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روزگار سختی بود .اعراب به ایران حمله کرده بودند .پادشاه ساسانی شکست خورده بود و شاهزاده ها ،هر کدام
به سمتی از ایران فراری شده بودند تا به دست دشمنان گرفتار نشوند .شاهزاده خانم هم به سمت یزد
آمده بود .دشمنان نزدیک تر می شوند بنابراین شاهزاده خانم تصمیم گرفت به سمت کوه های اطراف
یزد حرکت کند .روزها و شب ها در تنهایی می رفت و می رفت .به کوهی بلند و عظیم رسید .دیگر راهی
برای فرار نمانده بود .شاهزاده خانم سایه های دشمنان را می دید که هر لحظه نزدیک تر می شدند .او نمی
خواست اسیر دشمن باشد .به درگاه خداوند نالید .از خداوند خواست که او را نجات دهد .کوه شاهزاده

خانم را در آغوش گرفت و او برای همیشه از نظرها ناپدید
شد .از سینه این کوه بلند جویباری از آب چکه چکه روان شد
و بعدها در همان مکان زیارتگاه پیر سبز را ساختند.
سال ها است که هر سال ،ما زرتشتیان ،روزهای آخر خرداد
ماه را به پیر سبز می رویم .نیایش می کنیم ،از گذشتگان
نیکمان یاد می کنیم ،جشن و سرور و شادی بر پا می کنیم و
بعد با دل و قلبی شاد و آرام به خانه بر می گردیم تا تابستانی
پر از سالمت و خوشبختی را آغاز کنیم .راستی امسال ،پیر
سبز ،می بینمت.

یک مطلب کامالً مگسی!

تا حاال شده که بخوای بخوابی اما یک مگس مزاحم با وز وزهای مداومش ،دائم
دور سرت بگرده و نگذاره خواب بری؟ یا شاید هم تجربه کرده باشی که در یک
پیک نیک بیرون از خونه ،همین که بساط غذا رو پهن می کنید تا یک بخور و بخور
حسابی را راه بندازید ،یک عالمه مگس می آن سراغ غذاها و خوردن را به آدم زهر
می کنن .راستی این مگس ها از کجا می آن؟ خونه و زندگی شون کجاست؟ لونه
دارن؟ چقدر عمر می کنن؟ ادامه مطلب را بخوان تا جواب سوالهات رو پیدا کنی.

شماره  -22اردیبهشت 1391

غذای مگس ها :مگس ها فقط می توانند مایعات را بخورند .اما نکته جالب این است که آنها می
توانند خوراکی های مایعی را که خورده اند (و اغلب هم کثیف هستند) به حالت جامد در بیاورند و
دوباره آن را استفراغ کنند.
برای همین است که مگس ها خطرناک اند .آنها می توانند ،وقتی روی غذای شما نشسته اند ،مواد
آلوده را خارج کرده و روی غذای شما بریزند.
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در تصویر زیر چندتا مگس پیدا می کنی؟!

رانندگی با
ماشین های

مسابقه

من که تا همین دیروز فکر می کردم ،راننده های ماشین های مسابقه وقت مسابقه چند
می دهند و بعد هم که مسابقه تمام شد به بخور و بخواب مشغول می شوند .اما حاال متو
این راننده ها ،هر روز چندین ساعت به ورزشهای سنگین بدنسازی مشغول می ش
در ماشین و تکانهای زیاد ماشینها را داشته باشد .در طول مسابقه ،ممکن است ضربان ق
در دقیقه باقی بماند (ضربان قلب در حالت استراحت بین  60تا  70است) .بنابراین آنها
سنگین آماده باشد .رژیم غذایی آنها کامالً خاص و ویژه است تا بدن آنها را در شرایط
راستی فکر می کنی راننده ماشین مسابقه شدن ،کار ساده ای است؟
جواب 49 :

2

خانه مگس ها:
مگس ها عاشق آشغال
هستند .باور کنید! در
واقع آنها خانه خاصی
ندارند و هرجا گرم و
مرطوب باشد ،آشغال
زیادی آنجا باشد و بوی
بدی هم بدهد ،مگس
ها دور آن جمع می
شوند .راستی! مگس
ها از همین آشغال ها
تغذیه می کنند.

شاهکار مگس ها :مگس ها می توانند از سقف
آویزان شوند ،بدون آنکه بیفتند!
زندگی مگس ها :هر مگس ماده  150تخم می
گذارد .تقریباً یک هفته طول می کشد تا تخم ها
تبدیل به الرو و سپس یک مگس درست و حسابی
شوند .مگس ها از  15روز تا  2ماه عمر می کنند.

فرار از مگس
ها :برای آنکه از
دست مگس ها در
امان باشیم بهتر
است اطرافمان را
تمیز نگه داریم ،در
پیک نیک ها روی
مواد غذایی مان را
بپوشانیم و برای
پنجره های خانه
از توری و حفاظ
استفاده کنیم.

در همین ایران
خودمان

درگوشی با بچه ها:
«این سوال را فقط برای دل
خودتان جواب بدهید!!»

دیوار بزرگ
گرگان:
مار سرخ

آیا وقتی احساسی به تو دست می دهد ،مثالً
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ناراحت می شوی یا حسودی ات می شود ،آن
را به مامان و بابا می گویی؟
خیر
بله

آیا می دانی دومین دیوار دفاعی جهان،
بعد از دیوار چین ،در ایران قرار دارد؟ بله
در شمال ایران دیوار دفاعی بسیار بزرگی
به طول  200کیلومتر وجود دارد ،که به
مار سرخ معروف شده است .می گویند
انوشیروان ساسانی فرمان ساخت این دیوار
را داده و ساخت آن  90سال طول کشیده
است ،این دیوار برای جلوگیری از حمله
قبایل صحرانورد ساخته شده است .اکنون،
مقدار کمی از این دیوار در حوالی بندر
ترکمن قابل دیدن است .مقدار زیادی از این
دیوار به زیر گل و خاک رفته یا در زیر آب
های دریای خزر ،مخفی شده است.

آیا بابا و مامان احساس تو را نمی فهمند و
آن را مسخره می کنند؟

هرچند ما فکر می کنیم نور فالش فقط شبها به درد می خورد ،اما تجربه می گوید،
استفاده از فالش در نور شدید خورشید ،باعث زیباتر شدن عکس ها می شود.
وقتی در یک روز آفتابی قرار است از صورت کسی عکس بگیری ،فالش دوربین
را روشن کن .این کار باعث می شود که سایه ای که روی صورت شخص تشکیل
شده با نور فالش از بین برود.

د ساعتی فرمان را می چرخانند و گاز و ترمز فشار
وجه شدم که:
شوند تا بدن آنها تحمل نشستن ساعتهای طوالنی
قلب راننده ها ساعتهای طوالنی به تعداد  140بار
ا ورزش می کنند تا قلبشان برای تحمل این فشار
ط آماده نگه دارد.

با فالش

بدون فالش
این عکس خوبه،
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درس دوم :از فالش استفاده کن،
آن هم در نور آفتاب

کالس
عکاسی
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آشپزی

ساندویچ مرغ

اگر مامان پرسید ،امشب شام چی درست کنم ،تو پیشنهاد این
ساندویچ خوشمزه را به مامان بده .مطمئنم می توانی آن را
خیلی خوب و سریع آماده کنی.

«مواد الزم»

 -1مرغ پخته و ریز شده  1:پیمانه
 -2تخم مرغ پخته  :یک عدد
 -3ماست چکیده  1 :قاشق غذاخوری
 -4برگ کاهو :به مقدار الزم
 -5سس مایونز :یک قاشق غذاخوری
 -6خیار شور خرد شده  :یک سوم پیمانه
-7سیب درختی پوست کنده و خرد شده :یک سوم پیمانه
 -8فلفل سیاه ،برگ کاهو و نان تست به مقدار الزم

امروز چه روزیه؟

«طرز تهیه»

سس و ماست و فلفل سیاه را مخلوط کرده ،تخم مرغ را رنده یا ریز
کنید و با بقیه مواد مخلوط کنید سپس با کاهو مابین نان ها بگذارید.
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کاله سامورایی
گوشه را به طرف
پایین تا کنید.
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لبه را به طرف پایین تا کنید.

این دو لبه را به طرف باال تا کنید.

به اینجا
این دو نقطه را به
طرف خارج تا کنید.

3

اریگامی
هنر کاغذ
و تا

به اسم های زیر نگاه کن .اسم روزهای ماه رو
کامل کن بعد روز اسم دور روزهای نبر را دایره
بکش .جشن خوردادگان چه روزیه؟ در ماه دی،
چه روزهایی جشن دیگان هستند؟ راستی امروز که
داری این سرگرمی را حل می کنی کدام روز از ماه
است؟
 -1اورمــــزد  -2وهمـــن  -3اردیبـهشــــت
 -6خورداد
-5
-4
 -8دی به آذر -9
-7
 -12ماه -13
 -10آبان -11
 -15دی به مهر  -16مهر  -17سروش
-14
 -19فروردین -20
-18
 -22باد  -23دی به دین -24
-21
 -26اشتاد  -27آسمان -28
-25
-30
-29

این لبه را 5
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به طرف
باال
تا کنید.

این لبه را به
پشت تا کنید.

این لبه را به طرف
باال تا کنید.

7

9

8

پارس نامه کودکان

شماره 22سال دوم اردیبهشت1391
دو گوشه را به طرف یکدیگر فشار
دهید و صاف کنید.

این دو گوشه را به
طرف رو و پشت تا کنید.

از کاغذی که هر ضلعش حدود 12
سانتی متر باشد کالهی ساخته می شود
که تقریباً اندازه سر شماست.

حاال دوباره مانند
شکل  7آن را باز کنید.

مدیر مسئول  :دکتراسفندیار اختیاری
دبیر گروه کودکان  :دکتر فرین میزانیان
تصویرساز و صفحه آرا  :شادی عبد شریف آبادی
تلفکس تهران 021 - 88352153 :

کاله سامورایی شما آماده است

پیام نگار 09355466415 :

