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 ه نام خداوند جان و خرد ب
 

، مصیب. :   رسشناسه انز    1355شی 

ها  :  پدیدآور   نام و  عنوان ز  اندازه کردن چی 
جم:  دیبی توی صهبا  :نویسنده: آپارنا کاپور تصویرگر مصیب  متر

ان    شتر

 ------  نش   مشخصات .
 .مصور.: ص18:  ظاهری مشخصات

 :  شابک
   نوییس فهرست وضعیت
 پنجه ها :  موضوع
 حیوانات :  موضوع

  افزوده شناسه-
 :  میل  کتابشنایس  شماره

 - پنجه ها 
مصیب  / روهان داهوتره  / روهان داهوتره نویسنده: 

انز   شی 
 ویراستار: 
:  صفحه  آرانی
 : نارس  

 :  شمارگان

 رد دست هر کودک یک کتاب 
است   یک پلت فرم دیجیتال با منبع آزاد ، دیجیتالی از داستان اهی کودکاهن  چند زباهن از کتاب اهی پارت اهم  

رد   زبان  چندین  هب  صرفه  هب  مقرون  و  خوب  کیفیت  با  داستانی  اهی  کتاب  از  انتفاعی  غیر  انشر  یک   ،
StoryWeaver   ،کنند رتجمه  بنویسند،  داستان  بخوانند،   گان  رای صورت  را هب  اه  داستان  توانند  می  کارربان   ،

کتاب   خوانندگان  و  نویسندگان  که  مشترک  چارچوب  یک  ایجاد  با  رند!  بگذا اشتراک  هب  و  بارگیری  را  خود  کتاب 
  ، باشند  تعامل  رد  یکدیگر  با  بتوانند  ک  StoryWeaverکودک  کمبود  ات  کند  می  ربطرف  تالش  را  کودکان  ربای  تاب 

سال   StoryWeaver .کند هب    800با    2015رد  پلتفرم    24داستان  این  امروزه  شد.  زی  اندا راه  زبان 
از   هب    9000بیش  را  دهد   122داستان  می  اراهئ  رد      .زبان  آموزشی  اهی  محتوی  تولید  ادامه  رد  نیز  من 

م هب ه  کاری، باز نویسی، رتجمه ربخی کتابهای فوق نموده ام  راستای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشورم  اقدا م

ن قرار گیرد  و من نیز دین خود را هب کشور ادا   که کتاب حاضر یک از آنها ست.  امیدوارم مورد قبول عالقمندا
 کرده باشم.  مصیب شیرانی 
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دنیا پر از موجودات و  

ها ز  .است چی 
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Some are big. 

Some are small. 

Most are somewhere 

in the middle. 

 برخ  بزرگ هستند. 

 برخ  کوچک هستند 

 آنها جانی در وسط هستند 
 .اکتر
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هانی هستند که یم دانیم
ین چتر 

 .اینها برخ  از بزرگتر
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هانی است که ما یم دانیم
ین چتر 

 .اینها برخ  از کوچکتر
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ی احاطه شده اند های کوچکتر ها بزرگ به نظر یم رسند زیرا با چتر   .برخ  چتر 
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ها ی احاطه شوند ممکن است همان چتر  های بزرگتر  .کوچک به نظر برسند  وقبر  با چتر 

www.takbook.com



9/12 

 

 

 

ی که از نزدیک بزرگ به نظر یم رسد، ممکن است از دور  چتر 

 .کوچک به نظر برسد
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Things make bigger things. Bigger things 

make huge ones. Huge things make 

ginormous ones. Ginormous things make 

super-duper-mega-jumbo ones. 

ها ی یم سازند ،چتر  های بزرگتر های  .چتر   چتر 
های بزرگتر چتر 

های بزرگ را یم چ .بزرگ را یم سازند های بزرگ چتر  تر 

های نجویم   . دنساز های غول آسا را چتر   .سازندیم چتر 
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Things are made of small things. Small 

things are made of smaller ones. Smaller 

things are made of tiny ones, which are 

made of eeny-teeny-weeny things. 

های کوچک ساخته شده اند های کوچک از  .اشیا از چتر  چتر 

های کوچکتر ساخته شده اند های ریز  . چتر   از چتر 
های کوچکتر چتر 

های کوچک و کوچک یساخته شده اند، که از چتر  ساخته شده  تر

 .اند
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But even the eeny-teeny-weeny can 

make a super-duper-mega-jumbo 

difference in this big-small world. 

ی غول  اما حبر یک نوجوان کوچک هم یم تواند یک چتر 

 کوچک ،آسا بسازد تفاوت در این دنیای بزرگ
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ف مخلوقات هستیم؟   یتو بحران  نگریم، تمام مشکالتاز باالی باال به زمیر  یم  اما وقبر آیا ما اشر  های اسایس بشر

 ما با همه   رسند. در کل عالم، زمیر  نظر یماهمیت بهنی 
 

ی نیست جز میلیارد نفری  ۷اش و جمعیت  ی بزرگ اش، چتر 

 کران ای شن در کف اقیانویس نی ذره

  . ما از گرد و غبار ستارگان ساخته شده ایم

هستیم.”  گرد و غبار ستارگان ساخته شده ایم. ما رایه برای مشاهده ی کیهان به خودش  “کیهان در بیر  ماست، ما از 

ن،   معموال هر عنرصی در روی زمیر  اعم از اعضای بدن ما در قلب ستارگان ر ساخته شده اند و از عنارصی مانند اکستر

وژن و اتم های کربن در بدن ستارگان   میلیارد سال قبل در   ۴٫۵  انسان، در کنار سایر عنارص سنگیر  پیش از این در  نیتر

 زرگ؟؟؟؟یا بیم . ما کوچک هست ایجاد شده اند 
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