اینجا جوانه،
صفحهای ویژه نوجو ِ
انان باحال و
دختر و پ ِ
سران خالق و پرانرژیه.

جوانه

   روزنامهصبحایران

شنبه  30اردیبهشت  23 .  1396شعبان   .  1438شماره 19539

مطالب متنوع صفحه رو بخونید و با ما حرف بزنید.
شماره 051 -37634000
ِ
گوش شنوای خواستهها،
نظرات و درددلهای شماست.
توی این صفحه از ع
ِ
جایب جالب دنیا و نکات روان
ِ
شناسی ویژه نوجوانان
گرفته تا معرفی فیلم و کتاب و بازی و مصاحبه با نو
ِ
جوانان موفق ،پیــدا
میشه .ما رو در این آدرسها هم میتونید دنبال کنید:
کانال تلگرامی@zendegiisalam :
پیج اینستاگرامیzendegi.salam :

زمان
تقری
این م
طلب
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بی
مطالع

محافظ حافظهات باش!

آیا هرچه فکر میکنید یادتان نمیآید دیشب شام چهخورد هاید؟ آیا احساس
میکنید حافظهتان پوکیدهاست؟ آیا هرچه درس میخوانید اصال انگار نه انگار؟
آیا با این حافظه ماهی قرمزطور نگران آیندهتان هستید؟ ما چندتا راهکار برایتان
داریم که امیدواریم با عمل کردن به آنها از این حال و روز دربیایید!
.1یادگیریقطرهای
زمانی بیشتر ،بهت کمک
مطالب جدید در جلسات مختلف و با فواصل
یادگیری
ِ
ِ
پردازش اطالعات در اختیار داشتهباشی .تحقیقات
میکنه فرصت کافی برای
ِ
نشان داده دانشآموزانی که مطالب جدید رو در جلسات منظم و بافاصله یاد
میگیرن ،این مفاهیم جدید رو خیلی بهتر از دانشآموزهایی که با همه مطالب
در یک جلس ه طوالنی آشنا شدن ،به یاد میارن .البته ممکنه تو بتونی حجم زیادی
از مطالب رو یکجا حفظ کنی ،اما این حفظ کردن لزوما به معنای
یادگرفتن نیست و عمر زیادی هم نداره.
.2پیوندقدیمیهاوجدیدها
وقتی مطالبی جدید و ناآشنا یاد میگیری ،سعی کن بین اونها
ودانستههایقبلیات،ارتباطبرقرارکنی.اطالعاتیکهقبالیاد
گرفتی جاشون توی حافظه ات حسابی قرص و محکمه ،بنابراین
میتونی اطالعات جدید رو مثل حلقههای زنجیر به اطالعات و
تجربیاتقدیمیمتصلکنی.
.3معلمبازی
این روش هم به عملکرد بهتر حافظه ات کمک میکنه ،هم باعث میشه بفهمی
معلمهات دقیقا چی میکشن! مطالبی رو که یاد میگیری به دوستها و
همکالسیهات آموزش بده .یه معلم مجبوره خودش مطلب رو دقیق و کامل بفهمه

ه

تا بتونه برای بقیه توضیح بده ،باید چیزی رو که بلده چندبار تکرار کنه و همه تالشش
رو برای حل اشکال و فهم بهتر دانشآموزش بهکار بگیره .برای همینه که معلمبازی
مثل معجزه برای حافظه است .البته اگه دانشآموز موردنظر در دسترس نبود هم
اشکالی نداره ،معلم خودت باش!
.4تصویرسازی
اطالعاتروتویذهنتتجسمکن.مثالبراییادگیریچرخ هآب،اولتصویریذهنی
از ابر رو تجسم کن .بعد حجم ابرها رو افزایش بده .حاال باران شدید و
سرد رو تجسم کن .به زمین خوردن قطرات باران و جریان رودها
و نهرها رو به سمت دریا در نظر بگیر .خورشید رو تصور کن که
با گرماش آبها رو تبخیر میکنه و به شکل ابر در میاره .با این
روشدیگهحفظکردنچرخ هآبمثلقبلخستهکنندهنیست.
اگر با تجسم و تصویرسازی اطالعات مشکل داری ،میتونی از
روشهای دیگهای مثل نمودار ،جدول و ...استفاده کنی.
.5ورزشحافظه
استفاده از ماشین حساب و گوگل و هر ابزار دیگهای که حافظه رو تنبل
میکنه کاهش بده .وقتی برای بهیادآوردن هرچیزی بهجای رجوع به
حافظه به اینترنت مراجعه میکنی و برای ضرب یکرقم در دورقم دست
به دامن ماشینحساب میشی ،نمیتونی از حافظه ات توقع داشتهباشی
که هروقت الزمش داشتی به کمکت بیاد .غیر از این ،حتی اگه هر روز مجبور به
یادگرفتن مطلب جدیدی نیستی ،سعی کن برای حافظه ات تکالیف و تمرینهای
کوچک و مرتبی درنظر بگیری؛ مثل حفظ کردن چند بیت شعر.
سایت «چهطور» به من در نوشتن این مطلب کمک کرد.

ایران شناسی

کوههای رنگینکمانی

خالق
نمیدانمنام«استیونمکمنامی»،عکاسوکارگردان
ِ
اهلجورجیایآمریکاراشنیدهایدیانه؟اوهنرمندخوشذوقی
استکهبهواسطهآثارشکهباتکنیک ُکالژ،یعنیکنا ِرهمقرار
دادن تصاویر و خلق یک تصویر تازه ،شکل گرفته ،معروف و
محبوبشدهوجایزههایزیادیدریافتکردهاست.استیون
با استفاده از تصاویری که خود ثبت کرده و ترکیبشان با هم،
دنیایجدیدیازفانتزیهایشایجادکردهاست؛یکدنیای
خیالی و رنگارنگ .دیدن آثار او میتواند الهامبخش همه
کسانی باشد که به دنبال خلق آثار هنری جذاب و متفاوت
هستند.باهمبعضیهایشرامیبینیم.

خیابان «المبارد» که در شهر سانفرانسیسکو واقع
شدهاست ،به پرپیچ و خمترین خیابان دنیا شهرت
خیابان زیبا و شگفتانگیز با شیب 27
دارد .این
ِ
درجهاش ،احتماال بدترین جا برای رانندگی است؛
چراکهدارایمحدودیتسرعت 8کیلومتربرساعت
است!فاصل هدوکوچ هاینخیابانکهدارای8پیچتنداست،برایکاهششیبطبیعیتپهساخته
شدهاست«.المبارد»تنهاخیابانپیچدا ِردنیانیست؛خیابان«ورمونت»درهمینشهرو«درهی
خممشهوردیگرجهانهستند.
مار»درایالتآیوواهمدوخیابانپرپیچو ِ

زیباترینخیابان

من و زرافه و پلی

ترکیبشگفت انگیز تصاویر!

پرپیچترینخیابان

اینیکیدرواقعپیادهرواستتاخیابان؛«پیادهروی
مشاهیر هالیوود» در لس آنجلس ،تنها نقطه
دنیاست که ستارهها را کف زمین میبینید! این
نام یک آدم مشهور
ستارهها که بر روی هرکدامشان ِ
بهچشم میخورد ،برای گرامیداشت بازیگران،
موسیقیدانان ،کارگردانان ،تولیدکنندگان ،گروههای تئاتر و حتی شخصیتهای خیالی
محبوببررویزمیننصبشد هاست.تااالنحدود 2400ستارهدرپیادهرویمشاهیرماندگار
شدهاند.بردپیتواستیوناسپیلبرگوجانیدپازکسانیهستندکهدراینپیادهرو،یکستاره
صورتیبامدالیطالییدروسطآن،برایخودشاندارند.

کتاب نوجوان

گالری

معروفترین خیابانهای دنیا!

درﯾﭽﻪ

پرستارهترینخیابان

برای لذت بردن از کو ههای «آالداغ الر» الزم نیست عاشق کوه و کوهنوردی
باشی .این کوههای رنگینکمانی هرکسی را شیفته خودش میکند .در جاده
میانه  -زنجان کوههای شگفتانگیزی به رنگهای قرمز ،زرد ،سفید و نارنجی
واقع شدهاست .این کوهها حدود  ۷۰کیلومتر مربع وسعت و از زنجان تا شهرستان
میانه و از تبریز به َاهر امتداد دارد .قدمت کوههای «آالداغ الر»  15میلیون سال
برآورد شده است و یکی از شاهکارهای طبیعی به شمار میرود .محققان راز
رنگین بودن این کوههای فوقالعاده را وجود حوضچههای سرشار از رسوبات
آهن در زمان فرآیند کوهزایی و باال آمدگی کوهها و تغییر امالح و تثبیت نوع آنها
در رنگ رسوباتی می دانند که باعث شده هر گوشه از این کوهها به رنگی در آید.
برای مثال رنگ سب ِز بعضی از نقاط «آالداغ» نشا ندهنده وجود ماده معدنی
«مس» است که به دلیل کربناته شدن به این رنگ دیده میشود .یا مثال رنگ قرمز
بعضی نقاط دیگر در اثر شرایط اکسیدان (زنگ زدگی) و وفور اکسیژن و ترکیب
با این عنصر بهوجود آمدهاست .در تمام روزهای سال میتوانید به دیدن کوههای
رنگینکمانی بروید و مطمئن باشید هربار با جلوه ای خاص روبهرو خواهیدشد؛
چراکه این کوهها در تابش آفتاب رنگ خاصی پیدا میکنند و در پاییز و زمستان با
بارش باران و برف تصویری متفاوت را پیش رویتان قرار میدهند.
منبع :کارناوال

روی روزانه ،خیلی
فکرش را بکنید که در یک پیاده ِ
اتفاقی با یک پلیکان ،زرافه و میمون آشنا شوید.
این اتفاقی است که برای بیلی میافتد .پلیکان،
زرافه و میمون شیشهپا ککنهای یک شرکت
نظافت هستند و بیلی تصمیم میگیرد با آن ها
همراه شود .اما وقتی دوک همپشایر ،پولدارترین
مرد شهر از آنها می خواهد پنجر ههای قصرش

حال خوب یعنی آینده پ ِ
رنور پیشرو

که منتظره با دس 
تهای پر ِ
توان تو رقم بخوره!

را تمیز کنند ،تازه داستان شروع میشود .این
کتاب جذابی از «رولددال» ،نویسنده
ماجرای
ِ
محبوب و مطرح کودک و نوجوان و صاحب تعداد
زیادی کتاب خواندنی برای نوجوانان است.
مترجم این کتاب که توسط نشر افق چاپ شده،
محبوبه نجفخانی و تصویرگرش مثل همه
کتابهای رولددال ،کوئنتین ِ
بلک خالق است.

البته این لقبی است که خود فرانسویها به «شانزه
لیزه» دادهاند .اما شانزه لیزه حتی اگر زیباترین
خیابان جهان هم نباشد ،با وجود سینماها،
کافهتراسها ،مغازههای لوکس و درختان شاه
بلوطش ،معروفترین و زیباترین خیابان پاریس
است.اینخیابانزیباوگستردهبهطول1910متر
بخشیازمحورتاریخیپاریسبهحسابمیآیدوفرانسویها،جشنهایملیمهمشانرادراین
خیابانبرگزارمیکنند.شانزهلیزهازنظرارزشزمینوامالک،گرانترینخیاباناروپاودومین
خیاباندنیا،بعدازخیابانشمارهپنجنیویورکاست.

پردزدترینخیابان
خیابان مخصوص
خیابان «رامبال» شلوغترین
ِ
عابرپیاده در بارسلونای اسپانیا است .این خیابان
پر درخت و زیبا آنقدر در دنیا معروف شدهاست
که معموال تعداد گردشگران در آن بیشتر از
محلیهاست.همینشلوغیوتعدادزیاددرختدر
رامبالباعثشدهاستتااینخیابانبیندزدهاوجیببرهاهمحسابیمحبوبباشد.
منبع:کجارو

