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جدولجدول حیواناتبهترین عمل

چیستانجالب و خواندنی

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
فهرست مطالب



 سامانه پیامکی:   30008412000003

         دوستان همیشگی بچه های مسجد، سالم
شــما بچه هــای هوشــیار حتمــا دربــاره انقــالب اســالمی از بزرگترهــا مطالبــی شــنیدید. 
شــاید بعضــی از شــما در راهپیمایی هــای 22 بهمــن شــرکت کــرده باشــید. بچه هــای 
عزیــز، دشــمنان دیــن مــا و ســرزمین مــا همیشــه در پــی از بیــن بــردن انقالب اســالمی 
مــا بودنــد. آنهــا هــر کاری از دستشــان برآمــده انجــام دادنــد تــا انقــالب اســالمی ما را 

نابود کنند. مثال با تحریم، یا ترور دانشمندان هسته ای.
چنــد ســال پیــش هــم دشــمنان در زمانــی کــه مــردم 

ــان  ــور کشورش ــس جمه ــاب رئی ــرای انتخ ــتند ب می خواس
رای بدهنــد توطئــه ای دیگــر کردنــد، امــا مــردم هوشــیار 
مــا چنــد روز بعــد بــرای دفــاع از دیــن و ســرزمین، 

ــا  ــخ دنی ــه در تاری ــد ک ــام دادن ــی انج ــی بزرگ راهپیمای
بــود.  بی ســابقه 

آن روز چه روزی بود؟ برای ما پیامک کنید.



بچه های خوب مسجد امام رضا  کاشمر.

بچه های خوب مسجد فاطمه زهرا  پنجتن.

تصاویر شما
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بچه های خوب مسجد امام علی  بردسکن.

بچه های خوب مسجد امام خمینی  شهرک طرق

@masjed_k_h :5شناسه ما در سروش



پیامک
بچه های

ــاره  ــه درب ــا در مجل ــالم، لطف ــاد(: س ــل آب ــی از خلی ــد رحمان )محم
ــم. ــید. ممنون ــم بنویس ــر  ه ــام عص ــای ام خصلت ه

 )فاطمــه زهــرا ارمغــان، از فیــروزه(: ســالمی گــرم در ایــن زمســتان 
ســرد بــه شــما زحمتکشــان، ممنونــم کــه داســتان ها رو زیــاد 

ــد. کردی

)طاهــا ریاحــی از روســتای کردیــان(: ســالم. مجلــه ی زیبــای شــما 
را خوانــدم و از آن لــذت بــردم. ممنــون از شــما.

ــع  ــجد جام ــر مس ــن مکب ــه(: م ــت حیدری ــی از ترب ــالد رحمان )می
زندگی نامــه  جــوک،  قســمت های  می خــوام  ازتــون  هســتم، 

ــد. ــه کنی ــه اضاف ــه مجل ــی را ب ــهیدان و نقاش ش

)محســن شهرســتانی از گنابــاد(: مــن مکبــر مســجد جامــع گیســور 
هســتم و بــه همــراه دوســتانم هــر شــب در نمــاز جماعــت شــرکت 

ــت دارم. ــما را دوس ــای ش ــم. مجله ه می کنی

)علیرضــا نیــازی از گلبهــار(: ســالم بــه شــما عوامــل مجلــه بچه های 
مســجد و خســته نباشــید بــه شــما. مجلــه ی شــما بــا قســمت جالــب 
ــک  ــا پیام ــرود. لطف ــاال ب ــا ب ــوش م ــود ه ــث می ش ــی باع و خواندن

مــرا در مجلــه چــاپ کنیــد.
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مسجدبچه های

)آرش آتــش پنجــه از بیرجنــد(: ســالم، مطالــب 
ــا  هوشــی را بیشــتر و داســتان ها را کــم کنیــد. ب

تشــکر.

ــا ســالم خدمــت شــما عوامــل  ــای فتحــی(: ب )اق
نشــریه ی بچه هــای مســجد، می خواســتم بگــم 
ایــن کتــاب بســیار خــوب را هــم بــه روحانیونــی 
ــد  کــه در مــدارس ابتدایــی نمــاز جماعــت دارن
ابتدایــی  بچه هــای  واقعــا  بدیــد.  اختصــاص 

ــد. ــی دارن ــتقبال خوب اس

ــر رضــا ناظــر از فریمــان(: ســالم و عــرض  )امی
ــه  ــه مجل ــدر را ب ــگ ب ــتان جن ــا داس ادب. لطف

ــد. ــه کنی اضاف
ــا تشــکر از همــه همراهــان نشــریه مخصوصــا :  و ب
ــایی  ــاجده کس ــا، س ــد نی ــل محم ــوفی، ابوالفض ــدا س آی
نــژاد،  محمــد امیــن حکمتیــان،  مهــدی بهشــتی،  علــی 
ــرزاد  ــی، ف ــا لطف ــاری، رض ــدی به ــا،  مه ــر علی نی اصغ
داودی، امیــر علــی رحمانــی، ســجاد غفرانــی، ابوالفضــل 
رحیمــی،  امیر حســین جبلــه،  آوا خانم،  رضــا حمزه ای، 

ســجاد غفرانــی، ســجاد دبیقــی، فاطمــه کریمــی و ...

به ما پیامک بدهید:

30008412000003  
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جالب و خواندنی

ــال  ــون س ــا ۶۵ میلی ــون ت ــدود 2۳۰ میلی ــه از ح ــتند ک ــی هس ــورها حیوانات * دایناس
پیــش بــر روی زمیــن می زیســته اند.

ــه  ــدن جمج ــبک تر ش ــث س ــه باع ــته ک ــی داش ــورها حفره های ــه ی دایناس * جمجم
ــته اند. ــین داش ــک ماش ــدازه ی ی ــه ان ــی ب ــا جمجمه های ــی از آنه ــت. بعض ــده اس می ش

* دایناسورها در تمام قاره ها، حتی قطب جنوب زندگی می کرده اند.

* برخی از دایناسورهای گیاهخوار باید روزانه حدود یک تُن غذا می خوردند.

ــد،  ــی غول پیکــر بوده ان ــد کــه دایناســورها خیل ــردم تصــور می کنن * شــاید بیشــتر م
ــد.  ــر بوده ان ــا کوچکرت ــان ها ی ــدازه ی انس ــب هم ان ــا اغل ــا آنه ام

* دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه چــون فســیل شــدن اســتخوان های بــزرگ 
ــن  ــردم ای ــاور م ــم، ب ــتخوان ها را پیداکرده ای ــن اس ــاً ای ــا عموم ــت و م ــر اس راحت ت

ــد. ــر بوده ان ــی غول پیک ــاً خیل ــا حتم ــه آنه ــه هم ــت ک اس

*هیچکــس دقیقــاً نمی دانــد کــه طــول عمــر دایناســورها چقــدر بــوده اســت. بعضــی 
دانشــمندان عقیــده دارنــد کــه بعضــی از آنهــا 2۰۰ ســال هــم عمــر می کردنــد

* بزرگ ترین تخم دایناسورها در حدود یک توپ بسکتبال بوده است.

* بیشتر دایناسورها گیاهخوار بوده اند.

* اولیــن شــواهد ثبت شــده از کشــف یــک اســتخوان احتمالــی مربــوط بــه دایناســورها 
در ۳۵۰۰ ســال پیــش در چیــن بــوده اســت. در آن زمــان آنهــا نمی دانســتند دایناســور 
چیســت، بــه همیــن دلیــل فکــر می کردنــد کــه چیــزی کــه پیــدا کرده انــد مربــوط بــه 

اژدهاست!
دوست دارین »جالب و خواندنی« ماه بعد در مورد چه باشه؟

پیامک کنید:  30008412000003
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آیا می دانید...
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بازی

گ......

پایان

بچه ها، نظر شما در مورد این بازی چیه؟
سامانه پیامکی:   30008412000003
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حیوانات

شروعخروس

سگ
گرگ

راهنمای بازی:
ــوان  ــام حی ــوان، ن ــر حی ــر ه ــرف آخ ــا ح ب
آخــر  حــرف  مثــال  بنویســید.  را  جدیــد 
ــا  ــه ب ــی ک ــت. حیوان ــین اس ــروس(، س )خ
ــگ(  ــود، )س ــی ش ــروع م ــین ش ــرف س ح

ــت اس

پیشنهاد:
ــتان  ــا دوس ــازی را ب ــن ب ــد ای ــما می توانی ش
ــا موضوعــات جدیــد ماننــد )ســوره  خــود  ب
هــای قــران، میــوه هــا، فامیلی هــا، شــهر هــا 

و ... انجــام دهیــد.

گ......
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: پیامبر اکرم
نماز مثل ستون چادر است؛ اگر ستون محکم و استوار باشد، طناب ها و 
میخ ها و پرده ها مفید خواهند بود؛ ولی اگر ستون چادر بشکند، دیگر 

طناب ها و میخ ها سودی ندارند.
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بچه های عزیزم، دوست دارین »زنگ نقاشی ماه 
بعد در مورد چه چیزی باشه؟

پیامک کنید:  30008412000003

زنگ نقاشی

13



1- بیــرون آن را دور بینــداز و داخــل آن را بپــز، ســپس 
بیــرون آن را بخــور و داخــل آن را دور بینــداز. آن چیســت؟

2- آن چیســت کــه تــا نشــکنیدش نمی توانیــد از آن اســتفاده 
؟ کنید

۳- یــک زن و شــوهر ۷ پســر دارنــد و هــر پســر یــک خواهــر 
دارد. ایــن خانــواده چنــد نفــر هســتند؟

               4- آن چیست که یک چشم دارد اما نمی تواند      
ببیند؟

زنگ
پاسخ ها:

1- چوب بالل؛
2- تخم مرغ؛
۳- ده نفر؛
4- سوزن؛

۵- پله وجود ندارد؛
۶- دختر نابینا است و در 
حال مطالعه به خط بریل 

است.؛
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یــک  خانــه ی  یــک  در   -۵
آدم  یــک  صورتــی،  طبقــه ی 
گربــه ی  یــک  صورتــی، 
صورتــی، یــک ماهــی صورتــی، 
یــک کامپیوتــر صورتــی، یــک 
صندلــی صورتــی، یــک میــز 
صورتــی، یــک تلفــن صورتــی، 
وجــود  صورتــی  دوش  یــک 
صورتــی  همه چیــز  دارد. 
رنگــی  چــه  پله هــا  اســت! 

اســت؟
۶- یــک دختــر در شــب در 
چراغــی  هیــچ  کــه  خانــه ای 
ــه شــمع، .  ــه المــپ، ن ــدارد. ن ن
ــه  ــال مطالع ــوز در ح ــا او هن ام

اســت. چگونــه؟

شما هم می توانید چیستانهای خود را برای ما 
ارسال کنید تا با نام خودتان چاپ شود.

سامانه پیامکی: 

30008412000003  
چیستان
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نذری حضرت 
 زهرا
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سالم بچه ها، اسم من علی هست. می خوام براتون خاطره ای 

از خودم تعریف کنم.

چنــد ســال پیــش وقتــی بچــه بــودم مریــض شــدم، مــادر و پــدرم خیلــی ناراحــت 

بودنــد و غصــه می خوردنــد. مــادرم میگــه: رفتــم دو رکعــت نمــاز خونــدم و از خــدا  

خواســتم تــو زودتــر خــوب بشــی و بــرای حضــرت زهــرا  نــذر کــردم.

ــالمتی داد.  ــه س ــو ب ــای خودش ــت و ج ــی رف ــم مریض ــم ک ــه ک ــت ک ــزی نگذش چی

مــادرم خیلــی خوشــحال بــود. او نــذر کــرده بــود اگر مــن خوب بشــم، روز شــهادت 

حضــرت زهــرا  نــذری درســت کنیــم و بــه مــردم محــل و همســایه ها نــذری 

. یم بد

از اون ســال بــه بعــد روز شــهادت حضــرت، مــادرم بــرای پخــت نــذری بــه مســجد 

مــی ره و بعضــی از همســایه ها هــم در پختــن نــذری کمــک می کننــد. خانم هــای 

ــدام  ــادرم ص ــد م ــام ش ــذری تم ــت ن ــی پخ ــان. وقت ــادرم می ــک م ــه کم ــادی ب زی

ــم. ــش کن ــا رو پخ ــا نذری ه ــه ت می زن

مــن پخــش کــردن نــذری رو خیلــی دوســت دارم. امــام جماعــت مســجد مــا در ایــن 

روز روضــه می خونــن و در مــورد حضــرت زهــرا  صحبــت می کننــد.

ــان رو  ــم ایش ــالش می کن ــت دارم و ت ــرا  رو دوس ــرت زه ــی حض ــن خیل م

ــدم. ــرار ب الگــوی خــودم در زندگــی ق
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جگــر  قصــاب،  آقــای  پارســا: 
داریــد؟

 قصاب: جگر سفید یا سیاه؟ 
پارسا: رنگای دیگه کی میارید؟

***
مــادر: علــی، بیــا اســفناج بخــور آهن 

دارد. 
آب  االن  جــان،  مــادر  آخــر  عــی: 
بزنــم. زنــگ  می ترســم  خــوردم 

ــک  ــد ی ــا حمی ــان، ب ــر ج ــم: امی معل
ــاز. ــه بس جمل

 امیر: شما چه قدر شبیه همید.
***

معلــم: بگــو ببینــم، کمبوجیــه 
ــود؟ ــاهی ب ــور پادش ــه ج چ

ــود،  ــدی نب ــاه ب شــاگرد: پادش
کمبــود  از  همیشــه  فقــط 
داشــت شــکایت  بودجــه 

ــاعت  ــن س ــر م ــردم. آخ ــت ک ــاد صحب ــه زی ــید ک ســخنران: ببخش
ــدارم. ن

ییک از مهمان ها: ساعت نداری تقویم که داری.
***

ســعید: محســن، بــرادرت کــه بــرای زندگــی بــه شــهر دیگــه رفتــه از چــه راهــی 
امــرار معــاش مــی کنــه؟

محسن: از راه نویسندگی.
سعید: چه می نویسد؟

محسن: هر ماه به پدرم نامه می نویسد تا برایش پول بفرستد.
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نمکدون

شما هم لطیفه های خنده دارتونو برای ما پیامک کنید:

سامانه پیامکی:   30008412000003
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بهترین عمل

یــک مــرد ثروتمنــد کــه ســه پســر داشــت، یــک 

پرارزش تریــن  از  یکــي  گرفــت  تصمیــم  روز 

جواهراتــي را کــه دارد بــه بهتریــن و زرنگ تریــن 

پســرش ببخشــد. بــه همین جهــت از پســرهایش 

مــاه  در ســه  کــه  را  کاري  بهتریــن  خواســت 

ــد. ــد، بازگــو کنن گذشــته انجــام داده ان

فرزند عزیزم، پس از مطالعه داستان، نظر 
خود را در مورد این داستان بگوئید؟

سامانه پیامکی:   30008412000003
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پســر بزرگ تــر گفــت: روزي یکــي از بازرگانــان جعبــه ي پــر از جواهــري را نــزد 
مــن بــه امانــت گذاشــت. او نمي دانســت چــه تعــداد جواهــر، داخــل جعبــه اســت. 
ــن  ــه نمي شــد و م ــازرگان متوّج ــا را برمي داشــتم، ب ــن اگــر یکــي از آن ه بنابرای
بــه ثــروت زیــادي دســت مي یافتــم. اّمــا مــن ایــن کار را نکــردم و هنگامــي کــه 
ــه ي جواهراتــش را کامــل و دســت  ــن امانتــش آمــد، جعب ــراي گرفت ــازرگان ب ب

نخــورده بــه او تحویــل دادم.
ــتي.  ــت کاري هس ــن و درس ــیار آدم امی ــو بس ــت: ت ــکان داد و گف ــري ت ــدر، س پ
کار بســیار خوبــي هــم انجــام داده اي. اگــر بــه آن بــازرگان خیانــت مي کــردي و 
یکــي از جواهــرات او را برمي داشــتي، در واقــع بــه خــودت خیانــت کــرده بــودي 

ــو خشــمگین مي شــد! ــز از ت ــد نی و خداون
22



سامانه پیامکی:   30008412000003

ــه دســت گرفــت و گفــت:  ــد دوم مــرد ثروتمنــد رشــته ي ســخن را ب آن گاه، فرزن
یــک بــار، پیــاده در حــال راه رفتــن بــودم. چشــمم بــه کودکــي افتــاد کــه در کنــار 
ــد و  ــه مي دوی ــور ک ــان ط ــودک هم ــرد. ک ــز مي ک ــت و خی ــازي و جس ــاري ب جویب
بــازي مي کــرد، پایــش ُســر خــورد و بــه داخــل جویبــار افتــاد. بي درنــگ بــه داخــل 

آب پریــدم و کــودک را از غــرق شــدن نجــات دادم.

پــدر ســینه اش را صــاف کــرد و گفــت: فرزنــدم! تــو درســت همــان کاري را کــه باید 
ــار  ــودک در جویب ــي آن ک ــتي ببین ــو نمي توانس ــرا ت ــام داده اي. زی ــردي، انج مي ک

افتــاده و بــراي رهایــي او از غــرق شــدن، هیــچ کاري نکنــي!
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ســپس نوبــت بــه پســر ســوم رســید. او گفــت: یکــي از روزهایــي کــه بــه کوه نــوردي 
ــر  ــده! جلوت ــوه، خوابی ــي از ک ــیار خطرناک ــاي بس ــر در ج ــک نف ــدم ی ــم، دی مي رفت
کــه رفتــم متوجــه شــدم او یکــي از دشــمنان مــن اســت کــه بــه شــدت از مــن بــدش 
ــتراحت در  ــراي اس ــاً او ب ــم حتم ــودم گفت ــا خ ــد. ب ــم مي کن ــه اذیت ــد و همیش مي آی
ایــن جــا نشســته، امــا بــه ســبب خســتگي زیــاد، خوابــش بــرده اســت. دیــدم اگــر 
همــه چیــز را نادیــده بگیــرم و بــدون آن کــه او را بیــدار کنــم، از آن جــا بگــذرم، 
جانــش در خطــر اســت. چــون هــر لحظــه ممکــن بــود غلــت بزنــد، بــه پاییــن دّره 
ــه  ــن ک ــا ای ــم. ب ــدار نکن ــه او را بی ــد ک ــي نش ــم راض ــالً وجدان ــرد! اص ــد و بمی بیفت
یقیــن داشــتم اگــر مــرا ببینــد اذیتــم مي کنــد، جلــو رفتــم و بــه آرامــي و مهربانــي 

بیــدارش کــردم تــا از مــرگ نجاتــش دهــم. 
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پــدر، آهــي کشــید و بــا خوش حالــي گفــت: آفریــن پســرم! تــو شایســتگي ایــن را 

داري کــه ایــن گوهــر گران بهــا را بــه تــو بدهــم. چــن بــه کســي کــه بــه تــو بــدي 

کــرده، خوبــي کــرده اي. بــدون آن کــه منتظــر گرفتــن پاداشــي از کســي باشــي. 

واقعــاً کار خوبــي انجــام داده اي! مــن بــه تــو افتخــار مي کنــم!
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پاسخ ها: 
تنبل، راکون، طاووس، خرس، میمون، فیل

جدول حیوانات
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1- فاطمه حسینی، مشهد مقدس؛

2- امیرحسین خسروی، مسجد امام عسکری ، بیرجند؛

3- زهرا خوش قدم، مسجد حضرت معصومه ، بیرجند؛

4- مائده بیابانی، مسجدقائم المهدی ، مشهد مقدس؛

5-زهرا علی رضایی، مسجد امام علی ، مشهد مقدس؛

زهرا

ش

1

4

2

۳*

*

* *

پاسخ ماه قبل:

1- امام زمان  برای اجرای.......... قیام می کنند
2-مخالف با خیر است؛

3- امام زمان  در .............. کبری هستند.
4-  نام اصلی امام زمان  چیست؟

5- مسجد مقدسی در قم که به نام امام زمان  است.
627- امام زمان  از شهر......... قیام می کنند.



نشریه بچه های مسجد، ماهنامه ای برای کودکان و نوجوانان عزیز است
که توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان در بین

بچه های مسجدی توزیع می گردد.
شما خواننده گرامی می توانید پیشنهادات و انتقادات خویش را 

به سامانه پیامکی  30008412000003   ارسال نمائید.


