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 گذرد؟تقوا هچ می دبیرستانرد 
 هفته انهم -اهجواهن

 14/6/99 ات جمعه  7/6/99 از جمعه
 آموزان( مبارک باد!دانش -مربیان -تربیت )والدینبر اعضای اصلی چرخه  1399-1400تحصیلی آغاز سال

شفیق، این گزارش به منظور اطالع  صلی چرخه    رفیقان  ضای ا سانی به اع آموزان( در رابطه با دانش -مربیان -تربیت )والدینر

 گیرد.ها و سایت مدرسه قرار میهای مدرسه به صورت هفتگی در کانالاهم فعالیت

 

 

 ی:گزارش معاونت اجرای -1

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ...

 های مربوط به بازگشایی مدرسه با سرعت در جریان است.فعالیت 

 های درسی تحویل والدین شد.کتاب 

 

 

 گزارش معاونت آموزشی: -2

ده
ین

ه آ
فت
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 آموزانارائه برنامه درسی )هفتگی( دانش 
  خانوادهارائه تقویم اجرایی 
  نماید.به صورت آنالین آغاز به کار می 15/6/99مدرسه از روز 
 گیرد.برنامه درسی و ساعت شروع و پایان و تقویم اجرایی خانواده، هفته آینده در کانال مشاورین قرار می 

ته
ذش

ه گ
فت

ه
 

 های ق پروتکلآموزان با مدرسین به صورت آنالین و در مواردی با رعایت دقیمراحل انجام آشنایی دانش

 بهداشتی با حضور تعداد کم و فضای سرباز به پایان رسید.

 نیا به صورت آنالین برگزار شد.اولین جلسه از سلسله جلسات فرزندپروری توسط خانم دکتر هاتف 

  بودهای تابستانی دبیرستان پایان فعالیت 5/6/99روز چهارشنبه. 

 

 

 

 

 

 

 

 هب انم انمی دوست
 هک آغاز و رسانجام کار ما با اوست.
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 والدین:عمومی و امور مربوط به روابط -3

  ائل مراجعین انجام و حل و فصل شده است.صورت پیوسته و آهسته  مسبه 
 

 

 لطفاً فراموش نکنید: -4

 «تربیت اعضای اصلی چرخه -مثلث طالیی» 

 آموزاندانش همکاران والدین

 آموزاننام دانشکامل نمودن جریان ثبت 

 نام در سامانه کتاب ثبتwww.irtextbook.ir 

  درخواست فرم مدرسه و سایزگیری )در

 صورت نیاز(

  در رابطه با مکتب حسینی، بر اساس متن

ارسالی با فرزندان گفتگو نمایید. بر این 

 ای برگزار خواهد شد.اساس مسابقه

بیران هفته جلسه شورای د

 شود.آینده برگزار می

 

منتظر اعالم تاریخ و ساعت 

 باشید.

فرزندان عزیز تقوا؛ آغاز 

تحصیلی جدید بر شما مبارک سال

 باشد.

 

 آرام، خوشحال و منظم باشید.

 

 

 

 ها:مناسبت -5

 علی)ع( بیاموزیمبناز حسین
 «رد مکتب حسینی » 

 گل رد اندیشه هک چون عشوه کند رد کارش   شد یارش گلفکر بلبل همه آن است هک 
دهد؛ از یک دنیای چیزی مانند یک پل است هک شما را از دنیایی هب دنیای دیگر عبور می رمگامام حسین)ع( صبح روز عاشورا بعد از ربزگاری نماز هب اصحابش گفت: یاران من آماده باشید 

نیت و  کند.دانست هچ کار میگشت او میرت میاش بشاششد چهرهرت میکو زمان وصل زندی رتاین سخنش بود و رد عمل رههچ کار رب او سخت .عالیسخت هب یک زندگی رشیف و 
 عملش هماهنگ بود.

لذا این  «باشیدارگ شما کار خوب یا بدی انجام دهید اما بدون قصد و نیت باشد مستوجب اپداش یا زجا نمی»رفماید: رتین گفتاراهی عالم است میای دارد هک از پخته( جملهصرسول ارکم)
 باشد.علی)ع( هب اپس نیت شفاف و استوار او میبناش جاوداهن ربای حسیناپد

 همه سخنان و رفتاراهی امام حسین)ع( رنگ و بویی از غیرت، شجاعت و جوانمردی داشت.

http://www.irtextbook.ir/
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 .زند چیه رنگی هب غیر از زنگ خدایی نداردیک شخصیت حماسی دارد هک از جنس انسانیت و بشریت است و تقدس رد آن موج می او
 شود.رت مییک مکتب است هک بعد از رمگ، زنده او اما او فقط یک جسم نیست. رکدندردست است هک یک روز رس از بدنش جدا 

توانی ربارد رما تو نمی»رت است و رتبت او کعبه صاحبدالن است. زینب)س( هم هب زیید گفت: بعد از این جنایت هب زودی فهمید هک رمده حسین)ع( از زنده او زماحم نیز امیهبنی
 «شودرت میو بعد از رمگ زندهبمیرانی، زندگی او طور دیگر است. 

 داد قبر امام حسین)ع( کجا بوده است اما عاشقانش بیشتر شد.هب طوری هک احدی تشخیص نمی صاف رکدند.اهی زمین را اه و بلندیزمارش را محو رکدند، پستی
 ای بباردربی هک رد بیابان رب تشنها   دیدار یار غایب، دانی هچ ذوق دارد؟

 
 یاران امام حسین)ع(:

 اباعبداهلل یاران باوافیش را چنین ستود: رمحبا! رمحبا!
 دهم.من رد جهان یارانی بهتر از یاران خودم رساغ ندارم یعنی من شما را رب یاران رسول)ص( و رب یاران پدرم علی رتجیح می

 اباعبداهلل اعالم یاری نمود ربارد باوافیش حضرت ابوالفضل بود.رد شب عاشورا اولین کسی هک نسبت هب 
 اهشم لقب داده بودند.قدر هک او را قمربنیاو بسیار رشید، دلیر، بلنداقمت و زیبا بود آن

 البنین )هب معنای مارد چهار پسر( زنی بس شایسته بود.ماردش ام
 رکد.رسایی میآدم و بسیار رددانک ربای رفزندانش نوهحمی رکبال و شهید شدند. این زن زبرگوار هب قبرستان بقیع رد دمینه بود اما چهار پسرش رد رکبالاو رد زمان حادهث 

 رفزند ارشد او، ابوالفضل بود هک شهادت او رد رکاب امام حسین)ع( با بینش، ردک و بصیرت همراه بود.
 

 شود:وقتی روح زبرگ می
افتد، رههچ اهی تن میرسد، روح کوچک هب دنبال اپسخگویی هب خواهشافتد و ربعکس روح هک کوچک شد تن هب آسایش میتن هب زحمت می او یک روح زبرگ است روح هک زبرگ شد

 پذرید.رتین کواتهی را رد راه انجام وظیفه نسبت هب خود نمیکند ربعکس! روح زبرگ کوچکرا هک تن رفمان دهد اطاعت می
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 کند:اهی زبرگ را چنین توصیف میروحرپوین اعتصامی تالش 
 زین رکدمـــــــوار مـــــــــــــدر و دی  شاهدی گفت به مشعی، امشب

 ه و بر تن رکدمـــــــــــــدوخمت جام  وق، نخفمت یک دمـــدیشب از ش
 وزن رکدمــــــــبه پرند، از نخ و س  ت چه سحرآمیزیــــــکس ندانس

 زانکه من بذل سر و تن رکدم  رد هرن من نریســــــه گـــــــــو بـــــــت
 ن رکدمــــــــات امیتا ز تاریکی  دمـــــــمشع خندید که بس تریه ش

 دامن رکدمه ر اشک بــــــــــــــــــگه  رهای وت، بســـــــــــــپی پیوند گه
 وق وت، خرمن رکدمـــــحاصل ش  ر من ار سوخته شدــــخرمن عم

 ه را من رکدمــوت نکردی، مه  ردی بر منـــــــــــــــمشاکرهائی که 
 

 رپستی است.علی)ع( حماهس است، شور است، عظمت و حقبنای بود هک رد ظلمت محض ردخشید و هب اپی آن جان شیرینش را فدا رکد. کلید شخصیت حسینامام حسین)ع( شعله
 اید ربایمان نقل کنید.رسول خدا)ص( شنیدههب اباعبداهلل گفتند: شما سخنی را هک هب گوش خود از 

 «داردخداوند کاراهی زبرگ و رمتفع را دوست می»توان هب چگونگی شخصیت او پی ربد. او رفمود: انتخاب حسین چگوهن بود؟ از همین جا می
رکد. ابورذ امام حسین)ع( را چنین رت بود. امام حسین)ع( او را عمو خطاب میاو زبرگگذارد. ابورذ شیعه علی و از او با انتخاب این نقل قول رد حقیقت خمیره وجود خودش را هب نمایش می

 نصیحت رکد: عموجان! از خداوند یاری بخواه هک رحص هب تو غلبه نکند. رد ربارب فشار اظهار انتوانی مکن و هب ذلت تن دمه!
 اهیی است هک باید از مکتب حسینی بیاموزیم.اه ردساین

 هب قدرت عشق و صداقت ممکن نیست. زجدهند و این  شکستزهار نفره را سی لشگرنفر توانستند یک  72ال رد حادهث رکب 
 ال حول و ال قوه اال باهلل العی العظیم

 شهید رمتضی مطهری -با استفاده از کتاب حماهس حسینی
 ژنادانهید انرصی
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 آورد تربیت:ره -6

 )بخش اول( مربوط به شماره قبل -مسابقه

 «آموزانویژه دانش»

را تشویق کنید تا پرسشنامه را  آنهاوالدین محترم؛ با فرزندان خویش متناسب با سن و ظرفیت علمی آنان گفتگو نموده و 

 ارسال کنند.

 شود.مطلب، ثبت و نگهداری میاین بخش به عنوان اولین بخش مطالعه و درک

 همراهمان باشید

 

 سؤاالت موردنظر:

 سطر پاسخ دهید( 2بهتر نگهداری کنیم؟ )لطفاً به اختصار در  غاز خودمانتوانیم از ما چگونه می -1

 کنند؟را رعایت می S.5مردم ژاپن چگونه طرح  -2

 چیست؟ S.5در طرح  ثانیهقانون  -3

 آیا مطالعه این بخش موجب رعایت نظم بیشتر در انجام امور شد؟ -4

 

 های قابل توجه:نکته

  تواند به صورت کلیپ، ویس و یا پیامک باشد.ارسالی شما میپاسخ 

 ای شود که در نهایت تبدیل به جایزهپنجاه امتیاز برای آنها ذخیره میشوند و گان در فضای مجازی معرفی میبرند

 که آنها دوست دارند. خواهد شد


