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  1387بهمن ماه  11شماره 

  مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

  مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

www.navaeeschool.ir 
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   5810440تلفن    
  باسمه تعالي

  دوست من سالم

ماه بهمن كه از راه مي رسد شور عجيبي در بين مردم بوجود 

مي آيد چرا كه بهمن ماه يادآور خاطرات تلخ و شيرين 

يكپارچه همان روزهايي كه مردم ايران . روزهاي انقالب است

  :ندو يكصدا فرياد مي زد ندشور و فرياد شده بود

  شهادت ، جهاد ، عزت               ايمان راه است اين

  ندارد اثر ديگر مسلسل، تانك، توپ،

  ندارد دگر راه خودكشي بجز شاه

. همان روزهايي كه مردم ايران چشم به راه مسافري عزيز بودند

و باالخره  .را بهار كرد همان مسافري كه با آمدنش زمستانمان

بهمن  12در روز ) ره(انتظار به سر آمد و هواپيماي حامل امام 

      در آسمان ايران پديدار شد و امام محكم و استوار از  57

پله هاي هواپيما پايين آمدند و قدم بر ديدگان منتظران 

روشنگري و مجاهدت در ، گذاشتند و پس از  ده روز رهبري 

   .انقالب اسالمي به پيروزي رسيدبهمن  22روز 

امسال در حالي دهه فجر را جشن گرفتيم كه همه ي دنيا متحير 

بود چرا كه همه شده دانشمندان ايران  ياز توان و قدرت علم

دنيا از رسانه هاي خود ديدند و شنيدند كه اولين ماهواره ي 

ايراني به فضا پرتاب شد و فرياد غرور مردم ايران زمين همراه 

بهمن به گوش جهانيان رسيد  22با فريادهاي اهللا اكبر در شب 

و ما بر خود مي باليم چرا كه ايراني هستيم و ايراني هميشه پر 

  .غرور و سر افراز مي ماند

  مدير آموزشگاه  –موفق باشيد                                               

  دانستني هاي علمي

بار به دور  15يا مي دانيد ماهواره اميد در هر شبانه روز آ-

  .كره زمين مي چرخد

 يقهدق شما هشت يكنيدنگاه م يدبه خورش يوقت يدانيدم ياآ-

  .كرده ايدقبل از آن را مشاهده 

  .ياستدن يعكشور وس ينهفدهم يرانكشور ا يدانيدم ياآ-

 يعنكبوتها خون و رنگ است يآب يگوهاخون م يدانيدم ياآ-

  .روشن و شفاف دارند

هزار سال در برابر  50 يباتقر يكيظروف پالست يدانيدميا آ-

  .و فساد مقاومند يهتجز
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  اين شماره پرسش

سي امين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي و پرتاب غرور آفرين ماهواره اميد در اين شماره نحوه دوستان عزيز به مناسبت 
برگزاري مسابقه را تغيير داده و به منظور يادآوري روزهاي پرخاطره اوايل انقالب از شما مي خواهيم حداقل ده مورد از شعارهاي آن 

  )بهرام  –غالم   –دارا   –پرويز   –حميد (جواب معماي شماره قبل                 )اها پنجم اسفندمزمان ارسال ت(    .زمان را براي ما بنويسيد

  دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول آموزشگاه

  1اول كالس 

        
  خشايار ظهرابي

  رتبه اول
  حسين احمدي 

  رتبه دوم
  علي داوري
  رتبه سوم

  مرتضي چاكري
  رتبه چهارم

  مصطفي موسوي پورسيد 
  نجمپرتبه 

  

  2كالس اول 

        
  اميد فتاحي
  رتبه اول

  محمدنيا حسيني
  رتبه اول

  صادق شبانپور
  رتبه دوم

  مهران طاهري
  رتبه سوم

  عارف داوري
  رتبه چهارم

  رضا داوري
  رتبه پنجم

  

  1كالس دوم 

        
  محمدعلي شريفي

  رتبه اول
  عباسعلي داوري

  رتبه دوم
  محمدمهدي داوري

  رتبه سوم
  حميد نظري
  رتبه چهارم

  عليرضا داوري
  رتبه پنجم
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  2كالس دوم 

        
  محمود محقق
  رتبه اول

  پيمان داوري
  رتبه دوم

  علي روكا
  رتبه سوم

  حميدرضا داوري
  رتبه چهارم

  اميد داوري
  رتبه پنجم

  

  1كالس سوم 

        
  عباس دري
  رتبه اول

  حميد ربيع
  دومرتبه 

  محمدعلي طغياني 
  رتبه سوم

  علي داوري
  رتبه چهارم

  عليرضا قاسمي 
  رتبه پنجم

  

  2كالس سوم 

        
  حسين يعقوبي
  رتبه اول

  مهدي داوري
  رتبه دوم

  حسينيسيدمحمد 
  رتبه سوم

  پويا طغياني
  رتبه چهارم

  حسين شريعتيامير
  رتبه پنجم

  

  

  

  تربيتي نوائي –ماهنامه آموزشي 
  زير نظر هيات تحريريه آموزشگاه نوائي

www.navaeeschool.ir 
navaeeschool@yahoo.com 

  :مقام معظم رهبري

ت  ید د  آ ای ا ید اسالم  آن   .ور


