


 زیست شناسی دوازدهم فصل هشتم تشریحی

؟دراد يرسمه دنچ يریگ تفج ماظن رن سوواط ارچ-1

.دیسیونب همان خساپ ۀگرب رد ار رظن دروم يریگدای عون ،هشد هداد تاحیضوت هب هجوت اب-2

يریگدای عونتاحیضوت

فلا.دهد یمن یخساپ بآ موادم تکرح هب اما ؛دنک یم ضبقنم ار دوخ ياه وزاب ،)سامت( یکیناکم کیرحت اب ییایرد قیاقش

ب.دننکشب ار اه هویم تخس ۀتسوپ ات دننک یم هدافتسا شکچ و نادنس لکش هب گنس ای بوچ ياه هکت زا اه هزناپماش

ج.دننک یم لابند ،دننیب یم هک ار یکرحتم مسج نیتسخن ،مخت زا ندمآ نوریب زا سپ اه زاغ هجوج

تلع .دیآیم رامش هب هدام سوواط طسوت باختنا يارب تبثم یتفص یلو دنک دیدهت ار روناج ياقب رن سوواط ینیئزت و دنلب مد تسا نکمم هکنیا دوجو اب-3

.دیهد حیضوت ار

؟دنهدیم رییغت ار دوخ یبایاذغ ياهراتفر ،بیقر ندید ماگنه رد ناروناج ارچ-4

.دیسیونب ار یلحاس گنچرخ طسوت ،طسوتم ياهفدص راکش اب یعیبط باختنا ۀطبار-5

)لاثم رکذ اب( .دیهد حیضوت ؟تسیچ يریگدای-6

؟تسا يریگدای عون مادک هب طوبرم ریز دراوم زا کی ره-7

.دنک یم ظفح یتایح ياه تیلاعف ماجنا يارب ار دوخ يژرنا ،تّیمها یب ياه كرحم زا یشوپ مشچ اب روناج

يراددوخ نآ ماجنا زا ای رارکت ار يراتفر هدنیآ رد و هدرک رارقرب طابترا ،دنک یم تفایرد هک یهیبنت ای شاداپ اب دوخ راتفر نیب دزومآ یم روناج

.دنک یم

.دنک یم يزیر همانرب هناهاگآ و دنک یم رارقرب طابترا دیدج تیعقوم و هتشذگ ياه هبرجت نیب روناج

.دوش یم ماجنا روناج یگدنز زا یصخشم ةرود رد

.دیسیونب ار ریز ياه راتفر زا کی ره تلع-8

.دنک یم جراخ هنال زا ار مخت ياه هتسوپ ،دنیآ یم نوریب مخت زا شیاه هجوج هکنآ زا سپ ییاکاک ةدنرپ

.دشاب رتگرزب هک دنک یم باختنا تفج ناونع هب ار يا هدام كریجریج ،رن روناج ،كریجریج یعون رد

.ددرگ زاب هنال هب و دبایب ار تسرد ریسم يربا زور کی رد دناوت یم یگناخ رتوبک

.دننک یم تفایرد یتاعالطا هدنبای روبنز زا اذغ عبنم لحم ةرابرد وج و تسج زا لبق رگراک ياه روبنز

.دیهد خساپ ناروناج ياهراتفر ةرابرد ریز تالاؤس هب-9

؟دراد اهنآ يارب ياهدیاف هچ ناروناج رد )ندشيداع( يریگوخ راتفر

؟دنراد يواسم مهس تفج باختنا رد هدام و رن روناج ،يریگتفج ماظن مادک رد

؟دننکیمن باختنا اذغ ناونعهب ار گرزب ةزادنا اب ياهفدص یلحاس ياهگنچرخ ارچ
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؟تسا يراتفر عون هچ ،ماشآنوخ ياهشافخ رد )نوخ( اذغ نتشاذگكارتشا هب راتفر

نوتس رد( .دیسیونب همانخساپ ۀگرب رد و دینک ادیپ ار اهنآ .دراد یقطنم طابترا »ب« نوتس دراوم زا یکی اب »فلا« نوتس دراوم زا کیره ،ریز لودج رد-10

)تسا هفاضا دروم کی »ب«

"ب" نوتس"فلا" نوتس

رارقرب طابترا ،دنکیم تفایرد هک یهیبنت ای شاداپ اب دوخ راتفر نیب دزومآیم روناج -

.دنکیم يراددوخ نآ ماجنا زا ای رارکت ار يراتفر هدنیآ رد و هدرک

هلئسم لح

هب اما ،دنکیم ضبقنم ار دوخ ياهوزاب ،)سامت( یکیناکم کیرحت اب ییایرد قیاقش -

.دهدیمن یخساپ بآ موادم تکرح

لاعف ندشیطرش

)اطخ و نومزآ(

،دننیبیم هک ار یکرحتم مسج نیتسخن ،مخت زا ندمآنوریب زا سپ اهزاغهجوج -

.دننکیم لابند

کیسالک ندشیطرش

ات دننکیم هدافتسا شکچ و نادنس لکش هب گنس ای بوچ ياههکت زا اههزناپماش-

.دننکشب ار اههویم تخس ۀتسوپ

)ندشيداع( يریگوخ

يریذپشقن
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؟دوش یم هتشاذگ رانک اذغ كارتشا زا شافخ کی ینامز هچ ،ماشآ نوخ ياه شافخ یهاوخرگد راتفر رد-11

؟دراد ینژ ساسا شوم رد يردام تبقارم راتفر دش صخشم هنوگچ-12

.دیهد حیضوت ار یهاوخرگد راتفر-13

؟تسا هدش هدیزگرب یعیبط باختنا ساسا رب یهاوخرگد راتفر ارچ-14

.دیهد حیضوت لاثم کی اب ار يریگدای و هزیرغ شنکمهرب-15

.دینک فیرعت ار ترجاهم-16

.دیسیونب ار ناروناج ترجاهم لیالد-17

.دیهد حیضوت ار یبلط ورملق راتفر و فیرعت ار روناج يورملق-18

؟ارچ .دوشیم ماجنا سنج مادک طسوت تفج باختنا ،سوواط رد يرسمه دنچ يریگتفج ماظن رد-19

؟دنک ضبقنم ار دوخ ياهوزاب یکیناکم کیرحت نیرتمک اب ،ییایرد قیاقش دوشیم ثعاب هک راتفر یعون-20

؟دوشیم لصاح تیقفوم نیرتشیب یساسح هرود رد هک يریگدای یعون-21

؟دننکیم کمک هکلم ياهروبنز هب یلو دنتسه ازان هک نیا هب هجوت اب ،رگراک لسع ياهروبنز ارچ-22

.دیهد حیضوت ار ربگرب ياههچروم درکلمع ةوحن-23

.دیربب مان ار رگیدکی اب ناروناج طابترا ياههار-24

؟دننکیم رارقرب طابترا رگیدکی اب یقیرط هچ هب ریز ناروناج زا کیره-25

كریجریج )ج        روبنز )ب        اههچروم )فلا

؟تسیچ دشاب هتشاد یتاعالطا ،دورب عبنم لابند هب هک نیا زا لبق روبنز هک نیا ةدیاف-26

؟دنروآیم تسدهب یتاعالطا هچ دناهتشگزاب عبنم لحم زا هک يرگید رگراک ياهروبنز ةدهاشم اب رگراک ياهروبنز-27

؟دراد هورگ نآ ناروناج هیذغت رد يریثأت هچ یهورگ یگدنز-28

.دیسیونب ار یناتسبات دوکر و یناتسمز باوخ ياهتهابش-29

؟دشاب دنواشیوخ رگیدکی اب ناروناج دیاب ،یهاوخرگد راتفر زا یعون ره ماجنا يارب ایآ-30

.دیهد حیضوت ار ماشآ نوخ شافخ رد یهاوخرگد راتفر-31

؟دتفاىم رطخ هب نابهگن ناروناج ىاقب ارچ-32

؟دننکیم فرصم يدایز ياذغ یناتسمز باوخ هب نتفر زا لبق ناروناج ارچ-33
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.دیهد حیضوت ار تسا درف عفن هب هک یهاوخرگد راتفر زا یعون-34

؟دنربیم راتفر نیا زا يدوس هچ دنهدیم ناشن دوخ زا ار یهاوخرگد راتفر هک يرگیرای ناگدنرپ-35

.دیسیونب ار دنکیم جراخ هنال زا ار اهمخت ۀتسوپ ییاکاک هجوج هک یلیالد-36

.دیهد حیضوت ار كرحم نیا هب خساپ مدع تلع .دناهدرک هلمح هعرزم نآ هب ،هعرزم رد کسرتم دوجو اب ،هدنرپ زا ياهتسد-37

.دینزب لاثم کی و دیهد حیضوت ار کیسالک ندشیطرش-38

.دیسیونب ار دوشیم ریز ناروناج زا کی ره تسرد یبایتهج ثعاب هک یلماع-39

یباتفآ ياهزور رد ترجاهم ماگنه رد هدنرپ یبای ریسم ) 

بش رد رجاهم ةدنرپ یبایریسم )

يربا ياهزور رد رجاهم ةدنرپ یبایریسم )
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.دیهد حیضوت ار یناتسبات دوکر راتفر تلع-40

؟تسیچ یناتسمز باوخ تلع-41

.دیسیونب ار نآ ۀبساحم ياهشور .دینک فیرعت ار هنیهب یبایاذغ-42

.دینک فیرعت ار یبایاذغ-43

.دیهد حیضوت لاثم کی اب ار يرسمه دنچ يریگتفج ماظن-44

.دیهد حیضوت لاثم کی اب ار يرسمه کت ماظن-45

.دینک صخشم ترابع ره يارب ار راتفر عون-46

.دنک يریگولج دوخ يورملق رب محازم ةدنرپ دورو زا دنکیم یعس ندناوخ زاوآ اب هدنرپ )

اذغ تفایرد و رنیکسا هبعج رد شوم طسوت مرها نداد راشف )

1

2

.دیسیونب ار نوزامآ دور لحاس ياهیطوط طسوت ندروخ كاخ تلع-47

.دیسیونب ار ناروناج ۀلیسو هب یبلط ورملق لیلد هس-48

؟دوشیم ماجنا هنوگچ و سنج مادک طسوت كریجریج رد تفج باختنا-49

؟دنهدیم حیجرت ار طسوتم ةزادنا اب ییاهفدص ارچ ،دنراد يرتشیب يژرنا رتگرزب ياهفدص دننادیم هکنیا دوجو اب یلحاس ياهگنچرخ-50

.دیهد حیضوت ؟تسیچ ،دنزب كون درام راقنم هب مظنمان تروصهب مخت زا جورخ زا سپ ییاکاک هجوج دوشیم ثعاب هک یلماع-51

.دینک نایب لیلد رکذ اب ار ۀلمج ندوب طلغ ای حیحص-52

.دوریم نیب زا ،درادن ینایز و دوس هک يرارکت كرحم کی هب روناج خساپ یتدم زا سپ ،يریگوخ رد

.دیهد حیضوت لاثم کی رکذ اب ار يریگوخ راتفر-53

؟تسیچ نآ رگید مان )لاثم رکذ اب( .دیهد حیضوت ار لاعف ندش یطرش-54

؟دهدن خساپ بآ موادم تکرح هب یتدم زا سپ ،ییایرد قیاقش دوشیم ثعاب هک يریگدای یعون-55

؟دنکیم رارقرب طابترا ،دیدج تیعقوم و هتشذگ ياههبرجت نیب روناج هک يریگدای راتفر یعون-56

؟دراد لالدتسا هب زاین هک يریگدای یعون-57

.دیهد حیضوت لیلد رکذ اب ار ریز ۀلمج یتسردان ای یتسرد-58

.دوشیم داجیا روناج دلوت ماگنه رد لماک روط هب يزیرغ ياهراتفر ۀمه

.دنیوگ .................. كرحم ار دشاب هارمه یعیبط كرحم کی اب هک دوش خساپ زورب بجوم یتروص رد هک یکرحم-59

.دینک صخشم ار ریز ياههلمج ندوب تسردان ای تسرد-60

.تسین ردام دراوم زا یخرب رد كرحتم مسج ،يریذپشقن راتفر رد

.دنکیم جراخ هنال زا ار رگید ياهمخت ،ندش راکش لامتحا شهاک يارب ییاکاک هجوج

.دهدیم شهاک ار اههجوج ياقب لامتحا ،هتسکش ياهمخت هتسوپ لخاد دیفس گنر
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.دینک صخشم لیلد رکذ اب ار کی ره ندوب تسردان و تسرد-61

.دنهدیم ماجنا ار دوخ تدمزارد و ياهرود تکرح يدارفنا تروص هب طقف اهراس

.دوشیم شزادرپ یسح ياهمایپ بلغا ،شخب نآ رد هک دوشیم لاعف اهشوم زغم زا یشخب رد  نژ B

.تسا يزیرغ ،بآ موادم تکرح هب تبسن ییایرد قیاقش ياهوزاب ضابقنا مدع و ندادن خساپ

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب ناروناج ياهراتفر دروم رد-62

؟تسیچ ردام ناونعهب ،مسج تخانش لماع ،اهزاغ هجوج يریذپشقن راتفر رد )فلا

؟دنکیم باختنا ار دوخ تفج ،رن روناج ،كریجریج یعون رد ارچ )ب

؟دندرگیم علطم ودنک ات ییاذغ عبنم یبیرقت ۀلصاف زا ،ودنک لخاد رگراک ياهروبنز هنوگچ )ج

.دیسیونب ار ریز ياهلاثم رد يریگدای عاونا-63

.دنهدیمن خساپ هعرزم رد کسرتم موادم روضح هب ناگدنرپ )فلا

.دننکشب ار اههویم تخس ۀتسوپ ات دننکیم هدافتسا شکچ ای نادنس لکش هب گنس ای بوچ ياههکت زا اههزناپماش )ب

.دینک لماک بسانم تاملک اب ار یلاخ ياج ریز ياهترابع زا کی ره رد-64

.دنیوگیم  .................. دنویپ ار اهدیساونیمآ نیب یکارتشا دنویپ )فلا

.دنیوگیم  .................. نآ هب و دنکیمن زمر ار يدیساونیمآ چیه  هزمر )ب

.تسا .................. ۀطبار ، ینوخ هورگ رد  و  هرگد نیب ۀطبار )ج

.دوشیم رجنم  .................. و اتسیز ياههداز دیلوت هب هک تسا یشزیمآ زیمآتیقفوم شزیمآ زا روظنم )د

.دوشیم ماجنا هسیدزبس رد هک تسا  .................. ، ندش هتخاس ياهشور زا یکی )ـه

.دنوشیم طبترم مه هب  .................. مان هب ییاهلوکلوم اب و دنراد رارق دیئوکالیت ياشغ رد اهمتسیسوتف )و

.تسا مهم رایسب نآ قیقد تخانش و  .................. ،يرامیب کی زیمآتیقفوم نامرد يارب )ز

.دراد مان ..................  ،نآ ندروآ تسدهب ۀنیزه و اذغ يژرنا ياوتحم نیب هنزاوم )ح

UAG

ABABO

ATP

.دینک صخشم لیلد رکذ نودب ار ریز ياهترابع زا کی ره یتسردان ای یتسرد-65

.دننکیم لدبودر ناروناج ندب رد ار ياهتخاینیب ياهمایپ ،اهنومروه )فلا

.دراد دوجو هزمرداپ ،اههزمر عاونا دادعت هب )ب

.تسا  هرامش )موزومورک( نتماف رد ، ینوخ هورگ ینژ هاگیاج )ج

.دنشاب یفداصتریغ نآ رد اهشزیمآ تسا مزال ،دشاب لداعت لاح رد یتیعمج هکنآ يارب )د

.تسا زکولگ ۀیزجت ینعم هب و تفاکدنق ،ياهتخای سفنت ۀلحرم نیلوا )ـه

.دنکیم ادیپ شهاک روناج زاسوتخوس یناتسبات دوکر رد )و
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 نیز دارد.

.دینک رپ بسانم ياهژاو اب ریز لودج رد ار یلاخ ياج-66

راکوزاس طسوت هدش هدیزگرب ةدننکراگزاس ياهراتفر

یهورگ یگدنز رد یعیبط باختنا

؟دراد یتعفنم هچ هاوخرگد روماج يارب یهاوخرگر راتفر دیهد حیضوت

یلو دزادنایم رطخ هب ار دوخ .................. هورگ زا ینابهگن اب ییاصع مدییاصع مد عامتجا رد ینابعگنیهاوخرگد

، ..................يروآداز طسوت دعب لسن هب ار .................. لاقتنا سناش

.دهدیم شیازفا

لاقتنا سناش ،هکلم ياههداز زا تبقارم اب ازان .................. ياهرگراکازان ياهرگاک طسوت هکلم ياههداز زا تبقارم

.دنهدیم شیازفا دعب لسن هب ار ..................

عامتجا رد هدش هدروخ ياذغ كارتشا

..................

لسن هب .................. و هاوخرگد روناج ياهنژ لاقتنا سناش شیازفا

ای و .................. دنواشیوخ دارفا ياقب سناش شیازفا قیرط زا دعب

. .................. نامز رد هاوخرگد روناج ِدوخ یتح و ..................

هب کمک قیرط زا .................. ياههدنرپ

شرورپ هب ،دلاو ياههدنرپ هب يزاسهنال

.دننکیم کمک هورگ رد اهنآ ياههداز

رد .................. رب نوزفا اریز ،دربیم تعفنم .................. رتشیب

و هنال ، .................. ِیلامتحا گرم اب تسا نکمم یهاگ يزاسهنال

.دنک .................. دوخ ،هدرک بحاصت ار اهنآ ورملق
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.دینک لصتم يرانک ياهنوتس ياهرطس زا رطس دنچ ای کی هب ار هنایم نوتس ياهرطس-67

راتفر زا يا هنومن

تسدهب هبعج دنچ کمک اب ار فقس زا نازیوآ ياهزوم نومیم

.دروآیم

نوریب كزان ياههخاش گرب اب هنال زا ار اههنایروم هزناپماش

.دروآیم

كرانوم یمس هناورپ ندروخ زا سپ هدنرپ عوهت تلاح

گنز يادص اب گس قازب ندش حشرتم

ار هویم تخس هتسوپنادنس لکش هب بوچ و گنس اب هزناپماش

.دنکشیم

اذغ ندروآ تسدهب و رنیکسا هبعج نورد ِمرها نداد راشف

شوم طسوت

الاب ار تسا نازیوآ هخاش زا هک تشوگ هب لصتم خن غالک

.دشکیم

ایرد جاوما تکرح هب ییایرد قیاقش ياهوزاب کیرحت مدع

راتفر

يزیرغ

يریگوخ

کیسالک ندش یطرش

لاعف ندش یطرش

هاگشیامزآ رد هلأسم لح

تعیبط رد هلأسم لح

يریذپشقن

راتفر زا يا هنومن

ناسنا زا زاغ هجوج ییورلابند

عرازم ِکسرتم اب غالک يراگزاس

اههدنرپ يزاسهنال

دنتوافتیب گرب شزیر هب اههجوج

اههرب طسوت ریش ندیکم

ناسنا زا هرب ییورلابند

فولواپ شیامزآ

كریس ناروناج شیامن تاکرح
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؟تسا يریگدای و هزیرغ شنکمهرب مادک و يزیرغً افرص راتفر مادک دینک نییعت ریز ياهراتفر نیب زا-68

یبایاذغ ياهراتفر عاونا .پ            يرسمهدنچ ماظن .ب             تفج باختنا .فلا

یناتسبات دوکر و یناتسمز باوخ .جیهاوخورملق .ث           ترجاهم .ت

رگراک ياهروبنز عامتجا عالطا هب ار عبنم .................. تهج و لحم ،تمالع  اب و ودنک هب تشگزاب زا سپ ،اذغ .................. عبنم هدنبای روبنز-69

رگید تمالع و تسا رترود ییاذغ عبنم دشاب .................. تاکرح نیا هچره ،تسا توافتم .................. اب .................. ؛تسخن تمالع ،دناسریم

.دوشیم ادیپ هدمآرد زاورپ هب ياهرگراک رد .................. طسوت عبنم قیقد لحم یلو .تسا زو زو رد ..................

2

؟دنهدیم حیجرت ار .................. هزادنا اب ياهفدص ،رتگرزب ياهفدص ياجهب یلحاس ياهگنچرخ ارچ-70

یلو دنراد يرتشیب يژرنا هک لاح نآ اب رتگرزب ياهفدص یلو ،دننکیم نیمأت ار .................. يژرنا .................. طسوتم هزادنا اب ياهفدص ؛اریز

.................. يژرنا .................. اهنآ ..................

5



.دوشیم .................. شیازفا ثعاب اههدنرپ نیب رد يرگیرای-71

.دننکیم هیذغت .................. یعون زا ربگرب ياههچروم-72

.دینک باختنا زتنارپ لخاد زا ار بسانم تاملک-73

تیعقوم – یسیطانغم نادیم – دیشروخ – فالخ رب – دننامه( .تسا.................. زا هدافتسا اب كرانوم زاورپ .................. ناروناج زا يرایسب رد یبایتهج

)داب - ناگراتس

.تسا .................. راتفر یعون ،ییاکاک هجوج رد دلاو راقنم هب ندز كون-74

.دشابیم .................. رد  نژ يریگرارق لحم-75 B

. .................. اریز ؛تسا ناسکی .................. دارفا ۀمه رد يزیرغ راتفر ساسا-76

.تسا .................. راتفر زا ياهنومن نادازون رد ،ریش ندیکم راتفر-77

.دراد تیمها هجوج ..................  و .................. يارب یفاک ياذغ تفایرد-78

.تسا ناسکی هنوگ کی دارفا ۀمه رد .................. راتفر ساسا-79

.دتفایم قافتا مخت زا جورخ زا سپ .................. یط اهزاغ هجوج يریذپشقن-80

.تسا مزال .................. دراد .................. و .................. ءزج ود هک راتفر کی لماک يریگلکش يارب-81
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