
ماه امرداد که می رسد، وقت رفتن به پیر نارکی است. بیشتر افراد با ماشین و اتوبوس به پیر نارکی 
می روند اما بعضی ها هم دوست دارند این راه را پیاده طی کنند. ما هم در اینجا برای تو و دوستانت 
یک بازی طراحی کرده ایم. بازی مار و پله که اگر آن را کامل طی کنی به پیر نارکی می رسی. 
قانونهای آن مثل بازی مار و پله است اما در آن سوالهایی را هم می بینی. هر بازیکنی که سوال را 
درست جواب داد یک جایزه دارد و می تواند یک بار دیگر تاس بیاندازد. اگر هم جواب سوالی را بلد 
نبودید یک بار از دور بازی حذف می شوید. برای جواب دادن به سوالها می توانید از کتابهای مختلف 
کمک بگیرید و یا از بزرگترهایتان بپرسید. می توانید به کمک الگوی مکعب تاس درست کنید و به 

جای مهره از نخود و لوبیا استفاده کنید.

کشـور  پـول  واحـد 
هندوستان چیست؟

اوستای صدو
یک نام خداوند را یا 
از حفظ و یا از روی 

کتاب بخوان.

هفدهمین
روز ماه زرتشتی چه 

نام دارد؟

مرکز 
و  کهکیلویه  استان 

بویراحمد چیست؟

نام سومین
چهره گهنبار چیست؟

پایتخت کشور 
نروژ چیست؟

همازوربیم  قسمت 
در اوستای کشتی 

را بخوان.

بعد از ضحاک
به  پادشاه  کدام 

تخت نشست؟

میدیوماه نام کیست؟

48            47              46                45              44               43

37             38              39               40              41                42

36             35              34              33               32               31

25             26               27               28               29               30

24             23               22               21                20               19

13             14               15                16                17                18        

12              11                10                9                 8                 7 

1                2                 3                4                 5                 6    
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نارکی  پیر  به 
آمدید خوش 
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یک سنگ کوچولو وسط کوچه ای افتاده بود.هرکسی از کوچه رد می شد، لگدی به سنگ می زد و پرتش می کرد یک 
گوشه ی دیگر.سنگ کوچولو خیلی ناراحت بود.تمام بدنش درد می کرد.هر روز از گوشه ای به گوشه ای می افتاد و 
تکه هایی از بدنش کنده می شد.سنگ کوچولو اصالً حوصله نداشت.دلش می خواست از سر راه مردم کنار برود و در 

گوشه ای پنهان شود تا کسی او را نبیند و به او لگد نزند.
یک  روز مردی با  یک وانت پر از هندوانه از راه  رسید.وانت را کنار کوچه گذاشت و توی بلندگوی دستیش داد زد:» 
هندونه ی سرخ و شیرین دارم.هندونه به شرط چاقو.ببین و ببر.«مردم هم آمدند و هندوانه ها راخریدند و بردند. مرد 

برای خودش باقی ماند.مرد نگاهی به  روی زمین تمام هندوانه ها را فروخت.فقط یک هندوانه کوچک 
افتاد.آن را برداشت و طوری کنار هندوانه و زیر پایش انداخت.چشمش به  سنگ کوچولو 

نکند و قل نخورد.بعد هم با  ماشین  به گذاشت که موقع حرکت،هندوانه حرکت 
رفت.  شهر  از  خارج  ای  رودخانه  کنار رودخانه ایستاد، سنگ کوچولو را سوی 
بعد هم هندوانه  را پاره کرد و کنار برداشت و داخل آب رودخانه انداخت. 
رفت.رودخانه نشست و آن را خورد و سوار  و  کرد  حرکت  و  شد  وانت 
توی  ما  ی  قصه  کوچولوی  رودخانه بود و از این که دیگر توی سنگ 
کسی  و  نیست  شلوغ  ی  کوچه  و آن  بود  خوشحال  زند،  نمی  لگدش 

خدا را شکر می کرد.
و بعد هم  زمستان آمدند و رفتند.روزها گذشت.تابستان رفت و پاییز 
را سنگ کوچولو همان جا کف رودخانه  او  آب  جریان  بود.گاهی  افتاده 
وامی کمی جا به جا می کرد و این جابه جایی  حرکت  به  را  او  کوچک  تن 

می  دیگر  های  سنگ  روی  غلتید و ناهمواری های روی بدنش از داشت.او 
صاف و صیقلی تبدیل شد.بین  می رفتند.او کم کم به یک  سنگ 

را  یک  روز چندتا پسر بچه همراه معلمشان  ها  سنگ  تا  آمدند  رودخانه  کنار  به 
آنها ببینند.آنها می خواستند بدانند چرا سنگ های  از  هستند.یکی  صاف  رودخانه  کف 

به خانه برد.آن را رنگ زد وبرایش صورت و مو سنگ کوچولوی قصه ی ما را دید.آن را برداشت و 
و لباس کشید.سنگ کوچولو به  شکل یک آدمک بامزه در آمد.پسرک سنگ را که حاال شکل تازه ای پیدا کرده بود 
به مادرش نشان داد.مادر از آن خوشش آمد.یک تکه روبان قرمز به سنگ کوچولو بست و آن را به دیوار اتاق خواب 
پسرک آویزان کرد.حاال سنگ کوچولوی قصه ی ما روی دیوار اتاق پسرک آویزان است و دیگر نگران لگد خوردن 
و پرتاب شدن به میان کوچه نیست.پسری هم که او را به شکل عروسک درآورده، هر روز نگاهش می کند و او را 

خیلی دوست  دارد.راستی بچه ها،شما هم می توانید با سنگ های صاف و صیقلی کاردستی درست کنید؟

نوشیدنی خنک تابستانه
                                           در فصل گرم تابستان و امرداد ماهی که هوا خیلی گرم است وقتی بابا از سر کار        

به خانه بر می گردد، او را به این نوشیدنی خنک و خوشمزه مهمان کن:

  مواد الزم
آناناس 3 حلقه

شکر 2 قاشق غذاخوری
خامه 30 گرم

آب کمپوت آناناس نصف پیمانه
آبلیمو یک قاشق سوپخوری 
یخ خرد شده یک سوم پیمانه

  طرز تهیه
همه مواد به غیر از خامه را در مخلوط کن بریزید تا یکنواخت شود بعد خامه را اضافه کرده و کمی دیگر 

هم بزنید. حاال نوشیدنی شما آماده است.

قصه ی سنگ کوچولو

آشپزی
نویسنده:مهری طهماسبی دهکردی
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در ضمن در شکل باال این ها را هم پیدا 
کنید.

 یازده اسب              یازده کاکتوس   
 مردی که دارد عکس می گیرد  

 مردی که چکمه های آبی به پا دارد   
 یک مرد با ریش بلند    مردی که 
سوار بوفالو شده    یک دامن خال خالی   

 یک جفت چکمه که دارند می دوند!

3

  سرگرمی، برای روزهای طوالنی
 در روزهای گرم تابستان، بیکار ننشینید، کامپیوتر و تلویزیون را ول 

کنید و سرگرمی ما را حل کنید. در این شکل بگردید و اشیا گم شده که تصویر 
آن را می بینید پیدا کنید. با نوشتن ستون و ردیف، آدرس آن را بدهید.

در همینماسه بازی، اما نه در کنار دریا
ایران

خودمان

سرگرمی

کوه ریگ، یک جای بامزه و عالی برای تفریح است و اتفاقاً مسیر آن به پیر نارکی 
نزدیک است پس شاید بتوانید به همراه خانواده، سری به آن بزنید. کوه ریگ در 
نزدیکی یزد، در بخش مرکزی شهرستان مهریز و در محله بغداد آباد قرار دارد. 
این کوه، تپه ی ماسه ای بزرگ و تمیزی است که جان می دهد برای ماسه بازی. 
در تابستان ماسه ها حسابی داغ می شوند و بهتر است صبح زود را برای رفتن به 
کوه ریگ انتخاب کنید. می گویند این تپه ماسه ای در طی سالهای طوالنی و بر اثر 

وزش باد و جمع شدن شن در کنار یک کوه سنگی ایجاد شده است.
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بگذار ببینم. تو هم از سوسکها بدت می آید و چندشت 
می شود یا وقتی یک سوسک می بینی خیلی قوی و دالور 

می ایستی و با یک دمپایی دمار از سوسکه در می آوری. اگر 
تو هم از آن گروه آدمهایی هستی که از سوسک بدشان می 
آید و آرزو می کنی که کاشکی سوسک ها هیچ وقت وجود نداشتند، 
باید بدانی که سوسک ها حیوانات خیلی مهمی هستند و به دلیل شرکت 

در چرخه نیتروژن، زندگی خیلی از گیاهان و جانوران به سوسکها وابسته است. 
پس اگر از سوسکها خوشت نمی آید، سعی کن خانه تان حسابی تمیز باشد چون 

سوسک ها از جاهای تمیز اصالً خوششان نمی آید.

عددهای سوسکی
6:   تعداد پاهای سوسک

7:  تعداد روزهایی که سوسکها می توانند بدون سر زنده بمانند.
18:   تعداد زانوهای اغلب سوسکها

40:   تعداد دقیقه هایی که سوسک می تواند نفس نکشد.
75:   درصد زمانی از عمر سوسکها است که در استراحت هستند

) سوسک ها خیلی تنبلند، نه؟(
5000:   تعداد انواع سوسکهای کره زمین

250:   میلیون سال پیش اولین سوسک در کره زمین زندگی می کرد.

نکته های جالب سوسکانه
  خون سوسکها سفید است.

   حس بویایی سوسکها فوق العاده قوی است.
  سوسکها می توانند یک هفته بدون آب و یک ماه بدون غذا زندگی کنند.
  بیشتر سوسکها از روشنایی خوششان نمی آید و در تاریکی فعال هستند.

دوست عزیز و کوچک من، آیا می توانی 
و  بنویسی  ردیفش  در  را  شکل  هر  نام 
جدول را حل کنی؟ رنگ کردن شکل ها 

فراموش نشود.

J E A N S

انگلیسی 
برای 

کوچولوترها :

دنیای 
شگفت انگیز  

سو، سو، سوسکها ...
اطالعات 
می عمو

زبان
انگلیسی
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