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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی

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، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و 
تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               علم مناظر و مرایا ـ 210649
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ابراهیم آزاد، مهرداد احمدیان، مژگان اصالنى، فریده شهبازى، فاطمه رایگانى، محمدحسن دانشگرنژاد  شناسه افزوده برنامه رىزی وتألىف: 

و محمدرضا     طهماسب پور )اعضای شورای برنامه ریزی(
داریوش ترکى شریف آبادى و ندا ابراهیمى )اعضای گروه تألیف(  

ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی              مدىرىت آماده سازی هنری:   
طرفه سهائی )صفحه آرا( ـ طاهره حسن زاده ) طراح جلد(  ـ فاطمه رئیسیان فیروزآباد )رسام(            شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ   کیلومتر 17 جادهٔ مخصوص کرج   ـ خیابان61 )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشر کتاب های  درسی ایران : تهران                                                ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515 تلفن : 5   
                                         چاپخانه:   شرکت چاپ   و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«

چاپ دوم  1396              سال انتشار و نوبت چاپ:   



سفارش	 خىلى	 مى	دادند.	 اهمىت	 نماز	 به	 خىلى	 امام	
نماز	را	مى	کردند.	همىشه	مى	گفتند:	»در	مورد	نمازتان	اهمال	

نکنىد.«	به	ما	مى	گفتند:
»همىن	که	شما	مى	گوىىد	اول	اىن	کار	را	بکنم	بعد	نماز	
بخوانم،	اىن	خالف	است؛	نگوىىد	اىن	حرف	را.	به	نمازتان	

اهمىت	دهىد؛	اول	نماز«.
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