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شــعر پــایـیــز
باد آمد ،باد آمد
از دریا ،ابر آورد
گل ها را ،با خود برد
آنها را ،پر پر کرد.
برگ افتاد ،از شاخه
سبزی را ،زردی برد
پروانه ،رفت از باغ
گرما را ،سردی برد
گنجشکان ،بی آواز
در النه ،می مانند.
شاگردان،
آواز خوشبختی می خوانند.

(محمود کیانوش)

آب انبار کیخسرو

« محله رحمت آباد یزد »

آب انبار حوض و یا استخر سرپوشیده ای است که برای ذخیره آب
در زیر زمین ساخته می شود .در مناطق کم آب کویری ،آبِ آب

انبار را از آب باران و یا جویبار های فصلی پر می کنند .آب معموالً
در زمستان ذخیره و در تابستان به کار می رود .آب انبار از جمله

تاسیسات وابسته به قنات هستند.

قسمت های مختلف آب انبار :منبع ذخیره آب -پوشش منبع -هواکش
و بادگیر -راه پله و یا شیر -سر در تزئینی

یکی از آب انبارهای معروف کیخسرو نام دارد.

آدرس آب انبار کیخسرو  :شهر یزد -بلوار شهید دشتی -محله رحمت
آباد -کوچه شهید دشتی -تقاطع خیابان فلسطین -آب انبار کیخسرو

قدمت :پهلوی -شماره ثبت 013925 :
شماره  -14شهریور 1390

تاریخ ثبت84/11/9 :

مسابقه شماره 14
کشتی از چند نخ بافته می شود و این تعداد نشانه چیست؟
کشتی چند بار دور کمر گره می خورد؟
بچه ها جواب هایتان را تا تاریخ  20مهر ماه به
آدرس الکترونیکی info@parsnameh.ir :بفرستید.
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این
مطلب و نقاشی آن
از دوست عزیزمان سپهر
میزانیان است
منتظر طرح ها ،نوشته ها،
نقاشی ها و ایده های شما
بچه ها هستیم.
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حتم ًا در هنگام نوشتن جواب ،نام ،نام خانوادگی و شماره تلفن ،سن و شهرتان را
هم بنویسید .این مسابقه مخصوص بچه های  7تا  12سال است.
این غذا هم خوشمزه است ،هم مقوی .درست کردن آن هم آسان است .برای
آماده کردن آن دست به کار شوید.

ساالد

مواد الزم:
سیب زمینی پخته
		
هویج خام
کنسرو نخودفرنگی		
		
خیار سبز
سیب درختی
راسته گوساله پخته و ریش شده
گوشت
سس مایونز و خامه

بچه ها  ،آشپزی !

طرز تهیه:
سیب زمینی و هویج و خیار و سیب
درختی را چهارگوش خرد کنید و
با راسته گوساله مخلوط کنید .به کمک
خامه ،سس مایونز ،نمک و فلفل قرمز سس
درست کنید و آن را با ساالد مخلوط نمایید.

درگوشی
با بچه ها:
« این سوال ها را فقط برای
دل خودتان جواب بدهید!!»
آیا وقتی از توالت بیرون
می آیی ،برای این که مریض
نشوی ،دستهایت را خوب با آب
وصابونمیشویی؟
بله

خیر

کاردستی

شما می توانید به کمک چند شاخه گل ،چند تا دگمه یا چشم عروسک ،کمی
پارچه و پاپیون و البته کمی ذوق و سلیقه ،دسته گل های زیبایی به این شکل
تهیه کنید .پس دست به کار شوید.

قرینه در بی قرینگی !

در ژاپن بزرگ راهی وجود دارد که از وسط
یک برج بلند چند طبقه عبور می کند .این
شکلی.
مشکل این بود که هم می بایست این برج بلند
در همین محل باشد و هم یک شاخه از این
بزرگراه از اینجا عبور کند .ژاپنی ها پنج سالی
به فکر راه چاره بودند و فکر می کردند .دست
آخر یک جور دیگر فکر کردند که با همه
روش های قبلی فکر کردن فرق داشت و تصمیم گرفتند ساختمان
را سوراخ کنند و بزرگ راه را از وسط آن رد کنند .درست این
شکلی!
یادمان باشد .برای هر مشکلی چندین راه حل وجود دارد .همه
راه حل ها مثل هم نیستند و اگر خوب و جدید فکر کنیم ،هیچ
مشکلی بدون راه حل باقی نمی ماند.

یک جور دیگر ببینیم!
یک جور دیگر فکر کنیم!
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این یکی از نقش های
قدیمی است که روی وسایل
فلزی  ،گچ بری و پارچه های دوران
ساسانی دیده می شود .در این نقش
« قرینه در بی قرینگی » وجود دارد.
یعنی بجز نقش سر گاو ،بقیه قسمت ها
قرینه هستند.
این حالت به نقش  ،زیبایی می دهد .این
نقش زیبا را خیلی قشنگ و با حوصله
رنگ کن.
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زنگ نقاشی

جدول

این جدول را دوست خوبمان پرنیان منکجیان طراحی کرده و برای ما فرستاده
است .منتظر نوشته ها ،طرح ها و ایده های شما بچه های عزیز هستیم.
 -1مادر باران
1
 -2اندیشه نیک به زبان اوستایی
 -3راز سالمتی
2
 -4خوشبخت		
3
 -5یکی از نامهای خداوند

 -6به کمک آن فکر می کنیم -طوالنی ترین شب سال
 -7دیر نیست -همان سوال است
 -8غذایی که برای درست کردن آن به برگ انگور نیاز
داریم.
 -9جمع ادب -یکی از خوراکی های خوشمزه
7
روغنی که در رودبار فراوان است.
8
پس از تکمیل جدول حروفی که در خانه های
نارنجی قرار می گیرند رمز جدول هستند.
9
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امرداد
خور

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
5
625
25
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ارد

( ) 25 + 75 ( - ) 11 + 77

ماه

( ) 149 - 100
7

مهسا رستمی
برندگان مسابقه :12
سهیال مرادیان
همتا خسرویانی
برندگان مسابقه :13
دادنام خسرویانی
فرامرز بزرگی
دنیا خسرویانی
فریماه فرهمند راد
آرین قدر دان
آرین خسروی
مهسا دارابیان
برندگان مسابقه12و :13ویدا ورجاوند
آندیا بلیوان
وستا ورجاوند
رزیتا رستمی
پرنیان بهدین
پوریا پوروشسب
آرمین خسرویانی
ویدا سالمتی شریف آباد
برنده های مسابقه
پاسخ مسابقه : 12
موبد رستم شهزادی
پاسخ مسابقه : 13
ژول ورن
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می دانید که در آیین ما ،هر یک از روزهای ماه به
نامی خوانده می شود .مثالً روز سوم ماه ،اردیبهشت
روز و روز سی ام ماه انارام است .در این سرگرمی،
در یک ستون نام بعضی از روزهای ماه و در ستون
دیگر شماره آن روز آمده است .عملیات ریاضی را
حل کنید .جواب آن شماره یکی از روزهای ماه است.
آن را به نام روزش وصل کنید .بچه های کوچکتر
می توانند برای حل سوال ریاضی ،از بزرگترها کمک
بگیرند.
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مدیر مسئول :
دکتراسفندیار اختیاری
دبیر گروه کودکان :
فرین میزانیان
تصویرساز و صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی

