
 

نيا َواآلِخرَِة َمَع الِعلِم وَ اکرم (ص) فرمودند:   پیامرب نيا  َخُ� الدُّ َرشُّ الدُّ
خ� دنيا و آخرت با دانش است و ّرش دنيا و آخرت «َواآلِخرَِة َمَع الَجهِل ؛ 

  )۱۷۰، ص ۷۹(بحاراالنوار، ج » با نادا�.

  93 آبان 35شماره  نوایی ماهنامه

  نواییدبیرستان حاج سید حسین 

  آباد برخوار دولت

  تعــــــــالی باسمه

  آگه از حال من              ییتو یــاله

  وال منـتو اح یشاست پ عیان

  دلنواز همه           ییتو یــــــاله

  اره ساز همهـــــچ یچارگیب به

  بکس        یدرا ام یهر کس بود

  من از رحمت تست و بس امید

  و قبول          یطاعتم رد کن اگر

  و دست به دامان آل رسول من

  یروياکبر پ یعل :شاعر

  --- 93هاي انجام شده در مهر و آبان  هزینه --- 

  به ریال مبلغ  شرح هزینه  ردیف

  14495000   هزینه تعمیرات و تجهیزات  1

  6700000  ارتقاء سیستم رایانه و خرید مانیتور  2

  6230000  خرید لوازم آزمایشگاه  3

  5700000  آموزي پرداخت بیمه دانش  4

  3780000  پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و گاز  5

  8470000  متفرقه (کاغذ، صحافی، بنر و ...)  6

  45375000  کل هزینه
  

  

   آموزان عزیز رضا سعادتی و محمد عرب دانش

شما و خــانواده محترمتان   درگذشت مــــادر بزرگتان را به

براي شما صبـــر و براي آن مرحـــومه عرض نموده  یتتسل

  نماییم. آمرزش الهی مسألت می

  

  -----  اخبار آموزشگاه نوایی ----- 

  يآموز دانش يوراـــانتخابات ش يبرگزار -

 یدآموزان مسابقه ع به دانش یزجوا ياهدا -

  خم یرغد

وزان آموزشگاه در ـــآم دانش یهور کلـــحض

  یدر امامزاده نرم ینحس یا یکمراسم لب

با  يآموز دانش يجلسه شورا یناول يبرگزار

 یئته یینشورا به منظور تع ینحضور منتخب

  شورا یسهرئ

 عاشورا و صرف صبحانه یارتز يزارــــبرگ

  آموزي با همکاري شوراي دانش

 عاشورا و صرف صبحانه یارتز يزارــــبرگ

آموزي و با هزینه  با همکاري شوراي دانش

  آقا نوایی دختر حاج

یان پیرامون و مرب یاءجلسه انجمن اول یندوم

  موارد جاري آموزشگاه

توسط  يرانوردـــصح يکسب مقام پنجم دو

  ییمو یرحسینآموز ام دانش

دومین مجمـــع عمــومی و اولین برگـــزاري 

  آموزش خانواده پیرامون سواد رسانه
  

  

  

  شماره ینآموز ممتاز ا دانش

  محمد حسین کمالی
  2کالس هفتم 

   

  
  

  

  ------  پیام مشاور ------ 

  

03/08/93 

05/08/93 

06/08/93 

07/08/93 

14/08/93 

18/08/93 

19/08/93 

27/08/93 



  ----------  آموزي دانش شورايانتخابات  نتایج ----------  

1  2  3  4  5  

          
  

  محمدرضا شریفی

  رأي 50

  محمدرضا دري

  رأي 40

  الیاس محمدي

  رأي 34

  محمدحسین داوري

  رأي 20

  محمدصالح داوري

  رأي 20

شورا  ینا ي یسهرئ یئتبه عنوان ه یرافراد ز گیري ، يبرگزار شد و پس از رأ يآموز دانش يشورا ینبا حضور منتخب يا آبان جلسه 7 یخدر تار

عضو  یفی،درضا شر: محمیعضو اصل ي،درضا در: محمیمنش ي،داور یندحس: محمیسرئ یبنا ي،دصالح داورشورا : محم یسشدند. رئ یدهبرگز

  مديمح یاس: الیاصل

  ----------  ملعون یزیدپسر  یه،قصه معاو ---------- 

کردند. چون چهل روز از خالفت او گذشت روز جمعه به  یعتپسرش ب یهبا معاو یقم واصل شد خالبعد از آنکه به جهنّ یدپل یزید

و طاقت  یستن یو استخوان یکه: بدن من جزپوست یدمردمان! بدان يو درود بر حضرت رسالت گفت: ا یمنبر بر آمد بعد ازحمد اله

نسبت ندارد و هر که امام به حق واجب االطاعه  یانکه: امرخالفت به من و آل ابوسف باشیدقوم! آگاه  يم ندارد. و اآتش جهنّ

را گفت  ینکند که اوست سزاوار خالفت. ا یعتخدا است برود و با او ب یغمبرکه دخترزاده پ ینالعابد ینبه نزد امام ز یدبا خواهد یم

 یدر بعض و .یوستتا به عالم آخرت پ یامدن یروناز خانه ب یگربست و د یقخال يآمد و به منزل خود رفته در به رو یربه زو از منبر 

نطفه  کاشدر منبر، لعن به جد و پدر خود کرد. و چون مادر او از وضع او مطلع شد نزد او آمده گفت: «شده است که:  یتکتب روا

.گشتم یگرفتار نم یزید يو به ننگ فرزند بودم یم یکاش چنانکه گفت يا«گفت:  معاویه .شدي ید نمو ننگ دودمان خو شد یتو منعقد نم

  -----  حضرت موسی و امر الهی ----- 

مرتبه که  ینکرد: ا یالسالم  وح یــــهعل یبه حضرت موس خداوند

که تو از او بهتر  یاوررا همراه خود ب یکس ي،مناجات آمد يبرا

تفحص  یشخص ینکردن چن یداپ يالسالم  برا یهعل ی. موسیباش

من  یدکرد بگو یجرئت نم یدرس یبه هر کس م یراز یافت؛کرد و ن

 یضکه مر یرا ببرد، به سگ یواناتاز ح یکیخواست  از او بهترم.

را همراه خود خواهم برد، پس  ینبود برخورد کرد. با خود گفت: ا

، بعد سگ را آورد يبه گردن سگ انداخت و مقدار یسمانر

  شد و آن را رها کرد و تنها به درگاه پروردگار آمد. خطاب  یمانپش

عرض کرد:  ي؟که به تو دادم، اجرا نکردرا  ی: چرا فرمانیدرس

: یدتر باشد. خطاب رس که از خودم پست یافتمرا ن یپروردگار! کس

که او را  يآورد یرا م ی! به عزّت و جاللم سوگند اگر کسیموس يا

محو  یامبراننام تو را از طومار پ ی،دانست یم تر از خود پست

  .      کردم یم

  پانصد داستان ، موضوع منبع: کتاب یکصد

  ----- ینیانو حس یزیدیان ----- 

است که موقع  ینا مالد یحسودان را به خاك م ینیکه ب یزهاییچ از

دوازده بچه در  امیه یبن  السالم یهعل ینشهــــادت امام حس

 یرداشتند و از آن حضرت به غ يا و نقـــره ییطــال يها گهــــواره

نمانده بود؛   السالم یهعل ینالعـــــــابد ینز ینبن الحس یاز علــــــ

از اوالد  یاديز ي است که در آن عده یشهر و ده کمترحاال  یول

  زنده نمانده است! ياحد یهام ینشود و از بن یداپ ینحس

 ---  پیرامون سواد رسانهي آموزش خانواده  جلسه --- 

 یرامونپآموزشگاه جلسه آموزش خانواده  ینآبان اول 27 یخدر تار

 هاي یماهواره ، گوش یرنظ یل ارتباط جمعیسواد رسانه و نقش وسا

 یحسن يجلسه آقا ینبرگزار شد. در ابر خانواده هوشمند و ... 

نبوده است و  یرانملت ا یرخواهخ یچگاهاشاره نمودند که دشمن ه

گوناگون و  يها لیاو سر ها یلمدالر و ساخت ف یلیاردهابا صرف م

 - یفرهنگ ضد اسالم يو مبتذل در صدد القا یالبته ضد اخالق

را از  یرانیا يها خانواده نماید یبه مردم بوده و تالش م یرانیا

  نماید. یدرون متالش




