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 شادباش جشن سده
جشن پیروزی روشنایی بر تاریکی،

 جشن کشف آتش
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در این شماره همه 
حروف دین دبیره را یاد می گیریم ) 14 حرف شماره قبل را به علت اهمیت دوباره 

بازبینی می کنیم.( با استفاده از این حروف هر اسم و جمله ای را می توانیم بنویسیم و بخوانیم.

در اوستا، اسم و صفت دارای سه جنس مذکر، مؤنث، خنثی؛ سه شمار مفرد، مثنی، جمع و هشت 
حالت دستوری می باشند. این حالتها عبارتند از:

حالت نهادی )فاعلی(، حالت رایی )مفعولی(، حالت بایی )مفعول معه(، حالت برایی )مفعول له(، 
حالت ازی )مفعول عنه(، حالت دری )مفعول فیه(، حالت وابستگی )اضافی(، حالت ندایی

برای تمرین می توانید نام و نام خانوادگی خود را اینجا بنویسید .....................................

در جدول باال بعضی از حرف ها در اول یا وسط جمله شرایط و تلفظ انگلیسی مختلفی دارند. 
ردیف 41 - و )اول(، در ردیف 42   -و )وسط(   با تلفظ انگلیسی UU، در ردیف 38 - ی )اول(، در ردیف 

ii   39 - ی )وسط( با تلفظ انگلیسی

برگرفته از تارنگار انجمن موبدان تهران

اگر به زبان دین دبیره عالقه دارید و در یزد، کرمان  یا تهران زندگی می کنید، می 
توانید از کالس های گاتها و دین دبیره استفاده کنید و حتی به صورت خودآموز بر 

این زبان مسلط شوید!
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نســتنيــها ا د

پروانه ها با 

ایستادن روی غذا آن 

را مى چشند. گیرنده های 

چشنده آنها روی پای آنها 

ف ما انسان ها 
قرار دارد برخال

که این گیرنده ها روی زبان 

موجودند.

س (این 
هر چند استگوزارو

دایناسور) بدنى به طول 9 متر داشت، 

مغزش به اندازه یك فندق بود!

کانگوروها و شتر مرغ ها به علت 

شكل پای خود در عقب عقب راه رفتن 

مشكل دارند

هر انسان اثر انگشت مخصوص به 

خود را دارد.

ساعت عقربه دار اگر ایستاده 

هم باشد حداقل دو بار در روز ساعت 

درست را نشان مى دهد.

عطسه کردن با چشمان باز امكان 

ندارد.

دنیا «نیل» نام 
طوالنى ترین رودخانه 

دارد که 6650 کیلومتر درازای آن 

است

سه کشور وسیع جهان به 
ترتیب عبارتند از:
روسیه، کانادا، چین
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هر انسان اثر انگشت مخصوص به 

ف ما انسان ها 
قرار دارد برخال

س (این 
هر چند استگوزارو

دایناسور) بدنى به طول 

ایستادن روی غذا آن 

ساعت عقربه دار اگر ایستاده 

ف ما انسان ها 
قرار دارد برخال

عطسه کردن با چشمان باز امكان 

هم باشد حداقل دو بار در روز ساعت 

دنیا «نیل» نام 
طوالنى ترین رودخانه 

دارد که 6650 کیلومتر درازای آن 

است

کانگوروها و شتر مرغ ها به علت 

شكل پای خود در عقب عقب راه رفتن 

مشكل دارند
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پارس نامه کودکان
شماره 42     سال چهارم   دی 1392

   مدیر مسئول :

 دکتراسفندیار اختیاری  

   زیر نظر شورای سردبیری

در جدول 
رو به رو می توانید کلمه DOG را 

بیابید؟

پایتخت 
این کشورها را می دانید؟

ی!
اش

 نق
ت

وق

ت 
وس

ر د
طو

هر 
س 

سپ
 و 

کن
ل 

ام
ا ک

ا ر
 ه

کل
 ش

ین
ا

ن. 
ی ک

میز
گ آ

 رن
ری

دا

سعی کن از نقطه 

شروع به نقطه پایان برسی
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جواب پرچم های شماره قبل:
از باال به پایین: برزیل، آلمان، ژاپن

کلمبیا:
فرانسه:

چین:
آفریقای جنوبی:

استرالیا:
روسیه:

آرژانتین:
غنا:

آغاز

پایان


