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  باسمه تعالي

  زخم فراوان پيكرت يپاره ها اي

  را ببر به مشرق آيينه گسترت ما

  كشد ياز نگاه تشنه گل شعله م خون

  پرپرت يگل ها يقرار ياست ب داغ

  من بگو چگونه در آن برزخ كبود با

  و نكردند باورت يزينب ديدند

  رود شنيدم كه آفتاب ياز گلو من

  برادرت سوزد از خجالت دست مي

  رسم يدوم، به صدايت نم يكوفه م يك

  شكسته اند دو بال كبوترت يعني

  را ببخش ما كه در آن جا نبوده ايم ما

  مادرت يامتداد زخم به پهلو اي

  يمحسن احمد

  

! است يمحرم، ماه ايثار و از جان گذشتگ

ماه ! است يادماه عشق و شور و فر

 ماه! هاست يزهبر فراز ن يسرافراز

  .عشق است وختنخون و آم با يختنآم

  دانستني هاي قرآني

  .معروف مي باشد) ع(سوره فجر به سوره امام حسين  -

) ع(سوره كهف آيه اي است كه سر بريده امام حسين  9آيه  -

  .در شام تالوت فرمودند

خوش صدا ترين مردمان در قرائت ) ع(حضرت امام سجاد  -

  .قرآن بودند

ند قرآن را بيشتر به سبك خداوند متعال توصيه فرموده ا -

  .ترتيل تالوت فرماييد
  

  فعاليت هاي اين ماهبرخي از 

26/9/87  

   غديرسعيد به مناسبت عيد و مسابقه برگزاري جشن 
  

30/9/87    
  اهداء جوايز به دانش آموزان برتر -

چهارمين جلسه شوراي دبيران پيرامون نحوه ي برگزاري  -

  امتحانات
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ه شما و خانواده محترمتان تسليت گفته براي 

مسألت 

تاريخ براي مسلمانان در زمان خالفت خليفه دوم و با 

در سال شانزدهم هجري صورت گرفته 

 مبدا تاريخ را هجرت پيامبر و ماه نخست آن را محرم

علت نامگذاري اين ماه آن بود كه در ايام جاهليت، 

امام رضا 

مردمان آن روزگار 

اين ماه جنگ و نزاع نمي كردند در حاليكه در زمان يزيد 

با وجود اينكه خود 

با بي شرمي 

خاندان پيامبر گرامي 

فرزند شما در روز پنجم 

چنانچه فرزندتان در يك يا 

چند درس نمره كمتر از ده كسب كرده باشد شما مي بايست 

  .ديي

م مجاور حميد نيست 

آيا مي توانيد از چپ به 

  )زمان ارسال پاسخ تا پنجم بهمن ماه

صفحه                                                                

  دانش آموز عزيز جناب آقاي عماد داوري

ه شما و خانواده محترمتان تسليت گفته براي 

مسألت الهي  ترفغم

  ماه محرم

تاريخ براي مسلمانان در زمان خالفت خليفه دوم و با 

در سال شانزدهم هجري صورت گرفته 

مبدا تاريخ را هجرت پيامبر و ماه نخست آن را محرم

علت نامگذاري اين ماه آن بود كه در ايام جاهليت، 

امام رضا  شيامرف ه

مردمان آن روزگار ) 

اين ماه جنگ و نزاع نمي كردند در حاليكه در زمان يزيد 

با وجود اينكه خود  

با بي شرمي در اين ماه 

خاندان پيامبر گرامي 

فرزند شما در روز پنجم 

چنانچه فرزندتان در يك يا 

چند درس نمره كمتر از ده كسب كرده باشد شما مي بايست 

ييامرف    ٌ                                       شخصا  جهت دريافت كارنامه به آموزشگاه مراجعه 

م مجاور حميد نيست 

آيا مي توانيد از چپ به 

زمان ارسال پاسخ تا پنجم بهمن ماه

                                                             

دانش آموز عزيز جناب آقاي عماد داوري

ه شما و خانواده محترمتان تسليت گفته براي 

مشما و بازماندگان  صبر و براي آن مرحوم 

  .مي نماييم
  

ماه محرمنامگذاري 

تاريخ براي مسلمانان در زمان خالفت خليفه دوم و با 

در سال شانزدهم هجري صورت گرفته 

مبدا تاريخ را هجرت پيامبر و ماه نخست آن را محرم

علت نامگذاري اين ماه آن بود كه در ايام جاهليت، 

هب انب .ماه را حرام مي دانستند

) قبل از ظهور اسالم

اين ماه جنگ و نزاع نمي كردند در حاليكه در زمان يزيد 

 )كه لعنت خدا بر او و خاندان پليدش باد

در اين ماه  مسلمين مي خواند

خاندان پيامبر گرامي ( خون عزيزترين انسان هاي روزگار خود

  يوالدين گرام

فرزند شما در روز پنجم ) كارنامه

چنانچه فرزندتان در يك يا . به وي تقديم مي شود

چند درس نمره كمتر از ده كسب كرده باشد شما مي بايست 

    ٌ                                       شخصا  جهت دريافت كارنامه به آموزشگاه مراجعه 

  معما

م مجاور حميد نيست بهرا. غالم در طرف چپ بهرام قرار دارد

آيا مي توانيد از چپ به . و دارا بين پرويز و غالم قرار دارد

زمان ارسال پاسخ تا پنجم بهمن ماه

  

                                                             

دانش آموز عزيز جناب آقاي عماد داوري

ه شما و خانواده محترمتان تسليت گفته براي مصيبت وارده را ب

شما و بازماندگان  صبر و براي آن مرحوم 

مي نماييم

نامگذاري  علت

تاريخ براي مسلمانان در زمان خالفت خليفه دوم و با 

در سال شانزدهم هجري صورت گرفته ) ع

مبدا تاريخ را هجرت پيامبر و ماه نخست آن را محرم

علت نامگذاري اين ماه آن بود كه در ايام جاهليت، 

ماه را حرام مي دانستند

قبل از ظهور اسالم(در عصر جاهليت 

اين ماه جنگ و نزاع نمي كردند در حاليكه در زمان يزيد 

كه لعنت خدا بر او و خاندان پليدش باد

مسلمين مي خواند  ي خليفه

خون عزيزترين انسان هاي روزگار خود

   .را بر زمين ريخت

والدين گرام

كارنامه(نتيجه امتحانات نوبت اول 

به وي تقديم مي شود

چند درس نمره كمتر از ده كسب كرده باشد شما مي بايست 

    ٌ                                       شخصا  جهت دريافت كارنامه به آموزشگاه مراجعه 

معما

غالم در طرف چپ بهرام قرار دارد

و دارا بين پرويز و غالم قرار دارد

زمان ارسال پاسخ تا پنجم بهمن ماه( .ديربب م
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دانش آموز عزيز جناب آقاي عماد داوري

مصيبت وارده را ب

شما و بازماندگان  صبر و براي آن مرحوم 

تاريخ براي مسلمانان در زمان خالفت خليفه دوم و با  تأسيس

ع(علي مشورت 

مبدا تاريخ را هجرت پيامبر و ماه نخست آن را محرم. است

علت نامگذاري اين ماه آن بود كه در ايام جاهليت،  .ناميدند

ماه را حرام مي دانستند اينجنگ در 

در عصر جاهليت ) 

اين ماه جنگ و نزاع نمي كردند در حاليكه در زمان يزيد  

كه لعنت خدا بر او و خاندان پليدش باد

خليفهبه ناحق 

خون عزيزترين انسان هاي روزگار خود

را بر زمين ريخت) اسالم

نتيجه امتحانات نوبت اول 

به وي تقديم مي شودبهمن ماه 

چند درس نمره كمتر از ده كسب كرده باشد شما مي بايست 

    ٌ                                       شخصا  جهت دريافت كارنامه به آموزشگاه مراجعه 

غالم در طرف چپ بهرام قرار دارد

و دارا بين پرويز و غالم قرار دارد

مانراست آنها را 
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دومين جلسه آموزش خانواده پيرامون بلوغ، انحرافات جنسي 

اهدا جوايز به دانش آموزان ممتاز كالس احكام توسط حجت 

دختر حاج 

برگزاري زيارت عاشورا و نوحه سرايي توسط دانش آموزان 

برگزاري زيارت عاشورا و مداحي و سخنراني حجت 

ن ي كانو

هيئت دانش آموزي محبان اهل 

نموده، براي شما طول عمر با عزت و براي آن مرحومه غفران 

مصيبت وارده را ب

شما و بازماندگان  صبر و براي آن مرحوم 

تأسيس 

مشورت 

است

ناميدند

جنگ در 

) ع(

 در

كه لعنت خدا بر او و خاندان پليدش باد(

به ناحق را 

خون عزيزترين انسان هاي روزگار خود

اسالم

نتيجه امتحانات نوبت اول 

بهمن ماه 

چند درس نمره كمتر از ده كسب كرده باشد شما مي بايست 

    ٌ                                       شخصا  جهت دريافت كارنامه به آموزشگاه مراجعه 

غالم در طرف چپ بهرام قرار دارد

و دارا بين پرويز و غالم قرار دارد

راست آنها را 
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دومين جلسه آموزش خانواده پيرامون بلوغ، انحرافات جنسي 

اهدا جوايز به دانش آموزان ممتاز كالس احكام توسط حجت 

دختر حاج (اه خانم نوائي 

برگزاري زيارت عاشورا و نوحه سرايي توسط دانش آموزان 

  در نمازخانه آموزشگاه

برگزاري زيارت عاشورا و مداحي و سخنراني حجت 

ي كانوفتاحي و صرف صبحانه با همكار

هيئت دانش آموزي محبان اهل 

  دانش آموز عزيز جناب آقاي صابر شعباني نژاد

مصيبت درگذشت مادربزرگتان را به شما تسليت عرض 

نموده، براي شما طول عمر با عزت و براي آن مرحومه غفران 

شماره    تربيتي نوائي

87  

   ز به برندگان درس هايي از قرآن

87  
دومين جلسه آموزش خانواده پيرامون بلوغ، انحرافات جنسي 

  

87  
اهدا جوايز به دانش آموزان ممتاز كالس احكام توسط حجت 

87  
اه خانم نوائي تشريف فرمايي حاج آقا نوائي بهمر

87  
برگزاري زيارت عاشورا و نوحه سرايي توسط دانش آموزان 

در نمازخانه آموزشگاه

87  
برگزاري زيارت عاشورا و مداحي و سخنراني حجت 

فتاحي و صرف صبحانه با همكار

هيئت دانش آموزي محبان اهل 

دانش آموز عزيز جناب آقاي صابر شعباني نژاد

مصيبت درگذشت مادربزرگتان را به شما تسليت عرض 

نموده، براي شما طول عمر با عزت و براي آن مرحومه غفران 

  .ييمالهي مسألت مي نما

تربيتي نوائي –ماهنامه آموزشي 

1/10/87

ز به برندگان درس هايي از قرآن
  

2/10/87

دومين جلسه آموزش خانواده پيرامون بلوغ، انحرافات جنسي 

  و ايدز توسط سركار خانم مؤيدي
  

5/10/87

اهدا جوايز به دانش آموزان ممتاز كالس احكام توسط حجت 

  فتاحي
  

8/10/87

تشريف فرمايي حاج آقا نوائي بهمر

  جهت بازديد از آموزشگاه
  

12/10/87

برگزاري زيارت عاشورا و نوحه سرايي توسط دانش آموزان 

در نمازخانه آموزشگاه روپ يوسو
  

16/10/87

برگزاري زيارت عاشورا و مداحي و سخنراني حجت 

فتاحي و صرف صبحانه با همكار

هيئت دانش آموزي محبان اهل شركت در دسته سينه زني 

  به طرف امامزاده نرمي
  

دانش آموز عزيز جناب آقاي صابر شعباني نژاد

مصيبت درگذشت مادربزرگتان را به شما تسليت عرض 

نموده، براي شما طول عمر با عزت و براي آن مرحومه غفران 

الهي مسألت مي نما

ماهنامه آموزشي 

ز به برندگان درس هايي از قرآناهداء جواي

دومين جلسه آموزش خانواده پيرامون بلوغ، انحرافات جنسي 

و ايدز توسط سركار خانم مؤيدي

اهدا جوايز به دانش آموزان ممتاز كالس احكام توسط حجت 

فتاحيالمسلمين  واالسالم 

تشريف فرمايي حاج آقا نوائي بهمر

جهت بازديد از آموزشگاه

برگزاري زيارت عاشورا و نوحه سرايي توسط دانش آموزان 

وم وشريعتي و قرباني 

برگزاري زيارت عاشورا و مداحي و سخنراني حجت 

فتاحي و صرف صبحانه با همكاروالمسلمين االسالم 

  لقمان حكيم

شركت در دسته سينه زني 

به طرف امامزاده نرمي )ع

دانش آموز عزيز جناب آقاي صابر شعباني نژاد

مصيبت درگذشت مادربزرگتان را به شما تسليت عرض 

نموده، براي شما طول عمر با عزت و براي آن مرحومه غفران 

الهي مسألت مي نما

ماهنامه آموزشي 

  

  

اهداء جواي

دومين جلسه آموزش خانواده پيرامون بلوغ، انحرافات جنسي 

و ايدز توسط سركار خانم مؤيدي

اهدا جوايز به دانش آموزان ممتاز كالس احكام توسط حجت 

االسالم 

تشريف فرمايي حاج آقا نوائي بهمر

جهت بازديد از آموزشگاه) آقا

برگزاري زيارت عاشورا و نوحه سرايي توسط دانش آموزان 

شريعتي و قرباني 

برگزاري زيارت عاشورا و مداحي و سخنراني حجت  -

االسالم 

لقمان حكيم

شركت در دسته سينه زني  -

ع( بيت 

مصيبت درگذشت مادربزرگتان را به شما تسليت عرض 

نموده، براي شما طول عمر با عزت و براي آن مرحومه غفران 
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  حكايت

مثل هميشه به قصر آمده بود تا هارون الرشيد را ببيند و او را 

ثيري در اين أت هر چند مي دانست حرفهاي او. نصيحت كند

مغرور عباسي ندارد، اما عادت كرده بود به او سري  خليفه ي

هارون  .با گوشه و كنايه به او بفهماند كه در اشتباه است بزند و

 با آنكه حرفهايش نيش دار و. هم به بهلول عادت كرده بود

هارون  ميشه با جسارت با او حرف ميزد،هبود و زهر آگين

  .چيزي به دل نمي گرفت

اما اين بار بهلول جلوي جمع كاري كرد كه هارون از دست او 

ديد كه  وقتي وارد تاالر قصر شد ، جمعيت زيادي را .رنجيد

جايي براي  هرچه نگاه كرد .شسته بودندناطراف هارون در 

    كسي روي خوش به او نشان  احساس كرد .نشستن نديد

اد چند لحظه ايست .نمي دهد و مي خواهند دست به سرش كنند

ناگهان از ميان جمعيت راه افتاد و مستقيم . به آنها نگاه كرد و

صداي اعتراض  .به طرف تخت هارون رفت و كنار او نشست

  .كساني كه در آنجا بودند بلند شد

  !اين چه كاري بود كه كردي؟ _ 

  !بهلول ديوانه است      ًواقعا  _

  !هيچكس تا بحال اينطوري به خليفه بي احترامي نكرده بود _

حسابي عصباني  شنيد و را مي ارون در حالي كه حرف هاه

حاال كه  :شده بود با لبخند ساختگي رو به بهلول كرد وگفت

از تو سوالي مي پرسم  به ديدن ما آمدي زحمت كشيده اي و

اگر جواب  دينار پاداش ميدهم و هزار اگر جواب دادي به تو

سوار  و بتراشند را  تليبسريش ودستور مي دهم ندادي 

  .تو را بچرخانندبازار  كوچه و در و كننداالغت 

دينار هزار من : بهلول كه فهميد هارون قصد تالفي دارد گفت

 به تو مي بخشم اما من هم براي اينكه به سوال تو پاسخ را 

شرطم اين است كه به مگس ها دستور  بدهم شرط دارم و

  .اذيت نكنند مرا بدهي كه 

مي توانم به مگس ها من ن: هارون كمي فكر كرد وگفت

تو  :بهلول خنده اي پيروز مندانه سر داد وگفت .بدهم دستور

      چطور پادشاهي هستي كه حتي مگس هم از تو حساب

. مردم بي اختيار خنده اي تمسخر آميز سر دادند نمي برد؟

هارون   .درك هدهاشمخشم بي انتها را در صورت هارون بهلول 

 3 0شاخه و در هر شاخه  12گفت آن چه درختي است كه 

  دارد؟ برگ وهر برگ دو روي روشن وتيره

  !ديگر كار بهلول تمام است؟ _

  !!بيچاره بهلول _

  !!!بايد مثل زنان، صورتش را بتراشد االح _

نگاهي  گرفت و مندانهدر همين لحظه بهلول چهره اي پيروز

رخت سال است وآن آن د: وگفت تارون انداخهاحمقانه به 

شاخه ماههاي سال هستند وآن برگ ها تعداد روزهاي ماه  12

  .وتيرگي مربوط به روز وشب است است وروشني

مردم بي اختيار بهلول راتشويق كردند وبهلو ل هم تخت 

رفت وهارون ماند و تختش و مردم كه  پادشاه را ترك گفت و

 .مسخره كنان قصر را ترك ميگفتند

غزل . يداريند عشق است وپاعاشورا شعر بل

است كه با خون نگاشته شده و در  يماندگار

  .دارد يانجر يحق طلب يخامتداد تار
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 راهنمايي حاج سيد حسين نوائي مدرسه

  دانش آموزان ممتاز اين شماره

  

  

1  

  

  

  

  علي داوري

   1كالس اول 

  
  

  

2  

  

  

  

  رضا داوري

  2كالس اول 

  
  

  

3  

  

  سجاد داوري

  1كالس دوم 

  
  

  
  

  

4  

  

  پيمان داوري

  2كالس دوم 

  
  

  

5  

  

  مهدي داوري

  1كالس سوم 

  
  

  

6  

  

  محمد بهادراني

  2كالس سوم 

  

  غزه در خون و قيام

مسلمان نيست كسي كه فرياد : مي فرمايند) ص(پيامبر اعظم 

  .مظلوميت برادر ديني خود را بشنود و بي تفاوت باشد

نوزده روز است كه از جنايت و ظلم و ستم رژيم خونخوار و 

مظلوم و بي پناه و در عين حال  جعلي صهيونيستي در حق مردم

  .مقاوم غزه و گروه مقاومت حماس مي گذرد

الهي است كه خداوند مي خواهد از  اين برهه از زمان امتحان

مردم جهان و سران مرتجع و بي كفايت و سازگار عرب به 

 نيا رد وعمل آورد كه ميزان غيرت و مردانگي آنان را بسنجد 

از دفاع از  چه سرافكنده شدند دولت هايي كه دم نومزآ

حقوق بشر سر مي دادند ولي در برابر نسل كشي مردم غزه 

  .سكوت مرگبار اختيار كرده اند

دلخوش  اين دنيا  به زندگي نكبت بار چند روزه فقط نانيا

و حاضر نيستند لحظه اي مردانگي در پيش گيرند كرده اند 

ود را در اطاعت از آمريكا ي چرا كه حفظ تخت و تاج خ

جنايتكار مي دانند و خود مي دانند كه هيچ پايگاه مردمي 

  .ندارند

به اميد روزي كه رژيم جعلي صهيونيستي با وحدت همه مردم 

كشورهاي اسالمي خوار و نابود گردد و اين غده ي سرطاني 

  .از صفحه روزگار محو گردد

سيد حسين نوائي  ما فرهنگيان و دانش آموزان آموزشگاه حاج

سكوت سران كشورهاي  زينجنايات اين رژيم منحوس و 

 تهج ار دوخ يگدامآ هليسونيدب هدرك موكحم ارعرب منطقه 

  .ميراد يم مالعا هزغ مولظم مدرم زا تيامح

شفاى  )ع(خاك حرم امام حسين : امام صادق عليه السالم فرمودند

  مالسلاو                                                    .هر درد و امان از هر ترس است


