
این ماه شهریور هم از آن ماه های عجیب و غریب است. نمی دانیم خوشحال باشیم یا ناراحت؟! از یک طرف نزدیک 
می شویم به آخر تعطیالت. دیگر دوران بیدار ماندن شب ها تا دیروقت و صبح ها تا کله ظهر خوابیدن کم کم تمام می 
شود و بیکاری ها و تلویزیون دیدن ها و کامپیوتر و سفر و خالصه هزار جور تفریح دیگر به آخر می رسد و همه اینها 
اما از یک طرف بفهمی نفهمی کمی هم خوشحالیم. یک جورایی تعطیالت هم حوصله مان را سر  ناراحتی است.  باعث 
برده و بدمان نمی آید سری به دوستان و مدرسه و کتاب و دفتر بزنیم. شهریور، ماه خریدن کیف و کفش مدرسه و 
دفتر و مداد و خودکار هم هست. راستی یادتان نرود: کیفی که می خرید سبک باشد تا پشت و کمرتان را اذیت نکند 

و تا جایی که می توانید دفترهایی بخرید که سبک باشند و وزن کیفتان را خیلی زیاد نکنند.

» به کمک این توضیحات جدول شهریور 
ماه را حل کنید. «

1- اولین نام از صد و یک نام خداوند
2- نام یکی از دختران اشوزرتشت

3- بعد از شهریور می آید
4- دومین روز پنجه

5- کردارنیک
6- سرودهای آسمانی اشوزرتشت
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جاکلیدی چراغ دار
بیایید با هم یک جا کلیدی درست کنیم. یک جا کلیدی کوچک اما پرفایده. ما برای ساختن 
این جاکلیدی به جز یک LED و یک باتری کوچک الزم نیست چیزی بخریم و می توانیم با 

بازیافت مواد این جاکلیدی را بسازیم. همراه ما باشید و دست به کار شوید.

وسایل الزم :
مقوای  از  توانید  )می  مقوا  ورقه  یک    
ها  دورانداختنی  بقیه  یا  لباسشویی  پودر 

استفاده کنید(.
  دو ورقه پالستیکی )می توانید از پالستیک 
قوطی های خالی شیر، پنیر و ... استفاده کنید. 
ورقه های پالستیکی و مقوا باید به اندازه7 

سانتی متر در 14 سانتی متر باشند.(
  یک المپ LED 3 ولت

  یک باتری دکمه ای 3 ولت
  چسب نواری

  کاغذ رنگی، کاغذ کادو یا کاغذ آلمینیوم
  دستگاه سوراخ کن

  یک حلقه جاکلیدی قدیمی

ورقه  دو  چپ،  سمت  شکل  شبیه   -1
را روی هم قرار دهید. شکل یک  پالستیکی 
ماهی را روی آن طراحی کنید و اطراف آن را 
برش دهید تا دو ورقه پالستیکی برش خورده 
به شکل ماهی داشته باشید. شیارهای کوچکی 
در ناحیه دهان، باله ها و دم ماهی ایجاد کنید.

مقوا  ورقه  سراغ  به  حاال   -2
مقوا  برای  را  عمل  همان  و  بروید. 

مقوایی  ماهی  یک  تا  دهید  انجام 
ماهی  جلویی  قسمت  در  شود.  درست 

ایجاد  سوراخی  چشم(  ناحیه  در  )تقریباً 
مناسب  باتری  گرفتن  قرار  برای  که  کنید 

قرار  برای  شیاری  هم  دهان  ناحیه  در  باشد. 
گرفتن المپ LED ایجاد کنید.

 LED 3- باتری را داخل سوراخ و المپ
میله  دهید.  قرار  دهان  قسمت  شیار  در  را 
باتری  مثبت  قطب  بر روی  را  بلندتر المپ 
قرار داده، بچسبانید. میله کوتاهتر را کمی 
انحنا دهید بطوریکه در حالت عادی با قطب 

منفی باتری تماس نداشته باشد.

4- ماهی های پالستیکی تان را به کمک 
کاغذ رنگی یا کاغذ آلمینیوم تزیین کنید. 
باتری قرار  ناحیه چشم ماهی که روی  در 
می گیرد، شکل چشم ماهی را نقاشی کنید.

دو  را  شده  تزیین  پالستیکی  های  ماهی   -5
طرف ماهی مقوایی قرار دهید. هر سه ماهی را 
به کمک کشهای پالستیکی در ناحیه شیارهای 
باله و دم، محکم کنید. در ناحیه دم یک سوراخ 
کوچک ایجاد کنید و حلقه جاکلیدی را از آن 

عبور دهید.

قسمت چشم،  دادن  فشار  با   -6
المپ روشن می شود. جاکلیدی 

چراغ دار شما آماده شده.

  مرکز سوراخ باتری از 
دهان ماهی باید 25 میلی متر فاصله 

داشته باشد.
  میله کوتاه تر المپ )قطب منفی( را بر روی 

قطب منفی باتری قرار دهید.
پالستیکی  های  کش  که  شوند  می  باعث  شیارها    

سرجایشان باقی بمانند.
می  باعث  المپ  طرف  دو  پالستیکی  های  ماهی    
داخل  و  باشد  تر  محکم  تان  کلیدی  جا  که  شود 

جیبتان خم نشود.
  برای انتخاب LED و باتری مناسب 

الکتریکی  لوازم  فروشنده  از 
کمک بگیرید.
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را  ها  این  باال  در شکل  در ضمن 
هم پیدا کنید.

 1 ماهی که چشمش بسته است.  
جهت  خالف  بر  که  ماهی   1  

دیگران حرکت می کند.
 1ماهی که می خندد. 

3

این یکی بهتره این عکس خوبه

سوژه 
عکاسی تان  

را به گوشه ای 
منتقل کنید

سرگرمی

ما عادت کرده ایم در وقت عکاسی سوژه را در وسط کادر قرار بدهیم 
کنید.  تجربه  را  تغییر  کمی  دهم  می  پیشنهاد  شما  به  بگیریم.  عکس  و 
سوژه را از وسط، به گوشه ای از کادر منتقل کنید. با این روش شما می 
توانید از محیط اطراف سوژه هم عکاسی کنید و با این روش به عکستان 
روح بدهید. اگر دوربینتان روی وضوح یابی خودکار )فوکوس اتوماتیک( 
یابی  در حالت وضوح  زیرا  کنید  این حالت خارج  از  را  آن  تنظیم شده، 
خودکار )فوکوس اتوماتیک( ، دوربین معموالً بر روی تصویر میانی وضوح 

یابی )فوکوس( می کند.

از  یک  هر  شکل  این  در 
ماهی ها به یک گروه رنگی 
تعلق دارند، بگردید و ماهی 
هستند  رنگ  هم  که  هایی 
را سه به سه پیدا کنید. یک 
ماهی باقی می ماند که برای 

هیچ گروهی نیست.

ماهیگیری

مقوا  ورقه  سراغ  به  حاال   -2
مقوا  برای  را  عمل  همان  و  بروید. 

مقوایی  ماهی  یک  تا  دهید  انجام 
ماهی  جلویی  قسمت  در  شود.  درست 

ایجاد  سوراخی  چشم(  ناحیه  در  )تقریباً 
مناسب  باتری  گرفتن  قرار  برای  که  کنید 

قرار  برای  شیاری  هم  دهان  ناحیه  در  باشد. 
گرفتن المپ LED ایجاد کنید.
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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

می تونی زبونتو لوله کنی ؟
همین االن برو جلوی آینه و زبانت را هر چقدر می توانی از دهانت بیرون 
بیاور. زبانت چه شکلی است؟ با زبانت چه کارهایی می توانی بکنی؟ بعضی 
ها می توانند با زبانشان کارهای بامزه بکنند. بعضی ها می توانند زبانشان را 
لوله کنند، آن را مثل یک کاسه گود کنند و یا آن را به دماغشان برسانند. 
امتحان کن و ببین آیا می توانی این کارها را انجام بدهی. زبان پر از ماهیچه 
است و این ماهیچه ها هستند که به زبان کمک می کنند تا حرکت کند 
و کارهای زیادی انجام دهد. لوله کردن زبان و کارهایی مثل آن ژنتیکی 

است. بعضی افراد می توانند آنها را انجام بدهند و بعضی ها هم نه!

اطالعات 
می عمو

این شکل  به  ماشین های مسابقه  ای چرا  هیچ فکر کرده 
طراحی می شوند؟ علت این است، وقتی یک ماشین با سرعت 
زیاد روی جاده حرکت می کند، مقدار زیادی هوا زیر بدنه 
خودرو جمع می شود که سعی می کند ماشین را از زمین بلند 

کند. این وضع برای رانندگی بسیار خطرناک است.
سازندگان خورو قسمت های باله مانندی در جلو و پشت 
خودرو طراحی کرده اند. وقتی ماشین با سرعت زیاد جلو 
می رود هوا به این قسمتها فشار می آورد و ماشین به سطح 
با  جاده فشرده می شود. به این شکل خطرهای رانندگی 

سرعت باال کنترل می شود.
»تراست«  مافوق صوت  میالدی، خودروی  در سال 1997 
با سرعت 1228 کیلومتر در ساعت در صحرای »نوادا« به 

حرکت درآمد و دیوار صوتی را شکست.

یک زبان و این همه کار 
زبان ما خیلی پرکار است. غذاها را می چشد و در دهان 
جابجا می کند و به حرف زدن ما هم کمک می کند. تازه 
زبان ما یک حس خیلی قوی دیگر هم دارد: حس لمس 
کردن. یعنی چه؟ االن توضیح می دهم. اگر ما انگشت 
هایمان را روی وسایل و چیزهای مختلف بکشیم، می 
اند، چه  بفهمیم چه شکلی  و  توانیم آنها را حس کنیم 
اندازه ای دارند، زبر یا نرم اند. زبان بسیار خوب اشیا را 

احساس می کند.
با  را  بشویید. آن  را خوب  ته یک مداد  آزمایش کنید: 
انگشتتان لمس کنید. چه چیزهایی احساس می کنید؟ حاال 
همان جا را که لمس کرده ید در دهانتان بگذارید و آن را 
به کمک زبانتان لمس کنید. آیا احساس نمی کنید که زبان 

شما ته مداد را خیلی بهتر و دقیق تر لمس می کند؟
بچه های خیلی کوچولو برای شناختن چیزهای گوناگون. 
آنها را به دهانشان می برند و با کمک زبان آنها را می 

شناسند.

چرا ماشین های 
مسابقه این شکلی اند؟
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