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آب بازي زير يك آبشار خنك

مشق من و دخترخاله ام

غالمحسين فرشادى

ــتان جان مي دهد براي  گرماي تابس
ــتخر يا رفتن زير يك  شنا كردن در اس
ــار خنك. از اين آبشارها در ايران  آبش
ــه» در  ــار «بيش ــد آبش ــت مانن ــم نيس ك
ــارهاي «شلماش «  استان لرستان يا آبش
ــتان آذربايجان غربي. اگر  سردشت اس
ــفرهاي تابستاني،  در اين آخرين دور س
گذرتان به اين مناطق افتاد اين آبشارها 

را از دست ندهيد.
ــمي است كه  ــنا يك فعاليت جس ش
ــني به آن  ــه ي افراد در هر رده ي س هم
ــراي تفريح  ــد. مى توانيد هم ب نياز دارن
ــد. حتماً  ــنا كني ــابقه ش ــم براي مس و ه
ــاي فوتبال در پايان  ــنيده ايد كه تيم ه ش
ــكاوري  ــخت براي ري ــابقه ي س هر مس
(تجديد نيرو و نشاط) به استخر مي روند. 
ــه جنين بوده اند در  ــوزادان از زماني ك ن
ــته اند؛ به همين دليل كودكان  آب زيس
ــن نوزادي به آب پاشي و آب بازي  از س
عالقه ي ويژه اي دارند. شنا فوايد بسيار 
ــدن دارد؛ زيرا هم باعث  ــادي براي ب زي
ــود و هم روح  ــماني ما مي ش تحرك جس
ــرحال مي آورد و تازه  و جان آدمي را س
ــود و  ــد. باعث تنظيم تنفس مي ش مي كن
تمام ماهيچه هاي بدن را به كار مي اندازد 
ــتگي  و مفاصل بدن را نرم مي كند و خس
ــث خواب آلودگي  ــه باع ــماني را ك جس

مي شود برطرف مي سازد.

عاطفه بنايى فاطمه راسخ

همين ايستگاه

ــت.  ــتان اس ــاي آخر تابس روزه
ــز، فصل  ــتقبال از پايي ــراي اس ــا ب آي
ــايي مدارس همه ي كارهايت  بازگش

را در تابستان انجام داده اي؟
ــه اي براي  ــه توش ــتان چ از تابس

سال تحصيلي برداشت كرده اي؟
ــتان با ما همراه  ــر از اول تابس اگ
ــي دو درس را براي  ــودى حتماً يك ب
ــال تحصيلي جديد خوانده اى. اگر  س
ــت كه  خوانده اي و كوله بارت پر اس
خوش به حالت. حتماً از اول مهر سر 
ــتان  كالس آماده اي؛ اما اگر از تابس
ــرده اي  ــتفاده نك ــن كار اس براي اي
اشكالي ندارد، هنوز هم دير نيست.

ــت. از  ــه فرصت باقي اس دو هفت
ــدر مي تواني  ــه هر چه ق ــن دو هفت اي
ــتفاده كن. بعضي ها فكر مي كنند  اس
ــا مانده اند و زمان  ــون از برنامه  ج چ
ــد، ديگر فرصتي  ــت داده ان را از دس
ــالش نمي كنند.  ــن ت ــد؛ بنابراي ندارن
ــر  ــت؛ ه ــذر اس ــان در گ ــار زم قط
ــتگاهي سوار شوي بهتر از سوار  ايس

نشدن است. اين طور نيست؟
ــتگاه سوار شو.  همين اولين ايس
ــتگاه گذشته، ديگر  اين كه چند ايس
مهم نيست و فكر به آن چاره ي كار 
ــدي را از  ــتگاه  بع ــت. مبادا ايس نيس

دست بدهي!

ــم گرفتم  ــهريور تصمي ــق 17 ش ــراى مش ب
ــرم. وقتى  ــاله ام كمك بگي ــه ى 13 س از دخترخال
ــودم فكر  ــد با خ ــودش حرف مى زن ــاره ى خ درب
مى كنم چه قدر نسل به نسل آدم ها تغيير مى كنند! 
او به عنوان يك نوجوان خواسته هايى دارد و انتظار 
دارد حداقل خواسته هايش توسط بقيه شنيده شود. 
ــتقل شدن، او به  مانند اين كه در كنار ادعاهاى مس
ــژه پدر و مادرش نياز  حمايت هاى اطرافيان به وي
ــن و  ــركت در گروه هاى هم س ــا گاهى ش دارد، ام
ــاى خانوادگى ترجيح  ــاالن را به دور هم بودن ه س
ــتگاه  ــد. مانند اين كه او تمايل دارد پاى دس مى ده
ــكل  ــه قول خودش به ش ــيند و ب ــاب گويا بنش كت
امروزى اش كتاب بخواند يا اين كه دوست دارد به 
ــل به جاى تلفن، پيامك بزند  قوم و خويش و فامي
ــد را تبريك بگويد يا اين كه وقتى خانواده به  و عي
خصوص در اين روزها تصميم به سفر مى گيرند، او 

هم در تعيين جا و مقصد مشاركت داشته باشد...
ــدنى است كه  ــته  ها وقتى ش همه ى اين خواس
ــت باشند و  نوجواِن خانه و بزرگ ترها با هم دوس
براى شنيدن خواسته هاى شان، براى همديگر وقت 

بگذارند.
ــكل امروزى  همين طور كه دخترخاله ام از ش
يك نوجوان حرف مى زد باز هم به فكر فرو رفتم. 
راستى انگار پسربچه هاى هم سن و سال ما آخرين 
نسلى بودند كه در كوچه و خيابان گل كوچك بازى 
مى كردند. انگار بعد از ما ديگر كسى آهنگى را از 
راديو روى نوار كاست ضبط نكرد! ما با تلفن همراه 
ــين هاى مان كيسه ى هوا  زندگى نمى كرديم و ماش
نداشت! اما دخترخاله هاى 13، 14 ساله ى ما نسل 

صفحه نمايش مسطح و لپ تاپ و اينترنت ...
ــد وارد دنياى  ــى اين همه تكنولوژى جدي وقت
ــان را تغيير  ــا و خواسته هاى ش ــود، آدم ه ما مى ش

نمى دهد؟
ــته هاى  ــنيدن خواس حاال ديگر واقعاً براى ش

همديگر بايد وقت گذاشت. 
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دفتر برنامه ريزي 
يك آيينه است

داوود اكبرى فاطمه راسخ جواد احمدي شعار

شهريورماه، نيمه ى دوم
 برنامه ريزى درسى در تابستان

ــازى فوتبال  ــا در ب ــايد باره ش
را  دوم  و  اول  ــه ى  نيم ــات  كلم
ــيد؛ اما تا به حال از خود  شنيده باش
پرسيده ايد كه چرا اين گونه بازى ها 

در دو نيمه انجام مى شود؟
ــتفاده از دو نيمه به اين دليل  اس
است كه بازيكنان بعد از نيمه ى اول 
ــته  ــتراحت كوتاهى داش بتوانند اس
باشند. موضوع مهم تر اين است كه 
مربى تيم در فاصله ى بين دو نيمه، 
نكات ضعف و قوت بازيكنان خود 
ــر در نيمه ى  ــراى حضور قوى ت را ب

دوم، گوشزد مى كند.
ــى  ــايد بتوانيم برنامه ى درس ش
ــه دو نيمه ى  ــتان ب ــما را در تابس ش
ــيم كنيم.  ــهريور تقس ــرداد و ش م
ــى شما پايان يافته  نيمه ى اول درس
ــما فرصت زيادى  ــايد ش ــت. ش اس
ــته باشيد اما  ــتراحت نداش براى اس
نيمه ى اول را پشت سر گذاشته ايد؛ 
ــن بايد با كمك مربيان خود  بنابراي
ــتيبان) به مرور عملكرد  (اوليا و پش
ــاه بپردازيد و بعد  خود در مردادم
از شناسايى نقاط قوت خود بتوانيد 
ــا برنامه ريزى  ــراى افزايش آن ه ب

داشته باشيد.

ــتن كارهاي  ــه نوش ــاال بايد ب تا ح
ــرده  ك ــادت  ع ــرت  دفت در  ــه  روزان
ــه از تكليف و  ــا ك ــن روزه ــى. اي باش
ــي به دفتر  ــت، وقت امتحان خبري نيس
ــزى ات نگاه مي كنى، مي بيني  برنامه ري
ــت  ــروز چيزي نخواندي و چه راس دي
ــت وقتي تصميم   نوشتي! چه خوب اس
ــي: «تا  مي گيري و در دفترت مي نويس
ــد بخش دوم  ــه ي ديگر باي پايان هفت

علوم را تمام كنم.»
ــتان را از روي  وقتي روزهاي تابس
ــرور مي كني،  ــر برنامه ريزى ات م دفت
ــس  ــودت را ح ــر خ ــرفت و تغيي پيش

مي كني: 
ــاعت  نيم س ــدر  پ ــا  ب روز  ــر  ه  -

پياده روي كردي.
- سه بار به مادربزرگ سر زدي.

ــزاري  ــادر در برگ ــه م ــار ب - دو ب
مهمانى هاي خانوادگي كمك كردي.

ــام  تم را  ــوم  عل ــاب  كت ــف  نص  -
كردي.

- پنج بار در مسابقه ي پينگ پنگ 
برنده  شدي.

و ...
با نوشتن دفتر برنامه ريزي بيش تر 
ــى  ــه واقعاً چه كس ــوي ك متوجه مي ش

هستي!

تو چه قدر مفيدي؟

ــرك مرد  اخت ــارم،  ــرك چه اخت
ــغول و  ــود. چنان مش ــه ب تجارت پيش
ــاهزاده  ــا ورود ش ــود كه ب ــار ب گرفت
كوچولو حتي سرش را هم بلند نكرد. 
شاهزاده كوچولو گفت: «من يك گل 
دارم كه هر روز آبش مي دهم. سه تا 
هم آتشفشان دارم كه هفته اي يك بار 
ــان مي كنم. آخر  پاك و دوده گيري ش
آتشفشان خاموش را هم پاك مي كنم. 
آدم كف دستش را كه بو نكرده! با اين 
ــاب، هم براي آتشفشان ها و هم  حس
براي گل، اين كه من صاحبشان باشم، 

فايده دارد. تو چه فايده اي داري؟»
ــي بدهد اما  ــت جواب تاجر خواس
چيزي پيدا نكرد و شاهزاده كوچولو 
ــش را گرفت و رفت و همان جور  راه
كه مي رفت، توى دلش مي گفت: «اين 
ــتي چه قدر  ــتي راس آدم بزرگ ها راس

عجيب اند!»
تو چه قدر مفيدي؟

(برگرفته از بخش 13 كتاب شاهزاده كوچولو)

 ما
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ق ه
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براي فرزند خود وقت بگذاريد

داوود اكبرى حميدرضا اميري

يك شروع خوب يعني 
پاياني موفقيت آميز

سال تحصيلي به  زودي آغاز مي شود. 
پيشرفت درسي و موفقيت شما در كسب 
ــتگي  ــم و دانش به عوامل زيادي بس عل
دارد. در اين جا به مهم ترين آن ها اشاره 

مي كنم:
توكل به خداوند و حركت براي او 
ــت رضاي او و قدرداني از پدر و  و در جه
مادر كه اين امكانات را براي شما فراهم 

كرده اند.
ــتكار و  ــالش و پش ــش و ت كوش

برنامه ريزي مستمر و پويا
استفاده از منابع استاندارد آموزشي 
ــما  ــعت ديد ش ــي تا وس و كمك آموزش

نسبت به مطالب درسي افزايش يابد.
در  ــته  پيوس و  ــع  به موق ــور  حض
ــه  هرچ ــتفاده  اس و  درس  ــاي  كالس ه
ــه ي معلمان  ــش و تجرب ــر از دان بيش ت

محترم.
حضور صددرصدي و بدون غيبت 
در آزمون هاي برنامه اي و بهره  مندي از 
راهنمايي هاي پشتيبان هاي محترم، قبل 

و بعد از آزمون.
ارزيابي هر آزمون بالفاصله بعد از 

همان آزمون.
ــما  با اميد موفقيت هاي روزافزون ش
ــه  خصوص  ــل زندگي ب ــي مراح در تمام

تحصيل علم.

تقويِم روي ميز بچه  ها را ورق 
بزنيد؛ مكث كنيد:

ــت خانواده  ــار ديگر نوب اين ب
است.

كار و مشغله را از اولويت خارج 
ــعى كنيد لذت چند روز با  كنيد. س
هم بودن، با همسر و فرزندانى كه 
مدتي است آن ها را از ياد برده ايد 

مجدداً ايجاد كنيد. 
ــت به رئيس تان فكر  نياز نيس
كنيد يا ضرر مالي يا از دست دادن 

مقامتان را بهانه كنيد! 
ــد.  بگيري ــي  مرخص ــروز  ام
ــين  واپس ــن  اي از  ــر  بهت ــي  فرصت
ــتان نخواهيد يافت.  روزهاي تابس
ــت بگذاريد! باور  ــراي بچه ها وق ب
ــار خانواده  ــد روز در كن ــد چن كني
بودن چنان نيروي مثبتى براى تان 
ــض  ــه مح ــه ب ــت ك ــد داش خواه
ــه كار، همكارانتان را  ــت ب بازگش

حيرت زده خواهيد كرد.
خانواده  به  تعهدتان  ــتش  راس
از  ــر  مهم ت و  ــنگين تر  س ــيار  بس

تعهدتان به كار است.
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براي پدرها و مادرها ،

سيدرسول اسالمى

خاطرات كودكي ام 
هنوز تكــرار مي شوند

ــش  ــال ها پي ــر! س ــادش به خي ي
ــن و سال شما بودم،  زماني كه هم س
ــهريورماه  ــه روزهاي آخر ش هميش
ــتاي مان در  ــراه خانواده به روس هم
ــراي من  ــمال ب ــمال مي رفتيم. ش ش
ــح بود و هم  ــواده ام، هم تفري و خان
ــنايان. به خانه ي  ديدار با اقوام و آش
ــزرگ و مادربزرگم مي رفتيم  پدرب
ــازي مي كرديم.  ــا ب ــاغ آن ه و در ب
ــا قطار عبور  ــوي خانه ي آن ه از جل
ــداي  ص ــد  مي آي ــادم  ي ــرد.  مي ك
ــنيديم،  ــه مي ش ــار را ك ــوت قط س
ــار پنجره  ــان را به كن ــريع خودم س
مي رسانديم و براي مسافران درون 

قطار دست تكان مي داديم.
چند روز پيش فرصتي پيش آمد 
تا دوباره همراه با خانواده ام به روستا 
ــم را ديدم و خيلي  ــروم. مادربزرگ ب
ــدم. هنوز هم آن حس  خوشحال ش
ــور و هيجان دوران كودكي برايم  ش
وجود داشت؛ مخصوصاً وقتي صداي 
ــوت قطار مي آمد و فرزندم دوان  س
ــت پنجره ي  ــودش را به پش  دوان خ
ــافران  ــاند تا براي مس ــه مي رس خان

درون قطار دست تكان دهد. 
خاطرات كودكي ام هنوز تكرار 

مي شوند...

 ما
اى

ق ه
مش
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خواندن قصه  و داســتان به 
تا  يــاري مي رســاند  بچه ها 
ارتباط هــا را درك كنند و 
ياد مي گيرنــد كه چگونه 
زندگــي  در  را  آن هــا 
رعايت كنند. بچه ها حين 
قصــه، آموخته هــاي خود 
را بــا موضوعــات جديــد 
پيونــد مي زنند و به كمك 
تخيــل و بــا منطــق خــود، 
دنياي اطرافشــان را كشف 

مي كنند. 

ــهه ــّ ببچچچــههه هههها قققصصصص

پل
ــان به ارث رسيده  ــال ها با هم در مزرعه اى كه از پدرش  دو برادر س
بود، زندگى مى كردند. يك روز به خاطر يك سوء تفاهم كوچك، با هم 
جر و بحث كردند. پس از چند هفته سكوت، اختالف آن ها زياد شد و از 
ــدند. يك روز صبح دِر خانه ى  برادر بزرگ تر به صدا درآمد.  هم جدا ش
ــد. نجـار گفت: «من چند روزى  ــى در را باز كرد، مرد نجـارى را دي وقت
ــت كه دنبال كار مى گردم، فكر كردم شايد شما كمى خرده كارى در  اس
ــان كنم؟» برادر  ــيد. آيا امكان دارد كه كمكت ــته باش خانه و مزرعه داش
ــك مقدار كار دارم. به آن نهر در  ــر جواب داد: «بله، اتفاقاً من ي بزرگ ت
وسط مزرعه نگاه كن. آن همسايه در حقيقت برادر كوچك تر من است. 
ــتخدام كرد تا وسط مزرعه را كندند و  ــته چند نفر را اس او هفته ى گذش

6
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ــر كينه اى كه از من به دل دارد،  ــر آب بين مزرعه ى ما افتاد. او حتماً اين كار را به خاط ــن نه اي
ــاره كرد و گفت: «در انبار مقدارى الوار دارم. از تو  ــت.» سپس به انبار مزرعه اش انجام داده اس

مى خواهم تا بين مزرعه ى من و برادرم حصار بكشى تا ديگر او را نبينم.»
نجار پذيرفت و شروع كرد به اندازه گيرى و اره كردن الوار. برادر بزرگ تر به نجار گفت: 
ــرم.» نجار در حالى كه به  ــيله اى نياز دارى برايت بخ ــهر مى روم. اگر وس «من براى خريد به ش
ــاورز به  ــزى الزم ندارم.» هنگام غروب وقتى كش ــغول كار بود، جواب داد: «نه، چي ــدت مش ش
ــمانش از تعجب گرد شد. حصارى در كار نبود. نجار به جاى حصار، يك  ــت، چش مزرعه برگش

پل روى نهر ساخته بود.
كشاورز با عصبانيت رو به نجار كرد و گفت: «مگر من به تو نگفته بودم برايم حصار بسازى؟» 
در همين لحظه برادر كوچك تر از راه رسيد و با ديدن پل فكر كرد كه برادرش دستور ساختن 
ــت. از روى پل عبور كرد و برادر بزرگ ترش را در آغوش گرفت و از او براى  آن را داده اس
ــت. وقتى برادر بزرگ تر برگشت، نجار را ديد كه جعبه ى ابزارش را  كندن نهر معذرت خواس
روى دوشش گذاشته و در حال رفتن است. كشاورز نزد او رفت و بعد از تشكر، از او خواست 

تا چند روزى مهمان او و برادرش باشد.
نجار گفت: «دوست دارم بمانم ولى پل هاى زيادى هست كه بايد آن ها را بسازم.»

صصهصه
اقق ق

ههاهاه
هچهچچچهچ

ب
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بــا هــم بريم به مدرســه، 
شــما  كــه  اســت  جايــى 
مى توانيد جواب سؤال هاى 
خود را بخوانيد و هم چنين 
مطالبــى را مى خوانيــد كه 
بــه موفقيــت تحصيلــى و 
پيشرفت درسى شما كمك 

مى كند.
يكــى از صفت هــاى آدم هاى 
موفق، اين است كه مى خوانند 
و از ايــن طريــق بيش تر ياد 
مى گيرند و موفق تر مى شوند.

بباا هههممم ببررييممم ببهه ممددررسسسهه

جواد احمدي شعار

مرتضي كاظمي

آزمون بعدى در راه است و احتماالً نگرانى بعضي از 
شما اين است كه مطالب جديدى را كه در آزمون آينده 
مى  آيد مطالعه نكرده ايد يا مدرسه ى شما از اين مباحث 
ــت. اين نگرانى هر چند مى  تواند به شما كمك  عقب اس
ــده به آزمون را بخوانيد،  كند كه مطالب جديد اضافه ش
ــه برنامه ى آزمون  ــت؛ زيرا اگر ب ــى  هم جدى نيس خيل
آينده نگاه كنيد مى  بينيد كه بيش از 60 درصد سؤاالت 
ــت؛ يعنى  اگر  ــون قبلى  اس ــون از مباحث آزم ــر آزم ه
ــما همان مطالب آزمون قبلى  را كه روى آن ها تسلط  ش
بيش ترى داريد مطالعه و تمرين كنيد، مى  توانيد درصد 
بااليى از سؤاالت آزمون را حل كنيد. نگران نخوانده ها 
نباشيد. ابتدا مطالب خوانده شده را تثبيت كنيد و سپس 

مطالب جديد را به داشته هاى خود اضافه كنيد.
ــوت و رفع نقاط ضعف  ــت، تقويت نقاط ق راز موفقي

است.

شايد  اين سؤال را بارها از خود كرده ايد كه آيا بين 
ــى خودم  ــتان براى بهبود وضعيت درس من كه در تابس
ــانى كه در اين ايام تنها به  ــته ام و كس برنامه ريزى داش
ــال تحصيلى تفاوتى  ــح و بازى بوده اند، در س فكر تفري

وجود دارد يا نه؟
تجربه نشان مى دهد داشتن برنامه ريزى درسى در 
ــريع تر دانش آموز  ــتان، سبب شكوفايى درسى س تابس
ــود و دانش آموزانى كه با  ــال تحصيلى مى ش در آغاز س
ــت تحصيلى  ــوند، اف ــال جديد مى  ش اين برنامه وارد س
ــبقت را از همتايان  كم ترى را تجربه مى كنند و گوى س
ــتان  ــى در تابس خود خواهند گرفت. برنامه ريزى درس
ــبب مى شود تا دانش آموز از وقفه ى به وجودآمده در  س
ــود،  برنامه ى تحصيلى به دليل تعطيالت، دچار زيان نش
ــال تحصيلى فراهم  ــه ارتباط مؤثرترى را بين دو س بلك

كند.
ــزرگ، نيازمند  ــداف ب ــيدن به اه ــد رس يادتان باش
ــدارك مقدمات  ــع و از همه مهم تر ت ــزى جام برنامه ري
مناسب براى آن است. شما كه شروع كار را به درستى 
ــته ايد، منتظر موفقيت هاى بزرگ تر  ــر گذاش ــت س پش

باشيد. 

ــتان،  برنامه ريزى در تابس
زمينه ساز موفقيت در سال تحصيلى

آزمون بعدي در راه است...
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ــد درس خوان  ــه بداني ــد ك ــايد براى تان جالب باش ش
ــب نمره ى خوب  بودن عالوه بر مزيت هايى همچون كس
ــرى هم دارد  ــات معلمان، خوبى هاى ديگ ــذب توجه و ج
ــوند مطمئناً از بهترين  كه اگر خيلى ها از آن ها خبردار ش
شاگردان مدرسه خواهند شد. پس بيابيد با يكديگر آن ها 

را بررسى كنيم.
ــوان و  ــوزان درس خ ــان از دانش  آم ــوالً معلم 1. معم
ــخ گويي دارند؛ زيرا  ــه انتظار پاس به اصطالح زرنگ هميش

اطمينان دارند كه آن ها درس را مطالعه كرده اند.
ــه دانش آموزان  ــود ك ــوالً اين گونه تلقى مى ش 2. معم
ــايرين  ــبت به س ــى باالترى نس ــره ى هوش ــگ از به زرن
ــد اين نگرش  ــور كه مى داني ــتند. همان ط ــوردار هس برخ

هميشه هم درست نيست اما وجود دارد!
3. دانش آموزان درس خوان در روز امتحان، استرس 
ــتند كه يا تمام سؤال ها را بلدند  ندارند. آن ها مطمئن هس

يا اگر بلد نباشند اشخاص ديگر هم بلد نيستند!
ــؤاالت قرار  4. معموالً برگه ى اين دانش آموزان كليد س
مى گيرد و ساير برگه ها از روى اين برگه تصحيح مى شوند!

ــه داليل  ــن ب ــوزان در روزهاى جش ــن دانش آم 5. اي
ــوزان  ــا دانش آم ــد؛ ام ــادى مى گيرن ــز زي ــف جواي مختل
ــوند و در  ــه ى خانه مى ش ــت خالى روان ــوان دس درس نخ
ــال تحصيل خود مى فهمند كه هيچ يادگارى اى  آخرين س

از ايام مدرسه ندارند!
ــت و تمام افراد  ــهرت اين دانش آموزان زياد اس 6. ش
ــان احترام خاصى  ــند و براى ش ــه آن ها را مى شناس مدرس
ــان را بيان  ــن راحت تر مى توانند نظراتش قائل اند؛ بنابراي

كنند.
7. نمره ى انضباط اين دانش آموزان حتى اگر كمى هم 

شيطنت داشته باشند، 20 است.
ــات اوليا از اين گونه دانش آموزان  8. معموالً در جلس
ــان  ــار والدينش ــه ى افتخ ــد و ماي ــان مى آي ــه مي ــخن ب س

مى شوند.
و ...

اينها داليل اندكى بود براى درسخوان بودن اميدوارم 
ــما برايمان  ــديد ش ــل را وقتى درس خوان ش ــا بقى دالي م

بگوييد!

فايده هــاي
 درس خـوان بـودن
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Word2007 نحوه ي تايپ در فاطمه راسخ

وتر
مپي

ش كا
وز

آموزش مهارت هاي كامپيوترآم

 Word همان طور كه مي دانيد محل درج نوشته ها در
ــما كمك  ــت كه به ش ــده اس ــخص ش با يك مكان نما مش

مي كند تا محلي را كه در آن تايپ مى كنيد ببينيد.
براي قرار دادن فاصله بين كلمات مي توانيد از دكمه ي 
Space استفاده كنيد. اگر دكمه ى Caps Lock خاموش 
ــته  ــى به صورت كوچك نوش ــد، تمام حروف انگليس باش
ــد به صورت بزرگ نمايش  ــوند و وقتي روشن باش مي ش
 Caps داده مي شوند. شما مي توانيد هنگام خاموش بودن
ــتفاده از دكمه ي Shift حروف را به صورت  Lock با اس

بزرگ تايپ كنيد و با زدن Enter به خط بعدي برويد.
 Word تصحيح نوشته ها در

ــما براي تصحيح اشتباه مي توانيد آن اشتباه را پاك  ش
 In the name» ــد و از نو تايپ كنيد. مثال در عبارت كني
ــر عبارت قرار  ــت نقطه را در آخ ــد عالم of God.» نباي
ــط گرامري در  ــكل زير مي بينيد كه يك غل ــد. در ش دهي

Word با خط سبز نمايش داده شده است.
براي حذف نقطه مي توانيد با اشاره گر موس در محل 
ــه ى Backspace غلط  ــر كليك كرده و با دكم مورد نظ
ــي  ــما براى عبارت هاي انگليس مورد نظر را پاك كنيد. ش
ــتفاده كنيد. در  ــد از غلط  ياب اماليي نرم افزار اس مي تواني
ــاهده مي كنيد غلط اماليي با خط هاي قرمز  شكل زير مش

مشخص مي شوند.

ــن غلط ياب براي كلمات  اي
ــما  ش ــر  اگ ــت.  اس ــي  انگليس
كلمه ى Hamid را تايپ كنيد 
ممكن است از شما غلط اماليي 
 Hamid بگيرد. مسلماً كلمه ي
در فرهنگ لغت برنامه وجود 
ــكان وجود  ــي اين ام ندارد ول
دارد كه شما كلمه ى مورد نظر 
را به فرهنگ  لغت برنامه اضافه 

ــارت مورد نظر  ــت روي عب ــد. براي اين كار كافي اس كني
 Add To Dictionary ــه ي ــت كليك كرده و گزين راس

را انتخاب كنيد.
غير فعال كردن كنترل امال و گرامر

ــت داشته باشيد خاصيت كنترل  ممكن است شما دوس
ــن  كار مي توانيد  ــر فعال كنيد. براي اي ــال و گرامر را غي ام
 Word ــرده و گزينه ي ــك ك ــه ي Office كلي روي دكم

Options را انتخاب كنيد.

بخش Proofing را فعال كنيد. در اين بخش مي توانيد 
 Check و Check As You Type ــه ــوط ب ــك مرب تي
Grammar With Spelling را غير فعال كنيد تا ديگر 

از گرامر ها و لغات اماليي شما ايرادي گرفته نشود.
 

ــخص  ــت روي غلط مورد نظر كه با قرمز مش كافي اس
شده است، كليك راست كرده و از ليستي كه باز مي شود 

لغت صحيح را انتخاب كنيد.
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ت لحظات شيرين با خوراكي هاي خوشمزه

منبع: ايسنا

ــمزه  ــاي خوش ــوردن خوراكي ه خ
ــت.  ــي اس ــذت زندگ ــي از ل بخش
ــيارى از والدين  مى خواهند  بس
ــه ى صحيح را به  اصول تغذي
ــدان بياموزند. برخى از  فرزن
آن ها به بچه ها سخت گيرى 
ــد كه معموالً  زيادى  مى كنن
ــد  خواه ــس  عك ــه ى  نتيج
ــد  ــر  مى خواهي اگ ــت.  داش
ــوى تغذيه ى  ــا كم كم به س بچه ه
سالم سوق پيدا كنند و در آينده بدون نياز به تذكر شما اين 
ــه نكته ى زير را  ــول را در زندگى خود پياده كنند، بايد س اص

رعايت كنيد:
1. بچه ها را از خوردن هيچ چيز، به ويژه شيرينى و شكالت 
محروم نكنيد. بدن بچه ها به خوردن مواد غذايى شيرين نياز 
ــت براى خوردن شيرينى و شكالت، برنامه  دارد، اما بهتر اس
داشته باشيد. به عنوان مثال هر روز مقدار كمى از آن را بعد 
از ناهار يا شام به بچه ها داده و به آن ها ياد بدهيد كه خوردن 
ــت، بلكه  مى توان  ــير شدن نيس ــيرين براى س اين تنقالت ش
ــتفاده كرد. در اين  ــر اس ــا را بعد از غذا و به عنوان دس آن ه
صورت بعد از مدتى بچه ها ياد  مى گيرند كه چه طور اين گونه 

خوراكى ها را در رژيم غذايى خود بگنجانند.
ــد. غذاهاى  ــرى صحبت كني ــاره ى كال ــا درب ــا بچه ه 2. ب
ــا معرفى كنيد و بگوييد كه  ــرى و كم كالرى را به آن ه پركال
ــوزانده نشود، تبديل به  اگر كالرى اضافى با فعاليت بدنى س
ــا اطالعات الزم را  ــد. بعد از اين كه به بچه ه چربى خواهد ش
داديد  مى توانيد خيلى راحت تر آن ها را به ورزش و بازى هاى 

پرتحرك ترغيب كنيد.
ــور  مى توانيد  ــد چه ط ــير نمى خوري ــان ش ــر خودت 3. اگ
فرزندتان را متقاعد كنيد كه دست كم روزى يك ليوان شير 

بنوشد؟ سعى كنيد الگوى خوبى براى بچه ها باشيد.
غذاهاى سالم و ميوه هاى تازه را به نحوى تزيين كنيد كه 
ــا تمايل پيدا كنند. اگر بچه ها در بين  بچه ها به خوردن آن ه
مواد غذايى سالم و مفيد، يكى دو نوع را بيش تر  مى پسندند، 
ــاير مواد غذايى  ــه آن ها را به علت نخوردن س ــه جاى آن ك ب
ــاده ى غذايى را بيش تر به  ــرزنش كنيد، همان يك يا دو م س
آن ها بدهيد. غذاهاى زير چند نمونه اى هستند كه هم سالم 
هستند و ارزش تغذيه اى دارند و هم بچه ها از خوردن آن ها 

لذت خواهند برد.

ــاندويچ: بيش تر بچه ها معموالً غذاهاى ساندويچى را  س
ــما با كمى سليقه  ــت ترجيح  مى دهند. اگر ش به پلو و خورش
ــمزه اى درست كنيد، ديگر بچه ها  ــاندويچ خوش و حوصله س
ــتوران هاى فست فود اصرار نخواهند كرد.  براى رفتن به رس
ــاندويچ هاى  ــاس و همبرگر كه س ــيس، كالب ــن سوس در بي
محبوب كودكان هستند، همبرگر از همه سالم تر است. البته 
ــت براى  ــرط اين كه آن را در خانه آماده كنيد. بهتر اس به ش
همبرگر از گوشت كم چربى استفاده كنيد و اگر نمى خواهيد 
بچه ها زياد گوشت قرمز بخورند،  مى توانيد مقدارى گوشت 
مرغ چرخ شده را به آن اضافه كنيد. مى توانيد در كنار آن از 
برش هاى ليموترش، گوجه فرنگى و كاهو نيز استفاده كنيد.

ــكالت،  ــيرينى و ش ــه جاى چيپس و پفك و ش ــتنى: ب بس
ــيم بهترين ميان وعده ى غذايى  ــتنى به علت داشتن كلس بس
ــتنى كالرى بااليى  ــود؛ البته بس ــوب  مى ش براى بچه ها محس
دارد. مى توانيد قبل از خريد، ميزان كالرى مارك هاى مختلف 
بستنى را با يكديگر مقايسه كنيد تا كم كالرى ترين آن ها را 
ــتنى وانيلى و شكالتى كالرى كم ترى  بخريد. در مجموع بس
ــاير طعم ها دارند. اگر فرزندانتان به  ــتنى با س ــبت به بس نس
ــتنى عالقه ى زيادى دارند  مى توانيد قالب بستنى  خوردن بس
ــا آب ميوه ى مورد  ــا تهيه كنيد و آن را ب ــى را از مغازه ه چوب
ــه ى بچه ها و قطعات يخ زده ى ميوه پر كنيد و در فريزر  عالق
ــتنى يخى خانگى  مى تواند نظر بچه ها را به  بگذاريد. اين بس

خود جلب كند.
كيك: كيك انتخاب مناسبى براى عصرانه ى بچه هاست. 
ــكويت ها و  ــه اى قنادى ها يا بيس ــيرينى هاى خام ــه جاى ش ب
ــاده اى كه در خانه  ــفنجى س ــكالت هاى مختلف، كيك اس ش

پخته ايد انتخاب بسيار مناسب ترى است.
ذرت بوداده: بچه ها دوست دارند موقع تماشاى تلويزيون 
يا مسابقات ورزشى تنقالت بخورند. اگر نمى خواهيد به سراغ 
ــا پاپ كورن، البته  ــت به آن ه چيپس و پفك بروند، بهتر اس

ذرت بوداده اى كه در منزل تهيه كرده ايد، بدهيد.
شربت: شايد انتخاب اول و آخر خيلى از بچه ها براى يك 
ــد. البته الزم نيست خوردن  ــيدنى خوشمزه، نوشابه باش نوش
نوشابه را به  طور كامل قطع كنيد.  مى توانيد در برخى مواقع و 
در كنار ساندويچ ها از آن استفاده كنيد، اما بهتر است بيش تر 
وقت ها شربت هاى خانگى يا دوغ را جايگزين نوشابه كنيد. 
ــتان يكى از شربت هاى گوارا، شربت آب ليمو است  در تابس
كه از ليموترش تازه تهيه  مى شود. در طول روز نيز  مى توانيد 

به بچه ها آب ميوه هاى مختلف، مثالً آب هندوانه بدهيد.

براي پدرها و مادرها
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دانش آموزان عزيز!
اگر در طول تابستان، در طرح يا پروژه اي شركت كرده ايد كه در آن دوستانتان 
ــته اند و حاصل آن را به عنوان كاري گروهي عرضه كرده ايد، اين  ــاركت داش هم مش
ــر!) توضيح دهيد و براي  ــد چه بهت ــرح را به طور مختصر (اگر همراه با تصوير باش ط

مجله ارسال كنيد.
اين طرح ها مي تواند ساخت يا طراحي يك وسيله، سفرهاي گروهي يا شركت در 

محافل فرهنگي، اجتماعي يا علمي باشد. 
منتظر ارسال طرح هاي شما هستيم.

كار گروهي در تابستان

ههههمممراهه شششمممماا، ببراىىى شششممما

ايــن دو صفحــه براى شماســت.  
شــعر، نامــه، عكس و هــر چيزى 
كه فكر مى كنيد مناســب اين دو 
صفحه اســت براى ما بفرستيد تا 

آن را در مجله چاپ كنيم.
آن هــا را بــه آدرس مجله كه در 
صفحــه ى 3 مجلــه آمده اســت، 
بفرستيد يا به آدرس الكترونيكى 
 azmoon_mag@yahoo.com

ارسال كنيد.
منتظر حضور شــما دانش آموزان 

خوب هستيم.

فراخواني براي شما

ــتان خواندم و  ــالم! مى خواهم كتابى را كه در تابس س
خيلى دوستش دارم به شما معرفى كنم. اسم اين كتاب، 
ــم مگان مك دونالد  ــته ى خان كتاب جودى دمدمى نوش
ــن در اين  ــيده و م ــه پايان رس ــه در 8 جلد ب ــت ك اس
تابستان هر 8 جلدش را خواندم. من شخصيت جودى 
ــتانش از زبان  ــت دارم؛ چون داس را فوق العاده دوس
يك دختربچه ى ساده نوشته شده است و دعواهايش 
ــت. من به آن هايى  با برادر كوچكش خيلى بامزه اس
ــد توصيه مى كنم  ــاب عالقه دارن ــن به كت ــه مثل م ك
ــه كنند. جلد  ــودى دمدمى را تهي ــه كتاب هاى ج ك
ــكيل  ــمش «جودى انجمن مخفى تش اول جودى اس
ــت و  ــمت واقعاً جالب اس ــت. اين قس مى دهد» اس
ــالِت جودى،  ــتان و تعطي ــدن فصل تابس با تمام ش
ــت كه جودى در  ــود. جريان اين اس شروع مى ش
ــايش مجبور  ــه و براى انش ــى نرفت ــتان جاي تابس
ــت كارى كند.  ــود پيراهن كهنه اش را دس مى ش

بهتر است بقيه اش را خودتان بخوانيد. 

كيانا اميرسيافى، ششم دبستان از كرج 

جودى دمدمى
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مليكا حيدر، كالس ششم دبستان از تهران 

ــم من دانه ي برنج است. من و دوستم (پروفسور)  اس
ــتيم. من و پروفسور از دوران جنينى به دليل  كانونى هس
ــبت فاميلى با هم دوست بوديم. صداى قلب من مانند  نس
ــب بود ولى پروفسور هميشه در خواب  صداى دويدن اس
ناز به سر مى برد. از زمان كودكى، فاطمه مانند پروفسور 
ــراى همين به او لقب  ــد؛ ب نيوتن هر روز باهوش تر مى ش
ــج هر روز  ــد يك دانه ى برن ــد و من مانن ــور دادن پروفس
بلندتر مى شدم. امسال تابستان من و پروفسور به اصفهان 
رفتيم. اصفهان با سى  و سه پل و باغ هشت بهشتش بسيار 

ــه نظر من  ــود؛ ولى ب ــا ب زيب
ــاى وانك زيباتر بود.  كليس
ــراب  ــا مح ــل كليس در داخ
ــيار زيبايى وجود داشت  بس
ــراب، عكس  ــاالى مح ب كه 
حضرت مسيح (ع) و يارانش 
كشيده شده بود. همين طور 
ــا  كليس ــاى  ديواره ه در 
ــاى  حكايت ه و  ــا  عكس ه
ــيح نقش  زيباى حضرت مس

بسته بود. 
ــا روى  در موزه ى كليس
ــان ارمنى  ــار مو به زب يك ت
ــده بود.  ــته ش جمله اى نوش
در آن مكان توريست هايى 
ــورهاى مختلف آمده  از كش
ــا گم  ــى از آن ه ــد. يك بودن
ــتم  ــن و دوس ــود. م ــده ب ش
توانستيم  كريمى  پروفسور 
او را به گروه خود راهنمايى 

خاطرات دانه ي برنج و پروفسور

كنيم. يكى از زيبايى هاى كليسا، عكس 7 طبقه ى آسمان 
ــم و طبقه ى باالى  ــن آن عكس، جهن ــود كه طبقه ى پايي ب
ــمان خيلى  ــود. عكس 7 طبقه ى آس ــس پيامبر ب آن  عك
ــت در تصوير ديده  ــود. قيامت و ترازوى عدال آموزنده ب
مى شد. مردم گناهكار و بى ايمان توسط شيطان و يارانش 
به طبقه ى پايين در ميان آتش رانده مى شدند. در آن روز 
ــراى ناهار در  ــت. ب ــور خيلى خوش گذش به من و پروفس
ــتوران هاى اصفهان غذاى معروف آن جا يعنى  يكى از رس

بريانى خورديم. 
ــه  ك ــد  مى داني ــه  هم
سوغات اصفهان، گز است. 
ــز گرفتيم. جاى  ــا كلى گ م
شما خالى، خيلى خوشمزه 

بود.
در تابستان من كتاب هاى 
بسيار مهمى خواندم؛ مانند: 
هرى پاتر، جودى دمدمى و 

غيره.
من خيلى خوشحالم كه 
در كانون فرهنگى آموزش 
(قلم چى) ثبت نام كرده ام؛ 
چون عالوه بر اين كه درس 
ــزى  برنامه ري و  ــدن  خوان
ــه ام  گرفت ــاد  ي را  ــح  صحي
ــور هم  ــتم پروفس به دوس
منتظر  ــده ام.  ش نزديك تر 
ــه ي  دان ــدى  بع ــرات  خاط

برنج و پروفسور باشيد.
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ــه چه طور اين  ــدنت بگو ك ــتان خّير ش ــه خانم! از داس فاطم
تصميم را گرفتي؟

ــاله بودم كه به همراه پدرم به يك مجمع خّيرين رفته  7 س
بوديم. من ديدم همه دارند به مدرسه سازي كمك  مي كنند. من 
ــود  هم تحت تأثير قرار گرفتم و همان جا به پدرم گفتم: «مي ش
من هم كمك كنم؟» پدرم با خوشحالي از اين تصميم من استقبال 

كرد و مرا تشويق كرد. من هم انگشترم را هديه كردم.
من خيلي كنجكاو شدم كه چه طور اين كار به فكرت رسيد؟ 
راستش را بخواهي كم تر كسي در سن تو چنين كاري مي كند؟ 
اغلب هم  سن  و سال هاي تو فكر مي كنند اين جور كارها را بايد 

بزرگ ترها انجام بدهند!
ــي در هر سني مي تواند يك خّير باشد. من  نه واقعاً هر كس

واقعاً دلم مى خواست كه اين كمك را بكنم.
از خانواده ات بگو.

ــتند. پدرم مدير مدرسه و  پدر و مادرم هر دو فرهنگي هس
عضو مجمع خّيرين و مادرم مدير يك مهد كودك هستند.

تصميم داري كمك به مدرسه سازي را ادامه بدهي؟
ــم مي خواهم به  بله؛ من تا آخرين لحظه اى كه نفس مى كش

اين كار ادامه دهم.
ــور مي تواني خودت  ــال پرس وجو كرده اي كه چه ط تا به ح

يك مدرسه بسازي؟
ــن كار را انجام  ــه در آينده اي ــويقم كردند ك بله و همه تش
ــتانم را تشويق كردم تا آن ها هم  ــه، دوس بدهم. حتي در مدرس

گفت وگو با فاطمه مهِدور، 
خّير مدرسه ساز

تهيه و تنظيم: عاطفه بنايي

چگونه خّير مدرسه ساز شدم؟
ــان را براي ساخت مدرسه كنار  كمي از پول توجيبي هاي خودش

بگذارند. آن ها هم با پيشنهاد من موافقت كردند.
ــهريار  ــه واقع در ش ــهرك انديش فاطمه و خانواده اش در ش
ــاره مي كند به اين  ــد. فاطمه در صحبت هاش اش زندگي مي كنن
ــهريار فاقد امكانات كافي براي آموزش  موضوع كه مدارس ش
بچه هاست و نيز تعداد دانش آموزان در كالس ها به دليل كمبود 

مدرسه زياد است. 
ــه مي خواهي در  ــه اي ك ــه جان! دلت مي خواهد مدرس فاطم

آينده بسازي، در كجا باشد؟
در همين شهرك انديشه؛ چون واقعاً تعداد مدرسه به نسبت 

بچه ها كم است.
آرزويت چيست؟

ــازي  ــه در راه مدرسه س آرزو مي كنم خدا كمكم كند هميش
ــم و تا آخرين لحظه ى زندگي ام، به اين  مصمم و ثابت قدم باش

كار عالقه داشته باشم.
دوست داري اسم اولين مدرسه اي كه مي سازي چه باشد؟

حضرت ولي عصر
ــودت مي خوانند؛ چه  ــال هاي خ ــن و س ــه ى ما را هم س مجل

صحبتي با آن ها داري؟
ــد، خدا  ــد و بخواه ــته باش ــه اين كار عالقه داش ــر كس ب ه
ــتان من بدانند هر كس با هر  ــي اش را به او مي دهد. دوس تواناي
ــازي كمك كنند و  ــني مي توانند به مدرسه  س توانايي و در هر س

يك خّير باشند.
دستان فاطمه را مي بوسم؛ زيرا بخششي كه در دستان اوست 

با هيچ هديه اي در دنيا قابل معاوضه نيست.

گگگفففتتممم، گگگگگــــفففتتت

تنها 11 سال دارد. وقتي با او گفت و گو 
مي كنــم، حــس مي كنــم وجــودش 
لبريز از شور و حرارتي مثال زدني 
ا ست. بارم نمي شــود فاطمه ي 11 
ســاله، چنين رؤياها و آرزوهايي را در 
ســر مى پروراند كه تــا آخرين لحظه  ى 
مدرســه  دارد  تصميــم  زندگــي اش 
بســازد! از پــدر و مادرش بــه  عنوان 
مشــوقان اصلي اش براي قدم در راه 
مدرسه ســازي يــاد مي كنــد. قدردان 
آن هاســت و اين را مي شود از صحبت 
كردنــش فهيمد كه چه طور با احترام و 

ادب از آن ها حرف مي زند.
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ــدون  ــه ب ــر كاري ك ه
ــود و  رعايت نظم انجام ش
ــوم  ــان آن معل ــاز و پاي آغ
ــله  ش «آش  ــه  ب ــد،  نباش
تمثيل  و  ــبيه  تش ــم كار»  قل
ــود. اصوالً هر عمل و  مي ش
ــه در تركيب آن  اقدامي ك
ــه صورت  ــود، ب ــه نش توج
ــه  ك ــد  درمي آي ــي  معجون
ــله قلم كار  كم تر از آش  ش
ببينيم  اكنون  بود.  نخواهد 
ــله قلم كار چيست  آش ش
ــي معمول و  ــه زمان و از چ

متداول شده است.

غالمحسين فرشادي

نى
يرا

ى ا
ل ها

لمث
ب ا

ضر

آش شله قلم كار
هركاري كه بدون رعايت نظم انجام شود

ــك روز، آن هم در فصل  ــالي ي ــت س ــاه قاجار بنا بر نذري كه داش ناصر الدين ش
ــه علت دوري راه به  ــمال غرب تهران و بعدها ب ــتانك از ييالقات ش بهار، به شهرس
ــرق تهران مي رفت. به فرمان او دوازده ديگ آش  ــرخه حصار، واقع در ش قريه ى س
بار مى گذاشتند كه از قطعات گوشت چهارده گوسفند و انواع خوردني ها و حبوبات 
ــد. كليه ى اعيان و اشراف و رجال و شاهزادگان و همسران شاه و وزرا  تركيب مي ش
ــتند و همگى به كار طبخ و آشپزي مي پرداختند.  ــپزى افتخار حضور داش در اين آش
ــبزي و لوبيا و ماش و  ــور به كار پاك كردن نخود و س ــهور كش عده اي از افراد مش
عدس و برنج مشغول بودند. جمعي فلفل و زرد چوبه و نمك تهيه مي كردند. زنان و 
دختران كه در مواقع عادي و در خانه ى خود دست به سياه و سفيد نمي زدند، در اين 
محل، چادر به كمر مى زدند و در پاي ديگ آشپزى براي روشن كردن آتش و طبخ 
ــر و كول يكديگر باال مي رفتند تا هر چه بيش تر مورد لطف و عنايت قرار  آش از س
ــش، كاري انجام مي داد تا آش  ــأن و مقام خوي گيرند. خالصه هر كس به فراخور ش
حاضر شود. چون اين آش تركيب نامناسبي از خوردني ها بود، هر كاري كه تركيب 
ــته باشد يا به قول عالمه دهخدا: «چو زنبيِل دريوزه، هفتاد رنگ» باشد،  ناموزون داش

آن را به «آش شله  قلم كار» تشبيه مي كنند.



دانســتن بعضــي چيزها به ما 
كمــك مي كنــد تــا در تحليل 
مســائل موفق تر باشيم و در 
كنار آن بتوانيم موفقيت هاي 

بيش تري را كسب كنيم.
بعضي وقت ها بعضي فكرها و 
بعضي حرف ها، كليد موفقيت 
هستند. بايد آن ها را بخوانيم 
فكر  بيش تــر  درباره شــان  و 

كنيم.

1616

Book Slam يا «معرفى ضربتى كتاب» در كشور آلمان روش 
ــت. اين  ــه كودكان و نوجوانان اس ــراى معرفى كتاب ب ــژه اى ب وي
ــايد (Remscheid) در آلمان ايجاد كرده  روش را  آكادمى رمش
ــى  ــت و اجراى آن را به كتابخانه هاى عمومى و مراكز آموزش اس
در آلمان پيشنهاد مى كند. طرح Book Slam به صورت مسابقه 
اجرا مى شود. در اين مسابقه، هر كتاب بايد در كم تر از سه دقيقه 

معرفى شود. اين معرفى مى تواند به صورت:
 ☺خواندن گزيده اى از كتاب باشد.

 ☺خالصه اى از داستان به صورت داستان گويى باشد.
 ☺خودنگاره اى از شخصيت اصلى داستان باشد.

 ☺مصاحبه اى با شخصيت اصلى داستان يا نويسنده ى آن باشد.
 ☺گفت وگويى درباره ى موضوع اصلى كتاب باشد.

 ☺ايفاى نقش باشد.
 ☺يك آگهى تبليغاتى باشد.

 ☺اجراى موسيقى باشد.
 ☺و ...

براى اجراى اين مسابقه ابزار زير مورد نياز است:
 ☺كورنومتر

 ☺سوت
 ☺كارت هيئت داوران با اعداد يك تا ده

☺ flipchart \ تخته سياه
ــن كتاب هاى جالب و خواندنى  ــدود هفت تا ده كتاب، از بي  ☺ح

براى كودكان و نوجوانان

سه دقيقه فرصت داريد اين 
كتاب را معرفى كنيد!

ــان مى توانند  ــاب، مخاطب ــس از معرفى هر كت پ
ــد. مخاطبان  ــا ده بدهن ــك ت ــره اى بين ي ــه آن نم ب
ــوت زدن، معرفى كتاب را قطع  ــى مى توانند با س حت
ــازات را روى تابلويى  كنند. گرداننده ى برنامه، امتي
ــد. بعد از معرفى تمام كتاب ها، امتيازات را  مى نويس

جمع مى بندد و كتاب برنده را معرفى مى كند.
ــده  ــان برنامه، همه ى كتاب هاى معرفى ش در پاي
ــوند. اين نمايشگاه فرصت  ــته مى ش به نمايش گذاش
ــت تا كودكان و نوجوانان بتوانند نگاهى به  خوبى اس
ــراى خواندن بيابند.  ــا بيندازند و انگيزه اى ب كتاب ه
اين برنامه، ويژه ى نوجوانان دوازده سال به باالست. 
ــابقه را در  ــد اين مس ــان مى توانن ــداران و مربي كتاب
ــاى ديگرى به  ــه يا هر ج كتابخانه ى عمومى، مدرس
ــا مى توانند خود اين كتاب ها را  اجرا درآورند. آن ه

معرفى كنند يا نوجوانان اين كار را انجام دهند.  
http://www.alf-hannover.de :منبع

انتخاب: 
مصطفى صارمى

خخخووبب ااسسستتتتت ببخخوواننييدد!!
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سيما سرشار

ــى  ــى يا انگليس ــاً در خانه يك فرهنگ لغت فارس حتم
ــت؛ اما حرف  ــد طرز كار با آن چگونه اس ــد و مى داني داري
ــار معرفى مى كنيم  ــت؛ كتابى كه اين ب ــا چيز ديگرى اس م
فرهنگى براى آشنايى با لغت و واژه ى زبان خاصى نيست 
بلكه براى واژه هاى درس رياضى است. منظورم اين است 
ــت رياضى را ياد بگيريد  كه با خواندن اين كتاب قرار نيس
ــرد آن در  ــا مفاهيم رياضى و كارب ــنايى ب بلكه هدف، آش
ــما مى توانيد دو عدد  ــت. مثالً همه ى ش زندگى روزمره اس
ــايد تعداد كمى با مفهوم ضرب  را در هم ضرب كنيد اما ش
ــيد. خواندن اين كتاب در ذهن شما سؤال ايجاد  آشنا باش
ــه و تحليل را در  ــما كمك مى كند كه تجزي مى كند و به ش

خودتان تقويت كنيد.

فرهنگ رياضيات مدرسه

نويسنده: كى گاردنر
ترجمه و تدوين: نرگس انتخابى

انتشارات فرهنگ معاصر
قيمت: 8000 تومان

كـتاب ده آزمـون

فاطمه راسخ

اين كتاب مطابق با آزمون ورودي مدارس تيزهوشان 
ــامل 10 آزمون شبيه سازي شده  ــده است و ش طراحي ش
ــوم  راهنمايي كاربرد دارد. هر  ــت و براي دوستان س اس
ــؤال  ــؤال علوم، 20 س ــؤال رياضي، 30 س آزمون، 30 س
ــي و 10 سؤال هوش دارد. سعى بر اين بوده است  فارس
ــخ اين سؤاالت، تشريحي و همراه با نكات تستي  كه پاس
ــاده ترين راه حل ها استفاده  ــد. در اين پاسخ ها از س باش
شده است. در هر آزمون از تمام مباحث و نيز از مباحث 
ــده  ــؤال مطرح ش ــال اول و دوم راهنمايي س ــي س تكميل

است. 
ــاب مى تواند براي  ــرم اين كت ــتان خوبم؛ به نظ دوس
آزمون 2 تير به شما كمك زيادى بكند تا مطالب امسال 
ــه صورت مفيد  ــته را در اين مدت كوتاه، ب ــال گذش و س
ــعى كنيد  ــد. توصيه مي كنم س ــر جمع بندي كني و مختص
ــت از  ــر آزمون را تمرين كنيد و تا جايي كه ممكن اس ه

پاسخ  نامه استفاده نكنيد.

انه
ب خ

كتا
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خخخوووببب اسسستتتت ببببييننييدد!!

تابستان فرصت مناسبي است 
ــت  ــي از كارهايي كه دوس تا بعض
ــالً ديدن  ــام دهيم. مث ــم، انج داري
پرندگان زيبا با رنگ هاي ديدني! 
ــاغ پرندگان  ــما ب ــهر ش اگر در ش
ــت، همراه با خانواده به آن جا  هس
ــاي زيبايي مانند  برويد و پرنده ه
ــي و... را ببنيد. اگر  طاووس، طوط
ــتيد از آن ها عكس بگيريد  توانس

و براي ما بفرستيد.

دنياي زيباي پرندگان
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پپددررههاا، مماددررهههها وو ببززررگگ تتررههها

نقش و جايگاه اوليا در ايجاد 
محيط غنى براى فرزندانشان 
بســيار مهــم و تأثيرگــذار 
صفحــه  ايــن  در  اســت. 
همــواره تــالش كرده ايم تا 
اين ارتباط و تعامل فعال را 

تقويت كنيم.
اين صفحــه همچنين تالش 
مى كند تا نظرات و تجربيات 
شــما اولياى موفق را چاپ و 

منتشر كند.

ــت كه همه ى انسان ها قوه ى  تحقيقات نشان داده اس
ــك زمينه، خالقيت بيش تري  خالقيت دارند. بعضي  در ي
ــد  ــن باي ــر؛ بنابراي ــاي ديگ ــي در زمينه ه ــد و برخ دارن
ــد و پرورش خالقيت  ــاعدي براي رش محيط و فضاي مس
ــوري،  ــر دانايي مح ــم آورد. در عص ــوزان فراه دانش آم
كشوري مي تواند جايگاه مطلوب در كهكشان رقابت هاي 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي داشته باشد كه بر آموزش 
ــرمايه گذاري  ــت دانش آموزان خود س ــرورش خالقي و پ

كند. 
برخالف تصورهاي غلطي كه خالقيت را ذاتي مي دانند، 
ــابي است. يكي از وظايف بسيار مهم  خالقيت امري اكتس
ــور، آموزش خالقيت به دانش آموزان  نظام آموزشي كش
ــت. براي آموزش خالقيت، روش هايي وجود دارد كه  اس

به بعضي از آن ها اشاره مى كنيم:

1- تقويـت حـس اعتمادبه نفس و خودبـاورى در 
دانش آموز

اصوالً ايده هاى مثبت و 
ــه توانايى هاى  ب ايمان 

ــرط  ش ــردى،  ف
و  ــت  موفقي اول 

پيروزى است.

2- اهميـت جـدى بـه امـر آمـوزش ابتـكار عمل و 
خالقيت

ــتن دانش آموزان خالق و مبتكرى  اگر ما خواهان داش
ــتيم بايد اصول ابتكار و خالقيت را به صورت منسجم  هس
ــت در  ــا خالقي ــم ت ــوزش دهي ــا آم ــه آن ه ــدف دار ب و ه

دانش آموزان نهادينه و پايدار شود.

3- فراهم كردن امكان سخنرانى براى دانش آموزان 
خالق

ــرى از اين اصل، از دو جهت اهميت  رعايت و بهره گي
ــه هاى  انديش ــالق،  خ ــوزان  دانش آم ــه  اين ك اول  دارد؛ 
ــاير دانش آموزان قرار  ــود را در اختيار س ــه ى خ مبتكران
ــردارى از چنين  ــايرين با الگوب مى دهند؛ ديگر اين كه س
ــخصيت هايى، تالش مى كنند كه خود نيز خالق و مبتكر  ش
ــاير هم كالسى هاى خود  ــوند تا بتوانند الگويى براى س ش

باشند.

زهرا پرويز منفرد

خالقيت بچه ها را 
پرورش دهيم
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4- ترغيب و تشويق دانش آموز به حدس زدن
ــرد كه  ــد ك ــروز خواهن ــى ب ــالق زمان ــه هاى خ انديش
شرايطى براى ايجاد آن فراهم شود. بهره گيرى از روش 
ــرايط مختلف، خود عاملى در شكوفايى  حدس زدن در ش
ــت. در اين زمينه مى شود  ــتعداد ها و تجلى خالقيت اس اس
ــائل گوناگون مطرح كرد و از دانش آموز خواست كه  مس

حدس بزند كه راهكار در اين مورد چيست.

5- دادن فرصـت بـراى ابراز احساسـات مثبت و 
منفى به دانش آموز

ــائل و رويدادها  ــر دانش آموزى در برابر مس يقيناً ه
ــان آن  ــت كه بي ــد داش ــردى خواه ــش منحصربه ف واكن
واكنش ها مى تواند زمينه اى براى تجلى خالقيت در ساير 
ــد؛ بنابراين ايجاد فضا و بسترى طبيعى  دانش آموزان باش
ــات دانش آموز و از  و آرام براى بيان واكنش ها و احساس
ــاب، اقدامى عملى در  ــن و پرالته بين بردن فضاهاى خش

پرورش خالقيت اوست.

6- پرهيز از عجله و شتاب در تقويت دانش آموز
ــرورش و تعالى خالقيت، امرى تدريجى و از حركتى  پ
ــه از روند  ــوالً حركت هايى ك ــت. معم آرام برخوردار اس
ــه دارتر از حركت هاى  ــتند ريش يكنواختى برخوردار هس

نسنجيده و پرشتاب هستند.

7- پرهيـز از تمسـخر، تهديـد، شـرمنده كـردن و 
تنبيه

ــرورش خالقيت، حذف  ــى از روش هاى مؤثر در پ يك
ــت.  عوامل منفى و تحقيرآميز در ارتباط با دانش آموز اس
تحقير، تهديد، تنبيه و شرمنده كردن، عواملى هستند كه 

و  ــتعدادها  اس مانع شكوفايى 
ــوند؛ در  خالقيت ها مى ش

حالى كه نقطه ى مقابل 
ــرام  احت ــى  آن يعن
ارزش  ــتن،  گذاش
تقويت  و  ــادن  نه
از  ــاورى،  خودب
ــكوفايى  ــوازم ش ل

خالقيت است.

8- توجه به تفاوت هاى فردى دانش آموز
هر دانش آموزى، انسانى ويژه با امكانات و توانايى هاى 
منحصربه فرد است. در پرورش خالقيت بايد توجه داشته 
ــيم كه همه از نظر توانايى هاى فردى يكسان نيستند.  باش
ــرى و اطالع از اين تفاوت ها خود عاملى در تحقق  بهره گي

و شكوفايى استعدادهاى بالقوه  در دانش آموز است.

9. تشويق و معرفى 
دانش آموزان موفق 

و خالق
كار، هم  اين  با 
دانش آموزان خالق 
قرار  ــويق  تش مورد 
مى گيرند و هم الگوى مناسبى 

به ساير دانش آموزان ارائه داده ايم.

بـه  اسـت»  توانسـتن  «خواسـتن  تعليـم   -10
دانش آموز

اين اصل ريشه در اعتمادبه نفس دارد. هر دانش آموزى 
ــته باشد و مطمئن باشد  كه به توانايى هاى خود ايمان داش
ــيار  ــد، آن گاه كارهاى بزرگ در برابرش بس ــه مى توان ك

كوچك جلوه خواهند كرد.

11- پرورش انتقاد سازنده، نه فقط انتقاد كردن
ما معموالً در انتقادات مى توانيم به ارزيابى عملكردها 
ــكالت و معايب كار را دريابيم. البته انتقاد  بپردازيم و مش
شايسته،  انتقادى است كه به همراه خود، راهكار و راه حل 

ارائه كند و اين نوع انتقادات باعث پيشرفت مى شوند.

12- هدايت دانش آموز به دخل و تصرف در مسائل 
و مفاهيم

اين عمل يكى از شيوه هاى آموزش رشد خالقيت 
ــوز بخواهيم كه در  ــت. ما مى توانيم از دانش آم اس
ــئله را  ــرف كند، صورت مس ــائل، دخل و تص مس
به گونه اى ديگر مطرح كند و از روش ديگرى به 
جواب برسد. دخل و تصرف در مسائل و مفاهيم، 
ــت در دانش آموز  ــده ى خالقي ــد فزاين باعث رش

مى شود.
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انتخاب: مصطفى صارمى

فردوسي، يادماني كه از باد و باران نيابد گزند

ــت در توس در شمال  ــى، يادمانى اس آرامگاه فردوس
مشهد در خاك جاى ابوالقاسم فردوسى. ساختمان كنونى 
ــا آيين هاى هزاره ى  ــال 1313 هم زمان ب ــگاه در س آرام
فردوسى گشايش يافت. مجموعه ى فرهنگى باغ آرامگاه 
ــى در 20 كيلومترى شمال شرقى شهر مشهد، در  فردوس
ــهد به كالت نادرى،  ــعب از راه عمومى مش ــيرى منش مس
نزديك به شهر تاريخى طابران و بقعه ى تاريخى هارونيه 
ــى كه امروزه فاز  ــتاى پاژ زادگاه فردوس قرار دارد. روس
ناميده مى شود در 28 كيلومترى شرق آرامگاه فردوسى 

قرار دارد.
ــت كه پيكر فردوسى را به گورستان  مشهور اس
ــاغ خودش  ــار او را در ب ــد و ناچ راه ندادن
ــوس،  ت ــران  طاب ــهر  ش درون 
ــرقى  ــك به دروازه ى ش نزدي
ــپردند.  «رزان» به خاك س
خبرى نه چندان موثق، 
ساختن اولين بنا بر 
ابوالقاسم  گور 

ــى، يعنى  ــپهدار توس در زمان فردوس ــى را به س فردوس
ــالن جاذب، نسبت داده است كه ذكر او در ديباچه ى  ارس

شاهنامه آمده  است. 
ــي در آن  ــودن مقبره ى فردوس ــخص ب ــه دليل نامش ب
ــت محل دقيق مدفن  ــاختمان مي بايس دوره، براي آغاز س
ــتين منبعي كه از مدفن  ــخص مي شد. نخس ــي مش فردوس
ــت، چهارمقاله ى نظامي عروضي  حكيم توس نام برده اس
ــي دروازه ى رزان توس  ــه آن را جايي در نزديك ــت ك اس

محل باغ خانوادگي فردوسي ذكر كرده است. 
ــور و احساسات ملى در  پس از جنگ جهانى اول كه ش
ــى  ايران باال گرفته بود، در مجامع و مطبوعات، قدرشناس
از فردوسى و لزوم بناى شايسته اى بر سر خاك او مطرح 
ــارت كرده و تنها  ــعرا بهار كه طوس را زي ــد. ملك الش ش
ــقف و ديوار به  جاى بناى آصف الدوله يافته  سكويى بى س
بود، در سال 1299 در هفته نامه ى نوبهار خود مقاله اى در 
لزوم بناى آرامگاه نوشت. پس از تأسيس انجمن آثار ملى 
در سال 1301، به همت محمدعلى فروغى رئيس انجمن، 
كوشش هايى براى ساختمان آرامگاه آغاز شد. چون نيت 
ــاعر بزرگ ملى به هزينه ى مردم و  اين بود كه آرامگاه ش
ــاخته شود، در سال 1304 با نشر  نه از بودجه ى دولت س
ــتند كه اعاناتى براى اين منظور به  بيانيه اى از مردم خواس

حساب انجمن پرداخت كنند.
ــرف انجمن براى  ــى از ط ــال 1305 گروه در س
ــرح آن از  ــگاه و تهيه ى ط ــق آرام ــن محل دقي تعيي
تهران به توس رفتند. با تحقيقاتي كه توسط ارباب 
كيخسرو شاهرخ صورت گرفت، تخت گاهي 
ــر در باغ  ــرض 5 مت ــول 6 متر و ع ــه ط ب
ــن ترتيب محل  ــده يافتند. بدي يادش
دفن فردوسي مشخص شد. ابتدا 
ــس اداره ى  ــدره گدار رئي آن
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باستان شناسى، مقبره را به شكل اهرام مصر طراحى كرده 
ــه پيش رفته بود  ــرح در مراحل اولي ــاخت اين ط بود و س
ــد  ولى با مخالفت ذكاءالملك فروغى اين طرح تخريب ش
تا به جاى آن، مقبره اى به سبك ايرانى هخامنشى ساخته 
شود. طراحى اين مقبره بر عهده ى حسين لرزاده گذاشته 
شد. اشعار كتيبه ها به خط استاد عمادالكتاب نوشته شد و 
سپس بر سنگ هاى نما انتقال داده شد. ساختمان آرامگاه 
در سال 1311 آغاز شد و در مدت 18 ماه به پايان رسيد 
ــال 1313 آماده  ــى در س ــن هزاره ى فردوس و براى جش
ــه  160000 برگ بليت  ــرى هزين ــد. براى تأمين كس ش
ــعبه هاى بانك  ــى ده ريالى چاپ و از طريق ش بخت آزماي

ملى ايران توزيع شد.
ــاختمان، 945 متر بود و بهترين حجاران،  ــاحت س مس
ــاهنامه را بر ديوارهايش حك كردند؛ اما از  تصاويرى از ش
آن جا كه در طراحى بنا محاسبات فنى دقيق به عمل نيامده 
ــبب عدم محاسبه ى مقاومت خاك  بود، به ويژه به س
ــال هاى  ــاختمان آرامگاه از همان س و مصالح پى، س
ــت  ــروع به جذب رطوبت و نشس ــت ش نخس
ــاله هم  ــرات و مراقبت هاى سى س كرد. تعمي
كارگر نيفتاد و ناچار لزوم تجديد بناى آرامگاه 
مطرح شد. به دستور انجمن آثار ملى در سال 
1343 بازسازى بنا با نظارت مهندس هوشنگ 

سيحون در سال 1347 به انجام رسيد.

ــين داراى نماى بيرونى شبيه بناى فعلى بود؛  بناى پيش
ــر و كم عمق تر و داراى دو ورودى  ــا داخل آن كوچك ت ام
ــرقى و غربى بود. بناى كنونى، كه سعى شده  كم عرض ش
ــبيه بناى پيشين باشد، داراى نهصد متر  در ظاهر كامالً ش
ــده از بتن و سنگ و كاشى است.  سطح زيربنا و ساخته ش
ــر بود، اين بار  ــه در اجراى اوليه توپ ــش فوقانى بنا، ك بخ
ــقف داخلى آن هم با كاشى كارى  ميان تهى ساخته شد. س
ــى و  ــر تزيينى دوره ى هخامنش ــر از عناص ــرق و متأث مع
ــم تماماً با  ــد. ديوارهاى آن ه ــى روكارى ش عصر فردوس
سنگ هايى از منطقه ى توس نماسازى شد. هيئت كلى بنا، 

آرامگاه كورش بزرگ در پاسارگاد را تداعى مى كند.
ــاحت و  ــش هكتار مس اينك باغ آرامگاه كه حدود ش
ــش از يك ميليون  ــاالنه بي ــك موزه و كتابخانه دارد، س ي
ــت  ــرد. گفتني اس ــى را مى پذي ــيفته ى فردوس ــر و ش زائ
ــه اي از  ــدي اخوان ثالث نيز در گوش ــاده ى مه آرامگاه س

اين بنا قرار دارد.

آرامگاه فردوسى، سال 1310 تا 1313 
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بببچچچههه ههههههااا بببااززىىىى

قوانين  جمعي،  بازي هاى 
ساده اي دارند كه اجرا 
و رعايت آن به ما كمك 
مي كند تا مهارت هايي 
چون همكاري گروهي، 
احتــرام بــه ديگــران، 
رقابــت ســالم، رويارويي با 
شكســت، فــداكاري، راســتي و 
درستي و كارايي جسمي و فكري 

خود را افزايش دهيم.
هفتــه،  و  روز  طــول  در  حتمــًا 
بخشــي از اوقات فراغت خود را 
به بازي هاي جمعي با دوســتان و 

خانواده  اختصاص دهيم.

ــا آخرين امتحان به  ــتانى كه بوديم ب يادش به خير دبس
شوق فوتبال بازي با توپ پالستيكي در كوچه هاي خاكي، زو، 
الك دولك، قايم باشك، خاله بازي با دخترهاي همسايه و ...، 
فصل درس و مشق و امتحان را بدرقه مى كرديم. تقريباً تمام 
طول تابستان بازي ما همين بود. ذوق و شوقمان حد و مرزي 
ــحالي. لحظه اي آرام و  ــت. سراپا شادي بوديم و خوش نداش
ــرزنش هاي  ــايه ها و س ــتيم؛ فقط فريادهاي همس قرار نداش
ــادي هاي مان را پنهان مي كرد، اما همه چيز  ــادر كمي از ش م

فقط چند لحظه بود و دوباره همه چيز را از سر مي گرفتيم.
ــم ما را  ــتيكى ه ــاى خاكى و توپ پالس ــم كم كوچه ه ك
ــديم و  ــت به دامن بازار ش ــي نكرد، به همين دليل دس راض
توانستيم براى خودمان كارى دست و پا كنيم و معنى رنج را 
از همان دوران تجربه كنيم؛ رنجى كه گنج تجربه ى امروز، 
نتيجه ى آن است. اين بار پاي بازي هاي كامپيوتري به دنياي 
بازي هاي ساده ى دوران كودكي ما باز شد. ديگر از آن همه 
ــا و حتي كار كردن ها خبري  ــرك و باال و پايين پريدن ه تح
ــينيم و  ــتيم تا بنش ــود. دربه در دنبال يك گيم نت مي گش نب
چشم به اين صفحه ى مجازي بدوزيم تا تمام مراحل بازي را 
انجام بدهيم. گاهي ساعت ها بازي مي كرديم و متوجه گذر 
زمان نمي شديم تا اين كه به مرحله ى آخر بازي برسيم و در 

يادش به  خير دبستاني كه بوديم
گذري به ديروز و امروز فراغت هاي تابستاني

نهايت سرخوش از پيروزي يا عصباني از طي نكردن همه ى 
مرحله ها از گيم نت بيرون مي رفتيم.

اين جواب نسل هاى گذشته از چگونگى گذراندن اوقات 
ــان بود، اما توصيف نسل امروز از اين اوقات ديگر  فراغتش
رنگ و بوي گذشته را ندارد، ديگر از كوچه هاى خاكى و توپ 
و عروسك خبري نيست. فضاهاى سبز زياد، كتابخانه هاى 
متفاوت، بازى هاى كامپيوترى، اينترنت و هزاران امكانات 
ديگر بسيارى از نوجوانان، جوانان و والدين را در اين فكر 
فرو برده است كه كدام روش را بايد دوست داشته باشند.

ــهرمان را  ــر كم تر كوچه اى از كوچه هاى ش امروز ديگ
ــد و نوجوانان  ــته باش مى توان يافت كه يك «گيم نت» نداش
ــروصدا نكنند. كم تر كتابخانه اى است كه  زيادى در آن س
ــل امروز نباشد و كم تر رسانه اى  است كه  شاهد حضور نس
ــه ى خود را به اين موضوع  ــاعت برنام در طول هفته چند س
ــت ديگر در بازي هاي  ــاص ندهد. امروز اوقات فراغ اختص
ــود. اوقات فراغت ديگر  ساده ى كودكي مان خالصه نمي ش
ــت، بلكه  ــان نيس ــان و جوان ــودكان و نوجوان ــه ى ك دغدغ
ــت كه چگونه از آن براي  ــئوالن هم شده اس دغدغه ى مس

ساختن فردايي بهتر استفاده كنند.
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ــرعت،  ــردن ميزان دقت، س ــث باال ب اهـداف بـازي: باع
مشاركت و رقابت سالم مي شود.

تعداد بازيكنان: حداقل 8 نفر
ابزار الزم: دو تكه چوب 20 و 80 سانتي متري

محوطـه ى بازي: حياط و محوطه ى باز، چمنزار، كوچه و 
دشت.

بازيكنان به دو گروه تقسيم مى شوند و يكي از گروه ها الك دولك
به قيد قرعه، بازي را شروع مي كند. اين گروه، گروه چوب 
ــته) و گروه دوم، گروه پيل كوچك (پيل) نام  بزرگ (دس
ــى از بازيكنان، چوب كوچك (پيل) را روي يك  دارد. يك
چاله ى كوچك يا وسط دو عدد آجر قرار مى دهد و آن را 
ــر چوب بزرگ (دسته) كه در زير آن قرار مى گيرد،  با س
ــروه پيل) كه  ــرف نفرات گروه حريف (گ ــا قدرت به ط ب
ــتند پرتاب مي كند. اگر پيل در هوا گرفته  در محوطه هس
ــود، در غير اين  ــود، پرتاب كننده از بازى اخراج مي ش ش
ــورت بايد آن را از روي زمين بردارند و به طرف چاله  ص
ــت، با تمركز،  ــته به دس (يا آجرها) بيندازند. بازيكِن دس
آن را در دست مي گرداند تا پيلي را كه به طرف چاله اش 
ــه ى پيل با  ــد. اگر نتواند و فاصل ــا ضربه دور كن ــد ب مي آي
ــوزد و اگر بتواند با  ــد، مى س ــته باش چاله كم تر از قد دس
ــته حساب  ضربه دورش كند، فاصله از چاله را با طول دس
ــال دوباره ى پيل و دريافت  مى كنند. به همين ترتيب ارس
ــته ادامه پيدا مى كند تا به حد  ــمارش فاصله با دس آن و ش
نصاب برسند. اين حد نصاب مي تواند 50 يا 100 تا طول 
دسته باشد و اگر نتوانند به حد نصاب برسانند بازي را به 

گروه حريف واگذار مي كنند.
ــيدند، يكي از  ــته، به حد  نصاب رس ــر بازيكنان دس اگ
ــه  (آجر ها) (با هرچه  ــا پرتاب پيل از كنار چال بازيكنان ب
در توان دارد) پيل را از چاله دور مي كند و گروه پيل بايد 
ــيدن  ــل پيل را تا چاله با زو كش ــك  به  يك فاصله ي مح ي
(يك نفس) طي كنند. اين كار با جابه جايي دو گروه ادامه 

مي يابد. 
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بباا هههممم ببررييمممم ببهه ممددررسسسهه

  ☺ خانم اجازه! من تا وقتى كه دفتر برنامه ريزي نداشتم انگار بهتر درس مي خواندم. براي همين، پر كردن 
دفتر برنامه  ريزي را دوست ندارم. چه كار كنم؟

  � ايــن كــه االن به پر كردن دفتــر برنامه ريزي روي آورده اى حتمًا تحول بزرگــي در درس  خواندنت روي 
داده اســت؛ اما اين كه فكر مى كنى قبًال بيش تر درس مي خواندي و حاال كم تر، فقط يك تصور اســت. قبًال چون 
ســاعات مطالعه ات را يادداشــت نمي كردي به نظرت مي آمد كه زياد درس مي خواني و حاال چون درس خواندنت 
حساب و كتاب دارد و يادداشت مي كني، واقعيت را آن طور كه هست مي بيني. دليلى ندارد نااميد شوى و دفتر 
برنامه ريزي را كنار بگذارى. با اعتمادبه نفس با واقعيت روبه رو شــو و هر چه قدر در توان دارى درس بخوان. 
هر روز كه در دفتر برنامه ريزي مي نويســي ســعي كن بهتر از گذشته شــوي. اگر هر روز حتي 5 دقيقه بيش تر 
درس بخواني يعني هر هفته 35 دقيقه بيش تر از هفته ي قبل و هر ماه 150 دقيقه بيش تر از ماه قبل درس 

خواندي. بايد افتخار كنى كه هر روزت بهتر از ديروز است!

پاسخ به پرسش هاي  دانش آموزان

 ☺ خانم اجازه! من دانش  آموز سال پنجم ابتدايى هستم. نمى دانم سال آينده آزمون ورودى مدارس برتر برگزار 
مى شود يا خير كه از االن حل تست ها را شروع كنم!

 � دانش آموز عزيز! قبل از اين كه ورود به هر مدرسه اى براى مطالعه و درس خواندن براى شما مهم باشد 
پيشــرفت درسى و تسلط شما بر مطالب كتاب هاى درسى مهم است. اگر مى توانى در تابستان امسال تست هاى 
ســال قبل خود را مرور كنى حتمًا بعد از گفت وگو با اوليا و مشــورت با پشتيبان خود اين كار را در برنامه ى خود 

قرار بده.

  ☺ خانم اجازه! براي تابســتان در مقطع دوم راهنمايي فقط دفترچه ي عادي داشــتيم. آيا براي مهرماه 
دفترچه ي تيزهوشان داريم؟

  �  بله؛ در تابســتان همه ي شــما از يك دفترچه آزمون مي داديد اما از مهرماه كساني كه ترازهاي باال دارند 
مي توانند با مشورت پشتيبان و پدر و مادر خود از دفترچه ي تيزهوشان كه در آن سطح سؤاالت، كمي باالتر است 

و بر مبناي آزمون ورودي مدارس خاص طراحي شده است استفاده كنند.

خانم اجازه؟ آقا اجازه؟
جواد احمدي شعار و فاطمه راسخ

خانم اجازه؟ آقا اجازه؟

خانم اجازه؟ آقا اجازه؟ جايى است 
كه شما مى توانيد جواب سؤال هاى 

خود را بخوانيد.
يكــي از صفت هــاى آدم هاى 
موفق، اين است كه سؤال 
مي پرسند و از اين طريق 

بيش تر ياد مى گيرند.
مــا  بــراي  ســؤال هاي خــود را 
بفرســتيد تا جواب آن را به شما 

بدهيم:
azmoon_mag@yahoo.com

اايا براي مهرماه ي آ
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  ☺ آقا اجازه! براى سال تحصيلى پيش رو چه منابع آموزشى را تهيه كنم؟
  �  با توجه به اين كه در آزمون هاى تابستان شركت داشته ايد، در آغاز آزمون  ها تمام منابع آموزشى را تهيه 
كرده ايد. با اين حال الزم است منابع كمك درسى كامل ترى را نسبت به تابستان داشته باشيد. اولويت اول براى 
كتاب هاى مورد اســتفاده در ســال تحصيلى، مجموعه ى كتاب هاى كار و دوساالنه اســت. شما بايد از ابتداى سال 
تحصيلى از آن ها استفاده كنيد. در اين كتاب ها مى توانيد از تمرينات آن كه به صورت تمرينات تشريحى مشابه 
تمرينات كتاب درسى است استفاده كنيد. اين مجموعه كتاب ها مى تواند به شما در تقويت مطالب درسى در طول 

سال تحصيلى كمك فراوانى كند.

  ☺ آقا اجازه! مدرسه ى من براى سال آينده در آزمون هاى كانون شركت مى كند. من كجا آزمون هاى خودم را 
ادامه دهم؟

  �  با توجه به اين كه برنامه ى كانون در سراســر كشــور براى تمام دانش آموزان يك مقطع، يكسان است، 
مكان يا نحوه ى شركت شما در آزمون هاى سال تحصيلى تفاوتى ندارد. با توجه به امكان انتخاب شما در خصوص 
نحوه ى آزمون دادن، بهترين شرايط ممكن را انتخاب كرده و بر اساس آن برنامه ريزى كنيد. يادتان باشد مكان 
و نحوه ى برگزارى آزمون اهميت زيادى ندارد؛ مســئله ى مهم، نحوه ى اســتفاده از اين آزمون ها براى پيشرفت 

در سال تحصيلى است. 

  ☺ آقا اجازه! چه كار كنم آمادگى اى را كه در آزمون هاى تابســتان پيدا كرده ام، در ســال تحصيلى هم داشته 
باشم؟

  � از اين كه توانســته اى در تابســتان برنامه ريزى تحصيلى موفقى داشــته باشى، به شما تبريك مى گويم. 
تابســتان شــروع يك برنامه ى تحصيلى مؤثر براى ســال تحصيلى است. شما در تابســتان برنامه ريزى درسى را 
آموخته ايــد، نحوه ى شــركت در آزمون هاى برنامــه اى را فراگرفته ايد و از همه مهم تر با منابع آموزشــى جديد 
آشنا شده ايد. همه ى اين موارد مى تواند در سال تحصيلى به موفقيت شما كمك كند. يادتان باشد برنامه ريزى 

تحصيلى در سال تحصيلى نياز به استمرار و صرف زمان بيش تر دارد. 

  ☺ آقا اجازه! من تا كنون در آزمون ها شركت كرده ام. براى سال تحصيلى چه برنامه اى داشته باشم؟
  �  شــما بــا برنامه ريزى درســت خود، از تعطيالت تابســتانى بــه نحو مؤثرى اســتفاده كرده ايد؛ اما كار 
اصلى شما هنوز شروع نشده است و بايد اين روند را در سال تحصيلى نيز ادامه دهيد. براى اين كار الزم 
اســت در آزمون هاى ســال تحصيلى نيز شركت كنيد. اين كار سبب مى شود تا از برنامه ريزى كانون در سال 
تحصيلى نيز اســتفاده كنيد و بتوانيد از آموزه هاى به دست آمده از اين آزمون ها در پيشرفت تحصيلى خود 

بهره ببريد. 
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اميرحسين نيك پي، چهارم دبستان از رشت

ببچچچــههه ههههاا ننقققاشششىىى

همــه ى دانش آمــوزان قبــل از آن كه 
نوشــتن را ياد بگيرند، نقاشــى كردن 
را مى آموزنــد. اولين معلــم آن ها هم 
خودشــان هســتند. نقاشــى كشيدن، 
خالقيــت ذهنــى بچه هــا را افزايــش 
مى دهد و آن ها را 
موفق تر مى كند.

شــما  از  حــاال 
هيــم  ا مى خو
كــه بــراى مجله 
نقاشى بكشيد و بفرستيد:
azmoon_mag@yahoo.com

يك خبر خوب! به سايت كانون www.kanoon.ir برويد و همه ي نقاشي ها را آن جا ببينيد.                 

سارا قنبري، چهارم دبستان از اراكفاطمه حسن زاده، ششم دبستان از گرمسار

صهيب معيني، ششم دبستان از مريوانسيده آيناز حاميان از قائم شهر

حديث ميرنصيري از اصفهانساناي سيدفرجي، چهارم دبستان از مياندوآب
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يلدا شيرمحمدي، چهارم دبستان از گنبد
سيدمحمدرسول فاطمي، پنجم دبستان از جيرفت

كيميا شمس زاده، چهارم دبستان از بابلرزا محمديان، ششم دبستان از يزد

محمدمهدي پوريزدان پناه از كرمانعرفان حسيني فرد از تهران

نقاشي هاي تان رسيد!

شى
نقا

ها 
چه 

ب

azmoon_mag@yahoo.com :اين هم يك خبر خوب ديگر! موضوع نقاشي شماره ي 107، «مدرسه» است. نقاشي هاي خود را براي ما بفرستيد

آذرشهر (الهام محمدباقري، مينا حسن پور، سحر عبدي شايان، مهتاب مختارپور 
ــپيده محسني فرد، بهاره قاسمي، سوگند  و احمد تركماني)، اراك (مينو ياوري، س
ــي، آيناز كامكار  ــهروان)، اردبيل (الهه حيات ــا فيروزي و مريم ش ــيرزاد، درس ش
ــا  ــر (رضا حصاري و پارس ــليميان)، بابلس ــان (فاطمه س ــليماني، اصفه ــيال س و ش
نيك پوري)، بافت (مبينا اويسي، مهرناز شاكري پور و يلدا شرفي پور)، بستان آباد 
ــين زاده و  ــا مصطفائي، فاطمه حس ــودا فرهنگي)، بم (مريم مصطفائي، مهرس (س
ــنا افسوني)، جيرفت (فاطمه  فاطمه بليده)، بندرعباس (فاطمه قنبري)، تبريز (س
ــين خواجه بهرامي)، چالوس (نگار عقيلي)،  ــارمنش و حس ــايخي، فاطمه افش مش
ــين خيرخواه،  ــيدمحمدرضا اسمعيلي، محمدحس ــت (اميرمحمد بشارتي، س رش
سيدمحمدعلي ميرهاشمي، محمدرضا سرخابي و طاهر طالع)، رومشكان (آناهيتا 
ــوروش اروس خاني،  ــه فرهادي، فاطمه آقاجاني، ك ــهرقدس (معصوم امرايي)، ش

سروش اروس خاني و راحله دوستي)، شيروان (محدثه اماني)، قائم شهر (اميررضا 
ــهيل باقري، اميرحسين پژوهان، فاطمه تلمادره اي،  محمدي، مهدي محمودي، س
ــدي، معصومه محمودي و فرهاد  ــا مواليي، فاطمه عظيمي، طراوت علي محم كيمي
مرداني)، قزوين (پارميدا مافي)، كرج (پرهام زماني، آرين شفيعي گل، سيدعرفان 
صابري، كيانوش شرافتي، پارسا داداشي، ماهان بابايي، يزدان آذركمند، اميرپدرام 
هزاوه اي، سامان هرسيني، پارسا عطايي)، كرمان (محمدياسين مجيدي)، مريوان 
ــجادي، دانيال صوتي، هستي  ــينا سجادي، سيدآرمان س (صالح الدين احمدي، س
ــا زمان)، مياندوآب  ــهرابي، فؤاد قادري، هيمن كهنه پوش و ثن صنعتي، محمد س
(ياسمن ميكائيلي، ستاره حيدري و زهرا رستمي)، يزد (زهرا مظفري، مهسا فالح، 
ــادات حسيني، حانيه السادات  ــادات ميرباقري، سميه الس زهرا دهقان، سپيده الس

ميرجليلي، فاطمه ميرجليلي، فائزه عقدايي، كيميا دشتي و زهرا عظيمي زاده)

به سايت كانون www.kanoon.ir برويد و نقاشى هاى خود و بقيه ى بچه ها را آن جا ببينيد.
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جواد احمدي شعار

دنياى دانشمند كوچولو (4)

پاسخ  خود را به آدرس azmoon_mag@yahoo.com بفرستيد.

دوستان خوبم سالم!
ــماره ى گذشته تا حاال، 20 اتم اول جدول را كامالً  اميدوارم از ش
ــتانى كه جواب سؤال قبل را براى ما  ــيد. از توجه دوس فراگرفته باش
ارسال كرده اند تشكر مى كنم. در جدول زير برخى از موادى كه در 
ــت. لطفاً جواب هاى  ــده اس آن ها 20 اتم اول وجود دارند، آورده  ش

خود را با اطالعات اين جدول مقايسه كنيد.
شماره ى 

كاربردنام اتماتم

گاز هيدروژن به عنوان سوخت به جاى بنزين در برخى هيدروژن1
از خودروها استفاده مى شود.

گاز هليمهليم2
در توليد بعضى از باترى ها استفاده مى شود.ليتيم3

براى ساخت بدنه ى برخى از هواپيماها و گلوله هاى برليم4
جنگى استفاده مى شود.

در صنايع شيشه سازى و توليد كودهاى شيميايى مورد بور5
استفاده قرار مى گيرد.

ماده ى اصلى دوده، الماس و حتى نوك سياه مداد از كربن6
اين اتم درست شده است.

از اين اتم براى توليد برخى از كودهاى شيميايى نيتروژن7
استفاده مى شود.

گاز اكسيژن كه همه ى ما تنفس مى كنيم، از اين اتم اكسيژن8
تشكيل شده است.

در توليد ظرف هاى تفلون از اين اتم به مقدار زياد فلوئور9
استفاده مى كنند.

در برخى از المپ ها از گاز نئون براى رنگى كردن نور نئون10
المپ استفاده مى شود.

در نمك خوراكى كه در غذا استفاده مى كنيم، از فلز سديم11
سديم استفاده مى شود.

در توليد داروى ضد نفخ معده از اين اتم استفاده شده منيزيم12
است.

بعضى از در و پنجره ها يا بطرى هاى نوشابه از اين فلز آلومينيم13
درست شده اند.

ماده ى اصلى تشكيل دهنده ى شيشه، سيليسيم است.سيليسيم14
بيش تر كودهاى شيميايى از اين اتم تشكيل شده اند.فسفر15

در توليد كودهاى شيميايى و كبريت از اين اتم به مقدار گوگرد16
فراوان استفاده مى شود.

از گاز كلر براى ضد عفونى كردن آب آشاميدنى استفاده كلر17
مى كنند.

در برخى از المپ ها از گاز آرگون براى رنگى كردن نور آرگون18
المپ استفاده مى شود.

در توليد بعضى از صابون ها از اين اتم استفاده مى كنند.پتاسيم19

ماده ى اصلى استخوان هاى ما از كلسيم درست شده كلسيم20
است.

سؤال اين شماره:
آيا فقط يون ها مى توانند باعث تركيب دو اتم به يكديگر شوند؟

ــكيل نمك طعام، دو يون مثبت سديم و  ــد، در تش اگر يادتان باش
ــبب  ــدند و جاذبه ى مثبت و منفى س يون منفى كلر با هم متصل مى ش
ــاده ى جديد به نام نمك  ــال اين دو اتم به يكديگر و توليد يك م اتص
ــت زياد وجود دارد. مثالً از تركيب  ــد. از اين مواد در طبيع طعام مى ش
ــت مى آيد يا از  ــا كلريد منيزيم به دس ــيژن، MgCl ي ــم و اكس منيزي
ــيد كلسيم به وجود مى آيد؛  ــيم و اكسيژن، CaO يا اكس تركيب كلس

بنابراين تركيب اتم ها با يكديگر فقط به دليل تركيب يون ها نيست.
ــت؟ در كندوها، پروتون ها مثل بسته هاى  ــل يادتان هس كندوهاى عس
عسل و الكترون ها مثل زنبورهاى عسل هستند كه به دور كندو مى چرخند. 

ــى از موارد، وقتى دو اتم كنار هم قرار مى گيرند، زنبورها  در بعض
از يك كندو به كندوى ديگر نمى روند و يون ها را ايجاد نمى كنند، بلكه 
ــدوى اول به كندوى دوم مى رود و برمى گردد.  ــى يك زنبور از كن گاه
زنبور ديگرى هم از كندوى دوم به كندوى اول مى رود. بعضى وقت ها 
ــاكن كدام كندو  ــخيص داد كه اين دو زنبور س نمى توان به راحتى تش
ــتند و هميشه بين دو كندو در حال حركت هستند. همين حركت  هس
دو زنبور بين دو كندو سبب مى شود تا ارتباطى بين دو كندو (دو اتم) 
ايجاد شود و دو اتم، يك پيوند را ايجاد كنند. به طور مثال گاز اكسيژن 

از تركيب دو اتم اكسيژن ايجاد مى شود.
O + O        O2  

ــدروژن (H2H2)، گاز نيتروژن  ــا! تركيب هايى مثل گاز هي بچه ه
ــوند.  ــه مى ش ــن روش تهي ــم از اي ــر (Cl2Cl2) ه (N2N2) و  گاز كل
ــان تشكيل مى شوند، اما بعضى از  تركيبات باال از تركيب دو اتم يكس
اين تركيبات از تركيب دو يا چند اتم غير يكسان به وجود مى آيند. به 
طور مثال گاز آمونياك (NH3)(NH3) از تركيب سه اتم هيدروژن و 

يك اتم نيتروژن به دست مى آيد.
٣H  +  N             NH٣

به اين ترتيب اتم ها مى توانند به دو صورت با هم تركيب شوند:
NaCl در اثر تركيب دو يون مثل

ــيژن و  ــدن الكترون هاى دو اتم مثل گاز اكس ــترك ش در اثر مش
نيتروژن

تركيباتى كه در اثر اتصال دو يون ايجاد مى شوند يعنى پيوند يونى 
ــود، تركيبات يونى و پيوندى كه در اثر اشتراك  بين آن ها ايجاد مى ش

دو الكترون بين دو اتم ايجاد مى شوند، پيوند كواالنسى نام دارند.
ــيدكربن  ــيدكربن (CO)، گاز دى اكس ــور مثال گاز مونوكس به ط
ــى يعنى گاز متان (CH4) و آب (H2O) پيوندهاى  (CO2)،  گاز طبيع

كواالنسى دارند.
    سؤال اين شماره:

      چه طور مى توان فهميد كه كدام اتم ها مى توانند پيوند يونى ايجاد 
ــى ايجاد كنند؟ (راهنمايى:  كنند و كدام اتم ها مى توانند پيوند كواالنس

فلز يا غير فلز بودن يك اتم در اين مورد مؤثر است.)
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