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 راه حل، خارج از گزینه های ممکن است.

این جمله دلیلی محکم دارد. تفکر خالقیت گرا، باعث موفقیت اکثر افراد موفق دنیا شده. شما اگر بتوانید از راه حل های خالق در  

 .زندگی تان استفاده کنید، همیشه یک قدم از دیگران جلوتر خواهید بود

 این نیز بگذرد. 

ز آنها نیامده اند هیچکدام ا …یادتان باشد : همه ی آنها گذرا هستنددر سخت ترین شرایط و پدیدار شدن مشکالت در زندگی، همیشه 

  .دنتا ابد بمان

 مدبّران دخترانه بیرستان غیر دولتید                                                                                                                           

 79-79سال تحصیلی                                                                                                                                        

31محرمانه   



 پدر و مادرانه

از این که در ایجاد شرایط مناسب برای دلبندانتان ما را  بر خود الزم دیدم قبل از هر چیز، عرض سالم دارم خدمت پدر و مادر های همراه مدبّران.   

 ابراز نمایم.همراهی می فرمایید، کمال تشکر را به جا آورم و ادای احترام خود را به شما والدین فهیم 

 موز جان کمک کنند .آ به یاد آوری نکاتی می پردازیم که والدین می توانند به کمک این نکات، به بهبود تحصیلی دانشاین هفته با محرمانه  

یادگیری  داز معلم فرزندتان با احترام نام ببرید، ضعف درسی فرزندتان را به گردن معلم او نیندازید. هر چه ارزش معلم برای دانش آموز بیشتر باش -1

 او بهتر است.

ایر افراد جامعه مانع باالتر یا پایین تر بودن نسبت به سطوری رفتار کنید که فرزندتان خود را در سطح متوسط سایر افراد جامعه تصور کند، احساس  -2

 تالش و پیشرفت می شود.

از مقایسه کردن فرزندتان با دیگران جدا بپرهیزید. مخصوصا مقایسه دختران با پسران کار بسیار اشتباهی است.  -3  

 محبت افراطی نیز مانند سخت گیری افراطی مانع پیشرفت فرزندان می شود. -4

دهنده های اوقات فراغت فرزندتان را بشناسید و آن ها را کنترل کنید. هدر -5  

 به فرزندتان کمک کنید تا خود را از افراد الیق بدانند و کاری کنید که از خودشان تصور مثبتی داشته باشند. -6

گویید و به بحث و اسخ دارند با حوصله با آنان سخن ببه فرزندتان پرسش گری یاد بدهید. آنان برای یادگیری باید سوال کنند. آن ها احتیاج به پ -9

 تبادل نظر با آنان بپردازید.

زیاد به فرزندتان تذکر ندهید و با آن ها بگو مگو نکنید.  -9  

 مطالعه و یادگیری نیاز به محیط آرام دارد. از مطرح کردن مشکالت جلوی فرزندان خودداری نمایید. -7

. به جای این که ضعف ها و شکست های آنان را برایشان یادآور شوید، توانایی ها، پیشرفت ها، و موفقیت های آنان را فرزندتان را امیدوار کنید -11

 مطرح کنید.

 به فرزندانتان به اندازه تالش و کوشش آنان پاداش بدهید نه به اندازه نمره ای که می گیرند. -11

خانه به تنبل خانه تبدیل ا تر همیشه لقمه در دهان او نگذاریدمشکالت را درك کند. به عبارتی دیگبه فرزندتان فرصت بدهید تا میزانی از سختی و  -12

 شود!ن

 درس خواندن را به خاطر ارزش علم و دانش مهم بدانید، نه فقط به عنوان وسیله ای برای انتخاب شغل و کسب درآمد. -13
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 ☺با قهرمانان این هفته ی روز حساب 

 *_توان مندم *های  1تجربی                

 می کنم... امیدوارم این هفته هم همینطوری  ربچه ها به این پیشرفتتون با تمام وجود افتخا

 ... به قدرتتون هم چنان باور دارم بترکونیم و نمودارمون روند صعودی خودشو داشته باشه

 و می دونم ناامیدم نمی کنید ... یه قهرمانایی داریم توی این کالس که تازه دارن 

 ^___^شکوفا میشن ... 

 

 

 *__* زرنگم های 2تجربی                                 

 دمه همتون گرم...  هم می رسید  022اوووف چه جدولی ... ماشاهلل .. همینجوری پیش برید به                                                   

  خدا قوت بده به همه ی بچه های کالسم ....                                                          

 بچه ها توی این مسیر پستی ها و بلندی های زیادی وجود داره، یادتون باشه که موفقیت از درون                                                          

 س با تمامپشکست ها بیرون میاد. نا امیدی و شکست دو پله ی مخفی به سوی موفقیت هستند...                                                          

 ☻قوا ادامه بدید ....                                                           

 

 

 بهترین انسانی های دنیا                             

 واااای ... خیلییی خوشحالم واسه این جدول جذاب با این درصد های عالی ...    

 نفر  درصدی پریاست که االن 02یه اتفاق خیلی جذاب این هفته افتاده و اون پیشرفت 

 بهت تبریک میگم که به همه ثابت کردی که تو هر چی رو که بخوای می تونیسوم جدولمونه .... 

 به دست بیاری... فاطمه دمت گرم واسه پیشرفتت خیلی خوشحالم. نازنین و رعنا شما عالی 

 هستین       بچه ها هفته ی دیگه برنامتون واسه جدولتون چیه؟!!!...

 

73همراز رسولی                             -1  

91نفیسه محرمی، دالرام علی بیگی         -2  

125523       دیبا فیروزی      -1  

119511      یاسمین رضاقلیان   -2  

116563         رام خسرویاندال -3  

113532هانیه اسدی              -4  

119     یآرام نجفی، طناز دانش -5  

113571            فاطمه قربی    -6  

126     رعنا میرزایی       -1  

113    نیلوفر خدارحمی     -2  

91522پریا محمود زاده      -3  



 

 ^__^پرتالشم  های 1ریاضی                  

 نیم به درصد هایی که گفتیم برسیم...بچه های عزیزم این هفته باید به همه نشون بدیم که می تو

 .... به عقاید و توانایی هاتون باور داشته باشید، چون باور خودتون اولین قدم رسیدناینو یادتون نره 

 به موفقیت در زندگی هست....  

  

 

 باهوشم! های 2 ریاضی                                     

 بچه ها امیدوارم دیگه روی جایگاه اصلی مون بمونیم .... دیگه اتفاقات یهویی                                             

 پیشرفت و پیشرفت و پیشرفت حاصل زحماتی باشه کهسورپرایزمون نکنن و                                             

 تک تکمون داریم برای یه نتیجه ی عالی می کشیم ... دنیا، صبا، دنیز،                                            

 *_جاتون توی جدول خالیه سریع بیاین باال ... مهتا ... منتظرم بچها ....!! *                                            

 

 

 

!1!به تصویر صفحه اول محرمانه دقت کردین؟؟؟ ما یه پیشنهاد تازه داریم واستون  راستی بچه ها ***             

به این سبک تصاویر میگن نقاشی های بزرگسال، که یه فایده ی جالب داره!! اینکه شما می تونید در زمان هایی     

یک فکر مزاحم اومد و فضای ذهنتون رو درگیر کرد، یا خدای نکرده چیزی نگرانتون کرد با خودکار های رنگی به      

و هم یه اثر هنری قشنگ از خودتونذهن تون رو آروم کنید  هم سلیقه ی جذاب خودتون رنگش کنید و اینجوری     

( |: ه نه وسط پارت مطالعتون! ) البتروی این یادگاری های رنگی رنگی به جا بذارید     

دقت کنید که این کار یه مقدار وقتتون رو می گیره، پس اصال وسط پارت مطالعتون این کار رو نکنید !!!       

116516       روژین صبحی مقدم    -1  

79ملینا میاهی پور                   -2  

95593طرالن حیدری               -3  

119مرضیه غیور         -1  

116نونا عالی زاده       -2  

115زهرا محمدی       -3  

114مژده مزروعی       -4  



 روانشناسانه

یشه سرحال و امیدوارم همباشید فرشته های من ... روزای خوشگل بارونی ؟! خیلی مواظب خودتون  سالاام به دخترای ماه مدبّران ... حالتون چطوره تو این
 سالمت ببینیمتون 

 !!!حبت کنیمص تفکّر انتقادیراجع به نوع دیگه ای از تفکّر، یعنی هفته ی پیش راجع به تفکّر خالق با هم صحبت کردیم و امروز می خوایم 

 کر کردنمونه! این نوع تفکر کامل کننده ی تفکر خالق و یجورایی کامل کننده ی فرایند ف

 فهم به و می پردازیم دیگران و مونخود عقاید و افکار بررسی به ناو از استفاده با که سته یافته سازمان و هدفمند فعال، شناختی فرایند یک انتقادی تفکر   

 فعال تفکر در ست.ه زندگی های موقعیت با مؤثر مقابله برای ها توانایی و دانش هوش، از فعال دهااستف نیاز به انتقادی تفکر می رسیم. بهتری و تر روشن

 با ،هکن می بررسیو ر مختلف احتماالت و ها امکان ، هپرداز می اطالعات آوری جمع به فعاالنه ه،میش مواجه انتخاب و گیری تصمیم موقعیت یک با فرد وقتی

 ها موقعیت دقیق بررسی تفکرانتقادی، مهم ابعاد از یکی همچنین ه.پرداز می انتقادی تفکر به موارد این تمامی درباره بعد و همیکن مشورت صمتخصّ و باتجربه افراد

 منبع به باید همچنین .بگیریم تری آگاهانه های تصمیم وکرده  پیدا دنیا به نسبت بیشتری درك هش می باعث که سته مربوط و مناسب تالسؤا پرسیدن با

 های فعالیت از یکی ت.پرداخ منابع این اعتبار ارزیابی به بعد و هست شخصی تجربه و حقیقی شواهد ،کتب قدرت، مراجع شامل که برد پی نظرات و عقاید اصلی

 بوده پذیرا جدید تجارب به نسبت دارند، انتقادی تفکر که کسانی .هاستاون  ارزیابی و جدید های ایده و دیگران نظرات به کردن گوش انتقادی، تفکر توی مهم

 ها موقعیت مشاهده توانایی دو ترکیب بنابراین .دارند شونخود های ایده اصالح و تغییر برای ور الزم پذیری انعطاف منطقی، دالیل و شواهد وجود صورت در و

 ه.کن می کمک زندگی های موقعیت به نسبت تر عمیق بینش و تر کامل فهم به مختلف نظرات نقطه شواهد و دالیل بررسی و دیگران نظر نقطه از

 انتقادی تفکر تقویت راهکارهای  

 (ببرند نام بینند می چه هر و کنند نگاه اطراف به خواست افراد از توان می) تیزبینی تقویت.

 (چه؟ بعد چه، اول.اند خورده چه صبحانه مثالً بیاورند، بیاد خواست کودکان از مختلف شرایط در توان می) حافظه تقویت
 حدس با و سنجید مجدد گیری اندازه ابزارهای با را نآ خودشان کمک با بعد و بزنند هایی حدس ها اندازه درباره بخواهید ها نآ از) زدن حدس 

.(کرد مقایسه آنها

 می آیا است؟ مناسب آن قیمت آیا است؟ نیازمان مورد خریم می آنچه آیا : مثل سؤاالتی کمک با و خرید موقع کاال بررسی با) کردن بررسی 

.(آموزیم می را کردن ارزیابی افراد به کرد؟ پیدا کیفیتبهتر و بهتر قیمت با کاالیی توان

 (ببرند نام را آن مشخصات، به توجه با بعد و دهند گوش گوییم می ما که شیئی مشخصات به تا خواست افراد از توان می) ها نشان از استفاده.

 از آیا اند؟ کرده انتخاب را مشاغل این چطور . کنند سؤال شان شغل درباره همسایگان و بستگان والدین، از بخواهید افراد از) سؤاالت پرسیدن 
(برند؟ می دهندلذت می انجام که کاری

 :از عبارتند انتقادی تفکر مهارت اصلی نکات

 رفتارها و نگرشها ارزشها، بر فرهنگی و اجتماعی تأثیرات ادراك 

 ها عدالتی بی و ها پیشداوری ها، نابرابری از آگاهی 

 گویند نمی درست همیشه دیگران که مسئله این به شدن واقف 

 مسئول شهروند یک نقش از آگاهی
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 شعرنامه 
 

بوی باران بوی سبزه بوی خاك

 پاكهای شسته باران خورده شاخه
 آسمان آبی و ابر سپید

 های سبز بید ...برگ
 

 عطر نرگس رقص باد
 نغمه شوق پرستوهای شاد

 خلوت گرم کبوترهای مست
 رسد اینک بهارنرم نرمک می

 خوش به حال روزگار...
 

 ها ها و دشتخوش به حال چشمه
 ها ها و سبزهخوش به حال دانه
 های نیمه بازخوش به حال غنچه

 خندد به نازتر میخک که میخوش به حال دخ
 خوش به حال جام لبریز از شراب

 خوش به حال آفتاب
 

 ای دل من گرچه در این روزگار
 پوشی به کامجامه رنگین نمی
 نوشی ز جامباده رنگین نمی

 نقل و سبزه در میان سفره نیست
 باید تهی استجامت از آن می که می

 ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
 ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
 ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

  ی شیشه غم را به سنگگر نکوب
 شود هفتاد رنگهفت رنگش می

 
 

فریدون مشیری#                                                                            


