
  

  

  

  

  90   ارديبهشت   خبرنامه نوائي

  مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

  آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  

  تعالي باسمه

   يكن يم ياصد مرده اح ،كالم جان فزا يكاز 

   يكن يم  يحاكار مس ،سخن يمتعل هنگام

  را به تن  ما يدهيجان م ،سخن ييگو يكه م هر دم

   كني يم يسياعجاز ع  ،در بدن يدندم در جان

  جاودان  ياتح يبخش ،دانش خود هر زمان با

   كني يدر ساغر ما م ،يآب زندگ و خضري

   يدپد يضاب يدمد آ ،يدشد از گچ سپ چو دستت

    يكن يم ياعجاز موس ،به هنگام عمل يعني

   يبر يما را به ساحل م ،خود يبا كشت و     نوحي 

   كني يم يادر  يروسو ،با خدا ييناخدا چون

  گفتار تو  ي از ضربه ،شد سرنگون طاغوتها

    يكن يبت افشا م  راز ،بت شكن يلخل همچون

   يفرزند پاك آدم ،يدم يسيع يدي موسي

  يكن يها م يغمبريپ ،يدم پرورآكار  در

  سخن فرموده است ينبوده است خود ا احمد معلم

    يكن يم يفااز نقش او نقش خود ا يرويپ با

  

  

    

  كه دل افسرده است  يكور ،كه جانش مرده است نادان

  كني يم يناب دانا و ،معجز خود هر دو را با

   دهي يم يتسل دل را ،صفا لطف و با مهر و با

    كني يمداوا م جان را ،هنر و يند دانش و با

  از قدرت گفتار تو  ،به فعل يدها آ    قو ه بس

    يكن يچون گل شكوفا م ،نشكفته را ي هچغن هر

   يپرور يها م يشهاند ،عمل نه با علم و تنها

   كني يپا م بر صد شور ،ما يدلها عشق در از

  ها  يدها خورش از ذره ،يپرتو خود ساخت  در 

   يكن يم يادن يمتقد ،دگر يدروز خورش هر

  دگر يازحق تمنا ،حق يرغ يندار هرگز

  يكن يترك تمنا م ،يقينحق باشد  يرغ گر

  آموزشگاهاخبار 

برگزاري مراسم بزرگداشت هفته منابع طبيعي با                         

حضور آقاي طغياني رئيس اداره منابع طبيعي برخوار و آقاي 

  زارعان مدير آموزش و پرورش برخوار

  سخنراني آقاي عباسپور به مناسب هفته سالمت                       

 برگزاري جلسه آموزش خانواده پيرامون خشونت                       

علمي و   هاي برتر مسابقه اهداء جوايز رتبه                        

  مسابقات فرهنگي و هنري

  بازديد از آكواريوم اصفهان                      

17/12/89 

18/1/89 

24/1/90 

27/1/90 

28/1/90 



  در سطح شهرستان برخوار برتر در مسابقات فرهنگي و هنريآموزان  دانش

        
  رضا بابامير

  رتبه اول احكام 

  حسين احمدي

  نويسي و انشاء رتبه سوم  داستان

  جالل داوري

  قرائت قرآنرتبه سوم 

  پور سيد مصطفي موسوي

  رتبه سوم اذان
  

 آموزشگاه نوائي  -    90برنامه امتحانات  خردادماه  

  كالس سوم تاريخ روز

  صبح  8ساعت شروع  

  كالس دوم

 صبح  9:30ساعت شروع  

  كالس اول

 صبح  11ساعت شروع  

 نام درس نام درس  نمره كتبي نام درس

 قرآن قرآن   نمره 10 قرآن 1/3/90 شنبهيك

 رياضي رياضي    رياضي و رسم 3/3/90 شنبه سه

 ديني ديني   ديني 5/3/90 شنبهپنج

  تاريخ  تاريخ   تاريخ 7/3/90 شنبه

 عربي عربي   زبان 9/3/90 دوشنبه

 انشاي فارسي انشاي فارسي   امالي فارسي 10/3/90 سه شنبه

 زبان زبان  نمره 15 عربي 12/3/90 پنجشنبه

 حرفه و فن حرفه و فن  نمره 15 علوم تجربي 16/3/90 شنبهدو

     جغرافي 18/3/90 شنبه چهار

 علوم تجربي علوم تجربي  نمره 8 حرفه و فن 19/3/90 پنجشنبه

 اجتماعي اجتماعي   اجتماعي 21/3/90 شنبه

  جغرافي  جغرافي  نمره 12  دفاعي  23/3/90  شنبهدو

  امالي فارسي  امالي فارسي    انشاي فارسي  24/3/90  شنبه سه
  

  آموزان ممتاز در مسابقه علمي مرحله اول اسامي دانش

  پايه اول
  

  نام و نام خانوادگي

  

  نام پدر

  

  كالس
رتبه 

  آموزشگاه

رتبه 

  شهرستان

  4  1  2  محمدرضا  عليرضا داوري

  12  2  2  مصطفي  داري محمدحسين هشت

  17  3  1  عباسعلي  وحيد جعفري

  22  4  2  مرتضي  صادق داوري

  22  4  1  حميدرضا  محمد عابدي

  پايه دوم

  15  1  2  حسين  محمد داوري

  21  2  1  حسين  احمدرضا جوكار

  47  3  2  مرتضي  سعيد داوري

  29  4  2  علي  محمد كرباسي

  65  5  1  هاشم  حسين درويشي

  پايه سوم

  14  1  1  دومحم  حسين احمدي

  14  1  2  غالمرضا  اميد فتاحي

  17  3  2  مجتبي  جالل طغياني

  23  4  2  مصطفي  رضا داوري

  30  5  1  قربانعلي  محمدنيا حسيني
  

  نفر 165  كننده در مرحله اول آموزان شركت تعداد  كل دانش

  نفر 62  آموزان راه يافته به مرحله دوم تعداد دانش
  

  


