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کیهان هر چیزی است که وجود دارد:همه سیاره ها ، 
ستاره ها، کهکشان ها، و همه اجرام دیگر در فضا.

یک کهکشان یک مجموعه بزرگ از ستاره ها است 
همراه با گاز، گرد و غبار و سایر چیزها. کهکشانی که ما 

در آن زندگی می کنیم راه شیری نامیده می شود. 
یک ستاره یک توپ پر جرم از گازهای داغ درخشان 
است که با گرانش در کنار هم قرار گرفته اند. نزدیک 

ترین ستاره به ما خورشید نامیده می شود. 
یک سیاره مانند زمین یا مشتری یک جسم بزرگ 
است که به دور ستاره می چرخد. یک سیاره از خودش 

نور تولید نمی کند...
برخی اجرام در کیهان: 



راهنمایی هایی
 برای لذت بردن از 

این کتاب

1. تا آنجا که ممکن است خالق باشید
2. تا آنجا که ممکن است خوب باشید

3. هرچیزی که می خواهید بنویسید و 
بکشید

بیایید شروع کنیم!



بریدبیرون.چه چیزی می بینید؟
 تصویری از آن بکشید.





امشب از پنجره تان بیرون را نگاه کنید و تالش کنید 
که ماه را ببینید. می توانید آن را ببینید؟

تالش  دیگر  شب  یک  در  دوباره  ببینید.  نتونستید  اگر 
کنید تا زمانی که بتوانید آن را ببینید و سپس عکس ماه 

را نقاشی کنید...

اگر نمی توانید ببینید، چرا؟

بله! نه...





مقیاس اندازه منظومه شمسی ما!

کمربند سیارکی

زمین

عطارد

زهره

مشتری

مریخ



رنگ منظومه شمسی ما!

خورشید

اورانوس

زحل

نپتون



منجمان هزاران سیاره پیدا کرده اند که جزو منظومه 
شمسی ما نیستند.این سیاره ها به دور ستاره های دیگر 

در کهکشان ما می چرخند.



ای  به دور ستاره  را تصور کنید که  سیاره ای جدید 
دور می چرخند.ستره چه رنگی است؟ چه تعداد سیاره 

به دور آن می چرخند؟ آن ها را نقاشی کنید.

ستاره دور دست



یک شعر در مورد سیاره مورد عالقه تان بنویسید.

عنوان





شما یک سیاره باور نکردنی پیدا کرده اید. حاال تصویر 
اون را نقاشی کنید. نامش چیست؟ هیچ حیوان یا گیاهی 

اونجا زندگی میکند؟



طرح یک دانشمند از سیاره تازه کشف شده. 
نام:

)اسمتان را اینجا بنویسید(



کارتون سفرتون به سیاره مریخ را نقاشی کنید.









صورت های فلکی تصاویری از اجرام حیوانات و انسان 
ها یی هستد در آسمان شب که با پیوستن ستاره ها با 

خطوط ذهنی به یکدیگر ساخته شده اند.

خرس بزرگ

مار

ب
قر

ع



در اینجا تعدادی از صورت های فلکی وجود دارند. 
تالش کنید آن ها را در آسمان شب پیدا کنید.

خرس بزرگ

گ بزرگ
س

دوپیکر

شیرخرچنگ

مار آبی



در اینجا طرحی از تعدادی ستاره در آسمان شب وجود 
دارد.



نقطه ها را به هم وصل کنید و تعدادی صورت فلکی 
خلق کنید. دوست دارید چه نامی برای آن ها بگذارید؟



کیهان در کتاب کار جیبی شما تولیدی از: 

می خواهید بیشتر بدانید؟ وب سایت ما را چک کنید:
www.dr-hesabi.org

الهام گرفته از 826 کتاب  کار جیبی:

Irene Cecile :مصور شده توسط

کمک های مالی


