
مرجعی برای همه دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

w w w . t i z l a n d . i r

شماره بیست و یک مرداد ماه 98

شمارۀ بیست و یک

21مرداد ماه 98



نشریه داخلی سرزمین تیزهوش ها »انتشار الکترونیک«

02188996316-17   www.tizland.ir   تیزلند

adeltalebi@tizland.ir   مدیر مسئول: عادل طالبی

mohamadi@tizland.ir  مدیر اجرایی: شیرین محمدی

طراح گرافیک و صفحه آرا: یاسمن مرادی

تاریخ انتشار: مرداد 1398، شمارۀ بیست و یک

منبع مطالب: سایت تیزلند و سایت چطور

انتشار این فایل به صورت الکترونیک آزاد است.



فهرست محتوا:

1

2

3

4

5

6

استعدادهای فرزندتان را در مسیر صحیح هدایت کنید

روش علمی چیست؟

ترندهای نوین آزمایشگاه های علمی مدارس

ابزارهای جدید دنیای واقعی و دیجیتال را در هم می آمیزند

چه کتابی مناسب بچه ها است؟

هر هفته یک بازی با تخفیف ویژه



برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید

استعدادهای فرزندتان را در مسیر صحیح هدایت کنید

شناخت ویژگی ها و استعدادهای مختلف کودکان توسط والدین، موجب افزایش اعتمادبه نفس و خودباوری آن ها می شود.

شناخت استعدادهای کودکان توسط والدین، موجب افزایش اعتمادبه نفس آن ها می شود

ــیاری از  ــت: بس ــار داش ــی اظه ــی در گفتگوی ــناس تربیت ــی روانش وکیل
ــاال  ــوش ب ــس و ه ــا اعتمادبه نف ــی ب ــتن فرزندان ــتار داش ــن خواس والدی
ــه ایــن خواســته  ــان ب هســتند، از ایــن رو یکــی از شــرایط رســیدن آن

ــی هــای فرزندانشــان اســت. ــه توانای ــاد ب داشــتن اعتق
ــک از  ــد کم ــته نیازمن ــود را پیوس ــد خ ــن فرزن ــر والدی ــزود: اگ وی اف
ســوی خــود بداننــد، در واقــع توانایــی کــودک را نادیــده گرفتــه و ایــن 
عامــل باعــث شــکل گیری و شــدت شــک و تردیــد در کــودک نســبت 
ــش  ــت در کارهای ــرس از شکس ــب ت ــود و موج ــتعدادهای خ ــه اس ب

می شــود.
ــر ایــن  ایــن روان شــناس تربیتــی در ادامــه گفــت: برخــی از والدیــن ب
ــان را  ــته ها و انتظاراتش ــه خواس ــت ک ــنو اس ــدی حرف ش ــد، فرزن باورن
ــرای  ــاش ب ــد بیامــوزد کــه ت ــی کــه کــودک بای ــد، در صورت اجــرا کن
ــم اســت،  ــن شــکل مه ــه بهتری ــا ب ــام کاره ــدف و انج ــه ه ــیدن ب رس
خــواه والدیــن از او انتظــار داشــته باشــند یــا نــه و کمــک پــدر و مــادر 

ــت دارد. ــن راه بســیار اهمی در ای
وکیلــی تاکیــد کــرد: توقعــات والدیــن بیــش از ظرفیــت و تــوان کــودک 
ــراد  ــا اف ــودک ب ــی ک ــان توانای ــا می ــد آن ه ــت، بای ــتی نیس کار درس
بزرگســال تفــاوت قایــل باشــند و بــر اســاس شــرایط جســمی و روحــی 

فرزنــد خــود از او توقــع داشــته باشــند.
ــا  ــود را ب ــودک خ ــز ک ــرد: هرگ ــان ک ــر نش ــناس خاط ــن روان ش ای
ــه  ــا را ب ــا و موفقیت هــای آن ه ــد و توانایی ه همســاالنش مقایســه نکنی
ــا یکدیگــر متفــاوت اســت و  ــرا اســتعدادهای افــراد ب رخ او نکشــید، زی

ایــن مقایســه کــردن باعــث تخریــب اعتمادبه نفــس در کــودکان 
. د می شــو

ــتعداد  ــف اس ــای مختل ــد جنبه ه ــن بتوانن ــر والدی ــرد: اگ ــوان ک وی عن
کــودکان خــود را شناســایی و آن را در مســیر درســت هدایــت کننــد، 
ــت فرزندانشــان می شــوند، در ــه همــوار ســاختن مســیر موفقی ــادر ب ق

ــرای  ــی و مناســب ب ــک محیــط غن ــا فراهــم کــردن ی ــن ب ــع والدی واق
تربیــت و رشــد فرزندشــان، می تواننــد توانایــی او را در مســیر درســت 
قــرار دهنــد، در غیــر ایــن صــورت اگــر محیــط رشــد کــودک مناســب 
ــه  ــای او ب ــوش و توانایی ه ــبی را از ه ــه مناس ــوان نتیج ــد نمی ت نباش

دســت آورد.
ــه اینکــه یــک رابطــه عاطفــی، هیجانــی و کامــی  ــا اشــاره ب وکیلــی ب
مناســب بــا فرزنــدان از طریــق صحبــت کــردن ایجــاد می شــود، بیــان 
ــد فرزندشــان را در  داشــت: برخــی از والدیــن تصــور می کننــد کــه بای
کاس هــای آموزشــی خاصــی ثبــت نــام کننــد تــا توانایــی و اســتعداد او 
تقویــت شــود، در حالــی کــه بــا ایجــاد یــک بســتر مناســب تربیتــی و 
تعامــل قــوی بــا فرزنــدان می تــوان آنــان را در زمینه هــای خاصــی کــه 

مناســب بــا توانایــی هایشــان اســت، هدایــت کــرد.



برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید

روش علمی چیست؟

روش علمی به عنوان یک روش تحقیق تعریف شده است که در آن یک مشکل شناسایی می شود، داده های مربوطه جمع آوری 
شده و فرضیه از این داده ها فرمول شده است، و فرضیه به صورت تجربی تست می شود.

از نظــر کــودکان، روش علمــی راهــی بــرای مطالعــه و یادگیــری توســط دانشــمندان اســت. مهــم نیســت کــه دانشــمند در حــال تــاش بــرای 
ــا یــک پاســخ آنهــا را ســربلند کنــد. اولیــن کاری کــه در روش علمــی بایــد  ــد ی یادگیــری چه چیــزی هســتند، اســتفاده از روش علمــی می توان
انجــام شــود ایــن اســت کــه بایــد ســوال بپرســید. شــما نمی توانیــد پاســخ را پیــدا کنیــد تــا اینکــه بعــداً همه چیــز را بدانیــد! ســپس، شــما بایــد 
اطاعــات را مشــاهده و جمــع آوری کنیــد تــا یــک حــدس )بــه نــام فرضیــه( یــا تعــدادی حــدس بــرای پاســخ ارائــه دهیــد. اکنــون بایــد آزمایــش 
کنیــد ببینیــد آیــا حــدس شــما درســت اســت یــا خیــر. همانطــور کــه آزمایــش انجــام می دهیــد می توانیــد حــدس جدیــدی بزنیــد یــا فرضیــه 

را مطابــق بــا نتایــج خــود تغییــر دهیــد.
یــک نکتــه ی کلیــدی بــرای آزمایــش خــوب ایــن اســت کــه فقــط یــک چیــز را در یــک زمــان تغییــر دهیــم یــا بــه عبــارت دیگــر فقــط یــک 
متغیرداشــته باشــیم. بــه ایــن ترتیــب می توانیــد نتایــج خــود را چــک کنیــد و می دانیــد کــه چه چیــزی تغییــر کــرده اســت کــه پاســخ را تغییــر 

ــه می دهیــد. ــه آن فکــر کنیــد، پاســخ نهایــی را ارائ داده اســت. در نهایــت، پــس از اجــرای تمــام آزمون هایــی کــه می توانیــد ب
ــد.  ــی کنن ــر را بررس ــای یکدیگ ــد و حدس ه ــی بزنن ــای متفاوت ــدس ه ــک ح ــا هری ــد ت ــی دارن ــمندان راه ــی، دانش ــردن روش علم ــی ک ــا ط ب
دانشــمند دیگــر مــی توانــد بــه تســت هــای خــود نگاهــی بینــدازد و برخــی از آزمایشــات را اضافــه کنــد و همچنیــن پاســخ شــما بــه ســوال را 

بررســی کنــد.

تاریخچه ی روش علمی
ــه اســت.  ــخ توســعه یافت ــف در طــول تاری ــه توســط دانشــمندان و فیلســوفان مختل ــراع نشــده اســت، بلک ــرد اخت ــک ف روش علمــی توســط ی
فرانســیس بیکــن، رن دکارت و اســحاق نیوتــن همــه در توســعه روش علمــی کمــک کردنــد. آنهــا مقاالتــی نوشــتند و در مــورد نحــوه اســتفاده 
از آزمایشــات و تغییــر متغیرهــا توضیــح دادنــد کــه می تــوان بــه تعییــن اینکــه آیــا یــک حــدس )یــا فرضیــه( درســت اســت یــا نــه پرداخــت.

چرا روش علمی مهم است؟
روش علمــی ســنگ بنــای علــم مــدرن اســت. بــدون یــک روش مــدون بــرای تعییــن ســواالت و پاســخ های 

آنهــا، مــا علــم و دانشــی را کــه امــروز داریــم نداشــتیم.

مراحل روش علمی
همانطور که در باال توضیح داده شده است، مراحلی برای استفاده از روش علمی وجود دارد.

1- یک سوال بپرسید
2- اطالعات را جمع آوری و مشاهده کنید )تحقیق کنید(

3- جواب را حدس بزنید )فرضیه بسازید(
4- فرضیه خود را مورد آزمون قرار دهید

5- نتایج آزمون خود را تجزیه و تحلیل کنید
6- نتیجه گیری را ارائه کنید



ترندهای نوین آزمایشگاه های علمی مدارس

تجهیــز و نگهــداری آزمایشــگاه هــای علمــی در مــدارس گــران اســت. نیازهــای آموزشــی خــاص، فن آوری هــای جدیــد و 
ــات، بعضــی از  ــر از امکان ــرای اســتفاده کارآمدت ــز باعــث افزایــش ایــن هزینه هــا می شــود. در تــالش ب ــی نی الزامــات ایمن

ــتند. ــدارس هس ــگاه های م ــدد آزمایش ــی مج ــر و طراح ــای انعطاف پذیرت ــال رویکرده ــه دنب ــورها ب کش

از نظــر کــودکان، روش علمــی راهــی بــرای مطالعــه و یادگیــری توســط دانشــمندان اســت. مهــم نیســت کــه دانشــمند در حــال تــاش بــرای 
ــا یــک پاســخ آنهــا را ســربلند کنــد. اولیــن کاری کــه در روش علمــی بایــد  ــد ی یادگیــری چه چیــزی هســتند، اســتفاده از روش علمــی می توان
انجــام شــود ایــن اســت کــه بایــد ســوال بپرســید. شــما نمی توانیــد پاســخ را پیــدا کنیــد تــا اینکــه بعــداً همه چیــز را بدانیــد! ســپس، شــما بایــد 
اطاعــات را مشــاهده و جمــع آوری کنیــد تــا یــک حــدس )بــه نــام فرضیــه( یــا تعــدادی حــدس بــرای پاســخ ارائــه دهیــد. اکنــون بایــد آزمایــش 
کنیــد ببینیــد آیــا حــدس شــما درســت اســت یــا خیــر. همانطــور کــه آزمایــش انجــام می دهیــد می توانیــد حــدس جدیــدی بزنیــد یــا فرضیــه 

را مطابــق بــا نتایــج خــود تغییــر دهیــد.
یــک نکتــه ی کلیــدی بــرای آزمایــش خــوب ایــن اســت کــه فقــط یــک چیــز را در یــک زمــان تغییــر دهیــم یــا بــه عبــارت دیگــر فقــط یــک 
متغیرداشــته باشــیم. بــه ایــن ترتیــب می توانیــد نتایــج خــود را چــک کنیــد و می دانیــد کــه چه چیــزی تغییــر کــرده اســت کــه پاســخ را تغییــر 

ــه می دهیــد. ــه آن فکــر کنیــد، پاســخ نهایــی را ارائ داده اســت. در نهایــت، پــس از اجــرای تمــام آزمون هایــی کــه می توانیــد ب
ــد.  ــی کنن ــر را بررس ــای یکدیگ ــد و حدس ه ــی بزنن ــای متفاوت ــدس ه ــک ح ــا هری ــد ت ــی دارن ــمندان راه ــی، دانش ــردن روش علم ــی ک ــا ط ب
دانشــمند دیگــر مــی توانــد بــه تســت هــای خــود نگاهــی بینــدازد و برخــی از آزمایشــات را اضافــه کنــد و همچنیــن پاســخ شــما بــه ســوال را 

بررســی کنــد.

سوئیس: انعطاف پذیری و ادغام
ــد  ــای »چن ــده در کاس ه ــور عم ــه ط ــی ب ــک و زیست شناس ــیمی، فیزی ــگاه های ش ــس آزمایش ــو، تدری ــون ژن ــی در کانت ــدارس راهنمای در م
ــه کار مــی رود. تمــام  ــرای تدریــس و هــم کار عملــی فــردی ب منظــوره« انجــام مــی شــود، هــر کاس مختــص یــک موضــوع اســت کــه هــم ب
تجهیــزات ســیار هســتند بــه غیــر از یــک ســری از لــوازم مثــل تجهیــزات آب، گاز و بــرق. در حالی کــه در ســطح باالتــر، هــر موضــوع علمــی بــه 
طــور ســنتی دارای آزمایشــگاه و کاس جداگانــه ای اســت، کاس هــای چنــد منظــوره در مدارســی کــه جدیــد هســتند یــا تحــت بازســازی قــرار 
ــا آزمایشــگاه های قدیمــی جایگزیــن می شــود. ایــن راه حــل ســاده نــه تنهــا هزینه هــا و زمــان صرفــه شــده بــرای نصــب تجهیــزات  گرفته انــد، ب
ــر صــورت می گیــرد.  ــی، تطبیــق راحت ت ــه تســهیات ســاده و راحــت در کاربردهــای متنــوع آت ــاز ب ــه دلیــل نی ــاً ب را کاهــش داده، بلکــه عمدت
ــن  ــی ای ــای آت ــک در طرح ه ــیمی و فیزی ــی، ش ــای زیست شناس ــرای آزمایش ه ــای مشــترک ب ــک فض ــی ی ــه علم ــده آزمایشــگاه های یکپارچ ای

کشــور معرفــی خواهــد شــد.



برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید

 فرانسه: استفاده از تکنولوژی های جدید

بــه     روزافــزون  نیــاز  فرانســه شــاهد  آموزش وپــرورش  وزارت   
ــتفاده   ــا اس ــدارس ب ــوم در م ــی عل ــک آموزش ــایل کم ــز وس تجهی
از تکنولــوژی مــدرن اســت، ماننــد کامپیوترهــای چنــد رســانه ای 
ــو،  ــش ویدئ ــط و پخ ــت، ضب ــی و اینترن ــبکه های محل ــه ش ــل ب متص
پروژکتــور وتلویزیون هایــی کــه می تواننــد عــاوه بــر جمــع آوری 
ــال  ــوند. از س ــل ش ــری متص ــری و تصوی ــزات کامپیوت ــه تجهی داده ب
ــی  ــای علم ــرای آزمایش ه ــی ب ــدارس راهنمای ــات در م 7891، امکان
ــه  ــال 7991 فرانس ــده اند. در س ــب ش ــر نص ــه کامپیوت ــال ب ــا اتص ب
در آزمایشــگاه های زیست  شناســی، ایســتگاه های چنــد رســانه ای و 
ــه صــورت  ــوازم جانبــی کامپیوتــر نصــب کــرد. رایانه هــای شــخصی ب ل
شــبکه بــه هــم متصــل شــدند تــا دانش آمــوزان بتواننــد نظــرات خــود 
ــرای  ــزات ســیار ب ــد. تجهی ــم کار کنن ــا ه ــد و ب ــه اشــتراک بگذارن را ب
آزمایش هــای علمــی بــا اتصــال بــه کامپیوتــر در ســال های آتــی معرفــی 
ــه صــورت مشــترک  ــات ب ــک امکان ــوزش شــیمی و فیزی شــدند. در آم
ــازی و  ــای آماده س ــی اتاق ه ــه ترکیب ــگاه ها، مجموع ــتند: آزمایش هس
ــد دنبــال  ــر ایــن رون اتاق هــای تحقیــق معلــم. هرچنــد درســطوح باالت

نمی شــود.

ایرلند: اول ایمنی

اداره  دســتورالعمل های  شــروع  نقطــه  ایمنــی  بــرای  نگرانــی 
بــه مــدارس و معلمــان اســت. در زیــر  ایرلنــد  آموزش وپــرورش 
ــگاه های  ــورد آزمایش ــد در م ــی ایرلن ــای ایمن ــی از توصیه ه نمونه های

مدرســه از جنبه هــای مختلــف ذکــر شــده اســت:
ساختاری:

در آزمایشگاه باید نور فراوان و تهویه مناسب وجود داشته باشد.
سازمانی:

فضــاو تجهیــزات کافــی بــرای آزمایش هــای در حــال انجــام، ظرف هایــی 
کــه از قبــل خیــس یــا کثیــف شــده اند وجــود داشــته باشــد.

خدمات عمومی:
از طریــق دکمه هــای توقــف اضطــراری در نزدیکــی جایــگاه معلــم و در 
درگاه خــروج و یــا خــارج از کاس، امــکان ایزوله ســازی منابــع گازی و 

الکتریســیته وجــود داشــته باشــد.
ــاز  ــی ب ــه صــورت تصادف ــه ب ــه ای باشــد ک ــه گون ــد ب شــیرهای گاز بای

نشــوند.
خدمات و تجهیزات برقی:

ــدی  ــازنده و رتبه بن ــام س ــر ن ــور مناســب از نظ ــه ط ــد ب ــزات بای تجهی
ــل شناســایی باشــند. الکتریکــی قاب

تجهیــزات الکتریکــی قابــل حمــل بایــد در فواصــل منظــم زمانــی مــورد 
بازبینــی قــرار بگیرنــد.

 
استرالیای جنوبی: برنامه ریزی پایدار 

ــن  ــی، قوانی ــات فن ــوص جزئی ــترالیا در خص ــرورش اس اداره آموزش وپ
ــا  ــد ت ــه می کن ــدارس توصی ــه م ــی ب ــت دارای ــتراتژی های مدیری و اس

ــم  ــد از مفاهی ــی بای ــگاه های علم ــا آزمایش ــط ب ــای مرتب برنامه ریزی ه
ــد  ــن کار نیازمن ــد. ای ــوردار باش ــدت برخ ــاختاری درازم ــی و س آموزش

ــه ســه حــوزه کلیــدی پایــدار دارد: ــگاه دقیــق ب ن
ــه  ــای برنام ــا نیازه ــق ب ــردن و تطبی ــرآورده ک ــی: ب ــداری آموزش پای
درســی مثــل کار تیمــی، یادگیــری مشــارکتی یــا تحقیقــات خودگــردان

پایــداری محیطــی: از جملــه ویژگی هــای طراحــی ماننــد نــور و تهویــه، 
پایــداری فیزیکــی: اطمینــان از »آمادگــی ســاختاری« ســاختمان 

ــی. ــات قانون ــا الزام ــق ب آزمایشــگاه، مطاب

ایران: آزمایش های مهیج

بــا توجــه بــه تغییــرات چشــم گیر و ســریع علــوم، سیســتم آموزشــی در 
ــه ســمت سیســتم های  تمامــی کشــورهای پیشــرفته تغییــر کــرده و ب
پــروژه ای و تحقیقاتــی رفتــه اســت. بــا توجــه به پتانســیل بــاالی موجود 
در کشــور و تعــداد بــاالی افــراد در حــال تحصیــل در مقاطــع مختلــف 
ــر در سیســتم آموزشــی بیــش از پیــش آشــکار شــده و  ــه تغیی ــاز ب نی
ــی  ــتم آموزش ــد. سیس ــب می کن ــش را طل ــن بخ ــه ای ــژه ب ــه وی توج
ــان  ــه در جه ــت ک ــادی اس ــال های زی ــور، س ــود در کش ــی موج کنون
تغییــر کــرده اســت و مــا نیــز هرچــه ســریع تر بایــد سیســتم آموزشــی 

خــود را تغییــر دهیــم.
شــرکت اندیشــه آفرینان شــریف بــا بررســی و مقایســه وضعیــت 
آموزشــی داخــل و خــارج کشــور بــه خــا موجــود در سیســتم آموزشــی 
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــترده ب ــات گس ــس از تحقیق ــرده و پ ــی ب پ
تصمیــم بــه ایجــاد مرکــز آزمایشــگاهی و تحقیقاتــی )آموزشــی و 

پژوهشــی( دانش آمــوزی نمــوده اســت.
ــگاه  ــد آزمایش ــی فاق ــز آموزش ــه و مرک ــادی مدرس ــداد زی ــود تع وج
مجــزا و امکانــات آزمایشــگاهی، همــراه بــا محدودیــت فضــای آموزشــی 
باعــث ایجــاد نوعــی آمــوزش تئــوری محــض شــده اســت و بــه مســائل 
آزمایشــگاهی توجهــی نمی شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت بخــش عملــی 
علــوم مختلــف در سیســتم های آموزشــی نویــن، شــرکت اندیشــه 
آفرینــان شــریف بــا طراحــی و ایجــاد یــک مرکــز آزمایشــگاهی درصــدد 

رفــع ایــن خــاء آموزشــی بــر آمــده اســت.



برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید

ابزارهای جدید دنیای واقعی و دیجیتال را در هم می آمیزند

ــی و توســعه  ــا پیشــرفت فناوری هــای فعل ــال، ب ــی و دیجیت ــای واقع ــن دنی ــه خــط بی ــد ک ــی می کنن ــران پیش بین تحلیلگ
ابزارهــای جدیــد محــو خواهــد شــد.

تحــول دیجیتــال در مــدارس در حــال حاضــر بــا ســرعت رو بــه باالیــی اتفــاق می افتــد در حــال رشــد اســت، و بــه نظــر می رســد هیــچ نشــانه ای 
از کنــد شــدن ایــن رونــد وجــود نــدارد. تحلیلگــران پیش بینــی می کننــد کــه خــط بیــن دنیــای واقعــی و دیجیتــال، بــا پیشــرفت فناوری هــای 

فعلــی و توســعه ی ابزار هــای جدیــد محــو خواهــد شــد.
عنــوان دوقلوهــای دیجیتــال، مفهــوم جدیــدی نیســت. اعضــای جامعــه ی آنایــن نســخه های متعــددی از خــود را از طریــق ســایت های رســانه های 
ــای  ــی کاره ــور بازنویس ــه منظ ــه ب ــتند ک ــی هس ــای دیجیتال ــز دارای کپی ه ــتم ها نی ــد. سیس ــه می کنن ــن ارائ ــای آنای ــی و پروفایل ه اجتماع
روزانــه، بازتابــی از واقعیــات را نشــان می  دهنــد. ایــن تکنولــوژی می توانــد در ارتبــاط بــا ابزارهایــی ماننــد کولــه پشــتی های دیجیتالــی اســتفاده 

ــد شــیوه ی یادگیــری دانش آمــوزان را تحلیــل کــرده و برنامه هــای درســی شــخصی تر را طراحــی کننــد. ــا بتوان شــود ت
ــه جــای  ــا اســتفاده از دســتگاه های ادج ب ــات را انجــام می دهــد و ب ــردازش اطاع ــا، پ ــد اســت. محاســبات ادج ه ــای توانمن ــوان دیگــر ادج ه عن
ارســال اطاعــات بــه طــور مســتقیم بــه و از یــک ابــر داده ی متمرکــز، بــه منبــع نزدیــک می شــود. ادج هــای قدرتمنــد می توانــد بــرای مدارســی 
کــه نیــاز بــه قــدرت محاســباتی بیشــتری دارنــد، بــه عنــوان یــک ابــزار جدیــد از در آمیختــن هدســت های تقویــت شــده واقعــی و مجــازی یــا 

ــد. ــش کن ــای نق ــتگاه های کاس درس ایف دس
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چه کتابی مناسب بچه ها است؟

از نــوزادی تــا 12 ســالگی کتــاب کــودکان بایــد هم پــای آنهــا رشــد کنــد. بــرای انتخــاب کتــاب، متناســب بــا ســن کــودک، 
ــد. ــن پله هــا حرکــت کنی روی ای

ــد  ــر کن ــای رشــد جســمی او تغیی ــد همپ ــودک بای خــوراک فکــری ک
ــرد  ــرار گی ــز ق ــار روان او نی ــب در اختی ــوراک مناس ــع، خ ــه موق ــا ب ت
ــد  ــا او بتوان ــا ســن کــودک انتخــاب شــود ت ــد متناســب ب ــن بای بنابرای
آنچــه را در اختیــارش قــرار می گیــرد خــوب دریافــت و هضــم و جــذب 
ــا ســن کــودک، روی  ذهنــش کنــد. بــرای انتخــاب کتــاب، متناســب ب

ــد. ــت کنی ــا حرک ــن پله ه ای

تولد تا 2 سالگی:

ــن  ــد دارای ای ــنی بای ــن رده س ــرای ای ــده ب ــاب ش ــای انتخ کتاب ه
باشــد: ویژگی هــا 

جذابیت
ــوده و  ــزرگ ب ــدازه ب ــر ان ــد از نظ ــن رده ســنی بای ــژه ای ــای وی کتاب ه
بــرای طراحــی جلــد و صفحه هــای آن از رنگ هــای شــاد و تصویرهــای 
بــزرگ و رنگــی برخــوردار باشــد. داســتان یــا توضیــح کوتــاه زیــر هــر 

تصویــر بایــد ســاده، جــذاب و گویــا باشــد.
دوام

ــز  ــاختاری نی ــاظ س ــه لح ــد ب ــنی بای ــن رده س ــژه ای ــای وی کتاب ه
ــه  ــه کــودک نیــز نشــوند. ب ــادوام باشــند و از طرفــی باعــث آســیب ب ب
ــواع  ــی ان ــه ای و بعض ــی، پارچ ــتیکی، مقوای ــواع پاس ــل ان ــن دلی همی
قابــل شســت و شــو، بهتریــن گزینــه بــرای کتاب هــای ایــن رده ســنی 
هســتند. انــدازه آنهــا نیــز بهتــر اســت کوچــک باشــد تــا کــودک بتوانــد 

ــردارد. آنهــا را ب

تصویرمحور:

این رده سنی، دوران جذابیت رنگ هاست. بنابراین باید تصویرهای 

ــن   ــه ای ــد. البت ــب کن ــودک را جل ــه ک ــری توج ــاظ بص ــه لح ــاب ب کت
ــر  ــودک اث ــودآگاه ک ــن ناخ ــوده و در ذه ــناک ب ــد ترس ــر نبای تصاوی

ــذارد. ــبی بگ نامناس
اگــر ایــن تصویرهــا بــا ترانه هــای ســاده ای همــراه باشــند، بســیار عالــی 
اســت. ســن فراگیــری ریتــم و موســیقی از همیــن ســن اســت. بنابرایــن 

ریتمیــک بــودن متــن تصویرهــا ویژگــی بســیار مهمــی اســت.

 2 تا 5 سالگی: 

 ایــن دوره، همــان دوره پیش دبســتانی اســت. مرحلــه ای کــه     کــودکان 
ــن رده  ــژه ای ــای  وی ــوند. کتاب  ه ــاده می ش ــدی، آم ــوزش ج ــرای آم ب

ســنی بایــد ایــن ویژگی هــا را داشــته باشــد.
جذابیت

ــد  ــه بای ــر اینک ــاوه ب ــند. ع ــازی باش ــت تصویرس ــر اس ــا بهت تصویره
ــند. ــودک باش ــن ک ــده ذه ــر کنن ــا و درگی ــی، گوی رنگ

سادگی
داســتان کتــاب بایــد ســاده، جــذاب و شــاد باشــد. از نظــر حجــم بایــد 
ــاب  ــه کت ــار مطالع ــک ب ــه در ی ــکلی ک ــه ش ــد ب ــم باش ــدار آن گ مق
ــتان در  ــد داس ــتگی رون ــب پیوس ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــام ش ــتان تم داس
ذهــن کــودک باقــی مانــده و می توانــد خــط داســتانی را دنبــال کنــد. 
ایــن کار بــه مهــارت نوشــتن او در دوره بزرگســالی کمــک خواهــد کــرد.

آموزش
ایــن کتاب هــا بایــد مفاهیــم اولیــه ماننــد حجــم، انــدازه، شــکل، رنــگ، 
ــادری  ــان م ــای زب ــروف الفب ــاه، ح ــامی گل و گی ــات، اس ــداد، حیوان اع
ــا  ــاد بدهــد. نقــش آموزشــی آن کتاب ه ــه کــودک ی ــان دوم را ب ــا زب ی

بســیار مهــم اســت.
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 ریتم:

کلمه هــای انتخــاب شــده بــرای روایــت داســتان کــودکان ایــن رده 
ســنی بایــد در عیــن ســادگی از اوا و ریتــم خوبــی هــم برخــوردار 
ــظ  ــا و تلف ــن ســن، کلمه ه ــودکان در ای ــه ک ــل ک ــن دلی ــه ای باشــد. ب

ــد. ــاد می گیرن ــا را ی آنه
پرسشگری

ــش هایی   در  ــه پرس ــوند ک ــاب ش ــکلی انتخ ــه ش ــد ب ــتان ها بای  داس
ذهــن کــودک ایجــاد کــرده و او را بــه تفکــر وادارد. بــا دریافــت  پاســخ 

ــود. ــنا می ش ــش بیشــتر آش ــای اطراف ــا دنی ــودک ب ــوال  ها، ک ــن س ای
هم ذات پنداری

ــد.  ــداری کن ــم ذات پن ــتان، ه ــش اول داس ــا نق ــد ب ــد بتوان ــودک بای ک
ــرای  ــوی غیرمســتقیمی ب ــد الگ ــای او می توان ــن شــخصیت و رفتاره ای

ــه کــودک باشــد. آمــوزش رفتارهــا ب

6 تا 11 سالگی:

ــی  ــان یعن ــارت زندگی ش ــن مه ــودکان بزرگ تری ــنی، ک ــن رده س در ای
خوانــدن و نوشــتن را می آموزنــد. بنابرایــن کتاب هایــی کــه بــرای 
ــه  ــارت را ب ــن مه ــد ای ــن رده ســنی انتخــاب می شــود، بای ــودکان ای ک
ــود.  ــز نش ــا نی ــی بچه ه ــث دلزدگ ــرده و باع ــت ک ــکل تقوی ــن ش بهتری
ــا  ــن ویژگی ه ــد ای ــن رده ســنی بای ــرای ای کتاب هــای انتخــاب شــده ب

را داشــته باشــد.
سادگی

اولیــن نکتــه ای کــه بایــد بــرای انتخــاب کتــاب کــودکان ایــن رده ســنی 
مــد نظــر قــرار گیــرد، ســادگی و روانــی متــن اســت. بــه ایــن ترتیــب 
ــنگین و  ــن س ــر مت ــا اگ ــوند ام ــویق می ش ــه تش ــه مطالع ــودکان ب ک

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب ــل درک باشــد. نتیجــه عکــس ب غیرقاب

کتاب خوانی بچه ها:

تشویق کننده
تصویرســازی، انتخــاب رنگ هــا، کادربنــدی کتــاب، صفحه آرایــی، 
ــا ســن  ــه شــکلی باشــد کــه ضمــن هم خوانــی ب طراحــی جلــد بایــد ب

ــد. ــدن تشــویق کن ــه خوان ــودک، او را ب ک
پرسشگری

از آنجایــی کــه کــودک در ایــن مرحلــه نیــز در حــال آمــوزش مفاهیــم 
ــز پرســش  ــا نی ــاب ه ــن کت ــه ای ــد مطالع ــن بای دیگــری اســت، بنابرای
ــوع  ــزد. موض ــن او برانگی ــودک در ذه ــن ک ــا س ــب ب ــی را متناس های
کتــاب هــا بایــد ذهــن کــودک را بیــدار کــرده و او را بــه پرســش وادارد.

کوتــاه و مفیــد از ایــن ســن، کــودکان می تواننــد داســتان های دنبالــه دار 
را نیــز مطالعــه کننــد بــه ایــن شــرط کــه داســتان هــر بخــش در ضمــن 
پیوســتگی بــا کل کتــاب، در همــان یــک فصــل تمــام شــده و ابتــدا و 

انتهــاب داســتان بــرای کــودک مشــخص باشــد.

شعر و ترانه:

از ایــن ســن، کــودکان بــه تدریــج تفــاوت بیــن نظــم و نثــر را متوجــه 
می شــوند.

ــرای در اختیــار قــرار دادن کتاب هــای شــعر  بنابرایــن بهتریــن زمــان ب
ــد.  ــت کنی ــاب دق ــا در انتخ ــت ام ــان اس ــن زم ــودکان همی ــه ک و تران
ــوردار  ــب برخ ــد و از آوای مناس ــاده باش ــد س ــا بای ــن ترانه ه ــوم ای مفه

باشــند.

21 سالگی به بعد:

ــه  ــان ب ــن زم ــن کودکــی و بزرگســالی اســت. از ای ــرز بی ــن ســن، م ای
بعــد، بــه تدریــج خــود بچه هــا بایــد بــرای خریــد کتــاب اقــدام کننــد. 
ــه آن هــا کمــک مــی کنیــد کــه چــه کتابــی  بنابرایــن ضمــن اینکــه ب
ــرار ــن ویژگی هــا را در اختیارشــان ق ــا ای ــی ب انتخــاب کننــد، کتاب های

انتخاب بر اساس عالقه:

ــاب مشــخص  ــری از کت ــه ژان ــان ب ــه فرزندت ــاً عاق ــن ســن تقریب از ای
ــه او را  ــد کتاب هــای مــورد عاق ــن می توانیــد خری شــده اســت. بنابرای
ــه فکــر او نیــز جهت دهــی  ــن ترتیــب ب ــه ای ــرار دهیــد. ب در اولویــت ق
خواهیــد کــرد. البتــه ایــن بــه معنــی توقــف در خریــد دیگــر ژانرهــای 

ادبیــات نیســت.

رمان به میان می آید:

ــرای مطالعــه  ــاه و ســاده را ب ــد داســتان های کوت ــه حــال بای ــا ب اگــر ت
فرزندتــان انتخــاب می کردیــد حــاال می توانیــد او را بــا خوانــدن 
ــن ســن  ــد. از ای ــدی ببری ــه دنیــای جدی رمان هــای مناســب ســنش، ب
بچه هــا می تواننــد داســتان دنبالــه دار را مطالعــه کــرده و تعــداد 

شــخصیت های کتــاب آنهــا را اذیــت نمی کنــد.
پای علم را به میان بیاورند

اگــر تــا بــه حــال کتاب هــای مرجــع بــرای مطالعــه فرزندتــان انتخــاب 
ــن  ــودکان از ای ــت. ک ــن کتاب هاس ــی ای ــت معرف ــون وق ــد اکن نکرده ای
ــه  ــه مطالع ــرده و ب ــر درک ک ــی را بهت ــم علم ــد مفاهی ــن می توانن س

ــد. ــع بپردازن ــای مرج کتاب ه
تنوع را از دست ندهید

ــنی  ــژه رده س ــان وی ــات جه ــاهکارهای ادبی ــه، ش ــه زندگی نام مطالع
آنهــا، رمان هــای تاریخــی، اســاطیری و افســانه ها بایــد از همیــن ســن 
آغــاز شــود. ترانــه و شــعر نیــز ژانــر دیگــری از ادبیــات اســت کــه بــاز 

ــود. ــال ش ــر دنب ــکل جدی ت ــه ش ــد ب ــن دوره می توان ــم در ا ی ه
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هر هفته یک بازی با تخفیف ویژه

تابســتان شــما را یــاد چه چیــزی می نــدازد؟ گرمــا؟ هندونــه؟ آبمیــوه خنــک؟ بــازی و تفریــح؟ مــا پیشــنهادای هیجان انگیــزی 
بــرای تابســتانتان داریم. 

فروشــگاه اینترنتــی کتابم کــو بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت، بــه شــما بــازی کــردن را  پیشــنهاد می کنــد. بــازی  می توانــد بهانــه ای باشــد بــرای 
دورهمی هــای گــرم و شــاد بــا دوســتان یــا اعضــای خانــواده .

بازی ها دنیای ما رو عوض میکنند و به آن یه رنگ تازه ای می بخشند. مخصوصاً اگه از نوع فکری و گروهی باشند.
 به همین بهانه یک جشنواره به اسم »منم بازی« در نظر گرفتیم.

هر هفته یه بازی فکری جذاب، با تخفیف ارائه می شود.


