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به ما پیامک بدهید:

30008412000003  

بچه های عزیز مسجدی، سالم؛

شــاید در ایــن دوران قرنطینــه نتونســتید بــه مســجد بریــد و دلتــون حســابی بــرای 
مســجد و نمــاز جماعتــش و البتــه نشــریه بچه های مســجد تنــگ شــده.

ــای  ــجد رو در فض ــای مس ــریه بچه ه ــال نش ــد فع ــز می تونی ــدان عزی ــما فرزن ش
مجــازی دنبــال کنیــد تــا شــرایط بــرای چــاپ مجــدد نشــریه مثــل گذشــته فراهــم 
ــر کنــه. بشــه و شــور و نشــاط حضــور شــما بچه هــای خــوب فضــای مســجد رو پُ

در سایت امور مساجد منتظرتون هستیم.

www.masjedkh.ir

بچه های عزیزم، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما پیامک کنید:  

30008412000003



بچه های خوب مسجد امام حسن مجتبی ،شهرستان 
مه والت. ارسالی از آقای مرادی.

تصاویر شما

تصاویر بچه های مسجد خود را برای 
ما بفرستید: پیام رسان سروش:

@masjed_k_h
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بچه های خوب مسجد قائم المهدی  جاهدشهر.
ارسالی از آقای سجاد پور فائز.

بچه های خوب مسجد امام رضا  روستای قوژد کاشمر. 
ارسالی از آقای طاهری نیا.
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ســالم، لطفــا بخش هــای دانســتنی 
بیشــتری قــرار دهیــد. بــا تشــکر 
از زحمــات فــراوان شــما. فــرزاد 
باخــرز،  از شهرســتان  بهرامــی 
مســجد  کردیــان،  روســتای 

صاحــب الزمــان

ســالم، مــن محمــد مهــدی   
افشــاری هســتم. امیــر شــایان 
و حســین تــوی مهــد پســرای 
پیــش  مــن  هســتن.  خوبــی 
هســتم. نورالثقلیــن  دبســتانی 

ــتم  ــری هس ــه غدی ــالم، ریحان س
ازتــون  می خواســتم  ازمشــهد. 
بابــت مجلــه خوبتــون تشــکرکنم. 
و  عزیزمــون  رهبــر  از  لطفــا 
ــب  ســردار ســلیمانی بیشــتر مطل

ــکر ــد. باتش ــاپ کنی چ

بخش هــای  بیشــتر  لطفــا  ســالم. 
قــرار  خوبتــون  نشــریه  در  طنــز 
دهیــد. فــرزاد بهرامــی از شهرســتان 
ــان، مســجد  باخــرز، روســتای کردی

. صاحــب الزمــان

لطــف کنیــد از زندگــی نامــه دوازده 
امــام شــیعیان  هــر نوبــت یکــی 
ــذب  ــای ج ــد و راه ه ــاپ کنی رو چ
نوجوانــان بــه مســجد رو هــم بگیــن، 
از  بهــروزی  ابولفضــل  ممنــون. 

ــتخوار. رش

مــن همیشــه جواب می دم 
ولی اسم منو چاپ نمی کنید. 
امیرحسین مودی ازخراسان 
جنوبی، شهرســتان بیرجند، 

 مسجد امام زمان

پیامک هایپیامک های

سالم
ممنــون بابــت مجله هــای 

ــون. خوبت
 ســتاره مهدویفــر هســتم از 

مشــکان.

با سالم.
 مــن حمیدرضــا تنهــا هســتم 

ازکاشــمر.
در  کــه  آنهایــی  از  مــن 
ــن نشــریه کمــک  ســاخت ای

ممنونــم. کردنــد 

ســالم، با تشــکر از مجلــه خوب و 
ــای  ــن از بچه ه ــان، م آموزنده ت
مســجد جامــع روســتای ارکان 
ــن  ــورد بزرگتری ــتان بجن شهرس
ــور  ــع روســتایی کش مســجد جام
هســتم. اســم مــن محدثــه خانــی 
ــن  را  اســت. خواهشــا پیامــک م

چــاپ کنیــد.

ک بفرستید
ی ما پیام

برا
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مــن  نباشــید.  خســته  و  ســالم 
آیــا  لطفــا  بگــم  می خواســتم 
ــن  ــد. م ــتر کنی ــد را بیش می دانی
و  هســتم  صالبتــی  علــی  امیــر 
ممنونــم  از داســتان های  خوبتــون.

ــو ماننــد حضــرت  حــاج قاســم، ت
راه  در  قاســم شــیفته شــهادت 
  ســید شــهدا امــام حســین
ــان و  ــا ایرانی ــب م ــودی و در قل ب

مظلومــان جهــان جــای داری.

ســالم مجلتــون خیلــی خوبــه فقــط 
بزاریــد  بیشــتری  لطیفه هــای 
و رمز هــای جــدول رو چیــزای 
ــدوی  ــن مه ــد. متی ــری بزاری بهت

صــدر از داورزن.

بلــه مــن بــه مــادر و پــدرم خیلــی 
کمــک می کنــم. ســارا صدیــق 
ــار. ــتان گلبه ــاله از شهرس 11 س

شــما  زحمت هــای  از  باســالم، 
ممنونــم. مــن احمدرضــا باوفــا 
ــه مســجد صاحــب  هســتم. مــن ب
ــم  ــا اس ــی رم. لطف ــان  م الزم

ــد. ــاپ کنی مراچ

مــن هرشــب بــه مســجد امــام 
محمدباقــر  مــی روم چــون 
آقــای  آنجــا  جماعــت  امــام 
ــان  ــی مهرب ــه خیل ــا هم ــو ب نیازج
ازعلیرضــا  ارســالی  هســت. 

محبــی.

به ما پیامک بدهید:

30008412000003  

ارسالی شماشما

کشــور قــوی و مســتقل بهتــر 
از کشــور وابســته اســت زیرا 
ــه  ــه ب ــی نمی تون ــه کس دیگ
ــارو  ــه و م ــرف زور بگ ــا ح م
ــخت و  ــای س ــه کاره وادار ب
ناشایســته کنــه. ارســالی از 

بی نــام

سالم،
کتــاب  ایــن  از  خیلــی 
ممنونــم. بچه هــای مســجد 

مــن محمــد محســن ماروســی 
امــام  مســجد  از  هســتم 

 حســین 

سالم،
نهــج  دانســتنی های  لطفــا 
البالغــه را زیادترکنیــد. بــا 
)نرگــس  فــراوان.  ســپاس 

خــان محمــدی(
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مولود موعود
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ــی را  ــکری  کس ــن عس ــام حس ــود، ام ــروب ب ــک غ ــد: نزدی ــون می فرمای ــه خات حکمی
نــزد مــن فرســتاد و از مــن بــرای افطــار دعــوت فرمــود. کارهایــم را رهــا کــردم و بــه خانــه 
حضــرت رفتــم و از علــت ایــن دعــوت ســؤال کــردم؟ بــه مــن فرمــود: عمــه جــان! امشــب 
پیــش مــا افطــار کــن کــه امشــب خــدای تبــارک و تعالــی حجــت خــود را بــه دنیــا خواهــد 

آورد. 
پرسیدم: مادرش کیست؟ فرمود: نرجس. 

گفتــم: خداونــد مــرا فــدای شــما کنــد، مــن کوچکتریــن اثــر و نشــانه ای از بــارداری در او 
ــم. ــود: همــان اســت کــه گفت ــم!! حضــرت فرم نمی بین

حکیمــه خاتــون می گویــد: وارد اتــاق شــدم، ســالم کــردم و نشســتم. 
نرجــس خاتــون ســالمم را جــواب داد. گفتــم: دختــرم! خداونــد امشــب 
بــه تــو پســری عطــا می کنــد کــه ســرور و آقــای هــر دو جهــان خواهــد 

بــود.
ــد. پــس  ــا آم ــه دنی ــد ســاعت بعــد در کمــال شــگفتی کــودک ب چن
ــود: عمــه جــان!  ــام حســن عســکری  فرم ــد کــودک، ام از تول

ــاور. ــزد مــن بی پســرم را ن
آن کودک زیبا را به محضر امام حسن عسکری  بردم.

 امــام فرزنــد خــود را بغــل کــرد و او را بــر ســینه چســبانید و 
در گــوش راســت او اذان و در گــوش چپــش اقامــه خوانــد...

ــی  ــزن! ب ــرف ب ــو، ح ــخن بگ ــرم! س ــود: پس ــپس فرم  س
درنــگ حجــت خــدا کــه لحظاتــی از تولــدش می گذشــت 

ســخن آغــاز کــرد:
ــهادت داد  ــر  ش ــالت پیامب ــدا و رس ــی خ ــه یگانگ ب
ــالم و  ــان  س ــک امام ــان و یکای ــه امیرمؤمن ــد ب و بع
صلــوات فرســتاد تــا بــه پــدر بزرگــوارش رســید، بــه او 

ــد. ــاکت ش ــر س ــه، دیگ ــالم گفت ــم س ه
 آنــگاه امــام حســن عســکری  بــه مــن )حکیمــه 
ــر،  ــادرش بب ــش م ــان! او را پی ــه ج ــود: عم ــون( فرم خات

ــردم ــادرش ب ــزد م ــس او را ن پ
ــدی  را  ــرت مه ــه حض ــودم ک ــی ب ــن کس ــن اولی و م

ــردم. ــارت ک ــد زی ــس از تول پ
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زنگ رنگ آمیزی
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زنگ طراحی
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دانشمند کوچولو
ــن  ــتان. م ــارم دبس ــتم. کالس چه ــن هس ــن امی م
ــوم و  ــمند بش ــک دانش ــده ی ــت دارم در آین دوس

ــم.  ــورم باش ــرای کش ــی ب ــخص مهم ش
مــن همیشــه از آرزوهــای بزرگــم بــا پــدرم صحبت 

می کنــم و پــدرم مــرا راهنمایــی می کنــد.
پــدرم می گویــد انســان های بــزرگ از کودکــی 
اهــل تــالش و پشــتکار بودنــد. آنهــا از شکســت ها 
ــد  ــالش می کردن ــدر ت ــدند و آنق ــد نمی ش ــا اُمی ن

تــا بــه موفقیــت برســند. 
خصلت هــای  از  دیگــر  یکــی  می گویــد  پــدرم 
ــوال  ــل س ــه اه ــه همیش ــوده ک ــن ب ــمندان ای دانش
راحتــی  بــه  پدیــده ای  هــر  کنــار  از  و  بودنــد 
ــادی  ــت زی ــز دق ــه چی ــه هم ــا ب ــتند. آنه نمی گذش

داشــتند. دقتــی کــه مــردم عــادی ندارنــد. 
ــع ســوالی هــم برایشــان پیــش  آن وقــت هــر موق
و  می گشــتند  جوابــش  دنبــال  بــه  آمــده  مــی 
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بچه ها شما هم اهل تحقیق و جستجو هستید؟

پیامک کنید:  30008412000003

می کردنــد.  تحقیــق 
مــن هــم خیلــی تحقیــق و جســتجو را دوســت دارم. هــر وقت ســوالی 
ــد کمکــم  برایــم پیــش می آیــد از هرکســی کــه فکــر کنــم می توان
کنــد می پرســم. مثــال از والدینــم، معلمانــم، و حتــی دوســتانم. بعــد 
بــه کتابخانــه ی مدرســه مــی روم و در کتاب هــا دنبــال جوابــم 
میگــردم. گاهــی بــا اجــازه  و در حضــور پــدرم از اینترنــت و فضــای 

ــا تحقیقاتــم کامــل شــود.  مجــازی هــم اســتفاده می کنــم ت
راســتش را بخواهیــد مــن عاشــق مطالعــه و تحقیــق هســتم و دوســت 

دارم خیلــی چیزهــا را کشــف کنــم.
امیــدوارم بتوانــم در آینــده اکتشــافات و اختراعاتــی بکنــم تــا مــردم 
ــحال  ــدا را خوش ــر خ ــه مهمت ــوند و از هم ــحال بش ــرزمینم خوش س

کنــم.
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بچه ها، نظر شما در موردکتاب 
چیه؟

سامانه پیامکی:   

30008412000003

یک روز در اتاقم
تنها نشسته بودم

بی حال و کم حوصله
غمگین و خسته بودم

برادرم به من داد
چند کتاب قصه

گفت بخوان ای خواهر
دوری بکن ز غصه

من آن کتابها را
خوشحال و شاد خواندم

با قصه غصه ها را
از قلب خویش راندم

شد باز در به رویم
درهای روشنایی

می یافتم از آن پس
رفیق آشنایی

شعر »کتاب قصه«
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عالئم بیماری کرونا چیست؟

دانستنی های الزم درباره بیماری کرونا

تب

سرفه خشک

تنگی نفس

ماسکشستن دستدوری از بیمارانمراجعه به پزشک

راه های پیشگیری
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به بابا و مامان بگوئید:
1- ســعی کنیــد در طــول روز از نــور خورشــید اســتفاده 
کنیــد. می تونیــد پرده هــا را کنــار بکشــید و اجــازه 

ــه. ــاد تــوی خون ــور بی ــد ن بدی
المپ هــای  کنیــد.  عــوض  را  قدیمــی  المپ هــای   -2
ــد  ــای تولی ــه ج ــون رو ب ــرژی خودش ــتر ان ــی بیش قدیم

نــور بــه صــورت گرمــا می ســوزونند.
ــل  ــه حداق ــاط رو ب ــوی حی ــای ت ــتفاده از المپ ه 3- اس

ــانید.  برس
4- وســایل برقــی غیــر ضــروری تــوی خونــه رو خاموش 

. کنید
5- کانــال کشــی کولرهــا را از کوتاهتریــن مســیر انجــام 

بدیــد تــا انــرژی کمتــری هــدر بــره.
6- هرســال پوشــال های کولــر بایــد عــوض بشــن 
و حتمــا پیــش از شــروع فصــل گرمــا کولرهــا بایــد 

ســرویس بشــن.
ــا  ــت بام ه ــا در پش ــر روی کولره ــایبان ب ــب س 7- نص

ــت. ــر اس ــرژی موث ــی ان ــه جوی درصرف
8- از روشن نگه داشتن دائم کولر باید خودداری کرد.

ــاز  ــورد نی ــه م ــی ک ــه فضاهای ــکان دریچ ــی االم 9- حت
نیســتند رو مســدود کنیــد، بــا ایــن کار زمــان اســتفاده از 

ــه. ــدا می کن ــش پی ــر کاه کول
ــار  10- دقــت کنیــد ماشــین لبــاس شــویی رو در هــر ب

ــر باشــد. ــالً پ ــد، کام ــه دســتگاه را روشــن می کنی ک

صرفه جویی در مصرف برق
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**یــارو بــرق خونشــون میــره قابلمــه بــر مــی داره، میــره در خونــه همســایش میگــه 
یــک کــم بــرق بــه مــا قــرض می دیــدی؟ همســایش بهــش میگــه اینجوریــه کــه هــی 
براتــون جــوک درســت می کنــن، اقــال بــرو یــه قابلمــه پالســتیکی بیــار بــرق نگیــردت!

**هیچ وقت نفهمیدم:  وقتی برق میره کجا میره؟؟

ــم  ــک کن ــده ف ــاره اوم ــد دوب ــه بع ــد دقیق ــه، چن ــرق رفت ــار ب ــاعت 3 ب ــه س ــو ی **  ت
ــایل  ــن کار وس ــا ای ــوان ب ــم، می خ ــی نمی کنی ــرق صرفه جوی ــرف ب ــو مص ــدن ت دی

ــوزونن! ــون رو بس برقیم

**به یارو میگن قبض برقتو چه جوری پرداخت می کنی؟
میگــه همســایه مون خنگــه، مــی ذ ارم زیــر بــرف پــاک کــن ماشــینش مــی ره پرداخت 

ــه! می کن

نمکدون

شما هم لطیفه های خود را برای 
ما پیامک کنید:

سامانه پیامکی:   
30008412000003
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آیا می دانید:
پیرتریــن الکپشــت دنیــا 250 ســال 

عمــر کــرده؟
کــه  اســت  حیوانــی  الکپشــت 
می توانــد بــرای مــدت طوالنــی 
غــذا نخــورد و بســیار کــم مریــض 
ــی دارد. ــر طوالن ــود و عم می ش

الکپشــت ها بــه چنــد 
ــته ی رودخانه ای،  دس
خاکــی  و  دریایــی 

می شــوند. تقســیم 

عالقــه  مــورد  غــذای 
جوانه هــای  الکپشــت 

اســت. کاهــو  گیــاه 
ــت ها  الکپش

ــتند  ــی هس ــیار اجتماع بس
و بطــور دســته جمعــی یــا 
جفــت جفــت زندگــی 

می کننــد.

گوشــت  اســالم  دیــن  در 
الکپشــت حــرام اســت امــا  برخــی 
از غیــر مســلمان هــا الکپشــت ها را 

! ! نــد ر خو می 
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آیا می دانید...
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ــه در  ــت ک 1( آن چیس
هــوا می پــرد، ولــی دم، بــال و پــا 

نــدارد؟

2( چه راهی برای دو برابر کردن پول هست؟

3( در یــک خانــه ی یــک طبقــه ی صورتــی، یــک آدم صورتــی، 
ــر  ــک کامپیوت ــی، ی ــک ماهــی صورت ــی، ی ــه ی صورت ــک گرب ی
صورتــی، یــک صندلــی صورتــی، یــک میــز صورتــی، یــک تلفــن 
ــی  ــز صورت ــود دارد. همه چی ــی وج ــک دوش صورت ــی، ی صورت

اســت! پله هــا چــه رنگــی اســت؟

یا  4( یــک کیلوگــرم پَــر ســنگین تر اســت 
    یک کیلوگرم آجر؟
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چیستان

پاسخ:
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ِقثاء: خیار

یَقطین: کدو

تین: انجیر ُرطب: انجیر

زیتون: زیتون
َطلح: موز

زبان قرآن را بیاموزیم
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نظر شما در مورد این داستان چیست؟
سامانه پیامکی:

30008412000003   

نماز اتوبوسی!
ــوس  ــد. اتوب ــوس بودن ــوی اتوب ــدرش ت ــو و پ ــرا کوچول ــود. زه ــده ب ــت اذن ش وق
بــا ســرعت بــه ســمت شــهر قــم در حــال حرکــت بــود امــا ظاهــرا راننــده تصمیمــی 

ــرای توقــف اتوبــوس و خونــدن نمــاز اول وقــت نداشــت! ب
زهــرا کوچولــو بــه پــدرش گفــت: بابــا جــون، چــرا راننــده نگــه نمــی داره تــا همــه 

نمــاز اول وقــت بخونیــم؟
پــدر زهــرا گفــت: نمی دونــم. شــاید می خــواد بــه یــک جایــی برســه کــه ســرویس 

بهداشــتی داشــته باشــه تــا همــه بتونــن دستشــویی بــرن و وضــو بگیــرن!
زهــرا کوچولــو وپــدرش کمــی صبــر کردنــد امــا دیدنــد آقــای راننــده قصــد توقــف 
اتوبــوس رو نــداره، بــرای همیــن پــدر زهــرا بــه آقــای راننــده گفــت: آقــا، وقــت 
اذان گذشــته. لطفــا نگــه داریــد تــا مســافرها نمــاز بخونــن امــا آقــای راننــده گفــت 

دم غــروب نگــه مــی دارم!
پــدر زهــرا گفــت: امــا اون موقــع از نمــاز اول وقــت خیلــی گذشــته و شــاید نمــاز 

قضــا بشــه!
اما آقای راننده گوشش به این حرف ها بدهکار نبود.

ــه، یــک بطــری آب  ــو کــه دلــش مــی خواســت نمــاز اول وقــت بخون زهــرا کوچول
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نظر شما در مورد این داستان چیست؟
سامانه پیامکی:

30008412000003   

برداشــت و تــوی اتوبــوس بــا نصــف لیــوان آب وضــو گرفــت و وســط ســالن اتوبــوس 
ایســتاد تــا نمازشــو بخونــه!

ــل  ــرای نمــاز اول وقــت ارزش قائ ــو چقــدر ب آقــای راننــده وقتــی دیــد زهــرا کوچول
ــا نمــاز بخونیــم.  هســت، شــرمنده شــد و گفــت: االن نگــه مــی دارم ت

زهرا کوچولو با کار خوب خودش به آقای راننده و 
همه مسافرها درس بزرگی داد.
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طنز
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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.


