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بد می شود اخالق آدممن توی این فکرم که گاهی 
تمرین کنم هرروز، کم کماخالق خوش را می توانم

باید کمی مثل تو باشم
خوب و بزرگ و آسمانی
توی دلم باید بکارم
گل های سرخ مهربانی

با دشمنان حتی بخندم
مانند یک آئینه باشمبا دوستان، صاف و صمیمیمثل خودت بی کینه باشم

مثل تمام دوست هایتخوب است از چیزی نترسم
هرکار از دستم بیاید
من می کنم حتمًا برایت

تو اولین و آخرینیمثل تو بودن کار سختی است
پیغمبر خوب خدایی
چون توی دنیا بهترینی

 با الهام از دعای
چهارم صحیفه سجادیه

1
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3
4
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اولین
 و آخرین

خیلی خوب است که آدم خدایی مثل شما داشته باشد که 

همیشه با خوبی های گاه و بیگاهش آدم را غافلگیر می کند.

مثال همین باران و برفی  که  فرستادی ودر اوج نا امیدی 
مردم را خوشحال کرد.

من از این اخالقت خوشم می آید ، اینجور وقت ها تازه 

می فهمم چرا گاهی ما را سختی می دهی تا قدر بودنت را 

بدانیم و شکر گزار نعمت هایت باشیم.

می خواهم این جمله را بزرگ و با رنگ قرمز بنویسم :
بیاییم همه مثل

خدایی که من دوستش دارم همه را با خوبی هایمان 
غافلگیر کنیم.

از تو ممنونم
بار خدایا از تو ممنونم که گاهی با 

بخشیدن نعمت هایت ما را شکر گزار 

خود کرده ای و گاهی با دریغ آنها ما را 
قدر شناس خود می کنی.

خدایا از تو ممنونم که هر چه می کنی 
درسی برای زندگی ست.

بارالهابه من بیاموز در فراوانی 

نعمت هایت صرفه جویی را ازیاد نبرم و 

در کم شدن نعمت ها شکرگزاری را....
آمین یا رب العالمین

خدای عزیز سالم

تصویرساز: فائزه محمدزادگان
شاعر: زهرا داوری
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حضرت زهرا )س( دختر پیامبر عزیز ما است 
که این روزها ایام شهادت ایشان است.

پیامبر عزیز ما دخترشان را خیلی دوست 
داشتند و همیشه به ایشان توجه می کردند.

ما هم این روزها را به شما تسلیت می گوییم.



2

نویسنده: الهام صالح

سالم دوست جون هاي 
خبر هست. خورشید کفشدوزك یك عالمه توي ایستگاه نقاشي کفشدوزك! امروز 

هست تا چاپشون کنه.نقاشی های قشنگتون کنید.کفشدوزك منتظر توی نمایشگاه ما شرکت کفشدوزك ارسال کنید تا بکشید و سریع برای رو بردارین و نقاشی هم مدادرنگی هاتون راه بندازن. پس شما هم یك نمایشگاه نقاشي بیاره. آخه قراره همه با فشفشه و برف شادي قطارند تا بیاد و براشون و مدادرنگي ها منتظر و کارخانه ها هستند و گل هست، ماشین هست، درخت و ابر 

کله کوك کاغذ های رنگی را که می خواست پیدا کرد 

و خرید، اما کله پوك فراموش کرد که مداد طالیی 

می خواسته است. کله پوك فقط به جعبه بزرگی که 

پوکی و کوکی با هم بلند کرده بودند و با هم آن 

را می بردند فکر می کرد. کله پوك با خودش فکر 

می کرد که توی آن جعبه چه چیزی بود که پوکی 

و کوکی نمی خواستند او و کله کوك با خبر شوند.  

جعبه خیلی بزرگ بود و کله پوك هرچه فکر 

می کرد نمی توانست حدس بزند که توی جعبه 

چیست؟ او به هرچیزی فکر کرد. با خودش فکر 

کرد شاید آن ها یك عالمه خوراکی های خوشمزه 

خریده اند و آن جعبه پر از خوراکی های خوشمزه 

است که کوکی و پوکی می خواهند تنهایی 

بخورند. حتماً آن خوراکی ها خیلی خوشمزه 

است. و بعد از دست کوکی و پوکی ناراحت 

می شد و با خودش فکر می کرد حتماً بعد از 

خوردن این همه خوراکی دل درد می شوند. من 

که اصالً ناراحت نمی شوم. می خواستند این همه 

خوراکی را تنها نخورند. 

آن روز بعدازظهر کله پوك 

نمی توانست تکالیفش را انجام دهد. او 

فقط به جعبه بزرگ فکر می کرد. او با 

خودش فکر کرد که به خانه پوکی زنگ 

بزند و با او صحبت کند تا ببیند قضیه جعبه 

به این بزرگی چیست. کله پوك به خانه 

پوکی زنگ زد، ولی پوکی تلفن را جواب 

نداد. بعد به خانه کوکی زنگ زد و او هم 

تلفنش را جواب نداد. کله پوك بیشتر به 

فکر فرو رفت. او با خودش گفت: موضوع 

خیلی جدی است وکوکی و پوکی اصالً 

نمی خواهند کسی از کارشان سر در بیاورد. 

بعد با خودش فکر کرد شاید آن ها همه 

خوراکی ها را تنهایی خورده  اند و االن آنقدر 

دل دردشان شدید شده که به بیمارستان 
رفته اند. 

3

ماجراهای

   لکه  پوک  و لکه  کوک
ی  تــو

جعبه بزرگ

 محمد علی جاللی
6ساله از تهران

 مهرداد رمضانی
از دبستان درخشان

 رضا پوریایی
از دبستان درخشان

 جواد عرفانیان
از دبستان درخشان
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کله کوك و کله پوك می خواستند لوازم تحریر بخرند، آن ها از پوکی و کوکی خواستند که همراهشان برای خرید بروند، ولی کوکی وپوکی 

قبول نکردند. کوکی و پوکی گفتند که خرید ندارند و می خواهند به خانه هایشان بروند. کله پوك و کله کوك با آن ها خداحافظی کردند و 

به خیابان رفتند تا خرید کنند. کله کوك به چند برگه مقوای رنگی نیاز داشت، اما رنگ های مورد عالقه او را مغازه ها نداشتند. کله پوك هم 

مدادرنگی طالیی می خواست، اما مغازه ها مداد طالیی نداشتند. کله پوك و کله کوك از سومین مغازه هم بیرون آمدند و می خواستند وارد 

مغازه چهارم بشوند که پوکی و کوکی را دیدند که یك جعبه خیلی بزرگ را با هم می برند.  کله پوك با تعجب گفت: مگه پوکی و کوکی 

نگفته بودند که خرید ندارند؟ پس چرا جعبه به این بزرگی خریدند؟ توی این جعبه چیه؟ کله کوك درحالی که کله پوك را توی مغازه 

می کشید به او گفت: حتماً نمی خواستند که ما بفهمیم، پس ما نباید فضولی کنیم. بیا دنبال مداد طالیی و کاغذ های رنگی خودمان باشیم. 

بریم سراغ نقاشی های جذاب شما

2

1

او توی خانه به همه زور می گفت.  نازی در مدرسه هم زورگویی می کرد. او کفش هایش 
را پوشید و به طرف مدرسه رفت.  وقتی نازی به مدرسه رسید، بدوبدو به سمت آبخوری 

مدرسه رفت. او لیوان یکی از کالس اولی ها را به زور گرفت و آب خورد. بعد هم توی صف 
ایستاد. نازی زنگ اول نقاشی داشت، اما موقعی که عروسك را توی کیفش می گذاشت، 
مدادرنگی ها را فراموش کرده بود. نازی به نیلوفر نگاه کرد و گفت: »مدادرنگی آبی ات 
را به من بده!«  نیلوفر به نازی گفت: »خودم آن را الزم دارم.« اما نازی مدادرنگی آبی را 
از توی دست نیلوفر گرفت. نیلوفر مدادرنگی زرد را برداشت تا با آن خورشید نقاشی 
را رنگ کند، اما نازی مدادرنگی زرد را هم از دست نیلوفر گرفت. نیلوفر دختر مؤدبی 

بود که زورگوها را دوست نداشت. او دستش را برای گرفتن اجازه بلند کرد. خانم معلم 
گفت: »بله نیلوفر! کاری داری؟« نیلوفر گفت: »خانم اجازه! نازی مدادرنگی هایم را از دستم 

می گیرد.«   خانم معلم به سمت میز آن ها آمد: »مدادرنگی های خودت کجاست؟« نازی 
جواب داد: »توی خانه.« خانم معلم گفت: »خب، توی کیف را دوباره نگاه کن. شاید توی 

یکی از جیب ها گذاشتی، اما یادت نیست.«  نازی تا زیپ کیف را باز کرد، عروسك از توی 
کیف بیرون افتاد. خانم معلم با دیدن عروسك اخم کرد: »بهت نگفته بودم مدرسه جای 
عروسك نیست؟«  نازی سرش را پایین انداخت، اما خانم معلم هنوز اخم کرده بود: »تو 

دوتا کار اشتباه داشتی. اول این که مدادرنگی های نیلوفر را به زور ازش گرفتی، بعد هم 
عروسکت را به مدرسه آوردی.« یکی از بچه ها گفت: »خانم اجازه! صبح هم لیوان من را 

به زور گرفت.« 
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سریال مورد عالقه کله پوك با نام خوگاالز مهربان شروع شده بود، اما کله پوك 

اصالً حواسش به سریال نبود. او با خودش فکر کرد شاید یك خوگاالز بزرگ 

توی جعبه بزرگ بوده و خوگاالز بزرگ کوکی و پوکی را گول زده تا آن ها 

او را به خانه شان ببرند و بعد خوگاالز وحشی آن ها را بخورد. کله پوك که از 

این فکر ترسیده بود به کله کوك زنگ زد و همه فکر هایش را برای او تعریف 

کرد. اما کله کوك با خونسردی گفت: جعبه بزرگ کوکی و پوکی به ما ربطی 

ندارد و نباید توی کار آن ها فضولی کنیم. بهتره تکالیفت رو انجام بدی و به 

کارهای خودت فکر کنی. اما کله پوك نمی توانست به جعبه بزرگ فکر نکند.  

او به خانه پوکی رفت تا از ماجرا باخبر شود، ولی پوکی توی خانه اش نبود. 

کله پوك با خودش گفت حتماً هردوی آن ها توی خانه کوکی هستند و به خانه 

کوکی رفت. حدس کله پوك درست بود. کوکی و پوکی با هم توی خانه کوکی 

بودند. آن ها داشتند با هم درس می خواندند. کله پوك به آن ها گفت که به 

خانه هردوی آن ها زنگ زده ولی هیچ کدام جوابش را ندادند. پوکی گفت که 

توی خانه کوکی بوده و کوکی هم گفت که تلفنشان خراب است.  کله پوك 

با دقت همه خانه را نگاه کرد، اما جعبه بزرگ توی خانه نبود. جعبه بزرگ نه 

زیر تخت جا می شد و نه توی کمد و کابینت و یخچال. کله پوك به خانه اش 

برگشت و تا نصفه شب فکر های عجیبی درباره جعبه بزرگ کرد و بعد خوابش 
برد. 

فردای آن روز کله پوك به مدرسه رفت. او تکالیفش را انجام نداده بود 

و آقای معلم از دست او عصبانی شد. وقتی زنگ تفریح خورد، کوکی 

به کله پوك و کله کوك گفت بیایید با هم شیرینی بخوریم. من و پوکی 

یك عالمه شیرینی خوشمزه داریم. همه با هم شیرینی خوردند. کله کوك 

گفت: به به! چه شیرینی های خوشمزه ای! من تا حاال شیرینی به این 

خوشمزه ای نخورده بودم.  پوکی گفت: این شیرینی ها را یك پیرزن مهربان 

به ما داده. دیروز که به خانه می رفتیم یك پیرزن مهربان یك جعبه بزرگ 

خریده بود و ما به او کمك کردیم تا جعبه را به خانه اش ببرد. او هم برای 

تشکر به ما این شیرینی ها را داد. کله پوك پرسید: توی جعبه چه چیزی 

بود؟ پوکی جواب داد: ما نمی دانیم، ما فقط جعبه را به خانه پیرزن بردیم.  

کله پوك فهمید که حرف های کله کوك درست بوده و او نباید به جعبه فکر 

می کرده. او با فضولی در کار دیگران به کارهای خودش نرسیده بود و 

تکالیفش را انجام نداده بود و مداد طالیی نخریده بود و سریالش را درست 
ندیده بود. 

کله کوك کاغذ های رنگی را که می خواست پیدا کرد 

و خرید، اما کله پوك فراموش کرد که مداد طالیی 

می خواسته است. کله پوك فقط به جعبه بزرگی که 

پوکی و کوکی با هم بلند کرده بودند و با هم آن 

را می بردند فکر می کرد. کله پوك با خودش فکر 

می کرد که توی آن جعبه چه چیزی بود که پوکی 

و کوکی نمی خواستند او و کله کوك با خبر شوند.  

جعبه خیلی بزرگ بود و کله پوك هرچه فکر 

می کرد نمی توانست حدس بزند که توی جعبه 

چیست؟ او به هرچیزی فکر کرد. با خودش فکر 

کرد شاید آن ها یك عالمه خوراکی های خوشمزه 

خریده اند و آن جعبه پر از خوراکی های خوشمزه 

است که کوکی و پوکی می خواهند تنهایی 

بخورند. حتماً آن خوراکی ها خیلی خوشمزه 

است. و بعد از دست کوکی و پوکی ناراحت 

می شد و با خودش فکر می کرد حتماً بعد از 

خوردن این همه خوراکی دل درد می شوند. من 

که اصالً ناراحت نمی شوم. می خواستند این همه 

خوراکی را تنها نخورند. 

3 نویسنده: عاطفه حق گشاییتصویرساز:  عارفه حق گشایی

تی تِی حرف نشنو

4

دختر زورگو و نقاشی سفید
مریم خانم روی مبل کنار پنجره نشسته بود و بیرون از پنجره را نگاه 

می کرد. شادی می دانست وقت هایی که مامانش این طوری بیرون از پنجره 
را نگاه می کند، ناراحت است. شادی کالس سوم بود و چشم ها و موهایی 

مشکی داشت. شادی دختر مهربانی بود که دوست نداشت مامان ناراحت 
باشد، اما حاال مامان ناراحت بود. نازی بازهم به حرف های مامان گوش 

نکرده بود. نازی موهای مشکی داشت، درست مثل شادی، اما چشم هایش 
سبز بود. نازی شبیه یك عروسك تپل سفید بود. مثل عروسك ها هم نگاه 

می کرد. حاال هم داشت عروسکش را توی کیف مدرسه اش می گذاشت. 
مامان با ناراحتی نگاهش کرد: »مدرسه جای عروسك نیست.« نازی اصالً 

حرف گوش نمی کرد. او زیپ کیفش را بست. مامان این عروسك را 
دیروز برایش خریده بود. قرار بود با پول این عروسك برای شادی یك 
جفت کفش بخرند، اما نازی شروع کرده بود به داد و فریاد. گریه کرده 
بود، قهر کرده بود، مامان هم مجبور شده بود برایش عروسك را بخرد. 

شادی برای کفش هایش صبر می کرد، اما نازی صبر کردن بلد نبود.

5

او توی خانه به همه زور می گفت.  نازی در مدرسه هم زورگویی می کرد. او کفش هایش 
را پوشید و به طرف مدرسه رفت.  وقتی نازی به مدرسه رسید، بدوبدو به سمت آبخوری 

مدرسه رفت. او لیوان یکی از کالس اولی ها را به زور گرفت و آب خورد. بعد هم توی صف 
ایستاد. نازی زنگ اول نقاشی داشت، اما موقعی که عروسك را توی کیفش می گذاشت، 
مدادرنگی ها را فراموش کرده بود. نازی به نیلوفر نگاه کرد و گفت: »مدادرنگی آبی ات 
را به من بده!«  نیلوفر به نازی گفت: »خودم آن را الزم دارم.« اما نازی مدادرنگی آبی را 
از توی دست نیلوفر گرفت. نیلوفر مدادرنگی زرد را برداشت تا با آن خورشید نقاشی 
را رنگ کند، اما نازی مدادرنگی زرد را هم از دست نیلوفر گرفت. نیلوفر دختر مؤدبی 

بود که زورگوها را دوست نداشت. او دستش را برای گرفتن اجازه بلند کرد. خانم معلم 
گفت: »بله نیلوفر! کاری داری؟« نیلوفر گفت: »خانم اجازه! نازی مدادرنگی هایم را از دستم 

می گیرد.«   خانم معلم به سمت میز آن ها آمد: »مدادرنگی های خودت کجاست؟« نازی 
جواب داد: »توی خانه.« خانم معلم گفت: »خب، توی کیف را دوباره نگاه کن. شاید توی 

یکی از جیب ها گذاشتی، اما یادت نیست.«  نازی تا زیپ کیف را باز کرد، عروسك از توی 
کیف بیرون افتاد. خانم معلم با دیدن عروسك اخم کرد: »بهت نگفته بودم مدرسه جای 
عروسك نیست؟«  نازی سرش را پایین انداخت، اما خانم معلم هنوز اخم کرده بود: »تو 

دوتا کار اشتباه داشتی. اول این که مدادرنگی های نیلوفر را به زور ازش گرفتی، بعد هم 
عروسکت را به مدرسه آوردی.« یکی از بچه ها گفت: »خانم اجازه! صبح هم لیوان من را 

به زور گرفت.« 

خانم معلم گفت: »قبالً هم بهت گفته بودم نباید به بقیه زور بگویی. یادت هست؟«  نازی گفت: »ولی من 
زور نگفتم.« خانم معلم گفت: »برداشتن وسایل دیگران بدون اجازه آن ها، زورگویی است.«  خانم معلم 
همین طورکه به سمت میز خودش می رفت، گفت: »تو در خانه هم به بقیه زور می گویی. من هم دو نمره 

از انضباطت کم می کنم. حاال هم باید بدون مدادرنگی نقاشی کنی. تو اجازه نداری این نقاشی را رنگ 
کنی.«   از آن موقع نقاشی توی دفتر همین طور سفید مانده. نازی هروقت به نقاشی نگاه می کند، یادش 

می آید که نباید به دیگران زور بگوید.  

1
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 دوســت کفشــدوزکی ســالم، نوبــت جــدول ایــن هفتــه اســت. ایــن جــدول درمــورد داســتان حضــرت هود 

اســت.  بــرای این کــه بتوانــی بــه ســؤاالت ایــن جــدول جــواب بدهــی، بایــد فهرســت قــرآن را نــگاه کنــی و 

ســوره شــعراء را پیــدا کنــی. بعــد بایــد معنــی آیه هــای 123 تــا 140 را بــا دقــت بخوانــی. بعــد از خوانــدن 

معنــی ایــن آیه هــا می توانــی جــدول را کامــل کنــی و رمــز آن را هــم پیــدا کنــی. 

1- خدا وقتی که حضرت هود را برای دعوت مردم 

فرستاد به آن ها گفت که من برای شما ......... امینی 
فرستاده ام. 

2- مردم آن سرزمین اما حضرت هود را به پیامبری 

قبول نکردند و او را ....... کردند.

3- اسم سرزمینی که حضرت هود در آن زندگی می کرد 
....... بود.

4- حضرت هود به آن ها گفت: تقوای ......... پیشه کنید و 
از من اطاعت کنید.

5- به مردم آن سرزمین قوم ....... می گفتند.

6- در یکی از این آیه ها آمده که خدا به آنان گفته است: 

»اگر از من اطاعت نکنید، برای شما از .......... روزی بزرگ 
می ترسم«.

7- آیه 120 خداوند گفته است: »در آن اتفاق نشانه 

روشنی بود، اما بیشتر آن ها مؤمن نبودند« کلمه آن به 
عربی می شود.........

8- سوره شعرا از سوره هایی است که در شهر ....... بر 
پیامبر نازل شده است.

9- فهرست قرآن را نگاه کن و ببین سوره شعرا چندمین 
سوره قرآن است.

10- سوره شعرا در جزء ....... قرآن قرار دارد.

ضمیــمه کودک
شمـــــــاره
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این هفته یك ماهی عجیب می بینیم که خیلی 

تُُپل است. او مثل بادکنك باد کرده. خب، 

پیدا کردن اسمش خیلی ساده است. 

خب، اسم ماهی را نمی دانستم، 

اما با توجه به قیافه اش، بله! 

تو هم درست گفتی. این یک 

بادکنک ماهی است، یک 

بادکنک ماهی خال دار.

این هم یک کواال که روی 

شانه مادرش نشسته.  ماهی های بدجنس، 

الک پشت َسواری می کنند. 
یک قطره آب که یخ زده. تو 

هم دوست داری بهش دست 
بزنی؟

مرغابی مهربان 5 تا جوجه اش را 

ها تا وقتی 
زیر پروبالش گرفته. جوجه 

کوچک اند، زیر پرهای مادرشان می خوابند.

یک اسب که به دوربین نگاه 

می کند.

م دوربین عکاسی 
 روباه ه

این

دوست دارد که توی برف 

این جوری آرام نشسته.
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