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عمرتون  ۱۰۰شب یلدا
دلتون قد یه دریا
توی این شب های سرما
یادتون همیشه با ما

شب چله مبارک
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خط دین دبیره (بخش اول)

الفباي اوستايي يكي از رساترين ،كامل
ترين و آسان ترين الفباهاي جهان است .فراگيري و
خواندن و نوشتن به آن به آسانی انجام مي شود و براي ضبط
دقيق بسياري از متن ها بهترين وسيله است.
الفبايي كه اوستا به آن نوشته شده ،دين دبيره است ،به معني
الفبا و يا نوشتن ديني و كهن ترين خط حرفي جهان
است.
بچه هایی که در تهران ساکن
هستید!
اگر به خط دین دبیره عالقه دارید ،می توانید
در مسابقه داستان دین دبیره که قرار است ثبت نام
آن در کالس های دینی یا مدرسه شما انجام
بشود ،اسم بنو یسید و شرکت کنید.

دين دبيره،
چهل و هشت حرف دارد .از اين چهل و هشت حرف،
چهارده حرف با صدا و مانده ،حرف هاي بي صدا مي باشد .اهميت اين
خط در شمار حروف با صدا است كه امكان مي دهد ضبط دقيق بیان و
خواندن نوشته های اوستايي را فراهم سازد.
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بقیه حرفها و نکته های خط دین دبیره در شماره بعد!

توقع الک پشتی

یک روز خانواده ی الک پشت ها
تصمیم گرفتند که به گردش گروهی
بروند .از آنجا که الک پشت ها همیشه
آهسته عمل می کنند ،هفت سال طول
کشید تا برای سفرشان آماده بشوند!

تا اینکه خانواده ی الک پشت ،خانه را برای پیدا کردن یک
جای مناسب ترک کردند .در سال دوم سفرشان (باالخره) آنجا
را پیدا کردند.
برای مدتی حدود شش ماه دورشان رو تمیز کردند و سبد
خوراکی ها را باز کردند و مقدمات را آماده کردند .بعد
فهمیدند که نمک را نیاورده اند.

گردش گروهی بدون نمک یک
فاجعه بود و همه آنها با این مورد
موافق بودند .بعد از یک بحث طوالنی،
جوانترین الک پشت برای آوردن
نمک از خانه انتخاب شد.

الک پشت کوچولو ناله کرد ،جیغ کشید و توی الکش کلی باال و پایین پرید،
گرچه او سریعترین الک پشت بین الک پشت های کند بود و قبول کرد که
به یک شرط برود؛ اینکه هیچ کس تا وقتی او برنگشته است چیزی نخورد.
خانواده قبول کردند و الک پشت کوچولو به راه افتاد.

سه سال گذشت ...و الک پشت کوچولو
برنگشت .پنج سال  ...شش سال ...
سپس درسال هفتم غیبت او ،پیرترین
الک پشت دیگر نمی توانست به
گرسنگی ادامه بدهد.
و اعالم کرد که قصد دارد غذا بخورد و شروع به باز کردن یک ساندویچ کرد.
در این هنگام الک پشت کوچولو ناگهان فریاد کنان از پشت یک درخت بیرون پرید و گفت « :دیدید می دانستم
که منتظر نمی مانید .من هم حاال نمی روم نمک را بیاورم!
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بچه ها
شما می توانید هر شکلی را که خواستید با
استفاده از شکل های ساده تر نقاشی کنید .در این
شماره ،یک پرنده را با استفاده از یک پیکان
می کشیم

بچه ها
می دانید این پرچم ها برای
کدام کشور هستند؟

ب....

آ....
ژ...
4
پارس نامه کودکان  -ماهنامه خبری  ،پژوهشی  ،فرهنگی کودک

پارس نامه کودکان

شماره 41

سال چهارم آذر 1392

مدیر مسئول :
دکتراسفندیار اختیاری
زیر نظر شورای سردبیری

