
ان الحکمه                   ز  راالنوارمسواک زدن مایه روشنایی دیدگان است.                                                                           موالعیل)ع(بحا                  هرکس دوست دارد روزی اش زیادشود،بایدپه والدین نییک کند.                       پیامبر اکرم )ص(  ،مب 

 تولدنامه

ز مردم زینت اسالم است.                                                  امام صادق )ع(.مشکات         دربی 
ی
خوش اخالق

ز )ع(  بازگشایی مهر و تقارن آن با  ایام سوگواری اباعبدهللا الحسی 

 به مناسبت تقارن بازگشایی با ایام سوگواری امام حسین)ع( ، مراسم در آمفی تئاتر در روز اول مهر برگزار گردید.

 مهری که به مهر داریم از آن جهت است که یک آغاز است.

بعد از تالوت آیاتی  چند از کالم اهلل مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی، دکلمه ای درمورد جنگ و جبهه توسط یکی از دانش 

آموزان قرائت شد و جناب آقای پرنیان پور )موسس مدرسه( چنددقیقه ای صحبت نمودند و بعد از پخش کلیپی از هفته دفاع 

 مقدس، جناب آقای سردارحسنی روایتگر خاطرات جبهه، سخنانی رابرای دانش آموزان ازمبارزات رزمندگان بیان نمودند.

 درانتها، باقرائت فرازی اززیارت عاشورا وپذیرایی بچه هاراهی کالس شدند.

 اردوها

 هفته کتاب وکتابخوایز 

عنوان   444عنوان کتاب،   002% تخفیف برگزار و از 02به مناسبت هفته کتاب، جشنواره فروش کتاب با 

 کتاب به فروش رفت . بودجه در نظر گرفته شده برای جشنواره پنجاه ودومیلیون وششصد هزار ریال بود. 

ربیع 71برنامه   

آذر برگزار گردید:  34و31هزمان با میالد رسول اکرم)ص( جشنی باشکوه در دو روز   

م حجه االسالم اخوان انی خطیب محنر ی -رسودونمایشنامه-سخنی نمایش مناظره امام -مولودی خوانی -دکلمه ونمایش طنی

)ص(-صادق)ع(  -قرائت زیارت پیامنر
 

-مسابقه حفظ سوره نور-ربیع31ارائه اعمال روز-مسابقه جدول،قرآنی و فرهنگ

 .  پذیرانی

 درسا مهدی گلریز

آبان02  
سیده الینا 

 سیدصالیح

آبان77  

کت  مشکات شر

 معصویم

آذر71  

 محیاشعبانعیل

آذر02  

ی  بشر

زاهدی وفا   

آذر1  

 مبینا 

 عبایس

آذر02  

 فرشته شوقدبطن مقدم

مهر8  
 های بزرگ و لذت 

ی
ی آدم برف زمستان که از راه یم رسد، ناخود آگاه به یاد برف و رسما به خود یم لرزیم. اما شوق ساختر

ین پر یم نماید. حس انتظار برای بارش یک  ون یم کند و جایش را یک انتظار شنر  را از تن بنر
 

برف بازی، حس کرخ شدگ
 لحظه های دلپذیری را به رویمان یم گشاید. 

ی
 برف شدید زمستانی همراه با  دانه دانه های سفید برف

 رس به خواب یم گذاری که چه زیبا و آرام یم بارند و به یکباره همه ی   زشنر ها و کثیفی ها را با 
ی
در رویای دانه های برف

پاشیدن رنگ سفید خود پاک یم کنند و آنگاه صبح که از خواب ناز رس بر یم داری، طبعیت رنگ دیگری به خود گرفته، 
همه جا یکدست سپید، درختان را به نظاره یم نشینی که خندان و بانشاط سنگینی برف را با مهربانی بر دوش خود 
، این دانه های   یم کنند و ندانی که تو را فرا یم خواند: آغوش باز کن برای این مهمانهای کوچک دوست داشتنی

بانی ی منر
زیبا که به مانند  دانه های تسبیحت با هر ذکری گرد و غبار این جان خسته را یم زدایند و تو سبکبال یم شوی و بال 

 .  پرواز  یم یانر

هر ساله در دل این زمستان رسد، روزهای  دی ماه که به پایان نزدیک یم شود به پاسداشت رویش بهار دیگری یم 
نشینیم. عطر و بوی شکوفه های انقالب همه جا را پر یم کند. انگار زمستان هم به پاس این روزهای خوش خیابانها را 
آب و جارو یم کند و همراه و همدل مردم  یم شود. این روزها حماسه و پایمردی انسانهانی را یادآوری یم کند که 
 زرین را در دل تاری    خ این مرز و بوم رقم زدند. بیاییم به پاس همه ی 

 
صادقانه برای آرمانهایشان از جان گذشتند و برگ

خونهانی که برای به ثمر رسیدن این انقالب و حفظ آن ریخته شده، امروز برای ایرانی مستقل، خودکفا و قدرتمند هر 
  ایرانی رس افراز را بسازیم. 

 
 آنچه در توان داریم انجام دهیم و با وحدت و یکپارچگ

وع فصل رسما در دی ماه را از خاطر یم برد. نتیجه و حاصل یه ترم   ی رسر و سخن آخر، شور امتحانات پایان ترم ننر
کوشش شما دانش آموزان عزیز  قرار است به ثمر برسد. ضمن عرض خداقوت و خسته نباشید به شما، امیدواریم که 

ین نتیجه ها را کسب کرده باشید.   بهنر

فاطمه سادات 

 
ز
 موجای

آبان02  

ز فاطمه   نازنی 

 نیک بختیان فینز 

آبان70  

فاطمه 

 شهیدزاده

آبان71  

 
ی
 پرنیاصادق

آذر71  

 زهراشداری

آبان71  

محدثه خوب 

 بخت

مهر0  

 فاطمه چلدوی

آذر1  

 ساراتوکلیان پور

آذر01  

 پیام مدیریت

تفرییح قم در -به منظور تجدید قوا بعد از پایان امتحانات ترم اول برای دانش آموزان پایه هفتم وهشتم اردوی زیارنر 

ت معصومه )س(  نظر گرفته شد که بعداز اقامه نماز در مسجدمقدس جمکران ورصف نهار به سمت زیارت حرم حضی

به مناسبت هفته دانش آموز، 
 اردویی در پایگاه روزبه برگزار گردید.



 
)ع( است وشفاعت در تربت اوست.                         پیامبر  اکرم )ص(،بحار،ج  ز حسی  اکرم  )ص(،تحف  زیبایی در زبان است .                                                                                         پیامبر               22همانااجابت دعا نزد قبر

 ۶۷۱، ص  ۳۵امام مهدی علیه الّسالم :هريك ازشمابايدكارى كند كه باآن به محّبت مانزديك شود. بحار األنوار ، ج 
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سارقان اندیشه ها یم خواستند، خورشیدرا که از جایگاه خود فرو اندازند، اما زیه خیال باطل دیری نپاییدکه انقالنر بزرگنر 

ده آبان ”در  ی ی این انقالب سیل آسا، سنگرتوطئه رانشانه رفت، النه جاسویس “3142سنر به ثمر رسیدو اماج سهمگتر

شدو شیطان بزرگ آمریکا در سطح جهان تحقنر و رسوا گشت. حال وظیفه تمام ملت ایران خصوصا دانش آموزان  تسخنر

است که همچون گذشته باواردکردن ضربات مهلک برپیکرآمریکانی استعمارگر این مطلب رابه اثبات برسانندکه دانش آموزان 

 ایران مصمم هستندتامحو کلیه ساختارهای سلطه گرانه آمریکا در ایران به مبارزه خود ادامه دهند. 

ی   روز اربعتر  
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مهم این است که انسان باامام زمانش باشد.توهمراه امام باش حال اگر خواسنر اشک بریز،مهم این است که دراین خیمه گاه 

 ! ،بلکه امیدامام هم بایسر  بایسر نه تنها با امام بایسر

صفر 02مراسم   

اکرم)ص( و دو امام معصوم )ع(به مناسبت  ستان برگزار   شهادت پیامبر مراسیم در نمازخانه دبنر

 گردید: 

دوختم  کامل قرآن .  -3  

صلوات.  31222ختم  -0  

دادن رزق معنوی ازمجموعه ی احادیث.  -1  

قرائت دسته جمیع دعای توسل.  -4  

اجرای رسود توسط دانش آموزان پایه هشتم.  -4  

دکلمه خوانی توسط دانش آموزان پایه هشتم.  -6  

فروش آش به نفع زلزله زدگان 

 غرب کشور

به مناسبت هفته بسیج با همکاری مدرسه برنامه 

میلیون  42پخت آش انجام پذیرفت که مبلغ 

ریال جمع آوری شده ازفروش آش برای خرید  

کانکس به نفع مردم زلزله زده کرمانشاه فرستاده 

 شد. 

 مسابقات برگزارشده در
 هفته بسیج دانش آموزی

 

 امام عیل )ع(: 

قرآن کتانر است که ظاهرش زیبا وجذاب و باطنش عمیق است.شگفنر هایش پایان ناپذیر و غرائبش نر پایان است 

 و ظلمت ها جز با آن برطرف نیم شود. 

م مدرسه به دانش  96/9/02در تاری    خ  ت مسابقات حفظ قرآن طبق وعده مدیریت محنر همزمان با زنگ قرآن وعنر

آموزان )حفظ سوره نور همراه با تدبر وتسلط معنانی به آن ( برگزار شدکه یک سکه طال به عنوان جایزه به نفرات 

ی دو نفر رتبه یک را در دو مقطع کسب نمودند.   برتر قرارداده شد که از کل حافظتر

 برگزیدگان حافظ سوره نور در متوسطه یک: 

 رتبه اول: مبینا لطفی ،پایه هفتم

 رتبه دوم: محیا شعبانعیل،پایه هشتم 

 

ت  مسابقات قرآن و عبی

 ویژه برنامه های شهادت امام حسین)ع(ویارانش 

 شب تاسوعا وعاشورا

  7212921922مراسم شب تاسوعا   پنج شنبه 

مداحی دسته جمعی. -نمایشنامه -دکلمه -مداحی)مقطعه متوسطه یک( -قرآن)سوره فجر(  



ز روز  نماز جماعت از اولی 

 بازگشایی مدرسه

 برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

به لطف خداوند و همکاری ستاد تربیتی مدرسه یک هفته قبل از انتخابات تبلیغات نامزدهای شورای دانش 

رأی گیری شورا انجام شد. 9:30در ساعت  96/08/03آموزی صورت پذیرفت و در روز چهارشنبه   

پس از شمارش آرا در روز چهارشنبه اسامی منتخبین شورای دانش آموزی اعالم گردید و قرار اولین جلسه 

صبح گذاشته شد. 7ساعت  96/08/08درروز دوشنبه  

   96-97اسامی برگزیدگان شورای دانش آموزی       متوسطه اول/سال   

فاطمه داورپژوه                           زهرایزدانیان     هشتم فتح            

سراگمینی                                ثناگمینیهشتم نصر             ا  

عقیله سادات امامی     هفتم نور              زرینه ورزیده کار                        

عباسی                               حنانه نجفیهفتم کوثر            زهرا   

ز نشست معرفنی   برپایی مب 

 آشنایی دانش آموزان بامکتب عاشورایی و تجدید بیعت با قلم وکتاب وسنگر و کالس،درماه محرم و مهر

صاحب امتیاز:دبیرستان 
 رضویه

 مدیرمسئول:نصرت حبیبی
 سردبیر: فاطمه ایپکچی

سایرهمکاران: معصومه 
کشانی،عاطفه 

 محمدزاده،فرانک خانی

ین کارها درپیش خداوند نگهداری زبان است.                                                                       پیامبر اکرم  ص()  بهبی
ت محمد )ص(   هرکس آبروی مومنز را حفظ کند،بدون تردید بهشت براوواجب است.                       حضز

را خداوند در این جهان کیفرمیدهد: تعدی ،ناسپایس ازوالدین.                         پیامبر اکرم  )ص(     ز  دوچب 
 

خبر                        خبر            

دانش آموزان  پایه هفتم وهشتم از 

ترم دوم ، جابجانی مکان و برنامه 

 ساعنر کالیس خواهند داشت. 

 غدیر خم

با پخش آژیر زلزله  32:34در ساعت  96/9/2مانور زلزله در تاری    خ 

ی ، آرام به طرف محل های  برگزارگردید ودانش آموزان پس از پناه گنر

ی مناسب وجایگاه های ایمن به دانش  امن رفتند. درضمن پناه گنر

 آموزان قبل از اجرای مانور آموزش داده شده بود. 

 مانور زلزله

 مانوراطفاء حریق

آموزش تئوری مانوراطفاء حریق  3196آبان ماه  34درتاری    خ 

 برای دانش آموزان درمدرسه اجراشد. 

 جلسه  معارفه 

ان پایه هفتم وهشتم  جلسه معارفه مادران بادبنر

 درنیمه اول ماه آبان برگزار گردید. 


