
یرسارس روکنک  عبنم :

.درادن1 ار  ییاذغ  داوم  ییایمیش  شراوگ  ییاناوت  دراد ، رارق  زا ............  سپ  هلصافالب  هک  یشخب  شراوگ ،............  هاگتسد  رد 

الرازه واگ -  (2 نادگنس خلم -  (1
ناد هنیچ کشجنگ -  (4 یرم یکاخ -  مرک  (3

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا2 هاگیاج ............  هک  دنوش  یم یرگید  شخب  دراو  هلصافالب  دندومن ، زاغآ  ار  یکیناکم  شراوگ  هک  نآ زا  سپ  شراوگ ، ۀلول  تایوتحم  ............رد ، 

بآ ییاذغ و  داوم  بذج  یلصا  خلم -  فالخرب  کشجنگ  (2 یشراوگ یاه  میزنآ حشرت  کشجنگ -  فالخرب  یکاخ  مرک  (1
ییاذغ داوم  یکیناکم  ییایمیش و  مضه  خلم -  دننامه  کشجنگ  (4 ییاذغ داوم  ییایمیش  شراوگ  زاغآ  یکاخ -  مرک  دننامه  خلم  (3

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

دنوش3 یم دراو  یرگید  شخب  هب  هلـصافالب  دندش ، جراخ  یتقوم  ندش  مرن  هریخذ و  لحم  نیتسخن  هک  نآزا  سپ شراوگ  ۀـلول  تایوتحم  رد ،............ 
.تسا ییاذغ  داوم  هاگیاج ............  هک 

ندش بایسآ  درخ و  یکاخ -  مرک  فالخرب  خلم  (2 یکیناکم شراوگ  زاغآ  کشجنگ -  دننامه  خلم  (1
یشراوگ یاه  میزنآ حشرت  یکاخ -  مرک  فالخرب  کشجنگ  (4 بذج شراوگ و  یلصا  کشجنگ -  دننام  یکاخ  مرک  (3

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

4 ............ دنناوت یم شخب ............  ۀراوید  یاه  لولس شخب ............  ۀراوید  یاه  لولس ریز  لکش  رد 

.دننک دیلوت  یتسیز  یژرنا  نژیسکا  روضح  مدع  رد   - 3 دننامه -   1 (1
.دنیامن هیزجت  ار  ییاذغ  داوم  رد  دوجوم  زلولس   - 3 دننامه -   4 (2

.دنریگ رارق  هدش ، هدیوج  هرابود  یاذغ  اب  ترواجم  رد   - 1 فالخرب -   4 (3
.دنهد ماجنا  ار  شراوگ  زا  لصاح  داوم  زا  یشخب  بذج   - 2 فالخرب -   3 (4

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

5 ........... لمع نیح  هایس ، تشپ  کسس  رد 

.دنک یم روبع  یسفنت  حوطس  زا  راداوه ، یاه  هسیک ۀمه  یاوه  مد ، (2 .دوش یم داجیا  یفنم  راشف  راداوه ، یاه  هسیک ۀمه  رد  ادتبا  مد ، (1
.دوش یم جراخ  راداوه  یاه  هسیک ۀمه  زا  نژیسکا ، زا  ینغ  یاوه  مدزاب ، (3

.دوش یم لقتنم  یسفنت  یراجم  هب  راداوه ، یاه  هسیک ۀمه  ۀدش  هیوهت  یاوه  مدزاب ، (4
لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

vipzist سرد :

: یگداوناخ مان  مان و 
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6 ............ لمع نیح  هلچلچ ، رد 

.دوش یم لقتنم  یسفنت  یراجم  هب  راداوه ، یاه  هسیک ۀمه  زا  هدش  هیوهت  یاوه  مدزاب ، (1
.دریگ یم رارق  یرتشیب  راشف  تحت راداوه ، یاه  هسیک ۀمه  رد  دوجوم  یاوه  مدزاب ، (2

.دوش یم دراو  راداوه  یاه  هسیک ۀمه  لخاد  هب  هدشن  هیوهت  یاوه  مد ، (3
.دنک یم روبع  یسفنت  حوطس  زا  راداوه ، یاه  هسیک ۀمه  یاوه  مد ، (4

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟7 تسا تسرد  ترابع  مادک  تسا ، هدش  لقتنم  ندب  نورد  هب  نبرک  دیسکا  ید نژیسکا و  ۀلدابم  حطس  هک  یروناج  ره  دروم  رد 

.دنوش یم زیلوردیه  یلولس  جراخ  یاضف  رد  ندب ، رد  دوجوم  یاه  لوکلوم تشرد  زا  یضعب  (1
.تسا هتفای  شیازفا  یسفنت  یاهزاگ  لدابت  رد  نوخ  شدرگ  هاگتسد  ییاراک  (2

.تسا ناسکی  نایور ، ومن  ۀیلوا  لحارم  (4 .تسا یزمسا  راشف  زا  شیب  اه  گریوم یادتبا  رد  شوارت  راشف  (3
لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟8 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ترابع  هنیزگ ، مادک 
 ......................... گنچرخ یهام ...................  رد 

.تسا نژیسکا  زا  ینغ  نوخ  یاراد  یتشپ  گرخرس  دننام -  (2 .دنوش یم هیذغت  نشور  نوخ  طسوت  بلق  یاه  لولس دننام -  (1
.دنناسر یم ندب  فلتخم  یاه  تفاب هب  ار  نژیسکا  زا  ینغ  نوخ  یمکش ، گرخرس  فالخرب -  (3

.دوش یم دراو  یلولس  نیب  یاضف  هب  اه  گریوم یادتبا  زا  امسالپ ، تابیکرت  زا  یدایز  رادقم  فالخرب -  (4
لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟9 تسا تسرد  هنیزگ  مادک 

.ددرگ یمزاب بلق  هب  یمکش  گر  کی  طسوت  نوخ  خلم ، دننامه  زارد  گنچرخ  رد  (1
.دوش یم دراو  بلق  هب  نژیسکا  زا  ینغ  نوخ  زارد ، گنچرخ  فالخرب  یکاخ  مرک  رد  (2

.دنار یم اه  تمسق ریاس  رس و  یوس  هب ندب  یاهتنا  زا  ار  نوخ  یتشپ  گر  یهام ، فالخرب  خلم  رد  (3
.دبای یم نایرج  ندب  یبقع  یاه  شخب تمس  هب  یمکش  گر  کی  قیرط  زا  نوخ  یکاخ ، مرک  دننامه  اه  یهام رد  (4

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟10 تسا تسرد  هنیزگ  مادک 

.دوش یم دراو  بلق  هب  نبرک  دیسکا  ید زا  ینغ  نوخ  زارد ، گنچرخ  دننامه  خلم  رد  (1
.دنناسر یم ندب  فلتخم  یحاون  هب  بلق  زا  ار  نوخ  گرخرس  نیدنچ  یهام ، فالخرب  زارد  گنچرخ  رد  (2

.دنار یم اه  تمسق ریاس  رس و  یوس  هب ندب  یاهتنا  زا  ار  نوخ  یتشپ  گر  یهام ، دننامه  یکاخ  مرک  رد  (3
.دبای یم نایرج  ندب  یبقع  یحاون  تمس  هب  یمکش  گر  کی  قیرط  زا  نوخ  یکاخ ، مرک  فالخرب  خلم  رد  (4

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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.تسا11 یهام ............ ، نوخ ............  ناسنا ............  نینج  فان  دنب  گرخرس  نوخ 

هریت یمکش -  گرهایس  فالخرب -  (2 نشور یتشپ -  گرخرس  دننامه -  (1
نشور یششبآ -  گرخرس  فالخرب -  (4 هریت یمکش -  گرخرس  دننامه -  (3

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟12 تسا حیحص  ۀنیزگ ، مادک 

.تسا یکیتنژ  راتفر  رغت  هنوگره  دقاف  داوم ، شدرگ  هاگتسد  نیرت  هداس اب  یرادناج  (1
.دیامن داجیا  روناج  رد  ار  یبسانم  خساپ  دناوت  یم یطرش  کرحم  یدراوم ، رد  (2

.تسا زغم  تمس  زا  یبصع  مایپ  رودص  مزلتسم  روناج ، ره  رد  راتفر  زورب  (3
.دراد یرثؤم  شقن  اطخو  نومزآ یکیتنژ ، راتفر  ره  رغت  رد  (4

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟13 دنک یم لماک  بسانم  روط  هب ار  ریز  ترابع  ۀنیزگ ، مادک 
، ............ دراد دوجو  هک ............  یروناج  ره  رد 

.دیامن یم بوسر  نینر  میزنآ  طسوت  ریش  نیئتورپ  یلصا -  تفاب  عون  راهچ  (1
.دوش یم هلدابم  ندب  یاه  لولس نوخ و  نیب  میقتسم  روط  هب ییاذغ  داوم  یمکش -  گر  (2

.تسا دایز  رایسب  نژیسکا  یاه  لوکلوم هب  نیبولگومه  یگتسویپ  تردق  راداوه -  ۀسیک  یدادعت  (3
.دراد ار  رادقم  نیرتشیب  ندب ، ۀزادنا  هب تبسن  خم  ۀدروخ  نیچ رشق  حطس  فعاضم -  نوخ  شدرگ  (4

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

14 .................... دنناوت یم دنشاب ، یم لصتم  هب ...................  هک  اشغ  یحطس  یاه  نیئتورپ یروناج ، لولس  کی  رد 

.دننک داجیا  داوم  روبع  یارب  یذفانم  یلولس -  تلکسا  یاه  هتشر زیر  (1
.دنبای دنویپ  اهدیراکاسونوم  زا  یهاتوک  ۀریجنز  هب  یلولس -  تلکسا  یاه  هتشر زیر  (2

.دنوش لصتم  یلولس  تلکسا  یاه  هتشر زیر  هب  اشغ -  ضرع  یرسارس  یاه  نیئتورپ (3
.دنشاب سامت  رد  اشغ  یاه  لوکلوم زیرگ  بآ شخب  اب  اشغ -  ضرع  یرسارس  یاه  نیئتورپ (4

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟15 دنک یم لماک  بسانم  روط  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ ، مادک 
، ...................... دراد دوجو  هک .................  یروناج  ره  رد 

.دراد ار  رادقم  نیرتشیب  ندب ، ۀزادنا  هب  تبسن  خم  ۀدروخ  نیچ حطس  هتسه -  نودب  یاه  تیسورتیرا (1
.تسا هدش  لیکشت  یلصا  شخب  ود  زا  یبصع  هاگتسد  فعاضم -  نوخ  شدرگ  (2

.تسا یشوارت  راشف  زا  شیب  اه  گریوم یاهتنا  رد  یزمسا  راشف  یمکش -  گر  (3
.دیامن یم بوسر  نینر  میزنآ  طسوت  ریش  نیئتورپ  یلصا -  تفاب  عون  راهچ  (4

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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.تسا16 یهام ............... ، نوخ ...............  فان ................ ، دنب  گرهایس  نوخ  ناسنا ، نینج  رد 

هریت یششبآ -  گرخرس  فالخرب -  (2 نشور یمکش -  گرهایس  دننامه -  (1
هریت یمکش -  گرخرس  فالخرب -  (4 نشور یتشپ -  گرخرس  دننامه -  (3

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

17 ................ دنناوت یمن لیف  رد  روک  ۀدور  ۀراوید  یاه  لولس دننامه  کشجنگ ، رد  ۀراوید ...................  یاه  لولس

.دنریگ رارق  زلولس  هدنزاس  یاهدحاو  اب  ترواجم  رد  هدعم -  (2 .دننک بذج  ار  زلولس  ۀیزجت  زا  لصاح  داوم  هدور -  (1
.دنزاسب هدام  شیپ  حطس  رد  ار  تافسف  یرت نیزوندآ  نادگنس -  (4 .دنیامن حشرت  ار  زلولس  ۀدننکزیلوردیه  یاه  میزنآ ناد -  هنیچ (3

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟18 تسا تسردان  ییولگ ، ۀرفح  یاراد  هغابروق  ۀرابرد  دروم ، دنچ 
.دننک یم تکرش  حاقل  دنیآرف  رد  بیکرتون  یاه  تماگ فلا )

.ددرگ یم عفد  کیروادیسا  تروص  هب راد  نژورتین دیاز  داوم  ب )
.دور یم بلق  هب  ادتبا  یسفنت ، یاهزاگ  لدابت  ماجنا  زا  سپ  نوخ  ج )
.دوش یم نیمأت  زلولس  فرصم  قیرط  زا  اه ، لولس زایندروم  زکولگ  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟19 دشاب یم تسرد  ترابع  مادک  تسا ، هدش  لقتنم  ندب  نورد  هب  نبرک  دیسکا  ید نژیسکا و  ۀلدابم  حطس  هک  یروناج  ره  درومرد 

.دنوش یم زیلوردیه  یلولس  جراخ  یاضف  رد  اه ، لوکلوم تشرد ۀمه  (2 .دنراد یوقلح  فاص  ۀچیهام  کی  دوخ ، یادتبا  رد  اه ، گریوم ۀمه  (1
.دنراد موزومورک  هعومجم  ود  دوخ  ۀتسه  رد  یرکیپ ، یاه  لولس ۀمه  (3

.دنراد تخاونکی  رادیاپ و  ًاتبسن  یطیحم  دوخ  فارطا  رد  هدنز ، یاه  لولس ۀمه  (4
روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟20 تسا تسرد  ییولگ ، ۀرفح  یاراد  رن  ۀغابروق  ۀرابرد  دروم ، دنچ 
.دور یم ندب  یاه  مادنا تمس  هب ادتبا  سفنت ، هاگتسد  زا  هدش  جراخ نوخ  فلا )

.تسا اهدیساونیمآ  نتخوس  لوصحم  یعفد ، راد  نژورتین داوم  رتشیب  ب )
.دننک یم تکرش  حاقل  رد  یفداصت  روط  هب بیکرتون  یاه  تماگ ج )

.تسا تفج  اب  طابترا  یرارقرب  هار  نیرتهب  دنلب  یادص  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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21 ............ شخب ۀراوید  یاه  لولس شخب ،............  ۀراوید  یاه  لولس ریز ، لکش  رد 

.دنیامن یم هیزجت  ار  ییاذغ  داوم  رد  دوجوم  زلولس  یاه  لوکلوم ، 1 دننامه -   3 (1
.دنریگ یم رارق  هدش ، هدیوج هرابود  یاذغ  اب  ترواجم  رد  ، 2 فالخرب -   1 (2

.دنزادرپ یم نژیسکا  بایغ  رد  یتسیز  یژرنا  دیلوت  هب  ، 4 دننامه -   2 (3
.دننک یم بذج  ار  شراوگ  زا  لصاح  داوم  زا  یشخب  ، 4 فالخرب -   3 (4

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا22 دقاف ............  دراد ، ار  نیرت ............  هداس هک  یروناج  ره 

فنلومه یبصع -  هاگتسد  (2 یزاتسوئموه یرون -  ۀدنریگ  (1
یلولس نورب شراوگ  هتسب -  نوخ  شدرگ  (4 یتکرح دئاوز  اب  ییاه  لولس داوم -  شدرگ  هاگتسد  (3

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

23 ............ یتشپ ۀلاب 

.دوش یم ولج  تمس  هب  یهام  تکرح  ثعاب  یمد ، ۀلاب  فالخرب  (2 .دراد شقن  یهام  تکرح  تهج  رغت  رد  ینگل ، ۀلاب  دننامه  (1
.تسا ریثأت  یب یهام  تکرح  تعرس  رغت  رب  یا ، هنیس ۀلاب  دننامه  (4 .دوش یم یهام  تکرح  ریسم  رغت  ثعاب  یا ، هنیس ۀلاب  فالخرب  (3

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

24، ............ دزاس یم اهر  بآ  لخاد  هب  ار  دوخ  یسنج  یاه  لولس هک  یراد  هرهم ره 

.تسا فعاضم  نوخ  شدرگ  یاراد  (2 .دراد یشخب  هس زغم  ینینج ، نارود  رد  (1
.دنک یم رشتنم  ینوماریپ  بآ  هب  یژرنا  فرص  نودب  ار ، دوخ  راد  نژورتین یعفد  ۀدام  (3

.دیامن یم هدافتسا  بآ  رد  لولحم  نژیسکا  زا  طقف  دوخ ، یسفنت  هاگتسد  کمک  هب  (4
لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

25 ............ هب اهنت  هدومن و  هریخذ  تقوم  روط  هب ار  ییاذغ  داوم  دناوت  یم دراد ، رارق  زا ............  لبق  هلصافالب  هک  یـشخب  شراوگ ،............  هاگتـسد  رد 
.دزادرپب ییاذغ  داوم 

ییایمیش شراوگ  نادریش -  واگ -  (2 بذج هدور -  خلم -  (1
ییایمیش شراوگ  نادگنس -  کشجنگ -  (4 یکیناکم شراوگ  هدور -  یکاخ -  مرک  (3

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

26، ............ دارفا نیا  رد  دوش ، یم هدید  نوخ  شدرگ  هاگتسد  اه و  زاگ لدابت  متسیس  نیب  یگتسباو  نیرتمک  نارادناج  زا  یتیعمج  رد 

.دوش یم لثم  دیلوت فرص  یژرنا  نیرتشیب  (2 .تسا یفداصتریغ  ًالومعم  هدرتسگ  ریمو  گرم زورب  (1
.دشاب یم تیؤر  لباق یسیطانغمورتکلا  یاه  شبات فیط  (4 .ددرگ یم عفد  هروا  تروص  هب راد  نژورتین داوم  (3

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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27، ............. هراومه اه  هتش

.دنیامن یم تظفاحم  یچراکش  تارشح  لباقم  رد  اه  هچروم زا  (2 .دنراد یگرفس  مه عون  زا  یتدمزارد  ۀطبار  اه  هچروم اب  (1
.دنیامن کمک  هدرورپ  ۀریش  بیکرت  ییاسانش  هب  دنناوت  یم (3

.دننک یم هیذغت  دوخ ، موطرخ  زا  هدش  جراخ ۀدرورپ  ۀریش  زا  ار  اه  هچروم (4
روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا28 دقاف ............  دراد ، ار  نیرت ............  هداس هک  یروناج  ره 

یلولس نورب شراوگ  هتسب -  نوخ  شدرگ  هاگتسد  (2 یسنج لثمدیلوت  یبصع -  هاگتسد  (1
لاروموه ینمیا  داوم -  شدرگ  هاگتسد  (4 یزاتسوئموه یرون -  ۀدنریگ  (3

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

29 ............ ۀلاب ضوح ، یهام  رد 

.دوش یم ولج  تمس  هب  یهام  تکرح  ثعاب  یمد ، فالخرب  یتشپ  (2 .دراد شقن  یهام  تکرح  ریسم  رغت  رد  یتشپ ، دننامه  یا  هنیس (1
.دوش یم یهام  تکرح  تهج  رغت  ثعاب  یتشپ ، فالخرب  یمد  (4 .تسا ریثأت  یب یهام  تکرح  تعرس  رغت  رب  یا ، هنیس دننامه  ینگل  (3

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟30 دننک بذج  ار  اوه  نژیسکا  کدنا  رایسب  رادقم  دنناوت  یم دوخ ، یاه  شش یالاب  ییاراک  اب  هک  تسا  ینارادناج  ِیگژیو  مادک ،  

.دوش یم عفد  یدایز  بآ  هارمه  هب  یمس  راد  نژورتین ۀدام  (2 .ددرگ یم زاغآ  هدعم  نورد  ییاذغ  داوم  یکیناکم  شراوگ  (1
.دوش یم لقتنم  ناوختسا  کی  هب  هچیهام ، ره  ضابقنا  زا  لصاح  یورین  (3

.دنک یم کمک  مگارفاید  لمع  هب  هنیس  غانج  ناوختسا  اه و  هدند نتفر  ناپ  الاب و  (4
لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟31 دراد قلعت  هخاش  مادک  هتسار و  مادک  هب  بیترت  هب   Canis lupus ، یزورما جیار  یدنب  هدر ماظن  هب  هجوت  اب 
 
                    

ناراوخ تشوگ ناناس -  گس (2 نارادناتسپ ناراوخ -  تشوگ (1
نارادبانط ناناس -  گس (4 نارادبانط ناراوخ -  تشوگ (3

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟32 دراد دوجو  ییادج  اه ، نآ یتفاب  نایم عیام  نوخ و  نیب  هک  تسا  تسرد  یناروناج  ۀمه  ۀرابرد  ترابع ، مادک   

.دوش یم هدید  اه  نآ یاه  ناوختسا راتخاس  رد  یساسا  تهابش  (1
.دوش یم هتخاس  اه  نآ ناوختسا  زغم  رد  ینوخ  یاه  لولس نیرت  ناوارف (2
.تسا هتفای  زیامت  سفنت  یارب  یا  هژیو یاه  شخب اه ، نآ ندب  نورد  رد  (3

.دوش یم هدید  فلتخم  یاه  تروص هب  تکرح  زین  اه  نآ یا  هچیهامریغ یاه  لولس رد  (4
لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟33 تسا هدش  نایب  تسرد  هنیزگ ، مادک 

.دوش یم ماجنا  زلولس  شراوگ  بسا ، کیراب  ۀدور  فالخرب  واگ  یباریس  رد  (1
.ددرگ یم حشرت  روناج  یشراوگ  یاه  میزنآ بسا ، ۀدعم  فالخرب  واگ  یالرازه  رد  (2

.دنراد دوجو  زلولس  ۀدننک  هیزجت  یاه  بورکیم بسا ، گرزب  ۀدور  فالخرب  واگ  یراگن  رد  (3
.دوش یم بذج  زلولس  شراوگ  زا  لصاح  داوم  بسا ، روک  ۀدور  فالخرب  واگ  کیراب  ۀدور  رد  (4

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟34 دوش یم دراو  اه  شش نورد  هب  اوه  مدزاب ، ۀلحرم  رد  هک  تسا  ینارادناج  یگژیو  مادک ،

.دراد جایتحا  یدایز  بآ  هب  راد  نژورتین دئاز  داوم  عفد  (2 .دراد دوجو  راداوه  ۀسیک  ددع   ۹ ندب ، زا  همین  ره  رد  (1
.دوش یم زاغآ  هدعم  نورد  رد  ییاذغ  داوم  یکیناکم  ییایمیش و  شراوگ  (3

.دنک یم کمک  مگارفاید  لمع  هب  هنیس  غانج  اه و  هدند نتفر  ناپ  الاب و  (4
روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟35 دراد قلعت  هدر  مادک  هخاش و  مادک  هب  بیترت  هب   Canis lupus یزورما ، جیار  یدنب  هدر ماظن  هب  هجوتاب

نارادناتسپ نارادبانط -  (2 نارادبانط ناروناج -  (1
ناناس گس ناراوخ -  تشوگ (4 ناراوخ تشوگ نارادناتسپ -  (3

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟36 دراد دوجو  ییادج  نآ  یتفاب  نایم عیام  نوخ و  نیب  هک  تسا  تسرد  یروناج  ره  ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.تسا هتفای  زیامت  سفنت  یارب  یا  هژیو یاه  شخب نآ ، ندب  نورد  رد  (2 .دنا لاعف ندب  یاه  لولس زا  جراخ  طیحم  رد  اه ، میزنآ زا  یضعب  (1
.دراد دوجو  ینوخ  یاه  گر زا  یتاباعشنا  نآ ، ناوختسا  زغم  تارفح  رد  (3

.دراد دوجو  نآ  ۀدنز  یاه  لولس زا  یضعب  رد  طقف  فلتخم  یاه  تروص هب تکرح  (4
روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟37 تسا هدش  نایب  تسرد  ترابع ، مادک 

.دوش یم ماجنا  زلولس  شراوگ  بسا ، کیراب  هدور  دننامه  واگ  یراگن  رد  (1
.ددرگ یم هریخذ  تقوم  روط  هب ییاذغ  داوم  بسا ، هدعم  فالخرب  واگ  یالرازه  رد  (2

.ددرگ یم بذج  زلولس  شراوگ  زا  لصاح  داوم  بسا ، روک  ۀدور  فالخرب  واگ  یباریس  رد  (3
.دنوش یم تفای  زلولس  ۀدننک  هیزجت یاه  یرتکاب بسا ، گرزب  ۀدور  دننامه  واگ  نادریش  رد  (4

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دوش38 یم دراو  هب ................  ادتبا  زا ،.............  هدش  جراخ نوخ  ناسنا ، رادراخ ..............  یهام  رد 

هدور بلق -  دننام -  (2 بلق هدور -  دننام -  (1
بلق سفنت -  هاگتسد  فالخرب -  (4 زغم سفنت -  هاگتسد  فالخرب -  (3

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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.دوش39 یم دراو  هب ..............  ادتبا  زا ،...........  هدش  جراخ  نوخ  ناسنا ، دننام  یهامرام ، رد 

زغم سفنت -  هاگتسد  (2 هیلک بلق -  (1
سفنت هاگتسد  بلق -  (4 بلق هدور -  (3

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟40 تسا تسرد  خلم ، نوخ  شدرگ  هاگتسد  اب  طابترا  رد  دروم  دنچ 
.دوش یم دراو  بلق  هب  ذفنم  دنچ  طسوت  یسفنت ، یاهزاگ  زا  ینغ  نوخ  فلا )

.دریگ یم رارق  اه  لولس رایتخا  رد  بلق ، راد  هچیرد ذفانم  قیرط  زا  نوخ  ب )
.دنار یم ندب  ییولج  یحاون  هب  ار  نوخ  یتشپ ، گر  زا  یا  هدش میجح یاه  شخب ج )

.دنک یم تیاده  ندب  یبقع  یحاون  هب  ار  نوخ  یمکش ، گر  کی  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟41 دیامن یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  هلمج  دروم  دنچ 
" .دنوش یم هدید  دنتسه ..............، الاب  هبور  ییایوب  یاه  بل هک  دنفسوگ  زغم  زا  یتیعضو  رد  "

خم یاه  هرکمین نورد  ططخم  ماسجا  فلا )
یزغم لپ  یالاب  رد  یزغم  یاه  کیاپ ب )

یاه 1 و 2  نطب نورد  هناگراهچ ، یاه  یگتسجرب ج )
یگدنز تخرد  زا  رت  ناپ یاه 1 و 2  نطب د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟42 تسا تسرد  تیعمج  کی  یاه  خلم ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دوش یم لقتنم  اه  هداز ۀمه  هب  نیدلاو  زا  یا ، هتفای شهج تفص  ره  (1
.دوش بیکرتون  تماگ  دیلوت  مدع  هب  رجنم  دناوت  یم روا  گنیسارک  دنیآرف  (2

.دهد یم خر  نژ  کی  یاهدیتوئلکون  دادعت  رد  یرغت  شهج ، ره  لابند  هب  (3
.دنک داجیا  بیکرتون  تماگ  دناوت  یم موزومورک ، هعومجم  ود  نتشاد  اب  لولس  ره  (4

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

اب43 یتوافتم  پیتونژ  هک  یا  هداز ود  شزیمآ  تروص  رد  .دـنهد  یم ناشن  ار  بلاغ  تفـص  دـلاو ، رتوبک  ود  ۀدام  یاـه  هداز زا  یمین  رن و  یاـه  هداز ۀـمه 
؟ داد دنهاوخ  ناشن  ار  بلاغ  تفص  هدام  یاه  هداز زا  دصرد  دنچ  مود ، لسن  رد  دنراد ، نیدلاو 

25 (2 رفص (1
100 (4 50 (3

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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سگم44 نیا  رد  مشچ  زمرق  گنر  زورب  لـماع  للا   تسا و  هکرس  سگم  رد  مشچ  دیفس  گنر  زورب  لوئـسم  یسنج  و  موزومورک  هب  هتسباو  للا  
هدام یاه  سگم دصرد  دنچ  تروص ، نیا  رد  ددرگ ؛ هدهاشم  دیفـس  مشچ  رن  سگم  زمرق و 60  مشچ  رن  سگم   340 اه ، سگم تیعمج  رد  رگا  .تسا 

( تسا ناسنا  رد  تیسنج  نعت  دننامه  هکرس  سگم  رد  تیسنج  نعت  ( ؟ دنتسه زمرق  مشچ 

aXA

74/50 (2 72/25 (1
97/75 (4 85 (3

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟45 دنک یم لماک  بسانم  روط  هب ار  ریز  ترابع  ۀنیزگ ، مادک 
 ............ هک تسا  ناسنا  زغم  زا  یشخب  لداعم  ۀرامش ،............  شخب  ریز ، لکش  رد 

.دراد یرثؤم  یشقن  ندب  تاکرح  ۀمه  ماجنا  ای  حیحصت و  رد   - 3 (1
.دراد یمهم  شقن  یسح  تاعالطا  بلغا  شزادرپ  تیوقت و  رد   - 2 (2

.دنک یم میظنت  ار  سفنت  بلق و  نابرض  هب  طوبرم  یاه  تیلاعف  - 4 (3
.دوش یم دراو  نآ  هب  ادتبا  ییانیب ، ییایوب و  یاه  هدنریگ هب  طوبرم  یاه  مایپ  - 1 (4

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟46 دنک یم لماک  بسانم  روط  هب ار  ریز  ِترابع  هنیزگ ، مادک 
 ..................... هک تسا  ناسنا  زغم  زا  یشخب  لداعم  ۀرامش ..................  شخب  ریز ، ِلکش  رد 

.دزادرپ یم ییانیب  ییایوب و  تاعالطا  شزادرپ  هب  - ۱ (1
.دراد هدیچیپ  یاه  تیلاعف ماجنا  یارب  ار  تیلباق  نیرتشیب  - 2 (2

.دراد ار  یلصا  شقن  هنارهام ، تاکرح  ماجنا  لداعت و  ظفح  رد  - ۳ (3
.دنک یم میظنت  ار  بلق  نابرض  سفنت و  هب  طوبرم  یاه  تیلاعف - 4 (4

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

47 ............ ًاعطق ۀگرود ،............  روناج  ره 

.دراد ار  دوخ  نیدلاو  یکیتنژ  تاعالطا  ریثکت  ییاناوت  ازان -  (2 .دنک یم رادیاپ  ار  کیدزن  یاه  هنوگ نیب  نژ  لدابت  دنور  اتسیز -  (1
.دریم یم دلوت  زا  سپ  یهاتوک  ۀلصاف  اب  ازان -  (4 .دنک یم دیلوت  ازان  ای  فیعض  ییاه  هداز اتسیز -  (3

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

رظندروـم48 تفـص  رظنزا  هک  ییاـه  خـلم شزیمآ  ضرف  اـب  .تسا  هتفرگرارق  یـسرربدروم  یللا  سنج 4  هب  هتـسباو  تفـص  کی  اـه ، خـلم تیعمج  رد 
.دوب دنهاوخ  تالامتحا ............ ، نوناق  اب  قباطم  فلاخم ، سنج  یاه  خلم اب  دنشاب  یم سوگیزومه 

للا عون  ود  یاراد  اه ، هداز  (2 صلاخ هدام ، یاه  هداز  (1

پیتونژ عون  یاراد 10  لقادح  هدام  یاه  هداز (4 للا عون  کی  یاراد  اه ، هداز  (3

۱
۸

۱
۱۶

۵
۸

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟49 دیامن یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  دروم ، دنچ 
 ............ عون ره  ناروناج ، رد 

.دراد مان  شهج  موزومورک ، ود  نیب  هعطق  لدابت  فلا )
.دماجنا یم اه  هداز دیدج  پیتونف  زورب  هب  یفداصت ، حاقل  ب )

.دوش یم بوسحم  شهج  اه ، لولس یموزومورک  ددع  رد  یرغت  ج )
.دوش یم اه  تماگ یبیکرتون  ثعاب  نیدلاو ، رد  یموزومورک  کیکفت  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

لولس50 نیا  ۀدنیاز  لولس  .دنشاب  یم تکرحرد  لولس  بطق  ود  تمس  هب  دنا و  هدشادج مه  زا  موزومورک  ره  یاه  دیتامورک هکرس ، سگم  لولـس  کی  رد 
.تسا هتشاد  رد ............ 

رمورتناس ۀلحرم  ،  یادتبا  (2 دیتامورک ۀلحرم  ،  یاهتنا  (1
یلویرتناس لوبوتورکیم  ۀلحرم  ،  یادتبا  (4 یطخ دیتوئلکون  یلپ ۀتشر  ۀلحرم  ،  یاهتنا  (3

S۸G۲۱۶
G۱۳۲G۱۵۴

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

51 ............ ًاعطق ۀگرود ،............  روناج  ره 

.دنک یم دیلوت  ازان  ای  فیعض  ییاه  هداز اتسیز -  (2 .دریم یم دلوت  زا  سپ  یمک  ۀلصاف  اب  ازان -  (1
.دنک یم رادیاپ  ار  دوخ  دلاو  یاه  هنوگ نیب  نژ  لدابت  دنور  ازان -  (4 .دراد ار  دوخ  نیدلاو  یاه  نژ ریثکت  ییاناوت  اتسیز -  (3

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

یاه52 هرهـس اب  سوگیزومه  یاه  هرهـس شزیمآ  ۀجیتنرد  دشاب ، رظندروم  یللا  سنج 4  هب  هتسباو  تفـص  یعون  اه ، هرهـس تیعمج  رد  هکنیا  ضرف  اب 
.تشاد دنهاوخ  تالامتحا ............ ، نیناوق  اب  قباطم  فلاخم ، سنج 

صلاخ یپیتونژ  رن ، یاه  هداز  (2 للا عون  کی  اه ، هداز  (1

پیتونژ عون  لقادح 4  هدام ، یاه  هداز (4 صلاخان یپیتونژ  اه ، هداز  (3

۱
۸

۲
۵

۳
۸

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا53 هتشاد  رد ............  لولس  نیا  ۀدنیاز  لولس  .دنراد  رارق  لولس  یاوتسا  رد  یدیتامورک  ود  یاتمهریغ  یاه  موزومورک هکرس ، سگم  لولس  کی  رد 

یطخ دیتوئلکون  یلپ ۀتشر   16 ۀلحرم  ، یاهتنا  (2 دیتامورک  8 ۀلحرم  ، یاهتنا  (1
یلویرتناس لوبوتورکیم   108 ۀلحرم  ، یادتبا  (4 رمورتناس  16 ۀلحرم  ، یادتبا  (3

SG۱
G۲G۱

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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یگمه54 هک  دـندرک  یم هیذـغت  یتادوجوم  زا  بیقر  یاه  هنوگ نیا  .دادـن  خر  یـسماراپ  یاه  هنوگ نیب  یتباقر  فذـح  سوگ ، یاـه  شیاـمزآ زا  یکی  رد 
............

.دندرک یم بسک  یژرنا  کمک  ، اب  دوخ  نورتکلا  لاقتنا  ۀریجنز  رد  (1
.دندرک یم هدافتسا  زارم  یلپ عون   کی  زا  دوخ ، یاه  نژ یسیونور  یارب  (2

.دنتشاد یسراو  ۀطقن  هس ناش ، یلولس ۀخرچ  رد  (4 .دنتشاد یزاسدننامه  زاغآ  یاه  لحم یدایز  دادعت  دوخ ، مونژ  رد  (3

NADH
RNA

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

55: ملک یاه  هناورپ رد  ریز  شزیمآ  هب  هجوتاب
 
 

.تشاد دنهاوخ  تالامتحا ............ ، نیناوق  ندوب  رارقرب  طرش  اب  مود ، لسن  رد 

هاتوک یاپ  اه ، هدام  (1

دنلب یاپ  اه ، نشور مشچ  (2

هاتوک یاپ  اه ، هریت مشچ  (3

هریت مشچ اهرن ،  (4

۱
۸
۱
۴
۱
۲
۱
۲

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

زمرق56 مشچ اه  هداز ۀمه  لوا ، لسن  رد  دنلب ، یاپ  هریت و  زمرق  مشچ  اب  رن  سنج  هاتوک و  یاپ  نشور و  زمرق  مشچ  اب  هدام  یایرالوتب  نوتـسیب  شزیمآ  زا 
لـسن یاه  هداز زا  تالامتحا ............ ، نوناق  هب  هجوتاب دش ، هدهاشم  مود  لسن  یاه  هدام رد  اهنت  نشور  زمرق  مشچ  گنر  دـندیدرگ و  هاتوکاپ  هریت و 

.دوب دنهاوخ  مود ............ ،

هاتوکاپ هریت و  زمرق  مشچ رن   - (2 دنلباپ هریت و  زمرق  مشچ رن   - (1

دنلباپ نشور و  زمرق  مشچ ۀدام   - (4 هاتوکاپ هریت و  زمرق  مشچ ۀدام   - (3

۲
۸

۳
۱۶

۳
۱۶

۲
۸

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

اب57 کخاش ............  رن  خلم  شزیمآ  زا  دشاب ، هتـشاد  قلعت  هاتوک  کخاش هب  نژ   دنلب و  کخاش هب  سنج   هب  هتـسباو  نژ  هکنیا  ضرف  اب  خلم  رد 
.داد دنهاوخ  ناشن  ار  تیسنج  عون  کی  هدوب و  هاتوک  کخاش اه  هداز زا  یمین  تالامتحا  نوناق  قبط  کخاش ............  ۀدام 

MD

طسوتم هاتوک -  (2 دنلب هاتوک -  (1
هاتوک دنلب -  (4 طسوتم دنلب -  (3

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دبای58 یم اه ............ ، نآ نیدلاو  راتفر  هب  هجوتاب نادنزرف ............  یلماکت  یگتسیاش 

شهاک رگراک -  روبنز  یشحو و  واگ  یعون  (2 شهاک اقیرفآ -  قرش  رن  ریش  خرس و  هنیس (1
شیازفا اقیرفآ -  قرش  رن  ریش  رگراک و  روبنز  (4 شیازفا یشحو -  واگ  یعون  خرس و  هنیس (3

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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59، ............ اهروبنز لومعمروط ، هب

.دنهد یم ماجنا  ار  دیفس  یاه  لگ یناشفا  هدرگ (2 .دنوش یم اه  لگ ۀحیار  بذج  ادتبا  (1
.دننک کرد  ار  یسیطانغمورتکلا  یاه  شبات فیط  دنناوت  یم (4 .دننک یم هیذغت  لگ  ۀریش  اب  طقف  ار  دوخ  نادازون  (3

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

60 ............ کخاش رن  خلم  شزیمآ  زا  دشاب ، هتشاد  قلعت  هاتوک  کخاش  هب  (  ) نژ دنلب و  کخاش  هب  (  ) سنج هب  هتسباو  نژ  هکنیا  ضرف  اب  خلم  رد 
.دوب دنهاوخ  رن  هاتوک ، کخاش  یاه  هداز زا  یمین  تالامتحا ، نوناق  قبط  کخاش ............  ۀدام  و 

MD

طسوتم دنلب -  (2 هاتوک دنلب -  (1
دنلب هاتوک -  (4 طسوتم هاتوک -  (3

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

دندش61 گرزب  راقنم  هایس و  رپ  لوا  لسن  یاه  هداز ۀمه  گرزب ، راقنم  دیفس و  رپ  اب  رن  ۀدنرپ  کچوک و  راقنم  هایس و  رپ  اب  هدام  راوخدهش  ۀدنرپ  شزیمآ  زا 
دنهاوخ مود ............  لسن  یاه  هداز زا  تالامتحا ............ ، نوناق  اب  قباطم  .دـیدرگ  هدـهاشم  هدام  یاه  هداز رد  طقف  کچوک  راقنم  مود ، لسن  رد  و 

.دش

کچوک راقنم  دیفس و  رپ  یاه  هدام  - (2 کچوک راقنم  هایس و  رپ  یاه  هدام  - (1

گرزب راقنم  دیفس و  رپ  یاهرن   - (4 گرزب راقنم  هایس و  رپ  یاهرن   - (3

۳
۸

۱
۸

۳
۱۶

۱
۸

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟62 دنیامن یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 ............" هک دریگ  یم تروص  یرادناج  ندب  رد  ایرالام ، دلوم  مویدومسالپ  یسنج  لثمدیلوت  "

.دراد ینیتیکریغ  تلکسا  فلا )
.دزاسب رد  ،  دوجوم  یژرنا  زا  هدافتسا  اب  دناوت  یم ب )

.دراد یمکش  یبصع  بانط  ج )
.دهد صیخشت  طیحم  رد  ار  تاکرح  نیرت  یئزج دناوت  یم د )

.دراد قلعت  بلط  تصرف یاه  تیعمج هب  ه )ـ

NADHATP

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

دنلب63 کخاش  یا و  هوهق لاب  اه  هداز ۀمه  لوا  لسن  رد  دـنلب ، کخاش  دیفـس و  لاب ۀدام  اب  هاتوک  کخاش  یا و  هوهق لاب  اب  رن  کرانوم  ۀـناورپ  شزیمآ  زا 
.تشاد دنهاوخ  تالامتحا ............ ، نیناوق  قبط  مود ، لسن  رد  .دیدرگ  هدهاشم  مود  لسن  یاه  هدام رد  طقف  دیفس  لاب دندش و 

دیفس لاب اهدنلب ، کخاش   (2 رن تیسنج  اه ، یا هوهق لاب   (1

دنلب کخاش  یا و  هوهق لاب  اه ، هدام  (4 یا هوهق لاب  اه ، هاتوک کخاش   (3

۱
۲

۱
۴

۳
۱۶

۳
۱۶

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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64 ............ هک تسین  نکمم  ناروناج  ییاز  تماگ دنیارف  رد 

.دنشاب توافتم  لوکلوم   رادقم  رظنزا  زویم  ، زا  لصاح  یاه  لولس (1
.دوش هدوزفا  لصاح  یاه  لولس ی  رادقم  رب  زویم  و  ، نیب  ۀلصاف  رد  (2

.دنشاب هتشاد  توافتم  پیتونژ  عون  راهچ  زویم  ، زا  لصاح  یاه  لولس (3
.دشاب هدنیاز  لولس  یاهدارتت  دادعت  زا  شیب  زافولت  ، زا  لصاح  یاه  لولس زا  یکی  رد  اه  موزومورک دادعت  (4

IDNA
IIIDNA

II
I

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟65 تسا حیحص  دنفسوگ  زغم  یاه  سومالات دروم  رد  ترابع ، مادک 

.دنراد لاصتا  رگیدکی  هب  یطبار  طسوت  (2 .دنیآ یم باسح  هب  ینایم  زغم  زا  یئزج  (1
.دنا هدش ادج  رگیدکی  زا  موتپس  ۀدرپ  طسوت  (4 .دنا هدش رقتسم  مراهچ  نطب  ۀراوید  رد  (3

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟66 تسا تسردان  اه  سومالات ۀرابرد  ترابع ، مادک  دشاب ، الاب  تمس  هب نآ  یتشپ  حطس  هک  میهد  رارق  یروط  کتشت  رد  ار  دنفسوگ  زغم  هک  یتروصرد

.دنا هدش لصتم  رگیدکی  هب  یطبار  طسوت  (2 .دنراد رارق  موس  نطب  ترواجم  رد  (1
.دنا هدش عقاو  ندب  یامد  میظنت  زکرم  یالاب  رد  (4 .دنراد رارق  سویولیس  یارجم  یتشپ  حطس  رد  (3

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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یرسارس روکنک  عبنم :

هنیزگ 3 1

: یکاخ مرک  شراوگ  ۀلول  بیترت 
جرخم هدور نادگنس ناد هنیچ یرم  قلح  ناهد 

هک تسا  اذغ  ندش  رت  مرن یتقوم و  ۀریخذ  لحم  ناد  هنیچ .تسا  ناد  هنیچ دراد ، رارق  یرم  زا  سپ  هلصافالب  هک  یشخب  یکاخ ، مرک  شراوگ  هاگتسد  رد 
.دریذپ یمن تروص  یکیناکم  ییایمیش و  شراوگ  نآ  رد 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دریگ یم تروص  ییاذغ  داوم  بذج  ییایمیش و  شراوگ  نآ  رد  هک  دراد  رارق  هدور  زا  لبق  هدعم  خلم  رد  ۀنیزگ 1 :

نآ ۀفیظو  هک  دراد  رارق  الرازه  نادریش  زا  لبق  .تسا  نادریش  الرازه و  یراگن ، یباریس ، لماش  بیترت  هب  هک  تسا  یتمسق  ۀدعم 4  یاراد  واگ  ۀنیزگ 2 :
.تسا  بآ  بذج 

.دوش یم زاغآ  اذغ  یکیناکم  ییایمیش و  شراوگ  نآ  رد  دراد و  رارق  نادگنس  زا  لبق  هدعم  کشجنگ  رد  : 4 ۀنیزگ

←←←←←←

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 1 2

یـشراوگ یاه  میزنآ حشرت  هاگیاج  هک  هدش  هدور  دراو  هلـصافالب  شراوگ  ۀلول  تایوتحم  دوش و  یم ماجنا  نادگنـس  رد  یکیناکم  شراوگ  یکاخ  مرک  رد 
یشراوگ یاه  میزنآ دقاف  هک  دوش  یم نادگنـس  دراو  هلـصافالب  شراوگ  ۀلول  تایوتحم  هدـشزاغآ و  هدـعم  رد  یکیناکم  شراوگ  کشجنگ  رد  اّما  .تسا 

.تسا
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا اذغ  یتقوم  ۀریخذ  لحم  هک  هدش  نادگنس  دراو  نآزا  سپ دوش و  یم عورش  هدعم  رد  اذغ  یکیناکم  شراوگ  کشجنگ  رد  : 1 ۀنیزگ
.درادن شراوگ  رد  یشقن  ًابیرقت  هک  دوش  یم یرم  دراو  هلصافالب  شراوگ  ۀلول  تایوتحم  هدش و  عورش ناهد  زا  لبق  یکیناکم  شراوگ  خلم  رد  : 3 ۀنیزگ
تاحـشرت ۀطـساو  هب هدعم  رد  زین  ییایمیـش  شراوگ  نینچمه  دسر ، یم نایاپ  هب  هدعم  رد  هدشزاغآ و  ناهد  زا  لبق  یکیناکم  شراوگ  خلم  رد  : 4 ۀنیزگ

.دوش یم ماجنا  زین  لحم  نیا  رد  هتفای  شراوگ  ییاذغ  داوم  بذج  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دوش  یم ماجنا  لماک  روط  هب هدعم  یاه  هسیک

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

vipzist سرد :
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هنیزگ 4

لوا ماگ 

مود ماگ 

3

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا ناد  هنیچ کشجنگ  یکاخ و  مرک  خلم ، رد  اذغ  یتقوم  ندش  مرن  هریخذ و  لحم  نیتسخن 

زا روبع  زا  سپ  اذـغ  یکاخ  مرک رد  اما  .تسا  یـشراوگ  یاه  میزنآ حـشرت  لحم  هک  دوش  یم هدـعم  دراو  هلـصافالب  ناد  هنیچ زا  سپ  اذـغ  کـشجنگ  رد 
.دوش یمن حشرت  دیلوت و  یشراوگ  میزنآ  هدوب و  یکیناکم  شراوگ  لحم  هک  دوش  یم نادگنس  دراو  ناد  هنیچ

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
!! نادگنس هن  دوش  یم زاغآ  ناهد  زا  لبق  خلم  رد  یکیناکم  شراوگ  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم بایسآ  درخ و  نادگنس  رد  ییاذغ  داوم  یکاخ  مرک  رد  مه  خلم و  رد  مه  : 2 ۀنیزگ
.دنک یم ادیپ  ییایمیش  شراوگ  هدعم  رد  اذغ  کشجنگ  رد  یلو  تسا  اذغ  بذج  شراوگ و  یلصا  لحم  هدور  یکاخ  مرک  رد  : 3 هنیزگ

هنیزگ 1 4

رد نآ  ۀراوید  یاه  لولس اذل  دنا ، هچیهام یاراد  هک  دنشاب  یم هدننکراوخشن  ِناراوخ  فلع هدعم  زا  یشخب  ودره  نادریش )  ) ۀرامش 3 و  یراگن )  ) ۀرامش 1
.دنزاسب   دنناوت  یم ار  یتسیز  جیار  یژرنا  زیلوکیلگ  ای  ریمخت  دنیآرف  اب  نژیسکا  بایغ 

اه : هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنرادن  ار  زالولس  میزنآ  حشرت  دیلوت و  ییاناوت  ناروناج  .دنتسه  نایزاغآ  اه و  یرتکاب واگ ، هدعم  نورد  یاهزلولس  ۀیزجت  لوئسم  : 2 ۀنیزگ

.دوش   یمن شخب 4 )  ) یباریس دراو  هدش  هدیوج  هرابود  یاذغ  : 3 ۀنیزگ
.دوش    یم ماجنا  شخب 2 )  ) الرازه رد  بآ  بذج  هدور و  رد  ییاذغ  داوم  بلغا  بذج  : 4 ۀنیزگ

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 1 5

نورد هب  اوه  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دنوش  یم اوه  زا  رپ  نیـشیپ ) یبقع و  ) راداوه یاه  هسیک ۀمه  مد  ماگنه  رد  ناگدنرپ  یـسفنت  هاگتـسد  رد 
ناوت یم سپ  .دشکب  دوخ  لخاد  هب  ار  اوه  هتسناوت  هک  تسا  هدش  رتمک  هدوب  اوه  هک  ییاج  هب تبسن  تمسق  نآ  نورد  اوه  راشف  دوش ، دراو  یتمسق 

.تسا هدش  داجیا  یفنم  راشف  راداوه ، یاه  هسیک ۀمه  رد  ادتبا  مد  لمع  نیح  هایس  تشپ  کسس  رد  هک  درک  اعدا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

یم یبقع  راداوه  یاه  هسیک دراو  هک  ییاوه  ناگدنرپ  رد  مد  لمع  ماگنه  رد  .تسا  اهزاگ  لدابت  لحم  هک  تسا  شش  یسفنت  حوطس  زا  روظنم  : 2 ۀنیزگ
.دنک یمن روبع  یسفنت  حوطس  زا  دوش 

!! همه هن  دوش  یم جراخ  یبقع  راداوه  یاه  هسیک زا  نژیسکا  زا  ینغ  یاوه  مدزاب  ماگنه  رد  : 3 ۀنیزگ
.دوش یم لقتنم  یسفنت  یراجم  هب  طقف  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک هدش  هیوهت  یاوه  مدزاب  لمع  ماگنه  رد  : 4 ۀنیزگ

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 2 6

رتشیب نآ  ۀمزال  هک  دوش  یم هیلخت  نیشیپ  یبقع و  راداوه  یاه  هسیک رد  دوجوم  یاوه  مدزاب  ماگنه  رد  ریز  لکش  قبط  ناگدنرپ  یـسفنت  هاگتـسد  رد 
.تسا ندب  زا  نوریب  یاوه  اه و  شش نورد  یاوه  راشف  هب  تبسن  اه  هسیک نیا  نورد  یاوه  راشف  ندوب 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم یان  دراو  یسفنت  یراجم  قیرط  زا  طقف  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک ۀدش  هیوهت  یاوه  مدزاب  ماگنه  رد  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم دراو  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک لخاد  هب  هدش  هیوهت  یاوه  مد  ماگنه  رد  : 3 ۀنیزگ
یاه هسیک هب  هک  ییاوه  مد ، لمع  نیح  ناگدنرپ  رد  .دـنیآ  یم باسح  هب اهزاگ  لدابت  لحم  هک  دنتـسه  اه  شـش یـسفنت ، حوطـس  زا  روظنم  : 4 ۀنیزگ

.دنک یمن روبع  اه  شش نورد  زا  .دوش  یم دراو  یبقع  راداوه 

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 1

لوا ماگ 

مود ماگ 

7

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا  هدش  لقتنم ندب  نورد  هب  نبرک  دیسکا  ید نژیسکا و  هلدابم  حطس  یشش ، سفنت  ییان و  سفنت  یاراد  ناروناج  رد 

زیلوردیه شراوگ ) ۀلول   ) لولـس جراخ  یاضف  رد  ار  ییاذغ ) یاه  لوکلوم تشرد   ) ندب رد  دوجوم  اه  لوکلوم تشرد  یـضعب  دـنناوت  یم نراوناج  نیا   
.دنیوگ  یم یلولس  نورب  شراوگ  نآ  هب  هک  دننک 

اه : هنیزگ ریاس  یسررب 
.درادن  یسفنت  یاهزاگ  لدابت  رد  یشقن  نوخ  شدرگ  هاگتسد  ییان ، سفنت  رد  : 2 ۀنیزگ

.دنتسه   گریوم  دقاف  دنشاب  یم ییان  سفنت  یاراد  هک  تارشح  : 3 ۀنیزگ
رد هک  دراد  دوجو  تارشح  رد  یگریفـش  ۀلحرم  ًالثم  تسا ، توافتم  ناراد  هرهم اب  اه  نآ ینایور  ومن  هیلوا  لحارم  دنتـسه و  هرهم  یب تارـشح  : 4 ۀنیزگ

.درادن    دوجو  ناراد  هرهم
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هنیزگ 3 8

.دناسر یم ندب  فلتخم  یاه  تفاب هب  ار  نژیسکا  زا  ینغ  نوخ  یتشپ  گرخرس  زارد ، گنچرخ  دننامه  یهام  رد  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم ریز  لکش  زا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنوش یم هیذغت  نشور  نوخ  طسوت  ندب  یاه  لولس ۀمه  هنیزگ 1 :

.تسا نژیسکا  زا  ینغ  نوخ  یاراد  یتشپ  گرخرس  زارد  گنچرخ  اه و  یهام رد  هنیزگ 2 :
زا یدایز  رادـقم  زارد ، گنچرخ  فالخرب  اه  یهام رد  سپ  .تسا  زاب  نوخ  شدرگ  یاراد  زارد  گنچرخ  هتـسب و  نوخ  شدرگ  یاراد  اه  یهاـم هنیزگ 4 :

.دنوش یم دراو  یلولس  نیب  یاضف  هب  اه  گریوم یادتبا  زا  امسالپ  تابیکرت 

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 3 9

، تسا رادناج  ندب  بقع  زا  خلم  بلق  هب  نوخ  تشگزاب  دنار ، یم رس  تمس  هب  ار  نوخ  دوخ  ضابقنا  اب  دراد و  رارق  ندب  تشپ  رد  یا  هلول بلق  خلم  رد 
زا هدـش  جراخ نوخ  گرخرـس )  ) یتشپ گر  یهام  رد  .دـشاب  یم ندـب  یولج  تمـس  هب  ندـب  یاهتنا  زا  خـلم  یتشپ  گر  رد  نوخ  تکرح  ریـسم  سپ 

.دنار    یم ندب  بقع  تمس  هب  ار  اه  ششبآ
اه : هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا  بلق  ذفانم  قیرط  زا  خلم  بلق  هب  نوخ  تشگزاب  درادن و  یمکش  گر  خلم  : 1 ۀنیزگ
.دوش   یم دراو  نشور  نوخ  زارد  گنچرخ  بلق  هب  و  مک ) نژیسکا  یاراد   ) هریت نوخ  یکاخ  مرک  بلق  هب  : 2 ۀنیزگ

.تسا    روناج  رس  تمس  هب  بقع  زا  یهام  یمکش  حطس  رد  نوخ  تکرح  تهج  : 4 ۀنیزگ

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 2 10

.دنناسر یم ندب  فلتخم  یحاون  هب  بلق  زا  ار  نوخ  گرخرس  نیدنچ  یهام ، فالخرب  زارد  گنچرخ  رد  هک  دوش  یم تشادرب  ریز  لکش  زا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.درادن ییانعم  نآ  رد  هریت  نوخ  سپ  .تسا  ییان  سفنت  یاراد  خلم  هنیزگ 1 :

.دروآ یم بلق  هب  ندب  یاهتنا  زا  ار  نوخ  یمکش  گرهایس  یهام ، رد  هنیزگ 3 :
!! تسا یمکش  گر  دقاف  خلم  هنیزگ 4 :

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 3 11

زا  ینغ  نوخ  یاراد  یهام  یمکـش  گرخرـس  نوخ  دننامه  فان  دنب  گرخرـس  نوخ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم ریز  لکـش  ود  ۀسیاقم  زا 
.دشاب یم هریت ) )

هب بلق  زا  هریت  نوخ  لاقتنا  ۀفیظو  زین  یهام  یمکـش  گرخرـس  دنرب و  یم تفج  هب  نینج  ندب  زا  ار  هریت  نوخ  نینج ، فان  دـنب  یاه  گرخرـس هتکن :
.دراد هدهع  رب  ار  اه  ششبآ

C O۲

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

5/31وتینرل 1396



هنیزگ 2 12

هضرع روناج  هب  یعیبط  کرحم  کی  هارمه  هب  گنز ) یادص  لثم   ) رثا یب کرحم  کی  هاگره  تسا  کیسالک  ندش  یطرش  رگنایب  هک  فولواپ  شیامزآ  رد 
روناج رد  ار  یبسانم  خساپ  دـناوت  یم یطرـش  کرحم  یترابع  هب  ای  .دوش  یم روناج  رد  خـساپ  زورب  ببـس  ییاهنت  هب رثا  یب کرحم  یتدـم  زا  سپ  دوش 

.دنک داجیا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

راتفر رد  تسا  یریگدای  عون  نیرت  هداس هک  ندـش  یداع  راتفر  ماجنا  اب  دـناوت  یم دراد  ار  داوم  شدرگ  هاگتـسد  نیرت  هداس هک  ییایرد  سورع  ۀنیزگ 1 :
.دنک لصاح  رغت  دوخ  یکیتنژ 

.درادن یشقن  زغم  اه  ساکعنا یضعب  رد  ۀنیزگ 3 :
روناج هلئسم  لح  راتفر  رد  .تسا  هلئسم  لح  یریگدای  عاونا  زا  یکی  هک  دوش  یم هدیمان  یریگدای  دشاب ، هبرجت  لصاح  هک  یکیتنژ  راتفر  رغت  ۀنیزگ 4 :

.دهد یم زورب  دوخ  زا  یبسانم  راتفر  اطخو  نومزآ نودب  روناج  ماگنه  نیا  رد  تسا ، هدشن  ور  هبور نآ  اب  ًالبق  هک  دریگ  یم رارق  دیدج  یتیعقوم  رد 

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 3 13

تردـق ناگدـنرپ  رد  نیبولگومه  .تسا  کرتـشم  ندـب  هرک  مین ود  نیب  اـه  نآ زا  یکی  هک  دراد  دوجو  راداوـه  ۀـسیک  ناگدنرپ 9  یسفنت  هاگتـسد  رد 
.دشاب هتشاد  هریخذ  نژیسکا  یرادقم  هشیمه  دناوت  یم یزاورپ  یاه  هچیهام رد  دوجوم  نیبولگویم  نینچمه  دراد و  اب   ییالاب  یگتسویپ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
زا یرایسب  یمدآ و  نادازون  هدعم  ۀریـش  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  اما  دنتـسه ؛ ناراد  هرهم یلـصا ، تفاب  عون  راهچ  اب  ینارادناج  زا  روظنم  ۀنیزگ 1 :

.دهد یم بوسر  ار  ریش  نیئتورپ  نینر  میزنآ  نارادناتسپ 
!! دنتسه هتسب  نوخ  شدرگ  یاراد  یلو  دنشاب  یم یمکش  گر  یاراد  اه  یهام لاثم  روط  هب ۀنیزگ 2 :

ناگدنرپ ناگدنزخ ، صتخم  فعاضم  نوخ  شدرگ  ًانمض  .دراد  ار  رادقم  نیرتشیب  ندب  هزادنا  هب تبسن  خم  ۀدروخ  نیچ رشق  حطس  ناسنا  رد  ۀنیزگ 4 :
.تسا نارادناتسپ  و 

O۲

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 4 14

زیر هب  هک  تسا  طاـبترا  رد  یدیپیلوفـسف  یاـه  لوکلوم تسود  بآ شخب  اب  ءاشغ  ضرع  یرـسارس  یاـه  نیئتورپ هب  لـصتم  یحطس  یاه  نیئتورپ
.دنا لصتم اه  هتشر

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنرادن یشقن  داوم  روبع  رد  دنشاب  یم لصتم  یلولس  تلکسا  یاه  هتشر زیر  هب  هک  یحطس  یاه  نیئتورپ ۀنیزگ 1 :

تلکـسا یاه  هتـشر زیر  هب  دنناوت  یمن اه  نیئتورپ نیا  هک  دـنراد  لاصتا  یتاردـیهوبرک  ۀریجنز  هب  جراخ  زا  یحطس  یاه  نیئتورپ زا  یـضعب  ۀنیزگ 2 :
.دنشاب لصتم  یلولس 

.دنشاب لصتم  یلولس  تلکسا  یاه  هتشر زیر  هب  دنناوت  یم دنتسه ، ءاشغ  ضرع  یرسارس  یاه  نیئتورپ هب  لصتم  هک  یحطس  یاه  نیئتورپ ۀنیزگ 3 :
.دننک روبع  ءاشغ  زا  یتحار  هب  دنناوت  یم یدیپیل  داوم  کچوک و  یاه  لوکلوم بآ ، یاه  لوکلوم هتکن :

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 2 15

.تسا هدش  لیکشت  یطیحم  یزکرم و  یلصا  شخب  ود  زا  زین  یبصع  هاگتسد  هتشاد و  دوجو  فعاضم  نوخ  شدرگ  اه  یهام زج  هب ناراد  هرهم ۀمه  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دراد ار  رادقم  نیرتشیب  ندب  ۀزادنا  هب  تبسن  خم  ۀدروخ  نیچ حطس  ناسنا  رد  طقف  ۀنیزگ 1 :
.درادن گریوم  نیاربانب  تسا  زاب  نوخ  شدرگ  یمکش و  گر  یاراد  زارد  گنچرخ  ۀنیزگ 3 :

.تسا رگید  نارادناتسپ  زا  یرایسب  یمدآ و  نادازون  صوصخم  نینر  میزنآ  یلو  دنراد  یلصا  تفاب  عون  راهچ  ناراد  هرهم ۀنیزگ 4 :
.دشاب یم ریش  نیئتورپ  یکیزیف  لکش  رغت  راد  هدهع طقف  تسین و  زائتورپ  کی  نینر  هتکن :

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 3 16

نینج رد  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم تسا  یهام  هب  طوبرم  هک  پچ  لکش  ناسنا و  فان  دنب  هب  طوبرم  تسار  لکـش  هک  ریز  لکـش  ود  قباطت  زا 
.تسا زا   ینغ  نشور و  نوخ  یاراد  یهام  یتشپ  گرخرس  نوخ  دننامه  فان  دنب  گرهایس  نوخ  ناسنا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا هریت  زا  و  ینغ  یهام  یمکش  گرهایس  نوخ  ۀنیزگ 1 :

.تسا نشور  یهام ، یششبآ  گرخرس  نوخ  فالخرب  فان  دنب  گرهایس  نوخ  ۀنیزگ 2 :
.تسا نشور  زا  و  ینغ  یهام  یمکش  گرخرس  فالخرب  فان  دنب  گرهایس  نوخ  ۀنیزگ 4 :

O۲

CO۲

O۲

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 3 17

روک ۀدور  ای  گرزب  ۀدور  رد  زلولس  ۀدننک  هیزجت  یاه  بورکیم هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .درادن  ار  زلولـس  ۀدننک  هیزجت  میزنآ  دیلوت  ییاناوت  یروناج  چیه 
.دنراد ار  زلولس  ۀدننکزیلوردیه  یاه  میزنآ لیف 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دننک یم بذج  ار  زلولس  شراوگ  زا  لصاح  داوم  لیف ، گرزب  ۀدور  روک و  ۀدور  ۀنیزگ 1 :

رارق اه  نآ اب  ترواجم  رد  دنناوت  یم لیف  روک  ۀدور  ۀراوید  کشجنگ و  ۀدـعم  ۀراوید  یاه  لولـس هک  تسا  زکولگ  زلولـس ، ۀدـنزاس  یاهدـحاو  ۀنیزگ 2 :
.دنریگب

.دنزاسب هدام  شیپ  حطس  رد  ار   ATP دنرداق دنراد و  یلولس  سفنت  واگ  کشجنگ و  یاه  لولس ۀنیزگ 4 :
راوخ تشوگ راوخزیچ >  همه راوخ >  هایگ تسا : بسانتم  دنروخ  یم هک  ییاذغ  اب  ناروناج  شراوگ  ۀلول  لوط  هتکن :

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 3 18

.دنتسه تسردان  ب و ج  فلا ، دراوم 
: دراوم یسررب 

.دنک دازآ  تماگ  دناوت  یمن لثمدیلوت  نس  هب  ندیسرن  لیلد  هب هغابروق  دازون  .هغابروق  دازون  ینعی  ییولگ  ۀرفح  یاراد  ۀغابروق  فلا :
.دنک یم عفد  کاینومآ  تروص  هب ار  راد  نژورتین دئاز  داوم  تسا و  یزبآ  هغابروق  دازون  ب :

.ددرگ یمنزاب بلق  هب  هتفر و  اه  مادنا هب  یزاگ  تالدابت  ماجنا  زا  دعب  نوخ  دراد و  دوجو  هداس  نوخ  شدرگ  نآ  رد  هک  دراد  ششبآ  هغابروق  دازون  ج :
.دنک نیمأت  ار  دوخ  یاه  لولس زاین  دروم  زکولگ  دناوت  یم زلولس  فرصم  قیرط  زا  تسا و  راوخ  هایگ هغابروق  ِدازون  د :

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 4

لوا ماگ 

مود ماگ 

19

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دوش یم یشش  ییان و  سفنت  یاراد  ناروناج  لماش  تسا  هدش  لقتنم  ندب  نورد  هب  اه  نآ نبرک  دیسکا  ید نژیسکا و  ۀلدابم  حوطس  هک  یناروناج 

تخاونکی رادـیاپ و  ًاتبـسن  یلخاد  طیحم  یاراد  یزاتـسوئموه  نتـشاد  لیلد  هب  یلولـسرپ  ناروناج  ۀـمه  دنتـسه و  یلولـسرپ  یگمه  ناروناج  نیا 
.دنتسه

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنرادن لماک  یگریوم  ۀکبش  دنتسه و  زاب  نوخ  شدرگ  یاراد  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم هیزجت  هچیهام  دبک و  یاه  لولس نورد  نژوکیلگ  ناروناج ، رگید  ناسنا و  رد  : 2 ۀنیزگ
رد هک  دشاب  دیئولپاه  یرکیپ  لولس  تسا  نکمم  یفرطزا  درادن و  هتسه  ناگدنرپ ) زج  هب  ) ناروناج ۀمه  رد  هک  تسا  یرکیپ  لولس  زمرق  لوبلگ  : 3 ۀنیزگ

.دراد یموزومورک  هعومجم  کی  تروص  نیا 

هنیزگ 2

لوا ماگ 

مود ماگ 

20

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا دازون  ای  غلابان  ۀغابروق  ییولگ ، ۀرفح  یاراد  ۀغابروق  زا  روظنم 

.دنتسه حیحص  ب )  ) و فلا )  ) دراوم
: دراوم یسررب 

دور یم ندب  یاه  مادنا تمس  هب ادتبا  هداس  نوخ  شدرگ  لیلد  هب  سفنت  هاگتسد  زا  هدش  جراخ نوخ  دراد و  ششبآ  یهام  دننامه  دازون  ۀغابروق  فلا :
.ددرگ یمزاب بلق  هب  سپس  و 

.دشاب یم اهدیساونیمآ  نتخوس  لوصحم  ناروناج ، ۀمه  رد  یعفد  دئاز  داوم  رتشیب  ب :
.دنک یمن دیلوت  تماگ  نیاربانب  تسا  هدیسرن  لثمدیلوت  ۀلحرم  هب  زونه  غلابان  ۀغابروق  ج :

.دوش یمن هدید  غلابان  یاه  هغابروق رد  تسا و  غلاب  یاه  هغابروق صوصخم  دنلب  یادص  اب  تفج  اب  طابترا  یرارقرب  د :

9/31وتینرل 1396



هنیزگ 3

لوا ماگ 

مود ماگ 

21

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دشاب یم الرازه )  ) ۀرامش 4 و  نادریش )  ) ۀرامش 3 یراگن ،) ۀرامش 2 ( یباریس ،)  ) ۀرامش 1 لکش  رد 

.دنتسه زیلوکیلگ  دنیآرف  رد  یژرنا  دیلوت  هب  رداق  الرازه  یراگن و  یاه  لولس هلمجزا  ندب  ۀدنز  یاه  لولس ۀمه 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

ۀدننک هیزجت میزنآ  دیلوت  هب  رداق  یروناج  چیه  دوش و  یم هیزجت  دیفم  یاه  بورکیم طسوت  ناگدننکراوخشن  شراوگ  هاگتسد  رد  دوجوم  زلولس  : 1 ۀنیزگ
.تسین زلولس 

.دنریگ یمن رارق  هدش  هدیوج هرابود یاذغ  ترواجم  رد  مادک  چیه دنتسه و  اذغ  علب  نیلوا  ریسم  رد  یراگن  یباریس و  : 2 ۀنیزگ
.الرازه نادریش و  هن  دراد ، هدهع  رب  کچوک  ۀدور  ار  ییاذغ  یاهرمونوم  یلصا  بذج  : 3 ۀنیزگ

هنیزگ 2 22

دقاف هجیتنرد  نوخ و  شدرگ  هاگتـسد  دقاف  دوخ  ندب  رد  تسا و  نانت  هسیک  زا  ردیه  .دشاب  یم ردیه  دراد  ار  یبصع  هاگتـسد  نیرت  هداس هک  یروناج 
.دشاب یم فنلومه 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
ییاناوت ایرانالپ  هلمجزا  یلولسرپ  ناروناج  مامت  .دراد  مان  لکش  یماج  مشچ  هک  دوش  یم هدهاشم  ایرانالپ  رد  ناروناج  یرون  ۀدنریگ  نیرت  هداس : 1 ۀنیزگ

.دنراد ار  یزاتسوئموه 
یشراوگ هسیک  رد  راد  کژات یاه  لولس نانت  هسیک رد  .دوش  یم هدهاشم  ییایرد  سورع  دننام  ینانت  هسیک رد  داوم  شدرگ  هاگتـسد  نیرت  هداس : 3 ۀنیزگ

.دنراد دوجو 
.دهد یم ماجنا  یلولس  نورب  شراوگ  نآ  نورد  دراد و  یشراوگ  ۀلول  هک  تسا  یکاخ  مرک  هب  طوبرم  هتسب  نوخ  شدرگ  نیرت  هداس : 4 ۀنیزگ

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 1 23

یهام تهج  رغت  رد  ینگل  ۀلاب  دننامه  یتشپ  ۀـلاب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم یهام  یاه  هلاب زا  مادـک  ره  یارب  هدـش  رکذ  فیاظو  ساسا  رب 
.دراد شقن 

تکرح تهج  رغت  یتشپ : ۀلاب 
تکرح تهج  رغت  ینگل : ۀلاب 

ولج تمس  هب  یهام  تکرح  یمد : ۀلاب 
تکرح تهج  رغت  تعرس و  رغت  یا : هنیس ۀلاب 

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 1

لوا ماگ 

مود ماگ 

24

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دنوش یم ناتسیزود  اه و  یهام لماش  دنراد و  یجراخ  حاقل  دنک ، یم اهر  بآ  لخاد  هب  ار  دوخ  یسنج  لولس  هک  یناراد  هرهم

.تسا یبقع  ینایم و  ییولج ، زغم  لماش  هک  دنراد  یتمسق  هس  زغم  ینینج  نارود  رد  ناراد  هرهم مامت 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دراد هداس  نوخ  شدرگ  یهام  : 2 ۀنیزگ
.دراد زاین  یدایز  یژرنا  هب  هروا  عفد  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دننک  یم عفد  هروا  یکشخ  طیحم  رد  ناتسیزود  : 3 ۀنیزگ

.دننک یم هدافتسا  اوه  نژیسکا  زا  دنراد و  شش  غلاب  ناتسیزود  : 4 ۀنیزگ

هنیزگ 3 25

شراوگ نینچمه  اذغ و  یتقوم  ۀریخذ  ییاناوت  هک  دشاب  یم نادگنس  تسا ، هتفرگ  رارق  هدور  زا  لبق  هلصافالب  هک  یشخب  یکاخ  مرک  شراوگ  هاگتسد  رد 
.دراد ار  یکیناکم 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
داوم شراوگ  مه  تسا و  اذغ  بذج  لحم  مه  هک  دشاب  یم هدعم  تسا  هتفرگ  رارق  هدور  زا  لبق  هلصافالب  هک  یـشخب  خلم  شراوگ  هاگتـسد  رد  : 1 ۀنیزگ

.دهد یم ماجنا  ار  ییاذغ 
شراوگ تسا و  اذغ  بآ  بذج  لوئـسم  هک  دـشاب  یم الرازه  تسا  هتفرگ  رارق  نادریـش  زا  لبق  هلـصافالب  هک  یـشخب  واگ  شراوگ  هاگتـسد  رد  : 2 ۀنیزگ

.دهد یمن ماجنا  ار  ییایمیش 
دوش و یم ماجنا  ییایمیش  شراوگ  مه  هدعم  رد  .تسا  هدعم  هتفرگ  رارق  نادگنس  زا  لبق  هلـصافالب  هک  یـشخب  کشجنگ  شراوگ  هاگتـسد  رد  : 4 ۀنیزگ

.یکیناکم شراوگ  مه 

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 2 26

.دننک یم لثمدیلوت  فرص  ار  دوخ  یژرنا  نیرتشیب  دنشاب و  یم بلط  تصرف یاه  تیعمج وزج  هک  دنتسه  تارشح  لاؤس  تروص  روظنم 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا یفداصت  تارشح  دننام  بلط  تصرف یاه  تیعمج رد  ریمو  گرم : 1 ۀنیزگ
.دننک یم عفد  دیسا  کیروا تروص  هب ار  راد  نژورتین داوم  تارشح  : 3 ۀنیزگ

.تسا هدهاشم  لباق  تارشح  طسوت  شفنبارف )  ) سیطانغمورتکلا یاه  شبات فیط  زا  یشخب  : 4 ۀنیزگ

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 3 27

.دننک ییاسانش  ار  هدرورپ  ۀریش  بیکرت  هایگ ، هب  دوخ  موطرخ  ندرکورف  اب  دنناوت  یم اه  هتش
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنراد یرایمه  ۀطبار  هکلب  دنرادن  یگرفسمه  ۀطبار  اه  هچروم اب  اه  هتش : 1 ۀنیزگ
.دننک یم تظفاحم  اه  هتش زا  اه  هچروم : 2 ۀنیزگ

.دننک یم هیذغت  اه  هتش جرخم  زا  هدش  جراخ ۀدرورپ  ۀریش  زا  اه  هچروم : 4 ۀنیزگ

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 4 28

.دشاب یم لاروموه  ینمیا  تسا و  یصاصتخا  عافد  دقاف  ندوب  هرهم  یب لیلد  هب  هک  دوش  یم هدید  ییایرد  سورع  رد  داوم  شدرگ  هاگتسد  نیرت  هداس
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دشاب یم ندز  هناوج  عون  زا  یسنجریغ  لثمدیلوت  یاراد  مه  یسنج و  لثمدیلوت  یاراد  مه  هک  تسا  ردیه  رد  یبصع  هاگتسد  نیرت  هداس : 1 ۀنیزگ
ماجنا یلولـس  نورب  شراوگ  دوخ ، یـشراوگ  یاه  مادنا رد  دناوت  یم هک  دوش  یم هدـید  یکاخ  مرک  رد  هتـسب  نوخ  شدرگ  هاگتـسد  نیرت  هداس : 2 ۀنیزگ

.دهد
.تسا یزاتسوئموه  یاراد  ندوب  یلولسرپ  لیلد  هب  هک  دراد  ایرانالپ  ار  ناروناج  نایم  رد  رون  ۀدنریگ  نیرت  هداس : 3 ۀنیزگ

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 1 29

.دنراد شقن  یهام  تکرح  ریسم  تهج و  رغت  رد  ینگل  یتشپ و  یا و  هنیس ۀلاب  یهام  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دراد شقن  یهام  تکرح  تهج  رغت  رد  یتشپ  ۀلاب  دوش و  یم ولج  تمس  هب  یهام  تکرح  ثعاب  یمد  ۀلاب  یهام  رد  : 2 ۀنیزگ
.تسا راذگریثأت  یهام  تکرح  تعرس  رغت  رب  یا  هنیس ۀلاب  یهام  رد  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم تهج  رغت  ثعاب  یتشپ  ۀلاب  ولج و  تمس  هب  تکرح  ثعاب  یمد  ۀلاب  یهام  رد  : 4 ۀنیزگ

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 1

لوا ماگ 

مود ماگ 

30

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دننک بذج  ار  اوه  نژیسکا  کدنا  رایسب  رادقم  دنناوت  یم دوخ  یاه  شش یالاب  ییاراک  اب  هک  دنتسه  یناروناج  ناگدنرپ 

.تساذغ یتقوم  ۀریخذ  ندرک و  مرن  اه  نآ رد  ناد  هنیچ شقن  دوش و  یم زاغآ  هدعم  رد  اذغ  یکیناکم  شراوگ  ناگدنرپ  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب   

.درادن زاین  ینادنچ  بآ  هب  کاینومآ  فالخرب  عفد  یارب  هک  تسا  دیسا  کیروا ناگدنرپ  یعفد  ۀدام  : 2 ۀنیزگ
.دوش یمن لقتنم  ناوختسا  هب  ضابقنا  اهرتکنفسا ،)  ) یتلکسا یاه  هچیهام زا  یخرب  یبلق و  فاص و  یاه  هچیهام رد  : 3 ۀنیزگ

! دنرادن مگارفاید  ناگدنرپ  : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 3 31

.تسا نارادبانط  ۀخاش  ناراوخ و  تشوگ ۀتسار  زا  گرگ  تسا ، هدهاشم  لباق  ریز  لکش  رد  هک  روط  نامه و  تسا ؛ گرگ  یملع  مان   Canis lupus

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 4

لوا ماگ 

مود ماگ 

32

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دنتسه هتسب  نوخ  شدرگ  اب  یناروناج  دراد  دوجو  ییادج  ناشفنل  نوخ و  نیب  هک  یناروناج  زا  روظنم 

.دنا هتفای زیامت  تکرح  یارب  ًاصاصتخا  یا  هچیهام یاه  لولس یلو  دوش  یم هدهاشم  هدنز  یاه  لولس ۀمه  رد  یفلتخم  یاه  تروص هب  تکرح 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنشاب یم ناوختسا  دقاف  دنراد و  هتسب  نوخ  شدرگ  هک  یکاخ  مرک دننام  یناگرهم  یب ۀنیزگ 1 و 2 :
.تسا هتفاین  زیامت  سفنت  یارب  یا  هژیو یاه  شخب ندب  نورد  رد  یکاخ ، مرک دننام  دنراد  یتسوپ  سفنت  هک  یناروناج  رد  : 3 ۀنیزگ

هنیزگ 1 33

.دوش یم ماجنا  روک  ۀدور  ای  گرزب  ۀدور  رد  زلولس  شراوگ  بسا  رد  هک  یتروصرد  دنشاب  یم زلولس  شراوگ  لحم  واگ  رد  یراگن  یباریس و 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دریذپ یم تروص  نادریش  نورد  روناج  نیا  رد  یشراوگ  یاه  میزنآ حشرت  دوش و  یم بذج  بآ  واگ ، یالرازه  رد  : 2 ۀنیزگ
.دنراد دوجو  هدننک  هیزجت یاه  بورکیم بسا ، گرزب  ۀدور  دننامه  واگ  یراگن  رد  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم ماجنا  روک ) ۀدور   ) گرزب ۀدور  نورد  بسا  رد  کیراب و  ۀدور  نورد  واگ  رد  زلولس  شراوگ  زا  لصاح  داوم  بذج  : 4 ۀنیزگ

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 3

لوا ماگ 

مود ماگ 

34

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دنتسه ناگدنرپ  دوش ، یم دراو  اه  نآ یاه  شش نورد  هب  اوه  مدزاب  ۀلحرم  رد  هک  ینارادناج  زا  روظنم 

.تسا اذغ  ییایمیش  یکیزیف و  شراوگ  زاغآ  لحم  هدعم  ناگدنرپ  رد 
: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 

! ندب زا  همین  ره  رد  هن  دنراد  راداوه  ۀسیک  ددع   9 دوخ ، ندب  لک  رد  ناگدنرپ  ۀنیزگ 1 :
.تسین زاین  نآ  عفد  یارب  ینادنچ  بآ  هب  هک  دننک  یم عفد  دیسا  کیروا ناگدنزخ  زا  یرایسب  تارشح و  ناگدنرپ ، ۀنیزگ 2 :

.دنتسه مگارفاید  دقاف  ناگدنرپ  ۀنیزگ 4 :

هنیزگ 2 35

.دراد قلعت  نارادناتسپ  ۀدر  نارادبانط و  ۀخاش  هب  هک  تسا  گرگ  یملع  مان   Canis lupus

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

14/31وتینرل 1396



هنیزگ 1

لوا ماگ 

مود ماگ 

36

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دنتسه هتسب  نوخ  شدرگ  اب  یناروناج  دراد ، دوجو  ییادج  اه  نآ یتفاب  عیام  نوخ و  نیب  هک  یناروناج 

نورب اه  میزنآ زا  یـضعب  ناروناج  نیا  ۀمه  رد  .دنوش  یم ناگرهم  یب یخرب  ناراد و  هرهم ۀـمه  لماش  دنتـسه  هتـسب  نوخ  شدرگ  یاراد  هک  یناروناج 
.دننک یم تیلاعف  شراوگ  ۀلول  رد  هک  ییاه  میزنآ دننام  دننک ، تیلاعف  ندب  یاه  لولس زا  جراخ  دنناوت  یم دنتسه و  یلولس 

: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 
.دراد یتسوپ  سفنت  تسا و  سفنت  یارب  یا  هژیو یاه  شخب دقاف  یکاخ  مرک  ۀنیزگ 2 :

! تسا ناوختسا  دقاف  یکاخ  مرک  ۀنیزگ 3 :
.دوش یم هدید  هدنز  یاه  لولس ۀمه  رد  یفلتخم  یاه  تروص هب تکرح  ۀنیزگ 4 :

هنیزگ 4 37

هجوت دنوش ، یم تفای  یراگن  یباریس و  نورد  واگ  رد  روک و  ۀدور  ای  گرزب  ۀدور  نورد  بسا  رد  دنهد  یم ماجنا  ار  زلولـس  ۀیزجت  لمع  هک  ییاه  یرتکاب
.دنبای یم لاقتنا  زین  نادریش  هب  ییاذغداوم  هارمه  اه  یرتکاب نیا  هک  دیشاب  هتشاد 

: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 
. دوش یمن ماجنا  زلولس  شراوگ  بسا ، کیراب  ۀدور  رد  ۀنیزگ 1 :

.دهد یم ماجنا  ار  بآ  بذج  لمع  واگ  یالرازه  ۀنیزگ 2 :
.دریگ یم تروص  اه  یرتکاب طسوت  زلولس  ۀیزجت  زا  سپ  بسا  روک  ۀدور  رد  زلولس  بذج  ۀنیزگ 3 :

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 3 38

نطب هب  اجنآزا  دوش و  یم زیلهد  دراو  گرهایـس  زا  نوخ  .دراد  نطب  کـی  زیلهد و  کـی  هک  تسا  یا  هرفح ود  رادراـخ  یهاـم  هلمجزا  اـه  یهاـم بلق 
زا هک  ینوخ  .دزادرپ  یم طیحم  اب  یزاگ  لدابت  هب  اجنآ  رد  دور و  یم اه  ششبآ هب  گرخرس  زا  نوخ  .دتسرف  یم گرخرـس  نورد  هب  ار  نوخ  نطب  .دور  یم

. دور یم ندب  رسارس  هب  یتشپ  گرخرس  هار  زا  دوش ، یم جراخ  اه  ششبآ
طـسوت نوخ  نیا  .دور  یم بلق  هب  هدش و  یروآ  عمج نیربز  نیریز و  گرهایـس  گرزب  طسوت  زا   ینغ  نوخ  تسا و  یا  هرفح راهچ  ناـسنا  بلق 

زا  ینغ  نوخ  .ددرگ  یمزاب بلق  هب  یـشش  گرهایـس  طسوت  راب  نیا  ًاددـجم  یزاگ  تالدابت  زا  سپ  دوش و  یم هدرب  اـه  شـش هب  یـشش  گرخرس 
.دوش یم عیزوت  ندب  رسارس  رد  هدش و  جراخ بلق  زا  تروئآ  گر  طسوت  بلق ، رد  دوجوم 

: تفگ ناوت  یم الاب  بلاطم  یروآ  عمج زا 
.دوش یم دراو  زغم  هب  ادتبا  یسفنت  هاگتسد  زا  هدش  جراخ نوخ  ناسنا ، فالخرب  رادراخ  یهام  رد 

CO۲
O۲
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رد دور و  یم یسفنت  هاگتسد  هب  ادتبا  بلق  زا  هدش  جراخ نوخ  ناسنا  دننامه  اه  یهامرام رد  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم ریز  لکش  ود  ۀسیاقم  زا 
.دزادرپ یم اهزاگ  لدابت  هب  اجنآ 

.ددرگ یمزاب بلق  هب  یسفنت  یاهزاگ  لدابت  زا  سپ  نوخ  اه  یهام فالخرب  ناسنا  رد  هتکن :

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.تسا حیحص  ج )  ) تمسق طقف 
.دنناسر یم ندب  ییولج  یحاون  هب  ار  نوخ  یتشپ ، ۀدش  میجح یاه  گر خلم  رد  ریز  لکش  قبط 

: میزادرپ یم تست  یاه  تمسق کت  کت یسررب  هب 
.دزادرپ یم دوخ  زایندروم  یاهزاگ  لدابت  هب  لقتسم  تروص  هب لولس  ره  تسا و  ییان  خلم  رد  یسفنت  متسیس  فلا )

هتسب بلق  ضابقنا  ماـگنه  هک  دـنراد  یا  هچیرد ذـفانم  نیا  زا  کـیره  ددرگ ، یمزاـب بلق  هب  ذـفنم  دـنچ  قیرط  زا  نوخ  بلق ، تحارتسا  ماـگنه  ب )
.دنوش یم

ندب بقع  هب  نوخ  لاقتنا  رد  ندب  یاه  هچیهام هک  دـننک  یم تیادـه  ندـب  بقع  ولج و  هب  ار  نوخ  یتشپ  گر  دـنچ  درادـن و  یمکـش  گر  خـلم  د )
.دنرثؤم

: تفگ ناوت  یم خلم  دروم  رد  یلکروط  هب
.تسا ذفنم  شش  یاراد  هک  دراد  لکش  یا  هلول بلق 

.درادن گریوم  دراد -  ییان  سفنت  متسیس 
.دراد یجراخ  تلکسا 

.دنتسه رتدنلب  یبقع  یاهاپ  هک  دراد  اپ  شش 
.دراد دننام  هراورآ تاحفص  دوخ  ناهد  فارطا  رد 

.دنک یم عفد  دیسا  کیروا
: لماش یشراوگ  ۀلول 

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.دننک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  لاؤس  ترابع  د )  ) و ج )  ) دراوم
: میزادرپ یم دراوم  کت  کت یسررب  هب 

.دنوش یم هدید  دنفسوگ  خم  یاه  هرکمین نورد  ططخم  ماسجا  هک  دوش  یم هدهاشم  دینک ، هجوت  ریز  لکش  هب  رگا  فلا )

دنوش یم هدید  یزغم  لپ  یالاب  رد  یزغم  یاه   کیاپ هک  دیوش  یم هجوتم  دینک ، هاگن  ریز  لکش  هب  رگا  ب )

.دنراد رارق  یاه 1 و 2  نطب ریز  رد  هناگراهچ  یاه  یگتسجرب .دینک  هاگن  فلا  تمسق  لکش  هب  ج )
.دنوش یم هدید  یگدنز  تخرد  زا  رتالاب  یاه 1 و 2  نطب .دینک  هجوت  ریز  لکش  هب  د )

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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تاعطق نیا  رگا  .دوش  یم هلدابم  اتمه  یاه  موزومورک نیب  یتاعطق  هاگ  زویم  ، رد  اه  موزومرک ندش  تفج  ماگنه  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  اه  یسررب
لمع نیا  هب  هک  دـننک ) یمن داجیا  یتوافت  اه  بیکرت تروص  نیا  ریغ  رد   ) دـیآ یم دوجو  هب  اه  للا زا  یدـیدج  بیکرت  دنـشاب ، یتوافتم  یاه  للا لماح 

.دوش اه  تماگ رد  یبیکرتون  هب  رجنم  دناوت  یم روا  گنیسارک  سپ  .دنیوگ  روا  گنیسارک 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

یاه لولـس شهج  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دوش  لقتنم  اه  هداز هب  تسا  نکمم  دهد  یم خر  دارفا  یـسنج  یاه  لولـس رد  هک  ییاه  شهج ۀنیزگ 1 :
.دوش یمن لقتنم  دعب  لسن  هب  یرکیپ 

.دبای یمن رغت  نژ  کی  یاهدیتوئلکون  دادعت  ینیشناج  شهج  رد  ۀنیزگ 3 :
.دننک یمن داجیا  بیکرتون  تماگ  ًامازلا  دنهد و  یم ماجنا  زویم  نآ  یاه   لولس یخرب  ۀنیزگ 4 :

: هتکن
دنا 5) یموزومورک اه 24  هدام یموزومورک و  اهرن 23  دنراد 4 ) ییان  سفنت  هاگتسد  دنراد 3 ) یا  هلول بلق  کی  دنراد 2 ) زاب  نوخ  شدرگ  اه 1 ) خلم

.دنراد بکرم  مشچ  دنشاب 8 ) یم یدعم  یاه  هسیک یاراد  دنراد 7 ) یمکش  یبصع  بانط  دننک 6 ) یم عفد  دیسا  کیروا

I

۲n
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: میور یم شیپ  هلحرم  هب هلحرم
: نیدلاو پیتونژ  نعت  (   1

 
: نادنزرف نتشون  ( 2

: نیدلاو زا  توافتم  پیتونژ  اب  هداز  ود  ندرک  ادیپ  ( 3

: شزیمآ ( 4

(: تسا بلاغ  هدام   دنزرف  ره   ) دنهد یم شیامن  ار  بلاغ  تفص  هک  ینادنزرف  شرامش  ( 5
100  % .دنراد  دوخ  اب  ار  بلاغ  تفص  یگمه 

×Aa
ZZ

A
ZW

+ W + + W۱
۴ Z A Z A ۱

۴ Z A ۱
۴ Z aZ A ۱

۴ Z a

× WZ A Z A Z a

+ W + + W۱
۴ Z A Z a ۱

۴ Z A ۱
۴ Z A Z a ۱

۴ Z A

WZ A

←
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.دشاب یم هدام   سگم  رن  و  سگم  پیتونژ  سپ  تسا  ناسنا  لثم  هکرس  سگم  رد  تیسنج  نعت  هکنیا  هب  هجوت  اب 
دیفس و مشچ  رن  سگم  لاؤس 60  تروص  تاعالطا  هب  هجوت  اب  .میبای  یم ار  دیفـس  زمرق و  یاه  للا یناوارف  مینک و  یم یـسررب  ار  رن  یاه  سگم ادـتبا 

: دوش یم هبساحم  ریز  لکش  هب   A و a للا یناوارف  سپ  دنشاب  یم پیتونژ   یاراد  زمرق و  مشچ  رن  سگم  پیتونژ  و 340  یاراد 

ار بولغم ) للا   ) دیفس مشچ  هدام  یاه  سگم دصرد  میناوت  یم راک  یتحار  یارب  هک  میبایب  ار  بلاغ ) للا   ) زمرق مشچ  هدام  یاه  سگم دصرد  دیاب  لاح 
.مینک مک  زا 100  مینک و  ادیپ 

XYXX

YX aYX A

A للا یبسن  یناوارف  = f (A) = = ۰/۸۵۳۴۰
۴۰۰

a للا یبسن  یناوارف  = f (a) = = ۰/۱۵۶۰
۴۰۰

= +( + )X A X a ۲ +X A X A X A X a

زمرق مشچ 
X aX a

دیفس مشچ 

اهدیفس مشچ  یناوارف  = f (a) × f (a) = ۰/۱۵ × ۰/۱۵ = = ۲/۲۵%۲/۲۵
۱۰۰

اهزمرق مشچ  یناوارف  = ۱۰۰ − ۲/۲۵ = %۹۷/۷۵
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یاه تیلاعف زغم ، زا  تمـسق  نیا  ناسنا  رد  هک  دـشاب ، یم عاخنلا  لـصب هرامش 4  تمـسق  هک  میبای  یمرد لاؤس  تروص  لکـش  اب  ریز  لکـش  قباطت  زا 
.دنک یم میظنت  ار  سفنت  بلق و  نابرض  هب  طوبرم 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دراد هدهع  رب  ار  ندب  تاکرح  بلغا  رغت  ای  حیحصت  ۀفیظو  ناسنا  رد  هک  دشاب  یم هچخم  تمسق 3  ۀنیزگ 1 :

.دراد یمهم  شقن  یسح  تاعالطا  بلغا  شزادرپ  تیوقت و  رد  سومالات  .دشاب  یم ییانیب  بل  تمسق 2  ۀنیزگ 2 :
.دنور یم سومالات  ییانیب و  یاه  بل هب  ییانیب  ییایوب و  یاه  هدنریگ یاه  مایپ .دشاب  یم خم  هرکمین  تمسق 1  ۀنیزگ 4 :

: تسا ریز  تروص  هب ندب  حطس  هب  تبسن  هدروخ  نیچ رشق  حطس  نارادناتسپ  نیب  رد  هتکن :
ناسنا اه <  یتسخن اه <  لاو
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اه یهام رد  مه  ناسنا و  رد  مه  هک  تسا  خـم  ۀرکمین  ناـمه  ۀرامش 2  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم لاؤس  تروص  لکـش  اب  ریز  لکـش  قباطت  زا 
.دراد هدیچیپ  یاه  تیلاعف ماجنا  یارب  ار  تیلباق  نیرتشیب 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
بل رد  ییانیب  تاعالطا  شزادرپ  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  ییایوب  بل  ناـمه  ۀرامش 1  شخب  ۀنیزگ 1 :

.دوش یمن ماجنا  یرس  سپ
ماجنا لداعت و  ظفح  رد  هچخم  ناسنا  رد  اـما  تسا ، ییاـنیب  بل  ناـمه  ۀرامش 3  شخب  ۀنیزگ 3 :

.دراد ار  یلصا  شقن  هنارهام  تاکرح 
.دنک یم میظنت  ار  بلق  نابرض  سفنت و  هب  طوبرم  یاه  تیلاعف عاخنلا  لصب ناسنا  رد  اما  تسا ، هچخم  نامه  ۀرامش 4  شخب  ۀنیزگ 4 :

.تسا رت  گرزب زغم  رد  ناسنا  ییایوب  یاه  بل اب  هسیاقم  رد  یهام  ییایوب  یاه  بل ۀتکن 1 :
.دشاب یم ناوارف  یاه  یگدروخ نیچ دقاف  یهام  خم  ۀتکن 2 :

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.دنک ریثکت  ار  دوخ  نیدلاو  یاه  نژ دناوت  یم شا  یرکیپ یاه  لولس زوتیم  میسقت  قیرط  زا  رطاق ، لثم  ییازان  ۀگرود  روناج  ره 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم اه  نژ رادیاپ  لدابت  دنور  زا  عنام  هگرود  ییاتسیزان  ییازان و  : 1 ۀنیزگ
.دشاب ازان  ای  فیعض  دهاوخب  هداز  نیا  هک  درواین  دوجو  هب  یا  هداز رطاق ) لثم   ) ندوب ازان  لیلد  هب  اما  دشاب  اتسیز  تسا  نکمم  هگرود  روناج  : 3 ۀنیزگ

.دوب دهاوخ  اتسیز  ملاس و  دلوت  زا  دعب  اما  تسا ، ازان  هگرود  رادناج  کی  رطاق  : 4 ۀنیزگ

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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، سنج هب  هتسباو  تفص  رد  اریز  دوب ، دنهاوخ  سوگیزومه  هدام ، یاه  خلم طقف  دوش ، ضرف  اه  خلم تیعمج  رد  سنج  هب  هتسباو  یللا  یتفص 4  رگا 
رد پیتونژ  عون  دنناوت 32  یم دننک و  یم شزیمآ  رن  خـلم  عون  اب 4  سوگیزومه  هدام  خـلم  عون  سپ 4  دـنک ، یم لمح  للا  کی  اهنت  رن   خلم 

.دنروآدیدپ اه  هداز

.دنتسه للا  عون  کی  یاراد  اه ، هداز  

(XO)

× OX aX a X d
− −−−−−−−−−−↓

+ OX aX d X a

× OX aX a X c
− −−−−−−−−−−↓

+ OX aX c X a

× OX aX a X b
− −−−−−−−−−−↓

+ OX aX b X a

× OX aX a X a
− −−−−−−−−−−↓

+ OX aX a X a

× OX bX b X d
− −−−−−−−−−−↓

+ OX bX d X b

× OX bX b X c
− −−−−−−−−−−↓

+ OX bX c X b

× OX bX b X b
− −−−−−−−−−−↓

+ OX bX b X b

× OX bX b X a
− −−−−−−−−−−↓

O +X b X bX a

× OX cX c X d
− −−−−−−−−−−↓

+ OX cX d X c

× OX cX c X c
− −−−−−−−−−−↓

+ OX cX c X c

× OX cX c X b
− −−−−−−−−−−↓

+ OX cX b X c

× OX cX c X a
− −−−−−−−−−−↓

O +X c X aX c

× OX dX d X d
− −−−−−−−−−−↓

+ OX dX d X d

× OX dX d X c
− −−−−−−−−−−↓

O +X d X dX c

× OX dX d X b
− −−−−−−−−−−↓

+ OX dX b X d

× OX dX d X a
− −−−−−−−−−−↓

+ OX aX d X d

=۲۰
۳۲

۵
۸
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.تسا حیحص  د "  " دروم طقف 
: دراوم یسررب 

.دوش یمن بوسحم  شهج  هک  دشاب  یم اتمه  موزومورک  ود  نیب  هعطق  لدابت  روا  گنیسارک  فلا :
.دنوش دوخ  نیدلاو  هیبش  اه  هداز همه  تسا  نکمم  یفداصت  حاقل  رد  ب :

.دوش یمن بوسحم  شهج  یلو  دنک  یم رغت  لولس  یموزومورک  ددع  زویم  میسقت  دنیآرف  رد  ج :
.ددرگ یم بیکرتون  یاه  تماگ ندمآ  دوجو  هب ببس  یزویم  میسقت  ره  زویم ، میسقت  ینعی  نیدلاو  رد  یموزومورک  کیکفت  د :
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هنیزگ 4 50

دنوش و یم ادج  مه  زا  موزومورک  ره  یاهدیتامورک  زویم   زافانآ  ای  زوتیم و  زافانآ  طساوا  رد  روناج  نیا  یاه  لولس رد  .تسا  هکرس   سگم 
لولـس ره  هک  ییاجنآ  زا  دراد ؛ رارق  اه  کمادـنا ندـش  فعاضم  زا  لبق  لولـس  ینعی  زافرتنیا  ۀلحرم   .دنتـسه  تکرح  لاح  رد  لولـس  بطق  ود  هب 
دهاوخ دوجو  هکرـس  سگم  لولـس  نیا  هدنیاز  لولـس  رد  لوبوتورکیم  سپ   دراد  لوـبوتورکیم  لویرتناس   ره  دراد و  لویرتناـس  ود  یروناـج 

.تشاد
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنتسه یدیتامورک  ود  اه  موزومورک هلحرم ، نیا  یاهتنا  رد  اریز  تسا ، هتشاد  دیتامورک  لولس   ۀلحرم  ، یاهتنا  رد  : 1 هنیزگ
.تشاد دهاوخ  رمورتناس  یدیتامورک و   ود  ِموزومورک  هدنیاز   لولس  لحارم   ۀمه  رد  : 2 ۀنیزگ

دهاوخ یدیتوئلکون  یلپ ۀتشر  هدنیاز   لولس  سپ  تسا  هدش  هتخاس  یدیتوئلکون  یلپ ۀتشر  ود  زا  موزومورک  ره  نوچ  لحارم  ، مامت  رد  : 3 ۀنیزگ
.تشاد

۲n = ۸II
G۱

۲۷۵۴

S۱۶
G۲۸۸
G۱۱۶
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.دننک یم ریثکت  ار  دوخ  نیدلاو  یاه  نژ رما  نیا  نمض  هک  دنتسه  زوتیم  میسقت  یاراد  دوخ  یاه  لولس رد  ایاز  اتسیز و  ۀگرود  ناروناج  همه 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنام یم هدنز  دلوت  زا  دعب  هک  تسا  ازان  ۀگرود  یروناج  رطاق  : 1 ۀنیزگ
.دننک دیلوت  ایاز  یدارفا  دنناوت  یم اتسیز  یاه  هگرود : 2 ۀنیزگ

.دوش یم اه  نژ رادیاپ  لدابت  دنور  زا  عنام  هگرود  ییاتسیزان  ییازان و  : 4 ۀنیزگ
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اهرن سپ  دنتـسه  یـسنج   یاه  موزومورک یاراد  اه  هداـم یـسنج  و  یاه  موزومورک یاراد  اـهرن  ناگدـنرپ  رد  .تسا  هدـنرپ  یعون  هرهس 
.دنتسه سوگیزورته  اه  هدام سوگیزومه ،

: میسیون یم للا  عون  کی  ساسا  رب  ار  شزیمآ  مینک و  یم ضرف  ار   اه  نآ هک  تسا  یللا  تفص 4  یاراد  رادناج  نیا 

: دنتسه صلاخان  پیتونژ  یاراد  هداز   6 قوف ، شزیمآ  لصاح  ۀداز  نایم 16  رد 

ZZZW

A, B, C, D
× W ⇒ , W , , WZ A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A

× W ⇒ , W , , WZ A Z A Z B Z A Z B Z A Z A Z B Z A

× W ⇒ , W , , WZ A Z A Z C Z A Z C Z A Z A Z C Z A

× W ⇒ , W , , WZ A Z A Z D Z A Z D Z A Z A Z D Z A

=۶
۱۶

۳
۸
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هنیزگ 2 53

.دنریگ یم رارق  لولس  یاوتسا  رد  زویم  زافانآ   ۀلحرم  رد  یدیتامورک  ود  یاتمهریغ  یاه  موزومورک
کت موزومورک  یاراد 8  ۀـلحرم   یاهتنا  رد  رادـناج  نیا  ۀدـنیاز  لولـس  .تسا  نآ   دـیئولپید  ددـع  دراد و  موزوـمورک  هکرس 8  سگم 
ۀتشر عوـمجم 16  رد  لولـس  نـیا  نورد  سپ  تـسا  هدـش  لیکـشت  یدـیتوئلکون  یلپ ۀتـشر  زا 2  دـیتامورک  ره  هکاـجنآزا  دـشاب و  یم یدـیتامورک 

.دراد دوجو  یدیتوئلکون  یلپ
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تشاد دهاوخ  دیتامورک )  16  ) یدیتامورک موزومورک 2  سپ 8  تسا ، هدش  فعاضم  شیاه  موزومورک زافرتنیا  ۀلحرم   یاهتنا  رد  لولس  نیا  : 1 ۀنیزگ
دوجو لولس  رد  رمورتناس   8 موزومورک ، دوجو 8  لیلد  هب  سپ  تشاد ، میهاوخ  رمورتناس  اه  موزومورک دادعت  هب  ۀلحرم   رد  لولس  نیا  رد  : 3 ۀنیزگ

.دراد
ًاـعومجم 54 سپ  دراد  لوبوتورکیم  لویرتناس 27  ره  نوچ  تشاد و  دـهاوخ  لویرتناـس  هکرس 2  سگم  لولـس  ره  ۀلحرم   یادـتبا  رد  : 4 ۀنیزگ

.دراد دوجو  لولس  رد  لوبوتورکیم 

II
۲n = ۸G۱

S
G۲

G۱
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ناپ تمـسق  یزاوه  یب یاه  یرتکاب زا  ۀـنوگ 3  تشک و  طیحم  یالاب  تمـسق  رد  دوجوم  یزاوه  یاه  یرتکاـب زا  ۀـنوگ 1  نوچ  سوگ  شیامزآ  رد 
زا یـسماراپ  ۀـنوگ  ود  ره  شیامزآ  نیا  رد  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه .تفرگن  تروص  یتباقر  فذـح  لیلد  نیمه  هب  دـندرک ، یم هیذـغت  تشک  طـیحم 

عون  کی   ) یتویراکورپ زارم  یلپ طسوت   طقف  اه  نژ یور  زا  یـسیونور  اه  تویراکورپ یمامت  رد  هک  تسا  یهیدب  دندرک و  یم هیذـغت  اه  یرتکاب
.دوش یم ماجنا  زارم ) یلپ  

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.درادن نورتکلا  لاقتنا  ۀریجنز  یزاوه  یب یرتکاب  : 1 ۀنیزگ

.دنراد یزاسدننامه  زاغآ  هاگیاج  کی  اهنت  دوخ  رد   اه  یرتکاب : 3 ۀنیزگ
.دوش یمن هدهاشم  اه  تویراکورپ رد  دشاب و  یم اه  تویراکوی صتخم  یلولس  ۀخرچ  : 4 ۀنیزگ

RNA
RNA

DNA
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.دنتسه بلاغ  یتافص  دنلب  یاپ  هریت و  مشچ  گنر  .تسا  موزوتا  یتفص  اپ  ۀزادنا  هدوب و  یسنج  مشچ  گنر  تفص  دیشاب  هتشاد  هجوت 
نشور =  یا  هوهق مشچ  للا 

هریت =  یا  هوهق مشچ  للا 
دنلب =  یاپ  للا 

هاتوک =  یاپ  للا 

.دنتسه نشور  مشچ  یاراد  هریت و   مشچ  یاراد  اهرن   

a
A

B
b

P : bb × WBBZ aZ a Z A

: Bb + WBbF۱ Z A Z a Z a

: ( + + W + W) ( BB + Bb + bb)F۲
۱
۴ Z A Z a ۱

۴ Z aZ a ۱
۴ Z A ۱

۴ Z a ۱
۴

۱
۲

۱
۴

۱
۲

۱
۲
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هنیزگ 3 56

هاتوک اپ للا   = 
دنلب اپ للا   = 

( سنج هب  هتسباو   ) هریت زمرق  مشچ للا  =  
( سنج هب  هتسباو   ) نشور زمرق  مشچ للا   = 

هدام ۀدنرپ   = 
رن ۀدنرپ   = 

: هک دوش  یم هدهاشم  اه  شزیمآ   زا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا دنلباپ   هریت و  زمرق  مشچ رن  دلوت  لامتحا  : 1 ۀنیزگ

.تسا هاتوکاپ   هریت و  زمرق  مشچ رن  دلوت  لامتحا  : 2 ۀنیزگ

.تسا دنلباپ   نشور و  زمرق  مشچ ۀدام  دلوت  لامتحا  : 4 ۀنیزگ

L
l

B
b

ZW
ZZ

P : LL W × llZ b Z B Z B

:F۱ Ll + Ll WZ B Z b Z B  
هریت زمرق  مشچ هاتوکاپ و  یگمه 

F۱
: Ll × × Ll WF۱ Z B Z b Z B

: + + + +F۲

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜⎜ L
۳
۴ 

هاتوک لاب

l
۱
۴ 
دنلب لاب

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟⎟

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜⎜
۱
۴ Z B Z B

  
هریت مشچ رن 

W
۱
۴ Z B

  
هریت مشچ ۀدام 

۱
۴ Z B Z b

  
هریت مشچ رن 

W
۱
۴ Z b

  
نشور مشچ ۀدام   

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟⎟
هاتوکاپ  هریت و  زمرق  مشچ ۀدام   = × =۱

۴ 
هریت مشچ ۀدام 

۳
۴ 

هاتوکاپ  

۳
۱۶

× =۱
۲

۱
۴

۱
۸

× =۱
۲

۳
۴

۳
۸

× =۱
۴

۱
۴

۱
۱۶
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.دنهد یم ناشن  ار  رن  تیسنج  طقف  دنوش و  یم هاتوک  کخاش اه  هداز زا  یمین  هاتوک  کخاش یاه  هدام دنلب و  کخاش یاه  رن شزیمآ  زا 
دنلب کخاش هب  طوبرم  نژ   = 
هاتوک کخاش هب  طوبرم  نژ   = 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
:1 ۀنیزگ

.دنرادن هاتوک  کخاش  اه  هداز زا  مادک  چیه دنلب  کخاش ۀدام  اب  هاتوک  کخاش رن  شزیمآ  زا 

:2 ۀنیزگ
هدـهاشم اه  نآ تیعمج  رد  هدام  رن و  تیـسنج  ود  ره  دـنراد و  هاتوک  کخاش  اه  هداز زا  یمین  طسوتم ، کخاش ۀدام  اـب  هاـتوک  کـخاش رن  شزیمآ  زا 

.دوش یم

:3 ۀنیزگ
.دنراد هاتوک  کخاش  اه  هداز عبر  طسوتم ، کخاش ۀدام  اب  دنلب  کخاش رن  شزیمآ  زا 

M
D

P :  O ×X M X D X D

: O +  F۱
۱
۲ X D ۱

۲ X M X D

O ×  X D X M X M

O +  ۱
۲ X M ۱

۲ X M X D

O ×X D X M X D

 O +  +  O +  ۱
۴ X D ۱

۴ X M X D ۱
۴ X M ۱

۴ X D X D

O ×X M X M X D

 O +  +  O +  ۱
۴ X D ۱

۴ X M X M ۱
۴ X M ۱

۴ X M X D
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هب یعافد  یا  هقلح اه  یچراکش ندید  اب  دننک ، یم یگدنز  بطق  رد  هک  یشحو  یاهواگ  .دراد  دوخ  نادنزرف  یاقب  ظفح و  تهجرد  یراتفر  خرـس ، هنیس
.دنهد یم شیازفا  ار  نادنزرف  یلماکت  یگتسیاش  اه ، خرس هنیس دننامه  دنهد و  یم لیکشت  اهرت  ناوج رود 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنوش یم دوخ  نادنزرف  یلماکت  یگتسیاش  شیازفا  ببس  ییاقیرفآ  یاهریش  دننامه  اه  خرس هنیس : 1 ۀنیزگ

.دننک یم هکلم  یاه  هداز ۀیذغت  یرادهگن و  فرص  ار  دوخ  یژرنا  رگراک ، یاهروبنز  ۀنیزگ 2 و 4 :
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هنیزگ 1 59

.دننک یم ییاسانش  ار  اه  لگ لکش ، گنر و  قیرط  زا  سپس  دنوش و  یم اه  لگ یوب  بذج  ادتبا  اه  روبنز لومعمروط  هب
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنهد یم ماجنا  ار  درز  ای  یبآ  یاه  لگ یناشفا  هدرگ ًالومعم  اه  روبنز : 2 ۀنیزگ
.دننک یم هدافتسا  دوخ  نادازون  ۀیذغت  یارب  اه  هدرگ زا  دنروخ و  یم ار  لگ  ۀریش  اه  روبنز : 3 ۀنیزگ

.دنشاب یم تسا ، یسیطانغمورتکلا  جاوما  زا  یدودحم  فیط  هک  یئرم  رون  شفنبارف و  یاهوترپ  کرد  هب  رداق  اهروبنز  : 4 ۀنیزگ

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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: میسیون یم ار  هدش  هتساوخ تلاح  پیتونژ 

.دنتسه رن  دنراد  هاتوک  کخاش  هک  یدارفا  زا  یمین 

P : O ×X D X M X D

: + + OF۱
۱
۴ X M X D + O

۱
۴ X D X D ۱

۴ X D

  
هاتوک کخاش 

۱
۴ X M
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: مینک یم یسررب  ار  هدش  هتفگ تافص  عون  ادتبا 
تفص تسا و  سنج  هب  هتسباو  تفـص  نیا  سپ  دوش  یم هدید  هدام  رد  طقف  راقنم  ۀزادنا  ندوب  کچوک  تفص  هکنآ  لیلد  هب  مود  لسن  ۀدهاشم  اب 

.تسا یموزوتا  تفص  سپ  هدش  رهاظ  هدام  رن و  رد  تلاح  کی  هب  لوا  لسن  رد  نوچ  رپ  گنر 

: مینک یم یسررب  اه  هداز ۀمه  نیب  رد  ار  رپ  گنر  تفص  میهد و  یم طبر  تیسنج  هب  ار  راقنم  ۀزادنا  تفص  نونکا 

P : ( هدام ) هایس رپ  کچوک  راقنم  × ( رن ) دیفس رپ  گرزب  راقنم 
:  ( رن ) هایس رپ  گرزب  راقنم  × ( هدام ) هایس رپ  گرزب  F۱راقنم 

× =۱
۲ 

گرزب راقنم  رن 

۱
۲

 دیفس رپ 

۱
۸
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.دنک یم لیمکت  یتسردان  هب ار  هلمج  فلا "  " دروم
.دوش یم ماجنا  هرشح  نیا  ندب  رد  مخت  لولس  دیلوت  یسنج و  لثمدیلوت  هک  تسا  لفونآ  هشپ  ندب  لاؤس  روظنم 

: دراوم یسررب 
.دراد رارق  اه  نیئتورپ زا  یا  هنیمز رد  هک  دنتسه  نیتیک  مان  هب  یراتخاس  ِدیراکاس  یلپ  سنج  زا  یجراخ  تلکسا  یاراد  تارشح  فلا :

نورتکلا  لاقتنا  ۀریجنز  رد  لوکلوم  ، رد  دوجوم  یژرنا  زا  هدافتـسا  اب  دهد و  ماجنا  یزاوه  سفنت  دناوت  یم تارـشح  ندب  یاه  لولـس ب :
.دنزاسب  

.دنتسه یمکش  یبصع  بانط  یاراد  تارشح  ج :
.دنهد صیخشت  ار  طیحم  تاکرح  نیرت  یئزج دنناوت  یم بکرم  مشچ  هلیسو  هب تارشح  د :

.دنتسه بلط  تصرف یاه  تیعمج زا  تارشح  ه :

NADH
ATP
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ۀزادنا تفص  سنج و  هب  هتـسباو  لاب  گنر  تفـص  سپ  دراد  دوجو  اه  هدام رد  طقف  مود  لسن  رد  دیفـس  لاب تسا  هدش  هتفگ  لاؤس  تروص  رد  نوچ 
: سپ .تسا  یموزوتا  کخاش 

رن  = 
یا هوهق لاب  للا   = 
کخاش یدنلب  للا   = 

هدام  = 
دیفس لاب  للا   = 

کخاش یهاتوک  للا   = 

 : رد  کخاش  لوط  یسررب 

 : رد  لاب  گنر  یسررب 

نیا دارفا  زا  موگب   میناوت  یم الاب  یاه  هتـشون هب  هجوت  اب  تلاح  نیا  رد  دنتـسه ، دنلب  کخاش  رظن  دروم  تیعمج  دارفا  ۀمه  مینک  یم ضرف  لاح 
.دنراد دیفس  لاب  تیعمج 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنراد رن  تیسنج  اه ، یا هوهق لاب  زا   : 1 ۀنیزگ

.دنراد یا  هوهق لاب  هاتوک  کخاش  یاه  هناورپ زا   : 3 ۀنیزگ

.دنراد دنلب  کخاش  یا و  هوهق لاب  اه  هدام  : 4 ۀنیزگ

ZZ
B
L

ZW
b
l

P : ×llZ B Z B
  هاتوک کخاش  یا  هوهق  لاب  رن 

WLLZ b
  دنلب کخاش  دیفس  لاب  هدام 

: ×F۱ LlZ B Z b  
دنلب کخاش  یا  هوهق  لاب  رن 

WLlZ B  
دنلب کخاش  یا  هوهق  لاب  هدام 

F۲
Ll × Ll

+LL + Ll
۱
۴

۲
۴  

دنلب کخاش 

ll
۱
۴ 
هاتوک کخاش 

F۲
× WZ B Z b Z B

+ + +۱
۴ Z B Z B

  
یا هوهق  لاب  رن 

۱
۴ Z B Z b

  
یا هوهق  لاب  رن 

W
۱
۴ Z B

  
یا هوهق  لاب  هدام 

W
۱
۴ Z b

  
دیفس لاب  هدام 

۱
۴

۲
۳

۳
۴
۳
۸
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.دوش هدوزفا  اه  لولس رادقم   رب  ات  میرادن  ار  زافرتنیا  رد  زتنس  ۀلحرم  زویم   زویم  و  نیب  ۀلصاف  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

اه  و لولس زا  یکی  اریز  دنا  توافتم لوکلوم   رادقم  رظن  زا  زویم   زا  لصاح  یاه  لولـس تسا  یموزومورک  هک   رن  خلم  : 1 ۀنیزگ
.تسا یموزومورک  یرگید  

.دراد دوجو  تیعضو  نیا  لامتحا  روا  گنیسارک  ماجنا  تروص  رد  : 3 ۀنیزگ
یاه لولس زا  ات  رد   اه  موزومورک دادـعت  یعیبط  تروص  هب هک  یلاحرد دوش  یم لیکـشت  دارتت  زافورپ  ،  رد  رن  خلم  ییاز  تماگ دـنیآرف  رد  : 4 ۀنیزگ

.تسا ددع  روناج   نیا  ۀدنیاز  یاه  لولس زنیکوتیس  زافولت  و  زا  لصاح 

IIIDNA

۲n = ۲۳IDNA۱۲
۱۱

I۱۱۲
I۱۱
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.دوش یم هدید  اه  نآ نیب  طبار  اه و  سومالات یزغم ، ثلثم  شرب  زا  سپ  دنفسوگ ، زغم  حیرشت  ماگنه  رد 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنتسین ینایم  زغم  ءزج  اه  سومالات : 1 ۀنیزگ

! مراهچ هن  دنا  هدش رقتسم  موس  نطب  ۀراوید  رد  اه  سومالات : 3 ۀنیزگ
.تسا هتفرگ  رارق  موتپس  ۀدرپ  یا و  هنیپ هطبار  یثلثم ، طبار   ، خم ۀرکمین  ود  نیب  رد  : 4 ۀنیزگ

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 3 66

یارجم تشپ  رد  هن  دـنریگ  یم رارق  سویولیـس  یارجم  ریز  ولج و  رد  اـه  سومـالات دـشاب ، ـالاب  تمـس  هب دنفـسوگ  زغم  یتـشپ  حطـس  هک  یتروص رد
! سویولیس

: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم هدید  موس  نطب  اه ، سومالات بقع  رد  ۀنیزگ 1 :

.دنا هدش لصتم  رگیدکی  هب  یطبار  طسوت  اه  سومالات یزغم ، ثلثم  ریز  رد  ۀنیزگ 2 :
.تسا هدش  عقاو  سومالاتوپیه )  ) ندب یامد  میظنت  زکرم  یالاب  سومالات  ۀنیزگ 4 :

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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یچملق عبنم :

1 ............ زا اوه  یتقو  هلچلچ  رد 

.دریگ تروص  اوه  ۀیوهت  روناج  یسفنت  حوطس  رد  تسین  نکمم  دوش ، یم  جراخ  یان  (1
.دوش دراو  راداوه  یاه  هسیک  هب  اوه  تسین  نکمم  دوش ، یم  جراخ  اه  شش  (2

.تسا یفنم  اه  شش  نورد  راشف  دوش ، یم  جراخ  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک  (3
.دوش یم  دراو  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک  هب  اه  شش  یاوه  دوش ، یم  جراخ  یبقع  راداوه  یاه  هسیک  (4

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

2 ............" یکاخ مرک  خلم ............  شراوگ  هاگتسد  رد  " ؟ دنک یم  لیمکت  یتسردان  روط  هب  ار  لباقم  ۀلمج  ترابع  مادک 

.دنک یم  بذج  مه  ار  ییاذغ  داوم  دراد ، تلاخد  ییایمیش  شراوگ  رد  هک  یلحم  ره  دننامه - (1
.تسا زین  اذغ  یتقوم  ۀریخذ  لحم  دراد ، تلاخد  ییایمیش  شراوگ  رد  هک  یلحم  ره  فالخرب - (2

.دنوش یمن  بذج  رگید  دننک ، روبع  اذغ  یتقوم  ۀریخذ  یاه  لحم  زا  ییاذغ  داوم  یتقو  فالخرب - (3
.دوش یم  عورش  اذغ ، یتقوم  ۀریخذ  زا  سپ  یکیناکم ، شراوگ  دننامه - (4

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

3 ............ شخب یاه  لولس  شخب ............  یاه  لولس  لباقم ، لکش  هب  هجوت  اب 

.دننک هریخذ  دوخ  رد  میسلک  یناوارف  ریداقم  دنناوت  یم  ، 3 دننامه -  1 (1
.دنیامن یم  هیزجت  ار  ییاذغ  داوم  رد  دوجوم  زلولس  ، 3 دننامه -  4 (2

.دنریگ یم  رارق  هدش ، هدیوج  هرابود  یاذغ  اب  ترواجم  رد  ، 1 فالخرب -  4 (3
.دنهد یم  ماجنا  ار  شراوگ  زا  لصاح  داوم  زا  یشخب  بذج  ، 2 فالخرب -  3 (4

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟4 دوش یمن  هدید  لباقم  یسفنت  متسیس  اب  یناروناج  زا  کی  چیه  رد  ریز  دروم  دنچ 

تعیبط رد  یلآ  بیکرت  نیرتشیب  زا  یژرنا  بسک  فلا )
شراوگ ۀلول  یاه  گریوم  هب  نآ  لاقتنا  لاعف و  شور  هب  اهدیساونیمآ  بذج  ب )
یرکیپ یاه  لولس  یاه  یردنکوتیم  تیلاعف  لیلد  هب  نوخ  نژیسکا  شهاک  ج )

هتسه ۀریش  نورد  دننامرپ  راتخاس  لیکشت  د )

1 (1
2 (2
3 (3

مادک چیه (4
هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

vipzist سرد :

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟5 تسا بسانم  ریز  ۀلمج  لیمکت  یارب  ترابع  مادک 
" .دراد ره ............  "

ار هدننک  هیزجت  یاه  میزنآ  دیلوت  ییاناوت  لگنا ، ِروناج  (1
هتفای شراوگ  داوم  بذج  یارب  یلحم  دوخ ، یشراوگ  ۀلول  رد  ناهد ، یاراد  ِروناج  (2

یلولس نورد شراوگ  یارب  یصاخ  یاه  لئوکاو  یلولس ، کت  رادناج  (3
اذغ تقوم  ۀریخذ  یارب  یلحم  یشراوگ ، ِیلولس  نورب  یاه  میزنآ  یاراد  ِروناج  (4

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

6" .دوش یم  بوسحم  رد ............  تسا ، شراوگ ............  یلصا  لحم  رد ............  هک  یمادنا  " ؟ تسین بسانم  لباقم  ۀلمج  لیمکت  یارب  دروم  مادک 

یکیناکم شراوگ  عورش  لحم  کشجنگ ، ییایمیش - خلم - (2 اذغ تقوم  ۀریخذ  لحم  نیرخآ  خلم ، یکیناکم - یکاخ - مرک  (1
اذغ تقوم  ۀریخذ  لحم  نیمود  خلم ، یکیناکم - کشجنگ - (4 ییایمیش شراوگ  ۀمادا  لحم  یگناخ ، غرم  ییایمیش - یکاخ - مرک  (3

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

7، ............ خلم یکاخ ............ ، مرک  رد 

.دراد رارق  یتشپ  حطس  رد  یبصع  بانط  فالخرب -  (1
.دوش یم پمپ  رس  تمس  هب  یا  هلول یاه  بلق هب  دورو  زا  سپ  نوخ  دننامه -  (2
.دنوش یم فنلومه  نبرکدیسکا  ید شیازفا  ببس  یرکیپ  یاه  لولس فالخرب -  (3

.تسا رس  تمس  هب  ندب  یاهتنا  زا  یتشپ  حطس  رد  نوخ  تکرح  تهج  دننامه -  (4
هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟8 دیامن یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
، ............" یهام زارد ............ ، گنچرخ  رد  "

.تسا نژیسکا  زا  ینغ  ِنوخ  یاراد  یتشپ  گرخرس  دننام -  (2 .دنوش یم هیذغت  نشور  نوخ  طسوت  بلق  یاه  لولس دننام -  (1
.دناسر یم ندب  فلتخم  یاه  تفاب هب  ار  نژیسکا  زا  ینغ  نوخ  یمکش ، گرخرس  فالخرب -  (3

.دنوش یم دراو  یلولس  نیب  یاضف  هب  اه  گریوم یادتبا  زا  امسالپ ، تابیکرت  زا  یدایز  رادقم  فالخرب -  (4
هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دشاب9 یم دقاف ............  دراد ، ار  نیرت ............  هداس هک  یروناج  ره 

یدنویپ تفاب  نیرت  تخس نوخ -  شدرگ  هاگتسد  (2 یلولس سفنت  یسفنت -  هاگتسد  (1
یلولس نورب شراوگ  هتسب -  نوخ  شدرگ  (4 یتکرح دئاوز  اب  ییاه  لولس داوم -  شدرگ  هاگتسد  (3

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

10 ............" خلم نوخ  شدرگ  رد  " ؟ تسا تسردان  ترابع  مادک 

.دنک یم جراخ  بلق  زا  ار  نوخ  طقف  یرس ، ۀیحان  گر  (2 .دننک یم جراخ  بلق  زا  ار  نوخ  طقف  بلق ، یبناج  یاه  گر (1
.دوش یم بلق  دراو  فنلومه  یبلق ، یاه  هچیرد ندش  زاب  اب  (4 .دنک یم جراخ  بلق  زا  ار  نوخ  طقف  یمُد ، ۀیحان  گر  (3

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 

2/19وتینرل 1396



11 ............ تسا یا  هرفحود بلق  یاراد  هک  یغلاب  راد  هرهم رد 

.دنراد نژیسکارُپ  نوخ  اهنت  اه  گرخرس (1
.دراد دوجو  یششبآ  گریوم  رازهاهدص  یششبآ و  نامک  راهچ  ًالومعم  (2

.ددرگ یمزاب زیلهد  هب  یگریوم  ۀکبش  کی  زا  روبع  اب  دوش  یم جراخ  اه  ششبآ زا  هک  یزمرق  لوبلگ  (3
.دراد دوجو  گرخرس  طقف  یتشپ ، حطس  رد  گرهایس و  طقف  یمکش ، حطس  رد  (4

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟12 تسا حیحص  ترابع  مادک 

.دراد دوجو  یتشپ  گرخرس  مه  یمکش و  گرخرس  مه  یهام ، دننامه  زارد  گنچرخ  رد  (1
.دنا لاصتا رد  یمکش  گر  ود  ره  اب  ًامیقتسم  دننک و  یم تفایرد  یتشپ  گر  زا  ار  نوخ  یکاخ ، مرک  یا  هلول یاه  بلق یمامت  (2

.تسا گرخرس  زارد ، گنچرخ  سفنت  هاگتسد  زا  یجورخ  گر  دننامه  یهام  سفنت  هاگتسد  زا  یجورخ  گر  (3
.دوش یم اه  لولس نیب  هب  اه  گر زا  نوخ  جورخ  یورین  نیمات  بجوم  یکاخ  مرک  یا  هلول یاه  بلق دننامه  خلم  یا  هلول بلق  (4

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

13 ............" هک ینارادناج  " ؟ دنک یم لیمکت  یتسرد  هب  ار  لباقم  ترابع  دروم ، دنچ 
.دنراد یوقلح  یطخ و  DNAی  دنناد ، یم یروناج  یاه  هورگ أشنم  ار  اه  نآ فلا )

.دنتشاد ییان  ای  یشش  سفنت  یگمه  دنتفر ، نیب  زا  مجنپ  یهورگ  ضارقنا  رد  اه  نآ دصرد   76 ب )
.دنتشاد یلولسرپ  راتخاس  دنتشاد ، تکرش  تایح  خیرات  لوط  رد  یرایمه  نیتسخن  رد  ج )
.دندوب یزاوه  فورتوتا و  ینارادناج  دنتشاد ، نوزا  ۀیال  لیکشت  رد  ار  شقن  نیرت  مهم د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟14 دنک یم لیمکت  یحیحص  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم ، دنچ 
 ............" ًاعطق غولب  زا  سپ  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییولگ  ۀرفح  غولب  ماگنه  هک  یروناج  "

.تسا یمومع  یشش و  نوخ  شدرگ  ریسم  ود  یاراد  فلا )
.دیامن زیلوردیه  ار  زلولس  دناوت  یم نآ  لوصحم  هک  دراد  ینژ  ب )

.دراد زاین  بآ  هب  راد  نژورتین دئاز  داوم  عفد  لثمدیلوت و  یارب  ج )
.دنبای یم ومن  یتکرح  یاه  مادنا هب  هک  تسا  هناوج  راهچ  مد و  یاراد  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟15 تسا تسردان  ییولگ ، ۀرفح  یاراد  ۀغابروق  ۀرابرد  دروم ، دنچ 
.دننک یم تکرش  حاقل  دنیآرف  رد  یفداصت  روط  هب اه  تماگ فلا )
.ددرگ یم عفد  کیروادیسا  تروص  هب راد  نژورتین دئاز  داوم  ب )

.دور یم بلق  هب  ادتبا  یسفنت ، یاهزاگ  لدابت  ماجنا  زا  سپ  نوخ  ج )
.دوش یم نیمأت  زلولس  فرصم  قیرط  زا  اه ، لولس زاین  دروم  زکولگ  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

16 ............ هک یروناج  رد 

.دراد رارق  یمکش  گرهایس  ترواجم  رد  یبصع  بانط  دنا ، لصتم نآ  ۀدعم  هب  یددعتم  یاه  هسیک (1
.دشابن شراوگ  ماجنا  لحم  دناوت  یم اذغ  تقوم  ۀریخذ  لحم  دهد ، یم ماجنا  هلحرم  ود  رد  ار  اذغ  ندیوج  (2

.دشاب هتشاد  شقن  یسفنت  یاهزاگ  لدابت  رد  دناوت  یم مگارفاید  ۀدرپ  دوش ، یم دراو  نشور  نوخ  نآ  بلق  هب  (3
.دوش یم هدید  یمکش  گر  کی  طقف  هراومه  دیآ ، یمرد شدرگ  هب  بلق  نیدنچ  کمک  اب  نوخ  (4

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟17 تسا تسردان  واگ  شراوگ  هاگتسد  اب  طابترا  رد  دروم  دنچ 
.دبای یمن شراوگ  کیراب  ۀدور  زا  روبع  زا  سپ  زلولس  بسا ، فالخرب  فلا )
.تسا هدرک  ادیپ  اذغ  لماک  شراوگ  یارب  یرتشیب  ییاراک  لیف  دننامه  ب )

.دوش یم بذج  نآ  ییایمیش  شراوگ  زا  لبق  اذغ  رد  دوجوم  بآ  زا  یدایز  شخب  خلم ، فالخرب  ج )
.دریگ یمن رارق  واگ  یشراوگ  یاه  میزنآ ریثأت  تحت  هدش ، هدیعلب  مود  راب  هک  ییاذغ  فالخرب  هدش  هدیعلب  لوا  راب  هک  یلصا  یاذغ  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

18 ............. یلاو ره  دننامه  ینیفلد  ره 

.دراد یکیناکم  ۀدنریگ  دوخ  یبناج  طخ  رد  (2 .تسا یا  هرفح ود  بلق  یاراد  (1
.دنک یم عفد  کاینومآ  (4 .دراد ار  یزاس  کاوژپ قیرط  زا  ریوصت  داجیا  ییاناوت  (3

هرامش 6 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

19 ............ نیلوا

.دنتشادن ار  یندعم  ۀدام  زا  یلآ  ۀدام  تخاس  ییاناوت  دندش  یکشخ  دراو  هک  ییاه  یلولسرپ (1
.دنتشاد هتسب  نوخ  شدرگ  هاگتسد  دندش ، یکشخ  دراو  هک  یناروناج  (2

.دنتشاد فعاضم  نوخ  شدرگ  دندرک ، یراذگ  مخت یکشخ  رد  هک  یناروناج  (3
.دنتشاد هداس  نوخ  شدرگ  غولب  زا  لبق  دندش  یکشخ  دراو  هدوب و  عاخن  یاراد  هک  یناروناج  (4

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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20 ............. یشحو یاهزاغ  رد 

.دنتسه اوه  ۀیوهت  لاح  رد  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک دنوش ، یم رپ  یبقع  راداوه  یاه  هسیک هک  یعقوم  (1
.دوش یم جراخ  نوخ  زا  یبقع  راداوه  ۀسیک  رد  دوش ، یم لمح  نوخ  رد  تانبرک  یب تروص  هب هک  ینبرکدیسکا  ید (2

.دنراد نیبولگویم  یدایز  رادقم  هب  یزاورپ  یاه  هچیهام یاه  گریوم (3
.دوش یم اه  شش دراو  اوه  یبقع ، راداوه  یاه  هسیک یاوه  راشف  شیازفا  اب  مدزاب  ماگنه  رد  (4

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

21 ............ هک دهد  یم ناشن  ار  یرادناج  یسفنت  حطس  ریز ، لکش 

.دوش یم ماجنا  میقتسم  روط  هب اه  لولس اب  نوخ  نیبولگومه  طسوت  یسفنت  یاهزاگ  لدابت  (1
.دنوش یم نوخ  یاه  گریوم دراو  هدعم  زا  بذج  زا  سپ  اهرمونوم  (2

.تسا هیبنع  هیلالز و  دقاف  دوخ  مشچ  راتخاس  رد  (3
.تسا مکارت  هب  هتسباو  یفداصتریغ و  اه  نآ ریمو  گرم (4

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟22 دیامن یم لیمکت  حیحص  روط  هب ار  ریز  ترابع  دروم  دنچ 
، ............" یهام ناسنا ............  رد  "

.دنوش یم هیذغت  نشور  نوخ  طسوت  بلق  یاه  لولس دننامه -  فلا )
.دوش یم جراخ  بلق  زا  دنک ، یم زغم  دراو  ار  نژیسکا  زا  ینغ  نوخ  هک  یگرخرس  فالخرب -  ب )

.دوش یم بلق  دراو  ادتبا  دنک ، یم کرت  ار  سفنت  هاگتسد  هک  ینوخ  مامت  فالخرب -  ج )
.دوش یم بلق  دراو  سفنت  حطس  زا  روبع  زا  لبق  دنک ، یم کرت  ار  دبک  هک  ینوخ  دننامه -  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

23 ............" دناوت یم یاراد ............  رادناج  " ؟ تسا تسردان  مادک 

.دشاب لاروموه  ینمیا  دقاف  هتسب -  نوخ  شدرگ  (2 .دشاب نیروفرپ  ۀدننک  حشرت یاه  لولس یاراد  زاب -  نوخ  شدرگ  (1
.دشاب نشور  نوخ  یواح  یبلق  یاراد  اه -  تیسوگاف هباشم  یاه  لولس (3

.دشاب هتشاد  یلخاد  حاقل  زاب -  نوخ  شدرگ  (4
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟24 دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ۀلمج  کی  مادک
، ............" دنهد یمن شراوگ  هدعم  رد  نادگنس ، هب  هیلخت  زا  شیپ  ار  دوخ  یاذغ  هک  یناروناج  خلم ، کشجنگ و  یکاخ ، مرک  نایم  زا  "

.دننک یم دازآ  لحم  کی  رد  ار  دوخ  یشراوگ  ۀلول  یاه  میزنآ ۀمه  (2 .دنتسه دوخ  ییاذغ  میژر  رد  تعیبط  یلآ  بیکرت  نیرتشیب  دقاف  (1
.دنعلبب شراوگ  زاغآ  زا  شیپ  ار  اذغ  تسین  نکمم  (4 .دنراد هزادنا  مهریغ یتکرح  یاه  مادنا (3

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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25 ............ واگ ۀدعم  زا  یشخب 

.دوش یم زلولس  مضه  ثعاب  میزنآ  حشرت  اب  تسا ، رت  کیدزن مد  هب  هک  (1
.دنک یم تفایرد  یراگن  زا  میقتسم  ار  دوخ  تایوتحم  تسا ، بآ  بذج  لوئسم  هک  (2

.دهد یم شراوگ  دنا ، هدش نآ  دراو  هک  ییاه  یرتکاب هارمه  هب  ار  اذغ  تسا ، یشراوگ  یاه  میزنآ حشرت  لوئسم  هک  (3
.تسا زالولس  میزنآ  ۀدننک  حشرت یششوپ  تفاب  یاراد  دوش ، یم یرم  دراو  نآ  تایوتحم  هک  (4

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دنا26 هتشاد دوجو  اب ............  یناراد  هرهم یهورگ ............  ضارقنا  زا  لبق 

لماک مگارفاید  ۀدرپ  مود -  (2 یا هرفح راهچ  بلق  لوا -  (1
یجراخ تلکسا  مجنپ -  (4 فعاضم نوخ  شدرگ  موس -  (3

هرامش 13 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟27 تسا تسردان  هنیزگ  مادک 

.دشاب طیحم  اب  شزاس  زا  یلاثم  دناوت  یم یبطق  یاه  هابور رد  اه  میزنآ زا  یهورگ  نژ  نایب  میظنت  (1
.دندوب هزادنا  مه هدور  لوط  ظاحلزا  سوگاپالاگ  ریازج  یاه  هرهس عاونا  ۀمه  (2

.دش اه  نآ یروآداز  سناش  شیازفا  ثعاب  یکشخ ، یلولسرپ  نارادناج  نیتسخن  یتسیز  ۀفرطود  تکراشم  (3
.تسا طیحم  اب  یکیزیف  یاه  یگژیو قباطت  شیازفا  رب  یعیبط  باختنا  رثا  زا  یا  هنومن راد ، هراورآ یاه  یهام شرتسگ  (4

هرامش 13 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

28 ............ رد

.دسر یمن یبلق  یاه  لولس هب  نژیسکا  رپ  نوخ  رادراخ ، یهام  (1
.ددرگ یمزاب بلق  هب  اه  گرهایس طسوت  جراخ و  بلق  زا  اه  گرخرس طسوت  نوخ  خلم ، (2

.دوش یم جراخ  نآ  زا  گرخرس  طسوت  هدش و  بلق دراو  گرخرس  طسوت  نوخ  زارد ، گنچرخ  (3
.دوش یم جراخ  نآ  زا  گرخرس  طسوت  دور و  یم یسفنت  حطس  هب  گرخرس  طسوت  نوخ  یکاخ ، مرک  (4

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

29 ............ هک یرادناج  رد 

.دراد یرتشیب  بآ  هب  زاین  ییان  سفنت  یاراد  رادناج  هب  تبسن  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  عفد  لومعمروط  هب دراد  لماک  مگارفاید  (1
.دراد یرتشیب  یژرنا  هب  زاین  نیتیک ، یاراد  رادناج  هب  تبسن  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  عفد  دراد ، کلاب  (2

.دنریگ یم أشنم  دنا ، هدش هتخاس  ناوختسا  زغم  رد  هک  ییاه  لولس زا  هراومه  اه  نتداپ تسین ، لایجیتسو  هاگ  چیه ییولگ  ۀرفح  (3
.تسا یکیرتکلا  ۀناکت  ۀدننکداجیا  مادنا  یاراد  مد  رد  هراومه  دراد ، یکیناکم  یکیرتکلا و  ۀدنریگ  دوخ  یبناج  طخ  رد  (4

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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30 ............ یرپمال رد 

.دراد لیروگ  اب  یدایز  توافت  نژوکیلگ  رد  اهرمونوم  یلاوت  (2 .دنتسه یمکحم  یا و  هلژ کانبسچ  یاه  هراوید یاراد  کمخت  (1
.تسا ساسح  بآ  شاعترا  هب  تبسن  یبناج  طخ  رد  یکیرتکلا  ۀدنریگ  یاه  لولس (3

.دنک یم تفایرد  تسار  نطب  زا  ار  نژیسکا  مک  نوخ  هک  تسا  یراتخاس  أشنم  ییولگ  ۀرفح  (4
هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟31 دیامن یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 ............" دراد زاب  نوخ  شدرگ  هک  یروناج  ره  رد  "

.تسا ناوتان  یسفنت  یاهزاگ  لمح  رد  فنلومه  فلا )
.دراد ییازس  هب  شقن  دیسکا  ید نبرک  عفد  رد  کینبرک  زاردینا  میزنآ  ب )

.دوش یم تفای  اپ  یاهدنب  نیب  یا  هساک یوگ و  لصفم  اب  دنب  دنب  یاپ  تفج  شش  ج )

1 (2 رفص (1
3 (4 2 (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

32 ............ دراد یدعم  یاه  هسیک هک  یروناج  دراد ............  یشراوگ  ۀسیک  هک  یروناج  رد 

.دوش یمن داجیا  لمع  لیسناتپ  فالخرب -  (2 .دوش یم هدید  یلولس  ناهد  دننامه -  (1
.دراد تلاخد  یسفنت  یاهزاگ  لمح  رد  فنلومه  دننامه -  (4 .درادن دوجو  نوخ  شدرگ  هاگتسد  فالخرب -  (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

33 ............ تسا کلاب  یاراد  هجنپ  ۀیحان  رد  هک  هایس  تشپ  کسس  رد 

.تسا ینوخ  لولس  راد ، نهآ نیئتورپ  یواح  لولس  ره  (1
.ددرگ یم نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک دراو  اه  شش زا  نژیسکا  دقاف  یاوه  مد  نامز  رد  (2

.دوش یم نوخ  دراو  تظلغ  بیش  تهج  رد  اوه  نژیسکا  اه  شش یبقع و  راداوه  یاه  هسیک رد  (3
.تسا رتشیب  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک زا  مد  نامز  رد  رتمک و  یبقع  راداوه  یاه  هسیک زا  مدزاب  نامز  رد  اه  شش یاوه  راشف  (4

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟34 دیامن یم لماک  ار  ریز  ۀلمج  یتسردان  روط  هب کی  مادک
 ............" یکاخ مرک  رد  "

.درادن تلاخد  یسفنت  یاهزاگ  لدابت  رد  بوطرم  ییاوه  یاه  هسیک (2 .دومن هدهاشم  گرخرس  ناوت  یم یمکش  بصع  نیفرط  رد  (1
.دنا تحارتسا لاح  رد  تسوپ  نورد  یوقلح  یاه  هچیهام دراد ، رارق  نیمز  حطس  رب  اهرات  هک  یا  هقلح رد  (3

.دشاب هتشاد  دوجو  یرتکاب  ۀراوید  ۀدننک  هیزجت میزنآ  دناوت  یم یسفنت  حطس  رد  (4
هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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35 ............ اه لاو رد 

.دراد دوجو  الاب  ۀراورآ  رد  دننام  هناش  مادنا  فیدر  دنچ  نادند ، یاج  هب (1
.دنوش یم کیدزن  بآ  حطس  هب  دوش ، یم اوه  زا  رپ  انش  کنکداب  هک  ینامز  (2

.دراد رارق  یا  هرفح راهچ  بلق  هدعم و  نیب  لماک  مگارفاید  ۀدرپ  (3
.دوش یم روناج  گرم  ثعاب  هدش و  لصتم مه  هب  یششبآ  یاه  هتشر بآ  جراخ  رد  (4

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟36 دیامن یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ۀلمج  کی  مادک
 ............" هغابروق دازون  "

.دراد فعاضم  نوخ  شدرگ  غلاب  ۀغابروق  یلو  هداس  نوخ  شدرگ  (2 .دراد هتسب  نوخ  شدرگ  غلاب  ۀغابروق  یلو  زاب  نوخ  شدرگ  (1
.تسا راوخ  تشوگ غلاب  ۀغابروق  یلو  راوخهایگ  (4 .دراد یشش  سفنت  غلاب  ۀغابروق  یلو  یششبآ  سفنت  (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

37 ............ سوئوکا رد 

.دنا نکاس یراگن  یباریس و  رد  زلولس  ۀدننک  هیزجت یاه  بورکیم (2 .دریگ یم ماجنا  زکولگ  بذج  گرزب ، ۀدور  دننامه  کیراب  ۀدور  رد  (1
.دبای طالتخا  یرگید  روناج  اب  تقوم  روط  هب ینژ  ۀنازخ  درادن  ناکما  (4 .دراد رارق  یعاخن  یزغم -  عیام  یبصع ، تفاب  ات  هماش  مرن ۀلصاف  رد  (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

38 ............ خلم رد 

.دنا هتفای شراوگ  یدح  ات  ناد  هنیچ هب  هدشدراو  ییاذغ  داوم  (2 .دوش یم فنلومه  دراو  هدور  رد  بذج  زا  سپ  ییاذغ  داوم  (1
.دراد دوجو  شراوگ  ۀلول  رد  اذغ  یتقوم  ۀریخذ  لحم  هس  یکاخ  مرک  دننامه  (3

.تسین لصتم  هدعم  هب  ناد  گنس کشجنگ  فالخرب  (4
هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

39 ............ هک یروناج  رد 

.دراد دوجو  محر  ًاعطق  دهد ، یم ریش  دوخ  دازون  هب  (1
.دوش یم داجیا  یسنج  یاه  لولس زویم ، میسقت  اب  ًاعطق  تسا ، هدرک  تفایرد  دلاو  ره  زا  یموزومورک  ۀعومجم  کی  (2

.درادن دوجو  ییازرکب  ناکما  دراد ، فعاضم  نوخ  شدرگ  (4 .دنا هدش شخپ  روناج  ندب  مامت  رد  اه  نورون دهد ، یم خر  ینز  هناوج (3
هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟40 دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ۀلمج  ریز  دروم  دنچ 
، ............" دنراد زاورپ  ییاناوت  هک  ینارادناج  "

.دریگ ماجنا  داوم  شدرگ  هاگتسد  هب  زاین  نودب  اهزاگ  لدابت  تسا  نکمم  فلا )
.دنشاب یجراخ  حاقل  یاراد  تسین  نکمم  ب )

.دننک داجیا  ار  طیحم  زا  یریوصت  یتوص  جاوما  راشتنا  لابند  هب  تسا  نکمم  ج )
.دننک عفد  دیسا  کیروا دنناوتب  تسین  نکمم  د )

3 (2 4 (1
1 (4 2 (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

41 ............ خلم ایرانالپ ............ 

.تسا دوخ  یاه  مشچ رد  هیبنع  دقاف  فالخرب -  (2 .تسا یزکرم  یطیحم و  یبصع  هاگتسد  یاراد  دننامه -  (1
.تسا سفنت  یارب  دوخ  ندب  نورد  یا  هژیو یاه  شخب یاراد  دننامه -  (3

.تسا اه  لیفورتون هباشم  ییاه  لولس یاراد  فالخرب -  (4
هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دنک42 یم زاغآ  ار  هک ............  دوش  یم یشخب  دراو  هلصافالب  دنک  روبع  زا ............  اذغ  یتقو  رد ............ 

یکیناکم شراوگ  یتقوم -  ۀریخذ  لحم  نیلوا  خلم -  (2 ییایمیش شراوگ  یتقوم -  ۀریخذ  لحم  نیرخآ  یکاخ -  مرک  (1
ییایمیش شراوگ  یتقوم -  ۀریخذ  لحم  نیمود  کشجنگ -  (4 بآ بذج  زلولس -  شراوگ  یاه  لحم نزوگ -  (3

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دنشاب43 تسین ............  نکمم  دنتسه  داوم  شدرگ  هاگتسد  نیرت  هداس یاراد  هک  یناروناج 

راد کژم یاه  لولس یجراخ و  حاقل  یاراد  (2 هرطاخ یاه  لولس دقاف  (1
راتفر لکش  رغت  عون  نیرت  هداس یاراد  (4 یلولس نورب شراوگ  دقاف  (3

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

44 ............ یهام فالخرب  زارد  گنچرخ  رد 

.تسا هریت  نوخ  یواح  یمکش ، گرهایس  (2 .تسا نژیسکا  زا  ینغ  یتشپ ، گرخرس  نوخ  (1
.تسا هچیرد  دقاف  بلق  (4 .دور یم بلق  هب  ادتبا  یریگ  نژیسکا زا  سپ  نوخ  (3

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

45 ............ تسین نکمم  هلچلچ  رد 

.دوش اوه  ۀیوهت  ببس  دناوتب  یسفنت  حوطس  مدزاب  نیح  رد  (2 .دشاب هدرک  روبع  یسفنت  حوطس  زا  یبقع  راداوه  یاه  هسیک یاوه  (1
.دنک روبع  یسفنت  حوطس  زا  هدشن  هیوهت یاوه  مد  نیح  رد  (3

.دننک تفایرد  یرتشیب  ۀدشن  هیوهت یاوه  یبقع  راداوه  یاه  هسیک هب  تبسن  اه  شش (4
هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دراد46 ًاعطق ............  یاراد ............  روناج  ره 

یجراخ حاقل  یششبآ -  سفنت  (2 اپ نادگنس -  (1
زالولس نژ  الرازه -  (4 فعاضم نوخ  شدرگ  لماک -  مگارفاید  (3

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟47 دنک یم لیمکت  یتسردان  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  مادک 
 ............" ِنوخ ًامیقتسم  رد ............  گرهایس ............  "

.دنک یم جراخ  یسفنت  حوطس  زا  ار  نشور  هایس -  تشپ  کسس  یشش -  (1
.درب یم رس  هب  مد  زا  ار  هریت  یکاخ -  مرک  یتشپ -  (2

.دنک یم دراو  یسفنت  حوطس  هب  ار  هریت  زارد -  گنچرخ  یمکش -  (4 .دنک یم دراو  یسفنت  حوطس  هب  ار  هریت  رادراخ -  یهام  یمکش -  (3
هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟48 دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
، ............" غولب نارود  رد  دشاب ، یاراد ............  هک  یملاس  نایور  ره  ناراد  هرهم رد  "

.دوب دهاوخ  یتکرح  مادنا  راهچ  یاراد  یتکرح -  ۀناوج  راهچ  فلا )
.دوب دهاوخ  یبناج  لاناک  یاراد  ییولگ -  ۀرفح  یاراد  ب )

.دوب دهاوخ  یمکش  ۀیحان  رد  یریش  ۀدغ  دقاف  مد -  ج )
.دنک یم ظفح  ار  شدوخ  ییولگ  ۀرفح  هداس -  نوخ  شدرگ  د )

2 (2 1 (1
رفص (4 3 (3

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟49 تسا حیحص  دروم  دنچ 
.تسا اذغ  یتقوم  ۀریخذ  لحم  تسا ، یشراوگ  یاه  میزنآ ۀدننک  حشرت هک  یلحم  ره  خلم  دننامه  کشجنگ  رد  فلا )

.دوش یم عورش  نآ  رد  یکیناکم  شراوگ  هک  دوش  یم یلحم  دراو  هلصافالب  ندش  مرن هریخذ و  زا  سپ  اذغ  یکاخ ، مرک  دننامه  خلم  رد  ب )
.تسا ییایمیش  یکیناکم و  شراوگ  دقاف  تسا و  لگنا  یشراوگ ، ۀلول  ناهد و  دقاف  روناج  ره  ج )

.تسا یشراوگ  میزنآ  ۀدننک  حشرت یاه  لولس دقاف  هک  دوش  یم یلحم  دراو  هلصافالب  ناهد ، زا  روبع  زا  سپ  اذغ  یروناج  ره  رد  د )

2 (2 1 (1
رفص (4 3 (3

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

50. درادن یتوافت  اه  هدام اهرن و  یا  هتسه مونژ  هک ،............  یروناج  رد 

.دراد ندب  ۀزادنا  هب  تبسن  ار  خم  یرتسکاخ  شخب  یگدروخ  نیچ نازیم  نیرتشیب  (1
.دراد دوخ  ۀدعم  فارطا  ددعتم  یاه  هسیک یتشپ و  بلق  کی  (2

.دوب روترآ  کم ۀعلاطمدروم  (4 .دنراد طابترا  راداوه  ۀسیک  اب ۹  نآ  یاه  شش (3
هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟51 تسا هدش  نایب  یتسرد  هب ناگدننکراوخشن  شراوگ  ۀلول  اب  طابترا  رد  هنیزگ  مادک 

.دوش یم ناهد  دراو  دنک ، یم حشرت  ار  زالولس  یشراوگ  میزنآ  هک  هدعم  زا  یشخب  زا  اذغ  روبع  زا  سپ  (1
.دهد یم ماجنا  ار  زلولس  ۀیزجت  زا  لصاح  یاهرمونوم  بذج  تسا ، یگدروخ  نیچ یاراد  هک  یشخب  ره  (2

.دهد یم ماجنا  ار  شراوگ  زا  لصاح  داوم  زا  یشخب  بذج  دوش ، یم نیمأت  یرم  طسوت  نآ  تایوتحم  هک  یشخب  ره  (3
.دننک یم دیلوت  یرتمک  یتسیز  یژرنا  نژیسکا  بایغ  رد  نآ  یاه  لولس دوش ، یم تفای  زالولس  میزنآ  نآ  نورد  هک  یشخب  ره  (4

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا52 هریت  نوخ  اب  یاراد ............  زارد  گنچرخ  یهام ............ 

یتشپ گرخرس  فالخرب -  (2 یتشپ گرخرس  دننامه -  (1
یمکش گرهایس  دننامه -  (4 یمکش گرهایس  فالخرب -  (3

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟53 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ۀلمج  ترابع  مادک 
 ............ " شراوگ ۀلول  رد  "

.تسا هدش  زاغآ  اذغ  ییایمیش  شراوگ  بذج ، لحم  زا  لبق  یکاخ ، مرک  (1
.دریگ یم ماجنا  اذغ  بذج  اذغ ، یتقوم  ۀریخذ  لحم  نیمود  زا  سپ  خلم ، (2

.تسا هدرک  زاغآ  ار  دوخ  یکیناکم  ییایمیش و  شراوگ  نادگنس  هب  هدشدراو  یاذغ  کشجنگ ، (3
.دنبای شراوگ  روک  ۀدور  گرزب و  ۀدور  زا  لبق  دنناوت  یم ییاذغ  یاهدیراکاس  یلپ زا  یخرب  بسا ، (4

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

54 ............ راد هژم یاه  لولس

.دنراد تلاخد  ییاونش  رد  یگمه  ناسنا ، شوگ  ینیتالژ  ۀدام  اب  سامت  رد  (1
.دنرادن هزادنا  مه یاه  کژم یهام ، ینیتالژ  ۀدام  اب  سامت  رد  (2

.دنوش یم هیذغت  فنلومه  طسوت  ییایرد  سورع یعاعش  یاه  هلول رد  (3
.دنا ناسنا ندب  یاه  تفاب یاه  لولس نیرت  هداس ءزج  یگمه  ناسنا  ینیب  (4

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا55 ًاعطق ............  یاراد ،............  روناج  ره 

یلولس ینمیا  یاراد  هتسب -  نوخ  شدرگ  (2 لاروموه ینمیا  دقاف  زاب -  نوخ  شدرگ  (1
یلولس ینمیا  دقاف  یجراخ -  حاقل  (4 لاروموه ینمیا  یاراد  یلخاد -  حاقل  (3

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟56 تسا تسرد  ترابع  مادک 

.دننک یم عفد  یتسیز  یژرنا  فرص  نودب  ار  راد  نژورتین دئاز  داوم  اه  نآ زا  یرایسب  هک  دنتسه  یناروناج  هدنز ، ناراد  هرهم نیرت  قفوم (1
.دندش داجیا  ناتسیزود  لوحت  زا  شیپ ، لاس  نویلیم  دودح 350  رد  دندومن ، یراذگ  مخت یکشخ  رد  هک  یناروناج  نیلوا  (2

.دندمآ نوریب  ایرد  زا  یهورگ  ضارقنا  نیمود  زا  سپ  هک  دنتسه  یناروناج  یکشخ ، نکاس  ناراد  هرهم نیلوا  (3
.دندمآ دیدپ  اهروسانیاد  نتفر  نیب  زا  مجنپ و  یهورگ  ضارقنا  زا  سپ  نارادناتسپ ، ناگدنرپ و  (4

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

57، ............ دنراد شقن  یهام  یولج  هبور تکرح  رد  هک  ییاه  هلاب

.دنراد تلاخد  زین  یهام  تهج  رغت  رد  یگمه  (2 .دنا جوز یگمه  (1
.دننک یم تکرح  تسار  پچ و  هب  ندب  یاه  هچیهام ضابقنا  اب  (4 .دنراد رارق  یهام  ینگل  یاه  هلاب بقع  ولج و  رد  (3

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

58 ............" رد " ؟ تسا تسردان  کی  مادک

.دراد دوجو  هچیهام  ود  هچروم ، یاهاپ  (2 .دراد تلاخد  کلاب  هدنرپ ، دوعص  (1
.دراد شقن  انش  کنکداب  بآ ، نورد  یهام  دوعص  (4 .دراد دوجو  رمیلپ  عون  ود  تارشح ، یجراخ  تلکسا  (3

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

59 ............" ره رد  " ؟ تسا تسردان  دروم  دنچ 
.دننک یم تکرح  تهج  ره  رد  اه  ناوختسا ییالول ، لصفم  فلا )

.دنک یم تکرح  فلتخم  یاه  تهجرد یعیبط  روط  هب تلکسا  هساک ، یوگ و  لصفم  ب )
.دنراد لاصتا  رگیدکی  اب  اه  ناوختسا لصفم ، ج )

.دنوش یم هتخاس  ناوختسا  زغم  یداینب  یاه  لولس طسوت  زمرق  یاه  لوبلگ یراد ، هرهم د )

3 (2 4 (1
1 (4 2 (3

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

60 ............ هک یکاخ  مرک  ندب  زا  یا  هقلح رد 

.تسا تحارتسا  تلاح  رد  یوقلح  فالخرب  یلوط  ۀچیهام  تسا ، دایز  رطق  (1
.تسا ضابقنا  تلاح  رد  یلوط  فالخرب  یوقلح  ۀچیهام  تسا ، دایز  رطق  (2
.تسا ضابقنا  تلاح  رد  یوقلح  دننامه  یلوط  ۀچیهام  تسا ، دایز  لوط  (3

.تسا تحارتسا  تلاح  رد  یوقلح  فالخرب  یلوط  ۀچیهام  تسا ، دایز  لوط  (4
هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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61 ............ رد هک  تسا  یدنیآرف  راشتنا 

.دنک یم کمک  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  عفد  هب  ناسنا  رد  یناوختسا و  نایهام  زا  یرایسب  (1
.دنک یم کمک  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  عفد  هب  ناسنا  فالخرب  یناوختسا  نایهام  زا  یرایسب  (2
.دنک یم کمک  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  عفد  هب  یناوختسا  نایهام  زا  یرایسب  فالخرب  ناسنا  (3

.درادن تلاخد  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  عفد  رد  یناوختسا  نایهام  زا  یرایسب  دننامه  ناسنا  (4
هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

62، ............ دوش یم عفد  اه  هتش زا  هک  راد  نژورتین دئاز  یلصا  ۀدام 

.تسا یوقلح  راتخاس  یاراد  ناگدنزخ ، زا  یرایسب  فالخرب  (2 .تسا یندعم  یا  هدام یز ، یکشخ یاه  نوزلح دننامه  (1
.تسا نبرک  هب  لصتم  نبرک  یاراد  نارادناتسپ  فالخرب  (4 .دوش یم داجیا  اه  نیئتورپ مسیلوباتم  زا  طقف  ناتسیزود  دننامه  (3

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

63، ............" ناسنا یعفد  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  " ؟ دنک یم لماک  یتسرد  هب  ار  لباقم  ۀلمج  دروم  دنچ 
.تسا هروا  طقف  فلا )

.دشاب تیمس  دقاف  دناوت  یم ب )
.دوش یم جراخ  یلخاد  طیحم  زا  رمتسم  روط  هب ج )

1 (2 رفص (1
3 (4 2 (3

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

64، ........... " ناروناج نیرت  عونتم نیرت و  ناوارف رد  " ؟ تسا تسردان  مادک 

.تسا هدش  هتخاس  رم  یلپ عون  کی  زا  طقف  یلولس  تلکسا  (2 .تسا رم  یلپ عون  ود  یاراد  یجراخ  تلکسا  (1
.تسا هدش  هتخاس  رم  یلپ عون  کی  زا  طقف  یا  هتسه تلکسا  (3

.تسا یدیتپپ  دنویپ  یاراد  یجراخ  تلکسا  فالخرب  یا  هتسه تلکسا  (4
هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

65 ............ یزورما ۀدنز  ناراد  هرهم نیرت  عونتم

.دننک بآ  دراو  ار  دوخ  یاه  تماگ دنناوت  یم ینینج  ۀرود  رد  (1
.دننک هدافتسا  یسیطانغمورتکلا  نادیم  طوطخ  رد  یگتفشآ  زا  دوخ  فارطا  رد  هدنز  دوجوم  ییاسانش  یارب  دنناوت  یم (2

.دننک عفد  ششبآ  قیرط  زا  فلتخم  یندعم  ۀدام  عون  ود  تروص  هب ار  نیئتورپ  مسیلوباتم  زا  لصاح  دیاز  یندعم  داوم  دنناوت  یم (3
.دنوش ولج  هب  ور  تکرح  ثعاب  تسار  پچ و  هب  دوخ  یتشپ  یاه  هلاب تکرح  اب  دنناوت  یم (4

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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.دنک66 یم هک ............  تسا  یروناج   Operophthera brumata

عفد دیلوت و  یژرنا  فرص  نودب  ار  راد  نژورتین دیاز  داوم  (2 لثمدیلوت ناتسبات  ای  راهب  لصف  رد  ًالومعم  (1
هزرابم از  یرامیب لماوع  اب  اهژافورکام  اه و  نتداپ کمک  اب  (4 میظنت یبصع  یاه  هرگ طسوت  ار  دوخ  ندب  یاه  تیلاعف (3

هرامش 9 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟67 دیامن یم لیمکت  حیحص  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 ............" دناوت یم هک ............  یمادنا  "

.دشاب هتشاد  هدنریگ  نینوت  یسلک یارب  دنک -  یم دیلوت  زمرق  لوبلگ  غولب  زا  سپ  ینینج و  نارود  رد  فلا )
.دشاب هتشاد  شقن  نوخ  رغت   رد  دزاس -  یم ار  زمرق  لوبلگ  دیلوت  ۀدننک  میظنت لماع  ب )

.دشاب هتشاد  شقن  زمرق  یاه  لوبلگ ندرب  نیب  زا  رد  دزاس -  یم ارفص  ج )
.دشاب هتشاد  تلاخد  ییاذغ  داوم  رغت   رد  دنک -  یم حشرت  یلخاد  روتکاف  د )

pH

pH

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

68، ............ دننک یم عفد  دیسا  کیروا هک  یناروناج 

.دنرادن ار  یرگید  یلآ  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  عفد  ییاناوت  (2 .دننک یم لیدبت  دیسا  کیروا هب  ار  هروا  یژرنا  فرص  اب  (1
.دنشاب هتشاد  ار  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  نیرت  یمس دوخ  ندب  رد  دنناوت  یمن (3

.دنرادن نآ  عفد  یارب  ینادنچ  بآ  هب  زاین  (4
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

69 ............ ًاعطق یکاخ  مرک  ندب  ۀقلح  کی  یوقلح  یاه  هچیهام ضابقنا  نامز  رد 

.دنشاب تحارتسا  لاح  رد  ندب  یاه  هقلح رگید  یوقلح  یاه  هچیهام درادن  ناکما  (1
.دنا تحارتسا لاح  رد  ندب  یاه  هقلح رگید  یلوط  یاه  هچیهام (2
.دنا تحارتسا لاح  رد  ندب  زا  هقلح  نامه  یلوط  یاه  هچیهام (3

.دنشاب ضابقنا  لاح  رد  ندب  یاه  هقلح رگید  یوقلح  یاه  هچیهام درادن  ناکما  (4
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

70 ............ فالخرب نیتسخن ............  نیمز ، یور  رب  تایح  شیادیپ  خیرات  رد 

.تسا هدوب  یزاوه  یب یا ، هرفح راهچ  بلق  یاراد  رادناج  نیتسخن  ًاعطق -  هدننکزتنسوتف ، رادناج  (1
.دندوب فورتوتا  یگمه  یز ، یکشخ ناروناج  نیتسخن  دندمآ -  یکشخ  هب  هک  یلولسرپ  نارادناج  (2

.دندوب یناوختسا  تلکسا  دقاف  بوطرم ، یسفنت  حوطس  یاراد  ِناراد  هرهم نیتسخن  دندمآ -  دوجو  هب  هک  یناراد  هرهم (3
.دنک یم عفد  دیسا  کیروا یلخاد ، حاقل  قیرط  زا  مخت  داجیا  ییاناوت  اب  ِناراد  هرهم مامت  ًاعطق -  یکشخ ، رد  راذگ  مخت روناج  (4

هرامش 13 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟71 دیامن یم لماک  یتسردان  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 ............" ایرالام لماع  مویدومسالپ  یگدنز  ۀخرچ  رد  "

.دریگ یم ماجنا  ینیتیک  یلولس  تلکسا  اب  یرادناج  رد  یسنج  لثمدیلوت  فلا )
.دریگ یم ماجنا  هتسه  دقاف  یاه  لولس نورد  طقف  یسنجریغ  لثمدیلوت  ب )

.دریگ یم ماجنا  نتداپ  تخاس  ییاناوت  اب  ینابزیم  ندب  رد  حاقل  ییاناوت  اب  ییاه  لولس داجیا  ج )
.دریگ یم ماجنا  دنا ، هتفرگ أشنم  ناوختسا  زغم  یداینب  یاه  لولس میسقت  زا  هک  ییاه  لولس نورد  هراومه  تیئوزورم  داجیا  د )

3 (2 4 (1
1 (4 2 (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

72 ............ رد

.دوش یم عفد  یلآ ، تروص  هب راد  نژورتین دئاز  ۀدام  ناروناج ، رتشیب  (1
.دوش یمن عفد  ششبآ  زا  نینویتم  مسیلوباتم  زا  لصاح  داوم  یهام  هسوک (2

.دنا هدش لصاح  دیسا  کیروا رغت  زا  یعفد  راد  نژورتین دئاز  داوم  ایرالوتب  نوتسیب  (3
.دوش یم عفد  یلآ  تروص  هب راد  نژورتین دئاز  ۀدام  انش ، کنکداب  یاراد  رادناج  فالخرب  دوش  یم هدید  یماج  مشچ  هک  یرادناج  (4

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟73 دیامن یم لیمکت  یتسردان  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 ............" روبنز رد  "

.دراد تلاخد  یجراخ  تلکسا  تخاس  رد  موزوبیر  کمادنا  فلا )
.دوش یمن هدهاشم  زمرق  یاه  لگ دهش  زا  هیذغت  ب )

.دراد شقن  یصاصتخا  عافد  رد  تیسوگاف  هباشم  یاه  لولس ج )
.دوش یمن هدید  نایتسخن  رد  هک  دوش  یم هدافتسا  یشور  زا  تیعمج  دارفا  نیب  طابترا  یارب  د )

3 (2 4 (1
1 (4 2 (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

74 ............ لاب

.تسا کلاب  یاراد  هجنپ  ۀیحان  رد  ایرالوتب  نوتسیب  (2 .تسا گولومه  اتاموربارتفارپا  کسس و  (1
.تسا ریگمشچ  تافص  زا  رن  ۀلچلچ  (4 .تسا هدش  هدیشوپ  رپ  زا  خرس  هنیس  (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

75 ................. اسارک اروپسورون  کپک  فالخرب  یمویدومسالپ ، یطاخم  کپک 

.تسین کرحتم  (1
.تسا تارشح  یجراخ  تلکسا  دیراکاس  یلپ هباشم  دیراکاس  یلپ دقاف  (2

.دنک یم یهد  نامزاس هتسه  نورد  ار  کود  یاه  لوبوتورکیم (4 .تسا زویم  میسقت  یاراد  (3
هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟76 تسا تسرد  ترابع  مادک 

.تسا نیتیک  یاراد  تارشح  یلولس  تلکسا  دننامه  اه  چراق یلولس  ۀراوید  (1
.تسا هدش  لیکشت  کیراب  دنلب و  ییاه  هتشر زا  اه  چراق ۀمه  رکیپ  (2

.دنوش یم لیکشت  مسالپوتیس  نورد  نیلیس  ینپ دیلوت  تهج  هدافتسادروم  کپک  فالخرب  یطاخم  کپک  کود  یاه  هتشر (3
.دنهد یم ماجنا  یلولس  نورب یاه  میزنآ کمک  اب  ار  ییاذغ  داوم  ۀیزجت  اه ، چراق یضعب  (4

هرامش 16 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دشاب77 هدش  لصتم  ًامیقتسم  هب ............  ۀچیهام ............  تسین  نکمم  بسا  یاپ  تکرح  یارب 

نگل چم -  (2 هرهم نوتس  نار -  (1
نگل وناز -  (4 نگل نار -  (3

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟78 تسا تسردان  نیمز  ۀرک  رد  یگدنز  شرتسگ  شیادیپ و  اب  طابترا  رد  دروم  مادک 

.دنا هدش اه  کبلج أشنم  دندرک ، رارقرب  یتسیزمه  ۀطبار  هدننکزتنسوتف  کچوک  یاه  تویراکوی اب  هک  ییاه  تویراکوی شیپ (1
.تسا هدوب  فورتورته  فورتوتا و  تویراکوی  ود  نیب  یرایمه  یعون  یز ، یکشخ یاه  یلولسرپ نیب  یتسیزمه  نیلوا  (2

.دنا ینورد طیحم  دقاف  دنراد ، یفیعض  یزاتسوئموه  دنراد و  رارق  طیحم  ریثأت  تحت  ًامومع  هک  ینارادناج  (3
.دننک یم یگدنز  نیمز  یاه  یکشخ حطس   7  % رد اهنت  یهایگ  یروناج و  یاه  هنوگ زا   50  % زا شیب  هزورما  (4

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا79 هدش  مهارف  ناکما ............  خلم ، رد  دوجو ............  اب 

یچراق دض  تیلاعف  درگوگ -  زا  ینغ  کچوک  یاهدیتپپ  (2 یصاصتخا عافد  اه -  تیسوگاف هباشم  ییاه  لولس (1
هعطق ره  رد  اه  هچیهام تیلاعف  لقتسم  لرتنک  یتشپ -  یبصع  بانط  رد  یبصع  یاه  هرگ (3

یتکرح یسح و  تاعالطا  شزادرپ  اه -  نورون یلولس  مسج  زا  لکشتم  ییاه  هرگ (4
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

80 ............ هک زغم  زا  یشخب 

.دیامن میظنت  ار  گنهاشیپ  ۀرگ  کیرحت  نازیم  دناوت  یم تسا ، سامت  رد  ًامیقتسم  عاخن  اب  (1
.دوش یم لصتم  سومالاتوپیه  هب  کیبمیل  هاگتسد  ۀلیسو  هب دنک ، یم تیوقت  ار  یسح  تاعالطا  (2

.دراد رارق  زیف  یپا ۀدغ  یولج  یزغم و  مراهچ  نطب  تشپ  رد  تسا ، ندب  تاکرح  یگنهامه  زکرم  نیرت  مهم (3
.دنک یم شزادرپ  دوخ  ۀدروخ  نیچ روطق و  ۀیال  رد  ار  یسح  تاعالطا  رتشیب  دراد ، یرتشیب  دشر  نارادناتسپ  رد  (4

هرامش 5 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا81 دنفسوگ ............  زغم  حیرشت  رد 

هناگراهچ یاه  یگتسجرب یولج  رد  زیف  یپا (2 ططخم ماسجا  یالاب  یگدنز  تخرد  (1
یزغم لپ  یزغم و  یاه  کیاپ نیب  ییانیب  یامسایک  (4 هناگراهچ یاه  یگتسجرب تشپ  سویولیس  یارجم  (3

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟82 تسا هابتشا  یراذگ  مان مادک  ریز  لکش  هب  هجوتاب

موتپس فلا -  (1
یا هنیپ مسج  ب -  (2

ینایم زغم  ج -  (3
نطب ۴ د -  (4

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا83 ۀدنریگ .............  کرحم  عون  ۀدنریگ .........  کرحم  عون 

ییایمیش ینیب ، ۀرفح  فقس  رد  دوجوم  دننامه -  مشیربا ، ۀناورپ  یعون  رن  سنج  کخاش  یور  (1
یسیطانغمورتکلا تارشح ، بکرم  مشچ  فالخرب -  یگنز ، رام  مشچ  یولج  خاروس  ود  رد  دوجوم  (2

یکیناکم نوخ ، یامد  دننامه -  ناسنا ، شوگ  ۀریاد  مین یراجم  (3
یکیناکم اه ، هچیهام یششک  فالخرب -  سرخ ، لیبس  ۀدعاق  رد  دوجوم  (4

هرامش 6 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟84 تسا هدش  نایب  تسردان  یسح  یاه  هدنریگ ۀرابرد  دروم  مادک 

.تسا رقتسم  هیال  دنچ  یشرفگنس  یششوپ  تفاب  یال  هبال ناسنا ، تسوپ  یسح  ۀدنریگ  نیرت  یحطس (1
.دننک یم ریسفت  ار  کرحم  رثا  هک  دنتسه  یا  هتفایزیامت یاه  تیردند ناسنا ، تسوپ  رد  یکیناکم  یاه  هدنریگ (2

.دنهد رغت  ار  تسوپ  یامرگ  یاه  هدنریگ یکیرتکلا  تیلاعف  دنناوت  یم ناسنا ، رد  خرسورف  جاوما  (3
.تسا هدش  هطاحا  یدنویپ  فالغ  طسوت  تسوپ  یسح  بصع  دننامه  ناسنا ، تسوپ  یامرس  ۀدنریگ  یاه  تیردند (4

هرامش 6 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟85 تسا حیحص  ترابع  مادک 

.تسا سیطانغمورتکلا  جاوما  یاه  شبات زا  یکچوک  شخب  صیخشت  هب  رداق  ایرانالپ ، (1
.دنراد یوق  ییایمیش  یاه  هدنریگ مشیربا ، ۀناورپ  یعون  رن و  سنج  کخاش  یور  دنناموم  ماسجا  ۀمه  (2
.دنک یم تکرح  نآ  یوس  هب هداد و  صیخشت  ار  رون  تهج  دوخ ، لکش  یماج مشچ  کمک  اب  ایرانالپ ، (3

.تسا هدام  سنج  روضح  کرد  هب  رداق  دوخ ، یبصع  یاه  هرگ زا  هدافتسا  نودب  مشیربا ، ۀناورپ  یعون  رن و  سنج  (4
هرامش 6 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟86 تسا حیحص  ریز  ترابع  مادک 

.دنهد یم شهاک  یکاوژپ ، تاوصا  هب  تبسن  ار  شوگ  تیساسح  هک  دنراد  ییاه  هچیهام دوخ  ینایم  شوگ  رد  اه  شافخ (1
صیخشت ار  دنک  یم داجیا  دوخ  یمد  ۀلاب  طسوت  هک  یکیرتکلا  جاوما  تسا  رداق  هک  دراد  یکیرتکلا  یاه  هدنریگ دوخ  یبناج  طخ  رد  یهام  هبرگ (2

.دهد
.دوش ناسکی  فرط  ود  رد  نآ  راشف  ات  دهد  یم لاقتنا  قلح  یلخاد و  شوگ  نیب  ار  اوه  شاتسا  روپیش  (3

.دنرب یم هرهب  یکیناکم  ۀدنریگ  یعون  زا  رتشیب  دوخ  ۀنوگمه  دارفا  اب  طابترا  یرارقرب  یارب  اه  تامیرپ (4
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟87 تسا هدش  نایب  یتسردان  هب  دروم  دنچ 
.دوش یم تفای  یرتسکاخ  ۀدام  مه  دیفس و  ۀدام  مه  ایرانالپ ، یزکرم  یبصع  هاگتسد  زا  شخب  ره  رد  فلا )

.دهد یم خر  یعاخن  ساکعنا  تشپژوک ، لاو  دننامه  کرحتم  گرب  رد  ب )
.دراد یلولس  راتخاس  لکش ، یماج مشچ  دننامه  انلگوا  یمشچ  ۀکل  ج )

.تسا یبرچ  زا  رتزیرگبآ  ۀدام  دیلوت  ییاناوت  دقاف  دراد  ار  شفنبارف  جاوما  کرد  ییاناوت  هک  یروناج  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟88 تسا حیحص  ریز  یاه  لکش رد  هدش  صخشم یاه  شخب فیاظو  دروم  رد  هنیزگ  مادک 

رد  یبصع  مایپ  هب  رون  لیدبت  رد  و  نآ  تدش  نعت  رون و  بذج  (1
رد  رون  بذج  رد  و  نآ  بذج  رون و  تدش  نعت  (2

رد  نآ  تدش  کرد  رد  و  رون  تهج  نعت  رد  ، رون  بذج  (3
رد  رون  تدش  کرد  قیرط  و  زا  هب   مایپ  لاقتنا  رد  ، رون  تهج  نعت  (4

AC
DA

ACD
ADBD

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

89 ............ یاه هدنریگ

.دنراد یناپ  تیساسح  دوخ  یدیلوت  تاوصا  هب  تبسن  اه  شافخ ینایم  شوگ  رد  یکیناکم  (1
.دنا هتسباو یسدع  هب  رتهب  کیرحت  یارب  ایرانالپ  دننامه  خلم ، مشچ  رد  دوجوم  (2

.دنوش یم کیرحت  یکیرتکلا  نادیم  رغت  اب  یهام  هبرگ فالخرب  یهامرام  رد  یبناج  طخ  (3
.دنراد ناسنا  ینیب  ۀرفح  فقس  یاه  هدنریگ اب  یهباشم  تیهام  هدام  مشیربا  ۀناورپ  کخاش  رد  دوجوم  (4

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

90، ............ ینژ یزرو  تسد نیلوا  رد 

.دش همجرت  یموزوبیر  نیئتورپ  هب  هک  دش  دیلوت  یلوصحم  (2 .دوب یجراخ  حاقل  یاراد  یجراخ ، نژ  ۀدننک  تفایرد  رادناج  (1
.دش ماجنا  یسیونور  لماوع  تلاخد  نودب  یجراخ  نژ  نایب  (4 .دوب یوقلح  ی  دقاف هک  دش  هتفرگ  نژ  یرادناج  زا  (3DNA

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

91 ........... " دندش یکشخ  دراو  هک  یناراد  هرهم نیلوا  رد  " ؟ دنک یم لماک  یتسرد  هب ار  لباقم  ۀلمج  دروم  دنچ 
.تشاد دوجو  بوطرم  یسفنت  حوطس  ناراد  هرهم نیلوا  دننامه  فلا )

.دشاب هتشادن  دوجو  یتکرح  مادنا  راهچ  دناوت  یم دندرک ، یراذگ  مخت یکشخ  رد  هک  یناراد  هرهم نیلوا  دننامه  ب )
.دریگ تروص  یلخاد  حاقل  دناوت  یم دنتشاد ، لماک  مگارفاید  هک  یناراد  هرهم نیلوا  دننامه  ج )

1 (2 رفص (1
3 (4 2 (3

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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92 ............ تفگ ناوت  یمن

.دوش یم نیمأت  تفج  قیرط  زا  نینج  تاجایتحا  راد ، هسیک نارادناتسپ  رد  (1
.تسا نژاو  یاراد  ناسنا  دننام  هدوب و  از  هدنز سوپ  یتالپ فالخرب  موساپا  (2

.تسا کمخت  هراوید  ۀدهع  رب  نینج  زا  تظافح  هغابروق  رد  (3
.دراد دوجو  کژم  نآ  سفنت  هاگتسد  دننامه  نز  لثمدیلوت  هاگتسد  رد  (4

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دنا93 محر هدوب و ............  راد ............ ، هسیک نارادناتسپ 

دقاف از -  هدنز (2 دقاف از -  هچب (1
یاراد از -  هچب (4 یاراد از -  هدنز (3

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

94 ............ لیتکادورتپ

.دوب لماک  مگارفاید  یاراد  موساپا  دننامه  (2 .تشاد نتداپ  دیلوت  ییاناوت  یرپمال  دننامه  (1
.دوب یریش  ددغ  محر و  دقاف  سوپ  یتالپ فالخرب  (4 .تشاد یلخاد  حاقل  بسچ  یتشک  فالخرب  (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

95 ............ موساپا سوپ ............  یتالپ

.تسا نینج  اب  یا  هیذغت طابترا  هنوگره  دقاف  دننامه -  (1
.دنک یم یرپس  ردام  ندب  زا  نوریب  ار  دوخ  ینینج  لحارم  مامت  فالخرب -  (2

.دراد یرت  لماک یلثمدیلوت  هاگتسد  فالخرب -  (4 .دهد یم ریش  دوخ  دازون  هب  دننامه -  (3
هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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یچملق عبنم :

هنیزگ 3 1

یاوه دننک و  یم  یان  دراو  ار  دوخ  یاوه  نیـشیپ  راداوه  یاه  هسیک  تلاح  نیا  رد  هک  دهد  یم  خر  مدزاب  ۀلحرم  رد  راداوه  یاه  هسیک  زا  اوه  جورخ 
.دوش یم  اه  شش  دراو  اه  شش  نورد  یفنم  راشف  تلع  هب  یبقع  راداوه  یاه  هسیک  نورد 

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 2

.دوش یم  عورش  اذغ  یتقوم  ۀریخذ  زا  شیپ  ناهد و  یولج  رد  یکیناکم  شراوگ  خلم ، شراوگ  هاگتسد  رد 

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 3

یباریس نادریش 4 - الرازه 3 - یراگن 2 - - 1
.دنک هریخذ  دوخ  رد  میسلک  یناوارف  ریداقم  دناوت  یم  سپ  دراد  یا  هچیهام  تفاب  نادریش  دننامه  یراگن  ": 1  " ۀنیزگ

(. تسردان ( ) نادریش هن   ) دهد یم  خر  یراگن  یباریس و  رد  اه  یرتکاب  طسوت  زلولس  ۀیزجت  ": 2  " ۀنیزگ
(. تسردان  ) دنریگ یمن  رارق  هدش  هدیوج  هرابود  یاذغ  ضرعم  رد  کی  چیه  یراگن ، هن  یباریس و  هن  ": 3  " ۀنیزگ

(. تسردان  ) دنوش یم  بذج  ۀدامآ  ییاذغ  داوم  نادریش  رد  نادریش ،) رد  هن   ) تسا هدور  رد  داوم  بذج  ": 4  " ۀنیزگ

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 4

.دنوش یمن  هدید  ییان  سفنت  متسیس  اب  ناروناج  رد  ج "  " و ب "  " دراوم
: دراوم یسررب 

.دننک یم  یژرنا  بسک  زلولس )  ) تعیبط یلآ  بیکرت  نیرتشیب  زا  خلم  هنایروم و  لثم  راوخ  هایگ  تارشح  فلا :
.دنا گریوم  دقاف  تارشح   ب :

.تسین نوخ  قیرط  زا  یسفنت  یاهزاگ  لاقتنا  تارشح  رد  ج :
.دنتسه دننامرَپ  راتخاس  لیکشت  هب  رداق  دوخ  یاه  لولس  ۀتسه  ۀریش  نورد  دنا و  تویراکوی  تارشح  د :

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 5

: اه هنیزگ  ریاس  .دراد  ار  یموزوزیل  یاه  میزنآ  یروناج  ره  ًالثم  .دنراد  ار  هدننک  هیزجت  یاه  میزنآ  ناروناج ، ۀمه 
.دنرادن یشراوگ  ۀلول  اما  دنراد ، ناهد  زین  نانت  هسیک  (. 2)

.دنرادن کمادنا  اه  یرتکاب  تسا و  کمادنا  یعون  لئوکاو  نوچ  دنرادن ، لئوکاو  اما  دنتسه  یلولس  کت  اه  یرتکاب  (. 3)
دینک تقد  .دنراد  دوجو  یشراوگ  ۀسیک  یاراد  ناروناج  رد  مه  یشراوگ و  ۀلول  یاراد  ناروناج  رد  مه  یلولـس ، نورب  شراوگ  یارب  مزال  یاه  میزنآ  (. 4)

.دنرادن اذغ  تقوم  ۀریخذ  یارب  یلحم  نانت ، هسیک  هک 

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

vipzist سرد :
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هنیزگ 1 6

نیا رد  .تساذغ  تقوم  ۀریخذ  لحم  نیمود  خـلم ، رد  نادگنـس  .دراد  مان  نادگنـس  تسا ، یکیناکم  شراوگ  یلـصا  لحم  هک  یمادـنا  یکاخ ، مرک  رد 
.تسا هدعم  اذغ  تقوم  ۀریخذ  لحم  نیرخآ  روناج ،

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 7

: اه هنیزگ ریاس  در 
.دراد رارق  یمکش  حطس  رد  یکاخ  مرک  بصع  : 1 ۀنیزگ

(. یا هلول یاه  بلق هن   ) دراد یا  هلول بلق  خلم  : 2 ۀنیزگ
.درادن فنلومه  تسا و  هداس  عون  زا  هتسب  نوخ  شدرگ  هاگتسد  یاراد  یکاخ  مرک  : 3 ۀنیزگ

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 8

.درادن گریوم  تسا و  زاب  عون  زا  زارد  گنچرخ  رد  نوخ  شدرگ 
.دنتسه طابنتسا  لباق  ریز  لکش  هب  هجوت  اب  اه  هنیزگ ریاس 

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 9

.دنتسه ناوختسا  دقاف  هک  دراد  دوجو  ناگرهم  یب زا  یهورگ  رد  نوخ  شدرگ  هاگتسد  نیرت  هداس
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسه زین  یلولس  سفنت  دجاو  سفنت ، هاگتسد  نیرت  هداس یاراد  روناج  : 1 ۀنیزگ
.دنوش یم تفای  رادکژم  یاه  لولس ییایرد ، سورع  رد  : 3 ۀنیزگ

.دراد یلولس  نورب شراوگ  یکاخ ، مرک  : 4 ۀنیزگ

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 10

.دنک  یم دراو  بلق  هب  ار  فنلومه  یمُد ، ۀیحان  گر  ریز  لکش  هب  هجوت  اب 

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 11

هب ندب  یاه  تفاب رد  یگریوم  ۀکبش  کی  زا  روبع  اب  اهنت  دوش ، یم جراخ  اه  ششبآ زا  هک  ینشور  نوخ  هک  دوش ، یم هدید  اه  یهام رد  یا  هرفحود بلق 
.دوش یم دراو  زیلهد 

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 12

.دنراد دوجو  یمکش  یتشپ و  گرخرس  ود  ره  یهام ، رد  مه  زارد و  گنچرخ  رد  مه 

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 13

یطخ و عون DNAی  ود  ره  دنتسه و  یتویراکوی  نارادناج  نیا  .دنداد  یم لیکشت  ینولک  هک  دنتسه  ینارادکژات  یروناج ، یاه  هورگ أشنم  فلا :"  " دروم
( تسرد  ) .دنراد ار  یوقلح 

( تسردان ! ) دندوبن روناج  نارادناج ، نیا  ۀمه  هک  دینک  هجوت  .دندش  ضرقنم  یکشخ  نکاس  یاه  هنوگ زا  % 76 مجنپ ، یهورگ  ضارقنا  رد  ب :"  " دروم
( تسردان  ) .تسا هدوب  تویراکوی  شیپ لولس  یزاوه و  تویراکورپ  هب  طوبرم  تایح ، لماکت  خیرات  لوط  رد  یرایمه  نیتسخن  تسردان .) ": ) ج  " دروم

( تسردان  ) .دنتسه یزاوه  یب فورتوتا و  اه  یرتکابونایس د :"  " دروم

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 14

.دنتسه ناتسیزود  دنهد ، یم تسد  زا  ار  دوخ  ییولگ  ۀرفح  غولب  ماگنه  هك  یناروناج 
.دنراد فعاضم  نوخ  شدرگ  ناتسیزود  حیحص .) " ) فلا  " دروم

.درادن ار  زالولس  ۀدنزاس  نژ  یروناج  چیه  طلغ .) " ) ب  " دروم
.درادن زاین  بآ  هب  حاقل  یارب  یغلاب  تسیزود  ره  سپ  دنراد ، یجراخ  حاقل  ناتسیزود  زا  یرایسب  طلغ .) " ) ج  " دروم

دناوت یمن غلاب  تسیزود  اـما  دـنام ، یم یقاـب  زین  غولب  رد  ناراد  هرهم رثكا  مد  .تسا  یناـیور  لـحارم  هب  طوبرم  هناوج  راـهچ  مد و  طـلغ .) " ) د  " دروم
.دشاب هتشاد  ار  اهاپ  اه و  تسد یاه  هناوج

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 15

.دنک یمن دیلوت  تماگ  هغابروق  دازون  .دراد  ششبآ  هک  هغابروق  دازون  ینعی  ییولگ  ۀرفح  یاراد  ۀغابروق  فلا :"  " دروم
.دنک یم عفد  کاینومآ  تسا و  یزبآ  هغابروق  دازون  ب :"  " دروم

دنا و ششبآ یاراد  نایهام  لثم  غلابان  ناتسیزود  اما  درک  تشادرب  ناوت  یمن باتک  طخ  زا  ًامیقتسم  هدوب و  یشلاچ  یمک  هنیزگ  نیا  هچرگا  ج :"  " دروم
.دوش یم لقتنم  ندب  رسارس  هب  ًامیقتسم  بلق  زا  روبع  نودب  یریگ ، نژیسکا زا  سپ  نوخ  ناراد  هرهم رد  یششبآ  سفنت  رد 

.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  زکولگ  عبانم  زا  یکی  ناونع  هب دناوت  یم زلولس  نیاربانب  تسا ، راوخ  هایگ هغابروق  دازون  د :"  " دروم

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 16

.تسا مگارفاید  ۀدرپ  یاراد  تروص  نیا  رد  .دشاب  رادناتسپ  دناوت  یم دوش ، یم دراو  نشور  نوخ  نآ  بلق  هب  هك  یروناج 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

دنچ قیرط  زا  نآ  بلق  هب  نوخ  تشگزاب  درادن و  یمكش  گرهایـس  خلم  اما  دنا  لصتم هدعم  هب  یددعتم  یاه  هسیك خلم ، شراوگ  هاگتـسد  رد  : 1 ۀنیزگ
.تسا ذفنم 

.تسا هدعم  مه  نآ  دراد و  دوجو  اذغ  تقوم  ۀریخذ  لحم  كی  طقف  هدننكراوخشن ، ناروناج  رد  : 2 ۀنیزگ
.دراد دوجو  گر  کی  زا  شیب  نآ  یمكش  حطس  رد  اما  دراد  بلق  نیدنچ  یكاخ  مرك  : 4 ۀنیزگ

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 17

.دراد یرتشیب  ییاراک  لیف  بسا و  دننام  رگید ، ناراوخفلع  ریاس  هب  تبسن  واگ  ریظن  ناگدننکراوخشن  شراوگ  هاگتسد  .تسا  تسردان  ب "  " دروم اهنت 

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 18

.دنراد نآ  کمک  هب  ار  طیحم  زا  ریوصت  داجیا  یزاس و  کاوژپ ییاناوت  اه  لاو یرتمک  رادقم  هب  اه و  نیفلد اه ، شافخ
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنراد یا  هرفح راهچ  بلق  دنتسه و  رادناتسپ  ود  ره  نیفلد  لاو و  : ۱ ۀنیزگ
.دوش یمن هدید  یبناج  طخ  نارادناتسپ  رد  : ۲ ۀنیزگ

( کاینومآ هن   ) .دننک یم عفد  هروا  نارادناتسپ  : ۴ ۀنیزگ

هرامش 6 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 19

: اه هنیزگ یسررب 
.دنراد زتنسوتف  ییاناوت  اه  كبلج .دندوب  اه  چراق اه و  کبلج دندش ، رهاظ  اه  یکشخ رد  هک  یلولسرپ  نارادناج  نیلوا  : 1 ۀنیزگ

.دندوب یكشخ  نكاس  ناروناج  نیلوا  دننک و  یم یراذگ  مخت یكشخ  رد  دنراد و  زاب  نوخ  شدرگ  تارشح  یاه 2و3 : هنیزگ
.دنراد هداس  نوخ  شدرگ  و  ششبآ ) یاراد   ) دنتسه یزبآ  غلابان  ناتسیزود  : 4 ۀنیزگ

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 4 20

اه شـش دراو  اوه  هتفای و  شیازفا  اه  هسیک نیا  نورد  یاوه  راشف  یبقع ، راداوه  یاه  هسیک هلمجزا  راداوه ، یاه  هسیک ندـش  عمج  اب  مدزاب  ماـگنه 
.دوش یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.راداوه یاه  هسیک رد  هن  تسا ، یسفنت  حوطس  رد  اوه  ۀیوهت  ای  اهزاگ  لدابت  ۀنیزگ 1 و 2 :

.یزاورپ یاه  هچیهام یاه  گریوم رد  هن  دراد ، دوجو  یزاورپ  یاه  هچیهام رد  نیبولگویم  : 3 ۀنیزگ

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 21

ره هک  هدش  لیکشت  ییانیب  لقتسم  دحاو  یدایز  دادعت  زا  هک  دنراد  بکرم  مشچ  تارشح  .دهد  یم ناشن  ار  تارشح  یارب  ییان  سفنت  هاگتسد  لکش ،
.تسا هیبنع  هیلالز و  دقاف  یرون و  ۀدنریگ  یدادعت  یسدع و  کی  هینرق ، کی  یاراد  دحاو 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.درادن شقن  یسفنت  یاهزاگ  لدابت  رد  تارشح  رد  نوخ  : 1 ۀنیزگ

.دنشاب یم گریوم  دقاف  زاب و  نوخ  شدرگ  هاگتسد  یاراد  تارشح  : 2 ۀنیزگ
.تسا مکارت  هب  هتسباوریغ  یفداصت و  اه  نآ ریمو  گرم دنا و  بلط تصرف یاه  تیعمج ءزج  تارشح  : 4 ۀنیزگ

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 22

.دنا حیحص اه  ترابع ۀمه 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 23

.دنراد ار  نیروفرپ  دیلوت  ییاناوت  یصاصتخا و  ینمیا  ناراد  هرهم طقف  دنشاب و  یمن راد  هرهم دنراد ، زاب  نوخ  شدرگ  هک  ینارادناج 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا لاروموه  ینمیا  دقاف  دراد و  هتسب  نوخ  شدرگ  یکاخ  مرک  : 2 ۀنیزگ
.دنک یم روبع  نشور  نوخ  نآ  بلق  زا  تسا و  اه  تیسوگاف هباشم  یاه  لولس یاراد  زارد  گنچرخ  : 3 ۀنیزگ

.دراد یلخاد  حاقل  زاب و  نوخ  شدرگ  زارد ، گنچرخ  : 4 ۀنیزگ

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 24

شراوگ یارب  ناکم  کی  طقف  خلم ، دـننامه  یکاخ  مرک  .درادـن  دوجو  هدـعم  اه  نآ نادگنـس  زا  لبق  هدوب و  نادگنـس  یاراد  ود  ره  خـلم  یکاخ و  مرک 
(. یکاخ مرک  رد  هدور  خلم و  رد  هدعم   ) دراد ییایمیش 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم تفای  زلولس )  ) تعیبط یلآ  بیکرت  نیرتشیب  اه  نآ یاذغ  رد  سپ  دننک  یم هیذغت  یهایگ  داوم  زا  ود  ره  مرک  خلم و  : 1 ۀنیزگ

.تسا یتکرح  مادنا  دقاف  یکاخ  مرک  : 3 ۀنیزگ
.دعلب یم شراوگ  نودب  ار  اذغ  یکاخ  مرک  : 4 ۀنیزگ

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 25

اب هارمه  اذـغ  نادریـش  رد  .دوش  یم هدور  دراو  نآ  تایوتحم  تسا و  یـشراوگ  یاـه  میزنآ حـشرت  لوئـسم  هک  تسا  واـگ  ۀدـعم  زا  یـشخب  نادریش 
.دبای یم شراوگ  دنا ، هدش نآ  دراو  هک  ییاه  یرتکاب

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
زالولـس میزنآ  دوش ، یم یرم  دراو  نآ  تاـیوتحم  هک  یراـگن  نینچمه  و  تسا ) رت  کـیدزن مد  هب  هک  واـگ  ۀدـعم  زا  یـشخب   ) یباریـس و 4 :"  1  " ۀنیزگ

.دوش یم ماجنا  اه  نآ شراوگ  ۀلول  رد  دوجوم  دیفم  یاه  بورکیم کمک  هب  زلولس  ۀیزجت  هکلب  دنزاس ، یمن
.دنک یم تفایرد  یراگن ) هن   ) یرم زا  ًامیقتسم  ار  دوخ  تایوتحم  تسا ) بآ  بذج  لوئسم  هک  واگ  ۀدعم  زا  یشخب   ) الرازه : 2 ۀنیزگ

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 26

.دندوب فعاضم  نوخ  شدرگ  یاراد  هک  دنتشاد  روضح  ناگدنزخ  ناتسیزود و  موس ، یهورگ  ضارقنا  زا  لبق 

هرامش 13 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 27

.دنشاب هزادنا  مه هدور  لوط  ظاحلزا  دنناوت  یمن راوخ ) هایگ ای  راوخ  هرشح  ) ناش هیذغت عون  ساسا  رب  سوگاپالاگ  ریازج  یاه  هرهس
رد یبطق  یاه  هابور رد  .دوش  یم هدـیمان  شزاس  دوش ، یم ماجنا  طیحم  اب  هنوگ  نآ  رتهب  قباـطت  روظنم  هب هنوگ  کـی  رد  هک  یتارغت  ، 1 ۀنیزگ دروم  رد 
وم گنر  دنوش و  یم نایب  اه  نژ نیا  ناتسبات  لصف  رد  .دشاب  یم شوماخ  وم  ۀریت  ۀزیگنر  ۀدنزاس  میزنآ  یاه  نژ تسا و  دیفس  وم  گنر  ناتسمز  لصف 

.ددرگ یم هریت 
ییاناوت یرایمه )  ) یتسیز ۀـفرطود  تکراشم  کی  داجیا  اب  هک  دـندوب  اه  کبلج اه و  چراق یکـشخ ، یلولـسرپ  نارادـناج  نیتسخن  ، 3 ۀنیزگ دروم  رد 

.دندرک ادیپ  یرتشیب  یروآداز  اقب و  سناش  فارطا ، طیحم  اب  قباطت  شیازفا  اب  هدروآ و  تسد  هب  ار  تخس  یاه  هاگتسیز رد  یگدنز 
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هنیزگ 4 28

طسوت نژیـسکا  رپ  نوخ  دوش و  یم نآ  یاه  گریوم دراو  گرخرـس  طسوت  نژیـسکا  مک  نوخ  هک  تسا  تسوپ  حطـس  یکاخ ، مرک  رد  یـسفنت  حطس 
.دوش یم هیذغت  نژیسکا  رپ  نوخ  طسوت  یهام  بلق  .دوش  یم جراخ  اه  نآ زا  گرخرس 

(. گرهایس هن   ) اه گرهایس هدش  هتفگ هک  دینک  هجوت   2 ۀنیزگ در  یارب 

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 29

یرتشیب بآ  هب  زاین  عفد ، یارب  دیسا  کیروا هب  تبـسن  هک  تسا  هروا  یعفد  راد  نژورتین دئاز  هدام  ناروناج  نیا  رد  .دنراد  لماک  مگارفاید  نارادناتـسپ 
.دنتسه ناوختسا  دقاف  اه  نآ زا  یهورگ  تسین و  لایجیتسو  مادنا  ییولگ  ۀرفح  نایهام  رد  .دراد 

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 30

.دنتسه یمکحم  یا و  هلژ کانبسچ  یاه  هراوید یاراد  کمخت  دنراد  یجراخ  حاقل  هک  یناروناج  رد  .دراد  یجراخ  حاقل  تسا و  یهام  یعون  یرپمال 
.تسا مه  هیبش  لیروگ  یرپمال و  رد  نژوکیلگ  یاهرمونوم  یلاوت 

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 31

تسا و یسفنت  یاهزاگ  لمح  رد  شقن  دقاف  تارشح  فنلومه  .دراد  تلاخد  یـسفنت  یاهزاگ  لمح  رد  فنلومه  دراد و  زاب  نوخ  شدرگ  زارد  گنچرخ 
.دنتسه دنبدنب  یاپ  یاراد 6  تارشح  .تسا  زاردینا  کینبرک دقاف 

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 32

.دراد زاب  نوخ  شدرگ  هک  تسا  یدعم  یاه  هسیک یاراد  خلم  .دنرادن  نوخ  شدرگ  هاگتسد  ناروناج  نیا  .دنتسه  یشراوگ  ۀسیک  یاراد  نانت  هسیک

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 33

مد یط  رد  نینچمه  .تسا  یبقع  راداوه  یاه  هسیک زا  رتمک  شش  یاوه  راشف  سپ  دوش  یم شش  دراو  یبقع  راداوه  یاه  هسیک زا  اوه  مدزاب  یط  رد 
در یارب  .تسا  رتشیب  ییولج  راداوه  یاه  هسیک زا  شـش  یاوه  راشف  نیاربانب  ددرگ ؛ یم نیـشیپ  راداوه  یاه  هسیک دراو  اه  شـش ۀدـش  هیوهت یاوه 

.دینک هجوت  نژیسکا  دقاف  ۀملک  هب   2 ۀنیزگ
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هنیزگ 3 34

میزوزیل نآ  حطس  یطاخم  عیام  رد  درادن و  ییاوه  ۀسیک  یکاخ  مرک  .دنراد  رارق  تسوپ  ریز  رد  دنراد ؛ تلاخد  یکاخ  مرک  تکرح  رد  هک  ییاه  هچیهام
.دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یم

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 35

.دراد دوجو  دننام  هناش  مادنا  نادند ، یاج  هب تشپژوگ  لاو  رد  .دنک  یم ادج  مکش  ۀرفح  زا  ار  هنیس  ۀسفق  مگارفاید  دنتسه و  رادناتسپ  اه  لاو

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 36

.تسا فعاضم  ۀتسب  عون  زا  غلاب  ۀغابروق  رد  هداس و  ۀتسب  عون  زا  هغابروق  دازون  رد  یلو  دنراد ؛ هتسب  نوخ  شدرگ  ناراد  هرهم

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 37

.ددرگ بذج  کیراب  ۀدور  رد  نآ  زکولگ  هتفای و  شراوگ  کیراب  ۀدور  رد  هک  دشاب  زراکاس  دننام  یدیراکاس  ید ای  هتساشن  یاراد  دناوت  یم سوئوکا  یاذغ 
.تسا هتفای  طالتخا  تقوم  تروص  هب غالا  بسا و  ینژ  ۀنازخ  رطاق  رد  .درادن  یتمسق  راهچ  ۀدعم  تسین و  هدننکراوخشن  سوئوکا 

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 38

هدرک زاغآ  ار  دوخ  یکیناکم  شراوگ  ناد ، هنیچ هب  هدشدراو  یاذغ  نیاربانب  دوش ؛ یم زاغآ  ناهد  فارطا  دـننام  هراورآ  تاحفـص  زا  اذـغ  شراوگ  خـلم  رد 
.تسا

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 39

.دنا هدش شخپ  روناج  ندب  مامت  رد  اه  نورون نآ  رد  هک  دراد  یبصع  ۀکبش  رادناج  نیا  .دهد  یم خر  ینز  هناوج ردیه  رد 
لولـس اما  تسا ؛ هدرک  تفایرد  یموزومورک  ۀعومجم  کی  دوخ  دـلاو  ره  زا  زین  رطاق  .تسا  محر  دـقاف  یلو  دـهد ؛ یم ریـش  دوخ  دازون  هب  سوپ  یتالپ

.دوش یم هدید  ییازرکب  مه  ناگدنزخ  رد  .دنک  یمن داجیا  یسنج 
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هنیزگ 2 40

.دننک زاورپ  دنناوت  یم اه  شافخ ناگدنرپ و  تارشح ، .تسا  تسرد  ب و ج  فلا ، دراوم 
: دراوم یسررب 

.دنزادرپ یم طیحم  اب  اهزاگ  لدابت  هب  میقتسم  روط  هب اه  لولس دنراد و  ییان  یسفنت  متسیس  تارشح  فلا :
.دنتسه یز  یکشخ همه  اه  شافخ ناگدنرپ و  تارشح ، هک  یلاحرد .تسا  یزبآ  ناروناج  صوصخم  یجراخ  حاقل  ب :

.دنهد ماجنا  یزاس  کاوژپ دنناوت  یم اه  شافخ ج :
.دننک یم عفد  دیسا  کیروا ناگدنرپ  تارشح و  د :

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 41

.دوش یم هدهاشم  یزکرم  یطیحم و  یبصع  هاگتسد  خلم  رد  مه  ایرانالپ و  رد  مه 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنتسه هیبنع  دقاف  ود  ره  : 2 ۀنیزگ
.دراد یتسوپ  سفنت  ایرانالپ  : 3 ۀنیزگ

.دنراد دوجو  خلم  رد  اه  تیسوگاف هباشم  یاه  لولس : 4 ۀنیزگ

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 42

شراوگ ییاذـغ  یلآ  داوم  اجنآ  رد  دوش و  یم هدور  دراو  اذـغ  نآزا  سپ هلـصافالب  هک  تسا  نادگنـس  اذـغ  یتقوم  ۀریخذ  لحم  نیرخآ  یکاـخ ، مرک  رد 
.دنوش یم بذج  نآ ، بذج  لباق داوم  هتفای و  ییایمیش 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم زاغآ  دنراد ، رارق  ناهد  فارطا  رد  هک  یدننام  هراورآ یاه  هحفص طسوت  اذغ  یکیناکم  شراوگ  خلم  رد  : 2 ۀنیزگ

، دسرب ناهد  هب  ددجم  ندش  هدیوج یارب  ات  دوش  یم یرم  دراو  اذغ  نآزا  سپ هک  دنتسه  یراگن  یباریس و  نزوگ  رد  زلولـس  شراوگ  یاه  لحم : 3 ۀنیزگ
.دریگ یم تروص  الرازه  رد  بآ  بذج 

.دوش یم زاغآ  اذغ  ییایمیش  شراوگ  اج  نامه رد  هک  تسا  هدعم  کشجنگ  رد  اذغ  یتقوم  ۀریخذ  لحم  نیمود  : 4 ۀنیزگ

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 43

نوچ  ) یجراخ حاقل  کژم و  یاراد  درادن ، یـصاصتخا  عافد  .دراد  ار  ناروناج  رد  داوم  شدرگ  هاگتـسد  نیرت  هداس تسا و  نانت  هسیک زا  ییایرد  سورع 
هب ییایرد  قیاقـش  ییایرد و  سورع  یـسح  یاه  کخاش .تسا  یلولـس  نورد سپـس  یلولـس و  نورب ادتبا  نآ  شراوگ  .تسا  تسا ) یزبآ  یا  هرهم یب

.تسا راتفر  لکش  رغت  عون  نیرت  هداس ندش  یداع دنوش .) یم یداع   ) دنهد یمن خساپ  بآ  موادم  تاکرح 
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هنیزگ 3 44

هار زا  اه ، ششبآ رد  یریگ  نژیسکا زا  سپ  نوخ  یهام  رد  هک  یلاحرد دور ؛ یم بلق  هب  ادتبا  اه  ششبآ رد  یریگ  نژیـسکا زا  سپ  نوخ  زارد  گنچرخ  رد 
.دور یم ندب  رسارس  هب  یتشپ  گرخرس 

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 45

یاه هسیک اریز  دوش ، دراو  یبقع  راداوه  یاه  هسیک هب  اه  شش زا  اوه  درادن  ناکما  دنهد و  یم لیکشت  ار  یسفنت  حوطس  اه  شـش هدنرپ )  ) هلچلچ رد 
.دنهد یم اه  شش هب  مدزاب  ماگنه  رد  هدرک و  تفایرد  یان  زا  ار  هدشن  هیوهت یاوه  مد ، ماگنه  رد  یبقع  راداوه 

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 46

.دنراد فعاضم  نوخ  شدرگ  ًاعطق  هک  دوش  یم هدید  نارادناتسپ  رد  لماک  مگارفاید 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسین قداص  یکاخ  مرک  یارب  : 1 ۀنیزگ
.تسین قداص  زارد  گنچرخ  ریظن  ییایرد  ناتسوپ  تخس یارب  : 2 ۀنیزگ

.دنزاس یمن دوخ  یاه  لولس طسوت  ار  زالولس  میزنآ  ناروناج  زا  کی  چیه : 4 ۀنیزگ

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 47

(. یسفنت حوطس  هن   ) دنک یم دراو  بلق  هب  ًامیقتسم  ار  هریت  نوخ  یمکش ، گرهایس  رادراخ ، یهام  رد 

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 48

.دننک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  هلمج  دروم  راهچ  ره 
: دراوم یسررب 

مادنا راهچ  نارادناتـسپ  ناگدنرپ و  ۀمه  ناگدنزخ و  زا  یخرب  ناتـسیزود ، رتشیب  هک  یلاحرد دنراد ، یتکرح  ۀـناوج  راهچ  ناراد  هرهم ۀـمه  نایور  فلا :
.دنراد یتکرح 

.دنا یبناج لاناک  یاراد  اه  یهام هک  یلاحرد .دراد  دوجو  ناراد  هرهم ۀمه  نایور  رد  ییولگ  ۀرفح  ب :
.دراد دوجو  یمکش  ۀیحان  رد  یریش  ۀدغ  نارادناتسپ  رد  اما  دوش ؛ یم هدید  ناراد  هرهم ۀمه  نایور  رد  مد  ج :

.دنا ییولگ ۀرفح  دقاف  غلاب  ناتسیزود  یلو  دوش ؛ یم هدید  زین  ناتسیزود  نایور  رد  هداس  نوخ  شدرگ  د :

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 4 49

.دنا تسردان دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

.دوش یمن بوسحم  اذغ  یتقوم  ۀریخذ  لحم  اما  تسا ؛ یشراوگ  یاه  میزنآ حشرت  لحم  زین  هدور  کشجنگ ، رد  فلا :
.دنراد رارق  خلم  ناهد  فارطا  رد  هک  دریگ  یم تروص  یدننام  هراورآ تاحفص  ۀطساو  هب خلم  رد  یکیناکم  شراوگ  عورش  ب :

.دنراد ییایمیش  شراوگ  اما  دنرادن ؛ یشراوگ  ۀلول  ناهد و  اه  جنفسا ج :
.دنا یشراوگ یاه  میزنآ ۀدننک  حشرت یاه  لولس یاراد  هک  دوش  یم یشراوگ  ۀسیک  دراو  ناهد  زا  سپ  اذغ  ردیه  رد  د :

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 50

اهرن یاه  موزومورک روناج  نیا  رد  .دوش  یم هدهاشم  هدعم  یاه  هسیک روناج  نیا  ۀدعم  فارطا  رد  دراد و  دوجو  ندب  یتشپ  حطـس  رد  بلق  خـلم ، رد 
یتوافت رگیدـکی  اب  یا  هتـسه مونژ  ظاحلزا  روناـج  نیا  ۀداـم  رن و  سنج  سپ  .تسا  موزوتا   هدام ۲۲  یاـه  موزومورک موزوتا  و   ۲۲

.دنرادن
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دشاب یم موزوتا   اه ۴۴  نز رد  موزوتا  و  اهدرم ۴۴  هک  تسا  ناسنا  روظنم  : 1 ۀنیزگ
.دنتسه  ZW اه هدام اهرن ZZ و  تیسنج  متسیس  ناگدنرپ  رد  : 3 ۀنیزگ

(3 ۀنیزگ هباشم   ) .دوب هدنرپ  روترآ  کم ۀعلاطمدروم  رادناج  : 4 ۀنیزگ

XO+XX+

XY +XX+

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 51

نادریش و رد  دنراد و  دوجو  لومعمروط  هب اه  یرتکاب هک  یراگن  یباریس و  رد  .دوش  یم تفای  هدعم  تمـسق  ره ۴  رد  زالولس  میزنآ  ناگدننکراوخشن  رد 
مسیلوباتم دنتسه و  هدنز  یاه  لولس نادریـش ، الرازه و  یراگن ، یباریـس ، یاه  لولـس .دوش  یم تفای  اذغ  هارمه  هب  زالولـس  میزنآ  اه و  یرتکاب الرازه 

رد هک  یزاوه  سفنت  هب  تبـسن   ) دوش یم دیلوت  یرتمک   ATP یلولس ، سفنت  یزاوه  یب ۀلحرم  رد  نژیـسکا و  دوبن  تروص  رد  اه  لولـس نیا  رد  .دنراد 
(. دوش یم ماجنا  روضح  

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.درادن ار  زالولس  حشرت  ییاناوت  یراگن  یاه  لولس دوش ، یم ناهد  دراو  یراگن  زا  روبع  زا  سپ  اذغ  : 1 ۀنیزگ

دـنراد و شقن  بآ  بذـج  رد  ـالرازه  یاـه  یگدروـخ نیچ دنتـسه ، یگدروـخ  نیچ یاراد  هدور  ـالرازه و  ناگدننکراوخـشن ، شراوـگ  ۀـلول  رد  : 2 ۀنیزگ
.دنراد شقن  زلولس )  ) ییاذغ داوم  یاهرمونوم  بذج  رد  اه ، نآ ۀدور  یاه  یگدروخ نیچ

ینعی شراوگ ؛ زا  لصاح  داوم  زا  یشخب  بذج  رد  الرازه  دنتسه ، یباریس  الرازه و  دوش ، یم نیمأت  یرم  طسوت  نآ  تایوتحم  هک  ییاه  شخب : 3 ۀنیزگ
.تسا بذج  هنوگره  دقاف  تسا و  ییاناوت  نیا  دقاف  یباریس  دراد ، شقن  شراوگ  ۀلول  نورد  بآ  رتشیب  شخب 

O۲

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 4 52

.دوش یم هدهاشم  هریت  نوخ  اب  یمکش  گرهایس  روناج  ود  ره  رد  ریز  یاه  لکش هب  هجوتاب

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 53

.تسا هدور  بذج  ییایمیش و  شراوگ  عورش  لحم  یکاخ  مرک  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دهد یم خر  هدعم  رد  اذغ  بذج  ییایمیش و  شراوگ  اذغ ) یتقوم  ۀریخذ  لحم  نیمود   ) نادگنس زا  دعب  خلم  رد  : 2 ۀنیزگ
.دنراد رارق  نادگنس  زا  لبق  هک  تسا  هدعم  رد  اهاذغ  یکیناکم  ییایمیش و  شراوگ  عورش  کشجنگ  رد  : 3 ۀنیزگ

.دنبای شراوگ  روک  ۀدور  گرزب و  ۀدور  هب  دورو  زا  لبق  دنناوت  یم هتساشن  ریظن  ییاهدیراکاس  یلپ : 4 ۀنیزگ

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 54

.تسین ناسکی  راد  هژم یاه  لولس یاه  کژم ۀزادنا  تسا  صخشمریز  لکش  هب  هجوت  اب 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین قداص  یا  هریاد مین یراجم  راد  هژم یاه  لولس یارب  : 1 ۀنیزگ

.تسا فنلومه  نوخ و  دقاف  ییایرد  سورع : 3 ۀنیزگ
: دوش یم هدید  راد  هژم لولس  عون  ود  ینیب  رد  : 4 ۀنیزگ

.دنک یم بذج  ار  مد  یاوه  رد  دوجوم  زیر  تارذ  یسفنت ، یاوه  ندرک  بوطرم  رب  هوالع  هک  راد  هژم یششوپ  تفاب  ( ۱
هک یلاحرد دنا ، یـششوپ یاه  تفاب ندب  یاه  تفاب نیرت  هداس دیناد  یم هک  روط  نامه .دنراد  ار  ییایوب  یاه  هدنریگ شقن  هک  یراد  هژم یاه  لولـس ( ۲

.دنراد قلعت  یبصع  تفاب  هب  دنراد  ار  ییایوب  یاه  هدنریگ شقن  هک  یراد  هژم یاه  لولس

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 55

ناراد هرهم صاخ  لاروموه  ینمیا  هک  یلاحرد دوش ، یم هدید  تارـشح  ناتـسوپ و  تخـس نایتوبکنع ، ریظن  ناگرهم  یب زا  یرایـسب  رد  زاب  نوخ  شدرگ 
.تسا

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین قداص  یکاخ  مرک  یارب  : 2 ۀنیزگ

.تسین قداص  ییایرد  ناتسوپ  تخس یارب  : 3 ۀنیزگ
.تسین قداص  ناتسیزود  اه و  یهام یارب  : 4 ۀنیزگ

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 56

.دریگ یم تروص  راشتنا  قیرط  زا  کاینومآ  عفد  .دننک  یم عفد  کاینومآ  اه  یهام زا  یرایسب  .دنتسه  اه  یهام هدنز ، ناراد  هرهم نیرت  قفوم
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دندوب تارشح  دندرک ، یراذگ  مخت یکشخ  رد  هک  یناروناج  نیلوا  : 2 ۀنیزگ
ضارقنا زا  لبق  ینعی  دـندمآ ؛ نوریب  اـیرد  زا  شیپ ، لاـس  نویلیم  دودح 370  رد  هک  دنتـسه  ناتـسیزود  یکـشخ ، نکاس  ناراد  هرهم نیلوا  : 3 ۀنیزگ

.مود یهورگ 
.دنتفای شرتسگ  مجنپ  ضارقنا  زا  سپ  دنتشاد و  دوجو  مجنپ  یهورگ  ضارقنا  زا  لبق  نارادناتسپ  ناگدنرپ و  : 4 ۀنیزگ

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 57

.دراد رارق  ینگل  ۀلاب  بقع  ولج و  رد  هك  تسا  یمد  یا و  هنیس یاه  هلاب روظنم ،

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 58

.دراد دوجو  هچروم  یاهاپ  نورد  هچیهام  عومجم 12  رد  سپ  .دنراد  اپ  شش  اه  هچروم .دراد  دوجو  هچیهام  ود  هچروم  یاپ  ره  نورد 

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 59

: دراوم یسررب 
.دننك یم تكرح  بقع  ولج و  تمس  هب  طقف  اه  ناوختسا ییالول  لصفم  رد  فلا :"  " دروم

.دنك یمن قدص  هچروم  یارب  ب :"  " دروم
.دنا ناوختسا دقاف  یفورضغ  نایهام  رد  دوجوم  لصافم  ای  هچروم  رد  هساك  یوگ و  لصفم  ج :"  " دروم

.دراد فورضغ  هك  یهام  هسوك لثم  دنرادن ، ناوختسا  ناراد  هرهم ۀمه  د :"  " دروم

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 4 60

یوقلح یاه  هچیهام هك  یلاحرد دنا ، تحارتسا لاح  رد  یلوط  یاه  هچیهام تسا ، مك  نآ  رطق  دایز و  ندـب  زا  یا  هقلح لوط  هك  یماگنه  یكاخ  مرك  رد 
.دنا ضابقنا لاح  رد 

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 61

هروا و هب  لیدبت  عفد ، یارب  كاینومآ  یز  یكشخ ناروناج  ناسنا و  رد  اما  .دننك  یم عفد  كاینومآ  دوخ  یاه  ششبآ زا  یناوختـسا  نایهام  زا  یرایـسب 
.تسا راشتنا  ۀلیسو  هب  كاینومآ  عفد  .دنتسه  یمس  رتمك  هك  دوش  یم دیسا  كیروا

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 62

راد نژورتین دئاز  یلصا  ۀدام  هك  یلاحرد دوش ، یم هدید  نبرك  نبرك -  لاصتا  نآ  رد  هك  تسا  دیسا  كیروا هرشح )  ) هتش رد  راد  نژورتین دئاز  یلـصا  ۀدام 
.درادن رتشیب  نبرك  كی  هك  تسا ، هروا  نارادناتسپ  رد 

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 63

: دراوم یسررب 
تسردان .دشاب   زین  دیسا  کیروا دناوت  یم فلا :"  " دروم

تسردان تیمس )  دقاف  هن   ) .دنراد یمک  تیمس  دیسا  کیروا هروا و  ب :"  " دروم
.تسا حیحص  ج :"  " دروم

←
←

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 64

یجراخ تلكسا  دنریگ و  یم رارق  نیئتورپ  سنج  زا  یا  هنیمز یا  هدام نورد  دنتسه ، مكحم  تخس و  دیراكاس  یلپ یعون  سنج  زا  هك  ینیتیك  یاه  هتشر
.دنزاس یم ار  تارشح 

.دنتسه یدیتپپ ) یاهدنویپ  یاراد   ) نیئتورپ سنج  زا  یا  هتسه تلكسا  یلولس و  تلكسا 

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 65

.دوش عفد  ششبآ  قیرط  زا  بیکرت  ود  ره  دناوت  یم نایهام  رد  هک  دوش  یم لصاح  زین  کاینومآ ،  رب  هوالع  نیئتورپ  مسیلوباتم  CO۲زا 

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 66

دنچ زا  تارشح  زغم  .دنك  یم میظنت  یبصع  زكارم  طسوت  ار  دوخ  یاه  تیلاعف تارشح ، ریاس  دننامه  تسا و  هناورپ  یعون   Operophthera brumata
.تسا هدش  لیكشت  هدروخ  شوج مه  هب  یبصع  هرگ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنك یم لثمدیلوت  زاپ  رد  روناج  نیا  : 1 ۀنیزگ

.تسا یژرنا  فرص  دنمزاین  هك  دننك  یم عفد  دیلوت و  دیسا  کیروا تارشح  : 2 ۀنیزگ
.دنزاسب نتداپ  دنناوت  یمن دنرادن و  یصاصتخا  عافد  تارشح  : 4 ۀنیزگ

هرامش 9 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 67

.تسا حیحص  اه  ترابع مامت 
.دنراد هدنریگ  نینوت  یسلک یارب  هک  تسا  هنت  هب  لصتم  زارد  یاه  ناوختسا رس  نهپ و  یاه  ناوختسا روظنم  فلا :

.دراد شقن  نوخ  میظنت   رد  هیلک  ب :
.دراد شقن  زمرق  لوبلگ  ندرب  نیب  زا  رد  دزاس و  یم ارفص  دبک ، ج :

.دهد رغت  ار  هدشدراو  ییاذغ  داوم  دناوت   یم کیردیرلکدیسا  حشرت  اب  هدعم  د :

pH

pH

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 68

.درادن جایتحا  ینادنچ  بآ  هب  دیسا  کیروا عفد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم لصاح  یژرنا  فرص  اب  کاینومآ  لیدبت  زا  دیسا  کیروا : 1 ۀنیزگ
.دوش یم عفد  دیسا  کیروا مه  هروا و  مه  ناسنا  یاه  هیلک رد  : 2 ۀنیزگ

.دننک یم لیدبت  دیسا  کیروا هب  ار  نآ  ناروناج  نیا  هک  تسا  کاینومآ  ناروناج  ندب  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  نیرت  یمس : 3 ۀنیزگ

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 69

.سکعلاب دنا و  تحارتسا لاح  رد  یلوط  یاه  هچیهام دنشاب ، ضابقنا  لاح  رد  هقلح  نآ  یوقلح  یاه  هچیهام رگا  یکاخ  مرک  ندب  زا  هقلح  ره  رد 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 70

هتشادن دوجو  وج  رد  نژیسکا  یفاک  رادقم  اه  یرتکابونایـس شیادیپ  نامز  رد  هک  میناد  یم .دنا  هدوب اه  یرتکابونایـس هدننکزتنـسوتف  رادناج  نیتسخن 
یزاوه هک  دنتـسه  ناگدـنزخ  زین  یا  هرفح راـهچ  بلق  یاراد  نارادـناج  نیتسخن  .دـنا  هدوب یزاوه  یب اـه  یرتکابونایـس نیتـسخن  هجیتـنرد  .تسا 

.دنشاب یم
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

( اه چراق  ) .دندوبن فورتوتا  اه  نآ ۀمه  دندمآ و  یکشخ  هب  هک  دندوب  یلولسرپ  نارادناج  نیتسخن  اه  چراق اه و  کبلج : 2 ۀنیزگ
هک تسا  بوطرم  یسفنت  حطس  کی  زین  ششبآ  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .تسا  یفورـضغ  یاه  یهام اب  طابترا  رد  هنیزگ  نیا  تمـسق  ود  ره  : 3 ۀنیزگ

.تشاد رارق  ندب  نورد  دوب و  بوطرم  اه  نآ یسفنت  حطس  هک  دندوب  یناراد  هرهم نیتسخن  ناتسیزود  دراد و  رارق  ندب  زا  جراخ  رد 
ار نارادناتسپ  ناگدنرپ و  ناگدنزخ ، زین  لاؤس  مود  تمسق  رد  هدشرکذ  ناراد  هرهم تسا و  هدوب  هرشح  یکـشخ  رد  راذگ  مخت روناج  نیتسخن  : 4 ۀنیزگ

.دنراد ار  دیسا  کیروا عفد  ییاناوت  ناگدنرپ  مامت  ناگدنزخ و  زا  یرایسب  هک  دوش  یم لماش 

هرامش 13 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 71

.دنا تسردان دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

(. یلولس تلکسا  هن   ) دراد ینیتیک  یجراخ  تلکسا  هک  دریذپ  یم تروص  هشپ  رد  ایرالام  دلوم  لماع  مویدومسالپ  یسنج  لثمدیلوت  فلا :
.دنتسه راد  هتسه یاه  لولس هک  دنوش  یم ریثکت  دننک و  یم یسنجریغ  لثمدیلوت  دبک  رد  اه  تیئوزوروپسا ب :

(. ناسنا هن   ) دنوش یم داجیا  هشپ  ندب  رد  هک  تسا  اه  تماگ هب  طوبرم  حاقل  ییاناوت  ج :
.درادن یناوختسا  زغم  أشنم  هک  دنوش  یم دیلوت  زین  دبک  رد  اه  تیئوزورم د :

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 72

یلآ دام  عون  کی  هک  دوش  یم عفد  دیـسا  کیروا تروص  هب راد  نژورتین دئاز  هدام  اه  نآ رد  .دنتـسه  ناروناج  هورگ  نیرت  عونتم نیرت و  ناوارف تارـشح 
.تسا

.ددرگ یم عفد  یهام  هسوک ششبآ  زا  هک  دوش  یم لصاح  زین  راد ،  نژورتین دئاز  داوم  رب  هوالع  نینویتم  مسیلوباتم  CO۲زا 

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 73

یصاصتخاریغ عافد  رد  تیسوگاف  هباشم  یاه  لولس .دهد  یم ماجنا  ار  درز  یبآ و  یاه  لگ یناشفا  هدرگ ًالومعم  لسع  روبنز  تسین و  کمادنا  موزوبیر 
.تسا هدش  گنر  مک نایتسخن  رد  اه  نومرف زا  هدافتسا  دنراد و  شقن 

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 74

.تسا هدش  هدیشوپ  رپ  اب  ناگدنرپ  لاب 
.تسا ریگمشچ  تفص  رن  ۀلچلچ  مد 

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 75

رد هک  تسا  یدیراکاس  یلپ نیتیک  .درادن  دوجو  نیتیک  اسارک ) اروپسورون  کپک   ) اه چراق یلولس  ۀراوید  فالخرب  دننام  کپک  نایزاغآ  یلولـس  ۀراوید  رد 
.دراد دوجو  تارشح  یجراخ  تلکسا 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 76

لیکشت مسالپوتیس  نورد  یطاخم  کپک  کود  یاه  هتشر هتسه و  نورد  نیلیس ) ینپ دیلوت  تهج  هدافتسادروم  کپک  ریظن   ) اه چراق کود  یاه  هتـشر
.دنوش یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوخ یجراخ  تلکسا  رد  اما  دنراد  نیتیک  تارشح  : 1 ۀنیزگ

.دنرادن هنیخن  اهرمخم ، : 2 ۀنیزگ
.دننک یم بسک  یژرنا  ییاذغ ، داوم  یور  رب  یشراوگ  یاه  میزنآ حشرت  اب  اه  چراق ۀمه  : 4 ۀنیزگ

هرامش 16 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 77

.درادن دوجو  نگل  هب  چم  لاصتا  یارب  یا  هچیهام ریز ، لکش  هب  هجوتاب

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 78

دوجو هب  هیلوا  تویراکوی  دـندرک ، رارقرب  یتسیزمه  ۀـطبار  هدننکزتنـسوتف  کچوک  یاه ) تویراکوی هن   ) یاه تویراـکورپ اـب  هک  ییاـه  تویراـکوی شیپ
.دندش یهایگ  یاه  لولس اه و  کبلج هاگتساخ  دندرک ، تفایرد  ار  تسالپورلک  یردنکوتیم و  هک  ییاه  تویراکوي اهدعب  .دندروآ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا فورتوتا  کبلج  فورتورته ، چراق  : 1 ۀنیزگ

.تسا اه  یلولس کت یانعم  هب  ترابع  نیا  : 3 ۀنیزگ
.تسا هدش  هراشا  باتک  نتم  رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 79

هک یبصع  یاه  هرگ .یتشپ  هن  تسا و  یمکـش  بانط  تارـشح ، ریاس  خـلم و  رد  یبصع  باـنط  .دراد  دوجو  ناراد  هرهم رد  ًاـساسا  یـصاصتخا  عاـفد 
تاعالطا شزادرپ  زکرم  عقاورد  دـنا و  هتفرگ رارق  یمکـش  یبصع  بانط  رد  مه  زغم و  رد  مه  دنتـسه ، اه  نورون یلولـس  مسج  زا  لکـشتم  ییاـه  هدوت

.دنوش یم هدید  ناهایگ  رد  یچراق  دض  تیلاعف  اب  درگوگ  زا  ینغ  کچوک  یاهدیتپپ  .دنشاب  یم

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 80

نابرـض سفنت و  دننام  ندب  یاه  تیلاعف هب  طوبرم  یتایح  لامعا  زا  یرایـسب  دراد و  سامت  عاخن  اب  ًامیقتـسم  هك  تسا  زغم  زا  یـشخب  عاخنلا  لصب
.دنك یم میظنت  ار  بلق 

: رگید یاه  هنیزگ یسررب 
سومالات ریز  لکش  قبط  .دوش  یم لصتم  خم  رشق  زا  ییاه  شخب هب  كیبمیل  هاگتسد  ۀلیسو  هب دنك و  یم تیوقت  ار  یسح  تاعالطا  سومالات  : 2 ۀنیزگ

.دنتسه لصتم  مه  هب  ًامیقتسم  سومالاتوپیه  و 

رارق زیف ) یپا  ) لآ هنیپ ۀدغ  ناپ  یزغم و  مراهچ  نطب  تشپ  رد  تسا و  هچخم  لداعت  ظفح  هب  طوبرم  ندب  تاكرح  یگنهامه  زكرم  نیرت  مهم : 3 ۀنیزگ
.دراد

، تسا هدروخ  نیچ كزان و  ۀیال  هك  خم  یرتسكاخ  رشق  رد  یتكرح  یسح و  تاعالطا  شزادرپ  رتشیب  دراد و  یرتشیب  دشر  نارادناتـسپ  رد  خم  : 4 ۀنیزگ
.دوش یم ماجنا 

هرامش 5 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 81

.دراد رارق  هناگراهچ  یاه  یگتسجرب یولج  رد  زیف  یپا

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 82

(. ینایم زغم  هن   ) تسا زیف  یپا ج "  " دروم ریز ، لکش  هب  هجوت  اب 

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 83

.تسا ییایمیش  ینیب ، ۀرفح  فقس  رد  دوجوم  ۀدنریگ  مشیربا و  هناورپ  یعون  رن  سنج  کخاش  یور  ۀدنریگ  کرحم  عون 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا یسیطانغمورتکلا  تارشح ، بکرم  مشچ  یگنز و  رام  رس  یولج  خاروس  ود  رد  دوجوم  ۀدنریگ  کرحم  عون  : 2 ۀنیزگ
.تسا ییامد  نوخ ، یامد  تارغت  ۀدنریگ  کرحم  عون  یکیناکم و  ناسنا  شوگ  ۀریاد  مین یراجم  ۀدنریگ  کرحم  عون  : 3 ۀنیزگ

.تسا یکیناکم  اه ، هچیهام یششک  ۀدنریگ  سرخ و  لیبس  ۀدعاق  رد  دوجوم  ۀدنریگ  کرحم  عون  : 4 ۀنیزگ

هرامش 6 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 84

( یکیناکم یاه  هدنریگ هن   ) .تسا یزکرم  یبصع  هاگتسد  ۀدهع  هب  اه  مایپ ریسفت 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دراد رارق  تسوپ  ۀیال  دنچ  یشرفگنس  یششوپ  تفاب  رد  هک  تسا  تسوپ  یسح  ۀدنریگ  نیرت  یحطس درد  ۀدنریگ  : ۱ ۀنیزگ
ار تسوپ  رد  امرگ  ۀدنریگ  یکیرتکلا  تیلاعف  دناوت  یم دشاب ، یوق  ییامرگ  کرحم  رگا  سپ  دنوش ، یم سح  امرگ  تروص  هب خرـسورف  یاهوترپ  : 3 ۀنیزگ

.دهد رغت 
تفاب زا  یفالغ  زین  تسوپ  یـسح  بصع  یاه  تیردند فارطا  رد  .تسا  هدرک  هطاحا  یدنویپ  تفاب  زا  یـششوپ  ار  امرـس  ۀدـنریگ  تیردـند  : ۴ ۀنیزگ

.دراد دوجو  یدنویپ 

هرامش 6 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 85

.تسا یئرم  رون  یاهوترپ  صیخشت  هب  رداق  ایرانالپ  .تسا  سیطانغمورتکلا  جاوما  زا  یکچوک  شخب  یئرم ، رون 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنتسه یوق  ییایمیش  یاه  هدنریگ یاراد  روناج  نیا  کخاش  یور  دنناموم  ماسجا  بلغا  : ۲ ۀنیزگ
! دنک یم رارف  نآ  زا  رون ، تهج  صیخشت  اب  ایرانالپ  : 3 ۀنیزگ

بانط لماش  تارشح  ِیزکرم  یبصع  هاگتسد  .دریگ  یم تروص  یزکرم  یبصع  هاگتـسد  طسوت  یـسح  یاه  مادنا رد  هدشداجیا  یاه  مایپ کرد  : ۴ ۀنیزگ
.تسا هدروخ ) شوج  یبصع  ۀرگ  دنچ   ) زغم یمکش و  یبصع 

هرامش 6 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 4 86

"( 1  " ۀـنیزگ در   ) دنـشاب یم یدـیلوت  یتوص  جاوما  هب  تبـسن  شوگ  تیـساسح  شهاک  یارب  ییاه  هچیهام یاراد  دوخ  یناـیم  شوگ  رد  اـه  شاـفخ
اوه شاتسا  روپیش  "( 2  " ۀنیزگ در   ) دننک داجیا  دوخ  یمد  ۀلاب  اب  ار  یکیرتکلا  نادیم  نیا  دنناوت  یمن اما  دنتـسه  یکیرتکلا  ۀدنریگ  یاراد  اه  یهام هبرگ

اب یکیناکم ) ۀدنریگ  کمک  هب   ) توص قیرط  زا  ًالومعم  رومل ) نومیم و  ناسنا و   ) اه تامیرپ "( 3  " ۀنیزگ در   ) دهد یم لاقتنا  قلح  ینایم و  شوگ  نیب  ار 
"(. 4  " ۀنیزگ دأت   ) دننک یم رارقرب  طابترا  رگیدکی 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 87

لسع روبنز  درادن و  یلولس  راتخاس  انلگوا  یمـشچ  ۀکل  دهد ، یم خر  ناراد  هرهم رد  یعاخن  ساکعنا  .دنا  یرتسکاخ ۀدام  دقاف  ایرانالپ  یبصع  بانط  ود 
.دزاس یم زین  موم  دراد و  ار  شفنبارف  جاوما  کرد  ییاناوت 

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 88

.نآ تهج  رون و  تدش  نعت  یبصع ، مایپ  هب  نآ  لیدبت  رون ، بذج  رون :) ۀدنریگ  لولس   )
(  ) زغم هب  هدنریگ  زا  یبصع  مایپ  لاقتنا  ییانیب :) بصع   )

رون ۀدنریگ  یاه  لولس زا  ییاه  شخب ندناشوپ  ماج :)  )
( تسا زغم  ۀدهع  رب  کرد   ) رون تدش  کرد  زغم :)  )

A
BD
C
D

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 89

یکیرتکلا یاه  هدـنریگ هک  یلاحرد دـنوش ؛ یم کیرحت  دوخ ، یکیرتکلا  نادـیم  رد  هدـشداجیا  یاه  یگتفـشآ اـب  یهاـمرام  رد  یکیرتکلا  یاـه  هدـنریگ
.دنوش یم کیرحت  همعط  یکیرتکلا  نادیم  اب  یهام  هبرگ

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنراد رارق  یلخاد  شوگ  رد  ییاونش  یاه  هدنریگ : 1 ۀنیزگ

.درادن یسدع  ایرانالپ  مشچ  : 2 ۀنیزگ
.دنراد رارق  رن  مشیربا  ۀناورپ  یعون  کخاش  رد  ییایمیش  یاه  هدنریگ : 4 ۀنیزگ

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 90

یرتکاب ی  هب  جارختـسا و  ییاقیرفآ  ۀغابروق  یعون  ی  زا ار  یموزوبیر  ی  ۀدـننک  زمر نژ  ینژ ، یزرو  تسد نیلوا  رد 
.درادن دوجو  اه  یرتکاب  رد  یسیونور  لماوع  .دوب  یالکایشیرشا  یرتکاب  درک  تفایرد  ار  یجراخ  نژ  هک  رادناج  نیلوا  سپ  دندرک ، دراو  یالکایشیرشا 

RNA(rRNA)DNADNA

هرامش 2 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 4 91

.دنا حیحص دراوم  ۀمه 
: تالمج یسررب 

.دنتشاد بوطرم  یسفنت  حوطس  اه  یهام دننام  ناتسیزود  فلا :
.دنراد یتكرح  مادنا  راهچ  ناگدنزخ  زا  یضعب  ناتسیزود و  رتشیب  ب :

.دریگ تروص  یلخاد  حاقل  دناوت  یم نارادناتسپ  دننامه  ناتسیزود  رد  سپ  .دنراد  یجراخ  حاقل  ناتسیزود  اه و  یهام یزبآ ، ناگرهم  یب یرایسب  ج :

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 92

: اه هنیزگ یسررب 
( ناسنا دننام   ) .تسا نژاو  یاراد  و  سوپ ) یتالپ فالخرب   ) تسا از  هدنز موساپا  : 2 ۀنیزگ

ار نینج  زا  تظافح  هك  دنتسه  یمكحم  یا و  هلژ كانبـسچ  یاه  هراوید یاراد  اه  كمخت هغابروق ،) لثم   ) دنراد یجراخ  حاقل  هك  ینارادناج  رد  : 3 ۀنیزگ
.دراد هدهع  رب 

.دراد كژم  یسفنت  یراجم  دننامه  پولاف  یاه  هلول : 4 ۀنیزگ

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 93

.دنهد یم دشر  ییادتبا  محر  نورد  ادتبا  ار  دوخ  نینج  دنتسه و  از  هدنز نارادناتسپ  نیا  .دنتسه  راد  هسیک نارادناتسپ  وروگناک  موساپا و 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 94

مگارفاید دقاف  نیاربانب  دوب ؛ ناگدنرپ  ناگدنزخ و  لصافدح  راد  هرهم نیا  .دنراد  نتداپ  دـیلوت  ییاناوت  ناراد  هرهم ۀـمه  دوب و  راد  هرهم کی  لیتکادورتپ 
.تشادن یریش  ددغ  محر و  هدوب و  لماک 

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 95

.دننک یم هیذغت  ریش  اب  ار  دوخ  نادازون  دنتسه و  نارادناتسپ  ءزج  ود  ره  موساپا  سوپ و  یتالپ

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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یچملق عبنم :

1 ............ تیسوگاف هباشم  یاه  لولس یاراد  روناج  ره  رد 

.دوش یم عفد  هروا  لکش  هب یعفد  ۀدام  (2 .دراد شقن  یسفنت  یاه  زاگ لاقتنا  رد  فنلومه  هراومه  (1
.دنتسه اراد  ار  تسا  ناسنا  ندب  هب  اه  بورکیم موجه  ربارب  رد  یعافد  طخ  نیتسخن  هک  عافد  یعون  (3

.دراد دوجو  یلولس  نورد شراوگ  مه  یلولس و  نورب شراوگ  مه  (4
هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

2 .................... تسین نکمم  سفنت  یارب  هژیو  حطس  اب  یروناج 

.دشاب هتشادن  ار  ییاذغ  داوم  شراوگ  ییاناوت  دوخ  ۀدور  نورد  (2 .دنک هلدابم  بآ  اب  ار  دوخ  یسفنت  یاهزاگ  (1
.دشاب هدعم  دقاف  نادگنس و  هب  لصتم  ۀدور  یوقلح ، زارد  یندب  یاراد  (3

.دشاب هدعم  یاراد  دوخ  نادگنس  ناد و  هنیچ نیب  رد  (4
هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

3 ................... هک واگ  ۀدعم  زا  شخب  ره 

.دریگ یم اذغ  میقتسم  روط  هب یرم  زا  طقف  دراد ، شقن  روناج  یلصا  یاذغ  ییایمیش  شراوگ  رد  (1
.دهد یم اذغ  میقتسم  هدور  هب  دراد ، ار  مهس  نیرتشیب  یلصا  یاذغ  زا  ریغ  ییاذغ ، داوم  ییایمیش  شراوگ  رد  (2

.تسا اه  یرتکاب ۀدنهد  شراوگ یاه  میزنآ یاراد  دریگ ، یم اذغ  یرم  زا  میقتسم  روط  هب (3
.دریگب اذغ  یرم  زا  میقتسم  روط  هب دناوت  یمن دنک ، یم لمع  خلم  ۀدور  هباشم  بذج ، رظنزا  (4

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

4 ................. تسین نکمم  تسا ؟ حیحص  دروم  دنچ  ناگدنرپ  سفنت  هاگتسد  دروم  رد 
.دنک روبع  سفنت  حطس  زا  مد  ماگنه  رد  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک یاوه  فلا )

.دنک روبع  سفنت  حوطس  زا  مدزاب  ماگنه  رد  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک یاوه  ب )
.دشاب هدرک  روبع  سفنت  حوطس  زا  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک یاوه  ج )

.دوشن یسفنت  حوطس  دراو  راداوه  یاه  هسیک زا  ییاوه  مد  ۀلحرم  رد  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

5 ................. جنفسا

.تسا یشراوگ  ۀلول  دقاف  ردیه  فالخرب  (2 .دنک یم بذج  رغت  هنوگره  نودب  ار  دوخ  یاذغ  بیمآ  دننامه  (1
.دنک یم هیزجت  یلولس  نورد شراوگ  اب  طقف  ار  ییاذغ  داوم  ودک  مرک  دننامه  (3

.تسا یلولس  نورد شراوگ  یاراد  یکاخ  مرک  فالخرب  (4
هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

vipzist سرد :

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟6 دتفا یم قافتا  عیاقو  مادک  خلم  رد  ییاذغ  داوم  بذج  یلصا  هاگیاج  ات  خلم  رد  یکیناکم  شراوگ  زاغآ  لحم  زا 
.دوش یم هریخذ  ًاتقوم  ازجم ، لحم  هس  رد  اذغ  فلا )
.دبای یم همتاخ  دوش و  یم زاغآ  ییایمیش  شراوگ  ب )

.دهد یمن خر  مود  راب  یارب  یکیناکم  شراوگ  ج )
.دوش یم هدامآ  عفد  یارب  هدش و  رت  هدرشف ییاذغ  داوم  د )

فلا و ب (2 فلا طقف  (1
ج و د (4 ب و ج و د (3

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

7 ............ لمع نیح  هدنرپ ،) یعون   ) هایس تشپ  کسس  رد 

.دنک یم روبع  یسفنت  حوطس  زا  راداوه ، یاه  هسیک ۀمه  یاوه  مد ، (2 .دوش یم داجیا  یفنم  راشف  راداوه ، یاه  هسیک ۀمه  رد  ادتبا  مد ، (1
.دوش یم جراخ  راداوه  یاه  هسیک ۀمه  زا  نژیسکا ، زا  ینغ  یاوه  مدزاب ، (3

.دوش یم لقتنم  یسفنت  یراجم  هب  راداوه ، یاه  هسیک ۀمه  ۀدش  هیوهت یاوه  مدزاب ، (4
هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

8 ............ هاگیاج هک  دـنوش  یم یرگید  شخب  دراو  هلـصافالب  دـندومن ، زاغآ  ار  یکیناکم  شراوگ  هکنآ  زا  سپ  شراوگ ، ۀـلول  تاـیوتحم  رد ،............... 
.تسا

بآ ییاذغ و  داوم  بذج  یلصا  خلم -  فالخرب  کشجنگ  (2 یشراوگ یاه  میزنآ حشرت  کشجنگ -  فالخرب  یکاخ  مرک  (1
ییاذغ داوم  یکیناکم  ییایمیش و  مضه  خلم -  دننامه  کشجنگ  (4 ییاذغ داوم  ییایمیش  شراوگ  زاغآ  یکاخ -  مرک  دننامه  خلم  (3

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟9 تسا بسانمان  ریز  ۀلمج  لیمکت  یارب  ترابع  مادک 
 ............" ًاعطق دوش ، یم جراخ  نآ  زا  بلق  هب  دورو  زا  سپ  هریت  نوخ  هک  یراد  هرهم ره  رد  "

.دوش یم تفای  یا  هیال کت یشرفگنس  تفاب  (2 .دراد شقن  دیاز  داوم  عفد  رد  سفنت  هاگتسد  (1
.دوش یم هتسب  یبلق  ۀچیرد  کی  لوتسیس ، ماگنه  (4 .دنوش یم هیذغت  نژیسکا  زا  ینغ  نوخ  طسوت  بلق  یاه  لولس (3

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

10، ............" گنچرخ یهام ............  رد  " ؟ دیامن یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  لباقم  ترابع  هنیزگ  مادک 

.تسا نژیسکا  زا  ینغ  ِنوخ  یاراد  یتشپ  گرخرس  دننام -  (2 .دنوش یم هیذغت  نشور  نوخ  طسوت  بلق  یاه  لولس دننام -  (1
.دناسر یم ندب  فلتخم  یاه  تفاب هب  ار  نژیسکا  زا  ینغ  نوخ  یمکش ، گرخرس  فالخرب -  (3

.دوش یم دراو  یلولس  نیب  یاضف  هب  اه  گریوم یادتبا  زا  امسالپ ، تابیکرت  زا  یدایز  رادقم  فالخرب -  (4
هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 

2/23وتینرل 1396



.تسا11 هداد  یور  نیمز ............ ، ۀرک  رد  تایح  لوحت  رغت و  لحارم  رد 

یهورگ ضارقنا  نیمجنپ  زا  لبق  راداوه ، یاه  هسیک یاراد  ناروناج  عونت  دادعت و  شیازفا  (1
یکشخ هب  ناهایگ  دورو  زا  لبق  زاورپ ، تردق  یاراد  ناروناج  نیلوا  شیادیپ  (2

یهورگ ضارقنا  نیمود  زا  لبق  فعاضم ، نوخ  شدرگ  یاراد  ناروناج  نیلوا  شیادیپ  (3
اه لولس زیامت  ندش و  یصصخت  لابند  هب  ناروناج ، رد  ینورد  طیحم  کی  داجیا  (4

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

12، ............" یکشخ نکاس  غلاب  ناراد  هرهم نیلوا  " دنک ؟ یمن لماک  یتسرد  هب ار  ترابع  دروم  مادک 

.دنتشاد یناوختسا  یتکرح  هاگتسد  (2 .تشاد رارق  ندب  نورد  ناش  یسفنت هاگتسد  (1
.دنراد یزبآ  یگدنز  غولب  زا  شیپ  (4 .دنتسه هدنز  ناراد  هرهم نیرت  قفوم (3

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

13 ............" هک دندوب  یناروناج  نیلوا ............  " ؟ دنک یم لماک  یتسرد  هب ار  ترابع  دروم  دنچ 
.دندرک یم هیذغت  ندیکم  قیرط  زا  ناراد -  هرهم فلا )

.دنتشاد ییان  سفنت  یکشخ -  نکاس  ناروناج  ب )
.دندرک یم سفنت  ششبآ  قیرط  زا  یدازون  نارود  رد  یکشخ -  نکاس  ناراد  هرهم ج )

.دندوب مکحم  تسوپ  یاراد  یکشخ -  رد  راذگ  مخت ناراد  هرهم د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟14 تسا تسردان  یکاخ  مرک  تکرح  دروم  رد  کی  مادک

.دوش یم زارد  کیراب و  شخب  نآ  ندب ، زا  تمسق  کی  یوقلح  یاه  هچیهام ضابقنا  اب  (1
.دنریگ رارق  نیمز  اب  سامت  رد  دنناوت  یم شخب  نآ  یاهرات  یلوط ، یاه  هچیهام ضابقنا  ماگنه  (2

.دنشاب ضبقنم  نامز  مه روط  هب دنناوت  یمن یلوط  یوقلح و  یاه  هچیهام مرک  ندب  رسارس  رد  (3
.دنا هتفرگ رارق  روناج  یسفنت  حطس  ریز  رد  یلوط  یوقلح و  یاه  هچیهام (4

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

15 ............ ًاعطق دنک ، یم سفنت  نوخ  شدرگ  هاگتسد  زا  لقتسم  هک  یروناج  ره 

.تسا یگریوم  ۀکبش  دقاف  (2 .دراد رارق  نایاپدنب  هورگ  رد  (1
.دراد یا  هلول بلق  (4 .تسا ینیتیک  تلکسا  یاراد  (3

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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16 ............ دنناوت یمن ۀراوید ............  یاه  لولس فالخرب  خلم ، رد  ۀراوید ............  یاه  لولس

.دنشاب هتشاد  شقن  ییاذغ  داوم  بذج  رد  یکاخ -  مرک  رد  هدور  هدعم -  (1
.دنزاسب زلولس  ۀدننک  زیلوردیه  میزنآ  لیف -  رد  روک  ۀدور  نادگنس -  (2

.دنیامن حشرت  یشراوگ  میزنآ  واگ -  رد  نادریش  هدور -  (4 .دنشاب ندب  تفاب  نیرت  نیگنس ءزج  کشجنگ -  نادگنس  ناد -  هنیچ (3
هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

17 ............ دناوت یم هک ............  غلاب  ملاس و  ناسنا  ندب  رد  راد  نهآ نیئتورپ  ره 

.دیامن لمح  بذج و  ار  یتفاب  نایم  عیام  دراد -   شقن  نژیسکا  ۀریخذ  رد  (1
.دوش لصتم  نژیسکا  متا  هب ۴  رثکادح  دراد -  شقن  لمح   رد  (2

.دوش دیلوت  یلولس  زیر  رایسب  یازجا  کمک  هب  دراد -  ار  نژیسکا  اب  نتسویپ  ییاناوت  (3
.دوش یم تفای  یدنویپ  تفاب  یعون  رد  اهنت  دراد -  یصاخ  ییاضف  لکش  (4

CO۲
CO۲

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

18، ............ یهام زارد ............ ، گنچرخ  رد  ............ 

.تسا نشور  نوخ  یاراد  فالخرب -  یتشپ -  گرخرس  (2 .دزیر یم بلق  هب  ششبآ  زا  روبع  زا  دعب  هلصافالب  دننامه -  نوخ -  (1
.دراد رارق  یمکش  حطس  رد  فالخرب -  بلق -  (4 .تسا هریت  نوخ  یاراد  دننامه -  یمکش -  گرهایس  (3

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

19 ...................... اه یهام یضعب  رد 

.دراد  N متا کی  راد ، نژورتین یعفد  لوکلوم  (2 .دنک یم کمک  یدومع  تاکرح  هب  انش  کنکداب  (1
.دور یم زغم  هب  ًامیقتسم  گرهایس  قیرط  زا  سفنت  هاگتسد  زا  هدش  جراخ نوخ  (3

.دوش یم هدید  یلآ  هب  یندعم  ۀدام  لیدبت  ناهایگ ، دننامه  (4
هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هاگیاج20 هک  دـنوش  یم یرگید  شخب  دراو  هلـصافالب  دـندش ، جراـخ  یتقوم  هریخذ  لـحم  نیلوا  زا  هکنآ  زا  سپ شراوگ ، ۀـلول  تاـیوتحم  رد ،............ 
.تسا ............ 

بآ ییاذغ و  داوم  بذج  یلصا  خلم -  فالخرب  کشجنگ  (2 یشراوگ یاه  میزنآ حشرت  یکاخ -  مرک  فالخرب  کشجنگ  (1
ییاذغ داوم  یکیناکم  شراوگ  زاغآ  خلم -  دننامه  کشجنگ  (4 ییاذغ داوم  ییایمیش  شراوگ  زاغآ  یکاخ -  مرک  دننامه  خلم  (3

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

21 ..........." اب یروناج  رد  " ؟ دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  لباقم  ۀلمج  ترابع  مادک 

.دنشاب هتشاد  تلاخد  لاروموه  ینمیا  رد  دنناوت  یمن ناش  ینوخ یاه  لولس یبصع ، هاگتسد  نیرت  هداس (1
.تسا یعاخن  ساکعنا  یعون  یداراریغ  عیرس و  تکرح  ره  یزکرم ، یطیحم و  یبصع  هاگتسد  (2

.دشاب لماک  دناوت  یمن یگریوم  هکبش  یتشپ ، یبصع  بانط  اب  یروناج  فالخرب  یمکش  یبصع  بانط  (3
.دنوش یم یزکرم  یبصع  هاگتسد  زا  ییاه  شخب طابترا  ببس  یطیحم  یبصع  هاگتسد  یاه  هتشر زا  یضعب  نهپ ، زارد و  یندب  (4

هرامش 5 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟22 تسا حیحص   Canis lupus ۀرابرد هنیزگ  مادک 

.دشاب ناوختسا  زغم  ۀدنیاز  یاه  لولس رد  تیسورتیرا  دیلوت  کرحم  هک  دوش  حشرت  ینومروه  اه  نآ ۀیلک  قوف  ددغ  زا  تسا  نکمم  (1
.دوش یم لتخم  نوخ  داقعنا  دنور  دیئوریتاراپ ، ۀدغ  یراک  مک تروص  رد  (2

.تسا مگارفاید  دقاف  (4 .تسا گرزب  رایسب  روک  ۀدور  لوط  (3
هرامش 6 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

23 .............. ناروناج ۀمه 

.دننک یم عفد  دیسا  کیروا تروص  هب  طقف  ار  دوخ  راد  نژورتین دئاز  داوم  زاورپ ، ییاناوت  دجاو  (1
.دننک یم نیمأت  بآ  رد  لولحم  یاهزاگ  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  نژیسکا  کرحتمریغ ، (2

.دنتسه لکش  یا  هلول بلق  دقاف  ینیتیک ، تلکسا  یاراد  (3
.دنتسه ینورد  تلکسا  یاراد  هروا ، ۀدننک  عفد یصاصتخا و  عافد  یاراد  (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا24 هریت  نوخ  اب  یاراد ................  زارد ، گنچرخ  هداس ...........  نوخ  شدرگ  اب  یغلاب  راد  هرهم

یتشپ گرخرس  فالخرب -  (2 یتشپ گرخرس  دننامه -  (1
یمکش گرهایس  دننامه -  (4 یمکش گرهایس  فالخرب -  (3

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

25 ..........." شراوگ ۀلول  رد  " ؟ دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  لباقم  ۀلمج  ترابع  مادک 

.تسا هدش  زاغآ  اذغ  ییایمیش  شراوگ  ییاذغ ، داوم  بذج  لحم  زا  لبق  یکاخ ، مرک  (1
.دریگ یم ماجنا  اذغ  بذج  اذغ ، یتقوم  ۀریخذ  لحم  نیمود  زا  سپ  خلم ، (2
.دوش یم زاغآ  ییایمیش  شراوگ  زا  رتدوز  اذغ  یکیناکم  شراوگ  کشجنگ ، (3

.دوش یم زاغآ  هدعم  رد  بآ  بذج  لابند  هب  زلولس  شراوگ  نزوگ ، (4
هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دراد26 ًاعطق ...............  یاراد ..........  روناج  ره 

بذجزاب دنیآرف  دوخ  یاه  گریوم یاهتنا  رد  یششبآ -  سفنت  (2 شوارت دنیآرف  دوخ  یاه  گریوم یادتبا  رد  ناد -  هنیچ (1
لماک یگریوم  ۀکبش  دیسا -  کیروا  عفد  (4 نشور نوخ  اب  یاه  گرهایس لماک -  مگارفاید  (3

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

27 .............. اوه یتقو  هایس  تشپ  کسس  رد 

.دوش یمن دراو  یان  هب  ییاوه  تسا ، ندش  جراخ  لاح  رد  یبقع  راداوه  یاه  هسیک زا  (1
.دوش دراو  راداوه  یاه  هسیک هب  ییاوه  تسین  نکمم  تسا ، ندش  جراخ  لاح  رد  اه  شش زا  (2

.دوش یمن دراو  اه  شش هب  ییاوه  چیه  تسا ، ندش  جراخ  لاح  رد  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک زا  (3
.دنراد رارق  ییاوه  ۀیوهت  رثکادح  تیعضو  رد  اه  شش دوش ، جراخ  یراداوه  هسیک  ره  زا  (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟28 دوش یمن هدید  لباقم  یسفنت  متسیس  اب  یناروناج  زا  کی  چیه  رد  ریز  دروم  دنچ 
لومرف  اب  راد  نژورتین دئاز  هدام  عفد  فلا )

شراوگ ۀلول  یاه  گریوم هب  نآ  لاقتنا  لاعف و  شور  هب  زکولگ  بذج  ب )
یسفنت یاهزاگ  لاقتنا  یارب  نیبولگومه  زا  هدافتسا  ج )

دوخ یاهاپ  نورد  هچیهام  تفج  ًاعومجم 12  نتشاد  د )

C۵H۴N۴O۳

1 (1
2 (2
3 (3
4 (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

29 .......... تفگ ناوت  یم دنک  یم لثمدیلوت  ییازرکب  اب  هک  یروناج  ره  دروم  رد 

.دوش یم هدهاشم  روناج  یاه  لولس زا  یصاخ  عون  رد  زویم  ماجنا  تیلباق  (1
.دیآ یمن دوجو  هب  لثمدیلوت ، عون  نیا  رد  یرن  رادناج  چیه  (2

.دنوش یم دیلوت  ناوختسا  زغم  رد  لاروموه ، ینمیا  رد  هدننک  تکرش یاه  لولس (3
.دراد شقن  یسفنت  یاه  زاگ لدابت  ییاج و  هباج رد  رادناج  نوخ  (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟30 تسا حیحص  ترابع  مادک 

.دوش کیرحت  دناوت  یم یئیش  ره  طسوت  یهام  هبرگ فالخرب  یهامرام  یکیرتکلا  ۀدنریگ  (1
.درب یم یپ  نآ  دوجو  هب  همعط ، طسوت  هدش  داجیا  شفنبارف  یاه  شبات ۀلیسو  هب  یگنزرام  (2

.دنزاسب دوخ  نوماریپ  طیحم  زا  یریوصت  همعط ، تاوصا  زا  لصاح  کاوژپ  اب  دنارداق  نیمز  هرک  ناروناج  نیرتگرزب  (3
.تسا هتسباو  داوم  شدرگ  هاگتسد  هب  دوخ  یسفنت  یاه  زاگ لاقتنا  یارب  ییایمیش ، یاه  هدنریگ نیرت  ساسح زا  یکی  اب  یروناج  (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

31. درادن یتوافت  اه  هدام اهرن و  یا  هتسه مونژ  هک ................  یناروناج  رد 

.دراد دوخ  ۀدعم  فارطا  رد  ددعتم  یاه  هسیک یتشپ و  بلق  کی  (2 .دراد ار  خم  یرتسکاخ  شخب  یگدروخ  نیچ نازیم  نیرتشیب  (1
.دنراد طابترا  راداوه  ۀسیک  اب 9  نآ  یاه  شش (3

.دیدرگ تباقر  شهاک  هب  رجنم  اه  نآ رد  یا  هیذغت یاه  وگلا روترآ ، کم  تاعلاطم  قبط  (4
هرامش 13 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

32، ................... یکشخ نکاس  ناراد  هرهم نیلوا 

.دنراد فعاضم  نوخ  شدرگ  یا و  هرفح هس  بلق  غولب  ماگنه  (2 .دنراد یفورضغ  ای  یناوختسا  مکحم  یتکرح  هاگتسد  (1
.دننک یم دیلوت  یکهآ  مکحم  یاه  هتسوپ اب  ییاه  مخت (4 .دنهد یم تسد  زا  ار  دوخ  ییولگ  ۀرفح  دلوت ، ماگنه  (3

هرامش 13 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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33، ............... دراد ییولگ  ۀرفح  دلوت  ماگنه  هک  یروناج  ره  دنک ؟ یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ور  هبور ۀلمج  دروم ، دنچ 
.دوش یم دراو  هریت  نوخ  طقف  غولب  ماگنه  رد  نآ  بلق  تارفح  هب  فلا )

.دنک یم عفد  کاینومآ  دراد و  یجراخ  حاقل  ب )
.تسا هدش  ادج  یمکش  ۀرفح  زا  مگارفاید  ۀدرپ  طسوت  نآ  ۀنیس  ۀسفق  ج )

.دراد یدنویپ  تفاب  یعون  سنج  زا  یلخاد  تلکسا  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 13 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دوش34 یم جراخ  بلق  زا  نوخ ...............  هدش و  بلق  دراو  نوخ ..............  هدنز ، ناراد  هرهم نیرت  قفوم نوخ  شدرگ  هاگتسد  رد 

نژیسکا رپ  نژیسکا و  مک  نژیسکا -  رپ  نژیسکا و  مک  (2 نژیسکا مک  نژیسکا -  مک  (1
نژیسکا رپ  نژیسکا و  مک  نژیسکا -  مک  (4 نژیسکا مک  نژیسکا -  رپ  نژیسکا و  مک  (3

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

35 ................ خرس هنیس  کسس  سفنت  هاگتسد  رد 

.دوش یم جراخ  سفنت  هاگتسد  زا  یدعب  یسفنت  ۀخرچ  مدزاب  رد  دوش ، یم سفنت  هاگتسد  دراو  مد  کی  رد  هک  هدشن  هیوهت یاوه  (1
.دنک یم یط  هدشن  هیوهت یاوه  هب  تبسن  یان  رد  ار  یرت  ینالوط ریسم  هدش ، هیوهت یاوه  (2

.تسا طیحم  زا  رتشیب  یبقع  راداوه  یاه  هسیک رد  اوه  راشف  دوش ، یم جراخ  اه  شش زا  هدش  هیوهت یاوه  نامز  ره  (3
.دنوش یم رپ  هدش  هیوهت یاوه  زا  ییولج  راداوه  یاه  هسیک دنوش ، یم یلاخ  اوه  زا  یبقع  راداوه  یاه  هسیک نامز  ره  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

36 ............. ییازرکب

.تسا شقن  دقاف  کیتاموس  یاه  لولس هب  یسفنت  یاهزاگ  لاقتنا  رد  نآ  نوخ  شدرگ  هاگتسد  هک  دهد  خر  یروناج  رد  تسین  نکمم  (1
.دوش دراو  بلق  هب  ًاددجم  یگریوم  ۀکبش  کی  زا  روبع  اب  بلق  زا  هدش  جراخ نوخ  هک  دهد  خر  یروناج  رد  تسین  نکمم  (2

.دیامن یم عفد  دوخ  سفنت  حوطس  زا  ار  راد  نژورتین دیاز  ۀدام  هک  دهد  خر  یروناج  رد  تسا  نکمم  (3
.دیامن جراخ  ندب  زا  ار  یتایح  تیفرظ  زا  یشخب  نآ  لماک  مگارفاید  ندش  حطسمریغ هک  دهد  خر  یروناج  رد  تسا  نکمم  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

37 .............. تکرح رد 

.تسا هتفای  شهاک  یوقلح  یاه  هچیهام رموکراس  رد   Z طخ ود  نیب  ۀلصاف  رت ، میخض یاه  هقلح رد  یکاخ ، مرک  (1
.دنراد دوجو  اهاپ  نورد  هچیهام  تفج  شش  کرحتم ، گرب  (2

.دنراد تلاخد  دنا ، هدرک لصتم  اه  هرهم نوتس  هب  ار  چم  هک  ییاه  هچیهام سوئوکا ، (3
.دنراد تلاخد  یسفنت  راتخاس  نورد  ییاوه  یاه  هسیک بآ ، رد  نایهام  یدومع  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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38 ............... یعفد راد  نژورتین دیاز  ۀدام 

.ددرگ عفد  اه  هیلک طسوت  دناوت  یمن راد  ششبآ روناج  رد  (1
.دشاب هدش  لصاح  زوبیر  یسکوئد  مسیلوباتم  زا  دناوت  یمن دننک  یم عفد  کاینومآ  هک  یناروناج  رد  (2

.دوش داجیا  هدام  تماگ  زوتیم  ییاناوت  اب  یروناج  طسوت  دناوت  یمن دیسا ، کیروا  تروص  هب (3
.دوش عفد  دیلوت و  هتسب  نوخ  شدرگ  اب  یروناج  طسوت  دناوت  یمن کاینومآ ، تروص  هب  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

39 ................ درادن یسنج  موزومورک  عونت  هک  یا  هرشح رد 
.دناسر یم کیتاموس  یاه  لولس هب  ار  یسفنت  یاهزاگ  اذغ و  هراومه  فنلومه  فلا )

.دوش یم زاغآ  نادگنس  زا  اذغ  یکیناکم  شراوگ  هراومه  ب )
.دنک یم لرتنک  یبصع  هرگ  تفج  کی  ار  ندب  زا  هعطق  ره  یاه  هچیهام تیلاعف  ج )

.دوش مخ  ناپ  تمس  هب  دناوت  یم اپ  اپ ، ره  نورد  یاه  هچیهام ضابقنا  اب  د )

.تسا تسردان  دننامه د  ب  (2 .تسا تسردان  فالخرب د  فلا  (1
.تسا تسرد  فالخرب ب  ج  (4 .تسا تسرد  دننامه د  ج  (3

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

40 ............... لاو رد 

.دوش زاغآ  ناهد  زا  یکیناکم  شراوگ  دناوت  یمن (1
.تسا یششوپ  تفاب  دقاف  یزکرم  یبصع  هاگتسد  ۀدننک  تظفاحم یاهراتخاس  (2

.دراد شقن  اه  شش هب  اوه  جورخ  دورو و  رد  هنیس  ۀسفق  مجح  رغت  اب  مگارفاید  (3
.دور یم زغم  هب  ًامیقتسم  یسفنت ، راتخاس  رد  اهزاگ  لدابت  زا  سپ  بلق  زا  هدش  جراخ  نوخ  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

عفد41 یبـیکرت ..............  تروص  هب  راد  نژورتـین دـئاز  داوم  هک  یروناـج  ره  رد   " ؟ تسین بسانم  لباقم  تراـبع  لـیمکت  یارب  ریز  دراوم  زا  دروم  دـنچ 
 ..............." دوش یم

.دور یم یسفنت  حوطس  هب  نژیسکا  تفایرد  روظنم  هب ادتبا  بلق  رد  دوجوم  ۀریت  نوخ  یلآ -  فلا )
.ددرگ یم بذج  هدور  فارطا  یاه  گریوم هب  هتفای  شراوگ ییاذغ  داوم  یلآ -  ۀقلح  یاراد  ب )

.دنشاب هدش  جراخ  روناج  ندب  زا  دیاب  رگیدکی  اب  دروخرب  روظنم  هب هدام  رن و  یاه  تماگ یندعم -  ج )
.دنروآ یم رد  تکرح  هب  ار  اه  ناوختسا دنتسه ، لصتم  یتکرح  مادنا  راهچ  هب  هک  ییاه  هچیهام ناتسیزود -  یعفد  ۀدام  هباشم  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟42 تسا تسرد  ترابع  مادک 

.دننک یم هلول  یعون  دراو  ار  دوخ  تاحشرت  هک  دنراد  دوجو  یددغ  یمکش  حطس  رد  توبکنع ، فالخرب  سوئوکا  رد  (1
.دنوش یلولس  میسقت  زا  یرگید  عون  دراو  دنناوت  یم زویم   زا  لصاح  یاه  لولس زا  یخرب  خلم ، فالخرب  اه  رامسوس یضعب  رد  (2

.دنک یم تکرح  ندب  بقع  ولج و  تمس  هب  روناج  یاه  بلق زا  هدش  جراخ نوخ  زارد ، گنچرخ  دننام  یکاخ  مرک  رد  (3
.دوش یم ولج  تمس  هب روناج  تکرح  بجوم  نآ  شنز  دراد و  رارق  یدومع  تروص  هب  یمد  ۀلاب  الآ ، لزق دننام  لاو  رد  (4

II

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟43 تسا حیحص  هنیزگ  مادک 

.دراد شقن  حاقل  رد  زور  لوط  طیحم و  یامد  دننام  یلماوع  دنراد  یجراخ  حاقل  هک  اه  هنوگ بلغا  رد  (1
.دراد زین  فعاضم  نوخ  شدرگ  دراد  یلخاد  حاقل  هک  یراد  هرهم روناج  ره  (2

.دریگ تروص  ردام  ندب  زا  جراخ  رد  دناوت  یم نینج  ومن  دشر و  زا  یشخب  یلخاد ، حاقل  رد  (3
.دوش هیذغت  تفج  قیرط  زا  دناوت  یم وروگناک  نینج  فالخرب  سوپ  یتالپ نینج  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟44 تسا حیحص  دنک ، یم سفنت  ششبآ  اب  هک  یروناج  ره  دروم  رد  ترابع  مادک 

.ددرگ یمرب نوخ  هب  فنل  شدرگ  هاگتسد  کمک  هب  ینوخ  یاه  گریوم زا  هدش  جراخ داوم  زا  یشخب  (1
.دنراد تکرش  یفورضغ  ای  یناوختسا  یدنویپ  تفاب  عون  ود  زا  یکی  ینورد ، تلکسا  لیکشت  رد  (2
.تسا نآ  ییاسانش  هب  رداق   T یاه تیسوفنل دوش ، هدولآ  سوریو  طسوت  هک  ندب  زا  یلولس  ره  (3

.دنشاب یم اهدیساونیمآ  نتخوس  لصاح  دنوش ، یم عفد  راد  نژورتین دئاز  داوم  تروص  هب هک  ینیمآ  یاه  هورگ رتشیب  (4
هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا45 نشور  یهام ، زارد ............  گنچرخ  گرخرس ............  نوخ 

یتشپ گرخرس  فالخرب  یتشپ -  (2 یتشپ گرخرس  دننامه  یتشپ -  (1
یتشپ گرهایس  فالخرب  یمکش -  (4 یمکش گرهایس  دننامه  یمکش -  (3

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟46 دنک یم لماک  بسانم  روط  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ ، مادک 
، ............" دراد دوجو  هک ............  یروناج  ره  رد  "

.تسا هدش  هطاحا  هیال  هس ژننم  ۀدرپ  طسوت  یزکرم  یبصع  هاگتسد  یلصا -  تفاب  عون  راهچ  (1
.دوش یم هلدابم  ندب  یاه  لولس نوخ و  نیب  میقتسم  روط  هب ییاذغ  داوم  یا -  هلول یاه  بلق (2

.تسا رتشیب  ناراد  هرهم ریاس  هب  تبسن  نژیسکا  یاه  لوکلوم اب  نیبولگومه  یگتسویپ  تردق  کاوژپ -  اب  یزاس  ریوصت ییاناوت  (3
.تسا هدرک  مهارف  ار  هدیچیپ  یاهراتفر  ماجنا  ناکما  خم  یاه  هرکمین گرزب  ۀزادنا  لماک -  مگارفاید  (4

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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47 ............ دنناوت یم هغابروق ، دازون  کیراب  ۀدور  ۀراوید  یاه  لولس دننامه  یکاخ  مرک  رد  ۀراوید ............  یاه  لولس لومعمروط ، هب

.دنیامن حشرت  ار  زلولس  ۀدننکزیلوردیه  یاه  میزنآ نادگنس -  (2 .دنیامن بذج  ار  زلولس  ۀیزجت  زا  لصاح  داوم  هدور -  (1
.دنزاسب سفنت  زا  یا  هلحرم ره  رد  ار  تافسف  یرت نیزوندآ  ناد -  هنیچ (4 .دنیامن هدافتسا  ینیئتورپریغ  یاه  میزنآ یاه  هدروآرف زا  هدعم -  (3

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟48 تسا تسرد  یجراخ ، تلکسا  اب  یروناج  ره  دروم  رد  ترابع  مادک 

.دننک یم نیمأت  کیراب ، یاه  هلول کمک  هب  ار  دوخ  زایندروم  نژیسکا  یرکیپ ، یاه  لولس ۀمه  (1
.دنا هناگیب لماوع  اب  هلباقم  یارب  یموزوزیل  یاه  میزنآ یاراد  اه ، تیسوگاف هباشم  یاه  لولس ۀمه  (2

.دنا یرون ۀدنریگ  لولس  نیدنچ  یاراد  دوخ  یسدع  هیبنع و  ریز  رد  ییانیب  یاهدحاو  ۀمه  (3
.دنزاس یم دیئولپید  یاه  لولس زنیکوتیس  زا  سپ  زوتیم ، میسقت  ییاناوت  یاراد  یاه  لولس ۀمه  (4

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟49 تسا تسردان  هنیزگ ، مادک 

.دوش یم دراو  بلق  هب  نبرک  دیسکا  ید زا  ینغ  نوخ  خلم ، فالخرب  زارد  گنچرخ  رد  (1
.دنناسر یم ندب  فلتخم  یحاون  هب  بلق  زا  ار  نوخ  گرخرس  نیدنچ  یهام ، فالخرب  زارد  گنچرخ  رد  (2

.دنار یم رس  یوس  هب ار  نوخ  یتشپ  گر  یهام ، دننامه  یکاخ  مرک  رد  (3
.دبای یم نایرج  ندب  یبقع  یحاون  تمس  هب  یمکش  گر  ود  قیرط  زا  نوخ  خلم ، فالخرب  یکاخ  مرک  رد  (4

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟50 تسا تسرد  هدام ، رادراخ  یهام  ۀرابرد  دروم ، دنچ 
.دور یم ندب  یاه  مادنا تمس  هب  ادتبا  سفنت ، هاگتسد  زا  هدش  جراخ نوخ  فلا )

.تسا اهدیساونیمآ  نتخوس  لوصحم  یعفد ، راد  نژورتین داوم  رتشیب  ب )
.دتسرف یم روناج  زغم  هب  ار  تاعالطا  هک  دراد  دوجو  یبناج  طخ  بصع  یبناج ، طخ  لاناک  نورد  ج )

.دزاس یم یگرزب  ۀنایشآ  تفج  بلج  یارب  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

51 ............ شخب ۀراوید  یاه  لولس شخب ،............  ۀراوید  یاه  لولس ریز ، لکش  رد 

.دنیامن یم هیزجت  ار  ییاذغ  داوم  رد  دوجوم  زلولس  یاه  لوکلوم ، ۲ دننامه -   1 (1
.دنک یم بذج  ار  هتفای  شراوگ ییاذغ  داوم  ، ۳ فالخرب -   ۱ (2

.دنزاس یم  ، زکولگ لوکلوم  کی  زا  نوخ ، زا  نژیسکا  تفایرد  اب  ، ۴ دننامه -   ۲ (3
.دننک یم بذج  ار  تعیبط  یلآ  بیکرت  نیرتشیب  شراوگ  زا  لصاح  یاهرمونوم  ، ۴ فالخرب -   ۲ (4

۳۸ ATP

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دوش52 یم دراو  هب  ...........  ادتبا  زا ،...........  هدش  جراخ نوخ  زارد ، گنچرخ  رادراخ ...........  یهام  رد 
                  
                

سفنت هاگتسد  بلق -  دننام -  (2 سفنت هاگتسد  هدور -  دننام -  (1
بلق سفنت -  هاگتسد  فالخرب -  (4 زغم سفنت -  هاگتسد  فالخرب -  (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟53 تسا حیحص  واگ  شراوگ  هاگتسد  اب  طابترا  رد  دروم  دنچ 
.تسا ییاذغ  داوم  ییایمیش  شراوگ  لحم  نیرخآ  هدعم  تمسق  نیرت  ناپ فلا )

.دوش یم ماجنا  بآ  بذج  هدعم ، یحشرت  یاه  میزنآ تیلاعف  زا  لبق  خلم ، شراوگ  هاگتسد  فالخرب  ب )
.دوش یم عورش  ییاذغ  داوم  ریاس  زا  رترید  زلولس  شراوگ  سوئوکا ، شراوگ  هاگتسد  فالخرب  ج )
.دوش یم زاغآ  بذج  هدعم ، زا  اذغ  روبع  زا  سپ  هلصافالب  کشجنگ ، شراوگ  هاگتسد  دننامه  د )

                                                                                   

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

54 ........... ردیه فالخرب  جنفسا   

.دنک یم بذج  ار  ییاذغ  داوم  رغت  هنوگره  نودب  (2 .تسا فنلومه  دقاف  (1
.دنک یم دیلوت  تماگ  اه ، للا کیکفت  لابند  هب  (4 .دراد ار  هناگیب  تفاب  ندز  سپ  ییاناوت  تیسومسالپ ، کمک  هب  (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟55 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ۀلمج  ترابع  مادک 
 .........." دارفا نیا  رد  دوش ، یمن هدید  نوخ شدرگ  هاگتسد  اهزاگ و  لدابت  متسیس  نیب  یگتسباو  نارادناج  زا  یتیعمج  رد  "

.تسا کچوک  دارفا  هثج  یژرنا ، هدام و  لک  رادقم  تیدودحم  لیلد  هب  (1
.دوش یم لثمدیلوت  فرص  یژرنا  نیرتشیب  (2

.ددرگ یم عفد  دراد ، کاینومآ  اب  هسیاقم  رد  یرتمک  تیمس  هک  یا  هدام هب  لیدبت  اب  راد  نژورتین دئاز  داوم  (3
.دشاب یم تیؤر  لباق یسیطانغمورتکلا  یاه  شبات فیط  (4

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟56 تسا تسرد  هنیزگ  مادک 

.تسا اهدیساونیمآ  نتخوس  لوصحم  ندب  دئاز  داوم  رتشیب  (1
.دنک یم عفد  کاینومآ  دوخ ، یسفنت  حطس  زا  اه  یهام زا  یا  هتسد دننامه  ایرانالپ  (2

.دنتسه کاینومآ  دیلوت  ییاناوت  دقاف  یز ، یکشخ ناروناج  ۀمه  (3
.دننک یم لیدبت  دیسا  کیروا هب  ار  نآ  سپس  هروا و  هب  ار  کاینومآ  ادتبا  ناگدنزخ  زا  یرایسب  (4

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟57 تسا تسردان  مادک 
، ............" تسا رتشیب  نآ  شوارت  زا  نآ  یویلک  عفد  نازیم  هک  یا  هدام ملاس ، ناسنا  رد  "

.دوش عفد  حشرت و  گرزب  ۀدور  ۀراوید  یاه  هدغ زا  مک  رادقم  هب  دناوت  یم (1
.دبای شیازفا  تیسورتیرا  یاشغ  میزنآ  تیلاعف  شیازفا  اب  نوخ  رد  دناوت  یم (2

.دراد یرتمک  تیمس  نآ  هب  تبسن  هک  دیآ  دوجو  هب  کاینومآ  رغت  زا  دناوت  یم (3
.دنک لاغشا  ار  اه  میزنآ یخرب  لاعف  هاگیاج  دناوتب  تسا  نکمم  (4

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

58 ............ حطس یاه  هلاب حطس ............  یاه  هلاب الآ  لزق یهام  رد 

.دراد شقن  یهام  تهج  رغت  رد  یتشپ  فالخرب -  یمکش ، (2 .دنراد شقن  یهام  تهج  رغت  رد  یمکش  فالخرب -  یتشپ ، (1
.دنراد شقن  یهام  تکرح  ندرک  دنت  ای  دنک  رد  یمکش  دننامه -  یتشپ ، (3

.دنراد یمد  ۀلاب  تکرح  اب  توافتم  شقن  یتشپ  دننامه -  یمکش ، (4
هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟59 دیامن یم لیمکت  یتسردان  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
، ............" دوش لیدبت  ششبآ  هب  دناوت  یم ییولگ  ۀرفح  هک  یناراد  هرهم ۀمه  رد  "

.دوش یم هدهاشم  یدنویپ  تفاب  نیرت  تخس اه ، هرهم رد  فلا )
.دنراد تکرش  تکرح  تهج  رغت  تعرس و  رغت  رد  یا  هنیس یاه  هلاب ب )

.ددرگ یم عفد  یندعم  ۀدام  تروص  هب یعفد  راد  نژورتین دئاز  ۀدام  ج )

2 (2 3 (1
رفص (4 1 (3

هرامش 7 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

60، ............ دنراد یا  هیال هس ژننم  هک  یناروناج  ۀمه  رد 

.تسا کدنا  هدام  یسنج  لولس  ییاذغ  ۀتخودنا  نازیم  (2 .دنک یم زاغآ  محر  نورد  زا  ار  دوخ  دشر  نایور  (1
.تسا راظتنا  زا  رود  دیسا  کیروا تروص  هب راد  نژورتین دئاز  داوم  عفد  (4 .دوش یم هدید  ییولگ  ۀرفح  مد و  ینایور  ۀرود  رد  (3

هرامش 7 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

61، ............. سومالاتوپیه زیفوپیه ............ ، ناسنا ، رد 

.دراد شقن  یبصع  یاه  مایپ لاقتنا  رد  دننامه -  (2 .دنک یم دیلوت  یرت  عونتم یاه  نومروه فالخرب -  (1
.دراد تلاخد  یزاتسوئموه  رد  دننامه -  (4 .تسا طابترا  رد  اه  نورون زا  یا  هدرتسگ ۀکبش  اب  فالخرب -  (3

هرامش 8 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟62 تسا تسردان  راوگاج  گنلپ  دروم  رد  ترابع  مادک 

.دور رتارف  طیحم  شیاجنگ  زا  تاقوا  یهاگ  تسا  نکمم  نآ  تیعمج  (1
.ددرگرب یعیبط  دح  هب  لثمدیلوت  لصف  زا  سپ  یتدم  ریمو ، گرم شیازفا  تلع  هب  تسا  نکمم  نآ  تیعمج  ۀزادنا  (2

.دنوش یم جراخ  مخت  زا  زین   Operophthera brumata یاه ورال هک  دنک  یم لثمدیلوت  یلصف  رد  ًالومعم  (3
.دنک یم عفد  یژرنا  فرص  نودب  ار  دوخ  راد  نژورتین یعفد  ۀدام  هک  دشاب  یروناج  دناوت  یم نآ  یاذغ  (4

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

63 ................. گنسلگ رد  هدننکزتنسوتف  ءزج 

.دشاب هتشاد  تارشح  یجراخ  تلکسا  یلصا  بیکرت  دننامه  یبیکرت  اب  یلولس  ۀراوید  دناوت  یم (1
.دراد شقن  نزا  ۀیال  داجیا  رد  هک  دنک  یم داجیا  یزاگ  دوخ ، تیلاعف  یط  رد  ًاعطق  (2

.تسا هدرک  داجیا  یگرفس  مه ۀطبار  فورتورته  شخب  اب  هارمه  لماکت  یط  رد  (3
.دیامن یم داجیا  دننام  زرگ  یاهراتخاس  یسنج  لثمدیلوت  یارب  هک  تسا  یچراق  هارمه  لومعم  روط  هب (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

64 .............. راد هرگ یمکش  یبصع  بانط  یاراد  روناج 

.دیامن دیلوت  اهدیپیل  هورگ  هب  قلعتم  یرم  یلپ دناوت  یمن (2 .دیامن لیدبت  یبصع  مایپ  هب  بذج و  ار  ینارون  یژرنا  دناوت  یمن (1
.دشاب هتشاد  یصاصتخا  عافد  یارب  ژافورکام  هباشم  یاه  لولس دناوت  یم (3

.دشاب هتشاد  نینویتم  یا  هتسه تلکسا  دننامه  یجراخ  تلکسا  رد  دناوت  یم (4
هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

65 ............... روناج ره  لومعم  روط  هب

.تسا یموزوزیل  یاه  میزنآ یاراد  هناگیب ، تفاب  دنویپ  ندز  سپ ییاناوت  یاراد  (1
.دیامن یم هدهاشم  یکیئازوم  تروص  هب ار  فارطا  طیحم  روا ، گنیسارک ماجنا  ییاناوت  دقاف  (2

.تسا یزاورپ  یاه  رپ یاراد  دوخ  ندب  زا  یشخب  رد  زاورپ ، تردق  یاراد  (3
.تسا یرتسکاخ  دیفس و  ۀدام  یاراد  هاگتسد  نیا  شخب  ره  رد  یزکرم ، یبصع  هاگتسد  یاراد  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

66 ............... هک یروناج  ره  رد 

.تسا نکممریغ  دیسا  کیروا  عفد  دنک ، یم یراذگ  مخت یلخاد  حاقل  زا  سپ  (1
.دوش یم عفد  کاینومآ  تروص  هب  راد  نژورتین ۀدام  دراد ، یجراخ  حاقل  (2

.دراد دوجو  یکیناکم  یاه  هدنریگ دراد ، یزاس  کاوژپ ییاناوت  (3
.دوش یم ظفح  رمع  رخآ  ات  ییولگ  ۀرفح  دنک ، یم دیلوت  یا  هلژ کانبسچ و  یاه  هراوید اب  ییاه  کمخت (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟67 دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
" .دوش هدوزفا  نازیم ............  رب  دبای و  شهاک  ات ............  دوش  یم ببس  یاه ............  نومروه دیدش  شهاک  درف ، کی  رد  "

ندب یبرچ  ۀریخذ  زاسو -  تخوس یدیئوریت -  (2 یتایح تیفرظ  هدرم -  یاوه  مجح  هیلک -  قوف  یزکرم  شخب  (1
لورمولگ رد  شوارت  نوخ -  یزمسا  راشف  نیسپ -  زیفوپیه  رد  هدش  هریخذ (3
نوخ ۀروا  تسس -  یدنویپ  تفاب  یاه  نژالک هیلک -  قوف ۀدغ  کرحم  (4

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

68 ............ تسا میزوزیل  میزنآ  یاراد  هک  یروناج  ره 

.دراد تیسوگاف  هباشم  یاه  لولس (2 .دراد ار  هناگیب  تفاب  ندز  سپ  ییاناوت  (1
.دراد زین  یموزوزیل  یاه  میزنآ (4 .دنک یم هزرابم  هناگیب  لماوع  اب  تسوپ  یور  رب  یطاخم  عیام  اب  (3

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

69 ............. رد یعافد  بیکرت  ره 

.تسا هژیو  راک  صاخ و  یدعب  هس راتخاس  اب  یدیتپپ  یلپ یاه  هریجنز یاراد  ناهایگ ، (1
.تسا یصاصتخاریغ  عافد  اب  طابترا  رد  اه  جنفسا (2

.دراد تیلاعف  یطاخم  عیام  تلاخد  نودب  ًاعطق  نانت  مرن (4 .تسا هناگیب  تفاب  دنویپ  ندز  سپ  هب  رداق  ییایرد  یاه  هراتس (3
هرامش 2 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟70 تسا تسردان  ترابع  مادک 

.دنراد یصاصتخاریغ  عافد  ناراد  هرهم ناگرهم و  یب (2 .دراد دوجو  یصاصتخا  عافد  ناگرهم ، یب بلغا  رد  (1
.تسا ناگرهم  یب ناراد و  هرهم صتخم  یموزوزیل  یاه  میزنآ (3

.تسا یصاصتخاریغ  عافد  یعون  ناگرهم ، یب ناراد و  هرهم رد  میزوزیل  دوجو  (4
هرامش 2 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

71" .دراد زین  ًاعطق .........  دراد ، هک ..........  یروناج  ره  " ؟ دنک یم لیمکت  تسردان  ار  ور  هبور ترابع  هنیزگ  مادک 

ژننم ۀدرپ  تیسوفنل و  یزاس -  کاوژپ ییاناوت  (2 یبصع هاگتسد  یرون -  ۀدنریگ  (1
نتداپ حشرت  ییاناوت  ار -  کرحتم  ماسجا  ییاسانش  ییاناوت  (4 یراوخ هرذ ییاناوت  اب  ییاه  لولس بکرم -  مشچ  (3

هرامش 5 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟72 تسا تسردان  ریز  ۀلمج  لیمکت  یارب  هنیزگ  مادک  ریز ، لکش  هب  هجوت  اب 
 ............" دنفسوگ زغم  ینورد  یاه  شخب ۀدهاشم  رد  "

.دنیوگ یم یگدنز  تخرد  تسا ، دننام  تخرد هک  هچخم  دیفس  شخب  هب  (1
.دنا لصتم مه  هب  بقع  رد  دنراد و  هلصاف  مه  زا  ولج  رد  شوگ  هس یا و  هنیپ طبار  (2

.دنرادن طابترا  رگیدکی  اب  یاه 3 و 4  نطب (3
.دوش یم هدهاشم  هناگراهچ  یاه  یگتسجرب زیف  یپا بقع  رد  (4

هرامش 3 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 

14/23وتینرل 1396



؟73 دنک یم لیمکت  تسرد  ار  ریز  ترابع  ریز  دراوم  زا  دروم  دنچ 
 ............" ناوت یم یسررب ............  ماگنه  دنفسوگ ، زغم  حیرشت  رد  "

.تسا هدهاشم  لباق یزغم  لپ  عاخنلا و  لصب فالخرب  هنیمرک  تفگ  یتشپ -  حطس  فلا )
.درک هدهاشم  ییانیب  یامسایک  یکیدزن  رد  ار  یرتسکاخ  مسج  یمکش -  حطس  ب )

.دور یم نیب  زا  دایز  راشف  کی  اب  طقف  اه  سومالات نیب  لاصتا  ینورد -  یاه  شخب ج )

1 (2 رفص (1
3 (4 2 (3

هرامش 4 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟74 تسا تسردان  دروم  مادک  لباقم  لکش  هب  هجوت  اب 

.تسا یاه 1 و 2  نطب نیب  فافش  ۀدرپ  فلا ، (1
.تسا دنلب  یمسالپوتیس  یاه  هتشر زا  یا  هتسد ب ، (2

.دوش یم ندب  طاقن  بلغا  یسح  یاه  مایپ تیوقت  بجوم  ج ، (3
.دراد طابترا  نطب 3  اب  سویولیس  یارجم  قیرط  زا  د ، (4

هرامش 5 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟75 دنک یمن لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک  ور  هب ور یاه  لکش هب  هجوت اب
 .............." لولس زا  غلاب ، ملاس و  ناسنا  رد  شخب .............  لداعم  "

.دنک تفایرد  مایپ  دناوت  یم  D دننامه  B فلا -  (1
.دنک تفایرد  مایپ  دناوت  یم  C فالخرب  B ب -  (2
.دنک تفایرد  مایپ  دناوت  یمن  B دننامه  C ج -  (3
.دنک تفایرد  مایپ  دناوت  یمن  A فالخرب  C د -  (4

هرامش 8 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟76 دنک یم لماک  بسانم  روط  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ ، مادک 
 ............" هک تسا  ناسنا  زغم  زا  یشخب  لداعم  ۀرامش ،............  شخب  ریز ، لکش  رد  "

.دراد یرثؤم  شقن  ندب  تاکرح  ۀمه  ماجنا  ای  حیحصت و  رد   - 3 (1
.دراد شقن  یطورخم  یاه  هدنریگ تاعالطا  شزادرپ  رد   - 2 (2

.دنک یم دازآ  نینوتالم  نومروه  یکیرات  هب  خساپ  رد   - 4 (3
.دوش یم دراو  نآ  هب  ادتبا  ییانیب ، ییایوب و  یاه  هدنریگ هب  طوبرم  یاه  مایپ  - 1 (4

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟77 تسا تسردان  ترابع  مادک  دنفسوگ  زغم  حیرشت  رد 

.دنراد رارق  یاه ۱ و ۲  نطب فک  رد  ططخم  ماسجا  (2 .دنک یم طبترم  مه  هب  ار  یاه ۳ و ۴  نطب سویولیس  یارجم  (1
.دنراد رارق  یگتسجرب  راهچ  زیف  یپا بقع  رد  (4 .دراد رارق  زیفوپیه  نطب ۳ ، یناپ  ۀبل  رد  (3

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟78 دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  دروم  دنچ 
 ............" دناوت یمن دراد ............ ، ار  یبصع  یاه  هاگتسد نیرت  هداس زا  یکی  هک  یروناج  "

.دشاب هتشاد  یبصع  بانط  هچروم -  فالخرب  فلا )
.دهد زورب  ار  یرکیپ  یبصع  هاگتسد  لرتنک  تحت  لامعا  دنفسوگ -  فالخرب  ب )

.دشاب هتشاد  دوخ  یتکرح  یاه  مادنا لرتنک  یارب  ددعتم  یاه  هرگ ایرانالپ -  دننامه  ج )
.دشاب یبصع  هرگ  نیدنچ  یاراد  یبصع  مایپ  شزادرپ  یلصا  زکرم  رد  لسعروبنز -  دننامه  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 3 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟79 تسا حیحص  هنیزگ  مادک 

.دنراد یطابترا  یاه  هاگتسد هب  زاین  دوخ ، ندب  فلتخم  یاه  مادنا اه و  لولس لامعا  نیب  یگنهامه  داجیا  یارب  ناروناج  زا  یخرب  (1
.تسا یبصع  هاگتسد  ۀفیظو  یجراخ ، طیحم  هب  تبسن  روناج  تیعقوم  میظنت  طقف  (2

.تسا هدرک  لصاح  لماکت  هدمآ و  دوجو  هب  ندب  فلتخم  یاه  مادنا اه و  لولس لامعا  نیب  یگنهامه  داجیا  یارب  یبصع  هاگتسد  (3
.تسا دنمزاین  یبصع  هاگتسد  هب  دوخ  ندب  ینورد  تیلاعف  عون  ره  میظنت  طیحم و  هب  بسانم  شنکاو  یارب  یرادناج  ره  (4

هرامش 3 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

80 ............ ایرانالپ رد 

.دنتسه یلولس  مسج  یاراد  یبصع  یاه  بانط (2 .تسا یبصع  هرگ  کی  زا  لکشتم  زغم  (1
.تساه نورون یلولس  مسج  لماش  زغم  (4 .تسا یطیحم  یبصع  هاگتسد  زا  یشخب  یبصع ، بانط  (3

هرامش 4 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا81 ناراد  هرهم ریاس  زا  رتشیب  ندب  نزو  هب  تبسن  ............ 

ناگدنرپ رد  خم  ۀدروخ  نیچ رشق  حطس  (2 لاو رد  زغم  یبسن  ۀزادنا  (1
رومل رد  زغم  یبسن  ۀزادنا  (4 ناسنا رد  خم  ۀدروخ  نیچ رشق  حطس  (3

هرامش 4 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟82 دنک یم لیمکت  تسردان  ار  ریز  ترابع  هلمج  دنچ 
 ..........." نارادناتسپ یزکرم  یبصع  هاگتسد  زا  هدننک  تظفاحم لماع  نیلوا  "

.تسا هدش  هتخاس  یلولس  نیب یاضف  نیرتمک  اب  یتفاب  زا  فلا )
.دراد دوجو  زین  ناراد  هرهم ۀمه  ینورد  تلکسا  رد  هک  تسا  یدنویپ  تفاب  نیرت  تخس یاراد  ب )

.درادن دوجو  ناراد  هرهم ریاس  رد  هک  تسا  یا  هیالدنچ یا  هدرپ ج )

2 (2 1 (1
رفص (4 3 (3

هرامش 5 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

83" .تسا یصاصتخا  عافد  یاراد  یاراد ،.......  روناج  ره  " ؟ دنک یم لیمکت  یتسردان  روط  هب ار  لباقم  ۀلمج  دروم  دنچ 
یبصع بانط  فلا )

زغم ب )
ژننم یا  هیال هس ۀدرپ  ج )

هناگیب تفاب  دنویپ  ندز  سپ  ییاناوت  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 5 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

84 ............ هک یا  هدنریگ

.دراد دوجو  زین  ناسنا  تسوپ  یدنویپ  تفاب  رد  درب ، یم راک  هب  یکیرات  رد  کیدزن  ماسجا  ندید  یارب  سرخ  (1
.دوش یم هدید  زین  ناسنا  ینیب  ۀرفح  فقس  رد  درب ، یم راک  هب  رن  سنج  ییاسانش  یارب  مشیربا  ۀناورپ  یعون  ۀدام  سنج  (2

.دراد دوجو  ناروناج  ۀمه  رد  ًالامتحا  دنک ، یم راک  هب  عورش  نآ  کیرحت  زا  سپ  ناسنا  ندب  ۀدننک  تظفاحم یاه  خساپ زا  یرایسب  (3
زا درب  یم راک  هب  هدنز  دوجوم  ییاسانش  یارب  یهامرام  هک  یا  هدنریگ ره  دننامه  دننک ، یم هدافتسا  دوخ  یعامتجا  ۀدیچیپ  تاطابترا  یارب  اه  لاو (4

.تسا یکیناکم  عون 
هرامش 6 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟85 دیامن یم لماک  یتسرد  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 ............" تسا ریز  راتخاس  یاراد  هک  یروناج  "

.دهد یم صیخشت  ار  رون  تهج  تدش و  ریوصت ، لیکشت  لحم  یور  زا  فلا )
.دشاب یلولس  مسج  دقاف  دناوت  یم یزکرم  یبصع  هاگتسد  زا  یشخب  رد  ب )

.دیامن بذج  ار  ینارون  یژرنا  دناوت  یم مشچ  راد  هزیگنر لولس  ره  رد  ج )

رفص (1
1 (2

2 (3
3 (4

هرامش 6 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟86 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 .............. ًاعطق تسا ، دیتامورک  یاراد   ۀلحرم   رد  نآ  یرکیپ  لولس  هک  یرادناج  رد 

.دراد دوجو  ینورد  یاضف  یاراد   یکمادنا  فلا )
.تسا ریذپ  ناکما یطیحم  یزکرم و  شخب  هب  یبصع  هاگتسد  یدنب  میسقت ب )

.تسا زویم  میقتسم  لوصحم  تماگ  ره  ج )
.دنراد تلاخد  کود  یاه  هتشر لیکشت  رد  اه  لویرتناس د )

G۱۴۸
۳

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا87 رادناج  نآ  تیسنج ............  ۀدنهد  ناشن ًاعطق  دوجو ...........  رد ......... 

رن موزومورک  -  کی  ناشفا -  هدرگ ناروناج  (2 هدام لولس -  کی  ۀتسه  رد  موزومورک   ود  ناسنا -  (1
هدام موزومورک  -  خلم -  (4 رن موزومورک  -  کی  اه -  تامیرپ زا  یهورگ  (3

XY
YX

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

88 ............ دننک یم لثمدیلوت  ییاز  رکب قیرط  زا  هک  یناروناج 

.دنتسه حاقل  ییاناوت  اب  یلولس  دقاف  (1
.دنتسه دوخ  نوخ  شدرگ  رد  تیسونوم  تیسوفنل و  ینمیا  یاه  لولس یاراد  (2

.دنراد ار  زویم  زوتیم و  میسقت  ماجنا  تیلباق  (4 .دنتسه زین  یتشپ  یتشپ  یبصع  بانط  یاراد  زغم  رب  هوالع  (3
هرامش 10 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟89 تسا تسرد  ریز  لکش  ۀرابرد  هنیزگ  مادک 

.تسا تیسنج  ۀدننک  نعت هدام  سنج  (1
.دراد موزوتا  یاه  موزومورک هب  طوبرم  لوکلوم   زوتیم ،  زافولت  زا  لصاح  ۀتسه  ره  (2

.دراد هرگ  نودب  یمکش  یبصع  بانط  تسا و  یبصع  ۀرگ  دنچ  لماش  زغم  (3
.دننک یم زکرمتم  یسدع  یور  ار  رون  هدنریگ ، یاه  لولس ییانیب ، لقتسم  دحاو  رد  (4

۲۲DNA

هرامش 12 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

90 ............... ًاعطق هک  دوش  یم هدید  یروناج  رد  ساکعنا 

.تسا یلصا  تفاب  عون  یاراد 4  (2 .تسا عاخن  یاراد  (1
.تسا ینژ  یزیر  همانرب یاراد  کرحم  هب  خساپ  یارب  (4 .تسا ییاج  هباج ییاناوت  یاراد  (3

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟91 تسا حیحص  یناشفا  هدرگ اب  طابترا  رد  ترابع  مادک 

.دهد یم ماجنا  ار  نآ  یناشفا  هدرگ هدومن و  ییاسانش  ار  رظندروم  هایگ  بکرم ، مشچ  کمک  اب  ادتبا  اهروبنز  (1
.دشاب یم یطیحم  یزکرم و  یبصع  هاگتسد  یاراد  ًاعطق  دهد ، یم ماجنا  ار  گنردیفس  یاه  لگ یناشفا  هدرگ هک  یرادناج  (2

.دننک یم یسررب  ار  رظندروم  هایگ  لگ ، ۀحیار  کمک  اب  طقف  دنهد ، یم ماجنا  یناشفا  هدرگ بش  رد  هک  یتارشح  (3
.دنتسه لماک  لگ  کی  مود  ۀقلح  دقاف  ًاعطق  دهد ، یم ماجنا  ار  اه  نآ یناشفا  هدرگ داب  هک  ار  ییاه  لگ (4

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

92 ............ راد هرهم ره 

.تسا از  هدنز یلخاد ، حاقل  اب  (2 .دراد یجراخ  حاقل  یراذگ ، مخت (1
.دراد نیریاس  هب  تبسن  دوخ  خم  رشق  رد  ار  یگدروخ  نیچ نیرتشیب  ییاز ، هچب (3

.تسا رب  مخت ۀلول  یاراد  یجراخ ، حاقل  اب  (4
هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟93 تسا حیحص  هنیزگ ، مادک 

.تسا یرورض  یزکرم  یبصع  هاگتسد  درکلمع  ناروناج ، رد  یریگدای  هب  یزیرغ  راتفر  ره  رغت  یارب  (1
.دریگ یم تروص  اطخو  نومزآ اب  یزیرغ  راتفر  رغت  لاعف ، ندش  یطرش  دننامه  هلئسم  لح  راتفر  رد  (2

.دهد یم شیازفا  ار  هنوگ  یاقب  دوش ، رادناج  کی  لثمدیلوت  سناش  شیازفا  ببس  هک  یراتفر  ره  (3
.دننک یم فرص  لثمدیلوت  یارب  یرتشیب  یژرنا  یرسمهدنچ ، متسیس  رد  اهرن  فالخرب  یرسمه  کت متسیس  رد  اهرن  (4

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

94 ............ لکش رد  دوجوم  یسح  ۀدنریگ  ریز  یاه  لکش هب  هجوتاب

.دنک یم شزادرپ  ار  یتوص  مایپ  کیرحت ، رثا  رد  فلا ،" " (1
.دوش یم کیرحت  رس  تیعقوم  رغت  رثا  رد  فلا ،" " (2

.دنک داجیا  یبصع  مایپ  دناوت  یم اه  لوکلوم اب  دروخرب  رثا  رد  ناسنا  ییایوب  ۀدنریگ  دننامه  "ب ،" (3
.تسا ییایمیش  ۀدنریگ  یعون  مشیربا  ۀناورپ  یعون  رن  سنج  کخاش  یور  دوجوم  ۀدنریگ  فالخرب  "ب ،" (4

هرامش 4 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا95 دوش .............  یم دیلوت  یهام  هبرگ طسوت  ............ هک  یکیرتکلا  نادیم  دوش ............  یم دیلوت  یهامرام  طسوت  هک  یکیرتکلا  نادیم 

فیعض ۀمعط -  دننامه -  (2 یوق دوخ -  دننامه -  (1
فیعض دوخ -  فالخرب -  (4 یوق ۀمعط -  فالخرب -  (3

هرامش 4 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟96 تسا هدشن  نایب  یتسرد  هب ترابع  مادک 

.دننک سح  ار  ناسنا  طسوت  تیؤر  لباقریغ  یسیطانغمورتکلا  شبات  یاه  جوم لوط  یخرب  دنناوت  یم تارشح  یگنز و  رام  (1
.دنراد ار  خرسورف  جاوما  صیخشت  ییاناوت  یگنز  رام  دننامه  اه  ناسنا (2

.دنک یم سح  ار  لگ  زا  هدش  شبات شفنبارف  جاوما  لسعروبنز  (4 .دننک یزاس  کاوژپ دنناوت  یم اه ، لاو اه و  نیفلد دننامه  اه  شافخ (3
هرامش 5 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟97 تسا حیحص  تسا ، غلاب  ملاس و  ناسنا  کی  هب  طوبرم  هک  ور  هبور لکش  اب  طابترا  رد  هنیزگ  مادک 

عورش  A دننام ییاه  هدنریگ کیرحت  زا  سپ  اه ، ساکعنا لثم  ندب  زا  هدننک  تظفاحم یاه  خساپ زا  یخرب  (1
.دوش یم

.مینک هدهاشم  ینوخ  یاه  گر زا  یرایسب  ۀراوید  رد  میناوت  یم ار   E عون ۀدنریگ  هیبش  یکیناکم  یاه  هدنریگ (2
یکیرات رد  ار  کیدزن  یایشا  صیخشت  ناکما  روناج  هب  نارادناتسپ  یضعب  رد   B هیبش ییاه  هدنریگ (3

.دهد یم
.دنهد یم صیخشت  ار  خرسورف  جاوما  امرس و  بیترت  هب   D و C یاه هدنریگ (4

هرامش 5 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

98 ............ یبناج طخ  رد 

.دنشاب یمن هدنزریغ  یایشا  صیخشت  هب  رداق  یکیناکم  یکیرتکلا و  ۀدنریگ  یهام ، هبرگ (1
.دشاب یمن هدنزریغ  یایشا  صیخشت  هب  رداق  یکیناکم  فالخرب  یکیرتکلا  ۀدنریگ  یهام ، هبرگ (2

.دنشاب یم یکیرتکلا  یاه  نادیم صیخشت  هب  رداق  یکیناکم  یکیرتکلا و  ۀدنریگ  یهامرام ، (3
.دشاب یم نکاس  یایشا  صیخشت  هب  رداق  یکیناکم  فالخرب  یکیرتکلا  ۀدنریگ  یهامرام ، (4

هرامش 6 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دننک99 لیدبت  یبصع  مایپ  هب  ار  رثا ...............  دمایپ  تسین  نکمم  ناسنا  ندب  یکیناکم  یاه  هدنریگ زا  کی  چیه

اوه یاه  لوکلوم شاعترا  (2 اه گر رطق  رب  نیماتسیه  (1
کینوتوزیا تاضابقنا  (4 خرسورف جاوما  (3

هرامش 8 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا100 مکارت  زا  لقتسم  دارفا  ۀدرتسگ  ریمو  گرم هک .............  یرادناج  ره  تیعمج  رد 

دنک یم زکرمتم  دوخ  مشچ  زا  هطقن  کی  رد  یسدع  نیدنچ  طسوت  ار  یرون  یاهوترپ  (1
تسا هتسباو  تیفوروپسا  هب  ییاذغ  رظنزا  دوخ  رمع  لوط  مامت  رد  نآ  تیفوتماگ  (2

دوش یم بوسحم  تایح  خیرات  لوط  رد  ناروناج  نیرت  عونتم نیرت و  ناوارف ءزج  (3
دوش یم ماجنا  یطورخم  یاهتنا  اب  ییاه  لولس کمک  هب  نآ  رد  ماخ  ۀریش  تیاده  (4

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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101 .......... هک تسا  یلولس  میسقت  یعون  هب طوبرم  ریز  لکش 

.دوش یم هدید  بکرم  مشچ  یاراد  روناج  ره  رد  متح  روط  هب (1
.دوش یم هدید  لسن  بوانت  ۀخرچ  یاراد  ِدنوآ  نودب  ناهایگ  رد  متح  روط  هب (2

.دوش یم ماجنا  موزومورک  یاراد 48  رادناج  ره  توگیز  رد  (3
.دنک یم دیلوت  ناسکی  یموزومورک  ددع  اب  ییاه  لولس هراومه  (4

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

102 ............. روناج ره 

.دروآ یم دوجو  هب  زویم  میسقت  اب  ار  شیاه  تماگ بکرم ، مشچ  یاراد  (1
.دراد یجراخ  حاقل  شفنبارف ، جاوما  ۀدنریگ  یاراد  (2

.دراد یصاصتخا  عافد  ییازرکب ، ییاناوت  یاراد  (3
.دنک یم دیلوت  تماگ  عون  کی  زویم ، ماجنا  لابند  هب  یواسمان ، زنیکوتیس  اب  زویم  یاراد  (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟103 تسا حیحص  یسح  یاه  هدنریگ دروم  رد  هنیزگ  مادک 

.دهد یم صیخشت  ار  همعط  زا  هدش  شباتزاب شفنبارف  یاهوترپ  یگنز  رام  (1
.دهد صیخشت  ار  اه  گنر دناوت  یمن بکرم  مشچ  فالخرب  ناسنا  مشچ  (2

.دزاس یم نکممریغ  ار  فارطا  یاه  یهام صیخشت  هدنز ، تادوجوم  ندوب  یداه  یهامرام ، رد  (3
.دننک دیلوت  یبصع  مایپ  سمل  کرحم  ره  ریثأت  تحت  دنناوت  یمن سرخ  هبرگ و  لیبس  ۀدعاق  رد  دوجوم  یاه  هدنریگ (4

هرامش 12 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

104 ................ ریز لکش  رد 

.تسا ریوصت  لیکشت  لحم   A (1
.تسا دنلب  یاه  تیردند زا  یعامتجا  هک  تسا  یسح  بصع   B (2

.دنک یم لیدبت  مایپ  هب  ار  ینارون  یژرنا  هک  تسا  نینالم  ۀزیگنر   C (3
.تسا نبرک  تاردیه  ۀدننک  هیزجت یاه  میزنآ تخاس  یارب  یتاعالطا  یواح   D (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

105 ................ نابهگن ۀچروم  مشچ  رد 

.تسا ربارب  ییانیب  لقتسم  یاه  دحاو دادعت  اب  رون  ۀدنریگ  یاه  لولس دادعت  (1
.تسا ربارب  اه  هنیرق دادعت  اب  ییانیب  لقتسم  یاه  دحاو دادعت  (2

.دنک یم داجیا  ریوصت  ۀدنریگ  یاه  لولس یور  رب  هینرق  یسدع و  زا  روبع  اب  بیترت  هب  رون  (3
.درادن دوجو  خرسورف  یاه  شبات تفایرد  یارب  ییاه  هدنریگ یگنز  رام  مشچ  فالخرب  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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106 .............. رد دوجوم  ۀدنریگ 

.دراد تیساسح  رن  روناج  یوب  هب  مشیربا  ۀناورپ  یعون  کخاش  (1
.دتسرف یم خم  رشق  یرس  سپ بول  هب  ار  مایپ  کیرحت و  خرسورف  جاوما  اب  یگنز  رام  مشچ  (2

.دراد تیساسح  ناهایگ  زا  هدش  هدیباتزاب شفنبارف  جاوما  هب  لسع  روبنز  لکش  یماج مشچ  (3
.دوش یم کیرحت  یکیناکم  یاه  کرحم اب  یهام  یبناج  طخ  رد  دوجوم  یاه  هدنریگ دننامه  هبرگ  لیبس  ۀدعاق  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟107 دیامن یم لماک  یتسرد  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 .............." یهام رد  "

.تسین صیخشت  لباق  یبناج  طخ  اب  هدنزریغ  ماسجا  یکیرتکلا ، مادنا  هدنریگ و  دقاف  فلا )
.تسا صیخشت  لباق  یکیرتکلا  ۀدنریگ  اب  هدنزریغ  ماسجا  یکیرتکلا ، نادیم  ۀدننک  دیلوت مادنا  دقاف  یکیرتکلا و  ۀدنریگ  یاراد  ب )

.تسین صیخشت  لباق  یکیرتکلا  ۀدنریگ  طسوت  یداه  ماسجا  یکیرتکلا ، نادیم  ۀدننک  دیلوت مادنا  یاراد  یکیرتکلا و  ۀدنریگ  یاراد  ج )

1 (2 رفص (1
3 (4 2 (3

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

108، ............ دننک یم یرادهگن  نینج  زا  لباقم  شور  هب  هک  یناروناج  رد 

.دشاب یجراخ  ای  یلخاد  دناوت  یم حاقل  (1
.دیامن یم هیذغت  ردام  ریش  زا  ومن  دشر و  یارب  نینج  (2

.دنشاب هدش  ادج  مه  زا  دنناوت  یم اه  هراق ییادج  رثا  رد  (3
.تسا یتکرح  مادنا  راهچ  یاراد  تسا ، راذگ  مخت یروناج  هک  سوپ  یتالپ فالخرب  (4

هرامش 7 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

109 ............. ۀمه

.دننک یم دیلوت  کمخت  یدایز  رایسب  دادعت  دنراد ، یجراخ  حاقل  هک  یناروناج  (1
.دنتسه نینج  زا  لماک  یراد  هگن یارب  دعاسم  بسانم و  یناکم  یاراد  دنراد ، یلخاد  حاقل  هک  یناروناج  (2

.دنتسه یمک  ۀتخودنا  اب  کمخت  یاراد  دنراد ، یلخاد  حاقل  هک  یناروناج  (3
.دنتسه یمکحم  یا و  هلژ کانبسچ  یاه  هراوید اب  یسنج  یاه  لولس یاراد  دنراد ، یجراخ  حاقل  هک  یناروناج  (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

110 .............. هک یروناج  ره  رد 

.دنام یم یقاب  رمع  رخآ  ات  ییولگ  ۀرفح  دراد ، یجراخ  حاقل  (2 .تسا یجراخ  حاقل ، دنام ، یم یقاب  رمع  رخآ  ات  ییولگ  ۀرفح  (1
.تسا کدنا  کمخت  ییاذغ  ۀتخودنا  دوش ، یم هیذغت  ردام  ندب  زا  دلوت  زا  سپ  دازون  (3

.تسا نژاو  یاراد  ردام  لثمدیلوت  هاگتسد  دنک ، یم هیذغت  ردام  یمکش  حطس  یریش  ددغ  زا  سران  دازون  (4
هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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111 ............ تسین نکمم  ریز ، لکش  تروص  هب نینج  یرادهگن  شور  یاراد  یروناج  رد 

.دوش زاغآ  رب ، مخت ۀلول  رد  توگیز  تامیسقت  (1
.دریگ تروص  لثمدیلوت  حاقل ، دنیآرف  ماجنا  نودب  (2

.دنک دازآ  یبآ  طیحم  نورد  هب  مرپسا  کمخت و  یناوارف  دادعت  (3
.دشاب هتشاد  ردام  اب  یا  هیذغت ۀطبار  دوخ ، ومن  لحارم  رد  نینج  (4

هرامش 16 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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یچملق عبنم :

هنیزگ 3 1

رد یعافد  طخ  نیتسخن   ) .دنتسه یصاصتخاریغ  ینمیا  یاراد  همه  هک  دنتـسه  اه  جنفـسا نایاپدنب و  تیـسوگاف  هباشم  یاه  لولـس یاراد  ناروناج 
( تسا یصاصتخاریغ  ینمیا  ناسنا  ندب  هب  اه  بورکیم موجه  ربارب 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.درادن نوخ  شدرگ  هب  زاین  یسفنت  یاهزاگ  لاقتنا  یارب  ییان  سفنت  متسیس  : 1 ۀنیزگ

.تسا دیسا  کیروا دنتسه ، تیسوگاف  هباشم  یاه  لولس یاراد  نایاپدنب و  زا  هک  تارشح  یعفد  ۀدام  : 2 ۀنیزگ
.دراد یلولس  نورد شراوگ  طقف  جنفسا  : 4 ۀنیزگ

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 2

یارب هژیو  حطس  یششبآ  یشش و  ییان ، سفنت  اب  یناروناج  اما  دوش  یمن یکاخ  مرک  ینعی  یتسوپ  سفنت  لماش  سفنت  یارب  هژیو  حطس  اب  یناروناج 
.دنراد سفنت 

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 3

.دریگ یمن اذغ  یرم  زا  میقتسم  روط  هب یراگن  هک  یراگن  یباریس و  ینعی  : 1 ۀنیزگ
.دهد یم اذغ  میقتسم  هدور  هب  هک  نادریش  ینعی  : 2 ۀنیزگ

.دنتسه اه  یرتکاب ۀدنهد  شراوگ یاه  میزنآ دقاف  هک  الرازه  یباریس و  ینعی  : 3 ۀنیزگ
.دریگب اذغ  یرم  زا  میقتسم  روط  هب دناوت  یم هک  الرازه  ینعی  : 4 ۀنیزگ

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 4

اه شش زا  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک یان و  زا  ار  دوخ  یاوه  یبقع  راداوه  یاه  هسیک دهد ، یمن اوه  شـش  هب  یراداوه  ۀسیک  چیه  مد  رد  لوا : ۀتکن 
.دنریگ یم

.دننادرگ یمرب یسفنت  یراجم  هب  ار  اوه  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک دنتسرف ، یم اه  شش هب  ار  دوخ  یاوه  یبقع  راداوه  یاه  هسیک مدزاب  رد  مود : ۀتکن 

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

vipzist سرد :
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هنیزگ 1 5

.دوش یم عورش  تارغت  لولس ، نورد  هب  ییاذغ  داوم  بذج  زا  سپ  .دنراد  یلولس  نورد شراوگ  طقف  جنفسا ، بیمآ و 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.یشراوگ ۀلول  هن  دراد ، یشراوگ  ۀسیک  ردیه  : 2 ۀنیزگ
.دراد یلولس  نورد شراوگ  جنفسا  : 3 ۀنیزگ

اه موزوزیل طسوت  لولس  نورد  ریپ  کمادنا  ًالثم  .دهد  یم ماجنا  ار  یلولس  نورد شراوگ  اما  تسا ، یلولس  نورد ِیاذغ  ِشراوگ  دقاف  یکاخ  مرک  : 4 ۀنیزگ
( تسین یلولس  نورد یاذغ  شراوگ  هراومه  یلولس  نورد یاه  شراوگ زا  دوصقم  هک  دینک  تقد   ) .دنبای یم شراوگ 

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 6

نآ ۀدعم  ییاذغ  داوم  بذج  یلصا  هاگیاج  تسا و  ناهد  ناهد ، فارطا  رد  دننام  هراورآ تاحفـص  دوجو  لیلد  هب  خلم ، رد  یکیناکم  شراوگ  زاغآ  لحم 
.تسا لاؤس  تروص  رظندروم  هدعم  هدعم و  یاه  هسیک نادگنس -  ناد -  هنیچ یرم -  ناهد -  سپ  .تسا 

رد دوش و  یم زاـغآ  هدـعم  رد  ییایمیـش  شراوگ  فلا ) دروم  یتـسرد   ) .دوش یم هریخذ  تقوم  روط  هب هدـعم  نادگنـس و  ناد ، هنیچ رد  اذـغ  نیب  نیارد
شراوگ رد  اذـغ ، تقوم  هریخذ  رب  هوالع  یوق  یاه  هچیهام نتـشاد  لـیلد  هب  نادگنـس  نینچمه  دروم ب ) یتسرد   ) .دـبای یم همتاـخ  زین  اـج  ناـمه

دروم در   ) .دراد رارق  هدعم  زا  دعب  هک  تسا  خلم  ۀدور  عفد ، یارب  اذغ  ندرک  هدامآ  اذغ و  یزاس  هدرـشف لحم  دروم ج ) در   ) .دراد شقن  زین  اذغ  یکیناکم 
د)

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 7

.تسا یفنم  راشف  دنمزاین  سفنت  هاگتسد  زا  یشخب  ره  هب  اوه  دورو 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

ینعی یـسفنت ، حوطـس  اب  اوه )  % 70  ) یان زا  هدشدراو  یاوه  ۀدمع  تمـسق  مد ، نیح  رد  .دنتـسه  اه  شـش اه  هدنرپ رد  یـسفنت  حوطـس  : 2 ۀنیزگ
.دنوش یم هریخذ  یبقع  راداوه  یاه  هسیک رد  دننک و  یمن دروخرب  اه ، شش

.دنتسین نژیسکا  زا  ینغ  یبقع ، راداوه  یاه  هسیک فالخرب  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک زا  هدش  جراخ یاوه  مدزاب ، ماگنه  رد  : 3 ۀنیزگ
یاوه مدزاب ، ماگنه  ًایناث  .تسا  هدش  هیوهت  نیـشیپ  راداوه  یاه  هسیک یاوه  طقف  دنرادن و  هدـش  هیوهت یاوه  راداوه ، یاه  هسیک ۀـمه  الوا  : 4 ۀنیزگ

.دنوش یم دراو  اه  شش هب  یبقع ، راداوه  یاه  هسیک ۀدشن  هیوهت یاوه  یلو  دنوش  یم دراو  یان ، ینعی  یسفنت ، یراجم  هب  نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 8

رد نآ  فالخرب  .تسا  اه  میزنآ حـشرت  هاگیاج  هک  دور  یم هدور  هب  سپـس  دوش ؛ یم زاـغآ  نادگنـس  رد  ییاذـغ  داوم  یکیناـکم  شراوگ  یکاـخ ، مرک  رد 
.دوش یمن حشرت  یمیزنآ  هنوگ  چیه نآ  رد  هک  دور  یم نادگنس  هب  سپس  دوش ؛ یم زاغآ  هدعم  رد  ییاذغ  داوم  یکیناکم  شراوگ  کشجنگ ،

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دریگ یمن تروص  یبذج  هنوگ  چیه نآ  رد  هک  دور  یم نادگنس  هب  سپس  دوش ؛ یم زاغآ  هدعم  رد  ییاذغ  داوم  یکیناکم  شراوگ  کشجنگ ، رد  : 2 ۀنیزگ

.دریگ یمن تروص  یشراوگ  چیه  نآ  رد  هک  دور  یم یرم  هب  سپس  دوش ؛ یم زاغآ  ناهد  رد  ییاذغ  داوم  یکیناکم  شراوگ  خلم ، رد  : 3 ۀنیزگ
شراوگ اـما  دراد ، یکیناـکم  شراوگ  هک  دور  یم نادگنـس  هب  سپـس  دوش ؛ یم زاـغآ  هدـعم  رد  ییاذـغ  داوم  یکیناـکم  شراوگ  کـشجنگ ، رد  : 4 ۀنیزگ

.درادن ییایمیش 

هرامش 2 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 9

ریاس رد  دوش و  یم جراخ  نآ  زا  دراو و  بلق  هب  هریت  نوخ  اهنت  یهام ، رد  .دوش  یم جراخ  نآ  زا  بلق  هب  دورو  زا  سپ  هریت  نوخ  ناراد  هرهم یماـمت  رد 
.دنوش یم جراخ  نآ  زا  دراو و  بلق  هب  نشور  هریت و  نوخ  ناراد  هرهم

.تسا رثؤم  عفد   رد  ناراد  هرهم ریاس  سفنت  هاگتسد  کاینومآ و  و  عفد  رد  یهام  سفنت  هاگتسد  ( 1
.دراد دوجو  اه  نآ فلتخم  عاونا  و  یبصع ) یا -  هچیهام یدنویپ -  یششوپ -   ) یلصا تفاب  عون  راهچ  ناراد  هرهم ۀمه  رد  ( 2

.تسا نشور  نوخ  یاراد  یبلق  یاه  هچیهام هب  هدنهداذغ  یاه  گر ناراد ، هرهم ۀمه  بلق  رد  ( 3
.دوش یم هتسب  هچیرد  ود  رگید  ناراد  هرهم رد  اما  دوش  یم هتسب  یبلق  ۀچیرد  کی  ینطب  لوتسیس  ماگنه  یهام  رد  ( 4

CO۲CO۲

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 10

.دنراد نشور  نوخ  اه  گرخرس ۀمه  زارد  گنچرخ  رد  هک  یلاحرد دراد ، نشور  نوخ  یتشپ  گرخرس  هریت و  نوخ  یمکش  گرخرس  یهام  رد 

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 11

شیادـیپ شیپ  لاس  نویلیم  رد ۳۷۰  ینعی  یهورگ  ضارقنا  نیمود  زا  لـبق  هک  دنتـسه  ناتـسیزود  فعاـضم  نوـخ  شدرگ  یاراد  ناروناـج  نیلوا 
.دنا هتفای

: اه هنیزگ ریاس  در 
.تسا هداد  یور  یهورگ  ضارقنا  نیمجنپ  زا  سپ  ناگدنرپ  عونت  دادعت و  شیازفا  : 1 ۀنیزگ

.دندش دراو  یکشخ  هب  تارشح  زا  شیپ  ناهایگ  : 2 ۀنیزگ
.تسا هدروآ  مهارف  ار  اه  نآ هنیمز  هدوب و  اه  لولس زیامت  ندش و  یصصخت  زا  لبق  ناروناج ، رد  ینورد  طیحم  کی  داجیا  : 4 ۀنیزگ

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 12

هاگتسد ناتسیزود  .دراد  رارق  ندب  نورد  شـش  .دننک  یم سفنت  شـش  قیرط  زا  غلاب  ناتـسیزود  .دندوب  ناتـسیزود  یکـشخ ، غلاب  ناراد  هرهم نیلوا 
.دنتسه اه  یهام هدنز  ناراد  هرهم نیرت  قفوم .دنراد  یناوختسا  یتکرح 

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 13

.دندرک یم هیذغت  ندیکم  قیرط  زا  هک  دندوب  هراورآ  دقاف  یاه  یهام ناراد  هرهم نيلوا  فلا )
.دنداد یم ماجنا  ار  یسفنت  یاهزاگ  لدابت  ییان ، سفنت  قیرط  زا  هک  دندوب  تارشح  یکشخ  نکاس  ناروناج  نیلوا  ب )

.دنک یم سفنت  ششبآ  قیرط  زا  ناتسیزود  دازون  .دندوب  ناتسیزود  یکشخ ، نکاس  ناراد  هرهم نيلوا  ج )
.دنتسه مکحم  تسوپ  یاراد  ناگدنزخ  .دندوب  ناگدنزخ  یکشخ ، رد  راذگ  مخت ناراد  هرهم نیلوا  د )

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 14

یوقلح یاه  هچیهام اه  هقلح زا  رگید  یخرب  رد  یلوط و  یاه  هچیهام ندـب  یاـه  هقلح زا  یخرب  رد  هک  درک  هدـهاشم  ناوت  یم ریز  لکـش  هب  هجوت  اـب 
.دنا ضابقنا لاح  رد  نامز  مه روط  هب

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 15

کی چیه رد  هک  تسا  نوخ  شدرگ  هاگتسد  زا  لقتسم  سفنت  تارشح ، رد  درادن و  دوجو  نوخ  شدرگ  هاگتسد  نانت ) هسیک  ) ردیه ریظن  یناگرهم  یب رد 
.دوش یمن هدید  لماک  یگریوم  ۀکبش 

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 16

بجوم روناج ، یشراوگ  یاه  میزنآ واگ ، نادریـش  رد  .تسا  جرخم  زا  ندرک  جراخ  یارب  داوم  ۀدنام  یقاب ندرک  رت  هدرـشف بآ و  بذج  خلم  ۀدور  شقن 
.دنوش یم اذغ  ییایمیش  شراوگ 

: اه هنیزگ ریاس  در 
.دنوش یم بذج  نآ ، بذج  لباق داوم  دنبای و  یم شراوگ  ییاذغ  داوم  یکاخ ، مرک  ۀدور  رد  .دوش  یم ماجنا  خلم  ۀدعم  رد  ییاذغ  داوم  بذج  : 1 ۀنیزگ

.دزاس یمن ار  زلولس  ۀدننک  هیزجت میزنآ  یروناج  چیه  : 2 ۀنیزگ
.دیآ یم باسح  هب ندب  تفاب  نیرت  نیگنس یا  هچیهام تفاب  دنتسه و  هچیهام  یاراد  ود  ره  نادگنس  ناد و  هنیچ : 3 ۀنیزگ

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 17

دنتـسه لولـس  زیر  رایـسب  یازجا  زا  هک  اه  موزوبیر رد  اه  نیئتورپ ۀمه  .دنتـسه  نیبولگویم  نیبولگومه و  ناسنا  ندـب  راد  نهآ یاه  نیئتورپ هلمجزا 
.دنوش یم دیلوت 

: اه هنیزگ ریاس  در 
.تسا شقن  دقاف  لمح   رد  هک  یلاحرد دراد  شقن  نژیسکا  ۀریخذ  رد  نیبولگویم  : 1 ۀنیزگ

.نژیسکا متا  هن 4  دنک  یم رارقرب  دنویپ  نژیسکا  لوکلوم  اب 4  دراد  شقن  لمح   رد  هک  نیبولگومه  : 2 ۀنیزگ
.دوش یم هدید  یا  هچیهام تفاب  رد  نیبولگویم  : 4 ۀنیزگ

CO۲
CO۲

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 18

.دشاب یم هریت  نوخ  یاراد  یهام  نینچمه  زارد و  گنچرخ  رد  یمکش  گرهایس 

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 19

.دراد دوجو  اه  یهام زا  یرایسب  رد  انش  کنکداب  ( ۱
.دننک یم عفد  کاینومآ  اه  یهام زا  یرایسب  ( ۲

.دور یمن زغم  هب  ًامیقتسم  گرهایس  قیرط  زا  سفنت  هاگتسد  زا  هدش  جراخ نوخ  اه  یهام زا  کی  چیه رد  ( ۳
.دوش یم هدید  یلآ )  ) هروا هب  یندعم )  ) کاینومآ لیدبت  اه  یهام یضعب  رد  ( ۴

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 20

شراوگ یاه  میزنآ حشرت  زاغآ  هاگیاج  هک  دوش  یم هدعم  دراو  هلـصافالب  اذـغ ) یتقوم  ۀریخذ  لحم  نیلوا   ) ناد هنیچ زا  جورخ  زا  سپ  اذـغ  کشجنگ  رد 
ییاناوت دـقاف  هک  دوش  یم نادگنـس  دراو  هلـصافالب  اذـغ ) یتقوم  ۀریخذ  لحم  نیلوا   ) ناد هنیچ زا  جورخ  زا  سپ  اذـغ  یکاخ  مرک  رد  هک  یلاحرد تسا ،

.تسا یشراوگ  یاه  میزنآ حشرت 

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 21

.درادن یصاصتخا  عافد  تسا ، هرهم  یب نوچ  تسا و  نوخ  شدرگ  هاگتسد  دقاف  یبصع  هاگتسد  نیرت  هداس نتشاد  اب  ردیه  ( 1
، اه ساکعنا ۀـمه  زین ، ناراد  هرهم رد  نینچمه  .دـنوش  یمن بوسحم  یعاخن  ساکعنا  دـنرادن ، عاخن  نوچ  اـما  دراد  دوجو  ساـکعنا  تارـشح ، رد  ( 2

.تسین عاخن  ۀدهعرب 
.تسا هتسب  نوخ  شدرگ  یاراد  یکاخ  مرک  .دنتسه  یمکش  یبصع  بانط  یاراد  یکاخ  مرک  تارشح و  ( 3

.دنک یم لصو  مه  هب  ار  یزکرم  هاگتسد  یبصع  بانط  ود  یطیحم ، یبصع  هاگتسد  یاه  هتشر ایرانالپ ، رد  ( 4

هرامش 5 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 22

.تسا  Canis lupus گرگ ، یملع  مان 
( هیلک قوف  هن   ) .دوش یم حشرت  هیلک  دبک و  زا  نیتیوپورتیرا  : 1 ۀنیزگ

هب رجنم  نآ  شهاک  دـنک ، یم کمک  نوخ  داقعنا  هب  میـسلک  هکاجنآزا  دـبای و  یم شهاک  نوخ  میـسلک  دـیئوریتاراپ ، ددـغ  یراک  مک تروص  رد  : 2 ۀنیزگ
.دوش یم نوخ  داقعنا  دنور  رد  لالتخا 

.تسا هاتوک  ناراوختشوگ  رد  روک  ۀدور  : 3 ۀنیزگ
.دنراد مگارفاید  نارادناتسپ  ۀمه  : 4 ۀنیزگ

هرامش 6 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 23

ینورد تلکسا  ناراد  هرهم ۀمه  .دننک  یم عفد  هروا  یصاصتخا  عافد  نتشاد  اب  یناوختسا  یاه  یهام زا  یـضعب  اه و  هسوک ناتـسیزود ، نارادناتـسپ ،
.دنراد

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
عفد دیسا  کیروا  تروص  هب  ار  دوخ  راد  نژورتین دئاز  داوم  تارشح ، ناگدنرپ و  .دنتـسه  زاورپ  ییاناوت  یاراد  اه ، شافخ تارـشح و  ناگدنرپ ، : 1 ۀنیزگ

.دننک یم عفد  هروا  نارادناتسپ ، ریاس  دننامه  اه  شافخ اما  دننک ، یم
.دنروآ یمرد تکرح  هب  دوخ  نوماریپ  رد  ار  بآ  دنتـسه و  یزبآ  ًامومع  ناروناج  نیا  .دنوش  یمن اج  هباج دنا و  تباث ناروناج  زا  یکدـنا  دادـعت  : 2 ۀنیزگ

.تسین ریذپ  ناکما بآ  زا  نژیسکا  نیمأت  یزبآریغ ، تباث  ناروناج  رد  نیاربانب 
.دنراد لکش  یا  هلول بلق  خلم ، دننام  تارشح  یخرب  .دراد  دوجو  ینیتیک  یجراخ  تلکسا  تارشح ، رد  : 3 ۀنیزگ

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 24

.تسا هریت  نوخ  اب  یمکش  گرهایس  یاراد  زارد  گنچرخ  دننامه  هک  تسا  یهام  هداس  نوخ  شدرگ  اب  غلاب  راد  هرهم

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 25

.دریگ یم تروص  هدعم  رد  اذغ  بذج  دراد و  رارق  هدعم  نآ  زا  سپ  هک  تسا  نادگنس  اذغ  یتقوم  ۀریخذ  لحم  نیمود  خلم ، رد 

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 26

.دنا نشور نوخ  اب  یشش  یاه  گرهایس یاراد  هک  دوش  یم هدید  نارادناتسپ  رد  لماک  مگارفاید 

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 4 27

یبقع راداوه  یاه  هسیک زا  هدشن  هیوهت  یاوه  تفایرد  لاح  رد  اه  شـش تیعـضو  نیا  رد  هک  دوش  یم جراخ  راداوه  ۀسیک  ره  زا  اوه  مدزاب ، نامز  رد 
.دنراد رارق  ییاوه  ۀیوهت  رثکادح  تیعضو  رد  دنتسه و 

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 28

.تسا تارشح  رد  ییان  سفنت  هاگتسد  اب  طابترا  رد  لکش 
: دراوم یسررب 

( حیحص  ) .تسا نآ   ۀتسب  لومرف  هک  دننک  یم عفد  دیسا  کیروا  تارشح  فلا :
( تسردان  ) .دنتسه گریوم  دقاف  تارشح  ب :

( تسردان  ) .درادن شقن  نیبولگومه  داوم و  شدرگ  هاگتسد  تارشح ، رد  یسفنت  یاهزاگ  لاقتنا  رد  ج :
( تسردان  ) .دوش یم هدید  نآ  یاهاپ  رد  هچیهام  عومجم 12  رد  هک  دراد  دوجو  هچیهام  ود  هچروم  یاپ  زا 6  کی  ره  رد  د :

C۵H۴N۴O۳

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 29

.اه هغابروق اهرامسوس ، اه ، یهام اهرام ، زا  یضعب  اه و  کدصاق لسعروبنز ، زا  دنترابع  دننک  یم لثمدیلوت  ییازرکب  اب  هک  یناروناج 
زا لصاح  رادناج  اما  دنک  یمن تکرـش  لثمدیلوت  عون  نیا  رد  یرن  رادناج  چیه  دینک  تقد  .دهد  یم خر  زویم  کمخت  دیلوت  یارب  ناروناج  نیا  ۀمه  رد 

.رن لسعروبنز  دننام  دشاب  رن  دناوت  یم لثمدیلوت 
درادن یسفنت  یاهزاگ  لاقتنا  رد  یشقن  رادناج  نیا  فنلومه  نینچمه  دوش و  یمن هدهاشم  یصاصتخا  عافد  تسا  هرهم  یب یروناج  هک  لسعروبنز  رد 

.دراد ییان  سفنت  و 

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 30

نادیم طسوت  اهنت  یهام  هبرگ یکیرتکلا  یاه  هدنریگ اما  دوش ، کیرحت  هدنزریغ ) هدنز -   ) یئیـش ره  طسوت  دـناوت  یم یهامرام  یکیرتکلا  یاه  هدـنریگ
.دوش یم کیرحت  هدنز ) مسج   ) همعط فیعض  یکیرتکلا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
خرسورف یاه  شبات : 2 ۀنیزگ

لاو دوخ  تاوصا  زا  لصاح  کاوژپ  :3 ۀنیزگ
.تسا داوم  شدرگ  هاگتسد  زا  لقتسم  یسفنت  یاهزاگ  لاقتنا  هناورپ )  ) تارشح رد  :4 ۀنیزگ

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 31

.دراد هسیک  یدادعت  دوخ  نادگنس  هدعم و  فارطا  رد  نینچمه  دراد و  یتشپ  بلق  کی  خلم  .درادن  یتوافت  هدام  رن و  یاه  خلم یا  هتسه مونژ 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا ناسنا  هب  طوبرم  خم  رشق  یاه  یگدروخ نیچ نازیم  نیرتشیب  : 1 ۀنیزگ
.دنراد رارق  راداوه  ۀسیک  اب 9  طابترا  رد  ناگدنرپ  یاه  شش : 3 ۀنیزگ

.درک یم قیقحت  ناوخ ) هزاوآ ناگدنرپ   ) اه کسس یور  رب  روترآ  کم  : 4 ۀنیزگ

هرامش 13 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 32

.دنراد فعاضم  نوخ  شدرگ  یا و  هرفح هس  بلق  غلاب  ناتسیزود  .دنتسه  ناتسیزود  یکشخ ، نکاس  ناراد  هرهم نیلوا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنراد یناوختسا  تلکسا  ناتسیزود  ۀمه  : 1 ۀنیزگ
.دننک یم ظفح  غولب  نامز  ات  ار  دوخ  ییولگ  ۀرفح  ناتسیزود  : 3 ۀنیزگ

.دراد یا  هلژ ۀراوید  اه  نآ یاه  مخت دننک  یم یراذگ  مخت بآ  رد  ناتسیزود  : 4 ۀنیزگ

هرامش 13 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 33

.غلابان تسیزود  ای  تسا و  یهام  ای  دراد  ییولگ  ۀرفح  دلوت  ماگنه  هک  یروناج 
: دراوم یسررب 

دنراد فعاضم  نوخ  شدرگ  غلاب  ناتسیزود  هک  یلاحرد دوش  یم دراو  هریت  نوخ  طقف  اه  نآ بلق  تارفح  هب  دنراد و  هداس  نوخ  شدرگ  اه  یهام فلا :
( تسردان  ) .دوش یم دراو  نشور  نوخ  مه  هریت و  نوخ  مه  اه  نآ بلق  تارفح  هب  و 

رگید یضعب  کاینومآ و  اه  یهام زا  یرایسب  .تسا  یلخاد  حاقل  یاراد  یهام  هسوک عون  کی  اما  دنراد  یجراخ  حاقل  ناتـسیزود  اه و  یهام بلغا  ب :
.دننک یم عفد  کاینومآ  دنرب ، یم رس  هب  بآ  رد  هک  یماگنه  اه  نآ زا  یضعب  طقف  دننک و  یم عفد  هروا  ًالومعم  زین  ناتسیزود  .دننک  یم عفد  هروا  اه  نآ زا 

( تسردان )
( تسردان  ) .دنرادن مگارفاید  ۀدرپ  ناتسیزود  اه و  یهام ج :

سنج زا  یتلکـسا  دنتـسه و  ناراد  هرهم زا  نارادناج ، نیا  یودره  .غلابان  تسیزود  ای  تسا و  یهام  ای  دراد ، ییولگ  ۀرفح  دلوت  ماگنه  هک  یروناج  د :
فورضغ سنج  زا  زین  اه  یهام یضعب  رد  تسا و  ناوختسا  سنج  زا  ناراد  هرهم بلغا  رد  یلخاد  تلکـسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .دنراد  یدنویپ  تفاب 

( تسرد  ) .دنوش یم بوسحم  یدنویپ  تفاب  ود  ره  فورضغ  ناوختسا و  اما  تسا ،

هرامش 13 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 34

بلق تفاب  ۀدننک  هیذغت یاه  گر اما  دوش ، یم دراو  هریت  نوخ  نطب ) زیلهد و   ) اه نآ بلق  تارفح  هب  هک  دنتـسه  هدنز  ناراد  هرهم نیرت  قفوم اه  یهام
جراخ بلق  زا  هک  ینوخ  اما  دوش  یم دراو  نژیسکارپ )  ) نشور نوخ  مه  و  نژیـسکا ) مک  ) هریت نوخ  مه  بلق  رد  سپ  دنروآ ، یم بلق  هب  ار  نشور  نوخ 

.تسا نژیسکا  مک نوخ  اهنت  دوش  یم

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 35

مد رد  اه ، شش دراو  لوا  مدزاب  رد  یبقع ، راداوه  یاه  هسیک دراو  لوا  مد  رد  هدشن  هیوهت یاوه  خرس  هنیس  کسـس  ریظن  ناگدنرپ  سفنت  هاگتـسد  رد 
.دوش یم جراخ  هدنرپ  سفنت  هاگتسد  یان و  زا  یدعب  مدزاب  رد  ییولج و  راداوه  یاه  هسیک دراو  یدعب 

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 36

خر دنا  هدرک یگدنز  اه  رن زا  رود  اه  لاس هک  ینسم  ۀدام  یاهرام  هدام و  لسع  روبنز اه ، هغابروق اه و  رامسوس اه ، یهام زا  یخرب  اه ، کدصاق رد  ییازرکب 
.دوش یم عفد  اه ) ششبآ  ) یسفنت حوطس  زا  راد  نژورتین دیاز  ۀدام  اه  یهام رد  .دهد  یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا شقن  دقاف  کیتاموس  یاه  لولس هب  یسفنت  یاهزاگ  لاقتنا  رد  تارشح  نوخ  شدرگ  هاگتسد  تسا و  تارشح  ءزج  روبنز  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم هدید  فعاضم  نوخ  شدرگ  ناتسیزود  ناگدنزخ و  رد  : 2 ۀنیزگ
.دوش یمن هدید  ییازرکب  نارادناتسپ  زا  کی  چیه رد  هک  دوش  یم هدید  نارادناتسپ  رد  لماک  مگارفاید  : 4 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 37

.دراد شقن  تکرح  رد  هچیهام ) تفج  شش عومجمرد   ) هچیهام ود  اه  نآ یاپ  شش  ره  نورد  کرحتم ، گرب  ریظن  تارشح  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

شهاک اه  نآ رموکراس  رد   Z طوطخ نیب  ۀلـصاف  هجیتنرد  دـنا ، تحارتسا لاح  رد  یوقلح  یاه  هچیهام میخـض  یاه  هقلح رد  یکاخ ، مرک  رد  : 1 ۀنیزگ
.تسا هتفاین 

.درادن دوجو  دنک ، لصتم  اه  هرهم نوتس  هب  ار  چم  هک  یا  هچیهام سوئوکا )  ) بسا رد  : 3 ۀنیزگ
دنک یم کمک  یدومع  تاکرح  هب  هک  زین  انش  کنکداب  دنتسه و  اه ) ششبآ  ) دوخ یسفنت  راتخاس  رد  شش )  ) ییاوه یاه  هسیک دقاف  اه  یهام : 4 ۀنیزگ

.دراد رارق  سفنت  راتخاس  زا  جراخ  رد 

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 38

.دوش یمن دیلوت  یراد  نژورتین دئاز  ۀدام  بیکرت  نیا  مسیلوباتم  زا  سپ  دشاب ، یم نژورتین  دقاف  دوخ  راتخاس  رد  هک  تسا  دنق  یعون  زوبیر  یسکوئد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دننک یم عفد  اه  هیلک زا  ار  هروا  یناوختسا  نایهام  یخرب  : 1 ۀنیزگ
.دروآ یم دوجو  هب  ار  رن  لسعروبنز  زوتیم ، اب  ییازرکب  یط  رد  هدام ) تماگ   ) کمخت هدام ، لسعروبنز  رد  دننک ، یم عفد  دیسا  کیروا  تارشح  : 3 ۀنیزگ

.دننک عفد  دیلوت و  ار  کاینومآ  دنناوت  یم هتسب  نوخ  شدرگ  نتشاد  اب  اه  یهام : 4 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 39

.دراد یسنج  موزومورک  عون  کی  اهنت  هک  تسا  یا  هرشح خلم  .دنا  تسردان دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

.تسا داوم  شدرگ  هاگتسد  زا  لقتسم  ندب  یاه  لولس هب  یسفنت  یاهزاگ  لاقتنا  فلا :
.دریگ یم تروص  ناهد  فارطا  دننام  هراورآ  تاحفص  کمک  هب  یکیناکم  شراوگ  عورش  خلم  رد  ب :

.دنک یم لرتنک  تفج ) کی هن   ) یبصع هرگ  کی  ار  ندب  زا  هعطق  ره  یاه  هچیهام تیلاعف  ج :
.دوش مخ  ناپ  تمس  هب  دناوت  یم اپ  اه ،) هچیهام هن   ) اپ ره  نورد  یاه  هچیهام زا  یکی  ضابقنا  اب  د :

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 40

نآ شهاک  اب  دراو و  اه  شش هب  ار  اوه  مد  ماگنه  رد  هنیس  ۀسفق  مجح  شیازفا  اب  دنناوت  یم مگارفاید  نتشاد  اب  هک  دنتـسه  نارادناتـسپ  ءزج  اه  لاو
.دننک جراخ  اه  شش زا  ار  اوه  مدزاب ، ماگنه  رد 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دننک زاغآ  ناهد  رد  ار  یکیناکم  شراوگ  نادند ، نتشاد  ۀطساو  هب  دنناوت  یم اه  لاو ریاس  اما  تسا  ناهد  رد  نادند  دقاف  تشپژوگ  لاو  : 1 ۀنیزگ

تفاب یاراد  ناوارف ، ینوخ  یاه  گر نتشاد  اب  هک  تسا  نارادناتسپ  رد  یزکرم  یبصع  هاگتـسد  ۀدننک  تظفاحم یاه  راتخاس زا  یکی  ژننم  ۀدرپ  : 2 ۀنیزگ
.تسا یششوپ 

اه مادـنا ریاس  هب  نآ  قیرط  زا  دراو و  بلق  هب  ًاددـجم  ار  سفنت  هاگتـسد  زا  هدـش  جراخ نوخ  یا ، هرفح راـهچ  بلق  نتـشاد  اـب  نارادناتـسپ  : 4 ۀنیزگ
.دنتسرف یم

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 41

.دنتسه تسردان  دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

نوخ نوچ  دنتـسه و  گریوم  دـقاف  ناروناج  نیا  .تسا  یلآ  یاه  هقلح یاراد  یعفد  ۀدام  یعون  هک  دـننک  یم عفد  دیـسا  کیروا  تارـشح  فلا و ب :
.دنشاب یم هریت  نوخ  دقاف  نیاربانب  درادن  شقن  یسفنت  یاهزاگ  لاقتنا  رد  اه  نآ

.دنرادن یجراخ  حاقل  اه  نآ ۀمه  اما  تسا  یندعم  ۀدام  یعون  هک  دننک  یم عفد  کاینومآ  یزبآ  ناروناج  زا  یرایسب  ج :
ناگدنرپ و ۀمه  ناگدنزخ و  زا  یضعب  ناتسیزود ، رتشیب  هک  دننک  یم عفد  هروا  یناوختسا  یاه  یهام زا  یضعب  اه و  هسوک ناتسیزود ، نارادناتـسپ ، د :

.دنراد یتکرح  مادنا  راهچ  نارادناتسپ 

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 42

.دنوش یم میسقت  زوتیم  اب  زویم  زا  لصاح  یاه  کمخت دنیآرف  نیا  رد  .دننک  ییازرکب  دنناوت  یم خلم  فالخرب  اه  رامسوس یخرب 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

زیر نورب ددغ ، نیا  یود  ره  هک  دراد  رات  ندینت  هب  طوبرم  ددغ  دوخ  یمکش  حطس  رد  توبکنع  یریـش و  ددغ  دوخ  یمکـش  حطـس  رد  سوئوکا  : 1 ۀنیزگ
.دنتسه

.دنک یم تکرح  ندب  بقع  تمس  هب  اهنت  یمکش  یاه  گر هب  دورو  زا  سپ  اه  بلق زا  هدش  جراخ نوخ  یکاخ  مرک  رد  : 3 ۀنیزگ
.دنک یم شنز  ناپ  الاب و  تمس  هب  دراد و  رارق  یقفا  تروص  هب یمد  ۀلاب  اه  یهام فالخرب  لاو  رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 43

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
اهر بآ  نورد  هب  ار  دوخ  یاه  تماگ نامز  کی  رد  اه  هدام اهرن و  هک  دوش  یم بجوم  زور  لوط  طیحم و  یامد  دننام  یلماوع  اه  هنوگ یخرب  رد  : 1 ۀنیزگ

.دریگ تروص  حاقل  لمع  ات  دننک 
.دنراد هداس  نوخ  شدرگ  اه  یهام دراد و  یلخاد  حاقل  یهام  هسوک عون  کی  : 2 ۀنیزگ

.درادن تفج  سوپ  یتالپ : 4 ۀنیزگ

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 44

ناتـسیزود دازون  اه و  یهام دننام  ناراد  هرهم یخرب  زین  زارد و  گنچرخ  ریظن  یزبآ  ناگرهم  یب یخرب  لماش  دـننک  یم سفنت  شـشبآ  اب  هک  یناروناج 
.دنتسه اهدیساونیمآ  نتخوس  لوصحم  ناشراد ، نژورتین دئاز  داوم  رتشیب  ناروناج  ۀمه  ریظن  هک  دنشاب  یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنتسه فنل  شدرگ  گریوم و  دقاف  زارد  گنچرخ  ریظن  زاب  نوخ  شدرگ  اب  ناگرهم  یب : 1 ۀنیزگ

.دنتسه ینورد  تلکسا  دقاف  ناگرهم  یب : 2 ۀنیزگ
.دنتسه ( T یاه تیسوفنل  ) یلولس ینمیا  دقاف  ناگرهم  یب : 3 ۀنیزگ

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 45

.دنراد نشور  نوخ  ششبآ  زا  هدش  جراخ گرهایس  و  یمکش و )...  یتشپ ،  ) اه گرخرس یمامت  زارد  گنچرخ  رد 
.دراد نشور  نوخ  یتشپ  گرخرس  هریت و  نوخ  یمکش  گرخرس  گرهایس و  یهام  رد 

.گرهایس هن  دنا  گرخرس یهام  ششبآ  زا  هدش  جراخ یاه  گر هتکن :

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 4 46

.دراد دوجو  رت  هدیچیپ یاهراتفر  ماجنا  ناکما  اه  نآ رد  خم  یاه  هرکمین رتشیب  دشر  لیلد  هب  هک  دوش  یم هدید  نارادناتسپ  رد  لماک  مگارفاید 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا نارادناتسپ  صتخم  هیال  هس ژننم  ۀدرپ  هک  یلاحرد دوش ؛ یم هدید  ناراد  هرهم رد  یلصا  تفاب  عون  راهچ  : 1 ۀنیزگ
.تسا هتسب  عون  زا  نآ  رد  نوخ  شدرگ  اما  دنراد ، دوجو  یا  هلول یاه  بلق یکاخ  مرک  رد  : 2 ۀنیزگ

ناگدنرپ رد  نژیـسکا  اب  نیبولگومه  یگتـسویپ  تردق  هک  یلاحرد دراد ، دوجو  اه  لاو اه و  نیفلد اه ، شافخ رد  کاوژپ  اب  یزاسریوصت  ییاناوت  : 3 ۀنیزگ
.تسا رتشیب 

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 47

طسوت هک  ار  زلولـس  ۀیزجت  زا  لصاح  داوم  تسا  راوخ  هایگ هک  هغابروق  دازون  کیراب  ۀدور  ۀراوید  یاه  لولـس دننامه  یکاخ  مرک  ۀدور  ۀراوید  یاه  لولس
.دنیامن یم بذج  هدش  داجیا  هدور  رد  تسیزمه  یاه  بورکیم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنزاس یمن زالولس  میزنآ  ناروناج  :2 ۀنیزگ

.تسا هدعم  دقاف  یکاخ  مرک  : 3 ۀنیزگ
.دوش یمن دیلوت   ATP ریمخت رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 48

هراشا یجراخ  تلکسا  اب  یناروناج  ناونع  هب اه  گنچرخ تارـشح و  هب  اهنت  یـسرد  یاه  باتک رد  یلو  دنراد ، یجراخ  تلکـسا  نایاپدنب  یملع  ظاحلزا 
زوتیسوگاف دنیآرف  لیمکت  یارب  عطقروط  هب اه ، تیسوگاف اب  هباشم  یاه  لولـس نتـشاد  اب  نایاپدنب  .دنتـسه  نایاپدنب  ۀخاش  هب  قلعتم  هک  تسا  هدش 

.دنتسه یموزوزیل  یاه  میزنآ یاراد  دوخ ،
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسین قداص  زارد  گنچرخ  یارب  : 1 ۀنیزگ
.هیبنع هن  دراد  دوجو  هینرق  تارشح  بکرم  مشچ  رد  : 3 ۀنیزگ

.تسین قداص  رن  لسعروبنز  یزوتیم  تامیسقت  ییازرکب و  یشور  هب  هدام  لسعروبنز  کمخت  زوتیم  میسقت  یارب  : 4 ۀنیزگ

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 49

.دوش یم دراو  بلق  هب  تسا  نژیسکا  زا  ینغ  هک  ششبآ  زا  هدش  جراخ نوخ  زارد  گنچرخ  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

ششبآ زا  هدش  جراخ گرخرس  یهام  رد  هک  یلاحرد .دنناسر  یم ندب  فلتخم  یحاون  هب  ار  نوخ  زارد  گنچرخ  بلق  زا  هدش  جراخ یاه  گرخرـس : 2 ۀنیزگ
.دهد یم ماجنا  ار  لمع  نیا  نآ  تاباعشنا  و 

.دنتسرف یم رس  تمس  هب  ار  نوخ  یتشپ  گر  یکاخ ) مرک  یهام و   ) رادناج ود  ره  رد  : 3 ۀنیزگ
هدهع رب  ار  هفیظو  نیا  ندب  یاه  هچیهام تکرح  خلم  رد  هک  یلاحرد دنتسرف ، یم ندب  یاهتنا  تمس  هب  ار  نوخ  یمکـش  گر  ود  یکاخ  مرک  رد  : 4 ۀنیزگ

.دنراد

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 50

.دنا حیحص ب "  " و فلا "  " دراوم
 : دراوم ریاس  یسررب 

.دراد رارق  یبناج  طخ  لاناک  ریز  رد  یبناج  طخ  بصع  ج :
.دزاس یم یگرزب  ۀنایشآ  هدام  سنج  هجوت  بلج یارب  رادراخ  یهام  رن  سنج  د :

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 51

بذج سپ  دهد ، یم خر  هدـعم  رد  بذـج  ییایمیـش و  شراوگ  هکاجنآزا  تسا و  ناد  هنیچ و ۴ = نادگنس  = ۳ هدعم ، = ۲ هدور ، = ۱ لکش ، هب  هجوتاب
.دهد یم خر  هدعم  رد  نادگنس ، فالخرب  تعیبط ) یلآ  بیکرت  نیرتشیب   ) زلولس شراوگ  زا  لصاح  یاهزکولگ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یمن هیزجت  خلم  شراوگ  هاگتسد  یاه  میزنآ طسوت  زلولس  نینچمه  درادن و  دوجو  ییایمیش  شراوگ  هدور  رد  : 1 ۀنیزگ

.درادن ییاذغ  داوم  بذج  دوش و  یم ماجنا  اه  نوی بآ و  بذج  اهنت  هدور  رد  : 2 ۀنیزگ
.دریذپ یمن تروص  نوخ  زا  نژیسکا  تفایرد  تارشح  رد  تسا و  هرشح  خلم  : 3 ۀنیزگ

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 52

هاگتسد زا  هدش  جراخ نوخ  زارد  گنچرخ  رد  هک  یلاحرد دور  یم زغم  ریظن  ییاه  مادنا هب  ًامیقتسم  سفنت  هاگتـسد  زا  هدش  جراخ نوخ  رادراخ  یهام  رد 
.دور یم اه  مادنا هب  سپس  بلق و  هب  ادتبا  سفنت 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دور یم بلق  هب  ادتبا  هدور  زا  هدش  جراخ نوخ  رادراخ  یهام  رد  : 1 ۀنیزگ

.دور یمن سفنت  هاگتسد  هب  ادتبا  بلق  زا  هدش  جراخ نوخ  زارد  گنچرخ  رد  : 2 ۀنیزگ
.دوش یم دراو  بلق  هب  ادتبا  سفنت  هاگتسد  زا  هدش  جراخ نوخ  رادراخ  یهام  فالخرب  زارد  گنچرخ  رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 53

.تسا حیحص  ب "  " دروم اهنت 
: دراوم یسررب 

.دهد یم خر  بذج  ییایمیش و  شراوگ  زین  هدور  رد  .تسا  نادریش  واگ  ۀدعم  تمسق  نیرت  ناپ فلا :
زا شیپ  هک  تسا  الرازه  رد  بآ  بذج  ناگدننکراوخشن  رد  یلو  هدعم ، یحـشرت  یاه  میزنآ تیلاعف  زا  سپ  ینعی  تسا ، هدور  رد  بآ  بذج  خلم  رد  ب :

.تسا هدش  عقاو  دننک ) یم حشرت  یشراوگ  یاه  میزنآ هک  یلحم   ) نادریش
.دوش یم عورش  ییاذغ  داوم  ریاس  زا  رترید  زلولس  شراوگ  واگ ، فالخرب  سوئوکا  شراوگ  هاگتسد  رد  ج :

.دوش یم زاغآ  هدور  رد  بذج  هک  یلاحرد دوش ، یم نادگنس  دراو  اذغ  هدعم ، زا  اذغ  روبع  زا  سپ  هلصافالب  کشجنگ ، شراوگ  هاگتسد  رد  د :

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 54

.دریگ یم تروص  رغت  هنوگ  چیه نودب  ییاذغ  داوم  بذج  ینعی  دنراد ، یلولس  نورد شراوگ  ًارصحنم  اه  جنفسا
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا فنلومه  دقاف  زین  ردیه  : 1 ۀنیزگ
.دنا لاروموه ینمیا  یصاصتخا و  عافد  دقاف  اه  جنفسا : 3 ۀنیزگ

.دنک یم داجیا  تماگ  زویم ، رد  اه  للا کیکفت  یپ  رد  تسا و  یسنج  لثمدیلوت  یاراد  ردیه  : 4 ۀنیزگ

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 55

ماجنا داوم ، شدرگ  متسیس  یراکمه  هب  زاین  نودب  میقتسم و  روط  هب ندب ، یاه  لولس اب  ییان  متـسیس  تاباعـشنا  قیرط  زا  اهزاگ  لدابت  تارـشح  رد 
.تسا تیؤر  لباق یسیطانغمورتکلا  یاه  شبات فیط  زا  یکچوک  شخب  ناروناج  نیا  رد  .دریگ  یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
دننک و لثمدیلوت  فرـص  ار  یژرنا  نیرتشیب  دـننک  یم یعـس  دارفا  اه  تیعمج نیا  رد  .دـنا  بلط تصرف یاه  تیعمج ءزج  تارـشح  و ۲ : یاه ۱  هنیزگ

یژرنا هدام و  لک  رادقم  اریز  تسا ، اه  نآ کچوک  ۀزادنا  اه ، هداز دایز  دادـعت  یعیبط  ۀـجیتن  .دـنروآ  دوجو  هب  نامز  نیرت  هاتوک رد  ار  اه  هداز نیرتشیب 
.تسا دودحم 

.دراد کاینومآ  هب  تبسن  یرتمک  تیمس  هک  دننک  یم عفد  دیسا  کیروا تارشح  : ۳ ۀنیزگ

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 56

.دنتسه نژورتین  دقاف  لثم   یدئاز  داوم  .تسا  اهدیساونیمآ  نتخوس  لوصحم  ندب  راد  نژورتین دئاز  داوم  رتشیب  ( 1
.تسا ششبآ  اه ، یهام زا  یا  هتسد یعفد  یسفنت و  حطس  .تسا  ندب  حطس  یاه  لولس مامت  ایرانالپ  یعفد  یسفنت و  حطس  ( 2

.دنک یم لیدبت  دیسا  کیروا ای  هروا  هب  ار  نآ  دوش و  یم دیلوت  اه  نآ ندب  رد  کاینومآ  اما  دننک ، عفد  کاینومآ  دناوت  یمن یز  یکشخ ناروناج  ( 3
.دوش یم لصاح  کاینومآ  زا  دیسا  کیروا .دننک  یم لیدبت  دیسا  کیروا ای  هروا  هب  ار  کاینومآ  ناروناج  ( 4

CO۲

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 57

اه مس اهوراد و  یـضعب  میـساتپ و  نوی  نژوردـیه ، نوی  .دراد  حـشرت  هک  تسا  یا  هدام تسا ، رتشیب  نآ  شوارت  زا  نآ  یویلک  عفد  نازیم  هک  یا  هدام
.دنوش یم حشرت 

.دنتسه مس  رگنایب   ۴ ۀنیزگ هروا و  رگنایب   ۳ ۀنیزگ نژوردیه ، نوی  رگنایب   2 ۀنیزگ میساتپ ، رگنایب   1 ۀنیزگ

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 58

.دنراد یهام  تکرح  رد  یتوافتم  شقن  اه  هلاب ریاس  اما  دنک ، یم تکرح  ولج  هب  تسار ، پچ و  هب  دوخ  یمد  ۀلاب  نداد  تکرح  اب  یهام 

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 59

.دوش یم لیدبت  ششبآ  هب  ییولگ  ۀرفح  غلابان ) ناتسیزود   ) ناتسیزود دازون  اه و  یهام رد 
: دراوم یسررب 

.دنتسه اه  هرهم رد  ناوختسا )  ) یدنویپ تفاب  نیرت  تخس دقاف  یفورضغ  نایهام  فلا :
.تسا یا  هنیس یاه  هلاب دقاف  هغابروق  دازون  ب :

.تسا یلآ  یا  هدام هک  دننک  یم عفد  هروا  ناتسیزود  یناوختسا و  نایهام  زا  یضعب  ج :

هرامش 7 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 60

.دوش یم هدید  ییولگ  ۀرفح  مد و  ناراد ، هرهم ریاس  دننامه  ینایور  ۀرود  رد  هک  دوش  یم هدید  نارادناتسپ  رد  یا  هیال هس ژننم  ۀدرپ 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم زاغآ  پولاف  ۀلول  رد  نایور  دشر  دنا ، لماک محر  یاراد  هک  راد  تفج نارادناتسپ  رد  نمض  رد  دنرادن و  محر  نارادناتسپ  ۀمه  : 1 ۀنیزگ
.تسین قداص  سوپ  یتالپ ریظن  راذگ  مخت نارادناتسپ  یارب  : 2 ۀنیزگ

.دنک یم عفد  دیسا  کیروا راد ) تفج نارادناتسپ   ) ناسنا رد  راردا  عفد  هاگتسد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 7 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 61

نیا ظفح  رد  .دوش  یم ماجنا  یلخاد  طیحم  یرادـیاپ  ظفح  یارب  یلولـسرپ  نارادـناج  ندـب  رد  هک  دوش  یم هتفگ  یلاـمعا  هعومجم  هب  یزاتـسوئموه 
ود ره  سپ  دنتسه ، زیر  نورد یبصع و  هاگتسد  زا  یئزج  زیفوپیه  سومالاتوپیه و  .دراد  شقن  زیر  نورد هاگتـسد  مه  یبصع و  هاگتـسد  مه  یرادیاپ 

.دنراد تلاخد  یزاتسوئموه  رد 

هرامش 8 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 62

.دنوش یم جراخ  مخت  زا  راهب  رد   Operophthera brumata هناورپ یاهورال  هک  یلاحرد تسا ، ناتسبات  لصف  راوگاج  گنلپ  لثمدیلوت  نامز 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

یهاگ اه  نآ تیعمج  تسا  نکمم  نیاربانب  راوگاج ؛ گنلپ  دننام  دننک ، یم لثمدیلوت  یصاخ  لصف  رد  ناروناج  ناهایگ و  زا  یرایـسب  یاه 1 و 2 : هنیزگ
.ددرگ یمزاب یعیبط  دح  هب  یتدم  زا  سپ  تیعمج  ۀزادنا  ریمو ، گرم شیازفا  تلع  هب  ًالومعم  تروص  نیا  رد  هک  دور  رتارف  طیحم  شیاجنگ  زا  تاقوا 

.دریگ یم تروص  یژرنا  فرص  نودب  کاینومآ  عفد  .دننک  یم عفد  کاینومآ  اه  یهام زا  یرایسب  تسا و  یهام  راوگاج ، گنلپ  یاهاذغ  زا  یکی  : 4 ۀنیزگ

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 63

هک دوش  یم دیلوت  نژیسکا  زاگ  هدننکزتنسوتف ، ءزج  تیلاعف  یط  رد  .تسا  اه  نآ یود  ره  ای  یرتکابونایس  زبس ، کبلج  گنسلگ ، رد  هدننکزتنـسوتف  ءزج 
.دنریگ یم لکش  نزا  یاه  لوکلوم دیشروخ  ۀعشا  ریثأت  تحت  وج  یالاب  رد  اه  نآ نتسویپ  مه  هب  زا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دشاب یم زین  تارشح  یجراخ  تلکسا  یلصا  بیکرت  هباشم  هک  تسا  نیتیک  زا  یچراق ، ءزج  یلولس  ۀراوید  : 1 ۀنیزگ

.تسا یرایمه  عون  زا  هدننک  زتنسوتف ءزج  یچراق و  ءزج  نیب  ۀطبار  : 3 ۀنیزگ
.تسا تسیموکسآ  کی  یچراق  ءزج  اه ، گنسلگ رتشیب  رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 64

دناوت یم هک  دراد  دوجو  نیئتورپ  یا  هتسه تلکسا  دننامه  یجراخ  تلکسا  رد  تارشح  رد  هک  دوش  یم هدید  تارشح  رد  راد  هرگ یمکـش  یبصع  بانط 
.دشاب نینویتم  دیساونیمآ  یواح 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنیامن لیدبت  یبصع  مایپ  هب  بذج و  ار  ینارون  یژرنا  دنناوت  یم تارشح  : 1 ۀنیزگ
.تسا اه ) دیپیل هورگ  هب  قلعتم  یرم  یلپ  ) موم دیلوت  هب  رداق  لسعروبنز  : 2 ۀنیزگ

.دنرادن یصاصتخا  عافد  تارشح  : 3 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 65

رد هک  دوش  یم هدید  ییایرد  یاه  هراتس اه و  جنفسا ریظن  یناگرهم  یب رد  یصاصتخا و  عافد  یاراد  ناراد  هرهم رد  هناگیب  تفاب  دنویپ  ندز  سپ ییاناوت 
.دوش یم هدهاشم  یموزوزیل  یاه  میزنآ هخاش ، ود  ره 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا بکرم  مشچ  دقاف  رطاق  هک  دنتسه  رطاق  ریظن  ازان  ناروناج  رن و  لسعروبنز  روا ، گنیسارک  ماجنا  ییاناوت  دقاف  ناروناج  : 2 ۀنیزگ

.دنا یزاورپ یاه  رپ دقاف  اه ، شافخ تارشح و  هک  دنزاورپ  تردق  یاراد  اه  شافخ ناگدنرپ و  تارشح ، : 3 ۀنیزگ
.تسا هدش  لیکشت  دیفس  ۀدام  زا  اهنت  تسا  نآ  یزکرم  یبصع  هاگتسد  زا  یشخب  هک  ایرانالپ  رد  یزاوم  یبصع  یاه  بانط : 4 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 66

مان هب  یکیناکم  یاه  هدـنریگ دوخ  شوگ  راتخاس  رد  لقادـح  یگمه  هک  دـنراد  یزاس  کاوژپ ییاناوت  اه ، لاو یرتمک  رادـقم  هب  اه و  نیفلد اه ، شاـفخ
.دنراد رادکژم  یاه  لولس

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین قداص  ناگدنرپ  یارب  : 1 ۀنیزگ

.تسین قداص  یناوختسا  یاه  یهام یخرب  ناتسیزود و  یارب  : 2 ۀنیزگ
.تسین قداص  ناتسیزود  یارب  : 4 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 67

.دوش یم ندب  رد  یبرچ  ریاخذ  شیازفا  اب  نزو  شیازفا  زاسو و  تخوس شهاک  بجوم  یدیئوریت   یاه  نومروه دیدش  شهاک 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنرادن هدرم  یاوه  مجح  شهاک  رد  یشقن  نیرفن ) یپارون نیرفن و  یپا  ) هیلک قوف یزکرم  یاه  نومروه شهاک  : 1 ۀنیزگ
شیازفا ثعاب  یراردادض  نومروه  شهاک  .درادن  لورمولگ  رد  شوارت  شیازفا  نوخراشف و  شهاک  رد  یشقن  نیسوت  یسکا نومروه  شهاک  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم نوخ  یزمسا  راشف 
شیازفا زا  عنام  هجیتنرد  تسس و  یدنویپ  تفاب  یاه  نژالک ۀیزجت  شهاک  لوزیتروک ، شهاک  ببـس  هیلک  قوف ۀدغ  کرحم  نومروه  شهاک  : 4 ۀنیزگ

.دوش یم نوخ  ۀروا 

( , )T۴ T۳

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 68

.دنراد دوجو  ناگرهم  یب ناراد و  هرهم رد  هک  دنتسه  یصاصتخاریغ  عافد  ءزج  میزوزیل  میزنآ  یموزوزیل و  میزنآ 
: رگید یاه  هنیزگ یسررب 

.دنتسه میزوزیل  میزنآ  یاراد  یلو  دنرادن  ار  دنویپ  ندز  سپ ییاناوت  ناگرهم  یب زا  یرایسب  : 1 ۀنیزگ
.دنراد دوجو  نایاپدنب  اه و  جنفسا رد  تیسوگاف  هباشم  یاه  لولس : 2 ۀنیزگ

.دراد دوجو  نانت  مرن یوقلح و  یاه  مرک زا  یرایسب  ندب  یور  یطاخم  عیام  : 3 ۀنیزگ

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 69

عافد اب  طابترا  رد  اه  نآ رد  یعافد  بیکرت  ره  سپ  دـننک  یم هزرابم  از  یرامیب لماوع  اب  یـصاصتخاریغ  عافد  هار  زا  اهنت  اه  جنفـسا لیبق  زا  ناـگرهم  یب
.تسا یصاصتخاریغ 

: اه هنیزگ ریاس  حیرشت 
.درگوگ زا  ینغ  کچوک  یاهدیتپپ  ای  لوکیتوک  لاثم  ناونع هب تسین  نیئتورپ  ناهایگ  رد  یعافد  بیکرت  ره  : 1 ۀنیزگ

.دنرادن شقن  هناگیب  تفاب  ندز  سپ  رد  یموزوزیل  یاه  میزنآ میزوزیل و  میزنآ  : 3 ۀنیزگ
.دراد دوجو  میزوزیل  میزنآ  نانت  مرن یطاخم  عیام  رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 2 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 70

.دننک یم هزرابم  از  یرامیب لماوع  اب  یصاصتخاریغ  عافد  هار  زا  ناراد  هرهم دننام  ناگرهم  یب اما  دراد  دوجو  ناراد  هرهم رد  ًاساسا  یصاصتخا  عافد 

هرامش 2 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 71

.دوش یم حشرت  دیلوت و  ناراد  هرهم طسوت  طقف  اه  نتداپ اما  دننک ، یم ییاسانش  ار  کرحتم  ماسجا  بکرم  مشچ  اب  اه  گنچرخ تارشح و 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

هاگتـسد دـنراد ، یرون  ۀدـنریگ  هک  مه  یناروناج  ریاس  نیاربانب  تسا ؛ یبصع  هاگتـسد  یاراد  دراد و  ناروناج  رد  ار  مشچ  نیرت  هداـس اـیرانالپ  : 1 ۀنیزگ
.دنراد مه  یبصع 

ژننم ۀدرپ  تیسوفنل و  نیاربانب  دنتـسه ؛ راد  هرهم رادناتـسپ و  یگمه  هک  دننک  یم یزاس  کاوژپ اه  لاو یرتمک  رادقم  هب  اه و  نیفلد اه ، شافخ : 2 ۀنیزگ
.دنراد زین 

.دنراد تیسوگاف  هباشم  ییاه  لولس دنتسه ، نایاپدنب  زا  ود  ره  هک  اه  گنچرخ تارشح و  : 3 ۀنیزگ

هرامش 5 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 72

.دنا لصتم مه  هب  ییارجم  قیرط  زا  یاه 3 و 4  نطب
.دنشاب یم حیحص  اه  هنیزگ ریاس 

هرامش 3 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 73

.دنتسه تسردان  ج "  " و فلا "  " دراوم
: تسردان دراوم  یسررب 

.تسا هدهاشم  لباق یمکش  یتشپ و  حطس  رد  عاخنلا  لصب اما  .تسین  هدهاشم  لباق یزغم  لپ  یتشپ ، حطس  یسررب  ماگنه  فلا :
.دنوش یم ادج  مه  زا  راشف  نیرتمک  اب  اه  سومالات زغم ، ینورد  یاه  شخب یسررب  ماگنه  ج :

هرامش 4 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 74

موتپس ۀدرپ  فلا )
.تسا دنلب ) یبصع  یاه  هتشر  ) یبصع یاهرات  زا  یا  هتسد لماش  یا  هنیپ مسج  ب )

.تسا هدش  هداد  حیضوت  سومالات  دروم  رد   3 ۀنیزگ هک  یلاح رد  .تسا  زیف  یپا ۀدغ  ج )
نطب 4 د )

هرامش 5 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 75

ییایوب بول  د : خم               ۀرک  مین ج : ییانیب              بول  ب : هچخم                  فلا :
سمل ۀدنریگ  : D امرگ ۀدنریگ  : C ییانیب ۀدنریگ  : B ییایوب ۀدنریگ  : A

.دراد ار  ییامرگ  ۀدنریگ  زا  هدیسر  تاعالطا  شزادرپ  مایپ و  تفایرد  ییاناوت  ناسنا  رد  خم 

هرامش 8 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 76

یرون یاه  هدنریگ زا  یلاسرا  تاعالطا  شزادرپ  رد  هک  تسا  خم  یاه  هرکمین زا  یشخب  لداعم  ناسنا  رد  تسا و  ییانیب  بول  یهام  رد  ۀرامش 2  شخب 
.دراد شقن  یا ) هناوتسا یطورخم و   ) مشچ

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.درادن شقن  اه  ساکعنا ریظن  یتاکرح  ماجنا  ای  حیحصت  رد  هک  تسا  هچخم  ۀرکمین  ۀرامش 3 ، شخب  : 1 ۀنیزگ

.دنک یم حشرت  نینوتالم  نومروه  زیف  یپا ای  لآ  هنیپ ۀدغ  ناسنا  رد  هک  یلاحرد تسا  عاخنلا  لصب ۀرامش 4 ، شخب  : 3 ۀنیزگ
.دوش یمن دراو  خم  ۀرکمین  هب  ادتبا  رد  ناسنا  رد  ییانیب  ییایوب و  یاه  مایپ هک  یلاحرد تسا  خم  ۀرکمین  ۀرامش 1 ، شخب  : 4 ۀنیزگ

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 77

، دنفسوگ زغم  حیرشت  تیلاعف  لکش  نتم و  هب  هجوتاب دراوم  ریاس  .زیفوپیه  هن  دراد  رارق  زیف  یپا نطب ۳ ، یناپ  ۀبل  رد  دنفسوگ ، زغم  حیرشت  هب  هجوتاب
.دنا حیحص

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 78

.دراد ار  یبصع  یاه  هاگتسد نیرت  هداس زا  یکی  ردیه  .دنتسه  تسرد  مود  لوا و  دراوم 

هرامش 3 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 79

لماوع و هب  زاین  طیحم ، هب  بسانم  شنکاو  نینچمه  دوخ و  ندـب  فلتخم  یاـه  مادـنا اـه و  لولـس لاـمعا  نیب  یگنهاـمه  داـجیا  یارب  ناروناـج ،
.دنراد یطابترا  یاه  هاگتسد

هرامش 3 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 80

یطیحم یبصع  هاگتسد  یبصع  بانط  ود  تاباعشنا  .دراد  تیردند ) نوسکآ و   ) یبصع بانط  ود  .تسا  هدش  لیکـشت  یبصع  یاه  هرگ زا  ایرانالپ  زغم 
.تساه نورون یلولس  مس  ــ لماش ج زغم  .تسا 

هرامش 4 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 81

.تسا ناراد  هرهم ریاس  زا  رتشیب  نآ  ندب  ۀزادنا  هب تبسن  خم  ۀدروخ  نیچ رشق  حطس  نینچمه  ندب و  نزو  هب  تبسن  اه  ناسنا رد  زغم  یبسن  ۀزادنا 

هرامش 4 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 82

تفاب دـنا و  هدـش هتخاس  یناوختـسا  تفاب  زا  هک  تسا  اه  هرهم نوتـس  همجمج و  نارادناتـسپ ، یزکرم  یبصع  هاگتـسد  زا  تظفاـحم  لـماع  نیلوا 
.تسا یدنویپ  تفاب  نیرت  تخس یناوختسا 

: دراوم یسررب 
( یدنویپ تفاب  هن   ) .تسا یلولس  نیب  یاضف  نیرتمک  یاراد  یششوپ  تفاب  فلا :

.درادن دوجو  یفورضغ  یاه  یهام ینورد  تلکسا  رد  یناوختسا  تفاب  ب :
.تسین یزکرم  یبصع  هاگتسد  زا  هدننک  تظفاحم لماع  نیلوا  دراد و  دوجو  نارادناتسپ  رد  ژننم  ۀدرپ  ج :

هرامش 5 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 83

.دنتسه یصاصتخا  عافد  یاراد  ناراد  هرهم
.دوش یم هدید  مه  تارشح  رد  فلا و ب :

.دنراد زین  یصاصتخا  عافد  دناژننم و  ۀیال  هس  ۀدرپ  یاراد  نارادناتسپ  ج :
.دوش یم هدید  مه  ییایرد  هراتس  اه و  جنفسا هلمج  زا  ناگرهم  یب یخرب  رد  د :

هرامش 5 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 84

دوجو ناروناج  ۀمه  رد  ًالامتحا  درد  ۀدنریگ  هک  دنک  یم راک  هب  عورـش  درد  ۀدنریگ  کیرحت  زا  سپ  ناسنا  ندب  ۀدننک  تظفاحم یاه  خـساپ زا  یرایـسب 
.دراد

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.درادن دوجو  ناسنا  تسوپ  رد  هک  تسا  مشچ  یرون  یاه  هدنریگ روظنم  : 1 ۀنیزگ

.دور یم راک  هب  هدام  ۀناورپ  ییاسانش  یارب  تسا و  رن  سنج  کخاش  یور  رب  رظندروم  ییایمیش  ۀدنریگ  : 2 ۀنیزگ
.دنک یم ییاسانش  ار  هدنز  تادوجوم  زین  یکیرتکلا  ۀدنریگ  اب  یهامرام  : 4 ۀنیزگ

هرامش 6 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 85

هک دنا  یرون یاه  هدنریگ مشچ ، راد  هزیگنر یاه  لولس دنا ، یلولس مسج  دقاف  ایرانالپ  یبصع  بانط  ود  .دوش  یمن لیکـشت  ریوصت  لکـش  یماج مشچ  رد 
.دنیامن بذج  ار  ینارون  یژرنا  دنناوت  یم

هرامش 6 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 4 86

.تسا ینیمز   بیس هزناپماش و  ولآ ، یموزومورک  ددع 
: تالمج یسررب 

.درادن دوجو  هزناپماش  رد  هک  تسا  تسالپورلک  ینورد  یاضف  یاراد   کمادنا  زا  روظنم  فلا :
.دنتسه یبصع  هاگتسد  دقاف  ناهایگ  ب :

.دنروآ یم دوجو  هب  زوتیم  میسقت  اب  ار  ناشیاه  تماگ ناهایگ  یلو  زویم ، میسقت  اب  ار  ناشیاه  تماگ ناروناج  رتشیب  ج :
.درادن دوجو  لویرتناس  ناگناد ،) ناهن ناگنادزاب و   ) یلاع ناهایگ  رد  د :

۲n = ۴۸

۳

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 87

دوجو مدع  ندوب و  رن  ۀدنهد  ناشن موزومورک   دوجو  دنهد و  یم ناشن  اب  و   ار  یسنج  موزومورک  ود  رگید  نارادناج  زا  یرایـسب  ناسنا و  رد 
.تسا ندوب  هدام  ۀدنهد  ناشن نآ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
موزومورک  دادعت  هن  دراد  یگتسب  موزومورک   دوجو  مدع  هب  ندوب  هدام  ناسنا  رد  : 1 ۀنیزگ

.تسا ندوب  هدام  ۀدنهد  ناشن موزومورک   دوجو  ناگدنرپ  رد  هک  دنشاب  یم اه  شافخ تارشح و  ناگدنرپ ، لماش  ناشفا  هدرگ ناروناج  : 2 ۀنیزگ
.دنتسه موزومورک   یاراد  ود  ره  هدام  مه  رن و  سنج  مه  خلم  رد  : 4 ۀنیزگ

XYY

YX
Y

X

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 88

یارب  ) زوتیم میسقت  تیلباق  یاراد  ناروناج  نیا  .دنتسه  ازرکب  ناروناج  لسع  یاهروبنز  اهرام و  نینچمه  اه و  هغابروق اه ، رامسوس اه ، یهام یضعب 
.دنتسه تماگ ) دیلوت  یارب   ) زویم میسقت  و  ندب ) یزاسزاب 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دیآ یم دوجو  هب  رن ) روبنز  تماگ   ) مرپسا هکلم و  روبنز  کمخت  نیب  حاقل  زا  هدام ، روبنز  : 1 ۀنیزگ

.تسا یصاصتخا  ینمیا  دقاف  لسعروبنز  : 2 ۀنیزگ
.دراد یمکش  یبصع  بانط  لسعروبنز  : 3 ۀنیزگ

هرامش 10 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 89

.تسا خلم  هب  طوبرم  لکش 
: اه هنیزگ یسررب 

.تسا (  ) هدام خلم  دراد و  شقن  تیسنج  نعت  رد  (  ) رن خلم  : 1 ۀنیزگ
یاه موزومورک هب  طوبرم  لوکلوم   زوتیم ،  زافولت  زا  لـصاح  ۀتـسه  ره  تسا  هدام   خـلم  رن  و  خلم  : 2 ۀنیزگ

.دراد موزوتا 
.تسا راد  هرگ تارشح  رد  یمکش  یبصع  بانط  : 3 ۀنیزگ

کی هینرق و  کی  مادکره  هک  هدش  لیکـشت  ییانیب  لقتـسم  دـحاو  یدایز  دادـعت  زا  بکرم  مشچ  دـنراد  بکرم  مشچ  تارـشح ، اه و  گنچرخ :4 ۀنیزگ
.دنک یم زکرمتم  هدنریگ  لولس  یدادعت  یور  ار  رون  دراد و  یسدع 

XOXX
(۲n = ۲۳)(۲n = ۲۴)۲۲DNA

هرامش 12 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 90

یاراد اه و  نژ زا  رثأتم  هک  دنتـسه  ییاه  راتفر یتثارو  ای  یزیرغ  یاه  راتفر .دـنوش  یمن هتخومآ  لومعم  روط  هب هک  دـنا  یزیرغ یاـه  راـتفر اـه  ساـکعنا
.دنوش یم هدید  ییایرد  سورع  ییایرد و  قیاقش  ریظن  هرهم  یب ناروناج  رد  مه  راد و  هرهم ناروناج  رد  مه  اه  ساکعنا .دنتسه  ینژ  یزیر  همانرب

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 91

: اه هنیزگ یسررب 
.دننک یم ییاسانش  لکش  گنر و  قیرط  زا  سپس  اه و  نآ یوب  زا  هدافتسا  اب  ار  اه  لگ ادتبا  اهروبنز  : 1 ۀنیزگ

یزکرم و یبصع  هاگتـسد  یاراد  دنهد و  یم ماجنا  ار  دیفـس  یاه  لگ یناشفا  هدرگ شافخ  نینچمه  دـننک و  یم هیذـغت  بش  رد  هک  یتارـشح  : 2 ۀنیزگ
.دنا یطیحم

رد ار  اه  نآ نتفای  اه  لگ نیا  دیفس  گنر  .دنور  یم یوق  ۀحیار  یاراد  گنردیفس و  یاه  لگ تمس  هب  دننک  یم هیذغت  بش  رد  هک  ییاه  هرـشح : 3 ۀنیزگ
.دنک یم ناسآ  بش  مک  رایسب  رون 

دقاف کچوک و  ًالومعم  دهد ، یم ماجنا  داب  ار  اه  نآ یناشفا  هدرگ هک  ییاه  لگ دیناد  یم هک  روط  نامه تسا و  گربلگ  لماک  لگ  کی  مود  ۀـقلح  : 4 ۀنیزگ
.دنتسه هریش  یوق و  یاهوب  ناشخرد ، یاه  گنر

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 92

: اه هنیزگ یسررب 
.دنشاب هتشاد  یجراخ  ای  یلخاد  حاقل  دنناوت  یم راذگ  مخت ناراد  هرهم : 1 ۀنیزگ

.دوش یم هدید  از  هچب از و  هدنز راذگ  مخت ناراد  هرهم رد  یلخاد  حاقل  : 2 ۀنیزگ
.تسین ناسنا  یرادناتسپ  ره  اما  تسا  رادناتسپ  از ، هچب راد  هرهم ره  : 3 ۀنیزگ

.دنتسه رب  مخت ۀلول  یاراد  هک  دوش  یم هدید  راذگ  مخت ناراد  هرهم رد  اهنت  یجراخ  حاقل  : 4 ۀنیزگ

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 4 93

، یرسمهدنچ متسیس  رد  هک  یلاحرد دنراد ، یراکمه  رگیدکی  اب  نادنزرف  زا  یرادهگن  لثمدیلوت و  یط  رد  دلاو  ود  ره  ًالومعم  یرـسمه  کت متـسیس  رد 
فرـص لثمدیلوت  یارب  یرتشیب  یژرنا  یرـسمه  کت متـسیس  رد  اهرن  ور  نیازا .تسا  هدام  دلاو  ۀدـهع  رب  نادازون  شرورپ  یارب  مزال  یاه  هنیزه رتشیب 

.دننک یم
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.درادن دوجو  یزکرم  یبصع  هاگتسد  دنهد ، یم ناشن  ار  ندش  یداع  راتفر  هک  نانت  هسیک رد  : 1 ۀنیزگ
.دهد یم خر  اطخ  و نومزآ زا  هدافتسا  نودب  هلئسم  لح  راتفر  : 2 ۀنیزگ

.تسین قداص  اقیرفآ  قرش  ناوج  رن  یاه  ریش راتفر  دروم  رد  : 3 ۀنیزگ

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 94

اه هدنریگ نیا  هک  دهد  یم ناشن  ار  نابز  ییاشچ  ۀدنریگ  ب "  " لکـش دـهد و  یم شیامن  ار  یلخاد  شوگ  ینوزلح  نورد  ییاونـش  ۀدـنریگ  فلا "  " لکش
.دننک داجیا  یبصع  مایپ  دناوت  یم اه  لوکلوم اب  دروخرب  رثا  رد  ناسنا  ییایوب  ۀدنریگ  دننامه 

هرامش 4 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 95

.دنتسه فیعض  یکیرتکلا  نادیم  ود  ره  دوش و  یم دیلوت  یهام  هبرگ ۀمعط  یهامرام و  طسوت  یکیرتکلا  نادیم 

هرامش 4 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 96

.دنک یم سح  دوش ، یم دیلوت  ناروناج  طسوت  هک  ار  سیطانغمورتکلا ) جاوما  فیط  زا  یشخب   ) خرسورف جاوما  یگنز  رام 
.دنک یم کرد  ار  هدش  هدیباتزاب شفنبارف  جاوما  لسعروبنز  اما 

هرامش 5 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 97

سمل ۀدنریگ   = B ۀدنریگ درد                                 ۀدنریگ   = A ۀدنریگ
امرس ۀدنریگ   = D ۀدنریگ امرگ                                 ۀدنریگ   = C ۀدنریگ

راشف ۀدنریگ   = E ۀدنریگ
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دننک یم راک  هب  عورش  درد  یاه  هدنریگ کیرحت  زا  سپ  اه ، ساکعنا لثم  ندب  زا  هدننک  تظفاحم یاه  خساپ زا  یرایسب  : 1 ۀنیزگ
.دنراد دوجو  ینوخ  یاه  گر زا  یخرب  ۀراوید  رد  نوخراشف  هب  ساسح  یکیناکم  یاه  هدنریگ : 2 ۀنیزگ

رد هک  دهد  یم ناکما  ناروناج  نیا  هب  دنا و  ساسح رایسب  هک  دنتـسه  سمل  یاه  هدنریگ یاراد  دوخ ، ۀدعاق  رد  سرخ ، هبرگ و  لیبس  یاهوم  : 3 ۀنیزگ
.دنهد صیخشت  ار  کیدزن  یایشا  زین  یکیرات 

.دش دهاوخ  سح   C ۀدنریگ طسوت  امرگ  نیا  مینک ، یم سح  امرگ  تروص  هب ار  خرسورف  جاوما  ام  : 4 ۀنیزگ

هرامش 5 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 98

صیخـشت هب  رداق  یهام  هبرگ یکیرتکلا  ۀدنریگ  اما  دشاب  یم کرحتم  نکاس و  نینچمه  هدنزریغ و  هدنز و  ماسجا  صیخـشت  هب  رداق  یکیناکم  ۀدنریگ 
.تسین هدنزریغ  یایشا 

هرامش 6 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 99

.دنتسین یکیناکم  اه  هدنریگ نیا  .دننک  لیدبت  یبصع  مایپ  هب  ار  خرسورف  جاوما  دنرداق  ییامرگ  یاه  هدنریگ
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

هب هک  دـنراد  دوجو  یکیناکم  یاه  هدـنریگ ینوخ ، یاه  گر یخرب  ۀراوید  رد  .دراد  رثا  نوخراـشف  یور  رب  اـه  گر رطق  شیازفا  اـب  نیماتـسیه  : 1 ۀنیزگ
.دنا ساسح نوخراشف 

.دوش یم شوگ  نوزلح  رادکژم  یاه  لولس یکیناکم  یاه  هدنریگ کیرحت  بجوم  اوه  یاه  لوکلوم شاعترا  اب  توص  : 2 ۀنیزگ
تارغت هب  ساسح  یکیناکم  یاه  هدنریگ یتلکـسا ، یاه  هچیهام رد  .تسا  هارمه  یتلکـسا  ۀـچیهام  لوط  شهاک  اب  کینوتوزیا  تاضابقنا  : 4 ۀنیزگ

.دنراد رارق  هچیهام  لوط 
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ریمو گرم .دنوش  یم بوسحم  بلط  تصرف یاه  تیعمج ءزج  تارشح  دنتـسه ، تارـشح  تایح ، خیرات  لوط  رد  ناروناج  نیرت  عونتم نیرت و  ناوارف
.تسا مکارت  زا  لقتسم  بلط ، تصرف یاه  تیعمج رد  دارفا  ۀدرتسگ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
یاهوترپ یـسدع ، ره  بکرم ، مشچ  رد  اما  دنتـسه ، اه  گنچرخ تارـشح و  بکرم ) مشچ   ) دنراد یـسدع  نیدنچ  دوخ  مشچ  رد  هک  یناروناج  : 1 ۀنیزگ

زکرمتم مشچ  زا  هطقن  کی  رد  یرون  یاهوترپ  ۀـمه  ناروناج ، نیا  مشچ  رد  رگید ، تراـبع هب دـنک ؛ یم زکرمتم  ییاـنیب  لقتـسم  دـحاو  کـی  رد  ار  یرون 
.دنوش یمن

زا هلاس  کی یفلع  ناهایگ  طقف  راد ، هناد ناهایگ  نیب  زا  .تسا  هتـسباو  تیفوروپـسا  هب  ییاذغ  رظنزا  رمع  مامت  رد  راد  هناد ناهایگ  تیفوتماگ  : 2 ۀنیزگ
.دنتسه بلط  تصرف عون 

دنراد و دوجو  یدنوآ  ناهایگ  ۀمه  رد  اهدیئکارت  .دنتسه  اهدیئکارت  دننک ، یم کمک  ماخ  ۀریش  تیاده  هب  هک  یطورخم  یاهتنا  اب  ییاه  لولس : 4 ۀنیزگ
.تسین بلط  تصرف عون  زا  یدنوآ  هایگ  ره  تیعمج 
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هنیزگ 2 101

.تسا زویم  میسقت  زافانآ   ۀلحرم  هب  طوبرم  لکش 
: اه هنیزگ یسررب 

.تسا زویم  میسقت  دقاف  هدوب و  دیئولپاه  رن  لسعروبنز  : 1 ۀنیزگ
.دنیآ یم دوجو  هب  اه  گاه زویم  میسقت  اب  ناهایگ ، رد  .دنتسه  دنوآ  نودب  ناهایگ  اه  هزخ : 2 ۀنیزگ

دهد یم ماجنا  زوتیم  میسقت  ناروناج  ناهایگ و  رد  توگیز  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دنتسه  موزومورک  یاراد 48  ینیمز  بیس هزناپماش و  ولآ ، : 3 ۀنیزگ
.زویم هن 

.دوش یم لیکشت  یموزومورک  تماگ 11 و 12  عون  ود  رن ، خلم  رد  زویم  میسقت  یط  : 4 ۀنیزگ

I
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: اه هنیزگ  یسررب 
.دروآ یم دوجو  هب زوتیم  اب  ار  شیاه  تماگ رن ، لسعروبنز  .دنراد  بکرم  مشچ  اه  گنچرخ تارشح و  : 1 ۀنیزگ

.دنراد یلخاد  حاقل  تارشح  .دننیبب  ار  شفنبارف  وترپ  دنناوت  یم تارشح  زا  یرایسب  : 2 ۀنیزگ
ۀدام یاهرام  اه ، هغابروق اهرامـسوس ، اه ، یهام زا  یـضعب  اه ، کدصاق زا : دنترابع  دننک ، لثمدیلوت  ییازرکب  قیرط  زا  دنناوت  یم هک  ینارادناج  : 3 ۀنیزگ

.دراد دوجو  ناراد  هرهم رد  یصاصتخا  عافد  .هدام  لسعروبنز  فلاخم و  سنج  زا  رود  نسم 
.دنک یم دیلوت  تماگ  عون  کی  زویم ، ماجنا  لابند  هب  هک  تسا  یواسمان  زنیکوتیس  اب  زویم  یاراد  هدام  سنج  روناج  : 4 ۀنیزگ
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یکیرات رد  هک  دهد  یم ناکما  ناروناج  نیا  هب  دنا و  ساسح رایـسب  هک  دنتـسه  سمل  یاه  هدنریگ یاراد  دوخ ، ۀدعاق  رد  سرخ ، هبرگ و  لیبس  یاهوم 
یبصع مایپ  تلاح  نیا  رد  دهد و  یم رغت  ار  هدنریگ  یکیرتکلا  تیلاعف  دشاب ، یوق  یفاک  هزادنا  هب کرحم  رگا  .دنهد  صیخـشت  ار  کیدزن  یایـشا  زین 

.دوش یم داجیا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

ساسا رب  دنک و  یم سح  ار  خرسورف  جاوما  اه  نآ کمک  هب  دنا و  خرسورف یاه  هدنریگ یاراد  هک  دراد  خاروس  ود  دوخ  رـس  یولج  رد  یگنز ، رام  : 1 ۀنیزگ
.دهد یم صیخشت  ار  راکش  تیعقوم  دنک ، یم تفایرد  اه  شبات نیا  زا  هک  یتاعالطا 

.دهد صیخشت  ار  اه  گنر دناوت  یم ناسنا  مشچ  : 2 ۀنیزگ
رد ار  یفیعـض  یکیرتکلا  نادیم  هلیـسو  نیا  هب  دنک و  یم دـیلوت  یکیرتکلا  یاه  هناکت هتـسویپ ، روط  هب هک  دراد  یمادـنا  دوخ  مد  رد  یهامرام  : 3 ۀنیزگ

طوطخ رد  توافتم  یاه  یگتفشآ ببس  رگید ، یهام  ای  هایگ  گنس ، لثم  دشاب ، هتشاد  رارق  یهام  فارطا  رد  هک  یئیش  ره  .دنک  یم رارقرب  یهام  فارطا 
.دنک یم کیرحت  ار  یبناج  طخ  رد  دوجوم  یکیرتکلا  یاه  هدنریگ هجیتنرد  دوش و  یم یکیرتکلا  نادیم 
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هنیزگ 4 104

.تسا ایرانالپ  رد  لکش  یماج  یاه  مشچ اب  طابترا  رد  لکش 
ماج : A

ییانیب بصع  : B
ییانیب ۀزیگنر  یاه  لوکلوم : C

یلولس مسج  : D
: اه هنیزگ یسررب 

.دوش یمن لیکشت  ریوصت  لکش ، یماج  مشچ  رد  : 1 ۀنیزگ
.دنتسه دنلب  یرون  یاه  هدنریگ یاه  نوسکآ : 2 ۀنیزگ

.نینالم هن  تسا  ییانیب  ۀزیگنر   C : 3 ۀنیزگ
ۀدـننک هیزجت یاـه  میزنآ هلمجزا  اـه  میزنآ تخاـس  یارب  مزـال  تاـعالطا  یواـح  هک  دراد  دوـجو  هتـسه  ییاـنیب ، بـصع  یلولـس  مـسج  رد  : 4 ۀنیزگ

.تسا اه  تاردیهوبرک
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مادکره هک  هدش  لیکشت  ییانیب  لقتسم  دحاو  یدایز  دادعت  زا  بکرم  مشچ  ره  دنراد ، بکرم  مشچ  نابهگن ) یاه  هچروم ریظن   ) تارشح اه و  گنچرخ
.دنک یم زکرمتم  هدنریگ  لولس  یدادعت  یور  ار  رون  هک  دراد  یسدع  کی  هینرق و  کی 
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یکیناکم یاه  کرحم طسوت  هک  دـنا  یکیناکم یاه  هدـنریگ یعون  زا  یهاـم ، یبناـج  طـخ  رد  دوجوم  هبرگ و  لـیبس  ۀدـعاق  رد  دوجوم  ۀدـنریگ  ود  ره 
.دنوش یم کیرحت 
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.دنک یمن لماک  یتسرد  هب ار  هلمج  دراوم ، زا  کی  چیه
: دراوم یسررب 

دروخرب نیا  زا  لصاح  بآ  شزرل  باتزاب  هدـنزریغ و  ماسجا  هب  بآ  دروخرب  سپ  دـنا ، ساـسح بآ  شاـعترا  هب  تبـسن  یکیناـکم  یاـه  هدـنریگ فلا :
.دوش ییاسانش  یکیناکم  ۀدنریگ  طسوت  دناوت  یم

.دراد دربراک  هدنز  ماسجا  ییاسانش  یارب  اهنت  نآ  یکیرتکلا  ۀدنریگ  هک  تسا  یهام  هبرگ روظنم  ب :
.دنک یم ییاسانش  زین  ار  یداه  ماسجا  یکیرتکلا ، نادیم  طوطخ  رد  توافتم  یاه  یگتفشآ تلع  هب  هک  تسا  یهامرام  روظنم  ج :
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هنیزگ 3 108

هک دوش  یم هدید  موساپا  وروگناک و  ریظن  راد  هسیک نارادناتسپ  رد  هک  تسا  ییاز  هدنز هب  طوبرم  لاؤس  تروص  رد  هدش  صخشم نینج  یرادهگن  شور 
.دنوش یم تفای  یبونج  یاکیرمآ  ایلارتسا و  یاه  هراق رد  اه  هراق ییاج  هباج ۀطساو  هب

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا یلخاد  طقف  حاقل  ییاز  هدنز رد  : 1 ۀنیزگ

.دنک یم هیذغت  ردام  ریش  زا  ومن  دشر و  یارب  نینج ) هن   ) سران دازون  : 2 ۀنیزگ
.دنا یتکرح مادنا  راهچ  یاراد  سوپ ، یتالپ هلمجزا  نارادناتسپ  ۀمه  : 4 ۀنیزگ
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کمخت و یدایز  دادـعت  نیدـلاو  حاقل ، لامتحا  شیازفا  هجیتنرد  اه و  کمخت اب  اه  مرپسا دروخرب  لامتحا  شیازفا  یارب  یجراخ  حاقل  اب  یناروناـج  رد 
.دننک یم اهر  بآ  رد  مرپسا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنتسه نینج  لماک  یراد  هگن  یارب  دعاسم  بسانم و  یناکم  یاراد  راد ، تفج نارادناتسپ  یلخاد ، حاقل  یاراد  ناروناج  نیب  زا  : 2 ۀنیزگ
.تسا دایز  هتخودنا  نیا  نازیم  ناگدنرپ  رد  : 3 ۀنیزگ

.تسا یمکحم  یا و  هلژ کانبسچ  یاه  هراوید یاراد  کمخت  طقف  دنراد ، یجراخ  حاقل  هک  یناروناج  رد  : 4 ۀنیزگ
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ۀدام سنج  یلثمدیلوت  هاگتسد  رد  هک  دنک ، یم هیذغت  ردام  یمکش  حطس  رد  یریش  ددغ  زا  سران  دازون  راد ، هسیک نارادناتسپ  ریظن  از ، هدنز ناروناج  رد 
.دوش یم هدهاشم  نژاو  راد ، هسیک نارادناتسپ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دراد یلخاد  حاقل  یهام  هسوک یعون  هک  یلاحرد دنام ، یم یقاب  رمع  نایاپ  ات  ییولگ  ۀرفح  اه  یهام رد  : 1 ۀنیزگ

.دنام یمن یقاب  رمع  نایاپ  ات  ییولگ  ۀرفح  ناتسیزود  رد  هک  دنراد  یجراخ  حاقل  ناتسیزود  اه و  یهام یز ، بآ ناگرهم  یب زا  یرایسب  : 2 ۀنیزگ
.تسا دایز  کمخت  ییاذغ  ۀتخودنا  راذگ  مخت نارادناتسپ  رد  اما  دوش ، یم هیذغت  ردام  ندب  زا  دلوت  زا  سپ  دازون  نارادناتسپ  رد  : 3 ۀنیزگ
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هنیزگ 4 111

، راذگ مخت ناروناج  رد  .دنـشاب  هتـشاد  یلخاد  ای  یجراخ  حاقل  دنناوت  یم راذگ  مخت ناروناج  .دهد  یم ناشن  ار  راذگ  مخت ناروناج  رد  رب  مخت ۀلول  لکش ،
.دریگ یم تروص  کمخت  ییاذغ  ۀتخودنا  کمک  هب  ینینج ، ۀرود  نایاپ  ات  نایور  ۀیذغت 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم زاغآ  رب  مخت ۀلول  رد  توگیز  تامیسقت  تسا ، راذگ  مخت یرادناتسپ  هک  سوپ  یتالپ رد  : 1 ۀنیزگ

نارادـناج نیا  .دوش  یم هدـهاشم  ییازرکب  لسعروبنز  اه و  هغاـبروق اهرامـسوس ، اـه ، یهاـم یـضعب  رد  .دوش  یمن ماـجنا  حاـقل  ییازرکب  رد  : 2 ۀنیزگ
.دنراذگ مخت

نورد هب  مرپسا  کمخت و  یدایز  رایسب  دادعت  نیدلاو  حاقل ، عون  نیا  رد  .دنراد  یجراخ  حاقل  ناتسیزود  اه و  یهام یزبآ ، ناگرهم  یب یرایسب  : 3 ۀنیزگ
.دوش رتشیب  اه  نآ حاقل  هجیتنرد  اه و  مرپسا اب  اه  کمخت دروخرب  لامتحا  ات  دننک  یم اهر  بآ 
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یچملق عبنم :

؟1 تسا هدش  نایب  یتسرد  هب هنیزگ  مادک 

.دوش یم ماجنا  ناسکی  یاهرمونوم  اب  ییاهدیراکاس  یلپ شراوگ  ناسنا ، ناهد  دننامه  واگ  یباریس  رد  (1
.ددرگ یم حشرت  روناج  یشراوگ  یاه  میزنآ ناسنا ، هدعم  دننامه  واگ  یالرازه  رد  (2

.دراد دوجو  زلولس  هدننک  هیزجت یاه  بورکیم ناسنا ، گرزب  هدور  فالخ  رب بسا  روک  هدور  رد  (3
.دوش یم بذج  زلولس  شراوگ  زا  لصاح  داوم  واگ ، کیراب  هدور  فالخرب  بسا  گرزب  هدور  رد  (4
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.تسا2 هاگیاج ............  هک  دنوش  یم یدعب  شخب  دراو  شراوگ ............  عورش  زا  سپ  شراوگ  هلول  تایوتحم  رد ............ 

ییاذغ داوم  بذج  یکیناکم -  کشجنگ -  دننامه  یکاخ  مرک  (2 ییایمیش شراوگ  یلصا  یکیناکم -  کشجنگ -  فالخ  رب خلم  (1
هتفای شراوگ داوم  زا  بآ  بذج  ییایمیش -  کشجنگ -  فالخرب  خلم  (4 ندب زا  داوم  جورخ  ییایمیش -  خلم -  دننامه  یکاخ  مرک  (3
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؟3 تسا بسانم  ریز  ۀلمج  لیمکت  یارب  کشجنگ  خلم و  یکاخ ، مرک  روناج  هس  ۀرابرد  هنیزگ  مادک 
، ............" دبای یم شراوگ ............  زا ............  جورخ  زا  سپ  هلصافالب  اذغ  هک  روکذم  ناروناج  زا  مادک  ره رد  "

.تسین نامز  مه یکیناکم  اب  ییایمیش  شراوگ  زاغآ  یکیناکم -  طقف -  هدعم ، (1
.دهد یم یور  هدور  رد  نوخ  هب  اهرمونوم  بذج  ییایمیش -  نادگنس -  (2

.درادن رارق  علب  لمع  ریسم  رد  قلح  یکیناکم -  ییایمیش و  ناد -  هنیچ (4 .دراد شقن  یکیناکم  شراوگ  رد  اهنت  ناهد  یکیناکم -  یرم -  (3
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؟4 دننک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  هلمج  ریز ، دراوم  زا  دروم  دنچ 
" .دریگ یم تروص  طسوت ............  نوخ ، هب  زلولس  ۀیزجت  زا  لصاح  زکولگ  بذج  رد ،............  "

ندعم خلم -  فلا )
گرزب ۀدور  ناسنا -  ب )
روک ۀدور  نزوگ -  ج )
کیراب ۀدور  بسا -  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3
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؟5 دراد نبرک  دیسکا  ید عفد  نژیسکا و  بذج  یارب  ار  ییاراک  رثکادح  اه  نآ یسفنت  هاگتسد  هک  تسا  یناراد  هرهم یگژیو  ریز ، یاه  ترابع زا  دروم  دنچ 
.دنوش یم هیزجت  بآ  فرصم  اب  یلولس  جراخ  یاضف  رد  ندب و  رد  طقف  اه ، لوکلوم تشرد ۀمه  فلا )

.تسا هدش  داجیا  یفنم  راشف  هدشن ، هیوهت  یاوه  هریخذ  یاه  لحم رد  یان ، زا  اوه  روبع  ماگنه  هراومه  ب )
.دریگ یم تروص  مد  لمع  راب  ره یط  رد  اه ، شش هب  یسفنت  یاهزاگ  دورو  ج )

.تسا هدش  هریخذ  نیبولگویم  رد  نژیسکا  یرادقم  روناج ، نیا  ندب  یزاورپ  یاه  مادنا یاه  تفاب مامت  رد  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 2 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟6 دهد یم ناروناج  رد  نوخ  شدرگ  هاگتسد  دروم  رد  یتسردان  تاعالطا  ریز ، ترابع  مادک 

.دریگ یم تروص  بلق  یاه  هچیرد قیرط  زا خلم ، بلق  هب  هدش  دراو نوخ  ۀمه  (1
.دنور یم اه  تفاب هب  بلق  زا  هدش  جراخ نوخ  ۀمه  زارد ، گنچرخ  تارشح و  رد  (2

.دنراد نایرج  تهج  ود  رد  تاعیام  ییایرد ، سورع  یعاعش  یاه  هلول رد  (3
.دراد دوجو  نژیسکا  زا  ینغ  نوخ  یتشپ  گرخرس  رد  زارد ، گنچرخ  دننامه  یهام  رد  (4

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟7 تسا حیحص  دراد ، ار  یتفاب  نایم عیام  زا  نوخ  ییادج  متسیس  نیرت  هداس هک  یروناج  ۀرابرد  هنیزگ  مادک 

.تسا هریت  نوخ  یوتحم  هدوب و  هرفح  ود  یاراد  بلق  (2 .تسا هدعم  اذغ  بذج  یلصا  لحم  (1
.تسا هتفای  لاقتنا  ندب  نورد  هب  یسفنت  یاهزاگ  ۀدننک  هلدابم حوطس  (3

.تسا هداد  شیازفا  اذغ  اب  ار  نآ  سامت  حطس  هک  دراد  دوجو  یا  یگتسجرب هدور ، ۀراوید  رد  (4
هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

8 .......... ًاعطق هک ............  یگر  ره  یهام  رد 

.تسا زا   ینغ  نوخ  یواح  دنک -  یم یناسر  نوخ بلق  هب  (2 .دنک یم لمح  مد  ای  رس  تمس  هب ار  نوخ  تسا -  نشور  نوخ  یواح  (1
.دور یم ششبآ  هب  یسفنت  یاهزاگ  لدابت  یارب  دوش -  یم جراخ  بلق  زا  (3

.دوش یم جراخ  نطب  زا  ای  دراو و  زیلهد  هب  میقتسم  روط  هب تسا -  زا   ینغ  نوخ  یواح  (4

CO۲

CO۲

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

9 ............ ًاعطق یاراد ............  روناج  ره  رد 

.دراد دوجو  یتشپ  لکش  یا هلول بلق  راد -  هچیرد بلق  (1
.دنوش یم هدید  یتشپ  حطس  رد  طقف  اه  گرخرس زاب -  نوخ  شدرگ  هاگتسد  (2

.دریگ یم رارق  هریت  نوخ  اب  سامت  رد  اه )  ) بلق هتسب -  نوخ  شدرگ  هاگتسد  (3
.تسا ناسکی  ندب  فلتخم  یاه  شخب فنلومه  رد  یسفنت  یاهزاگ  مکارت  لماکان -  یگریوم  ۀکبش  (4

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟10 تسا تسرد  خلم  داوم  شدرگ  هاگتسد  اب  هطبار  رد  هنیزگ  مادک 

.دوش یم جراخ  بلق  زا  یذفانم  قیرطزا  نوخ  بلق ، تحارتسا  ماگنه  رد  (1
.درب یم اه  شخب ریاس  رس و  هب  ییاه  گر قیرطزا  ار  نژیسکا  نشور ، نوخ  (2

.دراد دوجو  دازآ  یاهتنا  اب  گر  ود  خلم ، بلق  ۀچیرد  ود  ره  لصافدح  رد  (3
.دریگ یم تروص  یمکش  گر  ۀلیسو  هب اه و  هچیهام ضابقنا  اب  ندب  یبقع  یحاون  هب  نوخ  تیاده  (4

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

11 ............ ًاعطق ناروناج ............ 

.دنتسه یتکرح  مادنا  دنمزاین ۴  دوخ ، ندب  رد  تکرح  عون  ره  ماجنا  یارب  زاورپ -  ییاناوت  دجاو  (1
.دننک یم نیمأت  بآ  رد  لولحم  یاهزاگ  زا  ار  دوخ  زاین  دروم یسفنت  یاهزاگ  کرحتم -  ریغ  (2

.دنتسه یلخاد  تلکسا  یاراد  هروا -  ۀدننک  عفد (4 .دنتسه لکش  یا هلول یاه  بلق یاراد  یجراخ -  تلکسا  یاراد  (3
هرامش 4 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

12 ............ هک یروناج  ره 

.دراد ییان  یسفنت  متسیس  تسا ، یبصع  یاه  هرگ یاراد  نآ  زغم  (2 .دراد فنلومه  تسا ، یبصع  بانط  زغم و  یاراد  (1
.تسا شفنبارف  وترپ  صیخشت  هب  رداق  دراد ، ییانیب  لقتسم  یاهدحاو  دوخ  مشچ  رد  (3

.دنک یم عفد  یتسیز  یژرنا  فرص  نودب  ار  راد  نژورتین دیاز  ۀدام  دراد ، ار  مشچ  نیرت  هداس (4
هرامش 6 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

13 ............ دناوت یمن یاراد ،............  روناج 

.دشاب هتشاد  بکرم  مشچ  رادذفنم - بلق  (1
.دشاب هتشاد  شفنبارف  جاوما  هب  ساسح  ۀدنریگ  راد - هرگ یمکش  یبصع  بانط  (2

.دیامن ییاسانش  مشچ  طسوت  ار  دوخ  دیص  خرسورف  جاوما  شبات  یا - هرفح راهچ  بلق  (3
.دهد صیخشت  نکاس  زا  ار  کرحتم  ماسجا  ینیتالژ  ۀدام  طسوت  هدش  هطاحا یاه  کژم طسوت  انش - کنکداب  (4

هرامش 6 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

14 ............. جیردت هب نامز  تشذگ  اب  ًاعطق  تیعمج ، رد  عوقو ..............  ضرف  اب 

.دوش یم فصن  دعب ، لسن  رد  سوگیزورته  دارفا  یناوارف  یزیمآ - نورد (1
.دوش یمن فذح  تیعمج  زا  یعیبط  باختنا  رثا  رب  بولغم  بلاغ و  یاه  للا زا  مادک  چیه صلاخان - دارفا  یرترب  (2

.تسا شیازفا  هبور  تیعمج  عونت  یناوارف - هب  هتسباو  باختنا  (3
.دوش یم داجیا  شراوگ  هلول  لوط  رظنزا  هرهس  عون  ود  ینورماک - یاه  هرهس راقنم  ۀزادنا  دروم  رد  هدنلسگ  باختنا  (4

هرامش 7 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 

3/5وتینرل 1396



؟15 دنک یم لیمکت  یتسرد  هب  ار  ریز  ترابع  دروم ، دنچ 
 ............." هک دهد  خر  یرادناج  رد  تسا  نکمم  ییازرکب  "

.دنک یم دیلوت  زوتیم  میسقت  قیرطزا  ار  دوخ  تماگ  فلا )
.دشاب ولج  هب  بقع  زا  هفرط و  کی نآ  یاه  شش رد  اوه  نایرج  ب )

.دریگ تروص  هلاب  هس  اهنت  یراکمه  اب  نآ  تکرح  تهج  رغت  تسا و  یششبآ  نامک  تفج  راهچ  یاراد  ج )
.تسا ییولگ  ۀرفح  یاراد  هدوب و  یز  یکشخ ناراد  هرهم نیلوا  ۀدر  هب  قلعتم  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

هرامش 7 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا16 ۀطبار ............  اب  توافتم  و  ۀطبار ............  دننامه  نیب ............  ۀطبار  عون  اه ، هنوگ نیب  طباور  رد 

هناورپ توبکنع و  ناسنا -  اب  ودک  مرک  هایگ -  اب  هتش  (1
کچوک ناگرهم  یب اب  اپرازه  نزوگ -  اب  دنفسوگ  راد -  لگ هایگ  اب  راوخدهش  ۀدنرپ  (2
ریش اب  رخروگ  تشپ -  کال اب  راوگاج  گنلپ  ییایرد -  قیاقش  یهام و  کقلد  (3

ییاپورا لسعروبنز  اب  ینپاژ  لسعروبنز  هچروم -  اب  هتش  رام -  اب  شوم  (4
هرامش 9 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟17 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
" .دنتسه زین  دجاو ............  یاراد ،............  روناج  ره  "

هناگیب لماوع  ییاسانش  یارب  ینژ  یتنآ یصاصتخا  یاه  هدنریگ تفاب -  دنویپ  ندز  سپ  ییاناوت  (1
میزوزیل میزنآ  تیسوگاف -  هباشم  یاه  لولس (2

موزوزیل کمادنا  یطاخم -  عیام  (4 یعافد نیئتورپ  یموزوزیل -  یاه  میزنآ (3
هرامش 5 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟18 دنک یم لیمکت  یتسردان  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 ............" ًاعطق تسا ، دیتامورک  یاراد ۴۸  ۀلحرم   رد  شا  یلولس ۀخرچ  رد  هک  یرادناج  رد  "

.دراد دوجو  ینورد  یاضف  یاراد ۳  یکمادنا  فلا )
.تسا ریذپ  ناکما یطیحم  یزکرم و  شخب  ود  هب  یبصع  هاگتسد  یدنب  میسقت ب )

.دنیآ یم دوجو  هب  زویم  میسقت  اب  اه  تماگ ج )
.دنراد تلاخد  کود  یاه  هتشر لیکشت  رد  اه  لویرتناس د )

G۱

3 (2 2 (1
1 (4 4 (3

هرامش 7 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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19. تسین هدهاشم  لباق  یتشپ ............ ، حطس  یمکش ............  حطس  رد  دنفسوگ ، زغم  حیرشت  ماگنه 

هنیمرک فالخرب -  (2 یرتسکاخ مسج  دننامه -  (1
ییایوب یاه  بُل فالخرب -  (4 یزغم یاه  کیاپ دننامه -  (3

هرامش 5 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

20 ............ یهامرام یهام .............  هبرگ 

.دراد یکیناکم  یکیرتکلا و  یاه  هدنریگ دوخ  یبناج  طخ  رد  دننامه - (1
.تسا یکیرتکلا  یاه  هناکت دیلوت  یارب  یمادنا  یاراد  دوخ  مد  رد  فالخرب - (2

.دراد ار  دوخ  یکیرتکلا  نادیم  صیخشت  ییاناوت  دوخ  یبناج  طخ  اب  دننامه - (3
.دنک یم ییاسانش  ار  دوخ  فارطا  ءیش  ره  دوخ  یکیرتکلا  یاه  هدنریگ اب  فالخرب - (4

هرامش 6 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

21، ............ واگ مشچ  حیرشت  رد 

.دراد مشچ  یناگژم  ماسجا  هب  تبسن  یرتمک  تماخض  هیبنع  (1
.دوش یم جراخ  یا  هلژ هیجاجز  هینرق ، اب  هیبلص  لاصتا  لحم  ندرک  خاروس زا  سپ  (2

.تسا شوگ  تمس  هب مشچ  ۀینرق  رت  نهپ شخب  دشاب ، ناپ  هبور مشچ  یناپ  حطس  یتقو  (3
.دنوش یم هدهاشم  یسدع  هب  لصتم  یکژم  یاه  هچیهام مشچ ، ۀرک  یور  یبرچ  تفاب  ندرکادج  زا  سپ  (4

هرامش 6 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 
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یچملق عبنم :

هنیزگ 1 1

یاهرمونوم اب  ییاهدـیراکاس  یلپ ود  ره  هک  دـبای  یم شراوگ  هدـننک ، هیزجت یاه  میزنآ طسوت  هتـساشن  ناـسنا  ناـهد  رد  زلولـس و  واـگ  یباریـس  رد 
.دنا ناسکی

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.ددرگ یمن حشرت  روناج  یشراوگ  یاه  میزنآ واگ  یالرازه  رد  ۀنیزگ ۲ :

.دراد دوجو  زلولس  هدننک  هیزجت یاه  بورکیم بسا  روک  هدور  رد  مه  ناسنا و  گرزب  هدور  رد  مه  ۀنیزگ ۳ :
.ددرگ یم بذج  زلولس  شراوگ  زا  لصاح  داوم  زین  واگ  کیراب  هدور  رد  ۀنیزگ ۴ :

هرامش 2 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 2

رد اما  تسا ؛ هتفای  شراوگ داوم  زا  بآ  بذج  هاگیاج  هک  دنوش  یم هدور  دراو  هدعم  رد  ییایمیش  شراوگ  عورـش  زا  سپ  شراوگ  هلول  تایوتحم  خلم  رد 
.تسین بآ  بذج  هاگیاج  هک  دوش  یم نادگنس  دراو  اذغ  هدعم ، رد  ییایمیش  شراوگ  عورش  زا  سپ  کشجنگ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
یلصا هاگیاج  هک  دوش  یم یرم  دراو  نآزا  سپ اذغ  هک  دننام ) هراورآ تاحفص  دوجو  لیلد  هب   ) تسا ناهد  رد  خلم  رد  یکیناکم  شراوگ  عورـش  ۀنیزگ ۱ :

.تسین ییایمیش  شراوگ 
ماجنا نآ  رد  ییاذـغ  داوم  بذـج  هک  دوش  یم نادگنـس  دراو  هدـعم  رد  یکیناکم  شراوگ  عورـش  زا  سپ  شراوگ  هلول  تایوتحم  کشجنگ  رد  ۀنیزگ ۲ :

.دوش یمن
(. جرخم هن   ) دوش یم هدور  دراو  نآزا  سپ اذغ  هک  تسا  هدعم  رد  خلم  رد  ییایمیش  شراوگ  عورش  ۀنیزگ ۳ :

هرامش 2 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 3

.دبای یم یکیناکم  ییایمیش و  شراوگ  هدعم  رد  ناد  هنیچ زا  جورخ  زا  سپ  اذغ  درادن ) قلح  هک   ) کشجنگ رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

نامز مه کشجنگ  رد  یکیناکم  ییایمیـش و  شراوگ  .دـبای  یم یکیناکم  شراوگ  طقف  نادگنـس  رد  هدـعم  زا  جورخ  زا  سپ  اذـغ  کشجنگ ، رد  ۀنیزگ ۱ :
.دنوش یم زاغآ  هدعم  رد  مه  اب

؛ دنا ییایمیش شراوگ  هاگیاج  هک  دوش  یم کشجنگ ) یکاخ و  مرک   ) هدور ای  خلم )  ) هدعم دراو  نادگنـس  زا  جورخ  زا  سپ  اذغ  روناج  هس  ره  رد  ۀنیزگ ۲ :
.دوش یم ماجنا  هدعم  رد  بذج  خلم  رد  اما 

.درادن ییایمیش  یکیناکم و  شراوگ  ناد  هنیچ هک  دوش  یم ناد  هنیچ دراو  یرم  زا  سپ  هلصافالب  اذغ  روناج ، هس  ره  رد  هک  دینک  تقد  ۀنیزگ ۳ :

هرامش 2 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 4

اما دریگ ؛) یم رارق  گرزب  ۀدور  یاه  یرتکاب فرصم  دروم  هکلب   ) دوش یمن نوخ  بذج  زلولـس  زا  لصاح  زکولگ  ناسنا  رد  .تسا  حیحـص  فلا "  " دروم اهنت 
.دوش یم بذج  روک  ۀدور  گرزب و  ۀدور  رد  لیف  بسا و  رد  کیراب و  ۀدور  رد  نزوگ  واگ و  رد 

هرامش 2 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

vipzist سرد :
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هنیزگ 1 5

نیا رد  .دراد  ار  یسفنت  یاهزاگ  لدابت  یارب  ییاراک  رثکادح  اه  نآ یـسفنت  هاگتـسد  هک  دنتـسه  یناراد  هرهم ناگدنرپ  .تسا  حیحـص  موس  دروم  طقف 
دراو مد  ۀـلحرم  رد  هک  رگید  دـصرد  مدزاـب ۷۰  رد  یدورو و  یاوه  دـصرد  مد ۳۰  رد  .دریگ  یم تروص  مدزاـب  مد و  یط  رد  هراوـمه  لداـبت  ناروناـج 

.دوش یم هیوهت  دندوب ، هدش  یبقع  راداوه  یاه  هسیک
: دراوم ریاس  یسررب 

.دوش یم هدهاشم  نژوکیلگ  هیزجت  روناج ، نیا  یدبک  یاه  لولس رد  فلا :
: دوش یم دراو  یان  هب  رابود  اوه  دینک  تقد  ب :

.دوش یم دراو  نوریب  زا  مد  ماگنه  - 1
.تسا هدش  داجیا  یفنم  راشف  یبقع  راداوه  یاه  هسیک رد  مدزاب  فالخرب  مد  ماگنه  رد  .نیشیپ  راداوه  یاه  هسیک زا  مدزاب  ماگنه  - 2

.دشاب هتشاد  هریخذ  نژیسکا  یرادقم  هشیمه  دناوت  یم هک  دراد  دوجو  نیبولگویم  اه ، نآ یزاورپ  یاه  هچیهام رد  د :

هرامش 2 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 6

.دوش یم خلم  بلق  دراو  ییاهتنا  گر  قیرط  زا خلم ، بلق  هب  هدشدراو  نوخ  زا  یشخب 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دور یم اه  تفاب هب  بلق ، زا  هدش  جراخ نوخ  ۀمه  بلق ، هب  نشور  نوخ  دورو  تلع  هب  زارد  گنچرخ  رد  ۀنیزگ 2 :
.تسا تسرد  یسرد  باتک  لکش  هب  هجوت اب ۀنیزگ 3 :

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 7

ار اذغ  اب  هدور  سامت  حطس  هک  دراد  دوجو  یا  یگتسجرب یکاخ  مرک  ۀدور  ۀراوید  رد  دراد و  دوجو  یکاخ  مرک  رد  هتسب  نوخ  شدرگ  متسیس  نیرت  هداس
.روناج ندب  حطس  ینعی  تسا  تسوپ  نآ  یسفنت  حطس  تسا و  یا  هلول یاه  بلق یاراد  هدعم و  دقاف  یکاخ  مرک  .دهد  یم شیازفا 

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 8

.دریگ یم تروص  اهزاگ  لدابت  اجنآ  رد  دور و  یم اه  ششبآ هب  دنک  یم جراخ  یهام  بلق  زا  ار  هریت  نوخ  هک  یگرخرس 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنشاب نشور  نوخ  یواح  دنناوت  یم زین  اه  گریوم ۀنیزگ 1 :
.تسا زا   ینغ  نوخ  یواح  دنک  یم یناسر  نوخ بلق  یاه  لولس هب  هک  یگر  .دراد  نژیسکا  یناسر و  نوخ هب  زاین  مادنا ، کی  ناونع  هب بلق  ۀنیزگ 2 :

.دنوش یمن بلق  دراو  ًامیقتسم  دننک  یم جراخ  اه  مادنا زا  ار  هریت  نوخ  هک  ییاه  گریوم ۀنیزگ 4 :
O۲
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هنیزگ 3 9

رد .دنک  یم روبع  بلق  نورد  زا  هریت  نوخ  طقف  یکاخ  مرک  ناتـسیزود و  دازون  یهام ، رد  .دنراد  هتـسب  نوخ  شدرگ  هاگتـسد  ناراد  هرهم یکاخ و  مرک 
.دنریگ یم رارق  هریت  نوخ  اب  سامت  رد  بلق  تارفح  زا  یخرب  زین ، رگید  راد  هرهم ناروناج 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین هنوگ  نیا بلق ، زارد  گنچرخ  رد  اما  تسا ، لکش  یا هلول بلق  خلم ، رد  .دراد  دوجو  راد  هچیرد بلق  خلم ، زارد و  گنچرخ  رد  ۀنیزگ 1 :

.تسا زین  یمکش  گرخرس  یاراد  یتشپ  گرخرس  رب  هوالع  زارد ، گنچرخ  ۀنیزگ 2 :
رد یـسفنت  یاهزاگ  مکارت  زارد ، گنچرخ  رد  .تسین  لماک  یگریوم  ۀکبـش  درادـن و  دوجو  گریوم  دـنراد ، زاـب  نوخ  شدرگ  هک  یناروناـج  رد  ۀنیزگ 4 :

.دنک یم قرف  ندب  فلتخم  یاه  تمسق

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 10

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.ددرگ یمرب بلق  هب  ذفانم  قیرطزا  نوخ  بلق  تحارتسا  ماگنه  رد  ۀنیزگ 1 :

.تسا انعم  یب نآ  رد  نشور  هریت و  نوخ  خلم ، رد  ییان  سفنت  لیلد  هب  ۀنیزگ 2 :
.تسا یمکش  گر  دقاف  خلم  ۀنیزگ 4 :

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 11

.دنراد ینورد  تلکسا  ناراد  هرهم ۀمه  .دننک  یم عفد  هروا  یناوختسا  یاه  یهام زا  یضعب  اه و  هسوک ناتسیزود ، نارادناتسپ ،
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنرادن یتکرح  مادنا  طقف ۴  تارشح  هک  یلاحرد دنتسه  زاورپ  ییاناوت  یاراد  اه  شافخ تارشح و  ناگدنرپ ، ( ۱
نیاربانب دنروآ ؛ یمرد تکرح  هب  دوخ  نوماریپ  رد  ار  بآ  دنتسه و  یزبآ  ًامومع  ناروناج  نیا  .دنوش  یمن اج  هباج دنا و  تباث ناروناج  زا  یکدنا  دادعت  ( ۲

.تسین ریذپ  ناکما بآ  زا  نژیسکا  نیمأت  یزبآریغ ، تباث  ناروناج  رد 
بلق کی  طقف  هک  تسا  هرشح  کی  خلم   ) .دراد دوجو  یکاخ  مرک  رد  لکش  یا هلول یاه  بلق اما  دراد ، دوجو  ینیتیک  یجراخ  تلکـسا  تارـشح ، رد  ( ۳

( دراد یا  هلول

هرامش 4 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 12

.تسا یژرنا  فرص  نودب  کاینومآ  عفد  .دنک  یم عفد  کاینومآ  یزبآ ، رادناج  نیا  هک  تسا  ایرانالپ  رد  ناروناج  رد  مشچ  نیرت  هداس

هرامش 6 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 13

ییاسانـش ار  دیـص  زا  هدش  شبات خرـسورف  جاوما  دـنناوت  یم هژیو  یراتخاس  رد  رـس  یولج  رد  اه  نآ زا  یهورگ  .دـنراد  یا  هرفح راهچ  بلق  ناگدـنزخ 
.دنیامن
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هنیزگ 2 14

للا ود  زا  مادک  چیه صلاخان ،) دارفا  یرترب  ینعی   ) دشاب رتشیب  بولغم ) بلاغ و   ) صلاخ عون  ود  ره  دارفا  یگتسیاش  زا  صلاخان  دارفا  یگتـسیاش  رگا 
.دنوش یمن فذح  تیعمج  زا  بولغم  بلاغ و 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم فصن  لسن  ره  رد  اه  سوگیزورته یناوارف  یحاقلدوخ ، ینعی  یزیمآ ، نورد تلاح  نیرتدیدش  رد  طقف  ": ۱  " ۀنیزگ

.دبای شیازفا  هکنیا  هن  دوش ، یم ظفح  تیعمج  رد  عونت  یناوارف ) هب  هتسباو  باختنا  صلاخان و  دارفا  یرترب   ) هدننک نزاوتم باختنا  رد  ": ۳  " ۀنیزگ
.دراد توافت  اه  نآ راقنم  ۀزادنا  طقف دنتسه و  راوخ ) هایگ  ) راوخ هناد هرهس ، عون  ود  ره  ینورماک  یاه  هرهس یور  هدنلسگ  باختنا  دروم  رد  ": ۴  " ۀنیزگ

هرامش 7 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 15

.دهد خر  تارشح  ناگدنزخ و  ناتسیزود ، اه ، یهام کدصاق ،)  ) ناهایگ رد  دراد  ناکما  ییازرکب  .دنک  یم لیمکت  یتسرد  هب  ار  هلمج  فلا  دروم  اهنت 
: دراوم یسررب 

.تسا قداص  کدصاق  یارب  فلا )
.دنرادن ییازرکب  ناگدنرپ  ب )

.تسا ددع  هس  زا  شیب  ناشدادعت  ًاعومجم  هک  دنور  یم راک  هب  تهج  رغت  یارب  یتشپ  ینگل و  یاه  هلاب کمک  اب  یا  هنیس یاه  هلاب ج )
.دنتسین ییازرکب  هب  رداق  هک  دراد  غلابان  ناتسیزود  هب  هراشا  هنیزگ  نیا  د)

هرامش 7 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 16

یدایص یلگنا -  یلگنا -  ": ۱  " ۀنیزگ
یدایص میقتسمریغ -  تباقر  یرایمه -  ": ۲  " ۀنیزگ

یدایص یدایص -  یگرفس -  مه ": 3  " ۀنیزگ
هارمه لماکت  دقاف  یرایمه -  یدایص -  ": ۴  " ۀنیزگ

هرامش 9 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 17

ییایرد یاه  هراتس اه و  جنفسا رد  .دنراد  ار  هناگیب  تفاب  دنویپ  ندز  سپ ییاناوت  ناراد  هرهم ییایرد و  یاه  هراتس اه ، جنفـسا لیبق  زا  ناگرهم  یب یخرب 
.درادن دوجو  دنا ، هناگیب لماوع  ییاسانش  یارب  ینژ  یتنآ یاه  هدنریگ یاراد  هک  اه  تیسوفنل

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
عاـفد زا  ییاـه  هنومن یموزوزیل ، یاـه  میزنآ میزوزیل و  میزنآ  دوجو  .دـنراد  اـه  تیـسوگاف هباـشم  ییاـه  لولـس نایاپدـنب  اـه و  جنفـسا ": ۲  " ۀنیزگ

.دنتسه ناگرهم  یب رد  یصاصتخاریغ 
.دنراد یعافد  یاه  نیئتورپ ناروناج  ۀمه  یلک  روط هب ": ۳  " ۀنیزگ

.دنراد موزوزیل  ناروناج  ۀمه  .دراد  دوجو  یطاخم  عیام  نانت  مرن یوقلح و  یاه  مرک دننام  یناگرهم  یب ناراد و  هرهم رد  ": ۴  " ۀنیزگ
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هنیزگ 3 18

.دنتسه ینیمز   بیس هزناپماش و  ولآ ،
.درادن دوجو  هزناپماش  رد  هک  تسا  تسالپورلک  کمادنا  روظنم  .تسردان  فلا )

.دنتسه یبصع  هاگتسد  دقاف  ناهایگ  .تسردان  ب )
.دنروآ یم دوجو  هب  زوتیم  میسقت  اب  ار  ناشیاه  تماگ ناهایگ  یلو  زویم  میسقت  اب  ار  ناشیاه  تماگ ناروناج  رتشیب  .تسردان  ج )

.درادن دوجو  لویرتناس  ناگناد ،) ناهن ناگنادزاب و   ) یلاع ناهایگ  رد  .تسردان  د )

۲n = ۴۸

هرامش 7 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 19

، ییایوب یاه  بُل زا  یشخب  عاخن و  یادتبا  عاخنلا ، لصب زا  ییاه  تمسق هنیمرک ، هچخم ، خم ، یاه  هرکمین یتشپ  حطـس  زا  هدهاشم  لباق  یاه  شخب
لحم سومالاتوپیه ) زا  یشخب   ) یرتسکاخ مسج  ییانیب ، یامـسایک  خم ، یاه  هرکمین ییایوب ، یاه  بُل یمکـش : حطـس  زا  هدهاشم  لباق  یاه  شخب

.عاخن زا  یتمسق  هچخم و  یاه  هرکمین عاخنلا ، لصب یزغم ، لپ  نیشیپ ، رایش  یزغم ، یاه  کیاپ ینایم ، زغم  زیفوپیه ، لاصتا 

هرامش 5 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 20

.دنراد دوجو  یکیرتکلا  یکیناکم و  ۀدنریگ  ود  ره  یهامرام ، یهام و  هبرگ یبناج  طخ  رد 
: اه هنیزگ ریاس  در 

(. یهام هبرگ هن   ) دراد رارق  یهامرام  مد  رد  یکیرتکلا  یاه  هناکت دیلوت  یارب  یمادنا  ": ۲  " ۀنیزگ
(. ار دوخ  یکیرتکلا  نادیم  هن   ) دراد ار  همعط )  ) طسوت هدشدیلوت  یکیرتکلا  نادیم  صیخشت  ییاناوت  یهام  هبرگ ": ۳  " ۀنیزگ

بجوم یهام ، یکیرتکلا  نادیم  طوطخ  رد  توافتم  یگتفشآ  داجیا  ببـس  هب  دشاب  هتـشاد  رارق  نآ  فارطا  رد  هک  یئیـش  ره  یهامرام ، رد  ": ۴  " ۀنیزگ
.دوش یم یهام  یبناج  طخ  رد  یکیرتکلا  یاه  هدنریگ کیرحت 

هرامش 6 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 21

.دراد مشچ  یناگژم  ماسجا  هب  تبسن  یرتمک  تماخض  هیبنع 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا هیلالز  هک  دوش  یم جراخ  یعیام  هینرق  هیبلص و  لاصتا  لحم  ندرک  خاروس  اب  ( ۲
هدـید غرم  مخت لکـش  هب هینرق  .دـشاب  الاب  هبور نآ  ییالاب  حطـس  هک  دـیریگب  تسد  رد  یروط  ار  نآ  مشچ ، ندوب  تسار  اـی  پچ  صیخـشت  یارب  ( ۳

.دراد رارق  شوگ  تمس  هب نآ  رت  کیراب شخب  ینیب و  تمس  هب نآ  رت  نهپ شخب  دوش و  یم
یاه هچیهام اب  اه  هچیهام نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  تقد  .درک  هدهاشم  نآ  یاه  یبرچ ندرکادـج  زا  سپ  ناوت  یم ار  مشچ  ۀرک  یور  یاه  هچیهام ( ۴

.دنتسه توافتم  یکژم 
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