
ن ا
ست

دب
شم 

م و ش

برای دانش آموزان پايه های چهارم ، پنج

301 پي در پي  شماره ي 
32 صفحه ● 12000 ريال w

w
w

.r
o

sh
d

m
a

g
.i

r

اّطالع رسانی  و  ماهنامه ي آموزشی، تحلیلی 
1397 دی   ● هفتــم  و  ســی   دوره ي 

IS
SN

: 1
60

6.
90

64

 علي رضا باقري جبلي  تصويرگر: سام سلماسی

در این تصویر 9کلمه مخفی شده است 
آیا می توانید آن ها را پیدا کنید؟

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي

ش آمديد
ي جادويي پويا نمايي هاي عروسكي خو

به دنيا

پاسخ سرگرمي در صفحه ي 31

بیا خیال کنیم و بترسیم!



تخم مرغ ها را شكسته و در کاسه ای بريزيد و نمک و فلفل را اضافه کنید. 
)تخم مرغ ها را با همزن يا چنگال آن قدر بزنید تا صاف و يک دست شود.(

هويج را پوست بكنید و رنده کنید. پیازچه ها  را هم ُخرد کنید و بعد از اضافه کردن به تخم مرغ ها آن ها را خوب مخلوط کنید.
کمي روغن در تابه  بريزيد و روی حرارت متوّسط اجاق بگذاريد. وقتي روغن کمي گرم شد، مخلوط تخم مرغ و سبزيجات را توي آن 

بريزيد و به صورت اليه ای نازک پخش کنید.
 صبر کنید تا تخم مرغ نیم پز شــود؛ بعد با کمک بزرگ ترها به آرامی از يک طرف با کمک قاشــق آن را رول کنید. براي 2 دقیقه به 
تخم مرغ رول شده دست نزنید تا مغز پخت شود. در آخر رول تخم مرغ را در ظرف مناسبي بگذاريد تا کمي خنک شود. سپس برش 

بزنید و نوش جان کنید.

 اعظم اسالمی

آشپزی

● سعیده اصالحي

چي الزم داريم
تخم مرغ 6 عدد 

هويج 1 عدد 
پیازچه با ساقه 3 عدد 

نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم

1234

● تصويرگر: سمیّه علیپور

بيا خيال كنيم و بترسيم!
تقویم

تاریکی
شعر

غولی كه چشمش ضعيف بود
آدامس نعنایی

از ظرف شستن بدم می آید!
واقعاً این انصاف است؟

دوربين، عروسك، آماده، حركت!
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كف فشان!
چه طور وسط دعوا زنده بمانيم!

چند دوست عالي، یك طناب معمولي!
مورچه؛ باهوش، اهل رفاقت و طبيعت!  

قالي و گليم
هدیه، بازي، هندسه!

از دفترچه ي خاطرات یك دایناسور! 
 ایستگاه بّچه ها

سرگرمی

 ما هنامه ي آموزشی، تحلیلی و اّطالع رسانی 
 برای دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست
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گاهی که ابرها دست هم را می گیرند و با رعد و برقي، قطره هاي باران بر 

سرم مي ریزد، به یاد تو مي افتم که خالق مهربان چشمه ها و غنچه هایی.

آن وقت چترم را می بندم و هم صدا با گروه سرود ابرها ، بلند بلند 

صدایت می زنم: به نام خداوند باران و برف!
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روش مصرف، نه ببخشيد، خواندن اين صفحه:
دستتان را روي سطرها بگذاريد. جوري كه فقط يك خط قابل خواندن باشد. بعد؛ چشمتان را ببنديد و خيال پردازي 

كنيد. دستتان را كم كم پايين ببريد و سطر به سطر همين كار را تا آخر انجام دهيد. لطفاً! 

قدتان نصف اآلن است. چشمتان چپ است و دماغتان عين خرطوم فيل دراز است؛ يك پايتان هم مي لنگد و 
پوستتان پر از جوش هاي چركي است.

حاال چشمتان را ببنديد و آن را تصّور كنيد...
بعد چشمتان را باز كنيد و پاراگراف بعدي را بخوانيد. 

شما بّچه ي يكي يك دانه ي خانواده  اي خيلي پولدار هستيد. تا حاال هيچ كس نازك تر از گل به شما نگفته است. 
نمي فهميد چرا توي مدرسه هيچ كس حوصله ي شما را ندارد. همه فكر مي كنند لوس و ننر هستيد؛ اّما بيش تر تنها 

و غمگين ايد. گيج شده ايد و نمي دانيد چرا كسي دوستتان ندارد.

چشمتان را ببنديد و تصّور كنيد...
بّچه ي يك خانواده ي خيلي فقير هستيد. بايد توي خيابان جوراب و خودكار بفروشيد. هر روز بّچه هايي را مي بينيد 
كه مدرسه مي روند يا با پدر و مادرشان خريد مي كنند و بستني مي خورند؛ اّما شما بايد كارتن سنگين جوراب ها 

را با خودتان اين طرف و آن طرف بكشيد...
چشمتان را ببنديد و تصّور كنيد...

شما زيباترين و باهوش ترين بّچه ي مدرسه ايد. معلّم ها شما را دوست دارند؛ اّما هم كالسي هايتان فكر مي كنند 
شــما مغرور و خودخواه هستيد؛ بدون زحمت نمره ي عالي مي گيريد و معلّم ها به خاطر قيافه تان با شما خوب 

هستند.

چشمتان را ببنديد و تصّور كنيد...
خب! البد مي پرسيد مگر آدم مريض است خودش را با دماغ فيلي و پاي لنگ تصّور كند؟ يا خيال كند مجبور 
است توي گرما و سرما جوراب بفروشد؟ خب! من هم فكر مي كنم شايد اين فكرها عجيب و غريب باشند؛ اّما 

گاهي كمي ديوانه بازي الزم است.
اين به ما كمك مي كند تا بفهميم آدم هاي دوروبر ما واقعاً چه احساســي دارند. كمك مي كند بفهميم اين كه 
كجاي دنيا متولّد شويم يا با چه قيافه و در چه خانواده اي، اصالً انتخاب ما نيست؛ اّما اين كه چه طور فكر كنيم و 
چه طور آدمي باشيم، فقط به خودمان مربوط است. يك چيز را از من بشنويد، هيچ وقت نمي توانيم كسي را واقعًا 
دوست داشته باشيم، اگر نتوانيم احساس او را بفهميم و هيچ جوري نمي شود آدم ها، حيوانات و يا حتّي درخت ها 
را درك كرد و دوستشان داشت، اگر نتوانيم خودمان را جاي آن ها بگذاريم. راستي اگر از تخيّلمان براي چنين 

چيزي استفاده نكنيم، پس به چه دردي مي خورد؟

 هر وقت با كســي احساس دشمني داريد ) به خصوص اگر او را از نزديك نمي شناسيد( لطفاً فقط چشمتان را 
ببنديد و خيال كنيد كه  او هستيد و با چشم هاي او دنيا را ببينيد...

مرجان فوالدوند

بيا خيال كنيم و بترسيم!



 والدت حضرت زينب)س(
 روز پرستار

 تولّد قهرمان مبارزه با ظلم ، خواهر مهربان
 و شجاِع اما م حسين)ع( مبارك.
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تقويم
4 دی5  دی

26 دی22 دی

 تصويرگر: نسيم نوروزی

 روز فرار شاه از ايران

 ايمني در برابر زلزله و كاهش بالياي طبيعي
 دانايي مي تواند انسان را از خطر نجات دهد.

 والدت حضرت عيسي)ع(
  تولّد پيامبر مهربان خدا، حضرت عيسي)ع( بر 
همه ي مردم دنيا و به ويژه هم وطنان مسيحي مان 

مبارك و شاد باد.



نشانه
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● منیره هاشمی

همين دو ساعت پيش
لحاف ابر وا شد

هزار دانه ی برف
در آسمان رها شد

دو دانه برف كوچك
به روی دستم افتاد

چه چيز جالبی را
خدا به من نشان داد

خدا خودش به من گفت:
نگاه كن دوباره!

ببين كه برف ها هست
شبيه يك ستاره

ستاره های برفی
● سعیده موسوی زاده

واقعاً خيلی عجيب است
اين كه آدم دم ندارد
شاخ يا خرطوم يا عاج
بال و پر يا ُسم ندارد

شكل او از روز اّول
مثل اآلن بوده يا نه؟

در سرم صد تا سؤال است
اسمش انسان بوده يا نه؟

خانه اش در غار و جنگل
پيش خرس و شير بوده

او برای حفظ جانش 
با همه درگير بوده

پس چه طوری زنده مانده
او بدون شاخ و چنگال 

قّصه اش خيلی عجيب است
آدم بی يال و كوپال

خیلی عجیب
● معصومه مرادی

مثل يك خرمن گل
از هوا می ريزد

برف اين پنبه ی سرد
همه جا می ريزد

همه جا را كرده
صاف و يك دست و قشنگ

كوه را صحرا را
كرده با حوصله رنگ

رقص گنجشكان را
جشن می گيرد كاج

بر سر سرو بلند
می گذارد يك تاج

منقل و آتش دان
آفتاب آورده

مادرم يك قوری
چای و هل دم كرده

پنبه ی سرد

دی1397 
44

شعر



● طیبه شامانی

آسمان
      پدر

خاك ، مادر است
ابر و باد با نسيم و گل
        خواهر و برادرند

فكر می كنم
هر چه هست در جهان

زير سقف آسمان
صاف و بی ريا و ساده اند

عاشق همند،
       خانواده اند....

زیر سقف آسمان

تصویرگر:افروزقلیزاده
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داستان



 مطب چشم پزشكی خيلی شلوغ بود. همه دور تا دور ، روی 
صندلی ها نشسته بودند و منتظر بودند تا نوبتشان برسد .

 يك دفعه صدای گرومب گرومبی بلند شد و اتاق تكان تكان 
خورد . همه از ترس از جا پريدند. يكی داد زد : »زلزله است ... 

فرار كنيد!«
 همه پا به فــرار گذاشــتند . از پلّه ها 
كه پايين می دويدند ، چشمشــان 
بــه غــول بزرگی افتــاد كه 
يك چشــم درشــت روی 
غول  داشــت.  پيشانی اش 
از  كورمــال  كورمــال 
می آمد.  بــاال  پلّه ها 
همــه از تــرس 
كشيدند  جيغ 
به  دوبــاره  و 
انتظار  ســالن 
مطب برگشتند. 
روی  نفــر  چند 
افتادند . دو  زميــن 
ســه نفری هم دست و 

پايشان زخم شد.
 منشی مطب دويد توی اتاق دكتر و در را بست. بقيّه هم به 
طرف اتاق آقای دكتر دويدند و در را هل دادند. در باز شــد 
و همه روی زمين ولو شدند. يك دفعه غول هم وارد اتاق دكتر 
شد. راه كه می رفت ميز و صندلی و آدم ها به هوا بلند می شدند 

و پرت می شدند اين ور و آن ور.
 غول به طرف بّچه ای رفت و با صدای كلفت و ترســناكش 
گفت   : » سالم آقای دكتر. لطفاً نگاهی به چشم بنده  بيندازيد . 

خيلی ضعيف شده. جايی را نمی بينم.«
 بّچه با ترس و لرز گفــت : » من... من دكتر نيســتم. دكتر 

آن جاست.«
 غول گفت : »پس خواهش كنم من را ببريد پيش دكتر. من 

درست  نمی بينم.«
 بّچه دست گنده ی غول را گرفت و او را به طرف دكتر برد.

 دكتر كه خيلی ترسيده بود پشت سر منشی اش قايم شد و 
گفت : » بگو من نيستم. بگو من نيستم.«

خانم منشی گفت : »آقای دكتر، خواهش می كنم خودتان را 
كنترل كنيد. اين ، غول بی آزاری است . خيلی هم با ادب است . 

لطفاً معاينه اش كنيد!«
مريض ها كه ترسشــان ريخته بود گفتند: » راست می گويد 

آقای دكتر. خطرناك نيست . معاينه اش كنيد.«
 دكتر رفت روی صندلی و توی چشم غول را نگاه كرد. بعد 
گفت : »يك درخت توی چشمت سبز شده . روی درخت هم 

چند تا پرنده و يك سنجاب النه ساخته اند .
 همه با تعّجب گفتند :  »وای... يك درخت با چند تا پرنده و 

سنجاب ؟! خب دكتر ، درخت را از چشمش دربياوريد!«
 دكتر گفت : »بله ، بايد همين كار را بكنم.«

اّما غول گفت : »نه، نه... اگر درخــت را در بياوريد ، پرنده ها و 
سنجاب ها كجا بروند ؟ بگذاريد بمانند و زندگی شان را بكنند.«
 بعد هم سرش را پايين انداخت و كورمال كورمال از مطب 
بيرون رفت. همه آه كشيدند و گفتند: »آخی... آخی... چه غول 

مهربانی!«
 بّچه ای كه دست غول را گرفته بود فكری كرد و گفت : »من 

می دانم بايد چه كار كنيم.«
 همه پرسيدند : »چه كار كنيم؟«

 بّچه گفت: »درخت را در می آوريم و توی باغچه ی آقای دكتر 
می كاريم.«

 همه گفتند : »آفرين. آفرين!«
 دكتر هم سرش را تكان داد و گفت : »فكر خوبی است.«

 مريض ها بدو بدو رفتنــد و غول را آوردنــد . بعد با كمك 
دكتر ، درخت را آهسته از چشمش در آوردند و توی باغچه ی 
مطب كاشتند. آقا غوله چشمش خوب شد و خنديد. بعد هم 
يك چنگ آواز خوان از جيب بغلــش در آورد و برای دكتر و 

مريض هايش  آهنگ قشنگی زد.
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 محّمدرضا شمس  تصويرگر: طوی علينژاد
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 صديقه ماليی  تصويرگر: ميثم موسوی

داستان



مثِل يك آبنبات نعنايی است؛ مثِل يك آدامس خوش مزه، 
مثِل خورشيد... مثِل... مثِل....

بعد از به دنيا آمدن برادركوچكه ، اين تنها راهی است كه بابا 
و مامان با من مهربان باشند.

اّما برادركوچكه مثل آبنبات نعنايی بدمزه ا ست. آدم فكر 
می كند خمير دندان خورده.

برادركوچكه مثل يك آدامس خوش مزه است كه چسبيده 
الی موها؛ زشت و چندش آور.

اگر يكی از اين حرف ها را به بابا و مامان بگويم، اخم هايشان 
می رود توی هــم. زل می زنند به من و آبنبــات نعنايی را 

محكم تر بغل می كنند. بعد می گويند: »اين برادرت است.«
برادر بايد مثل آرتين باشد؛ بزرگ و قوی. برادر بايد بتواند 
بدود دنبال آدم. توپ را شوت كند. تشويقت كند. بايد بشود 
با او خنديد. برادر بايد بلد باشــد حرف بزند. بايد بعضی 
وقت ها با پول توی جيبی اش برايت خوراكی بخرد. برادرها 
بايد بتوانند كفش هايشان را باهم عوض كنند؛ مثل آرتين و 
آروين. برادر بايد بتواند دستت را بگيرد. شايد بعضی وقت ها 

هم دعوايمان بشود... برادر يعنی اين...
آن وقت بابا و مامان به اين آدامس كه نه حرف می زند، نه 
راه می رود، نه بازی بلد است، نه پول توی جيبی دارد و فقط 

بلد است بخوابد، می گويند: برادر.
از همــه بدتر وقت هايی اســت كــه از مــن مي خواهند 
برادركوچكــه را بغل كنــم؛ ولی من بلدم چــه كار كنم. 
می گويم: »نه، می ترســم آبنبات نعنايی از دســتم بيفتد و 

دردش بگيرد.«
 آن وقت، آن ها مهربان تر هم می شوند.

برادرها بايد شبيه هم باشند، من صورتم گرد است و موهايم 
فرفری. كف دستم يك خال دارم و چشم هايم قهوه ای است.

برادركوچكه مو كه ندارد. پوستش قرمز است و چشم هايش 
هم ســياه اســت. ولی مجبورم ادای دوســت داشتنش را 

دربياورم.
امروز صبح، دِر اتاقم آرام باز شــد. زيرچشمی نگاه كردم، 
مامان بود. همان طور كه يكی يكــی كتاب هايم را از روی 
زمين جمع می كرد، گفت: »پاشو پسر! دارم می روم خريد تا 

برگردم حواست به برادرت باشد.« 
كتاب های دسته شده را گذاشت كنار تختم و موقع رفتن 

گفت: »اتاقت را هم مرتّب كن.« 
بوی عطر مامان توی اتاق ماند؛ بــوی نعناع می داد. صدای 

پايش می آمد كه با عجله توی  
آن طرف  و  طــرف  اين  خانه 
می رفت و بعد ... در خانه خيلی 
آرام بسته شــد. چرا مامان از 

من هيچی نپرسيد؟ آخر اين طور 
ناگهاني يك پسر ده ســاله را با يك 

آدامس نعنايی تنها می گذارند؟! صبر كن ببينم... وای! نه... 
اين صدای برادر كوچكه است... حاال چه كاركنم؟

 بلند شدم و اّول از همه در اتاقم را بستم. صبركن ببينم... 
در اتاقم چنين صدايی نداشت. الی در را نگاه كردم ، چيزی 
نبود ... صبر كن ببينم... اين صدای برادر كوچكه است... حاال 

چه كاركنم؟
دستم را گذاشتم روی گوش هايم... با ترس و لرز رفتم سمت 
اتاق برادركوچكه. در باز بود و همه جا به هم ريخته بود. كف 
زمين پر بود از لباس های خرس خرسی و جغجغه های رنگی . 
هيچ كس به يك آدامس نعنايی نمی گويد اتاقت را مرتّب كن. 
برادركوچكه ساكت شد و زل زد به من. چشم هايش خيِس 
خيس بود. خيلی هول شدم... پايم گير كرد به شيشه ی شيرش 
و نزديك بود بيفتم زمين كه يك دفعه صدای خنده آمد. دور 
و برم را نگاه كردم. برادر كوچكه بود؟ دوباره ادای افتادن 
را درآوردم، اين بار بلندتر خنديــد و همان طور به من نگاه 
مي كرد. انگار منتظر بود. چند بار ديگر اين كار را كردم، واقعًا 
می خنديد. جلوتر رفتم، تا كنار تختش... بوی شكالت شيری 
می داد... پاهايش را جمع كرده بود توی شــكمش. تا آمدم 
قلقلكش بدهم، يك دفعه انگشتم را گرفت. خواستم انگشتم 
را از دستش بيرون بكشم؛ اّما محكم آن را چسبيده بود. با 
پاهايش توی هوا لگد می انداخت. شيشه ي شيرش را گذاشتم 
توی دهانش . همان طور كه به من زل زده بود، چشم هايش 
افتاد روی هم و خوابيد. دستش شل شد. انگشت هايش را باز 
كردم كه انگشتم را بكشم بيرون. كه يك دفعه ديدم كف 

دستش يك خال دارد؛ يكی مثل مال من.
شايد امروز با پول توی جيبی ام برای برادرم بستنی بخرم. 

به كمــدش نــگاه می كنــم، كفش های 
بّچگی ام. كتانی های سبز كوچكم با دو 

تا خط سفيد كنارش. جلوشان كمی 
ساييده شــده. كفش های بّچگی ام 
توی كمد هستند. حتماً مامان آن ها 

را برای برادر كوچكم نگه داشته...
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مهمان ها كه رفتند مادر چادر را از ســرش برداشت و گفت: 
»بّچه ها من خيلی ســرم درد می كند. می روم بخوابم. شما هم 

ديگر بخوابيد. فردا خانه  را مرتّب می كنيم.« 
هميشه بعد از رفتن مهمان ها، مينا و مبين بشقاب ها را به آشپزخانه 
می بردند. مينا ميوه ها را در يخچال می گذاشت و مبين آشپزخانه 
را مرتّب می كرد. پدر كيسه ی آشغال را از سطل درآورد. نگاهی 

به بّچه ها كرد و گفت: »آفرين! دستتا ن درد نكند.«
مينــا لبخند زد؛ اّما وقتی بشــقاب های كثيــف را روی هم در 
ظرف شويی گذاشت، لبخند از روی لبش پر كشيد. خيلی زياد 

بودند. از هيچ كاری به اندازه ی ظرف شستن بدش نمی آمد.
مبين از آشپزخانه كه بيرون رفت، نگاهی به كف اتاق انداخت و 
گفت: »بّچه هايشان فقط راه رفتند و شيرينی خوردند. ببين چی 

كار كرده اند.«
پدر كه با كيسه ی زباله از خانه بيرون می رفت، گفت: »اشكال ندارد... 

بّچه همين است ديگر... فردا جمعه ا ست. خودم جارو می زنم.«

مبين نگاهی به مينا كرد. دير وقت بود و خيلی خوابش می آمد؛ 
اّما گفت: »می خواهی با هم يك عمليات انجام بدهيم؟«

مينا پرسيد: »چه عملياتی؟«

صبح، مادر كه از خواب بيدار شد فوری ياد مهمانی شب قبل 
افتاد و آن همه ظرف كثيف و خانه ي نامرتّب. از جا بلند شــد. 

هنوز سرش درد می كرد.
بلند شــد تا صبحانه را آماده كند. اّول چشمش به جارو افتاد 
كه گوشه ي پذيرايي بود و بعد هم به ظرف های شسته شده در 
سبد. از مهمانی ديشب و آن همه كاری كه بايد انجام می داد، 

چيزی باقی نمانده بود.
بّچه ها سنگ تمام گذاشته بودند.

نهج البالغه ،  حكمت249
بهترين اعمال، آن است كه خود را با زحمت به آن وادار كنی.
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بپرس و بدان

تعريف از خود نباشد ها، ولی من شناگر خوبی هستم. از بّچگی 
همه ي تابستان ها استخر مي رفتم و حاال بهتر از خوِد قورباغه 
می توانم شنا كنم. ديروز آقاي جاللی، معلّم ورزشمان سر صف 
اسم من و صمدی و يكتا را صدا زد كه با خودش ببرد مسابقات 
ورزشی منطقه. آی كيف داد! زنگ اّول امتحان علوم داشتيم. 
با يك ژست »دلتان بسوزد«ی از صف بّچه ها جدا شديم كه 

مطمئنم همه شان از اين تابستان می روند كالس ورزش!
سر ميز پذيرش مسابقات، اسم و رشته مان را گفتيم. من شنا 
بودم، يكتا، شــطرنج و صمدی هم ُكشتی. تا شروع افتتاحيه 
پشت ميزی نشســتيم. آقاي جاللی رفت سمت بوفه. صمدی 
بــه من و يكتا نگاه كرد و گفت: »ولی واقعاً انصاف نيســت. 
هر ســه تاي ما آمده ايم مسابقات ورزشی. هر سه تايمان هم 
امتحان علوم را پيچانديم؛ ولــی خيلي با هم فرق داريم! من 
همه ي تابستان را توی زيرزمين باشگاهمان عرق ريختم و زور 
زدم و با كِلّ عالم و آدم كشــتی گرفتــم. آن وقت تو چی؟ 
توي آب خنك كيف كردی و با آرامش از اين  طرف اســتخر 
رفتی آن طرف. البد اوج ســختی و اضطرابت هم اين بوده كه 
چرا سه ثانيه از كناری ات ديرتر رسيدی به لبه ي استخر. يكتا 
هم كه ديگر هيچی! زير باد كولر توی خانه شــان لم داده و با 
كامپيوتر شــطرنج بازی كرده. واقعاً خسته نباشی دالور! خدا 

قّوت پهلوان!«

در همان موقع آقاي جاللی با ســه ليوان شيرپسته يا به قول 
خودش معجون قدرت، برگشت و آن ها را جلوی ما گذاشت. 
صمدی زودتر از همه ليوانش را برداشت و همه ي غرهايش 
را يك بار ديگر برای آقای جاللي تكرار كرد و دوباره گفت: 

»ولی واقعاً اين انصاف نيست!«
 آقاي جاللی كه ويژه نامه ي مســابقات را ورق می زد، گفت: 
»چی انصاف نيست صمدی؟ اّول اين كه هر رشته ای سختی 
خــودش را دارد و تو نمی توانی اين قــدر راحت درباره اش 
حرف بزنی. دوم اين كه انصاف اين است كه اآلن من براي 
هر سه تا ي شما سه تا شيرپسته ي يكسان خريده ام! يا انصاف 
اين است كه اين جا نوشته جايزه ي هر كس كه توی رشته اش 

اّول بشود،  يك جفت كفش اسكيت است!«
 همگی از شنيدن جايزه ي مسابقات خوش حال شديم. يكتا 
كه معلوم بود با حرف هــای صمدی و آقاي جاللی توی فكر 
رفته بــود، گفت: »مامانم می گويد انصاف و عدالت خدا هم 
همين شــّكلی است. تفاوت آدم ها و شرايطشان مهم نيست. 
خدا به هر كسی كه بتواند توانايی هايش را پيدا كند و از آن 

به خوبی استفاده كند، جايزه ي يكسانی می دهد.«
 در حالی كه ته ليوان شيرپســته ام را هورت می كشيدم، در 
دلم از ماماِن يكتا تشّكر كردم. تا حاال درباره ي عدالت خدا 

اين طوری فكر نكرده بودم. شما چی؟

 فائضه غّفارحدادی



مهدی خّرميان از شانزده سالگي ) فقط كمي بزرگ تر از اآلن شما( 
تصميم گرفت در جهان انيميشن ها كار و زندگي كند و حاال حدود 
سي ســال است كه انيميشن مي ســازد. او استاپ موشن را اين طور 
تعريف مي كند: استاپ موشــن يعني: توقف- حركت! خب همين 
اسم همه چيز را توضيح مي دهد. هر چيز بی جانی را مي توانيم ذّره 
ذّره حركت بدهيم و از هر لحظه عكس بگيريم. وقتي اين عكس ها 
را پشــت ســر هم قرار بدهيم، آن وقت،  بله! ما يك استاپ موشن 

ساخته ايم.
  قهرمان هاي داستان ما مي توانند عروسك ها يا همين ماشين هاي 
اســباب بازي كوچك پالستيكي باشــند يا هر چيز ديگري؛ حتّي 
چند تا نخود لوبيا مي توانند قهرمان يك قّصه ي خيالي باشند ) بله! 
خيال پرداز هــا مي توانند از چند تا نخــود لوبيا، قهرمان هاي بزرگ 
بســازند! اين خاصيّت جهاني است كه در ذهن ماست و همه چيز 

در آن امكان دارد.(
قدم اّول در ســرزمين بي مرز استاپ موشــن، داشتن يك ذهن باز 

اســت؛ ذهني كه در آن هيچ چيز غير ممكن نيست. انيميشِن فرار 
جوجه اي يادتان هست؟ نويسنده مرغ هايي را در ذهنش ساخته بود 
كه مي توانستند عليه مزرعه دار بي رحم شورش كنند و براي خودشان 
چيزي بســازند كه با آن بتوانند پرواز كنند و به سرزمين هاي آزاد 

بروند. ) اين انيميشن را نديده ايد؟ شوخي مي كنيد!(
 خب،  قدم بعدي اين است كه آن ذهن آزاد را به فكر كردن وادار 

كنيد. قّصه بســازيد. يادتان باشد اساس هر فيلم و انيميشن 
خوبي، يك داستان خوب است.

 حاال حتّي اگر نّقاشي تان خوب هم نيست، سعي كنيد 
صحنه هاي داســتان را آن طور كه مي خواهيد ديده 

شود در كادر هاي كوچك بكشيد. به اين مي گويند 
»اُســتوري بُرد« يــا »صفحه ي 

داســتان«. اين به شما كمك 
مي كنــد تا بدانيــد آن چه 
ساخته ايد در نهايت چه طور 

ديده مي شود.
 خــب، حاال وقت ســاختن 

به دنياي جادويي پويا نمايي هاي عروسكي خوش آمديد

 »استوري بُرد« يا
 »طرح هاي اوّليه ي داستان انيميشن«

 در حال ساخت عروسك

مهم نيســت دختر باشيد يا پسر. ده ســاله باشيد يا صد ســاله ،  اين جا دنياي عروسك دوست هاي 
رويا پرداز اســت ، دنياي كوچكي كه خودتان آجر به آجر آن را خلق مي كنيد، شــهري كه كوچه به 
كوچه خودتان مي سازيد و تصميم مي گيريد كه در آن چه اتّفاق هاي فوق العاده اي بيفتد. استاپ موشن 
يكي از جّذاب ترين ، هيجان انگيز ترين،  هنري ترين و البتّه سخت ترين شكل هاي ساخت انيميشن است. 
براي آشنايي با اين دنياي عجيب و غريب و پر از خالقيت با هم به يك استوديوي ساخت استاپ موشن 
رفتيم. جايي كه مهدي خّرميان و حميد محّمدي كه هر دو از استادان استاپ موشن و ساخت عروسك 
هستند و سال هاست در استوديوي خودشان به كساني كه عالقمند هستند آموزش هم مي دهند. آن ها 

مي خواهند با شما درباره ي اين دنياي عجيب و جالب حرف بزنند.

ش
گزار

 گزارشگر: كيارش اشراقي   عّكاس: ابراهيم سيسان



دنياي داستاني شماست.
 من مطمئنم عاشق اين قسمت مي شويد. ساخت وسايل كوچك و 
عروسك هاي بازيگر از شيرين ترين بخش هاي ساخت استاپ موشن 

است.
  در كارهاي بزرگ ســاخت ماكت شهر هاي كوچك يا خانه هاي 

كوچك، متخّصصان خودش را دارد.
  حاال نوبت ورود قهرمان هاســت. عروســك يا ماشــين يا حتّي 
شكل هايي كه از كاغذ ساخته شده اند يا قاشق و چنگال و ... خالصه 

هر چيزي مي تواند بازيگر شما باشد. جاي دوربينتان را ثابت كنيد 
و شخصيت تان را حركت بدهيد و عكس بگيريد. دوباره حركت و 

دوباره عكس...

 با عكس ها چه كنیم؟
آقای خّرميان برای حركت دادن عكس ها يك برنامه ) اپليكيشن ( 
معرفی مي كند كه كار با آن بســيار ساده است و می شود آن را به 

سادگي ياد گرفت. 
 برنامه  ي استاپ موشــن اســتوديو )Stop Motion Studio( را 
می توانيــد به راحتی و البتّه با كمك خانــواده از برنامه ي بازار و يا 
اَپ استور برای سيستم های اندرويد و ios دانلود و نصب كنيد. برای 
ياد گرفتن روش كار با اين نرم افزار می توانيد از راهنمای فارســی  
آن كه در سايت های مختلف وجود دارد هم كمك بگيريد. نرم افزار 
استاپ موشن استوديو، عكس ها يتان را پشت سر هم مي گذارد و با 
سرعت مشّخصي نمايش مي دهد. شما مي توانيد براي تماشاي اّولين 
استاپ موشــِن خودتان همه ي خانواده و اقوام و آشنايان را دعوت 

كنيد! ) لطفاً بليت نمايش فيلمتان را زياد گران نكنيد.(

ت
ت و م

ت صحنه ي پ
 پش

س مرده
ت صحنه ي عرو

 پش
رگردان

ر و كا
يماتو

ي خّرميان ان
مهد
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 اين روش ساخت يك عروسك خيلي معمولي براي استاپ موشن 
است. عروسك  هاي ســاده تري هم هستند؛ مثل عروسك هايي كه  
از گل ُرس يا خمير ســاخته مي شوند كه به اين نوع استاپ موشن، 
انيميشن خميری مي گوييم. )شما هم مي توانيد اين نوعش را امتحان 

كنيد.(
 اّما عروسك هاي بسيار پيچيده اي هم وجود دارند؛ عروسك هايي كه 
بيش تر شبيه يك ربات پيشرفته هستند. يا عروسك هايي كه  براي 
حركت دادن پلك ها يا لب هايشان ده ها سر مختلف دارند كه در هر 

عكس سرها عوض مي شود. 

قهرمان هايتان را خودتان بسازيد!
آقای محّمدی حدود بيست سال است كه انيميشن مي سازد و يكي از 

بهترين عروسك سازهاي ايران است. او توضيح مي دهد :
در مرحلــه ي اوّل اندازه ي عروســك را 
مشخّص می كنيم و بعد از آن يك نمونه با 

خمير های بازی درست مي كنيم.

و بعــد ســر عروســك را با خميــر كاغذ 
مي سازيم.

بعد از خشك شدن سر عروسك با سمباده 
آن را صــاف و صيقلــي مي كنيم و گريم 

صورت را انجام می دهيم.

 برای ســاختن دست ها و پاها از 
جنس التكس كه نوعی پالستيك 
اســت اســتفاده می شــود و بعد 
بدن گيری مي كنيم. بدن گيري يك 
اصطالح اســت يعني پوشاندن و 
پر كردن روی آرماتور با اسفنج و 

چسب آهن .

 براي ساختن حركت صورت و چشم، قطعه هاي زيادي ساخته مي شود.

 كيارش اشراقي: خبرنگار

 حميد محّمدي: انيماتور و كارگردان

 من فكر مي كنم آدم هايي كه استاپ موشن مي سازند، حتماً آدم هاي 
خيلي خيلي آرام و خوش اخالق و با حوصله اي هســتند؛ چون آقاي 
خّرميان مي گويد براي ساخت فقط پنج ثانيه استاپ موشن، بين سه تا 

پنج روز كاري زمان الزم است!
 ساخت استاپ موشن »عروس مرده« به كارگرداني تيم برتون با يك 
گروه خيلي بزرگ بيش از ده سال طول كشيد! براي سي شخصيت 

اين انيميشن 300 عروسك ساخته شد.
پت و مت را دو دوســت اهل كشــور چك،  يعني»لوبومير بنش« و 
»والديميرييرانك« ساخته اند و يكي از بامزه ترين و البتّه ساده ترين 

1

2

 براي ســاخت بدن عروســك از آرماتور 
ســيمی اســتفاده می كنيم. يعني اسكلت 

عروسك را با سيم درست مي كنيم.

4

5

حــاال نوبت بــه مرحله ي جان بخشــی به 
عروسك است. يعنی پوشاندن لباس و
پا كردن كفش و كامل كردن جزييات.

6

33



 ساخت صورت براي حالت هاي مختلف

شخصيت هاي استاپ موشن هستند كه در تمام دنيا طرفدار دارند. 
»مارك بنش«، پسر خالق پت و مت و از كارگردانان اين انيميشن ، 
چند سال پيش كه براي شــركت در جشنواره ي پويا نمايي كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانــان به ايران آمده بود در يكي از 
مصاحبه هايش نكته ي بامزه اي تعريف كرد. او گفت: »كارهاي پت و 
مت خيلي به رفتارهای پدرم و دوست صميمي اش شبيه است. پدرم 
در واقع پت و مت را از روي شــخصيت خودش و دوستش درست 
كرده بود. همان قدر خوش بين و همان قدر دست و پا چلفتي و البتّه 

به شكل بامزه اي خرابكار!«

 لوبومير بنش ، خالق پت و مت
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 به اين گزارش از يك تا پنج 
چه نمره اي مي دهيد؟ لطفًا 

نظرتان را براي ما بنويسيد؛ 
چون شما خيلي مهم هستيد. 

 هر جا كه هســتید و با هر چه داريد ، مي توانید يك 
استاپ موشن بسازيد

 مي توانيد كارهايتان را براي جشنواره هايي مثل جشنواره ي پويا  نمايي 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان و جشــنواره ي فيلم رشد 
هم بفرستيد. اين جشنواره ها معموالً يك بخش مخصوص كودكان و 
نوجوانان دارند كه فرصت خوبي براي ديده شدن كار هاي شماست. 
عكس هايي از پشــت صحنه ي استاپ موشني كه ساخته ايد يا اصاًل 
خود آن را براي ما هم بفرســتيد. تا جايي كه امكان باشد در مجلّه 
چاپ مي كنيم تا دوستانتان در همه جاي ايران بتوانند به دنيايي كه 

شما ساخته ايد، قدم بگذارند.

پيشنهاد:



1

2

2 1

می خواهیم خیلی باالتر برویم!
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علمی

200 ميلی ليتر سركه ي سفيد را توي بطری 
كوچك نوشــابه بريزيــد و آن را در ظرف 

بزرگ بگذاريد. 

 5 ميلی ليتر مايع ظرف شــويی و چند قطره 
رنگ خوراكی به سركه اضافه كنيد. 

  200 ميلی ليتر سركه ي سفيد
  رنگ خوراكی

  20 گرم جوش شيرين
  بطری نوشابه ي كوچك
  سفره ي يك بار مصرف

  ظرف بزرگ يا تشت آب
  نصف استكان آب گرم

  قاشق
  مايع ظرفشويی

  پيمانه ي آشپزی يا سرنگ آمپول

 چي الزم داریم؟

امروز می خواهيم يك »كف فشان« بسازيم! فّواره ای زيبا و رنگی از كف كه حدود 
نيم متر ارتفاع دارد. در ادامه هم به شما آموزش می دهيم كه چه طور می توانيم 

»كف  فشانی« بسازيم كه تا ارتفاع چند متری پرواز كند! 

 محّمد علی زاده )آقای آزمايش( 
 تصويرگر: سام سلماسی
 عكس: مجيد قهرودي 



3
4

QR Code Scanner استفاده كنيد.

بخوانيد. برای اين كار می توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند QR Code Reader يا 

پيشنهاد می كنم حتماً اين فيلم را ببينيد! برای تماشاي اين فيلم، كد تصويری )QR-Code( كنار عكس را با گوشی های هوشمند 

می خواهیم خیلی باالتر برویم!
طول فّواره ي كف خود را از يك فوّاره  ي كوچك چند سانتی متري به در اين فيلم كوتاه می خواهيم نشان بدهيم كه چه طور می توانيم با تغيير موادِّ آزمايش، 

ك فّواره ي بسيار بلند چند متری برسانيم! 
ي
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4 در حالــی كه محلول هم چنــان در حال چرخش 
است، تمام آن را به سرعت توي بطری نوشابه بريزيد و 
سريع دست خود را عقب بكشيد. در يك لحظه فّواره ای 

از كف رنگی از بطری فوران می كند.

3 2 قاشــق چای خوری جوش شيرين را توي نصف 
اســتكان آب بريزيد و خوب هم بزنيــد. )مقداری از 
جوش شيرين در آب حل شود و مقداری از آن هم چنان 

به صورت جامد در آب باقی  بماند.( 

يك فيلم كوتاه )1 دقيقه ای( از اجرای آزمايش خود تهّيه كنيد و آن 

را برايمان بفرستيد، ما به بهترين طرح ها جايزه می دهيم. 

می خواهيم خيلی باالتر برويم!

 نشاني ما: 

تهران ، صندوق پستی 15875-۶5۶7 

daneshamooz@roshmag.ir :رايانامه

مسابقه ي ویژه:
با هم فکر کنیم!

-  تحقيق كنيد كه چرا با اضافه كردن 
محلول جوش شيرين به سركه، فّواره ای 

از كف درست مي شود؟
- به جای سركه ي سفيد از انواع ديگر 
سركه اســتفاده كنيد و ببينيد چه نوع 
سركه ای در اين آزمايش بهترين نتيجه 

را به دست می دهد؟



خودت را به جای آن ها بگذار!
ببين پدر يا مادرت چــه زمان هايی بيش تر عصبانی 
می شوند: وقتی خسته از سر كار بر می گردند؟ وقتی 
صبح زود عجله دارند به كارشان برسند؟ وقتی تو لج 

می كنی و بعضی از كارها را انجام نمی دهی؟ 
حاال خودت را جای آن ها بگذار. اگر جای آن ها بودی، 

عصبانی می شدی يا نه؟

با آن ها حرف بزن!
بگذار كمی عصبانيّت پدر و مادرت كم شود. آن وقت با يك 
لحن معمولی به آن ها بگو كه می خواهی با آن ها حرف بزنی. 
ببين دقيقاً از كدام رفتار تو عصبانی هستند. تو هم نظر خودت 
را بگو . بگو چرا نتوانسته ای يا نمی خواهی آن كار را انجام دهی. 
اگر با هم موافق بوديد كه چه عالی  ! و گر نه، لج نكن. می توانی 
پيشنهادی بدهی كه هم آن ها را كمی راضی كند و هم تو را. 

روان شناس ها به اين كار، مذاكره می گويند.

مهارت هاي زندگي

 سعيد بی نياز  تصويرگر: مجيد صابری نژاد
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وقتی پدر و مادر مان عصبانی می شوند دنيا روی 
سر ما خراب می شــود. اگر زياد عصبانی شوند، 
شايد احساس كنيم ديگر دوستمان ندارند. اين 
احســاس يكی از بدترين احساس های دنياست. 
اگر چند تا كار كوچولو، اّما ســخت را بلد باشيم 
شــايد بتوانيم اژدهای عصبانيّت بابا يا مامان را 

كمی آرام كنيم.

وقتی پدر و مادرمان خيلي از ما عصبانی می شوند چه كار كنيم؟

چه طور وسط دعوا زنده بمانيم!



از مدرسه كمک بگير!
اگر عصبانيّت پدر يا مادرت بيش از حد است، اگر خدای نكرده تو را كتك 
می زنند، حتماً به معلّم يا مدير مدرســه اّطالع بده. آن ها ممكن است با پدر 
يا مادرت حرف بزنند و مشــكلت حل شود. شايد هم تو و پدر و مادرت را 
به مركز مشــاوره ي آموزش و پرورش محّل زندگی ات معرفی كنند. آن جا 

مشاورانی هستند كه راهنمايي تان مي كنند.

ببخشيد!
خوِد من بارها وقتی يك نفر از من خيلی عصبانی بوده است، اين كلمه 
را به كار برده ام و او آرام تر شده است. درست مثل آبی كه روی آتش 
می ريزيم. اگر واقعاً مقّصر هســتی و پدر و مادرت حق دارند عصبانی 

باشند، حتماً از آن ها عذرخواهی كن.
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اگــر پدر و مــادرت بارها تو را كتــك زده اند يا 
زخمی ات كرده اند و تو احســاس خطر مي كني با 
تلفن خانه، شــماره ي 123 را بگير. اتّفاقی را كه 
افتاده برای كسی كه گوشی را برمی دارد تعريف 
كن. آن ها به خانه ي شــما می آيند و به تو كمك 

می كنند.



ورزش
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طناب زني: 

طناب زني كار خيلي جالبي اســت. هم ورزش اســت و 
هم بازي. هم مي شــود يك كار خيلي ســاده باشد، هم 
يك ورزش پيچيده با حركات عجيب؛ هم تنهايي انجام 
مي شود هم با گروه دوستان و چند نفري. خالصه كه هر 
چه از يك ورزش خوب و در دسترس بخواهيد در يك 

طناب ساده پيدا مي كنيد.

طناب زدن همه ي اعضاي بدن را به حركت وادار مي كند. معلوم است كه همه ي آن ها احتياج به انرژي دارند. پس بدن 
سراغ محِلّ ذخيره ي انرژي، يعني چربي ها مي رود و آن ها را مي سوزاند. نتيجه؟ شما الغر و سبك مي شويد و تازه آن 
وقت است كه مي توانيد بهتر بدويد و چابك تر باشيد. در اين صورت طناب زدن برايتان لّذت بخش تر مي شود و از ديدن 

خودتان هم در آينه كيف مي كنيد.
 وقتی بدن حركت زيادی داشته باشد، خون با سرعت بيش تری در رگ ها حركت می كند و اكسيژن بيش تري به سراسر 
بدن مي رساند. اين براي همه ي بدن از جمله پوست و عضالت و مغز و قلب مثل جايزه است، چه الغر باشيد چه چاق!  
وقتي مّدتی طناب بزنيد و بعد استراحت كنيد، قلب شما كم كم آرام تر می زند؛ حتّی آرام تر از حالت طبيعی. باال رفتن 
ضربان قلب در اثر طناب زدن و آرام شدن آن، يك راه عالی برای جلوگيری از بيماری های قلبی در بزرگ سالي است.

با وجود همه ي خوبي هاي طناب زدن، بايد به چند نكته به دّقت توّجه كنيد:
* موقع فرود، روی انگشتان نوك پا فرود آييد. اگر روی كف پا يا پشت پا ) پاشنه( 
پايين بياييد، فشار بسيار زيادی به كمرتان وارد مي كنيد كه اين اصالً برای بدنتان 

خوب نيست.
*حتماً كفشتان مناسب باشد؛ طوري كه سبك باشد و كف آن هم ضخيم. 

*روی زمينی كه خيلی نرم است، طناب نزنيد.

ورزش ، 

تپل ها كجاييد؟ الغر ها بياييد!

مواظب باشيد!

 اگر طناب نسبت به قد تان بلند يا كوتاه باشد، طناب زدن مشكل می شود 
و انرژيتان را هدر می دهد.

 بــرای انتخاب طناب اّول يك پای خود را وســط طنــاب بگذاريد؛ بعد 
دســته های طناب را باال بياوريد؛ اگر تا وســط قفسه ي سينه تان  باال آمد 

اندازه اش مناسب است.

يک طناب مناسب
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 مهدی زارعی

 مسابقات طناب زني در تمام دنيا برگزار مي شود. از مهد كودك بگير 
تا قهرماني كشوري و جهاني.

  اين مسابقات واقعاً ديدني هستند. روش هاي عجيب و غريب طناب 
زدن گاهي آن قدر پيچيده و سريع است كه شبيه شعبده بازي مي شود! 
 يك دانش آموز چيني مقطع ابتدايي در رشته ي طناب بازي، قهرمان 
جهان است و ركورد او را تا حاال كسي نشكسته است. او در مسابقات 
سه سال گذشته كه در دبي برگزار شد، توانست ركورد 110 بار پرش 

در سي ثانيه را ثبت كند. در مسابقه ي سرعت و استقامت هم ركورد ديگري ثبت كرد:  در سه دقيقه 548 بار طناب زد!
در مسابقات بزرگ ساالن ركورد هاي عجيب تري هم هست. يك قهرمان چيني در رشته ي طناب زني بزرگ ساالن، مي تواند 

با سرعت متوّسط ۶ طناب در هر ثانيه، در 3 دقيقه 1050 طناب بزند !

تقريباً تمام كسانی كه طناب زدن را شروع كرده اند از همان ابتدا نتوانسته اند 
مّدت زيادی طناب بزنند و طناب به پاهای آن ها گير كرده است. به همين خاطر 
اگر در ابتدای طناب زدن با مشــكل روبه رو شديد، اصالً تعّجب نكنيد. مغز 
و اندام هايتان به زمان نياز دارند تا هماهنگ شــوند. بعد از آن نوبِت اراده ي 

شماست كه ميزان تمرين با طناب را بيش تر كنيد.

 ، مسابقهتفريــح

 قهرماني طناب زني

هيچ كس اّوِل كار حرفه اي نيست

دختراني از شهر قزوين در رقابت های طناب زنی قهرمانی كشور
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مورچه ها يكی از قدرتمندترين حشره های روی كره ي زمين هستند؛ چون می توانند پنجاه برابر 
وزن خودشان بار جابه جا كنند. مورچه ها بسيار اجتماعی، زيرك و باهوشند و عالقه ي زيادی هم 

به حفظ محيط زيست دارند! 

بيا باال!

 ندا احمدلو 

محيط زيست

 تصويرگر: مهديه صفايي نيا

سرمايی ها!
می خواهيــد بدانيد كــه مورچه ها در كــدام ســرزمين ها بيش تر زندگی 
می كنند؟خانواده ي مورچه ها تقريباً در بيش تر نقاط زمين، جز مناطق قطبی و 
بعضی از جزيره های دورافتاده، زندگی می كنند. دليل اين كه مورچه ها قطب 
را دوســت ندارند، اين است كه آن ها عاشــق گرما و از هوای سرد فراری 

هستند و بيش ترشان وقتی هوا سرد می شود، می ميرند! 

آيا می دانيد مورچه ها يكی از اجتماعی ترين موجودات جهان هستند و بيش تر 
از 110 ميليون سال است كه روی كره ي زمين زندگی می كنند؟! مورچه ها 
با هم ديگر كار می كنند و تا آن اندازه اجتماعی هســتند كه اجازه نمی دهند 
هيچ موجود خارجی ای به آن ها حمله كنــد. گروهی از مورچه ها كه همان 
مورچه های سرباز باشند، از مورچه های ضعيف تر حمايت می كنند و اگر ببينند 

كه آن ها در معرض خطرند، از هيچ كاری برای نجاتشان دريغ نمی كنند. 

نمي گذارم  بيفتي
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شاخك ها به جای بینی!
يك نكته ي بامزه درباره ي مورچه ها اين است كه بينی ندارند! در عوض 
روی سرشــان يك جفت شاخك دارند كه با آن ها، هم بو می كشند و هم 
با مورچه های ديگر ارتباط برقرار می كنند. تازه به كمك اين شــاخك ها 
رّد پايی از خودشان روی زمين باقی می گذارند تا بقيّه ي مورچه ها بتوانند 
به انبار غذايی كه پيدا كرده اند، دسترســی پيدا كنند. مورچه ها با همين 
شاخك ها می توانند روش نگه داری از مواد غذايی در النه را كشف كنند. 
مثالً برای جلوگيری از سبز شدن گندم، دانه های گندم را نصف می كنند و 
سپس در انبار غذای زمستانی می گذارند. تخمه ها را هم قبل از نگه داری، 
حتماً چهار قسمت می كنند تا سبز نشــوند و برای زمستان غذای كاملی 

باشند. 

دوستان  محیط زيست!

مورچه ها برای مراقبت از محيط زيست، زيِر زمين النه می سازند. اين 

كار باعث گردش هوا در خاك و حاصل خيز شــدن آن می شــود. از 

طرفی هم غذاهايی كه آن ها در انبارهای زيرزمينی شان جمع می كنند، 

خاك را مغذی و حاصل خيز می كند. 

مورچه ها با خوردن و جمع آوری حشرات مضر يا اجزای بدن حيوانات 

و حشرات مرده، به تجزيه ي آن ها و پاك سازی طبيعت كمك بسيار 

بزرگی می كنند! 

من را ديده بوديد؟تا حاال آب خوردن 

يك شاخه گل براي تو!



ايران شناسی

در گذشــته هاي دور، گليم ها و پارچه ها، ساده و بدون رنگ هاي متفاوت و با دست 
بافته مي شدند. بافنده هاي اّوليه، گليم هاي ساده اي مي بافتند. آن ها تار و پود يا همان 
الياف هــا و نخ هاي اصلي فرش را مثل حصير از زيــر و روي هم رد مي كردند. اين 

بافت ها با وجود سادگي، خيلي ظريف و زيبا بودند. 
كم كم قالي باف ها ياد گرفتند كه اگر يك چارچوب يا قاب درست كنند، بعد تارهاي 
قالي را از درازا دور آن بكشــند و پودها را از ميان آن ها رد كنند و نخ هاي پشــمي 
و ابريشــمي را به تارها گره بزنند و نخ اضافي را با يك وسيله ي تيز يا كارد ببرند، 
قالي هــاي محكم تر و صاف تر و زيباتري مي بافند. اين قاب ها كه »دار قالي« ناميده 

مي شد دو شكل داشت: ايستاده و خوابيده.

فرش بافي با ريسندگي شروع مي شود. پشم حيواناتي مثل بز و گوسفند را با دست و بعد 
با وسيله اي به نام »دوك« و بعدها با »چرخ ريسندگي« تبديل به الياف يا نخ مي كردند.
ريسندگي از بافت فرش هم قديمي تر است. استفاده از دوك توسط زنان در سرزمين ما 

به هزاران سال قبل برمي گردد. 
بعد از تهيّه ي نخ يا الياف، نوبت به بافت مي رســيد. ما نمي دانيم كه اّولين بار چه كسي 
طرز بافت فرش را اختراع كرد، اّما باستان شناس ها و موّرخان فكر مي كنند مردم دوره ي 
باستان با نگاه كردن به طبيعت و النه سازي پرندگان، تار عنكبوت ها و كندوهاي زنبور 
عسل ياد گرفتند كه با رد كردن الياف ها از روي يك ديگر، چيزهايي مثل پارچه براي 

پوشيدن يا نشستن درست كنند.

فرش  بــراي ايراني هــا خيلي مهم بــود؛ براي 
همين بعضي فرش ها اســم داشتند. مثل فرش 
جواهرنشان بهارستان كه در دوره ي ساسانيان 

در كاخ تيسفون قرار داشت.

قالي، قاليچه، گبه، كناره، پشتي، زين پوش، پادري... همه ي اين ها فرش هاي ايراني هستند. 
بافت فرش در كشــور ما عمر چند هزارساله دارد. فرش ايراني حاصل كار بافندگان و 
هنرمندان ماســت كه ذوق هنري مردم ايران در آن  به خوبي نمايش داده شده است. 

رنگ، نقش و بافت فرش دست بافت ايراني بي نظير است.

 نازيال ناظمي   تصويرگر: سام سلماسی



هنرمندان فرش باف براي بافتن يك فرش بســيار زحمت مي كشند. آن ها ماه ها و 
حتّي سال ها از صبح زود تا شب براي بافتن يك فرش وقت مي گذارند.

از حدود چهل، پنجاه ســال قبل، كم كم ابزار بافت فرش مدرن شد. اين ماشين ها 
همه كار مي كردند؛ يعني از نخ ريســي تــا طّراحي نقش و بافت. پس يك صنعت 
جديد به نام فرش ماشــيني به وجود آمد. هرچند كارخانه هاي فرش هاي ماشيني، 
فرش هاي زيبايي توليد مي كنند، اّما باز هم نمي توانند با فرش هاي دست باف ايراني 

رقابت كنند. 

بافنده ها يك چيز مهم ديگر هم ياد گرفته بودند. آنان فهميده 
بودنــد با كمك گياهاني مثل انار، گردو، حنا، پياز و تمشــك 
مي توانند الياف و نخ ها را رنگ كنند و فرش ها را با شكل هاي 
مختلف و با الياف رنگي ببافند. رنگ آميزي نخ ها با گياهان حتّي 

امروز هم انجام مي شود. 

حدود هفتاد سال قبل در يك گور باستاني مربوط به دوره ي هخامنشي، در سيبري 
فرشي پيدا شد كه به نام پازيريك معروف است. كشف اين فرش و آثار نخ ريسي 
و پارچه بافي كه پيش از آن كشف شده بود، نشان مي داد ايرانيان از اّولين مردماني 

بودند كه هنر قالي و گليم بافي را ياد گرفته بودند. 

در دوره ي صفويّه كه فرش و گليم بافي در ايران پيشرفت زيادي كرد، استفاده از 
تار و پود طال و نقره و ابريشــم در اين زمان بسيار رايج شد. هنرمندان و نّقاشان 
معروف اين دوره، بهترين نقش ها را براي فرش بافان طّراحي كردند. يكي از اين 
نقش ها كه امروز هم معروف است، طرح گل شاه عبّاسي است. در اين دوره فرش 
ايراني تا اروپا برده شد. شاهان و بزرگان كشورهاي غربي براي نشان دادن ثروت 

و زيبايي كاخ هايشان از فرش ايراني استفاده مي كردند.
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فرش و گليم فقط براي استفاده در زير پا نيستند. از آن ها، 
كيف، خورجين اسب، پشتي هاي بزرگ براي نشستن و تكيه 

دادن، تابلو و حتّي پرده هم درست مي كنند.
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كاردستي ،خالقّيت

 آمنه شكاري
يك هديه ي عالي! مثالً اگر از عكس هاي كســي كه مي خواهي به او هديه بدهي، در هديه ات 
استفاده كني يك هديه ي بي نظير و هيجان انگيز ساخته اي. ظاهر اين چندضلعي متحّرك خيلي 
پيچيده است. نگران نباش قدم به قدم تصويرها را دنبال كن و از چيزي كه ساخته اي لّذت ببر!

مقّوای ضخيم
 قيچی
 مداد 

چسب ماتيكی و چسب مايع
 چهار طرح مورد نظر و خط كش

1

روش كار:

 مقّوا را در ابعاد 25×10 سانتی متر 
برش بزنيد .

 طــول و عرض مســتطيل را هر4 
ســانتی متر عالمت بزنيــد، طوری كه 
1ســانتی متر از طول و 2سانتی متر از 

عرض باقی بماند .

3

 نقاط مشّخص شده را مانند شكل 
با كمك خط كش به يك ديگر متّصل 

كنيد .

2

آن چه الزم داريد : 

25 سانتي متر
4 سانتي متر

1 سانتي متر
4 سانتي متر4 سانتي متر

تر
ي م

انت
 س

4

4 سانتي متر4 سانتي متر4 سانتي متر

تر
ي م

انت
 س

4
تر

ي م
انت

 س
2

تر
ي م

انت
 س

10
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6
78

 قسمت  های مشّخص شده در عكس 
را برش بزنيد .

نظر  مورد  طرح های   
را مانند تصوير با چسب 
ماتيكی به مقّوا بچسبانيد .

 خطوط مشــّخص شده با مداد را تا 
بزنيد .

 ابتدا و انتهای لوزی ها را مانند تصوير 
با چسب مايع به يك ديگر بچسبانيد .

 لوزی ها را طبق تصوير با چسب مايع 
به يك ديگر بچسبانيد .

5

4



آبكش به كفگير مي گويد نُه تا سوراخ داري! 

را ستش را بخواهيد هيچ وقت فكر نمي كردم آبكش ها سواد داشته باشند، آن هم 
سواد شمردن. بعد هم فكر نمي كردم كفگيرها سواد نداشته باشند و نتوانند حتّي 
ســوراخ هاي خودشان را بشــمارند. حاال اين ها به كنار، شما مي دانيد چرا داشتن 
ســوراخ برای آبكش و كفگير اين قدر مهم است؟ حاال نُه سوراخ يا ده تا؟ يكي 
بيش تر يا يكی كم تر. مگر يك سوراخ كم تر فرقي هم مي كند؟ حاال چه ده سوراخ،  

چه نُه سوراخ. شايد هم فرق مي كند و مهم است و ما نمی دانيم... البتّه شايد.

ديروز زنگ ورزش داشتم ورزش جديدی را كه اختراع كرده بودم به بّچه ها ياد می دادم 
تــا با هم بازی كنيم؛ ولی معلّم ورزش نه تنها اجازه نداد، بلكه گفت بايد فردا با پدرم 
بيايم مدرسه؛ چون نظم زنگ ورزش را به هم ريخته ام! وقتی با پدرم به مدرسه آمدم، 
معلّم ورزش به او گفت: »آقا بّچه ي شــما با اين بازی مسخره ای كه اختراع كرده نظم 

مدرسه را به هم ريخته!« 
بابا گفت: »چه بازی ای؟«

 معلّم ورزش گفت: »نمی دانم آقا ... يك چيز گرد درســت كرده و اسمش را گذاشته 
توپ! دو تا دروازه هم با چوب ساخته... بعد بّچه ها را مجبور كرده با پا آن قدر به توپ 
ضربه بزنند تا برود توي دروازه تا به قول خودش گل شود! بهش هم می گويد فوتبال!«

بابا با تعّجب به من نگاه كرد و گفت: »اين بازی ها چيســت 
بّچه؟ مگر همين بازی هيجان انگيز سنگ ، كاغذ ، قيچی خودمان 

چه عيبی دارد؟«
 خالصه دردســرتان ندهم ... هم بابا، هم معلّم ورزش آن قدر 
غر زدند مجبور شدم قول بدهم اين بازی را ديگر به كسی ياد 
ندهم و باز هم برويم سراغ همان بازی كسل كننده ي سنگ ، 
كاغذ ، قيچی. ولی ای كاش روزی برسد كه دايناسورها قدر اين 
ورزش را بدانند و دســت كم اجازه ي فوتبال بازی كردن در 
مدارس را به بّچه دايناسورها بدهند! راستی بابا برای اين كه 
اين ورزش جديد را از ســرم بيندازد، بليت فينال جام جهانی 
ســنگ ، كاغذ ، قيچی را گرفته اســت. قرار است شب تخمه 
بخريم و برويم اين بازی به قول بابا هيجان انگيز را از نزديك 

ببينيم!

سر به سِر ضرب المثل ها
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 علی زراندوز  تصويرگر: مجيد صالحی

با هم بخنديم

 عبّاس قديرمحسني



امشــب بابا پس از ســخنرانی قاطعی ، اعالم كرد: 
»درست است كه بعضی بّچه دايناسورها پوشيدن 

لباس های برگی پاره را ُمد كرده اند، ولی در خانه ي 
ما هيچ بّچه دايناســوری حق ندارد از اين لباس های 

برگی پاره بپوشد!«
 بعد بابا بزرگ سخنرانی كاملی انجام داد درباره ي اين كه لباس های 
برگی هر دايناسوری، نشان دهنده ي شخصيت آن دايناسور است 
و در خانواده ي ما با وجود دايناسورهای گوشت خواری كه زمانی 
شنيدن نامشان لرزه بر اندام هر موجودی می انداخت، اُفت دارد با 

گربه هفت بار جاي بّچه هايش را عوض مي كند.

ُخب حق دارد، ندارد؟ آخر چه كســي را مي توانی پيدا كني كه به 
يك خانواده ي هفت، هشت نفره خانه اجاره بدهد؟ هيچ كس. توي 
ســطل زباله و زير ماشين هم كه باشي، صداي صاحب خانه ات در 
مي آيد و مجبور مي شــوی جايت را عوض كني. چه قدر هم سخت 
است اين خانه به دهاني؛ چون گربه بّچه هايش را به دهان مي گيرد 

و جاي آن ها را عوض مي كند. راستي مي دانيد چرا گربه هفت بار 
اين كار را مي كند؟ خب چون شش بار جوابش نكرده اند و 
پنج بار و چهار بار و سه بار. دليلش كه خيلي معلوم و روشن 

است، نيست؟

لباس های برگی پاره در انظار عمومی ظاهر شويم. مامان هم البتّه 
ساكت ننشست و گفت، غذاهايی را كه در كودكی برای ما شكار 
كرده، حاللمان نمی كند اگر اين طوری لباس برگی پاره بپوشيم و 
آبروی خانواده را جلوی دايناسورهای گياه خوار ببريم! اين جا بود 
كه باالخره من فرصت پيدا كردم توضيح بدهم لباس های برگی ام 
برای اين پاره شده كه در راه برگشتن از مدرسه يكي از دوستان 
گياه خوارم از گرسنگی فشارش افتاد. و من مجبور شدم كمی از 
لباس هايــم را بدهم بخورد تا برگ خونش برود باال و حالش جا 

بيايد!
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با شنيدن صدای سوت قطار به ايستگاه می آيم . به استقبال شما: 
»مسافران عزيز ، به ايستگاه نّقاشی خوش آمديد !«

بعضي ها خاطره هايشان را با دوربين عّكاسی ثبت می كنند، بعضي ها 
با نوشتن؛ اّما در ايستگاه نّقاشی خاطره ها در نّقاشي ها ثبت می شوند. نّقاشي

 كيانا اميري، كالس ششم از تهران

 پرنيا توّكلي، كالس چهارم از تهران
 يلدا رضايي نژاد، كالس چهارم از تهران

 زهرا رضايي مهر، كالس ششم از تهران

دوستان نازنیني كه براي ما نامه نوشته اند:
هســتي معيني از تهران، درسا محّمدي نســب از اصفهان، ماهني افشين راد از 
تبريز، عليرضا مكبري از اصفهان، محّمدحسين اكبري، محّمدحسين بلندي، رضا 
بنكدار، شاهين پورگل افشان، اميرمحّمد تاجي زادگان، سپهر جعفريان، كسري 
جواني، محّمدامين خاكي پور، مجتبي رضايي، حســام زماني، امين شاهرخيان، 
ابوالفضل صادقيان، صدرا عسگري، متين مالكي، اميرعلي ميرزاده، پوريا نادري، 
حيدري از دبستان ماه بني هاشم )ع( اصفهان. ابوالفضل نصر آزاداني، رضا هوازاده، اميرحســين ياريان، حسين ياري، حسين 

شما هم يكی از خاطراتتان را با حوصله نّقاشی كنيد و برای ما بفرستيد.
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  رويا صادقی   كبري بابايي

آثار بّچه ها

ن
جورچي

پاسخ سرگرمي 



دوست خوبم اگر به نوشتن عالقه داري اين قّصه را ادامه بده و 
كامل كن. منتظر رسيدن نوشته هاي قشنگت هستيم.

اگر دلت مي خواهد اين شعرها را ادامه بده و آن را براي 
دوستانت در مجلّه ي رشد بفرست:

شعرداستان

نشانی ما:
 تهران 

صندوق پستی 15875-6567 
مركز بررسی آثار مجلّه هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رايانامه

آثار رسيده ي داستان نيمه تماِم يك تكّّه ابر سفيد...

به او نگاه كردم. او هم به من نگاه كرد. ابر داشــت گريه 
مي كرد و غّصه مي خــورد. به ابر كوچك زيبا گفتم: »چي 

شده؟ چرا اين قدر ناراحتي؟ اتّفاقي افتاده؟«
 ابر ســفيد كوچك گفت: »من از دســت مأموران سياه 
فرار كرده ام. آن ها از ماشــين ها بيرون مي آيند و به ما زور 
مي گويند. تــازه خانه مان را هم خراب و كثيف مي كنند.« 
فهميدم منظورش دود است. به او گفتم: »مي گويي چي كار 

كنم؟ از اين همه دود ما هم مريض شده ايم.«
 ابر گفت: »دست كم تو ديگر با دوچرخه به مدرسه برو.«

 دلم براي ابر ســوخت و دوچرخه ام را برداشتم. تا آمدم 
ركاب بزنم، ديدم همه ي شــهر پر از ابر شد و آدم ها هم 
دارنــد دوچرخه هايشــان را از انباري بيــرون مي آورند. 
اين جوري كِلّ دنيا تميز و زيبا شد و همه ي ابرها به آسمان 

برگشتند؛ بدون مأموران سياه!
نرگس سادات علوي، كالس پنجم از تهران

من ســوار ابر شــدم و به جنگل رفتم. از روي درخت ها 
گذشتم. درختان ميوه را ديدم. سيب، زردآلو، گوجه سبز. 
به ابر گفتم: »چه ميوه هاي خوش مزه اي. چه قدر آبدار و 

تازه به نظر مي رسند.«
 ابــر گفت: »من روي همه ي اين ها باريده ام. براي همين 

اين قدر تازه و آبدار هستند. 
از ابر پرسيدم: »كي باريدي؟«

 ابر جواب داد: »پاييز و زمستان. براي همين آن ها خوب 
رشــد كردند و ميوه و گل دادند.« ابر اين را گفت و من 
را روي زمين آورد. من نزديك يك درخت ايستاده بودم. 
دستم را دراز كردم. يك ميوه چيدم. گاز زدم و خوردم. 

نرم و خنك بود، مثل يك تّكه ابر سفيد.
امير علي مرادي، كالس چهارم از تهران

1. يه ابر خيس گنده        دلش مي خواد بباره 

2. گلدسته ي مسجد        در كوچه پيدا بود

روي ابر نشســتم. خيلي نرم بود؛ اّما لباسم خيس شد. به 
همين خاطر زود از رويش بلند شدم. يك فكري به ذهنم 
رسيد. يك تّكه از ابر را كندم و به مادرم دادم. مادرم به 
جاي دستمال با آن خانه را تميز كرد و خيلي خوش حال 
شــد. ما تصميم گرفتيم با اين ابر پولدار شــويم و آن را 
تّكه  تّكه كرديم و توي مغازه مان فروختيم. همه ي مردم از 
ابر خوششان آمد. ما توي مترو هم ابر مي فروختيم. خيلي 
پولدار شديم و با پول آن يك باغ بزرگ خريديم؛ اّما چون 
آن ابر ديگر نباريد خشك ســالي شد و همه ي درختان 
خشــك شــدند. پدرم گفت: »كاش ابر را به آســمان 

برمي گردانديم تا خشك سالي تمام شود.«
كيانا جاللي، كالس چهارم از تهران

ســوار ابر سفيد شدم. ابر كه مثل قالي پرنده بود، تكان خورد 
و يواش باال و باالتر رفت. خيلي ترسيدم؛ چون ابر ماشين نبود 
و كمربند ايمني نداشــت. يك دفعه ديــدم دارم توي ابر فرو 
مي روم. چون ابر نازك بود. محكم آن را گرفتم. يك دفعه ابر 
سوراخ شــد و من آويزان شدم. آن تّكه ابر هم كم كم كنده 
شد. ابر سوراخ باريد و من مثل دانه ي باران افتادم. چون مثل 
قطره بودم، دردم نيامد؛ اّما زود پا شدم و رفتم خانه و همه چيز 
را براي مادرم تعريف كردم. مادرم گفت: »ديگر سوار ابرها 

نشو!« قبول كردم و قول دادم. 
زهرا پورعلي، كالس پنجم از تهران   
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مامان و بابا باور نمي كنند كه خرس عروســكي حركت 
مي كند، راه مي رود و حرف مي زند. باورشان نمي شود كه 
تمام عسل هاي توي شيشه را همين خرس عروسكي خورده 
و هنوز هم گرسنه است. خرس عروسكي باالي كمد نشسته  

بود و پاهايش را تكان مي داد. يك دفعه من را  ديد و ...

پاسخ سرگرمی
پشت جلد

دستكش، برف، زمستان، 
آدم برفی، چكمه، كاله،

يخ، پارو و شال
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 مريم محّمدخاني

بازی، کتاب،سرگرمی

آيا می توانيد شكل های اطراف تخم مرغ را بسازيد؟ 
برای اين كار بايد از تمام قطعه های تخم مرغ استفاده 
كنيد. شما مجاز هستيد قطعه ها را به هر جهت كه 
می خواهيد بچرخانيد، اّما مجاز نيستيد آن ها را روی 

هم قرار دهيد.
تخم مرغ  قطعه های تشكيل دهنده ی  )برای ساختن 
بهتر است برگه ی مجلّه را با چسب ماتيكی روی مقّوا 

بچسبانيد. سپس با قيچی قطعه ها را جدا كنيد.( 

مثل هیچ كس
نويسنده: سپیده خلیلی
تصويرگر: الله ضیايی
ناشر: قديانی)كتاب های بنفشه(
تلفن: 021-66404410

مجموعه ی بازی با ابزارهای ساده
)بازی  های سنگ، بازی های طناب، بازی های چوب(

نويسنده: معصومه پورطاهريان
تصويرگران:
 وانا نبی پور، رامین غالمی
ناشر: شهر قلم
تلفن:021-77920400
021-77620412

نيلوفر منتظر به دنيا آمدن برادرش 
اســت تا خوش بختی شان كامل تر 
شود. آخر او و پدر و مادرش خيلی 
خيلی خوش بختنــد و هم ديگر را 
دوســت دارند؛ اّما نيلوفر فكرش 
ايــن خوش بختی  را هم نمی كند 
می توانــد با تولّد بــرادرش از هم 
بپاشد. چرا؟ به نظر تو هم عجيب است؟ پس مثل هيچ كس را 
بخوان و ببين نيلوفر چه طور برای دوباره جمع كردن خانواده اش 

تالش می كند.

همين حاال چشــمانت را ببند و تا نگفته ام باز نكن، آهای! الی چشمانت كه باز است. 
كامل ببندشان. خب، يك... دو... سه... بازشان كن.

می بينی؟ دور و بر ما پر از چيزهايی است كه شايد فراموششان كرده ايم، اين قدر كه 
هميشه بوده اند.

من كتابی می شناسم كه قرار است به ما يادآوری كند دوباره دنيای اطرافمان را خوب 
تماشا كنيم؛ چون پر از بازی و شگفتی است! مجموعه ي بازی با ابزارهای ساده كمك 
می كند با طناب و سنگ و چوب بازی كنيم، بازی هايی ساده و بدون هزينه كه ما را به 
طبيعت اطرافمان نزديك تر می كند. بعد از خواندن كتاب می توانی بّچه های كوچك تر 
از خودت را همراهی كنی تا لّذت كشف طبيعت و بازی را تجربه كنند! از بزرگ تر ها 

هم بپرس وقتی بّچه بودند با سنگ و طناب و چوب چه بازی هايی می كردند؟
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تخم مرغ ها را شكسته و در کاسه ای بريزيد و نمک و فلفل را اضافه کنید. 
)تخم مرغ ها را با همزن يا چنگال آن قدر بزنید تا صاف و يک دست شود.(

هويج را پوست بكنید و رنده کنید. پیازچه ها  را هم ُخرد کنید و بعد از اضافه کردن به تخم مرغ ها آن ها را خوب مخلوط کنید.
کمي روغن در تابه  بريزيد و روی حرارت متوّسط اجاق بگذاريد. وقتي روغن کمي گرم شد، مخلوط تخم مرغ و سبزيجات را توي آن 

بريزيد و به صورت اليه ای نازک پخش کنید.
 صبر کنید تا تخم مرغ نیم پز شــود؛ بعد با کمک بزرگ ترها به آرامی از يک طرف با کمک قاشــق آن را رول کنید. براي 2 دقیقه به 
تخم مرغ رول شده دست نزنید تا مغز پخت شود. در آخر رول تخم مرغ را در ظرف مناسبي بگذاريد تا کمي خنک شود. سپس برش 

بزنید و نوش جان کنید.

 اعظم اسالمی

آشپزی

● سعیده اصالحي

چي الزم داريم
تخم مرغ 6 عدد 

هويج 1 عدد 
پیازچه با ساقه 3 عدد 

نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم

1234

● تصويرگر: سمیّه علیپور

بيا خيال كنيم و بترسيم!
تقویم

تاریکی
شعر

غولی كه چشمش ضعيف بود
آدامس نعنایی

از ظرف شستن بدم می آید!
واقعاً این انصاف است؟

دوربين، عروسك، آماده، حركت!

16
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32

كف فشان!
چه طور وسط دعوا زنده بمانيم!

چند دوست عالي، یك طناب معمولي!
مورچه؛ باهوش، اهل رفاقت و طبيعت!  

قالي و گليم
هدیه، بازي، هندسه!

از دفترچه ي خاطرات یك دایناسور! 
 ایستگاه بّچه ها

سرگرمی

 ما هنامه ي آموزشی، تحلیلی و اّطالع رسانی 
 برای دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 

 د وره ي سی  و هفتم • دي 97• شماره ي 4
 شماره ي پي د ر پي 301

 مد ير مسئول: محّمد ناصري 
 شوراي سردبیري)به ترتیب حروف الفبا(: علي اصغر جعفريان 

طاهره خردور، احمد دهقان، مجید راستي، سیّد امیر سادات موسوي، 
شاهده شفیعي، سیّدكمال شهابلو، كاظم طاليي، احمد عربلو، 

شكوه قاسم نیا، مهري ماهوتي،افسانه موسوي گرمارودي، ناصر نادري، 
بابك نیك طلب، محبّت اله هّمتي و حبیب يوسف زاده

 دبیر مجلّه: مرجان فوالدوند
 دستیار دبیر: اعظم اسالمي

 طّراح گرافیك: مهديه صفائي نیا
 ويراستار: مینو كريم زاده

 شمارگان: 1،580،000 نسخه  
 تصويرگر جلد: افروز قلي زاده

 عكس هاي كاردستي و آشپزي از اعظم الريجاني

و  نّقاشي ها   خوانندگان رشد دانش آموز شما مي توانید قّصه ها، شعر ها، 
مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستید. 

 15875   نشاني مركز بررسي آثار: تهران، صندوق پستي: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشاني دفتر مجلّه
تهران، ايرانشهر شمالي، پالك 266

تلفن دفتر مجلّه
021 88849095 ـ

صندوق پستي
15875 / 6589

رايانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست

1
2
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6
8
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گاهی که ابرها دست هم را می گیرند و با رعد و برقي، قطره هاي باران بر 

سرم مي ریزد، به یاد تو مي افتم که خالق مهربان چشمه ها و غنچه هایی.

آن وقت چترم را می بندم و هم صدا با گروه سرود ابرها ، بلند بلند 

صدایت می زنم: به نام خداوند باران و برف!
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 علي رضا باقري جبلي  تصويرگر: سام سلماسی

در این تصویر 9کلمه مخفی شده است 
آیا می توانید آن ها را پیدا کنید؟

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي

ش آمديد
ي جادويي پويا نمايي هاي عروسكي خو

به دنيا
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بیا خیال کنیم و بترسیم!




