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زمین،  زیبا و دوست داشتنی است 
آن را زیبا نگه داریم و زیبا رت کنیم

ری از زایندگی  و زمین رب شما پیروز جشن اسفندگان، جشن سپاسدا
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در منظومه شمسی، زمین سّومین سیّاره ای است که به ترتیب فاصله از خورشید قرار گرفته و محل 
زندگی ما انسان ها است.

70 درصد زمین را آب تشکیل می دهد.

زمین در آغاز تنها از هیدروژن و هلیم بود
تکه هایی از ستاره ها بر روی زمین افتاد 
که امکان ادامه زندگی در زمین را فراهم 

نمود. سالیانه حدود 40 هزار تکه از 
ستاره ها بر روی زمین می افتد
ما از ستاره ها تشکیل شده ایم!

به علت زاویه 23 درجه ای گردش زمین، 
در این سیاره چهار فصل وجود دارد.

29 بهمن روز جشن اسفندگان و پاسداری 
از زمین است.

در نگهداری آن بکوشیم!

از بین سیاره هایی که تا به حال شناخته شده است، تنها در زمین هر سه حالت جامد ، مایع و گاز وجود دارد.

11 درصد از سطح زمین دارای پوشش 
گیاهی است

10 درصد از رویه زمین از یخ پوشیده 
شده است

یک پنجم از مساحت زمین را کویرها 
پوشانده اند.

ناهمواری ها

شکل زمین

دما

حقایق ستاره ای

23 درجه29 بهمن

8.5 دقیقه 333000 بار یک روز قاره ها

اتمسفر

آب

جامد مایع گاز

گیاهان

نیتروژن اکسیژن

یخ کویر

جمعیت

زمین از ناهمواری های 
گوناگونی مثل کوه ها و 

دریاها ساخته شده است

دمای هسته زمین از 
دمای سطح خورشید هم 

بیشتر است

8.5 دقیقه مدت زمان مورد 
نیاز برای رسیدن نور خورشید 

به سطح زمین است

خوزشید 333000 بار از 
زمین بزرگتر است

یک روز در زمین 23 
ساعت و 56 دقیقه و 4 

ثانیه است

تا 270 میلیون سال پیش همه 
قاره ها به هم چسبیده بودند و 

یک قاره را  تشکیل می دادند

اتمسفر زمین از 77درصد نیتروژن و 21 درصد اکسیژن تشکیل شده است و گازهای دیگری مانند 
دی اکسید کربن و آرگون هم به میزان کمی در آن وجود دارند

زمین در 
حدود 5 

میلیارد سال 
عمر دارد زمین در حدود 7 میلیارد نفر جمعیت دارد 

که این عدد هر روز رو به افزایش است

5 میلیارد سال
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ری محیط زیست و زمین کمک کنیم؟  با چه کاراهیی می توانیم هب  نگهدا
استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دوچرخه و یا پیاده روی تاثیر 

بسیار خوبی روی هوایی که هر روزه نفس می کشیم، دارد.

استفاده از قوطی های اسپری)افشانه( مانند حشره کش ها به محیط 
زیست به ویژه به الیه ازن آسیب می رسانند، پس کوشش کنیم از 

آن ها کمتر استفاده کنیم. 
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درختان گروهی از گازهای آسیب رسان هوا را جذب کرده و 
اکسیژن به هوا می دهند، پس تا آنجا که می توانیم از درختان 

نگهداری کنیم و با کاشتن درخت)15 اسفندماه روز درختکاری( به 
بیشتر شدن آن ها کمک کنیم

شاخه های زنده درختان مانند اعضای بدن ما هستند، به آنها آسیب نرسانیم.

سعی کنیم زباله های خانه را از هم جدا کنیم، دسته ای که جزو مواد 
قابل بازیافتند را برای بازیافت تحویل دهیم تا زمین قوی تر باقی بماند.

ک بار مصرف کمتر 
تا می توانیم از کیسه های پالستیکی و ظرف های ی

 ها در محیط زیست تجزیه نمی شوند و 
فاده کنیم، چون این کیسه

است

سالها باقی می مانند و به درختان و جانوران آسیب جدی می زنند.

دما

O2
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پارس نامه کودکان
شماره 43     سال چهارم   بهمن 1392

   مدیر مسئول :

 دکتراسفندیار اختیاری  

   زیر نظر شورای سردبیری

بین این دو شکل 5 تفاوت یا بیشتر پیدا کنید
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کلمبیا: بوگوتا
    فرانسه: پاریس

    چین: پکن
آفریقای جنوبی: کیپ تاون

استرالیا: کانبرا
روسیه: مسکو

آرژانتین:بوئنوس آیرس
غنا: اکرا

پاسخ سرگرمی های شماره گذشته

چیستان
آن چیست که هم در آشپزخانه است و هم در اتومبیل؟

کدام کلیدی است که هیچ دری را باز نمی کند؟

آن کدام جزیره ایرانی است که اگر نامش را وارونه کنیم به معنی تکلیف دانش آموز است؟

آن چیست که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟

آن چیست که در رشت ، اوله در ورامین دومه و در تهران سومه؟


