


 زیست شناسی دوازدهم فصل هشتم-آسان- تستی

.................. ،دش صخشم ،فلواپ ناویا شیامزآ ۀعلاطم دروم راتفر رد-1

.تسا یطرش كرحم هب هتسباو خساپ داجیا يارب یطرشریغ كرحم

.دراد زاین یطرشریغ كرحم هب هراومه خساپ داجیا يارب یطرش كرحم

.دنکیم داجیا یطرش كرحم هک تسا یخساپ نامه هباشم یطرشریغ خساپ

.دنک لمع لقتسم روطهب رثایب كرحم هک دوشیم داجیا ینامز یطرشریغ خساپ

؟تسا توافتم نیریاس اب ریز ياهراتفر زا کی مادک ساسا-2

راقنم هب ییاکاک هجوج قیقد ندز كونناسنا رد دازون طسوت ریش ندیکم

هدام شوم رد اههداز زا تبقارمناگدنرپ يزاس هنال

.دهدیم خر روناج یگدنز زا یصخشم ةرود رد .................. يریگدای-3

لاعف ندشیطرشيریذپشقنهلأسم لحيریگوخ

.دوش هارمه .................. اب هک دوش خساپ زورب بجوم دناوتیم یتروص رد اریز ،تسا یطرش كرحم .................. ،فلواپ شیامزآ رد-4

رارکت -تشوگ ردوپیعیبط كرحم -گنز يادصرارکت -اذغ ندیدیعیبط كرحم -اذغ يوب

؟تسا يریگدای راتفر مادک زا يا هنومن دوبک غاز طسوت كرانوم ياه هناورپ راکش مدع-5

هلأسم لحکیسالک ندش یطرشلاعف ندش یطرشيریگوخ

؟درادن یشقن کی مادک يزیرغ راتفر کی زورب يارب هزناپماش رد-6

روتارپا ياراد ياندلقان يانرموزوبیرزاراپسب انر

.................. راتفر یعون ،فقس زا نازیوآ ياهزوم هب هزناپماش ندیسر راتفر .................. بانط ياهتنا هب نازیوآ تشوگ هب ندیسر رد هایس غالک راتفر-7

.تسا

يزیرغ -فالخربيریذپ شقن -فالخربلاعف ندش یطرش -دننامههلأسم لح -دننامه

.دوشیم ماجنا .................. مان هب يریگدای یعون یط نآ يارب بسانم لحهار نتفای و لکشم کی لیلحت و هیزجت ییاناوت-8

کیسالک ندشیطرشهلأسم لحيریگوخلاعف ندشیطرش

؟دوش یم لصاح زین تیقفوم نیرتشیب و دهدیم خر ساسح ةرود رد ،ریز ياهراتفر زا کی مادک-9

لاعف ندش یطرشيریگوخهلأسم لحيریذپشقن

؟دشاب یم تسرد هنیزگ مادک-10

.تسا يریگدای راتفر یعون دلاو راقنم هب ییاکاک ۀجوج ةدنکارپ ندز كون.تسا يزیرغ راتفر یعون ،دلاو راقنم هب ییاکاک هجوج قیقد ندز كون

.دنهد یم ماجنا ار تفج باختنا راتفر ،اهرن زا رتشیب اه هدام ،ناروناج رد.تسا یطیحم ياهرثا و نژ شنک مهرب لوصحم نارادناج راتفر ره

؟دننکیم لقتنم يدعب لسن هب ار ناشدوخ ياهنژ هنوگچ بیترتهب ،رن و رگراک لسع روبنز-11

میقتسمریغ - میقتسممیقتسمریغ - میقتسمریغمیقتسم - میقتسممیقتسم - میقتسمریغ

؟دنک یم رارقرب طابترا هیبنت و شاداپ اب دوخ راتفر نیب روناج ،يریگدای عون مادک رد-12

يریذپ شقنکیسالک ندش یطرشيریگوخلاعف ندش یطرش
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؟دنکیم لماک بسانم روطهب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک-13

» .................. یهاوخرگد راتفر«

.دنتسه ازان هک تسا يدارفا هب طوبرم متح روطهب.تسا هورگ دارفا ریاس عفن هب طقف

.دنتسه مه دنواشیوخ هک دهدیم خر يدارفا نیب رد طقف.تسا هدش هدیزگرب یعیبط باختنا ساسارب متح روطهب

؟دهدیم يور يراتفر هچ لباقم لکش رد-14

يریذپشقن

يریگوخ

لاعف ندشیطرش

هلأسم لح

)رییغت اب( ؟تسا تسرد يریذپشقن راتفر ةرابرد ،ترابع مادک-15

.دنکیم رارقرب طابترا دیدج تیعقوم و هتشذگ تایبرجت نیب روناج ،هلئسم لح راتفر دننامه

.دنکیم زورب اطخ و نومزآ زا هدافتسا نودب ،لاعف ندش یطرش راتفر دننامه

.دهدیم خر روناج کی یگدنز زا یصخشم ةرود رد يریگدای عون نیرتهداس فالخرب

.تسا يریگدای و ینژ تاعالطا شنکمهرب لوصحم ،کیسالک ندش یطرش راتفر فالخرب

. .................. هک تسا یشور هب يریگدای زا یلاثم  ..................  راتفر-16

.دش فشک فولواپ تاشیامزآ اب ــ دوخ ةدنهدشرورپ لابند هب دناهداد تسد زا ار دوخ ردام هک ییاههرب نداتفا هار

.دراد مان ندش يداع ای يریگوخ ــ بآ موادم تکرح هب خساپ رد ییایرد قیاقش ياهوزاب ضابقنا

.دراد مان زین اطخ و نومزآ اب يریگدای ــ نآ هب لصتم تشوگ هکت ندروخ يارب خن ندیشک الاب رد غالک

.تفرگ رارق شیامزآ دروم شوم يور ،رنیکسا طسوت ــ كرانوم هناورپ ندروخ هب راوخهرشح ةدنرپ لیامت مدع

.................. هک يروناج ره رد-17

.دوشیم هدید یهاوخرگد راتفر ،دراد بذج هدعم رد.تسا طابترا رد ياهچیهام ياههتخای اب یبصع هکبش ،دراد یشراوگ هرفح

.دنکیم تفایرد ار مزال داوم نابزیم ندب زا ،تسا ناهد دقاف.دریگیم ماجنا یلولس نورب شراوگ ،دراد نادهنیچ

».................. دنناوتیم ..................  لسع ياهروبنز همه« ؟تسا حیحص هنیزگ مادک-18

.دننک لقتنم دعب لسن هب ار دوخ ياهنژ میقتسم تروص هب - هدام

.دننک داجیا بیکرتون ياهتماگ ،اتمه ياهموزومورک نیب هعطق لدابت اب - رن

.دنیامن دیلوت یموزومورک هعومجم کی اب ییاههداز یسنج لثم دیلوت یعون اب - هدام

.دناهدرک تفایرد دلاو کی زا اهنت ار دوخ ياهراتفر ۀمه ینژ ساسا - رن

. .................. یناتسبات دوکر-19

.دنکیم ادیپ شهاک روناج زاسوتخوس نآ رد هک تسا تیلاعف شهاک ةرود کی یناتسمز باوخ لثم

.دننکیم یگدنز مرگً ابیرقت ياهاج رد هک دوشیم هدید یناروناج رد

.تسا يریگدای زا لصاح يراتفر

.دوشیمن هدهاشم رگید یفاک بآ و اذغ تفایرد تروصرد اهتشپكال رد
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. .................. ندش يداع راتفر رد ناروناج رد-20

.تسا تیمها دقاف هتشذگ براجت ،هلأسم لح راتفر فالخرب

.دناراتفر زورب یلصا لماع ینورد ياهكرحم ،لاعف ندش یطرش راتفر دننامه

.دهدیم صاصتخا دوخ هب ار راتفر زا یشخب يریگدای ،يریذپشقن راتفر فالخرب

.تسا يرورض رثایب كرحم دوجو ،کیسالک ندشیطرش راتفر دننامه

».................. سوواط« ؟تسا تسرد )لثمدیلوت( يروآداز راتفر اب هطبار رد ترابع مادک-21

.دنارتسگیم نزبداب دننام ار دوخ مُد تفج بلج يارب و دنکیم ادیپ يراگن و شقن رپ ياهرپ ،يروآداز لصف رد ،رن )فلا

.دهدیم ماجنا ار تفج باختنا راتفر ،دنکیم فرص اههجوج و اهمخت زا يرادهگن يارب يرتشیب يژرنا و نامز نوچ ،هدام )ب

.دنکیم نیمضت ار شیاههداز و دوخ تمالس ،دراد دوخ ياهرپ رد يرتشیب دنناممشچ ياههکل و ناشخرد گنر هک يرن باختنا اب ،هدام )ج

.درادن یشقن میقتسم روطهب اههداز يرادهگن رد و دراد يرسمه دنچ يریگتفج ماظن ،رن )د

1234

.................. تفگ ناوتیمن يریگوخ .................. يریذپشقن دروم رد-22

.دهدیمن خساپ نایز و دوس نودب یمئاد ياهكرحم هب روناج ـ فالخرب.دهدیم خر یگدنز زا یصخشم ةرود رد ـ دننامه

.دنوشیم ردام اب اههجوج دنویپ بجوم ردام ندرک لابند ـ فالخرب.دراد يزیرغ راتفر اب یگنتاگنت طابترا ـ دننامه

؟تسا تسرد هنیزگ مادک-23

»  ..................  ره«

.تسا يریگدای ،دیآیم دوجوهب هبرجت رثا رد هک يزیرغ راتفر رییغت.درادن يریگدای تردق ،دشابیم یبصع هاگتسد دقاف هک يروناج

.دوش لقتنم دعب لسن هب دناوتیم ندش یطرش راتفر عون.تسا هارمه هبرجت بسک اب ناروناج رد يریگدای عون

؟تسا تسرد ناروناج یهاوخورملق راتفر اب هطبار رد ترابع دنچ-24

.دهد شهاک ار نآ ندروآ تسد هب هنیزه و شیازفا ار اذغ زا یتفایرد صلاخ يژرنا دناوتیم )فلا

.دهد شیازفا ار یچراکش زا ندنام ناما رد يارب هاگهانپ هب یسرتسد و روناج یبایتفج ناکما )ب

.دننکیم هدافتسا دوخ ورملق نییعت يارب نومورف دننام ییایمیش داوم زا نارادناتسپ یخرب )ج

.دنکیم عافد دوخ ورملق زا رگید ياههنوگ دارفا ای دوخ ۀنوگمه دارفا ربارب رد روناج )د

1234

.................. كرانوم هناورپ يرتمولیک رازه دنچ رفس-25

.تسا هارمه اطخ و نومزآ اب ،هدنرپ یعون طسوت نآ ندش هدیعلب راتفر دننامه

.تسا نتخومآ و يریگدای لباق ،ییاکاک هجوج رد اذغ تساوخرد راتفر فالخرب

.دشابیمن ناسکی هنوگ دارفا همه رد ،ناراوخریش رد ریش ندیکم راتفر فالخرب

.دراد یبصع متسیس تیروحم اب يزیرغ ساسا ،هدام شوم یتبقارم راتفر دننامه

،ترابع مادک .دننک هدافتسا ،دنراد رارق ضارقنا رطخ ضرعم رد هک یناروناج ياههنوگ ظفح تهج راتفر یعون زا ات دنشوکیم نارگشهوژپ هزورما-26

؟تسا حیحص راتفر نیا ةرابرد

.دوشیم هتخومآ شاداپ ریثأت تحت طقف ،لاعف ندشیطرش راتفر دننامه

.تسا یطیحم ياهرثا و اهنژ شنکمهرب لصاح ،هلئسم لح راتفر دننامه

.ددرگیم يزیرهمانرب دیدج تیعقوم و هتشذگ براجت ساسارب ،يریذپشقن راتفر فالخرب

.تسا یعیبط كرحم ای یطرش كرحم کی دنمزاین نآ ماجنا ،کیسالک ندشیطرش راتفر فالخرب
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؟تسا تسردان یهاوخرگد راتفر اب طابترا رد ،ترابع مادک-27

.دنتسه ازان هک دشاب يدارفا هب طوبرم تسا نکمم.تسا هورگ دارفا ریاس عفن هب طقف

.تسا هدش هدیزگرب یعیبط باختنا ساسارب متح روطهب.دنتسه دنواشیوخ هک دهد خر يدارفا نیب رد دناوتیم

؟تسا تسرد هنیزگ مادک-28

.تسا دعب لسن هب لاقتنا لباق ،دیآیم دوجوهب هبرجت رثا رد هک رادیاپً اتبسن راتفر رییغت عون ره )فلا

.تسا هناهاگآ يزیرهمانرب و لالدتسا ياراد ،دیآیم دوجوهب هبرجت رثا رد هک رادیاپً اتبسن راتفر رییغت عون ره )ب

.تسا تسرد )فلا( فالخرب )ب(.تسا تسردان )فلا( فالخرب )ب(.تسا تسردان )ب( دننامه )فلا(.تسا تسرد )ب( دننامه )فلا(

».................. راتفر دننامه  .................. راتفر«؟تسا تسردان مادک-29

.تسا يریگدای و ینژ تاعالطا شنکمهرب لوصحم ،)ندش يداع( يریگوخ - رنیکسا هبعج رد هنسرگ شوم

.دنهدیم شهاک ار دوخ لثمدیلوت و ءاقب لامتحا ،ینابهگن لاح رد ییاصع مد - رگراک لسع ياهروبنز

.دنوشیم لقتنم دعب لسن ياههداز هب ،كریس رد یشیامن تاکرح ماجنا - گنز يادص هب گس قازب حشرت خساپ

.تسا هدیسر ثرا هب نیدلاو زا ،دوخ ياههداز زا شوم تبقارم - یعیبط كرحم لابند هب گس قازب حشرت

. .................. دنکیم رارقرب طابترا دیدج تیعقوم و هتشذگ ياههبرجت نیب روناج نآ رد هک يریگدای زا یعون-30

.دوشیم ماجنا روناج یگدنز زا یصخشم هرود رد

.دوشیم درادن ینایز و دوس هک يرارکت كرحم کی هب روناج خساپ شهاک هب رجنم

.دوشیم هدنیآ رد يراتفر ماجنا ای رارکت زا روناج يراددوخ ثعاب

.دوشیم يزیرهمانرب هناهاگآ تروص هب

؟تسا حیحص ترابع مادک-31

.تسا هتفرگ لکش لماک تروص هب یئاکاک ةدش دلوتم هزات هجوج رد اذغ تساوخرد يزیرغ راتفر

.دنکیم کمک اههدام هب میقتسمریغ روط هب اما ،درادن یشقن اههداز يرادهگن رد رن یگناخ يرمق

.تسا يریگدای راتفر یعون ،بآ یمئاد نایرج ربارب رد ییایرد قیاقش ياهکخاش ضابقنا مدع

.دنراد شقن مه یطیحم ياهرثا ،اهنژ رب هوالع ،اهراتفر زا يدودعم يریگلکش رد

؟دوشیم هدید لاعف ندشیطرش يریگدای شور رد ریز ياهراتفر زا کیمادک-32

.دنکیم يراددوخ ،صخشم يراتفر ماجنا زا هبرجت کمک اب صاخ یتیعقوم رد

هلأسم لح يارب هناهاگآ يزیرهمانرب و دیدج تیعقوم رد هتشذگ ياههبرجت نیب طابترا يرارقرب

یعیبط كرحم کی و رثایب كرحم کی نیب طابترا يرارقرب

.دنرادن ینایز و دوس هک يرارکت ياهكرحم هب خساپ مدع ای و خساپ

؟تسا تسردان ریز ترابع دنچ-33

.تسا يریگوخ یعون و هبرجت لصاح ،بآ موادم تکرح هب ییایرد قیاقش خساپ مدع )فلا

.تسا لاعف ندش یطرش یعون و اطخ و نومزآ لصاح ،كرانوم هناورپ ندروخ زا هدنرپ ندرک يراددوخ )ب

.تسا يریگوخ یعون ،رگید نادنفسوگ اب ،هتفای شرورپ ناسنا طسوت دلوت ودب رد هک ياهرب طابترا لیامت مدع )ج

.تسا کیسالک ندش یطرش یعون ،گنز يادص هب گس شنکاو مدع )د

1234
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. ..................ً اعطق ،رنیکسا ياهشیامزآ .................. ،فولواپ ياهشیامزآ رد-34

.دنکیم رییغت رادیاپً اتبسن تروص هب راتفر یعون ـ فالخرب

.دباییم شهاک كرحم یعون هب روناج خساپ تاعفد ،نامز تشذگ اب ـ دننامه

.تشاد دهاوخ شقن روناج خساپ زورب رد يدیدج كرحم نامز تشذگ اب ـ فالخرب

.دراد هیلک رد بآ بذجزاب رد يرتشیب ییاناوت ناگدنرپ اب هسیاقم رد هعلاطم دروم روناج ـ دننامه

..................تسین نکمم تسا راداوه ۀسیک ددع  ياراد هک يروناج-35

.دشاب يریذپشقن يریگدای راتفر ياراد

.دشاب هتشاد ار هلأسم لح عون زا يریگدای راتفر ییاناوت

.تسا رثؤم اهنآ رد نژ هک دشاب ییاهراتفر دقاف

.دهدن خساپ يرارکت و صاخ یکرحم هب دوشیم ببس هک دشاب يریگدای راتفر ياراد

9

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار ریز ۀلمج هنیزگ مادک-36

) .................. تسا دیئولپید ياههتخای ياراد هک ياهدام لسعروبنز ره

.دنکیم نیمضت ار دوخ ياهنژ و دوخ ياقب ،اهلگ ةدرگ يروآعمج اب

.دنکیم داجیا دیئولپاه روبنز ،ییازرکب اب

.دنکیم هدافتسا نارگید هب یچراکش روضح رطخ رادشه يارب ،اهنومورف زا هدافتسا اب

.دنکیم ییاسانش ار وکابنت گرب ةدید بیسآ ياههتخای زا هدشدعاصتم رارف بیکرت

)رییغت اب( ؟تسا قداص لاعف ندش یطرش راتفر ةرابرد ،هنیزگ مادک-37

.دریگیم تروص اطخ و نومزآ زا هدافتسا اب ،هلئسم لح راتفر فالخرب

.دنکیم زورب روناج یگدنز زا یصخشم ةرود رد طقف ،يریگدای زا یصاخ لکش فالخرب

.دوشیم رجنم هیبنت ای شاداپ تفایرد هب نآ ماجنا ،متح روطهب ،)ندش يداع( يریگوخ دننامه

.دوش خساپ بجوم ییاهنت هب دناوتیم نامز رورم هب یطرش كرحم ،کیسالک ندش یطرش راتفر دننامه

؟تسا هباشم ریز دراوم مادک يریگدای عون-38

.دنروخب و دنروایب نوریب ار اههنایروم ات دنربیم ورف اههنایروم ۀنال نورد ار نآ و دننکیم ادج ار ناتخرد كزان ۀخاش ياهگرب اههزناپماش )فلا

.دنکیم ادیپ تسد تشوگ هب ،تسا لصتم نآ هب تشوگ ۀکت هک یخن ندرک عمج اب غالک )ب

.دنکیم تفایرد اذغ ياهکت یفداصت روطهب مرها نداد راشف اب هبعج رد دوجوم ۀنسرگ شوم )ج

.دنهدیم خساپ دوخ رس يالاب رد ییاهگرب نداتفا دننام ییاهكرحم هب ندنام مارآ اب ناگدنرپ ۀجوج )د

د و فلاد و جج و بب و فلا

. .................. ،اهزاغ هجوج رد يریذپشقن راتفر رد-39

.دننکیم تکرح وا لابند هب سپس و هدرک ییاسانش ار دوخ ردام ادتبا

.درادن یشقن چیه نآ داجیا رد تثارو و هزیرغ هک تسا يریگدای راتفر یعون

.دهدیم خر مخت زا جورخ زا سپ تعاس دنچ یط طقف

.دنوشیم لکشم راچد دوخ ردام ییاسانش رد اهزاغ هجوج ،دهدن خر هک یتروص رد

؟تسا يزیرغ راتفر کی ،ریز ياهراتفر زا کی مادک-40

يریگوخیناتسبات دوکر   کیسالک ندش یطرشلاعف ندش یطرش
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..................تسین نکمم رنیکسا ۀعلاطم دروم روناج-41

.دشاب  نژ و يردام تبقارم راتفر ياراد.دشاب هتفرگ رارق هعلاطم دروم تیفیرگ طسوت

.دشاب یبناج ياهناوختسا رد یجنفسا تفاب دقاف.دشاب هتشاد یعیبط ةدنشک ۀتخای زا ار  عون نورفرتنیا حشرت ییاناوت

B

I

. .................. يروناج یثرا راتفر ره-42

.دیامنیم زورب روناج رد لماک روطهب دلوت ماگنه رد.دراد یناسکی ساسا هنوگ کی دارفا همه رد

.دوش كرت ای و هتفای رییغت یطیحم لماوع ریثاتتحت دناوتیم.دریگ رارق هبرجت ریثاتتحت دناوتیم

. .................. دراد شقن نآ رد يریگدای هک يراتفر عون ره رد-43

.تسا یمازلا روناج يارب يزکرم یبصع هاگتسد و زغم دوجو

.دراد شقن راتفر نآ زورب رد زین روناج ياهنژ

.دتفایم قافتا روناج یگدنز زا یصاخ ةرود رد

.دنک لح ار لکشم و هدرک رارقرب طابترا دیدج تیعقوم و هتشذگ تایبرجت نیب دناوتیم روناج

؟تسا ریز ۀلمج دننام هنیزگ مادک یتسرد-44

).تسا رادناج ةزیرغ ریثأت تحت طقف ،دراد يدایز شزرا رادناج ياقب و ظفح رد هک يراتفر

.دننکیم لابند ،دننیبیم هک ار یکرحتم مسج نیتسخن مخت زا ندمآ نوریب زا سپ اهزاغ هجوج

.دنریگیم دای ردام زا زین ار اذغ يوجوتسج دننام یساسا ياهراتفر ،يریذپشقن اب اهزاغ هجوج

.دنکیم لیدبت رثایب كرحم هب ار یطرش كرحم و دنکیم رارقرب طابترا یعیبط و رثایب كرحم نیب روناج کیسالک ندشیطرش رد

.دنکیم يزیرهمانرب هناهاگآ هلأسم لح يارب روناج ،هلأسم لح راتفر رد

.................. تفگ ناوتیمن-45

.دراد دوجو دنراد هدهعرب هک ياهفیظو ظاحل زا توافتم ياهیگژیو اب ییاههورگ اههچروم عامتجا رد

.دنراد اههچروم عامتجا رد عفادم ياههچروم زا رتکچوک ياهثج ُربگرب ياههچروم

.دسریم ماجنا هب اههچروم ینلک رد رگراک ياههچروم طسوت هدشيروآعمج ياهگرب تاعطق اب اهچراق هب نداد دوک

.تسا توافتم ،فلتخم دارفا رد اههچروم عامتجا رد لثمدیلوت ییاناوت

؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک-46

»..................  ندش یطرش يریگدای عون ره رد«

.دوشیم لیدبت یطرش كرحم کی هب یعیبط كرحم یعون.دهدیم ناشن بسانم يراتفر یتدم زا سپ ،اطخ و نومزآ اب روناج

.دنکیم كرت ار یصخشم راتفر ،هبرجت کمک اب صاخ یتیعقوم رد.دوشیم داجیا رادیاپً اتبسن يرییغت ،كرحم ربارب رد درف ياهشنکاو رد

.................. و .................. بیترت هب نادنزرف زا تبقارم رد ردام شوم راتفر و اذغ تساوخرد يارب مخت زا جورخ زا سپ ییاکاک هجوج راتفر ءاشنم-47

.دشاب یم

يریگدای -يریگدایینژ -يریگدایینژ -ینژيریگدای -ینژ

. .................. كرحم ،یتدم زا سپ ،کیسالک ندشیطرش رد-48

.دنکیم داجیا یطرش كرحم خساپ اب توافتم یخساپ ،یطرشریغ.دریگیم رارق یطرش كرحم ياج هب جیردتهب ،یطرشریغ

.دنکیم لمع یطرشریغ كرحم زا لقتسم ،بسانم خساپ زورب يارب ،یطرش.تسا يرگید یطرش كرحم دنمزاین ،بسانم خساپ زورب يارب ،یطرش
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک لکش هب هجوت اب-49

.دنوشیم ادیپ یچراکش طسوت یتحار هب دنتسه لباقم لکش تروص هب هک ییاهمخت

.تسا اههجوج ندب یجراخ حطس هباشم اهییاکاک مخت يرهاظ حرط و گنر

.دوشیم ییاکاک هجوج ياقب لامتحا شهاک ببس عوضوم نیمه و دشابیم لباقم لکش تروصهب یگناخ ياهغرممخت يرهاظ گنر

.تسا اههجوج ياقب لامتحا شیازفا ثعاب مخت زا لکش نیا تفج باختنا هاگدید ساسا رب

یم باختنا ار تافص نیا ياراد رن روناج ،هدام سوواط هک نیا تلع ،درادن صلاخ دوس ،یتنیز ياه رپ نتشاد و سوواط مد یگرزب هک نیا هب هجوت اب-50

؟تسیچ ،دنک

طیحم اب رتراگزاس تافص ندرب ثرا هبرتابیز و رتشیب ياههداز دیلوت

نادنزرف شرورپ ياه هنیزه میسقت و یبایاذغ يارب نامز فرصاه هداز شرورپ يارب يژرنا فرصم

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار ریز ۀلمج هنیزگ مادک-51

) .................. هک يراتفر(

.دراد مان لاعف ندشیطرشً اعطق ،دراد شقن نآ رد كرحم.دراد مان هلأسم لحً اعطق ،دراد شقن نآ رد هبرجت

.دراد مان يریگوخ ،دنکیم زورب یگدنز زا یساسح و صخشم ةرود رد.دراد مان کیسالک ندشیطرشً اعطق ،دراد شقن نآ رد یطرش كرحم

؟تسا هدش نایب یتسردهب رن ناروناج دروم رد ریز ياههنیزگ زا کیمادک-52

.دهد شهاک ار روناج ياقب لامتحا تسا نکمم ،یبایتفج ماگنه رد اهرن ریگمشچ تافص زورب اب

.دشابیم رن سنج ةدهع رب سوواط رد تفج باختنا

.دنهدیم ماجنا ار تفج باختنا اههدام زا رتشیب اهرن ،ناروناج رد

.دننکیم فرص يروآداز يارب ار يرتشیب يژرنا و نامز ًالومعم رن ناروناج

. .................. هک تسا تروصنیا هب اذغ ندرک ادیپ يارب لسع ياهروبنز نیب طابترا-53

.دناسریم ودنک رن ياهروبنز عالطا هب و هدرک ییاسانش ار اذغ عبنم لحم دیئولپید رگراک

.دناسریم رگراک ياهروبنز عالطا هب ار اذغ عبنم لحم ،توافتم زو زو يادص و هژیو تاکرح اب هدنبای هدام

.دهدیم رارق شنادنزرف و هکلم رایتخا رد و هدرک يروآعمج ار اهلگ هدرگ و دهش ،هدنبای رن روبنز

.دناسریم رگراک ياهروبنز عالطا هب و هدرک ادیپ ار اذغ عبنم لحم ،ییازرکب زا لصاح يازان روبنز

.................. ،فولواپ شیامزآ رد-54

.تسا توافتم ،یطرش كرحم هب روناج خساپ اب یعیبط كرحم اب هارمه رثایب كرحم هب روناج خساپ

.دنک رارقرب طابترا ،دوشیم هک یهیبنت و شاداپ راتفر نیب ،تفرگ دای روناج

.دوشیم لیدبت رثایب كرحم هب یتدم زا دعب ،یطرش كرحم

.تسا ریثأتیب نآ رد يریگدای و تسا يزیرغ یخساپ دوشیم ماجنا یقازب ددغ زا هک قازب حشرت

؟دشاب یم تسردان ناروناج راتفر دروم رد ریز ياه هنیزگ زا کی مادک-55

.دنک یم یتایح ياه تّیلاعف فرص ار دوخ يژرنا ،ررض یب یمئاد ياه كّرحم هب خساپ مدع اب روناج

.دنک یم يزیر همانرب هناهاگآ ،دیدج یتیعقوم رد روناج ،کیسالک ندش یطرش يریگدای رد

.دشاب یم مزال اقب يارب يریگدای ،تسا رییغت لاح ردً امئاد ،طیحم هکنیا هب هجوت اب

.دشاب یم یطیحم ياهرثا و اه نژ شنک مهرب لوصحم ،ناروناج ياهراتفر رتشیب
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؟دشاب یم تسردان ،دوش یم داجیا يزیرغ راتفر رییغت رثا رب هک ییاهراتفر دروم رد ریز ياه هنیزگ زا کی مادک-56

.دوش داجیا لماک روط هب دلوت ماگنه دناوت یم.دهدن خساپ كرحم هب دناوت یم

.دشاب هارمه ،هیبنت شاداپ و ،اطخ و نومزآ اب دناوت یم.دشاب روناج ۀتشذگ ياه هبرجت زا هدافتسا لصاح دناوت یم

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار ریز ۀلمج ترابع مادک-57

.................. فالخرب يریذپشقن راتفر

.دهدیم خر يروناج یگدنز زا یساسح و صخشم ةرود رد يریگوخ.دنکیم زورب اطخ و نومزآ زا هدافتسا اب ،لاعف ندشیطرش

.دوشیمن هدید نارادناتسپ رد هلأسم لح.تسا يزیرغ راتفر یعون ،کیسالک ندشیطرش

؟تسا حیحص ناروناج لثمدیلوت اب طابترا رد ریز دراوم زا کیمادک-58

.دننکیم فرص اههداز شرورپ و يروآداز تهج يرتشیب يژرنا و نامز هدام ناروناج هشیمه

.دنتسه تفج هدننکباختنا ،هدام ناروناج یلثمدیلوت تیقفوم نیمضت تهج اههنوگ رتشیب رد

.دنهدیم ماجنا ار تفج باختنا راتفر اهرن زا رتشیب اههدام فلتخم ياههنوگ رد

.تسا ناروناج يروآداز رد تیقفوم رایعم اههداز دادعت نیرتشیب نتشاد

؟تسا هدشن نایب یتسرد هب هنیزگ مادک ناسنا طسوت ناروناج ياهراتفر یسررب دروم رد-59

.تسا ناروناج ياهراتفر زورب یگنوگچ و تلع نتفای یپ رد هراومه ناسنا

.دوش رجنم نآ اب هزرابم يارب ییاههار نتفای هب دناوتیم ،تفآ هرشح کی يروآداز یگنوگچ هرابرد نتسناد

.دنک هنوگ نآ ظفح هب کمک دناوتیم ضارقنا رطخ ضرعم رد روناج کی هیذغت ای ترجاهم هرابرد تاعالطا ندروآتسدب

.درادن یتسیز عونت ظفح رد یشقن چیه ناروناج ياهراتفر دروم رد تاعالطا نتفای

.................. راتفر رد لومعم روط هب-60

.دراد شقن كرحم رارکت ،کیسالک ندشیطرش دننامه يریگوخ

.دریگیم رارق هدافتسا دروم روناج ۀتشذگ تایبرجت ،هلأسم لح فالخرب اطخ و نومزآ

.دیآیم دوجوهب هبرجت رثا رد ،راتفر رد رادیاپً اتبسن رییغت ،هلأسم لح فالخرب لاعف ندشیطرش

.تسا زاین زغم ،يریگدای تهج ،يریگوخ دننامه يریذپشقن
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