


نقشه  پدیدآور:  نام  و  1۳۴۸./عنوان  م�مد،  سید  م�اجرانی،  سرشناسه: 
شی�ی./ شیری�  ت�ویرگر  م�اجرانی؛  م�مد  سید  سروده    / ایران  زیبای 
ص.:   ۲۰ �اهری:  1۳9۶./مش��ات  دل ها،  ب�ار  �م،  نشر:  مش��ات 
5./شاب�:  ایمان؛  سرزمی�  ایران،  سرزمی�  (رنگی)./فروست:  م�ور 
فی�ا/یادداشت:  ف�رست نویسی:  ۰-11-5۸۳۶-۶۰۰-9۷۸/و�عیت 
کودکان/شناسه افزوده:  شی�ی، شیری�،  گروه سنی : ب. مو�وع: شعر 
ک�ابشناسی  ۸/شماره  فا   1 م   ۸5۷ ن   1۳۸9 دیویی:   نقاش./رده بندی 

ملی: ۲15۴۰۷5

  سروده: سید م�مد م�اجرانی
  ت�ویـرگر: شیری� شی�ی

گرافی�: ناصر �ـسنی   مدیـر هنری و �راح 
  ناشـر: ب�ار دل�ا

گل�ا   چاپ: 
  شمــارگان: 5۰۰۰ نس�ه

  چــــــــــاپ اول: 1۳9۶
  �یـمــــــت: ۳۰۰۰ تومان

  تلفــ� مرکز پ�ش: ۰۲5-۳۷۷۴1۳۶۲
۰91۲۷5۳۲۰۴1                                             





سر زمینم:   

درشمالش 

آِب آبی   

موج در موج آب دریا   

سرد و زیبا      

نام آن «دریای زیبای خزر»      

در جای جایش دسته دسته ماهی زیبا شناور 

در جنوبش  

آِب آبی    

موج دریا     

گرم و زیبا      

م آن «دریای عمان»  نا       

کنارش هم «خلیج فارس» ایران  در 

هر سه پر بار و خروشان  

   هر سه خوش رنگ و درخشان  

نعمت آبی و خوش رنگ خدای خوب و ر�مان   

     در شمال و در جنوب نقشه ی زیبای ایران 

نعمت آبی و خوش رنگ خدای خوب و ر�مان   

سر زمینم:   

موج در موج آب دریا   

سرد و زیبا      

آِب آبی    

موج دریا     

گرم و زیبا      

نام آن       

کنارش هم «خلیج فارس» در 
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سرزمینم:
در شمالش 

گل و زیبای البرز  کوه پر      رشته 
گرس  کوه خّرم و زیبای زا غرب آن هم رشته   

کوه   با هزاران دره و     
کشت های سبز و انبوه             باغ ها و 

کوه هایش دسته دسته    
کنار هم نشسته  در   

سر بلند و  چشمگیرند     
شانه در شانه شبیه پ�لوانان دلیرند    

کوه الوند   
کوه دماوند  کوه زیبای دنا،    

نعمت خوب خداوند     
از همه سویی نمایان    

در میان نقشه ی زیبای ایران     

۷

در میان نقشه ی زیبای ایران     
از همه سویی نمایان    

در میان نقشه ی زیبای ایران     

۷

گرس زا



        سرزمینم:

    رودهایش سرد و سرشار 

صاف و پر بار 

   روز و شب در پیچ و تابند 

سوی دریا می شتابند   

            نغمه خوان آوازخوانند 

کبودند یا به رنگ آسمانند یا 

 
سوی دریای خزر بعضی شتابان رودها

پر نفس پرشور خندان 

   مثل رود اترك و رود هراز

      یا رود چالوس و ارس

گرگان یا رود 

رودهایی هم شتابان    

    تا خلیج فارس یا دریای عمان  

کارون  کرخه مثل                 مثل دز مانند 

رودهایی در میانه      


