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ابوری

حان
بیرونی
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یادداشت
کودکای نازنین!
صحت و سالمتی بزرگترین نعمت خداوند و پاکی دست و لباس کار خوب و پسندیده اس .پس
تالش کنین تا نظافت بدن و لباس هایتان را مراعات کنین؛ همچنان از آب های آشامیدنی صحی
و پاک استفاده کنین؛ زیرا نوشیدن آبهای سر باز و آلوده سبب انتقال میکروب به بدن شما
میشه؛ بعد از رفتن به تشناب دستای خوده با آب و صابون بشوئین؛ از میوه و ترکاری ناپاک
استفاده نکنین تا خدای نا خواسته مریض نشوین؛ همچنان محیط و ماحول خوده از کثافات پاک
نگاه کنین ،بخاطریکه شکر ما و شما مسلمان هستیم و میدانیم که نظافت جزء ایمان است ،پس
ده حفظ نظافت و پاکی بدن و ماحول خود کوشش کنیم تا همیشه صحتمند بمانیم .مثلی که میگن
«عقل سلیم در بدن سالم است».
خوب کودکای شیرین! آرزو داریم که با مراعات نمودن گپ های باال همیشه صحتمند و سالم
باشین ،اینبار مجلهی خود تان را با تقدیم نمودن مطالب آموزنده و سرگرمی های بسیار جالب که
حتماً خوش تان خواهد آمد برای شما نازنینها تهیه کدیم؛ خدا کنه که از خواندن مطالب و دیدن
عکس ها و رسامیهای (این کودک) استفادهی خوبی کنین و به دگه دوستای خود نیز قصههایش
را بخوانین تا آنها هم مثل شما یاد بگیرن.

گردآورنده :فاطمه بره کی
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تو هم میدانی زمانیکه یک ملت در گوشهیی از جهان زندگی میکنند و خود را پیرو
یک دولت قانونی و رسمی معرفی مینمایند .باید به سطح ملی و جهانی دارای اساسات
و اصول زندگی باشند .پس هر کشور قانونی باید قانون اساسی یا مشابه به این اساسات
داشته باشند .قانون اساسی یک کشور؛ مادر دیگر قوانین میباشد .از روی قانون اساسی
قوانین ذیل ساخته میشوند:
 .۱قوانین عادی کشور.

 .۲مقرره ها ،اساس نامه ها و مصوبات حکومت.
 .۳طرزالعمل ها و لوایح داخلی.
داشتن قانون اساسی دریک کشور ،نشانگر رشد و پیشرفت جامعه
و مردم آن میباشد و انفاذ قانون اساسی بیش تر بعد از استقالل
سیاسی یک کشور و یا پیروزی انقالب در یک کشور تحقق پذیر
شده میتواند .چنانچه مشاهده کردیم درافغانستان نیز اولین
قانون اساسی چهارسال پس از استقالل تدوین شد.
قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان عالیترین سند حقوقی
در کشورما است که برای نخستین بار در تاریخ وطن عزیز ما
در سال  ۱۳۰۳هجری خورشیدی در دوران پاد شاهی اماناهلل
خان به نام نظامنامه به نشر رسید که به سلسلهی این نظام نامه؛
دولتهای مختلف رویکار آمده و تغییرات
را در قانون به وجود آوردند ،چنانچه تا
کنون درطول تاریخ افغانستان ،هشت بار
قانون اساسی توشیح و نافذ شده است .آخرین
و جدید ترین قانون اساسی تا کنون که توسط لویه
جرگهی تاریخی  ۲۲قوس الی  ۱۴جدی ۱۳۸۲
هجری خورشیدی،که در شهر کابل برگزار گردیده
بود ،در  ۱۲فصل و  ۱۶۲ماده به اتفاق آرأ تصویب
گردیده و به تاریخ  ۶دلو  ۱۳۸۲از سوی حامد کرزی
رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان توشیح و
انفاذ آن اعالم گردید ،میباشد .در این قانون به
دموکراسی ،حقوق فردی و انتخابات بهخوبی
توجه شده است.
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بیایید،

ابوریحانبیرونی
را بشناسیم!
گردآورنده :منوچهر جهش
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کودکا ینازنین!
اینبار ،یکی از دانشمندای بزرگ وطنه به شما معرفی می کنیم:
ابوریحانمحمدبن احمدبیرونی ،از دانشمندایبزرگ خراسان در علوم حکمت،
ستاره شناسی ،ریاضی ،تاریخ و جغرافیه میباشد که در سال  362هجری قمری
در بیرون ازشهرخوارزم تولدشد که به اینخاطر ،ناماو ره بیرونیماندند.
کودکایعزیز! بیرونی درسهایابتداییخوده درجایی که به دنیای آمده بود یعنی
خوارزم به پایان رسانیده ،بعد از آن پیش ابونصرمنصور بن علی بن عراق ،ریاضی
دان بزرگ -به یادگیری دانش پرداخت.
ابوریحانبیرونی با ابوعلی سینای بلخی در یک دوره زندگی داشته و این دو
دانشمند بزرگ سرزمین ما باهم ازطریق نوشتههای شان ،ارتباط و تبادل
نظرفکری داشتند.

سلطان محمود غزنوی با فهمیدن از
لیاقت و فهمیدگی ابوریحان بیرونی،
او را به قصرخویش فرا خوانده و جای
خوبیبرایش دادکههنگاملشکرکشی
سلطان محمود غزنوی به هندوستان،
ابوریحان بیرونی همراه وی بود.
بلی کودکایشیرین و دوستداشتنی!
بیرونی در هند ،ازآشنایی و زندگیبا
دولت مردان و دانشمندان هند ،زبان
هندی و سانسکریت را یاد گرفته ،به
تحقیقپرداخته و کتابیبهنام «ماللهند»
(هندشناسی) در بارهی وضعیت آن
مملکت ازتاریخ و جغرافیا تا رسم و
رواجها و مردم آن سرزمین نوشته
کرد.
بیرونی تا وقتی که در هند بود به
جاهای مختلف هند سفر کد و مساحت
حدود یازده شهر هند ره تعیین کد.
عالقهی بیرونی ،بسیارزیاد و دقیق بود
وتقریباً درتمام بخشهای علوم که
در زمان وی رواج داشت ،با عالقهی
فراوان کارمی کرد.
در دواشناسی و زبان شناسی؛ یعنی
رشتههایی که در آنها اعداد شمارشی
نقش زیادی نداشتند نیز کارهایی را
انجام داده؛ ولی نیمی از تمام نتیجهی
کار او در ستاره شناسی و رشتههای
مربوط به آنها بود که از جملهی
علمهای زمانش به حساب میآمد.
عزیزای قندول! پایان گپ اینکه:

این نابغهی بزرگ سرزمین ما بیشتر
از( )113عنوان کتاب در علوم دوران
خویش ،مانند :ریاضی ،طبیعت،
فلسفه ،ستارهشناسی ،تاریخ ،جغرافیه،
داروشناسی و بسیاری از موضوعات
دیگر علمی نوشته است.
گفتنی است که ابوریحان بیرونی،
کتاب «قانونمسعودی» خود را که
به مثلی دانشنامه یا دایره المعارف
است و طوری که از نامش معلوم
میشود ،به نام سلطان مسعودغزنوی
پادشاهآنزمان نوشت؛ ولی تحفهی او
را که سه بار شتر پیسهی نقره بود،
قبول نکرد و به او نوشته کرد که کتاب
ره به خاطر خدمت به دانش نوشته
کدیم نه به خاطرپول.
ابوریحان بیرونی درسال  440هجری
قمری به سن  78سالگی در شهر
غزنی ،وفات نمود؛ ولی او هنوز زنده
است؛ بهخاطریکه کتابهای علمی
و تحقیقی وی تا به حال نیز مورد
توجهی شاگردان و محققان دنیا قرار
دارد و به گفتهی شاعرشیرین سخن
زبان پارسی دری،حافظ شیرازی:
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جـــــــریده عــــالم دوام ما
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داستان

مرد ماهیگیر

گردآورنده :ابوبکر آرین
تصویرگر :کمال عطایی
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روزگاری یک مردماهیگير و خانم اش در خانه ای نزديك دريا زندگی میكدن .مرد
ماهی گير هر روز صبح وقت بری گرفتن ماهی به دريا میرفت .روزی از روزها كه با
چنگگ اش مصروف ماهیگيری بود ،چنگگ اش به درون آب كشيده شد.
ماهیگير به سختی چنگگش را باال كشيد و يك دفعه ماهی عجيبی ره ده نوک چنگگ
ديد.
ماهی به ماهیگير گفت :لطفن اجازه بده مه بروم؛ زيرا كه مه يك ماهی واقعی نيستم و
يك شاهزادهی جادویی هستم .ماهیگير به ماهی گفت :الز م نيست كه از مه خواهش
كنی تا ای كاره بری تو بکنم.

چون :خودم نیز خوشحال میشم
که یک شهزاده ماهی که توان گپ
زدن را هم دارد آزاد کنم تا آزاد
زندگی کند.
ماهیگير ،ماهی ره آزاد كد و ماهی داخل آب رفت و
ایقه ده زیرآب غوطه زد كه ديگه حتا رنگ سرخ او
در زير آب ديده نمیشد .مرد ماهیگير وقتی به خانه
برگشت ،داستان آن ماهی عجيب را بری خانمش قصه
کد؛ خانمش ده جواب گفت :تو چنين ماهی عجيبی را رها
كدی و از او نخواستی كه آرزويت را برآورده كنه.
مرد پرسيد :چه آرزويی؟
زن گفت :ای كه يك خانه زيبا و قشنگ بجای اي خانهی چوبی و کهنه داشته باشيم.
مرد به سوی دريا برگشت و دید که ماهی حاال رنگش سبزشده .او با صدای بلند
ماهی را صدا كد :ای ماهی! مه آمدیم تا از تو یک چیز بخواهم  .ماهی سر از آب
بيرون کد و گفت :بگو چه خواسته ای داری؟
مرد گفت :خانم مه خوش داره كه ده خانه ای زيبا زندگی كنه و خانهی چوبی ره
دوست نداره.
ماهی گفت :به خانه برو كه خواستهی تو برآورده شد.
وقتی كه مرد به خانه آمد ،خانهی زيبايی با چند اتاق و برنده ديد .همسرش به او
گفت :حاال بهتر نشد؟
مرد گفت :ديگه میتانيم خوش و راحت زندگی كنيم .همه چيز تا يكی دو ماه اول
خوب بود ،ولی كم كم ،زن شروع به بدخلقی کد.
تعداد اتاق های ای خانه كم اس ،باغچه اش خيلی كوچك اس ،دلم میشه كه ده
يك قصر زندگی كنم .چرا پيش آن ماهی نمیروی و از او نمیخواهی كه به ما يك
قصرسنگی بته؟
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خالصه مرد ماهیگير با تأکید زن اش به دريا برگشت
و ماهی جادويی را صدا كد.
ماهی از آب بيرون آمد و گفت :چه میخواهی؟
ماهیگير گفت :خانمم به اين چيزهايی كه داريم،
راضی نيست او يك قصر سنگی میخواهد .ماهی
گفت :به خانه ات برو كه خانمت رو به روی دروازهی
خانه منتظر توست ،زن رو به روی دروازهی خانه
ايستاده بود و تا مرد را ديد ،گفت :حاال خوب نشد؟
مرد قصر زيبايی ره ديد كه چندين اتاق و
ميزهای طاليی در آن قصربود .پشت قصر؛ باغ
و پارك بزرگی به اندازهی چند كيلومتر بود.
ده حویلی قصر ،يك طویله پر از اسپ و يك
طويلهی پر از گاو قرار داشت .شب شده بود
هنگام خواب ،مرد پيش خودش فكر كد كه
بری هميشه ده ای جای زيبا زندگی خوب و
خوشی را خواهند داشت و با اين اميد به خواب
رفت.
ولی صبح زنش او را با ناراحتی صدا كد و گفت :بيدار شو!
مرد با تعجب به خانم اش دید.
خانم اش گفت :مه از اي شرايط راضی نيستم .مه تصميم گرفتیم كه( زن پادشاه)
ای مملکت شوم و تو هم پادشاه آن شوی!
ماهیگير گفت :ولی مه دلم نمیشه پادشاه باشم.
زن گفت :فرق نمیکنه ،خودم شاه میشوم.
پيش ماهی برو و بگو خواستهی مره برآورده كنه.
مرد ،غمگين و ناراحت به دريا رفت و ماهی را صدا كد و خواستهی زنش را
گفت.
ماهی گفت :به خانه برو كه زنت پادشاه شده است .مرد وقتی خانم اش را ديد
به او گفت :حاال كه پادشاه شدی ديگر نبايد آرزويی داشته باشی.
زن در حالیكه نشسته بود و فكر میكرد گفت :پادشاهی خوب است؛ ولی بس
نيست ،مه بايد پادشاه تمام جهان شوم.
مرد هر كار كد تا زنش از ای كار پشيمان شوه ،نشد كه نشد و زنش كه پادشاه

بود به او دستور داد كه پيش ماهی برود و آرزويش
را بگويد.
مرد دست و پايش میلرزيد ،ولی مجبور بود
كه ماهی را صدا كنه.
به ماهی گفت :خانمم از آنچه كه داره راضی
نيست او میخواهد پادشاه تمام جهان شود.
ماهی به او گفت :به خانه برگرد كه او پادشاه
تمام جهان شده است.
مرد وقتی نزد خانمش آمد ،به او گفت :حاال تو
پادشاه تمام جهان هستی و قدرت مندترين آدم
دنیا هستی.
زن گفت :بايد فكركنم.
شب شد ،ولی زن خوابش نمی برد ،او هنوز راضی
نبود.
زن ،شوهرش را بيدار كد و گفت :نزد ماهی برو و
بگو كه مه میخواهم از ماه و خورشيد هم قدرت
بيشتری داشته باشم.
مرد گفت :ولی ماهی نمی تانه ای كاره انجام بته.
زن به طرف مرد كه ترسيده بود دید و گفت :مه میخواهم
قدرت خیلی خیلی زیاد داشته باشم.
چرا بايد خورشيد طلوع كنه بدون آن كه از مه اجازه بگيره.
مرد ماهیگير از ترس میلرزيد و در دريای طوفانی وحشتناك كه
هيچ صدايی شنيده نمیشد ،رفت و ماهی را صدا كد.
ماهی دوباره پيدا شد.
مرد گفت :زن مه میخواهد كه قدرت زیاد داشته باشد.
ماهی فكری كد و گفت :زنت خواهش زیاد داره وای کاره کده نمیتانم.
وقتی مرد به خانه رسيد ،از آن قصر هیچ اثری نبود و همه چيز به
حالت اولش برگشته بود.
خوب کودکای عزیز! انسان باید در زندگی حرص زیاد نداشته و
به آنچه خداوند(ج) برایش داده قناعت کند تا خدای نا خواسته به
سرنوشت زن ماهیگیر دچار نشوید.
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گدی گگ زهرا
شعر
گردآورنده :ابوبکر آرین
تصویرگر :کمال عطایی
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گدی گگی دارم
که لب نمیبندد

همیشه بیدار است
همیشه میخندد

گدی گگ نازم
غمی نداری تو
میشه میخندی
ه
گل بهاری تو

تو مثل من هستی
دو دست و پا داری
ولی چرا چون من؟
نمیکنی کاری!
گدی گگم بر خیز!
بگیرتو دستم را
گو که نامت هست
ب
«گدی گگ زهرا»

نه آب مینوشی
نه میخوری نانی

همیشه
خ
و
ش

ح
ا
ل
ی
همی
شه خندانی
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حیوانات را بشناسید!
خرگوش:

این حیوان خرگوشاست ،زادگاه اولی آن غر 
ب
ل غرب افریقا میباشد .باید گفت که در
اروپا و شما 
حال حاضر از نسلهای مختلف آن ب ه منظورهای
گوناگون؛ از جمله تولید پشم و گوشت ،انجام
تحقیقات بیولوژیکی و به عنوان حیوان خانگی
استفاده و نگهداری میشود.
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روباه:

روباه جانور وحشی از خاندان سگ ها و یک
حیوان فریب کار است .در مورد این جانور برای
شما عزیزان باید بگوئیم که روباه تقریباً در همه
جای دنیا زندگی میکند .روباه در نواحی قطبی در
جلگههای بی درخت شمال نیز زندگی میکنند و
در سراسر دنیا روباها به رنگهای مختلف دیده
میشوند.

پلنگ:

نام این حیوان پلنگ است؛ پلنگ از جملهی
حیوانات وحشی میباشد .اطفال شیرین ،پلنگ
دارای پاهای کوتاه ،بدن کشیده و جمجمهی بزرگ
بوده و پوست پلنگ ،زرد و دارای خال های قهوهای
میباشد.

گرگ:

این حیوان گرگ نام دارد؛ گرگ از جملهی
حیوانات وحشی ،پستاندار و گوشت خوار است.
گرگ مانند سگ با دم افتاده است .البته ،رنگ
گرگ متغیر است ،ولی بطور کلی خاکستری و زرد
یا قهوهای مخلوط با موهای سیاه و سفید میباشد.

سگ:

این حیوان سگ نام دارد ،البته کودکای نازنین،
سگ ها به گونه های خانگی ،وحشی و شکاری
میباشند .سگ خانگی یکی از حیوانات کاری و
نیز همنشین انسانها بوده و هست.

تمساح:

تِمساح یا کروکودیل جانور وحشی است .خزنده و
سختپوست؛ دارای چهار دست و پا بوده ،در آب
به راحتی شنا میکند؛ اما کودکای عزیز! باید بدانید
که این حیوان همیشه در آب نمیماند و تخمهایش
را در خشکه میگذارد و یک حیوان خیلی وحشی
است که هیچ وقت اهلی نه میشود.

سنگپشت:

نام این حیوان سنگ پشت است ،سنگپش 
ت
از جملهی خزندگان میباشد سنگ پشتها از
جملهی جانوران خونسرد هستند که هم در
آب و هم در خشکه زندگی میکنند.
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یک باغم
ثل
من م از گل ها
باغی پر
در م
ن نمایان است
آواز بلبل ها

من در دلم دارم
دریایی از شادی
صد دشت
جنگل و
صد ر و آبادی
صد شه

من چه هستم؟
گردآورنده :ابوبکر آرین
تصویرگر :کمال عطایی

در صورتم هر شب
یک آسمان دارم

هم باران
رو
هم اب مان دارم
رنگین ک

دنیای م
دنیا ن هر روز
یی از
رنگ است

درمن جهانی است
گرچه دلم تنگ است

درون خود
دارم
گوناگون
صد چیز
دانستی آیا من
هستم ......؟
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ﺑﺎﻍ ﺑﺎﺑﺮ
باغ بابرشاه که به نام باغ بابر یاد میشود و بیش از پنج صد سال از قدامت آن میگذرد،
اکنون به یکی از سالم ترین تفریحگاه های کابل تبدیل شده است؛ به گونهیی که
روزانه صدها خانواده؛ اوقات تفریحی خود را در آن میگذرانند.
باغ بابر در نزدیکی پل گذرگاه در غرب شهر کابل موقعیت دارد و جای آرام برای
تفریح است .این باغ یکی از زیباترین مراکز تفریحی و گردش گری کابل است که
روزانه صدها تن از شهروندان کابل و خارجی از آن بازدید مینمایند.
پیشینهی ساخت این باغ باستانی به قرن پانزدهم میالدی و زمان پادشاهی ظهیر الدین
محمد ،پادشاه و بنیان گذار امپراتوری سلسلهی گورگانی های هند بر میگردد.

بابر شاه کی بود؟

ظهیر الدین محمد بابر؛ پادشاه سیاستمدار و علم پرور که از آخرین امپراتوران دورهی
طالیی اسالم به شمار میرود ،یکی از نوادگان تیمور گورگانی است که بر بنیاد اسناد و
شواهد تاریخی در چهاردهم فبروری  1483میالدی برابر با ششم محرم  888هجری
قمری در ناحیهی فرغانهی آسیای میانه (ازبکستان)؛ فعلی چشم به جهان گشود.
وی که در سن یازده سالگی پس از مرگ پدرش (عمرشیخ) به قدرت رسید ،کوشید
تا توجهی خاص به اندیشمندان و فرهنگیان داشته باشد.
ظهیر الدین محمد بابر توجه و عالقهی خاصی به عمران و آبادی داشت .وی در اولین
سفر خود به کابل و پس از فتح این شهر ،دستور ساخت باغی را داد که اکنون به نام
وی یاد میشود.
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باغ بابر؛ بزرگترین باغ
کابل:
ظهیر الدین بابر با ذوق
و طبع شاعرانه و عشق
فراوانی که به طبیعت
داشت ،باغ هایی را در
سرزمین های تحت
تسلطت خود احداث کرد،
از جمله باغ های بزرگ
آگره ،گوالیار و دهولپور
در هند و همچنان نزدیک
به ده باغ دیگر در کابل
ساخت.
از میان باغ های ساخته شده
در کابل ،باغی که اکنون مرقد
این پادشاه مغولی در آن موقعیت دارد
(باغ بابر) با مساحت یازده هکتار زمین از
بزرگترین باغ های دورهی پادشاهی وی میباشد.
گفته میشود که بابر شاه این باغ را به عنوان
پایتخت تابستانی خود برگزیده بود و از آنجا
قلمرو وسیع امپراتوری خود را که از آسیای میانه
و خراسان تا بخش هایی از شبه قارهی هند را شامل
میشد ،اداره میکرد.
سرانجام ،بابرشاه پس از  38سال پادشاهی در سال
 1530میالدی در سن  49سالگی در شهر اگرای
هندوستان چشم از جهان بست .جسد این پادشاه
مغولی ده سال پس از مرگش طبق وصیتی که
کرده بود توسط پسرش همایون ،به کابل انتقال
گردید و در قسمت باالیی باغی که خود دستور به
اعمار آن داده بود به خاک سپرده شد.
این باغ تاریخی در جریان سال هایی که از عمر
آن می گذرد ،شاهد فراز و فرودهای زیادی
بوده است.

شاه جهان پادشاه قدرتمند مغولی در سال 1647
میالدی در دیداری از این باغ دستور به اعمار مسجد
مرمرین در جوار مقبرهی ظهیرالدین بابر و بازسازی
دوبارهی این باغ را داد ،اما زلزلهی سال  1842میالدی
آن را کامالً تخریب کرد تا این که عبدالرحمان خان در
سال  1890با اندکی تغییرات در تزیین این باغ؛ دستور
ترمیم و اعمار تاالر و حرم سرای بزرگ برای پذیرش و
استفادهی اعضای خانوادهی شاهی را صادر نمود.
در زمان حکومت نادر شاه ،این باغ تاریخی مورد
استفادهی عموم قرار گرفت و پس از آن به مرکز
تأسیساتی؛ چون مکاتب ،شفاخانه و آموزشگاه های
موسیقی نظامی تبدیل گردید و در جریان جنگهای
سه دههی اخیر بخش های زیاد این باغ ویران گردید.
بعد از سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن نظام
جدید ،وزارت اطالعات و فرهنگ و شهرداری کابل
با کمک مالی بنیاد فرهنگی آغا خان؛ در سال 2002
کار بازسازی این باغ تاریخی را آغاز و تا سال 2007
به پایان رسید.
در حال حاضر؛ این باغ به یکی از بهترین مراکز
تفریحی و گردشگری برای شهروندان کابل و
جهان گردان خارجی تبدیل شده است و به گفتهی
مسووالن حفظ و نگهداری آن ،روزانه به طور متوسط
بیش از  2هزار تن از این باغ بازدید مینمایند.
به گفتهی مقامات مسوول حفظ و نگهداری این مکان
تاریخی ،در سال های پسین شماری از نهادهای دولتی
و خصوصی برای آشنایی و افزایش آگاهی عامه از
فرهنگ ،تمدن و پیشینه تاریخی مردمان ساکن در
کشور؛ برنامههایی را در این باغ ترتیب و اجرا کرده اند
که باعث افزایش بازدید کنندگان از باغ شده است.
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ﺑﻠﺦ

ﺑﻠﺦ
ترتیبکننده :کمال عطایی

به ادامهی سفر های سهراب؛ این
بار وی به والیت بلخ سفر نموده و از شهر
زیبای مزار شریف؛ گفته هایی دارد که با هم
میخوانیم:

17

سفرهای سهراب

بلخ یکی از والیتهای بزرگ کشور عزیز ما افغانستان میباشد .والیت بلخ
از طرف شرق به والیت سمنگان ،از طرف غرب به والیت جوزجان ،از طرف
شمال به دریای آمو و هم سرحد با کشور ازبکستان و از طرف جنوب به
والیت سرپل هم سرحد میباشد .مرکز این والیت شهر مزار شریف است.
بندر مشهور حیرتان نیز دراین والیت موقعیت دارد که افغانستان را با آسیای
میانه وصل میکند و از قدیم ترین شهرهای آریانا است.
بلخ به ام البالد( مادر شهرها) معروف است ،آرامگاۀ حضرت علی کرم اهلل وجهه
در این والیت میباشد که در سال ( )552-511توسط سلطان سنجرسلجوقی
اعمار گردیده است و در زمان سلطان حسین بایقرا به هنرمندی کمال الدین
بهزاد گنبد بزرگ اعمار گردید و به مزار شریف نامگذاری شد .از گذشتههای
خیلی دوربدین سو ،هرساله مردم در اول سال(نوروز) بخاطر میلهی گل سرخ
از دیگر والیت ها به آنجا میروند.
روز نوروز است خدایا جهنده باال میشود
از کرامات سخی جان کور بینا میشود

بلخ تقریباً پنج هزار سال سابقهی تاریخی دارد ،به گفتهی قدیما این
شهر را پسر سالم پسر حام پسر نوح ساخته است ،از همین رو به نام بلخ
بامی یاد میشد و معنای بامی( مقام بلند) است.
مشهور ترین و قدیمی ترین اماکن تاریخی بلخ باستان :مسجد نه گنبد،
آتشکدهی نوبهار بلخ ،باالحصار بلخ ،خانقاه موالنا ،منارهی زادیان،
مدرسهی سبحان قلی خان و مسجد خواجه پارسا میباشد که این والیت
زادگاه شاعران و دانشمندان بزرگی مانند :موالنا جالل الدین محمد
بلخی ،امیر خسرو بلخی ،رابعهی بلخی نیز میباشد.
پیداوار مهم این والیت که به خارج از کشور فرستاده میشود :پوست
قره قل ،میوهی خشک و میوهی تازه از قبیل :خربوزه ،تربوز ،انار و سیب
است.
همچنان دراین والیت گندم ،جواری ،نخود و برنج به گونهی فراوان
کشت میشود و به دیگر والیتهای کشور روان میشود.
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کاغذ و قلمرنگه
زیرنظر :آناهیتا وزیری

سلطان  6ساله

هدیه 5 ،ساله
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سمی

ر 5 ،ساله

الهام  5ساله

اعجاز احمد 5 ،ساله

میر 10 ،ساله

محمد س
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اطفال عزیز! رسامیهای مقبول خود را به ما
روان کنید تا در اینجا به چاپ برسد.
پیمان

ه 5 ،ساله

احمد

یاسر 8 ،ساله

جواری از جملهی حبوبات و یکی از غذا های مهم
انسان ها بوده که پرنده ها و حیوانات نیز از آن
استفاده میکنند و در بسیاری از نقاط دنیا کشت
میشود.

از دانه ،ساقه ،تنته ،خوشه و
ابریشمک(ریشک) جواری به مقاصد
تجارتی ،غذای انسان ها ،مواد طبی و
صنعتی استفاده میشود.
جواری از امریکای مرکزی ،مکسیکو
و گواتیماال منشا گرفته که در این
مناطق پنج هزار سال پیش جواری
را کشت مینمودند ،با کشف براعظم
امریکا؛ جواری در امریکای شمالی و
جنوبی نیز رسید و اکنون در کشور
عزیز ما نیز انواع مختلف جواری از
قدیم کشت میشود.
ترتیبکننده :ابوبکر آرین
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جواری سرشار از انرژی است که هر  100گرام جواری حاوی  342گرام کالری
انرژی است و منبع مستقیم فولیک اسید ،ویتامین» »C, E ,B5 ,B1مگنیزیم و
فاسفورس است.
از آرد جواری در ساختن کیک ،کلچه و غیره استفاده میشود و از روغن آن در
پخت و پز استفاده میگردد.
از ساقه (دستهی) جواری برای تغذیهی حیوانات به شکل علف خشک استفاده
میگردد و به حیث مواد سوخت نیز از آن استفاده میشود.
جواری از خواص درمانی خاصی برخوردار است که از استفادهی دوامدار جواری
میتوان از امراضی مثل :پیش گیری از سرطان ،جلوگیری از کرم خوردگی دندانها،
کاهش کلسترول خون ،درمان اگزما و بیماری های پوستی و غیره جلو گیری نمود.
همچنان به خاطر وجود ویتامین ها در جواری؛ گفته میشود که این مادهی غذایی
به عمل سوخت و ساز کربوهیدراتها (قندها) در بدن کمک خوبی میکند .وجود
فیبر غیر محلول در جواری ،باعث شده تا به افرادی که از بیماری های هاضمه؛
مانند :اسهال رنج میبرند کمک خوبی شود ،همچنان افرادی که مبتال به کمخونی
و شکر(دیابت) هستند پس از مصرف جواری شاهد اثرات مثبت آن خواهند بود.
همچنان جوشدادهی ابریشمک جواری ادرار آور است و آرام کنندهی دستگاه
ادراری میباشد ،درد و ناراحتی های دستگاه ادراری را
تسکین میدهد ،سنگ مثانه ،التهاب ،ورم مثانه و
درد مثانه را از بین میبرد.
جوشاندهی ساقهی وسط جواری خونریزی
از بینی را بند میکند ،برای دفع سنگ
مثانه از جوشاندهی برگهای جواری
استفاده کنید ،جوشاندهی وسط جواری
درد شکم و معده را از بین میبرد،
همچنان در قدیم برای معالجهی
سوزاک از جوشانده ساقهی جواری
استفاده میکردند.
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تصویرگر :کمال عطایی
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یکی بود یکی نبود،
زیر چرخ کبود ،غیر
از خدا کسی نبود،
بچه گگی بود به نام
خالد.
خالد یک چوچه مرغ با
پرهای طالیی و سر و دم
حنایی داشت .او از صبح تا شام
ده کوچه کتی چوچه مرغک اش
ساتیری می کد .خالد بسیار کور ذهن
وتنبل بود وده مکتب همیشه به عوض ایکه
ده فکر درس ونوشته باشه ،ده فکر شوخی و چوچه
مرغک خود بود ،به همی خاطر همهگی از او ناراضی بودن.

کودکای عزیز!
ای داستان یک روز اس! اوروزهم مثل امروز ،دیروز و پریروز؛ خالد ده کوچه
مشغول بازی کدن بود که ناگهان به یادش آمد که مکتب سرش ناوخت شده.

دوید و دوید ،هی دوید مثل همیشه دیر رسید با ترس و لرز دور خود می چرخید که مدیر
مکتب نگاهی به سرو پایش انداخته ،صدایش کد :خالد! تا حال کجابودی؟ تکمه(دکمهی)
پیراهنت کجاس!
خالد گفت :تکمیم کنده شده؛ مدیر باز هم پرسید :چرا دان بکس ات واز اس؟ خالد با لکنت
زبان گفت :بسته می کنم.
خالصه؛ مدیر گفت :وعده کوکه دیگه تکرار نمی کنی و بار آخرت باشه.
خالد با گردن پت گفت :قول میتم که دیگه نا وخت نیایم و دوان دوان از پله های زینه باال
رفته به صنف خود رسید .از قضا همو روز چوچه مرغکش را ده جیبش آورده بود .از بخت
بد ،ده جریان درس ناگهان چوچه مرغک از جیبش بیرون شده غچ غچ کنان به زیر میز
رفت .صنفی هایش از دیدن چوچه مرغ  ،غالمغال راشروع کدن.معلم با عصبانیت پرسید:
چی گپ اس؟ چرا چیغ میزنین؟ شاگردا گفتن :معلم صاحب چوچی مرغک پر طالیی اس.
معلم فریاد کشید :ده کجاس!
یکی از شاگردا گفت :معلم صاحب! زیر میز اس.
معلم گفت :آستا آستا ،ای چه حال اس؟ برمه بگویین این چوچه مرغک از کیست؟
یکی از صنفی های خالد صدا زد :مه بگویم از کی اس؟ چوچه مرغ خالد اس.
خالد ترسید و خم شده زیر میز خوده پت کد .معلم با عصبانیت به خالد گفت :اوشیطان تنبل!
اوبازی گوش! چرا مثل موش ،زیر میز پت شدی؟
خالد با ترس از زیر میز بر آمده جواب داد :معلم صاحب ببخشین مه نمی خاستم ،خودش
از جیبم برآمد.
معلم در حالی که از قهر می لرزید ،گفت :امسال با همین
کارهایت اگه ناکام شدی باز میفامی! خالد گریه
کنان جواب میته :معلم صاحب! معلم صاحب!
پشیمان هستم ،دیگه نمیکنم .خالصه ،دل
معلم به خالد سوخت و گفت :آخرین
دفعه ات باشه ،قول بده که دیگه تکرار
نمیشه و بار آخرت باشه.
خوب کودکای قندول! خالد با معلم خود
وعده می کنه و دیگه شو و روزه یکی کده
درس میخانه .
تا ایکه ده امتحان بعدی خالد نمرهی باال
میگیره و به درجهی خوب کامیاب میشه.
کودکای نازنین! ای قصه ره برای تان ازی
خاطر گفتم که اگرانسان هروقت تصمیم
بگیره ،میتانه به کامیابی برسه .چون
بزرگان گفته اند :تصمیم شرط اول
کامیابی اس.
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سرگرمی

به موش راه را
نشان بده تا به
پنیر برسد.

25

نقطهها را به هم وصل کن!

26

کودکان دوستداشتنی! برای تصویر باال یک داستان بنویسید و برای ما روان کنید!
به بهترین داستان جایزه اهدا خواهد شد.
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2

دوست

تهیه کننده :ابوبکر آرین
تصویرگر :کمال عطایی

دو دوست از جنگلی تیر
میشدن که دو طرف آن را
درخت های بلند پوشانیده بود،
ناگهان خرسی از دور پیدا شد
و به دنبال آن ها دوید؛ یکی
از آن دو پسر دوید وباالی

درخت رفت و خرس نمیتوانست مرد را بگیرد؛ اما پسربازهم میترسید.
پسردومی فرصت نداشت که به طرف درخت برود .اوآرام و بی حرکت روی زمین
دراز کشید و چشم هایش را بسته کرد.
خرس به او نزدیک شد و او را بو کشید ،ولی بچه نفسش را در سینه حبس کرده
بود .خرس اورا تکان داد و دماغ و دهان خود را به روی او مالید؛ ولی بچه همچنان
بی حرکت بود و تکان نخورد.
باآلخره خرس رفت ،بچه کمی بعد بلند شد و بهطرف دوستش که باالی درخت بود
رفت و فریاد زد :خرس رفته است ،بیا پایین!
بچه از درخت پایین آمد و با خنده از دوستش پرسید :وقتی خرس دهانش را پیش
گوش تو آورد چه گفت؟
دوست او جواب داد :خرس گفت :بچه ای که فرار کرده ،باالی درخت رفت وکوشش
نکرد به تو کمک کند ،دوست خوبی برای تو نیست!
کودکای نازنین!
با دوستای تان همیشه صمیمی و با وفا باشین؛ زیرا اگه ده وقت خطر از دوست تان
روی بگردانین و او ره تنها بگذارین ای کار خالف دوستی و انسانیت اس.
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ها

فکاهی
ساعت

گرگ

ز شاگرد پرسید:
ی معلم درصنف ا
روز
حیوان است که به
د جان بگو ،کدام
احم
هی زیادی دارد؟
انسان عالق
م صاحب؟ گرگ
احمد گفت :معل
گرسنه!

دو رفیق با هم روان بودن؛ اولی از دومی
پرسید :ببخشید ساعت چند است؟
دومی جواب داد :ساعتم خوابیده است!
اولی گفت :پس بیدارش نکن؛ از یک نفر
دیگر میپرسم!

فعالیت زیاد
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اولی :نمی دانم چرا ریش های من سفید
شده است؛ اما موهایم سیاه است؟
دومی :برای این که تو از رو یت بیشتر
کار گرفته ای تا مغزت!

لک لک

محمود
از دوست اش پرسید :چرا لک
لک
هنگام خواب یک پایش را باال
میگیرد؟
دوست م
حمود  :چون اگر هر دو پایش
را باال بگیرد ،میافتد.

ارسالی کوثر متعلم صنف ششم
لیسه آمنه فدوی

بازی فکری

؟

كودكاي نازنين:
عكس ها را با نامش ارتباط دهيد

قصر
داراالمان كابل
بند امير
باميان
دروازه بست
هلمند
طاق ظفر
پغمان
زيارت سخي
مزار شريف
پل ماالن
هرات
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سالم

سالم

31

سالم سالم آپه جو!
آته جو پدر جانی
سالم سالم آپه جو!
بابه جو ره دوست درم
بابه جو بازار موره
سالم سالم بابه جو!
خوار جانه دوست درم
بیرار جو هر روز مره
سالم سالم آپه جو!

ارسالی از سمیه جان
صنف پنجم الف لیسهی عالی سوریا
تصویرگر :عطایی

سالم سالم آته جو!
آپه جو مادر جانی!
سالم سالم آته جو!
آجه جوره دوست دارم
مره قتی خو موبره
سالم سالم آجه جو!
بیرار جانه دوست درم
قتی خو مکتب موبره
سالم سالم آته جو!

سازنداگن فردا
منوچهر جهش
تصویرگر :عطایی

ماکـودکـانامــروز ،سـازندگـانفــــردا
ای رهـبر و بزرگــان! یاریکـنید مـا را
درسخـوده بخوانیم ،خـوب و بده بدانیم
نهـال صلح ودوستی ،دراینچمنبشـانیم
تاجک وپشتونهستیم ،هـزاره و ازبکـیم
ایمـاق ونورسـتانی ،پـشــه یی و ترکمنیم

گلهـای نو رستهایم -سیب ،انار و پستهایم
میوهی هررنگ اما ،یک گروه و دستهایم
باهمهستیم صمیمی ،چونخواهر و برادر
برایهمــهی ما ،میهــن به ســـــــانمادر
کودکافغـانهستیم ،نسل قهرمانهستیم
به فـــردایمملکت ،حـاکم دورانهستیم
ماکودکـــانامــروز ،سازندگـــانفــردا
ای رهـبر و بزرگــان ،یاریکنید مـارا

32

وخت تل یو شان نه وي
ارسالی :مهنا سوله نیازی
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په تیرو زمانو کې دوه میږیو په یوه ځنګل کې ژوند کاوه چې د یوه نوم تور میږی او د بل
نوم سور میږی وو ،دوی دواړه سره ډیر خواږه ملګري وو او تل به یې له یو بل سره مرسته
کوله.
د پسرلي شپې او ورځې وې هره خوا شنه چمنونه وو ونو هم خپلې غوټې سپړلې وې په
ځنګل کې د خوړو لپاره هر څه پیدا کیدل ،میږیان دواړه په خیټه ښه ماړه وو
او ژوند یې په ارامه تیروه وخت په تیریدو وو ،یوه روځ تور میږي ،چې ډیر خواري کښ
وو له ځان سره یې فکر وکړ چې اوس خو سپرلې دی او د خوړو لپاره هر څه پیدا کیږي
باید چې د ژمې لپاره له همدا اوس نه خواړه ټول کړي.
تور میږي خپله دغه خبره له سره میږي سره شریکه کړه او هغه ته یې ویل چې الال جانه

اوس خو سپرلی دی او د خوړلو لپاره هم هر څه
ډیر دی باید چې مونږ د ژمې لپاره هم ځان ته یو
څه ځیرمه کړو ،چې خدای مه کړه بیا به خوار او
زار شو خو سور میږی چې ډیر سرکښه وه او تل
به یې په خپله خوښه کار کاوه د بل چا خبره یې
نه منله ،نو تور میږي ته یې ویل چې غم مه کوه
اوس خپله خیټه مړه ساته هغه وخت به هم هرڅه
پیدا شي.
خواری کښ تور میږي به هر ورځ تر ماښامه کار
کاوه زیار به یې ایسته او خواړه به یې راټولول یو
څه به یې خوړل او نور به یې د ژمې لپاره ځیرمه
کول ،خو سره میږي به په ارامه ژوند کاوه او هر څه
چې به یې پیدا کول نو په مړه خیټه به یې خوړل د
ژمې اندیښنه ورسره نه وه ،خو تور میږي به شپه او
ورځ د خوړلو په راټولو کې زیار ایسته او د پسرلي
سره سره یې د ژمې لپاره هم ځان ته خواړه ځیرمه
کول.
وخت په تیریدو وو د سپرلي او ډوبي ورځې او
شپې تیرې شوې د منې هم پای وه د ژمې بادونو او
طوفانونه لګیدل د ونو پانې هم په تویدو وې هر خوا
وچ ډاګونه ول شنه چمنونه هم وچ شول ځنګل نه
سپیره ډاګ جوړ شو ساړه هم په ډیریدو شوو ،اوس
نو په ځنګل کې د خوړلو لپاره هم خواړه نه پیدا

کیدل ،اوس نو هغه وخت راورسیده چې تور میږي
یې انتظار کاوه ،ساړه زیاد وو باران هم اوریده خو
تور میږي سره اوس ددی اندیښنه نه وه چې ژمې
دی که دوبې دی دا ځګه چې تور میږي په پسرلي
کې د ژمې لپاره له وخته نه بندوبست کړی وو او
هر څه یې ځیرمه کړي وو او په ارامۍ سره یې د
ژمي شپې او ورځي تیرولي خو سور میږی ډیر په
تکلیف وو او په ځنګل کې یې یو خوا او بله خوا
منډې وهلې خو ولې د خوړلو لپاره ورته هیڅ هم
نه پیدا کیدل،
په پای کې سور میږی په ځنګل کې د یوې تیږي
الندې کیښناست او له ځان سره یې وویل ای کاش
چې ما هم د تور میږي په شان خواړه ځیرمه کړي
وای نو نن به مې دا حال نه وو.
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موش حريص
تصویرگر :عطایی
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روزی از روزها ،موشکی بابه دهقانی را که پشتارهي
گندم برپشتش بود و به سوی خانهی خود میرفت ديد.
موش با خود تصميم گرفت تا بابه دهقان را تعقيب
نموده و ببيند که بابه دهقان پشتاره اش را به کجا
میبرد.
هنگامیکه بابه دهقان به دروازهي خانه اش رسيد،
موشک هم با هوشياری کامل ،بدون آنکه بابه دهقان
متوجه شود ،هم زمان با بابه دهقان داخل خانه شد.
موش در کنج حويلی درقسمت تاريکی سایهی ديوار
با چشمان کنجکاو خود به سوی بابه دهقان میدید.
موشک ديد که بابه دهقان پشتاره اش را به اتاقی که
همهي حاصالت زمينش را در آن جا ذخيره نموده بود،
برد.
موش زيرک هنگامیکه میخواست با هوشياری و
احتیاط بدون اینکه بابه دهقان او را ببیند به اتاق داخل
شود ،ديد که پشكي داخل اتاق برروی جوالی از گندم
نشسته و از حاصالت صاحبش نگهبانی میکند.
موش از دیدن پشک تکان خورده؛ با ترس و مأيوسی
زياد دوباره به حويلی آمده و دريکی از سوراخهای
ديوار درنزديکی اتاق گندم پت شد.
موشک که از ترس پشک تمام بدنش میلرزيد با خود
میانديشيد که چگونه بدون آنکه به چنگ گربه بيفتد
به اتاق گندم راه يابد .بعد از فکر زياد باآلخره تصميم
گرفت تا با کندن شکافی در زير زمين ،خودش را به
اتاق ذخيرهي گندم وصل نمايد .بعد از کار و زحمت
زياد موشک دید که یکدانه گندم بر بينی اش افتید ،با

خوشی زیاد با خود گفت« :واه ،چه عجب کاری ،باآلخره به گندم رسيدم»!
موش زيرجوال گندم سوراخ خيلی کوچکی که از طريق آن فقط يک يک دانه گندم به پايين
میريخت؛ ايجاد نموده و آن را با مزهی زیاد میخورد.
بعد از گذشت يک روز ،موش با افتیدن یک یک دانه گندم قناعت نکرده تصميم گرفت تا اندازه
سوراخ را به اندازهي دو دانه گندم؛ بزرگ سازد تا بدون زحمت و فقط با نزديک نمودن دهن به
سوراخ به جای يکدانه گندم ،دو دانه گندم به دهنش بريزد.
از بزرگ شدن سوراخ هنوز چند روزی نگذشته بود که حرص موش؛ زیاد شده تصمیم گرفت
تا سوراخ را بازهم بزرگتر نموده و آن را به اندازهي سه دانه گندم بزرگتر بسازد ،حاال دیگر
سوراخ کالنتر شده بود و در هر دفعه سه سه دانه گندم به دهانش میریخت ،ولی حرص موش
بازهم بیشتر شده و خواست تا سوراخ را زیاد تر و زیادتر کالن
سازد ،وی با خود گفت که چرا منهم مقدار زیادی از گندم
در خانهي خود نداشته باشم؟ و آنگاه در خیال خود تصور
نمود که همانند گربه برانبار گندم بخوابد و بدون زحمت و
حرکت هميشه ازگندم زيادی که در زير پاها و اطرافش قرار
خواهد گرفت دانه دانه گرفته و با مزه آن را بخورد!!.
موش سوراخ را بيشتر وبيشتر باز میکند و گندم نيز
بيشتر و بيشتر میريزد تا اينکه گندم به اندازهي
میشود که آرزوی موش برآورده شده ،همانند گربه
در برابر انبار بزرگی از گندم قرار میگيرد.
حاال که آرزوهای موش برآورده شده و کار و
زحمتی ديگری در پيش ندارد ،تصميم میگيرد
که همانند گربه بر روی انبار
گندم نشسته و رفع خستگی
نمايد ،موش که خود را
خیلی خوشبخت
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میدید برای لحظاتی چشمانش را میبندد و به خیالهای دیگری میرود ...که دفعتاً صدای چیزی
وی را متوجه نموده چشمانش را باز میکند و با ترس و لرز میبیند که در روبه رویش همان پشكي
نگهبانی که قبالً او را در اتاق ذخیرهي گندم بابه دهقان دیده بود نشسته است ،موش متوجه میشود
که پشک از همان سوراخی که خودش آنرا در اثر حرص و توقع زیاد خود بزرگ ساخته بود به
پايين آمده است.
موش خواست از پیش روی پشک بگریزد ولی ديد که ريختن زياد گندم راه فرار وی را برويش بسته
است و راهی برای فرار وی وجود ندارد ،موش فهمید که حرص زیاد خودش سبب شد تا دهانهي
سوراخ را به اندازه يي کالن نماید که حاال حتا پشک هم از آن پایین آمده و میخواهد او را بخورد.
وقتی گربه میخواست موش را بخورد ،موش گفت :پیش از اینکه مرا بخوری بگذار کمی به نفس
حریص خود چیزی بگویم .پشک گفت :بگو چه میخواهی بگویی؟ موش آهسته با خود گفت « :وای
بر حريصانی چون من که هرچيز را بيشتر از ضرورت شان ميخواهند ،وای برکسانیکه به حالت
حاضر و ظاهر هر چيزی فريب خورده به باطن وانجام آن نمی انديشند ،وای بر آنهاییکه هميشه به
خواهشات نفس خود پاسخ مثبت گفته از آن پيروی میکنند !!!»...
پشک دیگر برای موش حریص وقت زیاد نداده و او را که از خوردن گندم های دزدی کرده از بابه
دهقان چاق و چله شده بود یک لقمهي جانانه نموده ،نوش جان کرده و دوباره به جای خود باالی
جوال گندم قرار گرفت.
خوب کودکای نازنین! از این داستان چه آموختین؟ در حقیقت حرص و داشتن خواهش های زیاد
در زندگی؛ انسان را به مشکالت فراوان روربرو میسازد .پس باید شما عزیزان؛ همیشه به آن
چه دارین قناعت داشته و از حرص زیاد در اندوختن مال و اشیای کار آمد تان خود داری کنین
و به عوض آن به خواندن درس های تان کوشش فراوان نمايید.
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چینی اش یک رنگ ،آب اش دو رنگ؟

آسمان پر ستاره ،میده میده میباره؟
آن کدام د
وبرادراند که در زیر یک کوه زندگی میکنند و
هیچ وقت خانهی یک دیگر را نمیبینند؟
آن چیس
ت؟ که هم آب است ،هم سنگ است ،هم
شیشه ،نه آب است ،نه سنگ است ،نه شیشه.

ز میان آ
آن چیست که ا

ذرد،
یگ
بم 

و د؟

نه دست دارد ،نه پا دارد ،از همه جا خبر دارد؟
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بیایید هوا
را پیشبینی كنیم
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خورشید ،مه ،باران ،الماسك؛ آب و هوا همیشه در اطراف ما است .گاهی به
آسمان نگاه میكنید و میتوانید ابرها را ببینید .ابرها وقتی شكل میگیرند كه
درجهی حرارت هوا تا اندازه ای كه آب موجود در هوا قابل دید شود ،سرد
شود؛ به این حرارت ،حرارت شبنم ( )Dew pointمیگویند.
برای تشكیل ابر ،گرد وغبار هم ضرورت است.
آب به صورت ذره های كوچكی ،مانند :بخار درون حمام؛ متراكم میشوند.
هرچه به بخشهای باالتر جو می رویم ،حرارت هوا پایینتر میآیند و هوا
سرد می گردد.
به دانشمندانی كه آب و هوا را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهند ،هواشناس
( )Meterologistمیگویند .آنها به دما ،فشار هوا ،بادها و ابرها نگاه میكنند

و به ما میگویند كه باید انتظار هوای بارانی یا هوای سرد را داشته باشیم.
هواشناسان انواع مختلف ابر را نامگذاری كردهاند .این نامها ظاهرا ً ابرها و
ارتفاع ابرها را توصیف میكند.
ابرهای پفكردهی بزرگ ،كومولوس ( )Cumulusنامیده میشوند و ممكن
است در هر بخشی از جو دیده شوند .ابرهای كومولوس مخصوص كه باعث
تولید الماسک میشوند ،كومولونیمبوس ( )Cumulonimbusنامیده
میشوند .ابرهای كومولونیمبوس به علت اینكه سطح قاعدهی آنها پایین
است ،تیره هستند؛ اما سطح باالییشان تا جو ادامه دارد .باران در هر بخشی از
كومولونیمبوس تشكیل میشود .بارانی كه به زمین نمیرسد ویرجا ()Virga
نامیده میشود.
ابرهایی كه صاف و شباهت به كمپل دارند؛ استراتوس ( )Stratusنامیده
میشوند .باران در ابرهای استراتوس هم تشكیل میشوند .اگر باران میده،
یكنواخت برای مدت كوتاهی ببارد ،احتماالً از یك ابر استراتوس باریده است.
به ابرهای نازك دستهای ،سیروس ( )Cirrusمیگویند كه معموالً در سطوح
باالی جو به وجود میآیند .این ابرها از آنجا كه هوای مرتفعتر و سردتر
هستند ،از بلورهای یخ تشكیل شدهاند .در این ابرها رطوبت كافی برای تولید
باران وجود ندارد.
پس باید بدانیم كه بدون ابر ،بارانی وجود ندارد و بدون باران؛ كمان رستم.
كمان رستم در اثر عبور نور خورشید از قطرات كوچك آب به وجود میآید،
به همین علت است كه میتوانید كمان رستم كوچكی را توسط آب پاش
باغبانی؛ تجربه كنید.
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معرفی کتاب

یار مهربان
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رازفرداها

نویسنده :مه دخت کشکولی
ناشر :پارس بوک

موجود فضایی

نویسنده :دن گاتمن
مترجم :محمود مزینانی
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نقاش و خرگوشهای سفید

نویسنده و تصویرگر :جانت و لیبیومارزوت
مترجم :رامین موالیی

بیایید خوشنویسی کنیم!
آموزش خطاطی
کمال عطایی
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ادب آداب دارد.
ادب آداب دارد.
ادب آداب دارد.

ادب آداب دارد.
ادب آداب دارد.
ادب آداب دارد.
ادب آداب دارد.
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ارسال

زیباست

ی :فا
طمه ک

روشنایی آفتاب زیباست
درخشش مهتاب زیباست
رنگ گل های بهاری زیباست
نوای پرندگان زیباست
در نهایت همهی آفرینش خالق زیباست
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اطفال دوست داشتنی! در این شماره یک دخترک با استعداد را به شما معرفی میکنیم که
در کنار آموزش درس های مکتب ،شعر نیز میسراید ،این دختر باهوش طیبه نام دارد.
طیبه کریمی متعلم صنف هفتم لیسهی ابوالقاسم فردوسی میباشد ،او از صنف اول تا صنف
چهارم اول نمرهی صنف خود بوده و نظر به لیاقت و تربیت سالمش از طرف مدیریت
مکتب مورد تقدیر نیز قرار گرفته است .وی در پیشبرد دروس خود کوشش میکند و
عالقه دارد تا با همصنفی هایش در درس ها همکاری نماید.
طیبه میگوید :یگانه هدف من بدست آوردن درجه نبوده ،بلکه آموختن علم میباشد.
مطالعه برای هر انسان ضروری است ،الاقل روزانه باید به قدر توان مطالعه کنیم.
طیبه در مورد مطالعه نظرش را چنین بیان میکند :مطالعه را دوست دارم ،همیشه کتاب
های دینی و معلوماتی را مطالعه میکنم.
طیبه دختر ذکی و با هوش است؛ وی در کنار سایر برنامه های روزمرهی خود در انجام
کار های منزل با مادرجان اش نیز همکاری میکند ،همچنان او یک دختر با دیانت میباشد
و تاکنون چند سورهی قرآنکریم و شش کلمه را حفظ نموده است وخودش میگوید:
کوشش دارم تا دیگر سوره های قرآن عظیم الشان را نیز حفظ کنم و در ادای نماز نیز
سهل انگاری نمیکنم و میخواهم همه همساالنم حجاب را مراعت کرده ،احترام بزرگان
و استادان خود را داشته باشند.
طیبه در پهلوی دیگر کارهایش در عرصهی ادبیات عالقمندی خاصی به شعر دارد ،چنانچه
خودش در این مورد گفته است :سرودن شعر را از زمانی که در صنف ششم بودم آغاز
کرده ام و اولین پارچهی شعرم در مورد صفات سرور کاینات حضرت محمد(ص) است.

هست نامت جاویدان
ای سرور جهان
یاد دادی بر ما نماز را درس علم و قرآن را
به امید مؤفقیتهای هرچه بیشتر طیبه جان در تمام عرصه های زندگیاش.

ریمی

رنگه کنید!
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چوچههای این حیوانات را در صفحهی بعد پیدا کن!
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حیوانات را در زیر
اعداد بنویس!
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انگور بخورید تا
صحتمند باشید!
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کودکای شیرین!
برای شما در مورد فایده های انگور
که یک میوهی خوش مزه است
معلومات میدهیم ،البته شما انگور
بخورین ،ولی در مصرف آن احتیاط
را از دست ندهید.
انگور میوه شیرین و لذیذ و از نوع
میوههای خوشهای است .این میوهی
بهشتی سرشار از ویتامین های ای ،بی
و سی میباشد .همچنان انگور منبع عالی و
خوب مگنیزیم ،کلسیم ،آهن ،فسفر و پتاسیم
است .درخت انگور را «تاک» یا «مو» نیز میگویند.
خواص انگور:
تصفیهی خون و خون سازی ،اثر شفابخشی در
بیماریهای سل ،اسهال ،بواسیر و سیاه سرفه از جملهی
خواص انگور است .مصرف آب انگور تازه برای کسانی
که نارسایی کبد(جگر) دارند ،توصیه شده است .مصرف
انگور جلوگیری از بیماریهای قلب و عروق میکند،
همچنان برای افراد مبتال به ورم مفاصل ،روماتیسم ،نقرس،
سنگ گرده ،افراد دچار مسمومیت ،عوارض فشار خون باال و
سوء هاضمه ،اختالالت پوستی( ،ورم چرکی کلیهها) مفید است.
طبق تحقیقات علمی افرادی که خیلی الغرند و میخواهند چاق
شوند ،میتوانند یک گیالس صبح و یک گیالس عصر آب انگور
بخورند ،وقتی فردی دچار مسمومیت ناشی از مصرف غذاهای آلوده
میشود میتوان به او توصیه نمود که یک گیالس آب انگور مصرف نماید .انگور
حافظه را زنده میکند ،انگور سرخ دارای موادی است که خطر ابتال به سرطان و
التهابهای جسمی را کاهش میدهد .انگور از تکثیر سلولهای سرطانی جلوگیری
میکند .

رهکی

درختی مینشانم
به دست خود درختی مینشانم
به پايش جوی آبی میكشانم
كمی تخم چمن بر روی خاكش
برای يادگاری میفشانم
درختم كم كم آرد بر گ و باری
بسازد بر سر خود شاخساری
چمن رويد در آنجا سبز و خرم
شود زير درختم سبزه زاری
به تابستان كه گرما رو نمايد
درختم چتر خود را میگشايد
خنك میسازد آنجا را ز سايه
دل هر رهگذر را می ربايد
به پايش خسته ای بیحال و بیتاب
ميان روز گرمی میرود خواب
شود بيدار و گويد :ای كه اينجا
درختی كاشتی روح تو شاداب
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