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تو بهترین 
دوست منی

کتاب 
کتاب




) به نام خدا(




سالم اسم

 من دل ارا 


است.

من نویسنده و

 سردبیر این 

مجله هستم.


این مجله درمورد

 چیز های مختلف

 است.امیدوارم


 براتون مفید باشه

 و دوستش داشته باشید              


                        


 خدانگهدار


سیده دل آرا میر محمد صادقی







آیا می دانید؟


۱-می دانید یک 

سیاره وجود دارد


 که اگر به آنجا بروید

 ۸ ماه می بینید ولی ما روی زمین ۱ ماه


 می بینیم؟ بله این سیاره

 وجود دارد و اسمش نپتون است


۲-می دانستید یک سیاره 

وجود دارد که آبکی است


 و بوی بد می دهد که اگر بریم

 آنجا ۱۵ ماه می بینیم؟ بله این


 سیاره وجود دارد و اسمش هم اورانوس است.


۳- می دانستید سیاره ای

 وجود دارد که از گاز است

 و نمی شود رفت روش چون نمی شود روی گاز ایستاد.و دورش حلقه های 
طالیی دارد که  از گاز درست شده است؟بله این سیاره وجود دارد و اسمش 


زحل است.


۴-می دانستید یک سیاره 

و جود دارد که قرمز و نارنجی است 


و دورش خیلی ابر است؟

بله این سیاره وجود دارد و اسمش مشتری است.      


   سیده دل ارا میر محمد صادقی




                    چیستان:

۱-آن چیست که بهتر


 است قبل از هر کاری گفته شود؟


۲-آن چیست که محبوب ترین کار نزد خداوند است؟


۳-آن چیست که اولین 

و آخرین علم ها در آن است؟


۴-آن چیست که اصل آن مستحب

 ولی فرعش واجب است؟


۵-آن چیست که یک پا دارد و سه چشم؟

 ۶-آن چیست که نگاه کردن به آن عبادت است.  


جواب چیستان ها در صفصه آخر.


سیده دل ارا میر محمد صادقی








معرفی کتاب: 


مجموعه کتاب های 

قصه ی ما مثل شد۱


  نویسنده:مهدی آذریزدی 


مجموعه کتاب های قصه های شب:        


 نویسنده:برادران گریم 

ترجمه:سپیده خلیلی


تصویرگر:مهرنوش معصومیان 


مجموعه کتابهای قصه ما مثل شد۲:

نویسنده:محمد میر کیانی 


تصویرگر:محمد حسین صلواتیان 


مجموعه کتابهای مثل ها و قصه هایشان:

نویسنده:مصطفی رحماندوست


تصویرگر:رودابه خاف


مجموعه کتابهای۳۰ قصه ۳۰ شب:

نویسنده:مژگان شیخی تصویرگر:عطیه سهرابی.  
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با دوستان چگونه رفتار کنیم؟

سالم به همه شما بچه  ها. 


خیلی خوشحالم که در اولین شماره از مجله طالیی برای شما مطلب می نویسم. 
می دانم که همگی خیلی مایل هستید دوستان زیادی داشته باشید. و سعی می کنید 
با همه شان مهربان باشید. اما باالخره گاهی پیش می اید که هرچند با هم مهربان 

هستید اما درباره موضوعی با هم تفاهم 
ندارید. مثال شما دوست دارید با هم پازل 

درست کنید اما دوست شما پیشنهاد یه 
بازی دویدنی را می دهد و سر این موضوع 

که هرکس اصرار دارد بازی مورد عالقه 
خودش رو انجام بدهد از دست هم ناراحت 

می شوید و شاید آن موقع تو دلتون فکر 
کنید چرا امروز دوستم مثل روزهای دیگه 

نیست. یا فکر کنید چرا تازگی ها دیگه 
مهربون نیست. و به فکر این می افتید که با 

او قهر کنید. اما حتما بعد از یک مدت 
خودتون از قهر کردن ناراحت می شوید و دلتون برای دوستتان تنگ می شود و دوباره 


با هم آشتی می کنید. 
اما اصال چه کار کنیم که از اول این جور اختالف نظرها باعث قهر و یا ناراحتی 


بین شما و دوستانتان نشود؟

راه حل های خودتان را برای سردبیر مجله بفرستید تا در شماره بعدی مجله 

راه حل های شما را چاپ کنیم. 


در شماره بعدی، من هم راه  حل خودم را به شما عزیزان خواهم گفت.


ترانه ریسمان چیان



 گوزن زرد ایرانی

گوزن زرد ایرانی در جنگل های بلوط زاگرس در نواحی گرم خوزستان 


زندگی می کند.


غذا: علوفه، جوانه، سرشاخه و انواع میوه های جنگلی

زادآوری: اواسط شهریور شروع جفت گیری است و تولد نوزادان در فصل 


بهار است. 



جثه متوسط دارند، سری بزرگ و گوشی بلند. زیر بدن و دم سفید رنگ 

است و سطح بدن قهوه ای. پشت و پهلو ها لکه های سفید رنگ دارند. 


گوزن های زرد نر شاخ های پهنی دارند و گوزن های ماده شاخ ندارند. 

چشم ها، گوش ها و بینی حساسی دارند. این اندام به آنها کمک می کند 

که هنگام  خطر به سرعت فرار کند و با جست های بلند از خطر برگریزند. 

دهان آنها همیشه در حال تکان خوردن است! زیرا اغلب به دلیل ترس از 

دشمن غذای خود را می بلعند و هنگام استراحت در نواحی امن، با آرامش 

غذای خود را باال می آورند و دوباره می جوند و هضم می کنند. به این 

عمل نشخوار کردن می گویند. معموال گوزن زرد ماده با بچه ها در یک گروه 

و گوزن های نر در گروه دیگر زندگی می کنند. در هنگام جفت گیری گوزن 

های زرد نر برای انتخاب همسر با هم دعوای سختی می کنند. بعد از 

انتخاب همسر قلمرو جدیدی را برای خود انتخاب می کنند. بعد از انتخاب 

همسر یا جفت گیری قدرت گوزن زرد نر کمتر می شود و آسیب پذیر می 

شود. اوج آسیب دیدن گوزن زرد نر افتادن شاخ ها است. گوزن ها طعمه 


خوبی برای گوشتخواران هستند.                                   


زهرا رکن  



چگونه عصبانیت خود را کنترل کنید 

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که از موضوعی خیلی عصبانی شده 

باشید. در اینجور مواقع چه کار می کنید؟ آدم ها در زمان عصبانی شدن 

ممکن است کارهایی بکنند یا حرف هایی بزنند که بعدا پشیمان بشوند. 

چون در موقع عصبانی شدن فکر 

انسان درست کار نمی کنند. بنابراین 

باید مراقب باشیم که از روی خشم 

کاری نکنیم. برای این مساله چند 


روش به شما پیشنهاد می دهیم. 

۱-در موقع خشمگین شدن قبل از هر 


کار یا حرفی چند نفس عمیق بکشید. 


۲-اگر در جایی از موضوعی عصبانی شدید از آن محل خارج شوید. 

۳-سعی کنید فکر خودتون رو در موقع عصبانی شدن به سمت موضوعات 

دیگر اطرافتان ببرید. مثال صدای ماشین ها در خیابان یا رنگ وسایل 


خانه. 

باید توجه داشته باشید که این موارد را اول در جاهایی که کمتر عصبانی 
می شوید تمرین کنید تا کم کم بتوانید در جاهای مهم تر هیجان خود را 

کنترل کنید. 

محسن میر محمد صادقی




 جواب چیستان ها:


۱- بسم اهلل الرحمن الرحیم 

۲-نماز

۳-قرآن 

۴-سالم 


۵-چراغ راهنمای رانندگی

۶-قرآن
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امیدوارم از مطالبی که در این مجله گذاشته شده لذت برده باشید


 و برایتان مفید باشه 


تا 


مجله طالیی ۲


 خدانگهدار

💛❤😁😊😉🙂❤💛


