
 

 

 88آذرماه  18ماهنامه نوائی شماره 

 مدرسه راهنمایی حاج سید حسین نوائی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 

 باسمه تعالی

 بود                    ینبرتر    یقکز  خال   یمبرپ

 بود   ینکه  حج  آخر   یبدانست 

                    یدندم رس ُخ   یردر  خاك  غد   چو

   یدندبکردند  صبر  تا مردم  رس

 را   جمع    کردند                    یانحاج   تمام

 مع کردند  س  یحشفص يسخن ها

 سر کرد                   يباال  یدست  عل  سپس

 کرد و  گفتارش اثر کرد   یتوص

                  یماو يهر کس را که  من موال که

   یمموالش گو یز  بعد  خود  عل

 هم    برادر                     یمباشد   برا   وصی

 بهر   شما   موال و رهبر    یول

 طاعت    نمودند                     یگفتار   نب   ز

 نمـودند     یعتتمام   حاضران   ب

                   یابرفت   از   دار   دن  یغمبرپ  چو

  یادل   موال   شکست  از کار دن

 خود را  شکستند                  یعتو  ب      ض مان

 ز قدرت  دست  او کامل   ببستند   

 دست  او  حکومت   را   گرفتند                   ز

 ماجرا  اندر شگفتند    ینهمه   ز

 داشت                 تییبکز علم و حکمت ه علی

  ؟داشت یمتیبه نزدش ق ی      خالفت ک 

                  یستن  یمتیرا به  نزدش ق  خالفت

  یستن يبه قدر لنگه کفش کهنه ا

 بود                   ین                  هم   و  غم ش  بهر  د  تمام

  ؟بود ینچن  ی                  که  دستورات قرآن ک 

 حمیدرضا فاطمی: شعر از

 والیبال و مقام سوم فوتسال توسطکسب مقام دوم 

شهرستان سطح در این آموزشگاه   آموزان ورزشکار دانش

و دبیران  عزیز  آموزان تمامی دانشاین عزیزان و برخوار را به 

 . گوییم تبریک می گرامی

 گرامیوالدین 

 12/10/88که از تاریخ در زمان برگزاري امتحانات نوبت اول 

طبق برنامه فرزند شما انجام خواهد شد  24/10/88لغایت 

امتحانات فقط در زمان برگزاري امتحانات در مدرسه حضور 

                                  هاي درسی در این ای ام تعطیل خواهند  خواهد داشت  و کالس

بنابراین خواهشمند است با نظارت مستمر و کمک به امور . بود

  .ي را در امتحانات تضمین نماییدو درسی فرزندتان موفقیت

 آموزش و پرورش مدیریت کارپردازي مسئول محترمجناب آقاي داوري 

پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده درگذشت نابهنگام 

براي شما صبر و براي آن مرحوم آمرزش الهی مسألت 

 . نماییم می



 
 اخبار آموزشگاه

 دانش آموزان بسیجی فعال اري و حضور ــهمک 2/9/88

آموزشگاه در همایش بسیج ، والیت و بصیرت در تاالر 

 دولت آباد شهرداري

  آبان اهداء جوایز به برندگان سواالت مجله رشد 3/9/88

) 1(حسین احمدي دوم   –) 1(آقایان محمدعلی شریفی سوم 

 )2(داوري مجتبی دوم  علیرضاو 

 اه در مقابل مدرسه ـپیروزي تیم فوتسال آموزشگ 4/9/88

 آباد محسن راهنمایی شهید بهشتی

 آموزان  می بین دانشـــــــعل  مسابقه  برگزاري - 5/9/88

شکست تیم فوتسال آموزشگاه در مقابل آموزشگاه  –

 واداالئمه حبیب آبادج

 مقابل آموزشگاهپیروزي تیم فوتسال آموزشگاه  8/9/88

 رخوارــشهرستان ب سوم فوتسالسعادت کمشچه و کسب مقام 

 وراي انجمن اولیاء و مربیان ــــبرگزاري جلسه ش 12/9/88

 پیرامون مسائل جاري آموزشگاه

 شکست تیم والیبال آموزشگاه در مقابل سعادت 21/9/88

 وزه مردم ــــاز م آموزان پایه اول دانش بازدید - 22/9/88

 شناسی فرهنگسراي ادیب برومند گز  

 مدرسمدرسه شهید تیم والیبال در مقابل  پیروزي -

 برد تیم والیبال آموزشگاه در مقابل شهید رجایی 23/9/88

 برگزاري جلسه آموزش خانواده پیرامون مواد  - 24/9/88

  مخدر  توسط دکتر پورآقا کوچک

 تیم والیبال آموزشگاه در مقابل رودکی يپیروز –

 ادیبپیروزي تیم والیبال آموزشگاه مقابل  25/9/88

 ران پیرامون امتحاناتـــــبرگزاري شوراي دبی - 9/88/ 26

 شکست تیم والیبال مدرسه مقابل سعادت و کسب مقام دوم -

 شهرستان برخوار

 

 آموز عزیز دانیال فتاحی دانش

درگذشت مادربزرگتان را به شما و خـانواده محترمتـان تسـلیت    

 .گفته، براي آن مرحومه غفران الهی مسألت می نماییم

 )عید والیت( م                    ُبه مناسبت عید غدیر خ 

کـه آب   یابـان در ب یاسـت؛ گـودال   یرآبگ يبه معنا یردرلغتغد

اسـالم،   یايراه دو شهر بزرگ دن یاندر م. یدباران در آن گرد آ

کـه در زمـان رسـول    »       ج حفـه «است به نـام   یمحل ینه،ه و مد  ّمک 

گـذار در آنجـا    حج یان، کاروان آله و  علیه  اهللا یاسالم صل یگرام

 یـن در ا. رفتنـد  یمـ  خـود  یـار و بـه طـرف د   شدند یاز هم جدا م

ـ به خ    یرغد ینا يعلت نام گذار. دارد يخم جا یرمحل، غد م،     ُ

 ی             ُـ ِ                          آنجا به شکل خ م  رنگـرزان بـوده و برخـ      یرآن است که آبگ

 یـن رنـگ کـرده خـود را در ا    يهـا  گـاه جامـه   یی،صحرا یلقبا

 .اند شسته یم یرآبگ

 خم یرواقعه غد خالصه

بـه حـج    آلـه  و  علیـه   اهللا یسال دهم هجرت، رسول خـدا صـل   در

به هنگام بازگشت از . رفت و احکام آن را به مردم آموزش داد

خم، به امر خدا مردمـان   یر                             ه، در استراحتگاه ج حفه و در غد  ّمک 

ـ الس    یـه عل ی، امـام علـ  بزرگ را گرد آورد و در آن مجمع    را  الم

 يهر کس من مـوال «: ودخود به آنان شناساند و فرم ینیبه جانش

ها  سال السالم یهعل یعل ینیالبته جانش. »اوست يموال یعل یم،او

در  یه و در جمع خاندان هاشم انجام گرفته بود، ول     ّدر مک  یشپ

 .یدبه اطالع عموم رس یر،غد

م عمامــه خــود را، کــه  ُــخ    یردر غــد آلــه و  علیــه  اهللا یصــل پیـامبر 

 یرالمـؤمنین نام داشت، به عنوان تـاج افتخـار بـر سـر ام    » سحاب«

عمامـه را بـر دوش آن حضـرت     يو انتها قرار دادند السالم یهعل

 .»عمامه تاج عرب است«و فرمودند  یختندآو

پس از گذشت دو ماه از واقعه غدیر خـم پیـامبر گرامـی اسـالم     

سرگرم مراسم ) ع(هنگامی که حضرت علی رحلت فرمودند و 

 اي از بزرگان عـرب گـرد هـم آمدنـد و     غسل پیغمبر بودند عده

 پیــامبر گرامــی بــراي آن حضــرت جانشــینی               بــرخالف وصــی ت 

 .و واقعه غدیر را به فراموشی سپردندانتخاب کردند 



 
 مطالعه صحیح هاي روش

 آموزشگاه خوشبخت دبیر دینی و قرآنبه کوشش جناب آقاي 

آنچـه نوشـته   »      ُ       َّ   َ  ـ   َـ َّ      ما ح ف ظ  فـر  و  مـا ک ت ب  ق ر       « ):ص(... قال رسول ا

شود بـاقی خواهـد مانـد و آنچـه حفـظ شـود از دسـت خواهـد         

 .رفت

شخصی از حضرت سوال کرد چگونه علم و دانش را نزد خود 

نگهداریم؟ حضرت فرمودنـد بوسـیله نوشـتن کـه ایـن روش از      

 .کند و دانش نگهداري میعلم 

ي صـحیح را بـراي شـما     در این نوشته سعی داریم روش مطالعه

ي کتـب درسـی یـا هـر کتـاب       عزیزان بیـان کنـیم تـا از مطالعـه    

دیگري لذت ببرید و در امر یادگیري موفقیت بیشـتري بدسـت   

 .آورید

سعی کنید در یـک کتـاب بـه نکـات اصـلی بپردازیـد و بـه         -1

. نکــات یــک کتـــاب بــه صــورت یکســـان اهمیــت ندهیـــد     

یـک  : گویـد  یکی از دانشمندان معروف هلندي می» اراسموس«

ي خوب و قوي باید مثل طور ماهیگیري باشـد کـه تمـام     حافظه

هاي ریز را رهـا   هاي درشت را در خود نگه داشته و ماهی ماهی

 . سازد

گیـرد ولـی بـه     مطالب را یـاد مـی   ،خواننده به هنگام مطالعه  -2

این مشکل بـه  . کند شده را فراموش می سرعت مطالب یادگرفته

بـراي از  . باشـد  خوانی و توجه نداشتن به مفهـوم مـی   علت کلمه

بین رفتن این مشکل باید به نکـات مهـم و اصـلی توجـه داشـته      

مطالب مهـم  . ه باشیمروي مطالب اصلی مرور ذهنی داشت. باشیم

ي کتاب بـه صـورت خالصـه بنویسـیم تـا در       را در کنار صفحه

 .ذهن باقی بماند

بـراي  . شـویم  پرتی مـی  گاهی در هنگام مطالعه دچار حواس -3

ـ   پرتی باید در حین مطالعـه فع     از بین بردن حواس                             ال باشـیم و در

ال کنـیم و  ؤهنگام مطالعـه در مـورد مفهـوم مطالـب از خـود سـ      

. نوشته شده در آن کتاب را در ذهن خـود تجسـم کنـیم   مفاهیم 

ي وضـو خودمـان را در    بعنوان مثال براي یادگیري هفت مرحله

گیـریم و مراحـل را بـه     ذهن تصور کنـیم کـه داریـم وضـو مـی     

تا این هفت مرحله بـه صـورت   . دهیم ترتیب و درست انجام می

 .دقیق در ذهنمان بماند

ــ   -4 ــد دور از ســرو ص ــه بای ــال و جــاي مطالع دا و جــار و جنج

تـر باشـد    محـل مطالعـه هـر چـه سـاده     . پرتی باشد عوامل حواس

 .تر است مناسب

میزان نور ومحل تابیدن و دماي هـواي اتـاق و بهداشـت آن     -5

 . باید مورد توجه قرار گیرد

شود باید ارتفاع میـز   اگر از صندلی و میز مطالعه استفاده می -6

شـود و         ً                 کـه فعـال  رعایـت مـی    اي  انـدازه . و صندلی مناسب باشد

 75سـانتیمتر بـراي صـندلی و     45مورد نظر قرار گرفتـه ارتفـاع   

 .سانتیمتر براي میز است

 .سانتیمتیر کمتر نباشد 30ي چشم تا سطح نوشته از  فاصله -7

تــوان بطــور ذهنــی  بــراي یــادآوري آنچــه مطالعــه شــده مــی -8

. کـرد  نکات مهـم را تکـرار یـا یادداشـت    . مطالب را مرور نمود

زیر نکات مهم خط کشید و در مورد قسمت هـایی کـه خـوب    

 .درك نشده عالمت سوال گذاشت تا پیگیري گردد

اي نباید ارزش قرائت با سکوت را از یـاد   هیچ مطالعه کننده -9

ســرعت مطالعــه بــدون صــدا بیشــتر از ســرعت مطالعــه بــا . ببــرد

در کـودکی و سـالهاي اول دبسـتان بخـاطر     . صداي بلنـد اسـت  

سب مهارت در تلفظ مطالعه بـا صـداي بلنـد مـی توانـد مفیـد       ک

 .باشد

ي شما در ارتباط با امتحان اسـت سـعی نماییـد     اگر مطالعه -10

میلـی زودتـر بـه سـراغتان     پشت سرهم نباشد زیرا خستگی و بی
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 .دقیقه استراحت نمایید 15تا  10از هر ساعت مطالعه حدود مفید است بعد . آید می

 ي کاردانی تربیت معلم آیین نگارش دوره  -2    فن درمان فراموشی و تقویت حافظه -1 :منابع

 88ماه  دي –نوائی  آموزشگاه برنامه امتحانی نوبت اول

 سومپایه  روز تاریخ ردیف

10 – 8:30 

 پایه دوم

11:30 - 10 

 اولپایه 

13 – 11:30 

 توصیه هایی براي والدین گرامی

 :والدین گرامی در هنگام برگزاري امتحانات

و دعوت نمـودن میهمـان    یتا حد امکان از رفتن به میهمان -1

 . به منزل خود، پرهیز کنید

از فرزندان خود بخواهید که فرصت بیشتري را بـه مطالعـه    -2

اختصاص داده و از آنها در انجـام امـور منـزل کمتـر اسـتفاده      

 .کنید

آنها را وادار کنید که شب ها زودتر به رختخـواب برونـد    -3

 .  و صبح زود از خواب بیدار شوند

 .ا بخواهید صبحانه کافی و مقوي میل نماینداز آنه -4

 يآرام و دور از هـر گونـه صـدا و مزاحمـت بــرا     یمحیطـ  -5

 .مطالعه فرزند خود ایجاد کنید

مورد در محیط خانـه کـه موجـب بـرهم      یب ياز بحث ها -6

  .دوري کنید شود یزدن آرامش فرزندتان م

اعتماد بـه نفـس را    يبه فرزند خود کمک کنید تا روحیه  -7

 .در خود تقویت کند

 ریاضی ریاضی ریاضی شنبه 12/10/88 1

 قرآن قرآن قرآن یک شنبه 13/10/88 2

 علوم علوم علوم دوشنبه 14/10/88 3

 اجتماعی اجتماعی اجتماعی سه شنبه 15/10/88 4

 حرفه و فن حرفه و فن حرفه و فن چهار شنبه 16/10/88 5

 جغرافی جغرافی جغرافی شنبه پنج 17/10/88 6

 تاریخ تاریخ تاریخ شنبه 19/10/88 7

 زبان زبان زبان یک شنبه 20/10/88 8

 امالء و انشاء امالء و انشاء امالء و انشاء دوشنبه 21/10/88 9

 عربی عربی عربی سه شنبه 22/10/88 10

 فارسی فارسی فارسی چهار شنبه 23/10/88 11

 دینی دینی دینی پنجشنبه 24/10/88 12
 

 اول پایهرتبه هاي برتر مسابقه علمی 

حمید داوري مجید  -2) 1(محمدصادق بابامیر علی اول  -1

محمد داوري  -4) 1(احمدرضا جوکار حسین اول  -3) 2(اول 

علی  -6) 1(الرفیعی محمد اول  علی ارفع - 5) 2(حسین اول 

 -8 )1(ابوالفضل محقق حسین اول  -7) 1(جوکار حسین اول 

 )2(محمدرضا ناظمی حسن اول 

 هاي برتر مسابقه علمی پایه دوم رتبه

محمد نیاء حسینی  -2) 2(امید فتاحی غالمرضا دوم  -1

حسین  -4) 2(عارف داوري حسین دوم  -3) 2(قربانعلی دوم 

 -6) 1(حسین حبیبی جواد دوم  -5) 1(احمدي محمود دوم 

عباس رمضانیان علیرضا دوم  -7  )2(رضا داوري مصطفی دوم 

 )1(مرتضی چاکري حبیب دوم  - 8) 2(

 سومهاي برتر مسابقه علمی پایه  رتبه

عباسعلی داوري رضا  -2) 1(محمدعلی شریفی علی سوم  -1

مهدي  محمد -4) 1(فرشاد داوري علیرضا سوم  -3) 1(سوم 

 -6) 2(علی روکا سیاوش سوم  -5) 1(داوري مرتضی سوم 

 )1(حسین داوري اصغر سوم 

) س(حلول ماه محرم، ماه پرپر شدن گلهاي گلستان فاطمه 

 .تسلیت باد) ع(بر شما دوستداران اهل بیت 


