
  

  

  92ارديبهشت  31گاهنامه نوايي شماره 

  آموزشگــــاه حاج سيد حسين نوايي

  مديريت آموزش و پرورش برخوار

  

  تعـــــــالي باسمه

  يــادگفت استاد مبر درس از 

  باد آن چه مرا  گفت استاد ياد

  آموخت يادباد آن كه مرا  ياد

  يـــادنان خورد از دولت  آدمي

  يمعن يننرود ا يــادم هيـــــچ

  نـــادان زاد مرا مادر من ، كـــه

  يدچو استـــادم د يزن پـــــدرم

  من آزاد يــــــتاز ترب گشــــت

  مرا منت از استـــــاد بود پس

      ُ               من ا ستـــــاد ا ستاد يمبه تعل كه

  دانست آموخت مرا يچه م هر

  اصــل كه ناگفته نهاد يك غير

  استــــاد نكو دانستن قدر

  نداد ياداستاد به من  حيف

  (ايرج ميرزا)

  

  اخبار آموزشگــــاه

  
  شوراي دبيران ي ششمين جلسه برگزاري

  پيرامون ارزيابي امتحانات نوبت اول

  
بازديد مديران و مسئول آموزش راهنمايي از 

  آموزشگاه

  
  برگزاري هفتمين جلسه شوراي دبيران

  
سخنراني آقاي پورسينا پيرامون فشار خون به 

  مناسب هفته سالمت

  
آموزان  پايه سوم به مقصد كوه  اردوي دانش

  صفه

  
برگزاري مرحله دوم مسابقه علمي 

  آموزان  دانش

 

اردوي دانش آموزان  پايه دوم به مقصد 

  كوه صفه

 

بازديد دانش آموزان سال سوم از هنرستان 

  بوعلي به مناسبت هفته مشاغل

 

  اردوي خوانسار

 

  اردوي خوانسار

 

  بازديد مسوولين شهر از آموزشگاه

 

  امتحاناتانواده پيرامون ـي آموزش خ جلسه

آموزان سال سوم در جشن  شركت دانش

  در كانون لقمان حكيم تكليف

 

پيرامون اقدامات قبل و حين  شوراي دبيران

  امتحانات نوبت دوم
  

  جناب آقاي حاج آقا صادقيان

  ريزي آموزش و پرورش برخوار معاونت محترم برنامه

ر گراميتان را تسليت عرض نموده براي دمصيبت درگذشت ما

  مسألت داريم.جميل و براي شما صبر  علو درجاتآن مرحومه 
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  و صالح يرخ يتحكا

دانا و  يريكه وز كرد يم يزندگ يدور پادشاه ياربس سالهاي

كه رخ  يگفت: هر اتفاق يهمواره م يرخردمند داشت. وز

  به صالح ماست. يدهدم

ا           طلب كرد ام  يزيكارد ت يوهپوست كندن م يپادشاه برا روزي

كه در آنجا بود  ير.  وزيدانگشتش را بر يوهم يدنبر يندر ح

در جهت  دهد يكه رخ م يزهاييتمام چ يدنگران نباش گفت: 

  و صالح شماست. يرخ

 ينبرآشفت و از رفتار او در برابر ا يرسخن وز يناز ا پادشاه

  را داد. يركردن وز يق آزرده خاطر شد و دستور زنداناتفا

 يجنگل يكيشكار به نزد يروز بعد پادشاه با مالزمانش برا چند

بود راه را گم  يكه مشغول اسب سوار يرفتند. پادشاه در حال

شد و از مالزمان خود دور افتاد. در  يكرد و وارد جنگل انبوه

به محل سكونت  كه پادشاه به دنبال راه بازگشت بود يحال

 يبرا يمراسم قربان كمردم آن در حال تدار يدكهرس اي يلهقب

 يدندرا د يماكه مردم، پادشاه خوش س يبودند. زمان يانشانخدا

 يبرا يقربان ينبهتر يتصور كردند و يراخوشحال شدند ز

الهه  يسآنهاست. آنها پادشاه را در برابر تند يبه خدا يمتقد

 يادفر يلهاز مردان قب يكيرا بكشند. اما ناگهان  يخود بستند تا و

كردن انتخاب  يقربان يمرد را برا ينا توانيد يم هچگون« يدكش

ناقص دارد. به انگشت او نگاه  يبدن يكه و يدر حال يدكن

  .»يدكن

  نكردند و آزاد شد. يرا قربان يو يلدل ينهم به

ون را فراخواند و گفت: اكن يروز يدكه به قصر رس پادشاه

به صالح  يدهدهر چه رخ م يگفتيم ينكهمنظور تو از ا يدمفهم

 ام يشدن انگشتم موجب شد زندگ يدهبر يراشماست چه بوده ز

امر چه  ينا ياما در مورد تو چه؟ تو به زندان افتاد يابدنجات 

  تو داشت؟ يبرا يو صالح يرخ

اگر من به زندان   ينيدب يمگر نم يزپاسخ داد: پادشاه عز وزير

در جنگل به همراه شما بودم در آنجا  يشهافتادم مانند هم ينم

 يقربان يمرا برا يلهنكردند مردم قب يكه شما را قربان يزمان

 يزكه حبس شدن ن بينيد يم ين. بنابرايكردندكردن انتخاب م

  »نوشته پائلوكوئيلو«  بود. يدمن مف يبرا

  :يدفرما مى  قدسى خداوند خطاب به حضرت موسى يثحد در

مخلوق من است و اگر  ينتر موسى بنده مؤمن، محبوب اى

او در آن است و او  يرآورم، خ مى يشبر او پ يىگرفتارى و ابتال

او در آن است و من به آنچه به  يردارم كه خ باز مى يزىرا از چ

  ترم. ام است، آگاه صالح و مصلحت بنده

  آموز عزيز رضا زارعان دانش

كيلو گرم  53كسب مقام سوم وزن 

رشته كشتي فرنگي دوره راهنمايي 

هاي استان  مسابقات آموزشگاه

اصفهان را به شما و خانواده 

  گوييم.                  محترمتان تبريك مي

  سجاد داوريآموز عزيز  دانش

ي دوم در  افتخارآميز رتبهكسب 

رشته قرائت قرآن كريم را به شما و 

تبريك  محترمتان خانواده

گوييم. اميدواريم شاهد  مي

هاي روزافزون شما در  موفقيت

                   آينده نيز باشيم. 
  

  

كسب مقام سوم و چهارم شهرستان برخوار در مسابقه علمي 

آموزان  شايان زارعي  توسط دانش آموزان در پايه دوم  دانش

و محمدحسين حيدريان را به اين عزيزان و خانواده 

اميد است شاهد درخشش بيشتر اين  گفتهمحترمشان تبريك 

  هاي مختلف علمي ، تربيتي باشيم. عزيزان در عرصه



  در سطح شهرستان هاي فرهنگي و هنري آموزان ممتاز در كسب رتبه دانش

            

 دانيال ابراهيمي

  رتبه اول
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�  

 ميالد داوري

  رتبه اول

����� �����  

 اميان عاموچي

  رتبه اول

���������  

 حممد زارع

  رتبه اول


��  

 سلمان داوري

  رتبه دوم

���� ����  

 فرزاد خمتاري

  رتبه سوم

���� �� �	�
�  
  

  در آموزشگاه آموزان مسابقه علمي دانش هاي برتر رتبه

  پايه دوم

          

  شايان زارعي

  رتبه اول

  حممدحسني حيدريان

  رتبه دوم

  اميان عاموچي

  رتبه سوم

  مهدي داوري

  رتبه چهارم

  امريحسني داوري

  رتبه پنجم
  

  پايه سوم

          

  علريضا داوري

  رتبه اول

  حسني اشريف

  رتبه دوم

  سعيد شريف

  سومرتبه 

  علي موسوي

  رتبه چهارم

  علي داوري

  رتبه پنجم
  

  در امتحانات يآمادگ يبرا يكل يها يهتوص

  .يدخود از او كمك بخواه يتموفق يو برا يدمهربان توكل كن يدر همه حال به خدا -1

  .يدخود استفاده كن يها و مطالب درس كتاب ي دوره يبرا ياز هر فرصت  و يدخواندن دروس را به شب امتحان موكول نكن -2

آنان ، جهت رفع اشكاالت  يشنهاديپ يها و راه حل يو از هم فكر يدرا در كالس و در جمع دوستانتان مطرح كن ياشكاالت درس -3

  .يدخود استفاده كن

  .يدكن يخوددار يخانوادگ يخانواده و دخالت در دعواها ياز مشاجره و بگو مگو با اعضا  -4



 يرنظ يعيطب يها يرينيجات تازه، ش يوهو م يجاتسبز يرسالم نظ يها ياز خوراك يادگيريتوان حافظه و  يشجهت افزا يدكن يسع -5

  .يداستفاده كن يشترخرما و عسل، غالت و حبوبات و گوشت قرمز ب

با  يدتا بتوان ديو به ذهن خود استراحت بده يدساعت قبل از امتحان مطالعه نكن يكاالمكان  يحت .يدداشته باش يدرس يزيبرنامه ر -6

  .يابيد امتحان حضور  ي كامل در جلسه يآمادگ

اضطراب  يشكار باعث افزا ينچرا كه ا يد؛كن ي                                                              ً       از پرسش و طرح سئواالت در لحظات قبل از امتحان از دوستان خود، جدا  خوددار -7

  شود. يخود و دوستانتان م

 يقنفس عم يك يد،امتحان دچار اضطراب شد ي و چنان چه در جلسه يدپاسخ ده يبا آرامش كامل به سئواالت امتحان يدكن يسع -8

آن  يرو يشما قرار دارد كه با رنگ آب يرنگ روبه رو يدبزرگ سف ياربس يتابلو يك يدو تصور كن يدچشمان خود را ببند يد،بكش

  .يدبه سئواالت ادامه دهو سپس به پاسخ دادن  يدرا چند بار با خود تكرار كن جمله يننوشته شده. ا» آرام باش«عبارت 

و  يدتا دو ساعت استراحت كن يك. حدود يدده يلحوترا  يامتحان ي برگه امتحان ، پس از مرور پاسخ سئواالت،  يانبعد از پا  -9

  .يدرا شروع كن يامتحان بعد يسپس مطالعه برا

 .است يشما قطع يتتالش و توكل بر خداوند موفق با -10

 آموزشگاه نوائي -  92خردادماه برنامه امتحانات  

 كالس دوم كالس سوم تاريخ روز

 ساعت شروع نام درس ساعت شروع نام درس

 9:30 قرآن  8 قرآن 25/2/92 چهارشنبه

 9:30 عربي 8 علوم تجربي 28/2/92 شنبه

 9:30 زبان انگليسي 8 تاريخ 30/2/92 شنبهدو

 9:30 تاريخ 8 پيام هاي آسماني 1/3/92 چهارشنبه

 9:30  جغرافي 8 رياضي و رسم 4/3/92 شنبه

 9:30 حرفه و فن 8 حرفه و فن 6/3/92 دوشنبه

 9:30 پيام هاي آسماني 8 امالي فارسي 7/3/92 سه شنبه

 9:30 امالي فارسي 8 اجتماعي 8/3/92 چهارشنبه

 9:30 و رسم رياضي 8 زبان انگليسي 11/3/92 شنبه

 9:30 علوم تجربي 8 جغرافي 13/3/92 شنبه دو

 9:30 اجتماعي 8 عربي 18/3/92 شنبه

 9:30 فارسي يانشا 8 انشاي فارسي 19/3/92 شنبهيك

  ---  ---  8  آمادگي دفاعي  20/3/92  شنبهدو 
  

  سخن حكيمانه:

  اند. كنند طال شده ريزند كه فكر مي ها موقعي از درخت مي هيچگاه مغرور مشو زيرا برگ


