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پوروشسب

آراستی

هووی

تریتی

ا و ر و تد نر

درخت
خانوادگی شما چه
شکلی است؟

دست به کار شوید و درخت
زندگی تان را بکشید.

حتی

می توانید از

عکس های خانوادگی

و تکه های چوب یک

درخت خانوادگی قشنگ

بسازید .خیلی خوب است که از زندگی خود و از
گذشته تان ،باخبر باشید و اعضای فامیل تان
را بشناسید .ببینید تا چند نسل قبلتان را
می توانید پیدا کنید.

مید یو ما ه

خورشید چهر

ایسدواستر

پورچیستا

فرنی

درخت خانوادگی
اشوزرتشت
این

درخت زندگی اشوزرتشت

است .نام خاندان اشوزرتشت «اسپنتمان»

است .اشوزرتشت ،همسرش هووی و پسرعمویش

«میدیوماه» سه یار هم سخن و هم کار بودند که توانستند

اندیشه پویای اهورایی را گسترش بدهند .اشوزرتشت

در سی سالگی ،در روز خورداد از ماه فروردین (ششم
فروردین ماه) به پیغمبری برگزیده شد و در 30
سالگی دین خود را بر همه مردم آشکار کرد .خیر
ایزد و دی ماه (پنجم دی) روز درگذشت
اشوزرتشت است.

کورش پادشاه بزرگ ایران ،با خیلی از مردم پیمان دوستی و آشتی بسته بود .مردم «بابل» به کورش گفتند که پادشاه بابل
به آنها ظلم و ستم زیادی می کند .کورش تصمیم گرفت که پادشاهی بابل را از آن خود کند و مردم آنجا را از ستم نجات دهد.
اما بابل سرزمینی بزرگ با دیوارهای بلند و شکست ناپذیر بود .لشکر کورش اطراف شهر را تصرف کرد و منتظر ماند تا سپاهیان
بابل مجبور شوند به خاطر آوردن غذا دروازه های شهر را باز کنند  ،اما در بابل غذا و آذوقه برای سال ها ذخیره بود و بابلی ها نیازی
به خارج شدن از شهر نداشتند .رودخانه بزرگی از خارج شهر وارد بابل می شد .کورش هوشیار و دانشمند
فهمید که تنها راه وارد شدن به بابل این رودخانه است .به سربازانش دستور داد که کمی دورتر از شهر
یک راه انحرافی برای رودخانه بسازند .شبی که در بابل جشنی بزرگ بر پا بود و همه مشغول جشن
بودند ،کورش دستور داد تا آب رودخانه را به راه جدید منحرف کنند .در بستر رودخانه که اکنون
خالی شده بود و در زیر دیوار شهر راه بزرگی ایجاد شد ،لشکریان کورش وارد
شهر شدند و بدون خونریزی و جنگ شهر را به دست
آوردند.
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صبحانه خوشمزه برای صبح آدینه
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داستان کورش بزرگ
درگوشی با
بچهها:

 -1شما به هشت تکه نان تست احتیاج
دارید ،وسط چهار نان را به کمک یک

لیوان سوراخ کنید.

 -2روی چهار نان دیگر کره بمالید،
از سمت کره دار آنها را در سینی فر
بگذارید و روی هر نان یک پنیر ورقه ای

قرار دهید.

 -3نان های سوراخ دار را روی نان های

پنیردار قرار دهید و داخل هر سوراخ یک
تخم مرغ بشکنید.

 -4سینی را به کمک بزرگترتان داخل فر
بگذارید که از قبل با حرارت  200درجه

 -5پانزده دقیقه صبر کنید تا پنیر آب

شود و تخم مرغ ببندد.

 -6می توانید به کمک فلفل سبز ،گوجه،

پیازچه و تکه نانی که از سوراخ وسط نان به
دست آمده ،یک خرگوش بامزه روی تخم

مرغ درست کنید.

روشن شده است.

«این سوال را فقط
برای دل خودتان جواب
بدهید!!»
آیا تاریخ تولد مادر
و پدرت را می دانی و
زادروزشان را به آنها تبریک
می گویی؟
خیر
بله

آیا می دانید؟

در سیاره تیر یا عطارد،
یک روز ،از یک سال
طوالنی تر است ،فکر می
کنید چه جوری این اتفاق
می افتد؟
وزن یک ابر ممکن است
تا  500هزار کیلوگرم
برسد؟

سرگرمی

سالن عروسی

لوستر فروشی

بیمارستان

باشگاه

ورزشی

کارتون ببین؛اما با دقت!

کارتون موش سرآشپز یا همان « راتاتوی » را دیده ای؟ آیا
می دانی داستان این کارتون در کدام شهر اتفاق افتاده؟
این شهر در کدام کشورقرار دارد؟ مهم ترین اثر تاریخی

آن شهر چیست؟ دوست عزیزم ،سعی کن ،وقت دیدن سی

دی رو کارتون فقط نگاه نکنی ،بلکه دقیق باشی و اطالعات

مختلفی از آن کارتون به دست بیاوری .حاال دست به کار
شو و این نقاشی را که از کارتون « موش سرآشپز» است،
زیبا رنگ کن.

انارام :روشنی بی پایان
مهر :محبت و مهربانی
رشن :دادگری

امرداد :بی مرگی
ورهرام :پیروزی
زامیاد :زمین
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زنگ
نقاشی

نام ها:
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در این شهر زیبا بعضی از مغازه ها و محل ها نام ندارند .شما به
صاحب های این مکان ها کمک کنید که با توجه به معنی کلمه های
زیر ،نام های خوبی را برای محل های کارشان انتخاب کنند.
باشگاه ورزشی -سالن عروسی -لوستر فروشی -بیمارستان

من بابا رو دوست دارم

برای بابا یک کارت درست کنید .به او هدیه بدهید و بگویید که خیلی دوستش
دارید .کارت را اینجوری درست کنید.

2

حاال با یک سوزن پرگار،
قلم ریز یا خودکاری که
نمی نویسد شکلی را که
دوست دارید از روی مداد
شمعی ها خراش بدهید.
مثال این شکلی.
حتما روی کارتی که با تکنیک
خراش درست کرده اید،
بنویسید «بابای خوبم،

1

روی این مربع
رنگی را با مداد
شمعی سیاه کامال
بپوشانید

خیلی دوستت دارم»
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مسابقه
17
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برنده های
مسا بقه 1 6

این شخص ،اولین آموزشگاه امروزی ایران
به نام «دارالفنون» را تاسیس کرد 18 .دی ماه
سال روز درگذشت اوست .نام او چیست؟

بچه ها جواب هایتان را تا تاریخ  20دی ماه به
آدرس الکترونیکی:
 info@parsnameh.irبفرستید.
حتماً در هنگام نوشتن جواب ،نام ،نام خانوادگی
و شماره تلفن ،سن و شهرتان را هم بنویسید.
این مسابقه مخصوص بچه های  7تا  12سال
است.

مهسا دارابیان
آرمین باستانی
پرنیان رادمند
رامین باستانی
مهرنگار موبد
مهسا دهموبد شریف آبادی
آندیا بلیوان
مهرنوش موبد
نیکی رضوان پور
رزیتا رستمی
روناک سلطانی پور آرین تیمساری
مهسا رستمی
پارسا مژگانی
آرزو مهری
آرین قدردان
ساینا زندخاوری
فریماه فرهمند راد
ویدا ورجاوند
ماهان خرمزاد
آرش خلیلی
وستا ورجاوند
آنیتا دهنوی یزدی آیدا شهروان
پرنیان بهدین
آرمین خسرویانی بهشاد بزرگ چمی
آرین دینیاریان
مهتا مالی
صدف یزه میدی
اشکان قدردان
همتا خسرویانی
کوشا شهریاری
رایتی بهبودی
پورچیستا سعادت نیکان شهریاری کالنتری
سپهر میزانیان
مهیار بمانی
یسنا کاویانی کوثرخیزی
ساینا سالمتی
بردیا طوفان
آرین باستانی
فریماه فروغی
پرهام ماوندادی نیلوفر هرمزی
پریماه یکتایی
سروش گنجی
آرمیتی آذرکیوان
رامین رادمند

پاسخ مسابقه  : 16دین دبیره

ما نمی خواهیم تنها باشیم
لطفاً به ما کمک کنید تا پارسنامه کودکان قشنگ تر
و جالب تر شود .برای ما نوشته ،ایده های سرگرمی،
مطلب های جالب و  ...بفرستید تا ما از آنها در
پارسنامه کودکان استفاده کنیم .دقت کنید :پارسنامه
کودکان در انتخاب نوشته ها آزاد است و لزوماً تمام
مطالب ارسالی در پارسنامه بکار برده نمی شود.
مطالب خود را به آدرس تهران -بهارستان -مجلس
شورای اسالمی -دکتر اسفندیار اختیاری و یا به پست
الکترونیک پارسنامه بفرستید .منتظریم.
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مدیر مسئول :
دکتراسفندیار اختیاری
دبیر گروه کودکان :
فرین میزانیان
تصویرساز و صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی

