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        زيست شناسي

  گويند؟  و ذرات درشت مانند مواد ترشحي از سلول را اصطالحاً چه ميها خارج شدن مولكول‐۱
  انتشار )۴  سيتوز آندو)۳  انتقال فعال )۲  گزوسيتوز ا)۱  

  كدام فرآيند با مصرف انرژي توام است؟‐۲
   بي هوازي تنفس)۴  ابوليسم مت)۳  فتوسنتز) ۲  تنفس هوازي)۱  

   چه نوع غضروفي ساخته شده است؟گوش خارجي از‐۳
  متراكم)۴  ارتجاعي) ۳  شفاف )۲  اي رشته)۱  

  سيستم عصبي و بالغ شدن ضرورت دارد؟تكامل كدام هورمون براي رشد و نمو جسمي، ‐۴
  الكتوژن)۴  كسي توسين ا)۳  ديورتيك  آنتي)۲  تيروكسين )۱  

  شود؟ تطابق توسط كدام بخش ساختمان چشم انجام مي‐۵
   عدسي)۴  زجاجيه )۳  زاويه )۲   مشيميه)۱  

  شوند؟ هاي لوزالمعده و كبد به كدام بخش از لوله گوارش ريخته مي آنزيم‐۶
  مري )۴  معده )۳  روده بزرگ )۲  روده كوچك )۱  

  ها كدامند؟ هاي بين دهليزها و بطن دريچه‐۷
  سيني )۴  سه لختي و سيني )۳  دو لختي و سيني )۲  دو لختي و سه لختي )۱  

  شود؟ وي از كدام رگ جدا ميسرخرگ كلي‐۸
  بزرگ سياهرگ تحتاني )۴  سياهرگ بزرگ فوقاني )۳  آئورت) ۲  سرخرگ ششي)۱  

  شود؟ ها انجام مي يك از اندام تقسيم ميوز در كدام‐۹
  دفع مواد زايد )۴  بينايي )۳  عضالني )۲  جنسي )۱  

   كدام است؟Aژنوتيپ فردي با گروه خوني ‐۱۰
  ۱( BB  ۲(AB  ۳( AO  ۴(BO  
        شناسي عمومي روان

  توسط چه كسي ابداع شد؟» روش تجربي درون نگري«مطالعه رفتار به ‐۱۱
  پياژه )۴  كارلسون )۳  اسپرلينگ )۲  ويلهلم وونت )۱  

  كند؟ كدام رفتار، آدمي را با ساير موجودات متمايز مي‐۱۲
  انگيزشي )۴  غريزي )۳  يادگيري)۲   بازتاب)۱  

  رفتار فرد مؤثر است؟كدام عوامل محيطي پس از تولد در ‐۱۳
  مرض قند مادر ـ غذا ـ دارو)۲  مصرف تاليدوميد توسط مادر باردار ـ هوا ـ ورزش )۱  
  مواد مخدر ـ غذا ـ برانگيختگي مادر )۴    ورزش ـ دوستان ـ خانواده ) ۳  

  هاي مؤثر بر ادراك است؟ يك از ويژگي ها و خاطرات گذشته، كدام تجربه‐۱۴
  شناختي و محيطي  روان)۴   حافظه)۳  محرك )۲  فردي )۱  

  كدام گزينه از خطاهاي ادراكي است؟‐۱۵
  تاثير كنجكاوي فرد و تاثير تلقين بر ادراك )۲   تاثير حس شنوايي و تاثير استدالل بر ادراك)۱  
  تاثير توجه بر ادراك و تاثير حس بينايي )۴  تاثير متن بر ادراك و تاثير هيجان بر ادراك)۳  

  .پديد آمده باشد. . . .  و فرايندهاي رواني است كه بر اثر . . . . .  تغيير نسبي در يادگيري، هر گونه ‐۱۶
  مهارت ـ تمرين )۴  دانش ـ مطالعه )۳  نگرش ـ آزمون و خطا )۲  و تمرين رفتار ـ تجربه )۱  

  يك كدام است؟ثوراندسه قانون مهم يادگيري ‐۱۷
  ادگي آمـ اشتياق ـ گيرايي )۲    تمرين ـ ادراك ـ احساس )۱  
  گيرايي ـ آمادگي ـ تكرار)۴    تكرار توانايي ـ آمادگي ـ )۳  

  كند؟ هاي شخصي و اجتماعي را كدام عامل در صحنه عمل فعال مي انگيزه‐۱۸
  كمال جويي )۴  تعادل )۳  مشوق) ۲   عالقه به خويشتن )۱  
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 ٢

  شناس انجام شده است؟ هاي درون گرا، ميان گرا و برون گرا توسط كدام روان دسته بندي افراد به گروه‐۱۹
  آيزنر )۴  اشترن برگ )۳  آيزنك )۲  يونگ )۱  

  قدر است؟ ميزان بهره هوشي افراد باهوش چه‐۲۰
  ۱۸۰ تا ۱۶۰)۴  ۱۲۹ تا ۱۲۰ )۳  ۱۳۹ تا ۱۳۰)۲  ۲۰۰ تا ۱۸۰ )۱  

        بهداشت فردي وعمومي

  ترين ابعاد تندرستي يا سالمتي كدام است؟ مهم‐۲۱
  فكري ـ اجتماعي ـ رواني)۲  فيزيكي ـ اجتماعي ـ جسماني )۱  
  فرهنگي ـ اجتماعي ـ جسمي )۴    جسمي ـ رواني ـ اجتماعي)۳  

  هدف پيشگيري سطح سوم كدام است؟‐۲۲
  جلوگيري از ناتواني كامل و دائمي) ۲  هاي بالقوه فرد استفاده از توانايي )۱  
  درمان زودرس بيماري )۴  هاي خطرناك  جلوگيري از وقوع بيماري)۳  

  هاي اوليه بهداشتي است؟ ينه اجزاي مراقبتكدام گز‐۲۳
  مشاركت جامعه )۲     عدالت اجتماعي )۱  
  هاي جامعه  هماهنگي بين بخش بهداشت و ساير بخش)۴  هاي عمده عفوني ايمن سازي عمومي در مقابل بيماري)۳  

  سازد؟  ميDپوست با استفاده و جذب كدام اشعه ويتامين ‐۲۴
  ايكس )۴  ا تب)۳  ماوراي بنفش) ۲   آلفا )۱  

  آيد؟ دوربيني در چه حالتي به وجود مي‐۲۵
   هاي كره چشم نامساوي بودن شعاع )۱  
  زياد بودن قطر قدامي خلفي كره چشم نسبت به اندازه طبيعي )۲  
  كم بودن قطر فوقاني تحتاني كره چشم نسبت به اندازه طبيعي )۳  
  يكم بودن قطر قدامي خلفي كره چشم نسبت به اندازه طبيع) ۴  

  دهد؟ ها را در مقابل پوسيدگي افزايش مي كدام ماده مقاومت دندان‐۲۶
  فروسولفات )۴  اكسيدروي )۳  فلورايد)۲  پتاسيم)۱  

  براي برطرف كردن يبوست، كدام مورد مؤثر است؟‐۲۷
  نوشيدن آب ميوه )۲  ها  ها و ميوه مصرف متعادل سبزي)۱  
  مصرف نان بدون سبوس )۴    آشاميدن آب بين غذا)۳  

  مراحل آموزش بهداشت به ترتيب كدام است؟‐۲۸
   ايجاد نگرش ـ ارائه اطالعات مفيد ـ كسب مهارت بهداشتي )۱  
  ارائه اطالعات ـ كسب مهارت ـ ايجاد نگرش )۲  
  آگاه سازي ـ ايجاد نگرش ـ انجام يك عمل بهداشتي) ۳  
  انجام عمل بهداشتي ـ تكرار و تمرين ـ كسب اطالعات)۴  

  .گويند مي. . . . .  نمايد،  زا را تحمل مي هاي دفاعي يك موجود كه حمله عامل عفونت كانيسمي م به مجموعه‐۲۹
  انتقال عفونت )۴  قدرت بيماري زايي )۳   زايي قدرت عفونت)۲  مقاومت )۱  

  كمپوست چيست؟‐۳۰
   تبديل زباله به كود)۲   اي و سفال بازيافت مواد شيشه)۱  

  هاي سطحي جدا كردن فاضالب صنعتي از آب )۴   تبديل فاضالب به آب كشاورزي)۳   
        تغذيه و بهداشت مواد غذايي

  ها در كدام ماده غذايي وجود دارد؟ ايزوفالون‐۳۱
  تره فرنگي )۴  سويا) ۳  سير )۲  هويج)۱  

  اي با ارزش و كيفيت باال براي بدن انسان است؟ه كدام گزينه داراي پروتئين‐۳۲
  ين ژالت)۴  حبوبات )۳  غالت )۲  ماهي )۱  
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 ٣

  ؟شود نميكدام اسيد چرب در بدن ساخته ‐۳۳
  ايزولوسين )۴  گلوتامين )۳  آلفالينولنيك)۲   گلوتاميك)۱  

  شود؟ كدام ويتامين موجب سوخت و ساز فسفر در بدن مي‐۳۴
  ۱(D  ۲(B  ۳(C  ۴(A  

  نقش اسيد فوليك در بدن چيست؟‐۳۵
  ساخته شدن اسيدهاي چرب )۲    تشكيل ميناي دندان)۱  
  جذب كلسيم )۴    هاي قرمز ع گلبولتكثير سري)۳  

  دهد؟ كدام ويتامين، آهن سه ظرفيتي را به دو ظرفيتي تبديل و جذب آهن فريك را افزايش مي‐۳۶
  Eويتامين )۴  رتينول )1B  ۳ويتامين )C   ۲ويتامين )۱  

  اصول مهم و ضروري، در تنظيم برنامه غذايي كدام است؟‐۳۷
  ها و كفايت انرژي دريافتي  در گنجاندن انواع ويتامينتعادل و تنوع )۱  
  تعادل و تنوع در مصرف مواد غذايي و كافي بودن كالري) ۲  
  تعادل در گنجاندن انواع اسيدهاي آمينه و اعتدال در مصرف اسيدهاي چرب )۳  
  كافي بودن كالري و اعتدال در مصرف امالح معدني )۴  

  شاخص چاقي كدام است؟‐۳۸
  ميزان چربي خون )۴  ميزان كلسترول )۳  اندازه دور سينه )۲  توده بدن نمايه )۱  

  شود؟ سم كدام ميكروب باعث فلج سيستم عصبي و مرگ مي‐۳۹
  استرپتوكوك )۴  كلستريديوم بوتولينوم) ۳  سالمونال)۲  استافيلوكوك)۱  

  ها كدام است؟ ترين اشعه براي از بين بردن باكتري قوي‐۴۰
  بتا )۴  ا آلف)۳   ايكس)۲  گاما )۱  

        بهداشت رواني

  در بهداشت رواني چيست؟» توجه به تماميت وجود هر فرد«مقصود از اصل ‐۴۱
    .فردي كه داراي محدوديت جسماني است بايد واقعيت وجود خود را قبول كند)۱  
  .پذيرد و رفتار تابع علت است هيچ رفتاري خود به خود صورت نمي)۲  
  .گذارد مسائل رواني بر جسم او تاثير ميمسائل جسمي بر روان انسان و )۳  
  .انسان سالم بايد خود را چنان كه هست دوست داشته باشد)۴  

  جلوگيري از پيدايش مشكالت رواني و رفتاري هدف كدام سطح پيشگيري است؟‐۴۲
  اجتماعي )۴  ثالث )۳  زيستي )۲  اوليه )۱  

  از ديدگاه پياژه سازگاري شامل چه فرايندي است؟‐۴۳
  تعادل و هماهنگي )۲     ق و همگون سازيتطاب )۱  
  همسازي و تعادل )۴    همگون سازي و همسازي) ۳  

  هاي دفاعي است؟ يك از انواع مكانيزم تغيير جهت يك احساس از يك موضوع ناراحت كننده به يك موضوع امن و قابل قبول كدام‐۴۴
  فرافكني )۴  تصعيد)۳  جابجايي)۲  بازگشت)۱  

  شود؟  عالمتي آغاز ميبا چه» اضطراب جدايي«‐۴۵
  غمگيني )۴  بي توجهي )۳  نااميدي)۲  اعتراض)۱  

   از خصوصيات عاطفي دوره نوجواني است؟ نمونه كدام‐۴۶
  ساالن تباط با همساالن ـ تقليد از بزرگار)۲  مخالفت جويي و دوگانگي احساس )۱  
  ي گير اطاعات از قوانين و گوشه)۴  يد به والدين و خود مختاري وابستگي شد)۳  

  ترين نيازهاي جوانان كدام است؟ مهم‐۴۷
   نياز به تشكيل خانواده و داشتن روابط عاطفي با والدين و دوستان)۱  
  نياز به استقالل فكري ـ عاطفي و اقتصادي )۲  
  نياز به تحصيالت ـ كسب مهارت و به دست آوردن شغل )۳  
  نياز به استقالل ـ هويت اجتماعي و كار و تشكيل خانواده) ۴  
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 ٤

  ريزي براي اوقات فراغت چه عواملي بايد در نظر گرفته شود؟ در برنامه‐۴۸
   ها ـ امكانات مالي ـ امكانات موجود ـ استفاده بهينه از امكانات ها ـ تعيين مسئوليت طبقه بندي فعاليت )۱  
  بيني اتفاقات احتمالي  شپذيري ـ بودجه ـ پي ها ـ مسئوليت هدف ـ توافق خانواده ـ اولويت)۲  
  ها ـ تعيين زمان ـ تعيين مسئول تيم و گروه ـ برآورد بودجه ـ همكاري  موانع احتمالي ـ وظايف ـ مسئوليت)۳  
  فكري ـ مسئوليت پذيري ـ پيش بيني اتفاقات احتمالي ها ـ امكانات موجود ـ مشاركت و هم نيازها ـ اولويت)۴  

  سأله كدام است؟نخستين گام براي حل مشكل يا م‐۴۹
  هاي متعدد  جستجوي راه حل)۲    انتخاب راه حل مناسب )۱  
  استفاده از مشاوره )۴  مشخص كردن مشكل يا مسأله به صورت دقيق)۳  

 چـه نـام   كند تا بتواند برتمايالت حيواني خود غلبه كنـد      اي كه در انسان وجود دارد و او را به طور عقالني و منطقي راهنمايي مي                 نيروهاي بالقوه ‐۵۰
  دارد؟

  اعتماد به نفس)۴  نفس مطمئنه )۳  نفس لوامه) ۲   نفس اماره)۱  
  .پذيرد صورت مي. . . . . كه به طور . . . . هايي هستند در جهت ارضاي غير مستقيم احتياجات يا كاستن  هاي دفاعي پاسخ مكانيزم‐۵۱

  ياس ـ خودآگاه)۴  افسردگي ـ آگاهانه )۳  اضطراب ـ خودآگاه)۲  ـ ناخودآگاهاضطراب )۱  
  كند؟ هاي رواني را تسهيل مي چه عاملي درمان بيماري‐۵۲

  استفاده از روش محيط درماني )۲  هاي درماني پيشرفته گيري از روش بهره)۱  
   داشتن انگيزه قوي براي بهبودي)۴  تقدم دارو درماني بر روان درماني )۳  

  سالي در كدام فاصله سني قرار دارد؟دوره ميان‐۵۳
  ۷۵ تا ۵۵)۴  ۶۵ تا ۵۰)۳  ۷۵ تا ۶۵)۲  ۶۵تا  ۴۰)۱  

  شود؟ در كدام دوره بيشتر مي»  آمين اكسيدازمونو«ترشح ‐۵۴
  نوجواني )۴  جواني )۳  سالمندي)۲   ميانسالي)۱  

  اند؟  زندگي كدامهاي خاص مهارت‐۵۵
  ها و مقابله با اعتياد شناخت ارزش)۲    همسريابي و مقابله با استرس )۱  
  تفكر خالق و مقابله با استرس )۴    ي شناخت خود و همدل)۳  
         شايع كودكانهاي بيماري

  دوران نوزادي كدام است؟‐۵۶
   روزگي ۶۰بدو تولد تا )۴   روزگي۲۸بدو تولد تا ) ۳   روزگي ۴۰بدو تولد تا )۲    روزگي تا يك سالگي۴۰ )۱  

  علل غير گوارشي اسهال كدام است؟‐۵۷
  ازگاري با شيرگاو عدم س)۲     ابتال به ژيارديا و آميب )۱  
  اي  هاي روده ها و باكتري ابتال به ويروس)۴  عفونت گوش مياني و پركاري تيروئيد) ۳  

  شود؟ در كدام قسمت سيستم عصبي ايجاد مي» تشنج«تحريكات عصبي ‐۵۸
  مغز )۴  قسمت تحتاني مغز )۳  مخچه )۲  قسمت قشري مغز )۱  

  هاي عفونت ملتحمه چيست؟ نشانه‐۵۹
  خارش و ترس از نور و كم خوني )۲    سوزشتب، درد و  )۱  
  پلك زدن مدام، خارش و ادم)۴  ها قرمزي و التهاب چشم و تورم و چسبندگي پلك) ۳  

  عوارض زردي نوزاد چيست؟‐۶۰
   كرينكتروس)۴  روبين خون  افزايش بيلي)۳  هاي قرمز  تخريب گلبول)۲  خواب آلودگي و اسهال)۱  

  كنند؟ هاي لنفاوي طي مي ملي خود را در عقدهها مراحل تكا يك از گلبول كدام‐۶۱
  اي هاي سفيد چند هسته گلبول)T  ۴ و Bهاي  لنفوسيت)T  ۳هاي  لنفوسيت)B  ۲هاي  لنفوسيت)۱  

    هاي عفوني چيست؟ علل بيماري‐۶۲
  ها، آلودگي هوا و تشعشعات ها، قارچ باكتري)۲  ها  ها و انگل ها ، قارچ ها ، ويروس باكتري)۱  
   و اشعه ايكسها ها، ويروس ها ، قارچ باكتري)۴  ها، مواد حساسيت زا و آلودگي زيست محيطي نگلها، ا قارچ)۳  

  كدام بيماري ناشي از استرپتوكوك است؟‐۶۳
  مسموميت غذايي )۴  ديفتري )۳  مخملك) ۲  آبسه)۱  
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 ٥

  تريسموس عالمت كدام بيماري است؟‐۶۴
  مخملك )۴  سياه سرفه )۳  ديفتري )۲  كزاز )۱  

  ليك عالمت كدام بيماري است؟پكونقاط ‐۶۵
  آبله مرغان )۴  ه چسرخ)۳  سرخك) ۲   مخملك )۱  

  شود؟ ويروس كدام بيماري در غدد بزاقي جايگزين مي‐۶۶
  سياه سرفه )۴  ديفتري )۳  اوريون) ۲   آبله مرغان)۱  

  كند؟ تنياساژيناتا از چه طريقي به انسان سرايت مي‐۶۷
   غير پاستوريزه مصرف لبنيات)۲    خوردن سبزيجات آلوده )۱  
  مصرف آب آلوده)۴    خوردن گوشت نيم پز گاو) ۳  

  چيست؟» اولسرپپتيك«عاليم ‐۶۸
  اسهال و استفراغ و تب )۲  استفراغ خوني يا مدفوع سياهرنگ )۱  
  كاهش شديد وزن، تهوع و تب )۴  درد ناحيه تحتاني و راست شكم )۳  

  علت عفونت گوش مياني در شيرخواران چيست؟‐۶۹
  آدنوييدهاكوچكي )۲  سيلين ت نسبت به پنيحساسي) ۱  
  مصرف داروهاي ضد احتقان بيني )۴  كوتاهي و گشادي شيپور استاش) ۳  

  عاليم مننژيت چركي در نوزادان و شيرخواران چيست؟‐۷۰
  سردرد، سفتي گردن ، يبوست و درد عضالت شكم )۲  زردي ملتحمه و پوست، اسهال، تب و سردرد) ۱  
  اشتهايي و برجستگي مالج قدامي ، استفراغ، بي  تهوع)۴  گي نفس و تب خوني، تن سرفه، كم)۳  

        پرورش خالقيت در كودكان

  انعطاف پذيري ويژگي چه نوع تفكري است؟‐۷۱
  همگرا)۴  منطقي )۳  واگرا) ۲  جانبه همه )۱  

  اولين مرحله فرايند خالقيت چيست؟‐۷۲
  ارزيابي )۴   ايجاد امكانات)۳  ايده يابي )۲  ارائه و بيان مسأله )۱  

  در فرايند خالقيت اعتباريابي به چه مفهومي است؟‐۷۳
  اعتماد به راه حل )۴  رها كردن مسأله )۳  ها  آزمودن ايده) ۲  هاي مختلف يافتن راه حل )۱  

  عامل مؤثر فردي بر خالقيت كدام است؟‐۷۴
  ي خانه و مدرسه فضاي فيزيك)۴  هاي حركتي مهارت) ۳  ساختار آموزشي )۲   نقش الگويي خانواده )۱  

  شود؟  عامل مانع خالقيت مي كدام‐۷۵
  پذيرش شكست)۴  استقبال از ابهامات )۳  قضاوت و ارزيابي) ۲   خود پنداره مثبت )۱  

  در جلسات بارش فكري چه رفتاري ممنوع است؟‐۷۶
  هاي جسورانه  ه ايدهيارا)۴  اصالح ايده )۳  تركيب ايده )۲  اد انتق)۱  

   ارتباط اجباري، توسط چه كسي ابداع شد؟پرورش خالقيت به شيوه‐۷۷
  وايزبرگ)۴  ايتينگو چارلزاس )۳  اسبورن )۲  ويناك )۱  

  گوردون و همكارانش كدام شيوه پرورش خالقيت را تدوين نمودند؟‐۷۸
  فهرست سواالت)۴  تداعي تصويري )۳  بارش فكري )۲  ربط  همراهي بي)۱  

  ت، اساس تفكر است؟فكر كردن با تصاوير در كدام شيوه پرورش خالقي‐۷۹
   تداعي تصويري)۴  قياس فشرده )۳  معكوس سازي )۲  تعارض فشرده )۱  

  گيرد؟ ها بيش از همه مورد استفاده قرار مي ربط كدام قياس در همراهي بي‐۸۰
  هاي شخصي و مستقيم  قياس)۲  تعارض فردي، تعارض فشرده و قياس مستقيم )۱  
  هاي منطقي ، مستقيم و شخصي  قياس)۴  هاي شخصي، مستقيم و تعارض فشرده قياس) ۳  
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 ٦

          ۲رياضي 

11اي  اگر جمله ي عمومي دنباله‐۸۱ −= )n(anي دوم اين دنباله كدام است؟  باشد، جمله  

  ۱(
2
1  ۲(2  ۳(2   ۴(

2
1

−  

   باشد، قدر نسبت دنباله كدام است؟۵۴ي نهم آن   و جمله۲ي ششم يك دنباله هندسي  هاگر جمل‐۸۲
  ۱(۳‐  ۲(۹  ۳(۳  ۴(۹‐  

f)},,(),,(),{(اگر ‐۸۳ 113220 g)},,(),,(),( و =− 104312 f)(g)( مقدار =− 01    كدام است؟+
  ‐۱)۴  ‐۲)۳  صفر )۲  ۲)۱  

دامنه تابع‐۸۴
x

xy 1+
   است؟ كدام=

  ۱(R  ۲({}0−R  ۳([ )+∞− ,1  ۴([ ) ),(, +∞− 001 U  
  ي آن کدام است؟ ضابطه. باشد  ميx تابعي نمايي برحسب yدر جدول زير ‐۸۵

  ۱(232 +×= xy  ۲(123 +×= xy  

  ۳(53 +−= xy  ۴(125 −×= xy  
  

11233ي لگاريتمي  هاي معادله يا جواب(جواب ‐۸۶ =++ )x(loglogxكدام است؟  

  ۱(
2
)۲  −1 و 3

2
3

)۳  1 و −
2
3  ۴(1  

   کدام است؟۳ره به شعاع يان در داي راد۲ ي مرکزي هيه زاوطول کمان مقابل ب‐۸۷
  ۱(۲  ۲(۳  ۳(۴  ۴(۶  

   كدام است؟AB=5 و BC=12 و o120=B با ABCمساحت مثلث ‐۸۸
  ۱(230  ۲(330  ۳(215  ۴(315  

اگر ماتريس ‐۸۹







−

+
42

11
a

a
   كدام است؟a وارون پذير نباشد، مقدار 

  ‐۳ و ۲)۴  ۱ و‐۶)۳  ۳ و‐۲)۲  ‐۱ و ۶)۱  
   پرستار زن انتخاب كرد؟۳ پرستار مرد و ۲توان   پرستار زن به چند طريق مي۵ پرستار مرد و ۷از بين ‐۹۰

  ۱(۱۶۹  ۲(۱۴۴  ۳(۱۸۲  ۴(۲۱۰  
  

۶  ۴  ۲  ۰  x 
۱۹۳  ۴۹  ۱۳  ۴  y 
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