
  

  33گاهنامه نوايي   شماره 

  دبيرستان حاج حسين نوايي

  آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  93فروردين 
  

  تعــــــــاليباسمه

  ينبــــهـــار دلـنش آيــــديبــاز مـــ

  ين    ُ   َ با گ ل ق ر شــوديبــاز بــلـبــل مــ 

  شوديم يق            ُ     صـــحــرا پـ ر شقا بــاز

  شوديروشــن قــلب عـاشق م بــاز

  باد بـهار يــبتســـرد از هــ فــصــل

  او فـرار يرو يـشاز پــ كــنـــدمــي

  آراسته ينبــا هـفت س هــاســفــره

  يراسته ُ    ِ     ِ                  گ ـــل  مـــ هـــر و صــفـــا پ بــا

  ير                   ُ      ســر سفره جـوان و خ رد و پ بــر

  يرو سـ يو مــاهـ يــنـهو آئــ ســبزه

  يــاسـمـنو سـنـبـل در كـنـار  سـيـب

    ِ              ُ َ مـ شك چــون م شك خ ت ن يــدبــ عطر

                        ُ و سنجد، سماق و شمع و گ ل سركه

                              آمــد بـــا دف و ســاز و د ه ل عـــيـــد

  و سال كهنه رفـت يلنــو تـحـو ســال

  دل مــا تـازه شد هم شال و رخت هــم

     ُ    ّ                             مــ قــل ب، قــلب مـــا را شـــاد كــن يــا

      ُ                                    مـــ دب ـــر، خـــانــــه را آبـــاد كـــن يـــا 

      ُ         َ       ُ             مـــ حـــول، ا حســــن  الــحالم نما يـــا

         ُ                    فـــارغ  الـــبـــالــم نـما يـــهــــابـــد از

  يـارا پـاك از ر »يــدجـــاو«دل  ايـــن

  مــنـتــها يقـــادر بـــ يخــــدا، ا  ُ   ك ــن

  يد          : محم د جاوشاعر

  چه روزي است؟ نوروز

 باد و كرد طلوع آن در خورشيد كه است روزي اولين نوروز
. شد خلق زمين درخشندگي روز آن در و گرفت وزيدن آن در

 جودي كوه( »جودي« كوه بر نوح كشتي كه است روزي نوروز

 و مسيحيان و مسلمانان باور پايه بر كه تركيه شرق در است كوهي
 در اكنون هم كوه اين. است توفان از پس نوح كشتي فرود مكان يهوديان

 و گرفت كناره)دارد قرار سوريه و عراق مرز نزديكي در شرناق استان
 شده خارج خود هايخانه از كه افرادي كه است روزي نوروز

 اين در. بازگشتند دنيا به      ًمجددا  رفتند، دنيا از الهي آزمايش به و
 آله، و عليه اهللا صلي اكرم، پيامبر بر جبرئيل كه است نوروز
 حضرت اسالم، پيامبر كه است روز همين در درست و شد نازل
 از را قريش هايبت او تا گذاشت خود شانه بر را (ع) علي
  .شكست درهم را آنها و كشيد پايين الحرامبيت

 مورد در تا داد دستور اصحابش به پيامبر كه است روزي نوروز

 كنند بيعت السالمعليه علي حضرت با مؤمنان واليت و خالفت

 علي وآله عليه اهللا صلي پيامبر كه بود نوروز همين در و

 بيعت آنان از او برايتا  فرستاد جنيان سوي به را السالمعليه

 بر روز اين در ما قائم كه است روزي نوروز باالخره و بگيرد

 از. كندمي آويزان كوفه دانزباله بر را او و شودمي پيروز دجال

 و دانسته واليت جشن را نوروز عيد كه است شايسته روي اين



 امام حضرت بشريت عالم منجي ظهور ياد به آن در پيوسته

  منبع: اينترنت     .باشيم الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان

.  
  

  

  

  

  اخبار آموزشگاه

  خم يرغد يدعبه مناسبت جشن برگزاري   

  يآموزدانش يانتخابات شورابرگزاري   

  موارد جاري آموزشگاهپيرامون  يراندب يشورادومين جلسه  يبرگزار  

  آبان 13حضور در مراسم   

  يآموزان و حركت به سمت امامزاده نرمتوسط دانشسين (ع) حعزاي امام  خوانييهمراسم شب  

  آبادمدرسه در مسجد جامع دولت يدانش آموز يجبس ينحلقه صالح يننماد يلتشك  

  يجهفته بس يرامونپ يدريانح يآقا يسخنران - زلزلهبعد از اقدامات  يرامونپ ياز آتش نشان يطاهر يآقا يسخنران  

  پيرامون موارد جاري از جمله مانور زلزله، همگام با قرآن، طرح مدام و ... يراندب يشوراسومين جلسه  يبرگزار

  يوابسته به دانشگاه صنعت تحقيقاتي ، يشهرك علم ياردو  

  يانو مرب ياءجلسه انجمن اول يبرگزار  

  مدارس شهرستان برخوار ينهندبال آموزشگاه در ب يمت يقهرمان

  مرحله اول طرح مدام يبرگزار

  مدارس شهرستان برخوار ينآموزشگاه در ب يبالوال يمت يقهرمان

  امتحانات يرامونآموزش خانواده پ يبرگزار

  آباددولت يدر تاالر شهردار يونخانواده با حضور دكتر هما يشهما آموزان درحضور اولياي دانش

  امتحانات يرامونپ يراندب يشوراچهارمين جلسه  يبرگزار

  يد 9 يرامونپاز هنرستان بوعلي  يتوكل يآقاهمكار گرامي جناب  يسخنران

  آموزاندانش يمسابقه علممرحله اول  يبرگزار

  آموزيبا همكاري بسيج دانش نسب يانقالب با حضور حجت االسالم نبو يروزيجشن پري ابرگز

  بهمن 22آموزان در راهپيمايي شركت دانش

  هاعطاي گواهينامه نوع دوم و نحوه تكميل فرمابرگزاري پنجمين جلسه شوراي دبيران پيرامون شيوه 

  يانو مرب ياءجلسه انجمن اولبرگزاري 

  شهداي اصفهاناردوي يك روزه گلزار 

  هاي شايع در بين بانوانپيرامون بيماري آموزش خانواده برگزاري –طرح مدام برگزاري مرحله دوم 
  

1/8/92 

5/8/92 

7/8/92 

13/8/92 

21/8/92 

1/9/92 

5/9/92 

6/9/92 

14/9/92 

17/9/92 

18/9/92 

25/9/92 

26/9/92 

27/9/92 

30/9/92 

5/10/92 

9/10/92 

8/11/92 

29/11/92 

4/12/92 

8/12/92 

14/12/92 

22/11/92 

19/11/92 

  امهر چه باشد من نمک پرورده

  امدل به عشق فاطمه خوش کرده

  حاصل استفاطمه بیحج من بی

 فاطمه حالل صدها مشکل است

براى من دوست  يااز دن يز: سه چندفرمودحضرت زهرا (س) 

 و (ص) داشتنى است: تالوت قرآن، نگاه به صورت رسول خدا

 در راه خداوند متعال. يازمندان به ن  كمك انفاق و



  هاي برتر آموزشگاه نوايي در امتحانات نوبت اولرتبه

  2هفتم   1هفتم 

            
  محمدحسین داوری  احمدرضا حاتمی  علیرضا داوری  رضا سعادتی  علی داوری  حسن طاهری

  79/18رتبه دوم  معدل   79/18رتبه دوم  معدل   19رتبه اول  معدل    79/18رتبه سوم  معدل   43/19معدل   رتبه دوم  71/19معدل   رتبه اول
  

  2سوم   1سوم 

            
  دریامیرحسین   شایان زارعی  علی داوری  محمدجواد حیدریان  ربیع رضا حمید  احمدرضا ربیع

  11/19رتبه سوم  معدل   17/19رتبه دوم  معدل    39/19رتبه اول  معدل   89/18رتبه سوم  معدل   28/19معدل   رتبه دوم  44/19معدل   رتبه اول
  

  

  هاي  برتر معارف اسالمي در سطح شهرستان برخواررتبه

  رتبه اول

  صحیفه سجادیه 

  رتبه اول

  اذان 

   رتبه دوم

  مفاهیم

   رتبه سوم

  احکام

  رتبه سوم

  البالغهنهج 

  سوم رتبه

  اذان 

  علی نادری  شایان زارعی  محمدمتین طاهری  حمیدرضا ربیع  محمدصالح داوری  محمد کمالی

              
  

  هاي  برتر مسابقات فرهنگي و هنري در سطح شهرستان برخواررتبه

  رتبه اول

  نقاشی 

  رتبه اول

  کاریمنبت

   اولرتبه 

  کاریکاتور

   دومرتبه 

  خط تحریری

  دومرتبه 

  دستیصنایع 

  دومرتبه 

  گرافیک

  ابوالفضل داوری  رضا فرایسپره  علی داوری  ایمان عاموچی  محمدرضا زارعان  مهدی داوری

            

 

  

  سومرتبه 

  خط تحریری

 محمد رمضانیان

 

  

  سومرتبه 

  طراحی

 محمدبهروز محقق

  :يادآوري

آموزان دانش يدوم مسابقه علم مرحله

برگزار  ينفرورد 27روز چهارشنبه مورخ 

 خواهد شد.

  



  آموزشگاه حاج حسين نوايي 93خرداد   برنامه امتحانات
  

  روز

  

  تاريخ
  پايه سوم

  صبح 8

  پايه هفتم

  صبح 10

  ---   قرآن  30/2/1393  شنبهسه

  ---   حرفه و فن  31/2/1393  چهارشنبه

  رياضي و رسم  رياضي و رسم  3/3/1393  شنبه

  هاي آسمانپيام  جغرافي  5/3/1393  دوشنبه

  مطالعات  علوم تجربي  7/3/1393  چهارشنبه

  ---   تاريخ  10/3/1393  شنبه

  علوم تجربي  انشاي فارسي  11/3/1393  يكشنبه

  قرآن  هاي آسمانپيام  12/3/1393  دوشنبه

  امالي فارسي  امالي فارسي  13/3/1393  شنبهسه

  زبان انگليسي  زبان انگليسي  17/3/1393  شنبه

  عربي  عربي  19/3/1393  دوشنبه

  هنر  آمادگي دفاعي  20/3/1393  شنبهسه

  انشاي فارسي  اجتماعي  21/3/1393  چهارشنبه
  

  
  آموزشگاه هندبال  تيم توسطشهرستان  مقام اول كسب

  
  آموزشگاه  واليبال تيم  توسطشهرستان  مقام اولكسب 

  

  گردنبد پر بركت

ام، لباس مناسبي ندارم، من گرسنه ،اي رسول خدا (ص)«گفت:  روزي پيامبر (ص) در مسجد نشسته بودند. عرب باديه نشيني وارد شد و

اين مرد را به « سپس به بالل فرمودند:» اكنون چيزي ندارم. « ند:دپيامبر (ص) فرمو» پولي هم ندارم و مقروض نيز هستم، كمكم كنيد.

  »خانه دخترم، فاطمه (س) ببر و به دخترم بگو كه پدرت او را فرستاده است.

دختر  يهگردنبند خود را كه هدي در خانه چيزي نداشتند ولي داستان را خدمت حضرت زهرا (س) عرضه داشت. حضرت بالل آمد و

بالل بازگشت و » اين گردنبند را به پدرم بده تا مشكل را حل كنند.«           ّ                                          بن عبدالمط لب بود باز كردند و به بالل دادند و فرمودند: هحمز

عمار » كنم.هر كس اين گردنبند را بخرد، بهشت را براي او تضمين مي« رسول خدا (ص) فرمودند:امانتي را تحويل پيامبر (ص) داد. 

را به خانه خود برد. به او لباس و غذا داد و دو برابر ميزان قرض به او پول داد. سپس عمار غالم خود  دستمرد تهيياسر آن را خريد و 

  »گويي كه هديه است. تو را نيز به آن حضرت بخشيدم.بري و ميخدا (ص) مي اين گردنبند را به خانه رسول« را صدا زد و گفت:

بند را به حضرت فاطمه داد. پيامبر (ص) نيز غالم و گردنغالم نزد پيامبر (ص) رفت. گردنبند را به ايشان داد و جريان را برايشان شرح 

من « ند:د. حضرت فرمونمودو جريان را براي ايشان بيان  غالم نزد حضرت زهرا (س) رفت. گردنبند را به حضرت داد (س) بخشيدند.

  غالم خنديد.» نيز تو را در راه رضاي خدا آزاد كردم.

آورد، چون دربند مرا به شادي ي دختر پيامبر (ص) بركت اين گردنا« حضرت راز خنده غالم را سوال كردند. و غالم پاسخ داد:

اي را آزاد كرد و عاقبت هم به سوي صاحب اي را سوار نمود، بندهقيري را غني نمود، پيادهاي را پوشاند، فاي را سير كرد، برهنهگرسنه

  »خود بازگشت.




