رد دبیرستان تقوا هچ میگذرد؟
هب انم انمی دوست

هک آغاز و رسانجام کار ما با اوست.

جواهناه -هفته انهم

از جمعه  99/6/7ات جمعه 99/6/14

آغاز سالتحصیلی  1399-1400بر اعضای اصلی چرخه تربیت (والدین -مربیان -دانشآموزان) مبارک باد!
رفیقان شفیق ،این گزارش به منظور اطالعر سانی به اع ضای ا صلی چرخهتربیت (والدین -مربیان -دانشآموزان) در رابطه با
اهم فعالیتهای مدرسه به صورت هفتگی در کانالها و سایت مدرسه قرار میگیرد.

 -1گزارش معاونت اجرایی:
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ...
 فعالیتهای مربوط به بازگشایی مدرسه با سرعت در جریان است.
 کتابهای درسی تحویل والدین شد.

 -2گزارش معاونت آموزشی:

هفته آینده






هفته گذشته

 مراحل انجام آشنایی دانشآموزان با مدرسین به صورت آنالین و در مواردی با رعایت دقیق پروتکلهای
بهداشتی با حضور تعداد کم و فضای سرباز به پایان رسید.
 اولین جلسه از سلسله جلسات فرزندپروری توسط خانم دکتر هاتفنیا به صورت آنالین برگزار شد.
 روز چهارشنبه  99/6/5پایان فعالیتهای تابستانی دبیرستان بود.

ارائه برنامه درسی (هفتگی) دانشآموزان
ارائه تقویم اجرایی خانواده
مدرسه از روز  99/6/15به صورت آنالین آغاز به کار مینماید.
برنامه درسی و ساعت شروع و پایان و تقویم اجرایی خانواده ،هفته آینده در کانال مشاورین قرار میگیرد.
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 -3روابطعمومی و امور مربوط به والدین:
 به صورت پیوسته و آهسته مسائل مراجعین انجام و حل و فصل شده است.

 -4لطفاً فراموش نکنید:
« مثلث طالیی -اعضای اصلی چرخهتربیت »
والدین

دانشآموزان

همکاران

 کامل نمودن جریان ثبتنام دانشآموزان
 ثبتنام در سامانه کتاب www.irtextbook.ir

جلسه شورای دبیران هفته
آینده برگزار میشود.

 درخواست فرم مدرسه و سایزگیری (در
صورت نیاز)
 در رابطه با مکتب حسینی ،بر اساس متن

منتظر اعالم تاریخ و ساعت
باشید.

ارسالی با فرزندان گفتگو نمایید .بر این

فرزندان عزیز تقوا؛ آغاز
سالتحصیلی جدید بر شما مبارک
باشد.
آرام ،خوشحال و منظم باشید.

اساس مسابقهای برگزار خواهد شد.

 -5مناسبتها:

حس
از ینبنعلی(ع) بیاموزیم
بلب
فکر ل همه آن است هک گل شد یارش

حس
« رد مکتب ینی »

گل رد اندیشه هک چون عشوه کند رد کارش

صب
حس
پ
امام ین(ع) ح روز عاشورا بعد از ربزگاری نماز هب اصحابش گفت :یاران من آماده باشید رمگ چیزی مانند یک ل است هک شما را از دنیایی هب دنیای دیگر عبور میدهد؛ از یک دنیای

سخ
ع
سخت هب یک زندگی رشیف و عالی .این نش بود و رد مل رههچ کار رب او سخترت و زمان وصل زندیکرت میشد چهرهاش بشاشرت میگشت او میدانست هچ کار میکند .نیت و
ع
ملش هماهنگ بود.

نم
رسول ارکم(ص) جملهای دارد هک از پختهرتین گفتاراهی عالم است میرفماید« :ارگ شما کار خوب یا بدی انجام دهید اما بدون قصد و نیت باشد مستوجب اپداش یا زجا یباشید» لذا این
حس
اپداش جاوداهن ربای ینبنعلی(ع) هب اپس نیت شفاف و استوار او میباشد.

حس
همه سخنان و رفتاراهی امام ین(ع) رنگ و بویی از غیرت ،شجاعت و جوانمردی داشت.
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شخ
بش
او یک صیت حماسی دارد هک از جنس انسانیت و ریت است و تقدس رد آن موج میزند چیه رنگی هب غیر از زنگ خدایی ندارد.
جس
ردست است هک یک روز رس از بدنش جدا رکدند اما او فقط یک م نیست .او یک مکتب است هک بعد از رمگ ،زندهرت میشود.

حس
نم
بنیامیه نیز بعد از این جنایت هب زودی فهمید هک رمده ین(ع) از زنده او زماحمرت است و رتبت او کعبه صاحبدالن است .زینب(س) هم هب زیید گفت« :تو یتوانی ربارد رما
بم
یرانی ،زندگی او طور دیگر است .و بعد از رمگ زندهرت میشود»

بیش
حس
تشخی نم
پس
زمارش را محو رکدند ،تیاه و بلندیاهی زمین را صاف رکدند .هب طوری هک احدی ص یداد قبر امام ین(ع) کجا بوده است اما عاشقانش تر شد.
دیدار یار غایب ،دانی هچ ذوق دارد؟

اربی هک رد بیابان رب تشنهای ببارد

حس
یاران امام ین(ع):

اباعبداهلل یاران باوافیش را چنین ستود :رمحبا! رمحبا!

جی
من رد جهان یارانی بهتر از یاران خودم رساغ ندارم یعنی من شما را رب یاران رسول(ص) و رب یاران پدرم علی رت ح میدهم.

لفض
کس نس
نم
رد شب عاشورا اولین ی هک بت هب اباعبداهلل اعالم یاری ود ربارد باوافیش حضرت ابوا ل بود.

او بسیار رشید ،دلیر ،بلنداقمت و زیبا بود آنقدر هک او را قمربنیاهشم لقب داده بودند.

پس
ماردش امالبنین (هب معنای مارد چهار ر) زنی بس شایسته بود.

بق
پس
او رد زمان حادهث رکبال رد دمینه بود اما چهار رش رد رکبال و شهید شدند .این زن زبرگوار هب قبرستان یع میآدم و بسیار رددانک ربای رفزندانش نوهحرسایی میرکد.
لفض
بی
حس
رفزند ارشد او ،ابوا ل بود هک شهادت او رد رکاب امام ین(ع) با نش ،ردک و بصیرت همراه بود.

وقتی روح زبرگ میشود:

س
او یک روح زبرگ است روح هک زبرگ شد تن هب زحمت میافتد و ربعکس روح هک کوچک شد تن هب آسایش میرسد ،روح کوچک هب دنبال اپ خگویی هب خواهشاهی تن میافتد ،رههچ

نس
نم
را هک تن رفمان دهد اطاعت میکند ربعکس! روح زبرگ کوچکرتین کواتهی را رد راه انجام وظیفه بت هب خود یپذرید.
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رپوین اعتصامی تالش روحاهی زبرگ را چنین توصیف میکند:
در و دیـــــــــــــوار مـــــــزین رکدم

شاهدی گفت به مشعی ،امشب

دیشب از شـــوق ،نخفمت یک دم

دوخمت جامـــــــــــــه و بر تن رکدم

کس ندانســــــت چه سحرآمیزی

به پرند ،از نخ و ســــــــوزن رکدم

تـــــــو بـــــــــه گــــــرد هرن من نریس

زانکه من بذل سر و تن رکدم

مشع خندید که بس تریه شـــــــدم

تا ز تاریکیات امیــــــــن رکدم

پی پیوند گهـــــــــــــرهای وت ،بس

گهــــــــــــــــــر اشک به دامن رکدم

خرمن عمــــر من ار سوخته شد

حاصل شـــــوق وت ،خرمن رکدم

اکرهائی که مشـــــــــــــــردی بر من

وت نکردی ،مهــه را من رکدم

مح
شخ
حس
حس
عظ
امام ین(ع) شعلهای بود هک رد ظلمت ض ردخشید و هب اپی آن جان شیرینش را فدا رکد .کلید صیت ینبنعلی(ع) حماهس است ،شور است ،مت و حقرپستی است.

سخ
نق
هب اباعبداهلل گفتند :شما نی را هک هب گوش خود از رسول خدا(ص) شنیدهاید ربایمان ل کنید.

شخ
هم
حس
انتخاب ین چگوهن بود؟ از ین جا میتوان هب چگونگی صیت او پی ربد .او رفمود« :خداوند کاراهی زبرگ و رمتفع را دوست میدارد»

خم
نق
حس
حس
عم
حق
او با انتخاب این ل قول رد یقت یره وجود خودش را هب نمایش میگذارد .ابورذ شیعه علی و از او زبرگرت بود .امام ین(ع) او را و خطاب میرکد .ابورذ امام ین(ع) را چنین
عم
نصی
حت رکد :وجان! از خداوند یاری بخواه هک رحص هب تو غلبه نکند .رد ربارب فشار اظهار انتوانی مکن و هب ذلت تن دمه!

حس
ایناه ردساهیی است هک باید از مکتب ینی بیاموزیم.

م
ل
رد حادهث رکبال  72نفر توانستند یک شگر سیزهار نفره را شکست دهند و این زج هب قدرت عشق و صداقت مکن نیست.

لع
ال حول و ال قوه اال باهلل العی ا ظیم

حس
با استفاده از کتاب حماهس ینی -شهید رمتضی مطهری
انهید انرصیژناد
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 -6رهآورد تربیت:
مسابقه -مربوط به شماره قبل (بخش اول)
«ویژه دانشآموزان»
والدین محترم؛ با فرزندان خویش متناسب با سن و ظرفیت علمی آنان گفتگو نموده و آنها را تشویق کنید تا پرسشنامه را
ارسال کنند.
این بخش به عنوان اولین بخش مطالعه و درکمطلب ،ثبت و نگهداری میشود.
همراهمان باشید
سؤاالت موردنظر:
 -1ما چگونه میتوانیم از غاز خودمان بهتر نگهداری کنیم؟ (لطفاً به اختصار در  2سطر پاسخ دهید)
 -2مردم ژاپن چگونه طرح  5.Sرا رعایت میکنند؟
 -3قانون ثانیه در طرح  5.Sچیست؟
 -4آیا مطالعه این بخش موجب رعایت نظم بیشتر در انجام امور شد؟
نکتههای قابل توجه:
 پاسخ ارسالی شما میتواند به صورت کلیپ ،ویس و یا پیامک باشد.
 برندگان در فضای مجازی معرفی میشوند و پنجاه امتیاز برای آنها ذخیره میشود که در نهایت تبدیل به جایزهای
خواهد شد که آنها دوست دارند.
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