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 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام
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 ! اخطار مهم! 

سایت ایران استخدام )شرکت آلتین سیستم( بوده و قوانین مربوط این فایل بخشی از نمونه سواالت اختصاصی و ثبت شده 

 به حوزه حمایت از حقوق مؤلفین و ناشرین جمهوری اسالمی ایران بر آن حاکم می باشد.

هرگونه سوء استفاده از این فایل همانند استفاده از محتوا در تهیه کتب و یا قرار دادن تمام یا بخشی از آن در وب سایت 

 دیگر، چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خالف مقرارت و قوانین کشورمان می باشد.های 

ده یا گزارش هرگونه کپی هبا توجه به هزینه های صرف شده و تالش صورت گرفته برای تهیه این بسته،در صورت مشا

 یگیری حقوقی خواهیم نمود.هشدار اقدام به پ برداری از آن؛ بدون  هیچ گونه تماس قبلی و

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 ویژه یید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت فرما

به  یبرگزار شده توسط جهاد دانشگاه یسواالت آزمون استخدامبسته 

ورت رایگان و برای آشنایی شما ص به باشد که می یحیهمراه پاسخ تشر

جهت  عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .زیر کلیک فرماییدلینک  خرید و دانلود کامل این محصول، روی

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
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 یحیبه همراه پاسخ تشر یبرگزار شده توسط جهاد دانشگاه یسواالت آزمون استخدام

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  
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 سواالت یحیبه همراه پاسخ تشر 97ششم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم
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 یحیبه همراه پاسخ تشر یبرگزار شده توسط جهاد دانشگاه یسواالت آزمون استخدام

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

  I.C.D.Lهفتگانه  یاطالعات و مهارت ها یفنّاور

باید  format cellsبرای تعیین اینکه متن داخل سلول چگونه قرار بگیرد )چپ چین، راست چین و ..( از کدام تب مربوطه به  -1

 (Www.iranestekhdam.ir) اقدام نمود؟

 Pattern د(                            Border ج(                         Alignment ب(                              Font الف(

 ب  گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

کافی است در هر یک از  format cellsمی توان اعمال کرد برای دسترسی به پنجره  format cellsسلول را در قسمت  ماتیاز تنظ یاریبس

 . شود داده نمایش format cellsپنجره  تا کنید کلیک پایین به رو کوچک بر روی فلش  Numberو  Font   ،Alignmentقسمت های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجرهکه با استفاده از  Number ،Alignment ،Font، Border ،Fill ،Protectionوجود دارد:  قسمتشش  Format Cellsدر 

Alignment کردمتن را مشخص  یوکنترل ها داد رییجهت ها را تغ د،رک میتنظ یمتن و عدد را به لحاظ مکان توان،یم. 
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 یحیبه همراه پاسخ تشر یبرگزار شده توسط جهاد دانشگاه یسواالت آزمون استخدام

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

  یو آمار مقدمات یاضیر

 ؟خط راست واقع باشند کی یبر رو 𝐂(𝐚,−𝟐𝐚)و  𝐀(𝟏,−𝟏)و  𝐁(𝟎,𝟐)که سه نقطه  دیکن نییرا چنان تع   aعدد -2

(Www.iranestekhdam.ir) 

 -1( د  1( ج  2( ب   -2( الف

 گزینه ب پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

,A(𝑥1اگر سه نقطه ی   y1)  و 𝐵(𝑥2 , y2)  وC(𝑥3, y3) :بر روی یک خط راست باشند آنگاه 

𝑚𝐴𝐵 = 𝑚𝐴𝐶 →
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴

=
𝑦𝐶 − 𝑦𝐵
𝑥𝐶 − 𝑥𝐵

 

 :پس داریم

    𝑚𝐴𝐵 =
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴

=
2 − (−1)

0 − 1
=
3

−1
= −3 = 𝑚𝐴𝐶 

 را بدست آورد : aحال با در دست داشتن مقدار شیب، میتوان مقدار 

𝑚𝐴𝐶 = −3 =
𝑦𝐶 − 𝑦𝐵
𝑥𝐶 − 𝑥𝐵

=
−2𝑎 − 2

𝑎 − 0
→ −3 =

−2𝑎 − 2

𝑎
 
 طرفین وسطین
⇒        3𝑎 = −2𝑎 − 2 → 𝑎 = 2 

 

  نگارش نییو آ یفارس اتیبان و ادبز

 (Www.iranestekhdam.ir) واژه قافیه در بیت زیر کدام است؟ -3

 بگو آهی؟ بگو، اشکی؟ چیستی؟ خیالی؟ خوابی؟/    بگو ماهی؟, بگو مهری؟, کیستی تا بگو من با

   ب( مهری و اشکی  الف( بگو و بگو

 د( آهی و اهی  ج( ماهی و آهی

 گزینه ج پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 پایان در که کلماتی وجود به این منظور، برای. بیابیم درستی به را قافیه کلمات باید ابتدا آن قاعده ی و قافیه یافتن برای که باشید داشته توجه

 .کنید دقت میگیرند، قرار مصراع 

 هم معنی و همشکل کلماتردیف،  که میدانیم و گذاشت کنار را آن و کرد پیدا را «ردیف» باید ابتدا قافیه، قاعده ی کردن پیدا برای .1

 .است 

 «بگو آهی بگو، اشکی چیستی؟ خیالی؟ خوابی؟/  بگو ماهی بگو، مهری کیستی؟ تا بگو من با»

 کلمات که مییابیم در و گذاشته را کنار آن پس. است ردیف و شده تکرار مصراع دو هر انتهای در واحد معنای یک در «بگو» واژه ی بیت، این در

 .قافیه اند واژگان «آهی» و «ماهی» 
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 یحیبه همراه پاسخ تشر یبرگزار شده توسط جهاد دانشگاه یسواالت آزمون استخدام

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

  یعارف اسالمم

 (Www.iranestekhdam.ir) پیمان فطری که خداوند از فرزندان آدم اخذ نموده است چیست؟ -4

 بندگی خدا که صراط مستقیم است و اطاعت از دستورات انبیا (الف

 دوری از شیطان و نفس سرزنشگر لوامه (ب

 بندگی خدا و عدم پرستش شیطان که دشمن آشکار است (ج

 دوری از شیطان و اجتناب از وعده هایش که دروغین است (د

 گزینه ج پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 سوره یس می باشد: 61و  60این سوال مربوط به آیات 

 ﴾59﴿وَ امْتازُوا الْیَوْمَ أَیُُّهَا الْمُجْرِمُونَ 

 شود( اى گناهکاران و مجرمین! امروز )از نیکوکاران( جدا شوید.مىو )گفته 

 ﴾61﴿وَ أَنِ اعْبُدُونِی هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ  ﴾60﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنِی آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشََّیْطانَ إِنََّهُ لَکُمْ عَدُوٌَّ مُبِینٌ 

 . و تنها مرا بپرستید، که(60بودم که شیطان را مپرستید زیرا وى دشمن آشکار شماست )اى فرزندان آدم! مگر با شما عهد نکرده 

 (.61) راه مستقیم همین است 

 ﴾62﴿وَ لَقَدْ أَضَلَُّ مِنْکُمْ جِبِلًُّا کَثِیراً أَ فَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ 

 کردید؟امُّا شیطان گروه زیادى از شما را گمراه کرد، پس چرا تعقُّل نمى

 :ها امیپ

 «وَ امْتازُوا الْیَوْمَ»قیامت روز فیصله و جدایى است.  -1

 «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ»خداوند )از طریق انبیا، عقل و فطرت( از انسان پیمان گرفته است.  -2

 تَعْبُدُوا الشَُّیْطانَ ... ال  شیطان پدر شما را فریب داد و شما فرزندان کسى هستید که اطاعت شیطان کرد. یا بَنِی آدَمَ -3

 ... اعْبُدُونِی انسان، از دو حال خارج نیست، یا بنده خداست یا بنده شیطان. ال تَعْبُُدوا الشَُّیْطانَ  -4

 گونه ابهامى دهد در انحراف آن هیچ)فکرى که سنگ و چوب را به جاى خدا براى انسان جلوه مى دشمن بودن شیطان آشکار است. -5

 نیست.( 

 «وٌُّ مُبِینٌعَدُ»

 «اعْبُدُونِی هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ» خواهیم، همان اطاعت از او و عبادت اوست.راه مستقیم که هر شبانه روز در نماز از خدا مى -6

 ... جِبِلًُّا کَثِیراً أَ فَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ  از سرنوشت فریب خوردگان عبرت بگیرید. أَضَلَ  -7

 «أَ فَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ»هاى اوست. ها و دامسرنوشت تلخ قربانیان فریب شیطان، راه نجات از وسوسهاندیشه در  -8

 

  یعموم - یسیبان انگلز

Reading Comprehension 

Directions: Read the following five short passages carefully and   choice (a), (b), (c), or (d) best fits each 

blank space. Then mark your answer. (Www.iranestekhdam.ir) 
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 یحیبه همراه پاسخ تشر یبرگزار شده توسط جهاد دانشگاه یسواالت آزمون استخدام

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

It is crystal clear that, in addition to the emotional benefits, the shedding of tears has a specific biological 

function as well. Through tears, we can eliminate from our body certain chemicals which build up in 

response to stress and create a chemical imbalance in the body. Crying actually makes us feel better by 

correcting that imbalance and making us feel good again. Thus, the emotional and the biological functions 

of tears merge into one and make us even more “human” than we would otherwise be. 

 

5- It is implied in the passage that ------------. (Www.iranestekhdam.ir) 

a) human life is completely dependent on shedding tears 

b) the emotional function of crying is more important than its biological function 

c) other animals share some of the characteristics of humans 

d) without tears we wouldn’t be as human as we are now 

   4گزینه :  کارشناس سایت ایران استخدامپاسخ 

به  4گزینه  "بر کارکرد احساسی و زیست شناختی بدن و بهبود و اثر گذاری آن در انسان اشک تاثیر "با توجه به مفهوم استنباط شده از متن

 معنای بدون اشک همانند انسان فعلی نبودن، بهترین پاسخ می باشد.

 

  یو قانون اساس ی، دانش اجتماع یطالعات عموما

مادی بودن یا معنوی بودن  -یی با حقیقیتروروشهای رویا»کدام دسته از ارزشهای بنیادین به ترتیب، به پرسشهایی درباره  -6

 (Www.iranestekhdam.ir)دهند؟  می پاسخ «انسان بودن منفعل مجبورو یا فعال و مختار –جهان 

 انسان شناسانه -معرفت شناسانه -الف( هستی شناسانه

 هستی شناسانه -انسان شناسانه -معرفت شناسانه ب(

 انسان شناسانه -هستی شناسانه -ج( معرفت شناسانه

 معرفت شناسانه -هستی شناسانه -د( انسان شناسانه

 گزینه جپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 می شوند کبه سه دسته اصلی تقسیم  ارزش های بنیادینعقاید و 

 )پاسخ به پرسش های از قبیل اینکه آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود(  هستی شناسهاول :  •

 )پاسخ به پرسش های از قبیل اینکه آیا انسان موجودی مختار و فعال است یا مجبور و منفعل( انسان شناسانهدوم :  •

 )پاسخ به پرسش های از قبیل اینکه آیا تنها راه شناخت واقعیت ، حس و تجریه است( معرفت شناسانهسوم :  •

 با توجه به مفاهیم گفته شده گزینه ج درست می باشد. 
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 یحیبه همراه پاسخ تشر یبرگزار شده توسط جهاد دانشگاه یسواالت آزمون استخدام

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

  یو شغل یلیوش و استعداد تحصه

 (Www.iranestekhdam.ir) اگر شعاع دایره ای بیست درصد افزایش یابد، مساحت دایره چند درصد افزایش می یابد؟ -7

 20 (ب     4 (الف

 40 (د     44 (ج

 گزینه ج پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 𝑠1و مساحت آن   𝑟1شعاع دایره اول را با 

 𝑠2و مساحت آن   𝑟2شعاع دایره دوم را با 

 ، پس داریم:0/20𝑟1بعالوه   𝑟1برابر خواهد بود با  𝑟2یعنی  "اگر شعاع دایره ای بیست درصد افزایش یابد "توجه شود که عبارت 

𝑟2 = 𝑟1 + 0/20𝑟1 → 𝑟2 = 1/2𝑟1 

𝑠1 = 𝜋𝑟1
2, 𝑠2 = 𝜋𝑟2

2 = 𝜋(1/2𝑟1)
2 = 1/44𝜋𝑟1

2 

→ 𝑠2 − 𝑠1 = 1/44𝜋𝑟1
2 − 𝜋𝑟1

2 = 0/44𝜋𝑟1
2 

 .می باشدافزایش یافته و گزینه ج صحیح  44/0پس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

9 

 یحیبه همراه پاسخ تشر یبرگزار شده توسط جهاد دانشگاه یسواالت آزمون استخدام

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 ویژه ن فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، ای

به  یبرگزار شده توسط جهاد دانشگاه یسواالت آزمون استخدامبسته 

ورت رایگان و برای آشنایی شما ص به باشد که می یحیهمراه پاسخ تشر

جهت  عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 کلیک فرمایید.لینک زیر  خرید و دانلود کامل این محصول، روی

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/

