
  .ت

  .ست

 ذكر 

  گفت 

  گفت 

   گفت

   گفت

  فــــت

ه بايد 

ت اما 
ت از 

1 

 

 شده شير است

اس د شده  پشه

  .ي باشد

يگر در قرآن

  )ع(علي 

يعل يا يدمرس

يعل يا يدمد ه

مادم يا علـــي

م يا عليــر خ

الم يا علي گف

بلكه بودت 

خوبي نيست
 خوب است

1 صفحه           

  هاي قرآني

ن به آن اشاره

قرآن از آن ياد

ران معروف مي

ش از پيامبران دي

قيان حضرت ع

   

مجنون چون ر

  ت           

يوانهكه هر د 

  گفت 

ه هر دم بل دم

   او كرد 

هر پيچ و به هر

  ــــش 

 گوش كل عا

  اي شنيدني

ال فرصتب دن
  .د

رصت كار خ
ي است كه
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دانستني

ي كه در قرآن

حيواني كه در ق

اخ القر       َالغه به  

بيش )ع( وسي

صف موالي متق

گفت يعل يا 

به م 

ار الجنون است

م يا علـــــي گ

نه

شــــــــه ياد

به ه

ن آفرينـــــــــ

به

حرف ها

به گي نبايد
ت را ايجاد كرد
ت دادن فر
تنها فرصتي

  .مش بدهي

7ماه  آذر    9

 حسين نوائي

هترين نوشيدني

كوچكترين حي

            كتاب نهج البال

ام حضرت مو
  .ده است

در وص

يدممن شن لي

د يواد ينا گر

ال بايد به هر دم

دق دل هميشص 

زمـان ،ن خالق

در زندگ -
فرصت

از دست -
گناه ت
دستش

شماره            

يي حاج سيد

را
گر
ي
ن
ع
يم
ي
ت
يم
كه
من

   ي

به -

ك -

ك -

نا -
شد

يلزل

مگر

دال

   به ص

يقين

     نوائي       

مدرسه راهنما

  ائي
  

   نوائي
   برخوار

ww

nav

كوله بار خود ر
ل پاييزي ديگ
حو االرض يعني

همچنين. ر دارد
ر كدام در نوع
وزي كه ابراهيم
ق برد تا به نداي
 بزرگ واليت
جشن مي گيريم
 باشيم چرا ك
علي را و دشم

موزشگاه نوائي

تربيتي  -ي

م

تربيتي نوا –

1387ماه

 سيد حسين

ش شهرستان

ww.navae

vaeeschoo

  دا

  

قشنگ خدا ك
ي ما پاييز امسا
در اين ماه دح
يجاد شد قرار

كه هر د دارد
قربان است رو
 به مسلخ عشق
 ديگري عيد
د بزرگ را ج
 آن حضرت
دار دوستدار ع

مدير آ  –شيد

هنامه آموزشي

– آموزشي 

آذرم  9ره 

هنمايي حاج

موزش و پرورش

eeschool

ol@yaho
 

به نام خد

گر فصل هاي ق
اما براي.  است

ن كه گويند د
ير خانه خدا اي

وجود فرخنده
ولين آن عيد ق
به فرمان خدا
ك بگويد و

اين عيد. است
اقعي پيروان و

دوست بده اند 

موفق باش

ما

ماهنامه

شمار

مدرسه راه

مديريت آمو

.sub.ir 

oo.com 

   من سالم

ز همچون ديگ
ل جمع كردن

ويژه آذرماه آن
كه زمين از زي
ف ماه دو عيد 
او. رگ است

ل عزيزش را ب
عبود خود لبيك

م ايد غدير خ
 داريم كه از
رحمت فرمود
  .شمن علي را

     

دوست

پاييز نيز
در حال
است بو
روزي ك
در اين
خود بزر
اسماعيل
يكتا مع
يعني عي
و اميد

پيغمبر ر
بدار دش



و  سالم

داشت 

زش و 

و  سالم
كالس 

رزشي 

 توسط 

م ديني 
  2وم 

 جشن 

150  
512  

169  

 30ش 
 16ني 
 11ني 

برابر  7

2 

االسحجة ط 

بهدكارشناس 
  ان پايه سوم

واقع در آموز
  ش آموزان

االسحجة سط 
ش آموزان ك

  جسمانيي 
وربرتر  هاي

ي برومند گز

رف و احكام
هت كالس سو
زان در مراسم
   حبيب آباد

  ن ماه

00000  س
2000

90000

يعني سنش بود
ساله شد يعن 3

ساله شد يعن 
7اله شد يعني 

2 صفحه           

توسط 2 سوم 
  

  ر زلزله
ي كمالي ك
ي دانش آموزا
گاه كتاب و
عدادي از دانش
 معارف توسط
دي براي دانش

بقات آمادگي
رتبه هز به 

ه فرهنگسراي
   آموزان

ين جلسه معار
سالم فتاحي جه
از دانش آموز
تاالر فرهنگي

ام شده در اين

راي سه كالس
  ك نوروزي

  مي
  

  طيفه

سالش ب 30م 
32شدم پدرم 
33شدم پدرم 

سا 35دم پدرم 
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وزان كالس
فتاحي سلمين

برگزاري مانور
سخنراني آقا

براي مون ايدز
ديد از نمايشگ
رش توسط تع
گزاري كالس

محمود سلمين
  2م 

شركت در مسا
اهداء جوايز 

   وزشگاه
ازديد از موزه
ادي از دانش
رگزاري سومي
سط حجت الس
كت تعدادي ا
گ غدير در ت

زينه هاي انجا

رده عمودي بر
پيكرخواست

مسابقه علم

لط

ا اومدم پدرم
ساله ش 2 من 
ساله ش 3من 
ساله شد 5من 

7ماه  آذر    9

 حسين نوائي

آمو
المس

بر  -  9/87/
- 

پيرام
بازد  9/87/

پرو
برگ  9/87/

المس
سوم

ش -  9/87/
-

آمو
با -  9/87/

تعد
بر -

توس
شرك  2/9/87

گبزر

هز

نصب پر  
در  2
3  

تي من به دنيا
وقتي .بر من
وقتي م .بر من
وقتي م .بر من

شماره           

يي حاج سيد

 

ته

ته
  
به

ش

ش

ي
ي

ش

در

ي

سه
در

ش

9/

12

13

18

21

24

  

1
2
3

وقتي
براب
براب
براب

     نوائي       

مدرسه راهنما

2الس سوم

  1ل

ن تسليت گفت
  . نماييم

هفت مناسبت
)1كالس دوم

ب  روي ميز

دانشاولياء  هت

دانشاولياء  هت

ديني و احكام 
فتاحي براي ن

گاه در همايش

 آموزشگاه د

ط آقاي كمالي

  عان
تجلي حماس

د هفته بسيج

ف براي دانش

تربيتي   -ي

م

  يت

امير داوري كال

وري كالس اول

انواده محترمتا
ت مسألت مي

 هاي اين ماه
به فوتبال قه

ك برنده مسابقه
سابقات تنيس
  نش آموزي
جهت ع عمومي

جهت ع عمومي

معارف سه ي
و المسلمين م

  2 سوم
سيج آموزشگ

  ري
زان بسيجي

 آموزان توسط

سط آقاي زارع
شكوه جشن
ه مناسبت ه

كالس معارف 

هنامه آموزشي

پيام تسلي

جناب آقاي ا

داو ابوالفضل

خارا به شما و 
ول عمر با عزت

  

فعاليت هي از 

ي فينال مسابق
ب( نش آموزي

برگزاري مس
دان هفته بسيج 

ي دومين مجمع
  پايه سوم  

ي دومين مجمع
  پايه دوم  

اولين جلسري 
االسالمحجة 

موزان كالس
ور شوراي بس
ر تاالر شهردار
 دانش آموز

  ماز جمعه
وي سر دانش
  س بهداشت

طرح آمار توس
 در مراسم با
بهو پايداري 

  ه رسالت
مرحله دومي 

ماه

ش آموز عزيز ج

اآقاي  و

شت عمويتان ر
براي شما طو

برخي

برگزاري 87
بسيج دان

شروع ب 87
مناسبت

برگزاري 87
آموزان

برگزاري 87
آموزان

برگزار - 87
حتوسط 
دانش آم

حضو -
بسيج در

حضور 8
مراسم نم

معاينه مو 87
كارشناس

طاجراي  87
حضور 87

عزت و
ورزشگا

برگزاري 87

دانش

درگذش

25/8/7

26/8/7

27/8/7

28/8/7

30/8/7

1/9/7

3/9/7

4/9/7

5/9/7

7/9/7



ستاد تا 
زاغ   و

 وي او

4  
  سوم

4  
  ول

يستگاه 
 توقف 

كه  دن
ن يك 
ش نمي 

3 

فرس د زاغي را
ك را كنار زد
اك را به رو

  ز قرآن

  وزشگاه

4ساعت 
رياضي س

  

4ساعت 
رياضي او

  

به اي وقتين اب
نجاآن اينكه 

 گردش ميكن
ناخياب و است 

ولي جريمه اش
  كن است؟

3 صفحه           

 موقع خداوند
ند زاغ خاك

خا نداخت و
  .را ياد داد

از يي        ب قص ه ها

آمو ي تقويتي

  شنبه
  3عت 

  ضي دوم
  ن اول
  ه شنبه
  3عت 

  ضي دوم
  ن اول

  

   اين شماره

حركت در خيا
بدون ودد ميش

 سمت چپ
 ممنوع داشته
و را مي بيند و
ين چيزي ممك

   پنجم ديماه
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خورند، در آن
را دفن كن ي

 آن گودال ا
ل دفن كردن ر

       از كـتاب گرفتـه

امه كالس هاي

ش
ساع 
رياض 

زبا
سه

ساع 
رياض  

زبا

معماي

وس در حال ح
از ايستگاه رد

راه به اره چ
به سمت چپ

او يسپل. ودمير
يد چگونه چنين

پاسخ تا

7ماه  آذر    9

 حسين نوائي

بخ را  تد تا او
يديگر اغسد ز

داخلگر را 
به قابيل خت و

برگر

برنا

 2ساعت 
 رياضي اول
  زبان دوم

 2ساعت 
رياضي سوم
  زبان دوم

راننده اتوبو ك
ا دبوس ميرس

سر سپس .د
المت گردش ب

خالف م افه ر
حال بگويي. د

شماره           

يي حاج سيد

 .ن
 .ن
     .ن

كه
ن
ن
  ل،
ده
يم
ي
س
ن
طر
 او
  و
  و
ي
ن
 هر
 ار
ت
 .د
ثر
رد
ن
ن

بيفت
جس
ديگ
ريخ

يك
اتوب
دكن
عال
طر
كند

  

     نوائي       

مدرسه راهنما

برابر من 4عني
رابر منب 3ني
برابر من 2ني

1  

مين بيافريند ك
اين. باشدشتگان

اختيار انسا ر
            گيرد بايد عقل
 درست استفاد
فرشتگان گفتيم

ابليس براي .س
اي ابليس: رمود

از انسا ن بهتر
ك وگ  بخاط! ل   

ا . اخراج شد
را فريب دهد

به آدم خدا. د
ت هاي گواراي
كه جزء ظالما

ت بخوريد هخ
بسيا ي مانيد و

به دليل اطاعت
دن ساكن شدن
 بودندكه دراث
 را تهديد كـر

بيابـا ل را در
زمين ي او رو

تربيتي   -ي 

م

ساله شد يع 40
ساله شد يعن 
شد يعن ساله 6

  .رگتر بشم

   )ع( آدم

كالس اول ي

زم يرو ي بر
از فرشت      ش برتر

در ي امكانات
            محب ت قرار گ

همه نعمت ن
نگامي كه به ف

كردند جز ابليس
خدا فر .نكرد
من :گفت ني؟

  خاك از را او 
بهشت از ن و

ت كه انسان ر
مهلت داد ه او
از نعمت نيد و

ديك نشويد ك
از اين درخ ر

 در بهشت مي
همسرش ب م و

زمين در رون و
ابيل و قابيل
يل اول هابيل
خواست هابيـل
 منتظر بودند

هنامه آموزشي

0ه شدم پدرم 
45شدم پدرم 
60شدم پدرم 

دم از پدرم بزر

حضرتاستان 

مال حسيني

د كه موجودي
     شخص يتش ام و
با همه ي  را

           ين طور مورد
اينشد كه از 

خاطر بياور هن
 همه سجده ك
انسان سجده ن
ن سجده نميكن

آفريدي و ش
س جزء كافران
 مهلت خواست

خدا به خورد و
دربهشت بمان 

آن درخت نزد
اگر :دم گفت

براي هميشه 
آدم .بول كرد

از بهشت بير ،
ها    حو ا آدم و

يهاي ابليس قاب
قابيـل ميخ. ت

رنـد گان هم

ماه

ساله 10تي من
ساله ش 15ن
ساله ش 30ن

سم اگه ادامه بد

دا

سيد جم

ت خدا اين بود
مقا و باشد  او

 تمام زمين
           انساني كه اي .
فهم داشته با و

بخ :رآن ميگويد
كنيد  سجده

حسادت به ا و
دليلي بر انسان
شچون مرا ازآت

ا فرماني، ابليس
تا روز قيامت
 باره سوگند خ
:         ش ح وا گفت
وريد ولي به آ

شيطان به آد. 
شته ميشويد و

ورد تا آدم قبو
دستورخدا،  از

 از فرزندان آ
ت و وسوسه ه

را كشــت  او
برود ، پر د و

وقتي .من
من وقتي

وقتي من
مي ترس

خواست
نماينده
بود كه
.قرارداد
شعور و

قر. كند
بر آدم
و غرور

به چه د
هستم چ
همين نا
ازخدا ت

اين در
    همسرش
آن بخو
ميشويد
دو فرش
قسم خو
نكردن
دو نفر
حسادت
و بعد

بگـذارد



 
  بي

  2م 

مودن 

 را به 
 كمتر 

خواب 

  
 ي برا

 برهم 

 نفس 

ص يابد 
انيد به 
د، بهتر 
تراست 
 شيد

4 

حسين يعقو
كالس سوم

  ن گرامي
  :حانات

و دعوت نم ين

رصت بيشتري
جام امور منزل

 زودتر به رختخ
  .  د

.قوي ميل نمايند
صدا و مزاحمت

خانه كه موجب
   . كنيد

اعتماد به يحيه 

االت اختصاص
ب آنها را نميد
 را نمي فهميد

بهتر -6 . باشيد
موفق با  –الم 

4 صفحه           

 
  عي رب

  1سوم 

يي براي والدين
گام برگزاري امتح
 رفتن به ميهمان

  . پرهيز كنيد
 بخواهيد كه فر
 و از آنها در انج

د كه شب ها
خواب بيدار شوند
بحانه كافي و مق
ور از هر گونه ص

  .اد كنيد
ورد در محيط خ

دوري شود ي م
ك كنيد تا روح

  .د

خ دادن به سوا
شكل كه جواب
ورتيكه سؤال
 عجله نداشته

والسال             
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حميد

كالس س

هاي توصيه
ن گرامي در هنگ
 حد امكان از
ن به منزل خود، پ
 فرزندان خود
 اختصاص داده

  .ه كنيد
ها را وادار كنيد
و صبح زود از خ

ا بخواهيد صبآنه
آرام و دو يحيط

 فرزند خود ايجا
مو يب يبحث ها

رامش فرزندتان
فرزند خود كمك
خود تقويت كند

 داريد به پاسخ
د سؤالهاي مش

در صو -4 .نيد
جلسه امتحان
   .هش ميدهد

7ماه  آذر    9

 حسين نوائي

  ن شماره

  مود محقق
  2الس دوم 

   آموزشگاه

 سوم
والدين  عي

تا - 1
ميهمان

از - 2
مطالعه
استفاده

آنه - 3
بروند و

از آ - 4
مح - 5

مطالعه
از ب - 6

زدن آر
به ف - 7
ا در خر

  ه
  ي
  خ
  م

 انشاء
  ي
  ر

  ضي
  ي
  ن
  ي
  في
  آموزان ش

 كه در اختيار
كردن در مورد

نترسان) ت است
ارج شدن از ج

كز شما را كاهش

شماره           

يي حاج سيد

وزان ممتاز اين

 
 وري

  
محم
كال

  

اني نوبت اول

پايه س م
اجتماع  ي

حرفه
عربي

تاريخ  
علوم

امالء و ا  -
فارسي شاء
هنر  -
رياضي 

دفاعي
زبان
ديني
جغراف
ي براي دانش

 سوم از مدتي
خود را با فكرك
امتحان سخت
هرگز براي خا
ا اين امر تمرك

     نوائي       

مدرسه راهنما

دانش آمو

مد مهدي داو
1كالس دوم 

برنامه امتحا

پايه دوم
اجتماعي
 عربي
  هنر

جغرافي
 علوم

-------
و انش امالء

-------
رياضي

 حرفه 
 زبان
 ديني
 تاريخ

توصيه هايي

د كه طي دو
وقت خ -2 .يد

(ين جمله كه
ه -5 .خواهيد

نخوانيد زيرا را

تربيتي   -ي

م

 
  حي
  2ول

محم

 پايه اول
  حرفه
  عربي
  هنر

  جغرافي
  علوم

------- 
  قرآن

  اجتماعي
  رياضي

و انشاء امالء
  زبان
  ديني
  تاريخ

سيم بندي كنيد
اسخها بپردازيد
خودتان را با اي
 پيرامون آن بخ

تمام آنها ر ،اه

هنامه آموزشي

اميد فتاح
كالس او

  روز
  يكشنبه
  سه شنبه
  پنجشنبه
  شنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  شنبه
  شنبه
  يكشنبه
  سه شنبه
  پنجشنبه
  دوشنبه

ن را طوري تقس
 مرور كردن پا
روع امتحان خ
سه توضيحاتي
 دادن به سؤاله

ماه

 
  ار ظهرابي
  1س اول

 تاريخ
1/10/87 

3/10/87 

5/10/87 

7/10/87 

9/10/87 

10/10/87 

11/10/87 

14/10/87 

21/10/87 

22/10/87 

24/10/87 

26/10/87 

30/10/87 

ن امتحان دادن
سوم آن را به

در شر -3.هيد
ز مراقبين جلس
شروع به پاسخ

خشايا
كالس

 رديف
1 

2 

3 

4 

5 

6 0

7 

8 4

9 1

10 2

11 4

12 6

13 0

زمان -1
و يك س
هدر نده
است از
قبل ازش


