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الهی به امید تو

الگوی کنکور تنها یک کتاب نیست ،یک الگوی رفتاری صحیح است.

سؤالی که خیلی از دانشآموزان از من میپرسن اینه که توی ماههای پایانی چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که برگ برندۀ ما باشه …
و من همیشه در پاسخ گفتم که به آینده امید داشته باشید ،طالییترین روزهای زندگیتون رو دریابید … آیندهتون رو بسازید …
ً
االن که دارید این پیشگفتار رو میخونید دقیقا توی همون ایام و توی همون حال و هوا هستید …
هر چقدر به خط پایان این مس�ابقه نزدیک میش�ید ،دقیقهها اهمیت بیش�تری پیدا میکنن و دیگه نباید فرصتها رو راحت از دس�ت
بدید و خدای ناکرده کار بیهوده بکنید .یکی از ارزشمندترین کارها توی این دوران شرکت در آزمونهای شبیهساز کنکور سراسریه …
بههمین خاطر ،تجربه و تحقیقات کاری خودم رو به کمک یه تیم درجۀ یک از اساتید محترم و همکاران ارزشمند انتشارات الگو ،تبدیل
به یه کتاب کردیم تا الگوی کنکوریهای عزیزمون باشه .کتابی با ویژگیهای منحصربهفرد در پاسخ تشریحی ،ساختار سه دفترچهای
همانند کنکور سراسری ،نگاه مشاورهای در پاسخ تشریحی (آموزش محور) و خیلی ویژگیهای خوب دیگه که همه به شما کمک میکنه
از ماههای پایانی بهترین استفاده رو داشته باشید و مهارتهای الزم رو کسب کنید.
توی دوران طالیی جمعبندی و شرکت در آزمونهای شبیهساز باید همه چیز رو مثل روز کنکور سراسری شبیهسازی کنید .بههمین
خاطر توی تألیف این کتاب آخرین اخبار و مصوبات س��ازمان س��نجش رو س�اعتها بررس�ی کردیم و در نهایت ش�د آنچه در اختیار
شماست .شما هم به عنوان مهمترین و اصلیترین مجری این پروژه باید شبیهترین حالت رو برای خودتون ایجاد کنید و توی هر آزمون
شبیهساز این رو توی ذهنتون مرور کنید که اگر امروز روز کنکور من بود چیکار میکردم؟

یکی از مهمترین مزیتهای این آزمونها تمرین حضور در یک آزمون استاندارد است .بهرهمندی از سؤاالت و پاسخ تشریحی استاندارد
ً
به همراه يادگيری هنر آزمون دادن به شما کمک میکنه تا شرایط ،کامال مشابه روز کنکور باشه .قراره توی این آزمونها همه چیز رو تجربه
کنید تا بتونید بهترین پیشبینیها رو برای روز طالیی کنکورتون داشته باشید.

هنر آزمون دادن یعنی تالش کنیم تا بتونیم هرچی بلدیم رو خوب روی پاس�خبرگ کنکور پیاده کنیم و نذاریم ش�رایط آزمون روی
نتیجهمون تأثیر زیادی بذاره .پس همه باید بدونیم که مدیریت زمان ،مدیریت شرایط روانی خودمون ،انتخاب و حل سؤاالت با احتمال
موفقیت بیشتر ،رد کردن سؤاالت وقتگیر ،تیپشناسی سؤاالت کنکور و … رو بايد در فرايند آزمون دادن ياد گرفت.
پس شبیهس��از علمی ،شبیهس��از زمانی و شبیهساز روانی رو باید در آزمونها رقم بزنید تا آزمون به معنای واقعی کلمه شبیهساز کنکور

سراسری باشه … .
خبرخوب اینه که توی الگوی کنکور تالش کردیم تمام این مهارتها رو بهتون یاد بدیم …
به شما توصیه میکنم تا هر  2یا  3روز یکبار توی یک آزمون شبیهساز شرکت کنید و در زمان مناسبی که بین دو آزمون در اختیار دارید به
خودشناسی بپردازید .خودشناسی یعنی نقاط قوت و ضعفت رو شناسایی کنیم و روند مطالعۀ هدفمند و بر مبنای عملکرد هر آزمون شبیهساز
اسری درجۀ یک آماده بشیم .به همین خاطر در این کتاب
رو ترسیم کنیم تا گام به گام بتونیم از خودمون بهتر بشیم و برای حضور در کنکور سر ِ
پاسخ تشریحی متفاوتی رو با کلی آپشن و امکانات آموزشی براتون فراهم کردیم تا با سرعت و دقت بیشتر بتونید خودتون رو بشناسید …
باید به این نکته توجه کنید که رفتار ما بعد از آزمون شبیهساز به اندازۀ شرکت در آزمون شبیهساز اهمیت داره.
با این تفاس�یر و بعد از حضور توی  12آزمون شبیهس�از اس�تاندارد و دیدن و بررس�ی کردن حدود  1200تا تست و مرور و یادگیری
این همه نکتۀ خاص ،آمادهتر از قبل به نبرد یکی از مهمترین مسابقههای زندگیتون میرید.
همۀ ما یه سقف پرواز داریم ،از صمیم قلبم و با تمام وجودم برای تکتک شما آرزو میکنم که روز کنکور توی سقف پرواز خودتون باشید.
سالمت و سربلند باشيد.
حمید صالحی

در الگوی کنکور چه خواهد گذشت؟
 )1این کتاب شامل  12آزمون کنکوری است:
 ۱۲yyآزمون کنکور سراسری ( ۹۸تا  ۱۴۰۰داخل و خارج کشور همه رشتهها) با آخرین تغییرات مربوط به کتابهای درسی
ً
 )2پاسخهای کامال تشریحی با ویژگیهای منحصربهفرد زیر:

yyخط فکری :استراتژی و راهنمای حل سؤال در ابتدای هر پاسخ مطرح شده تا نوع نگاه به حل مسئله را یادآوری کنیم.
yyنکته :در صورت نیاز ،نکتههای تکمیلی به عنوان شاهکلید یادگیری قرار گرفته است.
yyتس��ت شبیهس��از :پس از پاسخ تش�ریحی به منظور تکمیل فرایند یادگیری ،یک س�ؤال با ایدۀ مشابه همان تس�ت کنکور ،برای خودارزیابی
پیشبینی شده است تا پس از سنجش مجدد با اطمینان بیشتر مسیر را ادامه دهید.
yyموضوع هر سؤال :در پاسخ هر تست ،موضوع مربوط به سؤال قرار گرفته است که در روند تحلیل و شناخت سطح دانش شما تأثیرگذار است.
 )3نظام سه دفترچهای کنکور سراسری:
ب�ا توج�ه ب�ه آخرین مصوبات س�ازمان س�نجش پیرامون نح�وۀ برگزاری آزم�ون سراس�ری ،آزمونها در قالب س�ه دفترچ�ه (عمومی،
اختصاصی  1و اختصاصی  )2تنظیم گردیده است.
تا لحظات پایانی چاپ کتاب ،بررسیهای متعددی برای ترتیب دروس در دفترچۀ شمارۀ  3صورت گرفت و در نهایت ترتیب زیر پیشبینی شد.
دفترچۀ شمارۀ  :1شامل دروس عمومی با  100سؤال و  75دقیقه زمان پاسخگویی است.
دفترچۀ شمارۀ 1

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی

فرهنگ و معارف اسالمی

زبان انگلیسی

تعداد سؤاالت

25

25

25

25

زمان پاسخگویی

18

20

17

20

دفترچۀ شمارۀ  :2شامل بخش اول دروس اختصاصی با  80سؤال و  90دقیقه زمان پاسخگویی است.
دفترچۀ شمارۀ 2

ریاضی

زیستشناسی

تعداد سؤاالت

30

50

زمان پاسخگویی

50

40

دفترچۀ شمارۀ  :3شامل بخش دوم دروس اختصاصی با  85سؤال و  90دقیقه زمان پاسخگویی است.
دفترچۀ شمارۀ 3

زمینشناسی

فیزیک

شیمی

تعداد سؤاالت

20

30

35

زمان پاسخگویی

16

37

37
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 از این تیپ تس�ت نترس؛ خیلی هم به معنی شعر و قرابت
ارتباط نداره و بیشتر پیدا کردن معنی «کلمه» مورد نظره!
zیک کلمه از سؤال را بردار و دنبال معنیش تو بیتها باش!
z
زهی :آفرین (بیت ج)  /صاحب دل :عارف ،آگاه (بیت د)  /جفا :بیوفایی ،ستم
(بیت الف)  /مرحمت :احسان ،لطف ،مهربانی (بیت ب)

55
ّمنت :س�پاس ،ش�کر ،نیکویی  /صحیف�ه :کتاب ّ /
ابدی�ت :جاودانگی ،پایندگی،
بیکرانگی  /روایی :ارزش ،اعتبار  /محظوظ :بهرهور  /ش�گرف :قوی ،نیرومند /
آخته :بیرون کشیده ،برکشیده
در گزینۀ ( ،)1چاره و کرانه ،در گزینۀ ( ،)3امکان و ساختگی و مانع ،معنای هیچ
کدام از کلمات س�ؤال نیس�تند .اما در گزینۀ ( )2با اینکه تمام معانی مربوط به
معنی واژه «روایی» است
های
ِ
واژه ِ
صورت سؤال است اما «اعتبار و ارزش» هر دو ِ
یعنی چهار معنی ارائه ش�ده ،مربوط به س�ه واژه اس�ت ولی در گزینۀ ( ،)4معانی
چهار واژه صحیح آمده است.

کدام گزینه ،میتواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژههای زیر باشد؟
«وبال ،وزر ،صباحت ،فرودسرای ،محجوب ،خنیده»

ُ
ّ
زر سکه شده
z
زر پاره :قراضه و خردۀ زرِ ،
ِ z

ّ
ِ zزره :جامهای جنگی دارای آس��تین کوتاه و مرکب از حلقههای ریز فوالدی که
z
آن را به هنگام جنگ بر روی لباسهای دیگر میپوشیدند.
ُ
zزلزدن :با چشمی ثابت و بیحرکت به چیزی نگاه کردن
z
ُ zز ّ
مرد :سنگ قیمتی به رنگ سبز
z

zزنب��ورک :نوعی ت��وپ جنگی کوچ��ک دارای دو چرخ که در زم��ان صفویه و
z
قاجاریه روی شتر میبستند.
ََ
zزنخدان :چانه
z
َ
zزنگاری :منسوب به زنگار ،سبزرنگ
z
zزوال :نابودی ،از بین رفتن
z
zزهاب :آبی که از س��نگی یا زمینی میجوش��د؛ جای تراویدن آب در چش��مه و
z
ً
مانند آن؛ مجازا اشک
ّ
ِ zزه :چله کمان ،وتر
z
zزهد :پارسایی ،پرهیزگاری
z
zزهی :هنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از چیزی یا تشویق و تحسین کسی گفته
z
میشود ،خوشا ،آفرین؛ شگفتا


هنر 1400

معنی واژههای «مجادله  -مس��تغنی  -مش��یت  -مشوش  -تخلص» بهترتیب ،در
کدام ابیات یافت میشود؟

 )1سختی و عذاب ،خوبرویی ،پوشیده ،مبارک
 )2گناه ،اندرونی ،مستور ،پژواک صدا
 )3بار گناه ،بیرونی ،سفیدی رنگ انسان ،مشهور
 )4گناه ،خوشنوا ،اتاق مخصوص زن و فرزند ،پنهان

وب�ال :گناه ،س�ختی و ع�ذاب  /وزر :گن�اه  /صباح�ت :زیبایی  /فرود س�رای:
اندرون�ی ،اتاق�ی در خانه که پش�ت اتاقی دیگر واقع ش�ده باش�د ،مخصوص زن
و فرزند و خدمتگزاران  /محجوب :پنهان ،پوش�یده ،مس�تور  /خنیده :مش�هور،
معروف ،نامدار ،صدا و آوازی که در میان دو کوه و گنبد و مانند آن پیچد.
توضیح« :مبارک  -بیرونی  -خوشنوا» در سایر گزینهها غلط است.
گزینۀ 2
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این سؤال رو ّاول نزن! زمانبندی و مدیریت آزمونت را ممکنه
َ
خراب کنه! برو به ت ِه ادبیات که رسیدی اگه وقت مونده بود و تو هم به واژهنامه
ً
مسلط بودی برگرد و حتما بزنش!
واژههای�ی که غلط معنی ش�دهاند -1 :تعبیر :بیان کردن ،ش�رح دادن ،بازگویی /
ِ -2اسرا :در شب سیر کردن ُ(اسرا :گرفتاران) ّ -3 /
جراره :ویژگی نوعی عقرب زرد
ُ
بسیار ّ
سمی که دمش روی زمین کشیده میشود -4 / .زخمه :ضربه ،ضربه زدن

الف) تو پیمان همی داری و رای راست  /ولیکن فلک را جز این است خواست
ب) دل چو غنی شد ز فقیری چه غم  /روز رهایی ز اسیری چه غم
ج) از همگان بینیاز و بر همه مشفق  /از همه عالم نهان و بر همه پیدا
د) گاه از ستیزه گوش فلک برکشیدهای  /گاه از کرشمه دیدۀ اختر شکستهای
هـ) کی دهد دست این غرض یارب که هم دستان شوند  /خاطر مجموع ما زلف
پریشان شما

 )1د  -ب  -الف  -هـ  -ج
 )3هـ  -ب  -ج  -الف  -د

 )2د  -ج  -الف  -هـ  -ب
 )4هـ  -ج  -الف  -ب  -د

مجادل�ه :جدال ،س�تیزه (بیت د :س�تیزه) /مس�تغنی :بینیاز (بی�ت ج :بینیاز)/
ّ
مش�یت :اراده ،خواس�ت ،خواس�ت خدای تعالی (بیت الف :خواست)ّ /
مشوش:
ّ
آشفته ،پریشان (بیت ه :پریشان) /تخلص :رهایی (بیت ب :رهایی)
گزینۀ 2
 42  2

تجربی  - 1400لغت

 قب�ل از زدن این تس�ت از خودت بپرس آیا ب�ه واژهنامه و
همۀ معانی واژهها مسلط هستی یا نه! اگه آره حاال این سؤال رو ادامه بده!
دور معانیش
z
zاین ش�کلی این س�ؤال رو حل کن :یک واژه از س�ؤال رو بردار و ِ
(در صورت وجود) خط بکش؛ به لغت آخر که برسی خودبهخود گزینهای که
بیشترین معنی واژهها را داره مشخص میشه.
zبدیهیه که دنبال ترتیب و تناظر نباید باشی وقتی که هفت واژه در سؤال داری
z
و هر گزینه چهار معنی!

zابرش :اسبی که دارای پوست خالدار یا رنگ به رنگ (به ویژه سرخ و سفید)
z
مطلق اسب
است،
ِ

zافسار :تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و … میبندند.
z
zبادپا :اسب تندرونده
z
zبارگی :اسب
z
zباره :اسب
z
zبهایم :جمع بهیمه ،چارپایان
z
ِ
zتازی :اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهای باریک
z
zتوسن :اسب سرکش
z
zجال :دام و تور
z
ُ
ّ
ّ
zجراره :ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش روی زمین کشیده میشود.
z
دد :جانور ّ
درنده مانند شیر و پلنگ و گرگ
z
z

zرکاب :حلقهای فلزی که در دو طرف زین اس��ب آویخته میشود و سوار پا در
z
آن میگذارد.

ستوران :جمع ستور ،حیوانات چهارپا ّ
خاصه اسب و استر و خر
z
z
ِ
ِ
zسرگین :فضلۀ برخی چهارپایان مانند اسب و …
z
zسمند :اسبی که رنگش مایل به زردی باشد ،زرده ،مطلق اسب
z
zشغال :جانور پستانداری است از تیرۀ سگان که جزء رستۀ گوشتخواران است.
z
zشیهه :صدا و آواز اسب
z

آزمون عمومی
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معنی مقابل چند واژه نادرست است؟
(معجر :روس��ری) (فاحش :واضح) (حمایل :نگهدارنده) (خس��تن :مجروح) (هریوه:
ترسناک) (آزگار :کامل) (تعب :سرزنش) (روایی :رونق داشتن) (محظوظ :پست شده)

 )1دو

 )2سه

 )3چهار

 )4پنج

گزینۀ 4

تجربی  - 1400امال

 کلماتی که ارزش بررس�ی امالیی دارند« :نمط  -کراحیت -
وصلت  -فراغ  -وصال  -تس�کین  -گزاردهاند  -تقریر  -حکایت  -عمد  -قصد -
ّ
منزه  -اخالص  -مجروح  -عقوبت  -مبالغت» البته خدایی خیلیاش آسونه و تابلو!
zراستی یادته که تشدید در این تیپ تستها مهم نیست و بهش گیر نده!
z
آت�ش ف�راق (آت�ش هج�ران)
گزین�ۀ ( :)1کراهی�ت (ناپس�ندی) گزین�ۀ (ِ :)2
گزینۀ ( :)3قدمی گذاردهاند (قدمی قرار دادهاند)
ِ zفراق :دوری ،هجران ← روزی زنی بیامد و بس��یار گریس��ت که پسری غایب
z
دارم و مرا در فراق او طاقت نماند.
َ
�باب معیشت ایشان را به مال
zفراغ :آس��ایش ← برای
z
فراغ اهل و فرزندان ،اس� ِ
ِ
و غذا فراهم کند.
zفراغت :آسایش ← فراغت خوش بود جانا اگر چه باشد آن یک دم.
z
ُ
فارغ :آس��وده ،رها ،آزاد ← از واجبات و فرایض و س��نن ،فارغ ش��د و شروع
z
z

به دعا کرد.
ُ
zفرقت :دوری ← از فرقت آن دلبر ،دردی است در این دل.
z

هر روز نوری راتبست


خارج انسانی 1400

در کدام عبارات «غلط امالیی» وجود دارد؟
الف) وی دس��ت در دامن ازلی زد و نصرت خاس��ت / .ب) هرکس به قراضهای در
معبر نشسته و رخت سفر بسته / .ج) از وحشتآباد عالم فانی به نزهتسرای جاودانی
انتقال نمود / .د) وی پشیمان گشت و گفت از پشت دست خواییدن چه سود.

 )1الف  -ج

 )2الف  -د

 )4ب  -د

 )3ب  -ج

پشت
الف ← نصرت خواست (طلب پیروزی کرد) /ب ←  /-ج ←  /-د ← ِ
دست خاییدن (پشت دست را به دندان گرفتن و اظهار پشیمانی)
دیگر این تست:
کلمات مهم امالیی ِ

«ازلی  -نصرت  -قراضه  -معبر  -نزهتسرا»
 17  7

گزینۀ 2

تجربی  1400با اندکی تغییر  -تاریخ ادبیات

ُ
ب�ه جای تنبل�ی و غر زدن برو اون دو صفح�ۀ «این عبارت از

«کتاب تاری�خ ادبیات  +قلمروها»
کیس�ت؟ رو بخون! اینم آدرس�ش :خیابان:
ِ
ً
کوچه ، - :پالک« :صفحات  62و  »63اگرم حوصله نداری فعال صفحۀ  62رو
بخون که کارت برای این تست راه بیفته! وقتی هم که داری میخونی به مفاهیم

zمفارقت :دوری ← فیالجمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید.
z

 35  5
امالی واژههای «منقلب (دگرگون) ّ -
ضجه (ناله و شیون)  -توجیه» بدین صورت
صحیح است.
ّ
امالیی متن« :غریب  -طنین  -پرمهابت  -مکث  -تصنع»
اهمیت
سایر واژههای پر
ِ
ِ
تجربی  - 1400امال



برتری او دهد.
حکم به
ِ
zث��واب :پ��اداش ← ّ
غرض
چنانکه
�ردان،
گ�
مقصور
�واب
ث�
�اب
اکتس�
بر
ت
هم
z
ِ
ِ
کشاورز در پراکندن تخم ،دانه باشد.
zصائب :درس��ت ← دی همی گفتم که از دیوان رای صائبش /آفتاب و ماه را
z

خس�تن :زخمی کردن ،مجروح کردن (خسته :مجروح ،زخمی) /هریوه :هروی،
منسوب به هرات /تعب :رنج و سختی /روایی :ارزش ،اعتبار /محظوظ :بهرهور
 44  4

ّ
صاحب حق را مظفر ش��مرد و
zصواب :درس��ت ،الیق ← صواب آن اس��ت که
z
ِ

خارج انسانی 98

متن زیر ،چند غلط امالیی وجود دارد؟
در ِ

عب�ارات توجه ک�ن که هم به درد تس�ت قرابتت میخوره و ه�م اینجوری حس
بیهوده خوندن بهت دست نمیده.
عبارت (الف) :مربوط به گنج حکمت «به جوانمردی کوش» اس�ت از گلس�تان
س�عدی .عبارت (ب) :مربوط به قلمرو زبانی درس هفتم فارسی یازدهم است و
از کلیله و دمنه ترجمۀ نصراهلل منشی است.
کتاب کلیله و دمنه
ُ zملک بیدین باطل است و دین بیملک ،ضایع ← .از
z
ِ
ّ z
محبت را غایت نیست؛ از بهر آنکه محبوب را نهایت نیست ← عطار
z

«ملک به عنایت ازلی و مس��اعدت روزگار توان یافت و من نه بر کس��ب و دانش

محمد بن ّ
zاو بگفت که از آنچه هس��تید ،یک قدم فراتر آییدّ ← .
منور (از زبان
z

فرا مینمودم .نفس من بدین موعظت انتباحی یافت و به نش��اط و رغبت روی به

ابوسعید)
ّ
ّ
اناء یترشح بما فیه ،از کوزه همان برون تراود که در اوست← .
z
zای رفیق! کل ٍ

و فضیلت خویش وثوقی میداش��تم و نه به معونت و مظاهرت کس��ی استضهاری
کار آخرت آورد».

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

استظهار (پشتگرمی ،کمک گرفتن) و انتباه (عبرت گرفتن ،تنبیهشدن ،آگاهی،
بیداری) صحیح است.
گزینۀ 2
 26  6

تجربی  - 1400امال

حواست باشه دو تا عبارت غلط امالیی دارهها!
(ب) ← اص�رار (پافش�اری) ( /ج) ← کاره�ای او ب�ه ایث�ار صواب (درس�تی و
مصلحت) نزدیک باش�د .س�ایر کلمات مهم امالیی عبارات« :شبهای غربت
ّ
 مقصد  -نزول غربا  -مزاج  -در گوش نگذاری  -عقوبت  -حدت و سورت -برحذر  -غالب ّ
همت  -معظمات امور»

حسین واعظ کاشفی
zمزار شاعر غرق در گل بود و گور ستمگر غرق در خون بود ← .فرانسوا کوپه
z
zتا در تحصیل فضل و ادب ،رغبتی صادق نباش��د ،این منزلت نتوان یافت← .
z
کتاب کلیله و دمنه
از
ِ

 18  8

تجربی  - 1400آرایههای ادبی

بعض�ی کلمات این تس�ت که ارزش بررس�ی ایهام�ی دارند:
«چین  -دم  -شاهد  -چشمدل سیه  -نگاه»
البته هیچ فرمول و محدودیتی برای ایهام نداریما! ملتفتی که!
ایهام ← چین مصراع دوم ( -1پیچش  -2کشور چین)  /استعاره ← نافه میخیزد

(تشخیص و استعاره)  /جناس تام ← چین (کشور چین) و چین (پیچ و تاب)

نومزآآ  5 /نومزآآ  -یبرجتبرجت
 19  9

تجربی  - 1400آرایههای ادبی

تس�ت س�ختیه و شاید فقط بش�ه گفت ش�روع از گزینۀ ()3

منطقیتره! همین!
گزینۀ ( :)1ایهام ← (ندارد)  -استعاره ← ناظر شدن نرگس و گویا شدن سوسن
(تش�خیص و استعاره دارد) گزینۀ ( :)2ایهام ← روزی ( -1قسمت  -2یک روز)
 مجاز ← خاک (آس�تان) گزینۀ ( :)3تش�بیه ← بار احسان (اضافۀ تشبیهی) -اغراق ← اغراق در فروغ شمشیر و بار احسان معشوق گزینۀ ( :)4مجاز ← قلم
(سخن)  -استعاره ← زبانآوری کردن قلم ،تشخیص و استعاره است
چند کلمۀ ایهامخیز
لغت

معانی

چنگ

 -1پنجه

 -2نوعی ساز

چین

 -1کشور چین

 -2پیچش و تاب

حاجب  -1پردهدار و دربان
حلقه

 -1پیچش و هر چیز دایرهای  -2انجمن و مجلس

خسرو

 -1پادشاه به معنی عام

خشت

ِ -1گل نپخته

 -2تیر کوچک

 -1صورت

 -2مهرۀ شطرنج

راست

 -1صاف و مستقیم

 -2درست

روان

 -1جاری

 -2روح

رخ

«خط عذار یار که بگرفت ماه از او  /خوش حلقهای است لیک به در نیست راه از او»

 )1تشبیه ،تمثیل ،اغراق ،مجاز
 )2تشبیه ،کنایه ،حسن تعلیل ،مجاز
 )3استعاره ،تشبیه ،ایهام ،حسن تعلیل
 )4استعاره ،جناس ،مجاز ،حسن تعلیل

گزینۀ 3

تجربی  - 1400آرایههای ادبی

تکنیک «خوب  -بد  -زش�ت» به�ت میگه با جناس و تلمیح
شروع کن بعد برو سراغ تشبیه و استعاره!
جناس ← سر و در  /تشبیه ← مار سر زلف (سر زلف معشوق را به مار تشبیه کرده
اس�ت)  /ایهام ← ّ
ضحاک ( -1خندان  -2پادش�اه جورپیشۀ شاهنامه)  /مجاز ←
ً
سر زلف (مجازا زلف)  /تلمیح ← اشاره به داستان ضحاک و نیز داستان جمشید

رود

 -1رودخانه

روی

ِّ
 -1متضاد زیر

 -2صورت

زال

 -1پیر

 -2سفید موی

پدر رستم
ِ -3
زبان 1400

 )1در آن دریای خون در دشت تاریک  /به دنبال سر چنگیز میگشت (جناس ،اغراق)
  )2میل رفتن مکن ای دوس�ت ،دمی با ما باش  /بر لب جوی ،طرب جوی و به
کف ساغرگیر (جناس تام ،مجاز)
  )3خواه�م که پی�ش میرمت ای بیوفا طبیب  /بیم�ار بازپرس که در انتظارمت
(استعاره ،ایهام)
  )4ببی�ن اللههای�ی ک�ه در ب�اغ ماس�ت  /خموش�ند و فریادش�ان ت�ا خداس�ت
(پارادوکس ،ایهام)

بیت گزینۀ ( :)1جناس ← در و سر  -اغراق ← دریای خون  /بیت گزین ۀ (:)2
(جوی آب) و جوی (بجوی)  -مجاز ← کف (دست)  /بیت
جناس تام ← جوی
ِ
گزینۀ ( :)3اس�تعاره ←  -1طبیب (معشوق)  -2بیمار (عاشق)  -ایهام ← -1
پی�ش ( -1قب�ل  -2کنار و نزد)  -2بازپرس ( -1دوباره بپرس  -2احوالپرس�ی
کن)  /بیت گزینۀ ( :)4پارادوکس ← خموش�ند و فریادشان تا خداست  -ایهام
گزینۀ 4
← (ندارد)
 حواست به معانی «آهو» باشه!
«zآهوی چشم» چه اضافهایه؟
z

بیت زیر ،کداماند؟
های ِ
آرایه ِ

 11 1 11

 -2نوعی ساز

 21 0 10
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توضیح بیشتر :در این بیت اغراق و جناس (راه  -ماه) هم دیده میشود.

ِّ
 -3فلز روی


ً
مقابل همۀ ابیات تماما درست است ،بهجز:
های
آرایه ِ
ِ

اس�تعاره ← آهو (ابتدای مصراع دوم) اس�تعاره از چش�م  /تشبیه ←  -1آهوی
چش�م (اضافۀ تش�بیهی)  -2صید آهوی توام (من مانند صید هس�تم)  /جناس
حیوان آهو است و آهوی آخر به معنی
تام ← آهو (اول و دوم و س�وم) به معنای
ِ
عیب و گناه است / .کنایه ←  -1شیرگیر بودن آهوی چشمت (قدرت و توانایی)
 -2صید آهوی توام (گرفتار عشق معشوق بودن)

اس�تعاره :مص�راع اول تش�خیص و اس�تعاره دارد( .م�اه از او اخ�ذ و
ِ
اقتب�اس ک�رد) /تش�بیه :م�اه ب�ه ص�ورت معش�وق /ایه�ام :بگرفت م�اه از او
( -1م�اه از او اخ�ذ کرد  -2خس�وف و گرفتگی ماه) /حس�ن تعلیل :مصراع اول
(گرفتگی ماه را حاصل از خط عذار یار میداند)

 -2ابرو

عاشق شیرین و شکر
-2
ِ
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تجربی  - 1400آرایههای ادبی

 21 2 12
ال�ف) هر دو مص�راع بالغی (دقت کنی�د در مصراع دوم غم جانانه نهاد اس�ت
جان هرکه»)  /ب)
ولی بعد از متمم آمده اس�ت و نیز «را» فک اضافه اس�ت «در ِ
مص�راع اول دو جمله به ش�یوۀ ع�ادی  -مصراع دوم یک جمله به ش�یوۀ بالغی
(بیدوس�ت زندگان�ی بعد از فعل آمده اس�ت / ).ج) مصراع اول ش�یوۀ عادی -
مصراع دوم دو جمله به شیوۀ بالغی (خدایی صانع (است)  -بیرون از عدم بعد
از فعل آمده)  /د) مصراع اول شیوۀ عادی  -مصراع دوم هر دو جمله شیوۀ عادی
هستند  /هـ) مصراع اول به شیوۀ عادی  -مصراع دوم یک جمله به شیوۀ بالغی
(نشد تنگ دل) و یک جمله به شیوۀ عادی
تجربی  - 1400زبان فارسی

شیوۀ بالغی
zگاهی برای تأثیر بیشتر سخن در زبان ادبی ،اجزای کالم جابهجا میشود که به
z
اینگونه بیان «شیوۀ بالغی» گویند.
 -1در حالت عادی (ش��یوۀ عادی) ،نهاد در ابتدای جمله و فعل در انتهای جمله
میآید و سایر اجزای جمله هم در جایگاه اصلی خود طبق زبان معیار ،قرار دارند.
ً
پس اگر اجزای جمله برای تأثیر بیشتر سخن ،جابهجا شود مثال جزئی ،قبل از نهاد
یا بعد از فعل بیاید و یا ضمیری جابهجا شود و یا رای فک اضافه باعث جابهجایی
شود ،شیوۀ بالغی ایجاد شده است.
 -2گاهی بعضی قیدها میتوانند قبل از نهاد بیایند که شیوۀ بالغی ایجاد نمیکنند.
مثالّ :
متأسفانه آنها را آنجا ندیدم.
ّ
 -3جابهجایی ضمیر متصل نیز ،از مواردی است که شیوۀ بالغی ایجاد میکند.
مثال :بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
در مصراع فوق ،عالوه بر بنمای رخ که ش��یوۀ بالغی است« ،م» در گلستانم جابهجا
الیه آرزوست (باغ و گلستان ،آرزوی من است) و شیوۀ بالغی
شده و در حقیقت مضاف ِ

ایجاد کرده است.

آزمون عمومی

60
 222 22
مفه�وم مش�ترک بیت س�ؤال و گزینهه�ای ( )3( ،)1و ( :)4اهمی�ت کار نیک و
ن�ام نیک�و و مان�دگار و از بین نرفتن کار نی�ک با گذش�ت روزگاران و ّ
حتی مرگ.
(نگ�ردد تب�ه نام و گفتار پاک -نک�و نامی  -نامش نگردد نه�ان  -از وی حدیث
خی�ر کنند) مفهوم گزینۀ ( :)2س�خن س�ودمند و مفید را ّ
حتی اگر مورد پس�ند
دیگران نیست بگو!

تجربی  - 1400قرابت معنایی
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تجربی  - 1400قرابت معنایی

مفه�وم بی�ت (د) :در عالم عش�ق مقامات دنیای�ی اهمیت و
ارزشی ندارند و در آنجا گدا و سلطان یکسانند.
مفهوم مشترک ابیات (ب) و (د) ← در عالم عشق و در نظر انسانهای حقیقی و
بزرگ ،مقامات دنیایی بی ّ
اهمیت است و در آنجا گدا و پادشاه برابرند( .در آفتاب
سایۀ شاه و گدا یکی است  -عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را ) یادآور این
بیت است :بنازم به بزم ّ
محبت که آنجا  /گدایی به شاهی مقابل نشیند
توضیح بیش��تر :مفهوم بیت (الف) :مقام معش�وق چنان بلند اس�ت که من به
نزدیکی او راه پیدا نمیکنم.
ّ
مفه�وم بی�ت (ج) :گدایی که ترک تعلقات کرده و قناعت پیش�ه کرده اس�ت از
پادشاه برتر است.
مفهوم بیت (هـ) گدای کوی معشوق آنچنان واالمقام است که حتی اعتنایی به
پادشاهی نمیکند.
 224 24

تجربی  - 1400قرابت معنایی

در داس�تان گذر س�یاوش از آتش ،به دلیل تهمتی که سودابه
به س�یاوش زد ،س�یاوش از آتش عبور کرد و نس�وخت و بیگناهی او اثبات شد؛
پس مفهوم کلی داستان چی میشه؟
مفهوم اصلی درس گذر س�یاوش از آتش این اس�ت که «بیگناه آسیب نمیبیند
و در امان اس�ت»؛ این مفهوم در بیت گزینۀ ( )2دیده میش�ود که میگوید «اگر
انسان ،ارزشمند باشد ،روزگار او را ضایع و تباه نمیکند و در امان است».
توضیح بیشتر :مفهوم بیت ( :)1وقتی وصال معشوق حاصل است باغ و گلستان
به نظر نمیآید و به آن نیازی نیست .مفهوم بیت ( :)3توبه کردن و بازگشت به راه
درست .مفهوم بیت ( :)4آسایش و اطمینان قلب و در مقابل خوشیها و ناراحتیها
آسوده بودن!
بیگناه آسیب نمیبیند
چنین است سوگند چرخ بلند  /که بر بیگناهان نیاید گزند
مگر کآتش تیز پیدا کند  /گنهکرده را زود رسوا کند
آتش ابراهیم را نبود زیان  /هر که نمرودی است ،گو میترس از آن


زبان 98

مفهوم کدام بیت ،بیانگر نتیجۀ حکایت «کبوتر طوقدار» از کلیله و دمنه است؟
ِ

 425 25
ّ
علت برتری گزینۀ ( )4بر سایر گزینهها و نزدیکی بیشتر آن به صورت سؤال این
اس�ت که میگوید «تواضع و افتادگی و خود را حقیر دیدن و خودشکنی است که
باعث نزدیک شدن و رسیدن به معشوق میشود».
توضیح بیش��تر :گزین�ۀ ( :)1در مقابل اهل علم متواضع ب�اش .گزینۀ ( :)2هر
چه شکستگی و تواضع پیشه کنی ،دلهای بیشتری را صید میکنی .گزینۀ (:)3
افراد کوچک به راحتی تواضع میکنند مهم این است که بزرگان تواضع کنند.

تجربی  - 1400قرابت معنایی

زبان عربی
 326 26
ً
َّ
ِان :همانا ،قطعا ،بیشک ،بیتردید …

تجربی  - 1400عربی  - 2درس 6

َّ
ترجمه یا عدم ترجمۀ «إن» در جمله موجب حذف گزینه نمیشود.

ال ُی َغ ِّی ُ
�ر :تغییر نمیدهد ،دگرگون نمیس�ازد / .ما :آنچه ،چی�زی که  /بقوم :در
ُ َِّ
قومی (رد سایر گزینهها)  /حتی یغیروا :تا اینکه تغییر دهند (رد گزینۀ ( / ))2ما
بأنفسهم :آن چیز را برای خودشان (رد گزینههای ( )1و ())4
اش��تباهات س��ایر گزینهها :گزینۀ ( :)1دل قوم  -درون خوی�ش گزینۀ (:)2
اقوام  -تغییر کند گزینۀ ( :)4دل اقوام  -ابتدا دلهای خود
 227 27
ً
ُ َ
ک ْن�ت واثق�ا :اعتم�اد داش�ته باش�ی (رد گزین�ۀ ( / ))1تس�تطیع :میتوانی (رد
گزینههای ( )3و (َ / ))4ا ْن ُت َش ِّ
�ج َع :که تش�ویق کنی (رد گزینههای ( )3و (/ ))4
َْ
َ
واثقین :اعتماد داشته باشند (رد گزینههای ( )1و ())4
ان یکونوا

تجربی  - 1400عربی  - 2درس  5و 6


ُ أَ
ً
ًّ
ّ
ّ
ّ
«من ِابتعد عن األمیال النفسانیة شابا و أقبل علی العلوم النافعة ،فلعل قلبه یمل إیمانا!»:
هنر 98

)1هر کس از تمایالت نفس�انی جوانی دور ش�ود و به علوم س�ودمند روی کند،
شاید قلبش از ایمان ُپر بشود!
)2اگر کس�ی در جوانی ،از خواهشهای نفسانی دوری کند و به علوم سودمندی
روی بیاورد ،شاید قلب خود را از ایمان ُپر بکند!
)3کس�ی که در جوانی ،از خواهشهای نفس�انی دور شده به علوم سودمند روی
بیاورد ،امید آن است که قلب او از ایمان ُپر شود!
)4هر کس�ی که از امیال نفس�انی جوانی دوری کرده به علوم سودمند روی کند،
امید است که قلب خویش را از ایمان ُپر کند!
َْ َ
این جمله ش�رطیه اس�ت؛ «ابتعد» فعل ش�رط و «اق َبل» معطوف به فعل شرط و
ََ ّ
جواب شرط جملۀ «فل َعل قلبه …» است.
َ
«من» شرط به معنی «هر کس» ولی گاهی «کسی که» هم درست است.
ًّ
ش�ابا (حال) :رد گزینههای ( )1و (( )4به صورت صفت ترجمه ش�ده اس�ت) /
أَ
العلوم النافعة (معرفه) :علوم سودمند (رد گزینۀ (ُ / ))2یمل (مجهول) :پر شود
(رد گزینههای ( )2و ())4
گزینۀ 3

 )1دوستی را چو نباشد بنیاد  /حزم را بایدم از دست نداد
 )2ز دشمن مدار ایمنی جز به دوست  /که بر دشمنت چیرگی هم بدوست
 )3دوستان به که ز من یاد کنند  /دل بیدوست دلی غمگین است
 )4چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم  /که یاد مینکند عهد آشیان ای دوست

تجربی  - 1400عربی  - 2درس  1و 5

در داس�تان کبوتر طوقدار از کلیله و دمنه ،کبوتران توانس�تند با کمک یکدیگر و
اتحاد بین خودشان از دست ّ
صیاد خالص یابند .در بیت گزینۀ ( )2هم ایمنی از

َْ
در این عبارت «ان تجعل» فعل مضارع مخاطب و «ال ّیتسع» فعل
مضارع غائب است و در ترجمۀ افعال باید به غائب و مخاطب و متلکم
بودن فعل دقت کنیم.

دشمن را فقط به واسطۀ دوست امکانپذیر میداند.

گزینۀ 2

 228 28
ًّ
َْ َ
ْ
َ
الجمیل جدا :بس�یار زیبا اس�ت (رد گزینهه�ای ( )1و ( / ))4ان تجعل :که قرار
لاّ
بدهی (رد گزینۀ ( / ))1أ ّیت َ
سع :فراخ نشود (رد گزینههای ( )3و ())4

نومزآآ  5 /نومزآآ  -یبرجتبرجت
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 129 29
َ َّ
َ
ما قل :کم نشده است (رد سایر گزینهها)  /االشخاص المخصلین :افراد بااخالص
َْ
(رد گزین�ۀ ( / ))2نس�تطیع :بتوانی�م (رد گزین�ۀ ( / ))3ان نس�تعین :که یاری
بجویی�م (رد گزینۀ ( / ))4طریقنا :راهم�ان ،راه خود (رد گزینههای ( )2و (/ ))3
بسهولة :به آسانی (رد سایر گزینهها)

کش�ورهای همس�ایه به خاطر این نعمت بزرگتر از آنها به شکلهای مختلف در

تجربی  - 1400عربی  - 3درس 1

زمینههای رشد اقتصادشان و شکوفایی آن استفاده میکنند؛ زیرا آنها عالوهبر اینکه

تجربی  - 1400عربی  - 1درس  5و  6و عربی  -2درس 6

 130 30
َ
َبدأ :شروع کرد (رد گزینۀ ( / ))2إخوانی المزارعون :برادران کشاورزم (رد گزینههای
َ
( )2و ( / ))3یحص�دون :درو کنن�د ،درو کردن (با توجه به َ«بدأ» قبل آن ترجمه به
ید :دارای دس�تهای (رد گزینههای ( )2و
صورت مصدر نیز بالمانع اس�ت)  /ذات ٍ
عریضة :پهن (رد گزینههای ( )2و ())3
سن :دندانهای (رد سایر گزینهها) /
ٍ
(ٍ / ))3

 43 1 31
ُ
یفتح :باز میکند (رد گزینۀ ( / ))1ظالم اللیل :تاریکی شب (رد گزینههای ()1
و ( / ))3عندما :هنگامی که (رد س�ایر گزینهها) ُ /ی ْب َس�ط :گس�ترده میشود (رد
ُّ
َ ُ
گزینههای ( )1و ( / ))2کل االشیاء :همۀ چیزها (رد گزینههای ( )1و ( / ))3ن ِجد
َ
طریقنا :راه خود را مییابیم (رد گزینههای ( )2و ())3

تجربی  - 1400عربی  - 1درس 5

 332 32
هناك :وجود دارد (رد گزینۀ ( / ))4تعیش :زندگی میکند (رد گزینۀ ( / ))1جذور:
ریش�هها (رد گزینههای ( )1و ( / ))2ج�ذوع :تنهها (رد گزینههای ( )1و (/ ))2
و تنمو :و رشد میکنند (رد گزینههای ( )2و ())4
تجربی  - 1400عربی  - 2درس 3

«و تنمو» جملۀ حالیه نیست و ترجمۀ آن به صورت «در حالی که …»
غلط است.

اقیانوسها و دریاها تکیه میکنند زیرا آنها به صورت اساسی در ایجاد فرصتهای
ش�غلی و همچنین بهدس�ت آوردن غذا و نیازهای روزانه تأثیرگذار هستند .بیشک

منابع�ی از نعمته�ای غذایی و غی�ر آن فرصتی طالیی برای جذب گردش�گران و
مس�افران از همۀ کشورهای جهان برای تفریح و لذت بردن هستند .و این موضوع
شایستۀ ذکر است که حمل و نقل دریایی اکنون یکی از راههای اساسی میان کشورها
گردیده است ،پس به همین خاطر از عواملی که باعث نشاط اقتصاد است محسوب
میش�ود .و در پایان اینکه آنچه الزم اس�ت که رعایت شود اینکه دریاها جایی برای
زبالهها نیست زیرا عدم رعایت این کار سبب نابودی انسان بهدست خودش است.
 136 36

 433 33
ُْ َ
در ای�ن گزین�ه «یقطع» فعل مجهول اس�ت و افعال مجهول با پس�وند «ش�دن»
ترجمه میشودُ / .یقطع :قطع میشود.

تجربی  - 1400عربی  - 2درس  1و  6و عربی  -1درس 6

 234 34
َْ
ان تبدأ :که شروع کنی .ترجمۀ صحیح عبارت :هر گاه تصمیم گرفتی که کاری
را شروع کنی نیمی از راه را پیمودهای.

تجربی  - 1400عربی  - 2درس  2و 5

 135 35
ّ
َ َ
َ
ّ
پرندۀ باهوش :الطائر الذکی (رد گزینههای ( )3و ( / ))4تظاهر کرد :تظاهر (رد
گزینههای ( )2و ( / ))4بالشَ :
جناحه (رد سایر گزینهها)

تجربی  - 1400عربی  - 3درس 1
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«سقوط جوجهها منظرۀ بسیار ترسناکی است ،ولی گریزی از آن نیست!»:

 )1السقوط للفراخ من المناظر المرعبة ،ولکن ال یمکن الفرار منه!
ً
 )2السقوط لألفراخ من مشاهد مرعبة کثیراّ ،أما لیس فرار منه!
ًّ
 )3سقوط الفراخ مشهد ُمرعب جدا ،ولکن ال فرار منه!
ً
ّ
ُ
منظره مخوف کثیراّ ،أما ال ُبد منه!
 )4سقوط أفراخ

تجربی 1400

مت�ن در مورد «اثر دریاها در هوای پاک» صحبت�ی نکرده اما دربارۀ موضوعات
دیگ�ر در متن صحبت ش�ده اس�ت .گزین�ۀ ( :)2دریاه�ا و اثرش ب�ر پر کردن
س�اعتهای فراغت گزینۀ ( :)3زندگی مردم و اث�ر دریاها بر آن گزینۀ ( :)4اثر
دریاها بر ارتباط و اتصال بعضی کشورها به بعضی دیگر
 237 37

تجربی 1400

از فوائ�د دریاها نیس�ت :ترجمۀ گزینۀ (« :)2مکانی اس�ت برای زبالههای
کارخانه» که بهطور واضح غلط است.
ترجمۀ سایر گزینهها :گزینۀ ( :)1ایجاد سازمانهایی برای نقل و انتقال گزینۀ (:)3
تأسیس شرکتهای غذایی گزینۀ ( :)4مکانهایی برای استراحت در سواحل آن
 138 38

هناک در ابتدای جمله به معنای وجود دارد است.

تجربی 1400

چگونه انسان خودش را میکشد؟ ترجمۀ گزینۀ ( :)1با آلوده کردن آبهای دریاها
ترجمۀ س��ایر گزینهها :گزینۀ ( :)2با عدم توس�عۀ اقتصاد کش�ورها با دریاها
گزینۀ ( :)3با استفاده از زبالهها گزینۀ ( :)4با انداختن باقیماندۀ غذاها در دریا
 239 39

تجربی 1400

مت�ن بهطور کلی در مورد «اهمیت دریاها» صحبت میکند .س�ایر گزینهها فقط
یک قسمت کوتاه متن در مورد آنها صحبت کرد و در پیدا کردن عنوان مناسب
باید عنوان کلی را انتخاب کنیم.
ترجمۀ س��ایر گزینهها :گزینۀ ( :)1سرچش�مههای غذایی دریاها گزینۀ (:)3
اثر زبالهها در دریاها گزینۀ ( :)4انتقال دریایی
 340 40

تجربی 1400

«تعتمد» در باب افتعال است و حروف اصلی این فعل «ع م د» است که در این
گزینه اشتباه است.
سؤال از ما پیدا کردن اشتباه را در تحلیل صرفی و محل اعرابی خواسته است .در
گزینههای ( )1و ( )3به حروف اصلی فعل اشاره شده است .در گزینۀ ( )1حروف

اصلی «ع م د» و در گزینۀ ( )3حروف اصلی «ع ت م» عنوان ش��ده اس��ت ،پس
ً
حتما یکی از این گزینهها پاسخ است.

جوجهها :افراخ (رد گزینههای ( )1و ())3
منظرۀ ترسناکی :مشاهد مرعبة (رد گزینۀ ())4
در گزینۀ (« ،)4منظره مخوف» موصوف و صفت هستند و از نظر جنس (مذکر
و مؤنث) با یکدیگر مطابقت ندارد.
در گزینۀ (« ،)1ال یمکن» در فارسی معادل ندارد.

ترجمۀ متن:
ً
میلیاردها نفر از مردم در سراس�ر جهان مخصوصا در فقیرترین دولتهای جهان بر

گزینۀ 2

 24 1 41
ْ
«أص َب َح» به معنی «کان» نمیباشد / .أصبح :شد  /کان :بود
در افعال ناقصه «صار» و «اصبح» هر دو به معنی «شد» است.

تجربی 1400

نومزآآ  5 /نومزآآ  -یبرجتبرجت

ّ
عین «من» تختلف:



63

هنر 1400

ّ َ ّ ً لاّ ّ
عنتا إ الطالب المشاغب!
 )1من یسأل المعلم ت
 )2من َعمل بالقرآن فهو یفلح!
ِّ
ّ
 )3من غیر معلمك الحنون ُیعلمك ما ال تعلم!
ً
ُ
الجمیع من الفائز غدا!
 )4سیعلم

 153 53
ّ
َ
درخواست بازگشت به دنیا از سوی گناهکاران ،در زمان مرگ مطرح میشود( :حتی اذا
ً َ َ ُ َ ّ َّ َ َ ٌ ُ َ ُ
ََّ َ َ ُ
الم ُ َ َ ِّ
َج َاء َا َح َد ُه ُم َ
قائلها
صالحا فیما ترکت کال ِانها ک ِلمة هو ِ
عون لعلی اعمل ِ
ارج َ ِ
وت قال رب ِ
ٌ
َو ِمن َور ِائ ِهم َب َرزخ ِا ٰلی َی ِوم ُیبعثون)« :آنگاه که مرگ یکی از آنها فرا رس�د ،میگوید:
پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آنچه در گذشته ترک کردهام.
هرگز! این س�خنی اس�ت که میگوید و پیش روی آنها برزخ و فاصلهای است تا روزی
که برانگیخته میشوند ».و توجیه آنان ،انجام کارهای نیکی است که ترک کردهاند.
تجربی  - 1400دین و زندگی  - 1درس 5

 354 54
خداون�د پ�س از اینکه بدکاران اعمال خود را ان�کار میکنند و به ّ
تصور نجات از
مهلکه ،س�وگند دروغ میخورند ،شاهدان و گواهانی را حاضر میکند که از جملۀ
آنها اعضای بدن اس�ت .پس از زدن ُمهر خاموش�ی به دهان بدکاران ،به دلیل
سوگند دروغ آنها ،جوارح به اذن خدا علیه صاحب خود شروع به گواهی دادن
َ َ َُ َ ُ
ُ َ ِّ ُ َ
َ َ َ ُ َ ٰ َ
ش�هد ا ُرجل ُهم ِبما کانوا
یدیهم و ت
ختم ع
لی ا ِ
میکنن�د( :الی�وم ن ِ
فواه ِهم و تکلمنا ا ِ
َ
َ
کسبون)« :امروز بر دهانشان مهر مینهیم و دستهایشان با ما سخن میگوید
ی ِ
و پاهایشان شهادت میدهد دربارۀ آنچه انجام دادهاند».

تجربی  - 1400دین و زندگی  - 1درس 6

در این عبارت با توجه به اینکه «عمل» فعل ش�رط و «فهو یفلح» جواب ش�رط از
«من» شرط است اما در سایر گزینهها َ
نوع جمله است پس َ
«م ْن» پرسشی است.
ترجم�� ۀ گزینهها :گزینۀ ( :)1چه کس�ی ج�ز دانشآموز اخاللگ�ر از معلم برای
مچگیری س�ؤال میپرس�د؟ گزینۀ ( :)2هر که به قرآن عمل کند پس او رس�تگار
میش�ود .گزینۀ ( :)3به جز معلم مهربانت چه کس�ی آنچه که نمیدانی به تو یاد
میدهد .گزینۀ ( :)4فردا همه خواهند فهمید چه کسی پیروز است؟ گزینۀ 2
 350 50
َ ٌ
در گزینۀ (« )1أحد» ،در گزینۀ (« )2الجوائز» و در گزینۀ (« )4الفاکهة» مستثنی
منه هس�تند ول�ی در گزینۀ ( )3مس�تثنی منه در جمله محذوف اس�ت .ترجمۀ
گزینۀ ( :)3فقط ماشین خراب به تعمیرگاه منتقل میشود.

تجربی  - 1400عربی  - 3درس 3



ّ
عین ما فیه المستثنی منه:

زبان 98

َ
ِّ
ّ
الدین ّ
الحق إلاّ ّ
الرسل المبشرون!
 )1ال ُی ِّبین الصراط المستقیم و
لاّ
ً
َ ّ
ّ
یکونن من المشرکین!
الوجه للدین حنیفا إ من ال
 )2ما أقام
لاّ
ّ
َ
 )3ما حمل الفأس لکسر األصنام إ من اطمأن بعمله!
لاّ ّ
َ ّ ّ
الد َ
رس أحد إ الذي کان من المستمعین!
 )4ال یتعلم

 455 55
جهنمی�ان میگوین�د« :م�ا در دنیا نم�از نمیخواندیم و از محرومان دس�تگیری
نمیکردی�م؛ همراه ب�دکاران غرق در معصیت خدا میش�دیم و روز رس�تاخیز را
تکذیب میکردیم( ».سورۀ مدثر :آیات  43تا )46
نادرستی سایر گزینهها :از ادغام دو آیه با هم به دست آمده است و مربوط به
دالیل حس�رت دوزخیان یا س�خن آنان با خدا و ش�یطان است« :ای کاش خدا را
فرمان میبردیم و پیامبر او را اطاعت میکردیم( ».نادرستی گزینههای ( )1و ())3
دوزخیان به خدا میگویند« :پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه
بودی�م( ».جهنمی�ان) پی�ش از این (در دنیا) مس�ت و مغرور نعم�ت بودند و بر
گناهان بزرگ اصرار میروزند( .نادرستی گزینۀ ())2

تجربی  - 1400دین و زندگی  - 1درس 7

 156 56
سرنوش�ت ابدی انسانها بر اساس اعمال آنان در دنیا تعیین میشود؛ پس الزم
اس�ت تا در دنیا قدم در مسیری بگذاریم که موفقیت آن حتمی باشد و سرانجام
و آخرتی آباد را برای ما رقم بزند.

تجربی  - 1400دین و زندگی  - 1درس 8

ّ
در این گزینه «الذي» مس�تثنی و «أحد» مس�تثنی منه اس�ت .در س�ایر گزینهها
مستثنی منه در جمله وجود ندارد.
گزینۀ ( :)1فقط پیامبران بش�ارتدهندۀ راه مستقیم و دین حق را بیان میکنند.
گزینۀ( :)2فقط کس�انی که هرگز از مشرکان نباش�ند با یکتاپرستی به دین روی
آوردهاند .گزینۀ ( :)3فقط کس�ی که به کارش مطمئن بوده تبر را برای شکستن
بتها برداش�ته اس�ت .گزینۀ ( :)4کسی درس را فرا نمیگیرد بهجز کسی که از
شنوندگان بود.
گزینۀ 4

فرهنگ و معارف اسالمی
 45 1 51
اولی�ن گام ب�رای حرکت در مس�یر هدف ق�رب الهی و در نتیجه رش�د و کمال و
رس�تگاری انس�ان ،خودشناسی است که شامل ش�ناخت تواناییها و سرمایههای
انسان و شناخت موانع حرکت انسان در مسیر ّ
تقرب الهی است.
ً َ ّ َ ً
ّ َ َ ُ َّ َ ّ
شاکرا و ِاما کفورا)« :همانا ما راه را به او نشان
آیۀ شریفۀ ( ِانا هدیناه السبیل ِاما ِ
دادیم ،یا سپاس�گزار خواهد بود و یا ناس�پاس» به قدرت اختیار و انتخاب انسان
در پذیرش یا نپذیرفتن هدایت الهی اشاره میکند.

تجربی  - 1400دین و زندگی  - 1درس 2

 352 52
کسانی که معتقدان معاد هستند ،یعنی به حقیقی بودن آخرت باور دارندَ ( :و ما
َ ُ ُّ لاّ َ ٌ َ
هو َو ل ِع ٌب  ،)...خبر قطعی انبیا در مورد زنده شدن انسان
هذ ِه الحیاة الدنیا ِا ل
ِ
َ لاّ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ
َ
َ
در قیام�ت را پذیرفتهاند و به آی�ۀ (اهلل ال ِاله ِا هو لیجمعنکم ِالی ی ِوم القیام ِة ال
ً
َ َ َ َ ُ َ
َ َ
اهلل َحدیثا)« :خداوند که هیچ خدایی جز او نیس�ت
فی�ه و من اصدق ِمن ِ
ری�ب ِ
ً
قطعا شما را در روز قیامت جمع میکند .شکی در آن نیست و چه کسی راستگوتر
از خداست؟» را باور نمودهاند.
تجربی  - 1400دین و زندگی  - 1درس 4

 257 57
طبق آیات  90و  91سورۀ مائده« :ای مردمی که ایمان آوردهاید؛ ب هراستی شراب و قمار
و بتپرستی و تیرکهای بختآزمایی ،پلید و از کارهای شیطانی است .پس از آنها دوری
کنید تا رستگار شوید .شیطان میخواهد با شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند
و شما را از یاد خدا دور سازد و از نماز باز دارد .پس دوری از یاد خدا (غفلت) و بازداشتن از
نماز ،از آثار توجه کردن به دعوتهای شیطان برای ترویج قمار و شراب است.
تجربی  - 1400دین و زندگی  - 1درس 11
 258 58
ّ
یکی از جلوه های عفاف ،مربوط به آراستگی و مقبولیت است« .تبر ج» این است که
برخی انسانها در آراستگی ظاهری و ابراز وجود و مقبولیت ،دچار تندروی میشوند؛
بهگونهای که در آراسته کردن خود ،زیادهروی میکنند و به خودنمایی میرسند.
تجربی  - 1400دین و زندگی  - 1درس 12
 359 59
ّ
در رد این فرض که زنان با حجاب ،از حضور در اجتماع محروم یا خانهنشین شوند،
ق�رآن کریم عفت حضرت مریم (س) که در معبدی که همگان ،چه مرد و چه زن
به پرستش میآمدند ،را میستاید .در تاریخ ذکر شده است که زنان مسلمان برای
کمک به مجروحان و پرستاری از آنان در پشت جبهههای جنگ حضور داشتند.
تجربی  - 1400دین و زندگی  - 2درس 2
 460 60
ً
طبق آیۀ «قطعا دین نزد خداوند ،اسلام اس�ت و اهل کتاب در آن ،راه مخالفت
ّ
نپیمودند مگر پس از آن که به حق ّ
انیت آن آگاه ش�دند ،آن هم به دلیل رش�ک و
حس�دی که میان آنان وجود داش�ت ،».همۀ ادیان را نمیتوان از حقانیت اسالم
آگاه دانست (نادرس�تی گزینۀ ( .))1اگرچه محتوای اصلی دعوت همۀ پیامبران
یکس�ان ب�وده ،اما اندک تفاوتی در اح�کام فرعی آنها وج�ود دارد ،نه در اصول!
(نادرس�تی گزینۀ ( .))2همۀ انسانها در ویژگیهای فطری ،مانند دوست داشتن
فضایل اخالقی و بیزاری از رذایل اخالقی مشترک هستند ،اما عمل به احکام الهی
از دستورات دین در عرصۀ عمل است که در میان انسانها مشترک نیست.
تجربی  - 1400دین و زندگی  - 1درس  2و 10

نومزآآ  5 /نومزآآ  -یبرجتبرجت
 275 75
س�خن حضرت فاطمه (س) دربارۀ پاس�خ دادن به س�ؤالهای علمی زنی که در
باب نماز ،پرس�شهایی را مطرح ساخت ،بیانگر منزلت علمی و بینش روشن آن
حضرت و توجه به معرفت و تفکر و علمآموزی است که در آیۀ ( ُقل َهل َی َ
ست ِوی
َ َ
َّ َ َ َ َ
مون َو َّال َ
الذین یعل
ذین ال َیعلمون) به آن اشاره شده است.
زی�را آن حض�رت فرمود« :من هم کارگزارم و خود را خادم خ�دا قرار دادهام .مزد من در
برابر هر سؤالی که پاسخ دهم ،از مجموع مرواریدهایی که فاصلۀ میان زمین و آسمانها را
پر کند بیشتر است .پس سزاوار است که از پرسشهای تو احساس رنج و زحمت نکنم».

تجربی  - 1400دین و زندگی  - 3درس 9

زبان انگلیسی
 276 76
ترجمۀ جمله« :اولین فرشها با دس�ت بافته ش�دند و اعالتری�ن آنها همچنان
دستبافت هستند».
توضی��ح :عم�ل “( ”makeس�اختن) ب�ر روی “( ”rugف�رش) انجام میش�ود،
بنابراین وجه جمله مجهول اس�ت .راه دیگر تش�خیص ساختار مجهول این است
ک�ه ببینی�د آیا مفع�ول بعد از فعل م�ورد نظر ب�ه کار رفته یا خی�ر .همانطور که
میبینید بعد از جای خالی اسم یا ضمیر به کار نرفته است.

تجربی  - 1400زبان  - 3صفحههای  29و 30

177 77
ترجمۀ جمله« :س�تارهها در کهکش�ان ما از لحاظ دما ،رنگ ،روش�نایی ،اندازه و
حجم با یکدیگر متفاوت هستند».
توضیح :ترکیب “( ”vary inمتفاوت بودن در) مد نظر است .البته این ترکیب در کتاب
درسی نیست ولی با ترجمه به راحتی میتوانستید به پاسخ برسید .مثالی دیگر ببینید:
The samples varied in quality but were generally acceptable.
نمونهها در کیفیت (از لحاظ کیفیت) متفاوت بودند اما به طور کل قابل قبول بودند.
تجربی  - 1400خارج کتاب

178 78
ً
ترجمۀ جمله« :پزش�کی مردمان باس�تان احتماال شامل روشهای علمی و عقاید
مذهبی میشد».
توضیح :تست از مبحث ساختار موازی است .اگر دقت کنید قبل از جای خالی
ترکیب اس�می (صفت  +اس�م) داریم ،بنابراین با توجه ب�ه اینکه “”religious
صفت اس�ت ،نیاز به اسم در جای خالی داریم .تنها گزینۀ ( )1اسم است .دقت
کنید ش�کل جمع کلمۀ “ ”beliefبه صورت “ ”beliefsبوده و گزینۀ ( )2فعل
“ ”believeبرای ضمایر  /اسامی سوم شخص است.

تجرب��ی  - 1400زبان  - 3صفحههای  35تا 39

179 79
ترجمۀ جمله« :در انس�ان ،موهای اطراف چش�م و گ�وش و درون بینی ،از ورود
خاک ،حشرات و مواد دیگر به درون این اعضا جلوگیری میکنند».
توضیح :در این تست باید ساختار جمله را بشناسید .یعنی تشخیص دهید فاعل و فعل
کدام اس�ت .بخ�ش “”hairs around the eyes and ears and in the nose
فاعل است .بنابراین ،در جای خالی نیاز به فعل داریم .گزینۀ ( )1فعل در زمان «حال
س�اده» است .البته در صورت سؤالی اصلی وجود ویرگول بعد از “ ”noseاشتباه است
و باید حذف شود.

تجرب��ی  - 1400زبان  - 2صفحههای  37تا 45

380 80
ترجم�ۀ جمله« :کدام کش�اورز و کدام منطق�ه اولین کاربران فن�اوری جدید در
کشورهای در حال توسعه خواهند بود؟»
 )1رسم و رسوم  )2 /مسافت  )3 /منطقه  )4 /معادل
Mazandaran is one of the best farming regions of Iran.
)(Vision 2 - Page 21
مازندران یکی از بهترین مناطق کشاورزی در ایران است.
)regional (adj.
ناحیهای ،منطقهای
There are services available at a local and regional level.
در سطح محلی و منطقهای خدماتی در دسترس هستند.
)regionally (adv.
در سطح محلی
Those goods were sold locally and regionally.
آن کاالها در سطح محلی و منطقهای به فروش رفتند.
تجرب��ی  - 1400زبان  - 2صفحۀ 21

65
 8 1 81
2
ترجم�ۀ جمل�ه« :اس�ترالیا هوی�ت فرهنگی خ�ودش را دارد که با بریتانیا بس�یار
متفاوت است».
 )1مسئله  )2 /هویت  )3 /دانش  )4 /رصدخانه

تجرب��ی  - 1400زبان  - 2صفحۀ 89

 82 82
4
ترجمۀ جمله« :وقتی چیزی گردآوری میکنید ،مثل یک گزارش ،کتاب یا برنامه ،آن
را با جمعآوری کردن و کنار هم گذاشتن بخشهایی از اطالعات انجام میدهید».
ترجمۀ گزینهها در حالت مصدری:
 )1ارتباط دادن  )2 /تبادل کردن  )3 /جذب کردن  )4 /گردآوری کردن

تجرب��ی  - 1400زبان  - 3صفحۀ 43

383 83
ترجم�ۀ جمله« :مش�کالت غیرمنتظرهای در آزادراه به خاط�ر تصادف به وجود
آمده است».
 )1ابتدایی  )2 /در معرض خطر  )3 /غیرمنتظره  )4 /ثابت ،تغییرناپذیر

تجرب��ی  - 1400زبان  - 3صفحۀ 56

 84 84
4
ترجمۀ جمله« :مادر ش�یوا به زبان انگلیس�ی تس�لط ندارد و نمیتواند از فناوری
اس�تفاده کند ،برای همین قبل از اینکه ش�یوا جلس�ههای کاری خودش را شروع
کند ،مسئول این است که همه بچهها را به کالسهای آنالینشان وصل کند».
 )1اجتماعی  )2 /دقیق  )3 /عادی  )4 /مسلط ،سلیس ،شیوا

تجرب��ی  - 1400زبان  - 2صفحۀ 20

185 85
ترجمۀ جمله« :به او بگو متوجهی نیتش خوب بوده اما در آینده ،باید مطمئن شود
که تو هم از برنامههایی که آنقدر مستقیم روی تو تأثیر میگذارد ،راضی باشی».
ً
 )1مستقیما  )2 /در واقع  )3 /ناگهانی  )4 /به شکلی نامفهوم و غیرقابل فهم

تجرب��ی  - 1400زبان  - 3صفحۀ 67

286 86
ترجم�ۀ جمل�ه« :او حرف زد و حرف زد (بدون وقف�ه حرف زد) .یک لحظه فکر
کردم قرار است تمام شب (به صحبت کردن) ادامه دهد».
ترجمۀ گزینهها در حالت مصدری:
 )1مراقبت کردن ،اهمیت دادن  )2 /ادامه دادن  )3 /سر در آوردن  )4 /چسبیدن به
The treadmill is the hardest, but I keep on.
تردمیل سختترین (ورزش) است ،اما من ادامه میدهم.
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ترجم�ۀ جمل�ه« :مثل خیلی از دخترهای دیگر ،آنا همیش�ه از م�ادرش راهنمایی
میخواست چون میدانست دو عقل بهتر از یکی است».
 )1کار نیکو کردن از پر کردن اس�ت  )2 /آش�پز که دو تا میش�ود ،آش یا ش�ور
میش�ود یا بینمک  )3 /دو عقل بهتر از یکی اس�ت  )4 /کبوتر با کبوتر باز با باز،
کند همجنس با همجنس پرواز
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کلمات خارج از کتاب درسی بخش گرامر و واژگان
انگلستان،بریتانیا
سرهم کردن،
ترکیب کردن
آزادراه

 Britainظریفترین
 (to) put togetherجهان
 freewayروشنایی

مسئول

 responsibleجرم ،توده

ورود به سیستم

 (to) log intoاقدام ،شیوه ،عمل

متوجه شدن
نیت خیر داشتن
راهنمایی

finest
universe
brightness
mass
practice

 (to) realizeبینی

nose

 (to) mean wellغبار

dust

 guidanceماده

matter

آزمون عمومی

66
ترجمۀ کلوز تست:
در ده�ۀ  1990وقت�ی اینترن�ت پدی�دۀ ت�ازهای ب�ود ،محبوبتری�ن گ�ذرواژه
« »12345ب�ود .طب�ق ی�ک مطالعۀ اخی�ر( 20 ،)88درص�د از کارب�ران اینترنت
همچنان گذرواژهی بسیار ساده انتخاب میکنند( .گذرواژۀ) محبوب اول در حال
حاضر « »123456اس�ت .گذرواژههای محبوب دیگر «« ،»abc123دوس�تت
دارم» و «گذرواژه» است.
()89
ب�ه لحاظ محافظ�ت از اطالع�ات ،گذرواژههایی مث�ل اینها چن�دان کارآمد
نیس�تند .طبق گفتۀ متخصصان امنیت رایانه ،این کار مثل گذاش�تن کلید خانه
زیر پادری در ورودی است .پیدا کردنش بسیار راحت است.
بیشتر افراد دیگر تا االن باید بدانند که یک گذرواژۀ ساده( )90فکر خوبی نیست.
این مسئله جدید نیست و داستانهای زیادی در رسانهها دربارۀ امنیت اینترنت
وجود داش�ته اس�ت .از همان ابتدا ،ش�بکه مورد حملۀ هکرهایی ب�وده( )91که به
دنب�ال راههایی برای ایجاد دردس�ر یا پول درآوردن بودهان�د .آنها وارد ایمیل یا
حسابهای دیگر میشوند ،اطالعات شخصی را به سرقت میبرند و از آن برای
خالی کردن حسابهای بانکی یا کارتهای اعتباری استفاده میکنند(.)92
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 )1ریز  )2 /اخیر  )3 /متعهد  )4 /مرئی
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 )1بخشنده  )2 /شاد  )3 /کارآمد  )4 /بالدرنگ
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تجربی  - 1400زبان  - 2ترتیب صحیح اجزای جمله  -صفحههای  37تا 
 - 45ترکیبی

توضی��ح :بع�د از افعال�ی مث�ل “know ,feel ,expect ,claim ,believe
…  ”think ,see,جمالتی داریم که با “ ”thatبه عنوان ربط دهندۀ 1ادامه پیدا
میکنند .البته این حرف ربط در این حالت اختیاری است .چند مثال ببینید:
We still don’t really know how many there are, but we
know that microbes do lots of different things. (Vision 1
)- Workbook - Page 26
جملۀ وابسته
ً
م�ا هنوز واقعا نمیدانیم که چ�ه تعداد از آنها وجود دارند ،اما میدانیم که آنها
کارهای متنوع زیادی انجام میدهند.
Before Christ: Used after a date to show that it was before
)the birth of Christ. (Vision 3 - Page 71
جملۀ وابسته
قبل از مس�یح :بعد از یک تاریخ برای نش�ان دادن اینکه آن (اتفاق) قبل از تولد
مسیح بوده است.
ً
همانطور که میبینید ،بعد از “ ”thatو در جملۀ وابسته حتما یک فعل تکمیلکننده
داری�م .بنابرای�ن به دلیل وجود “ ”isبعد از جای خالی نی�از به گزینهای داریم که
ً
حتما قبل از “ ”isیک فاعل داشته باشد .تنها گزینۀ ( )4این ویژگی را دارد.
49 1 91
توضیح :با توج�ه به قی�د گذش�تۀ “ ”From the very beginningمتوجه
میش�ویم زمان مورد نظر جای خالی از گذش�ته تا به حال را شامل میشود .حتی
در جمل�ۀ قبلی نیز بخش “ ”there have beenنش�ان میده�د تمام اتفاقات
بیان ش�ده از گذش�ته تا حال در جریان بوده اس�ت .در واقع نویسنده قصد دارد
بیان کند «حملۀ هکرها» هنوز هم برقرار است و موضوع جدیدی نیست.

تجرب��ی  - 1400زبان  - 2صفحههای  64تا 67

292 92
توضیح :س�ه عمل پش�ت سر هم به واس�طۀ حرف ربط همپایهساز “ ”andبیان
میشوند .بنابراین الگوی جای خالی نیز مطابق با دو فعل قبل از خودش است.

تجرب��ی  - 1400زبان  - 3صفحههای  35تا 39

They enter e-mail or other accounts, steal personal
عمل 2

عمل1

information, and use it to empty bank accounts or credit
عمل 3
cards.
 -1در بعضی از منابع تحت عنوان “ ”complementizerهم معرفی میشود.



انسانی خارج 1400

On nights when the sky is clear ………, the earth’s surface
radiates heat into the atmosphere.
2) or the air as calm

1) and the air calm

4) and calm is the air

3) that the calm air

ترجمۀ جمله« :ش�بها وقتی آس�مان صاف است و هوا آرام (است) ،سطح زمین
به درون اتمسفر حرارت ساطع میکند».
توضیح :دقت کنید باید بر اس�اس قانون س�اختار موازی تست را حل کنید .به
اصل جمله نگاه کنید:
On nights when the sky is clear and the air (is) calm, the
earth’s surface radiates heat into the atmosphere.
گزینۀ 1

کلمات خارج از کتاب درسی بخش کلوز تست
حساب کاربری

 accountگذرواژه

دزدیدن

 (to) stealامنیت

شخصی

 personalمتخصص

خالی کردن
کارت اعتباری

 emptyپادری

password
security
specialist
mat

 credit cardرخنهگر ،دزد کامپیوتری

hacker

دردسر

trouble

متن شمارۀ :1
چن�د دهه پی�ش ،فوتبالیس�تهای حرف�های شبهایش�ان را ب�ه خوشگذرانی
شب خوب بسیار آگاهتر شدهاند.
میگذراندند .امروزه ،آنها به فواید خواب ِ
این تغییر در اواس�ط دهۀ  1990شروع ش�د؛ با زمانی که فروشندۀ تشک ،نیک
َ
لیتلهیل�ز با مربی تیم فوتبال منچس�تر یونایتد ،الکس فرگوس�ن ،تماس گرفت و
پرس�ید آی�ا او هیچ وقت بررس�ی کرده که خ�واب چطور روی عملک�رد در زمین
فوتبال تأثیر میگذارد .فرگوس�ن که عالقهمند ش�ده بود ،ترتیبی داد تا لیتلهیلز
برای تیمش ارائهای (در اینباره) بدهد .خیلی زود ،همۀ تیم بالش و تش�کهای
نو داش�تند و لیتلهیلز به س�رعت به مش�اور ارشد تش�ک فوتبال تبدیل شد .در
 ،1998او ب�رای تیم جام جهانی انگلیس تش�ک تأمینک�رد و در یورو  ،2004او
ن خواب فردی ایجاد کرد.
برای تکتک بازیکنان روتی 
کمک�م ،مدیران باش�گاهها به پژوهشهای علمی در مورد خواب توجه بیش�تری
کردند و دلیل خوبی هم داش�ت .در  ،2011یک متخصص خواب کش�ف کرد
که افزایش س�اعت خواب به  8تا  10ساعت در شب ،سرعت و دقت پرتاب در
بازیکنان بس�کتبال را بهش�دت افزایش میدهد .تحقیقی دیگر حاکی از آن است
که یک ش�ب خواب ناکافی میتواند خطر آسیبدیدگی را باال ببرد و  64ساعت
خواب بد ،توانایی ،قدرت و تعادل را کاهش میدهد و حتی میتواند باعث ش�ود
که بدن شروع به خوردن عضالت خودش کند!
 93 93
3
ً
متن اساسا دربارۀ چه بحث میکند؟ «اهمیت خواب در ورزشهای حرفهای»
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طبق متن ،الکس فرگوسن «جذب ایدۀ لیتلهیلز شده بود».
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کلم�ۀ “ ”suppliedدر بند  2به لحاظ معنایی به “( ”providedتأمین کردن)
نزدیکتر است.
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