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 ماهنامه آموزشی  تربیتی  نوائی

 88آبان ماه         17شماره  

 مدرسه راهنمایی حاج سید حسین نوائی

 مدیریت آموزش و پرورش برخوار

    

 باسمه تعالی

 اي راهب کلیسا کمتر بزن به ناقوس

 نقاره میزند طوس ،خاموش کن صدا را

 آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان

 بردار جان خود را با ما بیا به پابوس

 آنجا که خادمینش از روي زائرینش

 گرد سفر بگیرند با بال ناز طاووس

میالد هشتمین امام، هفتمین قبله و برابر با القعده  ذي 11

شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس، شاه دهمین کشتی نجات، 

 .باد بر شما مبارك)      الس الم یهعل(آقا امام رضا  ،انیس النفوس

 )ع(زندگی امام رضا  ي ازمختصر

   امام علی بن موسی الرضا  جهان، هشتمین پیشواي شیعیان

آن حضرت  ي کنیه. السالم در مدینه دیده به جهان گشود علیه

باشد و برخی از القاب آن حضرت  ابوالحسن و ابوعلی می

رضا، صابر، زکی، ولی، فاضل، وفی، صدیق، رضی : زعبارتند ا

. باشد ولی مشهورترین لقب براي آن بزرگوار رضا می... و 

بدین سبب او را رضا نامیده اند که در آسمان خوشایند و در 

مخالفان و دوستان آن حضرت  از او خشنود و راضی  ،زمین

درباره روز، ماه و سال والدت و همچنین وفات آن . بودند

بیشتر علما معتقدند که والدت آن . حضرت اختالف است

یعنی همان سال وفات امام صادق ) ق 148(حضرت در سال 

درباره تاریخ وفات آن حضرت نیز . السالم بوده است علیه

عمر آن حضرت پنجاه . است) ق 203( عقیده اکثر عالمان سال

و پنج سال آن را در کنار پدر  سیو پنج سال بوده است  که 

خویش سپري کرده و بیست سال دیگر امامت شیعیان بزرگوار 

 .اندرا بر عهده داشته 

 پیام تبریک

 جناب آقاي حاج محمد زارعان

ــرتعالی   ــته حض ــاب شایس ــوزش و   را انتص ــدیر آم ــوان م ــه عن ب

پرورش شهرستان برخـوار تبریـک گفتـه، توفیقـات روزافـزون      

 .میشما را از درگاه خداوند متعال خواستار

 اي حاج داود جعفريجناب آق

ي حضـرتعالی در مـدت تصـدي شـما بـه       از زحمات بـی شـائبه  

عنــوان مــدیر آمــوزش و پــرورش شهرســتان برخــوار تقــدیر و   

تشکر نموده و انتصاب جدیـد شـما را بعنـوان مـدیر آمـوزش و      

 .گوییم اصفهان تبریک می 5پرورش ناحیه 

 همکار گرامی جناب آقاي آقاجانی

ــدر بزرگ  ــت پ ــانواده   مصــیبت درگذش ــما و خ ــه ش ــان را ب وارت

محترمتان تسلیت عرض نموده ، براي آن مرحـوم  غفـران الهـی    

 .نماییم مسألت می

                   2دانش آموزان عزیز آقاي علی روکا کالس سوم 

 2و محمد داوري کالس اول 

مصیبت درگذشت مادربزرگتان را  به شما و خانواده محترمتان 

  .تسلیت عرض می نماییم
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 اخبار آموزشــــــــگاه

20/7/88 

بــه مناســبت هفتــه تربیــت بــدنی یــک دوره مســابقه فوتســال در 

لغایـت    20/7/88حیاط مدرسه و بین ساعات کالسی از تـاریخ  

این مسابقه با نام جام مهـر بـه صـورت دو    . برگزار شد 29/7/88

مسابقه برنـدگان   10حذفی برگزار شد و در نهایت بعد از انجام 

 .مشخص شدندآن 
 

3/8/88 

  برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي
 

 

4/8/88 

 به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش پیاده رويبرگزاري 
 

5/8/88 

ــین جلســهبرگــزاري  ــه منظــور   ي  اول ــاء و مربیــان ب انجمــن اولی

  انتخاب هیئت رئیسه
 

7/8/88 

در مراسـم  به اعضاء شـورا  آموزي  اهداء احکام شوراي دانش -

 صبحگاه 

 مراسم پخت آش به مناسبت میالد امام رضا علیه السالم -
 

12/8/88 

مـون  اآموزش خانواده توسط جنـاب آقـاي دکتـر رضـوانی پیر    

هـاي شـایع در مـدارس در     و بیماري Aنزاي نوع اولبیماري آنف

 فصل زمستان
 

13/8/88 

 آبان 13در راهپیمایی آموزان  کلیه دانش حضور
 

19/8/88 

ه سوم انفـرادي دوي صـحرانوردي توسـط اسـماعیل     بکسب رت

   1 داوري کالس سوم
 

20/8/88 

 )عج(الزمان  در مسجد صاحب گردهمایی اعضاء گروه صالحین

 

21/8/88 

آمـوزان کـالس    برگزاري جلسه تـوجیهی ویـژه والـدین دانـش    

 توسط جناب آقاي رضوي دبیر محترم ریاضی ) 2(سوم 
 

24/8/88 

اهدا جوایز به برندگان سـواالت مجلـه رشـد آقایـان مرتضـی       -

 2و محمد کمالی دوم  2دوم   ، علی داوري 2کریمی سوم 

بـا   )ره( بازدید از آثار باسـتانی محـدوده میـدان امـام خمینـی      -

 حضور دانش آموزان سال سوم

 اولیاء و مربیان آموزشگاهمعرفی اعضاء انجمن 

در که پس از شمارش آراء انتخابات انجمن اولیاء و مربیان 

برگزار شد آقایان محمد ارفع الرفیعی، سیاوش  28/7/88تاریخ 

با کسب حد  و حسین داوري و خانمها براتی و سرداریان  روکا

نصاب آراء به عنوان اعضاء انجمن اولیاء و مربیان این 

در تاریخ این شورا در اولین جلسه . شدند آموزشگاه انتخاب

جناب آقاي محمد ارفع الرفیعی  ،با نظر اعضاء محترم   5/8/88

به عنوان رئیس و آقاي سیاوش روکا به عنوان نایب رئیس و 

سرکار خانم براتی به عنوان منشی این انجمن انتخاب 

عزیزان شاهد بهبود امید است با همکاري مستمر این . گردیدند

 .آموزشی و پرورشی این آموزشگاه باشیم وضع

 پیام پزشکی

چنانچه در خود و یا بستگانتان مشاهده کردید که لبها سیاه 

         ً    شود سریعا  به  اند و یا تنفس شما به سختی انجام می شده

 .بیمارستان امین یا الزهرا جهت معاینه مراجعه فرمایید

 اي نامه پیام آیین

هاي  محاسن اندك آن، آسیباستفاده از تلفن همراه علی رغم 

روانی  –فراوانی از جمله مشکالت اخالقی، تحصیلی، روحی 

آموزان ایجاد می نماید بر همین اساس  و بهداشتی براي دانش
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در بسیاري از کشورها نیز بر پایه پژوهش هاي علمی و با توجه 

به آثار زیانبار آن، استفاده از تلفن همراه در مدارس ممنوع 

لذا به استناد آیین نامه اجرایی مدارس و بر  .گردیده است

هاي مکرر والدین، معلمان  اساس نظر کارشناسان و درخواست

و مدیران به همراه آوردن و استفاده از تلفن همراه توسط 

لذا در . دانش آموزان در تمامی مدارس ممنوع اعالم می گردد

صورت مشاهده و کشف این وسیله توسط دانش آموزان، 

 . گردد می تحویلذیصالح  عمراه ضبط شده و به مراجتلفن ه

 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی 13

ــی    13 ــن و مقطع ــاریخ انقــالب اســالمی برگــی زری ــان در ت آب

حساس و مناسبتی پرخاطره است، بخصوص آنکه چهارده سال 

) 1357آبـان   13(در همـین روز  ) ره(از تبعید حضرت امام  بعد

آموز و دانشـجو در مقابـل دانشـگاه     صدها دانشفرزندان امام و 

ــان ــا شــعار   تهــران و خیاب ــی"هــاي اطــراف ب ــر خمین و  "درود ب

را بـه لـرزه در   شاهنشـاهی  هـاي حکومـت    پایـه  "مرگ بر شـاه "

. هاي مأموران شاه به خـاك و خـون غلتیدنـد    آوردند و با گلوله

ه از آن تاریخ به بعد، سیزدهم آبان با عنوان روز دانش آمـوز، بـ  

ــه  ــوان حماســه خــونین الل ــان نهضــت   عن هــاي انقــالب در جری

شــکوه ســیزدهم آبــان را پــاس . اســالمی گرامــی داشــته میشــود

داریم زیـرا مردانگـی و فتـوت ایثـار و از خـود گذشـتگی و        می

یاد همه شـهیدان  . دانیم دشمن ستیزي با سران کفر را مقدس می

یشـه در  این روزهاي بزرگ گرامی باد و خاطره سیزده آبـان هم 

 .جانها جاودان باد

 هفته کتاب و کتابخوانی مبارك بادآبان روز آغاز  24

ــگ       ــرویج فرهن ــه ت ــه ، ب ــه مدرس ــه کتابخان ــاب ب ــداء کت ــا اه ب

 .آموزان کمک کنید کتابخوانی در میان دانش

 

 آموزي آموزشگاه معرفی اعضاء شوراي دانش

 

1 

 1جالل داوري  کالس دوم 

 رأي 96با کسب 

 

  

 

2 

 2نظري کالس دوم مهدي 

 رأي 69با کسب 

 

  

 

3 

 2امیرحسین کمالی سوم 

 رأي 63با کسب 

 

  

 

4 

 1میالد کثیري کالس دوم 

 رأي 63با کسب 

 

  

 

5 

 2جالل طغیانی  کالس دوم 

 رأي 58با کسب 

 

  

 حکایت مرگ و باغبان

بـه دادم برسـید حضـرت    «: باغبان جوانی به شاهزاد ه اش گفـت 

ــاغ دیــدم کــه نگــاه تهدیــد   امــروز صــبح! واال عزراییــل را در ب

اي بشـود و   خواهد امشب معجـزه  دلم می. آمیزي به من انداخت

 ».بتوانم از این جا دور شوم و به اصفهان بروم

عصـر  . ترین اسب خود را در اختیار او گذاشـت  شاهزاده راهوار

آن روز شاهزاده در باغ قدم می زد که با مرگ رو بـه رو شـد و   



 88آبان ماه           17ماهنامه علمی، آموزشی و تربیتی نوائی            شماره 
 

 4   صفحه                                                                                                                                                                        

چرا امروز صـبح بـه باغبـان مـن چـپ چـپ نگـاه        «: یداز او پرس

 »کردي و او را ترساندي؟

. تعجب کرده بـودم . نگاه تهدید آمیز نکردم«: مرگ جواب داد

آخر خیلی از اصفهان فاصله داشت و من مـی دانسـتم کـه قـرار     

 ».است امشب در اصفهان جانش را بگیرم

 ایران يپوت ها یل یسرزمین ل

تعجب خواهید کـرد وقتـی بدانیـد ایـران هـم جـایی دارد            ًحتما 

روسـتاي  . هاي داستان گـالیور  شبیه لی لی پوت، سرزمین افسانه

کیلــومتري شهرســتان بیرجنــد واقــع در  142 در ماخونیــک کــه

ماخونیـک تـا مـرز     از( واقـع شـده اسـت    یاستان خراسان جنوب

امـت  ، بـه دلیـل قـد و ق   )افغانستان در حدود نیم ساعت راه است

 عـالوه بـر قـد و    .کوتاه ساکنان آن به لی لی پوت مشهور اسـت 

قامت مردمان این روستا، آداب ، رسوم و فرهنـگ خـاص ایـن    

  .مردمان نیز باعث شهرت این روستاي تاریخی شده است

خانه هاي روسـتاییان ماخونیـک داراي شـکل هندسـی خاصـی      

 .نیست و تمام امکانات زندگی دریک اتاق جـاي گرفتـه اسـت   

ها به طور فشرده به هـم   روستا در دامنه تپه و خانه یبافت مسکون

متـر از   یککف خانه حدود . ساخته شده اند ینزم يو در گود

 یدرب کوتـاه چـوب   یـک  يتـر اسـت و دارا   یینپـا  ینسطح زمـ 

دوال شـده و بـه زحمـت     یـد رفتن بـه داخـل خانـه با    براي .است

را به کـف   یهدو پله درگا یکیاغلب . خود را داخل خانه کرد

بـراي وارد شـدن بـه خانـه هـاي روسـتاي        .کننـد  یم خانه متصل

در داخل خانه هـم نمـی شـود    . ماخونیک باید کمر را خم کرد

 ياز هفت روستا یکیماخونیک  يروستا .راست راست ایستاد

 . باشد یجهان م یزشگفت انگ

 

 Aنزاي نوع اباز هم در مورد بیماري آنفلو

نکـات بهداشـتی زیـر را    براي جلوگیري از ابتال به این بیمـاري  

 :رعایت کنید

 .هاي خود را به طور مکرر با آب و صابون بشویید دست -1

 .حداقل یک متر با فرد مبتال به آنفلوانزا فاصله بگیرید -2

 .غذاهاي مقوي و آب فراوان بنوشید -3

 .به قدر کافی بخوابید و استراحت کنید -4

 :زیر را انجام ندهیدموارد 

 .بدون تجویز پزشک دارو مصرف نکنید -1

 .از دست دادن و درآغوش کشیدن دیگران پرهیز کنید -2

 .در مکانهاي عمومی آب دهان نریزید -3

 .از رفتن به مکانهاي شلوغ پرهیز کنید -4

 :اگر بیمار هستید موارد زیر را رعایت کنید

 .خود را بگیریددر زمان سرفه یا عطسه جلوي دهان  -1

 .استراحت کنید و مایعات فراوان بنوشید -2

 .در خانه بمانید و تماس خود را با دیگران محدود کنید -3

  حوزه شهید مطهريمحترم جناب سرهنگ مرتضایی فرمانده 

 ،مصیبت درگذشت برادرتان را به شـما تسـلیت عـرض نمـوده     

 .بقاء عمر بازماندگان را از خداوند متعال خواهانیم

 www.navaeeschool.ir 

navaeeschool@yahoo.com 


