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  من سالم دوست

حق با  .اين بار كمي ديرتر از موعد مقرر به سراغتان آمديم
شماست بايد زودتر از اين ها به ديدارتان مي آمديم اما اين 

است حيفمان آمد همه خوبي هاي اين ماه را  بزرگيماه، ماه 
شروع . يك جا جمع نكنيم و برايتان سوغات نياوريم

امتحانات مصادف بود با زماني كه جوانان و نوجوانان پرشور 
شهرمان در و ديوار مساجد و تكيه ها را براي شروع ماه 

دلهره و اضطراب امتحان از . دندومحرم سياهپوش مي نم
شوق حسيني از سوي ديگر برآنمان يك طرف و شور و 

داشت  تا در كنار درس هايمان در مراسم سوگواري سيد 
شركت ) ع(الحسين ... جوانان اهل بهشت حضرت ابا عبدا

محرم . نماييم و به مدد و ياري او چشم اميد داشته باشيم
امسال با تمام محرم هايي كه به ياد داريم تفاوت زيادي 

زني و زنجير زني در زير بارش  داشت وقتي دسته هاي سينه
 .برف حركت مي كردند شكوه و جاللي دوچندان داشت

زماني كه كاروان  .براستي كه محرم گرما و سرما نمي شناسد
اسرا به طرف شام حركت مي كرد با تمام وجودمان بدرقه 
. شان نموديم و دوباره آغاز گر فصلي ديگر از زندگي شديم

امسال . يگر از تاريخ كشورمان رفتيماينبار به استقبال قيامي د
در حالي به استقبال سالروز ورود تاريخي حضرت امام 

رفتيم و در حالي سالروز پيروزي انقالبمان را ) ره(خميني 
جشن مي گيريم كه هنوز سياهپوش شهداي دشت كربال 

اين تقارن را به فال نيك گرفته، اميدواريم كه . هستيم
 مهدي صاحب الزمانحضرت  قالب عزيزمان به انقالبنا
  ...ان شاء ا .گرددمتصل  )عج(

  مدير آموزشگاه -محمد داوري 
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   سوره بقره 

  

كه همه 

اين  

  :اسامي پيامبراني كه در قرآن آمده اند به قرار زير است

 ابراهيم
 الياس
16- 
21- 
   )ص

رنين نيز در قرآن نام برده شده است ولي در 

سوره هايي كه به نام حيوانات نام گذاري شده است عبارتند 
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  1سوم 

سوره بقره  282كه بزرگترين آيه قرآن آيه 

  ...)   َّ      َ     َي ا أ ي ه ا ال ذ ين 

كه همه  مي باشند

 .)حرف 28(حروف الفباي عربي در آنها وجود دارند 

  

اسامي پيامبراني كه در قرآن آمده اند به قرار زير است

ابراهيم -6 صالح 
الياس -11 ذوالكفل
16 يوسف -15
21 سليمان -20 
ص(محمد  -25

  :پيامبراني كه به كنايه از آنها ياد شده است عبارتند از

رنين نيز در قرآن نام برده شده است ولي در 

سوره هايي كه به نام حيوانات نام گذاري شده است عبارتند 

                               

  نكات جالب قرآني

سوم  كالس به كوشش حامد داوري 

كه بزرگترين آيه قرآن آيه 

  َّ      َ     َي ا أ ي ه ا ال ذ ين ( .شهرت دارد

مي باشنديا مي دانستيد كه در قرآن مجيد دو آيه 

حروف الفباي عربي در آنها وجود دارند 

  ...)          ُم ح م د  ر س ول 

  ...)   َّ        َ  َ َو ه و  ال ذ ي أ نش أ 

اسامي پيامبراني كه در قرآن آمده اند به قرار زير است

 -5 هود -4 ادريس
ذوالكفل -10 اليسع
15 يعقوب -14
 داوود -19 هارون
25 عيسي -24

پيامبراني كه به كنايه از آنها ياد شده است عبارتند از

  ضر

رنين نيز در قرآن نام برده شده است ولي در 

سوره هايي كه به نام حيوانات نام گذاري شده است عبارتند 

                               

� 

نكات جالب قرآني

به كوشش حامد داوري 

كه بزرگترين آيه قرآن آيه  

شهرت دارد    د ي نمي باشد كه به آيه 

يا مي دانستيد كه در قرآن مجيد دو آيه 

حروف الفباي عربي در آنها وجود دارند 
  :دو آيه عبارتند از

         ُم ح م د  ر س ول (سوره فتح 

  َّ        َ  َ َو ه و  ال ذ ي أ نش أ (سوره انعام 

اسامي پيامبراني كه در قرآن آمده اند به قرار زير است

ادريس -3 نوح
اليسع -9 اسماعيل

14 اسحاق -
هارون -18 موسي
24 ايوب -23 يحيي

پيامبراني كه به كنايه از آنها ياد شده است عبارتند از

ضر خ  - 3    ع زير  

رنين نيز در قرآن نام برده شده است ولي در 
  .نبوت ايشان اختالف است

سوره هايي كه به نام حيوانات نام گذاري شده است عبارتند 
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به كوشش حامد داوري 

 دانستيديا مي 

مي باشد كه به آيه 

يا مي دانستيد كه در قرآن مجيد دو آيه 

حروف الفباي عربي در آنها وجود دارند 
دو آيه عبارتند از

سوره فتح  29آيه  -

سوره انعام  141آيه  -

اسامي پيامبراني كه در قرآن آمده اند به قرار زير است

نوح -2  آدم  -
اسماعيل -8 لوط -
-13 يونس -12

موسي -17 شعيب
يحيي -     22 زكري ا

پيامبراني كه به كنايه از آنها ياد شده است عبارتند از

 -2شموئيل  ا  -

رنين نيز در قرآن نام برده شده است ولي در از لقمان و ذوالق
نبوت ايشان اختالف است

سوره هايي كه به نام حيوانات نام گذاري شده است عبارتند 
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يا مي آ

مي باشد كه به آيه 

يا مي دانستيد كه در قرآن مجيد دو آيه آ

حروف الفباي عربي در آنها وجود دارند 
دو آيه عبارتند از

1-

2-

1-
7-
12

شعيب
     زكري ا

پيامبراني كه به كنايه از آنها ياد شده است عبارتند از

1-

از لقمان و ذوالق
نبوت ايشان اختالف است

سوره هايي كه به نام حيوانات نام گذاري شده است عبارتند 
  :از
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  به آب چشم خون افشان يعقوب

  كه بر جان من مسكين ببخشاي

  در رحمت بر اين بيچاره بگشاي
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  مناجاتنامه

  نيازا الها پادشاها بي

  خداوندا كريما كار سازا

  ي پاكان راهت

  به شوق عاشقان بارگاهت

  مندان                    َبه شب ناليدن پا در ك 

  به آه سوزناك مستمندان

  پايان ايوب به حق صبر بي

به آب چشم خون افشان يعقوب

  به حق ره نوردان طريقت

  به حق نيك مردان حقيقت

كه بر جان من مسكين ببخشاي

در رحمت بر اين بيچاره بگشاي

  ي من بده كام دل شوريده

  ي من رسان با من بت بگزيده

  مرا زين بيشتر در هجر مپسند

به فضل خود برآور پايم از بند

  بر احوال تباهم رحمت آور

  به آه صبحگاهم رحمت آور

  )عبيد زاكاني

��	
�� ���  �����

مناجاتنامه

الها پادشاها بي

خداوندا كريما كار سازا

ي پاكان راهت دق سينه    به ص 

به شوق عاشقان بارگاهت

                    َبه شب ناليدن پا در ك 

به آه سوزناك مستمندان

پايان ايوب به حق صبر بي

به آب چشم خون افشان يعقوب

به حق ره نوردان طريقت

به حق نيك مردان حقيقت

كه بر جان من مسكين ببخشاي

در رحمت بر اين بيچاره بگشاي

بده كام دل شوريده

رسان با من بت بگزيده

مرا زين بيشتر در هجر مپسند

به فضل خود برآور پايم از بند

بر احوال تباهم رحمت آور

به آه صبحگاهم رحمت آور

عبيد زاكاني(
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خداوندا كريما كار سازا

    به ص 

به شوق عاشقان بارگاهت

                    َبه شب ناليدن پا در ك 

به آه سوزناك مستمندان

به حق صبر بي

به آب چشم خون افشان يعقوب

به حق ره نوردان طريقت

به حق نيك مردان حقيقت

كه بر جان من مسكين ببخشاي

در رحمت بر اين بيچاره بگشاي

بده كام دل شوريده

رسان با من بت بگزيده

مرا زين بيشتر در هجر مپسند

به فضل خود برآور پايم از بند

بر احوال تباهم رحمت آور

به آه صبحگاهم رحمت آور

 �������
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     ً   َ  َّ      ِ   ُّ    ُ       ْ  َ  ً  ْ    ر غ ب ة  ف ت ل ك  ع باد ة  الت جار ، و  إن  ق و ما  ع ب د وا 
 ُ ْ  ً  َ  ْ  ش ك را  ف ت ل ك  

                                                همانا عد ه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى 
بهشت عبادت مى كنند كه آن يك معامله و تجارت خواهد 
                                               بود و عد ه اى ديگر از روى ترس خداوند را عبادت و 
ستايش مى كنند كه همانند عبادت و اطاعت نوكر از ارباب 
باشد و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت، 
و اين نوع، 

  .5، ح 

از بـرنامه 
خود 
برنامه 
 يمشخص برا

قادر 
نكات و 

روز بعد خود را از شب قبل 
 يرا رو

  3    صفحه                               

::::فرمودندفرمودندفرمودندفرمودند) ) ) ) عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم

     ً   َ  َّ      ِ   ُّ    ُ       ْ  َ  ً  ْ    ر غ ب ة  ف ت ل ك  ع باد ة  الت جار ، و  إن  ق و ما  ع ب د وا 
 ُ ْ  ً  َ  ْ  ش ك را  ف ت ل ك   ...َ     ً   َ  َّ          ْ   ُ       ْ  َ  ً      ر ه ب ة  ف ت ل ك  ع باد ة  ال ع ب يد ، و  إن  ق و ما  ع ب د وا 

                                                همانا عد ه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى 
بهشت عبادت مى كنند كه آن يك معامله و تجارت خواهد 
                                               بود و عد ه اى ديگر از روى ترس خداوند را عبادت و 
ستايش مى كنند كه همانند عبادت و اطاعت نوكر از ارباب 
باشد و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت، 

و اين نوع،  ;د متعال را عبادت و ستايش مى نمايند
  . عبادت آزادگان است كه بهترين عبادات مى باشد

، ح 117، ص 

  زمان

از بـرنامه  ياآ يد؟وقت خود ارزش قائل
خود  يكـارهــا يـدن

برنامه  يتيمهم در هر موفق
مشخص برا يزمان

قادر  كهآن ياكنون برا
نكات و  يداز وقــت خود به نحو احسن استفاده كن

  :يدخود بكار بند

روز بعد خود را از شب قبل 
را رو يدبه انجام رسان

                               

عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم((((

     ً   َ  َّ      ِ   ُّ    ُ       ْ  َ  ً  ْ    ر غ ب ة  ف ت ل ك  ع باد ة  الت جار ، و  إن  ق و ما  ع ب د وا 
     ً   َ  َّ          ْ   ُ       ْ  َ  ً      ر ه ب ة  ف ت ل ك  ع باد ة  ال ع ب يد ، و  إن  ق و ما  ع ب د وا 

  .  ْ      ْ   ُ َ ْ         ِ    ِال أح رار ، و  ه ي  أف ض ل  ال ع باد ة 

                                                همانا عد ه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى 
بهشت عبادت مى كنند كه آن يك معامله و تجارت خواهد 
                                               بود و عد ه اى ديگر از روى ترس خداوند را عبادت و 
ستايش مى كنند كه همانند عبادت و اطاعت نوكر از ارباب 
باشد و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت، 

د متعال را عبادت و ستايش مى نمايند
عبادت آزادگان است كه بهترين عبادات مى باشد

، ص 75ج : ، بحاراألنوار
  

زمان يريتمد

وقت خود ارزش قائل
يـدنبه انجام رسـانـ

مهم در هر موفق يارعامل بس
زمان  برنامه يك

اكنون برا. يـبـاشد
از وقــت خود به نحو احسن استفاده كن

خود بكار بند 

روز بعد خود را از شب قبل  يف
به انجام رسان يدكه با

                               

� 

((((حضرت امام حسين حضرت امام حسين حضرت امام حسين حضرت امام حسين 

     ً   َ  َّ      ِ   ُّ    ُ       ْ  َ  ً  ْ    ر غ ب ة  ف ت ل ك  ع باد ة  الت جار ، و  إن  ق و ما  ع ب د وا  ...َ
     ً   َ  َّ          ْ   ُ       ْ  َ  ً      ر ه ب ة  ف ت ل ك  ع باد ة  ال ع ب يد ، و  إن  ق و ما  ع ب د وا 

  ْ      ْ   ُ َ ْ         ِ    ِال أح رار ، و  ه ي  أف ض ل  ال ع باد ة 

                                                همانا عد ه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى 
بهشت عبادت مى كنند كه آن يك معامله و تجارت خواهد 
                                               بود و عد ه اى ديگر از روى ترس خداوند را عبادت و 
ستايش مى كنند كه همانند عبادت و اطاعت نوكر از ارباب 
باشد و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت، 

د متعال را عبادت و ستايش مى نمايند
عبادت آزادگان است كه بهترين عبادات مى باشد

، بحاراألنوار177ص 

مد يبرا ينكات

وقت خود ارزش قائل يتا چـه اندازه برا
به انجام رسـانـ يبرا ي
عامل بس يك 
يكاز  يرويو پ

يـبـاشدبـه اهداف مطلوب م
از وقــت خود به نحو احسن استفاده كن

 يا در زندگر 

يفو تكال يتها
كه با ييو كارها يد
  . يدكن

                                86 بهمن ماه
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حضرت امام حسين حضرت امام حسين حضرت امام حسين حضرت امام حسين 

...َ  َّ  َ     ً     إن  ق و ما  ع ب د وا 
     ً   َ  َّ          ْ   ُ       ْ  َ  ً      ر ه ب ة  ف ت ل ك  ع باد ة  ال ع ب يد ، و  إن  ق و ما  ع ب د وا  

  ْ      ْ   ُ َ ْ         ِ    ِال أح رار ، و  ه ي  أف ض ل  ال ع باد ة      ٌ ع باد ة  

                                                همانا عد ه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى 
بهشت عبادت مى كنند كه آن يك معامله و تجارت خواهد 
                                               بود و عد ه اى ديگر از روى ترس خداوند را عبادت و 
ستايش مى كنند كه همانند عبادت و اطاعت نوكر از ارباب 
باشد و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت، 

د متعال را عبادت و ستايش مى نمايندخداون
عبادت آزادگان است كه بهترين عبادات مى باشد

ص : تحف العقول

نكات

تا چـه اندازه برا شما
يمـشخص يزمـان
 يكنيد؟م يروي
و پ يحصح يـزي
بـه اهداف مطلوب م رسيدن

از وقــت خود به نحو احسن استفاده كن يدباش
 يرز يراهكارها

يتهاهمواره فعال  -
يدكن يزيبرنامه ر
كن يادداشتكاغذ 

بهمن ماه  ������ 
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اگر حق تعالي متكفل روزي مردم شده است پس غم 

اگر حساب قيامت حق است پس جمع كردن مال حرام 

اگر آنچه در راه خدا مي دهي خدا پس مي دهد پس 

  اگر عقوبت خدا به آتش جهنم است پس نافرماني چرا؟

ه مي شود پس مكر و حيله 

فرياد و 

  َّ  َ     ً     إن  ق و ما  ع ب د وا 
َ... 

     ٌ ع باد ة  

                                                همانا عد ه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى 
بهشت عبادت مى كنند كه آن يك معامله و تجارت خواهد 
                                               بود و عد ه اى ديگر از روى ترس خداوند را عبادت و 
ستايش مى كنند كه همانند عبادت و اطاعت نوكر از ارباب 
باشد و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت، 

خداون
عبادت آزادگان است كه بهترين عبادات مى باشد

تحف العقول

شما
زمـان
يرويپ
يـزير

رسيدن
باش

راهكارها

1-
برنامه ر
كاغذ 
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4) مورچه(نمل 

  درس هايي براي زندگي

  )ع(

  2بهادراني كالس دوم 

اگر حق تعالي متكفل روزي مردم شده است پس غم 

اگر حساب قيامت حق است پس جمع كردن مال حرام 

اگر آنچه در راه خدا مي دهي خدا پس مي دهد پس 

اگر عقوبت خدا به آتش جهنم است پس نافرماني چرا؟

  است پس تظاهر به ايمان چرا؟

ه مي شود پس مكر و حيله 

  اگر شيطان دشمن توست پس اطاعت از او چرا؟

فرياد و  اگر همه چيز به قضا و قدر الهي است پس داد و

  اگر دنيا فاني است پس دل بستن به آن چرا؟

  ين همه ناحقي چرا؟
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نمل  -3) زنبور عسل

درس هايي براي زندگي

ع(             ُ                از فرمايشات گ هربار امام صادق 

بهادراني كالس دوم 

اگر حق تعالي متكفل روزي مردم شده است پس غم 

اگر حساب قيامت حق است پس جمع كردن مال حرام 

اگر آنچه در راه خدا مي دهي خدا پس مي دهد پس 

اگر عقوبت خدا به آتش جهنم است پس نافرماني چرا؟

است پس تظاهر به ايمان چرا؟

ه مي شود پس مكر و حيله 

اگر شيطان دشمن توست پس اطاعت از او چرا؟

اگر همه چيز به قضا و قدر الهي است پس داد و

اگر دنيا فاني است پس دل بستن به آن چرا؟

ين همه ناحقي چرا؟
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زنبور عسل(نحل  

درس هايي براي زندگي

             ُ                از فرمايشات گ هربار امام صادق 

بهادراني كالس دوم به كوشش محمد 

اگر حق تعالي متكفل روزي مردم شده است پس غم 

اگر حساب قيامت حق است پس جمع كردن مال حرام 

اگر آنچه در راه خدا مي دهي خدا پس مي دهد پس 
                 ب خل ورزيدن چرا؟

اگر عقوبت خدا به آتش جهنم است پس نافرماني چرا؟

است پس تظاهر به ايمان چرا؟اگر مرگ حق 

ه مي شود پس مكر و حيله ضاگر همه چيز بر خدا عر

اگر شيطان دشمن توست پس اطاعت از او چرا؟

اگر همه چيز به قضا و قدر الهي است پس داد و

اگر دنيا فاني است پس دل بستن به آن چرا؟

ين همه ناحقي چرا؟اگر مرگ حق است پس ا
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 -2) گاو(بقره 
  فيل -5عنكبوت 

درس هايي براي زندگي

             ُ                از فرمايشات گ هربار امام صادق 

به كوشش محمد 

اگر حق تعالي متكفل روزي مردم شده است پس غم 
  خوردن چرا؟

اگر حساب قيامت حق است پس جمع كردن مال حرام 
  

اگر آنچه در راه خدا مي دهي خدا پس مي دهد پس 
               ب خل ورزيدن چرا؟

اگر عقوبت خدا به آتش جهنم است پس نافرماني چرا؟

اگر مرگ حق 

اگر همه چيز بر خدا عر
  

اگر شيطان دشمن توست پس اطاعت از او چرا؟

اگر همه چيز به قضا و قدر الهي است پس داد و
  بي صبري چرا؟

اگر دنيا فاني است پس دل بستن به آن چرا؟

اگر مرگ حق است پس ا

 �������

 
بقره  -1

عنكبوت 

اگر حق تعالي متكفل روزي مردم شده است پس غم  -1
خوردن چرا؟

اگر حساب قيامت حق است پس جمع كردن مال حرام  -2
  چرا؟

اگر آنچه در راه خدا مي دهي خدا پس مي دهد پس  -3
               ب خل ورزيدن چرا؟

اگر عقوبت خدا به آتش جهنم است پس نافرماني چرا؟ -4

اگر مرگ حق  -5

اگر همه چيز بر خدا عر -6
  چرا؟

اگر شيطان دشمن توست پس اطاعت از او چرا؟ -7

اگر همه چيز به قضا و قدر الهي است پس داد و -8
بي صبري چرا؟

اگر دنيا فاني است پس دل بستن به آن چرا؟ -9

اگر مرگ حق است پس ا -10
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 يبند يتخود را اولو يو كارها يفسپس فهرست تكال  -2
  . يدمنظور كن يياجرا زمانهر كدام از آنها  يكرده و برا

و  يهدشوار و پر دغدغه تر را زودتر از بق يكارها يشههم  -3
 يباشيدم يو روح يجسم يطشرا ينكه در بهتر يدرهنگام يا

 يتوانم يزن يسبكتر را در هنگام خستگ يكارها. يدانجام ده
  . به انجام رساند

. يندازيدن يقرا به تعو ينداما ناخوشا يتامور با اهم  -4
  . يگردندتر نم يندانداختن خوشا يقتعوكارها با به  يچگاهه

بدون  يدكن يسع يدكرد يهرگاه شروع به انجام كار  -5
  . يدرسان يانوقفه آن را به پا

در نظر  يزخود وقت استراحت ن يبرا يتهافعال ينماب  -6
  . يريدبگ

كه  ياطالعات ياو  يدكن يانب يخواهيدكه م يسخنان  -7
  . يدكن يادداشتكاغذ  يرا رو يدكسب كن يخواهيدم

خود را  يو با پشتكار كارها يدباش يختههمواره خود انگ  -8
  . يدموانع نگرد تسليمرسانده و  يانبه پا

كه در حال انجام  يكار يددر هر زمان كه تصور كرد  -9
به محض  يباشدسازنده م يرو غ يدهفا يعبث، ب يباشيدآن م

  . يددست از آن بكشواقعيت  تشخيص

اعتماد و  يدكه صورت داده ا يتبندياولوبه خود و   -10
  . يدباش يبندبه آنها پا يطيو در هر شرا يدداشته باش يمانا

    ًيقا را دق يكنيدم يوقت خود را صرف چه امور ينكها  -11
 يكسريو نظارت قرار داده و در صورت لزوم  يمورد بررس

  . يدآور يدآگاهانه در رفتار خود پد ييراتتغ

 يدباش يا يافتهفرد منظم و سازمان  يهمواره در زندگ  -12
خود  شدهگم  يلوسا يافتنصرف  يهودهتا وقت خود را ب

  . يدنكن

به  يچگاهزمان ه يدوقت خود ارزش قائل باش يبرا  -13
  . يگرددعقب باز نم

كه به  ييكارها نتيجه يخستگ يدبه خاطر داشته باش  -14
كه  يياز افسوس كارها يشتربلكه ب ،نبوده يدا يدهانجام رسان

  . يگيرندت م   َنشا  يداما انجامشان نداده ا يدانجام ده ديتوانستيم

 وقت شما را تلف كرده و يداجازه نده يفرد يچبه ه  -15
 يينتع يمشخص يخود مرز بند يبرا. صرف نمايدخود  يبرا

  . ييدكه در صورت لزوم با صراحت نه بگو ياموزيدكرده و ب

خود به نحو احسن استفاده  يندگاز تمام لحظات ز  -16
  . يدلذت ببر  از آنها يدكن يكرده و سع

و همواره در انتظار  يدباش ينيب فرد خوش يدكن يسع  -17
  . يدخود باش يدر زندگ يندخوشا يدادهايرو

 يكرده و برا يينتع يخود اهداف مشخص يزندگ يبرا  -18
  . يدبه آنها تالش كن يبابيدست

  . يدبخواه يياز فرد آگاه راهنما يازهنگام ن  -19

وقت را به حداقل  يهدر دهنده ها ياوقت كشها و   -20
  : يباشندم يرآنها شامل موارد ز. يدبرسان

   .كوچه و خيابانوقت گذراني در   ▪

   دل مشغولي با بازي هاي كامپيوتري  ▪

  . وقت خود را صرف امور خيالي كردن  ▪



  

و دل قوى دارد كه خداوند 

كيد مى كند كه اگر اين پيام را به 
     رسالت خدا را تـبـليغ

كه اين امر مانند اوامر ديگر الهى  از سوى پيامبر هرگز 
كيد براى اهميت موضوع 

آنان كه دشمنى و لجاج ورزند و اين پيام 
اهند 

كيد شده است چه 

و خالفت و وصايت و امامت آن 

و ) ع 
احاديث زيـادى نـقـل 
درباره 

) ع(ن نزول آيه و اين كه آيه درباره وجود مـقدس على 
آن را كم رنگ و بى اهميت جلوه 
داده اند و از آن بـا نيرنگ و پرده پوشى يك حقيقت مسلم  
  زير ابر نمى ماند

ـن قـرايـن و شـواهـد واضـح  نـمـى تـوان 
نـمى توان سرپيچى نمود مگر 
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و دل قوى دارد كه خداوند 

كيد مى كند كه اگر اين پيام را به 
رسالت خدا را تـبـليغ

كه اين امر مانند اوامر ديگر الهى  از سوى پيامبر هرگز 
كيد براى اهميت موضوع 

آنان كه دشمنى و لجاج ورزند و اين پيام 
اهند الهى را نپذيرند كافرند و مشمول هدايت پروردگار نخو

كيد شده است چه 

و خالفت و وصايت و امامت آن 

ع (اين كه اين آيه شريفه درباره جانشينى على 
احاديث زيـادى نـقـل 

درباره  ،مورخان وابسته
ن نزول آيه و اين كه آيه درباره وجود مـقدس على 

آن را كم رنگ و بى اهميت جلوه 
داده اند و از آن بـا نيرنگ و پرده پوشى يك حقيقت مسلم  

زير ابر نمى ماند آفتاب براى هميشه

ـن قـرايـن و شـواهـد واضـح  نـمـى تـوان 
نـمى توان سرپيچى نمود مگر 

                               

و دل قوى دارد كه خداوند  نهراسد
  .او را از مردم بدخواه حفظ مى فرمايد

كيد مى كند كه اگر اين پيام را به 
رسالت خدا را تـبـليغ چنان است كه

كه اين امر مانند اوامر ديگر الهى  از سوى پيامبر هرگز 
كيد براى اهميت موضوع أبه غفلت سپرده نمى شد پس اين ت

آنان كه دشمنى و لجاج ورزند و اين پيام 
الهى را نپذيرند كافرند و مشمول هدايت پروردگار نخو

كيد شده است چه أمى كه اين همه در آن ت

و خالفت و وصايت و امامت آن 

اين كه اين آيه شريفه درباره جانشينى على 
احاديث زيـادى نـقـل ، وصايت و واليت آن حضرت است
مورخان وابستهبا وجود اين بسيارى از 

ن نزول آيه و اين كه آيه درباره وجود مـقدس على 
آن را كم رنگ و بى اهميت جلوه 
داده اند و از آن بـا نيرنگ و پرده پوشى يك حقيقت مسلم  

آفتاب براى هميشه

ـن قـرايـن و شـواهـد واضـح  نـمـى تـوان 
نـمى توان سرپيچى نمود مگر  
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نهراسدبـرسـانـد و از خـطـرها 
او را از مردم بدخواه حفظ مى فرمايد

كيد مى كند كه اگر اين پيام را به أاين آيه به پيامبر ت
چنان است كه ،

كه اين امر مانند اوامر ديگر الهى  از سوى پيامبر هرگز 
به غفلت سپرده نمى شد پس اين ت

آنان كه دشمنى و لجاج ورزند و اين پيام : 
الهى را نپذيرند كافرند و مشمول هدايت پروردگار نخو

مى كه اين همه در آن ت

و خالفت و وصايت و امامت آن ) ع (جانشينى على 

اين كه اين آيه شريفه درباره جانشينى على 
وصايت و واليت آن حضرت است
با وجود اين بسيارى از 

ن نزول آيه و اين كه آيه درباره وجود مـقدس على 
آن را كم رنگ و بى اهميت جلوه  دشمني پرداخته

داده اند و از آن بـا نيرنگ و پرده پوشى يك حقيقت مسلم  
آفتاب براى هميشه اام. غافل وار گذشته اند

ـن قـرايـن و شـواهـد واضـح  نـمـى تـوان خـدا را  بـا اي
 سليمكـتمان كرد و از منطق 
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بـرسـانـد و از خـطـرها 
او را از مردم بدخواه حفظ مى فرمايد

اين آيه به پيامبر ت 
،مردم نرساندى

  .نكرده اى

كه اين امر مانند اوامر ديگر الهى  از سوى پيامبر هرگز  البته
به غفلت سپرده نمى شد پس اين ت

  .است 

نيز مى فرمايد
الهى را نپذيرند كافرند و مشمول هدايت پروردگار نخو

  .بود

مى كه اين همه در آن ت        موضوع مه  اين
  بوده؟ 

جانشينى على  تعيين
  .حضرت 

اين كه اين آيه شريفه درباره جانشينى على  درباره
وصايت و واليت آن حضرت است

با وجود اين بسيارى از  شـده است
ن نزول آيه و اين كه آيه درباره وجود مـقدس على 

دشمني پرداختهاست به 
داده اند و از آن بـا نيرنگ و پرده پوشى يك حقيقت مسلم  

غافل وار گذشته اند

خـدا را  بـا اي امـر
كـتمان كرد و از منطق 

بهمن ماه  ������ 
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در 

  

ايـها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما 
اليهدى القوم 

آنـچـه از طـرف پروردگارت بر تو نازل شده 
رسـالـت 
از توطئه هاى منافقان 
همانا خداوند كافران را 

روى سخن به پيامبر است كه آنچه را از 
بـه مـردم 

بـرسـانـد و از خـطـرها 
او را از مردم بدخواه حفظ مى فرمايد

 در
مردم نرساندى

نكرده اى

البته
به غفلت سپرده نمى شد پس اين ت

است 

نيز مى فرمايد و
الهى را نپذيرند كافرند و مشمول هدايت پروردگار نخو

بود

اين
بوده؟ 

تعيين
حضرت 

درباره
وصايت و واليت آن حضرت است

شـده است
ن نزول آيه و اين كه آيه درباره وجود مـقدس على أش

است به 
داده اند و از آن بـا نيرنگ و پرده پوشى يك حقيقت مسلم  

غافل وار گذشته اند

امـر
كـتمان كرد و از منطق 
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در تلويزيون ساعت 

        غدير خمغدير خمغدير خمغدير خم

  ل روى على

      ُ                  َ         از خ م دوست جوانم، به خ م موى على

  طى كنم عرصه ملك و ملكوت از پى دوست

  يـــــــاد آرم به خرابات، چو ابروى على

  چه بود و چگونه پيش آمد؟

  : بر حسب امر خداوند متعال و از آيه تبليغ آغاز شد

ايـها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما 
اليهدى القوم  ...

آنـچـه از طـرف پروردگارت بر تو نازل شده 
رسـالـت ، نـرسـانـى

از توطئه هاى منافقان 
همانا خداوند كافران را 

روى سخن به پيامبر است كه آنچه را از 
بـه مـردم                                      ًسوى پروردگار بر او نازل شده است حتما 
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ساعت  2از  يش

  يردر ساحل غد

غدير خمغدير خمغدير خمغدير خم    بزرگبزرگبزرگبزرگذي الحجه عيد ذي الحجه عيد ذي الحجه عيد ذي الحجه عيد 

ل روى على                                   ُفارغ از هر دو جهــــــــــانم، به گ 

    ُ                  َ         از خ م دوست جوانم، به خ م موى على

طى كنم عرصه ملك و ملكوت از پى دوست

يـــــــاد آرم به خرابات، چو ابروى على

  )ره(خميني 

  

چه بود و چگونه پيش آمد؟

بر حسب امر خداوند متعال و از آيه تبليغ آغاز شد

ايـها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما 
...ايعصمك من الناس ان 

آنـچـه از طـرف پروردگارت بر تو نازل شده 
نـرسـانـى به مردم برسان و اگر اين پيام را
از توطئه هاى منافقان (خداوند تو را 

همانا خداوند كافران را . نگاه مى دارد

روى سخن به پيامبر است كه آنچه را از 
                                    ًسوى پروردگار بر او نازل شده است حتما 
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طى كنم عرصه ملك و ملكوت از پى دوست

يـــــــاد آرم به خرابات، چو ابروى على

خميني امام 

  

چه بود و چگونه پيش آمد؟ 

بر حسب امر خداوند متعال و از آيه تبليغ آغاز شد

ايـها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما 
يعصمك من الناس ان  

67 (  

آنـچـه از طـرف پروردگارت بر تو نازل شده 
به مردم برسان و اگر اين پيام را

خداوند تو را . او را انـجـام نداده اى 
نگاه مى دارد) 
  

روى سخن به پيامبر است كه آنچه را از 
                                    ًسوى پروردگار بر او نازل شده است حتما 
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يزيونتلو تماشاي
يباشدنم درست

به مناسبت به مناسبت به مناسبت به مناسبت 

                                   ُفارغ از هر دو جهــــــــــانم، به گ 

    ُ                  َ         از خ م دوست جوانم، به خ م موى على

طى كنم عرصه ملك و ملكوت از پى دوست

يـــــــاد آرم به خرابات، چو ابروى على

 غدير

بر حسب امر خداوند متعال و از آيه تبليغ آغاز شد 

ايـها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما 
 ...ابلغت رسالته و

67/ مائده (الكافرين 

آنـچـه از طـرف پروردگارت بر تو نازل شده ! پـيـامـبـر
به مردم برسان و اگر اين پيام رارا است 

او را انـجـام نداده اى 
) و مردم فريبكار
   .هدايت نمى كند

روى سخن به پيامبر است كه آنچه را از  ايـن آيه تنها
                                    ًسوى پروردگار بر او نازل شده است حتما 

 �������

 
تماشاي  ▪

درستروز 

 غدير

ايـها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما  يـا
بلغت رسالته و

الكافرين 

پـيـامـبـر اى
است 

او را انـجـام نداده اى 
و مردم فريبكار
هدايت نمى كند

ايـن آيه تنها در
                                    ًسوى پروردگار بر او نازل شده است حتما 
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در همين آن كه كفر و عنادى در كار باشد كه تكليف آنان 
  .آيه شريفه روشن شده است

  معرفي سايت

www.salamzaban.com 
اين سايت به شما كمك مي كند تا زبان انگليسي را 

اين سايت در بردارنده نكات انگليسي در تمام . فراگيريد
  .سطوح مي باشد

  
www.oloom.ir 

با دانستني هاي علمي فراواني آشنا      شما مدر سايت علو
   .مي شويد

  
come2sky.blogfa.com 

و منظومه اگر تمايل به ديدن عكس هاي زيبايي از سيارات 
  مي باشيد و عالقمند به دانستن اطالعاتي پيرامون شمسي 
  .به اين وبالگ مراجعه كنيد مي باشيد آن ها

  
fanavari.coo.ir 

و به فراگيري ترفندهاي كامپيوتري  اگر اهل كامپيوتر هستيد
و يا دانلود نرم افزارهاي سبك و اطالعات دست اول 

فرصت را از دست  عالقمند هستيدپيرامون شهرستان برخوار 
وري شهرستان برخوار ديدن اندهيد و از وبالگ گروه فن

  .فرماييد
  

rira.ir 
   .جستجو كنيد اشعار كهن فارسي را در اين سايت

:ميفرمايند) ع( امام سجاد  

ست متعال، نيكوكارترين شما ترين شما نزد خداوند محبوب
ترين شما به  و عظيم كارترين شما نزد خداوند متعال، راغب

.عبادات الهى است  

English Joke 

Q: What is the chemical formula for 

water? 

A: "HIJKLMNO"  

Q: What are you talking about? 

A: Yesterday you said it's H to O! 

 

Riddles of Alphabet 

Q: What letter of the alphabet is an insect?  

A: B. (bee)  

Q: What letter is a part of the head?  

A: I. (eye)  

Q: What letter is a drink?  

A: T. (tea)  

Q: What letter is a body of water?  

A: C. (sea)  

Q: What letter is a pronoun like "you"?  

A: The letter "I"  

Q: What letter is a vegetable?  

A: P. (pea)  

Q: What letter is an exclamation?  

A: O. (oh!)  

Q: What letter is a European bird?  

A: J. (Jay)  

Q: What letter is looking for causes?  

A: Y. (why)  

Q: What four letters frighten a thief?  

A: O.I.C.U. (Oh I see you!)  
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عده اي آنرا ناشي از يك حادثه غير 
عمدي ميدانند ولي برخي كينه توزي و انتقام گيري اسكندر را تالفي ويراني شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعي اين آتش 

با . بهمي از شكوه و عظمت كاخها در ذهن مجسم كرد
اين همه مي توان به مدد يك نقشه تاريخي كه جزئيات معماري ساختمان كاخها در آن آمده باشد و اندكي بهره از قوه تخيل، به 

زير  

و راهي مسجد 
در . و به خانه باز گشت

در راه مسجد براي بار دوم در هما ن مكان قبلي  

مرد از او خواست كه خودش را معرفي كند و او در جواب 
مرد اول از او 
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، مجموعه اي از كاخهاي بسيار باشكوهي است كه ساخت آنها در سال 
قبل از  331اسكندر مقدوني در يورش خود به ايران در سال 

عده اي آنرا ناشي از يك حادثه غير 
عمدي ميدانند ولي برخي كينه توزي و انتقام گيري اسكندر را تالفي ويراني شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعي اين آتش 

بهمي از شكوه و عظمت كاخها در ذهن مجسم كرد
اين همه مي توان به مدد يك نقشه تاريخي كه جزئيات معماري ساختمان كاخها در آن آمده باشد و اندكي بهره از قوه تخيل، به 

 هاسال براينكته اي غير قابل باور اين واقعيت است كه اين مجموعه عظيم و ارزشمند 

و راهي مسجد  او لباس پوشيد ، وضو ساخت
و به خانه باز گشت

در راه مسجد براي بار دوم در هما ن مكان قبلي  

مرد از او خواست كه خودش را معرفي كند و او در جواب 
مرد اول از او . و را ديدم كه دو بار در راه مسجد به زمين افتادي بنابراين من چراغي آوردم تا مسير تو را روشن كنم
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بهمي از شكوه و عظمت كاخها در ذهن مجسم كرد
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نكته اي غير قابل باور اين واقعيت است كه اين مجموعه عظيم و ارزشمند 

او لباس پوشيد ، وضو ساخت
و به خانه باز گشت نمودبرخاست خود را تميز 

در راه مسجد براي بار دوم در هما ن مكان قبلي  

مرد از او خواست كه خودش را معرفي كند و او در جواب 
و را ديدم كه دو بار در راه مسجد به زمين افتادي بنابراين من چراغي آوردم تا مسير تو را روشن كنم
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، مجموعه اي از كاخهاي بسيار باشكوهي است كه ساخت آنها در سال 
اسكندر مقدوني در يورش خود به ايران در سال 

عده اي آنرا ناشي از يك حادثه غير . تاريخنگاران در مورد علت اين آتش سوزي اتفاق رأي ندارند
عمدي ميدانند ولي برخي كينه توزي و انتقام گيري اسكندر را تالفي ويراني شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعي اين آتش 

بهمي از شكوه و عظمت كاخها در ذهن مجسم كرد
اين همه مي توان به مدد يك نقشه تاريخي كه جزئيات معماري ساختمان كاخها در آن آمده باشد و اندكي بهره از قوه تخيل، به 

نكته اي غير قابل باور اين واقعيت است كه اين مجموعه عظيم و ارزشمند 

او لباس پوشيد ، وضو ساخت
برخاست خود را تميز 

در راه مسجد براي بار دوم در هما ن مكان قبلي  
  

مرد از او خواست كه خودش را معرفي كند و او در جواب 
و را ديدم كه دو بار در راه مسجد به زمين افتادي بنابراين من چراغي آوردم تا مسير تو را روشن كنم
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  جمشيد

، مجموعه اي از كاخهاي بسيار باشكوهي است كه ساخت آنها در سال 
اسكندر مقدوني در يورش خود به ايران در سال 

تاريخنگاران در مورد علت اين آتش سوزي اتفاق رأي ندارند
عمدي ميدانند ولي برخي كينه توزي و انتقام گيري اسكندر را تالفي ويراني شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعي اين آتش 

بهمي از شكوه و عظمت كاخها در ذهن مجسم كردماز آنچه امروز از تخت جمشيد بر جاي مانده تنها مي توان تصوير بسيار 
اين همه مي توان به مدد يك نقشه تاريخي كه جزئيات معماري ساختمان كاخها در آن آمده باشد و اندكي بهره از قوه تخيل، به 

نكته اي غير قابل باور اين واقعيت است كه اين مجموعه عظيم و ارزشمند 

  رحمت خداوند

او لباس پوشيد ، وضو ساخت. مردي از  بندگان خدا  صبح زود بيدار شد تا نماز صبح را در مسجد بجاي آورد
برخاست خود را تميز .  َ  گ شت

در راه مسجد براي بار دوم در هما ن مكان قبلي  . راهي مسجد شد
  . پاك نمود و دوباره رهسپار مسجد شد

مرد از او خواست كه خودش را معرفي كند و او در جواب 
و را ديدم كه دو بار در راه مسجد به زمين افتادي بنابراين من چراغي آوردم تا مسير تو را روشن كنم
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جمشيد تخت

، مجموعه اي از كاخهاي بسيار باشكوهي است كه ساخت آنها در سال 
اسكندر مقدوني در يورش خود به ايران در سال . سال به طول انجاميد

تاريخنگاران در مورد علت اين آتش سوزي اتفاق رأي ندارند
عمدي ميدانند ولي برخي كينه توزي و انتقام گيري اسكندر را تالفي ويراني شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعي اين آتش 

از آنچه امروز از تخت جمشيد بر جاي مانده تنها مي توان تصوير بسيار 
اين همه مي توان به مدد يك نقشه تاريخي كه جزئيات معماري ساختمان كاخها در آن آمده باشد و اندكي بهره از قوه تخيل، به 

نكته اي غير قابل باور اين واقعيت است كه اين مجموعه عظيم و ارزشمند 
  .شد  خورشيدي كشف

رحمت خداوند

مردي از  بندگان خدا  صبح زود بيدار شد تا نماز صبح را در مسجد بجاي آورد
 َ  گ شتو لباس هايش كثيف 

راهي مسجد شد ه و دوباره
پاك نمود و دوباره رهسپار مسجد شد

مرد از او خواست كه خودش را معرفي كند و او در جواب . بار سومي كه راهي مسجد شد مردي را چراغ به دست مشاهده نمود
و را ديدم كه دو بار در راه مسجد به زمين افتادي بنابراين من چراغي آوردم تا مسير تو را روشن كنم
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تخت

، مجموعه اي از كاخهاي بسيار باشكوهي است كه ساخت آنها در سال "تخت جمشيد
سال به طول انجاميد 

تاريخنگاران در مورد علت اين آتش سوزي اتفاق رأي ندارند
عمدي ميدانند ولي برخي كينه توزي و انتقام گيري اسكندر را تالفي ويراني شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعي اين آتش 

از آنچه امروز از تخت جمشيد بر جاي مانده تنها مي توان تصوير بسيار 
اين همه مي توان به مدد يك نقشه تاريخي كه جزئيات معماري ساختمان كاخها در آن آمده باشد و اندكي بهره از قوه تخيل، به 

نكته اي غير قابل باور اين واقعيت است كه اين مجموعه عظيم و ارزشمند 
خورشيدي كشف 1310

رحمت خداوند

مردي از  بندگان خدا  صبح زود بيدار شد تا نماز صبح را در مسجد بجاي آورد
و لباس هايش كثيف  نقش بر زمين شد

ه و دوبارهخود را پاك كرد
پاك نمود و دوباره رهسپار مسجد شدزمين خورد و دومرتبه به خانه برگشته خود را 

بار سومي كه راهي مسجد شد مردي را چراغ به دست مشاهده نمود
و را ديدم كه دو بار در راه مسجد به زمين افتادي بنابراين من چراغي آوردم تا مسير تو را روشن كنم
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تخت جمشيد"پرسپوليس، يا آنگونه كه شناخته تر است 
 150قبل از ميالد آغاز شد و اتمام آن 

تاريخنگاران در مورد علت اين آتش سوزي اتفاق رأي ندارند
عمدي ميدانند ولي برخي كينه توزي و انتقام گيري اسكندر را تالفي ويراني شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعي اين آتش 

از آنچه امروز از تخت جمشيد بر جاي مانده تنها مي توان تصوير بسيار 
اين همه مي توان به مدد يك نقشه تاريخي كه جزئيات معماري ساختمان كاخها در آن آمده باشد و اندكي بهره از قوه تخيل، به 

نكته اي غير قابل باور اين واقعيت است كه اين مجموعه عظيم و ارزشمند . داهميت و بزرگي اين كاخها پي بر
1310خاك مدفون بوده تا اينكه در اواخر دهه

مردي از  بندگان خدا  صبح زود بيدار شد تا نماز صبح را در مسجد بجاي آورد
نقش بر زمين شد

خود را پاك كرد تعويض كرد
زمين خورد و دومرتبه به خانه برگشته خود را 

بار سومي كه راهي مسجد شد مردي را چراغ به دست مشاهده نمود
و را ديدم كه دو بار در راه مسجد به زمين افتادي بنابراين من چراغي آوردم تا مسير تو را روشن كنم

. تشكر بسيار نمود و هر دو راهي مسجد شدند
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پرسپوليس، يا آنگونه كه شناخته تر است 
قبل از ميالد آغاز شد و اتمام آن 

تاريخنگاران در مورد علت اين آتش سوزي اتفاق رأي ندارند. ميالد، آنرا به آتش كشيد
عمدي ميدانند ولي برخي كينه توزي و انتقام گيري اسكندر را تالفي ويراني شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعي اين آتش 

  .سوزي مهيب ميدانند

از آنچه امروز از تخت جمشيد بر جاي مانده تنها مي توان تصوير بسيار 
اين همه مي توان به مدد يك نقشه تاريخي كه جزئيات معماري ساختمان كاخها در آن آمده باشد و اندكي بهره از قوه تخيل، به 

اهميت و بزرگي اين كاخها پي بر
خاك مدفون بوده تا اينكه در اواخر دهه

مردي از  بندگان خدا  صبح زود بيدار شد تا نماز صبح را در مسجد بجاي آورد
نقش بر زمين شدمسجد به يكباره 

تعويض كردخانه، لباس هايش را 
زمين خورد و دومرتبه به خانه برگشته خود را 

بار سومي كه راهي مسجد شد مردي را چراغ به دست مشاهده نمود
و را ديدم كه دو بار در راه مسجد به زمين افتادي بنابراين من چراغي آوردم تا مسير تو را روشن كنم

تشكر بسيار نمود و هر دو راهي مسجد شدند

 ���������	
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پرسپوليس، يا آنگونه كه شناخته تر است 
قبل از ميالد آغاز شد و اتمام آن 

ميالد، آنرا به آتش كشيد
عمدي ميدانند ولي برخي كينه توزي و انتقام گيري اسكندر را تالفي ويراني شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعي اين آتش 

سوزي مهيب ميدانند

از آنچه امروز از تخت جمشيد بر جاي مانده تنها مي توان تصوير بسيار 
اين همه مي توان به مدد يك نقشه تاريخي كه جزئيات معماري ساختمان كاخها در آن آمده باشد و اندكي بهره از قوه تخيل، به 

اهميت و بزرگي اين كاخها پي بر
خاك مدفون بوده تا اينكه در اواخر دهه

مردي از  بندگان خدا  صبح زود بيدار شد تا نماز صبح را در مسجد بجاي آورد
مسجد به يكباره        در راه 

خانه، لباس هايش را 
زمين خورد و دومرتبه به خانه برگشته خود را 

بار سومي كه راهي مسجد شد مردي را چراغ به دست مشاهده نمود
و را ديدم كه دو بار در راه مسجد به زمين افتادي بنابراين من چراغي آوردم تا مسير تو را روشن كنمگفت كه من ت

تشكر بسيار نمود و هر دو راهي مسجد شدند

 �������

 

پرسپوليس، يا آنگونه كه شناخته تر است 
قبل از ميالد آغاز شد و اتمام آن  512

ميالد، آنرا به آتش كشيد
عمدي ميدانند ولي برخي كينه توزي و انتقام گيري اسكندر را تالفي ويراني شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعي اين آتش 

سوزي مهيب ميدانند

از آنچه امروز از تخت جمشيد بر جاي مانده تنها مي توان تصوير بسيار 
اين همه مي توان به مدد يك نقشه تاريخي كه جزئيات معماري ساختمان كاخها در آن آمده باشد و اندكي بهره از قوه تخيل، به 

اهميت و بزرگي اين كاخها پي بر
خاك مدفون بوده تا اينكه در اواخر دهه

 

 

 

 

 

 

مردي از  بندگان خدا  صبح زود بيدار شد تا نماز صبح را در مسجد بجاي آورد
      در راه . شد

خانه، لباس هايش را 
زمين خورد و دومرتبه به خانه برگشته خود را 

بار سومي كه راهي مسجد شد مردي را چراغ به دست مشاهده نمود
گفت كه من ت

تشكر بسيار نمود و هر دو راهي مسجد شدند
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ديگر از او  بار ينمرد اول چند. ورزيددر مسجد مرد اول از مرد چراغ بدست خواست كه بيايد و با او نماز گزارد ولي مرد امتناع 
  .در اين حال مرد اول از او پرسيد كه چرا او حاضر نيست نماز بخواند. و همچنان مرد دوم امتناع مي كرد نمودخواهش 

  .مرد پاسخ داد كه من شيطان هستم

اعث شدم من تو را ديدم كه براي نماز راهي مسجد بودي و من ب: شيطان چنين ادامه داد كه . مرد اول  بخاطر جواب او شوكه شد
. مسجد شدي خداوند همه گناهان تو را بخشيد راهيو دوباره نمودي وقتي تو به خانه برگشتي خودت را تميز . زمين بيفتي  ركه ب

من براي بار دوم تو را به زمين انداختم و اين بار نيز حتي باعث نشد كه تو در خانه بماني  و بلكه ترجيح دادي كه به راهت بسوي 
  .مسجد باز گردي

من ترسيده بودم كه اگر بار ديگر تو را به زمين بزنم خداوند تمام گناهان . تو را بخشيد خانواده بخاطر آن خداوند تمام گناهان 
  .مردم روستايت را ببخشد از اين جهت خواستم مطمئن شوم كه به سالمت به مسجد مي رسي

        اين شمارهاين شمارهاين شمارهاين شماره    هايهايهايهايمعمامعمامعمامعما

ويخته شده است كه هنگام جزر كامل پله اول هم آن طوري آب لنگر انداخته و يك نردبان طنابي از آكشتي بزرگ درون  يك
 يدآ متر باال مي 0/5ب آسانتيمتر يك پله داشته باشد هنگام مد كامل كه  25متر باشد و هر  1/5طول طناب  اگر .ب استآسطح 

  ب ميرود؟آچند پله نردبان داخل 

سر . راهي منتهي مي شود كه يكي به طرف بهشت و ديگري به جهنم ختم مي شود كه به يك دواز خياباني مي گذرد شخصي 
اين شخص نميداند كه كدام . ديگر ايستاده اند كه يكي از آنها راستگو و ديگري دروغگوستيكاين دو راهي دو نفر جدا از 

حال به اين فرد كمك كنيد  تا با پرسيدن فقط يك سوال از يكي از آنها ، بتواند راه . يك راستگو و كداميك دروغگوست
  . بهشت را پيدا كند

  .جواب هاي خود را در صندوق همراز بيندازيد. معما پاسخ صحيح بدهيد براي برنده شدن در اين شماره شما مي بايست به هر دو

  سرگرميسرگرميسرگرميسرگرمي

اين عدد را در . شماره تلفن خود را وارد ماشين حساب كنيد اولرقم  3 .رقمي شماره تلفن خود را در نظر بگيريد 7ابتدا شماره 
. كنيد پاياني شماره تلفن خود را با آن جمعرقم  4. ضرب كنيد 250حاصل را در . آن جمع كنيد را با 1عدد . ضرب كنيد 80

عددي كه به ! تقسيم كنيد 2حاصل را بر  حال. را از حاصل كم كنيد 250عدد . رقم پاياني شماره تلفن را جمع كنيد 4  ًا مجدد
  .يد شماره تلفن شماستآ دست مي
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  تيم بسكتبال آموزشگاه  تيم هندبال آموزشگاه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زيارت باشكوه عاشورا  جمع صميمي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آقاي رمضانيان در جلسه پرسش و پاسخ  آقاي محمودي در جلسه پرسش و پاسخ
 

  .هستند گرانبها كه بدست آوردنشان سخت و نگه داشتنشان سخت تراست يجواهرات يواقع دوستان



  

در وسط آن يك جايزه مي گذارند اين جايزه نصيب هر 

عدد 
اد استخوان ها 
استخوان هايي كه غايب مي شوند، از 
بين نمي روند بلكه در زمان رشد بدن ، بعضي از استخوان 
هاي كوچك به تدريج به استخوان هاي ديگري مي پيوندند 
بلندترين 
   ً         يقا  در باالي 

متري از سطح دريا 
هيماليا بزرگ ترين رشته كوه جهان دور تا دور 
براي همين اين شهر بيشتر اوقات در ميان 

  10    صفحه                               

در وسط آن يك جايزه مي گذارند اين جايزه نصيب هر 
.  

 استخوان هاي بدن انسان چند عدد است؟

عدد  350تعداد استخوان هاي بدن انسان در بدو تولد تقريبا 
اد استخوان ها وقتي بدن به رشد نهايي مي رسد، تعد

استخوان هايي كه غايب مي شوند، از 
بين نمي روند بلكه در زمان رشد بدن ، بعضي از استخوان 
هاي كوچك به تدريج به استخوان هاي ديگري مي پيوندند 

بلندترين . و استخوان بزرگ تري را تشكيل مي دهند
   ً         يقا  در باالي                                          استخوان بدن استخوان ران يا ف مور است كه دق

 كدام شهر در ميان ابر ها قرار دارد؟

متري از سطح دريا 
هيماليا بزرگ ترين رشته كوه جهان دور تا دور 
براي همين اين شهر بيشتر اوقات در ميان 

  معطل نشو

  توقف نكن 

  لجباز نباش

  گستاخ نباش

«  

  با مشورت

                               

در وسط آن يك جايزه مي گذارند اين جايزه نصيب هر 
.كس شود آن روز ملكه يا پادشاه مي شود

استخوان هاي بدن انسان چند عدد است؟

تعداد استخوان هاي بدن انسان در بدو تولد تقريبا 
وقتي بدن به رشد نهايي مي رسد، تعد

استخوان هايي كه غايب مي شوند، از 
بين نمي روند بلكه در زمان رشد بدن ، بعضي از استخوان 
هاي كوچك به تدريج به استخوان هاي ديگري مي پيوندند 

و استخوان بزرگ تري را تشكيل مي دهند
                                         استخوان بدن استخوان ران يا ف مور است كه دق

كدام شهر در ميان ابر ها قرار دارد؟

متري از سطح دريا  3600بت  در ارتفاعات 
هيماليا بزرگ ترين رشته كوه جهان دور تا دور 
براي همين اين شهر بيشتر اوقات در ميان 

  :مهم چند پند

معطل نشو             ام اام اام اام ا منتظر باش

توقف نكن              ام اام اام اام اتحمل كن 

لجباز نباش             ام اام اام اام اقاطع باش 

گستاخ نباش             ام اام اام اام ا صريح باش

»    ًابدا « نگو             ام اام اام اام ا» 

با مشورت               ام اام اام اام اتصميم بگير 

                               

� 

در وسط آن يك جايزه مي گذارند اين جايزه نصيب هر 
كس شود آن روز ملكه يا پادشاه مي شود

استخوان هاي بدن انسان چند عدد است؟

تعداد استخوان هاي بدن انسان در بدو تولد تقريبا 
وقتي بدن به رشد نهايي مي رسد، تعد

استخوان هايي كه غايب مي شوند، از . عدد مي رسد
بين نمي روند بلكه در زمان رشد بدن ، بعضي از استخوان 
هاي كوچك به تدريج به استخوان هاي ديگري مي پيوندند 

و استخوان بزرگ تري را تشكيل مي دهند
                                         استخوان بدن استخوان ران يا ف مور است كه دق

  

كدام شهر در ميان ابر ها قرار دارد؟

بت  در ارتفاعات 
هيماليا بزرگ ترين رشته كوه جهان دور تا دور 

براي همين اين شهر بيشتر اوقات در ميان . آن را گرفته است
  .ابرها قرار گرفته است

چند پند

منتظر باش

تحمل كن 

قاطع باش 

صريح باش

»  َ ن ه«بگو 

تصميم بگير 
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در وسط آن يك جايزه مي گذارند اين جايزه نصيب هر 
كس شود آن روز ملكه يا پادشاه مي شود

استخوان هاي بدن انسان چند عدد است؟

تعداد استخوان هاي بدن انسان در بدو تولد تقريبا 
وقتي بدن به رشد نهايي مي رسد، تعد. است
عدد مي رسد 200به 

بين نمي روند بلكه در زمان رشد بدن ، بعضي از استخوان 
هاي كوچك به تدريج به استخوان هاي ديگري مي پيوندند 

و استخوان بزرگ تري را تشكيل مي دهند
                                         استخوان بدن استخوان ران يا ف مور است كه دق

  .زانو قرار دارد

كدام شهر در ميان ابر ها قرار دارد؟

بت  در ارتفاعات تدر »لهاسا«شهر 
هيماليا بزرگ ترين رشته كوه جهان دور تا دور . قرار دارد

آن را گرفته است
ابرها قرار گرفته است

بهمن ماه  ������ 
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طوفان جهانى حضرت نوح عليه السالم ، كشتى نوح در 
گشت تا رسيد به 
سرزمين كربال، حضرت نوح احساس كرد، كشتى درمانده و 
زمين آن را مى كشد، حضرت نوح به گمان غرق كشتى 
ترسيد، و جريان را به خدا عرضه داشت ، جبرئيل بر او نازل 
در اين سرزمين حضرت امام حسين عليه السالم 
و فرزند حضرت 

: نوح عرض كرد، قاتل او كيست؟ جبرئيل گفت
قاتل او كسى است كه اهل هفت آسمان و زمين او را لعنت 
ار بار بر قاتل امام 
حسين عليه السالم لعنت گفت، آنگاه كشتى به حركت در 
  

 

در كشور يونان و تركيه طبق سنت ميهمانان شركت كننده 
در مراسم عروسي به جاي هديه به عروس و داماد جوان 
آن ها اسكناس ها را به لباس عروس و داماد 

روز ششم ژانويه در بسياري از كشور ها روز پادشاه شدن 
مخصوصي مي پزند و 

در وسط آن يك جايزه مي گذارند اين جايزه نصيب هر 
كس شود آن روز ملكه يا پادشاه مي شود

تعداد استخوان هاي بدن انسان در بدو تولد تقريبا 
است
به 

بين نمي روند بلكه در زمان رشد بدن ، بعضي از استخوان 
هاي كوچك به تدريج به استخوان هاي ديگري مي پيوندند 

و استخوان بزرگ تري را تشكيل مي دهند
                                         استخوان بدن استخوان ران يا ف مور است كه دق

زانو قرار دارد

شهر 
قرار دارد

آن را گرفته است
ابرها قرار گرفته است

  

                       �����
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طوفان جهانى حضرت نوح عليه السالم ، كشتى نوح در 
گشت تا رسيد به 
سرزمين كربال، حضرت نوح احساس كرد، كشتى درمانده و 
زمين آن را مى كشد، حضرت نوح به گمان غرق كشتى 
ترسيد، و جريان را به خدا عرضه داشت ، جبرئيل بر او نازل 
در اين سرزمين حضرت امام حسين عليه السالم 
و فرزند حضرت 

نوح عرض كرد، قاتل او كيست؟ جبرئيل گفت
قاتل او كسى است كه اهل هفت آسمان و زمين او را لعنت 
ار بار بر قاتل امام 
حسين عليه السالم لعنت گفت، آنگاه كشتى به حركت در 

  .مستقر شد) در ناحيه شام 

  2كالس دوم 

 در كدام كشور به لباس عروس و داماد پول مي چسبانند؟

در كشور يونان و تركيه طبق سنت ميهمانان شركت كننده 
در مراسم عروسي به جاي هديه به عروس و داماد جوان 
آن ها اسكناس ها را به لباس عروس و داماد 

 در چه روزي كودكان پادشاه  مي شوند؟

روز ششم ژانويه در بسياري از كشور ها روز پادشاه شدن 
مخصوصي مي پزند و 

�                      
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  نوح در كربال

طوفان جهانى حضرت نوح عليه السالم ، كشتى نوح در 
گشت تا رسيد به ) كه بصورت دريا درآمده بود

سرزمين كربال، حضرت نوح احساس كرد، كشتى درمانده و 
زمين آن را مى كشد، حضرت نوح به گمان غرق كشتى 
ترسيد، و جريان را به خدا عرضه داشت ، جبرئيل بر او نازل 
در اين سرزمين حضرت امام حسين عليه السالم 

و فرزند حضرت ) ص(                            سبط حضرت محم د خاتم پيامبران 
  .على خاتم اوصياء عليه السالم را مى كشند

نوح عرض كرد، قاتل او كيست؟ جبرئيل گفت
قاتل او كسى است كه اهل هفت آسمان و زمين او را لعنت 

ار بار بر قاتل امام مى كنند، حضرت نوح عليه السالم چه
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����، در ��ره� ���ب و ��

- د�4ا ر��- 
?B -�س,

�!0��ه

,:ن در �س% را �E ,:,�� درت را

�!0��ه


ش :,% ?�,� در,+% �,��

L$ و Q:� .ی��در 0


دن,
م �

��LM را �� �!�Sر ��ص� �;	C و رام ��د ��دن


م ,
م =��� ���ن,

&رام &رام و �� �(ی�. ��ر ��د را �� �6ر دی� ��T	��L دادن

 1��� و دوز?� ,�س@ 7��!

�7 وR	�2 ��دم را �� ���� ا10�م �	�هQ و��ر� �� �� و ��ب 

�<�ش �0ارم


ب 3 ! َ     
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  امتحانات نوبت اولرتبه هاي برتر آموزشگاه در 

 ��� ����  

  

  

  

  

  
  

        

  

  محمد مهدي داوري

   76/19با معدل  رتبه اول
  پيمان داوري

  64/19با معدل  رتبه دوم
  عباسعلي داوري

  58/19با معدل  رتبه سوم
  محمود محقق

  41/19با معدل  رتبه چهارم
  رضا حدادي

  35/18با معدل  رتبه پنجم
  
  

 ��� ���	  
   

 
 
 
 
 
 
  

      

  محمد علي شريفي
  70/19با معدل  رتبه اول

  علي روكا
  17/19با معدل  رتبه دوم

  اميد داوري

  26/18با معدل  رتبه سوم
  محمد داوري

  11/18با معدل  رتبه چهارم
  سعيد آقابابايي

  52/16با معدل  رتبه پنجم
  
  

 
�� ����  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  

    

  عباس دري

  88/19با معدل  رتبه اول
  سيد محمد حسيني

  52/19رتبه دوم با معدل 
  علي داوري محمد

  64/18با معدل  رتبه سوم
  مهدي داوري مصطفي

  58/18رتبه چهارم با معدل 
  هادي اخالقي

  47/18با معدل  رتبه پنجم
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  پويا طغياني

  41/19رتبه اول با معدل 
  حميد ربيع
  32/19رتبه دوم با معدل 

  محمد علي طغياني
  23/19رتبه سوم با معدل 

  77مهدي داوري 
  88/18رتبه چهارم با معدل 

  سجاد كمالي
  58/18رتبه پنجم با معدل 

  
  

 
� ����  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  علي داوري
  83/19رتبه اول با معدل 

  امين داوري

  55/19رتبه دوم با معدل 
  مهدي طاهري
  22/19رتبه سوم با معدل 

  مصطفي كريمي 

  02/19رتبه چهارم با معدل 
  محمد داوري
  88/18رتبه پنجم با معدل 

  
  

 
� ���	  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

    

   محمد طاهري
  38/19رتبه اول با معدل 

  علي ربيعي
  22/19رتبه دوم با معدل 

  فرزاد فضائلي
  61/18رتبه سوم با معدل 

  مهدي احمدي
  22/17رتبه چهارم با معدل 

  محمدرضا دري
  08/17رتبه پنجم با معدل 

  

  :يداين نكته را به خاطر بسپار

  .روزي يك ساعت مطالعه در پنج روز بسيار مفيدتر است تا پنج ساعت مطالعه در يك روز



  

 يك
استقبال پر شور 
 ينگذاشت و بزرگ تر

استقبال گسترده مردم 
 انتو

 يك
امام . 
 يادا

به مرقد آنها در بهشت 
از انسان ها موج 
ها ساعت 

حامل امام را ده ها 
حامل 
استقبال قرار داشتند و از 
صدها 
گرفتند تا هر چه 
استقبال 
از فرودگاه مهرآباد تا بهشت 
آن روز 
 فمختل

مراسم باشكوه شركت 
انبوه امكان 
امام در بهشت زهرا، 

 يدهگلگون كفن انقالب آرم
. فرمودند
 ينتر

  14    صفحه                               
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يكپس از نزد) ره
استقبال پر شور  يان

گذاشت و بزرگ تر
استقبال گسترده مردم 

تو يبود كه م 
يكمعاصر، مردم از 
. استقبال نكرده اند
ادا يدر فرودگاه، برا

به مرقد آنها در بهشت 
از انسان ها موج  

ساعت . توانست حركت كند
حامل امام را ده ها 

حامل  يلبر سقف اتومب
استقبال قرار داشتند و از 

صدها . يندكردند كه راه را باز نما
گرفتند تا هر چه  ي
استقبال  يتجمع. 

از فرودگاه مهرآباد تا بهشت 
آن روز  يتاز جمع
مختل يصدها هزار نفر از شهرها

مراسم باشكوه شركت 
انبوه امكان  يتحامل امام، با آن جمع

امام در بهشت زهرا، 
گلگون كفن انقالب آرم

فرمودند يرادا يسخنان مهم
تر يتاز پر جمع
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ره( ينيحضرت امام خم
ياناز وطن، در م

گذاشت و بزرگ تر ياسالم
استقبال گسترده مردم . در تهران شكل گرفت
 يرنظ ياز امام، چنان ب
معاصر، مردم از  يخاز تار
استقبال نكرده اند ينچن 

در فرودگاه، برا يزكوتاه تشكرآم
به مرقد آنها در بهشت  يانقالب اسالم

 ياييبهشت زهرا، در
توانست حركت كند

حامل امام را ده ها  يلاتومب. شد
بر سقف اتومب. كرد
استقبال قرار داشتند و از  يتهحضرت امام، جوانان عضو كم

كردند كه راه را باز نما
يمراسم عكس م
. يندرا مخابره نما

از فرودگاه مهرآباد تا بهشت  
از جمع يشب يعنينفر 

صدها هزار نفر از شهرها
مراسم باشكوه شركت  ينا كشور به تهران آمده بودند تا در

حامل امام، با آن جمع
امام در بهشت زهرا، . كوپتر استفاده شد

گلگون كفن انقالب آرم 
سخنان مهم يت
از پر جمع يكيكه 

                               

� 
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حضرت امام خم 1357
از وطن، در م يدو تبع ي

اسالم يرانمردم قدم به خاك ا
در تهران شكل گرفت

از امام، چنان ب يران
از تار يدوره ا 

 ينمحبوب خود، ا
كوتاه تشكرآم ي
انقالب اسالم يدان
بهشت زهرا، در يردر مس

توانست حركت كند يم يبا كند
شد يفاصله ط ين

كرد يموتورسوار حفاظت م
حضرت امام، جوانان عضو كم

كردند كه راه را باز نما يمردم درخواست م
مراسم عكس م ينو عكاس، از ا
را مخابره نما يخيحادثه تار

 يلومترك 33كننده در طول 
نفر  يليونم 8تا 

صدها هزار نفر از شهرها. زدند
كشور به تهران آمده بودند تا در

حامل امام، با آن جمع يلورود اتومب
كوپتر استفاده شد ينبود لذا از هل

 يدكه هزاران شه
يتانبوه جمع يان
كه  ينسخنرا 
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يسال دور 15

مردم قدم به خاك ا
در تهران شكل گرفت يخاستقبال تار
يرانا يدارآگاه و ب

 يچگفت در ه
محبوب خود، ا يتشخص

يپس از سخنران
يداناحترام به شه
در مس. زهرا رفتند

با كند يلو اتومب ميزد
ينتا ا يدطول كش

موتورسوار حفاظت م
حضرت امام، جوانان عضو كم

مردم درخواست م
و عكاس، از ا نگارخبر

حادثه تار ينزودتر ا
كننده در طول 

تا  5 ينزهرا را ب
زدند ينتهران تخم

كشور به تهران آمده بودند تا در
ورود اتومب. يند
نبود لذا از هل ير

كه هزاران شه ييدر جا
يانبودند و در م

 يندر ا يشان

بهمن ماه  ������ 
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براي اطمينان از سالمت تغذيه اي خود و خانواده سعي 
: گروه اصلي غذايي شامل
نان و غالت، ميوه ها ، سبزي ها ، شير و لبنيات ، گوشت و 

را حتي االمكان به صورت آب پز ، بخار و 

شده در 
را به دنبال خواهد داشت كه در بروز 

با مصرف ماهي به سالمت اعصاب و شادابي و طراوت 

       مصرف مقدار كافي ماهي در برنامه غذايي هفتگي 
خير انداخته و 

براي كمك به جذب بهتر آهن غذا ، مصرف ساالد يا 
وردن ضد عفوني شده را همراه غذا و مصرف ميوه 

براي جلوگيري از كاهش جذب آهن غذا از نوشيدن 
چاي و قهوه يك ساعت قبل و دو ساعت بعد از غذا 

در 
15به 

مردم قدم به خاك ا
استقبال تار
آگاه و ب

گفت در ه
شخص

پس از سخنران
احترام به شه
زهرا رفتند

ميزد
طول كش

موتورسوار حفاظت م
حضرت امام، جوانان عضو كم

مردم درخواست م
خبر

زودتر ا
كننده در طول 

زهرا را ب
تهران تخم

كشور به تهران آمده بودند تا در
يندنما
يرپذ

در جا
بودند و در م

يشانا
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  از سركار خانم كمالي كارشناس مسئول بهداشت

براي اطمينان از سالمت تغذيه اي خود و خانواده سعي 
گروه اصلي غذايي شامل
نان و غالت، ميوه ها ، سبزي ها ، شير و لبنيات ، گوشت و 

  .حبوبات و مغزها به مقدار كافي گنجانده شود

را حتي االمكان به صورت آب پز ، بخار و 

شده در  افزايش دفع كلسيم
را به دنبال خواهد داشت كه در بروز 

  

با مصرف ماهي به سالمت اعصاب و شادابي و طراوت 

مصرف مقدار كافي ماهي در برنامه غذايي هفتگي 
خير انداخته و أاند ، سن ابتال به پوكي استخوان را به ت
  .ثر باشد

  .عادت كنيم نان را سرد بخريمو گرم مصرف كنيم

براي كمك به جذب بهتر آهن غذا ، مصرف ساالد يا 
وردن ضد عفوني شده را همراه غذا و مصرف ميوه 

براي جلوگيري از كاهش جذب آهن غذا از نوشيدن 
چاي و قهوه يك ساعت قبل و دو ساعت بعد از غذا 
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از سركار خانم كمالي كارشناس مسئول بهداشت

  ادبآ تلود 1 هرا

براي اطمينان از سالمت تغذيه اي خود و خانواده سعي 
گروه اصلي غذايي شامل 5كنيد در برنامه ي غذايي روزانه 

نان و غالت، ميوه ها ، سبزي ها ، شير و لبنيات ، گوشت و 
حبوبات و مغزها به مقدار كافي گنجانده شود

را حتي االمكان به صورت آب پز ، بخار و 

افزايش دفع كلسيم
را به دنبال خواهد داشت كه در بروز 

  .اختالل رشد قدي  كودكان مؤثر خواهد بود

با مصرف ماهي به سالمت اعصاب و شادابي و طراوت 

مصرف مقدار كافي ماهي در برنامه غذايي هفتگي 
اند ، سن ابتال به پوكي استخوان را به ت

ثر باشدؤهمچنين در پيشگيري از اين اختالل م

عادت كنيم نان را سرد بخريمو گرم مصرف كنيم

براي كمك به جذب بهتر آهن غذا ، مصرف ساالد يا 
وردن ضد عفوني شده را همراه غذا و مصرف ميوه 

براي جلوگيري از كاهش جذب آهن غذا از نوشيدن 
چاي و قهوه يك ساعت قبل و دو ساعت بعد از غذا 
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از سركار خانم كمالي كارشناس مسئول بهداشت

امش تشدابه زكرم

براي اطمينان از سالمت تغذيه اي خود و خانواده سعي 
كنيد در برنامه ي غذايي روزانه 

نان و غالت، ميوه ها ، سبزي ها ، شير و لبنيات ، گوشت و 
حبوبات و مغزها به مقدار كافي گنجانده شود

را حتي االمكان به صورت آب پز ، بخار و 
  .كبابي مصرف كنيد

افزايش دفع كلسيمباعث  نوشابه
را به دنبال خواهد داشت كه در بروز وكي استخوان 

اختالل رشد قدي  كودكان مؤثر خواهد بود

با مصرف ماهي به سالمت اعصاب و شادابي و طراوت 
  .نيمپوست خود كمك ك

مصرف مقدار كافي ماهي در برنامه غذايي هفتگي 
اند ، سن ابتال به پوكي استخوان را به ت

همچنين در پيشگيري از اين اختالل م

عادت كنيم نان را سرد بخريمو گرم مصرف كنيم

براي كمك به جذب بهتر آهن غذا ، مصرف ساالد يا 
وردن ضد عفوني شده را همراه غذا و مصرف ميوه 

  .را پس از غذا فراموش نكنيم

براي جلوگيري از كاهش جذب آهن غذا از نوشيدن 
چاي و قهوه يك ساعت قبل و دو ساعت بعد از غذا 
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از سركار خانم كمالي كارشناس مسئول بهداشت با تشكر

م

براي اطمينان از سالمت تغذيه اي خود و خانواده سعي 
كنيد در برنامه ي غذايي روزانه 

نان و غالت، ميوه ها ، سبزي ها ، شير و لبنيات ، گوشت و 
حبوبات و مغزها به مقدار كافي گنجانده شود

را حتي االمكان به صورت آب پز ، بخار و مواد غذايي 
كبابي مصرف كنيد

نوشابهزياد مصرف 
وكي استخوان نتيجه پ

اختالل رشد قدي  كودكان مؤثر خواهد بود

با مصرف ماهي به سالمت اعصاب و شادابي و طراوت 
پوست خود كمك ك

مصرف مقدار كافي ماهي در برنامه غذايي هفتگي 
اند ، سن ابتال به پوكي استخوان را به تو

همچنين در پيشگيري از اين اختالل م

عادت كنيم نان را سرد بخريمو گرم مصرف كنيم

براي كمك به جذب بهتر آهن غذا ، مصرف ساالد يا 
وردن ضد عفوني شده را همراه غذا و مصرف ميوه سبزي خ

را پس از غذا فراموش نكنيم

براي جلوگيري از كاهش جذب آهن غذا از نوشيدن 
چاي و قهوه يك ساعت قبل و دو ساعت بعد از غذا 

  .خودداري كنيد

 �������

 

با تشكر

براي اطمينان از سالمت تغذيه اي خود و خانواده سعي  -
كنيد در برنامه ي غذايي روزانه 

نان و غالت، ميوه ها ، سبزي ها ، شير و لبنيات ، گوشت و 
حبوبات و مغزها به مقدار كافي گنجانده شود

مواد غذايي  -
كبابي مصرف كنيد

مصرف  -
نتيجه پ

اختالل رشد قدي  كودكان مؤثر خواهد بود

با مصرف ماهي به سالمت اعصاب و شادابي و طراوت  -
پوست خود كمك ك

مصرف مقدار كافي ماهي در برنامه غذايي هفتگي  -
ومي ت

همچنين در پيشگيري از اين اختالل م

عادت كنيم نان را سرد بخريمو گرم مصرف كنيم -

براي كمك به جذب بهتر آهن غذا ، مصرف ساالد يا  -
سبزي خ

را پس از غذا فراموش نكنيم

براي جلوگيري از كاهش جذب آهن غذا از نوشيدن  -
چاي و قهوه يك ساعت قبل و دو ساعت بعد از غذا 

خودداري كنيد



  

دو سال پيش از شهادت امير المؤمنين، 

عربستان 
اند كه محل تولد آن 
ه است؛ زيرا در آن هنگام، همه افراد 

شهربانو، يا شاه زنان، دختر يزدگرد سوم، آخرين 
ساسانيان در ايران كه در زمان خالفت امام 

به ) و به قولى در عصر خالفت عمر يا عثمان
                               ِ در آمده و با اختيار خويش، همسرى  
اين بانوى بزرگ در ايام نوزادى 

از زمان شهادت پدر بزرگوارش امام حسين 
 34هجرى، به مدت 

دهم يا بيست و 
سالگى، به 
  .خاطر زهرى كه وليد بن عبدالملك به آن حضرت خورانيد

قبرستان بقيع، در مدينه مشرفه، در جوار قبر 

، امام حسن 
و امام 
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دو سال پيش از شهادت امير المؤمنين، 
.  

عربستان (مدينه مشرفه، در سرزمين حجاز 
اند كه محل تولد آن 
ه است؛ زيرا در آن هنگام، همه افراد 

  .بردند

شهربانو، يا شاه زنان، دختر يزدگرد سوم، آخرين 
ساسانيان در ايران كه در زمان خالفت امام 

و به قولى در عصر خالفت عمر يا عثمان
                               ِ در آمده و با اختيار خويش، همسرى  
اين بانوى بزرگ در ايام نوزادى 

از زمان شهادت پدر بزرگوارش امام حسين 
هجرى، به مدت 

دهم يا بيست و يا هيج
سالگى، به  55هجرى، در سن 

خاطر زهرى كه وليد بن عبدالملك به آن حضرت خورانيد

قبرستان بقيع، در مدينه مشرفه، در جوار قبر 

، امام حسن )ع( هم اكنون قبور مشرفه چهار امام معصوم
و امام ) ع(، امام محمد باقر

                               

دو سال پيش از شهادت امير المؤمنين، 
.چشم به جهان گشود

مدينه مشرفه، در سرزمين حجاز 
اند كه محل تولد آن                  برخى مور خان گفته

ه است؛ زيرا در آن هنگام، همه افراد 
بردند در كوفه به سر مى

شهربانو، يا شاه زنان، دختر يزدگرد سوم، آخرين 
ساسانيان در ايران كه در زمان خالفت امام 

و به قولى در عصر خالفت عمر يا عثمان
                               ِ در آمده و با اختيار خويش، همسرى  
اين بانوى بزرگ در ايام نوزادى 

  .درگذشت

از زمان شهادت پدر بزرگوارش امام حسين 
هجرى، به مدت  95تا محرم سال 

يا هيج(دوازدهم 
هجرى، در سن ) 

خاطر زهرى كه وليد بن عبدالملك به آن حضرت خورانيد

قبرستان بقيع، در مدينه مشرفه، در جوار قبر 
  ).ع

هم اكنون قبور مشرفه چهار امام معصوم
، امام محمد باقر)ع(

  .باشد در كنار هم مى

                               

� 

دو سال پيش از شهادت امير المؤمنين، ) ع(امام زين العابدين 
چشم به جهان گشود) ع( طالب

مدينه مشرفه، در سرزمين حجاز 
                برخى مور خان گفته). 

ه است؛ زيرا در آن هنگام، همه افراد حضرت در كوفه بود
در كوفه به سر مى) ع(خانواده امام على 

شهربانو، يا شاه زنان، دختر يزدگرد سوم، آخرين 
ساسانيان در ايران كه در زمان خالفت امام  

و به قولى در عصر خالفت عمر يا عثمان
                               ِ در آمده و با اختيار خويش، همسرى  اسارت مسلمانان 

اين بانوى بزرگ در ايام نوزادى . را پذيرفت
درگذشت) ع( امام زين العابدين

از زمان شهادت پدر بزرگوارش امام حسين 
تا محرم سال  61، در محرم سال 

دوازدهم : تاريخ و سبب شهادت
) 94يا ( 95محرم سال 

خاطر زهرى كه وليد بن عبدالملك به آن حضرت خورانيد

قبرستان بقيع، در مدينه مشرفه، در جوار قبر 
ع(عمويش، امام حسن مجتبى 

هم اكنون قبور مشرفه چهار امام معصوم
ع(العابدين م زين
در كنار هم مى) 
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امام زين العابدين 
طالب على بن ابى

مدينه مشرفه، در سرزمين حجاز : محل تولد
). سعودى كنونى

حضرت در كوفه بود
خانواده امام على 

شهربانو، يا شاه زنان، دختر يزدگرد سوم، آخرين : نام مادر
  پادشاه از سلسله

و به قولى در عصر خالفت عمر يا عثمان) (ع(على 
اسارت مسلمانان 

را پذيرفت) ع(حسين  امام
امام زين العابدين

از زمان شهادت پدر بزرگوارش امام حسين : مدت امامت
، در محرم سال )
  .سال

تاريخ و سبب شهادت

محرم سال ) پنجم
خاطر زهرى كه وليد بن عبدالملك به آن حضرت خورانيد

قبرستان بقيع، در مدينه مشرفه، در جوار قبر : محل دفن
عمويش، امام حسن مجتبى 

هم اكنون قبور مشرفه چهار امام معصوم
م زين، اما)ع(مجتبى

) ع( جعفر صادق

بهمن ماه  ������ 
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 ي
 ي
 ير
اين ملت 

ده روز تاريخي كه بعدها دهه 
نام گرفت، سپري شد تا طومار رژيم 
سال استبداد شاهنشاهي براي هميشه در هم 

  

                                              زين العابدين، سيد الساجدين، سج اد، زكى ، امين و 

         ِ                   هاى طوالنى  امام زين العابدين 
از اين رو، به وى 

غير از 
تاريخ مزبور، مورخان روز و ماه والدت آن حضرت را، 
پنجم شعبان يا نيمه جمادى االولى يا هفتم شعبان و يا نهم 
در مورد سال والدت آن حضرت نيز 

امام زين العابدين 
على بن ابى

محل تولد

سعودى كنونى
حضرت در كوفه بود

خانواده امام على 

نام مادر

پادشاه از سلسله
على 

اسارت مسلمانان 
امام

امام زين العابدين

مدت امامت

)ع(
سال

تاريخ و سبب شهادت

پنجم
خاطر زهرى كه وليد بن عبدالملك به آن حضرت خورانيد

محل دفن

عمويش، امام حسن مجتبى 

هم اكنون قبور مشرفه چهار امام معصوم
مجتبى

جعفر صادق

  

                       �����

�	
 ��� ��� ��� �������� �����

يسلطنت پهلو 
يانقالب و دولت اسالم

يررا غ يارشاپور بخت
اين ملت  نيمن به پشتيبا

ده روز تاريخي كه بعدها دهه 
نام گرفت، سپري شد تا طومار رژيم 
سال استبداد شاهنشاهي براي هميشه در هم 

)�(  

)������ ��(  

  

                                              زين العابدين، سيد الساجدين، سج اد، زكى ، امين و 

         ِ                   هاى طوالنى  امام زين العابدين 
از اين رو، به وى 

غير از . در مورد تاريخ والدت آن حضرت، اختالف است
تاريخ مزبور، مورخان روز و ماه والدت آن حضرت را، 
پنجم شعبان يا نيمه جمادى االولى يا هفتم شعبان و يا نهم 
در مورد سال والدت آن حضرت نيز 

  .اند هجرى را ثبت كرده

�                      
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 يمبودن رژ ي
انقالب و دولت اسالم ينده
شاپور بخت يرينمودند و نخست وز
من به پشتيبا«: 

ده روز تاريخي كه بعدها دهه 
نام گرفت، سپري شد تا طومار رژيم 
سال استبداد شاهنشاهي براي هميشه در هم 
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  ابوالحسن و ابومحمد

                                              زين العابدين، سيد الساجدين، سج اد، زكى ، امين و 

         ِ                   هاى طوالنى  امام زين العابدين 
از اين رو، به وى . اش بسته بود

  .چهارم شيعيان

  .38نيمه جمادى الثانى سال 

در مورد تاريخ والدت آن حضرت، اختالف است
تاريخ مزبور، مورخان روز و ماه والدت آن حضرت را، 
پنجم شعبان يا نيمه جمادى االولى يا هفتم شعبان و يا نهم 
در مورد سال والدت آن حضرت نيز 

هجرى را ثبت كرده

��	
�� ���  �����

يقانون يربود، غ
يندهرا با استدالل مطرح و خطوط آ
نمودند و نخست وز
: اعالم كرده و فرمودند

   ».كنم

ده روز تاريخي كه بعدها دهه ) ره(بدين ترتيب از ورود امام 
نام گرفت، سپري شد تا طومار رژيم  ي

سال استبداد شاهنشاهي براي هميشه در هم 
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ابوالحسن و ابومحمد: كنيه

                                              زين العابدين، سيد الساجدين، سج اد، زكى ، امين و 

         ِ                   هاى طوالنى  امام زين العابدين  به خاطر عبادت زياد و سجده
اش بسته بود اى در پيشانى
  .لقب دادند

چهارم شيعيان معصوم ششم و امام

نيمه جمادى الثانى سال 

در مورد تاريخ والدت آن حضرت، اختالف است
تاريخ مزبور، مورخان روز و ماه والدت آن حضرت را، 
پنجم شعبان يا نيمه جمادى االولى يا هفتم شعبان و يا نهم 

در مورد سال والدت آن حضرت نيز . اند
هجرى را ثبت كرده 36و برخى سال 

 ���������	
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بود، غ يخاجتماعات تار
را با استدالل مطرح و خطوط آ

نمودند و نخست وز يمرا ترس
اعالم كرده و فرمودند ي

كنم دولت تعيين مي

بدين ترتيب از ورود امام 
يفجر انقالب اسالم

سال استبداد شاهنشاهي براي هميشه در هم  2500پهلوي و 
  .تنيده شود
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كنيه            على 

                                              زين العابدين، سيد الساجدين، سج اد، زكى ، امين و : القاب
   .ذوالثفنات

به خاطر عبادت زياد و سجده
اى در پيشانى ، پينه
لقب دادند» ذوالثفنات

معصوم ششم و امام: منصب

نيمه جمادى الثانى سال : تاريخ والدت

در مورد تاريخ والدت آن حضرت، اختالف است
تاريخ مزبور، مورخان روز و ماه والدت آن حضرت را، 
پنجم شعبان يا نيمه جمادى االولى يا هفتم شعبان و يا نهم 

اند شعبان ذكر كرده
و برخى سال  37رخى سال 

 �������

 
اجتماعات تار

را با استدالل مطرح و خطوط آ
را ترس
يقانون

دولت تعيين مي

بدين ترتيب از ورود امام 
فجر انقالب اسالم

پهلوي و 
تنيده شود

 �%��&� ��

على : نام

القاب

ذوالثفنات

به خاطر عبادت زياد و سجده
، پينه)ع(
ذوالثفنات«

منصب

تاريخ والدت

در مورد تاريخ والدت آن حضرت، اختالف است
تاريخ مزبور، مورخان روز و ماه والدت آن حضرت را، 
پنجم شعبان يا نيمه جمادى االولى يا هفتم شعبان و يا نهم 

شعبان ذكر كرده
رخى سال ب



  

 شهادت
 يه، معاو
 ينحس

يزيد بيعت 
با خانواده خود از مدينه به مكه 
حسين نوشتند و از او 
مسلم بن عقيل 
كرده بود 
با خانواده و ياران خود 
       ّ              عبيدالل ه كه بر اوضاع 
 يمر پسر سعد را با س
 70دود 
 يخواهد كرد ول

 ياين حمله كه با تيرانداز
خود دستور داد كه 
 ينحس

. در اين حمله نخست كشته شدند
و همراهانش را محاصره كنند و 

سر  71

سرها 
را گرفت تا سرها 
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شهادتهنگام  يهجر
، معاو)ع( حسن

حس. انتخاب كرد
يزيد بيعت  يبرا )

با خانواده خود از مدينه به مكه 
حسين نوشتند و از او 

مسلم بن عقيل  ابتدا هزاران نفر از مردم كوفه با
كرده بود  يدمارده شده بود و مردم كوفه را تهد

با خانواده و ياران خود 
       ّ              عبيدالل ه كه بر اوضاع 
مر پسر سعد را با س

دود بودند او را رها كنند وتنها ح
خواهد كرد ول ي

اين حمله كه با تيرانداز
خود دستور داد كه 

حس ياران. ندسپاه كوفه در اين حمله شركت داشت
در اين حمله نخست كشته شدند
و همراهانش را محاصره كنند و 

  .يددر كربال به شهادت رس

71در مجموع با 

سرها  يتمام يزيد،
را گرفت تا سرها  

                               

هجر 50سال . 
حسنامام قرارداد صلح با 

انتخاب كرد خود ينيبه جانش
)ع( به حاكم مدينه نوشت و به او دستور داد كه از حسين

با خانواده خود از مدينه به مكه 
حسين نوشتند و از او  يبرا ي

ابتدا هزاران نفر از مردم كوفه با
مارده شده بود و مردم كوفه را تهد

با خانواده و ياران خود  )ع( حسين
       ّ              عبيدالل ه كه بر اوضاع . دندمردم كوفه و قتل مسلم را آور

مر پسر سعد را با س       و سپس ع 
بودند او را رها كنند وتنها ح

يمر بن سعد وعده داده بود كه اگر حسين را به شهادت برساند او را حاكم ر

اين حمله كه با تيرانداز. انجام گرفت
خود دستور داد كه  يمر هم به نيروها

سپاه كوفه در اين حمله شركت داشت
در اين حمله نخست كشته شدند
و همراهانش را محاصره كنند و 

در كربال به شهادت رس

در مجموع با . آنها را ببرند

يزيد،آنگاه به دستور 
 يزيدموافقت  

  .دگان را به كربال برده و به اجسادشان ملحق كرد

                               

� 

. كرد يو نهروان همراه
قرارداد صلح با  يهبر پا

به جانش را يزيد
به حاكم مدينه نوشت و به او دستور داد كه از حسين

با خانواده خود از مدينه به مكه  نبودكه حاضر به بيعت كردن با يزيد 
يزياد يها عاويه با خبر شده بودند نامه

ابتدا هزاران نفر از مردم كوفه با
مارده شده بود و مردم كوفه را تهد

حسينامام .              ّ                                               نتيجه عبيدالل ه، مسلم بن عقيل را دستگير نموده و به قتل رسانيد
مردم كوفه و قتل مسلم را آور

       و سپس ع . دستگير كردن حسين و همراهانش فرستاد
بودند او را رها كنند وتنها ح )ع( ين

مر بن سعد وعده داده بود كه اگر حسين را به شهادت برساند او را حاكم ر

انجام گرفت )ع( 
مر هم به نيروها ش . سعد ادامه يافت

سپاه كوفه در اين حمله شركت داشت
در اين حمله نخست كشته شدند) هاشم يغير از بن
و همراهانش را محاصره كنند و  يطالببن اب ي
در كربال به شهادت رس 61محرم سال 

آنها را ببرند ياز خاندان محمد در واقعه كربال، عمر بن سعد دستور داد تا سرها

آنگاه به دستور . شد يكشته شدگان و كاروان اسرا از باب الساعات وارد مسجد امو
 يپس از چند

دگان را به كربال برده و به اجسادشان ملحق كرد
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  چرا و چگونه واقعه كربال رخ داد؟

و نهروان همراه ين
بر پا. بود يباق

يزيدرد و پسرش 
به حاكم مدينه نوشت و به او دستور داد كه از حسين

كه حاضر به بيعت كردن با يزيد 
عاويه با خبر شده بودند نامه

ابتدا هزاران نفر از مردم كوفه با. حسين نيز مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد
مارده شده بود و مردم كوفه را تهدكه از طرف يزيد به حكومت كوفه گ

             ّ                                               نتيجه عبيدالل ه، مسلم بن عقيل را دستگير نموده و به قتل رسانيد
مردم كوفه و قتل مسلم را آور ي

دستگير كردن حسين و همراهانش فرستاد
ينكه با حس ياز افراد

مر بن سعد وعده داده بود كه اگر حسين را به شهادت برساند او را حاكم ر

  امام حسين  مر سعد به اردوگاه
سعد ادامه يافت

سپاه كوفه در اين حمله شركت داشت يها همه گردان
غير از بن(او   از ياران

يعمربن سعد دستور داد حسين بن عل
محرم سال  10در روز عاشورا، 

از خاندان محمد در واقعه كربال، عمر بن سعد دستور داد تا سرها

كشته شدگان و كاروان اسرا از باب الساعات وارد مسجد امو
پس از چند ينالعابد ينامام ز

دگان را به كربال برده و به اجسادشان ملحق كرد

بهمن ماه  ������ 
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چرا و چگونه واقعه كربال رخ داد؟

ينجمل و صف ي
باق يفهسال به عنوان خل

رد و پسرش  م  يهجر 60در سال 
به حاكم مدينه نوشت و به او دستور داد كه از حسين

كه حاضر به بيعت كردن با يزيد 
عاويه با خبر شده بودند نامهاين هنگام مردم كوفه كه از مرگ م

حسين نيز مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد
كه از طرف يزيد به حكومت كوفه گ

             ّ                                               نتيجه عبيدالل ه، مسلم بن عقيل را دستگير نموده و به قتل رسانيد
يكوفه بود كه خبر پيمان شكن

دستگير كردن حسين و همراهانش فرستاد
از افراد ياديامر موجب شد تا تعداد ز

مر بن سعد وعده داده بود كه اگر حسين را به شهادت برساند او را حاكم ر

مر سعد به اردوگاه
سعد ادامه يافت ينيروها يبا تيرها
همه گردان. نابود سازيد

از ياران يكردند كه از خود دفاع كنند و نيم
عمربن سعد دستور داد حسين بن عل

در روز عاشورا، 

از خاندان محمد در واقعه كربال، عمر بن سعد دستور داد تا سرها

كشته شدگان و كاروان اسرا از باب الساعات وارد مسجد امو
امام ز. يدگرد

دگان را به كربال برده و به اجسادشان ملحق كرد

                       �����
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چرا و چگونه واقعه كربال رخ داد؟

يها پدرش با او در جنگ
سال به عنوان خل 10حدود 

در سال  يهمعاو
به حاكم مدينه نوشت و به او دستور داد كه از حسين يا يزيد نامه

كه حاضر به بيعت كردن با يزيد  )ع( ينحس. 
اين هنگام مردم كوفه كه از مرگ م

حسين نيز مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد
كه از طرف يزيد به حكومت كوفه گ

             ّ                                               نتيجه عبيدالل ه، مسلم بن عقيل را دستگير نموده و به قتل رسانيد
كوفه بود كه خبر پيمان شكن

دستگير كردن حسين و همراهانش فرستاد يرا برا ي
امر موجب شد تا تعداد ز

مر بن سعد وعده داده بود كه اگر حسين را به شهادت برساند او را حاكم ر

مر سعد به اردوگاه      سپاه ع  يو شديد از سو
با تيرها ،شروع شد

نابود سازيد يرا بكل
كردند كه از خود دفاع كنند و نيم

عمربن سعد دستور داد حسين بن عل. اند
در روز عاشورا،  )ع( يبن عل

از خاندان محمد در واقعه كربال، عمر بن سعد دستور داد تا سرها

كشته شدگان و كاروان اسرا از باب الساعات وارد مسجد امو
گرد يزانآو يشهر و مسجد امو
دگان را به كربال برده و به اجسادشان ملحق كردكشته ش 

�                      
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پدرش با او در جنگ ي
حدود ملعون  

معاو .انتخاب كند
يزيد نامه. يرفترا نپذ

. بگيرد و اگر حاضر نشد او را به قتل برساند
اين هنگام مردم كوفه كه از مرگ م

حسين نيز مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد. خواستند تا به عراق و كوفه بيايد
كه از طرف يزيد به حكومت كوفه گ اد                   ّ        اما با ورود عبيدالل ه پسر زي

             ّ                                               نتيجه عبيدالل ه، مسلم بن عقيل را دستگير نموده و به قتل رسانيد
كوفه بود كه خبر پيمان شكن يبه طرف كوفه حركت كرد و در نزديك

ير پسر يزيد رياح
امر موجب شد تا تعداد ز ين
مر بن سعد وعده داده بود كه اگر حسين را به شهادت برساند او را حاكم ر       ّ      عبيدالل ه به ع 
   .كار را نكرد

و شديد از سو
شروع شد حسين   مر سعد به طرف اردوگاه امام

را بكل  دهيد و افراد حسين
كردند كه از خود دفاع كنند و نيم

اند نفر گفته 41
بن عل ينسرانجام حس

از خاندان محمد در واقعه كربال، عمر بن سعد دستور داد تا سرها

كشته شدگان و كاروان اسرا از باب الساعات وارد مسجد امو
شهر و مسجد امو

 يرو سا ينرا به بدنها ملحق سازد و لذا سر حس

��	
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يدار هنگام زمام
 يهمعاو ،)ع(امام حسن

انتخاب كند ينيخود جانش
را نپذ يو يعتاز همان ابتدا ب

بگيرد و اگر حاضر نشد او را به قتل برساند
اين هنگام مردم كوفه كه از مرگ م در

خواستند تا به عراق و كوفه بيايد
                   ّ        اما با ورود عبيدالل ه پسر زي

             ّ                                               نتيجه عبيدالل ه، مسلم بن عقيل را دستگير نموده و به قتل رسانيد در .مسلم را تنها گذاشتند
به طرف كوفه حركت كرد و در نزديك

ر پسر يزيد رياح                         كوفه تسلط پيدا كرده بود ح 
ينا. هزار نفر به كربال اعزام نمود

       ّ      عبيدالل ه به ع . بمانند
كار را نكرد ين

و شديد از سو يسراسر يا روز عاشورا، حمله
مر سعد به طرف اردوگاه امام

دهيد و افراد حسين نجام
كردند كه از خود دفاع كنند و نيم يهم در مقابل اين هجوم سع

41حمله را  ينعده كشته شدگان ا
سرانجام حس. آنان ببندند

از خاندان محمد در واقعه كربال، عمر بن سعد دستور داد تا سرها يپس از كشته شدن بخش
  . وارد كوفه شدند

كشته شدگان و كاروان اسرا از باب الساعات وارد مسجد امو يطلوع آفتاب سرها
شهر و مسجد امو يها به مدت سه روز بر دروازه

را به بدنها ملحق سازد و لذا سر حس

 ���������	
�� ���

هنگام زمام )ع( ينامام حس
امام حسنبرادرش 
خود جانش يبرا بايست

از همان ابتدا ب 
بگيرد و اگر حاضر نشد او را به قتل برساند

در .حركت نمودند
خواستند تا به عراق و كوفه بيايد

                   ّ        اما با ورود عبيدالل ه پسر زي. همراه شدند
مسلم را تنها گذاشتند

به طرف كوفه حركت كرد و در نزديك
                         كوفه تسلط پيدا كرده بود ح 
هزار نفر به كربال اعزام نمود

بمانند يتن با او باق
ينماجرا ا ينپس از ا

روز عاشورا، حمله
مر سعد به طرف اردوگاه امام

نجاما يگروه حمله 
هم در مقابل اين هجوم سع

عده كشته شدگان ا
آنان ببندند يروآب را بر 

پس از كشته شدن بخش
وارد كوفه شدند يده

طلوع آفتاب سرها هنگام
به مدت سه روز بر دروازه

را به بدنها ملحق سازد و لذا سر حس

 �������

 

امام حس
برادرش 

بايست ينم
 ) ع(

بگيرد و اگر حاضر نشد او را به قتل برساند
حركت نمودند

خواستند تا به عراق و كوفه بيايد
همراه شدند

مسلم را تنها گذاشتند
به طرف كوفه حركت كرد و در نزديك

                         كوفه تسلط پيدا كرده بود ح 
هزار نفر به كربال اعزام نمود

تن با او باق
پس از ا

روز عاشورا، حمله
مر سعد به طرف اردوگاه امام ع 

حمله 
هم در مقابل اين هجوم سع

عده كشته شدگان ا
آب را بر 

پس از كشته شدن بخش
يدهبر

هنگام
به مدت سه روز بر دروازه

را به بدنها ملحق سازد و لذا سر حس
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  قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در مسابقه علمي

مسابقه علمي ثبت نام نموده دانش آموزان عزيزي كه جهت 
اند توجه فرمايند كه اين مسابقه به طور همزمان در استان 

. انجام خواهد شد 26/11/86اصفهان در روز جمعه مورخ 
حوزه امتحاني شما دبيرستان دخترانه رحمت روبروي تربيت 
بدني دولت آباد مي باشد كه الزم است نيم ساعت قبل از 

مورد در محل آموزشگاه ) رطبق جدول زي(شروع امتحان 
فراموش نكنيد كه وسايل مورد نياز . حضور بهمرسانيدنظر 

خود را كه شامل دو عدد مداد نرم، تراش، پاك كن و 
  .كارت ورود به جلسه مي باشد را بهمراه داشته باشيد

  اولپايه   پايه دوم  سومپايه 

  12:15الي  11  10:45الي  9:30  9:30الي  8
  

از دانش آموزان زير بخاطر زحمات فراوانشان در برگزاري 
مسابقات فوتبال و پينگ پنگ جام فجر آموزشگاه قدرداني 

  .مي شود

    
  عماد داوري  طغيانيمحمد رضا 

  

  : فرمودند) عليه السالم(حضرت امام حسين 

  .      ِ  ُ ُّ                     ِّ ُ  ْ   ِل ك ل  داء د واء ، و  د واء  الذ ن وب  اإلس ت غ فار 

دردى درمان و دوائى است و جبران و درمان براى هر غم و 
  .گناه، طلب مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند مى باشد

  ؟والدين گرامي آيا اين افراد را مي شناسيد

  

  )ع(يك مطلب علمي از زبان امام صادق 

  1به كوشش علي طهماسبي كالس اول 

آيا مي دانيد تمام چيزهايي كه در خاك هستند در بدن 
  وجود دارند؟آدمي نيز 

است و ايشان فرموده اند ) ع(اين مطلب گفته  امام صادق 
كه چيزهايي كه در خاك وجود دارند به ميزاني نيز در بدن 
انسان وجود دارند و هشت چيز از آنها در بدن به ميزان كم 

امروزه  بعد از .  و چهار چيز در بدن به حد زياد وجود دارند
از لحاظ علمي ) ع(جعفر صادق دوازده قرن و نيم نظريه امام 

به ثبوت رسيده و در صحت آن ترديد وجود ندارد تا آنكه 
در ) ع(گفته امام جعفر  همي گويند آن هشت چيز كه بنا ب

           :مي باشند ريزعناصر بدن به ميزان كم وجود دارند  
منگنز  -5كوبالت  -4فلوئور  -3سيليسيوم  -2موليبدن  -1
  وير -8مس  -7يد  -6

آن چهار عنصر كه در بدن به ميزان خيلي زيادي  وجود و 
 - 4هيدروژن  -3كربن  -2اكسيژن   - 1:دارند  عبارتند از

  ازت



  

حجت االسالم محمودي به سواالت دانش آموزان پاسخ 

قهرمانان بسكتبال آموزشگاه افتخار آفريني كرده و در 
ند كه از 
 جناب آقاي حسيني
 كه متقبل شدند سپاسگزاري 

آموزشگاه براي 
كسب مقام سوم در اين رشته در سطح شهرستان 
در اينجا جا دارد از اعضاء تيمهاي 
. آموزشگاه نيز قدرداني شود
اميدواريم در سال هاي آتي شاهد موفقيت هاي هر چه بيشتر 

در مسابقات قرآن و مفاهيم در رشته قرائت آقاي رضا 
انواده 
محترمشان تبريك گفته اميد است شاهد موفقيت هاي بعدي 

9:30 
 رمضانيان
پيرامون شگل گيري انقالب اسالمي و نكوداشت دهه 
طول دهه مباركه فجر 
در ساعات استراحت با پخش سرودهاي انقالبي ياد و 

.  
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حجت االسالم محمودي به سواالت دانش آموزان پاسخ 

قهرمانان بسكتبال آموزشگاه افتخار آفريني كرده و در 
ند كه از مسابقات بسكتبال شهرستان مقام اول را كسب نمود

جناب آقاي حسيني
كه متقبل شدند سپاسگزاري 

آموزشگاه براي  
كسب مقام سوم در اين رشته در سطح شهرستان 
در اينجا جا دارد از اعضاء تيمهاي 
آموزشگاه نيز قدرداني شود
اميدواريم در سال هاي آتي شاهد موفقيت هاي هر چه بيشتر 

در مسابقات قرآن و مفاهيم در رشته قرائت آقاي رضا 
انواده حدادي رتبه اول را كسب نمودند كه به ايشان و خ

محترمشان تبريك گفته اميد است شاهد موفقيت هاي بعدي 

9:30بهمن زنگ انقالب رأس ساعت 
رمضانياندقيقه نواخته شد و در مراسم سخنراني آقاي 

پيرامون شگل گيري انقالب اسالمي و نكوداشت دهه 
طول دهه مباركه فجر 
در ساعات استراحت با پخش سرودهاي انقالبي ياد و 

.ته شدنگاه داش

                               

حجت االسالم محمودي به سواالت دانش آموزان پاسخ 

قهرمانان بسكتبال آموزشگاه افتخار آفريني كرده و در 
مسابقات بسكتبال شهرستان مقام اول را كسب نمود

جناب آقاي حسينياين عزيزان و نيز مربي تربيت بدني 
كه متقبل شدند سپاسگزاري  

 دو ميداني و پينگ پنگ
كسب مقام سوم در اين رشته در سطح شهرستان 
در اينجا جا دارد از اعضاء تيمهاي 

آموزشگاه نيز قدرداني شود 
اميدواريم در سال هاي آتي شاهد موفقيت هاي هر چه بيشتر 

در مسابقات قرآن و مفاهيم در رشته قرائت آقاي رضا 
حدادي رتبه اول را كسب نمودند كه به ايشان و خ

محترمشان تبريك گفته اميد است شاهد موفقيت هاي بعدي 

بهمن زنگ انقالب رأس ساعت 
دقيقه نواخته شد و در مراسم سخنراني آقاي 

پيرامون شگل گيري انقالب اسالمي و نكوداشت دهه 
طول دهه مباركه فجر  در. مباركه فجر سخناني ايراد فرمودند

در ساعات استراحت با پخش سرودهاي انقالبي ياد و 
نگاه داشخاطر حماسه سازان انقالب اسالمي زنده 

                               

� 

حجت االسالم محمودي به سواالت دانش آموزان پاسخ 

قهرمانان بسكتبال آموزشگاه افتخار آفريني كرده و در 
مسابقات بسكتبال شهرستان مقام اول را كسب نمود

اين عزيزان و نيز مربي تربيت بدني 
 فراواني بخاطر همه زحمات

دو ميداني و پينگ پنگ
كسب مقام سوم در اين رشته در سطح شهرستان 

در اينجا جا دارد از اعضاء تيمهاي . مي شود
 آمادگي جسماني

اميدواريم در سال هاي آتي شاهد موفقيت هاي هر چه بيشتر 
  .اين عزيزان باشيم

در مسابقات قرآن و مفاهيم در رشته قرائت آقاي رضا 
حدادي رتبه اول را كسب نمودند كه به ايشان و خ

محترمشان تبريك گفته اميد است شاهد موفقيت هاي بعدي 
  .باشيم

بهمن زنگ انقالب رأس ساعت  13در روز شنبه 
دقيقه نواخته شد و در مراسم سخنراني آقاي 

پيرامون شگل گيري انقالب اسالمي و نكوداشت دهه 
مباركه فجر سخناني ايراد فرمودند

در ساعات استراحت با پخش سرودهاي انقالبي ياد و 
خاطر حماسه سازان انقالب اسالمي زنده 

                                86 بهمن ماه
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حجت االسالم محمودي به سواالت دانش آموزان پاسخ 
  .گفتند

قهرمانان بسكتبال آموزشگاه افتخار آفريني كرده و در  -
مسابقات بسكتبال شهرستان مقام اول را كسب نمود

اين عزيزان و نيز مربي تربيت بدني 
بخاطر همه زحمات

  . مي شود

دو ميداني و پينگ پنگاز اعضاء تيم 
كسب مقام سوم در اين رشته در سطح شهرستان 

مي شود سپاسگزاري
آمادگي جسمانيهندبال و 

اميدواريم در سال هاي آتي شاهد موفقيت هاي هر چه بيشتر 
اين عزيزان باشيم

در مسابقات قرآن و مفاهيم در رشته قرائت آقاي رضا  -
حدادي رتبه اول را كسب نمودند كه به ايشان و خ

محترمشان تبريك گفته اميد است شاهد موفقيت هاي بعدي 
باشيمنيز اين عزيز 

در روز شنبه   -
دقيقه نواخته شد و در مراسم سخنراني آقاي 

پيرامون شگل گيري انقالب اسالمي و نكوداشت دهه 
مباركه فجر سخناني ايراد فرمودند

در ساعات استراحت با پخش سرودهاي انقالبي ياد و نيز 
خاطر حماسه سازان انقالب اسالمي زنده 

بهمن ماه  ������ 
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در نيمه دوم سال تحصيلي تغيير و تحوالت زيادي در 
باشد 

 برخي مشكالت
بهتر 

جناب حجت االسالم 
شيخ مهدي داوري به مناسبت عيد بزرگ واليت براي دانش 
آموزان از اهميت اين روز و حوادث پيرامون آن سخن 

در ايام برگزاري امتحانات زيارت عاشورا در حد چند 
ان قبل از مراسم صبحگاه 
زيارت 
باشكوهي در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار شد و به دنبال 

جلسه پرسش و پاسخ اين ماه در روز چهارشنبه مورخ 
كه مورد 
الزم به ذكر است كه در 
جناب 

حجت االسالم محمودي به سواالت دانش آموزان پاسخ 
گفتند

5-
مسابقات بسكتبال شهرستان مقام اول را كسب نمود

اين عزيزان و نيز مربي تربيت بدني 
بخاطر همه زحمات

مي شود

از اعضاء تيم 
كسب مقام سوم در اين رشته در سطح شهرستان 

سپاسگزاري
هندبال و 

اميدواريم در سال هاي آتي شاهد موفقيت هاي هر چه بيشتر 
اين عزيزان باشيم

6-
حدادي رتبه اول را كسب نمودند كه به ايشان و خ

محترمشان تبريك گفته اميد است شاهد موفقيت هاي بعدي 
اين عزيز 

7-
دقيقه نواخته شد و در مراسم سخنراني آقاي 

پيرامون شگل گيري انقالب اسالمي و نكوداشت دهه 
مباركه فجر سخناني ايراد فرمودند

نيز 
خاطر حماسه سازان انقالب اسالمي زنده 

                       �����
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  آموزشگاه
در نيمه دوم سال تحصيلي تغيير و تحوالت زيادي در 

باشد كادر آموزشگاه بوجود آمد كه اميدواريم منشأ خيري 
 .  

  به جاي آقاي نوري زاده

  به جاي آقاي رحمتي

  به جاي آقاي هاشميان 

برخي مشكالت
بهتر امور دفتري را خودمان خيلي 

جناب حجت االسالم 
شيخ مهدي داوري به مناسبت عيد بزرگ واليت براي دانش 
آموزان از اهميت اين روز و حوادث پيرامون آن سخن 

در ايام برگزاري امتحانات زيارت عاشورا در حد چند 
ان قبل از مراسم صبحگاه 

زيارت   86/ 11
باشكوهي در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار شد و به دنبال 

جلسه پرسش و پاسخ اين ماه در روز چهارشنبه مورخ 
كه مورد توسط جناب آقاي رمضانيان انجام شد 

الزم به ذكر است كه در 
جناب  10/86/

�                      
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آموزشگاه

در نيمه دوم سال تحصيلي تغيير و تحوالت زيادي در 
كادر آموزشگاه بوجود آمد كه اميدواريم منشأ خيري 

.  تري بهتر و بي نظير

به جاي آقاي نوري زاده) 

به جاي آقاي رحمتي) 

به جاي آقاي هاشميان 

برخي مشكالتهم به دليل 
امور دفتري را خودمان خيلي 

جناب حجت االسالم  10/86
شيخ مهدي داوري به مناسبت عيد بزرگ واليت براي دانش 
آموزان از اهميت اين روز و حوادث پيرامون آن سخن 

در ايام برگزاري امتحانات زيارت عاشورا در حد چند 
ان قبل از مراسم صبحگاه دقيقه توسط تعدادي از دانش آموز

7/11انجام مي شد ولي در روز  يكشنبه مورخ 
باشكوهي در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار شد و به دنبال 

  .آن از دانش آموزان پذيرايي بعمل آمد

جلسه پرسش و پاسخ اين ماه در روز چهارشنبه مورخ 
توسط جناب آقاي رمضانيان انجام شد 

الزم به ذكر است كه در . استقبال دانش آموزان قرار گرفت
14جلسه پرسش و پاسخ قبلي در تاريخ 
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آموزشگاه          اخبار

در نيمه دوم سال تحصيلي تغيير و تحوالت زيادي در 
كادر آموزشگاه بوجود آمد كه اميدواريم منشأ خيري 

ي بهتر و بي نظيرجهت رسيدن به مدرسه ا

) دبير علوم تجربي

) دبير حرفه و فن

به جاي آقاي هاشميان  ) خدمات

هم به دليل ) دفتردار(
امور دفتري را خودمان خيلي ... ا ان شاء
  

6/10در روز پنجشنبه مورخ 
شيخ مهدي داوري به مناسبت عيد بزرگ واليت براي دانش 
آموزان از اهميت اين روز و حوادث پيرامون آن سخن 

در ايام برگزاري امتحانات زيارت عاشورا در حد چند 
دقيقه توسط تعدادي از دانش آموز

انجام مي شد ولي در روز  يكشنبه مورخ 
باشكوهي در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار شد و به دنبال 

آن از دانش آموزان پذيرايي بعمل آمد

جلسه پرسش و پاسخ اين ماه در روز چهارشنبه مورخ 
توسط جناب آقاي رمضانيان انجام شد 

استقبال دانش آموزان قرار گرفت
جلسه پرسش و پاسخ قبلي در تاريخ 
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اخبار

در نيمه دوم سال تحصيلي تغيير و تحوالت زيادي در 
كادر آموزشگاه بوجود آمد كه اميدواريم منشأ خيري 

جهت رسيدن به مدرسه ا

دبير علوم تجربي(آقاي فاتحي 

دبير حرفه و فن(آقاي حدادي 

خدمات( آقاي اعظمي

(آقاي نوربخش 
ان شاء .مرخص شدند

  .انجام خواهيم داد

در روز پنجشنبه مورخ 
شيخ مهدي داوري به مناسبت عيد بزرگ واليت براي دانش 
آموزان از اهميت اين روز و حوادث پيرامون آن سخن 

  .گفتند

در ايام برگزاري امتحانات زيارت عاشورا در حد چند 
دقيقه توسط تعدادي از دانش آموز

انجام مي شد ولي در روز  يكشنبه مورخ 
باشكوهي در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار شد و به دنبال 

آن از دانش آموزان پذيرايي بعمل آمد

جلسه پرسش و پاسخ اين ماه در روز چهارشنبه مورخ 
توسط جناب آقاي رمضانيان انجام شد  11/86

استقبال دانش آموزان قرار گرفت
جلسه پرسش و پاسخ قبلي در تاريخ 
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اخبار

در نيمه دوم سال تحصيلي تغيير و تحوالت زيادي در  -1
كادر آموزشگاه بوجود آمد كه اميدواريم منشأ خيري 

جهت رسيدن به مدرسه ا

آقاي فاتحي 

آقاي حدادي 

آقاي اعظمي

آقاي نوربخش 
مرخص شدند

انجام خواهيم داد

در روز پنجشنبه مورخ  -2
شيخ مهدي داوري به مناسبت عيد بزرگ واليت براي دانش 
آموزان از اهميت اين روز و حوادث پيرامون آن سخن 

گفتند

در ايام برگزاري امتحانات زيارت عاشورا در حد چند  -3
دقيقه توسط تعدادي از دانش آموز

انجام مي شد ولي در روز  يكشنبه مورخ 
باشكوهي در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار شد و به دنبال 

آن از دانش آموزان پذيرايي بعمل آمد

جلسه پرسش و پاسخ اين ماه در روز چهارشنبه مورخ  -4
10/11

استقبال دانش آموزان قرار گرفت
جلسه پرسش و پاسخ قبلي در تاريخ 
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در بين ساعات  مرثيه سرايي در دهه اول محرم نيز با پخش 
در عزاداري سيد الشهدا شركت نموده و ياد و استراحت 

  .اشتيمخاطره آن امام همام را زنده نگاه د

با تالش و مساعدت تعدادي از دوستان موفق شديم كه  -8
تعداد يكصد استان اصفهان ره فرهنگ و ارشاد اسالمي ااز اد

  .جلد كتاب جهت تجهيز كتابخانه آموزشگاه دريافت نماييم

  :والدين گرامي توجه شما را به دو نكته زير جلب مي نماييم

در پي معاينه تعدادي از دانش آموزان توسط سركار  )الف
خانم كمالي كارشناس مسئول بهداست شبكه بهداشت و 

 بيشترابراز نارضايتي ايشان از وضع نابسامان بهداشت فردي 
دانش آموزان بر آن شديم كه اين مورد را با جديت بيشتري 

براي بهبود وضعيت بهداشت عمومي  دنبال كرده و
دانش آموزان بخواهيم تا موهاي خود را  از آموزشگاه 
از شما تقاضا مي شود با نظارت از اين رو . كوتاه كنند

   .مستمر بر اين امر با آموزشگاه همكاري فرماييد

 ،والدين گرامي خود بهتر مي دانند كه كمك به مدرسه ) ب
در صدر مي باشد و فرهنگ و ادب  كمك به تحصيل علم و
امر خيري با آن برابري نمي كند از حسنات قرار دارد و هيچ 

يتان مقدور باشد آموزشگاه را جهت ااين رو چنانچه بر
حرفه و فن ياري فرماييد تا تجهيز آزمايشگاه و كارگاه 

     .فرزندان خودتان از آنها بهرمند شوند

با پيشنهادات و انتقادات خود ما را در بهتر شدن 

  .فرماييد ياريشماره هاي آتي ماهنامه 

  والسالم                                       

  

  

 


