قضا قورتکی

چگونه امتحانات را بپیچانیم؟
ل ،سمت
همین بغ
شتیپی میگه شیطنت
م!

فقا سال
ین؟
ی با
خو
ن کنیم.
ر
و که م 
یشناس شرت و اصول بودن مغایرت هم تمری
معلمان گرامی خیلی به فکر ما هستن ،برای همین قبل از امتحانات اصلی یکسری امتحان می ذارن که ما
ن
ر
ا
ا
ع
ا
دا
ب
م
م
ن ستون
ب
ک و آدا 
ت»
ره آداب
ِ
ن بگید
ک
ی
ت
«ا
ا
هم تو ای
رب
باشیم.
آمادهتر بشیم .اما ما آماده نیستیم که آمادهتر بشیم تا درنهایت به آمادگی برسیم و آمدهایم که ناآماده
کوپی
ها بهمو
د
راست میاد و یی که شی  چش رو
ن شمار ه
میدین
ا
ی
ج
پ
ن

ی
ل
م
ترجیح
چون امتحان اسمش روشه ،امتحان! یعنی امتحان کردن آمادگی ما! خب اگه آماده باشیم که امتحان نیست
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بگیرم وگرنه فضاییها به زمین حمله میکنن و نسل بشر منقرض میشه ».حاال اگه
همه کالس بگن لطف ًا امتحان بگیرین چی میشه؟ به احتمال 99درصد معلم زیربار
نمیره چون اگه یه بار به حرف شما گوش بده پررو میشین .بنابراین میگه« :نه فکر کنم
امروز هوا آلوده است امتحان بگیرم ریههاتون از کار میافته ،امتحان لغو .شما هم
برین حیاط مدرســه تو همین هوای آلوده گل کوچیک بزنین ».به این روش میگن
معلم را در عمل انجام نشده قرار دادن .یکبار امتحان کنین ،حتم ًا جواب نمیده!

مینیمهارت

پیتزا در ماگ

گپیدربارهنقشمدرسهدرانتخابهایسرنوشتسازنوجوانی

مدرسه آیندهمان را میسازد؟
دورهمی

الهام حبشی

مهسا کسنوی
مدرسه ،قرار است ما را برای انتخابهای مهم آیندهمان آماده کند .تا قبل از
دبیرستان جواب ما به سوال «دوســت داری در آینده چه کاره بشی؟» پاسخ
چندان دقیقی نیست چــون خیلیهایمان نمیدانیم در دانشگاه و بعدتر
محیطهای شغلی مختلف ،چه چیزی در انتظارمان اســت .توی مدرسه باید

چطور انتخاب کنم؟
از کجا بفهمیم چه رشــتهای برای ما مناسبتر است؟ عســل میگوید« :من
همیشه سر کالس زیست نســبت به بقیه درسها ،خوشحالتر و هوشیارتر
هســتم .توی خانه هم که زیســت میخوانم ،ازش لذت میبرم برای همین
فکر کنم رشته دانشگاهیام به زیست مربوط باشد .به رشتههای مهندسی
اصال فکر نمیکنم» .نیوشــا با عسل موافق اســت« :به نظر من هم میزان لذتی
عالقه یا بازار کار؟
عالقه بــرای انتخاب ،کافی اســت؟ نیوشــا معتقد اســت« :بلــه! وقتی
کاری را دوســت نداریــد و بــه زور انجامــش میدهید حتی اگــر در آن
درآمد باالیی داشتهباشید ،هر روز زجر میکشید» .عسل اما میگوید
بایــد حواسمــان به بــازار کار هم باشــد« :درســت اســت که باید رشــته
مشاور کجای قصه است؟

بفهمیم واقعا به چه چیزی عالقه داریم؛ چه استعدادهایی داریم و برای رسیدن
به هدفمان چه تواناییهایی را باید در خودمان پرورش بدهیم؛ توی حوزه عالقه
ما ،چه رشتهها و حرفههایی هست و هرکدامشان چه خوبیها و سختیهایی
دارد؛ اما توی مدرسه واقعا این چیزها را میفهمیم؟ در دورهمی این هفته با
«نیوشا ارغوانی»« ،عسل داوری» و «فاطمه دهقان» 15ساله درباره این موضوع
حرف زدیــم .اگر شما هم این روزهــا به انتخابهای آیندهتان فکر میکنید ،دغدغه ها و
انتقادهایتان به عملکرد مدرسه را از طریق شمارههای باال برایمان بفرستید.

که از خواندن یک درس میبریم ،رابطه مســتقیمی با عالقهمان دارد .من ترجیح میدهم رشتهای را
انتخاب کنم که منطبق بر عالقهام باشد چون فکر کنم اینطوری امکان بیشتری برای رشد و پیشرفت
دارم» .فاطمه با مهم بودن معیار عالقه موافق اســت اما معتقد اســت عالقه همیشــه شخصی و ذاتی
سدادنمعلمخیلیمهماست.اگر شیو هتدریسمعلمهاخوبباشد،توبهدرس
نیست«:بهنظرمندر 
عالقهمند میشوی و روی انتخاب رشته دانشگاهیات تأثیر میگذارد» .فاطمه حرف جالبی میزند؛
ی همهمان پیش آمده بهخاطر شیوه غلط معلمی ،از درسی دلزده شویم و خب این میتواند مسیر
برا 
آیندهمان را عوض کند.
تحصیلیمان را از بیــن زمینههای مورد عالقهمــان انتخاب کنیم اما بیــن عالقهمندیها باید
ســراغ گزینهای برویم که بــازار کار بهتری دارد» .فاطمه گزینه ســومی را به عالقــه و بازار کار
اضافه میکنــد« :عالقه و بــازار کار هــر دو معیارهای مهمی هســتند اما من فکــر میکنم باید
شرایط محیطی جامعه را هم درنظر بگیریم؛ مث ً
ال شرایط جامعهای که رو به پیر شدن میرود،
ایجاب میکند در آینده رشتههایی که مربوط به مراقبت از سالمندان هستند ،بازار کار خوبی
داشته باشند».
نیست .خیلی کلی چندتا رشــته مشــخص را معرفی میکنند و درباره زیرشــاخههای رشتهها
اطالعاتی ندارند .من درباره رشتهها و دانشگاهها از معلم شیمیام کمک گرفتم و ایشان من را
راهنمایی کردند .البته چون این قضیه برای من خیلی حیاتی اســت ،مشــاورههای
خــارج از مدرســه را هم امتحــان کــردهام» .فاطمه
میگویــد بیتوجهی بــه مشــاوره تحصیلی توی
مدارس ،مشکل رایجی اســت« :من از دوستانم
در مدرســههای دیگر شــنیدهام که اصال مشاور
ندارنــد» .عســل اضافــه میکند« :مشــاورهای
خوب در مدارس کار نمیکنند .اگر مشاوره
تخصصــی و حرفــهای بخواهیــد ،بایــد
توی مراکز خارج مدرســه دنبالشــان
باشــید» .نیوشــا بــا حر فهــای
دوستهایش موافق اســت« :من تا حاال
ندیده ام دوستهایم برای انتخاب رشته
دانشگاهی پیش مشاور مدرسه بروند،
بیشــتر بچهها بــرای کمــک گرفتن در
روابــط اجتماعیشــان بــه مشــاور
مراجعه میکنند».
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همهمان میدانیم که بذر گیاهان برای رشــد کردن نیاز به محیط
گرم و مرطوب دارند ولــی هیچ کدام فکرش را هــم نمیکنیم این
محیط مرطوب و مناسب برای رشد یک گیاه ،بدن خودمان باشد!
آیا میتوانید تصور کنید یک بوته گیاه داخل بدنتان ســبز شــود؟
این اتفاق برای یــک پیرمرد اهــل آمریکا افتادهاســت .او به خاطر
مشکالت تنفسی و ریویاش تحت معالجه قرار میگیرد و پزشکان
به سرطان ریه مشکوک میشوند اما بررسیهای دقیقتر مشخص
میکند کــه مشــکالت پیرمرد بــه خاطر وجــود یک نخــود فرنگی
جوانه زده داخل ریهاش اســت .او ظاهرا چندوقت پیش یک گیاه
نخود فرنگی را بوییده و گرده آن از طریق راه تنفســی وارد ریهاش
شدهاســت .این گرده که از نظــر رطوبت و گرما محیط را مناســب
دیده ،شروع به رشد کردهاست.

چند ماهی اســت که هفتهای یک بــار در این ســتون به دیدار شــما میآییــم و از ایدههای
شــگفتانگیزی حرف میزنیم که در کمال سادگی ،جدید هســتند و جذاب .پیتزا یکی از
خوراکی های انگشتشمار اســت که هرگز طعمش تکراری نمیشــود ،دستور پختهای
متنــوع دارد و طرفدارانــش را ناامید نمیکند .روی همین حســاب تصمیــم گرفتیم امروز
دستور پخت پیتزایی را در اختیار شــما بگذاریم که راحت ،بیدردسر و فوری است .اول از
همه یک ماگ متناسب برای آشپزی خود انتخاب کنید .چهار قاشق غذاخوری آرد ساده،
یک هشــتم بکینگپودر و به همین اندازه بکینگســودا را با یک قاشــق روغن زیتون و ســه
قاشق شیر مخلوط کنید .این مخلوط ،پایه اصلی پیتزا در ماگ شماست .بقیه موارد به غیر
از ســس گوجهفرنگی ،به دلخواه شــما تغییر خواهندکرد .میتوانید از مــواد معمول پیتزا
مثل قارچ ،فلفلدلمهای و سوســیس استفاده کنید
اما اگر کالباس و سوسیس را ترک کردهاید
خوب است گوشت مرغ یا گوشت قرمز
چرخکــرده را جایگزین آنهــا کنید.
فقط یادتان بماند گوشتها را سرخ
کنید .در آخرین مرحله روی مواد را
با دو قاشق پر پنیر پیتزا بپوشانید
و بــه مــدت دو دقیقــه داخــل
مایکروفر قرار دهید.

بالتازار

قایقی از چیپس خواهمساخت!
یکی از مسائل مورد اعتراضی که ظاهرا در همه جهان هم فراگیر
اســت ،شــکایت از حجم زیاد هوای داخل پاکت چیپسهاســت.
وقتــی پاکت چیپس را بــاز میکنیم حجــم زیادی از هوا به ســمت
صورتمــان هجوم مــی آورد و آن تــه بســته تعدادی خرده ســیب
زمینی هم دیده میشــود .تعــدادی از دانشآموزان کــره جنوبی
برای اعتراض به همین موضوع دست به یک ابتکار جالب زدهاند.
آنهــا با چســباندن بســتههای چیپــس کنار هــم یک قایــق بامزه
ساخته و با نشستن روی آن نشــان دادهاند که این قایق بهراحتی
روی آب شناور باقی میماند.
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آثار شما

صدایمکن!
حسین بازپور | شاعر

چیزی در آسمان چشمک میزند
صدایم کن...

ابرها غرش میکنند

کوه به کوه نمیرسد!

***

محمد بهبودی نیا | روزنامه نگار

عکس و تصویرسازی :محمد علی محمد پور ،سعید مرادی

خب این عوامل مهــم در انتخاب رشــته را چطور درنظــر بگیریم؟ از چه
کســی کمک بگیریم؟ مشاورهای
مدرســه کجــای قصه هســتند؟
نیوشــا میگویــد« :مشــاوره در
مدرسه ،زمان مناسب و مشخصی
نــدارد؛ معمــو ًال ســاعتهایی را کــه
بین درسها خالی میشود به مشاوره اختصاص
میدهند که اصال کافی نیست .سواالت بچهها
زیاد است و وقت به همه نمیرسد .برای همین،
من بــرای پیــدا کــردن مســیر و انتخاب رشــته
دانشگاه ،خودم شروع کردم به تحقیق کردن.
راســتش تا ســال گذشــته اص ً
ال فرق تجربی و
پزشکی را نمیدانستم» .عسل هم فکر میکند
مشاوره تحصیلی مدرسهها خیلی کمککننده
نیســت« :عالوه بر کم بودن ســاعات مشــاوره،
توضیحات مشاورهای مدرسه هم کامل و دقیق

ازلحاظروحینیازدارمتاسنپیریمهمهرازگاهی
مثلشبقبلاردوهایمدرسهذوقداشتهباشم.

ایده و اجرا :محمد علی محمد پور ،سعید مرادی
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دوست عزیز جناب آقای حسین بازپور ،سالم! اگرچه در نگاه اول نوشتن شعر سپید به دلیل
نداشتن وزن و قافیه کار ســادهای به نظر میرسد اما واقعیت این اســت که در این نوع شعر
هم باید به نکات زیادی توجه داشت ازجمله اندیشــه ،عاطفه ،زبان شعر و روایت .نکاتی که
بهتر است در نوشتن آثار بعدی توجه بیشــتری به آنها داشتهباشید .در شعر عالوه بر آرایه
که شــما در شــعرتان به کار بردهاید ،محتوا و انتقال مفهوم به مخاطب هم باید مدنظر قرار
بگیرد .این یکی از نکاتی است که شما دوست عزیز باید بیشتر به آن دقت کنید؛ بهطوری که
وقتی مخاطب شعر شما را میخواند به مفهوم مشخصی دست پیدا کند .بدون شک شما با
تمرین ،مطالعه و پشتکار بیشتر میتوانید به شاعری موفق در زمینه شعر سپید تبدیل شوید.
شاعر باشید و ماندگار!

واقعا استعداد ریاضی پسرها بیشتر از دخترهاست؟
مریم ملی | روزنامه نگار

دور اولت تمام شده .حاال داری نمونه سوالهای امتحانی را حل میکنی
و خالصــهای از فرمولهایــی را کــه یادداشــت کــردهای ،مــرور میکنی
درحالیکه برادرت کتابهایش را بســته و میگویــد ریاضی برایش مثل
آب خوردن اســت و نیازی به نمونه ســوال و تمرین اضافه نــدارد .مادرت
هم از توی اتــاق داد میزند که «خب تا بوده همین بوده! پســرا اســتعداد
ریاضیشون خیلی بیشــتر از دخترهاست .همه
چیــز رو تــو کالس یــاد میگیرنــد عوضش
تو بقیــه درسهــا ضعیفن» .ایــن ماجرای
پرتکرار خیلی از خانههایی است که
دانشآموز و دانشجو دارند .واقعا
پســرها در یادگیری ریاضیات
از دخترها جلوترند؟ مغزشان
عملکــرد خاصــی دارد کــه
ریاضــی را بهتــر میفهمند؟
سالهاســت محققهای علوم
اعصــاب و مغــز دارنــد روی این
موضــوع آزمایــش و مطالعــه میکنند.
محققان دانشگاه «کارنگی ملون» آمریکا

چندوقت پیش به یک نتیجه خیلی مهم رسیدند؛ مغز کودکان و نوجوانان
فارغ از جنسیت آنها به طور مشــابه کار میکنند .این پژوهشگران چند
مســئله ریاضی را به تعــداد زیادی دختر و پســر دانشآمــوز دادند و وقتی
آنها درگیر حل ســوال شــدند با روش  MRIتوانســتند فعالیت مغزشان
را زیر نظر بگیرنــد و ببینند آنجا چه اتفاقی میافتــد .درنهایت با چندبار
آزمایش روی گروههای مختلف مشــخص شــد همه چیز یکســان اســت
و بچهها از شــبکههای یکســانی در مغز برای حل مســئله
استفاده میکنند .سرگروه این تحقیق میگوید
امیدواریم که این نتیجه باعث بشــود مردم از
باورهای اشــتباهی که دربــاره تفاوت
مغز دخترها و پســرها دارند دســت
بردارند و بپذیرند که جنسیت هیچ
تاثیری در یادگیری ریاضی ندارد.
در روش  MRIبــدن انســان در
دســتگاهی قــرار میگیــرد و امــواج
بدون ضــرر مثل مــوج رادیویــی به آن
تابیده میشود .بافتهای بدن در جواب
به این موقعیت ،امواج رادیویــی دیگری را از خود
برمیگردانند و نتیجه در رایانه بررسی میشود.
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