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روم٢٢ ،

و از نشانه های قدرت خداوند آفرينش آسمان ها و زمين و نیز تفاوت زبان ها و رنگ های شما انسان هاست؛ و به تحقیق در همه
اينها نشانههايی از حکمت الهی برای دانشمندان نهفته است.

And of Allah’s Sign of Power is the creation of the heavens and the earth and also the
variation of the languages and the color of you people; verily, in all these are Signs for
men of knowledge.
ترجمه مرحومه دکتر طاهره صفّار زاده (
) برگرفته از
ٔ
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

متوسطه نظری
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و ّ

سیدضیاء الدین تاج الدین ،محمدرضا عنانی سراب ،سیدبهنام علوی مقدم،
ّ
رضا خیرآبادی ،امیررضا وکیلی فرد ،سعیدمعظمی گودرزی ،ویدا رحیمی نژاد
سید بهنام
(اعضای شورای برنامه ریزی) ـ سیدبهنام علوی مقدم (سرگروه تألیف) ّ
علوی مقدم ،رضا خیر آبادی ،الهام فروزنده شهرکی ،شهرام خدیر شربیان و
جهانبخش نیکوپور (اعضای گروه تألیف) سیدبهنام علوی مقدم ،رضا خیرآبادی
(بازنگری و اصالح)
کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
اداره ّ

لیدا نیک روش (مدیر امور فنی و چاپ) ـ مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) ـ
محمدمهدی ذبیحیفرد (طراح گرافیک و طراح جلد) ـ خدیجه محمدی (صفحهآرا)   ـ
ّ
فریبا سیر ،حمید ثابت کالچاهی و احمدرضا امینی(امور آمادهسازی)
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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی،
نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکسبرداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب
مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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زنده دنیا
پیشتر به زبان (خارجی) احتیاج نبود .امروز احتیاج است .باید زبان های ٔ
برنامه تبلیغات مدارس باشد. ...امروز مثل دیروز نیست که صدای ما از ایران
جزء
ٔ
بیرون نمی رفت  .امروز ما می توانیم در ایران باشیم و در همه جای دنیا با زبان دیگری
تبلیغ کنیم.
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