
هرکدام از این دایره ها قسمتی 
از شکل باال است. می توانی پیدا 
کنی هر دایره مربوط به کدام 
قسمت از شکل اصلی است؟

زود پیدا می کنی!

پنجاه روز، 
پنجاه شب

روز جشن سده یعنی دهم 
بهمن ماه که شد، جلوی تقویم 

بایست و بشمار : تا نوروز 
چند روز مانده؟ درست است. 
پنجاه روز و پنجاه شب. اگر 
این دو تا پنجاه را با هم جمع 
کنی عدد 100 به دست می 

آید. می گویند یکی از فلسفه 
های جشن سده، همین پنجاه 

روز و شب مانده تا نوروز 
است.

فردوسی در شاهنامه گران 
مایه اش، درباره جشن سده 
داستانی دارد که حتماً آن را 

شنیده ای:
» روزی، روزگاری، هوشنگ 
شاه به همراه یارانش برای 

شکار رفته بودند. که ناگهان به 
مار تنومندی برخورد می کنند. 
هوشنگ شاه سنگ بزرگی را 
به سمت مار پرتاب می کند. 
سنگ به مار نمی خورد اما از 
برخورد آن سنگ با سنگ 
دیگر، جرقه ای درست می 
شود و خارهای اطراف آن 

آتش می گیرند. این روز روز 
پیدایش آتش است. هوشنگ 
شاه این روز را جشن می گیرد 

و آن را سده می نامد.«
امیدوارم جشن سده در شهر 
شما هم به خوبی و بزرگی 
برگزار شود و به شما هم 

در آن جشن حسابی خوش 
بگذرد.
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از نقطه شروع حرکت کن تا راه رسیدن 
به پایان را پیدا کنی. اگر در بین راه به سوالی بر 

را  بده و راهت  خوردی، آن را جواب 
دنبال کن.پیروز باشی.

سرگرمی  

 -7
»بالش« 

سلسله  کدام  پادشاه 
بود؟

الف- ساسانیان 
ب- هخامنشیان 

ج- اشکانیان

سوال از ما، 
جواب از شما

شروع

پایان

 -1
کدام کوه در کشور 

ژاپن قرار دارد؟
الف- کیلیمانجارو 

ب- فوجی  
ج- اورست

2-کدام 
تیم والیبال یک 

زرتشتی  بازیکن 
در اختیار دارد؟

الف- پیکان تهران 
ب- پیشگامان کویر یزد 
4-دیکته ج- باریج اسانس کاشان

کدام کلمه نادرست 
نیست؟

الف- سپاس گذار 
ب- بگذار  

ج- خدمت گذار

تنها   -3
دشمن 

قطبی  خرس 
کدام موجود است ؟

الف- کوسه دریاهای 
آزاد 

ب- گرگ قطبی 
ج- انسان

5-گهنبار 
چهره » همس 

در   » گاه  میدیم  پت 
برگزار  از سال  ماه  کدام 

می شود؟
الف- اسفندماه 
ب- تیرماه  

ج- اردیبهشت ماه

6-آرامگاه 
دکتر حسابی » پدر 
علم فیزیک ایران « 
در کدام شهر است. 
کدام  در  شهر  این 

استان است؟
الف- تفرش- سمنان 
ب- تفرش- مرکزی 

ج- سمنان- مرکزی

 -8
کدام یک از این 

اعداد بر 2و 3 و 5 و 6 
و 9 بخش پذیرند؟

الف- 30  
ب- 90  

ج- 120

1- ب  2- ب  3- ج  4- ب  5- الف
6- ب  7- ج  8- ب  پاسخ
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3 مسابقه  
18 

آدرس : کیلومتر 14 جاده تهران- کرج، موزه خودرو.
این موزه، تنها 40 دستگاه خودرو را به نمایش گذاشته است. تعداد 130 خودرو 

دیگر در هشت سوله این مجموعه قرار دارند و هنوز به نمایش در نیامده اند.
 خودروهای موزه :

یک اتومبیل مرسدس بنز 2500 کوپه، که تنها 6 نمونه از آن در جهان تولید 
شده و در حال حاضر کارخانه بنز آلمان هیچ نمونه ای از آن را ندارد. همینطور 
یک » رولزرویس فانتوم 4 « چشم های همه را به خود جلب می کند. خورویی 
افسانه ای و یکی از کم نظیرترین اتومبیل هایی که از سال 1950 تا 1956 تنها 
18 دستگاه از آن تولید شده است و فقط همین یک نمونه آن ضد گلوله است.

بقیه خودروهای موزه را بهتر است خودتان بروید و ببینید.
این نوشته و نقاشی از سپهر میزانیان، 9 ساله و دانش آموز کالس سوم جمشید 
جم است. او یک روز به موزه خودرورفته و چون حسابی از دیدن این موزه کیف 
کرده، درباره آن یک نوشته و یک نقاشی برای ما فرستاده. راستی شما تازگی 
ها کجا رفته اید؟ چه کتاب جالبی خوانده اید؟ چه فیلم جالبی دیده اید؟ برای ما 

بنویسید تا برای دوستانتان چاپ کنیم.

این یک جدول بامزه از کلمه هایی هست که به فصل زمستان مربوطند. 
شاید معنی بعضی از کلمه ها را ندونی. خوبه از یک لغت نامه انگلیسی کمک 
بگیری و یا از بزرگترها سوال کنی و چند کلمه جدید انگلیسی هم یاد بگیری. 
نمی دانی کدام کلمه را باید کجای جدول بگذاری؟ ) راهنمایی : در این جدول 

فقط یک کلمه 3 حرفی و یک کلمه 9 حرفی وجود دارد!(

HAT
COAT
COLD
SLUSH
SCARF
BOOTS
HOCKEY
SHOVEL

H

این یک مصرع، از یک رباعی، سروده خیام نیشابوری است. آن رباعی را 
کامل کنید و برای ما بنویسید.    » برخیز و مخور غم جهان گذران «

 info@parsnameh.ir :بچه ها جواب هایتان را تا تاریخ 20 بهمن ماه به آدرس الکترونیکی
بفرستید. حتماً در هنگام نوشتن جواب، نام، نام خانوادگی و شماره تلفن، سن و شهرتان را هم 

بنویسید.    مسابقه مخصوص بچه های 7 تا 12 سال است.

و  مادر  روز  دانی  می  آیا   
از  اسفندگان چه روز،  جشن 

چه ماهی است؟

بله                  خیر 

»این سوال را فقط
جواب  خودتان  دل  برای 

بدهید!!«

WINTER
ICICLES
GLACIER
TOBOGGAN
SLIPPERY
SNOWBALL
SNOWFLAKE

با یک موزه جالب آشنا شوید
موزه خودروهای تاریخی تهران

درگوشی با 
بچه ها: 
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 آندیا بلیوان 
 رزیتا رستمی   
 مهسا رستمی   
 آرین قدردان  
 ویدا ورجاوند 
 وستا ورجاوند

 پرنیان بهدین  
 اشکان قدردان
 رایتی بهبودی
 سپهر میزانیان

 ساینا سالمتی
 فریماه فروغی

 پرهام ماوندادی
 رامین رادمند
 مهسا دارابیان
 پرنیان رادمند

 ساینا زندخاوری
 مهتا مالی

 پاسخ مسابقه 17 : امیرکبیر

دوستانمان آرین فالحتی، نوشین فرودی و شیرین فرودی نیز جزو برندگان 
مسابقه 16 بوده اند. اسم آنها از قلم افتاده بود، پوزش می خواهیم.

 همتا خسرویانی
 مهیار بمانی

 بردیا طوفان
 آرمین باستانی
 رامین باستانی

 نیکی رضوان پور
 آرین تیمساری

 آرزو مهری
 آرش خلیلی

 آرین دینیاریان
 آرین باستانی

 پویا باستانی
 فرنام کیانپور
 شایان قبادی

 مهرنام نیکجو
 نگار افشاری
 آیدین کیانی

 کوشا جمشیدی
 ندا نمیری

 پارسا مژگانی

های  برنده 
17 بقه مسا
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  تصویرساز و صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی

   مدیر مسئول : 
اختیاری دکتراسفندیار 

  دبیر گروه کودکان :
فرین میزانیان

 تریتی کاوسی
 کیانا شهریاری
 فروزان ایرجی
 دالرام زندیان
 کیارش نجمی
 آرین فالحتی

 تارا مهرشاهی
 ارشیا فرودی

 موژان هماوندی
 فرامرز بزرگی

 گلشید کیفر
 دادنام خسرویانی

 دنیا خسرویانی
 سپهر خسرویانی

 آندیا خسروی
 نیما باستانی

 شیرین فرودی
 نوشین فرودی

 آتریا مهربد
 آرین مهربد

بار برای خریدن  تو هم ورزشکاری و چند وقت یک  حتماً 
کفش ورزشی به فروشگاه می روی. داشتن یک کفش ورزشی 
مناسب به سالمتی پای تو کمک می کند و به تو این امکان را 
می دهد که راحت تر بدوی و ورزش کنی. وقتی می خواهی 

یک کفش ورزشی بخری به این نکات دقت کن.
1- عصر یا شب برای خریدن کفش ورزشی برو.

ورزشی  جوراب  کفش،  کردن  امتحان  و  خریدن  وقت   -2
بپوش و هیچ وقت بدون جوراب کفش را امتحان نکن و نخر.

3- کفشی برای تو مناسب است که هنگام راه رفتن از پایت 
خارج نشود ) خیلی گشاد نباشد ( و وقتی بند آن را کامالً بسته 
ای بتوانی انگشتان پایت را آزادانه تکان دهی ) خیلی تنگ 

نباشد. (
4- کفشی را انتخاب کن که کف آن ضخامت مناسبی داشته 
باشد. کفشهایی که کف نازکی دارند، از کف پای تو خوب 
قسمت  در  کفش  کف  است  بهتر  کرد.  نخواهند  محافظت 

پاشنه، کمی کلفت تر باشد.
راستی تو بندهای کفش ورزشی ات را چه مدلی می بندی؟ ما 
اینجا دو مدل بامزه برای بستن کفش را به شما پیشنهاد می 

کنیم.

 کیمیا قبادی
 رادمان ایرانی

 مهرگان جمشیدی
 بیتا مالی

 یسنا بهبودی
 نیما رایومند

 نیکنام رایومند
 آرین مالی
 مهیار ایزد

 شهال ستودیان
 بهاره جویبان

 آرمین خسرویانی 
 سامان خادمی کالنتری

 کورش جمشیدی کالنتری
 آنیتا دهنوی یزدی

 یسنا کاویانی کوثر خیزی
 روناک سلطانی پور

 آناهید ولی شریف آباد
  نیکان شهریاری کالنتری

 فریماه فرهمند راد
 ویدا سالمتی شریف آباد

 مهسا دهموبد شریف آبادی

کفشهای ورزشی من

مدل دوم : بند دو رنگ
بند  رنگ  دو  به  مدل  این  برای 
بند  از  اما هر کدام کوتاه تر  کفش 
معمولی احتیاج داری. رنگ اول را از 
سوراخهای باال شروع کن و به روش 
میان  در  سوراخ  یک  اما  ضربدری 
به آخر برسان. بند رنگ دوم را از 
سوراخهای دوم شروع کن و آن را 
هم یک سوراخ در میان تا آخر ادامه 

بده.

مدل اول : بند دو قسمتی
این  با  کفشت  بند  بستن  برای 
هر  برای  کوتاه  بند  دو  به  مدل، 
کفش احتیاج داری. بند اول را تا 
سوراخهای وسط برسان و آن را 
پاپیونی  گره  معمول  حالت  مثل 
بزن حاال بند دومی را شروع کن و 

تا آخرین سوراخها برسان.
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