
بشود که در پرتو مهر اهورا مزدا جهان را آباد و جهانیان را شاد سازیم.
                                                    ) اهنودگات. یسنای بیست و نه، بند ده ( 

دوستان و یاران مهربان
این یک نشریه برای کودکان زرتشتی است.نشریه ای برای کودکان زرتشتی  
کشور اهورایی ایران.چاپ این نشریه یکی از آرزوهای چندین ساله بود که 
امروز تحقق یافته است.ما در آغاز راهیم و صد البته پر از کاستی.اما هدفی بس 

بزرگ و آرمانی واال پیش روی ماست.
هدف و سعی مادر تهیه این نشریه  بر این است که:

فرزندانشان  کردن  تربیت  بهتر  برای  راهی  آینده  و  حال  مادران  و  پدران   .1
در  و  کنند  آشتی  مطالعه  با  فرزندانشان   پیشرفت  خاطر   به  و  آورند  بدست 

خواندن پارس نامه کودکان همراه فرزندانشان شوند.
2. کودکان و نوجوانان  غیر از کتاب های درسی منابع دیگری برای به دست 

آوردن دانش و پژوهش داشته باشند.
3. همه دوستداران کودکان و نوجوانان زرتشتی ایران دست به دست هم دهند 

و به فکر فردایی بهتر برای کودکان و نوجوانان زرتشتی باشند.
از همه دوستانی که یار و یاور ما بودند سپاسگزاریم ودست همه عزیزانی که 

عالقه مند به همکاری با ما هستند را به گرمی میفشاریم و منتظرشان هستیم.
                                                                           

کودکان، زیبایی های زندگی

عزیزانی که آنها را آینده ساز می نامیم، در دنیای پر 
از اما و اگرهای کنونی، کمتربه آنها توجه شده است. 
بنابراین با نام آنکه زیبایی ها را برای کودکان آفرید 
و با همت دوستان، »پارس نامه کودکان« را شروع 

کردیم. همراه ما باشید.
                                                             

   دکتر اسفندیار اختیاری
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داستان های شاهنامه

2

در این جدول بگردید و به صورت عمودی یا افقی کلمات جمله 
» راه در جهان یکی است     

و آن راستی است« را به خط دین دبیره  پیدا کرده، دور آن خط بکشید.

آدرس  به  را  جوابتان  و  دهید  پاسخ  سوال  سه  به  پرچم  این  درباره  ها،  بچه 
شماره  در  ها  برنده  اسم  بفرستید.   ،  info@parsnameh.ir الکترونیکی: 
آینده پارس نامه چاپ می شود و به کسانی که در 3 مسابقه ما برنده شوند، 

یک جایزه خوب خواهیم داد. حاال سوالهای مسابقه:
1-   این پرچم مربوط به کدام کشور است.

2-   این کشور در کدام قاره زمین قرار دارد.
3-   نام دو کشور همسایه این کشور را بنویسید.

دوستان کوچک و بسیار عزیز
شاهنامه از کتابهای بسیار با ارزش فرهنگ ایران است و داستانهای زیبایی دارد.شاهنامه به نظم)شعر( است 
اما آقای احسان یار شاطر یکی از کسانی است که بعضی از داستانهای شاهنامه را به زبان ساده برای کودکان 
نوشته است .داستان هفت خوان رستم هم یکی از آنهاست.این داستان را با دقت بخوانید و اگر معنی کلمه ای 

را متوجه نشدید به لغت معنی آخر داستان مراجعه کنید.
هفت خوان رستم

کی کاوس، شاه ایران، در دست شاه مازندران، گرفتار شده بود و رستم، پهلوان ایران زمین بر آن شد تا او را 
رهایی بخشد. او برای رسیدن به مازندران قصد گذر از سرزمینهای پر از شر و دیو و جادو را کرد تا کاوس 

شاه را نجات دهد و در این راه از هفت خوان گذر کرد.
خوان اول:

رستم برای رها کردن کی کاوس از چنگ دیوان، بر رخش نشست و به شتاب رو به راه گذاشت. رخش 
شب و روز می تاخت و رستم راه دو روزه  را به یک روز می برید، تا آن که رستم گرسنه شد. دشتی پرگور 
پدیدار گردید. رستم کمند انداخت و گوری را به بند درآورد. با پیکان تیر آتشی برفروخت و گور را بریان 
کرد و خورد. آنگاه لگام از سر رخش باز کرد و او را به چرا رها ساخت و خود به نیستانی که نزدیک بود، 

درآمد و آن را بستر خواب ساخت و بخفت. 
اما آن نیستان، بیشه شیر بود. چون پاسی از شب گذشت، شیر درنده به کنام خود باز آمد. پیلتن را بر بستر نی 
خفته و رخش را د رکنار او چمان دید. با خود گفت نخست باید اسب را بشکنم و آن گاه سوار را بدرم. پس 
دمان به سوی رخش حمله برد. رخش چون آتش بجوشید و دو دست را برآورد و بر سر شیر زد و دندان بر 

پشت او فرو برد. تا شیر را ناتوان کرد و از هم درید.
رستم بیدار شد، دید رخش، شیر دمان را از پای درآورده. گفت:» ای رخش ناهوشیار، که گفت که تو با شیر کارزار 

کنی؟ اگر به دست شیر کشته می شدی من این خود و کمند و گرز و تیغ را چگونه پیاده به مازندران می کشیدم؟«
این بگفت و دوباره بخفت و تا بامداد برآسود.

داستان خوان دوم را در شماره بعدی »پارس نامه کودکان« بخوانید.

سری به تقویم خانه تان بزن و روز اول شهریور را خوب نگاه کن. در این روز 
نوشته شده است: روز تولد ابوعلی سینا، روز پزشک. اول شهریور روز تولد یک 
دانشمند بزرگ و عالی ایرانی به اسم ابن سینا است. ابن سینا سالها پیش در ایران 

زندگی می کرده است.
در زمان او علم به اندازه امروز پیشرفت نداشت اما ابوعلی سینا که از کودکی 

باهوش و کنجکاو بود، با خواندن کتاب های زیاد و یاد گرفتن درس از
 معلمان بسیار، علم پزشکی را یاد گرفت و پزشک بزرگی شد.

ابن سینا، سالها پیش، کتابی درباره بدن انسان و پزشکی نوشت. نام این 
کتاب» قانون« است. بسیاری از مطالب پزشکی این کتاب هنوز تازه و نو

 و قابل استفاده است. 

    فیلها بزرگترین پستانداران روی زمین هستند.
   فیلها از عاج هایشان استفاده می کنند تا زمین را بکنند و آب و غذا پیدا کنند. یک فیل 

روزانه 210 لیتر آب می نوشد که این مقدار به اندازه 140 بطری آب معدنی بزرگ است!
    فیلها گوشهای بزرگی دارند. این گوشها پر از رگ خونی است. گرمای بدن از طریق این 
رگهای خونی به گوش می رسد و از بدن خارج می شود. گوشهای فیل مرکز خنک کننده 

دین دبیره در جدول

دیوان: دشمنان                    درآمد: آمد                دمان: خشمناک  
بخفت: خوابید                      به شتاب: به سرعت           از پای درآورده : شکست داده،کشته
رخش: اسب رستم   بیشه: نیستان- نی زار        گرز: یک وسیله جنگی قدیمی

می برید: می رفت   پاسی: مدتی           تیغ: شمشیر
گور: گورخر    درنده: وحشی    برآسود: استراحت کرد.

کمند: طناب               کنام: آشیانه، خانه   بامداد: صبح
به بند آورد: شکار کرد   پیلتن: لقب رستم است.     ییکان: فلز سر تیر 

لگام: افسار                بدرم: پاره کنم         چمان: کسی که با ناز راه برود
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معمای ریاضی
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در این جدول بگردید و به صورت عمودی یا افقی کلمات جمله 
» راه در جهان یکی است     

و آن راستی است« را به خط دین دبیره  پیدا کرده، دور آن خط بکشید.

سری به تقویم خانه تان بزن و روز اول شهریور را خوب نگاه کن. در این روز 
نوشته شده است: روز تولد ابوعلی سینا، روز پزشک. اول شهریور روز تولد یک 
دانشمند بزرگ و عالی ایرانی به اسم ابن سینا است. ابن سینا سالها پیش در ایران 

زندگی می کرده است.
در زمان او علم به اندازه امروز پیشرفت نداشت اما ابوعلی سینا که از کودکی 

باهوش و کنجکاو بود، با خواندن کتاب های زیاد و یاد گرفتن درس از
 معلمان بسیار، علم پزشکی را یاد گرفت و پزشک بزرگی شد.

ابن سینا، سالها پیش، کتابی درباره بدن انسان و پزشکی نوشت. نام این 
کتاب» قانون« است. بسیاری از مطالب پزشکی این کتاب هنوز تازه و نو

 و قابل استفاده است. 

    فیلها بزرگترین پستانداران روی زمین هستند.
   فیلها از عاج هایشان استفاده می کنند تا زمین را بکنند و آب و غذا پیدا کنند. یک فیل 

روزانه 210 لیتر آب می نوشد که این مقدار به اندازه 140 بطری آب معدنی بزرگ است!
    فیلها گوشهای بزرگی دارند. این گوشها پر از رگ خونی است. گرمای بدن از طریق این 
رگهای خونی به گوش می رسد و از بدن خارج می شود. گوشهای فیل مرکز خنک کننده 

عددها را به 100 برسان

در  ولی  ساده  ظاهراً  البته  است.  ساده  معمای  یک  این 
گذراندن  و  کردن  فکر  به  نیاز  کمی  است  ممکن  واقع 
برای  فقط  معما  این  که  است  جالب  باشد.  داشته  زمان 
ببر  با هم  با  کوچولوها نیست. این معما را پیش مامان و 
و از آنها هم بخواه که برای حل این معما دست به کار 
ببینید کدام زودتر  شوند. اصاًل همه تان مشغول شوید و 

معما را حل می کند؟
 و اما معما :

عددهای یک تا نه را به ترتیب بنویسید :  
1 2 3 4 5 6 7 8 9

شما می توانید بین این عددها با استفاده از 6تا )+( یا )-( 
بعالوه یا منها، به عدد صد برسید. اینجوری: 

1 2 +  3 -  4 +  5 +  6 7 +  8 +  9 =  1 0 0

یا می توانید با 4 بار استفاده از بعالوه و منها، صد بسازید 
اینجوری:

1 2 3 +  4 -  5 +  6 7 -  8 9 =  1 0 0
حاال دست به کار شوید و فقط با 3 بار استفاده از بعالوه 
و منها، صد بسازید.) دقت کنید که ترتیب عددها را نباید 
بعد خواهید  را در شماره  معما  این  عوض کنید.)جواب 

دید.(
راهنمایی: شما به دو منها و یک به عالوه احتیاج دارید.

دین دبیره در جدول

بدن آنهاست.
   فیلها تقریباً در طبیعت دشمنی ندارند. فقط شیرها گاهی اوقات می توانند فیلهای 

خیلی جوان یا خیلی پیر را که ضعیف شده اند، شکار کنند.
با  توانند  می  فیلها  کنند.  می  کار  فیلها  دست  جای  به  تقریباً  فیلها  خرطوم      
با  فیلها  کنند.  لمس  را  مختلف  چیزهای  حرارت  و  شکل  اندازه،  خرطومشان، 

خرطومشان، غذا و آب را به دهانشان می برند.
   خرطوم فیلها 2 متر طول دارد) به اندازه یک آدم خیلی قد بلند( و 140 کیلوگرم 
وزن دارد.) به اندازه وزن یک آدم خیلی خیلی چاق(. در یک خرطوم فیل حدود 

صد هزار ماهیچه وجود دارد اما هیچ استخوانی در خرطوم فیل پیدا   نمی شود.
آنها  کنند.  شنا  توانند  می  فیلها     

خرطومشان را باال می برند و بیرون 
نفس  تا  دارند  می  نگاه  آب  از 

بکشند. آن وقت در آب های 
عمیق شنا می کنند.

دانشمندان بزرگ 
ایرانی

دانستنی های جهان
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ابو علی سینا



4
بچه های ناز روز شما به خیر و شادی!

قرار است در این قصه ها من بابا بزرگ شما باشم و قصه هایی از تاریخ ایران زمین را برایتان بگویم. پس با هم شروع 
می کنیم، یادمان باشد، خواهش می کنم اگر قصه ها را خواندید و مطلبی را متوجه نشدید  از مامان و بابا سوال کنید .

برویم سراغ قصه:
انسان هایی زندگی می کردند که زندگی  در روزگاران خیلی کهن شاید خیلی دور حدود یک ملیون سال پیش* 
آنها مثل زندگی ما راحت نبود. توی جنگل بدون هیچ سرپناهی، برای غذا به دست آوردن از اینور به آنور می رفتند تا 
مقداری غذا به دست بیاورند. اون آدم های قدیمی نمی توانستند خوب فکر کنند و از فکرشان استفاده کنند.  اما آنها با 
گذشت زمان کم کم فکر کردند و به  این نتیجه رسیدند که برای زندگی راحت تر به ابزار و وسایل نیاز دارند.آنها از سنگ 

برای پدرها و مادرها
مامان و بابای مهربان ، در این قصه ها سعی ما بر این است که تاریخ باشکوه ایران باستان را به بچه ها آموزش دهیم. از شما خواهشمند است جاهایی که این 
عالمت )*( را دیدید بیشتر برای بچه ها توضیح دهید و با هم به گفت و گو بپردازید تا موضوع آسان شود. برای آسان تر شدن درک مطالب تاریخی می توانید 

کودکان خود را به موزه و مکان های تاریخی ببرید و در آنجا نیز با هم به گفت و گو بپردازید، تا با تاریخ ایران زمین آشنا شوند و به آن افتخار کنند.

 تفاوتها را پیدا کنید
در بین شکلهای این دو خانه، 

10 تفاوت وجود دارد. آیا می 
توانید آنها را پیدا کنید؟

سرگرمی

قصه های بابابزرگ

پارس نامه کودکان
شماره 01 - سال اول - امرداد 1389

اختیاری : دکتراسفندیار   مدیر مسئول 
صفحه آرا : شادی عبد شریف آبادی

این شماره: همکاران 
 فریبرز آذرکیوان 

 یسنا فرین فر
کورش گبل 

گشتاسب فرزانه 
میزانیان  فرین   
 ستاره یزدانی

به عنوان ابزار استفاده کردند.
به این دوره  که انسان های اولیه در بیابان زندگی می کردند و  دوره ای طوالنی 
بود، دوره پیش از تاریخ یا پارینه سنگی قدیم می گویند. حتما قصه کشف آتش 
را می دانید * یا جشن سده خودمان. در این سالها بود که آتش کشف شد و کم 
کم این انسان ها توانستند برای زندگی خود غار را پیدا کنند. این دوران را به نام 

پارینه سنگی میانی می شناسیم.
حاال بیایید با هم کمی تمرین کنیم:.

1. آیا دور وبر خانه شما سنگ پیدا می شود؟
بسازید؟مثال  ابزاری  آنها  از  میتوانید  .آیا  پیدا کنید  را  بگردید و  سنگهایی  توانید  2.می 

وسیله ای برای شکستن پوست سخت بادام و گردو؟  
بچه های ناز امیدوارم از قصه من خوشتان آمده باشد، من با یاری اهورامزدا دوباره پیش شما می آیم.

فعال خداحافظ!
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