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اّطالع رسانی  و  ماهنامه ي آموزشی، تحلیلی 
1398 خرداد   ● هفتــم  و  ســی   دوره ي 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي IS
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ماز اعداد علي رضا باقري جبّلي  تصويرگر: سام سلماسی
از باال وارد ماز شويد و به ترتیب از اعداد قرمز )از 1 تا 6( بگذريد. 

در راهِ رسیدن به هر عدِد قرمز، جمع اعدادی که از آن ها عبور 
می کنید. بايد 10 شود. بعد از عبور از عدد قرمز شش، طوری از ماز 

خارج شويد که جمع اعدادی که از آن ها می گذريد نیز 10 شود.

قلمروی کالس ششمی ها!
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گزارش :
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چگونه از تابستان خود جان سالم به در ببريم؟
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معلّم آواز

اين هم خانه ي تو!
غول مهربان چراغ جادو 

توپ كه از خط گذشت، چه يك وجب! چه ده وجب!

قلمروي كالس ششمي ها! 
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باران رنگي!
تابستان يا كالسستان؟

به نزديك ترين دوستتان توّجه كنيد!
از دايناسورها چه خبر؟

تيشتر و اَپوش
فوتبال دستي

از دفترچه ي خاطرات يك دايناسور! 
 ايستگاه بّچه ها

جدول جست وجوي كلمات

 ما هنامه ي آموزشی، تحلیلی و اّطالع رسانی 
 برای دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 
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 مد ير مسئول: محّمد ناصري 
 شوراي سردبیري)به ترتیب حروف الفبا(: طاهره خردور، 

مجید راستي، شاهده شفیعي، کاظم طاليي، شكوه قاسم نیا، 
مهري ماهوتي، افسانه موسوي گرمارودي و محبّت اله هّمتي 

 دبیر مجلّه: مرجان فوالدوند
 دستیار دبیر: اعظم اسالمي

 طّراح گرافیك: مهديه صفائي نیا
 ويراستار: مینو کريم زاده

 شمارگان: 1،082،000 نسخه  
 تصويرگر جلد: افسانه صانعی

 عكس هاي کاردستي و آشپزي از اعظم الريجاني

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

 15875   نشاني مرکز 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: شرکت افست

به نام تو

خورشید روی مزرعه ها ، گرد طال می پاشید و به گوش درخت ها، گوشواره ی گیالس می آویخت.

مشت باغ پر شده بود از میوه های رنگ و وارنگ و باد شاخه ها را می تکاند تا دامن دخترک 

باغبان را پر از شاتوت کند.

دخترک زنبیل چوبی اش را بلند کرد و زیر لب گفت : »خدایا ممنون که تابستان را آفریدی.«

● سعیده اصالحي

 آرد برنج، وانیل و شكر را در قابلمه اي بريزيد. شیر را کم کم به آن اضافه کنید و هم بزنید تا مخلوط شود و آرد هم گلوله نشود.
 با کمك بزرگ ترها قابلمه را روي حرارت ماليم بگذاريد و مرتّب هم بزنید تا مخلوط ته نگیرد. پانزده دقیقه براي اين مرحله کافي است.

 بعد فرني را از روي حرارت برداريد و توي ظرف هايي کوچك، مثل لیوان بريزيد و در يخچال بگذاريد.
 وقتي فرني ها خنك شدند. آن ها را از يخچال بیرون آوريد. مربّا را روي فرني ها بريزيد و دوباره براي يك ساعت در يخچال بگذاريد. 

نوش جان! 

 اعظم اسالمی

آشپزی

چي الزم داريم؟
 شیر: 2 لیوان

 شكر: 4 قاشق غذاخوري
 آرد برنج: نصف لیوان

 وانیل: نوك قاشق چاي خوري
 مربّاي تمشك يا هر مربّاي ديگر به میزان الزم

13 24

      فرني با مربّا
يك دسر خنك و خوش مزه براي تابستان

مدرسه ها که تعطیل مي شود شــما کمي بیش تر وقت داريد؛ اّما پدر و 
مادرها همان طور بي تعطیلي بايد کار کنند. چه طور اســت گاهي با يك 

فرني خنِك شیرين، خستگي کار را از تنشان دربیاوريد.
نمي توانید حدس بزنید خوردن دست پخت شما، بعد از يك روز کاري 

طوالني و گرم براي آن ها چه قدر کیف دارد!



تابستانميتواندخيليترسناكباشد.همبرايشماوهمبرايپدرومادرهايتان!چهطور؟
خبفقطيكلحظهخودتانرابگذاريدجايآنها:نُهماهازسالآنهابدونتعطيليكاركردهاند،خريدهاند،
پختهاندوشستهاندوهزارويككارديگر.گاهگاهيوقتيشمامدرسهبوديدياسرتانتويدرسومشقتان
بوده،فرصتكردهاندبنشينندوبرايخودشانكتابيبخواننديافيلميببينندونمنمكهميكفنجانچاي
بنوشند.حاالكهشماتعطيلشدهايد،همانكاركردنوشستنوپختنسرجايخودشانهستند.شماهمكههر
دودقيقهسهباربهآنهانقميزنيدكهحوصلهامسررفته،بهكارهاودرگيريهايذهنيشاناضافهشدهايد.
ازطرفينگرانيبراياينكهنكندوقتوعمرشماهمينجوريبهنقزدنبگذردراهماضافهكنيد...آنوقت
نتيجهاشميشوديكبرنامهيتابستانهكهبيشترشبيهبرنامهياردوگاهكاراجبارييااردويالغرياستتا

تعطيالت.يعنيچه؟منظورمچنينچيزياست:
10-8صبح:كالسنّقاشي،زبانسرخپوستانسييرانواداياهركالسديگريكهبازبود!

12-10صبح:اخترشناسيياآشناييبادايناسورهايانقراضيافته
4-12كالستقويتيرياضيوُچرتكه

7-4عصرهركالسينزديكخانهبود.
9-7عصرباالخرهيهچيزي...

وبهاينترتيبشمابيصبرانهمنتظراّولمهرخواهيدبودبلكهبتوانيدنفسبكشيد!
البتّهبعضيپدرمادرهاهمبههردليلي)شايدمالي،شايدنبودامكاناتدرشهرياروستايتانياهردليلديگر(
چنينبرنامهايبرايتاننميريزندكهدراينصورتهمچندانخوشبختنيستيد؛چوناززوربيحوصلگي

زمينراگازخواهيدگرفت!)اينعالوهبرتلفشدنتابستانفوقالعادهيشماست(حاالچهكنيم؟
ازمنبهشمانصيحت!فكريبهحالحوصلهيسررفتهتانبكنيد.اگرميخواهيديكتعطيالتواقعيداشته

باشيد،سهتاسرگرميعاليبرايخودتانپيداكنيد:
يكسرگرميبراياينكهبدنتانراقويكند:يكجورورزشياهرجوربازيايكهشماراازجايتانبلندكند

وكاريكندكهكميتكانبخوريد.
يكسرگرميبراياينكهديگرانراخوشحالكنيد:مثالًچهعيبيدارداينتابستانگاهيآشپزيكنيد؟يا

يكگروهحمايتازدرختانياحيواناتمحلّهتشكيلبدهيد؟يامثالًسبزيبكاريد؟
يكسرگرميكهازشماآدمبهتريبسازد:عضويككتابخانهبشويد.اينيكيازهمهمهمتراست.كتاب

بخوانيد.كتابخوببخوانيد.اينطوريتابستانكهتمامبشودشماآدمواقعاًبهتروقويتريخواهيدشد.
قبول!وســطاينهاكميهمغربزنيد)ميدانمبدونكميغرزدن،روزتانشبنميشود!(كميهمتنبلي
كنيد)خبيكذّرهتنبليمزهيتعطيالتاست،نه؟(بههرحالهركاريميكنيد،خيليروياعصابپدرو

مادرهايتانراهنرويد،وگرنهخودتانبگوييد،چهطورازتابستانتانجانسالمبهدرخواهيدبرد؟
مرجانفوالدوند

تصويرگر:عاطفهفتوحی 

چگونه از تابستان خود جان سالم به در ببريم؟
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ضربت خوردن 
حضرت امير المومنين  علي)ع(

شهادت حضرت علي)ع(
 شهادت امام عدالت و مهرباني به همه ي 

آدم هاي خوب دنيا تسليت باد.  

عيد سعيد فطر
عيد بندگي خدا بر روزه داران مبارك! 

 روز قيام مردم 

عليه حكومت پهلوي

روز جهاني محيط زيست

روز رحلت رهبر كبير انقالب
 حضرت امام خميني رحمه اهلل عليه

 روزي كه بايد هميشه در يادمان بماند؛ 
روز زيباي پيروزي!

روز آزادي خرمشهر

روز جهاني مبارزه با كاركودكان 

 روز ملّي گل و گياه 
 تا حاال به گل ها و درخت ها به چشم 

همسايه و هم وطن نگاه كرده ايد؟

 روز جهاني بيابان زدايي

22 خرداد

15 خرداد

14 خرداد

3 خرداد

15 خرداد

15 خرداد

 25 خرداد

3 خرداد

 5 خرداد
 27 خرداد

دنيا را طوري بسازيد كه هيچ كودكي مجبور 
نباشد به جاي بازي و آموزش كار كند.

خرداد1398 
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● محبوبهساداتصمصامشریعت

آبوهوایشهرمان
امروزجورديگریست
درآسمانودرزمين
آلودگیودودنيست

شايدكهماشينها،همه
درخانههاخوابيدهاند
يااينكهديشبابرها
درآسمانباريدهاند

كاشآسمانهرروزوشب
دورازغباروخاكبود!
مثلهمينامروزصبح

صافوتميزوپاكبود!

مثل همین امروز

● سیّدهحدیثههاشمی

تارسيدازراهدور
كولهاشرابازكرد
دستهایازقاصدك
درهواپروازكرد

اوبرایدشتها
چادریگلدارداشت

رویجنگلهایخشك
شالسبزشراگذاشت

ابرهايیمهربان
رودهايیشاِدشاد
بارديگريكدرخت
باشكوفهدستداد

يكپرندهالنهساخت
بازدرقلبچنار

خواندباآوازخوش:
دوستتدارمبهار!

دوستت دارم بهار

● سمیّهتورجی

چونپرندهجاریام
سمتبالهایاو
ازسـرمنمیرود
لحظهایهوایاو

تاسـتارهمیپـرم
باشعاعخـندهاش

میرسدبهكهكشان
ارتفاعخندهاش

صافوآبیوزالل
ماهدرمداراوسـت

حـتـمدارم»آسمان«
ناممستعاراوست

مـــــادر

زاده
قلی

وز
افر
ر:
رگ
صوي

ت
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● فاطمهغالمی

صحراشدههمرنگخورشيد
باخوشههایزردگندم

هرصبحزودآراموخوشحال
سرمیرسندازراهمردم

فصلدرو،فصلتالشاست
بابایمنشاداستبسيار
میگويداوزيرلبخود
شكرخدارا،موقِعكار

فصل درو

باداسكوچكتویدستم
منهمشدمهمكاربابا

هیخوشهخوشه،دستهدسته
پرمیشودانباریما

خرداد1398 
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تصويرگر:ميثمموسوی فرهادحسنزاده

تقتقتق...
پرندهبهكلّهینردباننوكزد.

نردبانكهخيلیدردشآمدهبود،گفت:»چرامیزنی؟«
پرندهگفت:»میخواستمببينمخوابیيابيدار!«

نردبانبابیحالیوخســتگیگفت:»ديشبتاصبحبيدار
بودم.«

پرندهگفت:»مگرچهكارمیكردی؟ابرهاراتویآسمان
میچيدی؟ياقطرههایبارانرامیفرستادیپايين؟«

نردباننُچیكردوگفت:»نهبابا!«
پرندهگفت:»پسچی؟ستارههاراكنارماهمیچيدی؟يا

ابرهاراجلویستارههامیكشيدیكهبارانببارد؟«
نردباننُچیكردوگفت:»نهبابا!«

پرندهگفت:»نكندرفتهبودیباالیدرختها؛ازآنجابادها

راصدامیكردیكهبيايندوابرهارابههمبكوبند؛تارعدو
برقبشودوبارانببارد؟«

نردباننُچیكردوگفت:»نهبابا!«
پرندهگفت:»پسچیكارمیكردی؟«

نردبانگفــت:»همينطوریكــهدرازكشــيدهبودمبه
قورباغههاآوازخواندنياددادم.«
پرندهخنديد:»خيلیبامزهای!«

نردبانگفت:»باوركن!«
پرندهگفت:»خيلیخب!فايدههمداشت؟«

نردباننُچیكردوگفت:»راستشنه.فكرمیكنمقورباغهها
همانچيزهايیراهمكهبلدبودند،يادشانرفت.«

پرندهسرشراتكانداد:»آخرنردبانراچهبهاينكارها!
مگرتومعلّمآوازی؟«

خرداد1398 
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نردبانخميازهیديگریكشيدوگفت:»دوستداشتميك
كارخوببكنم.مّدتیاستكهاينباغخيلیساكتوسوت

وكورشده.«
پرندهپريد؛باالیســرنردبانچرخيدوگفت:»بلندشــو
دوستمن!تاوقتیخوابيدهباشــی،نردهای؛اّماوقتیروی

پاهايتبايستینردبانی.«
نردبانگفت:»چی؟چیگفتی؟«

پرندهدرحالیكهدورمیشد،گفت:»كمیفكركن.نرده
بهتراستيانردبان؟«

نردبانبهفكرفرورفت.
***

نردبانتاصبحخوابشنبرد.وقتیهواروشنشد،تكانیبه
خودشدادورویپاهایخشكشايستاد.

دستهايشرابهباالترينشاخهیبلندتريندرخت،تكيه
داد.اّولبادراصداكرد؛بعدابرهارا.

احساسخوبیداشت.انگاربلندتريننردباندنيابود.
كمیبعد،آسمانرعدوبرقزدوبویبارانهمهجاپيچيد.

صدایباران،باغراپركرد.
قورباغههابارانرادوستداشتند.قورقورقورآوازخواندند؛

چهآوازی!چهآوازی!
ونردبانازخوشحالیخنديد؛چهخندهای!چهخندهای!

خرداد1398 
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داستان

نازنينازكالسنّقاشیبرگشت.كسیخانهنبود.حالشگرفتهشد.دنباليادداشتیازمادرشگشت؛اّماچيزیپيدا
نكرد.

رفتسراغيخچال.نيمنگاهیبهغذایازظهرماندهانداخت؛سيبیبرداشت.گازیبهسيبزدورفتپشتپنجره.هوا
روبهتاريكیمیرفت.

ـاَه...چراهيچكسنيست!
فكركردبرودسراغكاریكهدوستدارد.

رفتسراغدفترنّقاشیاش.بهاطرافشنگاهكردتاببيندچهچيزیراطّراحیكند.
ميزاتوبالباسهایاتونشده،كتریرویگاِزخاموش،ظرفهایشستهنشده،خردهبيسكويتهایرویميز.

مورچهیتنهاييوسطخردهبيسكويتهامیچرخيد.
ـاِ...تواينجاچهكارمیكنی؟

فكركردخوباستكهيكمورچهبكشد.
بهمورچهگفت:»توالنهاتكجاست؟«

پايينصفحهنيمدايرهایكشيدوگفت:»اينهمالنهیتو!«
بهبيروننگاهكرد،هواتاريكشدهبود.شبرانّقاشیكرد.باالیصفحهماهوستارهكشيد.

تصويرگر:طویعلینژاد بتسابهمهدوی
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همانلحظهمورچهآمدرویصفحهینّقاشی.نازنينگفت:»بيابروتویالنهات!«
مورچهچرخیزدوازصفحهینّقاشیبيرونرفت.

نازنينخردهبيسكويتیرویصفحهینّقاشی،جلویالنهیمورچهگذاشت.
ـاينطرفیبيايی،میرویتویالنهات.

مورچهرویصفحهینّقاشیچرخیزدودوبارهبيرونرفت.
نازنينفكركرد،چرانرفتطرفخانهاش.بعدباخودشگفت:»شباستوتاريكوراهناپيدا!«

دفترشراورقیزد.پايينصفحهالنهرادوبارهكشيدوروزرانّقاشیكرد.خورشيدآنباالوتّكه
ابریكمیدورتر.

تّكهبيسكويتیگذاشتجلویالنه.دستشراگذاشتزيرچانهومنتظرشدتامورچهبيايد.
مورچهآمدويكراسترفتبهطرفالنهاش.

نازنيننفسیكشيدولبخندیزد.
ـآفرينبّچهیخوب!

درهمانلحظهزنگدِرخانهبهصدادرآمد.
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غول مهربان چراغ جادو
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راهآسمان

بهغولمهربانچراغجادوگفتم:»فكرمیكنمازاّولامســال
خــدابامنلجافتادهومنهمباهــاشقهرم.آنازاّولينعيد
ديدنیكهدكمهيكتمگيركردبهظرفگرانرویميزخانهي
مادربزرگويكگوشهاششكستوهرچهدعاكردمكسی
نفهمدهمهفهميدندوآبرويمرفت.آنازوقتیكهدعاكردم
اكبرتعميركارماشينمانرابهموقعدرستكندكهماهمبتوانيم
برويممسافرتكهنشد.آنازشبقبلازسيزدهبهدركهتا
صبحدعاكردمبارانقطعشــودوعمهاختراينابروندباغشان
وماراهمببرندكهقطعنشــد.آنهــمازآنروزكههرچه
دعاكردمآقایرســولینفهمدمشقهايمراچندخطدرميان
جاانداختهامكهفهميدوجلویاســممنمرهيمنفیگذاشت.
میبينی!خداحتماًمنرادوستنداردودعاهايمرامستجاب

نمیكندديگر.«
غولمهربانبالبخندگفت:»غّصهنخور.چراغجادویمنخيلی
پيشرفتهاست.مناالنتوراسوارشمیكنمومیبرمآرزوهای

قبلیاترابرآوردهمیكنم.«
خوشحالوذوقزدهپريدمبغلغولمهربانوبرگشتيماّول
ســال!دوبارهدكمهيكتمگيركردبهظرفگرانوشكست.

غولمچشمكیزدوگفت:»نگراننباش.كسینمیفهمد.«
راستمیگفت.كســینفهميد.اّماكمیبعدشدختردايی
يكسالهامتاتیتاتیكنانرفتودستشرابهلبهيشكستهي
ظرفرســاندوانگشتهایســفيدوتپلیاشخونآمدند.
دايیايناباعجلهاورابردندبيمارستانكهزخمهارابخيهبزنند.
همانجااكبرتعميركارزنگزدبهباباكهماشينتاندرست
شده.فردایآنروزرفتيمشــمال.دوروزتویراهبندانگير
كرديموبنزينمانتمامشد.شبتویجادهخوابيديموپشهها
نيشمانزدند.صورتخواهركوچكمبهنيشپشهحّساسيت
دادواندازهيتوپفوتبالورمكرد.ازهمانجابرگشــتيمو
نشدكهبرويمجنگلوجوجهكباببزنيم.غولمهربانتمام
تعطيالتباقیماندهراتشويقمكردكههمينطوریمشقهارا
جابيندازم.چونمعتقدبودكهكسینمیفهمد.شبسيزدهبه
درهمآرزويمرابرآوردهكردوبارانقطعشد.باعمهاختراينا
رفتيمباغوجوجهكبابزديم.اّماســيِخداغدستمراسوزاند
وهمهيروززهرمارمشــد.فردايشكهرفتممدرســهغولم
عذرخواهیكردكهفقطمیتواندسهتاآرزورابرآوردهكندو
مدرسهنيامد!البتّهخيلیخوشحالشدم.چونباتجربياتیكه
درآنمّدتبهدستآوردهبودم،البداگرآقایرسولیبرايم
منفینمیگذاشتعادتبهاززيركاردررفتنمیكردمودر

آيندهبدبختمیشدم!خداياشكرت.میآيیآشتی؟

تصويرگر:نسيمنوروزی ساراعرفاني



عصریازخواببيدارشدمومستقيمرفتمسريخچال.چشمهايم
هنوزبازنشدهبودند.اّمابهخوبیتوانستمگوجهسبزهایدرشت
وآبدارتویطبقهيدومراببينم.التماسمیكردندكهبرشان
دارموبخورمشان.خوابازكلّهامپريدوبرایاينكهدلشان
رانشكنميكدانهازشانبرداشتم.دهانمآبافتادومزهاشرا
هنوزنخوردهتویدهانماحساسكردم.بايكحركتپرتابی
آنراتویدهانمانداختموهنوزدريخچالرانبستهبودمكه

يادمافتاد:»ایدلغافل!مگهمنروزهنبودم؟«
آبخنكوترشگوجهســبزتویدهانمسيلراهانداخته
بودونزديكبودكهآبشــاربشودوبريزدتویحلقم.يكی
دوثانيهبيشتربرایفكركردنوقتنداشتم.قورتشبدهم
ياتفكنم؟شــمابهجایمنبوديدچــهمیكرديد؟يادم
افتاديكجاخواندهبودمكهروزهبرایايناستكهمادرد
گرسنگیوتشنگیفقيرانرااحساسكنيم.خببايكگاز
گوجهسبزكهمنســيرنمیشوم؟میشوم؟اّمانه.فكركنم
همهاشهمايننيســت.آنوقتماماندرماهرمضانموقع
گردگيریجلویدهانشدســتمالنمیگرفت.گردوخاك

همآدمراسيرنمیكند؛اّماروزهراباطلمیكند.پسچه؟با
خودمگفتمخدامهرباناست.میبيندكههرروزبهخاطرش
ازسحریتاافطارپانزدهساعتهيچچيزنمیخورم.حاالاين
يكگازرامیبخشــدوروزهامراقبــولمیكند.اّمابازهم
مطمئننبودم.دوثانيهتمامشــدوقبلازاينكهسيلترش
گوجهسبزبدوناجازهيمنآبشاربشودتویحلقمبادلیپر
افسوسوچشمانیاشكبارآنراتویدستمالتفكردمو

انداختمتویسطلآشغال.
شبكهبعدازافطاربابابافوتبالتماشامیكرديمدروازهبان
تيممايكتوپرارویخطدروازهگرفت.داوراعتقادداشت
كهتوپازخطگذشتهاستوگلراقبولكرد.بهباباگفتم:

»يعنیچه؟توپكهنرفتتویدروازه!«
بابــاگفت:»مهمايناســتكهازخطبگــذرد.چهيك

سانتیمترچهيكمتر.«
چندثانيهایفكركردموگفتم:»پسبااينحسابمنهم
امروزداشــتمگلمیخوردم.اّمادروازهبانمنقویتربود.

يكسانتیمترماندهبهخطتوپراگرفت.«

توپ که از خط گذشت، چه يک وجب! چه ده وجب!

فائضهغّفارحدادي

حاالچهمیشوداگربازبانروزهيكگوجهسبزبخوريم؟
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شروعیکروزتازهباخواندنقرآنوانجیل
»ساملعلیسراب«معاونپرورشیمدرسهاست.اودانشآموزانی
راكهبايدمراسمصبحگاهيرااجراكنندانتخابمیكند.مراسمبا
خواندنقرآنشروعمیشود.بعديكیازدانشآموزانمسيحیروی
سّكومیآيدوانجيلمیخواند.دانشآموزانمسيحیهمراهاوآيهها
راتكرارمیكنند.بعدازاينكهگروهسرود،سرودشانرامیخوانند
وورزشصبحگاهیانجاممیشــود،دانشآموزانبرایشروعيك

روزتازهیتحصيلیباصفبهكالسمیروند.

شهدادیاآقامعلّم؟!
اينجاكالسرياضیاســتو»شــهدادفاطمی«معلّمرياضیاست.

اومبحــثتازهایرویتختهنوشــتهاســتودرسراقدمبهقدم

بهدانشآموزانشيــادمیدهد.بّچههاهمگهگاهســؤالهايیازاو

یپرسند.بّچههااورا»آقا«صدامیكنند؛اّماچندنفریهمهستندكه
م

يادشانمیرودهمكالسیشان،حاالمعلّمشاناست.وقتیمیخواهند
سؤالبپرسند،میگويند:»شهداد...نه...آقامعلّم!«

رياضیشــهدادخوباســتوبرایهمينمعلّمرياضیشدهاست.او

میگويد:»ســختیاينكارايناستكهبعضیازبّچههاممكناست

شيطنتكنندوچونمنهمسنخودشانهستمبهحرفمگوشندهند؛

اّمامنازاينكارواقعاًلّذتمیبرم.اينكار،شــغلانبياستوهمين

سخوبیبهآدممیدهد.آدمفكرمیكندداردنيكیمیكند؛چونبه
ح

آيندهاشكمكمیكند.«

عكس:اعظمالريجاني،غالمرضابهرامي گزارش:ياسمنرضاييان

مآقايان،صبحتانبهخير.
آقایمديريككالسششمیاست!اوبلندگوبهدسترویسّكوايستادهاستوبادانشآموزانشصحبتمیكند:»سال

وزخوبیداشتهباشيد...«
اميدوارمر

.مگرمیشود؟بله.امروز
ادامهبدهند.آنهاهمكالسششمیهستند

دتابرنامهیصبحگاهيرا
،معاونهارویسّكومیآين

بعدازصحبتهایمدير

سئوالنآبدارخانه،خوددانشآموزانهستند.
،معاونها،معلّمها،انتظاماتوم

مدرسهدردستبّچههاست.يعنیمدير

نمدرسهديگرچهخبراست.
همابياتاباهمببينيمدراي

بهنظرتجّذابنيست؟پسهمرا

همراهبادانشآموزان»دبستانپسرانهیبهنام«

قلمرویکالسششمیها!

مهدي مهرباني

سام لعلي سرابآرمان اشرفي

شهداد فاطمي

طرح»مدرسهدردستبّچهها«

ش
گزار



دردفترمعلّمها
زنگتفريحاســتومعلّمهابرایاســتراحتبــهدفترآمدهاند.
»محّمدمهدیصادقپور«و»دانيالخوشفر«،مسئوالنآبدارخانه
هســتند.آنهاصبحانهیمعلّمهاراآمادهمیكنند.آنطرف،يكی
ازمعلّمهاخاطرهیجالبیبرایبقيّهتعريفمیكند.اينطرفهم
آقایمديردرحالتوضيحدادنبرنامههایجديدمدرسهبهيكی
ديگرازمعلّمهاست.دفترمدرسهدرزماناستراحت،بازهمپراز

شوروفّعاليتاست.

میگويد:»وضعيّتبهداشتدرمدرسهمانخوباست.«كارهایپانسمانراانجاممیدهد.اوبهبّچههايادآوریمیكندبادستآبنخورند.سروشمدرسهاست.اگركسیدرمدرسهدچارجراحتبشود،مسئولبهداشتبهكمكشمیآيدو)دهانشويه(،بررسیموهاوناخنبّچههاوهمينطورمسئولرسيدگیبهاموربهداشتیبوفهیبهداشــتوامدادآشنايیداردوبرایهمينمسئولبهداشتشدهاست.اومسئولفلورايد»سروششفتارونی«مسئولبهداشــتمدرسهاست.سروشمیگويدبامسائلمربوطبهمعلّمیرابیشتردوستدارم

وحياط،ورودوخــروجدانشآموزانونظارترویمیگويد:»كارمعاونانتظامی،نظارتبرنظمكالس»مهدیمهربانی«معاونانتظامیمدرسهاست.مهدی
»معلّمیرابيشتردوســتداشــتم.كارمديريتمهدیيكبارهــممعلّمبودهاســت.اومیگويد:سرويسمدرسهاست.«

سختتراست.«

پرهام جمالي

دانيال خوش فر

شهداد فاطمي

آرش مطلبي

رائين سعادتي اطهر

محّمدمهدي صادق پور

آرين ناصح

ماني فرّخي
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بعد از صحبت کردن با بچّه ها، سراغ آقای فرهاد زارعی، مدیر مدرسه می رویم تا اّطالعات بیش تری درباره ی این برنامه به دست بیاوریم.

اسقف یوحنا سمعان عیسایی در سال 1347 مجتمع 
آموزشــی بهنام را تأســیس کرد. از همان ابتدا تا 
امروز دانش آموزان مســیحی، مســلمان و برخی از 
اقلیت های دیگر مذهبی مانند زرتشتیان و یهودیان 

در این مدرسه در کنار هم درس می خوانند.

کمیدرمــوردمجتمعآموزشــیبهنام
بدانیم

آقایزارعی،لطفاًبرايماندربارهیاينطرحبگوييدو
اينكهچهشدتصميمگرفتيداينطرحرادرمدرسهاجرا

كنيد؟
اينطرحبانام»طرحمدام«شناختهمیشود.طبقاينطرح،ادارهی
مدرسهيكروزكاملبابّچههاست.هدف»طرحمدام«ايناست
كهحسمسئوليتپذيریدربّچههاتقويتشودويادبگيرندچهطور
يككارگروهیراانجامبدهند.ماچندجلسهوهمايشبرایبّچهها
برگزارمیكنيموبهدانشآموزانمیگوييمبايدچهكاركنند.بعد
ازاينجلسههاازدانشآموزانعالقهمنددعوتمیكنيمتادراين
طرحشركتكنندوبراساسعالقهوتوانايیخود،نقشیرابرعهده

بگيرند.

چهطورمیشودكهيكنفرمديرمیشودونفرديگر
معاونپرورشیياآبدارچی؟يعنیتفاوتیبينبّچههاوجود

دارد؟

بّچههــادراينطرحيادمیگيرنددرســتخدمتكردنچهقدر
اهّميــتداردوهمچنينمیآموزندچهطورازعهدهیمســئوليتی
كهدارندبربيايند.بنابرايناينكهچهكســیمدير،ناظم،معلّميا
آبدارچیشود،اهّميتچندانیندارد.مهمايناستكهدانشآموزان

خدمتكردنرابياموزندومسئوليتپذيرباشند.

آيانقشهایبّچههادردورههایبعدیاجرایاينطرح
تغييرمیكند؟يعنیكســیكهمديربوده،ممكناست

معاونپرورشیبشوديابرعكس؟

بلهنقشهاتغييرمیكنند.باتغييرنقشهادانشآموزانميتواننددر
موقعيتهايمختلفقراربگيرندومسئوليتهایجديدبپذيرندوبه

دنبالآنتجربههایتازهايبهدستبياورند.

آيادانشآموزانیكهمعلّممیشــوندفقطبهبّچههای
پايهیخودشــاندرسمیدهنديامیتوانندبهپايههای

پايينترهمدرسبدهند؟

ايــنطرحبرایبّچههایپايهیدومابتدايیتــاپاياندورهیدوم
متوّسطهقابلاجراســتودانشآموزانمطابقباآگاهی،توانايیو
مهارتدرتدريس،براینقشدبيریدرپايههایمختلفانتخاب

میشوند.

چندسالاستكهاينطرحرادرمدرسهاجرامیكنيد؟
چهارسال.

اينبرنامهچندباردرسالاجرامیشود؟
حداقليكباردرسالوگاهیهمچندبار.

شیم
تپذیربا

تمرینکنیمکهمسئولی

 زارعی
رهاد

ف
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يكمدرسهبرايدوستيهمه

دربعضيمدرسههامثلمدرسهيبهنامبّچههايمسلمانويهودي
ومسيحيوزرتشتيدركنارهمدرسميخوانند.آنهايادميگيرند
كههمهيپيامبرانبرايمابزرگومحترمهستند.يادميگيرندكه
بهعقايدهماحترامبگذارندوازهمبياموزند.دراينمدارسهمهي
درسهامشــتركاستوفقطدرساعتدينيبّچههاكتابديني

مخصوصخودشانراميخوانند.
دراينمدارسمعموالًنشانههايدينهايمختلفراميشودديد.
مثالًرويتابلويسردرمدرسهيبهنامآيهيزيباييازانجيلنوشته

شدهاست:
»بخواهيد،بهشــمادادهخواهدشــد.بجوئيد،پيداخواهيدكرد.

بكوبيد،دربهرويتانبازخواهدشد.«

آيادرسهايیكهبّچههایمدارساقليتمیخوانند
بادرسهایمدارسديگرفرقدارد؟

كتابهايیكهبّچههایاينمدرســهمیخوانندهمانكتابهای
مــدارسديگراســت.البتّــهتفاوتهايیكوچكوجــوددارد.
دانشآموزانمســيحی،زنگدينیبهكالسويژهیدينیمسيحی
مراجعهمیكنند.معلّماينكالسخانمراهبهاياستكهدركليسا
درسدينيخواندهاست.همچنيندرزنگقرآنهمدانشآموزان
مســيحيبهكالسزبانآشــوریمیروند.چونزبانآشــوري،
زبانمذهبيآنهاســت.آموزشزبانآشوریهمبرعهدهیدبير

متخصصیاستكهازطرفكليساانتخابشدهاست.



بهاينگزارشازيكتاپنج

دهيد؟لطفاً
هنمرهايمي

چ

مابنويسيد؛
تانرابراي

نظر

همهستيد.
شماخيليم

چون

آرين ناصح

باربد رحماني

رامتين باغبان

سوريان
توفر آ

از آقای فرهاد زارعی، مدیر دبستان پسرانه ی بهنام و خانم ها شادمان و جعفری کريس
تشکر می کنیم که در تهیّه ی این گزارش همراه رشد دانش آموز بودند.

تشكرویژه!
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روغنمايع
آب

استكان چندرنگخوراكی

قاشق
شيشهيمربّا  چي الزم داريم؟

بارشبارانبهاریيكیاززيباترينصحنههایطبيعتاســتو
همگيآنرادوستداريم؛بياييدامروزباهمبارانرنگيبسازيم.

محّمدعلیزاده)آقایآزمايش(بارانيكهدريكشيشهيكوچكميبارد!
تصويرگر:سامسلماسی
عكس:مجيدقهرودي

شيشــهيمربّاراپرازآبكنيدبه 1
شــكلیكهتنهاچندسانتازسرظرف

خالیبماند.
مقداریروغنمايعتوياســتكان 2
بريزيــدويكيادوقطــرهازهررنگ

خوراكیداخلروغنبريزيد.

1
2
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4

چر خ زنجيري!

مخلوطرنگوروغنرابااستفادهازقاشقبهخوبیهمبزنيدتا 3
قطرههــايبزرگرنِگداخلروغنبهتعدادزيادیقطرهيكوچك

تبديلشود.
مخلوطروغنورنگرارویآبداخلشيشهيمربّابريزيدوبا 4

دّقتببينيدچهاتّفاقیمیافتد؟

ازآزمايشبــارانرنگیخودفيلمكوتاهــیبگيريدوبرایما

بفرستيد.مابهبهترينفيلمهایارسالیجايزهمیدهيم!

مسابقه ي ويژه:

با هم فكر كنيم:
بهنظرتانچراوقتیمخلوطرنگوروغنرارویآبمیريزيد،آبهمانلحظهرنگینمیشود؟

آبرنگیمیشــود،اّمادراينآزمايشوقتیقطرههاي چراوقتیقطرههايرنگخوراكیرادرآبمیاندازيد،كِلّ
كوچكرنگواردآبمیشوند،همهيآبرنگینمیشودوتنهامسيرحركترنگدرآبرنگیمیشود؟

بهنظرتانچهكارهايیمیتوانيمانجامدهيمتابارانرنگیماسريعتر)وياكندتر(ببارد؟برایمثالآياتغييردمایآب
درسرعتبارشرنگهاتأثيردارد؟شماچهپيشنهادديگریداريد؟

دراينفيلم،بعدازاجرایآزمايشبارانرنگیبااستفادهازيكنيروینامرئی،كاریمیكنيم
كهيكزنجيرسادهتبديلبهيكچرخجادويیشودوشروعبهحركتكند!پيشنهادمیكنم

حتماًاينفيلمكوتاهراببينيد.
برایتماشــاياينفيلم،كدتصويری)QR-Code(انتهايمتنراباگوشیهایهوشمند
 QRيا QR Code Readerبخوانيــد.برایاينكارمیتوانيدازيكنرمافزاررايگانماننــد

Code Scannerاستفادهكنيد.

3

خرداد1398 
9 17



ســرنخ اّول: بــرای چــه کارهايــی در طول ســال تحصيلی 
وقت نداشتی؟

يكبارنُهماهگذشتهرامروركن!آياكارهايیبودهكهدلتمیخواستهانجام
بدهی،اّمادرسومشــقنمیگذاشتند.مثالًشدهبگويی،وایمندلممیخواهد
اينداستانصدصفحهایرابخوانم،اّماوقتندارم؟ياكاشمیشداينانيميشن
راببينم،اّماامتحاندارم؟يكبارآنكارهارابنويسودستبهكارشو.مثالًاگر
خواندنچندكتابراعقبانداختی،میتوانیاآلندرنزديكترينكتابخانهي
عمومیشــهرياروســتايتعضوشــویوآنكتابهاراامانتبگيری.يااگر
ميخواهييكدورهمیبادوستهايتداشتهباشی،تصميمتراباخانوادهدر

ميانبگذاروازآنهااجازهبگيركهاينكارراانجامدهی.

تصويرگر:مجيدصابرینژاد سعيدبینياز

يكســالتحصيلیديگرهمتمامشد.خوببودامسال؟
روزهــایبدشبيشتربــودياروزهایخــوب؟چهقدر

چيزهایتازهيادگرفتی؟حسمیكنیيكسال»بزرگتر«
شدهای؟خب!سالتحصيلیتمامشده؛اّمازندگیادامهدارد.زندگی

همهميشــهيخداتصميمهایتازهمیخواهد.تابستانداردشروعمیشودو
توبايدتصميمبگيریاينســهماهراچهطوربگذرانی.اگرسالهایقبلهمهي

تابستانتبيناينكالسكمكدرسیوآنكالسغيردرسیگذشتهاست؛شايد
اينمطلببهتوكمككندامسالتابستانمتفاوتیداشتهباشی.

اگريكسالمثليكهفتهباشد،تابستان،جمعهيآنهفتهاست.برایشماكهپنجشنبههاهمتعطيلهستيد،تابستانمثلپنجشنبه
وجمعهيآنهفتهاست.میدانیچراآدمهاجمعهرااختراعكردهاند؟برایاينكهبعدازيكهفتهتالشوكار،كمیاستراحتو
تفريحكنند.آنهامیتوانستندهمهيروزهایسالكاركنند؛اّماكمكمفهميدندانسانبهتفريحهمنيازدارد.اصالًاينكهمیگويند
اوقاتفراغت،يعنیوقتهايیكهآدمازهركاریفارغباشد.فارغيعنیخالی،آسوده،آزادورهاپسبهتراستجمعهيسالما،

يعنیتابستانهمبهاستراحت،تفريحوالبتّهكمیتجربهيكارهایجديدبگذرد.

برنامه ريزی اش کن!
برای اين که بهتر بدانی چه طور می شود روزهاي خالی تابستان 
را جوری پر کرد که آخرش حس کنی تابستان امسال خيلی 

خوب بود، مي تواني از چند سر نخ استفاده کنی.

روزهای فراغت تابستان در راه است، 
با کالس های جورواجور پرش کنيم؟
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سرنخ دوم: چه چيزهايی را در مدرسه تجربه نکردی؟
آياچيزهايیهستكهدوستداشتیدرمدرسهيادبگيری،اّمامدرسه
زيادفرصتياددادنآنهارانداشت؟مثالًهمينيادگيریمهارتهای
زندگیياتجربهيكاركردنوپولدرآوردن.تابســتانفرصتخوبی
برایهمينتجربههاست.اگرمیخواهیچنينچيزهاييراتجربهكني،
اّولببينچهقدردرشهرياروســتايیكهزندگیمیكنی،امكاناين
تجربههاوجوددارد.اگروجودداشــتآنراباپدرومادرتدرميان

بگذارواگرموافقبودند،حتماًتجربهكن.

پيشنهاد ويژه: يک کار گروهی انجام بده!
میتوانیباچندتاازدوستانتقراربگذاریتاآخرتابستانيك
كارهيجانانگيزكههمهيتانبهآنعالقهداريد،انجامدهيد.مثاًل
يكمجموعهيكتابراباهمبخوانيد؛چندفيلمباهمببينيد؛يك
وبالگمشــتركباهمبنويسيدياباهميكرباتبسازيد.يك
تيمورزشيتشكيلبدهيد؛مطمئنباشيدبهترينتابستانعمرتان

خواهدشد.

سرنخ سوم: خانواده و دوستان را از کي نديدی؟
تابســتانفرصتخيلیخوبیبرايبودنباآدمهايیاستكهدوستشان
داريم.درتابســتاناحتماالًپدريامادرترابيشترمیبينی.شايدهمبا
همســفرهمبرويد،بامهربانیكردنوهمراهبودنباپدرومادرتقدر
اينلحظههارابدان.اگردرطولســالتحصيلیبادوستانتكمخوش
گذراندهای،میتوانیازفرصتتابســتاناستفادهكنی.اگرهمدوستانی
خارجازمدرســهداریيابّچههایفاميلراكمديدهای،تابستانفرصت

دوبارهمحكمكردنايندوستیهاست.
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مشّخصمیشودكهاودرچهمسابقهایاستعدادبيشتریداردوسرانجاماز15تا17سالگی،بهروشهایمختلفشناآشناشودودرهربخشآن،تمرينهايیدقيقانجامبدهد.بااينتمرينهاشــناگردراينسنوســال،فقطبايدباروشصحيحشناكردنآشناشود.از12تا15سالگیباكودكاناز9تا12سالگیكمكمبايدتمرينهايیانجامدهندكهشبيهيكورزشاست.مثالًيكقدم به قدم
شكلیجدیمشغولتمرينهایسختشود.

يک اصل مهم!
درهيچيكازرشتههایورزشی،مسابقاتبزرگجهانیبرایكودكانوجودندارد.اينمسئلهاتّفاقینيست.
مســئوالنورزشدرتمامجهانمیخواهندبّچههابدوناينكهفشــارزيادیبهخودواردكنند،ابتداازبازیو
ورزشلّذتببرندوبعدكمكماستعدادهايشانكشفشود.ازطرفیهمبهشكلیطبيعیرشدكنندوسرانجام
درنوجوانیوجوانیبهورزشكاریخوبتبديلشوند.بههمينخاطردرتمامرشتههاگفتهمیشودكهبين
سن6تا9سال،كودكانبايدبازیهایسادهانجامدهندوهرگزنبايدبهآنهاتمرينهایسنگينداد.مثاًل
اگريككودكمیخواهدتمريندویبامانعانجامدهد،نبايدازهمانابتدااورامجبوركردكهازمانعهای
بلندبپرد.دراينســنوســال،اوفقطبايدروشدرستكاررايادبگيردواگرهممیخواهدبپرد،ازمانعهای

كوتاهبپرد؛مثالًازرویكيفياوسايلشخصیاش.
*توصيهيمهم:اگربهيكباشگاهرفتيدومربّیازهمانابتدایكاربهشما،مثلورزشكارهایقديمیوبزرگتر
تمرينداد،مطمئنباشيدكهاينمربّی،چيزیبيشترازشماازورزشنمیداند.اصالًزيرنظراوتمريننكنيد!

تابستاننزديكشدهاستوخيلیازشمابهزودیراهیكالسهایمختلفورزشیمیشويد.شايدازآندسته
بّچههايیباشيدكهپدرومادرتانشمارابهشكليكقهرمانمیبينندوازآندستهپدرومادرهايیهستند

كهبالفاصلهدرباشگاهورزشیازمربّیتانمیپرسند:»بّچهمانكیقهرمانمیشود؟«
اّماراستی...خودشماباچهانگيزهایورزشمیكنيد؟

به نزديک ترين ورزش
دوستتان توّجه کنيد!

تصويرگر:سامسلماسی مهدیزارعی
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*توصيهيمهم:ازروزیكهورزشراشروعميكنيدتازمانیكهبه
يكقهرمانتبديلشويد،نزديكبهيكدههزمانالزماست.عجله
نكنيدودرتماماينسالهاآرامآرامپيشبرويد.گولكسانیراهم

نخوريدكهمیخواهنديكشبهازشماقهرمانبسازند!

نکته ي خيلي مهم
هــركاريميكنيدفقطتمامتابســتانيكجا
ننشــينيد!باوركنيدبدنتاننزديكتريندوست

شماست.بهآنتوّجهكنيد!

می خواهيد قد بلند شويد؟ 
بلندشــدنقد،آرزویخيلیازپدرومادرهاوبّچههاســت.حتماًشــنيدهايدكهمیگويند:اگر

میخواهیبلندقدشوي،بسكتبالوواليبالبازیكن!
اّماتاحاالهيچدانشــمندینتوانســتهثابتكندكهاينورزشهاباعثبلندشــدنقدمیشــود.پسچرا
بسكتباليستهاوواليباليستهاقدبلندهستند؟دليلاينمسئلهمشّخصاست؛چونآدمهايقدكوتاه،كمتر

بهسمتاينورزشهامیروند.
انســان،قدپدرومادراوســت.مثالًاگرقّدپدرومادرتان يادتانباشــدكهمهمترينمســئلهدرقِدّ
170ســانتیمتراست،شمامیتوانيدباورزشوتغذيهيمناسبمقداریازآنهابلندترشويدومثالًبه
180سانتیمتربرسيد؛اّمانمیتوانيدانتظارداشتهباشيدكهبّچهایباپدرومادر170سانتیمتری،قامتی
2متریداشــتهباشد!بااينهمه،ورزشوتغذيهيمناسبميتواندتأثيرخوبيداشتهباشدوبهرشد

شمابهشكلچشمگيركمككند.

بهترين فّعاليت ها؛ بارفيکس را فراموش نکنيد!
درشمارهيقبلگفتيمكهنيرویجاذبهيزميندررشدشماخيليموثراست.به
همينخاطربعضیكارهایبهظاهرسادهتأثيرزيادیدررشدشمادارند.تمرين
بارفيكسازجملهاينتمرينهاستكهباعثكشيدگیاندامهايتانمیشود.شايد
حركتبارفيكسدرابتدابرايتانسختباشدوحتّینتوانيديكبارهمبدنتانرا
بانيرویدستهايتانازبارفيكسباالبكشيد؛اّماباتمرينزياد،دستهایشماروز

بهروزقویترمیشود.تمرينهايكششيديگرراهمفراموشنكنيد.
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برايما،دايناسورهاهميشهجزوموجوداتعجيبوغريببودهاند؛چراكهازانقراضنسلآنهازمان
زيادیمیگذردوخيلیچيزهادربارهيآنهابهصورتيكرازياسؤالبزرگباقیماندهاست.آيا

میدانيدكهتمساحهانيزازنسلدايناسورهاهستند؟
تمساحها،خزندگانیبادندانهاوآروارههایبسيارقویهستندكهوقتیگرسنهمیشوند،بزرگو
كوچكسرشاننمیشودوباكسیهمتعارفندارند.آنهابهراحتیمیتواننديكگوسفندرادرسته

بخورند!

زندگیتمساحها
يكبّچهتمســاحزمانیكهازتخمخارجمیشود،حدود
زندگی،تمساحها 20ســانتیمتراست،اّمابستهبهمحِلّ
میتواننداز2تا6متربزرگشــوند.تمســاحهايیكه
درآبهایشورزندگیمیكنندبزرگترازتمساحهای

آبهایشيرينهستند.
تمساحخزندهایدوزيستاستكههمدرآبوهمدر
خشكیزندگیمیكندواگرشكارنشود،میتواند35تا

70سالبهراحتیزندگیكند.
انواعماهیها،خزندههاوپســتاندارانمیتوانندطعمهي
خوبیبرایيكوعدهيغذايیيكتمساحگرسنهباشند.

ندااحمدلومحيطزيست

زبانتمساحها
زبانتمســاحهابرعكسزبانهمهیموجوداتديگربهسقفدهانش
چسبيدهاســت.برایهمينيكتمســاحهيچوقتنمیتواندبهكسی

زباندرازیكند!
بدنيســتاينراهمبدانيدكهماهيچههایآروارهیتمساحبرایبسته
شدنبسيارقویوبرایبازشدنبسيارضعيفهستند.يعنیاگرشماهم
دهانيكتمســاحراباكمكپارچهياطنابببنديد،اونمیتوانددهان

خودشرابهراحتیبازكند.
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ویژگیهایمنحصربهفردتمساحها
دندانيكتمساحبهقدریمحكماستوقدرتداردكهمیتوانديكسنگبزرگرا
ُخردكند؛اّماتمساحهاازدندانهایخودفقطبرایشكاراستفادهمیكنندوغذايشانرا

بهجایجويدنكهزمانبراست،درستهقورتمیدهند!
نكتهيجالبديگرايناستكهآنهابرایشناكردنبيشترازُدمشاناستفادهمیكنند
وازپاهابرایخزيدنرویخشكیكمكمیگيرند.اينخزندگانقدرتمند،غّدههای
عرقندارند.برایهمينبرایخنككردنخودشــاندرروزهایگرمسال،يابهآب

میزنندوتویآبشناورمیمانندويادهانشانرابازنگهمیدارند.

تمساحها،شكارچیانخونسرد!
يكیازويژگیهایجالبتمساحها،خونسردبودنبيشازاندازهیآنهاست.
بهطوریكهگاهیيكتمســاحمیتواندچندينساعتدركمينطعمهي
خودبنشيندتاوقتمناسبیرابرایشــكاركردنآنپيداكند.پاهایاين
شكارچيانخونسرد،بهشكاركردنبهترآنهاكمكبزرگیمیكند.چرا
كهانگشتهایپایتمساحبههمديگرچسبيدهاستوهمينحالت،امكان
حركتناگهانیوسريعدرآبرابرایتمساحفراهممیكند.ازاينرو،زمانی
كهتمساحخيزاّولرابرایشكاربرمیدارد،تقريباًغيرممكناستكهشكار

بتواندازدستاوفراركند.



ايرانشناسی

ايرانیهادرهزارانسالقبلفكرمیكردندستارههاوسيّارههاياآفريدهيخداوندهستنديااهريمن.آنانستارههارااختران
میناميدندوفكرمیكردندچونآنهاحركتنمیكنندوهميشهمنّظمهستند،)مثلخورشيد(آفريدهيخداوندند.درمقابل
فكرمیكردندسيّارههاكهبهآنهااباخترمیگفتند،چونحركتمیكنندوباعثبینظمیاند،پساهريمنی
وآفريدهيشــيطانهستند.گفتيمكهايرانیهایقديمبرایهركدامازسيّارههاوستارگانيكداستان
داشتند.بهاينداســتانها،امروزاسطورههایآسمانگفتهمیشود.ايرانيانباستانفكرمیكردندكه
ستارگانوسيّارههاهميشهباهمدرحالزدوخوردونبردهستند؛يعنیهمانگونهكهانسانهایخوب
وبدباهممیجنگند،درآسمانهمستارگاننيكباستارگانبددرجنگهستند.بعضیازستارهها
ازبقيّهقویترومهمتربودند؛يعنیآنقدرمهمكهازطرفخداوندمأموركمكبهانسانهامیشدند.
يكیازاينستارههایمهم»تيشتَر«بود؛همانستارهيپرنوریكهامروزبهنام

»شباهنگ«يا»ِشعرایيمانی«شناختهمیشود.

و َاپوشتيشتر 
تصويرگر:سامسلماسی نازيالناظمي

دربارهيماه،ســتارگانياشــهابسنگها
چهقدرمیدانيد؟بهنظرمنشماآگاهیزيادی
دربارهيآسمانداريد.اگرهماّطالعاتكمی
داشتهباشيد،كافیاستبهاينترنتيايكیاز
انجمنهاینجومويانشريههايويژهينجوم
سریبزنيد.اّما،میدانيدهميشهاوضاعاينطور

نبودهاست.
هزارانسالقبل،گذشتگانهممثلماآسمان
شــبرانگاهمیكردندودربارهيآنچهدر
آسمانمیديدندكنجكاوبودند.آنانامكانات
امروزمارانداشــتندوبهماههمســفرنكرده
بودند.پسبرایدنيایباالیسرشــانداستان
میگفتندوهركدامازســتارههاوسيّارههارا
ماننديكموجودخارقالعادهويكابرقهرمان
میديدند؛ابرقهرمانهايیقویترازسوپرمنو

مردآهنی.
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تيشترفرماندهيلشكرستارگانشرقآسمانبود؛ازطرفیهرزماندرآسمانديدهمیشد،نشانهيبارانوپايانخشكسالیهمبود.اين
ستارهيمهمكهيكابرقهرمانبود،يكدشمنداشت؛ديويبهنام»اَپوش«.اَپوشديوخشكسالیودشمنمردمايرانهمبود.ستارهي
تيشــترهميشــهدراواخراّولينماهتابستان،يعنیتيرماهدرآسمانديدهمیشــد؛همانزمانیبودكههوایايرانگرمبودوديوقحطیو
خشكسالیيعنی»اَپوش«خودشراآمادهيجنگباتيشترمیكرد.تيشتربراینجاتايرانازخشكسالیدرسيروز)يكماه(بهجنگ
اپوشمیرفت.تيشتردردهروزاّولبهشكليكپسرپانزدهسالهدرمیآمدوبااپوشمیجنگيد.دردهروزدومبهشكليكگاونرودر
دهروزسومبهشكليكاسبسپيدواردجنگباديومیشد.درنبرداّول،تيشترازديوخشكسالیشكستمیخورد.درمرتبهيدوم،تيشتر
باقدرتبيشتریحملهمیكند؛اّمااهريمنبرایكمكرساندنبهاپوش،پریهارابهزمينپرتابمیكند.ايرانيانقديمبهشهابسنگها،
پریمیگفتندوفكرمیكردندآنهاازطرفاهريمنبهزمينحملهمیكنند.تيشتردراينجنگاهريمنويارانشراعقبمینشاندودرنبرد

آخر،كامالًآنهاراازميانمیبرد.بهاينترتيبباشروعفصلبارندگیتيشترپيروزمیشدتاسالبعد.
راســتياينداستانيكجوریواقعیهمهست؛يعنیگرمایتابستانهماناپوشديواستوپریها،هماناتّفاقیكهبهنامبارششهابی
معروفاست؛يعنیديدهشدنتعدادخيلیزيادیشهابدرآسمانازحدودپايانتيرماهتاآبانماه.ماايرانیهاازايناسطورههایزيباخيلی

داريم؛داستانهايیكهبراساسحوادثواقعیساختهشدهاند.

داستان تيشتر



كاردستي،خالقّيت

امروزهدرخانههاييكهبيشترشــكلآپارتمانبهخودشگرفتهاســت،بازيكردنباتوپدشوارشدهاست.
بهخصوصزمانيكهتصميمميگيريدرحياطبادوستتفوتبالبازيكني.آنوقتازدرديواروپنجرهصدابلند

ميشودكهبّچهجان،اينقدرتقوتوقنكن،سرمرفت.
اينمشكل،فوتبالدستياستكهدرآپارتمانهمميتوانيدونفره،بدونمزاحمتودردسربازيكني.اّما راهحِلّ

ممكناستبگوييبااينقيمتهاينجوميخريدآنامكانپذيرنيست.
اّمانگراننباش.مندراينشمارهروشساختاينوسيلهرابرايتميگويمتاباوسايليسادهوكميهمدّقتو

حوصلهآنرابسازي.چهطوري؟دستبهكارشو!

يككارتنمقّواييبهاندازهيدلخواه
مقّوایسبزبرایزمينفوتبال

چسبمايع

چیزهایيکهالزمداریم:

3

4 ابتدامقّوایسبزرابهشكلزمينفوتبالرنگآميزیكن 1
وكفكارتنبچسبان.

دوگروهبازيكنرامانندشكلبالباسهایقرمزوآبیيا 2
هررنگديگريكهدوستداري،درستكن.

ديوارهيكارتنراباكاغذرنگیياگواشتزيينكن. 3
حصيرهارارنگبزنودوردستهيآنرابامقّوابچسبان. 4

مراحلساخت

1

حصير
رنگگواش

توپ

2

هنگام استفاده از چسب حرارتي  از يک بزرگ تر کمک بگيريد.
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حصيرهارادرونسوراخهایكهدرديوارهي 5
كارتندرستكردهای،عبوربده.

آدمكهایبازيكنرادرجايمناســبو 6
ارتفاعمناسببهحصيرهابچسبان.

5

دوطرفديوارهيكارتنرابهاندازهیدروازهخط 7
بكشوبرشبزن.

فوتبالدستیتوآمادهاست. 8
توپراداخلصفحهبينداز.بازيشروعشد.

6

7

8

خرداد1398 
9 27



سر به سِر ضرب المثل ها

باهمبخنديم

عبّاسقديرمحسني

لقمهرابهاندازهيدهانتبردار
خبمعلوماستكهگيرمیكند.بايدهمپشتسرهمسرفهكنیويكنفرمثلطبلبكوبدبهكمرت.خبباباجان،عزيزم،
چراآنلقمهيخوشمزهاترابهاندازهيدهانتبرنمیداری؟دهانتبزرگاست؟گرسنهاتاست؟خبلقمهيكوچك
بردار؛پشتسرهموآنقدربخورتاسيرشوی.لقمهياندازهيدهانتمساحبرمیداریوانتظارداریراحتپايينبرود.خب

نمــیرود.گيرمیكند.بعدمثلگربهتویقفسبالبالمیزنیكهبه
دادمبرســيد.لقمهياندازهيدهانتبردارديگر...اگرآخرسرخفه

نشدی!نگونگفتی!

مامانگفت:»اتّفاقاًدرمقايسهبامامانهایهمكالسیهايت،منخيلیهمسختگيرنيستم!«
حقبامامانبود...اينراعصرهمانروزوقتیفهميدمكهفهرستكارهایتابستانیيكیازدوستانمراديدم.
مامانشبرايشنوشتهبود:دكترشدنودرمانكمردردمامانبزرگ،رئيسجمهوردايناسورهاشدنوشش
برابركردنيارانهيبابا،پرشبهكرهيماهوازآنجادســتتــكاندادنبرایمامانوباباوزنعمواينها،
سرودنمجموعهيكاملغزليات»عاشقانههایدايناسوركوهی«تاهمهبتوانندباكتابشعرمنفالبگيرند،

شكافتاتمهاینارگيلوجداكردنهستهيآنهاجلویچشممامان!
بعدازخواندناينفهرستبودكهفهميدمحقبامامانماست.ميخواستمبرومخانهتا

ازمامانبهخاطربرنامهيآسانتابستانیاشتشّكركنمكهشنيدمدوستمباخودشمیگفت:
»ایكاشزودتريكشهابسنگبخوردبهزمينونسلهمهيمادايناسورهامنقرضبشودتا

منازدستاينبرنامهيتابستانیراحتشوم!«

بازهمتابستانازراهرسيدومصيبتمابّچهدايناسورهاشروعشد.
اآلنمّدتیاســتبينوالديندايناسورهارقابتشديدیراهافتادهبرسراينكه

بّچههايشانرادرچهكالسهایفوقبرنامهایثبتنامكنند.مثلخودمنكهپارسال
تابستانمجبورشدم،همزبانكرگدنیيادبگيرم؛همبافوتكردنتویساقهيبامبوودر
آوردنصدای»سیسوسیسیسوسی...«برایدايناسورهایپشتكوهپيامبفرستم؛هم
بهكندهكاریرویغاربهروش»استادداناسور«مسلّطشوم.ولیامسالمامانبرایاينكه
ازهمهيبّچهدايناسورهایفاميلجلوبزنم،يكفهرستازكارهايیكهدرتابستانبايد
انجامدهم،دستمدادكهرویآننوشتهشدهبود:شكستنركوردشنادرعرضاقيانوس
منجمدشمالی،ســقوطآزادازقلّهياورست،نوشتنكتابشصتجلدیتاريختمّدن

دايناسورها،شركتدركالسفوتبالسنگیونقلوانتقالبهتيمدايناسورژرمن!
نگاهیبهفهرستكردموگفتم:»آخرمادرمن،برایانجامبعضیازاينبندها

دهسالهمكمه...چهبرسدبهسهماهتابستان!«

الحی
جيدص

ويرگر:م
تص یزراندوز

عل

خرداد1398 
928



امروزيكیازبّچههامارابهغارشاندعوتكرد.ميخواست
تاپدرشازسركاربهخانهبرنگشتهاست،اختراعجديداورا
نشانماندهد.دوستمانگفت:»اسمايناختراعكولراست.«
باتعّجبپرسيدم:»حاالاينكولربهچهدردیمیخورد؟«

دوســتمانگفت،اينوســيلهرابرایخنككردنغارهادر
تابستاناختراعكردهاســت.بعدكولررانشانمانداد.برای
راهاندازیاينكولردونفرالزمبود.يكیبابابزرگدوستمان
كهدرجوانیقهرمانمسابقاتبينالمللیفوتفوتكبودهو
ديگریمامانبزرگدوستمانكهدرجوانیقهرمانپرتاب
آببادهانبــوده.روشكاركولرهمبهاينترتيببودكه
وقتیپشــتگردنبابابزرگراباانگشــتفشارمیداديم،

هركهخربزهمیخورد،پایلرزشهممینشيند
قبول.حقباشماست،اّمااينچهربطیبهمندارد.آقامنچندباربايديك
چيزرابگويم.مناصالًخربزهدوســتندارم.بلهمیشــودوشدهاستكه
يكنفراينميوهيآبداروشيرينرادوستنداشتهباشد.آنيكنفرهم
منهســتم.تبولرزمنهمهيچربطیبهخوردوخوراكمندارد.منسرما
خوردهامودكترهمنرفتهاموحاالهمتبولرزكردهام.اينلرزيدنهمهيچ
ارتباطیباخربزه،هندوانه،طالبیو...ندارد.دليلشفقطتباست.شماتبو
لرزكردهايد؟خربزهخوردهايد؟خبمننخوردهام.پسلطفاًشلوغشنكنيد

وهمهچيزرابههمهچيزربطندهيد.

شروعمیكردبهفوتكردن.بعدگوشمامانبزرگدوستمانراآهسته
میكشــيديمواوكهمقدارزيادیآبدرلُپهايشذخيرهكردهبود،
شروعمیكردبهپاشيدنآبدرمسيرفوتبابابزرگ!بااينكارنسيمی

خنكدرغارمیوزيد!
همهچيزداشــتخوبپيشمیرفتكهناگهانيكیازبّچههاپشت
گردنبابابزرگرادوبارپشتســرهمفشــاردادوكولررویدورتند
اتّصالیكردوديگرنتوانســتيمآنرارویدورُكندبياوريمياخاموشش
كنيم!پدربزرگدوســتماناّولخوبرویدورتندفوتمیكرد،ولی
كمكمرنگشكبودشــدوازنفسافتاد!وقتیبابایدوستمانبهخانه
آمدوفهميدچهباليیسراختراعشآوردهايم،حسابی
عصبانیشدوگفت:»اگركسیبازبیاجازهسراغ
اختراعهايشبرود،تمامتابســتانازاوبهعنوان
كولراستفادهمیكند؛آنهم24ساعتهرویدور

تند!«
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باشنيدنصدایسوتقطاربهايستگاهمیآيم.بهاستقبالشما:
»مسافرانعزيز،بهايستگاهنّقاشیخوشآمديد!«

ازبيننّقاشیهاييكهتابهحالبرایمافرستادهايدتعدادیرادرشمارههاي
قبلواينشمارهچاپكردهايم.

نّقاشي

بهارجبّاري،كالسششمازاسالمشهراميرحسينلكزايي،كالسپنجماززابل

فاطمهكريمي،كالسپنجمازچادگاناصفهان ريحانهخانيپور،كالسچهارمازتهران حامدنارويي،كالسششماززابل

محّمدرضااميريمقدم،كالسچهارمازمينودشت

برایايستگاهنّقاشیبفرستيد:
وضوعهايزيرنّقاشیبكشيدو

گردرطولتابستاندربارهيم
چهخوبمیشودا

توبهترينهديهبهمادربزرگم.
یباگياهان،تميزیدرخانه،يكاتّفاقعجيب!غذادادنبهحيوانا

خانهيما،محلّهيما،دوست

كبريبابايي روياصادقی

آثاربّچهها

پاسخ سرگرمي 

رمز جدول جست وجوي کلمات: 

ماز اعداد: سيمينهرود
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دوســتنازنينماگربهنوشتنعالقهدارياينماجراراكامل
كنوقّصهيزيبايترابرايمانبفرســت.منتظررسيدنآثار

زيبايتهستيم:

دوستنازنينماگربهسرودنشعرعالقهداري،اينبيت
راادامهبدهوشعرراكاملكن.منتظررسيدنآثارزيباي

توهستيم.

شعرداستان

آثار رسیده ي داستان نیمه تمام آقاي چاق و الغر

برایايستگاهنّقاشیبفرستيد:
وضوعهايزيرنّقاشیبكشيدو

گردرطولتابستاندربارهيم
چهخوبمیشودا

توبهترينهديهبهمادربزرگم.
یباگياهان،تميزیدرخانه،يكاتّفاقعجيب!غذادادنبهحيوانا

خانهيما،محلّهيما،دوست

هزارتاگلدونداره مامانجونمتوخونه مدادگفت:»منعاشقامتحانم.همهيجوابهاراتندتند
مينويسم.«

پاككنجوابداد:»واينه!مناسترسميگيرم.توهي
غلطمينويسي.منمجبورمپاككنم.«

اّماتراشراحتتويجامداديقِلخوردو...

نشانیما:
تهران

صندوقپستی:15875-6567
مرکزبررسیآثارمجلّههايرشد
daneshamooz@roshmag.ir:رایانامه

ميچرخهدوركالغ... باداومدهتويباغ
مورچهروبيدارميكنه كالغهقارقارميكنه
دونههاروانبارميكنه مورچهميرهكارميكنه

نرگسشادي،كالسپنجمازمشهدمقّدس

پاييزاومد،خبردار! كالغميكنهقارقار
مثلبارونميمونه برگاميريزندونهدونه
رنگتسبيحبابا زردوقشنگوزيبا

سهرابتقيزاده،كالسپنجمازمشهدمقّدس

تولونهقايمميشه كالغهسردشميشه
بيرونميآدازاتاق بعدازمّدتيكالغ

ميچرخههيتويباغ لباساشوميپوشه

يلدافخرايي،كالسششمازبوشهر

گنجشكالنهدارد رويدرختانجير
همچونخانهدارد يكالنهيكوچولو
اوقصددانهدارد ازالنهرفتبيرون

كهسهمميوهدارد اّمادرختبهاوميگويد

ستايشهّمتي،كالسچهارمازكرج

كوتولهيچاقودرازوالغرازروبهروبههمرسيدند؛اّماهيچكدامنتوانستندردشوند.يكدفعهكوتولهيچاقگفت:»دام...ام...ام...ام....«
درازالغرگفت:»ام...سالم!«

كوتولهيچاقگفت:»ام،سالمخوبيد؟«
درازالغرسرتكانداد.كوتولهيچاقگفت:»مننميتوانمازاينجاردشوم.«
درازالغرتأكيدكرد:»آره.انگاراينجاآهنرباست.منهمنميتوانمردشوم.«

دوتاييبهروبهرويخودشاندستزدند.درازالغرگفت:»ديگرمطمئنشدماينجايكآهنرباست؛اّماشايديكچيزديگرباشد.«
كوتولهيچاقگفت:»البتّهبايديكآهنرباينامرئيباشد.وگرنهماميتوانستيمآنراببينيم.«

درازالغرگفت:»ام،خببعيدمنيست.منميرومازاينطرفردشوم.خدانگهدار.«
كوتولهيچاقگفت:»صبركنمنهمبيايمتاازآنطرفردشويم.«

آنهاكميرفتندآنطرفتروسعيكردندردشوند؛اّمابازهمفايدهاينداشت.آنآهنربابهيكيازآنهاميچسبيد.آقاييازجلويشانردشدوگفت:
»سالمآقايان.نكندشماهماّولينبارتاناستكهازاينمسيرردميشويدوچيزيدرموردشنميدانيد؟«

آنهاسرتكاندادندكهيعنيبله.آنآقاادامهداد:»پسبايدبهشمابگويماينجايكدرنامرئياست.بايددرآنرابازكنيد.فقطبايديكباربا
صدايبلندكهدربشنود.بگوييددربازشو،بازشو.«

دربازشد.درازالغروكوتولهيچاقتشّكركردندورفتند.چندروزبعددرازالغرباكوتولهيچاقداشتندفكرميكردندكهآنجايكآهنرباست،اّما...
قصيدهقديرمحسني

خرداد1398 
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عليرضاباقريجبلي
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بازی، کتاب،سرگرمی

دراينجانام14رودكشورعزيزمانايرانآمدهاست.آنهارادرجدولپيداكنودورشانخطبكش.درپايان9
حرفباقیمیماند.ازكنارهمقراردادنآنها،رمزجدولبهدستمیآيدكهناميكیديگرازرودهایكشورمان
است.نامهادرجدولبهصورتافقی)ازراستبهچپوچپبهراست(،عمودیوموّربآمدهاند.برایمثالدور

يكیازآنهارادرجدولخطكشيدهايم.
اََرس،سيروان،َكن،كارون،زايندهرود،جاجرود،زريّنهرود،سفيدرود،اترك،تََجن،تلخهرود،جّراحی،ِدز،كرخه

جدول جست و جوی کلمات

ید او زر نده

مج سف یر یرن

ها رت هه رتد

زی ان وو وكد

وس نا رس راك

نر یی نی خاس

دح وج را ورج

دت نل دخ وره
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چگونه از تابستان خود جان سالم به در ببريم؟

تقويم
قاصدك

شعر
معلّم آواز

اين هم خانه ي تو!
غول مهربان چراغ جادو 

توپ كه از خط گذشت، چه يك وجب! چه ده وجب!

قلمروي كالس ششمي ها! 

16
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32

باران رنگي!
تابستان يا كالسستان؟

به نزديك ترين دوستتان توّجه كنيد!
از دايناسورها چه خبر؟

تيشتر و اَپوش
فوتبال دستي

از دفترچه ي خاطرات يك دايناسور! 
 ايستگاه بّچه ها

جدول جست وجوي كلمات

 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 • خرداد 98• شماره ي 9
 شماره ي پي د ر پي 306

 مد ير مسئول: محّمد ناصري 
 شوراي سردبیري)به ترتیب حروف الفبا(: طاهره خردور، 

مجید راستي، شاهده شفیعي، کاظم طاليي، شكوه قاسم نیا، 
مهري ماهوتي، افسانه موسوي گرمارودي و محبّت اله هّمتي 

 دبیر مجلّه: مرجان فوالدوند
 دستیار دبیر: اعظم اسالمي

 طّراح گرافیك: مهديه صفائي نیا
 ويراستار: مینو کريم زاده

 شمارگان: 1،082،000 نسخه  
 تصويرگر جلد: افسانه صانعی

 عكس هاي کاردستي و آشپزي از اعظم الريجاني

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

 15875   نشاني مرکز 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: شرکت افست

به نام تو

خورشید روی مزرعه ها ، گرد طال می پاشید و به گوش درخت ها، گوشواره ی گیالس می آویخت.

مشت باغ پر شده بود از میوه های رنگ و وارنگ و باد شاخه ها را می تکاند تا دامن دخترک 

باغبان را پر از شاتوت کند.

دخترک زنبیل چوبی اش را بلند کرد و زیر لب گفت : »خدایا ممنون که تابستان را آفریدی.«

● سعیده اصالحي

 آرد برنج، وانیل و شكر را در قابلمه اي بريزيد. شیر را کم کم به آن اضافه کنید و هم بزنید تا مخلوط شود و آرد هم گلوله نشود.
 با کمك بزرگ ترها قابلمه را روي حرارت ماليم بگذاريد و مرتّب هم بزنید تا مخلوط ته نگیرد. پانزده دقیقه براي اين مرحله کافي است.

 بعد فرني را از روي حرارت برداريد و توي ظرف هايي کوچك، مثل لیوان بريزيد و در يخچال بگذاريد.
 وقتي فرني ها خنك شدند. آن ها را از يخچال بیرون آوريد. مربّا را روي فرني ها بريزيد و دوباره براي يك ساعت در يخچال بگذاريد. 

نوش جان! 

 اعظم اسالمی

آشپزی

چي الزم داريم؟
 شیر: 2 لیوان

 شكر: 4 قاشق غذاخوري
 آرد برنج: نصف لیوان

 وانیل: نوك قاشق چاي خوري
 مربّاي تمشك يا هر مربّاي ديگر به میزان الزم

13 24

      فرني با مربّا
يك دسر خنك و خوش مزه براي تابستان

مدرسه ها که تعطیل مي شود شــما کمي بیش تر وقت داريد؛ اّما پدر و 
مادرها همان طور بي تعطیلي بايد کار کنند. چه طور اســت گاهي با يك 

فرني خنِك شیرين، خستگي کار را از تنشان دربیاوريد.
نمي توانید حدس بزنید خوردن دست پخت شما، بعد از يك روز کاري 

طوالني و گرم براي آن ها چه قدر کیف دارد!
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اّطالع رسانی  و  ماهنامه ي آموزشی، تحلیلی 
1398 خرداد   ● هفتــم  و  ســی   دوره ي 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي IS
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ماز اعداد علي رضا باقري جبّلي  تصويرگر: سام سلماسی
از باال وارد ماز شويد و به ترتیب از اعداد قرمز )از 1 تا 6( بگذريد. 

در راهِ رسیدن به هر عدِد قرمز، جمع اعدادی که از آن ها عبور 
می کنید. بايد 10 شود. بعد از عبور از عدد قرمز شش، طوری از ماز 

خارج شويد که جمع اعدادی که از آن ها می گذريد نیز 10 شود.

قلمروی کالس ششمی ها!

مهارت زندگي :

علمي :

گزارش :

داستان :


