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رد ساعت  بیست و بیست هفت دقیقه و هفت اثنیه شب    پنجشنبه 29  اسفند،  وارد سال 1393 می شویم.
هب امید سالی  رپ از شادی، سر افرازی و فراوانی 

1393



2

  پارس نامه کودکان - ماهنامه خبری ، پژوهشی ، فرهنگی کودک 

سفره هفت سين (خوان نوروزى)
«سين»ها نمادى از راستگويى ،درستكارى ودادگرى ، رفتار و كردار و گفتار نيك 

، كاميابى و كاميارى ، پرهيزگارى و پارسايى و بخشش هستند.

هفت سين يك سفره دوست داشتنى و زنده و پويا است ولى زرتشتيان به 
پهن كردن خوان نوروزى با نمادهاى امشاسپندان باور دارند.

براى سرگرمى مى توانيد يك بازى جذاب بكنيد!
با خانواده و دوستان خود سفره اى از حرف هاى ديگر الفبا درست كنيد كه هر 

عضو آن نماد يك كار نيك باشد. مثل سفره هفت «پ»

���: زا�ند�ی و فراوانی

�ن�د: ��ق و ��ربانی
��ر: �ندر��ی

��زه: باروری و �وزا�ی

�ماق: آغاز و �روع دوباره

س�ه: �وت و دار�د�ی

سر�ه: پا��ردی  وش��با�ی

���: زا�ند�ی و فراوانی���: زا�ند�ی و فراوانی

�ن�د: ��ق و ��ربانی
��ر: �ندر��ی

��زه: باروری و �وزا�ی

س�ه: �وت و دار�د�یس�ه: �وت و دار�د�یس�ه: �وت و دار�د�یس�ه: �وت و دار�د�ی

�ماق: آغاز و �روع دوباره
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حا�ی ��روز

��� حا�ی ��روز:

اميدواريم سال 1393 سالى پر از 

شادكامى، سالمتى و تندرستى براى 

شما باشد

حاجى فيروز يا حاجى پيروز پيام آور سنتى نوروز است كه در روزهاى نزديك به نوروز در كوچه ها 
و خيابان هاى ايران ديده مى شود.

حاجى فيروز مردى است الغراندام با چهره سياه كرده و لباسى به رنگ قرمز همراه با كاله دوكى شكل 
قرمز كه دايره و دنبكى به دست مى گيرد، به خيابان مى آيد و با شيرين كارى و خواندن شعرهاى ضربى 

به رقص مى پردازد. مردم از هر سنى دور او جمع مى شوند و همراه با او شادى مى كنند. 

حاجى فيروزه،
سالى يه روزه،
همه مى دونن،
منم مى دونم،
عيد نوروزه.

ارباب خودم ساماال عليكم،
ارباب خودم سر تو باال كن،
ارباب خودم منو نيگا كن،

ارباب خودم لطفى به ما كن.
ارباب خودم بزبز قندى،

ارباب خودم چرا نمى خندى؟

بشكن بشكنه بشكن،
من نمى شكنم بشكن،

اينجا بشكنم يار گله داره،
اونجا بشكنم يار گله داره!

اين سياه بيچاره چقد 
حوصله داره.

ارباب خودم ساماال عليكم،ارباب خودم ساماال عليكم،
ارباب خودم سر تو باال كن،ارباب خودم سر تو باال كن،
ارباب خودم منو نيگا كن،ارباب خودم منو نيگا كن،
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پارس نامه كودكان
شماره 44     سال چهارم   اسفند 1392

   مدير مسئول :

 دكتراسفنديار اختيارى  

   زير نظر شوراى سردبيرى

پاسخ سرگرمى هاى شماره گذشته

از عدد 001 تا 254 را به ترتيب با خط هاى صاف به هم وصل كنيد و از ساير 
اعداد صرف نظر كنيد. اسم حيوانى كه از اين شكل حاصل مى شود چيست؟

پاسخ چيستان ها: گاز، كليد برق، قشم، حرف «ش»، حرف «ر»


