
نامسآ یاه  مایپ سرد  تالاوس 
؟1)  تسا ریز  دراوم  زا  کی  مادک رگنایب  ِباَقِعْلا » ُديِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  َهَّللا  ِّقاَشُي  ْنَمَو   » ی هفیرش ی  هیآ

.تسا1) ملاع  یزیچ  همه  هب  .دنک2) دنوادخ  یمن ملظ  شناگدنب  هب   دنوادخ 

.دنک3) یم تازاجم  ار  شکرس  یاه  ناسنا .دناد4) دنوادخ  یم ناگدنب  رادتسود  ار  دوخ   دنوادخ 

؟2)   تسا هدرکدای  ریذپان  ییادج  تسود  هارمه و  ردارب  ود  ناونع  هب  ییاهزیچ  هچ  زا  ع )  ) یلع ترضح 

لمع1) تخانش2) نامیا و  لمع3) نامیا و  ملع4) تخانش و   نامیا و 

؟3)   تسا حیحص  یهلا  ناربمایپ  ی  هرابرد هلمج  مادک 

.دراد1) ار  دنوادخ  مایپ  غالبا  تفایرد و  یگتسیاش  یناسنا   ره 

.تسا2) نانآ  یاه  یگژیو اب  ندش  انشآ  ناربمایپ  نداد  رارق  قشمرس  ی   همزال

.دنا3) هدوب دوخ  نامز  یاه  ناسنا یوگلا  طقف   ناربمایپ 

.دسانشب4) ار  ناربمایپ  دیاب  دشاب ، دوخ  نامز  یاه  نیرتهب ءزج  دهاوخ  یم هک   یسک 

دشاب ؟4)   یمن جع )  ) یدهم ترضح  روهظ  طیارش  زا  دروم  مادک 

ماما1) مایق  اب  یهارمه  یارب  ناهج  مدرم  افواب2) یگدامآ  ینارای   دوجو 

نامز3) ماما  ی  هژیو رای  طقف 313  .دشاب4) دوجو  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  یزیرنوخ   ملظ و 

؟5)   دنتسین مدرم  یعقاو  نارگتیاده  یهورگ  هچ  ع )  ) قداص ماما  ی  هدومرف هب 

.دننک1) یم تظفاحم  دوخ  نید  زا  هک  یراکزیهرپ  .دننک2) ناهیقف  یم راتفر  دوخ  سفن  یاوه   فالخرب 

.دنتسه3) دنوادخ  روتسد  .دنتسه4) عیطم  شیوخ  ینورد  یاه  هتساوخ دنوادخ و  روتسد   عیطم 

؟6)   تسا هدشن  تیاعر  حیحص  وضو  طیارش  هنیزگ  مادک  رد 

بیترت1) وضو ، فرظ  بآ و  ندوب  حابم  وضو ، بآ  ندوب  تالاوم2) کاپ  وضو ، یاضعا  رد  عنام  ندوبن  وضو ، بآ  ندوب   قلطم 

تالاوم3) بیترت ، وضو ، یاضعا  ندوب  کاپ  وضو ، بآ  ندوب  تالاوم4) فاضم  بیترت ، وضو ، یاضعا  ندوب  کاپ  وضو ، بآ  ندوب   کاپ 

؟7)   دشاب یم زامن  تالطبم  زا  دروم  مادک 

ندز1) ندیشک2) دنخبل  هزایمخ  هسطع و   هفرس ،

زامن3) زا  دعب  ندرک  یتعکر4) کش  هس  ای  ود  زامن  یاه  تعکر رد  ندرک   کش 

؟8)   دراد تافانم  یتسود  فیاظو  دودح و  زا  کی  مادک  اب  هدنهد » رازآ  یاه  یخوش ندرک و  هرخسم  نداهن ، دنسپان  مان  »

یتسود1) رد  یور  تسود2) هنایم  هب  اجیب3) مارتحا  یطارفا4) عقوت  ی   هقالع

قوف9)   ی  هیآ زا  شخب  مادـک  اـب  ناریا  تلم  یگرزب  یرترب و  تزع و  ساـسحا  َنیِنِمْؤُّم » مُتنُك  نِإ  َنْوَلْعَـألا  ُمُتنَأَو  اوـُنَزْحَت  َـالَو  اوُـنِهَت  َـالَو   » ی هفیرـش ی  هیآ رد 
؟ دراد یناوخ  مه
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اوُنِهَت1) اوُنَزْحَت2) َال  َنْوَلْعَألا3) َال  َنیِنِمْؤُّم4) ُمُتَنأ  مُتنُك   نِإ 

؟10)   تسین طلغ  ریز  دراوم  زا  کی  مادک 

.تسا1) هعماج  رد  دنسپان  تسردان و  یاهراک  جاور  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راثآ  زا   یکی 

.دنیآ2) یم باسح  هب  بحتسم  یاه  قافنا زا  سمخ   تاکز و 

.تسا3) قحتسم  مدرم  ای  مدرم  مامت  هب  ندناسر  تعفنم  فقو ، جیاتن  زا   یکی 

.تسا4) یعافد  داهج  عون  زا  مور  ناریا و  یاه  تموکح اب  مالسا  هاپس   دربن 

یسراف  تایبدا  سرد  تالاوس 
 (11 ..................... ی هنیزگ زج  هب  دراد ، دوجو  ییالما  طلغ  اه ، هنیزگ ی  همه رد 

.بنع1) نیرز  ۀشوخ  زا  دوش  ناریه   لقع 

.تسا2) ایند  یاه  تمعن ایند و  اه  نآ ۀتساخ   اهنت 

.تسا3) هداد  رارق  ناسنا  دوجو  رد  یلاعت  قح  هک  اهنآ  دیاوف  اه و  هّوق رد  نک  لّمعت  نونکا  ّلضفم !  یا 

.دنزان4) وت  هب  نامسآ  نابّرقم  هک  نانچ  دوب ، دهاوخ  تیهاج  ادرف  روخم ،  مغ 

؟12)   درادن دوجو  هژاو  مادک  یانعم  مه  یوجب » ریش  ماک  ز  نک ، رطخ  وش ، تسا  /   رد  ریش  ماک  هب  رگ  یرتهم   » تیب رد 

 وزرآ4) یرتهم3) ورب2) ناهد1)

؟13)   تسا حیحص  هدش ، صخشم  یاه  هژاو ینعم  هنیزگ  مادک  رد 

(1( نداتفا  ) تسکش شتشپ  ۀره  ــ لد و م ره  ـــ م تسد  /  د ز  ــ مآرد هیو  ــ نآ پ زا  ش  ــ  یاپ

(2( هبتر هجرد و   ) دتفا ام  ماق  مُـ ر   ــ یرذ ب ـــ ار گ وت  رگا  دتفا  /   ام  ماد  هب  تدا  ـ عس جوا  یام  ــ  ه

(3( شخب تاجن   ) دمآ ناه  ــ یج ج ــ نم ه  ــ ک راد ،  ـ شه شاب  /   نامرف  یهن و  ـر و  ما هدا ی  ـــ  مآ

(4( یشوخان یمرّخان ،  ) دمآ نا  ـــ مسآ ن و  ــــ یمز نا  ــ طلس دش  /  نارا  ــــ ه ب ــ لال ش ، ــ یع رازل ز  ــ  گ

؟14)   تسا تسرد  بیترت  هب  هنیزگ ، مادک  رد  یا ،» هدناوخ دندوب - هدینش  میوگ - یم دسیون - یم دراد   » یاه لعف نامز  عون و 

رمتسم1) عراضم  یرابخا - عراضم  یلقن - یضام  دیعب - دیعب2) یضام  یضام  یلقن - یضام  یرابخا - عراضم  رمتسم -  عراضم 

یلقن3) یضام  دیعب - یضام  یرابخا - عراضم  رمتسم - رمتسم4) عراضم  عراضم  یلقن - یضام  دیعب - یضام  یرابخا -  عراضم 

  (15 .................... . ی هنیزگ زج  هب  دنتسه ، قتشم  نامتخاس  رظن  زا  ریز  ناگژاو  ی  همه

رادید1) هدنخ2) راگزور ، ناّبرقم3) دنموزرآ ، اناوت4) ناسارخ ،  شنیرفآ ،

؟16)   دوش یمن هدید  هنیزگ  مادک  رد  .تسا » دب  نیشن  مه زا  رتهب  ییاهنت ، تسا و  ییاهنت  زا  رتهب  کین  نیشن  مه  رذوبا ، یا   » ی هلمج موهفم 

د1) ـــ یازف ـــ یب نید  لق و  ـــ ار ع و  ـــ ات ت دیاب  /   بـه  و ، ــ زا ت و  ـــ ن ت ـــ یشن م  ــ  ه

دب2) را  ــ زا م دو  ــــ رتد ب ـــ د ب ــــــ رای ب د  /   ـــــ رای ب زا  زیرگ  ی ـــ یناو م ـــــ  ات ت

دنوی3) ــ پم نادا  ـــ اب ن دومر   ـــ ار ف ــــ م دنپ  /   ی  ـــ کی ی  ـــ یاناد مدر ز  ـــ  بلط َک
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دنک4) دی  ـــ لپ ار  و  ـــ ی ت ــــ کاپ هچر  ـــ گ دب  /   تب  ـ حص هک  ناد  ـــ اب ب ن  ـــ  یشنم

؟17)   تسا هدش  هتشون  تسردان  هنیزگ  مادک  رد  تیب  ره  ی  هیارآ

(1( هیبشت  ) تسا ییاناو  ــــ شز ت ـــ یچ ه  ــ مه رب  تسا  /   ییاناد  ر  ــ هو ــ وا ج رد  ه  ــ  ره ک

(2( داضت  ) .دوب نادان  ه  ـــ تسود ک نآ  زا  ر  ـــ تهب دو   /   ــ نا ب ـــ م ج ـــ هک غ اناد  ن  ــ  مشد

(3( سانج  ) تسکش شتشپ  ۀره  لد و مـ ره  ــــ م تسد   /    د ز  ــ مآ رد  هیوپ  نآ  زا  ش  ـــ  یاپ

(4( هیانک  ) شوه تقاط و  دربب و  مربص  لق و  ـــ ع دیلان   /   ی ــ ح م ـــ بص هب  یغر  ـــ  شود م

.دراد18)   دوجو  ییالما  طلغ  ی ............  هنیزگ زج  هب  اه  هنیزگ ی  همه رد 

رویغ1) ناردارب  وجه - نعط و  یتوترف - مصوم  محر - هعموص2) ۀلص  ی  هشوگ رهاظ - یامیس  هدرخلاس - ریپ و  هرظانم -  ثحب و 

حزق3) سوق  یروضح - تارواحم  ندنام - رهطم  عمس - نالیغم4) قارتسا  راخ  بیغ - ّرس  تلزا - جنک  ضغب -  ربا 

  (19: ....... زا دنترابع  بیترت  هب  ایلوالا » ةرکذت  زار و  نشلگ  ناتسراهب ، تداعس ، یایمیک   » یاه باتک ی  هدنسیون مان 

راطع1) یرتسبش - یماج - یلازغ - یلازغ2) دمحم  دمحم  راطع - یرتسبش -  یماج -

یرتسبش3) راطع - یماج - یلازغ - یماج4) دمحم  یلازغ - دمحم  یرتسبش -  راطع -

؟20)   تسا تسردان  هنیزگ  مادک  موهفم 

(1( .دمآ دوجو  هب  نم  نورد  رد  یا  هزیگنا  ) دمآ ديدپ  نم  نطاب  رد  یا   هیعاد

(2( .ینک تیذا  ار  یا  هچروم هک  دراد  ار  نآ  شزرا  ناهج   ) ناهج دزرین  یروم  رازآ   هب 

(3( دننک یم مهتم  ارم   ) دهن نم  رب  هعقاو  نیا   تمهت 

(4( .دنکن شوگ  یناهنپ   ) .دنکن عمس   قارتسا 

؟21)   تسا هتفر  راک  هب  عراضم  نب  یضام و  نب  بیترت  هب  هنیزگ  مادک  رد 

کاروخ1) نادنخ2) نانچنآ ، یندینش3) رادید ، ششوک4) یندناوخ ،  هدنسیون ،

؟22)   تسا توافتم  هتسه  هاگیاج  هنیزگ  مادک  رد 

.یبلاج1) ریواصت  دنمناوت2) بجع  زومآ  شناد هس  ریگنامک3) ره  ورس4) شرآ  تخرد  نیرت   گرزب

؟23)   تسا هدشن  هتشون  یتسرد  هب  ترابع ، مادک  ییانک  یانعم 

(1( نک تکرح  میقتسم   ) .جک هار  رب  تسار ، هر  زا  )2) چیپم  درادن تارج   ) .ددرگ وا  درگ  هک  درادن  هرهّز   سیلبا 

(3( درک یم هدوهیب  یاعدا  . ) دز یم فال  یناوج  )4) رد  یراد ییاناوت   ) .نکب یراک  دسر  یم تتسد  هک   یا 

؟24)   تسا تسردان  هدش  صخشم  تاملک  شقن  هنیزگ  مادک  رد 

(1( داهن  ) .روخم مغ  نافوت  ز  نابیتشک ، تسا  حون  ار  وت  )2) نوچ  نامز دیق   ) .دنناوخ همان  ناناوخ  همان  ادرف   وچ 

(3( لوعفم  ) .دنپ تسا و  سرد  مایا  راک  )4) همه  ممتم  ) .دندید یمن ار  نامیا  دیشروخ  شلد  رد  اما /  لدروک   نانمشد 

؟25)   تسا تسردان  هژاو  دنچ  ینعم 
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: هقرخ یدوگ /  رعق : ریپ /  توترف : اه /  ششوک یعاسم : ریشمش /  ی  هتسد ماین : یدنمجرا /  ّزع : یرود /  تغارف : ندرک /  فقو  فقاو : شـشخب /  تبهوم :
.اه گنر ناولا : مدرم /  مومع  ایاعر : ون /  سابل 

 ود4) هس3) راهچ2) جنپ1)

یبرع  سرد  تالاوس 
؟26)  تسا هنیزگ  مادک  بیترت  هب  هسردم » هاگشیامزآ  کچوک و  یهاگشیامزآ   » یبرع ی  همجرت

ِةَسَردَمْلا1) ُرَبَتْخُم  ٌريغَصلا - ُةَسَردَمْلا2) ٌرَبَتْخُم  ُرَبَتْخُم  ٌريغَص -   ٌرَبَتْخُم 

ِةَسَردَمْلا3) ُرَبَتْخُملا  ٌريغَصلا -  ِةَسَردَمْلا4) ٌرَبَتْخُملا  ُرَبَتْخُم  ٌريغَصلا -   ٌرَبَتْخُملا 

؟27)   تسا تسرد  لعف  حیحص  دربراک  اب  تقباطم  ای  همجرت  رظن  زا  هنیزگ  مادک 

.دنناوخ1) یم سرد  تّقد  هب  نازومآ  شناد ٍةَّقِدِب : َنوسُرْدَي  اوناک  .دنتشون2) ُبّالُّطلَا  یم ار  ناشفیلاکت  نارتخد  امِهِتابِجاو : ِنابُتْکَت  ِناتْنِبْلَا   ْتَناک 

.دنداد3) یم سرد  هاگشناد  رد  نادنمشناد  ِةَعِماجْلا : یِف  ُسِّردُی  ُءاملُعلا  .دندناوخ4) اوُناک  یم سرد  هاگشناد ، نایوجشناد  َنوسُرْدَي : َناک  ِةَعِماجْلا   ُبّالُط 

؟28)   دشاب یم ریز  خساپ  شسرپ و  یلاخ  یاج  بسانم  بیترت  هب  هنیزگ  مادک 
( ...................« 11:45  ) .ِةَعاسلا یِف  ِفَحتُمْلا ......................... ؟ یلإ  یتَم ............  »

ًاعبُر1) ّالإ  َةَرْشَع  َةَيداحْلَا  انْبَهَذ /  ًاعبُر2) ْمُتْبهَذ /  ّالإ  َةَرْشَع  َةَيناّثلَا  ُبَهَْذأ /   َنوبَهْذَت / 

ًاعبُر3) ّالإ  َةَرْشَع  َةَيناّثلَا  ُبَهْذَن /  ُعبُّرلا4) َنْبَهذَت /  َو  َةَرْشَع  َةَيناّثلَا  انْبَهَذ /   َّنُتْبَهَذ / 

؟29)   دنک یم قرف  رگید  یاه  هنیزگ اب  هنیزگ  مادک 

َرُثَک1) َّلَق 2) َّلَق /  َداز3) َصَقَن /  َمَتَک4) َرُثَک /   َرَتَس / 

؟30)   تسا هلمج  بسانم  یروتسد  هدعاق  موهفم و  رظن  زا  لعف  هنیزگ  مادک  رد 

.َدَوسَأ1) ْسَبْلِا  َو  ِعِراّشلا  ِروبُِعل  ِليَّللا  يِف  َضَيبأ  ًاصيمَق  ْسَبْلَت  .َبَطَحْلا2) ال  ْنَع  َنثَحْبِا  ُبّالُط ،  اي 

.اّنِم3) ٌةَنيفَس  ُبِرَتقَت  يتاليمَز ، اي  .ًادََبأ4) یْرُظنُا  َنوُشيعَت  ْمُكَّنأَک  ْمُكاينُِدل   اوُلَمْعِا 

؟31)   تسا تسرد  لاعفا ، همه  ی  همجرت ریز  یاه  هنیزگ زا  کی  مادک  رد 

تشون1) مهاوخ  ُبُتکَنَس : مسیون /  یم ْبُتکُا : یسیون /  یم دینک2) ُبُتکَت : یمن هاگن  َنْرُظْنَتال : دینک /  یمن هاگن  ِنارُظْنَیال : درکن /  هاگن  رَظَن :  ام 

دینک3) محر  اوُمَحْرِا : دیدرک /  محر  مُتْمِحَر : دینک /  یم محر  وگن4) َنوُمَحرَت : غورد  ُبِذْکَتال : ینک /  یم راکنا )  ) بیذکت ُبِّذَکُی : تفگ /  غورد   َبِذَک :

؟32)   تسا تسرد  هنیزگ  مادک  رد  بیترت  هب  نآ  لبقتسم » یهن و  رما ، عراضم ،  » هدش هداد  یضام  هب  هجوت  اب 

َنوُرُکْذَت1) َفْوَس  اوُرُکْذَت ، ال  اورُکْذُا ، َنوُرُکذَت ، ُمُتْرَکَذ :» ُعَمْسَتَس2) « ُعَمْسَتال ، َنیعَمْسِا ، َنیعَمْسَت ، ِتْعِمَس :» » 

َنْدُجْسَت3) َفوَس  َندُجْسَتال ، َنْدُجْسِا ، َنْدُجْسَی ، َّنُتْدَجَس :» َّنَزْحَت4) « َفوَس  ْنَزْحَتال ، ْنَزْحِا ، َّنَزْحَت ، َّنُتْنِزح :» » 

؟33)   تسا تسرد  هنیزگ  مادک 

.ِةايَحلا1) ْنِم  یَلوُْألا  ُتاوَنَّسلا  َيه   ُبابَّشلا 
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.ِروُرُملا2) ِتاراشإلا  یِف  ِهابتْنْإلِل  ُهَنوُمِدْخَتْسَی  َباصعألا و  ُکّرَحُی  ُرَمْحألا   ُروُّنلا 

ً.الیلَق3) ُلِواحُی  َو  ُلَمَعلا  ُّبِحُی  یذَّلا  َوُه   ُطیشَّنلا 

.ِترایَّسلا4) ِرورُمِل  ِعِراّشلا  َنِم  ُبِناج   ُفیصَّرلا ،

یعامتجا  تاعلاطم  سرد  تالاوس 
؟34)  تسا حیحص  هنیزگ  مادک  مینک ، تکرح  اوتسا  تمس  هب  أدبم  راهنلا  فصن یور  رب  بونج  بطق  زا  رگا 

.دوش1) یم رتهاتوک  اهرادم  .دنک2) لوط  یم ادیپ  شهاک  ییایفارغج   ضرع 

.دوش3) یم داجیا  رغت  یعقاو  تعاس  .دوش4) رد  یم رت  شیب ییایفارغج   لوط 

؟35)   دنوش یم اه  یراومهان شیادیپ  نیمز و  ی  هرهچ تارغت  ببس  بیترت  هب  هدش ، رکذ  لماوع  ریز  یاه  هنیزگ زا  کیمادک  رد 

لسگ1) یلاچخی2) ییازهوک - شیاسرف  یداب -  شیاسرف 

ییازهوک3) یلاچخی4) یگدزاوه - شیاسرف  یگدروخ -  نیچ 

؟36)   تسا هدشن  نایب  یتسرد  هب  هنیزگ  مادک  رد  اگیات ، موب  تسیز  یگژیو 

.تسا1) یلامش  یاکیرمآ  اپورا و  ایسآ ، رد  موب  تسیز  نیرت  هدرتسگ  زا 

.دننک2) یم نیمأت  ار  ذغاک  دیلوت  یارب  مرن  بوچ  زا  یا  هدمع  شخب 

.دنرادن3) نازیر  گرب دنزبس و  هشیمه  هیحان  نیا   ناتخرد 

.تسا4) دارگ  یتناس ی  هجرد رثکادح 12  امد  نیگنایم  هاتوک و  اه  ناتسبات هیحان  نیا   رد 

؟37)   تسا روشک  کی  رد  یگدنز  هب  دیما  نازیم  رگنایب  هدش ، رکذ  دراوم  ی  همه ریز  یاه  هنیزگ زا  کی  مادک رد 

تغارف1) حیرفت و  دیرخ ، تردق  بسانم ، ملاس2) لغش  بآ  تمالس - تیعضو  تغارف -  حیرفت و 

یفاک3) دمآرد  شزومآ - تغارف - یفاک4) حیرفت و  یاذغ  یگدولآ - نودب  کاپ و  طیحم  زا  یرادروخرب  تمالس -  تیعضو 

؟38)   تخیسگ مه  زا  ناریا  یگچراپکی  یسایس و  داحتا  ناهاش ، زا  کی  مادک گرم  اب 

سابع1) نیسح2) هاش  لیعامسا4) ناخدمحماقآ3) ناطلس   هاش 

؟39)   تسا هدشن  نایب  یتسرد  هب  اه  تیصخش هب  طوبرم  دادیور  ریز ، یاه  هنیزگ زا  کی  مادک رد 

هاش1) یلعدمحم  یلم : یاروش  سلجم  نتسب  پوت  هاش2) هب  نیدلارصان  وکابنت :  تضهن 

هاش3) دمحا  لوا : یناهج  هاش4) گنج  اضر  تفن : تعنص  ندش  یلم   تضهن 

؟40)   دوب هاشداپ  مادک  نامز  رد  ناریا ، رد  یداصتقا  ذوفن  ی  هعسوت یارب  اه  سور اه و  یسیلگنا تباقر  جوا 

هاش1) هاش2) یلعحتف  هاش3) نیدلارصان  هاش4) یلعدمحم   نیدلارفظم 

؟41)   تسا هدش  نایب  یتسرد  هب  یناور » تیوه  رب  یعامتجا  تیوه  ریثأت  ، » ریز یاه  هنیزگ زا  کی  مادک رد 

.دنتسه1) یسفنت  یرامیب  ضرعم  رد  رت  شیب یشارت  گنس  .دراد2) نارگراک  یرت  شیب هجوت  تقد و  تایئزج  رب  راکشارت  کی   ًالومعم 

.دنتسه3) رغال  ینابصع  دارفا  .دراد4) ًالومعم  یرت  شیب هجوت  شنزو  هب  راکشزرو  درف  کی   ًالومعم 
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؟42)   تسا تسردان  هدش ، هداد  ترابع  مادک  گنهرف ، یاه  هیال صوصخ  رد 

.دنتسه1) اهراتفر  اه و  شزرا ی  هدنهد تهج   اهراجنه 

.دنریگ2) یم لکش  دیاقع  یانبم  رب  اه   شزرا

.دنتسه3) اهراک  ماجنا  یارب  هعماج  کی  لوبق  دروم  یاه  هویش دعاوق و   اهراجنه 

.دنراد4) نیدامن  شقن  یراتشون  یراتفگ و   نابز 

؟43)   تسا هدشن  نایب  یتسرد  هب  نادنورهش  قوقح  ریز ، یاه  هنیزگ زا  کی  مادک رد 

نآ1) طباور  زا  یرادساپ  هداوناخ و  لیکشت  زا  هتسیاش2) تیامح  تبیرت  میلعت و  زا   تیامح 

یگنهرف3) زکارم  شرورپ و  شزومآ و  هب  ناسآ  یهورگ4) یسرتسد  یاه  هناسر تاعوبطم و  رد  یلحم  یموق و  نابز  ندوب   دازآ 

یسیلگنا  نابز  سرد  تالاوس 
 

44) A: What's she like?           B: She's ...............

1) tall  2) thin  3) great  4) fat  

  
45) A: Are ................... children neat?           B: Yes, they are.

1) they're  2) there  3) that  4) their  

  
46) This is the key. Hope you ......... your stay in Sari.

1) enjoy  2) enjoying  3) to enjoy  4) enjoyes  

  
47) My father recites the Holy Quran at the ........... of the year.

1) take  2) turn  3) now  4) new  

  
48) I like the massage you ...............

1) connected  2) texted  3) installed  4) attended  

  
49) Let me tell you ............ to play an old game.

1) which  2) what  3) were  4) why  

  
50) Ali has his hand in a .................... .

1) scar  2) bruise  3) cast  4) wound  

یبرجت  مولع  سرد  تالاوس 
زا51)  دنشاب  هتشاد  زلف  اب  یرت  شیب یگدنبسچ  هک  مادک  ره  دنوش و  یم هدافتسا  ترارح  ربارب  رد  ششوپ  ناونع  هب  هک  دنتـسه  یدیفم  یاهرمیلپ  اهدیمآ ، یلپ 

رد ار  تازلف  و  و  و   میهاوخب  رگا  .دشاب  یم رمیلپ  هب  زلف  زا  نورتکلا  لاقتنا  ناکما  زلف ، هب  رمیلپ  یگدنبـسچ  رایعم  .دنرت  مواقم ثیح  نیا 
؟ دهد یم ناشن  یرت  شیب تمواقم  ترارح ، ربارب  رد  رمیلپ ، زا  هدش  هدیشوپ  زلف  مادک  میزاس ، مواقم  ترارح  ربارب 

4A11B13C12D
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(1A (2B (3C (4D 

؟52)   دشاب یم یبوانت  لودج  زا  هورگ  کی  رصانع  تابیکرت  هب  طوبرم  هدش  نایب  یاهدربراک  هنیزگ ، مادک  رد 

یزاس1) تیربک  ییایمیش - دوک   دیلوت 

خیدض2) ناونع  هب اهوردوخ  روتایدار  رد  فرصم  یتشادهب - سیورس  ندرک   ینوفعدض 

دادم3) زغم  هیهت  یتشادهب - سیورس  ندرک   ینوفعدض 

ناهایگ4) رتهب  دشر  یارب  یزرواشک  یاه  نیمز هب  قیرزت  دادم - زغم   هیهت 

؟53)   تسا هدش  هداد  ناشن  ی  هنومن اب  یهباشم  ًاتبسن  تایصوصخ  یاراد  اه  هنیزگ زا  کی  مادک  ریز ، ینورتکلا  شیارآ  هب  هجوت  اب 

(1 (2 (3 (4 

  (54( ( ؟ و  و  تسا تسردان  ریز  دراوم  زا  کی  مادک (  ) ناتم و  (  ) بآ یلوکلوم  لومرف  هب  هجوت  اب 

.تسا1) ربارب  مه  اب  نژیسکا ، نبرک و  یاه  متا زا  کی  ره  رخآ  رادم  یاه  نورتکلا دادعت  اه ، لوکلوم نیا  یود  ره   رد 

.دوش2) یم هتشاذگ  کارتشا  هب  متا ، ود  نیب  هک  تسا  نورتکلا  ود  لماش  یسنالاووک ، دنویپ   ره 

.دهد3) لیکشت  یسنالاووک  دنویپ  کی  زا  شیب  ای  کی  دناوت  یم نژوردیه  متا   ره 

.دوش4) یم هتشاذگ  کارتشا  هب  نورتکلا  ًاعومجم 4  بآ  لوکلوم  رد  نورتکلا و  عومجم 8  رد  ناتم  لوکلوم   رد 

؟55)   تسا حیحص  ریز  بلاطم  زا  کی  مادک 

.تفای1) زین  درگوگ  نژورتین و  نژیسکا ، دننام  ییاهرصنع  ناوت  یم نژوردیه  نبرک و  رب  هوالع  اه  نبرکوردیه راتخاس   رد 

.درک2) یزاسادج  هداس  ریطقت  ساسا  رب  لماک  روط  هب  ناوت  یم ار  یتفن  شرب  ره  یازجا  ماخ ، تفن  ریطقت  جرب   رد 

.دیآ3) یم تسد  هب تفن  یاه  هاچ زا  هک  تسا  گنر  هایس  قیقر و  یعیام  ماخ   تفن 

.دراد4) نتا  اب  یتوافتم  یکیزیف  صاوخ  دیآ و  یم دوجو  هب  نتا  زا  ییایمیش  رغت  کی  یط  هک  تسا  یا  هدروآرف نت   یلپ

؟56)   تسا تسرد  ریز  یاه  هنیزگ زا  کی  مادک

.تسا1) تخاونکی  نآ  تکرح  دنک ، تکرح  تباث  تعرس  اب  میقتسم  ریغ  ریسم  یور  یکرحتم   رگا 

.دیامیپ2) یم دیشروخ  رود  ار  رتم  ربارب 30  یتفاسم  هیناث  ره  رد   نیمز 

.تکرح3) تهج  یرگید  تعرس و  یکی  دهد ، یم ام  هب  تاعالطا  عون  ود   یدنت 

.میناد4) یم ار  نآ  تعرس  عقاو  رد  مینادب ، ار  مسج  یدنت  تکرح و  تهج   رگا 

اب57)   یقفا  حطـس  دراو  مسج  رگا  .تسا  تکرح  لاح  رد  تسار  تمـس  هب  تباث  تعرـس  اب  و  ( 1  ) کاکطصا نودب  یقفا و  حطـس  یور  مسج  ریز ، لکـش  رد 
؟ دنک یم رغت  هنوگچ  نآ  تکرح  باتش  هزادنا  دوش ، ( 2  ) کاکطصا

12Mg18Ar4Be16S
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دنک1) یمن دبای2) یرغت  یم  شهاک 

دبای3) یم دشاب4) شیازفا  تسرد  دناوت  یم هنیزگ  هس  ره  طیارش ، هب   هتسب 

؟58)   تسا تسرد  شنکاو  شنک و  یاهورین  دروم  رد  ریز  یاه  هنیزگ زا  کی  مادک

.دننک1) یم یثنخ  ار  رگیدمه  سپ  دنرگیدکی ، تهج  فالخ  رد  هزادنا و  مه   هراومه 

.دشاب2) هتشاد  دوجو  دناوت  یمن یرگید  نودب  کی  چیه  دنوش و  یم رهاظ  مه  هارمه   هشیمه 

.دنوش3) یم دراو  مسج  ود  رب  دنرگیدکی و  تهج  رد  هزادنا و  مه   هراومه 

.دنوش4) یم دراو  مسج  کی  رب  دنرگیدکی و  تهج  فالخ  رد  هزادنا و  مه   هراومه 

؟59)   دوش هدیشک  دیاب  رتم  دنچ  بانط  دیآ ، الاب  رتم  مسج 2  هک  نآ  یارب  .تسا  لداعت  لاح  رد  هعومجم  وربور  لکش  رد 

(15 (24 (38 (410 

  (60: راد بیش حطس  کی  رد 

.دوش1) یم اج  هباج دایز  تفاسم  رد  کچوک  کرحم  .دوش2) یورین  یم اج  هباج دایز  تفاسم  رد  گرزب  کرحم   یورین 

.دوش3) یم اج  هباج مک  تفاسم  رد  کچوک  کرحم  .دوش4) یورین  یم اج  هباج مک  تفاسم  رد  گرزب  کرحم   یورین 

عبنم61)   زا  ار  فرظ  سپس  .دوش  جراخ  یطوق  رـس  زا  بآ  راخب  یرادقم  ات  میهد  یم رارق  امرگ  عبنم  یور  ار  نآ  هتخیر  بآ  یمک  یبلح ) یطوق   ) یبلح فرظ  رد 
: جیردت هب  فرظ  هک  دوش  یم هدهاشم  میدنب  یم ًالماک  ار  فرظ  رس  هدرک و  رود  ترارح 

.تسا1) رت  مک فرظ  لخاد  زاگ  راشف  زا  نوریب  یاوه  راشف  اریز  دوش ، یم  مروتم 

.تسا2) رت  شیب فرظ  لخاد  زاگ  راشف  زا  نوریب  یاوه  راشف  اریز  دوش ، یم  مروتم 

.تسا3) رت  شیب فرظ  لخاد  زاگ  راشف  زا  نوریب  یاوه  راشف  اریز  دوش ، یم  هلاچم 

.تسا4) رت  مک فرظ  لخاد  زاگ  راشف  زا  نوریب  یاوه  راشف  اریز  دوش ، یم  هلاچم 

اب 62)   ار  ( 1  ) فرظ فک  رب  دراو  یورین  راشف و  رگا  .تسا  دوجوم  عیام  کی  زا  یواسم  عافترا  ات  یواسم  ی  هدعاق حطس  اب  ( 2  ) و ( 1  ) یاه لکش هب  فرظ  ود  رد 
؟ تسا تسرد  ریز  ی  هنیزگ مادک  میهد  ناشن  اب  و   ار  ( 2  ) فرظ فک  رب  P1F1P2F2 و  و 
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  و 4)  و 3)  و 2)  و 1)

؟63)   تسین امنهار  لیسف  یاه  یگژیو زا  هنیزگ  مادک 

.تسا1) هاتوک  نآ  هب  طوبرم  نارادناج  یگدنز  ی  .تسا2) هرود ناسآ  اه  نآ  صیخشت 

.تسا3) کدنا  اهنآ  زا  دوجوم  یاه  .دنا4) هنومن هداس نارادناج  هب   قلعتم 

؟64)   تسین تسرد  هنیزگ  مادک  یسمش  ی  هموظنم تارایس  دروم  رد 

.دراد1) ار  لاس  لوط  نیرت  شیب خیرم  یگنس ، یاه  هرایس نایم   رد 

.تسا2) رت  کیدزن دیشروخ  هب  همه  زا  سیجرب  نیمز ، زا  رت  گرزب تارایس  نایم   رد 

.دراد3) ار  رمق  نیرت  شیب ناویک  ینوریب ، تارایس  نایم   رد 

.دبای4) یم شهاک  هرایس  حطس  یامد  نیگنایم  هراومه  دیشروخ ، زا  هرایس  هلصاف  شیازفا   اب 

؟65)   تسا تسرد  هرک  گنس  دروخرب  زا  لصاح  یسانش  نیمز  یاه  هدیدپ ریز ، دراوم  زا  کی  مادک رد 

یا1) هراق ی  هقرو اب  یسونایقا  ی  هقرو دروخرب  لحم  رد  اه  هراق یور  رب  ناشف  شتآ یاه  هوک  لیکشت 

یا2) هراق ی  هقرو اب  یسونایقا  ی  هقرو دروخرب  لحم  رد  یسونایقا  نایم  یاه  هوک هتشر   لیکشت 

یا3) هراق ی  هقرو ود  دروخرب  لحم  رد  اه  هراق یور  ناشف  شتآ یاه  هوک  لیکشت 

یا4) هراق ی  هقرو ود  دروخرب  لحم  رد  قیمع  لادوگ   لیکشت 

؟66)   دشاب یم ریز  نارادناج  زا  هورگ  مادک  دربراک  بیترت  هب  کاپ » یاه  تخوس دیلوت   » و تسیز » طیحم  یزاسکاپ  »

اه1) یرتکاب اه - اه2) کلبج کبلج اه - اه3) چراق کبلج اه - اه4) یرتکاب چراق اه -  یرتکاب

؟67)   تسا تسردان  ریز  دراوم  زا  ترابع  دنچ 
.تسا ناراد  هرهم هدر  زا  یگناخ  یرمق  ( A

.دنتسه ناروناج  هخاش  زا  اهرتوبک  ( B
.دنوش یم بوسحم  یتویراکورپ  تادوجوم  اه  سوریو ( C

.دنراد یرتشیب  یاه  تهابش هدر  کی  دارفا  هب  تبسن  هنوگ  کی  دارفا  ( D

دروم1) دروم2) ود  دروم3) هس  دروم4) راهچ   کی 

؟68)   تسا تسرد  هایگ  نیا  دروم  رد  ریز  یریگ  هجیتن مادک  دهد ، یم ناشن  ار  هایگ  کی  هقاس  یضرع  شرب  لباقم  لکش 

F1 > F2P1 < P2F1 = F2P1 < P2F1 = F2P1 = P2F1 > F2P1 = P2
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.دوش1) یم بوسحم  هپل  ود  هایگ  دراد و  یزاوم  یاه  .تسا2) گربگر ای 5  زا 2  یبرضم  نآ  لگ  یازجا  دادعت  دراد و  یتمسق  کی  ی   هناد

.دراد3) یزاوم  یاه  گربگر ًامتح  دشاب ، هایگ 15  نیا  یاه  گربلگ دادعت  .دوش4) رگا  یم بوسحم  هپل  کت  هایگ  دراد و  بعشنم  یاه   گربگر

  (69 ................... نیمز یور  ناهایگ  نیرت  یمیدق راد ..................  دنوآ  ناهایگ  زا  هورگ  نیلوا 

.دنرادن1) یقیقح  گرب  هقاس و  .دننک2) فالخرب - یم لثم  دیلوت  هناد  اب   دننامه -

.دنراد3) ینیمز  ریز  ی  هقاس .دنراد4) فالخرب -  لیوط  گربمد  اب  ییاه  گرب  دننامه -

؟70)   تسا تسرد  نیمز  یور  رد  ناروناج  هورگ  نیرت  گرزب دروم  رد  ریز  یاه  هرازگ زا  دروم  دنچ 
.دنک یم تظافح  نآ  زا  هتفرگ و  رب  رد  ار  ندب  فدص ، مان  هب  تفس  یشخب  اه  نآ رتشیب  رد  ( A

.دنراد اپ  ناروناج 6  نیا  هورگ  نیرت  ناوارف ( B
.دننک یم یزادنا  تسوپ  ناروناج  نیا  ی  همه ( C

.دنراد ییاهراخ  دوخ  تسوپ  ریز  ندب و  حطس  رد  بآ و  شدرگ  هاگتسد  ناروناج  نیا  زا  یهورگ  ( D

 راهچ4) هس3) ود2) کی1)

  (71« دوش یم ناهایگ  رتهب  دـشر  ثعاب  هک  دـننک  یم هفاضا  کاخ  هب  ار  یتابیکرت  اه ، چراق اـه و  یرتکاـب ندروخ  زا  سپ   » هک ییاـه  مرک دروم  رد  تراـبع  مادـک 
؟ تسا تسرد 

.دوش1) یم ماجنا  نآ  ندب  حطس  زا  دئاز  داوم  جورخ  هک  دشاب  یم اه  مرک هورگ  نیرت  هداس وزج  اه  مرک  نیا 

.دهد2) یم مرک  نیا  هب  ار  زاین  دروم  نژیسکا  بذج  ناکما  هک  دشاب  یم یناوارف  یاه  گریوم یاراد  اه  مرک نیا   تسوپ 

.تسا3) جرخم  ناهد و  یاراد  ایرانالپ ، فالخ  رب  مرک   نیا 

.دوش4) یم ناسنا  ندب  دراو  هدولآ  کاخ  قیرط  زا  رت  شیب اه  مرک نیا   مخت 

؟72)   دراد نینج  ومن  دشر و  یارب  یرتهب  طیارش  ناویح  مادک 

 شافخ4) رتوبک3) هغابروق2) وروگناک1)

؟73)   تسا تسرد  وربور  لکش  دروم  رد  هنیزگ  مادک 

.دنک1) یم عطق  ار  دوخ  مد  .تسا2) یهاگ  هدش  هدیشوپ  کلوپ  زا  هدنزغل و  نآ  ندب   حطس 

.دنک3) یم سفنت  ششبآ  اب  یدازون  نارود  .تسا4) رد  راداوه  یاه  هسیک  یاراد 
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؟74)   تسا توافتم  هیقب  اب  نارادناج  نیب  طباور  ریز  ی  هنیزگ مادک  رد 

راد2) گنسلگ1) لگ هایگ   روبنز و 

یهام3) رام  ناهد  یاه  لگنا هدننک  زیمت  هسوک4) یوگیم  هارمه  کچوک  یاه   یهام

؟75)   دشاب یمن تسرد  ریز  یاه  ترابع زا  کی  مادک

.دتفا1) یم قافتا  داوم  هخرچ  یژرنا و  لاقتنا  مهم  دنیآرف  ود  ناگزاس  موب ی  همه  رد 

.دنزاس2) یم یندعم  داوم  یلآ ، داوم  زا  هک  دنتسه  ییاه  هدننک دیلوت  ییاذغ  ی  هریجنز ره  ی  هقلح  نیلوا 

.دوش3) یم لقتنم  یدعب  زارت  هب  زارت  کی  زا  یژرنا  هدام و  دصرد  دودح 10  طقف  ییاذغ  ی  هریجنز  رد 

.دوش4) یم لیدبت  ییایمیش  یژرنا  هب  زتنسوتف  دنیآرف  رد  دیشروخ  رون  دصرد   رثکادح 2 

يضایر  سرد  تالاوس 
؟76)  تسا مادک  ی   هعومجم یاهوضع  عمج  لصاح  هاگ  نآ رگا  ،

 رفص4) 349) 242) 136)

؟77)   دراد وضع  دنچ  ی   هعومجم دنشاب ، رگا  ،  و  

(16 (27 (310 (420 

عومجم78)   هک  نیا لامتحا  میراد ، یم رب  هاوخلد  هب  نامز  مه روط  هب ار  تراک  ود  .میتخیر  یا  هسیک لـخاد  ار  اـه  تراـک میتشون و  ار  ات 6  دادعا 1  تراک  یور 6 
؟ تسا دنچ  دشاب ، یواسم 9  ای  رت  گرزب تراک  ود  یور  دادعا 

(1 (2 (3 (4 

؟79)   تسا تسرد  هراومه  هنیزگ  مادک  دنشاب ، رفص  فلاخم  یقیقح  ددع  ود  رگا  و  

(1 (2 (3 (4 

  (80( .دنا هدش ضرف  رفص  فلاخم  ( ؟ و  و   تسا تسرد  هنیزگ  مادک  دشاب ، رگا  

(1 (2 (3 (4 

؟81)   تسا مادک  دشاب ، هتشاد  دناوت  یم هک   یرادقم  نیرتشیب  دشاب ، رارقرب  یواسمان   رگا 

(110 (211 (312 (413 

؟82)   تسا تسردان  ریز  ی  هلمج مادک 

.دنیوگ1) لالدتسا  ار  یلبق  یاه  هتسناد زا  هدافتسا  ندروآ و   لیلد 

.تسا2) یفاک  دشاب ، مکح  نآ  فالخ  هک  لاثم  کی  اهنت  مکح ، کی  ندرک  در   یارب 

.تسا3) ثلثم  نورد  یا  هطقن ثلثم ، ره  رد  عافترا  ود  دروخرب  لحم  هک  تفرگ  هجیتن  ثلثم  دنچ  رد  عافترا  ود  مسر  اب  ناوت   یم

.دشاب4) یم هریاد  زکرم  هریاد ، ره  رد  یزاوم  ریغ  رتو  ود  یاه  فصنم دومع  دروخرب   لحم 

A = {x ∈ Z| 10 < (x − 3)2 < 100}A

A = { x ∈ N| x ≤ 20}B = {3x − 7| x ∈ A}B ⊆ AB

5
18

1
5

2
15

4
15

ab

|ab| + ab = 0|a + b| = |a| + |b||ab| = |a| × |b||ab| = ab

√(a − b)2 + √(a − c)2 = b − cabc

c < a < bb < a < ca < b < ca < c < b

5/a2¯̄b < 5/a
¯̄ ¯̄¯2b < 5/¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄a2ba + b
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؟83)   تسا هباشتم  ریز  یاه  هنیزگ زا  کی  مادک  عالضا  هب  یثلثم  اب  رتم  یتناس 12 و 16  عالضا 8 ، هب  یثلثم 

 6 و 12 و 49) 12 و 6 و 310) 12 و 8 و 29) 9 و 16 و 16)

  (84، دشاب یم اب   ربارب  رت  گرزب علـض  نآ  رد  هک  ثلثم   اب  ثلثم ) تحاسم   ) و  نآ  ،  رد  هک  ثلثم  
؟ تسا ردقچ  ثلثم  ود  نیا  هباشت  تبسن  .تسا  هباشتم 

(12 (2 (34 (48 

؟85)   تسا مادک  رادقم   دشاب ، رگا  

(17 (2- 11 (3-7 (49 

؟86)   تسا مادک  یملع  دامن  تروص  هب  ترابع   لصاح 

(1 (2 (3 (4 

؟87)   تسا مادک  ترابع   لصاح 

(1-6 (2 (3 (4 

  (88: اب تسا  ربارب  ترابع   لصاح  دشاب ، رگا  

(1 (2 (3 (42 

؟89)   تسا مادک  لصاح   دشاب ، رگا  

(112 (232 (336 (438 

؟90)   تسا مادک  لصاح   دشاب ، رگا  

(1-3 (22 (38 (411 

؟91)   دوش یم زا 11  رتمک  لصاح  مینک ، مک  دحاو  اه 5  نآ ربارب  ود  زا  رگا  هک  دراد  دوجو  یعیبط  ددع  دنچ 

رامش4) 39) 28) 17)  یب

  (92( ( ؟ دنک یم یرغت  هچ  نآ  أدبم  زا  ضرع  بیش و  مینک ، مسر  اه  ضرع روحم  هب  تبسن  ار  طخ   ی  هنیرق رگا 

.دننام1) یم تباث  ود  ره  أدبم  زا  ضرع  .دنوش2) بیش و  یم هنیرق  ود  ره  أدبم ، زا  ضرع   بیش و 

.دوش3) یم هنیرق  أدبم  زا  ضرع  دنام و  یم تباث  .دنام4) بیش  یم تباث  أدبم  زا  ضرع  دوش و  یم هنیرق   بیش 

؟93)   درذگ یمن یتاصتخم  ی  هیحان مادک  زا  طخ  نیا  دشاب ، یم یفنم  نآ  أدبم  زا  ضرع  تبثم و  یطخ  بیش 

 مراهچ4) موس3) مود2) لوا1)

؟94)   تسا ردق  هچ رادقم   دشاب ، طخ   اب  یزاوم  طخ   رگا 

ABCÂ = 30∘
B̂ = 60∘

S = 20√3A′B′C′√10

√2

= 297a×149

74÷76a

1/23×10−10

0/00006×10−4

2/05 × 10−82/05 × 10−162/05 × 10−102/05 × 10−2

−√3+3

1−√3

√3−3

1+√3

−4√36 + 4√3−6 − 4√3

x2 − 6xy + y2 = 0( )2x−y

x+y

−3
2

1
2

3
2

x2 − x−2 = 6x4 + x−4

2x2 + bx − 12 = (2x + m)(x + 4)m + b

y = ax + ba, b ≠ 0

2y − ax = 5y + 2 = 5a
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 44) رفص3) 2-2) 1-4)

؟95)   تسا تسرد  دروم  و   رد  هراومه  هنیزگ  مادک  دشاب ، هدش  فیرعت  ریداقم   ی  همه یازا  هب  ترابع   رفص و  ریغ  یقیقح  ددع  ود  رگا  و  

(1 (2 (3 (4 

؟96)   تسا مادک  لصاح   دشاب ، رگا  

(1 (2 (3 (4 

؟97)   تسا مادک  رادقم   .تسا  هدش  هدنام   یقاب تمسق  و  جراخ  رب   میسقت   رد 

(13 (21 (3-2 (4-4 

؟98)   تسا رتم  یتناس دنچ  مره  عافترا  ی  هزادنا دشاب ، علض   هب  یعبرم  مره  نیا  ی  هدعاق رگا  .تسا  مظتنم   مره  کی  لک  تحاسم 

(1 (2 (3 (4 

؟99)   تسا مادک  بعکم  نیا  یبناج  تحاسم  دشاب ، یم اب 1  ربارب  یبعکم  لک  تحاسم  هب  مجح  ددع  تبسن 

(134 (236 (3144 (4216 

یقاب100)   هناوتـسا  رد  یبآ  چیه  هدـش و  رپ  فرظ  ود  مینک ، یلاخ  رگید  فرظ  ود  رد  هدرک و  بآ  زا  رپ  ار  لکـش  یا  هناوتـسا فرظ  رگا  ریز ، یاه  لکـش هب  هجوت  اب 
( .تسا هناوتسا  عافترا  ربارب  ود  طورخم  عافترا  یواسم و  مه  اب  اه  عاعش ( ؟ تسا تسرد  ریز  ی  هطبار مادک  دنام . یمن

(1 (2 (3 (4 

 

ab
x+5

ax2+b
xab

ab < 0a + b > 0> 0a
b

a − b < 0

+ =A
x−3

B

3x−x2

x+5
x

A − B

x2 − 9x2 + 2x − 15x + 17x − 13

x2 − x + ax − ax + 23aa

96cm26cm

3cm4cm5cm6cm

h = R2
3

h = R3
2

h = 3Rh = 2R
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