
دانش آموزان عزیز 
                       مهرتان پاینده باد



نــو  كتــاب  و  كيــف  بــوي  مي دهــد،  مدرســه  بــوي  پایيــز 
نخورده اند.پایيــز  تــراش   حــال  بــه  تــا  كــه  مدادهایــي  و 
بــوي كالس هایــي رنــگ  شــده،  بــوي مدرســه مي دهــد، 
نيمكت هایــي تــازه و تخته ســياهي كــه اول ســال حســابي 
باقــي  آن  روي  ردي  گچــي  تكــه  هيــچ  هنــوز  و  بــود  ســياه 

بــود. نگذاشــته 
ــه  ــدي ك ــاي جدی ــوي آدم ه ــد، ب ــوي مدرســه مي ده ــز ب پایي
ــي  ــرار اســت 9 مــاه تمــام همكالسي اشــان باشــي. آدم های ق
بــزرگ  مثــل حيــاط وســط آن چهــار دیــواري  بعدهــا  كــه 

مي شــوند. دســت نيافتني 
ــن  ــه ای ــد ك ــي مي كن ــوي مدرســه مي دهــد، چــه فرق ــز ب پایي
مدرســه در  خاطــرات ســال هاي ســال پيــش مــا جا مانــده 
باشــد و غبــاري از زمــان، چهــره آدم هــاي تــوي آن را تــار 

كــرده باشــد.

رئیس جمهور از دانش آموزان سوال کرد: »از کجا خشونت نشات گرفته است و چگونه عده ای خشونت را 
می آموزند؟ در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟

چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسالمی و نبوی.

و چگونه می توانیم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم؟«.

بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام 
اجرایی کشور برای دانش آموزان و معلمان سراسر کشور اجرا می شود.

به گزارش تیزلند، در طرح پرسش مهر، رئیس جمهور وقت کشور یکی از مهم ترین مسایل کشور و یا تعلیم و تربیت 
به عنوان پرسش مهر را مطرح می کند و دانش آموزان و فرهنگیان در قالب فعالیت های فرهنگی و هنری به آن پاسخ 

می دهند.

پرسش مهر۹۵

ــاب مدرســه  ــال در انتخ ــه ح ــا ب ــه ت ــا مشــکلی ک ــه ی ــن دغدغ ــم تیزهوشــان، شــما بزرگتری ــش نه ــرای شــرکت در چال ب
داشــتید رو در قالــب یــه ویدیــوی حداکثــر یــک دقیقــه ای ، تهیــه و بــه آدرس @chtizland تلگــرام کنیــد.

چه مادر باشید، چه پدر و چه دانش آموز می تونید در این چالش شرکت کنید.

ما به  3 نفر از برگزیدگان در هر گروه )گروه پدرها، گروه مادرها و گروه دانش آموزا( هدیه میدیم.

همچنیــن قــراره از ویدیوهــای برتــر تــوی تبلیغاتمــون اســتفاده کنیــم، پــس دقــت کنیــد کیفیــت ویدیــو مناســب باشــه و 
حجــاب اســالمی رعایــت بشــه و مغایرتــی بــا قوانیــن کشــورمون نداشــته باشــه.

چالش نهم سرزمین تیزهوش ها

فصل پاییز  مبارک



نمونه سواالت جدید در سایت قرار گرفت

دانش آموزان دهم و یازدهم
ــرای کنکــور  ــادی ب ــا حــد زی ــاد ت ــه ســواالت المپی ــا حــل نمون ــد ب ــا مــی دانی  آی

ــد شــد؟؟ ــاده خواهی آم
نمونــه ســواالت المپیــاد مــاخ در ســایت قــرار گرفت.شــما عزیــزان مــی توانیــد 
ــه  ــا ب ــوش ه ــرزمین تیزه ــایت س ــواالت س ــه س ــه قســمت نمون ــه ب ــا مراجع ب

راحتــی ایــن نمونــه ســواالت را دانلــود کنیــد.

راز الله ی سیاه )ماجراهای ریکی پرنده 1(
ریكــی یــه پســر معموليــه، پســری بــا یــه آرزو و یــه راز. ریكــی ميتونــه پــرواز كنــه. درســته! اون واقعــا 
مــی تونــه پــرواز كنــه. امــا یــه اشــكالی وجــود داره. ریكــی فقــط بعضــی وقــت هــا مــی تونــه پــرواز كنــه 
و هيــچ كــس هــم حرفشــو بــاور نمــی كنــه و بــرای ریكــی ایــن یعنــی حــال گيــری. چــون اون دلــش مــی 

خــواد معــروف بشــه.
پــدر ریكــی هــم پــرواز ميكنــه. پــدر از راز ریكــی باخيــر ميشــه و ریكــی از راز پــدر. امــا بــه قــول پــدر، 

تنهــا كســی كــه نبایــد از ایــن راز ســر در بيــاره، مامانــه.
نویسنده ی این كتاب آقای پل جنينگز و ناشرش، نشر هوپاست.

بــرای تهيــه ی ایــن كتــاب، ميتونــی بــه فروشــگاه اینترنتــی نيمكــت مراجعــه كنــی. فقــط كافيــه یــه ســر 
بــه نيمكــت بزنــی و ســفارش بــدی تــا خيلــی زود اونــو درب منــزل تحویــل بگيــری.

در حيــن ســفارش اگــه ســوالی داشــتی بــا نيمكــت تمــاس بگيــر تــا كارشناســا بــا حوصلــه ی زیــاد، 
ــدن. جــواب ســواالتت رو ب

راز الله ی سیاه
 )ماجراهای 

ریکی پرنده 1(



اینفوگرافیک ۴ نکته ی مهم برای 
خرید لوازم التحریر



@tizland

tizland.ir

88996316

تیزلند را دنبال کنید

راه های ارتباط با ما

www.tizland.ir
info@tizland.ir
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