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را چندبار خوانده هم کمکی نمیکند چون میزان و ســرعت و ســبک یادگیر
تحریری
تلفن
آدمها با هم فــرق دارد .اما اگر همــه اینها شــیطنتی بیش نیســت ،باید بدانی
که موفقیت دوســتت مانــع موفقیت تو نیســت .رقابت وقتی معنا پیــدا میکند و
نتیجهاش ارزشمند است که در شــرایط برابر انجام شــود .اینکه دوستت تحت
استرس ،نمرهاش کم شود معنیاش این نیست که تو خوب عمل کرده ای ضمن
اینکه نمره امتحان ،فقط نمره امتحان است؛ یک مجموعه سوال طرح و میزان
درست بودن جوابهای آن ســواالت با نمره اندازه گرفته شــده و هیچ ربطی به
هوش ،موفقیت ،برتری یا ارزشهای دیگر ندارد.

سختیهای آزمون آنالین
گفت و گو با چند دانش آموز درباره خوب و بد
امتحانات غیرحضوری
دورهمی

بپرس تا بگم

احساسات آبگوشتی

راهکارهاییبرایخواندن
درسهایدوستنداشتنی!

وقیت دسمت اب کاغذ یمبره
اتفاقی که واقعا افتاده

امیرمحمد ملکزادگان| خبرنگار افتخاری جوانه

 ،Tatsuya Tanakaهنرمند ژاپنی ،شــیفته جهان آدم کوچولوهاســت؛ او با
مینیاتورهای خالقانهاش ،خودش و ما را به این جهان خیالی دعوت میکند.

حسی که دارم

نفیسه مشجری | کارشناس ارشد مشاوره
بعضــی درسهــا رو دوســت نــدارم و اینروزهــا که

هرســال مــا دانشآمــوزان شــروع خــرداد را بــا برنامــه

مجبــورم بــرای امتحــان بخونمشــون ،خیلی بهم ســخت

امتحانیهایــی کــه از طرف مدرســه داده میشــد متوجه میشــدیم اما

میگذره .ترجیح میدم درسهای مورد عالقهام رو چندبار

خرداد امسال تفاوت اساسی با سالهای گذشــته دارد؛ دانشآموزان نهمی و دوازدهمی

امتحان بدم ولی اونا رو اصال نخونم .چی کار کنم؟

که تکلیفشان مشخص شــده بود و باید با رعایت دستورالعملهای بهداشتی سرجلسه
امتحان حاضر میشدند اما شیو ه ارزیابی پایانی بقیه دانشآموزان برعهده مدارس گذاشته

ایده و اجرا :صابری ،مرادی

شــد .حاال که چند روز از امتحانات گذشــته ،نقدهای زیادی به این شیوه وارد است .برای

همین سراغ چند دانشآموز رفتیم و درباره شــیوه برگزاری امتحانات غیرحضوری با هم

گفتوگو کردیم.

امیدواریم بهزودی وضعیت به حالت عادی برگردد و بتوانیم با شما دوستانمان از نزدیک
مالقات کنیم .در این مدت بهطور موقت ،دورهمیها را به صورت تلفنی برگزار میکنیم.
اگر دوست دارید در جلســات تلفنی ما حضور داشتهباشید ،با شــمارههای باالی صفحه

تماس بگیرید.

شبهآزمونی با قوانین عجیب!

مهدی علیزاده | پایه یازدهم

درمدرسهمابرگزاریامتحاناتودریافت
پاسخسواالتازطریقسایتمدرسهانجام
میشــود .بهنظر من ایــن شــیوه امتحان
گرفتــن را نمیشــود ارزیابــی نامید بلکه
بیشــتر شــبهآزمونی اســت کــه دانشآمــوزان را مجبور بــه مرور
مطالب گذشــته و خوانــدن مطالب جدیــد میکند تــا زحماتی
کــه در طــول ســال کشــیدهاند ،از بین نــرود .مدرســه مــا برای
ســامت امتحانات قوانینی وضع کرده است که بهنظر منبهجز
دلخوشــی کادر مدرســه هیچ ســود دیگری نــدارد؛ بــرای مثال
پاســخنامههایی برای دانشآموزان ارســال کردهاست تا پرینت
بگیرند و جوابهایشــان را در آنها وارد و عکســش را در سایت
مدرسهبارگذاریکنند.خبوقتیاینبرگههابهصورتفیزیکی
دراختیــار دبیران قــرار نمیگیرد ،پــس اســتفاده از آنها کامال
یفایدهاستوفقطوقتوسرمایهدانشآموزانراهدرمیدهد.
ب 
«شاد» زیرساخت مناسب ندارد
مهتاب فارایب | پایه یازدهم
امتحانات ما در پیا مرسان شاد برگزار
میشود .ما باید در زمان مقرر ازسوی
مدرســه و معلمها در پیا مرسان حاضر
شــویم و امتحان بدهیــم .این درحالی

شبامتحانیها ضرر میکنند
محمدحسین توکیل | پایه یازدهم
شــیوه برگــزاری امتحــان در مدرســه
مــا بــرای پایــه دهــم و یازدهــم بــه این
صــورت اســت کــه ۹۰درصــد از نمره
پایانــی براســاس نمــرات طی ســال و
فقط ۱۰درصد باقیمانده از نتایج آزمون آنالین (در ســایت
مدرسه) محاسبه میشود.
خوشــبختانه مدرســه ما با تســتی کردن امتحانات ،مشکل
وقت کم و ســامت امتحانات را حل کردهاســت اما ازطرفی

همیشــه تعدادی دانشآموز هســتند که بههردلیلی نمرات
مســتمر را ازدســت میدهنــد و برای جبــران ،امیدشــان به
آزمــون پایانترم اســت که بــا این شــیوه ،بــا مشــکل مواجه
خواهند شد.
امیــدوارم هرچــه زودتر مشــکالت برطرف شــود چراکه این
شیوه آموزش و ارزیابی برای سال آینده امکانپذیر نیست.
امتحان درحضور والدین!
مبینا نوروزی | پایه دهم
امتحانات پایانی مدرســه ما در ســایت
مدرسه گرفته میشود که از نظر من جز
حفظ سالمتی عموم جامعه هیچ مزیت
دیگری نــدارد چراکه مــا دانشآموزان
دهمی با پایهای ضعیف وارد ســال بعد
میشــویم؛ پس گرفتن امتحان و نمــره دادن معنایی ندارد و
فقط باعث استرس و ترس دانشآموزان از سال بعد میشود.
یکی از کارهایــی که بعضی از مدارس بــرای کاهش تقلب
در حیــن امتحــان انجــام میدهنــد ،تمــاس تصویــری بــا
اولیای دانشآموزان اســت کــه بهنظرم اصال کار درســتی
نیست .
شــاید خیلی از خانواد هها امکان برقراری تماس تصویری
را نداشــته باشــند و این باعث سو ءبرداشــت کادر مدرسه
شود.

سبز انگشتی

ماچطورمیتوانیمازآتشسوزیدرجنگلهاجلوگیریکنیم؟
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روباهها ،آهوها و سنجابها و بقیه حیواناتی که در جنگلهای بلوط کوههای
زاگــرس زندگی میکننــد ،ایــن روزها درحــال دســت و پــا زدن در آتش هســتند .اگر
تصویرهای این آتشسوزی را دیده باشید ،حتما دلتان برای این حیوانات بیچاره کباب
شــده و از ســوختن درختهای تنومند و باارزش این جنگلها آه کشــیدهاید .با شــروع
فصل گرمــا جنگلها بیشــتر از هر زمانــی درمعرض
آتشسوزی هستند چون به دلیل کمتر شدن بارش،
گیاهان خشــک بیشــتری در طبیعت وجــود دارد؛
ازطرفی دمای هوا در تابستان بیشتر از همیشه است
و با وجود اکسیژن فراوان در جنگل ،سه ضلع مثلث
آتش ســاخته میشــود و با هر بیاحتیاطی کوچکی
از طرف ما فاجعــه رخ میدهــد .باورنکردنی اســت
ولــی گاهی یک تهســیگار خاموشنشــده یــا چندتا
پالستیک و شیشه میتواند قاتل جنگل و حیوانات
کمیابش باشد .این روزها که کشورمان امکانات الزم
را برای خاموش کردن آتش جنگلهای زاگرس ندارد
عکس از علیرضا محمدی ،ایسنا

را بیشتر از بقیه دوست داشته باشیم و بعضی را کمتر؛ این

به ویژگیهــای شــخصیتی و همچنین به هوشهــای فعال

ما بســتگی دارد .وقتی میگوییم هوش فعــال ،منظورمان

این اســت که هر فردی در یکســری تواناییها نســبت به
دیگــران برتر اســت؛ مثال یک نفــر توانایــی کالمی (خوب

صحبت کردن) باالیــی دارد؛ یکی توانایی عــددی (انجام

اســت کــه تــا االن تعــدادی از دانشآمــوزان نتوانســتهاند
وارد نر مافــزار شــوند .غیــر از این ،ســرعت پاییــن اینترنت
و دسترســی نداشــتن بعضــی از دانشآمــوزان بــه گوشــی
هوشمند انکارناپذیر است.
یکی از راهکارهای مدارس برای جلوگیری از سوءاستفاده
ما دانشآمــوزان از نبود مراقب ،این اســت کــه وقت خیلی
کمــی بــه امتحــان اختصــاص میدهنــد و خــب اینطوری
فرصت فکــر کــردن را از مــا میگیرنــد و اجــازه نمیدهند
تمام مفاهیــم را بهطور کامل انتقال بدهیــم .بهنظر من اگر
برای دروســی مثل تاریخ که به توضیح و وقت بیشتری نیاز
دارد ،امتحان تســتی درنظر بگیرند حداقل بخشــی از این
مشکالت حل میشود.

مریم ملی | روزنامه نگار

دوســت عزیزم! خیلی طبیعی اســت که بعضی از درسها

کمترین کاری که از من و شما برمیآید این است که وقتی با خانواده به طبیعت میرویم
چهارچشمی حواسمان به دوروبرمان باشد؛ اگر عضوی از خانواده یا حتی دیگر کسانی
که در طبیعت هســتند ســیگار روشــن را البهالی درختها و گیاهان رهاکردند خیلی
زود آن را خاموش و ته ماندهاش را جمع کنیم .مراقب باشــیم کسی از دوروبریهایمان
ســیگارش را با درختها خامــوش نکند .بطریها و وســایل شیشــهای کوچک در فصل
تابستان از همیشــه بیشتر برای طبیعت خطرناک میشــوند .آنها وقتی زیر نور شدید
آفتاب قــرار بگیرند شــبیه ذرهبین عمــل میکنند و
میتوانند آتشسوزیهای بزرگی را بهوجود بیاورند.
پالســتیکها از وســایلی هســتند کــه خیلــی زود
شعلهور میشوند و دستدردست آتش میدهند تا
ویرانگرتر بشود .تا جایی که امکان دارد در دشت و
دمن ،جنگل و کوه و سبزهزار آتش روشن نکنیم و اگر
هم چارهای نبود و این کار را کردیم حتما تا از خاموش
شدنش مطمئن نشده ایم آنجا را ترک نکنیم .گاهی
بخش کوچکی از خاکستر آتشی که بهظاهر خاموش
شده میتواند دوباره شعلهور شود پس باید کامال از
ن آن مطمئن شویم.
سرد شد 

محاســبات) دارد؛ یک نفر دیگــر توانایی بدنی-جنبشــی

خوبی دارد (میتواند از بدنش در ورزشهای مختلف اســتفاده

کند) و دیگری توانایی ادراکی دارد .دانستن اینکه در چه زمینههایی برتر هستیم به

ما در انتخاب روش درس خواندن و انتخاب رشته و عالقههایمان کمک زیادی میکند
ولی بههرحال داشتن اطالعات پایه درباره موضوعات مختلف برای ما الزم است و به
همین دلیل دروس متنوعی در طول دوران تحصیلمان درنظر گرفته شده تا هم درباره
موضوعات مختلف اطالعات عمومی داشته باشیم و هم عالقههایمان را پیدا کنیم و

برای انتخاب شغل در سالهای بعد راحتتر باشیم .حاال که خواندن یکسری دروس

به رغم بیعالقگی ما ضروری است ،بهتر است راهی برای بهتر کنار آمدن با آنها پیدا
کنیم .من چند پیشنهاد دارم:

اول از همه پیشــنهادم این اســت که به کاربردهای آن درس در زندگیات فکر و
 ۱ســعی کنی یک مورد اســتفاده برایش پیدا کنی تا انگیزهات برای مطالعه بیشتر
بشود.
زمانهایی که انرژی بیشــتری داری ،سراغ درسهای دوستنداشتنی برو چون
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در زمان خســتگی خواندن موضوعاتی کــه کمتر به آنها عالقــه داریم ،برایمان
سختتر است.
بهخاطر ســپردن درسهایی که دوســت نداریم ،برایمان ســختتر است .برای
3
اینکه این مطالب بیشتر در ذهنت بماند ،آنها را به زبان خودت و همراه با مثالها
و عبارتهای خندهدار که خودت میسازی ،در ذهنت طبقهبندی کن.
با همه این کارها باز هم ممکن اســت انگیزهات بــرای مطالعه بعضی درسها کم
4
باشد .ســعی کن آنها را به یک درس یا کار موردعالقه پیوند بزنی؛ یعنی مثال اگر
برای کنکــور آماده میشــوی و در یــک روز باید چنــد درس را مطالعه کنی ،بــا یک درس
موردعالقه شــروع کن .بعد از آن یــک درس که کمتر دوســتش داری و در آخــر باز درس
موردعالقهات را بخوان.
برایخودتبهخاطرخواندندرسهاییکهبهآنهاعالقهکمتریداری،جایزهتعیین
5
کن؛مثالباخودتقراربگذارکهبعدازتمامشدناینفصل،نیمساعتبازیمیکنم.
سعی کن برای یک درس ،چندساعت متوالی و با یک روش مطالعه ،وقت نگذاری.
6
برای درسهای دوست نداشتنی روشهای مختلف مطالعه مثل روخوانی ،سوال
طرح کردن ،توضیح دادن برای دیگران و ...را امتحان کن.
امیــدوارم ایــن اطالعات
بــرای همــه شــما
دانشآموزان
عزیز مفید
باشد.

