
  
  

  نوائي 26ماهنامه شماره 

  مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

  آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  89آذرماه 

  

  تعالي باسمه

  باز هم در من هوايي تازه شد
  اندازه شد بي ،باز شوق گريه

  باز قلبم، باغي از اندوه شد
  انبوه شد  غمهاي من،     ِجنگل 

  هه زد در گوش من يباز اسبي ش
  افتاد غم بر دوش منباز هم 

                         باز هم ماه  محرم زنده شد
  ها، غم زنده شد باز هم در سينه

  باز وقت شيون و زاري رسيد
  عزاداري رسيد          ِباز دوران 

  زينب تازه شد              باز داغ و درد 
  اندازه شد تشنگي در خيمه بي

  شعر از جعفر ابراهيمي

  عاشورانهضت 

است كه همراه خود  يبلكه نهضت يست،حادثه ن يكعاشورا 

است كه  يانيآورده، جر ت ي بشر يختار يبرا يبزرگ يها يامپ

و مربوط  يافتهامتداد  يخنقطه شروع شده و در طول تار يكاز 

  . يستن ي                    ت و نژاد و فرهنگ خاص   ّمل  يكبه 

و  يبه دور از بردگ يبا شهادت خود زندگ) ع(ينحس امام 

كه  يختر يرا پ يينشان داد و بنا يانجهان ي را به همه يزبون

ها آموخت  او به انسان. شد يمانمعبد اهل خرد و ا يشههم يبرا

و اعتقاد راسخ را از  ينو د يستادا يادر برابر سالوس و ر يدكه با

او به همه . محافظت كرد يبانهفر عوام وساده  يتوفان باورها

تمام راه، از  ينخورد و او خود در ا يبفر يدآموخت كه نبا

  .يگراند يتهدا يساخت روشن برا ياش، مشعل يهست

  اخبار آموزشگاه
  جشن به مناسبت عيد غدير خمبرگزاري                          

            پيروزي تيم واليبال آموزشگاه در مقابل                           

  د رفيعي                آموزشگاه حاج محم 

پيروزي تيم واليبال آموزشگاه در مقابل                           

  پانزده خردادآموزشگاه 

 ال         آموزان فع  دانش ي ويژهاردوي يك روزه                           

  اصفهان و بازديد از باغ پرندگان اه آموزشگ

پيروزي تيم واليبال آموزشگاه مقابل                           

  رودكي آموزشگاه 

تيم واليبال آموزشگاه مقابل  شكست                          

  اديبآموزشگاه 

  اجراي مانور سراسري زلزله                         

پيروزي تيم هندبال آموزشگاه مقابل                           

  آموزشگاه رودكي

شكست تيم هندبال آموزشگاه مقابل تيم                           

  آموزشگاه انديشه 

شكست تيم هندبال آموزشگاه مقابل تيم                           

  ها ح و حذف تيم آموزشگاه از دور رقابت            ّآموزشگاه مفت 

زني هيئت  مراسم عزاداري و سينه                          

  )ع(آموزي آموزشگاه به طرف امامزاده ابراهيم  دانش

ي شوراي دبيران پيرامون  برگزاري جلسه                          

  امتحانات نوبت اول

4/9/89 

6/9/89 

6/9/89 

7/9/89 

7/9/89 

7/9/89 

8/9/89 

8/9/89 

21/9/89 

22/9/89 

23/9/89 

27/9/89 



  زانآمو ي علمي دانش تغيير تاريخ برگزاري مسابقه

رساند كه تاريخ برگزاري  آموزان عزيز مي الع دانش     ّبه اط 

  29/11/89آموزان از جمعه  علمي دانش  ي مرحله اول  مسابقه

  .تغيير يافته است  28/11/89به روز پنجشنبه  

  30/9/89لغايت  1/7/89از تاريخ  مالي آموزشگاه صورت
  

  مبلغ به ريال  واريز به حساب آموزشگاه  

  15384400  سال قبلاز   مانده  1
  6118000  ي آموزشي دريافت سرانه  2
  16000000  هاي مردمي دريافت كمك  3

   

  مبلغ به ريال  برداشت از حساب آموزشگاه  

  1944000  آموزي حوادث دانش  ي بيمه  1
  9585000  كتب كمك آموزشي  2
  4358400  نوجوان مجالت رشد  3
  2475000  علمي ي مسابقه  4
  738000  پيك نوروزي  5
  3815000  خريد جوايز  6
  6200000  تجهيزات و مواد مصرفي  7
  1186000  ...پرداخت قبوض برق، آب و  8

  

  روزهاي حضور مشاور در آموزشگاه

آموزان عزيز  محترم دانش هاي الع خانواده               ّبدينوسيله به اط 

رساند كه روزهاي حضور مشاور در آموزشگاه طبق برنامه  مي

  :زير مي باشد

  ها ها و دوشنبه هبشن:  نوبت صبحدر 

   ها ها و چهارشنبه شنبه سه: در نوبت بعدازظهر

هاي تحصيلي، رفتاري،  تواند در زمينه مشاور آموزشگاه مي

ي  آموزان و خانواده خانوادگي، جسماني و رواني به دانش

  .محترم آنان كمك نمايد

                 الس الم مبارك باد قي عليه                      ّوالدت حضرت امام علي الن 
 212ذي الحجه سال  15در روز ) ع(قي الهادي        ّعلي الن  امام

و . هجري قمري در روستاي صريا در نزديكي مدينه بدنيا آمد

سالگي در شهر سامرا بر  41در سن  254 سوم رجب سالدر 

) عباسي ي سيزدهمين خليفه( معتز ي اثر زهري كه با دسيسه

به شهادت  ه شدتوسط معتمد عباسي به آن حضرت خوراند

شهر سامرا واقع در عراق در ر آن حضرت         مرقد مطه  .رسيد

  .است» نقي«و » هادي«از القاب معروف او . باشد مي

  سازي حافظه بهينه ي مرحله پنج

  »يخوان يشپ« ي مرحله

 يمات     و مقد  يمطلب بصورت اجمال ياكتاب  ،مرحله ينا در

مرحله خواندن عنوان  يناز جمله موارد ا. شود ميمطالعه 

هدف در . باشد يفصلها م ي و خالصه يربه تصاوه      ، توج  فصلها

نسبت به كتاب و ارتباط دادن  ي  ّكل  يدد يك يافتنمرحله  ينا

  . باشد يم يكديگرمختلف كتاب با  شهايبخ

   »سؤال كردن« ي مرحله
، به طرح يموضوعات و نكات اصل ياجمال ي از مطالعه پس

ت و   ّدق  يشكار باعث افزا ينا. يدسؤال در مورد آنها بپرداز

  . گردد يم يادگيريتمركز فكر و سرعت و سهولت 

   »خواندن« ي مرحله

و كامل مطالب كتاب پرداخته  يقمرحله به خواندن دق ينا در

 ات ي و جزئ ات ي كل يدنفهماز اين مرحله كه هدف شود  مي

در . باشد يبه سؤاالت مرحله قبل م ييپاسخگو يزمطالب و ن

مثل  يياز كارها توان يفهم بهتر مطالب م يمرحله خواندن برا

بهره  يسينو  و خالصه يگذار ، عالمت يبردار يادداشت

  . جست

   »ياز حفظ گفتن« ي مرحله
بدون مراجعه به كتاب و از حفظ به  يدمرحله با ينا در

به  يگرمطالب خوانده شده پرداخته شود و بار د يادآوري

از  ي مرحله. پاسخ دهد ،كه خود فرد طرح كرده يسؤاالت

 يو وقت گيرد يهر بخش انجام م ياندر پا يحفظ گفتن

مرور  يعنيبه مرحله بعد ،  يدفصل به اتمام رس يك يها بخش

  . شويم يآزمون وارد م ياكردن 

   »مرور كردن« ي مرحله

به مرور  ينجادر ا. گيرد يهر فصل انجام م ياندر پامرحله  اين

مختلف به  يمارتباط مفاه يزو نكات مهم و ن يموضوعات اصل



پرداخته و در صورت برخورد با موضوعات مورد  يكديگر

 ياز راهها يكي. مرجع مراجعه شود يا يشكال به متن اصل ا 

 يانپا يناتاالت و تمرؤبه س يپاسخگوئ همرحل ينكمك به ا

  .فصل است

  الم تسليت باد   الس  عليه اد  سج  شهادت امام
 5 روز در الم   الس  عليه اد  سج  امام الحسين، بن    علي  حضرت

 مدينه در قمري هجري 38 سال االولي جمادي 15 يا شعبان

 محرم 25 در مشهور بنابر و 18 يا 12 در و گشود جهان به ديده

 و شده مسموم سالگي 56 حدود سن در هجري قمري 95 سال

 داشت، سال 23 كربال واقعه در حضرت آن رسيد، شهادت به

 حسن امام قبر كنار بقيع قبرستان در مدينه در شريفش مرقد

 آن كه بود اي بگونه خداوند تقدير .است الم   الس  عليه مجتبي

 دستاوردهاي حفظ به  و بماند زنده عاشورا واقعه در بزرگوار

 زينت كه بود اي بگونه عبادت دراو  .بپردازد عاشورا نهضت

  .گرفت لقب كنندگان عبادت
  

  ...تقويم اجرايي مرحله دوم مسابقات فرهنگي، هنري و 
  

  شهرستان  مدرسه  رشته

  10/11/89  7/11/89  )حفظ و قرائت(قرآن 

تفسير، احكام، اذان و آزمون كتبي 

  البالغه نهج

16/11/89  24/11/89  

  6/10/89  2/10/89  انشاء نماز و شعر

  9/11/89  29/10/89  داستان كوتاه و هنرهاي دستي

  3/11/89  25/10/89  ، نقاشي و طراحي اطي  ّخط 

  9/11/89  25/10/89  اذان

  

  89دي  –نوبت اول آموزشگاه نوائي  تبرنامه امتحانا
  

  آموزان  هايي براي دانش توصيه  پايه سوم  پايه دوم  پايه اول  تاريخ  روز  رديف

زمان امتحان دادن را طوري تقسيم بندي  -1  قرآن  قرآن  قرآن  9/10/89  پنجشنبه  1
كنيد كه طي دو سوم از مدتي كه در اختيار 
داريد به پاسخ دادن به سواالت اختصاص 
يابد و يك سوم آن را به مرور كردن 

وقت خود را با  - 2 .پاسخها بپردازيد
فكركردن در مورد سؤالهاي مشكل كه 

در  -3.جواب آنها را نميدانيد به هدر ندهيد
شروع امتحان خودتان را با اين جمله كه 

در  -4 .نترسانيد »امتحان سخت است«
صورتيكه سؤال را نمي فهميد، بهتر است از 
مراقبين جلسه توضيحاتي پيرامون آن 

هرگز براي خارج شدن از  -5 .بخواهيد
 -6 .امتحان عجله نداشته باشيد ي جلسه

بهتراست قبل ازشروع به پاسخ دادن به 
نخوانيد زيرا اين امر  تمام آنها را ،سؤالها

                  .دهد تمركز شما را كاهش مي

  علوم  علوم   رياضي  11/10/89  شنبه  2
  جغرافي  جغرافي  جغرافي  13/10/89  دوشنبه  3
  انشاء  انشاء  فن و حرفه  14/10/89  شنبه سه  4
  امالي فارسي  امالي فارسي  امالي فارسي  15/10/89  چهارشنبه  5
  زبان  زبان  علوم  16/10/89  پنجشنبه  6
  تاريخ  تاريخ  تاريخ  18/10/89  شنبه  7
  فارسي  فارسي  فارسي  19/10/89  يكشنبه  8
  فن و حرفه  عربي  عربي  21/10/89  شنبه سه  9
  ديني  ديني  ديني  22/10/89  چهارشنبه  10
  اجتماعي  ---  انشاء  23/10/89  پنجشنبه  11
  دفاعي  اجتماعي  اجتماعي  25/10/89  شنبه  12
  رياضي  رياضي  زبان  26/10/89  يكشنبه  13
  ---  فن و حرفه  ---  27/10/89  دوشنبه  14
  عربي  ---  ---  28/10/89  شنبه سه  15

  

.كند مي درو  پشيمانى بيافشاند، بدى تخم كه هر و دروكند شادمانى ، بكارد خوبى بذر كه هر: فرمايند مي )ع( قي   ّالن  علي امام



  

  

  
  

  

  

  رحمي        ي ت صله   اهم 

اسالم . رحم است ي اند صله يدهو امامان نسبت به آن اصرار ورز ياءكه حضرت حق و انب يدهو اعمال پسند يكن ياراز كارهاى بس

 يدناى قائل شده است و قطع رحم و بر فوق العاده   ي تاهم يشاوندان                 و محب ت نسبت به خو يتي رحم و كمك و حما نسبت به صله

 يتيمم نموده  و سپس از    مقد  يگرانبه اقوام و ارحام را بر د يدگىقرآن كريم رس. نهى كرده است    ًيدا و بستگان را شد يشانرابطه از خو

        ّ  وآله وسل م  يهاسالم صلى اهللا عل يامبررحم تا آنجا است كه پ ي صله   ي تاهم. و مانده از راه و ورشكسته نام برده است يرو فق ينو مسك

  موفق باشيد.  هم نباشند يكانهر چند انجام دهندگان آن از ن يدافزا و بر عمرها مى سازد مىشهرها را آباد  يشاوندانبا خو يوندپ: يدفرما مى

))مرحله اول((ي علمي دانش آموزان  بندي منابع مسابقه بودجه  الت وسوا

 پايه                         االتؤتعداد س دانش آموزان            مرحله او ل   بندي كتب جهت آزمون علمي بودجه

            

 درس

  

 م       پايه سو 
  

 م       پايه دو 
  

 پايه اول پايه دوم پايه سوم ل       پايه او 

  قرآن 5 5  5 35    تا صفحه 39    تا صفحه 43    تا صفحه

 ديني 5 5 5 65    تا صفحه 67    تا صفحه 73    تا صفحه

 عربي 5 5 5 57    هتا صفح 67    تا صفحه 80    تا صفحه

 اجتماعي 4 4 4 46    تا صفحه 56    تا صفحه 46    تا صفحه

 تاريخ 4 4 4 43    تا صفحه 43    تا صفحه 53    تا صفحه

 جغرافي 4 4 4 50    تا صفحه 45    تا صفحه 67    تا صفحه

 ادبيات فارسي 10 10 10 92تا صفحه     98    تا صفحه 86    تا صفحه

 زبان 10 10 10 41    تا صفحه 49    تا صفحه 40    تا صفحه

 ات ي رياض 10 10 10 135    تا صفحه 133    تا صفحه 111    تا صفحه

 علوم تجربي 10 10 10 89    تا صفحه 97    تا صفحه 94    تا صفحه

آخر  تا صفحه

 6واحد 

آخر  تا صفحه

 6واحد 

 حرفه و فن  5 5 5 87    تا صفحه

طراحي تا صفحه 

 72خط تا   -39

طراحي تا صفحه 

خط تا   – 47

74صفحه   

طراحي تا صفحه 

خط تا   – 55

  105 -85صفحه  

  هنر  3  3  3

 جمع 75 75 75   


