


زیست شناسی دوازدهم فصل هشتم-پرش- تستی

. .................. ًاعطق .................. باختنا رد-1

دوشیم یسررب رن سنج ياهیگژیو -تفجدنوشیم یبایزرا اههدام -یعیبط

دنک نیمضت ار دوخ لسن ياقب ات دهد یم ماجنا ار یلامعا رادناج -تفجدنشاب هتشاد صلاخ دوس هک دنوشیم باختنا ییاه راتفر -یعیبط

؟تسا تسردان ریز ترابع مادک ناروناج یهاوخرگد راتفر اب طابترا رد-2

.دننکیم یگدنز ناتخرد خاروس و اهراغ نورد یهورگ روطهب ماشآنوخ ياهشافخ

.دنراذگیم كارتشا هب رگیدکی اب دناهدروخ هک ار ینوخ ماشآنوخ ياهشافخ

.دنکیم هاگآ دایرف اب ار نارگید یچراکش دوجو ساسحا ماگنه رد ییاصع مد

.تسا هنوگمه دارفا ریاس عفن هب طقف هراومه یهاوخرگد ياهراتفر

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-3

..................ً اعطق درف کی رد یهاوخرگد راتفر ره

.تسا درف دنواشیوخ دارفا يروآداز سناش ةدنیازفا.تسا درف لثم دیلوت و اقب لامتحا ةدنهاک

.تسا هنوگ مه دارفا ياههداز ياقب لامتحا ةدنیازفا.تسا دعب لسن هب درف ياهنژ لاقتنا ةدننکنیمضت

؟تسا حیحص لسع ياهروبنز اب هطبار رد ترابع دنچ-4

.تسا رترود ییاذغ عبنم ،دشاب رتینالوط هدنبای روبنز ةژیو تاکرح هچره )فلا

.دنکیم ادیپ ار اذغ قیقد لحم ،هدنبای روبنز تاعالطا زا هدافتسا اب اهنت رگراک روبنز )ب

.دنهد ناشن ،هدنبای ياهروبنز هب یتاعالطا نومورف زا هدافتسا اب دنناوتیم رگراک ياهروبنز )ج

.دراد شقن دلاو کی اهنت هک دنشاب یسنج لثم دیلوت یعون لصاح دنناوتیمن رگراک ياهروبنز )د

1234

.................. تفگ ناوتیم راتفر عون نیا اب هطبار رد .تسا هدشهدیزگرب .................. راتفر یعیبط باختنا ساسا رب-5

.دنهدیم رادشه نارگید هب ار یچراکش روضح ادص دیلوت اب نابهگن دارفا دنراد يدارفنا یگدنز هک یناروناج رد ـ یهاوخرگد

.دهدیم شیازفا دوخ لثمدیلوت و اقب لامتحا زا ندش هتساک ۀنیزه هب ار رگید روناج یلثمدیلوت تیقفوم روناج کی ـ یهاوخرگد

.یتسیز عامتجا دارفا رگید هن تسا درف دوخ عفن هب طقف ـ یهورگ یگدنز

.دننکیم یگدنز ناتخرد خاروس رد اهنت هک دوشیم هدید ماشآنوخ ياهشافخ رد ـ یهورگ یگدنز

،ترابع مادک .دننک هدافتسا ،دنراد رارق ضارقنا رطخ ضرعم رد هک یناروناج ياههنوگ ظفح تهج راتفر یعون زا ات دنشوکیم نارگشهوژپ هزورما-6

؟دنکیم قدص راتفر نیا ةرابرد

.تسا یطیحم ياهرثا و اهنژ شنکمهرب لصاح ،يریذپشقن راتفر فالخرب

.دهدیم خر روناج یگدنز زا یساسح ةرود رد ،لاعف ندشیطرش راتفر فالخرب

.ددرگیم يزیرهمانرب دیدج تیعقوم و هتشذگ براجت ساسارب ،هلئسم لح راتفر دننامه

.دیامنیم زورب یعیبط ياهكرحم هب خساپ رد طقف ،کیسالک ندشیطرش راتفر دننامه

.................. هراومه رن ةدنرپ کی-7

.دراد يرسمهکت ماظن.دسرتیم نآ زا و دهدیم خساپ هعرزم نورد کسرتم هب

.دراد ياهدننکنییعت شقن اهنآ رد تثارو هک دهد ماجنا ار ییاهراتفر دناوتیم.دزادرپیم ار دوخ دازون شرورپ هب طوبرم ياههنیزه مامت
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؟تسا ریثأتیب مادک يور -8

ییاکاک ۀجوج طسوت اذغ نتفرگ لماعاههداز زا شوم تبقارم راتفر لماع

هزور ود ییاکاک ۀجوج قیقد ندز كون لماعناگدنرپ يزاسهنال لماع

EcoR1

؟تسا حیحص ریز هنیزگ مادک فولواپ شیامزآ دروم رد-9

.دوشیم حشرت اذغ تفایرد زا دعب و هدنهداذغ درف ندید اب ،گس قازب هک دش هجوتم وا

.تسا یعیبط باتزاب کی و يریگدای زا لصاح خساپ ،قازب حشرت و كرحم اذغ گس رد

.تسا یطرش كرحم گنز يادص و یطرشریغ كرحم اذغ شیامزآ نیا رد

.دوشیم کیسالک ندش یطرش راتفر زورب ببس یطرشریغ كرحم دوجو نودب یطرش كرحم هئارا موادت

؟تسا حیحص ترابع مادک-10

.دوریم ورف یناتسمز باوخ هب ،دوخ تیلاعف و يژرنا ،نژیسکا فرصم نداد شهاک يارب يروناج ره

.دنکیم ترجاهم يروآداز و ءاقب ،هیذغت يارب ،عبانم شهاک و طیحم طیارش ندش دعاسمان اب يروناج ره

.دنهدیم ماجنا یناتسبات دوکر ،یلاسکشخ ياههرود ای اذغ دوبن تروص رد اهنت اهتشپکال

.دناهدش هدیزگرب روناج ءاقب شیازفا يارب یعیبط باختنا ساسارب یناتسبات دوکر و یناتسمز باوخ

.دوشیم .................. هب .................. لیدبت ببس يریگدای ،گس يور فلوواپ شیامزآ رد-11

رثا یب كرحم -یعیبط كرحمیعیبط كرحم -یطرش كرحمیطرش كرحم -یعیبط كرحمیطرش كرحم -رثا یب كرحم

؟تسا هدش نایب یتسردهب ریز ياههنیزگ زا کیمادک-12

.دنروخیم ار دراد دوجو اهنآ مخت ۀتسوپ رانک هک ییاکاک هجوج ياهمخت ۀمه اهغالک

.دننکیم فرص هنال زا اههتسوپ ندرک جراخ يارب ار ینالوط رایسب نامز اهییاکاک

.دوشیم اهمخت هب یچراکش سرتسد و اقب لامتحا شیازفا ثعاب هنال زا اههتسوپ ندرک جراخ

.تسا اهنآ دوس هب اما ،نامز نداد رده مغر یلع هنال زا اههتسوپ ندرک جراخ راتفر

.دراد دوجو .................. ماظن .................. فالخرب ..................  رد-13

يرسمه دنچ -نارادناتسپ -يرمقيرسمه کت -يرمق -سوواط

يرسمه دنچ -يرمق -نارادناتسپيرسمه دنچ -نارادناتسپ -سوواط

؟دشاب یم يریگدای راتفر مادک زا ياهنومن ،كریس رد شتآ ۀقلح زا ریش ندیرپ-14

لاعف ندش یطرشيریگوخهلأسم لحکیسالک ندش یطرش

؟دهدیم ناشن ار تسردان ییاهترابع یهورگ یگدنز اب هطبار رد هنیزگ مادک-15

.دننکیم يراکمه مهاب و دننکیم یگدنز یهورگ لکش هب اهگرگ فالخرب اههچروم )فلا

.دوشیم ظفح ندش راکش رطخ زا هورگ رد هک هدنرپ دننام دشابیم دنمدوس هنوگ دارفا يارب یهورگ یگدنز )ب

.دننک بسک تاعالطا هورگ رگید دارفا زا اذغ عبانم لحم ةرابرد دنناوتیم لسع ياهروبنز )ج

. دننکیم تباقر راکش رس رب هورگ کی دارفا اریز دهدیم شهاک ار تیقفوم یهورگ راکش )د

»د« ـ »فلا«»د« ـ »ج«»ج« ـ »ب«»ب« ـ »فلا«

؟تسا هدش نایب یتسرد هب هنیزگ مادک ،هدمآ ریز لکش رد هک يریگدای یعون دروم رد-16

.دوشیم ماجنا یگدنز زا یساسح ةرود رد

.دوش یم هدید زین هزناپماش دننام ینارادناتسپ رد

.دنوشیم دنمهرهب يریگدای عون نیا زا ناروناج بلغا

.تسا يزیرغ ،يزاسهنال راتفر فالخرب
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؟تسا هدش نایب یتسرد هب ییاکاک هجوج رد اذغ تساوخرد راتفر اب طابترا رد هنیزگ مادک-17

.دراد تیمها هجوج دشر و اقب يارب يزیرغ راتفر نیا.دروخب ار نآ هجوج ات دنادرگیمرب ار هدش هدروخ ياذغ ۀمه دلاو

.دنک اذغ تساوخرد دلاو راقنم هب ندز كون اب هک دنریگیم دای اه هجوج.تسا ناسکی هنوگ نیا دارفا بلغا رد راتفر نیا

» .................. يریذپشقن اب اهزاغ هجوج« ؟دنکیم لیمکت حیحص روطهب ار لباقم ۀلمج ترابع دنچ-18

.دننک تکرح كرحتم مسج نیتسخن لابند ،مخت زا ندمآ نوریب زا سپ دنناوتیم )فلا

.تسا یتایح اههجوج ياقب يارب ییاسانش نیا هک دنسانشیم ار دوخ ردام )ب

.دنریگیم دای ردام زا ار اذغ يوجوتسج دننام یساسا ياهراتفر )ج

.دننک داجیا رادیاپً اتبسن رییغت دوخ يزیرغ ياهراتفر رد هبرجت رثا رد دنناوتیم )د

1234

..................  راتفر  .................. راتفر ناروناج رد-19

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

.دراد ینژ ساسا ،یناتسبات دوکر - دننامه دوخ بحاص هب تبسن هتفای شرورپ ناسنا طسوت دلوت ودب زا هک ياهرب

.دنکیم زورب ناسکی لکش کی هب هنوگ کی دارفا همه رد هلئسم لح - دننامه ،مخت زا ندمآ نوریب زا سپ اهزاغ هجوج

.تسا کیسالک ندش یطرش یعون ،دوخ ياههداز زا شوم تبقارم - فالخرب ،یعیبط كرحم هب گس قازب حشرت

» .................. هک يراتفر ره ناروناج رد« ؟دنکیم لیمکت حیحص روطهب ار لباقم ترابع ،دروم دنچ-20

.دوشیم بوسحم يریذپشقن یعون ،دنکیم زورب روناج یگدنز زا یصخشم هرود رد )فلا

.تسا هارمه روناج ياقب شیازفا اب امازلا ،دوشیم ماجنا اطخ و نومزآ نودب )ب

.دراد یمهم شقن نآ هب نداد لکش رد یعیبط باختنا ،دراد شقن ناروناج يروآداز و اقب رد )ج

.تسا هدرک تفایرد دوخ دلاو ود زا ار نآ ینژ ساسا متح روطهب ،دنکیم زورب ناسکی روطهب هنوگ کی دارفا ۀمه رد )د

1234

» ..................  راتفر ..................  يریذپشقن راتفر« ؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار لباقم ۀلمج هنیزگ مادک-21

.دنکیم يزیرهمانرب هناهاگآ دیدج تیعقوم و هتشذگ ياههبرجت نیب طابترا يرارقرب اب روناج ،هلئسم لح - دننامه

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

.دهدیم خر روناج کی یگدنز زا یصخشم هرود رد ،ندش يداع - فالخرب

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

؟تسا حیحص لسع ياهروبنز اب هطبار رد ترابع دنچ-22

.دننکیم رارقرب طابترا رگیدکی اب ییایمیش ياههدنریگ و نومورف زا هدافتسا اب و دنراد یهورگ یگدنز )فلا

.دنهدیم ناشن رگراک ياهروبنز هب ار ییاذغ عبنم تاعالطا ادص دیلوت و ياهژیو تاکرح ماجنا اب ،دهش هدنبای ياهروبنز )ب

.دننکیم ادیپ ار اذغ قیقد لحم ،دوخ ییایوب سح کمک هب رگراک ياهروبنز )ج

.دنروآیم ودنک هب و هدرک يروآعمج ار اهلگ ةدرگ ،دهش رب هوالع رگراک ياهروبنز )د

1234

؟دنکیم لماک یتسردهب ار ریز هلمج کیمادک-23

» .................. کیسالک ندش یطرش ..................  لاعف ندش یطرش«

.دریگیم تروص يزیرغ راتفر یعون رییغت اب – دننامه.دریگیم ماجنا نامز تشذگ اب – فالخرب

.دنراد شقن راتفر داجیا رد هتشذگ تایبرجت – فالخرب.دوشیم راتفر زورب ثعاب یتدم زا سپ يدیدج كرحم – دننامه

؟تسا یخساپ هچ اذغ ندید ماگنه ،گس رد قازب حشرت راتفر ،فلوواپ شیامزآ رد-24

يریگوخلاعف ندش یطرشکیسالک ندش یطرشيزیرغ
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؟دننک یم علطم ار رگید ياهروبنز ،دناهدرک ادیپ هک ییاذغ عبنم ةرابرد هنوگچ ،اذغ ةدنبای ياه روبنز-25

.دنهد یم ناشن اهنآ هب ار ریسم ،رگید ياه روبنز ندرک لابند اب

.دننک یم صخشم ار ریسم نومورف مان هب يا هدام حشرت و دیلوت اب

.دننک یم هئارا رگید ياه روبنز هب ار دوخ تاعالطا ،دنهد یم ماجنا هک ياهژیو تاکرح و دوخ مکش ندنازرل اب

.دنهد یم ناشن رگراک ياهروبنز هب ار ریسم دوخ زا فلتخم ياهوب و اه ادص دیلوت اب

.تسا شقن دقاف .................. دننامه .................. راتفر زورب رد-26

يریگدای ،ردام لابند هب اههجوج نتفر راتفر -ییایرد قیاقشهزیرغ ،رنیکسا هبعج رد شوم -يریگوخ

يریگدای ،ناگدنرپ يزاسهنال -يردام تبقارمتثارو ،اطخ و نومزآ -دیدج ۀلئسم لح

؟تسا هدش نایب یتسردان هب هنیزگ مادک-27

.تسا اهنآ زورب یگنوگچ و ناروناج راتفر تلع نتفای یپ رد ناسنا

.تسا هتسباو ناروناج راتفر ةرابرد تاعالطا نتشاد هب ناسنا یگدنز

.دماجنیب یتسیز عونت زا تظافح يارب ییاههار هب دناوتیم ،ضارقنا رطخ ضرعم رد روناج کی ۀیذغت ةرابرد نتسناد

.دنوشیم داجیا روناج رد لماک روطهب دلوت ماگنه ،دنتسه ینژ هکنیا لیلد هب )ینژ( يزیرغ ياهراتفر

؟دنک یم لابند ار ناسکی فده مادک ناروناج رد فلتخم ياه راتفر-28

ورملق زا تظافحاقب لامتحا شیازفاتفج باختنا   هنیهب یبایاذغ

.................. يریگدای زا لصاح راتفر ره-29

.تسا هارمه بسانم خساپ اب.دنک یم زورب زغم ياراد نارادناج رد طقف

.دشاب رثؤم روناج ياقب رد دناوت یم.دهدیم خر رادناج یگدنز زا صخشم ةرود رد

.................. عون رد تفگ ناوتیم يریگتفج ماظن اب هطبار رد-30

.دباییم شیازفا رن روناج یلثمدیلوت تیقفوم تیاهنرد نآ يرسمهدنچ.دنرادن يواسم مهس تفج باختنا رد هدام و رن روناج نآ يرسمهکت

.دنک کمک اهرن هب  میقتسمریغ روطهب دناوتیم هدام روناج نآ يرسمهدنچ.دننکیم تخادرپ ار هداز شرورپ ياههنیزه دلاو ود ره نآ يرسمهکت

.دننک هدافتسا ،دنراد رارق ضارقنا رطخ ضرعم رد هک یناروناج ياههنوگ ظفح تهج راتفر یعون زا ات دنشوکیم نارگشهوژپ هزورما-31

؟تسا حیحص راتفر نیا ةرابرد ترابع مادک

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

.تسا یطیحم ياهرثا و اهنژ شنک مهرب لصاح ،هلأسم لح راتفر دننامه

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

.تسا یعیبط كرحم ای یطرش كرحم کی دنمزاین نآ ماجنا ،کیسالک ندشیطرش راتفر فالخرب

؟تسا هدش نایب یتسردان هب هنیزگ مادک ،هدام شوم رد اه هداز تبقارم راتفر اب  نژ طابترا دروم رد-32

.دوش هناردام راتفر زا عنام دناوتیمن نژ نیا رد شهج

.دوشیم لاعف شوم زغم رد

.دنکیم لاعف ار يرگید ياهنژ و اهمیزنآ هک دهدیم ار نیئتورپ تخاس روتسد

.دهدیم ناشن ار يردام تبقارم راتفر هدام شوم ،نژ نیا نایب ۀجیتن رد

B

؟دراد شقن هبرجت ریز ياهيریگدای زا دروم دنچ رد-33

لاعف ندشیطرش )ب                    يریگوخ )فلا

هلأسم لح )د                     يریذپشقن )ج

دروم دروم دروم دروم  1234
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؟دراد يرتمک شقن يریگدای ریز ياه راتفر زا کی مادک رد-34

اذغ تفایرد يارب شوم طسوت مرها نداد راشفمخت زا جورخ زا سپ ییاکاک هجوج طسوت ردام كون هب ندز هبرض

کسرتم ياراد ۀعرزم هب ناگدنرپ ۀلمحبآ موادم تکرح هب ییایرد قیاقش ياه وزاب ضابقنا مدع

؟تسا تسرد هنیزگ مادک-35

.دننک یم هیذغت نارادناتسپ نوخ زا اهشافخ ۀمه

.دهد یم شیازفا ،دوخ ءاقب لامتحا شهاک هنیزه هب ار يرگید روناج یلثم دیلوت تیقفوم روناج کی یهاوخ رگد رد

.دبای یم شهاک ،درف دوخ ياقب لامتحا ،یهاوخرگد راتفر رد هشیمه

.تسا هدش هدیزگرب یعیبط باختنا رثا رد و دوش یم داجیا دنواشیوخ دارفا ردً اموزل یهاوخرگد راتفر

لمع نیا .دنروخب و دنروایب نوریب ار اه هنایروم ات دنربیم ورف اه هنایروم ۀنال نورد ار نآ و دننکیم ادج تخرد كزان ۀخاش زا ار اهگرب اه هزناپماش-36

؟دوش یم بوسحم يراتفر عون هچ اهنآ

لاعف ندش یطرشيریذپشقنهلأسم لحيزیرغ

».................. دناوتیم یعیبط باختنا«    ؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ورهبور هلمج هدش هداد تارابع زا دروم دنچ-37

.دنیزگرب ار هدننکراگزاس ياهراتفر )فلا

.دندرگیم لثمدیلوت و ءاقب شیازفا بجوم هک دشاب یتافص ةدننیزگرب )ج

.دهد بسانم خساپ ییارچ ياهشسرپ هب و دهد لکش راتفر هب )ب

.دشاب هتشاد یساسا شقن يروناج ياهراتفر لماکت رد )د

4321

.................. یناتسمز باوخ هب دورو زا شیپ اه سرخ-38

.دنهدیم شیازفا ندب رد ار يژرنا ةدننک هریخذ نیرتگرزب نازیم.دننک یم فرصم يرتمک نژیسکا

.دنهد یم شهاک ار يژرنا هب دوخ زاین.دنکیم یط ار تیلاعف مدع هرود کی

؟دشاب هدش داجیا دناوتیم يریگدای زا عون مادک ،تسا هدش عوهت راچد و هدیعلب ار كرانوم ۀناورپ هک ياهدنرپ رد-39

يریگوخهلأسم لحلاعف ندشیطرشکیسالک ندشیطرش

.دریگیم تروص .................. اب هباشم يریگدای راتفر ساسارب ناروناج نیا ندرکن رارف و هعرزم ياهکسرتم ربارب رد اهغالک راتفر-40

.دنراد یمس ياههناورپ هیبش رهاظ هک یمسریغ كرانوم ياههناورپ راکش زا يراکش ةدنرپ زیهرپ

اذغ تفایرد لابند هب شوم طسوت رنیکسا ۀبعج مرها نداد تکرح تاعفد دادعت شیازفا

اذغ يارب اضاقت روظنمهب دلوت زا سپ هلصافالب ،ردام هب ییاکاک ۀجوج قیقدریغ ینز راقنم

نوماریپ بآ موادم تکرح هب ییایرد قیاقش ياهوزاب رد یضابقنا خساپ مدع

؟تسا تسردان دروم مادک-41

.تسا هدش هدیزگرب یعیبط باختنا ساسارب دعب لسن هب كرتشم ياه نژ ندیسر يارب یهاوخرگد راتفر

.تسا هدننکراگزاس راتفر یعون ،دلاو ییاکاک ةدنرپ طسوت هنال زا هتسکش ياه مخت ۀتسوپ نتخادنا نوریب

.دبای شهاک تسا نکمم ییاذغ عبانم هب یسرتسد و هدش رتمک ندشراکش لامتحا ،یهورگ یگدنز رد

.دنک یم مهارف ار تارییغت اب روناج ندشراگزاس ناکما ،طیحم و نژ ،ناروناج ياهراتفر رتشیب رد

................. ،دراد ار هلئسم لح ییاناوت هک يروناج ره-42

.دنوشیم لصتم زادناهار هب یسیونور لماوع ،يزیرغ راتفر ره زورب يارب.دنکیم زاغآ ار دوخ ومن و دشر محر نورد نینج

.دننک تیلاعف ،اهموزومورک ترواجم رد دنناوتیم اه)موزوبیر( نتانر.تسا رتمک ناگدنرپ هب تبسن اهنآ سفنت ییاراک
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؟تسا رگراک ياه روبنز طسوت وجتسج زا لبق ،ییاذغ عبنم لحم دروم رد عالطا ياهتیزم زا ریز دروم دنچ-43

.دننک یم ادیپ تسد ییاذغ عبنم هب رتمک يژرنا فرص اب )فلا

.دننک یم ادیپ ار اذغ قیقد لحم يرت هاتوک نامز رد )ب

.دهد یم شیازفا ار درف دوخ ياقب لامتحا )ج

.دنهد صاصتخا يزیر مخت يارب دنناوتیم ار يرتشیب نامز )د

1234

؟دراد دوجو لثمدیلوت رما رد يرتمک تیدودحم ،ریز ناروناج زا کیمادک رد لومعم روطهب-44

هدام یگناخ يرمقرن كریجریجرن سوواطهدام ییاکاک

؟تسا حیحص يروناج ياهراتفر هرابرد ترابع مادک-45

.دناهدشن داجیا روناج رد دلوت ماگنه لماک روطب ،يزیرغ ياهراتفر یخرب طقف

.تسا ناسکی یتسیز عامتجا کی دارفا همه رد يزیرغ ياهراتفر ساسا

.دهدیم ماجنا یجراخ ياهكرحم هب خساپ رد اهنت روناج هک تسا ییاهشنکاو هعومجم ای شنکاو ،راتفر

.دنکیم رییغت هبرجت اب و تسا يزیرغ يراتفر ناراوخریش رد ندیکم راتفر دننامه اهيرمق يزاسهنال

».................. رتشیب« ؟تسا حیحص ناروناج اب هطبار رد ترابع دنچ-46

.دنهدیم ماجنا ار تفج باختنا راتفر اههدام ،اهرن زا )ب    .دنراد يرسمه دنچ ماظن نارادناتسپ )فلا

.تسا یطیحم ياهرثا و اهنژ شنکمهرب لوصحم ناروناج ياهراتفر )د            .دنراد يرسمه کت ماظن ناگدنرپ )ج

1234

؟تسا هدش نایب یتسردان هب ناگدنرپ ریاس و اه زاغ هجوج رد يریذپ شقن ةرابرد ریز ياه هنیزگ زا کی مادک-47

.تسا یتایح ،اه زاغ هجوج ياقب يارب

.دیریگ یم دای ردام زا ار اذغ يوجتسج لثم ییاهراتفر ،يریذپ شقن اب اه هجوج

.تسا ردام صیخشت هب طوبرم طقف

.دهد یم خر رادناج یگدنز زا یساسح ةرود رد

؟دوشیم بوسحم يریگدای ياهراتفر زا ،ریز دروم دنچ-48

کسرتم ياراد ۀعرزم هب اهغالک ۀلمح )فلا

فولواپ شیامزآ رد گنز يادص ندینش اب گس قازب حشرت )ب

دلاو راقنم هب ییاکاک هجوج قیقد ندز كون )ج

ایرد جاوما هب خساپ رد ردیه ياهکخاش ضابقنا )د

1234

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ترابع مادک-49

».................. دناوتیم ،دنکیم هدافتسا ..................  يارب اهنومورف زا هک يروناج«

.دهد صیخشت یکیرات رد ار راکش لحم ،دوخ ياهمشچ رد عقاو خرسورف ياهوترپ هدنریگ اب - یبایتفج

.دنک تفایرد زین ار شفنبارف ياهوترپ ،بکرم مشچ رد عقاو يرون ياههدنریگ اب - رطخ رادشه

.دنک ناسآ ار فعاضم یشدرگ ۀناماس رد راشف ظفح تلاح ،اهنطب لماک ییادج اب - ورملق نییعت

.دشاب هتشاد موزومورک هعومجم کی اهنت ،دوخ مشچ ةدنریگ ياههتخای رد - رگیدکی اب طابترا يارب

.................. اریز ،دشاب .................. و .................. هک دنکیم باختنا ار ياهدام ،رن كریجریج یعون-50

.دنکیم رارف رتعیرس -هتشاد رتدنلب ياهاپ -رتکچوک.دراد يرتشیب يذغم ةدام -يرتمکحم یجراخ تلکسا ياراد -رتگرزب

.دنک ناهنپ و دونشب رتهب ار نمشد يادص -خامص ةدرپ ياراد -رتکچوک.دراد يرتشیب ياههداز دلوت زا نانیمطا -رتنیگنس -رتگرزب
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؟تسا حیحص يزیرغ ياهراتفر اب هطبار رد هنیزگ مادک-51

.دشابیم يزیرغ ياهراتفر هنومن زا اذغ ندروآ تسد هب يارب ییاکاک ۀجوج راتفر دننامه اههدنرپ رد يزاسهنال )فلا

.دراد یمهم شقن يریگدای نآ زورب رد و تساهنژ زا رثأتم يزیرغ راتفر )ب

.دراد راتفر يریگلکش رد یمهم شقن يریگدای ناروناج بلغا رد )ج

.دشابیم یثراو ینژ اریز تسا ناسکی دارفا ۀمه رد يزیرغ راتفر ساسا )د

.دنشابیم تسردان »د« ءزجهب همه.دنشابیم تسردان »ج« زجهب همه.دنشابیم حیحص »ب« زجهب همه.دنشابیم حیحص »فلا« زجهب همه

. .................. اهكرحم هب تبسن ندنام مارآ اب ،نداتفا لاح رد ياهگرب هب هتخاف هجوج ییوگخساپ-52

.تسا هارمه یکیتنژ و يزیرغ راتفر رییغت يارب هبرجت بسک اب.دوشیم یتایح ياهتیلاعف ماجنا يارب روناج يژرنا ظفح ببس

.دوشیم بوسحم يرارکت كرحم یعون هب تبسن يریگوخ یعون.دوشیم بوسحم اهنژ تاروتسد زا رثأتم يزیرغ راتفر یعون

.................. یناتسبات دوکر رد-53

.دنکیم ادیپ شهاک يژرنا هب روناج زاین ،یناتسمز باوخ فالخرب.دوش یم هدید تیلاعف مدع هرود کی ،یناتسمز باوخ دننامه

.دباییم شیازفا روناج ياقب لامتحا یناتسمز باوخ فالخرب.دنک یم ادیپ شهاک روناج زاس و تخوس ،یناتسمز باوخ دننامه

؟دنک یم لیمکت یتسرد هب ار ریز ۀلمج دروم دنچ-54

. .................. ۀمه رد

.دنهد یم ماجنا ار تفج باختنا راتفر اه هدام ،ناروناج )فلا

.دهد شهاک ار روناج ياقب لامتحا تسا نکمم و هدوب هدننکراگزاس تافص هب طوبرم رن روناج يرهاظ ياه یگژیو ،ناروناج )ب

.دنراد يواسم مهس ،تفج باختنا رد هدام و رن و هدوب مکاح يرسمه کت ماظن ،ناگدنرپ )ج

.دشاب رتدمآراک یتفایرد يژرنا نازیم رظن زا هک دوش یم هدیزگرب يراتفر ،یبایاذغ ياهراتفر رد )د

دروم دروم دروم رفص 123

؟تسا تسرد ،ریز تارابع زا دروم دنچ-55

.دنکیم صخشم ار اذغ عبنم لحم ،هژیو تاکرح و ادص عون اب ،هدنبای روبنز ،لسع ياهروبنز رد )فلا

.دهدیم شیازفا ار دوخ ياهیهورگ مه و دوخ ياقب لامتحا نابهگن روناج ،اهییاصع مد رد )ب

.دنکیم تباقر ندش باختنا يارب دهدیم فلاخم سنج هب ار هنوگ عون تاعالطا ادص دیلوت اب هک یکریجریج )ج

.دوشیم يدنبمیسقت اهرگراک هزادنا ساسارب فیاظو ،ُرب گرب ياههچروم عامتجا رد )د

1234

؟دنکیم لماک یتسرد هبً اعطق ار ریز ۀلمج ،اههنیزگ زا کی مادک-56

.................. هک تسا یشنکاو راتفر یلک روط هب

.دوشیم هیبنت و شاداپ هب رجنم.تسا ناسکی عامتجا کی دارفا ۀمه رد

.دوشیم ماجنا كرحم کی هب خساپ رددوشیم داجیا دیلوت یساسح ةرود رد

.................. یکیناکم کیرحت نیرتمک ربارب رد ییایرد قیاقش راتفر-57

.تسا يریگدای تلاخد نودب ناتخرد گرب شزیر طیارش رد ناگدنرپ ياههجوج راتفر دننامه

.دریذپیم تروص درف ياقب ظفح يارب ناردنزام ۀلاکنایم هاگهانپ هب ناگدنرپ ترجاهم راتفر فالخرب

.ددنویپ عوقو هب تسا هدشلیکشت یبصع هرگ يدادعت زا هک روناج زغم تلاخد اب

.تسا عیرس و يداراریغ غاد مسج اب دروخرب ماگنه ناسنا تسد ندیشک بقع دننامه
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؟دشابیمن حیحص رنیکسا شیامزآ دروم رد ریز ترابع مادک-58

.دادیم راشف ار هبعج نورد مرها یفداصت روط هب و درکیم تکرح هبعج نورد شوم

.درب یپ اذغ ندروآ تسدهب و مرها نداد راشف نیب طابترا هب شوم ،اذغ تفایرد راب دنچ زا دعب

.دش هبعج نورد شوم راتفر زورب بجوم ینوریب كرحم یعون

.میدوبن شوم طسوت مرها نداد راشف دهاش رگید ،دشیم هیبنت شاداپ تفایرد ياج هب شوم رگا

؟تسا تسرد هنیزگ مادک ناروناج یهورگ یگدنز و طابترا اب هطبار رد-59

.دنبایب ار ییاذغ عبنم قیقد لحم دنناوتیم ،هتفای ار اذغ هک يروبنز ةژیو راتفر هدهاشم اب ودنک لخاد رگراک ياهروبنز

.دشاب هتشاد تهابش لاعف ندش یطرش راتفر اب دناوتیم ،رگیدکی اب هورگ رد ماشآنوخ ياهشافخ يراکمه

.دشاب رثوم رن كریجریج هنوگ صیخشت رد دناوتیم هدام كریجریج شوگ رد دوجوم ياههدنریگ

.دنراد اذغ ناونعهب ار زلولس مضه ییاناوت هک ددرگیم هدهاشم یتادوجوم رد اهنت یهاوخرگد راتفر

. .................. ندش يداع راتفر رد-60

.دنهد خساپ اهنآ هب هک دنریگیم دای تکرح لاح رد ماسجا ررکم ندید اب اههجوج

.دنکیم ادیپ شهاک درادن نآ يارب ینایز و دوس هک يرارکت كرحم کی هب روناج خساپ

.دنکیم ظفح یتایح ياهتیلاعف ماجنا يارب ار دوخ يژرنا ،اهكرحم مامت زا یشوپمشچ اب روناج

.تسا شقن ياراد دننکیم نازیوآ کسرتم هب هک يزلف ياهیطوق ،دننکیم هیذغت اهرازتشک تالوصحم زا هک ناگدنرپ یخرب
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