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زمین به کمک
احتیاج دارد

توجه!
توجه!

اینجا
را بخوانید

به دست خود درختی می نشانـم
کمی تخم چمن بر روی خاکـش
درختم کم کم آرد برگ و بـاری
چمن رویـد در آنجا سبـز و خرم

به پـایـش جوی آبی می کشـانم
بـرای یــادگــاری می فـشـانـم
بسـازد بر سـر خود شاخسـاری
شـود زیـر درختـم سبـزه زاری

بـه تابستــان که گرمـا رو نمایـد
خنک می ســازد آنجا را ز سایـه
به پایش خسته ای بی حال و بی تاب
شـود بیـدار و گویـد ای که اینجا

درختم چتـر خود را می گشـاید
دل هـر رهـگـذر را می ربــایـد
میـان روز گرمی می رود خواب
درختی کاشتی  ،روح تو شاداب

خانه
تکانی
پرماجرا

چند وقت پیش ،تقریباً حوالی ماه آذر بود که یک روز خط کش نگار افتاد پشت تخت اتاقش .تخت سنگین
بود و نگار نمی توانست تخت را یک نفری جا بجا کند .مامان بهش گفت  « :فعالً از یک خط کش دیگر
استفاده کن تا وقت خانه تکانی .آن موقع تختت را جابجا می کنیم که زیرش را تمیز کنیم .تو هم می توانی
خط کشت را برداری ».از آن ماجرا چند ماه گذشت و اسفندماه و وقت خانه تکانی رسید .یک روز آدینه،
مامان و بابا و نگار دست به کار شدند تا اتاق نگار را خانه تکانی کنند .تخت نگار را که کنار کشیدند ،مامان به
نگار گفت  « :بفرما نگار جان ،این هم خط کش تو » .و آن را به دست نگار داد .در همان موقع نگار چشمش به
چیز کوچکی افتاد که روی زمین برق می زد .خم شد و آن را برداشت .لبخندی زد و به مامان گفت  « :بفرما
مامان جون .این هم انگشتر شما که گمش کرده بودید » .مامان خیلی خوشحال شد و اشک در چشمانش
نشست .گفت  « :این انگشتر را ممس خدابیامرز به من داده بود .خیلی خوشحالم که
پیدایش کردی .شب سال نو که روان ممس پیش ما می آید هم خانه را
تمیز می بیند و هم انگشتر را توی دست من و مطمئنم که
خیلی خوشحال می شود».

شماره  -19بهمن 1390

2
پارس نامه کودکان  -ماهنامه خبری  ،پژوهشی  ،فرهنگی کودک

اتاق نگار خانه تکانی

شده است .بگرد و ببین وسایل آن
اتاق بهم ریخته بعد از خانه تکانی
کجا چیده شده؟

سرگرمی

سال  1391سال نهنگ است.
می توانی این تصویر ها را
ببری به سلیقه خودت رنگ
کنی و روی تخم مرغ های
سفره هفت سین بچسبانی.
شکل دست راست هم یک
ایده بامزه برای تزیین تخم
مرغ سفره هفت سین است.

بع

دا

زخ

انه

تک

انی

بازی
و
ریاضی

این یک جدول سودوکوی
شکل ها است.
از  4مستطیل 4 ،مثلث4 ،
دایره و  4مربع استفاده کنید
و آنها را طوری در این خانه
ها بچینید که در هر ردیف،
از هر شکل ،یکی باشد .در
هر مربع صورتی هم ،همه
شکل ها پیدا شود.

لا

قب

تک

مواد الزم:

درگوشی با
بچهها:
«این سوال را فقط برای دل
خودتان جواب بدهید!!»
آیا تا به حال در یک مراسم
گهنبار شرکت کرده ای؟
بله

خیر

کره نرم شده  :دو سوم پیمانه
گردو چرخ شده  :یک پیمانه
شکر ساییده شده  :نصف پیمانه

دستور تهیه:

		
آرد  1:پیمانه
وانیل  1:قاشق چای خوری

اول از همه فر را به کمک یک بزرگتر روی دمای  180درجه
سانتی گراد روشن کنید .کره و شکر را با هم بزنید تا به حالت
کرمی دربیاید .سپس آرد و گردو و وانیل را اضافه کرده و هم
بزنید .خمیر بدست آمده را به شکل توپ های  2سانتی دربیاورید
و با فاصله در سینی فر قرار دهید .شیرینی ها را در فر گذاشته و
بعد از  15دقیقه بیرون بیاورید .شیرینی های گردویی تان آماده
شده .نوش جانتان.
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آشپزی

ماه اسفند شده
و نزدیک سال نو
است .چه خوب است
اگر در خانه شیرینی بپزیم .ما
پختن یک شیرینی گردویی
ساده را به شما یاد می دهیم.
آماده کردنش با شما ،فقط وقتی
می خواهید شیرینی ها را در فر
بگذارید ،حتماً از یک بزرگتر کمک بگیرید.

آزمایش های
علمی

گردنبند یخی بسازید

1

 -1یک لیوان را کامال
از آب پر کنید و یخ را
داخل آن بیندازید.

آنچه الزم داریم:
یک لیوان آب
یک قطعه یخ
مقداری نمک
یک تکه نخ

 -2نخ را به آرامی روی یخ
قرار دهید و به شکلی که در
عکس می بینید ،نگه دارید.

2
 -3از یک نفر خواهش کنید ،در
حالی که یخ با نخ در تماس است
مقداری نمک روی یخ بپاشد.

3

4
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می دانید چرا؟

4

وقتی که نمک روی یخ پاشیده می شود،
باعث می شود که یخ سریع تر ذوب شود.
با حل شدن نمک در آب ،آب اطراف یخ
دوباره یخ می زند و این بار نخ وسط تکه یخ
گیر می افتد.
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برنده های
مسا بقه 1 8
آرین قدردان
ویدا ورجاوند
وستا ورجاوند
پرنیان بهدین
اشکان قدردان
رایتی بهبودی
سپهر میزانیان
پرهام ماوندادی

ساینا زندخاوری
همتا خسرویانی
مهیار بمانی
آرمین باستانی
رامین باستانی
آرزو مهری
آیدین کیانی
ندا نمیری
کیانا شهریاری
فروزان ایرجی
کیارش نجمی

 -4یک دقیقه صبر
کنید ،سپس به آرامی
نخ را از آب خارج
کنید .می بینید که یخ
به نخ وصل شده است.

تارا مهرشاهی
موژان هماوندی
دادنام خسرویانی
دنیا خسرویانی
آندیا خسروی
نیما رایومند
نیکنام رایومند
آنیتا دهنوی یزدی
فریماه فرهمند راد
رومینا نمیری
ماهان خرم زاد

پاسخ مسابقه : 18
برخیز و مخور غم جهان گذران بنشیـن و دمی به شادمانی گذران
در طبـع جهان اگر وفایی بودی نوبت به تو خود نیامدی از دگران
دوستمان آتریا یکتاهی جزو برندگان مسابقه  16و  17بوده .اسم او از قلم
افتاده بود ،پوزش می خواهیم.

نسیم شمسی
نیما استاد
سروش گنجی
خشایار جهانگیری
دالرام آبادانی سرده
مهرنام نیکجو

آتریا یکتاهی
ارشیا ناهید
آتریا مندگاری
آندیا مندگاری
هومان یزدان پرستان
یسنا کاویانی کوثر خیزی

پارس نامه کودکان

شماره 19

سال دوم
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دبیر گروه کودکان :
فرین میزانیان

تصویرساز و صفحه آرا  :شادی عبد شریف آبادی

