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 حاج سيد حسني نوائي مدرسه راهنمايي

  تربيتي نوائي -ماهنامه علمي 

  87مهرماه  7شماره 

  مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

  شهرستان برخوار مديريت آموزش و پرورش

www.navaeeschool.coo.ir 
navaeeschool@yahoo.com 

  تلفن آموزشگاه

5810440  
  

        ِ          َ              به نام  آن كه م لك ش، بي زوال است
             ِ                 به و صفش نطق  صاحب عقل، الل است

  مفرح نامه ي جان هاست نامش
    ِ                      سر  فهرست  ديوان هاست نامش
   ِ                          ز  نامش پر شكر شد كام جان ها

  زبان ها ِ                ِ ز  يادش پر گهر تيغ  
  چو ذاتش برتر است از هر چه دانيم
           ِ                چگونه شرح  آن كردن توانيم؟

  عطار نيشابوري
  
  
  
  

  همراه صميمي سالم
را در  1387-88جشن بازگشايي مدارس در سال تحصيلي 

) ع(حالي آغاز نموديم كه سياهپوش شهادت مواليمان علي 
بوديم و عطر نفس روزه داراني كه در شب هاي مبارك قدر 

آنها عرشيان و فرشيان را به لرزه در آورده ...       ِ      آواي ب ك  يا ا
ورديم امسال در حالي زنگ آغاز مدارس را به صدا در آ. بود

در آغاز كار و شروع . كه ميهمان خوان ضيافت الهي بوديم
سال تحصيلي از خداوند بزرگ ياري مي جوييم كه در طول 
سال يار و ياورمان باشد و پيوسته از الطاف غيبي امام عصر 

بهره جسته و پيرو واقعي و شيعه واقعي مواليمان علي ) عج(
  .باشيم) ع(

گذشته سال امسال نيز همچون دوستان عزيز قصد آن داريم تا 
هر ماه ميهمان شما بوده و در هر شماره از نظرات يا پيشنهادات 

پس چشم براه ياري . و طرح هاي ابتكاري شما بهره گيريم
  .سبزتان هستيم

  مدير آموزشگاه نوائي  –محمد داوري 

  اعجاز عددي قرآن

ه پيامبر زدوستان عزيز همانگونه كه مي دانيد بزرگترين معج
قرآن كريم مي باشد كه در مدت بيست و سه سال ) ص(كرم ا

بر قلب مبارك ايشان نازل گرديده است و اين در حالي است 
. كه پيامبر گرامي ما مسلمانان خواندن و نوشتن نمي دانست
يكي از شگفتي هاي قرآن كريم اعجاز عددي آن مي باشد 

نظر بدين صورت كه تعداد برخي از كلمات با متضاد آنها از 
برخي به د كه نتعداد مرتبه اي كه در قرآن آمده برابر مي باش

  .اشاره مي شوداز آنها 

  تعداد   متضاد كلمه  تعداد  كلمه 
  145  )مرگ(موت   145  )زندگي(ت حيا

  167  سيئات  167  عمل صالح
  115  آخرت  115  دنيا
  88  شيطان  88  كئمال
  102  صبر  102  )سختي( شدت
  77  شو مشتقاتت   ّجن   77  شم و مشتقات   ّجهن 

  24  شظلمت ومشتقات  24  شنور و مشتقات
  تعداد ماه هاي سال  12  )ماه(شهر 
  تعداد روزهاي سال  365  )روز( يوم



  كل دانش آموزان

  
  

  
202  

به مناسبت بازگشايي 
دبستان 
براي دانش آموزان 

آموزشگاه 
طرح ديدگاهها و برنامه ريزي مناسب براي سال 
صرف افطاري در 
جلسه با رأي اكثريت 
به عنوان نماينده معلمان آموزشگاه 

اولين مجمع عمومي اولياء در دو نوبت در تاريخهاي 
در محل نمازخانه آموزشگاه تشكيل و پيرامون 

مشكالت مربوط به تجهيزات 

آموزشگاه، مشكالت مربوط به كادر اداري و آموزشي 

2  

  آمار دانش آموزان آموزشگاه
كل دانش آموزان  پايه

  
  

  
202

  آموزشگاه
به مناسبت بازگشايي 

دبستان با همكاري و ششم شهريور 
براي دانش آموزان  

آموزشگاه جلسه شوراي دبيران 
طرح ديدگاهها و برنامه ريزي مناسب براي سال 

صرف افطاري در نماز مغرب و عشا و 
جلسه با رأي اكثريت 
به عنوان نماينده معلمان آموزشگاه 

اولين مجمع عمومي اولياء در دو نوبت در تاريخهاي 
در محل نمازخانه آموزشگاه تشكيل و پيرامون 

  :د زير بحث و تبادل نظر صورت گرفت

مشكالت مربوط به تجهيزات 

آموزشگاه، مشكالت مربوط به كادر اداري و آموزشي 

(...  

2   صفحه               

آمار دانش آموزان آموزشگاه
پايههر   دانش آموزان 

  

77  

  

59  

  

66  

  

  اخبار 
آموزشگاه

به مناسبت بازگشايي برگزاري جشن شكوفه ها 
و ششم شهريور 
 شهيد اشرفي اصفهاني و دبستان خامنه اي

جلسه شوراي دبيران 
طرح ديدگاهها و برنامه ريزي مناسب براي سال 

نماز مغرب و عشا و 
جلسه با رأي اكثريت در اين . بيبست و هشتم شهريور

به عنوان نماينده معلمان آموزشگاه 

اولين مجمع عمومي اولياء در دو نوبت در تاريخهاي 
در محل نمازخانه آموزشگاه تشكيل و پيرامون 

د زير بحث و تبادل نظر صورت گرفت
����� ��	 
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مشكالت مربوط به تجهيزات 

آموزشگاه، مشكالت مربوط به كادر اداري و آموزشي 

...)مدرسه، ايراد مربوط به پكيج حرارتي و 
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آمار دانش آموزان آموزشگاه
  كالسهر  دانش آموزان 

38  
39  
30  
29  
33  
33  

اخبار 
آموزشگاه

برگزاري جشن شكوفه ها 
و ششم شهريور  در تاريخ بيست

شهيد اشرفي اصفهاني و دبستان خامنه اي

جلسه شوراي دبيران برگزاري اولين 
طرح ديدگاهها و برنامه ريزي مناسب براي سال 

نماز مغرب و عشا و بهمراه تحصيلي جديد 
بيبست و هشتم شهريور

به عنوان نماينده معلمان آموزشگاه  حسيني 

اولين مجمع عمومي اولياء در دو نوبت در تاريخهاي 
در محل نمازخانه آموزشگاه تشكيل و پيرامون 

د زير بحث و تبادل نظر صورت گرفت
����� ��	 
����

مشكالت مربوط به تجهيزات (بيان نقاط ضعف 

آموزشگاه، مشكالت مربوط به كادر اداري و آموزشي 

مدرسه، ايراد مربوط به پكيج حرارتي و 
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 حاج سيد حسني نوائي

آمار دانش آموزان آموزشگاه
دانش آموزان   كالس

  1اول 
  2اول 
  1دوم 
  2دوم 
  1سوم 
  2سوم 

آموزشگاه
r  برگزاري جشن شكوفه ها
در تاريخ بيستمدارس 

شهيد اشرفي اصفهاني و دبستان خامنه اي
  پايه اول

r  برگزاري اولين
طرح ديدگاهها و برنامه ريزي مناسب براي سال پيرامون 

تحصيلي جديد 
بيبست و هشتم شهريورتاريخ 

 آقاي همكاران
  .ندانتخاب شد

r  اولين مجمع عمومي اولياء در دو نوبت در تاريخهاي
در محل نمازخانه آموزشگاه تشكيل و پيرامون  16/7و  15/7
د زير بحث و تبادل نظر صورت گرفتموار
��� ( ��������� ��	 
����

بيان نقاط ضعف  -
آموزشگاه، مشكالت مربوط به كادر اداري و آموزشي 

مدرسه، ايراد مربوط به پكيج حرارتي و 

                 ��	��

حاج سيد حسني نوائي مدرسه راهنمايي

  حرفه و فن
  
  
  عي
  عي

  
  ديني، عربي

  

  عي

  
  
  تربيت بدني
  
  عربي
  صنايع غذايي
  علوم تجربي
  

 گذارند
مال 
 ي

اول 
اول 
دوم 
دوم 
سوم 
سوم 

r
مدارس 

شهيد اشرفي اصفهاني و دبستان خامنه اي
پايه اول

r
پيرامون 

تحصيلي جديد 
تاريخ 

همكاران
انتخاب شد

r
15
موار
���

1-
آموزشگاه، مشكالت مربوط به كادر اداري و آموزشي 

مدرسه، ايراد مربوط به پكيج حرارتي و 
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مدرسه راهنمايي

  رشته

  زبان
حرفه و فن
  ادبيات
  رياضي
عيعلوم اجتما

عيعلوم اجتما

  ادبيات
ديني، عربي
  زبان
  رياضي
  هنر
عيعلوم اجتما

  زبان
  فيزيك
  ادبيات

تربيت بدني
  الهيات
عربيديني، 

صنايع غذايي
علوم تجربي
  خدمات

گذارند يم يفرزندان خود باق
مال  نكهيبه خاطر ا

يباق كوين تيادب و ترب

 ������ ��	
�	��  �����

  كادر آموزشگاه نوائي

  مدرک

  ليسانس
  ليسانس
  ليسانس
  فوق ديپلم
  فوق ديپلم
  ليسانس
  ليسانس
  ليسانس
  ليسانس
  فوق ديپلم
  ليسانس
  فوق ديپلم
  ليسانس
  ليسانس
  فوق ديپلم
  ليسانس
  ليسانس
  ليسانس
  ليسانس
  ليسانس
  سيكل

فرزندان خود باق
به خاطر ا .و ثروت

ادب و ترب يول

 ������ ��	
�	�

كادر آموزشگاه نوائي

  نام و نام خانوادگی

  محمد داوري
  مظاهر رمضانيان
  حسين فتاحي
  محمد اسپناني
  سعيد جعفري
  رسول جعفري

  سيد محمد حسيني
  منصور خوشبخت
  عليرضا داوري
  فريبرز رحيمي
  عليرضا رستمي
  حسن ربيعي
  حسين سرتاج

  احمدرضا سماوي
          ُ     اردوان ظ هرابي

  عزب دفتران
  مجتبي كمالي
  اصغر معيني
  محمد محمدي
  بهمن يوسفي

  ابوالفضل اعظمي

   :مي فرمايند
فرزندان خود باق يكه پدران برا
و ثروت نه مال كوست،
ول رود، يم نيو از ب

 ������ ��	
�	�

كادر آموزشگاه نوائي

نام و نام خانوادگی

محمد داوري
مظاهر رمضانيان
حسين فتاحي
محمد اسپناني
سعيد جعفري
رسول جعفري

سيد محمد حسيني
منصور خوشبخت
عليرضا داوري
فريبرز رحيمي
عليرضا رستمي
حسن ربيعي
حسين سرتاج

احمدرضا سماوي
        ُ     اردوان ظ هرابي

عزب دفترانمسعود 
مجتبي كمالي
اصغر معيني
محمد محمدي
بهمن يوسفي

ابوالفضل اعظمي

مي فرمايند) ع(امام صادق 
كه پدران برا يارث ن

كوست،ين تيادب و ترب
و از ب شود يمصرف م
 .  

  

  ردیف

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
  

امام صادق 
نيبهتر

ادب و ترب
مصرف م

. ماند يم
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انتشار ماهنامه نوائي، كسب رتبه هاي ( قوتبيان نقاط  -2

ورزشي و درسي از قييل مقام قهرماني بسكتبال، نايب 

قهرماني در رشته هاي دو و ميداني و پينگ پنگ و رتبه اول 

كيم، كسب رتبه دوم مسابقه حطناب كشي كانون لقمان 

در  اولعلمي در پايه دوم توسط عباس دري و كسب رتبه 

تشكيل كالسهاي فوق  ،ادي توسط رضا حد رشته قرائت

  )...برنامه و
� (��� �� ������ �� �� ��!"# $�%&!' ����:  

نظارت و توجه مستمر والدين نسبت به رفت و آمد  -1
  فرزندانشان

رعايت بهداشت فردي به نظارت و توجه كامل نسبت  -2
بر تن داشت پوشاك مناسب، كوتاه بودن  از جمله فرزندانشان 

   ...بودن ناخن و موي سر، كوتاه 
به همراه وسايل دانش آموز و جلوگيري از و كنترل توجه  -3

وسايل غير ضروري مانند گوشي موبايل، زنجير،  داشتن
: خوراكي هاي غيرمجاز عبارتند از... تسبيح، انگشتر و 

  ...چيپس، شكالت هاي شيشه اي و  ،لواشك، آدامس، پفك 
تباط مستمر با نظارت بر انجام تكاليف روزمره و ار -4

  .آموزشگاه جهت پيگيري موارد درسي و تربيتي فرزندان
شركت فعال و به موقع اولياء در مجامع عمومي و جلسات  -5

  آموزش خانواده
( (��� )*�� +�, -�. �"�/��:  

  تجهيز آزمايشگاه و كارگاه -1
  تهيه ديتاشو  -2
    براي بقيه كالسها نصب پرده عمودي -3
  و بازديدهاي علمي اردوها برگزاري -4
  برگزاري كالسهاي فوق برنامه  -5

بحث و تبادل در پايان در مورد اهميت انجمن اولياء و مربيان 
عضويت در انجمن اولياء  از داوطلبينشد و از ميان حضار  نظر

مشخصات اين افراد در برگه ي  .گرديدو مربيان ثبت نام 

قرار خواهد و در اختيار شما اولياء محترم  تكثيرجداگانه 
   مستدعي است در برگه اي كه در اختيار شما قرار . گرفت

نفر از افراد مورد اعتماد خود را نوشته  4 اسامي خواهد گرفت
در روز ريختن برگ رأي به صندوق اخذ رأي       ً     و شخصا  جهت 
به دفتر آموزشگاه نوائي مراجعه  30/7/87سه شنبه مورخ 

  .فرماييد

r  اردوي يك روزه  21/7/87در روز يكشنبه مورخ
دانش  برايجهت بازديد از آثار باستاني ميدان امام اصفهان 

   .آموزان پايه سوم آموزشگاه برگزار گرديد

  
  
  
  
  
  
  
  

r  انتخابات شوراي دانش آموزي اين آموزشگاه همزمان
 9در ساعت  1/8/87با سراسر كشور در روز چهارشنبه مورخ 

دانش آموزان عالقمند به فعاليت در . صبح انجام خواهد شد
اين شورا مي توانند جهت ثبت نام به دفتر آموزشگاه مراجعه 

 ،انتخاباتپس از تأييد صالحيت اين افراد در شوراي . دنفرماي
خود را به صورت  اتياين دانش آموزان مي توانند فعاليت تبليغ

  .پوستر يا به شكل سخنراني در مراسم صبحگاه انجام دهند
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  حكايت

از او . كه خيلى ضعيف و الغر شده است نددر راه شيطان را ديد. ندكرد و آله از راهى عبور مى  عليه  اهللا  روزى پيامبر اكرم صلى 
: فرمودند )ص(پيامبر. بسيار هستم   م و در زحمتبر اهللا از دست امت تو رنج مى  يا رسول : اى؟ گفت چرا به اين روز افتاده : ندپرسيد

 .شما شش خصلت دارند كه من طاقت ديدن و تحمل اين خصايص را ندارم اهللا، امت  يا رسول : اند؟ گفت مگر امت من با تو چه كرده 
خواهند   هر كارى را كه مىسوم آن كه، . كنند دوم اين كه با هم مصافحه مى . كنند رسند سالم مى   به هم مى اول اين كه هر وقت 

    شنوند صلوات   كنند، پنجم اين كه تا نام شما را مى گويند، چهارم آن است كه استغفار از گناهان مى  مى » شاء اهللا  ان«انجام دهند 
  .گويند  مى»  بسم اهللا الرحمن الرحيم«فرستند و ششم آن كه ابتداى هر كارى   مى
  )آمرزش=ستغفارا(      )دست دادن= حه    صاف  م (

  دانش آموزان ممتاز اين شماره

  

  

  

    

  

  

  

      

  

  

  

  مصطفي مهدي داوري  عبدالعليمهدي داوري   حميدرضا داوري  عباسعلي داوري  ميالد طاهري  حسين احمدي
  2كالس سوم   1كالس سوم   2كالس دوم   1كالس دوم   2كالس اول    1كالس اول 

  
  
  

  

  اين شماره يمعما
هر  .اندشده  يشماره گذارمانند شكل زير تا نه  كيجدول از شماره  نيا يخانه ها .در اختيار داريم )سه در سه(خانه با نه جدول  كي

رنگ خانه ها را مشخص  ديشما با ميدهيشما قرار م اريكه در اخت يبا اطالعات .مي باشداز بقيه يك از اين خانه ها داراي رنگ متفاوتي 
  .ديكن
  .است )در كنار يكديگر( يبنفش و قرمز متوال يخانه هاي شماره  -1
  .قرار دارنددر ستون ديگر  يو مشك يقهوه ا وستون  كيسبز و بنفش در  -2
   و سبز ينارنج ،يمشك نطوريمختلف قرار دارند هم يزرد و قرمز در ستون ها ،يقهوه ا -3
  .قرار دارد ياز آب تر نييپا يو مشك ديباالتر از سف يآب -4
  .ستنديمجاور ن يو نارنج يآب يو سبز مجاورند ول يقهوه ا -5
   .است كساني ديو بنفش با سف يبا آب يقهوه ا )همسايگي( نوع مجاورت -6

  تاريخ تا  دانش آموزان عالقمند به حل معماي اين شماره مي بايست شكل مورد نظر را در برگه اي رسم كرده آنرا رنگ آميزي كنند سپس 

  .كه آنرا در صندوق همراز بيندازند دمهلت دارن  5/8/87

  الفباي انگليسي به صورت تصاوير حيوانات
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