
بگرد و پیدا کن
ما همه امشب خانه ممس و بامس دعوت هستیم. آخر امشب شب یلداست. همه دور هم جمع هستیم. امشب بلندترین شب سال است. ممس 
همه میوه ها را شسته و آماده کرده. انار، انگور، هندوانه، خرما لو، سیب، پرتقال، به و کاهو خیلی میوه های دیگر. بامس هم آجیل خریده. پسته 
و بادام و انجیر و کشمش و ... . خاله فرخنده کتاب حافظ را آورده تا حافظ بخوانیم. عمه پریوش آش رشته پخته تا همگی آش بخوریم و گرم 
شویم. کوزه چک و دوله آماده است تا زیر درخت سرو بنشیند. من هم منتظرم تا وقت چک و دوله برسد. هر کسی شعری بخواند و من وسایل 
هر کس را یکی یکی از توی کوزه بیرون بیاورم. اما انگار خیلی چیزها گم شده. مثال همین چیزهایی که شکلش را در پایین می بینید. بگرد و 

این چیزها را در شکل باال پیدا کن. عجب شب یلدای درهم و برهمی است امسال!

پسته     سیب      بادام   پرتقال    خرمالو        انار     کتاب حافظ   هندوانه    کوزه    سرو
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با پدر و مادر 
خویش با ادب 

باشید.

پاسخ سوال ها

9-»مهاتما گاندی« رهبر ساده 
پوش و مقاوم، در کدام کشور زندگی 

می کرد.            
 الف- انگلستان  
 ب- هندوستان

ج- پاکستان         
د- چین

2- آتشکده باستانی » آتشکوه « در نزدیکی 
کدام شهر قرار دارد.

الف- زاهدان
ب- یزد
ج- تبریز
د- محالت

6- کدام یک درباره زندگی 
ببرها صحیح نیست؟

الف- چشم ببرها هنگام شب به خوبی می بیند و 
می توانند شکار کنند.

ب- ببرها هنگام راه رفتن پنجه هایشان را جمع می کنند و 
ردپایی از خود به جا نمی گذارند.

ج- ببرها به آب تنی عالقه دارند و خیلی خوب شنا می کنند.
د- خطهای بدن ببر مادر و بچه اش کامالً شبیه هم است.

4- دیکته 
کدام کلمه 

درست است؟
الف- متانط
ب- هرکت
ج- صورت
د- مواذی

8- آیا چرخیدن زمین، 
صدا ایجاد می کند؟

الف- بله، ولی صدایش آنقدر کم است که 
نمی شنویم.

ب- خیر، چرخیدن زمین صدا ایجاد نمی کند.
ج- بله، ولی صدای چرخیدن زمین آن قدر 

بلند است که از دامنه شنیدن ما خارج 
است.

7- کدام 
یک از این 

کلمات مخالف 
»هومت« است؟

الف- دژمت
ب- دژورشت

ج- انگره مینو  
 د- سپنتامینو

5-حاصل 
این تقسیم چیست ؟ 

)121 ÷ 11 = ? (
الف- 10
ب- 11
ج- 12
د- 13

3-  این جمله از »آذرباد مهراسپندان« 
است. 

»آذرباد مهراسپندان« کیست؟
الف- یکی از پادشاهان ساسانی

ب- یک موبد دانشمند زرتشتی در 1700 سال پیش
ج- پسرعموی اشوزرتشت

د- یکی از پادشاهان هخامنشی

1- کدام یک از این ها، جزء چهار » آخشیج « نیستند؟ 
الف- باد 

ب- آتش  
ج- گیاه  

د- خاک

1-  ج 
2-  د
3- ب
4- ج

5- ب
6- د

7- الف

8- ج
9- ب

سوال از ما، 
جواب از شما!
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دسر انار
برای شب یلدا

2- آتشکده باستانی » آتشکوه « در نزدیکی 
کدام شهر قرار دارد.

الف- زاهدان
ب- یزد
ج- تبریز
د- محالت

6- کدام یک درباره زندگی 
ببرها صحیح نیست؟

الف- چشم ببرها هنگام شب به خوبی می بیند و 
می توانند شکار کنند.

ب- ببرها هنگام راه رفتن پنجه هایشان را جمع می کنند و 
ردپایی از خود به جا نمی گذارند.

ج- ببرها به آب تنی عالقه دارند و خیلی خوب شنا می کنند.
د- خطهای بدن ببر مادر و بچه اش کامالً شبیه هم است.

  طرز تهیه :
با کره نرم شده  ته قالب یک کیسه پهن کنید. بیسکویت ها را پودر کرده 
مخلوط کنید. داخل قالب بریزید و با پشت قاشق فشار دهید تا چسبنده شود 
و قالب را به مدت یک ساعت در یخچال بگذارید. سپس پودر ژله تمشک را 
در یک لیوان آب جوش حل کرده و سپس با یک لیوان بستنی خوب مخلوط 
دوباره  و  بریزید  ها  بیسکوییت  روی  قالب  داخل  شد  خنک  که  کمی  کنید. 
انار را مطابق دستور روی جعبه آماده کنید و در  به یخچال برگردانید. ژله 
یخچال بگذارید. زمانی که ژله کمی سفت شد دانه های انار را به آن اضافه 
کرده به قالب اضافه کنید و آن را در یخچال بگذارید. بعد از 4 ساعت دسر 
آماده است. می توانید آن را به راحتی در ظرف برگردانید و برای شب یلدا 

نوش جان کنید.

 مواد الزم
- بیسکوییت ساقه طالیی : 1 بسته

- کره : 100 گرم
- ژله انار : 1 بسته

- ژله تمشک : 1 بسته
- انار دانه شده به مقدار الزم

این یک جدول سودوکوی ساده است. 
عددهای 1 تا 6 را طوری در جدول قرار 
دهید که در ستون های افقی یا عمودی 

رقم های تکراری نباشد.

مسابقه  
16 

 عبارت باال را به فارسی برگردانید.
بچه ها جواب هایتان را تا تاریخ 20 آذر ماه به 

بفرستید.  info@parsnameh.ir الکترونیکی:  آدرس 
و شماره  خانوادگی  نام  نام،  نوشتن جواب،  هنگام  در   حتماً 

تلفن، سن و شهرتان را هم بنویسید. 
 این مسابقه مخصوص بچه های 7 تا 12 سال است.
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 آندیا بلیوان 
 رزیتا رستمی   
 مهسا رستمی   
 آرین قدردان  
 ویدا ورجاوند 
 وستا ورجاوند

 پرنیان بهدین  
 آرمین خسرویانی 

 این طرح های موزاییکی زیبا را دوست خوبمان نگین تیرداد 
طراحی کرده و برای ما فرستاده است. نگین جان، سپاس گزاریم.

 پاسخ مسابقه 15 : مینا کاری

 اشکان قدردان
 آدنیس سیروسی

 رایتی بهبودی
 پگاه بزرگ چمی

 آرین فالحتی
 سپهر میزانیان

 ساینا سالمتی
 فریماه فروغی

 آنیتا انوشه
 پرهام ماوندادی

های  برنده 
15 بقه مسا

نام این ماه ها را در جدول پیدا کن.

این یک مستطیل است. ما آن را 
مساوی  قسمت   4 به  شکل  این  به 
تقسیم کرده ایم. هنوز راه های دیگری 
وجود دارد که می شود آن را به 4 قسمت مساوی 

تقسیم کرد. آن راه ها را پیدا کن.

روش اول

...روش چهارمروش سومروش دوم

؟ 

دو توپ بزرگ و کوچک ) مثالً یک توپ بسکتبال و یک 
توپ تنیس ( را آماده کنید. دو توپ را کنار هم نگهدارید 
و سپس رها کنید. دقت کنید. می بینید که هر دو توپ بعد 
از زمین خوردن، تقریباً به یک اندازه باال می آیند. حاال یک بار دیگر 
آزمایش کنید. این بار توپ تنیس را روی توپ بسکتبال قرار داده و 

هر دو را با هم رها کنید. هر دو توپ روی هم 
به زمین می خورند. نگاه کنید. توپ تنیس چقدر 
باال می رود؟ توپ بسکتبال چقدر؟ توپ تنیس 
خیلی باال می رود اما توپ بسکتبال حتی از دفعه 
قبل هم کمتر باال می رود. اگر گفتید چرا ؟ علت 
این است که انرژی زیادی که در توپ بسکتبال 
توپ  به  شده  جمع 
می  منتقل  تنیس 
شود و همین، باعث 
توپ  که  شود  می 
باال  حسابی  تنیس 

برود.
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  تصویرساز و صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی

   مدیر مسئول : 
اختیاری دکتراسفندیار 
  دبیر گروه کودکان :

فرین میزانیان

سرگرمی  

های  آزمایش 
علمی جدول

انرژی منتقل می شود

پرتاب اول

پرتاب دوم

 رامین رادمند
 مهسا دارابیان
 آرین باستانی

  آرین مالی
  نگین تیرداد

 رایتی آذرکیوان
 آرمیتی آذرکیوان

 ندا نمیری
 پرنیان رادمند

  نیکان شهریاری کالنتری
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