
 0411ىدسدَ ىصآجی، پاظذ جؼصیدی زةان اٌگهیعی کٍکّر ججصةی 

  2 . گضی76ٍَ

 .ظاز ُعحٍس ٍُّز دظثُو اونیً فصش ُا ةا دظث ظارحَ ػسه اٌس و ةِحصیً فصش ُا  جصجيَ:

 

ىجِّل كتم از آن آىسه، پط وجَ جيهَ  (the first rugsىحػسی اظث و ٌیاز ةَ ىفػّل دارد و ىفػّل آن ) makeفػم  ٌکحَ:

 ىػٍی جيهَ، زىان آن گشػحۀ ظاده اظث. اظث و ةا جّجَ ةَ

 0گضیٍَ  .77

 .ُعحٍس ىحفاوت جصم و اٌسازه روػٍایی، رٌگ، دىا، در )از نداظ( ،ىا جِان در ظحارگانجصجيَ: 

 جّجَ کٍیس.« در چیضی جفاوت داػحً«  ةَ ىػٍی  sth invaryةَ غتارت ٌکحَ: 

 0گضیٍَ  .78

 .اظث ةّده ىشُتی اغحلادات و غهيی اكساىات ػاىم اخحياالً ةاظحان ىصدم دارویجصجيَ: 

ىّؾّف و ؾفث آىاده، پط ةػس از آن  andدو ظارحار ىؼاةَ را ةَ ُو وؾم ىی کٍس. در ایً جا كتم از  andخصف رةط ٌکحَ: 

 جيع ىی گیصد. sفلط  beliefداریو. در خانث جيع، اظو  اظو و ؾفثُو ٌیاز ةَ جصکیب 

 0گضیٍَ  .79

 ةسن ُای كعيث ایً ةَ ىّاد ظایص و خؼصات غتار، و گصد ورود از ةیٍی، در و گّش و چؼو اطصاف ىُّای ،ُا اٌعان درجصجيَ: 

 .کٍس ىی جهّگیصی

 غتارجی کَ كتم از جای رانی در ةیً دو کاىا آىسه، ٌِاد جيهَ اظث و فلط ةَ یک فػم در زىان خال ظاده ٌیاز دارد. ٌکحَ:

 3گضیٍَ  .81

 ةّد؟ رّاٍُس جّظػَ خال در کؼّرُای در جسیس فٍاوری انکارةص اونیً ىٍاطق کسام و کؼاورزان کسامجصجيَ: 

 ىػادل( 4                     ىٍطلَ( 3               فاؾهَ ( 2                     ظٍث، آییً (0

  2 گضیٍَ. 80

اظث. اٌگهیط از ىحفاوت ةعیار کَ دارد را رّد راص فصٍُگی ُّیث اظحصانیا جصجيَ:  

 رؾسراٌَ( 4                    ( داٌغ3                ُّیث( 2         ىعانَ، ىّضّع، ىؼکم (0

  4 گضیٍَ. 82
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 جِیَ را آن زیادی، اطالغات گصدآوری و آوری جيع ةا کٍیس، ىی جسویً را ای ةصٌاىَ یا کحاب گضارش، ىاٌٍس چیضی وكحی جصجيَ:

کٍیس. ىی  

 جسویً کصدن، گصد آوردن( 4                 جشب کصدن( 3                 ىتادنَ کصدن( 2          رةط دادن، ىصجتط ةّدن (0

  3 گضیٍَ. 83

.اظث داده رخ ای غیصىٍحظصه ىؼکالت آزادراه در ،جؿادف دنیم ةَ :جصجيَ  

 جغییص داةث، غیصكاةم (4          ٌاگِاٌی، غیصىٍحظصه  ( 3                  در ىػصض رطص( 2              ىلسىاجی، اةحسایی( 0

  4 گضیٍَ. 84

 ُا ةچَ ُيَ ورود ىعئّل ػیّا ةٍاةصایً ،کٍس اظحفاده وریفٍا از جّاٌس ٌيی و ٌیعث ىعهط اٌگهیعی زةان ةَ ػیّا ىادر :جصجيَ

.اظث رّدش آٌالیً یکار جهعات ػصوع از كتم ػان آٌالیً ُای کالس ةَ  

  ظهیط، روان، ىعهط (4                     غادی، ىػيّنی( 3                 ىّاظب، ىدحاط( 2         اجحياغی، رٌّگصم (0

  0 گضیٍَ. 85

 ةصٌاىَ از ػيا کَ کٍس خاؾم اطيیٍان ةایس او آیٍسه، در اىا ،اظث ةّده رّب او ٌیث کَ ایس ػسه ىحّجَ کَ ةگّییس او ةَ جصجيَ:

. ُعحیس راضی گشارد ىی جأدیص ػيا روی ىعحلیياً کَ ُایی  

 ةَ طّر ٌاىفِّم( 4                    ٌاگِان( 3              در واكع( 2                      ىعحلیياً (0

  2 . گضی86ٍَ

.داد رّاُس اداىَ )ةَ ؾدتث کصدن( را ػب جيام او کصدم فکص ندظَ، یک در. کصد ىی ؾدتثةی وكفَ  او جصجيَ:  

 چعتیسن ةَ، پایتٍس ةّدن ةَ (4      ( فِيیسن   3                اداىَ دادن (2                   ىصاكتث کصدن از (0

    3 . گضی87ٍَ

 غلم یک از دو غلم ةِحص داٌعث ىی زیصا ،گصفث ىی راٍُيایی ىادرش از ُيیؼَ آٌا دیگص، درحصان از ةعیاری ىاٌٍس جصجيَ:

.اظث   

 آػپض کَ دوجا ػس، آش یا ػّر ىیؼَ یا ةی ٌيک( 2              کار ٌیکّ کصدن از پص کصدن اظث (0

 کتّجص ةا کتّجص، ةاز ةا ةاز( 4                اظث غلم یک از دو غلم ةِحص (3

   2 گضیٍَ. 88

     كاةم رؤیث (4             ىحػِس ( 3                 ( اریص، جازه2ریض، ریهی کّچک           (0

  3 گضیٍَ .89
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   ( ىحّظط، ىیاٌی4ىؤدص، کارآىس             ( 3                 ( ػاد2ظزاوجيٍس                    ( 0

  4 گضیٍَ .91

اظحفاده کصد و ةػس از آن ةَ ىفػّل ٌیاز دارد کَ در ایً جا ىفػّل، یک جيهَ « کَ«ىیحّان از « داٌعحً«ةػس از فػم  ٌکحَ:

  اظث. 

  4 گضیٍَ .90

ٌکحَ: ةا جّجَ ةَ كیس زىان اةحسای جيهَ )از ُيان اةحسا(، ٌیاز ةَ زىان خال کاىم داریو جا ةَ غيهی کَ از گشػحَ جاکٍّن جصیان 

 ه کٍیو.داػحَ اػار

  2 گضیٍَ. 92

دو یا چٍس ظارحار ىؼاةَ را ةَ ُو وؾم ىی کٍس، پط ةا جّجَ ةَ غتارت كتم از جای رانی، ٌیازی ةَ « و«خصف رةط  ٌکحَ:

  اظحفاده از فاغم یا ضيیص ىّؾّنی ٌیعث و زىان فػم ةایس خال ظاده ةاػس.  

  3 گضیٍَ .93

اُيیث رّاب در ورزش ُای خصفَ ایىحً غيسجا در چَ ىّردی ةدخ ىی کٍس؟ جصجيَ:   

  0 گضیٍَ .94

ػس.طتق ىحً، انکط فصگّظً ىجشوب ایسة نیحم ُیهض  جصجيَ:   

  4 گضیٍَ .95

  ٌضدیکحصیً اظث.« فصاُو کصدن«از ٌظص ىػٍایی ةَ  2در پاراگصاف « جسارک دیسن«کهيَ  جصجيَ:

  3 گضیٍَ .96

را ةَ ةِحصیً ٌدّجّؾیف ىی کٍس؟ 3اراگصاف کسام یک از ىّارد زیص ٌلغ آرصیً جيهَ در پ جصجيَ:  

  جص در ُيان پاراگصاف ةیان ػس، اضافَ ىی کٍس. آن اطالغات ةیؼحصی را ةصای جأییس آٌچَ کَ پیغ

  0 گضیٍَ. 97

ىحً غيسجا درىّرد چَ چیضی ةدخ ىی کٍس؟ رةات ُا در آىّزش: جصجيَ:   

  4 گضیٍَ. 98

ٌضدیکحصیً اظث.« ػٍاظایی کصدن«از ٌظص ىػٍی ةَ  0در پاراگصاف « جؼزیؽ دادن«کهيۀ  جصجيَ:  

  0 گضیٍَ .99

ةیٍی آٌحٌّی ظهسن درةارة رةات ُا ةَ واكػیث ٌيی پیٌّسد.  ةیان ىی ػّد کَ ةَ ٌظص ىی رظس پیغ 2در پاراگصاف  جصجيَ:   
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2گضیٍَ  .011  

 جصجيَ: ةص طتق پاراگصاف 3، کسام یک از جيالت زیص ؾدیح اظث؟

س.ٌوجّد ٌسار در ةصری از ةزغ ُای جِان، افصاد ىػهو  
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