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 آبان 

 ی قشنگم، می خوام بهت یه قولی بدم ... قول می دم تو این ماه بیشتر از هرچیزی حواسم به تو باشه! "آرزو "آ : 

 های این ماهم یه جور دیگه عملی بشه! یه جوری که مو الی درزش نره. "برنامه "ب : 

 مادر، دوستام، معلما، و مشاورام طوری باشه که یه وقت خدای نکرده از دستم دلخور نشن!توی این ماه با پدر ،  "اخالقم"ا : 

 به معنای واقعی کلمه از فرهنگ لغاتم گم بشه! "نمیشه "ن: 

 تاذتئالپس دستتو بده به من، یه لبخند بزن و برو جلو ...!
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01محرمانه   



 پدر و مادرانه

عرض سالم و احترام داریم خدمت والدین فهیم و محترم مدبّرانی. امیدواریم که مهرتان را پر مهر سپری کرده باشید و با بهترین اتفاقات         

 این ماه را پشت سر بگذارید.

:، به یادآوری نکات تربیتی و اخالقی برای نوجوان دلبندتان مبی پردازیم01در ادامه ی محرمانه ی شماره    

ه کار همانطور که میدانید، عالوه بر اصالح اشتباه که هفته ی پیش به آن اشاره کردیم، سرزنش نابجا از طرف دیگر باعث انزجار نوجوان و عدم ب       

ز آن مورد گیری هوش و استعدادش می شود. برای مثال وقتی رقابت مفهوم شکست پیدا می کند، نوجوان در رقابت ها شرکت نمی کند، زیرا بعد ا

ه سرزنش قرار می گیردو نتیجه ی آن فرار او از امتحان مدرسه به صورت های مختلف مثل بیماری قبل از امتحان و ... در اجتماع به صورت گوش

احتی همراه ثانیا همیشه با ناربروز می کند. انتقاد از شخصیت شبیه عمل جراحی است که اوال همیشه باید آخرین راه عالج باشد.  گیری و انزوا

 است و به دنبال آن عوارضی ظاهر می شود که می تواند بسیار مشکل آفرین باشد.

یکی از متداولترین خرافات این است که خیال کنیم هر انسان خصوصیات مشخص و منحصر به فردی دارد و به همین علت "تولستوی می گوید:  

که  است است که اشخاص را به مهربان، ظالم، عاقل، احمق، فعال، بی تحرک و ... طبقه بندی می کنیم. امّا اینطور نیست، انسان مانند رودخانه ای 

پهن، یک جا تند توفنده و یک جا آرام و، گاه سرد و گل آلود و گاه گرم و شفاف است. انسان نیز مجموعه ای از صفات یک جا باریک و یک جا 

مختلف است که در هر لحظه ای تحت تاثیر یکی از آن ها قرار می گیرد تا در نظر دیگران با ذآن صفت مشخص شود، حال آنکه او همان است که 

 "هست.

 ضطراب شما و دلبندتان باید نکات زیر را مد نظر داشته باشید:در لحظات نگرانی و ا

 با توجه به طبیعت نوجوانی و تغییرات رفتاری نوجوان، نگرانی و عصبانیت والدین طبیعی است. _0

د برای خود قائل حق طبیعی والدین است که بدون احساس تقصیر و شرمندگی ناراحتی خود را بروز دهند و در این راه تنها یک محدودیت بای _2

ابراز عصبانیت و ناراحتی و در عین حال توهین نکردن آسان نیست و والدین باید این هنر برخورد شوند، و آن تحقیر شخصیت فرزندشان است. 

 با دلبندشان را در خود تقویت کنند و با خویشتن داری و در عین حال ابراز احساسات در تربیت فرزندشان بکوشند.

و تمجید نیز باید حساب شده باشد. در این صورت باعث تقویت اعتماد بنفس و احساس امنیت می گردد، قوه ی ابتکار و انگیزه ی  تعریف       

ی اد منوجوان را باال می بردو به بهبود مناسبات اجتماعی منجر می شود.تعریف و تمجید حساب نشده گاهی توهم ارزیابی کردن را برای نوجوان ایج

نگامی که حس کند ارزیابی می شوددچار نگرانی و اضطراب خواهد شد. همچنین بهتر است از توصیف که تصویری دقیق تر و واقع بینانه کند و او ه

 است، به جای تحسین ارزیابی کننده استفاده کنند.

 

 ین همراهی شکرگزار خداوند هستم.از این که دقایقی از وقت ارزشمندتان را به مطالعه ی محرمانه اختصاص دادید سپاسگزارم و بخاطر ا 
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 .. بریم سراغ قهرمانای این هفته!خب ... خب .

 پرتالشم های 0تجربی                       

 بچه های من! خیلی خوبه که کم کم با همکاری هم داریم جوّ کالسمون رو خیلی بهتر       

 می کنیم ... مطمئنم اگه با همین اتحاد و همدلی جلو بریم، خیلی خیلی سریع 

 پیشرفت داشتی  02پرنیان خیلی خوبه که % خفن ترین کالس مدبّران میشیم...

 عااالیه دختر... ملیکا اشرفی دمت گرم! تو می تونی بهتر از اینم باشی ، منتظرم این 

 هفته همتون بترکونید باهوشای من ...! 

 های سخت کوشم 2تجربی                                                                                      

بچه های عزیزم خسته نباشید، خدا قوت. می دونم که دارید برای                                                                                                                          

 می کنید، ولی خب می دونید که این هفته اون جوری تالش تون رو پیشرفت 

 هفته ی آینده رو که باید باشیم، نبودیم. ولی بیاید با هم عهد ببندیم که

 به یک هفته ی عالی تبدیل کنیم.هفته ای که توی ذهن همه مشاور ها و  

 عیین شده، چیزی فراتر از توان مامعلم ها بمونه. وظیفه ای که برای ما ت

 نیست.تا وقتی که به این اصل ایمان داشته باشیم، شکست ناپذیریم.....

 مطمئن باشید که پیروزی حق ماست .....! با تمام قدرت  

 پیش به سوی هدف!...

 

                                                                                                        های با سیاستم انسانی

 از این که کل کالستون این هفته پیشرفت کرده خیلی خوشحالم و بهتون افتخار می کنم 

بچه ها... امّا حنانه اصال از درصدت راضی نبودم... باااید جبرانش کنی نباید اینجوری    

-__-بمونه !!  

% 00و  % 01و پریا که این هفته پدیده ی کالس بودن و به ترتیب  می خوام از سنا  

پیشرفت داشتن تشکر کنم! سنا دیدیکه اگه امتحان کنی و خوب بخونی چقدر همه چی   

پریا تو می تونی فوق العاده بشی پس حتما همه تالشتو بکن ... می تونه عالی بشه؟!  

و تاریخ و جغرافیات اصال خوب نبود... رعنااا!!! نذار چیزی بگم دیگه ... درصد ریاضی   

  نیست! بچه ها ببینم هفته ی دیگه چه می کنیداااا !!!! %71ا رو ببینم!!! حق تو زیر دیگه نمیخوام این درصد

 

11  نفیسه محرمی         -1  

17همراز رسولی          -2  

01.501          فاطمه قربی           -0  

0115.1هانیه اسدی               -2  

70571          دیبا فیروزی          -1  

70509             آرام نجفی          -1  

.9957    نرگس علی وردی     -.  

171نیلوفر خدارحمی               -1  

38      رعنا میرزایی           -2  

11نازنین براتی                 -8  



 قهرمان 0ریاضی                   

 

 این جدول اصال جدولی نیست که منو خوشحال کنه ، منتظرم هفته ی بعد، جدول تون 

 جوری باشه که با افتخار به همه نشون بدم. بچه ها عالم هستی به افراد شجاع و با شهامت 

 . وقتی یک با برای همیشه تصمیم می گیری و عزم تو جزم مکی کنی که کمک می کنه

 زندگیتو به باال ترین درجه ارتقاء بدی، نیرو های درونی ات هم تورو یاری می کنه تا به

 چیزی که می خوای برسی. اسم این هفته رو می ذاریم هفته ی شهامت، شجاعت، تالش و 

 ین مدت مون بشه ... عجله کنید دخترای شجاع!!!پشتکار. امیدوارم که بهترین هفته ی ا

 

 

 زرنگمهای  2ریاضی                                                                               

 

 می دنین بزرگ ترین چیزی که به نظرم این هفته باید بهش توجه کنین چیه؟                                                                                                     

 اینه که توجیه اشتباه یک اشتباه بزرگتره! واسه همین ازتون نمی پرسم چرا                                                                                                        

 ! -___-این هفته این همه پسرفت                                                              

 خیلی سریع جبرانش کنین  فقط منتظرم                                                              

 

 

 

 

 

  

97روژین صبحی مقدم          -0  

92591طرالن حیدری           -2  

905.1ملینا میاهی پور          -1  

.0.52     ملیکا نقوی پور     -1  

00511نساء حسنی               -.  

172       مژده مزروعی     -1  

71       زهرا محمدی      -2  

78      مرضیه غیور       -8  

31نونا عالی زاده          -4  



 روانشناسانه

هاتون چطوره؟!!!! آماده اید که موضوع این هفته ی مهارت  Eqانرژیا تو چه وضعیه؟! نازنینای مدبّرانی سسسسالاااامممم. حالتون چطوره ؟!        

 هامون رو شروع کنیم بخونیم؟!

 هست.  مدیریت هیجاناتمون مهم رو قراره که یاد بگیریم! اولین مهارتمهارت دوتا این هفته 

همه ی ما دائما با احساسات و هیجانات مختلفی مثل ترس، خشم، لذّت، شادی، غم و .... روبرو هستیم که روی تصمیم گیری و نحوه ی        

تی از مدیریت بر هیجانات به حساب کنترل این هیجانات و احساسات قسماقع شناسایی و در وزندگیمون، و روابطمون با دیگران اثر می ذاره.

میاد. روز بدی رو پشت سر گذاشتن، احساس گرفتگی و دَمغ بودن، غمگینی و سوگ، همه ی این ها اجزای طبیعی تجارب زندگی آدم ها محسوب 

شناختی آدمی اتفاق می افتند و یه نوع پاسخ طبیعی به سختی های زندگی می شن. این تجربه ها، به خاطر دگرگونی های طبیعی امور زیست 

 مثل : نا امیدی، فقدان ها و اتفاق های هیجانی دردناک به شمار می آیند.

بهترین روش زدن درباره ی اون ها با دوستان و اعضای خانواده و قرار دادن اون ها به عنوا یکی از عوامل روزمره، جزو شناخت این تجربه ها، حرف 

 های مقابله با این احساسات طبیعی هستند.

بلکه با باال بردن مهارتمون می تونیم متوجه عکس العمل ما با یاد گرفتن این مهارت، نه تنها می تونیم هیجانات خودمون رو درک و کنترل کنیم، 

 کنیم.رو درک و مهار شدید دیگران هیجانات  ن ها رو تحت کنترل قرار بدیم وو اوهای احساسی و هیجانی دیگران بشیم 

 تازه عالوه بر همه ی چیزهایی که خوندیم، این مهارت به ما توی مقابله با موقعیت هایی که قابل تغییر نیستند هم کمک می کنه.

 هست.حل مساله دومین مهارتی که قراره امروز بخونیم، مهارت    

 مهارت حل مسئله این تواناییادی روبه رو میشیم که بعضی ساده و بعضی پیچیده هستند.هر کدوم از ما هرروز با مسائل و مشکالت مختلف و زی

 رو به ما میده که برای از بین بردن مشکل و قدم برداریم و نتیجه ی مطلوب بگیریم. برای حل تعارض های زندگی معموال از روش های مختلفی

ه به عنوان یک مهارت اجتماعی به فرد کمک می کنه تا از طریق درستی با مشکالت استفاده میشه. یکی از مهم ترین روش ها، حل مسئله است ک

 بوجود آمده برخورد کنه و راه حل های مختلفی رو برای رفع مشکل ارئه بدهد. 

ی برای مشکالت که به وسیله ی آن فرد می خواهد راهبرد های موثر و سازگارانه مقابله ارفتاری هست  _در واقع حل مسئله یک فرایند شناختی

 روزمره رو تعیین، کشف یا ابداع کند.

 مرحله رو برای حل مسائل مشخص کردند: .دانشمندان 

 اثبات _.تصمیم گیری        _1ایجاد راه حل های متناوب        _1تعریف و صورت بندی مسئله         _2تشخیص موقعیت          _0

 

 *خب... مهارت های این هفته مون هم تموم شد. بریم واسه تمرین کنترل هیجانات و حل مسئله...! خیلی دوستتون دارم نازنینا   
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 شعر نامه 

 خار خندید و به گل گفت : سالم ... و جوابی نشنید ...

 خار رنجید ولی هیچ نگفت ...

 ساعتی چند گذشت ... گل چه زیبا شده بود ...

 دست بی رحمی آمد نزدیک ... گل سراسیمه ز وحشت افسرد ...

 لیک آن خار در آن دست خلید ... و گل از مرگ رهید ...

 فردا که رسید ... خار با شبنمی از خواب پرید ...صبح 

 گل صمیمانه به او گفت : سالم ...

 و چه زیباست خاری که گل بدهد

 و چرا بین گل و خار این همه فاصله ها........

 گل اگر خار نداشت، دل اگر بی غم بود، اگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبود،

 معنا بودزندگی ،عشق، اسارت ،قهر ،آشتی، هم بی 

 همه کس عکس گل یار، تماشا خواهد

 زندگی با همه وسعت خویش ، محفل ساکت غم خوردن نیست 

 حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست 

 اضطراب وهوس دیدن و نادیدن نیست 

 زندگی جنبش و جاری شدن است 

 زندگی کوشش و راهی شدن است 

 د. از تماشاگه آغازحیات تا به جایی که خدا می دان

 زندگی چون گل سرخی است پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف،

 یادمان باشد اگر گل چیدیم، 

 عطر و برگ و گل و خار، 

 همه همسایه دیوار به دیوار همند . . .

 


