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 ارشيا حسينى شعار - 7 ساله از همدان ايليا حسينى شعار - 7 ساله از همدان
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فصل پاييز
ــاپره: فصل پاييز است. پاييز قشنگ.  ش
ــگاه مي كنم و به  ــرون ن ــره به بي از پنج
مادرم مي گويم: مادرجان مي توانم بروم 

اسكيت بازي كنم؟ 
مادرم گفت: بله مي تواني ولي بايد لباس 

مناسب بپوشي تا سرما نخوري. 
ــد با خنده  ــادرم نگاهي كردم و بع به م
ــرف اتاق  ــادي به ط ــه و با ش گفتم: باش

رفتم تا لباس گرم بپوشم. 
ــت  ــتم مادرم داش ــي از بازي برگش وقت
ــي  ــن خيل ــرد. م ــت مي ك ــي درس ترش
خوشحال شدم چون من ترشي را خيلي 

دوست دارم. 
ــه بيرون رفتم.  ــد با لباس گرم ب روز بع
صداي خش خش برگ هاي خشك را از 

زير پايم مي شنيدم. 
ــت  ــتم پدرم داش ــه خانه برگش وقتي ب

بخاري را روشن مي كرد. 
ــن پاييز را  ــردم و گفتم: پدر م ــالم ك س

خيلي دوست دارم.
نگار حاجي بابايي- دبستان راه نور- كالس دوم

شب يلدا
سى ام آذره و يك  شب زيبا

يه  شب بلند به اسم شب يلدا
شب شب نشينى و شادى و خنده

شبى كه واسه همه خيلى بلنده
همه اهل خونه خوشحال و خندون

آجيل و شيرينى و ميوه  فراوون
شب قصه گفتن و ياد قديما

قصه  لحاف كهنه ننه سرما
شب يلدا كه سحر شد، فصل پاييز ميره

جاى پاييز رو زمستون مى گيره
ننه سرما باز دوباره برمى گرده

كوله بارش رو پر از سوغاتى كرده
سوغاتيهاى قشنگ ننه سرما

بارون و برف و تگرگ و يخ و سِر ما
شعر: مهرى طهماسبى دهكردى

طوالنى ترين شب سال 
با طعم هندوانه
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شاپره: قبل از تولد او تصميم خود را گرفته خدايى
بود و مى خواســت با مردى ازدواج كند كه 
ــه او محمد امين هم  نامــش محمد بود كه ب

مى گفتند و از بهترين مردان عرب بود.
از  يكــى  و  ــود  ب خديجــه  نامــش  ــو  بان ــن  اي
ثروتمندترين زنان زمان خود بود و چون محمد برخالف او دارايى چندانى 
نداشــت دوســتان و فاميل آن بانو همه به او پشــت كردند و ديگر با او رفت 
و آمد نكردند و به خانه اش نمى رفتند براى همين او بســيار تنها شــد و تنها 

دلخوشى او همسرش محمد پيامبر خدا بود. 
اما خداى مهربان چون اين بانوى بزرگ را بسيار دوست داشت به او دخترى 
هديه كرد به نام فاطمه كه برترين زنان عالم بود زمانى كه او در شكم مادرش 

بود با مادر صحبت مى كرد و او را از تنهايى در مى آورد. 
ــر خدا به خانه آمدند و ديدند كه حضرت خديجه(س) با كســى  روزى پيامب
صحبت مى كنند.  از او پرســيد با چه كســى صحبت مى كنى، گفت: با اين 

فرزند كه در شكم من است و دوست تنهايى من است. 
ــر خدا فرمود: اى خديجه اكنون جبرئيل به مــن خبر داد كه اين فرزند  پيامب
دختر است و نسل پاك سادات از اوست و دوازده امام از نسل او خواهند بود 

و اين ائمه پس از من حجت خدا بر عالم مى باشند.
زمان تولد حضرت فاطمه رسيد ولى كسى به كمك حضرت خديجه نيامد 
ــراى يارى او از طرف خدا  ــا بود تا اين كه چهار زن را ديد كه ب و او بســيار تنه

آمده بودند. 
يكى از آن ها مريم مادر حضرت عيســى(ع) و ديگرى آســيه همســر فرعون 
ــر پيامبر خدا  ــم و چهارمى صفورا دخت ســومين بانو همســر حضرت ابراهي
شــعيب بود. اين چهار بانوى بزرگ خديجــه(س) را در تولد بهترين بانوى 

عالم يارى كردند. 
ــد اين كودك نورى شــرق و غرب عالم را فرا گرفت. فرشــتگان  ــگام تول هن
آســمانى او را لباسى سفيد پوشــاندند و به بوى خوش معطرش ساختند و 

دست بر لبانش گذاشتند. 
نوزاد به حرف آمد و فرمود: شــهادت مى دهم به يكى بودن خدا، شــهادت 

مى دهم به حضرت محمد (ص) و حضرت على(ع) جانشين او و... 
ــار بانو هم او را مورد مهر و  و بعــد از آن ســالم دادند به آن چهار بانو و آن چه
محبت خود قرار دادند و به حضرت خديجه(س)، تولد دخترش فاطمه(س) 
را تبريك گفتند و فرشــتگان آســمانى هم با خوشحالى اين خبر خوش را به 

آسمان ها بردند. 

دستت را شستى؟ بله! 
شـاپره: مـن ديگه بزرگ شـدم و مى دونم قبـل از غذا بايد دسـتم را 

بشورم تا ميكروبى نباشه. 
تازه بابام گفته: دست شستن قبل از غذا روزى آدم ها را زياد مى كند. 
و ايـن را مى دونـم كه قبل از غذا بايد بلند (بسـم ا... الرحمن الرحيم) 

بگويم. 
اگه غذامون خيلى داغ بود، صبر كنيم تا كمى سرد بشود.

خدا دوست ندارد ما غذاى داغ داغ بخوريم چون براى بدنمون ضرر 
دارد. 

بر گرفته از سخنان حضرت على (ع)

را 

 .
 (

ر 

ع)

ش
ب
ت
و
ب
ا

خ
د

معلمى با 4000 شاگرد!
شاپره: امام صادق(ع) ششمين پيشواى شيعيان است. او حدود 1300 
سال پيش، در شهر مدينه، به دنيا آمد. دوران رهبرى و امامت او پس 
ــدرش امام محمد باقر(ع) آغاز شــد و تا 34 ســال طول  از شــهادت پ

كشيد.
در آن سال ها، حكومت ُامويان ضعيف شده يود؛ حكومت عّباسيان 
هم هنوز قدرت چندانى پيدا نكرده بود. به همين دليل، امام ششــم 
فرصت يافت تا به ترويج دين اسالم و تبليغ آيين تشّيع بپردازد. امام 
صادق(ع) ، در مّدت عمر ُپربار خود، بيش از 4000 شاگرد تربيت كرد 

كه هر گروه از آن ها در رشته اى تخّصص داشتند.
معروف ترين شــاگرد امام صادق در رشته ى شيمى«جابر بن حّيان» 

است كه به پدر علم شيمى معروف است.
جابر صدها كتاب و مقاله در زمينه ى علم شيمى نوشته است. يكى 
از اكتشافات او «اَسيد سولفوريك» است كه ماّده اى بسيار مهم است. 
يكى از اختراعاتش هم قلمى نورى است، كه وقتى با آن مى نوشتند، 

نوشته ها در شب هاى تاريك هم ديده مى شد!
در كالس درس امام صادق(ع)، دانشمندان همه ى دين ها شركت 

مى كردند و آن حضرت به سؤال هايشان جواب مى داد.
ــام صادق(ع) طوالنى ترين دوران امامت را در ميان امامان شــيعه  ام
داشــت. او عاقبت در ســال 148 هجرى قمرى به دســتور «منصور 
دوانقى»خليفه ى ظالم عّباســى مسموم شد و در سال 65 سالگى به 

شهادت رسيد.
مزار او در قبرستان بقيع، در شهر مدينه، زيارتگاه مسلمانان است.

جواد محقق

بزرگترين هواپيماى مسافربرى جهان
شــايد تا امــروز هواپيمايى را نديده باشــى كه ســوار هواپيماى ديگرى شــده 
باشــد! تعجب نكن. «جمبوجت» بزرگترين هواپيماى مسافربرى جهان به راحتى 
مى توانــد ايــن كار را انجــام دهد. نوعى فضاپيما به نام شــاتل مســافران را به 
فضــا مى برد امــا خــودش آنهــا را برنمى گردانــد. در زمان برگشــت جمبوجت، 
فضاپيمــاى شــاتل را بــر روى خــود حمــل مى كنــد و با هــم به زميــن مى آيند.

شــاپره: بيشــتر بدن تو از آب تشــكيل شده است. 
بدن تو هر روز، وقتى عرق مى كنى يا به دستشويى 
مى روى، مقدارى از آب خود را از دست مى دهد. 
ــادى آب  ــد هــر روز مقدار زي ــن دليل باي ــه همي ب

بخورى تا جاى آب از دست رفته را بگيرد.
ــا آب را از طريق  ــد. آنه گياهــان هــم آب الزم دارن

ريشه هاى خود از خاك جذب مى كنند.
ــا بعــد از ورزش كردن،  ــور خورشــيد ي ــر ن در زي

احساس تشنگى مى كنى.
 وقتى عرق مى كنى مقدارى آب از راه پوست بدن 

خود را از دست مى دهى.
ــى آبى كه از شــير خانه شــما مى آيد از كجا  مى دان

آمده است؟
ــن آب از رودخانه ها، يا از چاه هاى عميقى كه در  اي
زمين كنده شده اند مى آيد. مى توانى آب را با تلمبه 
از چاه بيرون كشــيد و براى خوردن يا آب دادن به 
كشــتزارها از آن اســتفاده كرد. آب ابتدا در مخازن 
آب جمع مى شود و سپس در تصفيه خانه ها تميز 

مى شود تا براى استفاده ما و خوردن سالم باشد.
ــى مدت زيادى بدون غذا زنده بمانى.  تو مى توان
اما نمى توانى مدت زيادى بدون آب زنده بمانى. 

در بيابان هم مقدار بسيار كمى آب وجود دارد.
■ تصفيه آب 

ــا   1. مقــدارى آب را در يــك ظــرف شيشــه اى ب
خاك، چوب ها و سنگ هاى ريز و خرده هاى برگ 

مخلوط كن.
 2. آن را از الك رد كن و در پياله اى بريز.

3. در الك چه مى بينى؟
4. آن را از كاغذ هاى صافى رد كن و در پياله بريز.

ــه تميز شــد؟ آبى كه  ــى آب چگون 5. فكــر مى كن

ــا مى خوريم بارها و بارها تميز مى شــود تا براى  م
خوردن مناسب شود.

 ■ شستشو
آيا تا به حال سعى كرده اى دستهاى خود را با آب 

خالى بشويى؟ 
اين كار خيلى سخت است زيرا آب در حالت مايع 
سطحى شبيه به يك پوسته نازك دارد كه شبيه كش 

است و به دستت مى چسبد. 
بعضــى از مواد شــيميايى كه در صابون و شــامپو 
ــن مى برند. در  ــد، پوســته آب را از بي وجــود دارن
ــراى آب و صابون  ــردن كثيفــى ب نتيجــه از بين ب

آسانتر مى شود.
ــى كه ما براى شستشــو از آن اســتفاده مى كنيم،  آب
كثيف مى شود. آب كثيف در لوله هاى فاضالب 
ــه تصفيه خانه  ــا چــاه مى ريزد كــه لوله هــا آن را ب ي
فاضــالب يا چاهــى مى ريزد كــه لوله هــا آن را به 

تصفيه خانه فاضالب هدايت مى كنند. 
ــه رودخانه و  ــى كه فاضــالب قبل از ريختن ب جاي

درياها تميز مى شود.
حشره اى به نام "آب پرك " به اندازه اى سبك است 
كه مى تواند روى پوســته آب برود، بى آنكه پوسته 

آب را پاره كند. 
اين پوســته خيلى محكم نيست. چيزهاى 

سنگين بالفاصله از آن مى گذرند.
■ پوسته  آب

1. در پياله كم عمقى آب بريز.
2. مقدارى پودر بچه روى آن بپاش.

3. چند قطره مايع ظرفشويى را با احتياط 
در يك پياله بريز.

4. آيا مى بينى كه پودر بچه به طرف ديگر 

پياله حركت مى كند؟
پودر به جايى مى رود كه پوسته آب به هم نخورده 

است.
■ زندگى در زير آب

آيا سعى كرده اى در زير آب شنا كنى؟ مدت زيادى 
طول نمى كشــد كه مجبور مى شــوى براى نفس 
كشــيدن به ســطح آب بيابى. تو هواى اطرافت را 
تنفس مى كنى. ماهى، ســاير موجودات و گياهان 
ــزى هم هــوا الزم دارند، اما آنها هــواى محلول در  آب
آب را تنفس مى كنند. ماهى بدن نرمى دارد كه براى 

حركت سريع در ميان آب مناسب است.
آيا بدن تو هم براى شنا كردن شكل مناسبى دارد؟

دلفين هــا و نهنگ هــا مى توانند مــدت زيادى زير 
ــد، از راه  ــى به ســطح آب مى آين ــد. وقت آب بمانن
ســوراخ هايى كه بر روى سرشــان است و سوراخ 

بينى نام دارد، تنفس مى كنند.
ــر آب زندگى مى كنند طورى با  گياهانى كه در زي

محيط خود سازگار شــده اند كه مى توانند در 
آب زنده بمانند.

خانه و 

 است 
 پوسته 

 

م
ــر آب زندگى مى كنند طورى با  گياهانى كه در زي

محيط خود سازگار شــده اند كه مى توانند در 
آب زنده بمانند.

بهداشت

آب مايه حيات است

ماشين چيست؟ 
شاپره: ماشين ها وسايلى هستند كه براى ما كار انجام مى دهند بعضى از آنها كوچك وساده هستند مانند در باز كن بطرى 
يا قيچى بعضى ديگر بزرگ هستند و ساختمان پيچيده دارند مانند ترن ها و جرثقيل ها ماشين ها به ما كمك مى كنند تا 
كارى را ســريع تر و راحت تر انجام دهيم آنها مى توانند چيزهايى را از روى زمين بلند كنند حركت دهند يا كارهايى را 
انجام دهند كه ما نمى توانيم از عهده انجام آنها بر آييم بعضى از ماشين ها به كمك نيروى عضالت ما است كه مى توانند 

كارى را انجام دهند اما بعضى ديگر موتورهاى بسيار نيرومندى دارند. 

تصويرگر: آالله ملكى

روى مرا مى بوسد
او خيلى مهربان است

دارد عصا و عينك
شيرين و خوش بيان است

تحوالش را مى پرسند
اقوام و آشنايان

همسايه هاى خوبش
در كوچه و خيابان

بابابزرگ خوبم
پاكيزه است و خوش بو

با اين كه درد دارد
خندان لب است و خوش رو

مى بوسمش مى گويم
تو خيلى خيلى ماهى

آن قلب مهربانت
درمان شود الهى

سعيده موسوى زاده

اين فرزند تو دختر است
و نسل پاک سادات از اوست



داستان

جدول
خميربازى
اختالف

جواب شماره قبل: كرم خاكى
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1. ورزش ملى ما ايرانيان
2. ورزش دلپذير تايستانى

3. برگردن قهرمانان 
مى اندازند

4. پريدن بر آب
5. بدون آن ورزش 

سواركارى ممكن نيست
6. سنگين ترين توپ در اين 

ورزش استفاده مى شود
7. دسته ورزشى

8. هم روى ميز بازى مى كنند هم 
بدون ميز

9. جوان مردترين ورزشكار دنيا
10. كارش آموزش ورزش است

11. از ورزش هاى پرطرفدار
12. آبشار يكى از اصطالحات اين 

ورزش است
13. در اين ورزش توپ را با 

دست مى زنند
14. وزنه برداران مى زنند

15. ورزش فكرى
16. ورزشى با چوب و 

گوى
17. از ورزش هاى رزمى
18. فيتيله پيچ يكى از 

فنون آن ورزش است
19. يار داور

ول
ـد
جــ

ول
ـد
جــ

مـــرغ 
خميربازى، ماده اى تميز و نرم، با قابليت شكل گيرى بسيار است كه تكه هاى آن به راحتى به يكديگر مى چسبند و 

شكل هاى زيبايى را ايجاد مى كنند. مراحل زير را دنبال كنيد و يك كاردستى قشنگ بسازيد.

ــاه را شــب يلدا يا شــب چله   شــاپره: شــب اول دى م
مى نامند يعنى امسال ميشه چهارشنبه شب اين هفته.

مردم از گذشــته هاى دور اين شب را جشن مى گرفتند 
آن قديم ها كه زمســتان ها خيلى سرد بود و برف زيادى 
مى باريد همه دور كرسى جمع مى شدند و با هندوانه و 
انار و مخصوصًا آجيل كه خودشان خشك كرده بودند 

از هم پذيرايى مى كردند. 
در گذشــته آجيل شــب يلدا از اين خوردنى ها تشكيل 
مى شد: كشمش سبز، بادام، پسته، گردو، فندق، انجير، 
توت، خرما، برگه زردآلو و برگه هلو. حاال باســلوق و 
نقل هم به آن اضافه شــده كه شيرينى مصنوعى است و 

استفاده زياد از آنها باعث چاقى مى شود.
■ انجير: انجير سرشار از انواع ويتامين، كلسيم و فسفر 
است. ميوه اى مقوى است؛ و خوردن آن استخوان ها را 
ــه را از بين مى برد  ــد و بوى بد دهان و لث محكــم مى كن
اگر الغرى يا مى خواهى هوشت تقويت شود، خوردن 
انجير خيس خورده را فراموش نكن. فقط يادت باشد 
اگر خيلى چاقى يا ناراحتى معده و روده دارى  نبايد در 

خوردن انجير زياده روى كنى. 
■ كشــمش: انگور سرشــار از ويتامين ها و مواد 
معدنى مختلف اســت. خاصيــت انگور پس 
از خشــك شدن (كشــمش شــدن) هم از بين 

نمى رود. 
اگــر مى خواهى حافظه اى قوى داشــته باشــى، 

صبح ناشتا كمى كشمش بخور. 
كشــمش داروى خوبى براى كم خونى، كم اشتهايى، 

بيمارى هاى قلبى و كبدى است.
ــن داروها براى درد  ■ گــردو: مغز گــردو يكى از بهتري

ــد دارند  شــكم و روده اســت. كســانى كه بيمــارى قن
خــوردن گــردو را فراموش نكنند. گــردو بهترين دارو 
براى پايين آوردن كلســترول خون اســت. يادتان باشد 
كســانى كه دچار حساســيت هســتند و ناراحتى كليه 
دارند نبايد گــردو بخورند. بعد از خوردن گردو حتمًا 

دهانتان را با آب بشوييد.
■ بادام: بادام سرشــار از ويتامين آ و ب، قند، كلســيم و 
فسفر اســت. بادام تازه و خشك را بايد خوب جويد تا 

هضم آن آسان شود. اگر آن را كمى بو بدهيد و مصرف 
كنيد بهتر است. بادام، كلسيم زيادى دارد.

■ پسته : پسته سرشار از پتاسيم، فسفر، آهن و كلسيم است. 
هر كس كه نياز به غذاى مقوى دارد مى تواند پسته را پودر 

كند با قند و كمى هل مخلوط كند و بخورد.
■ فندق: فندق سرشار از ويتامين آ و ب، كلسيم، آهن، 

پتاسيم، گوگرد، منيزيوم، مس و سديم است. 
كسانى كه بيمارى قند و سنگ كليه دارند خوردن آن را 

فراموش نكنند. 
كم خون ها مى توانند هــر روز صبح و ظهر، همراه با 

غذايشان 5 دانه فندق بخورند.
■ هلو: هلو سرشــار از ويتامين آ و ب، كلسيم، 
آهن و پتاسيم است و خشك شده آن مانند ميوه 

تازه اش خاصيت دارد.
ــر از ويتامين آ، ب، ث  ■ برگــه زردآلو: زردآلو پ
و قند اســت. زردآلو اشــتهاآور و مقوى است و 

خوردن آن براى كم خونى مفيد است. 
كسانى كه اهل مطالعه هستند و كارهاى فكرى 

مى كنند خوردن آن را فراموش نكنند. 

ــادى  زي آهــن  ــو  زردآل
ــراى  ب پــس  دارد، 
شــما  اســتخوان بندى 
ــد  مفي بســيار  بچه هــا 

است.
■ توت: ميوه ســفيد و 
سرشــار  توت  شــيرين 
آهــن  ث،  ويتاميــن  از 

و كلســيم اســت. وقتى ميوه را خشك كنيد خاصيتش 
بيشــتر مى شود. توت خشــك خون ساز است و باعث 
چاقى مى شود. كسانى كه بيمارى قند دارند مى توانند 

از آن به عنوان قند گياهى همراه با چاى استفاده كنند.
ــا: خرما هم ويتامين، گوگرد و كلر فراوان دارد؛  ■ خرم
پس مى تواند ضدعفونى كننده و خوشــبو كننده دهان 
باشــد. منيزيم فراوان خرما براى جلوگيرى از ســرطان 
ــد اســت. خــوردن آن براى كســانى كه كمــردرد،  مفي
ضعف شنوايى و بينايى، ضعف كليه كم خونى دارند 
سودمند است. كســانى كه چاق هستند و بيمارى قند 

دارند نبايد زياد خرما بخورند. 
يادت باشــد زياده روى در خــوردن خرما باعث دندان 

درد، زخم دهان، خارش بدن و بيمارى كبد مى شود.

بايد در 

تهايى، 

ى درد 

م
فراموش
كم خ
غذ

مى كنند

 راه مبارزه با مگس
اّولى: اگر گفتى بهترين راه مبارزه با مگس چيست؟

ــت كه آن ها را يكى  دّومى: بهترين راه اين اس
ــان  ــان بدهيم؛ وقتى خنده ش يكى بگيريم و قلقلكش

ــان بريزيم و  گرفت كمى فلفل توى دهانش
ــان كنيم. رهايش

آن چيست كه همه جا هست؛ اّما نمى توانى آن را ببينى؟ 
 كداميك از پرنده ها پر دارد اّما پرواز نمى كند؟ 

در تصاوير زير 5 اختالف را پيدا كنيد.

بچه هاى عزيز تصاوير روبرو رو رنگ كنيد و اسماشونو جلوشون بنويسيد.
راستى اين نقاشى ها شما رو ياد كدوم فصل مى ندازن؟ سرگرمى
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ــرون  بي ــرزن  پي ــود.  ب ســردى  شــب  شــاپره: 
ميوه فروشى زل زده بود به مردمى كه ميوه ميخريدن.
شــاگرد ميوه فروش تند تند پاكت هاى ميوه رو 

توى ماشين مشترى ها ميذاشت و انعام مى گرفت.
ــرزن باخودش فكر ميكرد چى ميشــد اونم   پي

ميتونست ميوه بخره ببره خونه .
رفت نزديكتر،  چشــمش افتاد به جعبه چوبى 
بيرون مغازه كه ميوه هــاى خراب و گنديده داخلش 
بود، با خودش گفت: چه خوبه ســالم ترهاشــو ببره 
ــوه ها رو  خونه  ميتونســت قســمت هاى خراب مي
جدا كنه وبقيه رو بده به بچه هاش، هم اسراف 
نميشــد هــم بچه هاش شــاد 

ميشدن.
 برق خوشحالى توى 

چشماش دويد.
يگــه  د
ش  د ســر
نبود ! پيرزن 
ــو  جل رفــت 
ــاى  پ نشســت 

ــه ميوه. تا دســتش رو برد داخل جعبه شــاگرد  جعب
ميوه فروش گفت: دست نزن ننه! برو ُدنبال كارت! 
پيرزن زود بلند شــد خجالت كشيد! چند تا از 

مشترى ها نگاهش كردند! 
صورتش رو پوشاند، دوباره سردش شد! 

راهش رو كشيد رفت.
چند قدم دور شــده بود كــه يه خانمى صداش 

زد: مادر جان مادر جان! 
پيرزن ايستاد، برگشت و به زن نگاه كرد! 

ــى لبخندى زد و بهــش گفت اينارو  زن مانتوي
براى شما گرفتم! 

سه تا پالستيك دستش بود پر از ميوه.
ــه مــن  ــه نن ــرزن گفــت : دســتت درد نكن پي
مســتحق نيســتم!  زن گفت : اما من مســتحقم مادر 
ــارو نگيرى دلمو  من!  مســتحق دعــاى خير، اگه اين

شكستى! جون بچه هات بگير! 
ــد. ميوه هارو داد  زن منتظــر جواب پيرزن نمون
دست پيرزن و ســريع دور شد.  پيرزن هنوز ايستاده 
بود و رفتن زن رو نگاه ميكرد كه قطره اشــكى كه تو 

چشمش جمع شده بود غلتيد روى صورتش.

دوباره گرمش شده بود  با صداى لرزانى گفت: 
پير شى ننه. پير شى! الهى خير بيبينى اين شب چله 

مادر. 
بله ، شــب يلدا همه دور هــم در طوالنى ترين 
ــوه و گرم  ــل و مي شــب ســال ســرگرم خــوردن آجي
گفتگوى هاى خودمون هســتيم و دوســت داريم كه 

اين شب تموم نشه! 
ــا به حال فكر كرديد كســانى هســتن كه  آيا ت
ــدون خونه و ســرپناه با شــكم  ــن ســرما ب ــوى اي ت
گرســنه از خدا ميخواد اين شب سرد هرچه زودتر 

تموم بشــه . . . ؟ 

جدا كنه وبقيه رو بده به بچه هاش
نميشــد هــم بچ

ميشدن.
 برق خ

چشماش

نش

شب يلدا به فكر ديگران هم باشيم



مشاغل

محيط 
زيست

شاپره: قد شلوار: وقتى 
شلوار را به پا مى كنيد، بايد 

انتهاى آن 1/5 سانتى متر از كف 
پا فاصله داشته باشد(بدون كفش). 

يادتان باشد اگر شلوارهاى كوتاه 
بخريد، مجبور مى شويد خيلى زود 

آن را عوض كنيد چون شما زود قد 
مى كشيد.
كمر شلوار

اندازه كمر شلوار بايد يك سانتى 
متر از كمر شما بزرگتر باشد. اگر 

تنگ تر يا گشادتر از اين بود دردسر 
ايجاد مى كند. 

وقتى كه شلوار را پوشيديد و دكمه يا 
زيپ آن را بستيد بايد بدون كمربند 

دور كمرتان بماند و پايين نيفتد. 
اگر كمرتان تنگ است و به سختى 

بسته مى شود، ح
تمًا يك شماره بزرگتر را انتخاب 

كنيد.
جنس شلوار: شلوارهاى كتان 

و نخ براى تابستان و 

شلوارهاى پشمى براى زمستان 
مناسب هستند. 

شلوار كتان هنگام شستن كوچك 
نمى شود و به اصطالح آب نمى رود؛ 

و احتياج به اتو ندارد و زياد چروك 
نمى شود. 

پارچه شلوار بايد سالم بدون بريدگى 
و زدگى باشد؛ وگرنه خيلى زود از 

بين مى رود. 
شلوار تا جايى كه ممكن است، بايد 
از تكه هاى كمترى دوخته شده باشد 
تا پا را اذيت نكند. جنس پارچه هم 
نبايد خيلى زبر باشد چون به پوست 

پا صدمه مى زند.
جيب شلوار: هر شلوار بهتر است 

دو جيب يكى در طرف راست و 
ديگرى در طرف چپ داشته باشد. 

جيب ها بايد به قدرى بزرگ باشند كه 
دست ها تا مچ داخل آن برود.

بسته شدن شلوار: زيپ و دكمه هاى 
شلوار بايد از نوع محكم و مناسب 

باشند؛ چون شما هر روز آن را 
چند بار باز و بسته مى كنيد. خراب 

شدن زيپ يا كنده شدن دكمه ها در 
مهمانى حسابى دردسر ساز است. 

دوختن دكمه ها نسبتًا 
آسان است، اما مشكل زيپ 
معموًال به آسانى حل نمى شود.

دمپاى شلوار: دمپاى شلوار 
نبايد خيلى تنگ يا خيلى 

گشاد باشد. 
طول دمپاى : مناسب در سن و 

سال شما(براى فرد معمولى) 20 تا 
22 سانتى متر است.

 چند نكته ديگر 
• سعى كنيد شلوار ورزشى و گرمكن 

شما از جنس نايلون و پالستيك 
نباشد. چون عرق بدن شما را 

نمى گيرد و اين كار به پوست و بدن 
شما صدمه مى زند. 

• شلوارهاى راحتى (شلوارهاى خانه) 
بهتر است از پارچه هاى نازك تر و 

مقدارى گشادتر از شلوارهاى بيرون 
باشد. 

• تا جايى كه مى توانيد شلوارهايى بخريد 
كه لوازم فلزى و پالستيكى كم ترى به 

آن وصل شده باشد. 

تــاالب انــزلى
شــاپره: تاالب انزلى در حاشيه جنوبى درياى خزر، بين شــهرهاى بندر انزلى، صومعه سرا و رضوان شهر قرار 
گرفته است. اين تاالب بين المللى 200 كيلومتر مرّبع مساحت دارد و از مهم ترين ديدنى هاى استان گيالن 

است.
اين تاالب وســيع با گل ها و گياهانى مانند الله تااليى، آزوال، لويى و نى پوشــيده شده است. اين گياهان از 

پرندگان مهاجر زيادى پذيرايى مى كنند و آن ها را البه الى خود پنهان مى سازند.
در اين تاالب 20 گونه ماهى زندگى مى كنند كه 8 گونه آن مهاجر و بقّيه بومى هستند. برخى از معروف ترين ماهى ها عبارتند 

از سيم، سوف، اردك ماهى، سفيد، ماش، ُكلمه، كپور، الى ماهى، سياه كولى و شاكولى.
عمق متوسط تاالب3/1 متر است و در عميق ترين قسمت ها به 3 متر مى رسد و مكان مناسبى براى ورزش هاى آبى مانند 
اســكى روى آب و قايق رانى اســت. تاالب انزلى چندين جزيره دارد كه مهم ترين آن ها قلم گوده، ميان پشــته و تراب گوده 

است.

ــتم  ــارى با دوس ــك روز به ــاپره: ي ش
ــگل برويم  ــه جن ــم ب ــم گرفتي تصمي
تنومند  ــا روى درخت هاى  داركوب ه

نشسته بودند. 
ــه درخت  ــا ب ــوك زدن آنه ــداى ن ص
ــود ما  ــده ب ــداز ش ــگل طنين ان در جن
ــراى  ــوب ب ــدارى چ ــتيم مق مى خواس
ــه برى  ــوخت كارخانه شيش تأمين س
ببريم. مى گشتيم درختان خشك شده 

را پيدا مى كرديم و مى بريديم. 
صداى خش خش اره با صداى تق تق 
داركوب ها قاطى شده بود باالخره بعد 
ــان كاج افتاد و  ــى يكى از درخت از مدت

ميوه هاى كاج روى زمين پخش شد.

 تصميم گرفتيم كمى استراحت 
كنيم داركوب ها روى درختان 
ــد و هنوز  ــته بودن ديگر نشس

داشتند نوك مى زدند. 
من گفتم بس كنيد خسته نشديد؟ 
دست از سر اين درختان برداريد. 

ــه  ــان ادام ــه كار خودش ــا ب داركوب ه
ــتراحت دوباره  دادند و بعد از كمى اس
ــغول به كار شديم يكى دو درخت  مش
ديگر را هم بريديم و تكه تكه كرديم 

و بستيم. 
ــر انداختيم  ــان ديگ ــه درخت نگاهى ب
ــراى دفعه بعد  ــا از آنها را ب ــا چند ت ت

انتخاب كنيم. 
آن ها تازه تر و سرحال تر مانده بودند. 

ــا يك  ــدام از آنه ــر ك روى ه
ــته بود و نوك  داركوب نشس

مى زد.
 با دقت كه نگاه كرديم ديديم 
داركوب ها روى تنه درخت يك 
سوراخ درست كرده اند و از داخل آن 
ــد و مى خورند.  ــى در مى آورن چيزهاي
بيشتر كه دقت كرديم ديديم داركوب 
ــكى كه بيمارش را جراحى  مانند پزش
ــگاه مى كرد و هر  ــد درخت را ن مى كن
ــه درخت بيرون  ــى كرمى از تن از گاه

مى آورد. 
ــاى مختلف تنه  ــار در جاه ــن ب چندي
درخت نشست و كارش را تكرار كرد. 
ــك  ــن كار درخت ها را از خش ــا اي او ب

ــدن به دست ما نجات  شدن و قطع ش
مى داد. 

ــكان متخصص  داركوب ها مانند پزش
ــد و  ــته بودن ــان كاج نشس روى درخت
ــه  ــا را درمان مى كردند. ما تراش آن ه
ــم چون  ــان را جمع كردي ــاى درخت پ
ــاى تزئينى  ــتيم از آن تابلوه مى توانس

زيبا تهيه كنيم. 
ــن  ــگاه ك ــم ن ــتم گفت ــه دوس ــن ب م
ــن جراحان ماهر جنگل  داركوب ها اي
ــات مى دهند و  ــا را از مرگ نج كاج ه
گرنه ما حتماً آنها را مى بريديم. هر دو 
با چوب هاى خشك به سمت كارخانه 

به راه افتاديم. 

شــاپره: خيلى از دانش آموزان 
دوســت دارنــد خودشــان توى 

مدرســه مجله درست كنند. اگر 
تو هم به اين كار عالقه دارى، اين 

نوشته را با دّقت بخوان.
ساختن مجله يك كار گروهى است

يك نفر نمى شود مجله خوبى درآورد. اولين كار 
پيدا كردن چند دوست عالقه مند به كار است.

اجازه: با دوستانتان نزد آموزگار كالس يا مدير دبستان 
برويد، فكرتــان را با آن ها در ميان بگذاريد و از آن ها 

اجازه بگيريد.
تقســيم كار: در مرحلــه بعد، هر يــك از اعضاى گروه، 
بايد يكى از كارهاى مجله را قبول كند و آن را به خوبى 
انجام دهد. مثًال يكى ســردبير مى شــود، يكى خبرنگار، 

يكى عّكاس و ...
يادتان باشد در تقسيم كارها به عالقه و توانايى افراد توجه كنيد و انتخاب 

مسئوليت ها را با هم فكرى، مشورت يا رأى گيرى انجام دهيد.
صفحه آرا، نوشته ها و تصاوير را با دست يا به كمك رايانه در جاى مناسب 

صفحه قرار مى دهد.
انتخاب اسم: براى مجله، يك اسم جالب، تازه و كوتاه انتخاب كنيد.

اندازه مجله: شما مى توانيد مجله را به اندازه رشد دانش آموز يا كوچك تر 
از «آ-چهار» منتشر كنيد. تعداد صفحه هاى مجله هم به نظر گروه بستگى 
دارد. ما پيشــنهاد مى كنيم تعداد صفحه ها را در آغاز كم در نظر بگيريد و 

اگر الزم شد، در شماره هاى بعدى افزايش دهيد.
تعيين محتوا: نوشــته هايى را كه قرار اســت در مجله بياوريد، مشــخص 
كنيد. براى آسان تر شدن اين كار، يك مجله كوچك درست كنيد و روى هر 
صفحه مطلب مربوط به آن صفحه و نام نويســنده را بنويسيد. سعى كنيد 
مطالب را طورى ســفارش دهيد كه تنوع مطالب و نويســنده ها حفظ شود. 
مثًال طورى نشود كه پنج صفحه را يك نفر بنويسد و از يك نويسنده هيچ 

مطلبى نيايد. 
يا طورى نشــود كه پنج تا داستان بياوريم و مطالب مربوط به معرفى كتاب 
را كامًال حذف كنيم. با كشــيدن يك جدول ســاده، زمان انتشار مجله، نام 
تهيــه كننده ها، مهلت تحويل هر مطلب، زمان تصويرگرى و صفحه آرايى را 

مشخص كنيد.
اين جدول به اعضاى گروه كمك مى كند تا بدانند براى انجام دادن كارشان 

چقدر وقت دارند. 
چند سفارش مهم در توليد مجله

1. نام مجله را با خط خوش يا طراحى شده بر روى جلد بنويسيد، طورى كه 
هم زيبا باشد، هم خوانا.

2. مى توانيد مجله را در بوفه مدرسه، كتابخانه يا حياط مدرسه بفروشيد. 
3. مشــخصات همــكاران و نوع مســئوليت افراد را در مجله بنويســيد تا 

دانش آموزان با آن ها آشنا شوند. 
4. اگر هنگام كار مشــكلى پيش آمد، از مســئوالن مدرسه يا آموزگارتان 

كمك بگيريد. 
5. با مطالب جذاب، تبليغ مناسب و حتى هديه هاى 

جالب، خوانندگان مجله را افزايش دهيد. 
6. اگر مســابقه اى در مجلــه برگزار مى كنيد و 
قول جايــزه به برندگان مى دهيــد، به قولتان 

عمل كنيد. 
7. اگــر از نوشــته يا تصوير كتابــى يا مجله اى 

اســتفاده كرديــد، نام آن كتــاب يا مجله 
را بنويســيد. بــا ايــن كار هــم 

امانت دارى مى كنيم و هم منابع 
را به دانش آمــوزان عالقه مند 

براى مطالعه معرفى مى كنيم. 
*مجلــه بــا دســتگاه فتوكپــى يا 
روش هاى ديگر به تعداد مورد 

نياز منتشر  مى شود.
*مجله آماده فروش است.

محمد عزيزى نسيم

ــا تا به حال فكــر كرده اى كه براى چــه كارهايى از  شــاپره: آي
مواد سوختنى استفاده مى كنيم؟ اگر نمى دانى از بزرگتر ها 

بپرس و به اطراف خودت دقت كن. 
ســپس بنويس انســان از ماده ســوختنى چه اســتفاده هايى 
مى كند؟ پاســخ هايى را كه يافته اى با هم كالسى هايت در 
ميان بگذار. ســپس از آن ها بپــرس چه اطالعات ديگرى به 

دست آورده اند.
ــرژى از آن اســتفاده  ــد ان ــراى تولي ــه مــواد ســوختنى كه ب ب
مى كنيم، ســوخت مى گويند. در گذشته، چوب مهمترين 

سوخت براى انسان بود. 
ــا كــم كــم، اســتفاده ى بيــش از حد از  ام

چــوب درختان، باعــث از بين 
شد.  جنگل ها  رفتن 

ولى با پيشــرفت زندگى هرروز به ســوخت بيشــترى نياز 
بود. در نتيجه انســان به فكر اســتفاده از يك ماده سوختنى 

ديگر افتاد.
ــدا كردند كه هم   دانشــمندان ماده اى به نام زغال ســنگ پي

سوخت خوبى بود و هم در جاهاى زيادى پيدا مى شد. 
از مدت هاى زيادى زغال ســنگ براى گــرم كردن خانه ها و 
ــن قطارها و كشــتى هاى بارى و  محل هــاى كار و راه انداخت
مسافرى استفاده مى شد. استفاده از زغال سنگ ادامه داشت 

تا اين كه.. .
به نظر تو آيا هنوز هم از زغال سنگ استفاده مى شود؟

 آيا مى دانى كه امروزه، از چه سوخت هاى 
ديگرى استفاده مى كنيم؟

ــا كــم كــم، اســتفاده ى بيــش از حد ازززز ز  ام
يبيبيننننننننننن نننن ن  چــوب درختان، باعــث از 

شد. .  جنگل ها  رفتن 

يييييآيا مى دانى كه امروزه، از چه سوخت هاى   
ديگرى استفاده مى كنيم؟

چيزهايى كه بايد درباره شلوارت بدانى

ببين و 
ايرانگردىبپوش

پزشكان جنگل
ب و حتى هديه هاى 

يش دهيد. 
گزار مى كنيد و 
يــد، به قولتان 

تابــى يا مجله اى 
ب يا مجله 

ـم 
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سوخت دیروز  سوخت امروز

رفتگـــر 
شاپره: صبح ها كه به مدرسه مى رويم همه جا تميز و مرتب شده است. 

چون شــب ها كه ما خواب هستيم رفتگرها و ماموران شهردارى كوچه ها و خيابان ها را از 
زباله ها پاك مى كنند.  براى داشــتن يك شــهر تميز و دور از بيمارى ها وظيفه  

ماست كه در خيابان آشغال نريزيم و سر ساعت مشخص زباله هايمان را 
داخل كوچه بگذاريم. 

ــان زباله ها را جمع آورى كنند. اگر مشــكلى  تا رفتگر هاى مهرب
پيش بيايد، مثًال جوى آب بگيرد و آب به وسط پياده رو بيايد، يا 

مصالح و زباله در مسير رفت و آمد مردم باشد
با شهردارى (127) تماس مى گيريم تا به اين مشكل 

رسيدگى شود. 
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