
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشــتــه تــجــربــي
 

  

 
 

 

 حي و بازنگري (به ترتيب حروف الفبا)گروه طرا نام درس رديف

 مرتضي قشمي  ادبيات 1

 كاظم غالمي  ـ  مصطفي خاكبازان عربي 2

 زاده  جواد عباس دين و زندگي 3

 ماژالن حاج ملكي   ـ ندا شيرازي زبان انگليسي 4

 عليرضا رفيعي  ـ  عائذي مهدي  رياضي 4

 مجيد سرودي   زيست شناسي 5

 ـ محمد تقي نمازي  مجيد طباخيان فيزيك 6

 نژاد   زنجاني بهزاد ـ  مسعود جعفري شيمي 7

 گروه ويراستاري علمي (به ترتيب حروف الفبا)

 ـ احمد همتيار ـ اميد همتيار سيد سعيد مؤذني ـ محمد امين توكلي 

 گروه تايپ، ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)

 زاده اصغر مقدس ـ علي مهشيد محمودي الدين ـ زينب كمال ـ بهاره احديآزاده احدي ـ 
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نامهپاسخ
 ادبياتت

 
-1 صحيح است. 2گزينه  

آوند (معلّق) ـ ايجاز ( كوتاه گفتن ، سخن را كوتاه كردن ، بيان مقصود در 
 ترين عبارت) ـ زعارت (بدخويي ، بدخلقي ، تند مزاجي) ترين لفظ و كم كوتاه

-2 صحيح است. 3گزينه  
 ها دقت كنيد. لغات پايان كتاب درسي و تمام معاني واژه لطفاً به فهرست

-3 صحيح است. 2گزينه  
 ها نادرست است: در اين متن امالي اين واژه

 ) بيافتد (بيفتد)3) قريب (غريب) ـ 2ها) ـ  ها (ويژگي گي ) ويژه1
-4 صحيح است. 4گزينه  

 به امالي درست واژگان نادرست دقت فرماييد:
) ضماد و مرهم 4مرج قلمي ـ و  ) هرج 3در ثمين ـ  ) 2) باران و طوفان ـ  1
 ) حوض و عمارت5ـ 
-5 صحيح است. 3گزينه  

ها بخاست (بخواست) ـ غريو بر خواست (برخاست) ـ صور  ) كشتي1 گزينه
 (سور)
 ها) ها (تاس ) آقاجي (آغاجي) ـ طاس2 گزينه
ـ گذارده ( ) بولعال (بوالعال) ـ علّت و طب (علّت و تب) ـ فارق (فارغ) 3گزينه

 گزارده)
 مند) ) هالل (حالل) ـ انديشمند ( انديشه4گزينه

-6 صحيح است. 1گزينه  
ترين چهره هاي  اميل زوال كه از برجستهكتاب پيش خوانديم كه  85در صفحه

ترين  بيني را به جاي تخيل اصلي گرايي (ناتوراليسم) است واقع مكتب طبيعت
 داند. شرط نويسندگي مي

-7 ت.صحيح اس 2گزينه  
ـ قانون مسعودي از ابوريحان بيروني است و تاريخ مسعودي از ابوالفضل 1

 بيهقي 
 ـ غزليات شمس از مولوي است.2
 ر است.سپيـ اتللو از ويليام  شك3
 ستوي است.لرستاخيز از لئون تو -4

نكته حسين ممتحني اسم شاعري است و تخلصش حميد سبزواري است به 
 اعالم كتاب مراجعه فرماييد.

-8 صحيح است. 4گزينه  
 تشبيه نداريم. 4در گزينه 
) استعاره (نخلستان استعاره از آسمان) ـ تشبيه (مشت قلب، باران 1در گزينه

 سكوت) ـ تناقض (نخلستان تاريك و پر مهتاب)
هاي نخلستان كوفه) ـ  ي چاه ) تلميح (راز و نياز علي (ع) در دهانه2در گزينه

 تشخيص (حلقوم چاه) 
 (كوير استعاره از كوفه)استعاره 
هاي شوق) ـ استعاره (مزرع  ها / پروانه چون پروانه ها هم ) تشبيه (نگاه3درگزينه

 سبز استعاره از آسمان) 
اس مه نو/ يادم بيت حافظ: مزرع سبز فلك ديدم و د تلميح (اشاره دارد به اين

 ي خويش آمد و هنگام درو) از كشته
-9 صحيح است. 3گزينه  

ايه (دست به دست رفتن كنايه از ناپايداري) ـ جناس ناقص ) كن3در گزينه
 (دست و هست) ـ تناسب (دولت و مهلك) اين بيت جناس تام ندارد.

) تشبيه (من چون ابر ...) ـ تشخيص و استعاره (گريستن ابر، ناله 1در گزينه
 برخاستن از سنگ) ـ اغراق (چون ابر گريستن شاعر)

دم روستايي دير ياسين به دست مر ) تلميح (قتل عام شدن2در گزينه
ها) ـ جناس (كشت و پشت) ـ كنايه (پشت كسي را شكستن كنايه  ونيستصهي

 از ناتوان كردن كسي) ـ استعاره (جانان استعاره از مخاطب شاعر)
ي قرآن) ـ كنايه (به مژگان رفتن و به سينه  ) تلميح (اشاره به آيه4در گزينه

 رفتن) ـ جناس (رفت و رفت) 
 مجاز ( طور سينين مجازاً فلسطين)

-10 صحيح است. 2گزينه  
ها دوام و بقاي كالم و كتاب شاعر يا نويسنده است ولي  پيام كلي ساير گزينه

 نيك است. ي دوم بقاي نام پيام گزينه
-11 صحيح است. 1گزينه  

مفهوم اين بيت، امكان تغيير ذات موجودات است ولي مفهوم ساير ابيات تغيير 
 ذات است.

-12 صحيح است. 1نه گزي 
پيام و مفهوم ساير ابيات اين است كه احوال و اندوه عاشقان را غير عاشقان 

 هجران است. كثرت غم 1ي  كنند ولي پيام بيت گزينه درك نمي
-13 صحيح است. 3گزينه  

 پيام هر دو بيت، باريدن باران بهاري است.
-14 صحيح است. 1گزينه  

به  1ي  دماوند اشاره دارند ولي گزينهي  ساير ابيات به سپيده پوش بودن قلّه
 ي دماوند اشاره كرده است. برآمدگي قلّه

-15 صحيح است. 4گزينه  
ها شاعر از  بلندي و ارتفاع دماوند است ولي در ساير گزينه 4ي  مفهوم گزينه

 خواهد كه  دماوند (مخاطب) مي
اش  مهـ آن روسري سفيد (برف قله) را بردارد و بر تختي تيره بنشيند كه الز1

 فوران است.
 ـ آتش دروني (خشم و اعتراض) خود را با انفجار بيرون بريزد. 2
 ـ به سوي آسمان برود (فوران كند) و چند ضربه به آن بزند.3

-16 صحيح است. 1گزينه   
ها  سنگ  پيام ساير ابيات ضمن تلميح داشتن به آيات قرآن اين است كه شهاب

شود ولي  طين آسماني پرتاب ميتير نگهبانان ملكوت است كه به سوي شيا
 دلي فرشتگان با آدم خاكي است. همراهي و هم )1(ي پيام بيت گزينه

-17 صحيح است. 2گزينه  
ـ اين  5ـ امام بزرگ 4ـ امام راستين 3ـ آن امام 2آلود   هاي گريه ـ ناله 1

 ي غريب ـ شيعه 7نام  ي گم ـ شيعه 6شيعه 
 فرياد ـ كوير بي 11كوير  ـ چنين 10ي پليد  ـ مدينه 9ـ آن مدينه  8

-18 صحيح است. 3گزينه  
) قالب (متمم آشنايي) ـ 2ي ها (متمم دقّت) ـ در گزينه ) مقاله1ي  در گزينه
 ) ديگران (متمم مشورت)4ي در گزينه
 ـ سبك، متمم فعل پي برد. 1ي در گزينه
 پردازيم. ـ چگونگي، متمم فعل مي 2در گزينه
 يد پرداخت.ـ اظهار، متمم فعل با 4ي در گزينه
 ـ نوشتار و حروف متمم قيدي هستند. 3ي در گزينه

-19 صحيح است. 1گزينه  
ـ مردي  4ـ مردي سفيد موي  3هاي داغ  ـ شن 2ها  ـ آن شن1 ها: وصفي

 ـ شب ظلماني 6ـ يك شب  5سفيد روي 
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6آزمون 
 ـ خون پاك10ـ خورشيد فروزان  9ـ اختري پرفروغ  8ـ اختري روشن  7

ـ خون  4ـ خورشيدحق  3ـ كنارخورشيد  2ها  ـ ميان شن 1 ها: اضافي
 خويش

-20 صحيح است. 4گزينه  
توان نثر معمولي را به نثر هنري  عامل مي 5در درس چهاردهم خوانديم كه با 

 تبديل كرد:
ـ چگونگي بيان  3هاي ادبي يا صور خيال  ـ آرايه 2ـ چگونگي كاربرد زبان  1
 ـ طنز  5ـ صداقت و صميميت  4

 بيعرر
 

-21 صحيح است. 3گزينه  
 ها: اشتباهات ساير گزينه

) تربيت (ص:تربيتي)، تقوم(ترجمه نشده است)، است(كان:بود)، مهم : (زائيد 1
 است)

 هاي(ص:شخصيت)، موضوع(االهتمام:توجه) شخصيت) 2
 است) شود) ـ پرورش(پرورشي) ـ هيچگاه (اضافي ) تقوم (انجام مي4

-22 صحيح است. 1گزينه  
 ها: ساير گزينهاشتباهات 

:چرا)، مي2 مكني(همگي بايد ماضي باشد) اندازي، مي گيري،مي ) آيا (ل 
 (ترجمه نشده است) مسؤولية) پرارزشي (ص:پرارزش)، 3
 ) ارزشمندي (ص:ارزشمند) ـ ساختار جمله نيز اشكال دارد.4

-23 صحيح است. 2گزينه  
 (پدرم) ـ قَبلَني (ص:بوسيدمرا) "أبي"

-24 است.صحيح  3گزينه  
انگيزي...... (إخباراً را كه  طور شگفت مفعول مطلق است: به) إخباراً عجيبا1ً

 كه جمع مكسر است اشتباه نگيريم)» أخباراً«مصدر است با 
........ مفعول مطلق تاكيدي است: بي) اطمئنانا2ً  شك، حتماً
 ما ي خانوادهامكان ندارد ـ خانواده) اليمكن4ُ

-25 صحيح است. 3گزينه  
ي ابتداي جمله همخواني  "هما"با  "نَسيا"و  "حضورهم"در  "هم"ضمير 

 ندارد. (نَسيتا)
-26 صحيح است. 2گزينه  
 ) ـ إستَطََعنا:توانستيم4و1هاي  روزها: تلك األيام(ظرف و منصوب : رد گزينه آن

 )4و1هاي )ـ دشمنانمان: اعداءنا(رد گزينه4و3هاي (رد گزينه
گزينهتجهيزات اندكمان: م داتنا القليله(رد4و1هاي ع( 

-27 صحيح است. 1گزينه  
كه در مذمت رياونفاق  "نيكي آن است كه در نهان همچون آشكارا عمل كني"

 است. "انسانهاي دورو"و در نتيجه دوري از 
-28 صحيح است. 4گزينه  

) 4پردازد كه با گزينه( متن داده شده در حالت كلي بر نفي بردگي ديگران مي
 ارتباطي ندارد.

-29 صحيح است. 1گزينه  
 كنند پس آنان بندگان خدايند: برخي مردم در مقابل غير خداوند فروتني نمي

 ها: در ساير گزينه
 ) برترين شرافت شخص تربيت فرزندان آزاده است.(غ)2
 .(غ)به آرزوهايشان برسند) خداوند آفريدگارنشان را آفريد تا بپرستند او را و 3
 افتند.(غ) اري نيست براي كساني كه در دام بردگي مي) هيچ راه فر4

-30 صحيح است. 4گزينه  
ها را آزاده  كند و آن بردگان را از زندان سركشان آزاد مي"آزاده كسي است......

 ها: در ساير گزينه "كند مي
 كنند.(غ) بر خود تكيه مي فقط كنند و در عالم فروتني نمي احدي) در مقابل 1
 .(غ)آزاد شدن از زندان بردگي است) بزرگترين آرزوهايشان همان 2
 كند.(غ) هاي و عبادي تربيت مي ) فرزندانش را بر اساس ارزش3

-31 صحيح است. 1گزينه  
 ها: اشتباهات ساير گزينه

) ـ يومٍ (ص:يوم2ِ ص:التواضُع) گيرد) مضاف تنوين نمي) التواضَع 
3بص:ر) بگيرد) نميمضاف تنوين ) ر 
4كص: مال) و مجرور)) مالك بمعطوف به ر 

لكن العبادةَ هي التواضُع و الخُشوع أمام « حركت گذراري صحيح به صورت 
 است.» رب العالَمينَ و مالك يومِ الدينِ فَقَط 

-32 صحيح است. 2گزينه  
 ها: در ساير گزينه

 )، الزم(ص: متعدي)للغائبة ) للمخاطب (ص:1
 رد ثالثي (ص: من باب افعال)، الزم(ص:متعدي)) مج3
ي  إعالله باإلسكان (ص: دون إعاللٍ)، خبر(ص:جمله )،للغائبة) للمخاطب(ص:4

 وصفيه)
-33 صحيح است. 1گزينه  

 ها: در ساير گزينه
) منصرف (ص: غير منصرف)، مضاف اليه بالفتحه(ص: نعت و مجرور 2

 )بالكسرة

 مقصور(ص:ممدود)، فرعاً(ص:اصلي))، مشبهة صفة(ص:  مبالغة) اسم 3
 ) جامد(ص:مشتق)4

-34 صحيح است. 4گزينه  
 قُومي "قام"امر مونث از 

 توان آن را مونث يا مذكر گرفت. حركت ندارد مي "ك"تذكر: با توجه به اينكه 
-35 صحيح است. 4گزينه  

 ها: در ساير گزينه "جوف"أعادتَعدنَ
 ودع                  التَدعي) 2وجد                  ) نَجِد1
 3دعي (دعو 

-36 صحيح است. 2گزينه  
 عشْنَ (حذف عله به دليل التقاء ساكنين)) عاشْن1َ
 ي شرطيه است و فعل شرط و جواب شرط بايد مجزوم باشند. ) جمله3

 يهديستَشرْ ـ يهدييستَشيرْ
ليرَ ( كند. ليري مجزوم مي ) حرف لِ در ابتداي جمله، فعل مضارع را4

 الزم امر غايب يا جازمه است)
-37 صحيح است. 4گزينه  
 ها: در ساير گزينه "لم تتليلم + تتلين"
 لم تَهدي) لم + تَهديِن1َ
 شود. جمع مونث است و ظاهراً مجزوم نمي "ينْسين") 2
آن هنگام جزم  "نون"باشد و  "للمخاطبات"تواند مربوط به  مي "تهدين") 3

 شود. حذف نمي
-38 صحيح است. 3گزينه  

اي است كه در آن مفعول مطلق نوعي نيامده  ي صورت سؤال، گزينه خواسته
 نباشد.
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نامهپاسخ
 مفعول مطلق تاكيدي است. ( يا نيابي) 3ي در گزينه "جهاداً"

-39 صحيح است. 2گزينه  
ها به  خبر است. در ساير گزينه "يوم"مبتدا و  "هذا اليوم"در اين گزينه 

 مفعول فيه هستند. "لما ،أبداً، متي "ترتيب
-40 صحيح است. 2گزينه  

ثانياً چون مضاف واقع شده  "دعوة" "دعا ـ يدعو "اوالً مصدر فعل
 يا تنوين بگيرد. "ال"تواند  نمي

 ويژگي مهم مفعول مطلق، مصدر بودن آن است.)(
 دين و زندگيي

 
-41 است.صحيح  3گزينه  

 كتاب درسي دوم 61ي  صفحه
-42 صحيح است. 2گزينه  

 كتاب درسي دوم 59ي  صفحه
-43 صحيح است. 1گزينه  

 كتاب درسي دوم(انديشه و تحقيق) 66ي  صفحه
-44 صحيح است. 3گزينه  

 كتاب درسي دوم 51و  46ي  صفحه
-45 صحيح است. 1گزينه  

 كتاب درسي دوم 47ي  صفحه
-46 صحيح است. 3گزينه  

 دومكتاب درسي  45ي  صفحه
-47 صحيح است. 3گزينه  

باشد  خواري مي هاي شيطان معلول حرام با توجه به اين آيه، پيروي از وسوسه
 انجامد. هاي شيطان مي خواري به پيروي از وسوسه و در واقع حرام

-48 صحيح است. 2گزينه  
 كتاب درسي دوم 39و  38ي  صفحه

-49 صحيح است. 1گزينه  
 كتاب درسي دوم 40ي  صفحه

-50 ت.صحيح اس 3گزينه  
 كتاب درسي دوم 42ي  صفحه

-51 صحيح است. 3گزينه  
 انديشه و تحقيق 43و  42صفحات 

-52 صحيح است. 4گزينه  
بيانگر حركت جهان هستي از كثرت به سوي وحدت  "اليه يرجعون"عبارت و 

 باشد. كه همان خداي يكتاست مي
-53 صحيح است. 4گزينه  

 كتاب درسي دوم (انديشه و تحقيق) 29ي  صفحه
-54 صحيح است. 1گزينه  

 كتاب درسي دوم 16ي  صفحه
-55 صحيح است. 3گزينه  

 كتاب درسي دوم (انديشه و تحقيق) 17ي  صفحه
-56 صحيح است. 3گزينه  

اولين آياتي كه بر پيامبر اكرم (ص) نازل شد، و بيانگر و آغازگر رسالت وي 
 ي دانش و آموختن بود. بود، درباره

-57 صحيح است. 4گزينه  

 دانشگاهي كتاب درسي پيش 111ي  صفحه
-58 صحيح است. 2گزينه  

 كتاب درسي پيش دانشگاهي 96ي  صفحه
-59 صحيح است. 4گزينه  

 كتاب درسي پيش دانشگاهي 99ي  صفحه
-60 صحيح است. 3گزينه  

 كتاب درسي پيش دانشگاهي 98ي  صفحه
 زبان انگليسي

 
-61 صحيح است.  2گزينه  

قبل از  NOTبراي منفي كردن از كلمه  ،در نقل قول غير مستقيم امري 
 شود. استفاده مي toمصدر با 

-62 صحيح است. 4گزينه   
 براي بيان تضاد بين دو جمله whereasكاربرد  

-63 صحيح است.  2گزينه  
 ي متضاد با جمله اول باشد. ا در جمله دوم بايد جمله 

مان نداشتيم، آن را  كه مشكالت زيادي با ماشين در حالي معني جمله:
 فروختيم و يكي ديگر خريديم.

-64 صحيح است. 3گزينه   
است  ساختآهن جديد بين تهران و شيراز هنوز تحت  خط راه معني جمله:  

 در آينده نزديك كامل خواهد شد.
-65 صحيح است.  4گزينه  

ما ثبات خوبي در بازارهاي داخلي داريم. حال به دنبال نظر  معني جمله: 
 به تجارت مان هستيم. جهاني

-66 صحيح است.  2گزينه  
بود، و  نامربوطام پرسيدم كه به موضوع  من سوالي از معلم معني جمله:  

 خوشبختانه او پذيرفت جواب آن را بدهد.
-67 صحيح است. 2گزينه  

 و خارجي را در بر داشت. داخليسخنراني رييس جمهور طيفي از موضوعات 
-68 صحيح است.  4گزينه   

 .رقابت كنمنفر ديگر براي گرفتن شغل  19من بايد با 
-69   صحيح است. 3گزينه  

 ضربان قلبش، الكترودهايي به قفسه سينه اش وصل شد. اندازه گرفتنبراي 
 Cloze testمعني 

هر روز، هفت روز هفته، حميد در وسط ترافيك تهران منتظر قرمز شدن    
چراغ  ها است تا در ميان دود و صدا به ماشين ها تقه بزند. تا اگر خوش 

 500سر از پنجره بيرون بياورد و فالي از حافظ در ازاء شانس باشد ، راننده اي 
تومان بخرد. چراغ ها سبز مي شوند و حميد بايد با احتياط به محلش برگردد. 

 سالشه. 5اگر او خوش شانس باشد تصادف نمي كند. حميد 
هزار بچه خياباني در كشور وجود دارد  20دولت تخمين مي زند در حدود    

بچه كار فقط در تهران  35000حداقل ر دولتي معتقدند اما سازمان هاي غي
بجه هر ماه بخاطر سوء تغذيه و  150تا  100وجود دارد. آن ها مي گويند 

شرايط كاري خطرناك مي ميرند. سازمان هاي دولتي مي گويند قانون بايد 
 تغيير كند براي اينكه از حقوق بچه هاي كار محافظت شود.

-70   صحيح است. 2گزينه  
-71   صحيح است. 3گزينه  
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-72   صحيح است. 4گزينه  
-73   صحيح است. 1گزينه  

 
  :Reading  1معني 

مطالعه تاريخ منافع زيادي دارد. اول: ما از گذشته ياد مي گيريم. ممكن      
است اشتباهات را دوباره تكرار كنيم. اما حداقل اين شانس را داريم كه از آن 
ها اجتناب كنيم. دوم: تاريخ به ما مي آموزد چه سوال هايي در مورد زمان 

يخ و مكان ها نيست. بلكه تار –حفظ اسم ها  ها مطالعه تاريخ .حال بپرسيم
مطالعه متفكرانه نيروهايي است كه مسير زندگي بشر را شكل داده است. ما 

 نتيجه گيريمي توانيم وقايع گذشته را بررسي كنيم و سپس از وقايع اخير 
 كنيم.
مزيت ديگر مطالعه تاريخ مطالعه وسيع تجارب بشر است. طبيعت بشر      

حرص  و عدم امنيت  –ساتي مانند هيجانات بخش مهمي از تاريخ است: احسا
بر شكل گيري امورات اين دنيا موثر بوده است. هر كسي كه فكر مي كند 

 مطالعه تاريخ كسل كننده است واقعا تاريخ را مطالعه نكرده است.
-74   صحيح است. 1گزينه   
-75   صحيح است. 3گزينه  
-76   صحيح است. 1گزينه  

  :Reading  2معني 
در حالي كه ممكن است كار نيمه وقت در ژاپن پسنديده نباشد، در     

آموزان دبيرستاني، اغلب به آن به عنوان فرصتي  فرهنگ آمريكايي، براي دانش
نگاه مي شود كه مي شود به جوانان مسئوليت پذيري و احترام به ديگران را 

مريكايي، پرستاري ياد داد. يكي از كارهاي پر طرفدار در بين دختران نوجوان آ
 از بچه است.

اين كا رلزوما كار آساني نيست و هم به مهارت هاي اجتماعي نياز دارد و     
هم به تواناييهاي عمومي. يك پرستار خوب بايد بداند كه چطور از كودك  
مراقبت و اعتماد او را جلب كند. او بايد بتواند كودك را براي خوابيدن آماده 

دك خواب است، حواسش به او باشد. به عالوه، او بايد كند و حتي وقتي كو
بتواند هر وضعيت اضطراري غير مترقبه اي را مديريت كند و در هر موقعيتي 
خونسرد باشد. وقتي بچه ها مي خوابند، پرستار كودك آزاد است كه وقت خود 
را صرف انجام تكليف مدرسه اش كند. چنين شغلي معموال مستلزم كار در 

ها و شنبه شب هاست، يعني زماني كه زوج هاي متاهل دوست  جمعه شب
دارند شب را به سينما يا تاتر بروند. در اين موقع است كه آن ها كودك خود را 

 براي مراقبت به يك پرستار قابل اعتماد مي سپارند.   
-77   صحيح است. 4گزينه  
-78   صحيح است. 4گزينه  
-79   صحيح است. 2گزينه  
-80   صحيح است. 1گزينه  

 رياضي  
 

-81 صحيح است. 3گزينه  
-82 صحيح است. 2گزينه  

1 1 1 1 2 1  
1 0 3 2 0

1
3 0 3 2  

1 و 2 1
3 

-83 صحيح است. 1گزينه  
0

1
2 11

1
2 41

0 

41 11
2 11 41

0 

41 11 41 11
15 

-84 صحيح است. 2گزينه  
 كنيم: ابتدا نقاط بحراني تابع را تعيين مي

3 2 3 0 1 ق ق غ
1

 

بحراني نقاط
1 1 1 مطلق ماكزيمم

0 0 1
3 3 19 مطلق مينيمم

 

جواب 1 19 18 
-85 صحيح است. 3گزينه  

2ي  اين گزينه در بازه پيوسته است بنابراين در اين بازه هم ماكزيمم  2
 مطلق دارد و هم مينيمم مطلق.

-86 صحيح است. 4گزينه  
 را تعيين عالمت كنيم داريم: اگر

 
 
 
 

تغيير  2و  0در نقاط  شود طور در جدول فوق ديده مي همان
 مينيمم نسبي است. 2ماكزيمم نسبي و 0دهد بنابراين عالمت مي

-87 صحيح است. 3گزينه  
 واضح است كه: با توجه به وضعيت يكنوايي تابع 

0 0 0 0 
 صحيح است. 3بنابراين فقط گزينه 

-88 صحيح است. 4گزينه  
 توان نوشت: مي

3 0
3 0 

 بنابراين:
3 2 0

3 2 0
6 0

6 0 

3 6 0
6 0 

3شود مقدار  طور كه ديده مي همان  وجود ندارد. 0
-89 صحيح است. 4گزينه  
 توان نوشت: مي

2 1 1 
 بنابراين:

2 1 1 2 
2 2 2 1 3 
3 2 3 1 4 15

2 15 1 16 
15 2 2 15 2 15  

-90 صحيح است. 2گزينه  
 بنابراين: 0بايستي همواره داشته باشيم،

3

3

2

2 4 2 4 

 بنابراين:  0بايستي 0 كه براي اين
2 16 0 4 4 

             2            1             0 
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-91 صحيح است. 2گزينه  

1كه  با توجه به اين 2و 0  1ي بنابراين نقطه 0
 ماكزيمم نسبي است. 2ي مينيمم نسبي و نقطه

-92 صحيح است. 3گزينه  
 باشد. ميبه فرم زير  3ي  ي عطف تابع درجه نقطه

3
3
3 1

3 1 1 3 2
 

-93 صحيح است. 3گزينه  
1 2 2 2

1 2 2
1 2

1 2 2 

2 1 2 2 4 1 2 1 2

1 2 4  

2 1 2 4 1 2

1 2 3

2 1 2 2 2 2

1 2 3  

2 3 2

1 2 3 0 0 3

3 
ي عطف است.(زيرا مشتق دوم در همسايگي اين  نقطه 3بنابراين تابع داراي 

 دهد.) سه نقطه تغيير عالمت مي
-94 صحيح است. 2گزينه  

ي مشترك  ي اين تابع نيست بايد ريشه در دامنه 1كه با توجه به اين
ي مخرج باشد بايستي مجانب قائم باشد)  صورت و مخرج باشد (اگر فقط ريشه

 بنابراين:
 

1 3 0 2
1 4 0 7 

14 
-95 صحيح است. 4گزينه  

 با توجه به شكل شيب مجانب مايل مثبت است بنابراين:
0 1  

 بنابراين بايستي:  1ضمناً  
1 3

0 0 4 0 4 2  
1 2  

-96 صحيح است. 3گزينه  

0

1
0

10

1
0

0 10 

0 0 
9خط مجانب دارد (توجه كنيد كه خطوط  3بنابراين تابع 

2  مجانب قائم نيستند. زيرا حد تابع در اين نقاط برابر است با صفر) 1
-97 صحيح است. 4گزينه  

1
3
2 1 0 1  

 شود: ) به صورت زير مي1ي( رابطه 1به با تبديل 
3
2

1
2 0 

 برابر است با:  بنابراين مجانب مايل تابع

3
2

1
2 

-98 صحيح است. 1گزينه  
 است بنابراين:  همان در  مقصود از آهنگ تغيير تابع

2 1 1 1 1 1 3 
-99 صحيح است. 4گزينه  

3
1 1

4
3 2 5

معكوس قرينه
قائم خط شيب

1
5 

-100 صحيح است. 4گزينه  
2 2 1
كننده صفر عامل

2 2 2  

1 كننده صفر عامل مشتق 1 ازاي به عبارت بقيه مقدار  
4 1 1 4 

-101 صحيح است. 3گزينه  

2 2

2
2 2 4

2
2

2
2  

-102 صحيح است. 1گزينه  
 گيريم: ي داده شده مشتق مي از طرفين معادله

1 2  

4
2

2
2

2
2

2
2

2 2 

2
2

2
2

2
2

2
2 2

2
2

2
2

5
2

2
2

5 2
2  

 
-103 صحيح است. 1گزينه  

1
2

1
2 4 5 30 5 

-104 صحيح است. 4گزينه  
 
 
 
 

 
 هم هست، لذا داريم:  ميانه ضلع ارتفاع 

 
2 2 2 25 16 9 

3 
1
2 3 8 12 

 از طرفي:
1
2  

12
1
2 5

24
5 4 8 

 
-105 صحيح است. 2گزينه  

1
5 1

1
2

2 3 2 5 1 
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 زيست شناسيي
 

-106 صحيح است. 1گزينه  
ها بيانگر نوع روابط بين جانداران و رفتارهاي ويژه  جمعيت» پراكنش«
 ها با همديگر است. آن
-107 صحيح است. 4گزينه  

دارد يعني  فرصت طلبنوعي حشره است كه جمعيتي » برگ متحرك«
ها كمتر از گنجايش  ميزان رقابت بين افراد اندك بوده و تراكم و آن

 است و مرگ و ميري تصادفي و مستقل از تراكم دارند. محيط
-108 صحيح است. 1گزينه  

امكان  توجه شده ولي در الگوي رشد لُجستيك به گنجايش محيط
» بر هم كنشِ « هاي محيطي يا جهش و نيز     تغيير آن در اثر پديده

هاي مختلف، در نظر گرفته نشده است. اين الگو، رشد جمعيت  بين گونه
 گيرد. را پيوسته در نظر مي

-109 صحيح است. 3گزينه  
بوده ولي ميزان  اندكهاي تعادلي، نوسانات تراكم جمعيت  در جمعيت

 ست.رقابت بسيار شديد ا
-110 صحيح است. 1گزينه  

است و تعداد تولدها در سال،  منفيدر اين هرم، آهنگ افزايش ذاتي 
 باشد. كمتر از تعداد مرگ و مير در سال مي

-111 صحيح است. 3گزينه  
شود براي بسياري از  بو توليد مي روغن خردل كه توسط تيره شب

 نوزاد پروانه كلم) سمي است. ولي ساير موارد غلط به جزحشرات (
 ها: هستند، بررسي ساير گزينه

 بسياريترين عامل محدود كننده جمعيت در  ـ شكارچي، اصلي1گزينه
 هاست. از گونه
ها مثل شپش بر سطح بدن ميزبان زندگي  از انگل بسياريـ 2گزينه

 كنند. مي
 گياهان است.اغلب ـ تركيبات ثانوي، نخستين راه دفاعي 4گزينه

-112 صحيح است. 2گزينه   
گذارد پس  پرندگان تخم مي سايراي است كه در النه  كوكو پرنده

 شود. كند.ولي ساير رفتارها در آن مشاهده مي سازي نمي آشيانه
-113 صحيح است. 4گزينه  

» گوشتخوار«جانوري گياهخوار بوده ولي سايرين همگي » بوفالو«
 ها با بوفالو فرق دارد. هستند و توصيف كنام آن

-114 صحيح است. 3گزينه  
ترين ميزان مرگ و مير براي الروهاي پروانه مزبور كه جمعيتي  شبي

ها در  (پس از زمستان) و براي تخم فصل بهارفرصت طلب دارد، در 
 دهند. (پس از پاييز) روي مي فصل زمستان

-115 صحيح است. 3گزينه  
تر  هاي رقيب به همديگر شبيه داروين متوجه شد كه هر چه گونه

 ها حادتر است. آنباشند، ميزان رقابت بين 
-116 صحيح است. 2گزينه  

است كه با يك محرك شروع  غريزيالگوي عمل ثابت نوعي رفتار 
رود و هميشه به يك شكل  شود، به طور كامل تا پايان پيش مي مي

گيرد در حالي كه رفتارهاي نمايشي جانوران در سيرك  انجام مي
شرطي شدنِ پذيري يا  مثل نقش يادگيريتواند حاصل انواع مختلف  مي

 فعال و يا شرطي شدنِ كالسيك باشد.
-117 صحيح است. 1گزينه  

 فعالنوعي از يادگيري به نام شرطي شدنِ » اسكينر«درون جعبه 
گيرد كه ترك يا  دهد كه طي آن جانور ياد مي (آزمون و خطا) روي مي

 انجام يك عمل يا رفتار خاص، منجر به پاداش يا تنبيه خواهد شد.
-118 است.صحيح  4گزينه  

هاي مك آرتور داراي كنام  مختلف در پژوهش گونه5هاي  سسك
يكساني هستند كه كل درخت كاج نوئل است ولي ساير موارد  بنيادي
 ها فرق دارد. بين آن

-119 صحيح است. 3گزينه  
داري از فرزندانِ ملكه مادر (كه  زنبوران ماده كارگر نازا با نگه

 غير مستقيماست) به طور ها مشترك  هايشان با آن از ژن 50%حداقل
 شوند. هاي خود به نسل بعدي مي باعث انتقال ژن

-120 صحيح است. 1گزينه  
ها هستند كه  ها و انسان ها) شامل لمورها و ميمون پريماتها (نخستي

كنند.  ها از طريق عاليم صوتي با همديگر ارتباط برقرار مي آن تر بيش
 ولي ساير موارد غلط هستند.

 ها: بررسي ساير گزينه
ها براي آگاه كردن ديگران از خطر شكارچي  از آن بسياريـ 2گزينه

 اي دارند. عاليم صوتي ويژه
 پريماتها داراي رفتار حل مسأله هستند. معموالًـ 3گزينه
هاي  ها نسبت به پروانه هاي جنسي در آن ـ استفاده از مزومون4گزينه

 شده است. رنگ كمشب پرواز 
-121 صحيح است. 2گزينه  

هاي سيني (سرخرگي) در  صداي دوم قلب ناشي از بسته شدن دريچه
در است كه پس از پايان موج  دياستول قلبيهنگام شروع 

هاي دو لختي و  شود، در اين زمان دريچه الكتروكارديوگرام شنيده مي
ريزند و  ها مي سه لختي بازند و مقداري خون از دهليزها به درون بطن

 يابد. ايش ميها افز مقدار خون بطن
-122 صحيح است. 3گزينه  

سرخرگ شكمي ماهي، خونِ تيره را از قلب خارج كرده و به سوي 
برد. در ضمن سرخرگ ششي انسان هم خون تيره را از  مي ها آبشش

 برد. مي ها ششقلب به سوي 
-123 صحيح است. 2گزينه  

ها بوده و هسته سه قسمتي دارند.  از دسته گرانولوسيت» ها نوتروفيل«
بوده و قابليت تحرك  تر بيش ها ها از ائوزينوفيل آندوسيتوز آنقدرت 

» دياپدز«توانند با خاصيت  زياد و خاصيت تاكتيك شيميايي دارند و مي
 از منافذ مويرگي عبور كنند.

-124 صحيح است. 3گزينه  
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ها داراي ديواره ضخيم و ارتجاعي با قطر داخلي زياد هستند و  سرخرگ

 اغلبها  فقط در  ن دارند ولي ساير گزينهترين فشارخون را در بد بيش
 موارد صادق هستند.

-125 صحيح است. 4گزينه  
(فاقدمويرگ) است كه مايع  بازگردش خونِ خرچنگ دراز از نوع 

در آن جريان دارد و قلب جانور داراي منافذ دريچه داري » همولنف«
رود . از درون اين قلب نيز  است كه چندين سرخرگ از آن بيرون مي

 گذرد. خونِ روشن (غني از اكسيژن) ميفقط 
-126 صحيح است. 2گزينه  

جمع  هر بطنليتر خون درون  ميلي 120در پايان دياستول قلبي حدود 
ليتر خون در سيستول بعدي وارد  ميلي 70شود كه تقريباً  مي

باقي  هر بطنليتر درون  ميلي 50شود و بنابراين حدود  ها مي سرخرگ
 دانيد كه قلب داراي دو بطن است! ماند. حتماً مي مي
-127 صحيح است. 3گزينه  

سرعت انتشار تحريك در گره دوم و الياف ديواره بين دو بطن نسبتاً كم 
 ولي در شبكه گرهي ميوكارد زياد است. ساير موارد غلط هستند.

-128 صحيح است. 4گزينه  
هاي  زايش و گردش مايع بين سلولي را در تصوير مزبور به همه مويرگ

 83از صفحه  6-12! (به تصوير ها به جز كليهتوان نسبت داد،  بدن مي
 دقت كنيد.)1كتاب زيست و آزمايشگاه

-129 صحيح است. 2گزينه  
هاي در حال رشد درون تخمدان ترشح  هورمونِ استروژن از فوليكول

ها اثر كرده و  سپس دوباره روي اين فوليكول ريزد، شده و به خون مي
گردد.پس بافت هدف و منبع ترشح آن  ها مي تر آن باعث رشد بيش

 تواند يكسان باشد. مي
-130 صحيح است. 2گزينه  

ليتر و در انتهاي  ميلي 2حدوداً  هفته سوماندازه رويان آدمي در انتهاي 
 شود. ر ميبرابر بزرگت 11ليتر است. يعني  ميلي 22حدود  ماه دوم

-131 صحيح است. 4گزينه  
هاي دختران از قبلِ دوره بلوغ وجود دارند  هاي نابالغ در تخمدان گامت

تتراد تشكيل  تنهااند و  متوقف مانده» پروفازميوز«و البته در مرحله 
 دادند.
-132 صحيح است. 1گزينه  

سيلين فقط با مصرف انرژي و در بخش قشري كليه  داروهايي مثل پني
شوند ولي ساير موارد غلط  وله خميده نزديك) ترشح مي(به درون ل

افتند و باز جذب  اصالً اتفاق نمي 4و  3دانيد كه موارد  هستند. مثالً مي
 شود. انجام مي فعالنيز از لوله خميده دور به روش  3

-133 صحيح است. 3گزينه   
گونه مورد مطالعه مك آرتور، پرنده سسك و گونه مورد مطالعه پاولف، 

و در پستانداران » اوريك اسيد«به نام سگ بود. در پرندگان  پستانداري
تر با سميت  شود كه اوريك اسيد ساختاري پيچيده دفع مي» اوره«

 است. تري كمولي آب  تر بيشكمتري دارد پس دفع آن نيازمند انرژي 
-134 صحيح است. 2گزينه  

ها  ) در صورت عدم درمان، چربيو در بيماري ديابت شيرين (نوع
 شوند و باعث كاهش ميزان اسيديته خون ( به طور ناقص تجزيه مي

 ها متفاوت است. گردند ولي ساير موارد بين آن اسيدي) مي
-135 صحيح است. 1گزينه  

براي تبديل به ها را  شود تا بدن، پروتئين هورمون كورتيزول باعث مي
شود ولي با  قند، تجزيه كند و از اين طريق موجب افزايش قندخون مي

دار حاصلِ سوختن  (كه عمده مواد زايد نيتروژنها  پروتئينتجزيه 
 آنهاست.) مقدار اوره هم زياد خواهد شد.

 فيزيكك
 

-136 صحيح است.  4گزينه  
15 1012 1 6 10 19 24 10 7 2 4  

-137 صحيح است.  1گزينه  
2 8 2 60
1 6 10 19 2 1 1021 

-138 صحيح است.  4گزينه  
220
5
11

484

2 110 2

484 25  

-139 صحيح است.  2گزينه  
2 55 16 60 10 3 52 8  

-140 صحيح است.  3گزينه  
2 220 2

176 275 0 275
0 275 4 1 1

1 1 100 110  تومان
-141 صحيح است. 2گزينه  

 هاي واقع بر يك جبهه موج همواره برابر صفر است. اختالف فاز نقطه
-142 صحيح است. 2گزينه  

 كند: با تغيير نيروي كشش تار، سرعت موج به صورت زير تغيير مي

2

1

2

1

4 1

1

2

1
2 

2

1

2 2
2 2 2

2

2 2
1 1 1

2
2
1

2
1

2
2

1
8 

-143 صحيح است. 3گزينه   
-144 صحيح است. 3زينه گ 

 ابتدا موج به سمت مانع نرم در حال پيش روي است.
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6آزمون 
-145 صحيح است.  1گزينه  

100
400

1
4 25

گره تا شكم ي فاصله 4
25
4 6 25  

-146 صحيح است.  2گزينه  

2 1 2 1
2 1

4
2 1

4 2 4 2 1 150

1 75  
   صوت دوم تار هماهنگ سوم آن است:

3 3 1 225  
 

-147 صحيح است. 1گزينه  
φ

2
6

2 2
10 2 4  

2 4 10 24  
 

-148 صحيح است.  2گزينه  

ي نقطه براي 4
4

طبيعي عدد  

ي نقطه براي 3
2 1

2 2 1
6

فرد عدد  
يك  6يك عدد طبيعي و حاصل  4طول موج بايد مقداري باشد كه حاصل 

 باشد. قابل قبول مي 2عدد فرد باشد كه فقط 
-149 صحيح است.  1گزينه  

2

1

1

2

2 1
4

1 2 4 1
2 1

2 ذره هر 1
2 2 4 2

2 1
2 ذره هر 2

2 2 
2

1

1

2

2

1 2
1
2   

 
-150 .صحيح است 3گزينه  

 
 
 
 
 
 

طبق صورت سوال
2

را بر حسب  ي ي دو نقطه  بايد فاصله .باشد مي 6
λ:به صورت زير به دست بياوريم 

Δ 63 60 3 10 2 4 5 4 

5ي  در يك لحظه در فشار بيشينه باشد و از آن به اندازه ي  اگر نقطه
4

 
 در فشار مبنا قرار دارد. رسيم و طبق شكل مقابل مي ي جلو برويم به نقطه

-151 صحيح است.  4گزينه  
نقاط يك شكم و گره مجاورش هم فاز ولي اين نقاط با نقاط شكم بعدي 

 دارند. πاختالف فازي برابر 
-152 ت.صحيح اس 3گزينه  

چون پيستون عايق بندي شده است، پس با افزايش حجم دماي آن كاهش 

 شود. سرعت انتشار صوت كم مي  ي يابد و طبق رابطه مي

-153 صحيح است.  2گزينه  
330 0 6 330 0 6 20 342  

-154 صحيح است.  3گزينه  
2 1

4

2

3
4
2
4

3
2 

-155 صحيح است. 4گزينه  
 ها يكي است. باشند بنابراين ضريب اتميسيته آن دو گاز دو اتمي ميهر 

بسته 1

باز 1

4

2
2

1

1 2  

1

1
4 16 1

4
2 4

4
1

1
=2 

-156 صحيح است.  1گزينه  

2
4

2  

 
-157 صحيح است.  2گزينه  

350
500 0 7 70

تشديد اول ي مرتبه 4
70
4 17 5

تشديد دوم ي مرتبه 4 2 17 5 35 52 5  
-158 صحيح است. 2گزينه  

 كه انرژي تلف نشود: در صورتي
2

1

1

2

2
2
2

1
4 2 25 2 

ماند  درصد آن باقي مي 80شود پس  درصد انرژي جذب هوا مي 20ولي چون  
 يعني:

2 25
8
10 20 2 

-159 صحيح است.  1گزينه  

2 1 10 2

1
10 2

1

2
2

1

2
10 4

9
4

10 9 20 3 20 0 48
9 6  

-160 صحيح است.  3گزينه  

10
0 0

10 20

20
10

20  

  
 شيمي

 
-161 صحيح است. 3گزينه   

هاي  اتانول و استون دو حالل غير آبي مهم هستند كه به دليل تشكيل پيوند
 به هر نسبت در آب حل مي شوند. هاي آب، هيدروژني قوي با مولكول

-162 صحيح است. 3گزينه   
باشد، بنابراين  كه يك تركيب يوني است، گرماده مي 2انحالل 

خودي انحالل اين  به بوده و يك عامل مساعد جهت پيشرفت خود 0

 

 

 

 

5  
2 
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نامهپاسخ
 يك جامد است، بنابراين 2تركيب در آب است. از طرف ديگر چون 

 0باشد.  تر از صفر مي انحالل هم بزرگ
-163 صحيح است. 2گزينه 

محلول سير شده  120آب حل شده و  100از ماده حل شونده در 20
 در اختيار داريم.

 
1000 محلول

1 محلول

1 2 محلول

1 محلول

20 شونده حل

120 محلول
200 1 

-164 صحيح است. 3گزينه 
104 

كلريد كلسيم غلظت 0 2 104 2000  
-165 صحيح است.  2گزينه  

درجه 30 دماي در
10 3
100 2

10 3

110 محلول

275 محلول
10 3

110 محلول
25 3 2 جرم

275 25 250
نهايي 3 جرم 25 24 49
1000 2
1 2

49 3
250 2

1 3
122 5 3

1 6 1 
-166 صحيح است. 3گزينه 

ي  ي مستقيم دارد و با غلظت محلول رابطه ي تفكيك يوني با دما رابطه درجه
 عكس دارد

-167 صحيح است. 1گزينه 
شده تفكيك هاي مولكول تعداد

56
2 28 

α
شده تفكيك هاي مولكول

شده حل هاي مولكول تعداد
28

1000 

طرفي از 3 28
1000

3
0 2 3

5 6 10 3 1 
-168 صحيح است. 1گزينه  

ي حل شونده بيشتر باشد، فشار بخار  هر چه تعداد مول ذرات غير فرار از ماده
كمتر خواهد بود. پس بايد تعداد مول ذرات توليد شده از انحالل اين محلولها 

 را باهم مقايسه كنيم.

3
آب

3  
مول 1 ذره مول دو ذرات مول تعداد 0 3 2 0 6 

12 22 11 12 22 11 ذرات تعدادمول
0 4 1 0 4 

2
آب

2 2
ذره مول 3

ذرات تعداد 0 1 3 0 3 

0پس فشار بخار محلول موالل سديم نيترات از دو محلول ديگر كمتر  3
 است.
-169 صحيح است. 1گزينه   

0برابر با  پذيري گاز  ، انحالل 8با توجه به نمودار در فشار  05 
 گرم است.

0 05
1
30 1 67 10 3  

-170 صحيح است.3گزينه   
  : هاي نادرست بررسي گزينه 

 : درمايونز، لسيتين نقش عامل امولسيون كننده را بر عهده دارد.1 گزينه
 ي چربي است. سمت بيرون قطره: به 2گزينه 
 : بخش ناقطبي مولكول پاك كننده.3گزينه 

-171 صحيح است.  3گزينه  
ها اكسيد  آيند و از اين رو به آن اكسيد اغلب فلزها، باز آنيوس به شمار مي

 گويند:  بازي مي
اسيدي قدرت
بازي قدرت  

-172 صحيح است. 2گزينه 
 است. اسيد مزدوج يون كلريد هيدروكلريك اسيد 

-173 صحيح است. 2گزينه 
3 3  

3 3  
 يونهاي ناظرند. 3و   يونهاي 

 
-174 صحيح است. 4گزينه 

2 2رنگ است. و از يونهاي جامدي بي5 ساخته شده و  3
مول يون توليد  4اكسيدي اسيدي است و از حل شدن هر مول از آن در آب 

 شود. مي

2 5 3 2 2 3 2 3  
-175 صحيح است. 4گزينه 

3
اسيد

2
باز

3
2

مزدوج باز
3

مزدوج اسيد

 

3
باز

3
اسيد

4
مزدوج اسيد

2
مزدوج باز

 

-176 صحيح است.  1گزينه  
٢تواند در نقش يك باز با گرفتن پروتون به  مي 3  تبديل شود.  ٣

٣تواند با از دست دادن پروتون در نقش يك اسيد به يون  چنين مي هم
٢ 

 تواند آمفوتر باشد. تبديل شود. پس اين يون مي

4 اسيد فقط و 3
2 باز فقط و 4 اسيد فقط  

-177 صحيح است. 3گزينه   
تر يونش پيدا كرده و  تر است، در هنگام انحالل در آب،بيش اسيدي كه قوي

 تر خواهد بود. غلظت يون هيدرونيوم در محلول آن بيش
-178 صحيح است. 2گزينه   

از ها، قدرت اسيدي  آن با توجه به دو واكنش داده شده در سوال و   
دانيم كه قدرت اسيدي  تراست. از طرفي مي بيش 4قدرت اسيدي 

 تر است. بيش 2از قدرت اسيدي  4
و اسيدي قدرت 4 2 و بازي قدرت

4
2

2
4
2

2  
-179 صحيح است. 4گزينه   

، غلظت يون هيدرونيوم  موالر از سه اسيد  1/0در محلول  
زيادتر است، پس قدرت اسيدي اين اسيد از سه  در محلول  3

 تر است. اسيد ديگر بيش
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6آزمون 
دهي پروتون قدرت و و اسيدي قدرت

گيري پروتون قدرت و و بازي قدرت  
-180 صحيح است. 3گزينه 

3 4 2 2 4 3

2 4 2 4
2

3 1 2 3

4
2

2 4
3

3

 

2 4 4
2

4
3  غلظت

2 4 4
2

4
3  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




