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اهنامه گفتگویی با خانم صفورا امیری مدیر محترم مجتمع  توحید دختران دبی و سردبیر گ

.ارنددمستقیمارتباطآنبانتیجهدرواستآنهاخودعهدهبهاصلیمسولیتزیراآموزان،دانش

ارشدوکارشناسیشیمیکارشناسیمدرک،دارای1356فروردینمتولدهستمامیریصفورا

MBA.

هستید؟اهدافیچهدنبالبهنشریهایندر،مدرسهگاهنامهسردبیرعنوانبهشما•

سو،یکاززیرااستداشتهچشمگیریاهمیتاخیرهایسالدرویژهبهعلمیمجالتانتشار

بهارعلمیمنابعبهدسترسیامکانکههستندکارآمدوروزبهمنابعینیازمندنوهایفناوری

ارتباطیرازهستند،مفیدمنابعاینازیکیتخصصیعلمیمجالتشکبدونکهسازدفراهمآسانی

میراهمفرارشتهآنعلمیارتقایموجباتوساختهمیسرراحرفهیارشتهیکبهعالقمندانبین

رصتفگذشته،سالچنددراجتماعیهایشبکهروزافزونتوسعهوگسترشدیگرسویازوکند

درخودآموزاندانشکهعلمیمجالتواستکردهخارجآموزاندانشدسترسازرامطالعاتیهای

نقشانایشمطالعاتیزمانافزایشدرقدرتمندابزاریعنوانبهتواندمیاندداشتهنقشآنباروری

.باشندداشتهمهمی

اند؟ارتباطدرنشریهاینبامیزانچهبهو؟هستندکسانیچهشمامخاطبین•

است؟چگونهخودهدفگروهازمجلههایفعالیتازشمابازخورد•

.بفرماییدمعرفیراخودتانلطفا•

شاهدبعد،هایشمارهدرامیدوارموبودتوجهقابلمجله،ازآموزاندانشاستقبالخدالطفبه

.باشیمپیشرفتبرایبیشتریتالش

باطارتشمابامجلهدرهایتانفعالیتحیطهدربخواهنداولیایادبیران،آموزاندانشاگر•

دارید؟پیشنهادیچهشماباشندداشته
انشدزندگیکیفیتکهراآنچهتماموکنندروزبهراخوداطالعاتعزیزان،کهکنممیپیشنهاد

لتبدیترخوبوخوبشهروندبهراآنهاوبخشدمیبهبودرامحترمشانهایخانوادهوعزیزآموزان

.کندمی

.نیدکبیانرادوراناینازایخاطرهلطفاکردیدتدریسشیمیمختلفهایپایهدرسالچندشما•

ونچهاییمسئولیتآنکناردروامداشتهمختلفهایپایهومدارسدرشیمیتدریسسال20

.امداشته...واجراییهایمسئولیتآزمایشگاه،وعلومشیمی،دروسسرگروه

راآموزاندانشتوانستهکندمیاحساسکهزمانیستمعلمهربرایزندگیشیرینلحظاتازیکی

،شیرینلحظاتاینازنیزمن.ببخشداوبهراآموختنلذتوکندیادگیریبرایاشتیاقازسرشار

.دارمبسیار
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2020اکسپو
هایده رضایی

نمایشگاهی جهانی است که قرار است در 2020نمایشگاه اکسپو 

به میزبانی دبی و در کشور امارات متحده عربی 2020اکتبر 20

.  برگزار شود

میزبانیبه2020اکتبر20دراستقرارکهاستجهانینمایشگاهی2020اکسپونمایشگاه

ودآوریسجهانیمعتبرنمایشگاهاینمیزبانی.شودبرگزارعربیمتحدهاماراتکشوردرودبی

هایتندراما.بودندعنواناینکسبپیدرمعتددیکشورهایوداردمیزبانکشوربرایزیادی

هایزیرساختترینبزرگازیکیساختحالدردبیوشدنمایشگاهاینمیزباندبی

استجهاندرنمایشگاهی

والمللینبینمایشگاهیشودمینامیدهاکسپواختصاربهکهجهانیاکسپوجهانی،نمایشگاه

المللیبیندفتراعضای2013نوامبردرباریکسالهرچندکهاستمشهورومعتبربسیار

زبانیمیبرایکهرقباییبینازوشدندجمعهمگردپاریسدرهستندنفر16۷کههانمایشگاه

.کردندانتخابگیریرایبارادبیبودندشدهنامزد

بورگرینگاکاتوترکیهدرازمیربرزیل،درپلئولوسائوشهردبی،رقبایکهبدانیداستجالب

خواهدادامهماه6مدتبهوشودمیبرگزارباریکسال5هرجهانینمایشگاه.بودندروسیه

اسرسرتازبشریاختراعاتوهاخالقیت،دستاوردهاجدیدتریننمایشگاهاینطولدروداشت

نمایشگاهاولیندبی2020اکسپوکهبدانیداستجالب.آیندمیدرنمایشبهشهریکدردنیا

MEASمنطقهدرکهاستجهانی A(،آسیاجنوبوآفریقاخاورمیانه)اینوشودمیبرگزار

هایالقیتخواستعدادهاشناساییونمایشبرایالعادهفوقونظیربیفرصتیبهرانمایشگاه

.دشومیبرگزارمختلفمللدستاوردهایارائهونمایشبرای.کندمیتبدیلمنطقهاین

.شدبرگزارپاریسدر1۸۴۴سالدرباراولینجهانینمایشگاه

1
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چرا آسمان آبی است ؟
ا رنگ آسمان در حقیقت بی رنگ است ولی ما آن ر

ی به دلیل مولکول های نوری که درون جو منتشررم

طقری البتره دلیرل علمری و من. شوند آبی می بینیم

ار نور پشت این واقعه است که معروف به پدیده انتش

گ است، رنگ آبی با طول مروج کوتراه بیشرتر از رنر

ا قرمز در آسمان منتشر می شود، بنرابراین چشرم مر

ان را نور آبی را بیشتر و بهتر تشرخی  داده و آسرم

ش نور رنگ آبی آسمان ناشی از برهم کن.آبی میبیند

با مولکول های گازی که در جو زمین وجرود دارنرد 

فتره به این فرایند، پراکندگی نرور گ. ایجاد می شود

آبی رایج ترین تئوری مورد قبول که رنگ. می شود

آسمان را توضیح می دهرد، پراکنردگی نرور توسر 

. اتمسررررررررررررررررررررفر اسررررررررررررررررررررت

ا صبح و یرگاهی وقت ها دیده اید که در اوایل

آسمان قرمز است، هر چرههنگام غروب رنگ

ی نور مرخورشید در آسمان پایین تر می رود،

مرین بایست از هوای بیشتری عبورکند و به ه

دلیل نورها طول موج بلندتری را سراطع مری

ر کنند و سبب می شوند که موج نرور قرمرز پر

دلیرل رنگ تربه نظر بیاید؛ چرا که نور آبی بره

طول موج کمتری که دارد در فاصله دورترری

هرا قرار دارد و قبل از این که چشم ما بتواند آن

.ببیند در هوا پراکنده می شود

چرا آسمان گاهی قرمز می شود؟

سبا حسینی

بینگ بنگ
گالره حمیدی–سارا محبی –فریناز زنجانی 

حالرت کیهان شناسان با اصطالح بیگ بنگ به شرح و تفسیر این ایده مری پردازنرد کره جهران از یرک

ن جای داشرت نخستین بی نهایت گرم تشکیل شده وتمام کائنات در یک هسته اتم یاحتی کوچکتر از آ

ی از زمان آغاز می شود یعنی با یک بیگ بنگ که حاصل گرانش شردید ناشرو در یک لحظه این فضا و

.بوده، شروع شدفشردگی

برا بیرگ طبیعت جملگریوقوانینبطور کلی امروزه چنین پذیرفته می شود که فضا، زمان، ماده، انرژی 

شراهد و دلیرل وجرود بیرگ بنرگ، قرانون مشراهده شرده هابرل . بنگ پا به عرصه وجرود گذاشرته انرد

کهکشران و 2۴از طریق مشاهدات خود و بررسی روی انتقال به سرخ 1۹2۹در سال ادوین هابل.است

حال دور شردن مقایسه آنها با یکدیگر به این نتیجه رسید که کهکشان های دورتر با سرعت بیشتری در

.هستند، همانطوری که معادالت اینشتین پیش بینی کرده بودند

ن ما
جها



2019نوبل 
Nobel prize winners

دراتیتحقیقبرایفیزیولوژیوپزشکینوبلجایزه

هبدسترسیقابلیتچگونهسلول ها»اینکهمورد

تطبیقآنباراخودومی کنندحسرااکسیژن

ترپیکِی لین،ویلیامبهمشترکطوربه«می دهند

استادکی لینویلیام.شداهداسمنزاگِرگورتلکیف

یترپ.استآمریکاهاروارددانشگاهپزشکیدانشکده

سمنزاگگِروانگلستانآکسفورددانشگاهدررتلکیف

یتفعالمشغولآمریکاهاپکینزجانزدانشگاهدرهم

.هستند

تولید »به خاطر201۹جایزه نوبل شیمی 

طورمشترک بین سهبه«باتری های لیتیوم یون

جان بی گودایناف .دانشمند تقسیم شد

یرا دانشمند آلمانی دانشگاه تگزاس آمریکا، آک

پن و یوشینو شیمی دان ژاپنی دانشگاه میجو ژا

اه دانشمند انگلیسی دانشگاستنلی ویتینگام

.ندایالتی نیویورک برندگان این جایزه هست 3

برای 201۹نیمی از جایزه نوبل فیزیک سال 

به اکتشافات نظری در کیهان شناسی فیزیکی

میشل مایور و دیدیه کیلوُ  .جیمز پیبلز اهدا شد

کشف یک سیاره فراخورشیدی در»هم به خاطر 

د حال گردش در مدار یک ستاره شبیه به خورشی

نیمی دیگر از این جایزه را بین خود تقسیم«

اه جیمز پیبلز دانشمند کانادایی دانشگ .کردند

ه کیلو میشل مایور و دیدی. پرینستون آمریکا است

.در دانشگاه ژنو سوئیس در حال پژوهش هستند

آثاری»برای201۹سالادبیاتنوبلجایزه

ه توانستزبان شناسانهنبوغباکهتاثیرگذار

جایزهالبته.شداهدااتریشی،نویسنده،هانتکهپیتر

کسیبهگذشتهسالکه201۸سالادبیاتنوبل

قدقیوخاصتوکارشوکاولگابهبود،نشدهاهدا

پیتر،هب«بکشندنمایشبهراانسانیتجربهبودن

کناردرکهرواییتخیلی»برایلهستانی،نویسنده

رامرزهاگذاشتنسرپشتهمه جانبهشوری

هداا«می کشدتصویربهزندگیازشکلیهمچون

.شد
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۴

یرک . ر دانشگاه ایلینوی، زندگی نامه شما تدریس می شود، در قالب یک درس با عنروان خودتراند

د و از قصر در کالیفرنیا دارید به مساحت هفده هکتار که از یک طررف بره اقیرانوس خرتم می شرو

اخی در همچنین ویالیی دارید در نیوجرسری، آپارتمرانی در شریکاگو، کر. طرف دیگر به کوهستان

…فلوریدا، خانه ای در جورجیا، یک پیست اسکی در کلورادو، پالژهایی در هاوایی و

د دالر، بره تصور کنید که شما با درآمد ساالنه حدود سیصد میلیون دالر و دارایی حدود سه میلیار

.عنوان ثروتمندترین زن خود ساخته جهان شهرت دارید

امن یک مادر تصور کنید که به عنوان نوزادی ناخواسته ، در روستایی بسیار فقیرنشین و در د

ر را دور بدبخت که کلفت خانه های مردم است، دیده به جهان بگشایید، بدون آن که وجود پد

ان تصور کنید که در بچگی مادرتان آن قدر فقیرر اسرت کره حتری ترو.و برتان احساس کنید

ری کره  تان ندارد و مجبورید گونی سریب زمینری بپوشرید، طرویخرید یک لباس ساده را برا

.بچه های همسایه دائم شما را مسخره کنند و به شما بخندند

د و تصور کنید که در سن کودکی، مادربزرگ تان مجبورتان کند کارهای سرخت انجرام دهیر

ه باشرید همیشه به خاطر ساده ترین اشتباهات شما را کتک بزند و شما هم هیچ پناهی نداشت

تصور کنید که خرواهر و بررادری داریرد کره سرگذشرتی کمرابیش .که در دامنش گریه کنید

.ایدزمشابه شما دارند، خواهرتان از اعتیاد زیاد به کوکایین بمیرد، و برادرتان از ابتال به

زینه های تصور کنید که مادرتان آن قدر فقیر است که نمی تواند شما را بزرگ کند و از پس ه

تصرور کنیرد .اندک شما برآید و مجبور شود شما را به یک مرد غریبه بسپارد تا بزرگ تان کند

آن هرم در آفریقایی،–که در میان این همه بدبختی، سیاه پوست هم هستید، یک آمریکایی 

.حدود چهل پنجاه سال پیش که اوج نژادپرستی و نفرت از سیاه پوستان است

وتلویزیون،مجریپرطرفدارترینجهان،خیریهبزرگ ترینصاحبعنوانبهراشماهمه

وروتمندانثهنرپیشگان،سیاست مداران،.می شناسندتلویزیونوسینمامتعددجوایزبرنده

.کنندمصاحبهشمابادارنددوستفق معروفوبزرگآدم هایهمه

ر االن چه کرار می کنیرد؟ چره بر.  تصور کنید که حدود چهار دهه از آن روزگار گذشته باشد

محبرروب ترین، پولرردارترین، ! سرررتان آمررده اسررت؟ االن قدرتمنرردترین زن جهرران هسررتید

!بانفوذترین، و تنها میلیاردر سیاه پوست

«تصور کنید»داستان کوتاه 

© Copyright, Omidvatadbeer.blogfa.com

پرا آنچه خواندید خالصه ای بود از سرگذشت مجری بزرگ تلویزیون، ا

وینفری
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دانستنی ها  

نزدیکدرهامورچهجهاننقاطازبرخیدر

وقاآفریدر!میشونداستفادهجراحعنوانبهزخم

بهبزرگهایمورچهارتشازامریکا،جنوب

ابزخم.میشوداستفادهجراحیهایبخیهعنوان

پایینفکبارازخملبهمورچهوکشیده،هم

به.میکندقفلزخممحلدرراآنوراخود

مورچهسرازبدنآن،ازپسپارسنازگزارش

بهزخمبهوماندمیباقیسر.میشودجدا

زخمکهزمانیتااستمتصلنخیکعنوان

.است

دشروننمیپیدافردیدوهیچکههمانطور

دوهیچباشند،داشتهیکسانانگشتاثرکه

ینعرکهشوندنمیپیداجهاندرعنکبوتی

!ببافندعنکبوتیتارشبکههم

نروعی زیبا ترین چشمان در میان جانوران از آن

قورباغه سمی میباشرد، ایرن قورباغره برر خرالف

یرا ظاهر زیبایش یکی از سمی تررین جرانوران دن

مررد برالر را 10طروری کره میتوانرد میباشد به

.دقیقه بکشد3عرض 

زینب سادات هاشمی 

برابر طول خودش کش مر  ۴تار عنکبوت 

قطرر ترار اگرر.شرودآید بردون آنکره پراره 

عنکبوت اندازه یرک مرداد باشرد وزن یرک 

!هواپیمای بوئینگ را می تواند نگه دارد

تحمرلرافیرل2وزنمیتوانردانسانویم

کیکههستنداینازحاکیهاپژوهش.کند

وزنگرم۸5حدودتواندمیانسانمویتار

نظرربرهزیرادمقرداراینشاید. داردنگهرا

راگکهکندمیمطرحراسوالاینامانرسد

تحمرلراوزنگررم۸5تواندمیموتاریک

نگرهدرسرررویموهایهمهتواناییکند،

اوربپژوهشگران. استچقدراجسامداشتن

نریوزبتوانندسرموهایکلشایدکهدارند

.کندتحملراتن12حدود

5

!کندتبدیلطالبهراآبتواندمیزلزله

ناگهانگسلهایشکافلرزهزمینهنگام

بلورکهشدهتبخیرناگهانبهآبوشدهباز

!گیردمیشکلطالهایتکهوسیلیسهای
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حنان قادری

اشعار

6

مرری ترسررم از روزی کرره برگررردم نباشرری     باشرری ولرری آنرری کرره مرری خررواهم نباشرری

ایررن را برره تررو گفررتم و بررا ایررن اشررک هایررت     رفررتم کرره روزی بررازگردم برره دیررارت

رفتم،رسررریدم،ماندی چشرررم انتظرررارم            برگشررررم و دیگرررر نبرررودی ترررو کنررررارم

نرره او کرره قررول مانرردن و بررودن همرری داد       نرره او کرره پاسررخ بررر سررالمم هررم نمرری داد

تنهرررا کسرررم مرررادر تنهرررا در اتررراقش                منتظرررر بازگشرررت سرررربازش کنرررارش

هاظلمتبهتاریکیبهیلداشببلندایبهقسم

هاادمدنیایپسماندهجاکهخورشیدیبه

وحشتازپرحسرتازپردنیاشدهدنیایچه

تلخهایروزمیانسردهایدیدارازپر

مبهمهمهتاریک،همهماتم،شدهدنیاهمه

هاتوهمتیرشدههاامیدیناامید

تیرهزندگیخیالخاموشکودکیخیال

بنشستمخیرهکنجیبهرادنیاایامهمهاینتمام

هاتفکراینتمامانجامسر

دنیارنگیبیچنینسزاوارماییمچرانفهمیدم

یسبا حسینی و کیمیا مهدی خان

سبا حسینی

اشزدهیخیگوشهواتاقوماهآسمان
هاراایندهدختم،قلمودفتروشعر
سردخلوتوانزوادرمنشعردهدجان

راسرماجنوناینکندباورکیست
استآهنگقتلگاهسکوتاین
استهمراهسکوتبااتاقاین

معناراوهاواژهبادمیبرد
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English

MESSAGE FROM THE ENGLISH DEPARTMENT : 

Patience, will power, determination, courage and confidence 

are the sterling qualities of the mind which are indispensable 

in the struggle of life. It has been proved that sooner or later 

the man, who wins, is the man who thinks he can. So have a 

positive attitude because by being an optimist, you can turn 

scars into stars.

Remember that “Destiny is not a matter of chance; it is a matter 

of choice. It is not a thing to be waited for; it’s a thing to be 

achieved.”

Our 3 star students have contributed their ‘Creative Writing’ 

for the School magazine.

From: Shehnaz Vakil

Senior English Teacher

My Dream House

If I had money I’d buy myself a private island to live on. The sand 

along the coast would be warm and soft. And I’d sunbathe on it 

any chance I’d get. You would need to go through my garden 

maze to find my three storey house. It would be surrounded by a 

pool and look very modern. With large windows that allow 

natural light to shine through. The kitchen, dining room and 

living room would be on the first floor, and on the second floor 

there would be a gym room, karaoke room, music room and 

library. My bedroom would take up the whole top floor, with my 

bed and work desk facing the island’s best view.  I want my 

dream house to be shaped like a sphere and made of glass, and 

have a lovely little garden where lots of adorable magical 

creatures from fantastic beasts would live. As for the inside of 

the house it must be absolutely tidy and neat. Also I would like 

to have various colorful flowers surrounding my house. And 

without a dreamy husband these things would not have any 

meaning. 

Written by: Fatemeh Zarei

Grade : 9

7
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Story Writing

It was a dark and stormy night. Hanna was speeding. She had to meet 

Jamie and she was terribly late. Suddenly she saw a shadow in front of 

her. She quickly put her foot on the brake but the car hit the man. Hanna 

got out of the car quickly but the man was dead so she got in the car and 

escaped.

2 hours later the police rang her door bell. She opened the door. One of 

the policeman said, "Are you Hanna Randol”?Hanna said , “Yes”. He said, 

“Is this your car”? She said, "Yes”. The police suddenly handcuffed her 

and took her to the police station. suddenly when she went to the police 

station she saw Jamie. Shocked she asked him, “What are you doing 

here”? Jamie replied, “what are you doing here”? Then the police officer 

said, “She killed your brother”. Jamie was stunned. The officer 

continued, “Do you know him”? Hanna said,” Yes”. 

The officer asked Jamie, “will you forgive her”? Jamie said, “No”. 

Hanna was very upset and regretted all the good she had done to 

Jamie.

The day of Hanna's execution Jamie was also present. Suddenly 

Jamie shouted, “Wait I forgive her”. Hanna fell down. They took 

her to the hospital. The doctor said that she was likely to die. 

Jamie fell down too. After one month Hanna died and Jamie was 

paralyzed. Jamie decided to think about his religion so he road 

other religions. He decided to become a Muslim. After 3 months 

Jamie got healthy and Hanna came in his dream and said, “I 

forgive you”.

Written by: Fatemeh Amini

Grade : 9
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What education means to me 

Education is the most powerful weapon to change the world.

Education is any act or experience that has a formative effect on 

the mind, character or physical ability of an individual.

Many people are there who see education as a medium of getting 

a good job ,living a royal life, earning money and much more. But 

education doesn't really mean this.

Real meaning of education comes when your way of thinking gets 

changed and you start thinking for the betterment of your society 

,country instead of mugging up the answers of your books and 

notebooks. 

Treating all people equally with equal trust, love, regard and 

respect.

There is a golden Chinese saying:

If you want to plan for a year, plant crops

if you want to plan for 10 years, plant trees

if you want to plan for generations, plant the seeds of education.

Education teaches people right behavior , good manner and builds 

their character.

It gives them insight to live better and teaches them to learn from 

their mistakes.

It increases peoples self confidence to create a clear picture of 

things around.

So:

A person who opens a school door closes the prison door.

Written by: Zainab Azarbahram, Kimia Mahdikhani

Grade : 12
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پژوهش های موفق دانش آموزان

. ده اسرتدر سالهای اخیر، تحقیقات بسیاری برای تهیه منابع انرژی نو جایگزین برای انررژی فسریلی شر

که برا اسرتفاده یکی از سوختهای مناسب و تجدید پذیر که دارای پتانسیل باالیی میباشد، بیو دیزل است

بسریار خواص این سروخت. .داز روش تبادل استری بین روغن و یک نوع الکل مانند متانول تولید می شو

واهرد برود از شبیه به سوخت دیزل میباشد و بنابراین جایگزینی امیدوار کننده برای سوختهای دیزلری خ

ین و تجدید زیست تخریب پذیری، غیر سمی بودن، سطح انتشارات آالینده پای: جمله مزیت های بیودیزل

فر ندارد و به از طرف دیگر،اینسوخت تاثیری در افزایش میزان دی اکسید کربن اتمس. پذیری آن میباشد 

یرک نروع با توجه به این که بیودیزل. این ترتیب شدت اثر گازهای گلخانه ای را به حداقل کاهش میدهد

صد انرژی زیست محیطی پاک است یک گروه از دانش آموزان سال دوازدهم در آزمایشگاه موفق شدند در

.باالیی از بایودیزل را به روش استری تولید کنند

10

درددلیاسرماخوردگیهنگاممااکثر

یمکنمیاستفادهگیاهیهایدمنوشاز

چرا؟دانیدمیآیا

هایزمانازگیاهیداروهایازاستفاده

میاستفادهمختلفامراضبرایقدیم

.شد

یرتکثوکشتباآموزاندانشازیکی

یرتاثشدموفقآزمایشگاهدرباکتری

ارهاباکتریرشدرویبرآویشنوسیر

وسیرعصارهوجود.برسانداثباتبه

باعثهاباکتریکناردرآویشن

شدهاباکتریرشدازجلوگیری

.استباکتیاییضداثرآنعلت

ی نو صرفه جویی یعنی پیدا کردن روشها

. دودآورانه برای استفاده بهتر از منابع مح

گروهی از دانش آموزان کالس نهم موفق

را DEWAشرردند نظررر داوران شرررکت 

.نسرب بره ایرده خودشران جلرب کننرد

DEWA  از طریررررررق جررررررایزه

Conservation، همرره مسسسررات

آموزشرری را هرردف قرررار داده اسررت ایررن 

ر جایزه با باال بردن سطح آگاهی افرراد د

مورد راه های افزایش کارآیی در مصررف 

انرژی و کاهش ضایعات ، و صرفه جرویی

در مصرف بررق و آب ، بره چرالش هرای 

زیست محیطری پریش روی کرره زمرین 

.کمک می کند

November 2019 /  1398آبان  / شماره سوم



11

میرزاخانیمریم 

ار جایزه بزرگ ریاضیات به افتخ
.شدنام گذاریمیرزاخانیمریم 

 Breakthrough Prize« جایزه پیشرفت شگرف»بنیاد 

اعالمم 1۳98آبان 2019/1۳نوامبر 4روز دوشنبه 

درنظالربرای زنان ریاضیدان جالوان جایزه ایکرد 

ی نامگالذارمیرزاخالانیگرفته و آن را به نام مریم 

.کرده است

ی از توسط شالمار« جایزه پیشرفت شگرف»بنیاد 

چهره های سرشناس دنیا ی علم و فنالاوری نظیالر 

سرگئی برین موسس گوگالل و مالارز زاکربالرگ

موسس فیسبوز تاسیس شده اسالت و از سالال 

در سه رشته ریاضیات، فیزیالک بنیالادی و201۳

م علوم زیستی جوایزی را به سرآمدان دنیای علال

.اهدا می کند
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فعالیت های صورت گرفته در مدرسه
School  Activities

هفته ریاضی

Math Decade

STEAM Challenge    همکاری گروهی دانش آموزان

Students Group Activity
رنگ آمیزی دیوار

Wall Painting

روز جهانی کودک

12

روز جهانی کودک
International 

Children’s Day

روز جهانی معلم
Teachers Day

روز پست
Post DAY

بزرگداشت حافظ
Commemorate Hafez
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شعار عام التسامح فی اإلمارات.. شجرة الغاف
ومصدر الحیاة

(وام)المنامة 

تمثرل تعد شجرة الغاف من األشجار الوطنیة األصیلة فی اإلمارات ورمز الصرمود والتعرایش فری الصرحرا ، و

اید بن سرلطان وقد أوالها المغفور له الشیخ ز.. قیمة ثقافیة کبیرة فی الدولة القترانها بهویة اإلمارات وتراثها

أنحرا  قطعهرا فری جمیرعبمنرع« طیب اهلل ثراه»اهتماما بالغا وأصدر توجیهاته « طیب اهلل ثراه»آل نهیان 

.الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربالد

نهرا الکثیرر فری وتعتبر شجرة الغاف نوعا من النباتات یتبع الفصیلة البقولیة مرن رتبرة الفولیرات ویوجرد م

.اإلمررررررررررررررررررررارات خاصررررررررررررررررررررة  مررررررررررررررررررررارة دبرررررررررررررررررررری

أصرغر فری منطقرة لهبراب بردبی« غاف نزوى»وألهمیة هذه الشجرة من الناحیة البیئیة أقیمت لها محمیة

.المحمیررررات فرررری اإلمررررارة للحفرررراي علرررر  النظررررام البیئرررری والتنرررروع البیولرررروجی فیهررررا

تعمرق وتمتاز أشجار الغاف بسهولة تکاثرها وسرعة نموها والتکیف مرع األجروا  البیئیرة المحیطرة بهرا  ذ ت

وتعد هذه األشجار ثروة عظیمة متعددة الفوائد . مترا50جذورها فی التربة لمسافات بعیدة یقدرها العلما  بر

ة  لر  وفی مقدمتها مکافحة التصحر وتدخل مکوناتهرا فری صرناعة األدویرة والمنتجرات التجمیلیرة،  ضراف

.اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتعماالتها الغذائیررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

دان أمیرکرا ومن فوائد الغاف قرونها الثمریة والخشب الذی توفره للوقود وللصناعات المتعددة وفری بعرب بلر

غرذا  مفیرد الوسط  والجنوبیة یطحن المواطنون ثمار الغاف ویحولون طحینه  ل  خبز حلو الطعم یأکلونره ک

.وفیرررررررررررررررررررر المرررررررررررررررررررواد البروتینیرررررررررررررررررررة والسرررررررررررررررررررکریة

تصاصرها وبرذلک وفیما یخ  فوائدها البیئیة تعمل شجرة الغاف عل  تقلیل االنبعاثات الکربونیة من خالل ام

صرعبة  ذ یمکنهرا تساعد عل  تقلیل آثار التغیر المناخی، وتتمیز بقدرتها عل  البقا  فری الظرروف البیئیرة ال

.مترررررررا تحررررررت سررررررطح األرض20تحمررررررل الجفرررررراف وامتصرررررراص المیرررررراه مررررررن 

.. عالیرةوتعد الغاف واحدة من أکثر األشجار البریة التی تتحمل درجات الحرارة والجفاف الشردید والملوحرة ال

.ملحیة الرملیةوال تستهلک الکثیر من المیاه وتتحمل تقلبات الجو والریاح وهی مالئمة للزراعة فی التربة ال

13
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کونروا یَعسُرُ عل  الرَّجُلِ المثقَّفِ أنْ یتمالَکَ نفْسهُ و هروَ یَشررَحُ األسربابَ  ال تری تَحمِرلُ الن راسَ علر  أنْ ی

ح لهُرم قیمرةَ النَّظافرة أ وِ مٌثَقَّفین؛ألنهُ فی هذا الشَرْحِ بِمَثابةِ مَرنْ یَزجُررهُمْ  عَرنِ القرذرِأو التَّروَحيش ،ویوضرم

،ویَجِبُ نقولَ فَنحنُ هُنا ف  حاجةٍ  ل  أنْ نقول الشَّبابِ  نهُ یَجِبُ علیهِ أنْ یُثقمفَ نَفسهُ حت   ال یَفسُدَ.التَّمدين

فهَرمُ المَغرزى ؛عندَما نَدرُسُ الت اریخَ البَشریَّ،فی العصورِ الماضیةِ ن.لغَیرِهِ  نَّ الحیاة الن اضجةَ تحتاجُ  ل  ثقافة

.غزًىو حدى غایاتِ الثَّقافةِ هیَ أنْ نُکْسِبَ الحیاةَ داللةً و م.مِنَ الحیاة أکثَر مم ا نفهَمُهُ مِنْ حیاتِنا الخاصَّةِ

ساسُ  کُلم ذلرکَ هروَ و أ. فَنَحنُ نثقمف أنفُسَنا کیْ نُکَبمر شَخصیَّتَنا .الثَّقافة تُوسمعُ و تُکَّبِرُ العقل وتُرَّحِب القلب

.الفَهْمُ ال ذی یُعدي أعظم َ أنواع ِالسَّعادة

لر  کُرلم فإذا المَمْنا بجمیع هذة اإلعتبارات أمکننا فی صدقٍ أنْ نقول  نَّ التَّثقیف الذاتی هُوَ واجبٌ دینری  ع

. نسان؛ إلنَّهُ الضَّمان

ا؟لماذا نُثَقِّف أنفُسَن

هزاع المنصوری
من هو هزاع المنصوری؟؟؟

هو أول رائد فضا   مراراتی ، ضرمن برنرامج اإلمرارات لررواد الفضرا  الرذی أطلقره هزاع علی المنصوری

ل نهیان، محمد بن زاید آدبی، و الشیخمحمد بن راشد آل مکتوم نائب رئیس دولة االمارات و حاکمالشیخ

بهررردف تررردریب و عرررداد فریرررق مرررن رواد الفضرررا  201۷فررری عرررام ابررروظبیولررری عهرررد

.اإلماراتیین و رسالهم  ل  الفضا  للقیام بمهام علمیة مختلفة

طفولته…
ان هرزاع یحرب فی طفولته، ک. اإلمارات العربیة المتحدةمنطقة الوثبة فی أبوظبی، دولةولد المنصوری فی

اً عرن أضروا  االستکشاف وکان شغوفاً بمطالعة النجوم والشهب فی اللیالی المظلمة فری صرحرا  لیروا بعیرد

رحرالت کان یحلم بأن یکون طیاراً وکان یحب القررا ة عرن الطرائرات و. المدینة حیث أمض  أغلب طفولته

.الفضا 

طموح زاید یعانق الفضاء؟؟؟
من أسعد رائد فضا   ل  “: شارک هزاع المنصوری عبر تویتر صورةً تظهر فیها دولة اإلمارات من الفضا  معلقاً

أسعد شعب، هنا التاریخ

هنا اإلمارات من الفضا …

عایشه بلوچ

1۴
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خودآگاهی ، جاده ای به سمت خوشبختی

فضیله حیاتی

ه مرا خودآگاهی مهارتی است که ب. یعنی رسیدن به شناخت دقیق و درست از خودخودآگاهی

.کمک می کند تصویر واضح، روشن و درستی از خود داشته باشیم

ت بره ممکرن اسر. خودآگاهی به شما امکان می دهد تا باافراد دیگر رابطه بهتری داشته باشید

. ست ایردسرعت فرض کنیم که خودمان آگاه هستیم ، اما این مهارتی نیست که به سادگی بد

صرحیح برای رسیدن به این شناخت. . داشتن طیف وسیعی از مقیاس برای آگاهی مفید است

.باید ابتدا اجزا و انواع خودآگاهی را بشناسیم

:انواع خودآگاهی 

.به تصویری گفته می شود که افراد از ظاهر فیزیکی خود دارند: خود فیزیكى

تصور یا برداشتی است که هر کس از هویرت جنسری و تمرایالت جنسری خرود:خود جنسى

.دارد

بره تصروری کره هرر شرخ  از جایگراه اجتمراعی اش دارد گفتره :خود اجتمالاعی

.می شود

و تصور شخ  از اعتقاداتی که معموال به زنردگی و باورهرای مرذهبی ا:خود معنوى 

.معنا می بخشد

بخشی از وجود و جنبه خاصی از خرود کره دربرگیرنرده اسررار افرراد :خود تاریكى 

.است
همان چیزی که هرر شرخ  در زنردگی آرزو دارد باشرد یرا احسراس :خود آرمانی

.می کند باید باشد
خود واقعی همان چیزی است که فرد اکنون هست؛ شامل تمرام نقراط :خود واقعی
مثبت و منفی 115
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دی را با تمرین می توانیم یاد بگیریم که خودآگاهی خود را زیاد کنیم و توانرایی هرای هرای جدیر

مری با آگراهی از خرود ،. برای انتخاب و تفسیر در افکار ، احساسات و مکالمات خود بدست آوریم

غییر تعرابیر در ت. توانید در افکار و تفسیرهایی که در ذهنتان ایجاد می کند ، تغییراتی ایجاد کنید

خودآگراهی یکری از ویژگیهرای . ذهن شما به شما امکان می دهد احساسات خود را تغییرر دهیرد

زان مطالعات نشان داده اسرت کره میر. هوش هیجانی و عامل مهمی در دستیابی به موفقیت است

.خودآگاهی باالیی در مدیر عامل موفق وجود دارد

وجره جایی کره ت. خودآگاهی اولین قدم برای ایجاد آنچه می خواهید و تسل  بر زندگی خود است

ه در خود را معطوف می کنید ، احساسات ، واکنش ها ، شخصیت و رفتار شما مشخ  می کند ک

ا همچنین به شما امکان می دهد احساسرات ، رفترار و شخصریت خرود ر.زندگی به کجا می روید

ه بره افکرار ، تا زمانی کره در لحظر. کنترل کنید تا بتوانید تغییراتی را که می خواهید ایجاد کنید

ود دچرار احساسات ، کلمات و رفتار خود آگاهی نداشته باشید ، در ایجاد تغییر در مسیر زندگی خ

.مشکل خواهید شد

فکرر کنیرد در روند رسیدن به خودآگاهی یاد نگیرید که چه چیزی را باید باور کنید ، چگونه باید

دن هنگامی که خودآگاه تر می شوید ، به طور غریرزی شرروع بره دیر.یا چه کاری باید انجام دهید

توجره شما همچنرین م.جنبه هایی از شخصیت و رفتار خود می کنید که قبالً متوجه آن نشده اید

نتررل می شوید که می توانید تعبیرات را در ذهن خود تغییر دهیرد یاآنچره فکرر مری کنیرد را ک

ور غریرزی یا یک رفتار مخرب ، به طردراین آگاهی افزایش یافته قبل از یک واکنش عاطفی.کنید

.در فرایند فکر خود انتخاب های بهتری انجام می دهید

.یدبرای افزایش آگاهی شما اولین قدم این است که تمرین تبدیل شدن به ناظر را انجام ده

؟چگونه به خودآگاهی برسیم

رمانیروانردالزم است یک سری مراحلی را پشت سر بگذاریم،خودآگاهیبرای رسیدن به

.روانکاویو 

در ادامره بره برخری از راه هرای رسریدن . یک  از روش های رسیدن به خودآگاهی اسرت

.اشاره می کنیمخودآگاهیبه

:شناخت احساسات

ه که آگاهی از این مسئل. فرد باید از جنس احساساتش در مواجه با مسائل گوناگون آگاه شود

.دشخصیت هر فرد بیشتر متمایل به چه نوع احساسی است بسیار مهم و کارساز می باش

:شناخت افكار

ی از با شناخت افکار خود ضمن مواجه شدن با موقعیت های مختلف می توان به ناکارآمردی برخر

.آن ها پی برد و در نتیجه اصالحشان کرد تا از عواقب ناخوشایند احتمالی جلوگیری شود

:شناخت انتظارات و خواسته ها

امرا عامرل درونری نقرش . در مواجهه با موقعیت ها، عوامل درونی و بیرونی متعددی نقرش دارنرد

ظرارات و اینکه فرد یک موقعیت را چگونه درک کنرد نشرانگر انت. پررنگ تری را در این میان دارد

.خواسته های اوست

:شناخت میزان اعتماد به نفس

غیرر واقرع به باور روانشناسان افرادی که از داشتن اعتماد به نفس پایین رنج می برنرد، انتظرارات

سریار به همین دلیل میزان احساس رضایتشان از زنردگی ب. بینانه ای را از خود و از دیگران دارند

ران نمری فردی که اعتماد به نفس باالیی دارد موقعیت ها را بر اساس انتظرارات دیگر.پایین است

.بیند، بلکه بیشتر ازهر چیز و هر کس به ارزش ها و خواسته های خود اهمیت می دهد
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 :ویژگی افراد خودآگاه

ه انرد کره افراد خود آگاه با طی کردن مراحل فوق به یک سری خصوصیات برتر انسانی دست یافت

.در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم

:این افراد

.احساس رضایت از انتخاب ها و سبک زندگیشان دارند

.تفکر واگرا دارند و مطلق نگر نیستند•

.در مقابل فشارها و ضربه های روانی اجتماعی مقام ترند•

سرت از موفقیت ها و شکست های خود آگاهند، به موفقیت هایشان افتخار می کننرد و از شک•

.هایشان درس می گیرند

.مسئولیت زندگی خود را می پذیرند•

.نقاط ضعف خود را می شناسند و در جهت اصالح آنها تالش می کنند•

.روحیه همکاری و مشارکت در کارهای گروهی دارند•

.از مشورت با دیگران و افراد صاحب نظر استقبال می کنند•

دیگران را سرزنش نمی کنند، به همه احترام می گذارند و مثبت اندیش هستند•

سودوکو
نارین وثوقی
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سراب
مهسا فرخی نژاد  –وفا سجادی 

ه الیه های هروایی کر. در روزهای گرم ، پرتوهای خورشید که به سطح زمین می رسند، آن را گرم می کنند

حرال . دنزدیک سطح زمین قرار دارند، نسبت بره الیره های براالیی ، گرمترر و در نتیجره رقیقترر می شرون

رتوهرای پرتوهای خورشید برای رسیدن به سطح زمین باید از محی  غلیظ وارد محی  رقیق شوند، لرذا پ

د زمانی که پرتوهرای تابشری خورشرید بره زاویره حر. شکست مربوط به آنها از خ  عمود دورتر می شوند

ها به سمت در نتیجه بازتابش داخلی کلی رخ داده و این پرتو. دیگر وارد الیه رقیق نخواهند شد. می رسند

.باال بر می گردند

ب پرتوهای بازتابی ضمن برخورد با ذرات هوا ، رنگ آبری را بریش از سرایر رنگهرا پراکنرده کررده و موجر

ه بیران بر. و تصور کند که آنجا برکه ای وجرود دارد. می شوند، که ناظر رنگ آبی را روی سطح زمین ببیند

ی در ساده تر الیه هوا مانند آینه عمل کرده و آسمان را در خود منعکس می کند و آن را به شکل برکره آبر

کره در زمینهرایی. در این هنگام است که با یک سرراب روبررو می شرویم. برابر دیدگان ما هویدا می سازد

.می یابدبطرف باال شیب دارند، پرتوهای بازتابی بیشتری به ما می رسد و احتمال رؤیت سراب افزایش

کهستااپتیکالوفیزیکیایپدیدهعلماهلقولبهیادیداریخطایوپدیدهیکسراب

جاده هایدراغلب.آیدمیوجودبهخاصشرایطیدرنورانعکاسوچشمخطایاثردر

آنویبسوقتیکهمی شود،دیدهبرکه اییاآبمنظره،بیابانهادریامستقیمآسفالته

نزدیکشوقتییامی رود،پیشجهتهماندروسرعتهمانباهمآنمی کنیم،حرکت

درکهاستطبیعتفریبیکسراب.استسرابمنظرهاین.می گرددمحونظرازمی شویم،

.می کنددیدخطایدچارراماچشمجویمعینشرای 

چرا سراب پدید می آید؟

پدیده اصل و ریشه این پدیده را باید در شیوه حرکت نور در محیطهای مختلف و به تبع آن

تفاوت پرتوهای نور در عبور از محیطهایی با غلظتهای م. شکست و انکسار نور بررسی کرد

ر به تغییر جهت داده و به عبارتی می شکنند، مثل عبور نور از هوا به آب و یا از هوای گرمت

هوای سردتر و علت هم به تغییر سرعت نور در محیطهای متفاوت بر می گردد
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