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مواّد الزم : 
 سيب زميني پخته، سه عدد متوسط

  پيازچه خرد شده، سه قاشق غذا خوري
  شويد خرد شده، نصف پيمانه
  لوبيا چيتي پخته، نصف پيمانه

 ماست چكيده، نصف پيمانه
 ُسس مايونز، دو قاشق غذاخوري

 آب ليمو، نمك و فلفل، به ميزان الزم

 مامان سيب زميني ها و لوبياها را پخت؛ پيازچه و 
شويد را ُخرد كرد.

      من تمام مواد را در ظرف مناسبي ريختم و خوب
      مخلوط كردم.

 به آن ها ماست چكيده، آبليمو و سس اضافه كردم.

 * ساالد خوشمزه ما آماده شد، شما هم امتحان كنيد.
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طرز تهيّه : 



دو
ال ب

                     يك، دو، حا

اين بازى گـروهى است و 
فقط به يك توپ براى انجام بازى نياز 

داريد.
نفر  ابتدا به دو گـروه مساوى تقسيم مـى شويد. يـك 

از گروه اّول در نقطـه ى شروع، مـى ايستد و توپ را به هـوا 
بردارند.  بايد آن را  افتادن توپ،  بقيّه به محض  پرتاب مـى كند. 
هركس زودتر توپ را برداشت، با گفتن «ايست»، موّفقيت خود را 

اعالم مـى كند.
بعد بايد به كمك هم گروهـى هاى خود و با پاس دادن توپ، آن را 

به نقطه ى شروع برساند تا گروهش بـرنده شوند. 
گروه مقـابل هـم بايد جلوى آن ها را بگـيرند و تـوپ را از 

دست گروه رقيب در بياورند و خـودشان آن را به نقطه ى 
شروع برسانند.

 اين گروه در دور بعد، توپ را پرتاب 
مي كند. 

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى

 ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واّطالع رسانى
 براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم ابتدايي
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وقتـى از روى چيزى گرد و غبار را پـاك 

مى كنيم مى گوييم قشنگ شد، مثل اّولش 

شد. ماه رمضان  گرد وغبار خودخواهى، 

حسادت و بدى را از دل ما پاك مي كند. 

آن وقت مثل همان اّول كه خداى مهربان 

ما را آفـريد خوب و عزيـز مي شويم.

ّد امام حسن مجتبي (ع)
 تول

             1 اّولين ها 

                 2 خروسى كه مى گفت قوقو

                    4 شعر  

                         6 دردسرهاى سنجاق قفلى

                          8 اقيانوس ابرى

                         10 خدا خودخواهان را  

                             دوست ندارد  

                          11 پسرى كه به ديگران 

                           مى آموخت

                     12 بازى نّقاشى

                   13 بطرى چرخان        

               14 پالستيك ها        

           16 سرگرمى

  

                                              

 

  امام على(ع): مهري ماهوتي

واده مهربان باش
 با كودكان خان

 و به بزرگ ترها احترام بگذار.

 تصويرگر: مهديه قاسمى

 روز جهانى قدس

روز ملّى خليج فارس

آغاز شب هاى قدر

ر و 
كارگ

روز 
 

شهادت حضرت على(ع)
 

 شهادت استاد مطهّرى و روز معلّم
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  تصويرگر جلد:  ميثم موسوى

 نجمه قاسم زاده عقياني

      تصوير گر: شيواضيايى
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى

ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واّطالع رسانى

noamooz@roshdmag
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 شما مي توانيد قّصه ها، شعرها، نّقاشي ها و مطالب
 خود را به مركز بررسي آثار به نشاني زير بفرستيد:

13                   13                   13 بطرى چرخان        

14               14               14 پالستيك ها        

16 سرگرمى

                                              



الم
                     دوست من س

الم
السالس

نمنمن تستست دو

افسانه موسوى گرمارودى

 تصوير گر: عاطفه فتوحى

همه ى ما اّولين ها را دوست داريم؛ اّولين روزى كه به مدرسه رفته ايم؛ اّولين 
كتابى كه خوانده ايم يا اّولين روزى كه روزه گرفته ايم.

 اّولين روزى كه من روزه گرفتم، پدرم كنار سفره ى افطار نشسته بود و 
دعا مى خواند. مامان ظرف ماكارونى را وسط سفره، كنار نان و پنير و سبزى 

گذاشت.
من گفتم: «چه قدر كم! با اين كه ما سير نمى شويم.» 

خيلى گرسنه بودم و فكر مى كردم غذا كم است؛ اّما با همان بشقاب اّول سير 
شدم. مادرم گفت: «باز هم دلت ماكارونى مى خواهد؟»

خنديدم و گفتم: «اصًال. حرفش را هم نزنيد.»
اّول ماه رمضان كه كنار سفره جمع مى شويم، پدرم  حاال هر سال روز 

مى گويد:  «مطمئنى با اين غذا سير مى شوى؟» 
من هم مى خندم و مى گويم حتماً سير مى شوم؛ حتماً.

اّولين هااّولين ها
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خروسو به بيابان رسيد. يك دفعه قوقويش گرفت. سرش 
را چرخاند. دور و برش را نگاه كرد. وقتى كسى را نديد، 

سرش را زير بالش برد و خواند: «قوقـــو. قوقـــو.»
خروسو نمى توانست قوقولى قوقو بخواند، فقط

    مى گفت: «قوقو قوقو.» 

يكهو صدايى شنيد: «گمانم گم شده اى؟»
يك سمندر بى خال از پشت سنگى باال آمد. 

خروسو عقب رفت. گفت: «نشده ام.»
سمندر گفت: «كجا مى روى؟»

خروسو آهسته گفت: «نمى دانم.»

سميه محمدى  طاهره ايبد تصوير گر:
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خروسو چيزى نگفت. سمندر گفت: «نكند از آوازت 
خوشت نمى آيد؟»

خروسو گفت: «معلوم است كه...»
يك دفعه سر و كّله ى يك سمندر با خال هاى زرد پيدا 
شد. سمندر خال دار گفت: «هى بى خال بيا برويم آب بازى.»

بى خال گفت: «اآلن.»
خروسو با تعّجب به سمندر خال دار نگاه كرد. بى خال 
به طرف خال دار دويد. خروسو پرسيد: «كدامتان سمندر  

واقعى هستيد؟ تو كه خال ندارى يا او كه خال دارد؟»
بى خال گفت: «همه ى سمندرهاى واقعى خال دارند؛ 

اّما من هم كه خال ندارم، واقعى ام.»
سمندر خال دار گفت: «واقعى متفاوت.»

خروسو خواست بپرسد: «مسخره ات نمى كنند؟» نپرسيد. 
سمندرهـا راه افتادند. خروسو با خودش گفت: «يعنـى 

من هم يك خروس واقعى ام؟»
دوبـاره قوقويش گرفت. نوكش را بسـت؛ اّما يك دفعه 

آن را بـاز كرد و خواند: 
  «قـــــوووو...   قــــووووو.»

    نفس راحتى كشيد. دلش خواست دوباره بخواند. 
نوكش را باز كرد و كمى بلندتر خواند:

قـــــوووو...   قــــووووو.
سمندر بى خال از دور برايش سوت زد. خروسو خنديد 

و با نوك باز به سمت مزرعه راه افتاد:
قـــــوووو...   قــــووووو.
قـــــوووو...   قــــووووو.

   

سمندر گفت: «وقتى كسى نمى داند كجا مى رود، گم 
شده است.»

خروسو آهى كشيد و گفت: «از مزرعه مى آيم.»
سمندر از روى سنگ پايين پريد. به چشم خروسو ُزل 

زد و گفت: «چرا سر به بيابان گذاشتى؟»
باز خـروسو قوقويش گـرفت. نمـى خواست جلوى 
سمندر قوقو كند. مى ترسيد او هم مسخره اش كند. با 
بال هايش نوكش را بست. هوا در گلويش پيچيد. سرفه اش 
گرفت. سمندر جلو پريد. با دست به پشتش زد. نوك 

خروسو باز شد. قوقـــــو، قوقــــو از دهنش پريد.
سمندر دور خروسو چرخيد. خروسو سرش را پايين 

انداخت. سمندر گفت: «چرا توى مزرعه نماندى؟»
خروسو گفت: «من مثل خروس هاى ديگر نيستم.»

سمندر گفت: «خب نباش.»
خروسو بالش را باز كرد و گفت: «همه مسخره ام مى كنند.»

سمندر گفت: «كى ؟»
خروسو گفت: «جوجه ها.»

سمندر گفت: «فقط جوجه ها؟»
خروسو كمـى عصبانى شد: «مرغ ها، خروس ها، همه.»

سمندر با پنجه اش سرش را خـاراند و گـفت: «تو از 
آن ها فـرار مـى كنى؟»

خروسو آهسته گفت: «خب مسخره ام مى كنند.»
بعد هم نوكش را محكم بست تا قوقو نكند. 

سمندر گفت: «آن ها كه اين جا نيستند، پس چرا راحت 
نمى خوانى؟»
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     شعر

مامان من خانم معّلم
يا كه همان آموزگار است

از مهر تا خرداد هر سال
در مدرسه مشغول كار است

امسال اّما كار مامان 
با گوشى و نيمه حضورى است

اين مشكل اّما چاره دارد
راهش فقط يك كم صبوري است 

هر دانش آموزي نشسته
در خانه با گوشي و تبلت

نه تخته و برپا و برجا
نه جيغ و داد و هيس و ساكت

حتّى اگر نِت خوب باشد
با سرعتى باالتر از نور

مثل كالس واقعى نيست
اين درس دادن هاى از دور

   

  مريم عابدي

ربان  مريم اسالمي   
ديثه ق

  تصوير گر: ح
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در تابه، اسفناج است
با تخم مرغ و روغن

شامى به اين قشنگى
اصًال نديده ام من

انگار توِپ خورشيد
افتاده در علف زار

يا بوته ى گياهى
گل داده در علف زار

نّقاشى است، شعر است
يعنى فقط غذا نيست

من نمره ى هنر را
دادم به مادرم بيست

ربان  مريم اسالمي   
ديثه ق

  تصوير گر: ح

58 ١٤٠٠



 تصويرگر: ثريا مختارى

غنچــه يك پيراهن نو خريده بــود. از پيراهن، مارك 
كوچولــوى لباس آويــزان بود. مارك لبــاس با يك 
سنجاق قفلى نقره اى كوچولو به پيراهن وصل شده بود. 
پيراهن در كمد لباس غنچه بود. داخل كمد، مثل شــب 

تاريِك تاريك بود.

︀ ︀﹐ ︑﹢ی ﹋﹞︡  ︑»

﹡︊﹢دی  ا﹡﹍︀ری.»

مارك پيراهن، بدجور مى لرزيد. دســت 
خودش نبود. هى مى خورد به پيراهن كنارى. 
نقره اى هم  كالفه شــده بــود. مثل تاب از 
اين طــرف مى خورد آن طرف، از آن طرف 

مى خورد اين طرف. 

 ﹜د﹢︋﹢︋﹢ ︀  ﹉︣ا︾﹩ ﹋﹥  «ف ف ﹁︣و︫﹍︀ه ﹋﹥︋  ﹨ ︉ ﹢︋﹢︋﹢د. ای ای ا﹟ ︗︀ ش ش︫  ﹨﹩ ﹨﹩ ﹨﹫︙﹩...»رو رو︫﹟︋ 

نقره اى با دوستش طاليى تماس گرفت و گفت: «الو 
دوست جان، سالم. گير يك مارك لباس ترسو افتاده ام. 

مى شود خودتان را برسانيد؟»
طاليـى كه دلش براى نقره اى تنگ شده بود ذوق زده 
شد و گفت: «ســعى كن سر و صدا راه بيندازى يكى 
در كمد را باز كند، زود مى رسيم. خودت را بكوب به 

ديوار كمد.»
نقره اى گفت: «سعى مى كنم. اگر لرزش هاى ترسوجان 

بگذارد.»

︡ا؟ ︣ و︮   ︨﹤﹝﹨ ﹟د ا﹢  ︋︣ ︊  ︠﹤

                                      مهارت هاى زندگى

سين.قاف، سنجاق قفلى معمولى نيســت. او روان شناس اشيا و 
چيزهاست. هر كسى گير بيفتد تماس مى گيرد تا او برود و كمكش 
كند. معموال لباس هاى پاره، كيف هاى خراب، پيراهن هاى بى دكمه
    با سين.قاف تماس مى گيرند. «طاليى»، سنجاق قفلى كوچولو، 
         دستيار اوست. سين.قاف، دايىِ طاليـى است. طاليـى از 

            آن ها است كه مامان ها معموالً يكى 
               در كيفشان دارند.   

 ﹤ چ چ ︀︗ ﹟م م ﹝﹟ «ای ای ا .﹤﹊︀ر︑︀︑«.﹜︨︣︑ ﹩﹞ ﹩﹞

«︨︣م ﹎﹫︖﹢﹜﹩ ر﹁️. 

«.︡  ︫﹩﹊﹛﹢︍ ﹜︀﹨ ﹜︪
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همان موقع سين.قاف و طاليى رسيدند و از كنار غنچه 
در كمد چپيدند. طاليى پريد بغل نقره اى و جيلينگ صدا 
كردند. غنچه دوباره تعّجب كرد: «اين صدا ديگر از كجا 

بود؟»
از آن طرف، مارك لبــاس خوش حال بود كه نور 
مى ديد و ترسش ريخته بود. صدا بند آمد و غنچه هم 
كه فهميد صدايى نمى آيد درِ كمد را بســت و دوباره 
همه جا مثل زيرزمين تاريك شد. مارك لباس دوباره 

شروع به لرزيدن كرد. 

 ﹩﹊︠︀ن، دو︨︐﹞︀ن از ︑︀ر ﹩دا 

 ︀︗ ︩ ﹛︀ ︡ه ﹝﹩ ︑︨︣︡، ﹝︪︀وره︋ 

.︡ ︀ ﹫︋

نقره اى دوبــاره از لرزش هاى مارك لباس تاب 
مى خورد. سين.قاف هم به لباس بغلى قفل شده بود 

و قفلش ديلينگ ديلينگ صدا مى داد. طاليى يك دفعه 
يادش افتاد كه دايى اش از تاريكى مى ترسد. نقره اى 
به سين.قاف گفت: «شما كه روان شناس هستيد چرا 
مى ترسيد؟ شــما كه اين قدر سنّتان زياد است چرا؟» 

ســين.قاف گفت: «َد َد دست خودم نى نى نيست، مى 
 مى ترسم.» 

طاليــى يادش افتاد خودش هــم از بعضي چيزها 
مي ترسد.

طاليى گفت: «دايى خان خود شما گفتيد هر كسى از 
چند چيز مى ترسد.»

سين.قاف فكر كرد و گفت: «آهان خوشم آمد. 
من از سوسك هم هنوز مى ترسم.»

مارك لباس تا اين را شنيد زد زير خنده و گفت: 
«چه بامزه!»

نقره اى هم كه داشت ريزريزكى مى خنديد 
گفت: «پس همه يك جورهايى ترسو هستيم.»

 طاليــى خوش حــال بود كــه همه از 
ترس هايشان گفتند.  

︩ ﹝﹟ ﹨﹛ از ﹡﹫︩  را︨︐

︡ای د︻﹢ا  ز﹡︊﹢ر و︮ 
 .﹜ ︨︣︑ ﹩﹞

 تصويرگر: ثريا مختارى

﹢︠﹢︫﹛ آ﹝︡. م م ﹝﹟  آ﹨︀ن︠  آ آ

 .﹜﹨︡ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ﹝︪︀وره ب ب︋ 

﹢ن ﹝﹟ ﹨﹛ ﹝﹩ ﹝﹩ ︑︨︣﹛.»

 ﹩︀﹨︤﹫ ﹤ از ﹢︑

﹩؟ ︨︣︑ ﹩﹞

.︡  ︫﹜﹋ ﹜︨︣︑ ︡  ︫﹩

.﹜︡︡﹠  ﹢ن︠ 

﹢ن ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹨︧︐﹫﹛.

 ﹢ن ﹁︡﹫﹝﹛ ︑︨︣﹫︡ن 
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اده

اده        يك كشف س

اساس

دوسال پيش بابا مي خواست براي بازديد از يك كارخانه به استان مازندران 
برود. من هم همراه بابا رفتم.

وسط راه بوديم كه راه بندان شد. داشتند قسمتي از جاده را تعمير مي كردند. 
مأموران از ما عذرخواهي كردند و گفتند در حدود دو ساعت راه بندان طول 
مي كشد. كنار جاده، يك تابلو بود كه روي آن نوشته بود «چالو». بابا پيشنهاد 

كرد به چالو برويم.

جاده ي قشنگي بود. در انتهاي جاده، به روستاي فيلبند رسيديم. وقتي از 
ماشين پياده شديم، منظره ي جالبي ديديم. ما باالتر از ابرها بوديم. انگار زير 

پايمان اقيانوسي از ابر موج مي زد.

كيانا ميرزايى تصوير گر:   

 محّمدهادي نيكخواه آزاد
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  بابا براي من چاي ريخت. پرسيدم: «ابرها چگونه 
درست مي شوند.»

     بابا گفت: «اآلن با اين آب جوش و چند 
       تا يخ برايت ابر درست مي كنم.»

* فيلم انجام اين آزمايش را مي تواني 
در واقعيت افزوده تماشا كني.
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وخوخوبحرف هاى خوب اهاهاى فرفرف رحرح

خدا خودخوااهن را دوست ندارد

امام حسن مجتبي (ع) از راهى مى گذشت. چند فقير را ديد كه دور سفره اى 
نشسته بودند و غذا مي خوردند. در سفره ى آن ها جز ناِن خشك چيزى نبود.

آن ها امام حسن(ع) را ديدند و از امام دعوت كردند مهمانشان بشود.
امام زير لب به خودش گفت: «خدا خودخواهان را دوست ندارد.» پس 

از اسب پياده شد و كنار سفره نشست و چند لقمه با آن ها خورد.
بعد گفت: «من دعوِت شما را قبول كردم و مهماِن شما شدم. حاال شما 

هم قبول كنيد و يك روز مهمان من باشيد.»
روز مهمانـى، امام از آن ها به خوبـي پذيرايـى كرد و به هر كدام لباسى 

هديه داد.

رضا مكتبى   بهروز رضايى تصوير گر:   
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ير
ريرير                          مشاه
يهيه اشاشا شمشم

تبريز شهري زيبا و تاريخي است. شهري كه آرامگاه فيلسوف، 
ستاره شناس و پزشك نامدار، قطب الدين شيرازي است.

نام او محمود بود و در شهـر كـازرون (استان فارس) به دنيا آمـد. 
بعدها به نام قطب الدين مشهور شد. در نوجواني پزشكي را آموخت و 

بيماران را درمان مي كرد.
بعدهـا محمود از شاگردان خـواجـه نصيرالدين طوسـي شد و در 
رصدخـانه ي مراغه در كنار او درباره ي ستاره ها و سيّاره ها تحقيق مي كرد.
نظريه هاي علمي او درباره ي مدار حركت ستارگان در تاريخ علم مشهور 

است.
او كتاب هاي زيادي نوشت و كنار اين فعاليت هاي علمي و تحقيقي، 

عالقه ي فراواني به هنر داشت.

از محمود چند كار را مي توان آموخت:
 خدمت به مردم و كمك به ديگران وظيفه ي همه ي ماست.

 براي آموختن هر دانشي بايد به سراغ اهل آن برويم، حتّي اگر در 
شهري دور دست باشد.

 بايد آن چه را مي دانيم، به ديگران هم آموزش بدهيم.

 محسن هجرى
گلنار ثروتيان تصوير گر:   
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شى

                       همه جا نقّا

. يك صورت بكشيد، صورت نّقاشـى مى تواند 
گرد يا كشيده باشد.

با كاموا «مو» بگذاريد و يا  . مى توانيد برايش 
موهايش را نّقاشى كنيد.

. حـاال چند چشم، بينـي و دهـان جور واجور 
روي كاغذ ديگر نّقاشـى كنيد. هرقدر مختلف تر 
. حـاال چند چشم، بينـي و دهـان جور واجور 
روي كاغذ ديگر نّقاشـى كنيد. هرقدر مختلف تر 
. حـاال چند چشم، بينـي و دهـان جور واجور 

باشد، بازي شما بامزه تر و لّذت بخش تر مـى شود.
. چشم ها، بيني ها، دهن ها را به شكل ُمربّع و 
مستطيل هاي كوچك دوربُري كنيد. اين برش ها 

بستگى به اندازه ي صورت و شكل ها دارد.
حاال ببينيد چند تا صورت مي توانيد با حالت هاى . حاال ببينيد چند تا صورت مي توانيد با حالت هاى . حاال ببينيد چند تا صورت مي توانيد با حالت هاى 

مختلف با اين تركيب بندى درست كنيد.

11. يك صورت بكشيد، صورت نّقاشـى مى تواند 

با كاموا «مو» بگذاريد و يا  2. مى توانيد برايش 
موهايش را نّقاشى كنيد.

2
موهايش را نّقاشى كنيد.

3. حـاال چند چشم، بينـي و دهـان جور واجور 
روي كاغذ ديگر نّقاشـى كنيد. هرقدر مختلف تر 
. حـاال چند چشم، بينـي و دهـان جور واجور 
روي كاغذ ديگر نّقاشـى كنيد. هرقدر مختلف تر 
3. حـاال چند چشم، بينـي و دهـان جور واجور 

4. چشم ها، بيني ها، دهن ها را به شكل ُمربّع و 
مستطيل هاي كوچك دوربُري كنيد. اين برش ها 

4
بستگى به اندازه ي صورت و شكل ها دارد.

 .5
مختلف با اين تركيب بندى درست كنيد.

5

لي 
عينع

يهه 
وج
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2

وسايل مورد نياز:
قيچي،
 بطري پالستيكى، 
برچسب هاي رنگي

 يا رنگ

از يك بزرگ تر بخواهيد انتهاي
   بطري را براي شما ببُرد و جدا كند.

    بدنه بطري را با فاصله هاي مساوي، برش دهيد.
   پّره هاي به وجود آمده را به سمت بيرون تا كنيد.

   مي توانيد با برچسب هاي رنگي پّره ها را تزيين كنيد
   تا هنگام چرخش بهتر ديده شوند.

همه ي پّره ها را در يك جهت كمي تا كنيد.

     پّره ها را روي دهانه ي بطري بگذاريد و
    بطري چرخان را مقابل باد قرار دهيد.

1

2

3

4

 صادق جاليي فر

   تصوير گر: معين صدقى
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پالستيك در زبان يونانى يعنى شكل پذير. در يك واكنش 
شيميايى، مولكول هاى كوچك و ساده با هم پيوند برقرار 

مي كنند و مولكول هاى بزرگ به وجود مى آيند. به زنجيره ي 
اين مولكول هاى بزرگ، پالستيك مى گويند. 

الكتريسيته را 
عبور نمي دهد

رنگ 
مي گيرد

ضّد رطوبت

خوب شكل 

مي پذيرد

سبك است

محكم

شّفاف است

در لباس

فضانوردها

در ساختمان ها
در وسايل
تزئينى

در
اسباب بازى ها

در قطعات
الكترونيكي

در وسايل 
 پزشكى 

در رايانه ها 

در تلويزيون ها 

در خودروها  

در هواپيماها

در لباس ها

در بسته بندى 

محصوالت مختلف 

گ
شن

ت ق
                            طبيع

باعث بيمارى هاى تنّفسى 
و سرطان مي شوند.

 الك پشت ها، وال ها، دلفين ها، 
ُفك ها، و پرندگان دريايى به اشتباه 

پالستيك هاى ريخته شده در 
اقيانوس ها را مى خورند و مى ميرند.

 بر اثر سوزاندن پالستيك ها، 
كره ي زمين گرم تر و اليه ي 

اوزون سوراخ مى شود.

 بيش تر پالستيك ها در طبيعت باقى مى مانند و تجزيه نمى شوند 
و خاك را آلوده مى كنند.

1

   مرتضى شمس آبادى

2

4

3

پالستيك ها از كجا آمده اند؟

               ويژگى هاى پالستيك

              
استفاده  از پالستيك ها

               بدى پالستيك ها
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ساالنه هشت ميليون تُن زباله هاى پالستيكى از رودها، درياها 
و آب هاى زيرزمينى به اقيانوس ها مى رسند و روى هم انباشته 

مى شوند. 

اگر به جاي پالستيك، به كمك گياهان و مواّدمعدنى ظرف هايي 
را توليد كنيم؛ بسيار سريع تر در طبيعت تجزيه مى شوند و 

آسيبى به زمين نمى رسانند. در ساختمان ها

كاغذ 2تا 4 هفته

تا 3 ماه
برگ درخت 1

پاكت هاي شير5 سال

كيسه هاي پالستيكى

1تا20 سال
0

ظرف هاي پالستيكى
   50 تا80 سال

بطرى هاي پالستيكى 
450 سال

لباس هاى 
پارچه اى

نى هاى كاغذى 

ظرف هاي كاغذى 

سبدهاى
خريد و كيسه هاى

 پارچه اى

شانه ي مقّوايى

مسواك هايى
 با بدنه ي چوبى  

ظرف هاي
شيشه اى

7

8

6

5

فاده كنيم:
       به جاى پالستيك از چه چيزهايى مى توانيم است

سرعت تجزيه ي مواّد مختلف فرق مي كند:
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                     سرگرمى

1. تو را به دنيا آورده است.
2. پرنده اي زيبا

3. با آرد درست مي شود.
4. رنگ صلح و دوستي

5. اّولين فصل سال

6. رطوبت
7. به جمع پدر و مادر و فرزندان مي گويند.

8. جانور موذي
9. مواد دور ريختني

10. باد شديد

اين نمودار ستوني در 

مورد الگوي ساخت 

ستفاده از 
شكل ها با ا

چوب كبريت است. 

اين نمودار به كدام الگو 

مربوط است؟

دا كن
 و پي

بگرد

 علي حيدري

و رياضى
 مجيد عميق

بازى

 زهرا اسالمى

جدول

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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شكل  سوم                شكل  دوم       شكل اول             

ل                      
شكل  سوم                شكل  دوم       شكل او

شكل  سوم           شكل  دوم     شكل اول           

شكل  سوم          شكل  دوم     شكل اول                 

شكل  هشتم        شكل  ششم      شكل چهارم

1

2

3

4

, ,
,

,

,

,

,
,

تعداد  چوب كبريت ها

,
,,

,

شكل   چهارم شكل   ششم شكل   هشتم

شكل   چهارم شكل   ششم شكل   هشتم

,

شكل   چهارم شكل   ششم شكل   هشتم

شكل   چهارم شكل   ششم ,,شكل   هشتم
,



دو
ال ب

                     يك، دو، حا

اين بازى گـروهى است و 
فقط به يك توپ براى انجام بازى نياز 

داريد.
نفر  ابتدا به دو گـروه مساوى تقسيم مـى شويد. يـك 

از گروه اّول در نقطـه ى شروع، مـى ايستد و توپ را به هـوا 
بردارند.  بايد آن را  افتادن توپ،  بقيّه به محض  پرتاب مـى كند. 
هركس زودتر توپ را برداشت، با گفتن «ايست»، موّفقيت خود را 

اعالم مـى كند.
بعد بايد به كمك هم گروهـى هاى خود و با پاس دادن توپ، آن را 

به نقطه ى شروع برساند تا گروهش بـرنده شوند. 
گروه مقـابل هـم بايد جلوى آن ها را بگـيرند و تـوپ را از 

دست گروه رقيب در بياورند و خـودشان آن را به نقطه ى 
شروع برسانند.

 اين گروه در دور بعد، توپ را پرتاب 
مي كند. 

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى

 ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واّطالع رسانى
 براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم ابتدايي

 دوره ي سى وهفتم   1400
 شماره ي پي در پي 324
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وقتـى از روى چيزى گرد و غبار را پـاك 

مى كنيم مى گوييم قشنگ شد، مثل اّولش 

شد. ماه رمضان  گرد وغبار خودخواهى، 

حسادت و بدى را از دل ما پاك مي كند. 

آن وقت مثل همان اّول كه خداى مهربان 

ما را آفـريد خوب و عزيـز مي شويم.

ّد امام حسن مجتبي (ع)
 تول

             1 اّولين ها 

                 2 خروسى كه مى گفت قوقو

                    4 شعر  

                         6 دردسرهاى سنجاق قفلى

                          8 اقيانوس ابرى

                         10 خدا خودخواهان را  

                             دوست ندارد  

                          11 پسرى كه به ديگران 

                           مى آموخت

                     12 بازى نّقاشى

                   13 بطرى چرخان        

               14 پالستيك ها        

           16 سرگرمى

  

                                              

 

  امام على(ع): مهري ماهوتي

واده مهربان باش
 با كودكان خان

 و به بزرگ ترها احترام بگذار.

 تصويرگر: مهديه قاسمى

 روز جهانى قدس

روز ملّى خليج فارس

آغاز شب هاى قدر

ر و 
كارگ

روز 
 

شهادت حضرت على(ع)
 

 شهادت استاد مطهّرى و روز معلّم

طر
د ف

سعي
يد 

 ع

  تصويرگر جلد:  ميثم موسوى

 نجمه قاسم زاده عقياني

      تصوير گر: شيواضيايى
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى

ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واّطالع رسانى

noamooz@roshdmag
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 شما مي توانيد قّصه ها، شعرها، نّقاشي ها و مطالب
 خود را به مركز بررسي آثار به نشاني زير بفرستيد:

13                   13                   13 بطرى چرخان        

14               14               14 پالستيك ها        

16 سرگرمى

                                              



 زهرا اسالمي
 عّكاس: اعظم الريجاني

  تصويرگر: ميثم موسوى

         عصرانه های خوش مزه

         عصرانه های خوش مزه
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مواّد الزم : 

 سيب زميني پخته، سه عدد متوسط
  پيازچه خرد شده، سه قاشق غذا خوري

  شويد خرد شده، نصف پيمانه
  لوبيا چيتي پخته، نصف پيمانه

 ماست چكيده، نصف پيمانه
 ُسس مايونز، دو قاشق غذاخوري

 آب ليمو، نمك و فلفل، به ميزان الزم

 مامان سيب زميني ها و لوبياها را پخت؛ پيازچه و 
شويد را ُخرد كرد.

      من تمام مواد را در ظرف مناسبي ريختم و خوب
      مخلوط كردم.

 به آن ها ماست چكيده، آبليمو و سس اضافه كردم.

 * ساالد خوشمزه ما آماده شد، شما هم امتحان كنيد.
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