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  تربيتي نوائي  –  ماهنامه آموزشي

  1388ارديبهشت ماه       14شماره 

  مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

  مديريت آموزش و پرورش برخوار

                  

  باسمه تعالي

  آنكه نقاش است و نقشي ساخته 

  با قلـــــــم طرح نويي انداخته  

  در مسير واژه هاي دوستــــــــي 

  سطر سطــري زآشنايي داشته  

  آنكه چون اسطوره هاي پارســي 

  عين والمي را به ميم  افراشته  

  هم رديف انبياء و عارفـــــــــــان       

  پوششي بر جـــــهل جاهل بافته  

  آنكه آهنگ و كالمي دل ربــا 

  راي درس خـــــــــود آراسته باز 

  چشمه هاي معرفت جوشــــد ز او 

  دانشي از حد فزون انبـــــــاشته  

  لحظه هايش پر شده از خـاطرات 

  خاطراتي كه زدل جان باخـــته  

  هرچه از عطرش ببويم كم بود 

  او گلستان ها ز گل ها كاشته  

  الگوي همه  آنكه معمار است و

  الله اي بر قلب خود بگذاشته  

  با سالح علم در راه مـــــــــــــراد 

  چون جلوداران به كفران تاخته  

        ّ       ّ            آن معل م آن مر بي آن كه او 

  از فنونش عالمي پرداختــــــــه 

  او عزيز است و مقامش پاس دار 

  چونكه يزدان نام او بنگاشته  

   يخانم امام :شاعر

  خوانندبزرگتر ها ب

به منظور اهميت نقش خانواده در كاهش اضطراب امتحان در 

زمان برگزاري امتحانات موارد زير را به خانواده هاي محترم 

  . يادآور مي شويم

  دور از تنش و مشاجره  ،جو عاطفيبرقراري  ▪

  مكرر  يو رفت و آمدها محدود نمودن ميهماني ▪

  دانش آموزان  توجه به خواب ، استراحت و تفريح ▪

  به دانش آموزان  يخانگ ي محوله يفحذف وظا كاهش يا ▪

     دوران امتحانات به  در يبخش ينانو اطم يعاطف حمايت ▪

  دانش آموزان 

  تا حد امكان  يزيونتلو كاهش زمان تماشاي ▪

  ترس ودلهره در دانش آموزان  يجاداز ا خودداري ▪

     مطالعه از  ياز توان برا يشاز فشار و توقع ب خودداري ▪

  دانش آموزان 

  امتحان ناموفق  ي از سرزنش دانش آموزان به واسطه خودداري ▪



 2                                                                                                   1388ارديبهشت      14تربيتي نوائي   شماره    –ماهنامه آموزشي    

                                                                                                            ���� �� �	
                         ��ر�ن �	� ���� �� ����                                                               ������ ��دم �
  از حبس نمودن دانش آموزان جهت مطالعه  خودداري ▪

دانش آموزان در  ي يژهو يمناسب و قو ي يهتغذ ينيب پيش ▪

 نوشابه ،: دار مانند  ينامتحانات و عدم مصرف مواد كافئ ياما

و  مصرف مايعاتي  ييغذا يدار در برنامه  يهادو يقهوه و غذاها

  يو كاسن يدمشكنظير عرق نعناع ، دوغ ، عرق ب

خانواده  ياز فرزندان از سو عدم انتظار باال و كمال گرايي ▪

  نمرات باال دريافت نسبت به 

   يگرانو با د يكديگرفرزندان با  عدم مقايسه ▪

  مكرر به درس خواندن  عدم تأكيد ▪

 يها يتپاداش و تقو ي هئبا ارا يهروح يت، تقو يزهانگ ايجاد ▪

  مطلوب 

و رفع  ييفرزندان به منظور شناسا يامتحان مرور برگه هاي ▪

  آنان ينقاط ضعف درس

  دانش آموزان عزيز با دقت بخوانيد

به منظور آرامش كـافي و كسـب نمـرات مطلـوب در امتحانـات      

  .رعايت نكات زير جلب مي نماييم توجه شما را به

  و توكل به خدا هنگام امتحان  توسل به دعا و نيايش ▪

   قبل از برگزاري امتحان مباحث كتاب و مرور دروس تقسيم ▪

   يامتحان ي وقت با برنامه تنظيم ▪

بستن كتاب وتكـرار مطلـب آموختـه شـده بـه منظـور كـاهش         ▪

  اضطراب 

مـن مـي تـوانم در    «: مانند  جمالتي ايجاد اعتماد به نفس با بيان ▪

 يشبـه منظـور كـاهش اضـطراب و افـزا       » .امتحانات موفـق شـوم  

مــن قبــول : ماننــد  يمنفــ ياز القــا و خــوددارياعتمــاد بــه نفــس 

  .نخواهم شد

   .بپردازيدس ومرور دررا فقط به شب امتحان  ▪

  جهت شب امتحان  يكاف استراحت و غذاي ▪

   اتدر دوران امتحان يو آرامش روان حفظ سالمتي ▪

   يقچند نفس عم يدنامتحان و كش يصندل نشستن روي ▪

   نمودن عضالت بدن و تنفس عميق رها ▪

  قبل از امتحان  يكاف ي يهلباس مناسب و خوردن تغذ پوشيدن▪

   ابتدا سؤاالت آسان را پاسخ دهيد ▪

  . يدجلسه توجه نكن خاص در به اتفاقات و رخدادهاي ▪

  .يدكن يكنار دانش آموزان مزاحم خوددارشستن در از ن ▪

              ّ        برتري حق معل م بر پدر

                                  ّــ                                         انــد كــه اســكندر بــه معل م خــويش احتــرام بســياري         آورده 

       ّ                            چرا معل م خود را بيش از پدر تعظـيم  : از او پرسيدند. گذاشتمي

بـه سـبب آن كـه پـدرم، مـرا از عـالم       : كني؟ گفـت و احترام مي

سـتاد، مـرا از زمـين بـه آسـمان بـرده       ملكوت به زمـين آورده و ا 

  .است

      ّ                معل مي برتر از شهادت

هنگـامي كـه روز   « :مـي فرماينـد  ) ع(حضرت امام جعفر صـادق   

قيامت شود، خداوند تمـام انسـان هـا را جمـع مـي كنـد و چـون        

ترازوي اعمال نهاده شد و خون شهيدان را با مركب قلم عالمـان  

ون شـهيدان فزونـي   و معلمان بسنجند، ارزش مركب آنـان بـر خـ   

ش بـدان جهـت اسـت كـه شـهيدان در      ايـن ارز . »خواهد داشـت 

آنـان بـه خـدا راه     يهم و تربيت معلمان  و تعليم شايستعل يهساي

  .يافته و لياقت شهادت نصيبشان شده است
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  به دانش آموزان) ع(توصيه امام سجاد 

حـق  «: حفظ حقوق معلم مـي فرمايـد   ي هدر زمين) ع(امام سجاد  

معلم بر تو آن است كه همواره، با ديـدة  تعظـيم و تكـريم بـه او     

بنگري، مجلس او را گرامي بداري و به سخنانش با دقت گـوش  

دهي، رو بـه جانـب او بنشـيني و صـدايت را در حضـورش بلنـد       

كسي را كـه از او چيـزي مـي پرسـد تـو پاسـخ نـدهي و        و  نكني

او پاسخ گو باشد و در مجلس او با هـيچ كـس    بگذاري كه خود

به صحبت ننشيني و در محضر او بدگويي از كسي نكنـي و اگـر   

از او در نزد تو بدگويي شد از او دفاع كني و عيب پوشش باشي 

و فضايل و مناقب او را آشكار كني و با دشمنش همنشيني نكني 

و با دوستش دشمني نورزي؛ پس چون چنين كـردي، فرشـتگان   

خداي تعالي به سود تو گواهي خواهند داد كه مقصد و مقصـود  

ي خـدا بـوده نـه بـه خـاطر      تو از او و فرا گرفتن دانش او فقط برا

  .»مردم

  

  ي آموزش خانوادهگزارش برگزاري جلسه

ي آموزش خانواده اين ماه آموزشگاه در روز شـنبه مـورخ    جلسه

اين جلسه  در. در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار شد 19/2/88

ــاري      ــائل ج ــون مس ــگاه پيرام ــدير آموزش ــاي داوري م ــدا آق ابت

جنـاب آقـاي سـعيدي    كردند و در ادامه  بيانآموزشگاه سخناني 

      بهداشـــت پيرامـــون اهميـــت رعايـــت بهداشـــت و   كارشـــناس

توصيه هايي جهت ارتقاء و بهبـود سـالمت در خـانواده سـخناني     

هاي كـاهش اضـطراب   در اين جلسه پيرامون روش. ايراد فرمودند

در پايان به والديني كه بيشترين حضـور  . امتحان سخناني بيان شد

ي آموزشگاه داشتند  را در مجامع و كالس هاي آموزش خانواده

     .لوح تقدير اهداء شد

  از فاطمه اکتفا به نامش نکنید

  نشناخته توصیف مقامش نکنید

  هر کس که در او محبت زهرا نیست

  سالمش نکنیدعالمه اگر هست 

  ایام فاطمیه تسلیت باد

  :بخاطر داشته باشيد كهدانش آموزان عزيز 

حضور دانش آموزان بيسـت دقيقـه  قبـل از شـروع امتحـان در       -

  .آموزشگاه الزامي است

از بهمــراه داشــتن كتــاب، جــزوه و وســايل اضــافي در جلســه    -

عدم رعايت اين بند  باعث محروميت شما از . امتحان پرهيز شود

  .متحان خواهد شدا

  .  صندلي شما تا پايان امتحانات ثابت مي باشد -

  . است يالزام ياوراق امتحان يبر رو يدرج شماره دانش آموز -

  :نكنيد كه فراموش

روزي يك ساعت مطالعه در پنج روز بهتر است از پنج ساعت  -

  .مطالعه در يك روز

ال نخواهـد  كاري كه به موقع انجام نشود نتيجه مطلوبي بـه دنبـ   -

پس از هم اكنون با برنامه ريزي مناسب بـه مـرور دروس   . داشت

  . خود بپردازيد

ي  ماهنامهشود  به والدين و دانش آموزان عزيز پيشنهاد مي

ي شش نوائي را از سايت آموزشگاه دانلود كرده و  شماره

 www.navaeeschool.ir           .مطالب آن را مطالعه فرماييد
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  معرفي دانش آموزان ممتاز اين ماه

سالمتي و سربلندي اين عزيزان را از خداونـد متعـال   . به علت كسب رتبه در مسابقات مختلف تقدير و تشكر مي شود از دانش آموزان زير

  .آرزومنديم

            
  اميد فتاحي

  2اول 

  پيمان داوري

  2دوم 

  سجاد داوري

  1دوم 

  جالل داوري

  1اول 

  حجت داوري

  1دوم 

  محمد طغياني

  1دوم 

كسب رتبه اول 

مسابقه احكام در 

  سطح شهرستان

كسب رتبه اول 

مسابقه احكام در 

  سطح شهرستان

كسب رتبه اول 

مسابقه طراحي در 

  سطح شهرستان

كسب رتبه اول 

مسابقات درسهايي 

از قرآن در سطح 

  آموزشگاه

كسب رتبه دوم 

مسابقات درسهايي 

از قرآن در سطح 

  آموزشگاه

 يهقباسم يهدنرب

 ناراب منرت ون ارابلگ

      جيسب هزوح

  يزومآ شناد
  

  آموزشگاه نوائي  88برنامه امتحانات  خردادماه 

  اولكالس   دومكالس   سومكالس   تاريخ  روز

  ساعت شروع  نام درس  ساعت شروع  نام درس  ساعت شروع  نام درس

  10  ديني  10  عربي  8  قرآن  31/2/88  پنج شنبه

  10  قرآن  10  اجتماعي  8  زبان انگليسي  2/3/88  شنبه

  10  حرفه و فن  10  قرآن  8  حرفه و فن  3/3/88  يك شنبه

  10  اجتماعي  10  و فن حرفه  8  اجتماعي  4/3/88  دوشنبه

  10  عربي  10  امالء و انشاء  8  دفاعي  5/3/88  سه شنبه

  10  امالء و انشاء  10  علوم  8  امالء و انشاء  6/3/88  چهارشنبه

  8  جغرافي  8  رياضي  10  رياضي و رسم  9/3/88  شنبه

  10  رياضي  10  تاريخ  8  جغرافي  11/3/88  دوشنبه

  10  علوم  10  ديني  8  علوم تجربي  13/3/88  چهارشنبه

  10  زبان  10  جغرافي  8  عربي  16/3/88  شنبه

  10  تاريخ  10  زبان  8  تاريخ  18/3/88  دوشنبه

  ---   ----   ---   ----   8  ديني  20/3/88  چهارشنبه

  


