
  

  
  

  و اّ   و  و آ اّ ا و ا  أا أ أاا  ا اّن اّ و م إّم  م و ا  رّب 

  و�قينا إيمانا به إزداد القرآن لة� من ا�جوم علوم من علما من اقت�س :ا اّ وّ ا ا ّل

م  

 راه آ�مان
 آ�وزش و � �با�ث ��و�م و ��وم و ����م اسال�ی

��یاد �یات اع�ی  و���ده ع�وم ��وم و  ��و�م و����م� :���ه و �دو�ن  

  مو يك هپنجا :شماره ھفته نامه راه آسمان
 2007 تامبرپس 27=  ١٣٨٦ مھر 5=  ١٤٢٨ رمضان ١٥

 



  ھفته نامه راه آسمان

  ���ی ��رده ��و�م ��مایرا 
١- ا   سا ر ي  ي ي  و   دي  و  يّ 

   و ا  ا  آد ت  آ  ر و  دي و 

  .    ا   ت

ك در  اول ه ي در ع  رُو د ل ر          -٢

  م    در  ا ا؛        م ا، و 

    ا ا ،   ّ ده ول م رُو   ا 

در ا م از و؛ ر  رد       )    رُو(روش 

م ل؛   در رت  وع رُو .ش مده و  آن ا  د

د او و    ن وزم  در ،د ن ف)  ا   (  يا

     در ا  ،ده ام  نا ا  ن فط اى ر د

     ات آ  ا  ي از ى اوا  اى

)ا  (ا  ادا .  
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  ھفته نامه راه آسمان

  یاع�  �یات ��یاد �ی  آ�وزش�ده و �  و���ده�

   و�ی کالم ع�وم  - و�ی زبان ع�وم - ا��ی ����� ع�وم

  ا��ی آ��ن ��ه ع�وم - و�ی خاز�ن کالم ع�وم  - و�ی کالم تالوت ع�وم

   پا�����ی ع�وم  - جا�ع �ب ع�وم -  ����م ��وم ��و�م ع�وم

  ا��ی ��روی با �وا��ندی  ع�وم   - )اع�ی( �� ع�وم   -  )اع�ی( ��  آ�وزش

  اع�ی �یات �ی رسا�  -   �بار�نا�ی و ا�ساب ع�وم-�� رت�ما ع�وم 

  ع��ی ا�راف و �د��� و �و��ی ر�ی ��� و ��ح

  اّ ارف دار
١٤٢٨  
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  و احلمد رب العاملني


