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»خلیج فارس،
 خلیج فارس می ماند.«
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سرگرمی  

موزه به محلی گفته می شود که 
در آن از آثار و اشیایی باارزش نگهداری شده 

و آنها را به نمایش می گذارند.
در ایران موزه های زیادی وجود دارد. نمی دانم کجا زندگی 

می کنید. اما من چند موزه را در شهرهای مختلف به شما پیشنهاد 
می کنم.

 تهران : اگر به سازهای سنتی عالقه مند هستید سری به موزه ابوالحسن 
صبا در میدان بهارستان بزنید که موزه بسیار زیبایی است. برای اطالع پیدا 

کردن از تمام موزه های تهران، سایت allmuseums.com را ببینید.
 یزد : موزه آینه و روشنایی که در خیابان کاشانی روبروی پارک 7 تیر قرار 

دارد موزه زیبا و معروفی است که یزدی ها می توانند به سراغش بروند.
 کرمان : روبروی حمام گنجعلی خان در بازار مسگری کرمان موزه ای 

بنام موزه ضرابخانه است که بد نیست سری به آن بزنید. راستی 
در کرمان موزه ای نیز به نام موزه زرتشتیان ثبت شده است.

 شیراز : اگر به وسایل جنگی و نظامی گذشته عالقه مند 
هستید در شیراز و در باغ گلشن، به دیدن 

موزه نظامی عفیف آباد بروید.

این مصرع ها، هر کدام، دوبه دو و با هم یک بیت، 
می شوند. همه این بیت ها از فردوسی است. آیا                    

می توانید مصرع ها را با هم جور کنید؟

محله  در  بودم  کوچک  وقتی 
می  زندگی  تفت  شهرستان  در  سرده 

است.   .......... نزدیک شهر  تفت  کردیم. شهرستان 
یادم می آید هرسال، موغع جشن اردیبهشت گان که می 

با  و همگی  پوشید،  را می  و شلوار سفیدش  بلوز  بامس،  رسید 
هم به درب مهر مهله مان می رفتیم و کشتی نو می کردیم و اوستا 

می خاندیم. بعد هم مراصم ساز و آواز به پا بود. حاال من بزرگ شده ام 
مرکز  یاسوج  خوانم.  می  درس  یاسوج  شهر  در  و  هستم  دانشجو  و 
استان ............... است. دیگر سال هاست که بامس خدابیامرز شده. 
شهر یاسوج هم درب مهر ندارد. اما من جشن اردیبهشت گان را 

فراموش نمی کنم. همین جا، توی خانه کوچکی که دارم کشتی 
نو می کنم و اوستا می خوانم.

این متن تعدادی غلط دیکته ای وجود دارد.    در 
آنها را پیدا کن. جاهای خالی را هم پر کن.

موزه ها

سفید  لباس 
برای 

جشن اردیبهشت گان

با فردوسی همکار شوید  

یالن را سر و سینه و پا و دست به نام خداوند جان و خرد

 بسی رنج بردم در این سال سی

برید و درید و شکست و ببست

 نمیرم از این پس که من زنده ام

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

که تخم سخن را پراکنده ام

عجم زنده کردم بدین پارسی

کزین برتر اندیشه برنگذرد

 آیا معنی کلمه » اردیبهشت « را می دانی؟
              بله                    خیر 

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

درگوشی با بچه ها:  2
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مجسمه فردوسی در جاهای مختلف ایران 
تا  بگیر  تهران  فردوسی  میدان  از  شود.  می  دیده 

دانشکده فردوسی مشهد و آرامگاه فردوسی در طوس. 
ایتالیا  رم  پارک معروفی در شهر  در  بدانید  است  اما جالب 

از  مجسمه  این  است.  نصب شده  فردوسی  از  ای  مجسمه  نیز 
زیبایی  به  را  ابوالحسن صدیقی آن  استاد  و  جنس سنگ است 

تمام ساخته است.

اگر می خواهی طعم یک بستنی توت فرنگی واقعی و بدون 
اسانس را تجربه کنی، بهتر است این بستنی را امتحان کنی.

 مواد الزم:
بستنی وانیلی ساده : 2 لیوان

توت فرنگی پوره شده : 1 لیوان
 طرز تهیه :

شود.  نرم  کمی  تا  بگذارید  بیرون  فریزر  از  مدتی  را  بستنی 
توت فرنگی پوره شده را با بستنی مخلوط کنید. بعد بستنی ها 
را در ظرف های کوچک و قشنگی برای هر نفر آماده کرده ، 
تزیین کنید. ظرف ها را مدتی در فریزر بگذارید تا بستنی ها 

شوند.  سفت  توت دوباره  بستنی  حاال 
شده. فرنگی خوشمزه تان  آماده 

نوش جان.

به این شکل ها نگاه کن. در تصویر سمت 
چپ مثلثی وجود ندارد اما، ما به یاد مثلث 
می افتیم. در تصویر سمت راست هم فرم 
آید  می  چشممان  به  ازخار  پر  کره  یک 
از کره وجود  تصویری  اصالً  در صورتیکه 
ما  با  هایمان  چشم  ها  وقت  بعضی  ندارد. 

شوخی می کنند.

این جدول مثلثی اعداد به مثلث خیام معروف است و گفته می شود که 
آن را خیام، دانشمند ایرانی، طراحی کرده است. بین اعداد این مثلث 
یک رابطه آسان و بامزه وجود دارد. آن را پیدا کنید و جدول را حل 
کنید.این جدول را می توانید از پایین ادامه دهید و ردیف های بیشتری 

را به آن اضافه کنید.

ایتالیا در  فردوسی 

خانگی! بستنی  بفرمایید 

مثلث خیام

نبینی مرنجان دو بیننده را

که تخم سخن را پراکنده ام

کزین برتر اندیشه برنگذرد
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گرم کردن آب حمام، فقط 
با یک شمع

پارس نامه کودکان 
شماره 21   سال دوم    فروردین 1391 

 مدیر مسئول : دکتراسفندیار اختیاری
 دبیر گروه کودکان : دکتر فرین میزانیان

 تصویرساز و صفحه آرا : شادی عبد شریف آبادی
 تلفکس تهران : 88352153 - 021

 پیام نگار : 09355466415

ایران در همین 
خودمان

هیچ فکر کردی اسم پنیر لیقوان از کجا آمده؟ لیقوان نام روستایی قدیمی است در 36 کیلومتری تبریز، که چمنزارهای 
زیاد و سرسبزی دارد. گاو و گوسفند در این روستا فراوان است. مردم لیقوان، مهارت زیادی در تهیه نوع خاص و بسیار 

خوشمزه ای از پنیر دارند که به پنیر لیقوان معروف شده. جالب است بدانید بیشتر افراد روستای لیقوان به شغل 
تولید پنیر مشغول هستند. از هر 3 کیلو شیر گوسفندی ، 1 کیلو پنیر لیقوان به دست می آید.

لیقوان هستم. روستای  اهل  لیقوان،  من، 

یازدهم  و  دهم  قرن  بزرگ  دانشمند  بهایی،  شیخ 
بزرگی  نویسنده  و  شناس  ستاره  او  است.  ایران 
آب  که  کرد  طراحی  را  حمامی  بهایی  شیخ  است. 
به کمک یک شمع گرم  تنها  خزینه ی بزرگ آن 

می شد.

درس اول
» چشم ها را فراموش نکنید«

خیلی  ها  کنید. چشم  نگاه  تان  به سوژه عکاسی  روبرو  از 
مهم هستند. وقتی می خواهید از موجودی) انسان یا حیوان( 
عکس بگیرید، سعی کنید دوربین را طوری نگه دارید که 
نیروی  از  و  بگیرد  قرار  تان  سوژه  های  چشم  سطح  هم 
استفاده  هایتان  زیباتر شدن عکس  برای  ها  مرموز چشم 
کنید. الزم نیست، کسی که قرار است از او عکس بگیرید 
حتماً به دوربین نگاه کند. همین که هم سطح چشم های او 

قرار بگیرید، کافی است.

چگونه عکس های 
قشنگتری بگیریم.

کالس
عکاسی

این  از  بیایید  دارید؟  عالقه  عکاسی  به  هم  شما  آیا 
درباره  کاربردی،  و  مفید  اما  کوتاه،  مطلب  چند  شماره، 
کنیم،  استفاده  ها  روش  این  از  اگر  بگیریم.  یاد  عکاسی 

عکس های جالب تر و قشنگ تری خواهیم داشت.
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ولی این یکی بهتره!این عکس خوبه،


