
شب چله یا شب یلدا بلندترین شب سال در نیم کره شمالی زمین است. این شب از غروب آفتاب 
30 آذر )آخرین روز پاییز( شروع می شود و تا طلوع آفتاب در اول ماه دی )نخستین روز زمستان( 

ادامه پیدا می کند. بعد از این شب، طول روزها بیشتر و طول شب ها کمتر می شود.
یلدا یعنی »زایش و زاد روز« و چون بعد از شب یلدا، روزها دوباره طوالنی می شوند به این شب، 

شب زایش مهر یا خورشید می گویند.
ما  قشنگ  ایران  در  هم  هنوز  و  می شده  برگزار  ایران  در  پیش  های سال  از سال  چله  جشن شب 
ادامه دارد. راستی، شب یلدای امسال به تو خوش گذشت؟ یک خاطره خوب از شب یلدای امسالت 

را حتماً در دفترچه خاطراتت بنویس.

» خاطره خوب  شب چله امسال «
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هر مانعی، فرصتی سپس  داد.  قرار  اصلی  جاده  یک  در  را  بزرگی  سنگ  پادشاهی  قدیم،  روزگار  در 
در گوشه ای قایم شد تا ببیند چه کسی آن را از جلوی مسیر بر می دارد. برخی از 
بازرگانان ثروتمند با کالسکه های خود به کنار سنگ رسیدند، آن را دور زدند و به 
راه خود ادامه دادند. بسیاری از آن ها نیز به شاه بد و بیراه گفتند که چرا دستور 

نداده جاده را باز کنند. اّما هیچ یک از آنان کاری به سنگ نداشتند...
بارش را زمین  به نزدیک سنگ رسید.  بار سبزیجات  با  سپس یک مرد روستایی 
گذاشت و شانه اش را زیر سنگ قرار داد و سعی کرد که سنگ را به کنار جاده هل 
دهد. او بعد از زور زدن ها و عرق ریختن های زیاد باالخره موفق شد. هنگامی که 

سراغ بار سبزیجاتش رفت تا آن ها را بر دوش بگیرد و به راهش ادامه 
دهد متوجه شد کیسه ای زیر آن سنگ در زمین فرو رفته است. کیسه را 
باز کرد پر از سکه های طال بود و یادداشتی از جانب شاه که این سکه ها 
مال کسی است که سنگ را از جاده کنار بزند. آن مرد روستایی چیزی 

را می دانست که بسیاری از ما نمی دانیم!

» خوشبخت ترین فرد کسی است که بیش از 
همه سعی کند دیگران را خوشبخت سازد «

 ساالد انار
 با

 گل کلم

انار ویتامین های A و B دارد و 
سبب کاهش فشارخون می شود. همچنین برای 

تقویت اعصاب مفید است. انار به دلیل دارا بودن ماده ای 
مفید به نام گره هانانتین برای پاك سازی جوش های صورت موثر 

است. برای رفع گوشه کردن ناخن، سفت شدن ناخن و جلوگیری از 
شکستن آن از انار پخته شده استفاده می شود. کلم، سبزی معروفی است که 

ویتامین C و امالح معدنی مانند کلسیم، گوگرد، آهک و ید دارد. وجود کلسیم 
منیزیم و فسفر در کلم، ناخن ها را محکم می کند و بسیار موثر است. 

مواد اولیه :
 انار سه عدد   گل کلم یک عدد   سس مایونز سه قاشق غذاخوری  

نمک و فلفل به  آبلیموی تازه و روغن زیتون از هر کدام یک قاشق غذاخوری  
میزان الزم 

طرز تهیه : 
انارها را دانه کرده و با کلم که فقط گل  های آن را جدا کرده اید، مخلوط 

کنید. سپس سس مایونز، روغن زیتون، آبلیمو، نمک و فلفل را 
اضافه کرده و در یخچال بگذارید تا مواد جذب هم شوند. 

برای تزیین آن هم می توانید از برگ ریحون 
و یا نعناع استفاده کنید.

آشپزی 2
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 آیا می دانید که 
جانورانی  تنها  ها  فیل 
به  قادر  که  هستند 

پریدن نیستند.

دانید  می  آیا   
 2/5 ایفل  برج  در  که 
میلیون پیچ به کار رفته 

است.

دانید  می  آیا   
مورچه ها هم شمردن 
بلدند و قدم هایشان را 

می  مسیریابی  برای 
شمارند.

دانید  می  آیا   
دو  عسل  زنبور  که 

معده دارد: یکی برای انبار 
کردن عسل و یکی برای 

خوردن غذا.

 آیا می دانید که 
استخوان  کوچکترین 

گوش  داخل  در  بدن 
است.

دانید  می  آیا   
داوینچی  لئورنادو  که 
قیچی  معروف  نقاش 

را اختراع کرد.

دانید  می  آیا   
که حدود 7 هزار نوع 
دنیا  برنج مختلف در 

وجود دارد.

دانید  می  آیا   
تشنگی  هنگام  در  شتر 

می تواند تا 90 لیتر آب 
را در کمتر از 3 دقیقه 

بنوشد.

 آیا می دانید 
ادیسون 1097  که 
داشته  اختراع 

است .

 آیا می دانید که 
های  بشقاب  تایوان  در 

و  شود  می  درست  گندمی 
غذا،  خوردن  از  بعد  افراد 

نیز  بشقاب هایشان را 
می خورند.

 آیا می دانید 
که زرافه تازه متولد 
قد  متر   2 شده 

دارد.

اطالعات 
می عمو

کرده  غروب  تازه  خورشید 
گاه  اوستای  خواست  می  نگار  و  بود 
هاون را بخواند. دست و رویش را شست و رو 
خواندن  به  شروع  و  ایستاد  اشوزرتشت  عکس  به 
بار دور  نو کردن کشتی آن را چهار  اوستا کرد. وقت 
کمرش چرخاند و سه گره زد و اوستایش را تمام خواند. 
نیایش خود را با اوستای برساد در روز مرداد، گاه هاون و 
ماه آذر به پایان برد. حاال نگار از این که اوستا خوانده بود و 

خداوند را یاد کرده بود، احساس خیلی خوبی داشت.
  دوست خوبم در متن باال 6 اشتباه وجود دارد. آنها 
را پیدا کن و روی یک کاغذ دیگر، متن را با مفهوم 

درست بنویس. 
حاال در این مستطیل تصویری را نقاشی کن که 

به متن مربوط باشد.

» نگار نیایش می  کند «
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   مدیر مسئول : دکتراسفندیار اختیاری  

   زیر نظر شورای سردبیری

  تصویرساز و صفحه آرا : شادی عبد 

شریف آبادی

 تلفکس تهران : 88352153 - 021  

پیام نگار : 09355466415
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افقی :
قفسه   8 در  را  کتاب  می خواهد136  فرشاد   – خوب  مخفف   )1(

بچیند. او در هر قفسه چند کتاب می تواند بگذارد؟  
 )2( یک کتاب کنکور 112 صفحه دارد. اگر پریسا روزی 7 صفحه 
از مسائل آن را حل کند، در چند روز می تواند تمام مسائل کتاب را 

حل کند؟ - پاسخ مثبت  
)3( از عبارت های تقسیم 

)4( پهلوان 
)5( تکرارz حرفی از الفبای فارسی –جمع من– اگر 128 مداد را به 
دسته هایی تقسیم کنیم، میتوان آن را به .... دسته چهل تایی و یک 

دسته هشت تایی تقسیم کرد  
)6( صد و یازده – می خواهیم برای 48 دانش آموز در اردوگاه چادر 

بزنیم ، چند چادر 6 نفره الزم است؟ - تازه و جدید   
خانواده ای  هم  و  جایگاه  و  مقام   – ریزه  سنگ   – خسته  نفس   )7(

)منصوب( است   
 )8( لوازم اضافی – گفتگوی خودمانی – انکار کردن چیزی 

 )9( اگر 32 شکالت را بین 8 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم ، به هر 
نفر چند شکالت می رسد؟ - حاصل عبارت ؟=)6÷270(- )7÷378(   
)10( جواب تقسیم را می گویند و یکی دیگر از عبارت های تقسیم 

است.

سرگرمی

عمودی :
)1( غضب – عضله و از اندام های بدن است   

)2( یکی دیگر از عبارت های تقسیم  
)3( گروهی از مردم که در یک مقطع زمانی به دنیا آمده و زندگی 

می کنند – خانه ای با شکوه مخصوص پادشاهان 
)4( واحد پول مکزیک – راه ناتمام 

)5(  عضوی در بدن حیوانات - موسیقی 
چه  قسمت  خارج   47  ÷  9 تقسیم  در   – ریخته  هم  به  »عهد«    )6(

عددی است؟  
)7(  ظلم – تکرار آن صدای گریه است 

)8( سود – حرفی سوار بر خودش 
متوازی االضالع،  در   – می شود  گفته  زمین  عمیق  به گودی های   )9(

قطرها همدیگر را ... می کنند  
)10( خطاب بی ادبانه – یک قناد برای درست کردن کیک تولد از 
تولد  با 720 تخم مرغ چند کیک  او  استفاده می کند.  6 تخم مرغ 

می تواند درست کند؟

ها  دایره  اون  داخل  که  هایی  با حرف 
هستند باید یک کلمه بسازی. اون کلمه 
رمز جدوله، درباره رمز جدول چه قدر 

اطالعات دارید؟
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