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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر   انتشارات  و فناوري آموزشي IS
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  سام سلماسی

 مي تواني رفتارهاي غلط را دراين خيابان شلوغ پيدا كني؟
با دوستانت مسابقه بگذار هركس ده رفتار نادرست را كمتر از 60 ثانيه پيدا كند برنده است!

308 پي در پي  شماره ي 
32 صفحه ● 21000 ريال

اّطالع رسانی  و  ماهنامه ي آموزشی، تحلیلی 
1398 آبان   ● هشتــم  و  ســی   دوره ي 

گزارش:

مهارت:

راه آسمان:

17
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آشپزی

1
2
3
4
6
10
11
12
16

يادداشت سردبير: قورباغه هايتان را قورت ندهيد

تقويم

نشانه

شعر

داستان: دنيای پر پيچ و خم يک نقطه!

راه آسمان: سالم... سالم...سالم...

لبخند قشنگ توی قاب!
گزارش: ز باله های فضانورد!

علمي:  شعبده ي تعادل!

18
20
22
24
26
28
30
32
33

مهارت هاي زندگي: ورود به يک دنياي تازه

 ورزش و سالمت: ورزش مغز و بدن

محيط زيست: يكي از پيرترين، قوي ترين و زيباترين ايراني ها

ايرانشناسي: چشِم پنج هزار ساله!

كاردستي:يک فن و هزار اجرا

آثار شما:  ايستگاه بّچه ها

طنز: بّره ماهي!

سرگرمی:  نقش ياب شماره!

آشپزي: مخصوص خوش خوراك ها

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

 د وره ي سی  و هشتم • آبان 98• شماره ي 2
 شماره ي پي د ر پي 308

 مد ير مسئول: مسعود فیاّضي
 سردبیر: مرجان فوالدوند

 مدير داخلي: ندا نورمحمدی                                                                                                     
 طّراح گرافیك: مهديه صفائي نیا

 ويراستار: مرضیه طلوع
 شمارگان: 900،000 نسخه  

 تصويرگر جلد: سلماز جهانگیری
 عكس هاي كاردستي و آشپزي از اعظم الريجاني

 چاپ و توزيع: شركت افست

 خوانندگان رشد دانش آموز شما مي توانید قّصه ها، شعر ها، نّقاشي ها 
و 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 فناوري آموزشي

 فرانك شريفي- پارميس بهزادي

 چي الزم داريم؟
 كمي مرغ كه از غذاي ديشب باقي مانده است؛ سه قطعه نان تُست، كمي  هويِج رنده شده، خيارشور ريز شده، نخود فرنگي )اگر 

دوست داشتيد(. سه قاشق سس مايونز و شش قاشق ماست . حوصله و دست هاي تميز!

 چي كار كنيم؟
 ماست و سس مايونز را  تركيب كنيد و سه چهار قاشق از آن را نگه داريد. بقيه ي مواد را غير از نان با هم حسابي  به هم بزنيد. يك 
اليه نان و يك اليه مواد را  به ترتيب روي هم بگذاريد. از سسي كه نگه داشته بوديد روي كيك چند طبقه ي مرغي تان بريزيد و دور 

و برش را با هويج و خيارشور و كمي ذّرت تزيين كنيد.

در اين شماره مي خوانيم:
ٍد ٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللَُّهمَّّّ َصلِّ َعلَي ُمَحمَّ

بعضي ها خوش اخالقند، بعضي ها خوش فكر، بعضي ها خوش سفر، اما به شما قول مي دهم  همه ي آن ها  خوش خوراكند! 
)خوش خوراكــي را بــا پُرخوري اشــتباه نگيريدها! خوش خوراكي يعنــي آدم همه جور چيزي بخــورد و ُغر نزند( 
خوش  خوراك هاي خوش فكر مي توانند از باقي مانده ي غذاها  يك غذاي عالي خوشــمزه درســت كنند. يكي از اين 

خوراك ها،  كيك مرغ است. امتحانش كنيد. پشيمان  نمي شويد!

                                   نوش جان. شما يك خوش فكر خوش خوراك هستيد!
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