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  )ص(گاه پیامبر اکرم دت علم از دی ی    اهم 

یا اباذر ساعتی نشستن در : به ابوذر فرمودند) ص(پیامبر اکرم 

مجلسی که در آن گفتگوي علمی باشد بهتر است در نزد خدا 

ا از بیداري هزار شب که در خد در پیشگاهتر است  و محبوب

تر است از  و محبوب گزارده شودهزار رکعت نماز  هر شب

رآن و عبادت هزار جهاد در راه خدا و از دوازده هزار ختم ق

هاي آن را  د و شبنیک سال که روزهاي آن را روزه بگیر

دارد و خوشا به  د و طالب علم را خدا دوست میناحیاء نمای

م بهتر است از آزاد                                      حال طالبان علم که نظر کردن به روي عال 

  )100صفحه  السعاده مرحوم مال احمد نراقی معراجکتاب : منبع(  .کردن هزار بنده

  آموزشگاهاخبار 

  آموزي برگزاري انتخابات شوراي دانش 3/8/89

  .ي انجمن اولیاء و مربیان لین جلسه          برگزاري او  4/8/89

رفیعی به عنوان رئیس این لا در این جلسه جناب آقاي ارفع(

  ).انجمن انتخاب شدند

ي آموزش خانواده پیرامون  لین جلسه          برگزاري او   5/8/89

توسط جناب » خود بدانند نوجوان ي آنچه والدین باید درباره«

  آقاي پورسینا مشاور آموزشگاه

آموزان بسیجی آموزشگاه  شرکت جمعی از دانش  7/8/89

  شکن جمعه در نماز دشمن

آموزي در مراسم  شاعضاء شوراي دان اهداء احکام 13/8/89

  آبان 13آموزان در راهپیمایی  ه دانش       رکت کلی ش - صبحگاه 

ي آموزش خانواده با  جلسهمین           برگزاري دو  24/8/89

  توسط آقاي پورسینا »هاي فرزندپروري شیوه«موضوع 

ت                                        برگزاري زیارت عاشورا و صرف صبحانه به هم  25/8/89

  آموزشگاه آموزي شوراي دانش

 - هاي برتر مسابقات جام مهر  جوایز به رتبه اهداء 29/8/89

 ي انجمن اولیاء و مربیان پیرامون مسائل                 تشکیل دومی ن جلسه

  جاري آموزشگاه



  آموزي اعضاء شوراي دانش

. بعدازظهر آغاز شد 2ها رأس ساعت  همزمان با سایر آموزشگاه 3/8/89آموزي این آموزشگاه در روز دوشنبه مورخ  انتخابات دانش

ضمن عرض تبریک به این عزیزان، امید . ت این شورا درآمدندبا کسب بیشترین آراء به عضویبه ترتیب در این انتخابات افراد زیر 

  .مسئولین آموزشگاه را یاري نمایندآموزشگاه ي  برنامه است در امور فرهنگی و فوق 

          
  رأي 23محمد کرباسی   رأي 23میالد کثیري   رأي 28سید جمال حسینی   رأي 85امید فتاحی   رأي 120سعید طغیانی 

  

  

  آموزان ي علمی دانش مسابقه

آموزان مقطع راهنمایی  ي علمی دانش ي اول مسابقه مرحله

 29/11/89استان اصفهان بطور همزمان در روز جمعه مورخ 

                   ً                           هاي امتحانی که بعدا  به اطالع خواهد رسید برگزار  در حوزه

یافته  آموزان راه                             مرحله دو م این آزمون جهت دانش. گردد می

تعداد . دبرگزار خواهد ش 90ماه  در هفته آخر فروردین

دقیقه  60سؤال و مدت پاسخگویی  72سؤاالت این آزمون 

آموزان این آموزشگاه  درصد از دانش 95بیش از . باشد می

نفر  173از تعداد کل . باشند داوطلب شرکت در این آزمون می

   .کنند نفر در این آزمون شرکت می 165آموز تعداد  دانش
  

  پیام تسلیت

ي  ارتحال ملکوتی عالم ربانی، اسوهبا نهایت تأسف و تألم 

حاج شیخ رضا فتاحی را به ... صبر و فقاهت حضرت آیت ا

قالب، نم ا          ّ، رهبر معظ )عج(العسکري  الحسن ابن ه         پیشگاه حج 

ز و مردم شریف شهرستان برخوار تسلیت عرض      ّت معز       روحانی 

   .منمایی می
  

  آقا صادقیان معاونت محترم آموزش و پرورش جناب حاج

ي محترمتان  درگذشت مرحوم عرب را به شما و خانواده

و براي تسلیت عرض نموده براي آن مرحوم  مغفرت الهی 

  .آرزومندیم                        ّ  بازماندگان طول عمر با عز ت 

  

  آبان روز مبارزه با استکبار 13

تبعید امام  .م در ایران است                          ي آبان سالگرد سه رویداد مه  سیزده

آموزان  ، کشتار دانش1343ان آب 13به ترکیه در ) ره(خمینی 

در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا  1357آبان  13در 

اینها سه رویداد متفاوت بودند که هر یک . 1358آبان  13در 

در شکل دادن به حرکت انقالب اسالمی نقش بسزایی ایفا 

هویت هر سه رخداد مبارزه با استکبار و عوامل آن . نمودند

» روز مبارزه با استکبار«یل این روز به است و به همین دل

توسط ) ره(امام خمینی  43آبان سال  13در . نامگذاري شد

مأموران شاه بازداشت شد و پس از انتقال از قم به تهران به 

هاي  این تبعید در پی اعتراض امام به سیاست. ترکیه تبعید شد

. ي کاپیتوالسیون بود حکومت پهلوي از جمله تصویب الیحه

گیري  در روزهاي اوج 57بان سال آ 13دیگري در  ي ر واقعهد

آموزان که براي  ها نفر از دانش انقالب شکوهمند اسالمی ده

طه دانشگاه تهران تجمع کرده بودند وتظاهرات علیه شاه در مح

. هدف تیراندازي مأموران شاه قرار گرفته و بشهادت رسیدند

آبان  13در . یده شدآموز نام آبان روز دانش 13از آن پس روز 

                                            ّ ساختمان سفارت آمریکا در تهران که در واقع مقر   58سال 

جاسوسی آمریکا در ایران بود توسط دانشجویان پیروي خط 

  )                             به هم ت کانون بانو مجتهده امین(            .امام تسخیر شد



  گترها بخوانندربز

  نوجوانیي  هاي دوره ویژگی

  )به کوشش آقاي پورسینا(

 یزندگ يها دوره ینتر و حساس یناز مهمتر یدوره نوجوان

در جسم و روان  ییراتیدوره ، تغ یندر ا. رود یانسان به شمار م

. گذارد بر او اثر می یدهد که هرکدام به نوع ینوجوان رخ م

دگرگون  ی                 ّو منش او را به کل  یت، شخص ییراتتغ ینا یگاه

دوران . ، همزمان با دوران بلوغ است یدوران نوجوان .سازد یم

دوره . هر فرد است یزندگ يها دوره ینتر یاز بحران یکیبلوغ 

. شود یاطالق م یسالگ 19تا  11 ینب ینو بلوغ ، به سن ینوجوان

به قلمرو بلوغ ، با  یدنو رس یگذشتن از مرز کودک یگاه

ه     متوج  ینوالددر این زمان  .زیادي روبروست یهاينابسامان

کرده و  ییرتغ ی       ّ، به کل  یروزد یعشوند که کودك مط یم

 ي دوره یننوجوان در ا یگاه. رفتارش متفاوت شده است

نیز تالش  یشود و گاه یم یرگ گوشه یارو و  ، ترش ی  ّسن 

کردنشان ،  یعصبان یقاز طر ی     ّرا حت  یگرانه د          کند که توج  یم

  :دوره عبارتند از               دالیل اهم ی ت این  .به خود جلب کند

  .ي رشد است ترین دوره مهم، ي نوجوانی دوره - 1

  .است) یبرزخ(انتقال  ي دوره یک، ینوجوان - 2

  .است ییرتغ ي دوره یک، ینوجوان - 3

  .است ینمسئله آفر  ی، سنینوجوان - 4

  .است ت ی هو ي، زمان جستجوینوجوان - 5

  .، سن هراس استنوجوانی - 6

  .است ییگرا      ِ       ، زمان  آرمان ینوجوان - 7

  .است یبزرگسال ي ، آستانهینوجوان - 8

  :هاي نوجوان در این دوره عبارتند از ویژگی

گیري، تمایل به آراستن ظاهر و آرایش، شرم و  میل به گوشه

                                     مخالفت با خانواده، عدم تحم ل انتقاد و حیاء و خجالت، 

نصیحت، تمایل به جنس مخالف، در رؤیا فرو رفتن، 

  ...هبی شدن و گرا بودن، مذ آرمان

  :نقش والدین و مربیان عبارتند از

                                      دانش و درك از خصوصی ات و شرایط زیستی و  - 1

  فیزیولوژیک بلوغ نوجوان

                          ایجاد فضاي آرام و پر محب ت  منطقی از نوجوان و حمایت - 2

  به دور از بحث و جدل

                                                    ابراز عالقه و محب ت به نوجوان به ترتیبی که نوجوان خود  - 3

  .ست داشتن بداندي دو را شایسته

  پذیري در نوجوان                 تقویت حس مسئولی ت - 4

  در کنار نوجوان بودن و نه در مقابل او بودن - 5

  ایجاد اعتماد در نوجوان - 6

  ها بخوانند    ّ معل م

  می            ّهفت خصلت معل 

آید که         ّ                                    شغل معل می از آنجا بسیار حساس و مهم بشمار می

استادانش ساخته و مان و                               ّزیربناي شخصی تی هر فرد بدست معل 

   ّ                           معل مان با داشتن هفت خصلت نیکو . شود ریزي می پی

آنان را براي  ، هتوانند در تربیت شاگردان بسیار موفق بود می

  :ها عبارتند از این خصلت. زندگی بهتر آماده سازند

بایست شاگردان را همچون  مان می   ّمعل : حمایت کردن - 1

  .مایت نمایندفرزندان خود بدانند و همواره از آنان ح

آموزان را بخاطر  باید دانش    ّ      معل مان می: تشویق کردن - 2

  . کارهاي مثبتشان تشویق نمایند

  .              ّ          هاي آنان با دق ت گوش دهند به حرف :گوش دادن - 3

آموزان را همانگونه که  باید دانش    ّ      معل مان می :پذیرش - 4

  .بپذیرند) هاي فردي بر اساس تفاوت(هستند 

اعتماد  آموزان خود بی    ّ                 معل مان نباید به دانش :اعتماد کردن - 5

   .باشند

   ّ                                   معل مان نباید شاگردان خود را با حرف یا  :احترام گذاشتن - 6

  .اعمال خود سبک بشمارند

پسندیده است در امور مدرسه با شاگردان  :مشورت کردن - 7

      .خود مشورت کنند



        اطالعی ه

ي مهر وابسته به آموزش و پرورش شهرستان  مرکز مشاوره

رسانی در  ي خدمت برخوار با حضور مشاورین مجرب آماده

هاي تحصیلی، رفتاري، خانوادگی، جسمانی و روانی به  زمینه

  .باشد ي محترم آنان می آموزان و خانواده دانش

  ها ها و چهارشنبه دوشنبه: روزهاي حضور مشاورین

  بعد از ظهر 4صبح لغایت  8ساعت از : زمان حضور مشاورین

آباد مقابل آموزش و پروش کوچه اردیبهشت  دولت: نشانی

  5820319: تلفن تماس     23کوچه فروردین پالك 

  روز عاشورا کجا بود؟  یمختار ثقف

                    را از شبکه او ل سیما » مختارنامه«    ً                      حتما  شما سریال عبرت انگیز 

ي  تار در واقعه        ّ         دانید عل ت غیبت مخ آیا می. کنید دنبال می

  عاشورا چه بوده است؟

به     ًیما وارد کوفه شد، مستق یلپـس از آن کـه مـسـلم بـن عـق

از او             ًداشت و رسما  یخانه مختار وارد شد، مختار او را گرام

                    ا با ورود مزو رانه و   ام  .کرد یبانیو پشت یتاعالم حما

و  یختبه کوفه، ناگهان اوضاع به هم ر یادابن ز یـرمـنتظرهغـ

بـن عـروه،  یاز خانه مختار بـه خـانـه هـانـ یدمسلم صالح د

  .در کوفه بـود، نقل مکان کند یـعـهکـه مرد مقتدر و با نفوذ ش

 یندسـتور داد که دعوت کنندگان امام حس یـادز ابن

و  یـرکنند وگرنه دستگ یعتمختار با او ب یانالم و حام   الس  یهعل

  . شوند یاعدام م

 ی،ط شدن بر اوضاع و شهادت مسلم و هان         ّپس از مسل  یادز ابن

او  یريدستگ يمختار بـود و برا يت در جست و جو     به شد 

پس از آن مختار در چنگال ابن زیاد  .کرد   ی نمع اي یزهجا

اي که وقتی ابن زیاد چشمش به مختار افتاد  بگونه. گرفتار آمد

از که  يبه طور یدمحکم به صورت مختار کوبعصاي خود را 

پس از آن مختار را در زندان  .یدچشم صدمه د یک یهنـاح

. وي در زندان بود) ع(و تا پس از شهادت امام حسین افکند 

                      بن ع مر که خواهر وي را  پس از مدتی مختار به سفارش عبداهللا

پس از . به همسري داشت از زندان آزاد و به طائف تبعید شد

م مختار با گرد     الس ال پنج سال از شهادت امام حسین علیه

را یکی پس از ) ع(آوردن شیعیان  کشندگان امام حسین 

  .دیگري دستگیر کرد و آنان را کشت

  چه روزي است؟ »رض  َاال  و  ح  د «

 )آبان امسال 11مطابق با (یقعده هر سال و پنجم ذ یستروز ب

روز بر اساس  یندر شب ا. شود نامیده می» دحواالرض«به نام 

و حضرت  یمالم حضرت ابراه   الس  یهاز امام هشتم عل یتیروا

روز به عنوان  ینا ینهمچن. اند آمده یابه دن یهماالسالمعل یسیع

 یزن. شده است یمعرف) عج( موعود يامام زمان مهد یامروز ق

است که روزه آن  یروز دحواالرض، جزء چهار روز معروف

  .دارد پاداش فراوان داشته و ثواب هفتاد سال روزه گرفتن

 یزن یگسترش است و بعض يبه معنا »   د حو«: دحواالرض معناي

 یراش تفس ی      ِ    از محل  اصل یزيتکان دادن چ يآن را به معنا

است  ینا) ینگسترده شدن زم(منظور از دحواالرض . اند کرده

ها،  آب ینا. فراگرفته بود  را آب ینکه در آغاز، تمام سطح زم

 یرها از ز یگرفتند و خشک يجا ینزم ايه در گودال یجبه تدر

از طرف . آب سر برآوردند و روز به روز گسترده تر شدند

 يها یبش یاها  يها و بلند یدر آغاز به صورت پست ینزم یگر،د

مداوم  یالبیس يها بعدها باران. سکونت بود یرقابلتند و غ

اندك . ها گستردند ه             را شستند و در  ینارتفاعات زم یدند،بار

انسان و  یزندگ يمسطح و قابل استفاده برا  ِي ها ینزم كاند

    د حو «گسترده شدن،  ینمجموع ا. کشت و زرع به وجود آمد

  موفق باشید                       .شود یم ينام گذار» االرض


