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بنی آدم اعضای یکدیگرند        که در آفرینش ز یک گوهرند
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ماه اردیبهشت یادآور 3شاعر بزرگ ایرانی است.
این چند بیت شعر را بخوان و بگوهر کدام از آنها،سروده کدام یک از این سه شاعر معروف است ؟
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اگر سر به سر تن به کشتن دهیم         از آن به که کشور به دشمن دهیم

در  ماه اردیبهشت،اولین چهره از 
گهنبارهای سال آغاز می شود.

رفتن به گهنبار و گوش دادن به صدای اوس��تا خوب است و 
ما را یاد این می اندازد که سالهاس��ت این صدای قشنگ به 

ما و پیشینیان ما آرامش بخشیده است.

راستی یادت نره......

که در مراس��م گهنبار وقت اوس��تا آرام باشی و 
وقت پذیرایی ،تا جایی که از دستت بر میاد 

به صاحب گهنبار کمک کنی .
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نوار موبیوس

مواد الزم :
برگه سفید بزرگ     خط کش      مداد      قیچی         چسب

* دو نوار بلند ازکاغذ سفید قیچی کنید با عرض 6وطول 50سانتیمتر
* یکی از نوارها را بردارید،دوسر آن را چسب بزنید و حلقه بسازید.

* داخل آن را با یک رنگ و خارج آن را با رنگ دیگر رنگ کنید.
* حال حلقه را از وسط قیچی کنید.

* نتیجه چه خواهد بود؟ دو تا حلقه با عرض مساوی خواهید داشت. داخل 
آن ها یک رنگ و خارج آن ها به رنگ دیگر است. حتما فکر می کنید این 

مسئله از اول روشن است.
* حال نوار دومی را بردارید و آن را نیم تاب بدهید و دو سر آن را به هم 

بچسبانید.
* داخل آن را یک رنگ و خارج آن را رنگی دیگر بزنید. نتیجه چه خواهد 

بود.
* حلقه ای را که ساخته اید از وسط در امتداد نوار قیچی کنید.چه اتفاقی 

خواهد افتاد؟
* بار دیگر حلقه ای را که قیچی کرده اید از وسط در امتداد نوار قیچی 

کنید. دوباره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر باز هم این کار را تکرار کنید چه 
اتفاقی می افتد؟

ن��واری ک��ه نیم ت��اب داده اید و دو س��ر آن را 

چس��بانده اید، نوار موبیوس نام دارد. نام آن از نام ریاضی 

دان آلمانی یعنی آگوس��ت فردینان��د موبیوس که در قرن نوزدهم 
میالدی می زیسته، گرفته شده است.

چیز جالب و ش��گفت انگیز در نوار موبیوس آن اس��ت که این نوار فقط یک 

ط��رف )صورت( و فقط یک ضلع دارد. زمانی که ن��وار را رنگ می کردید، حتمًا 

متوجه شدید که تمام نوار رنگ شد، زیرا نوار فقط یک طرف داشت.

حال برای این که امتحان کنید، فقط یک ضلع دارد، می توانید به روش 

مورچه عمل کنید، یعنی از یک نقطه روی ضلع با انگش��ت شروع 

به حرکت کنید و جلو بروید، خواهید دید که به بلند کردن 

داشت.انگش��تتان از روی ن��وار احتی��اج نخواهید 

؟؟؟؟؟؟؟چیستان؟؟؟؟؟؟

چیستان 1

اولم آخر پلنگه                که زیبا وقت جنگه
دومم آخر شیره              که بر جنگل امیره

سومم میان ببره              چو طوفان و چو ابره
آخرم آخر گریه است        عاقبت مایه خنده است

چیستان 2

شهری که دورش سبز است
 میانش سرخ

 و مردمانش سیاه
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چرا آدم سکسکه می کند؟

آشپزخانه کوچولوها

مواد الزم :
- نخود آبگوشتی: 1 پیمانه

- ماست شیرین: 1/5 پیمانه
- نمک، فلفل و زیره و گشنیز کوبیده: به مقدار الزم

زیاد  یا  چون  کند  می  سکسکه  آدم  وقتها  بعضی 
ما  های  شش  زیر  است.  خورده  غذا  تند  خیلی  یا 
غذا  از  بعد  دیافراگم.  نام  به  است  ای  ماهیچه 
هنگامی که می خواهیم نفس بکشیم، یک دفعه 
که  هوایی  وقت  آن  شود.  می  منقبض  دیافراگم 
حبس شده است در گلوی آدم صدا تولید می کند: 

هع ... هع ... هع... .

یک غذای ساده اما مقوی و خوشمزه با نخود را یاد بگیرید. شما می توانید این غذا را با نخودهای آبگوشت که اضافه آمده 
درست کنید و از مزه آن لذت ببرید.

*طرز تهیه:

همه مواد را با هم مخلوط کنید و نیم 
س��اعت به همان حال��ت بگذارید تا مزه 
مواد به خورد هم ب��رود. بعد از مزه عالی 

آن لذت ببرید.

 نوش جان.
سرگرمی:

پاسخ صحیح سوالهای زیر را پیدا کنید.

سومین چهره گهنبار چه نام دارد؟  -1
الف- میدیوزرم              ب- همس پت میدیم         ج- میدیوشهم                 د- پیته شهم

جشن اسفندگان در تقویم خورشیدی در چه روزی برگزار می شود؟  -2                            
                                           الف- 29 بهمن                        ب- 29 اسفند       ج- 19 فروردین             د- 30 بهمن

کدام جشن ما زرتشتیان یادآوری دلیری آرش کمانگیر است؟  -3
الف- جشن سده                          ب- جشن مهرگان      ج- جشن تیرگان       د- جشن نوروز
در نگاره فروهر دو رشته آویخته نشانه چیست؟  -4                            

                                          الف- اهورا و اهریمن         ب- سپنتامینو و انگره مینو     ج- روز و شب        د- روشنی و تاریکی
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دانستنیهای ایران باستان

کورش بزرگ بسیار جوانمردانه می جنگید. 
او وقتی سرزمینی  را می گرفت با مردم آن 
به مهربانی رفتار می کرد و به عقاید و دین 
آنها احترام می گذاش��ت. کورش همیشه 

سعی می کرد که جلوی خونریزی را بگیرد.

*چه کسی با کشتی پل شناور ساخت؟
خشایارشاه، پادشاه هخامنشی برای حمله به یونان، ارتش فوق العاده عظیمی از 
ملل گوناگون زیر فرمانش فراهم کرد و دستور داد که تعداد بسیار زیادی کشتی را 
در تنگه ها متوقف کنند و به این ترتیب پل هایی شناور ساخت. لشکریان او که 
پشت سرش حرکت می کردند حدود 7 روز از روی این پل ها گذشتند و وارد اروپا 

شدند. در نهایت جنگ به نفع ایرانیان پایان یافت و سپاه یونان درهم شکست.

ید :
 دان

ا می
آی

*آیا ارتش ایران در جنگ ها از شتر هم استفاده می کرد؟
در یکی از جنگهایی که در دوران ارد دوم، پادشاه اشکانی بین ایران و روم در 
گرفت، هزار شتر تیر مورد نیاز سربازان ایران را حمل می کردند. در این جنگ 

رومی ها شکست خوردند.

*ایرانیان باستان چگونه غذا می خوردند؟
می  تخت  یا  صندلی  روی  اشراف  و  درباریان  پادشاهان،  بخصوص  باستان،  ایرانیان 
نشستند و غذا را روی میز یا چهارپایه مخصوصی می خوردند. آنها با ابزارهایی که 
بسیار شبیه قاشق، چنگال و کارد امروزی بود، غذا می خوردند. ایرانیان باستان آلوده 
به  اعراب  ورود  از  دانستند.ایرانیان پس  ناپسند می  را  با مواد غذایی  شدن دست 
ایران، این رسم را کنار گذاشتند و از آن پس، روی زمین و با دست غذا می خوردند.

*بعضی از زنان در دوره هخامنش��ی، چکمه های بس��یار زیبایی به پا 
می کردند که کف آنها با نقوش هنرمندانه ای تزئین می ش��د.به این 
ترتیب هنگامی که چهار زانو می نشس��تند، این نقش های ش��گفت 

انگیز جلب نظر می کرد.

پارس نامه کودکان
شامره  33     سال سوم    فروردین 1392

   مدیر مسئول :

 دکرتاسفندیار اختیاری  

جواب چیستان 1:گربه   و   جواب چیستان 2:هندوانه   زیر نظر شورای رسدبیری


