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این مجموعه جهت آمادگی خردساالن 3 

تا 5 سال برای ورود به دوره پیش دبستانی  

تألیف شده است. افزایش واژگان ذهنی، 

تقویت حواس بصری و شنیداری و هوش 

هفت گانه از اهداف محتوای این بسته ی 

آموزشی است. 
www.drshakeri.sch.ir

61 - 22872160 و 22222244

آدرس: خیابان شریعتی، باالتر از میرداماد، 
روبه روی ایستگاه مترو،  خیابان شواری پالک 22

پسرانهدبستان

دکترشاکریمهر

از پیش دبستان تا ششم دبستان

با آموزش “محبت آمیز” اولین بار در ایران...
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سخن دکترشاکری
برای آخرین خرسی 

که نادانی ما او را 

کشت

شب که میشه کلغا

سرو درخت ایرانی

سفر به دیلمان

خرگوشی که 

می خواست 

سرخ پوست شود

رابین هود

فردیناند

7 راهکار برای 

آموزش اقتصاد به 

فرزندان

دنیای دانش

روز زنان در 

ریاضیات

چگونه خاطرات 

خود را بنویسیم؟

سود و کو

خرس قهوه ای 

ایران

مریم میرزاخانی

ماهنامه کودک و نوجوان 
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سخن دکترشاکری

امیدوارم شاد باشید و پر از نشاط 

بچه ها، یک سؤال!؟

اگر از شما بپرسند مهم ترین تفاوت و برتری انسان ها نسبت به دیگر موجودات 

زنده مثل گیاهان و حیوانات چیست، شما چه پاسخی دارید؟ ... 

کمی فکر کنید!!...

آیا درختان و گیاهان فکر می کنند!؟ حیوانات چطور؟!

منظورم فکر کردِن مثل انسان هاست!،،، پاسخ شما چیست؟!

حدِس شما درست است! فکر و اندیشه همان چیزی است که انسان ها را نسبت 

به موجودات دیگر برتری می دهد.

قـدرت  آن  و  رسیده اند  مهم تر  واقعیتی  به  انسان ها  درباره ی  دانشمنـدان  اما 

به  را  پیش  قرن های  غارنشیِن  انسان  که  قدرتی  همان  است،  خلق«  »تفکر 

فضانورد امروزی تبدیل کرده است.

دوستان خوبم، بیایید تابستان امسال را تا آن جا که می توانید پر از خاطرات به 

یادماندنی کرده و  از تفکر خلق خود نهایت استفاده را ببرید.

هرچند  باشم  چیزی  ساخت  به دنبال  می کردم  سعی  بودم  شما  جای  اگر  من 

کوچک، از زمان خودم نهایت استفاده را می کردم، هر چند زمان های کوچک. 

فصل تابستان و تعطیلی مدارس برای بچه هایی که ارزش زمان را می دانند بهترین 

موقعیت برای شکوفا کردِن استعدادهای درونی است.

این جمله را همیشه به یاد داشته باشید، انسان های هوشمند متفکر از کم ترین 

امکانات و زمان  خود بیشترین استفاده را برند.

شادباشید و سلمت
و

پر از خاطرات خوب
در تابستان پیش رو

خردادماه 98 / دکترشاکری

دوستان عزیز ، بچه های ایران سلم
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تو داشتي آرام مي رفتي
شاید گرسنه بودي آن ساعت

ماشه چکید و بعد افتادي
خط خوردي از دنیاي ما راحت

آرام نالیدي و جان دادي
نالیدنت از عمق جانت بود
تصویر مردي با سلح خود
در چشم هاي مهربانت بود

 تو قسمتي از این وطن بودي
افسوس، مرگ از قلب تو رد شد

شلیک شد ناداني ما باز
افتادي و، اي واِي من بد شد

انسان چه مي خواهد از این دنیا
از این همه کشتن چه مي گیرد

اي کاش مي فهمید دنیایش
بي خرس و ببر و شیر مي میرد

براي آخرين خرسي که ناداني ما، او را کشت
یونسی عباسعلی ســپاهی 



 تخت خواب کلغا
 رو شاخه ی چناره

صبح که بشه دوباره
 موقع قار و قاره

 خدا مواظبه که
 خوب بخوابن کلغا
 خوابای خوب ببینن

 الال الال ال ال ال

درنمیاد صداشونمیرن که خوب بخوابن میرن به خونه هاشونشب که می شه، کلغا

یونسی عباسعلی ســپاهی 

شب که میشه ،الکغا
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ابریشمی  مریم  

زنده ی ايرانکهنسال ترين موجود 

از  دیگری  کهنسال  نمونه های  نیز  اکنون 
درخت سرو در جاهای دیگر ایران وجود 
دارد که مهم تر از همه، سرو کهنسال چند 
که  است  یزد  ابرکوه  شهر  در  هزارساله، 
کهنسال ترین سرو جهان به شمار می رود.

یکی از ذخیره گاه های کم مثال سروهای کهنسال ایران، با بیش از 
22 اصله سرو 33۰۰ ساله، در استان ایلم قرار دارد.

سرو، درخت ايرانی

درخت سرو، به عنوان درخت ملی ایران در لیست فهرست درختان ملی دنیا ثبت شده است. ایرانیان حدود 
5۰۰ سال پیش از میلد، بر دیواره های کاخ پرسپولیس در شیراز، درخت سرو را حکاکی کرده اند.

سرو ایرانی به عنوان نماد استقامت و سرفرازی ایرانیان توصیف می شود و از درختانی است که ریشه در 
فرهنگ ایرانی داشته و جایگاه ویژه ای در میان مردم دارد. این درخت به عنوان یک درخت همیشه سرسبز 
و استوار حتی در سرما پایداری می کند. درخت سرو از هزاران سال پیش در ایران کاشت شده است و یکی 

از نمونه های کهنسال این درخت، سرو کشمر}کاشمر{ بوده که کاشت آن را به زرتشت نسبت داده اند.

از  شماری  می روید.  ایران  مناطق  بیشتر  در  که  است  سبزی  همیشه  درخت  سرو، 
کهنسال ترین آن ها را هنوز می توان یافت. سرو »ابرکوه« )ابرقو( و سرو »هرزویل« از این 

جمله اند. درخت سرو در دسته ی مخروطیان جای دارد.
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یک  می خواهم  من  »خداحافظ،  گفت:  خرگوش  روز  یک 
سرخپوست شوم.« من این جویبار را دنبال خواهم کرد؛

و چنان آرام کنار جنگل تاریک قدم بزنم که حتی گوزن هم 
نتواند صدای پای من را بشنود.

در مسیر جویبار ، چند بچه قورباغه پیدا خواهم کرد و آن ها 
به من خواهند گفت که چگونه به قورباغه تبدیل می شوند...

به علفزار خواهم رفت و وقتی خورشید باال بیاید،  مثل یک 
گوزن می رقصم.

از درخت باال خواهم رفت و به دور دست ها نگاه می کنم.
عقاب به آشیانه اش باز خواهد گشت و من در خانه ی  دوستم، 

جغد پنهان خواهم شد و او را تماشا خواهم کرد.
از درخت پایین خواهم آمد و پر عقاب را که برای من پرتاب 

کرده است،  پیدا می کنم.
سپس رّدپای حیوانات را دنبال خواهم کرد.

به جایی می روم  که حیوانات را ملقات کنم. 
به تماشای حیوانات می نشینم.

و وقتی که خورشید غروب می کند، یواشکی و پاورچین دور 
می شوم.

سنگ های اطراف را برای یک نشان جمع خواهم کرد و دو 
تا چوب خشک را به هم می مالم تا آتش درست کنم. کنار 

آتش خواهم نشست.
شاید من از دور دست ها صدای طبل بشنوم؛ و من هم در آن 

شب طبل خواهم زد.
دوستم، جغد صدای طبل من را می شنود. و وقتی که ماه باال 
می آید به درون چادرم می روم و دوستم پرواز خواهد کرد 
و خواهد گفت: »شب بخیر خرگوش کوچولوی سرخ پوست! 

خواب های خوب ببینی.«

خرگوشی که می خواست 
سرخپوست شود

پرنستاین ــاز: روت  و تصویرس نویسنده 
اسماعیلی مترجم:ســحر 
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طــول خــرس قهــوه ای ایــران، در 
حــدود 2 تــا 2/5متــر اســت. 

بیــن 9۰  پســتاندار  ایــن  وزن 
تــا 29۰ کیلوگــرم در نوســان 
میانگیــن  به طــور  امــا  اســت؛ 
در حــدود 18۰ کیلوگــرم وزن 
بویایــی  حــّس  آن هــا  دارد. 
فوق العــاده ای دارنــد و بــه همیــن 
دلیــل اجســام مختلــف را تفکیک 
می کننــد و در واقــع تنهــا از ایــن 
ــه  ــود ادام ــی خ ــه زندگ ــق ب طری
خرس هــا  می دهنــد. بینایــی 
ــه شــدت ضعیــف اســت.  ایــن  ب
حیوانــات شــب گرد هســتند و 
اگــر در روز دیــده شــوند؛ یعنــی 
آرامــش کافی داشــته و از دســت 

مانده انــد. دور  انســان ها 
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خرس قهوه ای ايران

زاگرس،  و  ارسباران  جنگل های  خزری،  جنگلی  مناطق 
دّره های  و  جنگل  به  نزدیک  کوهستانی  مرتفع  علفزارهای 

پایین دست جنگل، محّل زندگی خرس قهوه ای ایران است.

ناظری  شهرو 



خرس های قهوه ای به علف های کوهستانی و جنگلی علقه 
دارند؛ اما گاهی از شکار گوسفندان محلی نیز غافل نمی شوند.

خواب زمستانی
و  ارتفاع  به  خرس ها  در  زمستانی  خواب  مدت  و  شروع 
آب و هوای محّل زندگی آن ها بستگی دارد. در نقاط کم 
نداشته  زمستانی  خواب  اصوالً  است  ممکن  گرم  و  ارتفاع 
زیادی  تغذیه ی  زمستانی  خواب  از  قبل  خرس ها  باشند. 
آن ها  پوست  زیر  در  چربی  از  ضخیمی  الیه ی  و  دارند 
ذخیره می شود. معموالً با بارش اولین برف در النه می مانند 
با سوراخ کوچکی  برف شد،  از  پوشیده  النه،  که  زمانی  و 
به بیرون از النه می روند. النه می تواند غاری یا درون تنه 
درختی باشد. در بسیاری مواقع، النه سالیان متوالی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
از گونه های  یکی  به عنوان  قهوه ای   از سال 1385 خرس 
گوشت خواران بزرگ جّثه ی ایران، در برنامه های مطالعاتی 
انجمن های محیط زیست ایرانی قرار گرفته است و برنامه های 
متعددی برای حفظ آن در مناطق مختلف ایران، به خصوص 
لرستان  استان  و  مرکزی  البرز  شده ی  حفاظت  منطقه ی 

به عنوان دو نماینده ی البرز و زاگرس درحال اجراست.
مواجهه با خرس

خرس یکی از زیباترین پستانداران جهان و ایران است و دیدن 
یکی از آن ها در محیط های طبیعی موهبتی است که شاید کمتر 
با یک  نصیب هر طبیعت گردی شود؛ هرچند مواجه شدن 
خرس در فاصله ی نزدیک می تواند بسیار رعب آور باشد و 

دانستن ملزومات مواجه با آن را دو چندان می کند.
در صورت دیدن خرس در طبیعت، فاصله ی خود را حفظ 
کنید. خرس ها موجوداتی منزوی هستند و ترجیح می دهند 
بگیرند. چنانچه در محیطی قرار دارید  انسان ها فاصله  از 
تولید صدا  با  احتمال حضور خرس هست، سعی کنید  که 
همچون آواز خواندن، بلند صحبت کردن و یا استفاده از 
از حضور شما  تا خرس  اعلم کنید  را  سوت، حضور خود 

آگاه شود و فرصت فاصله گرفتن از شما را داشته باشد.
در صورتی که از خرس فرار کردید، در یک خط مستقیم 
ندوید. خرس ها به دلیل شکل تنومند بدنشان قادر نیستند 
همانند انسان به چپ و یا به راست تغییر جهت دهند؛ از 
این رو حرکت به جلو همراه با حرکت های سریع به چپ 

و راست می تواند باعث نجات شما شود.
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گل ها  از  دشتی  منظر ه ی  دیدن  اگر 
همیشه آرزوی شما بوده، در ماه خرداد 
به سمت  دیلمان حدود یک ساعت  از 
داماش  روستای  به  تا  بروید  جنوب 
برسید. در این روستا، دشتی از سوسن 
چلچراغ در انتظار شماست تا ساعتی به 
لحظاتی  و  بنشینید  گل هایش  تماشای 

بی نظیر را تجربه کنید.

سوسن چلچلراغ
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آبشار »لونک« منطقه ای زیبا در 22 کیلومتری جنوب سیاهکل، در سمت راست جاده است 
که به دلیل قرارگیری آن بین درختان مختلف جنگل، حال و هوای خاصی دارد و مکانی 

مناسب برای اسکان موقت به حساب می آید.

سایر  همانند  و  شده  واقع  گیلن  استان  در  »دیلمان«،  شهر 
بخش های این استان آب و هوایی مرطوب و پرباران دارد. 
دیلمان، هوای سرد  منطقه ی  بودن  دلیل کوهستانی  به  البته 
و خنک نیز یکی از مزیت های این منطقه به حساب می آید. 
به طوری که برای سفر به آن جا باید لباس و تجهیزات کافی به 

همراه داشته باشید. 
ممکن است در برخی شب های تابستانی نیز الزم باشد از لباس گرم و حتی بخاری استفاده کنید.

دیلمان تا قرن پنجم هجری »دیلم« نامیده می شد و از آن پس نام فعلی را بر آن نهاده اند.
نام دیلم نیز از دو واژه »دیل« و »لم« تشکیل شده که »دیل« به معنای میان و درون است و واژه »لم« نیز 
معنای بیشه و جنگل را می دهد. با این اوصاف دیلم به معنای دل جنگل یا بیشه است. در دیلمان، ُمهری 

استوانه ای یافت شده که در موزه ی »لنین گراد« نگهداری می شود و مربوط به 5 هزار سال قبل است.

سفر به ديلمان

دشت شقايق

در فصل بهار، به 6 کیلومتری شرق 
دیلمان که بروید به غیر از طبیعتی 
از  دشتی  خیره کننده،  و  سرسبز 
شقایق های قرمز رنگ را می بینید، 
در این جا می توانید برای ساعاتی خود 

را مهمان مناظری ناب و بکر کنید.

مهرناز کبودی 

دیلمان دارای کوهی زیبا و پربرف است 
که »درفک« نامیده می شود و البته منظره 
زیبایی را نیز در این منطقه آفریده است. 
بین  درفک  رنگ  سفید  قلّه ی  تماشای 
هیجان انگیز  بسیار  جنگل،  سرسبزی 
است. الزم به ذکر است که این کوه از 
لحاظ کوهنوردی و غارنوردی مورد  توجه 
است. در این کوه، دو غار معروف وجود 
دارد که شکل سنگ ها و قندیل هایشان 
آن ها را منحصر به فرد کرده است. یکی 
از این غار ها دارای سنگ هایی به شکل 
غار  و  است  مختلف  حیوانات  و  انسان 
دیگر نیز به قندیل های یخی شهرت دارد.

کوه درفک



دارد  وجود  کاروانسرایی  دیلمان،  به  سیاهکل  جاده ی  کیلومتری   15 در 

ساخته  ساروج  و  گچ  ملت  همراه  به  آجر  و  رودخانه ای  با سنگ های  که 

شده است. این کاروانسرا در گذشته اقامتگاه افرادی بود که از سیاهکل و 

دیلمان به سمت طالقان حرکت می کردند. الزم به ذکر است که واژه »تی 

تی« در زبان دیلمی به معنای شکوفه است.
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وی در سال 2۰14 به خاطر کار بر »دینامیک و هندسه 
سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه ای آن ها« برنده ی مدال 

»فیلدز« شد که باالترین جایزه در ریاضیات است.
مرحوم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده 
مدال فیلدز است که در 24 تیر 1394)جوالی 2۰17( 

در بیمارستان دانشگاه »استنفورد« آمریکا درگذشت.

Fields Medal

International Medal for

Outstanding Discoveries in Mathematics

MATHEMATICIAN

Maryam Mirzakhani

first Woman to Win Fields Medal

مريم میرزاخانی
دانشگاه  استاد  و  ایرانی  نابغه ی  ریاضیدان  میرزاخانی،  مریم 

»استانفورد«، 13 اردیبهشت 1356 در تهران متولد شد .
ایشان در سال های 1373 و 1374 )سال سوم و چهارم دبیرستان( در 
دبیرستان »فرزانگان« تهران موفق به کسب مدال طلی المپیاد ریاضی 
المپیاد جهانی ریاضی  از آن در سال 1994، در  کشوری شد و بعد 

»هنگ کنگ« با امتیاز 41 از42، مدال طلی جهانی گرفت. 
کامل،  نمرهٔ  با  میرزاخانی  کانادا  ریاضی  جهانی  المپیاد  در  بعد،  سال 

رتبهٔ اول طلی جهانی را به دست آورد.
به  تحصیل  ادامه  برای  کارشناسی  دوره  پایان  از  پس  میرزاخانی 
دانشگاه »هاروارد« آمریکا رفت. در سال 1999 زمانی که در دانشگاه 
راه حلی  موفق شد  داشت،  اشتغال  تدریس  و  تحقیق  به  »پرینستون« 

برای یک مسئله ی ریاضی پیدا کند.
ریاضیدانان مدت های طوالنی بود، دنبال یافتن راه عملی برای محاسبه 
حجم رمزهای جایگزین فرم های هندسی هذلولی بودند و در این میان 
میرزاخانی جوان در دانشگاه »پرینستون« نشان داد که با استفاده از 
در  راه حلی روشن  یافتن  برای  را  راه  بهترین  بتوان  ریاضیات، شاید 

اختیار داشت.



جنگل  یک  در  می کنم  احساس  مواقع  گاهی   
به  ولی  می روم؛  کجا  به  نمی دانم  و  هستم  بزرگ 
طریقی به باالی تپه ای می رسم و می توانم همه چیز 
را واضح تر ببینم. آنچه آن گاه رخ می دهد، واقعاً 

هیجان انگیز است.
 وقتی که بچه بودم رویایم این بود که نویسنده 
خواندن  به  را  لحظاتم  هیجان انگیزترین  شوم. 
رمان می گذراندم، در واقع هر چیزی را به دستم 

می رسید، می خواندم.
من  مادر  و  پدر  دارم.  برادر  و  خواهر  سه  من   
آن ها  برای  بودند.  من  مشوق  و  پشتیبان  همیشه 
داشته  بامعنایی  کار  و  حرفه  ما  که  بود  مهم 
باشیم؛ ولی زیاد به موفقیت و کسب مدال اهمیت 

نمی دادند.

تا  باشید  داشته  دوستی  شما  که  است  مهم  این 
بتوانید علیق خود را با او در میان بگذارید، این به 

انگیزهٔ شما کمک می کند.
 من فکر نمی کنم که همه باید ریاضی دان شوند، 
اما فکر می کنم که بیشتر دانش آموزان به ریاضی 

توجه کافی نمی کنند.
نه تنها سؤال، بلکه شیوه ای که شما سعی می کنید 

آن را حل کنید، هم مهم است.
به ریاضی ممکن است آن را  بدون علقه داشتن 
سرد و بیهوده بیابید. اما ریاضیات، زیبایِی خود را 

تنها به افراد صبور نشان می دهد.
لحظه ای  ریاضی[  ]مطالعه  بخش  پرارزش ترین   
است که می گویی آها! ذوق کشف و لذت فهمیدن 
چیزی جدید. احساس ایستادن باالی یک بلندی و 

رسیدن به دیدی شّفاف و واضح.
ریاضیات به درست فکر کردن کمک می کند.

ریاضیدان بودن مثل این است که بخواهید در     
سالگی  در 18  این که  کنید.  ورزش  عمرتان  طول 
همیشه  این که  با  می کند  فرق  خیلی  کنید  ورزش 

ورزش کنید.
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رابین  هود
»مردی کنار کوره راه، پشت درختی ایستاده بود و به محوطه ی بی درخت نگاه می کرد. مرد 
نیم تنه ای از پارچه ی زمخت سبز رنگ به تن داشت که یقه اش باز بود و گردن آفتاب سوخته اش 
و  خنجری  طرف  یک  در  و  بود  بسته  کمرش  دور  به  پهنی  چرمی  کمربند  می داد.  نشان  را 
را  ران هایش  نرم،  از چرم  بود. شلوار کوتاهی  به کمر آویخته  بلند  تیر  در طرف دیگر سه 
می پوشاند و پایین آن، پاتابه های* پشمی سبز رنگی پوشیده بود که تا روی پاهایش را گرفته 

بود. پاتابه هایش را کفش هایی از چرم محکم و ضخیم خوک پوشانده بود...«

و  برویم  شروود  جنگل  به  هم  با  بیایید 
ویل  )شکمو(،  تاک  فرایر  هود،  رابین  با 
یک  کوچولو  جان  و  )بنفشه(  اسکارلت 
سفر سرشار از شادی بسازیم. رابین  هود، 
قهرمان انگلیسي جنگل شروود، پیشنهادي 

براي تمام فصول است.

او که در اطراف شهر ناتینگهام و در انبوه درختان جنگل زندگي مي کرد، 
با حملت پارتیزاني به دار و دسته ی پرنس جان که از حکومت کردن، 

تنها مالیات گرفتن را بلد بودند، دمار از روزگار آن ها درآورده بود.

جواد لکزیان

* پاتابه: پاپیچ، نواری که به ساق پا یا مچ پا می پیچند.
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که  بود  تهیدستي  مردم  قهرمان  هود«  »رابین 
بودند.  زنده  او  کاري هاي  شیرین  قصه ی  با 
قصه اي که مردم دنیا بعدها آن را شنیدند و 
همه ی آن ها به ویژه بچه ها از آن لذت بردند. 
کاروان سلطنتي  به  هود  رابین  جانانه  حمله ی 
او در مسابقه  یا شرکت کردن  پرنس جان و 
تیراندازي در کاخ سلطنتي فصل هاي جالبي از 

این قصه ی همیشه خواندنی اند.

دانشگاهي  تازگي  به  بدانید  است  خوب 
شهر  در  انگلیس  مه آلود  جزیره ی  در 
احوال  جویاي  که  کساني  به  »ناتینگهام« 
تاریخي،  سندهاي  و  هود  رابین  افکار  و 
هودي  رابین  موسیقي هاي  و  داستان ها 
باشند، پس از یک سال تحصیل مدرکي به 
همین نام مي دهد. دانشجویان این رشته هم 
مي توانند با مطالعه و بررسي قرن پانزدهم 
حماسه ی  این  متفاوت  جنبه هاي  با  میلدي 

انگلیسي آشنا شوند.
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فرديناند
انیمیشنی 

اگوی مهرباندرباره ی 

وقتی فردیناند به دنیا می آید، برخلف اغلب گوساله های دیگر که همه اش مشغول این طرف و آن 
از عطر  و  بودند، همیشه آرام در زیر درختی می نشست  به شاخ همدیگر کوبیدن  و  طرف دویدن 
گل های چمنزار لذت می برد. مادر فردیناند اوایل از این که او با بقیه گوساله ها نمی جوشید، نگران 
او  که  داد  اجازه  بگذراند،  این جوری  را  خودش  اوقات  دارد  دوست  فردیناند  دید  که  بعد  اما  بود. 

هرطور دلش می خواهد اوقاتش را بگذراند.



شدند.  بزرگ  گوساله ها  و  گذشت  سال ها 
حاال آن ها همه ی آرزویشان این بود که برای 
شرکت در مسابقه گاوبازی انتخاب شوند، البته 
همه به جز فردیناند که حاال هم که بزرگ شده 

بود، همان طور آرام و بی جار و جنجال بود. 

کتاب فرديناد را هم بخوانیم!

اما روزی که از پایتخت، مردانی آمدند تا خشن ترین 
انتخاب  گاوبازی،  مراسم  در  شرکت  برای  را  گاو 
کنند، برحسب تصادف از میان همه ی گاوها فردیناند 

انتخاب شد و …
آمریکایی  کمدی  رایانه ای  پویانمایی  یک  فردیناند 
فردیناند  داستان  کتاب  براساس  فیلم  این  است. 
نامزد  فردیناند،  شده است.  ساخته  »مونرولیف«  اثر 

پویانمایی  فیلم  بهترین  اسکار  جایزه  دریافت 
این  است.  بوده   اسکار  جوایز  دوره ی  نودمین  در 
توسط  و  سالدانیا«  »کارلوز  کارگردانی  به  انیمیشن 
کمپانی »بلو اسکای استودیوز« تولید شده  است. جان 
برعهده  را  »فردیناند«  شخصیِت  صداپیشگی  سینا 

دارد. 

نکرد«،  را  کار  این  فردیناند  »اما  داستان  در 
و  صلح طلبی  روحیه ی  دارد  سعی  »م ون رول ی ف« 
به  حیوانات  زبان  از  داستانی  به وسیله  را  آرامش 
بسیار  نویسنده،  آن که  جالب  دهد.  انتقال  مخاطب 
خّلقانه شخصیت اصلی داستان را گاو انتخاب کرده 
است، آن هم گاوی اسپانیایی که شهرِت قدرت و 

خشونتش جهانی است.
سرگرمی  و  خشونت  برای  گاوها  که  جایی  در   
که  دارد  وجود  گاوی  می شوند،  تربیت  گاوبازها 
چنین  کردن  مطرح  است.  زیبایی  و  طبیعت  عاشق 
داستانی نشان می دهد که صلح و آرامش را می توان 

در هر مکان و زمانی خواست و به دست آورد.
است.  آسان  بسیار  آن  درک  و  روان  داستان  متن 
تصاویر کتاب در راستای متن حرکت می کنند و با 
وجود این که تک رنگ )سیاه و سفید( هستند، چیزی 
با  از جذابیتشان کاسته نشده است. فضای تصاویر 

فضای متن داستان کاملً همخوانی دارد.

داستان فردیناند داستانی چند الیه است که در زیر 
پوسته ی آن می توان داستان انسان هایی را دید که 
عاشق طبیعت و زیبایی هستند. انسان هایی که به دور 
از دغدغه ی مد یا عرف های فرهنگی و اجتماعی به 
زندگی خود ادامه می دهند و آن  گونه که می خواهند، 
به  نویسنده  مستقیم  غیر  اشاره ی  می کنند.  زندگی 

این نکات یکی از ویژگی های کتاب است.
نوشته ی  نکرد«  را  کار  این  فردیناند  »اما  کتاب 
با  و  الس ن«   »راب رت   ت ص وی رگ ری  با  »م ون رول ی ف«  
و  علمی  انتشارات  را  آدی ن ه پ ور«  »طاه ره   ترجمه ی 

فرهنگی منتشر کرده است.
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مأموریت تازه ی آژانس فضایی اروپا برای یافتن نشانه های زندگی در مریخ
نشانه های  یافتن  هدف  با  »اکسومارس«  نام  به  اروپا  فضایی  آژانس  تازه ی  مأموریت 
آژانس،  این  کاوشگر  برنامه ریزی ها،  براساس  است.  شده  طراحی  مریخ  در  زندگی 

نیمه ی  ماه مارس از پایگاه بایغونور در جنوب قزاقستان به فضا پرتاب می شود.

همایون رحمتی

»اکسومارس  می گوید:  مأموریت  این  درباره ی  آژانس  مدیران  از  یکی 
یافتن  مأموریت،  این  از  ما  تصور  داشتیم.  را  آرزویش  که  است  مأموریتی 
آیا زندگی روی مریخ  است.  ما درباره ی مریخ  برای پرسش مهم  پاسخی 
منظومه  تکامل  روی  تأثیری  چه  مریخ  که  نکته  این  همچنین  دارد؟  وجود 

شمسی و زمین داشته است؟«
مأموریت بعدی که سال 2۰18 شروع می شود، شامل یک کاوشگر با مته ی 
است.  زمین شناسی  و  زیست شناسی  پژوهش های  واحد  و  متری   2 حفاری 
جست وجوی  در  شده،  انجام  تاکنون  حفاری های  عمیق ترین  با  کاوشگر 

نشانه های فسیل شده زندگی در گذشته ی مریخ خواهد بود.

رصد نخستین مولکول های تشکیل شده ی جهان
یک رصدخانه ی پرنده، نخستین مولکول های تشکیل شده پس از انفجار بزرگ 

در جهان را رصد کرده است.
رصدخانه سوفیا مولکول هیبرید هلیوم، ترکیبی از هلیوم و هیدروژن را در فاصله 

حدود 3 هزار سال نوری از زمین رصد کرده است.
SP-747 است که در ارتفاع  این رصدخانه در حقیقت یک هواپیمای بویینگ
45 هزار فوتی زمین پرواز می کند تا مشاهدات آن تحت تأثیر اتمسفر زمین 

قرار نگیرد.

دنیای دانش



ماهواره »سنتینل - 3 ای« سلمتی زمین را هر لحظه کنترل می کند
ماهواره »سنتینل - 3 ای«  اخیراً از پایگاهی در روسیه به فضا پرتاب شد. 
این ماهواره هم اکنون در مدار زمین است و به  زودی تصاویر از آن ارسال 
می شود. این سومین ماهواره از ناوگان شش ماهواره ای »سنتینل« است که 

داده های آن در اختیار کارشناسان و کاربران عام قرار خواهد گرفت.
»ولکر لیبیگ«، مدیر برنامه ی رصد زمین می گوید: »ناوگان سنتینل نگهبان 
زمین هستند و آن را رصد می کنند. سنتینل3، تصویر جامع تری به ما می دهد. 

این ماهواره هر روز وضعیت کره ی زمین را به ما نشان می دهد.«

برای جمع آوری  پیشرفته ای  بسیار  ای« همچنین حسگرهای  »سنتینل - 3  ماهواره 
داده از وضعیت اقیانوس ها را با خود حمل می کند.
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چگونه خاطرات خود را بنويسیم؟

نوشتن، کاری دشوار و آغاز نوشتن، سخت ترین قسمت آن است. اگر نمی دانید که چطور باید 
دارید،  را هرطور که دوست  نوشته تان  می توانید  نشوید. شما  نگران  کنید،  را شروع  نوشته تان 

شروع کنید. فقط کافی است اولین کلمات روی صفحه ی کاغذ جاری شود ... 

How to write our memories

https://www.chetor.com برگرفته از مطلب سایت

برای نوشتن، تصمیم قاطع بگیرید.
اول از همه باید تکلیف تان را با نوشتن روشن کنید. آیا 
درباره ی  قاطع  تصمیم گیری  است؟  قطعی  تصمیم تان 

نوشتن، شروع خاطره نویسی را آسان می کند.

 درباره ی چه موضوعی می خواهید بنویسید؟
و  سخت ترین  قطعاً  خاطره نویسی،  برای  تصمیم گیری 
کلی،  به طور  است.  آن  قسمت  مهم ترین  عین حال،  در 
و خصوصی  نظرهای شخصی  روزانه شامل  یادداشت های 
هستند و همین طور بهترین روش برای حفظ تغییر و تحّول 
عقیده های شخصی، درباره ی موضوعاتی  که به آن ها علقه 
دارید. از جمله موضوعات دفترهای خاطرات عبارتند از:    
آرزوها،   سفر،    ورزش،    مدرسه،    رؤیاها،    دوستان و 

خانواده.

برای نوشتن برنامه ریزی کنید.
کارهای  از  یکی  خاطره نویسی  که  است  مهم  خیلی 
معمول شما در طول روز باشد. بعد از انتخاب موضوع، 
برنامه ریزی زمانی برای خاطره نویسی در اولویت قرار 
دارد. بهتر است موضوعات موردنظرتان را در زمان های 

مشخصی مانند هر روز قبل از خواب، بنویسید. 

 محدودیت زمانی قائل شوید.
روش های  از  یکی  نوشتن،  برای  زمان  تعیین 
مختصر نویسی است. بعضی وقت ها نیم ساعت و برخی 

اوقات یک ساعت، ایده آل است. 

یادداشت ها را تاریخ گذاری کنید.
یادداشت روزانه، شما را قادر می سازد تا به عقب برگردید 
و روند پیشرفت خود را در طول زمان ملحظه کنید. خیلی 

مهم است که یادداشت هایتان تاریخ گذاری شده باشد.
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مقدمه ای برای یادداشت های روزانه بنویسید.
با  که  بنویسید  مقدمه ای  روزانه،  یادداشت های  برای  کنید  سعی 
محتوای یادداشت، ارتباط موضوعی داشته  باشد. آنچه را مهم است در 

نوشته هایتان منعکس کنید. 

چنان وانمود کنید که گویا دارید برای دوستی قابل اعتماد می نویسید.
بهترین  اگر سردرگم هستید و چگونگی خاطره نویسی را نمی دانید، 
روش این است که طوری وانمود کنید، گویا در حال صحبت کردن با 

بهترین دوست تان هستید.  

با نوشتن، تفریح کنید.
خاطره نویسی می تواند مایه ی آرامش شما باشد. دفتر خاطرات، جایی 
برای خّلقیت و تفکر است، مکانی برای این که فکرهایتان بدون ترس 
از قضاوت شدن مطرح شوند. خاطرات خود را از بین موضوعاتی انتخاب 
کنید که توجه شما را جلب کرده اند و شما را به هیجان می آورند. تا 

وقتی از نوشتن لذت می برید، هرگز از آن سیر نخواهید شد.



نیاز منزل   مسئولیت خرید ملزومات مورد 

را گاهی به بّچه ها بسپارید. 

حتی اگر بّچه های شما هنوز کوچک تر از آن 

فروشگاه های  و  مغازه  به  تنهایی  که  هستند 

خرید بروند. سعی کنید با مراقبت از آن ها، 

مسئولیت خرید را در مراحل کلمی به آن ها 

بزرگ تر  بّچه ها  که  به تدریج  و  بسپارید 

خرید  از  قسمتی  مسئولیت  حتماً  می شوند. 

منزل را عهده دار شوند.
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7 راهاکر 
برای آموزش 
مفاهیم اقتصادی

 به فرزندان

دکتر مهدی شاگردی

اقتصاد، یکی از مسائل مهم و مطرح در زندگی است و همه ی ما 
کمابیش با مفهوم بحران اقتصادی آشنا هستیم. بهتر است در کنار 
تفکرات خوش بینانه، کمی هم آینده نگری کنیم. شاید زمانی فرا 
شوند.  رو به رو  اقتصادی  سخت تر  بحران  با  فرزندانمان  که  رسد 
راهگشای  می تواند  امروز،  اقتصادی  آموزش های  باشید  مطمئن 
مشکلت آنان گردد. ما هفت راهکار آموزش اقتصادی را در کنار 
پیشنهاد  شما  به  نوجوانی  و  کودکی  دوره ی  آموزش های  همه ی 
بزرگ سالی  در  آن ها  اثر  که  نکنید  تردید  می کنیم.  توصیه  و 

فرزندانتان بسیار چشمگیر خواهد بود. 

پاسخ »نه« را به برخی از خواسته های فرزندانتان 
فراموش نکنید! 

دهید  اجازه  هستید،  کامل  رفاه  در  اگر  حتی 
تجربه  و  درک  را  نداشتن  مفهوم  فرزندانتان 
خرید  توان  بگویید  آن ها  به  گاهی  کنند. 
درخواست شان را ندارید! و شاید کمک گرفتن 
مورد  چیز  یا  شیء  خرید  برای  آن ها  خود  از 
موضوع  درک  برای  بتواند  آن ها،  درخواست 
تلش به منظور رسیدن به نیازمندی های زندگی 

تأثیر گذار باشد.

1

 بّچه ها را با پس انداز آشنا کنید. به آن ها بدون حساب و کتاب 
پول ندهید. 

قبول خرید  و  کنید  تعیین  ماهانه  یا  هفتگی  یا  روزانه  برنامه 

بعضی اقلم درخواستی آن ها را منوط به مبلغ پس انداز شخصی 

آن ها کنید. پرداخت های منظم هفتگی یا ماهیانه ی پول تو جیبی 

برای  آینده نگری  نیز  و  پول  از  استفاده  برای  برنامه ریزی  و 

بکارگیری پس انداز، یکی از ارکان مهم آموزش اقتصادی به 
بّچه هاست.

2

3
 مشارکت فکری در خرید های کلِن سال. 

فرزندان خود را در حّد امکان در تصمیم های 

یا  اتومبیل  یا  منزل  مثل خرید  اقتصادی کلن 

آن ها  از  دهید.  مشارکت  منزل  گران تر  لوازم 

گوش  خوب  آن ها  نظر  به  کنید.  نظر خواهی 

کنید تا حدی که آن ها مطمئن شوند به نظرات 

اقتصادی آن ها توجه دقیق دارید. مشارکت های 

فکری کودکان و نوجوانان تأثیرات زیادی در 

بزرگ سالی  زندگی  در  اقتصادی  مسائل  حّل 

آن ها خواهد داشت. 

4
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 آموزش یک مهارت برای کسب درآمد
نیاز به آموزش  هرگز فکر نکنید چون شما در شرایط رفاهی خوبی زندگی می کنید، فرزندانتان 
مهارت های شغلی ندارند! احتماالت و اهمیت آن را در نظر بگیرید. هیچ کس خبر دقیقی از آینده 
نخواهد داشت!! سعی کنید در طی کودکی یا نوجوانی حتماً مهارت یا مهارت هایی را برای کسب 
درآمد به فرزندانتان آموزش دهید. مطمئن باشید تجربه ی یادگیری یک یا چند مهارت از کودکی، 

سبب سرعت یادگیری بیش تر برای فراگیری مهارت های مختلف در بزرگسالی خواهند شد. 

5

چند  هر  چیزی  کنید  تشویق  را  بّچه ها 

پیش پا افتاده تولید کنند.

امروزه، آموزش استفاده از دور ریختنی ها 

در دنیا بسیار مرسوم است. ظروف پنیر، 

هستند  لوازمی  بهترین  کفش  و  ماست 

با یک تشویق و راهنمایی می توانند  که 

باشد.  ساده  تولیدات  برای  وسایلی 

همچنین تولیدات بّچه ها را مهم محسوب 

کنید و به آن ها بابت خرید تولیداتشان، 

پول پرداخت نمایید و بگذارید بّچه ها از 

فروش کاال های تولیدی خود لذت ببرند! 

برای  اثرگذاری  خاطرات  لذت ها  این 

آینده ی بّچه ها خواهد شد.

6
7

 امانت سپاری به بّچه ها برای تجربه ی حس مسئولیت

گاهی اشیا و لوازم مهم شخصی خود را در مقام مادر یا پدر 

نزد بّچه ها به امانت بسپارید. درک مفهوم امانت داری به 

مسئولیت پذیری بّچه ها کمک خواهد کرد. وقتی به بّچه ها 

را می سپارید، احساس خوشایندی خواهند داشت  امانتی 

و به این ترتیب، علوه بر کمک به اعتماد به نفس آن ها، 

حِس مسئولیت پذیری را نیز بهتر تجربه می کنند. درک 

مسئولیت پذیری یکی از ارکان مهم موفقیت در بزرگ سالی 
است.
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اتحادیه ی بین المللی انجمن های ریاضی جهان با پیشنهاد کمیته ی بانوان 
انجمن ریاضی ایران، روز تولد نابغه ایرانی، مرحوم مریم میرزاخانی را 

»روز زنان در ریاضیات« نامگذاری کرد.

روز 
زنان
 در 

رياضیات

زنان  انجمن  جمله  از  سازمان،  چندین 
زنان  جهانی  انجمن  ریاضیات،  در  اروپایی 
انجمن  در  آفریقایی  زنان  ریاضیات،  در 
ریاضیات  و  هندی  زنان  انجمن  ریاضیات، 
از  شیلیایی  ریاضیدان  زنان  گروه  نیز  و 

پیشنهاد ایران حمایت کردند.

این پیشنهاد، در کنفرانس زنان ریاضیدان جهان در برزیل ارائه شده بود 
و از سوی اتحادیه ی بین المللی انجمن های ریاضی جهان مقرر شد که 12 
ماه می )22 اردیبهشت( روز تولد مرحوم مریم میرزاخانی روز زنان در 

ریاضیات نامگذاری شود.

Sudoku
سودوکو



تابستان را با کتاب های دکتر شاکری همراه باشید

مجموعه کتاب های انتشارات

دکترشاکری

3 تا 5 سال

پیش دبستان

مجموعه 10 جلدی کتاب های پیش دبستان

این مجموعه جهت آمادگی در آزمون های دوره ای 

مدارس و ورودی مدارس نمونه، مسابقات علمی 

شده  تهیه  علمی  بنیه  سنجش  و  تیزهوشان 

است. طراحی دقیق بودجه بندی علمی بر مبنای 

آزمون های مشابه، تیپ های مختلف سؤال جهت 

تفهیم بهتر مطالب به همراه 5 آزمون جامع در 

سسطح دانش آموزان پیشرفته تحصیلی است. 

و  بازی   101 شامل  که  مجموعه  این 
سرگرمی  خالقانه در شش پایه دبستان 
است که کامالً مرتبط با کتاب های درسی  
بود ه و در قالب یک تنوع آموزشی به 
همراه کتاب های کار تابستانی برای مرور 

درس ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این مجموعه  از جامع ترین کتاب های کار 

تابستانی است که برای مرور سه درس 

ریاضی ، علوم و فارسی به صورت یادآوری، 

نکات درس و پرسش های متنوع  در قالب 

1001 بخش آمده است. مجموعه کتاب 

حاضر شامل پایه اول تا پنجم  می باشد.

نمونه مورد استفاده قرار گیرد.آزمون های استعداد درخشان و مدارس به عنوان یک مرجع مهم برای آمادگی در درسنامه و پاسخ نامه تشریحی می تواند برگزیده ی انتخابی است به همراه خالصه این مجموعه که شامل 1300 پرسش 

این مجموعه جهت آمادگی خردساالن 3 

تا 5 سال برای ورود به دوره پیش دبستانی  

تألیف شده است. افزایش واژگان ذهنی، 

تقویت حواس بصری و شنیداری و هوش 

هفت گانه از اهداف محتوای این بسته ی 

آموزشی است. 

این مجموعه توسط جمعی از کارشناسان آشنا 
به نیاز نوآموزان پیش دبستانی با نظارت آقای 
دکتر شاکری تألیف گردیده، ضمن این که دو 
عنوان پرسش های هوش و 101 بازی و سرگرمی 
تألیف مستقیم ایشان می باشد. این مجموعه 
دوره اول و دوم را تأمین می کند. نیاز آموزشی یکساله مراکز پیش دبستانی را در 

مجموعه کتاب های 13آزمون تحلیلی شب امتحان 

مجموعه 12 جلدی کتاب های کودک و نوجوان

مجموعه کتاب های 101بازی و سرگرمی خالقانه 

مجموعه کتاب های 1001 نکته تابستانه 

مجموعه کتاب های 1300پرسش چهارگزینه ای 

پایه اول دبستان
 تا نهم دبیرستان



با نظارت آموزشی دکترشاکری )شاگردی(

پزشک و پژوهشگر هوش و خالقیت کوداکن 
و

مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی تیزهوشان

مژده

افتتاح دبیرستان دوره اول پسرانه د رمنطقه 3 تهران

222 222 44

پیش دبستان و دبستـان
مهردکترشاکری

با آموزش “محبت آمیز” اولین بار در ایران...


