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گزارش روز
چگونگی کاهش اضطراب امتحانات و تغییر در نظام ارزشیابی تحصیلی

بخش پایانی

چانهزنی بر سر نمره ممنوع!

برای نی�م نم�ره آنچنان اش�کی میریزد
که گویی او را برای همیش�ه از مدرس�ه اخراج
کردهان�د! درحالی که اس�ترس کش�ندهای را
تحمل میکند ،به این میاندیشد که جواب پدر
و مادرش را به خاطر نگرفتن نمره بیس�ت چه
بدهد؟! از آن س�و سر رقابتی افراطی ،ناسالم و
حسودانه با همشاگردی زرنگش خواب شبانه او
مورد هجوم اضطرابی ش�دید قرار گرفته است.
هر وقت که فصل امتحانات آغاز میشود ،بساط
استرس و اشک هم پهن شده و حتی آرامش را
از والدین او نیز سلب میکند.
در چنی�ن ش�یوهای بدیه�ی اس�ت ک�ه
دانشآموز تالش را به جای اینکه در جمع معنا
کند ،از همان ابتدا آن را به صورت فردی و صرفا
ب�ا گرفتن نمره کمی در ضمیر ناخودآگاهش به
ثبت میرساند .دور از ذهن نیست که نسلهای
جدید در جامعه به جای آنکه شیوههای با جمع
بودن را پیاده کنن�د ،دائما روی تالش فردی و
کس�ب نتیجه به صورت ف�ردی آن هم در انزوا
تاکید دارند.
تاریخچه ارزش��یابی در کش��ورمان به صد سال
پیش -س��ال  1290هجری شمس��ی -برمیگردد.
یعن��ی ما از آن زمان آییننامه امتحانات داش��تهایم.
کارنامه برخالف تصور امروزی که معنایش صرفا در
ردیف کردن نمرات صفر تا بیس��ت خالصه میشود،
بر طبق نظر کارشناس��ان دنیای تعلیم و تربیت ،باید
نشاندهنده سطح پیشرفت تحصیلی دانشآموز باشد.
از این رو باید ش��یوههای ارزشیابی را طوری طراحی
کرد که نه تنها سطح پیشرفت و میزان نزدیک شدن
به اهداف تحصیلی مشخص شود ،بلکه کارنامه و نمره
به ابزاری برای آسیب زدن به اهداف تعلیم و تربیت
تبدیل نش��ده و سرمنشا رش��د تالشهای فردی در
وجود دانشآموزان واقع نشود.
ارزشیابی ،نقطه عطف نظام آموزشی
دکتر احمد صافی ،مؤلف کتاب  100سال تربیت
معلم در ایران ،یکی از پیشکسوتان آموزش و پرورش
و مش��اور دبیرکل ش��ورای عالی آموزش و پرورش با
تاکید بر این که ارزش��یابی در نظ��ام تحصیلی باید
وجود داشته باشد تا نتیجه برنامهریزیهای آموزش
و پرورش مش��خص ش��ود ،در گفتوگ��و با خبرنگار
کیهان میگوید« :ارکان نظام آموزش و پرورش متعدد
هس��تند و از آن جمله میت��وان به اهداف ،برنامهها،
تربیت معلم (نیروی انس��انی) ،روشهای آموزشی و
چگونگی انتقال مطالب و فضای آموزشی اشاره کرد
که رکن ششم ارزشیابی است.

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوبت دوم

گالیا توانگر

ارزشیابی که ممکن است از دانشآموز ،معلمان
و یا کال سیس��تم آموزش��ی انجام شود ،تبیینکننده
نتای��ج و کمی��ت و کیفیت اجرای  5رکن پیش��ین
محسوب میشود .از این روست که از اهمیت ویژهای
برخوردار است».
وی با اش��اره به این که در تحول بنیادین نظام
آموزش و پرورش ،ارزشیابی میتواند خروجی سیستم
تعلیم و تربیت را پیام دهد و به کارشناسان بگوید که
اساس��ا چرا و کجاها باید تغییرات رخ دهند ،توضیح
میدهد« :باید یک بار دیگر بپرسیم کارنامه معنایش
چیس��ت؟ تصویری از چگونگی پیش��رفت تحصیلی
یا پس��رفت یک دانشآموز را نش��ان میدهد .باید به

خانواده دانشآموز گوش��زد میکند که فرزندشان در
چه موقعیت تحصیلی قرار دارد.
در پل��ه بعدی دانشآموز از وضعیت خود مطلع
میش��ود و درصدد جبران برمیآید .مدیر مدرس��ه
میفرمود که اجرای چه کارهایی در مدرسه جایشان
خالی است؟ مسئوالن منطقه آموزش و پرورش درک
خواهن��د کرد که قدرت انجام چه کارهایی را دارند؟
و درنهایت سیس��تم آموزش و پرورش می فهمد که
در هر رکن از نظام تعلیم و تربیت تا چه حدی کارها
خوب اجرا شدهاند؟
پس میتوان از نظام ارزش��یابی به عنوان نقطه
عطف سیستم آموزشی یاد کرد.

* دکتر احمد صافی ،مشاور دبیرکل شورای عالی آموزش و
پرورش :در دانشگاه به دانشجویانم که نمره باالی  18میگیرند،
الف میدهم .متأسفانه هنوز هم ارزشیابی ما ارزشیابی یک تا
بیست یا عددی است .در حالی که از سال ( 1334هـ  .ش) سابقه
تحقیق در باب ارزشیابی توصیفی را داریم.

ارزش��یابی و نتیجه ثبت ش��ده در کارنامه این گونه
نگریس��ت .دانشآموزی که ترم قبل نمرهاش زیر 10
بوده و ترم جدید به باالی  14رس��یده باید تش��ویق
شود .بنابراین ارزشیابی ،محلی برای چانه زدن بر سر
نمره نیست .ضمنا ارزشیابی در هر سیستم -به ویژه
آموزش و پرورش -الزمه کار و چک کردن روند اجرایی
شدن برنامههاست».
این پیشکس��وت آموزش و پرورش معتقد است
که اگر ارزش��یابی به ش��یوه صحیح صورت گیرد ،به

سه شیوه قابل اجرا
در نظام ارزشیابی تحصیلی
اما در مورد این که شیوه ارزشیابی تحصیلی در
مدارس چگونه باشد بیش��مار متد امتحانی از زبان
کارشناسان تعلیم و تربیت بیان شده است.
دکت��ر صافی س��ه ش��یوه ارزش��یابی تکوینی،
ارزشیابی توصیفی و نیز ارزشیابی تکوینی -عددی را
در راس متدهای عنوان شده دانسته و درباره هر یک
توضیح میدهد« :در مقابل ارزش��یابی پایانی که این

تکرار فراخوان مناقصه عمومی

مناقصه عمومی یک مرحلهای شماره م م 91/225/مربوط به سرویس و تعمیر
تنظیم و نگهداری دستگاههای چاپگر و اسکنر مدیریت مهندسی و ساختمان

الف -شرح مختصر خدمات:
س��رویس -تعمی��ر -نگه��داری و تنظی��م تجهی��زات س��ختافزاری و
دس��تگاههای جانبی -دس��تگاههای چاپگر و دس��تگاههای اسکنر طبق
جدول مندرج در شرح کار در طول مدت پیمان.
حل مشکالت نرمافزاری و انجام تنظیمات مورد نیاز.
تعمیر و راهاندازی مجدد دستگاههای تحت پیمان.
انجام س��رویس ادواری و تعمیرات پیش��گیرانه جهت کلیه دستگاههای
تحت پیمان (حداقل  2بار در طول مدت پیمان)
آموزش پرسنل کارفرما و تامین کتب و مستندات فنی مورد نیاز.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
ب -برآورد کارفرما /محل و مدت انجام خدمات
محل اج��رای خدمات در اهواز -ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز جنوب
و م��دت انج��ام آن  12ماه میباش��د و همچنین مبل��غ تقریبی برآورد
کارفرما جهت انجام خدمات /بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل
 1.401.170.200ریال میباشد.
ج -شرایط مناقصهگران متقاضی
دارای حداق��ل پایه  5خدمات پش��تیبانی از ش��ورای عالی انفورماتیک
کشور.
و ی��ا دارای مجوز صالحیت از س��ازمان کار و امور اجتماعی درخصوص

واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی و ارائه نسخهای از پیمانهای
منعقده و گواهی حس��ن انجام کار و یا مفاصا حس��اب س��ازمان تامین
اجتماعی.
توانایی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه به مبلغ  11.000.000ریال و
همچنین  ٪10مبلغ پیمان (در صورت برنده ش��دن) به عنوان تضمین
انجام تعهدات میباشد.
د -محل ،زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصهگران
از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت میش��ود حداکثر ظرف  10روز
پس از انتشار آگهی نوبت دوم ،آمادگی خود را به صورت کتبی به یکی
از آدرسهای ذیلالذکر اعالم نمایند.
ضمنا محل ،زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه
قید میگردد.
نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد :اهواز ،کوی فدائیان
اسلام ،ساختمان پنج طبقه ،بلوک یک ،طبقه اول ،امور حقوقی
و قرارداده�ا ،ات�اق ج  141و یا تهران ،می�دان آرژانتین ،ابتدای
خیابان بیهقی ،پالک  ،28ساختمان مرکزی یازدهم ،شرکت ملی
نفت ایران ،طبقه دوم ،دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای
مناطق نفتخیز جنوب.
شماره مجوز35761 :

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
5/353م/الف
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آگهی تصمیمات شرکت بنا نقش کوثر سهامی خاص
ثبت شده به شماره  160605و شناسه ملی 10102032528

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ  91/5/17ش��رکت مزبور که در تاری��خ  91/5/24واصل
گردید ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی  1390به تصویب رسید .موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
راهبرد پیام به ش ملی  10103307747به س��مت بازرس اصلی و احمدرضا ترابینژاد به ک م 1285673662
ب��ه س��مت بازرس علیالبدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدن��د .روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج
آگهیهای ش��رکت تعیین گردید .اعضاء هیئت مدیره به مدت  2س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :محمد امیری
به ک م  0046578870و س��عید مال میریان به ک م  0041820436و مس��عود نیکروان به ک م 0034578201
و محمدرضا پوس��تی به ک م  0034569154و عباس امیری به ک م  0010785973و آدرس ش��رکت به تهران
بزرگراه آفریقا باالتر از چهارراه اس��فندیار ک تور پ  46ک پ  1915653941تغییر یافت .به موجب صورتجلس��ه
هیئت مدیره مورخ  91/5/17محمد امیری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سعید مال میریان به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند .امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک  2نفر
از  5نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

كيهان ورزشي قديميترين مجله ورزشي ايران
شنبه هر هفته بصورت سراسري منتشر ميشود

* تا زمانی که در شیوههای
تربیت معلم ،برنامههای
آموزشی و فضای آموزشی
و ...تحولی ایجاد نشده،
تحول در نظام ارزشیابی
تحصیلی نیز محقق
نمیشود.

روزها در نظام آموزش��یمان مرسوم است ،ارزشیابی
تکوینی مطرح میش��ود .در ش��یوه اخیر به صورت
تکوین��ی در خ�لال تحصیل دائم��ا دانشآموز مورد
ارزیابی قرار میگیرد .در چنین شیوهای چون فرصت
جبران برای دانشآموز محفوظ اس��ت ،اضطراب وی
کمتر ،س�لامت روان تامین میشود و یادگیری بهتر
حاصل خواهد شد .این درحالی است که در ارزشیابی
پایانی اساسا فرصتی برای جبران وجود ندارد ،چرا که
ارتباط معلم و شاگرد قطع میشود».
گروه دیگری از کارشناسان نظام تعلیم و تربیت
کشور به ارزشیابی توصیفی اعتقاد دارند .این مدرس
دانش��گاه تربیت معلم میگوید« :من در دانشگاه به
دانشجویانم که نمره باالی  18میگیرند ،الف میدهم.
متأسفانه هنوز هم ارزشیابی ما ارزشیابی یک تا بیست
یا عددی اس��ت .درحالی که از س��ال  1334هجری
شمس��ی سابقه تحقیق در باب ارزشیابی توصیفی را
داریم.البته ناگفته نماند که ارزشیابی توصیفی نیازمند
به خدمت گرفتن معلم به صورت تمام وقت است .در
سفری که بنده به ژاپن داشتم ،دیدم معلمها پس از
ساعات تدریس در دفتر کار خود وقت صرف میکنند
و پرونده تحصیلی دانشآموزانشان را مورد مطالعه
قرار میدهند .این گونه وضعیت دانشآموز لحظه به
لحظه رصد میشود .اگر یک جای کار بلنگد فرصت
تذکر دادن از س��وی معلم به دانشآموز و نیز جبران
نقیصه توس��ط دانشآموز وجود دارد .بنابراین برای
تحقق ارزش��یابی توصیفی نیازمن��د ایجاد و تقویت
زیرساختها هستیم».
دکتر صافی در تکمیل صحبتهایش به دیدگاه
سوم نظام ارزشیابی تحصیلی اشاره کرده و میگوید:
«خیلی از کارشناسان نیز معتقد به ادغام شیوه تکوینی
و پایانی (عددی) هستند و در حال حاضر بیشتر روی
این شیوه سوم بحث میشود و اتفاق نظر وجود دارد».
ارزشیابی تربیتی دانشآموز
فراموش نشود
تا زمانی که در شیوههای تربیت معلم ،برنامههای

آگهی تغییرات
شرکت جهان
ابنیه آریا
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به اس��تناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوقالعاده
مورخ 1391/7/4تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
ش��رکت مذک��ور در
تاری��خ ف��وق منح��ل
اعالم گردید و فرش��ید
هاشمیان به سمت مدیر
تصفیه انتخ��اب گردید.
نش��انی مح��ل تصفی��ه
تهران خ ش��هید بهشتی
خ خلی��ل حس��ینی
کپیلتن پ 3کدپستی

آموزشی ،فضای آموزشی و ...تحولی ایجاد نشده ،تحول
در نظام ارزشیابی تحصیلی نیز محقق نمیشود .باید
وق��ت گذاش��ت و دورههای تخصصی برگ��زار کرد و
اعتبارات را به این مقوله تخصیص داد.
در ابتدا باید نگاه خانوادهها را نسبت به ارزشیابی
تحصیلی تغییر دهیم.
دکتر مهدی نوید ،دبیر کل شورای عالی آموزش
و پرورش گلهمندانه میگوید« :متاس��فانه خانوادهها
درح��ال حاضر تنها نمره خوب را از نظام ارزش��یابی
مدرسه طلب میکنند ،و دراین بین کسی نمره تربیتی
دانشآموز را پیگیر نیس��ت .در نظام تعلیم و تربیت
کش��ور ما که برپایه مبانی اس�لامی طرحریزی شده
مطمئنا اهمیت تربیت نه تنها از تعلیم کمتر نیست،
بلکه مقوله تربیتی اهمیت دوچندانی دارد.
خانوادهه��ا بای��د از نظ��ام ارزش��یابی تحصیلی
این انتظار را داشته باش��ند که میزان مهارتآموزی
فرزندش��ان ،رعایت نکات ادب و اخالق از سوی وی،
نظم و مس��ئولیتپذیری ،صداق��ت و نظایر اینها را
برایش��ان مش��خص کند .هیچگاه خانوادهها مصرانه
چنین مطالباتی از مدرسه نداشتهاند».
سیما خدایاری ،مادر یک دختر دانشآموز دوره
راهنمایی میگوید« :دوره راهنمایی باید دوره هدایت
به سمت شغل آینده و نیز مهارتآموزی دانشآموزان
باش��د .اما در عمل میبینیم که بچهها تنها از طریق
کت��اب حرفهوف��ن یک ن��کات جزئي ب��رای زندگی
آیندهش��ان را میآموزند و شیوه ارزشیابی هم همانی
اس��ت که در مورد س��ایر دروس اعمال میشود و به
صورت عددی نتیجه را مشخص میکنند.
برای این که متوجه شویم دانشآموز طی جلسات
تدریس تحولی از لحاظ س��بک رفتاری ،گرایش ها و
ذهنیتش نسبت به اهداف واقعی زندگی ایجاد شده،
نیازمند این هس��تیم که با حضور یک مشاور قدر در
مدرس��ه پرونده تربیتی او زیرنظر گرفته شود و دائما
نق��اط ضعف با کمک خانواده دانشآموز رفع ش��وند.
وگرنه مهارتآم��وزی و تربیت رفت��اری مقولههایی
نیس��تند که صرفا با حفظ جزوات و کسب نمره باال
محقق شوند».
در روز امتحان چه کنیم؟
شهرزاد اکنجی ،مشاور تحصیلی در مورد شیوه
آمادگی برای امتحان در روز برگزاری جلس��ه چنین
میگوید« :درست مثل زمانی که اسمی را در دفترچه
تلفن با چشم جستوجو میکنید باید سطحیخوانی
کنید .این فرم خواندن را پویش میگویند .درسطحی
خوانی نمیدانیم دنبال چه چیز میگردیم؟! اما درعین
حال با چشم مطالب مهم را جستوجو میکنیم.
عکسها ،نمودارها ،منحنیها ،سرفصلها و ...را
مرور میکنیم.
گاه به دنبال پاسخ سوالی هستیم که یک لحظه
به ذهنمان رس��یده است .در چنین حالتی نگاه خود
را به صورت س��تونی یا زیگزاگ روی مطالب حرکت
میدهیم و به دنبال پاسخ سوال خود میگردیم.
همچنی��ن در ج��زوه خ��ود روی کلماتی چون
بنابراین ،نتیجه میگیریم که هرجا که ،تا این که ،به
علت این که وغیره متمرکز شوید تا احاطه کلی روی
مطلب پیدا کنید».

نوبتدوم
شرکت فوالد خوزستان

آگهی مناقصه یک مرحلهای
شماره 52303081

ش�رکت ف�والد خوزس�تان در نظ��ر دارد اح�داث س�اختمان جدید
آزمایش�گاه مرکزی خود را به مدت  18ماه بشرح ذیل از طریق مناقصه
به یکی از شرکتهایی که دارای امکانات کافی ،منابع انسانی مناسب ،سوابق
و تج��ارب اجرایی مرتبط ،کد اقتصادی و گواهی صالحیت معتبر میباش��ند
واگذار نماید.
از کلی��ه داوطلبان ش��رکت در مناقصه دعوت میش��ود با رعای��ت موارد ذیل در
س��اعات اداری جهت اق��دام مقتضی به آدرس اهواز -کیلومت��ر  10جاده اهواز-
بندر امام خمینی ش��رکت فوالد خوزس��تان -واحد خرید خدمات -قراردادهای
طرحهای توسعه (تلفن  0611-2136464و دورنگار  0611-2708147یا پایگاه
اطالعرسانی )WWW.KSC.irبا ارائه معرفینامه معتبر مراجعه فرمایند.
 )1ضمن کس��ب اطالعات الزم و اعالم آمادگی ،پرسشنامه جدید (استعالم
ارزیابی پیمانکاران) از پایگاه اطالعرس��انی ف��وق دریافت ،تکمیل و تا تاریخ
 92/2/21ارائه گردد.
 )2دریافت اسناد مناقصه(پس از تایید واحد ارزیابی فنی پیمانکاران) از تاریخ
 92/2/31به مدت یک روز در قبال ارائه اصل رس��ید واریز مبلغ 500/000
ریال(غیرقابل استرداد) در وجه شرکت فوالد خوزستان.
 )3مبلغ برآورد اولیه حدود  20/000/000/000ریال میباشد.
 )4تحویل پیشنهادات تا تاریخ 92/3/11
 )5تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مورخ 92/3/12
 )6مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  400/000/000ریال
 )7ن��وع تضمین)1 :ضمانتنامه معتبر بانکی )2چک تضمینی و یا واریز مبلغ
در وجه شرکت فوالد خوزستان
 )8شماره حسابهای واریز وجه:
الف) حساب س��پهر  0100304453001بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد
اهواز کد 3882
ب) حساب س��یبا  0102513186002بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز
کد 6532

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

آگهی تغییرات شرکت
آرمان پویش طب سهامی خاص
به شماره ثبت 283927
و شناسه ملی 10103203810

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 1391/10/5

 1331684439میباشد.

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

درتاری��خ1391/7/16

-1سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ذیل دفتر ثبت شرکتها
و مؤسس��ات غیرتجاری
ثبت و مورد تأیید امضاء
قرار گرفت.

اداره ثبت
شرکتها

و مؤسسات
غیرتجاری

واحد ثبتی تهران

آق��ای اصغر رضائی به ش��ماره ملی  1530567513به س��مت
رئی��س هیئت مدیره وخانم نس��ترن س��میعی به ش��ماره ملی
 0321591046به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه
میرزایی به ش��ماره ملی  1530354110به س��مت عضو هیئت
مدیره وآقای محس��ن مجتهدی به شماره ملی 0057045208
به س��مت عضو هیئت مدیره وآقای محسن مجتهدی به شماره
ملی  0057045208به سمت مدیرعامل.

* خانوادهها باید از نظام ارزشیابی تحصیلی این انتظار را
داشته باشند که میزان مهارتآموزی فرزندشان ،رعایت
نکات ادب و اخالق از سوی وی ،نظم و مسئولیتپذیری،
صداقت و نظایر اینها را برایشان مشخص کند.
وی ادامه میدهد«:در مراحل اولیه سطحیخوانی
ممکن است بر کلمات کلیدی ،واژهها و عبارات اصلی
که پررنگ ش��دهاند و یا عالمتدار هستند ،متمرکز
ش��وید .اما پس از کسب مهارت کافی برخی عبارات
مرب��وط به آنها نیز که در کنارش��ان ق��رار گرفته ،به
چشم میآید.
به هرحال س��طحیخوانی یا پرسش در آخرین
لحظات مانده به جلسه یکی از بهترین شیوهها برای
مرور جزوهتان و به خاطر سپاری مطالب مهم است.
به جز این شیوه ،شیوه مرور اجمالی یعنی مرور
تمامی مطالبی که قبال مهم تلقی شده و درجزوه رنگی
نوشتهاید نیز کمک قابل توجهی به شما میکند تا با
آمادگی بیشتری سرجلسه حاضر شوید».
این روانشناس در تکمیل شیوههای آمادگی برای
امتح��ان دربازه زمانی کمی مانده به جلس��ه توضیح
میدهد«:برای خود خالصهای از خالصهها تهیه کنید.
این ورقه معموال ش��امل تعاریف ،نکات وکلید
واژههای اصلی خالصههای پیشین است .میتوانید با
همشاگردیهای خود که آمادگی برای امتحان دارند،
پیرامون نکات کلیدی که به نظرتان مهم میآید ،به
بحث بپردازید.
از مطالب خوانده شده برای خودتان سواالت باز
مطرح کنید و س��عی کنید در پاسخ به سواالت کلیه
جزییات را بازگو کنید.
مهم ترین نکته در روز قبل امتحان این است که
تنها مطالبی را که تا آن روز یاد گرفتهاید و خواندهاید،
مرور کنید».
نسترن برومند ،دانشآموز دوره متوسطه از آن
دسته دانشآموزانی است که تا چند دقیقه مانده به
ش��روع جلسه در نمازخانه مدرسه مشغول یادگیری

و
جد ل

بدون نقطه کور

افقی:

-1ش��یوه خ��وردن ن��وزادان -نفس

نکش��یدن ،مردن -2این ضربالمثل ما خفتن را
مانند م��ردن میپندارد -3س��خن صریح -آغاز-
گناهکار -از ضمایر -4زه کمان -جانشین مادر -بت
-5طلوع خورشید -خدای تورات -خیانت در آن روا
نباشد -6مبارکی -مدل و نمونه -سرگشته -7ساز
محبوب در خراس��ان -همس��ایه کاشان -سنگی
بس��یار س��خت -8دودمان -مهم و متش��خص-
منح��رف -حرف زیادی -9ماس��ت چکیده ،پنیر
ت��ازه -خاموش -بیغل و غش ب��ودن -10عنصر
مقدس در ایران باستان -پرگوشت و چاق -داستان
-11نامی ب��رای زن��ان -ورق زدن -صدای خنده
-12وسیلهای برقی -گروگذار ملک -صوت تأسف
-13چه کس��ی؟ -قش��نگ -به سرنشین و راننده
خودرو نیز میگویند -روز ملی ویتنامیها -14در
یک دوره ده ساله میتواند جایگزین صادرات نفت و
گاز ما شود -15استدالل غیرمنطقی برای قبوالندن
یک فکر غلط -اولین و نخستین.

-2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک

عمودی:

میباش��د .در تاری��خ  1391/12/1ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و

آش�وبگران خیابانی -خوف و ترس -3حرف

مدیرعام��ل و رئی��س هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر
موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری واحد ثبتی تهران

-1حجم کلهقندی -راهروی

باریک و دراز -اس�تخوانی در بدن -2سالح

آخر -در قدیم به تبعه هر کشور میگفتند-
بلند قد -پژمرده -4چای تلخ مطلوب -نگاه
کردن -افس�انهای از آلبر کاموی فرانس�وی

نکات و مطالب جدید اس��ت .وی میگوید« :همیشه
تا آخرین لحظه مضطربم که نکند نکتهای را نخوانده
باشم.
همینط��ور که جزوهام را ورق میزنم ،یکمرتبه
از استرس زیاد همه چیز در ذهنم به هم میریزد.
نکات��ی که تاکنون ده بار دوره کردهام ،یکمرتبه
برایم ناآشنا به نظر میرسد.
گوش��ه آستین مانتو ش��اگرد زرنگهای کالس
را میگیرم و ت��ا دوباره برایم تندتند توضیح ندهند،
رهایش��ان نمیکنم! آخر س��ر با بغضی در گلو روانه
جلسه میشوم».
پاسخنامه را با پاکن سوراخ نکنید!
کاغ��ذ پاس��خنامه برخ��ی دانشآم��وزان را که
میبینی ،شوکه میشوی.
خطخوردگ��ی بی��داد میکند .فل��ش در فلش.
فلشهای��ی که به مقصد نرس��یدهاند و نیمه را ه رها
شدهاند.
خطوطی که ش��کل پروان��ه گرفتهاند .موجهای
طوفانی از خطخوردگیها!
آرامش خود را حفظ کنید و سعی کنید به جای
تمرکز بر چهره و پچپچهای دوستانتان روی سواالت
متمرکز ش��وید .پله ،پل��ه جواب دهید .ب��ه ویژه در
ریاضیات تا اگر به نتیجه نرسیدید الاقل برای مراحل
پاسخگویی نمره بگیرید.
به شک نیفتید ،خط نزنید ،پاسخنامه را با پاکن
ی که از ابتدا نوش��تهاید درست
س��وراخ نکنید ،همان 
اس��ت .دور س��واالتی را که نمیدانید خط کمرنگی
بکشید تا پس از پایان پاسخگویی روی آنها متمرکز
ش��وید و الاقل به نکات کلیدی در پاس��خ آنها اشاره
داشته باشید.

شماره 9701

-5پی�کار -قیمت -ش�هید نوج�وان جنگ
تحمیلی -6حدیث -سهولت و آسانی -ساز
پرطرفدار در افغانستان -7ادعا -برخورد تیر
ب�ه هدف -پدر ترک زب�ان -8باال آمدن آب
دریا -جیغ و فری�اد -درختی کویری -باد و
ورم -9پست و پایین -مردن -مکمل درستی
-10داس�تان ادبی -ث�روت زیرخاکی -تحت
س�لطه ،شکست خورده -11امروزه جایش را
به تراکتور داده اس�ت -بلند -سرباز نیروی
دریایی -12پایگاه آمریکایی در افغانستان-
آقا -حسد -13پسند شباهت -نام شهرری
در متون باس�تانی -راه ف�رار -دریای عرب
-14ش�یوه آزم�ون آمریکاییه�ا -مکان�ی
ب�رای تولید ب�رق با کمترین مقدار س�وخت
-15اولین رئیسجمهور آنگوال -نوعی کاربری
ساختمان -هر دو بخش ششها.

