درس نهم

متنهایی درباره بهداشت
بهترین رنگها :برخی از مردم گمان میکنند که رنگها تنها برای رنگ آمیزی یا نقاشی کردن یا
تزیین هستند .ولی آیا روزی از خودمان پرسیدهایم« :آیا درمان بیماریها با رنگ ممکن است؟ تأثیر
رنگهای مختلف چیست؟»
برخی از دانشمندان بر این باورند که رنگها بر ما تأثیر دارند .قطعا محبوب ترین رنگها برای چشم،
رنگ طبیعیای است که شب و روز در پیرامون خودمان می بینیم که عبارتند از :رنگ سبز و رنگ آبی
آسمانی سپس رنگ زرد .مانند رنگ بعضی برگهای پاییزی.

اما رنگ سرخ ،وقتی به آن نگاه میکنیم احساس خستگی میکنیم ،برای این که اعصاب را تحریک
میکند .در نتیجه قانون راهنمایی و رانندگی در جاهایی که نیاز به توجه دارد ،مانند عالمتهای
راهنمایی و رانندگی آن را به کار میگیرند؛ اما اتاقهای خواب بهتر است که در آن رنگهای آرام بخش
اعصاب مثل رنگ بنفش به کار گرفته شود.
ویتامین آ :از فواید ویتامین آ افزایش وزن کودکان است .این ویتامین برای چشم مفید است و
خلبانها در جنگ جهانی دوم پیش از آغاز حمالت شبانه میخورند و این ویتامین در گیاهان و
میوههای به رنگ زرد مانند زردآلو ،هویج و پوست پرتغال موجود است.
ویتامین ث :این ویتامین در شیر تازه وجود دارد ،ولی در شیر خشک وجود ندارد و کودکانی که تنها
آن را میخورند بیشتر اوقات برایشان ناتوانی ساقها پیش میآید و این کمبود در تغذیه با خوردن آب
لیمو با آب پرتغال جبران میشود.


خلبانان در جنگ جهانی دوم قبل از شروع حمالت شبانه ویتامین آ میخوردند.


جبران ناتوانی ساقهای کودکان با خوردن برنج ممکن میشود.



رنگ سیاه برترین رنگ آرام بخش اعصاب در اتاق خواب است.
دانشمندان به اینکه رنگها بر ما تأثیر دارد اعتقاد ندارند.
ویتامین سی در شیر تازه گاو وجود دارد.
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یازده تمام

ده و ربع

دوازده تمام

یک و نیم

إشارات المرور
عالمتی برای رانندگا و عابران در راه
حمله به هواپیمای دشمن در شب
بهترین ویژگی شیر
اسم راننده هواپیما
آب میوه

عالئم راهنمایی و رانندگی

غارات لیله

حمالت شبانه

طارِج
تازه

طَیار

خلبان

عَصیر الفاکِهَهِ
عصاره میوه

خض
ـأَ َ
این باغ سبز زیبا است

ـأَز َرق
پرنده آبی روی چوب است.

ـأَصفَر
در انگور زرد ویتامین زیاد است.

ـأَبيَض
اسب سفید کنار ساحل دریا است.

ـأَح َمر
انار قرمز میوه بهشتی است.

ـأَس َود

خرمای سیاه میوه مقوی است.

السا َع ِة الثّا ِم َن ِة لَيا
يف ّ
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ُم َه ِّدئَة
پزشک برای بیمار قرصهای آرام بخش برای معالجه سر دردش نوشت.

اِشب
َِ

برای سالمتیات عصاره لیموه و پرتغال بنوش

ـا َلتَّ َع ِب

هنگامی که به نور قرمز نگاه میکنیم احساس خستگی میکنیم.

اَلْ َج َز َر

همانا هویج برای تقویت چشمها مفید است.

اَلْ ِمش ِم ِش

میوه زردآلو در ابتدای تابستان است.

روز

توانایی نمایش چیزها با خطوط و رنگ هاست.

موزه

جایی برای نگهداشتن آثار تاریخی است.

رنگ آمیزی

رنگی است که در آسمان صاف ظاهر میشود.

راهنما

صفت خوبی برای شیر و میوه است.

تازه

میان بامداد و شب است.

نقاشی

رنگ بخشیدن به چیزی است..
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پارسایی

پارسایی

عدالت نیکو است ،ولی در فرماندهان نیکوتر است و بخشندگی نیکوست ولی در ثروتمندان نیکوتر
است ،پارسایی نیکوست ،ولی در دانشمندان نیکوتر است ،صبر نیکوست ،ولی در فقیران نیکوتر است،
توبه نیکوست ،ولی در جوانان نیکوتر است ،شرم نیکوست ،ولی در زنان نیکوتر است.

هر کس سخنش زیاد شود ،خطایش زیاد میشود و هرکس خطایش زیاد شود ،شرمش کم میشود و
هرکس شرمش کم شود ،پارساییاش کم و هرکس پارساییاش کم شود ،دلش میمیرد و هرکس

قلبش بمیرد وارد جهنم میشود .

