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امسال جشنواره نارکی باالخره قراره برگزار بشه.
مدارکتون رو بفرستید تا جایزه بگیرید.

بچه ها! بچه ها!
یه خبر
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تخت جمشید

نام تخت جمشید در زمان ساخت »پارسه« به معنای 
»شهر پارسیان« بود. یونانیان آن را پرسپولیس ) به یونانی یعنی »پارسه 
شهر« ( خوانده اند. در فارسی معاصر این بنا را تخت جمشید یا قصر شاهی 

جمشید پادشاه اسطوره ای ایران نامیده اند.

یکی از هنرهای معماری در تخت جمشید این است که 

نسبت ارتفاع سردرها به عرض آنها و نیز نسبت ارتفاع ستونها به فاصله 

بین دو ستون برابر نسبت طالیی است!

آیا میدانستی اسکندر در آتش سوزی تخت جمشید 

ناخواسته باعث شد لوح های گل خام که به آسانی از بین می رفتند 

پخته و ماندگار شوند؟

در اواخر سال 1312 بر اثر خاکبرداری در شمال غربی صفه تخت 
جمشید حدود 40 هزار لوحه گلی به دست آمد که معلوم شد این الواح اسناد ساخت 

قصرهای تخت جمشید هستند که ثابت می کنند که به تمام کارگران این قصرها دستمزد و حتی 
مزایای بیمه می دادند و در ساخت آن از معماران و هنرمندان از ملتهای مختلف مثل مصری و 

یونانی هم استفاده شده است!

نسبت طالیی هنگامی است که 

نسبت بخش بزرگتر به بخش کوچکتر برابر با 

نسبت کل به بخش بزرگتر باشد!

اعداد جالب تخت جمشید

هی! میدونی »ق.م« یعنی چی؟

:  »قبل از میالد مسیح«
یعنی

یه خبر خوب!
شماره بعدی همه قسمت های تخت 

جمشید را  روی نقشه می بینیم!
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قصه دوچرخه پیر

مرا از یک کارخانه به این فروشگاه بزرگ آوردند. من 
کنار بقیه اسباب بازیها بودم. هر روز بچه های زیادی 
کنارمن می آمدند و دلشان میخواست سوار من شوند.
آن روز مردم زیادی در فروشگاه بودند و من منتظر 

بودم تا یکی از آنها مرا به خانه اش ببرد. خالصه 
پیرمردی به سمت من آمد و پولی به فروشنده داد و 
مرا با احتیاط در صندوق عقب ماشینش گذاشت و به 

خانه نوه اش برد ...

پسرک وقتی مرا در کنار پدربزرگش دید خیلی 
خوشحال شد و سوار من شد. من از اینکه پسرک این 

قدر از دیدن من خوشحال شده بود شاد بودم!
من و پسرک با هم روزهای خوبی داشتیم. من او را به 
مدرسه می بردم و با هم بر می گشتیم. با هم حتی به 

پارک هم می رفتیم! 
ولی زمان خیلی زود گذشت. پسرک بزرگ شد و من 

کهنه و فرسوده ....

دیگر مثل قبل سرحال نبودم. چرخ هایم فرسوده 
شده بود. دسته فرمان هم کنده شده بود و پسرک هم 
آن قدر بزرگ شده بود که دیگر نمی توانست سوار 

من شود.
یک روز پسرک با یک دوچرخه نو به خانه آمد. آن 

شب مرا در کنار در و کنار بقیه زباله ها گذاشتند.
از اینکه کنار زباله های بدبو بودم خیلی ناراحت بودم. 
کاش هیچ وقت مرا در کارخانه درست نکرده بودند.
شب ماموران شهرداری من را همراه بقیه زباله ها 

بردند ...
در یک محل من و بقیه مواد پالستیکی و فلزی و چوبی 

را از بقیه مواد جدا کردند.
قسمتهای پالستیکی و فلزی من را جدا کردند. ما را به 
یک کارخانه بزرگ بردند و ما را شستند و بعد وارد 
یک جای خیلی داغ شدیم که از گرما بیهوش شدیم.
وقتی چشمانم را باز کردم قیافه ام تغییر کرده بود و 

در دست پسرکی بودم. داخلم را از آب پر کرده بود و 
گل ها را آب می داد.

بله. من یک آبپاش زیبا شده بودم و تازه معنای 
بازیافت زباله را فهمیده بودم!
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خالقیت و هنر

پارس نامه کودکان
شامره 37     سال چهارم   امرداد 1392

   مدیر مسئول :

 دکرتاسفندیار اختیاری  

   زیر نظر شورای رسدبیری

سالم بچه ها ، خوبید؟ همه چی خوبه؟ امروز میخوایم یه کار باحال بکنیم که هم کم هزینه است هم بهتون کمک میکنه تا واسه تولد خودتون، مامانتون، 
باباتون یا خواهر یا برادرتون خونه رو تزئین کنید. دوست دارید این کار رو بکنید؟ خب پس شروع میکنیم:

مواد مورد نیاز:

1-کاغذ کشي یا کاغذ زرورق
2-قیچي

3-وسایل رنگ آمیزي
4-چسب مایع یا منگنه

طرزساخت:
با کاغذ کشي مربع هایي به اندازه 10 تا 15 سانتیمتر ببرید. هر چه تعداد این مربع ها بیشتر باشد نوار تزئیني شما 

بلندتر مي شود.

گوشه باالئي مربع رابه گوشه مقابل مربع تا کنیدتا یک مثلث مثل شکل روبرو درست شود

گوشه سمت راست مثلث را به سمت گوشه سمت چپ تا کنیدتامثلث کوچکتر به مثل شکل درست شود.

به کمک قیچي برشهائي روي مثلث مانند شکل ایجاد کنید.

 در اینجا باید به چند نکته توجه کنید:
اول، گوشه اي از مثلث را باید بعنوان راس انتخاب کنید که در حقیقت مرکز کاغذ است یعني گوشه اي که از همه طرف بسته است. در غیر این 

صورت اصال نوار تزئیني شما درست نمیشود
دوم، برشهائي که روي کاغذ ایجاد مي کنید یک درمیان است،یعني یکی ازراست به چپ ودیگري از چپ به راست است

سوم ،هنگام برش زدن دقت کنید که برشها را تا نزدیکي به انتهاي انجام دهید ولي تا آخر آنرا نبرید وگرنه پاره مي 
شود

حاال با دقت کاغذ برش خورده و تاشده را باز کنید تا پاره نشود . شکلي که بعد از باز شدن کاغذ مي بینید شکلي است 
مربع با چنین برش هائي که در شکل نشان داده شده است.

 براي درست کردن نوار تزئیني باید مربع هاي دیگري را به همین روش آماده کنید
سپس دو مربع را روي هم قرار دهید و چهارگوشه ي آنها را با چسب یا منگنه با هم بچسبانید و بعد که چسب خشک 

شد از دو طرف آن را بکشید . با درست کردن تعداد زیادي از اینها مي توانید یک رشته بلند  تزئیني درست کنید
پیشنهاد: براي اینکه نوار شما بهتر کش بیاید در مرحله برش زدن کاغذ به این نکته توجه کنید، هر چه برشها نزدیکتر به هم باشد و برشتان را تا لبه 

کار بلندتر انجام دهید، کاغذتان بیشتر کش خواهد آمد . 
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