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  دوستان خوبم سالم

با درس و . اميدوارم كه حالتون خوب باشه

بي . آيا از مدرسه راضي هستيد. مشق چطوريد

رو دروايسي اگه گله، ناراحتي يا حتي پيشنهاد 

و انتقادي داريد بدون درنگ اون رو بنويسيد و 

حتماً . صندوق همراز مدرسه بيندازيدبه 

راستش بچه ها تصميم . پيگيري مي كنيم

داريم كه از اين ماه يك ماهنامه از طرف 

مدرسه ي خودمون منتشر كنيم و در اون 

مطالب مختلفي از جمله اخبار مدرسه، مطالب 

علمي، دانستني ها و مطالب متنوع ديگري رو 

نه چيز اين ماهنامه مي تو. براتون چاپ كنيم

از قديم  خوب خيلي خوبي از آب در بياد ولي

مي گند كه يه دست صدا نداره پس شما هم 

دست به كار بشيد و با ما همكاري كنيد تا 

  .مطالب به نام خودتون چاپ بشه

  

  

  

  

  

  

  يئنوا فرهنگي –ماهنامه آموزشي 

        1386138613861386مهرماه مهرماه مهرماه مهرماه 

  1شماره 

 :آموزشگاهسايت 

navaeeschool.coo.ir 

 :آموزشگاهايميل 

navaeeschool@yahoo.com 

  :تلفن آموزشگاه

5810440  
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    او پدري مهربان است، حـاج سيد حسين را 

همه ي ما 

او كه دلش لبريز از عشق به 

فرزندان اين آب و خاك است و   همه ي بچه ها 

آري حاج سيد 

حسين نوائي، نيك انديش بزرگ شهر ما آينده ي 

. علمي و اخالقي ما برايش خيلي اهميت دارد

سازنده ي محل تحصيل ما، همان مدرسه اي كه 

با نام نيكويش مزين شده است، راه را براي ما 

كوتاه كردند تا سرماي زمستان و دوري راه 

هايمان را 

ميتوان قدردان اين همه خوبي 

؟ بياييد دست در دست هم دهيم، با خود و 

همكالسي هايمان و معلمانمان پيمان ببنديم تا 

 بر كوشش در حفظ و نگهداري از 

مدرسه مان در مسير تعليم و تربيت قدمهايي 

محكم و استوار برداريم و تا رسيدن به قله هاي 

شايد بتوانيم 

گوشه اي از زحمات اين پدر مهربان را جبران 

را به آرزوي ديرينه اش كه همانا 

ه ي نوجوانان و جوانان 

      صفحه                                             

  هربانحاج سيد حسين پدري م

او پدري مهربان است، حـاج سيد حسين را 

همه ي ما آن بزرگ مردي كه در حق 

او كه دلش لبريز از عشق به 

فرزندان اين آب و خاك است و   همه ي بچه ها 

آري حاج سيد 

حسين نوائي، نيك انديش بزرگ شهر ما آينده ي 

علمي و اخالقي ما برايش خيلي اهميت دارد

سازنده ي محل تحصيل ما، همان مدرسه اي كه 

با نام نيكويش مزين شده است، راه را براي ما 

كوتاه كردند تا سرماي زمستان و دوري راه 

هايمان را  گامهايمان را سست نكند و قدم

ميتوان قدردان اين همه خوبي 

؟ بياييد دست در دست هم دهيم، با خود و 

همكالسي هايمان و معلمانمان پيمان ببنديم تا 

بر كوشش در حفظ و نگهداري از 

مدرسه مان در مسير تعليم و تربيت قدمهايي 

محكم و استوار برداريم و تا رسيدن به قله هاي 

شايد بتوانيم . 

گوشه اي از زحمات اين پدر مهربان را جبران 

را به آرزوي ديرينه اش كه همانا 

ه ي نوجوانان و جوانان 

                                             

حاج سيد حسين پدري م

او پدري مهربان است، حـاج سيد حسين را 

آن بزرگ مردي كه در حق 

او كه دلش لبريز از عشق به 

فرزندان اين آب و خاك است و   همه ي بچه ها 

آري حاج سيد . مي داند را همچون فرزندان خود

حسين نوائي، نيك انديش بزرگ شهر ما آينده ي 

علمي و اخالقي ما برايش خيلي اهميت دارد

سازنده ي محل تحصيل ما، همان مدرسه اي كه 

با نام نيكويش مزين شده است، راه را براي ما 

كوتاه كردند تا سرماي زمستان و دوري راه 

گامهايمان را سست نكند و قدم

ميتوان قدردان اين همه خوبي 

؟ بياييد دست در دست هم دهيم، با خود و 

همكالسي هايمان و معلمانمان پيمان ببنديم تا 

بر كوشش در حفظ و نگهداري از 

مدرسه مان در مسير تعليم و تربيت قدمهايي 

محكم و استوار برداريم و تا رسيدن به قله هاي 

. معرفت و دانش از پاي ننشينيم

گوشه اي از زحمات اين پدر مهربان را جبران 

را به آرزوي ديرينه اش كه همانا 

ه ي نوجوانان و جوانان سعادت و سربلندي هم

                                             

� 

حاج سيد حسين پدري م

او پدري مهربان است، حـاج سيد حسين را 

آن بزرگ مردي كه در حق 

او كه دلش لبريز از عشق به . پدري كرده است

فرزندان اين آب و خاك است و   همه ي بچه ها 

را همچون فرزندان خود

حسين نوائي، نيك انديش بزرگ شهر ما آينده ي 

علمي و اخالقي ما برايش خيلي اهميت دارد

سازنده ي محل تحصيل ما، همان مدرسه اي كه 

با نام نيكويش مزين شده است، راه را براي ما 

كوتاه كردند تا سرماي زمستان و دوري راه 

گامهايمان را سست نكند و قدم

ميتوان قدردان اين همه خوبي  آيا چگونه

؟ بياييد دست در دست هم دهيم، با خود و 

همكالسي هايمان و معلمانمان پيمان ببنديم تا 

بر كوشش در حفظ و نگهداري از 

مدرسه مان در مسير تعليم و تربيت قدمهايي 

محكم و استوار برداريم و تا رسيدن به قله هاي 

معرفت و دانش از پاي ننشينيم

گوشه اي از زحمات اين پدر مهربان را جبران 

را به آرزوي ديرينه اش كه همانا 

سعادت و سربلندي هم

  .ايران است برسانيم
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حاج سيد حسين پدري م

او پدري مهربان است، حـاج سيد حسين را 

آن بزرگ مردي كه در حق . مي گويم

پدري كرده است

فرزندان اين آب و خاك است و   همه ي بچه ها 

را همچون فرزندان خود

حسين نوائي، نيك انديش بزرگ شهر ما آينده ي 

علمي و اخالقي ما برايش خيلي اهميت دارد

سازنده ي محل تحصيل ما، همان مدرسه اي كه 

با نام نيكويش مزين شده است، راه را براي ما 

كوتاه كردند تا سرماي زمستان و دوري راه 

گامهايمان را سست نكند و قدم

چگونه. نلرزاند

؟ بياييد دست در دست هم دهيم، با خود و !بود

همكالسي هايمان و معلمانمان پيمان ببنديم تا 

بر كوشش در حفظ و نگهداري از  عالوه

مدرسه مان در مسير تعليم و تربيت قدمهايي 

محكم و استوار برداريم و تا رسيدن به قله هاي 

معرفت و دانش از پاي ننشينيم

گوشه اي از زحمات اين پدر مهربان را جبران 

را به آرزوي ديرينه اش كه همانا  اوكنيم و 

سعادت و سربلندي هم

ايران است برسانيم
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او پدري مهربان است، حـاج سيد حسين را 

مي گويم

پدري كرده است

فرزندان اين آب و خاك است و   همه ي بچه ها 

را همچون فرزندان خود

حسين نوائي، نيك انديش بزرگ شهر ما آينده ي 

علمي و اخالقي ما برايش خيلي اهميت دارد

سازنده ي محل تحصيل ما، همان مدرسه اي كه 

با نام نيكويش مزين شده است، راه را براي ما 

كوتاه كردند تا سرماي زمستان و دوري راه 

گامهايمان را سست نكند و قدم

نلرزاند

بود

همكالسي هايمان و معلمانمان پيمان ببنديم تا 

عالوه

مدرسه مان در مسير تعليم و تربيت قدمهايي 

محكم و استوار برداريم و تا رسيدن به قله هاي 

معرفت و دانش از پاي ننشينيم

گوشه اي از زحمات اين پدر مهربان را جبران 

كنيم و 

سعادت و سربلندي هم

ايران است برسانيم
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  به نام آنكه گُل را رنگ و بو داد

  

  به گل بخشيد حسن و دلستاني

  به بلبل داد عشق و نغمه خواني

  به شمع مرده جانِ افروختن داد

  

  دور

  

  

  يكي آيينه ي شب شد، يكي روز

  زمين و آسمان با يك اشاره

  شد آن پر از گُل، اين پر از ستاره

�
���  �����   
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به نام آنكه گُل را رنگ و بو داد

  ز شبنم الله ها را آبرو داد

به گل بخشيد حسن و دلستاني

به بلبل داد عشق و نغمه خواني

به شمع مرده جانِ افروختن داد

  به پروانه جوازِ سوختن داد

دورسپهري آفريد از دور تا 

  ستاره در ستاره نور در نور

  مه رخشان، مهر عالَم افروز

يكي آيينه ي شب شد، يكي روز

زمين و آسمان با يك اشاره

شد آن پر از گُل، اين پر از ستاره

  استاد مظاهري

 ������ ��	
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به نام آنكه گُل را رنگ و بو داد

ز شبنم الله ها را آبرو داد

به گل بخشيد حسن و دلستاني

به بلبل داد عشق و نغمه خواني

به شمع مرده جانِ افروختن داد

به پروانه جوازِ سوختن داد

سپهري آفريد از دور تا 

ستاره در ستاره نور در نور

مه رخشان، مهر عالَم افروز

يكي آيينه ي شب شد، يكي روز

زمين و آسمان با يك اشاره

شد آن پر از گُل، اين پر از ستاره

استاد مظاهري
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به نام آنكه گُل را رنگ و بو داد

ز شبنم الله ها را آبرو داد

به گل بخشيد حسن و دلستاني

به بلبل داد عشق و نغمه خواني

به شمع مرده جانِ افروختن داد

به پروانه جوازِ سوختن داد

سپهري آفريد از دور تا 

ستاره در ستاره نور در نور

مه رخشان، مهر عالَم افروز

يكي آيينه ي شب شد، يكي روز

زمين و آسمان با يك اشاره

شد آن پر از گُل، اين پر از ستاره

 ������ ��	
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 دروغگو دشمن خداست

  چه كسي مايل است هفتاد هزار ملك او را نفرين كنند؟ 

يكي از گناهاني كه در قرآن، روايات و اخبار به دست 
به كبيره بودنش تصريح ) عليه السالم(آمده از معصومين 

  . است» دروغ«شده 

اين جمله يكي از آن جمالتي . دروغگو دشمن خداست
است كه اغلب ما از كوچكي آن را مي شنويم و به زشتي 

داستان چوپاني كه براي خوشگذراني . كار آن پي مي بريم
دروغ مي گويد و سرانجام به عاقبتي بد گرفتار مي آيد، 
يكي از آن داستان هايي است كه تمام مردم ايران آن را 

  ؛ اما آيا واقعا آن را درك كرده اند؟ شنيده اند

تمام «روايت است كه ) عليه السالم(از امام حسن عسگري   
بدي ها در حجره اي قفل شده است و كليد گشودن آن 

  » دروغ است

) صلي اهللا عليه و آله(يا در جايي ديگر از حضرت پيامبر  
  روايت است كه 

مومن هرگاه بدون عذر دروغي بگويد، هفتاد «

زار ملك او را لعنت مي كنند و بوي گندي از ه

  » قلبش بيرون مي آيد كه تا به عرش مي رسد

و شكي نيست كه گناهي كه عقوبتش به اين حد باشد از   
  . است) گناهان كبيره(كبائر 

  : قرآن مجيد و دروغ     

  : مي فرمايد 117خداوند در سوره نحل آيه 

ساني كه ايمان جز اين نيست كه مي بافند دروغ را، ك«
يعني » نياورده اند و تصديق نكرده اند نشانه هاي خداوند را

  » . به آيات خدا ايمان ندارد  دروغگو

  

  : يا در سوره زمر مي فرمايد  

به درستي كه خداوند راهنمايي و لطف نمي فرمايد درباره «
كسي كه دروغگو و بسيار ناسپاس نسبت به منعم حقيقي 

  » است

ر بزرگي گناه دروغ، شدت عقوبت، مفاسد آيات وارده د 
و زيان هاي پيامدش فراوان است كه به اختصار به ذكر آنها 

  . مي پردازيم

   .)دروغ و دروغگو فاسق است(دروغ، فسق است  -1

آيه / دروغ، قول زور است چنانچه در قرآن سوره حج -2
   .بپرهيزيد) دروغ(آمده كه ازبت پرستي و قول زور  31

   .ايمان ندارددروغگو  -3

است كه دروغ ) عليه السالم(از حضرت امام باقر  -4
   .تمامش اثم و گناه است

   .دروغگو مورد خشم و لعنت خداست -5

) صلي اهللا عليه و آله(پيامبر . (دروغگو روسياه است -6
از دروغ بپرهيزيد زيرا كه روي دروغگو سياه : فرموند
   .)است

طه دروغ، بوي دهانش دروغگو به واس. بوي گند دروغ -7
  . در قيامت گنديده است
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 پنجهاي معروفپنجهاي معروفپنجهاي معروفپنجهاي معروف

 پنج سرشناس بدون تحصيالت دانشگاهيپنج سرشناس بدون تحصيالت دانشگاهيپنج سرشناس بدون تحصيالت دانشگاهيپنج سرشناس بدون تحصيالت دانشگاهي

 )نويسنده آمريكايي( ارنست همينگوي  -1

رئيس جمهور سابق اياالت (آبراهام لينكلن  -2

 )متحده

 )آمريكايي ردرميليا(راكفلر  -3

  )نويسنده بريتانيايي(ويرجينيا ولف  -4

 )نمايش نامه نويس بريتانيايي(شاو برنارد  -5

  پنج چپ دست معروف جهانپنج چپ دست معروف جهانپنج چپ دست معروف جهانپنج چپ دست معروف جهان

  )آمريكايي –انگليسي  كمدين(چارلي چاپلين  -1

  )آهنگساز آلماني ( باخ  -2

نقاش و مخترع (لئوناردو داوينچي  -3

  )ايتاليايي

  )نقاش ايتاليايي(ميكل آنژ  -4

  )بازيگر آمريكايي(كيم نوداك  -5

  زياد بودزياد بودزياد بودزياد بود    پنج پادشاهي كه عمر حكومتشانپنج پادشاهي كه عمر حكومتشانپنج پادشاهي كه عمر حكومتشانپنج پادشاهي كه عمر حكومتشان

  سال 72) پادشاه فرانسه(لويي پانزدهم  -1

  سال 64) ملكه انگلستان(ويكتوريا  -2

  سال 60) پادشاه فرانسه(جرج دوم  -3

  سال 59) پادشاه فرانسه(لويي شانزدهم  -4

  سال 56) پادشاه انگلستان(هنري سوم  -5

  

        

        

        پنج فضانوردي كه جزو اولين ها بودندپنج فضانوردي كه جزو اولين ها بودندپنج فضانوردي كه جزو اولين ها بودندپنج فضانوردي كه جزو اولين ها بودند

  ) شوروي(يوري گاگارين  -1

  )آمريكايي(لي يي شپارد  -2

  )آمريكايي(ويرجين گريسام  -3

  )شوروي(تيتوف  -4

  )امريكايي( گلن -5

  

  پنج مجرد معروف جهانپنج مجرد معروف جهانپنج مجرد معروف جهانپنج مجرد معروف جهان

  )قديس فرانسوي(ژاندارك  -1

  )اقتصاددان انگليسي( آدام اسميت  -2

  )نويسنده و فيلسوف فرانسوي(ولتر  -3

  )آهنگساز لهستاني(شوپن  -4

  )آلمانيآهنگساز (بتهوون  -5

  

 جمله برگزيده 

خوبي   شود تا كارها را به وظيفه باعث مي

ها  كند تا آن كمك مي انجام دهي، اما عشق

  .را زيبا انجام دهي
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  :اولل اسو

. فرض كنيد در يك مسابقه دوي سرعت شركت كرده ايد
 دوم سبقت مي گيريد حاال نفر چندم هستيد؟ شما از نفر

 :مل دواسو

 توي همون مسابقه از نفر آخر سبقت بگيريد، نفراگر شما 

  چندم خواهيد شد؟

  :مل سواسو
  پدر ماري، پنج تا دختر داره

1-Nana    2- Nene  3- Nini   4- Nono  

  چيه؟ اسم پنجمي

  7  در صفحه  هوش التاسوجواب 
  

 رداي پدر علم جهانرداي پدر علم جهانرداي پدر علم جهانرداي پدر علم جهان

      ما آنرا  يك نمونه ديگر از ارزشهاي ايراني كه خود
البد تا به حال شما . شناسيم رداي فارغ التحصيلي است نمي

    يك دانشجو در دانشگاههاي خارج  هم ديده ايد وقتي
 مي خواهد مدرك دكتراي خود را بگيرد، يك لباس بلند

مشكي به تن او مي كنند و يك كاله چهارگوش كه از 
         سر او  يك گوشه آن يك منگوله آويزان است بر

. بعد او لوح فارغ التحصيلي را مي خواند مي گذارند و
شود كه اين لباس و كاله  هنگامي كه از ما سوال مي

چيست؟ پاسخ مي دهيم اين لباس شيطونك است كه اينها 
اما هنگامي كه از يك اروپايي يا ژاپني و ! كنند تنشان مي

چيست كه شما تن  يا حتي آمريكايي سوال شود اين لباس

آوي «مي كنيد؟ مي گويند ما به احترام فارغ التحصيالنتان 
پدر علم جهان اين لباس را به صورت ) سينا پور(» سنت

كه همان  «آوي سنت«آنها به احترام . نمادين مي پوشيم
ي ماست كه لباس بلند رداگونه مي پوشيده، اين »ابن سينا«

آن كاله هم نشانه . دانشمندان خود مي كنند لباس را تن
آن نمادي  و منگوله) مي فانتزي شدهك(همان دستار است 

از گوشه دستار خراساني كه ما ايراني ها در قديم از گوشه 
در اروپا . كرديم و به دوش مي انداختيم دستار آويزان مي

را  و آمريكا عالمت يك آدم برجسته و دانش آموخته
        لباس و كاله ابن سينا مي گذارند، ولي ما خودمان 

 شود؟ ان ميباورت. نمي دانيم

����� ���  

خود بخواهيد كه در  سياز معلم فاردانش آموزان عزيز 

مورد هر يك از ضرب المثل هاي زير برايتان 

  .توضيح دهد


	� ������آ -� � �. 

- ��� ���� �
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- ������� ���� �� � ��. 

- �	��� ��
 � ��. 

-  �!� �	
� "#� $%�& ��. 
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- ���(- $.�) �% �,��) ��+� /� � ��. 
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- ���>�) �� # 7�? 2 0�� �% ���. 

- �� �?�  
 $�% ��% 2$�,) �. 

- �)��) @�) 7!�� 2��)�A) ��? B��. 

- �,��) ��-#� � ��% 2���&  
� B��. 

  برگ سبزي از دفتر گلستان

 يفالن نعمت: گفت يكس. پيش آمد يرا ضرورت يدرويش

دارد به قياس، اگر بر حاجت تو واقف گردد همانا كه در 

: فتگ. من او را ندارم : گفت. آن توقف روا ندارد يقضا

دستش گرفت تا به منزل آن شخص . كنم يمنت رهبر

برگشت و . را ديد لب فروهشته و تند نشسته ييك. درآورد

او را  يعطا: ؟ گفتيچه كرد: گفتش يكس. سخن نگفت

  .به لقايش بخشيدم

  حاجت به نزد ترشروى مبر

  از خوى بدش فرسوده گردى كه

  گويى غم دل با كسى گوى اگر

  از رويش به نقد آسوده گردى كه

 ....آيا مي دانيد كه 

  !ميليون مرتبه پلك مي زند 10انسان ساالنه بيش از ) 1

  !مرتبه بزرگتر از زمين است 330330خورشيد ) 2

هاي پا  هاي انگشتان دست، تقريبا چهار برابر ناخن ناخن) 3

  !كنند رشد مي

بيشتر از تمام حروف انگليسي، در كلمات بكار  Eحرف ) 4

  !كمترين كاربرد را دارد Qرود در حاليكه حرف  مي

خوردن يك عدد سيب اول صبح، بيشتر از يك فنجان ) 5

  ! شود قهوه باعث دور شدن خواب آلودگي مي

ها هنگام خواب يك چشمشان  ها هم مانند گرگ دلفين) 6

  !گذارند را باز مي

ني كه هنگام عطسه از دهان شما خارج سرعت آب دها) 7

  !كيلومتر بر ساعت است 120ميشود، حدود 

كشد تا نور خورشيد به زمين  ثانيه طول مي 17دقيقه و  8) 8

  !برسد

جويدن آدامس هنگام پوست كندن پياز، مانع از ) 9

  !شود ريزي مي اشك

  !هاي بدن، در پاي انسان قرار دارد چهارم استخوان يك) 10
  

  برگزيدهجمله 

خواهد روزي پريدن بيĤموزد، نخست  آنكه مي

بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و باالرفتن را  مي

   .كنند پرواز را با پرواز آغاز نمي. ياد بگيرد

  )هفردريش ويلهلم نيچ(                
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  پاسخ تست هوش

  :سوال اول

 !اگر پاسخ داديد كه نفر اول هستيد، كامالً در اشتباه هستيد
شما از نفر دوم سبقت بگيريد، جاي او را مي گيريد و  اگر

  بود نفر دوم خواهيد

  

  :سوال دوم

اگر جواب شما اين باشه كه شما يكي مانده به آخر هستيد، 
بگيد ببينم شما چه طور مي تونيد از نفر . اشتباهيد باز هم در

آخر عقب تر باشيد،  اگر شما از نفر(آخر سبقت بگيريد؟ 
 ر آخر هستيد و از خودتون مي خواهيد سبقتخوب شما نف

  بگيريد؟

  

  :سوال سوم

  .بخونيد ال راسو ريك بار ديگ. ستااسم دختر پنجم ماري 

  

  ترين هاي جهان

�  (���� �����  

اين . مرتفع ترين پايتخت جهان شهر الپاز، در بوليوي است
  .هزار پا از سطح دريا ارتفاع دارد 12شهر 

 

   ( !�"# ����"
$%&	'(  

بلندترين صداي جهان صداي گردش زمين به دور خودش 
 اًمي باشد و آنقدر شديد است كه اگر ما بشنويم فور

  .خواهيم مرد
   
)  ( ���� 	*��  + 	'�	�,-	. ���� "
$%  

ساختمان هاي شهر نيويورك در كشور آمريكا، بزرگ 
  .ترين و بهترين ساختمان هاي جهان معرفي شدند

  

/  (����"
$%  �012	%  

بلندترين بادگير در ايران در شهرستان ابركوه در استان يزد 
اين باد گير زيبا به صورت يك بادگير بزرگ در  .قرار دارد
اين  .كوچكتر برروي آن مي باشد يك بادگير پايين و

و مربوط به عصرقاجار مي  بادگير در خانه آقازاده قرار دارد
  .باشد
  

3  ( ����"
$% 4	0. 5	67��(  
 "10001روزن كرانزك "تني مارك  810راثقال ج

قدرت باالبري . بلندترين جراثقال سيار در جهان است
تن و طول بازوي متحرك آن  984آن ) حداكثر وزن بار(

  .متر است 202
  

8  (�	
9 ����"
$%  

براي مسابقات طناب كشي كه در جشنواره ساالنه ناهاسيتي 
برگزار شد، طنابي به  1995در اكتبر ) در اوكيناواي ژاپن(

متر از الياف گياه برنج تهيه  1/54متر و قطر  172طول 
  .تن بود 26/73وزن اين طناب عظيم الجثه . گرديد

  

:  (;�	% &	�,-	. ����"
$%  

 First Bank(طبقه فرست بنك تاور  72ساختمان 

Tower ( بانك مونترال در شهر تورنتو در كانادا با

رين ساختمان بانك در جهان متر ارتفاع، بلندت 284/98

  .است

  

<  (��� ����"
$%  
به  1897بلندترين شمع جهان در نمايشگاه استكهلم در سال 

 2/59متر و قطرش  24/38نمايش گذاشته شد كه ارتفاعش 

  .متر بود
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  با معلمانتان بيشتر آشنا شويد

  رشته  مدرك  نام و نام خانوادگي  

  زبان  ليسانس  محمد داوري  1
  حرفه و فن  ليسانس  رمضانيانمظاهر   2
  ادبيات  ليسانس  حسين فتاحي  3
  علوم اجتماعي  ليسانس  حسن احمدي  4
  هنر  فوق ديپلم  اهللا دادي... روح ا  5

  ادبيات   فوق ديپلم  محمود اعتدالي  6
  ادبيات  ليسانس  سيد محمد حسيني  7
  تربيت بدني  ليسانس  سيد عباس حسيني  8
  اجتماعيعلوم   فوق ديپلم  سعيد جعفري  9
  قرآن  فوق ديپلم  عبدالرسول داوري  10
  زبان  ليسانس  عليرضا داوري  11
  ادبيات  ليسانس  عباسعلي داوري  12
  تربيت بدني  ليسانس  داوري... قدرت ا  13
  رياضي  ليسانس  مصطفي رنجكش  14
  رياضي  ليسانس  سيد مرتضي رضوي  15
  علوم تجربي  فوق ديپلم  رحمتياصغر   16
  ادبيات  ليسانس  قيصر رستگار  17
  فيزيك  ليسانس  سماوياحمدرضا   18
  حرفه و فن  ليسانس  صفاييمجيد   19
  علوم اجتماعي  ليسانس  محمد محقق  20
  عربي -ديني   ليسانس  اصغر معيني  21

  علوم تجربي  ليسانس  بهمن يوسفي  22
  علوم تجربي  فوق ديپلم  نوري زادهكوروش   23
  

  

 برترين هاي اخالق مدرسه نوائي

  

�  

  علي داوري

  1سوم 

  
  

   

  سيد محمد حسيني

  1دوم 

  

  
  

  

)  

  سجاد طاهري

  1اول 

  

  
  

  

/  

  محمد داوري

  2اول 

  

  
  

  

3  

  مهدي داوري

  2دوم 

  

  
  

  

8  

  

  

  عباس دري

  1دوم 
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اخبار 
  آموزشگاه

اولين جلسه ي انجمن اولياء و مربيان در روز 

در دو نوبت در سالن  15/7/86يكشنبه مورخ 

آموزشگاه برگزار شد و پيرامون اجتماعات 

  .موارد زير بحث و تبادل نظر صورت گرفت

نظارت و كنترل بر رفت و آمد دانش  -1

 7:45مراسم صبحگاه رأس ساعت (آموزان 

    دقيقه شروع مي شود بنابراين دانش آموزان 

مي بايست چند دقيقه قبل از آن در مدرسه حضور 

شود زده مي  1زنگ منزل هم رأس ساعت . يابند

كه انتظار ميرود دانش آموزان حداكثر يك بعد در 

 .)منزل حضور يابند

نظارت و كنترل نظافت و بهداشت فردي  -2

دانش آموزان مي بايست مرتب و پاكيزه در (

مدرسه حضور يابند و از پوشيدن لباسهاي كثيف و 

موي سر آنها مي بايست . نامرتب پرهيز كنند

ر مدرسه اجتناب كوتاه باشد و از حضور با دمپايي د

 .)كنند

نظارت و كنترل بر انجام تكاليف روزانه  -3

هر دانش آموز مي بايست در روز حدود سه (

ساعت از وقت خود را به انجام تكاليف و مرور 

بنابراين اولياء مي بايست در اين . دروس بپردازد

 .)مورد نظارت دقيق داشته باشند

پيرامون اهميت انجمن اولياء و مربيان   -4

شد و از داوطلبين عضويت در  صحبت

  .اين انجمن ثبت نام بعمل آمد

انتخابات انجمن اولياء و مربيان در روز سه 

انجام شد كه  12صبح لغايت  8شنبه از ساعت 

اعضاء انجمن اولياء و پس از شمارش آراء 

  .مربيان بشرح زير انتخاب شدند

1  

  

  

  

  شيخ مهدي

  داوري

  

  

115  

  
2  

  

  

  

  حاج اكبر

  طغياني

  

  

100  

  
3  

  

  

  

  علي

  طاهري

  

  

83  

  
4  

  

  

  

  محمد

  طاهري

  

  

64  

  
5  

  

  

  

  علي

  داوري

  

  

57  

  
  

 


