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اگر دلتان مي خواهد  يك جنگل قشنگ  براي خودتان داشته باشيد  
صفحه ي آخر مجالت رشد دانش آموز امسال را از دست ندهيد.

 در هر شماره  چند  حيوان زيبا و درخت و  برگ و ... را خواهيم داشت.
از روي  خط هاي مشخص شده شكل ها را قيچي كنيد و روي يك مقوا 

بچسبانيد و از روي نقطه چين ها شكل را تا بزنيد يك ماكت  زيباي 
كاغذي از حيوان خواهيد داشت.  منتظر شماره ي بعد باشيد  با جانورها 
و  درخت ها ، بوته ها و  حّتي كوه  و  رود  به  خانه هاي شما بياييم  تا با هم 

در آخر سال يك ماكت زيبا از يك جنگل داشته باشيم!

  تصويرگر: نگين حسين زاده

پي در پي  پي در پي شماره ي  شماره ي 

داستانداستان : :



آشپزى كار لذت بخش و جالبى است؛ اّما باور كنيد وقتى مادرها 
مجبور باشند هرروز غذا بپزند، آن قدر خسته مى شوند كه ديگر نه 

برايشان لذت بخش است، نه جالب! پس گاهى وقت ها 
ناهار يا شام را شما درست كنيد. هم خودتان لذت 

مى بريد، هم آن ها را خوش حال و غافلگير مى كنيد! 
دست به كار شويد و خوراك ماكارونى و پنير 

بپزيد. اين غذاى ساده و خوشمزه و مقوى را همه 
دوست دارند.

 فرانك شريفى  عكاس: منا شريفى
  تصويرگر: مهديه صفائى نيا

 ماكارونى را با آب و كمى نمك بپزيد تا نرم شود. 
(مراقب باشيد! شايد بهتر باشد براى آبكش كردن 

آن از يك بزرگ تر كمك بگيريد.)
در ماهيتابه كمى روغن بريزيد. ماكارونى پخته را به 
آن اضافه كنيد و آرام هم بزنيد تا كامالً داغ شود. 
حاال پنير خردشده و سبزى هاى خشك را اضافه كنيد 
و هم بزنيد. وقتى خوب مخلوط شدند، غذاى شما 

حاضر است. نوش جان!

چى الزم داريم؟
ماكارونى پخته (هر شكلى كه دوست داريد.)   

  پنير صبحانه
 سبزى خشك:  (نعنا يا شويد يا ريحان يا مخلوطى 

از همه ى آن ها!)

1
2
3
4
7
8

شيرين ترين مربا
شعر

تا سحر
هيچ كس كوآال را نديد
برنامه اى براى روز عيد

دردسرهاى دورى از مدرسه

10
12
14
16
17

هنر قلمكار
يك توپ و هزار ايده

جزيزه ى رنگ ها
آثار بچه ها

ماكاروني پنيري
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 چاپ و توزيع: شركت افست

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

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

تلفن: 021-88305772

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

نشاني دفتر مجلّه
تهران، ايرانشهر شمالي، پالك 266

رايانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

تلفن دفتر مجلّه
021 88849095 ـ

صندوق پستي
 15875 / 6589

عيد سعيد فطر را به همه مسلمانان جهان تبريك مي گوييم.

روز معلم گرامي باد.



حتماً توي دلتان مي گوييد اين كه صفحه ي آشپزي نيست، پس مّربا اين جا چه 
كار مي كند؟ خوب حق با شماست. اين جا صفحه ي آشپزي نيست اّما من فكر مي كنم 

واقعاً حيف است كه شما درباره ي شيرين ترين مّرباي دنيا چيزي ندانيد. مّربايي كه تمام 
نمي شود و حتّي يك نفر توي دنيا نيست كه آن را دوست نداشته باشد. يك شيشه مّربا كه مي تواند 

حال هر كسي را خوب كند! درست كردنش سخت است؟ نه زياد! مي توانم به شما قول بدهم اين مّربا 
مي تواند بهترين و دوست داشتني ترين هديه باشد (شايد حاال كه روز معلم نزديك است بخواهيد اّول آن را به 

معلمتان هديه بدهيد؟) خوب برويم سراغ مواد الزم؟
مواد الزم:  يك شيشه ي خالي مّربا با در قشنگ!

 ده بيست تا كاغذ كوچك (رنگي باشد بهتر است).
مداد يا خودكار 

 بخش حافظه ي مغزتان!
 طرز تهيه:

بنشينيد و به يك نفر فكر كنيد. (به كسي كه مي خواهيد شيشه را به او بدهيد مثالّ دوست، پدر و مادر يا معلمتان) 
از خودتان بپرسيد او چه ويژگي هاي خوبي دارد؟ مثالّ دست و دلباز يا خوش اخالق است؟ صبور و دلسوز است؟ 
با انصاف و راست گوست يا مثالً قشنگ مي خندد يا دوست خوبي است و بلد است چطور بقيه را خوشحال كند؟ 
شايد مي تواند خيلي خوب به درددل آدم گوش كند يا راهنماي خوبي است؟ حتّي مي توانيد خاطره هاي خوبي 
كه از  آن فرد داريد را هم بنويسيد. حاال هر كدام از اين ها را در يك جمله روي يكي از آن كاغذها بنويسيد. 
(شايد دلتان بخواهد كنارش گلي، چيزي هم بكشيد) بعد هر كدام را تا كنيد و توي شيشه  بريزيد و درش 
را ببنديد. اين شيشه ي مّربا ، مي تواند شيرين ترين هديه براي يك نفر باشد مي دانيد چرا؟ آدم ها دلشان 

مي خواهد خوبي هايشان ديده شود. ديدن خوبي ها آن را بيش تر مي كند. اين شيشه ي ساده مثل يك 
مّرباي عالي براي هركسي شيرين و خوش آيند است. اين شيريني هيچ وقت تمام نمي شود، 
تاريخ مصرفش نمي گذرد و خراب نمي شود. هر كسي مي تواند آن را سال ها نگه دارد.  وقتي 

غمگين است به يادش بياورد كه شما چه خوبي هايي در او ديده ايد يا چه خاطره هايي 
از او داشته ايد و خوشحالش كند. اين را يادتان باشد!

 

 تصويرگر:  مهديه صفائى نيا

مرجان فوالدوند
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بهترين هاى خدا

مادرم گفته خدا يك روز
با محبّت ساخته ما را

مادرم گفته كه او مى خواست
بهترين باشيم در دنيا

پس چرا بعضى پر از قهرند
قلبشان انگار از سنگ است
من نمى دانم دليلش چيست

اين همه دنيا پر از جنگ است

مهربانى، دوستى، لبخند
حرف هايى خوب و زيبايند

پس چرا بعضى از آدم ها
اين همه دنبال دعوايند؟

 منيره هاشمى

مداد غم

قلب من يك دفتر است
دفترى پاك و سفيد
غم رسيد و با مداد

روى آن هى خط كشيد

آه! ميدانم كه غم
 نيست نّقاشى بلد

 بيخودى خط مى كشد
كج مج و ناجور و بد

با مدادش در دلم
نقش شادى خورده خط

مثل وقتى مشق من
هست خيلى پر غلط

غم هميشه با دلم
مى گذارد سربه سر

 شد دل من خط خطى
 مثل ببر و گورخر!

 سيد احمد ميرزاده

يك متن و يك تصوير

روشن تر از خورشيد
زيباتر از ماهى

هر جا كه من باشم
با من تو همراهى

باغ كالس ما
امسال شد تاريك

نه بوى گچ آمد
نه خنده ى ماژيك

ديدار من با تو
شكل مجازى داشت

نه شادى و خنده
نه شور و بازى داشت

ممنونم از لطفت
از مهر تو تقدير

شد هديه ى روزت
يك متن و يك تصوير

 عبدالرضا صمدى
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رعرعرشعر عشعش

ضيائى
 تصويرگر: شيوا 
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قرآن، جانماز، تسبيح، كتاب مفاتيح... همه را آورده ام و چيده ام 
روبه رويم. امسال قّدم آن قدر بلند شده كه مامان برايم چادر 
جديد خريده. چادرم ســفيد است با خال هاى آبى كم رنگ. 

وقتى آن را سر مى كنم، انگار باران پوشيده ام.
 من و مامان و بابا امشب مراسم مخصوص خودمان را داريم. 
بعضى ســال ها، شب هاى قدر مى رويم مسجد. آنجا هم خيلى 
خوب است؛ اّما امسال قرار گذاشته ايم، شب قدر را توى خانه 

بمانيم.
پخش دعاى جوشــن كبير از تلويزيون شروع شده. بابا وضو 
گرفته، مى خواهد سجاده اش را پهن كند كه صدايى مى آيد. 
انگار چيزى روى زمين مى افتد. هر سه از جا مى پريم. بابا زير 

لب مى گويد: يا على!
صدا از طبقه ي باالســت. از خانه ى خانم عليپور. خانم عليپور 
يك پيرزن تنهاست. هر سه مى دويم باال. صداى ناله مى آيد. 
بابا در مى زند. خانم عليپور را صدا مى زند. باز هم فقط صداى 
ناله مى آيد. مامان مى دود پايين تا كليد يدك را بياورد. خانم 
عليپور خودش اين كليد را به مامان داده تا وقت هايى كه نيست 

و مى رود شهرستان به گلدان هاى او آب بدهد.
 در را كه باز مى كنيم، خانم عليپور را مى بينيم؛ روى زمين افتاده 
و ديگر ناله نمى كند. بيهوش است. ظرف هايى كه دستش بوده 

روى زمين ريخته اند. مامان زنگ مى زند به اورژانس.

از مســجد صداى دعا مى آيد. ماشــين اورژانس كه مى رسد 
دكتر خانم عليپور را معاينه مى كند. مى گويد. سكته كرده بايد 

ببريمش بيمارستان.
 ما همراه آمبوالنس مى رويــم. مامان گريه مى كند. من توى 
ورودى بيمارستان مى مانم. اجازه ندارم بروم باال. حواسم هست. 

مى نشينم روبه روى تلويزيون. از جايم تكان نمى خورم. مامان 
و بابا مدام به من سر مى زنند.  تلويزيون دعاى جوشن كبير 
پخش مى كند و مناجات حضرت على (ع) كه من خيلى 

دوستش دارم.
 نزديك اذان صبح اســت كه بابا و مامان مى آيند. 

خوشحالند. مى گويند: خطر گذشت؛ اّما خانم 
عليپور بايد چند روز توى بيمارستان بماند.
به خانــه برمى گرديم. اذان را گفته اند. 

امروز روزه را بدون سحرى مى گيريم. 
بابا به مــن و مامان مى گويد: «قبول 

باشد.»
ما لبخند مى زنيم. كاش خانم عليپور 

زودتر به خانه برگردد.

 كبرا بابايى    تصويرگر: عاطفه فتوحى

امامانراه آسمان راه
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«آهاى... كى مى آيد؟.... آهاى... من مى خوام ...»
  كواال تازه برگ سبزى از شاخه ى درخت چيده بود و مى خواست آن 

را  توى دهانش بگذارد كه صدايى شنيد.
 صدا از آن دورها مى آمد. كواال سرش را آرام دنبال صدا چرخاند و 
روى زمين راكون را ديد كه با سرعت توى جنگل مى دويد. كواال با 

خودش گفت: «يعنى چه خبر شده؟»
كواال هنوز داشت به سوال خودش فكر مى كرد كه راكون رسيد زير 
درختى كه كواال روى باالترين  شاخه اش نشسته بود و با صداى بلند 
فرياد زد: «كى مى آيد برويم ماهى گيرى؟» آخرين روز زمستان بود. 
از آن روزهاى پر جنب و جوش پيش از آمدن بهار. از آن روزهايى كه 
هر كس مى گفت: «چه كسى مى آيد؟...» قبل از اينكه حرفش تمام 

شود، دست همه باال مى رفت و يك صدا مى گفتند: «من!»
كواال هنوز داشت به ســوال راكون فكر مى كرد كه ميمون از باالى 

درخت نارگيل پايين پريد و جست و خيز كنان گفت: «من .. من!»
 لك لك از توى آشيانه اش منقار بزرگش را به هم كوبيد و گفت: «و 

من!». خرس قهوه اى خواب آلود از غار زمستانى اش بيرون آمد.كنار 
در غار ايستاد و خميازه كشان گفت: «من!»

روباه دم قرمزى هم بدون اينكه از النه بيرون بيايد، دستش را از النه 
بيرون آورد و گفت: «ما هم هستيم.» راكون به همه آن ها نگاه كرد و 
گفت: «ديگر كسى نيست؟» پس برويم ماهى گيرى. همه با سرعت 
دويدند ســمت درياچه. همان وقت كه راكون پرسيد ديگر كسى 
نيســت، خرس كواال برگ سبز توى دستش را رها كرد و انگشتش 
را باال برد. اّما قبل از اينكه بگويد «من»، همه رفته بودند و هيچ كس 

انگشت اشاره ى او را كه صاف ايستاده بود، نديد.
كواال به آرامى از درخت پايين آمد. وقتى رسيد پايين درخت، راكون 

و دوستانش نزديك درياچه رسيده بودند.
كواال پايين درخت كمى صبر كرد. اّول اطرافش را خوب نگاه كرد. 
وقتى حــس كرد هيچ خطرى وجود ندارد، آرام آرام رفت ســمت 

درياچه. 
نزديك درياچه ميمون باال و پايين پريد و گفت: «مى خواهيم مسابقه 

بدهيم... مسابقه .. مسابقه چى بود؟»
راكون گفت: «مسابقه ماهيگيرى. تو اّولين كسى بودى كه خواستى 
در اين مسابقه شركت كنى... يادت رفت؟» ميمون سرش را خاراند 

و به بقيه نگاه كرد.
راكون گفت: «با شــمارش من مســابقه شــروع مى شود. هركس 

 مرجان ظريفى   تصويرگر: ميثم موسوى

داسداستان
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بزرگ ترين ماهى را بگيرد، برنده ى مسابقه است. حاضريد؟» همه 
يك صدا گفتند: «بله!»

 لك لك با خوشحالى گفت: «من هم براى برنده شدن آماده ام. همه 
مى دانند كه لك لك ها ماهيگيرهاى خيلى خوبى هستند.»

راكون  دســتش را باال برد و گفت: «با شمارش من شروع كنيد...
يك... دو... سه.»

وقتى راكون  پرسيد، همه حاضريد؟... كواال تازه وسط جنگل رسيده 
بود. او وقتى صداى راكون را شنيد با صداى آهسته اى گفت: «نه!».

اّما هيچ كس صداى كواال را نشنيد.
همه به طرف آب دويدند و كواال باز هم آهســته آهسته به طرف 

درياچه قدم برداشت.
لك لك پرواز كرد و ميان آب هاى كم عمق بى حركت ايســتاد و 
نوكــش را مقدارى باز كرد و گفت: «امروز با اين منقار بلندم يك 

عالمه ماهى مى گيرم.»
راكون سريع دويد از روى زمين يك تكه چوب نوك تيز برداشت 
و گفت: «اين هم نيزه من براى ماهيگيرى.» بعد رفت كنار ساحل 

ايستاد و منتظر شد تا ماهي ها سر و كله شان پيدا شود.
خرس قهوه اى كه هنوز خوابش مى آمد، خميازه ى بلندى كشــيد و 
گفت: «ماهيگــرى كه كارى ندارد ... با اين پنجه هايم مى توانم در 
يك دقيقه بزرگ ترين ماهى درياچه را شكار كنم و برنده بشوم... اّما 
چون هنوز يك روز از زمستان باقى مانده من خيلى خوابم مى آيد!.. 
مى خواهم كمى بخوابم... يك ســاعت ديگر مى آيم . شــما شروع 

كنيد.» 
بعد خميازه ى ديگرى كشــيد و رفت زير درختى خودش را جمع 

كرد و خوابيد.  
روباه و ميمون تازه يادشان آمد كه بلد نيستند ماهى شكار كنند. 

 با هم گفتند: «چطور مى شــود ماهى گرفــت؟». لك لك گفت: 
«هيس». راكون گفت: «هيس».

خرس گفت: «هيس». كواال كه تقريباً نزديك درياچه رسيده بود، 
نفس نفس زنان گفت: «با پشتكار و...»

اّما آن ها آنقدر بلند بلند با هم صحبت مى كردند كه صداى كواال را 
نشنيدند. 

ميمون سنگ بزرگى از روى شن هاى ساحل برداشت و پرت كرد 
طرف چند ماهى كوچكى كه نزديك ساحل شنا مى كردند.

اّما تا ســنگ به آب برخوردكرد، ماهى ها به سرعت از ساحل دور 
شدند. 

ميمون فرياد زد: «مى خوام ماهى بگيرم... مى خوام ماهى بگيرم...» 
لك لك گفت: «اين قدر ســر و صدا نكن! دارى ماهى ها را فرارى 

مى دهى!»
روباه رفت كنار تخته سنگى لم داد و با خودش گفت: «روباه ها كه 
ماهى شــكار نمى كنند... آن ها فقط از شكار بقيه سهم خودشان را 

برمى دارند.»
و به صداى قار و قور شكمش گوش داد.

 تا ظهر خيلى مانده بود. اّما راكون و ميمون و روباه حسابى گرسنه 
شــده بودند. راكون چنگ زد توى شن هاى ساحل و چند تا صدف 
در آورد و آن ها را شســت و گفت: «صدف گرفتن از ماهى گرفتن 
آسان تر است.... بهتر است قبل از ماهيگيرى كمى صدف بخوريم.»

لك لك كه تا آن موقع فقط توانســته بود چند ماهى خيلى كوچك 
شكار كند، ماهى ها را بدون اينكه به كسى نشان بدهد خورد. 

ميمون دست از پرتاب كردن سنگ ها برداشت و جيغ زنان گفت: 
«سخته... ماهيگيرى خيلى سخته...سخته!». روباه گفت: «من اگر 
گرسنه نبودم، مى توانستم ماهى بزرگى شكار كنم.» لك لك منقارش 
را از آب بيــرون در آورد و گفت: «من جايى را مى شناســم كه پر 
از قورباغه و خرچنگ اســت... اّول برويم آنجا ناهار بخوريم، بعد 

برگرديم اينجا و ماهى شكار كنيم.»
راكون صدف خالى توى دستش را زمين انداخت و گفت: «قبول».

ميمون سنگ هاى توى دســتش را زمين انداخت وگفت: «قبول... 
قبول»

روباه دم قرمز دور خودش تاب خورد و گفت: «از طرف ما هم قبول»
لك لك پريد و جلو رفت و بقيه دنبالش دويدند.
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همان موقع كواال تازه رسيده بود كنار درياچه. نفس زنان گفت: «نه! 
قبول نيست... اّول ماهيگيرى!»

اّما كسى صداى كواال را نشنيد! كواال ايستاد و به دور شدن راكون و 
دوستانش نگاه كرد. 

چنــد دقيقه بعد خرس قهــوه اى كه همان نزديكــى خوابيده بود 
چشم هايش را باز كرد. خميازه كش دارى كشيد و فقط كواال را ديد.
 پرسيد: «راكون و بقيه كجا رفتند؟». كواال پرسيد: «تو... مى خواهى...

ماهى...شكار...كنى؟»
خرس قهوه اى گفت: «داشــتم خواب عسل مى ديدم. يك كندوى 

بزرِگ پر از عسل...نگفتى...دوستانم كجا هستند؟»
كواال دستش را بلند كرد و اشاره داد به سمتى كه راكون و بقيه رفته 

بودند. 
پيش از آنكه بگويد از آن طرف رفته اند، خرس دويد  سمت مرداب و 

نشنيد كه كواال گفت: «آن ها...مى خواهند...قورباغه...بگيرند.»
وقتى خرس دور شــد، كواال به اطرافش خوب نگاه كرد. روى زمين 
يك تنه درخت بود كه موريانه هــا داخل آن را خورده بودند و تنه 

درخت مثل يك سطل بدون دسته شده بود. 
كواال توى حفره خالى درخت را نگاه كرد. يك عالمه موريانه داخل 

آن مى لوليدند.
 با خودش گفت: «بهتر...از اين...نمى شود.» 

كواال يواش يواش تنه ى خالى درخت را با خود كشــيد و برد داخل 
آب. وقتى آب روى ســينه اش رسيد، ايستاد و تنه ى درخت را كج 
كرد و توى آب فرو برد. بعد ســطلش را محكم نگه داشت و آرام و 

بى حركت منتظر ايستاد.
 آب، خنك و روان و زالل بود. كم كم ماهى هاى كوچكى دور او و تنه 
درخت حلقه زدند و شروع كردند به خوردن موريانه هايى كه از تنه 

درخت بيرون آمده بودند. 
كواال بدون اينكه تكان بخورد با خودش گفت: «اين ماهى ها خيلى 
كوچك هستند. براى يك مسابقه ى بزرگ، بايد ماهى بزرگ گرفت.» 

پس باز هم ايستاد.
 گرسنه اش شده بود. اّما تكان نخورد. تا اينكه يك ماهى بزرگ به 
هواى شكار ماهى هاى كوچك نزديك او آمد. كواال باز هم بى حركت 
ماند. ماهى هاى كوچك از ترس ماهى بزرگ زود رفتند داخل حفره ى 
خالى درخت قايم شدند. ماهى بزرگ هم به دنبال آن ها رفت توى 

تنه ى درخت. 

كواال آهسته تنه ى درخت را راست كرد. دستش را روى دهانه كنده 
گذاشت و از باال داخل سطلش را نگاه كرد. او حاال چند ماهى كوچك 
و يك ماهى بزرگ داشــت. يك ماهى بزرگ و چاق خاكسترى...اّما 

هيچ كس ماهى او را نديد.
كواال دور و برش را نگاه كرد. هيچ كس نبود. با صداى ضعيفى گفت: 
«آ...هاى...من...يك ماهى...شكار كردم.» اّما هيچ كس صداى كواال را 
نشنيد. ماهى بزرگ تكان تكان مى خورد و مى خواست از  داخل كنده 

درخت بپرد بيرون .
كواال دورترها را  نگاه كرد. با خودش گفت: «شايد كسى توى جنگل 
باشد و بيايد كنار ساحل. شايد كسى ماهيگيرى من را ديده باشد؟»
دوباره با همان صداى آهسته اش تكرار كرد: «كسى...اينجا....نيست؟»

 اّما هيچ كس ماهيگيرى كواال را نديد.
همين فكر، توى ذهن كواال يك ســوال بزرگ شد. با خودش گفت: 

«چرا هيچ كس نديد؟» 
كواال به آسمان و خورشيد و جنگل نگاه كرد و به چند ساعت پيش 
فكر كرد كه همه مى خواستند ماهى بگيرند ، اّما حاال فقط او بود كه 

يك ماهى بزرگ توى دستانش داشت.
  ماهى هاى خسته  توى كنده درخت، زيبا و قشنگ بودند و به نظرش 
آمد كه بهترين ماهى هايى هستد كه تا حاال ديده. يك دفعه لبخند 
كوچكى روى لب هاى كواال نشست و كم كم لبخنِد كوچِك گوشه ى  

لبش بزرگ و بزرگ تر شد.
 با خودش گفت: «كسى نديد...اّما...خودم...كه ديدم!»

كــواال به ماهى ها لبخند زد. كنده ى درخــت را توى آب فرو كرد و 
دستش را از دهانه ى كنده ى درخت برداشت.

 ماهى ها با عجله از داخل كنده بيرون رفتند و شنا كنان از كواال دور 
شدند. 

كواال دور شدن ماهى ها را تماشا كرد. بعد آرام آرام به طرف 
قدم  جنگل سرسبز 

برداشت.



بوى املت همه جا پيچيده. هر سال برنامه صبح روز عيد فطرمان 
همين است. مامان عاشق املت است. براى همين هرسال وقتى 
از نماز عيد فطر برمى گرديم، بعد از يك ماه روزه دارى با املت، 
ما و خودش را تشويق مى كند. خوشحال مى نشينم سر سفره و 
منتظرم؛ اّما مامان صدايم مى كند. بايد اّول يك بشقاب املت 

ببرم خانه خانم جهاني.
خانم جهاني تازه از بيمارســتان مرخص شده و مامان هرچه 
مى پزد اّول كمى براى او مى فرســتد. از اين كه املتمان نصف 
شده ناراحت مى شــوم؛ اّما لبخند بابا را 
كه مى بينم چادر آبى گل دار را سر 

مى كنم و مى روم طبقه باال.
خانم جهاني خيلى تشكر مى كند. 

چون دستش بدجورى مى لرزد مثل هميشه بشقاب را مى برم تو 
و مى گذارم روى ميز.

همه جا را خاك گرفته. توى ظرف شــويى پر از ظرف است و 
خانم جهاني نتوانســته لباس ها را جمع وجور كند. زود مى روم 
پايين. به مامان و بابا مى گويم: «زود صبحانه تان را بخوريد كه 

كلى كار داريم.»
 بابا مى پرسد: «چه كارى؟»

 مى گويم: «بايد برويم باال، خانه خانم جهاني! فكر كنم ظرف ها 
دست مامان را مى بوسد. گردگيرى و جارو دست شما را. من 

هم وسايل را جمع مى كنم. تازه مديريت كار هم با من!»
 بابا گيج نگاهم مى كند. مى گويم: «يا اهللا!»

 هر سه مى خنديم.

امامانراه آسمان راه
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هيچ وقت فكرش را مى كرديد كه معلم شويد؟
آن موقع هــا مثل حاال نبود و دانش آموزان در مورد شــغل هاى مختلف 
چيز زيادى نمى دانستند. به تدريس عالقه داشتم، ولى هيچ وقت فكرش 
را نمى كردم كه يك روز معلم بشــوم. وقتى سنم بيش تر شد، دانشگاه 
تربيت معلم قبول شدم و به اين كار خيلى عالقه پيدا كردم. از آن موقع تا 
االن، حدود 30 سال است كه معلم هستم و تقريباً هزار دانش آموز داشتم.

اول از همه بگوييد ماجراى درس دادن به دانش آموزان در 
پارك چه بود؟

يكى از دانش آموزان كالســم گوشــى هوشمند نداشــت، براى همين 
نمى توانســت از آموزش برخط استفاده كند. اّول در مدرسه به او درس 
مى دادم، ولى چون برادرهاى كوچك تر از خودش داشت، مادرش بايد 
هم مراقب آن ها بود و هم او را براى رسيدن به مدرسه همراهى مى كرد؛ 
كار ســخت شــد. خب بايد چه كار مى كردم؟ به فكرم رسيد كه به 
پارك برويم! اين طور مادر مى توانست بچه ها را هم بياورد. برادرها بازى 
مى كردند و ما هم همان جا روى يكى از نيمكت ها درس مى خوانديم. البته 
بايد از همسرم هم تشكر كنم. راه دور بود و او من را مى رساند. خالصه 
همه كمك كردند تا بتوانم هر روز به پارك بروم و دانش آموزم از درس 

عقب نماند!

شما هم مثل من خاطره هاى زيادى از معلم هايتان داريد. معلم هايى كه كارى خيلى بيش تر از درس 
دادن براى ما انجام داده اند. شــايد مهم ترين چيزى كه از معلم ها ياد مى گيريم، احساس مسئوليت 
و دلســوزى عميقى است كه نسبت به شاگردهايشان دارند. اين بار با يكى از اين معلم ها گفت وگو 
كرديم. «فرحناز عاقل»، معلمى كه عكس او در حال تدريس در پارك مشــهور شــد و خيلى ها در 
ايران و كشــورهاى ديگر با ديدن آن عكس، داوطلب شدند تا به دانش آموزانى كه گوشى هوشمند 

ندارند، كمك كنند. حاال كه روز معلم نزديك است به سراغش رفتيم تا با او بيش تر آشنا شويم.

گفت وگوى كوتاه با فرحناز عاقل، معلمى كه هر روز در پارك 
به دانش آموزش درس مى دهد.

 بهاره جاللوند
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گزارش



وقتى عكس هايتان، موقع درس دادن به اين دانش آموز در 
شبكه هاى اجتماعى قرار گرفت، خوشحال شديد؟

يكى از آشناها از ما عكس گرفته بود. كم كم خبر در شبكه هاى اجتماعى 
پيچيد. اصالً خودم خبر نداشتم، اّما وقتى از دور و نزديك بهم پيام دادند 
متوجه شدم چنين اتفاقى افتاده است. خيلى خوشحال شدم، چون توانستم 
با افراد مهربانى آشنا شوم كه مى خواستند به بچه ها كمك كنند. حتّى از 

كشورهاى ديگر هم پيام دادند و گفتند ما هم مى خواهيم كمك كنيم.

تدريس به شكل برخط چقدر سخت است؟
خب، راستش را بخواهيد سخت است. هم براى والدين كه بايد در كنار 
معلم ها حواسشان به يادگيرى بچه ها باشد، هم براى معلم ها. چون در 
زمان باز بودن مدرسه، همان موقع درگير كار هستيم، ولى در آموزش 
برخط، بايد زمان بيش ترى بگذاريم. مثالً گاهى تا ســاعت 2 بامداد، 
تكاليفى كه بچه ها برايم به صورت صدا فرستادند را گوش مى كنم. براى 
اينكه خيالم از يادگيرى بچه ها راحت باشد، امتحان هايشان را به صورت 
تماس تصويرى مى گيرم. همچنين هر درسى كه مى دهم، به والدين زنگ 
مى زنم تا مطمئن شوم بچه ها ياد گرفته باشند. والدين هم وقتى سؤال 
دارند با من تماس مى گيرند. خالصه اينكه هميشه حواسم به گوشى ام 
هست و كلى تلفن و پيام جواب مى دهم. من خودم كالس حضورى را 
بيشتر دوســت دارم، چون كلى بازى و كارهاى جالب انجام مى داديم. 
گاهى بچه ها روى بادكنك امالء مى نوشتند و اجراى نمايش و كارهاى 
اين شكلى داشتيم كه االن كمى فرق كرده است. اينكه دانش آموزان را 
از نزديك نمى بينم، برايم خيلى سخت شده و دلم برايشان تنگ مى شود.

توضيح كوتاه كيو آر كد:
با راه افتادن آموزش برخط، بسيارى از معلم ها 

كارهاى جالبى انجام دادند تا به يادگيرى بهتر 
درس ها كمك كنند. «مهسا حاتمى»، يكى از 
همين معلم هاست كه به دانش آموزان پايه 

سوم شهر اهواز و پايه چهارم شهرستان باوى در 
استان خوزستان درس مى دهد. اين خانم معلم 
خّالق براى يادگيرى بهتر بچه ها، بعضى درس ها 

را به شكل اخبار درآورده است.
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  علي گلشن   تصويرگر: سام سلماسى

در روزگاران قديم هنرمندان ايرانى با قلم روى پارچه نّقاشى مى كردند (درست 
حدس زدي به همين دليل به اين پارچه هاي نقاشــي شده، مي گفتند قلمكار!) 
آن ها صحنه هاى زيبايى از داستان هاى معروف يا شخصيت هاى مشهور را روى 
پارچه هاى دستباف مى كشيدند. اين نوع پارچه ها در سراسر ايران طرفداران و 
خريداران بسيارى داشتند. هنر قلمكار در زمان صفويه به اوج زيبايى و كيفيت 
خود رسيد و يكى از فاخرترين هنرهاى تزئينى در ايران به شمار مى رفت. اّما از 
آنجايى كه نّقاشى روى پارچه بسيار وقت گير بود و هر هنرمند مى توانست تعداد 
كمى كار توليد كند، كم كم روش جديدى جايگزين نّقاشى روى پارچه شد. در 
اين روش جديد هنرمندان از ُمهر يا قالب هاى چوبى براى زدن نقش روى پارچه 
استفاده مى كردند. با اين روش توليد پارچه هاى نقش دار، سريع تر و بيش تر شد و 
به دنبال آن، هنر قلمكار از بين رفت و صنعت قلمكار جاى آن را گرفت. برخى از 
شهرها از جمله اصفهان، رشت، كاشان، بروجرد، سمنان و يزد در توليد پارچه هاى 
قلمكار شهرت بسيارى داشتند. پارچه هاى قلمكار استفاده هاي مختلفي داشت. 
لباس هاي گران قيمت، خيمه و چادر، پرده و پوشاندن ديوار، روميزى و بقچه هاي 
خاص، تزئين  فضا در جشن ها و مراسم هاى مختلف و حتّى جانماز استفاده مى شد.

در خانه ى بسيارى از ما ايرانيان يك يا چند صنايع دستى وجود دارد. اگر چشم بچرخانيم مى توانيم آن ها را 
در گوشه و كنار خانه مان پيدا كنيم. به عنوان مثال بياييد دنبال «پارچه قلمكار» بگرديم. ممكن است پرده ي 
خانه، روميزى يا حداقل يك بقچه با پارچه قلمكار در خانه ى هر يك از ما باشد. هنر قلمكارى سابقه ي چند 

صد ساله در ايران دارد. اّما  قلمكار يعنى چه؟ 

ايران شناسى
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وقتى يك پارچه ي قلمكار را نگاه مى كنيم، انگار كه نقش هايش برايمان 
قّصه مي گويند. قّصه ي  شــكارها، نبردها، جشن ها، شادى ها و يا چهره ي 
بزرگان و شخصيت هاى تاريخى. با هركدام از پرده هاى قلمكار مى توان 

داستانى گفت و در ماجراهايش غرق شد. 

قلمكار اصفهان

امروزه اصفهان تنها مركز توليد پارچه هاى قلمكار در ايران است. تهيه ي 
پارچه ي قلمكار مراحل مختلفى دارد و در هر كارگاه استادها و هنرمندان 

هر كدام قسمتي از توليد پارچه را بر عهده دارند. 

پنج مرحله ي هنر قلمكار  

مرحله ى اّول ساخت مهر يا قالب چوبى است. قالب ها از چوب درخت گالبى ساخته 
مى شــوند كه بافتى نرم دارد و به آسانى مى توان نقش دلخواه را روى آن كنده كارى 

كرد.
 مرحله ى دّوم ساخت رنگ است. استاد رنگ ساز رنگ ها را از گياهان و امالح معدنى 
مى سازد. امروزه كمتر از رنگ هاى گياهاى استفاده مى شود و بيش تر رنگ هاى شيميايى 

كاربرد دارند. 
مرحله ى سوم آماده كردن پارچه است. پارچه هاى پنبه اى ابتدا در آب شسته مى شوند،  
(قلمكارهاي اصفهان پارچه ها را در آب زاينده رود مي شستند) سپس آن ها را محكم 
به سنگ مى كوبند تا مواد زائد آن خارج شود. پس از آن پارچه ها را در آفتاب خشك 

مى كنند. 
مرحله ى چهارم  مرحله ى چاپ زدن روى پارچه است. براى اين كار سطح هر قالب 
چوبي را با يك رنگ مى پوشانند و هركدام را به نوبت و با دقت روى پارچه مى گذارند 
و سپس با يك ضربه ي محكم به قالب نقش، روى پارچه چاپ مى شود. استاد قلمكار 
معموالً دور مچ دست خود را با پارچه مى پوشاند كه در زمان كار، دستش درد نگيرد. 

براى چاپ، ابتدا رنگ مشكى بعد قرمز، آبى و زرد روى پارچه چاپ مى شوند. 
مرحله ى آخر، ثابت كردن رنگ روى پارچه اســت. براى ايــن كار پارچه ها را در 
ظرف هاى بزرگ آب جوش مى ريزند تا چند ساعت بجوشند. رنگ ها در اثر حرارت و 
موادى كه به آن اضافه مى شود، پخته و ثابت مى شوند. پس از آن پارچه شسته و خشك 
مى شود. سرانجام پارچه ي قلمكار آماده است و براى فروش به بازار فرستاده مى شود.
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چطور بسازيم
1 كاموا را دور چنگال مي پيچيم. مي خواهيم از اين مرحله 

براي درست كردن توپ هاي كاموايي استفاده كنيم. پس بايد 
به اندازه ى كافي كاموا را دور دندانه هاي چنگال بپيچانيم.

2 يك رشته ي ديگر كاموا را از وسط دندانه هاي چنگال رد 

مي كنيم و آن را گره مي زنيم. 

اگر مي خواهي به دوســتت، پدر يا مــادر، خواهر يا 
برادرت هديه بدهي، پيشنهاد مي كنم كاردستي اين 
شماره را دنبال كني. چون فقط كافيست روش درست 
كردن آن را ياد بگيري تا بتواني كلي ايده ي متفاوت 
با آن بســازي و  به هركســي يك هديه ي متفاوت 
بدهي. من چند پيشــنهاد برايت دارم، اّما مي دانم تو 
هــم مي تواني با كمي فكر چيزهاي خالقانه و زيبايي 

بسازي.

چي الزم داريم؟
 كاموا

 چنگال
 مقوا

 حلقه جا سويچي

3 چنگال را از وسط كاموا بيرون مي كشيم.

4 دوطرف بسته شده را قيچي مي كنيم. حاال يك توپ 

كاموايي داريم، اّما بايد آن را مرتب كنيم. با قيچي همه  جاي 
توپ را يك دست مي كنيم.

 عكاس: اعظم الريجانى

1

2

3

4

 ندا نورمحمدي

تيتّيتكاردستي ،خالقّيت يقيق الخالخال يتيتي، تستس اكاككاارد
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5 كاموا را دور مقوا مي پيچيم. 

6 يك رشته كاموا را از وسط حلقه ي كاموا رد 

مي كنيم و آن را محكم گره مي زنيم.
7 مقوا را از وسط كاموا بيرون مي كشيم. 

8 مانند تصوير يك طرف حلقه كاموا را قيچي 

مي كنيم و طرف ديگر را محكم با يك رشته ديگر 
كاموا مي بنديم. حاال يك آويز كاموايي داريم.

5

6

7

8

ت را با كنار هم گذاشتن آويز و تو پ هاي كاموايي كامل كني.
ت كه ايده ا

ن اس
حاال وقت اي
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مدادرنگى 90 رنگ!
يكى از جزاير زيباى خليج فارس جزيره ي هرمز اســت، جزيره اى اســرارآميز با 
خاك هاى رنگى. زرد، قرمز، نارنجى، نقره اى و طاليى رنگ هايى هستند كه در خاك 
اين جزيره زياد ديده مى شوند كه همگى از تركيب شدن مواد معدنى مختلف با 
اكسيد آهن ايجاد شده اند. يكى از نقاط زيباى اين جزيره دره رنگين كمان است. 

جعبه ي مدادرنگى كه حدوداً 90 رنگ دارد.
 

خاك خوراكي!
حتماً تعجب كرديد، اّما خاك قرمزرنگ جزيره ي هرمز را مثل ادويه مى توان خورد. 
مردمــي كه در اين جزيره زندگى مى كنند به اين خاك ِگلَك مى گويند و آن را 
مثل سماق بر روى غذا و نان مى ريزند. اين خاك از دل كوه هاى رنگين كمان هرمز 

استخراج مى شود و با خاك هاى سرخ رنگ ديگر فرق دارد.

آشنايى با  جزيره ى هرمز
  نويسنده: نرگس جاجرودى

سفر هميشه لذت بخش است، به خصوص اگر مقصد جزاير خليج فارس در جنوب كشور عزيزمان ايران 
باشد. پس چمدان هايتان را محكم ببنديد.

خليج فارس حدود 40 جزيره ي ايرانى دارد كه فقط چندتاى آن ها مســكونى و قابل گردشگرى است، 
همان هايى كه معروف ترند و شما هم احتماالً اسمشان را زياد شنيده ايد، كيش، قشم، هرمز و... هركدام از 

اين جزاير، ويژگى هاى خاص خود را دارد؛ ولى تمامى آن ها براى ما بسيار بااهميت هستند.

محيط زيست
محيط زيست
تستتتستستستتتستسسستتت

سيسسسيسيسيسسسيسييي ززز

مز
هر

ي 
ره 

جزي
ي 

رنگ
ي 

ك ها
  خا

مز
هر

ره 
جزي
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ساحل قرمز
اكسيد آهن زياد، قسمتى از خاك و ساحل جزيره هرمز را قرمزرنگ كرده است، 
پس اگر هوس كرديد در ســاحل قرمز قدمى بزنيد، تعجب نكنيد اگر لباســتان 

صورتى شد! ولى نگران نباشيد اين رنگ با شستن از بين مى رود

ساحل نقره اى
در قسمتى از سواحل جزاير هنگام و هرمز ذراتى وجود دارد كه وقتى نور خورشيد 
به آن مى تابد، درخشــندگى زيادى ايجاد مى كند؛ درست مثل اينكه در ساحل، 
مقدار زيادى اكليل پاشيده باشيد. خيلى ها اين شن هاى درخشان را براى فروش 
به بازارها مى برند، اّما اين كار آسيب هاى جبران ناپذيرى به محيط زيست مى زند. 
ساحل نقره اى ايران از سواحل كمياب دنياست. بايد از آن مراقبت كنيم و حواسمان 

باشد دست نخورده باقى بماند.

فرشى از جنس خاك!
هرمز جزيره ى خاك هاى رنگى است و همين تنوع خاك، باعث شده هنرمندان با 
ساختن فرش هاى رنگى از جنس خاك به فكر شناساندن اين زيبايى به دنيا باشند، 
هرچند كه بعضى ها هم اعتقاد دارند باد و جزر و مد دريا اين خاك هاى زيبا را نابود 
مى كند و نبايد اين خاك ها را جابه جا كرد و بهتر است همان طور كه هستند ازآن ها 

لذت برد.

خاك هاى رنگى طبيعى را نخريد! اين كار 
باعث مى شود تجارت خاك هاى باارزش از 
بين برود و سواحل زيباى ايران همچنان 

زيبا و باارزش باقى بماند.

اين خاك روي زمين زيباست
خاك جزيره ى هرمز دنياى بى نظير رنگ هاست؛ اما همين خاك، ميليون ها سال 

طول مى كشد تا يك مترمربع آن به وجود بيايد.
مدتى سوغات جزيره هرمز شيشه هاى گوناگون پرشده از خاك هاى رنگى بود؛ 
اّما كم كم اهالى متوجه شدند كه چه سرمايه گران بهايى را با فروش خاك از 
دست مى دهند، بنابراين آن را با خاك هاى صنعتى جايگزين كردند. پس اگر 

گذرتان به جزيره هرمز افتاد، حواستان به اين خاك باارزش باشد.
مهم: 

باشد دست نخورده باقى بماند.
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 ساخت فرش هايي از خاك توسط هنرمندان براي نشان دادن 
تنوع رنگ در خاك جزيره هرمز.
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نّقاشي

  پانيذ كردستانى 11 ساله از زنجان 

  عسل حسنى 11 ساله از خلخال

  مهيا خليلى 11 ساله از تهران

  آرنيكا محسنى 10 ساله از تهران

  رويا صادقى

دوستان خوبم سالم. امسال مى خواهم شما را با نكات متفاوتى در نّقاشى آشنا كنم.
براى اين كار از نّقاشى هاى خود شما كه براى مجله ي رشد دانش آموز مى فرستيد، استفاده مى كنم.

پانيذ براى نقاشى اش موضوع مهمى را انتخاب كرده كه 
تمام مردم جهان با آن آشنا هستند: كرونا

انتخاب موضوع هاى جهانى توسط هنرمندان هميشه ارزش 
بااليى داشته است.

زهرا موضوع «مسجد محله» را براى نقاشى اش انتخاب كرده 
است. نكته ى مثبت نقاشى اش اين است كه

موضوع اصلى در وسط كاغذ، بزرگ و مشخص با رنگى 
متفاوت از بقيه ى نقاشى كشيده شده است و به راحتى ديده 

مى شود.

بچّه ها، مى خواهم نكات مهمى را در رابطه با گواش برايتان بگويم:
براى استفاده از گواش احتياج به مقواى مخصوص گواش يا آبرنگ داريم، چون گواش با آب 
تركيب مى شود و اگر آن را روى كاغذ معمولى بكشيم، كاغذ بادكرده و نقاشى به شكل بدى 
درمى آيد. براى كار با گواش مى توانيد از قلم موهاى نوك تيز مخصوص آبرنگ استفاده كنيد. 
اول طرح خود را با مداد رنگى روى مقوا بكشيد، بعد رنگ ها را روى يك شاسي نقاشي (تخته 

رنگ) باهم تركيب كنيد. سپس روى مقوا بگذاريد.

يك نّقاشى، يك نكته 

از گواش  نقاشى شان  اجراى  براى  ثنا  و  عسل، آرنيكا 
استفاده كرده اند.

 زهرا دورانى از اسالم 11 ساله 

  ثنا فروغى 11 ساله از تهران

مهيا تعدادى از تمرين هايش را براى ما فرستاده است. 
چيزهاى مختلفى را روبرويش قرار داده و از روى آن ها 
با دقّت نقاشى كرده است. مثل همين پوتين كه مى بينيد و 

همين طور بسته هاى بيسكوييت و شكالت!
شما هم مى توانيد تمرين هايى به اين روش انجام داده و 

براى ما بفرستيد.

چبچبچآثار بچه ها اثاثار آ

سال ١٤٠٠
٨ 16



آشپزى كار لذت بخش و جالبى است؛ اّما باور كنيد وقتى مادرها 
مجبور باشند هرروز غذا بپزند، آن قدر خسته مى شوند كه ديگر نه 

برايشان لذت بخش است، نه جالب! پس گاهى وقت ها 
ناهار يا شام را شما درست كنيد. هم خودتان لذت 

مى بريد، هم آن ها را خوش حال و غافلگير مى كنيد! 
دست به كار شويد و خوراك ماكارونى و پنير 

بپزيد. اين غذاى ساده و خوشمزه و مقوى را همه 
دوست دارند.

 فرانك شريفى  عكاس: منا شريفى
  تصويرگر: مهديه صفائى نيا

 ماكارونى را با آب و كمى نمك بپزيد تا نرم شود. 
(مراقب باشيد! شايد بهتر باشد براى آبكش كردن 

آن از يك بزرگ تر كمك بگيريد.)
در ماهيتابه كمى روغن بريزيد. ماكارونى پخته را به 
آن اضافه كنيد و آرام هم بزنيد تا كامالً داغ شود. 
حاال پنير خردشده و سبزى هاى خشك را اضافه كنيد 
و هم بزنيد. وقتى خوب مخلوط شدند، غذاى شما 

حاضر است. نوش جان!

چى الزم داريم؟
ماكارونى پخته (هر شكلى كه دوست داريد.)   

  پنير صبحانه
 سبزى خشك:  (نعنا يا شويد يا ريحان يا مخلوطى 

از همه ى آن ها!)

1
2
3
4
7
8

شيرين ترين مربا
شعر

تا سحر
هيچ كس كوآال را نديد
برنامه اى براى روز عيد

دردسرهاى دورى از مدرسه

10
12
14
16
17

هنر قلمكار
يك توپ و هزار ايده

جزيزه ى رنگ ها
آثار بچه ها

ماكاروني پنيري

در اين شماره مي خوانيم:

ٍد َو آِل ُمَحمَّد اَللَُّهمَّّّ َصلِّ َعلَي ُمَحمَّ

 ما هنامه ي آموزشى، تحليلى و اّطالع رسانى 
 براى دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم ابتدائى 
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 مد ير مسئول: محمد ابراهيم محمدى
 سردبير: مرجان فوالدوند

 كارشناس داستان: جعفر توزنده جانى                                                                      
 كارشناس شعر: بابك نيك طلب

 كارشناس طنز: سعيده موسوى زاده
 مدير داخلي: ندا نورمحمدى    

 مدير هنرى: كورش پارسانژاد                                                                                                 
 طّراح گرافيك: مهديه صفائي نيا

 ويراستار: مرضيه طلوع
 تصويرگر جلد: عاطفه فتوحى
 چاپ و توزيع: شركت افست

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

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

تلفن: 021-88305772

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

نشاني دفتر مجلّه
تهران، ايرانشهر شمالي، پالك 266

رايانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

تلفن دفتر مجلّه
021 88849095 ـ

صندوق پستي
 15875 / 6589

عيد سعيد فطر را به همه مسلمانان جهان تبريك مي گوييم.

روز معلم گرامي باد.
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دفتر   انتشارات  و فناوري آموزشي

323 پي در پي  شماره ي 
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ماهنامه ي آموزشى، تحليلى و اّطالع رسانى 
1400

 ايرانشناسى :

 داستان :
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر   انتشارات  و فناوري آموزشيدفتر   انتشارات  و فناوري آموزشي
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ماهنامه ي آموزشى، تحليلى و اّطالع رسانى ماهنامه ي آموزشى، تحليلى و اّطالع رسانى 
14001400

ماهنامه ي آموزشى، تحليلى و اّطالع رسانى ماهنامه ي آموزشى، تحليلى و اّطالع رسانى 

اگر دلتان مي خواهد  يك جنگل قشنگ  براي خودتان داشته باشيد  
صفحه ي آخر مجالت رشد دانش آموز امسال را از دست ندهيد.

 در هر شماره  چند  حيوان زيبا و درخت و  برگ و ... را خواهيم داشت.
از روي  خط هاي مشخص شده شكل ها را قيچي كنيد و روي يك مقوا 

بچسبانيد و از روي نقطه چين ها شكل را تا بزنيد يك ماكت  زيباي 
كاغذي از حيوان خواهيد داشت.  منتظر شماره ي بعد باشيد  با جانورها 
و  درخت ها ، بوته ها و  حّتي كوه  و  رود  به  خانه هاي شما بياييم  تا با هم 

در آخر سال يك ماكت زيبا از يك جنگل داشته باشيم!

  تصويرگر: نگين حسين زاده

پي در پي  پي در پي شماره ي  شماره ي 

داستانداستان : :


