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به نام او
سالم
سالالالالمی به يرمی نگاه پدرانه و عاطفه ي مادرانه شالالالما نسالالالبت به فرزند
دلبندتان ،درودي چو يل واژه ي سرخ عشق و به پاکی درياي چشمانتان.
شکر بی کران خداي مهربان را که باز هم در آغاز بهاري ديگر از سال تحصیلی توفیق خدمت به
فرزندان عزيز شما را نصیب اين جانب و همکاران پرتالشم نمود.
برآنیم تا با ياري حق تعالی سالالالالی پر از موفقیت و سالالالربلندي در کسالالالب مدارل دينی ،علمی،
فرهنگی و هنري براي پرورش و ر شد شکوفايی ا ستعدادها و تربیت ان سان هايی مؤمن ،شجاع،
خالق و آينده نگر بر خوبی هاي تقويم سالالالال تحصالالالیلی  97-98رقم بزنیم .نیل به اين هدف
مقدس که خوا ست قلب ما و شما ست تنها در يرو همکاري و همدلی شما نیک اندي شان که
صاحبان اصلی اين سرمايه هاي يرانبهايید ،می باشد.
شما اين امانت هاي الهی را از آ سمان به زمین آوريد و ما در تال شیم با م ساعدت شما آنها را از
زمین به آسمان موفقیت باال بريم ( .ان شاء اهلل)
ما بدان همت عالی نتوانیم رسید
هم مگر پاي نهد لطف شما يامی چند
اسالمی – مدير
دبیرستان دور اول حضرت زينب(س)
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چگونگي و كاركرد دبیرستان دور اول حضرت زينب(س)
قابل توجه اولياء گرامي
ر
م دارس هيئ ت امن اي ي بر اسا ا ا ا اار ا ا ا ا ا اار ه ش ا ا ا ا ا زاار پ اش مو خ رخ و ش  83/3/31بااش ش ا ا ا ا اار ه
ر
 120/13188شدا خ تپ خاجد ش ا ا اراوا شپ ب اپید بش انا ا اای ر اپو ا خ برواد ش ا ا ا ا اش مو خ رخ و مور پ ر
هارت اشیرء ا ا ه ش پد،المم بش ذکراست کش بارسترن خ ه اخل حضرت مویب( ) اویگ پش ا ا ه شپ ش .
برخی از وظایف و اختیارات هیات امناء
اپاا - .ب ا ا ار ار ش بش کر ار شیرب
 بر س ااپ خ ب ا ا وب برپرشش خ ب جش س اارالپش شد س ااش رر
اپسرپپ شرما بر پارخهر س پ - .ه کر بر ش ا اش مو خ رخ و ج ت جلب خ جذ بانتر شنر کات ر شر شپ-
اش بایپ خ برشاا شیرب ش پارم شد سش
فوق برنامه عبارت است از
ر
اجرا بید  4شر ه  11رپ ن بن ااکار ش ا ا اهر اش مو خ رخ و ش ا ا  72/10/6شولس ش ا ا ا اس ا ا شپ بش
ر
شدوران شدا اجرمه ا ه شااده اساات ارل ا ادش تدشرت اش مشااپ خ رخ شااپ م برپرشش پسااات بش ورمت ه ویش
ر
ان ام اخ ارء ا دام کر ه خ خج ه حر اار ا برا ا ا ه برکاتات شد سااش بش کر ارپد .اجراي م برپرشش هري سا
ر
ر
ر
بق يت بیيش زل اپش اش مان خ اشر ايا ز ي ان ج ت خ خ بش شقط برالبر شؤثر ش برشااد ايا خاحد اش مشا
ر
ز خه بر س اارزت سا ا شن اااد ش ااده ب س ااا ا ا ه اش مو خ رخ و 6،س اارزت سا ا ا اارمش بر برپرشش هتتگ
ر
اپش اش م یورپده شده كش م برپرشش پرم ا .
نوع ارزشیابی دروس
رديف

ساعات کار هفتگی

مواد درسی

پايانی و فوق برنامه

نوع ارزشیابی

1

قرآن

2

2

کتبی-شفاهی

2

معارف اسالمی

2

2

کتبی

3

زبان عربی

2

هفتم3

کتبی-شفاهی

4

زبان و ادبیات فارسی

4

5

کتبی-شفاهی

5

زبان خارجه

2

2

کتبی-شفاهی

6

علوم تجربی

3

5

کتبی-عملی

7

رياضیات

4

6

کتبی

8

مطالعات اجتماعی

3

هشتم -نهم

کتبی

9

کارو فناوري

2

2

عملی

10

تفکر و سبک زنديی

2

2

عملی-کتبی

11

فرهنگ و هنر

2

2

عملی

12

تربیت بدنی

2

2

عملی

13

آمديی دفاعی

2

2

کتبی-عملی2

جمع ساعت
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مبالغ فوق برنامه و مشارکت که از اولیا دريافت می شود به  2قسمت تقسیم می شود.
بخش  :1حق الزحمه کال سهاي فوق برنامه  :ساعتهاي در سی که دانش آموزان ا ضافه بر بودجه
بندي آموزش و پرورش و طبق قانون مدارس هیئت امنايی در مدر سه ح ضور دارند و در برنامه
هفتگی ينجانده شده است ( .کالس هاي تقويتی و المپیاد جزء فوق برنامه نیستند و هزينه آنها
در صورت تمايل به شرکت در کالسها هزينه آن به طور جدايانه حساب می شود).
بخش  :2انجام کلیه امور مدرسه که به طور خالصه و کلی در ذيل آمده است.
نقاشی کل کالسها و راهروها  -عملیات عمرانی ( حفر چاهک و  - )...داکت کشی و برق کاري کل مدرسه

خريد چند دستگاه پرينتر  -خريد چند کامپیوتر براي اتاق هاي اداري
تعمیر و سرويس دستگاه هاي کپی – پرينتر – همه لپ تاپها – کامپیوترهاي اداري و سايت
خريد هداياي دانش آموزي(بازيشايی13-آبان – نفرات برتر ورشی و علمی و مذهبی و نوبت 1و2
خريد کاغذ براي کل سال تحصیلی
خريد لوازم التحرير ( :مقوا  -ماژيک وايت برد -تخته پاک کن– چسب – خودکار – کلیربوک و )....
ا ستفاده از سی ستم يکپارچه مدبر ( فعالیت کال سی – ارتباط دبیر و دانش آموز – آزمون آنالين-
کارنامه و يزارش و )...
بیمه دانش آموزي
بريزاري آزمون هاي همانگ تستی  -بريزاري آزمون هاي هفتگی به طور هماهنگ
بريزاري جلسالالات اولیا (از جمله دانش افزايی،انجمن اولیا مربیان ،مالقات عمومی) -دانش آموزان -
پذيرايی
تعمیرات و تجهیزات  :د ستگاه هاي کپی – پرينتر  -کامپیوتر – يرماي شی و سرماي شی – دوربین
مداربسته
پرداخت فیش هاي آب ،برق ،ياز
خريد و سايل مورد نیاز مدر سه و ملزومات م صرفی ( از جمله و سايل بهدا شتی  -ورز شی – و سايل
آزمايشگاهی – لوازم التحرير  -وسايل شوينده و بهداشتی – وسايل پرورشی و )..
مناسبت هاي ملی مذهبی  -هداياي کارکنان
تامین نیروي انسانی ساعات فوق برنامه و پرداخت حق الزحمه ها  -مالیات حق الزحمه
حمل و نقل و ارتباطات (هزينه اياب و ذهاب و حمل و نقل – بسته هاي پیامکی – تلفن – اينترنت
نامحدود  -تبلیغاتی)
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تعالی مديريت مدرسه
مدلی برای اجرای سنن ند تحوب بن یادين وموزو و
پرورو در مدرسه
تحوالت بنیادين در نظام تربیت رسالالالمی و عمومی شالالالامل
تغییرات هماهنگ و منظمی است .اين تغییرات منظم تخت
عنوان "چرخش ها از و ضع موجود به سمت و ضع مطلوب
"نام برده می شود .براين ا ساس از محورهاي برنامه مديريت
تعالی به مواردي چون:
توسعه و مشارکت کارکنان در مدرسه:
رهبران می بايسالالالت ضالالالمن ايجاد سالالالازمان ياديیرنده،توانايی کارکنان خود را در سالالالطوح
فردي،يروهی و سازمانی مديريت نموده و زمینه هاي ارتقاي سطح صالحیت هاي علمی و حرفه
اي آنان را فراهم سازد.همچنین با جلب م شارکت آنان در ت صمیم سازي ،ت صمیم يیري ،برنامه
ريزي و اداره امور مدرسه ،بهره يیري از دانش و توان آنان را امکان پذير می کنند.
توسعه ی مشارکت دانش اموزان در مدرسه:
به اين معنی که رهبران با خلق ظرفیت هاي جديد و اجراي برنامه هاي متنوع و موثر آموزشالالی
پرورشی و ورزشی ضمن بستر سازي براي توسعه و تقويت انديشه و تفکر دانش آموزان ،شرايط
بروز ا ستعداد ها و تقويت حس م سئولیت پذيري و اعتماد به نفس ،تلقین اندي شه و عمل و نیز
زمینه اجتماعی شدن و جامعه پذيري آنان را فراهم می نمايد.
توسعه مشارکت اولیا و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه:
به اين معنی که رهبران با ايجاد زمینه هاي الزم و ظرفیت سالالالازي مطلوب تالش می نمايند با
مشارکت ،هماهنگیو هم فکري مربیان ،اولیا و نهادهاي اجتماعی زمینه هاي تربیت و رشد فکري
و اخالقی دانش آموزان و تقويت و ارتقاي دانش تربیتی والدين را نیز فراهم نمايند.
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انجمن اولیا و مربیان
دبیرستان دوره اوب حضرت زينب(س)
م شارکت از نظر لغوي به معناي با هم شريک شدن در انجام کار يا شرکت کردن با هم ا ست و
يکی از فرصالالت هايی که در اختیار مدارس قرار دارد ،امکان بهره يیري از اين مشالالارکت و توان
بالقوه فکري ،علمی ،مهارتی و تخصالالصالالی والدين دانش آموزان ،در جهت بهبود و ارتقاي سالالطح
کیفی برنامه ها و فعالیتهاي مدارس اسالالالت و از آنجا که مدرسالالاله زينب يکی از مدارس هیئت
امنايی اسالالت و نقش مشالالارکت اولیا با مدرسالاله بیش از همیشالاله الزم به نظر می آيد لذا جهت
همفکري و همیاري هر چه تمام تر ،انجمن اولیا و مربیان اين واحد آموزشالالالی در تاريخ ذيل
بريزار می يردد.

ه رپط کش شسااتیضاارود ا پد باا ترپش خ شد سااش وکپ ام ا بارط هر ش ر خ شتاد اساات کش
ر
اشر اش مو خ رخ و مرمپداپ رن رخ بش پ ر شپ سد.
ازض ا اار اپو ا اخ ار خ شربارن بش زی ان پ رویده ج ت شیکر کر ن اوا ا پد ام سا ا ا ت شا ا ا ر
ر
ر
اخ ار شیترم اپتار شپ ش ا ا ا پد .خ ام اپوروااپ کش اوا خاحد اش مش ا ا ااپ هائت اشیروااپ شپ برش ا ا ااد
اپو ا اخ ار خ شربارن پقش ر پگ بر اوا اشر ا پد.
شیت ر حض رش برن شو ز شپ اپتاربرت اپو ا اخ ار خ شربارن هستار.
روز شنبه مورخ  97/7/21ساعت 15:00
خانه معلم منطقه 3

7

ساعات کاری دبیرستان دور اول حضرت زینب (س)
زمانبندي ساعات كالسي روزهاي شنبه و 1شنبه و 3شنبه
ساعت
7:20-7:45
7:45-8:25
8:25 – 9:05
9:05 – 9:25
9:25 – 10:05
10:05 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:40
11:40 – 12:20
12:20 – 12:40
12:40 – 13:20
13:20 – 14:00

تک زنگ
ایگره
اخل
خم
بتريح
سم
رم
بتريح
یور
شنر
پ رم
هتتر
هنتر

زمانبندي ساعات كالسي روزهاي 2شنبه و 4شنبه
ساعت
7:20 – 7:40
7:40 – 8:20
8:20–8:30
8:30 –9:10
9:10-9:50
9:50 – 10:05
10:05– 10:45
10:45 – 11:25
11:25 – 11:40
11:40 – 12:20
12:20 – 13:00

تك زنگ
ایگره
ر
امش ن
بتروح
اخل
خم
بتريح
سم
رم
بتريح
یور
شنر
8

ويین نامه وموزشی مدرسه
نكات قابل توجه:
 نتايج ارزشالالالیابی که در هر دوره به دانش آموز تقديم میشالالالود نمايانگر تالش او درآن دورهاست که معدل حاصل ،جمع نمرات پرسشهاي کتبی و شفاهی کوتاه ،امتحانات مقرر شده از
طرف دبیران و فعالیتهاي ديگر کالسی می باشد.
 به جهت از بین بردن ارزش نمره ( به تنهايی ) که بعضاً نسبت به میزان آن ولو تغییر اندکدر روح یه دانش آموزان تأثیر نامطلوبی به جا می يذارد ،ارزش کیفی و کمی دروس با
فاکتورهاي بسیار خوب ،خوب ،متوسط و ( )...ارزش يذاري می شود.
 ارز شیابی م ستمر در پايان هر هفته (که جمع آن ،نمرات پايان هرماه دانش آموز را ت شکیلمیدهد) انجام خواهد شد.
کلیه فعالیتهاي خواسته شده از طرف دبیر قسمتی از ارزشیابی مستمر را تشکیل می دهد.
درصورت عدم پیگیري و اطالع از وضعیت آموزشی دانش آموز ،مسئولیت مستقیم به عهده
والدين خواهد بود.
 بی انضباطی رفتاري و آموزشی در ساعات درسی موجب کسر نمره ارزشیابی مستمر خواهدبود.
 در صالالورت مشالالاهده وجود نمرات غیر مطلوب و وجود ( )...در کارنامه به دانش آموز اخطارکتبی داده می شالالالود و اين اخطار مراحل زير را طی خواهد کرد و در انتها اين اجازه را به
مدرسه خواهد داد تا هريونه تصمیمی را در رابطه با دانش آموز مورد نظر اجرا کند.
 اخطار توسط دبیر در کالس ارجاء به مشاور و دريافت اخطار دوم ارجاء نهايی به مدير و اخطار سوم چون پرورش ،در ارتباط مسالالالتقیم با آموزش می باشالالالد لذا هريونه تخطی در انجام امورپرورشی ،انعکاس مستقیم آن ،بر روي امور آموزشی دانش آموزان خواهد بود.
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قوانین انضباطی
انتخاب مدر سه ح ضرت زينب (س) تو سط اولیاي يرامی ن شانگر اين ا ست که شرايط ا صلی
تح صیل در اين مدر سه رعايت ا صول اعتقادي و مقررات اجتماعی میهن ا سالمی و ک سب حد
نصاب سطح آموزشی است که با ايجاد محیط ساده و سالم،زمینه رشد و شکوفايی استعدادهاي
دانش اموزآن فراهم می آيد .براي رسالالالیدن به اين منظوروجود هماهنگی هاي الزم بین خانه و
مدر سه توجه به م سايل اخالقی و تربیتی مهم ترين شرط موفقیت ا ست و از آنجا که توفیق
دانش آموزان و مربیان در ابعاد يونايون مشالالالروط به همفکري وهمکاري دقیق وصالالالمیمانه با
يکديگر می باشالالد ،بدين وسالالیله موارد قابل مالحظه از مقررات انظباطی و آموزشالالی را به اطالع
می رساند.
از آنجا که ارتباط هر چه بیشالالتر والدين با مشالالاوران از بروز مشالالکالت پیشالالگیري می نمايد ،لذا
مقتضالالالی اسالالالت والدين محترم با هماهنگی قبلی به تبادل نظر مبادرت ورزند.

( در موارد

ضروري معاون آموزشی يا مشاور مدرسه آماده حل مشکالت شما خواهد بود).
 رعايت ادب و احترام و حسن رفتار نسبت به مدير ،معاونین ،دبیران ،مربیان ،مشاورين وديگر کارکنان و ديگر دانش آموزان 1
 حضور خودرا قبل از دبیر در کالس درس واجب ،و خرول هنگام اتمام درس پس از دبیر حفظ نظم و آرامش در کالس و توجه به درس و عمل به توصیه دبیر ان و بهره يیري ازآنان را در کالس درس
 رعايت حسن رفتار و اخالق با ساير دانش آموزان در کالس و حیاط مدرسه حضالالور منظم و به موقع در برنامه صالالبحگاه (سالالاعت  ،)7:20که رعايت انضالالباط در برنامهصالالبحگاه از فاکتورهاي مهم انضالالباطی در مدرسالاله بوده و جزئی از درس کالس پرورشالالی را
تشکیل می دهد.
 حضور مرتب در مدرسه کالس هاي درس در تمامی مدتی که مدرسه داير می باشد ( .درصورت غیبت ضروي اولیاي محترم تا قبل از ساعت  10صبح مدرسه را مطلع نمايند.
 رعايت بهداشت خود و محیط مدرسه و نهايت تالش در حفظ سالمت جسم و روان10

 خوداري از همراه داشتن اشیاء يرانبها و مبالغ پول زياد خوداري ازهمراه داشتن وسايل غیرمجاز (از قبیل تلفن همراه ،عکس ،CD ،کتابهاينامناسب ،مجالت ،دوربین ،اسپري ،وسايل آرايشی و  )...در مدرسه خوداري نمايم.
 حفظ و نگهداري از اموال و تجهیزات مدرسه (از قبیل میز ،نیمکت ،وسايل ورزشی ،وسايلنمازخانه ،رنگ کالسها).
 خرول به موقع در پايان ساعت مدرسه هماهنگی بامعاونین و دبیر جهت اجازه خرول دانش آموز از مدرسه به هر دلیل رعايت کلیه قوانین انظباظی و نظم سرويس مدرسه تالش جهت ارتقاي معدل و افزايش توان علمی،پژوهشی و کیفیت بخشی آموزشی استقبال شايسته اي از فعالیتهاي فرهنگی (مسابقات قرآن ،نهج البالغه و  )...هنري ،ورزشیو انجام فرايض دينی (خصوصا نماز که از اهمیت و جايگاه ويژه اي در مدرسه برخورداراست ).
رعايت پوششی که برازنده ي نوجوان ايرانی است در محیط مدرسه.الف .پوشش کامل با اونیفورم مخصوص مدرسه.
ب .پوشیدن کفش اسپرت و ساده و خارل از هر يونه مد و مديرايی.
ل .استفاده از مقنعه با رعايت کامل حجاب اسالمی.
د .عدم استفاده از زينت آالت (فقط ساعت مجاز می باشد)
 همکاري با اعضاي شوراي دانش آموزي (ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده جهت بهبودوضعیت مدرسه شرکت فعال در مراسم ها و بريزاري مناسبتهاي مختلف.
با تشکر – دبیرستان هیئت امنايی حضرت زينب(س)  -دوره اول
اي خداي بزرگ ياريم کن تا همواره براين عهد استوار باشم و پیمان شکن نباشم.
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شرح سطوح انتظارات مدرسه
در صورتی مجاز به پوشیدن شلوار ورزشی از منزل است که رنگ آن سرمه اي و ساده
باشد.
رعايت نظم در زمان اجراي مرا سم صبحگاه و ديگر مرا سمی که در حیاط مدر سه و يا در
سالن تشکیل خواهدشد.
در صورت اخرال از کالس توسط معاون اخطار انضباطی خواهد يرفت.
در صورت اخرال از صف اخطار انضباطی خواهد يرفت.
همکاري با دانش آموزان معین و نماينديان کالس
خرول به موقع از کالس و ن ما ندن در راهرو ها و پ له ها و جلوي دفتر دبیران و محو طه
اداري
رعايت کامل بهداشت و نظافت در مدرسه
حفظ اموال مدرسه و عدم خسارات به آنها از قبیل (میز،نیمکت و)...
پرهیز از هريونه خريد و فروش در محیط مدرسه
به همراه داشتن لوازم از قبیل کتاب ،جزوه و دفاتر
انجام تکالیف خواسته شده
حضور به موقع در رأس ساعت مقرر در جلسه امتحان
همراه نداشتن جزوه و کتاب و ...در جلسه امتحان
رعايت تذکراتی که در جلسه امتحان توسط اولیاء مدرسه اعالم میشود
به همراه داشتن کارت تحصیلی
..
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انتظارات مدرسه

وظايف
حضور به موقع در مدرسه

حضور به موقع در مراسم صبحگاه
امور مربوط به
حضور و غیاب

حضور به موقع درسر کالس قبل از دبیر مربوطه
حضور به موقع جهت تشکیل صف به محض شنیدن صداي زنگ
نداشتن غیبت غیر موجه
اطالع مدرسه در موقع غیبت و تأخیر
رعايت تکريم و احترام متقابل نسبت به اولیاء مدرسه
رعايت حقوق ديگر دانش آموزان و ارتباط منطقی با آنها

نحوه برخورد و
رعايت شعائر
اسالمی

پرهیز از به کاربردن کلمات نامناسب
عدم هريونه دريیري و نزاع و شوخی هاي بی مورد
رعايت کلیه شئونات اسالمی
شرکت منظم در مراسم به مناسبتهاي ملی  -مذهبی
دانش آموزان بعد از تعطیل شدن مدرسه به هیچ عنوان نبايد بدون
هماهنگی در مدرسه حضور داشته باشند.
هريونه فعالیت خارل از برنامه بايد با اطالع و هماهنگی معاون پايه
صورت بگیرد.

موارد خاص

حضور به موقع اولیاء دانش آموز در صورت دعوت آنها توسط معاون
رعايت آيین نامه ان ضباطی سرويس براي دانش آموزانی که از سرويس
استفاده می کنند.
پاسخ به موقع اولیاء به پیامها و يا برنامه هاي ارسالی مدرسه

13

شرح فعالیت های مدرسه
فعالیت های وموزشی:
الف –  :)1بريزاري کالسهاي فوق برنامه:
 .کالسهاي تقويتی ( براساس شناسايی دانش آموزانی که داراي ضعف بنیه درسی می باشند)
 .کالسالالهاي کانون ( بر اسالالاس شالالناسالالايی دانش آموزانی که آماديی پذيرش مطالب تکمیلی را
دارند)
 .کالس هاي المپیاد ( براساس توانمندي و نوع موضوعات بريزار می شود)
 .کالسهاي کامپیوتر ( محتواي الکترونیک  تدريس دبیران به وسیله کامپیوتر )
 .کالسهاي ربوکاپ
 .کالسهاي مهارت هاي زنديی
الف –  :)2اسالالتفاده بهینه از محیط کارياه – آزمايشالالگاه – کتابخانه – اتاق جغرافیا – سالالايت
کامپیوتر
الف –  :)3بريزاري آزمون ها:
 .بريزاري کنفرانس هاي علمی
 .بريزاري آزمون هاي مستمر و آزمون هاي تستی
فعالیت در زمینه ارزيابی
ل –  :)1در قالب المپیاد داخلی شامل رياضی – علوم – عربی
ل –  :)2سازماندهی کارياه  -سايت کامپیوتر – اتاق جغرافیا
ل –  :)3بررسی سؤاالت امتحانی
ل –  :)4تعیین موضوع جهت تحقیق و آزمايشگاه
ل –  :)5تهیه کتاب و لوازم آموزشی و تکنولوژي آموزشی
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فعالیت های پرورشی:
ب –  :)1نماز جماعت
ب –  :)2بريزاري هفتگی زيارت عاشورا
ب –  :)3آموزش خانواده
ب –  :)4نشست هاي دانش آموزي
ب –  :)5کالسهاي پرورشی و دوره ي آموزشی فرزانگان و ...
ب –  :)6مدر سه قرآنی ( محفل انس با قرآن -کال سهاي آموزش روخوانی -جامع قرآنی -برنامه
صبحگاهی)
ب  :)7 -شوراي دانش آموزي
ب  :)8 -مراسم و مناسبت هاي ملی و مذهبی
ب  :)9 -صبحگاه (ايجاد روحیه نشاط و طراوات)
ب  :)10-مسابقات فرهنگی و ورزشی
ب  :)11-کتابخانه
ب  :)12-بريزاري نمايشگاه دستاوردهاي علمی و هنري دانش آموزان
ب  :)13-بريزاري اردوهاي تفريحی -ورزشی -مذهبی و بازديد علمی
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جلسات وموزو خانواده

مادر گرامی – پدر محترم
از خداوند می خواهیم تا به ما معلومات همراه با بینش و توکل به رحمت بیکرانش عنايت
فرمايد تا اليق تربیت نونهاالن عزيزمان باشیم.
شما اي پدر و مادر عزيز و فداکار ،تربیت امروز ،شخصیت فردا را می سازد و امروز فردايی
است که ديروز در انتظارش بوديم.پس با هموار کردن زمینه هاي آموزش براي خود ،آينده
بهتري را براي فرزندانمان رقم بزنیم.
لذا با عنايت به اين رويکرد نسبت به تربیت فرزندان ،مدرسه در نظر دارد اقدام به بريزاري
کالسهاي آموزش خانواده (دانش افزايی) بنمايد.
تاريخ

روز

97/8/20

1شنبه

97/9/28

دوشنبه

97/10/29

شنبه

ساعت جلسات متعاقبا اعالم می گردد.
*************************************************
قابل توجه دانش وموزان عزيز
جلسه ي آموزش مهارت هاي ارتباطی اولیا با فرزندان در آبان ماه بريزار خواهد شد.
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تشويقات:
 .1تشويق کالمی در حضور دانش آموزان
 .2تشويق کالمی در مراسم صبحگاهی
 .3تشويق کتبی و شفاهی در حضور کلیه دانش آموزان
 .4اعطاي جايزه و لوح تقدير با امضاء مدير و معاونین
 .5اعطاي جايزه در روزهاي شنبه به دانش آموزان پاسخگو به سؤاالت علمی ،دينی و ورزشی
 .7معرفی دانش آموزان براي شرکت در اردوهاي تربیتی و فرهنگی( .رايگان)
 .8اعطاي جايزه پايان هر ماه به دانش آموزان نمونه و برتر ماه.
 .9استفاده از استخر رايگان.
 .10طرحی براي فردا (به کاريیري دانش آموزان در مسئولیت هاي مختلف)
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ک س ر بربر زل پ
ه رپط کش شپ اپاد شدا

شرک رخ و پارخهر ت جرشعش اپد کش خظاتش ا پد ب اپربروا امرا جرشعش ا بش
ر
رخ و زر ت خ بتکر زل پ خا ا پ روید خ وکپ ام ش ر بروا ویش هر اپتار اپ ر ب رم پار ور ااارت اس اات کش
ر
ر
برزث ز ق بانادن بش شعل شرت اش مشپ اپش اش مان ،اوور خحاش ت بی ا پ خزسات ک شپ مرا اران خ
ر
ر
شکر ار سرتتر ذهیپ اپ ر بر اسر شیطق زل پ شپ ر  .ذا بر ان شد ور رشپ ج ت رساگ وااپ بش اوا پارم
بر ا ور خک س روااپ سط ح برالبر بیت زی ان کرپ ن ور پ خ ....شد سش بر ا کیار.
پرم ک

شرکت کیید رن

مشرن ثات پرم

ور پ

پ ره ور پ ( 18بر ) 20
ر
اپش اش ماپپ کش اوا

اخاتر ش ر

هتتر – هنتر

زل م

خ بر ب جش بش کر پرشش

شرحلش اخل =
ر
اخاسا ابرن

ه ش روش هر

مبرن

اشتیرپرت شارن برم وک
ر
عف اش مشپ ا پد .
ر
خوژه اپش اش ماپپ کش
ر
شعدل برم اخل اپ ر 19/50

ور پ انرمتش

بق وتپ

زربپ
ور پ

روش بی الپ

شرحلش خم =
اخاور استید
اخاتر ش ر

هتتر -هنتر

ا پار

بش برال برشد .
( طاق برواد بار شرب طش خ
ر
ش ا اش مشپ

مشرن اق ک س ر بش

ت شکات

از م ت اهد شد .

**الزم به ذکر است مدرسه جشنوارهای نوجوان خوارزمی و مسابقات پژوهشی وعلمی
برگزار خواهد کرد که زمان ون متعاقباً و در طی ساب تحصیلی اعالم خواهد شد
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ارزيابی تستی
وزمون تستی به صورت ونالين و کتبی

ارزشیابی مستمر
پرسش تدريجی در کالس +وزمون هفتگی  +وزمون
تستی ونالين و کتبی  +کارهای عملی و پژوهشی

نمره امتحانی نوبت= نمره آزمون نوبت +
میانگین نمرات ارزشیابی مستمر :آزمون هفتگی +پرسش کالسی +

آزمون تستی  +کارهاي عملی و پژوهشی (تولید محتواي الکترونیک)

وزمون های تستی ونالين و کتبی:
با توجه به اينکه تأکید ارزشالیابی بر مسالتمر بودن آن اسالت و نمره
دانش آموزان مختص به يک امتحان و يک زمان خاص نمی باشالالالد
لذا نمره پايانی دانش آموز با توجه به پر س شهاي تدريجی در سال
تعیین می يردد ولی در سال تحصیلی چند نوبت آزمون هاي تستی
به جهت آ شنايی دانش آموزان با روش ت ست زنی طراحی شده و براي جلويیري از پا سخ هاي
تصادفی ،نمره منفی نیز ،براي جوابهاي غلط در نظر يرفته شده است .
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نمونه عملی جدوب مربوط به ارزشیابی مستمر
نوع فعالیت

نمونه فعالیت
 .1پرسشهای تدريجی معلم در کالس
 .2انجام به موقع و دقیق و صحیح تكالیف خواسته

فعالیتهای کالسی

شده
 .3وماده بودن همیشه برای پاسخ به دروس هرروز
 .4فعاب بودن در زمان تدريس معلم (سیستم معلم
فعاب _ شاگرد فعاب )

نوع فعالیت

نمونه فعالیت
 .1انجام فعالیتهای خواسته شده توسط دبیر شامل
کنفرانس ،تولید محتوای الكترونیک تشكیل

فعالیتهای
خارج از کالس

گروههای وموزشی...
 .2انجام فعالیتهای درسی اضافه بر کتب درسی ،مثل
کتاب های کمک وموزشی ،تمرينات ،پرسشها
 .3انجام تحقیقات و پژوهشهای وموزشی و پرورشی

نوع فعالیت

نمونه فعالیت
 .1ساخت وسايل وزمايشی و کارگاهی
 .2تهیه ماکت در زمینه دروس خواسته شده

فعالیتهای عملی

 .3انجام کارهای دستی خواسته شده
 .4تحويل به موقع محتوی الكترونیک ،روزنامه
ديواری ...
 .5حضور مستمر و ارائه گزارو از بازديدها و اردوها
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وزمون های هفتگی
رديف

درس

روز

تاريخ

ساعت

1

رياضی

دوشنبه

97/7/23

7:45-8:20

2

علوم

دوشنبه

97/7/30

7:45-8:20

3

معارف اسالمی

چهارشنبه

97/8/2

7:45-8:20

4

ادبیات فارسی

دوشنبه

97/8/7

7:45-8:20

5

مطالعات

دوشنبه

97/8/14

7:45-8:20

6

زبان خارجه

دوشنبه

97/8/21

7:45-8:20

7

عربی

دوشنبه

97/8/28

7:45-8:20

8

رياضی

دوشنبه

97/9/5

7:45-8:20

9

علوم

دوشنبه

97/9/12

7:45-8:20

10

مطالعات

چهارشنبه

97/9/14

7:45-8:20

11

امتحان جامع

دوشنبه

97/9/19

7:45-8:20

12

ادبیات فارسی

دوشنبه

97/9/26

7:45-8:20

13

زبان خارجه

چهارشنبه

96/9/28

7:45-8:20
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برنامه امتحانی نوبت اوب ساب تحصیلی ()97 - 98
ولی گرامی  ،دانش وموز عزيز :
انتظار می رود با فراهم نمودن محیط سالالالم  ،سالالازنده و شالالاداب از
طرف مدرسه و تالش مضاعف از طرف اولیاء دانش آموزان  ،به منظور
کسالالب موفقیت هر چه بیشالالتر فرزندانمان محیطی آرام براي تحصالالیل دانش آموزان و آرامش
خاطري براي اولیاء و رضايتی براي مدرسه فراهم آورده شود.
ايام هفته

تاريخ

امتحان

97/10/1

شنبه

رياضی

97/10/2

1شنبه

قرآن

97/10/3

2شنبه

عربی

97/10/4

3شنبه

امال

97/10/5

4شنبه

مطالعات

97/10/8

شنبه

علوم

97/10/9

1شنبه

انشاء

97/10/10

2شنبه

معارف

97/10/11

3شنبه

زبان

97/10/12

4شنبه

آماديی /تفکر

ساعت بريزاري امتحان

 8صبح

ر
اشتیرن ا بيرت خ ران خ مبرن پ بت اخل بر ه رهیگ بيران ار ام بر يخ  97/9/28بر ا ت اهد شد.
پ رات شسا ا اات ر پ بت 10 ،خم ار ام شا ا اارخ اشتیرن بش متر شد سا ا ااش بی ير ا ه ش شا ا ا خ ربر ب يير
ر
پ برشد ،ذا اپش اش مان بريست اه يت مير ي بش ا مشيرب شست ر بدهید.
پ ره شید ج كر پرشش شرشر:
شيرپگيا ا مشيرب پ رات شست ر بر ار ام پ بت اخل  +پ ره اشتیرپ پ بت اخل
ا مشيرب شست ر زار ت است ام:
ر
ر
پ رات رسا ا ااش هري بد يو ك  +ا ميرب بسا ا اات اپ وا خ کاتاپ  +امش ن هتتگپ +معر يت ك سا ا ا +
ژخهش خشیت ا ا کاترخپاک
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پیش وزمون نوبت دوم
تاريخ

روز

نام درس

98/2/1

1شنبه

قرون

98/2/2

2شنبه

رياضی

98/2/3

3شنبه

امال

98/2/4

4شنبه

مطالعات

98/2/7

شنبه

علوم

98/2/8

1شنبه

انشاء

98/2/9

2شنبه

عربی

98/2/10

3شنبه

معارف

98/2/11

4شنبه

زبان

98/2/14

شنبه

تفكر/ومادگی

ساعت
8صبح

 پیش وزمون نوبت دوم جهت ومادگی وزمون نوبت دوم در نظر گرفته شده است. -کارنامه مربوط در تاريخ  97/2/16ارائه خواهد شد.
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تاريخ ارائه نتايج به دانش اموزان
تاريخ
97/8/20

روز
1شیاش

97/9/28

4شیاش

نوع ارائه كارنامه
كر پرشش كيت
ر
کر پرشش کاتپ اذ

97/10/29

شیاش

ب و پ بت اخل

97/12/7

3شیاش

98/2/16

شیاش

کر پرشش کاتپ ب ا
ر
پتيوش يش امش ن پ بت خم

ر
مشرپ ري م پتريج بش ا ا ت ايیترپت سا ااريت شد سا ااش پي ش ج ش برشا ااد خ بش اپش اش مان ج ت
ؤيت كل ش زا خ پرم كر بري ا ادش ت اهد شد.
قابل توجه
 دانش اموزان حتما در هفته اول مهرماه يک نفر به عنوان نماينده پرورشی به دفتر معاونت(پرورشی) معرفی نمايند. شركت منظم در مراسم به مناسبتهاي ملي – مذهبي و رعايت كليه شوئنات اسالمي جزء ايين نامه مدرسه است.*****************************************************************************************************

برنامه مالقات عمومي
تاريخ

روز

97/9/17

شیاش

ا وا نت

----

موضوع
يدا اخ يرء بر بيران خ اپتقرل پقرط عف خ ت
ر
ر
اپش اش مان ج ت اشر اشتیرپرت پ بت اخل
ر
يدا اخ ير بر بيران خ بر س سطح زل اپش اش مان اشتیرپرت پ بت
ر
ر
ر
اخل خ ا ميرب بست خ اشر اپش اش مان براي يش امش ن پ بت خم

** سرزت جلسرت شتعر ًار از م ش ر .
ربر ب جش اخ يري راش :
ر
ر
ً
 ج ت اس ا ااتتر ه هر ش ب تر ام مر ا اات ر خ س ا اايد شطل بتر بش خپد اش مشا ا ا خ رخ شا ا ا شد س ا ااش خ اپش اش مان طتر ج تر
ش رت بر شديريت شیترم خ باران راش حت ًر ام سش خم ار ( حض ي ير بلتی ) ه رهیگ بش ز ر اخ يد.
ر
 خمهري كر باران بر ب جش بش برپرشش هتتگ ك س ا ا ا كش اتتير اپش اش مان ش برشا ا ااد ،شنا ا اااد شا ا ااده اسا ا اات  .ذات بقر ري ش رت بر بيران رخ ي است ا ً بر ه رهیگ ش .
 شنرخ ام سرزت  8ا  13شد سش حض ا پد.ر
 بی ير جدخل ش رب ري ز ش بديا شی اساات كش اخ ير ا ت ب رير بش يدا كليش بيران شرب طش ان خم حض اب ر سرپید.
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روزهای کار دبیران
نام درس
دينی
قرون
عربی
ادبیات

علوم

نام دبیر

کالس

روزهای کار

خانم موسوي

پايه هفتم

شنبه 3-شنبه4-شنبه

خانم عباس زاده

پايه هشتم

شنبه2-شنبه4-شنبه

خانم اخوان

پايه نهم

شنبه2-شنبه4-شنبه

خانم حسینی

کلیه پايه ها

شنبه تا  3شنبه

خانم قاسمی

پايه هفتم

1شنه 3-شنبه4-شنبه

خانم صادقی

پايه هشتم

شنبه2-شنبه 3-شنبه

خانم کبیري

پايه نهم

شنبه –1شنبه 3-شنبه

خانم ملکی

پايه هفتم

1شنبه2-شنبه4-شنبه

خانم دلفان

پايه هشتم

شنبه 3-شنبه

خانم هیبتی

پايه نهم

شنبه –1شنبه 3-شنبه

خانم اخالقی

7/3-7/2-7/1

1شنبه2-شنبه 3-شنبه

خانم ايمانیان

8/2-8/1-7/4

شنبه-يکشنبه-چهارشنبه

خانم احمد نژاد

9/5-8/4-8/3

1شنبه2-شنبه4-شنبه

خانم جعفري

9/1تا9/4

شنبه1 -شنبه 3-شنبه

خانم تیمورتاش

پايه هفتم

3شنبه

خانم کاريران

پايه  8و 9

1شنبه2-شنبه4-شنبه

خانم پاينده

هفتم

شنبه

خانم نوري

هشتم –پايه نهم

2شنبه 3-شنبه4 -شنبه

علوم

خانم مختاري

پايه 8/2-8/1- 7

1شنبه2-شنبه4-شنبه

اجتماعی

خانم کاظمی

پايه نهم 8/4-8/3-

 1شنبه تا 4شنبه

فناوری

خانم حسین زاده

کلیه پايه ها

شنبه2-شنبه 3-شنبه4-شنبه

خانم اسالمی مقدم

کلیه پايه ها

شنبه تا 4شنبه

خانم منفرد

کلیه پايه ها

شنبه تا 4رشنبه

خانم نجفی

معاون پرورشی

کلیه روزها

خانم ذهبی

مربی

شنبه – 1شنبه – 2شنبه

خانم اعتماد

پايه هاي 7و8

شنبه1-شنبه – 3شنبه

خانم مصطفوي

پايه 9

شنبه1 -شنبه3-شنبه4-شنبه

رياضی

زبان
ورزو

معاونین
مربی
پرورشی
مشاورين
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هوشمندسازی مدارس

سیستم يكپارچه و الكترونیكی مدبر:
هدف از اجراي اين برنامه پی شبرد اهداف آموز شی ،ان ضباطی مدر سه و د ستر سی آ سان اولیا به
مسائل دانش آموزان می باشد.
نحوه اجرای برنامه:
نام سايتwww.zeynabschool.ir :پس از ورود به سايت در ق سمت پنل اولیا (براي ولی)ويا پنل
دانش آموز(براي دانش آموز)با درل نام کاربري و رمز (که به همه دانش آموزان و اولیا به صورت
جدايانه) تا تاريخ 25مهر ارائه می يردد.
سايت از قسمت های مختلفی تشكیل شده است:
 ثبت تکالیف روزانه و آزمونهاي هفتگی و کلی دانش آموزان توسط دبیران مشاهده نمره هاي کالسی و آزمونها و کارنامه ها و نمودارها مشالالاهده برنامه مطالعاتی مشالالاورين و درل چگونگی انجام آن از طرف دانش آموز و ارسالالالنظرات اولیا به مشاور و برعکس
 انضباط و موارد انضباطی امکان ار سال پیام به دبیر و م سئولین مدر سه و درل نظر و تو ضیحات براي پیامهاي ار سالشده از طرف ديگران
 ارسال و دريافت پیامک به اولیا -آزمون آنالين تستی
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هوشمند سازی مدرسه

 -1دنیای اینترنت(سایت مدرسه-کالسها و اتاقهای اداری) -2هوشمند سازی مدرسه(سیستم مدبر)
 -4فعالیتهای پژوهشی

 -3فعالیتهای واحد هوشمند
 -5تولید محتوای الک ترونیک

وابستگی به اينترنت  -انگیزه کمتر براي تعامل با ديگران  -استرس بیشتر وتنهايی

دنیای اينترنت
در زندگی مدرن امروزتصور دنیای بدون اينترنت دشوار است اين جهش در فن ووری اطالعات تاثیرات عمیقی بر رفتار
انسانهای امروزی گذاشته است که نمونه ای از اين تاثیرات عبارتند از:


تاثیر ات خانوادگی:ا ستفاده ازاينترنت نوعی فعالیت وقتگی ا ست پس می تواند تعامل کودک با خانواده راکاهش دهد و
استفاده از صفحات وب که از نظر محتويات متناسب با سن نوجوان نیست سبب کشمش و نگرانی والدين می شود.



تاثیرات اجتماعی:يادگیری از طريق ک سب تجربه و تحريک ح سها اتفاق می افتد و زمانی که نوجوان از رايانه ا ستفاده
می کند اين امر کمتر صورت می گیرد کلیک کردن بر موس و بازی های رايانه ای پیشرفت مناسب مهارتهای اجتماعی
کودک را به تاخیر می اندازد.

چند توصیه به والدين:


وشنايی والدين با انواع نرم افزارها و برنامه های کامپیوتر



وشنا کردن نوجوان با نحوه ی استفاده صحیح از رايانه و خطراتی که هنگامon lineشدن ممكن است ونها را تهديد کند.



محدود کردن زمان استفاده از اينترنت و موبايل



همراهی با نوجوان هنگام حضور انان در گفتگو های اينترنتی

معرفی چند سايت مفید:


سايت کانون پورشی و فكری کودکان نوجوانان www.KANON.PARVARESH.COM



سايت مخصوص کودکان و نوجوانان ايرانWWW.IRANKIDS.COM



سايت شبكه ملی مدارس ايران(رشد)WWW.ROSHD.IR



سايت مدرسه لینترنت تبیانWWW.EDU.TEBYAN.NET



سايت قرون برای بچه هاWWW.QURANCHILDREN.COM
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موفقیت مانند سایه به دنبال پشتکار است.

محتوای الكترونیک

در راسالالال تاي تحقق ف عال یت هاي الکترونیکی و تحقیق و پژوهش ،دانش آموزان می توان ند با
هماهنگی دبیران خود اقدام به تولید محتواي الکترونیکی کنند:
 به صورت فردي يا يروهی انتخاب يک موضوع خوب و جديد مطابق کتاب درسی يا مربوط و مشابه مطالب کتاب هماهنگی با دبیر در مرحله اول و پس از تايید دبیر ارجاع به مسئول فناوري به صورت پاورپینت – استروالين_مووي میکر – فیلم کوتاه و ...الزم به ذکر است انجام اين کار براي دانش آموزان به عنوان يک فعالیت عملی ضروري می باشد
و بديهی است قسمتی از نمره مستمر دانش آموزان را تشکیل می دهد.

دانش وموز محوری:
در راسالالتاي ارل نهادن به شالالخصالالیت و مقام دانش آموز و افزايش اعتماد به نفس و اسالالتقالل
دانش آموزان اداره مدر سه در کلیه ق سمت ها ( مديريت – معاونت – دبیر و  ) ....تو سط دانش
آموزان انجام می شود .اين برنامه با هماهنگی الزم طی سال تقريبا  8بار انجام خواهد شد.

28

نكات وموزشی:
چند پیشنهاد به والدين جهت پیشرفت تحصیلی فرزندان:
 -1اختصاص دادن بخش از اوقات فراغت والدين براي کمک به پیشرفت تحصیلی فرزندان
و مشورت با آنان
 -2استقاده از مشاورين تحصیلی تربیتی و افراد متخصص در تعلیم و تربیت
 -3عدم بد يويی از مدرسه و دبیران در نزد فرزندان
 -4آشنايی با معلمین فرزندان
 -5ايجاد روحیه نظم و انضیاط در فرزندان
 -6کنترل روزانه امور آموزشی فرزندان
 -7نضارت دقیق بر انجام تکالیف ،بسته هاي آموزشی در منزل(کتابهاي کمک آموزشی)
 -8تناسب توقعات والدين با سطح توانايیهاي عزيزان
 -9کمک کنید تا فرزندانتان ،خود را افرادي شايسته و اليق بدانند.
 -10به خاطر داشته باشید که کودکان و نوجوانان امروز بیش از يذشته به
روابط محبت ومیز
حمايت رفیقانه
درايت حكیمانه
منطق و صالبت
شخصیت بردباری
صبوری والدين
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اصول مطالعه و فراگیري بهتر
-1هدف
-2انگیزه-عالقه

-10امادگی تدریج برای امتحان
-11نگرش مثبت

 -3ارتباط با خدا

 -12داشتن مسیر مطالعاتی

 -4تصمیم و اراده
-5اعتماد به نفس

–13استفاده از فنون یادگیری

-6ارامش

-14نظم

-7سالمت و تندرستی

-15برنامه ریزی
-9دقت

 -8تقویت حافظه

اصول مطالعه
قبل از مطالعه

هنگام مطالعه

شطر عش معرالپش
اشتا هدف خ برپرشش
جدوت شطر عش
بعااا شدت مشرن شطر عش
ر
حتظ ا اشش
شناد پ ن شقدا شطر عش
برک امکر شیتپ
اشتا شکرن شطر عش
ب رک ح ا
ب ذوش شیرسب
استراحت
ر
ور اشت بر ا خ ت ش کر ن اش تتش

بعد از مطالعه
ر
سرمشرپدهپ اش تتش
ر
بکرا اش تتش هر
شرخ ر
اش تتش هر
س ال کر ن
شارحثش

وگر بدنباب موفقیت نروی  ،موفقیت به دنباب شما نخواهد ومد
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دعای صبحگاه
دعا ،دست آويزي است براي آرامش و تکامل روحی و معنوي انسان و به
پرواز درآ مدن در عالم معنو يت و ک مال .پس ما قرار داريم که هر روز
صبح با اين انرژي مثبت روزمان را شروع کنیم.
دختر خوبم اين دعا را حفظ کن و صبح هر روز در انتهای برنامه صبحگاه همه با هم
ون را زمزمه خواهیم کرد.
ح ال َمقْبوُلینْ
اَللّهُمَ اِجعَل صَباحَنا صَبا َ
ح الصّالِحینْ
اَللّهُمَ اِجعَل صَباحَنا صَبا َ
ح الْمَرْدوُدينْ
ل صَباحَنا صَبا َ
وَال تَجْعَ ْ
ح الطّالِحینْ
ل صَباحَنا صَبا َ
وَ ال تَجْعَ ْ
ح الْخَیْ ِر وَ اَلسَّعاد ْه
اَللّهُمَ اِجعَل صَباحَنا صَبا َ
ح الْاَبْرا ْر
اَللّهُمَ اِجعَل صَباحَنا صَبا َ
ح الشَّرِ و الشَّقاوَ ْه
ل صَباحَنا صَبا َ
وَ ال تَجْعَ ْ
ح الْاَشرا ْر
ل صَباحَنا صَبا َ
وَال تَجْعَ ْ
ن
بِرَحْمَتِکَ يا اَرْ َحمَ اَلراحِمی ْ
* به همراه اين دعا ،دعای فرج نیز در برنامه صبحگاه قرائت می گردد.
****************************************************
نماز جماعت
لحظه ی نماز ،با شكوه ترين لحظه ی ارتباط ان سان سراپا نیاز به وجود مطلق بی نیاز
ا ست .در حقیقت ون لحظه ی نورانی ،فر صتی ا ست طاليی که خداوند مهربان ،بر ما
منّت نهاده و از سر لطف و محبّتی که به بندگانش دارد ،ون را در اختیار ما قرار داده ،تا
در ون فرصننت زيبا ،بتوانیم ،قلب و جان خود را از عالم طبیعت و خاک ،جدا نموده و
روحمان را به عالم باال پرواز داده و در سايه ی اين پرواز ملكوتی ،به جان خود صفا و
جالء بخشیم.
نماز جماعت ،عامل نظم و ان ضباط و صف بندي و وقت شنا سی ا ست .روحیه فرديرايی و انزوا و
يوشهيیري را از بین میبرد و نوعی مبارزه با غرور و خودخواهی را در بر دارد.
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