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با حضور استادان برگزار ميشود

پنجشنبهخوانينمايشنامه

گ��روه بازخواني متون نخس��تين دوره «پنج ش��نبهخواني نمايش��نامه» با
موضوع كمدي معرفي شدند .به گزارش خبرنگار همشهري محله« ،خيام
وقار» دبير نخستين دوره اين رقابت از حضور «نادر برهاني مرند»« ،سيد
جواد روش��ن» و «مهدي مش��هور» در تركي��ب گروه بازخوان��ي گفت .اين

15

جلس��ات بهصورت رقابتي برگزار ميش��ود و در پايان دوره از كارگردانها
و نقشخوانه��اي برگزي��ده قدرداني خواهد ش��د .آثار برت��ر اولين دوره
«پنجش��نبهخواني» براي توليد صحنهاي به دفت��ر توليد مركز هنرهاي
نمايشي حوزه هنري معرفي ميشوند.

اگر خودتان را براي رقابت
در كنكور  92آماده كردهايد
حتم ًا اين صفحه را مرور كنيد

آغازشمارش
معكوس!
ناهید اخوان شمس

عکس:رضانوراله-منصورهمعتمدی

اي�ن روزها كتابخانههاي منطقه ازس�راهاي

اگ��ر جز حض��ور در كتابخانه در كالسهاي كنكور نيز ش��ركت ميكنيد خيلي خ��وب و دقيق به درس و
صحبتهاي اس��تاد گوش كنيد و نكات مهم و اش��كاالت خود را يادداش��ت كنيد و آنها را بپرس��يد .به
اين ش��كل ش��ما 60درصد درس را ميآموزيد .براي 40درصد باقيمانده نيز تمرينات كاربردي درس
را انجام دهيد تا نكات آن در ذهن ش��ما جاي گيرد .دوره درسها و تكميل تمرينهاي حل نشده را به
روزي كه فرداي آن ،اين دروس را داريد ،موكول و تستها و تمرينهاي بيشتر را در روزهاي تعطيل
و جمعه حل كنيد.

محله و مس�اجد تا كتابخانهه�اي عمومي پراز
دانشآموزاني اس�ت كه براي آيندهشان تالش
ميكنند .صب�وري و درسخوان�دن آنان براي
قرار گرفتن در مس�ير و جايگاهي كه افتخار را
براي خود و خانوادهشان رقم ميزند چشمانداز
منطقه و كشور نيز محسوب ميشود .بنابراين
هم مس�ئوالن و هم خانوادهها تالش ميكنند
با مان�دن در كنار نوجوانان آرام�ش را به آنان
ارمغان دهند تا با خيالي آس�وده آنچه سالها
آموختهاند به معرض آزمون بگذارند .همشهري
محله در اين صفحه چند نكته مهم و پيشنهاد
كنكوري به ش�ما ارائه ميده�د كه مورد تأييد

صبحه��ا قب��ل از اينك��ه ب��ه كتابخان��ه برويد
صبحانه مناسبي ميل و نرمشي كنيد و با خيالي
آرام به كتابخانه برويد .در ميانه روز از ميوه،
آبمي��وه و انواع آجي��ل ميل كنيد ت��ا ذهنتان
كارآي��ي و بازدهي لحظات نخس��ت روز را حفظ
كند .نوش��يدن آب را نيز فرام��وش نكنيد تا
رطوبت بدنتان كاهش نيابد.

خيلي از كارشناسان مربوطه است.

روزهاي پيش از كنكور به دليل شرايط خاص خود داراي وضعيتي است كه سبب ميشود برخي افراد به چاقي يا
الغري مبتال شوند .به پيشينه بدني خود توجه كنيد و عالوه بر استفاده از مواد مغذي از پيادهروي و نرمش غفلت
نكنيد .يادتان باشد كه كنكور سپري ميشود اما سالمتي نعمتي نيست كه بتوان از آن غافل ماند و حفظ آن را به
فردا موكول كرد .بنابراين به حفظ سالمتي خود نيز اهميت دهيد.

اين روزها بهتر است از تجربه بزرگترها و افرادي كه در كسب رتبههاي برتر موفق بودهاند نيز درباره
نحوه مطالعه در روزهاي باقيمانده و چگونگي حضور در جلسه كنكور استفاده كنيد.
برخي مطالب مانند لغات زبان ،مترادفهاي فارسي ،تاريخ ادبيات ،نام اشخاص و مكانها و تاريخ حوادث
مهم ،فرمولهاي رياضي و فيزيك و ...را يادداش��ت كنيد و در زمانهاي تلف ش��ده مثل داخل مترو يا
اتوبوس ،زنگ تفريح و زنگهاي بيكاري و زمان انتظار در مكانهاي مختلف مرور كنيد.

به تأكيد س��ازمان س��نجش ،طراحان كنكور
باي��د س��ؤاالت را از مت��ن كام��ل كتابهاي
درس��ي تدري��س ش��ده در دبيرس��تان و
پيشدانش��گاهي دربياورن��د .پس با خيال
آس��وده تس��ت بزني��د و البت��ه درسها را
بهص��ورت مفهومي بياموزيد ت��ا درصورتي
كه س��ؤاالت به شيوه مفهومي پرسيده شد
پاسخگوي آن باشيد .اكنون زمان پاسخگويي
به تستهاي جامع است؛ اگر در آزمونهاي
جامع نيز ش��ركت ميكنيد فرصت مناسبي
را ب��راي خود فراه��م كردهايد كه ضعفها
و قوته��اي خ��ود را بشناس��يد؛ در زم��ان
باقيمانده بر ضعفهايت��ان ،تمركز و آنها را
رفع كنيد؛ از دوس��تان كتابخانهاي خود نيز
كمك بگيريد .البته يادتان باش��د كه هرگز
قب��ل از مطالعه خوب و كامل ،تس��ت نزنيد
چ��ون بيش از آنكه به ش��ما كمك كند دچار
اضطرابميشويد.

