
 

:همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت الزم است را تنها در سایت و کانال ما دنبال کنید  

 

 

 
برای ورود به سایت و کانال تلگرام لینک ھای باال را بفشارید. ) (  

http://ltmsyar.ir/
https://t.me/LTMSyarIR
http://ltmsyar.ir


 

1

 

ران گروه: یمد
خانم ها:

 شیخی 

 حمدیم

:آقایان

 شینواند

 کوکارین 

 یطوفان

سراسر کشور        زنجان ( رخانهیمعلمان دب تی)طرح سنجش صالح كیالكترون یمجاز یهاآموزش یابیارزش دوره: سواالت

1400 اردیبهشت  15 تاریخ آزمون:                         99506891کد دوره:         ساعت   16مدت دوره: 

 18:30تا  18؛  11:30تا  11ساعت آزمون: 

(Ltms.medu.ir )



 

2

 

 حیپــاسخ صح ســـــــوالـات فیرد

هدف فوق معرف کدام  ""دانش آموز بتواند کلمات جديد درس زبان خارجي را به فارسي معني کند. ""  (1

 يدن دانش اموز واقعيفهم "سطح يادگيري است؟

با  ""مناسب آماري براي تحليل داده هاي پژوهش خود استفاده کند.دانشجو بتواند از روش هاي  ""  (2

 يکاربستن دانش روند "استفاده از طبقه بندي تازه هدف هاي آموزشي ، هدف زير به چه صورت طبقه بندي مي شود؟

با استفاده از طبقه  "".ص دهديرا تشخ ياسيک مقاله سيسنده ينو يواقع يزه هايانگدانشجو بتواند  ""  (3

 يل دانش مفهوميتحل "بندي تازه هدف هاي آموزشي ، هدف زير به چه صورت طبقه بندي مي شود؟

خرده طبقه در طبقه -به کدام طبقه ""خاص يها يژگيبا و يحل مسئله ا ينقشه برا کي ياجرا""  (4

 د آوردنيپد –دن يآفر "اشاره دارد؟ يحوزه شناخت ديجد يبند

خرده طبقه -به کدام طبقه ""ناآشنا فيتکل کيانجام  يروند و استفاده از آن برا ايروش  کيانتخاب ""  (5

 انجام دادن -به کار بستن  "اشاره دارد؟ يحوزه شناخت ديجد يدر طبقه بند

 يگر انتقال ميا عالقه فرد را به فرد دياز يکه احساس، ن يده ايچيپ يق حرکتهايجاد ارتباط از طريا""  (6

 يحرکت -يحوزه روان "باشد يحوزه ......... م يبندجزو طبقه  ""دهد

 يخرده طبقه در طبقه بند-به کدام طبقه ""محصول اياثر  کي يهايو ناهمخوان هايآزمون همخوان""  (7

 کردن يوارس –کردن  يابيارزش "اشاره دارد؟ يحوزه شناخت ديجد

بتواند مساحت باغچه خانه خود را که به شکل ذوزنقه  ياضير يبا استفاده از فرمول ها دانش آموز""  (8

 کاربستن "؟ر استيک از طبقات زيباال معرف کدام  يهدف آموزش ""است درست حساب کند

هدف  ""دانش آموز بتواند کتابهاي کتابخانه شخصي خود را بر اساس نام نويسنده آن طبقه بندي کند.""  (9

 به کار بستن دانش مفهومي "ف کدام سطح يادگيري است؟فوق معر
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در کدام يک از طبقات  ""دانش آموزي که بتواند شعري را که به او داده مي شود به نثر ساده برگرداند""  (10

 دنيفهم "حوزه شناختي قرار مي گيرد؟

 يدانش ............... م يجزو خرده طبقه ها ""مناسب ين زمان استفاده از روش هاييتع يارهايمع دانش""  (11

 يدانش روند "باشد.

. ""دهد حيرا توض لميا فيک داستان يت مهم يک شخصيعلل رفتار خاص بتواند  رندهيادگيک ي يوقت""  (12

 ل کردنيتحل "رد.يگ يبلوم قرار م يدر طبقه .............از حوزه شناخت

 ييغذا ميرژ کيگرفته است  اديکه در آموزشگاه  هيبتواند با استفاده از اصول علم تغذ رندهيادگي""  (13

 کاربستن  "اشاره دارد؟ ي. به کدام طبقه از حوزه شناخت""دينما هيخودش ته يمناسب برا

. به ""دهد حيرا توض رييدو متغ نيب يمثبت و منف يبتواند با ذکر مثال مفهوم همبستگ رندهيادگي""  (14

 دنيفهم "اشاره دارد؟ يکدام طبقه از حوزه شناخت

 حيرا توض لميف کي ايداستان  کيمهم  تيشخص ينيب شيرفتار قابل پ يبتواند علتها رندهيادگي""  (15

 ليتحل "اشاره دارد؟ ي. به کدام طبقه از حوزه شناخت""دهد

ايجاد ارتباط از طريق حرکتهاي پيچيده اي که احساس، نياز يا عالقه فرد را به فرد ديگر انتقال مي "  (16

 يحرکت -يحوزه روان "طبقه بندي حوزه ......... مي باشد.جزو  ""دهد

 ""تعيين اين که کدام يک از دو روش پيشنهادي روش موثرتر و کارآمدتري براي حل يک مسئله است"  (17

 کردن يابيارزش "در کدام يک از طبقات حوزه شناختي قرار مي گيرد؟

خرده طبقه در طبقه -به کدام طبقه ""آنها تياهم ايبر حسب ربط  يساخت کل کيجدا کردن اجزاء از "  (18

 کردن زيمتما -کردن  ليتحل "اشاره دارد؟ يحوزه شناخت ديجد يبند

هدف  ""دانش آموز بتواند کتابهاي کتابخانه شخصي خود را بر اساس نام نويسنده آن طبقه بندي کند."  (19

 به کار بستن دانش مفهومي "فوق معرف کدام سطح يادگيري است؟
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 ادآوردنيبه   اطالعات از حافظه دراز مدت است. افتني.... مستلزم   (20

 دنيفهم خود ارتباط برقرار کند. ين دانش تازه و دانش قبليرد که دانش آموز بتواند بيپذ يصورت م ي.......زمان  (21

 يکوته پاسخ نوع پرسش است؟ يچه نوع سوال« لومتر چند متر استيک کيسوال »  (22

 شود؟ يانجام م يچه زمان يصيتشخ يابيارزش  (23
مختلف جهت رفع  ريپس از شکست در انجام تداب

دانش آموزپس از شکست در انجام  رييادگيمشکالت 

 دانش آموز رييادگيجهت رفع مشکالت  مختلف ريتداب

 همه موارد د ................................يبا يمجاز يابيارزش  (24

 يسيزبان انگل .......................... براي ارزشيابي مجازي مناسب استارسال صداي دانش آموز در درس   (25

 همه موارد قبل باشد؟ يم يحيتشر يب آزمونهاياز معا  (26

 افراد و گروه ها سهيمقا يبر مبنا ماتيتصم باشد . يمعلم ساخته م ياز موارد استفاده از آزمون ها  (27

سوق  يوار وسطح يطوط رييادگينشوند ممکن است دانش آموزان را به  هيسؤالها به دقت ته نياگر ا  (28

 غلط -ح يصح .دهد

 .ستيبرخوردار ن زيتم بيسوال از ضر وجود دارد؟ يليسؤال و کل آزمون کم باشد چه دل کي نيب ياگر همبستگ  (29
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 دبستان  شده اند؟ هيته يليکدام دوره تحص ياستاندارد شده عموماً برا صيتشخص يآزمونها  (30

 آزمودن ند؟يگو ياز افراد چه م يگروه ايفرد  کي يتيترب اي يروان هاييژگياز و يکي رييه عمل اندازه گب  (31

 يريادگيزان يم ينمره گزار توان استفاده کرد؟ ينم ينه ايرا در چه زم يپرسش شفاه  (32

 .....................................ديبا يابيهاي ارزش تيو فعال فيتکال  (33
 رندگانيادگي يزندگ طيو با مح يکل نگر، واقع

 متناسب باشند

 يريقوائد اندازه گ شوند؟يم دهيچه نام رود،يبه کار م يريمورد اندازه گ ءينشان دادن مقدار ش يکه برا ييها يخط ومش  (34

نوشته دانش آموزي که به طور داوطلبانه مقاله اي از يک روزنامه راکه درباره مشکالت اجتماعي مردم   (35

 يحوزه عاطف  گيرد؟ مي قرار يادگيري هاي حوزه از اي¬شده به کالس ارائه مي دهد در چه حوزه

36)  
در اغلب سامانه هاي مديريت يادگيري، آزمون هاي چندگزينه اي ................................. تصحيح و نتيجه بر 

بازخوردها به صورت .............................. جنبه يادگيرنده ارايه مي شود. در اين گونه آزمون ها بهتر است 

 دهد. يم هاي ضعف و قوت يادگيرنده را به وي نشان
 يفيتوص –بالفاصله 

 کند؟يدر چه صورت معلم درس خودرا شروع م يورود يدر آزمون رفتار ها  (37
 ديدرس جد يازهاين شيپ رانيکه فراگ يدرصورت

 راآموخته باشند

نشان دهنده  گريدانش چگونه انجام دادن کارهاست به سخن د رندهيطبقه در بر گ نيدر بعد دانش، ا  (38

 يدانش روند مختلف است. يندهايفرا

 يدانش مفهوم آنهاست. انيمقوله ها، دسته ها، طبقه ها و روابط م رندهيطبقه در بر گ نيدر بعد دانش، ا  (39
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و دانش فرد درباره شناخت  يو آگاه يطبقه شامل دانش درباره شناخت به طور کل نيدر بعد دانش، ا  (40

 يدانش فراشناخت خودش است.

 اي يرشته علم کيآشنا شدن با  يبرا رندهيادگي ازيمورد ن يطبقه شامل عناصر اساس نيدر بعد دانش، ا  (41

 يدانش آموز واقع حل مسائل مربوط به آن است.

 اي اريکردن بر اساس مع ي......به صورت داور يتازه حوزه شناخت ياز طبقه بند يشناخت نديدر بعد فرا  (42

 کردن يابيارزش شده است. فياستاندارد تعر

 يا روندها برايشامل استفاده از روش ها ...... يتازه حوزه شناخت ياز طبقه بند يشناخت نديدر بعد فرا  (43

 بستنبه کار  ا حل کردن مسئله هاست.ينها يانجام تمر

 ليتشک ي......شامل شکستن مواد به بخشها يتازه حوزه شناخت ياز طبقه بند يشناخت نديدر بعد فرا  (44

 ل کردنيتحل  است. ياجزاء و ساخت کل انيروابط م يچگونگ نييدهنده و تع

  ...؟ يعني يرگفتاريارتباط غطبقه  يحرکت -يدر حوزه روان  (45
اي که  دهيچيحرکتهاي پ قيارتباط از طر جاديا

 يانتقال م گريعالقه فرد را به فردي د اي از،ياحساس ن

 دهد

  ...؟ يعني يادراک يها يطبقه توانائ يحرکت -يدر حوزه روان  (46
شده از راه  افتيپاسخ مناسب دادن به اطالعات در

 حواس

 کاربستن  .ينيو ع ژهيو يها تيدر موقع ياستفاده از مطالب انتزاع يعني........  يدر حوزه شناخت  (47

 يابيارزش است. يطبقه تفکر انتقاد نيا يمورد استفاده برا گرياصطالح د يدر حوزه شناخت  (48

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



 

7

 

مربوط به  تهايموقع ايالگوها، ساختها  ندها،يروش ها و فرآ ،يو کل يامور جزئ يادآوري ؛يدر حوزه شناخت  (49

 دانش  حوزه است؟ نيکدام طبقه از ا

مربوط به  تهايموقع ايالگوها، ساختها  ندها،يروش ها و فرآ ،يو کل يامور جزئ يادآوري ؛يدر حوزه شناخت  (50

 دانش حوزه است؟ نيکدام طبقه از ا

 نسبت به امور يابراز وفادار ...؟ يعني يطبقه ارزش گذار يدر حوزه عاطف  (51

 ها دهيها و د دهيفعاالنه پاسخ دادن به شن  ...؟ يعنيطبقه پاسخ دادن  يدر حوزه عاطف  (52

 و توجه کردن به آن يزيآگاه شدن از چ ...؟ يعنيکردن  افتيطبقه در يعاطف در حوزه  (53

 درست تر است ؟ نهيکدام گز يابيدر رابطه با سنجش و ارزش  (54
شخص مورد نظر از کدام  ديگو يسنجش به ما م

 برخوردار است هايژگيو

 شود يت منحصر نميالزاماً به کمسنجش  نه درست است ؟يو آزمون کدام گز يري، اندازه گدر رابطه با سنجش  (55

 يانتزاع زدانش امو باشد؟ ياز طبقات بعد دانش نم کيکدام يتازه حوزه شناخت يدر طبقه بند  (56

 کيکه در  يياز کار ها ييخود نمونه ها شرفتيوپ هاييبراي نشان دادن توانا رندهيادگيدر کدام روش   (57

 کارپوشه گذارد؟ يمعلم م اريدر اخت يابيآورد وبراي ارزش يداده با خودش به کالس م انجام نيمدت مع

 يب دشواريضر شود؟يم دهيدهند چه نام يسؤال جواب درست م کيکه به  يدرصد کل آزمون شوندگان  (58

 مجازي يهاي اخالق طيدر مح يگفتمان اخالق جاديا ؟ ستيدر فضاي مجازي چ يابياز صحت و اعتبار ارزش نانيجهت اطم يراهبرد اساس  (59
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 يمجاز ياخالق يط هايدر مح يجاد گفتمان اخالقيا ؟ ستيدر فضاي مجازي چ يابياز صحت و اعتبار ارزش نانيجهت اطم يراهبرد اساس  (60

 ف عمل کردهيبرتر از گروه ضع يگروه قو چه امري است؟ انگريسؤال نما يمنف زيتم بيضر  (61

 يشناخت انسان سروکار دارند مربوط است. شهيکه با شناخت و اند ييانهايحوزه ....... به جر يطبقه بند  (62

 يابيت در ارزشيفيک .رود يکه از دانش آموزان پس از آموزش انتظار م ييها ييمهارت ها و توانااز دانش،  عبارتست  (63

 ساخته معلم –استاندارد  به وجود آمدن آنهاصورت گرفته است ؟ نديوفرا هيته يآزمون ها با توجه به چگونگ يکدام دسته بند  (64

 ميضرب وتقس باشد؟ يمجاز نم ياس فاصله ايدر مق ياضيات ريکدام عمل  (65

 باشد؟ يآزمون هاي عملکردي م هيازنکات مورد توجه در مراحل ته نهيکدام گز  (66
 ،يهمه جوانب امر از جمله مالحضات اقتصادي، زمان

 دي..... مدنظر قرار ده

 همه موارد  است؟ حيصح يزشيانگ يدر مورد باورها نهيکدام گز  (67

 اطالع معلم از مشکالت روش آموزش است؟ ينيد آزمون تکويکدام مورد از فوا  (68

 ياليک توپ خيضربه زدن به  باشد؟ ينم ييکدام مورد از کاربردهاي آزمون شناسا  (69

 باشند يمنحصر م نيموضوع مع کيبه  باشد؟ ينم ينيتکو يابيارزش يآزمونها يها يژگيکدام مورد از و  (70
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 باشد يهدف آنها نمره دادن به دانش آموزان م باشد؟ ينم ينيتکو يابيهاي آزمونهاي ارزش يژگيکدام مورد از و  (71

 صيتشخ يبرا يمناسب اريو منبع بس رترنديآزمون ها انعطاف پذ رياز سا ريز ياز آزمون ها کيکدام   (72

 يحيتشر مشکالت دانش آموزان هستند؟

 ييتوانا سنجند؟ يافراد را م يآموخته ها ، مهارت ها و استعداد ها ريز ياز آزمون ها کيکدام   (73

 صيبراي تشخ يمناسب اريو منبع بس رترنديآزمون ها انعطاف پذ رياز سا رياز آزمون هاي ز کيکدام   (74

 ينه ايچند گز هستند؟ آموزان مشکالت دانش

 نيوالد يهمراه ست؟يدر شبکه شاد ن يابيارزش يجزو راهکارهاي عمل رياز موارد ز کيکدام   (75

 ارسال گزارش توسط دانش آموز فعال در کالس درس مجازي است؟ سيمصداق استفاده از روشهاي تدر رياز موارد ز کيکدام   (76

 را بدود يمسافت طوالن کيبتواند  رندهيادگي  باشد؟يم يحرکت -يدر حوزه روان يجسمان يهاياز اهداف طبقه توانائ کيکدام  (77

  باشد؟يم يحرکت -يدر حوزه روان يبازتاب ياز اهداف طبقه حرکتها کيکدام  (78
 يکه به سو يئيکند تا ش يسرش را خم م رندهيادگي

 او پرتاپ شده است به سرش نخورد

 استخر را شنا کند کيبتواند طول  رندهيادگي باشد؟يم يحرکت -يماهرانه در حوزه روان ياز اهداف طبقه حرکتها کيکدام  (79

  را راه برود ينيبتواند مسافت مع رندهيادگي باشد؟يم يحرکت -يدر حوزه روان ياساس -يمقدمات ياز اهداف طبقه حرکتها کيکدام  (80
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  باشد؟يم ياز اهداف طبقه سازمان در حوزه عاطف کيکدام  (81
حفظ منابع  يجامعه برا تيکردن درباره مسئول يداور

 يو ماد يانسان

 باشد؟يم يمجموعه اي از ارزشها در حوزه عاطف لهيبه وس رفتنيپذ تياز اهداف طبقه شخص کيکدام  (82

 لهيرا به عنوان تنها وس يروش علم رندهيادگ

بر  يو معضالت اجتماع يبه مسائل جهان ييپاسخگو

 نديگز يم

 يادراک يها ييتوانا باشد؟ ينم يجزو طبقه بندي حوزه عاطف رياز خرده طبقات ز کيکدام  (83

 آشکار يو رفتارها يکيزيف يهايژگيو ؟کرد يرياندازه گ ميتوان به طور مستق يرا م رياز موارد ز کيکدام  (84

 يقرار دارد، م يفراشناخت نديدر بعد فرا دنيخرده طبقه استنباط کردن که از طبقه فهم انگريب کيکدام  (85

 مورد ايرشته مثال  کيالگو در درون  کي افتني باشد؟

 يقرار دارد، م يفراشناخت نديآوردن در بعد فرا اديکه از طبقه به  يخرده طبقه بازشناس انگريب کيکدام  (86

 باشد؟
دانش مناسب از حافظه دراز مدت به منظور  يابيباز

 آن با دانش جاري سهيمقا

 يقرار دارد، م يفراشناخت نديدر بعد فرا دنيکردن که از طبقه فهم نييخرده طبقه تب انگريب کيکدام  (87

 باشد؟
نظام و  کياز  يعلت و معلول يالگو کيساختن  ييتوانا

 استفاده از آن

 باشد؟ يقرار دارد، م يخرده طبقه دانش اصطالحات که در طبقه دانش امور واقع انگريب کيکدام  (88
مانند  يکالم ريو غ يکالم يدانش عالمتها و نمادها

 رهايعددها، عالمتها، تصو
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 باشد؟ يقرار دارد، م يکه در طبقه دانش مفهوم مهايخرده طبقه دانش اصلها و تعم انگريب کيکدام  (89
اي که به کمک آنها مشاهدات  ژهيو اتيدانش انتزاع

 شوند يها خالصه م دهيمربوط به پد

 باشد؟ يقرار دارد، م يکه در طبقه دانش فراشناخت يخرده طبقه دانش راهبرد انگريب کيکدام  (90
 چيو تفکر که به ه يريادگي يبرا يکل يراهبردها

 شوند يمنحصر نم يموضوع خاص اي فيتکل

موضوع که در طبقه دانش روندي قرار  کيخرده طبقه دانش فن ها و روش هاي خاص  انگريب کيکدام  (91

 باشد؟ يدارد، م
هنجارهاي  اي ييکه عمدتا حاصل توافق، هم را يدانش

 هستند ينظام علم کيدرون 

و مشروط که در  يتيشامل دانش موقع ،يشناخت فيخرده طبقه دانش مربوط به تکال انگريب کيکدام  (92

 باشد؟ يقرار دارد، م يفراشناخت طبقه دانش
مورد استفاده قرار  يدانش که چه راهبردهاي کل نيا

 و چگونه از آنها استفاده شود رنديگ

 يموضوع که در طبقه دانش روند کيخاص  يتمهايخرده طبقه دانش مهارتها و الگور انگريب کيکدام  (93

 باشد؟ يقرار دارد، م

بر  ديبدون تاک يروال انجام دادن کار ايدانش روند 

 استفاده از آن ييتوانا

 يقرار دارد، م يها، الگوها و ساختها که در طبقه دانش مفهوم هيخرده طبقه دانش نظر انگريب کيکدام  (94

 باشد؟ 

آنها که  انيها همراه با روابط م ميدانش اصلها و تعم

 کينظام مند، منسجم و روشن از  دگاهيد کيمعرف 

 است دهيچيموضوع پ ايمسئله  ده،يپد

قرار دارد،  يفراشناخت نديدر بعد فرا دنيکردن که از طبقه فهم يخرده طبقه طبقه بند انگريب کيکدام  (95

 تعلق دارد نيطبقه مع کيبه  يزيچ نکهيا صيتشخ باشد؟ يم

 يقرار دارد، م يفراشناخت نديدر بعد فرا دنيخرده طبقه مثال آوردن که از طبقه فهم انگريب کيکدام  (96

 ياصل کل ايمفهوم  کيخاص از  يمثال ايذکر مورد  باشد؟
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 يادراک يها ييتوانا  کداميک از خرده طبقات زير جزو طبقه بندي حوزه عاطفي نمي باشد؟  (97

 ز کردنيمتما کردن از حوزه شناختي مي باشد؟کداميک از خرده طبقه هاي زير جزو طبقه تحليل   (98

 هستند يهر دوابزار سنجش کم از وجوه اشتراك پرسشنامه وآزمون عبارت است از.......... يک  (99

 ين مشکالت برنامه درسييتع ست؟يچ يتراکم يآزمون ها يژگيو نيمهمتر  (100

 يرياندازه گ است؟ يتيعدد حاصل چه فعال نيا ميکنيهوشبهرفردي را به صورت عدد اعالم م يوقت  (101

 يدانش اموز واقع يادآوري  وقتي دانش آموز بتواند مثلث قائم الزوايه را تعريف کند در چه سطح از حيطه يادگيري قرار دارد؟  (102

است که قرار است به آنان  ياز مطالب رندگانيگ ادياطالعات  زانيم نييهدف از اجراي کدام آزمون تع  (103

 ح استيمورد صحهر سه  شوند؟ آموزش داده

 نمره دادن به دانش آموزان ست؟يچ يتراکم يابيهدف از ارزش  (104

 هستند يهر دوابزار سنجش کم  از وجوه اشتراك پرسشنامه وآزمون عبارت است از.......... يکي  (105

  باشد؟يم يعاطف حوزه در ارزشها از يا مجموعه لهيوس به رفتنيپذ تيشخص طبقه اهداف از کيکدام  (106
 را آن يگريد کس که يزمان خود دهيعق از رندهيادگي

 کند يم دفاع برد يم سوال ريز
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 ؟... يعني يادراک يها يتوانائ طبقه يحرکت -يروان حوزه در  (107
 راه از شده افتيدر اطالعات به دادن مناسب پاسخ

 حواس

. ""دهد حيتوض را لميف کي اي داستان کي مهم تيشخص ينيب شيپ قابل رفتار يعلتها بتواند رندهيادگي  (108

 ليتحل  "دارد؟ اشاره يشناخت حوزه از طبقه کدام به
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