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و دنبال محصوالتی بگرد که عالمت اســتاندارد داشته باشند .یادت باشــد تاریخ تولید و انقضای
هر چیزی را کــه برمیداری ،چک کنــی تا دوباره مجبور نشــوی ایــن راه را بروی و برگردی .ســایز
بســتهبندی محصوالت هم مهم اســت .پس اگر خانواده کم جمعیتی دارید ،یک ظرف بزرگ ماســت
بهکارتــان نمیآید .قبل از رفتن یــک دور خریدها را با فهرســت مطابقت بده .اگر همه چیز ســرجایش
بود ،نوبت حساب کردن میرســد .بدون خجالت به فروشنده بگو رمز کارت را خودت وارد میکنی ،چه
معنی دارد آدم رمزش را فریاد بزند؟

عقاب و شاهین در مه

داده تصویری

نوجوان موفق

بدانیم

چطور برای شروع سال
تحصیلی جدید آماده شویم؟

 6ساعت کرال بی وقفه تا ثبت رکوردکشوری

گفت وگو با نوجوانی که موفق به ثبت رکورد ملی بیشترین مسافت
متوالی شنا شد

ن شناسی تربیتی
ش نیت| کارشناسارشد روا 
مرضیه خو 
مهرمیآیدبامهریبیپایانوزمانآنرسید هاستکهکمکم

خودتانرابرایبازگشاییمدرسهآمادهکنید.بازگشتبهمدرسه،

نسترن رضوی| روزنامهنگار

حتیب هصورتمجازی،گاهیکمینگرانیبههمراهداردکهباکسب

آمادگیهایالزممیتوانیدب هراحتیازپسایننگرانیهابربیایید.

دو هفته پیش بود کــه یکی دیگــر از نوجوانهای خوب کشــورمان در عرصه ورزش افتخارآمیز شــد.

«مائــده ماندگاری» 12ســاله ،هفتم شــهریور در حضــور مســئوالن کمیته ثبت رکوردهای ورزشــی فدراســیون

ازجملهآمادگیهایالزممیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

ن هفته با مائده از چگونگی ورودش
متوالی بیش از 15کیلومتر شنا کرد و موفق به ثبت رکورد ملی شد .در جوانه ای 

تهیه وسایل تحصیلی مورد نیاز | خریدلواز متحریرمورد
نیازتان را کمکم شروع کنید .اگر از سال قبل لوازم سالمی
برایتان باقی ماندهاســت ،دستی به سروگوششــان بکشید و در
خرید لوازم جدید حواستان باشد که ضروری و بهاندازه نیاز باشند.

ورزشهای همگانی کشــور در منطقه «ســنگاچین» بندرانزلی به مدت  6ســاعتو  22دقیقهو  55ثانیه بهصورت
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به شنای حرفهای تا ثبت رکورد ملیاش گپ زدیم.

چطور شد که به فکر ثبت این رکورد افتادی؟

شنا را از چند سالگی شروع کردی؟

من ورزش را از 5سالگی با اسکیت شروع کردم و در 7سالگی
شنا را آموزش دیدم .عالقهام به این ورزش آنقدر زیاد بود که
هرچه بیشتر شنا میکردم ،کمتر خسته میشدم .بالفاصله
بعد از آموزشهای مقدماتی شنا وارد تیم استان قم شدم و در
تمام مسابقات استانی و منطقهای شرکت کردم .بار اولی که
در مسابقه شرکت کردم ،نزدیک بود غرق شوم و ناجی من را
نجات داد و این اتفاق شروع ورزش حرفهای من بود.

ت های
برنامهریــزی | اگر میخواهید امســال بــه موفقی 
تحصیلی برسید ،از همین االن برنامهریزی را شروع کنید.
درســت اســت که هنــوز از درسهای امســال خبــر نداریــد ولی با
شــناختی که از خودتــان داریــد میتوانید بــا تمرکــز روی اهداف
تحصیلی،تقویتنقاطقوتورفعنقاطضعفرادربرنامهبگنجانید.

با راهنماییهای خانم «نصرتی» که اولین مربی شنای من
بودند ،در 9سالگی وارد تیم تهران شدم و هفتهای چهار روز
در رفتوآمد بودم .تمرینات طوالنی در تهران ،برگشــتن به
ح های زود که باید به مدرســه میرفتم تا نزدیک دو
قم و صب 
سال ادامه داشت .در این میان خانوادهام که همیشه همراه
و حامی من بودند ،با آقای «فرشــید ســلیمانپور» ،موسس
باشــگاه ورزشــی ســنگاچین و پرورش دهنده ورزشکاران
رکورددار ،آشــنا شــدند .آقای ســلیمانپور بــا دیدن تالش
و عالقهام به شــنا من را برای رکــورد زدن در دریا تشــویق و
راهنمایی کردند.

۲

مرورمطالبقبلی| اگرمدتزمانزیادیمطالعهنداشتهاید،
برگشــتن به درس و کتاب ممکن است برایتان سخت باشد
پس بهتر اســت بهتدریج برای مطالعه در ســال تحصیلی جدید آماده
شوید.ساعاتمطالعهباآغازسالتحصیلیافزایشناگهانیداردواین
موضوعمیتواندخست هکنندهباشد؛بنابراینازاالنروزانهساعتهایی
رابهمطالعهاختصاصبدهیدوکمکماینزمانرابیشترکنید.

۳

برای ثبت این رکورد ملی چقدر تالش کردی و حاال

چه احساسی داری؟

در ابتدا تابســتانها برای تمرین به بندرانزلی میرفتم و در
فصلهای دیگر ســال در تهران و قم ورزش میکردم .تا این
که سال  98با شــیوع کرونا مســیرهای رفتوآمد مسدود و

درروزچقدرتمرینمیکنیوشدهت ابهحالخستهشوی؟

ورزشهایــی کــه مــن بــرای آمادگــی جســمانیام انجام
میدهم شنا ،بدنســازی و دوومیدانی است .از وقتی وارد
تیم تهران شــدم ،در طول هفته چهار روز به تهران میروم
و شــنا و بدنســازی کار میکنم .روزهایی کــه نمیتوانم به
تهــران بروم در شــهر خودمــان یعنــی قــم ورزش میکنم.
راســتش ورزش حرفهای در شــهر ما گاهی سخت میشد
چرا که نمیتوانستم از اســتخر زمان بیشتری برای تمرین
بگیــرم .از طرفــی طوالنــی بــودن مســیر و رفتوآمد های
پی در پی از قم به تهران زمانبر بود ولی بهدلیل هدفی که
داشتم سعیکردم خسته نشوم.

ک هایمطالعه| درطولسالتحصیلیمعموالبا
مرورسب 
کمکانواعروشهایمطالعهبهیادگیریمیپردازیم؛مانند
مطالعهسطحیوعمقی.متخصصانتوصیهمیکننددرسخواندنرا
ابتدابامطالعهسطحییاروزنامهوارشروعکنیدتابهیکدرککلیازمطالببرسیدوبعدمرحلهمطالعه
عمیقراشروعکنیدکهمفاهیمدرذهنتانب هخوبیحکشود.دراینروزهاتارسیدنسالتحصیلی،
ککنندهخواهدبود.
مرورسطحیمطالبجدیدبرایدرککلیمفاهیمسالپیشروبسیارکم 

۴

استخرها بسته شــد و این یعنی تمرینات شنا تعطیل! خیلی
از افراد با قرار گرفتن در شــرایط ســخت از هدفی که دارند،
دســت میکشــند اما این تعطیلیها هم نتوانســت مانع من
شود .سعی کردم ورزش را با دوومیدانی در هوای آزاد ادامه
بدهم و از هر فرصتی برای تمرین در دریا استفاده کنم .بیشتر
ب سوختگی اذیتم میکرد ولی ادامه دادم .پس از
روزها آفتا 
چند دوره تمرینات سخت باالخره روزی که منتظرش بودم،
رسید و بعد از نزدیک به هفت ساعت شنای متوالی توانستم
به چیزی برسم که سالها در سر داشتم و برایش هر روز و هر
ساعت تالش کردهبودم .حاال احساس رضایت و خوشحالی
دارم امــا این موفقیــت برایم خط پایان نیســت ،بلکه شــروع
ت های بزرگتر است.
تمرینات سختتر برای موفقی 

آماده کردن فضای یادگیری | فضای مطالعه بهتر اســت تکراری نباشــد و در آن احساس
نکهامسالهمسالتحصیلیبهصورتمجازیخواهدبود،
راحتیداشت هباشید.باتوجهبهای 
شرایطرابرایکالسآنالینفراهمکنیدتادرروزهایابتداییازاینبابتاسترسینداشتهباشید.
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تهایمطالعهوزمان
تنظیمروالزندگی | برایداشتنعملکردتحصیلیمناسب،بایدساع 
آمادهشدنبرایحضوردرکالسهاراتنظیمکنیدکهبرایاینکارالزماستنظمجدیدیبه
زندگیتانبدهید.پسکمکمساعتخوابواستراحتتانرابهزمانقبلازتعطیالتبرگردانیدتااز
اینبهبعدصبحهابهراحتیبیداروپسازصرفصبحانه،سرحالوقبراقدرکالسدرسحاضرشوید.
در انتها یادآور میشوم که موفقیت نسبت مستقیمی با قدرت اراده ما دارد پس اراده و آمادگی خود را
تتانتنظیمکنید.
درمسیرموفقی 

سبز انگشتی

پیشنهادهاییبرایکاهش مصرف برقدر رایانه

شما گفتین

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار
ب ه زودی با شروع ســال تحصیلی جدید و ادامه آموزش آنالین استفاده ما از

رایانهها بیشتر میشود .با چند راهکار ســاده میتوانیم مصرف برق وسیلهمان را کاهش
بدهیم و طول عمر آن را بیشتر کنیم.

باتری و مصرف زیاد برق اســتعداد باالیی دارد« .اپرا» نســبت به مرورگرهــای دیگر دارای
ویژگیهــای صرفهجویی در مصرف انرژی اســت .به تازگی ویژگی «محافــظ باتری» را هم
اضافه کردهاست که باعث افزایش عمر باتری میشود.
اســتفاده از تنظیمات انرژی | در تنظیمات  power Optionsمیتوانیم مشــخص
کنیم که در صورت بدوناستفاده ماندن سیســتم تا چند دقیقه ،مانیتور بهصورت خودکار
خاموش شــود .وقتی درحال استفاده از رایانه هســتیم و ناگهان کاری پیش میآید که باید
سیســتم را ترک کنیم ،آن را روی حالت  Sleepیا  Hibernateقرار دهیم .سیســتم در این
حالت برق کمی مصرف میکند.
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قطع کردن دســتگاه های خارجی | رایانهها توانایی وصل شــدن همزمان به چند
ب کم و ...را دارند که حتی درصورت استفاده
دستگاه خارجی مثل چاپگر ،اسکنر ،بلندگو ،و 
نشدن ،برق مصرف میکنند .برای صرفهجویی درمصرف برق ،تمام دستگاههای خارجی
غیرضروری را خاموش کنیم.
بستن برنامههای غیرضروری | برنامه های در حال اجرا در رایانه از منابعی مانند
 ،CPU، RAMهارددیسک و ...استفاده میکنند .هرچه تعداد این برنامهها بیشتر باشد،
فشــار کار روی ســختافزارها هــم بیشــتر میشــود .بنابرایــن بهتــر اســت برنامههــای
غیرضــروری بســته باشــند .در وینــدوز بــا فشــار دادن « »Ctrl + Shift + Escبــه
 Windows Task Managerدسترسی خواهیمداشــت که از طریق آن میتوانیم همه
برنامه های غیرضروری را ببندیم.
انتخاب مرورگر مناسب | استفاده از یک مرورگر کارآمد به کاهش مصرف برق کمک
میکند« .کروم» این روزها ایدهآل هر کاربری اســت اما این مرورگر در تخلیه ســریع شــارژ

در صفحه جوانه ،بخش دانستنی را بیشتر چاپ کنید .عارفی
جوانه :فعال یک روز تو هفته برای این ستون جا داریم ولی حتما به پیشنهاد شما فکر میکنیم
دوست عزیزم.
ستون کالس زبان را هر روز در صفحه جوانه چاپ کنید.
جوانه:خوشــحالیم که «کالس زبان» رو دوســت داری همراه خوب جوانه ولی برای این کار،
یهسری از ستونها باید حذف بشن که خب اونا هم طرفدارهای خودشون رو دارن.
صفحه جوانه ،من کتاب « از  12انگشت نکبتیاش» رو خوندم .چقدر خوب که شما
هم به بقیه معرفیش کردین .خیلی سرگر م کننده بود.
جوانه :چــه عالی! تو هــم میتونی کتــابهای جالبــی رو که خونــدی ،از طریــق «جوانه» به
دوستهات معرفی کنی.
مطلب « کلید های اســرارآمیز» در صفحه جوانه ایده جالبی داشت .منم دوست
دارم اجراش کنم .ممنون بابت پیشنهادتون.
جوانه :خواهش میکنم رفیقعزیز ،ما هم ازتو ممنونیم که بهمون بازخورد انرژیبخش دادی.
با دیدن تیتر «مالقات با بینی!» در صفحه جوانه ،حالم بد شد! البته شاید چون من
ن جوری شدم و بقیه چنین حسی نداشته باشن.
دماغم خیلی بدفرمه ای 
جوانه :متأسفیم که حس بدی پیدا کردی دوســت عزیز .اون مطلب میخواست بهمون بگه
بینی چقدر عضو حیرتانگیز و مهمیه و فرقی نداره چه شــکل و اندازهای داشتهباشه .بینی
هر کسی رو باید متناسب با فرم و سایز صورت خودش ببینیم و با بقیه مقایسهاش نکنیم.

