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1-  با استفاده از انتگرال مساحت قسمت مودار سر  همکاسی سمت چپی خود را حساب کنید. 
به 300063 پیامک کنید و از بسته رشد موی 80 درصد تخفیف بهره مند شوید() در صورت کچل بودن همکاسی سمت چپی به سمت راستی رجوع کنید و اگر هر دو کچل بودند، شماره 5 را 

3-  در کدام صورت نماز آیات واجب میشود؟
1(کارنامه گرفتگی

3( تک گرفتگی حتی در درس ورزش2(تک گرفتگی در یک درس
4-  کدام بخش های بدن با استراحت مداوم زودتر دچار زخم بستر میشود؟ نام ببرید!4(خورشید گرفتگی

6- ››انتقام‹‹ را باید از مصدر کدام باب ثاثی مزید گرفت؟

د( پدر احمد به دلیل دست و دلباز بودن بیش از حد ورشکست می شود و برای همیشه از خوردن هندوانه محروم می شود.ج( بستگی دارد به کدام یک از پسر دایی هایش داده باشد.ب( هر چند تا مانده است الهی کوفتشان شود ... مرفه بی درد بدبخت.الف( به دلیل محال بودن حمل 25 هندوانه با دست احتماال بقیه را در مسیر شکسته است و صدایش را در نمی آورد.مسیر شکسته باشد و 1 عدد آن راهم در راه خورده باشد، حاال پدر احمد چند هندوانه برای شب یلدا دارد؟1- پدر احمد در شب یلدا 25 هندوانه را با هم خرید. موقع بازگشت 5 تای آن را به برادرش داد و 10 عدد آن را هم به پسر دایی اش تقدیم کرد. اگر 3 تای آن در 
2- اگر روده بزرگ  را چند برابر روده کوچک بدانیم... مطلوب است پاسخ به سواالت زیر:

ج( روده بزرگ را پس از خوردن روده کوچک و یا پس از خورده شدن احتمالی توسط روده کوچک ترسیم کنید. )استفاده از مداد رنگی و دفتر نقاشی مجاز است(.ب( روده کوچک برای فرار از خورده شدن توسط روده بزرگ آیا باید قبل از روده بزرگ برای خوردن اقدام کند ؟الف( اگر روده بزرگ روده کوچک را بخورد بقیه اش را کجای شکم جاسازی می کند؟

الف(باال آمدن دل و روده به سمت حلق وقتی بغل دستیت سر جلسه امتحان می گه پیس پیس و همون لحظه معلم هم نگات می کنه
ب( وقتی شصتت خبر دار می شه که اولین سوا امتحان همونیه که وقت خوندن گفتی مهم نیست نمیاد و نخوندیش

ج(پشت کنکوری شدن
د( همه موارد )به سبک سواالت  کنکور  دانشگاه آزاد (

-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟)خودتون و وجدانتون(
الف- درس هایتان را مثل جوشانده بومادران که مادرتان باالی سرتان ایستاده و می گوید قورت بده، می خوانید

ب- معلمتان به جای برگه سواالت، اشتباهی کلید سواالت را می دهد و شما پس از درویش کردن چشمتان آن را پس می دهید
ج- بازی آناینتان در جای حساسش است و شما بافاصله پس از اینکه مادرتان گفت نان بخر، می پرید به سمت نانوایی

د- قبل از اینکه کسی بگوید اتاقتان را مرتب می کنید
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ب( کمبود شدید ویتامین عقل : هر روز در کله پزی مغز گوسفند بخوردش بدهیم تا شاید عقلش به اندازه الف( بیماری ُفحشیزیسم : مثل خودش به او فحش دهیم تا آدم شود!اینستاگرامشان، دچار کدام بیماری روانشناختی زیر است؟ و کدام راهکار برای درمان او مناسب است؟یک شخص با عائمی مثل دادن فحش های انفرادی، ناموسی و دسته جمعی به ملت زیر پست های سوال روانشناسی:
گوسفند کار کند!

ج( بیماری اَبلَهیزیسم : جواب ابلهان خاموشی ست!

که در آن y  سرانه مطالعه و x  میزان خیره شدن به کتاب و z بیانگر ساعات ول چرخیدن در تلگرام است! آنقدر چرخ بزند تا سرش گیج برود، آنگاه با توجه به معادله سهمی درجه ی سه x2+cosx70000+ x tan3x= y    بهزاد در دو کانال جک و یک کانال عکس بدون شرح عضو است، اگر روزانه بهزاد 6 ساعت در تلگرام سوال آمار:
الف( بهزاد را چه به این حرفا! سرش تو الک خودش است و کاری به کار این سرانه ها نداشته و ندارد و تاثیر بهزاد روی سرانه ی مطالعه کشور چگونه است؟

نخواهد داشت.
ب( بهزاد فاتحه سرانه ی مطالعه کشور را خوانده است!

ج( بهزاد فقط نت خودش را حرام کرده است!

)اطاعات مسئله کافی بوده و استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد (- اگر sin60= √3\2 و  cos30=√3\2    باشد، نبست های مثلثاتی زاویه ی  74958\32 درجه را حساب کنید.
-  x - 3 را در معادالت زیر بیابید.
1 – X 15   + X 5  + X 4  + X  0 = 77
2 – Y 2 + Z 0 = 2
3 – X = 2348 + 87 + 5 + 4
4 –  √3 y + √239 y  +  lim  ) 0\0 + 5\25 + ...( X = 0
  ) استفاده از ماشین حساب در این سوال هم مجاز نمی باشد . (
- برای مطالعه، فاصله ی استاندارد چشم تا کتاب چقدر باید باشد؟
ب( صفر ، مانند فاصله ی چشم تا بالشالف( از 30 متری کتاب هم نباید رد شد، خطر تشعشعات علمی و خواب آور دارد.
د( ربطی ندارد، چشم ها را باید شست و جور دیگر نگاه کرد.ج( به طوریکه ستون فقرات و گردن، در حالت طیعی و انحنا دار خود باشند.

1- تفاوت روش های سنتی و مدرن تقلب را بنویسید 
2- چرا حکومت های تاریخی غالبا بعد از مدتی سقوط کردند؟ 

قبول میشدند برای همین افراد قوی ای در اداره امور کشور نبودند که نتیجه اش جواب: زیرا در دوران کودکی با پول و پارتی و تقلب در امتحانات پایان ترم 
سقوط حکومت هایشان بود!
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