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ترانه هاواشعار 

 کودکانه 

 

 برای مکاتب دری/فارسی زبان 

 سیدنی ، استرالیا 

 سویه ابتدایی
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 ترانه ها و اشعار کودکانه

  

ینی و لذتی موسیقاتی که دارد  نقش کلیدی در رشد و  ترانه ها و شعر ها عال وه بر شیر

 پرورش ذهنی کودکان داشته و آنها را در تقویت مهارت های زیر کمک یم کند . 

ی کلمات و واژه های سننی  زبان گفتاری  که با فرهنگ  این ترانه ها کودک را در فراگیر

پیوند عمیق دارد آشنا  مینماید.همچنان درتقویت  مهارت شنواتی کودک  نقش بس 

 ارزنده را  ایفا مینماید.   

ی جمالت آهنگ دار  ،   اضافه بر آن حافظه طفل را تقویت نموده  و او را در فراگیر

 و آشنا 
ی

کلمات هموزن و آشناتی با کلمات اسطوره تی   و داستان های تخییل زبان، معرف

 یم سازد. 

ی   شعر ها  و ترانه های که در این جزوه جا داده شده  شاگردان نو آموز را در فراگیر

 موارد زیر کمک و مساعدت خواهد نمود . 

. آشناتی با آهنگ یا ریتم 1  

2) .واژه ها و کلمات جدید ) شکل گفتاری و سننی  

ی ارقام  و اعداد3 . فراگیر  

ی  هجا ها ،  آهنگ ، قافیه ، وزن ، و کلمات هموزن4 .فراگیر  

ی سلسله مراحل واقعات که  در یک قصه وجود ارد  وبه شکل  داستان  آهنگ 5 .یاد گیر

 دار  و ترانه تی روایت میشود . 

ت اجتمایع  و کار دسته جمیع. 6 . تقویت و تحکیم مهارت های معاشر  

 

 با عرض حرمت 

 رخشانه شور 
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 زهرا

 

 زهرا زهرا زهرا

 ای ام ابیها

 گردون ز تو روشن

 عالم ز  تو زیبا

 

 ش حلقه جودی

 یکتای معبودی

 در رحمت و عصمت

 در زهد و در تقوا

 

 زهرا زهرا زهرا

 ای ام ابیها

 گردون ز تو روشن

 عالم ز  تو زیبا

 

 گردد خجل طاتی 

 در جو د و بخشاتی 

 وقنی تو یم  بخشر 

 آن خلعت زیبا
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 صبح 

 

م  ی و میخیر
َ

 هر صبح که از خ

 دست و دهن را میشویم

  

 جمع میکنم جای خوده 

 دم میکنم چای خوده

 

 با خواهر و مادر خود 

 با پدر و بیادر خود

  

ی   یکجا نشسته دور میر

ی   شیر مینوشم نه چای تیر

  

 باز میپوشم کاالی خود 

 بانم به ش کاله خود

  

 ماچ میکنم روی مادر

م دوان به سوی در  میر

 ا      ب       ر

 مخواتی    یا   تی 

 اول    ابر    الف    است

 دومش    است    ب

 هر  دویش    پهلوی هم  

 اضافه کو    حرف     ر

 ا      ب       ر

 مخواتی    یا  تی 
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 دندان سفید

 دندانهایم   سفید   است

 مثل   جیل   مرواری

 دهانک مه   خوشبوی   است

 مانند   گل   سوری

و   میکنم
َ

 هر   َشو   که   خ

 برس   میکنم   دندان مه

 بسیار   بسیار   مقبول   است

 لب   های   خندان   مه

 

 دندان سیاه

 اسد دگه   خندان   نیست 

 در   دهانش   دندان   نیست

تی   خورده  از   بسکه   شیر

 دندانهایش    افتیده

و
َ

 برس   نکده   به وخت   خ

 دندانهای   خوده   هر  َ شو

 دندانهایش سیاه شده 

 خنده هایش تباه شده 

 حایل   بسیار  پیشمان   است

 هروز   و   َشو   گریان   است
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 اوسانه   یس سانه . 

 چل  مرغک   به   یک   خانه. 

 آش   پختم   دانه   دانه . 

 یک  چمچه  به  بابه  دهقان  دادم . 

 بابه  دهقان  مره  گندم  داد. 

 گندم  به  آسیا   بردم. 

 آسیا  مرا   آرد   داد. 

 آرد   به   تغار   دادم . 

 تغار  مره   خمیر   داد.                

ه  به  نانوای  دادم.              خمیر

  

 نانوای  مره  نان  داد.                 

نانه  به  چوپان  دادم .                

  

 چوپان  مره  بره  داد. 

 بره ره  به  مال  دادم . 

 مال  مره قرآن  داد. 

قرآنه  به   خدا  دادم.    

 خدا  مره  مراد  داد. 

 سه   پیسه   داشتم. 

 یکیشه   پنبه  خریدم .  

یکیشه  دنبه  خریدم.    

یکیشه   شکمبه .     

 سگ  به  شکمبه  چسپید. 

 آتش  به  پنبه  چسپید. 

 پشک به  دنبه  چسپید . 
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 یلی یلی  یلی یلی  حوضک . 

..  ی
َ

 گررد  حوضک  َسوز

ورد.  
ُ

و  خ
َ
و آمد  ا

ُ
وک

ُ
 ک

ورد . 
ُ

و خ
َ
کررت

َ
 پایش  ل

رشت ، یای ُپخررت . 
ُ
 ای ک

 ای  تقسیم   کرد.  ی

 رسد عیل  جان کجاست . 

 ده  طاق  بلند . 

 پیشکک  آمد 

 میو میو میو 

 همگیش خورد 

سپار تنگ.  م  ای
َ
م  دو  ل

َ
 ال

 اکاکش  دل  وزیر . 

 وزیر  تنگ  پیر  پاچا. 

 هنوز  پاچا  نشدی. 

 بگو  نامک  تو  چیست ؟

 .......... 
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      درآی   درآی   به  میدان

 او     بچهای    پهلوان 

 

یم   شنی    گیر
ُ
 بیا   که    ق

 به    زور    شاه    مردان   

   

 بچیم    اگه   تو   مردی   

 اینی   گز   اینی   میدان 

ی   هایته   َبر   بزن   آستیر

 دعا   کو  از  دل  و  جان  

 

 یا    سخی   شاه   مردان  

وان  
َ

َه    مره    بیخ
َ

 َبد

 

 

 قـو   قــو  قـــو

 کاشیک  زاغررک  یم بودم .    

 کررله  داغررک  یم بررودم. 

 یا ده  یک  دشت  کرررررررالن .   

 یا ده  باغررک  یم بودم. 

————— 

 قــو  قـــو  قــو    

 کاشیک  مایه  یم  شدم . 

و  رایه یم شدم .      
َ
 ده  ا

 دمو  دریای  کرررالن. 

 پاتی   جرراتی  میشدم.     
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 قو قو قو

 قو قو قو  برگ  چنار. 

ها  شیشته  قطار .   دخیی

ی  دانه  انار .   میچییی

 کاشیک  کفیی  میبودم. 

دم.  ی  به  هوا  پر  میر

 آب  زمزم  میخوردم . 

 ریگ  دریا  میچیندم. 

 شیر  گفت  هللا  هللا . 

 مه  گفتم  درد و بال . 

 کندو کالن. 

 شاه  مردان  

 بابه  دهقان. 

 دوپ  دوپ  دوپ . 

 

 تی تی  تی تی هو کو  

 دست  ده  کندو  کو. 

وکو   هر چه  داری  بیر

 غخی غخی  بهار شده . 

 وخت  گل  انار  شده . 

 بازیها  هرسو  چاالن  شده. 

گلها هر جا  قطار  شده .     

  او. 
ی

 برفها  شده  همیک

یخمالکها  خالص  شده.    
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 توپک من         

 

 توپ   من   شخ   است   و   آتی   و   سفید 

  

 سخت   و   پر باد   و   سبک   چون   برگ   بید 

 

ی  ود   هرسو   مثال   اسب   تیر  میر

  

ی  ی   خیر  گایه   آرام   گایه   دیگر   خیر

  

نم   با   دست   و   با   پا  ، گایه   ش ی  میر

  

 میدوم   از   پشت   وی   با شور   شر 

  

 دوست   دارم   توپک   زیبای   خویش

 

گر   شود   گم   میشوم   زار   و   پریش               
                   

 

 باران        

 باران   آمد   دانه   دانه 

 روی   مویهایم   روی   شانه 

 دامنم   تر   گشته   از  آب  

ی   سوی   خانه  میدوم   تیر

 تا نشه تر بوتها مه

 دامن و هم چویتایمه 

 روز  جمعه  محمدی. 

 آش  پختم  نامدی . 

 خواهرک   روی  گرد  مه. 

 قیط  گوگرد  مه . 

 خور  و  پف . 

 خور وچف. 
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ک    عبدهللا .   دخیی

 شیشته   ده   قات   گلها. 

 چی  میدوزه ؟ یک   کاله . 

 سوزنکش   گم   شده . 

 ده   قات   گندم   شده . 

 مالک   مردم   شده. 

________________ 

 گوش   تی تی   کر  شده.                

 از  دست   دخیی   شده. 

نررررج   خانه.      
ُ
 دخیی   ده   ک

 دوخته    کاالی   مردانه.  

     ________________ 

                      .
ی

 اال   زهرای   زنررریک

 .
ی

 اال  پوست   پرررلنیک

 اال   مشررکیته  او  کو. 

شت  گاو کو.  ـُ  اال   ده   پر

 اال   رو    رو    رو. 

 کجرریک   باالی   ابرو. 

 ماهرررتوی   که  بر آمد. 

و                  
ُ
 چررشمک  هایته  شمه   ک
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 خانه خاله                        

یم   خانه   خاله   بیا   که   بیر

 دیدن   مرغ   و   بزغاله 

 

 به  مرغکها   دانه   بتیم   

ه   بتیم ی  بزغاله   را  سیی

 

 

 با   خاله   جان   قصه   کنیم 

 خنده   های   قهقه   کنیم 

 

 

 سر کوه  باال  شدم. 

 صدای  جنگ  آمد. 

 تیر  و تفنگ  آمد. 

 خانه  َملک  بچه  شد. 

 دیگ  لیتیش  چپه شد. 

 خدا  روزیش  ُکنه. 

 اسپک  چوبیش  ُکنه. 

 نان  قروتیش  ُکنه .

 هللا  رو  رو  رو.   

کجکی  باالی    ابرو.     
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 .کررشمررشر انگورک  

 سر  گـــل بته  بیشــی.

 گل بته  ره  او  بــرده.

 گنــجشکک  خــو  برده.

 گــنجشکـک  طــالیی.

 زرد و  سفــید و سیائی.

 ایســو  ایســو  می پــَری.

 خارو  خســـه  می بری.

 گنجــشکک  ما  پرید.

 سر  سر  دیــوال  دوید.

 گنجــشکک  پای  گــریز.

 .خیـــز زده  درخت   سر

 شکاری   جان   شکاری .

 لی   داری. خاتفنگ    

 بگی   بگــــــــــی   نشانی .

 مره   زده   نـــتانی. 

 گرگــــک   گــرگک   بر آرم .

 تره   غرض   نـــدارم. 

 برو   به   پشــت   کارت .

 نمـــی  کنم   شکارت. 

 برو  ببــان   شکاره .

 بــی   جان   نکو   جــانداره . 

 اگه   شدم   سرت   قــار. 

 میشـی   از   دستم   اوگار.  

 حالــی   ببــین    روزتـــــه . 

 می   پــرانم   پــوزته. 

 تــک   تــک   تـــک

 عو   عــو  عــو
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 بود  نبود  بود   یار   بررود. 

دیار  بود.  ـُ ی   نبود   شر  زمرریر

 یک   بچرره   از  مامد یار  بود. 

 ده  خوردن  تیررار   بود. 

 ده   کار   کردن   بیررررمار بود. 

 

 .
ی

 اال   زهرای   زنررریک

 .
ی

 اال  پوست   پرررلنیک

 اال   مشررکیته  او  کو. 

شت  گاو کو.  ـُ  اال   ده   پر

 اال   رو    رو    رو. 

 کجرریک   باالی   ابرو. 

 ماهرررتوی   که  بر آمد. 

 چررشمک  هایته  شمه   کو. 

بع بره   میکنه      بع  

  

غخی     میکنه     چه چه      
                       

پشر   میکنه     میومیو         
                        

پاتی     میکنه    غو غو          
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  ٠١   ٠١   ٠١                   
                              

ی و بیشر                        بخیر
                            

٠١   ٠١  ٠١                      
                            

ی دست                    باال کنیر
                               

                  ٠١و    ٠١  ٠١ 
                                       

 ٠١١ ٠١١ ٠١١                 
                             

 رفتم به باغ پرررسته

 دیدم شررغال نشسررته

 سنگرری زدم بگو شش

 گوشرررواره اش شکرررسته

 شغررآل گفت: منررم ، منررم

 طوق طررال بگردنم

 خرریی بیی به مرررررادرم

دیدم    ش     کوه  میگشت  
ی    یکدانه    پلنگ      تیر  

 ترسیدم    و    ُپت     کردم 

ی   خود    را    به    کنار میر  

 ترسیده بودم از بس

ی    م  خیر ی تی شیمه که خیر  
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 .  زاغ   زاغ   چوچه    بینی

 .  پشت    کندوچه    بینی

 دو   تا    بری    خود   بکش. 

 .  یکیش    به    مه    بنی

نده 
ُ

نده  بال  خ
ُ

 خواهر  خ

نده 
ُ

 چار  ُچوب  طال  خ

و  ُبرده
َ

نده  را  خ
ُ

 خواهر خ

کاالیش  َببو  َبرده     

 د یم  قررال  دویدم 

 ده  پایم  خار  خلررید . 

 میخ  پیررزار  خلید.  

 دل  بابیم  سوخت  برم . 

 خرید  یک  اسررپک  برم. 

 اسررپکم  َجرو  میخوره . 

رپ  میکنه . 
ُ
رپ  ک

ُ
 ک

وه که  شوپ  میکنه. 
َ
 ا

 اسپ  ما  مرری دوه . 

ه   خوده  یم َجرروه.  ی  قرریر
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رته  ُبررته  آمن .  ـُ  برر

رته  امن.  ـُ  برگ  بر

 تی تی  ، تی تی   زود  کو. 

 دست  ده  کررندو  کو.  

و کو.   هر چرره  داری  بیر

 تی تی ، تی تی مره. 

 هیررزم   بلکه   ره. 

 بلررکه  ما  بوی  کررده. 

 برفک  ها ره   او  کده

 یک   چو بک  در گران

 ما  ره  بنی ، تی تی جان

 آتش   ما   بل  شرررررده

 چوب  و بررته   بیا رین 

 بیارین اگه که  دارین 

 شیشته   بودم   لب   دریا 

  

 دیدن   آب   و   ماهیها

  

 یکبار   دیدم   که   یک   مایه

  

 پرید   از   آب   روی   هوا
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 گدیگگ من                     

 یک   گدیگگ   دارم   و ،  است   نامکش   زهرا

 چشمکهایش   آتی  ، مثل   رنگ   دریا

 مویکهایش   پرجالیش   تا    بدامن

 موج   و   موج   و قات قات   افتاده   زیبا

 دوست   دارم   این   گدیگگ را   و   نازش   میدهم 

 مهربان  است   با   همه   با   مادر   و   با    ما 

 مینشانم   بر   ش   زانوی   خود   افسانه   میخوانم

 قصه   های   بابه   دهقان   قصه   های   سندریال

 گوش   میباشد   مرا   با   شوق   و   گوید   خو   خو

و   در کجا؟    یک ؟   چطور؟   همرای یک ؟   

 برف   

ی سفید است   روی زمیر

 از بس که برف باریده 

 وقنی سویش میبنم 

ه    چشمکهایم میشه خیر

 عینک خرید مادرم 

 بری  مه و بیادرم

 میپوشم عینکهای مه

وم ون میر  هر وقت که بیر

 خسته نشه چشمکهام

 شما ،  ره هم  میگویم  
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 چار فصل              

 یک   سال   ما   چار   فصل   است  

 بهار   فصل   اول   است 

 فصل   دوم   است   تابستان 

 بعد   از   او   باز   میایه   خزان 

 هوا   میشه   آهسته    شد

 برف   میباره   در   زمستان 

 ژاله                 

 تق تق میکنه  ژاله 

 روی بام همسایه

 امروز تولدیم  است

 بخیر میشم ده ساله
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قاصدک                            

 قاصدک   خوش   خیی 

 آمده   باالی   ش 

 میگه   مرا ،  گوش   کن 

 ای   پرس   با   هیی 

 دانش   و   علم   و   کمال 

 بهیی   است   از  مال   و   زر

 درس   و   کتاب   و   قلم 

 است   ترا   راهیی 

 کوشش   پیوسته   کن 

آرد   ظفر   عاقبت     

ک   هوشیار  دخیی

 پایک   بسان   گهر  

 تاکه   تواتی   بکوش 

 روز   و   شب   و   هم   سحر

 عارف   دنیا   و   دین 

 است   ترا   شأن   و   فر
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