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چگونه می توان درس ها را به شکل موثر تکرار و مرور کرد؟

تکــرار کــردن گاهــی باعــث درک مفاهیــم می شــود امــا گاهــی ســبب جابه جایــی آنهــا در ذهــن می گــردد. هــر نــوع مطلــب تکــرار و 
مــرور خاصــی را می طلبــد. اگــر فــرد بــا نحــوۀ صحیــح  تکــرار و مــرور آشــنا باشــد. بــه شــکل مناســب و بــدون اتــاف وقــت بــه ایــن 

کار می پــردازد.

تکــرار و مــرور روشــی اســت کــه مــا زمانــی کــه یــک درس را بــه 
اتمــام رســاندیم بــرای اطمینــان از ایــن کــه آن را بــه  خوبــی یــاد 
ــر ایــن زمانی کــه مــا  ــم. عــاوه ب ــه مــرور آن می پردازی ــم ب بگیری
در موقعیــت آزمــون قــرار می گیریــم، بــرای یــادآوری مطالبــی کــه 
ــم.  ــرور می پردازی ــرار و م ــه تک ــم. ب ــه کرده ای ــش مطالع ــا پی ماه ه
گاهــی ایــن تکــرار و مــرور فهــم مــا را از مطالــب بیشــتر می کنــد 
ــدت  ــه از حافظۀکوتاه م ــات رفته رفت ــه اطاع ــود ک ــبب می ش و س
ــن  ــز عکــس ای ــی نی ــرود و گاه ــا ب ــدت م ــۀ بلندم ــه حافظ ــا ب م
ــی  ــم ریختگ ــث به ــرور باع ــرار و م ــد و تک ــاق می افت ــل اتف عم
ذهــن مــا، ایجــاد اســترس و جــا بــه جایــی مطالــب در ذهن مــان 

می شــود. 
ــاده  ــاق افت ــا اتف ــرای م ــرار طوطــی وار ب ــا تک ــت تنه ــن حال در ای
اســت. شــاید بــرای شــما پیــش آمــده باشــد کــه از شــدت تکــرار 
زیــاد یــک مطلــب، دچــار وســواس و اســترس می شــوید و دیگــر 
نمی توانیــد بــه یادگیــری در رابطــه بــا آن برســید. در ایــن راســتا 
مــا بایــد بــه گونــه ای بــه تکــرار و مــرور بپردازیــم تــا ایــن کار مــا 
را بــه نتیجــۀ مناســبی برســاند. بــر همیــن اســاس روان شناســان 
تربیتــی روش تکــرار و مــرور را مــورد بررســی قــرار داده و بــه ایــن 
ــد  ــه بای ــه ای و ســاده را چگون ــب پای ــه مطال نتیجــه رســیده اند ک

تکــرار کــرد و در مــورد مطالــب پیچیــده بایــد بــه چــه صــورت

عمــل کــرد. در ادامــه بــه ایــن مطلــب پرداختــه می شــود. زمانــی 
کــه مــا قصــد داریــم کــه مطالــب ســاده و پایــه ای را حفــظ کنیــم 
ــه خاطــر بســپاریم. بهتــر اســت آن هــا را بخش بخــش کــرده  و ب

و حفــظ کنیــم. بــه عنــوان مثــال مــا می توانیــم مقــدار زیــادی
ــد  ــه چن ــیمیایی را ب ــر ش ــم عناص ــدول عائ ــد ج ــات مانن اطاع
ــر  ــت پشــت س ــه نوب ــا را ب ــن بخش ه ــرده و ای بخــش تقســیم ک
ــم و  ــل نکنی ــورت عم ــن ص ــه ای ــا ب ــر م ــم. اگ ــظ کنی ــم حف ه
ــن  ــم، ای ــظ کنی ــاره حف ــه یکب ــه ســرعت و ب ــب بســیار را ب مطال
ــه  ــود و ب ــپ می ش ــا منتقل ــدت م ــۀ کوتاه م ــه حافظ ــب ب مطال
زودی فرامــوش می کنیــم. زمانــی کــه آنهــا را بخش بخــش کنیــم 
ــدت بفرســتیم  ــه حافظــه  کوتاه م ــت ب ــه نوب ــا را ب ــن بخش ه و ای
ــده  ــا ش ــدت م ــۀ بلندم ــته، وارد حافظ ــاش پیوس ــا ت ــم و ب کم ک
ــاد  ــه ی ــم ب ــظ کرده ای ــه حف ــه را ک ــۀ آنچ ــاه هم ــرور کوت ــا م و ب
می آوریــم. در کنــار ایــن کار، مــا می توانیــم بــا مطالعــۀ بــا فاصلــه 
نیــز اطاعــات را حفــظ کنیــم. بــه عنــوان مثــال اگــر مــا بخواهیــم 
07 صفحــه از کتــاب درســی مــان را طــی یــک روز بخوانیــم بهتــر 
اســت کــه زمــان بنــدی مشــخصی داشــته باشــیم. بــه ایــن شــکل 
کــه مقــداری از ایــن صفحــات را در صبــح بخوانیــم. مقــداری را در 
عصــر و مقــداری را در شــب.  اگــر مــا ســعی کنیــم کــه در یــک 
نوبــت مثــا در صبــح تمــام 07 صفحــه را بخوانیــم و حفــظ کنیــم.



برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید

بــه زودي خســته می شــویم و  ایــن خســتگی باعــث از بیــن رفتــن 
انگیــزۀ مــا مي شــود.

ــراه  ــه هم ــود ب ــا خ ــی را ب ــتگی فراموش ــن، خس ــر ای ــاوه ب و ع
ــر  ــه در نظ ــرای مطالع ــت را ب ــن نوب ــا چندی ــر م ــی آورد. . اگ م
بگیریــم، آنچــه را کــه در نوبــت قبــل فرامــوش کرده ایــم در نوبــت 
بعــدی بــا مــرور ســطحی بــه ســرعت بــه یــاد می آوریــم. چنانچــه 
ــب  ــرای مطال ــرور ب ــرار و م ــد، روش تک ــاره ش ــن اش ــش از ای پی
پیچیــده نیــز بــه کار مــی رود. در ادامــه بــه ایــن مبحــث پرداختــه 

می شــود.

بــرای تکــرار و مــرور مطالــب پیچیــده الزم اســت کــه مــا توجــه 
ــکات  ــده و ن ــمت های عم ــی، قس ــه های اصل ــر اندیش ــود را ب خ
ــپاریم.  ــر بس ــا را بخاط ــم آنه ــعی کنی ــم و س ــز کنی ــم متمرک مه
بــه عنــوان مثــال اگــر مــا تصمیــم داشــتیم کــه مبحثــی از کتــاب 
ــا  ــرور آن ه ــرار و م ــق تک ــم  و از طری ــه کنی ــت مان را مطالع زیس
ــاب  ــه فهرســت کت ــا توجــه ب ــم ب ــاد بســپاریم. مــی توانی ــه ی را ب
ــته در  ــات برجس ــده، جم ــل آم ــر فص ــه در ه ــی ک ــا تیترهای ی
صفحــات و... را شناســایی کنیــم. زیــر آن هــا خــط بکشــیم و آنهــا 
ــاي  ــا درکناره ه ــیم ی ــت بنویس ــه یادداش ــک دفترچ ــل ی را داخ
خالــی از متــن صفحــات کتــاب بنویســیم و بــرای تکــرار و مــرور 
ــن روش ســرعت و فهــم را  ــم. ای ــه مطالعــۀ آن هــا بپردازی تنهــا ب
ــد  ــا بای ــه، م ــن رابط ــا در ای ــد ام ــی ده ــش م ــری افزای در یادگی
بتوانیــم مطالــب مهــم را از غیــر مهــم تشــخیص بدهیــم کــه ایــن 
ــم  ــد درس کم ک ــن روش در چن ــردن ای ــا امتحــان ک تشــخیص ب

ــد. ــت می آی ــه دس ب

نویسنده: اعظم پیکانی



با کدام روش مطالعه می توانیم متن های علمی را به خوبی یاد بگیرم؟

گاهــی توانایــی و تــاش مــا بســیار اســت امــا بــه خاطــر اســتفاده از روش هــای غلــط مطالعــه، نمی توانیــم بــه نتیجــۀ مطلــوب برســیم. 
هــر نــوع مطلبــی، روش مطالعــۀ مخصوصــی را می طلبــد. آگاهــی از ایــن روش هــا مــا را بــه یادگیــری عمیــق نزدیــک می کنــد.

در محیــط پیرامــون مــا، برخــی در فعالیت هــای یادگیــری 
ــه  ــی ب ــا برخ ــتند ام ــق هس ــد و موف ــل می کنن ــی عم خودبه خوب
ــت  ــم شکس ــی ه ــد و برخ ــت می یابن ــدودی دس ــت مح موفقی
ــی  ــه دانش آموزان ــم ک ــاهده می کنی ــا مش ــی م ــد. گاه می خورن
ــبی  ــطح مناس ــی در س ــای ذات ــاظ توانایی ه ــه از لح ــتند ک هس
ــه نتیجــۀ  ــا متاســفانه ب ــد  ام ــاش می کنن ــوده و بســیار هــم ت ب
ــرا  ــه چ ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ــال ای ــند. ح ــی نمی رس خوب
ــد.  ــت می خورن ــاش شکس ــی و ت ــود توانای ــا وج ــته ب ــن دس ای
ــی مناســبی  ــت روان ــه شــاید در موقعی ــت ک ــوان گف گاهــی می ت
نبوده انــد و اضطــراب و اســترس زمینه ســاز شکســت آن هــا بــوده 
ــا  ــوده ام ــترس ب ــدون اس ــوزان ب ــز دانش آم ــی نی ــا گاه ــت ام اس

ــته اند. ــخ دادن نداش ــرای پاس ــدی ب ــات مفی معلوم
ــا  ــوز ب ــوان دانش آم ــه عن ــا ب ــه م ــود ک ــث می ش ــز باع ــه چی چ
وجــود داشــتن آرامــش، توانایــی مناســب و تــاش مضاعــف، بــه 
ــر  ــوال اکث ــن س ــه ای ــخ ب ــیم؟ در پاس ــان نرس ــه ی دلخواه م نتیج
محققــان و فعــاالن آمــوزش و پــرورش معتقدنــد کــه دانش آمــوزان 
ماننــد یــک مهنــدس هســتند. دانش آمــوزی کــه تفکــر مهندســی 
ــا  ــد، قطع ــه صــورت راهبــردی فکــر کن ــی داشــته باشــد و ب خوب
ــا  ــه پیــروزی می رســد.  در رابطــه ب مســیر موفقیــت را یافتــه و ب
ــوزی ــت، دانش آم ــوان گف ــوزان می ت ــردی در دانش آم ــر راهب تفک

ــه  ــوۀ مطالع ــورد نح ــه در م ــد ک ــل کن ــی عم ــه خوب ــد ب  می توان
ــا  ــه ب ــه در رابط ــی ک ــد. دانش آموزان ــته باش ــاع داش ــردن اط ک
روش هــای مطالعــه اطاعــات مناســبی دارنــد، بــه خوبــی می دانند 
کــه بایــد چگونــه مطالعــه کننــد تــا بــه موفقیــت برســند. گاهــی 
ــه خوانــدن  ــاالی تحصیلــی کم کــم چگون دانش  آمــوز در مقاطــع ب
و چگونــه فهمیــدن را یــاد می گیــرد و خــودش راه خــود را 
ــان  ــری زم ــن یادگی ــا ممکــن اســت در طــی ای ــد ام ــدا می کن پی
زیــادی را از دســت بدهــد و آزرده شــود. بــر ایــن اســاس محققــان 
روان شناســی و  علــوم تربیتــی روش هایــی را بــرای مطالعــه کــردن 
ــه  ــت چگون ــدون صــرف وق ــوزان ب ــا دانش آم ــد ت درنظــر گرفته ان
ــدگاه  ــا از دی ــن روش ه ــه ای ــه  ب ــد. در ادام ــاد بگیرن ــدن را ی خوان

ــود. ــه  می ش ــا پرداخت آنه
ــرای مطالعــۀ هــر مطلبــی قطعــا یــک روش مطالعــه کارســازتر  ب
و بهتــر اســت. بــرای مطالعــۀ  متن هــای علمــی کــه مــا تصمیــم 

داریــم اطاعــات علمــی و جدیــدی را یــاد بگیریــم.
ــام  ــس خت ــت. روش پ ــب اس ــردر مناس ــام و م ــس خت روش پ
یکــی از روش هــای پذیرفتــه و مقبــول اســت و همــواره معلمــان و 
موسســات آموزشــی بــر ایــن روش تاکیــد دارنــد. . گاهــی برخــی 
از ایــن افــراد روش پــس ختــام و پــس خبــا را بــه جــای یکدیگــر 

ــد. ــه کار می برن ب



برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید

ایــن کار صحیــح نیســت. ایــن دو روش شــبیه یکدیگــر هســتند امــا روش پــس ختــام کامل تــر اســت، 
زیــرا در ایــن روش بــه مرحلــۀ فکــر کــردن نیــز پرداختــه شــده و فکــر کــردن پایــۀ یادگیــری عمیــق 

ــر روش پــس ختــام بررســی می شــود. اســت. در عبــارات زی

روش پــس ختــام معــادل)  R4QP ( اســت. ســر واژۀ R4QP  از حــروف اول شــش مرحلــۀ ایــن روش 
گرفتــه شــده اســت. P  همــان  weiverP بــه معنــای پیش خوانــی اســت. 

Q برگرفتــه از noitseuQ یعنــی ســوال کــردن اســت و R4 همــان gnidaeR بــه معنــای خوانــدن، 
ــرور  ــای م ــه معن ــن و weiveR ب ــظ گفت ــای از حف ــه معن ــر، eticeR ب ــای تفک ــه معن tcelfeR ب

ــه شــرح هرکــدام  از ایــن مــوارد پرداختــه می شــود. کــردن اســت. در ادامــه ب

بــا توجــه بــه مراحــل پــس ختــام اگــر مــا  بخواهیــم کــه ایــن روش را اجــرا کنیــم. در ابتــدا بایــد نگاهــی 
ســطحی و گــذرا بــه تیترهــا، فصل هــا و توضیحــات مقدماتــی کــه اول کتاب مــان آمــده بیندازیــم و بــرای 
هــر فصــل و قســمت ســوال هایی را طــرح کنیــم. بــرای ایــن کــه مــا بــه راحتــی بتوانیــم ســوال طــرح 
کنیــم، می توانیــم تیترهــا را تبدیــل بــه ســوال کنیــم. بهتــر اســت کــه مــا بــا کلماتــی مثــل: چگونــه، 
چه کســی، چــرا و چــه چیــزی ســوال بســازیم. پــس از اینکــه مــا ســواالت خــود را طــرح کردیــم. حــاال 
بایــد بــه دنبــال پاســخ دادن بــه آن هــا باشــیم. در ایــن رابطــه مــا بایــد بــه خوانــدن متــن بپردازیــم و آن 
را بــا دقــت وبــه طــور کامــل بخوانیــم و بــه ترتیــب بــه ســواالت خــود پاســخ بدهیــم. بــرای یادگیــری 
صحیــح و در ذهــن مانــدن مطالــب، تنهــا پاســخ دادن بــه ســواالت  کافــی نیســت، بهتــر اســت کــه مــا 
بــه دنبــال تفکــر برویــم. زمانــی کــه مــا در مــورد مطالبــی کــه می خوانیــم فکــر کنیــم، می توانیــم بــه 
فهمیــدن هــم برســیم. وقتــی کــه  مــا یــک مطلــب را بــه خوبــی  می فهمیــم کــه بتوانیــم آن مطلــب 
را بــا مطالــب قبلــی کــه خوانده ایــم ربــط بدهیــم و مســائل مربــوط بــه آن را حــل کنیــم. پــس از ایــن 
کــه مــا یــک مطلــب را بــه  خوبــی فهمیدیــم بــرای اطمینــان بیشــتر بایــد ســعی کنیــم کــه آن را از 
حفــظ بــرای خودمــان بگوییــم و ســوال هایی را کــه در آورده ایــم از خودمــان بپرســیم تــا بفهمیــم کــه 
کــدام بحــث را خــوب یــاد نگرفته ایــم و الزم اســت کــه دوبــاره بخوانیــم. پــس از گذرانــدن ایــن مرحلــه 

و اطمینــان از یادگیــری تــا ایــن قســمت، مــا بــه مــرور کــردن می رســیم.                                                             

ــیم و  ــان بپرس ــواالت را از خودم ــدا س ــک دور از ابت ــاره ی ــا دوب ــه م ــت ک ــر اس ــردن بهت ــرور ک در م
ــی  ــاب در پ ــان کت ــا پای ــن شــیوه را ت ــم. ای ــاره بخوانی ــم، دوب قســمت هایی کــه نتوانســتیم پاســخ دهی

ــم. ــرور می کنی ــاب را م ــج کل کت ــه تدری ــم و ب می گیری
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با چه روش هایی می توانیم مطالب ساده را به شکل مفهومی یاد بگیریم؟

ــه  ــم ک ــا تصــور می کنی ــی م ــاز دارد. گاه ــاش نی ــان و ت ــه زم ــده ب ــب پیچی ــری مطال ــد یادگی ــز همانن ــاده نی ــب س ــری مطال یادگی
ــی کــه در موقعیــت پرســش و  ــم، امــا زمان ــاد بگیری ــی ی ــه خوب ــب ســاده را ب ــی کــم و یــک مــرور ســاده می توانیــم مطال ــا روخوان ب
آزمــون قــرار گرفتیــم، نمــی توانیــم بــه ســواالت یــک متــن ســاده پاســخ بدهیــم. در آنجاســت کــه بــه توانایــی  ذهنــی خودمــان شــک  
مي کنیــم و از خــود مي پرســیم کــه چطــور مطلــب ســاده و آســانی را بــه خاطــر نیــاوردم. مطالــب حفظــی و ســاده، از آنجایــی کــه 
چنــدان بــه صــورت مفهومــی درک نمــی شــوند، بــه زودی یادگرفتــه می شــوند و بــه زودی هــم فرامــوش می شــوند. از آن جایــی کــه 
ایــن مطالــب گاهــی پایــۀ یادگیــری مطالــب پیچیده تــر هســتند، مــا بایــد بــرای یادگیــری آنهــا روش هایــی را بــه کار ببندیــم. در ایــن 
ــه آن هــا  ــد. در ادامــه ب ــب ســاده در نظــر گرفته ان ــرای یادگیــری مطال ــی را ب راســتا پژوهشــگران یادگیــری و روان شناســان روش های

ــود. ــه می ش پرداخت

ــاد  ــه ی ــم آن هــا را ب ــا اصــا نمی توانی ــد ی ــه خاطــر می آین ــه ســختی ب ــا گاهــی ب ــه می شــوند ام ــه آســانی یادگرفت ــب ســاده ب مطال
ــه شــکل  ــب را  ب ــن مطال ــم ای ــی می توانی ــری از روش های ــا بهره گی ــا ب ــری ســطحی اســت. م ــر ایجــاد یادگی ــن ام ــل ای ــم. دلی بیاوری

مفهومــی یادگرفتــه و یــادآوری کنیــم.  
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یکــی از روش هــاي متــداول بــرای یادگیــری مطالــب ســاده و پایــه ای، تصویرســازی ذهنــی اســت. از آن جایــی کــه ذهــن 
ــا  ــی بیشــتر اســت. م ــش حافظــۀ کام ــری او از گنجای ــش حافظــۀ  تصوی ــه گنجای ــق  شــده ک ــه ای خل ــه گون انســان ب
می توانیــم اطاعــات کامــی کــه در مدرســه یــا دانشــگاه بــه مــا آمــوزش داده می شــود را از طریــق تصویرســازی ذهنــی 

یــاد بگیریــم. 
ــار بخوانیــم، می توانیــم آن را در ذهــن خودمــان مجســم کنیــم  در ایــن روش مــا بــه جــای ایــن کــه مطلبــی را چنــد ب
یــا حتــی در صــورت امــکان طــرح آن را هــم بکشــیم ودر جلســۀ امتحــان بــا کمــی فکــر کــردن آن را  بــه یــاد بیاوریــم.

ــرای یادگیــری  ــرد. روش مکان هــا قدیمی تریــن روش ب ــام ب ــوان از روش مکان هــا نیــز ن در کنــار روش تصویرســازی می ت
و بــه خاطــر ســپردن مطالــب ســاده اســت. در ایــن روش فــرد بــا بــه خاطــر آوردن مــکان، مطالبــی را کــه در آنجــا مطالعــه 
کــرده را بــه یــاد مــی آورد و بــه گونــه ای مــکان بــرای او تداعی کننــده اســت. شــاید بــرای شــما پیــش آمــده باشــد کــه در 
یــک جمــع دوســتانه، شــخصی اســم یــک پــارک را بیــاورد و ممکــن  اســت شــما بــا آوردن اســم ایــن پــارک بــه گذشــته  
برویــد و فــورا خاطــره  ای کــه در آن پــارک داشــتید را بخاطــر بیاوریــد وتمــام جزئیــات آن خاطــره در ذهــن شــما زنــده 
ــول  ــت را در آشــپزخانه،   فرم ــرات و کلری ــای کل ــول یون ه ــم فرم ــم، می توانی ــظ کنی ــا را حف ــول یون ه ــه فرم شــود.  ک
یون هــای  کربنــات و کرومــات را در اتــاق خودمــان، فرمــول یون هــای ســولفیت و فســفات را در ســالن پذیرایــی حفــظ   
ــات و  ــول یون هــای کربن ــت آشــپزخانه، فرم ــرات و کلری ــول یون هــای کل ــم و ســپس روی برگــه بنویســیم کــه فرم کنی

کرومــات، اتــاق خودمــان، فرمــول یون هــای ســولفیت و فســفات، ســالن پذیرایــی و....  
ــم. در جلســۀ امتحــان زمانــی کــه مــا بــه ایــن شــکل فرمول هــا  را حفــظ کردی

کلــرات  یون هــای  دیــدن  یــاد بــا  بــه   ســریع  کلریــت  و 
بــا  و  می افتیــم  مقــداری فکــر کــردن بــه آشــپزخانه 

فرمول هایــی  حفــظ آشــپزخانه،  آنجــا  کــه 
ــال  ــه احتم ــم  را ب یــاد کرده ای بــه  بســیار 

می آوریم.
روش،  ایــن  کنــار  روش کلمــۀ کلیــد در 
ــری  ــرای یادگی ــز ب و نی ســاده  مطالــب 
مطــرح  .پایــه ای  د می شــو

ــن روش  ــه ای پرداخته می شود.در ادامــه ب
بیــل  مثــال  عنــوان  کشــاورزی، حــال مــا می خواهیــم بــه 
کشــاورزی بــه گونــه ای بــه یــاد بیاوریــم کلمــۀ )llib(  را بــا بیــل 
در  قبــض  معنــی  ذهن مــان بیایــد. در ایــن رابطــه مــا می توانیــم بگوییــم کــه کــه 

ــاورزی  ــل کش ــض آب در  بی یــا در کنــار آن قــرار دارد و ایــن را در ذهــن خــود مجســم کنیــم. قب
ــۀ  ــان کلم ــر زم ــم ه ــن تجس ــس از ای ــم پ ــاد قبضــی می افتی ــه ی ــه ب ــورد، بافاصل ــا خ ــه چشــم م )llib(  ب
ــار آن  ــا در کن ــاورزی ی ــل کش ــه در بی قــرار دارد و می گوییــم معنــای ایــن کلمــه قبــض می شــود.ک

برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید



نویسنده: جال سلیمی

راهنمای یادگیری دروسی که دوستشان نداریم

دانش آمــوزان معمــواًل در درس هایــی کــه دوستشــان ندارنــد هــم نمــرات خوبــی نمی گیرنــد. در ایــن مطلــب بــه ارائــه راهــکار در مــورد 
ایــن موضــوع پرداخته ایــم.

برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید

ــی  ــق، آن های ــای موف ــد، آدم ه ــه گفته ان ــید ک ــنیده باش ــاید ش ش
ــام  ــاکن انج ــه س ــدا ب ــان را ابت ــای سخت ش ــه کاره ــتند ک هس
می دهنــد. به ویــژه کارهــای ســختی کــه عاقــه ای هــم بــه آن هــا 
ــای  ــه آدم ه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــاید ب ــند. ش ــته باش نداش
موفــق دور و بــر مــا کــم هســتند چراکــه کمتــر از ۲درصــد افــراد 
ــد و در  ــاظ کنن ــان لح ــوق را در فعالیت های ش ــرط ف ــد ش حاضرن
ــه  ــه آن عاق ــد کــه ب ــا اول روز کاری را انجــام دهن ــر و ی ــدو ام ب
ــد.« ــورت دهن ــان را ق ــزرگ: »قورباغه ش ــول آن ب ــه ق ــد و ب ندارن

 
ــان دارد،  ــا جری ــرۀ م ــی روزم ــا در زندگ ــرایطی نه تنه ــن ش چنی
ــم  ــه چش ــوح ب ــز به وض ــما نی ــش روی ش ــور پی ــه در کنک بلک
ــی  ــرایط آموزش ــب ش ــف )برحس ــوزان مختل ــورد. دانش آم می خ
ــی  ــه برخ ــد و ب ــژه دارن ــه ی وی ــا عاق ــی درس ه ــه برخ ــود( ب خ

ــد. ــی ندارن ــتگی خاص دروس وابس
ــی کســب  ــازات خوب ــه، نمــرات و امتی ــورد عاق ــای م  در درس ه
ــد،  ــذت نمی برن ــان ل ــه از خواندن ش ــی ک ــد و در درس های می کنن
ــدون  ــم ب ــوارد ه ــب م ــد. در اغل ــی ندارن ــازات خوب نمــرات و امتی
ــه  ــه ب ــا، یک طرف ــن درس ه ــود در ای ــابقه ی کار خ ــه س ــه ب توج
قاضــی رفتــه و و بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه »مــن ایــن درس 
ــا  ــه ب ــی ک ــف اســت و…« در حال ــه ام ضعی ــرم، پای ــاد نمی گی را ی
ــل  ــت و عوام ــه نیس ــتی این گون ــم به راس ــل درمی یابی ــی تأم کم
مختلــف و متفاوتــی در یادگیــری و یــا عــدم یادگیــری یــک درس 

ــه آن هــا خواهیــم پرداخــت. دخیــل اســت کــه در این جــا ب
بــرای مثــال در کنکــور امســال در گــروه علــوم تجربــی، اگــر بــه 
درصدهــای )تعــدادی از( صــد نفــر اول منطقــه ی ۱ تــا ۳ ســازمان 
ــال،  ــر س ــل ه ــد مث ــم دی ــم، خواهی ــی بیندازی ــنجش نگاه س
ــر از  ــه ی ۱ بهت ــی در منطق ــان انگلیس ــد درس زب ــن درص میانگی
منطقــه ی ۲ و منطقــه ی ۲ بهتــر از منطقــه ی ۳ اســت.در کل 
شــرکت کنندگان هــم مثــل هــر ســال تقریبــاً ایــن تفــاوت وجــود 
ــن دلیــل اســت  ــه ای ــه میانگیــن صــد نفــر اول، ب دارد. اســتناد ب
ــه ی ۳ ســازمان  ــوزی کــه در منطق ــن باشــیم دانش آم کــه مطمئ
ســنجش کشــور توانســته در رشــته ی تجربــی، رتبــه ی ۳ منطقــه 
ــری  ــدرت یادگی ــاً ق ــد، حتم ــب کن ــور را کس ــه ی ۲۹ کش و رتب
ــل زیســت،  ــی مث ــی داشته اســت. به طــوری کــه در درس های خوب
ــی  ــی ۱۹درصــد را کســب نمــوده اســت. در حال 7۹درصــد و عرب
کــه در درس زبــان انگلیســی کــه این جــا مدنظــر ماســت، امتیــاز 

ــوده اســت. او ۱۵درصــد ب

ــور در  ــه ی ۲۹ کش ــم رتب ــی درمی یابی ــات، همگ ــن اطاع ــا ای  ب
رشــته ی تجربــی از شــهر زابــل نمی توانــد قــدرت یادگیــری 
محــدود یــا ناقصــی داشــته باشــد، بلکــه در بعضــی دروس توانســته 
توانایــی بســیار جالبــی از خــود نشــان دهــد، حتــی در یادگیــری 
ــوان  ــس نمی ت ــی. پ ــل عرب ــادری مث ــان م ــر از زب ــان غی ــک زب ی
پذیرفــت کــه او نتوانســته زبــان انگلیســی را به خوبــی یــاد بگیــرد، 
بلکــه مشــکل در جایــی دیگــر اســت کــه موضــوع اصلــی بحــث 

مــا خواهــد بــود.
 

گفتیــم میانگیــن زبــان انگلیســی در منطقه ی ۱ ســازمان ســنجش 
کشــور )شــامل شــهرهای تهــران، مشــهد، اصفهــان، تبریــز، 
ــهرهای  ــامل ش ــه ی ۲ )ش ــر از منطق ــر و بهت ــیراز( بســیار باالت ش
کوچک تــر( و منطقــه ی ۳ )شــامل اســتان های محــروم، روســتاها 
و شــهرهای بســیار کوچــک( می باشــد. دلیــل ایــن امــر را می تــوان 
ــزرگ،  به راحتــی حــدس زد. مســلماً دانش آمــوزان در شــهرهای ب
امــکان بســیار زیــادی بــرای شــرکت در کاس هــای زبــان عاوه بــر 
ــو  ــر، ج ــه مهم ت ــند و از هم ــه را دارا می باش ــای مدرس کاس ه
ــوزان  ــب دانش آم ــود اغل ــبب می ش ــهرها، س ــن ش ــر ای ــم ب حاک
بــا هــر تــوان علمــی، در ایــن کاس هــا شــرکت کننــد و ســال ها، 
ــان  ــری زب ــرف یادگی ــی را ص ــل توجه ــی و قاب ــاعت های متوال س

کننــد.
 

ــان،  ــد زب ــش درص ــاف فاح ــث اخت ــوع باع ــن موض ــت ای درنهای
ــا  ــی از م ــردد و برخ ــور می گ ــه در کنک ــه منطق ــن س ــن ای بی
ــه ایــن پیش زمینــه، فکــر می کنیــم در منطقــه ی  ــدون توجــه ب ب
ــان، پایین تــر از دیگــر شهرهاســت. مســلماً  ۳، تــوان یادگیــری زب
ــی  ــن درس توانای ــل در ای ــن دلی ــه همی ــز ب ــی نی ــوز زابل دانش آم

ــری از خــود نشــان داده اســت. کمت
 



7 کاری که افراد موفق قبل از 8 صبح انجام می دهند

هــدف اینفوگرافیــک بــه چالــش کشــیدن و تغییــر نگــرش شــما نســبت بــه زندگــی اســت، اینکــه ســخت نگیریــد و بــه 
اصــل زندگــی بازگردیــد.

ــت و  ــا وجــود شــغل تمام وق ــان کار دشــواری اســت. ب ــه رویای م ــرای رســیدن ب ــاش ب ــروز، ت ــی پرمشــغلۀ ام در زندگ
ــه نظــر می رســد. ــی غیرممکــن ب ــن کار حت ــد، ای داشــتن فرزن

ــه  ــی را ب ــد زمان ــور هدفمن ــه ط ــر روز ب ــر ه ــد؟ اگ ــش می بری ــان را پی ــه زندگی ت ــد و چگون ــه می کنی ــما چ ــس ش پ
ــد داد.  ــت خواهی ــو از دس ــی پرهیای ــن زندگ ــادی را در ای ــان زی ــک زم ــد، بی ش ــاص ندهی ــازی اختص ــرفت و بهس پیش
پیــش از اینکــه بــه خــود بیاییــد، پیــر و پژمــرده، مبهــوِت ایــن خواهیــد بــود کــه عمرتــان چقــدر ســریع گذشــت! بــرای 
ایــن کــه ایــن بــا ســرتان نیایــد، شــما هــم 7 کاری کــه افــراد موفــق قبــل از 8 صبــح انجــام می دهنــد، را انجــام دهیــد.

ــه  ــزی ک ــا چی ــان تنه ــد و در پای ــره می کن ــا را ذخی ــی از فرداه ــان انبوه ــد: »انس ــل )lliH dloraH( می گوی ــد هی هارول
ــد.« ــت رفته ان ــه از دس ــت ک ــی اس ــد دیروزهای ــش می مان برای

زندگی چیزی بیش از گذران عمر است.



آیا کالس های درس آنالین نوید انقالبی در آموزش را می دهد؟

کاس های درس آناین و رایگان از چند سال پیش بوجود آمد و نوید تحولی عظیم در چشم انداز آموزش را می دهد.
آیا این نوع کاس ها انتظارات را برآورده کرده است؟ موفقیت ها و کاستی های این دروس آناین چیست؟

همیــن کــه هــر کــس می توانــد درس را شــروع کنــد و بــا تجربــه 
بفهمــد کــه می خواهــد کاس را بــه پایــان برســاند یــا نــه، نشــان 
ــان  می دهــد کــه تحقیــق و جســتجو در دنیــای آمــوزش در جری

اســت. کار مــا در واقــع تــازه شــروع شــده اســت.
ــد  ــد امی ــه آم ــه صحن ــن ب ــای درس آنای ــه کاس ه ــی ک زمان
ــه  ــات ب ــای اطاع ــا گشــایش دره ــه ب ــود داشــت ک ــی وج فراوان
ــن  ــد. در ای ــود آی ــه وج ــوزش ب ــی در کار آم ــردم، تحول روی م
ــی  ــا تبلیغات ــه آی ــم ک ــی می کنی ــوع را بررس ــن موض ــزارش ای گ
کــه دربــاره ایــن کاس هــا مــی شــد، بــه واقعیــت پیوســته اســت؟

چین، دسترسی آنالین به دروس دانشگاه های معتبر دنیا
آمــوزش در چیــن همیشــه بصــورت ســنتی انجــام می شــود، امــا 
ــن روی  ــای درس آنای ــه کاس ه ــا ب ــه چینی ه ــت ک ــی اس مدت

ــد.  آورده ان
ــامانه  ــورس)esruoc nepo esaeten( س ــن ک ــز اوپ ــت ای ن
آناینــی اســت کــه در ســال 0۱0۲ روی اینترنــت راه انــدازی شــد 
و تنهــا در ســال گذشــته 0۵ میلیــون نفــر بازدیــد کننــده داشــته 

اســت.
ــای  ــخنرانی از کنفرانس ه ــزار س ــش از 0۲ ه ــایت بی ــن س در ای
ــن دانشــگاهای  ــی از بهتری ــد گرفتــه تــا کاس های ســازمان ت
جهــان وجــود دارد. بــا کمــک اپلیکیشــن های تلفــن همــراه “نــت 
ایــز اوپــن کــورس“، بازدیــد کننــدگان مــی تواننــد حتــی هنــگام 
ــه ایــن کاس هــا دسترســی داشــته  ــا حیــن ورزش ب راه رفتــن ی

باشــند.
ــی  ــژو در نزدیک ــهر هانگ ــز« در ش ــت ای ــگاه آزاد »ن ــر آموزش مق
شــانگهای قــرار دارد. ایــن ســایت پنــج ســال پیــش بــا همــکاری 
ــروع  ــل و کمبریج،ش ــفورد، یی ــد اکس ــری مانن ــگاه های معتب دانش
بــه کار کــرد. عــاوه بــر دانشــگاه ها ســایت »کورســرا« کــه ســایت 
ــامانه  ــا س ــت، ب ــف آمریکاس ــگاه های مختل ــن دانش دروس آنای
اینترنیــت ایــن آموزشــگاه آزاد همــکاری می کنــد. بیشــتر کاربــران 
چینــی ایــن ســایت می گوینــد کــه موضوعــات مــورد عاقه شــان 

فرهنــگ غربــی اســت.
ــران بیــن  مدیــر ایــن ســامانه می گویــد: »بــه طــور متوســط کارب

8۱ تــا ۵۳ ســال ســن دارنــد.
تــازه  کــه  کســانی  یــا  هســتند  دانشــجو  یــا  بیشترشــان 
ــدف در  ــه ه ــا س ــوال ب ــراد معم ــن اف ــده اند. ای ــل ش فارغ التحصی
ــش روز ــا دان ــد: ب ــام می کنن ــت ن ــن ثب ــای آنای ــن درس ه ای

ســروکار داشــته باشــند؛ می خواهنــد مهارت هــای جدیــدی 
بیاموزنــد کــه در کارشــان نیــاز دارنــد؛ یــا اینکــه می خواهنــد در 

ــد.« ــاد بگیرن ــزی ی ــات فراغتشــان چی اوق
ــود،  ــه می ش ــایت ارائ ــن س ــه ای ــی ک ــای دروس ــتر ویدئوه بیش
زیرنویــس بــه زبــان چینــی دارنــد. گروهــی از افــراد بطــور 
ــتم  ــن سیس ــد. در ای ــه می کنن ــایت را ترجم ــه دروس س داوطلبان
ــران  ــار کارب ــه در اختی ــا را ک ــی ترجمه ه ــد برخ ــجو می توان دانش

ــد. ــح کن ــت، تصحی ــز هس ــر نی دیگ
طــی چنــد ســال درس هــای آزاد ایــن شــبکه دانشــجویانی را دور 
هــم گــرد آورده کــه برایشــان زبــان یــا کنترل هــای دولتــی دیگــر 

مانعــی بــرای دسترســی بــه دانــش نیســت.
بریتانیا، آینده دورس آناین چیست؟

ــن  ــه کاس هــای درس آنای یکــی از انتقادهــای عمــده نســبت ب
ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی از دانشــجویان ایــن دروس، کاســها 
ــای  ــی کاس ه ــت برخ ــل موفقی ــانند. عام ــان نمی رس ــه پای را ب
ــه را  ــارات اولی ــد انتظ ــن کاس می توانن ــا ای ــن چیســت؟ آی آنای

بــرآورده کننــد؟
ســوتانا کامنســکین مــادری تنهاســت کــه پنــج ســال پیــش بــه 
بریتانیــا آمــد. او در خانــه ســالمندان در نزدیکــی محــل ســکونتش 
ــد در  ــا می توان ــه کار مشــغول اســت. ام ــی ب ــای طوالن ســاعت ه
بیــن کار ســاعاتی را هــم بــه بهبــود زبــان انگلیســی اش اختصــاص 

دهــد.
ســوتانا در کاس درس آنایــن شــورای فرهنگــی بریتانیــا ثبتنــام 
 )STLEI( ــس ــان آیلت ــرای امتح ــجو را ب ــه دانش ــت ک ــرده اس ک
ــات  ــه موسس ــن ب ــرای رفت ــون راه را ب ــن آزم ــد. ای ــاده می کن آم
ــی از ۵۳  ــوتانا یک ــد. س ــاز می کن ــا ب ــی در بریتانی ــوزش عال آم
میلیــون نفــری اســت کــه ســال پیــش در سراســر جهــان در ایــن 

ــد. ــام کرده ان ــت ن ــن ثب ــای آنای ــای ه کاس ه
طبــق برخــی تخمین هــا، بیــش از 0۹ درصــد کســانی کــه بطــور 
رایــگان در ایــن کاس هــای آنایــن ثبت نــام می کننــد، کاس هــا 
ــرای  ــدار کار الزم ب ــا مق ــی از آنه ــانند. برخ ــان نمی رس ــه پای را ب
کاس را بیــش از حــد انتظارشــان می یابنــد و برخــی هــم پــس 
ــوی درس متوجــه می شــوند کــه انتظــارات  از دیــدن اولیــن ویدئ

ــته اند. ــری از کاس داش دیگ

برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید



آموزش مهارت های زندگی به کودکان

آمــوزش مهارت هــای زندگــی بــه کــودکان داشــتن یــک زندگــی ســالم و هدفمنــد خواســته هــر فــردی در جامعــه اســت، از 
ایــن رو آمــوزش مهارت هــای زندگــی از کودکــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مقالــه خاصــه ای از مهارت هــای 

زندگــی کــه بایــد بــه کــودکان آمــوزش داده شــود مطــرح شــده اســت.

دانــش آمــوزان جوان تــر بیشــتر مســتعد یادگیــری هســتند و معلمــان از کار دشــوار آمــوزش کــه بــا آن روبــرو هســتند، 
ــد،  ــادی دارن ــی زی ــات تحصیل ــه هم سن و سال هایشــان اطاع ــوزان نســبت ب ــش آم آگاه هســتند. در حالیکــه بســیار از دان
دانــش محــدودی نســبت بــه جهــان خــارج از خانــه خــود دارنــد. آنهــا معمــوال بــا خانــواده ارتباطــات نزدیــک و خوبــی 

ــا افــرادی کــه دوســت دارنــد، وقــت می گذراننــد. دارنــد و در مراکــز خریــد و تفریــح ب

موقعیت های اجتماعی
ــد، همچنــان محــدود اســت. برخــورد  ــه اینترنــت گســترده و رســانه ای دارن ــرای کســانی کــه تجرب ــه آنهــا، حتــی ب تجرب
ــه سیســتم مدرســه وارد  ــد و ب ــاد بگیرن ــد ی ــا بســیاری از موقعیت هــای مختلــف اجتماعــی چیــزی اســت کــه آنهــا بای ب

ــد. ــوزش دهن ــا را آم ــا آنه ــوند ت می ش

رفتار دانش آموزان مدرن
بــا نگاهــی نزدیــک بــه هــر نمایــش تلویزیونــی درمیابیــم کــه بــه نــدرت صحنه هــای ویدئویــی از کــودکان بــا رفتارهــای 
مناســب تولیــد می شــود، و والدیــن اندکــی در واقــع در مــورد ایــن موضــوع فکــر می کننــد. آنهــا زندگــی پرمشــغله دارنــد 
و فرزندانشــان به نــدرت تمایــل بــه اشــاره بــه ایــن موضــوع دارنــد کــه آنچــه کــه در تلویزیــون می بیننــد در مواجهــه بــا 

رفتــار پــدر و مادرشــان در برابــر تدریــس والدینشــان تاثیــر می گــذارد.

رفتارهای اجتماعی
ــق  ــد، از طری ــرار کنی ــاط برق ــا دیگــران ارتب ــه ب ــا حتــی درک اینکــه چگون ــی دوســتان و ی خــوردن شــام رســمی، معرف
ــه اطاعــات  ســرگرمی های روزمــره آمــوزش داده نمی شــود. پــدر و مــادر بهترین هــا را انجــام می دهنــد، امــا آنهــا نیــاز ب
اساســی وحمایــت مــدارس بــرای کمــک بــه آنهــا را بــرای تبدیــل شــدن فرزنــدان خــود بــه بزرگســاالن مــودب در آینــده 
دارنــد. اوضــاع بــرای دانش آمــوزان مــدرن مهم تــر از همیشــه اســت و دنیــای شــلوغ از آنهــا می خــواد تــا در اســرع وقــت 

یــاد بگیرنــد.

تعامالت اجتماعی
ــه  ــد ب ــا دیگــران در یــک ســطح اجتماعــی ارتبــاط برقــرار کننــد. معلمــان بای ــه ب ــد چگون ــاد بگیرن ــد ی دانش آمــوزان بای
ــرد در  ــری عملک ــرد. یادگی ــه ای صــورت گی ــورد محترمان ــوزان برخ ــا دانش آم ــوند و ب ــه ش ــه کار گرفت صــورت رســمی ب
جامعــه، در خانــه آغــاز می شــود، امــا تقویــت آن از طریــق مــدارس اســت کــه بــه کــودکان در هنــر متمــدن شــدن کمــک 

می کنــد.

آموزش رفتار مناسب
ــه  ــب در جامع ــار مناس ــد، و رفت ــوند، کار کنن ــل ش ــد فارغ التحصی ــه بتوانن ــل از اینک ــد قب ــوزان بای ــیاری از دانش آم بس
یکــی از جنبه هــای مهــم آمــوزش آنهــا اســت. در حالــی کــه بســیاری از مــدارس آن را بــه عنــوان یــک موضــوع جداگانــه 
ــری می شــود. کســانی کــه از  ــان دیگــر توســط سیســتم پیگی ــوزان و مربی ــا دانش آم ــا ب ــد، تعامــل آنه فهرســت نمی کنن
لحــاظ یادگیــری رفتــار اجتماعــی مناســب، پیشــرفت می کننــد، در طــول زندگــی بــا داشــتن دوســتان خــوب، بــه دلیــل 

ــد. ــاداش می گیرن ــه دیگــران، پ ــرام ب احت

MAETS آموزش
شــیوه های ایــن نــوع آمــوزش بســیار رفتارگــرا اســت زیــرا دانش آمــوزان مجبورنــد درگیــر مســئله باشــند و بــه صــورت 
تیمــی و گروهــی یــک پــروژه علمــی را پیــش ببرنــد. در ایــن نــوع آمــوزش، نــوع رفتــار بــا هــم گروهــی، ســرگروه و دبیــر 
راهنمــا را بــه خوبــی یــاد می گیرنــد و تفکــر بحرانــی و حــل مســئله را نیــز می آموزنــد. شــیوه های آمــوزش MAETS در 

ــس می شــود. ــران در شــرکت آموزشــی اندیشــه آفرینان شــریف تدری ای

ابداع این شرکت آموزشی،پژوهشی، به کارگیری این روش و تلفیق آن با آموزش آزمایشگاهی است.



معرفی کتاب

زمانی که هم بازی پوالک بودم

چه حالی پیدا می کنی اگر موقع تمیز کردن اتاق دایی تان یک قاب کوچولو روی دیوار پیدا کنی که جکسون پوالک
با خط خود نوشته:

”I can control the flow of paint; there is no accident“

”I can control the flow of paint; there is no accident“
مینا و پریسا داشتند به دایی سامان کمک می کردند اتاقش را مرتب کند، که چشمش به این جمله افتاد.

بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده بــود، روی کاغــذی کهنــه و قدیمــی کــه بســیار زیبــا قابــش کــرده بودنــد. مینا کــه کاس انگلیســی اش 
دو تــرم جلوتــر از پریســا بــود، جملــه را خوانــد، امــا معنــای دو کلمــه ی accident ,flow را نمی دانســت. پریســا بــه حــروف انگلیســی 
کــه روی کاغــذ شــره کــرده بــود، اشــاره کــرد و گفــت: »معلومــه اوضــاع خودنویســش خیلــی بــد بــوده. مرکبــش حســابی تــو هــم 

پیچیــده بــود.«
دایــی ســامان بــه قــاب تــوی دســت دخترهــا نــگاه کــرد و گفــت: »بــا خودنویــس نوشــته نشــده، فقــط رنــگ ســیاهه کــه بــا خــال 

دنــدون روی کاغــذ ریختــه شــده.«
مینا گفت: »رنگ روغن!«

دایی گفت: »بله. البته از نوع ارزونش. شبیه همین ها که باهاش درودیوار رو رنگ می کنن.«
پریسا گفت: »اما چقدر سخته همین جوری با ریختن رنگ یک جمله رو روی کاغذ بنویسی. معنی اش چیه؟«

دایی نگاهی به نوشته کرده و به دقت خواندش. گفت: »نوشته من می توانم جریان را کنترل کنم، این تصادفی نیست.«
مینا پرسید: »یعنی چی؟«

پریسا پرسید: »خط خودتونه؟«
دایی خندید و گفت: »تو که فکر نمی کنی من بتونم این قدر خوب رنگ رو مهار کنم.«

مینا گفت: »ولی شما نقاشین دایی.«
دایی لبخند زد: »درسته که نقاشم، ولی هر نقاشی نمی تونه رنگ رو به این خوبی کنترل کنه.«

مینا گفت: »که بتونه با ریختن رنگ یک جمله بنویسه؟«
دایی گفت: »که با ریختن رنگ شاهکار خلق کنه. روی بوم، روی چوب، روی هرچی... «

پریسا گفت: »پس نوشته ی کیه؟«
دایی جواب داد: »این رو جکسون پوالک برام نوشته. خیلی سال پیش. من هم یادگاری نگهش داشتم.«

ــه تاریــخ هنــر نقاشــی  ــا هفــت جلــد کــه در هــر کــدام اشــاره ای ب ــی اســت ب کتــاب »بچــه محــل نقــاش« مجموعــه کتاب
ــر،  ــخ هن ــا تاری ــال را ب ــا 15 س ــان 11 ت ــه نوجوان ــت ک ــزی اس ــی فانت ــذار دارد، رمان ــروف و تاثیرگ ــای مع ــی نقاش ه و زندگ

ــد. ــنا می کن ــور آش ــر کش ــاص ه ــاری خ ــپزی و معم ــگ، آش فرهن
زمانی که هم بازی پوالک بودم جلد هفتم این مجموعه است در این قسمت ما یک سورپرایز داریم. شاید هم چند سورپرایز. سورپرایز 

اول این که پیکاسو از سامی می خواهد برای یک مأموریت مهم به آمریکا برود. دایی سامان هم همراه دالی و با یک کشتی تفریحی 
به دل اقیانوس می زند. توی آمریکا با جکسون پوالک و همسرش و باقی نقاشان جنبش مدرن آمریکا آشنا می شود. برای دیدن 

نمایشگاه روتکو که در لس آنجلس است.  
دسته جمعی به یک سفر پرماجرا می روند. سفری پر از مسابقات رالی و اسب ها و آیین های سرخپوستی. بعد هم به پوالک کمک 

می کند تا مهمترین اثر هنری اش را خلق کند. اثری که حاال 
در موزه ی هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود.

ناشر: نشر هوپا
ژانر: تخیلی، ماجراجویانه و زندگی نامه

برای سفارش کتاب QR را اسکن کنید


