
ما را در اداره هر چه بهتر مدرسه كه در واقع . 
چشم به راه مطالب شما . ي ماست ياري كنيد م همه

يت و پيروزي   قي    ّموف . هاي بعدي هستيم مهجهت درج در ماهنا
  .ان خواهانيم                         ّشما را از درگاه خداوند من 

  كادر مدرسه راهنمايي نوائي
  

  مدرك  سمت  نام و نام خانوادگي
  ليسانس مدير د         داوري محم 
  فوق ديپلم معاون آموزشي ربيعي حسن

  سليساني معاون پرورشي حيدريان عباس
  فوق ديپلم  تجربيعلوم   احمدي احمد
  ليسانس و قرآن ديني  اعظمي رسول
  فوق ليسانس  مشاور  پورسينا مجيد
  فوق ديپلم  علوم اجتماعي  جعفري سعيد

  ليسانس ادبيات د   محم  حسيني سيد
  ليسانس ديني و قرآن خوشبخت منصور
  فوق ديپلم رياضي رحيمي فريبرز
  فوق ليسانس هنر رستمي عليرضا
  ليسانس  حرفه و فن  رمضانيان مظاهر

  ليسانس انگليسي زبان اهللا زارعان ولي
  ليسانس  دفاعيآمادگي   طاهري عليرضا
  ليسانس علوم تجربي عباسپور  جليل

  ليسانس تربيت بدني دفتران مسعود عزب
  ليسانس رياضي كاوياني محمد 
  فوق ديپلم انگليسي زبان كبيري پژمان
  ليسانس علوم اجتماعي  كرماني اصغر
  فوق ديپلم ادبيات كرماني اصغر 
  فوق ديپلم  عربي  محقق رضا
  ديپلم  خدمات  معيني سعيد
  ليسانس  امام جماعت  كاظمي  االسالم علي

  

  
  

  89مهر     نوائي 24ماهنامه شماره 
  

  مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي
  

  آموزش و پرورش برخوار
  
  
  تعالي باسمه
  داد

  داد يندگيرا به جان پا طبيعت
  حكمت بخش خاكست
  بخشش او جان پاكست كمينه

  يل به باغ
  يشب چراغ يكه فلك      ُلكش ن  م  ز
  

  ده جان خردمند شناسائي
  ينان

  يناندرون شب نش اي   ّتمن 

  يادر قعر درانافروز  چراغ
  )يخسرو دهلو ير

سازان ميهن  آيندهفرارسيدن بهار علم و دانايي را به شما 
گوييم و خداوند را شاكريم كه در اين سال 

در اين . تحصيلي نيز توفيق خدمت به شما عزيزان نصيبمان شد
ت                      م رهبري به نام سال هم                              ّسال كه بنا به فرمايش مقام معظ 

كوشيم تا  گذاري شده است مي مضاعف، كار مضاعف نام
آموزان  شاط كه شايسته شما دانش

است را بوجود آوريم كه البته  اين كار نياز به همكاري و 
آموزان عزيز و   ً     ا  دانشتالش مضاعف همه عوامل خصوص

. كوشا دارد
م همه    ي دو  خانه

جهت درج در ماهنا
                         ّشما را از درگاه خداوند من 

نام و نام خانوادگي  
         داوري محم  1
ربيعي حسن 2
حيدريان عباس 3
احمدي احمد  4
اعظمي رسول 5
پورسينا مجيد  6
جعفري سعيد 7
حسيني سيد 8
خوشبخت منصور 9
رحيمي فريبرز 10
رستمي عليرضا 11
رمضانيان مظاهر 12
زارعان ولي 13
طاهري عليرضا  14
عباسپور  جليل 15
عزب 16
كاوياني محمد  17
كبيري پژمان 18
كرماني اصغر 19
كرماني اصغر  20
محقق رضا  21
معيني سعيد  22
االسالم علي حجت  23

ماهنامه شماره 

مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

آموزش و پرورش برخوار

باسمه
داد يبه نام آنكه جان را زندگ

حكمت بخش خاكست كه خداوندي

ل به باغ ُگ  يكنع او         كون از ص  دو
ز

  يوندآموز عقل نكته پ رموز

ينانب يشبخش چشم پ بصارت

  يااز ثر يدبند ناه جواهر

يرام: شاعر(
  دوستان مهربان سالم

فرارسيدن بهار علم و دانايي را به شما 
گوييم و خداوند را شاكريم كه در اين سال  اسالمي تبريك مي

تحصيلي نيز توفيق خدمت به شما عزيزان نصيبمان شد
                             ّسال كه بنا به فرمايش مقام معظ 

مضاعف، كار مضاعف نام
شاط كه شايسته شما دانشاي آباد و با ن بتوانيم مدرسه

است را بوجود آوريم كه البته  اين كار نياز به همكاري و 
تالش مضاعف همه عوامل خصوص



  اعضاء انجمن اولياء و مربيان آموزشگاه

انتخابات انجمن اولياء و مربيان آموزشگاه  28/7/89

در اين انتخابات افراد زير با كسب اكثريت . برگزار گرديد

آراء به عنوان اعضاء اين انجمن در سال تحصيلي جاري 

ميد است با استعانت از خداوند و همفكري و ا. انتخاب شدند

تر از گذشته در خدمت  موفقمشاركت اين عزيزان بتوانيم 

  .سازان اين مرز و بوم باشيم

  
  الرفيعي د ارفع   محم 

  

  
  

66  

  

  
  داوري مرتضي

  

  

  
63  

  

  
  حسين داوري

  

  

  
61  

  

  
  غالمرضا فتاحي

  

  

  
46  

  
الرفيعي ،  ارفع د          آقايان محم از اعضاي انجمن سال گذشته 

ها براتي و سرداريان  اوش روكا و خانميحسين داوري، س

 .شود ها و الطاف فراوانشان تقدير و تشكر مي ي تالش

  .ها توفيق روزافزون خواهانيم ان براي آن            ّاز خداوند من 

  1كالس اول رضا  آموز عزيز حسين داوري  دانش

ي  گتان را به شما و خانوادهرمصيبت درگذشت پدربز

درجات و                   براي آن مرحوم علو  ،محترمتان تسليت عرض نموده

.نماييم براي بازماندگان  صبر مسألت مي

  اخبار آموزشگاه

  ي شوراي دبيران آموزشگاه برگزاري اولين جلسه

  ها برگزاري جشن عاطفه

آموزان آموزشگاه و اولياء فهيم  ت واالي دانش

آوري شد كه  جمع نقديرهاي غي نيزكمك

  .  بضاعت آموزشگاه تقديم شد

   )آموزان پايه اول براي دانش( ه                    ّبرگزاري اردوي كوه صف 

  ي شوراي دبيران مين جلسه

ي معلمان آموزشگاه  در اين جلسه آقاي رمضانيان به عنوان نماينده

  لين مجمع عمومي ويژه مادران

  روي

مناسبت بزرگداشت روز تربيت بدني همايش 

آموزان و دبيران آموزشگاه به  ي دانش

در اين . هاي مجاور آموزشگاه برگزارشد

همايش پس از استقرار در پارك و انجام حركات ورزشي ، 

  .آموزان مشغول صرف صبحانه شدند

  عمومي ويژه پدران ن مجمع

  برگزاري انتخابات انجمن اولياء و مربيان

  اردوي مشهد مقدس

ر محترم          ت واالي خي                                 امسال نيز همانند سال گذشته به هم 

آموزشگاه جناب آقاي حاج سيد حسين نوائي اردوي زيارتي، 

در اين اردو . س در تابستان برگزار گرديد

ي آموزشگاه شركت  آموزان برگزيده

آغاز  20/6/89ظهر روز شنبه مورخ  

در  .ادامه داشت 26/6/89 شد و تا قبل از ظهر روز جمعه مورخ

هاي تاريخي و تفريحي زيادي   آموزان از مكان

 ي نادري، آرامگاه فردوسي، ي حضرت، موزه

  .باغ وحش و منطقه كوهستاني طرقبه ديدن كردند

اعضاء انجمن اولياء و مربيان آموزشگاه

28در تاريخ 

برگزار گرديد

آراء به عنوان اعضاء اين انجمن در سال تحصيلي جاري 

انتخاب شدند

مشاركت اين عزيزان بتوانيم 

سازان اين مرز و بوم باشيم آينده

  

  

   محم   1

  

  

مرتضي  2

  

  

حسين داوري  3

  

  

غالمرضا فتاحي  4

از اعضاي انجمن سال گذشته 

حسين داوري، س

ي تالش بواسطه

            ّاز خداوند من 
  

دانش

مصيبت درگذشت پدربز

محترمتان تسليت عرض نموده

براي بازماندگان  صبر مسألت مي

اخبار آموزشگاه

برگزاري اولين جلسه  30/6/89

برگزاري جشن عاطفه  8/7/89

ت واالي دانش                در اين روز به هم 

نيزكمكها مبلغي وجه نقد و  آن

بضاعت آموزشگاه تقديم شد آموزان بي به دانش

                    ّبرگزاري اردوي كوه صف  14/7/89

مين جلسه          برگزاري دو   22/7/89

در اين جلسه آقاي رمضانيان به عنوان نماينده

  .انتخاب شدند

لين مجمع عمومي ويژه مادران          برگزاري او  25/7/89

روي همايش پياده  26/7/89

مناسبت بزرگداشت روز تربيت بدني همايش در اين روز به 

ي دانش روي توسط كليه پياده

هاي مجاور آموزشگاه برگزارشد طرف يكي از پارك

همايش پس از استقرار در پارك و انجام حركات ورزشي ، 

آموزان مشغول صرف صبحانه شدند دانش

ن مجمع            برگزاري اولي  26/7/89

برگزاري انتخابات انجمن اولياء و مربيان  28/7/89

اردوي مشهد مقدس

                                امسال نيز همانند سال گذشته به هم 

آموزشگاه جناب آقاي حاج سيد حسين نوائي اردوي زيارتي، 

س در تابستان برگزار گرديد               سياحتي مشهد مقد 

آموزان برگزيده دانش نفر از 30تعداد 

ظهر روز شنبه مورخ   از اين اردو از بعد. داشتند

شد و تا قبل از ظهر روز جمعه مورخ

آموزان از مكان اين اردو دانش

ي حضرت، موزه همچون موزه

باغ وحش و منطقه كوهستاني طرقبه ديدن كردند

  



  89خردادماه 

  موارد تجديدي

  ديني  تاريخ  علوم  جغرافي  زبان  ءانشا

  نفر  1  نفر  1  نفر 2  نفر 2  نفر 2  نفر

  هشت تجديدي   شش تجديدي 

  نفر 1  نفر 1

  موارد تجديدي

  انشا  علوم  زبان  عربي  فارسي  ءامال

  نفر  1  نفر  1  نفر  1  نفر  2  نفر 2  نفر

  شش تجديدي  چهار تجديدي

  نفر 1  نفر 1

  موارد تجديدي

  اجتماعي  تاريخ  فارسي

  نفر 1  نفر 4  نفر

  نفر 1: چهار تجديدي  نفر 

  89آموزشگاه در امتحانات خرداد 

    

  محمود محقق

  73/19: معدل كل

  جواد شريفي

  62/19: معدل كل

      

  مهران طاهري

21/19  

  محمد صديقي

  92/18: معدل كل

  رضا داوري

  92/18: معدل كل

خردادماه تجزيه و تحليل امتحانات 

  پايه اول

درصد   تجديد

انشا  ءامال  فارسي  رياضي  قبولي

نفر 3  نفر 4  نفر 5  نفر 9  76/80%  10

  پنج تجديدي   دو تجديدي 

  نفر 1  نفر  6

  پايه دوم

درصد   تجديد

امال  قرآن  حرفه  رياضي  قبولي

نفر 2  نفر 4  نفر  5   نفر 18  42/71%  18

  سه تجديدي  تجديديدو 

  نفر 9  نفر  8

  پايه سوم

تعداد كل 

  آموزان 

قبول 

  خرداد

درصد   تجديد

  قبولي

موارد تجديدي

فارسي  رياضي

نفر 7  نفر 10  14/82%  10  46  

 3: تجديدي سه  نفر 5: دو تجديدي  نفر 2: تك تجديدي

آموزشگاه در امتحانات خرداد آموزان برتر  دانش

  پايه سوم

    

  عباسعلي داوري

  75/19: معدل كل

  محمدمهدي داوري

  74/19: معدل كل

  پايه دوم

    

  حسين احمدي

  54/19: معدل كل

  اميد فتاحي

  45/19: معدل كل

مهران طاهري

21: معدل كل

تعداد كل 

  آموزان  دانش

قبول 

  خرداد

تجديد

52  42  

  تك تجديدي

  نفر 4
                                    

تعداد كل 

  آموزان  دانش

قبول 

  خرداد

تجديد

63  45  

  تك تجديدي

  نفر 9
  

تعداد كل 

آموزان  دانش

56  

تك تجديدي
  

  

  محمدعلي شريفي

  96/19: معدل كل

  

  محمدنيا حسيني

  68/19: معدل كل

حسين احمدي

معدل كل



    

  حسين درويشي

  19/19: معدل كل

  محمد داوري

  13/19: معدل كل

   !ميان پيغمبران جرجيس را انتخاب كرده 
  ).نام پيغمبري است از اهل فلسطين كه پس از حضرت عيسي بن مريم به پيغمبري مبعوث گرديده است

  ؟گيرد المثل از كجاست و در چه موقعي مورد استفاده قرار مي

 باشدتر  ارزش سليقگي نشان دهد و آنچه را كه كم فايده و بي 

علت اين است كه در ميان چند هزار پيامبر مرسل و غيرمرسل كه براي 

جرجيس آبله . ه استپيغمبر صورتي پر چين و چروك  و نازيبا داشت

  . داشت كه به نازيبايي سيمايش مي افزود

توجه به اين خصوصيات اگر شخصي در ميان يك صد و بيست و چهار هزار پيغمبر به انتخاب جرجيس اقدام كند، بخاطر اين 

ضرب المثل ذكر  ينا يو دمنه برا هليكل يبه سبك داستانها

 يخروس يفلك ياز قضا .باشد و آن قصه از اين قرار مي

. آسوده تناول كند ياليامن با خ يبرد تا در مكان يشده بود و روباه او را به دندان گرفته و با خود م

او . بدهد تافتاد كه تا خود را از آن مخمصه نجا ي

تا  ياوريرا به زبان ب يامبرانازپ يكي نامگذرانم آرزو دارم كه تو 

، او از دهانش رها  ياوردرا به زبان ب ياءاز انب يكيروباه دهان باز كرده و بخواهد اسم 

اران روزگار              ّخود سردسته مك ا از آنجا كه روباه،   ام 

 يشگردد بلكه دندانها يتنها دهانش باز نم نه يامبرپ 

 :يدگو يخود م ياتح ي هظلح يندر آخر وسخر. 

                                                    www.navaeeschool.ir 

  پايه اول

    

  حميد داوري

  35/19: معدل كل

  احمدرضا جوكار

  33/19: معدل كل

ميان پيغمبران جرجيس را انتخاب كرده 

نام پيغمبري است از اهل فلسطين كه پس از حضرت عيسي بن مريم به پيغمبري مبعوث گرديده است

المثل از كجاست و در چه موقعي مورد استفاده قرار مي اين ضرب ي دانيد ريشه ايد؟ آيا مي اين ضرب المثل را شنيده

سليقگي نشان دهد و آنچه را كه كم فايده و بي  بي كسي در انتخاب چيزي المثل موقعي است كه

علت اين است كه در ميان چند هزار پيامبر مرسل و غيرمرسل كه براي  ؟المثل شده است چرا ضرب جرجيس

پيغمبر صورتي پر چين و چروك  و نازيبا داشت                    ِاند گويا تنها جرجيس  هدايت و ارشاد افراد بشر مبعوث گرديده

داشت كه به نازيبايي سيمايش مي افزود بيني رويو به قولي بر  رو بود و يك سالك بزرگ بر پيشاني

توجه به اين خصوصيات اگر شخصي در ميان يك صد و بيست و چهار هزار پيغمبر به انتخاب جرجيس اقدام كند، بخاطر اين 

به سبك داستانها يزن يا قصه گونه يهو اما وجه تسم .آورند المثل را مي

و آن قصه از اين قرار مي جسته شود يدور يامبرپ يكنسبت به  يحرمت ي

شده بود و روباه او را به دندان گرفته و با خود م يرمكار اس

يا به فكر چاره يدد يم يرروباه اس ي  ّ        بر نده و قو يدندانها 

گذرانم آرزو دارم كه تو  يعمرم را م يقدقا ينكه من آخر ينكا«: 

  ».ام مقدس او، عذاب مرگ بر من آسان گردد

روباه دهان باز كرده و بخواهد اسم  يبوده است كه وقت

  ام . دور از دسترس آن روباه گرسنه پناه ببرد يو به مكان

 يننام ا يروباه با ادا! يسجرج يس،جرج: يدگو يبرده و م

. گردد يبدن خروس م ياستخوانها  شدن ه شده و باعت خرد

  .»!يرا انتخاب كرد يسجرج يامبران

                                                    .                                                    

  

  محمدصادق بابامير

  74/19: معدل كل

نام پيغمبري است از اهل فلسطين كه پس از حضرت عيسي بن مريم به پيغمبري مبعوث گرديده است جرجيس(

اين ضرب المثل را شنيده     ًحتما 

المثل موقعي است كه ضرب از اين استفاده 

جرجيس ا  ام  .انتخاب كند را

هدايت و ارشاد افراد بشر مبعوث گرديده

رو بود و يك سالك بزرگ بر پيشاني

توجه به اين خصوصيات اگر شخصي در ميان يك صد و بيست و چهار هزار پيغمبر به انتخاب جرجيس اقدام كند، بخاطر اين  با

المثل را مي اين ضرب انتخاب،

ياست كه تا از بار ب يدهگرد

مكار اس يدر چنگال روباه ينواب

 يانخروس كه خود را در م

: التماس كنان به روباه گفت

ام مقدس او، عذاب مرگ بر من آسان گرددبه حرمت ن

بوده است كه وقت ينخروس در واقع ا قصد

و به مكان يختهشده، از چنگالش گر

برده و م يخروس پ ت ي است به ن

ه شده و باعت خرددهم فشر به يزن يشترب

يامبرانپ يانلعنت بر تو، كه در م«

.                                                    موفق باشيد


