
ه مطيع اوامر رهبر فرزانه شون 

از اينكه اين شماره ديرتر از موعد مقرر در اختيار شما قرار 

  .صداي اردك اكو ندارد وهيچكس هم دليل آنرا نميداند

يك زنبور عسل مجبور است دو ميليون بار روي گلهـا بنشـيند   

شاخ كرگدن اگر چه شبيه استخوان است اما در واقع تـوده اي  

  

  

خرداد برابر با سوم جمادي الثاني مصادف با شهادت دخت مكرم پيـامبر  

شت دائي ارجمند شما را تسليت گفته، براي آن 

ه مطيع اوامر رهبر فرزانه شون 

از اينكه اين شماره ديرتر از موعد مقرر در اختيار شما قرار 

 

  .امكان ندارد بتوانيد با چشم باز عطسه كنيد

صداي اردك اكو ندارد وهيچكس هم دليل آنرا نميداند

يك زنبور عسل مجبور است دو ميليون بار روي گلهـا بنشـيند   

شاخ كرگدن اگر چه شبيه استخوان است اما در واقع تـوده اي  

  .از موهايي است كه محكم در هم تنيده شده است

  .پنج تن بار را به آساني حمل كند

  تله تكس: با تشكر از آقاي حميد ربيع      منبع 

خرداد برابر با سوم جمادي الثاني مصادف با شهادت دخت مكرم پيـامبر  

  همكار گرامي جناب آقاي سرتاج

شت دائي ارجمند شما را تسليت گفته، براي آن 

  1صفحه                                

 تسليت باد  ن

ه مطيع اوامر رهبر فرزانه شون خورده ايران رو نخورند و هموار

از اينكه اين شماره ديرتر از موعد مقرر در اختيار شما قرار 

  .كنيم از شما عذرخواهي مي

 ...آيا ميدانستيد كه 

امكان ندارد بتوانيد با چشم باز عطسه كنيد

  .هاي دريايي مغز ندارند

  .ترسيده است

صداي اردك اكو ندارد وهيچكس هم دليل آنرا نميداند

يك زنبور عسل مجبور است دو ميليون بار روي گلهـا بنشـيند   

  .تا بتواند يك ليوان عسل درست كند

شاخ كرگدن اگر چه شبيه استخوان است اما در واقع تـوده اي  

از موهايي است كه محكم در هم تنيده شده است

پنج تن بار را به آساني حمل كند

  .ي ماده نيش مي زند

با تشكر از آقاي حميد ربيع      منبع 

خرداد برابر با سوم جمادي الثاني مصادف با شهادت دخت مكرم پيـامبر  

 ، ام االئمه بر شما تسليت باد

 هوالباقي

همكار گرامي جناب آقاي سرتاج

شت دائي ارجمند شما را تسليت گفته، براي آن 

  .كنيم

                              

ناگمه رب  )ره(رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني 

خورده ايران رو نخورند و هموار

از اينكه اين شماره ديرتر از موعد مقرر در اختيار شما قرار 

از شما عذرخواهي مي

آيا ميدانستيد كه 

امكان ندارد بتوانيد با چشم باز عطسه كنيد

هاي دريايي مغز ندارند

ترسيده است اديسون از تاريكي مي

صداي اردك اكو ندارد وهيچكس هم دليل آنرا نميداند

يك زنبور عسل مجبور است دو ميليون بار روي گلهـا بنشـيند   

تا بتواند يك ليوان عسل درست كند

شاخ كرگدن اگر چه شبيه استخوان است اما در واقع تـوده اي  

از موهايي است كه محكم در هم تنيده شده است

پنج تن بار را به آساني حمل كنديك فيل قادر است 

ي ماده نيش مي زند

با تشكر از آقاي حميد ربيع      منبع 

خرداد برابر با سوم جمادي الثاني مصادف با شهادت دخت مكرم پيـامبر  

، ام االئمه بر شما تسليت باد

هوالباقي

همكار گرامي جناب آقاي سرتاج

شت دائي ارجمند شما را تسليت گفته، براي آن 

كنيم مرحوم علو درجات آرزو مي

                              1388خرداد 

رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني 

خورده ايران رو نخورند و هموار

  .باشند

از اينكه اين شماره ديرتر از موعد مقرر در اختيار شما قرار 

از شما عذرخواهي مي هگير مي

امكان ندارد بتوانيد با چشم باز عطسه كنيد

هاي دريايي مغز ندارند ستاره

اديسون از تاريكي مي

صداي اردك اكو ندارد وهيچكس هم دليل آنرا نميداند

يك زنبور عسل مجبور است دو ميليون بار روي گلهـا بنشـيند   

تا بتواند يك ليوان عسل درست كند

شاخ كرگدن اگر چه شبيه استخوان است اما در واقع تـوده اي  

از موهايي است كه محكم در هم تنيده شده است

يك فيل قادر است 

ي ماده نيش مي زند فقط پشه

با تشكر از آقاي حميد ربيع      منبع 

خرداد برابر با سوم جمادي الثاني مصادف با شهادت دخت مكرم پيـامبر  

، ام االئمه بر شما تسليت باد)ص(اكرم

همكار گرامي جناب آقاي سرتاج

شت دائي ارجمند شما را تسليت گفته، براي آن مصيبت درگذ

مرحوم علو درجات آرزو مي

خرداد    15شماره 

رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني 

، آسوني و 

حاال فصل جديدي از زندگيمون آغاز 

از صبح زود پاشدن و 

صبحونه خورده و نخورده راهي مدرسه شدن، دوستان و 

ولي 

تونستند 

مهمي بوديم كه در نوع 

اول حضور گسترده مردم در 

شگفتي همگان 

از 

دشمنان 

كشور عزيزمون و ساده لوحي برخي از هموطنان شيريني اين 

 .و به كام همه زهر شد

اميدواريم كه ملت هوشيار ايران زمين هرگز فريب معاندين قسم 

خورده ايران رو نخورند و هموار

باشند

از اينكه اين شماره ديرتر از موعد مقرر در اختيار شما قرار 

مي

امكان ندارد بتوانيد با چشم باز عطسه كنيد -

ستاره -

اديسون از تاريكي مي -

صداي اردك اكو ندارد وهيچكس هم دليل آنرا نميداند -

يك زنبور عسل مجبور است دو ميليون بار روي گلهـا بنشـيند    -

تا بتواند يك ليوان عسل درست كند

شاخ كرگدن اگر چه شبيه استخوان است اما در واقع تـوده اي   -

از موهايي است كه محكم در هم تنيده شده است

يك فيل قادر است  -

فقط پشه -

خرداد برابر با سوم جمادي الثاني مصادف با شهادت دخت مكرم پيـامبر   7

اكرم

مصيبت درگذ

مرحوم علو درجات آرزو مي

شماره     نوائي

رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني 

  نوائي

1388  

  مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

  مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

، آسوني و هاش

حاال فصل جديدي از زندگيمون آغاز 

از صبح زود پاشدن و 

صبحونه خورده و نخورده راهي مدرسه شدن، دوستان و 

ولي  .خبري نيست

تونستند  شونخود

  

مهمي بوديم كه در نوع 

اول حضور گسترده مردم در 

شگفتي همگان 

از ور تر آخه اينبار حضور مردم خيلي پرش

دشمنان  ولي همگي شاهد بوديم كه با توطئه

كشور عزيزمون و ساده لوحي برخي از هموطنان شيريني اين 

و به كام همه زهر شد

اميدواريم كه ملت هوشيار ايران زمين هرگز فريب معاندين قسم 

نوائيتربيتي   يماهنامه آموزش

رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني  اب فداص

  ماهنامه

نوائي آموزشي  تربيتي 

1388خرداد ماه 

مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  باسمه تعالي

هاش وبديها 

حاال فصل جديدي از زندگيمون آغاز 

از صبح زود پاشدن و . ديگه از درس و مشق خبري نيست

صبحونه خورده و نخورده راهي مدرسه شدن، دوستان و 

خبري نيست از قشنگياي مدرسه

خودخوب برنده اونايي هستند كه با سعي و تالش 

  .سربلند بيرون بياند

مهمي بوديم كه در نوع  عبگذريم پس از امتحانات شاهد وقاي

اول حضور گسترده مردم در 

شگفتي همگان كه انتخابات رياست جمهوري دوره دهم  بود 

آخه اينبار حضور مردم خيلي پرش

ولي همگي شاهد بوديم كه با توطئه

كشور عزيزمون و ساده لوحي برخي از هموطنان شيريني اين 

و به كام همه زهر شد. مشاركت عظيم به تلخي تبديل شد

اميدواريم كه ملت هوشيار ايران زمين هرگز فريب معاندين قسم 

ماهنامه آموزش                                       

صمخرداد  14

  

  

ماهنامه

آموزشي  تربيتي 

خرداد ماه  15

مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

باسمه تعالي

ها  امتحانات خرداد با همه خوبي

حاال فصل جديدي از زندگيمون آغاز . 

ديگه از درس و مشق خبري نيست

صبحونه خورده و نخورده راهي مدرسه شدن، دوستان و 

از قشنگياي مدرسههمكالسيا رو ديدن و 

خوب برنده اونايي هستند كه با سعي و تالش 

سربلند بيرون بياندبه خوبي از كارزار امتحانات 

بگذريم پس از امتحانات شاهد وقاي

اول حضور گسترده مردم در . ددنكم سابقه بو

انتخابات رياست جمهوري دوره دهم  بود 

آخه اينبار حضور مردم خيلي پرش

ولي همگي شاهد بوديم كه با توطئه

كشور عزيزمون و ساده لوحي برخي از هموطنان شيريني اين 

مشاركت عظيم به تلخي تبديل شد

اميدواريم كه ملت هوشيار ايران زمين هرگز فريب معاندين قسم 

                                       

                                       

آموزشي  تربيتي 

15شماره 

مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  دوست من سالم

امتحانات خرداد با همه خوبي

. هاش گذشت

ديگه از درس و مشق خبري نيست

صبحونه خورده و نخورده راهي مدرسه شدن، دوستان و 

همكالسيا رو ديدن و 

خوب برنده اونايي هستند كه با سعي و تالش 

به خوبي از كارزار امتحانات 

بگذريم پس از امتحانات شاهد وقاي

كم سابقه بو ون

انتخابات رياست جمهوري دوره دهم  بود 

آخه اينبار حضور مردم خيلي پرش. رو برانگيخت

ولي همگي شاهد بوديم كه با توطئه. هاي قبلي بود

كشور عزيزمون و ساده لوحي برخي از هموطنان شيريني اين 

مشاركت عظيم به تلخي تبديل شد

اميدواريم كه ملت هوشيار ايران زمين هرگز فريب معاندين قسم 

                                       

                                     

شماره 

  

دوست من سالم

امتحانات خرداد با همه خوبي

هاش گذشت سختي

ديگه از درس و مشق خبري نيست. شده

صبحونه خورده و نخورده راهي مدرسه شدن، دوستان و 

همكالسيا رو ديدن و 

خوب برنده اونايي هستند كه با سعي و تالش 

به خوبي از كارزار امتحانات 

بگذريم پس از امتحانات شاهد وقاي

ونخودش

انتخابات رياست جمهوري دوره دهم  بود 

رو برانگيخت

هاي قبلي بود دوره

كشور عزيزمون و ساده لوحي برخي از هموطنان شيريني اين 

مشاركت عظيم به تلخي تبديل شد

اميدواريم كه ملت هوشيار ايران زمين هرگز فريب معاندين قسم 



عالوه بـر كسـب فيوضـات معنـوي و زيـارت حـرم مطهـر ثـامن         

فرهنگــي و 

تفريحي مختلفـي چـون مـوزه آسـتان قـدس رضـوي، مجموعـه        

فرهنگــي بــاغ نــادري، بــاغ وحــش، آرامگــاه فردوســي و منطقــه 

 20هاي بسيج محلي، تعداد 

آموزان ممتاز بسيجي اين آموزشگاه به پايگاه 

در اين طرح 

و نيز  هاي مختلف

هاي مختلفي 

با حضور كليه 

) عج( آموزان مشمول اين طرح در مسجد صاحب الزمان

شد و توسط فرمانده پايگاه 

آموزان اين طرح در اردوي تفريحي روز جمعه 

آباد شركت 

  آموزان عزيز آقاي ابوالفضل داوري و داود عباسي

كشتي آزاد سال تحصيلي جاري را به 

شاهد  ي محترمتان تبريك عرض نموده اميد است

و ) س(جمادي الثاني مصادف با والدت حضرت زهرا 

عالوه بـر كسـب فيوضـات معنـوي و زيـارت حـرم مطهـر ثـامن         

ــاريخي   فرهنگــي و  -از مكــان هــاي ت

تفريحي مختلفـي چـون مـوزه آسـتان قـدس رضـوي، مجموعـه        

فرهنگــي بــاغ نــادري، بــاغ وحــش، آرامگــاه فردوســي و منطقــه 

  آموزي آموزشگاه

هاي بسيج محلي، تعداد 

آموزان ممتاز بسيجي اين آموزشگاه به پايگاه 

در اين طرح . معرفي شدند

هاي مختلف ها و آموزش

هاي مختلفي  حي و آموزشي با مهارت

با حضور كليه  2/88

آموزان مشمول اين طرح در مسجد صاحب الزمان

شد و توسط فرمانده پايگاه 

  .اين طرح بياناتي ايراد شد

آموزان اين طرح در اردوي تفريحي روز جمعه 

آباد شركت  خرداد در محل پارك شهرداري حبيب

آموزان عزيز آقاي ابوالفضل داوري و داود عباسي

كشتي آزاد سال تحصيلي جاري را به 

ي محترمتان تبريك عرض نموده اميد است

جمادي الثاني مصادف با والدت حضرت زهرا 

  2صفحه                                

 تسليت باد  ن

عالوه بـر كسـب فيوضـات معنـوي و زيـارت حـرم مطهـر ثـامن         

ــاريخي   از مكــان هــاي ت

تفريحي مختلفـي چـون مـوزه آسـتان قـدس رضـوي، مجموعـه        

فرهنگــي بــاغ نــادري، بــاغ وحــش، آرامگــاه فردوســي و منطقــه 

  . كوهستاني طرقبه ديدن كردند

آموزي آموزشگاه دانشطرح صالحين بسيج 

هاي بسيج محلي، تعداد  در پي تشكيل طرح صالحين پايگاه

آموزان ممتاز بسيجي اين آموزشگاه به پايگاه 

معرفي شدند) عج(الزمان 

ها و آموزش با فراگيري مهارت

حي و آموزشي با مهارت

22/2ي اين گروه در تاريخ 

آموزان مشمول اين طرح در مسجد صاحب الزمان

شد و توسط فرمانده پايگاه  برگزار

اين طرح بياناتي ايراد شد

آموزان اين طرح در اردوي تفريحي روز جمعه 

خرداد در محل پارك شهرداري حبيب

آموزان عزيز آقاي ابوالفضل داوري و داود عباسي

كشتي آزاد سال تحصيلي جاري را به 

ي محترمتان تبريك عرض نموده اميد است

  .مهاي بيشتر شما در آينده باشي

جمادي الثاني مصادف با والدت حضرت زهرا 

                              

ناگمه رب  )ره(رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني 

عالوه بـر كسـب فيوضـات معنـوي و زيـارت حـرم مطهـر ثـامن         

ــاريخي  ) ع( اضــر از مكــان هــاي ت

تفريحي مختلفـي چـون مـوزه آسـتان قـدس رضـوي، مجموعـه        

فرهنگــي بــاغ نــادري، بــاغ وحــش، آرامگــاه فردوســي و منطقــه 

كوهستاني طرقبه ديدن كردند

طرح صالحين بسيج 

در پي تشكيل طرح صالحين پايگاه

آموزان ممتاز بسيجي اين آموزشگاه به پايگاه 

الزمان  مقاومت بسيج صاحب

با فراگيري مهارت

حي و آموزشي با مهارتشركت در اردوهاي تفري

ي اين گروه در تاريخ 

آموزان مشمول اين طرح در مسجد صاحب الزمان

برگزاربعد از نماز مغرب و عشاء 

اين طرح بياناتي ايراد شد اهدافپيرامون اهميت و 

آموزان اين طرح در اردوي تفريحي روز جمعه 

خرداد در محل پارك شهرداري حبيب

آموزان عزيز آقاي ابوالفضل داوري و داود عباسي

كشتي آزاد سال تحصيلي جاري را به  اتكسب رتبه اول مسابق

ي محترمتان تبريك عرض نموده اميد است

هاي بيشتر شما در آينده باشي

جمادي الثاني مصادف با والدت حضرت زهرا  20خرداد برابر با 
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                              1388خرداد 

رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني 

عالوه بـر كسـب فيوضـات معنـوي و زيـارت حـرم مطهـر ثـامن         

ــا ،الحجــج ر مام

تفريحي مختلفـي چـون مـوزه آسـتان قـدس رضـوي، مجموعـه        

فرهنگــي بــاغ نــادري، بــاغ وحــش، آرامگــاه فردوســي و منطقــه 

كوهستاني طرقبه ديدن كردند

طرح صالحين بسيج 

در پي تشكيل طرح صالحين پايگاه

آموزان ممتاز بسيجي اين آموزشگاه به پايگاه  نفر از دانش

مقاومت بسيج صاحب

با فراگيري مهارتآموزان  دانش

شركت در اردوهاي تفري

  .شوند آشنا مي

ي اين گروه در تاريخ  اولين جلسه

آموزان مشمول اين طرح در مسجد صاحب الزمان دانش

بعد از نماز مغرب و عشاء 

پيرامون اهميت و 

آموزان اين طرح در اردوي تفريحي روز جمعه  دانش     ًضمنا 

خرداد در محل پارك شهرداري حبيب 29مورخ 

  .نمودند

آموزان عزيز آقاي ابوالفضل داوري و داود عباسي دانش

كسب رتبه اول مسابق

ي محترمتان تبريك عرض نموده اميد است شما و خانواده

هاي بيشتر شما در آينده باشي موفقيت

خرداد برابر با  24

روز زن بر شما گرامي باد

خرداد    15شماره 

رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني 

رگتان را به شما و خانواده محترمان 

تسليت عرض نموده، براي آن مرحومه غفران الهي مسألت 

                                                          به همت واالي خي ر آموزشگاه جنـاب آقـاي حـاج سـيد حسـين      

نفـر  

ايـن اردوي  

شش روزه كه از بعدازظهر بيست و هفتم خرداد آغاز گرديـد تـا   

ن اردو دانـش آمـوزان   

عالوه بـر كسـب فيوضـات معنـوي و زيـارت حـرم مطهـر ثـامن         

الحجــج

تفريحي مختلفـي چـون مـوزه آسـتان قـدس رضـوي، مجموعـه        

فرهنگــي بــاغ نــادري، بــاغ وحــش، آرامگــاه فردوســي و منطقــه 

كوهستاني طرقبه ديدن كردند

در پي تشكيل طرح صالحين پايگاه

نفر از دانش

مقاومت بسيج صاحب

دانش

شركت در اردوهاي تفري

آشنا مي

اولين جلسه

دانش

بعد از نماز مغرب و عشاء 

پيرامون اهميت و 

    ًضمنا 

مورخ 

نمودند

كسب رتبه اول مسابق

شما و خانواده

موفقيت

24

روز زن بر شما گرامي باد

 

شماره     نوائي

رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني 

  رتبه شهرستان  

4  

7  

18  

8  

26  

28  

1  

33  

50  

  

 شما را تسليت عرض نموده

  1آموز عزيز آقاي رضا زارعان كالس سوم 

رگتان را به شما و خانواده محترمان 

تسليت عرض نموده، براي آن مرحومه غفران الهي مسألت 

                                                          به همت واالي خي ر آموزشگاه جنـاب آقـاي حـاج سـيد حسـين      

نفـر   40سياحتي مشهد مقدس براي تعداد 

ايـن اردوي  . از دانش آموزان ممتاز اين آموزشـگاه برگـزار شـد   

شش روزه كه از بعدازظهر بيست و هفتم خرداد آغاز گرديـد تـا   

ن اردو دانـش آمـوزان   

نوائيتربيتي   يماهنامه آموزش

رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني  اب فداص

  رتبه هاي برتر مسابقه علمي

  رتبه آموزشگاه

  1  

2  

  3  

  1  

  2  

3  

1  

  2  سيدمحمد حسيني

  3  مهدي داوري مصطفي

  هوالباقي

  همكار گرامي جناب آقاي عرب

شما را تسليت عرض نموده

   .ميدنم

 هوالباقي

آموز عزيز آقاي رضا زارعان كالس سوم 

رگتان را به شما و خانواده محترمان 

تسليت عرض نموده، براي آن مرحومه غفران الهي مسألت 

  اخبار آموزشگاه

                                                          به همت واالي خي ر آموزشگاه جنـاب آقـاي حـاج سـيد حسـين      

سياحتي مشهد مقدس براي تعداد 

از دانش آموزان ممتاز اين آموزشـگاه برگـزار شـد   

شش روزه كه از بعدازظهر بيست و هفتم خرداد آغاز گرديـد تـا   

ن اردو دانـش آمـوزان   در اي. 

ماهنامه آموزش                                       

صمخرداد  14

رتبه هاي برتر مسابقه علمي

  نام و نام خانوادگي

  محمدنياء حسيني

  رضا بابا مير

  خشايار ظهرابي

محمدعلي شريفي

  عباسعلي داوري

  پيمان داوري

  عباس دري

سيدمحمد حسيني

مهدي داوري مصطفي
  

هوالباقي

همكار گرامي جناب آقاي عرب

شما را تسليت عرض نمودهگرامي درگذشت دائي 

مبراي آن مرحوم علو درجات آرزو 

هوالباقي

آموز عزيز آقاي رضا زارعان كالس سوم 

رگتان را به شما و خانواده محترمان مصيبت درگذشت مادربز

تسليت عرض نموده، براي آن مرحومه غفران الهي مسألت 

اخبار آموزشگاه

                                                          به همت واالي خي ر آموزشگاه جنـاب آقـاي حـاج سـيد حسـين      

سياحتي مشهد مقدس براي تعداد  -

از دانش آموزان ممتاز اين آموزشـگاه برگـزار شـد   

شش روزه كه از بعدازظهر بيست و هفتم خرداد آغاز گرديـد تـا   

. قبل از ظهر روز دوم تير ادامه يافت

                                       

                                       

رتبه هاي برتر مسابقه علمي

نام و نام خانوادگي  كالس

ل
س او

ال
ك

محمدنياء حسيني  

رضا بابا مير

خشايار ظهرابي

س دوم
ال
ك

  

محمدعلي شريفي

عباسعلي داوري

پيمان داوري

س سوم
ال
ك

  

عباس دري

سيدمحمد حسيني

مهدي داوري مصطفي

همكار گرامي جناب آقاي عرب

درگذشت دائي 

براي آن مرحوم علو درجات آرزو 

آموز عزيز آقاي رضا زارعان كالس سوم  دانش

مصيبت درگذشت مادربز

تسليت عرض نموده، براي آن مرحومه غفران الهي مسألت 

  .نماييم

                                                          به همت واالي خي ر آموزشگاه جنـاب آقـاي حـاج سـيد حسـين      

-نوائي اردوي زيارتي 

از دانش آموزان ممتاز اين آموزشـگاه برگـزار شـد   

شش روزه كه از بعدازظهر بيست و هفتم خرداد آغاز گرديـد تـا   

قبل از ظهر روز دوم تير ادامه يافت

                                       

                                     

  رديف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

درگذشت دائي  تبيصم

براي آن مرحوم علو درجات آرزو 

دانش

مصيبت درگذشت مادربز

تسليت عرض نموده، براي آن مرحومه غفران الهي مسألت 

نماييم مي

                                                          به همت واالي خي ر آموزشگاه جنـاب آقـاي حـاج سـيد حسـين      

نوائي اردوي زيارتي 

از دانش آموزان ممتاز اين آموزشـگاه برگـزار شـد   

شش روزه كه از بعدازظهر بيست و هفتم خرداد آغاز گرديـد تـا   

قبل از ظهر روز دوم تير ادامه يافت
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 تسليت باد  ناگمه رب  )ره(رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني  اب فداصمخرداد  14

 88ماه  تحانات خردادآموزان برتر آموزشگاه در ام دانش

  1كالس اول 

 

 

 

  

  خشايار ظهرابي
53/19 

  حسين احمدي 
38/19 

  علي داوري
96/18 

  مرتضي چاكري
86/18 

  سيد مصطفي موسوي پور
64/18 

 

  2كالس اول 

      

  اميد فتاحي
62/19 

  محمدنيا حسيني
62/19 

  مهران طاهري
18/19 

  صادق شبانپور
08/19 

  عارف داوري
54/18 

  رضا داوري
35/18 

  

  1كالس دوم 

 

 

 

  

  محمدعلي شريفي
84/19 

  عباسعلي داوري
61/19 

  محمدمهدي داوري
60/19 

  حميد نظري
19 

  عليرضا داوري
93/17 

  

  2كالس دوم 

  

  

 

  پيمان داوري
78/19 

  علي روكا
63/19 

  محمود محقق
47/19 

  حميدرضا داوري
33/19 

  اميد داوري
94/18 
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 تسليت باد  ناگمه رب  )ره(رحلت بزرگ مرد تاريخ ايران حضرت امام خميني  اب فداصمخرداد  14

  1كالس سوم 

 

 

  

 

  عباس دري
85/19 

  محمدعلي طغياني
82/18 

  علي داوري
72/18 

  حميد ربيع
17/18 

  سجاد كمالي 
70/17 

  

  2كالس سوم 

 

    

  حسين يعقوبي
63/19 

  سيدمحمد حسيني
08/19 

  مهدي داوري
07/19 

  پويا طغياني
68/18 

  اميرحسين شريعتي
40/18 

  

  حكايتي از بهارستان جامي

      .غالمـي يتـيم فرودآمـدم و وي ده گوسـفند داشـت      ي بلـي، روزي در خانـه  : گفـت  » هرگز از خود كريمتر ديدي؟«:پرسيدند كه حاتم را 

 ».واهللا ايـن بسـي خـوش بـود    «: گفتم  .خت وپيش من آورد و مرا قطعه اي از آن خوش آمد ، بخوردم  پ       ِشت و ب  ُك                     ِفي الحال يك گوسفند ب 

ايـن موضـوع آگـاهي     و من از. پيش من مي آورد را مي پخت و) قسمت(ع   وض                    فند را مي كشت وآن م يك يك گوس غالم بيرون رفت و

همـه  ) غـالم (وي : گفتنـد  پرسيدم كه ايـن چيسـت؟   . چون بيرون آمدم كه سوار شوم ديدم كه بيرون خانه خون بسيار ريخته است .نداشتم

چيـزي   يسـبحان اهللا تـرا كـه مهمـان مـن بـود      : گفـت   ا چنين كردي؟چر: وي را مالمت كردم كه  ) .سر بريد(گوسفندان خود را بكشت 

سيصد شـتر سـرخ   «:  گفت »تو در مقابل آن چه دادي؟« :حاتم را پرسيدندكه  پس خوش آيد كه من مالك آن باشم و در آن بخيلي كنم؟

از  ز آنچـه داشـتم و  اه اسـت و مـن   وي هرچـه داشـت داد  ! هيهـات «: گفـت  »! پس تو كريمتر از او باشـي «: گفتند ».موي و پانصد گوسفند

  ».بسياري؛ اندكي بيش ندادم

  . ِل ق ع لا ن م   د و ع  َا  لام ال و له ج لا  َن  م   د  َش  َا   َر ق َف  ال  

 )ص( مركا ربمايپ        .ستنيي اياند و قلع ازر دتنمدوس اليم چيه و تسين انيادون لهج زا رتدب و رتديدش يرقف چيه


