
اما  گذشت،  هم  ماه  مهر 
هنوز بوی اولین ماه مدرسه 
به مشام میرسه. یک سری 
از بچه ها اولین سالشون بود 
بعضی  مدرسه!  می رفتن  که 
گریان ..بعضیا هم خندان...

همیشه  شما  که  امیدوارم 
خندان باشید.

پیشنهاد  شما  به  راستی 
روز  اولین  خاطره  کنم  می 
یادتون  تا  رو  تون  مدرسه 
خاطرات  دفتر  در  نرفته 
همیشه  تا  بنویسید  تون 
خاطره  بمونه.اینم  یادتون 

اولین روز مدرسه من :
شماری  لحظه  قبل  شب  از 
مدرسه،  برم  که  می کردم 
کیفم رو چندین بار بررسی 
رو  چیز  همه  که  کردم 
اون  صبح  باشم.  برداشته 
شدم،  پا  زود  خیلی  روز 
راه  مامانم  با  و  حاضر شدم 

افتادم به سمت مدرسه.
مدرسه،  در  دم  رسیدم 
مدرسه  توی  دیگه  مامانم 
مدرسه  تو  رفتم  تا  نیومد. 
دادن.  بهم  گل  شاخه  یک 
بودم  خجالتی  خیلی  منم 
وایسادم  گوشه  یه  رفتم 

واسه خودم. 
پشتم  زد  نفر  یک  یهو 
گفت اسمت چیه؟ اسمم رو 
خواست  ازم  و  گفتم  بهش 
االن  بشم.  دوست  باهاش 
بیشتر از بیست سال از اون 
موقع میگذره و هنوز با هم 

دوست هستیم.

مهر ماه 
هم

گذشت...
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فلفل نبین چه ریزه 
بشکن ببین چه تیزه

موشي بنام فلفلي در دشت براي خودش النه اي درست کرد و خیالش راحت بود که زمستان را به خوبي سپري مي کند. یک روز گاوي براي علف 
خوردن به دشت آمد و روي النه ی آقا موشه نشست و مشغول استراحت شد.

موش آمد و از آقاي گاو خواهش کرد که از روي النه اش بلند شود تا خراب نشود؛ ولي گاو هیچ توجهي به موش نكرد و گفت:»تو نیم وجبي به 
من دستور مي دهي که از اینجا بلند شوم. مي داني من کي هستم، مي داني من چقدر قوي و پر زورم، حاال برو پي کارت و بگذار استراحت کنم.«

موش دوباره خواهش و التماس کرد ولي فایده اي نداشت و گوش آقا گاو به این حرف ها بدهكار نبود. موش پیش خودش فكر کرد، حاال که با 
خواهش کردن مشكلش حل نشده باید کار دیگري بكند.

بعد یک دفعه روي آقا گاو پرید. گاو از خواب بیدار شد و خودش را تكان داد. موش روي گوش گاو پرید و یک گاز محكم از گوش او گرفت. 
گاو از جایش بلند شد و شروع به تكان دادن سرش کرد. ولي موش روي زمین پرید و در یک سوراخ پنهان شد و گاو نتوانست کاري کند.

وقتي گاو دوباره خوابش برد، موش دم گاو را گاز گرفت و روي درخت پرید.  گاو از درد بیدار شد.  خیلي عصباني بود، سعي کرد که باال بپرد و 
موش را بگیرد تا ادبش کند ولي دستش به او نمي رسید.

موش گفت: »اگه بازم روي لونه من بخوابي، گازت مي گیرم.«
گاو دید، چاره اي ندارد جز این که از آنجا برود و جاي دیگري بخوابد. گاو پیش خودش گفت: »فلفل نبین چه ریزه، بشكن ببین چه تیزه. با این 

قد و قواره فسقلي اش چه جوري حریف من شد.«
 موش با اینكه خیلي کوچک تر از گاو بود توانست مشكلش را حل کند.

پس کارآیي هر کس و هر چیز به قد و قواره اش نیست، مثل فلفل قرمز،  با این که کوچک است ولي وقتي مي خوریم از بس تند است دهانمان 
مي سوزد.

.در بدن  ای وای 
مرغه  خانم  این 
چه  پیچ و خمی 
شده.می  پیدا 
تا  اول  از  توانید 

آخرآن برسید؟

 سودوکو برای بزرگترها 
این سودوکو را با عددهای 1 تا 9 جوری کامل کنید که در هر 

ردیف افقی، عمودی و هر مربع قرمز اعداد تكراری نباشد.
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بچه ها,حتما خوب میدانید که تلفن همراه برای بچه هایی به سن و سال شما 
وسیله مناسبی نیست.سعی کنید از آن کمتر استفاده کنید و اگر از تلفن همراه 

استفاده می کنید  باید به این موارد دقت کنید!
1. سعی کنید به جای تلفن زدن از پیام کوتاه استفاده کنید چون امواج رادیویی 

که از گوشی فرستاده می شود در طوالنی مدت باعث مشكالتی می شود.
2. از تلفن همراه در مواقع ضروری استفاده کنید و در مدرسه از آن استفاده 

نكنید.
3. تنها با افرادی که می شناسید در مواقع لزوم تماس بگیرید و مزاحمت برای 

افراد دیگر ایجاد نكنید.
4. خوب است که تمامی امكانات گوشی خود را با کمک پدر و یا مادر خود 

آموزش ببینید.
5. پیامک هایی که به دوستانتان ارسال می کنید نباید شامل اطالعات شخصی 

خود و خانواده خودتان باشد.
نیز می  با ادب هستید، پیامک های شما  6. همانگونه که شما جلوی سایرین 

بایست به دور از حرف های رکیک و طنزها و مطالب مبتذل باشد.
7. اجازه ندهید تلفن همراه جای دوستی های واقعی و از نزدیک شما را بگیرد.

8. در زمان شام خوردن، مهمانی های رسمی و کالس درس باید تلفن همراه 
خود را خاموش کنید و یا پاسخ ندهید . همچنین صدای زنگ آن را باید قطع 

و یا کم کنید.
9. و در نهایت باید  بدانید تلفن همراه شما تمام زندگی شما نیست، می توان 
با آن آهنگ گوش داد ولی نه همیشه و همه جا. می توان با آن بازی کرد ولی 

نه تمام روز. 

.در بدن  ای وای 
مرغه  خانم  این 
چه  پیچ و خمی 
شده.می  پیدا 
تا  اول  از  توانید 

آخرآن برسید؟

سودوکو برای کوچکترها 
 این سودوکو را با عددهای 1 تا 4 جوری کامل کنید که در هر   
ردیف افقی، عمودی و هر مربع چهارتایی، عدد تكراری نباشد.

لطیفه های
اطالعات 
می عمو

شروع

پایان

همراهی که  
          بهتر است همیشه 
          همراه تان نباشد
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بیا  رامین  مادر:   
اسفناج بخور آهن دارد.

رامین: آخر مادر جان االن آب 
خوردم مي ترسم زنگ بزنم

آخرین  معلم:   
چه  آید  مي  در  که  دنداني 

دنداني است؟
شاگرد: دندان مصنوعي است.

روز  یک   
مي  را  سرش  کبریتي 
خاراند، آتش مي گیرد.

خنده دار
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سرگرمی

مخصوص  سرگرمی  این 
تا  با حوصله است  بچه های 
بین این دو شكل 15 تفاوت 

بیابند.

وسایل الزم:
کاغذ، قیچی، چسب، 

مداد رنگی

یک کاردستی جالب
سنجاقک قلبی

2

ساختن  براي 
هر  به  را  قلب  سنجاقک، 

رنگ  دارید  دوست  که  رنگی 
اندازه ای  با هر 5 قلب هم  کنید. 
توانید  مي  کنید  می  درست  که 

یک بال را آماده کنید.
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1 روش ساخت:
یک تكه کاغذ انتخاب کنید.

آن را از وسط تا کنید و روی آن شكل 
یک نیم قلب را رسم کنید و دور آن را با 

قیچی ببرید.

حاال کاغذ را باز کنید
شما یک قلب به شكل کامال قرینه 

و قشنگ دارید
اگر مي خواهید چند قلب یک اندازه داشته 

باشید ، چند کاغذ را روي هم گذاشته و با هم 
تا کنید و برش دهید.

4

 4 دادن  قرار  با 
بالهاي  زیر  شكل  مانند  بال، 

سنجاقک آماده مي شود.

هم  سنجاقک  بدن  براي 
دیگري  رنگي  کاغذ  از  است  بهتر 

استفاده کنید و مانند شكل آنها را کنار هم 
بچسبانید.

سر را کمي بزرگتر انتخاب کنید و روي آن چشم و 
دهان بكشید.

سنجاقک شما آماده است. شما مي توانید آن را روي 
یک مقوا با رنگ دلخواه بچسبانید تا یک کارت زیبا 

هاي  آمیزي  رنگ  با  توانید  مي  شود.  درست 
درست  را  متنوعي  هاي  کارت  مختلف، 

کنید.

5


