
نام  به  پادشاهی  ایران  در  پیش  سالیان 
از  پس  کرد.  می  فرمانروایی  منوچهر 
منوچهر، چند سالی کشور ایران و کشور 
افراسیاب،  و  بودند  جنگ  در  توران 
ایران،  بر مردم  تورانی،  پادشاه ستمگر 
داد  دستور  او  کرد.  می  فراوانی  ستم 
شهرها را ویران کنند و قنات ها و نهرها 
را خراب کنند. دیگر آبی در جوها روان 

نبود و مردم در سختی بودند. 

تا آنکه در ایران، » زو « پسر طهماسب پادشاه شد و بعد 
از مدتی جنگ با افراسیاب، با او آشتی کرد و کشور و 
مردم را از جنگ و خونریزی نجات داد. » زو « دستور داد 
تا قنات ها و نهرها را دوباره از نو بسازند و آب در این 
جوی ها روان شد. در این روز که روز آبان از ماه آبان 

بود مردم جشن گرفتند و آبان گان را گرامی داشتند.
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مواد الزم:
 فلفل دلمه قرمز و سبز)خرد شده(: 2 عدد 

  قارچ )خرد شده( : 350 گرم  
  پنیر پیتزا : 100 گرم 

  پیاز: 1 عدد   
 آب گوجه فرنگی: 1 لیوان  

 گوجه فرنگی: 5 عدد  
 آویشن، نمک، فلفل به مقدار کافی 

 ماکارونی فرمی: 1 بسته 
 کره:  100 گرم

طرز تهیه: 
 توجه: »برای تهیه این غذا حتماً باید از بزرگترها کمک بگیرید.«

پیاز و فلفل دلمه ای و قارچ را در کره تفت می دهیم، بعد گوجه فرنگی خرد شده 
بدون پوست را هم اضافه می کنیم و تفت می دهیم. سپس آب گوجه فرنگی، 

نمک و فلفل و آویشن را اضافه می کنیم تا 15 دقیقه بجوشد و سس آماده 
شود. سس را با ماکارونی آبکش شده و پنیر 

پیتزا، الیه به الیه در ظرفی ریخته و 
به مدت 10 دقیقه در فر 

می گذاریم.

زه ای که شما بچه 
ن، ماکارونی هستم. غذای خوشم

م
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ها خیلی دوست 
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ها از حدود 5000 سال 
که نشان می دهد چینی 
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اروپا  به  کم  کم  بعد  هستم.  سیایی 
آ التاً 

اص

های  بچه  حاال  و  ام  ده 
کر مهاجرت  آمریکا  و 

دوست  را  من  دنیا 
کشورهای  بیشتر 

ب، اگر از حق نگذریم 
. اما خو

دارند

 200 حدود  که  بگویم  باید 

ها  یی  لیا 
ایتا  

که است  سالی 

انواع  کردن  درست  در 

خوردن  و  ماکارونی 

حسابی  دنیا 
در  آنها 

ده اند.
معروف ش

ایتالیا یی ها می گویند: 
»پاستا«. فرانسوی ها می گویند: »پَت«. 

انگلیسی ها و آمریکایی ها و خیلی کشورهای دیگر 
از جمله خودمان می گویند: »ماکارونی« . اما در تعریف 

کلی می گویند که این غذای سالم و خوشمزه که از آرد گندم و 
بعضی وقت ها هم تخم مرغ درست می شود، » پاستا « نام دارد. 
»پاستا« به دو نوع » خشک « و » تازه « فروخته می شود. پاستا به 

شکل های بسیار مختلفی ساخته می شود و یکی از شکلهای آن که 
شبیه حرف »C« و یا شکل لوله ای است، به ماکارونی معروف است. 

پاستای تازه را با دستگاه هایی به این شکل آماده می کنند.

در  را  ماکارونی 
شکلها و رنگهای گوناگونی 
می سازند. بیش از 600 شکل 
ماکارونی وجود دارد. حتماً ماکارونی 

های رنگی را دیده اید. ماکارونی های 
سبز را به کمک اسفناج و ماکارونی های 

رنگ     فرنگی  گوجه  کمک  به  را  قرمز 
خاکستری  ماکارونی  نوع  یک  کنند.  می 

)مایل به سیاه( وجود دارد که با » جوهر هشت 
پا « رنگ می شود. ماکارونی دیگر بنام »سلوفان« 
ساخته شده که این نوع ماکارونی »شفاف« و 

بی رنگ است.

کشورهای  به  ماکارونی  وقتی 
مختلف دنیا وارد شد، هرکدام از آنها، با توجه 
به فرهنگ و سلیقه کشور خودشان ماکارونی را به 

شکل و مزه مختلفی پختند. مثالً:
- در چین و هنگ کنگ ماکارونی را در آب می پزند و بعد 
آن را با سسی شامل گوشت، سوسیس، نخودفرنگی، قارچ 
سیاه و تخم مرغ می خورند. جالب است بدانید که آنها اغلب 

این غذا را به عنوان صبحانه میل می کنند.
- هندی ها ماکارونی را با سلیقه خودشان می پزند. آنها 
ماکارونی پخته را کمی سرخ می کنند و بعد به آن زردچوبه 
و زیره سبز می زنند. بعد ماکارونی آماده شده را با فلفل 

سبز، پیاز و کلم مخلوط کرده نوش جان می کنند.
با سس گوشت  را  ماکارونی  ها  فیلیپینی    -

شیرین می خورند.

ـُری« »نَب 2  ماکارونی 
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3
بسازیم رنگی  کاغذی  دستمال 

 به نظر شما آیا دراز کشیدن جلوی سفره یک 
کار مودبانه است؟        بله                  خیر 

درگوشی با بچه ها: 

می خواهیم با هم دستمال کاغذی های رنگی درست کنیم. از این دستمال ها می توانید به جای کاغذ کادو برای بسته بندی هدیه ها 
استفاده کنید. یا وقتی قرار است یک هدیه شکستنی را بسته بندی کنید، این دستمال ها را دور و بر کادو بگذارید تا نشکند. فکر 

می کنید از این دستمال های رنگی چه استفاده های دیگری می شود کرد؟

تو در خانه کتاب هایی داری که خوانده ای و دیگر به 
دردت نمی خورد. دوست تو هم همین طور. اما کتاب 

های شما دوتا به درد هم می خورد مگرنه؟!
قرار است در »مجتمع فرهنگی ورزشی آدریان یوسف 

بیندازیم. آباد« یک ایستگاه  راه  کتاب 
ندارید کتاب هایی را  الزم  که 
ایستگاه  هدیه به  کتاب 
از  و  همان جا، کتاب کنید 

های دیگری را برای خواندن امانت بگیرید. ما این کار 
را در تهران شروع می کنیم و شما هم به کمک بزرگ 
ترهایتان همین کار را در شهر خودتان اجرا کنید.دوستان 
است.  شما  های  کتاب  منتظر  کتاب  ایستگاه  خوب! 
کتاب های ایستگاه هم منتظر بچه هایی است که دوست 

دارند با کتاب خواندن دنیایشان را قشنگ تر کنند.

روش کار:

دستــمال   -1
کاغذی را 4 تا 
کرده و یکبـار 
آن  هم  دیگر 

را تا کنید.

کمک  به   -2
بـــرس  یک 
بـزرگ و کمی 
آب دستمال را 

مرطوب کنید.

مرکــز  در   -3
دستمال به کمک 
رنـــگی،  جوهـر 
رنگی  نوار  یک 

ایجاد کنید.

4- در چهار طرف 
دستمال با یک رنگ 
متضاد، 4 حاشیه ایجاد 
کنید. )رنگ هایی مثل 
بنفش و آبی یا زرد 
زیبا  هم  با  سبز  و 

هستند(. 

با  توانید  می   -6

موی  قلم  یک 

کوچک گوشه های 

دستــمال را رنگ 

پاشی کرده آن را 

تزئین کنید .

بگذارید   -5

دســتمال  تا 

خشک شود 

تای  سپس 

باز  را  آن 
کنید.

مراقب باشید: در مرحله 2 دستمال را زیادی مرطوب نکنید زیرا ممکن است دستمال پاره شود.

را  عددهایی 
قرار  قطار  واگن  در  که 

با 6 جمع کنید و داخل موتور قطار  دارند، 
دود  از  چیزی  چه  کنید  می  فکر  بیاندازید. 
پیدا  را  بیرون می آید؟ جواب ها! آن ها  قطار 

کنید و بنویسید.

11
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+ 6
قطــار اعداد

»این سوال را فقط
 برای دل خودتان جواب بدهید!!«

 می خواهیم
 ایستگاه کتاب 

راه بیندازیم

برای کوچولوترها 

ـُری« »نَب   ماکارونی 
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 فرامرز بزرگی
 فریماه فرهمند راد

 آندیا بلیوان 
 رزیتا رستمی   
 مهسا رستمی   
 آرین قدردان  
 ویدا ورجاوند 
 وستا ورجاوند

 پرنیان بهدین  
 پوریا پوروشسب 

 آرمین خسرویانی 
 اشکان قدردان

 آدنیس سیروسی
 رایتی بهبودی

 پاسخ مسابقه 14 :
کشتی از 72 رشته به نشانه 72 بند یسنا بافته 

شده و به نشانه 4 آخشیج، 4 گره می خورد. 

 دوست عزیز، چیستا داستان، عکس و ایده 
کاردستی زیبایت به دست ما رسید. خوشحالیم 

که پارس نامه کودکان را با عالقه می خوانی.

 پگاه بزرگ چمی
 آرین فالحتی

 آرین دینیاریان
 آتریا مهربد

 بهاره جویبان
 مهسا دهموبد شریف آبادی

 روناک سلطانی پور
 شهال ستودیان
 آرین باستانی
 رامین باستانی
 آرمین باستانی
 آرین تیمساری
 شیرین فرودی
 نوشین فرودی

 مسابقه 15برنده های مسابقه14

به این نقطه ها نگاه کنید. شما می توانید این نقطه ها را با مدل های مختلفی بهم وصل کنید و الگوهای موزائیکی ) شکل های 
مشابهی که مرتب تکرار می شوند ( بسازید.

 ما در این جا چند نمونه برای شما آماده کرده ایم اما مطمئنیم که شما می توانید به کمک الگوهای مختلف و نیز رنگها، هزاران 
مدل موزائیکی زیبای دیگر خلق کنید. طرحهای موزائیکی ابداعی خودتان را به کمک ماژیک اجرا و رنگ کنید و برای ما به 
آدرس پست الکترونیک پارس نامه : info@parsnameh.ir  یا آدرس پستی: )تهران، بهارستان، مجلس شورای اسالمی، دکتر 
اسفندیار اختیاری ( ارسال کنید، تا ما زیباترین طرح ها را در شماره بعدی چاپ کنیم. دقت کنید: فقط الگوهای موزائیکی ) تکرار 

شونده ( اجرا کنید. آثاری پذیرفته می شود که تا تاریخ 20 آبان به دست ما رسیده باشد.

پارس نامه کودکان 
شماره 15   سال دوم    مهر 1390

  تصویرساز و صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی

   مدیر مسئول : 
اختیاری دکتراسفندیار 
  دبیر گروه کودکان :

فرین میزانیان

 این تصویر مربوط به یکی از صنایع دستی ایران است. 
نام آن را برای ما بنویسید.

بچه ها جواب هایتان را تا تاریخ 20 آبان ماه به 
آدرس الکترونیکی: info@parsnameh.ir بفرستید.

 حتماً در هنگام نوشتن جواب، نام، نام خانوادگی و شماره تلفن، 
سن و شهرتان را هم بنویسید. 

است.لطفا در  ما رسیده  به دست  اسم  بدون  تعدادی جواب   
جواب هایتان نوشتن اسم را فراموش نکنید.

 این مسابقه مخصوص بچه های 7 تا 12 سال است.
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