




به صبر، بلند ي جوي 
و اميد  بهتر از گنج د ان 

ابومنصور ماتريد ي سمرقند ي 



برنده شدن، نقطه ى مشترك همه ى شماست
د  اوود   اكبري

ــده ايد؛ با ويژگى هاى فردى خود، با عادات و رفتارهاى  ــانى متمايز آفريده ش ــما با هم متفاوتيد! زيرا هر كدام تان انس ش
جداگانه و استعدادها و توانايى هاى متفاوت. 

در كشاكش سالى (سال هايى) كه گذشت چون سنگ زيرين آسياب ساخته شديد و ياد گرفتيد كه آموختن واقعى چيست 
و پيشرفت كدام است. آموختيد كه بهتر فكر كنيد و درست تر تصميم بگيريد. مهارت يافتيد كه ديگر امتحان (كنكور) براى تان يك اتفاق 

نامتعارف و غير عادى نيست، بلكه اين امتحان، يك رويداد قابل پيش بينى است كه مى توان آن را مهندسى كرد.
من باور دارم كه هر يك از شما دانش آموزان به اتكاى شناخت واقعى خود، كنكور 93 را نيز در لذِت تالشى جانانه تجربه خواهيد كرد. اين 
ــت. در نقطه ى پايان، ديگر تفاوتى بين شما نيست؛ برنده شدن نقطه ى مشترك همه ى شماست.  ــى از زندگى واقعى شماس رويداد، سكانس

اين لحظه چه باشكوه است!
با آرزوى بهترين ها
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از خودت قدردانى كن
غالمحسين فرشادى

ــيصد و نود و سه شمسى. بهار كنكور، فصل شكفتن شكوفه هاى  ــد اينك بهار؛ بهار كنكور يك هزار و س نرم نرمك مى رس
همه ى زحمت هايى است كه در طول سال ها كشيده اى. كنكور زيباترين جشنواره  است؛ جشنواره اى كه در آن، همه ى رنگ ها 
بى رنگ مى شوند و همه ى مرزها بى مرز؛ و خوش به حال تو كه به اين جشنواره دعوت شده اى. شكفتن استعدادهايت را تماشا 

كن و دل به چيزهايى بسپار كه چشمانت را به درخشش وامى دارند.
هر كارى كه با عالقه و هيجان انجام شود، معجزه مى كند. با روز كنكور، آن چنان شاد و مهيج روبه رو شو كه گويى به دوست داشتنى ترين 

دوست خود رسيده اى.
باز كن پنجره ها را و از ته دل از خودت قدردانى كن.

شما خيلي خوب تالش كرده ايد
سيد  رسول اسالمى

يك  سال گذشت! سال گذشته در همين روزها بود كه تالش ارزشمند خود را براي موفقيت در كنكور سراسري آغاز 
كرديد و اكنون به هفته ي آخر رسيده ايد.

ــت! در اين يك  سال از خيلي از تفريحات خود گذشتيد تا بتوانيد به درس بپردازيد و چند صفحه ي  ــال گذش يك س
كتاب را بيش تر بخوانيد يا چند تمرين بيش تر حل كنيد و همه ي اين ها، ارزش هاي شما را نشان مي دهد.

يك  سال گذشت! چه روزهايي كه از مدرسه به خانه مي آمديد. بالفاصله درس خواندن را آغاز مي كرديد. مي خواستيد هم به درس هاي 
مدرسه برسيد و هم  اين كه مقداري از برنامه ي شخصي خود را پيش ببريد و چه خوب برنامه ها را براي خودتان شخصي سازي كرديد.

يك  سال گذشت! و اكنون به يك هفته ي آخر رسيده ايم. مطمئن هستم كه اين يك هفته هم خوب مي گذرد. 
شما خيلي خوب تالش كرده ايد و آرامش اين روزهاي تان چيزي است كه شايستگي اش را داريد.

در تورق سريع دقت را فداى سرعت نكنيد!
حميد  رضا اميري

امروز آخرين ايستگاه را هم پشت سر گذاشتيد و آخرين قدم را با توكل بر خداوند برداشتيد. آزمون بعدى، كنكور سراسرى 
93 است كه فاصله ى آن با آزمون سراسرى 92 به جاى سه روز، 5 يا 6 روز بعد است. در فاصله ى اين دو آزمون و پس از 
تحليل آزمون 92 و آزمون جامع امروز، كارى به ظاهر ساده ولى بسيار مهم در پيش داريد: مرور سريع و روخوانى ِ نكات 

مهم و پراهميت به صورت تيتروار كه اصطالحاً به آن تورق سريع مى گوييم.
ــه بار ديده ايد، براى بار سوم ببينيد، بعضى از صحنه ها يا سكانس هاى آن را سريع  ــاعته را كه قبًال دو يا س وقتى مى خواهيد يك فيلم دوس
رد مى كنيد و بعضى قسمت هاى جالب و مهم را با تأمل و دقت نگاه مى كنيد. تورق آگاهانه همين ويژگى را دارد و به شما كمك مى كند 
تا آمادگى تان را حفظ كنيد. راستى بچه ها! بعد از قبولى و ورود به دانشگاه ما را فراموش نكنيد و ارتباط خود را با مجله حفظ كنيد. منتظر 

شما هستيم.
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12 وسيله ي مورد  نياز د ر روز كنكور
د ر شبيه سازى كنكورها، اين 12 وسيله را فراموش نكنيد .
ماد رها!  پد رها! لطفًا اين وسايل را هنگام خروج فرزند تان كنترل كنيد .

8:15

مـد اد  نرم (2 يا 3 عد د )كارت مليكارت ورود  به جلسه

مد اد تراش تيز مد اد پاك كن نرم ساعت مچي

اعد اد  زمان هاي نقصانيسنجاق براى الصاق كارت

بطري آب سرد  مواد  قند ي د ستمال پارچه اي

د ستمال كاغذي

8:30
8:45

9:00
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اين روزها را هفته ى آرامش

به يادماندنى كن

مشاوره ي آموزشى

معجزه ى تورق سريع

ــتش من هم بعد از يازده سال هر  راس
ــاد كتاب زرد و  ــد ي وقت خرداد فرامى رس
ــاى آخر دانش آموزى ام  جمع بندى و روزه
ــايد گوشه ى اتاق  مى افتم. مى دانم االن ش
ــگاه مى كنى  ــه كتاب زرد ن ــته اى و ب نشس
ــال 87 كار  ــه از دهم خرداد با كنكور س ك
ــه روزهاى آخر  ــرده اى و االن ب ــاز ك را آغ
ــراى كنكور به  ــوى. تالش ب نزديك مى ش
ــت. عصاره ى تمام دوران  پايان نرسيده اس
جمع بندى، تمام اين كنكورها و هر آن چه 
ــال خوانده اى در پروژه اى  در اين دوازده س
ــود. تمام  ــريع خالصه مى  ش به نام تورق س
ــكل ها، فرمول ها، پيام آيات  سرفصل ها، ش
ــالم و هر  ــات و اع ــخ ادبي ــث، تاري و احادي
ــرت مهم مى آيد از جلوى  چيزى كه به نظ
چشمانت مى گذرانى. در اين دوران مطلب 
ــى هايت  جديد نخوان. در كنار خالصه نويس
ــرو و نكات  ــاب خودآموزى ب ــراغ كت به س
ــك آزمون ها را  ــك ت ــده ى ت جمع آورى ش
ــرخ كردنى  مطالعه كن. غذاهاى پرچرب، س
ــانى  ــك مصرف نكن؛ چون خون رس و پرنم
ــمت مغزت هدايت  را بيش از اين كه به س
ــمت  ــن غذاها به س ــراى هضم اي ــى ب كن
ــتى. به جاى قند و شكالت  گوارش مى فرس
ــكافه از چاى كم رنگ به همراه مويز،  و نس
خرما يا انجير خشك استفاده كن. روز قبل 
از كنكور در كنار خانواده به سينما يا پارك 

برو. موفق باشى.

سارا شفافي

ــى، كتاب  ــك بار ديگر كتاب هاى درس ي
ورق  را  ــى هايت  خالصه نويس و  ــوزى  خودآم
دوره  و  ــى  بازخوان را  ــا  فلش كارت ه ــزن.  ب
ــى را مرور  ــه ى كتاب هاى آب ــن. درس نام ك
ــاى زرد عمومى  ــخ نامه ى كتاب ه ــن. پاس ك
ــاى  بخش ه و  ــزن  ب ورق  را  ــى  اختصاص و 
ــن. دقت  ــرور ك ــا را م ــده ى آن ه نشان دارش
ــريع  ــت كتاب ها را خيلى س ــرار نيس كن! ق
ــته اين كار را انجام  ــيار آهس ورق بزنى يا بس
ــاد بگيرى يا  ــت مطلبى را ي ــى. قرار نيس ده
ــام اين كار مرور و  ــظ كنى. هدفت از انج حف
يادآورى نكات، فرمول ها و كليدواژه هاست. با 
ــرعتى يكنواخت و متعادل كتاب ها را ورق  س
ــن كار را انجام  ــزن. تمركز كن و با دقت اي ب
ــاكتى را براى اين كار  بده. محيط خلوت و س
انتخاب كن. تيزبين باش و همه ى نكات مهم 
را ببين. در مرور نكات، وسواس نداشته باش. 
مطالب را از طريق مرور چشمى به حافظه ى 
ــه قبل از  ــال بده. يك هفت ــدت انتق كوتاه م
كنكور، تورق سريع را انجام بده. تورق سريع 
باعث مى شود هر آن چه تا به حال خوانده اى 
و به نظرت مهم و نكته دار بوده يك بار ديگر 
ــود و امكان فراموشى آن ها را از بين  مرور ش
ببرى. با انجام اين كار به همه ى فرمول ها و 
ــه اى و در ذهنت ذخيره  نكاتى كه ياد گرفت

شده اند، جهت مى دهى.
ــت كه  ــريع، آخرين گامى اس ــورق س ت
برمى دارى. گام آخر را دقيق و درست بردارتا 
معجزه ى تورق سريع در يادآورى نكات مهم 

در جلسه ى كنكور را ببينى.
 

صفا شيدايى

ــور،  كنك از  ــل  قب ــاى  روزه
ــى از موارد  ــم ذهن ــش و نظ آرام
بسيار مهم است. براى رسيدن به 
ــدى و منظم  اين آرامش طبقه بن
ــا در ذهن نقش  ــردن آموخته ه ك

مؤثرى دارد.
هفته ى قبل از كنكور بهترين 
فرصت براى ايجاد اين نظم است. 
ــن هفته  ــى مطالعه در اي چگونگ
نيازمند تفكر و برنامه ريزى است. 
ــتن  توجه به چند اصل براى داش

يك هفته ى عالى ضرورى است: 
- بهترين منبع براى مطالعه 
ــى و  ــه، كتاب درس ــن هفت در اي

خالصه نويسى هاى تان است.
ــص مرور  ــن هفته مخت - اي
ــه منظور  ــده ب ــب خوانده ش مطال
نظم دادن به آن هاست؛ پس سراغ 

مطالب جديد نرويد.
ــريحى  تش ــخ نامه ى  پاس  -
كتاب هاى زرد عمومى و اختصاصى 
ــع و خالصه بودن،  ــه دليل جام ب
شما را در مرور نكات اصلى و مهم 

يارى مى كنند.

هادي صحيحي
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شيما رحيمي

ــدن خود اميدوار   با هر وضعيت تحصيلى كه داريد به برنده ش
ــت كه با تالش مضاعف در روزهاى پايانى به  ــيد. مهم اين اس باش
اندازه ى يك يا دو گام خود را جلو بيندازيد تا بهتر شويد. به خاطر 

داشته باشيد كه بهتر شدن در اين روزها خيلى مهم است.
ــروزى، از  ــب پي ــه خط پايان و كس ــدن ب ــه نزديك ش هميش
ــانى كه در مسابقه شركت  ــاس ترين زمان هاست. همه ى كس حس
ــى در آخرين  ــت برنمى دارند و حت ــز از رقابت دس ــد هرگ مى كنن
ــد. در دوران  ــروزى ادامه مى دهن ــالش خود را براى پي ــات ت لحظ
جمع بندى هم مانند ساير دوره ها ى تحصيلى، موفق ترين ها كسانى 
ــتند كه هم هدف بزرگ ترى دارند و هم همتى واال؛ كسانى كه  هس
ــيدن به نتيجه ى مورد نظرشان تمام تالش خود را به كار  براى رس

مى گيرند و هم چنان اميدوارند و تالشگر. 
ــعى كنند گام هاى آخر را محكم تر و  همه ى كنكورى ها بايد س
ــته باشيد كه  ــوند. به خاطر داش بلندتر از قبل بردارند تا موفق تر ش

در دوران جمع بندى:
1. به دانسته هاى تان اعتماد كنيد.

2. دانسته هاى تان را مرور و جمع بندى كنيد.
3. به آن چه تا كنون نخوانده ايد فكر نكنيد. مطمئناً به اندازه ى 

دانسته ها و تالشى كه كرده ايد نتيجه خواهيد گرفت.

پرستو عسكرى

سالى كه در كنار هم سپرى كرديم، سرشار از افت و خيز بود. 
ــب با لذت اين تالش به خواب  روزهاى زيادى را تالش كرديم و ش
ــرفت و موفقيت هاى هرچند كوچكمان  رفتيم. بعضى روزها از پيش
ــادى شديم. صبح هاى زود، قبل از طلوع خورشيد بيدار  غرق در ش
شديم و شب ها تا ديروقت درس خوانديم. بعضى روزها را هم فقط 
ــال كنكور با همه ى افت و خيزهايش رو به  ــتراحت كرديم. س اس

اتمام است.
ــناريو در حال رقم خوردن است.  ــكانس آخر اين س اكنون س
وقت آن رسيده كه تمام ديالوگ هايى را كه بارها و بارها تمرينشان 
كرديم، براى هزار و يكمين بار مرور كنيم؛ زيرا مى خواهيم بهترين 
ــيم. كتاب ها را در كنار خودمان مرتب  بازيگر زندگى خودمان باش
ــه در حافظه ى  ــام نكاتى ك ــراى مرور تم ــك هفته ب ــم. ي مى كني
ــم. در واقع بايد ذهنمان را  ــده اند، فرصت داري بلندمدت ذخيره ش
ــدت به نقاط قابل  ــم و نكات را از حافظه ى بلندم ــى كني خانه تكان

دسترس ذهن جابه جا كنيم.
ــم. بيش تر نكات را خوب به ياد داريم.  كتاب ها را ورق مى زني
ــر مى كنيم فراموش  ــا و لغات را نيز كه فك ــى نكات، فرمول ه بعض
ــيم تا بيش تر روى آن ها تمركز  ــده اند، روى برگه هايى مى نويس ش
ــت كه مانند يك فيلم با دور تند،  ــى اس ــريع، روش كنيم. تورق س
ــمانمان ظاهر مى كند. با خيال  ــته هاى مان را پيش چش تمام داش
راحت، پس از اجراى اين روش، به استقبال كنكور مى رويم. بدون 
ــى كه با اعتمادبه نفس در قلبمان ريشه دارد، ما را به  شك، آرامش

هدفمان مى رساند.

آرايشى كه به ذهنتان مى دهيدروزهايى براى بهتر شدن
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زهرا نيك ملكى

بعد از آزمون 30 خرداد وارد هفته ى تورق سريع مى شويد. در 
اين يك هفته ى پايانى چه كارى در اولويت است؟ 

در اين يك هفته ى پايانى نيز فرصت جابه جايى رتبه ها وجود 
ــر خوب فكر كنيد، تصميم بگيريد، اولويت كارى خود را  دارد و اگ
ــد مى توانيد در بهبود رتبه ى خود  ــخص كنيد و بعد اقدام كني مش

موفق باشيد. در اين يك هفته:
كتاب ها را ورق بزنيد.   -1

ــان دار يا حاشيه نويسى كرده  ايد به  قسمت هايى كه نش  -2
صورت سريع مرور كنيد.

ــى در برخى از درس ها داريد آن ها نيز  اگر خالصه نويس  -3
مى توانند منابع مناسبى براى اين يك هفته ى پايانى شما باشند.

ــى را كه  ــار نكات ــه روز يك ب ــدى س در دوران جمع بن  -4
ــمت هايى كه نشان دار كرده ايد تا  ــت بردارى كرده ايد يا قس يادداش
ــب يك بار ديگر آن ها را مرور كنيد، يك هفته ى  در فرصتى مناس

پايانى  فرصت مناسبى براى اين كار است.
ــدن مطالب خود  ــن يك هفته، نگران فراموش ش در اي  -5
ــه كرده ايد در حافظه ى بلندمدت  ــيد. مطالبى كه قبًال مطالع نباش
ــتند. مى توانيد با مرور كلى مطالب آن ها را به خوبى به  ــما هس ش

خاطر بياوريد.
ــت مطالب را جزء به  ــويد. الزم نيس ــواس نش دچار وس  -6
ــود زمان خود را از دست  جزء نگاه كنيد؛ زيرا اين كار باعث مى ش

بدهيد. 
ــد. در اين يك هفته  ــم را از خود دور كني ــكار مزاح اف  -7
ــما  ــيد كه باعث افزايش تمركز و آرامش ش به موضوعاتى بينديش

مى شوند.
به بهترين صورت بينديشيد، 

به بهترين صورت تصميم بگيريد، 
تا بهترين عملكرد را در اين هفته داشته باشيد.

سامان ياماليى

ــه نتيجه ى  ــيدن ب ــه روزهاى زيباى كنكور و رس ــاال كه ب ح
ــال كاشته ايد نزديك مى شويد، وقت آن است كه  آن چه در يك س
ــته باشيد تا آن چه را مطالعه كرده ايد  برنامه ريزى كوتاه مدتى داش
ــرعت مرور كنيد و يك بار ديگر اطالعات را  و آزمون داده ايد به س
براى خود بازگو كنيد. براى اين كار پروژه ى تورق سريع را به شما 
توصيه مى كنم. شما در يك هفته ى باقى مانده تا آزمون سراسرى 
ــى را كه زير آن ها خط  ــاى خود را ورق بزنيد و نكات ــد كتاب ه باي
كشيده ايد يا با ماژيك رنگى كرده ايد دوباره مرور كنيد. هم چنين 
به شما توصيه مى كنم به سراغ كتاب خودآموزى برويد. نكته ها و 
ــت كرده ايد مرور كنيد. براى شما  سؤال هاى مهمى را كه يادداش
ــده است كه مى توانيد با  ــتان خوب كنكورى فرصتى مهيا ش دوس
ــايت كانون از خالصه درس ها و نكات، مرورى كوتاه  مراجعه به س
براى اين هفته داشته باشيد. تورق سريع مانند ديدن قسمت هاى 
ــت كه در كنار هم قرار گرفته اند. حاال مى توانيد  مختلف فيلم اس
ــم مطالعه ى خود را  ــا آرامش فكرى تمام فيل ــا خيال راحت و ب ب
ــر برنامه ريزى و  ــاهده كنيد. با نگاه كردن به دفت ــرعت مش به س
ــاله ى خود را ببينيد و  صفحه ى 182 آن مى توانيد عملكرد يك س

با انرژى باال به سراغ آزمون سراسرى برويد. 
موفقيت از آن شماست. مطمئن باشيد و لبخند بزنيد.

آرامشى كه در اينيك مرور طاليى
 هفته به خود مى دهيد
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گزيد ه ي تاريخ اد بيات عمومي كنكور

تهيه و تنظيم: الهام محمد ي

آثارقرنشاعر يا نويسند ه

معاصرد كتر قيصر امين پور: شاعر و نويسند ه
د ر كوچه ي آفتاب، تنّفس صبح، آينه هاي 
ناگهان، ظهر روز د هم، مثل چشمه، مثل 
رود  (بـراى نوجوانـان) و به قول پرسـتو 

(براى نوجوانان)

معاصرپرويز خرسند : نويسند ه
برزيگران د شـت خـون، آن جـا كه حق 
پيروز است (واقعه ي عاشورا) و مرثيه اي 

كه ناسرود ه ماند 
سرود  د رد ، سرود  سپيد ه، بانگ جرسمعاصرحميد  سبزواري (حسين ممتحني): شاعر

ويليام شكسپير: شاعر و نمايش نامه نويس 
(انگلستان)

(سبك او متعلق به مكتب كالسيسم 
است.)

1616-1564م
نمايش نامه هـا: هملـت، مكبـث، اتللـو، 
ليرشـاه، سـرود ه هاي كوتاه معـروف به 

«غزل واره» 

عبيد  زاكاني (نظام الد ين عبد اهللا): 
رسـاله ي د لگشا، اخالق االشراف، موش و هشتمطنزپرد از و شاعر

گربه

ششمعطار نيشابوري: شاعر و عارف
مصيبت نامـه،  الهي نامـه،  منطق الّطيـر، 
مختارنامـه (به شـعر) و تذكرة االوليا (به 
نثر، شـرح حال هفتاد  و د و تن از عارفان 

بزرگ)
ناصرخسرو قباد ياني (ملقب به حجت): 

د يوان اشـعار، سـفرنامه، زاد المسافرين، پنجمشاعر و نويسند ه
وجه د ين، خوان اخوان

د كتر علي شريعتي: متفكر، جامعه شناس 
هبـوط، معاصرو نويسند ه كويـر،  فاطمـه  فاطمـه اسـت، 

مسئوليت شيعه بود ن

نهمعبد الّرحمان جامي: شاعر و نويسند ه

بهارسـتان به تقليد  از گلسـتان، د يوان 
شـعر و هفت اورنگ شامل هفت مثنوي: 
1- سلسـلة الذهب، 2- سالمان و ابسال، 
3- تحفة االحـرار، 4- سـبحة االبرار، 5- 
يوسـف و زليخا، 6- ليلـي و مجنون، 7- 
خرد نامه ي اسكند ري. بعضى از آثار نثر او 
عبارت اند  از: نقد النصوص، نفحات االنس، 

لوايح  و لوامع
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آثارقرنشاعر يا نويسند ه
روضه ي خلد  (به تقليد  از گلستان)هشتممجد  خوافي: نويسند ه

غالمحسين ساعد ي (مشهور به گوهر 
معاصرمراد ): د استان پرد از و نمايش نامه نويس 

چوب به د ست هاي ورزيل، آي باكاله، آي 
 بي كاله، عزاد اران بََيل، گور و گهواره، گاو، 

توپ، ترس و لرز

از آسمان سبز، از اين ستاره تا آن ستاره، معاصرسلمان هراتي: شاعر
د ري به خانه ي خورشيد 

ارتباط ايراني (رمان)معاصرعلي مؤّذني: نويسند ه

و 1870-1812مچارلز د يكنز: د استان نويس (انگلستان) بـزرگ  آرزوهـاي  كاپرفيلـد ،  د يويـد  
د استان د و شهر 

هم صد ا با حلق اسـماعيل و گنجشـك و معاصرسيد حسن حسيني: شاعر
جبرئيل 

 براد ران كارامازوف، ابله، خانه ي اموات و 1881-1821مد استايوفسكي: رمان نويس (روسيه)
د هكد ه ي استپانچكوف

مثنـوي، حد يقة الحقيقه، طريق التحقيق، ششمسنايي غزنوي: شاعر و عارف
سير العباد  إلي المعاد  و كارنامه ي بلخ

ويكتورهوگو: شاعر، اد يب و نويسند ه 
بينوايـان، كارگـران د ريـا، مـرد ي كـه 1885-1802م(فرانسه)

مي خند د ، گوژپشت نترد ام

هشتمخواجوي كرماني: شاعر
(شـاعر معاصر حافظ) خمسـه به سبك 
نظامـي: 1- همـاي و همايـون، 2- گل و 
نـوروز، 3- روضة االنـوار، 4- كمال نامه، 

5- گوهرنامه

محمد علي فروغي (ملّقب به ذكاء الملك): 
معاصراز بزرگان علم و اد ب و حكمت معاصر

سـير حكمت د ر اروپا، آيين سـخنوري، 
تصحيـح كليات سـعد ي، تصحيح د يوان 

حافظ و …
محّمد علي اسالمي ند وشن: نويسند ه و 

صفير سـيمرغ، روزها، جـام جهان بين، معاصرشاعر
آواها و ايماها

شوهر آهوخانم، شاد كامان د ّره ي قره سو، معاصرعلي محّمد  افغاني: رمان نويس
شلغم ميوه ي بهشته و بوته زار

فجر اسالم، د و قد م تا قاف، انسان ميوه ي معاصرميثاق اميرفجر: د استان نويس
نخل و اشراق

خواجه عبد اهللا انصاري (معروف به پير 
انصار و پير هرات): د انشمند ، عارف و 

نويسند ه
پنجم

كنزالّسـالكين،  نصايـح،  مناجات نامـه، 
الهي نامـه، زاد العارفيـن، رسـاله ي د ل و 

جان

ترجمه هـاي «ذن چيسـت؟» و «ماه نو و معاصرپاشايي . ع: مترجم و نويسند ه
مرغان آواره»

مشاوره ي آموزشى
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هايل: ترسناك
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

ــم و علّتي هايل  آن كه به دردي داي
ــد و به هيچ تأويل خالص  مبتال باش

نيابد. (خارج از كشور- 89)

ــرح واقعه ي حايل به كدام زبان داده شود كه  - ش
ــطوت آن راه عبارت  ــّدت صدمت و صولت س ش

بسته است. (تجربي- 85)
- يكي از ملوك را مرضي حايل بود كه اعادت ذكر 

آن ناكردن اولي (تجربي- 89)
- تا به بركات خلوص و يك دلي و ميامن هم پشتي 
و معاونت از چندين ورطه ي حايل خالص يافتند. 

(خارج از كشور- 88)
حايل: مانع، حجاب

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

آن حايل ميان كفر و دين بود.
ــه كه هايل فراق در ميان  خرگوش گفت: از آن گ
ــيد به گوشه ي  ــمان لقا به انقطاع رس آمد و ريس

عزلت افتاده ام (زبان- 87)
صواب: درست

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست
ــه ي ناصواب درگذر.  - از اين انديش

(زبان- 89)
- پادشاه موّفق آن است كه كارهاي 
ــد و از  ــه ايثار صواب نزديك باش او ب

طريق مضايقت دور.
- صواب آن است كه صاحب حق را 

مظّفر شمرد. (زبان- 89)

- مگر ثواب باشد كه بونصر مشكان كه داراي عقار 
فراواني است نيز اندر ميان باشد. (زبان- 85)

ــه مهّمات را خوار  ــي به ثواب آن اليق تر ك - حال
شمرده نيايد. (هنر- 88)

ثواب: پاداش
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

آن كه سعي او به مصالح دنيا مصروف 
ــد، زندگاني بر او وبال گردد و از  باش
ثواب آخرت بماند. (خارج از كشور- 

(89
ــه تن آرزوي چيزي برند و نيابند:  س
ــم  ــدي كه ثواب مصلحان چش مفس

دارد. (خارج از كشور- 90)

ــان ارزاني  ــواب كردار مخلص ــان را ص گاه مجرم
مي دارند. (تجربي- 86)

نواهي: نهي شده ها، منَكرات، زشتي ها
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

و هر پادشاه را كه همه ي ادوات ُملك 
ــد و بناي اوامر و نواهي  مجتمع باش
ــاورت آرميده  او بر بنياد تأّمل و مش
ــد، ُملك او از استيالي دشمنان  باش

مصون ماند.
ــه از اوامر و نواهي فرمودي.  هر آن چ

(سراسري تجربي- 91)

تو هميشه بر طاعت اوامر من اقبال نموده اي و از 
نواحي امتناع كرده. (خارج از كشور- 88)

نواحي: (ج ناحيه) ناحيه ها

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست
ــي و مزيد ارتفاعات  چه امارت نواح
ــت به عدل  ــباب معيش و تمهيد اس

متعلق است.
و آن نواهي از فساد و تباهي آن غّدار پاك گردانيد. 

(زبان- 86)

واژها  ي پركاربرد اماليي در كنكور
تهيه و تنظيم: الهام محمدي

منصوب: آن كه براي انجام كاري به مقامي گماشته شده است، نصب كرده شده 
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

(زبان- خواجه احمد به وزارت منصوب شد. شد.  منسوب  وزارت  به  احمد  خواجه 
(85

منسوب: نسبت داده شده 

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست
احتياطي تمام فرموده است تا به كامكاري 
و  نگردد  منسوب  ملوك  تهّور  و  سالطين 
حكمي كه در حّق او رانند از مقتضاي عدل 

دور نباشد.

به ناداني و غفلت منصوب گردم. (هنر- 86)
هرگاه كه به قصد و عمد منصوب نباشد مجال 

استعفا … فراخ تر است. (رياضي- 91)

گذاردن: قرار دادن 

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

- دل قوي دار و معاينه ي خويش را به زرق 
و شعوذه فرونگذار. (زبان- 88)

علم  كار  طمع  اين  به  و  نداري  خبر  تو   -
خويش فروگذاري و از علم دور افتي.

عنان سخن به من سپاري و مناظره ي او با من 
گزاري. (تجربي- 86)

خواهم  كه  را  آن  و  بردارم  خواهم  كه  را  آن 
فروگزارم. (هنر- 92)

و وضيع تر اصدقا آن است كه در حال شدت و 
نكبت صداقت را مهمل گزارد (انساني- 92)

گزاردن: به جاي آوردن، انجام دادن 

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

- ثبات قدم در راه خدمت كاري و حق گزاري 
به جهانيان نمايم. (زبان- 87)

- شكر نعمت هاي او گزاريم.
- اگر كسي همه ي عمر به صدق دل نماز 

گزارد.

تا حّق نعمت گذارده آيد و كار از سامان نيفتد. 
(زبان- 85)

گذارد  خدمت كاران  بر  پادشاهان  حقوق  از  و 
حّق نعمت است. (هنر- 91)

بگذارند.  سزاتر  به  آن  شكر  و  دانند  قدر  بايد 
(زبان- 92)

برائت: بيزاري، تنّفر، بري بودن از جرم، عيب، تهمت و مانند آن ها

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست
صدق  و  مناصحت  فرط  و  ساحت  برائت 
خواهد  معلوم  من  ديدار  بركت  و  اشارت 

شد. (رياضي- 89)
با براعت و بيزاري روي به مذّمت و وقيعت من 

آوردند. (تجربي- 88) 

براعت: برتري يافتن در دانش و ادب، درگذشتن از همگنان، برتري 

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

روز  كه  ميمون  نوبت  شهرت  و  اسم 
اياّم  امتداد  بر  است،  براعت  و  فضل  بازار 

جاودانگي گردانيد. (هنر- 88)

اختر آسمان برائت و گوهركان بالغت و استاد 
فضالي ماوراء الّنهر بود. (تجربي- 89)

او  شجاعت  برائت  براي  از  قناعت  سراي 
پردازيم. (زبان- 92)

غربت: دوري 

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست
تا جايي كه خلق از مكايد فعلش برفتند و 

راه غربت گرفتند. 
(تجربي- 89)

ايزد تعالي موهبت محّبت تو در چنين قربتي 
فِراق  محنت  چنگال  از  و  مرا  داشت  ارزاني 

بيرون آورد.

مشاوره ي آموزشى
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قربت: نزديكي
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

مّنت خداي را، عّزوجّل كه 
طاعتش موجب قربت است 
مزيد  اندرش  شكر  به  و 
 ،3 فارسي  (ادبيات  نعمت. 

درس 1)

ديگر  از  غربت،  مزيد  دو  هر   -
يافته  تقّدم  مرتبه ي  خدم  خواص 
با  امور  معظمات  رجوع  و  بودند 

ايشان بود. (زبان- 86)
- و هر روز مقامي ديگر در بساط 
قدم  تا  مي يافت  تازگي  به  غربت 
راسخ گردانيد و از جمله ي مشيران 

و محرمان گشت (زبان- 87)
مذموم: نكوهيده، سرزنش شده

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست
اگر شخص پليد تو را بارها 
آن  بر  درياها  و  بسوزند 
برانند، گوهر ناپاك و سيرت 
خويش  قرار  از  تو  مذموم 

نگردد.
خدعه و تزوير همه صفات 
هستند.  اخالقي  مذموم 
درس   ،2 فارسي  (ادبيات 

(14

به  را  طريقت  مضموم  سيرت  بد 
تكلّف بر اخالق مرضّي آشنا نتوان 

كرد.
(هنر- 91)

مضموم: ملحق شده، ضميمه شده
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

به هندوستان چنين كتابي 
به  كه  مي خواهيم  و  است 
ديگر  و  افتد  نقل  ديار  اين 
كتب هندوان بدان مضموم 

گردد.

ديگر كتب به آن مذموم گردد.

تعلّم: علم آموختن 
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

حرمت  تعلّم،  در  فايده  و 
است،  نفس  عّزت  و  ذات 
همه  ديگران  تعليم  پس 
كس را منفعت حاصل كند.

تا رنج تألّم و تفّحص هر چه تما م تر 
نباشد، در سخن اين منزلت نتوان 

يافت. (زبان- 88)

تألّم: دردمندي، رنج 
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

زيادت  تأّمل  چند  هر 
وي  در  من  گمان  مي كنم، 
و  ندامت  و  مي شود  نيكوتر 

تألّم بر هالك وي بيش تر.

خرگوش به بركت خرد پيش  بين 
زنگ تعلّم و رنج از خاطر زدود و 
حايل  خطر،  و  خود  بين  حجاب 

كرد.
امارت: اميري كردن، فرمانروايي كردن

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

ُرتبت  به  وي  استحقاق 
امارت  منزلت  و  پادشاهي 
معلوم و استقالل وي تقديم 
تمهيد  و  سياست  ابواب 

اسباب ايالت را مقّرر.

- چون اميري و حاكمي به عمارت 
و حكومت واليتي رود، اهل آن جا 
مطلوب خود را در هر كسوت كه 
به  دانند  خود  مصلحت  متّضمن 

عرض رسانند. (تجربي- 85)
تا  آمدند  فراهم  شهر  آن  اعيان   -
دهند  قرار  كسي  بر  عمارت  كار 
نبود.  وارثي  را  ايشان  َملِك  كه 

(رياضي- 87) 
عمارت: آبادكردن، بنا كردن، ساختمان، بنا

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست
كرم  از  را  ما  دل  خانه ي 
عمارت كن / پيش از آن كه 
اين خانه رو نهد به ويراني 
درس   ،3 فارسي  (ادبيات 

(13
چون  دستي  عمارت  در 
دارد.  مبارك  نيسان  ابر 

(زبان- 92)

از  چند  تني  با  ملوك  از  يكي 
خاّصان در شكارگاهي به زمستان 

از سراي و امارت دور افتاد.
فرود  هنگام  چون  را  مرگ  بالي 
چنان  عالي  امارت  بدان  راه  آيد، 
مختصر.  كومه ي  بدان  كه  يابد 

(خارج از كشور- 91)

اَمارات: نشانه ها، نشان ها (جمع اَمارة) 
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

امارات آن بر خود ظاهر 
نگردانيد و هيچ اضطراب ننمود. 

عالمات  كه  را  پادشاه زاده اي 
اقبال و عمارات در افعال وي 
(زبان-   … و  است  واضح 

(92
فراغ: آسايش

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

دوستان  فراغ  رضاي  طلب  در 
سعي پيوندد. (زبان- 90)

ذات  فداي  نفس  و  جان  اگر 
كفران  به  نگردانيم  او  فراق  و 

نعمت مّتهم شويم.
فراق: دوري، جدايي 

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

از  شرحه شرحه  خواهم  سينه 
پيش دانشگاهي،  (ادبيات  فِراق 

درس 1)

با هزار سوزش فراغ و آرزومند 
به   … واقعه ي  شرح  اشتياق، 
كدام زبان داده شود. (تجربي- 

(85
سمين: چاق 

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

در موجودي بود چاق و سمين. فربه  و  ثمين  گاوي   -
چراگاهي روزگار مي گذراند.

ثمين: گران بها 
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

خلعتي  سمين،  ديدم  را  ابلهي 
ثمين در بر و مركبي تازي در 
دوان.  پي   از  غالمي  و  ران  زير 

(تجربي- 89)

- سخنان نغز و سمين سخنور 
هيجان  و  التهاب  به  را  همه 

آورده بود.

عاجل: به شتاب آينده
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

راحت عاجل به تشويش محنت 
راي  خالف  كردن  تيره  آينده 

خردمندان است.

مثال: اگر چه در آجل توّقفي 
بي شبهت  آينده  عذاب  رود، 

منتظر باشد.
آجل: آينده

مثال: اگرچه در عاجل توّقفي رود، عذاب آجل بي شبهت منتظر 
باشد. (تجربي- 90)

غدر: حيله،  مكر، فريب
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

تا داليل غدر و خديعت و مكر 
او ظاهر گشت. (زبان- 85)

و  بستد  گاو  انصاف  روزگار 
غدر  و  گردانيد  رسوا  را  دمنه 
معلوم  شير  بر  او  شعوذه ي  و 

گشت. (هنر- 91)

ظاهر  او  مكر  و  قدر  داليل  تا 
گشت. (زبان- 86)

قدر: ارزش
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

و  بي قدر  مروت  اهل  نزديك  به 
بزرگوار  خصم  تا  گرديم.  قيمت 
قدر و كريم نباشد اظهار قدرت و 
شوكت روا ندارد. (تجربي- 92)

با  صدر  آن  را]  فرمان  [هر 
صدر،  هر  بدر  آن  بل  غدر 
همي  وحي  اداي  از  پيش 

خواندي. (تجربي- 92)
سفير: فرستاده

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

پادشاه  بارگاه  به  سفيري  پس 
هداياي  همراه  به  فرستادند 

بسيار.

و  بشنود  سخن  اين  زاغ 
بي واسطه ي صفير و مشير در 
بگشود.  زبان  حاضران  محضر 

(خارج از كشور- 90)
صفير: صداي بلند

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

آن كه او آواز مرغ آموخته است، 
مرغان  صّياد  نيست،  مرغ  او 
است، بانگ و صفيري مي كند 

تا او را مرغ دانند.

و  نشست  همي  آن جا  پرنده، 
سفيري مي زد.

نقض: شكستن، شكستن عهد و پيمان
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

هر كه ملك را بر غدر تحريك 
نمايد و نقض عهد را در دل او 
سبك گرداند، ياران و دوستان 

را در بال نهاده باشد.
هنگام  در  آن چه  خالف  اگر 
ورزم،  مبادرت  گفته ام،  اسارت 
در وقت خالص و فراغ به نقض 

عهد، مّتهم گردم.

غافل تر ملوك آن است كه در 
عهود  و  نكوشد  رعايا  اهتمام 
و مواثيق ملك را نغز گرداند. 

(انساني- 92)
خالف  و  عهد  نغِز  انديشه ي 
وعد مي كرد. (زبان 85 و 86)

نغز: نيك، خوب
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

 / بام  باِد  را  غنچه  پرده ي  َدَرد 
هزار آورد نغز گفتارها (ادبيات 

پيش دانشگاهي- درس 11)

سخن ها و عذرهاي نقض كه 
باريك  مخلص هاي  و  مي نهد 

مي جويد.
صالح: شايسته و مناسب بودن امري، مصلحت، نيكوكاري

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

اهل آن مكان صالح كار در آن 
ديدند كه شيران را بكشتند.

چون اولواالمر از سالح و فساد 
مطالب  نباشند،   واقف  ايشان 
مقرون  اجابت  به  را  ايشان 

گرداند. (تجربي- 85)
طبع: سرشت، طبيعت، ذوق

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

يك نفر نويسنده كه در عهدي 
مشهور و سبكش مطبوع طبع 
ديگري  عهد  در  است  همگان 
او  سبك  به  اعتباري  چندان 

نمي گذارند.

روزگار  و  محنت  ايّام  براي   -
مشّقت گنجي سازم تا شادي 
آن  از  من  تبع  فرح  و  دل 

بيفزايد. (هنر- 86)
متواضع  خاكساران  از   -
و  فروتني  اين  را  هيچ كس 
شتر  كه  نيست  تبع  سالمت 

راست. (خارج از كشور- 88)
غالب: چيره،  مسلّط

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست
هوا بر احوال ايشان غالب و خطا در 

افعال ايشان ظاهر (تجربي- 86)
حسرت و المي بر من غالب و 

مستولي گردد. (هنر- 91)

هميشه اجل بر امل قالب دارد. 
(زبان- 89)

توجه: قالب: شكل، صورت
مثال: پس اشعار نيكو در قالب غزل سروده

ثنا: ستايش
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

پس از ثناي جمع لب به سخن 
گشود.

برند  چيزي  آرزوي  تن  سه 
ثواب  كه  مفسدي  نيابند:  و 
مصلحان چشم دارد و بخيلي 
كه سناي اصحاب مرّوت توقع 

كند. (خارج از كشور- 90)
توجه: سنا: روشنايي،  روشني

معونت: ياري،  همكاري
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

و در تخلّص تو از آن معونت و 
… روا نبيند. (هنر-90)

مرا هيچ تدبير موافق تر از صلح 
دشمن نيست كه در ورطه ي بال 
مانده است و بي معونت من از آن 
خالص نتواند يافت. (زبان- 91)

مضاّر  دفع  و  منافع  كسب  در 
واجب  مظاهرتي  و  مؤونتي 

دارد. (زبان-90)
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متابعت: پيروي كردن
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

از متابعت من اعراض كردند … (تجربي- 88)
امروز كه زمانه در اطاعت و فلك در 
عادل  سلطان  رايت  و  راي  مطابعت 

است … . (هنر- 88)
مطاوعت: فرمان بردن

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست
سر ايشان كبوتري بود كه او را مطّوقه گفتندي 
و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندي. 

(ادبيات فارسي 3، درس 14)
مطاوعت  ابواب  تقرير  پادشاهان  حقوق  از  و 

است. (هنر- 91)

و  متاوعت  را  او  خاليق  كه  خواهد 
متابعت نمايند. (تجربي- 85)

توجه:  امالي اين دو واژه «متابعت و مطاوعت» را كه با يك معني به كار مي روند،  با يك ديگر 
اشتباه نگيريد.

زلّت:  خطا،  لغزش
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

روي  از  يا  زلّت  و  لغزش  روي  از  را  آدميان   -
غضب از اين نوع حادثه ها افتد.

-  بي زلّت و بي گناه محبوسم (ادبيات فارسي 
2، درس 22)

گاه ناصحان را به عذاب ذلّت جانيان 
مؤاخذه مي نمايند. (تجربي- 86)

و  مصون  ذلّت  و  سهو  از  هيچ كس 
معصوم نتواند بود. (رياضي- 91)

مظاهرت: پشتيباني كردن، ياري كردن، حمايت
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

مظاهرت  و  برادران  موافقت  داستان  است  اين 
در  يك  هر  كه  مصيبت  و  مسّرت  در  ايشان 
آوردند.  جاي  به  زمانه  مصايب  و  ايّام  حوادث 

(خارج از كشور- 88)

و  معونت  آن  از  تو  تخلّص  در  و 
مضاهرت روا نبيند. (هنر- 90) 

به طمع معونت و مضاهرت، مصالحت 
من بپذيرد و هر دو را به بركات راستي 

نجاتي حاصل آيد. (زبان- 91)
حمّيت: مرّوت، مردانگي

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست
درويشي اصل بالها و داعي دشمنايگي خلق و و 

زايل كننده ي زور و حمّيت است. (هنر- 87)
شير گفت: هرگاه شفقت و حمّيت گاو ياد كنم، 

حسرت مستولي گردد. (هنر- 91)

كوششي  همّيت  و  دين  روي  از  اگر 
پيوسته آيد، بركات و ثواب هاي آن را 

نهايت صورت نبندد. (رياضي- 89)

ستوران: جمع ستور، چهارپايان
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

و  آمدند  پديد  شير  دو  او  روستاي  در نواحي 
ستوران را مي كشتند. گرمايي سخت و تنگي 
مردم،   و  الغر  ستوران  و  نايافت  علت  و  نفقه 

روزه به دهن. (ادبيات فارسي 3، درس 7)

غرض كشاورز در پراكندن تخم دانه 
باشد كه قوت اوست اما كاه كه علف 
سطوران است به تََبع آن هم حاصل 

آيد. (زبان- 89)
توجه: سطور: جمع سطر

مثال: در كتاب تاريخ بيهقي، از خالل سطور آن با روحّيات و كردار هريك از ايشان 
آشنا مي شويم. (ادبيات فارسي 3، درس 7)

تأّمل: درباره ي امري به دقت فكر كردن، درنگ كردن در كاري
كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

آن  از  بعضي  اظهار  و  ذكر  بر  كتاب  اين 
شناخته  رود،  سزا  به  تأملي  است،   مشتمل 

گردد. (زبان- 85)

- من آن راجح سخن قاصرفعلم كه در 
خواتم كارها تعّمل كافي نكنم. (رياضي 

(85 -
- از فوايد تدبّر و تعّمل غافل باشد تا از 
فرط استيصال كار او به وخامت رسد. 

(رياضي- 88)
- خردمند بايد كه در اين حكايت به نور 
عقل تعّملي كند. (خارج از كشور- 88)

هر آن چه فرمودي از سر تعّمالت دروني 
و فراست بود. (تجربي- 91)

نََسب: نژاد، تبار، نژاد ارجمند

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

و نََسب او به بزرگان مي رسيد.

ملك زاده جواب نيكو و به وجه گفت 
و از نََصب خويش ايشان را اعالم داد. 

(رياضي- 87)
التفات  ايشان  نصب  و  حسب  به  كه 

ننمايد. (زبان- 88)

توجه: نصب: گماشتن، قرار دادن يا گذاشتن چيزي در جايي
مثال: به نصب ايشان هّمت گماشت.

غمز: سخن چيني كردن، آشكار كردن راز كسي، اشاره كردن به چشم و ابرو

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

هول ارتكابي كردي و اين غدر غمز را مدخلي 
نيك باريك جستي. (هنر- 90)

مي كرد.  غمذي  ميان  در  صبا  باد 
(تجربي- 88)

حضر: محل حضور،  منزل، اقامت در شهر

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

روزگاري دراز در كسب مال زحمت هاي سفر 
و حضر كشيده ام و حلق خود را به سرپنجه ي 
درس   ،3 فارسي  (ادبيات  فشرده.  گرسنگي 

(11

حذر  هزينه ي  و  خطر  و  هول  انواع 
آسان تر  حريص  بر  سفر  مشّقت  و 
بر  مال  قبض  براي  دست درازي  از 

سخي. (رياضي- 88)

توجه: 1- «سفر و حضر» غالباً با هم در جمله به كار مي روند.2- حذر: دوري كردن

خوار: بي مقدار،  بي ارزش

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

عاجزتر ملوك آن است كه مهّمات ملك را خوار 
دارد. (تجربي- 90)

ملك از استماع اين نصيحت امتناع 
خار  بي نظير  مشيِر  سخن  و  نمود 

داشت. (زبان- 89)

مهمل: بيهوده، بي معني، كالم بيهوده و بي معني

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

از  امور  سررشته ي  كه  گفت  مهمل  اين قدر 
دستمون رفت. 

(ادبيات فارسي 3، درس 3)

- جانب حزم را محمل نگذارد. (زبان- 
(86

محمل  را  احتياط  و  حزم  موضع   -
گذارد. (تجربي- 90)

حزم: دورانديشي، هوشياري

كاربرد اماليي نادرستكاربرد اماليي درست

- جانب حزم را مهمل نگذارد. (زبان- 86)
- اگر اهمالي نمايم از حزم و احتياط دور باشد. 

(هنر- 86)
- هر كه قاعده ي كار خود بر ثبات حزم و وقار 
ننهد، عواقب كار او مبني بر مالمت و مقصور بر 

ندامت باشد. (رياضي- 88)

سلطنت  سطوت  و  ملك  فراغ  و  بقا 
بي هضم كامل و عدل شامل ممكن 

نباشد. (هنر- 88)

توجه: هضم: گوارش
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مريم شميراني

فرق ريشه يابي با شباهت ظاهرى

بسم  اهللا الرحمن الرحيم                              حرف نخست است ز نظم حكيم

ــتم. ايرادم اين بود كه به تست هاي لغت پاسخ  در آزمون ها ايراد داش
ــتم يا  ــتباه مي دادم. نه اين كه فكر كنيد حوصله ي واژه خواندن نداش اش
ــوار را مطالعه و  ــاً مرتب واژه هاي دش ــري مي خواندم؛ اتفاق اين كه سرس
دوره مي كردم. در و ديوار محل مطالعه ام پر بود از يادداشت هاي رنگي و 
ــكلك هاي مرتبط با معني واژه ها براي جايگزيني بهتر آن ها  كوچك و ش

در ذهنم.
به هر حال بعد از كلي دقت و تحليل آزمون ها و مشورت با اهل فن 
ــخ گويي به سؤاالت لغت، به ريشه ي كلمات  متوجه شدم كه من در پاس
ــوم بايد بدانم  ــه نمي كنم. مثًال وقتي با واژه ي «اذكار» مواجه مي ش توج
ــت و معني آن «ياد» و «ورد» است؛ پس  ــه ي اين كلمه «ذكر» اس ريش
اذكار به معني وردها و ذكرها است يا ريشه ي واژه ي «استرحام»، «رحم» 
است و چون استرحام به باب استفعال رفته و باب استفعال، درخواست و 
طلب را مي رساند، پس معني واژه، «رحم خواستن يا طلب رحم كردن» 

است.
ــعي وافر نمودم  خالصه در فاصله ي بين دو آزمون تمرين كردم و س
ــگفتي ديدم باز  ــي را مّدنظر قرار دهم؛ اما با كمال ش ــا امر ريشه شناس ت

اشتباه مي كنم.
ــتي اگر معناي استيصال را  ــاس استيصال مي كردم (راس ديگر احس
مي خواهيد به ريشه ي آن توجه كنيد: اصل به معني ريشه و استيصال: از 

ريشه بركندن، ناچاري، درماندگي.)
خالصه از آن جا كه بنده دانش آموزي اهل منطق و حّل مسئله هستم، 
بعد از چند دقيقه غصه خوردن، به فكر راه چاره برآمدم تا اين مانع را نيز 
ــر راه بردارم. پس نزد دبير ارجمندمان كه بسيار مرا راهنمايي كرده  از س
بودند، رفتم و موضوع را با ايشان در ميان گذاشتم. دبير محترم  فكر كرد 
ــپس قلم به دست شد و گفت: «من چند واژه به همراه مفهوم آن ها  و س

برايت مي نويسم؛ تو تشخيص بده چند تاي آن ها درست است؟»

ادب پارسى

معنى كدام واژه درست است؟
استشاره: نشان دادن / امهال: مهلت دادن/ تهجد: مجاهدت نفس / 

محضر: حاضر شدن/ سعايت: سعي نمودن.
ــه ي كلمات، معني  ــم: «با توجه به ريش ــا را خواندم و گفت واژه ه
ــتن و  ــهل انگاري، فروگذاش ــان به جز امهال كه در معناي «س تمامش

سستي كردن در كاري» مي آيد، درست است.»
دبيرمان لبخند زد و گفت: «فرزند، تو شناختن ريشه ي كلمات را 
با يافتن شباهت ظاهري واژه ها و معناي مقابل آن ها اشتباه گرفته اي؛ 
ــاره،  اشاره كردن  ــت كه فكر مي كني معني استش به همين خاطر اس
ــت؛ در حالي كه اين كلمه در معناي مشورت كردن مي آيد يا فكر  اس
كردي كه تهجد با جهد هم ريشه است و با اين تصور معناي مجاهدت 
را درست تلقي كردي. سعايت  و محضر هم غلط معني شده اند؛ زيرا به 
ترتيب به معني سخن چيني و استشهادنامه هستند. در اين ميان تنها 
امهال درست معني شده بود كه تو آن را هم با اهمال اشتباه كردي!»

ديدم اي دل غافل، استاد راست مي گويد. ابتدا اوقاتم از اين همه 
ــد ولي بعد ته دلم خدا را شكر كردم كه  قبل از كنكور به  خطا تلخ ش
ــد و  ــد كه روش لغت خواندنم متفاوت ش اين موضوع پي بردم. اين ش
ــت آن باشد  ــه يابي صحيح لغات را ياد گرفتم. از آن جا كه «دوس ريش
ــت...1»، تعدادي از واژه ها  را كه با ظاهر خود مرا  ــت دوس كه گيرد دس
ــتباه انداختند با شما در ميان  ــان به اش ــخيص معناي درستش در تش

مي گذارم:
ــتيصال:  ــعي: تالش  كردن/ اس ــذار: عذر آوردن/ رزمه: نزاع/ مس ع
ــمي/ غازه:  ــه / حليه: لباس ابريش ــيدن/ مضغ: تحليل/ افگار: انديش رس
ــرخ فام/ ارتجاالً: مردانگي/ ابرش: ابري/ اكسير: طال/ كوخ: قصر/ حرز:  س
ــق: سبقت گيرنده/ حبر: كبودرنگ/ اعراض: عرضه كردن/  آزمندي/ باس

پويه: ناله و زاري كردن/ استسقا: آب دادن.2

1. سروده ي سعدي شيرازي
2. معاني  درست  واژگان  به  ترتيب:

چهره/ بسته ي  رخت/ مفرد مساعي، سعي و كوشش/ ناچاري/ جويدن/ زخمي/ زيور/ سرخاب/ بي درنگ/ اسبي كه بر اعضاي او نقطه ها باشد/ كيميا/ مقابل كاخ/ 
بازوبند/ بلند/ مرّكب/ روبرگرداندن/ دويدن/ آب خواستن
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مشاوره ي آموزشى

«سال دوم درس اّول و سال سوم درس اّول» 1- ﴿ الّذي خلق فسّوي و الّذي قّدر فهدي﴾     
«سال دوم درس اّول و پيش دانشگاهي درس پنجم» 2- ﴿ انّا كّل شيٍء خلقناه بقدٍر﴾      

3- ﴿ ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما اّال بالحق و اَجٍل مسّمي و الّذين كفروا عّما انذروا معرضون﴾
«سال دوم درس دوم و سال دّوم درس پنجم»         

4- ﴿ و من آياته ان تقوم السماء و األرض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من األرض اذا انتم مخرجون﴾
«سال دوم درس دوم و پيش دانشگاهي درس اّول»          

5- ﴿ و لقد كّرمنا بني آدم و حملناهم في البّر  و البحر و رزقناهم من الّطّيبات و فّضلناهم علي كثير مّمن خلقنا تفضيًال﴾   
           «سال دوم درس سوم و سال سوم درس سيزدهم و سال سوم درس چهاردهم»

«سال دوم درس سوم و پيش دانشگاهي درس پنجم» 6- ﴿ انّا هديناه الّسبيل اّما شاكراً و اّما كفوراً﴾    
«سال دوم درس سوم و پيش دانشگاهي درس چهارم و ششم» 7- ﴿ و الّذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا و اّن اّهللا لمع المحسنين﴾   

8- ﴿ فبما رحمٍة من اّهللا لنت لهم و لو كنت فّظًا غليظ القلب النفّضوا من حولك فاعف عنهم واسـتغفرلهم و شـاورهم في االمر فاذا 
«سال دوم درس دهم و سال سوم درس دوازدهم» عزمت فتوّكل علي اّهللا اّن اّهللا يحب المتوّكلين﴾     

9- ﴿ قل من حّرم زينه اّهللا الّتي اخرج لعباده و الّطيبات من الّرزق قل هي لّلذين أمنوا في الحياه الّدنيا خالصًة يوم القيامه كذلك نفّصل 
«سال دوم درس دوازدهم و پيش دانشگاهي درس هشتم» اآليات لقوٍم يعلمون﴾      

10- ﴿ قل انّما حّرم ربّي الفواحش ما َظهر منها و ما بَطن و االثم و البغي بغير الـحـّق و ان تشـركوا باّهللا ما لم ينّزل به سـلطانًا و ان 
«سال دوم درس دوازدهم و پيش دانشگاهي درس هشتم» تقولوا علي اّهللا ما ال تعلمون﴾      

11- ﴿ من عمل صالحًا من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحييّنه حياًة طيبًة و لنجزيّنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون﴾ 
«سال سوم درس اّول و سال سوم درس چهاردهم»         

12- ﴿ فلذلك فادع و استقم كما امرت و التّتبع اهواءهم و قل امنت بما انزل اّهللا من كتاب و امرت العدل بينكم اّهللا ربّنا و ربّكم﴾  
«سال سوم درس چهارم و پيش دانشگاهي درس هشتم»         

13- ﴿ يا ايّها الّذين امنوا اطيعوا اّهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم﴾  
«سال سوم درس پنجم و پيش دانشگاهي درس هشتم»          

14- ﴿ هو الّذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحّق ليظهره علي الّدين كّله و لو كره المشركون﴾ 
«سال سوم درس دهم و سال سوم درس يازدهم»         

15- ﴿ ادع الي سبيل ربّك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتي هي احسن﴾ 
«سال سوم درس دوازدهم و پيش دانشگاهي درس نهم»         

16- ﴿ والّذين كسبوا الّسيئات جزا سيئه بمثلها و ترهقهم ذلّة ﴾   
«سال سوم درس سيزدهم و سال سوم درس چهاردهم»         

17- ﴿ و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجًا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موّدًة و رحمًة اّن في ذلك آليات لقوٍم يتفّكرون﴾ 
«سال سوم درس چهاردهم و پيش دانشگاهي درس هشتم»         

آياتي كه بيش از يك بار در كتاب درسي مطرح شده اند

تهيه و تنظيم: سيداحسان هندي
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توضيحاتنام د رس

TV or no TV?
بعد  از كلمات ”-wh“ پرسشي و ”how“ د ر وسط جمله ي پيرو اسميه، جمله حالت خبري (… +  فعل + فاعل) خواهد  د اشت، نه سؤالي.

از ساختار ”be going to“ براي بيان اين كه با قصد  و برنامه ريزي قبلي مي خواهيم كاري را د ر زمان آيند ه انجام د هيم، استفاد ه مي كنيم و بعد  از 
آن فعل به  صورت مصد ر بد ون ”to“ به  كار مي رود .

  The Value of
Education

با توجه به ساختار «مصد ر + (مفعول + for) + صفت + It + to be» بعد  از صفت، فعل به صورت مصد ر به  كار مي رود .
اسم مصد ر «ing + فعل» مي تواند  به  عنوان فاعل د ر ابتد اي جمله، به  عنوان مفعول يا به  عنوان مفعول حرف اضافه د ر جمله به  كار رود . 

براي منفي كرد ن اسم مصد ر ”not“ را قبل از آن استفاد ه مي كنيم.
بعد  از افعال زير فعل د وم به  صورت اسم مصد ر «ing + فعل» به  كار مي رود :

avoid- enjoy- mind- keep- finish- admit- risk- dislike- consider- suggest- deny- forgive- miss- imagine- 
go on- stop (به  معني: ترك عمل) 

Memory

افعال د وكلمه اي (جد اشد ني و جد انشد ني) افعالي هستند  كه از تركيب يك فعل و يك حرف اضافه يا جزء قيد ي ساخته مي شوند .
1- افعال د وكلمه اي جد اشد ني:            مفعول به  صورت اسم قبل يا بعد  از حرف اضافه يا جزء قيد ي

                                                           ضمير مفعولي حتمًا بين فعل و حرف اضافه يا جزء قيد ي
برخي از افعال د وكلمه اي جد اشد ني:

take (away / off / apart)- turn (off / on / down / up)- put on- give back- wake up- call up- pick up
1- افعال د وكلمه اي جد انشد ني: مفعول چه به صورت اسم و چه به صورت ضمير، بعد  از حرف اضافه يا جزء قيد ي مي آيد .

برخي از افعال د وكلمه اي جد انشد ني:
 look (for / at / after)- think (about / of) – talk (to / with / about)- listen to- speak (to / with / about)- wait
for- search for

برخي از صفات د اراي حرف اضافه ي خاص خود  هستند  كه برخي از آن ها عبارت اند  از:
responsible for- aware of- full of- interested in- different from- afraid of- tired of- ashamed of- worried 
about- sorry about- bored with- proud of

 The Olympic
Games

بعد  از افعال زير فعل د وم به  صورت مصد ر به  كار مي رود :
order- expect- want- plan- try- force- promise- like- offer- forget- invite- advise- tell- agree- ask- 
decide- would like- permit

بعد  از افعال زير ابتد ا مفعول و سپس فعل به  صورت مصد ر به  كار مي رود :
promise- want- warn- tell- ask- force- teach- like

،tell- advise- ask- warn- order- request  به يكي از افعال say تبد يل نقل قول امري مستقيم به غير مستقيم: 1- تبد يل فعل
2- حذف عالمت نقل قول ” “، 3- فعل امري مثبت به  صورت مصد ر و فعل امري منفي not به همراه مصد ر، 4- تغيير ضماير، صفات ملكي 

و قيود  د ر جمله د ر صورت نياز.

 Every Word Is
a Puzzle

1- صفات فاعلي با افزود ن ”ing“ به انتهاي برخي از افعال متعد ي، ساخته مي شوند  و ايجاد كنند ه ي حالت هستند  و براي توصيف اسامي 
بي جان به  كار مي روند .

2- صفات مفعولي با افزود ن ”ed“ به انتهاي برخي از افعال متعد ي ساخته مي شوند  و پذيراي حالت هستند  و براي توصيف اسامي  جان د ار 
به  كار مي روند .

جايگاه صفات فاعلي و مفعولي: 1- قبل از اسم، 2- بعد  از افعالي ربطي.
گروهي از افعال ربطي:

appear- become- feel- look- smell- taste- get- grow- be- turn- go- stay- remain- seem- sound  

ترتيب قرار گرفتن صفات قبل از يك اسم د ر جمله به  صورت زير است:
اسم + مقصود  + جنس + مليت + رنگ + شكل + سن و قد مت + اند ازه + كيفيت + حرف تعريف

 What Is a
Computer?

طرز تبد يل جمله ي معلوم به مجهول:
1- مفعول جمله ي معلوم را د ر جايگاه فاعل قرار مي د هيم. 2- با توجه به زمان جمله ي معلوم، فعل ”to be“ مناسب با آن زمان را صرف 
مي كنيم. 3- اسم مفعول ”.p.p“ فعل جمله ي معلوم را مي نويسيم. 4- د ر صورت لزوم فاعل جمله ي معلوم را با حرف اضافه ي ”by“ د ر 

آخر جمله ي مجهول مي نويسيم. 
زمان حال ساد ه ي مجهول: .am/is/are + p.p- زمان حال استمراري مجهول: .am/is/are + being + p.p- زمان ماضي نقلي مجهول: 
 was/were + being + :زمان گذشته ي استمراري مجهول -was/were + p.p. :زمان گذشته ي ساد ه ى مجهول -have/ has + been + p.p.

will + be + p.p. :زمان آيند ه ى ساد ه ي مجهول -had + been + p.p. :زمان ماضي بعيد  مجهول -p.p.
 am/is/are + going to + be + p.p. :مجهول be going to ساختار

 may/ might/ should/ must/ can/ could/ would/ have to/ has to/ had to + be + p.p. :افعالي كمكي مجهول

گرامر زبان  انگليسي (3) د ر يك نگاه 

زهره جواد ي

مشاوره ي آموزشى
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Review 3انگليسي   زبان Occur بار 3 اتفاق افتادن Separate  بار 1جدا كردن 

 بار 1 تغيير دادن Switch بار 1 به تعويض انداختن Put off تعداد تكرار ترجمه واژه

Appropriate بار 1 مناسب Physical دانشگاهي انگليسي پيش  زبان 1درس  بار 1 جسماني 

Famous بار 1 معروف، مشهور Pace تعداد تكرار ترجمه واژه بار 1 سرعت، گام
 بار 1 مزاحم شدن Bother بار 2 مسئوليت Responsibility 3انگليسي   زبان 1درس 

 بار 1 متكي بودن Depend on بار 2 وجو كردن جست Search for تعداد تكرار ترجمه واژه

Allow بار 1 اجازه دادن Similar بار 2 شبيه Efficiently بار 4 طور كارآمد  به 

Certainty بار 2 قاطعيت Slow down بار 1 كم كردن سرعت Flexible بار 3 پذير انعطاف 

Carelessness بار 1 احتياطي بي Stick بار 1 چسبيدن Healthful بار 1 سالم 

Certainly  ًبار 1مطمئنا Turn up  بار 1 )صدا(زياد كردن Flexible بار 3 پذير انعطاف 

Different 3انگليسي   زبان 4درس  بار 1 متفاوت Increase بار 1 افزايش دادن 

Effect تعداد تكرار ترجمه واژه بار 3 اثر، تأثيرNutrient بار 1 ي غذايي ماده 

Experiment بار 1 آزمايش Attraction  بار 1جذب Protect بار 2 محافظت كردن 

Get away بار 1 دنفرار كر Celebration بار 1 جشن Proud بار 1 مغرور 

Harmful بار 1 مضر Consist of بار 3 شامل شدن Rely on بار 1 متكي بودن 

Improve بار 3 بهبود بخشيدن Competition بار 2 رقابت Reliable بار 1 اعتماد  قابل 

Observe بار 1 مشاهده كردن Encourage بار 3 تشويق كردن Reason بار 1 دليل 

Probably ًبار 1 احتماال Expect بار 2 انتظار داشتن Release بار 1 رها كردن 

Power بار 1 توان، قدرت Friendship  بار 1دوستي Reasonable بار 1 منطقي 

Really ًبار 1 واقعا Hold at بار 3 برگزار كردن Regularly بار 1طور منظم   به 

Successful بار 2 موفق Immediately ًبار 3 فورا Strongly ًبار 1 قويا 

Struggle  بار  1تقال كردنInstructions بار 4 دستورالعمل Stretch بار 2 كشيدن 

Wonderfully بار 1 العاده، عالي فوق Individual بار 1 فردي، انفرادي Support بار 3 حمايت كردن 

Worry  بار 1نگران بودن Organize بار 1 دهي كردن سازمان Store بار 1 ذخيره كردن 

 بار 1بيان، بيانيه  Statement بار 1عمليات، عمل جراحي  Operation 3انگليسي   زبان 2درس 

 بار 1 دردسر، مشكل Trouble بار 1 دريافت كردن Receiveتعداد تكرار ترجمه واژه

Education بار 1 آموزش Seriously دانشگاهي انگليسي پيش  زبان 2درس  بار 1 طور جدي  به 

End بار 1 هدف Teach تعداد تكرار ترجمه واژه بار 1 آموزش دادن
Fashionable بار 2 رايج، مد Touch بار 1 لمس كردن Anxious بار 1 نگران 

Forbid 3انگليسي   زبان 5درس  بار 2 قدغن كردن Anxiety بار 1 نگراني 

Insist on رارتعداد تك ترجمه واژه بار 1 پافشاري كردنAudience بار 1 حضار 

Means بار 1 وسيله Exciting بار 1 انگيز هيجان Aware بار 1 آگاه 

Produce بار 2 توليد كردن Excited بار 1 زده جانهي Balance بار 1 تعادل، توازن 

Possibility بار 2 امكان، احتمال Habit بار 2 عادت Confidence بار 2 اعتماد، اطمينان 

Perfectly بار 1 طور كامل  به Invention بار 2 اختراع Concentrate بار 4 تمركز كردن 

Refuse بار 1 رد كردن Manage بار 2 اداره كردن Distract بار 1 پرت كردن حواس 

Realize بار 1 بردن  پي Sheet بار 1 ورق Disturb  بار 1مزاحم شدن 

Rubbish  بار 1زباله Shocked بار 1 شده  شوكه Emphasize بار 2 تأكيد كردن 

Unsafe 3انگليسي   زبان 6درس  بار 1 ناسالم Embarrassment بار 2 دستپاچگي 

Useful تعداد تكرار ترجمهاژه و بار 1 مفيدExpress بار 1 بيان كردن 

Valuable بار 1 با ارزش Available بار 3 موجود، در دسترس Facial بار 3 مربوط به چهره 

 بار 1 قاطعانه Firmly بار 2 طور فعال  به Actively 3انگليسي   زبان 3درس 

 بار 1 حركت سر و دست Gesture بار 1 جنبه، لحاظ Aspectتعداد تكرار ترجمه واژه

Amount  بار 1مقدار، ميزان Constantly بار 1 طور پيوسته  به Involve بار 3 درگير كردن 

Briefly بار 2 طور خالصه  به Design بار 4 طراحي، طراحي كردن Involvement بار 1 مشاركت، درگيري 

Basis بار 1 پايه، اساس Deny بار 3 انكار كردن Include بار 2 گنجاندن 

Detail بار 3 جزئيات Exactly ًبار 2 دقيقا Lean بار 2 خم شدن 

Emotional بار 2 احساسي Handle بار 1 از عهده برآمدن Lower بار 2 كاستن، كاهش دادن 

Guidance بار 1 راهنمايي Influence بار 5 اثرگذاشتن، اثر Method بار 1 روش 

Give up ربا 1 دست كشيدن Information بار 1 اطالعات Nervousness بار 1 اضطراب 

Loss بار 1 از دست دادن Inform  بار  1اطالع دادنNervous بار 1 عصبي 

Look for بار 1 وجو كردن جست Process بار 4 پردازش كردن Natural بار 1 طبيعي 

Look after بار 1 مراقبت كردن Perform بار 1 انجام دادن Normally بار  1طور طبيعي   به
Memory بار 1 حافظه Properly بار 1 طور صحيح  به Occasion بار 2 مناسبت، فرصت 

Mental بار 2 ذهني Research بار 1 تحقيق كردن Presentation بار 3 ارائه، سخنراني، بيان 

 

واژگان زبان  انگليسي د ر كنكورهاي سراسري 
مشاوره ي آموزشى
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Personality بار 1 شخصيت Developed بار 1 پيشرفته Personally ًبار 2 شخصا 

Provide بار 3 فراهم كردن Discipline  بار 1انضباط، نظم Require بار 1 تقاضا كردن 

Pause بار 1 مكث Estimate بار 2 تخمين زدن Satellite بار 1 ماهواره 

Previously ًبار 1 سابقاً، قبال Economic بار 1 اقتصادي Scientifically بار 1 از نظر علمي 

Variety بار 2 تنوع Electrician بار 1 كار برق Share  بار 1سهيم شدن 

 بار 1نجات دادن  Save بار 2 خوردن  شكست Fail دانشگاهي انگليسي پيش  زبان 3درس 

 بار 1 انتقال دادن transfer بار 1 نامربوط Irrelevant تعداد تكرار ترجمه واژه

Atmosphere  بار 1فضا، جو Manufacture دانشگاهي نگليسي پيشا  زبان 8درس  بار 1 ساختن 

Cause بار 2 باعث شدن Prefer تعداد تكرار ترجمه واژه بار 1 ترجيح دادن
Condition  ،بار 3 وضعيتشرط Product بار 1 محصول Charity بار 3 امور خيريه 

Concern بار 1 نگران Prevent بار 2 جلوگيري كردن Community بار 1 جامعه 

Cut down  بار 1انداختن، قطع كردن Rural بار 1 روستايي Complex  بار 1پيچيده 

Definitely ًبار 1 مطمئنا Relate بار 2 مربوط بودن Devote بار 5 اختصاص دادن 

Extinction بار 4 انقراض Rob بار 1 دزديدن Elementary  بار 1ابتدايي، مقدماتي 

Environment بار 1 زيست محيط، محيط Simple بار 2 ساده Financial بار 2 اليم 

Field بار 1 زمين، زمينه Surely ًبار 1 مطمئنا Impression بار 3 اثر، تأثير 

Guarantee بار 1 ضمانت كردن Sort بار 1 نوع، گونه Missionary بار 1 مبلغ مذهبي 

Global  بار 1جهاني Specific  بار 1خاص، ويژه Outline بار 2 رئوس مطالب 

Make a difference بار 2 تفاوت ايجاد كردن Strategy  بار 1راهكار Promotion  بار 1ارتقا، پيشرفت 

Notice  بار 1متوجه شدن Social  بار 1اجتماعي Private  بار 1خصوصي 

Pattern بار 1 الگو Urban  بار 1شهري Summarize بار 2 خالصه كردن 

Pollution دانشگاهي انگليسي پيش  زبان 6درس  بار 2 آلودگي Superior بار 1 برتر، بهتر 

Reflect تعداد تكرار ترجمه واژه بار 2 منعكس كردنTraining بار 1 آموزش 

Region بار 1 ناحيه، منطقه Accident بار 1 حادثه Suffer بار 1 رنج بردن 

Reduction بار 1 كاهش Artificial بار 1 مصنوعي Volunteer بار 1 داوطلب 

Recycle  بار 1بازيافت كردن Density لغات خارج از منابع كنكور بار 4 چگالي، ظرفيت 

Trash بار 1 زباله Exploration تعداد تكرار ترجمه ژهوا بار 2 اكتشاف
Temperature بار 1 ي حرارت، دما درجه Feature بار 1 ويژگي، خصوصيت Burn بار 1 سوزندان 

Trap بار 2 به دام انداختن Former بار 2 قبلي، سابق Consider بار 1 ترجيح دادن 

 بار 1 جشن Ceremony بار 2 فضا پرتاب كردن  به Launch دانشگاهي انگليسي پيش  زبان 4درس 

 بار 1 مخالفت كردن Disagree بار 2فرود آمدن  Land تعداد تكرار ترجمه واژه

Crust بار 1 پوسته Mine بار 2 استخراج كردن Discovery بار 1 كشف 

Contain بار 1 محتوي بودن Mass بار 1 جرم، توده Exemplify بار 1 مثال زدن 

Calm بار 1 آرام Mission بار 2 مأموريت Generalize بار 1 تعميم دادن 

Common  بار 1رايج، عادي Magnify بار 1نمايي كردن  بزرگ Get mixed up بار 1 قاطي شدن 

Damage بار 2 خسارت Phase بار 1 فاز، مرحله Growing بار 1 رشد  رو به 

Department بار 1 بخش، اداره Turn down  بار 1نپذيرفتن، رد كردن Instance بار 1 مورد، نمونه 

Destructive بار 4 مخرب Valley  بار 1دره Lend بار 1 قرض دادن 

Earthquake دانشگاهي انگليسي پيش  زبان 7درس  بار 1 زلزله Luckily بار 1 خوشبختانه 

Entirely  ًتعداد تكرار ترجمه واژه بار 1كامالً، تماماMaintain بار 1 حفظ كردن 

Exact  بار 1دقيق Addictive بار 1 اعتيادآور Message بار 1 پيام، پيغام 

Floating بار 1 شناور Addition بار 1 افزايش Master بار 1 تسلط پيدا كردن 

Instrument  ،بار 2 وسيلهابزار Advertisement بار 1 آگهي Offer بار 1 پيشنهاد كردن 

Location بار 2 جا، مكان Access بار 2 دسترسي داشتن Participate بار 1 شركت كردن 

Population بار 3 جمعيت Attach بار 1ضميمه كردن، الصاق كردن Patient بار 1 صبور 

Predict بار 1 بيني كردن پيش Connection ارب 2 ارتباط Plan بار 1 طرح 

Rock بار 1 صخره، سنگ Communicate بار 2 ارتباط برقرار كردن Primarily ًبار 1 اساساً، عمدتا 

Rattle بار 1 رزيدن، تكان خوردنل Continuously بار 1 طور پيوسته  به Respond بار 1 پاسخ دادن 

Seismograph بار 1 نگار زلزله Destination بار 2 مقصد Remind بار 1 يادآوري كردن 

Smoothly بار 1 آرامي نرمي، به به Forward بار 1 ارسال كردن Speculate بار 1 حدس زدن 

Survive  بار  1ماندن  زندهInterchangeably بار 1 گرجاي يكدي  به Supervisor بار 1 ناظر 

Unfortunately بار 1 بدبختانه Keep up بار 1 همگام شدن Solid بار 1 جامد 

 بار 1 قوي Strength بار 1 پيدا كردن لغت در فرهنگ Look up دانشگاهي انگليسي پيش  زبان 5درس 

 بار 1 حمل و نقل Transport بار 1 پستي Mailing تعداد تكرار ترجمه واژه

Agriculture بار 1 كشاورزي Network بار 4 شبكه Omit  بار  1حذف كردن

* واژگانى كه بيش از يك بار تكرار شد ه اند ، با ترام آبى مشخص شد ه اند .

مشاوره ي آموزشى



20

190
   

13
93

داد 
خر

  3
0 ،

مريم شميرانى

گفت وگو

گفت وگوگفت وگو
 تنظيم: حميدرضا اميرى، 
داوود اكبرى، غالمحسين فرشادى 
و سيدرسول اسالمى

پاي صحبت رتبه هاي برتر كه مي نشينيد خسته نمي شويد. 
در همه ي حرف هاي شـان «مديريت خـود» را مي توان 
متوجـه شـد. آن هـا در هفته ي آخـر همچـون ديگر 
دانش آموزان تورق سريع را انجام دادند و در روز آخر 
هم برنامه ي خاصي نداشـتند يا برنامه ي سبكي داشتند. 
البته مهم تر از همه جلسـه ي كنكور است و اين كه چگونه 
تمام تمرين هايي را كـه در آزمون هاي برنامه اي انجام 
دادند، در جلسـه ي كنكور پياده كردند. آن ها به خوبي 
توانسـتند در جلسه ي كنكور خودشان را مديريت كنند و 

در نتيجه  به موفقيت خوبي دست پيدا كنند.

مريم مجرد ثانى، رتبه ى 4 تجربى كشور
فرزانه اميريان، رتبه ى 4 منطقه ى 2 هنر 
احسان صالحى، رتبه ى 4 تجربى منطقه ى 3 
مهدى زارعى، رتبه ى 10 تجربى كشور 
جواد رضاييان، رتبه ى 9 رياضى منطقه ى 3 
سروش سحابى مقدم، رتبه ى 6 تجربى منطقه ى 2 
مهشاد رفيعى، رتبه ى 4 انسانى كشور

برترهاي كنكور 92 روزهاي 
آخر را چگونه مديريت كردند؟

هفته ي آخر، 
روز آخر و 
جلسه ي كنكور

هفته  ى آخر چه كار كرديد؟
ــى كه از كنكورهاى  ــه ى آخر بيش تر روى نكات مهم ــعى كردم هفت مهـدى زارعى: من س
ــى و فيزيك خالصه ى  ــراى درس هايى مثل رياض ــت آورده بودم تمركز كنم. ب ــدى به دس جمع بن
فرمول ها را خواندم. براى عربى خالصه هايى كه از قواعد نوشته بودم خواندم. مطالب حفظى شيمى 
ــروع كردم و توانستم  ــريع را كمى زودتر از موعد ش و ادبيات را نيز خواندم. البته من دوران تورق س

خيلى از مطالب را بخوانم.
مريم مجردثانى: من وقتى احساس كنم براى آخرين بار است كه مطلبى را مى خوانم خيلى 
ــعى كردم در هفته ى آخر اين تصور را از خود دور كنم تا بتوانم تورق  ــواس به خرج مى دهم. س وس

سريع داشته باشم.
ــته بودم يك بار ديگر آن ها را دوره كردم و  احسـان صالحى: از خردادماه اشتباهاتم را نوش

تمركز را روى بى دقتى هايم گذاشتم.
ــتفاده كردم و عمومى ها را يك دور ديگر  جواد رضاييان: هفته ى آخر از نكته بردارى هايم اس

از روى كتاب خواندم.
سروش سحابى مقدم: من درس هاى حفظى مثل زيست را دوره كردم. براى شيمى نكاتى را 
كه مشخص كرده بودم خواندم. تاريخ ادبيات و لغات ادبيات را مرور كردم. يك بار نيز زمين شناسى 
را از كتاب درسى دوره كردم. قسمت هاى حفظى فيزيك را هم خواندم. كتاب خودآموزى را دوباره 

مرور كردم و علت اشتباهاتم را هم خواندم.
ــى تأكيد داشتم؛ هفته ى تورق سريع ُكند پيش   مهشـاد رفيعى: من خيلى روى كتاب درس

مى رفتم. روزهاى آخر اما كمى خودم را قانع كردم كه اين كار را بايد سريع تر انجام دهم.
روز قبل از كنكور چه كار كرديد؟

ــنهاد شده بود كه كنكور عمومى هنر را كار كنم اما اين كار را  مريم مجردثانى: به من پيش
نكردم. تا ظهر زمين شناسى خواندم و عصر با مادرم به پياده روى رفتيم.

ــاعتى بازى  احسـان صالحى: من يك بازى كامپيوترى دارم صبح روز قبل از كنكور چند س
ــه دير  ــب با پدرم تكنيك ها را دوره كردم و مثل هميش كردم. عصر هم با خانواده ام بيرون رفتيم. ش

خوابم برد.
مهدى زارعى: تا ساعت 2 بعدازظهر نكات مهم زمين شناسى و زيست را خواندم و فرمول هاى 
ــد. به نظر من روز آخر هر چه كم تر بخوانند  ــتگى ام ش رياضى و فيزيك را مرور كردم و باعث خس
بهتر است. عصر هم فيلم ديدم. شب در پارك قدم زدم و ساعت 10 شب كارهايى كه قرار بود سر 

جلسه ى كنكور انجام دهم با خودم مرور كردم.
جواد رضاييان: صبح حدود دو ساعت مطالبى را كه نوشته بودم خواندم. بعدازظهر با پدر و 

مادرم بيرون رفتيم. شب ساعت 10 خوابيدم و مشكلى نداشتم.
سروش سحابى مقدم: من تا ساعت 5 مطالب حفظى و نكات مهمى را كه نوشته بودم مرور 
كردم. با دوستانم بيرون رفتيم و پياده روى كرديم. سؤاالت كنكور رياضى را نگاه كردم اما حل نكردم 
ــدم. ساعت 10 سعى كردم بخوابم اما هيجانم براى كنكور اجازه نمى داد  با اين حال كمى نگران ش
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خوابم ببرد. ساعت يك نصف شب باالخره به خواب رفتم. 
ــتباهات كنكورهاى دوران  مهشـاد رفيعى: صبح تا 12 ظهر اش
ــا كردم. سؤاالت  جمع بندى را خواندم. بعد برنامه ى فرصت برابر را تماش
عمومى رياضى و تجربى را نگاه كردم و باعث شد كمى نگران شوم؛ چون 

سبك سؤاالت متفاوت بود. ساعت 10 با آرامش خوابيدم.
در جلسه ى كنكور بر شما چه گذشت؟

مريم مجردثانى: سر جلسه يكى از دوستانم خيلى هيجان زده بود 
و روى من هم تأثير گذاشت؛ اما آيه اى كه قبل از شروع آزمون خوانده شد 
خيلى آرامم كرد. اولين درس يعنى ادبيات به نظرم سخت آمد و باعث شد 
باز هم به سؤاالت كم ترى جواب بدهم. حدود يك دقيقه به خودم فرصت 
دادم كه به حالت عادى برگردم و سپس بقيه ى عمومى ها را پاسخ دادم. 
ــى هاى  فرزانه اميريان: صبح روز كنكور مقدارى از خالصه نويس
ــتراحت كردم. سر جلسه ى كنكور  دين و زندگى را نگاه كردم و كمى اس
ــران بودم و آن  ــتم. در مورد عمومى ها كمى نگ ــرايط خوبى داش هم ش
درصدى كه مد نظرم بود پاسخ ندادم ولى با استفاده از تكنيك زمان هاى 
ــتم در نهايت از عمومى ها رضايت  ــت توانس ــتراتژى بازگش نقصانى و اس
داشته باشم. وقتى به اختصاصى ها رسيدم و سؤاالت درك هنر را جواب 
ــده است و وقت زيادى از من  ــدم خيلى تحليلى طرح ش دادم متوجه ش
ــتفاده از تسلطى كه داشتم به راحتى  ــراغ رياضى رفتم و با اس گرفت. س
به سؤاالت آن پاسخ دادم. در نهايت به اندازه ى دو تست از درس ترسيم 

فنى وقت كم آوردم. بعد از جلسه از نتيجه ام راضى بودم.
ــى خوردم. با پدر و  احسـان صالحى: صبح كنكور صبحانه ى مفصل
ــادرم به حوزه رفتيم و در راه با من صحبت كردند و به من آرامش دادند.  م
سر جلسه يكى از معلمانم كه چهار سال شاگردش بودم آن جا بود و خيلى 
ــتانم  ــتم دوس ــت. در حوزه اى كه آزمون داش در تقويت روحيه ام تأثير داش
ــخت بود اما روحيه ام  ــم بودند و به هم روحيه مى داديم. ادبيات خيلى س ه
ــى را هم خوب جواب دادم.  ــراغ دين و زندگى رفتم. عرب ــم و به س را نباخت
ريدينگ آخر زبان دقيقاً يكى از ريدينگ هاى آزمون هاى كانون بود و وقتى 
به چشمم آشنا آمد به سراغ گزينه ها رفتم و زمان آن را براى ادبيات ذخيره 
ــؤاالت زيست كه رسيدم تعداد زيادى از سؤاالت را جواب ندادم  كردم. به س

اما مى دانستم كه اين سؤاالت براى همه سخت است و روحيه ام را نباختم. 
ــتم به سؤاالتى كه عالمت زده بودم پاسخ  ــتم توانس بار دوم كه به آن برگش
ــتم آن را 100 درصد  ــتباهم اين بود كه مى خواس دهم. در مورد فيزيك اش
ــؤالى كه پاسخ نداده بودم وقت گذاشتم  بزنم و حدود 10 دقيقه براى دو س

در حالى كه مى توانستم آن وقت را به درس شيمى بدهم.
مهدى زارعى: من شب قبل از كنكور حوزه ام را شناسايى كردم. 
ــر جلسه، سردرد شديدى داشتم.  روز كنكور صبحانه ى خوبى خوردم. س
ــتم و چند بار اين اتفاق  البته اين تجربه را در آزمون هاى كانون هم داش
برايم افتاده بود و توانستم آن را مديريت كنم. دين و زندگى در عمومى و 
فيزيك در اختصاصى به من خيلى كمك كرد؛ چون در دوران جمع بندى 
براى سرعت پاسخ دهى به آن ها خيلى تمرين كرده بودم. براى زبان وقت 

كم آوردم. 
ــدم و صبحانه ى خوبى  ــح به موقع بيدار ش جـواد رضاييان: صب
خوردم. هنگام انتخاب حوزه، شهر خودم را انتخاب نكرده بودم؛ بنابراين با 
پدرم به قائم شهر رفتيم. من چون از قبل خودم را مى شناختم هر سؤالى 
كه بلد نبودم به راحتى كنار مى گذاشتم. تكنيك زمان هاى نقصانى را، هم 
ــم اختصاصى ها، اجرا كردم. در عمومى ها زبان برايم  براى عمومى ها و ه
سخت بود و در اختصاصى ها رياضى سخت طرح شده بود. البته زمان هاى 
نقصانى به من كمك كرد كه برگردم و روى برخى سؤاالت بيش تر تمركز 

كنم و به جواب برسم.
ــدم زدم و راجع به  ــح در حياط ق سـروش سـحابى مقدم: صب
تالش هايى كه اين سال ها انجام داده بودم فكر كردم. صبحانه خوردم و به 
ــوزه رفتم. عمومى ها را به ترتيب دفترچه  جواب دادم. در اختصاصى ها  ح
ــيمى رفتم.  ــراغ ش ــروع كردم و خيلى كم زدم. بعد س ــت را ش اول زيس
زمين شناسى هم خوب زدم و سه سؤال را شك داشتم و براى آخر جلسه 

گذاشتم.
ــتم چون تقريباً  مهشـاد رفيعى: صبح كنكور خيلى آرامش داش
ــرف زدن با آن ها به من  ــن در يك حوزه بودند و ح ــتانم با م تمام دوس
ــرايط حوزه هم خيلى خوب بود. زبان خيلى سخت طرح  آرامش  داد. ش
شده بود. تكنيك  زمان هاى نقصانى را در مورد اختصاصى ها انجام دادم.

اعضاى شوراى سربيرى مجله ى آزمون در كنار جمعى از رتبه هاى يك رقمى كنكور 92 
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رتبه هاى برترهاى كنكور 91 لحظه هاى آخر را چگونه مد يريت كرد ند ؟

روز قبل از كنكور چه كرد   يد   ؟
پد   رام افشـار: روز آخر د   رس نخواند   م. صبح بيد   ار شد   م و با خانواد   ه 
ــم. كار خاصى هم  ــايى كرد   ي ــرون رفتيم و محل آزمون را شناس بي

نكرد   م. شب ساعت 10 خوابيد   م.
ــه صفحه از  فرزيـن واحـد   ى: مثل روزهاى د   يگر رفتار كرد   م. د   و س
ــؤال از آن قسمت  ــى را د   وره كرد   م و اتفاقاً يك س د   رس زمين شناس
آمد   . عصر منزل پد   ربزرگ هايم رفتيم. شب هم ساعت 10 خوابيد   م.

ــهر يزد    گرم بود    و د   ر خانه ماند   م. من نتيجه را  غزاله تفاق: هواى ش
ــور هم با خانواد   ه  ــب كنك ــه خد   ا واگذار كرد   م و آرامش گرفتم. ش ب

شوخى كرد   يم و با احساس شاد   ى خوابيد   م.
نيلوفر حيد   رپور: روز آخر چند    ساعت خالصه هايم را  خواند   م و بعد    
ــاعت 10 با آرامش  ــود   . س ــم را خلوت كرد   م تا ذهنم منظم ش اتاق

خوابيد   م.
ــران بود   م اما د   رس نخواند   م.  الهام احسـانى مقد   م: روز آخر كمى نگ
ــود   .  ــور فكر مى كرد   م تا نگرانى ام كم ش ــن بيش تر به بعد    از كنك م

ساعت 10 هم خوابيد   م.

ــرد   م. توكل به خد   ا  ــر كار خاصى نك اميرحسـين رمضانى: روز آخ
د   اشتم و برايم معمولى گذشت.

ــته بود   م كه مطالعه  اميرعطـا قربانى: برگه اى از نكته هاي مهم نوش
كرد م و د ر منزل ماند   م.

سينا ملكيان: از صبح روز قبل تا ساعت 3 بعد   ازظهر د   ين و زند   گى 
خواند   م و بعد    همه چيز را كنار گذاشتم و با د   وستانم بيرون رفتيم. 
نمى گذاشتم كسى از كنكور حرف بزند    و كًال شاد    بود   يم. به امامزاد   ه 

شهرمان رفتيم و همه چيز را به خد   ا سپرد   م. 

حال و هواى صبح كنكور براى تان چگونه بود   ؟
پد   رام افشـار: وقتى آد   م مسيرى را طى مى كند    اگر با برنامه پيش 
ــكلى پيش نمى آيد   . من هم از قبل براى روز كنكور برنامه  برود    مش
د   اشتم؛ براى همين با آرامش سر جلسه رفتم. صبح ساعت 6 و نيم از خواب 
ــه محل برگزارى كنكور  ــد   م و صبحانه  خورد   م و با خواهر و ماد   رم ب ــد   ار ش بي

سراسرى رفتيم.

فرزين واحد   ى: روز كنكور ساعت 5 و نيم صبح بيد   ار شد   م و پس از 
خواند   ن نماز، با پد   ر، ماد   ر و خواهرم به سمت محل برگزارى كنكور 
ــتانم د   ر محل كنكور بود   ند    احساس غربت نكرد   م. از كنكور  رفتيم. چون د   وس

راضى بود   م.
غزاله تفاق: مانند    روزهاى د   يگر صبح ساعت 6 بيد   ار شد   م و با ماد   ر 
ــمت محل برگزارى كنكور رفتيم. كنكور برايم  و پد   ر و خواهرم به س
ــاد    كه وقتى به آن فكر كرد   م نتيجه  ــاد   ى بود   ؛ اما بعد    از كنكور اتفاقاتى افت ع
ــد    آن را بهتر مد   يريت  ــه اتفاقاتى مى افت ــتم چ ــم كه اگر قبًال مى د   انس گرفت
مى كرد   م. با وجود    اين، همه ى اتفاقات را خوب مد   يريت كرد   ه بود   م؛ چون فكر 

مى كرد   م عاد   ى است.
ــك منزلمان بود    آرامش  نيلوفـر حيد   رپور: چون محل حوزه ام نزد   ي
ــاعت 6 و نيم بيد   ار شد   م و به همراه پد   رم به سمت محل  د   اشتم. س
برگزارى كنكور رفتيم. از ماد   رم خواستم كه نيايد    چون نمى خواستم احساس 
ــه ى كنكور خوب بود   ؛ فقط آخر جلسه  كنم روز خاصى را د   ر پيش د   ارم. جلس
ــكالتى پيد   ا كرد   م اما چون خود   م را براى همه چيز آماد   ه كرد   ه بود   م برايم  مش

عاد   ى بود   .
ــتم صبح ساعت 5 و ربع بيد   ار شوم.  الهام احسـانى مقد   م: عاد   ت د   اش
همراه پد   ر و ماد   رم به سمت حوزه رفتيم و سعى كرد   م آرامش خوبى 
ــته باشم. روز كنكور آرامش بيش ترى د   اشتم. راد   يوى ماشين روشن بود    و  د   اش
ــاد   ابى د   ر مورد    كنكور صحبت مى كرد   . برايم بسيار د   ل انگيز  مجرى برنامه، با ش
بود   . د   وستانم نيز د   ر همان حوزه آزمون د   اد   ند    و فضاى جلسه، برايم عاد   ى بود   .

اميرحسين رمضانى: روز كنكور روزى آفتابى بود   . من و ماد   رم ساعت 
6 و نيم به سمت حوزه راه افتاد   يم. برايم روزى كامًال عاد   ى بود   .

اميرعطا قربانى: صبح ساعت 6 و نيم بيد   ار شد   م. شب قبل به د   ليل 
ــد   يد   ، د   ير خوابم برد   ه بود   ؛ اما بى خوابى شب قبل زياد     رعد    و برق ش
ــر جلسه ى كنكور تأثير ند   اشت. با پد   ر و ماد   رم به  بر وضعيت من س
ــور د   ر حوزه اى  ــم. نكته ى مثبت اين بود    كه كنك ــل برگزارى كنكور رفت مح
برگزار شد    كه آخرين آزمون را د   ر همان جا د   اد   ه بود   م. خود    كنكور هم مانند    
ــؤاالت اختصاصى را د   يد   م  ــود   . فقط وقتى س ــاى جمع بند   ى كانون ب آزمون ه

كمى نگران شد   م؛ اما د   ر كل برايم عاد   ى بود   .
سـينا ملكيان: ساعت 5 و نيم بيد   ار شد   م و با پد   ر، ماد   ر و براد   رم به 
ــاس نمى كرد   م  حوزه ى آزمون كنكور رفتيم. روز عاد   ى اى بود   . احس
ــاس  ــواب د   اد   م د   يگر احس ــى را كه ج ــات و د   ين ــم. اد   بي ــور مى د   ه د   ارم كنك

مى كرد   م 

از راست به چپ: اميرعطا قربانى (رتبه ى 19 رياضى كشور)، سينا ملكيان (رتبه ى 2 رياضى كشور)، اميرحسين رمضانى (رتبه ى 12 انسانى كشور)، الهام احسانى مقدم (رتبه ى 3 
رياضى كشور)، غزاله تفاق (رتبه ى 5 تجربى كشور)، نيلوفر حيدرپور (رتبه ى 6 انسانى كشور)، پدرام افشار (رتبه ى 4 تجربى كشور)، فرزين واحدى (رتبه ى 7 تجربى كشور)



23

190
   

13
93

داد 
خر

  3
0 ،

گفت وگو

زهرا نديم، مادر مائده يزديان، رتبه ى 2 رياضى منطقه ى 3 

گفت وگو با مادر يك رتبه ى يك رقمى

تهيه و تنظيم: آرين احمدي

خانم نديم شغل شما چيست؟
من خانه دار هستم.

قبل از اين كه مائده به مدرسه برود آيا عالقه به كتابخوانى داشت؟ 
شما برايش كتاب مى خوانديد؟

قبل از دبستان خيلى ذوق و شوق كتاب خواندن داشت. به طورى 
ــتاق بودم او زودتر به مدرسه برود. بى قرار بود كه زودتر  كه من هم مش

ياد بگيرد و در يادگيرى خيلى عجله داشت. 
شما شب ها برايش كتاب مى خوانديد؟

ــن و پدرش هر دو برايش كتاب مى خوانديم و خودمان هم لذت  م
مى برديم.

در دبسـتان در كنـار مطالعه ى كتاب هاى درسـى، كتاب  هاى غير 
درسى هم مى خواند؟

ــت و در مدرسه هم فعاليت  هاى غير درسى  او به كتاب عالقه داش
زيادى مثل شركت در تئاتر، مسابقات قرآنى و شطرنج داشت. 
شما با فعاليت  هاى فوق برنامه ى مائده مشكلى نداشتيد؟

خير؛ او هيچ وقت با برنامه  هاى غير درسى، از درس عقب نيفتاد.
شما و همسرتان چه قدر به كتابخوانى عالقه داريد؟

ــتن كتاب  ما در خانه دو كتابخانه داريم كه ديگر جايى براى گذاش
جديد ندارد و به نظرم عالقه اى كه ما نسبت به كتاب داشته ايم بر مائده 

هم تأثير داشته است.

شما چه قدر پيگير آموزشى فرزندتان بوديد؟ 
مائده مسئوليت پذير است. او در دوره ى دبيرستان همه ى كارهايش 
ــت؛ به هر حال  ــًال نيازى به من نداش ــى انجام مى داد و اص ــه خوب را ب

پيگيرى مى كردم اما نيازى به من نداشت. 
معموالً اولياى دانش آموزان برتر در يك چيز با هم مشترك اند و آن 

هم اعتماد به فرزندشان است. شما هم چنين اعتمادى را داشتيد؟ 
ــوب انجام مى داد كه الزم نبود نگران  مائده آن قدر كارهايش را خ
چيزى باشم. حتى مدير و معلم مائده هم مى گفتند كه خيلى خوب از 
پس كارهايش برمى آيد. او اگر تصميمى مى گرفت به تصميمش احترام 

مى گذاشتيم؛ چون مى دانستيم خودش تصميم خوبى مى گيرد.
شما مائده را براى آزمون  هاى روز جمعه همراهى مى كرديد؟

بله، ما هميشه همراهش بوديم.
در راه رسـيدن بـه محل آزمون آيا دربـاره ى نتيجه ى آزمون هم 

حرف مى زديد؟
مائده با پدرش خيلى صحبت مى كرد اما اين طور نبود كه درباره ى 
نتيجه صحبت كنيم. براى ما مهم اين بود كه تالش كند. بعد از آزمون 
حتى اگر از نتيجه اش راضى نبود، عكس العمل بدى نشان نمى داديم. 

فكر مى كنيد چه كار ويژه اى براى موفقيت مائده كرده ايد؟
ما تنها كارى كه مى كرديم اين بود كه در خانه آرامش او را فراهم 
كنيم. من امسال با مائده تصميم گرفتم در امتحانات حوزه شركت كنم 
ــدم. با هم درس خوانديم. اتفاقاً درس  هاى عربى را با هم  و قبول هم ش

مى خوانديم. من زودتر از او شروع به درس خواندن مى كردم. 
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مشاوران پاسخ مي د هند ...

محمد كتابدار

از نتيجه ى آزمون آخر راضى نيستم؛ آيا مى توانم براى استفاده  از همين نتيجه ام كارى انجام دهم؟

ــت مى آيد.  ــت كه به دس ــيار مهم تر از نتيجه اى اس ــاى كانون و به خصوص آزمون هاى پايانى، حضور در آزمون بس ــام آزمون ه در تم
ــركت كرده ايد و يك بار ديگر تنظيم وقت،  شرايط جلسه، مديريت خود، زمان هاى نقصانى و × و - را تمرين  ــما در آزمون آخر ش اين كه ش
ــنهاد مى كنم سعى كنيد با آرامش به تحليل  ــما را نگران مى كند پيش ــت؛ ولى اگر فكر كردن به نتيجه، ش ــود شماس كرده ايد، حتماً به س
ــما هم اكنون در ذهن شما با  ــته هاى ش ــت بردارى از نكات مهم اين آزمون بپردازيد و براى روزهاى آينده برنامه ريزى كنيد. دانس و يادداش
اجراى روش سه روز يك بار حك شده است؛ با مرور نكات اين آزمون در كنار يادداشت هاى دوران جمع بندى، خود را براى كنكور (آزمون 

آخر) آماده كنيد.

دانش آموز تجربي هستم. آيا بهتر نيست پس از كنكور گروه رياضي به سراغ سؤاالت عمومي رياضي بروم؟

1) روز قبل از كنكور، اول از همه و بيش تر از هميشه بايد آرامش داشته باشيد.
2) دفترچه ى سؤاالت عمومي رياضي شامل سؤاالت جديد يا كليدي نيست كه خود را ملزم كنيد حتماً به سراغش برويد. تمرين شما 

روي كتاب زرد عمومي قبًال به نياز شما پاسخ داده است.
ــال هاي قبل خواهد بود. اين موضوع را براي خود  ــال 93 نيز مثل س ــؤاالت گروه هاي مختلف كنكور س ــت س 3) تجربه ثابت كرده اس
بزرگ  نكنيد: «اگر سؤال هاي عمومي رياضي را نبينم چيزي از دست خواهم داد». چند ساعت قبل از كنكور تجربي، حتي ديدن سؤاالت 

عمومي رياضي چيزي را تغيير نخواهد داد. اين  كار فقط پاسخي به حس كنجكاوى تان است.

مى دانم كه باالخره تالشم براى قبولى در كنكور سراسرى جواب مى دهد. مى خواهم در كنكور آزاد انتخاب 
رشته نداشته باشم.

ــتيد نشان مى دهد كه ذهن منظم و آرامى  ــرى مطمئن هس ــما به نتيجه ى تالش خود در آزمون كنكور سراس اين كه ش
ــما در كنكور سراسرى ندارد و تعداد انتخاب هاى  ــگاه آزاد هيچ تناقضى با قبولى ش ــته در كنكور دانش داريد؛ اما انتخاب رش
شما را محدود نمى كند. بهتر است شانس و امكاناتى را كه مى توانيد از آن استفاده كنيد از خود دريغ نكنيد. شايد الزم شود 

هنگام انتخاب رشته، تصميم هاى ديگرى بگيريد. 

داوود اكبري

فرناز طالبى
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رضا پشنگ پور

حسين پرهيزگار

آيا سطح سؤاالت آزمون هاى جامع باالتر از سطح كنكور است؟

ــت، بلكه از آن جا كه معموالً در سال هاى گذشته سؤال هاى يكى  ــطح سؤال هاى آزمون از كنكور نيس هدف كانون باالتر بودن س
ــاير درس ها بوده و يادگيرى و تجربه ى چگونگى مواجهه با  ــطح س ــوارتر از س از درس هاى عمومى و يكى از درس هاى اختصاصى دش
ــؤال هاى يك درس عمومى و يك درس  ــد، در آزمون هاى جامع كانون، س اين موضوع و مديريت خود، در آزمون مهم به نظر مى رس

اختصاصى دشوارتر از ساير درس ها طرح مى شود تا شبيه سازى و همخوانى بيش ترى با كنكور سراسرى صورت گيرد.

كنكورهـاى گذشـته را به روش سـه روز يك بار تمام كردم امـا فكر مى كنم در به كارگيـرى بعضى از مهارت ها و 
تكنيك ها كمى ناقص عمل مى كنم!

ــه روز يك بار از خودتان گرفته ايد و به مواردي از  ــيد! وقتى در آزمون هاي جامع كانون و آزمون هايي كه با روش س نگران نباش
ــود با تمام مسائل چالشي خود روبه رو شويد  ــكل در مديريت زمان، افت در بعضي درس ها و ... برمي خوريد، باعث مي ش قبيل مش
ــكالتى در روز كنكور براي تان پيش نيايد. شايد برخى تكنيك ها و روش ها را نتوان به طور  ــناخت و مديريت آن، چنين مش و با ش

كامل اجرا كرد ولى روش خودتان و عادات مثبت شما به اجراى يك كنكور خوب خواهد انجاميد.

مريم صالحى

در چند روز پايانى تا كنكور چه كارهايى انجام دهيم؟

با توجه به اهميت آزمون سراسرى، هر كس روزهاى قبل از اين آزمون اهميتى مضاعف دارد كه كارهاى مربوط به اين ايام را مى توان 
در سه جنبه ى مختلف دسته بندى كرد:

الف) از نظر آموزشى: بهترين كار تورق سريع كتاب هاى درسى است. در برخى درس ها مثل تاريخ ادبيات مى توانيد ساعاتى را هم به 
ــى هاى خود اختصاص دهيد. ظهر روز قبل از آزمون به مطالعه  پايان داده و كتاب هاى خود را در  مطالعه ى فلش كارت ها يا خالصه نويس

داخل كمد قرار دهيد و در آن را ببنديد.
ب) از نظر جسمى: بايد از يك هفته قبل تمرين كنيد. شب ها بين ساعت 10 تا 11 به رختخواب برويد و صبح ها با توجه به فاصله ى 
منزل تا حوزه ى امتحانى بين 5 تا 6 صبح بيدار شويد. هر روز صبحانه ى معمول و متعارف بخوريد و شب ها نيز به شامى مختصر قناعت 
ــنگين يا كارهاى خطرناك و رفت و  ــك جداً خوددارى كنيد. از انجام ورزش هاى س كنيد. از خوردن داروهاى مختلف بدون تجويز پزش

آمد هاى غير ضرورى در چند روز پايانى بپرهيزيد.
ج) از نظر روحى و روانى: خود را همان طور كه هستيد بپذيريد. سعى كنيد همه يا بيش تر وقت خود را در منزل سپرى كنيد. بهترين 
همراهان شما در اين ايام والدين هستند. بيش تر از آن كه به نتيجه فكر كنيد به فكر استفاده از حداكثر توانايى خود در جلسه ى آزمون 
باشيد. اگر از گروهى هستيد كه روزهاى جمعه يا شنبه كنكور مى دهيد مى توانيد از طريق سايت كانون با سؤاالت درس هاى مشابه ساير 

گروه ها با توجه به شناختى كه از خود داريد آشنا شويد و اقدام كنيد.
شب قبل از آزمون حتماً در كنار خانواده ى خود به سر بريد.
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آموزش به روايت تصوير

كتاب هايي كه از آن استفاده كردم
ــت كه  صبا عدالتى راد از اهواز مي گويد: «اين تصوير كتاب هايي اس

طى سال كنكور از آن ها استفاده كردم.»

عكس يادگاري با دانشجويان آينده
ــتيبان نمايندگي بجنورد با دانشجويان آينده  ــكرى، پش جعفر عس
ــت اين  ــت. مجله ي آزمون هم در دس ــس يادگاري گرفته اس خودعك

دانشجويان آينده قرار دارد.

به اميد نمره ي 100 زبان در كنكور
ــتاده است. او اميدوار  صادق محمدي از اصفهان اين تصوير را فرس

است كه در كنكور در درس زبان نمره ي 100 داشته باشد..
آخرين روز مدرسه، آخرين جلسه ي فيزيك

ــيارى، چهارم رياضي از آران و بيدگل اين تصوير  ــين س اميرحس
ــين مي گويد اين تصوير را از آخرين روز  ــت. اميرحس ــتاده اس را فرس
ــه در كالس دبير فيزيك آقاى عبداهللا زاده در دبيرستان شهيدان  مدرس

عبداللهى گرفته ايم.

دوران  در  مـن  كتاب هـاي   
جمع بندي

اين تصوير را حافظ ماليي، رشته ي 
ــتاده است. او در  تجربي از باغ ملك فرس
ــالوه بر كتاب زرد  ــدي ع دوران جمع بن
ــر برنامه ريزي اش هم  اختصاصي از دفت

به خوبي استفاده كرده است.

يك طرح نودي با دفترچه ي آزمون  ها
ــتان اين تصوير را  ــدى منصورى، چهارم رياضى از نورآباد لرس مه
فرستاده است. او با كنار هم گذاشتن دفترچه هاي آزمون در طول سال 

تحصيلي يك طرح نودي ساخته است.



27

190
   

13
93

داد 
خر

  3
0 ،

گزارش تصويرى

همه ى عكس ها را شما، خوانندگان خوب مجله ارسال كرده ايد

توجه: دانش آموزان و پشتيبان هاي عزيز! حتماً تصاويري را بفرستيد كه اثر انگشت خود شما باشد و عكس هاي اينترنتي نفرستيد. 
azmoon_mag@yahoo.com :تصاوير خود را به آدرس الكترونيكي مجله بفرستيد

طبيعت از نگاه دوربين شما
گزارش تصويرى

گل بنفش زيبا
ــى از تالش  ــول بهزادى، چهارم تجرب رس
مي گويد اين گل، شب ها برگ و گل هاش بسته 

مى شود و روزها برگ و گل هاش باز مى شود.

رنگين كمان هاى زيباى بهارى در تركمانچاى
تا به   حال رنگين كمان هايى به اين زيبايى و بزرگى نديده 
ــرقى  بودم! عارف خليلى، از تركمانچاى واقع در آذربايجان ش

اين تصوير را فرستاده است.

غروب آفتاب در نخلستان هاى سر به فلك كشيده 
ــهر كاكى در استان بوشهر تصويرى  ابراهيم زارعى از ش
زيبا از غروب آفتاب و همين طور انعكاس نخلستان ها بر روى 

آب فرستاده است.

بهار زيباى شهر نودشه
ــهر نودشه واقع در استان كرمانشاه بسيار زيباست. دريا كريمى اين تصوير بهاري  بهار در ش

را فرستاده است.

منظره اي از غروب ديدني آفتاب
ــارم رياضى از پاوه اين  كوثرحيدرى، چه
ــت. او اين تصوير را در  تصوير را فرستاده اس
ــدر و مادرش را براي حج  ــرداد كه پ روز 9 خ

عمره بدرقه مي كرد، گرفته است.

زندگي تـان چون گل پر از شـادابي 
باشد

ــد  ــده مي گوي ــريفى از خدابن ــد ش حام
ــد اما زندگى تان چون  عمرتان مثل گل نباش

گل پر از شادابى و طراوت باشد.

عكسي ديدني از جواهردشت
ــت. او اين بار  ــگار و عكاس اس ــد رجبي پور خبرن امي
ــتاده است.  ــت فرس ــي از طبيعت زيباي جواهردش عكس

بقيه ي عكس هاي او را مي توانيد در سايت كانون ببينيد.
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اين پروژه همچنان ادامه دارد...
كتابخانه

كتابخانه ى دبيرستان هاجر در شاهرود 

ــتان دخترانه ى  ــى قلم چى، كتابخانه ى دبيرس بنياد علمى آموزش
هاجر در شهرستان شاهرود را تجهيز كرد.

ــيس شده است، در مقطع  ــتان كه در سال 1357 تأس اين دبيرس
ــون 240 دانش آموز در آن به  ــطه فعاليت مى كند و هم اكن دوم متوس

تحصيل اشتغال دارند.
ــتان مى گويد اين دبيرستان در  خانم عصمت رضايى مدير دبيرس
ــال پياپى به عنوان دومين مدرسه ى  ــيه ى شهر قرار دارد و دو س حاش
سرآمد و برتر شهرستان برگزيده شده است. ما هر ساله به مناسبت هاى 

ويژه براى تشويق دانش آموزان به اهداى كتاب اقدام كرده ايم.
ــامل 8 قفسه ى كتاب، 6 صندلى، 2  ــتان ش اقالم اهدايى به دبيرس

ميز و يك دستگاه رايانه است.

كتابخانه ى دبيرستان حضرت خديجه كبرى (س) در سرابله
ــتان دخترانه ى  ــى قلم چى، كتابخانه ى دبيرس بنياد علمى آموزش

حضرت خديجه كبرى (س) در سرابله استان ايالم را تجهيز كرد.
ــت مى كند، در  ــطه فعالي ــتان كه در مقطع دوم متوس اين دبيرس
ــال 1389 تأسيس شده و 150 دانش آموز در آن به تحصيل اشتغال  س

دارند.
خانم جيران پاك نژاد مدير دبيرستان مى گويد هر ساله دانش آموزان 
ــرى، در  ــب در كنكور سراس ــب رتبه هاى مناس ــتان با كس اين دبيرس

رشته هاى برتر دانشگاه ها جايگاه خود را پيدا كرده اند.
ــى، دانش آموزان به مطالعه  ــابقات كتابخوان هم چنين با اجراى مس

تشويق شده و با هدايايى از آن ها تقدير مى شود.
ــتگاه  ــه، 4 ميز مطالعه، 12 صندلى و يك دس ــه ى كتابخان 7 قفس

رايانه اقالم اهدايى بنياد قلم چى به اين دبيرستان است.

تجهيز كتابخانه هاى مدارس

كتابخانه ى آموزشگاه آيت اهللا اشرفى اصفهانى در فيرورق خوى

ــبانه روزى دخترانه ى  ــگاه ش ــز كتابخانه ى مدارس،  كتابخانه ى آموزش ــرح تجهي در ط
آيت اهللا اشرفى اصفهانى در شهرستان خوى در استان آذربايجان غربى تجهيز شد.

ــه 240 دانش آموز در مقطع تحصيلى  ــه توضيح داد ك خانم فريبا بهلولى مدير مدرس
ــود را آغاز كرده  ــال 1381 فعاليت خ ــن مركز كه از س ــطه  ى دوره ى دوم در اي دوم متوس
ــان ارتقاى فرهنگ كتابخوانى در بين خانواده  ها،  ــتند. ايش ــغول به تحصيل هس است مش
ــراى يادگيرى مطالب فراتر از  ــوزش دانش آموزان، ايجاد انگيزه ب ــود كيفيت در امر آم بهب
كتب درسى و هم چنين تقويت بنيه ى علمى دانش آموزان را از محاسن كتاب و كتابخوانى 

دانست.
ــتان خوى از اهداى 4  رضا خضرلوى اقدم نماينده ى كانون فرهنگى آموزش در شهرس
ــتگاه رايانه توسط بنياد علمى آموزشى  ــه ى كتاب،  1 ميز رايانه، 1 صندلى و يك دس قفس

قلم چى خبر داد.

يكـى از اقدامـات بنياد علمى  آموزشـى قلم چى در سـال 1392 تجهيـز كتابخانه هاى مـدارس در تهران و 
شهرستان ها است. از آغاز سال 1392 تاكنون بيش از 150 كتابخانه در شهرهاى مختلف كشور تجهيز شده اند كه 

در هر شماره به تجهيز كتابخانه هاى اين مدارس اشاره خواهد شد.
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سالمت

چگونه گرمازده نشويم؟ 
ــال گرمازدگى به  ــاى هوا باال مى رود و احتم ــتان دم با آغاز تابس
ــت رفتن آب بدن بيش تر مى شود و دانش آموزان كنكورى  دليل از دس
ــور بايد در رعايت توصيه هاى  به ويژه در مناطق گرماخيز جنوب كش

پيشگيرانه دقت بيش ترى داشته باشند.
با اين كه گرمازدگى در تابستان امرى عادى محسوب مى شود ولى 
ــيد. گرمازدگى بيمارى ناشى از گرماست  بايد بيش تر مراقب خود باش
و زمانى رخ مى دهد كه شما براى چند روز در معرض درجه ى حرارت 

باال قرار بگيريد و بدنتان كم آب شود.
ــدن در ماه هاى گرم  ــه مى كنند براى حفظ آب ب ــكان توصي پزش
ــيد. از عالئم گرمازدگى  ــته باش ــاميدنى همراه داش ــه آب آش هميش
ــنگى بيش از حد، ضعف، سردرد و از دست دادن هوشيارى است.  تش
ــاهده كرديد بطرى آب يخ را  در صورتى كه اين عالئم را در خود مش

روى پوست تان قرار دهيد و آب بنوشيد.
وقتى براى مدت طوالنى در معرض تابش آفتاب يا در يك محيط 

گرم هستيد آب زيادى بنوشيد.
ــنگى كنيد، آب  بنوشيد (يعنى  قبل از اين كه كامًال احساس تش
ــپس آب بنوشيد) و  ــنگى كنيد و س ــاس تش ــيد تا احس منتظر نباش
ــدى كه فكر مى كنيد نياز به آب  ــيدن آب بيش تر از آن ح هنگام نوش

داريد، آب و مايعات بنوشيد، مخصوصاً وقتى خيلى عرق كرده ايد.

ــتم تنظيم  ــتان عادت كنيد. سيس ــعى كنيد به هواى گرم تابس س
ــما هنگامى كه به گرما عادت كرده باشد، بهتر عمل خود  دماى بدن ش

را انجام خواهد داد. 
در جلسه ى كنكور به مقدار كافى، آب و مايعات بنوشيد.

در هواى گرم لباس هاى گشاد، نازك و رنگ روشن بپوشيد. لباس 
ــود هوا به راحتى از آن عبور  ــت؛ زيرا باعث مى ش كتان از همه بهتر اس

كند و عرق شما خشك شود.
ــير را با عسل و عرق  ــربت خاكش ــرد دارند، ش افرادى كه طبع س
ــربت خاكشير يكى از خوراكى هايى است كه از  نعناع مصرف كنند. ش
ــنتى به عنوان يك نوشيدنى با طبع سرد  ــته تا كنون در طب س گذش
مطرح بوده و مى تواند در فصل گرما با كاهش دماى بدن به پيشگيرى 
ــى و دستگاه  ــتگاه تنفس از گرمازدگى كمك كند و هم چنين براى دس

گوارشى خاصيت ضد التهابى دارد.
ــربت به ليمو و هم چنين شربت عرق  ــربت خاكشير، ش عالوه بر ش

كاسنى نيز مى تواند خواص ضد گرمازدگى داشته باشد.
در پايان نيز تأكيد مى شود كه حتماً در تابستان از مواد غذايى استفاده 
ــيارى از باكترى ها و  ــده اند؛ چون بس ــتى تهيه ش ــد كه به روش بهداش كني
ويروس هاى خطرناك در اين فصل رشد مى كنند و از طريق آب و غذاى آلوده 

به بدن وارد مى شوند و اغلب عامل بروز بيمارى هاى خطرناكى هستند.
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پروند ه ى هنر

غالمحسين فرشاد ى

نقاش و نظريه پرداز 
هنر مدرن

نقاشى ها 
به دنيا 
ــىء نيست بلكه يك فرايند مى آيند "پُل كله" همواره بر اين موضوع تأكيد مى ورزد كه هنر، يك ش

است؛ بدين معنا كه هنرمند ابتدا جان مايه ى نخستين آن را تأمين مى كند، بذر آن را مى كارد و 
سپس از آن مراقبت مى كند و تا زمانى كه به رشد كامل برسد آن را پرورش مى دهد. نقاشى ها 
ــه خود مى رويد و  ــت كه در حيات موجودى ك ــند از آن اس ــه دنيا مى آيند»؛ نقاش «خرس «ب
ــكل مى گيرد سهمى دارد»؛ ولى اين امر مستلزم دانش وسيع و مهارت اعالست. او شاگردان  ش
ــكل ها، رنگ ها،  ــواِر كاركرد تصويرى خطوط، ش خود در باوهاوس را از امتحانات فوق العاده دش
ــا پديدارهاى طبيعى تأكيد  ــه بر رابطه ى آن ها ب ــا، ژرفانمايى و غيره مى گذراند و هميش نماده
مى ورزيد. هم مهارت فكرى اهميت داشت و هم مهارت يدى. فعاليت هاى اوليه ى "كله" از يك 
ــجم خودپرورى حكايت مى كنند. وى در آكادمى مونيخ استعداد فوق العاده اى در  برنامه ى منس
ــارت الزم را در اين نوع طراحى به  ــان داده بود. بعد از آن كه مه ــى مدل زنده از خود نش طراح
دست آورد به طراحى غير بازنمودى روى كرد و به كاويدن قابليت هاى خط به عنوان وسيله ى 
ــى روى بگرداند؛ در عين حال  ــت بى آن كه به طور كامل از بازنماي ــان حالت و تخيل پرداخ بي
ــى مورد مطالعه قرار داد. رنگ بيش از  ــن  را در طراحى و سپس در نقاش ــتفاده از سايه روش اس
ــتغال  ــازى اش ــى، طراحى و گاه مجسمه س پيش در نظرش اهميت يافت. "كله" به توليد نقاش
داشت. نزديك به ده هزار اثر از او فهرست شده است. دشوار بتوانيم بين همه ى آن ها از منظر 
ــى، وجوه مشترك زيادى پيدا كنيم. برخى از آن ها انتزاعى اند و برخى شكل نما. از  سبك شناس

پل كله
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پرونده ى هنر

ــيارى  ــت، در بس آن جا كه نقاش به كندوكاو درباره ى برخى بن مايه هاى فرمى پرداخته اس
ــاى او عنصر نقش نمايى يا فيگوراتيو گويى  آخرين موقعيت را دارد (تنها چيزى كه  از كاره
ــتگى "كله" به گروه سوار آبى اغلب موجب  ــت). پيوس موقعيت بعدى را دارد عنوان اثر اس
شده است كه يك نقاش اكسپرسيونيست به شمار آيد. هم چنين به خاطر سال هاى تدريس 
ــت ها از جهت  ــود. سوررئاليس ــته ش ــاوس مى تواند يك هنرمند عنصرگرا نيز دانس در باوه
ــتى بودن شيوه ى كار "كله"، وى را يكى از متحدان خود به شمار  غريزى بودن و اتوماتيس
مى آورند و آثار او نخستين بار در پاريس در سال 1925 با برچسب سوررئاليسم به نمايش 
ــناختن قائل نيست. او در نخستين بيانيه ى  درآمدند. "كله" تفاوت چندانى بين ديدن و ش
ــه ى آفرينندگى، مى گويد نقش هنر  ــال 1920 با عنوان مرامنام ــاريافته ى خود در س انتش

«بازنمايى پديدارها نيست، بلكه ساختن پديدارهاست.»
تابلوى پيام آور پاييز نماينده ى شاخه ى انتزاعى تر نقاشى "كله" در دهه ى 1920 است. 
نوارهاى ظريف و باريك با پرده   رنگ هاى متنوع و مدّرج، الگوى كم و بيش منظمى را شكل 
مى دهند كه در آن، هر تغيير جهت يا تغيير شكلى بسيار توجه برانگيز مى نمايد؛ يك بيضى 
ــى تابلو لحن ويژه اى مى دهد و عنوان تابلو را  ــاقه، به مايه ى كل نارنجى رنگ بر روى يك س
ــد؛  ــاده به نظر مى رس القا مى كند. تابلوى اطراف ماهى با نقش مايه ى مرزى نظرگيرش، س
ــكل هاى طبيعى و هندسى و بازنمايى ها و نشانه هاى  ولى يك گردآورى جالب توجه در ش
ــت. آن ها به طور مجزا اطراف يك ماهى جمع شده اند ولى با وجود گونه گونى  قراردادى اس
ــيوه هاى مختلفى بازتابنده ى يكديگر و اشاره كننده به يكديگرند. انتزاع و  بسيارشان، به ش
بازنمايى در حد كمال با هم آميخته شده اند. اين مجموعه ى بازيگوشانه و شگفت انگيز اگر 

حاصل يك برنامه ى سنجيده و عقلمندانه نباشد، فراورده ى يك فرايند آگاهانه است.
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برترين ها در آزمون هاى برنامه اى كانون
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چهارم تجربى - منطقه ى 2چهارم تجربى - منطقه ى 1

چهارم تجربى - منطقه ى 3

ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه
28377 فرزانگانشيرازسيده زهرا موسوى1
8307 فرزانگانتبريزيلدا يزدانى2
8262 فرزانگان اميناصفهان ريحانه باقرى3
8246تهرانمهتا مردانى4
8234 شهيدمدنىتبريزسينا نادرى5
8180 فرزانگانتبريزسلوا حجازى6
8131 شهيددستغيبشيرازسيداميرعلى توانگر7
28115 فرزانگانشيرازنگار فاتحى8
8112 فرزانگانتبريزفائزه عباس پور كبودان9
8085 شهيداژه اىاصفهان حميدرضا كيان ارثى10
8057 شهيدمدنىتبريزعلى دژپسند11
8054 شهيداژه اىاصفهان محمدسجاد شعبانى پور12
8049 عالمه طباطباييتهران اميررضا صمدى علمدارى13
8025 فرزانگانشيرازياسمين دهقانى14
8008 فرزانگانتهران حنانه صفى اقدم15
8007 فرزانگان اميناصفهان مهسان صمدى16
7975 شهيدمدنىتبريزپيمان قدرتى17
7970 شهيددستغيبشيرازاميرحسين روشن شاد18
7963 فرزانگانشيرازمريم تنگاپور19
7953 شهيدمدنىتبريزاميرمحمد نورى زاده20
7951 فرزانگانتهران روژين داريوش همدانى21
17939 فرزانگانمشهد غزاله پورعلى22
7899 كمالتهران سپهر برومند ثانى23
7897اصفهان كيميا كريميان24
7837 شهيداژه اىاصفهان آرين آيتى25
37811 فرزانگان تهران هديه باغ شيخى26
7810 شهيدمدنىتبريزدارا رحمانپور27
7809 شهيداژه اىاصفهان على فضلى28
7796 ابوريحانتهران درسا ديانى29
7792 فرزانگان اميناصفهان مارال محمدى شاهرخى30

ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه
8553مرودشتمحمدهادى اقبال1
8537 شهيد بهشتىالهيجانسيدشايان پورميربابائى2
8428 ياسينالهيجاناميرحسين مرتضايى3
8382بجنوردمرتضى بهنام فر4
8356 آيت اهللا خامنه اىكاشمررضا روزدار5
8351 شهيد بهشتيتنكابنمحمدرضا نصيرى6
8335 آيت اهللا خامنه اىكاشمرحسين خاكپور7
8264 فرزانگان كرماننجمه سادات كوچك زاده نعمت اللهى8
8251 فرزانگانخرم آبادمهسا دولتشاهى9
8240 فرزانگان كرماننگار مراديان10
8203 شهيد صدوقييزد اميرمسعود ندافى11
8199 عالمه امينىميانهعليرضا تيمورى12
8172 شهيد بهشتيقائم شهرپيام مهدوى كوتنايى13
8170 عالمه حلي اراك محمد عاجلو14
8123ساالر شهيدانزارچحميدرضا مددى15
8109 فرزانگانيزد وجيهه هادوى16
8099 شهيد بهشتيقائم شهرمهدى آشفته پرچيكاليى17
8070)ره( امام خميني بروجنمسعود قنبرى بروجنى18
8053 فرزانگان كرمانسپيده ابراهيمى ميمند19
8048 فرزانگانقائم شهرفاطمه نوذرى20
8030 عالمه امينىميانهعليرضا رضايى21
8021 شيخ انصاريدزفولعلى انصارى22
8002 شهيد بهشتىرحيم آبادفراست رجبى نياسانى23
7999شهيد بهشتي سنندجكيا ايراندوست24
7997 عالمه جعفرىقزوينميالد زارعى لمراسكى25
7992 شهيدبهشتيمراغهسپهر صديقى26
7984 شهيد بهشتياروميه هومن سجودى27
7971 عالمه حلىساوه سيدمحمدحسن حسينى28
7926 فرزانگانميانهنفيسه على نژاد29
7924)ع(  امام علي نهاوندمحمدرضا كاويانى30
7920 شهيدبابائي قزوينعليرضا شلويرى31
7914 فرزانگان كرمانشاهرعنا ايريلوزاديان32
7909)ره( امام خميني بروجنحسن اسدى گندمانى33
7901 فرزانگانسبزوارزهره تاج آبادى34
7900 شهيد بهشتي بجنوردمحمد رحمانى35
7889 ميرزاكوچك خان رشت  بهنام پرندوش36
7883 شهيد صدوقييزد احسان ابراهيمى دهشيرى37
7876زاهدانسعيد روا38
7871 فرزا نگانرشـت سحر خوش روش39
7867 شهيد بهشتياردبيلسهيل فتحى نژاد40
7851اهوازمهسا شيرانى لپرى41
7846 فرزانگانخرم آبادفاطمه فاضلى فرد42
7817 شهيد بهشتيقائم شهرايمان حسين نژاد43
7817 فرزانگانقائم شهرنيوشا جمشيدى43
7804شهيد بهشتي كرمانشاهعلى مرادى45
7802 فرزانگانسيرجانمريم مقدس46
7792 ياسالهيجانمعصومه آورجه47
7789 عالمه جعفريمرند مرتضى حسين زادگان48
7789 فرزانگانزاهدانفاطمه شهركى48
7788 فرزانگان بابلسيده مطهره آقاجانى مير50
7782 شهيد بهشتىتربت حيدريهسيدمحمد ابطحى ايورى51

ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه
8206 شهيد بهشتى ياسوجاميد جليل1
8119 فرزانگانشهربابك شيوا مرادى2
8072 شهيد بهشتىشيروانعلى زارع3
8051 فرهنگزرندمحسن اميرسبتكى4
8019 شهيد بهشتى ياسوجوحيد ارمغانى5
7917ايالممحمدامين نسارى6
7882 فجرسقززانا رحيم زاده7
7808عالمه حلىشهربابك آرمان زين الدينى ميمند8
7771)ص( رسول اكرم طبسمحمد محموديان9
7678 شاهد شاهين دژمهيار مهدوى10
7662 شهيد بهشتى ياسوجاميد يعقوبى اصل11
7652عالمه حلىشهربابك محمدحسين زين الدينى12
7640 خيامىقائنحسين سنجرى مقدم13
7626 فرزانگانقائنفاطمه زارعى14
7606)ص( رسول اكرم طبساميد رمضانى15
7591 معلمهشتگرديحيى سلطانيان16
7591 فرزانگانفردوسنيلوفر اخگرى16
7568 شهيد سهيليمينودشتمحمد قزلسفلو18
7550 شهيد بهشتى ياسوجاحمد نيك بخت19
7516كوهدشتروزبه محمدى20

ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه
18237 فرهنگ اصفهان مصطفى عبداللهى نيسيانى1
7954 صنيعي فرمشيريهسعيد يارى2
7908 بوعلي سيناتهران صديقه ذبيحى3
7810 فرهنگ هاجرمشيريهزينب رضايى خانيكى4
7750 فرهنگ مكتبيتهران عرفانه سادات اميرحسينى5
7681 فرهنگعلوماميرحسين قديانى منفرد6
7677 فرهنگ تهران فاطمه مينايى7
7648 فلسفىمشيريهمحمدرضا حق گو8
7625 مهشيد مصلي نژادمشهد  مهال الهى9
7602 ابوعلي سيناتهرانسپيده سادات رفيعى10
7563كوثرتهرانراضيه ملكى رودپشتى11
7560 شهيدمفتحتهران محمدرضا حيدرى12
7556 زينبيهتهرانمهديه يسارى13
7554 نيكان   تهرانمحمدمهدى شريفى راد14
7545 فرهنگتبريزرعنا دائى فرشباف15
7492 شهيدرجائيتهران يكتا اشراقى16
7473 مصلي نژادمشهد پريسا خان جانى17
7449تهران بيتا بيات18
7435 فرهنگتهران رضا معصومى19
7419 فرهنگ هاجرمشيريهفاطمه صفرى20
7397 فرهنگتهران مريم نصيرى21
7396تهران مهتاب داودى22
7390 مهشيد مصلي نژادمشهد  هنگامه فرخى23
7374 ارشادتهرانمهتا نقى زاده24
7362 بني فاطمهاصفهان مريم كريمى25
7353 مصلي نژادمشهد  زهرا راستگويى26
7340تهران فاطمه غفارى27
7332 مشكوهمشهد  معصومه كامالن نجار28
7301 فرهنگتهران سيدساالر موسوى29
7254 پرديسپرديسفاطمه نصيرى30

ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه
7639 امام خمينيبهارمجتبى جعفرى مسلم1
7398)ع( امام علي آبيكعلى محمدى2
7280)س( فاطمه الزهرا شيروانعطيه اسدى باغان3
7211 مهديه زوزنخوافنرگس زنگنه ابراهيمى4
7142 نرجس شيروانسارا كريم زاده5
7134 نورسمنانسيده سكينه موسوى فوالدى6
7024هردوياسوجنجمه صفايى7
6982 فاطميه مهريزافسانه زارع بيدكى8
6957 شهيد مطهرىسراوانناصر سپاهى9
6942فريدونشهرسميرا لجينانى10
6899 فاطميهمهريزفاطمه زارع بيدكى11
6886 كوثرگتوندمهتاب سالمى12
6860 معلمهشتگردعليرضا نادعلى13
6807فريدونشهرسميه امينى مقدم14
6796 حاجيه غضنفري كوهدشتكياچهر شيربندى15
6753)ع( حضرت امام حسين يزد مطهره صادقى16
16752 فارابي طبسفائزه طاهرى17
6745)س( حضرت فاطمه زهرا قم زهرا قاسمى خاوه18
6717 زنجانى  فردرباط كريميونس آذريار19
6713 ابرارجيرفتشكيبا مشايخى20

ريحانه باقرىيلدا يزدانىسيده زهرا موسوى
اصفهان تبريزشيراز
837783078262

اميرحسين مرتضايىسيدشايان پورميربابائىمحمدهادى اقبال

الهيجانالهيجانمرودشت
855385378428

على زارعشيوا مرادىاميد جليل
شيروانشهربابك ياسوج
820681198072

صديقه ذبيحىسعيد يارىمصطفى عبداللهى نيسيانى
تهران مشيريهاصفهان 
823779547908

عطيه اسدى باغانعلى محمدىمجتبى جعفرى مسلم
شيروانآبيكبهار

763973987280
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ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه
8569 فرزانگانتهران نگين يغمايى1
8538 فرزانگان اميناصفهان مهسا خوش نما2
8453 شهيدمدنىتبريزصدرا صفادوست3
8443 فرزانگان اميناصفهان نگار محمدى4
38396 مهرتهرانحميدرضا طالع قمر5
28392 شهيدهاشمى نژادمشهد   اميرحسين خانى6
8389 شهيدمدنىتبريزمهدى بخشى7
8292 سالمتهرانعلى شيخى8
8281 شهيداژه اىاصفهان شايان نيك كار9
8276 شهيداژه اىاصفهان سپند فرقدانى چهارسوقى10
8222)ع( سيدالشهداء تهران آرش موسمى11
8212 شهيداژه اىاصفهان فرزاد پوركمالى12
8208 شهيداژه اىاصفهان اميد چهره گشا13
8193 سالمتهرانمحمد يونسى14
8181 فرزانگانتهران پريشاد بهنام قادر15
8168)ع( امام صادق اصفهان سيداميرمسعود نوحى16
18133 فرزانگانمشهد نيلوفر ظريف17
8124 شهيدمدنىتبريزاميرعلى صادقى فرشى18
8114 شهيدمدنىتبريزعرفان حسينى19
8109)ع( امام رضا مشهد  محمدمعين گلچين20
8105 شهيداژه اىاصفهان سيدعلى متقى21
8079 كمالتهران حميدرضا كبير سلطانى22
8021 شهيدمدنىتبريزاميرمحمد واعظى23
17996 هاشمى نژاد مشهد  صفا غروى رودسرى24
7994 ميردامادشهرري ياسمن قبديان25
7976 عالمه طباطباييتهران عليرضا محمدى26
17959 فرزانگانمشهد كيميا وحدت27
7959 شهيددستغيبشيرازعلى رضا نجارى27
7955 فرزانگانتهران افرا امينى29
7924 شهداي ادباصفهان هادى معين نيا30

ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه
8536 شهيد بهشتي ساريعلى فالح1
8500 شهيد صدوقييزد حجت كرمى2
8459 شهيد بهشتيآملامير نورى پور 3
8454 شهيد بهشتياروميه سينا اكبرى4
8425 شهيدقدوسىقم محمدصالح دهقانپور5
8390 شهيد صدوقييزد محمدكاظم ميدانى6
8384حاج ناصر رضاييشهرضا حامد چوقادى7
8279 شهيد بهشتيقائم شهرنيما عبداهللا پور8
8181 عالمه جعفريمرند محمد نوروزى9
8179 شهيد بهشتي بجنوردشفيع بهمن10
8161 شهيد بهشتي ساريآريان احمدپور11
8150 شهيد بهشتىشهركردمحمد رافعى12
8132 عالمه حلي كرمانعلى غفورى پور كرمانى13
8108 شهيد بهشتىكاشانمحمدجواد اسالمى بيدگلى14
8102 فرزانگانشهريارپريا پيركندى15
8080 فرزانگانبندرعباسسارا باقرى16
8047 فرزانگان سنندجثنا شاه اويسى17
8037 فرزانگان شهركردمهشيد قاسمى18
8029 شهيدبهشتيبيرجندمحمدعارف قادرى19
8010 شهيد بهشتيقائم شهركيهان الوندى پور20
8000 عالمه حلي كرمانعليرضا شريف زاده كرمانى21
7987 شهيد بهشتىكاشانمحمدطه طوغانى22
7963 عالمه حلي اراك امير حسينيان23
7957 شهيد بهشتياهوازبهداد گودرزى24
7951 شهيد بهشتىكاشانمحمدامين فخاريان25
7935 عالمه جعفريمرند اميد حاجى اقرارى26
7926 شهيد بهشتيقائم شهرامين باوند27
7916 شهيد بهشتياهوازحسن بورقان فراهانى28
7910 شهيد بهشتيآملحسين يوسفى مقدم29
7905شهيد بهشتي سنندجعماد خالق پناه30
7902 بهشتيبابلسرميعاد لقايى31
7899 فرزانگان زنجاننگين مجيدى32
7888 ياسينالهيجانمازيار كريمى مريدانى33
7882 شهيد بهشتي ساريسعيد سلطانى زاده34
7866 سروششهرضا احسان همايى35
7855 شهيد بهشتي ساريسيدماهان ابراهيمى36
7853شهيد بهشتي كرمانشاهبهنام رضايى37
7840 فرزانگاناروميهفروغ حبيب اللهى ساعتلو38
7803 شهيد بهشتيگرگانعلى عباسى شاهكوهى39
7795 شهيدبابائي قزوينرامتين سالمت40
7783)ع( امام رضا خمينمحمدحسين فريدونى41
7778شهيد بهشتي بابلمبين عصرى42
7770 عالمه طباطبائىملكانحميدرضا سلطانعلى زاده43
7765 عالمه امينىميانهاميرحسين امينى وردوق44
7762 شهيد بهشتياهوازعليرضا نمازى45 ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه

8095عالمه حلىشهربابك محمدمهدى بهزادى1
8070)ع(امام رضا بشرويهحسين مقيميان اول2
7733 مهرخدابندهوحيد رستم خانى3
7732 شهيد بهشتىشيروانعلى اصغر حاجى زاده4
7676عالمه حلىشهربابك بهنام مرادى5
7630 فرزانگاناسفراينزكيه طيبى6
7628 فرزانگانمريوانسيدحميد حسينى7
7585  مهرآورانتكاب بهنام اسدى8
7441اصفهان مهرداد نورى ديزيچه9
7424 عالمه حليشهر قدسعرفان عبدى زهنده10
7410 دكترهشتروديشهرياررضا قنبرقره تپه11
7360 شهيدمطهريرباط كريممجتبى عبدى12
7283 فرزانگانشهربابك مريم رياحى13
7262 فجرسقزمحمد نادرى14
7255 فجرسقزادريس ويسى احمدآبادسفلى15
7171 آيت اهللا خامنه ايمشكين شهرامين مرادى16
7165 فرزانگاناسالمشهرساناز ولى  زاده17
7160 عالمه حليشهريارحسين مرزاني18
7132 شهيد رجايىبيجارمرتضى عبداهللا زاده19
7111)س( مكتب الزهرا ماه شهرالهه ملك زاده20

ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه
8037)ره( امام خميني بروجنعماد صفرنژاد1
7943 نرجس خاتونالرموهبت آوازه2
7906)ع( علي ابن ابيطالب كرمانشاهاحسان بهرامى3
7683 تربيتبيرجنداحسان موهبتى4
7641 فرهنگكرمانمهدى حسينى5
7496 شهيد حيدرىيزد مهديه دهقان نيرى6
17463 هديقم فاطمه فراهانى فرد7
7441 مشاهيرسيرجانسيدسجاد حسينى زيدآبادى8
7422)س( حضرت معصومه نورپريسا تاتار9
7389)ع( حضرت امام حسين يزد سما شفيعى محمدآبادي10
7389)ع( حضرت امام حسين يزد مژده ابراهيمى دهج10
7376 علوم ومعارف اسالمي صدرابيرجندامير اسداللهى12
7357 شهيد رمضانزادهيزد سيدسينا ميرركنى13
7353)س( حضرت آمنه همدانفاطمه دوستى14
7326 شاهدقزوينمهتا مهدى زاده15
7324)س( ريحانه النبى تربت حيدريهفاطمه صابرى16
7306 معراجزنجانسپيده توحيدلو17
7305 فرهنگ رسوليانيزد محمد كرمى18
7302 شهيد صدوقييزد سينا خليفه زاده19
7282 صدراقم پيمان نخعى مقدم20
7278 فرهنگ رسوليانيزد محمدجواد شكراللهى21
7245 شاهديزد فرشته بشارتى22
7228 شهيد بهشتيبجنوردمجتبى مهنانى23
7188 شهيدمجيد كالنترىكرج زينب بابايى24
7169 فرهنگقم محسن خوش چشم25
7166 صدراقم ياسر شريفى26
7162 شهيد رنج آوريسنندجامير غفارى27
7157)س( الزهرا شاهرودمحدثه حاج حسينى28
7155 آيت اهللا بهجترشـت زهرا سياه پوش29
7146 محمدي كاشانيقم هادى ابراهيم گل30
7145 كليكسرفريدون كنارمحمدمهدى صادقى31
7141 شاهديزد ابوالفضل رنگى32
7132 شاهديزد ريحانه روحى پناه33
7083رشـت آتنا بالدى چوالبى34
7077 رفاهسمنانمحمدرضا مداح35
7074)س( حضرت معصومه نورزهرا رئيسى36
7067)س( حضرت آمنه همدانزهرا چاوشى37
7064 فرزانگانيزد فريبا احمدى زاده38
7062 فرزانگانيزد حديث پورهاديان39
7033 شهيد جعفريتفتمحمدرضا اكبرزاده نصرآبادى40

ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه
7799 بعثتقزوينمريم خراسانى1
7682 شهيددكتربهشتيتهران طناز طباطبايى2
7536 دكترشريعتيتهرانشايان بهجتى كلوچه3
7506بهبهان زهرا جواهرى مقدم4
7456تهران مارال صالحى5
7194تهران بهنوش افشار6
7167 شهيد ماضي بهارستانالياس عقيلى دهنوى7
17102 عفاف الهيجانفاطمه هادوى8
7067 امينچالوسفرسيما قطبى9
7001 سيدزادهمرند بابك خدادوست10
6986 ياسشيراززهرا خسروى11
6971شهريور 17 دشت آزادگانخالد غراوى12
6929)ع( امام حسين تربت حيدريهشهاب الدين موسوى على آبادى13
6898آملفاطمه ميرزاآقازاده14
6891 ميرمحمدىميبدفائزه جعفرى ده آبادى15

ترازمدرسهشهرنام و نام خانوادگيرتبه
7828 هنرهاي زيبااصفهان مژده عامرى1
17642 هاشمى نژاد مشهد  عبدالكريم تاجيك2
7596خرم آبادمحسن مختارى فر3
7454 هنرهاي زيبااصفهان مهشيد مسيبى4
7360 هنرهاي زيبااصفهان مژگان عباسى5
7337بهبهان مهرنوش گلدوست6
7220اصفهان شبنم دادخواه7
7128 توحيدقزوينپريسا جوادى8
6946سيرجانفريبا يوسفى9
6742 هنرهاي زيباشاهين شهرآترين زينى جهرمى10
26741 فرزانگانشيرازفائزه رضايي11
6703)ع( فرهنگيان ثاراهللا مشهد  مهدى اصغرى ازغدى12
6676دهگالنسودابه اميرى13
6649 فاطميهزنجانپريسا رفيعى14
6616 شرافتهشتگردزهره دانش فضلى15
6609 معصومي الريكرمانشاهبشرى صيد محمدى16
6589 محموديهتربت حيدريهشكيبا ابراهيمى17
6578)ره( امام خمينى نيشابوربهنام عاطفى18
6572اسالمشهرپرى ابراهيمى19
6571تهران سودابه صمدى20

صدرا صفادوستمهسا خوش نمانگين يغمايى
تبريزاصفهان تهران 
856985388453

امير نورى پور حجت كرمىعلى فالح
آمليزد ساري
853685008459

وحيد رستم خانىحسين مقيميان اولمحمدمهدى بهزادى
خدابندهبشرويهشهربابك 

809580707733

احسان بهرامىموهبت آوازهعماد صفرنژاد
كرمانشاهالربروجن
803779437906








