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درج مطالب با نام خودتان در ماهنامه

مطالب خود را درقالب موارد زیر به آدرس ایمیل ماهنامه ارسال نمایید تا با 
نام خودتان در ماهنامه درج شود:

- ارسال مقاله ها )تربیتی ، آموزشی و علمی(
- ارسال شعر ، سایر مطالب آموزنده

- طرح ایده، معرفی فناوری های نوین و تکنولوژی های نو
- معرفی و مصاحبه با افراد شاخص )همکاران و دانش آموزان (

و ...

مقاالت و آثار حتما بصورت تایپ شده در ورد و همراه با عکس و فایلهای 
 ضمیمه باشد

مهلت ارسال مطالب: تا 20 اسفند ماه

شرایط درج مطلب در ماهنامه
- هیــات تحریریــه ماهنامــه در انتخــاب، ویرایــش فنــی و ادبــی، تکمیــل، 
حــذف، ادغــام، اصــاح و کوتــاه کــردن مطالــب، و تغییــر کادر عکــس هــا 
ــی  ــه معن ــه ب ــه موالنام ــرای ماهنام ــب و عکــس ب آزاد اســت. ارســال مطل

قبولــی ایــن شــرایط اســت.
ــدگان  ــد آورن ــا پدی ــریه ب ــری نش ــتاری و تصوی ــون نوش ــئولیت مت -  مس
آنهاســت، چــاپ آنهــا بــه معنــای تاییــد محتــوای آنهــا از طــرف ماهنامــه 

نیســت.
ــز  ــده نی ــده، در آین ــتفاده ش ــب اس ــه از مطال ــت ک ــاز اس ــه مج -  ماهنام

ــد. ــتفاده کن ــدد اس ــوز، مج ــب مج ــدون کس ب
-  برداشــت و نقــل مطالــب از ماهنامــه تنهــا بــا ذکــر نــام ماهنامــه موالنامــه 

دبیرســتان پســرانه موالنــا، شــماره و تاریــخ انتشــار مجاز اســت.
ــی و  ــود را در وارس ــاش خ ــعی و ت ــام س ــه تم ــه ماهنام ــات تحریری - هی
ــت  ــه عل ــی ب ــرد ول ــه کار مــی گی ــی شــده ب بازنگــری ســایت هــای معرف
ــه  ــه هیچگون ــن ماهنام ــر، ای ــای کامپیوت ــت و دنی ــر اینترن ــت متغی ماهی
مســئولیتی را در خصــوص محتــوا و تصاویــر خــاف عــرف و مطالــب خــاف 
شــئون جمهــوری اســامی ایــران در پایگاههــای اینترنتــی را نمــی پذیــرد.

info@m-molana.ir

فایــل آمــوز مرجعــی اســت بــرای 
آپلــود و دانلــود فایــل هــای آموزشــی 
از پیــش دبســتانی تــا دانشــگاه و حتی 
کارآفرینــی و توســعه کســب و کار, 
ــای  ــل ه ــود فای ــر دانل ــاوه ب ــما ع ش
آموزشــی موجــود در ایــن ســایت، 
خودتــان نیــز مــی توانیــد فایــل هــای 
مفیــد در فرمــت هــای متنــوع ماننــد 
ورد، پاورپوینــت، پــی دی اف، پــی اس 
دی، صــوت و ویدئــو را بــه رایــگان یــا 
ــرار  ــایت ق ــگان در س ــر رای ــی غی حت
ــه  ــا ب ــروش آن ه ــد و در ازای ف دهی
ســودآوری برســید. شــاید بتوانیــد 
ــه  ــرژی ب ــت و ان ــرف وق ــی ص ــا کم ب
از  توجــه  قابــل  درآمــدی  کســب 
طریــق فــروش فایــل در ســایت فایــل 

ــد. ــدا کنی ــت پی ــوز دس آم

www.fileamoz.com

 عنوان کتاب:
 44 قصه از هانس کریستین آندرسن

 داستان، کودک و نوجوان
 نویسنده: هانس کریستین 
مترجم: محمد رضا شمس 

ــاه  ــن مجموعــه 44 قصــه کوت در ای
کریســتین  از»هانــس  بلنــد  و 
و  کــودکان  بــرای  اندرســن« 
نوجوانــان ترجمــه شــده اســت. یکی 
از قصه هــای ایــن مجموعــه بــه نــام 
حکایــت  ســیب«  »شــکوفه های 
خودبینــی و غــرور یــک شــاخه پــر 
شــکوفه درخــت ســیب اســت »ایــن 
ــی  ــاهزاده خانم ــا را ش ــاخه زیب ش
در  را  آن  و  می چینــد  درخــت  از 
ــدان، پشــت پنجــره قصــر  ــک گل ی
می گــذارد. شــکوفه های ســیب از 
پشــت پنجــره، بــا خودپســندی بــه 
حــال گل هــای زرد رنــگ قاصــدک 
ــن  ــد، از ای ــف می خورن ــه تاس باغچ
کــه گل هــای بــی ارزشــی هســتند 
و در زیــر پــا لــه می شــوند. امــا 
ــورش  ــه ن ــروغ ک ــر ف ــید پ خورش
ــد،  ــغ نمی کن ــک دری ــچ ی را از هی
نشــان  ســیب  شــکوفه های  بــه 
می دهــد کــه گل هــای قاصــدک 
ــا هســتند،  ــگان زیب ــرای هم ــز ب نی
اندکــی  خانــم  شــاهزاده  زیــرا 
ــای  ــی از گل ه ــته گل ــا دس ــد ب بع
و  می آیــد  اتــاق  بــه  قاصــدک 
ــار  ــا را کن ــیار آنه ــاط بس ــا احتی ب
ــرار  ــیب ق ــکوفه های س ــدان ش گل

می دهــد.« 

معرفی سایت معرفی نرم افزار و بازی معرفی کتاب

دست اندرکاران

 مدیر مسئول
رضا شعبانی

مدیر دبیرستان هوشمند موالنا

سر دبیر
 حجت حاتمی
دبیر ریاضی

 ویراستار
مصطفی مینایی

با سپاس فراوان از
رضا شعبانی

حجت حاتمی
سعید اکبری اقدم
مصطفی مینایی

رضا سلمانی
علیرضا پیرو

محمدرضا امیری

طراح و گرافیست
حجت حاتمی

صاحب امتیاز
دبیرستان هوشمند موالنا
اندیشه، شهرستان شهریار

ارتباط با ماهنامه موالنامه
 تلفن مستقیم مدیر مسئول

65544334

www.m-molana.ir
info@m-molana.ir

طریقه ی همکاری با ماهنامه ی دبیرستان هوشمند موالنا
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همیشه بزرگوارتر از آن باشید که برنجید و نجیب تر از آن باشید که برنجانید.
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صفحه 1

صفحه 3

صفحه 1

صفحه 4

صفحه 4

}انیشتین بر سر سفره هفت سین دکتر حسابی!{

 }معرفی کتاب 44 قصه از هانس کریستین آندرسن{

}معرفی تکنولوژی های خارق العاده ایمنی در مرسدس E CLASS جدید{

}علـــم تـــا عمـــل{

}معرفی بازی بریدن طناب{

معرفی

:عنوان بازی
Cut the Rope 2

apk :فرمت 
حجم: 24/19 مگابایت

توضیحات:
Cut the Rope نــام بــازی بســیار 
پرطرفــداری  و  داشــتنی  دوســت 
ــر  ــون نف ــش از 4۰ ملی ــه بی ــت ک اس
در سرتاســر جهــان آن را بــازی کــرده 
انــد و بــه آن رتبه فــوق العــاده  4/81 
از ۵ را داده انــد. در ایــن بــازی هیوالی 
 Om Nom گرســنه کوچکــی به اســم
در جعبــه ای، توســط دانشــمندی برای 
انجــام آزمایــش و بررســی رفتارهــای 
او گرفتــار شــده اســت. و شــما در طــی 
ــه او  ــاب ب ــدن طن ــا بری ــازی ب ــن ب ای
کمــک مــی کنیــد تــا آب نبــات هــای 
ــه  ــورد. البت ــاب را بخ ــه طن ــل ب متص
ــز  ــر راه نی ــف س ــع مختل ــد از موان بای
ــا را  ــاب ه ــع حب ــه موق ــد و ب بگذری
ــات،  ــر آب نب ــاوه ب ــا ع ــد ت بترکانی
ــه را دریافــت  ســتاره هــای هــر مرحل
کنیــد. در ورژن جدیــد ایــن بــازی 
ــع شــده و  ــی رف ــاگ هــای ورژن قبل ب

ــت اســت. ــا بینهای ســکه ه

:Cut the Rope امکانات اصلی
بازی زیبا در سبک ماجراجویی

امتیــازات بــاال در فروشــگاه هــای 
مختلــف

در  بازیکــن  میلیــون   4۰ از  بیــش 
سراســر دنیــا

گیم پلی داینامیک و ساده
بازی کاما رایگان

می
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ماهنامه علمی-آموزشی دبیرستان پسرانه موالنا
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مسابقه پیامکی:
بــرای شــرکت در مســابقه کافیســت جملــه 
ــماره  ــه ش ــاال ب ــس ب ــا عک ــط ب ــا مرتب ای زیب
پیامکــی 02165544334 ارســال نمایید. 
تنهــا دانــش آمــوزان دبیرســتان موالنــا حــق 

شــرکت در مســابقه را دارنــد.

نمونه متن پیامک:
مسابقه پیامکی دبیرستان موالنا

ماهنامه شماره 3
»متن جمله شما«

نام و نام خانوادگی

Fix your broken English in 
The Best Way. 

روش«  »بــه  زبــان  آموزشــگاه 
بــرای تــرم پاییــز و زمســتان 

دانشــجو مــی پذیــرد.

ــی  ــای آموزش ــزاری workshopه - برگ
ــه ــار در منطق ــن ب ــرای اولی ب

- دوره های مخصوص بزرگساالن
آموزش زبان به صورت خانوادگی

ــه  ــرده، نیم ــای فش ــزاری دوره ه - برگ
فشــرده، ترمیــک وخصوصــی از مبتــدی 

ــرفته ــا پیش ت
 GRE, FCE, IELTS برگــزاری دوره هــای

GRAMMER و

برای دریافت مشاوره رایگان تماس بگیرید:
65558989
65566396

شماره سامانه پیامکی
02165558989

 با مدیریت
سرکار خانم به نژاد
سرکار خانم بهرامی

آدرس:
 فاز 3 اندیشه، خ ولیعصر )عج(

 بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 35

ماهنامــه  داشــتن  همــراه  بــه  »بــا 
موالنامــه در زمــان ثبــت نــام از 20 
درصــد تخفیــف بهــره منــد می شــوید.«

در زمــان تدریــس در دانشــگاه پرینســتون، دكتــر 
حســابی تصمیــم مــی گیرنــد ســفره ی هفــت ســینی 
ــمندان  ــن دانش ــی از بزرگتری ــتین و جمع ــرای انیش ب
ــی« ، »شــوریندگر«  ــا از جملــه »بــور« ، »فرم دنی
ــد و  ــگاه بچینن ــتادان دانش ــر اس ــراگ« و دیگ و »دای

ــد.  ــوت كنن ــو دع ــال ن ــرای س ــان را ب ایش
آقــای دكتــر خودشــان كارت هــای دعــوت را طراحــی 
مــی كننــد و حاشــیه ی آن را بــا گل هــای نیلوفــر كــه 
زیــر ســتون هــای تخــت جمشــید هســت، تزئیــن مــی 
ــح  ــم توضی ــا را ه ــن گله ــوم ای ــد و منشــا و مفه كنن
مــی دهنــد. چــون مــی دانســتند وقتــی ریشــه 
مشــخص شــود ، بــرای طــرف مقابــل دلدادگــی 

ــد.  ایجــاد مــی كن
ــوت  ــه ، كارت دع ــرای هم ــت : »ب ــی گف ــر م دكت
فرســتادم و چــون مــی دانســتم انیشــتین بــدون 
ویولنــش جایــی نمــی رود تاكیــد كــردم كــه ســازش 

ــاورد.«  ــود بی ــا خ ــم ب را ه
ــه  ــتین 20 دقیق ــا انیش ــد ام ــت آمدن ــر وق ــه س هم
دیرتــر آمــد و گفــت چــون خواهــرم را خیلــی دوســت 
ــان را  ــو ایرانی ــال ن ــن س ــم جش ــتم او ه دارم ، خواس
ببینــد. مــن فــوراً یــك شــمع بــه شــمع هــای روشــن 
اضافــه كــردم و بــرای انیشــتین توضیــح دادم كــه مــا 
در آغــاز ســال نــو بــه تعــداد اعضــای خانــواده شــمع 
روشــن مــی كنیــم و ایــن شــمع را هــم بــرای خواهــر 

شــما اضافــه كــردم. 
ــای  ــت ه ــری صحب ــك س ــد از ی ــال بع ــر ح ــه ه ب
عمومــی،  انیشــتین از مــن خواســت كــه بــا دمیــدن و 
خامــوش كــردن شــمع هــا جشــن را شــروع كنــم . من 
ــدن 10  ــول تم ــا در ط ــی ه ــم: ایران ــخ او گفت در پاس
ــور و روشــنایی را نگــه  ــت ن ــزار ســاله شــان، حرم ه

ــد.  ــرده ان ــد و از آن پاســداری ك داشــته ان
»بــرای مــا ایرانــی هــا شــمع نمــاد زندگیســت و مــا 

در زمــان پیامبــر اکــرم )صلــی 
اهلل علیــه و الــه وســلم( کودکی 

بســیار خرمــا مــی خــورد. 
مــی  نصیحــت  را  او  هرچــه 
کردنــد کــه زیــاد خــوردن 
فایــده  دارد  ضــرر  خرمــا 

نداشــت. 
ــت او را  ــم گرف ــادرش تصمی م
ــا او را  ــاورد ت ــر بی ــزد پیامب ن

ــد. ــت کن نصیح
وقتــی او را بــه حضــور پیامبــر 
درخواســت  ایشــان  واز  اورد 
ــد  ــودک بگوی ــه ک ــه ب ــرد ک ک
خرمــا نخــورد، آن حضــرت 
ــردا  ــد و ف ــروز بروی ــود: ام فرم

ــد. بیایی

ــا او  ــه زندگــی در دســت خداســت و تنه ــم ك معتقدی
ــا روشــن  ــد ی ــن شــعله را خامــوش كن ــد ای مــی توان

ــه دارد.«  نگ
آقــای دكتــر مــی خواســت اتصــال بــه ایــن تمــدن را 
ــه مــن  ــد و مــی گفــت، بعدهــا انیشــتین ب حفــظ كن

گفــت : 
»وقتــی برمــی گشــتیم بــه خواهــرم گفتــم حــاال مــی 
فهمــم معنــی یــك تمــدن 10 هــزار ســاله چیســت! 
مــا بــرای كریســمس بــه جنــگل مــی رویــم درخــت 
ــی آن  ــای مصنوع ــا گله ــد ب ــم و بع ــی كنی ــع م قط
ــو  را زینــت مــی دهیــم امــا وقتــی از جشــن ســال ن
ایرانــی هــا برمــی گردیــم همــه درختهــا ســبزند و در 

ــان گل و ســبزه روییــده اســت.«  ــار خیاب كن
ــدن  ــا خوان ــوروز را ب ــن ن ــر جش ــای دكت ــره آق باالخ
ــن  ــد ای ــد و بع ــی كنن ــاز م ــل ســال آغ ــای تحوی دع
ــه ی  ــه گفت ــد. ب ــی كنن ــیر م ــل و تفس ــا را تحلی دع
ــا و  ــن دع ــی ای ــه از معان ــه در آن جلس ــان هم ایش
ــت  ــی ماس ــم مذهب ــه در تعالی ــمندی ك ــی ارزش معان
ــای  ــیرینی ه ــا ش ــد ب ــد. بع ــده بودن ــگفت زده ش ش
ــوك  ــد و ك ــی كنن ــی م ــان پذیرای ــی از مهمان محل
ویلــون انیشــتین را عــوض مــی كننــد و یــك آهنــگ 

ــد.  ــی نوازن ــی م ایران
همــه از ایــن آوا متعجــب مــی شــوند و از آقــای دكتــر 

ــح مــی خواهند.  توضی
ایشــان مــی گوینــد موســیقی ایرانــی یــك فلســفه ، 
یــك طــرز تفكــر و بیــان امیــد و آرزوســت. انیشــتین 
از آقــای دكتــر مــی خواهنــد كــه قطعــه ی دیگــری 
بنوازنــد . پــس از پایــان ایــن قطعــه كــه عمــداً بلندتــر 
ــمهایش را  ــه چش ــتین ك ــود ، انیش ــده ب ــاب ش انتخ

بســته بــود چشــم هایــش را بــاز كــرد و گفــت : 
ــد  ــردم و بع ــن را برداشــت ك ــم همی ــن ه ــًا م »دقیق

ــد.«  ــت ســین را ببین ــا ســفره هف ــد شــد ت بلن

روز دیگــر زن خدمــت پیامبــر 
حاضــر شــد. 

ــود:  ــودک فرم ــه ک ــرت ب حض
ــورد.  ــا نخ ــه خرم ک

کــه  زن  هنــگام  ایــن  در 
نتوانســت تعجــب و کنجــکاوی 
خــود را تحمــل کند، از ایشــان 

آقــای دكتــر تمــام وســایل آزمایشــگاه فیزیــك 
ــوی  ــد ت ــی ش ــروع م ــا »س« ش ــا ب ــام آنه ــه ن را ك
ســفره چیــده بــود و یــك تكــه چمــن هــم از باغبــان 
دانشــگاه پرینســتون گرفتــه بــود . بعــد توضیــح مــی 
دهــد كــه ایــن در واقــع هفــت ســین یعنــی 7 انتخاب 

ــوده اســت .  ب
ــه نشــانه  ــا »س« شــروع مــی شــود ب تنهــا ســبزه ب
ــش  ــانه ی جنب ــه نش ــه »م« ب ــی ب ــش . ماه ی روی
ــا  ــه نشــانه ی یكرنگــی ، شــمع ب ــا »T« ب ــه ب ، آین
ــه نشــانه فــروغ زندگــی و ... همــه متعجــب  »ش« ب
مــی شــوند و انیشــتین مــی گویــد آداب و ســنن شــما 
چــه چیزهایــی را از دوســتی ، احتــرام و حقــوق بشــر 
و حفــظ محیــط زیســت بــه شــما یــاد مــی دهــد. آن 
هــم در زمانــی كــه دنیــا هنــوز ایــن حرفهــا را نمــی 

زد. 
ــد و  ــته بودن ــز گذاش ــه آب روی می ــك كاس ــد ی بع
یــك نارنــج داخــل آب قــرار داده بودنــد . آقــای دكتــر 
بــرای مهمانــان توضیــح مــی دهنــد كــه ایــن كاســه 
3 هــزار ســال قدمــت دارد. آب نشــانه ی فضاســت و 
نارنــج نشــانه ی كــره ی زمیــن اســت و ایــن بیانگــر 

تعلیــق كــره زمیــن در فضاســت. 
ــرد عقــب عقــب مــی رود و  انیشــتین رنگــش مــی پ
روی صندلــی مــی افتــد و حالــش بــد مــی شــود . از 

او مــی پرســند كــه چــه اتفاقــی افتــاده؟ 

می گوید : 
پیــش  ســال   200 خودمــان  مملكــت  در  »مــا 
ــرف را زد ،  ــن ح ــی ای ــه وقت ــتیم ك ــمندی داش دانش
ــما از  ــا ش ــرد؛ ام ــوم ك ــرگ محك ــه م ــا او را ب كلیس
10 هــزار ســال پیــش ایــن مطلــب را بــه زیبایــی بــه 
ــم شــما كجــا و  ــد. عل ــان آمــوزش مــی دهی فرزندانت

ــا؟!« ــا كج ــم م عل

ســوال کــرد: یــا رســول اهلل 
ــد  ــه او نفرمودی ــروز ب ــرا دی چ

ــورد؟ ــا نخ ــه خرم ک
حضــرت فرمــود دیــروز وقتــی 
ایــن کــودک را حاضــر کردیــد 
ــودم و  خــودم خرمــا خــورده ب
اگــر او را نصیحــت مــی کــردم 

فایــده نداشــت .
امــام صــادق )علیه الســام( 
راســتی  بــه  فرمودنــد: 
هنگامــی کــه عالــم بــه علم 
خــود عمــل نکــرد موعظــه 
او در دل هــای مــردم اثــر 
ــه  ــور ک ــد همانط ــی کن نم
بــاران از روی ســنگ صــاف 
ــوذ  ــزد و در ان نف ــی لغ م

ــد. ــی کن نم

انیشتین بر سر سفره هفت سین دکتر حسابی!
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مرســدس بنــز ســردمدار تکنولــوژی در صنعــت اتومبیــل اســت و بیــش 
ــرای توســعه و تکمیــل فنــاوری و تحقیــق و  از هــر شــرکت دیگــری ب

توســعه در ایــن راســتا هزینــه مــی کنــد.
ایــن شــرکت معمــوال همــراه بــا معرفــی هــر نســل از محصــوالت اصلــی 
خــود بــه خصــوص از ســری هــای S و E کاس، بــه معرفــی و تولیــد 
نســل جدیــدی از فنــاوری هــای ایمنــی و رفاهــی دســت مــی زنــد و 
ــا معرفــی E CLASS جدیــد، ایــن قضیــه تکــرار  حــاال نیــز همــراه ب

شــده اســت.
ــا  ــده ه ــدار دهن ــز و هش ــای ترم ــراغ ه ــد، چ در E CLASS جدی
متناســب بــا میــزان فشــار پــای راننــده بــر پــدال ترمــز، روشــن مــی 

ــوند. ش
بــه طــور مثــال پشــت چــراغ قرمــز در چهــار راه هــا میــزان نــور چــراغ 
ــا از خیــره شــدن  ــد ت ــه طــور خــودکار کاهــش مــی یاب هــای ترمــز ب

راننــده پشــتی بــه چــراغ هــا جلوگیــری کنــد.
هم چنیــن نوارهــای پهــن LED بــه کار رفتــه در چــراغ هــای عقــب، 

بــه بهتــر دیــده شــدن خــودرو از فاصلــه دور کمــک مــی کنــد.
 MULTIBEAM همچنیــن مرســدس اقــدام بــه ادغــام چــراغ هــای
LED بــا MATRIXLIGHT کــرده کــه باعــث افزایــش میــزان نــور 

چــراغ مــی شــود.
ایــن ادغــام امــکان مــی دهــد تــا نــور چــراغ هــای اصلــی خــودرو کمتــر 

چشــم راننــده مقابــل را آزار دهد.
ــد و  ــدی شــده ان ــه پیکربن ــا آزادان ــا کام ــور چــراغ ه ــع ن نحــوه توزی
ایــن بــرای اولیــن بــار اســت کــه عملکــرد چــراغ هــای نــور بــاال و نــور 
پاییــن کامــا بصــورت دیجیتالــی بــوده و هیــچ گونــه دخالــت مکانیکــی 

در مجموعــه نورپــردازی و روشــنایی خــودرو وجــود نــدارد.
ــی  ــازه ای ــای ت ــرفت ه ــه پیش ــود ک ــی ش ــث م ــز باع ــورد نی ــن م ای
ــت  ــرد و امنی ــورت گی ــودرو ص ــای خ ــراغ ه ــردازی چ ــوزه نورپ در ح

ــود. ــتر ش ــتر و بیش ــب بیش ــی در ش رانندگ
ــده  ــم رانن ــل چش ــری را مقاب ــیع ت ــتره وس ــهری گس ــای ش ــراغ ه چ
روشــن مــی کنــد، هنگامــی کــه بــا ســرعت کــم در جــاده هــای باریــک 

در حــال حرکــت هســتید.
ــای  ــد و محــدوده ه ــد ســختی دارن ــه دی ــی ک ــه های ــن منطق همچنی
خطــر هســتند را نیــز روشــن مــی کنــد، در نهایــت دیــد وســیع تــری 

را پوشــش مــی دهــد.
ــن  ــی ای ــوای باران ــرای ه ــده ب ــه ش ــعه یافت ــد توس ــای جدی ــراغ ه چ

ــود. ــم ش ــور ک ــکاس ن ــزان انع ــا از می ــد ت ــی ده ــکان را م ام
ــاران بدهنــد  ــاران تشــخیص ب هنگامــی کــه حســگر هــای ســنجش ب
ــه کمــک  ــال باشــند ب ــد فع ــه طــور ممت ــا ب ــاک کــن ه ــرف پ ــا ب و ی
کاهنــده هــای دقیــق و منحصــر بــه فــرد بــه کار رفتــه شــده در رشــته 
هــای LED، از تابــش مســتقیم و غیــر مســتقیم نــور بــه چشــم راننــده 

مقابــل جلوگیــری مــی شــود.
بــا توجــه بــه سیســتم هــای مــکان یابــی کنتــرل کننــده چــراغ هــای 

جلــو در مــورد موقعیــت فعلــی خــودرو اطاعاتــی دریافــت مــی کننــد 

ــه کار رفتــه شــده دارد. ــه آنچــه در CLS ب کــه عملکــردی مشــابه ب
ــدس  ــن مرس ــط ای ــز توس ــا نی ــع ه ــه تقاط ــت ک ــن معناس ــن بدی ای
ــه  ــا گوش ــا ب ــراغ ه ــور چ ــری ن ــع پذی ــوند و توزی ــی ش ــایی م شناس

هــای مســیر نیــز ســازگار اســت.
ــا توجــه بــه کــم و زیــاد شــدن نــور در مناطــق تاریــک بــه کمــک  ب
سیســتم High Beam Assist Plus ایــن امــکان بــه وجــود مــی 
آیــد کــه دیــد وســیع تــر و طوالنــی نــری نســبت بــه شــرایط عــادی 

داشــته باشــید.

ــوق  ــی ف ــا نورده ــدس ب ــن مرس ــت ای ــگام حرک ــه در هن ــب آنک جال
العــاده پشــت ســر خودروهــای دیگــر، راننــده هــای دیگــر نیــز اذیــت 
ــی  ــای اصل ــراغ ه ــط چ ــده توس ــور بازتابن ــن ن ــوند، همچنی ــی ش نم
نیــز در مرحلــه ایــی قــرار مــی گیرنــد تــا همــه راننــده هــا احســاس 

ــی داشــته باشــند. راحت
ــه  ــی ک ــیله اطاعات ــه وس ــتم Active Breaking Assit ب سیس
توســط رادار هــا و دوربیــن هــا بــه کار رفتــه شــده در خــودرو ارائــه 
مــی شــود تشــخیص مــی دهــد کــه خــودرو جلویــی ایســتاده یــا بــا 

ــه خــود در حــال حرکــت اســت. ســرعت کمتــری نســبت ب
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معرفی تکنولوژی های خارق العاده ایمنی در 
مرسدس E CLASS جدید

علم تا عمل

انیشتین بر سر سفره هفت سین دکتر حسابی!

روزهای حضور مشاورین

معرفی کتاب 44 قصه

مسابقه پیامکی شماره 3

کالم سبـــــز

معرفی بازی بریدن طناب های

معرفی سایت فایل آموز

روزهای حضور مشاوره

آقای محمدی
 شنبه

دوشنبه

آقای معتمدیان
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

ضمنا برای دریافت مشاوره غیر حضوری كافیست 
سؤاالت خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید:

moshaver@m-molana.ir

نی
عبا

 ش
ضا

ر

تکنولوژی - مسابقه

حقیقت این است ...

فــرودگاه هــا، بوســه هــای بیشــتری از 
ســالن هــای عروســی بــه خــود دیــده 
انــد! و دیــوار بیمارســتان هــا بیشــتر از 

عبادتــگاه هــا، دعــا شــنیده انــد!

همیشه اینگونه ایم!!!

ــه  ــم ب ــی کنی ــول م ــز را موک همــه چی
زمانــی کــه چیــزی در حــال از دســت 

رفتــن اســت.

چارلی چاپلین

کــــالم سبـــز

3

ارتبــاط بیــن خودروهــای مرســدس بنــز، باعــث مــی شــود تــا 
راننــدگان از شــرایط مســیر پیــش رو آگاه شــوند.

ــا ریمــوت  ــگ ب ــت خــودرو در فضــای پارکین سیســتم هدای
کــه توســط ب ام و ســری هفــت بــرای نخســتین بــار در یــک 

خــودرو تولیــد انبــوه بــه کار گرفتــه شــد. 

»رضا سلمانی«


