


پدیدآور:  نام  و  1348./عنوان  محمد،  سید  مهاجرانی،  سرشناسه: 
گلناز  تصویرگر  مهاجرانی؛  محمد  سید  سروده    / ایران  شاد  کودکان 
�اهری:  1396./مشخصات  دل ها،  بهار  قم،  نشر:  مردانی./مشخصات 
/.4 ایمان؛  سرزمین  ایران،  سرزمین  (رنگی)./فروست:  مصور  ص.:   20
فی�ا/ فهرست نویسی:  شابک:4-13-5836-600-978/و�عیت 
افزوده:   کودکان/شناسه  شعر  مو�وع:  ب.   : سنی  گروه  یادداشت: 
گلناز، نقاش./رده بندی دیویی:  1389 ك 857 م 1 فا 8/شماره  مردانی، 

کتابشناسی ملی: 2154071

  سروده: سید محمد مهاجرانی
گلناز مردانی   تصویـرگر: 

گرافیک: ناصر حـسنی   مدیـر هنری و طراح 
  ناشـر: بهار دلها

گلها   چاپ: 
  شمــارگان: 5000 نسخه

  چــــــــــاپ اول: 1396
  قیـمــــــت: 3000 تومان

  تلفــن مرکز پخش: 025-37741362
09127532041                                             
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شاد و زیبا
                                سرزمینم 

کودکانش   

شاد شادند     

مثل شمشاد     

چهره هاشان باغ لبخند   

خنده های نرم شان شیرین تر از قند  

خّرم و خندان و شاداب    

مثل چشمه، چشمه ی شیرین پر آب   

ناز و زیبا   

گل ها            مثل 

    مثل نرگس مثل مریم مثل مینا 

     شاد  و خوش رو   

        چشم شان مانند آهو 

شادمان پر شور خندان   

گل های بهاران  مثل     

کودکان شاد ایران   
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مهربان
سرزمینم 

کودکانش   

    با صفایند 

       با محّبت آشنایند 

خوب و آرام و صمیمی   

       مثل باران بهارند 

دوستان را دوست دارند      

          مثل چشمه قلبشان صاف 

مثل شبنم شاد و شفاف     

دوستی شان پایدار است    

خاطرات دوستی ها، ماندگار است     

روی لب هاشان شکفته      

غنچه ی زیبای لبخند      

      دوست با بابا و مادر   

           دوست با همسایگان و بستگانند  

مهر بخش و مهربانند     

مثل باران بهاران      

کودکان شاد ایران       
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       سرزمینم 

کودکانش           

کوچک و خوب  خدایند         دوستان 

         با عبادت آشنایند 

قلبشان شفاف و رخشان       

       مثل چشمه مثل باران 

غنچه های دسته دسته   

توی صف های نماز با هم نشسته    

       ماه زیبای خدا هم 

     میهمانان عزیز و نازنیند 

کنار سفره های سبز افطار می نشینند                  در 

         توی مسجد توی خانه 

گرد قرآن  حلقه حلقه،       

گلستان  گل های               مثل 

ک ایشان  عاشق پیغمبرند و اهل بیت پا     

           توی دل هاشان شکفته 

       غنچه ی زیبای ایمان 

کودکان شاد ایران    


