
تابستان آمده است…
اجويى مىروند.اغ ماجره از خانهى خود دور شده و به سرّه بدون توجّچند تا بچ

گها پنهان شده، يك در كوچك مىبينند.ى كه بين برآنها در داخل ديوار
سند اين در به كجا باز مىشود؟ …ب بههم نگاه مىكنند. گويى مىخواهند بپرّبا تعج

دن در تالش مىكنند!كراى بازو بر
ا تماشا مىكنند.ا قطع مىكنند و آنها رى خود رمهدى و هادى باز

ه در، با صداى جيغ مانندى باز مىشود.ند و باالخرا به كار مىگيرهها، زور بازويشان رّبچ
هها ورود به اين باغ ممنوع است.ّهادى جلو مىرود و به آنها مىگويد: بچ

د باغ مىشوند.ه به هادى وارّولى آنها بدون توج
د آن بشويد.هى صاحب باغ وارهها شما نبايد بدون اجازّمهدى مىگويد: بچ

هى نمىكنند.ّآنها باز هم توج
 بلند و حوضچهاى پر از آب در وسط آن.ًهايى نسبتايك باغ كوچك است؛ با ديوار

هيچكسى آنجا نيست.
 …دينك ىزاب غاب نآ رد ديرادن هزاجا امش اّما :ديوگىم اهنآ هب ىدنلب ىادص اب غاب نوريب زا هرابود ىدهم

آنجا مكانى خصوصى است.
ا آنها به گشتو گذار خود در باغ ادامه مىدهند.ّام

ه نمىكننـد.ّر ما توجّب به يكديگر نگاه مىكنند و مىگويند: آنها به تـذكّمهدى و هادى با تعـج
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ه خطايشان كنيم؟ّا متوجچگونه آنها ر
                                          

خه پيدا مىكنند؛هها در گوشهاى از باغ يك دوچرّآن بچ
فتـر يـكاه مـىرود. آن طـراب اسـت، ولـى ركـمـى خـر

سيده.هاى رختى با انجيـرش درنيمكت است و در كنـار
ـرّاف پـر از عـلـU اسـت و بـوى گـلهـاى مـعــطتـمـام اطـر

د…مز و زرسد؛ گلهاى قرهمهجا به مشام مىر
نند: جانمى جان … اين باغ جاى خوبىهها فرياد مىزّبچ
ى است!اى بازبر

ُلها! و تعداد زيادى گدن انجيرو شروع مىكنند به خور
ىشـونـد وى سوار دوچـرمىكننـد! سـپـس چـنـدنـفـر خه م

نند، فريادديك به ديوار دور مىزحالى كه باعجله، نزدر
ى ما… ناگهان …!ّمىكشند: اين باغ ماست… باغ سر

                                              
.دنكىم هاگن ار اههّچب هدروخ هرگ ىاهوربا اب غاب بحاص

د به خود مىپيچند.آنها از در
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ى         ١ ز  د  راى بـچ    ب  حدس بزن ب ه اته  ه چ     ّ.  ىّهها چ ىا فاق
ك             ا   ه     و ر  ا ر  ؟  ــك  ــر خـــودت را روى ي ـظ ـاده اســت؟ ن ـت اف

ت             ا پ   س         ن غ  تهى  برگهى كاغذ بنويس و سپس به دوستان
ه    نشان بده.ن 
ه        ٢ خ  ف   ن س  ب  فكركن، سپس پاسخ بده.   .
دند به آنا هادى و مهدى سعى كرچر 

ر بدهند؟ّهها تذكّبچ
اىر هادى و مهدى چه سودى برّتذك 
هها داشت؟ّآن بچ
ر  هـدى ب رهادى و م دن آناى آگـاه ك

چ ارّب ه ك رههـا چ گ دهـاى دي ن سـت وان ى مىت
انجام بدهند؟

هـدى   در دين ما به اين كار هادى و م
چه مىگويند؟

ى            ٣ ر  ي ه  ك  ف    ، هه ز ت   ا  اى  عـن ر، م با استفاده از كلمههـاى زي  .
ل        ن   آيه را كامل كن.   

شتىهاان ــ زخوب ــ نيكى ــ ديگر
تْلَو نُــكَـ نِ مْـ كْـ مُـ ةَُّم اْـ ـىَِل اَعـونْـدـَ ي¶ـ

أمَ يَ وِـــرْــيَــخْال مْـــالِ بَنوُرــُــ   وِفوُـــرْــعَــ
ِـرَـكْـنُـمْ الِنَ عَنْوـَـهْـنَي

)١٠٤ان ـ آيهى هى آل عمر( سور                            

ـا ام ان شـم د از مي اي ـد كــهّو ب ـتى باشن
ت كنند و آنهاا به ……… دعو……… ر

ـارر ه ك ـرا ب اى ……… ف بخـوه ـدا ن  و ازان
ند.دار……… باز
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ا از آنجا شـروع شـد كـه شـيـشـهى كـالس بـه طـرز مـاجـر
گـوشــى وفهـاى درنـامـعـلـومـى شـكـسـت. از آن پـس حـر

اندند ديگرى بعضىها سعى مىكرّپچپچها زياد شد؛ حت
ر جلوه بدهند. گفته مىشد شكستـن شـيـشـه كـارّا مقـصر

دم.فريد است. من هم، اينطور فكر مىكر
              
آن روز

احتى گفت:على با نار
ا بگو…استش رر

گفتم: باور كن … دروغ نمىگويم.
گفت: تو از چه كسى شنيدى؟

گفتم: همه مىگويند … همه!
هها با چشمهاى خودش ديده است؟ّگفت: كدام يك از بچ

فـههـا كـه بـىدلـيـل حـرّ يـك كـسـى ديـده … بــچًگـفـتـم: حـتـمـا
نند … اگر باور نمىكنى، برويم پيش صالحى … خـود اونمىز

د.ايم تعريU كرا برا راين ماجر
                                                 

ا محكم فشار داد و بـانم كه على مچ دستـم رفى بزخواستم حـر
ن … صبر كن ببينم صالحى چه مىگويد:ف نزتندى گفت: توحر

٩٠



كنان گفت: من … من چيز زيادى نمىدانم … ولى از امير شنيـدم كـه شـكـسـتـنْـنِ و مِّنصالحـى م
شيشهى كالس، كار فريد است.

ى گفت: دوستان مـن …نشآميزدوى ما گذاشت و با لحن سـرزا روى شانههاى هـرعلى دستـش ر
ا كه هيچ كدامتان نديدهايد نقل مىكنيد؟ى رشما چه طور چيز

                                       
ا و بهخصوص از دست من،على خيلى از اين ماجر

ده بـودماحت بود. من هم از خـطـايـى كـه كـرنـار
 به ما مىگفت: اينطـورًپشيمان بودم. او دائما

فها آبروى فريد مىرودنمىشود … با اين حر
ارد … اين بود كه على با اصرى كر… بايد كار

ا مـربـوطاز هـمـهى كـسـانـى كـه بـه ايـن مــاجــر
 فريـد،ِبودند؛ يعنى من، صالحى، اميـر و خـود

ى برويم.خواست كه پيش آقاى عسكر
                                        

نگ امير پريده بود.ر
فت و منتظـرا گـربه سختى جلوى گـريـهاش ر

ماند.
سيد.ى عصبانى بهنظر مىرآقاى عسكر
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ا ديديد؟فاق رّى اين اتِط شما شروع شده … بگو ببينم، شما كّا توس ماجرًاآقا، ظاهر: خب امير
فتهاى گفت: آقا باور كنيد تقصيرد و با صداى گرا فرو برغضش رُد، با پاك كرامير اشكهايش ر

خود فريد است.
ى نفس عميقى كشيد و گفت: يعنى منظور شمـا ايـن اسـت كـه فـريـد خـودش ايـنآقاى عسكـر

ا سر زبانها انداخته است؟فها رحر
د؟!ا پايين انداخت و گفت: آقا … اين فريد، خبرچينى مىكند… اين عيبى ندارش رامير سر

ت چيست؟ى گفت: من كه گيج شدهام … منظورب بيشترّى با تعجآقاى عسكر
دم به اينا كه من مىكرى ركاره، اين فريد هرامير گفت: آقا اجاز

هو آن خبر مىداد … من هم به تالفى … فريد يك بار
ف بدىد و گفت: مگر حـربا لحن تندى روبه امير كـر
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ا اين مشكالت پيش آمد؟چر 
ا فريد و امير به خودشان حق دادهچر 

نند؟ف بزبودند كه پشت سر يك ديگر حر
هى يـف د، وظ ن ى ك اي ى خـط اگر كس

دوستانش چيست؟
ـر  ـاج ـن م ـلــهاگـر عـلـى در اي ا مـداخ

د چه مىشد؟نمىكر

اندى، من هم بـه ديـگـرهاى خطـا مـىكـردم؟… كارمـىز
ا به دروغ، گناه شكستهمىگفتم … تو چهطور؟… تو چر

فت.دن من انداختى؟ بحث بـاال گـرا به گرشدن شيشـه ر
ا به خودد بهگونهاى حق رهريك از آن دو سعى مىكر

بدهد.
                                             

ى تكان داد. گويى فهميده بود جريانى سرآقاى عسكر
ار است.از چه قر

د و گفت: كه اينطور!…ى به آن دو كربعد نگاه معنادار
خيلى عجيب است!… من نمىدانم اگر على به فريادتان

ا به چه جاهايى مىكشيد!سيد اين ماجرنمىر
و با طعنه گفت: آفرين به شما!

U تكـان داد وّى به عالمـت تـأسد به مـا، سـركرسپـس رو
گفت: و آفرين به همهى شما!

ج١١١١ با توجب ت ج . با توجب ت .ّّّ رّ ك س ب  اره به متن درس، با همكارى    ا  ك     س ب  ه   ه به متن درس، با همكارى 

من                          ……………
على                        ……………
امير                        ……………
صالحى                   ……………
فريد                       ……………

……………                                        ىآقاى عسكر

.  ّدوستانت مشخدوس مشن    ص كن.  ك
ــى ر  ـان ـس ـه ك ــهچ ـســـت ـاي ـار ش ـت ف

هايى؟فتارداشتند؟ چه ر
تكب خطا شدند؟چه كسانى، مر 

چه خطاهايى؟

ـتـتـتـتننــاــاــتتسسسسوووودد     ــااــاـبب     تتتتالالااـؤـؤسس     ــهــهبببب     ـهـهّججــوــوتتتت     ــااـبببب     ..٢٢٢٢
ـووـووگگگگووـتــتــففـففگگگگ     ننآآآآ     ىىىىااـرـرججججاااامم     وووو     ننــااــتتسساااادددد     ىىههررـاـااببرردد
..ننكك

ى د  ر٣٣٣٣ ت    ن  وس تا ر  ه  ن  ى دوس . با همكارى دوستانت داستان را. با همكارى دوستانت داستان را  ه
ر ج   ك   ه  ش    م ر  ج ه  ش  ك  م را  ه اج الس ب ش در ك اي م ه اجـرابـهصـورت ن الس ب ش در ك مـاي هصـورت ن ب

درآوريد.درآوريد...
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ساعت ده و نيم …
ان هر دو تيم.فدارسه پر است از طرحياط مدر
ده …ساعت ياز

بازيكنان هر دو تيم آماده هستند.
ده و ربع …ساعت ياز

ى شروع مىشود.باز
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ام هستند.هها آرّند. بچىكنان مىدوند. داور هرازگاهى سوت مىزباز
ى به خوبى و خوشى تمام مىشود.نيمهى اول باز
ها مساوىاند.پلنگهاوشير

ند.ت مىبرّان همگى لذفدارىكنان و طرباز
تكب خطاى دست مىشود.ها مرىكنان تيم شيرى، يكى از بازم بازّدر ميانهى نيمهى دو

د.ار مىگيرتوپ در اختيار تيم پلنگها قر
٩٥



هاان شيـرفدار هياهوى طـر
بلند مىشود.

ى ادامه مىيابد.باز
ى، در اواخـر بــازًتـقـريـبــا

ىكـنــانيـكـى از بــاز
پلنگها به يكـى از

ند.ها لگد مىزشير
دداور، پنالتى مىگير

ل مىشود.ُو گ
ان پــلــنــگهــافــدارطــر

اض مىكننداعتر
اهو ســــروصـــــدا ر

ند.مىانداز
ر مىدهد.ّش به آنها تذكمربى ورز

هها …ّا يكى دو تا از بچّام
ا نگاه كنيد … مثل …ــ شيرها ر

تر شبيه … ــ چه پلنگهايى!… چه شجاعتى! … بيش
ــ شما شير هستيد يا …؟

ــ شما پلنگها چه؟…
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اض نمىكنند،فتار آنها اعترهها نه تنها به رّهى بچّبقي
ى مىكنند.فداربلكه فقط از تيم خود طر

ااكنون فقط آن دو نفر نيستند كه تيمهاى يكديگر ر
ه مىكنند. بلكه تعداد زيادى به جان يكديگـرمسخر

ا بـهان تيم خـود رفـدارفهايشـان طـرافتادهانـد و بـا حـر
مىدار ند!خنده وا

و بحث باّها و پلنگها از جرش، شيربا سوت مربى ورز
يكديگر دست مىكشند.

د!ى تصميم جديدى مىگيرّمرب
ى ناتمام مىماند.باز
احت مىشوند.هها نارّبچ

هها مىگويند: تقصير آن دو نفـر اسـت …ّبعضى از بچ
اج كنيد …ى اخرا از بازآن دو نفر ر

فهاى حرًاا ظاهرّى مىگويـد: امّمرب
اى هـمـهى شـمــا خــنــدهدارآنهـا بــر

بود… اينطور نيست؟!
آنها سكوت مىكنند.

وو     نك     للاؤسس     وا     زا     ..نك     وگوتتففگگ     تتتسوود     اابب     ..١
..سيونبب     ار     شخسااپپ     هگرب     كي     ىورربب

ى دو تيم ناتمام ماند؟ا بازچر 
ـه ات ـود از ايــنگــون ـه مــىش گــون ـاتّ چ ـاق ــف

د؟ى كرگيرجلو
ه                  ٢ تف ن    ا  ا   ا   از ج ب    خ ا  هه  ك   يكى از جملهها را انتخاب كن و با استفاده   .

        . س  گز  بر  ا  از آن، براى دوستانت بگو.ا   
؟ىراد غارسـ ـ ناتساد نيا هب هيبشـ ـ ار ىرگيد دراوم ايآ 

 يادم مىآيد يك بار …
د…يكى از دوستانم تعريU مىكر 

 يك بار شاهد بودم …
 همين چند وقت پيش …

ن آ                   ٣ ي آ     ج   ن    ت ه ا   ق به اين آيه از قرآن و معناى آن توج   .ّ  . ه كن.  ك

لَال تَو ـزِـمْــ فْنَا اوُــ كَــسُــ ـمُــ ابَال تَ وْــ ـ ن زَــ اوُــ
الِب ابْلَـاْـ ئِ بِـقــ مْسِ االَـسـْـ فْ الُـ وُـ عَ بُقـســ دْـ َـ
)١١ ىهيآـتارجح ىهروس(           ِاليـمـانْا

وو هر ج ب هـاىگز عي ب يى نكنيد و به نام و لـق
د، زا نخوشت يكديگر رز انا ويراني م دا اي قتى به خ

دمان، بسيار بد وديد، ديگر، نام بد نهادن بر مرآور
د.اهد بوناپسند خو

ه                      ٤ ا ل     ا   ف  س با استفاده از سؤال در قالب يك    عع.  تّتّالييّاّف
ن           ن  وگ  س ت  كى   ا   .گروهى با دوستانت گفت وگو كنه 

 آيا طرفدارى از تيـم مـورد عـالقـه مـىتـوانـد بـهـانـهى
خوبى براى مسخرهكردن تيم رقيب باشد؟
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ا كه از دور مىآمد نشان دادند و گفتند: بابا آمد.دى رمردم، پيرمر
                                                                             

ـ رها در منزد مهربانى بود كه آن روزمربابا، پير ـ خدمتل امام خمينى ـ هبر انقالب اسالمى ـ
دما كه مـرد. او هر وقت به نانوايى مىآمد، با فـروتـنـى و ادب، جـواب سـؤالهـايـى رمىكـر
سيدند؛ به آنها مىداد. نانوا هم مىگفت: سالم همهىه) مىپرهخمينى (رّه ى آيتاللدربار

≤≤�oÒÂœd� 

ه به او نان مىداد.ّسان و زودتر از بقيا به آقا برما ر
                                                                                   

جان …د تا به او نان بدهد، بابا گـفـت: نـه شـاطـراز كرف بابـا درا به طـرآن روز، وقتى نانوا دسـتـش ر
ممنونم … من بايد توى صU بايستم.

نانوا گفت: يعنى چه؟ … شما مىخواهيد يك ساعت توى صU بايستيد تا نوبتتان شود؟ …
د، بـال ايشان مـىبـراى منـزا بره) است و نـان ردم كه مىدانستند بابـا در خـدمـت امـام خـمـيـنـى (رمر

دند و نگذاشتند در صU بايستد.ا به جلو برار، او راصر
م.دم به گريه افتاد و گفت: نه … ديگر تا نوبتم نشود، نان نمىبر مرّتحببابا از اين همه م

دند. به بابا نگاه مىكربّجهمه با تع
بابا ادامه داد:

ه)ل آقاى خمينى(ردم مىگويند بابا خدمتكار منزمودند، شنيدهام در نانوايى، مرامام ديروز به من فر
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ند و هرچند تا نان كه بخواهىا جلو مىبراست و شما ر
ى.زودتر از نوبتت مىگير

ند … نانوات دارّدم خيلى محببه ايشان گفتم: بله آقا، مر
امام فرشتهترد و نان برت دارّنيز محب مود:ى مىدهد. و

ا نكن … اين خـوب نـيـسـت كـه از ايـن خـانـه،اين كـار ر
عايت نوبت، خريد كنـد … تـو هـم مـانـنـدكسى بـدون ر

انا كه ديگـران در صU بايسـت … هـمـان نـانـى رديگـر
دم ضايع شود. من هم از مرّند، بگير … مبادا حقمىگير

اراين به بعد، در صU مىايستم … خواهش مىكنم اصر
نكنيد.

ن       ا ر  ن   ا خ   براى خواندن  

..ننننكككك     للممااااكك     اااارر     ااااههتتتتررااااببعع     سسسسپپسس     ،،ننكككك     ررككككفففف     ....١١
ه) از اين كه بابا نوبتا امام خمينى (رچر 

احت شد؟ده بود، نارعايت نكرا رر
ن ر  اراي نـى (رِفت ي ام خـم وان ام ه) به عـن

سى به ما مىدهد؟هبر مسلمانان، چه درر
٢٢. ا ا بخ ن  ى خ ت « ا. متن «براى خواندن» را بخوان.  خ ا  ن  ى  ت «  . . متن «براى خواندن» را بخوان.   خ  ب
ه) چه مىدانى؟هى امام خمينى (ردربار 
او چگونه انسانى بود؟ 

در جنوب تهران، از دوردستها گنبدى طاليـى بـا
چهار منارهى بلند پيداست.

مدرم ىارب شمان هك تسا هتفخ كاخ رد ىدرم اجنآ رد
.تسانشآ ناهج زورما ناناملسم و ناريا

ه و مرقدش روحافزاست.ّنام او روحالل
راگزور رايسب ىاهـىتخس اب هك تسا ىدـرم هّللاحور

،ادخ زا زج ،شاىگدنز خيرات بات و چيپ رد و هدنارذگ ار
ىتسود اب .تسا هتساوخن ىراي ،موصعم ناماما و وا ربمايپ
هداتسيا ادخ نيد و ادخ نانمشد لباقم رد نانآ ىوريپ و
هـدهع ـهب ار شالتـرپ و هاگآ ،نـامـلسم ـىمدرم ىـربهر و
.تسا هتفرگ

او رهبر كبـيـر انـقـالب اسـالمـى و بـنـيـانگـذار نـظـام
جمهورى اسالمى است.

اينك سالهاست كه از ميان ما رفته و جايش خالى
ـا خـاطـرات او، امـيـدهــا و آرزوهــاى او و راه وّاسـت ام

روش اطاعت او از خدا در بين ما زنده و پابرجاست.
ىمـالسا بالـقنا اّما ـهتفر ـام ناـيم زا  (ره)ىـنيـمخ ماما

.تسا ىقاب وا زا دنمشزرا ىثاريم نوچمه
ىهاگآ اب ،ناميا و هدارا اب وا نوچمه ،ىنيمخ نادنزرف ام و

زارفارس ،دابآ ،ىمالسا ىناريا هب راختفا و رورغ اب و شناد و
.مينكىم ركف زوريپ و دنلبرس و

تتتتننااتتسسوودددد     ىىاارربب     سسپپپپسسسس     ....ننننكك     ققييققححتتتت          ..سسررررپپپپبببب     ..٣٣٣٣
..ووگگگگبب

؟ىنادىم هچ ىمالسا بالقنا ىهرابرد   
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از همهجاى شهر آمدهاند:

ها، همسايهها، دوستها و …ها، جوانترها، پيرگترها، بزركوچكتر
ر.ّه و خوشبو، با لباسهايى تميز و معطدست در دست هم، پاكيز

ا نگاه مىكنى.آنها ر
ند.ا مىفشاربه هم سالم مىكنند و به نشانهى دوستى صميمانه دست يك ديگر ر

اى هم مى شوند.مهربان كنار هم مىنشينند و دوستان جديدى بر
هاى پيدا مىكنى.تو نيز دوست تاز

او هم مثل توست؛ مهربان، بانشاط و خندان.

“Ë— s d!N�
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ها، مثل توگتراو نيز مثل بزر
سكوت مىكند، به سخنان امام جمعه

گوش مىدهد،
نماز مىخواند و دعا مىكند.

                         
اه پـدر ودى، هـمـروقـتـى بـاز مـىگــر

ا ببينى.مادر مىروى تا آنها ر
ا كـه مـىبـيـنـى، چـشــمــانــت ازآنهـا ر

ند.ق مىزشادى بر
ا مىبينند، لبهـايـشـانوقتى تـو ر

پر از خنده مىشود.
ا كه مىبينى به سويشانآنها ر

مىدوى.
ا كـه مـىبـيـنـنـد بـه ســويــتتـو ر

آغوش مىگشايند.
ق بوسه مىكنند.ا غرتت رصور

ه شدهاى!… قبولــ چه تميز و پاكيـز
باشد!

ا مىبوسى.تو نيز آنها ر
ا ببينيم.ار شد باز هم همديگر ردم… قرهاى پيدا كرگ … دوست تازگ، پدر بزرــ مادر بزر

ايشان از او مىگويى.و بر
                                                                                

امروز، در كنار هم،
ق در شادى هستيد.غر
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همهى خانواده، دور هم جمع هستيد.
نشاط.شاد، صميمى و پر

                                          
ى است اين جمعه!چه روز

بهترين روز هفته،
دم، روز خدا!روز مر

ا الَـهُّيَــا اَي وُـنَ آمَـنيـِـذَّـ ِالةَّـلـصِ لَىِدا نـوَِذا اـ
وَ يْـنــِم جْ الِمْـ رِْك ذ'ـىِلا اْـوـَسعْـاــَ فِـــةَــعُـــمُــ ِــ

…ِهـyّالـل
)٩هى جمعه ـ آيهى    (سور        

اندهاخواى نماز جمعه فرمنان، هنگامى كه براى مؤ
ى ياد خدا بشتابيد.يد، بهسومىشو
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و  ١١١١ بر  ن  ن م   « ن ن      « ن و بر  ن  . متن «براى خواندن» را بخوان.. متن «براى خواندن» را بخوان. م
٢٢٢٢. ار     . ار  از آموزگار بپرس.  از آموزگار بپرس.. .
ــام    ــج ــه ان ـعــه چـــگـــون ـل جــم ـس غ

مىشود؟
ق ٣٣٣٣ ن  ن   ق  تحقيق كن.  تحقيق كن..   .
ار مىشود؟گزنماز جمعه چگونه بر 

از م ا ن چه تفاوتها و شباهتهايى ب
د؟صبح دار

جمعه، بهترين روز  هفته است؛
ر اما كـه عـبـادتهـا و كــارچ ج ه در ايـن روز ان ى ك يـك هـاى ن

د.د خدا دارى نزمىشود، پاداش بيشتر
ن روز ر رخداوند اي زا ب اراى عبادت، پاكي ام ك هاىگى و انج
ار داده است.خير مسلمانان قر

مان خدا،اى اطاعت از فرمؤمنان نيز بر
ند؛دازبه نظافت خود و خانه مىپر

به نماز جمعه مىروند؛
به ديدار دوستان و آشنايان،

به ميهمانى،
دش و تفريح دستهجمعى مىروند.و يا به گر

شزراابهاى بسيار غسل جمعه و نماز جمعه از عبادتها و كار
.دنتسه هعمج زور

آيا مىدانيد غسل جمعه چگونه انجام مىشود؟
آيا مىدانيد نماز جمعه چگونه انجام مىشود؟

هايت سؤال كنى.گترم و يا بزرّه مىتوانى از معلدر اينبار

ان       ا خ      براى خواندن  
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