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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  

  سوال و پاسخ تشریحی

  
  :زیست دهم 121طبق صفحۀ 
کمتر ) تعرق(هاي نگهبان  یاخته آب اطراف گیاه،خروج آب از منفذ بین با افزایش بخار. باشد برعکس می

  4گزینه.شود می

  
  :زیست دهم 89طبق صفحۀ 

  .هاي مالپیگی دارند حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده بنام لوله
  )باشند طبق نکات جزوه غلط می 4و  2هاي  گزینه(

  1گزینه

  
  :زیست یازدهم 24صفحۀ  4طبق شکل 

  . کند سرخرگ واردشده به چشم از نقطۀ کور، انشعاباتی در کنار شبکه ایجاد می
  .است سوال مستقیم آمده 2هاي فصل  بود از شکل بینی شده ها پیش همانطور که در کالس: نکته
  2گزینه
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  :دوازدهم 113طبق صفحۀ 

 .است) تجربه(و اثرات محیط هاي غریزي حاصل برهمکنش ژن پذیري دارد که مانند تمام رفتار اشاره به نقش
  2گزینه

  
  :زیست دوازدهم 55طبق صفحۀ  

) سازگاري(دهد اما برخالف انتخاب طبیعی به سازش ها را تغییر می اي گرچه فراوانی دگره رانش دگره
  .انجامد می

  )از اوجب واجبات است 4شد خواندن خط به خط فصل هاي طی سال گفته  همانطور که در کالس(
  4گزینه

  
  :زیست دوازدهم 68صفحۀ  طبق

مرحله در  2این واکنش طی . در فاصلۀ بین گلیکولیز و چرخۀ کربس است Aتولید استیل کوآنزیم 
 NADHو همچنین  CO2شود که مرحلۀ اول شامل اکسایش پیرووات و طبیعتاً تولید  میتوکندري انجام می

ترکیب دوکربنی حاصل از اکسایش (به بنیان استیل  CoAمرحلۀ دوم آن اتصال ). مطابق جزوه(است
  1گزینه .است) پیرووات
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  آوندهاي حلقوي -1               :کتاب درسی زیست دهم 102طبق شکل باالي صفحۀ 

  آوندهاي نردبانی -2                                                                                                       
  آوند الن دار - 3انواع آوندهاي چوبی شامل      :  براساس جزوة آموزشی سال دهم 

  آوند مارپیچی -4                                                                                                       
  مرده اند -1: همچنین انواع آوندهاي چوبی

  صفحۀ آبکش ندارند  -2                                                
  در جابجایی شیرة پرورده نقش ندارند -3                                                

  3گزینه

  
  :زیست یازدهم 11طبق صفحۀ 

باشد؛که این دو  النخاع نیز مرکز انعکاس سرفه و عطسه می بصل. پل مغزي در ترشح بزاق و اشک نقش دارد
هاي چهارگانه  برجستگی. باشند نه سامانۀ لیمیبک بخش در مجاورت یکدیگرند، هردو جزء ساقۀ مغز می

  3گزینه .بخشی از مغز میانی است

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  :زیست دوازدهم 34طبق صفحۀ 

  : بررسی
کننده منجر به تغییر در جایگاه فعال آنزیم  جهش در ژن ناحیۀ مربوط به جایگاه فعال آنزیم تجزیه) الف
  .شود می
 34با توجه به شکل صفحۀ .بسته به نظر طراح بوده که اپراتور را بخشی از ژن در نظر بگیرد یا خیر) ب

اگر اپراتور تغییري داشته . شود باشد که  از آن رونویسی انجام می زیست دوازدهم، اپراتور بخشی از ژن می
  . باشد مهارکننده ممکن است نتواند به آن متصل شود

ممکن ) در اثر جهش ژن سازندة مهارکننده( اگر در ناحیۀ اتصال الکتوز به مهارکننده تغییري بوجود آید) ج
  .است الکتوز نتواند به مهارکننده متصل شود

ثر عدم  اتصال اپراتور و مهارکننده به یکدیگر، آنزیم رنابسپاراز بدون مهار شده و فعالیتش افزایش در ا) د
البته این عدم اتصال اپراتور و مهارکننده معموالً در اثر جهش در بخشی از ژن هاي سازندة . یابد می

  4گزینه .مهارکننده یا تغییر توالی اپراتور باشد

  
  :دوازدهمزیست  102صفحۀ  12طبق شکل 

 )بسیار مهم هستند 103و  102ازدهم، اشکال دو صفحۀ وطبق اشارات مکرر در جلسات آخر کالس هاي د( 
  3گزینه

  
  :زیست دهم 54صفحۀ  طبق

  .کنند دوزیستان و بعضی از خزندگان با پمپ، فشار مثبت هوا را به شش ها هدایت می
جانورانی بودند که سامانۀ گردش مضاعف هاي کالس هاي آموزشی، دوزیستان اولین  در ضمن طبق تدریس

  1گزینه .در آنها شکل گرفت

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  : زیست دهم 87و  86طبق صفحۀ 

که  در ترشح آنزیم رنین از کلیه بازجذب سدیم انجام  دومین مرحلۀ ساخت ادرار بازجذب است -
  )»ج«علت صحیح بودن .(شود می

علت صحیح (دهد  شود و حجم ادرار را کاهش می باعث بازجذب آب از کلیه ها می ADHهورمون  -
  )»د«بودن 

علت غلط ) (نه بخش هاي مختلف نفرون.(سرخرگ آوران فقط اطراف کپسول بومن انشعاب دارد -
 )»الف«بودن 

ــی            - ــذب م ــروع بازج ــه ش ــت ک ــک اس ــوردة نزدی ــیچ خ ــۀ پ ــش نفرون،لول ــین  بخ ــد دوم  .باش
  2گزینه

  
  :زیست دهم 105و  104صفحۀ طبق 

  .بخش کامالً مشخص دارند که ساقۀ دولپه اي ها ندارند 3ساقۀ گیاهان دولپه اي 
 مغز -3دسته هاي آوندي روي یک حلقه    -2پوست   - 1

  2گزینه )از جمله فعالیت هاي مورد تاکید در کالس هاي آموزشی(

  
  :زیست یازدهم 30طبق صفحۀ 

  :ترتیب اتفاقات در دریچۀ بیضی
 ارتعاش مایع  - 1
 خم شدن مژك ها  - 2
 بازشدن کانال هاي یونی بدلیل تحریک آنها  - 3
  .کنند استخوان هاي چکشی قبل از اتفاقات دریچه، لرزش می: نکته
  2گزینه
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  :زیست یازدهم 33طبق صفحۀ 

هاي عصبی حرکات لولۀ گوارش را نیز کنترل  شبکۀ یاخته. در الیۀ ماهیچه و زیرمخاط، شبکۀ عصبی داریم
  .ناصحیح است 2در گزینۀ » فقط«و گفتن کلمۀ  کند می

  3گزینه .تحت تاثیر دستگاه خودمختار است غالباًهمچنین شبکۀ عصبی لولۀ گوارشی 

  
  :زیست دهم 31طبق شکل صفحۀ 

توجه شود که در فرایند جذب گلوکز در روده تشکیل وزیکول . صحیح اند» ج«و » ب«،»الف«موارد 
  .انتشار تسهیل شده است، چون )»ج«غلط بودن (نداریم

  3گزینه )باز هم شکل و باز هم توجه دادن هاي اینجانب در کالس ها به اشکال مهم(

  
  :زیست یازدهم 141و  140طبق صفحۀ 

سیتوکینین باعث تاخیر در پیرشدن . یابد ترتیب هورمون سیتوکینین افزایش و  هورمون اکسین کاهش می به
  2گزینه .شود باعث رشد طولی سلولها میاندام هاي هوایی گیاه شده و اکسین 
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  :زیست یازدهم 104طبق صفحۀ 

  .منظور سوال گویچه هاي قطبی اول و دوم اند که در رشد و نمو جنین نقش ندارند
  .کروموزوم همتا ندارند - 2   (n)هاپلوئیدند -1: گویچه ها 

  . آید گویچۀ اول در تخمدان و گویچۀ دوم در لولۀ فالوپ بشرط حضور اسپرم بوجود می: نکته
  :شباهت گویچه ها: نکته

  هردو عدد کروموزومی یکسان دارند   - 1
 )کروموزومی 23(تعداد کروموزوم هاي یکسان - 2

  3گزینه      تعداد سانترومر یکسان   - 3

  
  :زیست دهم 18،  17، 16طبق صفحۀ 

ساختار آن شناسایی شد میوگلوبین بود، که داراي یک زنجیرة پپتیدي است و ساختار  اولین پروتئینی که
  .نهایی آن سوم است

  2گزینه .تواند تغییر کند دانیم که با تغییر یک آمینواسید ساختار و عملکرد پروتئین بشدت می می

  
  :زیست دهم 37صفحۀ  39طبق شکل 
  .و پیش معده است) به ذخیرة غذا کمک( دان  هاي بزاقی در مجاورت چینه در ملخ غده

  .دان هایی است نه چینه در کرم خاکی، سنگدان داراي دندانه:نکته
  .کند هاي جلویی معده وارد می دان پرندگان غذا را ابتدا به بخش چینه: نکته

رت ساخت تا به این سوال که بصو آموزان را قادر می پور، دانش ها به روش استاد نیک باز هم توجه به شکل(
  1گزینه )مستقیم از شکل است، پاسخ دهند
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  :زیست یازدهم 99صفحۀ  2طبق شکل 

  . اند هاي اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتوگونی طبق شکل بهم متصل یاخته
  .فقط اسپرم و اسپرماتید هستۀ فشرده و پررنگ دارند: نکته
  . نه اسپرم و نه اسپرماتید در ابتدا توانایی حرکت ندارند: نکته
  .هاي دوکروماتیدي هستند اسپرماتوسیت ثانویه، داراي کروموزوم :نکته

هاي ویژة یادگیري اشکال کتاب درسی، قادر به پاسخگویی به این  آموزان خودم با روش خوشحالم که دانش(
  1گزینه .)هاي کتاب هستند حجم از سواالت مربوط به شکل

  
  :زیست دهم 43صفحۀ  5طبق شکل 

  :طبق شکلمنظور الیۀ زیرمخاط است که 
 است داراي تعدادي غدد ترشحی  - 1
 .هاي خونی و اعصاب است داراي رگ - 2
 .اي است متصل به الیۀ غضروفی ماهیچه - 3

  4گزینه .هاي استوانه اي مژکدار مربوط به مخاط است سلول: نکته

  
  :زیست دهم 74طبق زیرنویس شکل صفحۀ 

  .شوند هاي خونی در کیسۀ زرده ساخته می در جنین، سلول
  .گیرد توسط هموگلوبین نیز صورت می  pHتنظیم : نکته
هاي خونی از  گیرند ولی تمام یاخته هاي بنیادي مغز استخوان منشأ می هاي خونی از یاخته انواع یاخته: نکته

  .گیرند مغز استخوان منشأ نمی
  1گزینه .باشد تولید پالکت از مگاکاریوسیت می: نکته

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
DNA حلقوي متصل به غشاي سلولی مخصوص باکتري هاست و در یوکاریوت هاDNA  خطی بوده و در هسته

  .که در یوکاریوت ها،در دو انتهاي هر یک از رشته ها، ترکیبات متفاوتی وجود دارد. قرار دارد
  . توان پیوند فسفو دي استر یافت در ساختار هر نوکلئوتید نمی: نکته

  3گزینه .وتید برقرار است، نه در ساختار یک نوکلئوتیدنوکلئ 2این پیوند، بین 

 
  : زیست دهم 74طبق زیرنویس شکل صفحۀ 

  .باشد هاي تیره آدرس بازوفیل می هستۀ دوقسمتی روي هم افتاده، با دانه
  )شود تکثیر نمی.(کند بازوفیل پس از شناسایی آنتی ژن، هیستامین آزاد می: نکته
  .شوند خوار تبدیل می تغییر، به نوعی درشت ها هستند که پس از مونوسیت: نکته
  .شود ساخته  می Tشده توسط لنفوسیت هاي  ریزي آنزیم مرگ برنامه: نکته

بچه . ها شرکت کردید، این سوال را هم پاسخ داده بودید قطعاً اگر در کالس! باز هم شکل و زیرنویس شکل(
 3گزینه .)بسیار پراهمیت است ها براي طراح هاي عزیز، در کنکور نظام جدید توجه به شکل

  
  :زیست دوازدهم 45طبق شکل نمودار صفحۀ 

بود، در نمودار افقی  روي عدد صفر هیچ اللی شبیه  ها گفته شده در تحلیل این نمودار همانطور که در کالس
الل  1، هر ژنوتیپ 2در نقطۀ . ، هر ژنوتیپ حداقل یک الل به رنگ قرمز دارد1در نقطۀ . هاي قرمز نیست دانه

این نشان . بهمین ترتیب 6و  5، 4الل قرمز دراد و در نقاط  3، هر ژنوتیپ 3در نقطۀ ). غالب(قرمز رنگ دارد 
  .دهند ژنوتیپ ، فنوتیپی مشابه براي این صفت نشان می 2یکسان در ) غالب(هاي قرمز  دهد که تعداد الل می

  1گزینه )نکتۀ اشاره شده در جزوه(
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  :زیست دوازدهم 89طبق صفحۀ 

زیست دوازدهم در  32طبق صفحۀ . ها هستند این جانداران، گیاه نیستند بلکه جزء آغازیان و باکتري
  4گزینه .شود ها دیده می پیک، تجمع رناتن اي ها بدلیل طول عمر کم رناي هسته ها و پیش اي هوهسته

  
  :زیست یازدهم 47طبق صفحۀ 

اي از بهم پیوستن چند یاخته در دوران  تار ماهیچه هر. باشند اي اسکلتی شامل کند و تند می تارهاي ماهیچه
  .شود و به همین علت چند هسته دارند جنینی ایجاد می

  :هاي تارهاي کند ویژگی: نکته
 .آورند بیشتر انرژي خود را بصورت هوازي بدست می - 1

  2گزینه     .مقدار زیادي میوگلوبین دارند - 2

  
  :زیست یازدهم 32طبق صفحۀ 

  .شوند ها در کیاسماي بینایی، قبل از تاالموس متقاطع می از پیام) نه همه(با توجه به شکل کتاب، بخشی 
افتاد  اگر این اتفاق می. ها رو از طریق صحیح یادگیري اشکال کتاب درسی آگاه کرد شد تمام بچه کاش می(

  3گزینه. تقریباً یک سوم سواالت امسال براي همه قابل پاسخ بود
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  :زیست یازدهم 126طبق صفحۀ 

  :هاي هاپلوئیدي گیاه سلول
 اسپرم - 1
 دانۀ گرده - 2
 کیسۀ رویانی  - 3
 دانۀ گردة نارس  - 4

  .اند هاي دیپلوئید احاطه شده ها در زمان تشکیل توسط سلول همۀ این سلول
  4گزینه        )در گیاه.(آید اسپرم در تخمدان بوجود می: نکته

  
  1گزینه   :زیست دوازدهم 25طبق صفحۀ 
  .سازي، سیتوپالسم است پروتئینها محل رونویسی، هسته و محل  در یوکاریوت

  .رنار پیک ممکن است در حین رونویسی و یا پس از آن، دستخوش تغییراتی شود: نکته
  )25صفحۀ  3شکل . (تواند متفاوت باشد در یک مولکول دنا، رشتۀ مورد رونویسی براي دو ژن می: نکته

  
  :زیست یازدهم 134و  132طبق صفحۀ 

  3گزینه .هاي غیرتخمدان مثل نهنج باشند از رشد بخشتوانند  هاي کاذب می میوه
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٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠ 

  
W کند ایجاد می .  
WWW باشد می.  
RRW باشد می.  
  

  

ها توانایی دیاپدز  هر دوي این سلول. کشنده و کشندة طبیعی قادر به ترشح اینترفرون هستند

  .در نتیجه خط دوم نیز نقش دارد
  4گزینه  .خواري در این فرایند نقش ندارد

  
  :زیست دوازدهم

کننده در حضور مالتوز با اتصال به توالی خاصی از دنا به نام 
  4گزینه

  

  1گزینه .شود جو در اسید چهارکربنه انجام می

٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

WW گامت ،W کاللۀ . کند ایجاد میRW  نیز گامتR  یاW
 W  ماده لقاح کند، رویانWW  سفید با آندوسپرمWWW
R   ماده لقاح کند، رویانRW   صورتی با آندوسپرمRRW

  4گزینه .اي و گامت ماده یکسان است فنوتیپ سلول دوهسته

  :زیست یازدهم 70
کشنده و کشندة طبیعی قادر به ترشح اینترفرون هستند

  !اند نه خونی هاي بافتی هاي دندریتی، یاخته
در نتیجه خط دوم نیز نقش دارد.شوند نیز نابود می IIهاي سرطانی توسط اینترفرون نوع 

خواري در این فرایند نقش ندارد روند و بیگانه ها از بین می انگل ها توسط ائوزینوفیل

زیست دوازدهم) پاراگراف آخر( 34و متن صفحۀ  35صفحۀ  17
کننده در حضور مالتوز با اتصال به توالی خاصی از دنا به نام  در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت ها، فعال

گزینه. شود کننده سبب رونویسی توسط آنزیم رنابسپاراز می

  :زیست دوازدهم 88و  87
  .شود در همۀ گیاهان چرخۀ کالوین در روز انجام می

جو در اسید چهارکربنه انجام می  C4  ،CO2و  CAMدر گیاهان 

  

WWدانۀ گردة 
Wنر با  Wاگر 
Rنر با   Wاگر 

فنوتیپ سلول دوهسته: نکته

70طبق صفحۀ 
کشنده و کشندة طبیعی قادر به ترشح اینترفرون هستند Tهاي  سلول
  .دارند
هاي دندریتی، یاخته یاخته: نکته
هاي سرطانی توسط اینترفرون نوع  یاخته: نکته
انگل ها توسط ائوزینوفیل: نکته

17طبق شکل 
در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت ها، فعال

کننده سبب رونویسی توسط آنزیم رنابسپاراز می جایگاه فعال

87طبق صفحۀ 
در همۀ گیاهان چرخۀ کالوین در روز انجام می

در گیاهان : نکته
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  !):باز هم سوال مستقیم از شکل(زیست دهم 59طبق شکل صفحۀ 

 )  پریکارد(پیراشامه  - 1
 آبشامه - 2
 )ماهیچۀ قلب(میوکارد  - 3
 )آندوکارد(درون شامه  - 4

  .پروتئینی داریمهاي  ، انواع رشته)برون شامه(و اپیکارد) پیراشامه(در پریکارد 
  2گزینه .فاقد سلول هاي ماهیچه قلبی است) درون شامه(آندوکارد: نکته

  
  :زیست دهم 115طبق صفحۀ 

دارند و   CO2ها تثبیت  فقط سیانوباکتري. ریزوبیوم ها و سیانوباکترها در تثبیت نیتروژن جو تاثیرگذارند
  ) 4و  3رد گزینه هاي (دهند  فتوسنتز انجام می

  شوند هاي هوایی مثل ساقه و دمبرگ یافت می باکتري ها در اندامدر ضمن سیانو 
  2گزینه    )»1«رد گزینۀ (

  
  :زیست دوازدهم 50طبق شکل صفحۀ 

از سر میوزین، اکتین در طول میوزین حرکت کرده و موجب کوتاه شدن طول ماهیچه  ATPبا جدا شدن 
  3گزینه .شود می

  !!!)طراح عاشق شکل هاي کتاب درسیهظاهرا .هاي کتاب چی بگم دونم دیگه در مورد شکل نمی(
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  :زیست دوازدهم 80طبق صفحۀ 

  .فتوسیستم ها تعداد زیادي آنتن، رنگیزه هاي متفاوت و انواعی از پروتئین دارند
  .هر فتوسیستم یک مرکز واکنش دارد: نکته
  1گزینه      .هر فتوسیستم تعداد زیادي آنتن دارد: نکته

  
  :زیست دهم 89و  53،  52طبق صفحات 

حشرات،متانفرید ندارند و تنفس آنها نایدیسی . مغز حشرات از چندین گره عصبی تشکیل شده است: شته
  2گزینه .خون ندارند و همولنف آنها توسط چندین منفذ دریچه دار به قلب باز می گردد. است

  
  ):صحیح اند» د«و » الف«مورد (زیست یازدهم  17و  16طبق صفحۀ 

  2گزینه .شوند عضالت اسکلتی اند که توسط اعصاب پیکري انجام میانعکاس ها حرکات غیرارادي 

  
  :زیست دهم 47طبق صفحۀ 

هاي گردن و خارجی قفسۀ  در دم هاي عمیق ماهیچه. دهد در هر نوع دم و بازدم دیافراگم تغییر وضعیت می
. کنند در بازدم هاي قوي ماهیچه هاي شکمی و داخل قفسۀ سینه نیز عمل می. سینه نیز عمل می کنند

  3گزینه
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  :زیست دوازدهم 124و  123،  122طبق صفحۀ 

  .خویشاوندند زنبورهاي کارگر، نازا و: نکته
  1گزینه .گیري تمام رفتارها انتخاب طبیعی نقش دارد در شکل: نکته

  
   xhx       Rr      AB:              مادر 

  xhy       Rr     BO:                 پدر
  .داشت Oنمی توان فرزندي با گروه خونی » 4«مطابق گزینۀ 

  4گزینه    .بیماري هموفیلی وابسته به جنس مغلوب است: نکته

  
  :زیست یازدهم 73طبق صفحۀ 

  2گزینه .هر پادتن دو جایگاه براي اتصال به پادگن دارد
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  
  :زیست دهم 67و  32طبق صفحه هاي 

  .در تولید کلسترول نقش دارد - 1:کبد
   .با تولید هورمون اریتروپویتین در خون سازي نقش دارد  -2       

 .داراي مویرگ هاي ناپیوسته است  - 3

  3گزینه .بالغ خون سازي انجام نمی دهدکبد در افراد : نکته

  
  !):سوال بسیار ساده(زیست یازدهم 111طبق صفحۀ 

  1گزینه .پردة کوریون از اختالط خون مادر و جنین جلوگیري می کند

  
  :زیست یازدهم 8طبق صفحۀ 

این . شود متصل می» گیرنده«پروتئینی بنام  ناقل عصبی پس از رسیدن به غشاي یاختۀ پس سیناپسی، به
  .پروتئین کانالی است که با اتصال به ناقل عصبی باز می شود

  )»3«رد گزینۀ .(ناقل هاي عصبی وارد یاختۀ پس سیناپسی نمی شوند: نکته
  4گزینه .ناقلین عصبی ممکن است جذب سلول پیش سیناپسی شوند: نکته

  
  4هگزین           :زیست دهم 96طبق صفحۀ 

  .همۀ کلروپالست ها کاروتنوئید دارند
  )»1«رد گزینۀ (کروموپالست یافت می شوند گزانتوفیل ها در 

  )»2«رد گزینۀ ( تنها سبزدیسه داراي کلروفیل است 
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 ٠٩١٩٨٢٣١٨٩٠: شامره متاس 

  )»3«رد گزینۀ (ترکیبات آلکالوئیدي را در واکوئل ها می توان یافت 

  

. سواالت می باشد درصد 30از اشکال کتاب بودند که حدود  98سوال زیست سال  50سوال از  15
همچنین . درصد افزایش درصد داشته باشد 30توجه ویژه به شکل هاي کتاب می تواند براي شما 

سواالت عین متن کتاب درسی بوده که نشانگر مهم بودن متن کتاب  درصد 80قریب به باالي 
  .درسی است

  .موفق و پیروز باشید
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