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Part one: Reading Comprehension 

 1هتي 

غشتی ٔذسٖ.أا ٚاطٜ جایٍضیٗ ٔی تٛا٘ذ  پضضىیجایٍضیٗ اص ٘ظش ٔؼٙایی ػثاست است اص جایٍضیٙی تشای چیضی دیٍش:  پضضىی

،ٔتخصصاٖ طة سٛص٘ی ٚ ٌیاٜ اٖ ٕٞٛپاتیدْ لاتُ دسن ٘ثاضذ.تسیاسی اص پضضىٌٕشاٜ وٙٙذٜ تاضذ ٚ یا حتی تشای تشخی ٔش

ٔذسٖ ٔی ٍ٘ش٘ذ ٚ تشجیح ٔی دٞٙذ اص ػّٕطاٖ  پضضىیضٙاساٖ ٚ ٘ظایش ایٟٙا تٝ دسٔاٖ ٞای خٛد تٝ ٔثاتٝ جا٘طیٗ وأّی تشای 

طثیؼی یا جایٍضیٗ سا تٝ سسٕیت ٕ٘ی  ،پضضىیٔطىُ ایٗ است وٝ تسیاسی اص پضضىاٖ  ػٙٛاٖ ٔىُٕ طة ٔشسْٛ یاد وٙٙذ.تٝ 

ضٙاسٙذ.ایٗ ٔساِٝ ٔستّضْ دیذٌاٞی ٔتفاٚت تٙیادیٗ تٝ سالٔتی ،تیٕاسی ٚ دسٔاٖ است.أا ػّی سغٓ آ٘چٝ پضضىاٖ فىش ٔی 

لثُ ضذیذ تش ضذٜ است ٚ تٝ ٕٞاٖ ٘سثت ٔحذٚدیت ٞای ػّْٛ پضضىی وٙٙذ،تماظا تشای اضىاَ جایٍضیٗ دسٔاٖ پضضىی اص 

 ٔذسٖ تٝ صٛست ٌستشدٜ تشی دسن ٔی ٌشدد.

دسٔاٖ ٞای جایٍضیٗ اغّة دس پضضىی ٔشسْٛ سد ٔی ضٛد صیشا آٟ٘ا ٌاٞی تٛسط وسا٘ی وٝ ٞیچ آٔٛصش پضضىی ٘ذیذٜ ا٘ذ 

پضضىی غشتی تذاٖ صٛستی وٝ ٔا أشٚصٜ ٔی ضٙاسیٓ ، پذیذٜ ای ا٘جاْ ٔی ضٛد.أا دس ٔمایسٝ تا تسیاسی اص دسٔاٖ ٞای سٙتی ، 

ساَ لثُ پضضىی ٌیاٞی تشویثات ٔؼذ٘ی سادٜ ٔٛثشتشیٗ دسٔاٖ ٔٛجٛد تٛد.ػّی سغٓ سٚیىشد تی ثثات  051  جذیذ است.تا 

ٚ ٟٔاست  پضضىی ، دسٔاٖ ٞای جایٍضیٗ تٛسط پضضىاٖ تیطتشی پزیشفتٝ ضذٜ است ٚ ساصٔاٖ تٟذاضت جٟا٘ی استما ی دا٘ص

 ثاتت ضذٜ ٚ اسصضٕٙذ پضضىی غشتی سا پزیشفتٝ است.

 عجق هتي ، پشؽکبى پیزٍ عٌت هزعَم درهبى ّبی جبیگشیي را رد هی کٌٌذ سیزا............ bپبعخ گشیٌِ .121

aتیٕاساٖ اص آٖ ساظی ٘یستٙذ. 

bپضضىاٖ آٖ ٌاٞی ضشایط ػّٕی دا٘طٍاٞی ٘ذاس٘ذ. 

c.ٝ٘سثت دسن ٘طذٜ ٚ ٌٕشاٜ وٙٙذٜ است ت 

d.ٔفیذ ٘یست 

 ............. " جبیگشیي ". عجق هتي ٍاصُ   b.پبعخ گشیٌِ 122

aتٝ صٛست فضایٙذٜ ای تصذیك ضذٜ است. 

bتٝ ٘سثت ٔثٟٓ است . 

cتٝ صٛست ٔٙاسثی ٔؼٙا ضذٜ است . 

d.وأال تسیط است. 

 . تؼذاد کوی اس پشؽکبى عت جبیگشیي تصَر هی کٌٌذ کِ درهبًْبیؾبى ثبیذ...............  a. پبعخ گشیٌِ   123

aجا٘طیٗ طة ٔذسٖ تاضذ. 

bٔىُٕ طة ٔذسٖ تاضذ. 

cتٛسط ٔٛسسات ٔذسٖ تاصٌٛ ضٛد. 

d.تٛسط سیستٓ ٞای تٟذاضت ٔذسٖ سد ضٛد. 
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 .پشؽکی غزثی..............  b. پبعخ گشیٌِ  124

a ٖٞای سٙتی سا پزیشفتٝ است. تسیاسی اص دسٔا 

bتٝ ٘سثت یه سٚیذاد جذیذ است. 

cپضضىا٘ص دس حاَ تغییش سٚیىشدضاٖ ٞستٙذ. 

dاص طة جایٍضیٗ ٔطتك ضذٜ است. 

 .عبسهبى ثْذاؽت جْبًی .........................  d.پبعخ گشیٌِ    125

a ػّیٝ طة جایٍضیٗ ٔتٕایُ ضذٜ است . 

bٔتغیش دس تشاتش طة جایٍضیٗ داسد .سٚصوشدی 

cپضضىاٖ طة جایٍضیٗ تیطتشی سا تشتیت خٛاٞذ وشد . 

dسٚیٝ ٞای ٔؼتثش طة جایٍضیٗ سا لثَٛ داسد . 

 2هتي

است وٝ تش ٚظؼیت  -ٚ تٛصیغ آٖ دس ٔیاٖ جٕؼیت –تؼییٗ وٙٙذٜ اجتٕاػی تٟذاضت ،ضشایط التصادی ٚ اجتٕاػی  ػٛأُ

سالٔتی افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞای ٔختّف تاثیش ٔی ٌزاسد. ایٗ ػٛأُ خطش، دس ضشایط ص٘ذٌی ٚ واسی فشد ) ٘ظیش تٛصیغ دسآٔذ، ثشٚت ، 

تٝ تیٕاسی ٞا یا ٘فٛر ٚ لذست( تیطتش اص ػٛأُ فشدی ) ٘ظیش ػٛأُ خطش پزیشی سفتاسی یا ٚساثت( یافت ٔی ضٛ٘ذ وٝ تش اتتالی 

آسیة پزیشی دس تشاتش تیٕاسی یا جشاحت تاثیش ٌزاس٘ذ. تش اساس تشخی دیذٌا ٜ ٞا ایٗ تٛصیغ ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذٜ اجتٕاػی اص 

ٔٙؼىس وٙٙذٜ ٘فٛر اِٛیت ٞای ایذئِٛٛطی ٞای سیاسی  صاحة ٔٙصثاٖ است ضىُ طشیك سیاست ٌزاسی ٞای ػٕٛٔی وٝ 

ا٘ی  ٔی ٌٛیذ وٝ تٛصیغ ٘اتشاتش تجشتیات آسیة پزیشی سالٔتی تٝ ٞیچ ٚجٝ یه پذیذٜ دادٜ ٔی ضٛد. ساصٔاٖ تٟذاضت جٟ

طثیؼی ٘یست أا ٔتج اص تشویة صٞشآٌیٗ سیاستٟای اجتٕاػی ظؼیف ، تشتیثات ٘اػادال٘ٝ التصادی ) دس جایی وٝ ثشٚتٕٙذاٖ 

 ت.سٚص تٝ سٚص غٙی تش ٚ فمشا سٚص تٝ سٚص فمیش تش ٔی ضٛ٘ذ( ٚ سیاست ٞای غّط ِس

 .ایي گًَِ دریبفت هی ؽَد کِ ؽزایظ اجتوبػی ثز ....................... هَثز اعت. a. پبعخ گشیٌِ 126

aٚظؼیت تٟذاضت . 

bتٛصیغ جٕؼیت. 

cٚظؼیت التصادی. 

dػٛأُ فشدی. 

.هتي هؼتقذ اعت کِ ........................ هَثز تز اس ػَاهل فزدی در افشایؼ آعیت پذیزی در     b.پبعخ گشی127ٌِ

 ثزاثز ثیوبری ّب اعت.

a. ػٛأُ ٔٛسٚثی 

b. تٙٛع دس تٛصیغ ثشٚت 
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c.٘اٞٙجاسیٟای ٔٛسٚثی 

d. تسٟیٓ ثاتت ثشٚت 

هَرد.......................... اس تَسیغ درآهذ،  .ثزخی تحقیقبت ًؾبى هی دّذ کِ اًغبى هی تَاًذ درc . پبعخ گشیٌِ 128

 ثزٍت ٍ ثْذاؽت در هیبى اػضبی یک جبهؼِ قضبٍت کٌذ.

aسیاست ػٕٛٔی اجتٕاػی . 

bػٛأُ تشجیحات فشدی. 

cٝٔجٕٛػٝ حىٛٔت وٙٙذٜ تش جأؼ . 

dػٛأُ سیسه سفتاسی . 

 ... ّؾذار هی دّذ.. عبسهبى ثْذاؽت جْبًی ػلیِ .................   C.پبعخ گشیٌِ  129

aسٛء دسٔاٖ فمشا . 

bتجشتٝ فشدی فمیش. 

cٚظؼیت تٟذاضت فمیش. 

dتشٚتٕٙذ غٙی تش ٔی ضٛد. 

. عبسهبى ثْذاؽت جْبًی ثِ ................... ثِ ػٌَاى تْذیذ ػلیِ ثْذاؽت جبهؼِ تَجِ هی  C. پبعخ گشیٌِ    131

 کٌذ.

aصٞشاٌیٗ ط. ضشای 

bجٙثٝ پذیذٜ طثیؼی . 

cالتصادی ظؼیف .تشتیثات 

d. 

 3هتي

ٔذاخّٝ ٔی وٙٙذ وٝ سثة ٔی  سٚدٜٔفیذ ٔطاِؼات ٌزضتٝ دس ٔٛسد آسٓ پیطٟٙاد ٔی وٙٙذ وٝ آ٘تی تیٛتیه ٞا تا تاوتشی ٞای 

أا یه تحمیك جذیذ ٘طاٖ ٔی دٞذ  ضٛد یه وٛدن سیستٓ ایٕٙی تٛسؼٝ ٘یافتٝ داضتٝ تاضذ ٚ دس تشاتش آسٓ آسیة پزیش ضٛد.

آ٘تی تیٛتیىٟا ٚ  استفادٜ اص تؼییٗٔذاسن پضضىی تشای  تٝ ٔحمماٖ خطش آسٓ وٛدواٖ سا افضایص ٔی دٞذ.وٝ ػٛأُ دیٍشی 

ساِٝ وٝ حذالُ یه دٚسٜ آ٘تی تیتیه سا دس ساَ اَٚ  00ٔحمماٖ ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ وٛدواٖ  .ٍ٘اٜ وشد٘ذحّٕٝ آسٓ  اپیضٚدٞای

وٝ  وٙٙذٜ آٚسی ٕ٘ٛد٘ذ. دس لسٕت اَٚ تحمیك، ٌشٜٚ دسیافت جٕغٚ آٟ٘ا وٝ دسیافت ٘ىشدٜ ا٘ذ سا  ص٘ذٌیطاٖ دسیافت وشدٜ ا٘ذ

 0خس خس داضتٙذ ٚ لثُ اص یه ساًِ تا آ٘تی تیٛتیه دسٔاٖ ٔی ضذ٘ذ  دس ٔمایسٝ تا وٛدوا٘ی وٝ لثُ اص ٘ٛصادا٘ی وٝ 

پاییٙی اص سٕی یا خس خس ضذیذ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ سطح آساٍِی تا آ٘تی تیٛتیه دسٔاٖ ٘طذٜ تٛد٘ذ، دٚ تشاتش ٔٛسد حّٕٝ 

سیتٛویٗ ) سَّٛ ٞای ایٕٙی وٝ تشای ٘ثشد تا ػفٛ٘تٟا وٕه ٔی وٙٙذ( داضتٙذ. أا ٔحمماٖ تٛجٝ وشد٘ذ وٝ ٞیچ استثاطی ٔیاٖ 

تجٛیض اِٚیٝ آ٘تی تیٛتیه ٚ ٚاوٙص ٞای حساسیت صا ٚجٛد ٘ذاسد.ِٚی دس لسٕت دْٚ، ٌشٜٚ وطف وشد وٝ دٚ طٖ دس ٔٙطمٝ 
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تا افضایص خطش تجٛیض آ٘تی تیٛتیه دس ساِٟای اِٚیٝ ص٘ذٌی پیٛ٘ذ  –ضٙاختٝ ٔی ضٛد  17q21وٝ تٝ ػٙٛاٖ  – 01وشٚٔٛصْٚ 

ٔحمماٖ فىش ٔی وٙٙذ وٝ ػٛأُ پٟٙا٘ی وٝ ضثاٞت تجٛیض آ٘تی تیٛتیه دس ساِٟای اِٚیٝ ص٘ذٌی ٚ ضشایط آسٓ سا  ٔی خٛسد.

آسیة پزیشی دس تشاتش ٚیشٚس سا افضایص ٔی  17q21افضایص ٔی دٞذ تٝ دِیُ ایٕٙی ٘إٞساٖ ظذ ٚیشٚسی ٚ تٙٛع ط٘تیىی دس 

 دٞذ.

هحققبى هغبلؼبت جذیذ اؽبرُ هی کٌٌذ کِ آعیت پذیزی آعن احتوبال اس عزیق ............ .  aپبعخ گشیٌِ    .131

 اعت.

a.تجٛیض آ٘تی تیٛتیه لثُ اص یه ساٍِی 

b.ٖٛوٕثٛد سیتٛویٗ دس خ 

c.ٝٚاوٙص ٞای آِشطیه اِٚی 

d. تٝ دست آٚسدٖ ایٕٙی 

 قجال هؼتقذ ثَدًذ کِ دلیل اصلی قغوت ّبی هَرد حولِ آعن................. ثَد. .    aپبعخ گشیٌِ  .132

a. ٜتاوتشی ٞای سٚد 

b.ٔذاخّٝ آ٘تی تیٛتیه 

c.ٓآسیة پزیشی پیص صادی دس تشاتش آس 

d.ػذْ تٛسؼٝ ٔادسصادی سیستٓ ایٕٙی 

 اٍ قغوت اٍل تحقیقبت جذیذ هی تَاى ًتیجِ گزفت کِ............... . bپبعخ گشیٌِ     .133

a..تجٛیض آ٘تی تیٛتیه دس ساَ اِٚی تِٛذ تٝ دِیُ تٙٛع ط٘تیىی است 

b.ٔیاٖ ٔصشف آ٘تی تیٛتیه دس ساَ اَٚ تِٛذ ٚ اسٓ ساتطٝ ٚجٛد داسد 

c.خٖٛ است تجٛیض آ٘تی تیٛتیه دس ساَ اَٚ تِٛذ خیّی وٓ ٔشتثط تا سیتٛویٗ ٔٛجٛد دس 

d..ٔیاٖ استفادٜ آ٘تی تیٛتیه دس ساَ اَٚ تِٛذ ٚ ٚاوٙص ٞای آِشطیه ساتطٝ ٚجٛد داسد 

 ٍ .................. اعت. 17q21ًتبیج قغوت دٍم تحقیقبت هؼزف پیًَذ هیبى تٌَع صًتیکی .   aپبعخ گشیٌِ   .134

a.احتٕاَ تجٛیض آ٘تی تیٛتیه تٛسط پضضه دس ساَ اَٚ تِٛذ 

b.ْتٛسؼٝ سیستٓ ایٕٙی دس ٘تیجٝ فمذاٖ تاوتشی سٚدٜ ػذ 

c.تىشس لسٕت ٞا ٔٛسد حّٕٝ اسٓ ٚ خس خس دس دٚساٖ ٘ٛصادی 

d.ٚاوٙص ٞای آِشطیه استثاطی تا تجٛیض آ٘تی تیٛتیه دس وٛدوی ٘ذاسد 

کَدکبًی کِ در ثْتزیي اعتزاتضی در ارتجبط ثب اس یبفتِ ّبی تحقیق هغتفبد هی ؽَد کِ  .  dپبعخ گشیٌِ    .135

 عبل اٍل تَلذ آًتی ثیَتیک دریبفت کزدُ اًذ  ایي خَاّذ ثَد کِ ...................
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a.تجٛیض آ٘تی تیٛتیه تسٟیُ ضٛد 

b.آٟ٘ا سا تشای ٚاوٙص ٞای آِشطیه آصٔایص وٙٙذ 

c.تٝ ِحاظ ط٘تیىی آصٔایص ضٛ٘ذ 

d.تشای ػفٛ٘ت ٚیشٚسی آصٔایص ضٛ٘ذ 

 4هتي

وٝ أشیىایی ٞایی وٝ سطیٓ غزایی حاٚی پتاسیٓ ا٘ذن داس٘ذ دس ٔمایسٝ تا وسا٘ی وٝ سطیٓ غزای یه ٔطاِؼٝ جذیذ وطف وشد 

حاٚی ٔٛاد ٔؼذ٘ی داس٘ذ دٚ تشاتش تیطتش دس ٔؼشض تیٕاسی ٞای لّثی لشاس داس٘ذ.ایٗ ٔطاِؼٝ ػّت ٚ ٔؼَّٛ سا ثاتت ٘ىشدٜ است 

 أا تٝ ٘مص پتاسیٓ دس لّة اضاسٜ وشدٜ است.

% تیطتش تذٖٚ دِیُ دس طَٛ ٔطاِؼٝ فٛت 51اتٟی وطف وشد وٝ وسا٘ی وٝ وٕثٛد پتاسیٓ داس٘ذ ٕٞچٙیٗ ٔطاِؼٝ ٔط

وشد٘ذ.اوٖٙٛ چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘یٓ پتاسیٓ وافی سا دسیافت وٙیٓ؟ سذیٓ ٚ پتاسیٓ ٘مص ٔطاتٟی دس تذٖ ایفا ٔی وٙٙذ أا ایٗ واس 

سذیٓ ٔی  جزبیٓ غزایی ٟٔٓ است صیشا سطتاسیٓ دس سا تٝ طشق ٔختّفی ا٘جاْ ٔی دٞٙذ.دستیاتی تٝ تؼادَ ٔیاٖ سذیٓ ٚ پ

ٔصشف سذیٓ خٛد سا واٞص ٚ اص طشیك افضایص فطاس خٖٛ جزب تٛا٘ذ سٚی دفغ پتاسیٓ اثش تٍزاسد ٚ تش ػىس.وسا٘ی وٝ 

 پتاسیٓ سا افضایص ٔی دٞٙذ ٚ خطش سایش تیٕاسی ٞای لّثی سا واٞص ٔی دٞٙذ.

 ٔیّی ٌشْ دس ٞش ٚػذٜ. 496صٔیٙی ضیشیٗ پتاسیٓ تیطتشی داسد چیضی دس حذٚد ٔٛص تٝ داسای پتاسیٓ صیادی است أا سیة 

 ثب هغبلؼِ هتي ، هب هی فْین کِ یک رصین غذایی ثب پتبعین ثبال.....................   dپبعخ گشیٌِ   .136

a.سثة حّٕٝ لّثی ٔی ضٛد 

b.ٕٔىٗ است سآِ تش تاضذ 

c.سایش ٔٛاد ٔؼذ٘ی سا ا٘ذن داسد 

d.فشسٛدٌی لّة جٌّٛیشی ٔی وٙذ اص 

 هب درهی یبثین کِ ثزخی اهزیکبیی ّب .................. کبفی دریبفت ًوی کٌٌذ.  dپبعخ گشیٌِ   .137

a.                       ٖخٛسدb.                             ٓسذیc .                              سایش ٔٛاد ٔؼذ٘یd.ٓپتاسی 

 سهبًی کِ ثذى جذة ثبالی عذین دارد، جذة پتبعیوؼ........................ هی ؽَد .    aپبعخ گشیٌِ  .138

a.ٗپایی b                       .تاالتشc                             .تٟثٛدd                                            .ثاتت 

 پیؾٌْبد هی دّذ ثیؾتز خَردُ ؽَد ..................... اعت.چیشی کِ هتي .   bپبعخ گشیٌِ   .139

a.ٕ٘ه 

b.ٔٛص 

c.سثضیجات خاظ 
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d.ٜغزاٞای تاصٜ طثخ ضذ 

 ًَیغٌذُ پیؾٌْبد هی کٌذ هب ثبیذ ثیؾتز ........................  c.پبعخ گشیٌِ   141

a.ٓتیشٖٚ غزا تخٛسی 

b.ٓغزاٞای تیشٖٚ تش داضتٝ تاضی 

c.خاٍ٘ی تخٛسیٓ غزاٞای 

d.ٓاص غزای سستٛساٖ ِزت تثشی 

 

Part Two: Vocabulary 

 دختز جزاحت ٍحؾتٌبکی در حولِ ثزداؽت، هْوتزیي چیش .................. ّز دٍ ثبسٍ اعت..   b. پبعخ گشیٌِ 141

aلثَٛ اِحاق. b                       تٟثٛدی اص.c                           دسیذٌی.d                                   پایذاسی. 

 درد ثیوبر ًوی تَاًغت کبهال ............... ثب ٍجَد ایي ثِ صَرت هَقت فزًٍؾبًذُ ؽذ..   a. پبعخ گشیٌِ  142

aفشٚ ٘طا٘ذٜ ضٛد. b                 تمٛیت ضٛد.c                         دأٗ صدٜ ضٛد.d                             تمٛیت ضٛد. 

ثْجَدی .................... یبفت؛ ایي دلیلی اعت کِ اٍ ّیچ گبُ قبدر ثِ راُ رفتي راحت اٍ تٌْب .  d. پبعخ گشیٌِ   143

 ثؼذ اس تصبدف ًجَد.

a.      ُٔوا b                       .   دایٕیc                             .سشیغd                                       .٘سثی 

 ثیوبر  هجتٌی ثز ................ اعت کِ ّز دٍ در رًٍذ درهبى هغئَل ّغتٌذ. -راثغِ پزعتبر .  a. پبعخ گشیٌِ   144

 a .ٝفشظی b                       .   تفٛیطc                             .وٕیابd                                     .ٔٙفه 

 دکتز خیلی غیز هغتقین گفت، اهب ارتجبط سیبدی ثب............ داؽت. .   d. پبعخ گشیٌِ  145

 a .ّٝٔذاخ b                       .   واٚشc                             .تٙٛعd                                        .ْٟٛٔف 

اجتٌبة کزدى اس ًَر  آعیت دیذُ اس خَرؽیذثْتزیي اعتزاتضی ّب ثزای .................... پَعت  .   b. پبعخ گشیٌِ  146

 هغتقین خَرؽیذ ٍ اعتفبدُ هحصَالت هزافجت اس پَعت اعت.

 a.ٖصیاٖ سسا٘ذ b                .ٜص٘ذٜ وشدٖ دٚتاسc                  .ٖفاسذ ضذd                                  .ٖصیا 

خبًَادُ ثیوبر عزعبًی ّویؾِ اس اٍ هی خَاٌّذ ................. ًکٌذ. آًْب اًتظبر دارًذ اٍ در  .  d. پبعخ گشیٌِ   147

 عَل راُ رٍحیِ هجبرسُ جَ داؽتِ ثبؽذ.

 a .ایستادٌی b                  .ٍٟ٘ذاسیc                             .ٔماٚٔتd                                      .ٓتسّی 
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اّذاف ..............کویتِ در اغبس کزدى پزٍصُ ّبی جذیذ ٍ کبّؼ ّشیٌِ ّب در آى ٍاحذ ثذاى  .   c. پبعخ گشیٌِ  148

 هؼٌب ثَد کِ آًْب خیلی کن اًجبم خَاٌّذ داد.

 a.ٔتجا٘س b                       .تی ٘ظیشc                             .ًٕٙٞٞاd                                   .ٔطّٛب 

................... پشؽکی اعت سیزا کوز رٍی حزکبت ٍ جبیبثی کوتزیي ؽزایظکوز درد یکی اس  .   d. پبعخ گشیٌِ  149

 ثذى ثغیبر تبثیز دارد.

 a.لاتُ ا٘مثاض b                  .ٝلاتُ ٔالحظc                        .ٔحسٛسd                                  .ُٕلاتُ تح 

چٌذیي ................ خبًگی ٍجَد دارد کِ ؽوب هی تَاًیذ ثزای کوک ثِ جبی جَػ اعتفبدُ .    d. پبعخ گشیٌِ 151

 کٌیذ.

 a.     جشاحی ٞا b                . تاصسسیc                             .تذاتیش d                                     .دسٔاٖ ٞا 

آگبّی اس غذاّبی آلزصی سای هؼوَل ٍ ضذ آلزصی ّب ثغیبر هْن اعت سیزا آًْب ثغیبر رایجٌذ .   c. پبعخ گشیٌِ  151

 ٍ گبّی هی تَاًٌذ سًذگی را .......................

 a.٘جات ٔی دٞذ b               .حٕایت وٙٙذc                        .تٟذیذ وٙٙذd                               .تعٕیٗ وٙٙذ 

ثزیذگی رثبط پب یک جزاحت ثغیبر دردًبک اعت کِ ؽوب را ثزای چٌذ ّفتِ ......................  .   a. پبعخ گشیٌِ  152

 ًبتَاى هی کٌذ.

 a.   تٝ صٛست ٔٛلتی b          .تٝ صٛست طِٛی c                      .دایٕیd                                     .ٗٔٔض 

پشؽکبى ...................... کِ ثیوبراى ثبیذ جذة هبیؼبت را ثِ هٌظَر کوک ثِ جلَگیزی اس .  b. پبعخ گشیٌِ   153

 عٌگ کلیِ افشایؼ دٌّذ.

a. ٖتاص تِٛیذ وشد b               .ٖپیطٟٙاد دادc                       تٟثٛد.d                                       . ٖٕٞایص داد 

 یکی اس هْوتزیي هؾکالت ایي قزى .............. ایجبد ؽذُ تَعظ کبرخبًِ ّب اعت..  d. پبعخ گشیٌِ   154

a.       ٟٓس b                       .  ّٝٔذاخc                             .ٝتٛجd                                      .آِٛدٌی 

ایي رٍسّب .............. ًَساد کبّؼ یبفتِ اعت ، عپبط کِ پشؽکی در ؽبخِ ّبی هختلف .   c. پبعخ گشیٌِ  155

 تَعؼِ یبفتِ اعت.

a.      حیات b                       . تٟساصیc                             . ٔشي ٚ ٔیشd                                . ا٘شطی 

تؼذاد کوی اس گزٍُ ّبی ثٌیبدیي هَلکَلی اس یک هؾت ػٌبصز هتفبٍت تؾکیل ؽذُ اعت .  b. پبعخ گشیٌِ   156

 سًذُ . کِ ثِ صَرت غیز ػبدی ....................... کلیِ غٌی کزدى ؽکل ٍ رفتبر هَجَدات

a. افضایص ٔی دٞذ b                . تٙظیٓ ٔی وٙذc                     . اص ضشش خالظ ٔی ضٛدd               . دٚس ٔی ضٛد 

سهبًی کِ یک کَدک ثب جزاحت غیز ػبدی یب چٌذ ٍجْی هَاجِْ هی ؽَد ، .  c. پبعخ گشیٌِ   157

 کَدک ثبیذ اثتذا هَرد ثزرعی قزار گیزد. اهکبى....................... 
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a. سدیاتی b                       . ٓستc                             . تجاٚصd                                            .  لا٘ٛ٘ی 

 هَرٍثی هْوی ّغتٌذ.% ًَساداى سًذُ هتَلذ ؽذُ دارای ..................... 3حذٍد .  d. پبعخ گشیٌِ   158

a. ٖتحٛیُ داد b                . تجٕغc                         . لصٛسd                                            . ٘اٞٙجاسی 

ػلی رغن ایي ٍاقؼیت کِ فؾبر خَى ثِ صَرت قبثل هالحظِ ای هزتجظ ثب ثیوبری ّبی ؽزیبى .   c. پبعخ گشیٌِ  159

 افزاد اعت ، تزکیت جوؼیتی .............. هؾبثْی اس ٍاثغتگی را ًؾبى ًذادُ اعت.عزخزگ در 

a. ٜپیطٍا b                       . ٝتیا٘یc                          .تاللیd                                            . تمٛیت 

سهبًی کِ ارتجبط ثیوبر .................. اعت ٍ ثِ گشارػ قبًَى ًیغت، یک پشؽک ًجبیذ را فبػ  .  d. پبعخ گشیٌِ   161

 کٌذ.

a. اسجاػی b                       . ٔثاحثٝ ایc                   . ظشٚسیd                                          .  ٝ٘ٔحشٔا 

 

 


