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حرف اولمان ياد و نام خداوندي است كه هم  و سخن

همان ذات مقدسي كه در . رحمان است و هم رحيم

همه جا و در همه حال ناظر اعمال تك تك بندگانش 

  .آگاه است آنهامي باشد و از احوال درون همه 

  من سالم دوست خوب

مي بيني چگونه . تو هم مثل من از گذر زمان در عجبي

روزها يكي پس از ديگري مي آيند و مي روند و چرخ 

روز اولي كه پا به  !؟زمانه دائماً در حال حركت است

اين آموزشگاه  گذاشتي را بخاطر مي آوري؟ مي بيني 

چه زود مي گذرد؟ روزهايي كه بازگشتي نخواهند 

كه روزها برايت تكراري و يكنواخت  اميدوارم. داشت

د و هر روز بر دانش و ادب و هنرت افزوده ننبوده باش

  . گردد

اين بار هم با مطالب جالب و خواندني به سراغتان 

اميدوارم كه اين ماهنامه به تو كمك كند تا بر  .آمديم

علم و دانايي ات افزوده گردد و در ادامه راه از تو 

الب جالب و خواندني خود دوست خوبم مي خواهم مط

را در اختيار ما قرار دهي تا در شماره هاي بعدي با نام 

  .خودت به چاپ برسد

  مدير آموزشگاه –محمد داوري 

  

  

  

  

  

  

  

  تربيتي نوائي وآموزشي  –علمي ماهنامه 

        1386138613861386    آبانآبانآبانآبان

  2شماره 

  

 :آموزشگاهسايت 

navaeeschool.coo.ir 

  

 :ايميل آموزشگاه

navaeeschool@yahoo.com 

  

  :تلفن آموزشگاه

5810440  
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  نيايش

  خداوندا به دلهاي شكسته

  به تنهايان در غربت نشسته

  به آن عشقي كه از نام تو خيزد

  به آن خوني كه در راه تو ريزد

  به مسكينان از هستي رميده

  به غمگينان خواب از سر پريده

  كه در سختي خموشند يبه مردان

  زندگي جان مي فروشندبراي 

  همه كاشانه شان خالي ز قوت است

  سخن هاشان نگاهي از سكوت است

  به آن كودك كه ناكام است كامش

  ز پا مي افكند بوي طعامش

  به آن بي مادر از ضعف خفته

  سخن از مهر مادر ناشنفته

  به داماني كه از هر عيب پاك است

  به هر كس از گناهان شرمناك است

  ان ايمني بخشدلم را از گناه

  به نور معرفت ها روشني بخش

  

  

  

  

  

  

  

  ترين هاي قرآن

t- است  سوره ي كوثرسوره ي كوثرسوره ي كوثرسوره ي كوثر، كوچكترين سوره ي قرآن

آيه و  3كه قبل از هجرت در مكه نازل شده و داراي 

  .ده كلمه است

  

t-  آيه  286است كه  بقرهبقرهبقرهبقرهبزرگترين سوره ي قرآن

اين سوره يك دوازدهم كل قرآن را در خود . دارد

  .جاي داده است

  

t-  سوره ي بقرهسوره ي بقرهسوره ي بقرهسوره ي بقره 282282282282آيه ي آيه ي آيه ي آيه ي بزرگترين آيه ي قرآن 

  .كلمه دارد 145است كه 

  

t-  كوچكترين آيه ي قرآن غير از حروف مقطعه

ان سوره ي الرحم 64است كه در آيه ي  مدها متانْمدها متانْمدها متانْمدها متانْ

كه از شدت سبزي سيه «: معني آيه اين است. قرار دارد

  .»گونه مي نمايد

  

t-  است كه در نماز  حمدحمدحمدحمداولين سوره ي قرآن

  .خوانده مي شود

  

t-  آيه دارد  6است و  ناسناسناسناسآخرين سوره ي قرآن

  .و در مكه بر پيامبر نازل شده است

  

  سخنن برگزيده

كسي كه اندرز ارزان را رد كند پشيماني را 

 .به قيمت گراني خواهد خريد
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t-  بر پيامبر نازل شده اولين سوره ي كاملي كه

هر چند اولين آيات، آيات اول تا . است سوره ي حمدسوره ي حمدسوره ي حمدسوره ي حمد

  . پنجم سوره ي علق مي باشد

  

t-  آخرين سوره اي كه بر پيامبر نازل شده            

آيه دارد و بشارت به پيروزي  3است و  سوره ي نصرسوره ي نصرسوره ي نصرسوره ي نصر

خدا مي دهد كه مردم به دنبال آن، گروه گروه به دين 

  .خدا مي پيوندند

  

t-  آيه ي اول آيه ي اول آيه ي اول آيه ي اول اولين آيه كه بر پيامبر نازل شد

  .مي باشد سوره ي علقسوره ي علقسوره ي علقسوره ي علق

  

t- ق وحي بر پيامبر نازل يآخرين مطلبي كه از طر

         بهسوره ي مائده است كه در آن  3شد آيه ي 

اشاره  ))))عععع((((واقعه ي غدير خم و جانشيني حضرت علي واقعه ي غدير خم و جانشيني حضرت علي واقعه ي غدير خم و جانشيني حضرت علي واقعه ي غدير خم و جانشيني حضرت علي 

  .شده است

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 

àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 44 44  

t-  بزرگترين كلمه ي قرآنçννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ss ss)))) óó óó™™™™ rr rr'''' ss ssùùùù  در    

 11سوره ي حجر مي باشد كه داراي  22آيه ي 

  .حرف مي باشد

  

t-  در بسم اهللا الرحمن  »»»»بببب««««اولين حرف در قرآن

بسم اهللا الرحمن بسم اهللا الرحمن بسم اهللا الرحمن بسم اهللا الرحمن الرحيم است و اولين كلمه در قرآن 

  .است الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم

  

t-  در  الناسالناسالناسالناسكلمه ي  »»»»سسسس««««آخرين حرف قرآن

است و آخرين كلمه در قرآن كلمه ي  ناسناسناسناسسوره ي 

  .است) مردم( ناسناسناسناس

  

t-  كه خدا خلق را اولين پيامبر خدا و اولين انساني

آدم عليه آدم عليه آدم عليه آدم عليه  حضرتحضرتحضرتحضرتكرده و پدر انسانها مي باشد 

  .است السالمالسالمالسالمالسالم

  

t-  است و  ))))صصصص((((حضرت محمد حضرت محمد حضرت محمد حضرت محمد آخرين پيامبر خدا

سالگي به  40برترين پيامبر مي باشد كه در سن 

  .پيامبري مبعوث مي شوند

  

t- هابيلهابيلهابيلهابيل: اولين شهيد          قابيلقابيلقابيلقابيل: اولين قاتل        

  .تسا آمده 30در سوره ي مائده آيه ي 

  

t-  بزرگترين حيواني كه در قرآن نام برده شده

 5اين حيوان دو برابر انسان قد و حدود . است فيلفيلفيلفيل

  ) 1سوره فيل آيه ي ( .داردتن وزن 
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t-  كوچكترين حيواني كه در قرآن نام برده شده

است كه هنگاميكه فرعون از فرمان خدا  شتهشتهشتهشته

سرپيچي كرد خداوند عذاب هاي گوناگوني بر ايشان 

 نازل كرد كه يكي از آنها آفتي بود به نام شته 

  )33سوره ي اعراف آيه ي (

  

t-   است كه در قرآن از  مورچهمورچهمورچهمورچهپر زورترين حيوان

زيرا تا چندين برابر وزنش را  است هدش آن نام برده

  )185سوره ي نمل آيه ي . (حمل مي نمايد

  

t-   رخ داد هابيل و قابيلهابيل و قابيلهابيل و قابيلهابيل و قابيلاولين جنگ در دنيا بين .

هابيل باصفا و فداكار بود ولي قابيل تاريك دل و 

. قرباني هابيل پذيرفته شد ولي از قابيل خير. حسود

ت قابيل بيشتر شد و برادرش را در نتيجه حساد

سوره ي مائده به اين  27تا  22در آيات . كشت

 .واقعيت اشاره شده است

  

  رنگ هايي كه در قرآن آمده

ديدن طبيعت . براي رفع خستگي خوب است ::::رنگ سبزرنگ سبزرنگ سبزرنگ سبز

در سوره ي يس . باعث نشاط و شادماني ما مي شود

  : آمده

به آن خدايي كه از درخت سبز براي انتفاع شما آتش قرار 

 . داده تا وقتي كه خواهيد برفروزيد

منظور اين است كه درخت كربن را ذخيره مي كند و 

چوب مي سازد پس وقتي درختان سبز هستند در 

  .واقع در حال ذخيره كردن آتش هستند

  :آمده است 27در سوره ي فاطر آيه ي  ::::رنگ قرمزرنگ قرمزرنگ قرمزرنگ قرمز

از نشانه هاي عظمت خود را آفرينش كوهها به  خدا يكي

  .رنگ سفيد و قرمز معرفي فرموده

  

. رنگ تيره و سياه رنگ غم انگيز است ::::رنگ تيرهرنگ تيرهرنگ تيرهرنگ تيره

. مردم از قديم براي عزاها لباس سياه مي پوشيدند

  : خداوند ميفرمايد

روياندن چراگاهها و خشكاندن آنها به دست ماست جون 

ماني سياه مي شوند كه چراگاهها گاهي به رنگ سبز و ز

  .ديگر نشاط بخش نيستند

  

 : خداوند در قرآن ميفرمايد ::::رنگ سفيدرنگ سفيدرنگ سفيدرنگ سفيد

بخوريد و بياشاميد تا زمانيكه سفيدي صبح از سياهي شب 

مشخص شود كه هنگام اذان صبح و ابتداي روزه داري 

  .است

  

قـوم بنـي   . رنگ زرد رنگ شادي آفرين است ::::رنگ زردرنگ زردرنگ زردرنگ زرد

ر ببرنـد از خداونـد   اسراييل مي خواستند گاوي را سـ 

  : در مورد رنگش سوال كردند خداوند فرمود

رنگش زرد زريــن باشد تا بندگان را شاد كند نه زرد كدر و 

 .تيره

  

رنگ سبز باعث زياد شدن ديـد چشـم    ::::رنگ سبز تيرهرنگ سبز تيرهرنگ سبز تيرهرنگ سبز تيره

نگاه كردن بـه آب روان و  : ائمه مي فرمايند. مي شود

ــد چشــم مــي شــود   ــاد شــدن دي     در . ســبز باعــث زي
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ي الرحمان به چهار بهشت اشاره شده كـه در   سوره

مـدها  «كوچكترين آيه ي قرآن كه در اين سوره است 

صفت بهشت سـوم و چهـارم را سـبز و خـرم     » متان

  .   بودن معرفي كرده است

  

  :كه يدآيا مي دان

ستاره به ما يكسال  آيا ميدانيد كه نزديكترين 0

  .نوري فاصله دارد

 

سياره منظومه شمسي  كه گرمترين نيدآيا ميدا 0

اين سياره درجه حرارت تقريباً ثابتي  .زهره مي باشد

  .سانتي گراد مي باشد 462با  دارد كه برابر

 

   ليون سال يپنج م كه عمر خورشيد نيدآيا ميدا 0

  .مي باشد

 

ليارد يراه شيري ده م كه عمر كهكشان نيدآيا ميدا 0

  .سال مي باشد

  

از صد  بيششيري  كه كهكشان راه نيدآيا ميدا 0

  .ليون ستاره دارديم

كيلو گرم غذا  220روزانه  كه فيل بالغ نيدآيا ميدا 0

  .ليتر آب مصرف ميكند 200و 

 

ليون مي 515زمين  كه مساحت كره ميدانيدآيا  0

  .كيلو متر است

 

ر پلك زدن بزنان دو برا كه پلك زدن ميدانيدآيا  0

  .مردان است

 

عطسه ميكنيد قلب شما به  كه زمانيكه ميدانيدآيا  0

  .از كار مي افتداندازه يك ميليونم ثانيه 

 

فيزيك بدن قادر به  كه خوك به لحاظ ميدانيدآيا  0

  .تسمان نيسآديدن 

 

ليون اتم يم 3300آب  كه در هر قطره ميدانيدآيا  0

  .وجود دارد

 

تا پنج سال و مورچه  كه مورچه كارگر ميدانيدآيا  0

  .سال عمر ميكندملكه تا بيست و پنج 

 

دو معده دارد يكي  كه زنبور عسل ميدانيدآيا  0

   .براي جمع آوري عسل و ديگري براي هضم غذا

 

خون  هپنج نوع گرو كه گربه و سگ ميدانيدآيا  0

  .درخون دا هدارند در حاليكه انسان چهار نوع گرو

 

پرنده شاهين است و  كه سريعترين ميدانيدآيا  0

  .كيلو متر در ساعت پرواز كند 200ميتواند تا سرعت 

 

صحرايي وجود دارد كه  كه در شيلي ميدانيدآيا  0

   .تسا هزاران سال ميشود در آن باران نباريده
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كه خورشيد در يك  يكه ميزان انرژي ميدانيدآيا  0

ثانيه توليد ميكند براي توليد برق مورد نياز تمام 

ليون سال كافي يبراي مدت يك م كشور هاي جهان

  .است

 

انسان سالم برابر هشت  كه طول قد هر ميدانيدآيا  0

  .وجب دست خود اوست

 

پنجاه هزار كيلومتر  كه بدن انسان ميدانيدآيا  0

 .رشته عصبي دارد

  
  

  :هفت نصيحت از موالنا

  )مثل رود( .يدگشاده دست باش -1 

  )مثل خورشيد( .يدبا شفقت و مهربان باش -2

  )مثل شب( .اشتباه ديگران را بپوشانيد -3 

  )مثل مرگ( .يدخاموش باش هنگام خشم -4 

  )مثل خاك( .يدمتواضع باش -5 

  )مثل دريا( .يدبخشش و عفو داشته باش -6 

خوب  ان همديگران خوب باشند خودت دمي خواهي اگر -7 

  )مثل آينه( .يدباش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نامه  اولين

الكترونيك را 

چه كسي پست 

  ؟كرد

تاكنون چهار تحول عظيم در سيستم ارتباطات دنيا صورت 

و پست الكترونيكي  تلگراف ، تلفن ، بي سيم: گرفته است

كه هر يك از آنها تاريخچه جالبي دارند كه ذكر آن ها خالي 

 .از لطف نيست

 1223سوم خرداد (ميالدي  1844ماه مه  24اولين تلگراف در 

توسط سامول مورس فرستاده شد كه شامل ) هجري شمسي

مورس . بابا، اين خدا چه چيزي را خلق كرده: د اين پيغام بو

  .مي دانست كه با اين اختراع به تاريخ پيوسته است

 19(ميالدي  1876سال بعد يعني در دهم مارس  32حدود 

الكساندر گراهام بل تلفن را اختراع كرد و در ) 1255اسفند 

ين پيغام تلفني كه براي دستيارش واتسون مخابره نمود اول

 .آقاي واتسون بيا اينجا باهات كار دارم: چنين گفت 

 1274( 1895سال بعد يعني در سال  19گاگليلمو ماركوني 

اري كرد، ذارتباطات بي سيم را پايه گ) هجري شمسي

ميالدي به  1909وري كه جايزه نوبل فيزيك را در سال بط

البته فن آوري بي سيم سي سال بعد يعني  .خود اختصاص داد

با افتتاح ارتباط مخابراتي بين انگلستان و  1924در سال 

      اولين پيغام . اشتذآفريقاي جنوبي پا به عرصه وجود گ

 بي سيم كه بين سرادگار والتون، كميسارياي عالي آفريقاي

جنوبي و ژنرال هرتزوگ نخست وزير اين كشور ارسال شد 

   ما بر فراز زمان و مكان با يكديگر سخن : بدين شرح بود

  سخنان بزرگان

  .ساعتي انديشيدن بهتر از سالها عبادت است

  ))ع(حضرت علي (
  

  . به گرسنگي مردن ، بهتر كه نان فرومايگان خوردن

 )سعدي ( 
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مي گوييم و اميدواريم كه اين فن آوري جديد باعث صلح 

 .ميان ما شود

تلگراف، تلفن و بي سيم زمان همانند : و اما پست الكترونيكي

ارسال اولين پست الكترونيكي را مي توان يك لحظه تاريخي 

اولين پيغام پست الكترونيكي عبارت از حروف  .دانست

QWERTYUIOP  بود كه توسط مهندس ري تاملينسون

يك نمونه آزمايشي از يك ميالدي به عنوان  1971در سال 

 .كامپيوتر به كامپيوتر ديگر و براي خودش ارسال شد

 متن اين پست الكترونيكي را با متن اولين تلگراف، تلفن و 

        فكر نكنم كه هيچ پيغامي از اين  .بي سيم مقايسه كنيد

ناب تاملينسون حروف رديف ج .بي محتواتر هم پيدا بشود

انگار يك نفر  .را تايپ كرده بود رتويپماك اول صفحه كليد

هم پيدا نشده بود كه محض رضاي خدا او را راهنمايي كند و 

بگويد حاال كه قرار است به تاريخ بپيوندي الاقل يك مقدار 

از  .الكترونيك و محتواي آن دقت كن روي متن اولين پست

ريم ظاهراً خود ذآبروريزي در كتاب هاي تاريخ كه بگ

تاملينسون هم نمي دانسته كه بنيانگزار چه سيستم مهمي شده 

  .محتواي پيام چيز ديگري از كار در مي آمد وگرنه قطعاً

  دوست من از معلم زبان خود براي ترجمه 

 .زير كمك بگيريد چيستان هاي
 

Q: What is white when it's dirty and 

black when it's clean? 

A: A blackboard. 

 

Q: What is the longest word in the 

English language? 

A: "Smiles". Because there is a mile 

between its first and last letters! 

Q: Why is the letter "T" like an 

island? 

A: Because it is in the middle of waTer. 

 

Q: What has many keys but can't 

open any doors? 

A: A piano. 
 

 

Q: What is the end of everything? 

A: The letter "g". 

 

������  ��� 

صبح زود بيدار شد تا نماز صبح را   وندمردي از  بندگان خدا

او لباس پوشيد ، وضو ساخت و راهـي  . در مسجد بجاي آورد

در راه مسجد به يكباره زمين خورد و لباس هايش . مسجد شد

. برخاست خود را تميز كرد و به خانـه بـاز گشـت   . كثيف شد

در خانه، لباس هايش را تميز كرد خود را پاك كـرد و راهـي   

راه مسجد براي بار دوم در همـا ن مكـان قبلـي      در. مسجد شد

زمين خورد و دومرتبه به خانـه برگشـته خـود را تميـز كـرد و      

  . لباس هايش را عوض كرد

بار سـومي كـه راهـي مسـجد شـد مـردي را چـراغ بـه دسـت          

مرد از او خواست كه خودش را معرفي كنـد و  . مشاهده نمود

ر در راه مسجد او در جواب گفت كه من تو را ديدم كه دو با

به زمين افتادي بنابراين من چراغي آوردم تا مسير تو را روشن 

مرد اول از او تشكر بسيار نمـود و هـر دو راهـي مسـجد     . كنم

  . شدند

در مسجد مرد اول از مرد چراغ بدست خواست كه بيايد و بـا  

مرد اول چند بـار ديگـر از   . او نماز گزارد ولي مرد امتناع كرد

در ايـن  . و همچنان مرد دوم امتنـاع مـي كـرد   او خواهش كرد 
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حال مرد اول از او پرسيد كه چـرا او حاضـر نيسـت كـه نمـاز      

  .بخواند

  .مرد پاسخ داد كه من شيطان هستم

شـيطان چنـين ادامـه داد    . مرد اول  بخاطر جواب او شوكه شد

من تو را ديدم كه براي نمـاز راهـي مسـجد بـودي و مـن      : كه

وقتـي تـو بـه خانـه برگشـتي      . فتـي  باعث شدم كه بـه زمـين بي  

خودت را تميز كردي  و دوباره در راه مسجد شـدي خداونـد   

مـن بـراي بـار دوم تـو را بـه زمـين       . همه گناهان تو را بخشـيد 

انداختم و اين بار نيز حتي باعث نشد كه تو در خانـه بمـاني  و   

  .بلكه ترجيح دادي كه به راهت بسوي مسجد باز گردي

من ترسـيده  . مام گناهان اهل تو را بخشيدبخاطر آن خداوند ت

بودم كه اگر بار ديگر تو را به زمين بزنم خداوند تمام گناهان 

مردم روستايت را ببخشد از اين جهت خواسـتم مطمـئن شـوم    

  .كه به سالمت به مسجد مي رسي

���� 

او صبح ها براي .مردي خانه اش در طبقه پانزدهم برجي بود 

با آسانسور به طبقه پايين مي رفت ولي  رفتن به سر كار،

از پله ها استفاده مي كرد و ) براي باال رفتن(هنگام برگشت 

سوار آسانسور نمي شد ولي در روزهاي باراني هنگام 

علتش شما به نظر . برگشت هم، از آسانسور استفاده مي كرد

  چه مي تواند باشد؟ 
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  وِب گردي

  1به كوشش عماد داوري كالس سوم 

در اين سايت شما با انواع 

     آشنا  سواالت زبان انگليسي

  .مي شويد

 

www.davari55.ir 

 

موتور جستجو گر فارسي  هااين

  .هستند

www.tazehaa.com 

www.rismoon.com 

نيد ادر اين سايت شما مي تو

  .ميل با محيط فارسي بسازيداي

 

www.noavar.com 

در اين سايت شما مي توانيد يك 

حساب كاربري باز كنيد و 

مطالبتون رو در اينترنت منتشر 

  .كنيد

 

 

www.blogfa.com 

  

  

  

  

  

  

  

  .از کسی که همواره موافقم بود چیزی یاد نگرفتم

نقاط ضعف هر كسي بسيار بيشتر از نقاط قوت 

  .هميشه روي نقاط قوت خود تمركز كنيد. اوست 
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11111111
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        زيبايي هاي رياضيزيبايي هاي رياضيزيبايي هاي رياضيزيبايي هاي رياضي

123

1234

12345

123456

1234567

12345678

123456789

123

1234

12345

123456

1234567

12345678

123456789

987

9876

98765

987654

9876543

98765432

111

1111

11111

111111 x 

1111111 x 

11111111 x 11111111

111111111 x 111111111

                                   

زيبايي هاي رياضيزيبايي هاي رياضيزيبايي هاي رياضيزيبايي هاي رياضي

        

1 x 8 + 1

12 x 8 + 2

123 x 8 + 3

1234 x 8 + 4

12345 x 8 + 5

123456 x 8 + 6

1234567 x 8 + 7

12345678 x 8 + 8

123456789 x 8 + 9

 

1 x 9 + 2

12 x 9 + 3

123 x 9 + 4

1234 x 9 + 5

12345 x 9 + 6

123456 x 9 + 7

1234567 x 9 + 8

12345678 x 9 + 9

123456789 x 9 +10

 

9 x 9 + 7

98 x 9 + 6

987 x 9 + 5

9876 x 9 + 4

98765 x 9 + 3

987654 x 9 + 2

9876543 x 9 + 1

98765432 x 9 + 0

 

1 x 1 = 

11 x 11 = 

111 x 111 = 

1111 x 1111 = 

11111 x 11111 = 

 x 111111 = 

 x 1111111 = 

11111111 = 

111111111= 

                                   

��� 

زيبايي هاي رياضيزيبايي هاي رياضيزيبايي هاي رياضيزيبايي هاي رياضي

1 = 9  

2 = 98  

3 = 987  

4 = 9876  

5 = 98765 

6 = 987654

7 = 9876543

8 = 98765432

9 = 987654321

2 = 11  

3 = 111  

4 = 1111  

5 = 11111  

6 = 111111 

7 = 1111111

8 = 11111111

9 = 111111111

10= 1111111111

7 = 88  

6 = 888  

5 = 8888  

4 = 88888  

3 = 888888 

2 = 8888888

1 = 88888888

0 = 888888888

 = 1  

 = 121  

 = 12321  

 = 1234321 

 = 123454321

 = 12345654321

 = 1234567654321

 = 123456787654321

 123456789

 ��� 	�
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987654  

9876543  

98765432  

987654321  

 

  

1111111  

11111111  

111111111  

1111111111  

 

  

8888888  

88888888  

888888888  

  

123454321  

12345654321  

1234567654321  

123456787654321  

123456789 87654321
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87654321    
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  دانش آموزان ممتاز اين ماه

  
  1محمود محقق اول 

  
  1مهدي داوري دوم 

  
  1امين داوري سوم 

  محمد علي شريفي

  نماينده برگزيده

�  ������  ���
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دانش آموزان ممتاز اين ماه

محمود محقق اول 

مهدي داوري دوم 

امين داوري سوم 

  

  

محمد علي شريفي

نماينده برگزيده

        

        

        

        

 ��	
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دانش آموزان ممتاز اين ماه

  
محمود محقق اول   2اول 

  
مهدي داوري دوم   2مهدي رحيمي دوم 

  
امين داوري سوم   2فرزاد فضائلي سوم 

  

محمد علي شريفي

نماينده برگزيده

        

        

        

        

 ������� ��	


دانش آموزان ممتاز اين ماه

اول  اميد داوري

مهدي رحيمي دوم 

فرزاد فضائلي سوم 

  

 �������

 

اميد داوري

مهدي رحيمي دوم 

فرزاد فضائلي سوم 
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  ضرب المثل هاي اين شماره

  !باد آورده را باد ميبرد -

  !با دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه -

  !دبم آفت نداربادنجان  -

  !بار كج به منزل نميرسد -

  !بازي اشكنك داره ، سر شكستنك داره -

  !با سيلي صورت خودشو سرخ نگهميداره -

  !با كدخدا بساز، ده را بچاپ -

  !با گرگ دنبه ميخوره، با چوپان گريه ميكنه -

  !با نردبان به آسمون نميشه رفت -

  !بايد گذاشت در كوزه آبش را خورد -

  !ميشود برداشتبا يكدست دو هندوانه ن -

  !با يك گل بهار نميشه -

  !كه برات تب كنه براي كسي بمير -

  !براي همه مادره، براي ما زن بابا -

  !و نمي بندندربراي يك بي نماز، در مسجد  -

  !مدم: به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت -

  !بز گر از سر چشمه آب ميخوره -

 !زبون خوش مار از سوراخ در ميادا ب -

 

  بخوانند بزرگترها

  خشم غلبه بر

تأخير بيندازيد، تأخير در   خود را به  كنيد عصبانيت  الشت

  كه  هر لحظه . برابراست  بر آن  مسلط شدن با  شدن  عصباني

  حق  از اين  هر كسي  خاطر آوريد كه  به  شديد، سريع  عصباني

  به  پس. خود رفتار كند  ميل  طبق  كه  برخوردار است  مسلم

دارند رفتار   دوست  طور كه  را بدهيد آن  اجازه  اين  اطرافيان

 .كنند

و يا   در كنار كساني  عصبانيت  لحظه كنيد در  سعي -   

قراربگيريد تا بتوانيد  داريد  دوستش  بيشتر از همه  كه  عزيزي

  كه  بيجايي  از توقعات .را پيدا كنيد  تان  رفته  از دست  آرامش

  از بين  محض  زيرا به. برداريد  داريد، دست  ديگران  به  نسبت

شما از   هميشگي  و عصبانيت  نابجا، خشم  توقعات اين  رفتن

  شما را عصباني  كه  مواردي  از تمام . خواهد رفت  بين

 كار  در اين  كه  كنيد در صورتي  تهيه  كند، فهرستي مي

كار   اين  شويد كه مي  متوجه  زودي  دهيد به  خرج  به  جديت

كند  مي  شما را ترغيب  وقايع  اين  نوشتن آميز در ار اكراهبسي

تقاضا   مورد اعتمادتان فرد  از يك .شويد  كمتر خشمگين  كه

 را  كند، آن مي  شما را مشاهده  عصبانيت  كه  كنيد هنگامي

  .شما گوشزد كند  به  خودتان  بين  قراردادي  عاليم  ازطريق

را   هايتان بچه  با عصبانيت  ايد كه گرفته  اگر تصميم -   

  داشته  ازعصبانيت  تصنعي  حالت  كنيد يك  كنيد سعي  تربيت

  يادتان .نبيند  آسيب  خشم  از اين  و روحتان  باشيد تا جسم

  شدن  عصباني  ، پس نيست  نكند، سالم  شيطنت  كه  اي باشد بچه

با   و بهتر است. ندارد  اي فايده  موضوع  اين  به  شما نسبت

  ، سعي طوالني  هاي در ترافيك .بياييد ها كنار بچه  طبيعت

فكر   خوشايند زندگي  اتفاقات  به  شدن  عصباني  جاي  كنيد به

را   خودتان .كنيد  گوش  بخش  آرام  موزيك  يك  يا به كنيد و

باشيد،   قائل  ارزش  خودتان  باشيد، اگر براي  داشته  دوست

  .دشوي نمي  عصبانيت هرگز دچار
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  )ع(مصادف با شهادت امام جعفر صادق 

سال بنابر 

عليه (كنار جدش امام سجاد 

) عليه السالم

عليهما 

مر حضرت را به خود اختصاص 

) عليه السالم

از علم و تقوي و كمال و فضيلت آنان در حد كافي بهره مند 

) عليه السالم

دراين دوره امام 

از فرصت مناسبي كه بوجود آمده ، استفاده نمود و مكتب 

دانشمند 

تحويل جامعه داد و علوم و فنون بسياري را كه جامعه آن روز 

قسمت سوم زندگي 

دراين دوره ، امام بسيار تحت فشار و 

در اين دوره امام 

 .دائما تحت نظر بود و مكتب جعفري عمال تعطيل گرديد

   با والدت حضرت معصومه

 173ه سال 

اين بانوي 

پرورش يافت كه پدر و 

عبادت 

يي و بردباري، استقامت در 

پاكدامني و نيز ياد خدا، از 

صفات برجسته اين خاندان پاك سيرت و نيكو سرشت به 

      صفحه                                   

مصادف با شهادت امام جعفر صادق 

سال بنابر  15تا  12

كنار جدش امام سجاد 

عليه السالم(و نوزده سال را در كنار پدرش امام باقر 

عليهما (زندگاني امام در دوره امام سجاد و امام باقر 

مر حضرت را به خود اختصاص 

عليه السالم(امام صادق 

از علم و تقوي و كمال و فضيلت آنان در حد كافي بهره مند 

عليه السالم( قسمت دوم زندگي امام جعفر صادق

دراين دوره امام . هجري مي باشد

از فرصت مناسبي كه بوجود آمده ، استفاده نمود و مكتب 

دانشمند  4000در اين مدت  

تحويل جامعه داد و علوم و فنون بسياري را كه جامعه آن روز 

  . اني داشت

قسمت سوم زندگي 

دراين دوره ، امام بسيار تحت فشار و 

در اين دوره امام . اختناق حكومت منصور عباسي قرار داشت

دائما تحت نظر بود و مكتب جعفري عمال تعطيل گرديد

با والدت حضرت معصومه

ه سال   در روز اول ذيقعد

اين بانوي . هجري، در شهر مدينه چشم به جهان گشود

پرورش يافت كه پدر و 

عبادت . مادر و فرزندان، همه به فضايل اخالقي آراسته بودند

يي و بردباري، استقامت در 

پاكدامني و نيز ياد خدا، از 

صفات برجسته اين خاندان پاك سيرت و نيكو سرشت به 

                                   

مصادف با شهادت امام جعفر صادق 

12. ساله بود كه او زاده شد

كنار جدش امام سجاد  اختالف از عمر شريفش را در

و نوزده سال را در كنار پدرش امام باقر 

زندگاني امام در دوره امام سجاد و امام باقر 

مر حضرت را به خود اختصاص 

امام صادق )  114-

از علم و تقوي و كمال و فضيلت آنان در حد كافي بهره مند 

قسمت دوم زندگي امام جعفر صادق

هجري مي باشد

از فرصت مناسبي كه بوجود آمده ، استفاده نمود و مكتب 

در اين مدت  . جعفري را به تكامل رساند

تحويل جامعه داد و علوم و فنون بسياري را كه جامعه آن روز 

اني داشتتشنه آن بود  به جامعه اسالمي ارز

قسمت سوم زندگي ) عليه السالم

دراين دوره ، امام بسيار تحت فشار و 

اختناق حكومت منصور عباسي قرار داشت

دائما تحت نظر بود و مكتب جعفري عمال تعطيل گرديد

با والدت حضرت معصومهمصادف ذي القعده 

در روز اول ذيقعد) 

هجري، در شهر مدينه چشم به جهان گشود

پرورش يافت كه پدر و  بزرگوار، از همان آغاز، در محيطي

مادر و فرزندان، همه به فضايل اخالقي آراسته بودند

يي و بردباري، استقامت در زهد، پارسايي و تقوا، راستگو

پاكدامني و نيز ياد خدا، از  برابر ناماليمات، بخشندگي و

صفات برجسته اين خاندان پاك سيرت و نيكو سرشت به 

                                   

��� 

مصادف با شهادت امام جعفر صادق  شوال و 25برابر با 

ساله بود كه او زاده شد

اختالف از عمر شريفش را در

و نوزده سال را در كنار پدرش امام باقر 

زندگاني امام در دوره امام سجاد و امام باقر 

مر حضرت را به خود اختصاص عكه تقريبا نيمي از 

-83( در اين دوره 

از علم و تقوي و كمال و فضيلت آنان در حد كافي بهره مند 

قسمت دوم زندگي امام جعفر صادق

هجري مي باشد 140هجري تا 

از فرصت مناسبي كه بوجود آمده ، استفاده نمود و مكتب 

جعفري را به تكامل رساند

تحويل جامعه داد و علوم و فنون بسياري را كه جامعه آن روز 

تشنه آن بود  به جامعه اسالمي ارز

عليه السالم( هشت سال آخرامام

دراين دوره ، امام بسيار تحت فشار و . امام را تشكيل مي دهد

اختناق حكومت منصور عباسي قرار داشت

دائما تحت نظر بود و مكتب جعفري عمال تعطيل گرديد

ذي القعده  1برابر با 

) س(حضرت فاطمه معصومه 

هجري، در شهر مدينه چشم به جهان گشود

بزرگوار، از همان آغاز، در محيطي

مادر و فرزندان، همه به فضايل اخالقي آراسته بودند

زهد، پارسايي و تقوا، راستگو

برابر ناماليمات، بخشندگي و

صفات برجسته اين خاندان پاك سيرت و نيكو سرشت به 
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برابر با  آبان 15

ساله بود كه او زاده شد 26پدرش 

اختالف از عمر شريفش را در

و نوزده سال را در كنار پدرش امام باقر ) السالم

   .گذراند

زندگاني امام در دوره امام سجاد و امام باقر  -الف 

كه تقريبا نيمي از ) السالم

در اين دوره . مي دهد

از علم و تقوي و كمال و فضيلت آنان در حد كافي بهره مند 

  . شد

قسمت دوم زندگي امام جعفر صادق -ب 

هجري تا  114ازسال 

از فرصت مناسبي كه بوجود آمده ، استفاده نمود و مكتب 

جعفري را به تكامل رساند

تحويل جامعه داد و علوم و فنون بسياري را كه جامعه آن روز 

تشنه آن بود  به جامعه اسالمي ارز

هشت سال آخرامام -ج 

امام را تشكيل مي دهد

اختناق حكومت منصور عباسي قرار داشت

دائما تحت نظر بود و مكتب جعفري عمال تعطيل گرديد

برابر با آبان  21

حضرت فاطمه معصومه 

هجري، در شهر مدينه چشم به جهان گشود

بزرگوار، از همان آغاز، در محيطي

مادر و فرزندان، همه به فضايل اخالقي آراسته بودند

زهد، پارسايي و تقوا، راستگو 

برابر ناماليمات، بخشندگي و

صفات برجسته اين خاندان پاك سيرت و نيكو سرشت به 
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سيزدهم آبان روزي است كه جوانه هاي سبز ايمان روييد و 

، طاغوت

در دانشگاه تهران اجتماع كردند و تاريخ، شاهد خون به ناحق 

برخاستند تا نورگوهر 

دانش و دانش آموزي را در آيينه حماسه ودليري بتابانند و 

آنان برخاستند 

تا انقالب ننشيند و فرياد كردند تا جهان، پيام انقالب را 

  

  

15

پدرش 

اختالف از عمر شريفش را در

السالم

گذراند

الف 

السالم

مي دهد

از علم و تقوي و كمال و فضيلت آنان در حد كافي بهره مند 

شد

ب 

ازسال 

از فرصت مناسبي كه بوجود آمده ، استفاده نمود و مكتب 

جعفري را به تكامل رساند

تحويل جامعه داد و علوم و فنون بسياري را كه جامعه آن روز 

تشنه آن بود  به جامعه اسالمي ارز

ج 

امام را تشكيل مي دهد

اختناق حكومت منصور عباسي قرار داشت

دائما تحت نظر بود و مكتب جعفري عمال تعطيل گرديد

21

حضرت فاطمه معصومه 

هجري، در شهر مدينه چشم به جهان گشود

بزرگوار، از همان آغاز، در محيطي

مادر و فرزندان، همه به فضايل اخالقي آراسته بودند

 و

برابر ناماليمات، بخشندگي و

صفات برجسته اين خاندان پاك سيرت و نيكو سرشت به 

�����    �����
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  آبان مصادف با روز دانش آموز

سيزدهم آبان روزي است كه جوانه هاي سبز ايمان روييد و 

طاغوت دانش آموزان مسلمان به نشانه اعتراض به حكومت

در دانشگاه تهران اجتماع كردند و تاريخ، شاهد خون به ناحق 

برخاستند تا نورگوهر 

دانش و دانش آموزي را در آيينه حماسه ودليري بتابانند و 

آنان برخاستند . غبار خودباختگي را از سيماي مدرسه بروبند

تا انقالب ننشيند و فرياد كردند تا جهان، پيام انقالب را 

�  ������  ���
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آبان مصادف با روز دانش آموز

سيزدهم آبان روزي است كه جوانه هاي سبز ايمان روييد و 

دانش آموزان مسلمان به نشانه اعتراض به حكومت

در دانشگاه تهران اجتماع كردند و تاريخ، شاهد خون به ناحق 

برخاستند تا نورگوهر دانش آموزان انقالبي 

دانش و دانش آموزي را در آيينه حماسه ودليري بتابانند و 

غبار خودباختگي را از سيماي مدرسه بروبند

تا انقالب ننشيند و فرياد كردند تا جهان، پيام انقالب را 

  

  

 ��	
� �����  �

	�
� !��  "����

آبان مصادف با روز دانش آموز

سيزدهم آبان روزي است كه جوانه هاي سبز ايمان روييد و 

دانش آموزان مسلمان به نشانه اعتراض به حكومت

در دانشگاه تهران اجتماع كردند و تاريخ، شاهد خون به ناحق 

دانش آموزان انقالبي 

دانش و دانش آموزي را در آيينه حماسه ودليري بتابانند و 

غبار خودباختگي را از سيماي مدرسه بروبند

تا انقالب ننشيند و فرياد كردند تا جهان، پيام انقالب را 
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آبان مصادف با روز دانش آموز 13

سيزدهم آبان روزي است كه جوانه هاي سبز ايمان روييد و 

دانش آموزان مسلمان به نشانه اعتراض به حكومت

در دانشگاه تهران اجتماع كردند و تاريخ، شاهد خون به ناحق 

دانش آموزان انقالبي . ريخته آنان شد

دانش و دانش آموزي را در آيينه حماسه ودليري بتابانند و 

غبار خودباختگي را از سيماي مدرسه بروبند

تا انقالب ننشيند و فرياد كردند تا جهان، پيام انقالب را 

  .بشنود

 �������

 

سيزدهم آبان روزي است كه جوانه هاي سبز ايمان روييد و 

دانش آموزان مسلمان به نشانه اعتراض به حكومت

در دانشگاه تهران اجتماع كردند و تاريخ، شاهد خون به ناحق 

ريخته آنان شد

دانش و دانش آموزي را در آيينه حماسه ودليري بتابانند و 

غبار خودباختگي را از سيماي مدرسه بروبند

تا انقالب ننشيند و فرياد كردند تا جهان، پيام انقالب را 

بشنود
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همه فرهنگها با كتاب آغاز ميشوند، با كتاب ميبالند و تجربه 

يشترين 

بهره را از كتاب برده است زيرا وحي احمدي و گرامي نامه 

قرآن از مشرق برگ و قلم درخشيدن گرفت و معجزه سترگ 

  

1/8/86 

در ساعت مقرر انجام شد و پس از شمارش آراء افراد زير با 

كسب اكثريت آراء به عضوت شوراي دانش آموزي 

  
  عماد داوري

1  

  
  محسن محقق

1  

      صفحه                                   

  گنج روان است براي سودا گران

  و همراه اليق است براي پيامبران

همه فرهنگها با كتاب آغاز ميشوند، با كتاب ميبالند و تجربه 

يشترين از اين ميان اسالم ب

بهره را از كتاب برده است زيرا وحي احمدي و گرامي نامه 

قرآن از مشرق برگ و قلم درخشيدن گرفت و معجزه سترگ 

  .در ميان سطرهاي كتاب صورت پذيرفت

اخبار 
  آموزشگاه

1انتخابات شوراي دانش آموزي روز سه شنبه مورخ 

در ساعت مقرر انجام شد و پس از شمارش آراء افراد زير با 

كسب اكثريت آراء به عضوت شوراي دانش آموزي 

عماد داوري

1سوم 

محسن محقق

1دوم 

 

                                   

گنج روان است براي سودا گران

و همراه اليق است براي پيامبران

همه فرهنگها با كتاب آغاز ميشوند، با كتاب ميبالند و تجربه 

از اين ميان اسالم ب. هاي خود را به كتاب ميسپارند

بهره را از كتاب برده است زيرا وحي احمدي و گرامي نامه 

قرآن از مشرق برگ و قلم درخشيدن گرفت و معجزه سترگ 

در ميان سطرهاي كتاب صورت پذيرفت

اخبار 
آموزشگاه

انتخابات شوراي دانش آموزي روز سه شنبه مورخ 

در ساعت مقرر انجام شد و پس از شمارش آراء افراد زير با 

كسب اكثريت آراء به عضوت شوراي دانش آموزي 

  
  محمد رضا طغياني

  1سوم 

  
  وحيد كارگر

  1دوم 

  

  حميد ربيع

 2دوم 
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گنج روان است براي سودا گران

و همراه اليق است براي پيامبران

همه فرهنگها با كتاب آغاز ميشوند، با كتاب ميبالند و تجربه 

هاي خود را به كتاب ميسپارند

بهره را از كتاب برده است زيرا وحي احمدي و گرامي نامه 

قرآن از مشرق برگ و قلم درخشيدن گرفت و معجزه سترگ 

در ميان سطرهاي كتاب صورت پذيرفت

اخبار 
آموزشگاه

انتخابات شوراي دانش آموزي روز سه شنبه مورخ 

در ساعت مقرر انجام شد و پس از شمارش آراء افراد زير با 

كسب اكثريت آراء به عضوت شوراي دانش آموزي 

  .شدند انتخاب 

  
محمد رضا طغياني  محمد طاهري

سوم 

  
وحيد كارگر  علي عابدزاده

دوم 

 

حميد ربيع

دوم 
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گنج روان است براي سودا گران

و همراه اليق است براي پيامبران

همه فرهنگها با كتاب آغاز ميشوند، با كتاب ميبالند و تجربه 

هاي خود را به كتاب ميسپارند

بهره را از كتاب برده است زيرا وحي احمدي و گرامي نامه 

قرآن از مشرق برگ و قلم درخشيدن گرفت و معجزه سترگ 

در ميان سطرهاي كتاب صورت پذيرفت) ص(محمد 

آموزشگاه
انتخابات شوراي دانش آموزي روز سه شنبه مورخ  

در ساعت مقرر انجام شد و پس از شمارش آراء افراد زير با 

كسب اكثريت آراء به عضوت شوراي دانش آموزي 

انتخاب آموزشگاه 

محمد طاهري

  2سوم 

علي عابدزاده

  1سوم 
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پدران اين خاندان، همه برگزيدگان و 

سكان داران 

مظهر 

فضيلت ها و 

امام صادق 

آگاه باشيد كه براي خدا حرمي 

حرمي است و آن 

. است و آن كوفه است

آگاه 

هشت 

بانويي از 

   فاطمه، دختر موسي، در آن جا رحلت 

         وارد بهشت

. در ميان همه ابزارهاي فرهنگي كتاب جايگاه ويژه اي دارد

 .است

ميتوان كتاب را در كنار مبارك ترين پديده هاي بشري و 

ه در 

خانه هاي ما ميپيچد و چه سرها را كه به سامان ميرساند و چه 

كتاب راستگوترين ترازويي 

است كه ميتوان فرهيختگي اقوام را با آن سنجيد و سبزترين 

همه فرهنگها با كتاب آغاز ميشوند، با كتاب ميبالند و تجربه 

هاي خود را به كتاب ميسپارند

بهره را از كتاب برده است زيرا وحي احمدي و گرامي نامه 

قرآن از مشرق برگ و قلم درخشيدن گرفت و معجزه سترگ 

محمد 

- 

در ساعت مقرر انجام شد و پس از شمارش آراء افراد زير با 

كسب اكثريت آراء به عضوت شوراي دانش آموزي 

آموزشگاه 
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پدران اين خاندان، همه برگزيدگان و 

سكان داران  پيشوايان هدايت، گوهرهاي تابناك امامت و

مظهر ) س(صومه 

فضيلت ها و ) ع

امام صادق . مقامات بلندي را به آن حضرت نسبت مي دهد

آگاه باشيد كه براي خدا حرمي 

حرمي است و آن 

است و آن كوفه است

آگاه . من و فرزندانم بعد از من، قم است

هشت  باشيد كه قم، كوفه كوچك ماست، بدانيد بهشت

بانويي از . دروازه دارد كه سه تاي آن ها به سوي قم است

فاطمه، دختر موسي، در آن جا رحلت 

وارد بهشتمي كند كه با شفاعت او، همه شيعيان ما 

  آبان مصادف با روز كتاب و كتابخواني

در ميان همه ابزارهاي فرهنگي كتاب جايگاه ويژه اي دارد

است تاريخ هيچ تمدني خالي از كتاب و كتابت نبوده

ميتوان كتاب را در كنار مبارك ترين پديده هاي بشري و 

ه در كتاب خاموش ترين آوازي است ك

خانه هاي ما ميپيچد و چه سرها را كه به سامان ميرساند و چه 

كتاب راستگوترين ترازويي 

است كه ميتوان فرهيختگي اقوام را با آن سنجيد و سبزترين 

  

  خرد ناب است براي عقل ورزان 

  آيينه شوق است براي سوخته دالن

  پيشواي داناست براي راه گم كردگان 

�  ������  ���
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پدران اين خاندان، همه برگزيدگان و 

پيشوايان هدايت، گوهرهاي تابناك امامت و

صومه حضرت فاطمه مع

ع( روايات معصومان

مقامات بلندي را به آن حضرت نسبت مي دهد

آگاه باشيد كه براي خدا حرمي 

حرمي است و آن  است و آن مكه است؛ و براي پيامبر خدا

است و آن كوفه استو براي اميرمؤمنان حرمي 

من و فرزندانم بعد از من، قم است

باشيد كه قم، كوفه كوچك ماست، بدانيد بهشت

دروازه دارد كه سه تاي آن ها به سوي قم است

فاطمه، دختر موسي، در آن جا رحلت 

مي كند كه با شفاعت او، همه شيعيان ما 

آبان مصادف با روز كتاب و كتابخواني

در ميان همه ابزارهاي فرهنگي كتاب جايگاه ويژه اي دارد

تاريخ هيچ تمدني خالي از كتاب و كتابت نبوده

ميتوان كتاب را در كنار مبارك ترين پديده هاي بشري و 

كتاب خاموش ترين آوازي است ك

خانه هاي ما ميپيچد و چه سرها را كه به سامان ميرساند و چه 

كتاب راستگوترين ترازويي . 

است كه ميتوان فرهيختگي اقوام را با آن سنجيد و سبزترين 

  .برگي است كه جز به نسيم معرفت نميرقصد

  پير راه است براي سالكان

خرد ناب است براي عقل ورزان 

آيينه شوق است براي سوخته دالن

پيشواي داناست براي راه گم كردگان 
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پدران اين خاندان، همه برگزيدگان و . 

پيشوايان هدايت، گوهرهاي تابناك امامت و

حضرت فاطمه مع. كشتي انسانيت بودند

روايات معصومان. فضايل و مقامات است

مقامات بلندي را به آن حضرت نسبت مي دهد

آگاه باشيد كه براي خدا حرمي : مي فرمايند

است و آن مكه است؛ و براي پيامبر خدا

و براي اميرمؤمنان حرمي 

من و فرزندانم بعد از من، قم است

باشيد كه قم، كوفه كوچك ماست، بدانيد بهشت

دروازه دارد كه سه تاي آن ها به سوي قم است

فاطمه، دختر موسي، در آن جا رحلت  فرزندان من به نام

مي كند كه با شفاعت او، همه شيعيان ما 

آبان مصادف با روز كتاب و كتابخواني

در ميان همه ابزارهاي فرهنگي كتاب جايگاه ويژه اي دارد

تاريخ هيچ تمدني خالي از كتاب و كتابت نبوده

ميتوان كتاب را در كنار مبارك ترين پديده هاي بشري و 

كتاب خاموش ترين آوازي است ك. 

خانه هاي ما ميپيچد و چه سرها را كه به سامان ميرساند و چه 

. دلها را كه به گرمي مينشاند

است كه ميتوان فرهيختگي اقوام را با آن سنجيد و سبزترين 

برگي است كه جز به نسيم معرفت نميرقصد

پير راه است براي سالكان

خرد ناب است براي عقل ورزان 

آيينه شوق است براي سوخته دالن

پيشواي داناست براي راه گم كردگان 
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. مي رفت 

پيشوايان هدايت، گوهرهاي تابناك امامت و

كشتي انسانيت بودند

فضايل و مقامات است

مقامات بلندي را به آن حضرت نسبت مي دهد

مي فرمايند در اين باره

است و آن مكه است؛ و براي پيامبر خدا

و براي اميرمؤمنان حرمي . مدينه است

من و فرزندانم بعد از من، قم است بدانيد كه حرم

باشيد كه قم، كوفه كوچك ماست، بدانيد بهشت

دروازه دارد كه سه تاي آن ها به سوي قم است

فرزندان من به نام

مي كند كه با شفاعت او، همه شيعيان ما 

  .دمي شون

آبان مصادف با روز كتاب و كتابخواني 24

در ميان همه ابزارهاي فرهنگي كتاب جايگاه ويژه اي دارد

تاريخ هيچ تمدني خالي از كتاب و كتابت نبوده

ميتوان كتاب را در كنار مبارك ترين پديده هاي بشري و 

. بلكه الهي  نشاند

خانه هاي ما ميپيچد و چه سرها را كه به سامان ميرساند و چه 

دلها را كه به گرمي مينشاند

است كه ميتوان فرهيختگي اقوام را با آن سنجيد و سبزترين 

برگي است كه جز به نسيم معرفت نميرقصد

پير راه است براي سالكان

خرد ناب است براي عقل ورزان 

آيينه شوق است براي سوخته دالن

پيشواي داناست براي راه گم كردگان 
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 شمار

پيشوايان هدايت، گوهرهاي تابناك امامت و

كشتي انسانيت بودند

فضايل و مقامات است

مقامات بلندي را به آن حضرت نسبت مي دهد

در اين باره) ع(

است و آن مكه است؛ و براي پيامبر خدا

مدينه است

بدانيد كه حرم

باشيد كه قم، كوفه كوچك ماست، بدانيد بهشت

دروازه دارد كه سه تاي آن ها به سوي قم است

فرزندان من به نام

مي كند كه با شفاعت او، همه شيعيان ما 

مي شون

در ميان همه ابزارهاي فرهنگي كتاب جايگاه ويژه اي دارد

تاريخ هيچ تمدني خالي از كتاب و كتابت نبوده

ميتوان كتاب را در كنار مبارك ترين پديده هاي بشري و 

بلكه الهي  نشاند

خانه هاي ما ميپيچد و چه سرها را كه به سامان ميرساند و چه 

دلها را كه به گرمي مينشاند

است كه ميتوان فرهيختگي اقوام را با آن سنجيد و سبزترين 

برگي است كه جز به نسيم معرفت نميرقصد
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در همين روز اولين جلسه شوراي دبيران آموزشگاه با  -

اعضاء انجمن اولياء و مربيان آموزشگاه رأس دبيران و حضور 

تشكيل شد و پيرامون مسائل جاري آموزشگاه  12:45ساعت 

جناب آقاي در اين جلسه . بحث و تبادل نظر صورت گرفت

عبدالرسول داوري بعنوان نماينده معلمان اين آموزشگاه 

اعضاء انجمن اولياء و مربيان نيز به ترتيب زير . انتخاب شدند

  .در سمت هاي خود قرار گرفتند

  رئيس انجمن  شيخ مهدي داوري  1

  نايب رئيس انجمن  حاج اكبر طغياني  2

  منشي انجمن  محمد طاهري  3

  انجمنعضو   علي طاهري  4

  عضو انجمن  علي داوري  5

تن از دو دومين جلسه انجمن اولياء و مربيان تنها با حضور  - 

در روز ) شيخ مهدي داوري و محمد طاهريآقايان (اعضاء 

در دفتر آموزشگاه تشكيل شد و پيرامون  17/8/86پنجشنبه 

  .موارد زير بحث و تبادل نظر شد

انجمن  شايسته است كه در حد توان كليه اعضاء(

  )اولياء و مربيان در جلسات حضور يابند

  تشكيل كالسهاي تقويتي - 1

به  19/8/86از روز شنبه  كالسها تقويتي وندبا توكل بر خدا

  .د شدنترتيب اولويت تشكيل خواه

  

  تشكيل جلسات آموزش خانواده -2

جلسات آموزش خانواده در اين ماه در دو نوبت به تاريخهاي 

دقيقه بعد ازظهر در محل  2:30رأس ساعت  24/8و  22/8

ويژگي هاي دوره نمازخانه آموزشگاه تشكيل و پيرامون 

  .تبادل نظر خواهد شد ارتباط خانه و مدرسهو نيز  نوجواني

  تجهيز آموزشگاه - 3

نصب پرده : كارهايي كه تاكنون صورت گرفته عبارتند از

تهيه ميز براي دفتر  -دگير زنصب د -عمودي براي كالسها 

     نصب جا مايعي براي سرويس بهداشتي  -آموزشگاه 

   و نصب تابلوي اعالنات   دانش آموزان

  مشكالت جاري آموزشگاه -4

  :مشكالت عمده ي آموزشگاه عبارتند از

معاون پرورشي در صورتيكه به آموزشگاه تعلق  نداشتن) الف

  .مي گيرد

به گونه اي كه عمد ه وقت مسئولين  نداشتن دفتردار) ب

آموزشگاه صرف كارهاي دفترداري مي شود و فرصتي براي 

كارهاي آموزشي نمي ماند كه اميدواريم با عنايت و بذل 

 اختصاصبا توجه مسئولين محترم اداره آموزش و پرورش 

  .رفع گردد لر به آموزشگاه اين مشكدفتردا

نرسيدن تجهيزات آموزشگاه از طرف نوسازي به گونه اي  )ج

كه در بعضي از دروس از جمله علوم تجربي و حرفه و فن با 

      كمبود تجهيزات و در نتيجه مشكالت آموزشي درگير 

   . مي باشيم

مسابقه دوي صحرا نوردي به طول سه   19/8روز شنبه  -

ر با نظارت دبير محترم ورزش جناب آقاي حسيني كيلومت

انجام شد و نفرات زير به ترتيب رتبه هاي اول تا پنجم را 

  . كسب نمودند

  1علي داوري كالس دوم  -1

  1حميد كمالي كالس سوم  -2

  1ميالد فتاحي كالس سوم  -3

  2مهدي زارع كالس سوم  -4

    1رسول دري كالس سوم  -5

 


