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دانش آموزان و معلمان  
ادامه دهنده راه شهدای 

میهن باشند

اهمیت آموزش 
امال در مدارس

تسلیتی به مناسبت 
درگذشت خیر
 مدرسه ساز

تقویت مهارت نوشتن به 
کمک خواندن

نوشـتن از مهم تریـن شـیوه های بیـان احسـاس، اندیشـه و خواسـته های آدمـی اسـت. این مهـارت باید از 
کودکـی و همزمـان بـا یادگیـرِی مهارت خوانـدن به کودکان آموزش داده شـود. نوشـتن منجـر به تقویت 
قـوه  تخیـل، خیـال ورزی و رویاسـازی می شـود. در روزگاری کـه خبرهـای تلـخ و ناگـوار از همه سـو آدمی 
را احاطـه کـرده اسـت اهمیـت خیـال ورزِی خالقانـه دوچندان می شـود، چـرا که با رویاسـازی می تـوان از 
واقعیت هـای تلـخ زندگـی فاصلـه گرفـت، بـه دنیایی دیگر سـفر کـرد و با توان افزایی بیشـتری بـه زندگی 
واقعـی بازگشـت. امـروزه کـم نیسـتند دانش آموختگانـی کـه باوجـود داشـتن باالتریـن مـدارک علمی از 
بهتریـن دانشـگاه های کشـور، بـرای بیـان خواسته های شـان از نوشـتن یـک متـن سـاده ناتوان انـد. نیاز 
انسـان امـروزی کسـب مهارت هـای اساسـی زندگی، و نـه انباشـتن انبوهـی از داده های چه بسـا بی فایده 

اسـت و نوشـتن یکـی از این مهارت هاسـت...

چند راهکار برای کاهش 
اضطراب امتحانات
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وژیه آموزشی
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مهندس شیرزاد در پیامی درگذشت » حاج قاسم 
اسدی«، خیر مدرسه ساز شهرستان نکارا به خانواده 

اسدی و جامعه خیرین استان تسلیت گفت.
در پیام تسلیت قربانعلی شیرزاد آمده است: خبر 
درگذشت انسانی مومن و وارسته، خّیر نیکوکار جناب 

آقای حاج قاسم اسدی موجب تأثر و تألم فراوان شد؛ 
بزرگ مردی که نامش قرین نیکوکاری، سخاوت، 
دستگیری از مستمندان و امور خیر و انسان دوستانه 

است.
این  اضافه شده است: نقش موثر  پیام  این  در 

بزرگواردر اهدای زمین وساخت و واحدهای آموزشی 
و سایر کارهای خیر، توشه آخرت برای ایشان و مایه 

رفاه و آسایش نیازمندان در دنیا خواهد بود.
یقین دارم که با فقدان این انسان شریف، احسان و 
نیکوکاری در خانواده محترم اسدی کم رنگ نخواهد 

شد واین راه روشن توسط خانواده آن مرحوم همچون 
گذشته با تمام توان ادامه خواهد یافت.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن مرحوم، 
خدمت  را  اسدی  قاسم  حاج  شادروان  درگذشت 

خانواده داغدیده تسلیت عرض نمود 

3تسلیت مدیرکل نوسازی مدارس به مناسبت درگذشت خیر مدرسه ساز ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر کل 
مازنـدران:

حضرت  ماننـد  شـهدا  مادران 
زینـب، اسـوه دیگر مـادران 

هستند
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش مازنـدران در 
دیـدار خانـواده شـهید گفـت: مـادران شـهدا 
ماننـد حضـرت زینـب، اسـوه دیگـر مـادران 

هسـتند.
روابـط  و  رسـانی  اطـالع  اداره  گـزارش  بـه 
مازنـدران،  پـرورش  و  آمـوزش  عمومـی 
خانـواده  بـا  پـرورش  و  آمـوزش  کل  مدیـر 
شـهید مدافـع حرم، مهـدی قـره محمدی در 

کـرد.  دیـدار  آمـل  شهرسـتان 
در ایـن دیـدار کـه بـه مناسـبت روز تکریـم 
گرفـت،  انجـام  شـهدا  مـادران  و  همسـران 
نصیری و هاشـمی معـاون هماهنگی و رئیس 
و  آمـوزش  مدیـر  مرزبنـد،  و  حراسـت  اداره 

پـرورش آمـل حضـور داشـتند. 
علیرضا سـعدی پـور با اشـاره جایـگاه واالی 
شـهدا در فرهنگ اسـالمی گفت: مقام شـهدا 
در نـزد مـا از عظمـت باالیی برخوردار اسـت 
و خانواده هـای شـهدا نیـز بنـا بر سـخن امام 
راحـل)ره( چشـم و چـراغ این ملت هسـتند. 

مازنـدران  پـرورش  و  آمـوزش  کل  مدیـر 
بـا بیـان ایـن نکتـه کـه در اسـتان دو هـزار 
شـهید فرهنگـی و دانش آمـوز داریـم، خاطر 
نشـان کـرد: یکـی از اولویت هـای آمـوزش 
و پـرورش، ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت 
اسـت. در مـدارس اسـتان در دهـه فجـر دو 
هـزار یادواره در دو هزار مدرسـه برگزار شـد، 
ایـن امـر از توجـه ویـژه تعلیـم و تربیـت بـه 
مقولـه شـهید و شـهادت حکایـت دارد. بـاور 
داریـم کـه اگـر مقام شـهدا با عظمت اسـت، 
در محضـر خانـواده شـهید بودن نیـز یکی از 
پـور  افتخـارات محسـوب می شـود. سـعدی 
افـزود: ایـران در بیـن کشـورهای منطقـه از 
آرامـش و اقتـدار خاصـی بهـره می بـرد. ایـن 
اقتدار و شـکوه ملـت ما، به برکت جانفشـانی 
غیورمـردان مـا در عرصـه حماسـه و جهـاد 
بـه دسـت آمـده و امنیـت و آرامـش کشـور، 
مدیـون خـون شـهدا بـه ویـژه شـهدای حرم 
اسـت. مدیـر کل آموزش و پـرورش مازندران 
در بخـش پایانـی سـخنان خـود بـه زندگی و 
منش سیدالشـهدای مقاومت، شـهید سلیمانی 
اشـاره کـرد و اظهار داشـت: شـهید سـلیمانی 
خصوصیـات و ویژگی هایـی داشـت کـه او را 
بـه درجه »سـردار دلها » رسـانده اسـت. این 
عنـوان بـزرگ از سـوی مـردم بـرای سـردار 
سـلیمانی انتخـاب شـد. اخـالص، وفـاداری 
و شـفافیت از صفت هـای بـارز ایـن بزرگـوار 
بـوده اسـت. البتـه ایـن ویژگـی در زندگـی 

همـه شـهدا دیـده می شـود.
نهـادن  ارج  ضمـن  پایـان  در  پـور  سـعدی 
بـه مقـام مـادران شـهدا بیـان داشـت: مـادر 
شـهدا مثـل حضـرت زینـب)س( اسـوه همه 
مـادران هسـتند. زنـان آزاده سراسـر جهان از 
ایـن مـادران و صبـر و اسـتقامت آنهـا درس 
شـهدا،  مـادران  تکریـم  می گیرنـد.  الگـو  و 
یکـی از وظایـف همـه مـا بـه شـمار می آیـد 
و  تعلیـم  مهـم  رسـالت  در  امیدواریـم  کـه 
تربیـت با پاسداشـت مقـام خانواده شـهدا، به 
نوجوانـان و آینده سـازان نیـز فرهنگ تکریم 

و بزرگداشـت خانـواده شـهدا را بیاموزیـم.  
بـا  پـور  ، علیرضـا سـعدی  ایـن مراسـم  در 
پـدر، مـادر، سـه فرزنـد و همسـر شـهید قره 
محمـدی صحبـت کـرد و بـه پاس ایثـار این 
خانـواده، لـوح سپاسـی را به آنهـا تقدیم کرد.

خبرخبر

گردآورنده: مرصع سعیدی، آموزگار 
احساس،  بیان  شیوه های  مهم ترین  از  نوشتن 
اندیشه و خواسته های آدمی است. این مهارت باید 
از کودکی و همزمان با یادگیرِی مهارت خواندن به 
کودکان آموزش داده شود. نوشتن منجر به تقویت 
در  می شود.  رویاسازی  و  خیال ورزی  تخیل،  قوه  
روزگاری که خبرهای تلخ و ناگوار از همه سو آدمی 
خالقانه  خیال ورزِی  اهمیت  است  کرده  احاطه  را 
دوچندان می شود، چرا که با رویاسازی می توان از 
دنیایی  به  فاصله گرفت،  زندگی  تلخ  واقعیت های 
دیگر سفر کرد و با توان افزایی بیشتری به زندگی 

واقعی بازگشت.
باوجود  که  دانش آموختگانی  نیستند  کم  امروزه 
بهترین  از  علمی  مدارک  باالترین  داشتن 
خواسته های شان  بیان  برای  کشور،  دانشگاه های 
انسان  نیاز  ناتوان اند.  ساده  متن  یک  نوشتن  از 
نه  و  زندگی،  اساسی  مهارت های  کسب  امروزی 
انباشتن انبوهی از داده های چه بسا بی فایده است و 

نوشتن یکی از این مهارت هاست.
برنامه ی  اولویت های  از  نوشتن  مهارت  تقویت 
است  فعالیت هایی  جمله  از  و  بخوان  من  با 
در  تسهیلگران  و  کتابداران  آموزشگران،  که 
برای  می دهند.  انجام  بلندخوانی  نشست های 
می توان  را  زیر  شیوه های  نوشتن  مهارت  تقویت 
بهتر  کتابخوان ها  کتابخوانی:  گرفت:۱.  کار  به 
می نویسند! خواندن متون پاکیزه  و ادبی به صورت 
می سازد.  بهتری  نویسنده های  ما  از  ناخودآگاه 
خواندن فعالیتی است که با گسترش دایره  واژگانی 
ثبت گزاره های درست در ذهن خواننده، سبب  و 
تشویق  برای  می شود.  نوشتن  مهارت  تقویت 
کودکان به خواندن، بهتر است ابتدا بر خواندن »به 
قصد لذت بردن« متمرکز شویم و از کتاب هایی با 
موضوع های جذاب، طنز، داستان های ماجراجویانه 

و ... آغاز کنیم. می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد 
درباره  شخصیت  و  بخوانند  با هم کتاب  که همه 
کنند.  گفت وگو  یکدیگر  با  او  کارهای  و  داستان 
این شیوه سبب می شود که کودکان برای خواندِن 
کتاب های بیشتر تشویق شوند و از خواندن کتاب 
و گفت وگو با هم لذت ببرند، به مرور کتاب را برای 
لذت و سرگرمی انتخاب کنند و درنهایت خواندن 

برای آنان به یک عادت دائمی تبدیل شود.
۲. تمرین نوشتن: سعدی بزرگ وار می گوید: غافل 
مشو از تلقین و تکرار؛ اگر بپذیریم که هر مهارتی 
مهارت  می شود  حاصل  تکرار  و  تمرین  راه  از 
و  بود  نخواهد  مستثنی  اصل  این  از  هم  نوشتن 
می گیرد  یاد  را  نوشتن  کودک  که  زمانی  از  باید 
او  در  را  نوشتن  انگیزه ی  گوناگون  شیوه های  به 

تقویت کرد.

کتاب هایی  از  می توانیم  کار  این  برای  ـ  الف 
استفاده کنیم که ایده هایی برای نوشتن دارند. این 
کتاب ها را کودکان می توانند بخوانند و شیوه های 
نتیجه   به  برای دستیابی  ولی  گیرند  کار  به  را  ان 
بهتر کتابدار، آموزگار، والدین و ... می توانند کتاب 
را بخوانند و گام به گام تمرین های کتاب را انجام 
دهند.کتاب های خودت داستانت را بنویس، ای جی 
و دوستانش و کتاب کوچک برای داستان نویسی 

برای به کارگیری این شیوه معرفی می شوند.
کودکان  برای  را  باز  پایان  با  کتاب هایی  ـ   ب 
داستان  برای  بخواهید  آنها  از  و  کنید  بلندخوانی 
را می توان  این شیوه  بنویسند. هرچند  پایان  یک 
می کنید  بلندخوانی  که  که  کتاب هایی  همه   برای 
کنید  بلندخوانی  را  داستان  نیمه  تا  کار گرفت:  به 
و  دهند  ادامه  را  آن  که  بخواهید  کودکان  از  و 

داستان خود را بنویسند. یا پس از پایان بلندخوانی، 
از کودکان بپرسید اگر به جای نویسنده بودند چه 
را  خود  پایان بندی  و  می کردند  انتخاب  را  پایانی 
بنویسند و در جمع بخوانند. مجموعه داستان های 
تمرین  این  برای  بیکار  جادوگر  کتاب  و  بی پایان 
کالم  بدون  تصویری  کتابهای  ـ  ج  مناسب اند. 
دیداری  سواد  افزایش  برای  هستند  مهمی  ابزار 
و  گفت وگوکردن  شنیدن،  مهارت های  تقویت  و 
تمرکزداشتن.گاه ارزش یک کتاب تصویری بدون 
به کارگیری  از  آن  تاثیرگذاری  و  باکیفیت  کالِم 
این گونه  تصویرخوانی  است.  بیشتر  واژه   هزاران 
کتاب ها به کودکان مجال می دهد که برداشت خود 
را از تصویرها داشته باشند و بنا بر درک شخصی 
خود از کتاب لذت ببرند. کتاب های تصویری بدون 
مناسبی  گزینه های  کوتاه  کالِم  دارای  یا  و  کالم 
برای تمرین نوشتن اند. می توان کتاب را در اختیار 
کودک گذاشت و از او خواست که داستان کتاب 
در  را  خود  داستان  می توانند  کودکان  بنویسد.  را 
و  گوناگون  برداشت های  درباره  و  بخوانند  جمع 
داستان های خود گفت وگو کنند. وجود یک تصویر 
با متن های متفاوت فضایی جذاب و هیجان انگیز 
موضوع  با  کتاب هایی  ـ  کرد.د  خواهد  خلق  را 
نوشتن  موضوِع  روی  بر  تمرکز  و  توجه  نوشتن: 
نیز یکی از شیوه های تقویت مهارت نوشتن است. 
در پایان این نوشتار فهرستی از این گونه کتاب ها 
پیشنهاد شده است.هـ ـ نوشتن به مثابه یک شیوه  
درمان. نوشتن را می توان به عنوان شیوه ای برای 
نوشتن  کاربرد.  به  روحی روانی  آسیب های  درمان 
کمک می کند که کودک و نوجوان با برون ریزی 
و بیان احساس ها و عواطف درونی خود زخم های 
،ترومای، درونش را درمان کند. کتاب های وحشی 
و آقای هنشاو عزیز نمونه های از این گونه کتاب ها 

هستند.

تقویت مهارت نوشتن به کمک خواندن

سمانه امیری، آموزگار پایه سوم دبستان شاهد اکبرپور
مقدمه

مقطع ابتدایی زیربنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در 
مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد 
و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند 
در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعکس. در پایه اول 
دو درس ریاضی و فارسی)قرائت فارسی و امالی فارسی( 
کلیدی هستند.  بیشترین ساعات به این دو درس اختصاص 
می یابد و از بین دو درس ذکر شده درس فارسی از اهمیت 
دو چندانی برخوردار می باشد به طوری که بدون یادگیری 
غیرممکن  تقریبا  دیگر  دروس  یادگیری  فارسی،  درس 

می باشد .
مرحله  پنج  دارای  نوشتن  آموزش  مراحل   *

مجزاست:
۱( آموزش نوشتن غیرفعال)رونویسی(

۲( آموزش نوشتن نیمه فعال)امال(
3( آموزش نوشتن فعال پایه یک)کلمه سازی(
4( آموزش نوشتن فعال پایه دو)جمله سازی(

5( آموزش نوشتن فعال) خالق( انشا  و انواع آن
باتوجه به این که مشکل دانش آموزان در مرحله آموزش 
امال می پردازیم.  آموزش  به  فعال)امال(است  نیمه  نوشتن 
مهارت امالنویسی به معنی توانایی جانشین کردن صحیح 
صورت نوشتاری حروف،کلمات و جمله ها به جای صورت 
دست  مهارت  این  به  باید  آموزان  دانش  آنهاست.  آوایی 
یابند تا بتوانند بخوبی بین صورت تلفظی کلمه ها و حروف 
سازنده آن ها پیوند مناسبی برقرار کنند بدین ترتیب زمینه 
الزم برای پیشرفت آنان در درس های جمله نویسی،انشا و 
به طور کلی مهارت نوشتن بهتر فراهم می شود . دانش 
آموزان هنگام نوشتن »امال« باید نکاتی را درباره صداهایی 
که به وسیله معلم در قالب کلمات و جلمه ها بر زبان جاری 

می شود رعایت نمایند:
الف( صداها را خوب بشنوند، کلمه را کامال تشخیص داده 

و درک کنند.
خاطر  به  را  آن ها  ؛  دهند  تشخیص  را خوب  کلمات  ب( 
کلمه  همچنین   ، کنند  مجسم  را  تصویرآن ها  و  بیاورند 

صحیح را در ذهنشان بازشناسی کنند.
ج(کلمات را درست بنویسند؛ حروف سازنده کلمه را صحیح 
توالی  از  و  کنند  بازنویسی  درستی  به  را  کلمه   ، بنویسند 

حروف به صورت مناسب استفاده کنند.
اشکاالت امالئی دانش آموزان که از دیدگاه زبان شناختی 
بر اثر اشکاالت رسم الخطی،تاثیر لهجه و گویش محلی 
دانش آموزان و فرایندهای آوایی حذف،تبدیل ، افزایش و 
قلب به وجود می آیند از دیدگاه روان شناختی از موارد زیر 

سرچشمه می گیرند:
الف( ضعف در حساسیت شنوایی.مثال:ژاله-جاله

ب( ضعف در حافظه شنوایی .مثال: جا انداختن کلمات
ج( ضعف در حافظه توالی دیداری. مثال: مادر-مارد

هـ( قرینه نویسی .مثال : دید
و( وارونه نویسی . مثال: دید

ز ( عدم دقت.مثال: گندم- کندم
ح(نارسا نویسی . مثال: رستم – رسم

* روش تدریس امال 
 . یا بخواند  یعنی نوشتن مطالبی که دیگری بگوید  امال 
درس امال در برنامه آموزشی دوره ابتدایی این اهداف را 

در بر می گیرد:
۱( آموزش صورت صحیح نوشتاری کلمه ها و جمله های 

زبان فارسی
۲( تشخیص اشکاالت امالیی دانش آموزان و رفع آن ها

3( تمرین آموخته های نوشتاری دانش آموزان در رونویسی
بدیهی است با نوشتاری که با غلط های امالیی همراه باشد 
نمی شود   برقرار  به خوبی  جامعه  افراد  بین  زبانی  ارتباط 
 . است  روشن  کامال  درس  این  به  توجه  لزوم   ، بنابراین 
عالوه بر اهداف فوق؛ امالنویسی ، دانش آموزان را یاری 

می کند تا مهارت های خود را در این زمینه ها تقویت نمایند:
۱( گوش دادن با دقت

۲( تمرکز و توجه داشتن به گفتار گوینده)معلم(
از رونویسی)نوشتن غیرفعال( برای گذر  آمادگی الزم   )3

جمله نویسی و انشا) نوشتن فعال(
نکات برجسته روش آموزش امالی فارسی:

۱( توجه بیشتر به وجه آموزشی درس امال نسبت به وجه 
آزمونی آن

۲( انعطاف پذیری در انتخاب تمرینات در هر جلسه امال
3( توجه به کلمات به عنوان عناصر سازنده جمله های زبانی
4( ارتباط زنجیروار امالهای اخذ شده در جلسات گوناگون

* معیارهای ارزشیابی
هم  صورت  این  به  را  امال،  آموزش  روش  دیگر  عناصر 

می توان مرحله بندی کرد:
گام اول: انتخاب متن امال  و نوشتن آن روی تخته سیاه 

و خواندن آن 
گام دوم: قرائت امال توسط معلم و نوشتن آن توسط دانش 

آموزان
گام سوم : تصحیح گروهی امالها و تهیه فهرست خطاهای 

امالیی
بندی  اولویت  به  باتوجه  متنوع  تمرینات  چهارم:  گام 

اشکاالت امالیی استخراج شده است.
* انتخاب متن

در انتخاب متن امال به موارد زیر توجه شود:
۱( متن موردنظر حاوی جمله باشد و از انتخاب کلمه به 

تنهایی خودداری شود .
تشکیل شده  حروفی  از  متن  سازنده جمالت  کلمات   )۲

باشند که قبال تدریس شده اند.
3( کلمات خارج از متن کتاب های درسی از ۲0 درصد کل 

کلمات بیشتر نباشد .
4( عالوه بر جمالت موجود در کتاب های درسی با استفاده از 
کلمات خوانده شده ، جمالت دیگری هم در نظر گرفته شوند .

5( در هر جلسه از کلماتی که در جلسات قبلی برای دانش 
درجه  بتوان  تا  شود  استفاده  نیز  اند  بوده  مشکل  آموزان 

پیشرفت شاگردان را اندازه گیری کرد . 
* قرائت

معلم متن امال را از روی تابلو پاک کرده ، پس از آماده 
شدن دانش آموزان ، آن را با صدایی بلند و لحنی شمرده و 
حداکثر تا دو بار قرائت می کند . البته هنگام قرائت متن امال 
از خواندن کلمه به کلمه خودداری کرده ، متن را به صورت 
گروه های اسمی و فعلی یا جمله کامل قرائت می کند تا 
دانش آموزان با بافت جمله و معنای آن آشنا شوند . متن 
امال را با سرعت مناسب تکرار می کند تا کندنویسان هم ، 

اشکاالت خود را برطرف نمایند.
* تصحیح گروهی

این گام با مشارکت کامل دانش آموزان انجام می شود و 
را بررسی  امالها  آنان تک تک  نام  به  اشاره  معلم بدون 
و مشکالت را استخراج می کند . به این ترتیب که معلم 
امالی اولین دانش آموز را در دست می گیرد و به کمک 
سپس  می کند  رونویسی  را  یادشده  کلمات  آموز  دانش 
امالی دومین، سومین و تا آخرین دانش آموز کالس را در 
دست می گیرد و به کمک همان دانش آموز یا دانش آموز 
دیگری، صورت صحیح غلط های امالیی را روی تابلو ثبت 
می کند . البته هر جا که غلط ها تکراری بودند جلوی اولین 
مورد آن یک عالمت)مثال( می زند . در پایان با شمردن 
غلط ها ، اشکاالت امالیی دانش آموزان را اولویت بندی 

می کند .
* تمرینات متنوع

پرتعدادترین  و  ترین  مهم  به  باتوجه  معلم  گام  این  در 
انواع  کارگیری  به  با  آموزان  دانش  امالیی  اشکاالت 
تمرینات حرف نویسی و کلمه نویسی ، همچنین تمرینات 
کلمه سازی و جمله سازی به تقویت توان نوشتاری دانش 

آموزان می پردازد.  

کاهش اهمیت آموزش امال در مدارس بـرای  راهـکار  چنـد 
امتحانـات اضطـراب 

پایه  آموزگار  مسلمی-  مریم  گردآورده: 
چهارم - مدرسه: شهید شجاعی )روستای 

میانرود( پسران
دچار  امتحانات  زمان  در  آموزان  دانش  از  برخی 
اضطراب می شوند که از دالیل کلی آن می توان 
به موارد ذیل اشاره کرد:  ۱- سختگیری های بیش 
نمره عالی و هشدار  برای کسب  والدین:  از حد 
بیش از حد درباره امتحان.۲- شرایط سختی را 
در ایام امتحانات برقرار می کنند و فرزند خود را 
ترسانده  قبول شدن  یا عدم  نمره کم  از گرفتن 
وجود  مضطرب:  والدین  می کنند.3-  تهدید  و 
اضطراب در والدین باعث انتقال آن به فرزند و 
تشدید اضطراب او در ایام امتحانات می شود .4- 
فرد را با توانایی های فرد دیگر سنجیده و این امر 
با سرزنش همراه باشد ، اعتماد به نفس فرد کم 
شده و بر اضطراب او افزوده می شود .5- پاداش 
قبول شدن  برای  اطرافیان  که  زمانی  نامناسب: 
یا گرفتن نمره عالی، پاداش بیش از حد در نظر 
می گیرند.6- وحشت بیش از حد: گاهی اضطراب 
امتحان به این دلیل است که انتظارات والدین از 
فرزندان یا فرد از خود بیش از توانایی های اوست.

* راهکارهایی برای کاهش اضطراب امتحان 
۱- بر توانایی های فرزندمان تاکید کرده تا اعتماد 
انتظارات خود را با  به نفس او تقویت گردد .۲- 
توانایی های فرزندمان هماهنگ کرده و از او توقع 
فرزندمان  .3- تالش  باشیم  نداشته  از حد  بیش 
برای کسب موفقیت های هرچند کوچک قدر  را 
دانسته و او را تشویق کنیم .4- عملکرد فرزندمان 
را با خودش مقایسه کرده، در صورت پیشرفت او 
در صدد  این صورت  غیر  در  و  نموده  تشویق  را 
علت و رفع آن باشیم.5- امتحان جزئی از فرآیند 
معمولی  و  طبیعی  عملکرد  را  .آن  است  آموزش 
آموزش بدانیم و از حساسیت بی مورد نسبت به 
آن بپرهیزیم.6- به فرزندمان اطمینان خاطر بدهیم 
که در کنارش خواهیم بود و اگر مشکلی داشت او 
را یاری خواهیم کرد .7- به فرزندمان یادآور شویم 
که تمام تالشش را صرف یادگیری درس ها نماید 
نه کسب نمره. 8- با فرزندمان به گونه ای رفتار 
را  نگرانی های خود  و  عقاید  بتواند  او  که  نماییم 

درباره امتحان آشکارا بیان کند.

دانش آموزان و معلمان،  ادامه 
دهنده راه شهدای میهن باشند

در  در  مازندران،  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
همایش یاوران انقالب)سپاس سردار( که با حضور 
مدیرکل  زارع  مازندران،  استاندار  حسین زادگان 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، دکتر دلبری معاون 
هماهنگی استان های سازمان دانش آموزی، اسفندیار 
معاون  شعبانی  محمد  و  متوسطه  معاون  نظری 
و  استان  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  و  پرورشی 
سایر مسئولین استانی و شهرستانی برگزارشد، ضمن 
یاد و خاطره  ایام اهلل دهه فجر گفت:  گرامیداشت 
دانش  شهدای  جمله  از  وطن  شهدای  راحل،  امام 
به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی  آموز و معلم و 
را گرامی می داریم و امیدواریم شما دانش آموزان در 
کنار معلمان ادامه دهنده راه شهدای میهن باشید. به 
گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش مازندران، )علی رضا سعدی پور( همچنین 
دانش  شما  نوشته  دل  ۲0هزار  حدود  امروز  گفت: 
آموزان به این همایش رسید  اما باید از خود بپرسیم 
چرا سردار سلیمانی سردار دل ها نام گرفت؟ با کمی 
دقت در می یابیم شهدای عزیز ما مدیریتی داشتند 
به نام مدیریت نفوذ در دل ها.وی در معرفی سردار 
شهید سلیمانی به دانش آموزان گفت: اخالص سردار 
از همه پررنگ تر بود، داشتن ایمان و اعتقاد قوی 
به آموزه های دینی و اسالمی دیگر ویژگی او بود و 
خصوصیت دیگر وی صداقت در گفتار و کردار بود اما 
نکته مهم دیگر وفاداری به والیت فقیه بود. مدیرکل 
آموزش و پرورش در ادامه افزود: این شهید بزرگوار 
در همه صحنه ها در کنار رهبری معظم حضور داشت 
زیرا الگوی وی حضرت عباس علمدار کربال بود و 
این خصوصیات سبب شد میلیون ها عاشق و دلداده 
در تشییع پیکر سردار شرکت کردند و ما نیز  ما باید 
وفاداری خود را به انقالب اسالمی و ولی فقیه نشان 
دهیم.وی همچنین گفت: در سند تحول به عنوان 
باالترین سند آموزش و پرورش تصریح شده است، 
دانش آموزانی ایثارگر، والیتمدار، وطن دوست و ... 
پور  تربیت شوند.سعدی  تراز جمهوری اسالمی  در 
خاطرنشان کرد: سردار مدیریت جهادی، دلداده های 
فراوانی در جغرافیای زمین دارد، امیدواریم بتوانیم با 
برنامه ریزی سلیمانی های دیگری تربیت کنیم.وی 
در پایان با تشکر از دانش آموزان در اجرای برنامه ها 
ظرفیت  از  استفاده  برنامه ها  اجرای  در  کرد:  تاکید 
دانش آموزان برای ما ارزشمند و موجب افتخار است. 

مدرسه سازی یک جهاد فرهنگی 
مقدس است

آیین  در  مازندران،  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
افتتاح دبیرستان شهید رستمی روستای »ولوجا«ی 
یک  مدرسه سازی،  گفت:  میاندورد  شهرستان 
مدرسه ساز  خّیرین  و  است  مقدس  فرهنگی  جهاد 
دغدغه  که  هستند  ارزشمندی  شخصیت های  نیز 

فرهنگی دارند.
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  اداره  گزارش  به 
آموزش و پرورش مازندران، » علیرضا سعدی پور « 
همچنین گفت: یکی از مقدمات عدالت آموزشی که 
مورد تأکید در سند تحول بنیادین است، برخورداری 
از  فضاهای استاندارد و مطلوب است چون این گونه 
فضاها، در افزایش دانایی  و توانایی دانش آموزان موثر 
است. وی در ادامه  گفت: دانش آموزان امروز برای 
دارند و ضرورت  نیاز  به شیوه های جدید  یادگیری 
دارد که نگاه و نگرش ما  در همه سطوح  نسبت 
به تعلیم و تربیت  برابر سند، اصالح شود.مدیرکل 
آموزش و پرورش در این مراسم از خّیرانی که دست 
در دست آموزش و پرورش گذاشتند قدردانی کرد و 
گفت: مدارس خّیرساز، سند نوعدوستی این افراد و 
برگ افتخاری برای ما است که توفیق داریم در کنار 

چنین انسان های بزرگی باشیم. 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان مازندران: محسن گرجی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان مازندران:  
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید
حافظز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها


