
بی مرگی یعنی   امرداد 
اینکه در ماه امرداد جشن امردادگان را داریم و به زیارت پیر نارکی می رویم و اگر خوب درس خوانده باشیم جایزه هم 

می گیریم، خیلی خوب است. اما یک چیز خوب و مهم دیگر هم وجود دارد آن هم اینکه به نام این ماه دقت کنیم . نام این 
ماه »امرداد« است نه »مرداد« .مراقب باشیم که این نام زیبا را درست بگوییم تا هربار نام امرداد را می بریم معنای آن که بی 

مرگی و جاودانگی است در ذهن مان دوباره تکرار شود. 

                                                                                                       
جشن امردادگان 

فرخنده باد
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جنگجوی( )شیرزن  گردآفرید  داستان 
سهراب، پهلوان جوان به دژ سپید رسید و با هژیر، نگهبان دژ به جنگ پرداخت 
تا بتواند به دژ سپید وارد شود. در این نبرد، سهراب پیروز شد و هژیر را شکست 

داد. خبر به درون دژ رسید. گردآفرید، دختر کژدهم که زنی جنگجو بود از خبر 
شکست هژیر غمگین شد و تصمیم به نبرد گرفت. لباس جنگ پوشید 

و موهای بلندش را زیر کاله خود، پنهان کرد، به جنگ با سهراب رفت 
و شجاعانه جنگید. اما در طول مبارزه، سهراب کاله گردآفرید را از 
سرش برداشت و موهای بلند گردآفرید آشکار شد. سهراب فهمید 

که گردآفرید زنی بسیار زیباست.
بدانست سهراب کو دختر است   

                           سر و موی او از در افسر است
و  شد  گردآفرید  روی  و  موی  عاشق  سهراب 
به  اما گردافرید،  کند.  ازدواج  او  با  تا  خواست 

ترفند، از سهراب فرار کرد و به دژ سپید بازگشت و به سهراب 
پیغام داد که از آنجا که سهراب از سپاه توران است، ازدواج آنها به 

صالح نیست و آنها نمی توانند با هم عروسی کنند.
بخندید و با او به افسوس گفت   

                            که ترکان ز ایران نیابند جفت

موادالزم:
  بستنی وانیلی لیتری

  بیسکوئیت
  ژله آماده شده

  آناناس ) کنسروی یا تازه(

از زبان جناب آناناس
از ویتامین » ث« هستم  ... من پر  ام. برزیل، فیلیپین، هند، استرالیا  از راه دوری آمده  من 
و البته تازه ی من خیلی پرخاصیت است. اگر قرار شد من را بخرید رسیده من را انتخاب 
کنید تا شیرین و خوشمزه باشم. می دانید چه جور می شود یک آناناس رسیده را پیدا کرد؟ 
آناناسی را انتخاب کنید که برگهای براق و تازه تری دارد و رنگ خودش قرمزتر است. من را 

بو کنید، هر چه بوی شیرین تری داشته باشم، رسیده تر هستم.

بچه ها ، آشپزی

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

آیا هر روز صبح وقتی از خواب بیدار شدید، رختخوابتان 
خیر  را مرتب می کنید؟        بله   

آناناسی دسر 
  طرز تهیه:

در یک ظرف قشنگ اول یک الیه بیسکویت بچین، بعد 
بزن  بهم  را  آماده  ژله  بگذار.  بستنی  مقداری  آن  روی 
کوچک  تکه  چند  و  ژله  الیه  یک  بعد  و  شود  تکه  تکه  تا 
آناناس روی بستنی ها بگذار. دوباره همین کارها را تکرار 
کن و بعد ظرف را یکی دو ساعتی در فریزر بگذار. حاال 

دسر آماده شده. نوش جان !
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2-از شلوار جین کهنه تا یک کیف بامزه!
قرار  که  کهنه  جین  شلوار  یک  کمک  به  توانید  می  شما 
است آن را دور بیاندازید برای دستگاه های الکترونیکی 
مناسبی  اندازه  که  را  جیب  یک  دور  بسازید.  کیف  تان 
دارد ببرید و سپس روی جیب را با گواش، ماژیک های 
تزئین  دوزی  تکه  یا  و  گلدوزی  به کمک  یا  و  رنگارنگ 

کنید. حاال شما یک کیف قشنگ دارید.

کارگاه تابستانی

تابستانی  شماره  سه  در 
پارس نامه کودکان با کارگاه 
شوید،  همراه  تابستانی 
روزهای بلند تابستان تان را 

پربار کنید و سرگرم شوید.

1-یک باغ کوچک بسازید:
وسایل الزم :

  سنگ های کوچک
  خاک گلدان

  قلمه گیاهان مختلف
طرز کار: در ته ظرف به قطر 2/5 سانتی متر 
و  بریزید  خاک  سنگها  روی  بریزید.  سنگ 
قلمه های گیاهان را در آن بکارید. از گیاهانی 
نور و آب مشابهی  به میزان  استفاده کنید که 
احتیاج داشته باشند. هرگاه خاک باغ کوچک 
اسپری  یا  آب  کمی  مقدار  با  شد  خشک  تان 
به آن آب  از حد  بیش  و  کنید  آبیاری  را  آن 
های  عروسک  و  وسایل  از  توانید  می  ندهید. 

تزئینی در باغتان استفاده کنید.

3-نقاشی انگشتی:
 ) آبرنگ  یا  گواش   ( رنگ  در  را  انگشتتان 
بزنید و با آن روی کاغذ نقش بیاندازید حاال 
می توانید به کمک این نقش ها، نقاشی های 

زیبا و جالب خلق کنید.
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مسابقه

پارس نامه کودکان 
شماره 12   سال اول    تیر 1390

   مدیر مسئول : 
اختیاری دکتراسفندیار 

  دبیر گروه کودکان :
فرین میزانیان

  تصویرساز و صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی

 آرین مالی
 رامین باستانی
 ویدا ورجاوند
 وستا ورجاوند 
 پرنیان بهدین

 آرمین باستانی

 فریماه فروغی
 همتا خسرویانی

 آرزو مهری
 مهرگان جمشیدی 

 کوروش دارابی فارسی
               

بچه ها جواب هایتان را تا تاریخ 20  امرداد 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. این مسابقه 
مخصوص بچه های 7 تا 12 سال است.

این خالصه ای از داستان زندگی یکی از افراد سودرسان زرتشتی است. آیا می دانید نام او چیست؟
» او در سال 1290 در یزد به دنیا آمد. در تهران در مدرسه البزر و در هندوستان در مدرسه دینی درس 
خواند. سپس به ایران برگشت و در راه دین آغاز به کار کرد. برای دانش آموزان زرتشتی کتاب نوشت. 
به موبدان جوان اوستا یاد داد و زبان فارسی میانه و اوستایی را به دیگران آموخت. خود نیز در رشته حقوق 
قضایی تحصیل کرد. او عضو نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی و سال ها پیشوای دینی ما زرتشتیان 

و هموند تاثیرگذار کنکاش موبدان بود. روانش شاد باد.«

پینگ   « همان  یا  میز  روی  تنیس  ورزش  نامگذاری  داستان 
را  ورزش  این  دارند  نفر  دو  وقتی  اگر  است:  بامزه   » پونگ 
جالبی  آهنگ  کنید،  گوش  توپ  صدای  به  دهند،  می  انجام 
می شنوید: »پینگ، پونگ، پینگ، پونگ.« می گویند اسم این 

ورزش را از روی همین صدا درست کرده اند.
ورزش تنیس روی میز برای بچه ها در سنی مناسب است که 

میز  پشت  ایستادن  برای  قدشان 
به اندازه باشد. کسانی که تنیس 

روی میز بازی می کنند، قلب، 
قوی  پاهای  و  ها  دست  ریه، 

دارند.

12 شماره  مسابقه 

پونگ شد؟! پینگ  پونگ،  پینگ  چرا 

آیا می توانی ده تفاوت بین دو تصویر زیر پیدا کنی؟

سرگرمی
یه توپ دارم قلقلیه

برنده های مسابقه شماره 11 
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