
 

            

  1388 ماهدي  19ماهنامه نوائي شماره 

  مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

  مديريت آموزش و پرورش برخوار

  

  باسمه تعالي

  نامه بنوشتند تا در كوفه مهمانش كنند  

  نانش كنندبندند آب و منع از او يا بر 

  نامه بنوشتند بر آن كعبه كĤرندش نماز

  جمعه جمع آيند و قربانش كنند تصال اي

  قدمش                         بنوشتند تا سايند سر بر م  هنام

  يا به وقت جان سپردن سنگبارانش كنند

  نامه بنوشتند كاندر راه او جان بسپرند

  ر چون ماه تابانش كنند              يا به نوك  ن ي س 

  گيرند جاينامه بنوشتند تا در سايه اش 

               ِ                يا ميان آفتاب  گرم عريانش كنند

  نامه بنوشتند تا بر خاك پايش سر نهند

  م اسب كين با خاك يكسانش كنند      يا ز س 

  نامه بنوشتند تا در بيعتش آرند دست

  جانش كنند يا كه دست او جدا از جسم بي

  نامه بنوشتند كارندش غالم از مصر و شام

  ند                       ِ          يا كنيزي خواهش از اطفال  حيرانش كن

  )»قدس سره«ميرزا عبداهللا جودي خراساني (

برگـزاري امتحانـات    ي نحـوه  در پـي تغييـر در   والدين گرامي
  . نوبت اول موارد زير به اطالع شما سروران گرامي ميرسد

نظر به آيين نامه امتحانات و پيشنهاد مديريت آموزش و 
مبني بر تعطيلي پرورش برخوار به مدارس مقطع راهنمايي 

و درس در حين برگزاري امتحانات نوبت اول  كالسهاي
ر    ّمقر  صدور مجوز مربوطه توسط مديريت آموزش و پرورش 

            به نحو شايسته به اطالع اولياء اين خبر كه گرديد 
اين آموزشگاه  در اين خصوص كه رسانده شوددانش آموزان 

چگونگي برگزاري  18بوسيله پيامك و نيز در ماهنامه شماره 
ولي دو روز مانده به . امتحانات را به سمع و نظر اولياء رسانيد

اي توسط سازمان آموزش و پرورش استان  امتحانات بخشنامه
و اصفهان به مديريت آموزش و پرورش شهرستان ابالغ شد 

بوجود هاي آموزشي  جب وقفهدر آن تأكيد گرديد كه به مو
تعطيلي بعضي  و Aنزاي فصلي و نوع ادر اثر انتشار آنفلو آمده

و به منظور وحدت رويه و يكنواختي در استان، از مدارس 
بدون تعطيلي  هاي گذشته و نوبت اول همانند سالامتحانات 
لذا بر حسب وظيفه بر خود . برگزار گردد ي درسكالسها

ت تغيير ناگهاني در                   ّشگاه شما خوبان بعل الزم ميدانيم تا از پي
     .ي برگزاري امتحانات پوزش بطلبيم نحوه

  اخبار آموزشگاه

  آقاي خوشبخت برگزاري زيارت عاشورا توسط  9/10/88
  دوم مرحلهبرگزاري مسابقه علمي   10/10/88
  اولياء و مربيان انجمن برگزاري   12/10/88

  

  2اول  مهدي داوري كالسآموزان عزيز يونس داوري و  دانش

ي محترمتان  درگذشت مادربزرگتان را به شما و خانواده
آمرزش الهي مسألت تسليت عرض نموده، براي آن مرحومه 

   .نماييم مي

  



  و فرزندان ينارتباط مؤثر والد

 يلـق و خـو             ُ    تواننـد بـر خ    يهستند كه م يكسان يننخست والدين
  .بگذارند يرفرزندان تأث

 يهــا يــهخــود پا يبــا برخوردهــا، حركــات و رفتارهـــا والــدين
  . كنند يم يگذار يهرا در نـهاد فرزندانشـان پا يلرذا يافضـائل 

ــدين ــه جــا  وال ــب ب ــار و عملكــرد  يرامــونجســتجو پ ياغل رفت
قـرار   يخودشان، عملكرد و رفتـار فرزندانشـان را مـورد بررسـ    

 يناز رفتـار والـد   يرفتـار فرزنـدان تـابع    كـه  يداده اند در حـال 
رفتــار  يــدكنــد با ييــررفتــار فرزندانشــان تغ ينكــها يبــرا. اســت

  . كند ييرخودشان تغ

         انجــام  ينــدگو يمــ ينرا كــه والــد  يفرزنــدان آن كــار  -1
      انجــام  ينكننــد كــه والــد يرا مــ يدهنــد، بلكــه آن كــار ينمــ
  . دهند يم

كـه   يشـوند و آموختن م يادگيريعالقمند به  يفرزندان زمان -2
  . در هنگام اوقات فراغت كتاب بخوانند ينوالد

 يـت و قابـل اعتمـاد و رازدار ترب   ينامـ  يفرد يفرزندان زمان -3
  . رازدار فرزندانشان باشند  ينشوند كه والد يم

شـوند كـه    يمـ  يگـران قدر شناس زحمات د يفرزندان زمان -4
 يو فرزندانشـان سپاسـگذار   گـران يدر قبـال زحمـات د   ينوالد
  . يندنما

ها  آن ينكه والد يرندگ يم يادرا  ييراستگو يفرزندان زمان -5
  .ينددروغ نگو

نسبت بـه اعمـال    ينشوند كه والد يصبور م يفرزندان زمان -6
  .ازخود نشان دهند يمتانت و بردبار يگراند

درسـت رفتـار كـردن و احتـرام بـه      ي  يوهشـ  يفرزندان زمـان  -7
همـراه بـا احتـرام بـه      ينشـان آموزند كه رفتـار والد  يرا م ينقوان
  .موجود در جامعه باشد ينقوان

 ينكـه والـد   يرنـد گ يم ياددوست داشتن را  يفرزندان زمان -8
  . را دوست داشته باشند يكديگر

درســت رفتــار  ي هو نحــو يرفتــار اجتمــاع يفرزنــدان زمــان -9
، فرزندانشـان را در  ينلدكه وا يرندگ يم يادرا  يگرانكردن با د

  .شركت دهند يو گروه ياجتماع يتهايفعال

  الم   الس  يهعل يسيحضرت ع

اولـوالعزم خداونـد    يامبراناز پ يكيالم    الس  يهعل يسيحضرت ع

بـزرگ آن اسـت كـه بـدون      يـامبر پ يـن ا هـاي  يژگياز و. است

. آمـده اسـت   يـا به دن يمبه نام حضرت مر يداشتن پدر، از مادر

گشـود   يـا چشم به دن يسيپس از آنكه با اراده خداوند متعال، ع

شـد،   رازيرسـ  يمحضرت مر يفراوان مردم به سو يها و تهمت

را بـه   يكه پاسخ به هر گونه شبهه و سوال يافت يتمأمور يممر

  . نوزاد در گهواره واگذار كند

از داخـل گهـواره لـب بـه سـخن       يسـي قـدرت پروردگـار، ع   با

من بنده خـدا هسـتم، او بـه    : كرد يمعرف ينو خود را چنگشود 

  .قرار داده است يامبرداده و مرا پ يمن كتاب آسمان

 يسـته از بنـدگان شا  يكـي الم    الس  يهعل يسيقرآن، حضرت ع در

خدا ذكر شده است كه با اراده خداوند در عـوالم بـاال حضـور    

حضـرت   - يعهامـام معصـوم شـ    يندارد و در زمان ظهور آخـر 

او شـركت   يحكومت عدل جهـان  يلو در تشك - )عج( يمهد

  . خواهد داشت

ـ الس    يـه عل يسيحضرت ع ياز زندگان ييها گوشه      الم در قـرآن

    .آمده است يمسوره مر 36تا  16 ياتآدر   يمكر

http://daneshnameh.roshd.ir 

  ي اول استاني ي علمي مرحله مسابقه

                                 ـ                         آمـوزان عزيـز از هـم اكنـون جهـت موفقي ت در مسـابقه          دانش
  .  علمي مرحله اول استاني تالش نماييد

  30/11/88جمعه مورخ  :زمان برگزاري آزمون مرحله اول

   دقيقه 75 :زمان پاسخگويي     سؤال 90 :تعداد سواالت

  مدرسه راهنمايي نوائي :محل برگزاري آزمون



  كليدهاي طاليي مطالعه

ها  كنند، آن ت مي                                       ّنوابغ كساني هستند كه فقط بيشتر از ما دق 
ها را به  ت بسيار باالست كه آن              ّكنند و همين دق  ت مي        ّبسيار دق 

ها هر دو  چون در نابغه. كند يك فرد تيزهوش تبديل مي
  .نيمكره مغر فعال است

  در يادگيريتكنيك هاي مهم 

  .لين تكنيك مهم در يادگيري تمركز است  او 

كمرنگ ترين قلم . م در يادگيري تكرار است        تكنيك دو 
پس . ي جهان ماندگارتر است جهان از پررنگ ترين حافظه

بايد بالفاصله همه چيز را يادداشت كرد و هرچند وقت يك 
  .بار آنها را تكرار كرد

خواندن، راه رفتن بلند . م درست خواندن است        تكنيك سو 
هنگام مطالعه، لب زدن، حركت دادن سر و دراز كشيدن 

  .هاي غلط در يادگيري و مطالعه است هنگام مطالعه از روش

بهترين شكل مطالعه صاف نشستن همراه با تمركز فكر و 
  .برداري به صورت خالصه و تلگرافي است يادداشت

  هاي مطالعه روش

  ابتدا تا انتهايعني بررسي كتاب از : پيش خواني

  .سوال كردن از خود بعد از اتمام مطلب درسي: ال گذاريؤس

در حقيقت جواب دادن به سواالتي كه خود مطرح : خواندن
  .ايم نموده

روي مطلب خوب فكر كنيم و آن را تفسير : ر           ّتفسير و تفك 
  .نماييم

ايم از حفظ  كتاب را ببنديم و آن چه را كه خوانده: از بركردن
  .بگوييم

مان مرور  ايم از اول در ذهن چه را كه خوانده آن: ور كردنمر
  .كنيم

  

دقيقه استراحت  5دقيقه ، حداقل  40تا  20هر : استراحت
  .نماييم

هنگام مطالعه مطلبي، از خواندن، ديدن، شنيدن و فكر : تمركز
  .                      ً           كردن به مطالب ديگر جدا  پرهيز كنيم

ها و  ا، خالصهه از قبيل تصاوير، جدول: ات درس            ّتوجه به ملحق 
  سواالت پاياني درس

هاي  براي تثبيت مطالب خوانده شده با همكالسي: تبادل نظر
  .خود به مباحثه و بحث و تبادل نظر بپردازيم

 در مسجد شام الم   الس  يهاد عل            خطبه امام سج 

 يا 37سال در پنجم شعبان  يعيانامام ش ينچهارم) ع( اد  سج  امام

محـرم   12د و در آمـ  يـا منوره بـه دن  ينهدر مدقمري هجرى  38

حادثـه   ينتـر  از جانكـاه . هجري قمري بشهادت رسـيد  95سال 

وجـود آن را لمـس    زندگى امام، حادثه عاشورا بود كه با تمام 

رسـاندن بـه پـدر را از او     يـارى تـوان   يمارىكرد؛ هر چند كه ب

. مانـد ب               از حج تش خـالى   ينتا زم ستخوا مىنگرفته بود و خدا 

هاى خود پس از واقعـه عاشـورا بـا     در سخنرانى) ع( اد       امام سج 

گفت  سخن مى يهام ظلم و ستم بنى يهقرآن بر عل ياتاستناد به آ

اى از معـارف   و با سالح دعا و مناجات با پروردگـار، مجموعـه  

و اخـالق   سنف يببراى تهذ »يهاد  سج  يفهصح«قرآنى را با  نام  

  . گذاشت يادگاربه  ينمسلم يدارىو ب

ي آن حضرت كه در مجلـس   در اين مجال در نظر داريم خطبه

اد        امام سج    ي تاوج موفقيزيد در مسجد شام ايراد فرمودند وآن 

 يدانعاشـورا و تـداوم خـط شـه     يـغ در ابالغ رسـالت و تبل  ) ع(

  .را به اختصار بيان نماييم كربالست

درگاهش دستور داد تـا   يباناز خط يكىمجلس به  يندر ا يزيد

 يـب وقتـى سـخنان خط  . بپردازدو اوالدش ) ع(على  بدگوييبه 

اد            امـام سـج   . پيروز اين ميدان ديدندخود را  يانامو يافت، يانپا

 يترضــا يزيــد .اجــازه خواســت تــا او هــم ســخن بگويــد ) ع(



                                                                                                                  

  

                    

) ع(اد        امام سج  .يرفتپذ يانشا با اصرار فراوان اطراف       داد، ام  نمى

و امـام  ) ص(ت پيـامبر                                      پس از حمد خداوند بـه معرفـي شخصـي    

پرداخت سپس به افشاگري حكومت غاصـب معاويـه   ) ع(علي 

اشـاره  خـود   ت ي و شخصـ پرداخت و در ادامه بـه بيـان جايگـاه     

فـي خـود                    ّ  آن بزرگـوار در معر  . تـا همگـان او را بشناسـند   نمود 

شناسند  آنان كه مرا مى يم،فرزند زمزم و صفا من«: چنين فرمود

شناسـند گـوش فـرا     آنان كـه مـرا نمـى   ولى  يازندن بى يحاز توض

ـ   من فرزنـد مك    ! اى مردم. بشناسانم يشانرا به ا يشدهند تا خو ه            ّ

مـن فرزنـد آنـم كـه حامـل      . يممن فرزند زمزم و صـفا  يم،و منا

انسانى هستم كـه بـر كـره خـاك      ينمن فرزند بهتر. ركن است

موحدى هستم كـه   ينمن فرزند برتر. است يدهجامه وجود پوش

صفا و مـروه نهـاده و    يره طواف كرده و گام در مسرد كعب    بر گ 

 .گفته است يكبه جا آورده و خداى را لب   حج 

كه بر مركب آسمانى براق سوار گشت و  يامبرمفرزند آن پ من

. يدبه قرب خدا رس يد وهستى رسان يگاهاو را به بلند جا يلجبرئ

من فرزند آنم كه فرشتگان آسمان با او نمـاز گزاردنـد و بـه او    

ـ   فرزنـد محم    . ام وحـى  دهكننـ  يافـت من فرزند در. اقتدا كردند           د

مـن فرزنـد كسـى هسـتم     ... يم من فرزند على مرتضا. يممصطفا

ــه پ ــاپيشك ــدا   يش  يــزهو دو ن يربــا دو شمشــ  )ص(رســول خ

نمود، در بدر  يعتب يامبردو هجرت كرد، دو بار با پ. يدجنگ مى

خـدا كفـر   چشم بر هم زدن به  يكى                ّرزمنده بود و حت  ينو حن

نابودگر  يامبران،مؤمنان، وارث پ ينفرزند صالح تر نم. يدنورز

كننـدگان از خـوف    يهسرآمد گر...  مسلمانان يشواىدان، پ  لح  م 

 يـام ق   ِين برتـر  يبايان،شك يباترينخدا و مشتاقان به لقاى حق، شك

من فرزنـد كسـى هسـتم كـه از     . )ص( يامبرمكنندگان خاندان پ

 »... بود يارىو  تأييدرد مو يكائيلو م يلسوى جبرئ

. افتـاد  يزيـد در دل  يدىهراس شدسخنان امام بدينجا كه رسيد 

رو بـراى قطـع    يـن از ا. او شـورش كننـد   يـه كه مـردم عل  يدترس

  .يدسخنان امام، دستور داد مؤذن اذان بگو

براي معرفي خـود  گفت امام از آن  اى كه مى مؤذن هر كلمه اما

ابتدا گواهى به وجود خداونـد  . كرد استفاده مى) ع(و اهل بيت 

ــه رســالت حضــرت رســول   كــه  يــنداد و ا ) ص(و شــهادت ب

و  يزيـد است نـه جـد   ) ع(    ج اد جد امام س) ص(حضرت رسول 

د    ـ محم   ! يزيداى : امام فرمود. گواه گرفت يزيداز  يزامر ن ينبر ا

جـد مـن؟ اگـر     يـا كـرد جـد توسـت     يـاد كه مؤذن از او  )ص(

 يىو اگـر بگـو  ! اى ته و كـافر شـده  جد توست دروغ گف يىبگو

 ...جد من است پس چرا خاندان او را كشتى؟

كرده بود، امام  يجاددر مجلس ا يبىهمهمه عج )ع(امام  سخنان

از مـن   يـر به خـدا سـوگند غ  «: زد يادبراى آگاه ساختن مردم فر

جدش باشد؛ پـس  ) ص(كه رسول خدا  يستجا ن ينكسى در ا

بـه   يـان ت و اهل مـا را چـون روم  مرد ما را ظالمانه كش ينچرا ا

كارهـاى   يـن ا«: گفـت  يزيـد خطـاب بـه    بعـد  . »اسارت گرفت

رسـول   )ص(د    محم : يىگو دهى و باز هم مى زشت را انجام مى

به مؤذن دستور داد اذان  يزيد. »يستىخداست و رو به قبله مى ا

در  يـد مردم هم در حالـت ترد . يستادرا تمام كند و بعد به نماز ا

 .نكرده، رفتند تدارخى اقتدا كردند و بعضى اقمورد او، ب

http://www.hawzah.net 

  2اكبر كالس دوم  آموز عزيز مهدي داوري علي دانش

ي  مصيبت درگذشت پدربزرگ شما را به شما و خانواده
                      علو  درجات آن مرحوم را . نماييم محترمتان تسليت عرض مي
 .            ّ            از خداوند من ان آرزومنديم


