
 :سخن سردبير
 

آغاز هركاري اگرچه سخت است اما هميشه خاطره انگيز ترين 
گاه در قالبـي سـاده و       .  برگ دفتر خاطرات عمرمان مي شود

اما هرچه بـاشـد   .  صميمي و گاه در قالب هاي سخت و رسمي
بـا  ) 2گروه جديد راديكال( تالشي است براي هم كالم شدن ما 

 شما دانشجوي عزيز ؛
در قالبي ساده و صميمي مي خواهيم تا تـالش خـود را در           
راستاي هم كالم شدن با دوستانمان آغاز كنيم و مصداق شعـر  

 :حافظ باشيم كه گفت 
 بيا تا گل بر افشانيم و مي در ساغر اندازيم 

 فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم                    
و در اين راستا نيازمند ياري صميمانه شما هستيم تا بتـوانـيـم    
پويا و شاداب ، فراز و نشيب ها را پشت سر گذاشتـه و بـراي       
رسيدن به هدف مشتركمان كه اعتالي سطح فرهنگي و علمي 

 .دانشكده مان است تالش كنيم
خبرنامه ارائه شده اولين پيشكش به شما دوسـتـان اسـت و          
 تالش مي كنيم تا در نشريه آتي مطالب غني تري ارائه دهيم؛

 ...باشد كه مقبول افتد
 عطيه درويشوند

 :گزارشي از نمايشگاه مطبوعات 
 !مثل هميشه پيشتازيم

اما اينبار نه در سمينار و جلسه و برنامه ريـزي هـاي كـالن بـلـكـه در                 
از . بار نمايشگاه برگزار مي شـود  13سالي كه دوازده ماه است ، اقال . نمايشگاه

نمايشگاه شيريني و شكالت گرفته تا نمايشگاه مبل و پشتي تا نـمـايشـگـاه     
ادامه دهيم تا برسيم به نمايشگاه هاي علمي و . سرويس هاي بهداشتي چيني

البته از حق نگـذريـم نـمـايشـگـاه         . فرهنگي و خالصه نمايشگاه مطبوعات 
مطبوعات تفاوت عمده اي با نمايشگاه هاي ديگر دارد و آن حضور فعـاالنـه   

 .چند دقيقه اي مسئوالن مملكتي است
پشت غرفه كه بايستيم چشم گيجه مي گيريم از حضور اينهمه وزير و عضـو  

به غرفه ها .  شوراي شهر و نماينده مجلس و ادامه دهيم تا ورزشكار و بازيگر
 .كه مي رسند ، عكس يادگاري مي گيرند و مي روند

گوش كسي !! مطبوعات ، نشريات ، توضيحات!  حاال هي داد بزن سرور گرامي
 . بدهكار نيست

هرچند، او كه فرهيخته و اهل ادب و فن بيان است ، ارزش قائل است و نگاه 
نگاهي . نگاهي مشوقانه و اگر منتقدانه ، دلسوزانه و جهت بخش. متفاوتي دارد

كه به لطف تالش گروه مطبوعاتي دانشگاه الزهرا نصيب غـرفـه مـا نـيـز          
دكتر محمد آستانه اصل و حـجـت   :  نگاهي از استادي عزيزو پيشكسوت . شد

 االسالم كريم اسدي
كه مصاحبه و سخنان ارزشمند ايشان و همچنين گزارشي از غرفه و آنـچـه     

 .در فصلنامه آتي ارايه خواهد شد 2گذشتي درخور خواننده فهيم راديكال 
 و من اهللا توفيق

آموزش و مسابقه هاي قرآني براي 
 بچه هاي حاضر در نمايشگاه

حضور فعال روحانيون و مشاوران 
 مسائل ديني

بازديد ورزشكار محبوب كشورمان 
حسين رضازاده از نمايشگاه 

 مطبوعات

 

 :اثبات اينكه اعداد طبيعي جالبه
 

 ) به روش استقراء: (اثبات
 .اولين عدد طبيعي است پس جالبه. 1:پايه استقراء 
 .تنها عدد اول زوج طبيعي است پس جالبه. 2

 .    عدد جالبيه n: فرض استقراء
 . عددجالبي است n +1: حكم استقرا 
  
عدد جالبي  n +1فرض كنيد :  اثبات به روش برهان خلف  

در آن صورت اولين عدد طبيعي خواهد بود كه جالب . نباشد
 .نيست

به عنوان اولين عدد طبيعي ناجالب ،جالب  n +1در نتيجه 
 . خواهدبود

  !!!!پس مجموعه ي اعداد طبيعي جالبه

  معاونت دانشجويي فرهنگيمعاونت دانشجويي فرهنگي:            :            صاحب امتياز صاحب امتياز   
  امور فرهنگيامور فرهنگي:            :            زيـــــرنـظر زيـــــرنـظر   
  الهام غالمي طاحونهالهام غالمي طاحونه:           :           مـدير مسـئول مـدير مسـئول   

  عطيه درويشوندعطيه درويشوند:           :           ســـردبـيـــر ســـردبـيـــر 
رضوانه كيوان پناه،  هانيه جودمردي،                                                       رضوانه كيوان پناه،  هانيه جودمردي،                                                       :           :           هيئـت تحريريه هيئـت تحريريه 

  ياسمن ايدلخاني و الميرا عقيقيياسمن ايدلخاني و الميرا عقيقي                                                                    ر ر 
  طهطه: : ليتوگرافيليتوگرافي  --) ) سس((دانشگاه الزهرا دانشگاه الزهرا :             :             چـــــاپــخانهچـــــاپــخانه

 كاش هاي رياضي
 
كاش مختصات كردارمان براي هميشه روي ربع اول مثبت    

 .مي ماند
كاش تابع اعمال خوبمان  اكيداً صعودي باشد ، تا بتوانيم به  

 .مقصد برسيم
كاش حد اشتباهاتمان به بي نهايت ميل نكند و يا حداقل تابع 

 .گناهانمان اينقدر پيوسته  نباشد 
كاش دنيا با تمام دلخوشي هايش در نظرمان تهي نشودوهيچگاه 

 .                          نااميدمان نكند 
كاش مي شد از همه ي بدي ها فاكتور گرفت  و تمام خوبي ها 

 .   را به توان رساند
 ...          وكاش 

سجده شكر از الزم ترين و ) : عج(امام مهدي 
 .واجب ترين مستحبات است
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 !!!                                        عدد جادويي نام شما  ...در حاشيه 
بسياري از رياضيدانان قديم عقيده داشتند كه قوانين جادويـي بـر     

آن ها سعي مي كردند به اين قوانيـن دسـت     . اعداد حكمفرماست 
هنوز هم عده اي .  يابند و به اين ترتيب بر ديگران برتري پيدا كنند

  . از مردم به اين اعداد و نقش جادويي ان ها اعتقاد دارند

اگر مي خواهيد عدد جادويي نامتان را بدانيد طبق جدول زير عمل 
 . كنيد

نام و نام خـانـوادگـي تـان را           
 محمد خوارزمي. بنويسيد

عدد هر حرف را زير آن بنويسيد 
514313911181 

 . عدد ها را با هم جمع كنيد

38=1+8+1+1+1+9+3+1+3+4+1+5 
 3+8=11: رقم هاي به دست آمده را با هم جمع كنيد 

بـه   9تا  1اين كار را ان قدر ادامه دهيد تا يك عدد يك رقمي بين 
 1+1=2. دست آوريد

 2: اين عدد جادويي نامتان است 
بـراي  .  در رمز نويسي از اعداد به جاي حروف استفاده مي كنـنـد     

حفاظت ياد داشت هاي امنيتي از جدول هاي مختلف استفاده مـي  
رمـز  .  براي خواندن رمز بايد جدول رمز ها را داشته باشيـم    .  شود 

نويسي و رمز خواني بخش كوچكي از كار برد حروف است كـه بـه     
خوارزمي رياضيدان مسلمان ايراني حدود سال .  ان جبر مي گوييم 

هجري شمسي در شهر خوارزم كه امروزه به آن خـيـوه مـي       130
 . گويند، از حروف براي نشان دادن اعداد نا معلوم استفاده مي كرد

او در كتاب الجبر كه به بيشتر زبان هاي دنيا ترجمه شده است ، به 
 . نمايش رقم ها با حروف اشاره كرده است

 جلسه پويايي  رياضيات
 

از قديم رياضي درس سختي تلقي مي شد چه در مدرسه و چه 
در دانشگاه ، تا برسد به اينكه رشته ي دانشجويي ، ريـاضـي     

اما اين سختي و به تلقي بعضي ها خشكي رياضي اگر با .  باشد
درك كاربردهاي آن همراه شود شيرين و منعطف مـي گـردد     
واين محقق نمي شود مگر با تالش و پويايي رياضي دان ها و 

 .رياضي خوان ها
جلسه پويايي رياضي ابتكاري بود  كه به همت دكتر طـاهـري   
كه هميشه ايده هايي تازه دارند ، در دانشكده علوم پايه، گـروه  

اين جلسه با استقبال خوب دانشـجـويـان    .  رياضي تشكيل شد
خصوصا تازه ورودي هاي پر انرژي و اسـاتـيـد ارجـمـنـدي           
همچون دكتر الله ، دكتر ديـوانـي آذر، دكـتـر بـهـروزي               

همچنين مدير گروه گرامي آقاي دكتر شاه رضايي هـمـراه   ... و
 .شد

كه يكي از نتايج اين جلسات ، تشكيل گروهي به نام ماتريـس  
 .گشت كه سعي در ارتقاء سطح علمي دانشكده دارد 
بـا     12-13اين گروه نوپا جلسات خود را شنبه ها سـاعـت       

)دبير انجمن علمي رياضـي ( مديريت سر كار خانم صبا قلندري
 .برگزار مينمايد

اميد است با همكاري و مشاركت دانشجويان در راستاي درك   
 .جاذبه هاي رياضي گام برداريم

 

 1الف  1د  1ط  1م 
 2ب  2ذ  2ظ  2ن 
 3پ  3ر  3ع  3و 
 4ت  4ز  4غ  4ه 

 5ث  5ژ  5ف  5ي 

 6ج  6س  6ق   

 7چ  7ش  7ك   

 8ح  8ص  8گ   

 9خ  9ض  9ل   

ميشه يكي به ما بگه فرق 
دانشجوهاي الهيات با داشجوهاي 

رشته به اين !  ؟!رياضي چيه؟
بيچاره ها رو زمين ! سختي كم بود

هر دقيقه !!  هم بايد درس بخونن
 !!!كه نميشه رفت كتابخونه آخه

وسط كالس به حرفهاي استاد 
 .... !!!گوش كنيم يا به

نمازخانه طبقه همكف ساختمان 
 خوارزمي

 !!؟؟؟...به نظر شما  قبله كدوم طرفه

نعمتي كه براي آن شكر گزاري ) : ع(امام جواد 
 .نشود مانند گناهي است كه آمرزيده نگردد
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