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حدس بزنید هويج به کدامیك از اين دو 
خرگوش میرسد؟

یک روز گرم.............. ،خانم مار زنگی از خواب بیدارشد.دمش را تکان داد و راه افتاد تا برود 
و کمی گردش کند.همین طور که بدنش را روی زمین می کشید و جلو می رفت، به تخته سنگی 

رسید که مامان مارمولک و پسرش روی آن............. بودند.
مامان مارمولک همین که چشمش به مارزنگی افتاد،صدا زد:» سالم مار زنگی،داری کجا میری؟« 

مار زنگی فش فشی کرد و جواب داد:»علیک سالم، میرم کمی گردش کنم.«
مارمولک گفت:»پس��ر............ من امروز خیلی بداخالقه،ازخواب که بیدارشده،اخم کرده و 

حرف نمی زنه.یه کم ُدمت را برایش تکان بده شاید خوشحال شود و بخندد.«
خانم مارزنگی روبروی آنها کنار تخته سنگ ایستاد.دم زنگوله دارش را تکان داد.زنگوله های 
دمش مثل................ صدا کردند.بچه مارمولک به دم او نگاه کرد و به صدای ...........ها گوش 
داد و از آن صدا خوشش آمد.از سنگ پایین پرید و کنار دم مارزنگی ایستاد و شروع کرد به 

خندیدن و شادی کردن. مارزنگی از او پرسید:»مارمولک کوچولو، از دمم خوشت آمد؟«
مارمولک جواب داد:»بله،دم شما خیلی قشنگه،صدای خوبی هم داره.«

مامان مارمولک گفت:»دستت دردنکنه خانم مارزنگی! بچه ام را ..................کردی.«
مارزنگی خنده اش گرفت.بچه مارمولک هم خندید. مامان مارمولک گفت:» شما دوتا به چی 
می خندید؟« اما وقتی چشمش به بدن مارزنگی افتاد،خودش هم خنده اش گرفت. مارزنگی 
دست نداشت پا هم نداشت .مامان مارمولک گفت:»ببخشید به جای دستت درد نکنه،بهتره 

بگم..................«
خانم مارزنگی با خنده از آنها دورشد و به س��مت صخره ها رفت تا زیر یکی از تخته سنگ ها 
استراحت کند. روی یکی از صخره ها یک آفتاب پرست نشسته بود.آفتاب پرست به مارزنگی 
سالم کرد و گفت:»خانم مارزنگی میدونستی که خیلی قشنگی؟دمت صدای قشنگی داره.بدنت 

هم پر از خال ها و نقش و نگاره.«
مارزنگی گفت:»سالم توهم خیلی قشنگی.« و زنگوله های دمش را به صدا درآورد.

آفتاب پرست گفت:»من گاهی رنگم را ..........می کنم.«
مارزنگی پرسید:»چه وقت رنگ عوض می کنی؟«

آفتاب پرست جواب داد:» وقتی عصبانی باشم یا ترسیده باشم، رنگ پوستم را عوض می کنم 
و به رنگ محیط اطرافم درمیام.«

مارزنگی گفت:»آه! چه جالب!« و از آفتاب پرس��ت خداحافظی کرد و به زیر یک تخته سنگ 
بزرگ خزید.او بدنش را جمع کرد س��رش را روی دمش گذاش��ت و به خ��واب ...........فرو 

رفت.
او خواب آفتاب پرستی را می دید که رنگش مرتب عوض می شد و به رنگهای مختلف در 

می آمد و خواب مارمولک کوچولویی که با  شنیدن صدای جغجغه مانند دم او،
 می رقصید و می خندید و شادی می کرد.

 ) نشسته( )خیلی ممنون( )کوچولوی( )زنگوله()جغجغه( )تابستان( )عمیقی()عوض() خوشحال(

دوستان خوبم، متن زير يك داستان کوتاه است که شما بايد درجاهای  نقطه 
چین کلمات مناسب بنويسید. اين کلمات در زير داستان به رنگ قرمز قرار 
دارند.. انها را در جای مناسب بنويسد و دوباره داس�تان را بخوانید. البته 

کلمات قرمزرنگ  به
 ترتیب نوشته

 نشده گول
 نخوريد. 

مــــــــــــــار  زنـــــــــــگی
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به نظر شما به جاي عالمت سوال چه عددي باید باشد؟ 

 بــا هم بخندیم بـه هم نخندیم 
 *  مردمان نخستین 

معلم : چرا مردمان نخستین روی 
ديوار غار نقاشی می کردن؟

شاگرد: چون خواندن و نوشتن 
بلد نبودند!

 *  دزد و قاضي!
قاضی به دزد میگه : خجالت نمی کشی، اين 

دومین باره که اومدی دادگاه.
دزد به قاضی میگه : شما که بايد بیشتر

 خجالت بکشین که هر روز اين جا هستین!

ده اختالف اين دو تصوير به  ظاهر 
مشابه را پیدا کنید

سارا افراه| سرماخوردگی شایع ترین بیماری کودکان است که در اوایل کودکی به طورمتوسط 
شــش تا هفت بار در ســال و گاهی نیز بیشتر کودکان را مبتال می کند. این بیماری معموال از طریق 
استنشــاق قطرات معلق درهوا و تماس مستقیم کودک با بیمار منتقل مي شود. با توجه به گوناگونی 
ویروس ها و عدم ایجاد ایمنی پایدار پس از ابتال، کودک ممکن اســت به فاصله کوتاهی مجددا مبتال 
شود؛ از ســوی دیگرگاهی این فاصله آنقدر کوتاه است که والدین نگرانی دارند که عفونت فرزندشان 
طوالنی شــده است. از آنجا که ســرماخوردگی کودکان به خصوص درفصل زمستان شایع تر است و 
نگرانی های بسیاری را در بر دارد؛ به همین منظور گفت و گویی کوتاه با دکتر بابک ترصدی، پزشک و 

متخصص اطفال داشته ایم که در ادامه مي خوانید.

در گفت وگو با بابک ترصدی، پزشک و متخصص اطفال مطرح شد؛

سرماخوردگی کودکان و نگرانی والدین در فصل زمستان

  عوارض  مهم ناشی از سرماخوردگی 
کودکان  

از عوارض ســرماخوردگی در کودکان می توان 
به ایجاد عفونت های باکتریال ثانویه، ضعیف شدن 
سیســتم دفاعی بدن، همچنین غیبت از مدرسه و 
صرف هزینه زیاد جهت درمان اشــاره کرد. از سوی 
دیگر چون سیستم ایمنی بدن نوزادان هنوز در حال 
تکامل و پیشرفت است، به همین دلیل تا حد زیادی 
در معرض سرماخوردگی هستند، هر چه سن کودک 
بیشتر مي شود موارد ابتال کاهش مي یابد. همچنین 
کودکانی که در مهدهای کودک نگهداری مي شوند 

بیشتر دچار سرماخوردگی مي شوند.
  زمان مراجعه به پزشک  

اگرکودک شــما کمتر از سه ســال سن دارد، 
به محض دیدن عالیم بیماری به پزشــک مراجعه 
کنید. اگر بیشتر از سه سال ســن دارد، مي توانید 
برای اطمینان از اینکه بیماری او یک سرماخوردگی 
معمولی و کوتاه مدت است، کمی صبر کنید تا عالیم 

بیشتری نشان دهد.
  آنتی بیوتیک ها و اثر آن بر سرماخوردگي

 آنتی بیوتیک هــا برای مبارزه بــا عفونت های 
باکتریایی استفاده می شوند اما بر ویروس هایی که 
باعث ابتال به سرماخوردگی می شوند، هیچ تاثیری 
ندارند. بنابراین اگر کودکتان ســرماخورده اســت، 
مصرف آنتی بیوتیک ها را پزشک باید تشخیص  دهد 
و این داروها نباید به صورت خودســرانه به کودک 
داده شــود. آنتی بیوتیک ها زمانی الزم مي شود که 
سرماخوردگی ویروســی با عوارضی مانند عفونت 
گوش یا ســینوزیت همراه شود، در غیر این صورت 

هیچ تاثیری بر بهبود عالیم یا کاهش مدت بیماری 
ندارد.

   راه هاي پیشگیري از ابتال 
  به سرماخوردگي  

ســرماخوردگی با ذرات تنفسی آلوده، سرفه یا 
عطسه، در هوا منتشر می شود. انجام رعایت چندین 
کار ساده می تواند برای پیشگیری از سرماخوردگی 
در والدین و بچه ها مفید باشــد. برای پیشگیری از 
ســرماخوردگی و ســالم ماندن کودک، مي توانید 
کودک را تمیــز نگه  دارید و بــه او آموزش دهید 
همیشه دســت هایش را بشوید. وقتی آب و صابون 
 در دســترس نیســت، از ضد عفونی  کننده ها برای 
شست و شوی دست ها استفاده کنید. همچنین الزم 
است اسباب بازی های کودک را نیز تمیز نگه دارید. 
تاثیر واکسن آنفلوآنزا بر سرماخوردگي 

استفاده از واکســن آنفلوآنزا برای پیشگیری از 
ســرماخوردگی زمانی موثر است که علت بیماری 

ویروس آنفلوآنزا باشد و باید توجه داشت که آنفلوآنزا 
ســهم کمی در میــان ویروس هــای ایجاد کننده 

سرماخوردگی دارد.
  راهكار افزایش اشتهاي کودك بیمار  

هنگام بیماری باید غذای محبوب کودک را به او 
بدهیم. بسیاری از کودکان در هنگام سرماخوردگی  
دچار کم اشــتهایی می  شــوند؛ در این صورت به 
کودکان همان خوراکی را که دوســت دارند مانند 
فرنی، ماکارونی کم چرب و ماســت بدهید. ادویه ها 
و ترشیجات در غذاها باعث تحریک گلوی کودکان 
مي شود؛ پس بهتر است برای کودکان غذاهای ساده 

درست کنید.

  تب کودکان و بیماري تشنج   
تب بــاالی 38 درجه آســتانه تحریک مغزی 
را باال مي برد و ایجاد تشــنج در برخی از کودکانی 
که استعداد تشنج دارند را افزایش مي دهد. بیشتر 
کودکان ممکن است چند روزی تب کنند بدون آنکه 
خطرناک باشد؛ لیکن چنانچه کودکی به دلیل تب 
حالش بد اســت و گلو درد، درد بدن، بی اشتهایی، 
یا بدخوابی دارد می  توان به او داروی تب بُر داد. الزم 
به ذکر است که کودکان نباید داروهای تب بُر حاوی 

آسپرین استفاده کنند.
اثرات قطره سولفات بر کاهش 

سرماخوردگي
سولفات روی در کنار سایر داروهای ویتامینی 
برای مقاومت سیســتم بدن کودکان موثر اســت. 
مي توان ســولفات روی را برای ســرماخوردگی و 
همچنین کاهش طول مدت عالیم و عوارض ناشی 
از آن اســتفاده کرد. اما باید دانست که این دارو به 
میزان کمــي ایمنی بدن را در برابــر ویروس های 
ســرماخوردگی افزایش  مي دهد. بــرای مقابله با 
ســرماخوردگی، درمان اختصاصی وجــود ندارد. 
درمان های رایج عمومــا وقتی صورت مي گیرد که 
نشانه های بیماری وجود داشــته باشد. در صورت 
داشتن عالمت ها مي توان از آنتی هیستامین، تب بُر، 

ضدسرفه و داروهای کاهنده درد بدن استفاده کرد.

توصیه های کارشناسی 
شاید استفاده از داروهای بدون نسخه کمک  کند تا کودک سرماخورده احساس بهتری داشته 
باشــد اما این داروها می توانند خطرات جدی برای او ایجاد کنند. به همین دلیل مصرف شــان در 
شــیرخواران و کودکان زیر دو سال توصیه نمی شود. مصرف این داروها حتي در کودکان باالی 2 
ســال هم بسیار خطرناک است. داروهای بدون نسخه درمان موثری برای سرماخوردگی نیستند و 
اســتفاده از آنها کمکی به درمان نمي کند. شاید حتی عوارض جانبی مانند افزایش ضربان قلب و 
تشنج را نیز در پی داشته باشد. اگر می خواهید به کودک زیر 2 سال داروی سرماخوردگی بدهید، 
دستورالعمل دارو را به دقت مطالعه کنید. داروهای آنتی هیستامین، ضدالتهاب و مسکن ممکن است 
ترکیب های مشابه داشته باشند. ضمن اینکه بهتراست کودک تب دار و دارای کسالت در خانه بماند، 
چون با یک عطسه یا سرفه تعداد زیادی ویروس به هوا فرستاده مي شود که ممکن است از طریق 

تنفس وارد بدن دیگران شود.

خالصه نویسی، بهترین روش مطالعه
مهدی رحیمی*| یادگیری خوب مطالب درسی، به عواملی از قبیل: دریافت حسی مطلب، تمرکز، 
یادداشت برداری، تمرین، مطالعه و مرور بستگی دارد. اجرای تمام این موارد در کنار یکدیگر می تواند 
باعث فهم عمیق موضوع علمی شود.  زمانی که درس توسط معلم یا از طریق منابع دیگری به دانش 
آموز عرضه مي شود، دانش آموز سعی بر این دارد تا تمامی این مطالب را عمیقاً دریافت کند، اما معموالً 
دانش آموزان اکثر مطالب را توسط حواس )بینایی، شنیداری یا المسه( درک کرده، اما مطالب دیگر 
را دریافت نمی کنند. میزان دریافت مطالب علمی به شرایط مختلفی بستگی دارد؛ سن و سال، مقطع 
تحصیلی، شرایط محیط آموزشی، میزان سالمت دانش آموز و عوامل متعدد دیگری در این خصوص 
نقش دارند.  یکی از روش های موثر مطالعه، استفاده از خالصه نویسی و مرور خالصه هاست. در این 
روش ابتدا دانش آموز مطالب را در کالس با دقت دریافت کرده و سپس در منزل، درس آن روز را با 
مطالعه کتاب درسی یا جزوه، به صورت مجدد مطالعه مي کند. سرعت انجام این مطالعه باال خواهد بود، 
چرا که مطالب در ذهن دانش آموز تازه است و نیاز به بازیابی زیادی در ذهن ندارد. دانش آموز پس از 
مطالعه، اقدام به خالصه برداری )که در بعضی مواقع از آن به عنوان »فیش برداری« نام مي برند( مي کند. 
در معمول ترین روش های خالصه برداری، بر کاهش حجم مطالب درسی تأکید شده است؛ اینگونه 

که وقتی حجم درس 8 صفحه باشــد، در خالصه 
 نهایی این حجم به 2 صفحه تبدیل خواهد شد. در 
خالصه برداری، سعی مي شــود فعل ها، جمالت 
غیرمهــم، توضیحــات اضافــی و اکثــر مثال ها 
 حذف شــود. نوشــتن جمالت کوتــاه و تیتر در 
خالصه نویسی، به مرور و یادگیری خالصه کمک 

بسیاری مي کند.  
  مرور خالصه نویسی

پس از نوشتن خالصه و برگه های فیش، نوبت زمان بندی به منظور مرور خالصه هاست. برای 
تنظیم زمان بندی مرور مي توان از یک تقویم یا سررسید کوچک استفاده کرد. 

اگر دانش آموزی امروز درس اول کتاب زبان انگلیســی را در مدرسه فراگرفته و سپس مراحل 
خالصه نویسی و فیش برداری را هم انجام داده باشد، مي تواند خالصه نویسی خود را این گونه مرور 
کند: فرض مي کنیم امروز اول مهراســت و دانش آموز مي خواهــد خالصه درس اول کتاب زبان 

انگلیسی خود را مرور کند.
تاریخ اولین مرور: یک روز پس از خالصه نویسی است. اگر امروز خالصه شده، فردا باید برای 

بار اول مرورشود )یعنی دوم مهرماه(.
تاریخ دومین مرور: یک هفته پس از خالصه نویسی )یعنی در هشتم مهرماه(.

تاریخ سومین مرور: یک ماه پس از خالصه نویسی )یعنی در اول آبان ماه(.
 تاریخ چهارمین و آخرین مرور درس: چهار ماه پس از خالصه نویســی )یعنی در تاریخ 

اول بهمن ماه(.
در این روش تمامی ملزومات یادگیری صورت گرفته است؛ انجام مطالعه، تبدیل متن درسی به 
خالصه و 4 بار مرور که طی زمان های مشخص صورت مي گیرد و در نتیجه باعث تثبیت محتوای 
درسی در ذهن دانش آموز مي شود. اگرچه، ممکن است مراحل خالصه نویسی در ابتدا کمی مشکل 
و وقت گیر به نظر برسد، اما بایستی به این نکته نیز توجه داشت که این روش که یکی از روش های 
استاندارد و جدید در دنیا است، باعث منظم شدن محتوای درسی که در برخی موارد بسیار حجیم 
شده و تا حد زیادی از آشفتگی و به هم ریختگی در حافظه دانش آموز جلوگیری مي کند. یادگیری 

با این روش، ماندگاری بیشتری در ذهن دارد. 
)این روش به دانش آموزان دبیرستان و داوطلبان کنکور توصیه مي شود(.

* مشاور تحصیلی و پژوهشی

می رسد؟ آنها

می کردند؟

بنویسید


