانه بشینی و بخوری و بخوابی؟؟؟
حسن تنبل گفت :خب الاقل یک کم خوردنی به مه بتی که از گشنگی نمیرم.
مادرش هم یک تخم مرغ و یک کمی آرد و یک کرنا ،ده خورجین گذاشت و برش گفت:
کرنا و خورجین هم از او کلمات هستن که خودت باید بری دنبال معنی شان.
حسن از ِده بیرون رفت و راه صحرا ره ده پیش گرفت .رفت و رفت تا چشمش به یک سنگ
پشت افتاد.
او ره ورداشت و گذاشت ده خورجین ،کمی که پیش رفت یک پرنده ره دید که بین شاخ
و برگ درختی گیر مانده و نمی تانه پرواز کنه .او ره هم ورداشت و گذاشت ده خورجین.
ده همی وقت بود که هوا ابری شد و حسن نگاهی به آسمان کد و گفت حاال باران شروع به
باریدن می کنه ،آن وقت تمام لباس هایشه کشید و زیرپای خود گذاشت و روی لباس های
خود شیشت ناگهان باران تندی باریدن گرفت .وقتی باران آرام شد ،حسن لباس های خوده
پوشید بدون ای که تر شده باشه؛ خالصه حسن راه افتاد و یک دفعه چشمش به یک دیو
افتاد که پیش رویش نمایان شد ،دیو با تعجب به لباس های حسن نگاه کد و گفت ببینم تو
چرا زیر ای باران تر نشدی؟
حسن تنبل گفت :مگم نمی دانی که باران نمی تانه شیطانه تر کنه؟
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دیو با تعجب گفت :یعنی تو شیطانی؟ اگه راست می گی بیا با هم زور آزمایی کنیم.
حسن گفت :زور آزمایی کنیم.
دیو سنگی از روی زمین ورداشت و گفت حاال ای سنگه با فشار دست میده می کنم،
بعد چنان فشاری داد که سنگ توته توته و پاش پاش شد.
حسن گفت ای خو چیزی نیست حاال نگاه کن ببین که مه چه کار می کنم .بعد به
عجله آرده از خورجینش کشید و فشار داد و به دیو نشان داد .دیو زیاد ترسید
و گفت :حاال بیا سنگ پرتاب کنیم و ببینیم سنگ کی دورتر می ره .آن وقت یک
سنگه ورداشت و دورخیز کد و تا آنجایی که می تانست با قدرت سنگه پرتاب
کد ،سنگ رفت و ده یک فاصله خیلی دور به زمین افتاد.
حسن گفت :ای بابا ای خو چیزی نبود حاال مره ببین ،دوباره به
عجله پرنده ره از خورجین برداشت و دورخیز کد و پرنده ره
پر داد پرنده هم نامردی نکد و چنان رفت که دیگه به چشم
نیامد.
دیوگفت نه بابا راستی ای خو شیطان اس؛ دو پای داشت
دوپای دگه هم قرض کد و فرار کد و رفت.
حسن تنبل دوباره به روان شد و رفت و رفت تا رسید به
یک قلعهء بزرگ.
پیش رفت و دروازهء قلعه را تک تک زد .ناگهان یک صدای
نخراشیده و نتراشیده از آن سو بلند شد :کیست که تک تک می
زنه؟؟؟
حسن ترسید ،ولی به روی خودش نیاورد و صدای خوده غور کد و داد زد :مه
شیطان هستم تو کی هستی؟
صدا گفت :مه پادشاه دیوها هستم.
حسن گفت :خوب به چنگم افتادی ده آسمان دنبالت می گشتم ،ده روی زمین
پیدایت کدم.
پادشاه دیوها خیلی ترسید؛ اما دم نزد و گفت :بهتره از راهی که آمدی برگردی
و بری پشت کارت ،مه حوصلۀ دردسره ندارم ،می زنم اوگارت(افگار) می کنم
هاهاهاها.
حسن تنبل گفت :اگه راست می گی بیا که زور آزمایی با هم بکنیم.
پادشاۀ دیوها گفت :درست اس.
بعد شپش خیلی بزرگی از الی دروازه بیرون فرستاد و گفت  :ببین این شپش سر

مه است!!!!
حسن تنبل گفت :ای که چیزی نیست .ای ره ببین.
آن وقت سنگ پشته از خورجین بیرون آورد و روان کد .پادشاۀ دیوها دلش لرزید و
گفت ای کیست دگه بابا .شپشش که ایقه است .خودش چی قدر خواهد بود؟؟
گفت :حاال ببین مه با ای سنگ چیکار می کنم .آن وقت سنگی ره ورداشت و خاکش کد
و فرستاد بیرون .
حسن گفت :همی؟؟ حاال ببین مه چطو از سنگ آب می گیرم.
آن وقت تخم مرغه ده دست اش فشرد و فرستاد.
پادشاه دیوها که دیگه تنش به لرزه افتاده بود ،شانس آخر را هم امتحان کد و گفت :حاال
بیا نعره بکشیم ،نعره من ای قدر وحشتناک است که تن همه به لرزه در می آید .آن
وقت نه گذاشت و نه برداشت وچنان نعره ای کشید که نزدیک بود حسن بیچاره زاره
ترق شوه؛ اما باز خوده جمع و جور کد و گفت حاال گوش کو به ای می گن نعره وحشتناک
نه او قوقولی قوقول تو ..بعد سرنی یه گرفت و چنان ده آن دمید که نزدیک بود خودش
ضعف کنه.
پادشاه دیوها هم که دگه خسته شده بود  .فرار را بر قرار ترجیح داد و رفت که رفت و تا
عمر داشت دگه پشت سرش هم نگاه نکد.
کودکای قندول :حاال بشنوین ازحسن تنبل که وارد قلعه شد و چشمش به قصر و جاه و
جاللی افتاد که نگو و نپرس.
باغی بود و وسط باغ ،قصری بود و اتاق های قصر از طال و جواهرات و غذا های خوش
مزۀ دل حسن تنبل پر بود .حال دیگه حسن تنبل ،حسن خان شده بود .خالصه حسن تنبل
چند روزی خورد و خوابید و بعد به خانه نزد مادرش رفت دست مادرش را گرفت و با
خودش آورد که بیا و ببین پسر نا الیقت چه جاه و جاللی پیدا کده .مادرش هم که دید
پسرش به نان و نوایی رسیده ،آستین ها ره باال زد و پسر ره به زودی زن داد و همگی
سالیان سال ده کنار هم خوش و خوب و خرم زندگی کدن .رسیدیم به پایان داستان بازم
به قول روایت های قدیمی خودما ،قصهء ما به سر رسید و زاغ به خانه اش نرسید.
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اطفال نازنین! این بار سهراب به سلسه سفر های
خویش به والیت غور سفر نموده و معلومات دلچسپی
را جمع آوری نموده است .بیایید که باهم یکجا مطالعه
نماییم.

سفر های سهراب
غور
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ترتیب کننده :فاطمه بره کی

والیت غور از جملۀ مناطق مرکزى افغانستان بوده؛ درحدود  ٤٨٠کيلو مترى کابل واقع شده و
با واليات هرات ،بادغيس ،فارياب،سرپُل ،باميان ،ارزگان ،هلمند و فراه سرحد دارد.
تمام مناطق اين والیت به علت کوهستانى بودن آن ،دارای موسم يکسان نيست.برخی مناطق
نهایت سرد ،بعضی مناطق اش نسبتاً معتدل و قسمتی گرم هم می باشد.
ولسوالى ها:
واليت غور داراى ده واحد ادارى (ولسوالی) بوده و مرکز آن شهر چغچران است.
ولسوالى هاى آن را تیوره ،تولک ،ساغر ،پسابند ،دولینه ،شهرک ،دولتیار ،چهار سده و لعل
وسر جنگل تشکيل مي دهد.
بسیاری از باشندگان واليت غور به زبان درى گپ می زنند و در کنار آن مردم لعل و سرجنگل
که با واليت باميان همسرحد است به زبان هزارگى صحبت مى نمايند.
آب بند ها:
در غور ,بند آب وجود ندارد ،اما سه درياى مشهور به نام هاى هريرود ،فراه رود و مرغاب از
آن ميگذرد.
قرار است که يک بند بزرگ آب در منطقۀ گرماب مربوط چغچران باالی درياى هريرود
ساخته شود که نه تنها مشکل بى برقى را حل خواهد کرد ،بلکه هزاران هکتار زمين نيز آبيارى
خواهد شد.
آبدات تاریخی :
منار جام در  ٦٠کیلو متری شمالشرق ولسوالی شهرک در قریۀ موسوم به جام موقعيت دارد.

اين منار از سوی يونسکو یعنی سازمان فرهنگى جهان ،منحيث يکى از آثارجهانی
شناخته شده است.
منار جام در زمان سلطنت غياث الدين غورى در سال  ١٢٠٢ميالدى یعنی دورۀ
غورى ها ساخته شده است که بعد از منار قطب دهلى (هندوستان) ،دومين منار از لحاظ
بزرگى و معمارى قديمه بوده و از جمله شاهکارهاى کم یاب جهان محسوب مي شود.
همچنان آثار تاريخى به دست آمده از منطقۀ كشک کهنه درولسوالى دولت يار واليت
غور ،دورۀ بودايى ها (قرون ٥-٢ميالدى) را انعکاس مي دهد.
كشک بهار نيز ساحۀ تاريخى درولسوالى دولتيار است و آثار به دست آمده از جمله
ظروف گلى ،قدامت سه هزارسال پیش از اسالم را نشان ميدهد.
قلعۀ ضحاک نيز يکى از مناطق تاريخى در حومۀ شهر چغچران است که گفته ميشود
قدامت آن ،نظر به آثار به دست آمده ،به هفت هزار سال قبل بر ميگردد.
قرار بررسى رياست اطالعات و فرهنگ غور ،حدود يکصد محل تاريخى در غور ثبت
شده؛ اما نياز است که کار بيش ترى صورت گيرد تا همه مناطق تاريخى تثبيت شوند.
در واليت غور بيش از  ٨٠٠مکتب وجود دارد که  ١٨٠باب آن دخترانه  ١٥ ،باب
مختلط و بقيه ذکور مى باشد.
صنعت:
صنايع دستى در واليت غور مطلق مخصوص زنان است.
آنها با دستان ظريف خود قالين ،گليم ،نمد ،برک و چپک را که از پشم بز و گوسفند ساخته
مي شود ،تهيه مي کنند.
زنان غور در دوختن لباس هاى محلى مانند پيراهن ،چپن ،چادر و کاله زنانه و مردانه از
گالباتون و نخ نيز مهارت دارند.
زراعت:
غور یکی از والیات زراعتى بوده و بيش تر اقتصاد مردم آنرا زراعت تشکيل مي دهد.
عمده ترین محصوالت زراعتی آن شامل گندم ،جو ،جواری ،کچالو ،پیاز و میوۀ خشک آن
چهارمغز و حبوبات مانند باقلىُ ،مشنگ ،لوبيا وماش می باشد.
مالداری نیز یکی از مواردی است که مردم از طریق آن زندگی مى کنند ومحصوالت حیوانی
آن را قروت ،پشم وپوست تشکيل ميدهد.
ورزش:
ورزش در واليت غور در يک دهۀ اخير رشد قابل مالحظه اى نموده و اکنون  ٢٠فدراسيون
ورزشى دراين واليت فعاليت دارد.
بازى کرکت از سه سال بدينسو در غور نيز رايج شده است؛ اما بُزکشى و بازى عنعنوى از
گذشته هاى دور بدينسو در آن واليت وجود دارد و در محافل خوشى و روز هاى ملى
بازى می شود.
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کاغذ و قلمرنگه

سالم مانده نباشی!
پنسل های نقاشی
سبز و زرد و نارنجی
سرخ و سفید و ماشی

بیا که کنیم نقاشی!
یک آسمان فیروزه
یک کشت سبز یک چوپان
ده پایش اس خو یک موزه

اورانوس جان متعلم صنف اول
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بیا که کنیم نقاشی!
یک طاووس رنگارنگ
یک گنجشک نارنجی
شیشته ده روی یک سنگ

سبز و زرد و نارنجی
سرخ و سفید و ماشی

بهیر

جا
ن متع

ل

مص
ن
ف
ن

ر

سری

سالم مانده نباشی!
پنسل های نقاشی

سبز و زرد و نارنجی
سرخ و سفید و ماشی

نظیفه

بیا که کنیم نقاشی!
پیران مادر جانه
بکشیم ده پیرانش
مروارید و مرجانه
بکشیم در پیرانش
مروارید و مرجانه

اطفال عزیز! رسامیهای مقبول خود را به
ما روان کنید تا در اینجا به چاپ برسد.

صن

ف ششم
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بیا که کنیم نقاشی!
چشم های پدر جانه
ده چشم های پدر جان
لبخند مادر جانه

سبز و زرد و نارنجی
سرخ و سفید و ماشی

حکیمی
م
ت
ع
ل
م

شازیه جان حکیمی

سالم مانده نباشی!
پنسل های نقاشی

سبز و زرد و نارنجی
سرخ و سفید و ماشی

ناک
19

ناک ﻣﯿﻮﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﺯﺭﺩ ﺭﻧﮓ ،ﺁﺑ ﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺨﺮﻭﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ مزۀ ﺧﻮﺵ ﻭ خوشبو ﺍﺳﺖ .ناک ﺭﺍ
ﺷﺎﻩ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﻢ ﻣﯽ گویند .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ناک مزه ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﺵ ﺗﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ  .ﺍﯾﻦ
ﻣﯿﻮﻩ ﺣﺎﻭﯼ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ سی و ای ,کلسیم ،آهن و مگنیزیم است.
ﭼﻮﻥ ناک ﻣﯿﻮﻩ ﺍﯼ ﺁﺑ ﺪﺍﺭ ﻭ ﺣﺎﻭﯼ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ سی می باشد .پس ﺩﺭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ  .ﯾﮑﯽ
ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺹ ناک ﻣﻠﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ناک ﺯﯾﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﺑﺪﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ناک:
ناک ﺍﺳﺘﻔﺎﺩۀ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ناک ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩۀ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ
گیرد:
 -1ﻣﯿﻮﻩ؛
 -2ﺑﺮﮒ؛
 -3ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺖ ﺁﻥ.
ناک ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ به ﺼﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ ﯾﺎ ﭘﺨﺘﻪ به شکل مربا نیز ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩ.
ناک ﻣﯿﻮﻩ ﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﮔﻮﺍﺭﺍ ﻭ ﭘﺮﺁﺏ ﺍﺳﺖ .ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ کوشش ﮐﻨﻨﺪ  1ﺗﺎ  2دانه ناک ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  1گیالس ﺁﺏ شیرگرم ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻠﯿﻦ ﺁﻥ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ شود..
ناک ﻣﯿﻮﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺑﺪﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ناک ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺭﯾﺰه ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻫﺴﺘۀ ﺁﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ
ﺳﻠﻮﻟﺰﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ،ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺩه ﺭﺍ ﭘﺎﮎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﺭﺍ ﺩﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻀﻢ ﭘﻮﺳﺖ ناک ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪۀ ﺿﻌﯿﻔ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻥ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﻭ ﻫﻀﻢ ﺁﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ناک
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ناک ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺴﺎﺱ ﺍﯾﺠﺎﺩ باد معده دردی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اولین ها
اولين مالئکه ای كه آدم علیه سالم را سجده نمود ،اسرافيلعلیه سالم بود.
اولين خانه ای كه در اين جهان بنا نهاده شد ،خانه كعبه است.
اولین كسی كه زره ساخت ،حضرت داوود علیه سالم بود.
اولین كسی كه توبه كرد ،حضرت آدم علیه سالم بود.
اولین پیامبری كه خیاطی كرد ،حضرت ادریس علیه سالم بود.
اولین طفلی كه شش ماهه به دنیا آمد وزنده ماند ،حضرت یحیی علیه سالم بود.
اولین سوره ای كه ترجمه شد«،سورۀ حمد» بود.
20
اولین زنی که به اسالم مشرف شد ،بی بی خدیجۀ کبرا بود.
اولین طفل ،مسلمان حضرت علی رضی اهلل عنه بود.
اولین مردیکه اسالم آورد ،ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه بود.
اولین شهدای اسالم ،یاسر و سمیه بودن.
اولین سورۀ که به پیامبر صلی اهلل علیه وسلم نازل شد ،سوره علق
(اقرا باسم) بود.
اولين مسجد در اسالم ،مسجد قبا است.
اولین مؤذن اسالم ،حضرت بالل(رض) بود.

ښوونځی
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ګرانو ماشومانو! د کودک مجلې په دې ګڼه کې مو بیا هم تاسو
ته یو په زړه پورې او غوره کیسه راوړې ده ،چې ستاسو به ډیره
خوښه شي ،کیسه ولولئ او خپلو ټولیکوالو ته یې هم وکړئ!
پخوا زمانه کې ماشومانو په یوه ښوونځۍ کې درس لوسته ،یوه ورځ
ماشومان سره را ټول شول او و یې ویل :ګورئ سره ددې چې دا معلم مو
په خپل کار کې ښه استاد دی؛ خو موږ ته ښه درس نه را کوي او موږ ته
رښتیا نه وایي ،نو راځئ چې په یوه ښه فرصت کې یې ددې کار جزا ور
کړو.
یوه ورځ د یوه شاګرد مور استاد ته په پتنوس کې پلو ،کباب کړی چرګ
او د لیمو یو بوتل شربت ډالۍ را وړه.
معلم خوشحاله شو ،دوه نفره شاګردانو ته یې غږ و کړ او ورته و یې
ویل :دا چرګ او بوتل زما کور ته یوسئ او ښځې ته مې ور کړئ،
مګر ډیر پام به کوئ ،چې د چرګ له مخ نه دستمال لیرې نه شي،
چې چرګ به والوزي او په بوتل هم څوک

ژبه و نه وهي ،چې په زهرو ککړ دی.
شاګردانو پتنوس واخیسته او بیرون الړل ،له ځان سره یې وویل ،همدا ښه
فرصت دی ،چې خپل معلم را ويښ کړو.
هلکانو چرګ و خوړ او شربت یې هم نوش جان کړ او خالي کاسې یې د
معلم کور ته یوړې؛ کله چې معلم د غرمې ډوډۍ وخت کې خپل کور ته
الړ ،خپلې ښځې ته یې وویل ،چې همغه ډوډۍ راوړي ،ښځې یې ورته وویل،
چې کومه ډوډۍ؛ هلکانو خو خالي کاسې او بوتل کور ته را وړل.
معلم په قهر مکتب ته الړ او له هغو دو شاګردانو یې پوښتنه و کړه ،چې چرګ
او شربت څه شو؟
هلکانو وویل :معلم صاحب تا موږ ته وویل چې پام کوئ دستمال د چرګ له
مخ نه لیرې نه کړو چې چرګ به وا لوزي ،موږ ډیر پام و کړ؛ خو په الره ډیر
تېز باد ګیر کړو او دستمال باد یووړ او چرګ هم والوته ،موږ هم چې و کتل،
نور تا سره نه شو مخامخ کیدلی ،چې څه ځواب در کړو ،نو همغه د زهرو بوتل
مو و څښه ،څو مړه شو مګر مړه نه شو.
معلم له څو دقیقې چوپتیا وروسته وویل :تاسو ماته لوی درس را کړ ،ای کاش
تاسو ته مې رښتیا ویلي وای ،قول در کوم ،چې خپل عادت بدل کړم او همغسې
یې بیا و کړل.
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سرگرمی
سنجاب را کمک
کنید تا غله ها را
جمع آوری کند
و به خانه خود که
در درخت است
انتقال دهد.
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نقطهها را به هم وصل
کرده ،سپس رنگه نمایید!

کودکان دوستداشتنی! برای تصویر باال یک داستان بنویسید و برای ما روان کنید!
به بهترین داستان جایزه اهدا خواهد شد.
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نونهاالن و آینده سازان کشور
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فکاهی ها
معلم

معلم تاریخ خطاب به دانش آموزی گفت :بچیم تو
چقدر کثیف هستی ،چند روز است که حمام نرفته
ای؟
شاگرد گفت :معلم صاحب از وقتی که شما گفتین
که امیر کبیره ده حمام کشتن.

27
بایسکل

پدر :پسرم! به تو قول نداده بودم که اگه
کامیاب شوی ،برت یک بایسکل بخرم؟
پس چرا کامیاب نشدی؟ تو ده یک سال
گذشته ،چه می کدی؟
پسر :پدرجان! بایسکل سواری ره یاد می
گرفتم.

شاگرد دروغ گو

ه برو پت شو که
خود میگه او بچ
ر کالن به نواسه
روازه را می زنه.
پد
علمت آمده زنگ د
م
ر
س
زه
ی؟ نواسه میگه
پشت دروا
گلی ره به آب داد
به خیالم باز کدام
فتیم که شما فوت
که مه ده مکتب گ
ن شما پت شوین
بری
کدین.

صدای پدر

درتیلفون مکتب زن
گ آمد و مدیر گوشی ره برداشت
مدیر :بفرمایید!
صدا :آقای مدیر،
پسرم امروز نمی تانه به مکتب بیایه
مدیر :شما کی هستین؟
صدا :مه پدرم هستم!

؟
کودکای نازنین !
تصاویر را با نام های آنها وصل نمایید تا از این طریق با وسایل مورد نیاز زندگی آشنا شوید؛ در
صورتی که با آنها بلد نیستید از پدرجان و مادر جان تان کمک بخواهید تا تصاویر را برای تان معرفی
کند.

تلفون

ترازو

بیک دپلومات

موس کمپیوتر

تایر موتر

ساعت زنگ
دار
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روباه و
گنجشک
ارسالی :اعجاز احمد متعلم صنف پنجم

29

ده یك جنگل كوچك و دور افتاده حیوانات زیادی زندگی
میكدن .گنجشک به تازگی دو تا چوچهء کوچکشه از تخم بیرون آورده
بود و از آن ها به خوبی نگهداری میكد .روزها به اطراف جنگل میرفت تا
بری شان غذا پیدا كنه و بیاوره؛ اما چند روز بود كه یک روباه مكار پیدا شده بود و
دور و بر گنجشكها می گشت .روزی از روزها كه مادرگنجشكک ها میخواست
دنبال غذا بره دید كه روباه بد جنس پایین درخت آنها نشسته و تیز تیز به بچههایش
نگاه میكنه .با خودش گفت ای روباه دوباره آمده تا چوچههایمه بخوره ...به همی
خاطر پشیمان شد و برگشت خانه و از بچههایش مراقبت كد .گنجشكهای كوچک
خیلی گشنه بودن و مادرشان حتما باید میرفت به جنگل تا غذا تهیه كنه؛ ولی
روباهء مكار كه فكر میكد از همه زرنگتر و مكارتراس چهارچشمیمراقب چوچهها
بود تا ده یك فرصتی آنها ره یک لقمهء چرب كنه .گنجشك فكری كد و با خودش
گفت :ای روباه بدجنس! دیگه نمیگذارم بچههایمه بخوری و با خودش گفت حاال
مه چطوری خانه و بچههایمه تنها بگذارم و بروم ...هموتو كه با خودش صحبت
میكد ،ناگهان فكری به ذهنش رسید و بعد رفت نزدیك روباه و گفت:
سالم روباهء عزیز! روباه گفت :سالم گنجشك مهربان از اینجه تیر می
شدم ،گفتم یك سری به شماها بزنم .گنجشك گفت :وای چقدر كار
خوبی كدی .روباه عزیز دوست خوبم! مه باید بروم و بری
بچههایم غذا بیاورم ،تو میتانی

از آن ها مراقبت كنی تا مه برگردم.
روباه گفت :بله حتما مه خیلی خوب از آنها مراقبت میكنم .برو خیالت راحت باشه.
گنجشك گفت :روباه عزیز! برعكس صحبتهایی كه دربارهات میكنن ،تو چقدر مهربانی؛
ولی مه به همه میگم كه تو با وجود مریضیات از بچههای مه نگهداری كدی.
روباه گفت :چی؟ چی گفتی ...كدام مریضی؟
گنجشك گفت :آخر دیدم رنگت خیلی پریده و زرد شده .مه شنیدیم ده جنگل بیماریای
شیوع پیدا كده كه كشنده اس و اولین نشانهاش رنگ پریدگی اس .روباه با شنیدن این
حرف گنجشك ده گوشهای نشست و گفت :یعنی مره آن مریضی گرفته ،چه چیزی
بخورم تا خوب شوم؟ گنجشك گفت :تنها دارویش نوشیدن یك جرعه از آبی است كه از
قلهء كوه پس از آب شدن برفها بیایه .روباه راهی شد به سمت كوهستان و چند روز بعد
هم خبر رسید كه مرده اس .گنجشكها و دیگه حیوانات هم از دست آزارهای روباه راحت
شدن و به زندگیشان ادامه دادن و گنجشك هم خوشحال بود از ای كه حیلهگرتر از روباه
است.
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اولین روز مکتب
اولین روز مکتب بازگرد

کودکی ها شاد و خندان باز گرد
باز گرد ،ای خاطرات کودکی
بر سوار اسب های چوبکی
خاطرات کودکی زیباترند

یادگاران کهن پر معنا ترند

درس های سال اول ساده بود
آب را بابا به نازو داده بود

درس پند آموز ،روباه و خروس
روباهءمکار و دزد و چاپلوس
روز مهمانی مینا خانم است

سفره پر از بوی نان گندم است
کاکلی گنجشککی باهوش بود
فیل نادانی ،برایش موش بود
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با وجود سوز و سرمای شدید

هم صنفی های من یادم کنید

گرمی دستانمان از آه بود

هم صنفی های درد و رنج و کار

نازو پیراهن از تن می درید

باز هم در کوچه فریادم کنید

برگ دفترها به رنگ کاه بود

بچه های جامه های وصله دار
کاش هرگز زنگ تفریحی نبود
جمع بودن بود و تفریقی نبود

کاش می شد باز کوچک می شدیم
الاقل یک روز کودک می شدیم
یاد آن آموزگار ساده پوش

یاد آن گچها که بودش روی دوش
ای معلم نام و هم یادت به خیر
یاد درس آب و بابایت به خیر
ای مکتبی ترین احساس من

بازگرد این مشقها را خط بزن

چشم های خود را فدای کمپیوتر نسازید!
گرفته شده از صفحه انترنتی تکنالوژی و فنی آوری های جدید

به نظر می رسد با زیاد شدن استفادۀ کمپیوتر در محل های کار و حتی در خانه
ها تعداد کسانیکه از مشکالت چشمی و بینایی ( )CVSیا به عبارتی «Computer Vision
 »Syndromeرنج می برند رو به افزایش باشد.

مهم ترین نشانه های  CVSعبارتند از:

خستگی چشم ،خشکی چشم ،سوزش ،اشک ریزی و تاری دید ،همچنین ممکن است سبب درد در گردن

و شانه ها نیز شود.

به طورکلی می توان گفت  CVSمجموعه ای از عالئم چشمی و بینایی است که بر اثر کار با کمپیوتر ایجاد
می شوند .تقریبا از هر چهار نفر یک نفر آن هاییکه زیاد با کمپیوتر کار می کنند گرفتار این عالئم هستند.

یکی از مهمترین دالیل خشکی و سوزش چشم هنگام کار با کامپیوتر کاهش میزان پلک زدن است .این
مسأله به خاطر خیره شدن به صفحهء مانیتور و تمرکز بر روی موضوع کار سبب می شود تا پلک ها مدت

بیشتری باز بمانند و در نتیجه اشک روی سطح چشم سریع تر تبخیر (تبدیل شدن به بخار) می شود.

نکات مهم در هنگام کار با کمپیوتر:

همه افرادی که با کمپیوتر کار می کنند باید پس از مدتی به نقطه ای دور نگاه کنند تا چشمان شان دچار

خستگی نشود.

در ضمن جهت انجام کار با کمپیوتر ،وجود نور کافی الزم و ضروری است و استفادۀ دراز مدت از کمپیوتر 32

سبب خستگی و تحریک چشم شده و ممکن است باعث سر درد شود.

جهت جلوگیری از عوارض باال سعی کنید به طور ارادی پلک بزنید ،مرکز مانیتور باید حدود  10تا 20

سانتی متر پایین تر چشمان شما باشد ،مانیتور خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا روشنایی اتاق به آن

نتابد؛ هم چنان هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید گردن خود را راست نگه داشته و شانه را عقب بکشید .در
ضمن باید صفحهء کلید و سطح کار متحرک قابل تنظیم باشد و حرکات دست در محدودۀ طبیعی باشد یعنی

مچ دست ها صاف باشد و دست به طرف داخل و خارج خم نباشد.

مواظب باشیم وقتی می خواهیم از روی صفحه ای ،تایپ کنیم باید آن صفحه در ارتفاع مانیتور و درست
در کنار آن باشد تا با حرکات کم تری بتوانیم هردو را هم زمان مشاهده نماییم .استفاده کننده باید در خانه
و محل کار ورزش ها و تمرین های الزم را انجام دهد .استفاده کننده نباید به طور دوامدار پشت دستگاه

بنشیند و باید هر چند مدت یک بار قدم بزند و به فاصلهء دور نگاه کند.

والدین گرامی و استادان محترم وجیبه شما است تا از استفاده دوامدار و بیش از حد اطفال از کمپیوتر،
تلویزیون و مبایل جلوگیری نموده و اطفال از اضرار یادشده به دور نگهدارید تا باشد اطفال صحتمند و با

استعداد تقدیم جامعه نماییم.

متلها
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ترتیب کننده :فاطمه بره کی

دانستن میراث های فرهنگی ،از جمله ضرب المثل ها و متل ها ،کودکان را یاری می
رسانه تا با یك جملهء كوتاه ،مفهوم بزرگی ره دریابن و یا خود آن را ارایه نماین.
متل از گونه های بسیار رایج ادبیات کودکان به شکل آهنگین همراه با بازی است که
مناسب برای گروهء سنی خوردسال؛ می باشه .متل و ترانه ،شعر و روایت ،داستانی را به
یک دیگه پیوند می دهند .متل ها از وجود ادبیات شفاهی در دوران کهن خبر می دهند.
در ساخت متل ،ادبیات و بازی با هم در آمیخته و روایتی دلنشین به وجود آورده اند.
متل ها ،بیان کوتاه و سادۀ ماجراهایی است که به دنبال هم می آیند .بیش تر متل ها وزن
و گاهی قافیه دارن و بعضی از کلمه ها و جمله ها در آن ها تکرار می شون .متل ،کودکان
خوردسال را سرگرم می کند و به آن ها نظم فکری می آموزد و آن ها را با تجربه های
تازه آشنا می کنه .متل های روزگاران کهن چون الالیی ها ،سرایندگان شناخته شده
ندارند و بعضی ازسرایندگان متل های جدید از متل های قدیم الهام گرفته اند و متل های
نو پدید آورده اند(.فرهنگنامه کودکان ونوجوانان ،ش  ،2ص )165
متل ها نوعی از گونه های ادبیات عامیانه و یا مردمی به شمار می رون که در گذر تاریخ
و دگرگونی اوضاع و احوال اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی هیچگاه ارزش و جایگاهء خود را
از دست نداده و همیشه لذت بخش و شادی آفرین بوده اند.
آنچه سبب ماندگاری این متل ها در طول تاریخ شده ،آهنگین و بازی گونه بودن آن
هاست.
متل ها به دلیل آهنگین بودن و تکرار کنشها در ذهن ،ماندگاری دارن و به راحتی به
خاطر سپرده می شوند؛ یکی از خصوصیات برجسته در متل ها کنش های حرکتی است
که در جان بخشیدن به تصویرسازی کودکانه در شعر کودک مؤثر است .به عنوان مثال
در متل «دویدم و دویدم» تصاویری است که با این دویدم و دویدم آغاز می شوه و سپس
آن را به سمت داستان وارگی و نمایش پیش می برد.
نمونه ای از متل منظوم دویدم و دویدم:
دویدم و دویدم
سرکوهی رسیدم
دو تا خانمه دیدم
یکیش به من نان داد
یکیش به من آب داد
نانه خودم خوردم

آبه دادم به زمین
زمین به من علف داد
علفه دادم به بزک
بزک به من شیر داد
شیره دادم به نانوا
نانوا به من آتش داد
آتشه دادم به زرگر
زرگر به من قیچی داد
قیچی ره دادم به خیاط
خیاط به من قبا داد
قبا ره دادم به بابا
بابا به من خرما داد
یکیشه خودم خوردم
یکیش افتاد بزمین
گفتم :بابا خرما بده!
زد در کالم ،افتاد درباغچه .
رفتم کالمه بیارم ،آتش به پنبه افتاد
سگ به شکمبه افتاد
گربه به دمبه افتاد
در طول روایت متل؛ راوی در خیال خود به جاهای متعدد سر می زنه و در سفر خود به
نوعی شناخت یا نتیجه گیری می رسه.
در این روایت ،داد و ستد در گذشته به خوبی به تصویر کشیده شده است؛ همچنین استفاده
از لغاتی ساده متناسب با دایرۀ واژگانی کودکان و تکرار عمل ها از خصوصیات بارز این متل
می باشد .اشاره به مشاغل و حرفه ها و در نهایت اشاره به چرخهء طبیعت که برای روند
زیستن ادامه دارد ،یکی دیگر از موارد استفاده شده در این متل می باشه.
در متل دویدم و دویدم ویژگی های گوینده ناشناخته است و دربارۀ این که دختر است یا
پسر ،چند سال داره و در کجا زندگی می کنه ،آگاهی داده نمی شود .خواننده یا شنونده تنها
می داند که یک کودک روایت گر متل است( .تاریخ ادبیات کودکان ایران  ،ش  ، 1ص )56
در این متل ،کنش ها و آواها تکرار می شون .درون مایه این متل از تالش و کار و داد و ستد
در زندگی اجتماعی حکایت می کند.
در نتیجه باید گفت :تکرار کنشها در متل ها ،سبب ماندگاری بیش تر در ذهن خواننده و
شنونده می شود .استفاده از لغات رایج در شعر کودکان از جمله علف ،بز ،باغچه و استفاده
از افعال ساده حرکتی دویدن ،رسیدن و همچنین فعل دادن و واژه آرایی حرف د و آشنایی
با حرفه ها و ابزارها از خصوصیات بارز در متل دویدم و دویدم می باشه.
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درباره حدیث چی

میدانید؟؟

اطفال نازنین آیا میدانید حدیث چی را می گویند؟؟
ما مسلمان ها عقیده بر این داریم که قرآنکریم ،به مثابه قانون اساسی اسالم،
بیشتر کلیات را بیان کرده است یعنی به موضوعات مهم اشاره نموده است و
شرح و جزیات را به روایات یعنی حدیث واگذار کرده است .از اینرو روایات
یا حدیث ،پس از قرآنکریم مهمترین منبع شناخت دین اسالم به شمار میآید.
حدیث در لغت به معنی نو و جدید است و در اصطالح به معنی گفتار ،کردار و
تقریر حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم می باشد.
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احادیث مختصر از پیامبر بزرگ اسالم

گرفته شده از صفحه انترنی عقیده؛ کتاب هفصدحدیث مختصر از صحیح بخاری

• خداوند جل جالله نود و نه اسم دارد ،یعنی یکی کمتر از صد؛ هر کس که آن
ها را حفظ نماید به بهشت می رود.
• از نشانه های قیامت ،کم شدن علم است.
• آتش دشمن شماست ،پس هرگاه خواستید بخوابید ،آن را خاموش کنید.
• شما برای رسیدن به فرمانروایی و حکمرانی تالش می کنید؛ ولی روز قیامت
باعث ندامت و پشیمانی شما خواهد شد.
• بعد از من تبعیض های زیادی خواهید دید ،پس صبر کنید.
• اعمال به نیت ها بستگی دارد.
• از گمان بد اجتناب کنید زیرا گمان بد ،بدترین دروغ است.

چـیــســــــتان
دوستان گرامی :طوریکه همۀ ما و شما میدانیم ،کودکان به چیستان و چیستان گفتن عالقه مند
هستند و دوست دارند؛ چیستان ها را یاد بگیرند و آنها را برای دوستان و خانوادۀ خود تعریف
کنند .چیستان کمک میکنه تا کودکان خوب گوش بدهند .اگر شنیداری قوی نداشته باشند .نکته
اساسی چیستان را از دست میدهند و نمیتوانند جواب را پیدا کنند.
چیستان گفتن و چیستان شنیدن قوۀ تجسس را در کودک باال برده ،استرس را کاهش میدهد و
اطفال احساس بهتری میکنند.

م ی نو
گز آب ن
آن كدام حیوانی است كه هر
آن چیست
است؟

شد ؟

که هم در دهان است و هم از نام های دخترانه

شهرش سرخ است مردمش سیاه؟
وان است که از هر طرفش نگاه کنی آدم را
کدام حی
می درد؟

کدام یک از پرنده ها پر داره؛ ا ّما پرواز نمی کنه؟

مینا -تربوز  -گرگ  -شتر مرغ  -موش کانگرویی

36

اطفال با هوش
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اطفال دوست داشتنی! در این شماره یک
پسرک با استعداد را به شما معرفی می
کنیم.
این پسر سید صدرالدین نام دارد و از
قریهء فازل بیگ (چهاردهی) والیت کابل
می باشد.
صدرالدین جان پسر باهوش هست و
صنف چهارم مکتب می باشد او همراه
خواهر و برادر های خود در درس های
مکتب نیز کمک میکند در پهلوی درس
های مکتب خود به درس های دینی به
خصوص قرآن شریف خواندن زیاد عالقه
دارد و تا سپاره چهارم قرآن کریم را آموخته است و در برنامه
های کمپیوتر نیز بلدیت پیدا کرده است.
او می گوید که معلم های خود را زیاد دوست دارم آنها باالی ما
زیاد کوشش میکند تا درس های خود را یاد بگیریم .صدرالدین
جان زیاد عالقه دارد که به کشور های خارج سفر کند و میگوید
که کوشش مکینم تا زیاد درس بخوانم و در آینده یک داکتر شوم
تا به فامیل و مردم خود خدمت کنم.
به امید موفقیت های هرچه بیش تر صدرالدین جان در تمام
عرصه های زندگی اش در آینده.

رنگه کنید!
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اعضای حواس پنجگانه انسان را
در صفحه بعدی پیدا کنید.
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مثال:

ن
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د

نام چوچهها 
ی
حیوانات را در زیر
اعداد بنویس!
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بیایید رسامی کنیم!

آموزش رسامی

آموزش رسامی گل
سوم

دوم

اول
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پنجم

چهارم

آموزش رسامی گوسفند
دوم

چهارم

اول

سوم
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ششم

پنجم
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