ندسدً نصآجی ،پاظذ جؼصیدی زةان اىگلیعی کيکَر ریاضی 0411
 .76گضیيً 0
جصجهً :ةػس از ایو کً جعس ػٌَصش را ػياظایی کصد ،پلیط از او رَاظث جا وظایل ػزصی او را جهع کيس.
ىکحً :ةا جَجً ةً نػيی جهلً و فػل  ،askedةایس از زنان گشػحۀ کانل ةا ظارحار « »had + p.p.اظحفاده کيیم ،زیصا فػل  identifyدر گشػحً
پیغ از فػل  askاجفاق افحاده اظث (رد گضیيً ٌای  2و  .) 4از ظصفی ،جَجً کيیس کً وجً جهلً نػلَم اظث و ىً نجٍَل (رد گضیيً.)3
 .77گضیيً 3
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جصجهً :در ةػضی از گَىً ٌای ناٌی ٌا ،جيط ىص  ،ىً جيط ناده ،وظیفً نصاقتث از ةچً ٌا را اىجام نی دٌس.
ىکحً :فػل  care forةً نػيی نصاقب کصدن اظث و ةػس از آن ةایس نفػَل ( )the youngقصار گیصد .از ظصفی ،ةػس از خصف اضافً  ofفػل ةً صَرت
دار ةً کار نی رود.
 .78گضیيً 3
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جصجهً :ةیؼحص پیؼيٍاداجی کً در جلعً ارائً ػس ةعیار نفیس ىتَد.

ىکحً :در جهلً ىیاز ةً ضهیص نَصَلی داریم کً ةً  suggestionsاػاره کيس و در نیان گضیيً ٌا جيٍا  whichرا داریم .ضهیص فاغلی  theyدر گضیيً 4
اضافی اظث.
 .79گضیيً 4
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جصجهً :از آىجایی کً ىقاػی ةعیار ىضدیک ةً ارجتاظات ةَد ،اخحهاالً ىزعحیو ٌيصی ةَد کً ةً وجَد آنس.
ىکحً :ةا جَجً ةً نػيی جهلً و ظارحار ةػس از جای رالی ،ىیاز ةً صفث غالی داریم ،چَن ىقاػی ةا ظایص ٌيصٌا نقایعً ػسه اظث.
 .81گضیيً 2

جصجهً :در  26اوت ،او ةً آزنایؼگاه رَد ةازگؼث و روز ةػس آزنایغ ٌایغ را درةاره النپ الکحصیکی اش ػصوع کصد.
 )0جَلیس ،ىعل

 )2آزنایغ

 )3جصکیب

 )4ارحصاع

 .80گضیيً 0

w

w

جصجهً :در ایو فصوػگاه ٌهچيیو آدار ٌيصی ناىيس ظصوف ظفالی ،ػیؼً و لَازم دکَراظیَن نيضل ظارحً ػسه جَظط ةیغ از ٌ 81يصنيس ةً فصوش
نی رظس
 )0ظصوف ظفالی

 )2گيج

 )4اةضار

 )3ندصَل

 .82گضیيً 2
جصجهً :چً راه ةٍحصی ةً نيظَر یافحو ایسة ىاةی ةصای ةاغ رَد ةٍحص از دیسن دیگصان ٌعث.
 )0راه خل

 )2الٍام ،نيتع الٍام ،ایسة ىاب

 )3ججصةً

 )4جزیل ،جصَر

 .83گضیيً 0
جصجهً :رئیط آجغ ىؼاىی از جیم رَد دفاع کصد و گفث کً آىٍا ةصای ىجات جان آن درحص ٌهً جالش رَد را کصده اىس.

 )2نصصف کصدن

 )0دفاع کصدن

 )4اىحقال دادن

ٌ )3ؼسار دادن

 .84گضیيً 0
جصجهً :نَارد نَجَد در نيَ از غشاٌای چیيی ناىيس ٌات پات و کَفحً جا غشای پاظحای ایحالیایی نحغیص اظث.
 )2اىحزاب کصدن

 )0نحغیص ةَدن

 )4جَلیس کصدن

 )3جَظػً دادن

 .85گضیيً 3
جصجهً :ةعیاری از والسیو اخعاس نی کييس کً ةً ىَغی نی جَاىيس آنَزش نياظب جصی را در راىً ارائً دٌيس.
 )0راظحگَ
 .86گضیيً 4
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 )2جعهی

 )4جکصاری

 )3نياظب

جصجهً :آىچً کً نسارس در درس راصی یا در یک نقعع ویژه جسریط نی کييس ٌيَز ةًظَر زیادی در نیان ایالث ٌا و کؼَرٌا نحفاوت اظث.
 )0ىاگٍان
 .87گضیيً 3
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 )2در واقع

 )4ةً ظَر گعحصده ،ریلی زیاد

 )3ةً ظَر جسریجی

جصجهً :اد ةیؼحص دوظحاىغ را در ظالو ورزػی نالقات نی کصد .اکيَن ٌفحگی یک ةارٌ ،هً آىٍا ةا ٌم دیسار نی کييس و ةا دوچصرً ظَاری در
ظعح ػٍص ورزش نیکييس .ةً قَل نػصوف ،کتَجص ةا کتَجص ،ةاز ةا ةاز.
 )0ةً غهل کار ةصآیس ،ةً ظزيساىی ىیعث
 )3کتَجص ةا کتَجص ،ةاز ةا ةاز
 .88گضیيً 2

 )2ةادآورده را ةاد نی ةصد

ىکحً :خصف رةط «و» دو ظارحار ٌهپایً را ةً ٌم وصل نی کيس.
 .89گضیيً 4
 )0ججسیسپشیص

k
w

 )4دو غقل ةیؼحص از یً غقل کار نی کيً

 )2داوظلتاىً

w

 )3نحهایض ،ةصجعحً

 .91گضیيً 4

 )4راخث

w

ىکحً  :زنان خال کانل ةصای ةیان کاری کً از گشػحً جا کيَن ادانً داػحً و یا ىحیجً اش ةً اکيَن نصةَط اظث ،اظحفاده نی ػَد.
 .90گضیيً 3
 )0جػصیف

 )2دلیل

 )3نکخ ،وقفً

 )4ىکحً ،اىػام

 .92گضیيً 0
ىکحً :خصف رةط «یا» دو ظارحار ٌهپایً را ةً ٌم وصل نی کيسٌ .هچيیو ،نقایعً ای در جهلً صَرت ىگصفحً اظث.
 .93گضیيً 0
جصجهًٌ :سف اصلی ىَیعيسه در ایو نحو چیعث؟ نػصفی کصدن یک رویساد ویژه
 .94گضیيً 3
جصجهً :ةا جَجً ةً نحو ،افصادی کً در «ظاغث زنیو» ػصکث نی کييس ،ةصای نست زنان نؼزصی از ةصق کهحصی اظحفاده نی کييس.

 .95گضیيً 4
جصجهً  :در نحو ةیان نی ػَد کً در ظیيهای دوچصرً ،ظصنا ةاغخ ىهی ػس کً کعی اخعاس ىاراخحی کيس.
 .96گضیيً 4
جصجهً :کسام یک از نَارد زیص ىگصش ىَیعيسه را در نَرد «ظاغث زنیو» ةً ةٍحصیو ىدَ جَصیف نی کيس؟ ظصگصم و جالب
 .97گضیيً 2
جصجهً :نحو غهسجا در چً نَردی ةدخ نی کيس؟ جالػی ةصای یافحو ظیاره ٌایی نؼاةً زنیو
 .98گضیيً 2
جصجهً :نحو ةیان نی کيس کً نأنَیث کلپص ةالفاصلً پط از ػصوغغ ،پایان ىیافث.
 .99گضیيً 0
جصجهً :کسام یک از نَارد زیص ةً ةٍحصیو ػکل ىقغ جهلۀ زیصرط دار در پاراگصاف 2را جَصیف نی کيس؟ آن وضػیحی را ػصح نی دٌس کً در آن
ػصایط ذکص ػسه در جهلً قتلی وجَد ىسارد.
 .011گضیيً 3
جصجهً :در نحو اظالغات کافی ةصای پاظذ دادن ةً کسام یک از ظَاالت زیص وجَد دارد؟
یک ظیاره ةً چً ویژگی ٌایی ىیاز دارد جا ةحَاىس جانیو کييسه خیات ةاػس؟

