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 فرصت طاليي
آموزان است  بستان، فرصتي طاليي براي ما دانشماه تا آخرين

ي  ارس، علم و آگاهي خوود را در بواره  تا پيش از باز شدن مد
و هم هر روز  مسائل مختلف بيشتر كنيم. اگرچه در زمان تحصيل

است  كنيم اما گاهي بهتر در هر ساعت، دانش جديدي كسب مي
نوع آگاهي و علم را خودمان انتخوا  كنويم، بوراي م وال از     

ا، آ  و هووا،  طبيعت، پرندگان، جانوران، زمين، آسمان و فض
دستي و آدا  و رسووم منواطم مختلوف     فرهنگ و هنر، صنايع
 كشورها اطالعات كسب كنيم. كشورمان يا حتي ساير

ويد يا در ر اگر در ماه شهريور همراه خانواده به مسافرت مي    
خوش آ  و هواي اطراف محول   تعطيالت پايان هفته به مناطم
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ي  در بواره ازي و شادي، رويد، سعي كنيد عالوه بر ب سكونت مي
 اطالعاتي هاي مختلف زندگي مردم و موجودات آن منطقه جنبه

آسواني در   توان بوه  از اين اطالعات را نمي كسب كنيد. بعضي
 ها پيدا كرد. كتا 
زيزم! اين پيشنهاد مفيد را يكي از معلموان عزيوز،   دوستان ع    
شنهاد مون  اگر به پي»عطيالت تابستان به ما داد و گفت:از ت پيش

كه اطالعات عمومي خودتان را افزايش  عمل كنيد، عالوه بر اين
هواي جوالبي بوراي     دهيد، در ابتداي سال تحصيلي، حرف مي
 «وستان خود در مدرسه خواهيد داشت.د

 «قاصدك»
 جوجه داشت  كوچولو يه علي
 جوجه داشت  كوچولو يه علي
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 ي زرد و زرنگ خيلي قشنگ يك جوجه
 كرد جيك مي هميشه جيك

 كرد تيك مي م ل ساعت بود و تيك
 كوچولو به جوجه علي

 داد داد و دون مي آ  مي
 داد دونِ فراوون مي

 كرد كرد، بوسش مي نازش مي
 كرد! يك كمي هم لوسش مي

 ي زرد ناقال جوجه
 خورد از آ  و دونه يم
 رفت بيرون از لونه مي
 رفت به باغ ي مييواشك
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 ترسيد از كالغ هيچ نمي
 روز كالغي تا كه يه

 گذشت از اون طرف داشت مي
 رفت؟ كجا مي-
 به سوي دشت-

 كالغه تا جوجه رو ديد
 فوري براش نقشه كشيد

 قار،قارو»گفت: 
 اي! چه نازي! چه جوجه

 «با من مياي به بازي!
 گري، با حيلهكالغه 
 زد گول رو داشت مي جوجه
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 خواست گيرش بياره مي
 با منقار و با چنگول

 كوچولو دويد و دويد علي
 اش فوري رسيد با اون تفنگ چوبي

 تلم تير انداخت تلم
 رو گير انداخت كالغه

 «اسدا... شعباني»
 سوسكه و وروجك خاله

 سوسكه براي خاله
 بازم رسيده مهمون
 مهمون اون يه موشه

 ه موشِ خيلي شيطوني
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 تپل مپل، وروجك
 موشه است داداشِ آقا

 نگاش بكن كجا رفت
 رفت و تو ايوون نشست

 زن داداش»زنه:  داد مي
 غذاي امروزم كو؟
 نون بده و آ  بده
 «پنير بده با گردو

 سوسكه ره خاله زود مي
 آره براش غذا مي

 شه خوره، سير نمي مي
 خواد دوباره غذا مي
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 چه اشتهايي داره
 كه ريزه ميزه است ا اينب

 كار كرد نگاش بكن چي
 ظرف غذا رو شكست

 سوسكه بيچاره خاله
 افتاده تو دردسر
 خدا كنه وروجك
 بره به خونه زودتر

 «نيا شكوه قاسم»
 قهرمانان قهرمانِ

هوا بوا    برداري بودند. آن وزنه گروهي از جوانان شهر در حال
ببينند كودام  خواستند  مي هاي بزرگ و سنگين، كردن سنگ بلند
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جوز   يودني بوود. بوه   ها خيلوي د  ي آن ترند. مسابقه قوي يك
اي از كودكان، نوجوانان، جوانوان و حتوي    بردارها، عده وزنه

جموع   جوا  ها هم براي تماشاي مسابقه، در آنگروهي از پيرمرد
داشت و باالي سرش  بردار، سنگي را برمي شده بودند. هر وزنه

 ران نشان بدهد.برد تا قدرت خودش را به ديگ مي
 ريختند و هنگوام بلنود كوردن    مي بردارها عرق ي وزنه همه    

هوا همگوي قووي و     زدند. آن نفس مي  هاي بزرگ، نفس سنگ
شد كه چوه كسوي از هموه     اما بايد معلوم مي ؛نيرومند بودند

تورين   بزرگ توانست تا پايان مسابقه، مي تر است. اگر كسي قوي
عنووان   بوه  باالي سر ببورد، او  سنگ را از روي زمين بردارد و

 شد. قهرمان معرفي مي
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كردنود كوه    ( از محل مسابقه عبور موي 9ت محمد )حضر    
از آنوان  بردار افتاد. جلوتر رفتنود و   چشمشان به جوانان وزنه

خوواهيم   موي »ها گفتند:  آن «كنيد؟ شما چه كار مي»پرسيدند: 
فرمودنود:   (9پيامبر ) «نيرومندتر است. ببينيم كدام يك از ما

 شود، جلوي ن شما كسي است كه وقتي عصباني مينيرومندتري»
 «خشم و عصبانيتش را بگيرد.

هاي بوزرگ   بردارها ساكت شدند. نگاهي به سنگ ي وزنه همه    
خود افتادند و متوجه شودند   انداختند و به ياد كارهاي هر روز

درست است. مبوارزه بوا خشوم و     ( كامال9ًپيامبر ) كه سخن
تور بوود.    هاي سنگين سوخت  برداشتن وزنه انيت، حتي ازعصب

حاضران در مسابقه فهميدند قهرمان حقيقي، كسي اسوت كوه   
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هواي   م خودش را بگيرد و بلند كوردن سونگ  جلوي خش بتواند
 كند. سنگين، كسي را قهرمان نمي

كه بدني قوي دارند و گوروه   گروهي ؛اند ها دو گروه پهلوان    
اموا رو  قدرتمنودي دارنود.     يسوت ديگر كه بدنشان قووي ن 

كيلويي را راحت  ي دويست اول، شايد يك وزنه هاي گروه پهلوان
باالي سرشان ببرند اما زور آن را ندارند كه جلوي عصبانيتشان 

ترنود   گروه دوم گرچه از نظر بدني ضعيف در مقابل، را بگيرند.
حكايوت  طوفان خشم، قدرت بااليي دارند. در  اما در مبارزه با

ها را هم بوه   ( اين گروه از پهلوان9قهرمانان، پيامبر ) قهرمانِ
 جوانان شهر مدينه معرفي كردند.

گروهي كه هم بدنشان قوي  ؛ها، گروه سومي هم دارند پهلوان    
هاي دنيا هستند.  روحشان. اين گروه، بهترين پهلواناست و هم 
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هوا بودنود.    اي از اين گروه پهلووان  ( نمونه:حضرت علي )
قوي بودند كه در جنگ خندق، عمروبن عبودود،   قدر ايشان آن

ند و در جنوگ خيبور، درِ   ترين پهلوان عر  را شكست داد قوي
 ي خيبر را به تنهايي از جا كندند. بزرگ قلعه

( :داد، امام ) حال، اگر كسي آن حضرت را آزار ميبا اين     
علوي   بخشيدند. حضورت  مي افتادند و او را به فكر انتقام نمي

كردنود و زور   هواي نوادان را تحمول موي     ( توهين آدم:)
 گرفتند. كار مي اي كمك به مردم بهبازويشان را تنها بر

 «غالمرضا حيدري ابهري»
 هواي سرد و پوستين گرم

يك لباس نواز  در حوال    در يك روز سرد زمستاني، معلمي با
كودكان بود. ناگهان سيلي از كوهسوتان جواري    درس دادن به
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و  خوورد  خرسي را آورد. خرس در آ  غوطه ميبا خود  شد و
شد. كودكان وقتي خرس را ديدند، فكر كردند  سرش ديده نمي

سويل پوسوتيني   » از پوست خرس است. به معلم گفتند: پوستيني
 گرم را همراه خود آورده است. فووري داخول آ  برويود و   

سرد بوا پوشويدن آن گورم     پوستين را بگيريد كه در اين هواي
 «شويد. يم
معلم براي گرفتن پوستين، به طرف سيل دويود و داخول آ        

چنگ زد و او را  پريد. وقتي نزديك خرس رسيد، ناگهان خرس
ها  شدند. بچه مي گرفت. خرس و معلم، همراه سيل دور و دورتر

فرياد زدند: ها نيست،  به اين راحتي ينپوست ي ديدند گرفتنوقت
معلم كوه   «بردار يا رهايش كن!ا پوستين ر آقاي معلم! زودتر»
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فرياد زد:  ها بچه توانست از دست خرس خالص شود، رو به نمي
 «كند. نمي اما پوستين مرا رها ؛ام من او را رها كرده»

 «عبدالصالح پاك»
 حوض خوشحال

عصر تابستان بود، هوا گرم بود و حوض توي حياط كالفه شوده  
ها توه  آ  رفتوه و    هيما كس نبود كه با او حرف بزند. بود. هيچ

خيلي گرمشان بود! از آقواي نسويم هوم     حتماً ؛خوابيده بودند
. حوض آرزو كرد كواش آقواي   او حرف بزند خبري نبود كه با

 داد و آ  حووض كموي تكوان    آمد و او را قلقلك مي نسيم مي
وقوت حوال حووض جوا      آن كرد، خورد و شلپ شلوپ مي مي
 آمد. مي
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را بيدار ها  د تا كمي بخوانند و ماهيخبري نبوها هم  از پرنده    
شلوپ  آ  به شلپخيز كنند و و ها كمي جست كنند تا بلكه ماهي
ها توي  آرزو كرد كاش بچه ي حوض سر رفته بود. بيفتد. حوصله
افتواد   ا توپشان از باالي ديوار حياط ميكردند ت كوچه بازي مي

ز اين هواي گورم، ا  اما در ؛آمد وسط حوض و آ  به رقص مي
قدر دلش گرفته بوود   حوض آن هاي كوچه هم خبري نبود. بچه

 خواست گريه كند. كه مي
خانه وارد شد. با صداي  صاحب ناگهان در خانه باز شد و آقاي    
خانوه،   با صداي آقواي صواحب   «م! من اومدم.سال»گفت:  بلند

هواي   خوشحالي آمدند توي حياط. در دسوت  ها با خانم و بچه
 ي گ رد و بوزرگ بوود. آقواي    خانه، دوتا هندوانه آقاي صاحب

توي حوض. آ  حوض بوه   ها را پرت كرد خانه هندوانه صاحب
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شلوپ، تمام  دوباره برگشت توي حوض. صداي شلپ هوا رفت و
 حياط را پر كرد.

ها از خوا  بيودار   ها در آ ، ماهي با صداي افتادن هندوانه    
وض ال هم دويدن. حو شدند و شروع كردند به شنا كردن و دنب

بود توا آقواي    خنديد و منتظر خوشحال بود و با صداي بلند مي
هايش، بوه   را عوض كند و با زن و بچه هايش خانه لباس صاحب

 رفح ها را پاره كنند، هندوانه بخورند و حياط بيايند و هندوانه
 كشيد. آقاي حوض از خوشحالي داشت پر مي بزنند. دل

 «هاشمي سعيدسيد»
 زمين خاطر به

وگووي   رد، ماه بود و مريخ و مشتري. گفوت خورشيد بود و عطا
گوي آنوان پور از   و گفت تاالر ي آسمان داشتند و مهمي درباره
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ار زيواد و  بسي  تابم و گرماي من مي»خورشيد گفت:  ستاره بود.
زمين از »و گفت:  عطارد شكايت كرد «روشنايي فراواني دارم.
 ماه «ا حفظش خواهم كرد.وخت! من از گرمگرماي تو خواهد س

سنجد؟ چگونه شب را حس زمين چگونه زمان را ب»نگران گفت: 
ا زمان را حس كند و شب را دور او خواهم چرخيد ت كند؟ من به

 «ببيند.
د گذاشت ما ماه چه خو  گفت! نور تو نخواه»ها گفتند:  ستاره    

مين ما نيز دور از ز»مريخ و زحل گفتند:  «به ديدار زمين برويم.
موا از پشوت سور     ؛ماند تا بداند جايگاهش آخر نيست خواهيم

مون نيوز   »گفت:  مشتري خنديد و چنين «حفظش خواهيم كرد.
اي است  ند تا بداند كيست و در چه اندازهپشت سر او خواهم ما

 «قدر كوچك. بزرگ ببيند و نه آن قدر خود را نه آن
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هم از حرارت در امان بود،  زمين كه چشم گشود، هم از سرما    
نه خود را بزرگ  ؛ها را يد، هم شب را ديد و هم نور ستارهخورش
 و نه كوچك! ديد

 «عارفه صادقي»
 آيد؟ صداي ما از كجا مي

اي كوه روي گوردن شماسوت،     آمدهقسمت بر    ي صدا جعبه
گويند،  مي «حنجره»شماست. اين جعبه كه به آن ي صداي  جعبه

 در «م م م»تي صدايي م ول  قرار گرفته است. وقدر باالي ناي 
تان را احساس كنيد. وقتوي   توانيد لرزش حنجره آوريد، مي مي

 دهيد، هوا به تارهاي نازكي كه در حنجره نفستان را بيرون مي
كافي باشود، ايون    كند. اگر مقدار هوا قرار دارد، برخورد مي

آينود و صودا توليود     درمي هاي تار به لرزش تارها مانند سيم
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با معنوي تبوديل    هاي ان هم اين صداها را به حرفند. دهكن مي
 كند. مي

ي سكسكه، صداي بسته شدن ناگهاني تارهواي صووت       سكسكه
ي بزرگي وجود دارد  ها ماهيچه داخل حنجره است. در زير شُش

يچه از رود. اگر اين ماه كشيد، باال و پايين مي مي كه وقتي نفس
 كنيد. كنترل خارج شود، سكسكه مي

گويند  كند، مي وقتي غذا در گلوي شما گير مي     ذاغ خفگي با
سخن درست است زيرا غذا  غذا راه خود را گم كرده است. اين

. ناي و مري به كه به مري برود، وارد ناي شده است اين جاي به
 هم نزديك هستند.

 «امير صالحي طالقاني»
 تغييرات دائمي طبيعت
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يز عظويم و  كوه را چما      اندازهاي طبيعت تغيير شكل چشم
دهد اما  كنيم كه هرگز تغيير شكل نمي جامد و مقاومي تصور مي

شوند. باد، باران و سورما   روز دستخوش تغييرات مي ها هر كوه
با ايجواد شويارها و    دهند و ها را فرسايش مي كوه هميشه سطح

دهنود. وقتوي    ها را تغييور موي   شكل آن ها، كندن سطح سنگ
 كند، در همان حوال  فرسايش پيدا مي اي از خشكي زمين قطعه

 آيد. مي در جاي ديگري خشكي جديدي پديد
ها را  مختلف سنگهاي  شكل وي بهعوامل جَ     ها فرسايش سنگ
هوا   هاي سونگ  دهند. آ  در ميان درزها و شكاف فرسايش مي
ها  زدن، سبب متالشي شدن سطح سنگ  كند و پس از يخ نفوذ مي
هوا و   دره ريان يافتن در بسترشان،ها ضمن ج شود. رودخانه مي
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آورنود. در منواطم خشوك و     هاي عميم به وجود مي دره  تنگ
هوا   شوند و با سنگ جا مي جابه گرم، ذرات شن و ماسه همراه باد

سوايند و   ها را مانند يك كاغذ سنباده مي كنند و آن برخورد مي
هوا را بوا خوود     ريوزه  دهند. امواج دريا هم سنگ فرسايش مي

كوبنود و   هواي سواحل موي    ها را بر صخره سنگ آن ند وبر مي
 كنند. متالشي مي

 «وم براي كودكان، ترجمه مجيد عميقالمعارف عل دايره»
 هاي پرندگان شگفتي

برنود.   ر سود موي از وجود پَ پرندگان، تنها جانوراني هستند كه
هوا بودن    اند، قوي نيز هسوتند. آن  كه ظريف پرها با وجود اين
د، موجب كنن دارند، از جانور محافظت مي گه ميپرنده را گرم ن

ي  شوند و در فصل جفتگيري، پرنوده  استتار پرنده در محيط مي
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كنند. عالوه بور   هاي درخشاني تزيين مي ها و نقش رنگ نر را با
ز و پوششي نرم بوراي بودن   اين، پرها بالي گسترده براي پروا

 كنند. ايجاد مي
تور از   تر از تير و مسوتقيم  ريعتوانند س برخي از پرندگان مي    

دهنود.   راحتي تغيير جهت مي بعضي ديگر بهفشنگ پرواز كنند. 
كنند. بويش   ير آ  شنا ميروند و ز برخي نيز در آ  شيرجه مي

هوا در   آن نووع پرنوده وجوود دارد.    622و  از هشت هوزار 
هوا   هوا و اقيوانوس   هاي انبووه و آ   هاي سوزان، جنگل بيابان

 كنند. زندگي مي
ي  تور از هموه   ها بزرگ توانند پرواز كنند. آن ها نمي شترمرغ    

پرندگان هستند و قدشان از انسان نيز بلندتر است. در مقابول،  
ترين  به كوچكيِ سرِ انگشت است و كوچك خوار تقريباً مگس مرغ

تووان   پرنده در جهان است. در حدفاصل اين دو پرنوده، موي  
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ن موجود زنده است و نيز مورغ  تري را كه سريع شاهينِ تيز پرواز
مزرعه را كه يكي از مفيدترين جانوران روي زمين اسوت نوام   

 برد.
هوا و   ز دنيواي مورغ  تور ا  دنياي ساير پرندگان بسيار جالب    

هاي  گرمسيري با بال زشمالي و مرغابيست. شاهين، غاها خروس
ي  سياه مكزيكي، بلبل، پرنده  ر، زاغخوا بلند و قوي، مرغ مگس

 از از انواع جالب پرندگان هستند.ق هند غربي و قره خوار هحشر
مه صديقه ابراهيمي، ها، ترج المعارف شگفتي دايره»

 «مهرزاده مينانژاد
 بگو چيست آن؟

بر عكسش كنيم، تبوديل   آن چيست كه روي سر ماست اما اگر*
 شود؟ مي به فلز
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 ا اگر برتب قرار دارد ام اي است كه داخل درجه آن چه ماده* 
 چشم خواهد بود؟ هاي مفيد براي عكسش كنيم، يكي از سبزي

 شود؟ نمي آن كدام ده است كه يازده* 
 شويم، تر مي شب نزديك روز و نيمه آن چيست كه هرچه به نيم* 

 شود؟ بيشتر مي
 شود؟ آن كدام نُه است كه ده نمي* 
خورد و سر انجام خودش نيوز   آن چيست كه همه چيز را مي* 

 ود؟ر مي از ميان
ترين موردم  و دانشومند  آن كدام واژه است كه با سوادترين* 

 كنند؟ را غلط تلفظ مي دنيا نيز آن
 «ي بعد ها در شماره پاسخ»
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 هاي فلفلي لطيفه
     شخصي به ميهماني رفت، ناهار بورايش خورشوت كورفس

پنير و سوبزي.  آوردند، شام اسفناج و صبحانه روز بعد هم نان و 
كنم چيزي درست  خواهش مي»انه گفت: خ موقع ناهار به صاحب

 «خورم. روم توي باغچه، سبزي مي خودم مي ؛نكنيد
  شويريني بخوور.  »ميهمان كرد و گفت: خسيسي شخصي را» 

خسويس گفوت:    «خيلي ممنون! يكي خووردم. » مهيمان گفت:
 «ولي اشكال نداره، باز هم بخور. ؛دوتا خوردي»
 خيلوي پوول    مون »كردند. اولي:  چهار دروغگو صحبت مي
خوواهم   من مي»دومي:  «خواهم بانك ملي را بخرم. مي؛ دارم

خوواهم شوركت    مون موي  »سوومي:   «شركت بنز را بخورم. 
چهوارمي بوا خونسوردي     «رم.مايكروسافت و سامسونگ را بخ
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ها را بوه   خواهم آن مي فروشم. كدام را به شما نمي هيچ»گفت: 
 «هديه بدهم. خانمم

 ه از گم شدن بترسوم، از پيودا   ك من در كودكي، بيش از آن
كردند، طووري كوتكم    مي زيرا وقتي پيدايم ؛ترسيدم مي شدن
 شدم گوشت چرخ كرده! زدند كه مي مي
 ايستم، خون توي  ام مي هلّقتي روي كچرا و»ي اولي:  ديوانه

ايستم، خون تووي   شود ولي وقتي روي پاهايم مي سرم جمع مي
و  معلووم اسوت   خ: »ي دومي ديوانه «شود؟ پاهايم جمع نمي

 «توخالي نيستند. ات چون پاهايت م ل كله
 هاي مرداد پاسخ چيستان

 آ ، نقطه، شريك، تفنگ، گوزن، قيچي، مورچه.


