


 زیست شناسی دوازدهم فصل هشتم-پرواز- تستی

؟دهدیم ناشن ار تسرد ياهترابع هنیزگ مادک-1

.دنزودنیب هبرجت دوخ ياههداز شرورپ يارب تیاهنرد دنناوتیم تسا درف عفن هب اهنآ رد یهاوخرگد راتفر هک یناروناج )فلا

.دنتسین دنواشیوخً اموزل دنراد یهاوخرگد راتفر هک ییاهشافخ )ب

.دوشیم رارقرب نومورف زا هدافتسا اب لسع روبنز دننام ناروناج بلغا طابترا )ج

.دننکیم بحاصت ار ورملق تیاهنرد هک دناناوج ییاههدنرپً اضعب اهرگیرای )د

.تسا هدشهدیزگرب یعیبط باختنا رثا رد اهشافخ رد یهاوخرگد راتفر )ـه

»ـه« ،»د« ،»ج«»د« ،»ج« ،»ب«»ج« ،»ب« ،»فلا«»ـه« ،»ب« ،»فلا«

.................. تفگ ناوتیمن اما .................. تفگ ناوتیم يریگدای راتفر زا یعون اب هطبار رد-2

.دشابیم قازب حشرت راتفر نیا زورب رد يراتفر خساپ ـ دشابیم گنز يادص نآ یطرش كرحم

.دنک يزیرهمانرب و لالدتسا هناهاگآ نآ زورب يارب ـ دنکیم رارقرب دیدج تیعقوم و هتشذگ ياههبرجت نیب یطابترا

.تسا مزال راتفر روناج اقب يارب ـ تسا رگید ياهكرحم زا لقتسم ،خساپ زورب يارب یطرش كرحم

.درادن يزیرغ راتفر اب یطابترا چیه ـ دهدیم خر روناج یگدنز زا یصخشم هرود رد

؟دوش  ریز دراوم زا کی مادک شیازفا و شهاک ثعاب دناوت یم بیترت هب )یسنج ۀیوناث تافص( ریگمشچ تافص زورب-3

هیذغت يارب زاین دروم ۀنیزه -لسن ياقبلسن ياقب -درف ياقب

درف ياقب -ورملق هب مجاهم روناج اب هزرابملسن ياقب -لثم دیلوت سناش

.................. ،دنرادن ار یموزومورک  ياههتخای اب يروبنز دیلوت ییاناوت و دنتسه  ياههتخای ياراد هک یلسع ياهروبنز-4

.دننک لقتنم دعب لسن هب ار دوخ ياهنژ یسنج لثمدیلوت اب دنناوتیم.دنناسریمن یعفن هنوگ هب و دنراد هناهاوخدوخ راتفر

.دناهدرب ثرا هب ار ردام ياهنژ زا یمین و ردپ ياهنژ زا یمین.دننکیم نیمضت ار دوخ ياهنژ ياقب میقتسمریغ روطهب یهاوخرگد راتفر اب
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؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز هلمج تارابع زا دروم دنچ-5

» .................. یهورگ یگدنز رد«

.تسا رتمک زین روناج ندش راکش لامتحا )فلا

.دبای شیازفا تسا نکمم زین ییاذغ عبانم هب یسرتسد )ب

.دراد يرتشیب تیقفوم زین یهورگ راکش )ج

.دننکیم رارقرب طابترا مه اب ییایمیش تابیکرت هار زا طقف ناروناج )د
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؟تسا مادک ،نآ يور هتفرگ تروص ياهشهوژپ و ردام شوم یتبقارم راتفر دروم رد تسردان هنیزگ-6

.تسا يرورض ،میزنآ يدادعت ندش هتخاس و نژ ندش لاعف راتفر نیا زورب يارب

.دوشیم ردام شوم طسوت اههداز یسراو مدع هب یهتنم ، نژ ةدننکلاعفریغ ياهشهج داجیا

.تسا هنوگمه ِردام ياهشوم ۀمه رد ناسکی ساسا ياراد راتفر نیا

.تسا راذگرثا اهنآ تایح موادت و اههدازءاقب رد هک تسا يراتفر

B
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؟تسا حیحص هنیزگ مادک-7

.دوشیم ماجنا رتدمآراک يژرنا هب یبایتسد فدهاب و زایندروم داوم نیمأت ّتلع هب یبایاذغ )فلا

.دریگیم تروص یبایتفج ناکما ندش مهارف فدهاب و دوخ زا عافد ّتلع هب یبلطورملق )ب

.دریگیم تروص يروآداز و اقب فدهاب و یطیحم طیارش ندش دعاسمان ّتلع هب ترجاهم )ج

.دریذپیم تروص هسیک کی قیرط زا اهنت مرپسا لاقتنا اهكریجریج یجراخ حاقل رد )د

.تسا تسردان»ب« و »فلا« فالخرب »ج«.تسا حیحص»د« و »ج« فالخرب »ب« و »فلا«

.تسا حیحص»د«فالخرب و »ج« دننامه »ب« و »فلا«.تسا حیحص»د« و »فلا« فالخرب »ج« و »ب«

؟دنشابیم حیحص ریز دراوم زا دروم دنچ یعیبط هدام شوم راتفر و  نژ دروم رد-8

.دشکیم دوخ تمس هب و دریگیم ار نآ هدام دلاو ،دوش رود هدام دلاو زا یشوم هچب رگا )فلا

.دوشیم لاسرا نآ زغم هب ساوح هار زا یتاعالطا و دنکیم یسراو ار نادازون ادتبا ردام شوم )ب

.دوشیم رگید ياهنژ و اهمیزنآ ندش لاعف ثعاب ،دوشیم لاعف ردام شوم زغم ياههتخای مامت رد  نژ هک یتقو )ج

.دنکن یسراو ار هدش دلوتم هزات ياهشوم هچب ردام شوم هک دندش ثعاب  نژ رد شهج داجیا اب نارگشهوژپ )د

.دراد ینژ ساسا شوم رد يردام تبقارم راتفر )ـه

B

B

B
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».................. تفگ ناوتیم .................. راتفر دروم رد«؟تسا هدش هداد ۀلمج هدننکلیمکت ترابع دنچ-9

.دهدیم زورب ار یتسرد راتفر اطخونومزآ اب روناج ـ لاعف ندش یطرش )ب.دهدیم خر اههزناپماش طسوت یعیبط طیحم رد اهنت ـ هلئسم لح )فلا

.دوشیم اهزاغ هجوج طسوت ردام ییاسانش هب رجنم ـ يریذپشقن )د.تساهاذغ هب گس يزیرغ خساپ قازب حشرت ـ کیسالک ندش یطرش )ج

.دهدن خساپ یکرحم چیه هب رگید دزومآیم روناج ـ يریگوخ )ـه
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؟تسا هدش نایب یتسرد هب ناروناج تفج باختنا دنیآرف اب طابترا رد ریز تارابع زا دروم دنچ-10

.دننکیم هجوت اهرن يرهاظ یگژیو هب تفج باختنا رد هدام ناروناج )فلا

.تسا نآ ییاذغ میژر تیفیک و تمالس ۀناشن هدنرپ گنر ندوب ناشخرد )ب

.دنکیم نیمضت ار ناشیاههداز و هدام روناج تمالس تسا ناشخرد گنر اب ییاهرپ ياراد هک يرن اب يریگتفج سوواط رد )ج

.دنتسه زین هدننکراگزاس تافص هب طوبرم ياهنژ نتشاد زا ياهناشن رن روناج يرهاظ ياهیگژیو )د
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. .................. کیسالک ندش یطرش .................. لاعف ندش یطرش رد-11

.دهدن خساپ یمئاد ياه كرحم هب دریگ یم دای روناج - دننامه.دنک یم هدافتسا دوخ یلبق ياه هبرجت زا روناج - فالخرب

.تسا هتفایرییغت يزیرغ راتفر کی - دننامه.دهد یم خر روناج یگدنز زا یصخشم ةرود رد - فالخرب

؟تسا هدش نایب یتسردان هب هلمج مادک-12

.تسا هچروم اب ایساکآ تخرد ۀطبار دننامه ،روبنز اب ایساکآ تخرد ۀطبار.تسین نکمم ایساکآ تخرد يور روبنز و هچروم نامزمه روضح

.تسا زاب داوم شدرگ هاگتسد ياراد روبنز فالخرب هچروم.تسا یسیدیان سفنت و یجراخ تلکسا ياراد ،هچروم دننامه روبنز

.................. هراومه ،كریجریج ندب ةزادنا ای و سوواط رد یتنیز ياه رپ دننام یسنج يوناث تافص دوجو-13

.دراد یبای تفج راتفر رد یمهم ریثأت.دوش یم هدید اهرن رد ،اه هدام فالخرب

.دوش یم رادناج دوخ ياقب لامتحا شیازفا ببس.دهد یم شیازفا نازیم کی هب سنج ود ره رد ار لثم دیلوت سناش
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.................. تفگ ناوتیمن اما  .................. تفگ ناوتیم لسع ياهروبنز رد یعامتجا طابترا اب هطبار رد-14

.دنهدیم ناشن ار ياهژیو تاکرح بلغا تاعالطا هئارا يارب ـ دننزب نیمخت ار ییاذغ عبنم لحم ات ودنک ۀلصاف دنتسین رداق

.دننکیم رارقرب طابترا نومورف حشرت اب اههچروم فالخرب ـ دنهدیم ماجنا ار ياهژیو تاکرح تاعالطا هئارا يارب

.تسا رگراک روبنز هدهع رب لگ ةدرگ و دهش يروآعمج ـ دنهدب تاعالطا رگیدکی هب ییاذغ عبنم ةرابرد دنناوتیم

.دنراد یتوافتم زو زو يادص هدنبای ياهروبنز ـ دننکیم ادیپ ار عبنم لحم قیقد لحم رتمک يژرنا فرص اب

.دریگیمن تروص هناهاگآ يزیرهمانرب ،دیدج تیعقوم رد هتشذگ ياههبرجت زا هدافتسا زا سپ ،.................. فالخرب ..................  راتفر رد-15

اهغالک طسوت کسرتم ياراد عرازم هب هلمح - ناگدنرپ طسوت كرانوم هناورپ راکش مدع

رنیکسا شیامزآ هنسرگ شوم راتفر - اهغالک رد تشوگ هب لصتم خن ندرک عمج

اههزناپماش طسوت اههنایروم هنال هب كزان هخاش ياهگرب ندرک ورف - گرب شزیر ماگنه رد ناگدنرپ هجوج خساپ مدع

رنیکسا هبعج رد شوم طسوت يریگاذغ مرها نداد راشف - یگدنز ساسح ةرود رد هتفرگلکش

.دشابیم تسردان.................. ترابع دننامه ..................  ترابع-16

.دشاب هتشاد ياهرفح راهچ بلق دناوتیم دنکیم یسراو ار نادازون ادتبا هناردام راتفر زورب يارب هک يروناج )فلا

.دشاب هتشاد هداس نوخ شدرگ دناوتیم دراد ار يزاسهنال يزیرغ راتفر هک يروناج )ب

.تسا اهنطب لماک ییادج ياراد دشابیم گنز يادص وا يارب یطرش كرحم هک يروناج )ج

.دشاب هتشاد ياهرفح هس بلق دناوتیم درک رارقرب طابترا شاداپ تفایرد و مرها نداد راشف نیب هک رنیکسا ۀعلاطم درومروناج )د

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

؟تسا هدش نایب یتسردان هب تسا یناتسمز باوخ رد هک يروناج اب هطبار رد  هنیزگ مادک-17

اه هتخای رد سبرک ۀخرچ شهاک

عاخنلا لصب تیلاعف شهاک

نژیسکا فرصم و يا هتخای سفنت شیازفا

.دنک یم هدافتسا ،دنکیم لمع زین یترارح قیاع ناونع هب هک يدنویپ تفاب یعون زا باوخ ماگنه رد

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ناروناج رد يزیرغ ياهراتفر زورب و راتفر ساسا دروم رد-18

.دوشیم هدهاشم یبطق ياهسرخ رد دهدیم ماجنا اهكرحم هب خساپ رد روناج هک ییاهشنکاو زا ياهنومن )فلا

.دوشیم راتفر زورب بجوم هک دشابیم ییاهكرحم زا روناج ندب رد اهنومروه نازیم رد رییغت دننامه امد رییغت )ب

.دندرگیمن یسراو ردام شوم طسوت هدشدلوتم هزات ياهشوم ،ردام شوم رد  نژ رد شهج داجیا اب )ج

.دنوشیم راتفر زورب بجوم زور لوط رییغت فالخرب گنر و وب دننام ییاهكرحم )د

.دوشیم نیئتورپ تخاس روتسد لاسرا بجوم ردام شوم جنهنریز رد  نژ ندش لاعف )ـه

.دشابیم تسردان»د«فالخرب و »ج« دننامه »ب«.دشابیم حیحص»ج«فالخرب و »ب« دننامه »فلا«

.دشابیم تسردان»ـه«فالخرب و »ج« دننامه »فلا«.دشابیم حیحص»ـه« فالخرب و »د« دننامه »ج«

B

B

؟تسین حیحص هنیزگ مادک ییاکاک ۀجوج يزیرغ راتفر و »لکشیساد ینوخمک« يرامیب نیب ياهتهابش اب هطبار رد-19

.دنتسه يدعب لسن هب لاقتنا لباق اهنژ قیرط زا

.دوشیم عقاو رثؤم هنیمآ ياهدیسا زا لکشتم یتابیکرت ود ره يریگلکش رد

.دوشیم هدهاشم و دنکیم زورب اهناسنا رد صاخ روطهب ود ره

.دوشیم تفص ود ره يریگلکش بجوم رادناج ندب رد هدشهتخاس ياهنیئتورپ
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.................. تفگ ناوتیمن اما .......... تفگ ناوتیم رنیکسا شیامزآ اب هطبار رد-20

.دننکیم نییعت اهنژ ار يزیرغ ياهراتفر ـ ددرگیم یطرشریغ يراتفر خساپ بجوم یعیبط كرحم

.درب یپ شاداپ تفایرد و مرها نداد راشف نیب طابترا هب شوم یتدم زا سپ ـ دنک يراددوخ نآ ماجنا زا ای رارکت ار يراتفر هک دریگیم دای روناج

.دهدن خساپ اهكرحم یخرب هب دزومآیم نآ رد روناج ـ دراد مان اطخونومزآ اب يریگدای هک تسا ندش یطرش یعون

.دوش يراتفر خساپ زورب ببس دناوتیم ییاهنتهب یطرش كرحم ـ دوشیم هدهاشم یگدنز زا یصاخ ةرود رد راتفر زورب

» .................. هک تشاد نایب ناوتیم .................. راتفر اب طابترا رد« ؟تسا بسانمان لباقم ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-21

.دوشیم راتفر کی ماجنا زا يراددوخ هبرجنم هبرجت بسک ـ كرانوم ياههناورپ ندروخ زا دعب هدنرپ

.تساههداز و هدنرپ عفن هب هدننک راگزاس راتفر یعون ـ هنال زا مخت ياههتسوپ ندرک جراخ رد ییاکاک هدنرپ

.تسا مزال نآ لماک يریگلکش يارب نیدلاو و هجوج نیب شنکمهرب ـ یگنسرگ ماگنه هایسرس ییاکاک هجوج

.دوشیم روناج رد يزیرغ خساپ داجیا ببس ،یعیبط كرحم نودب یطرش كرحم رارکت ـ هدنهداذغ درف هب شنکاو رد فولواپ گس

.دهد یم .................. ار یبای تفج ناکما رن نزوگ  رد دایز باعشنا اب خاش .................. سوواط رد ناوارف یمشچ ياه هکل اب یتنیز ياهرپ دوجو-22

شیازفا -فالخربشهاک -فالخربشیازفا -دننامهشهاک -دننامه

؟دشابیم  ترابع و  ترابع ةدننکلیمکت هلمج دنچ بیترتهب-23

..................  یخرب ).................. بلغا )

.تسا اهنآ یهورگ یگدنز ۀمزال طابترا يرارقرب و دنراد یهورگ یگدنز ناروناج )فلا

.دنهدیم زورب دوخ زا ناشدوخ تیعقوم اب بسانتم یتوافتم راتفر ناروناج )ب

.دنراد يریگدای و ینژ ءزج ود اهراتفر )ج

.دننکیم رارقرب طابترا رگیدکی اب نومورف زا هدافتسا اب ناروناج )د

.دننک هدافتسا ،دناهدش ورهبور نآ اب هک ياهلئسم لح يارب دوخ یلبق ياههبرجت زا دنناوتیم ناروناج )ـه

 _  _  _  _ 
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؟تسا تسرد ماشآنوخ شافخ اب طابترا رد ریز ۀنیزگ مادک-24

.دشابیم ياهرفح راهچ بلق ياراد ،دنکیم راکش هک يرادناج فالخرب

.دشابیم ییاوه ياههسیک ياراد ،دنکیم راکش هک يرادناج فالخرب

.تسا یصاصتخا ینمیا ياراد ،دنکیم راکش هک يرادناج دننامه

.دنوشیم بوسحم گولانآ و دنتسه هباشم يراتخاس ياراد ،دنکیم راکش هک يرادناج و نآ ییولج مادنا

يامد هک دوش یم لاعف زغم زا یشخب رد نژ نیا .دناهدرک یسررب هدام شوم رد اههداز زا تبقارم راتفر اب ار ) نژ( نژ کی طابترا نارگشهوژپ-25

؟تسا هدش نایب یتسرد هب زغم زا شخب نیا ةرابرد هنیزگ مادک .دنک یم میظنت ار یگنسرگ و یگنشت ،باوخ ،بلق نابرض ،ندب

.دوش یم راردا شهاک ببس ،يراردا دض نومروه حشرت اب

.دراد تلاخد زین نوخ راشف میظنت رد هک هشاب سومالاتوپیه دناوت یم شخب نیا

.دنا لصتم رگیدکی هب طبار اب هک دراد رارق زغم رد نآ زا ددع ود ،سومالات فالخرب

.تسا یسح تعالطا تیوقت و هیلوا شزادرپ لحم

B

. .................. تسا هدش شنیزگ تفج ناونع هب رن روناج طسوت هک ياهدام كریجریج رد-26

.تسا مرپسا هدننکتفایرد ياهشخب هب یناسرنوخ لوئسم یمکش گر کی.تسا رتکچوک سنجمه دارفا ریاس زا ندب داعبا

.دوشیم هتخاس اهمرپسا يارب زاین دروم يذغم داوم ۀمه.دشابیم ییولج ياهاپ زا رتگرزب یبقع ياهاپ ةزادنا
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؟تسا هدش نایب یتسرد هب تسا خامص ةدرپ ياراد دوخ ياه اپ لوا دنب رد و دوشیم ماجنا رن سنج طسوت تفج باختنا هک روناج یعون اب هطبار رد-27

.تسا هتسب نوخ شدرگ ياراد.درادن یشقن یسفنت ياهزاگ لاقتنا رد داوم شدرگ

.دراد یصاصتخا عافد.دراد دیراکاسیلپ سنج زا ینورد تلکسا

؟دنک یم لماک یتسردان هبً اعطق ار ریز ۀلمج هنیزگ مادک-28

.................. دراد دوجو خامص ةدرپ نآ رد و دوشیم ماجنا رن سنج طسوت تفج باختنا هک يروناج رد

.دنکیم لقتنم هدام روناج هب يذغم داوم يرادقم هارمه هب ياهسیک نورد ار دوخ ياه مرپسا

.تسا يرتشیب کمخت ياراد هک تسا نآ ۀناشن نآ ةدام سنج ندوب رت نیگنس و رتگرزب

.دناسرب هدام سنج عالطا هب ار تیسنج و هنوگ دننام یتاعالطا دناوت یم نآ رن سنج يادص

.تسا سیدیان ، نایاپ دص فالخرب نآ سفنت شور و تسا زاب نوخ شدرگ ياراد

؟دراد توافت نیریاس اب هنیزگ مادک یتسرد-29

.دبای شهاک دناوتیم نآ رد كرحم هب خساپ نازیم ،رارکت یط هک دنوشیم بوسحم اهيریگدای نیرتهداس ءزج یساکعنا ياهخساپ

.دشاب هتشاد تیمها اقب ظفح يارب دناوتیم يزیرغ ياهراتفر دننامه يریذپشقن

.دشاب اطخ و نومزآ زا هدافتسا نودب دناوتیم ،روناج رد ندشیطرش

.دشاب رثؤم يریذپشقن راتفر رد دناوتیم ییانیب بول دننامه سومالات

..................تفگ ناوتیمن اما  .................. تفگ ناوتیم یلحاس گنچرخ یبایاذغ اب هطبار رد-30

.دریگیم رارق بیسآ ای راکش رطخ رد ندروخ اذغ ماگنه ـ دراد دوجو اهنآ رد اههداز دادعت و یتفایرد يژرنا نیب میقتسم ۀطبار

.دنراد يرتشیب يژرنا گرزب ياهفدص ـ تسا رثؤم اهنآ یلثم دیلوت تیقفوم رد هنیهب ياذغ نیمأت

.دننکیم یثنخ ار یهایگ ياذغ زا لصاح یمس داوم سر ندروخ اب ـ دنهدیم حیجرت ار طسوتم هزادنا ياهفدص

.دنکیم فرص ار رتشیب يژرنا رتگرزب ياهفدص نتسکش يارب ـ دنک نیمأت گرزب ياهفدص زا دناوتیم ار صلاخ يژرنا نیرتشیب

؟تسا توافتم نیریاس اب ریز ياهراتفر زا کی مادک عون-31

كریس رد شتآ ۀقلح زا ریش ندیرپهزناپماش طسوت اه هنایروم ۀنال هب گرب ندرک ورف

فقس زا نازیوآ ياهزوم هب ندیسر يارب ،هزناپماش ۀناهاگآ يزیر همانربنازیوآ تشوگ ندروآ تسد هب

» .................. تفگ ناوتیم  .................. هک يروناج دروم رد«    ؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار هدش هداد ترابع هنیزگ مادک-32

.دنکیم پمپ اهسونیس نورد هب ار فنلومه ياهلول بلق ـ دوریم رتمرگ قطانم هب ینارذگناتسمز يارب

.درادن شقن شراتفر زورب رد يریگدای ـ دزادرپب هلئسم لح هب صاخ تیعقوم رد دناوتیم

.تسا فعاضم نوخ شدرگ و ياهرفحراهچ بلق ـ دوشیم لاعف نآ زغم رد  نژ

.دهد خساپ اهكرحم هب دناوتیمن ـ دنکیم درخ ار ییاذغ داوم ،اههراورآ زا هدافتسا اب

B

؟دوشیم هدید تارشح رد دراوم نیا زا دروم دنچ-33

نشور ای هریت نوخ ياراد ییاهگر )ب        رن روناج طسوت تفج باختنا )آ

یبصع ۀکبش )ت                    ناهایگ زا تظافح )پ

نارگید هب یچراکش روضح رطخ رادشه )ج                 تدمینالوط ترجاهم )ث

فلتخم ياهنژیتنآ ییاسانش )چ

3456

.دشابیمن ریذپناکما .................. کمک هب لسع ياهروبنز رد ییاذغ عبنم نتفای نآ لابند هب و اذغ لحم ات ودنک هلصاف دروم رد یتاعالطا تفایرد-34

نآ فارطا ياههچیهام هب یتشپ یبصع بانط زا یبصع ياهمایپ لاسرارس رد دوجوم هدروخ شوج مههب ياههرگ اب یتفایرد تاعالطا لیلحت

یبصع زکارم هب ییانیب دحاو یناوارف دادعت زا یبصع مایپ لاسرااهنآ طسوت یبصع مایپ داجیا و ییایمیش ياههدنریگ زا يدادعت کیرحت
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک نوزامآ دور لحاس یطوط هیذغت اب هطبار رد-35

.دوش یم نیمات يزلولس ةراوید اب نارادناج زا شیاذغ.دوشیم هریخذ نآ نادگنس رد طقف ،دروخیم هک ییاذغ

.دنتسه رتشیب ییاذغ يژرنا ياوتحم لابند هب طقف.دروخ یم سر كاخ شیاذغ يدیسا تلاح ندرک یثنخ يارب

.تسا شقن دقاف.................. دننامه .................. راتفر زورب رد-36

هزیرغ ،ردام راقنم هب ییاکاک هجوج ندز كون -يریگوخ

يریگدای ،ردام لابند هب اههجوج تکرح -ییایرد قیاقش ياهوزاب ضابقنا مدع

هزیرغ ،اطخ و نومزآ -يریذپشقن

يریگدای ،گس رد اذغ ندید ماگنه قازب حشرت -نادنزرف زا يردام تبقارم

؟تسا حیحص هنیزگ مادک دنتفای تسد اهزوم هب هلئسم لح راتفر اب هک یناروناج اب هطبار رد-37

.دوشیم هدید اهنآ رد هیلک لکش نیرتهدیچیپ )فلا

.دوشیمن طولخم رگیدکی اب نشور و هریت نوخ ناروناج نیا رد )ب

.تسا رتشیب نارادهرهم ریاس هب تبسن ندب نزو هب تبسن اهنآ زغم هزادنا )ج

.دنکیم ادیپ ومن و دشر ییادتبا محر نورد ادتبا ناروناج نیا رد نینج )د

.تسا یملع داریا دقاف »ج« دننامه »ب«.تسا تسردان»ب« دننامه »فلا«

.تسا تسردان »فلا« دننامه »د«.تسا یملع داریا دقاف»د« دننامه »ج«

».تسا هدش هجوت  .................. موهفم هب  ..................  دننامه .................. شیامزآ رد«    ؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار هدش هداد ترابع هنیزگ مادک-38

هزیرغ و يریذپشقن نیب گنتاگنت طابترا دوجو ـ تشوگ ردوپ هب گس خساپ ـ اهزاغ هجوج

يریگدای راتفر زورب رد ساسح ةرود شقن ـ هزناپماش طسوت هلئسم لح ـ رنیکسا

اطخونومزآ اب يریگدای ـ رنیکسا ۀبعج ـ فلواپ

دیدج تیعقوم و هتشذگ ياههبرجت نیب طابترا يرارقرب ـ نازیوآ زوم هب هزناپماش یبایتسد ـ غالک طسوت تشوگ ندروآ تسد هب یگنوگچ

. .................. راتفر-39

.دوشیم زاغآ ینوریب ياهكرحم هب ییوگخساپ اب لاعف ندشیطرش.دهدیم خر فلتخم ياهكرحم نیب طابترا يرارقرب اب کیسالک ندشیطرش

.دریگیم لکش راتفر رارکت هب زاین نودب لاعف ندشیطرش.دریذپیم تروص یطرشریغ ياهكرحم زا یشوپمشچ اب يریگوخ

.................. هک تسا راتفر یعون لاعف ندش یطرش-40

.تسا زاین نامز هب نآ زورب يارب.دهد یم خر یگدنز زا یساسح ةرود رد

.دهد یم ماجنا بسانم يراتفر ،اطخ و نومزآ زا هدافتسا نودب.دوش یم خساپ زورب ببس یعیبط كرحم اب ندش هارمه نودب رثا یب كرحم

.دینک باختنا ار بسانم ۀنیزگ-41

».تسا .................. نیب ۀطبار دننامه .................. نیب ۀطبار ،اههنوگ نیب طباور رد«

هرشح اب شاو هربوت - ییاکاک مخت اب غالک )فلا

شوم اب رام - كرانوم ۀناورپ اب هدنرپ )ب

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

..................تفگ ناوتیمن اما  ..................  تفگ ناوتیم ترجاهم دروم رد-42

.دوشیم ماجنا يروآداز و اقب ،هیذغت روظنمهب ـ دنورب بسانم ياههاگتسیز هب ناروناج دوشیم بجوم هک تسا یلماوع زا لصف رییغت

.درادن شقن نآ رد يریگدای هک تسا يزیرغ يراتفر ـ دربیم بسانم هاگتسیز هب ار ناروناج هک تسا یلماوع زا طیحم ندش دعاسمان

.دننکیم ترجاهم هب عورش يربیس زا رجاهم ناگدنرپ زییاپ لصف زاغآ اب هلاسره ـ دنورب بسانم هاگتسیز هب ناروناج دوشیم بجوم زایندروم عبانم شهاک

.دننکیم ترجاهم ناریا لامش ياهریگبآ و اهبالات هب رجاهم ناگدنرپ زییاپ لصف زاغآ اب هلاسره ـ دوشیم ماجنا يروآداز و اقب ،هیذغت يارب
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؟دننکیم لماک یتسردان هب ار ریز ترابع دروم دنچ ،یلثمدیلوت ياهراتفر اب هطبار رد-43

»  ..................  رن ياهسوواط مد ياهرپ گنر ندوب ناشخرد«

.تسا نآ ییاذغ میژر تیفیک و تمالس ۀناشن )آ

.تسا هدننکراگزاس تافص هب طوبرم ياهنژ نتشاد زا ياهناشن )ب

.دهدیم شیازفا ار يروآداز و اقب لامتحا )پ

.دوشیم رگید رن ياهسوواط و یچراکش ربارب رد روناج يریذپانبیسآ ثعاب )ت

دراوم همه 213

».................. ایساکآ تخرد  .................. ناروناج لومعم روطهب« ؟تسا تسردان مادک-44

.دنوشیم هداد يرارف ،ایساکآ ياهلگ زا ییایمیش بیکرت یعون ندش رشتنم یپ رد - ظفاحم

.دننک لقتنم دعب لسن هبً امیقتسم ار دوخ ياهنژ دنناوتیم یهاوخ رگد راتفر اب - ناشفاهدرگ

.دنراد توافت ،دنهدیم ماجنا هک ییاهراک و لکش ،هزادنا رد هک تسا هدش لیکشت ییاههورگ زا - ظفاحم

.دننک تفایرد ار صلاخ يژرنا نیرتشیب هک دناهدیزگرب یبایاذغ راتفر ،یعیبط باختنا ساسا رب - ناشفا هدرگ

.................. یناتسبات دوکر .................. یناتسمز باوخ دنیآرف رد-45

.دنهدیم رییغت ار دیتوئلکون عون یشیاسکاریغ و یشیاسکا دیلوت ،روناج ندب ياههتخای - فالخرب

.دوشیم مک  دیلوت ياهشور عاونا دننامه  یشهاک دیلوت دنیارف - دننامه

.دوشیم رییغت راچد یعیبط روطب يدنویپ تفاب ياههتخای یخرب یپوکسورکیم ریوصت - فالخرب

.دنهدیم شهاک ار ياهخرچ ياهشنکاو ،رادناج ندب ياههتخای زا يرایسب رد تاووریپ دصقم کمادنا - دننامه

NAD+ATP

؟تسا هدش نایب یتسرد هب کیسالک ندش یطرش راتفر ةرابرد ریز دروم دنچ-46

.دنکیم لمع یعیبط كرحم زا لقتسم یطرش كرحم یتدم زا سپ )فلا

.دنکیم داجیا یعیبط كرحم زا توافتم و دیدج یخساپ ،یطرش كرحم ،یتدم زا سپ )ب

.تسا يریگدای يراتفر اذغ هب خساپ رد قازب حشرت )ج

.دشاب هارمه رگید یعیبط كرحم اب هک دوش خساپ زورب بجوم دناوتیم یتروص رد گنز يادص )د

1234

؟دشاب هدام سنج طسوت تفج باختنا للع زا دناوتیم ریز دروم دنچ-47

.تسا اه رن زا رت هنیزه رپ دنهدیم ماجنا اههدام هک یفیاظو )فلا

.دوش یم نیمضت هدام سنج یلثم دیلوت تیقفوم )ب

.دنرادن نادنزرف ندرک گرزب رد یشقن چیه اه رن )ج

.تسا هدام سنج ةدهع رب نادنزرف هب نداد ریش و يرادراب )د

1234

؟تسا حیحص دروم مادک ،اه روبنز اب طابترا رد-48

.تسا نادمخت دقاف رگراک روبنز

.تسا رتشیب ییاذغ عبنم ،دشاب رتینالوط دهدیم ماجنا ییاذغ داوم ةدنبای روبنز هک یتاکرح ردقچ ره

.دنهد یم ناشن دوخ تاکرح اب ار اذغ قیقد ناکم ،ییاذغ داوم ةدنبای ياه روبنز

.دهدیم شهاک ار دوخ ياقب سناش و دراد یهاوخرگد راتفر رگراک لسع روبنز
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».تسا ..................  يریگدای یعون .................. راتفر ..................  راتفر ناروناج رد« ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار لباقم ۀلمج هنیزگ مادک-49

لاعف ندش یطرش - یعیبط كرحم هب گس قازب حشرت - فالخرب دوخ دلاو راقنم هب ییاکاک ياههجوج ندز كون قیقد

لاعف ندش یطرش - هناورپ ندروخ زا هدنرپ ندرک يراددوخ - دننامه ،ریش طسوت كریس یشیامن تاکرح ماجنا

)ندش يداع(يریگوخ - کسرتم هب هدنرپ خساپ مدع - دننامه ،بآ موادم تکرح هب ییایرد قیاقش خساپ مدع

کیسالک ندش یطرش - شوم طسوت رنیکسا هبعج رد اذغ تفایرد - فالخرب ،گنز يادص هب گس شنکاو مدع

؟تسا هدش نایب یتسرد هب رن ۀغابروق ةرابرد دروم دنچ-50

.دوشیم هبملت تسوپ و شش هب ادتبا بلق زا جورخ زا دعب نوخ و تسا هرفح هس ياراد نآ بلق )فلا

.تسا اهنوی و بآ ةریخذ لحم نآ رد هناثم و تسا نیریش بآ نایهام هباشم نآ ۀیلک )ب

.دوشیم یتسوپ سفنت ماجنا مدع ببس یطاخم ةدام نیا لماک فذح و درادیم هگن بوطرم ار نآ تسوپ ةدنزغل یطاخم ةدام )ج

.دناسریم هدام سنج عالطا هب ار تیسنج و هنوگ دننام یتاعالطا ادص دیلوت اب ،دناكریجریج فالخرب )د

دروم دروم دروم دروم  1234

؟تسا تسرد هنیزگ مادک-51

.دنکیمن باختنا ،دهدیم شهاک ار درف ياقب لامتحا هک ار يراتفر یعیبط باختنا )فلا

.دنکیمن باختنا ،دوش هنیزه شیازفا ببس هک ار يراتفر یعیبط باختنا )ب

.تسا هدرک زورب يروآداز و لثمدیلوت ییاناوت اب يدرف طسوت هک دنیزگیمرب ار يراتفر اهنت یعیبط باختنا )ج

.تسا تسرد )ب( فالخرب و )ج( دننامه )فلا(.دنتسه تسردان )ج( فالخرب )ب( و )فلا(

.دنتسه تسرد )ج( دننامه )ب( و )فلا(.دنتسه تسردان )ج( دننامه )ب( و )فلا(

؟درادن بسانت دروم دنچ ،ناروناج یلثمدیلوت راتفر ةرابرد-52

تفج دادعت ـ رن سوواط مد ياهرپ يور دننام مشچ ياههکل دادعت )فلا

یگناخ يرمق ـ دلاو ود ره طسوت اههداز شرورپ ياههنیزه تخادرپ )ب

يواسمان مهس ـ تفج باختنا رد هدام و رن سوواط شقن )ج

اههداز يرادهگن رد اهرن شقن نازیم ـ اهرن ندوب يرسمهکت ای دنچ يریگتفج ماظن نییعت )د

رفص 321

.دراد يرتشیب شقن .................. ،ناسنا رد غاد مسج هب دروخرب ماگنه رد تسد ندیشک بقع ساکعنا زورب يارب-53

سومالاتيریگدایزغمنابیتشپ ياهلولس

؟داد رییغت کیتنژ یسدنهم اب ،دلوت زا لبق ناوتیم ار ریز ياهراتفر زا کیمادک-54

.دوشیم اهكرحم زا یشوپمشچ و يژرنا زا هنیهب ةدافتسا هب رجنم هک يراتفر

.تسا ناسکی ،هنوگ کی دارفا ۀمه رد هک يراتفر

.دوش خساپ زورب ثعاب یطرش كرحم کی نآ رد هک يراتفر

.دوشیم یچراکش طسوت ناسربیسآ رادناج راکش مدع هب رجنم هک يراتفر

؟دنتسه تسردان ریز تارابع زا دروم دنچ-55

.دنکیم هدافتسا نینج ومن و دشر يارب رن طسوت هدمآ مهارف  يذغم داوم زا هدام روناج اهكریجریج زا یعون رد )فلا

.تسا رتشیب رن ناروناج نیب رد تفج باختنا تباقر اهكریجریج زا یعون رد )ب

.دنکیم زورب رگید ياهرن اب هزرابم يارب ناروناج زا یخرب رد یسنج هیوناث تافص )ج

.تسا هدام دلاو ةدهع هب میقتسم روطهب يرسمهدنچ ماظن رد و دلاو ود ةدهع هب اههداز شرورپ ۀنیزه يرسمهکت ماظن رد )د

1234

8

mahdihashem



» .................. راتفر دننامه  .................. راتفر« ؟ دننکیم لیمکت حیحص روطهب ار لباقم ۀلمج دروم دنچ-56

.تساطخ و نومزآ لصاح ،رنیکسا هبعج رد شوم طسوت مرها نداد راشف - كرانوم هناورپ ندروخ هب هدنرپ لیامت مدع )فلا

.تسا يزیرغ راتفر يریگلکش رد يریگدای یعون هدنهد ناشن ،کسرتم هب هدنرپ خساپ مدع - ییاکاک هجوج ياهندز كون قیقد )ب

.تسا يریگدای و ینژ تاعالطا شنکمهرب لوصحم ،ناشردام و اهزاغ هجوج دنویپ - بآ موادم تاکرح هب نتهسیک یعون خساپ مدع )ج

.تساهنژ زا رثاتم ،اهشوم رد يردام تبقارم - یطرش كرحم لابند هب گس قازب حشرت )د

1234

.................. هک یناروناج ۀمه رد-57

.دننکیم تباقر ندش باختنا يارب رن ناروناج ،دنراد یسیدیان سفنت

.دراد شقن یسفنت ياهزاگ لاقتنا رد زاردیناکینبرک میزنآ ،دنراد ار یبایتفج هژیو ياهادص داجیا

.دریگب تروص هعطق لدابت اتمه موزومرک ود نیب دناوتیم ،دارتت لیکشت ماگنه ،دنراد ار نومورف حشرت

.دننکیمن فرصم  تاووریپ هب زوتکورف لیدبت اب ياهتخای سفنت لوا هلحرم رد ،دنراد يریذپشقن راتفر ATP

؟تسا هدش نایب یتسرد هب ناروناج ياهراتفر ةرابرد ریز ۀلمج دنچ-58

.دنوش داجیا لماک روط هب دنناوت یم دلوت ماگنه رد يزیرغ ياهراتفر )فلا

.تسا زغم زا یبصع مایپ رودص مزلتسم ،يروناج ره رد راتفر زورب )ب

.تسا ناسکی هنوگ کی دارفا ۀمه رد نادنزرف زا تبقارم رد ردام رثؤم راتفر ساسا )ج

.دشاب یم يدایز يژرنا فرص مزلتسم ،روناج رد يراتفر ره زورب )د

1234

؟تسا هدش نایب یتسردهب هنیزگ مادک-59

.ییاکاک ۀجوج ةدش جراخ مخت زا هزات ۀجوج ندز كون راتفر )فلا

.نادنزرف زا تبقارم رد ردام شوم راتفر )ب

.کسرتم ياراد ۀعرزم هب اهغالک ۀلمح مدع راتفر )ج

.تسا يزیرغ راتفر یعون )ج( فالخرب و )ب( دننامه )فلا(

.دراد شقن هبرجت ،)ج( دننامه )ب( و )فلا( رد

.دوشیم هداد زورب روناج طسوت ،كرحم هب خساپ رد ،)ج( و )فلا( فالخرب )ب( راتفر

.تسا ناسکی هنوگ کی دارفا ۀمه رد )فلا( دننامه )ج( و )ب( راتفر ساسا

؟دراد دوجو یملع داریا دنچ ریز نتم رد-60

دراد دوجو اوه هظفحم کی روناج نیا  یبقع ياهاپ يور رب نینچمه .دناسریم هدام عون هب ار تیسنج و هنوگ دننام یتاعالطا ادص داجیا اب روناج نیا رن عون«

تفایرد ار ادص روناج و هدرک کیرحت ار هدرپ هب لصتم یکیناکم ياههدنریگ یتوص جاوما رثا رد هدرپ شزرل .تسا هدش هدیشک نآ يور خامص ةدرپ هک

».دنکیم
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