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  به نام خداوند هستي بخش

ميهمان شمائيم ، به شما لبخند مي زنيم و خدا  .سالم دوستان

 ّ                                   ن ت نهاد تا بتوانيم در آخرين روز هاي را شاكريم كه بر ما م

      در خدمت شما ماهنامه نوائي پاييز با سومين شماره 

دانش آموزان، اولياء و خوانندگان گرامي باشيم در اين 

شماره همانند شماره هاي قبلي مطالب خواندني، اخبار 

دوستاني . مدرسه و برگزيدگان آموزشگاه را خواهيم داشت

اميد واريم كه بقيه دانش آموزان و . اند هم ما را ياري كرده

براي شماره هاي بعدي  اخودشان راولياء گرامي هم مطالب 

  .بفرستند

  معاون آموزشي آموزشگاه  –رمضانيان 

  

  

  

  

  

  

  

  تربيتي نوائي -آموزشي ، ماهنامه علمي 

  1386 آذرماه 

  3شماره 

  

 :آموزشگاهسايت 

navaeeschool.coo.ir 

  

 :ايميل آموزشگاه

navaeeschool@yahoo.com 

  

  :تلفن آموزشگاه

5810440  
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  شرح جلوه

  اى تو رانبيند رخ زيب اى نيست دهديـ

  نشنود آواى تو را نيست گـوشى كه همى

  خوان تو دراز  ِر        ود جز ب هيچ دستى نش

  ـان جز اثر پاى تو راكـــس نجويد به جه

  رقه و مسند بيزاررهرو عشقم و از خ

  م ندهم روى دل آراي تو رابه دو عال

  دان را به پشيزى نخردقامت سرو ق

  تو راواب ببيند قد رعناى آنكه در خ

 اى؟ ه تواش قبله نهبه كجا روى نمايد ك

  رم، منزل و ماواى تو راآنكه جويد به ح

  همه جـا منزل عشق است؛ كه يارم همه جاست

  كور دل آنكــــه نيابد به جهـــان، جاى تو را

  ه گويم كه نديده است و نبيند به جهانبا ك

  رو و جز زلف چليپاى تو راجز خم اب

    ِ         در  عشق گشودم و خرد بست، دكه عل

               ّ             داشت به سر عل ت سوداى تو را آنكه مى

 اره كنم اين دفتربشكنم اين قلم و پـ

  وه واالى تو رانتوان شرح كنم جل

  )ره(مرحوم امام 

  بشنو از الطاف حي كردگار

  تا بداني لطف حق در روزگار

  بهترين اعمال اين است اي عمو

  بخشش ديگر مبين خود را بگو

  رفيقچون كمك كردي براي حق 

  مزد او در سنجشش باشد دقيق

  هر كه نيكي ميكند در روزگار

  يك به ده تا اينكه تا يكصد هزار

  صد هزاري مزد او اندر زمين

  علم را احياء كند اي نازنين

  خوش به حال هر كسي اندر جهان

  با سخا و مهربان نوائيچون 

  مرشد حسين زارعان

  اصالحيه

امه شماره دو دوستان خواننده با عرض معذرت در ماهن
                            َ   َ                     بزرگترين كلمه در قرآن كلمه ف أسق ينكمو ه  معرفي شده بود 

  .به اين صورت تصحيح مي گرددكه 
در آيه   َ   َ   ْ     ف س ي ك فيك ه م  اهللابزرگترين كلمه در قرآن، كلمه ي 

  .سوره بقره مي باشد كه سيزده حرف دارد 137
  

سركار خانم براتي حسن دقت و توجه با تشكر فراوان از 

  آموزش و پرورشآموزگار بازنشسته 
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ضعيفتر خود 

گوئن 

خورد و چهل درصد وزن خود را از دست 

آيا درضمن 

     شكها روي زمين راه نمي روند بلكه 

تا نيم ساعت بعد از قطع شدن سرش نيش 

كيلوگرم وزن 

 .ساعت در شبانه روز مي خوابند

غول پيكر چهار و نيم 

متر در دقيقه است كه خرگوش اين فاصله را در كمتر از نيم 

بزرگترين جانور بي مهره ماهي مركب غول پيكر است 

3      صفحه                                      

ضعيفتر خود  در صورت نبودن غذا تمساح قوي همنوع

گوئن نپنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پ

خورد و چهل درصد وزن خود را از دست 

درضمن  بار در دقيقه مي زند،

شكها روي زمين راه نمي روند بلكه 

تا نيم ساعت بعد از قطع شدن سرش نيش 

كيلوگرم وزن  125

 .قدرت بينايي جغد هشتاد و دو برابر انسان است

ساعت در شبانه روز مي خوابند

غول پيكر چهار و نيم 

متر در دقيقه است كه خرگوش اين فاصله را در كمتر از نيم 

بزرگترين جانور بي مهره ماهي مركب غول پيكر است 

  .متر برسد

                                      

در صورت نبودن غذا تمساح قوي همنوع

پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پ

خورد و چهل درصد وزن خود را از دست 

بار در دقيقه مي زند،

شكها روي زمين راه نمي روند بلكه 

تا نيم ساعت بعد از قطع شدن سرش نيش 

125 متر طول و

قدرت بينايي جغد هشتاد و دو برابر انسان است

ساعت در شبانه روز مي خوابند

غول پيكر چهار و نيم  حداكثر سرعت الك پشت هاي

متر در دقيقه است كه خرگوش اين فاصله را در كمتر از نيم 

بزرگترين جانور بي مهره ماهي مركب غول پيكر است 

متر برسد 15تا حدود 
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در صورت نبودن غذا تمساح قوي همنوع

پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پ

خورد و چهل درصد وزن خود را از دست  

بار در دقيقه مي زند، 100قلب گنجشك 

شكها روي زمين راه نمي روند بلكه ميدانستي كه گنج

تا نيم ساعت بعد از قطع شدن سرش نيش  

متر طول و 8بزرگترين مار جهان ، 

قدرت بينايي جغد هشتاد و دو برابر انسان است

ساعت در شبانه روز مي خوابند 2دلفينها و فيلها فقط 

حداكثر سرعت الك پشت هاي

متر در دقيقه است كه خرگوش اين فاصله را در كمتر از نيم 

 

بزرگترين جانور بي مهره ماهي مركب غول پيكر است 

تا حدود  بلنديش ممكن است
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در صورت نبودن غذا تمساح قوي همنوع

 .را مي خورد

پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پ

 ماده چيزي نمي

 .دهدمي 

قلب گنجشك 

ميدانستي كه گنج

 .مي پرند

 مار ميتواند

 .بزند

بزرگترين مار جهان ، 

 .دارد

قدرت بينايي جغد هشتاد و دو برابر انسان است

دلفينها و فيلها فقط 

حداكثر سرعت الك پشت هاي

متر در دقيقه است كه خرگوش اين فاصله را در كمتر از نيم 

 .مي پيمايد ثانيه

بزرگترين جانور بي مهره ماهي مركب غول پيكر است 

بلنديش ممكن است كه

ماه آذر  ������ 
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اندازه 

وزن كل انسانها 

 .عقب راه بروند

نوعي عروس دريائي 

 .است كه سم آن در كمتر از دو دقيقه قرباني خود را ميكشد

اكتيويته 

يك نوع سار دشمن 

 

     ملكه موريانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود 

 نوعي ماهي وجود دارد كه با كمك باله هايش به سطح

آب مي آيد و يك و نيم دقيقه در هوا پرواز مي كند و به 

. 

را مي خورد
 

ماده چيزي نمي

مي 
 

ميدانستي كه گنج

مي پرند
 

بزند
 

دارد
 

 

 

متر در دقيقه است كه خرگوش اين فاصله را در كمتر از نيم 

ثانيه
 

كه

�����    �����

�	
 ��� ��� ��� �������� �����

  

اندازه  هر چه از استوا به سمت قطب پيش ميرويم

وزن كل انسانها 

عقب راه بروند

نوعي عروس دريائي 

است كه سم آن در كمتر از دو دقيقه قرباني خود را ميكشد

 .سي درصد از مارهاي دنيا سمي هستند

اكتيويته  عقربها تنها موجوداتي هستند كه اشعه راديو

يك نوع سار دشمن 

 .زايد مي تنها نمونه افعي است كه بچه

ملكه موريانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود 

نوعي ماهي وجود دارد كه با كمك باله هايش به سطح

آب مي آيد و يك و نيم دقيقه در هوا پرواز مي كند و به 

.سگ برابري ميكند

�  ������  ���
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   حیوانات 

هر چه از استوا به سمت قطب پيش ميرويم

وزن كل انسانها  وزن كل موريانه هاي جهان ده برابر

عقب راه بروند كانگروها قادر نيستند بسوي

نوعي عروس دريائي  حيوانات دنيا

است كه سم آن در كمتر از دو دقيقه قرباني خود را ميكشد

سي درصد از مارهاي دنيا سمي هستند

عقربها تنها موجوداتي هستند كه اشعه راديو

يك نوع سار دشمن آنها ندارد و جالب تر اينكه 

تنها نمونه افعي است كه بچه

ملكه موريانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود 

نوعي ماهي وجود دارد كه با كمك باله هايش به سطح

آب مي آيد و يك و نيم دقيقه در هوا پرواز مي كند و به 

سگ برابري ميكند حس بويايي

 ��	
�  ������

 یدانستنیها

هر چه از استوا به سمت قطب پيش ميرويم

  .بزرگتر ميشود

وزن كل موريانه هاي جهان ده برابر

كانگروها قادر نيستند بسوي

حيوانات دنيايكي از سمي ترين 

است كه سم آن در كمتر از دو دقيقه قرباني خود را ميكشد

سي درصد از مارهاي دنيا سمي هستند

عقربها تنها موجوداتي هستند كه اشعه راديو

آنها ندارد و جالب تر اينكه 

تنها نمونه افعي است كه بچه

ملكه موريانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود 

نوعي ماهي وجود دارد كه با كمك باله هايش به سطح

آب مي آيد و يك و نيم دقيقه در هوا پرواز مي كند و به 

 .پردازد شكار طعمه خود مي

حس بوياييمورچه با 

 ������� ��	


دانستنیها

هر چه از استوا به سمت قطب پيش ميرويم

بزرگتر ميشود موجودات

وزن كل موريانه هاي جهان ده برابر

. 

كانگروها قادر نيستند بسوي

يكي از سمي ترين 

است كه سم آن در كمتر از دو دقيقه قرباني خود را ميكشد

سي درصد از مارهاي دنيا سمي هستند فقط

عقربها تنها موجوداتي هستند كه اشعه راديو

آنها ندارد و جالب تر اينكه  رتاثيري ب

 .اصلي آنهاست

» آناكوندا«مار 

ملكه موريانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود 

 .مي باشد

نوعي ماهي وجود دارد كه با كمك باله هايش به سطح

آب مي آيد و يك و نيم دقيقه در هوا پرواز مي كند و به 

شكار طعمه خود مي

مورچه با  حس بويايي

 �������

 

هر چه از استوا به سمت قطب پيش ميرويم

موجودات
 

وزن كل موريانه هاي جهان ده برابر

.است
 

كانگروها قادر نيستند بسوي
 

 

يكي از سمي ترين 

است كه سم آن در كمتر از دو دقيقه قرباني خود را ميكشد
 

فقط
 

عقربها تنها موجوداتي هستند كه اشعه راديو

تاثيري ب

اصلي آنهاست
 

مار 
 

ملكه موريانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود 

مي باشد
 

نوعي ماهي وجود دارد كه با كمك باله هايش به سطح

آب مي آيد و يك و نيم دقيقه در هوا پرواز مي كند و به 

شكار طعمه خود مي
 

حس بويايي
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سبتش به حضرت يعقوب 

قبل  

4      صفحه                                      

سبتش به حضرت يعقوب 

 مى رسد، محل سكونت ايشان در بيت المقدس بوده و

  

  از زبان شعرا

  رايم 

  تا با تو سالمي و عليكي بنمايم

  گر لطف كني نمره و پيغام گذاري

   بيايمپاسخ دهم اي دوست به محضي كه 

  رفته ام بيرون من از كاشانه خود غم مخور 

  تا مگر بينم رخ جانانه خود غم مخور

  بشنوي پاسخ زحافظ گر كه بگذاري پيام

  آن زمان كو بازگردد خانه خود غم مخور

  از آواز دل انگيز تو مستم 

  نباشم خانه و شرمنده هستم

  به پيغام تو خواهم گفت پاسخ 

  فلك گر فرصتي دادي به دستم

                                      

سبتش به حضرت يعقوب ن از پيامبران بني اسرائيل است كه

مى رسد، محل سكونت ايشان در بيت المقدس بوده و

  .زكريا به رسالت مبعوث شدند

از زبان شعرا پيغام گير تلفن

رايم                            شرمنده از آنم كه نباشم به س 

تا با تو سالمي و عليكي بنمايم
  

گر لطف كني نمره و پيغام گذاري

پاسخ دهم اي دوست به محضي كه 

  

  

  در منزل حافظ
  

رفته ام بيرون من از كاشانه خود غم مخور 

تا مگر بينم رخ جانانه خود غم مخور
  

بشنوي پاسخ زحافظ گر كه بگذاري پيام

آن زمان كو بازگردد خانه خود غم مخور

  

  

  در منزل سعدي

از آواز دل انگيز تو مستم 

نباشم خانه و شرمنده هستم
  

به پيغام تو خواهم گفت پاسخ 

فلك گر فرصتي دادي به دستم
  

                                      

� 

از پيامبران بني اسرائيل است كه

مى رسد، محل سكونت ايشان در بيت المقدس بوده و

زكريا به رسالت مبعوث شدند

پيغام گير تلفن

                           شرمنده از آنم كه نباشم به س 

تا با تو سالمي و عليكي بنمايم

گر لطف كني نمره و پيغام گذاري

پاسخ دهم اي دوست به محضي كه 

در منزل حافظ

رفته ام بيرون من از كاشانه خود غم مخور 

تا مگر بينم رخ جانانه خود غم مخور

بشنوي پاسخ زحافظ گر كه بگذاري پيام

آن زمان كو بازگردد خانه خود غم مخور

در منزل سعدي

از آواز دل انگيز تو مستم 

نباشم خانه و شرمنده هستم

به پيغام تو خواهم گفت پاسخ 

فلك گر فرصتي دادي به دستم
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�	
 ��� ��� ��� �������� �������

از پيامبران بني اسرائيل است كه

مى رسد، محل سكونت ايشان در بيت المقدس بوده و

زكريا به رسالت مبعوث شدند از حضرت

پيغام گير تلفن

                           شرمنده از آنم كه نباشم به س 

تا با تو سالمي و عليكي بنمايم

گر لطف كني نمره و پيغام گذاري

پاسخ دهم اي دوست به محضي كه 

رفته ام بيرون من از كاشانه خود غم مخور 

تا مگر بينم رخ جانانه خود غم مخور 

بشنوي پاسخ زحافظ گر كه بگذاري پيام

آن زمان كو بازگردد خانه خود غم مخور

به پيغام تو خواهم گفت پاسخ 

فلك گر فرصتي دادي به دستم 

ماه آذر  ������ 
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شمپانزه، اورانگوتان، گوريل، ميمون، سگ، گربه، 

تا از باهوشترين حيوانات 

نزديك بين 

 .بوده و تنها سايه هاي خاكستري رنگ را تشخيص مي دهند

مرتبه در دقيقه 

طريق نفس زدن تند  

تند به دفع گرماي بدن خود مي پردازند و بدين علت است 

     هواي گرم دهان خود را باز كرده و له له 

 .خود بكاهد

بعضي از پرندگان چنان درجه حرارت بدنشان باالست 

حفظ اين گرما ، غذاي زيادي بخورند 

پرندگان غذا 

 

اصفهان 

محوطه اى كه يوشع نبي در آن دفن است به 

لسان األرض مكانى است كه 

زمين با امام 

نيز 

 ، جنب امامزاده اسماعيل در حاشيه

حضرت شعياى نبي يكى 

از پيامبران بني اسرائيل است كه

مى رسد، محل سكونت ايشان در بيت المقدس بوده و

از حضرت
  

�����    �����
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شمپانزه، اورانگوتان، گوريل، ميمون، سگ، گربه، 

تا از باهوشترين حيوانات 

نزديك بين  سگها دنيا را بيرنگ و مات مي بينند آنها

بوده و تنها سايه هاي خاكستري رنگ را تشخيص مي دهند

مرتبه در دقيقه 

طريق نفس زدن تند  

تند به دفع گرماي بدن خود مي پردازند و بدين علت است 

هواي گرم دهان خود را باز كرده و له له 

خود بكاهد مي زند ، تا بدينگونه از حرارات و گرماي بدن

بعضي از پرندگان چنان درجه حرارت بدنشان باالست 

حفظ اين گرما ، غذاي زيادي بخورند 

پرندگان غذا  بطوريكه اگر شما بخواهيد باندازه اين نوع

 .بخوريد بايد در هر وعده غذا حداقل ده كيلو غذا بخوريد

اصفهان  در گورستان تاريخى تخت فوالد

محوطه اى كه يوشع نبي در آن دفن است به 

لسان األرض مكانى است كه 

زمين با امام ) ع

نيز  و .آمدن دشمن را به حضرت اطالع داد

، جنب امامزاده اسماعيل در حاشيه

حضرت شعياى نبي يكى 
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شمپانزه، اورانگوتان، گوريل، ميمون، سگ، گربه، 

تا از باهوشترين حيوانات  10

سگها دنيا را بيرنگ و مات مي بينند آنها

بوده و تنها سايه هاي خاكستري رنگ را تشخيص مي دهند

مرتبه در دقيقه  1000قلب مرغ مگس خوار 

طريق نفس زدن تند   حيواناتي چون سگ و گربه تنها از

تند به دفع گرماي بدن خود مي پردازند و بدين علت است 

هواي گرم دهان خود را باز كرده و له له 

مي زند ، تا بدينگونه از حرارات و گرماي بدن

بعضي از پرندگان چنان درجه حرارت بدنشان باالست 

حفظ اين گرما ، غذاي زيادي بخورند 

بطوريكه اگر شما بخواهيد باندازه اين نوع

بخوريد بايد در هر وعده غذا حداقل ده كيلو غذا بخوريد

  :آيا ميدانستي

در گورستان تاريخى تخت فوالد

محوطه اى كه يوشع نبي در آن دفن است به 

لسان األرض مكانى است كه 

ع(مجتبى  مى گويند هنگام عبور امام حسن

آمدن دشمن را به حضرت اطالع داد

، جنب امامزاده اسماعيل در حاشيه

حضرت شعياى نبي يكى  .خيابان هاتف اصفهانى قرار دارد
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شمپانزه، اورانگوتان، گوريل، ميمون، سگ، گربه، 

10خوك، فيل و اسب 

سگها دنيا را بيرنگ و مات مي بينند آنها

بوده و تنها سايه هاي خاكستري رنگ را تشخيص مي دهند

قلب مرغ مگس خوار 

حيواناتي چون سگ و گربه تنها از

تند به دفع گرماي بدن خود مي پردازند و بدين علت است 

هواي گرم دهان خود را باز كرده و له له 

مي زند ، تا بدينگونه از حرارات و گرماي بدن

بعضي از پرندگان چنان درجه حرارت بدنشان باالست 

حفظ اين گرما ، غذاي زيادي بخورند  

بطوريكه اگر شما بخواهيد باندازه اين نوع

بخوريد بايد در هر وعده غذا حداقل ده كيلو غذا بخوريد

آيا ميدانستي

در گورستان تاريخى تخت فوالد

محوطه اى كه يوشع نبي در آن دفن است به 

لسان األرض مكانى است كه  .است معروف

مى گويند هنگام عبور امام حسن

آمدن دشمن را به حضرت اطالع داد

، جنب امامزاده اسماعيل در حاشيهشعياى نبي

خيابان هاتف اصفهانى قرار دارد
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شمپانزه، اورانگوتان، گوريل، ميمون، سگ، گربه، 

خوك، فيل و اسب  ،راكون

 .هستند

سگها دنيا را بيرنگ و مات مي بينند آنها

بوده و تنها سايه هاي خاكستري رنگ را تشخيص مي دهند

قلب مرغ مگس خوار  ضربان

. 

حيواناتي چون سگ و گربه تنها از

تند به دفع گرماي بدن خود مي پردازند و بدين علت است 

هواي گرم دهان خود را باز كرده و له له  كه سگ در

مي زند ، تا بدينگونه از حرارات و گرماي بدن

بعضي از پرندگان چنان درجه حرارت بدنشان باالست 

 كه مجبورند براي

بطوريكه اگر شما بخواهيد باندازه اين نوع

بخوريد بايد در هر وعده غذا حداقل ده كيلو غذا بخوريد

در گورستان تاريخى تخت فوالد حضرت يوشع

محوطه اى كه يوشع نبي در آن دفن است به . مدفون است

معروف لسان األرض

مى گويند هنگام عبور امام حسن

آمدن دشمن را به حضرت اطالع داد سخن گفت و

شعياى نبيآرامگاه 

خيابان هاتف اصفهانى قرار دارد
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شمپانزه، اورانگوتان، گوريل، ميمون، سگ، گربه، 

راكون

هستند
 

سگها دنيا را بيرنگ و مات مي بينند آنها

بوده و تنها سايه هاي خاكستري رنگ را تشخيص مي دهند
 

ضربان

.است
 

حيواناتي چون سگ و گربه تنها از

تند به دفع گرماي بدن خود مي پردازند و بدين علت است 

كه سگ در

مي زند ، تا بدينگونه از حرارات و گرماي بدن
 

بعضي از پرندگان چنان درجه حرارت بدنشان باالست 

كه مجبورند براي

بطوريكه اگر شما بخواهيد باندازه اين نوع

بخوريد بايد در هر وعده غذا حداقل ده كيلو غذا بخوريد

حضرت يوشع

مدفون است

لسان األرض

مى گويند هنگام عبور امام حسن

سخن گفت و

آرامگاه 

خيابان هاتف اصفهانى قرار دارد
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بردباري جامه شخص دانا و عالم است مبادا خود را از آن 

حريص بر دنيا، همچون كرم ابريشم است كه هر چه پيله 

  

5      صفحه                                      

  در منزل منوچهري دامغاني

  از شرم به رنگ باده باشد رويم 

  در خانه نباشم كه سالمي گويم

  بگذاري اگر پيام پاسخ دهمت 

  زان پيش كه همچو برف گردد مويم

  ان

                             تيليفون ك رده اي جانم فدايت 

                  ِ      الهي مو به قربون  صدايت

  چو از صحرا بيايم نازنينم 

  فرستم پاسخي از دل برايت

  )ع(از سخنان گهربار امام محمد باقر 

بردباري جامه شخص دانا و عالم است مبادا خود را از آن 

حريص بر دنيا، همچون كرم ابريشم است كه هر چه پيله 

.را بر خود بيشتر بپيچد، بيرون آمدنش مشكل تر مي شود

  .مداومت در كار سخت تر از خود كار است

                                      

در منزل منوچهري دامغاني
  

از شرم به رنگ باده باشد رويم 

در خانه نباشم كه سالمي گويم
  

بگذاري اگر پيام پاسخ دهمت 

زان پيش كه همچو برف گردد مويم

  

انيدر منزل باباطاهر عر
  

                           تيليفون ك رده اي جانم فدايت 

                ِ      الهي مو به قربون  صدايت
  

چو از صحرا بيايم نازنينم 

فرستم پاسخي از دل برايت

از سخنان گهربار امام محمد باقر 

بردباري جامه شخص دانا و عالم است مبادا خود را از آن 

حريص بر دنيا، همچون كرم ابريشم است كه هر چه پيله 

را بر خود بيشتر بپيچد، بيرون آمدنش مشكل تر مي شود

مداومت در كار سخت تر از خود كار است

  .هيچ مصيبتي همچون بي خردي نيست

  .همانا دروغ ايمان را از بين مي برد

                                      

� 

در منزل منوچهري دامغاني

از شرم به رنگ باده باشد رويم 

در خانه نباشم كه سالمي گويم

بگذاري اگر پيام پاسخ دهمت 

زان پيش كه همچو برف گردد مويم

در منزل باباطاهر عر

                           تيليفون ك رده اي جانم فدايت 

                ِ      الهي مو به قربون  صدايت 

چو از صحرا بيايم نازنينم 

فرستم پاسخي از دل برايت

از سخنان گهربار امام محمد باقر 

بردباري جامه شخص دانا و عالم است مبادا خود را از آن 

حريص بر دنيا، همچون كرم ابريشم است كه هر چه پيله 

را بر خود بيشتر بپيچد، بيرون آمدنش مشكل تر مي شود

مداومت در كار سخت تر از خود كار است

هيچ مصيبتي همچون بي خردي نيست

همانا دروغ ايمان را از بين مي برد

                                       86ماه 
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در منزل منوچهري دامغاني

از شرم به رنگ باده باشد رويم 

در خانه نباشم كه سالمي گويم 

بگذاري اگر پيام پاسخ دهمت 

زان پيش كه همچو برف گردد مويم 

                           تيليفون ك رده اي جانم فدايت 

از سخنان گهربار امام محمد باقر 

بردباري جامه شخص دانا و عالم است مبادا خود را از آن  -

  .دبرهنه كني

حريص بر دنيا، همچون كرم ابريشم است كه هر چه پيله  -

را بر خود بيشتر بپيچد، بيرون آمدنش مشكل تر مي شود

مداومت در كار سخت تر از خود كار است -

هيچ مصيبتي همچون بي خردي نيست -

همانا دروغ ايمان را از بين مي برد -

ماه آذر  ������ 
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1-

برهنه كني

2-

را بر خود بيشتر بپيچد، بيرون آمدنش مشكل تر مي شود

3-

4-

5-
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  اين چرخ فلك عمر مرا داد به باد 

  ممنون توام كه كرده اي از من ياد

  رفتم سر كوچه منزل كوزه فروش 

  آيم چو به خانه پاسخت خواهم داد

  

  

  به پيغامت اي دوست گويم جواب 

  

  بهر سماع از خانه ام رفتم برون رقصان شوم 

  شوري برانگيزم به پا خندان شوم شادان شوم

  مي گو به من پيغام خود هم نمره و هم نام خود 

  را قربان شوم

�  ������  ���

�	
 ��� ��� ��� �������� �����

  اميدر منزل خ

اين چرخ فلك عمر مرا داد به باد 

ممنون توام كه كرده اي از من ياد
  

رفتم سر كوچه منزل كوزه فروش 

آيم چو به خانه پاسخت خواهم داد

  

  در منزل فردوسي

  نمي باشم امروز اندر سراي 

  كه رسم ادب را بيارم بجاي
  

به پيغامت اي دوست گويم جواب 

  چو فردا برآيد بلند آفتاب
  
  

  در منزل موالنا

بهر سماع از خانه ام رفتم برون رقصان شوم 

شوري برانگيزم به پا خندان شوم شادان شوم
  

مي گو به من پيغام خود هم نمره و هم نام خود 

را قربان شومرا پاسخ دهم جان تو 
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در منزل خ
  

اين چرخ فلك عمر مرا داد به باد 

ممنون توام كه كرده اي از من ياد
  

رفتم سر كوچه منزل كوزه فروش 

آيم چو به خانه پاسخت خواهم داد

  

در منزل فردوسي
  

نمي باشم امروز اندر سراي 

كه رسم ادب را بيارم بجاي
  

به پيغامت اي دوست گويم جواب 

چو فردا برآيد بلند آفتاب
  
  

در منزل موالنا
  

بهر سماع از خانه ام رفتم برون رقصان شوم 

شوري برانگيزم به پا خندان شوم شادان شوم
  

مي گو به من پيغام خود هم نمره و هم نام خود 

را پاسخ دهم جان تو 
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اين چرخ فلك عمر مرا داد به باد 

ممنون توام كه كرده اي از من ياد 

رفتم سر كوچه منزل كوزه فروش 

آيم چو به خانه پاسخت خواهم داد 

نمي باشم امروز اندر سراي 

كه رسم ادب را بيارم بجاي 

به پيغامت اي دوست گويم جواب 

چو فردا برآيد بلند آفتاب 

بهر سماع از خانه ام رفتم برون رقصان شوم 

شوري برانگيزم به پا خندان شوم شادان شوم 

مي گو به من پيغام خود هم نمره و هم نام خود 

را پاسخ دهم جان تو فردا تو  

 �������
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االت جسمي و رواني 

زيرا آن فرزند در رحم مادر 

همانند عضو اوست و همچنانكه جهات جسماني او در فرزند 

مؤثر است همانطور حاالت نفساني و اخالقيش نيز در آن 

  

گرفتار شقاوت شود و 

  

پدران گرامي نيز مي پندارند كه تنها وظيفه آنها پرداختن به 

امور مادي و تأمين مايحتاج فرزندانشان مي باشد و خود را از 

اين درحالي است 

اران و مادران گرامي       

مي باشند كه با رفتار صحيح مي توانند الفباي ادب و كمال 

اسم آن بزرگوار علي و كنية او ابوالحسن الثاني و لقب 

حضرت پنجاه و پنج 

هجري به دنيا آمد و 

هجري در آخر ماه صفر به دست مأمون عباسي 

                                           ً          مد ت امامت آن بزرگوار بيست سال بود كه تقريبا  هفده سال 

سه سال آخر، او را از مدينه 

وس تا توانست از حريم دين 

6      صفحه                                      

االت جسمي و رواني 

زيرا آن فرزند در رحم مادر 

همانند عضو اوست و همچنانكه جهات جسماني او در فرزند 

مؤثر است همانطور حاالت نفساني و اخالقيش نيز در آن 

  :مي فرمايند) ص

گرفتار شقاوت شود و 

  .خوشبخت كسي است كه در شكم مادر سعادتمند باشد

پدران گرامي نيز مي پندارند كه تنها وظيفه آنها پرداختن به 

امور مادي و تأمين مايحتاج فرزندانشان مي باشد و خود را از 

اين درحالي است 

اران و مادران گرامي       

مي باشند كه با رفتار صحيح مي توانند الفباي ادب و كمال 

  آذرماه

  )ع(ميالد امام رضا 

اسم آن بزرگوار علي و كنية او ابوالحسن الثاني و لقب 

حضرت پنجاه و پنج 

هجري به دنيا آمد و 

هجري در آخر ماه صفر به دست مأمون عباسي 

                                           ً          مد ت امامت آن بزرگوار بيست سال بود كه تقريبا  هفده سال 

سه سال آخر، او را از مدينه 

وس تا توانست از حريم دين 

  .حراست كرد تا سرانجام به دست مأمون شهيد شد

                                      

االت جسمي و رواني تمام ح. 

زيرا آن فرزند در رحم مادر  مادر روي فرزند اثر مي گذارد

همانند عضو اوست و همچنانكه جهات جسماني او در فرزند 

مؤثر است همانطور حاالت نفساني و اخالقيش نيز در آن 

ص(پيامبر گرامي اسالم 

گرفتار شقاوت شود و بدبخت كسي است كه در رحم مادر 

خوشبخت كسي است كه در شكم مادر سعادتمند باشد

پدران گرامي نيز مي پندارند كه تنها وظيفه آنها پرداختن به 

امور مادي و تأمين مايحتاج فرزندانشان مي باشد و خود را از 

اين درحالي است . تربيت و آموزش صحيح فارغ مي دانند

اران و مادران گرامي       كه اولين آموزگاران فرزندان پد

مي باشند كه با رفتار صحيح مي توانند الفباي ادب و كمال 

  

آذرماه مذهبي  

ميالد امام رضا آذرماه مصادف با 

اسم آن بزرگوار علي و كنية او ابوالحسن الثاني و لقب 

حضرت پنجاه و پنج عمر مبارك آن 

هجري به دنيا آمد و 148در يازده ذي العقدة سال 

هجري در آخر ماه صفر به دست مأمون عباسي 

                                           ً          مد ت امامت آن بزرگوار بيست سال بود كه تقريبا  هفده سال 

سه سال آخر، او را از مدينه .                             آن را در مدينه، مرو ج دين بود

وس تا توانست از حريم دين 

حراست كرد تا سرانجام به دست مأمون شهيد شد

                                      

� 

. بد كودك آماده مي سازد

مادر روي فرزند اثر مي گذارد

همانند عضو اوست و همچنانكه جهات جسماني او در فرزند 

مؤثر است همانطور حاالت نفساني و اخالقيش نيز در آن 

پيامبر گرامي اسالم . فرزند اثر مي كند

بدبخت كسي است كه در رحم مادر 

خوشبخت كسي است كه در شكم مادر سعادتمند باشد

پدران گرامي نيز مي پندارند كه تنها وظيفه آنها پرداختن به 

امور مادي و تأمين مايحتاج فرزندانشان مي باشد و خود را از 

تربيت و آموزش صحيح فارغ مي دانند

كه اولين آموزگاران فرزندان پد

مي باشند كه با رفتار صحيح مي توانند الفباي ادب و كمال 

  . را به فرزندان خود بياموزند

 مناسبت هاي

آذرماه مصادف با 

اسم آن بزرگوار علي و كنية او ابوالحسن الثاني و لقب 

عمر مبارك آن . مشهور او رضا است

در يازده ذي العقدة سال 

هجري در آخر ماه صفر به دست مأمون عباسي 

  . مسموم و شهيد شد

                                           ً          مد ت امامت آن بزرگوار بيست سال بود كه تقريبا  هفده سال 

                            آن را در مدينه، مرو ج دين بود

وس تا توانست از حريم دين توس بردند و در 

حراست كرد تا سرانجام به دست مأمون شهيد شد

                                       86ماه 
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بد كودك آماده مي سازد

مادر روي فرزند اثر مي گذارد

همانند عضو اوست و همچنانكه جهات جسماني او در فرزند 

مؤثر است همانطور حاالت نفساني و اخالقيش نيز در آن 

فرزند اثر مي كند

بدبخت كسي است كه در رحم مادر 

خوشبخت كسي است كه در شكم مادر سعادتمند باشد

پدران گرامي نيز مي پندارند كه تنها وظيفه آنها پرداختن به 

امور مادي و تأمين مايحتاج فرزندانشان مي باشد و خود را از 

تربيت و آموزش صحيح فارغ مي دانند

كه اولين آموزگاران فرزندان پد

مي باشند كه با رفتار صحيح مي توانند الفباي ادب و كمال 

را به فرزندان خود بياموزند

مناسبت هاي

آذرماه مصادف با اول 

اسم آن بزرگوار علي و كنية او ابوالحسن الثاني و لقب 

مشهور او رضا است

در يازده ذي العقدة سال . سال بود

هجري در آخر ماه صفر به دست مأمون عباسي  203در سال 

مسموم و شهيد شد

                                           ً          مد ت امامت آن بزرگوار بيست سال بود كه تقريبا  هفده سال 

                            آن را در مدينه، مرو ج دين بود

وس بردند و در تبه      ًجبرا 

حراست كرد تا سرانجام به دست مأمون شهيد شد

ماه آذر  ������ 
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براي تشكيل مدينه ي فاضله و به بار آوردن اجتماع صحيح 

به تربيت 

آماده 

     ً                                                معموال  مردم به كودكان با نظر سطحي مي نگرند و از تربيت 

صحيح آنها غافلند در صورتيكه مردان امروز كودكان 

كودكي كه در دوران طفوليت از تربيت صحيح برخوردار 

و . 

مسئله ي تربيت 

كودكان در دنياي كنوني مورد توجه و اهميت فراوان قرار 

گرفته و دانشمندان در اين زمينه كتابها نوشته و بررسي هاي 

بيت 

طفل بايد همزمان با واليتش آغاز شود و همچنان ادامه يابد 

اسالم دوره شروع تربيت را هنگام اراده ي ازدواج و پيوند 

زناشويي مرد و زن دانسته و پدر و مادر آينده را به پيش بيني 

كنيد 

كه شروع به تربيت پيش از آنكه طفلي بوجود آمده باشد چه 

ييد دانشمندان است بسياري از 

حاالت و صفات جسمي و روحي از پدر و مادر به فرزند 

منتقل مي شود و همين امر زمينه را براي آينده ي خوب يا 

بد كودك آماده مي سازد

مادر روي فرزند اثر مي گذارد

همانند عضو اوست و همچنانكه جهات جسماني او در فرزند 

مؤثر است همانطور حاالت نفساني و اخالقيش نيز در آن 

فرزند اثر مي كند

بدبخت كسي است كه در رحم مادر 

خوشبخت كسي است كه در شكم مادر سعادتمند باشد

پدران گرامي نيز مي پندارند كه تنها وظيفه آنها پرداختن به 

امور مادي و تأمين مايحتاج فرزندانشان مي باشد و خود را از 

تربيت و آموزش صحيح فارغ مي دانند

كه اولين آموزگاران فرزندان پد

مي باشند كه با رفتار صحيح مي توانند الفباي ادب و كمال 

را به فرزندان خود بياموزند

اسم آن بزرگوار علي و كنية او ابوالحسن الثاني و لقب 

مشهور او رضا است

سال بود

در سال 

مسموم و شهيد شد

                                           ً          مد ت امامت آن بزرگوار بيست سال بود كه تقريبا  هفده سال 

                            آن را در مدينه، مرو ج دين بود

    ًجبرا 

حراست كرد تا سرانجام به دست مأمون شهيد شد
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  كودكان امروز، مردان و زنان فردا

براي تشكيل مدينه ي فاضله و به بار آوردن اجتماع صحيح 

به تربيت  مي بايست

آماده روشن كودكان همت گماشت و آنان را براي آينده 

     ً                                                معموال  مردم به كودكان با نظر سطحي مي نگرند و از تربيت 

صحيح آنها غافلند در صورتيكه مردان امروز كودكان 

كودكي كه در دوران طفوليت از تربيت صحيح برخوردار 

. نبايد انتظار داشت كه فرد صالحي به بار آيد

مسئله ي تربيت 

كودكان در دنياي كنوني مورد توجه و اهميت فراوان قرار 

گرفته و دانشمندان در اين زمينه كتابها نوشته و بررسي هاي 

بيت از نظر متخصصين اهل فن تر

طفل بايد همزمان با واليتش آغاز شود و همچنان ادامه يابد 

  

اسالم دوره شروع تربيت را هنگام اراده ي ازدواج و پيوند 

زناشويي مرد و زن دانسته و پدر و مادر آينده را به پيش بيني 

كنيد  شايد سوال

كه شروع به تربيت پيش از آنكه طفلي بوجود آمده باشد چه 

ييد دانشمندان است بسياري از 

حاالت و صفات جسمي و روحي از پدر و مادر به فرزند 

منتقل مي شود و همين امر زمينه را براي آينده ي خوب يا 

�  ������  ���
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  بزرگترها بخوانند

كودكان امروز، مردان و زنان فردا

براي تشكيل مدينه ي فاضله و به بار آوردن اجتماع صحيح 

مي بايستافراد اليق و وظيفه شناس 

كودكان همت گماشت و آنان را براي آينده 

     ً                                                معموال  مردم به كودكان با نظر سطحي مي نگرند و از تربيت 

صحيح آنها غافلند در صورتيكه مردان امروز كودكان 

  .ديروزند و كودكان امروز مردان فردا

كودكي كه در دوران طفوليت از تربيت صحيح برخوردار 

نبايد انتظار داشت كه فرد صالحي به بار آيد

مسئله ي تربيت . براي اجتماع خود سودمند و مفيد گردد

كودكان در دنياي كنوني مورد توجه و اهميت فراوان قرار 

گرفته و دانشمندان در اين زمينه كتابها نوشته و بررسي هاي 

از نظر متخصصين اهل فن تر

طفل بايد همزمان با واليتش آغاز شود و همچنان ادامه يابد 

  .تا به تدريج آن طفل به آستانه ي كمال برسد

اسالم دوره شروع تربيت را هنگام اراده ي ازدواج و پيوند 

زناشويي مرد و زن دانسته و پدر و مادر آينده را به پيش بيني 

شايد سوال. اين امر مهم حياتي موظف ساخته است

كه شروع به تربيت پيش از آنكه طفلي بوجود آمده باشد چه 

ييد دانشمندان است بسياري از 

حاالت و صفات جسمي و روحي از پدر و مادر به فرزند 

منتقل مي شود و همين امر زمينه را براي آينده ي خوب يا 
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بزرگترها بخوانند

كودكان امروز، مردان و زنان فردا

براي تشكيل مدينه ي فاضله و به بار آوردن اجتماع صحيح 

افراد اليق و وظيفه شناس 

كودكان همت گماشت و آنان را براي آينده 

     ً                                                معموال  مردم به كودكان با نظر سطحي مي نگرند و از تربيت 

صحيح آنها غافلند در صورتيكه مردان امروز كودكان 

ديروزند و كودكان امروز مردان فردا

كودكي كه در دوران طفوليت از تربيت صحيح برخوردار 

نبايد انتظار داشت كه فرد صالحي به بار آيد

براي اجتماع خود سودمند و مفيد گردد

كودكان در دنياي كنوني مورد توجه و اهميت فراوان قرار 

گرفته و دانشمندان در اين زمينه كتابها نوشته و بررسي هاي 

از نظر متخصصين اهل فن تر. فراواني بعمل آورده اند

طفل بايد همزمان با واليتش آغاز شود و همچنان ادامه يابد 

تا به تدريج آن طفل به آستانه ي كمال برسد

اسالم دوره شروع تربيت را هنگام اراده ي ازدواج و پيوند 

زناشويي مرد و زن دانسته و پدر و مادر آينده را به پيش بيني 

اين امر مهم حياتي موظف ساخته است

كه شروع به تربيت پيش از آنكه طفلي بوجود آمده باشد چه 

ييد دانشمندان است بسياري از أطبق قانون توارث كه مورد ت

حاالت و صفات جسمي و روحي از پدر و مادر به فرزند 

منتقل مي شود و همين امر زمينه را براي آينده ي خوب يا 
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كودكان امروز، مردان و زنان فردا

براي تشكيل مدينه ي فاضله و به بار آوردن اجتماع صحيح 

افراد اليق و وظيفه شناس  تأمين

كودكان همت گماشت و آنان را براي آينده 

  .ساخت

     ً                                                معموال  مردم به كودكان با نظر سطحي مي نگرند و از تربيت 

صحيح آنها غافلند در صورتيكه مردان امروز كودكان 

ديروزند و كودكان امروز مردان فردا

كودكي كه در دوران طفوليت از تربيت صحيح برخوردار 

نبايد انتظار داشت كه فرد صالحي به بار آيداشد، بنشده 

براي اجتماع خود سودمند و مفيد گردد

كودكان در دنياي كنوني مورد توجه و اهميت فراوان قرار 

گرفته و دانشمندان در اين زمينه كتابها نوشته و بررسي هاي 

فراواني بعمل آورده اند

طفل بايد همزمان با واليتش آغاز شود و همچنان ادامه يابد 

تا به تدريج آن طفل به آستانه ي كمال برسد

اسالم دوره شروع تربيت را هنگام اراده ي ازدواج و پيوند 

زناشويي مرد و زن دانسته و پدر و مادر آينده را به پيش بيني 

اين امر مهم حياتي موظف ساخته است

كه شروع به تربيت پيش از آنكه طفلي بوجود آمده باشد چه 

  معنايي دارد؟

طبق قانون توارث كه مورد ت

حاالت و صفات جسمي و روحي از پدر و مادر به فرزند 

منتقل مي شود و همين امر زمينه را براي آينده ي خوب يا 
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براي تشكيل مدينه ي فاضله و به بار آوردن اجتماع صحيح 

تأمينو 

كودكان همت گماشت و آنان را براي آينده 

ساخت

     ً                                                معموال  مردم به كودكان با نظر سطحي مي نگرند و از تربيت 

صحيح آنها غافلند در صورتيكه مردان امروز كودكان 

ديروزند و كودكان امروز مردان فردا

كودكي كه در دوران طفوليت از تربيت صحيح برخوردار 

نشده 

براي اجتماع خود سودمند و مفيد گردد

كودكان در دنياي كنوني مورد توجه و اهميت فراوان قرار 

گرفته و دانشمندان در اين زمينه كتابها نوشته و بررسي هاي 

فراواني بعمل آورده اند

طفل بايد همزمان با واليتش آغاز شود و همچنان ادامه يابد 

تا به تدريج آن طفل به آستانه ي كمال برسد

اسالم دوره شروع تربيت را هنگام اراده ي ازدواج و پيوند 

زناشويي مرد و زن دانسته و پدر و مادر آينده را به پيش بيني 

اين امر مهم حياتي موظف ساخته است

كه شروع به تربيت پيش از آنكه طفلي بوجود آمده باشد چه 

معنايي دارد؟

طبق قانون توارث كه مورد ت

حاالت و صفات جسمي و روحي از پدر و مادر به فرزند 

منتقل مي شود و همين امر زمينه را براي آينده ي خوب يا 



7  

ر مردم 

باال مي رفت و قدرت و شوكت او زيادتر مي شد به همين 

همواره مورد توجه 

بزرگان قريش و رجال با شخصيت و ثروتمند قرار داشت 

هر از چندگاه از او خواستگاري مي كردند اما پيامبر با 

د خواستگاران طوري رفتار مي كرد كه مي پنداشتند مور

نگاه داشته بود 

پيامبر از جانب خدا 

  )ع(

امام ) 

و هفتمين معصوم از چهارده 

مادر او حضرت فاطمه دختر امام 

اين ترتيب آن حضرت هم از 

جانب مادر و هم از جانب پدر فاطمي و  علوي بوده است، 

ن به دليل دانش بيكران باقر يا باقر العلوم بوده 

در زمان حيات خويش شهرت فراواني 

در محضر او افراد زيادي به كسب علم و 

      ذيحج ه 

سالگى به شهادت 

مطهر آن درياي بيكران دانش خدايي در 

 خاك بقيع، در كنار پدر و جد بزرگوارش امام حسن مجتبي

7      صفحه                                      

ر مردم شخصيت و عظمت پيامبر اكرم روز به روز در انظا

باال مي رفت و قدرت و شوكت او زيادتر مي شد به همين 

همواره مورد توجه 

بزرگان قريش و رجال با شخصيت و ثروتمند قرار داشت 

هر از چندگاه از او خواستگاري مي كردند اما پيامبر با 

خواستگاران طوري رفتار مي كرد كه مي پنداشتند مور

نگاه داشته بود ) 

پيامبر از جانب خدا 

  .مأمور بود كه نور را با نور به ازدواج در آورد

(بيست و هفتم آذر مصادف با شهادت امام محمد باقر

) ع(ذي الحجه مصادف با شهادت امام محمد باقر 

و هفتمين معصوم از چهارده 

مادر او حضرت فاطمه دختر امام 

اين ترتيب آن حضرت هم از 

جانب مادر و هم از جانب پدر فاطمي و  علوي بوده است، 

ن به دليل دانش بيكران باقر يا باقر العلوم بوده 

در زمان حيات خويش شهرت فراواني 

در محضر او افراد زيادي به كسب علم و 

      ذيحج ه  7در روز دوشنبه 

سالگى به شهادت 

مطهر آن درياي بيكران دانش خدايي در 

خاك بقيع، در كنار پدر و جد بزرگوارش امام حسن مجتبي

  .و امام سجاد عليهما السالم به خاك سپرده شده است

                                      

شخصيت و عظمت پيامبر اكرم روز به روز در انظا

باال مي رفت و قدرت و شوكت او زيادتر مي شد به همين 

همواره مورد توجه ) عليها السالم

بزرگان قريش و رجال با شخصيت و ثروتمند قرار داشت 

هر از چندگاه از او خواستگاري مي كردند اما پيامبر با 

خواستگاران طوري رفتار مي كرد كه مي پنداشتند مور

  

) عليه السالم(رسول خدا فاطمه را براي علي 

پيامبر از جانب خدا . و مايل بود از جانب او پيشنهاد شود

مأمور بود كه نور را با نور به ازدواج در آورد

بيست و هفتم آذر مصادف با شهادت امام محمد باقر

ذي الحجه مصادف با شهادت امام محمد باقر 

و هفتمين معصوم از چهارده ) 

مادر او حضرت فاطمه دختر امام 

اين ترتيب آن حضرت هم از  ه

جانب مادر و هم از جانب پدر فاطمي و  علوي بوده است، 

ن به دليل دانش بيكران باقر يا باقر العلوم بوده 

در زمان حيات خويش شهرت فراواني 

در محضر او افراد زيادي به كسب علم و 

در روز دوشنبه ) ع(امام باقر 

سالگى به شهادت  57 سنهجرى قمرى در

مطهر آن درياي بيكران دانش خدايي در 

خاك بقيع، در كنار پدر و جد بزرگوارش امام حسن مجتبي

و امام سجاد عليهما السالم به خاك سپرده شده است
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شخصيت و عظمت پيامبر اكرم روز به روز در انظا

باال مي رفت و قدرت و شوكت او زيادتر مي شد به همين 

عليها السالم(علت دختر عزيزش زهرا 

بزرگان قريش و رجال با شخصيت و ثروتمند قرار داشت 

هر از چندگاه از او خواستگاري مي كردند اما پيامبر با 

خواستگاران طوري رفتار مي كرد كه مي پنداشتند مور

  .غضب پيامبر قرار گرفته اند

رسول خدا فاطمه را براي علي 

و مايل بود از جانب او پيشنهاد شود

مأمور بود كه نور را با نور به ازدواج در آورد

بيست و هفتم آذر مصادف با شهادت امام محمد باقر

ذي الحجه مصادف با شهادت امام محمد باقر 

) ع(پنجم از ائمه اثني عشر 

مادر او حضرت فاطمه دختر امام . مي باشد

هبكه  است) ع

جانب مادر و هم از جانب پدر فاطمي و  علوي بوده است، 

ن به دليل دانش بيكران باقر يا باقر العلوم بوده 

در زمان حيات خويش شهرت فراواني  )ع(

در محضر او افراد زيادي به كسب علم و داشته و همواره 

امام باقر . دانش مشغول بودند

هجرى قمرى در

مطهر آن درياي بيكران دانش خدايي در 

خاك بقيع، در كنار پدر و جد بزرگوارش امام حسن مجتبي

و امام سجاد عليهما السالم به خاك سپرده شده است
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شخصيت و عظمت پيامبر اكرم روز به روز در انظا

باال مي رفت و قدرت و شوكت او زيادتر مي شد به همين 

علت دختر عزيزش زهرا 

بزرگان قريش و رجال با شخصيت و ثروتمند قرار داشت 

هر از چندگاه از او خواستگاري مي كردند اما پيامبر با 

خواستگاران طوري رفتار مي كرد كه مي پنداشتند مور

غضب پيامبر قرار گرفته اند

رسول خدا فاطمه را براي علي 

و مايل بود از جانب او پيشنهاد شود

مأمور بود كه نور را با نور به ازدواج در آورد

بيست و هفتم آذر مصادف با شهادت امام محمد باقر

ذي الحجه مصادف با شهادت امام محمد باقر 

پنجم از ائمه اثني عشر 

مي باشد )ع(معصوم 

ع(حسن مجتبي 

جانب مادر و هم از جانب پدر فاطمي و  علوي بوده است، 

ن به دليل دانش بيكران باقر يا باقر العلوم بوده لقب ايشا

(امام باقر . است

داشته و همواره 

دانش مشغول بودند

هجرى قمرى در 114سال 

مطهر آن درياي بيكران دانش خدايي در بدن . ندرسيد

خاك بقيع، در كنار پدر و جد بزرگوارش امام حسن مجتبي

و امام سجاد عليهما السالم به خاك سپرده شده است
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ابوجعفر محمد بن علي نهمين امام از امامان دوازده گانه 

. شيعيان و يازدهمين معصوم از چهارده معصوم است

و تقي 

و مادرش سبيكه يا 

در سال 

ق در 

مرقد آن حضرت در كاظمين كنار مرقد 

ق پس از شهادت پدرش امام 

، در سن هشت سالگي، به امامت رسيد دوران 

هفده ساله امامت او با حكومت مامون و معتصم، خلفاي 

به دعوت 

كه كودك 

در مدينه 

ق براي ديدار پدر به مرو رفت و 

و ) 

و از 

پدر و مادرش از اصيل 

از حيث 

ظاهري و كماالت معنوي و اخالقي از پدر و مادر 

و به عاليترين كماالت انساني آراسته 

شخصيت و عظمت پيامبر اكرم روز به روز در انظا

باال مي رفت و قدرت و شوكت او زيادتر مي شد به همين 

علت دختر عزيزش زهرا 

بزرگان قريش و رجال با شخصيت و ثروتمند قرار داشت 

هر از چندگاه از او خواستگاري مي كردند اما پيامبر با 

خواستگاران طوري رفتار مي كرد كه مي پنداشتند مور

غضب پيامبر قرار گرفته اند

رسول خدا فاطمه را براي علي 

و مايل بود از جانب او پيشنهاد شود

مأمور بود كه نور را با نور به ازدواج در آورد

بيست و هفتم آذر مصادف با شهادت امام محمد باقر

ذي الحجه مصادف با شهادت امام محمد باقر  7

پنجم از ائمه اثني عشر 

معصوم 

حسن مجتبي 

جانب مادر و هم از جانب پدر فاطمي و  علوي بوده است، 

لقب ايشا

است

داشته و همواره 

دانش مشغول بودند

سال 

رسيد

خاك بقيع، در كنار پدر و جد بزرگوارش امام حسن مجتبي

و امام سجاد عليهما السالم به خاك سپرده شده است
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  )ع(نوزدهم آذر مصادف با شهادت امام محمد تقي 

ابوجعفر محمد بن علي نهمين امام از امامان دوازده گانه 

شيعيان و يازدهمين معصوم از چهارده معصوم است

و تقي ) بخشنده

و مادرش سبيكه يا 

در سال . است) 

ق در .هـ 220ق در مدينه به دنيا آمد و در سال 

مرقد آن حضرت در كاظمين كنار مرقد 

ق پس از شهادت پدرش امام 

، در سن هشت سالگي، به امامت رسيد دوران 

هفده ساله امامت او با حكومت مامون و معتصم، خلفاي 

به دعوت ) ع(هنگامي كه امام رضا 

كه كودك ) ع

در مدينه ) ع(نند ديگر افراد خانواده حضرت رضا 

ق براي ديدار پدر به مرو رفت و 

) ع(بيست و يكم آذر مصادف با سالروز ازدواج امام علي 

و از  )ص( سالم دختر پيغمبر اكرم

پدر و مادرش از اصيل 

از حيث . ترين و شريف ترين خانواده هاي قريش بودند

ظاهري و كماالت معنوي و اخالقي از پدر و مادر 

و به عاليترين كماالت انساني آراسته 
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نوزدهم آذر مصادف با شهادت امام محمد تقي 

ابوجعفر محمد بن علي نهمين امام از امامان دوازده گانه 

شيعيان و يازدهمين معصوم از چهارده معصوم است

بخشنده(حضرت جواد 

و مادرش سبيكه يا ) ع(پدرش امام رضا 

) شمال سودان

ق در مدينه به دنيا آمد و در سال 

مرقد آن حضرت در كاظمين كنار مرقد 

. 

ق پس از شهادت پدرش امام 

، در سن هشت سالگي، به امامت رسيد دوران 

هفده ساله امامت او با حكومت مامون و معتصم، خلفاي 

هنگامي كه امام رضا 

ع(امام جواد . 

نند ديگر افراد خانواده حضرت رضا 

ق براي ديدار پدر به مرو رفت و 

بيست و يكم آذر مصادف با سالروز ازدواج امام علي 

  )س(حضرت زهرا 

سالم دختر پيغمبر اكرم

پدر و مادرش از اصيل . دوشيزگان ممتاز عصر خويش بود

ترين و شريف ترين خانواده هاي قريش بودند

ظاهري و كماالت معنوي و اخالقي از پدر و مادر 

و به عاليترين كماالت انساني آراسته 
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نوزدهم آذر مصادف با شهادت امام محمد تقي 

ابوجعفر محمد بن علي نهمين امام از امامان دوازده گانه 

شيعيان و يازدهمين معصوم از چهارده معصوم است

حضرت جواد مشهورترين لقبهاي آن 

پدرش امام رضا . 

شمال سودان(ريحانه يا دره از مردم نوبي 

ق در مدينه به دنيا آمد و در سال 

مرقد آن حضرت در كاظمين كنار مرقد . 

.دقرار دار) ع(

ق پس از شهادت پدرش امام .هـ 203در سال 

، در سن هشت سالگي، به امامت رسيد دوران 

هفده ساله امامت او با حكومت مامون و معتصم، خلفاي 

هنگامي كه امام رضا . عباسي، همزمان بود

. مامون از مدينه به توس رفت

نند ديگر افراد خانواده حضرت رضا 

ق براي ديدار پدر به مرو رفت و .هـ 202

  .سپس به مدينه بازگشت

بيست و يكم آذر مصادف با سالروز ازدواج امام علي 

حضرت زهرا 

سالم دختر پيغمبر اكرمال 

دوشيزگان ممتاز عصر خويش بود

ترين و شريف ترين خانواده هاي قريش بودند

ظاهري و كماالت معنوي و اخالقي از پدر و مادر 

و به عاليترين كماالت انساني آراسته . شريفش ارث مي برد
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نوزدهم آذر مصادف با شهادت امام محمد تقي 

ابوجعفر محمد بن علي نهمين امام از امامان دوازده گانه 

شيعيان و يازدهمين معصوم از چهارده معصوم است

مشهورترين لقبهاي آن 

. است) پرهيزگار

ريحانه يا دره از مردم نوبي 

ق در مدينه به دنيا آمد و در سال .هـ 

. بغداد وفات يافت

ع(امام موسي كاظم 

در سال ) ع(امام جواد 

، در سن هشت سالگي، به امامت رسيد دوران )ع(رضا 

هفده ساله امامت او با حكومت مامون و معتصم، خلفاي 

عباسي، همزمان بود

مامون از مدينه به توس رفت

نند ديگر افراد خانواده حضرت رضا بود، ما

202ماند و در سال 

سپس به مدينه بازگشت

بيست و يكم آذر مصادف با سالروز ازدواج امام علي 

 فاطمه زهرا عليها

دوشيزگان ممتاز عصر خويش بود

ترين و شريف ترين خانواده هاي قريش بودند

ظاهري و كماالت معنوي و اخالقي از پدر و مادر  زيبايي

شريفش ارث مي برد
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نوزدهم آذر مصادف با شهادت امام محمد تقي 

ابوجعفر محمد بن علي نهمين امام از امامان دوازده گانه 

شيعيان و يازدهمين معصوم از چهارده معصوم است

مشهورترين لقبهاي آن 

پرهيزگار(

ريحانه يا دره از مردم نوبي 

195 

بغداد وفات يافت

امام موسي كاظم 

امام جواد 

رضا 

هفده ساله امامت او با حكومت مامون و معتصم، خلفاي 

عباسي، همزمان بود

مامون از مدينه به توس رفت

بود، ما

ماند و در سال 

سپس به مدينه بازگشت

بيست و يكم آذر مصادف با سالروز ازدواج امام علي 

فاطمه زهرا عليها

دوشيزگان ممتاز عصر خويش بود

ترين و شريف ترين خانواده هاي قريش بودند

زيبايي

شريفش ارث مي برد

  .بود
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  ضرب المثل هاي اين شماره

  .دپا را به اندازه گليم بايد دراز كر -

  .پايين پايين ها جاش نيست، باال باال ها راش نيست -

  .عالي، جيب خاليپز  -

تو بيگانه خوانش  -پدر كو ندارد نشان از پدر -

  .نخوانش پسر

  .پشت تاپو بزرگ شده -

  .پنج انگشت برادرند، برابر نيستند -

  .پيش قاضي و معلق بازي -

  .تا ابله در جهانه، مفلس در نميمانه -

  .تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب ميشه -

  .د چيزهاتا نباشد چيزكي مردم نگوين -

  .تا هستم بريش تو بستم -

  . تعارف كم كن و بر مبلغ افزا -

  .تنبل مرو به سايه، سايه خودش ميĤيه -

  .تنها بقاضي رفته خوشحال برميگرده -

 .تالفي غوره رو سر كوره در مياره -

  !!!!چگونه بايد يك خبر ناگوار را اطالع دادچگونه بايد يك خبر ناگوار را اطالع دادچگونه بايد يك خبر ناگوار را اطالع دادچگونه بايد يك خبر ناگوار را اطالع داد

آمريكايي داستان زير را آرت بو خوالد طنز نويس پر آوازه 

اره به شنونده ييد اينكه نبايد اخبار ناگوار را به يكبأدر ت

  :گفت تعريف مي كند

به مرد ثروتمندي مباشر خود را براي سركشي اوضاع 

  :پس از مراجعه پرسيد. فرستاده بودماموريتي 

  جرج از خانه چه خبر؟ -

  .رد                              خبر خوشي ندارم قربان سگ شما م  -

  ه چيز باعث مرگ او شد؟چ. رد                 سگ بيچاره پس او م  -

  !پرخوري قربان -

مگه چه غذايي به او داديد كه تا اين اندازه  پرخوري؟ -

  دوست داشت؟

  .گوشت اسب قربان و همين باعث مرگش شد -

  اين همه گوشت اسب از كجا آورديد؟ -

  !همه اسب هاي پدرتان مردند قربان -

  همه آنها مردند؟ چه گفتي؟ -

  .از كار زياد مردندهمه آنها . بله قربان -

  براي چه اين قدر كار كردند؟ -

  !براي اينكه آب بياورند قربان -

  آب براي چه؟ ،گفتي آب -

  !براي اينكه آتش را خاموش كنند قربان -

  كدام آتش را؟ -

  .خانه پدر شما سوخت و خاكستر شد! آه قربان -

  علت آتش سوزي چه بود؟! پس خانه پدرم سوخت -

  !قربان . شعله شمع باعث اين كار شدفكر مي كنم كه  -

  گفتي شمع؟ كدام شمع؟ -

  !شمع هايي كه براي تشيع جنازه مادرتان استفاده شد قربان -

  رد؟          مادرم هم م  -

ش را زمين رزن بيچاره پس از وقوع آن حادثه س .بله قربان -

  !گذاشت و ديگر بلند نشد قربان
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  كدام حادثه؟ -

  !حادثه مرگ پدرتان قربان -

  رد؟        درم هم م پ -

رد بيچاره همين كه آن خبر را شنيد زندگي را  م . بله قربان -

  .بدرود گفت

  كدام خبر را؟ -

اعتبار شما . بانك شما ورشكست شد. خبر هاي بدي قربان -

از بين رفت و حاال بيش از يك سنت تو اين دنيا ارزش 

من جسارت كردم قربان خواستم خبر ها را هر چه  .نداريد

  !!!شما اطالع بدهم قربان  زودتر به

  برنامه كالسهاي فوق برنامه آموزشگاه

  كالس اول

  2ساعت   شنبه ها  رياضي
  2ساعت   سه شنبه ها  پيشتاران

  2ساعت   پنجشنبه ها  زبان 

      

  كالس دوم

  3ساعت   يكشنبه ها  رياضي
  2ساعت   سه شنبه ها  پيشتازان

  2ساعت   پنجشنبه ها  عربي
  3ساعت   پنجشنبه ها  زبان

      

  كالس سوم
  2ساعت   يكشنبه ها  رياضي

  2ساعت   سه شنبه ها  زبان

  

اخبار 
  آموزشگاه

e به پيشنهاد  24/8/86در روز پنجشنبه مورخ

شوراي دانش آموزي آموزشگاه مراسم دعا به همراه مراسم 

آش در آموزشگاه انجام شد كه مورد توجه كليه دانش 

  .آموزان و دبيران محترم قرار گرفت

s  مصادف با والدت   1/9/86در روز پنجشنبه مورخ

با همكاري شوراي دانش آموزي جشن ) ع(امام رضا 

باشكوهي برگزار شد كه مراسم عبارت بود از اجراي 

دكلمه، مداحي و انواع مسابقات كه در آن به برندگان 

جايزه داده شد و به برندگان اين  2معماي ماهنامه شماره 

  .ايزه اهداء خواهد شد               ً  جشن نيز متعاقبا  ج

b  سركارخانم  7/9/86در روز چهارشنبه مورخ

آذر روز  10كمالي از مركز بهداشت شماره يك به مناسبت 

جهاني مبارزه با ايدز پيرامون اطالع رساني و آگاهي بخشي 

خطرات بيماري ايدز براي دانش آموزان بياناتي ايراد 

  .فرمودند

h  ور زلزله برگزار مان 8/9/86در روز پنجشنبه مورخ

  .شد

g  سومين جلسه آموزش خانواده در روز چهارشنبه

در سالن نمازخانه آموزشگاه براي مادران  28/9/86مورخ 
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گرامي برگزار شد كه طي اين جلسه خانم كمالي بيانات 

مفيدي پيرامون اطالع دهي درباره ايدز و نيز كانسر برست 

  . ايراد فرمودند

اره آموزش و پرورش از با لطف دوستانمان در اد 3

اين ماه جناب آقاي نوربخش بعنوان دفتردار در آموزشگاه 

مشغول به كار شدند كه از اين بابت از مسئولين اداره 

  .آموزش و پرورش منطقه برخوار كمال تشكر را داريم

تجهيزاتي عمده اي كه تاكنون توسط كمك هاي  0

رفته اند مردمي تهيه و در آموزشگاه مورد استفاده قرار گ

  :بشرح زير مي باشند

  ارزش به تومان  نوع جنس  رديف

  268000  پرده عمودي كالس ها  1

  268000  دزدگير  2

  135000  ميز و صندلي دفتر  3

  268000  پرينتر و اسكنر  4

  230000  تابلوي آموزشگاه  5

  60000  لوازم التحرير و تجهيزات دفتري  6

  20000  مهرهاي آموزشگاه   7

  29000  مايع در دستشوييجا صابون   8

  60000  تكثير ماهنامه هاي مهر و آبان  9

  40000  تلفن بي سيم  10

  39000  لوازم ورزشي  11

  43000  سطل زباله و شلنگ آب  12

  15000  ميكرفن  13

  130000  موارد متفرقه  14

  35000  زارمه قودنص و تانالعا يولبات  15

مواردي كه بعلت نبود بودجه هنوز تصفيه حساب نشده اند 

  :عبارتند از

  136000  آموزشگاهخط كشي حياط   1

  70000  تكثير اوراق ميان ترم و ماهنامه اخير  2
  

  :دنمايحتاج آموزشگاه به قرار زير مي باش

  كليه وسايل آزمايشگاه  1

  كليه وسايل كارگاه  2

  ديتا شو   3

  كتاب جهت استفاده دانش آموزان  4

  دوربين عكاسي  5

  يك سيستم كامپيوتر  6

  ضبط صوت  7
  

q  بازديد علمي از   13/9/86در روز سه شنبه مورخ

 آسمان نما ي اصفهان جهت استفاده ي  دانش آموزان

صورت گرفت كه مورد توجه  1و سوم  1اول  هايكالس

  .دانش آموزان واقع شد

در راستاي ارتقاي پيشرفت تحصيلي در سال جاري و برابر 

با جلسه شوراي آموزش در دوره راهنمايي آزمون 

در سه درس ذيل براي همه پايه ها طبق جدول  هماهنگ

  .زير برگزار مي گردد

  درس تاريخ  11/10/86

  درس رياضي  12/10/86

  درس زبان  13/10/86
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        دانش آموزان ممتاز اين ماهدانش آموزان ممتاز اين ماهدانش آموزان ممتاز اين ماهدانش آموزان ممتاز اين ماه

        
                

  پيمان داوري
  1اول 
  

  ايمان داوري
  2اول 

  علي داوري
  1دوم 

  سجاد كمالي
  2دوم 

  حامد داوري
  1سوم 

  مهدي احمدي
  2سوم 

        

        

                        

  عباسعلي داوري                
  1اول 
  برترنماينده 

  سعيد محقق
  1سوم 

  دانش آموز فعال

                

  

� ������� �����   

 7يك زنجير طال كه ) بدون بهره(سراغ پرويز رفت و براي ضمانت پرداخت اقساط وام  ،هزار تومان 70منوچهر براي قرض كردن 
منوچهر يك حلقه از حلقه هاي هزار تومان بود و با پرداخت هر قسط  10قسط ماهانه . حلقه داشت پيش پرويز به امانت گذاشت

طال ساز فقط با . بعد از پرداخت آخرين قسط كه آخرين حلقه را دريافت كرد به طال ساز مراجعه كرد. طاليش را پس ميگرفت
حلقه  7كه  ن استيد چطور چنين چيزي ممكوحال بگ. يك جوش تمام حلقه ها را به هم متصل نمود و زنجير مثل روز اول شد

  .متصل شوند رش به همديگفقط با يك جو

  :دانش آموز عزيز

فرصت داريد تا پاسخ خود را در صندوق همراز آموزشگاه انداخته تا به قيد قرعه   5/10/86شما از امروز تا تاريخ 

  .به پاسخ درست جايزه داده شود
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  آلبوم عكس

  مراسم آش    مراسم آش
    

    

  سخنراني  مسابقه جشن ميالد
    

    

  جمع دبيران   مسابقه جشن ميالد
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  مانور زلزله  مانور زلزله

    

  سخنراني پيرامون ايدز  مانور زلزله

    

   بدون شرح  اطالع دهي پيرامون ايدز
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  1386-87برنامه امتحانات نوبت اول           آموزشگـــــــــاه نوائي           سال تحصيلي  

  كالس سوم  كالس دوم  كالس اول  تاريخ  روز  رديف

  -----  -----  پرورشي  4/10/86  شنبهسه   1

  انشاء -امالء  -----  -----  5/10/86   شنبه چهار  2

  پرورشي  ديني  عربي  6/10/86  شنبه پنج  3

  جغرافيا  جغرافيا  حرفه و فن  9/10/86  شنبهيك   4

  اجتماعي  اجتماعي  -----  10/10/86  دوشنبه  5

  زبان  زبان  زبان  15/10/86  شنبه  6

  -----  -----  -----  16/10/86  يكشنبه  7

  فارسي و دستور  علوم  علوم  17/10/86  شنبهدو  8

  -----  -----  -----  18/10/86  سه شنبه  9

  علوم  امالء و انشاء  رياضي  19/10/86  شنبه  چهار  10

  دفاعي  حرفه و فن  -----  20/10/86  هشنب پنج  11

  -----  -----  ءامالء و انشا  22/10/86  شنبه  12

  رياضي  رياضي  اجغرافي  23/10/86  شنبهيك  13

  -----  -----  -----    24/10/86  شنبه دو  14

  حرفه و فن  فارسي و دستور  فارسي و دستور  25/10/86  شنبه سه  15

  قرآن  قرآن  قرآن  26/10/86  شنبهچهار  16

  ديني  پرورشي  ديني  27/10/86  پنجشنبه  17

  عربي  عربي  اجتماعي  30/10/86  يكشنبه  18

  هنر  هنر  هنر  1/11/86  دوشنبه  19

  تاريخ  تاريخ  تاريخ  2/11/86  سه شنبه  20

  :اولياء گرامي

ري را به مطالعه اختصاص داده و از آنها در انجام امور منزل كمتر بخواهيد كه فرصت بيشتفرزندان خود از   اناتدر زمان امتح -
  .كنيد استفاده

   . صبح زود از خواب بيدار شوندآنها را وادار كنيد كه شب ها زودتر به رختخواب بروند و -

  .يدئمقدور كم نمالرا حتي ا دادني رفتن و ميهماني ميهمان -

            .ي ميل نمايندومق صبحانه كافي واز آنها بخواهيد  -

  .لوازم التحرير به همراه  داشته باشند -


