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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 word و همراه با عکس و فایلهای 
 ضمیمه باشد

مهلت ارسال مطالب: تا 20 آذر 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

فونــت یــاب یــک موتــور جســتجوی 
کامــا  تشــّکل  یــک  و  ســایتی  درون 
غیرانتفاعــی و  وابســته بــه هیچگونــه 

ســازمان نمــی باشــد.
موتــور جســتجوی فونــت یــاب در تاریــخ 
91/1/1 پــا بــه دنیــای مجــازی اینترنــت 
گذاشــت و بــا هــدف رشــد و ارتقــاء 
ســطح گرافیــک کشــور فعالیــت خــود را 

شــروع کــرد .
فونــت یــاب یــک موتــور جســتجوی 
قــوی مبتنــی بــر وب یــا بــه بیــان 
وب  تحــت  نرم افــزار  یــک  ســاده تر 
اســت کــه توســط گــروه طراحــی افســون 
ــت . ــه اس ــترش یافت ــی و گس وب طراح

در فونــت یــاب مــی توانیــد بــه صــورت  
تکچیــن فونــت هــا را مشــاهده و دریافــت 
نماییــد ، در ایــن روش بــا توجــه بــه ایــن 
ــج  ــای پکی ــت ه ــه ، 9۰% فون ــکات ک ن
شــده  بــکار نمــی آیــد و   ممکــن اســت 
ــا داشــته  ــا را شــما قب ــت ه بیشــتر فون

ــتفاده دارد . باشــید ارزش اس

www.fontyab.com

عنوان کتاب: شازده کوچولو
 داستان، کودک و نوجوان

نویسنده: آنتوان دوسنت اگزوپری
مترجم: احمد شاملو

معروف تریــن  از  داســتان  ایــن 
ســومین  و  کــودکان  داســتان های 
داســتان پرفــروش قــرن بیســتم در 
جهــان اســت. در ایــن داســتان اگزوپری 
ــان  ــه بی ــتی و ب ــیوه ای سورئالیس ــه ش ب
فلســفه خــود از دوســت داشــتن و 
طــی  می پــردازد.  هســتی  و  عشــق 
از دیــدگاه  ایــن داســتان اگزوپــری 
یــک کــودک، کــه از ســیارکی بــه 
ــام ب۶1۲ آمــده، پرسشــگر ســواالت  ن
ــا  ــا وکارهــای آن ه بســیاری را از آدم ه
ــه 1۵۰  ــر ب ــن اث ــد. ای ــرح می کن مط
شده اســت.  ترجمــه  مختلــف  زبــان 
بــه  کتــاب  ایــن  فــروش  مجمــوع 
ــون  ــتاد میلی ــف از هش ــای مختل زبان ه
ــاب در  ــن کت ــت. ای ــخه گذشته اس نس
ــال  ــاب س ــوان کت ــه عن ــال ۲۰۰۷ ب س

شده اســت. برگزیــده  فرانســه 

دانلود سریع:
کافیســت نــرم افــزار بارکدخــوان را 
روی گوشــی هوشــمند خــود نصــب 
ــر  ــد زی ــو آر ک ــرده و آن را روی کی ک

ــد: بگیری

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
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4

مـوالنـامـه
شماره دوم، آبان ماه هزار و سیصد و نود و چهار

اگر مسیح )ع( مرده ای را زنده کرد، معلم ملتی را احیا می کند.

} دیدرو {

w
w
w
.m

-m
olana.ir

رضا شعبانی

سعید اکبری اقدم

رضا سلمانی

حجت حاتمی

حجت حاتمی

}باالخره یه روزی، قشنگ حرف می زنم!{

}معرفی کتاب شازده کوچولو{

}تکنولوژی هلوگرام{

}هفهاف بن مهند رابی بصری{

}معرفی بازی لیمبو{

معرفی

Limbo :عنوان بازی
apk :فرمت 

حجم: ۲4/19 مگابایت
توضیحات:

ــازی بســیار جــذاب و خــارق  ــو ب لیمب
العــاده ایســت کــه در آن شــما نقــش 
یــک پســر بچــه ی ماجراجــو را داریــد 
کــه تمــام تاشــش را مــی کنــد تــا بــه 
دنبــال خواهــر گمشــده خــود بگــردد. 
یــک بــازی فکــری، نوآورانــه ای که از 
ابتــدا تــا انتهــا در محیطی ترســناک، و 
بــرزخ ماننــدی رخ مــی دهــد؛ پســرک 
ــدار  ــواب بی ــی از خ ــوان در جنگل نوج
ــی  ــی م ــود را در جای ــود و خ ــی ش م
بینــد کــه بســیار مرمــوز و بــه حالــت 
ــکیل  ــتری تش ــفید و خاکس ــیاه و س س
ــا  ــد ت ــی کن ــعی م ــت. و س ــده اس ش
ــه هــر طریقــی از ایــن محیــط فــرار  ب
ــد  ــما بای ــش رو ش ــازی پی ــد. در ب کن
از مــکان هــای متعــدد و موانــع هایــی 
ماننــد: فــرار از دســت عنکبــوت، 
پریــدن از ســنگ و چالــه، را بــا توجــه 
بــه خاقیــت وفکــر، و تمرکــز فــراوان 
ــه  ــق ب ــا موف ــد ت ــر بگذاری ــت س پش
نجــات خواهــر گمشــده خــود شــوید. 
ــازی  ــی از ب ــبک متفاوت ــازی س ــن ب ای
ــه  ــا توج ــت ب ــود را داراس ــای موج ه
بــه حجــم کــم دارای محیــط گرافیکــی 
مــی  ای  کننــده  خیــره  و  جــذاب 
 LIMBO باشــد. بــا دانلــود بــازی
مــی توانیــد ماجراجویــی هــای بســیار 
مهیــج را یکــی پــس از دیگــری پشــت 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــد و ب ــر بگذاری س
یکــی از زیباتریــن بــازی هایــی خواهــد 

ــد. ــه کــرده ای ــود کــه تجرب ب

ویژگی ها:
1- دارای مراحــل مختلــف و شــگفت 

انگیــز
۲- محیط گرافیکی بسیار زیبا

۳- پیــش بــردن بــازی بــا انــواع 
چالــش هــای مهیــج

و  زیبــا  موســیقی  بــودن  دارا   -4
لنشــین د

بــه  نســبت  مناســب  حجــم   -۵
بــاال گرافیــک 

تغییرات نسخه جدید:
+ بهبود نکات منفی بازی

آموزش نصب:
ــا  ــی، دیت ــل نصب ــب فای ــس از نص پ
بــازی را از حالــت فشــرده خــارج 
 android/obb کــرده و در مســیر

ــد. ــی کنی کپ
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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 1
»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.«

بنام خداوند جان آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین
تجربه اولین روز معلم شدن

انتخاب از کتاب 
باالخره یه روزی قشنگ حرف می زنم

نویسنده: دیوید سداریس
بــه مــن پیشــنهاد شــد نویســندگی تدریــس کنــم. 
ــردم ،  ــول ک ــدی قب ــک و تردی ــچ ش ــدون هی ب
چــون مــی توانســتم کــراوات بزنــم و همــه هــم 
ــم  ــدرم را ه ــد. پ ــم کنن ــداریس صدای ــای س آق
ــا اینکــه  ــد و ب ــن اســم صــدا مــی کردن ــه همی ب
ــی  ــی م ــن زندگ ــر از م ــر دورت ــزاران کیلومت ه
ــا هــم  ــا را ب ــر م ــک نف ــد ی ــدم نمــی آم ــرد، ب ک
ــد  ــت دادن ــن وق ــه م ــه ب ــرد. دو هفت ــتباه بگی اش
تــا خــودم را آمــاده کنــم. تمــام دو هفتــه بــه ایــن 
گدشــت کــه یــک کیــف خــوب پیــدا کنــم و دم 
ــه  ــن جمل ــه بایســتم و ای ــوی آین ــه ســاعت جل ب
ــای  ــن آق ــا، م ــه ه ــام بچ ــم » س ــرار کن را تک
ســداریس هســتم« گاهــی صدایــم را خشــن 
ــا  ــکارانه ب ــم و ورزش ــی محک ــردم و لحن ــی ک م
ــه  ــود ک ــی ب ــای سداریس ــن آق ــی دادم. ای آن م
ــو و  ــم چاق ــه زخ ــع ب ــت، راج ــی نوش ــه م مردان
ــی  ــت لحن ــد نوب ــی! بع ــور کش ــابقات تراکت مس
ــت  ــود از فرزانگــی و ظرفی ــی ب ــه ترکیب رســید ک
نامحــدود بــرای ســنگدلی. بعــد هــم لحــن 
رســمی و پشــت بنــدش، لحــن خســته از زندگــی 
ــور  ــه روز حض ــی ک ــی وقت ــردم. ول ــان ک را امتح
ــه هــم ریخــت و  ــز ب در کاس رســید، همــه چی
آقــای ســداریس واقعــی، خــودش را آشــکار کــرد. 
بــا صدایــی کــه شــک و تــرس و میــل بــه جلــب 

امــام  اصحــاب  از  یکــی 
حســین)ع( کــه کمتــر از او یــاد 
مــی شــود هفهــاف بــن مهنــد 
رابــی بصــری اســت خیلــی 
از  اســت  عجیــب  اش  قصــه 
افــراد شــجاع بصــره بــوده کــه 
اســب ســوار مــی شــده و اهــل 
مبــارزه بــوده اســت زمانــی کــه 
ــانده  ــا رس ــه کرب خــودش را ب
شــهید  حســین  امــام  بــود 
ــا  ــه کرب ــی ب ــود وقت ــده ب ش
ــی  ــب اوضاع ــد عج ــید دی رس
ــن  ــا روی زمی ــازه ه ــت جن اس
ســوخته  نیمــه  هــا  خیمــه 
امــام حســین  کــرد  ســوال 
)ع( کجاســت؟ گفتنــد امــام 

توجــه از آن فــوران مــی کــرد، هیــچ شــباهتی بــه 
ــت. ــگاهی نداش ــمند دانش ــور اندیش ــک پروفس ی

ــن  ــه ای ــتم . ب ــاگرد داش ــه ش ــط ن ــال اول فق س
امیــد کــه مــن را بــه چشــم  یــک معلــم حرفــه 
ای و همــه فــن حریــف ببیننــد، بــا یــک مشــت 
برچســب اســم کــه بــه شــکل بــرگ چنــار بریــده 
بــودم، وارد کاس شــدم. خــودم از مقــوای نارنجی 
بریــده بــودم و بــا یــک جعبــه ســنجاق تــه گــرد 
تــوی کاس دوره گردانــدم . معلم کاس چهارمم 
ــد داشــت هــر  هــم همیــن کار مــی کــرد و تاکی
کــدام یــک ســوزن بیشــتر برنداریــم. به شــاگردها 
ــوزن  ــد س ــی خواه ــان م ــدر دلش ــم هرچق گفت
بردارند.اســم شــان را روی برگــه هــا نوشــتند و بــا 
ســوزن چســباندند بــه جیــب ســینه شــان. گفتــم 
ــاز  ــم را ب ــم. کیف ــی کنی ــروع م ــب ش ــی خ خیل
کــردم و همــان لحظــه متوجــه شــدم کــه اصــا 
ــای نارنجــی  ــرگ ه ــدش فکــر نکــردم. ب ــه بع ب
تنهــا برنامــه ریــزی درســی ام بودنــد ولــی هنــوز 
ــا  ــتم و ب ــی گش ــی را م ــف خال ــتم کی ــم داش ه
ــه حماقتــم فحــش مــی دادم کــه  تمــام وجــود ب
ــرده ام.  ــلح ک ــوزن مس ــه س ــاگردانم را ب ــرا ش چ
فکــر مــی کــردم بچــه هــا مثــل آدم نظراتشــان 
ــرده  ــودم را تصــور ک ــرد و خ ــد ک ــان خواهن را بی
ــای  ــت ه ــی از دس ــه جنگل ــاال ب ــه از ب ــودم ک ب
افراشــته نــگاه مــی کنــم. آنهــا فریــاد مــی زدنــد 
و مــن روی میــز مــی کوبــم کــه ساکتشــان کنــم. 
یــواش! آرام باشــین. نوبــت همــه تــون مــی رســه 
اشــتباه محاســباتی هــم پیــش رویــم خمیــازه مــی 
کشــید. ســکوت وحشــتناکی بــر کاس ســنگینی 
ــی  ــری نم ــی نظ ــدم کس ــی دی ــرد و وقت ــی ک م

حســین و اصحابــش کشــته 
شــدند شــمیرش را برداشــت و 
مثــل شــیر بــه ســپاه عمرســعد 
حملــه کــرد آنقــدر از ایــن هــا 
ــه  ــم ریخت ــه ه ــه ب ــت ک کش
بــود گویــا جنــگ دوبــاره آغــاز 

ــت. ــده اس ش
در تاریــخ دارد: ایــن ها را چنان 
ــه از  ــت ک ــی کش ــی زد و م م
مقابــل او مــی گریختنــد. یــک 
ــگ  ــد جن ــعد دی ــت عمرس وق
ــین )ع(  ــا حس ــده ام ــام ش تم
ــه روی  ــرها ب ــده س ــهید ش ش
نیــزه و خیمــه هــا ســوخته امــا 
ــرده  ــروع ک ــگ را ش ــی جن یک
زد  فریــاد  عمرســعد  اســت 

ــان  ــه هایش ــت دفترچ ــاگردانم گف ــه ش ــد، ب ده
ــوع  ــا موض ــاه ب ــه کوت ــک مقال ــد و ی را در بیاورن
ســرماخوردگی بنویســند! خــود مــن همیشــه 
ــد  ــن بخواه ــی از م ــه معلم ــودم از اینک ــر ب متنف
همــان لحظــه چیــزی خلــق کنــم. فشــاری 
ــال  ــر ح ــه ه ــار، ب ــه کن ــی آورد ب ــه آدم م ــه ب ک
ــود را  ــر کاری راه و روش خ ــرای ه ــی ب هرکس

ــتن. ــرای نوش ــوص ب ــه خص دارد، ب
ــدام  ــرس م ــداریس در ت ــای س ــوان آق ــه عن ب
زندگــی مــی کــردم. یــک تــرس قابــل فهــم ایــن 
ــر  ــق ت ــرس عمی ــود و ت ــتم رو ش ــه دس ــود ک ب
اینکــه بچــه هــا از مــن بدشــان بیایــد. آن هــا را 
موقــع حــرف زدن پــای تلفــن تصــور مــی کــردم 
اگــه بدونــی گیــر کــی افتادیم...بیشــتر معلــم هــا 
یــک چیــزی داشــتند کــه پشتشــان بــه آن گــرم 

ــفه ای، روش تدریســی. ــد. فلس باش
ــنجاق  ــراوات س ــک ک ــت ی ــد پش ــور نبودن مجب
دار و کیــف خالــی خودشــان را قایــم کننــد. هــر 
بــار کــه احســاس خطــر مــی کــردم و فکــر مــی 
کــردم دارم جذبــه ام را از دســت مــی دهــم، مــی 
ــود، مــی بســتمش  ــاز ب رفتــم ســمت در و اگــر ب
ــس  ــر ک ــردم. ه ــی ک ــاز م ــود، ب ــته ب ــر بس و اگ
ــازه  ــن اج ــد از م ــد بای ــت کاری کن ــی خواس م
مــی گرفــت ولــی مــن نمــی توانســتم هــر کاری 
دلــم خواســت بکنــم. بــاز و بســته کــردن در تنهــا 
ــادم مــی انداخــت مــن رئیســم  ــود کــه ی کاری ب
ــه کارش مــی  ــی کــه مــی توانســتم، ب ــا جای و ت
ــت هــا صــدای یکــی شــان را  ــردم. گاهــی وق ب
ــون در  ــرد. از ج ــروع ک ــاره ش ــنیدم. دوب ــی ش م

چــی مــی خــواد؟

ــره  ــد و او را محاص ــه کنی حمل
اش کنیــد حمــاه کردنــد و او را 

ــاندند. ــه شــهادت رس ب
ایــن هفهــاف بــن مهنــد عصــر 
عاشــورا بــه امامــش رســید ) و 

مــع الحســین شــد ( 
ــزان ایــن مهــم اســت کــه  عزی
ــد  ــی کن ــوری زندگ ــان ط انس
ــا چــه کســی اســت. ــد ب ببین

بــا هــر کســی دوســت نشــوید 
، خانــه هــر کســی نرویــد ، بــا 
هــر کســی رفــت و آمــد نکنیــد 
ــک  ــگاه ، ی ــک ن ــا ی ــی ب بعض
تلفــن یــا یــک برخــورد رفاقــت 

ــد. مــی کنن
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ــر  ــازی ب ــک تصویرس ــک تکنی ــی( ی ــرام )هولوگراف ــوژی هولوگ تکنول
پایــه ی انکســار پرتوهــای نــوری می باشــد. بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک 
می تــوان از صفحــه نمایش هــای دو بعــدی بــا شــفافیت ترکیبــی خــاص 
تصاویــر ســه بعــدی پیچیــده ای ایجــاد کــرد کــه بــدون نیــاز بــه عینــک 
قابــل مشــاهده می باشــد. ویژگــی بــارز تجهیــزات هولوگرافیــک ایجــاد 
تصاویــر ســه بعــدی بــه صــورت شــناور و معلــق در فضــا می باشــد کــه 

امــکان تلفیــق اجســام فیزیکــی را بــا تصاویــر بوجــود مــی آورد.
شــما مــی توانیــد بــه کمــک نمایشــگر هــای گوشــی همــراه یــا تبلــت، 
تصاویــر ســه بعــدی زیبایــی بســازید. بــرای ایــن منظــور کافــی اســت 
یــک هــرم از جنــس تلــق شــفاف داشــته باشــید . اگــر هــرم تلقــی را 
ــر  ــد تصاوی ــم خاصــی را پخــش کنی ــد و فیل ــرار دهی روی نمایشــگر ق

ســه بعــدی ظاهــر مــی شــوند. 

ــن  ــرای ای ــد. ب ــاز داری ــازک نی ــق شــفاف ن ــه تل ــرای ســاخت هــرم ب ب
ــه متســاوی  ــک ذوذنق ــد ســی دی مناســب اســت. ی ــق جل منظــور تل
الســاقین را روی تلــق رســم کنیــد. قاعــده کوچــک 1 ســانتیمتر، قاعــده 

ــزرگ 6 ســانتیمتر و ارتفــاع ذوذنقــه 5/3 ســانتیمتر باشــد. ب

ــما  ــد. ش ــق ببری ــه را از روی تل ــر، شــکل ذوذنق ــا کات ــا اره ی ســپس ب
ــد. ــاده کنی ــه ای شــکل آم ــق ذوذنق ــار تل بایســتی چه

ســپس ایــن چهــار تکــه ذوذنقــه را بــا نوارچســب بــه هــم وصــل کنیــد 
ــد از  ــی توانی ــا م ــق ه ــباندن تل ــرای چس ــود. ب ــل ش ــی حاص ــا هرم ت

نوارچســب یــا چســب مایــع اســتفاده کنیــد.
شما می توانید با ورق تلق شفاف نیز چنین وسیله ای را بسازید.

برای این منظور شکل زیر را روی ورق تلقی رسم کنید.

ســپس از محــل هــای آبــی رنــگ تلــق را تــا کنیــد و ســروته هــرم را 
بــه هــم نزدیــک کنیــد و آن را بــا چســب بچســبانید.

اگــر دوســت داشــته باشــید مــی توانیــد ایــن وســیله را در ابعــاد بزرگ 
ــور  ــا مانیت ــه ب ــیله ک ــن وس ــه ای از ای ــر نمون ــد. در زی ــت کنی درس

کامپیوتــر ســاخته شــده اســت را مــی بینیــد.

نمونه فیلم هولوگرام سه بعدی:
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هفهاف بن مهند رابی بصری

باالخره یه روزی، قشنگ حرف می زنم!

روزهای حضور مشاورین

معرفی کتاب شازده کوچولو

مسابقه پیامکی شماره 2

کالم سبـــــز

معرفی بازی لیمبو

معرفی سایت فونت یاب

روزهای حضور مشاوره

آقای محمدی
 شنبه

دوشنبه

آقای معتمدیان
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

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

moshaver@m-molana.ir
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تکنولوژی - مسابقه
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کیو آر کد دانلود مستقیم
فیلم هولوگرام سه بعدی 

معبودا به بزرگی آنچه داده ای آگاهم 
کن تا کوچکی آنچه ندارم ناآرامم نکند.

آدمها مثل پازل میمونن مثل هم نیستند 
ولی یکدیگر را کامل می کنند.

اگر مسیح )ع( مرده ای را زنده کرد، 
معلم ملتی را احیا می کند.

تنها دو روز در سال هست که نمی تونی 
کاری بکنی؛ یکی دیروز، یکی فردا

کــــالم سبـــز
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