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8 صفحه

شاکله شخصیت انسان،  همچون ستون های 
تشکیل  را  او  وجودی  داربست  خانه،  یک 
می دهد و رفتارهای آدمی را در طول زندگی 
اش، رهبری می کند. خوی و رفتار انسان تا 
همان هفت سال اول زندگی شکل می گیرد؛ 
خصوصیات رفتاری چون: گرایش های فطری، 
خالقیت،  و  کنجکاوی  پرستش،  روحیات 
در  طلبی.  کمال  و  دوستی  هنر  خیرخواهی، 
چون  دیگری  اخالقی  صفات  دوران  همین 
و  همزیستی  بردباری،  استقامت  شجاعت، 

جامعه پذیری در کودک نهادینه می شود. 
اساس  گیری  شکل  که  نظریه  این  با  اگر 
شخصیت انسان، در همان سال های نخست 
باید  زمان  هم  باشیم،  موافق  اوست  زندگی 
آموزش  و  مطلوب  های  عادت  ایجاد  برای 

به  کودک  به  ضروری  و  اولیه  مهارت های 
و  تحمیل  از  دور  و  منطقی  شایسته،  نحوی 
دوره  در  آموزش ها  این  برداریم.  گام  اجبار 
پیش از دبستان اغلب در قالب بازی، شعر و 

قصه صورت می گیرند.
در این میان نظم و مسئولیت پذیری از مهم ترین 
آموزه هایی است که در زندگی انسان بسیار 
اثرگذار بوده و موجب دوام و استحکام روابط 
مسئولیت  بخواهیم  اگر  می شود.  اجتماعی 
پذیری را به یک مورد خاص محدود کنیم، 
از نخستین  آن  قطعا محیط زیست و حفظ 

اولویت ها است.
در اینجا می خواهیم به مشکلی اشاره کنیم که 
از عدم مسئولیت پذیری ناشی می شود: تولید 
زباله و نوع پسماند. مسأله تولید زباله در میان 
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سخن مدیر

و این بار نه عذاب بوده، نه امتحان. زمین لرزید 
از شدت شرم. شرم از قدر تحمل مردمانی از 
بیشتر  قدری  زمین  کاش  خدایا  درد.  جنس 
جنگ  غبار  تا  بیشتر  قدری  داشت.  تحمل 
هشت ساله از چهره های شان شسته شود. تا 
دیگر صدای انفجار مین های به خاک خفته 
در گوشه ای از این دیار به گوش نمی رسید و 
عزیزی قربانی نمی شد. قدری بیشتر تا اندکی 
لبخند بر چهره هایشان بنشیند. قدری بیشتر تا 
نغمه هایشان سوز کمتری به آسمان بپراکند. تا 
آواهای کردیشان رنگ شادی بگیرد و دست 

در دست هم رقص کنند.
کاش زمین قدری بیشتر تحمل می کرد تا کپر 
مدرسه ها شان رنگ و لعابی بگیرند و در و 
تا منالیلشان )بچه هایشان( هرچند  دیواری. 

پای افزاری مناسب ندارند اما دلشان خوش 
باشد که پای به مدرسه می نهند و به پشت 

نیمکت می نشینند.
قدری بیشتر تا دیگر کسی در معابر یخ زده 
و صعب العبور کوهستانی کولبری نمی کرد 
و اگر کولبری می کرد و از بهمن کوهستان 
نجات می یافت یا به ضرب گلوله کشته نمی 
شد. قدری بیشتر تا اشتغال رونق می یافت و 
چرخ کارخانه ای می چرخید. زمین قدری 
بیشتر تحمل می کرد تا  مردمانشان برای لقمه 
ای نان آواره ی این شهر و آن شهر نمی شدند. 
کاش الاقل زمین قدری بیشتر تحمل می کرد 
تا سقف مساکنی که به مهر برایشان ساخته 

بودیم بر سرشان ...
کاش زمین قدری بیشتر تحمل می کرد.

کاش زمین قدری
بیشرت تحمل 

می کرد...
فرزانه یوسف پور/ معاون آموزشی

برای مردمان سرزمینم از دیار کرمانشاه

آب آشامیدنی اهالی از یک چشمه ی نزدیک به 
روستا تامین می شد. برای شستشوی ظرف و 
لباس هم می بایست از همان استفاده می کردیم، 
زمستان و تابستان هم نداشت. مسیر چشمه از 
حوالی مسیر رفت آمد می گذشت. من خیلی 
روی آن را نداشتم که پایین دست چشمه لباس 
بشویم. سرچشمه هم که باالتر بود و دور از 
روستا، برای شست و شو استفاده نمی شد و 
فقط آب آشامیدن را از آنجا بر می داشتیم. پایین 
روستا، ادامه ی مسیر چشمه بود. جمعه ها بعد 
از باال آمدن خورشید و کمی گرم شدن هوا، 
همه ی خانم های روستا برای شستن لباس ها 

جمع می شدیم. من هم تاید و تشت و 
لباس ها را جمع می کردم و به خانم ها 
ملحق می شدم. این سبک زندگی برای 
من که زحمت لباس هایم را در خانه ی 
پدری، لباسشویی اتوماتیک می کشید، 
دنیای جدیدی بود. آب چشمه هم واقعا 
سرد بود و جریان داشت و این کار را 

سخت تر می کرد. 
اهالی توده های چوب و بوته های خار 
را همان حوالی جمع کرده بودند و حکم 
بند رخت لباس هایشان را داشت. اما من 

لباس ها را خیس در تشت می گذاشتم و 
سنگینی تشت را در سینه کش تپه تا رسیدن 
به روستا تحمل می کردم و لباس ها را روی 
بند رختی که پشت اتاق کوچکمان داشتم، پهن 
می کردم. آبگوشت هم غذای روتین جمعه 
ها بود. عالالدین  اجاق آرام پز ما بود، با این 
تا  بیشتری فراهم می شد که  روش فرصت 
ظهر مشغول شست و شو ها بشویم. همیشه 
غذا را روی همان عالالدین می پختیم، کم هم 
درست می کردیم که در یکی دو وعده خورده 
شود.هر روز با قمقمه آب آشامیدنی روزانه مان 
را از چشمه به اتاق می آوردیم. شاید عجیب 
باشد، اما با این که آب را بدون تصفیه از چشمه 

مصرف می کردیم، هیچ وقت بیمار نشدم. البته 
بعضی معلمین آقا شیطنت می کردند و آب 
آوردن و شستن ظروف را به دانش آموزان پسر 
می سپردند. به همت کدخدای مدبر ده که پدر 
بزرگ دوست و هم خانه ای ام بود، روستا یک 
حمام عمومی داشت که آب با لوله کشی تا 
آنجا برده بودند. یک شب در هفته، حمام را 
برای معلمین خانم روستا به صورت اختصاصی 

باز می کردند.
آنقدر جاده روستا خراب بود که اهالی رفت و 
آمد زیادی به شهر نمی کردند. برای همین میوه 
سخت پیدا می شد. هر چند به خاطر وجود 

تاکستان های اطراف ده، در پاییز انگور به وفور 
پیدا می شد اما پاییز که می گذشت، میوه ی 
دیگری گیر نمی آمد. اگر کسی به اصفهان می 
رفت و بر می گشت، با خود میوه می آورد. 
بیشتر اهالی هم میوه ها را به صورت تعارفی 
به ما می دادند. خانه ما دو اتاق داشت، اصال 
همه اش دو اتاق تو در تو بود. ما هم فقط یک 
اتاق را گرم می کردیم. اتاق دیگر حکم یخچال 
را پیدا می کرد. صبح ها از توی یخچال رد می 
شدم و عصر ها از یخچال وارد اتاق گرم می 
شدیم و می رفتیم زیر کرسی. فقط این یخچال 
را نمی شد روی دمای خاصی تنطیم کرد. چله 
ی زمستان که هوا خیلی سرد می شد، میوه 

های یخچال همیشه یخ می زد. وقتی هوس 
میوه می کردیم، چاقو را مثل تبر روی میوه می 
گذاشتیم و با چکش روی چاقو ضربه می زدیم 

و عمال میوه را می شکستیم.
پنج شنبه ها عصر روز نفت بود. یک بشکه ی 
220 لیتری داشتیم که با تلمبه ی دستی نفت را 
توی 20 لیتری می ریختیم. نفت کم بود. زمان 
جنگ یک چیزهایی سخت گیر می آمد و مهم 
بود. سهمیه ی 20 لیتری را باید تا آخر یک هفته 
می رساندیم. اما گوشت به سادگی در دسترس 
بود. در روستا دامداری رونق داشت. هر سال 
هم یک خانواده تامین نان معلم ها را به عهده 
می گرفت. یک سال البته، در بحبوحه ی 
جنگ، اوضاع معیشتی اهالی سخت شد 
و نان را هم می خریدیم. البته بیشتر 
عصر ها که از مدرسه بر می گشتیم، 
در مسیر خانه اهالی درِ خانه هایشان باز 
بود و مشغول پخت نان بودند. بفرما می 
زدند و ما هم میهمان شان می شدیم. 
نان داغ، بعضا سرشیر یا پنیر و بعد هم 

چای، عصرانه و گاهی شام ما بود.
زمستان ها برف می آمد، زیاد هم می آمد. 
خانه ی ما روی پشت بام خانه ی یکی 
از اهالی بود. آنقدر برف می آمد که از 
کوچه با برف پله درست می کردیم تا پشت بام. 
یک بار هم در مه و برف آن قدر پیش رفتیم که 
یک دفعه دیدیم رسیدیم به دره! به خیر گذشت. 
آن روز هم قصه ای است. برق نداشتیم. چراغ 
توری برای راه پیمودن مسیر های تاریک ده 
و گرد سوز برا مطالعه و دور همی های پای 
کرسی، نور ما را تامین می کرد. صبح ها بعد 
از نماز روستا بیدار می شد و کار را از سر می 
گرفت. آفتاب هم که می رفت، دیگر همه چیز 
به خواب می رفت. تنها چشمه و نسیم، بیدار 

می ماندند و در روستا می چرخیدند. 
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سخت و ساده مثل روستا
سبک زندگی روستایی از زبان سرکار خانم علیپور

در کنار درختی تنومند، سبز و افراشته قدم می 
زدم با خود می اندیشیدم که این همه غرور 
و شوکت از کجاست. این رهایی از زمین و 
عروج تا آسمان از کجاست؟ کمی آن طرف 
تر ریشه های درخت را دیدم که تا آن جا 
کشیده شده بود، آن قدر انبوه و امیدوار و پا 
بر جا که برای فر و شکوه شاخه های سر به 

فلک کشیده اش، دلیلی محکم بود.
از ریشه گفتم، چه مفهوم عمیقی،  بدون ریشه 
پوچی می ماند و فنا .اما ریشه هم بدون بستر 

مناسب نمی ماند، نمی دود، در جا می زند.
می  گرامی  مادر  و  پدر  شما  از  و  خودم 
پرسم: که چقدر بستر مناسب ریشه دواندن 
فرزندانمان را فراهم کرده ایم؟ آیا این بستر 

رشد و نمو، تغذیه ای درست دارد؟
به راه های تغذیه اش و چگونگی  چقدر 
و  جسم  مفید  غیر  و  مفید  مواد  دریافت 
مدیریت  چقدر  ایم؟  اندیشیده  روحشان 
می کنیم آنچه را که نباید ببینند ، بشنوند و 

بگویند؟
چه مکمل هایی را مناسب با رشدشان در نظر 
گرفته ایم؟!چقدر پاالیش می دهیم توشه های 

فرهنگی شان را، محتوای آموزشی شان را .
تا  آنهاست  عروج  سکوی  بستر،  این  آیا 
خدایی شدن یا مدفن آنهاست برای خزیدن 

بر روی زمین بدون هدف؟
باشیم  فرزندانمان  روح  خوراک  مواظب 
سایه  و  سرفرازیشان  تنومندیشان،  که  چرا 
گستریشان در آینده مرهون ریشه های تفکر 

و تعقل امروزشان می باشد.
                                 استکی/ مدیر دبستان

اخبار کوتاه

چهارشنبه 29 شهریور ماه 96 به مناسبت 
به  اول  کالس  آموزان  دانش  ورود  اولین 

دبستان  جشن شکوفه ها برگزار شد.
به  موفق  مکانیک  شهرزاد  خانم  سرکار 
کسب رتبه برتر در مسابقات علمی مهارتی 

مربیان پیش دبستانی شدند.
نوآموزان پیش دبستانی  چهارشنبه 6مهر، 
به همراه مربیان خود، گرد سفره ی حضرت 
رقیه خاتون )س( در پیش دبستانی به عزاداری 

پرداختند.
های  برنامه  طبق  مهر  چهاردهم  تا  دهم 
غربالگری  اول  دوره  سالمت،  تیم  اجرایی 
پدیکلوزیس در پاییز ۱۳96 در دبستان اجرا 

شد.
در روز جهانی کودک نوآموزان به صورت 
گروهی به نقاشی، رنگ آمیزی و حباب بازی 

پرداختند. 
مصادف با ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل 
در  مسرور  دبستان  آموزان  دانش  الحسین، 
صبحگاه مدرسه به اجرای برنامه های مختلف 
از جمله خواندن شعر به مناسبت این ایام، 
اجرای نمایش بانوی قهرمان، قرائت سالم 

زیارت عاشورا پرداختند.
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اخبار کوتاه
به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی از پلیس 
های حافظ آقایان کیوان پور و نجف پور 
امنیت شهر، دعوت به عمل آمد و دانش 

آموزان با وظایف ایشان آشنا شدند.
به منظور گرامیداشت هفته تربیت بدنی، 
مسابقات تفریحی ورزشی مختلفی بین دانش 

آموزان و اولیای مسرور برگزار شد.
روزهای ۱9 و 24 مهرماه اردوی فرهنگی-

تفریحی شهربازی ناژوان برگزار گردید.
سه شنبه 25 مهر غربالگری پدیکلوز در 

شعبه پیش دبستانی مسرور انجام شد .
چهارشنبه 26 مهر نوآموزان پیش دبستان به 
اردوی »رستوران فکر« خانه خالقیت رفتند.

سرکار خانم ها فضیله علیپور مؤسس و 
سمانه نیستانی معاونت هنری دبستان مسرور 
موفق به کسب مقام اول در مسابقه طراحی 

مجله در سطح استان اصفهان شدند.
سه شنبه 25 و چهارشنبه 26 مهرماه همزمان 
»انتخابات  مربیان  و  اولیا  پیوند  هفته ی  با 
اعضای انجمن اولیا و مربیان« دبستان مسرور 
با حضور کارشناس انجمن اولیا و مربیان 
اداره ی آموزش و پرورش ناحیه 2 و جمعی 

از اولیا و دانش آموزان برگزار شد.
دانش  شورای  انتخابات  مراسم  آبان   ۳  
آموزی، پس از تبلیغات سه روزه برگزار شد.
چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و 4 آبان ، همزمان 
با سالروز شهادت حضرت رقیه، همایش 
حضرت رقیه )س( در راستای تربیت دینی 
و تثبیت باورهای مذهبی با حضور خانواده 
های دانش آموزان سه شعبه، در شعبه یک 

برگزار گردید.
جمعه 5 آبان  به مناسبت »هفته تربیت 
بدنی و ورزش« گروهی از نوآموزان مسرور 
به همراه والدین خود در جاده سالمت پارک 

ناژوان دوچرخه سواری کردند.
دوشنبه 8 آبان همزمان با سالروز شهادت 
»شهید محمد حسین فهمیده« و روز بسیج 
ی  معارفه  ی  جلسه  اولین  آموزی،  دانش 

اعضای جدید تشکیل شد.
نهادینه  راستای  در  آبان   ۱0 چهارشنبه 
بهینه و مصرف  استفاده ی  فرهنگ  کردن 
برای  بادوامی  بندی  بسته  پالستیک،  کمتر 
لقمه های میان وعده ی دانش آموزان، به 
نام »لقمه پیچ« تهیه شد، سپس نمایشی  با 
موضوع زمین پاک توسط دانش آموزان اجرا 
شده و ویژه برنامه »با زمین مهربان باشیم« با 

شعار »نه به پالستیک« برگزار گردید.
شنبه ۱۳ آبان  به مناسبت »روز دانش آموز« 
دانش آموزان به اجرای برنامه های نمایش، 
شعر، سرود و مسابقه پرداختند و هدایایی 

دریافت کردند.
یکشنبه ۱4 آبان  به مناسبت معرفی کتاب 
قرآن و آشنایی دانش آموزان کالس اولی ها 

با کالم الهی جشن قرآن برگزار شد.
دوشنبه ۱5 آبان  »انتخابات شورای دانش 

آموزی« شعبه ۱ مسرور برگزار گردید. 
پیش  نوآموزان  ماه  آبان   ۱7 چهارشنبه 

     من و خانواده ام در شب شهادت 
به  مسرور  دبستان  در  رقیه  حضرت 
روضه رفتیم.    اسم روضه احساس کودکانه 
بود. وارد مدرسه که شدیم بیشتر دوستانم 
با خانواده هایشان آمده بودند و حیاط 
حیاط  از  ای  گوشه  در  بود.  شلوغ 
برای عزاداران چایی پخش می کردند 
دختر  یک  ی  شده  بزرگ  تصویر  و 
کبوترها  و  داشت  سینه  بر  دست  که 
به  مرا  توجه  چرخیدند،  می  دورش 
خود جلب کرد. برنامه با صوت قرآن 
شروع شد. نغمه ی دلنشین قرآن بلند 
شد، با دل و جان گوش دادیم. مراسم 

جمعی  دسته  صلوات  با  قرآن  تالوت 
پایان یافت. برنامه با اجرای مسابقه ای 
توسط حاج آقا  قیصری ادامه پیدا کرد. 
مسابقه ی بسیار هیجان انگیزی درباره 

ی امام حسین )ع( بود که من و دوستانم 
خیلی آن را دوست داشتیم. مسابقه که 
تمام شد نوبت به اجرای سرود دانش 
آموزان کالس ششم رسید و با توزیع 
نذری برنامه پایان یافت. مراسم روضه 
را بسیار دوست داشتم. خرابه های شام 
جلو چشمانم ظاهر شد. فکر کردن به 
امام حسین  و خواهر  دختر  مظلومیت 
را جاری ساخت.  اشک چشمانم  )ع( 
گویی همه،  قلب شکسته ی رقیه )س(
را به خاطر آورده بودند و می گریستند. 
دردبستان مسرور آن شب همه عزادار 

دختر امام حسین )ع( بودند.

یکتا سادات کتابی پور، بشرا آمهدی، هدی امینی/کالس پنجم و ششماحساس کودکانه
گزارش گروهی روضه حضرت رقیه )س(

از آن جایی که اردوی اصفهانگردی مسرور 
خیلی جالب است و خوش می گذرد، 
تا دوباره یک  بودیم  منتظر  ما  همه ی 
اردوی تفریحی دیگر که با شهر قشنگ 

اصفهان آشنایمان کند، ترتیب بدهند.
بالخره انتظارمان به سر آمد و قرار شد 
اردوی تابستانه دبستان این بار بازدید از 
میدان تاریخی نقش جهان باشد. وقتی 
نقش  میدان  همان  یا  امام  میدان  وارد 
مسجد  به طرف  یکسره  جهان شدیم، 
امام رفتیم. وقتی به مسجد امام رسیدیم، 
راهنمای گروه که از کارشناسان اداره ی 
میراث فرهنگی بود، خیلی خوب همه 

جای مسجد را به ما معرفی کرد.
مسجد بزرگ امام که به مسجد جامع 
معروف بود، دارای شبستان ها و صحن 

)مدرسه  علمیه  مدرسه  دو  و  بزرگ 
محراب  و  زمستانه(  مدرسه  تابستانه، 

های مختلف و گنبد بلند بود.
این مسجد طوری ساخته شده بود که 
صدای سخنران به همه جای این مسجد 
برسد. زیر گنبد وقتی دست هایمان را به 
هم می زدیم، صدا تقویت  و به اطراف 
شیخ  آفتابی  ساعت  شد.  می  منعکس 

بهائی را هم دیدیم.
بعد ازتقریبا یکی دوساعت که بازدید از 
مسجد امام تمام شد، به بازدید مسجد 

شیخ لطف ا.. رفتیم.
و  قشنگ  بسیار  ا...  لطف  مسجدشیخ 
کوچک تر از مسجد امام بود. همچنین 
رنگ کاشی هایش با مسجد امام فرق 

داشت و حیاط هم نداشت. کارشناس

میراث فرهنگی گفت: به دلیل این که 
مسجد شیخ لطف اهلل  مخصوص خانم 
مردان  و  بود  صفوی  عباس  شاه  های 
و  کوچکتر  کردند،  نمی  آمد  و  رفت 

بدون حیاط ساخته شده است.
بعد از بازدید از این مکان تاریخی زیبا 
با ارزش در محوطه ی میدان نقش  و 
جهان به استراحت پرداختیم، بستنی هم 
خوردیم. همچنین متوجه شدیم که در 
آن روزگار، در این میدان چوگان بازی 
می کرده اند.خیلی زود وقت تمام شدو 

ما به دبستان بازگشتیم.

کلمه هایی که ناپدید شدند!
کوثر پیرجمال/کالس پنجم

اولین اردوی تابستانه  اصفهان گردی
بشرا آمهدی/کالس پنجممیدان نقش جهان

نقاشی: حانیه صادقانی/کالس چهارم

کالغ  بود.  کرده  داغ  اش  کله  بود.  عصبانی 
سخنگو و دست آموزش هی اونو نصیحت 
می کرد. خودش هم مدام آب را جادو می 
کرد و مجبورش می کرد تبدیل به نوشابه بشه، 

بعد می خوردش و عصبانی تر می شد.
»دی دی« جادوگر دهکده ی درخت  اصاًل 
از  قصه  بله،  بود؟  عصبانی  چی  برای  کاج، 
این قرار بود که دی دی اتفاقات عجیبی رو 
توی دهکده دیده بود. اون دیده بود که بچه 
ها شاد نیستند. بزرگ ترها اصاًل به چیزی جز 
فروختن و خریدن محصول فکر نمی کردند، 
برای همین دهکده مثل قدیم رنگ و وارنگ 

نبود، سیاه سیاه بود.
 بنابراین جادوگر یه تصمیم عاقالنه گرفت.

 اون تصمیم گرفت همه ی کلمه ها رو به جز 
5 تا که خیلی برای دوباره آباد شدن دهکده 
مهم بود، ناپدید کند. فکر کرد، فکر کرد و آها! 
پیدا کرد. اون پنج تا کلمه مهم رو پیدا کرد! 
اون پنج کلمه : شادی، بازی، کتاب، دوستی 

و دورهمی بود. 
با ناپدید شدن همه کلمه ها به جز اون پنج 
تا مردم شاد شدند، بچه ها به بازی مشغول 
شدند، پیرزن ها و پیرمردها به جای تکیه زدن 
هایی  کتاب  زدن،  چرت  و  خود  عصای  به 

جذاب می خوندند.
 هر شب خانواده ها دور هم جمع می شدند 
و یک دورهمی بزرگ برپا می شد و در آخر 

دوستی و شادی دهکده را پر کرد.
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خود مراقبتي عملي است که در آن هرفردي 
عنوان  به  خود  توان  و  مهارت  دانش،  از 
پیوسته  طور  به  تا  کرده  استفاده  منبع  یک 
نماید.  مراقبت  خود  سالمت  از  مستقل  و 
مستقل،  طور  به  از  منظور  تعریف  این  در 
به  اتکا  با  و  درباره ي خود  گیري  تصمیم 
شامل  گیري  تصمیم  این  البته  است.  خود 
مشورت و یا کسب کمک از متخصص نیز 
هست. به عبارتي خودمراقبتي به مسوولیت 
گفته  مقابل سالمت خود  در  افراد  پذیري 
مي شود. همچنین روزي به نام خود مراقبتي 
نام گذاري شده است که این خود، نشان از 
در  خودمراقبتي  اهمیت  و  بخشي  آگاهي 
با  است.  سالمت  ارتقائ  منظور  به  جهان 
انتخاب یک سبک زندگي سالم و همچنین 
با تدبیر اندیشي جهت جلوگیري از رخداد 
حوادث و بیماري ها و در نهایت با مراقبت 
بهینه حین بیماري هاي مزمن این امر امکان 
زمینه  در  است  چندي  بود.  خواهد  پذیر 
خود مراقبتي در کشور ما نیز پیشرفت هاي 
از  یکي  که  چرا  داشته  وجود  چشمگیري 
در  مقاومتي  اقتصاد  راستاي  در  اقدامات، 

نظام سالمت، خودمراقبتي است.
و  سالمت  طیف  تمام  در  خودمراقبتي 
فعالیت  از  و  کند  مي  پیدا  معني  بیماري 
تا  روزانه  منظم  زدن  مسواک  مثل  هایي 
بررسی های دوره اي و مراجعه ي به موقع 
اگرچه خود  بر مي گیرد.  را در  به پزشک 
تامین،  براي  ما  که  است  فعالیتي  مراقبتي، 
حفظ و ارتقاي سالمت خود انجام مي دهیم، 
ولي گاها این مراقبت به فرزندان، خانواده، 

دوستان و...نیز گسترش مي یابد.
باتوجه به ضرورت خودمراقبتي و پیشگیري 
از بسیاري بیماري ها و همچنین ضرورت 
با  نیز  و  فردا  نسل  در  آن  شدن  نهادینه 
زود  تشخیص  و  آموزش  اهمیت  به  توجه 
نمودن  کوتاه  منظور  به  ها  بیماري  هنگام 
مسرور،  دبستان  سالمت  تیم  درمان،  دوره 

را  محور  آموز  دانش  سالمت  اردوي  سه 
قرار  فعالیت هاي ساالنه خود  در زمره ي 
هاي  غربالگري  نتایج  ساله  هر  است.  داده 
قالب  در  اردو  سه  این  در  گرفته  صورت 

کارنامه ي سالمت به اولیا ارائه مي شود.
مشورت  با   92 سال  در  که  اردوها  این 
گوناگون  هاي  حوزه  ي  خبره  کارشناسان 
پزشکي،  شناسي،  آسیب  مانند:  سالمت 
حرکات اصالحي، تغذیه و...طراحي گردید، 
به  آموز،  دانش  بیشتر  پذیرش  منظور  به 
مي  شروع  تر  ساده  هاي  ارزیابي  از  ترتیب 
به سالمت   ۱ اردوي شماره  بنابراین  شود. 
دهان و دندان، اردوی شماره 2 به بررسي 
به  اردو  وسومین  قامتي  هاي  ناهنجاري 
داده  اختصاص  خون  هاي  مولفه  بررسي 

شده است.

اردوي شماره 1 
سالمت دهان و دندان 

توسط  گرفته  انجام  هاي  پژوهش  طبق 
وزارت بهداشت، آمار پوسیدگي دندان ها 
در بین دانش آموزان رو به افزایش است. 
از  ایراني(  هر  دهان  در  پوسیده  دندان   6(
مشکالت  از  نفر   9 آموز،  دانش   10 هر 
دندان  پوسیدگي  و  برند  مي  رنج  دنداني 
دانش آموزان ایراني 2 برابر استاندارد هاي 
جهاني است. سالمت دهان و دندان فرمول 
پیچیده اي ندارد مسواک زدن و نخ دندان 
کشیدن کم هزینه ترین روش ها ي محافظت 
کار،  این  اشتباه  انجام  اما  هاست  دندان  از 
نمي تواند نقشي در پیشگیري از پوسیدگي 
دندان ها داشته باشد. از این رو در اردوي 
سالمت دهان و دندان، دانش آموزان عالوه 
اي  دوره  ي  معاینه  خدمات  دریافت  بر 
دندان ها، با ساختار دندان ها و تغذیه هاي 
و  شده  آشنا  دندان  سالمت  براي  مناسب 
همچنین با روش استفاده صحیح از مسواک 
و نخ دندان توسط متخصصین دندانپزشکي 

آموزش مي بینند.

اردوي شماره 2 
ناهنجاري هاي ساختار قامتي

آموز  امروزه هر دانش  به گفته کارشناسان 
ایراني به طور متوسط با یک یا دو معضل 
مربوط به عضالت و استخوان مواجه است. 
ضرورت تشخیص و پیگیري این اختالالت 
با  که  است  این جهت  از  پایین،  سنین  در 
به  توان  مي  کمتري  زمان  مدت  و  هزینه 
نتایج مطلوبي دست یافت. با محکم شدن 
اسکلت در دوره رشد، درمان سخت تر و 
باشد  مي  جراحي  هاي  عمل  به  نیاز  گاها 
و حتي در برخي موارد درمان امکان پذیر 
قامت  ساختار  اختالالت  این  بود.  نخواهد 
در دختران تا ۱6 سالگي قابل درمان است. 
غربالگري  موضوع  اهمیت  امر  همین 
آن  رفع  و  قامتي  ناهنجاریهاي  زودهنگام 
مي  آشکار  را  اصالحي  حرکات  کمک  به 
دو  در  اصالحي،  حرکات  پیگیري  کند. 
گویاي  مسرور،  دبستان  در  گذشته  سال 
این حقیقت است که به آساني و با صرف 
کمترین هزینه و در منزل مي توان در این 
بر  کرد.  تصحیح  را  قامتي  اختالالت  سن 
دبستان مسرور  تیم سالمت   اساس  همین 
در قالب اردوي شماره 2 توسط کارشناسان 
با  و  اصالحي  حرکات  و  بدني  تربیت 
استفاده از ابزار هاي ویژه این کار، وضعیت 
بررسي  را  آموزان  دانش  بدني  ساختار 
گرفته  صورت  غربالگري  نتایج  کند.  مي 
در سال تحصیلي 96-95 در نمودار شماره 
گزارش  خوشبختانه  شود.  مي  دیده   )1(
و  بهبود  روند  از  اي  کننده  امیدوار  هاي 
دانش  قامتي  ساختار  ناهنجاریهاي  اصالح 
آموزان شناسایي شده در اردوي غربالگري 
95-94 در دست است که  سال تحصیلي 
نتیجه اقدام به موقع تیم سالمت دبستان و 
نیز پیگیري مجدانه ي خانواده ها و تالش 

خود دانش آموز در اجراي تمرین هاي تجویز 
اصالحي  حرکات  متخصصین  توسط  شده 

مي باشد.

اردوي شماره 3
ارزیابي مولفه هاي خون 

کل  بدني  ي  توده  وضعیت  بررسي  نتایج 
 95-96 تحصیلي  سال  در  آموزان  دانش 
است.  مشاهده  قابل   2 شماره  نمودار  در 
همانگونه که در تصویر مشخص است در 
دانش  از  نیمي  تنها  سال تحصیلي گذشته، 
مناسب  بدني  توده  ي  محدوده  در  آموزان 
قرار دارند و نیمي دیگر دچار اضافه وزن 
و چاقي یا کمبود وزن و الغري هستند. در 
آموزان  دانش  تفکیک  با   ۳ شماره  نمودار 
شود  مي  مشاهده  تحصیلي  پایه  اساس  بر 
آموزان دچار  دانش  پنجم و ششم  پایه  در 
اضافه وزن بیشتري هستند که این روند با 
توجه به سیر سریع بلوغ در این سن جایي 

براي تأمل و پیگیري بیشتري دارد. 
بر  چاقي  بالقوه  تاثیر  جهت  به  بنابراین 
ساله  هر  خون،  قند  و  چربي  فاکتورهاي 
اردوي سالمت شماره 3 براي دانش آموزان 
تا  چهارم  هاي  پایه  در  چاقي  وضعیت  با 
آموزان  دانش  کل  براي  همچنین  و  ششم 
هاي  مولفه  غربالگر  عنوان  به  سوم  پایه 
غربالگري  در  گیرد.  مي  صورت  خوني 
سال گذشته این دو فاکتور براي تعداد قابل 
محدوده  در  آموزان  دانش  از  اي  مالحظه 
نمایانگر   4 نمودار  است.  بوده  مجاز  غیر 
دانش  از  درصد   20 در  آهن  فقر  میزان 
این  نمایانگر   5 شماره  نمودار  و  آموزان 
است که 8۳ درصد دانش آموزان ویتامین

D  کمتر از حد مجاز دارند که با توجه به 
سن رشد و نیاز بسیار زیاد دانش آموزان به 
خانواده  طرف  از  پیگیري  فاکتور،  دو  این 
توسط  که  غذایي  هاي  توصیه  رعایت  و 
پزشک دبستان ارائه شده، الزامي مي باشد.

اردوهای سالمت؛ مشق خود مراقبتی  
بررسی نتایج اردوهای سالمت سال تحصیلی 95-96

زهرا محمد قاسمی/کارشناس پرستاری و مراقب سالمت دبستان

زمیـنی 
بدون کیـسه 

پالسـتیکی

ادامه از صفحه 1

مردم کشور ما، نسبت به سایر کشورها بیشتر 
و در موارد بسیاری نگران کننده است و با 
توجه به موقعیت سرزمینی و جغرافیایی ایران، 

موجب نگرانی های زیادی شده است.
فرهنگ  سازی در این زمینه به تالش، تفکر 
و دلسوزی بیشتر مسئوالن و اقدام پدران و 
مادران و معلمان و مربیان نیاز دارد و این میسر 
نمی گردد، مگر از راه برنامه ریزی و اجرای 
طرح هایی در مدارس که بتوان در بازه ی 

زمانی مشخص نتایج آن را دید. 
با توجه به این مهم، دبستان دخترانه مسرور 

به عنوان پیشگام عرصه ی حفاظت از محیط 
زیست با تمرکز بر معضل مصرف کیسه های 
نایلونی، با طراحی بسته بندی با دوامی برای 
میان وعده ی دانش آموزان با نام »لقمه پیچ«، 
سعی در حذف نایلون از زنگ های تفریح 
دبستان دارد. به این منظور برنامه توزیع لقمه 
انگیزه در دانش آموزان  ایجاد  با هدف  پیچ 
برای استفاده از لقمه پیچ با همکاری ایشان 

برگزار شد.
این موضوع، روز  نهادینه کردن  در راستای 
به  ماه 96 دانش آموزان  آبان  چهارشنبه ۱0 

اجرای نمایش »زمین پاک« با موضوع تاثیر 
نایلون بر محیط زیست پرداختند و کیسه های 
پالستیکی که باعث آلودگی محیط دبستان شده 
بود را جمع آوری کردند. سپس دانش آموزان 
میزبان سرکار خانم عظیم پور از »انجمن زنان 
مبارزه با آلودگی محیط زیست« و کارشناسانی 
از آموزش بازیافت شهرداری بودند. در پایان 
دانش آموزان با در دست داشتن پوسترهایی 
درحمایت از محیط زیست، شعار سر دادند 
و لقمه پیچ ها توسط معلمان در بین دانش 

آموزان توزیع گردید.

ادامه از صفحه 1
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میوه ها و سبزی ها منابع مهمی برای تامین 
ویتامین ها وامالح مورد نیاز بدن می باشند. 
میزان توصیه شده از گروه میوه ها حداقل  در 
روز دو  واحد و حداکثر چهار واحد است. 

هر واحد از گروه میوه ها عبارت است از:
۱ عدد از این میوه ها : سیب یا پرتقال یا هلو 

یا شلیل یا پرتقال یا موز کوچک
۱/2  لیوان از ) دانه انار یا توت یا انگور ( 

2 عدد خرما - ۱/2 انبه - ۱ لیوان گرمک یا 
قاچ  به صورت  یا هندوانه  یا طالبی  خربزه 

شده
۱/2  گالبی  بزرگ- 2 عدد نارنگی کوچک- 
2 قاشق غذا خوری توت خشک یا کشمش 
۱/4  لیوان برگ هلو یا زردآلو یا میوه جات 

خشک شده- 2 عدد انجیر خشک یا تازه 
این نکته را باید مد نظر داشت که انتخاب 
میوه ها با توجه به مزاج آن ها باشد. به عنوان 

مثال برای انتخاب سه واحد میوه روزانه، هر 
از میوه  یا هر کدام  سه از گروه سرد مزاج 

های  گرم  مزاج در نظر بگیرید .
انگور، توت،   : مزاج گرم شامل  با  ها  میوه 
خربزه، گیالس، کشمش، انجیر، خرما، انبه، 

آناناس، سیب، طالبی، گالبی، موز 
و میوه ها با مزاج سرد شامل : هندوانه، هلو، 

شلیل، پرتقال، نارنگی، کیوی، انار.
الی2   ۱/5 را  میوه  الغر  افراد  است  خوب 
ساعت پس از صرف غذای اصلی مصرف 
کنند و افراد دارای اضافه وزن یک ساعت 
افرادی  البته در  نمایند.  از غذا مصرف  قبل 
مصرف  هستند  گوارشی  ضعف  دچار  که 
مرکبات ) پرتقال، نارنگی، کیوی و انار ( قبل 
از غذا توصیه نمی شود.افراد دچار اضافه وزن 
)چه کودکان، چه بزرگساالن( بهترین توصیه 
 این است که قبل از غذا سیب مصرف کنند.

برای افراد دچار کمبود وزن مصرف سبزی 
ها ) کاهو، خیار، کلم بروکلی، گوجه ( قبل از 
صرف وعده ی اصلی غذایی توصیه نمی شود، 

چون باعث سیری کاذب می گردد.

دکتر شهرزاد طاهری / پزشک دبستان
دانستنی های مفید تغذیه

سخن پزشک

امروزه موضوع تربیت، از جمله دغدغه های 
مهم هر خانواده ای است. از یک سو سطح 
سواد و دانش اولیا نسبت به گذشته افزایش 
تربیت  دیگر  سوی  از  و  است  کرده  پیدا 
کودکان امروز، پیچیدگی های بیشتری دارد. 
تا فرزند  از والدین تالش می کنند  بسیاری 
خود را متناسب با نیازهای روز و متفاوت با 
گذشته تربیت کنند و در این باره وقت، پول 
و انرژی زیادی صرف می کنند. با این وجود 
بعضی پدر و مادرها هنگام قضاوت عملکرد 
خود، گاه نگران اشتباه یا درگیر احساس گناه 
کتاب  و  فرزندپروری  دوره های  می شوند. 
های بسیاری در این زمینه وجود دارد و هر 
کدام حاوی اطالعات فراوان و گاه متناقضی 
خود  به  را  مادرها  و  پدرها  ذهن  که  است 

مشغول کرده است.
است،  شاغل  مادر  که  هایی  خانواده  در 
مادربزرگ ها بخش اعظمی از زمان را با کودک 
می گذارنند و به همین خاطر قسمت مهمی از 
تربیت را به عهده دارند. شاید شما هم متوجه 
شده باشید که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بر 
خالف انتظار عموم، اغلب رفتار صبورانه و 
مهربان تری با نوه های خود دارند و به تفاوت 
های آنها با هم احترام می گذارند. بسیاری از آنان 
با وجود توصیه های فراوان مادر، به نوه های 
خود فرصت انجام کارهای زیادی می دهند که 
ممکن است از حد مورد نظر مادر یا پدر او 

بیشتر باشد. 
پدر  و  مادربزرگ  صبر  و  آرامش  راستی  به 
بزرگ در رفتار با نوه ها از کجا می آید؟ آیا 

پدرها و مادرها به اندازه کافی کودکان خود را 
دوست ندارند؟ آیا پذیرش روحیه ی فرزند 
برای پدر و مادر سخت است؟ پاسخ به این 
پرسش در تعریف تربیت نهفته است. عشق 
مادرانه و پدرانه واقعیتی غیر قابل انکار است. 
اما مادربزرگ ها با توجه به تجربه و مشاهدات 
»مادر  ی  دغدغه  از  گذر  شاید  و   - فراوان 

خوب بودن« - وقت و انرژِی خود را صرف 
پرورش توانمندی های نوه خود می کنند و از 
هر تفاوت او با استانداردهای تعریف شده، 
استقبال کرده و لذت می برند، در حالیکه فشار 

فرزندپروری روی شانه های مادران و پدران 
سنگینی می کند.

بر خالف مادربزرگ ها که قبال یکبار توانایی های 
مادران  اند،  کرده  امتحان  را  خود  مادری 
درگیری ذهنی زیادی در مورد درست و غلط 
در  مادر  دانش  دارند.  خود  فرزند  با  تربیت 
بسیاری از موارد به جای اینکه عصای دست 

او باشد، تبدیل به مانعی می شود که لطافت را 
از رفتار مادر می زداید یا برعکس قاطعیت را 
حذف می کند. بسیاری از مادران به این دلیل 
از عملکرد خود ناراضی هستند که دسترسی 

خود را به شهود درونی خود درباره ی تربیت 
از دست داده اند. پدر و مادری چهارچوب 
ثابت و خشکی ندارد و تمام منابع علمی تنها 
ابزارهایی برای استفاده بهتر از شهود و توان 
درونی والدین هستند. به نظر می رسد گاهی این 
واقعیت فراموش می شود و والدین با چسبیدن 
به اطالعات علمی یا تجربی خود، منحصر به 
فرد بودن تشخیص و رفتار خود را خدشه 

دار می کنند. 
ها،  توانایی  پرورش  دیدگاه،  این  از  تربیت 
فرد  به  منحصر  های  ویژگی  و  مثبت  نقاط 
زمانی  تربیت  در  موفقیت  و  است  فرزند 
حاصل می شود که کودکی با عزت نفس، شاد 
و با خودشناسی باال تربیت شود. کودکی که 
توانمندی های خود را بشناسد و احساس کند 
که توانایی ها و ویژگی هایش ارزشمند است.
کودک سالم، ارتباطات سالم دارد و دیگران را 
درک می کند که این دیگران شامل والدین او 
نیز می شود. اما سالمت کودک مستلزم درک 
خود و مهربانی با خود است. به همین خاطر 
الگوی  ترین  مهم  عنوان  به  پدرها  مادرها و 
فرزندان، الزم است پیش از هر چیر خود را 
درک کنند و رفتار مهربانانه ای با خود داشته 
باشند. به توانایی های خود آگاه باشند و به آن 
اعتماد کنند. ندای درون خود را بشنوند و به 
آن گوش فرا دهند و با کسب دانش و مهارت، 
پرورش  را  خود  فرزندپروری  های  توانایی 
دهند. به طور خالصه برای پرورش خصائل 
نیک فرزند و تربیت او ابتدا باید ویژگی های 

مثبت خود را بشناسند و رشد دهند.

سمیرا مرادی/ کارشناس ارشد مشاوره/ مشاور دبستان مسرور

پیش از هر چیز با خود مهربان باشیم
نقاشی: نوآموزان  پیش دبستانی
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کالس دوم 1
گروه ۱:سارینا شریف النسب، کوثر کاردوانی، 

آنیسا خراسانی 
ما دانش آموزان دبستان مسرور به پدر و  مادر 

خود شادی و نشاط می دهیم . 
آقاکوچکیان،  ویشکا  قنبری،  عسل   :2 گروه 

حسنا شعربافیون 
دانش آموزان دبستان مسرور شادی ونشاط را 

به همه بچه ها تقدیم می کنند. 
گروه ۳: مهدیس یوسفی، درسا گوهر آرا، سارا 

مرادمند
دانش آموزان دبستان مسرور شادی و نشاط 

می کنند و با دوستان خود بازی می کنند. 

تانیا  مرادی،  هستی  محمدی،  غزل   :4 گروه 
سادات طباطبایی 

بودیم،  آمده  مسرور  دبستان  به  که  اول  روز 
دانش آموزان صف بسته بودند و  شادی و  

نشاط می کردند. 
آدرینا  جوانی،  ترنم  خیری،  نگین   :5 گروه 

محسنی  
دانش آموزان در دبستان مسرور شادی و نشاط 
می کنند و با خوشحالی وارد کالس می شوند و 
درس هایشان را زیبا و خوش خط می نویسند. 
عسل  ایزدی،  الیا  حسامی،  زهرا   :6 گروه 

یوسفیان 
دانش آموزان دبستان مسرور فکر می کنند و به 
سواالت پاسخ می دهند و در حیاط شادی و 

نشاط می کنند . 
گروه 7:  یاسمین ملبوبی، مهدیه حسن علیزاده، 

ستایش نریمانی 
دانش آموزان باهم، شادی و نشاط خود را در 

دبستان مسرور نشان دادند. 
گروه 8: نازنین مریم محلوجی، زهرا عسگری، 

رومینا احمد خواه 
دانش آموزان دبستان مسرور همیشه در حیاط 

شادی و نشاط می کنند. 
گروه 9: ملینا امینی، الینا مرادی، ستایش حاج 

شیخ حسینی

دبستان  به  نشاط  و   شادی  با  آموزان  دانش 
مسرور می روند و درس یاد می گیرند. 

کالس دوم 2 
گروه ۱: فاطمه شمس، نازنین زهرا ابراهیمی، 

زهرا بمانی 
دانش آموزان مسرور در حیاط شادی و نشاط 

دارند و بازی می کنند. 
گروه 2: نازنین شیخ فرشی، زهرا فروغی، زهرا 

کالهدوزان 
دانش آموزان مسرور با شادی و نشاط با یکدیگر 

همکاری می کنند. 
گروه ۳: لونا فرهادی نژاد، نازنین زهرا شکوهی، 

هستی ضیایی 
دانش آموزان مسرور با شادی و  نشاط وارد 

مسرور می شوند.
گروه 4 : ستایش باقری، مهتا نیک زاد، ستایش 

کوچکی 
دانش آموزان مسرور تالش می کنند تا شادی 

و نشاط داشته باشند . 
ترنم  نورمهر،  هستی  ذوق،  بهار   :5 گروه 

حیدری 
مسرور  در  نشاط  و  شادی  با  آموزان  دانش 

درس می خوانند.
گروه 6 : باران صانعی، النا زارع 

اینکه جشن  برای  دانش آموزان اول مسرور 

قرآن آنها بود، خیلی شادی ونشاط داشتند .
گروه 7: عسل فالمرزی ، فاطمه دهقانی، کوثر 

حبیب اللهی 
دانش آموزان مسرور شادی و نشاط را دوست  

دارند. 
گروه 8: غزل رضایی ، فرناز جهانبازی ، سمانه 

رحیمی 
دانش آموزان مسرور شادی و  نشاط را دوست 

دارند، چون به اردو می روند .
ساینا  انصاری،  نیایش  فتحی،  آیناز   :9 گروه 

فتحی پور 
دانش آموزان مسرور با شادی و نشاط پیشرفت 

خود را جشن می گیرند .  
 

به  مربوط  ما  درس  داشتیم،  علوم  درس 
گفتند:  ما  به  علوم  معلم  بود.  ها  خوراکي 
»موقع خرید مواد غذایي باید به سه مورد 
توجه کنیم:عالمت استاندارد، تاریخ  مصرف 

، مواد نگهدارنده.«
از معلم پرسیدیم : »عالمت استاندارد براي 
استاندارد  عالمت  موادي  »چه  چیست؟«، 
عالمت  که  چیزهایي  »اولین  دارند؟«، 
استاندارد برروي آنها زده شد چه چیز هایي 

هاي  کشور  استاندارد  »عالمت  بودند؟«، 
دیگر چه شکلي هستند؟«

که  دوستانمان  و  هایمان  همکالسي  و  ما 
در سوم ۱ و 2 هستیم در مورد سوال هاي 
آوردیم. به کالس  و  ایم  کرده  تحقیق  باال 
بودیم،  داده  انجام  که  هایي  تحقیق  بین  از 
تعدادي انتخاب شد و در یک زنگ تفریح 
با مشورت یکدیگر اطالعاتمان را در یک 
صفحه مرتب و منظم و دسته بندي کردیم و 

در پایان گزارشي تهیه کردیم.

معني کلمه استاندارد :
که  هرکاري  قانون.  و  نظم  یعني  استاندارد 
انجام شده  مرتب  و   نظم  و   اصول  طبق 
است  استاندارد  طبق  گویند  مي  باشد، 
مثال  کند.  مي  دریافت  استاندارد  مهر  و 
عالمت  و  خریم  مي  که  را  خوراکي  یک 
خوراکي  این  اینکه  یعني  دارد،  استاندارد 
آزمایش شده است و چیز خطرناک یا آلوده 
اي در آن وجود ندارد و با خیال راحت مي 
توانیم آن را بخوریم. استاندارد فقط مربوط 
شامل  که  نیست.مواردي  غذایي  مواد  به 
استاندارد مي شوند به گروه هاي زیر تقسیم 

مي شوند :
۱-مواد غذایي، بهداشتي و دارویي 2-شیمیایي  ۳- 

فلز 4-  ماشین آالت 5- مواد معدني غیر فلزي مثل 
نمک 6- الکترونیکي ) تلویزیون و ...( 7- وسایل 
نقلیه 8-بافندگي و چرم و پوشاک 9-ابزار مهندسي

 
ما  کشور  در  که  چیزهایي  اولین 

عالمت استاندارد دارد: 
در سال ۱۳04 شمسي اولین حرکت براي 
با  که  شد  آغاز  ایران  در  سازي  استاندارد 
تصویب در مورد وزن ها و اندازه ها شروع 
شد، یعني این اداره مشخص کرد اندازه ها 
مثل سانتي متر، کیلومتر و کیلوگرم، مثقال 
و.. . این اندازه ها و وزن ها در سراسر ایران 

به یک مقدار و اندازه مشخص شد. 

سازمان استاندارد :
و  استاندارد  نام  به  اي  موسسه  ایران  در 
تحقیقات صنعتي در ایران وجود دارد. این 
موسسه روش هایي را تعیین مي کند و به 
را  کاالهاي خود  گوید  مي  کنندگان  تولید 
مطابق این روش ها بسازند به این دستورالعمل 
ها استاندارد هاي ملي گفته مي شد.البته سازمان 
هایي هم در سطح جهان وجود دارد که مهم 
و  است  استاندارد  ملي  سازمان  آنها  ترین 

کشور ما نیز عضو  این سازمان است. 

 فرناز حاج عبدالرحمانی، مبینا سلمانی/ کالس سوم 1 
هستی سلطانی، هستی عشاقی، بهاره خانی، باران رفیعیان، پردیس محمدی/ کالس سوم 2 

 استـاندارد
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  ساخت جمله به صورت گروهی

دانش آموزان مرسور با شادی و نشاط پیرشفت خود را جشن می گیرند.
  ساخت جمله به صورت گروهی

دانش آموز پایه دوم با همکاری یکدیگر به مناسبت »روز دانش آموز« دو کاراکتر دختر مسرور را با تکنیک کالژ طراحی کردند.
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ایجاد آرم استاندارد به روش کالژ با 
همکاری دانش آموزان پایه سوم 

دانش آموزان با شادی و نشاط در مرسور درس می خوانند.
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وقتی خدا را بغل کردم
              احساس دانش آموزان کالس اول در جشن قرآن

هر ساله جشني براي انس دانش آموزان پایه 
روز  از  شود.  مي  برگزار  کریم  قرآن  با  اول 
قبل به همه اعالم مي گردد که فردا مهمان 
عزیزي داریم تا کنجکاوي آنها براي تثبیت 
اتفاق زیبایي که قرار است با آن مواجه شوند، 

برانگیخته شود.
صبح آن روز گروهي فضاي برگزاري مراسم 
را با گل هایي تزیین مي کنند که توسط خود 
بچه ها تهیه شده است. دانش آموزان زماني که 
وارد محیط تزیین شده مي شوند، نگاه هایشان 
به دنبال گل هاي خودشان است، چرا که هر 

گل را موثر در تزیین مي بینند.
قرار  استقبال  مورد  اسفند  با  جشن  این  در 
گرفته و کتاب هاي قرآن توسط فرشته هاي 
کالس سومي به ایشان اهدا مي شود و بچه ها 
با دستاني عطرآگین از گالب، کتاب هاي قرآن 
خود را لمس مي کنند و متوجه مي شوند که 

آن مهمان عزیز همان کتاب قرآن است.

کالس اول 1
فریناز زارعي: من خیلي شاد بودم.

بودم ،چون فرشته ها  فاطمه مرادي: خوش 
آمده بودند.

فرناز پور عطا: هیجان داشتم، براي اینکه به ما 
کتاب قرآن دادند.

حانیه علوي: حس خوبي داشتم، چون جشن 
را دوست داشتم.

خیلي  آنجا  چون  عالي  حس  اکبري:  الیسا 
خوب بود.

صبا ترکیان:مهمان ها آمده بودند، حس خوبي داشتم.
نگار تدین: خوشحالي توي من جمع شد،ذوق 

کردم.فرشته ها به ما خوش آمد گفتند.
فاطمه رستمي:  خیلي خوب بود، چون مي 

خواستند کتاب قرآن به ما بدهند.
گذشت،  خوش  بهم  خیلي  حیدري:  کیمیا 

زماني که فرشته ها آمدند.
دینا الهي دوست: جشن خیلي خوبي بود،قرآن 

را آوردند.
تو  قرآن  که  بودم  قاسمي: خوشحال  سارینا 

دستام بود و باهاش آشنا شدم.
هلنا بیتي: خوب بود چون قرآن را آوردند و 

فرشته ها که آمدند،حس بهتري پیدا کردم.
چون  داشتم  خوبي  شکن: حس  بت  عارفه 

قرآن بود.
باران مالکي: هیجان داشتم که فرشته ها آمدند.

به ما هدیه و سیب خوش طعمي دادند. 
آتنا قیصري: چون در جشن، قرآن دستم بود؛ 

خیلي خوب بود.
طهورا آقاجاني: قرآن خواندند و فرشته ها که 

آنجا بودند ،حس خوبي بود.
عارفه دهقاني:جشن درباره ي قرآن بود،حس 

خوبي داشتم.
ریحانه کتابي: چه خوب که فرشته ها آمدند و 

به ما کتاب قرآن دادند.

فاطمه دائي کریم زاده: خیلي خوشحال بودم، 
چون قرار بود به ما قرآن بدهند.

فاطمه زائري: اینکه به ما کتاب هدیه دادند، 
خوب بود.

بود،  اطراقچي: حس من خیلي خوب  باران 
چون جشن قرآن بود.

فاطمه سادات حسیني: خوشحال و شاد بودم 
و هیجان داشتم که کي قراره بیاد.

النا خضري: خوش بودم.خیلي جشن خوبي 
بود و من دوست داشتم.

پردیس ذوق:  تا قرآن را دیدم، خیلي خوشحال شدم.
مهدیس ذوق: خوشحال بودم که در جشن 
به ما سیب دادند، خوشمزه بود و درباره قرآن 

براي ما حرف زدند.
فاطیما نصیري: وقتي جشن رفتم، حس کردم 
خیلي  آمدند،  که   ها  فرشته  و  خوشحالم 

خوشحال تر شدم.
زهرا احمدي: شاد بودم که فرشته ها آمده بودند.

نگار زارعان: مي خواستم بریم خانه همسایه، 
حس خوبي داشتم.

کالس اول 2
ثنا سادات میر حسیني: اول تعجب کردم،بعد 

براي شناخت مهمان هیجان زده شدم.
مهدیس سادات میرشفعیان: اول کمي هیجان 
داشتم و با دیدن منزل خانم قاسمي هیجانم 

بیشتر شد، تا مهمان را بشناسم.
روژینا سادات علوي نیا: عاشق قرآن آوردن 

فرشته هاي مهربان شدم و خیلي لذت بردم.
نازنین سادات مبلغ: اول فکر کردم در منزل 
خانم قاسمي تولد هست ولي بعد متوجه شدم، 

مهمان ما قرآن است و جشن قرآن داریم.
بعد  و  کردم  تعجب  اول  نوروزي:  فاطمه 

خوشحال شدم.
فاطمه حورا رستگار:خوشحال و شاد شدم.

زهرا فتاحي: دوست داشتم مهمان ها زودتر 
بیایند و ببینم چه خبر است؟

محدثه ترابي: حس کنجکاوي داشتم و دلم 
میخواست مهمان عزیز را زودتر ببینم.

زینب زندي: حس خوشحالي و هیجان داشتم 
و  از این که مهمان عزیز کتاب قرآن بود،خیلي 

شاد شدم.
ضحي شریفي: اول حس تعجب داشتم از این 
که خانه مال چه کسي هست.هیجاني شدم 
مهمان  وقتي  و  عزیز  مهمان  شناخت  براي 
را شناختم خیلي خوشحال شدم.از خوردن 

سیب که میوه سالمت بود ، لذت بردم.
زهرا فتحي: خیلي خوشحال و شاد شدم.

هانیه مهدي خاني: خوشحال بودم و منتظر 
بودم ببینم مهمان عزیز چه کسي است.

ملیکا محبي: خوشحال و شاد بودم.
ولي  بودم  هیجاني  پور:  بخش  علي  آوین 

بعدش خوشحال شدم.
بود و  رفته  ام سر  اول حوصله  النا صادقي: 

هاي  کتاب  که  بعد  و  داشتم  معمولي  حس 
خیلي  شد،  آورده  ها  فرشته  توسط  قرآن 

خوشحال شدم.
آریانا صرامي: من خیلي هیجان زده شده بودم.
سارینا برادران: خیلي  خیلي خوشحال بودم.

هستي یزداني:   خوشحال بودم و خیلي هیجان داشتم.
از  بعد  ولي  کردم  تعجب  صادقي:  سارینا 

شناختن مهمان  خوشحال شدم.
سبا افالکي: من بعد از صحبت خانم قاسمي 
کنجکاو بودم ببینم مهمان کیه و وقتي به منزل 
بودم  منتظر  رفتیم،  بهداشت  مادر خانم  پدر 
است،  قرآن  مهمان  شدم  متوجه  بودم.وقتي 
را  قرآن  خیلي  شدم.چون  خوشحال  خیلي 

دوست دارم و به قرآن عالقه دارم.
دل آرا صالحي: خیلي خوشحال بودم.

کالس اول 3
فاطمه سادات رضوي: احساس مي کنم، پیش 

خدا رفتم.
سارا داداش: احساس مي کنم، با خدا حرف زدم.
زهرا سادات رجایي: احساس مي کنم، خدا 

را بغل کردم.
رومینا ملکیان: احساس کردم،  به مسجد رفته بودم.

فاطمه نخ کار: احساس مي کنم، پیش خدا 
رفته بودم.

عسل هادیان: احساس مي کنم، زیارت رفته بودم.
فاطمه حبیب الهي:احساس مي کنم، قرآن را 

مي خوانم.
مبینا بهنام زاد:احساس کردم، فرشته ها دور من 

جمع شده اند.
ریحانه درخشان فرد: احساس کردم، خدا کنار 

من است.
الینا بهرامي پور: احساس کردم، به خانه خدا رفتم.
هستي قندهاري: خوشحالم، چون کنار خدا بودم.
زیارت  به  کردم،  احساس  رحیمي:  ریحانه 

مشهد  رفتم.
یسنا ایزدي:   احساس کردم، کنار حضرت زهرا هستم.
پریا پناهنده: احساس کردم خدا منو مي بوسه.
آیناز مسائلي: احساس کردم به بهشت وارد شدم.

آناهیتا علیجاني: احساس کردم مشهد رفتم.
فاطیما کریمي: احساس کردم خدا را بغل کردم.
ستایش مسعود: احساس کردم به کربال رفتم.

ثمین علي آقایي: احساس کردم یه فرشته را 
بغل کردم.

اخبار کوتاه

اربعین  سالروز  مناسبت  به  مسرور  دبستانی 
اباعبداهلل الحسین )ع( به دور هم جمع شده و 
به داستانی کوتاه در مورد وقایع اربعین گوش 
فرا دادند و بایک نوحه سرایی کودکانه سینه 

زنی کردند .
اربعین  به مناسبت  ماه  آبان  چهارشنبه ۱7 
 2 شعبه  در  خوانی  روضه  مراسم  حسینی 

دبستان  مسرور برگزار شد.
چهارشنبه 24 آبان به مناسبت هفته کتاب و 
کتابخوانی، شعبه 2 مسرور جلسه ی معرفی 
کتابهای طنز دفاع مقدس توسط  نویسنده ی 
کتاب، آقای محسن صالحی حاجی آباد برگزار 

شد.
شنبه 20 آبان ماه بینایی سنجی دانش آموزان 

شعبه ۱ با چارت بینایی سنجی انجام شد.
با  دندان،  و  دهان  معاینه  آبان  دوشنبه 22 
حضور خانم دکتر نورانی و خانم عاطف در 

شعبه ۱ و 2 دبستان مسرور انجام شد .
مفرح  و  تربیتی  اردوی  آبان،   22 دوشنبه 
درون مدرسه ای در حلقه ی »گپ و گفت 
خودمانی«، در ادامه ی سلسه نشستها، با حضور 

حجه االسالم بکتاشیان برگزار گردید.
آبان،   24 چهارشنبه  و  آبان   2۳ شنبه  سه 
نمایشگاه کتاب در پیش دبستان و شعبه ۱ بر 

پا گردید.
دوشنبه 29 آبان هم زمان با آموزش واحد 
خیابان، آموزان پیش دبستانی به بازدید پارک 
با  به همراه مربی آموزشی  ترافیک رفتند و 

تابلوها و قوانین عبور و مرور آشنا شدند.
دوشنبه و سه شنبه 29 و ۳0  آبان جهت 
ارتقای سالمت دهان و دندان دانش آموزان، 

طرح وارنیش شعبه ۱ و 2 اجرا شد.
و  دبستانی  پیش  در  آذرماه،   ۱ چهارشنبه 
دانش  های  کمک  مسرور  دبستان   ۱ شعبه 
آموزان به زلزله زدگان کرمانشاه جمع آوری 
شد و توسط رئیس انجمن اولیا و مربیان به 

مراکز هالل احمر تحویل شد.
کتابخوانی  جلسه  اولین  آذر   ۱ چهارشنبه 
برای اولیای پیش دبستانی با حضور جمعی 

از مادران برگزار شد.
با برگزاری کارگاه های همدلی که توسط 
مشاور شعبه 2 دبستان تشکیل می گردد، دانش 
آموزان در یک حرکت خودجوش اقالم مورد 
نیاز هموطنان زلزله زده ی کرمانشاه را جمع 

آوری و اهدا نمودند.
شنبه 4 آذر ماه، دوره دوم معاینات غربالگری 

پدیکلوز در شعبه پیش دبستانی انجام شد.
سوم  مقام  حائز  آصالح  بهار  آموز  دانش 

مسابقات شطرنج ناحیه 2 گردید. 
شنبه 4 آذر ماه نوآموزان مسرور در ادامه ی 
»هفته ی کتاب و کتابخوانی« به »کتابخانه کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان« رفتند.
سه شنبه 7 آذر اولین جلسه کتابخوانی اولیا 
و مشاور با عنوان نشست مادر و کتاب، در 

شعبه ۱ برگزار شد.



دوست دارم همیشه شاد باشم
دوست داشتی کدام آرزویت در روز کودک برآورده شود...

بهار ماه 1395 /سال دوم/ شماره پنجم w w w . m a s r o o r . s c h . i r
صاحب امتیاز: موسسه ی آموزشی غیردولتی مهر و 

دانایی مسرور
مدیر مسئول: احسان فقیه

سردبیر: سمانه نیسانی

نسیمی،  ثنا   ، زادهوش  ریحانه  کیوانی،  هستی  آموزی:  دانش  تحریریه  شورای 
تیموری،  یکتا  فاطمه شهریوی،  پارمیدا صادقی،  فقیه نسب،  بشیری، زهرا  ریحانه 
دبستان  دبستانی  پیش  گروه  و  دوم  پایه  آموزان  دانش  از  تشکر  با  آمهدی،  بشرا 

دخترانه غیردولتی مسرور.

w w w. m a s r o o r. s c h . i r         031  950  242  33 تلفــن:

قصه گویی خالق یکی از شیوه های قصه گویی است که در آن 
مربی به همراه بچه ها به ساختن یک قصه می پردازد. در این 
روش، مربی بدون هیچ پیش زمینه ی ذهنی قصه را با گفتن جمله 
ای مثل »یکی بود یکی نبود یک روز یک خرگوش کوچولویی 
داشت توی جنگل می رفت که یک دفعه دید...« شروع کرده، 
آنگاه هر کدام نوآموزان با گفتن جمله ای، ماجرای قصه را پیش 

می برند. 
نقش مربی در هدایت قصه خیلی مهم است. او باید دقت الزم را 
داشته باشد که بچه های از موضوع قصه خارج نشوند. اگر یکی 
از بچه ها با گفتن جمله ای، قصه را از مسیر اصلی خارج کرد او 
دوباره با دخالت قصه را جهت می دهد. این دخالت صرفا با بیان 
بعضی کلمات ربط و یا با کمک حاالت چهره صورت می پذیرد.
این شیوه قصه گویی تاثیر به  سزایی در خالقیت کالمی بچه 
ها، بیان تخیالت و تصورات ذهنی کودکان، باال بردن اعتماد به 
نفس در ابراز نظر و به کارگیری کودک به عنوان اجزای فعال در 

قصه گویی دارد.

روزی روزگاری توی یه جنگل خرگوشی زندگی می کرد...
مطهره: یه دفعه آقا خرگوشه دید بچه اش روی زمین افتاده!

زهرا فروغی: آقا خرگوشه بچه اش رو برد دکتر...
حنانه: آقای دکتر گفت: »امروز نباید بری مدرسه چون پاهات 
بزرگ ترها  توی حیاط و کالس،  بری  اگه  و  درد می کنه 

می دوند و می خورند به تو و بیشتر پاهات درد می گیره!«
مهدیس: بچه خرگوشه گفت به آقای دکتر: »نه، نمی تونم 
مدرسه نََرم و من همیشه باید بَرم مدرسه!« آقای دکتر گفت: 

»نه عزیزم! تو با این پادردت نمی تونی بری.«
هانیه: خرگوش کوچولو گفت: »بابا، رفتیم خونه به مامان جان 
بگو که آقای دکتر چی گفت. اگه قبول کرد که باشه، من 
نمی رم مدرسه. اگه قبول نکرد، من می رم مدرسه!« خرگوِش 
بابا به مامان خرگوشه گفت: »هر چی آقا دکتر می گه باید 

گوش کرد و خرگوش اون روز به مدرسه نرفت.«
برای  شد  تنگ  دلش  خیلی  کوچولو  خرگوش  پرنیان: 

مدرسه و بچه ها!
محدثه: و به مامانش گفت: »زنگ بزن به دوستم!«

بهارذوق: مامان زنگ زد به دوستش. چند روز بود که 
همدیگه را ندیده بودند. گفت: »من دوست داشتم بیام 

مدرسه و چون پاهام درد می کرد، نتونستم بیام مدرسه!«
آیناز: دوستش گفت: »اشکالی نداره، ما هم دلمون برای 

تو تنگ شده!«
الینا: خرگوش گفت: »من هم دلم برای تو تنگ شده! من 

فردا پاهام که بهتر شد، میام مدرسه...
شده،  تنگ  هم  دیگه  بچه های  برای  دلم  ...من  نازنین: 
می خواهم به خانم معلم سالم کنم و دلم می خواهد بیام با 

شما بازی کنم.« و با دوستش خداحافظی کرد.
بهاره جوهری: فردای اون روز تصمیم گرفت بره مدرسه

وانیا: توی رفت مدرسه و با دوستش از اتفاقی که افتاده بود، 
گفت و دوستش خوشحال شد که خرگوش به مدرسه آمده.
نیایش: و بقیهی دوستانش گفتند: »دلمون برای تو تنگ 

شده بود.«
پریا: بعد هم رفتند و با هم بازی کردند.

خرگوش پاشکسته

میمون و دوستانش
یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود!

یه جنگل سرسبز و زیبا بود که توی اون یه عالمه حیوون 
با هم زندگی می کردند. یه روز صبح که باد سرد پاییزی 
البه الی درختای جنگل می پیچید، یه دفعه میمون کوچولوی 
قصه ی ما از خواب بیدار شد. دوید سمت جنگل و از 
شاخه های درخت ها تاب می خورد و می رفت که صدای 
مامانش رو شنید که می گفت: »میمون کوچولو، صبر کن! 
کجا داری میری؟ تو که هنوز صبحونه نخوردی.« میمون 

کوچولو گفت: »می خوام برم با دوستام بازی کنم.«
مطهره: بعد میمون کوچولو رفت پیش بچه عقاب

نوازش: و به خانم عقاب گفت: »اجازه می دین که بچه تون بیاد 
با من بازی کنه؟«

ملینا: ولی مامان بچه عقاب گفت: »نه، نمی تونم اجازه بدم چون 
بچه ی من خوابه!«

ستایش: میمون کوچولو تا دید بچه عقاب خوابه، ناراحت شد 
و رفت به سمت خونه.

آلما: همین جور که میمون کوچولو داشت میرفت سمت 
خونه، بچه عقاب از خواب بیدار شد و گفت: »مامان یه صدایی 
شنیدم، صدای کی بود؟!« مامانش گفت: »بچه میمون اومده بود 

تا باهات بازی کنه.« تا این رو شنید، خیلی خوشحال شد.

فرناز: بچه عقاب پرواز کرد و رفت به سمت بچه میمون و 
گفت: »میمون کوچولو! میمون کوچولو! صبر کن.«

هستی ضیائی: بچه عقاب همین طور که داشت می رفت پیش 
بچه میمون، دید خیلی تشنه اش شده.

عسل: وقتی رسید به بچه میمون، گفت: »من تشنمه! میای باهم 
بریم آب بخوریم؟«

رومینا: وقتی رسیدند کنار رودخونه، میمون کوچولو به بچه 
عقاب گفت: »خیلی آب نخور، چون که دلت درد می گیره.«

فاطمه: داشتند باهم بازی می کردن که میمون کوچولو گفت: 
»من گرسنمه! بریم یه چیزی بخوریم.

آیال: من از درخت میرم باال تا نارگیل بَِکنم.« اما وقتی داشت 
می اومد پایین، شاخه ی درخت شکست و محکم خورد زمین!

الیا: بچه میمون شروع کرد به گریه کردن و گفت: »آخ پام! وای 
مامان جون کجایی؟!«

سنا: بچه عقاب گفت: »گریه نکن! من االن میرم پیش مامانت!« 
اون رفت و همه چیز رو برای مامان بچه میمون تعریف کرد.

هستی راجی: مامان بچه میمون رفت پیشش و اون رو بغلش 
کرد و آوردش توی خونه و گفت: »استراحت کن تا حالت بهتر 

بشه.« صبح روز بعد، حال میمون کوچولو خوب شده بود.
آنیتا: بچه میمون تصمیم گرفت که به حرف مامانش گوش بده 
و قبل از اینکه بره و با دوستاش بازی کنه، صبحونه بخوره و 

بعد بره بازی کنه!
قصه ی ما به سر رسید، کالغه به خونه اش نرسید!

دختر مهربان
در پایان قصه گویی، داستان کامل شده برای بچه ها 
خوانده شد و آن ها این اسم برای قصه انتخاب کردند.

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. 
یه مزرعه سرسبز و قشنگ بود با یه کلبه ی زیبا که یه دختر 
کوچولو مهربون مثل شما، با خانوادش توی اون زندگی 
می کرد. یه روز صبح وقتی دختر کوچولوی قصه ی ما از 

توی کلبه اومد بیرون، چشمش افتاد به:
ستایش: یه شکارچی که می خواست حیوونا رو شکار کنه.

فاطمه ثقفی: دختر کوچولو، چون نگران حیوونا بود. رفت که 

کمکشون کنه.
کیانا: تا می خواست کمک کنه، یه دفعه نزدیک بود یه تیر بهش 

بخوره! پس فرار کرد و رفت توی خونشون پیش باباش.
دالرام: به باباش گفت: بابا! بیا جلوی این شکارچی را بگیر! این 

می خواد به حیوونا تیر بزنن.
آروشا: باباش رفت پیش شکارچی و بهش گفت: »این چه 

کاریه که همش حیوونا را شکار می کنی؟«
شیما: شکار چی گفت: »ما دوست داریم شکارشون کنیم. مگه 

شما سلطان جنگلین؟!«
جنگل  سلطان  »من  گفت:  دختر  بابای  رجامند:  فاطمه 
نیستم ولی نمی خوام که شما حیوونا رو اذیت کنی. آخه 
دختر من حیوونا را دوست داره و اگه حیوونا را بکشی 

اون ناراحت میشه.«
زهرا عسگری: شکارچی از اون به بعد یواشکی می رفت 

حیوونا را شکار می کرد.
زهرا جمالیان: بابای دختر برای شکارچی ها با طناب تله 

درست کرد که اونا را گیر بندازه.
فاطمه زهرا: خرگوشای مهربون رفتن و با دندوناشون طناب ها 

را  جویدند و شکارچی ها را نجات دادند.
ویشکا: شکارچی ها آزاد شدند.

ستایش: چون که خرگوشا خیلی مهربون بودند.
فاطمه ثقفی: شکارچی ها وقتی که نجات پیدا کردند، فهمیدند 
که چقدر حیوونا مهربونند و تصمیم گرفتند با اونا مهربون باشند 

و دیگه اونا را شکار نکنند.

قصه گویی خالق
فریبا نیلچی - کارشناس علوم تربیتی

رن
ست

ل ن
ی گ

تان
بس

ش د
پی

رز
ل 

ی گ
تان

بس
ش د

پی
نی

ستا
ش دب

ن پی
وزا

وام
ی ن

وه
گر

کار
یم

مر
ل 

ی گ
تان

بس
ش د

پی

مصاحبه با نوآموزان پیش دبستانی 

 بچه های عزیز لطفا درک خودتان را از این کاریکاتور بنویسید و
 به دفتر مدرسه تحویل دهید. به بهترین توصیف جایزه ای ارزنده

اهدا می شود.
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هدی  پور/  کتابی  سادات  یکتا  آموزی:  دانش  تحریریه  شورای 
پیرجمال/ فرنازحاج  ایروانی/ کوثر  امینی/ بشرا آمهدی/ ریحانه 
عبدالرحمانی/  مبینا سلمانی/ هستی سلطانی/ هستی عشاقی/ بهاره 
خانی/ باران رفیعیان/ پردیس محمدی/ با تشکر از دانش آموزان گروه 

پیش دبستانی و پایه ی اول و دوم و سوم 

در حالی که دستان دخترانمان را در دست گرفتیم ، از 
هر کودک سوال پرسیده شد. 

• نازنین عباسی: دلم می خواد تولدم بشه .
و  باشن  سالمت  بابام  مامان  دارم  آرزو  اورنگی:  آنیتا   •

خوشبخت بمونن .
•  ثنا حاجی علیزاده: آرزو دارم موهام بلند بشه.

•  رها غفاری: آرزو دارم مامانم برام یه خواهر بیاره.

•  پانته آ  قناعت: آرزو دارم یه بچه داشته باشم و مامان باشم .
•  عارفه ورپایی: دوست دارم زودتر بزرگ بشم برم سر کار 

مثل بابام. 
•  دینا سادات میرستاری: دوست دارم برم اردو، به جایی 

که حیوونا باشن.
•  مهسا عباسی: دوست دارم 206  منو بدن.

•  نیایش کلوشانی: آرزو دارم بچه دار بشم و ماشین دار بشم.
•  یلدا سجادی: دوست دارم برم تو جنگل شادی کنم، 

بدوم، بازی کنم.
•  لنا شاهزیدی: دوست دارم اسکیت و شنا را زودتر یاد بگیرم.
• حلما منصوری: دلم می خواد یه چرخ بخرم، با مامانم برم 

دور پارک ها بچرخم.
• دل آرام جوادیان: آرزو می کنم همه وسایلم السا آنا باشد.

•  بهتا افتخاری: دلم می خواد خواهر داشته باشم .
•  ملینا ستوده : مامان و بابام همیشه سالم باشند.

•  ثنا صادقی: من دوست دارم شوهرکنم.
•  ملیکا روغنی: آرزو داشتم بزرگ بودم خودم یه ماشین و 

خونه داشته باشم.
•  ونوس ساعی: آرزو دارم مامان و بابام برام یه خرس گنده بخرند.

•  محال حالج: آرزو دارم مامان بابام پولدار بشن و برام یه 

تبلت بخرند .
•  طوبی اسالمی: آرزو دارم برم کالس اول .

•  بهار دهقانی: آرزو دارم مامانم یه بچه بدنیا بیاره .
•  سنا ناظمی: آرزو دارم برام یه عروسک بخرند.

•  نگار حسینی: آرزو دارم با مامان  وبابا برم شمال .
•  غزل باقری: خواهر دار شم.

•  مهسا گنجی: دوست دارم یکمی که بزرگ شدم، بتوانم 

مشق هامو بنویسم ؛ بعد دکتر شم.
•  ریحانه ناظمی: آرزو می کردم یه خواهر خدا بهم بده.

•   فاطمه زهرا فصیحی: دوست دارم همیشه شاد باشم.
•   فاظمه ثنا محمدی: آرزو دارم مامانم منو ببره شهر بازی.
•  کیانا مغروری: دوست دارم بابام یه میز پینگ پونگ بخره.

•  روشا طالبی: آرزو می کردم همه چیزای دخترونه که تو 

دنیاست را داشته باشم.
•   ثمین زاهدی نژاد : آرزو دارم برم  کربال با مامانم و عمه ام.
•  صوفیا کاظمی : دوست دارم بابام یه شهربازی داشته باشه .

•  سارا باب المراد : آرزو دارم وقتی بزرگ شدم مادر و پدرم 

و مامان بابام را بازم داشته باشم.
•  باران جهانبخش: دوست دارم یه فرشته باشم.

•  ریحانه رفیعی: دوست دارم برم مسافرت مثال کربال.

•  پرنیا زارع : آرزو می کنم دکتر دندون بشم.
تو  برم  باشم  داشته  بال  دارم  دوست  رضایی:  هستی   •

آسمونا برم تو فضا ؛ آدم فضایی ها را ببینم .
• باران زمانی: آرزو دارم بتونم کتاب بخونم .

• پانیز زارعی: چون روز کودک بوده مامانم برام یه هدیه بخره.
•  النا فروغی: آرزو می کنم پدر و مادرم همیشه سالم 

باشن، چون خیلی دوستشون دارم .
•  فاطمه سادات سید عطار: می خوام برم همه بازی های 

شهربازی را بکنم.
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به  و  آمدیم  مدرسه  به  وقتی  آذر   31 روز 
پارچه ای  نوارهای  معلممان  رفتیم،  کالس 
سفید رنگی به ما دادند که ما به گردنمان 
بیاندازیم و یک دستمان را از داخل آن رد 
این حالت می گفتند  به  کنیم؛ قدیمی ها 

»دستش وبال گردنش شده«.
کالس های  در  هم  دوستانم  از  تعدادی 
سر  بر  و  بودند  بسته  را  چشمانشان  دیگر 
همین  با  بود  قرار  بودند.  نشسته  کالس 
بود  عجیب  برایم  بگیریم.  یاد  درس  شکل 
که چطور می شود به این شکل چیزی یاد 

گرفت.
زیبا  توانستم  نمی  نوشتن  موقع  اول  زنگ 
آن  میخواست  دلم  دوم  زنگ  بنویسیم، 
و  باز کنم  دور گردنم  از  را  ای  پارچه  نوار 
حس بدی داشتم. بچه های آن کالس هم 
زنگ  یک  بودند،  بسته  را  چشمانشان  که 

عجیب را گذرانده بودند.
باالخره زنگ خورد و وقتی به حیاط آمدیم 
یک ویلچر که داخلش پر از بادکنک بود را 
دیدیم و باعث تعجبمان شد. به صف شدیم 
و از صحبت های سر صف متوجه شدیم که 
معلول  جهانی  روز  برای  برنامه ایی  مدرسه 

دارد. بعد خبرنگاران با ما مصاحبه کردند.
نشسته  ویلچر  روی  که  مجیدی  خانم 
ایشان  کرد؛  صحبت  برایمان  هم  بود 
کلینیک  یک  و  داشتند  لیسانس  فوق 
بودند. همچنین  کرده  تاسیس  روانشناسی 
هم  او  که  محدثه  نام  به  نوجوانی  دختر 
روی ویلچر می نشست اما قهرمان رشته ی 
هایش  توانمدی  از  برایمان  بود  »بوچیا« 
»معلولین  می گفت:  محدثه  کرد.  صحبت 
از روی ترحم و  ندارند که دیگران  دوست 
دلسوزی به آن ها کمک کنند و از این که 
در جمع ما بود، احساس شادی می کرد«. 
یمان  مدرسه  به  محدثه  که  این  از  هم  ما 
از  برنامه  آخر  بودیم.  خوشحال  بود  آمده 
مهمان ها  به  یادبود  رسم  به  مدرسه  طرف 

هدایایی تقدیم کردیم.
اعضای  از  یکی  اگر  که  فهمیدم  امروز  من 
بدن خودم را از دست بدهم باز هم می توانم 
کارهای مهمی انجام دهم، مثل محدثه که 
توانسته بود قهرمان یک رشته ورزشی باشد. 
خدا  هم  با  همگی  روز  آن  برنامه  پایان  در 
را به خاطر داشتن بدنی سالم »این نعمت 

بزرگ« شکر کردیم.

عصای سفید
سـالم دوسـت روشـن دل من، من میدانم که شـما رنگ ها 
و زیبایـی دنیـا را نمـی بینی، ولـی آن را حـس می کنی. 
نمی دانم برای شـما چقدر سـخت اسـت کـه هیچ چیز 
را نمـی بینـی. مـن برای شـما خیلی غصه مـی خورم و 
تـالش مـی کنم که در آینده یک پزشـک شـوم تا بتوانم 

به شـما کمک کنم.
دوسـت خوبـم تـو اسـتعدادهای زیـادی داری که حتما 
نیاز به چشـم ندارد. چشـم ظاهر شـما نابینا اسـت ولی 
چشـم دل شـما بینا تر از ماسـت که چشـمانمان سـالم 
اسـت. خیلـی از بچـه هـا دوسـت دارند، عصای سـفید 
شـما را داشـته باشـند. ما می دانیم چون شـما از نعمت 
چشـم ظاهـری محروم هسـتید، خداوند به شـما نعمت 

های بیشـتری داده اسـت.
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