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 مهلت ارسال آثار
١٣٨٩ ــــــاہ  ــــــرم ــــــی ٣١ ت
١٣٨٩ داوری: مـــــــــــــردادـ 

ــاہ و  ــشــگ ــای بـــرگـــزاری �
اعــــــالم بـــرگـــزیـــــــدگـــان: 
١٣٨٩ ــاہ  دهــــه ی اول مــهــرمـــ

 موضوع
ـــوزش و پــرورش ــش آم ــرای گ

ـــ�ن،  ـــل ـــع ـــــــدرســـــــه، م (م
دانـــــش آموزان، ساعـــت ورزش، 
كــــــالس ، اردو، نــــــــ�زخانه ، 
ـــه، آغــــاز ــ بابای مدرس كتاب خانه،
سال تحــصیلے، زنگ تفریــح و ...)
گرایـــش ایـــران، رسزمین پرگهر

(بــازی هــــای محــلے، آرامــــگاہ 
مفـاخـــــر، كـــار، راهپی�یــے ها، 
جشـــــــن ها، عــــزاداری ها و ...)

 بخش جنبے 
دانــــش آمــــوزی ــش  ــخ ب در 
ــا موضوع ب ١٨ســالــه)  ــا  (١٣ ت
شــد. ــد  ــواه بـــرگـــزار خ آزاد 

 امتیازها
 عكــس هـای بـــرگـزیـــدہ به صـورت  
�ایشگاهے در مــعـرض دیــد  عمـوم قـرار 
خــواهــد گرفــت.  به ازای هـر یك 
از آثـاری كـه به �ایشگاہ راہ یابد، مبلغ 
٣٠٠/٠٠٠ ریال به صاحب اثـر پرداخت 
خـواهــد شـد.  بـرای عــكاسـانــے 
كه آثارشـان به �ایشگاہ راہ یابد، گواهے 
شـركت در �ایشــگاہ صــادر مے شـود.

 جوایز
نـــفر اول: تــنــــدیــس جشنــــوارہ، 
دیپــلم افتـخار و ٥ ســكه بــهار آزادی
نفر دوم: لوح تقدیر و ٤ سكه بهار آزادی
نفر سوم: لوح تقدیر و ٣ سكه بهار آزادی

 مقررات
ــت.  اس آزاد  ــوارہ  ــن ــش ج ایـــن  در  عــكــاســان  �ــامــے  رشكـــت   
 هر عكــاس مے تــواند حــداكــثــر ١٠ عكــس در هر گــرایـش ارسال كند. 
چـاپ دیجیتال یا آنـالـوگ  صــورت  به  �امے عكـس ها مـی بایــد   
باشد. (پرینـــت بـــا كیفیـــت مطلــوب نیـــز پذیــرفتـه مے شود).
 �امی عكس ها اعم از دیجیتال وآنالوگ باید به همراہ سی  دی  محتوی 
عكس های ارسالی با فرمت tif یا jpeg و dpi حداقل ٣٠٠ ارسال شود. 
ــا عــرض  ــل ب ــداق ــی ح ــال ــاد و انـــــدازہ ی عــكــس هــای ارس ــع  اب
بــاشــد.  ســانــتــی مــرت   ٤٥ ــ�  ــداك ح آن  طـــول  و  ســانــتــی مــرت   ٢٠
ــد.  ــاش ـــا پــاســپــورتــو شــــدہ ب ــــاب ی ــد ق ــای ــب ــا ن ــس ه ــك  ع
 ارسال اثر توسط عكاسان به منزله ی قبول مالكیت اثر و اصالت آن 
تلقی می شود و هیچ گونه مسئولیتی به عهدہ ی دبیرخانه نخواهد بود. 

ــه ی  ــرخــان ــی ــرر بـــه دب ــق  بـــه آثـــــاری كـــه پـــس از مــهــلــت م
ــخــواهــد شــد.  ن دادہ  ـــر  اث تــرتــیــب  شــــود،  ــــال  ارس ــوارہ  ــن ــش ج
مــاہ   ٢ (حـــداكـــ�  ــد.  ــاب ــی ن راہ  �ــایــشــگــاہ  بــه  كــه  ــــاری  آث  
ــد.   مــی شــون دادہ  ــــودت  ع ــاہ)  ــگ ــش ــای � بـــرگـــزاری  از  پـــس 
بــرای  ــود  خ كــوشــش  نهایت  بـــردن  ــار  ك بــه  ضمن  دبیرخانه   
آســیــب هــای  ــال  ــب ق در  مسئولیتی  هــیــچ گــونــه  ــــار،  آث حــفــظ 
�ــی پــذیــرد.  پستی  lمــشــكــالت  ــا  ی نامطلوب  ـــال  ارس از  نــاشــی 
  عكاس باید برچسب مربوط را تكمیل كند و پشت هر عكس بچسباند. 
  ارسال عكس برای این جشنوارہ، به منزله ی قبول رشایط و مقررات آن است.

  تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشدہ، به عهدہ ی برگزاركنندہ است. 
 از عكس های راہ یافته به جشنوارہ در تولیدات دفرت استفادہ خواهد شد.



درس هايي  از  يكي  رياضي  درس 
است كه ياد گرفتن آن از طريق بازي 
نيز ممكن است؛ حتي گاهي از طريق 
بازي و سرگرمي و معّما و... رياضي را 
بهتر مي توان ياد گرفت. به همين جهت 
معلمان رياضِي خوش ذوق و با حوصله 
معموالً سعي مي كنند در ضمن تدريس 
معماگونه،  مثال هايي  طرح  با  خود، 
را  بچه ها  توجه  و...  هوش  سؤال هاي 
به درس جلب كنند. به همين ترتيب، 
پاره اي از نويسندگان كتاب هاي علمي 
ـ آموزشي هم سعي مي كنند با نوشتن 
كتاب هاي سرگرم كننده، در زمينه هاي 
خوانندگان  و...  منطق  رياضي،  علوم، 

خود را به اين علوم عالقه مند سازند.
همه ي  براي  »رياضي  كتاب 
بچه ها« را مي توان از كتاب هاي مناسب 
براي يادگيري شما دانش آموزان دوره ي 
راهنمايي دانست. اين كتاب داراي چهار 

بخش است: 
كسرها،  شامل  پايه؛  مفاهيم   .1

معادل ها، ميانگين ها و...
واحدها،  شامل  اندازه گيري؛   .2
ماده  جرم،  حجم،  مساحت،  محيط، 

و ...
نمودارهاي  شامل  نمودارها؛   .3

ستوني، خطي، تصويري و...

4. هندسه؛ شامل زاويه ها، نقاله ، چند 
ضلعي ها، تقارن و...

بخش  كتاب  اين  زيباي  بخش  يك 
»آيا  عنوان  با  كه  است  سؤال هايي 
جلب  كادرهايي  در  كه؟«  مي دانستيد 
واقع  در  كه  سؤال هايي  مي كند؛  توجه 

جواب يك نكته ي دانستني است. 
توجه شما را به چند نمونه از آن ها 

جلب مي كنيم.
 در قديم، يك مايل برابر 1000 قدم 
يك سرباز رومي و يك يارد برابر فاصله ي 
انگشت شست دست  بين بيني و نوك 
پادشاه انگلستان بود. اما امروز يك متر 
استاندارد برابر است با فاصله اي كه نور در 

 ثانيه طي مي كند.
854297992

1 زمان 

به  مربوط  پرنده  تخم  كوچك ترين   

مرغ مگس خوار گل ماهور در جامائيكا 
ميلي متر   9/9 تخم  اين  محيط  است. 
به  را  آن  قطر  )آيا مي توانند  دارد  طول 

دست آوريد؟(
از  كمتر  دماي  در  نمي تواند  انسان   
از42  بيشتر  و  سانتيگراد   35درجه ي 
دماي  كند.  سانتيگراد زندگي  درجه ي 
عادي بدن هم بايد 37درجه ي سانتيگراد   
باشد در غير اين صورت، فرد  يا تب دارد 

و يا ضعف!

 رياضي براي همه ي بچه ها
 نويسنده: جانيس وان كليف
 ترجمه: محمد الّزمان بديعي
 ناشر: مدرسه، 1387، تهران
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جعفر رباني

قضيه ي تالس:
ــب پديد  ــود روي دو ضلع ديگر قطعه خط هاي متناس ــم ش هر خطي كه به موازات يكي از اضالع يك مثلث رس
مي آورد. به عبارت ديگر اگر چند خط متوازي را دو خط قطع كنند، نسبت هر دو حامل از حامل هايي كه روي يكي 

از اين دو خط پديد مي آيند با نسبت حامل هاي نظيرشان روي قاطع ديگر مساوي است.
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