
        مجله چند ر سانه  اي

هنهنها اساسا سرسر دندند چ
هنهنها اساسا هنهنهاسرسر اساسا ر

هنهنهاي اساسا ر

جارو برقـى فضـايى
سلول گرد ى    

د ويد ن با كفش چرخ د ار   
حيات هاي سبزِحياط
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناورى آموزشي

ماهنامة آموزشى،تحليلى و اطالع رسانى براي دانش آموزان دورة اول متوسطه

1

 دورة چهلم   مهر1400 شمارة پي درپي 314
  48 صفـحه   51000 ريال

نام اين نوجوان عزيز كه د الورانه و 
پروانه وار به د ل آتش زد تا جان دو 

انسان را نجات د هد، د ر شمار قهرمانان 
ملى اين مرز و بوم و د ر امتد اد حسين 

فهميد ه ها و بهنام محمد ى ها، ثبت خواهد 
شد. بى شك، هر ايرانى به د اشتن چنين 

فرزند ان غيورى به خود مى بالد.
سيد ابراهيم رئيسى
رئيس جمهورى اسالمى ايران



طول عمر لنج
يك لنج اگر به خوبى 
روغـن مالـى شـود، 90 تا 
100 سال عـمر مـى كند. 
بدنة كشتى براى آنكه در 
نفـوذناپذير شود، ابتدا قيراندود مى شود. سپس  مقابل آب 
بدنة آن با روغن جگر نوعى كوسه به نام «بَمبَك» چرب مى شود 
تا عمرش زياد شود و ديرتر بپوسد. روغن مالى يا «سيفه مالى» 
يكى از مهم ترين مراحل كار لنج سازى ا ست. عالوه بر آب شور 
دريا موجودات دريايى كه به بدنه مى چسبند، باعث پوسيدن و 

كوتاه شدن عمر لنج مى شوند.

گالفى و گودى
بندر تاريخى «كنگ» يكى از بزرگ ترين و مهم ترين 

كارگاه هاى «گالفى» و «گودى» را در خود دارد. اهالى استان هرمزگان به 
كارگاه لنج سازى «گالفى» و به تعميرگاه لنج  «گودى» مى گويند. «بندر 
از مراكز بزرگ  بندرهاى استان هرمزگان، يكى  از  الفت»، يكى ديگر 
لنج سازى و گالفى ايران است. لنج سازى از مهم ترين صنعت هاى تاريخى 
در سواحل جنوب ايران است. گالفان، نجاران، كارگران و باربران بسيارى 

در اين كارگاه ها عرق مى ريزند و نان در مى آوردند.

فرهنگ لنج دارى
هزاران سال است كه كشتى هاى چوبى 

ايرانى در خليج فارس و درياى عمان، از اين 
بندر به آن بندر و از اين ساحل به آن ساحل رفته اند 

و مسافر، بار يا ماهى جابه جا كرده اند. با اينكه مدت هاست 
شناورهاى فايبرگالسى جاى خود را در آب هاى جنوب ايران 
باز كرده اند و كم كم دارند عرصه را بر رقيب قديمى تنگ 
مى كنند، اما هنوز هم بسيارى از ماهيگيران و تاجران 

جنوبى اصرار دارند كه از شناورهاى چوبى استفاده 
كنند. لنج با فرهنگ و هويت ساحل نشينان 

جنوب ايران پيوند خورده  است.

پيامك:3000899596    نشانى دفتر مجله: تهران/ صندوق پستي: 15875/6583 تلفن: 88849097 
 www.roshdmag. i r :وبگاه 

.nojavan@roshdmag  چاپ و توزيع: شركت افست i r :رايانامه 

 ارتــبــاط بــا مــا:  اگر انتقاد يا پيشنهادي دربارة شكل و محتواي مجله يا چگونگي توزيع آن داريد، با شماره تلفن 88301482 - 021 تماس بگيريد و پس از 
شنيدن صداي پيام گير، كد مورد نظرتان را وارد كنيد و بعد از شنيدن دوبارة همان صدا پيام بگذاريد.  كد مدير مسئول: 102 /كد سردبير: 106 /كد امور مشتركين: 414

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشى، به جز رشد نوجوان، مجالت  دانش آموزي زير را نيز منتشر مي كند:
رشد كودك: ويژة پيش دبستان و دانش آموزان پاية اول دبستان. رشد نوآموز: براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دبستان. رشد دانش آموز: براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، 

پنجم و ششم دبستان.  رشد جوان: براي دانش آموزان دورة متوسطة دوم/ رشد برهان (نشرية رياضي دورة دوم دبيرستان) / رشدبرهان (نشرية رياضي دورة اول دبيرستان).

وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

در كتابت نوشتى
هديه هايى كه از پيش و پس مى فرستم

مى رسد روزى آخر به دستم
بارالها! به روز حساب
از سر رحمت خود مرا نيز درياب
خوب مى دانم اين را كه فردا

هديه هاى خودم را به من مى رسانى
مثل سيبى كه مى آيد از باغ همسايه با آب

هديه ها
آب را گل نبايد كنم

در فرودست شايد
تشنه اى هست

بارالها!
قدرتم بخش

در پراكندن مهربانى
ظرف دنيا تهى ست

يارى ام كن در آكندن مهربانى
اى تواناترينى كه هر كار سختى براى تو ساده ست

كاش سرريز اين قطره ها در فرادست
راه يابد به پاى درختان سبز بهشتى

محمدحسن حسيني
تصويرگر: شيوا قاضى

 مدير مسئول:محمدابراهيم محمدي 
 سردبير: على اصغرجعفريان

 مدير داخلي: زهره كريمى
 ويراستار: بهروز راستاني

 مدير هنري: كوروش پارسانژاد
 طراح گرافيك: ميترا چرخيان

 دبير عكس: اعظم الريجاني
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