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بّچه هاي عزيز،

آيا مي دانيد اگر دماي محيط را يك درجه، فقط يك درجه، كم كنيم مي توانيم كّلي در مصرف

گاز صرفه جويي  كنيم و اين نعمت خدادادي را براي نسل هاي آينده ي ايران حفظ و نگه داري كنيم.

يادمان باشد با رعايت نكات ايمني در مصرف گاز طبيعي مراقب سالمتي خود و خانواده هايمان باشيم.



             يك اختراع ساده

ع رترتر تختخ ا كيكيك

سّكه ها اصًال از جايشان تكان نخورند.طورى سريع و محكم ضربه بزنيد كه اتّفاق جالبى خواهد افتاد.پايين به وسط نوار كاغذى بزنيد.با انگشت، ضربه اى ناگهانى و محكم از باال به روى لبه ى ليوان قرار دهيد.مانند شكل، نوار كاغذى و سّكه ها را 

اين بار سّكه ها را به صورت ايستاده 

روى در بطرى قرار دهيد.

دوباره ضربه اى ناگهانى به وسط نوار 
كاغذى بزنيد.

مى توانيد براى اين كه بطرى ها تعادل 

بيش ترى داشته باشند، مقدارى آب در 
آن ها بريزيد.

1

2

حاال يك سّكه را ايستاده روى ميز 3
از زير آن بكشيد.قرار بدهيد و اين بار كاغذ را ناگهان 

وسايل مورد نياز:
 سّكه (دو عدد)، نوار كاغذى (يك عدد)  بطرى پالستيكى كوچك (دو عدد)،ليوان (دو عدد)،
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 روز آزاد سازى خرّمشهر
       

    

تولّد حضرت معصومه(س) و روز دختر

امام صادق(ع):

اّول سالم كنيد،

 بعد سخن بگوييد.

        
      حضرت معصومه(س)
   آمده بود تا برادرش

 امام رضا(ع) را ببيند؛ ولى بين راه
 مريض شد و از دنيا رفت. او مثل پدرش امام كاظم(ع) خوش رو

     و مهربان بود. مثل برادرش در سختى و آسانى خدا را شكر 
            مى كرد. هم دختر، هم خواهرخوبى بود.

خرداد
قيام پانزده 

 شهادت امام صادق(ع)

خمينى(ره)
ت امام 

            رحل

  روز جهانى محيط زيست
  تصويرگر جلد:  سميه محّمدى

 شركت افست      شركت افست     
..........................................

  
ى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى

ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واّطالع رسانى



الم
                     دوست من س

مامان بزرگ من يك صندوقچه دارد. در آن صندوقچه انگشتر عقيق 
بابابزرگ، نّقاشـى هاي من، نامه هاى دايـى و خيلـى چيزهاى ديگر را 
نگه مي دارد. يك بار به مامان بزرگ گفتم: «دلم مى خواهد من هم يك 

يادگارى از شما داشته باشم.» 
مامان بزرگ گفـت: «من كه خيـلى يادگـارى به تو داده ام.  
   بهـترين يادگارى از ديگران حرف هاى خوب آن هاست.
     اگر تو به حرف هاى من عمل كنى، مثل اين است كه از
      يادگارى من خوب نگـه دارى كرده اى. خيـلى ها االن 
        در ميـان ما نيستـند؛ ولى حـرف هاى آن ها بهـترين

         يادگارى براى ماست.»
افسانه موسوى گرمارودى

دى
حم

ره م
صو

 من
گر:

وير
تص

الم
الم                     دوست من س

س نمنمن تستست دو

سالسالالسالمالسالسمسالمالم
سسسس سالسسسالسنسن

نمنننمنمنمنننن
نمنتمتم تتتتت تستس ددودوووو



هوا آفتابى بود. الك پشت تشنه اش بود. مى خواست 
به طرف چشمه برود كه سنجاقك كوچولويى از راه 

رسيد و گفت: «سالم.» 
و قبل از هر جوابـى گفت: «چه قـدر پريدم! چه قـدر 

خسته هستم!»
سنجاقـك روى الِك الك پشت نشست و همان جـا 
خوابش برد. الك پشت گفت: «چى شد؟» و به سايه ى 

خودش نگاه كرد. 
ـ چه سنجاقك كوچولويى روى الِك من خوابش 

برده! 
الك پشت آهسته، يك قدم، دو قدم، به طرِف چشمه 
برداشت. ملخي از باالي درخت او را ديد. داد زد: 
«آهاي الك پشته، يك سنجاقك روي الِك تو نشسته.» 
الك پشت گفت: «مي دانم، بگذار سنجاقك بخوابد.»

ملـخ گفت: «تو مـگر تختخواب هستـى؟ بيندازش 
پايين.» 

الك پشت گفت: «هيس، ساكت. بگذار سنجاقك 
بخوابد.» و يك قدم، دو قدم، به طرِف چشمه بـه راه 

افتاد. 
ملخ از درخت پايين آمد. پريد جلو و گفت: «يعني 

چه؟ نمي فهمم. تو مگر باربر هستي كه بار مي بري؟»
قدم،  دو  قدم،  يك  فقط  و  نزد  حرفي  الك پشت 
آهسته به طرف چشمه رفت. ملخ كمي ايستاد. بعد 
خيزي برداشت و گفت: «حاال كه اين طور است، پس 
من را هم سوار كن.» و از الك پشت باال رفت و روي 

الِك او نشست.
الك پشت ايستاد. به درختان نگاه كرد. به آسمان 
نگاه كرد. بعد نفس عميقي كشيد و گفت: «بيا پايين.»

 تصوير گر:  رضا مكتبى  سرور كتبى

     قّصه



ملخ گفت: «من را هم با خودت ببر. من هم الك پشت 
سواري دوست دارم.»

الك پشت با صداي خفه اي گفت: «گفتم پايين.»
صداي الك پشت آن قدر محكم بود كه ملخ فهميد 
جاي ايستادن نيست. از روي الك پايين پريد و پا به 

فرار گذاشت.
خورشيد مي تابيد. همه جا ساكت بود. باد نرمي وزيد 

و شاخه هاي درختان را تكان داد. يك برگ از درخت 
پايين آمد. برگ روي سنجاقك كوچولو افتاد و مثل 
يك پتو او را پوشاند. الك پشت آهسته گفت: «بخواب 
سنجاقك كوچولو. تا هر موقع دلت مي خواهد بخواب.»
سنجاقك در خواب تكاني خورد. الك پشت خنديد 
و الكش را مثل يك گهواره تكان داد. بعد دوباره يك 

قدم، دو قدم، به طرف چشمه به راه افتاد.

39 ١٤٠٠



من تنبلى هستم
خيلى بد اخالقم

از بس كه مى خوابم
يك عالمه چاقم

آماده ام حتّى
جايى ته كيفت

تا حس كنى امروز
سخت است تكليفت

هى، با توام، خوابى؟
چشم دلم روشن

انگار تو حتّى
تنبل ترى از من

كبري بابايى
 تصوير گر: شيوا ضيايى

                    شعر
ش
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من نه خواهر دارم
نه برادر دارم

سر اين مسئله هم
شده مشكل كارم

خسته ام از تبلت
خسته از رايانه

خسته از تنهايى
از سكوت خانه

تازه، حاال خوب است 
چه كنم آينده؟ 

بى عمو و عّمه اند
بّچه هاى بنده

مريم عابدى

59 ١٤٠٠



                                      مهارت هاى زندگى

 تصويرگر: ثريا مختارى

سين.قاف، سنجاق قفلى معمولى نيست. او روان شناس اشيا 
و چيزهاســت. هر كسى گير بيفتد تماس مى گيرد تا او برود 
و كمكش كند. معموالً لباس هاى پــاره، كيف هاى خراب، 

پيراهن هاى بى دكمه با سين.قاف تماس مى گيرند.
«طاليى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار اوست. سين.قاف، 
دايىِ طاليـــى است. طاليـى از آن ها است كه مامان ها 

معموالً يكى در كيفشان دارند.   

مداد نارنجى روى كاغذ نّقاشـى دراز كشيد. قاطـِى 
قاطـى بود. پاتِى پاتى بود. هرچه مـى كشيد مثل همه 
مـى شد. مـى خواست نّقاشى خّالقانه بكشد؛ اّما همه ى 
نّقاشى هايش مثل نّقاشـى همه  مـى شد. هويج مى كشيد، 
معمولى. پرتقال مى كشيد، معمولى تر. خورشيد مى كشيد، 

معمولى تر از معمولى تر. 

مدادتراِش روى ميز، غّصه دار شد. هـى مداد را تيز 
كرده بود هـى مداد، خراب كرده بود.

يادش افتاد سين .قاف، روان شناس اشيا و چيزهـا است. 
تلفنش را پيدا كرد. 

﹑م.  ﹫﹟.﹇︀ف ︗︀ن︫  ا﹜﹢،︫ 

﹝︡اد︑︣ا︫﹛، ﹝︡اد ﹝﹩ ︑︣ا︫﹛. 

️ ﹝︪︀وره ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛. ﹉ و﹇

سين.قاف سر راه، دنبال طاليى رفت و او را روى 
كولش گذاشت و به سمت نشانى پرواز كرد. 

مدادتراش تا چشمش به سنجاق قفلى ها افتاد از خود 
افتاد. گفت:  بى خود شد. شلق و شلوق به حرف زدن 
«خوش آمديد شنجاق قفلى ها. مدادتراشم مداد مى تراشم.» 
سين.قاف همان موقع چشمش به مداد نارنجى افتاد كه 

روي كاغذ ولو شده بود.

﹝﹟ ︋﹥ درد ﹡﹢رم. 

︨﹫﹟.﹇︀ف ﹨︧︐﹛. ﹡︪︀﹡﹩ را 

.︡﹫︐︨︣﹀︋ ︡﹫︪︊︋ ،︡﹫︐︫︣﹀︋

︨︣ ﹤︀ل ﹨︧︐﹫︡!

آ﹨︀ن ︠﹢︫﹛ آ﹝︡. ︎﹫︩ 

︋﹥ ︨﹢ی ﹝︡اد ﹡︀ر﹡︖﹩ 

ا﹁︧︣ده.

︣ا ﹡ّ﹆︀︫﹩ ﹨︀ی ﹝﹟ 
﹝︓﹏ ︋﹆ّ﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟

﹢ن ﹨﹞﹥ اش ︋﹥ 
﹡ّ﹆︀︫﹩ ﹨︀ی ا﹟ و آن 

﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹩. 6 9
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 تصويرگر: ثريا مختارى

 تصويرگر: ثريا مختارى

سين.قاف مثل قّصه گوها تعريف كرد: «يك روز من 
و طاليى پيش يك استاد نّقاش خالّق رفته بوديم. گفتيم 
استاد ما شنيديم نّقاشى هاى شما مثل هيچ كس نيست. به ما 

هم ياد مى دهيد؟»
استاد هم دستى به صورتش كشيد و مدادش را برداشت 

و گفت: «بله. بنشينيد تا شما را بِكشم.»
من و طاليى بدون حركت جلوى استاد نشستيم. استاد 
هم شروع كرد. كشيد و كشيد. وقتى تمام شد ديديم 

نّقاشى هايى از ما كشيده كه در خواب هم نمى ديديم.
طاليى پريد جلوى مداد و  گفت: «حاال خودت را به ما 
بسپار تا با تو نّقاشى هايى را كه استاد از ما كشيده، دوباره 

بكشيم.»

﹝︡اد︑︣ا︫﹛ ﹝︡اد ﹝﹩ ︑︣ا︫﹛.

﹝﹩ ﹋︪﹛.︀﹐ ﹡ّ﹆︀︫﹩ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت ﹁﹞﹫︡م. 

دا﹩ ︠︀ن ︫︣وع.

︠﹫﹙﹩ دو︫️ 
دارم ﹡ّ﹆︀︫﹩ ﹨︀ی 

︫﹠︖︀ق ﹇﹀﹙﹩ ﹨︀ را ︋︊﹫﹠﹛. 

79 ١٤٠٠



                     تصويرگر: كيانا ميرزايى                  محّمدهادي نيكخواه آزاد
اده

اده        يك كشف س

اساس

باباحاجــي، پدربــزرگ باباســت. او در شــهر زنجــان 
زندگــي مي كنــد. مــن او را خيلــي دوســت دارم. ســال 

گذشــته بــراي ديــدن باباحاجــي بــه زنجــان رفتيم.
ــكل  ــدي ش ــاختمان گنب ــك س ــان ي ــاي زنج نزديكي ه
بــزرگ و باشــكوه، از دور ديديــم. خيلــي دلــم مي خواســت 

آن را از نزديــك ببينــم.
ــود. يــك ســاختمان  ــد ســلطانيه ب ــد، گنب ســاختمان بلن
خيلــي قديمــي كــه تمــام آن از آجــر ســاخته شــده بــود. 
ــد آجــري جهــان اســت.  ــن گنب ــد ســلطانيه بزرگ تري گنب
وقتي كــه وارد آن شــديم، فهميــدم چه قــدر ســقف آن بلنــد 
اســت. بــاالي آن هــم نورگير داشــت و نــور خورشــيد از آن 

ــد. ــل مي تابي ــه داخ ب

8 9
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معّرفى 
كتـاب

تلفن: 88951740-021ناشر: به نشرشاعر: پيوند فرهادينام كتـاب:  خدا هميشه اينجاست 

نام كتـاب: نامه هاي سبز

مترجم: نيلوفر نظيري

ناشر: انتشارات فني ايران

تلفن: 021-88505055

تلفن: 66469511-021ناشر: داستان جمعهنويسنده: سپيده خليلينام كتاب: چه كار كنم با ني ني؟ 

تلفن: 22612443-021ناشر: نيستاننويسنده: سوسن طاقديسنام كتاب: خدايا... خدايا... 

نام كتاب: روزي كه جوحا گم نشد 

به روايت: فريبا كلهر

ناشر: قدياني

تلفن: 021-66404410

خيلــي عجيــب بــود كــه ســقف بــه ايــن بلنــدي، حتّي 
يــك ســتون هــم نداشــت و بعــد از گذشــت چنــد صــد 

ســال خــراب نشــده بــود.
ــيدم  ــا پرس ــيديم، از باب ــي رس ــه باباحاج ــه خان ــي ب وقت
ــتكان چــاي و  ــا دو اس ــا ب ــن ممكــن اســت. باب ــور اي چه ط

ــرد.  ــت ك ــل درس ــك پُ ــذ، ي ــرگ كاغ ــك ب ي
ــه قنــد روي پــل  ــه مــن گفــت يــك حبّ باباحاجــي ب

ــد. ــن آمدن ــد پايي كاغــذي بگــذارم. كاغــذ و قن

بــار دوم باباحاجــي يــك كاغــذ ديگــر را به شــكل خميده 
زيــر پــل قــرار داد. ايــن بــار، پــل كاغــذي وزن 

قنــد را تحّمــل كرد.
آن وقــت مــن فهميــدم كــه چــرا گنبدهــا بــه 

ســتون نيــاز ندارنــد.
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گنـدم در مـدينه گـران و ناياب شده بـود. مـردم 
نمى توانستند به راحتى گندم بخرند و نان بپزند. آن ها گندم  
را با جو مخلوط مى كردند و نان مى پختند. جو ارزان بود؛ اّما 

وقتى نان را تنها با جو مى پختند، نان  ِسفت مى شد.
امام صادق(ع) تا موضوع را شنيد، خدمت كارش را صدا زد و 

به او گفت: « در خانه چند كيسه گندم باقي مانده؟»
خدمت كار گفت: «نگران نباشيد، آن قدر داريم كه براى چند ماه 

كافى باشد.»
امام فرمود: «آن ها را ببر و بفروش.»

خدمت كار با تعّجب گفت: «آقا جان گندم كمياب است. اگر 
آن ها را بفروشيم، خودمان بايد به سختى نان تهيّه كنيم.»

امام فرمود: «اشكالى ندارد. ما هم از همان نانى مى خوريم 
كه بيش تر مردم مى خورند؛ نانى كه نصفش جو و نصفش 

گندم باشد.»
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حرف هاى خوب

وخوخوب

اهاهاى فرفرف رحرح

 بهروز رضايي
 تصوير گر: الله ضيايى



3

ير
ريرير                          مشاه
يهيه اشاشا شمشم

در گذشته شهر خوارزم، بخشي از كشور ايران بود. 
امروزه در كشور ازبكستان و تركمنستان است. محّمد 

خوارزمـي آن جا به دنيا آمد.
آن زمان هيچ كس نمي توانست حدس بزند كه او بعدها 
يكي از مشهورترين دانشمندان ايران و جهان خواهد شد.

او رفتن به كتابخانه و خواندن كتاب هاي جديد را خيلي 
دوست داشت. محّمد با اشتياق زياد نظرات دانشمندان پيش 
از خود را مطالعه مي كرد. او در رياضي مسائلي را حل مي كرد 

كه دانشمندان پيش از او نتوانسته بودند آن ها را حل كنند.
بعدها دانشمندان دنيا از كتاب هايي كه محّمد نوشت، 
بهره هاي فراوان بردند و از او به عنوان يكي از برجسته ترين 

دانشمندان رياضي ياد كردند.
از محّمد چند كار را مي توان آموخت:

    بايد توانايي هاي خود را بشناسيم و آن ها را پرورش 
دهيم.

   كارها و تالش هاي خود را كم اهّميت ندانيم.
    از پرسيدن خجالت نكشيم و نترسيم. همين پرسش ها 

راه را براي فكرهاي جديد باز مي كنند.
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 محسن هجري
 تصوير گر: گلنار ثروتيان
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. اّول دوتا چشم نّقاشي كن. دوتا چشم تيز كه همه چيز را خوب مي بيند. 

حاال دوتا ابرو بكش. به نظر تو اين ابروها پرپشت باشد يا نازك؟ 
كج و اخمو يا گرد و خوش حال؟

دهانش چه طور؟ بخندد يا ناراحت باشد؟ بيني اش را چه طور بكشيم؟ گرد باشد يا بلند وكشيده؟ 

كج و اخمو يا گرد و خوش حال؟

دهانش چه طور؟ ؟ 

حاال نوبت موهايش است. به نظرت موهاي فرفري خوب است يا موهاي صاف؟
بدنش چاق باشد يا الغر؟

آقاي عجيب غر يب

بقّيه اش را خودت 

بنويس. نوشته هاي 

قشنگت را براي ما 

بفرست و جايزه بگير.

اّول دوتا چشم نّقاشي كن. دوتا چشم تيز كه همه چيز را 1
حاال دوتا ابرو بكش. به نظر تو اين ابروها 

حاال نوبت موهايش است. به نظرت 

بيني اش را چه طور بكشيم؟ 

2

4

3

           ما يك شخصيت داستاني ساختيم. موافقي اسمش را آقاي عجيب غريب بگذاريم؟ 
چون انگار اخالق هاي عجيب و غريبي دارد و كارهاي عجيب و غريبي انجام مي دهد و

 چيزهاي عجيب و غريبي مي خورد و...

سارا سيف الهي كالس سوم از تهران
نيايش باقري پور كالس سوم از شهرري

اميرمهدي بهشتي كالس سوم از كرج

فاطمه نظري كالس سوم از اصفهان

مليكا مهرابي كالس سوم از تهران

نازنين براتي كالس دوم از اصفهان

اميرمهدي بهشتي كالس سوم از كرج

نازنين براتي كالس دوم از اصفهان

نّقاشى هاى  رسيده

 كبري بابايي

شما
                      نوبت 
تبتبت ونونو
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  عّكاس: اعظم الريجاني

 قبل از ساختن قايق تصوير انواع قايق ها 
را با بادبان هاي مختلف ببينيد. شكل قايق ها 

در طول تاريخ  خيلى تغيير كرده است.

دوست داريد قايق درست كنيد؟
براى درست كردن  قايق هاى رنگى و زيبا 

به وسايل زير نياز داريد:
تّكه هاي چوب و شاخه هاي نازك درخت، 

به وسايل زير نياز داريد:
تّكه هاي چوب و شاخه هاي نازك درخت، 

به وسايل زير نياز داريد:

كاغذ و مقّواي رنگي، پارچه، نخ، سيم يا 
مفتول فلزي، چسب مايع و قيچي

چون چوب به راحتى روى آب مى ايسـتد، 
در سـاختن ايـن قايـق از تّكه هـاي چـوب 
اسـتفاده كرديـم. به كمك يـك بزرگ تر 

سـوراخى  در وسـط چوب ايجـاد كنيد. 
سـيم را از داخل سوراخ رد كنيد و انتهاي 

آن را بپيچانيد تا ثابت بماند.
با استفاده از كاغذ، مقّوا، پارچه يا شاخه هاى 
كوچك بادبان بسازيد. از شكل هاي هندسي 
دايره، مربّع و مثّلث استفاده كنيد و بادبان را 

به شكل تا شده  يا باز روي سيم بچسبانيد.
قايق شما آماده است. آن را در يك ظرف 

آب به حركت در آوريد.

 طرح و اجرا: فاطمه رادپور

         كاردستى
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گ
شن

ت ق
                            طبيع

پروانه ها در تمام قاّره ها زندگى مى كنند،
 البتّه به غير از قطب جنوب.

 پروانه ها چهار مرحله زندگى دارند. پروانه ها چهار مرحله زندگى دارند.
1

2

4

پروانه ها بر خالف زنبورها مى توانند رنگ قرمز را
 تشخيص دهند.

خودش مسابقه چرا تيم بنفش با 
مى دهد؟

قرمز است.تيم سمت راستى 

پروانه ها عطرو بوى مخصوص خود را دارند و 
پروانه هاى ديگر به كمك آن پيدايشان مي كنند.

 اين بوى عطر نارنجى 

ل از ما 
نيست؟ حتماً قب

اين جا بوده.

3 تشخيص دهند.

 مرتضى شمس آبادى
ويرگر: ميثم موسوى

                تص

1  در تخم هاى 
كوچكى روى برگ ها

2 وقتى از تخم بيرون مى آيند به 
شكل كرم يا الرو هستند. مقدار 
زيادى از برگ هاي گياهى را كه 
روى آن متولّد شده اند نوش جان 
مى كنند تا انرژى بگيرند.

3 مرحله ي بعد به دور خودشان 
پيله مى بافند و درون آن مى خوابند. 
در اين جا شفيره صدايشان مى كنند.

4 بعد به شكل پروانه از پيله 
بيرون مى آيند و پرواز مى كنند.



 همين طور در جهان بعد از سوسك ها
 بيش ترين تعداد و گونة حشرات را دارند.

پروانه ها بعد از زنبورها دومين گرده افشان ها هستند؛ 
يعنى با پراكنده كردن گرده ي گياهان به بيش تر

 شدن و رشد آن ها كمك مى كنند.

 پروانه ها مى توانند مناطق مختلف را بررسى كنند و 
غذاى موردعالقه ي خود را انتخاب كنند:

5

 پروانه ها مى توانند مناطق مختلف را بررسى كنند و 
6

7

8
دانشمندان با مطالعـه ي ويژگـى هـاى بال پـروانه ها، 
باترى هاى خورشيدى را ساختند. اين باتري با استفاده 

از نور خورشيد برق توليد مي كند.

 پروانه ها از بال هاى خود براى مخفى شدن از دست 
رنگ  كمك  به  آن ها  مى كنند.  استفاده  شكارچيان 

بال ها يك ديگر را تشخيص مى دهند.

بال بالى كجا قايم 
شدى؟

پشت سرت.من اين جا هستم 

ويرگر: ميثم موسوى
                تص

ميوه ي اژدها

موز

 پرتقال

گريپ فروت

ها و 
 شهد گل 

اهان
گي
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 سام سلماسى                     سرگرمى

5,15,25, 35 ....................
50, 51, 52, 53......... 59........

در اين دو تصوير ده اختالف پيدا كن.

وقتى از يك تا صد را 
مى شماريد عدد پنج چند بار 

تكر ار مى شود؟

ميق

د ع
 مجي

بگرد و پيدا كن

بازى و رياضى
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             يك اختراع ساده
ع رترتر تختخ ا كيكيك

سّكه ها اصًال از جايشان تكان نخورند.طورى سريع و محكم ضربه بزنيد كه اتّفاق جالبى خواهد افتاد.پايين به وسط نوار كاغذى بزنيد.با انگشت، ضربه اى ناگهانى و محكم از باال به روى لبه ى ليوان قرار دهيد.مانند شكل، نوار كاغذى و سّكه ها را 

اين بار سّكه ها را به صورت ايستاده 

روى در بطرى قرار دهيد.

دوباره ضربه اى ناگهانى به وسط نوار 
كاغذى بزنيد.

مى توانيد براى اين كه بطرى ها تعادل 

بيش ترى داشته باشند، مقدارى آب در 
آن ها بريزيد.

1

2

حاال يك سّكه را ايستاده روى ميز 3
از زير آن بكشيد.قرار بدهيد و اين بار كاغذ را ناگهان 

وسايل مورد نياز:
 سّكه (دو عدد)، نوار كاغذى (يك عدد)  بطرى پالستيكى كوچك (دو عدد)،ليوان (دو عدد)،

 صادق جاليى فر
      تصوير گر: معين صدقى

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 325

..............................................................
 مديرمسئول: محمدابراهيم محمدى

 سردبير: افسانه موسوي گرمارودي
 مديرداخلي: زهرا اسالمي

 مدير هنرى: كورش پارسانژاد
 طّراح گرافيك: نگين حاج زوار

..............................................................
 نشاني دفتر مجله: تهران، خيابان ايرانشهر

 شمالي، پالك 266
15875  صندوق پستي: 6581ـ 

 تلفن: 88490231 -021 
 نمابر: 88301478 -021

 چاپ و توزيع: شركت افست     
..........................................

www.roshdmag.ir :وبگاه 
noamooz@roshdmag.ir :رايانامه 

.....................................................

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

 نشانى مركز بررسى آثار: تهران،صندوق پستي

  6567 ـ15875 تلفن: 88305772 -021
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14  خرداد

15  خرداد
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22  خرداد

             1 بهترين يادگارى 

                 2 بگذار سنجاقك بخوابد

                    4 شعر  

                         6 دردسرهاى سنجاق قفلى

                          8 زير گنبد كبود

                         10 مثل همه

                          11 پسرى كه هميشه مى پرسيد                     

                        12 آقاى عجيب غريب

                       12 نّقاشى هاى رسيده

                    13 قايق بسازيم        

                 14 پروانه ها        

              16 سرگرمى

  

                                              

 

 روز آزاد سازى خرّمشهر
       

    

تولّد حضرت معصومه(س) و روز دختر

امام صادق(ع):

اّول سالم كنيد،

 بعد سخن بگوييد.

        
      حضرت معصومه(س)
   آمده بود تا برادرش

 امام رضا(ع) را ببيند؛ ولى بين راه
 مريض شد و از دنيا رفت. او مثل پدرش امام كاظم(ع) خوش رو

     و مهربان بود. مثل برادرش در سختى و آسانى خدا را شكر 
            مى كرد. هم دختر، هم خواهرخوبى بود.

خرداد
قيام پانزده 

 شهادت امام صادق(ع)

خمينى(ره)
ت امام 

            رحل

  روز جهانى محيط زيست
  تصويرگر جلد:  سميه محّمدى

 شركت افست      شركت افست     
..........................................
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ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واّطالع رسانى
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بّچه هاي عزيز،

آيا مي دانيد اگر دماي محيط را يك درجه، فقط يك درجه، كم كنيم مي توانيم كّلي در مصرف

گاز صرفه جويي  كنيم و اين نعمت خدادادي را براي نسل هاي آينده ي ايران حفظ و نگه داري كنيم.

يادمان باشد با رعايت نكات ايمني در مصرف گاز طبيعي مراقب سالمتي خود و خانواده هايمان باشيم.


