
یرسارس روکنک  عبنم :

1، ............ یبوچ ناهایگ  همه  ۀقاس  رد 

.تسا توافتم  لاس  فلتخم  لوصف  رد  یدنوآ  رصانع  رطق  (2 .دراد دوجو  تسوپ  ۀقطنم  رد  نیسپ  متسیرم  عون  ود  (1
.دنشاب یم لئوکاو  دقاف  یسأر  یاه  لولس زا  یهورگ  (4 .دشاب یم نیسپ  بوچ  زا  شیب  نیسپ  شکبآ  تماخض  (3

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟2 تسا تسرد  جیوه ، هشیر  ۀدنشک  رات  ۀدنزاس  یاه  لولس ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دنوش یم تظفاحم  هشیر  کون  ۀدرم  یاه  لولس طسوت  (2 .دنراد شقن  یبوچ  یاه  دنوآ رد  ماخ  ۀریش  یگتسویپ  رد  (1
.دنراد دوخ  ۀراوید  یور  رب  برچ  یاه  دیسا زا  یرم  یلپ هراومه  (4 .دنریگ یم رارق  زاس  متسیرم یداینب  یاه  لولس ترواجم  رد  (3

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟3 تسا تسردان  ناهایگ  ،  یگدش  راد  بابح یاه  هدیدپ دروم  رد  ترابع  C۳مادک 

.دبای یم شهاک  ماخ  ۀریش  زا  جورخ  هب  لولحم  یاهزاگ  لیامت  بش ، ماگنه  رد  (1
.دنوش رشتنم  رگید  دیئکارت  هب  یدیئکارت  زا  دنناوت  یم اه  بابح دراوم ، بلغا  رد  (2
.دنوش ماخ  ۀریش  نایرج  لماک  فقوت  ببس  دنناوت  یمن اه  بابح لومعمروط ، هب (3

.دوش اه  بابح شیادیپ  شهاک  ببس  دناوت  یم یا  هشیر راشف  شیازفا  یدراوم ، رد  (4
روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟4 تسا قداص  ناهایگ  یگدش  راد  بابح ۀدیدپ  دروم  رد  ترابع  C۳مادک 

.دنوش ماخ  ۀریش  نایرج  لماک  فقوت  ببس  دنناوت  یم اه  بابح لومعمروط ، هب (1
.دنوش رشن  رگید  دیئکارت  هب  یدیئکارت  زا  دنناوت  یم اه  بابح دراوم ، بلغا  رد  (2

.دبای یم شهاک  ماخ  ی  هریش زا  جورخ  هب  لولحم  یاهزاگ  لیامت  بش ، ماگنه  رد  (3
.دوش یم داجیا  ماخ  هریش  ریسم  رد  یگرزب  یاه  بابح ًاعطق  هایگ ، رد  یا  هشیر راشف  نتفر  الاب  اب  (4

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دنوش5 یم ماجنا  ینوریب  یاه  کرحم تلاخد  نودب  یاه ............  تکرح یاه ............  تکرح ناهایگ ، رد 

یدوخ هبدوخ دننامه -  لاعفریغ  (2 یکیتکات فالخرب -  یدوخ  هبدوخ (1
یشیارگ فالخرب -  لاعفریغ  (4 یشجنت دننامه -  یکیتکات  (3

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

6 ............ هک دروآ  یم دوجو  هب  ار  یتیفوروپسا  دوخ  یگدنز  ۀخرچ  رد  دوش ، ریثکت  قیرط ............  زا  دناوتب  هک  یهایگ  ره 

.تسا تیفوتماگ  یارب  ییاذغ  داوم  ۀدننک  نیمأت ندز  - دنویپ  (2 .دراد یگتسباو  تیفوتماگ  هب  شیور  یادتبا  رد  هناد -  (1
.دنام یم یقاب  لصتم  تیفوتماگ  هب  هراومه  هتفای -  لکشرغت ۀقاس  (3

.تسا یدنوآ  رصانع  دقاف  دنا -  هتفاین صصخت  یشیور  لثمدیلوت  یارب  هک  ییاه  شخب (4
لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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؟7 تسا تسرد  یگنرف  هجوگ هایگ  گرب  رد  دوجوم  یاه  هنزور ۀمه  ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دننک یم ظفح  یبوچ  یاهدنوآ  رد  ار  ماخ  ۀریش  یگتسویپ  (2 .دنوش یم جراخ  طیحم  اب  هایگ  یزاگ  تالدابت  ماجنا  ثعاب  (1
.دنهد یم هزادنا  رغت  نابهگن ، یاه  لولس رد  بآ  راشف  رغت  یپ  رد  (4 .دنوش یم هتسب  کشخ  مرگ و  یاه  تیعقوم رد  نتفرگ  رارق  اب  (3

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟8 تسا تسردان  یفلع ، هایگ  کی  رد  دوجوم  یمتسیرم  قطانم  نیرت  مهم ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دنوش یم تظفاحم  هدنزریغ  ای  هدنز  یاه  لولس طسوت  (2 .دنراد رارق  اه  هشیر کون  هب  کیدزن  اه و  هقاس کون  رد  اهنت  (1
.دنراد شقن  هقاس  هشیر و  یرطق  دشر  رد  (4 .دنوش یم هایگ  یلصا  تفاب  هورگ  هس  داجیا  ثعاب  (3

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟9 تسا تسرد  یهایگ  یاه  تکرح ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دوش یم مکحم  هاگ  هیکت هب  هایگ  ۀقاس  طقف  یدوخ ، هبدوخ تکرح  ره  ماجنا  اب  (1
.دنهد یم خر  بکرم  گرب  یاراد  ناهایگ  رد  طقف  یشجنت  تاکرح  ۀمه  (2
.تسا یمازلا  دشر  ۀدننک  میظنت دوجو  لاعف ، تکرح  یعون  ماجنا  یارب  (3

.دنوش یم ماجنا  هایگ  هدنز  یاه  شخب رد  طقف  یهایگ  تاکرح  (4
روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟10 تسا تسردان  جیوه  ۀشیر  رد  دوجوم  یمتسیرم  ۀقطنم  نیرت  مهم ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.ددرگ یم تظفاحم  هدنزریغ  یاه  لولس طسوت  (2 .دوش یم تفای  تسوپ  زا  ییاه  شخب رد  (1
.دشاب یم لئوکاو  نودب  یاه  لولس میسقت  لصاح  (4 .دراد شقن  یلصا  تفاب  هورگ  هس  لیکشت  رد  (3

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟11 تسا تسرد  مدنگ  هایگ  گرب  رد  دوجوم  یاه  هنزور ۀمه  ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دنوش یم زاب  یا ، هشیر راشف  شیازفا  یپ  رد  (2 .دنوش یم هتسب  دیسا ، کیزیسبآ  ریثأت  تحت  (1
.دنزادرپ یم جراخ  طیحم  اب  یسفنت  یاهزاگ  ۀلدابم  هب  (4 .دنراد شقن  یبوچ  یاهدنوآ  رد  ماخ  ۀریش  موادت  رد  (3

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟12 تسا تسرد  فسوی ، نسح هایگ  یمتسیرم  لولس  کی  رد  دوجوم  کود  یاه  هتشر ۀمه  ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دندرگ یم لصتم  اه  موزومورک رمورتناس  هب  (2 .دنبای یم همادا  لولس  ینایم  ۀحفص  ات  (1
.دنوش یم داجیا  یلولس ، تلکسا  تقوم  لکش  رغت  یپ  رد  (4 .دنریگ یم لکش  اه  لویرتناس تفج  تکرح  یپ  رد  (3

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟13 تسا ریز  لمع  مادک  ماجنا  هب  رداق  گرب ، تسوپور  ۀتفایزیامت  لولس  ره  یدنوآ ، ناهایگ  ۀمه  رد 

.دزاس یم ینبرک  هس  دیسا  کی  وج ، نبرک  دیسکا  ید تیبثت  یپ  رد  (1
.دیامن یم رود  ار  محازم  تارشح  هراومه  یوناث ، بیکرت  یعون  دیلوت  اب  (2

.دیامن یم دیلوت  سفنت ،  یزاوه  یب ۀلحرم  رد  (4 .دوش یم وکسیبور  میزنآ  یزانژیسکا  تیلاعف  ثعاب  (3۲H +

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

14 ............ دناوت یم یتسوپور  ۀتفایزیامت  ِلاعف  لولس  ره  وب ، بش هایگ  رد 

.دوش هدناشوپ  برچ  یاهدیسا  زا  یرمیلپ  طسوت  هراومه  (2 .دوش وکسیبور  میزنآ  یزالیسکوبرک  تیلاعف  ثعاب  (1
.دیامن دیلوت  نژوردیه  نوی   4 سفنت ، یزاوه  یب ۀلحرم  رد  (4 .دشاب هتشاد  شقن  یبوچ  دنوآ  رد  ماخ  ۀریش  نایرج  موادت  رد  (3

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا15 تکرح ............  یعون  دوش ، داجیا  هک ............  یتکرح  عون  ره  ناهایگ ، رد 

یدوخ هبدوخ هدنز -  یاه  شخب رد  (2 ییاقلا هدنزریغ -  یاه  شخب رد  (1
لاعف ینوریب -  یاه  کرحم ریثأت  تحت  (4 ییاقلاریغ ینورد -  یاه  کرحم ریثأت  تحت  طقف  (3

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

16، ............ دشاب یم هک ............  یهایگ  لولس  ره 

.دراد شقن  یهایگ  یاه  مادنا ماکحتسا  رد  هدنز -  مسالپوتورپ  دقاف  (2 .دنک یم لقتنم  هایگ  فلتخم  طاقن  هب  ار  هدرورپ  ۀریش  هتسه -  دقاف  (1
.دنک یم ظفح  تایح  لوط  رد  ار  دوخ  دشر  تیلباق  نیتسخن -  ۀراوید  دجاو  (3

.دشاب یم دیتوئلکون  ید نیندآ  دیمآ  نیتوکین  دیلوت  ییاناوت  دقاف  ینیتوک -  ششوپ  یاراد  (4
لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دوش17 یم بوسحم  تکرح ............  یعون  تکرح ،............  ره  ناهایگ ، رد 

یدوخ هبدوخ یشجنت -  (2 ییاقلا یدوخ -  هبدوخ (1
ییاقلاریغ یشچیپ -  (4 لاعف ییاقلاریغ -  (3

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

18، ............ ناهایگ ۀمه  رد 

.دنک یم تظفاحم  هشیر  سأر  یاه  متسیرم زا  کهالک  (2 .تسا قرعت  ای  قیرعت  دنیآرف  زا  یشان  یدنوآ ، رصانع  رد  بآ  دوعص  (1
.دوش یم لیکشت  گاه  رگیدکی ، زا  اه  للا کیکفت  یپ  رد  (4 .دراد دوجو  هشیر  ضرع  رد  بآ  تکرح  یارب  ریسم  ود  (3

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟19 تسا تسردان  مادک 
، ............ مرگ رایسب  لوط ............  رد 

.دزاسب ینبرک  هس  دنق  امورتسا  رد  دناوت  یم رکشین  هایگ  یاه -  زور (2 .دنک یم دیلوت  یناوارف  یاه  لگ یگنرف ، هجوگ هایگ  یاه -  بش (1
.دوش یم ماجنا  سوتکاک  رد  نبرک  دیسکا  ید تیبثت  دنیآرف  یاه -  بش (3
.دوش یم تیؤر  ندال  گرب  ۀیشاح  رد  قیرعت  ۀدیدپ  بوطرم و -  یاه  زور (4

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

20، ............ هک یهایگ  لولس  ره 

.دراد شقن  ماخ  ۀریش  لاقتنا  رد  تسا ، نیمود  ۀراوید  یاراد  (1
.تسا ییامسالپ  یاشغ  هتسه و  دقاف  دراد ، شقن  هقاس  ماکحتسا  رد  (2

.دراد شقن  دیتوئلکون  ید نیندآ  نیوالف  دیلوت  رد  دنک ، یم تیبثت  ار  نبرک  دیسکا  ید (3
.تسا هتفای  لکشرغت یاه  کمادنا یواح  دراد ، یگرزب  ذفانم  دوخ  ۀنایاپ  رد  (4

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

21 ............ ًاعطق ارفا ، یمیشناراپ  ۀدنز  لولس  ره  رد 

.دوش یم تفای  تاتساولازگا  بیکرت  (2 .ددرگ یم میخض  لیکشت و  ینیتوک  ۀیال  (1
.دوش یم ناربج  بآ  ۀیزجت  اب  متسیسوتف   یاه  نورتکلا دوبمک  (4 .دوش یم ادیپ  تخاونکیریغ  تماخض  نیمود  ۀراوید  (3II

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

22، ............. 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 

.دوش23 یم بوسحم  تکرح ............  یعون  هراومه  تکرح ،............  ناهایگ ، رد 

لاعفریغ ییاقلاریغ -  (2 ییاقلا یشچیپ -  (1
لاعف یدوخ -  هبدوخ (4 یدوخ هبدوخ یشیارگ -  (3

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دوش24 یم بوسحم  تکرح ............  یعون  دوش ، داجیا  هک ............  یتکرح  عون  ره  ناهایگ ، رد 

لاعف ینورد -  یاه  کرحم ریثأت  تحت  (2 ییاقلا هایگ -  ۀدنز  یاه  شخب رد  (1
لاعفریغ ینوریب -  یاه  کرحم ریثأت  تحت  (4 یدوخ هبدوخ هایگ -  ۀدنزریغ  یاه  شخب رد  (3

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

: یگداوناخ مان  مان و 
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؟25 دیامن یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
" .دوش یم یرفعج ............ ، یاه ............  لولس زا  یضعب  رد  "

هتخاس نیئتورپ  یور  ، زا  ۀشیر -  کون  (2 لقتنم هب   بآ  زا  اه  نورتکلا گرب -  (1
فرصم دیلوت و  لولس ، رد  ۀقاس -   تسوپ  یجراخ  شخب  (3

رت یژرنارپ نورتکلا ، ۀدنریذپ  لوکلوم  تاتساولازگا ، هب  ینبرک  راهچ  بیکرت  لیدبت  اب  ۀقاس -  یشکبآ  دنوآ  تفاب  (4

NADP +mRNA
ADP

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

26 ............ دننامه قبنز  هایگ 

.دور یم نیب  زا  یشیور  ۀرود  ود  یط  زا  سپ  ًالومعم  یدوواد ، (2 .دراد زیامتم  شخب  هس  دوخ ، ۀقاس  یضرع  شرب  رد  سگرن ، (1
.تسا لگ  ۀقلح  نیمود  نیلوا و  دقاف  یسابع ، هلال (4 .دهد لگ  بش ، لوط  ندش  هاتوک اب  دناوت  یم لوسنق ، تنب (3

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟27 دوش یم عفد  یگنرف  هجوگ  هایگ  گرب  ۀیشاح  رد  دوجوم  یاه  هنزور قیرط  زا  عیام  تروص  هب  بآ  یاه  لوکلوم طیارش  مادک  رد  لومعم ، روط  هب   

رگیدکی زا  اه  هنزور نابهگن  یاه  لولس ندش  رود  یقرعت و  ششک  شیازفا  (1
رگیدکی هب  اه  هنزور نابهگن  یاه  لولس ندش  کیدزن  یا و  هشیر راشف  شهاک  (2

اوه تبوطر  نازیم  شهاک  هدنشکرات و  یاه  لولس رد  یزمسا  راشف  ندش  دایز  (3
بآ راخب  زا  رفسمتا  ندوب  عابشا  یبوچ و  یاهدنوآ  لخاد  رد  بآ  راشف  نتفر  الاب  (4

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟28 تسا قداص  یگنرفدوخن  هایگ  ۀشیر  فلتخم  یاه  لولس دروم  رد  ترابع ، مادک 

.دراد دوجو  یتوافتم  یاه  نژ هعومجم  هدنشکرات ، لاعف  یاه  لولس یمتسیرم و  یاه  لولس رد  (1
.دنک یم لامعا  ار  دوخ  ریثأت  میزنآ  کی  دیلوت  قیرط  زا  نژ  ره  یمیشناراپ ، یاه  لولس رد  (2

.تسا ناسکی  هدنشکرات  یاه  لولس یمتسیرم و  یاه  لولس رد  اه  نژ یضعب  لوصحم  (3
.دنتسه لاعفریغ  اه  نژ زا  یضعب  هدنز ، یمیشناراپ  یاه  لولس رد  طقف  (4

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟29 دوش یم عفد  مدنگ  هایگ  گرب  یاهتنا  رد  دوجوم  یاه  هنزور قیرط  زا عیام  تروص  هب بآ  یاه  لوکلوم طیارش ، مادک  رد 

هشیر طسوت  بآ  بذج  نازیم  شیازفا  اه و  گرب زا  بآ  راخب  جورخ  شیازفا  (1
رفسمتا رد  بآ  راخب  ندوب  عابشا  هدنشک و  رات  یاه  لولس رد  بآ  بذج  تعرس  نتفر  الاب  (2

یا هشیر راشف  نتفای  شهاک  رگیدکی و  هب  ییاوه  یاه  هنزور نابهگن  یاه  لولس ندش  کیدزن (3
رفسمتا هب  بآ  راخب  دورو  شیازفا  ماخ و  ۀریش  زا  جورخ  هب  لولحم  یاهزاگ  لیامت  ندش  رتدایز (4

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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؟30 تسا تسرد  یگنرفدوخن  هایگ  ۀشیر  فلتخم  یاه  لولس ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دنا لاعفریغ اه  نژ زا  یضعب  هدنز ، یمیشناراپ  یاه  لولس رد  اهنت  (1
.دوش یم نایب  ناسکی  ریغ  یاه  نژ طقف  یمیشناراپ ، یمردودنآ و  لاعف  یاه  لولس رد  (2
.دراد دوجو  تسوپ  لاعف  یاه  لولس رد  یمتسیرم  یاه  لولس یاه  نژ زا  یضعب  طقف  (3

.تسا ناسکی  هدنشک  رات  یمردودنآ و  یاه  لولس رد  دوجوم  یاه  نژ زا  یضعب  لوصحم  (4
روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟31 تسا تسرد  هپل  ود  یفلع  هایگ  کی  هشیر  ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دننک یم تکرح  اه  لولس نیب  یلولس  نورب  یاهاضف  یلولس و  یاه  هراوید قیرطزا  طقف  بآ  یاه  لوکلوم (1
.دراد شقن  کهالک  یا و  هنیمز یاه  تفاب مردیپا ، لیکشت  رد  طقف  هشیر  کون  متسیرم  (2

.دراد رارق  یمردودنآ  یاه  لولس یبناج  حوطس  رد  یراپساک  راون  (4 .دوش یم تفای  یرادذفنم  ۀحفص  یبوچ ، دنوآ  لولس  ره  یاهتنا  رد  (3
روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دراد32 تلاخد  زین  رد ............  دوش ، یم هک ............  یهایگ  نومروه  ره 

هایگ یاه  هنزور ندش  زاب  اه -  هناد ینز  هناوج دشر و  عنام  (2 اه هناد یگتفخ  اه -  هقاس یبناج  یاه  هناوج دشر  عنام  (1
رون تمس  هب  اه  هچهایگ یگدیمخ  اه -  هویم یگدیسر  عیرست  ثعاب  (3

هایگ ۀقاس  ندش  لیوط  نکمم -  اه  هملق یارب  حالما  بآ و  بذج  نآ ، کمک  هب  (4
لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟33 تسا تسرد  دنوش ، یم فعاضم  نآ  یاه  لویرتناس هک  یلولس  ره  ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دریگ یم رارق  یسیونور  دروم  نآ  یاه  نژ ۀدنزاس  دحاو  ره  موزل ، تروص  رد  (1
.تسا یتوافتم  یلولس  نورد یاه  میزنآ زا  هدافتسا  مزلتسم  نآ ، نژ  ره  نایب  (2

.تسا یدیتپپ  یلپ ۀریجنز  کی  نآ ، نژ  ره  ییاهن  لوصحم  (4 .دنریگ یم لکش  کود  یاه  هتشر نآ ، یدیئولپید  ۀتسه  ره  رانک  رد  (3
لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

34 ................... دناوت یم دزاس ، یم نکمم  ار  هک ..................  یهایگ  نومروه  ره 

.دبای شیازفا  یتفاب  یاه  مخز هب  شنکاو  رد  اه -  هویم عیرس  یگدیسر  (1
.دبای شهاک  از  یرامیب لماوع  هب  خساپ  رد  اه -  هویم یکیناکم  تشادرب  (2

.دوش باوخ  لاح  رد  یاه  هناد یرادیب  ثعاب  اه -  هملق یارب  حالما  بآ و  بذج  (3
.دیامن یم رتشیب  ار  یلولس  یاه  هراوید یریذپ  فاطعنا اه -  لولس زنیکوتیس  زوتیم و  (4

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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35 ................. هک دروآ  یم دوجو  هب ار  یتیفوتماگ  دوخ  یگدنز  ۀخرچ  رد  دوش ، ریثکت  قیرط ...............  زا  دناوتب  هک  یهایگ  ره 

.دوش یم تفای  یلولس  دنچ  یسنج  یاهراتخاس  نآ  نیریز  حطس  رد  هک  هتفای -  لکش  رغت  ۀقاس  (1
.دراد دننام  گرب  مئامض  هتفاین -  صصخت  یشیور  لثمدیلوت  یارب  هک  ییاه  شخب (2

.تسا هتسباو  غلاب  تیفوروپسا  هب  ندزدنویپ -  (4 .دنک یم نیمأت  دیدج  تیفوروپسا  یارب  ار  ییاذغ  داوم  هناد -  (3
روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟36 تسا تسرد  ناهایگ  زا  یرایسب  دروم  رد  ترابع ، مادک 

.دننک یم نیمأت  دوخ  زتنسوتف  قیرط  زا  ار  زایندروم  نژیسکا  نیرتشیب  اه ، هشیر فالخرب  اه  گرب (1
.تسا ریثأت  یب اه  هناوج یگتفخ  رد  اه ، هشیر طسوت  بآ  بذج  ظفح  رد  رثؤم  نومروه  (2

.دنوش یم هیزجت  ناپ  یاهامد  هب  خساپ  رد  یگتفخ ، لماع  ییایمیش  داوم  (3
.دراد ار  دشر  کرحم  نومروه  یعون  دیلوت  ییاناوت  راد ، هتسه لولس  ره  (4

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟37 تسا تسردان  دوخن ، ۀدشروراب  هزات  کمخت  کی  ینایور  ۀسیک  ۀدنریگربرد  یاه  لولس ۀرابرد  دروم ، دنچ 
.دنشاب یم اتمه  یاه  موزومورک یواح  فلا )

.دنیامن فرصم  لماک  روط  هب ار  نموبلآ  دنناوت  یم ب )
.دننک یم داجیا  یدیتامورکراهچ  یاهراتخاس  یطیارش ، رد  ج )

.دنوش یم ردام  هایگ  هب  نایور  لاصتا  بجوم  هژیو ، یشخب  لیکشت  اب  د )

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

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا38 تیفوروپسا ............  دنراد ، هک ............  یناهایگ  ۀمه  رد 

تیفوتماگ زا  رت  کچوک غلاب  لاعفریغ -  یاه  تکرح (2 هتسباو تیفوتماگ  هب  یتدم  یارب  ناوج  ینیمزریز -  ۀقاس  (1
هتسباو تیفوتماگ  هب  دیدج  یتشوگ -  ۀشیر  (4 تیفوتماگ ۀدننک  هیذغت غلاب  نیسپ -  دشر  (3

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟39 تسا تسرد  دوخن ، ۀدشروراب  هزات  کمخت  کی  رد  ینایور  ۀسیک  ۀدنریگربرد  یاه  لولس ۀرابرد  دروم ، دنچ 
.دننک یم فرصم  لماک  روط  هب ار  نموبلآ  فلا )

.دنراد ار  نژ  کی  للا  ود  ره  دوخ ، ۀتسه  رد  ب )
.دنزاس یم یدیتامورک  راهچ  یاهراتخاس  یطیارش  رد  ج )

.دنیامن یم لصتم  ردام  هایگ  هب  ار  نایور  هژیو ، شخب  کی  لیکشت  اب  د )

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

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.تسا40 تیفوروپسا ............  دنراد ، هک ............  یناهایگ  ۀمه  رد 

هتسباو تیفوتماگ  هب  دیدج  نیسپ -  دشر  (2 تیفوتماگ زا  لقتسم  ًالماک  غلاب  ینیمزریز -  ۀقاس  (1
تیفوتماگ هب  هتسباو  هدننکزتنسوتف و  ناوج  لاعفریغ -  یاه  تکرح (4 هتفای لکشرغت گرب  ود  زا  شیب  یاراد  دیدج  یتشوگ -  ۀشیر  (3

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

41، ............ دشر نومروه ............  ره  ناهایگ ، رد 

.دبای یم شیازفا  یزاوه  یب یباقرغ و  طیارش  رد  هدنرادزاب -  (2 .تسا رثؤم  هقاس  یبناج  یاه  هناوج دشر  رب  کرحم -  (1
.دوش یم هتفاینزیامت  یاه  لولس زا  هقاس  لیکشت  ثعاب  کرحم -  (4 .دنک یم افیا  یسیونور  لماوع  کمک  اب  ار  دوخ  شقن  هدنرادزاب -  (3

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

42 ............ لوسنق تنب  هایگ 

.دراد یبآ  یاه  هنزور دوخ  یاه  گرب یاهتنا  رد  مدنگ ، فالخرب  (2 .تسا یفلع  ۀلاسدنچ  ناهایگ  زا  قبنز ، فالخرب  (1
.دهد لگ  مرگ  رایسب  بش  کی  ریثأت  تحت  دناوت  یم یگنرف ، هجوگ  دننامه  (3

.دراد زیامتم  شخب  هس  دوخ ، ۀقاس  یضرع  شرب  رد  درز ، سگرن  دننامه  (4
لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دوش43 ببس ............  دناوت  یمن تسا ، کرحم ............  هک  ینومروه  ناهایگ ، رد 

اه هویم یرادهگن  تدم  شیازفا  یلولس -  میسقت  (2 اه هنزور نابهگن  یاه  لولس زیلومسالپ  اه -  هناوج یگتفخ  (1
یبناج یاه  هناوج دشر  فقوت  اه -  لولس ۀراوید  لوط  شیازفا  (4 اه هناد یگتفخ  اه -  هقاس ندش  لیوط  (3

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

44 ............ فالخرب هایگ ............ 

.دنک یم دیلوت  هدرگ  یناوارف  ریداقم  طولب ، ییاقیرفآ -  ۀشفنب  (2 .تسا یشیور  لثمدیلوت  یاراد  نمچ ، سخرس -  (1
.تسا لگ  ۀقلح  نیمود  نیلوا و  یاراد  دیب ، یگنرفدوخن -  (4 .دوش ریثکت  یسنجریغ  شور  هب  دناوت  یم هزخ ، یدیب -  گرب  (3

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

45 ............ نینیکوتیس فالخرب  دوش ، یم ببس ............  هک  ینومروه 

.تسا ریثأت  یب اه  هملق ندرک  راد  هشیر رب  یسأر -  یگریچ  (1
.دوش یم دیلوت  اه  هشیر سوئر  رد  هتفاینزیامت -  یاه  لولس زا  هقاس  لیکشت  (2

.دهد یم شهاک  ار  اه  هویم یرادهگن  تدم  یباقرغ -  طیارش  رد  هایگ  تمواقم  (3
.دنک یم دیدشت  ار  اه  لولس میسقت  دنیآرف  یدیئولپیرت -  یاه  هویم ندرک  تشرد  (4

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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؟46 دیامن یم لیمکت  یحیحص  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
.دنراد تهابش  رگیدکی  هب  رظن ............  زا  سخرس ، تماگ  گاه و 

هزادنا لکش و  فلا )
ندش میسقت  ییاناوت  ب )

یموزومورک ددع  ج )
دنیآ یم دوجو  هب  نآ  زا  میقتسم  روط  هب هک  یمیسقت  عون  د )

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

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

47، ............ 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 

؟48 تسا حیحص  دراوم  مادک  ریز ، لکش  هب  هجوتاب
.تسا دلاو  هایگ  تیفوروپسا  زا  یشخب  فلا ) ،

.دراد توافت  اب   یموزومورک  ددع  رظنزا  ب ) ،
.تسا هدش  لیکشت  حاقل  زا  لبق  ج ) ،

.دراد توافت  اب   یموزومورک  ددع  رظنزا  د ) ،

A
CD
B
CB

د فلا -  (1
ب فلا -  (2
ب ج -  (3
د ج -  (4

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

49، .............. دراد یگتسباو  تیفوتماگ  هب  تیفوروپسا  هک  یهایگ  ره  رد 

.تسا تیفوروپسا  زا  لقتسم  ادتبا  زا  تیفوتماگ ، (2 .دنوش یم لیکشت  یدیرتنآ  نورد  اهدیئوزورتنآ ، (1
.دوش یم زاغآ  یموزومورک  لولس   رباربان  میسقت  اب  نایور ، لیکشت  (4 .دوش یم ماجنا  نگکرآ  نورد  رد  یدیئولپاه  یاه  لولس حاقل  (3۲n

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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50، .............. ناهایگ ۀمه  رد 

.ددرگ یم نکمم  فرصم   اب  اهنت  کمادنا ، ره  یاشغ  زا  تظلغ  بیش  فالخرب  اه  نوی روبع  (1
.دوش یم هدافتسا  یژرنارپ  ینبرک  هس  لوکلوم  تخاس  یارب  نیولاک ، ۀخرچ  کی  ماگ  لوصحم  زا  (2

.دنوش یم دراو  دشر  لاح  رد  یاه  شخب هب  یداه  تفاب  زا  راشتنا  شور  هب  هراومه  یلآ ، تابیکرت  (3
.تسا یهایگ  یاه  هقاس نتشاد  هگن راوتسا  لماع  اهنت  اه ، لولس سناسژروت  (4

ATP

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

51 ............ دیسا کیزیسبآ  دننامه  دوش ، یم ببس ............  هک  ینومروه 

.دهد یم شهاک  ار  یهایگ  یاه  مادنا ندشریپ  تعرس  یلولس -  میسقت  کیرحت  (1
.تسا ریثأت  یب هویم  یرادهگن  تدم  رب  یباقرغ -  طیارش  رد  هایگ  تمواقم  (2

.دنک یم لرتنک  ار  اه  نیئتورپ زتنس  یسأر -  یگریچ  (4 .دراد هدنرادزاب  رثا  اه  هناد یگتفخ  رب  اه -  هملق ندرک  راد  هشیر (3
روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

52 ............ ناهایگ ۀمه  رد 

.دوش یم داجیا  هدام  ای  رن  تیفوتماگ  گاه ، ره  دشر  زا  راد ، لویرتناس (1
.دور یم نیب  زا  هقاس  تسوپور  زاس ، هبنپ بوچ مویبماک  تیلاعف  اب  راددنوآ ، (2

.دنک یم هیذغت  تیفوتماگ  زا  شیور  یادتبا  رد  ناوج  تیفوروپسا  نایور ، نودب  (3
.دنک یم داجیا  ار  هدام  رن و  یلولسرپ  یاهراتخاس  تیفوتماگ ، ره  دنوآ ، نودب  (4

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

53 ............ دناوت یم هایگ ............ 

.دوش ریثکت  یناشفا ، هدرگ قیرط  زا  طقف  دیب -  دننامه  نمچ  (2 .دیامن لثمدیلوت  یسنجریغ  شور  هب  یدیب -  گرب  دننامه  هدیکرا  (1
.دبای ریثکت  یشیور  شور  هب  هزخ -  فالخرب  سخرس  (4 .دنک دیلوت  هدرگ  یناوارف  ریداقم  طولب -  فالخرب  یسیردا  (3

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دوش54 ببس ............  دناوت  یمن تسا ، کرحم ............  هک  ینومروه 

یبناج یاه  هناوج دشر  فقوت  اه -  هملق ندرک  راد  هشیر (2 اه هقاس ندش  لیوط کیرحت  هناد -  یب یاه  هویم ندرک  تشرد  (1
اه هویم یکیناکم  تشادرب  رد  لیهست  یلولس -  میسقت  (4 اه هناد یگتفخ  اه -  هنزور نابهگن  یاه  لولس زیلومسالپ  (3

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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؟55 تسا بسانمان  ریز  ترابع  لیمکت  یارب  هنیزگ ، مادک   
 ........... " دوش یم ثعاب ...........  هک  ینومروه  دننامه  دنک ، یم لمع  اه  نیلربیژ فلاخم  اه  هناد ینز  هناوج رب  ریثأت  رظن  زا  هک  ینومروه  "

.دبای یم شهاک  یزاوه  یب یباقرغ و  طیارش  رد  اه -  گرب شزیر  (1
.دبای یم شیازفا  یطیحم  یاه  شنت ماگنه  رد  اه -  هویم یگدیسر  شیازفا  عیرست و  (2

.دهد یم رارق  ریثأت  تحت  ار  هایگ  یبناج  یاه  هناوج دشر  یلولس -  یاه  هراوید یریذپ  فاطعنا (3
.دیامن لرتنک  ار  اه  نوی لاقتنا  نیئتورپ و  زتنس  دشر ، تعرس  یطیارش  رد  دناوت  یم اه -  هویم ندش  تسس  (4

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

56 
؟ تسا هدش  نایب  تسردان  ترابع  مادک  ور ، هبور لکش  هب  هجوت  اب   

.دراد موزومورک  هعومجم  ود  اب  ییاه  لولس شخب ۴ ، دننامه  شخب ۱  (1
.دوش یم جراخ  کاخ  ریز  زا  ینز  هناوج زا  سپ  شخب ۱ ، دننامه  شخب ۳  (2

.دوش یم بوسحم  دیدج  تیفوروپسا  زا  یئزج  شخب ۴ ، فالخرب  شخب ۲  (3
.دهد یم ناشن  ار  هناد  ینز  هناوج تمالع  نیتسخن  شخب ۲ ، فالخرب  شخب ۳  (4

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟57 دنک یم لماک  بسانم  روط  هب  ار  ریز  ترابع  دروم ، دنچ 
، .............. " دراد رارق  هدرگ  کقاتا  نورد  رد  جاک  ۀدرگ  ۀناد  هک  یتدم  مامت  رد  متح ، روط  هب  "

.دراد هتسوپ  کی  اهنت  کمخت  فلا )
.دوش یم لیکشت  مرپسودنآ  تفاب  ب )

.دنتسه ندش  زاب  لاح  رد  هدام  یاه  طورخم ج )
.دیآ یم رد  هدیسر  تلاح  هب  سران  تلاح  زا  هدرگ  هناد  د )

                                                           

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

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

58، للا  دقاف  نموبلآ  عون  دنچ  دیلوت  .دوش  یم لرتنک  یاه  ، ، ، و   للا طسوت  راگزاساندوخ  نژ  یعون  ردبـش ، ناهایگ  زا  یتیعمج  رد   
؟ تسا لمتحم  تیعمج  نیا  رد 

                                                      

a۱a۲a۳a۴a۵a۳

15 (2 12 (1
20 (4 18 (3
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؟59 دنک یم لماک  بسانم  روط  هب  ار  ریز  ترابع  هنیزگ ، مادک 
 ............... " ۀدننکزتنسوتف یلولس  رپ  نارادناج  ۀمه  رد  لومعم ، روط  هب  "

.دراد تیفوتماگ  زا  رت  کچوک یراتخاس  غلاب ، تیفوروپسا  دنوآ ، دقاف  (2 .تسا لولس  یمک  دادعت  یاراد  تیفوتماگ  راد ، لگ (1
.تسا تیفوروپسا  هب  هتسباو  هدننکزتنسوتفریغ و  تیفوتماگ ، راد ، هشیر (3

.دنک یم داجیا  یلولس  رپ  راتخاس  کی  زوتیم  میسقت  اب  حاقل  زا  لصاح  لولس  لگ ، دقاف  (4
لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

تسا  ؟60 تسرد  ترابع  مادک  ریز ، لکش  هب  هجوتاب

.دراد اتمه  موزومورک  هعومجم  ود  شخب ۴ ، فالخرب  شخب ۳  (1
.دوش یم بوسحم  دیدج  تیفوروپسا  زا  یئزج  شخب ۱ ، فالخرب  شخب ۴  (2
.دوش یم جراخ  کاخ  ریز  زا  ینز  هناوج ماگنه  هب شخب ۲ ، فالخرب  شخب ۱  (3

.دهد یم ناشن  ار  ینز  هناوج تمالع  نیتسخن  هناد ، شیور  ماگنه  هب شخب ۲ ، فالخرب  شخب ۳  (4
روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

61 ............ دشر نومروه ............  یعون  دننامه  دنک ، یم لمع  اه  نیلربیژ فلاخم  اه  هناد ینز  هناوج رب  ریثأت  رظنزا  هک  ینومروه 

.دوش یم لصاح  زین  تفن  صقان  نتخوس  رثا  رد  هدنرادزاب -  (2 .دبای یم شهاک  یزاوه  یب یباقرغ و  طیارش  رد  هدنرادزاب -  (1
.دراد شقن  هتفاین  زیامت  یاه  لولس زا  هقاس  لیکشت  رد  کرحم -  (4 .تسا راذگریثأت  هایگ  فلتخم  یاه  شخب دشر  رب  کرحم -  (3

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

62 ............ سخرس لاتورپ  ۀدنز  لولس  کی  غلاب ............  رسپ  کی  یجراخ  بروم  ۀچیهام  رد  لومعم ، روط  هب

.دوش یم زاغآ  زنیکوتیس  میسقت ، کود  ندش  دیدپان زا  سپ  دننامه -  (2 .دراد دوجو  اشغ  دقاف  یلولس  یاهراتخاس  زا  یعاونا  دننامه -  (1
.دهد یم شیازفا  ار   ATP دیلوت ییآراک  یسفنت ، یاوه  نژیسکا  فالخرب -  (3

.دنراد یاج  اه  کمادنا یاشغ  نورد  یمسیلوباتم  یاه  میزنآ زا  یرایسب  فالخرب -  (4
روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

؟63 تسا بسانم  ریز  ترابع  ندرک  لماک  یارب  ۀنیزگ ، مادک 
، ............ دراد رارق  هدرگ  ۀناد  قاتا  نورد  رد  جاک  ۀدرگ  ۀناد  هک  یتدم  مامت  رد  متح ، روط  هب "

.دنک یم تسیز  تیفوروپسا  یور  رب  هدام  تیفوتماگ  (2 .دراد دوجو  از  مخت لولس  کی  نگکرآ ، ره  نورد  رد  (1
.دوش یم لیدبت  هدیسر  ۀدرگ  ۀناد  هب  جیردت  هب سران  هدرگ  ۀناد  (4 .دوش یم تفای  یدیئولپید  یاه  لولس کمخت  ره  رد  (3

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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؟64 دنک یم لماک  بسانم  روط  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ ، مادک 
 ............" ۀدننکزتنسوتف یلولسرپ  رادناج  ره  رد  لومعم ، روط  هب "

.دراد دننام  هشیر دننام و  گرب مئامض  یتیفوتماگ  شخب  دنوآ ، نودب  (2 .دننک یم دشر  هب  عورش  یتیفوروپسا  شخب  رد  اه  گاه راد ، هناد (1
.دوش یم داجیا  یدیئولپید  یلولسرپ  راتخاس  یتیفوروپسا  ۀلحرم  رد  لگ ، نودب  (3

.دوش یم لیکشت  کمخت  نورد  رد  از  مخت لولس  هدرگ و  ۀناد  رد  رن  تماگ  راد ، هشیر (4
روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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یرسارس روکنک  عبنم :

هنیزگ 4 1

دقاف گرزب و  ۀتسه  یاراد  اه  لولس نیا  .دنراد  دوجو  دنوش  یم هدیمان  یداینب  یاه  لولس هک  یسأر  یاه  لولس زا  یهورگ  یبوچ  ناهایگ  ۀمه  ۀقاس  رد 
.دنتسه لئوکاو 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دراد رارق  تسوپِریز  زاسدنوآ  مویبماک  ۀنیزگ 1 :

.تسا توافتم  لاس  فلتخم  لوصف  رد  یدنوآ  رصانع  رطق  دنتسه  لدتعم  قطانم  نکاس  هک  یبوچ  ناهایگ  رد  ۀنیزگ 2 :
.تسا نیسپ  شکبآ  زا  رتشیب  هراومه  نیسپ  بوچ  تماخض  ۀنیزگ 3 :

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 1 2

کاخ رد  دوجوم  یاه  نوی بآ و  اب  میقتسم  سامت  رد  هک  دنتسه  ییاه  لولس نیلوا  یتسوپور ) ۀتفای  زیامت  یاه  لولس  ) هدنـشکرات ۀدنزاس  یاه  لولس
لقتنم یبوچ  دنوآ  هب  ار  ماخ  هریش  تیاهن  رد  دنوش و  یم هیطیحم  هریاد  هب  سپـس  تسوپ و  یاه  هیال هب  بآ  لاقتنا  ثعاب  اه  لولـس نیا  دنـشاب ، یم

.دنراد  شقن  یبوچ  دنوآ  رد  ماخ  ۀریش  یگتسویپ  رد  هدنشکرات  ۀدنزاس  یاه  لولس هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم سپ  دننک  یم
اه : هنیزگ ریاس  یسررب 

هک دینک  هجوت  .دننک  تظفاحم  هشیر  کون  هب  کیدزن  یمتسیرم  یاه  لولـس زا  هک  دنهد  یم لیکـشت  ار  کهالک  هشیر ، کون  هدرم  یاه  لولـس : 2 ۀنیزگ
.تسا  توافتم  یمتسیرم  یاه  لولس اب  هدنشکرات 

.دنراد  رارق  هدنشکرات  یاه  لولس زا  یرترود  ۀلصاف  رد  یداینب ) یاه  لولس  ) متسیرم ۀدنزاس  یاه  لولس : 3 ۀنیزگ
رات ۀدنزاس  یاه  لولـس رد  دنراد و  دوجو  ناهایگ  ییاوه  یاه  تمـسق رد  هک  دشاب  نیربوس  ای  نیتوک  دـناوت  یم برچ  دیـسا  رم  یلپ زا  روظنم  : 4 ۀنیزگ

.دنوش   یمن تفای  یتسوپور ) ۀتفای  زیامت  یاه  لولس  ) هدنشک

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 2 3

اه بابح نیاربانب  تسا  مک  رایسب  رگید  دنوآ  هب  دنوآ  کی  زا  بابح  راشتنا  ناکما  اه  دیئکارت یبوچ و  یاهدنوآ  ۀراوید  یاه  نال صاخ  راتخاس  لیلد  هب 
.دننام یم روصحم  دیئکارت  ای  یبوچ  دنوآ  رد 

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 3 4

یسفنت یاه  زاگ لیامت  سپ  دبای  یم شهاک  بش  ماگنه  رد  قرعت  ناهایگ  رد  هک  ییاج  نآ  زا  تسا و  لولحم  یاه  زاگ یاراد  دوخ  نورد  رد  ماخ  ۀریش 
.دبای یم شهاک  زین  ماخ  ۀریش  زا  جورخ  هب  لولحم 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
!!( لماک فقوت  هن   ) .دننک یم داجیا  لالتخا  ماخ  ۀریش  موادت  رد  گرزب  یاه  بابح هنیزگ 1 :

.تسا مک  رایسب  رگید  دیئکارت  هب  دیئکارت  کی  زا  اه  بابح راشتنا  ناکما  اهدیئکارت  یبوچ و  یاهدنوآ  ۀراوید  یاه  نال صاخ  راتخاس  لیلد  هب  هنیزگ 2 :
.دوش یگدش  رادبابح  ۀدیدپ  شهاک  ببس  تسا  نکمم  یا  هشیر راشف  شیازفا  هنیزگ 4 :

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 1 5

یاـه کرحم رثا  رد  تسا  لاـعف  ییاـقلا و  تکرح  یعون  هک  یکیتکات  یاه  تکرح و  ینورد  یاه  کرحم رثا  رد  یدوخ  هبدوخ یاه  تکرح ناـهایگ  رد 
.دنوش یم داجیا  ینورد  ینوریب و 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دشاب یم ینورد  یاه  کرحم عبات  طقف  یدوخ  هبدوخ یاه  تکرح ینوریب و  یاه  کرحم عبات  طقف  لاعفریغ  یاه  تکرح ۀنیزگ 2 :

.دریذپ یم تروص  ینوریب  یاه  کرحم تلاخد  اب  تسا  لاعف  ییاقلا و  تکرح  یعون  هک  یشجنت  دننامه  یکیتکات  تکرح  ناهایگ  رد  ۀنیزگ 3 :
ماجنا ینوریب  ینورد و  یاه  کرحم تلاخد  اب  یـشیارگ  یاه  تکرح ینوریب و  یاه  کرحم تلاخد  اب  طقف  لاعفریغ  یاـه  تکرح ناـهایگ  رد  ۀنیزگ 4 :

.دریذپ یم
انش نآ  تمس  هب  از ) مخت  ) هدام لولس  هب  ندیسر  یارب  دیئوزورتنآ )  ) رن لولـس  نایگ ، هزخ اه و  سخرـس دننام  هناد  نودب  ناهایگ  لثمدیلوت  رد  : 1 ۀتکن

.تسا ناهایگ  رد  یکیتکات  تکرح  زا  یا  هنومن هک  دنک  یم
.تسا ریذپ  ناکما رن ) یسنج  لولس  دننام   ) یهایگ درفنم  یاه  لولس یارب  رون  ییایمیش و  داوم  دننام  ییاه  کرحم هب  خساپ  یکیتکات  تکرحرد  : 2 ۀتکن

 

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 2 6

یگدنز ۀـخرچ  رد  یگمه  هک  دنـشاب  یم ناگناد  ناهن ناگنادزاب و  لماش  ناتخرد  .دوش  یم ماجنا  ناتخرد  رد  هک  تسا  یـشیور  ریثکت  شور  ندز  دنویپ 
.دشاب  یم تیفوتماگ  یارب  ییاذغ  داوم  ۀدننک  نیمأت تیفورپسا  تسا و  تیفورپسا  هب  هتسباو  هراومه  تیفوتماگ ، دوخ ،

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.درادن دوجو  تیفوتماگ  هب  تیفوروپسا  یگتسباو  ناگنادزاب  فالخرب  ناگناد  ناهن رد  .دنوش  یم ریثکت  هناد  قیرط  زا  ناگناد  ناهن ناگنادزاب و  ۀنیزگ 1 :

تیفوروپسا اه  سخرس رد  .دوش  یم هدید  هدغ ) موزیر و  زایپ ، هدنور ، ۀقاس   ) ناگناد ناهن و  موزیر )  ) اه سخرـس رد  هتفای  لکـش  رغت  ۀقاس  ۀنیزگ 3 :
.دنا لقتسم غلاب  تیفوروپسا  مه  ناوج و  تیفوروپسا  مه  ناگناد  ناهن رد  غلاب و 

ییاه شخب اه  تمـسق نیا  .درک  هدافتـسا  اه  نآ گرب  هقاس و  زا  ناوت  یم بیترت  هب  ییاـقیرفآ  هشفنب  هاـیگ  یدـیب و  گرب  هاـیگ  ریثکت  یارب  ۀنیزگ 4 :
.دنشاب یم یدنوآ  رصانع  یاراد  ندوب  هناد  ناهن لیلد  هب  یلو  دنا  هتفاین صصخت  یشیور  لثمدیلوت  یارب  هک  دنتسه 

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 2

لوا ماگ 

مود ماگ 

7

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا یبآ  یاه  هنزور ییاوه و  یاه  هنزور لماش  ناهایگ  گرب  رد  دوجوم  یاه  هنزور

.دنوش یم ثعاب  ار  یبوچ  دنوآ  رد  ماخ  ۀریش  یگتسویپ  قیرعت  ۀلیسو  هب یبآ  ییاه  هنزور قرعت و  ۀلیسو  هب ییاوه  یاه  هنزور

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
!! ودره هن  .دشاب  یم ییاوه  یاه  هنزور هب  طوبرم  طقف  یزاگ  تالدابت  ماجنا  ۀنیزگ 1 :

.دوش یم هتسب  کشخ  مرگ و  یاه  تیعقوم رد  ییاوه  یاه  هنزور ۀنیزگ 3 :
.دنوش یم هزادنا  رغت  راچد  بآ  راشف  رغت  رثا  رد  ییاوه  یاه  هنزور ۀنیزگ 4 :

.دنتسه زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور یلو  دنراد  ندش  هتسب  زاب و  ییاناوت  ییاوه  یاه  هنزور هتکن :

هنیزگ 1 8

یاه شخب دـیلوت  یاه  لحم یمتـسیرم  قطانم  .دوش  یم ماجنا  دراد  مان  یمتـسیرم  قطانم  هک  صاخ  هقطنم  دـنچ  رد  یلولـس  میـسقت  ناـهایگ  رد 
کون رد  یـسأر  یاه  متسیرم .دنتسه  یسأر  یاه  متـسیرم یفلع  و  ناوج  ناهایگ  رد  دوجوم  یمتـسیرم  قطاـنم  نیرت  مهم .تسا  یهاـیگ  فلتخم 

.دراد رارق  هشیر  کون  یکیدزن  رد  زین  اه و  گرب رانک  یبناج ، یاه  هخاش اه و  هقاس
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم تظفاحم  ناوج  یاه  سلف ای  هدنز )  ) ناوج یاه  گرب طسوت  هقاس  سأر  یاه  متسیرم و  هدرم )  ) کهالک طسوت  هشیر  کون  متسیرم  ۀنیزگ 2 :
دوجو هب  ار  یداه  تفاب  یا و  هنیمز تفاب  مردیپا ،)  ) تسوپور یاه  مان هب  یلصا  تفاب  هورگ  هس  دنوش و  یم میـسقت  دوخ  هبون هب اه  متـسیرم ۀنیزگ 3 :

.دنروآ یم
.دنراد شقن  یفلع  ناهایگ  هقاس  هشیر و  یرطق  دشر  رد  هک  دنتسه  یهایگ  فلتخم  یاه  شخب دیلوت  یاه  لحم یمتسیرم  قطانم  ۀنیزگ 4 :

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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هنیزگ 3 9

تکرح یعون  هک  ییارگرون  رد  دوش  یم بوسحم  دـشر  یاه  هدـننک میظنت زا  هک  نیسکا  .دنتـسه  یهایگ  یاه  نومروه دشر  یاه  هدننک میظنت زا  روظنم 
.دراد تلاخد  تسا  یشیارگ  عون  زا  لاعف 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم هدید  زین  ناراو  هناورپ ۀریت  دننام  ناهایگ  یضعب  گرب  کون  رد  دوش  یم بوسحم  یدوخ  هبدوخ تاکرح  زا  هک  شچیپ  ۀنیزگ 1 :

.دریگ یم ماجنا  زین  تسا  بکرم  گرب  دقاف  هک  هنوید  هایگ  رد  یجنت  شواسب  ۀنیزگ 2 :
هک لاعفریغ  یاه  تکرح .دوش 2 ) یم ماجنا  یهایگ  ۀدنز  یاه  شخب رد  طقف  هک  لاعف  یاه  تکرح ( 1 دراد : دوجو  تکرح  عون  ود  ناهایگ  رد  ۀنیزگ 4 :

.دریذپ یم تروص  یهایگ  ۀدرم  یاه  شخب رد 
.درک هراشا  ایوس  ایبول و  ردبش ، دوخن ، القاب ، هجنوی ، هب  ناوت  یم ناراو  هناورپ ۀریت  ناهایگ  زا  هتکن :

نآ کاخ  هک  ییاه  نیمز رد  بلغا  هایگ  نیا  .دـشاب  یم راوخ  سگم سونو  نآ  یـسراف  مان  هک  تسا  راوخ  تشوگ هایگ  یعون  هنوید  هایگ  باـتک : زا  رتارف 
.دیور یم تسا  نژورتین  یمک  رادقم  یاراد 

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 1

لوا ماگ 

مود ماگ 

10

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دنتسه یسأر  یاه  متسیرم یفلع  ناوج و  ناهایگ  رد  دوجوم  یمتسیرم  ۀقطنم  نیرت  مهم

اه متسیرم دنوش و  یم میسقت  دنتسه ؛ لئوکاو  دقاف  دنراد و  گرزب  ۀتسه  هک  اه  لولس نیا  .دنراد  مان  یداینب  یاه  لولس یسأر  یاه  لولـس زا  یهورگ 
ار یداه  تفاب  یا و  هنیمز تفاب  تسوپور ، تفاب  یاه  مان هب یلـصا  تفاب  هورگ  هس  دـنوش و  یم میـسقت  دوخ  ۀـبون  هب اه  متـسیرم نیا  .دـنزاس  یم ار 

کون متـسیرم  زا  هدرم ) لولـس   ) هشیر کهالک  .دنوش  یم هدید  ناوج  یفلع و  ناهایگ  ۀمه  راتخاس  رد  یلـصا  تفاب  عون  هس  نیا  .دـنروآ  یم دوجو  هب
.تسا هناوج  یاه  سلف ای  ناوج  یاه  گرب ۀدهع  رب  متسیرم  زا  تظافح  ۀفیظو  هقاس  سأر  رد  .دنک  یم تظفاحم  هشیر 
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روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا ییاوه  یاه  هنزور یاراد  مه  یبآ و  یاه  هنزور یاراد  مه  دوخ  گرب  رد  مدنگ  هایگ 

.دننک یم کمک  یبوچ  یاه  دنوآ رد  ماخ  ۀریش  یگتسویپ  ظفح  هب  یبآ  یاه  هنزور مه  ییاوه و  یاه  هنزور مه  مدنگ  هایگ  رد 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا ریثأت  یب نآ  رب  ینوریب  ای  ینورد  لماوع  دنتسه و  زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور ۀنیزگ 1 و 2 :

.دنزادرپ یم یسفنت  یاهزاگ  ۀلدابم  هب  ییاوه  یاه  هنزور طقف  ۀنیزگ 4 :
.دنتسه زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور سپ  دشاب ، یم یبوچ  دنوآ  ۀدرم  یاه  لولس یبآ ، ۀنزور  فارطا  یاه  لولس نوچ  هتکن :

هنیزگ 4

لوا ماگ 

مود ماگ 

12

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا اه  نآ ندش  میسقت  ییاناوت  تیلباق  رب  دیکأت  یمتسیرم  یاه  لولس هب  هراشا  زا  لاؤس  فده 

دنهد یم لکش  رغت  ًاتقوم  دنشاب  یم یلولس  تلکسا  زا  یشخب  دنا و  هدش هتخاس لوبوتورکیم  زا  هک  کود  یاه  هتشر زوتیم  ای  زویم  میـسقت  ماگنه  رد 
.دنور یم نیب  زا  میسقت  لحارم  یط  زا  دعب  و  دنوش ) یم رهاظ  )

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
طسو رد  هک  یلولس  هحفص  هب  ناهایگ  رد  اما  دنوش  یم هدیـشک  اه  موزومورک ات  لولـس  بطق  کی زا  کود  یاه  هتـشر یلولـس ، میـسقت  ماگنه  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم لیکشت  اه  کود زا  یرترود  ۀلصاف  رد  هحفص  نیا  اریز  دنسر ، یمن دراد  رارق  لولس 
دنوش و یمن لصتم  اهرمورتناس  هب  یهورگ  دنوش و  یم لصتم  اهرمورتناس  هب  اه  نآ زا  یهورگ  .دراد  دوجو  لولـس  رد  کود  ۀتـشر  هتـسد  ود  : 2 ۀنیزگ

.دننک یم لصو  مه  هب  ار  اه  لولس بطق  ود  طقف 
.دنرادن لویرتناس  ناگنادناهن  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  تسا ، هناد  ناهن فسوی  نسح هایگ  : 3 ۀنیزگ
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زیلوکیلگ موس  ماگ  رد  دنراد و  زیلوکیلگ  ییاناوت  ود  ره  هک  دنوش  یم اه  کرک ای  هنزور و  نابهگن  یاه  لولـس لماش  گرب  یتسوپور  ۀتفایزیامت  یاه  لولس
.دننک یم دیلوت  دیلوت  ،  لابند  هب  یزاوه ) یب )

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
دنتسه یتسوپور  ۀتفایزیامت  یاه  لولس زا  هک  کرک  یاه  لولـس هک  دینک  هجوت  .تسا  هدننکزتنـسوتف  یاه  لولـس یاه  یگژیو زا  تیبثت   : 1 ۀنیزگ

.دنتسین تیبثت   زتنسوتف و  هب  رداق  تسالپورلک  نتشادن  لیلد  هب
.دنک یم هیذغت  لدرخ  نغور  زا  هک  ملک  هناورپ  دازون  لثم  دننک  رود  ار  محازم  تارشح  هراومه  دنناوت  یمن هیوناث  یاه  بیکرت ۀمه  : 2 ۀنیزگ
.دهد ماجنا  دناوتب  ار  وکسیبور ) یزانژیسکا  تیلاعف   ) یرون سفنت  ات  کرک ) یاه  لولس  ) درادن تسالپورلک  یتسوپور  لولس  ره  : 3 ۀنیزگ

NADH۲H +

CO۲
CO۲
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.تسا کرک  هدنشک و  رات  هنزور ، نابهگن  یاه  لولس یتسوپور ، ۀتفایزیامت  یاه  لولس زا  روظنم 

ۀریش نایرج  موادت  رد  قرعت  دنیآرف  اب  دنناوت  یم  یتسوپور ) ۀتفای  زیامت  یاه  لولس   ) هدنـشک رات  هنزور و  نابهگن  کرک ، یاه  لولـس  وب ، بش  هایگ  رد 
.دنشاب  هتشاد  شقن  ماخ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
یاه لولس طقف  یتسوپور ، ۀتفایزیامت  یاه  لولس نیب  رد  .دشاب  یم نیولاک ) ۀخرچ   ) زتنسوتف دنیآرف  رد  وکسیبور  میزنآ  یزالیـسکوبرک  تیلاعف  : 1 ۀنیزگ

.تسا لاعف  اه  نآ رد  وکسیبور  میزنآ  هجیتنرد  دنتسه و  زتنسوتف  ماجنا  هب  رداق  هنزور  نابهگن 
.دناشوپ یمن ار  هدنشکرات  یاه  لولس یتسوپور ، ۀتفایزیامت  یاه  لولس نیب  رد  هک  تسا  نیتوک  برچدیسا  رم  یلپ زا  روظنم  : 2 ۀنیزگ

.دوش یم  دیلوت  نژوردیه  نوی   2 زیلوکیلگ ، ۀلحرم  ای  سفنت  یزاوه  یب  ۀلحرم  رد  : 4 ۀنیزگ
: وتینرل تسیز  نامتراپد  هیحالصا 

ماجنا اه  هنزور  قیرط  زا  قرعت  مظعا  تمسق  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  اریز  تسین  اطخ  نودب  ًالماک  زین  هنیزگ  نیا  تفگ  ناوت  یم  ۀنیزگ 3  اب  هطبار  رد 
.دنرادن دنیآرف  نیا  رد  یریگ  مشچ  شقن  یتسوپور  ۀتفای  زیامت  یاه  لولس  ریاس  دوش و  یم 

حیحـص خساپ  دناوت  یم  زین  هنیزگ  نیا  دوش  ضرف  زکولگ  لوکلوم  رگا 2  اریز  دش  یم  نایب  زکولگ  یاه  لوکلوم  دادعت  دـیاب  زین  ۀنیزگ 4  رد  نینچمه 
.دشاب

هنیزگ 3 15

.تسا ییاقلا  ریغ  یدوخ ) هبدوخ  ) تکرح یعون  دوش  یم ماجنا  ینورد  یاه  کرحم ریثأت  تحت  طقف  هک  یتکرح  عون  ره  ناهایگ  رد 
: دراوم ریاس  یسررب 

.دشاب یم لاعف  تکرح  ییاقلا  تکرح  هک  یلاح  رد  دشاب  یم لاعفریغ  تکرح  دهد  یم خر  هایگ  ۀدنزریغ  یاه  شخب رد  هک  یتکرح  ره  : 1 ۀنیزگ
.دوش یم ییاقلا  یاه  تکرح یدوخ و  هبدوخ یاه  تکرح لماش  هک  دشاب  یم لاعف  تکرح  هدنز  یاه  شخب رد  تکرح  : 2 ۀنیزگ

خر تبوطر  رغت  رثا  رد  هک  اه  نادـگاه ندـش  زاب  لاثم  یارب  .دنـشاب  ینوریب  یاه  کرحم ریثأـت  تحت  دـنناوت  یم زین  لاـعفریغ  یاـه  تکرح : 4 ۀنیزگ
.دهد یم

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.دراد شقن  هایگ  تمواقم  ماکحتـسا و  رد  میـشنارکسا  تفاب  .دنرادن  هدنز  مسالپوتورپ  هبنپ  بوچ تفاب  میـشنارلکسا و  تفاب  یبوچ ، دنوآ  یاه  لولس
مکحتسم ثعاب  زین  یبوچ  دنوآ  دوجو  نینچمه  تسا و  یماکحتسا  شقن  یاراد  دراد  دوجو  هشیر  کون  کهالک  تسوپ و  رد  هک  زین  هبنپ  بوچ تفاب 

.دوش یم ناهایگ  ندش 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنرادن یشقن  هدرورپ  ۀریش  لاقتنا  رد  اه  دنوآ نیا  اما  دنا  هتفر نیب  زا  رگید  یاه  کمادنا هتسه و  یبوچ  یاه  دنوآ رد  : 1 ۀنیزگ
.دوش یم تایح  لوط  رد  نآ  دشر  عنام  هک  دنشاب  هتشاد  مه  نیمود  ۀراوید  دنناوت  یم نیتسخن ، ۀراوید  یاراد  یهایگ  یاه  لولس : 3 ۀنیزگ

لیلد هب  هک  دنتسه  کتسوپ  ای  لوکیتوک  مان  هب  برچ ) دیـسا  رم  یلپ  ) ینیتوک شـشوپ  یاراد  هایگ  ییاوه  یاه  مادنا رد  تسوپور  یاه  لولـس : 4 ۀنیزگ
.دننک دیلوت  دنناوت   یم یلولس  سفنت  ییاناوت  NADPHنتشاد 

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.دشاب یم ییاقلاریغ  تکرح  یعون  ناهایگ  رد  یشچیپ  تکرح  ره  هک  درک  تشادرب  ناوت  یم ریز  رادومن  زا 

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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یاه  لولـس نادگاه ، رد  .دوش  یم هتخاس  گاه  یگدنز ، زا  یا  هلحرم یط  ناهایگ ، ۀـمه  رد  .دـنوش  یم کیکفت  مه  زا  اه  للا زویم ، میـسقت  یط  رد 
.دنزاس یم ار  اه  گاه زویم ، میسقت  اب  اه  لولس نیا  هک  دنراد  دوجو  یموزومورک 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنرادن مه  یدنوآ  رصانع  نیاربانب  دنتسه  دنوآ  دقاف  اه  هزخ : 1 ۀنیزگ

.دنتسه هشیر  ضرع  رد  بآ  تکرح  یارب  ریسم  ود  هشیر و  کهالک  دقاف  سپ  دنرادن  هشیر  اه  هزخ ۀنیزگ 2 و 3 :

۲n
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.دهد یمن لگ  دنک ، ادیپ  شیازفا  بش  رد  امد  هک  یتروصرد یگنرف  هجوگ هایگ 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنک دیلوت  هنبرک  دنق 3  نیولاک  ۀخرچ  طسوت  دایز  رون  تدش  الاب و  یاهامد  رد  دناوت  یم تسا  ناهایگ   وزج  رکشین  نوچ  : 2 ۀنیزگ
.دنهد ماجنا  ار  نبرک  دیسکا  ید تیبثت  دنیآرف  دنناوت  یم مرگ  یاه  بش لوط  رد  ناهایگ  نیا  .تسا  ناهایگ   وزج  سوتکاک  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم دایز  یگنرف  هجوگ هقشع و  ندال ، ناهایگ  یاه  گرب ۀیشاح  رد  قیرعت  نازیم  مرگ ، بوطرم و  یاهزور  لوط  رد  : 4 ۀنیزگ

C۴
CAM

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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سپ دـنراد  زین  ار  یزاوه  سفنت  ییاناوت  اه  لولـس نیا  .دهد  ماجنا  زتنـسوتف  دـناوت  یم ینعی  دـنک  یم تیبثت  ار  نبرک  دیـسکا  ید هک  یهایگ  لولس 
.دننک دیلوت  دیتوئلکون ) ید نیندآ  نیوالف   ) دنناوت  یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنرادن یشقن  ماخ  ۀریش  لاقتنا  رد  هک  دنتسه  نیمود  ۀراوید  یاراد  میشنارلکسا  یاه  لولس : 1 ۀنیزگ

.دنراد هتسه  ییامسالپ و  یاشغ  هک  دنوش  یم هایگ  ماکحتسا  ثعاب  میشنالک  تفاب  یاه  لولس : 2 ۀنیزگ
.دنهد یم تسد  زا  ار  دوخ  تسالپوتورپ  ماخ  ۀریش  تیاده  زا  لبق  هک  دنتسه  گرزب  ذفانم  یاراد  دوخ  یاهتنا  رد  یدنوآ  رصانع  : 4 ۀنیزگ

FADH۲

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 2 21

.دنراد ار  تاتساولازگا  دیلوت  هجیتنرد  یزاوه و  سفنت  ماجنا  ییاناوت  سپ  دنتسه  یردنکوتیم  یاراد  یمیشناراپ  یاه  لولس
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.درادن دوجو  میشناراپ  تفاب  یاه  لولس رد  تسا و  یتسوپور  یاه  لولس یاه  یگژیو زا  ینیتوک  ۀیال  : 1 ۀنیزگ
.دنتسه نیمود  ۀراوید  یاراد  تردن  هب یمیشناراپ  یاه  لولس : 3 ۀنیزگ

.دننک زتنسوتف  دنناوت  یم میشناراپ  یاه  لولس زا  یضعب  : 4 ۀنیزگ

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 3 22

.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 
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.تسا ناهایگ  لاعف  تاکرح  هتسد  زا  یدوخ  هبدوخ تکرح 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین ییاقلا  تاکرح  وزج  تسا و  یدوخ  هبدوخ تکرح  یعون  یشچیپ  تکرح  : 1 ۀنیزگ

.تسا لاعف  ییاقلاریغ و  تکرح  یعون  یدوخ  هبدوخ تکرح  : 2 ۀنیزگ
.دوش یمن بوسحم  یدوخ  هبدوخ تسا و  ییاقلا  تاکرح  عاونا  زا  یشیارگ  تکرح  : 3 ۀنیزگ

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 2 24

.دوش یم بوسحم  لاعف  تکرح  یعون  دوش ، داجیا  ینورد  کرحم  ریثأت  تحت  هک  یتکرح  عون  ره  ناهایگ  رد 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یمن بوسحم  ییاقلا  تاکرح  ءزج  اما  دوش  یم داجیا  هایگ  ۀدنز  یاه  شخب رد  زین  یدوخ  هبدوخ تکرح  : 1 ۀنیزگ

.دنتسه لاعفریغ  تکرح  یعون  هک  دنوش  یم ماجنا  هدنزریغ  یاه  شخب رد  ناهایگ  رد  ییاه  تکرح : 3 ۀنیزگ
.دوش بوسحم  لاعف  تکرح  هک  دشاب  ییاقلا  تاکرح  عون  زا  دناوت  یم تسا  ینوریب  یاه  کرحم ریثأت  تحت  هک  ناهایگ  رد  یتکرح  : 4 ۀنیزگ

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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نیا زا  کی  چـیه رد  سپ  دـناشوپ ، یم کهالک  مان  هب  یا  هدرم راتخاس  ار  ناهایگ  ۀـشیر  کون  اریز  دنتـسه  هدرم  یرفعج  هایگ  ۀـشیر  کون  یاه  لولس
.دوش یمن ماجنا  یزاس  نیئتورپ اه  لولس

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دننک دیلوت  لوکلوم   هب  ،  بآ  یاه  نورتکلا لاقتنا  قیرط  زا  دنناوت  یم هنزور  نابهگن  دننام  گرب  یاه  لولس یخرب  : 1 ۀنیزگ

یا ، هدنز لولس  ره  رد  هک  تسا  یهیدب  .دنا  هدنز نآ  یاه  لولـس هک  دناشوپ  یم یمیـشنالک  تفاب  ار  یرفعج  یاه  هقاس تسوپ  یجراخ  شخب  : 3 ۀنیزگ
.دوش یم فرصم  مه  دیلوت و  مه  هجیتنرد    و 

ینبرک راهچ  بیکرت  دنهد و  ماجنا  یلولس  سفنت  دنناوت  یم یردنکوتیم  نتشاد  لیلد  هب  یرفعج  ۀقاس  یشکبآ  دنوآ  تفاب  یاه  لولس یـضعب  : 4 ۀنیزگ
رت یژرنارپ هدـش و  ایحا  نورتکلا  ود  تفاـیرد  اـب  نورتکلا ) ۀدـنریذپ  لوکلوم  یعون   ) لیدبت  نیا  نمـض  هک  دننک  لیدـبت  تاتـساولازگا  هب  ار 

.دوش یم

NADP +NADPH

ATPADP

NAD +

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 1 26

یزکرم ۀناوتسا  تسوپ و  تسوپور ، مان  هب  زیامتم  شخب  دوخ 3  ۀقاس  یـضرع  شرب  رد  هک  تسا  یفلع  ۀلاسدنچ  ناهایگ  زا  سگرن  دننامه  قبنز  هایگ 
.دراد

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
. دنور یمن نیب  زا  یشیور  ۀرود  ود  یط  دنتسه و  یفلع  ۀلاس  دنچ  ناهایگ  زا  یدوواد  قبنز و  هایگ  : 2 ۀنیزگ

.دشاب یم هاتوک  بش  دنلبزور و  قبنز  هک  یتروص  رد  .تسا  دنلب  بش  تسا و  هاتوکزور  ناهایگ  زا  لوسنق  تنب : 3 ۀنیزگ
.دشاب یم لگ  ۀقلح  نیمود  نیلوا و  یاراد  تسا و  لماک  لگ  یعون  یسابع  هلال لگ  : 4 ۀنیزگ

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 4

لوا ماگ 

مود ماگ 
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لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا قیرعت  دنیآرف  یگنرف ، هجوگ هایگ  گرب  ۀیشاح  رد  دوجوم  یاه  هنزور قیرط  زا  عیام  تروص  هب  بآ  یاه  لوکلوم جورخ  زا  روظنم 

راخب زا  رفسمتا  ندوب  عابشا  .دشاب  یم  یا  هشیر راشف  شیازفا  قرعت و  شهاک  اه  نآ ۀلمج  زا  هک  تسا  مزال  یطیارـش  قیرعت  دنیآرف  ندش  ماجنا  یارب 
طیارـش ود  نیا  رد  سپ  .دشاب  یم یا  هشیر راشف  شیازفا  یانعم  هب  یبوچ  یاهدنوآ  لخاد  رد  دوجوم  بآ  راشف  نتفر  الاب  و  قرعت ، شهاک  ببـس  بآ 

.درک هدهاشم  یبآ  یاه  هنزور قیرط  زا  عیام  تروص  هب  ار  بآ  یاه  لوکلوم جورخ  ناوت  یم هدش  رکذ 
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یاه نژ دننام  دنشاب  هتشاد  یکرتشم  لاعف  یاه  نژ دنناوت  یم هجیتن  رد  دنتسه ، لاعف  هدنز و  ود  ره  هدنشک  رات  یاه  لولـس یمتـسیرم و  یاه  لولس

.زارم یلپ  RNA لثم هدننک  یسیونور یاه  میزنآ ۀدنزاس  یاه  نژ ای  یلولس   سفنت  هب  طوبرم  یاه  میزنآ ۀدنزاس 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

هعومجم یاراد  سپ  دنا  هدش لیکـشت  هیلوا  توگیز  کی  زا  یگنرفدوخن  هایگ  هشیر  رد  هدنـشک  رات  لاعف  یاه  لولـس یمتـسیرم و  یاه  لولـس : 1 ۀنیزگ
.دنتسه یناسکی  یاه  نژ

! میزنآ کی  هن  دنک  یم لامعا  یدیتوئلکون  یلپ  ای  یدیتپپ  یلپ ۀتشر  کی  تخاس  اب  ار  دوخ  ریثأت  نژ  ره  : 2 ۀنیزگ
.دنتسه شوماخ  لاعفریغ و  اه  نژ زا  یضعب  تروص  نیمه  هب  زین  هدنشک  رات  یاه  لولس رد  : 4 ۀنیزگ

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 2

لوا ماگ 

مود ماگ 
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روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا قیرعت  دنیآرف  مدنگ ، هایگ  گرب  یاهتنا  رد  دوجوم  یاه  هنزور قیرطزا  بآ  یاه  لوکلوم عفد  زا  روظنم 

.دهد یم خر  قیرعت  دنیآرف  تسا  مک  رفسمتا  بآ  راخب  ندوب  عابشا  لیلد  هب  قرعت  نازیم  یلو  الاب  هدنشک  یاهرات  زا  بآ  بذج  تعرس  هک  ینامز 
: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 

.تسین ماگمه  قیرعت  دنیآرف  اب  اه  گرب زا  بآ  راخب  جورخ  شیازفا  ۀنیزگ 1 :
. دوش یمن قیرعت  دنیآرف  شیازفا  ببس  یا  هشیر راشف  نتفای  شهاک  ۀنیزگ 3 :

! قیرعت هن  تسا  قرعت  دنیآرف  ندشدایز  ببس  ماخ  ۀریش  زا  جورخ  هب  لولحم  یاهزاگ  لیامت  ندشرتدایز  ۀنیزگ 4 :

هنیزگ 4 30

.تسا ناسکی  اه  نیئتورپ عاونا  دننام  اه ، نژ یضعب  لوصحم  هدنز  یاه  لولس ۀمه  رد 
: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 

یاه لولـس یاه  نژ رب  هوالع  سپ  دنـشاب  شوماـخ  رگید  یرـسکی  نشور و  اـه  نژ زا  یرـسکی  هک  دوش  یم ببـس  نژ  ناـیب  میظنت  دـنیآرف  ۀنیزگ 1 :
.دنتسه لاعفریغ  زین  یرگید  یاه  نژ هدنز ، یمیشناراپ 

.دوش یم نایب  زین  دنتسه  ناسکی  دنراد و  دوجو  لولس  عون  ود  ره  رد  هک  یسفنت  یاه  میزنآ نتخاس  هب  طوبرم  یاه  نژ ۀنیزگ 2 :
یاه لولس نورد  یمتسیرم  یاه  لولس یاه  نژ ۀمه  تفگ  ناوت  یم سپ  دنراد  دوجو  اه  نژ ۀمه  دنراد ، هتسه  هک  هدنز  یاه  لولـس ۀمه  رد  ۀنیزگ 3 :

.دنراد دوجو  هدنز 

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.دراد دوجو  یمردودنآ  یاه  لولس یبناج  حوطس  رد  یراپساکراون  یفلع  هایگ  کی  ۀشیر  رد  دوش  یم هدهاشم  ریز  لکش  رد  هک  روط  نامه

: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 
.دنک یم تکرح  زین  اه ) لولس نورد   ) یتسالپوتورپ ریسم  زا  هشیر  ضرع  در  بآ  ۀنیزگ 1 :

.دنراد شقن  زین  یداه  یا و  هنیمز یمردیپا ، یاه  تفاب تخاس  رد  هشیر  کون  یاه  متسیرم ۀنیزگ 2 :
! یبوچ یاهدنوآ  هن  دنوش  یم تفای  یلابرغ  یاه  هلول نورد  رادذفنم  یاه  هحفص ۀنیزگ 3 :

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 4 32

ۀراوید یریذـپ  فاطعنا شیازفا  اـب  دـناوت  یم هک  تسا  نیـسکا  دریگ  یم رارق  هدافتـسادروم  اـه  هملق ندرک  راد  هشیر یارب  یزرواـشک  رد  هک  ینومروه 
.دوش هایگ  ۀقاس  ندش  لیوط  ببس  یلولس ،

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.درادن یشقن  یگتفخ  رد  دوش  یم یبناج  یاه  هناوج دشر  عنام  هک  نیسکا  ۀنیزگ 1 :

.دوش یم ییاوه  اه  هنزور ندش  هتسب  ثعاب  تسا  اه  هناد ینز  هناوج دشر و  عنام  هک  دیسا  کیزیسبآ  ۀنیزگ 2 :
.درادن رون  تمس  هب  اه  هچهایگ یگدیمخ  رب  یریثأت  دوش  یم اه  هویم یگدیسر  عیرست  ثعاب  هک  نلیتا  ۀنیزگ 3 :

رارقتـسا لحم  نامه  ای  هقاس  کون  زا  رت  ناپ یا ؛ هنیمز تفاب  یاه  لولـس رب  نیـسکا  ریثأت  لحم  هقاس و  سأر  رد  نیـسکا  ندـش  هتخاس لحم  : 1 ۀتکن
.تسا اه  متسیرم

.تسا مسیپورت )  ) اه شیارگ داجیا  ببس  نیسکا  نومروه  : 2 ۀتکن
.دوش یم نآ  ندش  هیزجت  بجوم  رون  اریز  تسا !! یرارف  رون  زا  نیسکا  باتک : زا  رتارف 

لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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لخاد 1395 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دوش میسقت  دهاوخ  یم هک  تسا  یتویراکوی  لولس  کی  هدش ، فعاضم  شیاه  لویرتناس هک  یلولس  زا  روظنم 

.دنراد هدهع  رب  ار  اه  نژ زا  یسیونور  زارم  یلپ  RNA زارم و یلپ  RNA زارم ، یلپ  RNA میزنآ هس  یتویراکوی  یاه  لولس رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یمن یسیونور  هک  تسا  نژ  زا  یتمسق  زادنا  هار ۀنیزگ 1 :
.دنهد یم لیکشت  هتسه  رانک  رد  ار  کود  یاه  هتشر هک  دنتسه  یدیئولپاه  لسع  یاهروبنز  هزخ و  تیفوتماگ  لاثم  روط  هب ۀنیزگ 3 :

لیکشت یدیتپپ  یلپ  ۀریجنز  دناوت  یم  mRNA هدشن و همجرت   tRNA و rRNA هک تسا   mRNA و rRNA، tRNA نژ کی  ییاهن  لوصحم  ۀنیزگ 4 :
.دهدب

IIIIII

هنیزگ 1 34

نازیم .دوش  یم هدافتسا  دنوش ، یم هدیچ  یگدیسر  زا  لبق  هک  ییاه  هویم یگدیسر  شیازفا  عیرست و  یارب  تسا  لکش  یزاگ  یلآ  بیکرت  کی  هک  نلیتا 
.دبای یم شیازفا  یزاوه  یب یباقرغ و  طیارش  از ، یرامیب لماوع  اوه ، یگدولآ  اه ، تفاب یکیناکم  یاه  مخز هب  شنکاو  رد  نلیتا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دبای یم شیازفا  از  یرامیب لماوع  هب  خساپ  رد  دنک ، یم لیهست  ار  اه  هویم یکیناکم  تشادرب  هک  نلیتا  نومروه  ۀنیزگ 2 :

.درادن اه  هملق یارب  حالما  بآ و  بذج  رب  یریثأت  دوش ، یم باوخ  لاح  رد  یاه  هناد یرادیب  ثعاب  هک  نیلربیژ  ۀنیزگ 3 :
.تسا رثؤم  نیسکا  نومروه  یلولس ، ۀراوید  یریذپ  فاطعنا رد  یلو  دوش  یم اه  لولس زنیکوتیس  زوتیم و  ثعاب  نینیکوتیس  ۀنیزگ 4 :

.دوش یم هیزجت  نآ  ۀلیسو  هب اریز  تسا  یرارف  رون  زا  نیسکا  ۀتکن 1 :
.دوش یم ثعاب  ار  اه  نآ زیامت  اه و  مادنا شیادیپ  لولس ، ندش  لیوط یلولس ، میسقت  هک  هدوب  دشر  کرحم  نینیکوتیس  نیلربیژ و  نیسکا ، ۀتکن 2 :

.ینالوط تدم  هب  بآ  نورد  هایگ  زا  یشخب  نتفرگ  رارق  ینعی  یباقرغ  طیارش  ۀتکن 3 :

روشک 1395 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 4 35

.تسا هتسباو  غلاب  تیفوروپسا  هب  تیفوتماگ  ود  ره  رد  دنتسه و  هنادزاب  ای  هناد  ناهن هک  دوش  یم ماجنا  ناتخرد  رد  ندزدنویپ 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

قیرط زا  زین  رگید  ناهایگ  یلو  دنروآدیدپ  یلولـس  دنچ  یـسنج  یاهراتخاس  دوخ  تیفوتماگ  نیریز  حطـس  رد  دـنناوت  یم طقف  اه  سخرـس ۀنیزگ 1 :
.دنوش یم ریثکت  هتفای  لکش  رغت  یاه  هقاس

هزخ هک  تسا  گرب  هشیر و  هقاس ، دنراد  تکرش  یشیور  لثمدیلوت  رد  هک  ییاه  شخب یلو  دراد  دوجو  هزخ  تیفوتماگ  رد  دننام  گرب  مئامـض  ۀنیزگ 2 :
.تسا اه  نآ دقاف 

.تسا تیفوتماگ  زا  لقتسم  تیفوروپسا  هیذغت  ناگناد  ناهن رد  هک  دنوش  یم ریثکت  هناد  اب  ناگنادزاب  ناگناد و  ناهن ۀنیزگ 3 :
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.ددرگ یم یگتفخ  لماع  ییایمیش  داوم  هیزجت  ببس  امرس  ۀرود  کی  هک  دراد  دوجو  یگتفخ  نارود  ناهایگ  زا  یرایسب  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

یرون ۀلحرم  ماجنا  ناکما  یربا  یاهزور  اه و  بش رد  اریز  دننک ، یم نیمأت  وج  زا  ار  دوخ  زایندروم  نژیـسکا  نیرتشیب  اه  هشیر دـننامه  اه  گرب : 1 ۀنیزگ
.دوش یمن دیلوت  نژیسکا  تسین و  زتنسوتف 

هـشیر رد  بآ  یدـج  ظفح  بجوم  ییاوه  یاه  هنزور نتـسب  اب  مه  اه ) هشیر طسوت  بآ  بذـج  ظـفح  رد  رثؤم  نومروه   ) دیـسا کیزیـسبآ  : 2 ۀنیزگ
.تسا رثؤم  اه  هناوج یگتفخ  رد  مه  دوش و  یم

سخرس هزخ و  لثم  ناهایگ  زا  یضعب  رد  نینچمه  دننک و  دیلوت  ار  یهایگ  یاه  نومروه دنناوت  یمن اما  دنتسه  راد  هتـسه گاه و ...  تماگ ، : 4 ۀنیزگ
.درادن دوجو  دشر  کرحم  یاه  نومروه

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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مود ماگ 

37

لخاد 1394 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا شروخ  میشناراپ  یاه  لولس دوخن ، ۀدش  روراب  ِهزات  ِکمخت  کی  ینایور  ۀسیک  ۀدنریگربرد  یاه  لولس

.تسا تسردان  ج و د  دراوم ب ،
: دراوم یسررب 

.دنشاب یم اتمه  موزومورک  یاراد  سپ  تسا  دیئولپید  دوخن  هایگ  رد  شروخ  میشناراپ  یاه  لولس فلا :
.شروخ میشناراپ  هن  دشاب  یم ینایور  یاه  لولس طسوت  نموبلآ  فرصم  ب :

دهد و یم ماجنا  زویم  شروخ  میـشناراپ  یاه  لولـس زا  یکی  اهنت  .دـیآ  یم دوجو  هب  زویم  یط  هک  تسا  دارتت  یدـیتامورک ، راهچ  راتخاس  زا  روظنم  ج :
.دنتسین راک  نیا  هب  رداق  هیقب  دزاس و  یم ار  ینایور  هسیک 

.دنا هدمآ دیدپ  دیئولپید  ِمخت  ِلولس  ِزوتیم  ِمیسقت  زا  دوخ  هک  تسا  ییاه  لولس طسوت  ردام  هایگ  اب  نایور  یطابترا  هلیسو  د :

هنیزگ 3 38

.تسا غلاب  تیفوروپسا  هب  هتسباو  هیذغت  ظاحل  زا  کچوک  تیفوتماگ  راد  هناد ناهایگ  رد  دشاب و  یم راد  هناد ًاعطق  دراد  نیسپ  دشر  هک  یهایگ  ره 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنک یمن هیذغت  تیفوتماگ  زا  تیفوروپسا  قبنز  لثم  یفلع  ۀلاسدنچ  ناهایگ  رد  : 1 ۀنیزگ
.دشاب یمن رت  کچوک تیفوتماگ  زا  غلاب  تیفوروپسا  ناهایگ  نیا  رد  اریز  تسین  قداص  راددنوآ  ناهایگ  دروم  رد  : 2 ۀنیزگ

تیفوتماگ هب  تیفوروپـسا  ناگناد  ناهن رد  هک  دینک  هجوت  .دوش  یم هدید  یفلع ) ۀـلاسدنچ  ناهایگ   ) ناگناد ناهن زا  یخرب  رد  یتشوگ  ۀـشیر  : 4 ۀنیزگ
.درادن ییاذغ  یگتسباو 
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.تسا حیحص  ب )  ) دروم طقف 
.دوش یم لیدبت  هناد  ۀتسوپ  هب  ًادعب  هک  تسا  کمخت  فارطا  ششوپ  ینایور  ۀسیک  ۀدنریگربرد  یاه  لولس

: دراوم یسررب 
.هناد ۀتسوپ  هن  دوش  یم فرصم  نایور  طسوت  نموبلآ  فلا :

.دنتسه دیئولپید  کمخت  فارطا  ششوپ  یاه  لولس ب :
.دنزاس یمن ار  تسا  زویم  میسقت  یاه  یگژیو زا  هک  دارتت )  ) یدیتامورک راتخاس 4  سپ  دنرادن  زویم  نوچ  اه  لولس نیا  ج :

.ینایور ۀسیک  ۀدنریگربرد  یاه  لولس هن  دریگ ، یم أشنم  مخت  لولس  زا  دنک  یم لصتم  ردام  هایگ  هب  ار  نایور  هک  یا  هژیو شخب  د :

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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یلـصا هایگ  غلاب  تیفوروپـسا  ناهایگ  نیا  رد  .دراد  دوجو  ناگنادناهن  ناگنادزاب و  دـننام  راد  هناد ناهایگ  اه و  سخرـس رد  موزیر  ای  ینیمزریز  ۀـقاس 
.تسا تیفوتماگ  زا  لقتسم  ًالماک  دوش و  یم بوسحم 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین هتسباو  نآ  هب  تسا و  تیفوتماگ  زا  لقتسم  تیفوروپسا  ناهایگ  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  راد  هناد ناهایگ  رد  نیسپ  دشر  : 2 ۀنیزگ

گرب نآ  زا  هک  دراد  دوجو  هپل   2 رثکادح ناهایگ  نیا  تیفوروپسا  رد  .دراد  دوجو  قبنز  درز و  سگرن  یدواد ، لثم  یناگنادناهن  رد  یتشوگ  ۀشیر  : 3 ۀنیزگ
.دیآ یم دوجو  هب  هتفای  لکشرغت

هدننکزتنـسوتف اما  تسا  هتـسباو  تیفوتماگ  هب  هزخ  رد  تیفوروپـسا  .دراد  دوجو  نایگ  هزخ هلمجزا  ناـهایگ  ۀـمه  رد  لاـعفریغ  یاـه  تکرح : 4 ۀنیزگ
. تسین

روشک 1394 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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، دنتـسه اه  نیئتورپ نتخاس  دـنیآرف  رازبا  هک  یـسیونور  لماوع  کمک  اب  دـشاب  یم نلیتا  دیـسا و  کیزـسبآ لماش  هک  دـشر  ۀدـنرادزاب  یاه  نومروه
.دنوش هایگ  دشر  عنام  هجیتنرد  ینیئتورپ و  یاه  لاناک قیرط  زا  اه  نوی لاقتنا  لرتنک  اه و  نیئتورپ زتنس  شهاک  ثعاب  دنناوت  یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم هقاس  یبناج  یاه  هناوج دشر  عنام  اما  تسا  دشر  کرحم  نومروه  نیسکا  : 1 ۀنیزگ

.دبای یمن شیازفا  یزاوه  یب یباقرغ و  طیارش  رد  اما  تسا  دشر  ۀدنرادزاب  نومروه  دیسا  کیزسبآ : 2 ۀنیزگ
.دوش یمن ییاز  هقاس ثعاب  اما  تسا  دشر  کرحم  نومروه  نیسکا  : 4 ۀنیزگ
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.دنشاب یم یفلع  ِهایگ  اریز  دنراد  زغم  تسوپ و  تسوپور ، شخب  هس  دوخ  ۀقاس  یضرع  شرب  رد  ود  ره  سگرن ، لوسنق و  تنب  هایگ 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دشاب یم یفلع  هلاسدنچ  هایگ  قبنز  هایگ  : 1 ۀنیزگ
.دراد یبآ  یاه  هنزور دوخ  یاه  گرب یاهتنا  رد  مدنگ  : 2 ۀنیزگ

.دهد لگ  تسالاب  رایسب  بش  لوط  رد  امد  هک  ینامز  دناوت  یمن یگنرف  هجوگ  هایگ  : 3 ۀنیزگ

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.دروآ یم لمع  هب  تعنامم  اه  هناد یگتفخ  زا  نومروه  نیا  .دشاب  یم نیلربیژ  دوش ، یم هقاس  ندش  لیوط  ثعاب  هک  ینومروه 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

ثعاب هنزور  نابهگن  یاه  لولس زیلومسالپ  اب  دناوت  یم یکشخ  یاه  شنت رد  نومروه  نیا  .دوش  یم اه  هناوج یگتفخ  ثعاب  دیـسا  کیزیـسبآ  : 1 ۀنیزگ
.دوش اه  نآ ندش  هتسب 

.دوش یم اه  هویم یرادهگن  تدم  نینچمه  یلولس و  میسقت  شیازفا  ثعاب  نینکوتیس  : 2 ۀنیزگ
یـسأر یگریچ  رثا  لیلد  هب  دزاس ، نکمم  ار  اه  لولـس ۀراوید  ندـش  لیوط  لولـس ، ۀراوید  یریذـپ  فاـطعنا شیازفا  اـب  دـناوت  یم هک  نیـسکا  : 4 ۀنیزگ

.دوش یبناج  یاه  هناوج دشر  فقوت  ثعاب  دناوت  یم ییاهتنا  یاه  هناوج

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.دراد ار  هقلح  راهچ  ره  هدوب و  لماک  لگ  یگنرفدوخن  هک  یلاح  رد  دشاب ، یم گربساک  گربلگ و  دقاف  دیب  هایگ 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دشاب یم یشیور  لثمدیلوت  یاراد  نمچ  دننامه  سخرس  هایگ  : 1 ۀنیزگ
.دیامن یم دیلوت  هدرگ  یناوارف  ریداقم  دنک و  یم یناشفا  هدرگ داب  قیرط  زا  طولب  هایگ  : 2 ۀنیزگ

.دنوش ریثکت  یسنجریغ  شور  هب  دنناوت  یم هزخ  یدیب و  گرب  هایگ  : 3 ۀنیزگ

لخاد 1393 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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تدـم نینیکوتیـس  فالخرب  دوش و  یم اه  هویم ندیـسر  رت  دوز ثعاب  هک  تسا  نلیتا  دوش  یم یباقرغ  طیارـش  رد  هایگ  تمواـقم  ببـس  هک  ینومروه 
.دهد یم شهاک  ار  اه  هویم یرادهگن 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم اه  هملق ندرک  راد  هشیر ثعاب  هک  تسا  نیسکا  دوش  یم یسأر  یگریچ  ببس  هک  ینومروه  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم دیلوت  اه  هشیر سوئر  رد  هک  تسا  نینیکوتیس  دوش  یم هتفاین  زیامت یاه  لولس زا  هقاس  لیکشت  ببس  هک  ینومروه  : 2 ۀنیزگ
ار اه  لولس میسقت  دنیآرف  نینیکوتیـس ، دننامه  دناوت  یم هک  تسا  نیلربیژ  دوش  یم یدیئولپیرت  یاه  هویم ندرک  تشرد  ببـس  هک  ینومروه  : 4 ۀنیزگ

.دهد ماجنا 

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

18/25وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



هنیزگ 1 46

.تسا حیحص  ج )  ) دروم طقف 
: دراوم یسررب 

.تسا توافتم  سخرس  یاه  گاه اه و  تماگ ۀزادنا  لکش و  فلا :
. دنوش یمن میسقت  اه  تماگ دراد و  ندش  میسقت  ییاناوت  گاه  طقف  سخرس  رد  ب :

.دنراد هباشم  یموزومورک  ددع  دنتسه و  دیئولپاه  ود  ره  سخرس  یاه  گاه اه و  تماگ ج :
.دنیآ یم دوجو  هب  زوتیم  میسقت  ۀلیسو  هب اه  تماگ زویم و  میسقت  ۀلیسو  هب اه  گاه د :

لخاد 1392 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.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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: دوش یم هدهاشم  ریز  لکش  رد  هک  روط  نامه
هناد ۀتسوپ  : 

نموبلآ : 
هپل : 

.دشاب یم ینایور  ۀشیر  : 
: دراوم یسررب 

.تسا دلاو  هایگ  تیفوروپسا  زا  یشخب  سپ  دیآ  یم دوجو  هب  کمخت  ششوپ  رغت  زا  نوچ  فلا :
.دنتسه یموزومورک  ودره   ینایور  ۀشیر  هپل و  ب :

.دوش یم لیکشت  حاقل  زا  دعب  سپ  تسا  یا  هتسه لولس   اب  رن  تماگ  حاقل  لصاح  نموبلآ  ج :
.تسا یموزومورک  نموبلآ   اما  یموزومورک  هپل   د :

A
B
C
D

۲n
۲

۲n۳n
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تماگ حاقل  ناهایگ  نیا  رد  هک  تسا  هتسباو  تیفوتماگ  هب  تیفوروپـسا  یگدنز  یادتبا  رد  ناگنادزاب  یدنوآ و  نادازناهن  رد  لماک و  روط  هب اه  هزخ رد 
.دوش یم ماجنا  نگکرآ  نورد  هدام  تماگ  اب  رن 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنتسه یدیرتنآ  دقاف  ناگنادزاب  : 1 ۀنیزگ

.تسا هتسباو  تیفوروپسا  هب  تیفوتماگ  یدنوآ  نادازناهن  ناگنادزاب و  رد  : 2 ۀنیزگ
.دوش یمن لیکشت  نایور  ًالصا  یدنوآ  نادازناهن  اه و  هزخ رد  : 4 ۀنیزگ

روشک 1392 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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.دوش یم لیدبت  یژرنارپ  ۀتافسف  کت  ۀنبرک  لوکلوم 3  هب  هک  دنک  یم دیلوت  هتافسف  ود  ۀنبرک  لوکلوم 6  نیولاک  ۀخرچ  لوا  ماگ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
هب یزاین  دنک و  یم پمپ  ار  نژوردیه  یاه  نوی نورتکلا ، یژرنا  زا  هدافتـسا  اب  یردنکوتیم  یاشغ  دـیئوکالیت و  یاشغ  رد  دوجوم  ییاشغ  پمپ  : 1 ۀنیزگ

.درادن زا   هدافتسا 
.دنرادن یداه  تفاب  سپ  دنتسه  دنوآ  دقاف  اه  هزخ : 3 ۀنیزگ

.دنوش هایگ  ماکحتسا  ثعاب  دنناوت  یم مه  میشنالک  میشنارلکسا و  دننام  ییاه  تفاب : 4 ۀنیزگ

ATP
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.دنراد شقن  نیئتورپ ، زتنس  رد  دنتسه  دشر  ۀدننک  میظنت هکنیا  لیلد  هب  یهایگ  یاه  نومروه مامت 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.درادن یهایگ  یاه  مادنا ندش  ریپ  تعرس  رب  یریثأت  دیسا  کیزیسبآ : 1 ۀنیزگ
. تسا رثؤم  هویم  یرادهگن  رب  دیسا  کیزیسبآ دننامه  دوش  یم یباقرغ  طیارش  رد  هایگ  تمواقم  ببس  هک  نلیتا  نومروه  : 2 ۀنیزگ

.تسا دیسا  کیزیسبآ نومروه  لمع  سکع  نآ  لمع  دوش و  یم اه  هملق ندرک  راد  هشیر ثعاب  نیسکا  : 3 ۀنیزگ
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سخرـس رد  تیفوتماگ و  هب  هتـسباو  دوخ  رمع  لوط  مامت  رد  ناوج  تیفوروپـسا  هزخ  رد  هک  دنتـسه  نایور  نودـب  ناهایگ  زا  اه  سخرـس اه و  هزخ
.دنک یم هیذغت  نآ  زا  تسا و  هتسباو  تیفوتماگ  هب  شیور  یادتبا  رد  ناوج  تیفوروپسا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
یبلق تیفوتماگ  عون  کی  طقف  گاه  دشر  زا  سخرس  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  اما  دنتـسه  راد  لویرتناس ناهایگ  هلمجزا  سخرـس  هزخ و  : 1 ۀنیزگ

 . دوش یم داجیا  تسا  هدام  رن و  یاه  شخب لماش  هک  لکش 
.درادن زاس  هبنپ  بوچ مویبماک  تسا  راددنوآ  ناهایگ  زا  هک  سخرس  : 2 ۀنیزگ

.دنک یم داجیا  ار  هدام  ای  رن  یلولسرپ  یاهراتخاس  تیفوتماگ  ره  تسا  دنوآ  نودب  ناهایگ  زا  هک  هزخ  رد  : 4 ۀنیزگ
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لثمدیلوت یـسنجریغ  لثمدیلوت  زا  یرگید  عون  طسوت  زین  یدیب  گرب  هایگ  تفاب و  تشک  نف  مان  هب  یـسنجریغ  لثمدیلوت  یعون  طسوت  هدـیکرا  هایگ 
.دنک یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم ریثکت  مه  یشیور  لثمدیلوت  قیرط  زا  یسنج  لثمدیلوت  رب  هوالع  نمچ  : 2 ۀنیزگ

.دنک دیلوت  هدرگ  یناوارف  ریداقم  دناوت  یم طولب  هایگ  دننامه  یسیردا  هایگ  : 3 ۀنیزگ
.دبای ریثکت  یشیور  شور  هب  دناوت  یم هزخ  دننامه  سخرس  : 4 ۀنیزگ

روشک 1393 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 
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نلیتا نومروه  ۀفیظو  اه  هویم یکیناکم  تشادرب  رد  لیهست  هک  یلاحرد دشاب ، یم یلولـس  میـسقت  کرحم  هک  ناهایگ  رد  تسا  ینومروه  نینیکوتیس 
.تسا

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم اه  هقاس ندش  لیوط  کیرحت  ببس  نینچمه  تسا و  هناد  یب یاه  هویم ندرک  تشرد  کرحم  نیلربیژ  نومروه  : 1 ۀنیزگ

.دنک یم یریگولج  زین  یبناج  یاه  هناوج دشر  زا  نینچمه  تسا و  یزرواشک  رد  اه  هملق ندرک  راد  هشیر کرحم  نیسکا  نومروه  : 2 ۀنیزگ
نیا ددرگ و  یم یکشخ  شنت  تحت  ناهایگ  رد  بآ  لداعت  ثعاب  هنزور  نابهگن  یاه  لولـس زیلومـسالپ  ۀلیـسو  هب دیـسا  کیزیـسبآ  نومروه  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم زین  هناد  یگتفخ  ثعاب  نومروه 
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.تسا دیسا  کیزیسبآ نومروه  دنک ، یم لمع  نیلربیژ  فلاخم  اه  هناد ینز  هناوج رب  ریثأت  رظن  زا  هک  ینومروه  زا  روظنم 

طیارـش دننام  یطیحم  یاه  شنت ماگنه  رد  دیـسا  کیزیـسبآ  نومروه  دننامه  هک  تسا  نلیتا  نومروه  دوش  یم اه  گرب شزیر  ببـس  هک  ینومروه 
.دبای یم شیازفا  یزاوه  یب یباقرغ و 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دبای یم شیازفا  یطیحم  یاه  شنت ماگنه  رد  دیسا  کیزیسبآ  دننامه  هک  دوش  یم اه  هویم یگدیسر  شیازفا  عیرست و  ببس  نلیتا  نومروه  : 2 ۀنیزگ
تحت ار  هایگ  یبناج  یاه  هناوج دشر  دیسا  کیزیسبآ دننامه  هک  دوش  یم یلولس  یاه  هراوید یریذپ  فاطعنا شیازفا  ببـس  نیـسکا  نومروه  : 3 ۀنیزگ

.دهد یم رارق  ریثأت 
تعرس یطیحم  دعاسمریغ  طیارش  رد  دناوت  یم دیسا  کیزیسبآ دننامه  نومروه  نیا  .دوش  یم اه  هویم ندش  تسـس  ببـس  نلیتا  نومروه  : 4 ۀنیزگ

.دنک لرتنک  ار  نوی  لاقتنا  نیئتورپ و  زتنس  دشر ،

هنیزگ 4 56

ینایور و یاه  گرب ینایور ، ۀشیر  اه ، هپل ۀدـنهد  ناشن بیترت  هب  ات 4  دادعا 1  هک  میسر  یم هجیتن  نیا  هب  ریز  لکـش  اب  لاؤس  تروص  لکـش  قباطت  زا 
.دشاب یم هناد  ششوپ 

شخب 2 تفگ ، ناوت  یم سپ  تسا  یناـیور ) ۀـشیر   ) هچ هشیر روهظ  ینز ، هناوج تمـالع  نیتسخن  هک  اـجنآ  زا 
.دهد یم ناشن  ار  ینز  هناوج تمالع  نیتسخن  رگید  یاه  شخب فالخرب 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنراد یموزومورک  ۀعومجم  ود  اب  ییاه  لولس ینعی  دنتسه  دیئولپید  هناد  ششوپ  اه و  هپل : 1 ۀنیزگ

.دنوش یم جراخ  کاخ  زا  اه  هپل ینایور و  یاه  گرب ایبول ، ۀناد  ینز  هناوج زا  سپ  : 2 ۀنیزگ
تیفوروپسا زا  یـشخب  ینایور  ۀشیر  هک  یتروصرد  تسا  یمیدق  تیفوروپـسا  زا  یئزج  هناد  شـشوپ  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم بوسحم  دیدج 
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.دننام یم یقاب  هدرگ  ۀناد  قاتا  مان  هب  کمخت  زا  یلحم  رد  لاسکی  زا  شیب  هدرگ  یاه  هناد یناشفا  هدرگ زا  سپ  ناگنادزاب  رد 

.دنک یم لیمکت  یتسرد  هب  ار  هلمج  فلا )  ) دروم طقف 
: دراوم یسررب 

.تسا تفس  مان  هب  یذفنم  شروخ و  میشناراپ  هتسوپ ، کی  یاراد  دوخ  یگدنز  لوط  مامت  رد  ناگنادزاب  کمخت  فلا :
کقاتا نورد  هدیسر  ۀدرگ  یاه  هناد کمخت  لیکـشت  لوا  لاس  رد  هک  یلاح  رد  دیآ  یم دوجو  هب  کمخت  لیکـشت  لاس  نیمود  رد  مرپسودنآ  تفاب  ب :

.دنریگ یم رارق  هدرگ  ۀناد 
.دنوش یم زاب  هناد ) لیکشت  نآ و  اب  هدرگ  ۀناد  حاقل  کمخت و  ندیسر  زا  دعب   ) هناد ندیسر  زا  سپ  هدام  یاه  طورخم ج :

.دنوش یم لیدبت  هدیسر  تلاح  هب  سران  تلاح  زا  دنریگ  رارق  کقاتا  رد  هکنیا  زا  لبق  هدرگ  یاه  هناد د :

هنیزگ 1 58

اب نموبلآ  عون   12 رظن ، دروم  تیعمج  رد  سپ  دشابن  هدشدیلوت  یاه  نموبلآ پیتونژ  رد  للا   هک  تسا  هدـش  هتفگ  لاؤس  تروص  رد  هکنیا  لیلد  هب 
.تسا ریذپ  ناکما ریز  یاه  پیتونژ

عاونا دادـعت  تروص  نیا  رد  هک  درک ، هبـساحم  زین  ریز  ۀـطبار  زا  ار  یللا   n راگزاساندوخ نژ  اب  ردبـش  هایگ  کی  یاه  نموبلآ عاونا  دادـعت  ناوت  یم هتبلا 
.دوش یم ددع  ًاددجم 12  الاب  شور  دننامه  اه  نموبلآ

a۳

a۱a۲a۲ a۲a۱a۱ a۴a۱a۱ a۵a۱a۱
a۱a۴a۴ a۲a۴a۴ a۴a۲a۲ a۵a۲a۲
a۱a۵a۵ a۲a۵a۵ a۴a۵a۵ a۵a۴a۴

n(n − ۱) = اه نموبلآ  عاونا  دادعت   
۴(۴ − ۱) = ۱۲

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 1

لوا ماگ 

مود ماگ 

59

لخاد 1396 یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.دشاب یم اه  کبلج ناهایگ و  ۀمه  هدننکزتنسوتف  یلولسرپ  نارادناج  زا  روظنم 

.دنتسه لولس  یمک  دادعت  یاراد  ود  ره  سپ  دشاب  یم یلولس  هدام 7  تیفوتماگ  یلولس و  رن 2  تیفوتماگ  رادلگ  ناهایگ  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا رت  گرزب تیفوتماگ  زا  غلاب  تیفوروپسا  تسا  دنوآ  دقاف  هدننکزتنسوتف و  یزاغآ  یعون  هک  ییایرد  یوهاک  رد  : 2 ۀنیزگ
.تسا هدننکزتنسوتف  تیفوتماگ  یاراد  سخرس  : 3 ۀنیزگ

.دهد یم ماجنا  زویم  نآ  توگیز  تسا  لگ  دقاف  ۀدننکزتنسوتف  رادناج  یعون  هک  ریژوریپسا  رد  : 4 ۀنیزگ
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.دنتسه هناد  ششوپ  ینایور و  یاه  گرب ینایور ، ۀشیر  هپل ، ات 4 ، دادعا 1  بیترت  هب  لکش  رد 
.دنام یم یقاب  کاخ  ریز  رد  ینایور  ۀشیر  اما  دنوش  یم جراخ  کاخ  ریز  زا  اه  هپل ایبول ؛ دننام  یا  هپلود ناهایگ  ینز  هناوج ماگنه  رد 

: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 
دیئولپید هدوب و  یموزوـمورک  هعوـمجم  لماش 2  دنتـسه  هناد  شـشوپ  یناـیور و  یاـه  گرب بیترت  هب  هک  شخب 4  مـه  شخب 3 و  مـه  ۀنیزگ 1 :

.دنشاب یم
.تسا یلبق  هایگ  تیفوروپسا  زا  یئزج  هدمآ و  دوجو  هب  کمخت  ششوپ  زا  تسا  هناد  ششوپ  هک  شخب 4  ۀنیزگ 2 :

ناـشن دوخ  زا  ار  ینز  هناوج تمـالع  نیتـسخن  هناد ، شیور  ماـگنه  هب شخب 2  سپ  تسا  ینز  هناوج تمـالع  نیلوا  یناـیور  ۀـشیر  روـهظ  ۀنیزگ 4 :
.دهد یم

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

هنیزگ 3

لوا ماگ 

مود ماگ 

61

روشک 1396 زا  جراخ  یبرجت  مولع  یرسارس  روکنک 

.تسا دیسا  کیزیسبآ دنک ، یم لمع  نیلربیژ  فلاخم  اه  هناد ینز  هناوج ریثأت  رظن  زا هک  ینومروه 

نینچمه دوش  یم ینز  هناوج هویم و  ومن  هقاس ، ندش  لیوط کیرحت  ثعاب  نیلربیژ  دوش ، یم بآ  ظفح  اه و  هنزور ندش  هتسب بجوم  دیسا  کیزیـسبآ
دشر رب  هدش  هدربمان نومروه  ود  دننامه  دیسا  کیزیسبآ تفگ  ناوت  یم سپ  دهد  یم شهاک  فلتخم  یاه  شخب رد  ار  یلولس  میسقت  زین  نینیکوتیس 

.تسا راذگریثأت  هایگ  فلتخم  یاه  شخب
: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 

! شهاک هن  دبای  یم شیازفا  یباقرغ  طیارش  رد  هک  تسا  هدنرادزاب  نومروه  یعون  نلیتا  ۀنیزگ 1 :
! دیسا کیزیسبآ نلیتا و  هن  دیآ  یم دوجو  هب  تفن  صقان  نتخوس  رثا  رد  نلیتا  طقف  ۀنیزگ 2 :

! هتفاین زیامت  یاه  لولس ومن  هن  دوش  یم هقاس  ندش  لیوط ثعاب  هک  تسا  یدشر  کرحم  نومروه  نیلربیژ  ۀنیزگ 4 :

هنیزگ 1 62

.دنوش یم تفای  موزوبیر  دننام  ءاشغ  ندب  یلولس  یاهراتخاس  ططخم  ۀچیهام  سخرس و  لاتورپ  دننام  هدنز  یاه  لولس رد 
: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 

.دنوش یمن میسقت  دلوت  زا  سپ  ططخم  یا  هچیهام یاه  لولس ۀنیزگ 2 :
.دبای یم شیازفا   ATP دیلوت ییاراک  یلولس  سفنت  دنیآرف  لابند  هب  نژیسکا  دوجو  اب  ططخم  هچیهام  رد  مه  سخرس و  لاتورپ  رد  مه  ۀنیزگ 3 :

.دنراد یاج  اه  کمادنا یاشغ  نورد  اه  میزنآ زا  یرایسب  ططخم  یا  هچیهام یاه  لولس رد  مه  سخرس و  لاتورپ  رد  مه  ۀنیزگ 4 :
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تدم نیا  رد  دنام ، یم یقاب  هدرگ  ۀناد  کقاتا  مان  هب  کمخت  زا  یطیحم  رد  لاس  کی  زا  سپ  هدیسر  ۀدرگ  ۀناد  یناشفا ، هدرگ زا  دعب  هنادزاب ، ناهایگ  رد 
.دوش یم تفای  شروخ  میشناراپ  دننام  ( 2n  ) یدیئولپید یاه  لولس کمخت  ره  رد 

: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 
.دریگ یم ماجنا  ازمخت  نگکرآ و  هدام ،) تیفوتماگ   ) مرپسودنآ لیکشت  زا  لبق  ناگنادزاب  رد  یناشفا ، هدرگ ۀنیزگ 1و 2 :

.دوش یم لیدبت  هدیسر  ۀدرگ  ۀناد  هب  هدرگ  ۀسیک  رد  سران  هدرگ  ۀناد  ۀنیزگ 4 :
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.تسا هدننکزتنسوتف  نایزاغآ  ناهایگ و  هدننکزتنسوتف ، یلولسرپ  رادناج  ره  زا  روظنم 

.دننک یم دشر  هب  عورش  یتیفوروپسا  شخب  رد  اه  گاه ناگنادزاب  ناگناد و  ناهن رد 
: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا یتیفوروپسا  یتیفوتماگ و  یاه  شخب دقاف  دشاب  یم هدننکزتنسوتف  یلولسرپ  زبس  کبلج  هک  ریژوریپسا  ۀنیزگ 2 و 3 :
.دنتسه هدرگ  ۀناد  کمخت و  دقاف  اه  سخرس ۀنیزگ 4 :
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یچملق عبنم :

1 ............ ًاعطق اه  لولس نیا  ۀمه  .دنراد  دوجو  میسقت  ییاناوت  اب  ییاه  لولس دراد ، یدنوآ  رصانع  هک  یهایگ  رد 

.دننک یم لیدبت  رگیدکی  هب  ار  ییایمیش  یژرنا  زا  یفلتخم  یاه  لکش ییاشغ ، ود  کمادنا  یعون  رد  (1
.دننک یم یهدنامزاس  ار  دوخ  یاه  لوبوتورکیم لویرتناس ، کمک  هب  (2

.دنراد دوخ  رواجم  یاه  لولس اب  یمک  یلولس  نیب  یاضف  (4 .دنتسه دوخ  مسالپوتیس  رد  لئوکاو  دقاف  گرزب و  ۀتسه  یاراد  (3
هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

2 ............ ًاعطق هک ،............  لولس  عون  ره  قبنز ، هایگ  رد 

.دراد دیراکاس  یلپ عون  کی  زا  شیب  دوخ  ۀراوید  رد  تسا -  نال  یاراد  (1
.تسا کتسوپ  ۀدنزاس  یاه  میزنآ ۀدننک  زمر  یاه  نژ دجاو  دراد -  هدنز  تسالپوتورپ  (2

.تسا هایگ  یا  هنیمز تفاب  زا  یئزج  دراد -  رون  کمک  هب  ار  یلآ  داوم  دیلوت  ییاناوت  (3
.درادن یمسالپوتیس  طابترا  دوخ  رواجم  یاه  لولس اب  دنک -  یم افیا  شقن  هایگ ، ماکحتسا  رد  (4

هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟3 تسا هباشم  نیسپ  دشر  دقاف  یفلع  ناهایگ  ۀقاس  هشیر و  یضرع  شرب  رد  دروم  مادک 

تسوپور دوجو  (2 تسوپ تماخض  (1
یشکبآ یبوچ و  دنوآ  یریگرارق  ۀوحن  (4 کتسوپ دوجو  (3

هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

4 ............ یلابرغ ۀحفص  یاراد  لولس  رادذفنم ............  ۀحفص  یاراد  لولس  ناهایگ ، رد 

.تسا رثؤم  هایگ  لخاد  رد  بآ  تیاده  رد  دننامه -  (2 .دنک اج  هباج مسدومسالپ  قیرط  زا  ار  داوم  دناوت  یم دننامه -  (1
.تسا یزاس  نیئتورپ ییاناوت  دقاف  فالخرب -  (4 .دنک یم تیاده  فلتخم  یاه  تهج رد  ار  یلآ  داوم  فالخرب -  (3

هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

5، ............ یفلع هایگ  رد 

.دنشابن یداینب  یاه  لولس هقاس ، یسأر  یاه  لولس زا  یعاونا  تسین ، نکمم  (1
.دنک یم داجیا  ار  یزکرم  ۀناوتسا  تسوپ و  تسوپور ، یلصا  تفاب  هورگ  هس  هقاس ، سأر  متسیرم  (2

.دناشوپ یم دراد ، هدنشک  رات  هک  ار  یشخب  تسوپور  یاه  لولس ینیتوک ، یا  هیال (3
.دهد یم خر  ییایمیش  هب  یرون  یژرنا  لیدبت  یا ، هنیمز یلصا  تفاب  هورگ  هس  زا  هورگ  ود  یاه  لولس زا  یعاونا  رد  (4

هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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6، ............ شنوم یا  هدوت نایرج  لدم  قبط  رب 

.دریگ یم تروص  لدم  نیا  لحارم ۱ و ۴  رد  شکبآ ، یبوچ و  دنوآ  نایم  بآ  لدابت  (1
.دننک یم هارمه  لولس  دراو  ۀلحرم ۱ ، رد  ار  دوخ  یدیلوت  داوم  هراومه  ناهایگ ، رد  عبنم  یاه  لحم (2

.دننک یم تکرح  فلتخم  تاهج  رد  فلتخم و  یاه  تعرس اب  فلتخم ، ۀدش  لح داوم  (3
.دندرگ یم الاب  مسیلوباتم  اب  ییاه  لولس دراو  ًاعطق  یلابرغ ، ۀلول  زا  جورخ  زا  دعب  دورو و  زا  لبق  یلآ  داوم  (4

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

مدنگ7 ۀریت  ناهایگ  گرب  یاهتنا  رد  دوجوم  یاه  هنزور قیرط  زا عیام  تروص  هب بآ  یاه  لوکلوم جورخ  شهاک  ببس  ًاعطق  طیارـش  مادک  لومعمروط ، هب
؟ دوش یم

.تسا بآ  راخب  زا  عابشا  رفسمتا  مرگ و  اوه  هک  یعقاوم  رد  (1
.دراد همادا  بذج  لمع  تسا و  مرگ  زونه  کاخ  هک  ناتسبات  یاه  بش (2

.دبای شهاک  یبوچ  دنوآ  نورد  هب  بآ ، رد  لولحم  یاه  نوی لاعف  لاقتنا  (3
.دنشاب هدش  کیدزن  رگیدکی  هب  تبسن  هنزور  نابهگن  یاه  لولس هتفای و  شهاک  یقرعت  ششک  هک  یعقاوم  رد  (4

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟8 تسا حیحص  دهد ، یم خر  اجنآ  رد  قرعت  لمع  هک  یمادنا  ره  هرابرد  ریز ، دراوم  زا  دروم  دنچ 
.دنک یم دیلوت  ار  هایگ  رگید  یاه  شخب زاین  دروم یلآ  تابیکرت  فلا )

.دراد شقن  الاب  تمس  هب ماخ  ۀریش  تکرح  رد  ب )
.تسا هدش  هطاحا  هدنز  یاه  لولس طسوت  ج )

.دنتسه اه  متسیرم اه  نآ ۀیلوا  أشنم  د )

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

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟9 تسا حیحص  یبوچ ، یاهدنوآ  رد  قرعت  دروم  رد  هنیزگ ، مادک 

.تسا یدنوآ  ۀناوتسا  نورد  یاه  لولس تسوپ و  نورد  یاه  لولس تیلاعف  هب  هتسباو  (1
.دوش یم یا  هدوت نایرج  داجیا  ببس  یبوچ ، دنوآ  نورد  راشف  شیازفا  اب  (2

.تسا دوخ  لیسناتپ  بیش  تهجرد  بآ  تکرح  هب  هتسباو  (4 .درادن یرثؤم  شقن  یبوچ  دنوآ  نورد  بآ  نوتس  یگتسویپ  رد  (3
هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

10، ............ دریگ یم تروص  هک ............  یفلع  هایگ  کی  زا  یمادنا  ره  رد 

.دننک جارختسا  ار  هدرورپ  ۀریش  تابیکرت  دنناوت  یم اه  هتش هک  تسا  هایگ  زا  یشخب  اهنت  قیرعت -  (1
.تسا هارمه   ATP فرص اب  ًاعطق  شنوم  لدم  قبط  هدنز ، لولس  ود  نیب  هدرورپ  ۀریش  بیکرت  ره  لاقتنا  قرعت -  (2

.دوش ریخبت  هدننک  قیرعت مادنا  یاه  لولس ۀراوید  زا  دناوت  یم هایگ ، ۀشیر  هب  هدشدراو  بآ  زا  یدایز  شخب  قیرعت -  (3
.دنراد شقن  اه  نوی تکرح  لرتنک  رد  یا  هنیمز تفاب  هتفایزیامت  یاه  لولس زا  یخرب  قرعت -  (4

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟11 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ ، مادک 
" .دوش یم ۀلحرم ............  رد  هایگ ، رد  هدرورپ  ۀریش  ییاج  هباج یراشف  نایرج  یوگلا  رد  "

هتساک سپس  هدوزفا و  ادتبا  یشکبآ  یاه  لولس یزمسا  راشف  مود ، (2 لقتنم اه  لولس یاشغ  زا  لاعف  لاقتنا  اب  زراکاس  موس ، (1
ماجنا هارمه  یاه  لولس کمک  هب  یلآ  داوم  لاقتنا  مراهچ ، (4 دراو شکبآ  یاه  لولس نورد  هب  یژرنا  فرص  اب  یدنق  تابیکرت  لوا ، (3

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

12. ............ تسین نکمم  یفلع ، هایگ  کی  رد 

.دوش یگدشراد  بابح هدیدپ  شیازفا  ثعاب  هایگ ، قیرعت  ناوت  شیازفا  (1
.درک هدهاشم  ار  هدش  لیوط یتسوپور  یاه  لولس هشیر ، زا  یکچوک  هقطنم  رد  طقف  (2

.دوش ماخ  ۀریش  زا  اهزاگ  جورخ  لیامت  شهاک  ببس  یبسچرگد ، دننامه  یبسچ  مه یورین  (3
.دنهد لاقتنا  دوخ  نورد  ار  بآ  ریسم  کی  رد  طقف  هشیر ، تسوپ  یاه  لولس زا  یخرب  (4

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟13 تسا تسرد  یگنرف  هجوگ هایگ  گرب  رد  دوجوم  یاه  هنزور ۀمه  ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دننک یم ظفح  یبوچ  یاهدنوآ  رد  ار  ماخ  ۀریش  یگتسویپ  (2 .دنوش یم جراخ  طیحم  اب  هایگ  یزاگ  تالدابت  ماجنا  ثعاب  (1
.دنهد یم هزادنا  رغت  نابهگن ، یاه  لولس رد  بآ  راشف  رغت  یپ  رد  (4 .دنوش یم هتسب  کشخ  مرگ و  یاه  تیعقوم رد  نتفرگ  رارق  اب  (3

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟14 تسا حیحص  ناهایگ   رد  یرون  سفنت  هرابرد  دروم  دنچ 
.دوش یم یهایگ  هتخای  رد  نازیم   شهاک  عنام  * 

.دوش یم دیئوکالیت  رد  نژیسکا و   دیلوت  زا  عنام  میقتسم  روط  هب * 
.دنراد رارق  زیلومسالپ  تلاح  رد  هنزور  نابهگن  یاه  لولس نآ ، ماجنا  نیح  * 

.دوش یم هیزجت  توافتم  بیکرت  ود  هب  نیولاک  ۀخرچ  ۀدننکزاغآ  لوکلوم  نآ  یط  * 

C۳
NADPH

ATP

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

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

15 ............ یاه لولس تفگ ............  ناوت  یم دهد ، یم ناشن  ار  هایگ  کی  گرب  راتخاس  هک  ریز  لکش  هب  هجوتاب

.دنوش وکسیبور  یزانژیسکا  تیلاعف  ثعاب  دنناوت  یم شخب   زا  هتفای  زیامت ۀمه -  (1
.دننک یم دیلوت  امورتسا   رد  نیولاک ، هخرچ  زا  مود  ماگ  رد  شخب  ، زا -  یخرب  (2

هدافتسا نژوردیه  نبرک - یاهدنویپ  تخاس  یارب  زا   شخب  ، ۀمه -  (3
.دننک یم

.دنتسه وکسیبور  میزنآ  کمک  نودب  تیبثت   هب  رداق  شخب  ، هتفایزیامت  زا -  یخرب  (4

A
BADP

CNADPH

ACO۲

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟16 تسا حیحص  تسین ، زوتیم  هب  هتسباو  ًاتدمع  اه  نآ یرطق  دشر  هک  یناهایگ  ۀمه  ۀرابرد  ریز  دروم  دنچ 
.دنور یم نیب  زا  اه  نآ یاه  گرب زا  یدادعت  اهنت  لاس  لوط  رد  فلا )

.دوش یم تفای  اه  نآ رد  لئوکاو  دقاف  گرزب و  ۀتسه  اب  ییاه  لولس ب )
.دنبای یم لاقتنا  اه  نآ ۀقاس  تسوپ  رد  یندعم  داوم  فالخرب  یلآ  داوم  ج )

.دننک یم هدافتسا  بآ  بذج  یارب  دوخ  ۀشیر  یاه  تمسق ۀمه  زا  د )

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

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟17 دنک یم لیمکت  تسردان  ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
 ............" دناوت یمن هایگ ............  ره  فالخرب  تسا  هک ............  یهایگ  ره  یگدنز  ۀخرچ  رد  "

یندعم داوم  لاقتنا  رد  دراد -  گرزب  ذفانم  دوخ  ۀنایاپ  رد  هک  داشگ  هاتوک و  لولس  یا ، هتسوپ کمخت ۲  یاراد  یا -  هتسوپ کی  کمخت  یاراد  (1
.دشاب هتشاد  شقن 

.دوش یا  هریخذ تفاب  مخت و  لیکشت  ببس  فعاضم -  حاقل  یلولس ، رن ۲  تیفوتماگ  یاراد  یلولس -  رن ۴  تیفوتماگ  یاراد  (2
هتشاد شقن  میسقت  کود  لیکشت  رد  لویرتناس -  دنک ، یم زاغآ  ار  دوخ  دشر  نادگاه  زا  جراخ  گاه  هک  تیفوروپسا -  شخب  نورد  گاه  دشر  (3

.دشاب
.دشاب تیفوتماگ  هب  هتسباو  ناوج -  تیفوروپسا  تسا ، یدیرتنآ  نورد  دیئوزورتنآ  دیلوت  هک  هدرگ -  ۀلول  نورد  دیئوزورتنآ  دیلوت  (4

هرامش 12 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

18 ............ نومروه فالخرب  و  نومروه ............  دننامه  هک ............  یهایگ  نومروه 

.دراد ریثأت  یزاس  نیئتورپ رب  نلیتا ، ناهایگ -  شخب  یباداش  دوش -  یم نیمردودنآ  ۀیال  لیکشت  ثعاب  (1
.دراد شقن  هویم  ومن  زاغآ  رد  نینیکوتیس ، هناد -  زا  هحشرتم  دوش -  یم حشرت  یهایگ  یاه  تفاب بلغا  زا  (2

.دبای یم شیازفا  یطیحم  یاه  شنت رد  نیسکا ، یا -  هشیر راشف  ۀدنهد  شیازفا دوش -  یم اه  هویم یکیناکم  تشادرب  لیهست  ثعاب  (3
.دراد شقن  هقاس  لوط  شیازفا  رد  نیلربیژ ، سولاک -  رد  هقاس  هدنزاس  دنک -  یم ریذپ  فاطعنا ار  یهایگ  هراوید  (4

هرامش 12 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟19 تسا تسردان  ناهایگ  رد  دئاز  داوم  عفد  ۀرابرد  هنیزگ  مادک 

.دوش یم عفد  هایگ  زا  تسوپور  راد  تسالپورلک یاه  لولس لوط  شیازفا  اب  زتنسوتف ، زا  هدشدیلوت  نژیسکا  (1
.دنک یم ظفح  از  یرامیب لماوع  راوخ و  هایگ ناروناج  زا  ار  اه  نآ ناهایگ ، یعفد  داوم  زا  یرایسب  (2

.دوش یم رابنا  دنراد ، دایز  یلولس  نیب یاضف  اب  ییاه  لولس هک  ییاه  شخب رد  دوش ، یم داجیا  هایگ  مسیلوباتم  ۀجیتنرد  هک  نیزر  (3
دنناوت یم هشیر  تسوپ  رد  یتسالپوتورپریغ ، ریسم  رد  یعفد  داوم  تسا ، هدش  هتخاس  یمیشناراپ  تفاب  زا  اه  نآ زا  یرایسب  زغم  هک  یناهایگ  رد  (4

.دنوش هریخذ 
هرامش 13 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.تسا20 ًاعطق ............  هک ............  یتکرح  ره  ناهایگ ، رد 

دوخ هبدوخ ریغ  لاعف و  دهد -  یم خر  ینوریب  یاه  کرحم ریثأت  تحت (1
یدوخ هبدوخ تکرح  دهد -  خر  هدنز  شخب  رد  ینوریب  یاه  کرحم تلاخد  نودب  (2

هارمه کرحم  هب  هایگ  زا  یشخب  ندش  رود  ای  کیدزن  اب  دوش -  یم ماجنا  ییاقلا  تروص  هب (3
هدشن ماجنا  هایگ  ۀدرم  یاه  لولس رد  دوش -  داجیا  تبوطر  رغت  لابند  هب  هایگ  یاه  گرب رد  (4

هرامش 13 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟21 تسا تسرد  یفلع  هایگ  کی  ۀشیر  رد  بآ  روبع  ریسم  ۀرابرد  دروم  دنچ 
.تسا ریذپانذوفن  بآ  هب  تبسن  هک  دنتسه  دوخ  فارطا  رد  نیمردودنآ  سنج  زا  یا  هیال یاراد  تسوپ  نورد  یاه  لولس فلا )

.دننک یم بذج  بآ  یناسکی  رادقم  متسیرم ، یالاب  یتسوپور  یاه  لولس اب  هسیاقم  رد  هدنشک  رات  ۀقطنم  رد  یتسوپور  یاه  لولس ب )
.دنک یم روبع  یلولس  ۀراوید  رد  دوجوم  ذفانم  زا  طقف  یتسالپوتورپ  ریسم  رد  زمسا  شور  هب  بآ  ج )

.دنک یم تکرح  مردودنآ  تمس  هب یبسچرگد  یبسچ و  مه یورین  اب  یتسالپوتورپریغ ، ریسم  رد  بآ  د )

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

هرامش 13 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟22 تسا حیحص  لولس ، نورد  یژرنا  لدبم  یاه  کمادنا دروم  رد  ریز ، یاه  هنیزگ زا  کی  مادک

.دوش یم هدید  تسا ، مونارگ  یاراد  هک  اه  نآ زا  یعون  یگرب ، ره  یاه  لولس رد  (1
.دننک یم لیدبت  رگید  لکش  هب  یلکش  زا  ار  ییایمیش  یژرنا  اهنت  اه  نآ زا  مادکره  (2
.دنتسه توافتم  رمیلپ  عون  ود  زا  لکشتم  یلولس  یازجا  یاراد  اه ، یرتکاب دننامه  (3

.دنتسه مهاب  توافتم  یدیپیلوفسف  یاه  هیال دادعت  اب  ییاشغ ، یاراد  (4
هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟23 دیامن یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  دروم ، دنچ 
، ............" توملیو نای  شیامزآ  رد  "

.تفرگ تروص  لولس  یاشغ  ندشزاب  یپ  رد  راد  هتسه لولس  ود  ماغدا  یکیرتکلا ، کوش  کمک  هب  اه  تسالپوتورپ یشوجمه  دننامه  فلا -
.تسا نآ  هباشم  ًالماک  یکیتنژ  رظنزا  هک  دشاب  هدش  لصاح  یدنفسوگ  زا  یلاد ، مونژ  مامت  تسین  نکمم  ب -
.تفرگ ماجنا  هاگشیامزآ  طیحم  رد  نینج  ومنودشر  لابند  هب  ینیشناج ، ردام  محر  نورد  هب  نینج  دورو  ج -

1 (2 رفص (1
3 (4 2 (3
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؟24 دنک یم لیمکت  یتسرد  هب  ار  ریز  ترابع  دروم  دنچ 
، ............." نژ نیا  اب طابترا  رد  تفگ  ناوت  یم عطق  روط  هب لومعم ، تلاح  رد  یراگزاساندوخ  نژ  یور  هعلاطم  ردبش و  هایگ  دروم  رد  "

.تسا هدرگ  هناد  عون  ود  دیلوت  هب  رداق  یعیبط  رن  ردبش  هایگ  ره  فلا )
.دراد دوجو  للا  عون  ود  زا  رتشیب  تیعمج ، رد  ب )

.تسا دیئوزورتنآ  عون  ود  دیلوت  هب  رداق  هدرگ  ۀناد  ره  ج )
.دراد دوجو  تیعمج  کی  یاهردبش  رد  پیتونژ  عون  لقادح ۳  د )

.دراد شزیمآ  ناوت  هدام  ردبش  زا  پیتونژ  عون  اب ۲  لقادح  ار  رن  ردبش  ره  ه )ـ

3 (2 2 (1
5 (4 4 (3

هرامش 7 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟25 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب ار  ریز  ۀلمج  ترابع ، مادک 
 ............" ًاعطق دناوت ،............  یم رد ............  هک  یهایگ  ره  "

.تسا یا  هدرن گربنایم  دقاف  دزادرپب -   ATP یرون دیلوت  هب  زور -  لوط  (1
.دیامن یم تیبثت  هلحرم  ود  رد  ار  دنک -   دشر  ییالاب  رایسب  تعرس  اب  مرگ -  یاوهو  بآ (2

.دراد ار  نژیسکا  روضح  مدع  رد   ATP تخاس ییاناوت  دزاس -  فقوتم  ار  زتنسوتف  دنیآرف  الاب -  یامد  (3
.دنک یم دیلوت  نلیتا  زاگ  یدایز  رادقم  یزاوه ، یب طیارش  رد  دنک -  زتنسوتف  هتسب  ًابیرقت  یاه  هنزور اب  دیدش -  رون  (4

CO۲

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

26 ............ ًاعطق تسا ، هک ............  یهایگ  هورگ  ره 

.تسا کمخت  دقاف  یلویرتناس -  هدنزاس  یاهدحاو  نژ  یاراد  (1
.تسا هدننکزتنسوتف  ءزج  رد  اه ، تماگ هدننکدیلوت  یلولسدنچ  یاهراتخاس  یاراد  هپل -  دقاف  (2

.دهد یم خر  اه  نگکرآ نورد  حاقل  زا  دعب  اه  نآ شنکارپ  یسنجود -  تیفوتماگ  یاراد  (3
.تسا هپل  دقاف  یا -  هتسوپ کت کمخت  دقاف  (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟27 دشاب یم تسردان  ریز  یاه  هنیزگ زا  کی  مادک تسا ، هایگ   کی  ۀناد  ۀدنهد  ناشن هک  ریز  لکش  هب  ۲nهجوتاب

.دشاب هتشاد   B شخب اب  توافتم  یپیتونژ  دناوت  یم هک  تسا  هناد  نورد  یشخب  ، C (1
.تسا فعاضم  حاقل  لصاح  اه  نآ پیتونژ  هک  دنتسه  هایگ  نایور  زا  ییاه  شخب  A و D (2

.دراد  A شخب اب  یهباشم  للا  هک  تسا  هدام  دلاو  هایگ  تیفوروپسا  زا  یشخب  ، B (3
.دراد  A شخب اب  یهباشم  للا  هک  تسا  هایگ  نایور  زا  یشخب  ، E (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟28 تسا تسردان  هنیزگ  مادک 

.دنهد یمن ماجنا  ار  زتنسوتف  لمع  ًالومعم  اه  هشیر (1
.دنراد زاین  بآ  نبرک و  دیسکا ید ینعی  ماخ ، ۀدام  ود  هب  طقف  دوخ  یاه  تاردیهوبرک ۀمه  تخاس  یارب  ناهایگ  (2

.تسا جایتحا  ناپ  یاهامد  زا  ییاه  هرود هب  هناد  یگتفخ  نتسکش  یارب  یهایگ ، ره  رد  (3
.دننک یم عورش  دشر  هدننک  میظنت یاه  نومروه ار  یطیحم  یاه  کرحم هب  هایگ  یاه  خساپ زا  یرایسب  (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟29 دنک یم لیمکت  بسانم  روط  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
، ............" دوش یم ثعاب ............  هک  ینومروه  فالخرب  نیلربیژ  "

.دنک یم کیرحت  ار  هقاس  ندش  لیوط یبناج -  یاه  هناوج دشر  زا  یریگولج  (1
.دوش یم دیلوت  هویم  رد  اه -  مادنا یخرب  ندشریپ  تعرس  شهاک  (2

.دهد یم رارق  ریثأت  تحت  ار  ینز  هناوج یکشخ -  شنت  رد  بآ  لداعت  میظنت  (3
.دراد تلاخد  هناد  نودب  یاه  هویم دیلوت  رد  اه -  هویم یکیناکم  تشادرب  لیهست  (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

30، ............ ارفا تخرد  هقاس  نیسپ  دشر  رد 

.دوش یم دایز  تخاونکی  روط  هب اه  شخب همه  رد  هقاس  تماخض  (1
.دنوش یم دیلوت  تسوپ  تمس  هب یشکبآ  یاه  هناوتسا مود ، هلحرم  رد  (2

.دنتسه هتسویپ  یضرع  عطقم  رد  یبوچ  یاهدنوآ  نیتسخن ، دشر  دننامه  (3
.دنهد یم لیکشت  ار  هنایلاس  هقلح  نیسپ ، بوچ  میخض  یاه  هیال موس ، هلحرم  رد  (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟31 تسا حیحص  ناهایگ  ومنودشر  یزاسهب و  دیدج  یاه  شور هرابرد  دروم  دنچ 
.تسا هگرود  اه ، تسالپوتورپ یشوج  مه زا  لصاح  هایگ  ره  * 

.دراد ار  دوخ  یا  هتسه یاه  نژ همه  زا  یسیونور  ییاناوت  سولاک ، * 
.دننک لاعف  ار  دوخ  یاه  نژ ۀمه  دنناوت  یم غلاب  هایگ  کی  یاه  لولس زا  یرایسب  * 

.تسا ریذپ  ناکما یبوچ  یفلع و  ناهایگ  ریثکت  تفاب ، تشک  نف  زا  هدافتسا  اب  * 

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3
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؟32 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
 ............" ًاعطق تسا ، یاراد ............  هک  یهایگ  ره  "

.دریگ یم تروص  نآ  رد  هدام  رن و  تماگ  نیب  حاقل  یسنج -  لثمدیلوت  ییاناوت  (1
.تسا لسن  بوانت  هخرچ  یاراد  دوخ -  تیفوتماگ  ره  رد  نگکرآ ، کی  زا  شیب  (2

.تسا نایور  ۀیذغت  تهج  هتفای  لکش  رغت  گرب  دنچ  ای  کی  دجاو  هناد -  (3
.ددرگ یم دیلوت  تیفوروپسا  زا  ییاه  شخب نورد  نآ ، رن  تیفوتماگ  نایور -  (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟33 تسا تسردان  هنیزگ  مادک 

.دنک یم دشر  کاخ  حطس  یور  رب  درز  سگرن  ۀقاس  فالخرب  یگنرف  توت هقاس  (1
.دنک یم داجیا  ار  دنویپ  هیاپ  یاه  یگژیو اب  یا  هخاش کدنویپ  ندز ، دنویپ  رد  (2

.دنشاب هلاسدنچ  ای  هلاس  ود  رمع  لوط  رظنزا  دنناوت  یم زایپ  یاراد  ناهایگ  (3
.تسا یسنج  لثمدیلوت  زا  رت  عیرس یشیور  لثمدیلوت  ناهایگ  رتشیب  رد  (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟34 تسا حیحص  ریز  لکش  رد  هدش  هداد  ناشن  هدرگ  ۀناد  اب  هطبار  رد  هنیزگ  مادک 

.دنرادن یشقن  حاقل  رد  هک  تسا  دیئولپاه  لولس  ود  یاراد  (1
.تسا هلاس  ود  یفلع  هایگ  یعون  هب  قلعتم  (2

.دراد ناسکی  ًالماک  پیتونژ  اب  ییاه  لولس (3
.دوش یم دیلوت  لماک  لگ  ۀقلح  نیمود  رد  (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟35 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب ار  ریز  ترابع  دروم  دنچ 
، ............" دنتسه دوخ ............  یگدنز  ۀخرچ  رد  هک  یناهایگ  ۀمه  "

.دننک یم تیاده  اهدیئکارت  کمک  هب  طقف  ار  ماخ  هریش  نگکرآ -  یاراد  فلا )
.دننک یم لقتنم  رگید  لولس  هب  یلولس  زا  ار  بآ  لاتورپ -  دقاف  ب )

.دنهد یم ماجنا  ار  یسنج  لثمدیلوت  یحطس  بآ  روضح  رد  طقف  موزیر -  یاراد  ج )
.دننک یم بذج  ار  ناشفا  هدرگ تارشح  دوخ  یاه  گربلگ کمک  هب  یدیرتنآ -  دقاف  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3
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؟36 دننک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  دروم  دنچ 
 ............" ناوج ۀقاس  دوخن ، دننامه  ینز ............  هناوج ماگنه  "

.دنک یم تسار  تماق  کاخ  زا  اه  هپل جورخ  زا  سپ  ايبول - فلا )
.دناشوپ یم فالغ  کی  ار  ترذ -  ب )

.دیآ یم دیدپ  هچ  هشیر روهظ  زا  سپ  ايبول -  ج )

2 (2 1 (1
رفص (4 3 (3

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟37 تسا حیحص  دروم  دنچ 
.دراد رارق  تخرد  تسوپ  رت  ینورد شخب  رد  زاس  هبنپ بوچ مویبماک  هب  تبسن  زاسدنوآ  مویبماک  فلا )

.دریگ یم تروص  یلآ  داوم  یربارت  زاس ، هبنپ بوچ زاسدنوآ و  مویبماک  ود  نیب  ۀلصاف  رد  ب )
.تسا هتسباو  زاس  هبنپ بوچ زاسدنوآ و  یاه  مویبماک تیلاعف  هب  هشیر  ای  هقاس  رد  یرطق  دشر  ره  ج )

.دراد تلاخد  هشیر  هقاس و  یزکرم  ۀناوتسا  لیکشت  رد  نیسپ  متسیرم  فالخرب  نیتسخن  متسیرم  د )

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

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟38 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
 ............" سخرس یگدنز  ۀخرچ  رد  "

.تسا تیفوروپسا  زا  لقتسم  یا  هیذغت رظنزا  رن  هزخ  دننامه  لکش  یبلق لاتورپ  (1
.دنزاس یم تماگ  زوتیم  میسقت  اب  هزخ  رد  نگکرآ  دننامه  دنراد  رارق  تیفوتماگ  سأر  رد  هک  ییاه  یدیرتنآ نگکرآ و  (2

.دشاب هتشاد  یشیور  لثمدیلوت  دناوت  یم هدام  ۀزخ  دننامه  غلاب  تیفوروپسا  (3
.تسا دیئوزیر  یواح  غلاب  تیفوروپسا  فالخرب  لاتورپ  (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

39 ............" هپل ود  ناهایگ  مامت  رد  " ؟ تسا تسرد  هنیزگ  مادک 

.تسا تیفوتماگ  زا  لقتسم  دوخ  یگدنز  لوط  مامت  رد  تیفوروپسا  (2 .دیآ یم دوجو  هب  حاقل  زا  دعب  هناد ، هتخودنا  (1
.ددرگ یم لیکشت  اه  نآ سران  هناد  رد  نموبلآ  (4 .دوش یم لیکشت  هناگادج  هدام  رن و  تیفوتماگ  (3

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟40 دوش یم ماجنا  رباربان  زنیکوتیس  اب  هراومه  هدشرکذ  یاه  میسقت زا  دروم  دنچ  راد ، لگ ناهایگ  یگدنز  هخرچ  رد 
هناد رد  مخت  لولس  زوتیم  میسقت  نیتسخن  فلا )

سران ۀدرگ  زوتیم  میسقت  ب )
شروخ میشناراپ لولس  زویم  میسقت  ج )

.دوش یم از  مخت لولس  دیلوت  هب  رجنم  هک  یزوتیم  میسقت  د )

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

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

41 ............ ناهایگ ۀمه 

.دنهد یم لگ  راب  نیدنچ  دوخ  تایح  لوط  رد  هلاسدنچ ، (2 .دننک یم لماک  یلصف  ره  رد  ار  دوخ  دشر  هلاس ، کی  (1
.دنهد یم لگ  لاس  ره  دوخ  تایح  لوط  رد  یبوچ ، (4 .دنهد یم نایاپ  دوخ  یگدنز  هخرچ  هب  هناد  لگ و  دیلوت  اب  هلاس ، ود  (3

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

42 ............ هک ینومروه 

.دشاب هتشاد  یناسکی  رثا  دیلوت و  لحم  دناوت  یمن دوش ، یم حشرت  اوه  یگدولآ  هب  شنکاو  رد  (1
.دهد یم شیازفا  ار  گرب  رد  اهدیئونتوراک  نازیم  دوش ، یم اوه  یناشفارذب  لامتحا  شهاک  ببس  (2

.دهد شیازفا  هایگ  نامه  رد  ار  مه  زا  اه  لویرتناس تفج  نتفرگ  هلصاف  تاعفد  دادعت  دناوت  یم دوش ، یم دیلوت  اه  هویم رد  (3
.دوش یم هنزور  نابهگن  لولس  یلوط  طاسبنا  ببس  دهد ، یم شیازفا  لکیسیرپ  رد  ار   ATP فرصم (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟43 دننک دیلوت   aaBB پیتونژ اب  یا  هتسهود لولس  دنناوت  یمن ، AaBb پیتونژ اب  یگنرفدوخن  هایگ  کی  یحاقلدوخ  زا  لصاح  یاه  هداز زا  دصرد  دنچ 

(2 (1

(4 (3
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هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟44 تسا تسردان  هنیزگ  مادک 
، ............" یلولسرپ  راتخاس  یلولسرپ  ............  راتخاس  لسن ، بوانت  ۀخرچ  رد  "۲nn

.تسا زویم  میسقت  ییاناوت  دقاف  هک  تسا  هدش  لصاح  یلولس  زوتیم  میسقت  زا  دننامه -  (1
.دشاب ییایمیش  یژرنا  هب  یرون  یژرنا  لیدبت  ییاناوت  اب  ییاه  لولس یاراد  دناوت  یم فالخرب -  (2

.دشاب هتشاد  ییاذغ  یگتسباو  دوخ  یلبق  ۀلحرم  یلولسرپ  راتخاس  هب  یتدم  یارب  دناوت  یم دننامه -  (3
.دنا هدش لصاح  زویم  میسقت  ۀطساو  هب هک  دنک  یم دیلوت  ار  ییاه  لولس هخرچ  یاهتنا  رد  فالخرب -  (4

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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45، ............ جیوه هایگ  ۀشیر  رد 

.دیآ یم دوجو  هب  یدنوآ  تاجتسد  نیب  رد  نیتسخن  بوچ  دنوآ  دننامه  نیسپ  شکبآ  یاهدنوآ  (1
.دور یم راک  هب  لگ  روحم  دیلوت  یارب  هدش  هریخذ ییاذغ  داوم  یشیور ، ۀرود  نیلوا  رد  (2

.دراد دوجو  یلولس  هحفص  لیکشت  ییاناوت  اب  ییاه  لولس سأر ، کیدزن  رد  (3
.دنرادن ار  دشر  ۀدنرادزاب  یعون  دیلوت  ییاناوت  اه  لولس بآ ، زا  کاخ  عابشا  تروص  رد  (4
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یچملق عبنم :

هنیزگ 1 1

نیا .دنراد  ندش  میـسقت  ییاناوت  یدودـح  ات  زین  ناوج  یمیـشناراپ  یاه  لولـس .دریگ  یم تروص  یهایگ  یاه  لولـس میـسقت  اه ، متـسیرم لحم  رد 
زا یهورگ  نمض  رد  .دنک  یم لیدبت  رگیدکی  هب  ار  ییایمیش  یژرنا  زا  یفلتخم  یاه  لکش کمادنا ، نیا  .دنراد  یردنکوتیم  یلولس ، سفنت  یارب  اه  لولس

یژرنا هب  دیـشروخ  یرون  یژرنا  زتنـسوتف ، رد  دینک  تقد  .دـنراد  تسالپورلک  دـنزادرپ و  یم زتنـسوتف  هب  اه ) میـشنارلک  ) یمیـشناراپ تفاب  یاه  لولس
.دنتسه ییاشغ  ود  یاه  کمادنا ود  ره  یردنکویتم  تسالپورلک و  .دوش  یم لیدبت  دنق  یاه  لوکلوم رد  هتفهن  ییایمیش 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دراد دوجو  لویرتناس  سخرس ) هزخ و   ) ییادتبا ناهایگ  رد  طقف  هک  یلاحرد .دراد  دوجو  رادلگ  ناهایگ  رد  طقف  یدنوآ ، رصانع  ۀنیزگ ۲ :

مسالپوتیس رد  دنراد ، شقن  ییاذغ  داوم  ۀریخذ  حشرت و  زتنسوتف ، رد  هک  میشناراپ  یاه  لولس اما  دنتـسه ، لئوکاو  دقاف  یداینب  یاه  لولـس ۀنیزگ ۳ :
.دنراد لئوکاو  دوخ 

.دراد دوجو  یدایز  یلولس  نیب یاضف  یمیشناراپ  تفاب  رد  ۀنیزگ ۴ :

هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 2

.دنراد مه  رگید  یاهدیراکاس  یلپ زلولس ، رب  هوالع دوخ  ۀراوید  رد  یهایگ  یاه  لولس ۀمه  .دنیوگ  یم یلولس  ۀراوید  کزان  شخب  هب  نال 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنتسه نژ  هجیتنرد DNA و  هتسه و  دقاف  اما  دنراد ،) هدنز  تسالپوتورپ   ) دنتسه هدنز  یاه  لولس یلابرغ ، یاه  لولس ۀنیزگ ۲ :
( تسوپور تفاب  ءزج   ) هنزور نابهگن  یاه  لولس دنتسه ، یا  هنیمز تفاب  ءزج  هک  هدننک  زتنسوتف  یمیشنالک  یمیشناراپ و  یاه  لولـس رب  هوالع ۀنیزگ ۳ :

.دنا هدننک زتنسوتف  زین 
ۀدنز یاه  لولس دنراد و  شقن  هایگ  ماکحتسا  رد  یمیـشنالک  تفاب  ریظن  یا  هدنز یاه  لولـس یمیـشنارلکسا و  تفاب  ریظن  هدرم  یاه  لولـس ۀنیزگ ۴ :

.دننک یم رارقرب  یمسالپوتیس  طابترا  دوخ  رواجم  یاه  لولس اب  مسدومسالپ  قیرط  زا  یهایگ 

هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 3

: اه هنیزگ یسررب 
.تسا رتشیب  اه  نآ ۀقاس  هب  تبسن  ناهایگ  نیا  ۀشیر  تسوپ  تماخض  ۀنیزگ 1 :
.دوش یم هدید  گرب  هقاس و  ینعی  هایگ  ییاوه  یاه  مادنا رد  کتسوپ  ۀنیزگ 3 :

.تسا توافتم  ناهایگ  ۀقاس  هشیر و  یشکبآ  یبوچ و  دنوآ  یریگرارق  ۀوحن  ۀنیزگ 4 :

هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 4

.تسا یلابرغ  ۀحفص  یاراد  یشکبآ  لولس  رادذفنم و  ۀحفص  یاراد  یدنوآ  رصنع 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.درادن مسدومسالپ  تسا و  هدرم  لولس  یدنوآ  رصنع  ۀنیزگ ۱ :
.دنک یم تیاده  فلتخم  تاهج  رد  ار  داوم  یدنوآ ، رصنع  فالخرب  یشکبآ  لولس  ۀنیزگ ۳ :

.دنتسه یزاس  نیئتورپ ییاناوت  دقاف  یشکبآ  یدنوآ و  رصنع  لولس  ود  ره  ۀنیزگ ۴ :

هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 5

.دراد دوجو  تسالپورلک  میشنالک ، میشناراپ و  یاه  لولس زا  یعاونا  رد  .میشنارلکسا  میشنالک و  میشناراپ ، زا : دنا  ترابع یا  هنیمز یلصا  تفاب  هورگ   ۳
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنراد مان  یداینب  یاه  لولس اه ) نآ ۀمه  هن   ) یسأر یاه  لولس زا  یهورگ  ۀنیزگ ۱ :
یاه تفاب زا  دوخ  یزکرم  ۀناوتـسا   ) .دـنک یم داجیا  ار  یداه  تفاب  یا و  هنیمز تفاب  تسوپور ، یلـصا ، تفاب  هورگ   ۳ هقاس ، سأر  متسیرم  ۀنیزگ ۲ :

( تسا هدش  لیکشت  یا  هنیمز یداه و 
هـشیر تسوپور  هب  طوبرم  هدنـشک  رات   ) هشیر رد  یلو  دـناشوپ  یم ار  یفلع  هایگ  ییاوه  ناوج و  یاه  شخب تسوپور  یور  رب  ینیتوک  ۀـیال  ۀنیزگ ۳ :

.میرادن تسوپور  یور  رب  ینیتوک  ۀیال  تسا )

هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 6

دنراد و ییالاب  مسیلوباتم  هک  دنرذگ  یم هارمه  یاه  لولـس زا  شکبآ ، دنوآ  زا  جورخ  زا  دعب  دورو و  زا  لبق  یلآ ، داوم  نیا  یـسرد  باتک  لکـش  قبط  رب 
.دننک یم نیمأت  زین  ار  یلابرغ  یاه  لولس زایندروم  یژرنا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
هن ۱ و ۴. دریگ  یم تروص  لحارم ۲ و ۴  رد  شکبآ  بوچ و  دنوآ  نایم  بآ  لدابت  ۀنیزگ 1 :

.دنا هدرک هریخذ  ًافرص  هکلب  دنا  هدرکن دیلوت  ار  یلآ  داوم  هک  دنشاب  هایگ  یا  هریخذ یاه  تفاب دنناوت  یم عبنم  یاه  لحم ۀنیزگ 2 :
قباطم هن  تسا  هیرظن  نیا  یتسرد  رد  دیدرت  لیالد  زا  دننک ، یم تکرح  فلتخم  تاهج  رد  توافتم و  یاه  تعرس اب  هدش  لح یلآ  داوم  هکنیا  ۀنیزگ 3 :

.هیرظن نیا 

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 7

هنیزگ ۳ سپ  .دوش  یم قیرعت  شهاک  ببس  یا  هشیر راشف  شهاک  هک  دوش  یم قیرعت  شهاک  ثعاب  طیارـش  مادک  هک  تسا  نیا  تست  ترابع  روظنم 
.دوش یم یا  هشیر راشف  داجیا  ببس  یبوچ  دنوآ  نورد  هب  هیطیحم  ۀریاد  زا  لاعف  تروص  هب اه  نوی دورو  اریز  تسا ، هدش  نایب  یتسرد  هب

نیا رد  هک  تسا  هدـش  نایب  قرعت  شهاک  ییاوه و  یاه  هنزور ندـش  هتـسب اب  طابترا  رد  ۀنیزگ ۴  دنوش و  یم قیرعت  شیازفا  ببـس  و ۲  یاه ۱  هنیزگ
.دبای شیازفا  دناوت  یم قیرعت  تروص 

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 8

ناتخرد ۀنت  رد  اه  کسدع هقاس و  گرب و  رد  کتـسوپ  اه ، گرب رد  ییاوه  یاه  هنزور قیرطزا  دناوت  یم قرعت  ناهایگ ، رد  .دـنا  حیحـص د "  " و ب "  " دراوم
.دوش ماجنا 

: دراوم یسررب 
.دوش یم دیلوت  هدننکزتنسوتف  یاه  لولس رد  زتنسوتف  دنیآرف  یط  هایگ  رگید  یاه  شخب زایندروم  تابیکرت  فلا :

.دنک یم کمک  الاب  تمس  هب ماخ  ۀریش  تکرح  هب  هدش و  یقرعت  ششک  داجیا  ببس  قرعت  دنیآرف  ب :
یاه لولـس طسوت  اه  کسدـع دـینیب  یم یـسرد  باتک  لکـش  رد  هک  روط  نامه .دـنهد  یم ماجنا  قرعت  زین  اـه  کسدـع دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه ج :

.دنا هدش هطاحا  هدرم )  ) یا هبنپ بوچ
.دنا یهایگ فلتخم  یاه  شخب دیلوت  یاه  لحم یمتسیرم  قطانم  د :

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 9

.تسا رتمک  هب  رتشیب  لیسناتپ  یاراد  لحم  زا  بآ  تکرح  قرعت ، تلع 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا هشیر  رد  هیطیحم  ۀریاد  یاه  لولس طسوت  اه  نوی لاعف  لاقتنا  هب  هتسباو  قرعت ) هن   ) یا هشیر راشف  ۀنیزگ 1 :
.دوش یم یبوچ  دنوآ  رد  راشف ) شهاک   ) شکم داجیا  ببس  قرعت  ۀنیزگ 2 :

.دراد شقن  یبوچ  دنوآ  نورد  بآ  نوتس  یگتسویپ  ظفح  رد  یبسچرگد ،) یبسچ و  مه  ) بآ ۀژیو  صاوخ  یا و  هشیر راشف  دننامه  قرعت  ۀنیزگ 3 :

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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ریخبت اوه  هب  اه  گرب حطـس  زا  اه ، هشیر طسوت  هدـش  بذـج بآ  زا  یدایز  شخب  .دـهد  یم خر  یفلع  هایگ  گرب  هقاس و  رد  قرعت  اه و  گرب رد  قیرعت 
.دوش یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
هقاس یشکبآ  یاهدنوآ  نورد  ۀدرورپ  ۀریش  زا  دننک و  یم هقاس  دراو  ار  دوخ  موطرخ  اه  هتش هک  یلاح رد .دریگ  یم تروص  اه  گرب قیرط  زا قیرعت  ۀنیزگ 1 :

.دننک یم هیذغت 
نیب تاحفص  قیرط  زا شنوم ) لدم  ۀلحرم ۳   ) یشکبآ دنوآ  یاه  لولس نیب  هدرورپ  ۀریش  لاقتنا  .دریگ  یم تروص  گرب  هقاس و  قیرط  زا قرعت  ۀنیزگ 2 :

.دریگ یم تروص   ATP فرص نودب  یشکبآ و  یاه  لولس
؛ دنشاب هتشاد  شقن  دنسر  یم مردودنآ  ۀیال  هب  هک  یداوم  لرتنک  رد  دنناوت  یم نیربوس  نتشاد  اب  مردودنآ  یاه  لولس یفلع ، ناهایگ  هشیر  رد  ۀنیزگ 4 :

.دهد یمن خر  هشیر  رد  قرعت  اما 
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هنیزگ 1 11

رتمک راشف  یاراد  لحم  یوس  هب لاعفریغ )  ) یا هدوت نایرج  تروص  هب هدرورپ  ۀریـش  تایوتحم  هجیتنرد  هتفای و  شیازفا  راشف  یـشکبآ ، یاه  لولـس رد 
.دنیآ یمرد تکرح  هب  فرصم ) لحم  )

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
زا بآ  ۀلحرم ۲ ، رد  هجیتن  رد .دنک  یم ادیپ  شهاک  یشکبآ  یاه  لولس بآ  لیـسناتپ  ۀلحرم ۱ ، رد  زراکاس  هژیو  هب یلآ و  داوم  رادـقم  شیازفا  اب  ۀنیزگ 2 :

.دوش یم دراو  یشکبآ  دنوآ  هب  یبوچ  یاهدنوآ  یاه  لولس
.دوش یم هتفگ  یشکبآ ، یریگراب  لمع  نیا  هب  .دنوش  یم شکبآ  یاه  لولس دراو  لاعف ، لاقتنا  شور  هب  عبنم ، لحم  رد  یلآ  داوم  دنق و  ۀنیزگ 3 :

.دنوش یم ۀریخذ  ای  فرصم  اجنآ  رد  هدش و  یرادربراب لاعف ، لاقتنا  اب  هدرورپ ، ۀریش  یلآ  داوم  فرصم ، لحم  رد  ۀنیزگ 4 :

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دوش یم یگدش  راد بابح ۀدیدپ  شهاک  قیرعت و  ناوت  شیازفا  بجوم  یا ، هشیر راشف  شیازفا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

هک دنتـسه  یا  هدش لیوط یتسوپور  یاه  لولـس لصا  رد  اهرات  نیا  .دنوش  یم هدـهاشم  هشیر  زا  یکچوک  ۀـقطنم  رد  طقف  هدنـشک ، یاهرات  ۀنیزگ 2 :
.دننک یم مهارف  بآ  بذج  یارب  ار  یعیسو  حطس 

لیامت هجیتن ، رد .دنوش  یم یگدش  راد بابح ۀدیدپ  ماخ و  ۀریش  رد  یگتسسگ  داجیا  لامتحا  شهاک  ثعاب  یبسچرگد ، یبسچ و  مه یاهورین  ۀنیزگ 3 :
.دبای یم شهاک  ماخ  ۀریش  زا  جورخ  هب  اهزاگ 

بآ و یراپساک ، راون  دوجو  لیلد  هب  دنهد ، یم لیکشت  ار  تسوپ  یاه  لولس یخرب  دنتسه و  تسوپ  ۀیال  نیرت  یلخاد هک  مردودنآ  یاه  لولس ۀنیزگ 4 :
.دنهد یم لاقتنا  ریسم  کی  رد  طقف  ار  یندعم  داوم 

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 13

یبوچ یاهدنوآ  رد  ار  ماخ  ۀریـش  یگتـسویپ  هنزور ، عون  ود  ره  هک  دوش  یم لماش  ار  ییاوه  یبآ و  یاه  هنزور گرب " رد  دوجوم  یاه  هنزور ۀمه   " ترابع
.دننک یم ظفح 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنرادن یزاگ  تالدابت  رد  یتلاخد  دنتسه و  یبوچ  یاهدنوآ  یاهتنا  رد  یبآ  یاه  هنزور ۀنیزگ ۱ :

.دنتسه زاب  هراومه  یبآ  یاه  هنزور ۀنیزگ ۳ :
.دنهد یمن مه  هزادنا  رغت  دنا و  هدشن لیکشت  هدنز  یاه  لولس زا  یبآ  یاه  هنزور ۀنیزگ ۴ :

هرامش 3 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 14

.دنا حیحص مراهچ  موس و  لوا ، دراوم 
: دراوم یسررب 

نازیم  شهاـک  عناـم  نیارباـنب ، .دوش  یم نیولاـک  هخرچ  ماـجنا  عناـم  یرون  سفنت  .دوـش  یم فرـصم   H نیولاـک ، هخرچ  رد  لوا : دروـم 
.ددرگ یم یهایگ  هتخای  رد   

موس هلحرم  رب  ًامیقتـسم  یرون  سفنت  هک  یلاحرد تسا ، زتنـسوتف  مود  لوا و  لـحارم  هب  طوبرم  دـیئوکالیت  رد  نژیـسکا و   دیلوت  مود : دروم 
.دوش یمن دیلوت   عنام  میقتسم  روط  هب یرون  سفنت  .تسا  رثؤم  زتنسوتف 

فقوتم زتنسوتف  یکیرات  یاه  شنکاو هجیتنرد  امورتسا و  رد  وکسیبور  یزالیسکوبرک  تیلاعف  دنک ، یم یرون  سفنت  هب  عورش  لولس  یتقو  موس : دروم 
.دنا هتسب ییاوه  یاه  هنزور هجیتنرد  دنراد و  رارق  زیلومسالپ  تلاح  رد  هنزور  نابهگن  یاه  لولس نمض ، رد  .دوش  یم

.دوش یم هیزجت  هنبرک  بیکرت ۲  کی  هنبرک و  بیکرت ۳  کی  هب  نیولاک  ۀخرچ  رگزاغآ  هنبرک  لوکلوم ۵  یرون ، سفنت  رد  مراهچ : دروم 

NADP
NADPH

ATP
O۲
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هنیزگ 3 15

تخاس یارب  یاه   لوکلوم زا  دـنراد و  زتنـسوتف  تیلباـق  یگمه  هک  دنتـسه  یجنفـسا  گربناـیم  عون  زا  یگمه  شخب   یاه  لولس
.دننک یم هدافتسا  نژوردیه  نبرک - یاهدنویپ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دراد زتنسوتف  تردق  هنزور  نابهگن  یاه  لولس طقف  هتفایزیامت ، یتسوپور  یاه  لولس نیب  زا  ": ۱  " ۀنیزگ

.تسا حیحص   B یاه لولس همه  یارب  دروم  نیا  ": ۲  " ۀنیزگ
.دنراد زاین  وکسیبور  هب  نبرکدیسکا  ید تیبثت  یارب  هنزور  نابهگن  یاه  لولس ": 4  " ۀنیزگ

CNADPH

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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یشان نیتسخن  متـسیرم  زا  لصاح  یاه  لولـس مجح  شیازفا  زا  هایگ  یرطق  دشر  نیـسپ ، دشر  دقاف  یفلع  ناهایگ  رد  .تسا  حیحـص  ب "  " دروم اهنت 
.دنراد یداینب  یاه  لولس ناهایگ  همه  .تسا  زوتیم  هب  هتسباو  یرطق  دشر  نیسپ ، دشر  رد  اما  دوش  یم

: تسردان دراوم  یسررب 
.دنراد نیسپ  دشر  یگمه  هک  تسا  تسرد  زبس  هشیمه ناهایگ  دروم  رد  هنیزگ  نیا  فلا )

( ناشدوخ هیذغت  یارب   ) .دنبای یم لاقتنا  تسوپ  نورد  یلآ  داوم  مه  یندعم و  داوم  مه  یفلع ، ناهایگ  رد  ج )
.دنرادن شقن  بآ  بذج  رد  دنا و  هدرم کهالک  یاه  لولس هک  دینک  تقد  د )

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 17

ناوج تیفوروپسا  مخت و  لولس  اما  دنهد  یم لیکشت  هدرگ  ۀلول  رد  ار  دیئوزورتنآ  دنتسه و  یدیرتنآ  دقاف  هک  دنتـسه  یناهایگ  ناگنادزاب  دینک  تقد 
فالخرب دنتـسه و  فعاضم  حاقل  یدنوآ و  رـصانع  لویرتناس و  دـقاف  اه  هنادزاب .تسا  هتـسباو  تیفوتماگ  ای  مرپسودـنآ  هب  شیور  یادـتبا  رد  اه  نآ

.دنراد یا  هتسوپ کت کمخت  ناگناد  ناهن
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هنیزگ 3 18

یطیحم یاه  شنت رد  نومروه  ود  نیا  .دوش  یم یا  هشیر راشف  شیازفا  ثعاب  دیـسا  کیزیـسبآ  نومروه  تشادرب و  لیهـست  ثعاب  نلیتا  نومروه 
.دنبای یم شیازفا  نیسکا ) نومروه  فالخرب  )

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
ۀدننک میظنت نوچ  دنراد ، ریثأت  یزاس  نیئتورپ رب  اه  نومروه ۀمه  .دروآ  یم دوجو  هب  ار  نیمردودـنآ  هیال  تسا  از  هشیر هک  نیـسکا  نومروه  ": ۱  " ۀنیزگ

.دنتسه دشر 
(. ومن زاغآ  هن   ) دراد شقن  هویم  ومن  مامتا  رد  دوش و  یم حشرت  یهایگ  یاه  تفاب بلغا  زا  نلیتا  نومروه  ": ۲  " ۀنیزگ

شقن هقاس  لوط  شیازفا  رد  نیلربیژ  نینیکوتیـس و  نومروه  دـننامه  دوش و  یم هراوید  یریذـپ  فاطعنا شیازفا  ثعاب  نیـسکا  نومروه  ": ۴  " ۀنیزگ
.دراد

هرامش 12 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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: اه هنیزگ یسررب 
.دوش یم جراخ  هدشدیلوت  نژیسکا  دنوش و  یم زاب  ییاوه  یاه  هنزور هنزور ، نابهگن  یاه  لولس لوط  شیازفا  اب  ": ۱  " ۀنیزگ

یضعب هن ، یرایسب  ": ۲  " ۀنیزگ
هریخذ ییاذـغ  داوم  ًالومعم  تسا و  دایز  یلولـس  نیب یاضف  اب  ییاه  لولـس یاراد  هک  دـنوش  یم رابنا  هقاـس  زغم  رد  غمـص  نناـت و  نیزر ، ": ٣  " ۀنیزگ

.دننک یم
.دوش یم هریخذ  یتسالپوتورپریغ ) ریسم   ) یلولس یاه  هراوید اه و  لئوکاو رد  یعفد  داوم  ناهایگ  نیا  رد  هک  تسا  یفلع  ناهایگ  روظنم  ": ۴  " ۀنیزگ

هرامش 13 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 20

.تسا ینوریب  یاه  کرحم ریثأت  تحت ای  یدوخ ) هبدوخ تکرح   ) ینورد یاه  کرحم ریثأت  تحت ای  هایگ ، ۀدنز  شخب  رد  تکرح 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنوش زاغآ  ینوریب  یاه  کرحم ریثأت  تحت دنناوت  یم ییاقلا ، لاعفریغ و  یاه  تکرح ": ۱  " ۀنیزگ
یـشجنت تاکرح  دروم  رد  اما  دوش ، یم هدید  کرحم  تمـس  هب اه  لولـس زا  یهورگ  ندـش  رود  ای  کیدزن  یکیتکات ، یـشیارگ و  تاکرح  رد  ": 3  " ۀنیزگ

.تسین قداص 
لاثم یارب  .دوش  ماجنا  هایگ  ۀدرم  یاه  لولـس رد  دشاب و  لاعفریغ  تکرح  یعون  دناوت  یم دوش ، ماجنا  تبوطر  رغت  ریثأت  تحت هک  یتکرح  ": ۴  " ۀنیزگ

.اه گاه ندش  هدنکارپ  نادگاه و  ندش  زاب 
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هنیزگ 1 21

: دراوم یسررب 
.تسا هبنپ  بوچ ای  نیربوس  سنج  زا  هک  تسا  نیمردودنآ  یراپساک ، راون  رگید  مان  .تسردان  فلا )

.تسا هدنشک  رات  ۀقطنم  زا  دنک ، یم بذج  هایگ  هک  یبآ  مظعا  تمسق  .تسردان  ب )
.تسا زمسا  شور  هب  یتسالپوتورپ  ریسم  رد  لولس  یاشغ  زا  بآ  روبع  سپ  تسا ؛ یبسن  ییاوارت  اب  اشغ ، زا  بآ  روبع  زمسا  .تسردان  ج )

.تسا یتسالپوتورپریغ  ریسم  رد  تکرح  لماع  یتسالپوتورپریغ  ریسم  رد  بآ  یبسچ  مه یورین  .تسرد  د )

هرامش 13 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 22

ینعی نیئتورپ ) و   rRNA  ) توافتم رمیلپ  عون  ود  زا  لکـشتم  یلولـس  یازجا  .تسا  یردـنکوتیم  تسالپورلک و  یژرنا ، لدـبم  یاه  کمادـنا زا  روظنم 
یاه موزوبیر هب  دنراد و  یتویراکوی  یاه  موزوبیر زا  رت  کچوک یا  هزادـنا رت و  هداس یراتخاس  یتویراکورپ  یاه  لولـس یاه  موزوبیر .دنتـسه  اه  موزوبیر

.دنتسه هیبش  یتویراکوی  یاه  لولس یاه  تسالپورلک اه و  یردنکوتیم نورد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دینک یمن ادیپ  یتسالپورلک  چیه  نآ  یاه  لولس رد  یلو  دنتسه ، گرب  یعون  زایپ  یاه  سلف تسردان -  ۀنیزگ ۱ :
.دنک یم لیدبت  ییایمیش  هب  ار  یرون  یژرنا  تسالپورلک  تسردان -  ۀنیزگ ۲ :

.تسا ات  ود  اشغ  ره  رد  یدیپیلوفسف  یاه  هیال دادعت  هک  دنتسه  اشغ  ود  یاراد  ود  ره  تسردان -  ۀنیزگ ۴ :

هرامش 1 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 23

.دنتسه حیحص  ج "  " و ب "  " دراوم
: دراوم یسررب 

.دنتسه راد  هتسه ماغدا  دنیآرف  یارب  اه  لولس زا  یکی  طقف  توملیو  شیامزآ  رد  فلا )
.تسا هدش  لصاح  دنفسوگ  ود  زا  یمسالپوتیس  مونژ  یلاد  دنفسوگ  رد  دشاب و  یم یمسالپوتیس  یا و  هتسه  DNA لماش لولس  مونژ  ب )

.دش دراو  ینیشناج  ردام  محر  نورد  هب  سپس  درک و  ادیپ  ومنودشر  هاگشیامزآ  رد  ادتبا  نینج  ج )

هرامش 5 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 24

.تسا تسردان  ج "  " دروم طقف 
.دنشاب عون  ود  زا  دنناوت  یمن دنوش و  یم دیلوت  زوتیم  یط  نوچ  دنا  هباشم هدرگ  ۀناد  ره  یاهدیئوزورتنآ 

: دراوم ریاس  یسررب 
صلاخ نژ  نیا  اب طابترا  رد  دناوت  یمن ردبـش  هک  دیناد  یم هتبلا   ) دـشاب هتـشاد   ab پیتونژ راگزاساندوخ  نژ  اب  طاـبترا  رد  رن  ردبـش  دـینک  ضرف  فلا )

.دنک یم دیلوت   b و a هدرگ هناد  عون  ود  تروص  نیا  رد  دشاب ،)
ًالثم  و  و  دراد  دوجو  تیعمج  رد  للا  عون  لقادح ۳  سپ  تسا ، یللادنچ  راگزاساندوخ  نژ  هکاجنآزا  ب )

ab رن ردبـش  رگا  دوب و  دهاوخ  اهردبـش   پیتونژ  تروص  نیا  رد  دشاب ، و  ) و     ) یللا راگزاساندوخ 3  نژ  دـینک  ضرف  د و ه )ـ
.دنک تکرش  شزیمآ  رد   bc و ac هدام ردبش  عون  ود  اب  دناوت  یم دشاب 

abc
cbaab − ac − bc
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هنیزگ 1 25

.دنشاب یم یا  هدرن گربنایم  یاراد  ناهایگ   دنزادرپ ، یم یرون   دیلوت  هب  زتنسوتف  یرون  یاه  شنکاو رد  زور ، لوط  رد  ناهایگ  ۀمه 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

ود یریـسم  زا  نبرکدیـسکا  ید تیبثت  یارب  ناهایگ  نیا  دننک ، دـشر  ییالاب  رایـسب  تعرـس  اب  مرگ  یاوهو  بآ رد  دـنناوت  یم ناهایگ   ": ۲  " ۀنیزگ
.دننک یم هدافتسا  یا  هلحرم

دنناوت  یم یزاوه  یب سفنت  ماجنا  اب  ناهایگ  نیا  هک  دوش  یم هدـهاشم  ناهایگ   رد  دیدش  رون  الاب و  یامد  رد  زتنـسوتف  ندش  فقوتم ": 3  " ۀنیزگ
.دننک دیلوت  زین  نژیسکا  بايغ  رد  ار   

.دننک یم دیلوت  نلیتا  یزاوه  یب یباقرغ و  طیارش  رد  ناهایگ  ۀمه  .دننک  یم زتنسوتف  زور  رد  هتسب  ًابیرقت  یاه  هنزور اب  ناهایگ   ": ۴  " ۀنیزگ

ATPC۳

C۴

C۳
ATP

C۴

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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دوخ تیفوتماگ  رد  اه ،) تماگ هدننکدیلوت  یلولـسدنچ  یاهراتخاس   ) یدیرتنآ نگکرآ و  یاراد  ناهایگ  نیا  دنتـسه و  هپل  دـقاف  اه  سخرـس اه و  هزخ
.دنشاب یم هدننکزتنسوتف ) )

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنشاب یم یلویرتناس ) ۀدنزاس  یاهدحاو   ) یلوبوتورکیم نیئتورپ  ۀدننکزمر  یاه  نژ یاراد  ناهایگ  همه  تسردان -  ": ۱  " ۀنیزگ

.دهد یم خر  اه  گاه طسوت  حاقل و  زا  لبق  اه  نآ شنکارپ  یلو  دنشاب  یم هدام  رن و  یسنجود  تیفوتماگ  یاراد  اه  سخرس تسردان -  ": 3  " ۀنیزگ
.دنراد هپل  یلو  دنتسه  یا  هتسوپ کت کمخت  دقاف  ناگناد  ناهن تسردان -  ": ۴  " ۀنیزگ

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 27

.دنک یم هیذغت  ار  نایور  هکلب  تسین ، نایور  زا  یشخب  ( A شخب  ) نموبلآ
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

ینایور یاه  گرب پیتونژ  دـشاب ، یردام   a للا یردـپ و   A للا یاراد  حاقل  لصاح  ناـیور  یلو  دـشاب ،  aa هدام دـلاو  پیتونژ  رگا  تسرد -  ": ۱  " ۀنیزگ
( دراد ار  هدام  دلاو  پیتونژ   B شخب  ) .دوب دهاوخ  توافتم  هدام  دلاو  پیتونژ  اب  هک  تسا   C) Aa شخب )

للا ود  لقادح  یاراد  ( A شخب  ) نموبلآ دراد و  ار  یردام  دلاو  پیتونژ  هک  تسا  کمخت  شـشوپ  نامه  ( B شخب  ) هناد ششوپ  تسرد -  ": 3  " ۀنیزگ
.دشاب یم ناسکی  هدام  دلاو  یاه  للا  زا  یکی  اب  هک  تسا  ناسکی 

ددع  A) ۲ شخب  ) نموبلآ رد  للا  نیا  زا  دشاب و  یم هدام  دلاو  فرط  زا  ىللا  یاراد  هک  تسا  هایگ  نایور  زا  یـشخب  ( E شخب  ) هپل تسرد -  ": ۴  " ۀنیزگ
.دراد دوجو 
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هنیزگ 3 28

.دنراد ار  زاین  نیا  ناهایگ  زا  یضعب  .درادن  جایتحا  ناپ  یاهامد  زا  ییاه  هرود هب  هناد  یگتفخ  نتسکش  یارب  یهایگ  ره 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنهد یمن ماجنا  ار  زتنسوتف  لمع  ًالومعم  اه ، هشیر ": ۱  " ۀنیزگ
.دنراد زاین  بآ  نبرکدیسکا و  ید هب  ینعی  ماخ ، هدام  ود  هب  طقف  دوخ ، یاه  تاردیهوبرک همه  تخاس  یارب  ناهایگ  ": ۲  " ۀنیزگ

.دننک یم عورش  دشر  هدننک  میظنت یاه  نومروه یطیحم ، یاه  کرحم هب  ار  هایگ  کی  یاه  خساپ زا  یرایسب  ": ۴  " ۀنیزگ

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 29

.دراد شقن  هناد  نودب  یاه  هویم دیلوت  رد  نلیتا  فالخرب  تسا و  دشر  یاه  کرحم زا  یکی  نیلربیژ 
: اه هنیزگ ریاس  در 

.دننک یم کیرحت  ار  هقاس  ندش  لیوط ود  ره  نیسکا  نیلربیژ و  ": ۱  " ۀنیزگ
.دوش یم هتخاس  زین  هویم  رد  نینیکوتیس  اما  دوش  یمن دیلوت  هویم  رد  نیلربیژ  ": ۲  " ۀنیزگ

زا یریگولج  ثعاب  دیـسا  کیزیـسبآ دنک و  یم کیرحت  ار  ینز  هناوج نیلربیژ  .دنراذگریثأت  ینز  هناوج رب  دیـسا  کیزیـسبآ  مه  نیلربیژ و  مه  ": 3  " ۀنیزگ
.دوش یم ینز  هناوج
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یاه هقلح اه ، هقلح نیا  دوش ، یم لیکـشت  دـیدج  هقلح  کی  ًالومعم  لاس  ره  رد  هک  ییاجنآزا .ددرگ  یم لیکـشت  یبوچ  یاه  هناوتـسا موس ، ۀـلحرم  رد 
.دنوش یم هدیمان  هنایلاس 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا هدشن  دایز  تخاونکی  روط  هب اه  شخب همه  رد  هقاس  تماخض  ": ۱  " ۀنیزگ
.ددرگ یم زاغآ  هلحرم  نیا  رد  یبوچ  یشکبآ و  یاه  هناوتسا دیلوت  دوش و  یم لیمکت  ومن  موس  ۀلحرم  رد  مویبماک  هناوتسا  ": ۲  " ۀنیزگ

.دنتسین هتسویپ  یبوچ  یاهدنوآ  هقاس ، نیتسخن  دشر  رد  ": 3  " ۀنیزگ
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.دنا حیحص مراهچ  موس و  مود ، دراوم 
: دراوم یسررب 

توافتم هنوگ  ود  ناهایگ  یاه  تسالپوتورپ یـشوج  مه زا  هک  دوب  دـهاوخ  هگرود  یتروص  رد  اه  تسـالپوتورپ یـشوج  مه زا  لـصاح  هاـیگ  لوا : دروم 
.دشاب هدش  داجیا 

.دراد دوجو  نآ  یا  هتسه یاه  نژ همه  زا  یسیونور  ناکما  نیاربانب ، دنتسه ؛ لاعف  اه  نژ ۀمه  سولاک  رد  مود : دروم 
.دننک لاعف  ار  دوخ  یاه  نژ همه  دنناوت  یم غلاب  هایگ  یاه  لولس زا  یرایسب  موس : دروم 

ناهایگ ءزج   ) هویم ناتخرد  ینادـلگ و  ناهایگ  اه ،) هدـیکرا دـننام   ) دنمـشزرا یتنیز  ناهایگ  هلمجزا  ناهایگ  ریثکت  یارب  تفاب  تشک  زا  مراـهچ : دروم 
.دوش یم هدافتسا  یبوچ )
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هنیزگ 1 32

دراد یـسنج  لثمدیلوت  ییاناوت  زین  رن  ۀزخ  یفرطزا  .دنهد  ماجنا  یـسنج  لثمدیلوت  ییازرکب  اب  حاقل و  نودب  دنناوت  یم کدصاق ، دننام  ناهایگ  یخرب 
.دوش یم ماجنا  هدام  هایگ  نگکرآ  رد  حاقل  یلو 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
دوخ تیفوتماگ  ره  رد  نگکرآ ، کی  زا  شیب  ناگنادزاب  اه و  سخرـس نایگزخ ، دنـشاب ، یم لسن  بوانت  یگدـنز  هخرچ  یاراد  ناـهایگ ، همه  ": ۲  " ۀنیزگ

.دنراد
.دنراد شقن  نایور  ۀیذغت  رد  اه  هپل ناهایگ ، نیا  رد  .دنشاب  یم ناگناد  ناهن ناگنادزاب و  لماش  راد  هناد ناهایگ  ": 3  " ۀنیزگ

.دوش یم دیلوت  تیفوروپسا  نورد  تیفوتماگ  ناهایگ  نیا  رد  دوش ؛ یم هدید  راد  هناد ناهایگ  رد  نایور ، ": ۴  " ۀنیزگ
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اه هنیزگ ریاس  .دنویپ  ۀیاپ  یاه  یگژیو هن  تسا ، اراد  ار  بولطم  تخرد  یاه  یگژیو هک  دنک  یم داجیا  ار  یا  هخاش کدنویپ  یتدم  زا  سپ  ندز ، دنویپ  رد 
.دنشاب هلاسود  یکاروخ  زایپ  لثم  ای  هلاسدنچ و  درز  سگرن  لثم  دنناوت  یم زایپ  یاراد  ناهایگ  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دنتسه  حیحص  ًالماک 

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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یشیاز یـشیور و  لولـس ، ود  زا  ناگناد  ناهن ۀدرگ  هناد  .دشاب  یم هناد  ناهن یعون  هک  تسا  نادرگباتفآ  هریت  زا  یهایگ  هب  قلعتم  هدش  حرطم ۀدرگ  ۀناد 
.دنتسه زوتیم  میسقت  لصاح  اریز  دنراد ، ناسکی  ًالماک  پیتونژ  هک  تسا  هدش  لیکشت 

: اه هنیزگ ریاس  در 
.دراد دوجو  ناگنادزاب  هدرگ  ۀناد  رد  طقف  هک  تسا  یلاتورپ  یاه  لولس دنرادن  یشقن  حاقل  رد  هک  یدیئولپاه  یاه  لولس زا  روظنم  ": ۱  " ۀنیزگ

.تسا هلاس  کی یفلع  هایگ  یعون  نادرگباتفآ  ": ۲  " ۀنیزگ
.دنا هتفرگ رارق  لماک  لگ  ۀقلح  نیموس  رد  اه  مچرپ .دوش  یم دیلوت  اه  مچرپ کاسب  رد  هدرگ  هناد  ": ۴  " ۀنیزگ
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رد رگید  لولس  هب  یلولس  زا  زمسا  کمک  هب  بآ  لاقتنا  .دنک  یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ترابع  ب "  " دروم اهنت  دنـشاب و  یم تسردان  د "  " و ج " "، " فلا  " دراوم
.دوش یم هدید  ناهایگ  ۀمه 

: تسردان دراوم  در 
.دنتسه دیئکارت  هلمجزا  یدنوآ  تفاب  هنوگره  دقاف  ناهایگ  نیا  اما  دراد ، نگکرآ  اه  هزخ ۀدام  تیفوتماگ  فلا )

.درادن یحطس  بآ  هب  زاین  دوخ  یسنج  لثمدیلوت  ماجنا  یارب  اما  تسا  موزیر  یاراد  قبنز  ج )
لگ و ناگناد  ناهن یمامت  ًاموزل  دنرادن و  گربلگ  لگ و  ناگنادزاب  اما  دنتـسه  یدـیرتنآ  دـقاف  ناگناد  ناهن ناگنادزاب و  ناهایگ ، هتـسد  راهچ  نیب  زا  د )

.دنرادن ناشفا  هدرگ تارشح  بذج  یارب  گربلگ 
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هنیزگ 1 36

دیدپ نآزا  سپ ناوج  هقاس  تسا و  هچ ) هشیر  ) ینایور هشیر  روهظ  ینز  هناوج تمالع  نیتسخن  راد  هناد ناهایگ  ۀمه  رد  .تسا  حیحص  ج "  " دروم طقف 
.دنام یم یقاب  کاخ  رد  هپل  دوخن ، ترذ و  ینز  هناوج رد  نینچمه  .دیآ  یم

: تسردان دراوم  در 
.دنوش یمن جراخ  کاخ  زا  اه  هپل دوخن  ینز  هناوج رد  فلا )

ۀقاس سأر  زا  بالق  لیکـشت  اب  تسا و  هپل  ود  یهایگ  دوخن  .دوش  یم هدـید  هپل  کت ناهایگ  زا  یرایـسب  رد  طقف  هدـننک  تظفاحم فالغ  لیکـشت  ب )
.دنک یم تظفاحم  ناوج 
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.تسا حیحص  ب "  " دروم اهنت 
: دراوم یسررب 

.تخرد تسوپ  رت  ینورد شخب  رد  هن  دراد  رارق  تخرد  تسوپ  ریز  رد  زاسدنوآ  مویبماک  فلا )
.دراد تلاخد  یلآ  داوم  یربارت  رد  هک  دراد  رارق  نیسپ  شکبآ  زاس ، هبنپ بوچ مویبماک  زاسدنوآ و  مویبماک  نیب  ۀلصاف  رد  ب )

دوجو هب  نیتسخن  متسیرم  زا  لصاح  یاه  لولس مجح  شیازفا  یپ  رد  دنراد ، نیتسخن  متسیرم  طقف  هک  یناوج  یاه  هشیر اه و  هقاس یرطق  دشر  ج )
.دیآ یم

.دراد شقن  یزکرم  ۀناوتسا  یریگ  لکش رد  نیسپ ، بوچ  دیلوت  اب  زاسدنوآ  مویبماک  د )
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هنیزگ 2 38

: اه هنیزگ یسررب 
.درادن تیفوروپسا  هب  یگتسباو  یا  هیذغت رظنزا  تیفوتماگ  سخرس  اه و  هزخ رد  تسرد -  ": ۱  " ۀنیزگ

.دنراد رارق  تیفوتماگ  ریز  رد  سخرس  رد  اما  دنراد ، رارق  تیفوتماگ  سأر  رد  یدیرتنآ  نگکرآ و  هزخ  رد  تسردان -  ": ۲  " ۀنیزگ
.دراد یسنجریغ  ریثکت  موزیر  اب  مه  سخرس  دراد و  یشیور  لثمدیلوت  هزخ  تسرد -  ": 3  " ۀنیزگ

.تسا یعقاو  هشیر  یاراد  سخرس  غلاب  تیفوروپسا  اما  تسا  دیئوزیر  یاراد  سخرس  لاتورپ  تسرد -  ": ۴  " ۀنیزگ
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.دنا یا هپلود ای  کی  ناگناد  ناهن دنراد و  هپل  ات ۸  زا ۲  ناگنادزاب  اریز  میراد ، ناگنادزاب  رد  مه  ناگناد و  ناهن رد  مه  ار  هپل  ود  ناهایگ 
یگدنز یادتبا  رد  تیفوروپسا  ناگنادزاب ، رد  نینچمه  و  ۀنیزگ ۱ و ۴ ) در   ) دیآ یم دوجو  هب  حاقل  زا  لبق  هک  تسا  مرپسودنآ  ناگنادزاب ، هناد  هتخودـنا 

ۀنیزگ ۲) در   ) .تسا هتسباو  مرپسودنآ )  ) هدام تیفوتماگ  هب  دوخ 
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هنیزگ 4 40

.دنوش یم ماجنا  رباربان  زنیکوتیس  اب  هک  دنتسه  ییاه  میسقت دروم  ره ۴ 
: دراوم یسررب 

.ددرگ یم توافتم  یاه  هزادنا اب  لولس  ود  دیلوت  هب  رجنم  مخت  لولس  زوتیم  میسقت  نیتسخن  فلا )
.دنوش یم داجیا  توافتم  یاه  هزادنا اب  یشیاز  یشیور و  لولس  ود  تسا و  رباربان  زنیکوتیس  اب  هارمه  رن ) گاه   ) سران ۀدرگ  زوتیم  میسقت  ب )

نیب زا  اه  لولس ریاس  دنام و  یم یقاب  تسا و  رت  گرزب اه  لولـس زا  یکی  هک  دوش  یم لولـس  دیلوت ۴  هب  رجنم  شروخ  میشناراپ لولس  زویم  میـسقت  ج )
.دنور یم

.تسا رت  گرزب یا ) هتسه ود  لولس  زج  هب  ) ینایور ۀسیک  یاه  لولس ریاس  هب  تبسن  ار  مخت  لولس  ۀزادنا  د )

هرامش 10 1397 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 41

ۀنیزگ ۱) در   ) .دننک یم لماک  ار  دوخ  دشر  ییاذغ  داوم  بآ و  ندوب  یفاک  طرش  هب دوخ  یدشر  لصف  رد  هلاس  کی ناهایگ 
ۀنیزگ ۲) در   ) .دهد یم لگ  دوخ  یگدنز  لوط  رد  راب  کی طقف  هک  تسا  هلاسدنچ  هایگ  کی  واگآ  هایگ 

ۀنیزگ ۴) در   ) .دنهد یمن لگ  هک  دنتسه  یبوچ  ناهایگ  هلمجزا  ناگنادزاب 
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ماگنه اه  گرب رد  اهدـیئونتوراک  گنر  روهظ  .دـهد  یم شهاک  ار  اوه  یناشفارذـب  لامتحا  یا  هشیر راشف  رب  ریثأت  قرعت و  شهاک  اب  دیـسا  کیزیـسبآ 
.دراد شقن  نآ  رد  دیسا  کیزیسبآ  هک  دتفا  یم قافتا  زاپ  رد  اه  نآ شزیر 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
یهایگ یاه  نومروه .دوش  یم حـشرت  اوه  یگدولآ  هب  شنکاو  رد  دوش و  یم دـیلوت  یهایگ  یاـه  تفاـب بلغا  رد  هک  تسا  ینومروه  نلیتا  ": ۱  " ۀنیزگ

.دنشاب هتشاد  یناسکی  رثا  دیلوت و  لحم  دنناوت  یم
.دنرادن لویرتناس  راد  هناد ناهایگ  ": 3  " ۀنیزگ

.دهد یم شهاک  ار  هنزور  نابهگن  یاه  لولس لوط  دیسا  کیزیسبآ ": ۴  " ۀنیزگ
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AaBb و  aaBb، AaBB، aaBB لماش هک  مینک : یم صخـشم  دننک ، دیلوت  ار  ( aB یاز مخت  ) aaBB یا هتسه ود  لولـس  دنناوت  یم هک  ار  یناهایگ  لوا 
: اب تسا  ربارب  نآ  لامتحا  هک  دشاب  یم

.دوب دهاوخ  ربارب   دنک  دیلوت  ار   aaBB یا هتسه ود  لولس  دناوتن  هایگ  هکنیا  لامتحا  نیاربانب 

+ + + =۱
۴

۱
۸

۱
۸

۱
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۹
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هنیزگ 2 44

.دنراد هدننکزتنسوتف  تیفوتماگ  هزخ ، سخرس و  لثم  ناهایگ  یضعب 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنتسه زویم  میسقت  ییاناوت  دقاف  گاه  توگیز و  ": ۱  " ۀنیزگ
رد تسا و  هتـسباو  تیفوتماگ  هب  اه ) هزخ  ) تدـم مامت  رد  ای  ناگنادزاب ) سخرـس و   ) یگدـنز لیاوا  رد  تیفوروپـسا  ناـهایگ ، یـضعب  رد  ": 3  " ۀنیزگ

.تسا هتسباو  تیفوروپسا  هب  تیفوتماگ  ناگناد  ناهن ناگنادزاب و  ریظن  یناهایگ 
.دنک یم دیلوت  تماگ  زوتیم ، میسقت  اب  تیفوتماگ  گاه و  زویم ، میسقت  اب  تیاهنرد  تیفوروپسا  ": ۴  " ۀنیزگ
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میـسقت تردق  یاراد  هک  دنراد  دوجو  یمتـسیرم  یاه  لولـس هشیر ، سأر  کیدزن  رد  .تسا  دوخ  ۀشیر  رد  نیـسپ  دـشر  اب  هلاس و  ود  یهایگ  جـیوه 
.دتفا یم قافتا  ناهایگ  زنیکوتیس  رد  یلولس  ۀحفص  داجیا  .دنا  یلولس

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم داجیا  یدنوآ  تاجتسد  نیب  نیتسخن  فالخرب  نیسپ  یشکبآ  یبوچ و  یاهدنوآ  ": ۱  " ۀنیزگ

.دننک یم هدافتسا  لگ  روحم  دیلوت  یارب  هدش  هریخذ ییاذغ  داوم  زا  یشیور  ۀرود  نیمود  رد  هلاس ، ود  ناهایگ  ۀشیر  ": ۲  " ۀنیزگ
نلیتا نومروه  نازیم  دوش و  یمن نیمأت  هشیر  یارب  یفاک  نژیـسکا  رگید  ددرگ ، عابـشا  بآ  زا  ای  هدرـشف  هایگ  یاه  هشیر فارطا  کاـخ  رگا  ": ۴  " ۀنیزگ

.دبای یم شیازفا  یزاوه  یب طیارش  رد  دشر ) ۀدنرادزاب  یعون  )
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یچملق عبنم :

1 ................. هشیر یفلع ،..............  هایگ  کی  ۀقاس  رد 

.دنوش یمن  هدهاشم  تسوپ  ۀیحان  رد  یدنوآ  یاه  هتسد  ًاعطق  دننامه -  (1
.دراد دوجو  یزکرم  ۀناوتسا  رد  زغم  دننامه -  (2

.تسا مسدومسالپ  یاراد  تسوپ  لولس  ره  فالخرب -  (4 .تسا رت  کیدزن  هیطیحم  ۀریاد  هب  یشکبآ  دنوآ  فالخرب -  (3
هرامش 1 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟2 دیامن یم  لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
" .دنشاب یم  لاعف  هدنز و  مسالپوتورپ  یاراد  یاه ............  لولس  ۀدننکدیلوت ...........  یاه  لولس  "

هشیر سأر  متسیرم  زا  هدننک  تظافح  دننام -  نینگیل  (2 نینگیل ۀدنزاس  دننام -  نیربوس  (1
نیمود ۀراوید  یاراد  یمیشنارلکسا  فالخرب -  لیفورلک ، (4 ماخ ۀریش  ۀدننک  تیاده  فالخرب -  نیتوک ، (3
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.تسا3 دقاف ..............  دراد ، هک ..........  یغلاب  لولس  ره  یفلع ، هایگ  رد 

یماکحتسا شقن  مسدومسالپ -  (2 مسدومسالپ نیمود -  ۀراوید  (1
هتسه شقن -  یهایگ  یاه  هریش  میقتسم  تیاده  رد  (4 مسیلوباتم تخاونکیریغ -  تماخض  اب  نیتسخن  ۀراوید  (3
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لکـش4 سدـع و  ۀـشیر  یـضرع  شرب  لکـش ...........  تفگ  ناوت  یم  دـشاب  وج  هایگ  نایور  یاه  هپل  ربارب  ود  سدـع  هایگ  نایور  یاه  هپل  دادـعت  رگا 
.تسا وج  هایگ  ۀقاس  یضرع  شرب  ............... 

ب فلا -  (1
ج د -  (2
د ج -  (3
فلا ب -  (4

هرامش 1 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟5 دنک یم لیمکت  یتسرد  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
" .دش دهاوخ  دنُک  دنیآرف ............  دنوش ، راهم  اهاتسیرک  رد  دوجوم  یاه  نیئتورپ هاگره  هدننکدیلوت ، ناهایگ  ۀمه  رد  "

یشکبآ دنوآ  هب  عبنم  زا  یلآ  داوم  یریگراب  فلا )
فرصم هب  یشکبآ  دنوآ  زا  یلآ  داوم  یرادربراب  ب )

یشکبآ دنوآ  رد  اهدیساونیمآ  زراکاس و  ییاج  هباج ج )
یا هشیر راشف  د )

1 (2 رفص (1
4 (4 3 (3

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟6 تسا تسردان  ترابع  مادک 

.دنوش یم یقرعت  ششک  یورین  تیوقت  ببس  دنراد و  هلصاف  مه  اب  کسدع  لحم  رد  اه  لولس (1
.درادن تلاخد  زمسا  یورین  هشیر ، یتسالپوتورپ  ریسم  فالخرب  یتسالپوتورپریغ  ریسم  رد  (2

.دنک تکرح  تاهج  ۀمه  رد  یلآ  داوم  دننام  دناوت  یمن بآ  هایگ  رد  (3
.دوش یم رگید  مردودنآ  لولس  هب  مردودنآ  لولس  کی  زا  بآ  دورو  عنام  نیمردودنآ  (4

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

7 ............ دناوت یم یتسوپور  ۀتفایزیامت  ِلاعف  لولس  ره  زان  لگ  هایگ  رد 

.دوش هدناشوپ  برچ  یاهدیسا  زا  یرم  یلپ طسوت  هراومه  (2 .دشاب هتشاد  شقن  یبوچ  دنوآ  رد  ماخ  ۀریش  نایرج  موادت  رد  (1
.دنک لیدبت  ییایمیش  یژرنا  هب  اه  هزیگنر قیرط  زا  ار  یرون  یژرنا  (3

.دشاب هشیر  ای  هقاس  رد  لئوکاو  دقاف  یاه  لولس میسقت  میقتسم  لوصحم  (4
هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دراد8 شقن  یا  هشیر راشف  داجیا  رد  ًامیقتسم  هدوب و  یاه ............  لولس وزج  لولس ............ 

تسوپ فلا -  (1
یزکرم ۀناوتسا  ب -  (2

یزکرم ۀناوتسا  فلا -  (3
تسوپ ب -  (4

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟9 تسا حیحص  ترابع  مادک  ناهایگ  دروم  رد 

.تسا ناسکی  ناهایگ  ۀمه  گرب  رد  یبآ  یاه  هنزور تیعقوم  (1
.دنراذگ یم ریثأت  قیرعت  نازیم  رب  دوخ  ندش  هتسب  زاب و  اب  یبآ  یاه  هنزور (2

.دوش یم قیرعت  هب  رجنم  قرعت ، شهاک  هارمه  هب  بآ  بذج  تدش  شیازفا  (3
.دشاب قیرعت  یارب  هدنرادزاب  لماع  کی  قرعت  فالخرب  دناوت  یم کشخ  مرگ و  یاوه  (4

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟10 تسا تسردان  ترابع  مادک 

.دوش یم هتساک  اه  نآ لوط  زا  ییاوه ، ۀنزور  نابهگن  یاه  لولس زیلومسالپ  اب  (1
.دنوش یم کیدزن  رگیدکی  هب  اه  لولس نیا  ییاوه ، ۀنزور  نابهگن  یاه  لولس زیلومسالپ  اب  (2

.دبای یم شهاک  قیرعت  یتسالپوتورپریغ ، ریسم  راهم  اب  ناهایگ  رد  (3
.دنوش یم اج  هباج یدنوآ  رصانع  نیب  اه  مسدومسالپ اب  هارمه  اوه  یاه  بابح اوه ، یناشفارذب  رد  (4

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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11 ............ درادن ناکما  شنوم  لدم  ساسا  رب 

.دوش یبوچ  دنوآ  دراو  یشکبآ  دنوآ  زا  زمسا  دنیآرف  یط  بآ  یشکبآ ، یرادربراب  زا  سپ  (1
.دوش هدید  یدنوآ  تفاب  دیئکارت  یاه  لولس رد  یا  هدوت نایرج  موس ، ۀلحرم  رد  (2

.دبای شیازفا  یلابرغ  یاه  لولس یزمسا  راشف  یلابرغ ، یاه  لولس هب  گرب  یاه  لولس زا  دنق  لاقتنا  زا  سپ  (3
.دنشاب هتشاد  شقن  یشکبآ  دنوآ  هب  عبنم  زا  دنق  لاقتنا  رد  هارمه  یاه  لولس (4

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

12 ............ تسین نکمم  دشاب ، گنر  یتروص گرب ، حطس  رد  تلابکدیرلک  هب  هتشغآ  ذغاک  هک  یتروص  رد 

.دشاب عیام  تروص  هب  هایگ  زا  بآ  جورخ  لصاح  گنر  نیا  (2 .دشاب ناپ  رایسب  قرعت  نازیم  (1
.دنوش هتسب  یبآ  یاه  هنزور (4 .دشاب بش  رد  هنزور  ذفنم  ندوب  زاب  لصاح  رما  نیا  (3

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟13 تسا تسردان  هنیزگ  مادک 

.تسا تیؤر  لباق  یبوخ  هب حبص  ۀدیپس  رد  هژیو  هب قیرعت  (2 .دوش یم یا  هشیر راشف  داجیا  ثعاب  قیرعت  (1
.تسا یزکرم  ۀناوتسا  رد  یا  هیال لاعف  درکلمع  ۀجیتن  قیرعت  (3

.دریگ یم تروص  دنراد ، رارق  هدرم  ییاه  لولس هیلا  یهتنم رد  هک  یزاب  هشیمه  یاه  هنزور قیرط  زا  قیرعت  (4
هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟14 دنک یم لماک  یتسرد  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
، ............" راددنوآ ناهایگ  رد  "

.دوش یم اج  هباج دنراد ، هدرم  ای  هدنز  یاه  لولس هک  ییاهدنوآ  نورد  بآ  فلا )
.دوش یم اج  هباج هایگ  نورد  فلتخم  یاه  تهج رد  بآ  ب )

.تسا فرصم  لحم  هب  عبنم  زا  ماخ  ۀریش  تکرح  ییاج ، هباج ج )
.تسین لاعف  یشکبآ  یریگراب  فالخرب  یشکبآ  یرادربراب  د )

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

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟15 تسا حیحص  هنیزگ  مادک 

.دنوش یم هدید  زغم  تسوپ و  شخب  ود  رد  هقاس  یا  هنیمز یاه  تفاب یفلع ، ناهایگ  رد  (1
.تسا گربنایم  یجنفسا  یاه  میشنارلک زا  شیب  یا  هدرن یاه  میشنارلک نیب  ۀلصاف  (2

.تسا هدهاشم  لباق ناوج  ۀقاس  رد  هایگ ، کی  یتسوپور  هتفایزیامت  یاه  لولس عاونا  ۀمه  (3
.دنا بعشنم ًاعطق  دنشاب ، هاتوک  رگا  میشنارلکسا  یاه  لولس زا  کیره  (4

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دشاب16 هتشاد  دناوت ............  یم تسا ، یاراد ............  هک  یهایگ  ره  ریز ، لکش  هب  هجوت  اب 

فلا ج -  (1
ب د -  (2
فلا ب -  (3
د ج -  (4

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟17 تسا تسردان  هنیزگ  مادک 
، ............" دنوش یم هدید  بعشنم  تروص  هب هاگ  دنتسه و  هایگ  ماکحتسا  لوئسم  هک  ییاه  لولس " 

.دهد یمن ار  هایگ  نایور  عیرس  دشر  ۀزاجا  هک  دنراد  رارق  هناد  زا  یشخب  رد  بلغا  (1
.دنوش یم هدید  دراد ، رارق  لوکیتوک  ۀیالریز  هک  هویم  زا  ییاه  شخب رد  بلغا  (2

.دنا هدرم بلغا  هیاپ ، یاشغ  یاه  لولس دننامه  (3
.دنتسه نیمود  ۀراوید  یاراد  ًاعطق  نآ ، غلاب  یاه  لولس ۀمه  هک  تسا  هایگ  زا  یا  هنیمز تفاب  وزج  (4

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟18 تسا حیحص  یفلع ، هایگ  کی  رد  دوجوم  یمتسیرم  قطانم  نیرت  مهم ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دنوش یم تظفاحم  هدنزریغ  یاه  لولس طسوت  اهنت  (2 .دنراد رارق  اه  هشیر کون  هب  کیدزن  اه و  هقاس کون  رد  اهنت  (1
.دنرادن یشقن  چیه  هقاس  هشیر و  یرطق  دشر  رد  (4 .دنوش یم هایگ  یلصا  تفاب  هورگ  هس  داجیا  ثعاب  (3

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

19، ............ تعیبط یلآ  بیکرت  نیرتشیب 

.دوش یم دیلوت  ناهایگ  رد  طقف  اهدیراکاس ، ید عاونا  ۀمه  دننامه  (1
.دراد بآ  رد  یکدنا  یریذپ  لالحنا ترذ ، ۀناد  یا  هریخذ دیراکاس  یلپ فالخرب  (2

.دراد یا  هراپسب راتخاس  اه ، موم ۀمه  دننامه  (3
.دنوش یم تفای  هدنز  یاه  لولس رد  اهنت  دنراد ، شقن  لولس  نورد  یاهراک  ۀمه  ماجنا  رد  هک  ییاه  لوکلوم دننامه  (4

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

20، ............ دراد شقن  زتنسوتف  زا  لصاح  یلآ  داوم  لاقتنا  رد  هک  یتفاب 

.دننک یم داجیا  نیتسخن  ۀراوید  تردن  هب هک  تسا  ییاه  لولس یاراد  (2 .دنک یم اج  هباج اه  مسدومسالپ قیرط  زا  ار  اه  نیئتورپ ییاذغ و  داوم  (1
.دراد رارق  بعشنم  هاگ  هاتوک و  مسالپوتورپ ، دقاف  یاه  لولس رانک  رد  (4 .تسا هدش  عقاو  یزکرم  ۀناوتسا  لخاد  رد  هقاس  فالخرب  هشیر  رد  (3

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دنشاب21 هتشاد  ار  ییاناوت ............  تسین  نکمم  یمیشنالک  یاه  لولس یمیشناراپ ............  یاه  لولس

یرون یژرنا  هب  ییایمیش  یژرنا  لیدبت  دننامه -  (2 نیمود ۀراوید  لیکشت  فالخرب -  (1
میخض نیتسخن  ۀراوید  تخاس  دننامه -  (4 اه لولس رگید  اب  ییایمیش  طابترا  فالخرب -  (3

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دراد22 یاه ............  لولس ًاعطق  یاراد ............  هایگ  ره 

بآ تیاده  یارب  نهپ  هاتوک و  دوخ -  یاه  لگ یور  رب  ینیتوک  ۀیال  (2 بآ تیاده  یارب  یطورخم  یاهتنا  اب  کیراب  لویرتناس -  (1
بآ تیاده  یارب  نهپ  هاتوک و  لویرتناس -  دقاف  یداینب  لولس  (4 هتفای لکش  رغت  یاه  کمادنا هتسه و  دقاف  ۀدنز  لویرتناس -  (3

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

23 ............ یاه میزنآ

.دنشاب هتشاد  شقن  اشغ  یاه  لوکلوم نیرتدادعترپ  دیلوت  رد  دنناوت  یم فاص ، یمسالپودنآ  ۀکبش  رد  هدشدیلوت  (1
.دنوش یم دیلوت  مسالپوتیس  ینیئتورپوئلکونوبیر  یسکوئد  یاهراتخاس  طسوت  ییاشغ  ود  کمادنا  رد  دوجوم  (2

.دنشاب هتشاد  شقن  یلابرغ  یاه  هلول زاین  دروم  دیلوت ATPی  رد  دنناوت  یم هارمه ، یاه  لولس رد  دوجوم  (3
.دنراد شقن  یلولس  نورب یاه  میزنآ راک  میظنت  رد  طقف  یلولس  نورد (4

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟24 تسا تسرد  ترابع  مادک 

.دشاب قرعت  نازیم  شیازفا  رب  یلیلد  دناوت  یم ندال ، یاه  گرب ۀیشاح  زا  بآ  جورخ  (1
.دنک کمک  یبوچ  دنوآ  رد  دوجوم  بآ  نوتس  لک  ندیشک  الاب  هب  دناوت  یم هراومه  قرعت  (2

.دننک یم تفایرد  ار  لولحم  یاه  نوی یژرنا  فرص  اب  لاعف و  تروص  هب لکیسیرپ ، رواجم  یبوچ  یاهدنوآ  (3
.دبای شهاک  هایگ  زا  بآ  راخب  جورخ  تسا  نکمم  نابهگن ، یاه  لولس لوط  رغت  یپ  رد  (4

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟25 تسا حیحص  دروم  دنچ  ناهایگ  داوم  شدرگ  هاگتسد  دروم  رد 
.دش دهاوخن  نیمأت  هایگ  زایندروم  بآ  مظعا  تمسق  دوش ، عطق  هشیر  هشیر ، سأر  هب  کیدزن  رگا  فلا )

.دنراد رارق  کاخ  تارذ  ۀدننک  هطاحا بآ  کزان  ۀیال  رد  دنوش ، یم هدنشک  رات  بذج  هک  ییاه  نوی ب )
.دنراد ار  یبوچ  دنوآ  رد  ششک  یورین  داجیا  ییاناوت  قرعت ، فقوت  تروص  رد  یجنفسا  یاه  گرب نایم ج )

.دوش یم اه  نوی بآ و  ریسم  رغت  ببس  نیمردودنآ  یتسالپوتورپ ، ریسم  فالخرب  یتسالپوتورپریغ  ریسم  رد  د )

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

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟26 دیامن یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
 ............" ریز شیامزآ  رد  "

.دوش یم هداد  ناشن  یبسچرگد  فالخرب  یبسچ  مه یورین  (1
.تسا ششک  یبسچرگد و  یبسچ ، مه یاهورین  ۀدنهد  ناشن هلول  رد  هویج  نتفر  الاب  (2

.دوش یم یلافس  فرظ  ذفانم  زا  بآ  جورخ  ببس  یا  هشیر راشف  (3
.دنک یم تکرح  الاب  تمس  هب  بآ  نوتس  هویج ، راخب  اب  (4

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 

5/21وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



27 ............ هقشع هایگ  رد 

.دشاب قیرعت  ۀدنیازفا  دناوت  یم یشکبآ  یریگراب  فالخرب  یشکبآ  یرادربراب  (1
.دننک یم تکرح  یفلتخم  یاه  تهج رد  یلآ  داوم  هارمه ، یاه  لولس ندش  لاعفریغ  لابند  هب  (2

.دوش یم ماخ  ۀریش  دوعص  زا  عنام  یدنوآ  رصانع  ۀراوید  هب  بآ  یاه  لوکلوم ندیبسچ  (3
.دوش یم جراخ  یلابرغ  یاه  هلول هیلا  یهتنم رد  زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور زا  بآ  یا ، هشیر راشف  شیازفا  لابند  هب  (4

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

28 ............ تفگ ناوت  یم

.تسا عابشا  یناپ  تسوپور  کیدزن  گرب  نایم یلولس  یاه  هراوید بآ  راخب  اب  هراومه  گرب ، نورد  ییاوه  یاه  هرفح (1
.دراد یتظافح  شقن  برچ  یاهدیسا  زا  یرم  یلپ دیلوت  اب  هدنشک  رات  (2

.دوش یم لولس  مسالپوتورپ  نتفر  نیب  زا  ببس  هراومه  یلولس  ۀراوید  رد  هبنپ  بوچ لیکشت  (3
.تسا بوچ  دنوآ  زا  گرب  نایم یاه  لولس رد  دوجوم  بآ  مامت  أشنم  (4

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

29 ............ یبوچ دنوآ  رد  اوه  یاه  بابح

.دنوش یم داجیا  تسا ، بآ  راخب  زا  عابشا  رفسمتا  مرگ و  اوه  هک  یطیارش  رد  (1
.دنوش یم ماخ  ۀریش  یگتسویپ  لماک  عطق  ثعاب  ندش ، داجیا  رثا  رد  هراومه  (2

.دنوش یم لقتنم  رواجم  دیئکارت  هب  هدرم ، یاه  لولس هب  لکیسیرپ  یاه  لولس زا  اه  نوی لاعف  لاقتنا  اب  (3
.دبای یم شهاک  ناشداجیا  ناکما  زاب ، هشیمه  یاه  هنزور زا  بآ  جورخ  اب  (4

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟30 تسا تسردان  هنیزگ  مادک 

.دننک تکرح  تاهج  ۀمه  رد  هایگ  رد  دنناوت  یم بآ  فالخرب  یدنق  داوم  (1
.دننک یم روبع  هارمه  لولس  زا  یلابرغ  لولس  هب  دورو  یارب  عبنم  لحم  یدنق  داوم  (2

.تسا توافتم  مهاب  ه و  دوب دایز  شکبآ  دنوآ  رد  دیساونیمآ  زراکاس و  تکرح  تعرس  (3
.دراد ییالاب  مسیلوباتم  یردنکوتیم و  یدایز  دادعت  هارمه  لولس  (4

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟31 تسا تسرد  یگنرف  هجوگ هایگ  گرب  رد  دوجوم  یاه  هنزور ۀمه  ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دننک یم ظفح  یبوچ  یاهدنوآرد  ار  ماخ  ۀریش  یگتسویپ  (2 .دنوش یم جراخ  طیحم  اب  هایگ  یزاگ  تالدابت  ماجنا  ثعاب  (1
.دنهد یم هزادنا  رغت  نابهگن ، یاه  لولس رد  بآ  راشف  رغت  یپ  رد  (4 .دنوش یم هتسب  کشخ  مرگ و  یاه  تیعقوم رد  نتفرگ  رارق  اب  (3

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟32 تسا تسرد  ناهایگ ، ۀشیر  قیرط  زا  هدش  بذج بآ  روبع  یاه  هار اب  طابترا  رد  ترابع ، مادک 

.دنک یمن روبع  اه  لئوکاو نورد  زا  یتسالپوتورپ  ریسم  رد  بآ  (1
.درادن تلاخد  یتسالپوتورپریغ ، ریسم  رد  بآ  تکرح  رد  یزمسا ، یورین  (2

.دوش یم الاب  تمس  هب  بآ  تکرح  عنام  یبوچ ، یاهدنوآ  ۀراوید  هب  بآ  یاه  لوکلوم یبسچرگد  یورین  (3
.تسا بآ  یاه  لوکلوم نیب  یبسچ  مه یورین  یتسالپوتورپ ، ریسم  رد  بآ  ییاج  هباج رد  رثؤم  یورین  اهنت  (4

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

33 ............ تکرح تکرح ............ 

.دراد یگتسب  کرحم  تهج  هب  یکیتکات ، دننامه -  یجنت ، بش (2 .تسا یجراخ  کرحم  یاراد  یشچیپ ، دننامه -  ییارگرون ، (1
.دشاب ییایمیش  داوم  تمس  هب  دناوت  یم یشیارگ ، فالخرب -  یکیتکات ، (3

.دهد خر  اه  گرب رد  دناوت  یم ایقاقا ، رد  ییاقلا  دننامه -  ناراو ، هناورپ ۀریت  رد  لاعف  (4
هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

34 ............ ره

.دوش یم هدهاشم  تسوپ  یلخاد  شخب  رد  طقف  دراد ، شقن  اه  هقاس ندنام  هتشارفارب  ماکحتسا و  رد  ناهایگ  رد  هک  یا  هدنز تفاب  (1
.تسا موزوبیر  نودب  راداشغ  یاه  هسیک اه و  هلول زا  یا  هتسویپ مه  هب  ۀکبش  یاراد  ًاعطق  نیتوک ، هدننکدیلوت  یهایگ  لولس  (2

.دراد هدنز  مسالپوتورپ  اب  ییاه  لولس دناشوپ ، یم ار  هایگ  حطس  نیرت  یجراخ هک  یتفاب  (3
.دنک یم لقتنم  هایگ  فلتخم  طاقن  هب  ار  هدرورپ  هریش  هتسه ، دقاف  یهایگ  لولس  (4

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟35 تسا هدش  نایب  یتسردان  هب  زان ، لگ ۀریت  ناهایگ  رد  هنزور  نابهگن  یاه  لولس دروم  رد  کی  مادک

.دنشاب یم اهدنق  رد  هدش  هریخذ ییایمیش  یژرنا  هب  دیشروخ  ینارون  یژرنا  لیدبت  هب  رداق  (1
.دنک یم ادیپ  یمکش  ۀراوید  هب  تبسن  یرتشیب  طاسبنا  یتشپ  ۀراوید  اه ، نآ هب  یرون  یاهوترپ  شبات  اب  (2

.دبای یم شیازفا  بش  رد  شهاک و  زور  رد  اه  لولس نیا  لوط  هایگ ، زا  بآ  نتفر  رده  هب  زا  یریگولج  روظنم  هب (3
.دنهد یمن لوط  شیازفا  هراوید ، قطانم  زا  یضعب  اه ، لولس نیا  نورد  بآ  راشف  شیازفا  ماگنه  رد  (4

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟36 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ۀلمج  یهایگ  یاه  تکرح اب  هطبار  رد  هنیزگ  مادک 
 ............" یاه تکرح فالخرب  ییاه ............  تکرح ًامازلا  "

.دریگ یم تروص  یژرنا  فرصم  اب  ینورد  کرحم  زا  لقتسم  ینورد -  کرحم  هب  هتسباو  (1
.دشاب هدننک  تکرح  شخب  دشر  اب  هارمه  دیاب  یشجنت ، یشچیپ -  یشیارگ و  (2

.دوش یم هدید  اه  مادنا رد  یکیتکات  یجنت -  هزرل (3
.تسا یکیتکات  راد ، هناد ناهایگ  رد  نآ  هناد -  یب ناهایگ  رد  از  مخت تمس  هب  دیئوزورتنآ  (4

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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37 ............ " هسارلوا اکسیارب  رد  " ؟ تسا تسردان  مادک 

.تسا هتسویپ  تفص  کی  هقاس  ۀزادنا  (1
.دنراد شقن  یهایگ  یاه  هریش لمح  رد  هدرم  یاه  لولس دننامه  هدنز  یاه  لولس (2

.دوش ماجنا  کمادنا  عون  ود  رد  دناوت  یم لولس  کی  ۀتسه  جراخ  رد  یسیونور  کرحتم  گرب  فالخرب  (3
.تسا هدش  داجیا  ملک  هنوگ  ود  زین  یشیور  یاه  شخب زا  هنوگ و  ود  یشیاز  یاه  شخب زا  (4

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

38 ............. تفگ ناوت  یم

.تسا هدوب  ییایرد  قیاقش  داجیا  أشنم  هک  تسا  یرادکژات  ینلک  سکولو  (1
.تسا هدش  نارادناتسپ  ناگدنرپ و  داجیا  هب  رجنم  مجنپ  ضارقنا  (2

.تسا رتشیب  زین  نایاپدنب  زا  تارشح  یناوارف  عونت و  (3
.تسا هتشادن  دوجو  گرزب  ذفانم  اب  لکش  یا هناوتسا یاه  لولس شیپ  لاس  اه  نویلیم یقالتاب  یاه  لگنج بلاغ  ناتخرد  رد  (4

هرامش 7 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا39 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 

؟40 تسا تسرد  نابهگن  یاه  هچروم اه و  هتش دروم  رد  ترابع  مادک 

.دننک یم تظفاحم  یچراکش  روناج  ره  ربارب  رد  اه  هتش زا  اه  هچروم (2 .دنکم یم ار  یدنوآ  رصانع  رد  دوجوم  ۀریش  دوخ ، موطرخ  اب  اه  هتش (1
.دنوش یم هیذغت  اه  هتش طسوت  هدشدیلوت  داوم  زا  ًافرص  اه  هچروم (4 .دننک داجیا  لالتخا  هایگ  ماخ  ۀریش  تکرح  رد  دنناوت  یم اه  هتش (3

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

41 ............ ناهایگ  CAMرد 

.دوش تیبثت  یلآ  بیکرت  تروص  هب زور   یط  تسین  نکمم  (1
.دبای یم شیازفا  بش  ماگنه  رد  هنزور  نابهگن  یاه  لولس رد  سناسژروت  راشف  (2

.دریگ یم تروص  فلتخم  لولس  ود  رد  کی   هیوناث  هیلوا و  تیبثت  (3
.تسا هارمه  هسالوسارک  دیسا  لیکشت  اب  تیبثت   شور  نیرت  جیار (4

CO۲

CO۲
CO۲

هرامش 10 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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42 ...................... دنراد رارق  گرب  ۀیشاح  رد  نآ  یبآ  یاه  هنزور هک  یهایگ  تسالپورلک  رد 

.دراد تیلاعف  هداس  موزوبیر  هک  دریگ  یم تروص  ییاضف  رد  تیبثت   (1
.دریگ یم ماجنا  یجراخ  یلخاد و  یاشغ  نیب  یاضف  رد  دیلوت   یارب  عمجت   (2

.دنوش یم هتخاس  دیتوئلکون  ید نیندآ  دیمآ  نیتوکین  تافسف و  یرت نیزوندآ  (3
.تسا دیسا  کیئلکونوبیر  یسکوئد  یواح  هک  دریگ  یم تروص  ییاضف  رد  بآ  ۀیزجت  (4

CO۲
H +ATP

هرامش 10 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟43 تسا توافتم  هیقب  اب  یلآ  ۀدام  مادک  سنج 

نیموبلآ (2 نیربوس (1
نتداپ (4 زالاتاک (3

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

44" .دوش یم بوسحم  شبنج ............  یعون  ایقاقا  یاه  گرب ندروخ  ات  یاه ............  گرب ندروخ  ات  " ؟ تسا تسردان  مادک 

یدوخ هبدوخریغ دننامه -  راوخ  تشوگ ناهایگ  (2 یشجنت دننامه -  ساسح  هایگ  (1
ییاقلاریغ فالخرب -  هنوید  هایگ  (4 ییاقلا دننامه -  مشیربا  لگ  (3

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

45 ............ یفلع یاه  هقاس زا  یرایسب  رد  یدنوآ ، یاه  هتسد نیبانیب  یاه  لولس

.دنراد تخاونکی  ریغ ۀراوید  (2 .دنراد تلاخد  ییاذغ  داوم  بآ و  ۀریخذ  رد  ًالومعم  (1
.دنرادن ندش   میسقت تردق  (4 .دنتسه هدیشک  زارد و  ییاه  لولس یگمه  (3

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

46 ............ درادن ناکما  شنوم  لدم  ساسا  رب 

.دوش یبوچ  دنوآ  دراو  یشکبآ  دنوآ  زا  زمسا  دنیآرف  یط  بآ  یشکبآ ، یرادربراب  زا  سپ  (1
.دوش هدید  یدنوآ  تفاب  دیئکارت  یاه  لولس رد  یا  هدوت نایرج  موس ، ۀلحرم  رد  (2

.دبای شیازفا  یلابرغ  یاه  لولس یزمسا  راشف  یلابرغ ، یاه  لولس هب  گرب  یاه  لولس زا  دنق  لاقتنا  زا  سپ  (3
.دنشاب هتشاد  شقن  یشکبآ  دنوآ  هب  عبنم  زا  دنق  لاقتنا  رد  هارمه  یاه  لولس (4

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

47 ............ ریز لکش  رد 

.دنراد شقن  ماخ  ۀریش  لرتنک  رد  یراپساک  راون  نتشاد  اب  مردودنآ  یاه  لولس (1
.تسا مسالپوتورپ  دقاف  دیلوت  ،  ییاناوت  دقاف  لولس  ره  (2

.دنراد شقن  نآ  ماکحتسا  رد  ماخ ، ۀریش  تیاده  رب  هوالع  یدنوآ  رصانع  (3
.دننک یم فعاضم  ار  دوخ  یاه  لویرتناس ندش ، میسقت زا  لبق  ناوج  یاه  میشناراپ (4

ATP

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دشاب48 هتشاد  دناوت ............  یمن دنک ، یم زاغآ  ار  دوخ  دشر  یتیفوروپسا  شخب  زا  جراخ  گاه  هک  یهایگ  رد 

هدرگ ۀسیک  لویرتناس و  (2 لویرتناس دیئکارت و  (1
یدنوآ رصانع  نیسپ و  دشر  (4 زبس تیفوتماگ  کمخت و  (3

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دوش49 یم نآ ............  هنایلاس  ۀقلح  نوران ............  تخرد  ۀقاس  تسوپ  ۀیال  نیرت  ینورد رد 

تفای یدنوآ  رصانع  دیئکارت و  یاه  لولس فالخرب -  (2 تفای راد  لویرتناس یمیشناراپ  یاه  لولس فالخرب -  (1
تفای ناوارف  یردنکوتیم  اب  هارمه  یاه  لولس دننامه -  (3

هتخاس نیسپ  متسیرم  عون  کی  طسوت  یهایگ  ۀریش  ۀدنهد  لاقتنا یاه  لولس دننامه -  (4
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

50 ............ دنناوت یمن شکبآ ، دنوآ  تفاب  یاه  لولس زا  کی  چیه سگرن ، هایگ  ۀقاس  رد 

.دنیامن لیدبت  کیرتیسدیسا  هب  ار  تاتساولازگا  میزنآوک  ، لیتسا  فرصم  اب  (1
.دنهد ماجنا  ار  سبرک  ۀخرچ  یاه  شنکاو زا  یا  هلحرم کمک  ، اب  (2

.دنزاسب تاووریپ ،  ود  هب  راد  تافسف ینبرک  شش  بیکرت  لیدبت  ریسم  رد  (3
.دنیامن دراو  یردنکوتیم  یاشغ  ود  نیب  یاضف  هب  یژرنا  فرص  نودب  ار  (4

A
NAD +

NADH
H +

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

51 ............ یاراد لولس  لوسنق  تنب هایگ  رد 

.دوش داجیا  یلصا  تفاب  عون  ود  زیامت  زا  دناوت  یم نیتوک ، حشرت  ییاناوت  (1
.دوش یم داجیا  یلصا  تفاب  عون  کی  زیامت  زا  طقف  نینگیل ، (2

.دوش داجیا  یلصا  تفاب  عون  هس  زیامت  زا  دناوت  یم مسالپوتورپ ، (4 .دوش یم داجیا  یلصا  تفاب  عون  کی  زیامت  زا  طقف  لیفورلک ، (3
هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

52 ...... ناهایگ رد 

.تسا یبوچ  دنوآ  ات  هشیر  ضرع  رد  بآ  تکرح  ریسم  رد  یتسالپوتورپریغ  ریسم  نایاپ  مردودنآ ، هراومه  (1
.دوش یم یبوچ  دنوآ  رد  یگدش  راد بابح ۀدیدپ  هب  رجنم  دیدش  قرعت  هراومه  (2
.دنراد تلاخد  نآ ، رد  لولحم  داوم  بآ و  لاقتنا  رد  اهدیئکارت  طقف  یا ، هپلود (3

.دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یم مسدومسالپ  اه ، لولس نیمود  ۀراوید  ذفانم  رد  یا ، هپلود (4
هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

53 ............ یهایگ تکرح  ره 

.دراد مان  ییارگرون  دریگ ، یم ماجنا  رون  هب  خساپ  رد  هک  (1
.دراد مان  ییاقلا  تکرح  دریگ ، یم ماجنا  یجراخ  کرحم  هب  خساپ  رد  هک  (2

.تسا ریذپ  ناکما یتسیز  یژرنا  فرص  اب  تسا  دشر  هب  هتسباو  هک  (4 .دراد مان  یجنت  شواسب  دوش ، یم ماجنا  هنوید  هایگ  رد  هک  (3
هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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تسا  ؟54 تسرد  دینک  یم هدهاشم  ار  نآ  یضرع  شرب  هک  یهایگ  دروم  رد  ریز  تارابع  زا  دروم  دنچ 

.دنرادن  رارق  هریاد  کی  یور  رب  یدنوآ ، تاجتسد  ۀمه  نآ ، ۀقاس  رد  فلا )
.دنوش یم یا  هشیر راشف  زورب  ببس  ییاهنت  هب دوخ  لاعف  لمع  اب  تسوپ  شخب  نیرت  یلخاد یاه  لولس ب )

.دنوش هایگ  ماکحتسا  ثعاب  دنناوت  یم دنراد ، رارق  یزکرم  ۀناوتسا  رد  هک  ییاه  لولس ج )
.تسا مسالپوتورپ  دقاف  دراد ، شقن  هایگ  لوط  رد  بآ  لمح  رد  هک  یلولس  ره  د )

ج فلا -  (1
د فلا -  (2
د ج -  (3
د ب -  (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

55 .............. ناهایگ رد 

.دنک یم جراخ  هایگ  زا  زمسا  ۀدیدپ  قبط  ار  یفاضا  بآ  یا  هنزور عون  ره  (1
.دشاب هتشاد  تلاخد  زین  لولس  ندش  گرزب  رد  دناوت  یم دراد ، شقن  دیاز  داوم  ۀریخذ  رد  هک  یکمادنا  یفلع ، (2

.دریگ یم ماجنا  هقاس  تسوپور  قیرط  زا  قرعت  رت  شیب زاس ، هبنپ بوچ  مویبماک  یاراد  یبوچ  (3
.دراد رارق  متسیرم  هدننک  تظفاحم ۀیحان  یالاب  هلصافالب  یکچوک  ۀقطنم  رد  هدنشک  رات  یبوچ ، (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

56، ............... دوش یم هایگ  لخاد  رد  بآ  تکرح  بجوم  ششک  یبسچ -  مه ۀیرظن  قباطم  هک  یلولس  ره  ناراو ، هناورپ  ۀریت  ناهایگ  رد 

.تسا تخاونکی  تماخض  اب  کزان  نیتسخن  هراوید  یاراد  (2 .تسا تسالپورلک  دقاف  (1
.تسا راد  نژورتین تابیکرت  یاراد  دوخ  ۀراوید  یا  هنیمز هدام  رد  (4 .تسا یتسوپور  هتفایزیامت  لولس  کی  (3

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

57، ............" زان لگ  رد  " ؟ دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  لباقم  ترابع  دروم  مادک 

.دراد دوجو  ییاوه  یاه  هنزور زا  هایگ  مسیلوباتم  زا  لصاح  داوم  عفد  ناکما  بش ، ماگنه  (1
.دنوش یم هارمه  یاه  لولس دراو  ادتبا  یلابرغ  یاه  لولس زا  یشکبآ  یرادربراب  ماگنه  یلآ  داوم  (2

.دوش یمن ماخ  ۀریش  دوعص  زا  عنام  یدنوآ  رصانع  اهدیئکارت و  ۀراوید  هب  بآ  یاه  لوکلوم ندیبسچ  (3
.دوش یم جراخ  یلابرغ  یاه  هلول هیلا  یهتنم رد  زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور زا  بآ  یا ، هشیر راشف  لابند  هب  (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟58 تسا تسردان  یهایگ  یاه  نومروه ۀرابرد  ریز  ترابع  مادک 

.دشاب هتشاد  شقن  ناهایگ  یسنجریغ  لثمدیلوت  رد  دناوت  یم اه  نینیکوتیس دننامه  اه  نیسکا (1
.دنشاب هتشاد  شقن  یهایگ  یاه  لولس رد  نینگیل  بوسر  رد  دنناوت  یم دیسا  کیزیسبآ  نلیتا و  یاه  نومروه (2

.دنک یم ادیپ  شیازفا  نلیتا  نومروه  نازیم  هتش ، موطرخ  زا  یشان  یگدش  راد  بابح ماگنه  رد  (3
.درادن یشقن  چیه  هدنشک  رات  هب  یتسوپور  یاه  لولس زیامت  دنیآرف  رد  دشر ، کرحم  یاه  نومروه (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟59 تسا تسردان  ریز  ۀنیزگ  مادک 

.تسا یدیتپپ  دنویپ  دقاف  کیتنژ ، یسدنهم  شور  هب  هدشدیلوت  میزنآ  نیلوا  (1
.دش یرتکاب  لولس  دراو  هغابروق  یموزوبیر   RNA ریاب ، نهوک و  شیامزآ  رد  (2

.درک هدافتسا  ایبول  هایگ  ۀشیر  نیمردودنآ  زا  ناوت  یمن نژ  جارختسا  یارب  (3
.دوب زاغآ  نودک  دقاف  کیتنژ ، یسدنهم  شور  هب  هدش  دیلوت لوصحم  نیلوا  (4

هرامش 13 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

60 .................. ناهایگ رد 

.دراد یعافد  شقن  دوش ، هریخذ  هقاس  زغم  رد  هک  یعفد  ۀدام  ره  یبوچ ، (1
.دوش هریخذ  بآ  یتسالپوتورپریغ  ریسم  رد  دناوت  یم یعفد  ۀدام  یفلع ، (2

.دوش یم یرون  سفنت  ماجنا  شهاک  ثعاب  یعفد ، ۀدام  ره  جورخ  (3
.تسا یزکرم  لئوکاو  یاراد  یعفد ، ۀدام  ۀدننک  هریخذ لولس  ره  یفلع ، (4

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

61 .................. ناهایگ رد 

.دراد ییارگرون  هقاس  هشیر ، فالخرب  (2 .تسا یدوخ  هبدوخ دشر ، هب  هتسباو  تکرح  ره  (1
.دهد یم خر  بکرم  یاه  گرب رد  یشجنت  تکرح  عون  ره  (4 .دهد یم خساپ  یجراخ  کرحم  هب  یکیتکات ، تکرح  یاراد  لولس  ره  (3

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

62، ..................." دیسا کیزیسبآ  نومروه  " ؟ دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  لباقم  ۀلمج  دروم  دنچ 
.تسا یشیارگ  تکرح  عون  ره  ۀدنرادزاب  فلا )
.تسا یشچیپ  تکرح  عون  ره  ۀدنرادزاب  ب )

.تسا راذگریثأت  ناهایگ  مسیلوباتم  زا  لصاح  داوم  عفد  رد  ج )
.دوش یم یبسچ  مه ششک - یورین  شهاک  ببس  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3
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63 .................. ناهایگ ۀمه  رد 

.تسا ریذپ  ناکما اه  لولس سناسژروت  ۀطساو  هب  شخب  ره  ماکحتسا  یفلع ، (1
.تسا ریذپ  ناکما نهپ  هاتوک و  یاه  لولس ۀطساو  هب  ماخ  ۀریش  تیاده  زبس ، هشیمه (2

.دنک یم دیلوت  تماگ  ود  رثکادح  رن  تیفوتماگ  ره  نیسپ ، دشر  اب  (3
.تسا ریذپ  ناکما یطورخم  یاهتنا  اب  زارد  یاه  لولس ۀطساو  هب  ماخ  ۀریش  تیاده  نیسپ ، دشر  نودب  (4

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟64 تسا حیحص  دروم  دنچ 
.دزاس یم بوچ  هقاس  نورد  تمس  هب تخرد ، ِتسوپ  زاسدنوآ  مویبماک  فلا )

.تسا رثؤم  ناتخرد  یعفد  داوم  شهاک  رد  نیسپ  دشر  ب )
.دنزاس یم کمخت  نورد  ار  دوخ  ۀدام  یاه  گاه نیسپ ، دشر  اب  یناهایگ  هزورما  ج )

.دنشاب یم هتسه  دقاف  یلو  هدنز  یگمه  زاس  هبنپ بوچ  زاسدنوآ و  مویبماک  ود  نیب  غلاب  یاه  لولس د )

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

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

65 .................. ًاعطق یاراد .................  یهایگ  لولس 

.تسا مسدومسالپ  دقاف  نیمود -  ۀراوید  (2 .تسا لئوکاو  یاراد  میسقت -  کود  (1
.تسا تسالپورلک  دقاف  زاس -  کتسوپ نژ  (4 .تسا لوبوتورکیم  یاراد  مسالپوتورپ -  (3

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟66 تسا تسردان  جیوه ، هایگ  یاه  تفاب نیب  هسیاقم  مادک 

.تسا میسقت  ییاناوت  اب  ییاه  لولس یاراد  یمیشنالک  تفاب  فالخرب  یمیشناراپ  تفاب  (1
.دراد تلاخد  یدنوآ  رصانع  دیلوت  رد  نیتسخن  متسیرم  فالخرب  نیسپ  متسیرم  (2

.دوش یم هدهاشم  ینینگیل  ۀراوید  یاراد  یاه  لولس اب  ییاه  تفاب یزکرم  ۀناوتسا  دننامه  تسوپ  رد  (3
.دوش یم هدید  دیلوت   ییاناوت  اب  ییاه  لولس یماکحتسا ، تفاب  دننامه  یمردیپا  تفاب  رد  (4NADPH

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

67" ..............دوش یهایگ  یاه  هناوج زا  کی  ره  دشر  ببس  هک  ینومروه  " ؟ دنک یم لیمکت  یتسرد  روط  هب ار  لباقم  ۀلمج  ترابع  مادک 

.دوش یم هشیر  هب  سولاک  زیامت  بجوم  تفاب  تشک  نف  رد  (1
.دوش یم یبسچ  مه ششک - یورین  شهاک  ببس  هک  دراد  ینومروه  اب  فلاخم  لمع  (2

.ددرگ یم شنوم  لدم  رد  یشکبآ  یرادربراب  شهاک  بجوم  (3
.تسا ریثأت  یب نیئتورپ  زتنس  رب  دوش  یم دیلوت  اه  تفاب بلغا  زا  هک  ینومروه  فالخرب  (4

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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68، ........... دوش یم هایگ  لخاد  رد  بآ  تکرح  بجوم  ششک  یبسچ - مه ۀیرظن  قباطم  هک  یلولس  ره  زان ، لگ  هایگ  رد 

.دهد یم ماجنا  سناسژروت  بش  رد  (2 .تسا تسالپورلک  یاراد  (1
.دراد ریثأت  دنوآ  رد  یگدش  راد  بابح ۀدیدپ  یور  رب  (4 .تسا یتسوپور  ۀتفایزیامت  لولس  کی  (3

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

69، ................. زان لگ  رد 

.دراد دوجو  ییاوه  یاه  هنزور زا  هایگ  مسیلوباتم  زا  لصاح  داوم  عفد  ناکما  هسالوسارکدیسا ، دیلوت  ماگنه  (1
.دنوش یم هارمه  یاه  لولس دراو  یلابرغ  یاه  لولس زا  یشکبآ  یریگراب  ماگنه  یلآ  داوم  (2

.دوش یم ماخ  ۀریش  دوعص  زا  عنام  یدنوآ  رصانع  اهدیئکارت و  ۀراوید  هب  بآ  یاه  لوکلوم ندیبسچ  (3
.دوش یم جراخ  یلابرغ  یاه  هلول هیلا  یهتنم رد  زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور زا  بآ  یا  هشیر راشف  لابند  هب  (4

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

70 ...................... هک دشاب  یهایگ  هب  طوبرم  دناوت  یمن ریز  لکش 

.دنک تیبثت  نیولاک  ۀخرچ  قیرط  زا  طقف  ار  وج  نبرک  دیسکا  ید (1
.دنک دشر  میقتسم  تروص  هب هناد ، ینز  هناوج زا  سپ  نآ  ناوج  ۀقاس  (2

.دنک هیذغت  دیئولپ  یرت ییاذغ  ۀتخودنا  زا  نآ  نایور  (3
.دنک دیلوت  هزادنا  مه لولس  ود  اب  یرن  تیفوتماگ  (4

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

71 ...................... یاه لولس ۀمه  ناهایگ  رد 

.دنراد مسالپوتورپ  یلآ ، داوم  ۀدننک  تیاده  (2 .دنا هدرم یندعم ، داوم  بآ و  ۀدننک  تیاده (1
.دنراد ار  دوخ  یاه  نژ ۀمه  ندرک  لاعف  ییاناوت  هدنز  (4 .دنراد ار  دیلوت   ییاناوت  هزیگنر ، یاراد  (3NADPH

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا72 یهایگ  لولس  کی  ًاعطق  دراد ، هک ............  یلولس  ره 

یزتنسوتف ۀزیگنر  هدوب و  لویرتناس  دقاف  (2 نژیسکا دیلوت  ییاناوت  دیئوکالیت و  (1
یزکرم لئوکاو  دزاس و  یم نیتوک  (4 ار تعیبط  یلآ  بیکرت  نیرتشیب  دیلوت  ییاناوت  (3

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

73 ............ یاه لولس فالخرب  یاه ............  لولس ترذ ، هایگ  کی  رد 

.دنا هتفاینزیامت کچوک و  یاه  لولس یمتسیرم ، یداینب -  (2 .دنوش یمن جراخ  ۀلحرم   زا  زگره  یمتسیرم ، یمیشناراپ -  (1
.دننک یم ظفح  ار  دوخ  دشر  تیلباق  یمیشنارلکسا ، یمیشنالک -  (3

.دنا نبرک دیسکا  ید تیبثت  شور  نیرت  جیار یاراد  هنزور ، نابهگن  یدنوآ -  فالغ  (4

G۰
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؟74 دنک یم لیمکت  یتسرد  روط  هب ار  ریز  ترابع  هلمج ، مادک 
 ............" ناهایگ رد  "

.تسا هقاس  کون  رد  نگمهان  دشر  هب  هتسباو  یدوخ  هبدوخ تکرح  ره  (1
.تسا یجراخ  کرحم  یوس  هب مادنا  دشر  اب  هارمه  یشیارگ  تکرح  عون  ره  (2
.تسا هارمه  یجراخ  کرحم  یوس  هب لولس  تکرح  اب  یکیتکات ، تکرح  ره  (3

.تسا هارمه   ATP فرص اب  دشاب ، هارمه  یجراخ  کرحم  اب  هک  یتکرح  عون  ره  (4
هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

75 ............ هک دنیآ  یم دیدپ  یراد  نژورتین فلتخم  تابیکرت  زکولگ ، لوکلوم  کی  لماک  ۀیزجت  یط  رد  ناهایگ  ۀمه  رد  لومعمروط  هب

.دنوش رابنا  سپس  هدش و  لقتنم هایگ  ۀدرم  یاه  شخب هب  دنناوت  یم (1
.دنوش یم هاوخ  یژرنا یاه  شنکاو هدزاب  شیازفا  ببس  هدنام و  یقاب هایگ  رد  یطیارش  ره  رد  (2

.دنوش یم ناراوخ  هایگ ربارب  رد  هایگ  عافد  بجوم  یوناث  تابیکرت  ناونع  هب (3
.دنوش دراو  جراخ  طیحم  هب  اه  هنزور قیرط  زا  دوخ و  مکارت  بیش  تهج  رد  دنناوت  یم (4

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟76 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
" .تسا ریثأت  یب ناهایگ  ییاج ............  هباج رد  "............ 

یدنوآ رصانع  نورد  ماخ  ۀریش  اهدیئوکالیت -  یاشغ  رد  نورتکلا  لاقتنا  یاه  هریجنز تیلاعف  فلا )
یاهدیئکارت رد  ماخ  ۀریش  دراد -  نیلربیژ  نومروه  اب  فلاخم  شقن  هک  ینومروه  ب )
یلابرغ یاه  هلول رد  هدرورپ  ۀریش  شکبآ -  دنوآ  هب  یبوچ  دنوآ  زا  بآ  دورو  ج )

یلابرغ یاه  هلول رد  هدرورپ  ۀریش  یبآ -  مک شنت  لابند  هب  یبآ  یاه  هنزور ندش  هتسب د )

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

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

77 ............ ًاعطق ناهایگ ، رد  دشر ............  زا  لصاح  یلصا  تفاب  ره 

.دنا لاعف هدنز و  تسالپوتورپ  اب  ییاه  لولس دقاف  نیتسخن -  (2 .دنا ینینگیل ۀراوید  اب  ییاه  لولس یاراد  نیسپ -  (1
.دنا یمسدومسالپ یاه  طابترا اب  ییاه  لولس یاراد  نیتسخن -  (4 .دنراد تکرش  هنایلاس  یاه  هقلح راتخاس  رد  نیسپ -  (3

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟78 تسا حیحص  ترابع  مادک 

.تسا هارمه  یژرنا  فرص  اب  عبنم ، یاه  لحم هب  یشکبآ  یرادربراب  شنوم ، لدم  رد  (1
.دش دنهاوخ  هتسب  دیسا ، کیزیسبآ نومروه  شیازفا  اب  یهایگ  یاه  هنزور عون  ره  (2

.دنراد تلاخد  یمیشناراپ  یاه  لولس یتسالپوتورپریغ ، ریسم  دننامه  یتسالپوتورپ  ریسم  رد  (3
.دوش یم یرون  سفنت  ییاراک  شیازفا  هب  رجنم  یهایگ  دئاز  ۀدام  ره  عفد  مدع  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دراد79 تلاخد  زین  رد ..........  دوش ، یم هک ..........  یهایگ  نومروه  ره 

هقاس کون  ییاهتنا  ۀناوج  دشر  راهم  مسیپورتوتف -  ثعاب  (1
هنزور نابهگن  یاه  لولس یزمسا  راشف  شهاک  اه -  هناد ینز  هناوج دشر و  زا  عنام  (2

اه هویم یگدیسر  عیرست  یلولس -  یاه  هراوید ندش  تسس ثعاب  (3
ییاوه یاه  هنزور ندش  هتسب نکمم -  اه  هملق یارب  حالما  بآ و  بذج  نآ ، کمک  هب  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

80 ............ تسین نکمم  یهایگ  ره  رد  ییاوه  یاه  هنزور ندش  هتسب لابند  هب 

.دبای شهاک  یبوچ  یاهدنوآ  رد  یبسچرگد  یورین  (2 .دبای همادا  زتنسوتف  موس  ۀلحرم  (1
.دبای شهاک  یبوچ  یاهدنوآ  رد  یبسچ  مه ششک - یورین  (4 .دبای شیازفا  یا  هشیر راشف  (3

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

81 ............ یاه لولس ۀمه  ناهایگ  رد 

.دنراد مسالپوتورپ  یلآ ، داوم  ۀدننک  تیاده (2 .دنا هدرم یندعم ، داوم  بآ و  ۀدننک  تیاده (1
.دنراد ار  دوخ  یاه  نژ ۀمه  ندرک  لاعف  ییاناوت  هدنز  (4 .دنراد زتنسوتف  ییاناوت  هزیگنر ، یاراد  (3

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

82 ............ ًاعطق یهایگ ............  لولس  ره 

.تسا مسالپوتورپ  دقاف  دراد -  تلاخد  هایگ  ماکحتسا  رد  هک  (1
.تسا مسدومسالپ  دقاف  دشاب -  یم هدام  شیپ حطس  رد   ATP دیلوت ییاناوت  دقاف  هک  (2

.تسا لوبوتورکیم  یاراد  دوخ  مسالپوتیس  رد  دشر -  تیلباق  یاراد  (4 .دشاب یا  هنیمز تفاب  ءزج  دناوت  یمن زوتیم -  میسقت  ییاناوت  یاراد  (3
هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

83 ............ . یتسالپوتورپریغ ریسم  یتسالپوتورپ ............  ریسم  رد 

دنک یم تکرح  تسوپ  نورد لحم  ات  بآ  فالخرب -  (2 دنک یم روبع  اه  مسدومسالپ زا  ریسم  لوط  رد  بآ  دننامه -  (1
درادن شقن  بآ  تکرح  رد  بآ  لیسناتپ  فالتخا فالخرب -  (4 دننک تکرح  دنناوت  یم یندعم  یاه  نوی دننامه -  (3

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟84 تسین حیحص  ریز  ترابع  اب  هطبار  رد  دروم  دنچ 
، ............ ." نیتسخن دشر  یاراد  ناهایگ  ۀمه  رد  "

تسا یمازلا  ینز  هناوج یارب  هناد  نورد  هب  نژیسکا  بآ و  ذوفن  فلا )
دنبای یم زیامت  هایگ  یلصا  تفاب  هب 3  یسأر  یاه  متسیرم زا  لصاح  دیدج  یاه  لولس ب )
دننک یم افیا  هایگ  ییادتبا  دشر  رد  ار  یلصا  شقن  هشیر  کون  کیدزن  اه و  هقاس کون  ج )

دیآ یم دوجو  هب  نیتسخن  متسیرم  زا  لصاح  یاه  لولس مجح  شیازفا  یپ  رد  ناوج  یاه  هشیر اه و  هقاس یرطق  دشر  د )

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

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟85 دنک یم هیذغت  هتشذگ  تیفوتماگ  زا  ناوج  تیفوروپسا  دوش و  یم لیکشت  تیفوروپسا  یور  رب  نآ  تیفوتماگ  هک  دشاب  یهایگ  یگژیو  دناوت  یم مادک 

هدیسر ۀدرگ  نورد  یدیتامورک  راهچ  راتخاس  لیکشت  (2 ماخ ۀریش  تیاده  یارب  نهپ  هاتوک و  یاه  لولس نتشاد  (1
یتیفوروپسا شخب  رد  هتفرورف  ییاوه  یاه  هنزور نتشاد  (4 یا هتسوپ ود  کمخت  نورد  یدیئولپاه  یلولسرپ  راتخاس  لیکشت  (3

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

86 ............ تکرح ره  تکرح ............  ره  ناهایگ  رد 

.دوش یم هدید  بکرم  یاه  گرب رد  یجنت ، هزرل دننامه -  یجنت ، بش (2 .تسا دشر  هب  هتسباو  یشچیپ ، دننامه -  یشیارگ ، (1
.دهد یم خر  نومروه  تلاخد  نودب  ینورد ، کرحم  هب  هتسباو  فالخرب -  ینوریب ، کرحم  هب  هتسباو  (3

.تسا یتسیز  یژرنا  هب  هتسباو  یدوخ ، هبدوخ فالخرب -  یکیتکات ، (4
هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا87 ریذپ  ناکما ایقاقا ............  یاه  هچگرب ندروخ  ات  شجنت  خساپ  نامز  هب  هجوتاب یعیبط  روط  هب

ینبرک هس  بیکرت  رد  تیبثت   (2 هدام شیپ حطس  رد   ATP دیلوت (1
ینبرک هس  بیکرت  هب   NADPH یاه نورتکلا موادم  لاقتنا  (4 زا  نورتکلا  نداد  تسد  زا  (3

CO۲
P۶۸۰

هرامش 16 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

88 ............ ، ندال هایگ  رد 

.تسا رثؤم  یبوچ  دنوآ  نورد  ۀریش  دوعص  رد  یشکبآ  یریگراب  دننامه  یشکبآ  یرادربراب  (1
.دننک یم تکرح  یفلتخم  یاه  تهج رد  یلابرغ  یاه  هلول نورد  یلآ  داوم  هارمه ، یاه  لولس راهم  اب  (2

.دوش یم ماخ  ۀریش  دوعص  زا  عنام  یدنوآ  رصانع  ۀراوید  هب  بآ  یاه  لوکلوم ندیبسچ  (3
.دوش یم جراخ  یلابرغ  یاه  هلول هیلا  یهتنم رد  زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور زا  بآ  یا ، هشیر راشف  شیازفا  لابند  هب  (4

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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89 ............ یاراد واگآ ، هایگ  ۀقاس  سأر  رد  لویرتناس ، لئوکاو و  دقاف  یاه  لولس زا  یهورگ  ِمیسقت  زا  لصاح  یاه  لولس

.دنوش یم همجرت  اه  موزوبیر طسوت  ًامیقتسم  هک  دنتسه  ینوزگا  یاه  یلاوت (1
.دنوش یم ادج  دوخ  رم  یلپ زا  هتسه  زا  جورخ  زا  لبق  هک  دنا  ینورتنیا یاه  یلاوت (2

.دنراذگریثأت نژ  نایب  یور  نژ ، زا  نتشاد  هلصاف  اب  یتح  هک  دنا  ییاه یلاوت (3
.دنا هدش هتخاس  زارم   یلپ  RNA طسوت هک  دنا  کچوک یدادعت RNAی  (4I

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هک90 دـنوش  یم دـیلوت  ییاه  لوکلوم اهاتـسیرک  نورتکلا  لاقتنا  ۀریجنز  یاهتنا  رد  زکولگ ، لوکلوم  کی  لماک  ۀـیزجت  زا  ناـهایگ  ۀـمه  رد  لومعمروط  هب
............

.دنوش وکسیبور  میزنآ  یزالیسکوبرک  لمع  شیازفا  ببس  هدش و  لقتنم تسالپورلک  یامورتسا  هب  دنناوت  یم (1
.دنوش یم یتسیز  یاه  شنکاو ماجنا  ببس  هدنام و  یقاب  هایگ  رد  یطیارش  ره  رد  (2

.دنوش عفد  جراخ  طیحم  هب  اه  هنزور قیرط  زا  زمسا  نیناوق  قبط  تسا  نکمم  (3
.دنوش دراو  جراخ  طیحم  هب  اه  هنزور قیرط  زا  دوخ و  مکارت  بیش  تهج  رد  دنناوت  یم (4

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟91 دنشاب یلصا  تفاب  عون  کی  هب  قلعتم  دنناوت  یم اه  لولس مادک  یفلع  هایگ  رد 

هدنشک رات  لولس  وکسيبور -  یاراد  لولس  (2 نیتوک ۀدننک  حشرت لولس  نینگیل -  ۀدنزاس  لولس  (1
شکبآ یداه  لولس  ننات -  ۀدننک  هریخذ لولس  (4 یرون سفنت  یاراد  لولس  بوچ -  یداه  لولس  (3

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

92 ............ ینوریب یاه  کرحم رثا  رد  هدشداجیا  یهایگ  یاه  تکرح

.دشاب مادنا  کی  فلتخم  یاه  شخب رباربان  دشر  زا  یشان  تسین  نکمم  (1
.دشاب هتشاد  شقن  هناد  نودب  ناهایگ  یاقب  رد  تسین  نکمم  (2

.دوش یم ماجنا  هایگ  ۀدنز  یاه  شخب رد  طقف  نادگاه  ندشزاب  دننامه  (3
.دوش یدایص  ۀطبار  داجیا  ثعاب  تسا  نکمم  (4

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

93 ............ یلولس ره  تفاب ............  یاه  لولس رد 

.دراد ار  یبصع  مایپ  تیاده  ییاناوت  دراد ، رارق  یبصع  ۀدنهد  لاقتنا ریثأت  تحت  هک  یناسنا -  (1
.تسا یسیونور  لماوع  تیلاعف  دنمزاین  هراوید  داجیا  روظنم  هب تخاونکیریغ  ۀراوید  اب  یهایگ -  (2

.تسا یمسیلوباتم  یاه  شنکاو یاراد  تسا ، هدرک  بوسر  نآ  نیمود  ۀراوید  رد  بوچ  هدام هک  یهایگ -  (3
.تسا ینورد  ییاشغ  هاگتسد  یاراد  لولس ، نورد  یتسیز  یژرنا  دیلوت  ییاناوت  اب  یناسنا -  (4

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دوش94 یم ماجنا  دشر  تلاخد  نودب  یاه ،............  تکرح یاه ............  تکرح ناهایگ ، رد 

یکیتکات دننامه -  یشجنت  (2 یشیارگ فالخرب -  یدوخ  هبدوخ (1
یشیارگ دننامه -  یکیتکات  (4 یشجنت فالخرب -  یدوخ  هبدوخ (3

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟95 تسا تسرد  سوتکاک  هایگ  گرب  رد  دوجوم  یتسوپور  یاه  لولس ۀمه  ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دنهد یم ماجنا  جراخ  طیحم  اب  هایگ  یزاگ  تالدابت  رد  ار  یلصا  شقن  (1
.دننک یم ظفح  یبوچ  یاهدنوآ  رد  ار  ماخ  ۀریش  یگتسویپ  (2

.دنوش یم زیلومسالپ  راچد  یکیرات  رد  نتفرگ  رارق  اب  (3
.تسا هدرک  هطاحا  ار  اه  نآ مسالپوتورپ  تخاونکی  تماخض  اب  یلولس  ۀراوید  (4

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟96 تسا حیحص  یفلع ، هایگ  کی  رد  دوجوم  یمتسیرم  قطانم  نیرت  مهم ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دنریگ یم أشنم  لئوکاو  دقاف  کچوک  یاه  لولس زا  (2 .دنراد رارق  اه  هشیر کون  هب  کیدزن  اه و  هقاس کون  رد  اهنت  (1
.دنراد شقن  هقاس  هشیر و  نیسپ  دشر  رد  (4 .دنوش یم هشیر  تسوپ  نورد رد  لکیسیرپ  داجیا  ثعاب  (3

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟97 تسا تسرد  ترابع  مادک 

.دنراد زاین  بآ  دیسکا و  ید نبرک  ینعی  ماخ  ۀدام  ود  هب  طقف  دوخ  ومنودشر  یارب  ناهایگ  (1
.دوش یم هدافتسا  ییاز  هشیر یارب  مسیپورتوتف  رد  رثؤم  نومروه  زا  ناهایگ  یزاسهب  دیدج  شور  رد  (2

.دوش یم هایگ  رد  بآ  لداعت  ثعاب  یبآ  یاه  هنزور نتسب  اب  دیسا  کیزیسبآ  نومروه  یبآ  مک شنت  طیارش  رد  (3
.دنا تالغ ءزج  دنهد  یم لیکشت  بالق  ینز  هناوج ماگنه  هک  یناهایگ  مامت  (4

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

98 ............ تکرح عون  ره  ناهایگ  رد 

.تسا هارمه  یجراخ  کرحم  یوس  هب مادنا  دشر  اب  یشیارگ ، (1
.دهد یم خر  یجراخ  کرحم  تمس  هب  یهایگ  لولس  تکرح  اب  یکیتکات ، (2

.دریگ یم تروص  هاگ  هیکت کی  روضح  رد  یشچیپ  (4 .تسا هارمه  مادنا  دشر  اب  یشجنت  (3
هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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99 ............" یهایگ لولس  ره  " ؟ دنک یم لماک  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  دروم  دنچ 
.دراد ینینگیل  میخض  ۀراوید  دراد ، شقن  هایگ  ماکحتسا  رد  هک  فلا )
.تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  مسالپوتورپ  تسا ، نینگیل  یاراد  هک  ب )

.تسا نیمود  ۀراوید  یاراد  تسا ، نال  یاراد  هک  ج )

1 (2 رفص (1
3 (4 2 (3

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟100 تسا حیحص  ترابع  مادک 

.دوش یمن دراو  هیطیحم  ۀریاد  هب  مردودنآ  زا  بآ  نیمردودنآ ، ۀیال  دوجو  تلع  هب  (1
.دنوش یم بوسحم  هدنزریغ  دنراد ، یماکحتسا  شقن  ناهایگ  رد  هک  ییاه  لولس ۀمه  (2

.دوش یم داجیا  یا  هشیر راشف  لکیسیرپ ، هب  هشیر  یبوچ  دنوآ  زا  یندعم  یاه  نوی تکرح  اب  (3
.دنوش یم یششک  یبسچ - مه یورین  داجیا  ببس   NADPH دیلوت قرعت و  اب  یجنفسا  یاه  میشنارلک (4

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

101 ............ دناوت یم ًاعطق  یا  هنیمز تفاب  لولس  عون  ره  وب ، بش هایگ  رد 

.دنک نیمأت  مسدومسالپ  هار  زا  ار  دوخ  زایندروم  بآ  زا  یشخب  (2 .دشاب نیتسخن  ۀراوید  ریز  رد  نیمود  ۀراوید  یاراد  (1
.دیامن دیلوت  نژوردیه  نوی   ۲ سفنت ، یزاوه  یب ۀلحرم  رد  (4 .دریگ رارق  یزکرم  ۀناوتسا  ات  تسوپور  نیب  رد  (3

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

102 ............ ًاعطق رون ،............  دایز  تدش  الاب و  یامد  رد  هک  یهایگ  ره 

.دوش یم هتافسفود  ۀنبرک  جنپ تابیکرت  نویسانژیسکا  شیازفا  بجوم  دنک -  یم یریگولج  بآ  عفد  شیازفا  زا  (1
.دوش یم ییاوه  یناشفارذب  راچد  بش  ماگنه  رد  دزاس -  یم فقوتم  ار  زتنسوتف  دنیآرف  (2

.دهد یم ماجنا  ییالاب  ییآراک  اب  ار  زتنسوتف  دنیآرف  دیامن -  یم هبلغ  یرون  سفنت  رب  (3
.دنک یزاسزاب  نژیسکا  روضح  مدع  رد  ار  دناوت   یم دیامن -  یم دشر  یدنک  هب (4NAD +

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

103، ............ دشر نومروه ............  ره  ناهایگ ، رد 

.دبای یم شیازفا  یریمخت  طیارش  رد  ۀدنرادزاب -  (2 .تسا رثؤم  یژلگ  هاگتسد  تیلاعف  یور  کرحم -  (1
.دوش یم هتفاینزیامت  یاه  لولس زا  هقاس  لیکشت  ثعاب  کرحم -  (4 .دوش یم هنزور  نابهگن  یاه  لولس سناسژروت  بجوم  ۀدنرادزاب -  (3

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا104 زا ...........  یئزج  دشاب ، یاراد ...........  هک  درز  سگرن  ییاوه  ۀقاس  زا  شخب  ره 

یزکرم ۀناوتسا  یبوچ -  یداه  تفاب  (2 تسوپ یمیشناراپ -  تفاب  (1
یزکرم ۀناوتسا  نیمردودنآ -  (4 تسوپ ینورد  شخب  میشنالک -  یناوارف  دادعت  (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دوش105 یم بوسحم  تکرح ............  یعون  تکرح ،............  ره  ناهایگ ، رد 
                                  
                                     

یشچیپ رباربان -  دشر  اب  (2 یدوخ هبدوخ ییاقلا -  ریغ  (1
ییاقلا ریغ  نومروه -  هب  هتسباو  (4 لاعف ییاقلا -  (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

106 ........... زبس هشیمه ناهایگ  ۀمه  رد 

.دننک یم تیلاعف  یزکرم  هناوتسا  نورد  مویبماک  عون  ود  (2 .تسا قرعت  ای  قیرعت  دنیآرف  زا  یشان  یدنوآ ، رصانع  رد  بآ  دوعص  (1
.دنک یم دیلوت  رن  تماگ  ود  رثکادح  رن  تیفوتماگ  ره  (4 .دوش یم لیکشت  نادمخت  نورد  کمخت و  نورد  هدام  گاه  (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟107 تسا حیحص  ترابع  مادک   

.دوش یم ناهایگ  یاه  هناوج اه و  هناد رد  یگتفخ  داجیا  ثعاب  یتقوم  یامرس  (1
.دنراد رارق  هقاس  کون  رد  طقف  هقاس  یداه  تفاب  ۀدنروآدیدپ  یاه  متسیرم (2

.دننک یم بذج  کاخ  زا  نوی  تروص  هب ار  دوخ  زایندروم  نژورتین  رتشیب  ناهایگ  (3
.دنراد تلاخد  دشر  کرحم  یاه  نومروه ییارگرون  فالخرب  یگرود  رون  رد  (4

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟108 دیامن یم لیمکت  یحیحص  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
" .دنراد تهابش  رگیدکی  هب  رظنزا ............  دنتسه ، یاراد ............  هک  یناهایگ  ۀمه  "

لاسره رد  یهد  لگ ییاناوت  نتشاد  موزیر -  فلا )
قیرعت ماجنا  ییاناوت  تیبثت  -  ییاناوت  اب  دیئولپاه  ییاه  لولس ب )

یبوچ دنوآ  عونت  نتشاد  هتفای -  لکش  رغت  گرب  ود  اب  ینایور  ج )
رادکژات دیئوزورتنآ  دیلوت  نگکرآ -  د )

                                                                                   

CO۲

2 (2 1 (1
رفص (4 3 (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

109، ............ ناهایگ ۀمه  رد 

.تسا یزاس  ATP تیلاعف یاراد  نیئتورپ  تیلاعف  هب  طونم  ییاشغ  ود  یاه  کمادنا رد   ATP ره زتنس  (1
.تسا یمسدومسالپ  تاطابترا  اب  یاه  لولس بآ و  هب  زاین  یلآ  داوم  یربارت  یارب  (2

.دنوش یم دراو  دشر  لاح  رد  یاه  شخب هب  یلابرغ  یاه  هلول زا  لاعف  لاقتنا  شور  هب  هراومه  یلآ ، تابیکرت  (3
.دشاب یم یهایگ  یاه  هقاس نتشاد  هگن  راوتسا  لماع  اهنت  ینینگیل ، ۀراوید  اب  یاه  لولس (4

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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یچملق عبنم :

هنیزگ 2 1

.دراد رارق  یزکرم  ۀناوتسا  رد  یفلع  هایگ  ۀشیر  هقاس و  رد  زغم  تسا ، هدش  هداد  ناشن  ریز  لکش  رد  هک  روط  نامه 

هرامش 1 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 2

.دنشاب یم لاعف  هدنز و  مسالپوتورپ  دقاف  دنا و  هدرم  هک  دنتسه  کهالک  یاه  لولس  هشیر ، یسأر  متسیرم  زا  هدننک  تظافح  یاه  لولس 
: اه هنیزگ  ریاس  یسررب 

.دراد لاعف  هدنز و  مسالپوتورپ  زونه  تسا ، نینگیل  تخاس  لاح  رد  هک  یلولس  ": 1  " ۀنیزگ
هک دنا  یبوچ  یاهدنوآ  ماخ ، ۀریـش  ۀدننک  تیاده  یاه  لولـس  هک  یلاحرد  دنا ، هدـنز  دـننک  یم  حـشرت  نیتوک  هک  یتسوپور  یاه  لولـس  ": 3  " ۀنیزگ

.دنا هداد تسدزا ار  دوخ  مسالپوتورپ 
.دنا لاعف  هدنز و  مسالپوتورپ  دقاف  لیفورلک  ۀدننکدیلوت  یاه  لولس  فالخرب  دنا و  هدرم  نیمود  ۀراوید  یاراد  یمیشنارلکسا  یاه  لولس  ": 4  " ۀنیزگ

هرامش 1 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 3

ۀریش تیاده  یارب  یدنوآ " رصانع  دیئکارت و   " یبوچ دنوآ  یاه  لولس  لماش  دنراد  شقن  یهایگ  یاه  هریش  میقتسم  تیاده  رد  هک  یغلاب  یاه  لولس 
.دنا هتسه  دقاف  اه  نآ  یگمه  هک  تسا  هدرورپ  ۀریش  تیاده  یارب  یلابرغ  ۀلول  یاه  لولس  ماخ و 

هرامش 1 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 4

هب طوبرم  فلا "  " لکـش هپلود و  هایگ  ۀشیر  هب  طوبرم  ب "  " لکـش .تسا  هپل  کت  یهایگ  وج  هپلود و  یهایگ  سدع  لاؤس  تروص  تاعالطا  هب  هجوت  اب 
.تسا هپل  کت  هایگ  ۀقاس 

هرامش 1 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

vipzist سرد :
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هنیزگ 1 5

.دنک یمن قدص  اه  نآ یارب  دراوم  زا  کی  چیه دنوآ ، نتشادن  تلع  هب هک  دوش  یم لماش  زین  ار  نایگ  هزخ هدننکدیلوت ، ناهایگ  ۀمه 

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 6

.تسا دوجوم  مه  بآ  هدرورپ ، ۀریش  رب  هوالع  یشکبآ  یاهدنوآ  نورد  اریز  دنک ، یم تکرح  تاهج  ۀمه  رد  یلآ  داوم  دننامه  بآ  هایگ ، رد 

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 7

.دنراد شقن  یبوچ  دنوآ  رد  ماخ  ۀریش  نایرج  موادت  رد  هک  دنتسه  اه  کرک هدنشک و  رات  هنزور ، نابهگن  یاه  لولس یتسوپور ، ۀتفایزیامت  یاه  لولس
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا هدشن  هدیشوپ  نیتوک  اب  هشیر  رد  هدنشک  رات  : 2 ۀنیزگ
.هدنشک رات  لاثم  ناونع  هب دننک ، یمن زتنسوتف  یتسوپور  ۀتفایزیامت  یاه  لولس ۀمه  : 3 ۀنیزگ

.دنشاب هتفرگن  أشنم  هقاس  هشیر و  زا  ًامیقتسم  دنشاب و  اه  گرب رد  تسا  نکمم  اه  لولس نیا  : 4 ۀنیزگ

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 8

.دنراد شقن  ًامیقتسم  یا  هشیر راشف  داجیا  رد  هک  هیطیحم  ۀریاد  یاه  لولس ب ) ، ) مردودنآ یاه  لولس فلا ) )

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 9

.تسا حیحص  ًالماک  ۀنیزگ 3  باتک  نتم  هب  هجوت  اب 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنراد رارق  اه  گرب ۀیشاح  ای  اه  گرب یاهتنا  رد  اه  هنزور نیا  تسا و  زاب  هراومه  یبآ  یاه  هنزور ۀناهد  یاه 1 و 2 : هنیزگ
.دشاب یم زین  قرعت  یارب  هدنرادزاب  لمع  کشخ  مرگ و  یاوه  : 4 ۀنیزگ

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 10

.دنا مسدومسالپ دقاف  هک  دنراد  تلاخد  یبوچ  یاهدنوآ  اوه ، یناشفارذب  ۀدیدپ  رد 

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 11

هن دهد ، یم خر  یلابرغ  یاه  لولس رد  یا  هدوت نایرج  سپ  تسا ، یشکبآ  یاهدنوآ  رد  هدرورپ ) ۀریـش   ) یلآ تابیکرت  تکرح  اب  طابترا  رد  شنوم  لدم 
.دیئکارت ریظن  یبوچ  دنوآ  یاه  لولس

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 12

.تسا ذغاک  نیا  اب  عیام  ای  راخب  تروص  هب  بآ  دروخرب  زا  یکاح  یتروص ، گنر  هب  تلابکدیرلک  هب  هتشغآ  ذغاک  دنتسه و  زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 13

.تسا یا  هشیر راشف  دوجو  ۀدنهد  ناشن قیرعت  یترابع  هب دوش ، یم قیرعت  ثعاب  یا  هشیر راشف 

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 14

دنناوت یم دوش  یم لمح  بآ  اه  نآ رد  هک  ییاه  لولس نیاربانب  دوش ؛ یم لمح  یبوچ  دنوآ  نورد  مه  یشکبآ و  دنوآ  نورد  مه  بآ  راددنوآ ، ناهایگ  رد 
.دوش یم اج  هباج هایگ  نورد  فلتخم  یاـه  تهج رد  هدرورپ  ۀریـش  هارمه  هب  بآ  .دنـشاب  یدـنوآ ) رـصنع  دـیئکارت ،  ) هدرم اـی  یلاـبرغ ) لولـس   ) هدـنز

لاقتنا شور  هب  دـنق  یـشکبآ ، یرادربراب  رد  مه  یـشکبآ و  یریگراب  رد  مه  .دـنیوگ  یم فرـصم  لحم  هب  عبنم  لحم  زا  یلآ  داوم  تکرح  هب  ییاج  هباج
.دوش یم فرصم  لحم  یشکبآ و  یاه  لولس دراو  بیترت  هب  لاعف 

هرامش 3 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 15

.دنوش یم هدید  زغم  تسوپ و  شخب  ود  رد  هقاس  یا  هنیمز یاه  تفاب یفلع ، ناهایگ  رد 
: اه هنیزگ ریاس  حیرشت 

.دنراد یدایز  یلولس  نیب یاضف  یا  هدرن یاه  میشنارلک فالخرب  یجنفسا  یاه  میشنارلک : 2 ۀنیزگ

.دنوش یم داجیا  هشیر  ۀقطنم  رد  طقف  هک  دنتسه  تسوپور  هتفایزیامت  یاه  لولس زا  هدنشکرات  یاه  لولس : 3 ۀنیزگ
.دنتسه بعشنم  یهاگ  هک  دنشاب   یم اهدیئرلکسا  هاتوک ، ِمیشنارلکسا  یاه  لولس : 4 ۀنیزگ

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 16

هپل کت ۀشیر  فلا )
هپل ود ۀقاس  ب )
هپل کت ۀقاس  ج )

هپلود ۀشیر  د )
.دشاب هدش  یبوچ  نآ  ۀقاس  دیاش  نوچ  درادن ، ار  ۀقاس ب ) ًاموزل  تسا ، لکش د ) هباشم  نآ  ۀشیر  هک  یا  هپلود هایگ  ره  هک  دینک  هجوت   2 ۀنیزگ دروم  رد 

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 17

.درادن لولس  هیاپ  یاشغ  اما  دنتسه ، هدرم  ییاه  لولس بلغا  هک  تسا  دیئرلکسا  یاه  لولس لاؤس ، روظنم 
: اه هنیزگ ریاس  حیرشت 

.دراد روضح  هناد  ششوپ  رد  بلغا  دیئرلکسا  : 1 ۀنیزگ
.دراد دوجو  تسا  هدش  هدیشوپ  لوکیتوک  طسوت  هک  هویم  یجراخ  شخب  رد  بلغا  دیئرلکسا  : 2 ۀنیزگ

.دنراد نیمود  ۀراوید  ًاعطق  تفاب  نیا  یاه  لولس : 4 ۀنیزگ

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 18

.دنوش یم هایگ  یلصا  تفاب  هورگ  هس  داجیا  ثعاب  هک  دنتسه  یسأر  یاه  متسیرم یفلع  ناهایگ  یمتسیرم  قطانم  نیرت  مهم
: اه هنیزگ ریاس  حیرشت 

.دنتسه دوجوم  زین  یبناج  یاه  هخاش کون  رد  اه و  گرب رانک  رد  : 1 ۀنیزگ
.دننک یم تظافح  هقاس  سأر  متسیرم  زا  دنتسه ) هدنز  هک   ) هناوج یاه  سلف ناوج و  یاه  گرب : 2 ۀنیزگ

یاه متسیرم میسقت  زا  لصاح  یاه  لولس مجح  شیازفا  اب  یفلع ) ناهایگ  زا  یرایسب  هلمجزا   ) دنرادن هیوناث  متسیرم  هک  یناهایگ  یرطق  دشر  : 4 ۀنیزگ
.دریگ یم تروص  یسأر 

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 19

.دنتسه هراپسب )  ) رم یلپ ود  ره  اه  موم زلولس و  .تسا  زلولس  تعیبط  یلآ  بیکرت  نیرتشیب 
: اه هنیزگریاس در 

.دنوش یمن دیلوت  ناهایگ  رد  زوتکال  لثم  اهدیراکاس  ید زا  یخرب  : 1 ۀنیزگ
.دنراد بآ  رد  یمک  یریذپ  لالحنا نژوکیلگ  هتساشن و  زلولس ، : 2 ۀنیزگ

.دراد دوجو  زین  یبوچ  دنوآ  دیئورلکسا و  ربیف ، دننام  یهایگ  ۀدرم  یاه  لولس ۀراوید  رد  زلولس  : 4 ۀنیزگ

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 20

.دننک اج  هباج مسدومسالپ  قیرط  زا  ار  داوم  دنناوت  یم دنا و  هدنز یشکبآ  دنوآ  تفاب  یداه  یاه  لولس
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنتسه مسالپوتیس  ییامسالپ و  یاشغ  یلولس ، ۀراوید  یاراد  یشکبآ  یداه  یاه  لولس : 2 ۀنیزگ
.دراد رارق  یزکرم  ۀناوتسا  لخاد  رد  هقاس ، رد  مه  هشیر و  رد  مه  شکبآ  یداه  تفاب  : 3 ۀنیزگ

.دنریگ یم رارق  یدنوآ  یاه  تفاب یکیدزن  رد  هژیو  هب رگید  یاه  تفاب نایم  رد  دنتسه ) هدیشک  زارد و  هک   ) ربیف ۀدرم  یاه  لولس : 4 ۀنیزگ
.دنوش یم تفای  هویم  هناد و  ششوپ  رد  رتشیب  دنتسه  بعشنم  هاگ  هاتوک و  هدرم ، هک  اهدیئرلکسا 

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 21

.دنرادن ار  یرون  یژرنا  هب  ییایمیش  یژرنا  لیدبت  ییاناوت  یمیشنالک  یاه  لولس هن  یمیشناراپ  یاه  لولس هن 
: اه هنیزگ ریاس  حیرشت 

.دوش یمن هدید  نیمود  ۀراوید  زگره  یمیشنالک  یاه  لولس رد  اما  .دیآ  یم دوجو  هب نیمود  ۀراوید  تردن  هب یمیشناراپ  یاه  لولس رد  : 1 ۀنیزگ
.دنراد ییایمیش  طابترا  رگیدکی  اب  اه ) مسدومسالپ  ) ناش نیب ذفانم  قیرط  زا  اه ) میشنالک اه و  میشناراپ لماش   ) یهایگ ۀدنز  یاه  لولس : 3 ۀنیزگ

.تسا میخض  نآ  یاه  شخب زا  یضعب  هک  دنراد  ینیتسخن  ۀراوید  هک  دنتسه  ییاه  لولس اه  میشنالک : 4 ۀنیزگ

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 22

.دراد بآ ) تیاده  یارب  نهپ  هاتوک و  یاه  لولس  ) یدنوآ رصانع  دشاب ، رادلگ  هک  یهایگ  ره  ًاساسا 
: اه هنیزگ ریاس  حیرشت 

اب کیراب  یاه  لولس نامه  دیئکارت  .دنرادن  دیئکارت  اه  هزخ نانآ  نایم  زا  هک  دنتـسه  اه  سخرـس اه و  هزخ لماش  دنراد  لویرتناس  هک  یناهایگ  : 1 ۀنیزگ
.تسا هدش  یصاصتخا  ماخ  ۀریش  تیاده  یارب  هک  تسا  یطورخم  یاهتنا 

هتفای لکش  رغت  کمادنا  ای  دنرادن  کمادنا  هتـسه و  هک  یلابرغ  یاه  لولـس سپ  .دنرادن  دنوآ  اه  هزخ دنراد ، لویرتناس  هک  یناهایگ  نایم  زا  : 3 ۀنیزگ
.تسین دوجوم  نانآ  رد  دنراد 

.دنرادن یدنوآ  رصانع  دنتسه ، لویرتناس  دقاف  هنادناهن  ناهایگ  دننام  نانآ  هک  اه  هنادزاب .دنراد  یدنوآ  رصانع  هک  دنتسه  رادلگ  ناهایگ  طقف  : 4 ۀنیزگ

هرامش 1 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 23

رد دنتسه و  كمادنا  یاراد  هارمه  یاه  لولس اما  .تسا  هتفای  لكش  رغت  اه  نآ یاه  كمادنا ای  دنتسه  كمادنا  هتسه و  دقاف  یلابرغ  ۀلول  یاه  لولس
.دوش یم ماجنا  ( ATP دیلوت ریظن   ) یلابرغ یاه  لولس زاین  دروم  یمسیلوباتم  یاه  شنكاو رگید  نیئتورپ و  زتنس  اه  نآ

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنوش یم دیلوت  ربز  یمسالپودنآ  ۀكبش  یور  یاه  موزوبیر طسوت  فاص  یمسالپودنآ  ۀكبش  رد  دوجوم  یاه  میزنآ : 1 ۀنیزگ

، دنراد نیئتورپ )  + RNA  ) ینیئتورپوئلکونوبیر راتخاس  هک  مسالپوتیس  یاه  موزوبیر طسوت  لولـس  ۀتـسه  رد  دوجوم  یاه  نیئتورپ اه و  میزنآ : 2 ۀنیزگ
.دنوش یم دیلوت 

.دنراد شقن  یلولس ) نورب یلولس و  نورد هلمجزا   ) رگید یاه  میزنآ راک  میظنت  رد  یلولس  نورد یاه  میزنآ : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 4 24

، میریگب رظن  رد  ار  هنزور  ندش  هتـسب  ماگنه  لوط  رغت  نیا  هك  یتروصرد .دشاب  ییاوه  یاه  هنزور ندش  هتـسب  ای  زاب و  اب  هارمه  دناوت  یم لوط  رغت 
.دبای یم شهاك  راخب  تروص  هب بآ  جورخ  هتفای و  شهاك  قرعت  هنزور  ندش  هتسب  اب 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا قرعت  شهاک  رب  یلیلد  قیرعت  .تسا  قیرعت  قیرط  زا  ندال  یاه  گرب ۀیشاح  زا  بآ  جورخ  : 1 ۀنیزگ

.دش دهاوخ  لالتخا  راچد  ماخ  ۀریش  دوعص  یبوچ ، یاهدنوآ  رد  بابح  داجیا  اب  دیدش  قرعت  رد  : 2 ۀنیزگ
.یبوچ دنوآ  ۀدرم  یاه  لولس هن  دننك ، یم فرصم  لكیسیرپ  یاه  لولس ار  یژرنا  نیا  : 3 ۀنیزگ

هرامش 4 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 25

.دنا حیحص دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

ۀقطنم زا  دنک ، یم بذج  هایگ  هک  یبآ  مظعا  تمـسق  .دـنوش  یم داجیا  تسوپور  ینعی  یجراخ ، ۀـیال  زا  هدنـشک  یاهرات  هشیر ، سأر  یکیدزن  رد  فلا :
.تسا هدنشک  یاهرات 

.تسا هدش  لح یندعم  یاه  نوی بآ  کزان  ۀیال  نیا  رد  .دناشوپ  یم بآ  زا  کزان  یا  هیال ار  اه  هشیر فارطا  رد  دوجوم  کاخ  تارذ  ب :
نتم قبط  دوخ  زتنسوتف  لمع  یارب  دنراد و  زتنـسوتف  ییاناوت  یجنفـسا  گرب  نایم یاه  لولـس هک  ییاجنآزا دشاب ، هدش  فقوتم  قرعت  هک  یتروصرد ج :

.دنراد قرعت  فقوت  تروص  رد  یتح  ار  یبوچ  دنوآ  رد  ششک  یورین  داجیا  ییاناوت  سپ  دنراد ، زاین  بآ  هب  باتک 
رد دوجوم  یاه  نوی بآ و  هجیتنرد  دهد ؛ یمن ار  یتسالپوتورپریغ  ریـسم  زا  بآ  روبع  ۀزاجا  تسوپ  نورد ۀیحان  رد  یا  هبنپ بوچ ۀیال  ای  نیمردودـنآ  د :

.دنوش یتسالپوتورپ  ریسم  دراو  دیاب  روبع  یارب  ریسم  نیا 

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 26

.تسا ششک ) یبسچرگد و  یبسچ ، مه  ) ماخ ۀریش  ۀدنربالاب  یاهورین  ۀدنهد  ناشن شیامزآ  نیا 
.دوش یمن یسررب  شیامزآ  نیا  رد  یا  هشیر راشف  : 3 ۀنیزگ دروم  رد 

.دنک یم تکرح  الاب  تمس  هب  هویج  نوتس  بآ ، ریخبت  اب  : 4 ۀنیزگ دروم  رد 

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 27

دنوآ زا  بآ  جورخ  یشکبآ ، یریگراب  رد  اما  دوش  یم قیرعت  ثعاب  یا  هشیر راشف  دننام  هدش و  یبوچ  دنوآ  هب  بآ  دورو  ثعاب  یشکبآ  یرادربراب  : 1 ۀنیزگ
.دهد یم خر  یبوچ 

.دهد یم خر  قافتا  نیا  اه ، نآ ۀلیسو  هب هدرورپ  ۀریش  تکرح  یژرنا  نیمأت  هارمه و  یاه  لولس دوجو  اب  : 2 ۀنیزگ
.تسا ماخ  ۀریش  دوعص  رد  یکمک  یاهورین  زا  یکی  یبسچرگد  : 3 ۀنیزگ

.دنراد رارق  یبوچ  دنوآ  یاه  لولس هیلا  یهتنم رد  یبآ ، زاب  هشیمه  یاه  هنزور : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 1 28

.تسا یناپ  تسوپور  کیدزن  یجنفسا  گرب  نایم
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم دیلوت  هایگ  ییاوه  یاه  مادنا رد  نیتوک  .دنک  یمن دیلوت  نیتوک  هدنشک  رات  : 2 ۀنیزگ
.دراد رارق  هبنپ ) بوچ  ) نیربوس مردودنآ ، ۀدنز  یاه  لولس فارطا  رد  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم دیلوت  بآ  اه  لولس نیا  رد  زین  یدنق  داوم  یهد  بآ زتنس  یط  رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دبای یم شهاک  اوه  یاه  بابح داجیا  ناکما  هجیتنرد  .دوش  یم رتمک  قرعت  دهد و  یم خر  یا  هشیر راشف  قیرعت و  طیارش  نیا  رد  ( 1
یدنوآ لولس  هب  هدش  راد  بابح یدنوآ  لولس  کی  زا  اه  نال هار  زا  دناوت  یم ماخ  ۀریـش  اوه ، بابح  کی  اب  یبوچ  دنوآ  لولـس  کی  ندش  دودسم  اب  ( 2

.دورب رواجم 
.دریگ یم مه  ار  اوه  یناشفارذب  یولج  دوش و  یم یگدشراد  بابح ۀدیدپ  شهاک  یا و  هشیر راشف  داجیا  ثعاب  راک  نیا  ( 3

.دوش یم یگدشراد  بابح شهاک  ثعاب  قیرعت  ( 4

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 30

ۀمه رد  هایگ  رد  دناوت  یم دراد و  دوجو  شکبآ  دنوآ  رد  اهدنق  دننامه  هایگ  رد  بآ  اما  دـنک  یم تکرح  الاب  تمـس  هب  طقف  یبوچ  دـنوآ  رد  بآ  : 1 ۀنیزگ
.دنک تکرح  تاهج 

.تسا حیحص  ریز  لکش  هب  هجوتاب : 2 ۀنیزگ

.تسا باتک  ۀلمج  نیع  : 3 ۀنیزگ
.تسا دایز  الاب  مسیلوباتم  یاراد  یاه  لولس رد  یردنکوتیم  دادعت  : 4 ۀنیزگ

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 31

یبوچ یاهدنوآ  رد  ار  ماخ  ۀریـش  یگتـسویپ  هنزور ، عون  ود  ره  هک  دوش  یم لماش  ار  ییاوه  یبآ و  یاه  هنزور گرب " رد  دوجوم  یاه  هنزور ۀمه   " ترابع
.دننک یم ظفح 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنرادن یزاگ  تالدابت  رد  یتلاخد  دنتسه و  یبوچ  یاهدنوآ  یاهتنا  رد  یبآ  یاه  هنزور : 1 ۀنیزگ

.دنتسه زاب  هراومه  یبآ  یاه  هنزور : 3 ۀنیزگ
.دنهد یمن مه  هزادنا  رغت  دنا و  هدشن لیکشت  هدنز  یاه  لولس زا  یبآ  یاه  هنزور : 4 ۀنیزگ

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 32

زا بآ  یتسالپوتورپریغ  ریسم  رد  .دوش  یم رشتنم  یباختنا  یریذپذوفن  یاراد  یاشغ  کی  ضرع  زا  بآ  نآ  یط  هک  تسا  یا  هدیدپ زمـسا  فیرعت ، قبط 
.درادن بآ  تکرح  عون  نیا  رد  یشقن  هجو  چیه هب زمسا  سپ  دنک  یمن روبع  اه  لولس یاشغ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنک یم روبع  مه  اه  لئوکاو نورد  زا  بآ  : 1 ۀنیزگ

.تسا یبوچ  دنوآ  رد  بآ  دوعص  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  یبسچرگد  یورین  : 3 ۀنیزگ
یا هشیر راشف  یبسچرگد و  یبسچ ، مه یاهورین  یبوچ ، دنوآ  هب  بآ  ندیسر  زا  دعب  .تسا  یزمـسا  راشف  رثؤم  لماع  یتسالپوتورپ  ریـسم  رد  : 4 ۀنیزگ

.دنراد شقن  بآ  دوعص  رد 

هرامش 3 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 33

.تسین ینوریب  کرحم  یاراد  یشچیپ  تکرح  ( ۱
.تسین هتسباو  کرحم  تهج  هب  یکیتکات  فالخرب  یجنت  بش تکرح  ( ۲

.دشاب کرحم  دناوت  یم ییایمیش  داوم  تکرح ، ود  ره  رد  ( ۳
.دریگ یم ماجنا  شچیپ  اه  گرب کون  رد  ناراو ، هناورپ ۀریت  رد  ( ۴

.دنتسه زاب  زور  رد  هتسب و  اه  گرب بش ، رد  هک  تسا  یجنت  بش ایقاقا  رد  ییاقلا  تکرح 

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 34

.دنتسه فاص  یمسالپودنآ  ۀکبش  یاراد  دنزاس ، یم نیتوک  هک  تسوپور  یاه  لولس
: اه هنیزگ ریاس  در 

نآ یاه  شخب یضعب  هک  دنراد  ینیتسخن  هراوید  ناوج ، یاه  هقاس تسوپ  یجراخ  شخب  یاه  لولس زا  یرایسب  .تسین  قداص  میشنالک  یارب  : 1 ۀنیزگ
( دنراد شقن  ماکحتسا  رد  یمیشنالک  یاه  لولس هک  دینک  تقد   ) .دنراد مان  یمیشنالک  یاه  لولس اه ، لولس نیا  .تسا  رت  میخض

.دنک یمن قدص  هشیر  کون  رد  کهالک  هدرم  یاه  لولس یارب  : 3 ۀنیزگ
.تسا قداص  یشکبآ  دنوآ  یاه  لولس یارب  طقف  : 4 ۀنیزگ

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 35

.دبای یم شهاک  اه  لولس لوط  هنزور  ندش  هتسب  ماگنه  دنوش ، یم هتسب  زور  رد  زاب و  بش  رد  اه  هنزور زان  لگ هریت  ناهایگ  رد 
: اه هنیزگ ریاس  در 

.دنتسه هدننک  زتنسوتف  هدوب و  تسالپورلک  یاراد  اه  لولس نیا  : 1 ۀنیزگ
.دوش یم زاب  هنزور  بش ، رد  اه  نآ لوط  شیازفا  اب  هدش و  هتسب  هنزور  زور ، ماگنه  رد  اه  لولس نیا  لوط  شهاک  اب  : 3 ۀنیزگ

.تسا تباث  سناسژروت  ماگنه  لولس  ود  سامت  لحم  رد  هراوید  لوط  : 4 ۀنیزگ

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 36

.دنریذپ یم تروص  یژرنا  فرصم  اب  اما  دنا  ینورد کرحم  زا  لقتسم  ییاقلا  یاه  تکرح
: اه هنیزگ ریاس  در 

یاه تکرح رد  یلو  تسا  شیور  لاح  رد  هدـننک  تکرح شخب  یـشچیپ ، یـشیارگ و  یاه  تکرح ناـمز  رد  یـسرد ، باـتک  نتم  هب  هجوت  اـب  : 2 ۀنیزگ
.تسین یمازلا  رظندروم  یاه  شخب دشر  یشجنت 

یهایگ یاه  لولـس اب  طابترا  رد  یکیتکات  تاکرح  هک  یلاحرد دنوش  یم هدید  گرب  دننام  یهایگ  یاه  مادنا رد  یجنت  هزرل ریظن  یـشجنت  تاکرح  : 3 ۀنیزگ
.مادنا هن  تسا 

.دوش یم هدرب  از  مخت تمس  هب  هدرگ  ۀلول  طسوت  لولس  نیا  دریگ و  یمن تروص  لولس  نیا  ۀدارا  هب  راد  هناد ناهایگ  رد  دیئوزورتنآ  تکرح  : 4 ۀنیزگ

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 37

.دوش یم هدرب  مان  اه  نآ زا  هسارلوا  اكیسارب  ۀنوگ  ناونع  تحت  دنتسه و  هنوگ  كی  یگمه  لسكورب  ملك  گرب و  ملك  لگ ، ملك  یلكورب ، ملك 

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 38

، دندوبن راد  لگ ناهایگ  ءزج  هک  دنتـشاد  هبلغ  رت  هاتوک یتخرد  یاه  سخرـس هناد و  نودـب  دـنلب  ناتخرد  شیپ  لاس  اه  نویلیم یقالتاب  یاه  لگنج رد 
.دنتشادن دوجو  گرزب ) ذفانم  اب  لکش  یا  هناوتسا ییاه  لولس  ) یدنوآ رصانع  ناهایگ  نیا  رد  سپ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
قیاقـش ریظن  یروناج  یاه  لولـس أشنم  هن  .دـشاب  تسناوت  یم یهایگ  یاه  لولـس اه و  کبلج أشنم  سپ  تسا ؛ تسـالپورلک  یاراد  سکولو  : 1 ۀنیزگ

! ییایرد
! اه نآ داجیا  هن  .دش  نارادناتسپ  ناگدنرپ و  ندش  بلاغ شرتسگ و  هب  رجنم  مجنپ  یهورگ  ضارقنا  : 2 ۀنیزگ

.دنشاب رت  ناوارف رت و  عونتم اه  نآ زا  دنناوت  یمن سپ  دنا ، نایاپدنب زا  یهورگ  تارشح  : 3 ۀنیزگ
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هنیزگ 3 39

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 

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 40

.دنک یم داجیا  لالتخا  ماخ  ۀریش  تکرح  رد  یگدشراد ، بابح دوش و  یم یگدشراد  بابح لامتحا  شیازفا  ثعاب  تارشح  شین 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنکم یم ار  یشکبآ  یاهدنوآ  رد  دوجوم  ۀریش  اه  هتش : 1 ۀنیزگ
.دنراد دوجو  زین  یرگید  نایچراکش  اما  دننک ؛ یم تظفاحم  یچراکش  تارشح  ربارب  رد  اه  هتش زا  نابهگن  یاه  هچروم : 2 ۀنیزگ

.دنا هدش دیلوت  هایگ  طسوت  اهدنق  نیا  .دننک  یم هیذغت  دوش  یم شوارت  نوریب  هب  اه  هتش جرخم  زا  هک  یدنق  داوم  زا  اه  هچروم : 4 ۀنیزگ

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 41

.دبای یم شیازفا  بش  رد  هنزور  نابهگن  یاه  لولس رد  سناسژروت  راشف  نیاربانب  دنزاب ، بش  رد  ییاوه  یاه  هنزور ناهایگ   CAMرد 

هرامش 10 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 42

امورتسا ای  هرتسب  رد  تیبثت   تسالپورلک  رد  .دنتسه  دوخ  یاه  گرب ۀیشاح  رد  یبآ  یاه  هنزور یاراد  یگنرف  هجوگ هقشع و  ندال ، ریظن  یناهایگ 
.دنراد دوجو  کچوک  ۀزادنا  هداس و  راتخاس  اب  ییاه  موزوبیر اضف  نیا  رد  هک  دریگ  یم تروص 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دریذپ یم تروص  دیئوکالیت  نورد  یاضف  رد  عمجت   تسالپورلک  رد  : 2 ۀنیزگ
.دیتوئلکون ید نیندآ  دیمآ  نیتوکین  هن  دزاس  یم تسالپورلک   : 3 ۀنیزگ

.تسا دقاف   هک  دهد  یم خر  دیئوکالیت  نورد  یاضف  رد  بآ  ۀیزجت  : 4 ۀنیزگ

CO۲

H +

NADPH
DNA
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هنیزگ 1 43

.دراد یموم )  ) یدیپیل راتخاس  نیربوس  هک  یلاحرد دنراد ، ینیئتورپ  راتخاس  هس  ره  نتداپ  زالاتاک و  نیموبلآ ،

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 44

.دوش یم بوسحم  ییاقلا  شبنج  یعون  ایقاقا  یاه  گرب ندروخات  دننامه  هنوید  هایگ  یاه  گرب ندروخ  ات 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 45

.دنراد تلاخد  ییاذغ  داوم  بآ و  ۀریخذ  رد  اه  لولس نیا  .تسا  میشناراپ  تفاب  یاه  لولس اب  طابترا  رد  لاؤس 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا هنزور  نابهگن  لولس  میشنالک و  صوصخم  تخاونکیریغ  ۀراوید  : 2 ۀنیزگ
.دنتسین هدیشک  زارد و  اه  لولس نیا  : 3 ۀنیزگ

.دنراد ندش  میسقت تردق  یدودح  ات  یمیشناراپ  ناوج  یاه  لولس : 4 ۀنیزگ

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 46

هن دهد  یم خر  یلابرغ  یاه  لولس رد  یا  هدوت نایرج  سپ  تسا ، یـشکبآ  یاهدنوآ  رد  هدرورپ ) ۀریـش   ) یلآ تابیکرت  تکرح  اب  طابترا  رد  شنوم  لدم 
.دیئکارت ریظن  یبوچ  دنوآ  یاه  لولس

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 47

شقن ماخ  ۀریـش  لرتنک  رد  هشیر  مردودنآ  هک  دینک  هجوت  نینچمه  .درادـن  لویرتناس  نیاربانب  تسا ، هپل  کت ۀـناد  ناهن هایگ  ۀـقاس  اب  طابترا  رد  لکش 
.دراد

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 48

رد هک  یلاحرد دنهد  یم ماجنا  بوطرم  نیمز  یور  ار  دوخ  دشر  هدش و  جراخ  تیفوروپسا  زا  سخرـس ) هزخ و   ) ییادتبا ناهایگ  رد  اه  گاه دینک  تقد 
راد کژات لولـس  لویرتناس و  یاراد  ییادـتبا  ناهایگ  .دزاس  یم تیفوتماگ  نادـگاه ، نورد  دـنام و  یم یقاب  تیفوروپـسا  رد  گاه  هتفرـشیپ  ناهایگ 

.دنشاب هتشاد  یدنوآ  رصانع  نیسپ و  دشر  دنناوت  یمن اما  "( 3  " هنیزگ در   ) دنتسه هدننکزتنسوتف  تیفوتماگ  یاراد  زین  و  1 و 2 )"  " ۀنیزگ در   ) دنشاب یم
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هنیزگ 4 49

ۀقلح زین  دنشاب و  یم شکبآ  میـشناراپ  هارمه و  یاه  لولـس یاراد  هک  دنتـسه  نیـسپ  شکبآ  یاهدنوآ  نوران  تخرد  ۀقاس  تسوپ  ۀیال  نیرت  یلخاد
رد دـینک  تقد  .دـننک  یم لقتنم  ار  ماخ  ۀریـش  یبوچ ، یاهدـنوآ  هدرورپ و  ۀریـش  شکبآ  یاهدـنوآ  .دوش  یم هتخاس  یدـنوآ  مویبماک  طسوت  هنایلاس 

دیئکارت یدنوآ و  رـصانع  تسوپ ، ۀیال  نیرت  ینورد فالخرب  هنایلاس  ۀـقلح  رد  "( 1  " ۀنیزگ در   ) دوش یمن هدید  لویرتناس  نوران  یاه  لولـس زا  کی  چـیه
نیسپ بوچ  دنوآ  مه  نیسپ و  شکبآ  دنوآ  مه  اما  "( 3  " ۀنیزگ در   ) دوش یمن هدید  هدنز  یاه  لولس یبوچ  یاهدنوآ  رد  "( 2  " ۀنیزگ در   ) .دوش یمن هدید 

.دوش یم داجیا  دنراد  رارق  تسوپ  ریز  هک  یدنوآ  یاه  مویبماک طسوت 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 50

زا دورو   شکبآ  میشناراپ  هارمه و  یاه  لولس رد  هک  تسا  شکبآ  میشناراپ  هارمه و  یاه  لولس یلابرغ ، ۀلول  یاه  لولس لماش  شکبآ  دنوآ  تفاب 
.دهد یم خر  یژرنارپ  یاه  نورتکلا یژرنا  فرص  اب  یردنکوتیم  رد  اشغ  ود  نیب  یاضف  هب  سکیرتام 

H +

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 51

مـسالپوتورپ یاراد  ییاه  لولـس اه ، تفاب نیا  یمامت  رد  هک  دنتـسه  یداه  تفاب  یا و  هنیمز تفاب  تسوپور ، تفاب  لماش  یهایگ  یلـصا  یاه  تفاب
ۀلول یاه  لولس یا و  هنیمز تفاب  رد  یمیشنالک  یمیشناراپ و  یاه  لولس تسوپور ، تفاب  رد  یتسوپور  یاه  لولـس لاثم  ناونع  هب دنوش ، یم هدهاشم 

.دنا مسالپوتورپ یاراد  یداه  تفاب  رد  شکبآ  میشناراپ  هارمه و  یلابرغ ،
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم حشرت  یتسوپور  تفاب  ۀتفای  زیامت  یاه  لولس زا  اهنت  نیتوک  : 1 ۀنیزگ
.دوش یم داجیا  یبوچ ) یاهدنوآ   ) یداه تفاب  یاه  لولس و  میشنارلکسا )  ) یا هنیمز تفاب  یاه  لولس زیامت  زا  نینگیل  یاراد  لولس  : 2 ۀنیزگ

.دراد دوجو  میشنالک ) میشنارلک و   ) یا هنیمز تفاب  و  هنزور ) نابهگن   ) یتسوپور تفاب  یاه  لولس رد  لیفورلک  : 3 ۀنیزگ

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 52

.دوش یم رپ  مسدومسالپ  اب  ذفانم  نیا  لولس  ندوب  هدنز  تروص  رد  هک  دنراد  یذفانم  دوخ  ۀراوید  رد  نیمود ، ۀراوید  یاراد  یاه  لولس ۀمه 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش تیاده  یبوچ  دنوآ  ات  یتسالپوتورپریغ  ریسم  زا  بآ  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  مردودنآ  زا  دعب  : 1 ۀنیزگ
.دریگ یمن تروص  دنیآرف  نیا  نایگ  هزخ ریظن  یبوچ  یاهدنوآ  دقاف  ناهایگ  رد  : 2 ۀنیزگ

.دنوش اج  هباج زین  یشکبآ  یاهدنوآ  یتح  ای  یدنوآ  رصانع  قیرط  زا  دنناوت  یم نآ  رد  لولحم  داوم  بآ و  : 3 ۀنیزگ

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

12/26وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



هنیزگ 4 53

.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  یتسیز  یژرنا  نآ  یط  رد  تسا و  هارمه  لاعف  یاه  تکرح اب  ًاعطق  هک  دوش  یم هدید  هایگ  ۀدنز  شخب  رد  دشر 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دراد دوجو  ییانشور  رون و  هب  خساپ  زین  یشجنت  یکیتکات و  تاکرح  رد  : 1 ۀنیزگ
.دنهد خر  طیحم ) یاوه  تبوطر   ) یجراخ کرحم  هب  خساپ  رد  دنناوت  یم زین  لاعفریغ  یاه  تکرح : 2 ۀنیزگ

.دراد دوجو  زین  یشیارگ  یکیتکات و  تاکرح  هنوید  هایگ  رد  : 3 ۀنیزگ

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 54

.دنا حیحص ج "  " و فلا "  " دراوم اهنت  .تسا  هپل  کت  هایگ  ۀشیر  یضرع  شرب  اب  طابترا  رد  لکش 
: دراوم یسررب 

( تسرد  ) .دنراد رارق  هدنکارپ  تروص  هب  یدنوآ  تاجتسد  هپل  کت  ناهایگ  ۀقاس  رد  فلا :
( تسردان  ) .دنراد شقن  دنراد ، رارق  یزکرم  ۀناوتسا  رد  هک  لکیسیرپ )  ) هیطیحم ۀریاد  یاه  لولس هشیر ، رد  یا  هشیر راشف  زورب  رد  ب :

شقن ماکحتسا  رد  زین  اهدنوآ  فارطا  ربیف  یاه  لولس نینچمه  تسرد .)  ) دنراد شقن  هایگ  ماکحتسا  رد  یزکرم  ۀناوتسا  رد  یبوچ  دنوآ  یاه  لولس ج :
.دنراد

( تسردان  ) .دنا مسالپوتورپ یاراد  هک  دنراد  شقن  هایگ  لوط  رد  بآ  ییاج  هباج رد  زین  یشکبآ  دنوآ  یاه  لولس د :

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 55

.دنک کمک  یهایگ  لولس  ندش  گرزب  هب  بآ  بذج  اب  دناوت  یم لئوکاو  .دراد  شقن  یعفد  داوم  ۀریخذ  رد  یزکرم  لئوکاو  یفلع  ناهایگ  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دهد یمن خر  زمسا  ساسا  رب  رما  نیا  دنراد و  رارق  گرب  رد  یبوچ  یاهدنوآ  یاهتنا  رد  هک  دوش  یم جراخ  یبآ  یاه  هنزور زا  یفاضا  بآ  : 1 ۀنیزگ
.دور یم نیب  زا  هقاس  تسوپور  یرطق  دشر  ۀجیتن  رد  یبوچ  ناهایگ  رد  : 3 ۀنیزگ

.هدنشک یاهرات  ۀقطنم  هن  دراد  دوجو  یمتسیرم  شخب  نآ ، یالاب  هلصافالب  هک  تسا  کهالک  هشیر ، سأر  متسیرم  ۀدننک  تظفاحم ۀیحان  : 4 ۀنیزگ

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 56

راد نژورتین بیکرت  یعون  هک  دراد  دوجو  نیئتورپ  ششک  یبسچ -  مه ۀیرظن  قبط  رب  بآ  تکرح  رد  لیخد  یهایگ  یاه  لولـس ۀراوید  یا  هنیمز ۀدام  رد 
.تسا

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 57

(. یلابرغ یاه  هلول هن   ) دوش یم جراخ  یبوچ  یاهدنوآ  هیلا  یهتنم رد  زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور زا  بآ  یا  هشیر راشف  لابند  هب 
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هنیزگ 4 58

نیا سپ  دنراد ، شقن  اه  نآ زیامت  اه و  مادنا شیادیپ  ندش و  میسقت  دننام  ییاهدنیآرف  رد  اه ) نیلربیژ اه ، نینیکوتیس اه ، نیـسکا  ) دشر یاه  کرحم
.دنراد شقن  زین  هدنشک  رات  هب  یتسوپور  یاه  لولس زیامت  رد  اه  کرحم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
سولاک زا  هایگ  دـیلوت  یارب  تفاـب  تشک  نف  رد  نینیکوتیـس  نومروه  و  ینز ) هملق  ) هملق ندرک  راد  هشیر رد  نینیکوتیـس  نیـسکا و  نومروه  : 1 ۀنیزگ

.دنتسه یسنجریغ  لثمدیلوت  یعون  ود  ره  تفاب  تشک  ینز و  هملق .دوش  یم هدافتسا 
یخرب رد  نینگیل  بوسر  هک  میناد  یم یفرط  زا  دنراد و  شقن  یریپ  دننام  ومن  ییاهن  لحارم  لرتنک  رد  دیـسا  کیزیـسبآ  نلیتا و  یاه  نومروه : 2 ۀنیزگ

.دشاب لولس  یریپ  ۀناشن  دناوت  یم اه  لولس
نلیتا نومروه  نازیم  یکیناکم  بیـسآ  رد  دشاب و  هرـشح  شین  لثم  یکیناکم  بیـسآ  یعون  زا  یـشان  دـناوت  یم یگدـش  راد  بابح دـنیآرف  : 3 ۀنیزگ

.دنک یم ادیپ  شیازفا 

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 59

.دش یرتکاب  لولس  دراو  یموزوبیر   RNA هن یموزوبیر ،  RNA نژ ریاب ، نهوک و  شیامزآ  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تشادن یدیتپپ  دنویپ  هک  دوب  یموزوبیر   RNA کیتنژ ، یسدنهم  شور  هب  هدشدیلوت  میزنآ  نیلوا  : 1 ۀنیزگ
نیاربانب درادن ، لولـس  دوش و  یم لیکـشت  ناهایگ  ۀشیر  مردودنآ  لولـس  یلولـس  ۀراوید  یور  رب  هک  تسا  ینیربوس  ۀیال  عقاورد  نیمردودنآ  : 3 ۀنیزگ

.درک جارختسا  نژ  نآ  زا  ناوت  یمن
.درادن نودک  یموزوبیر   RNA هک دینک  هجوت  .دنراد  رارق   mRNA یور رب  اه   نودک ریاس  نایاپ و  زاغآ ، یاه  نودک : 4 ۀنیزگ

هرامش 13 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 60

قیرط زا  هشیر  ضرع  رد  بآ  یتسالپوتورپریغ ، ریـسم  رد  طقف  دـنوش  یم عمج  اه  نآ یاه  لولـس ۀراوید  اه و  لئوکاو رد  یعفد  داوم  یفلع ، ناهایگ  رد 
.دنک یم تکرح  اه  لولس نیب  یلولس  نورب یاهاضف  یلولس و  یاه  هراوید

.دنوش هریخذ  زین  هایگ  ۀدرم  یاه  شخب رد  دنناوت  یم یعفد  داوم  هک  دینک  هجوت   4 ۀنیزگ دروم  رد 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 61

.دوش یم ماجنا  ینوریب )  ) یجراخ یاه  کرحم هب  خساپ  رد  هک  تسا  ییاقلا  یاه  تکرح ءزج  یکیتکات  تکرح  ره 
.دوش مخ  نآ  فالخ  ای  کرحم  تمس  هب  دناوت  یم شیور  لاحرد  مادنا  یشیارگ  یاه  تکرح رد  هک  دینک  هجوت   2 ۀنیزگ دروم  رد 
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هنیزگ 4 62

.دنا حیحص دراوم  ۀمه 
عفد رد  اه  هنزور نتـسب  اب  نومروه  نیا  .دنک  یم یریگولج  شیارگ ) شچیپ و   ) دشر هنوگره  زا  سپ  تسا  دشر  ۀدـنرادزاب  دیـسا  کیزیـسبآ  نومروه 

یورین شهاک  ببـس  قرعت ، شهاک  هنزور و  نتـسب  اب  زین  تسا و  راذـگریثأت  بآ ) نبرک و  دیـسکا  ید نژیـسکا ،  ) ناهایگ مسیلوباتم  زا  لصاح  داوم 
.دوش یم یبسچ  مه ششک -

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 63

ًاتدمع هک  ناهایگ  یضعب  ۀقاس  هشیر و  رد  نیـسپ  یاه  متـسیرم روضح  ۀطـساو  هب  زین  تسا و  هپل  ود  یبوچ  ناهایگ  زراب  یاه  یگژیو زا  نیـسپ  دشر 
هدید زین  جیوه  ۀـشیر  دـننام  یفلع ، ناهایگ  یاه  شخب زا  یـضعب  رد  دـشر  عون  نیا  لاح  نیااب .دوش  یم هدـید  دنتـسه ، هلاس  دـنچ  یبوچ  ناهایگ 

.دنک یم دیلوت  تماگ  ود  رثکادح  رن  تیفوتماگ  ره  ناهایگ  نیا  رد  .دوش  یم

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 64

.دنا حیحص ج "  " و ب "  " دراوم
: دراوم یسررب 

.دراد رارق  تخرد  تسوپریز  رد  زاسدنوآ  مویبماک  فلا :
.دنوش عفد  یبوچ ، ناهایگ  تسوپ  زا  ییاه  شخب اه و  گرب نداتفا  قیرط  زا  تسا  نکمم  ناهایگ  یعفد  داوم  زا  یخرب  ب :

.دنزاس یم کمخت  نورد  ار  دوخ  ۀدام  یاه  گاه هک  دوش  یم هدید  ناگناد ) ناهن ناگنادزاب و   ) راد هناد ناهایگ  رد  نیسپ  دشر  هزورما  ج :
...و هارمه  یاه  لولـس شکبآ و  میـشناراپ  یاه  لولـس یلابرغ ، یاه  لولـس لماش ، غلاب  یاه  لولـس زاس  هبنپ بوچ زاسدـنوآ و  مویبماـک  ود  نیب  رد  د :

.دنا هتسه دقاف  یلو  هدنز  یلابرغ  یاه  لولس اهنت  هک  دنشاب  یم

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 65

دوجو یلولس  تلکسا  یازجا  زا  یکی  ناونع  هب لوبوتورکیم  اه  نآ یمامت  رد  هک  دنتسه  مسالپوتورپ  یاراد  اه  لولس ریاس  هدرم ، یاه  لولس ءانثتـسا  هب 
.دراد

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 66

.دنراد تلاخد  یدنوآ  رصانع  دیلوت  رد  یبوچ  یفلع و  ناهایگ  رد  زین  نیتسخن  یاه  متسیرم
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هنیزگ 2 67

ببس قرعت ، شهاک  اه و  هنزور نتسب  اب  دیسا  کیزیسبآ  .دراد  دیـسا  کیزیـسبآ  نومروه  فلاخم  یلمع  دراد و  شقن  ینز  هناوج رد  نیلربیژ  نومروه 
.دوش یم یبسچ  مه ششک  یورین  شهاک 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 68

.دنراذگریثأت دنوآ  رد  یگدشراد  بابح ۀدیدپ  یور  رب  دنوش  یم ششک  یبسچ - مه ۀیرظن  ساسا  رب  هایگ  لخاد  رد  بآ  تکرح  بجوم  هک  ییاه  لولس

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 69

عفد ناکما  ماگنه  نیا  رد  دریگ و  یم تروص  دنزاب ، اه  هنزور هک  بش  رد  هسالوسارک  دیسا  دیلوت  .دنزاب  بش  رد  هتـسب و  زور  رد  اه  هنزور زان  لگ  هایگ  رد 
.دراد دوجو  اه  هنزور زا  بآریظن و   هایگ  مسیلوباتم  زا  لصاح  CO۲داوم 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 70

، رباربان زنیکوتیس  اب  یلو  زوتیم  میسقت  اب  سران ) ۀدرگ   ) گاه ناگناد  ناهن رد  .دراد  قلعت  ناگناد  ناهن هب  هک  تسا  هپل  کت هایگ  ۀشیر  اب  طابترا  رد  لکش 
.دنتسین هزادنا  مه نآ  لولس  ود  هک  دنک  یم داجیا  هدیسر ) ۀدرگ  ۀناد   ) رن تیفوتماگ 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 71

داوم زین  نایگ  هزخ رد  .دنراد  مسالپوتورپ  دنا و  هدنز یگمه  هک  دنتسه  یلابرغ  ۀلول  یاه  لولـس راددنوآ  ناهایگ  رد  یلآ ، داوم  ۀدننک  تیاده یاه  لولس
.دنتسه مسالپوتورپ  یاراد  هک  دنوش  یم اج  هباج هدنز  یاه  لولس طسوت  یلآ 

.دنراد هزیگنر  اب  یزکرم  لئوکاو  اریز  تسین  قداص  گربلگ  یاه  لولس رد  هک  دینک  هجوت   3 ۀنیزگ دروم  رد 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 72

.تسا یهایگ  لولس  کی  یعطق  تاصخشم  زا  یزکرم  لئوکاو  نیتوک و  دوجو 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دننک یم دیلوت  نژیسکا  زتنسوتف  یط  رد  دنتسه و  دیئوکالیت )  ) تسالپورلک یاراد  زین  زبس  یاه  کبلج : 1 ۀنیزگ
.دنراد یزتنسوتف  یاه  هزیگنر اه  نآ زا  یخرب  دنا و  لویرتناس دقاف  زین  اه  یرتکاب : 2 ۀنیزگ

.دنراد زلولس  دیلوت  ییاناوت  زین  ناخرچ  ناراد  کژات : 3 ۀنیزگ
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هنیزگ 3 73

لیلد هب  یمیـشنارلکسا  یاه  لولـس هک  یلاحرد دننک ، یم دشر  هایگ ، دـشر  اب  گنهامه  دـنا و  هدرک ظفح  ار  دوخ  دـشر  تیلباق  یمیـشنالک  یاه  لولس
.دنرادن دشر  ناکما  یبوچ  میخض  نیمود  یاه  هراوید نتشاد 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنراد ندش  میسقت تردق  یدودح  ات  یمیشناراپ  ناوج  یاه  لولس : 1 ۀنیزگ

.دنراد هتفاینزیامت  کچوک و  یاه  لولس هک  دنتسه  یقطانم  یسأر  یاه  متسیرم : 2 ۀنیزگ
.دنتسه نیولاک  ۀخرچ  ینعی  تیبثت   شور  نیرت  جیار یاراد  تسالپورلک ، نتشاد  اب  هنزور  نابهگن  یاه  لولس : 4 CO۲ۀنیزگ

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 74

هریغ ییایمیـش و  داوم  یـضعب  ییانـشور ، ریظن  یجراخ  یاه  کرحم تمـس  هب  یهایگ  یاه  لولـس هک  دنوش  یم ماجنا  یماگنه  یکیتکات  یاه  تکرح
.دننک یم تکرح 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم هدید  زین  ناراو  هناورپ ۀریت  ناهایگ  گرب  کون  رد  هک  تسا  شچیپ  هنیزگ ، روظنم  : 1 ۀنیزگ

.دشاب زین  یجراخ  کرحم  تهج  فالخ  رد  دناوت  یم یشیارگ  تکرح  : 2 ۀنیزگ
.درادن  ATP فرصم تسا و  لاعفریغ  یخساپ  هویم  ندشزاب  اما  تسا ؛ یجراخ  یکرحم  اوه ، تبوطر  نازیم  رغت  : 4 ۀنیزگ

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 75

هایگ رد  یژرنارپ  یاه  لوکلوم نیا  هک  دنتسه  لماش  ، و   لصاح  راد  نژورتین تابیکرت  زکولگ ، لوکلوم  کی  لماک  ۀیزجت  زا 
.دنوش یم هاوخ  یژرنا یاه  شنکاو هدزاب  شیازفا  ببس  دننام و  یم یقاب 

ATPNADHFADH۲

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 76

.دنا تسردان دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

ثعاب گرب  رد  بآ  فرـصم  هک  تسا  هارمه  بآ  فرـصم  بآ و  یاه  لوکلوم ۀیزجت  اب  اهدیئوکالیت  یاشغ  رد  نورتکلا  لاقتنا  یاه  هریجنز تیلاعف  فلا :
.ددرگ یم گرب  رد  بآ  دوبمک  ناربج  روظنم  هب یدنوآ  رصانع  رد  ماخ  ۀریش  ییاج  هباج تکرح و 

یور رب  هایگ  طسوت  بآ  بذج  ظفح  اه و  هنزور نتسب  اب  نومروه  نیا  .دراد  نیلربیژ  نومروه  اب  فلاخم  شقن  هک  تسا  ینومروه  دیسا  کیزیسبآ  ب :
.تسا راذگریثأت  اهدیئکارت  ریظن  یبوچ  یاهدنوآ  رد  ماخ  ۀریش  ییاج  هباج

.دوش یم یا  هدوت نایرج  تروص  هب هدرورپ  ۀریش  تکرح  ببس  شکبآ  دنوآ  هب  یبوچ  دنوآ  زا  بآ  دورو  ج :
.دنتسه زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور د :
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هنیزگ 4 77

قیرط زا  هک  دنراد  دوجو  یا  هدنز یاه  لولس اه ، تفاب نیا  ۀمه  رد  هک  تسا  یداه  یا و  هنیمز یتسوپور ، یاه  تفاب لماش  نیتسخن  یلصا  یاه  تفاب
.دنراد یمسالپوتیس  تاطابترا  رگیدمه  اب  رواجم  یاه  لولس نیب  ذفانم 

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 78

ریسم رد  مه  یندعم  داوم  بآ و  روبع  رد  هجیتنرد  و  دنراد ، روضح  هشیر  ضرع  رد  یدنوآ  ۀناوتـسا  ات  تسوپور  نیب  یاضف  رد  یمیـشناراپ  یاه  لولس
.دنراد شقن  یتسالپوتورپریغ  ریسم  مه  یتسالپوتورپ و 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا هارمه  یژرنا  فرص  اب  عبنم ) هن   ) فرصم یاه  لحم هب  یشکبآ  یرادربراب  شنوم ، لدم  رد  : 1 ۀنیزگ

.دنزاب هشیمه  یبآ  یاه  هنزور : 2 ۀنیزگ
ییاراک شیازفا  هب  رجنم  هایگ  رد  نآ  عمجت  عفد  و  مدع  .تسا  ناهایگ  ، و   مسیلوباتم  زا  لصاح  یعفد  داوم  رتشیب  : 4 ۀنیزگ

.ددرگ یم یرون ) سفنت  ییاراک  شهاک   ) زتنسوتف
O۲CO۲OH۲CO۲

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 79

یاه هنزور ندش  هتسب ثعاب  هنزور  نابهگن  یاه  لولس یزمـسا  راشف  شهاک  اب  دوش و  یم اه  هناد ینز  هناوج دشر و  زا  عنام  دیـسا  کیزیـسبآ  نومروه 
.دوش یم ییاوه 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.هقاس کون  ییاهتنا  ۀناوج  هن  دوش  یم یبناج  ۀناوج  دشر  راهم  ثعاب  هک  دوش  یم مسیپورتوتف  ببس  نیسکا  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم هویم  یگدیسر  عیرست  ببس  نلیتا  اهنت  اما  دنوش ؛ یم یلولس  یاه  هراوید ندش  تسس ببس  نیسکا  نلیتا و  : 3 ۀنیزگ
.دوش یم اه  هنزور ندش  هتسب ببس  دیسا  کیزیسبآ  هک  یلاحرد دوش ، یم هدافتسا  اه  هملق ندرک  راد  هشیر یارب  نیسکا  زا  : 4 ۀنیزگ

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 80

یورین شهاک  هجیتنرد  الاب و  زا  بآ  ششک  یورین  شهاک  ببـس  رما  نیا  هک  دوش  یم هتـساک  قرعت  نازیم  زا  ییاوه  یاه  هنزور ندش  هتـسب لابند  هب 
نیا اریز  درادن ؛ یبوچ  یاهدنوآ  ۀراوید  اب  بآ  یاه  لوکلوم نیب  یبسچرگد  یورین  یور  رب  یریثأت  یلو  دوش ؛ یم یبوچ  یاهدنوآ  رد  یبسچ  مه ششک -

یا هشیر راشف  شیازفا  دشاب ، ناپ  قرعت  نازیم  الاب و  بآ  بذج  تعرس  هک  یطیارش  رد  نمض  رد  .تسین  هتسباو  قرعت  دوجو  مدع  ای  دوجو  هب  ورین 
.دبای همادا  دناوت  یم زتنسوتف  موس  ۀلحرم  ییاوه ، یاه  هنزور ندش  هتسب اب  ناهایگ CAM و   رد  .تسا  هدهاشم  لباق  ناهایگ  C۴رد 
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هنیزگ 2 81

ۀمه سپ  دـنرادن ، یلآ  داوم  هب  یزاین  هدرم  یاه  لولـس نمـض  رد  .دریذـپ  تروص  هدـنز  یاه  لولـس مسالپوتیـس  قیرط  زا  دـیاب  یلآ  تابیکرت  تکرح 
.دنراد مسالپوتورپ  یلآ ، داوم  ۀدننک  تیاده یاه  لولس

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دریگ یم تروص  هدنز  یاه  لولس طسوت  هشیر  ضرع  رد  یندعم  داوم  بآ و  تیاده  : 1 ۀنیزگ

.دشاب زتنسوتف  ییاناوت  دقاف  نآ  یاراد  لولس  دشاب و  هتشاد  دوجو  دناوت  یم زین  اه  لئوکاو رد  هزیگنر  : 3 ۀنیزگ
.دنتسه هتسه  دقاف  یلو  دنا ؛ هدنز هدرورپ ) ۀریش  ۀدننک  تیاده  ) یلابرغ یاه  لولس : 4 ۀنیزگ

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 82

.دنراد لوبوتورکیم  ای  هلولزیر  دوخ ، یلولس  تلکسا  راتخاس  رد  اه  لولس نیا  .دنا  هدنز ییاه  لولس دشر ، تیلباق  یاراد  یهایگ  یاه  لولس
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسین قداص  یمیشنالک  یاه  لولس یارب  : 1 ۀنیزگ
.تسین قداص  شکبآ  یداه  یاه  لولس یارب  : 2 ۀنیزگ

.تسین قداص  یمیشناراپ  ناوج  یاه  لولس یارب  : 3 ۀنیزگ
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.دننک روبع  یتسالپوتورپریغ  یتسالپوتورپ و  ریسم  ود  ره  زا  دنناوت  یم بآ  رد  لولحم  یاه  نوی
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.دنراد دوجو  ناهایگ  ۀمه  رد  نیتسخن  یاه  متسیرم .دنتسه  طلغ  دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

.دنتسه هناد  دقاف  اه  سخرس نایگ و  هزخ فلا :
.دنتسه یدنوآ  تفاب  دقاف  نایگ  هزخ ب :

.دنتسه یدنوآ  یاه  تفاب گرب و  هقاس ، هشیر ، دقاف  نایگ  هزخ ج :
.دنتسه هقاس  هشیر و  دقاف  نایگ  هزخ د :
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یناگنادزاب رد  .دنک  یم هیذغت  هتشذگ  لسن  تیفوتماگ  زا  نایور )  ) ناوج تیفوروپسا  دوش و  یم لیکشت  تیفوروپـسا  یور  رب  تیفوتماگ  ناگنادزاب  رد 
.دوش یم هدهاشم  هتفرورف  یاه  هنزور جاک ، ریظن 
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هنیزگ 1 86

هب شیور  لاح  رد  یاه  مادنا خساپ  زین  یشیارگ  یاه  تکرح تسا ، ناهایگ  زا  یضعب  گرب  کون  هدنچیپ و  ناهایگ  ۀقاس  کون  یچیپرام  دشر  شچیپ ،
.دندشر هب  هتسباو  تکرح  ود  ره  سپ  تسا ، یجراخ  یاه  کرحم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دهد خر  زین  ناهایگ  یخرب  یاه  لگ یارب  دناوت  یم یجنت  بش تکرح  : 2 ۀنیزگ

.دراد تلاخد  زین  نیسکا  نومروه  تسا و  رون  ینوریب  کرحم  ییارگرون ، رد  : 3 ۀنیزگ
.دنراد یتسیز  یژرنا  هب  زاین  دنا و  لاعف تاکرح  ءزج  شچیپ  ریظن  یدوخ  هبدوخ تاکرح  : 4 ۀنیزگ
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ریذپ ناکما یلولس  سفنت  دنیآرف  یط  رد  هدام  شیپ حطـس  رد   ATP دـیلوت ناکما  نامز  نآ  رد  هک  دـهد  یم خر  بش  رد  ایقاقا  یاه  هچگرب ندروخ  ات 
.تسا
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.تسا رثؤم  یبوچ  دنوآ  نورد  ۀریش  دوعص  رد  هشیر )  ) یبوچ دنوآ  هب  ناپ  یحاون  زا  بآ  دورو  زین  و  اه ) گرب  ) یبوچ دنوآ  ییالاب  یحاون  زا  بآ  جورخ 
دنوآ رد  بآ  لیسناتپ  شهاک  نآ  لابند  هب  دوش و  یم یشکبآ  دنوآ  یاه  لولس دراو  گرب  یاه  لولـس زا  یهورگ  رد  هدشدیلوت  دنق  یـشکبآ  یریگراب  رد 

رد دوجوم  دنق  یشکبآ  یرادربراب  رد  یبوچ .) دنوآ  ییالاب  یحاون  زا  بآ  جورخ   ) .دوش یم یـشکبآ  دنوآ  دراو  یبوچ  دنوآ  زا  بآ  دهد و  یم خر  یـشکبآ 
زا بآ  دورو   ) دوش یم یبوچ  دنوآ  دراو  جراخ و  یـشکبآ  دنوآ  زا  بآ  نآ  لابند  هب  هک  دوش  یم هشیر  یاه  لولـس لثم  فرـصم  لحم  دراو  هدرورپ  ۀریش 

(. یبوچ دنوآ  هب  یناپ  یحاون 
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رد دـیناد  یم هک  روط  نامه .دـنوش  یم داجیا  هقاس  سأر  یداینب  یاه  لولـس میـسقت  زا  هک  تسا  هقاـس  یـسأر  متـسیرم  یاـه  لولـس لاؤس  رظندـم 
لمع تیوقت  بجوـم  نژ  زا  هلـصاف  دـیتوئلکون  نارازه  نتـشاد  اـب  دـناوت  یم هدـنیازفا ، هب  موـسوم   DNA یلاوت نژ  ناـیب  میظنت  رد  اـه ، تویراـکوی

.دشاب راذگریثأت  نژ  نایب  رد  هدش و  یسیونور
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم همجرت  اه  موزوبیر طسوت  نوزگا ) دوخ  هن   ) نوزگا تشونور  یاه  یلاوت : 1 ۀنیزگ
.دنوش یم ادج   mRNA زا هتسه  زا  جورخ  زا  لبق  نورتنیا ) دوخ  هن   ) نورتنیا تشونور  یاه  یلاوت : 2 ۀنیزگ

.دنوش یم هتخاس  یاهزارم  و   یلپ  RNA طسوت کچوک  یاه  RNA : 4 IIIIIۀنیزگ

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

20/26وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



هنیزگ 4 90

دنیآرف قبط  ناهایگ  رد  بآ  یاه  لوکلوم .دـنوش  یم لیکـشت  بآ  یاه  لوکلوم نورتکلا  لاقتنا  ۀریجنز  یاهتنا  رد  زکولگ  لوکلوم  کی  لـماک  ۀـیزجت  زا 
.دنوش جراخ  طیحم  دراو  اه  هنزور قیرط  زا  دنناوت  یم مکارت ) بیش  تهج  رد   ) راشتنا

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یمن دیلوت  نورتکلا   لاقتنا  ۀریجنز  یاهتنا  رد  : 1 ۀنیزگ

.دنوش جراخ  هایگ  زا  قرعت  ای  قیرعت  تروص  هب دنناوت  یم اه  بآ دوش ، یم دیلوت  بآ  هریجنز  یاهتنا  رد  : 2 ۀنیزگ
ییاشغ اه ، هنزور نیب  یاهاضف  زین  یبوچ و  دـنوآ  یاه  لولـس رد  هک  یلاحرد تسا ، یباختنا  یریذـپذوفن  اب  یاـشغ  ضرع  زا  بآ  روبع  زمـسا  : 3 ۀنیزگ

.درادن دوجو 
.دنتسه میزنآ  یتسیز  یاه  هدنهد شنکاو هک  دیشاب  هتشاد  تقد  هتکن :

CO۲
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نتـشاد ۀطـساو  هب هنزور  نابهگن  یاه  لولـس .دنتـسه  مردـیپا )  ) تسوپور یلـصا  تفاب  هب  قلعتم  ود  ره  هدنـشک  رات  لولـس  هنزور و  ناـبهگن  لولس 
.دنراد وکسیبور  تسالپورلک ،

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
تسوپور تفاب  هب  نیتوک  ۀدننک  حشرت لولس  هک  یلاحرد دشاب ، یداه  ای  یا  هنیمز یلـصا  یاه  تفاب هب  قلعتم  دناوت  یم نینگیل  ۀدنزاس  لولـس  : 1 ۀنیزگ

.دراد قلعت 
ای یا  هنیمز یلـصا  یاه  تفاب هب  دـناوت  یم یرون  سفنت  یاراد  لولـس  هک  یلاـحرد دراد ، قلعت  یداـه  یلـصا  تفاـب  هب  بوچ  یداـه  لولـس  : 3 ۀنیزگ

.دشاب هتشاد  قلعت  تسوپور 
.دراد قلعت  یداه  یلصا  تفاب  هب  شکبآ  یداه  لولس  یا و  هنیمز یلصا  تفاب  هب  ننات  ۀدننک  هریخذ لولس  : 4 ۀنیزگ
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شواسب تکرح  .تسا  ییاقلا  لاعف  یاه  تکرح لاعفریغ و  یاه  تکرح لماش  دـنوش ، یم ماـجنا  ینوریب  یاـه  کرحم رثا  رد  هک  یهاـیگ  یاـه  تکرح
.دوش یم هرشح  هنوید و  هایگ  نیب  یدایص  ۀطبار  داجیا  ببس  هنوید  راوخ  تشوگ هایگ  یجنت 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا رون  لباقم  رد  هک  تسا  یتمسق  زا  رتشیب  دایز ) نیسکا  یاراد   ) کیرات تمسق  دشر  تعرس  ییارگرون  رد  : 1 ۀنیزگ

.تسا رثؤم  ناهایگ  نیا  یاقب  رد  یکیتکات ) تکرح   ) سخرس هزخ و  رن  یسنج  لولس  تکرح  : 2 ۀنیزگ
.دریگ یم تروص  هایگ  ۀدرم  شخب  رد  تبوطر  نازیم  رغت  رثا  رد  نادگاه  ندشزاب  : 3 ۀنیزگ
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هنیزگ 2 93

نژ زا  یـسیونور  میدنمزاین ، نیئتورپ  هب  نوچ  هراوید  نتخاس  یارب  تسا ، هدش  هتخاس  نیئتورپ  رگید و  یاهدـیراکاس  یلپ زلولـس و  زا  هراوید  راتخاس 
.دنراد یساسا  شقن  یسیونور  رد  یسیونور  لماوع  تسا و  مزال  اه  نیئتورپ نیا 

.دنتسه هنزور  نابهگن  لولس  میشنالک و  یاه  لولس تخاونکیریغ ، تماخض  اب  یلولس  ۀراوید  یاراد  یهایگ  یاه  لولس
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

ددغ یا و  هچیهام یاهرات  اه ؛ نورون دنـشاب ، یبصع  ۀدنهد  لاقتنا ریثأت  تحت  دنناوت  یم دـنریگ و  یم رارق  سپانیـس  لحم  رد  هک  ییاه  لولـس : 1 ۀنیزگ
(. دنرادن یبصع  مایپ  تیاده  هدغ  هچیهام و   ) دهد ماجنا  ار  یبصع  مایپ  تیاده  دناوت  یم نورون  اهنت  نایم  نیا  رد  هک  دنتسه 

.دنا یمسیلوباتم یاه  شنکاو دقاف  اه  لولس نیا  .دوش  یم هدید  بوچ  یداه  غلاب و  ِیمیشنارلکسا  یاه  لولس رد  نینگیل )  ) بوچ ۀدام  : 3 ۀنیزگ
دقاف اه  لولـس نیا  دننک ) یم دیلوت   ATP یزاوه یب سفنت  رد   ) دننک یم دیلوت  یژرنا  دنتـسه و  هدـنز  یاه  لولـس ناسنا  رد  زمرق  یاه  لوبلگ : 4 ۀنیزگ

ییاشغ هاگتسد  یتسیز و  یژرنا  دیلوت  ییاناوت  یاراد  ناسنا  ندب  راد  هتسه هدنز و  یاه  لولس ریاس   ) دنرادن ینورد  ییاشغ  هاگتسد  دنتسه و  کمادنا 
(. دنا ینورد
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.دنوش یم ماجنا  دشر  تلاخد  نودب  یشجنت  یکیتکات و  یاه  تکرح
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا دشر  هب  هتسباو  هک  تسا  یدوخ  هبدوخ تکرح  یعون  شچیپ  : 1 ۀنیزگ
.دریذپ یم تروص  دشر  تلاخد  نودب  یشجنت  تاکرح  تسا و  هارمه  دشر  تلاخد  اب  شچیپ  یدوخ  هبدوخ تکرح  : 3 ۀنیزگ

.دنتسه دشر  لاح  رد  یاه  مادنا خساپ  یشیارگ  یاه  تکرح : 4 ۀنیزگ
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اه کرک نیتوک و  ۀدننک  حشرت یتسوپور  یاه   لولس هنزور و  نابهگن  یاه  لولس لماش  سوتکاک  هایگ  ییاوه  یاه  مادنا رد  دوجوم  یتسوپور  یاه  لولس
.دنراد شقن  یبوچ  یاهدنوآ  رد  ماخ  ۀریش  یگتسویپ  ظفح  رد  قرعت  رد  تلاخد  اب  اه  نآ یگمه  هک 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا قداص  هنزور  نابهگن  یاه  لولس یارب  اهنت  : 1 ۀنیزگ

.تسا زاب  هنزور  ذفنم  دنا و  سناسژروت تلاح  رد  هنزور  نابهگن  یاه  لولس هک  تسا  ینعم  نیدب  نیا  دنتسه  زاب  بش  رد  سوتکاک  رد  اه  هنزور : 3 ۀنیزگ
.تسین تخاونکی  هنزور  نابهگن  یاه  لولس ۀراوید  تماخض  : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 2 96

رد زین  اه و  گرب رانک  یبناج ، یاه  هخاش اه و  هقاس کون  رد  هک  دنا  یفلع ناوج و  ناهایگ  رد  دوجوم  یمتسیرم  قطانم  نیرت  مهم یـسأر  یاه  متـسیرم
.دنوش یم داجیا  دنا ، لئوکاو دقاف  کچوک و  ییاه  لولس هک  یداینب  یاه  لولس میسقت  اب  دنراد و  رارق  هشیر  کون  یکیدزن 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
(. تسوپ نورد  رد  هن   ) دراد رارق  یزکرم  ۀناوتسا  رد  هیطیحم  ۀریاد  ای  لکیسیرپ  : 3 ۀنیزگ

.دنوش یمن نیسپ  دشر  ببس  نیتسخن  یاه  متسیرم : 4 ۀنیزگ
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.دوش یم ییاز  هشیر کیرحت  بجوم  تفاب  تشک  رد  نینیکوتیس  هب  نیسکا  یالاب  تبسن  .دراد  تلاخد  مسیپورتوتف  رد  هک  تسا  ینومروه  نیسکا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

راتخاس رد  هک  دنراد  تلاخد  زین  اه  نیئتورپ ومنودشر  رد  .ومنودشر  هن  دـنراد  زاین  هدام  نیا ۲  هب  دوخ  یاه  تاردیهوبرک نتخاس  یارب  ناهایگ  : 1 ۀنیزگ
.دنراد نژورتین  دوخ 

.دنزاب هشیمه  یبآ  یاه  هنزور : 3 ۀنیزگ
.تسا تابوبح  ءزج  ایبول  : 4 ۀنیزگ

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 98

تکرح هریغ  ییایمیش و  داوم  یضعب  ییانشور ، ریظن  یجراخ  یاه  کرحم تمـس  هب  یهایگ  لولـس  هک  دنوش  یم ماجنا  یماگنه  یکیتکات  یاه  تکرح
.دنک یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دشاب کرحم  تهج  فالخ  رد  مادنا  دشر  اب  دناوت  یم یشیارگ  تکرح  : 1 ۀنیزگ

.تسا یشیارگ  تاکرح  هب  طوبرم  مادنا  دشر  : 3 ۀنیزگ
.دریذپ یم تروص  زین  هاگ  هیکت روضح  مدع  رد  یشچیپ  تکرح  : 4 ۀنیزگ
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.دنا تسردان دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

.تسین قداص  میشنالک  یارب  فلا :
.دوش یم لولس  گرم  مسالپوتورپ و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  بلغا  هراوید  ندش  یبوچ  ب :

.تسین نیمود  ۀراوید  یاراد  یهایگ  یاه  لولس صتخم  طقف  نال  ج :
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هنیزگ 4 100

یارب تلاح  ود  ره  رد  هک  دنراد  بآ  لوکلوم  ۀیزجت  هب  زاین   NADPH دیلوت یارب  زین  دنهد و  یم تسد  زا  بآ  قرعت  اب  گرب  رد  یجنفسا  یاه  میشنارلک
.دراد ریثأت  یششک  یبسچ -  مه یورین  داجیا  رد  یبوچ  دنوآ  زا  بآ  جورخ  .دننک  یم تفایرد  یبوچ  دنوآ  زا  ار  بآ  هتفر ، تسدزا بآ  ناربج 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنک یم یریگولج  یتسالپوتورپریغ  ریسم  رد  بآ  تکرح  زا  نیمردودنآ  : 1 ۀنیزگ

.دنتسه هدنز  یماکحتسا  یاه  لولس اه  میشنالک : 2 ۀنیزگ
.دوش یم داجیا  یا  هشیر راشف  یبوچ ، دنوآ  هب  لکیسیرپ  زا  یژرنا  فرص  اب  یندعم  یاه  نوی تکرح  اب  : 3 ۀنیزگ
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میـشنالک و میـشناراپ ، ریظن  یا  هنیمز یاه  تفاب یاه  لولـس زا  دـناوت  یم هک  دراد  دوجو  تسوپ  یزکرم ، ۀناوتـسا  اـت  تسوپور  نیب  وب  بش هاـیگ  رد 
.دنوش هدید  مه  یزکرم  ۀناوتسا  رد  دنناوت  یم اهربیف  میشناراپ و  اریز  تسین  طقف  ًاعطق ، زا  روظنم  نمضرد  .دشاب  هدش  لیکشت  میشنارلکسا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنتسه نیمود  ۀراوید  دقاف  یمیشنالک  یاه  لولس دنراد و  نیمود  ۀراوید  تردن  هب میشناراپ  تفاب  یاه  لولس : 1 ۀنیزگ

.دنشاب مسدومسالپ  دقاف  هجیتنرد  مسالپوتورپ و  دقاف  تسا  نکمم  یمیشنارلکسا  تفاب  یاه  لولس : 2 ۀنیزگ
.دهد یمن خر  میشنارلکسا  تفاب  ۀدرم  یاه  لولس رد  هک  تسا  زیلوکیلگ  سفنت  یزاوه  یب ۀلحرم  : 4 ۀنیزگ
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.دنیامن یزاسزاب  نژیسکا  روضح  مدع  رد  ار  ریمخت   یط  رد  دنناوت  یم دنراد و  یدنک  دشر  رون  دایز  تدش  الاب و  یامد  رد   CAM ناهایگ
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

راتخاس لیلد  هب  ناهایگ   رد  یلو  دننک ، یم یریگولج  بآ  عفد  شیازفا  زا  دایز  رون  تدـش  الاب و  یامد  رد  یگمه  ،CAM و   ناهایگ  : 1 ۀنیزگ
.دهد یم خر  یدنوآ  فالغ  ىاه  لولس رد  وکسيبور  ینویسالیسکوبرک  شنکاو  یدنوآ  فالغ  گرب و  نایم یاه  لولس

زا دهد ، خر  قیرعت  بش  رد  هک  یتروصرد دـنزاس و  یم فقوتم  ار  زتنـسوتف  دـنیآرف  ییاوه  یاه  هنزور نتـسب  اب  طیارـش  نیا  رد  ناهایگ   : 2 ۀنیزگ
.دوش یم هتساک  اوه  یناشفارذب 

.دوش یم هدید  ناهایگ   رد  اهنت  الاب  ییاراک  اب  زتنسوتف  اما  دننک ، یم هبلغ  یرون  سفنت  رب  طیارش  نیا  رد   CAM ناهایگ  و : 3 ۀنیزگ

NAD +

C۳C۴C۴

C۳

C۴C۴
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یارب نینچ  نیا یاهدنیآرف  رد  .دنراد  شقن  زیامت  اه و  مادنا شیادیپ  لولـس ، ندش  لیوط  لولـس ، میـسقت  یاهدنیآرف  رد  دشر ، کرحم  یاه  نومروه
.تسا رثؤم  یژلگ  هاگتسد  درکلمع  نآ  ندش  لیوط  ای  هراوید  یریگ  لکش

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین قداص  دیسا  کیزیسبآ یارب  : 2 ۀنیزگ

.تسین قداص  دیسا  کیزیسبآ نلیتا و  یارب  : 3 ۀنیزگ
.تسا اه  نینیکوتیس اب  طابترا  رد  رتشیب  : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 2 104

.دنراد رارق  یزکرم  ۀناوتسا  رد  دنراد ، هدهعرب  ار  فلتخم  داوم  تیاده  ۀفیظو  هک  هایگ  یاهدنوآ  یفلع ، ناهایگ  ۀقاس  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم هدید  زین  یزکرم  ۀناوتسا  رد  یمیشناراپ  تفاب  : 1 ۀنیزگ
.دنوش یم هدید  ناوج  یاه  هقاس تسوپ  یجراخ  شخب  رد  اه  میشنالک : 3 ۀنیزگ

.دراد رارق  هشیر  تسوپ ) نورد  ) تسوپ ۀیحان  رد  نیمردودنآ  : 4 ۀنیزگ
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.دنوش یم هدیمان  ییاقلا  یاه  تکرح لاعف  یاه  تکرح عون  نیا  .دنوش  یم ماجنا  ینوریب  یاه  کرحم رثا  رد  هایگ  لاعف  یاه  تکرح زا  یضعب 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دشاب لاعفریغ  دناوت  یم : 1 ۀنیزگ
.دشاب یشیارگ  دناوت  یم : 2 ۀنیزگ

.دشاب یشچیپ  ای  یشیارگ  دناوت  یم : 4 ۀنیزگ
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رثکادح رن  تیفوتماگ  ره  ناگنادناهن  ناگنادزاب و  رد  .دنا  فورعم زبس  هشیمه ناهایگ  هب  ناگنادناهن )  ) تابکرم و  ناگنادزاب )  ) ورـس جاک ، دننام  یناهایگ 
.دنک یم دیلوت  رن  تماگ  ود 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنا یدنوآ رصانع  دقاف  ناگنادزاب  : 1 ۀنیزگ

.دراد رارق  یزکرم ) ۀناوتسا  هن   ) تسوپ رد  زاس  هبنپ بوچ مویبماک  : 2 ۀنیزگ
.دنتسه نادمخت  دقاف  ناگنادزاب  : 3 ۀنیزگ
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.دننک یم بذج  ار  نآ  یندعم  یاه  نوی تروص  هب دننک و  یم هدافتسا  نآ  زا  ناهایگ  هک  تسا  نژورتین  لکش  نیرت  جیار تارتین 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

(. یتقوم یامرس  هن   ) دوش یم هدهاشم  تسا ، درس  اه  نآ یگدنز  لحم  ناتسمز  هک  یناهایگ  زا  یرایسب  رد  یگتفخ  یاه  هرود : 1 ۀنیزگ
.دراد رارق  شکبآ  بوچ و  یاه  هتسد نیب  رد  هک  دراد  شقن  هقاس  یداه  تفاب  داجیا  رد  زین  زاسدنوآ  مویبماک  : 2 ۀنیزگ

.دشاب یم دشر  کرحم  یاه  نومروه زا  هک  دراد  تلاخد  نیسکا  نومروه  ییارگرون  رد  : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 4 108

.دنا تسردان دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

.درادن لگ  سخرس  .دوش  یم هدید  ناگناد ) ناهن  ) قبنز و  یدنوآ ) ناداز  ناهن  ) سخرس رد  موزیر  فلا :
.دنتسه قیرعت  دقاف  هجیتنرد  دنوآ و  دقاف  نایگ  هزخ .دنا  هدننکزتنسوتف تیفوتماگ  یاراد  اه ، سخرس نایگ و  هزخ ب :

هدید هپلود  اب  یناهایگ  ناگناد ، ناهن ناگنادزاب و  رد  .دنهد  یم لیکشت  ار  هایگ  نایور  زا  یـشخب  هک  دنتـسه  یا  هتفای لکـش  رغت  یاه  گرب اه  هپل ج :
.تسا یدنوآ  رصانع  دیئکارت و  ناگناد ، ناهن رد  یلو  دیئکارت  ناگنادزاب ، رد  یبوچ  یاهدنوآ  هک  یلاحرد دنوش  یم

.درادن دوجو  رادکژات  دیئوزورتنآ  ناگنادزاب  رد  .دوش  یم هدید  ناگنادزاب  یدنوآ و  ناداز  ناهن نایگ ، هزخ رد  نگکرآ  د :
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نیا یارب  هک  دریگ  یم تروص  هدـنز  یاه  هتخای رد  یلآ  داوم  یربارت  ناهایگ  ریاس  دـننامه  اه  نآ رد  هک  دوش  یم لماش  زین  ار  ناـیگ  هزخ ناـهایگ  ۀـمه 
.تسا زاین  یمسدومسالپ  تاطابترا  زین  بآ و  هب  یربارت 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین قداص  هدام  شیپ حطس  رد  هدشدیلوت  یاه  ATP یارب : 1 ۀنیزگ

.دنا یلابرغ یاه  هلول دقاف  نایگ  هزخ : 3 ۀنیزگ
.دراد شقن  اه  هقاس نتشاد  هگن  راوتسا  رد  یمیشنالک  تفاب  زین  یفلع  ناهایگ  رد  نمضرد  دنرادن ، روضح  یبوچ  یاهدنوآ  نایگ  هزخ رد  : 4 ۀنیزگ
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یچملق عبنم :

؟1 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ۀلمج  یهایگ  یاه  تکرح اب  هطبار  رد  هنیزگ  مادک 
 ............" یاه تکرح فالخرب  ییاه ............  تکرح ًامازلا  "

.دریگ یم تروص  یژرنا  فرصم  اب  ینورد  کرحم  زا  لقتسم  ینورد -  کرحم  هب  هتسباو  (1
.دشاب هدننک  تکرح  شخب  دشر  اب  هارمه  دیاب  یشجنت ، یشچیپ -  یشیارگ و  (2

.دوش یم هدید  اه  مادنا رد  یکیتکات  یجنت -  هزرل (3
.تسا یکیتکات  راد ، هناد ناهایگ  رد  نآ  هناد -  یب ناهایگ  رد  از  مخت تمس  هب  دیئوزورتنآ  (4

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا2 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 

3 .......... 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 

.تسا4 لگ ............  کی  ًاعطق  هک ،............  یلگ  ره 

یسنج کت دراد -  یحاقلرگد  طقف  (2 لماک دراد -  یحاقلدوخ  (1
یسنج کت دراد -  یموزومورک  دارتت  هقلح ، کی  رد  طقف  (4 لماکان دنک -  یم یناشفا  هدرگ داب  کمک  هب  (3
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؟5 دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 ............." نومروه فالخرب  نومروه ،............  "

.دراد شقن  هویم  ندیسر  رد  دیسا ، کیزیسبآ  نلیتا -  فلا )
.دوش یم دیلوت  هناد  نورد  نیلربیژ ، نینیکوتیس -  ب )

.تسا رثؤم  یزاس  نیئتورپ یور  نیسکا ، دیسا -  کیزیسبآ  ج )
.دهد یم شهاک  ار  اه  هویم یراد  هگن تدم  نینیکوتیس ، نلیتا -  د )

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

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟6 تسین یتیفوروپسا ) ای  یتیفوتماگ   ) هرود کی  هب  قلعتم  دراوم  مادک  ناهایگ ، لسن  بوانت  رد 

یشیاز لولس  یلاتورپ -  یاه  لولس (2 یشیور لولس  یا -  هتسه ود  لولس  (1
نگکرآ شروخ -  میشناراپ  (4 یدیرتنآ دیئوزیر -  (3

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

7 ............ ناهایگ ۀمه  رد 

.تسا یرورض  لگ  لیکشت  هویم ، دیلوت  یارب  (2 .دریم یم هایگ  یگدنز ، ۀخرچ  لیمکت  زا  سپ  یفلع ، (1
.دوش یم لیکشت  بالق  اه  هپل ریز  رد  ینز  هناوج عقوم  رد  یا ، هپلود (4 .دنک یم دیلوت  تماگ  ود  رثکادح  رن  تیفوتماگ  ره  نیسپ ، دشر  اب  (3
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؟8 تسا حیحص  دروم  دنچ 
.درادن یتلاخد  تخرد ، ِتسوپ  تماخض  شیازفا  رد  زاسدنوآ  مویبماک  فالخرب  زاس  هبنپ بوچ مویبماک  فلا )

.دوش یمن هایگ  یلوط  دشر  بجوم  نیسپ  دشر  نیتسخن ، دشر  فالخرب  ب )
.تسا ریذپ  ناکما نیتسخن  یاه  متسیرم میسقت  اب  طقف  هایگ  رد  ینیتسخن  دشر  ره  ج )

.دشاب ومن  اب  دشر  ندوب  هارمه  ۀدنهد  ناشن دناوت  یم هایگ  ۀقاس  رد  هنایلاس  یاه  هقلح لیکشت  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3
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.دنراد9 تهابش  رگیدکی  هب  رظنزا ............  ایبول ، ۀدرگ  ۀناد  یشیاز  یشیور و  لولس 

ندش میسقت ییاناوت  (2 هزادنا لکش و  (1
.دنیآ یم دوجو  هب  نآ  زا  میقتسم  روط  هب هک  یمیسقت  عون  (4 ینایور ۀسیک  نورد  هب  دورو  (3
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10، ............ سخرس یگدنز  ۀخرچ  رد 

.دنتسه زوتیم  میسقت  لصاح  راد ، کژات یموزومورک  یاه   لولس (2 .دنراد رارق  هخاش  گرب  یناقوف  حطس  رد  یلثمدیلوت  یاه  مادنا (1
.تسا یگدننکزتنسوتف  تردق  دقاف  یموزومورک ، یلولسرپ   رکیپ  (3

.تسا ریذپ  ناکما تیفوروپسا ، ۀلحرم  زا  لصاح  دولپاه  یاه  لولس حاقل  (4

n
n

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا11 یموزومورک  نآ ............  ۀدیسر  ۀدرگ  ۀناد  دشاب   2n=20 رگا ،............ 

20 قبنز -  (2 10 جاک -  (1
40 قبنز -  (4 20 جاک -  (3

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

12 .............. یگمه دنزاس ، یم ار  تیفوتماگ  نیرت  کچوک هک  یناهایگ 

.دنراد تفُس  کی  دوخ  ۀتسوپ  کت کمخت  رد  (2 .دننک یم دیلوت  هپل  ود  اب  رثکادح  ینایور  (1
.دنراد یسنج  لثمدیلوت  هب  تبسن  یرت  عیرس یشیور  لثمدیلوت  (3

.دنراد ناشفا  هدرگ ناروناج  یارب  یصاخ  یاه  هزیگنر دوخ  یلثمدیلوت  یاهراتخاس  رد  (4
هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دوش13 یم سولاک  رد  ییاز  هشیر ببس  دراد ، تلاخد  رد ............  هک  ینومروه  هب  دراد  شقن  رد ............  هک  ینومروه  یالاب  تبسن 

یهایگ یاه  مادنا یخرب  یریپ  نتخادنا  قیوعت  هب  ییارگرون -  (2 اه لگ یباداش  یهایگ -  ۀناوج  ره  دشر  (1
یلولس میسقت  کیرحت  سالیگ -  تشادرب  لیهست  (4 اه هویم ندرک  تشرد  ییاوه -  یاه  هنزور ندش  هتسب (3

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا14 پیتونژ ............  دشاب ، پیتونژ ..............  رگا  ترذ  ۀناد  کی  رد 

AAaBBb ًاعطق هتخودنا   - AABB هتسوپ ، (2 AAaBBb ًاعطق هتخودنا   - AaBb نایور ، (1
AABb ًاعطق هپل   - AAABbb هتخودنا ، (4 AAaBBb ًاعطق هتخودنا   - AABB اه ، هپل (3

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟15 دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
 ..........." دوش هتسکش  بش  یرون ، شالف  اب  یعیبط ،............  روط  هب هک  یلصف  رد  رگا  ناتسبات ، زاپ و  لصف  ود  هب  هجوتاب "

.دهد یم لگ  قبنز  دهد -  یم لگ  لوسنق  تنب  فلا )
.دهد یم لگ  قبنز  دهد -  یمن لگ  لوسنق  تنب  ب )
.دهد یمن لگ  لوسنق  تنب  دهد -  یم لگ  قبنز  ج )
.دهد یمن لگ  لوسنق  تنب  دهد -  یمن لگ  قبنز  د )

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

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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16، ................. یبوچ ناهایگ  ۀمه  ۀقاس  رد 

.دنا یا هقلح هراومه  نیسپ  بوچ  میخض  یاه  هیال (2 .دراد دوجو  تسوپ  ریز  رد  نیسپ  متسیرم  عون  ود  (1
.دنتسه لئوکاو  دقاف  یسأر  یاه  لولس ۀمه  (4 .دنرت کیدزن زغم  هاگیاج  تمس  هب  رت  یمیدق یاه  بوچ (3

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟17 تسا تسرد  ناهایگ  زا  یرایسب  دروم  رد  ترابع ، مادک 

.دنریگ یم اوه  زا  ار  دوخ  زایندروم  نژیسکا  نیرتشیب  اه ، هشیر دننامه  اه  گرب (1
.تسا ریثأت  یب اه  هناوج یگتفخ  رد  اه ، هشیر طسوت  بآ  بذج  ظفح  رد  رثؤم  نومروه  (2

.دنوش یم زتنس  ناپ  یاهامد  هب  خساپ  رد  یگتفخ ، لماع  ییایمیش  داوم  (3
.دراد ار  دشر  کرحم  نومروه  یعون  دیلوت  ییاناوت  راد ، هتسه لولس  ره  (4

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

18، .............. دنتسه یاراد ..............  هک  یناهایگ  ۀمه  یگدنز  ۀخرچ  رد 

.دریگ یم لکش  حاقل  زا  لبق  نایور  یذغم  تفاب  یسنج -  کی  لگ  (2 .دبای یم زیامت  هدرگ  ۀسیک  رد  رن  تیفوتماگ  نیسپ -  دشر  (1
.دیآ یم دیدپ  کمخت  نورد  هدام  تماگ  تیفوروپسا -  زا  رت  کچوک تیفوتماگ  (3

.دوش یمن لیکشت  نگکرآ  راتخاس  هپل -  کی  زا  شیب  اب  ینایور  (4
هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

19 .............. تسین نکمم  تابوبح  ۀتفای  حاقل  هزات  کمخت  رد 

.دنشاب دیئولپید  ینایور  ۀسیک  فارطا  یاه  لولس ۀمه  (2 .دوش هدید  یموزومورک  هعومجم  کی  اب  یلولس  (1
.دوش لیکشت  دیئولپید  مخت  لولس  ۀنایم  رد  یلولس  ۀحفص  (4 .دنشاب ناسکی  للا  ود  رد  لقادح  مخت  یاه  لولس زا  یمین  (3

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

20 ............ ًاعطق یهایگ ، ره  لثمدیلوت ..............  رد 

.دراد تکرش  یشیور  شخب  کی  یسنجریغ -  (2 .دنک یم هیذغت  یدیئولپید  شخب  زا  نایور  یسنج -  (1
.دهد یم خر  یتیفوروپسا  شخب  رد  اه  نژ کیکفت  لصا  یعیبط  تلاح  رد  یسنج -  (3

.تسین دلاو  هایگ  یکیتنژ  زرا  مه دیدج  هایگ  یسنجریغ -  (4
هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

21 ............ تسین نکمم  یا ............ ، هیذغت رظنزا  هک  یهایگ  ره 

.دشاب راد  کژات دیئوزورتنآ  یاراد  دراد -  تیفوروپسا  هب  هتسباو  تیفوتماگ  (1
.دشاب هتشاد  از  مخت کی  زا  شیب  دوخ  ۀدام  تیفوتماگ  ره  رد  دراد -  تیفوتماگ  هب  هتسباو  تیفوروپسا  (2

.دنشاب کرحتمریغ  مه  کرحتم و  مه  تیفوتماگ  کی  یاه  تماگ نآ ، رد  دراد -  تیفوروپسا  زا  لقتسم  تیفوتماگ  (3
.دشاب هتفای  صصخت یاه  شخب دقاف  یشیور  لثمدیلوت  یارب  دراد -  تیفوتماگ  زا  لقتسم  ًالماک  تیفوروپسا  (4

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.تسا22 هدننکزتنسوتف  سخرس ، رد  نآ  ۀدنروآ  دوجو  هب  شخب  هزخ ............  رد  ۀدنروآ ............  دوجو  هب  شخب 

فالخرب تماگ -  (2 دننامه تماگ -  (1
فالخرب گاه -  (4 دننامه گاه -  (3

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟23 دنک یم لماک  یتسردان  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
 ............." ره رد  یدیئولپید  یدیئولپاه -  لسن  بوانت  اب  راد  هناد ناهایگ  ۀمه  رد  "

.دنک یم زوتیم  لولس  کی  طقف  هدیسر ، ۀدرگ  ۀناد  (2 .دنک یم زویم  لولس  کی  طقف  کمخت  (1
.دراد ار  هدرگ  ۀلول  لیکشت  ییاناوت  لولس  کی  طقف  هدیسر ، ۀدرگ  ۀناد  (4 .دوش یم لیکشت  دیئولپید  لولس  طقف  حاقل ، زا  دعب  کمخت  (3

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

24 ...... ناهایگ رد 

.تسا یبوچ  دنوآ  ات  هشیر  ضرع  رد  بآ  تکرح  ریسم  رد  یتسالپوتورپریغ  ریسم  نایاپ  مردودنآ ، هراومه  (1
.دوش یم یبوچ  دنوآ  رد  یگدش  راد بابح ۀدیدپ  هب  رجنم  دیدش  قرعت  هراومه  (2
.دنراد تلاخد  نآ ، رد  لولحم  داوم  بآ و  لاقتنا  رد  اهدیئکارت  طقف  یا ، هپلود (3

.دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یم مسدومسالپ  اه ، لولس نیمود  ۀراوید  ذفانم  رد  یا ، هپلود (4
هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا25 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 

؟26 دننک یم لیمکت  حیحص  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  هدش ، رکذ  دراوم  زا  دروم  دنچ 
، ............." دنتسه دوخ .........  یگدنز  ۀخرچ  رد  هک  یناهایگ  ۀمه  " 

.دننک یم هدافتسا  ماخ  ۀریش  یربارت  یارب  یبوچ  دنوآ  عون  کی  زا  طقف  نگکرآ -  یاراد  فلا )
.دننک لقتنم  رگید  لولس  هب  یلولس  زا  زمسا  راشتنا و  قیرط  زا  ار  بآ  دنناوت  یم ًاعطق  لاتورپ -  دقاف  ب )

.دراد دوجو  اه  نآ ۀدیسر  ۀدرگ  رد  توافتم  پیتونژ  عون  ًاعطق 2  مرپسودنآ -  یاراد  ج )
.دراد دوجو  اه  نآ غلاب  ۀناد  راتخاس  رد  هپل  کی  زا  شیب  ًاموزل  فعاضم -  حاقل  دقاف  د )

دروم ود  (2 دروم کی  (1
دروم راهچ  (4 دروم هس  (3
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؟27 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ترابع  هنیزگ  مادک  تسا ، ناهایگ  ۀناد  فلتخم  یاه  شخب هب  طوبرم  هک  لباقم  یاه  لکش هب  هجوت  اب 
 ................" شخب دننامه  شخب ........  "

.دنا هدش داجیا  نایور  یاه  لولس زیامت  زا   ،  - (1
.دریگ یم أشنم  کمخت  یجراخ  شخب  یلولس  یاه  هیال زا   ، -  (2

.دنا هدمآ دوجو  هب  مخت  لولس  میسقت  نیتسخن  لصاح  رت  کچوک لولس  زا  ، -  (3
لیکشت حاقل  زا  لبق  دنراد و  شقن  نایور  هب  ییاذغ  داوم  لاقتنا  رد  ، -  (4

.دنا هدش

۳B
۲C
۴A
۱A

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟28 تسا تسردان  یهایگ  یاه  نومروه ۀرابرد  ریز  ترابع  مادک 

.دشاب هتشاد  شقن  ناهایگ  یسنجریغ  لثمدیلوت  رد  دناوت  یم اه  نینیکوتیس دننامه  اه  نیسکا (1
.دنشاب هتشاد  شقن  یهایگ  یاه  لولس رد  نینگیل  بوسر  رد  دنناوت  یم دیسا  کیزیسبآ  نلیتا و  یاه  نومروه (2

.دنک یم ادیپ  شیازفا  نلیتا  نومروه  نازیم  هتش ، موطرخ  زا  یشان  یگدش  راد  بابح ماگنه  رد  (3
.درادن یشقن  چیه  هدنشک  رات  هب  یتسوپور  یاه  لولس زیامت  دنیآرف  رد  دشر ، کرحم  یاه  نومروه (4

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

29 ............ ناهایگ ۀمه  لومعمروط  هب

.دنهد یم لگ  راب  نیدنچ دوخ  تایح  لوط  رد  هلاسدنچ ، (2 .دننک یم لماک  یلصف  ره  رد  ار  دوخ  دشر  هلاس ، کی (1
.دنهد یم لگ  لاسره  دوخ  تایح  لوط  رد  یبوچ ، (4 .دنهد یم نایاپ  دوخ  یگدنز  ۀخرچ  هب  هناد  لگ و  دیلوت  اب  هلاسود ، (3

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دوش30 ببس .............  دناوت  یمن تسا ، کرحم ........  هک  ینومروه 

هایگ رد  نیئتورپ  زتنس  لرتنک  هنزور -  نابهگن  یاه  لولس زیلومسالپ  (1
اه هقاس ندش  لیوط  کیرحت  هناد -  یب یاه  هویم یضعب  ندرک  تشرد  (2

تفاب تشک  رد  هشیر  لیکشت  هقاس -  یگدیمخ  (4 اه هویم یکیناکم  تشادرب  رد  لیهست  یلولس -  میسقت  (3
هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

31، ................ دوش لرتنک  یللا  راگزاساندوخ   نژ  طسوت  شزیمآ  هناد ، ناهن یهایگ  رد  ۵رگا 
.تسا نکمم  مخت  یاه  لولس یارب  پیتونژ  عون   (1

.تسا نکمم  هدرگ  یاه  هناد یارب  شزیمآ  عون  رثکادح   هایگ ، نیا  تیعمج  رد  (2
.دنک دشر  توافتم  پیتونژ  اب  یگدام  عون  یور   رب  دناوت  یم هدیسر  ۀدرگ  ۀناد  ره  (3

.دننک دشر  دنناوت  یم توافتم  یاه  پیتونژ اب  هدیسر  ۀدرگ  ۀناد  عون  یگدام ،  کی  یور  رب  (4

۱۰
۲۰

۶
۴
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؟32 تسا حیحص  لکش  نیا  دروم  رد  هنیزگ  مادک  تسا ، هایگ  کی  یگدنز  زا  یشخب  هب  قلعتم  ریز  لکش 

.دوش یم لقتنم  لاعف  لاقتنا  دنیآرف  یط  طقف  شخب   هب  شخب   زا  ییاذغ  داوم  (1
.دنا هدمآ دوجو  هب  لسعروبنز  رد  مرپسا  دیلوت  دنیآرف  اب  هباشم  یدنیآرف  یط  یاه   لولس (2

.دراد زتنسوتف  ییاناوت  شخب   فالخرب  شخب   (3
.تسا دیئولپید  شخب   دننامه  شخب   (4

CA
B

CA
EC

هرامش 13 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟33 تسا حیحص  هنیزگ  مادک  سخرس  اب  طابترا  رد 

.دنوش یم لیکشت  تیفوتماگ  نیریز  حطس  رد  اه  یدیرتنآ اه و  نگکرآ (1
.دوش یم داجیا  لکش  یبلق تیفوتماگ  اه ، گاه لیکشت  اب  زوتیم  یپ  رد  (2

.دنام یم یقاب  تیفوروپسا  هب  هتسباو  یهاتوک  تدم  یارب  غلاب  تیفوتماگ  (3
.دنهد یم لیکشت  ینادگاه  ۀتسد  هخاش  گرب  یتشپ  حطس  رد  یاه  هنیگاه (4

هرامش 13 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

34 ............ شخب رد 

.دهد خر  فذح ، فالخرب  ندش  فعاضم شهج  تسین  نکمم  سخرس  ۀدننکزتنسوتف  (1
.دوش یم داجیا  هدام  رن و  تماگ  عون  ود  زوتیم  میسقت  اب  سخرس  یتیفوتماگ  (2

.دوش یم داجیا  هدام  رن و  گاه  زویم  میسقت  اب  سخرس  یتیفوروپسا  (3
.دنا هدش داجیا  گاه  زوتیم  میسقت  زا  دیئوزیر  موزیر و  سخرس ، لاتورپ  (4

هرامش 13 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

35 ............ دنوآ دقاف  هناد و  نودب  ناهایگ  دنوآ ............  یاراد  هناد و  نودب  ناهایگ 

.دنتسه تیفوروپسا  زا  رت  گرزب تیفوتماگ  یاراد  فالخرب -  (1
.دنتسه زتنسوتف  هب  رداق  یتیفوتماگ  یتیفوروپسا و  ۀلحرم  ود  ره  رد  دننامه -  (2

.دنناسر یم از  مخت هب  ار  دوخ  ندرک  انش  اب  اهدیئوزورتنآ  فالخرب -  (4 .دریگ یم تروص  نگکرآ  نورد  حاقل  دننامه -  (3
هرامش 13 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

36 ............... ره رفینولوتسا ، سوپوزیر  یگدنز  ۀخرچ  رد 

.دوش یمن شخپ  طیحم  رد  جاک ، تخرد  یاه  گاه فالخرب  یسنج  گاه  (1
.دراد دیئولپید  ۀتسه  نیدنچ  زویم ، میسقت  ۀدنهد  ماجنا راتخاس  (2

.دوش یم داجیا  نان  رد  دوجوم  یاهدیئوزیر  کون  رد  یسنجریغ ، گاه  (3
.دوش یم نولوتسا  رد  مسالپوتیس  نتفای  نایرج  ثعاب  هک  دراد  یصقان  یضرع  ۀراوید  نولوتسا ، لولس  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟37 دنک یم لماک  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
 ..............." فالخرب یاه ...............  کبلج "............. 

.دننک یم بذج  لیفورلک  زج  هب یا  هزیگنر کمک  اب  ار  دیشروخ  رون  مظعا  شخب  یدرگوگ ، یاه  یرتکاب ۀمه  زمرق -  یخرب -  (1
.دنتسین هنهرب  یاه  گنس هتخت  زا  یندعم  داوم  بذج  هب  رداق  اه ، تسیموکسآ یلولسرپ -  زبس  ۀمه -  (2

.دنراد ار  یسنجریغ  یسنج و  لثمدیلوت  عون  ود  ره  ناهایگ ، ۀمه  زبس -  زا -  یرایسب  (3
.دنزاس یم تماگ  زوتیم  اب  نیمز ، یور  رادناج  نیرت  گرزب یا -  هوهق ۀمه -  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

38 ................ دنراد یپوکسورکیم  تیفوتماگ  هک  یناهایگ  رد 

.تسا هدش  داجیا  یکشخ  رد  یگدنز  یارب  یدایز  تیقفوم  (2 .دریگ یم رارق  هلالک  یور  رب  هدرگ  ۀناد  یناشفا  هدرگ یط  ًاعطق  (1
.درادن تلاخد  لثمدیلوت  رد  دیئوزورتنآ  نیاربانب  درادن ، دوجو  یدیرتنآ  (3

.دبای یم زیامت  تسا ، تیفوروپسا  زا  یشخب  هک  از  مخت رد  هدام  تیفوتماگ  (4
هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

39 ................. AaBB پیتونژ اب  ایبول  هایگ  یحاقلدوخ  رد 

.تشاد میهاوخ  لصاح  یاه  هناد ۀتسوپ  یارب  پیتونژ  عون  هس  (1
.تشاد میهاوخ  رظن  نیا  زا  دعب ، لسن  تیفوروپسا  یارب  پیتونف  عون  ود  (2

.دنشاب هتشاد  ار   AAABBB پیتونژ دنناوت  یم هدیسر  ۀناد  ۀریخذ  یاه  لولس (3
.دشاب هتشاد  ار   aB ای  AB پیتونف دناوت  یم رظن  نیا  زا  لصاح  یاه  هناد ۀتسوپ  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

40 ................ دنوآ دقاف  ناهایگ  رد 

.دوش یم داجیا  هایگ  یلصا  رکیپ  توگیز  میسقت  زا  (2 .تسا یشیاز  زا  رت  عیرس یشیور  لثمدیلوت  (1
.دراد زتنسوتف  ییاناوت  تسا و  هایگ  یلصا  رکیپ  زا  یشخب  نادگاه  (4 .تسا اتمه  یاه  موزومورک ندشادج  لحم  یدیرتنآ  فالخرب  نگکرآ  (3

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟41 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ترابع  دروم  مادک 
، ..............." هزخ یگدنز  ۀخرچ  رد  "

.دراد دوجو  یدیرتنآ  دورو  یارب  یذفنم  نگکرآ ، سأر  رد  حاقل ، زا  لبق  (1
.تسا یدیئولپید  شخب  زا  رت  گرزب یدیئولپاه  شخب  سخرس ، فالخرب  (2

.دنرادن تهابش  رگیدکی  هب  هزادنا  لکش و  رظن  زا  تماگ ، گاه و  (4 .دنهد ماجنا  زویم  میسقت  دنناوت  یم یسأر ، یاه  لولس زا  یهورگ  (3
هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟42 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
، ..............." سخرس یگدنز  ۀخرچ  رد  "

.دننک یم دشر  رن  یاه  تماگ ندرکدازآ  زا  لبق  یدیئولپاه ، یلولسرپ  یاهراتخاس  (1
.دراد دوجو  اه  هخاش گرب  تشپ  رد  یزاوم  ًابیرقت  هنیگاه  فیدر  دنچ  (2

.دنتسه زوتیم  ای  زویم  لصاح  یموزومورک ،  n یاه لولس (4 .دنراد تهابش  رگیدکی  هب  هزادنا  لکش و  رظن  زا  تماگ ، گاه و  (3
هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

43 .............. دنناوت یمن یاه ..............  شخب رد .............. 

.دننک زتنسوتف  یدیرتنآ -  ای  نگکرآ  زا  رود  ییاهتنا  اه -  هزخ غلاب  تیفوتماگ  (1
.دنوش داجیا  تیفوتماگ  فاکش  یکیدزن  رد  یلثمدیلوت -  یدنوآ -  ناداز  ناهن (2

.دنشاب هتشاد  گاه  اب  هباشم  یکیتنژ  یاوتحم  اه -  تیفوتماگ یسأر  نایگ -  هزخ (3
.دنیامن دشر  تیفوتماگ  یور  رب  ادتبا  رد  توگیز -  میسقت  زا  لصاح  اه -  سخرس (4

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟44 تسا حیحص  دروم  مادک  دشاب ، یم راد  هناد هایگ  یعون  یلثمدیلوت  راتخاس  هب  طوبرم  ریز  لکش 

.دنبای یم حاقل  تیفوتماگ  هب  هدشدراو  یاهدیئوزورتنآ  اب  ، A یاه لولس (1
.دوش یم داجیا  هدام  گاه  کی  تامیسقت  زا  ، B شخب (2
.دشاب یمن رثؤم  دیدج  تیفوروپسا  هیذغت  رد  ، B شخب (3

.دنوش یم دیلوت  نگکرآ  کی  نورد  ، A یاه لولس (4
هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

45 ................ دناوت یم هایگ ............... 

.دنک داجیا  ار  ینیمزریز  ۀقاس  لاتورپ  زیامت  زا  هزخ -  فالخرب  سخرس  (2 .دنک دیلوت  هدرگ  ۀناد  یناوارف  ریداقم  نمچ -  دننامه  یدیب  گرب  (1
.دهد ماجنا  یشیور  لثمدیلوت  هتفای ، لکشرغت یاه  هقاس کمک  اب  قبنز -  دننامه  ینیمز  بیس (3

.دوش ریثکت  دنا  هتفاین صصخت  یشیور  لثمدیلوت  یارب  هک  ییاه  شخب زا  هدافتسا  اب  ییاقیرفآ -  هشفنب  فالخرب  یدیب  گرب  (4
هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟46 تسا حیحص  ناهایگ ، عاونا  رد  یسنجریغ  ریثکت  فلتخم  یاه  شور اب  هطبار  رد  دروم  دنچ 
.تسا یمازلا  نورتس  طیحم  زا  هدافتسا  تفاب ، تشک  نف  رد  فلا )

.دبای یم شیور  کاخ  حطس  رب  یقفا و  ۀقاس  طسوت  یدنوآ ، ناداز  ناهن فالخرب  یگنرف  توت ب )
.دوش یم دیلوت  بولطم  یاه  یگژیو اب  یشیور  یاه  شخب یمامت  یاراد  یهایگ  یتدم  زا  سپ  ندزدنویپ ، شور  رد  ج )

1 (2 رفص (1
3 (4 2 (3

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟47 تسا حیحص  ریز  دراوم  زا  دروم  دنچ 
.دراد تیفوروپسا  زا  لقتسم  یگدنز  ییاذغ  رظن  زا  تیفوتماگ  سخرس  دننامه  اه  هزخ رد  فلا )

.دوش یمن لیکشت  نگکرآ  نورد  مخت  لولس  جاک  فالخرب  اه  هزخ رد  ب )
.تسا تیفوتماگ  هب  هتسباو  توگیز  جاک  دننامه  سخرس  رد  ج )

.تسا ديئولپيد  هراومه  نايور  یموزومورک  ددع  ناگنادزاب  فالخرب  ناگناد  ناهن رد  د )

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

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟48 دنک یم لماک  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  دروم  دنچ 
 ............" ناگناد ناهن ناگنادزاب ............  رد ............  "

.دوش یم لیکشت  هدرگ  ۀسیک  نورد  هدیسر ، ۀدرگ  ۀناد  یاه -  مچرپ زا  یرایسب  دننامه  رن -  یاه  طورخم زا  یرایسب  فلا )
.تسا هدام  تیفوتماگ  زا  یشخب  هناد ، ییاذغ  داوم  یواح  تفاب  ۀناد -  فالخرب  ۀناد -  ب )

.دهد یم ماجنا  زویم  میسقت  شروخ  میشناراپ  تفاب  یاه  لولس زا  یکی  کمخت ، لیکشت  زا  سپ  هلصافالب  لگ -  یگدام  دننامه  ۀدام -  طورخم  ج )

2 (2 1 (1
رفص (4 3 (3

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟49 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 

50 ............. ًاعطق دراد  ییاذغ  یگتسباو  یگدنز  زا  یا  هلحرم رد  تیفوروپسا  هب  نآ  تیفوتماگ  طقف  هک  یعیبط  هایگ  ره 

.دهد یم لیکشت  جنهن  دوخ  یگدنز  زا  یا  هرود رد  (2 .تسا لولس  ود  اب  یرن  تیفوتماگ  یاراد  (1
.دراد از  مخت ود  زا  شیب  ای  ود  دوخ  کمخت  رد  (3

.دهد یم ماجنا  زوتیم  راب  هس  رثکادح  راب و  ود  لقادح  تیفوتماگ  کی  لیکشت  یارب  (4
هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

51 ............ دنتسه ینیمزریز  ۀقاس  یاراد  هک  یناهایگ 

.دنشاب هتشاد  ییاذغ ، رظن  زا  تیفوتماگ  زا  لقتسم  یتیفوروپسا  دنناوت  یمن (1
.دنشاب هتشاد  هدننکزتنسوتف  تیفوتماگ  دنناوت  یمن (2

.دنشاب دیئکارت  دقاف  دنناوت  یم (4 .دنشاب هتشاد  دیئوزیر  دوخ  یگدنز  زا  یشخب  رد  دنناوت  یم (3
هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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52، ............ دراد هراشا  یتخرد  ناهایگ  رد  یشیور  ریثکت  هب  هک  ریز  لکش  هب  هجوتاب

.تسین  B شخب دننامه  یکیتنژ ، رظن  زا   A شخب (1
.دراد مان  یدنویپ  ۀیاپ   A شخب (2

.تسا نآ  زا  یتخرد  داجیا  ریثکت ، زا  فده  هک  تسا  بولطم  یاه  یگژیو یاراد   B شخب (3
.تسا یبولطم  یگژیو  ره  دقاف  ًاعطق   A فالخرب  B شخب (4

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

یاهراتخاس53 نورد ،..............  رد  دیلوت ..............  یارب  دراد ، ییاذغ  یگتـسباو  اه  نآ تیفوتماگ  هب  تیفوروپـسا  اهنت  هک  یناهایگ  یگدنز  ۀـخرچ  رد 
.دنوش یم لیکشت  یدیتامورک  راهچ 

نگکرآ از -  مخت (2 لوسپک از -  مخت (1
نگکرآ گاه -  (4 نادگاه گاه -  (3

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

54، ............... لویرتناس یاراد  ناهایگ  رد  تفگ  ناوت  یمن

.دوش یم لیکشت  یدیرتنآ  رد  دیئوزورتنآ  نگکرآ و  رد  از  مخت لولس  (2 .دراد شقن  اه  نآ شنکارپ  رد  هناد  (1
.تسا زتنسوتف  ییاناوت  یاراد  تسا و  تیفوروپسا  زا  لقتسم  تیفوتماگ  (3

.دننک یم تکرح  نگکرآ  تمس  هب یکیتکات  تکرح  اب  راد  کژات یاهدیئوزورتنآ  (4
هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟55 دنک یم لیمکت  یتسردان  روط  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 
 ..............." تسا یداه  تفاب  دقاف  هک  یهایگ  ره  دنوش .............  یم لیکشت  تیفوتماگ  نیریز  حطس  رد  دیئوزورتنآ  از و  مخت هک  یهایگ  ره  رد  "

.تسا تیؤر  لباق  حلسمریغ  مشچ  اب  تیفوتماگ  دننامه -  (2 .تسا یگدننکزتنسوتف  ییاناوت  اب  تیفوروپسا  یاراد  فالخرب -  (1
.دوش یم لیکشت  نگکرآ  یور  تیفوروپسا  فالخرب -  (3

.دیآ یم دوجو  هب  رن  تماگ  نیدنچ  یدیرتنآ  ره  رد  یلو  هدام  تماگ  کی  نگکرآ  ره  رد  دننامه -  (4
هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

.دنراد56 توافت  رظن ............  زا  تهابش و  رگیدکی  هب  رظن ...........  زا  سخرس ، تماگ  گاه و 

هزادنا لکش و  ندش -  میسقت  ییاناوت  (2 ندش میسقت  ییاناوت  هزادنا -  لکش و  (1
ندش میسقت  ییاناوت  یموزومورک -  ددع  (3

هزادنا لکش و  دنیآ -  یم دوجو  هب  نآ  زا  میقتسم  روط  هب هک  یمیسقت  عون  (4
هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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57 ............. دننک یم اج  هباج هدنز  یاه  لولس اب  ار  ماخ  ۀریش  دنراد و  یا  هداس رکیپ  دنتسه ، کچوک  هک  یناهایگ  رن  یسنج  یاه  لولس

.دنوش یم دازآ  یدیرتنآ  ندیسر  زا  لبق  (1
.دنوش یم نگکرآ  دراو  سپس  دننک و  یم حاقل  از  مخت یاه  لولس اب  بآ  نورد  (2

.دننک یم انش  نگکرآ  تمس  هب دنا ، هدش هتخاس  لویرتناس  کمادنا  کمک  اب  هک  هدئاز  ود  کمک  هب  (3
.دوش یمن لیکشت  دارتت  نآ  رد  هک  دنیآ  یم دیدپ  یمیسقت  زا  (4

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟58 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
" .تسا ریثأت  یب ناهایگ  ییاج ............  هباج رد  "............ 

یدنوآ رصانع  نورد  ماخ  ۀریش  اهدیئوکالیت -  یاشغ  رد  نورتکلا  لاقتنا  یاه  هریجنز تیلاعف  فلا )
یاهدیئکارت رد  ماخ  ۀریش  دراد -  نیلربیژ  نومروه  اب  فلاخم  شقن  هک  ینومروه  ب )
یلابرغ یاه  هلول رد  هدرورپ  ۀریش  شکبآ -  دنوآ  هب  یبوچ  دنوآ  زا  بآ  دورو  ج )

یلابرغ یاه  هلول رد  هدرورپ  ۀریش  یبآ -  مک شنت  لابند  هب  یبآ  یاه  هنزور ندش  هتسب د )

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

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

59 ............ ناهایگ ۀمه  رد 

.دراد تیلاعف  زاس  هبنپ بوچ مویبماک  هلاسدنچ ، (2 .تسا بسانم  یطیحم  طیارش  هب  هتسباو  دشر ، تعرس  هلاس ، کی (1
.دبای یمن نایاپ  یهد  لگ راب  کی  اب  یگدنز  ۀخرچ  نیسپ ، دشر  یاراد  (4 .دبای یم نایاپ  هایگ  یگدنز  ۀخرچ  یشیور ، ۀرود  کی  زا  سپ  یفلع  (3

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟60 تسا حیحص  دروم  دنچ 
.دراد رارق  تخرد  ِتسوپ  رت  ینورد شخب  رد  زاس  هبنپ بوچ مویبماک  هب  تبسن  زاسدنوآ  مویبماک  فلا )

.دریگ یم تروص  یلآ  داوم  یربارت  زاس ، هبنپ بوچ زاسدنوآ و  مویبماک  ود  نیب  ۀلصاف  رد  ب )
.تسا هتسباو  زاس  هبنپ بوچ زاسدنوآ و  یاه  مویبماک تیلاعف  هب  هشیر  ای  هقاس  رد  یرطق  دشر  ره  ج )

.دراد تلاخد  هشیر  هقاس و  یزکرم  ۀناوتسا  لیکشت  رد  نیسپ  متسیرم  فالخرب  نیتسخن  متسیرم  د )

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

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

61 ............ یگنرفدوخن هایگ  میسقت ............  زا  لصاح  یاه  لولس زا  کیره 

.دنا میسقت تردق  یاراد  لگ -  مراهچ  ۀقلح  رد  زویم  (2 .دنا میسقت تردق  یاراد  لگ -  موس  ۀقلح  رد  زویم  (1
.دنتسه یا  هتسه کت دیئولپاه -  لولس  کی  زوتیم  (4 .دنراد حاقل  تردق  دیئولپاه -  لولس  کی  زوتیم  (3

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 

12/21وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



62 ............ ًاعطق ناهایگ ، رد  دشر ............  زا  لصاح  یلصا  تفاب  ره 

.دنا لاعف هدنز و  تسالپوتورپ  اب  ییاه  لولس دقاف  نیتسخن -  (2 .دنا ینینگیل ۀراوید  اب  ییاه  لولس یاراد  نیسپ -  (1
.دنا یمسدومسالپ یاه  طابترا اب  ییاه  لولس یاراد  نیتسخن -  (4 .دنراد تکرش  هنایلاس  یاه  هقلح راتخاس  رد  نیسپ -  (3

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟63 تسا تسردان  دراوم  مادک  ریز ، لکش  هب  هجوتاب
.تسا دلاو  هایگ  تیفوروپسا  زا  یشخب  ، A فلا )

.دراد تهابش   D اب یموزومورک  ددع  رظنزا  ، C ب )
.تسا دلاو  هایگ  تیفوروپسا  زا  یشخب  ، B ج )

.تسا هدرک  تفایرد  ار  ردام  دلاو  یاه  نژ ، B ربارب ود  ، C د )

د فلا -  (1
ب فلا -  (2
ب ج -  (3
د ج -  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

64 ............ هک دروآ  یم دوجو  هب  ار  یتیفوتماگ  دوخ  یگدنز  ۀخرچ  رد  دوش ، ریثکت  قیرط ............  زا  دناوتب  هک  یهایگ  ره 

.تسا دیئولپاه  لولس  یاراد 4  لقادح  ندز -  دنویپ  (2 .تسا هتسباو  تیفوروپسا  هب  هناد -  (1
.تسا نگکرآ  دقاف  یشیور -  لثمدیلوت  (3

.دنا یدیرتنآ یاراد  دنا -  هتفاین صصخت  یشیور  لثم  دیلوت یارب  هک  ییاه  شخب (4
هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟65 تسا حیحص  ترابع  مادک 

.تسا هارمه  یژرنا  فرص  اب  عبنم ، یاه  لحم هب  یشکبآ  یرادربراب  شنوم ، لدم  رد  (1
.دش دنهاوخ  هتسب  دیسا ، کیزیسبآ نومروه  شیازفا  اب  یهایگ  یاه  هنزور عون  ره  (2

.دنراد تلاخد  یمیشناراپ  یاه  لولس یتسالپوتورپریغ ، ریسم  دننامه  یتسالپوتورپ  ریسم  رد  (3
.دوش یم یرون  سفنت  ییاراک  شیازفا  هب  رجنم  یهایگ  دئاز  ۀدام  ره  عفد  مدع  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دراد66 تلاخد  زین  رد ..........  دوش ، یم هک ..........  یهایگ  نومروه  ره 

هقاس کون  ییاهتنا  ۀناوج  دشر  راهم  مسیپورتوتف -  ثعاب  (1
هنزور نابهگن  یاه  لولس یزمسا  راشف  شهاک  اه -  هناد ینز  هناوج دشر و  زا  عنام  (2

اه هویم یگدیسر  عیرست  یلولس -  یاه  هراوید ندش  تسس ثعاب  (3
ییاوه یاه  هنزور ندش  هتسب نکمم -  اه  هملق یارب  حالما  بآ و  بذج  نآ ، کمک  هب  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 

13/21وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



.دنک67 داجیا  اب ............  یا  هناد دوخ ، ۀچرب  رد  دناوت  یم ًاعطق  پیتونژ   اب  یهایگ  Sره  ۱S۲

ۀتخودنا  (2 نایور  (1
ۀتسوپ  (4 ۀتخودنا  (3

S ۱S۲S ۱S ۱
S ۱S ۱S۲S ۱S۲

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟68 دراد دربراک  ناهایگ  رد  یزاسهب  دیدج  یاه  شور زا  کیره  رد  دروم  مادک 

زالولس میزنآ  یریگراک  هب (2 یکیرتکلا کوش  زا  هدافتسا  (1
نورتس تشک  طیحم  زا  هدافتسا  (4 سولاک لیکشت  ییادززیامت و  (3

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دراد69 لویرتناس  هب  زاین  ًاعطق  میسقت  کود  یهدنامزاس  یارب  تسا  دیلوت ............  لوئسم  رد ............  هک  یلولس  یعیبط  روط  هب

از مخت نگکرآ -  (2 دیئوزورتنآ یدیرتنآ -  (1
یا هتسه ود  لولس  ینایور -  ۀسیک  (4 گاه یتیفوروپسا -  شخب  (3

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هناد70 ۀتسوپ  اب  یپیتونژ  رظنزا  هناد  نایور  دراد  لامتحا  ردقچ   AABb پیتونژ اب  هدام  ترذ  اب   AaBb پیتونژ اب  رن  ترذ  یحاقلرگد  زا  یعیبط  تلاح  رد 
؟ دشاب توافتم 

(2 رفص (1

(4 (3

۳
۴

۱
۸۱۰۰%

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟71 تسا حیحص  ترابع  مادک 

.دنک یم دشر  تیفوروپسا  زا  لقتسم  ییایرد  یوهاک  نایور  جاک ، فالخرب  (1
.دنک یم دشر  تیفوروپسا  زا  لقتسم  ییایرد  یوهاک  تیفوتماگ  سخرس ، دننامه  (2

.تسا هدننکزتنسوتف  ییایرد  یوهاک  رد  راد  کژات یاه  لولس ۀدننکدیلوت  شخب  هزخ ، فالخرب  (3
.دنوش یم اهر  یتیفوروپسا  شخب  زا  دنزویم ، میسقت  لصاح  هک  ییاه  لولس ییایرد  یوهاک  رد  هدیکرا ، دننامه  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

72، ............ دوش یم داجیا  اه  لولس نورد  هب  یا  هتسه دیسا  عون  کی  دورو  زا  سپ  هک  یهایگ  یرامیب  ره  رد 

.دوش یم ریثکت  دیسپک  هارمه  هب  از  یرامیب لماع  کیئلکون  دیسا  (1
.تسا هدوب  ناوتان  از  یرامیب لماع  دشر  راهم  رد  هایگ  یعافد  لماوع  تفگ  ناوت  یم (2

.دنراد یساسا  شقن  هایگ  یگدنز  ۀخرچ  لیمکت  دنور  رد  دشر ، یاه  هدننک میظنت (3
.دنراد تلاخد  از  یرامیب لماع  یکیتنژ  ۀدام  ریثکت  یارب  یسیونور  لماوع  زارم و  یلپ  RNA (4

هرامش 16 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دنتسه73 هباشم  هزادنا ، رظنزا  لصاح  لولس  ود  میسقت ،............  فالخرب  یسنجریغ ،............  لثمدیلوت  رد 

بیمآ موتاید -  (2 قبنز توگیز  زنکیبلآ -  ادیدناک  (1
هیزیورس زسیموراکاس  بیمآ -  (4 قبنز سران  ۀدرگ  هیزیورس -  زسیموراکاس  (3

هرامش 16 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

74 ............ ًامازلا دراد ، هک ............  یرادناج  ره 

.دراد کود  هب  زاین  دوخ  یاه  لولس ریثکت  یارب  دیئوزیر -  (2 .تسا یسنج  لثمدیلوت  یاراد  یغوی -  مه (1
.دراد ینورتنیا  یلاوت  دوخ  نژ  ره  رد  یسیونور -  لماوع  (4 .دراد ییاشغود  کمادنا   - ATP ۀدننکزتنس نیئتورپ  (3

هرامش 16 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟75 دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک  ریز ، لکش  هب  هجوتاب
 ............ لولس ره 

.دراد هدام  تیفوروپسا  هباشم  یموزومورک  ددع  ، B شخب (1
.دراد اه  لولس ریاس  اب  ربارب  مجح  هب  حطس  تبسن  ، A شخب رد  دوجوم  (2

.دنک داجیا  ار  تیفوتماگ  دناوت  یمن ، B شخب رد  زویم  زا  لصاح  (3
.تسا اه  لولس ریاس  هباشم  کیتنژ  ۀدام  رادقم  لکش و  رظنزا  ، A شخب رد  دوجوم  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

76.
؟ دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ریز  ترابع  هنیزگ  مادک 

 ............ ًاعطق تسا ، یاراد ............  هک  یعیبط  دیئولپید  هایگ  ره 

.دریگ یم تروص  نآ  رد  هدام  رن و  تماگ  نیب  حاقل  لثمدیلوت -  ییاناوت  (1
.تسا لسن  بوانت  ۀخرچ  یاراد  دوخ -  تیفوتماگ  ره  رد  نگکرآ ، کی  زا  شیب  (2

.دراد شقن  نایور  هب  ییاذغ  داوم  ندناسر  رد  هتفای  لکشرغت گرب  دنچ  ای  کی  هناد -  (3
.ددرگ یم دیلوت  تیفوروپسا  زا  یشخب  نورد  نآ ، رن  تیفوتماگ  نایور -  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟77 دنک یم لیمکت  یتسردان  هب  ار  ترابع  هنیزگ  مادک  تسا ، ناهایگ  ۀناد  فلتخم  یاه  شخب هب  طوبرم  هک  ریز  یاه  لکش هب  هجوتاب
 ............ شخب دننامه  شخب ............ 

.دنا هدش داجیا  نایور  یاه  لولس زیامت  زا  ، B  - ۳ (1
.دریگ یم أشنم  کمخت  یجراخ  شخب  یلولس  یاه  هیال زا  ، C  - ۲ (2

.دنا هدمآ دوجو  هب  مخت  لولس  میسقت  نیتسخن  لصاح  رت  کچوک لولس  زا  ، A  - ۴ (3
.دنا هدش لیکشت  حاقل  زا  لبق  دنراد و  شقن  نایور  هب  ییاذغ  داوم  لاقتنا  رد  ، A  - ۱ (4

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟78 تسا ریذپ  ناکما هناد  یارب  هتسوپ  نایور و  رظنزا  پیتونژ  عون  دنچ  پیتونژ  ، اب  رن  ترذ  پیتونژ  و  اب  هدام  ترذ  هایگ  شزیمآ  aaBbAaBBزا 

8 (2 4 (1
16 (4 9 (3

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟79 تسا تسرد  ترابع  مادک 

.دننک یم ییاسانش  اه  نآ یوب  لکش و  سپس  گنر و  یاهوگلا  زا  ار  اه  لگ ادتبا  اهروبنز  (1
.دننک یم یناشفا  هدرگ دنراد ، هدیدنگ  تشوگ  هب  هیبش  یوب  هک  ار  ییاه  لگ اه  سگم عاونا  دیفس و  یاه  لگ اه  شافخ (2

.دنتسه هریش  یوق و  یاهوب  گنر  دقاف  کچوک ، دوش  یم ماجنا  داب  ۀلیسو  هب اه  نآ یناشفا  هدرگ هک  ییاه  لگ ۀمه  (3
.دنتسین نیئتورپ  بسانم  عبنم  تارشح  یارب  دنرادن و  ار  اه  لگ ۀقلح  نیمود  دنشاب ، یم مچرپ  دقاف  هک  ییاه  لگ (4

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

80 ............ هک یهایگ  ره 

.تسا دنوآ  قیرط  زا  داوم  لاقتنا  ییاناوت  دقاف  دنک ، داجیا  لثمدیلوت  تهج  ییاه  هناد دناوتب  (1
.دراد ار  زویم  میسقت  ییاناوت  یتیفوروپسا  ۀلحرم  نایاپ  رد  دشاب ، رگید  شخب  هب  یشخب  زا  داوم  لاقتنا  ییاناوت  دقاف  (2

.دوب دهاوخ  زوتیم  میسقت  ییاناوت  یاراد  حاقل  زا  سپ  دنک ، یم دیلوت  هدام  ای  رن  تیفوتماگ  تیاهنرد  گاه  ره  دشر  زا  (3
مه زا  ار  اتمه  یاه  موزومورک یلولس  رد  دناوت  یم زین  یتیفوتماگ  ۀلحرم  لوط  رد  دراد ، ار  دارتت  لیکشت  ییاناوت  یتیفوروپسا  ۀلحرم  نایاپ  رد  (4

.دنک ادج 
هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟81 تسا حیحص  هدننکدیلوت  ناهایگ  ۀمه  ۀرابرد  هنیزگ  مادک 

.تسا هایگ  ۀناد  دشر  زاغآ  ینایور ، ۀشیر  روهظ  هارمه  هب  ینز  هناوج ناهایگ ، نیا  رد  (1
.دور یم نیب  زا  دشر  ۀرود  ره  زا  دعب  بلغا  ناهایگ  نیا  رد  ییاوه  ۀقاس  (2

.دیآ یم دوجو  هب  نیتسخن  یاه  متسیرم دشر  میسقت و  زا  نیتسخن ، یاه  تفاب ناهایگ ، نیا  ۀمه  رد  (3
.دور یم لیلحت  اه  نآ تسوپ  مردیپا  ناهایگ ، نیا  یاه  مویبماک دشر  رثا  رد  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟82 تسین حیحص  دوش ، یم هدافتسا  هدیکرا  هایگ  ریثکت  یارب  هک  یزاسهب  شور  ۀرابرد  ترابع  مادک 

.درک هدافتسا  زاس  هبنپ بوچ مویبماک  یاراد  ناهایگ  ریثکت  رد  ناوت  یم شور  نیا  زا  (1
.دنشاب هتشاد  شقن  سولاک  یلولس  ۀدوت  زیامت  دشر و  رد  دنناوت  یم اه  نینیکوتیس شور  نیا  رد  (2

.درک هدافتسا  دیربیه  ای  هگرود  غلاب  ناهایگ  شرورپ  ریثکت و  یارب  ناوت  یم شور  نیا  زا  (3
.تسا دلاو  هایگ  زرا  مه یکیتنژ  رظنزا  هراومه  تسا  هدش  هدافتسا  شور  نیا  زا  نآ  دیلوت  یارب  هک  یغلاب  هایگ  ره  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟83 تسا تسردان  هنیزگ  مادک 

.تساه لولس مجح  شیازفا  ۀجیتنرد  دراد  نیتسخن  متسیرم  طقف  هک  یناوج  ۀقاس  یرطق  دشر  (1
.دوش یم لیکشت  هقاس  هشیر و  سأر  متسیرم  زا  لصاح  یاه  لولس هیبش  ییاه  تفاب راد ، هناد هایگ  کی  سولاک  یاه  لولس ریثکت  زا  (2

.دوش یم رترود  یدنوآ  مویبماک  زا  نیتسخن  بوچ  هنایلاس ، یاه  هقلح لیکشت  یدنوآ و  مویبماک  تیلاعف  رثارب  (3
.دریگ یم ماجنا  هقاس  یرطق  دشر  زاس و  هبنپ بوچ مویبماک  لیکشت  یعیبط ، هایگ  کی  ۀقاس  تسوپور  نتفر  نیب  زا  لابند  هب  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟84 تسا تسرد  ریز  دراوم  زا  دروم  دنچ  یهایگ  یاه  نومروه درکلمع  اب  هطبار  رد 
.دراد شقن  لولس  نورد  یاه  نیئتورپ زتنس  رد  تفاب ، تشک  رد  اه  هملق ندرک  راد  هشیر رد  رثؤم  نومروه  فلا )

.درک هدهاشم  ار  درگوگ  زا  ینغ  کچوک  یاهدیتپپ  یچراقدض  تیلاعف  ناوت  یم نلیتا  نومروه  شیازفا  ماگنه  رد  ب )
.دنشاب هتشاد  شقن  یهایگ  دئاز  داوم  عفد  رد  دنناوت  یم ومن  ییاهتنا  لحارم  رد  دشر  ۀدنرادزاب  یاه  نومروه ج )

.دوش روگنا  ۀویم  ندش  تشرد  ثعاب  دناوت  یم نیلربیژ  نومروه  د )

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

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

85 ............ یهایگ نومروه  ره 

.تسا دشر  ۀدننکاقلا  دراذگ ، یم ریثأت  هشیر  درکلمع  رب  هک  (2 .دوش یم دیلوت  زین  هشیر  رد  دوش  یم دیلوت  هناد  رد  هک  دشر  کرحم  (1
.تسا لکش  یزاگ یلآ  بیکرت  تسا ، رثؤم  هایگ  ومن  ییاهتنا  لحارم  رد  هک  (3

.دوش یم یلولس  ریثکت  ثعاب  تسا ، راذگریثأت  اه  هویم یرادهگن  تدم  رب  هک  (4
هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

؟86 دنک یم لیمکت  تسردان  ار  ریز  ترابع  هلمج  دنچ 
 ............ ینز هناوج رد 

.دشاب هتشاد  شقن  دناوت  یم امد  شهاک  دننامه  امد  شیازفا  فلا )
.تسا یمازلا  اه  هناد زا  یضعب  شیور  زاغآ  یارب  هناد  ۀتسوپ  نتسکش  ب )

.تسا یمازلا  اه  هناد زا  یخرب  رد  نژیسکا  بآ و  ذوفن  ج )
.دنشاب رثؤم  شقن  یاراد  دنناوت  یم زین  اه  یرتکاب د )

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

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

87 ............ تفاب تشک  نف  اب  اهنت  ناهایگ  یزاسهب  شور 

.دوش یمن هدافتسا  یتنیز  ناهایگ  ریثکت  یارب  (2 .درک هدافتسا  یهایگ  یاه  تفاب ریثکت  روظنم  هب ناوت  یم طقف  ار  (1
.دنک یم دیلوت  ردام  هایگ  هباشم  یناهایگ  فلتخم ، ۀنوگ  ود  یاه  تسالپوتورپ یشوج  مه شور  فالخرب  (3

.درک دهاوخن  دیلوت  غلاب  هایگ  کیتنژ ، یسدنهم  دننامه  (4
هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

: یگداوناخ مان  مان و 

17/21وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



؟88 تسا تسرد  هنیزگ  مادک 

.دنوش یمن جراخ  کاخ  زا  ینز  هناوج ماگنه  دننام و  یم یقاب  کاخ  ریز  رد  ترذ  هایگ  ۀناد  کی  هب  قلعتم  یاه  هپل (1
.دور یم نیب  زا  هناد  هویم و  دیلوت  یهدلگ و  ۀرود  ود  زا  سپ  جیوه  (2

.تسا هنادزاب  یعون  نیمز  یور  رادناج  نیرت  گرزب دننام  هدش  هتخانش تخرد  نیرت  نسم (3
.دنک یم زوتیم  راب  ود  یپرد  یپ سران  ۀدرگ  ۀناد  لولس  ره  زبس  هشیمه ناهایگ  ۀمه  رد  (4

هرامش 15 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

89 ............ ًاعطق رد ............  هدشدیلوت  نومروه  ره  فعاضم ، حاقل  ییاناوت  یاراد  هایگ  کی  رد 

.دراد شقن  یسراو  طاقن  رب  رثؤم  یاه  نیئتورپ زتنس  لرتنک  رد  دیدج -  یاه  هویم (1
.دیازفا یم ار  اه  لولس دشر  دوخ ، دیلوت  لحم  رد  یسأر -  متسیرم  ترواجم  (2

.دوش یم دیلوت  زین  هدید  بیسآ یاه  تفاب ۀمه  رد  یبآ -  مک طیارش  (4 .دراد ینز  هناوج رب  دیسا ، کیزیسبآ ِفلاخم  یرثا  هناد -  (3
هرامش 16 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

90، ............ ناهایگ رد 

.دنک یم دیلوت  یدنوآ  ۀناوتسا  زاسدنوآ ، مویبماک  تیلاعف  عون  ره  (1
.دنوش یم دیلوت  تسوپ  تمس  هب یشکبآ  یاه  هناوتسا یبوچ ، ۀقاس  کی  ومن  مود  ۀلحرم  رد  (2

.دنک یم جراخ  تیلاعف  مدع  یتقوم  ۀلحرم  زا  ار  هایگ  امرس ، هب  خساپ  رد  اهنت  یگتفخ ، لماع  ییایمیش  ۀدام  عون  ره  (3
.دنهد یم لیکشت  ار  هنایلاس  ۀقلح  نیسپ ، بوچ  میخض  یاه  هیال یبوچ ، ۀقاس  کی  ومن  موس  ۀلحرم  رد  (4

هرامش 16 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

91، ............ ناهایگ نیب  رد  تیفوتماگ  نیرت  کچوک دنک ............  یم دیلوت  ار  تماگ  دادعت  نیرتمک  هک  یتیفوتماگ  ناهایگ ، رد  یعیبط  روط  هب

.تسا نگکرآ  یاراد  یهایگ  هب  قلعتم  فالخرب -  (1
.تسا لویرتناس  دقاف  یدنوآ و  رصنع  یاراد  یهایگ  هب  قلعتم  دننامه -  (2

.دوش یم تفای  دنتسه  ییاذغ  رظنزا  تیفوتماگ  زا  لقتسم  ًالماک  تیفوروپسا  یاراد  هک  یناهایگ  رد  فالخرب -  (3
.دوش یم تفای  زین  راد  کژات دیئوزورتنآ  دیلوت  ییاناوت  اب  یناهایگ  رد  دننامه -  (4

هرامش 16 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

.دراد92 تلاخد  زین  رد ............  دوش ، یم هک ............  یهایگ  نومروه  ره 

اه هملق ییاز  هشیر اه -  هناوج دشر  عنام  (2 یشکبآ یرادربراب  یریگراب و  هویم -  ندیسر  عیرست  ببس  (1
سولاک زا  هقاس  داجیا  هنزور -  نابهگن  یاه  لولس سناسژروت  شهاک  ببس  (3

هقاس ندش  لیوط  رثا -  یب امرس ، هرود  کی  لابند  هب  (4
هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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93 ............ دنک هیذغت  تیفوتماگ  زا  نآ  تیفوروپسا  هک  یهایگ  ره  لومعمروط  هب

.دنبای یم حاقل  نگکرآ  یدیئولپاه  راتخاس  نورد  نآ  ۀدام  رن و  یاه  تماگ (1
.دسر یم از  مخت هب  یکیتکات  تکرح  اب  نآ  رادکژات  یاهدیئوزورتنآ  (2

.دراد بآ  روبع  یارب  ریسم  کی  طقف  هشیر  مردودنآ  رد  (4 .تسا هتفای  صصخت یاه  شخب یاراد  یشیور  لثمدیلوت  یارب  (3
هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟94 تسا حیحص  هدش ، کمخت  ۀدرگ  ۀناد  قاتا  دراو  هک  یا  هدرگ یدیئولپاه  لولس  راهچ  زا  کیره  ۀرابرد  هنیزگ ، مادک 

.دننک یم دیلوت  رن  تماگ  ود  دوخ ، میسقت  اب  ادتبا  (2 .دندمآ دیدپ  دیئولپاه  لولس  زوتیم  میسقت  زا  میقتسم ، روط  هب (1
.دننک دیلوت  سران  ۀدرگ  ۀناد  دوخ ، میسقت  اب  دنناوت  یم (4 .دوش یم هدید  یصاخ  تانیئزت  اه ، نآ یلخاد  ۀراوید  رد  (3

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟95 تسا حیحص  یفلع ، هایگ  کی  رد  دوجوم  یمتسیرم  قطانم  نیرت  مهم ۀرابرد  ترابع ، مادک 

.دنریگ یم أشنم  لئوکاو  دقاف  کچوک  یاه  لولس زا  (2 .دنراد رارق  اه  هشیر کون  هب  کیدزن  اه و  هقاس کون  رد  اهنت  (1
.دنراد شقن  هقاس  هشیر و  نیسپ  دشر  رد  (4 .دنوش یم هشیر  تسوپ  نورد رد  لکیسیرپ  داجیا  ثعاب  (3

هرامش 17 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟96 تسا تسرد  جاک ، ۀرابرد  دروم ، دنچ 
.دنک رارقرب  یتسیزمه  ۀطبار  فورتورته  یعون  اب  دناوت  یم نآ  ۀشیر  فلا )

.تسا هدش  لیکشت  حاقل  زا  لبق  هک  دنک  یم هیذغت  یتفاب  زا  دیدج  تیفوروپسا  ب )
.دراد لولس  واگآ ، رن  تیفوتماگ  ربارب  ود  نآ  رن  تیفوتماگ  ج )

.دراد موزیر  دوخ  نیریز  حطس  رد  هک  تسا  سخرس  رد  یراتخاس  لداعم  نآ  مرپسودنآ  د )

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

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دنشاب97 هتشاد  رد ............  اه  لولس زا  کی  چیه اه ، لولس میسقت  عورش  اب  تسین  نکمم  ولآ ، ۀتفای  حاقل هزات ینایور  ۀسیک  رد 

یطخ دیتوئلکون  یلپ ۀتشر   ۱۹۲ ۀلحرم  ، یاهتنا  (2 دیتامورک  144، ۀلحرم  یاهتنا  (1
یلویرتناس لوبوتورکیم   ۵۴ ۀلحرم  ، یادتبا  (4 رمورتناس  ۷۲ ۀلحرم  ، یادتبا  (3

SG۲
G۲G۱

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا98 تیفوتماگ ............  دنراد ، هک ............  یناهایگ  ۀمه  رد 

نگکرآ دقاف  نیسپ -  دشر  (2 تیفوروپسا زا  رت  کچوک ینیمزریز -  ۀقاس  (1
هتسباو تیفوروپسا  هب  یشیور -  لثمدیلوت  (4 وج نبرک  دیسکا  ید تیبثت  ییاناوت  یاراد  یتشوگ -  ۀشیر  (3

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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99، ............ دشر نومروه ............  ره  ناهایگ ، رد 

.دبای یم شیازفا  یریمخت  طیارش  رد  ۀدنرادزاب -  (2 .تسا رثؤم  یژلگ  هاگتسد  تیلاعف  یور  کرحم -  (1
.دوش یم هتفاینزیامت  یاه  لولس زا  هقاس  لیکشت  ثعاب  کرحم -  (4 .دوش یم هنزور  نابهگن  یاه  لولس سناسژروت  بجوم  ۀدنرادزاب -  (3

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟100 دشاب یم تسرد  ترابع  مادک  ردبش ، هایگ  رد  راگزاسان  دوخ  نژ  اب  طابترا  رد   

.دنشاب یم للا  عون  کی  یاراد  طقف  هلالک ، یاه  لولس (2 .دشاب یم للا  عون  ود  یاراد  هدیسر ، ۀدرگ  ۀناد  (1
.دوش یم هدید  ناسکی  للا  ود  حاقل ، زا  لصاح  یاه  لولس زا  یمین  رد  (4 .دشاب ناسکی  هدام  هایگ  پیتونژ  اب  دناوت  یم مخت  لولس  پیتونژ  (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

101 ............. دوش یم اه  هناخلگ رد  اه  لگ یباداش  ببس  هک  ینومروه  دننامه  دوش ، یم ببس .............  هک  ینومروه  ره 

.تسا ریثأت  یب اه  هملق ندرک  راد  هشیر رب  یسأر -  یگریچ  (1
.دوش یم دیلوت  اه  هشیر سوئر  رد  طقف  هتفاین -  زیامت  یاه  لولس زا  هقاس  لیکشت  (2

.دهد یم شهاک  ار  اه  هویم یرادهگن  تدم  یباقرغ -  طیارش  رد  هایگ  تمواقم  (3
.تسا دیلوت  لباق اه  هناد طسوت  اه -  هویم ندرک  تشرد  (4

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

102 ............. ایبول هدشروراب  هزات  کمخت  جاک .............  هدشروراب  هزات  کمخت  کی  رد 

.دزاس یم ار  نایور  دوخ  میسقت  اب  دیئولپید  لولس  ره  دننامه -  (2 .دنراد دوجو  دیئولپاه  یاه  لولس دننامه -  (1
.دنوش یم تخس  یجراخ  ۀتسوپ  هناد ، ندیسر  تازاوم  هب فالخرب -  (4 .تسا هارمه  یواسمان  زنیکوتیس  اب  اه  مخت میسقت  نیلوا  فالخرب -  (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

103 ........... زبس هشیمه ناهایگ  ۀمه  رد 

.دننک یم تیلاعف  یزکرم  هناوتسا  نورد  مویبماک  عون  ود  (2 .تسا قرعت  ای  قیرعت  دنیآرف  زا  یشان  یدنوآ ، رصانع  رد  بآ  دوعص  (1
.دنک یم دیلوت  رن  تماگ  ود  رثکادح  رن  تیفوتماگ  ره  (4 .دوش یم لیکشت  نادمخت  نورد  کمخت و  نورد  هدام  گاه  (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟104 تسا حیحص  ترابع  مادک   

.دوش یم ناهایگ  یاه  هناوج اه و  هناد رد  یگتفخ  داجیا  ثعاب  یتقوم  یامرس  (1
.دنراد رارق  هقاس  کون  رد  طقف  هقاس  یداه  تفاب  ۀدنروآدیدپ  یاه  متسیرم (2

.دننک یم بذج  کاخ  زا  نوی  تروص  هب ار  دوخ  زایندروم  نژورتین  رتشیب  ناهایگ  (3
.دنراد تلاخد  دشر  کرحم  یاه  نومروه ییارگرون  فالخرب  یگرود  رون  رد  (4

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟105 دیامن یم لیمکت  یحیحص  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
" .دنراد تهابش  رگیدکی  هب  رظنزا ............  دنتسه ، یاراد ............  هک  یناهایگ  ۀمه  "

لاسره رد  یهد  لگ ییاناوت  نتشاد  موزیر -  فلا )
قیرعت ماجنا  ییاناوت  تیبثت  -  ییاناوت  اب  دیئولپاه  ییاه  لولس ب )

یبوچ دنوآ  عونت  نتشاد  هتفای -  لکش  رغت  گرب  ود  اب  ینایور  ج )
رادکژات دیئوزورتنآ  دیلوت  نگکرآ -  د )

                                                                                   

CO۲

2 (2 1 (1
رفص (4 3 (3

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

106، ............ ناهایگ ۀمه  رد 

.تسا یزاس  ATP تیلاعف یاراد  نیئتورپ  تیلاعف  هب  طونم  ییاشغ  ود  یاه  کمادنا رد   ATP ره زتنس  (1
.تسا یمسدومسالپ  تاطابترا  اب  یاه  لولس بآ و  هب  زاین  یلآ  داوم  یربارت  یارب  (2

.دنوش یم دراو  دشر  لاح  رد  یاه  شخب هب  یلابرغ  یاه  هلول زا  لاعف  لاقتنا  شور  هب  هراومه  یلآ ، تابیکرت  (3
.دشاب یم یهایگ  یاه  هقاس نتشاد  هگن  راوتسا  لماع  اهنت  ینینگیل ، ۀراوید  اب  یاه  لولس (4

هرامش 19 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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یچملق عبنم :

هنیزگ 1 1

.دنریذپ یم تروص  یژرنا  فرصم  اب  اما  دنا  ینورد کرحم  زا  لقتسم  ییاقلا  یاه  تکرح
: اه هنیزگ ریاس  در 

یاه تکرح رد  یلو  تسا  شیور  لاح  رد  هدـننک  تکرح شخب  یـشچیپ ، یـشیارگ و  یاه  تکرح ناـمز  رد  یـسرد ، باـتک  نتم  هب  هجوت  اـب  : 2 ۀنیزگ
.تسین یمازلا  رظندروم  یاه  شخب دشر  یشجنت 

یهایگ یاه  لولـس اب  طابترا  رد  یکیتکات  تاکرح  هک  یلاحرد دنوش  یم هدید  گرب  دننام  یهایگ  یاه  مادنا رد  یجنت  هزرل ریظن  یـشجنت  تاکرح  : 3 ۀنیزگ
.مادنا هن  تسا 

.دوش یم هدرب  از  مخت تمس  هب  هدرگ  ۀلول  طسوت  لولس  نیا  دریگ و  یمن تروص  لولس  نیا  ۀدارا  هب  راد  هناد ناهایگ  رد  دیئوزورتنآ  تکرح  : 4 ۀنیزگ

هرامش 4 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 2

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 

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 3

.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

هرامش 9 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

vipzist سرد :

1/29وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



هنیزگ 4 4

دراد و ار  یگدام )  ) مراهچ ای  مچرپ )  ) موس ۀقلح  طقف  ینعی  دراد  زویم  هقلح  کی  رد  طقف  هک  یلگ  دشاب و  یم زویم  ۀـلزنم  هب یموزومورک  دارتت  لیکـشت 
.تسا یسنج  کت ًاعطق  لگ  نیا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دشاب گربلگ  ای  گربساک  دقاف  دناوت  یم : 1 ۀنیزگ

.دشاب هتشادن  یحاقلدوخ  ردبش )  ) یراگزاساندوخ نژ  لیلد  هب  دناوت  یم : 2 ۀنیزگ
رب لیلد  طیارـش  نیا  دنتـسه و  هریـش  یوق و  یاهوب  ناشخرد ، یاه  گنر دقاف  کچوک و  ًالومعم  هک  تسا  ییاه  لگ یارب  داب  اب  یناشفا  هدرگ : 3 ۀنیزگ

.تسین لگ  ندوب  لماکان 

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 5

.دنک یم لماک  یتسرد  هب ار  ترابع  د "  " دروم اهنت 
: دراوم یسررب 

.اه هویم یگدیسر  ریظن  دنراد  صاصتخا  هایگ  ومن  ییاهتنا  لحارم  هب  هک  دننک  یم لرتنک  ار  ییاهدنیآرف  دیسا  کیزیسبآ  نلیتا و  نومروه  ود  ره  فلا :
.دوش یم دیلوت  ومن  لاح  رد  یاه  هناد رد  زین  نیلربیژ  هناد و  رد  نینیکوتیس  ب :

ار نیئتورپ  زتنس  یطیحم  دعاسمان  طیارش  رد  زین  دیسا  کیزیـسبآ  تسا ، رثؤم  یزاس  نیئتورپ رد  دشر  کرحم  نومروه  ناونع  هب نیـسکا  نومروه  ج :
.دنک یم لرتنک 

یارب نینیکوتیـس  زا  هک  یلاحرد .دـهد  یم شهاک  ار  اه  هویم یرادـهگن  ناـمز  تدـم سپ  دوش  یم هویم  یگدیـسر  شیازفا  عیرـست و  ببـس  نلیتا  د :
.دوش یم هدافتسا  رابنا  رد  تاجیزبس  اه و  هویم یرادهگن  تدم  شیازفا 

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 6

.تسا یتیفوتماگ  ۀلحرم  هب  طوبرم  نگکرآ  یتیفوروپسا و  ۀلحرم  هب  طوبرم  شروخ  میشناراپ 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنراد قلعت  یتیفوتماگ  ۀلحرم  هب  ود  ره  یشیور  لولس  یا و  هتسه ود  لولس  : 1 ۀنیزگ
.دنراد قلعت  ناگنادزاب  رد  یتیفوتماگ  ۀلحرم  هب  ود  ره  یشیاز  لولس  یلاتورپ و  یاه  لولس : 2 ۀنیزگ

.دنراد قلعت  یتیفوتماگ  ۀلحرم  هب  یدنوآ  ناداز  ناهن رد  زین  یدیرتنآ  دیئوزیر و  : 3 ۀنیزگ
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هنیزگ 3 7

دیلوت رن  تماگ  ود  زوتیم  میـسقت  اب  رن  تیفوتماگ  هب  قلعتم  یـشیاز  لولـس  ود ، ره  رد  هک  دوش  یم هدـید  ناگناد  ناهن ناـگنادزاب و  رد  نیـسپ  دـشر 
.دنک یم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنهد یم لگ  راب  نیدنچ  گرم  زا  شیپ  یفلع  ۀلاسدنچ  ناهایگ  زا  یرایسب  : 1 ۀنیزگ

.ناهایگ ۀمه  رد  هن  دوش  یم لیکشت  هنادزاب  هناد و  ناهن ناهایگ  رد  هویم  : 2 ۀنیزگ
(. اه نآ ۀمه  هن   ) دهد یم لیکشت  بالق  هپلود  ناهایگ  زا  یرایسب  یاه  هناد ینز  هناوج زا  لصاح  ناوج  ۀقاس  : 4 ۀنیزگ

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 8

.دنا حیحص د "  " و ب "  " دراوم
: دراوم یسررب 

.دراد تلاخد  تخرد  تسوپ  تماخض  شیازفا  رد  هبنپ  بوچ دیلوت  اب  زاس  هبنپ بوچ مویبماک  فلا :
.یلوط دشر  رد  هن  دراد  شقن  یرطق  دشر  رد  اهنت  نیسپ  دشر  ب :

.دشاب هزادنا  شیازفا  تروص  هب اه  متسیرم میسقت  زا  لصاح  یاه  لولس دشر  لصاح  دناوت  یم نیتسخن  دشر  ج :
.تسا ومن  اب  هارمه  یدشر  سپ  رگید ، ۀلحرم  هب  یا  هلحرم زا  هایگ  روبع  ینعی  هنایلاس  یاه  هقلح یریگ  لکش د :

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 9

.دنوش یم داجیا  رن  گاه  زوتیم  میسقت  زا  ود  ره  ایبول  ۀدرگ  ۀناد  یشیاز  یشیور و  لولس 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنرادن تهابش  هزادنا  لکش و  ظاحلزا  لولس  ود  نیا  سپ  تسا ، هارمه  رباربان  زنیکوتیس  اب  رن  گاه  میسقت  : 1 ۀنیزگ
.دراد زوتیم  میسقت  ییاناوت  یشیاز  لولس  اهنت  : 2 ۀنیزگ

دوخ هن  دنوش  یم ینایور  ۀسیک  دراو  رن ) تماگ  ود   ) یشیاز لولس  میسقت  زا  لصاح  یاه  لولس اما  دوش ؛ یم ینایور  ۀسیک  دراو  یشیور  لولس  : 3 ۀنیزگ
.یشیاز لولس 

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 10

.دنتسه لاتورپ )  ) غلاب تیفوتماگ  رد  زوتیم  میسقت  لصاح  هک  دنتسه  اهدیئوزورتنآ  راد ، کژات یموزومورک  یاه   لولس سخرس  یگدنز  ۀخرچ  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

( هخاش گرب  یناقوف  حطس  رد  هن   ) .دنراد رارق  لاتورپ  نیریز  حطس  رد  یدیرتنآ ) نگکرآ و   ) یلثمدیلوت یاه  مادنا : 1 ۀنیزگ
.تسا هدننکزتنسوتف  هک  تسا  لاتورپ  یموزومورک  یلولسرپ   رکیپ  : 3 ۀنیزگ

هک دنتـسه  اه  گاه تیفوروپـسا ، ۀلحرم  زا  لصاح  دیئولپاه  یاه  لولـس تسا ، نکمم  تیفوتماگ  ۀـلحرم  دـیئولپاه  یاه  لولـس یارب  حاقل  : 4 ۀنیزگ
.دنرادن حاقل  ییاناوت 

n

n
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هنیزگ 2 11

.تسا یموزومورک  سپ 20  دراد ؛ ( n=10  ) دیئولپاه لولس  ود  قبنز  ۀدیسر  ۀدرگ  ۀناد 
.تسا یموزومورک  سپ 40  دراد ؛ دیئولپاه  لولس  راهچ  جاک ، ۀدیسر  ۀدرگ  ۀناد 

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 12

.تسا یا  هپلود رثکادح  نایور  ناهایگ  نیا  رد  هک  دراد  قلعت  یلولس ) ود  ۀدیسر  ۀدرگ  ۀناد   ) هناد ناهن ناهایگ  رن  تیفوتماگ  هب  تیفوتماگ  نیرت  کچوک
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا یا  هتسوپ ود  ناگناد  ناهن کمخت  : 2 ۀنیزگ
.تسا یسنج  لثمدیلوت  زا  رت  عیرس یشیور  لثمدیلوت  یگمه ) هن   ) ناهایگ رتشیب  رد  : 3 ۀنیزگ

.درادن دوجو  ناشخرد  یاه  گنر هناد  ناهن ناهایگ  ۀمه  لگ  راتخاس  رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 13

تسا ینومروه  نیسکا  .دننک  ادیپ  ومن  هشیر  هب  سولاک )  ) هتفاینزیامت یاه  لولس دوش  یم ببس  تفاب  تشک  رد  نینیکوتیس  هب  نیسکا  یالاب  تبـسن 
.دهد یم شهاک  ار  یهایگ  یاه  مادنا زا  یخرب  ندشریپ  تعرس  نینیکوتیس  دراد و  شقن  مسیپورتوتف )  ) ییارگرون رد  هک 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنک یم یریگولج  یبناج  یاه  هناوج دشر  زا  نیسکا  : 1 ۀنیزگ

.تسا نیلربیژ  نومروه  هب  طوبرم  اه  هویم ندرک  تشرد  دیسا و  کیزیسبآ  نومروه  اب  طابترا  رد  ییاوه  یاه  هنزور ندش  هتسب : 3 ۀنیزگ
.دراد شقن  سالیگ  تشادرب  لیهست  رد  نلیتا  : 4 ۀنیزگ

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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ًاعطق سپ  دشاب ؛  AAABbb هتخودـنا پیتونژ  هک  یتروصرد .تسا  ( 3n  ) نموبلآ تفاب  هناد  ۀـتخودنا  اه  یا هپل کت رد  تسا و  هپل  کـت یهاـیگ  ترذ 
زا یـشخب  هک  هپل  هجیتنرد  دشاب ، یم  AB اهدـیئوزورتنآ پیتونژ  تسا و  هدوب   Ab از مخت لولـس  پیتونژ  یا AAbb و  هتسه ود  مخت  لولـس  پیتونژ 

.تسا  AABb تروص هب نآ  پیتونژ  هک  تسا  ( AB  ) دیئوزورتنآ و  ( Ab  ) از مخت لولس  حاقل  لصاح  دوش و  یم بوسحم  نایور 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دش دهاوخ   AaaBbb ۀتخودنا دشاب ،  ab از مخت لولس  پیتونژ  هک  یتروصرد : 1 ۀنیزگ
یا هتسه ود  مخت  لولس  پیتونژ AB و  از  مخت لولس  ینعی  تسا ؛ هتشذگ  لسن  ۀدام  تیفوروپسا  هب  قلعتم  دوجو ، تروص  رد  هتسوپ  پیتونژ  : 2 ۀنیزگ

.دش دهاوخ   AAaBBb ًاعطق هتخودنا  تفگ  ناوت  یمن تسین  صخشم  رن  تماگ  پیتونژ  نوچ  اما  تشاد ؛ دهاوخ   AABB پیتونژ
ًاعطق هتخودنا  هجیتنرد  هک  دوب  دـهاوخ   AABB یا هتـسه ود  مخت  از AB و  مخت لولـس  دیئوزورتنآ و  پیتونژ  دشاب   AABB هپل پیتونژ  رگا  : 3 ۀنیزگ

.تسا  AAABBB
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هنیزگ 4 15

لوط هک  ناتـسبات  رد  ینعی  تسا ؛ دنلب  زور  هایگ  قبنز  .دهد  یم لگ  تسا ، دـنلب  بش  لوط  هک  زاپ  رخاوا  رد  ینعی  تسا ؛ هاتوک  زور  هایگ  لوسنق  تنب 
.دهد یم لگ  تسا  هاتوک  بش 

: دراوم یسررب 
.دهد یم لگ  قبنز  بش ، لوط  ندش  هاتوک لیلد  هب  دوش ، هتسکش  یرون  شالف  اب  بش  رگا  تلاح  نیا  رد  هک  دهد  یم لگ  زاپ  رد  لوسنق  تنب  فلا :

.دهد یم لگ  قبنز  زاب  مینک  مه  رت  هاتوک ناتسبات  رد  ار  بش  لوط  رگا  لاح  دهد ، یم لگ  ناتسبات  رد  قبنز  دهد ، یمن لگ  ناتسبات  رد  لوسنق  تنب  ب :
مه رت  هاتوک ار  بش  لوط  یرون  شالف  اب  رگا  دهد ، یمن لگ  تسا  هاتوک  بش  لوط  هک  ناتسبات  رد  لوسنق  تنب  یلو  دهد ، یم لگ  ناتسبات  رد  قبنز  ج :

.دهد یمن لگ  لوسنق  تنب  مهزاب  مینک ،
لگ زین  لوسنق  تنب  دـبای ، شهاک  بش  لوط  یرون  شـالف  اـب  رگا  .تسا  دـنلب  بش  لوط  تلاـح  نیا  رد  هک  دـهد  یمن لـگ  زاـپ  رخاوا  رد  قبنز  د :

.دهد یمن
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رت یمیدق یاه  بوچ هجیتنرد  دنک ، یم دیلوت  نیسپ  شکبآ  نوریب  تمس  هب نیسپ و  بوچ  لخاد  تمـس  هب  زاسدنوآ  مویبماک  یبوچ ، ناهایگ  ۀقاس  رد 
.دنرت کیدزن هقاس  زغم  هاگیاج  تمس  هب  دنراد و  رارق  هقاس  لخاد  تمس  رد 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسوپ ریز  رد  هن  دراد  رارق  تسوپ  رد  زاس  هبنپ بوچ متسیرم  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم لیکشت  هقلح  ًالومعم  : 2 ۀنیزگ
.دنراد لئوکاو  نیتسخن  یاه  متسیرم : 4 ۀنیزگ
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.دوش یم نیمأت  اوه  زا  اه  هشیر اه و  هقاس اه ، گرب ۀدافتسادروم  نژیسکا  تمسق  نیرتشیب  دنراد ، گرب  هشیر و  ناهایگ  رثکا  هکاجنآزا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم زین  اه  هناوج اه و  هناد یگتفخ  ثعاب  دراد و  شقن  هشیر  طسوت  بآ  بذج  ظفح  رد  دیسا  کیزیسبآ  : 2 ۀنیزگ
(. زتنس هن   ) دنوش یم هیزجت  ناپ  یاهامد  هب  خساپ  رد  یگتفخ ، لماع  ییایمیش  داوم  : 3 ۀنیزگ

.دیئوزورتنآ لاثم  ناونع هب درادن ؛ ار  دشر  کرحم  نومروه  دیلوت  ناکما  یراد  هتسه لولس  ره  : 4 ۀنیزگ
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هدرگ ۀسیک  رد  رن  تیفوتماگ  راد  هناد ناهایگ  رد  .دنراد  قلعت  راد  هناد ناهایگ  هورگ  هب  هک  تسا  یا  هپلود یبوچ  ناهایگ  زراب  یاه  یگژیو زا  نیسپ ، دشر 
.دبای یم زیامت 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دریگ یم تروص  حاقل  زا  سپ  نموبلآ )  ) نایور یذغم  تفاب  لیکشت  هناد  ناهن راد  لگ ناهایگ  رد  : 2 ۀنیزگ

دوجو کمخت  یدـنوآ  ناداز  ناهن رد  هک  دوش  یم هدـید  ناگناد  ناهن ناگنادزاب و  یدـنوآ ، ناداز  ناهن رد  تیفوروپـسا  زا  رت  کچوک تیفوتماگ  : 3 ۀنیزگ
.درادن

.دوش یم لیکشت  نگکرآ  ناگنادزاب  رد  هک  دراد  دوجو  ناگنادزاب  و  یا ) هپلود  ) ناگناد ناهن رد  هپل  کی  زا  شیب  اب  نایور  : 4 ۀنیزگ
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.دوش داجیا  دیئولپید  مخت  لولس  ۀنایم  رد  یلولس  ۀحفص  درادن  ناکما  سپ  تسا ، رباربان  زنیکوتیس  اب  زوتیم  دیئولپید ، مخت  میسقت  نیلوا  هکاجنآزا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم هدید  یموزومورک ) ۀعومجم  کی  اب   ) دیئولپاه یاه  لولس ینایور ، ۀسیک  رد  : 1 ۀنیزگ
.تسا دیئولپید  هک  تسا  هدرک  هطاحا  هتشذگ  لسن  ۀدام  تیفوروپسا  ار  ینایور  ۀسیک  فارطا  : 2 ۀنیزگ

.دراد دوجو  هباشم  للا  ود  لقادح  دیئولپیرت  مخت  لولس  رد  هک  دندیئولپ  یرت مخت  لولس  دیئولپید و  مخت  لولس  لماش  مخت  یاه  لولس : 3 ۀنیزگ
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.دهد یم خر  یتیفوروپسا  ۀلحرم  رد  ناهایگ  یسنج  لثمدیلوت  رد  زویم  دنک و  یم فیصوت  زویم  یط  رد  ار  اه  موزومورک راتفر  اه ، نژ کیکفت  لصا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا دیئولپیرت )  ) تفاب  هک  دنک  یم هیذغت  نموبلآ  زا  نایور  هپل  کت ۀناد  ناهن ناهایگ  رد  دوش و  یم هدید  راد  هناد ناهایگ  رد  نایور  : 1 ۀنیزگ
.دنرادن دوجو  نایگ ) هزخ ریظن   ) یهایگ ره  رد  هک  دنتسه  اه  گرب اه و  هشیر اه ، هقاس ناهایگ  رد  یشیور  یاه  شخب : 2 ۀنیزگ

.دوب دهاوخ  دلاو  هایگ  یکیتنژ  زرا  مه دیدج  هایگ  دوش ، هدافتسا  ردام  هایگ  هتفاین  زیامت یاه  لولس زا  اهنت  رگا  تفاب  تشک نف  رد  : 4 ۀنیزگ

۳n
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.تسا کژات  نودب  دیئوزورتنآ  ناگناد ، ناهن رد  مه  ناگنادزاب و  رد  مه  هک  دوش  یم هدید  راد   هناد ناهایگ  رد  تیفوروپسا  هب  هتسباو  تیفوتماگ 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

شیب هدام  تیفوتماگ  شخب  اه  نآ ۀمه  رد  هک  دوش  یم هدید  ناگنادزاب  یدنوآ و  ناداز  ناهن نایگ ، هزخ رد  تیفوتماگ  هب  هتسباو  تیفوروپسا  : 2 ۀنیزگ
.دراد نگکرآ  کی  زا 

مه هک  تسا  تیفوتماگ  لاتورپ  یدنوآ ، ناداز  ناهن رد  هک  دوش  یم هدید  یدنوآ  ناداز  ناهن نایگ و  هزخ رد  تیفوروپسا  زا  لقتـسم  تیفوتماگ  : 3 ۀنیزگ
.دروآ یم دوجو  هب  ار  از ) مخت لولس   ) کرحتمریغ یاه  تماگ مه  و  راد ) کژات یاهدیئوزورتنآ   ) کرحتم یاه  تماگ

هتفاین صصخت یاه  شخب زا  اه  نآ زا  یخرب  یشیور  لثمدیلوت  رد  هک  دوش  یم هدید  ناگناد  ناهن رد  تیفوتماگ  زا  لقتسم  ًالماک  تیفوروپـسا  : 4 ۀنیزگ
.ییاقیرفآ ۀشفنب  یاه  گرب ای  یدیب  گرب  ۀقاس  یاه  هعطق لثم  .دوش  یم هدافتسا 
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هزخ رد  گاـه ) ۀدـنروآ  دوـجو  هـب  شخب   ) تیفوروپـسا .تـسا  هدننکزتنــسوتف  سخرــس  هزخ و  رد  تماـگ ) ۀدـنروآدوجو  هـب شخب   ) تیفوتماـگ
.تسا هدننکزتنسوتف  سخرس  رد  اما  هدننکزتنسوتفریغ ؛
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دیئولپید لولس  نیدنچ  نگکرآ ، نیدنچ  دوجو  لیلد  هب  ناگنادزاب  رد  دوش و  یم دیلوت  زین  دیئولپ  یرت لولس  دیئولپید ، لولـس  رب  هوالع  ناگناد  ناهن رد 
.دوش یم داجیا 

هرامش 11 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دوش یم رپ  مسدومسالپ  اب  ذفانم  نیا  لولس  ندوب  هدنز  تروص  رد  هک  دنراد  یذفانم  دوخ  ۀراوید  رد  نیمود ، ۀراوید  یاراد  یاه  لولس ۀمه 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش تیاده  یبوچ  دنوآ  ات  یتسالپوتورپریغ  ریسم  زا  بآ  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  مردودنآ  زا  دعب  : 1 ۀنیزگ
.دریگ یمن تروص  دنیآرف  نیا  نایگ  هزخ ریظن  یبوچ  یاهدنوآ  دقاف  ناهایگ  رد  : 2 ۀنیزگ

.دنوش اج  هباج زین  یشکبآ  یاهدنوآ  یتح  ای  یدنوآ  رصانع  قیرط  زا  دنناوت  یم نآ  رد  لولحم  داوم  بآ و  : 3 ۀنیزگ

هرامش 12 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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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
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زا زمـسا  راشتنا و  قیرط  زا  ار  بآ  دنتـسه ، لاتورپ  دـقاف  هک  ناگناد  ناهن ناگنادزاب و  اه ، هزخ هلمجزا  ناهایگ ، ۀـمه  .تسا  حیحـص  ب "  " دروم طـقف 
.دننک یم لقتنم  رگید  لولس  هب  یلولس 

: دراوم ریاس  یسررب 
.دنتسه دنوآ  دقاف  اه  هزخ فلا :

.دنتسه زوتیم  میسقت  لصاح  نوچ  دنراد  ناسکی  پیتونژ  ناگنادزاب ، هدیسر  هدرگ  ۀناد  رد  دوجوم  لولس  ره 4  ج :
.تسین قداص  سخرس  هزخ و  دروم  رد  هلمج  نیا  د :
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یاه هپل .دنشاب  یم هناد  ششوپ  ینایور و  ۀشیر  هپل ، بیترت : هب  ات   دراوم   هپل و  ینایور و  یاه  گرب هناد ، ششوپ  نموبلآ ، بیترت  هب ات   دراوم  
.دوش یم لیکشت  حاقل  زا  دعب  نموبلآ  نمض  رد  .دنراد  شقن  ییاذغ  داوم  ۀریخذ  رد  نایور ، هب  ییاذغ  داوم  لاقتنا  رب  هوالع  هپلود  ناهایگ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنا هدش داجیا  نایور  یاه  لولس زیامت  زا  شخب ، ود  ره  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم داجیا  کمخت  یلولس  یاه  هیال ندش  تخس  زا  هناد  ششوپ  : 2 ۀنیزگ
.دنا هدمآ دوجو  هب مخت  لولس  میسقت  نیتسخن  لصاح  رت  کچوک لولس  میسقت  زا  هک  تسا  نایور  زا  یتمسق  هپل  : 3 ۀنیزگ

۱۴AC
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نیا سپ  دنراد ، شقن  اه  نآ زیامت  اه و  مادنا شیادیپ  ندش و  میسقت  دننام  ییاهدنیآرف  رد  اه ) نیلربیژ اه ، نینیکوتیس اه ، نیـسکا  ) دشر یاه  کرحم
.دنراد شقن  زین  هدنشک  رات  هب  یتسوپور  یاه  لولس زیامت  رد  اه  کرحم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
سولاک زا  هایگ  دـیلوت  یارب  تفاـب  تشک  نف  رد  نینیکوتیـس  نومروه  و  ینز ) هملق  ) هملق ندرک  راد  هشیر رد  نینیکوتیـس  نیـسکا و  نومروه  : 1 ۀنیزگ

.دنتسه یسنجریغ  لثمدیلوت  یعون  ود  ره  تفاب  تشک  ینز و  هملق .دوش  یم هدافتسا 
یخرب رد  نینگیل  بوسر  هک  میناد  یم یفرط  زا  دنراد و  شقن  یریپ  دننام  ومن  ییاهن  لحارم  لرتنک  رد  دیـسا  کیزیـسبآ  نلیتا و  یاه  نومروه : 2 ۀنیزگ

.دشاب لولس  یریپ  ۀناشن  دناوت  یم اه  لولس
نلیتا نومروه  نازیم  یکیناکم  بیـسآ  رد  دشاب و  هرـشح  شین  لثم  یکیناکم  بیـسآ  یعون  زا  یـشان  دـناوت  یم یگدـش  راد  بابح دـنیآرف  : 3 ۀنیزگ

.دنک یم ادیپ  شیازفا 
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.دنور یم نیب  زا  هناد  هویم و  دیلوت  یهد و  لگ زا  سپ  هلاسود  ناهایگ 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دننک یم لماک  ار  دوخ  دشر  ییاذغ  داوم  بآ و  ندوب  یفاک  طرش  هب دوخ  یدشر  لصف  رد  هلاس  کی ناهایگ  : 1 ۀنیزگ
.دهد یم لگ  دوخ  یگدنز  لوط  رد  راب  کی طقف  هک  تسا  هلاسدنچ  هایگ  کی  واگآ  هایگ  : 2 ۀنیزگ

.دنهد یمن لگ  هک  دنتسه  یبوچ  ناهایگ  هلمج  زا  ناگنادزاب  : 4 ۀنیزگ
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.تسا نلیتا  دنک ، یم لیهست  ار  اه  هویم یکیناکم  تشادرب  هک  ینومروه  اما  تسا ، اه  نینیکوتیس یلولس ، میسقت  کرحم  نومروه 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا دیسا  کیزیسبآ  نومروه  یاه  شقن زا  دروم  ود  ره  : 1 ۀنیزگ
.دراد شقن  زین  اه  هقاس ندش  لیوط  کیرحت  رد  نیلربیژ  .دریگ  یم تروص  نیلربیژ  طسوت  هناد  یب یاه  هویم ندرک  تشرد  : 2 ۀنیزگ

.تسا نیسکا  نومروه  هب  طوبرم  تفاب  تشک  رد  ییاز  هشیر هقاس و  یگدیمخ  : 4 ۀنیزگ
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ناسمهان شزیمآ  زا  لصاح  ناهایگ  ای  نایور و  دیئولپید ، مخت  یارب  نکمم  یاه  پیتونژ عاونا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  للا  راگزاساندوخ   نژ  یارب  رگا 
رد دنک و  دـشر  دـناوت  یم توافتم  پیتونژ  اب  یگدام  عون  یور   رب  هدرگ  یاه  هناد عاونا  زا  کـیره  دوب و  دـهاوخ  هنادنسپ  

.دیامن تکرش  حاقل 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

مخت دیئولپید ، مخت  رب  هوالع  ناگناد ، ناهن رد  هک  دـینک  تقد  دـیاب  .تسا  نکمم  دـیئولپید  مخت  یارب  پیتونژ  عون  هاـیگ   نیا  تیعمج  رد  : 1 ۀنیزگ
.دوش یم دیلوت  زین  دیئولپیرت 

تکرش یگدام  عون  اب   حاقل  رد  دنناوت  یم هدرگ  یاه  هناد زا  کیره  تسا و  ریذپ  ناکما هدرگ  یاه  هناد یارب  پیتونژ  هایگ ،  نیا  تیعمج  رد  : 2 ۀنیزگ
.تسا ریذپ  ناکما شزیمآ  عون  هدرگ ،  یاه  هناد عاونا  یارب  ینعی  دننک ،

اب هدرگ  ۀناد  عون  طقف   یگدام ، عون  ره  یور  رب  دشاب ، توافتم  اه  نآ یود  ره  اب  دیاب  هدرگ  ۀناد  للا  تسا و  صلاخان  یگدام  هکنیا  هب هجوتاب : 4 ۀنیزگ
.دنک دشر  دناوت  یم توافتم  پیتونژ 

n

= = ۱۰n(n−۱)
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: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنهد خر  راشتنا  قیرط  زا  دنناوت  یم ییاذغ  داوم  لاقتنا  دنوآ ) نودب  ناهایگ   ) نایگ هزخ رد  : 1 ۀنیزگ

.دتفا یم قافتا  زوتیم  یط  لسعروبنز  رد  مرپسا  دیلوت  یلو  زویم  لصاح  یاه   لولس : 2 ۀنیزگ
.تسا دیئولپاه  هک  دشاب  یم هدام  تیفوتماگ  نامه  شخب   : 4 ۀنیزگ

B
C
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: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم دیلوت  زویم  میسقت  رثا  رب  گاه  ناهایگ  رد  : 2 ۀنیزگ

.تسا تیفوروپسا  زا  لقتسم  ییاذغ  رظنزا  یگدنز ، نارود  مامت  رد  تیفوتماگ  اه  سخرس رد  : 3 ۀنیزگ
.دنروآ یم دوجو  هب  ار  هنیگاه  کی  هخاش  گرب تشپ  رد  ینادگاه  ۀتسد  نیدنچ  اه  سخرس رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 13 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 34

.دنک یم داجیا  هدام  تماگ  مه  رن و  تماگ  مه  زوتیم  میسقت  اب  لاتورپ  نامه  ای  سخرس  تیفوتماگ 
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هنیزگ 3 35

یتیفوروپـسا و ۀلحرم  ود  ره  رد  دـنراد و  تیفوتماگ  هب  تبـسن  یرت  گرزب تیفوروپـسا  هک  دنتـسه  اه  سخرـس دـنوآ  یاراد  هناد و  نودـب  ناهایگ 
.دنتسه زتنسوتف  هب  رداق  یتیفوتماگ 

هب رداق  یتیفوتماگ  ۀـلحرم  رد  طقف  دـنراد و  تیفوروپـسا  هب  تبـسن  یرت  گرزب تیفوتماگ  هک  دنتـسه  نایگ  هزخ دـنوآ ، دـقاف  هناد و  نودـب  ناهایگ 
نگکرآ نورد  رد  از  مخت هب  ندرک  انـش  اب  دوخ و  کژات  کمک  هب  دـیئوزورتنآ  هتفرگ و  تروص  نگکرآ  نورد  حاقل  سخرـس  هزخ و  رد  .دنتـسه  زتنـسوتف 

.دسر یم

هرامش 13 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 36

رد زویم  ۀدنهد  ماجنا راتخاس  اهنت  ژناروپسوگیز  .دنام  یم یقاب  نآ ، تیفوروپسا  رد  جاک  یاه  گاه ژناروپـسوگیز و  لخاد  سوپوزیر  یـسنج  یاه  گاه
.درادن یضرع  ۀراوید  ًالومعم  اه  تسیموگیز ۀنیخن  .دراد  ۀتسه   نیدنچ  هک  تسا  ۲nسوپوزیر 

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 37

یلو دنراد ، ار  هنهرب  یاه  گنس هتخت زا  یتح  یندعم  داوم  بذج  ییاناوت  اه  چراق دنشاب و  هتشاد  شقن  گنسلگ  راتخاس  رد  دنناوت  یم اه  تسیموکسآ
.دننک یم تفایرد  گنسلگ  راتخاس  رد  دوجوم  یاه  چراق زا  ار  اه  نآ سپ  دنتسین ، هنهرب  یاه  گنس هتخت زا  یندعم  داوم  بذج  هب  رداق  اه  کبلج

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دننک یم بذج  لیفورلک  زج  هب یا  هزیگنر کمک  اب  ار  دیشروخ  رون  مظعا  شخب  زمرق ، یاه  کبلج ۀمه  دننامه  یناوغرا  یدرگوگ  یاه  یرتکاب : 1 ۀنیزگ

ییاناوت زبس  یاه  کبلج ۀمه  .دنتـسه  یـسنج  لثمدیلوت  ییاناوت  یاراد  اه  نآ ۀمه  یـسنجریغ و  لثمدـیلوت  ییاناوت  یاراد  ناهایگ ، رتشیب  : 3 ۀنیزگ
اه کبلج ناهایگ و  رتشیب  تفگ  ناوت  یم نیاربانب  دـنهد ، یم ماجنا  مه  یـسنج  لثمدـیلوت  اـه  نآ رتشیب  دـنراد و  ار  یـسنجریغ  لثمدـیلوت  ماـجنا 

.دنهد ماجنا  ار  یسنجریغ  یسنج و  لثمدیلوت  عون  ود  ره  دنناوت  یم
تماگ زوتیم  اب  دنراد و  لسن  بوانت  عون  زا  یگدنز  ۀخرچ  هدشرکذ ، رادناج  ود  ره  .تسا  ایوکـس  مان  هب  یتخرد  نیمز  یور  رادـناج  نیرت  گرزب : 4 ۀنیزگ

.دنزاس یم

هرامش 14 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 38

ۀلول نورد  ناهایگ  نیا  دیئوزورتنآ  دنراد و  یپوکسورکیم  تیفوتماگ  ناهایگ  نیا  دنتسه ، یکشخ  رد  یگدنز  یارب  ناهایگ  نیرت  قفوم راد  هناد ناهایگ 
.دوش یم داجیا  هدرگ 

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 39

پیتونژ عون  کی  هناد  ۀتسوپ  لاؤس  نیا  رد  تشاد ، دهاوخ  پیتونف  عون  پیتونژ و ۲  عون  دعب ۳  لسن  تیفوروپسا  شزیمآ   زا 
.تسا غلاب   ۀناد  ۀریخذ  تسا و  هتشذگ  لسن  تیفوروپسا  نامه  زا  یشخب  هکارچ  دراد  پیتونف  عون  کی  و 

AaBB × AaBB
۲n
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هنیزگ 1 40

هک تسا  نادگاه  نورد  اتمه  یاه  موزومورک ندش  ادج  لمع  .تسا  یشیاز  زا  رت  عیرس یـشیور  لثمدیلوت  دنتـسه ، دنوآ  دقاف  یناهایگ  هک  اه  هزخ رد 
.دشاب یم تیفوروپسا  زا  یشخب 

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 41

(. یدیرتنآ هن   ) دنک یم انش  نگکرآ  نورد  هب  دیئوزورتنآ  اه  هزخ رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسا یلصا  هایگ  دشاب و  یم رت  گرزب تیفوروپسا  زا  تیفوتماگ  اه  سخرس فالخرب  اه  هزخ رد  : 2 ۀنیزگ
.دوش یم دیلوت  گاه  زویم  میسقت  اب  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  نادگاه  هزخ ، تیفوروپسا  سأر  رد  : 3 ۀنیزگ

.دنرادن تهابش  رگیدکی  هب  هزادنا  لکش و  رظن  زا  هزخ ، تماگ  گاه و  دینیب ، یم ریز  لکش  رد  هک  روط  نامه : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 3 42

.دنرادن تهابش  رگیدکی  هب  هزادنا  لکش و  رظن  زا  سخرس ، تماگ  گاه و  دینیب ، یم ریز  لکش  رد  هک  روط  نامه

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دبای یم شیازفا  اه  نآ یاه  لولس دادعت  دننک و  یم دشر  اهدیئوزورتنآ  ندش  دازآ  زا  لبق  اه  یدیرتنآ اه ، سخرس رد  : 1 ۀنیزگ

فیدر دنچ  .دهد  یم لیکـشت  ار  ۀنیگاه  کی  اه  نادگاه نیا  زا  هورگ  ره  .دنراد  رارق  گرب  یتشپ  حطـس  رد  اه  سخرـس ینادـگاه  یاه  هتـسد : 2 ۀنیزگ
.دراد دوجو  اه  هخاش گرب  تشپ  رد  یزاوم  ًابیرقت  هنیگاه 

.دنتسه تماگ ) دننام   ) زوتیم ای  گاه )  ) زویم لصاح  اه  لولس نیا  یموزومورک ،  n یاه لولس یاراد  ناهایگ  ۀمه  رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 43

.دننک زتنسوتف  دنناوت  یمن دنتسین و  گنرزبس  هک  دنراد  دوجو  یدننام  هشیر  مئامض  هزخ ، تیفوتماگ  ناپ  تمسق  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

دننام هشیر  دئاوز  یکیدزن  رد  اه  یدـیرتنآ دـنوش و  یم هتخاس  لکـش ) یبلق لاتورپ   ) تیفوتماگ فاکـش  یکیدزن  رد  اه  نگکرآ اه ، سخرـس رد  : 2 ۀنیزگ
.دنراد رارق  لاتورپ 

.دنراد دوخ  ۀدنزاس  گاه  اب  یناسکی  یکیتنژ  یاوتحم  اه  تیفوتماگ یاه  لولس ۀمه  اه  گاه زوتیم  میسقت  هب  هجوتاب : 3 ۀنیزگ
.دوش یم داجیا  تیفوتماگ  یور  رب  ناوج  تیفوروپسا  سخرس ، رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 44

کمخت لیکشت  لاس  نیمود  رد  .دهد  یم ناشن  ار  مرپسودنآ   B شخب .دشاب  یم ناگنادزاب  رد  از  مخت مرپسودـنآ و  هارمه  هب  کمخت  هب  طوبرم  لکش ،
اب و  هدام ) گاه   ) دـنام یم یقاب  اه  نآ زا  یکی  هک  دروآ  یم دوجو  هب  لولـس  راهچ  زویم ، میـسقت  اب  شروخ  میـشناراپ  یاـه  لولـس زا  یکی  ناـگنادزاب ،

.دهد یم لیکشت  ار  مرپسودنآ  مان  هب  یتفاب  یزوتیم ، یلاوتم  یاه  میسقت
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم لیکشت  هدرگ  ۀلول  یشیور ، لولس  دشر  زا  کمخت ، ندیـسر  هدرگ و  ۀناد  قاتا  مان  هب  کمخت  زا  یـشخب  رد  هدرگ  ۀناد  یریگرارق  زا  دعب  : 1 ۀنیزگ
حاقل کمخت  نورد  یاهاز  مخت زا  یکی  اب  رن  یاه  تماگ زا  یکی  .دـنک  یم داـجیا  رن  تماـگ  ود  دوش و  یم میـسقت  هدرگ  ۀـلول  نورد  زین  یـشیاز  لولس 

.دنبای یم حاقل  ( A  ) اهاز مخت زا  یکی  اهنت  نیاربانب  .دور  یم نیب  زا  رگید  رن  تماگ  دبای و  یم
.تسا مرپسودنآ )  ) هدام تیفوتماگ  زا  یشخب  دیدج ، تیفوروپسا  زایندروم  ییاذغ  داوم  یواح  تفاب  ناگنادزاب ، ۀناد  رد  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم دیلوت  از  مخت کی  اهنت  نگکرآ ، ره  نورد  دوش و  یم داجیا  نگکرآ  دنچ  مرپسودنآ  ره  رد  : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 3 45

.دنهد یم ماجنا  یشیور  لثمدیلوت  ینیمزریز ، یاه  هقاس کمک  اب  هایگ  ود  ره 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

دیلوت هدرگ  ۀـناد  یناوارف  ریداقم  یـسنج ، لثمدـیلوت  یط  رد  طولب ) اه و  نمچ لثم   ) دـهد یم ماجنا  ار  اه  نآ یناشفا  هدرگ داـب  هک  یناـهایگ  : 1 ۀنیزگ
.دننک یم

.دشاب یم توگیز  میسقت  زیامت و  لصاح  تسا و  تیفوروپسا  زا  یشخب  ینیمزریز  ۀقاس  هک  یلاحرد تسا ؛ تیفوتماگ  نامه  سخرس  لاتورپ  : 2 ۀنیزگ
.دنوش یم ریثکت  دنا  هتفاین صصخت  یشیور  لثمدیلوت  یارب  هک  ییاه  شخب زا  هدافتسا  اب  هایگ ، ود  ره  : 4 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 46

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

.تسا یمازلا  نورتس  طیحم  دوجو  دوش ، یم هدافتسا  تفاب  تشک  نف  زا  هک  ناهایگ  یشیور  ریثکت  یاه  شور رد  فلا :
.دنبای یم ریثکت  ینیمزریز  یقفا و  ۀقاس  طسوت  اه  سخرس اما  دبای ، یم شیور  کاخ  حطسرب  یقفا و  ۀقاس  طسوت  یگنرف  توت ب :

دـشر زا  دعب  یتدـم  .دـننز  یم دـنویپ  رگید  تخرد  هب  تسا ، رظندروم  بولطم و  یاه  یگژیو یاراد  هک  یتخرد  زا  ار  یا  هناوج ندز  دـنویپ  شور  رد  ج :
.تسا بولطم  تخرد  یاه  یگژیو یاراد  هک  دیآ  یم دوجو  هب  یا  هخاش هناوج ،

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 
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.دنتسه حیحص  ج )  ) و فلا )  ) دراوم
: دراوم ریاس  یسررب 

.دریگ یم ماجنا  نگکرآ  نورد  حاقل  ناگنادزاب  اه و  سخرس اه ، هزخ دننام  راد  نگکرآ هایگ  رد  ب :
.دراد یموزومورک  ۀعومجم  شش  تسا و  دیئولپازگه  یعارز  مدنگ  ًالثم  دشابن ، دیئولپید  تسا  نکمم  مخت  لولس  هناد  ناهن ناهایگ  رد  د :

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 48

.تسا حیحص  دروم ب 
: دراوم یسررب 

.دوش یم لیکشت  هدرگ  ۀسیک  نورد  هدیسر  ۀدرگ  ۀناد  ناگنادزاب  ۀمه  رد  فلا :
ۀتخودنا ناگناد  ناهن رد  .دوش  یم لیکشت  مخت  لولس  حاقل  زا  لبق  هک  دهد  یم لیکشت  ار  هناد  ۀتخودنا  مرپسودنآ )  ) هدام تیفوتماگ  ناگنادزاب  رد  ب :

.تسا هدش  هریخذ  نموبلآ  ای  هپل  نورد  هناد 
میسقت شروخ  میشناراپ  یاه  لولس زا  یکی  کمخت ، لیکشت  لاس  نیمود  رد  .تسا  سران  دوش ، یم لیکـشت  کمخت  هک  لوا  لاس  رد  ناگنادزاب  رد  ج :

.دهد یم ماجنا  زویم 

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

13/29وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



هنیزگ 2 49

: 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
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هنیزگ 2 50

.دنهد یم لیکشت  جنهن  لگ ، فلتخم  یاه  شخب لیکشت  یارب  دوخ  یگدنز  زا  یا  هرود رد  ناهایگ  نیا  دراد و  هراشا  هناد  ناهن ناهایگ  هب  لاؤس  تروص 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسین قداص  تسا  مچرپ  دقاف  هک  یرادلگ  هایگ  یارب  : 1 ۀنیزگ
.تسین قداص  ناگناد  ناهن یارب  : 3 ۀنیزگ

.تسا زاین  تیفوتماگ  لیکشت  یارب  زوتیم  راب  کی  لقادح  ناگناد  ناهن رد  : 4 ۀنیزگ
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ناداز ناهن زا  اه  سخرس ناگناد و  ناهن زا  لوا  دروم  ود  هک  مینک  هراشا  سخرس  ینیمز و  بیس قبنز ، هب  میناوت  یم دنراد  ینیمزریز  ۀقاس  هک  یناهایگ  زا 
.دنتسه یدنوآ 

هب نوچ  لاؤس  نیا  رد  دنتـسه و  دیئکارت  دقاف  دنوآ  دقاف  ناهایگ  نمـض  رد  .تسا  هدهاشم  لباق  دیئوزیر  اه  سخرـس یگدنز  زا  یتیفوتماگ  ۀرود  رد 
.دشاب رظندم  دنوآ  دقاف  هایگ  دناوت  یمن نیاربانب  هتشاد  هراشا  ینیمزریز  ۀقاس  اب  ناهایگ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا تیفوتماگ  زا  لقتسم  تیفوروپسا  ناگناد  ناهن رد  : 1 ۀنیزگ

.تسا هدننکزتنسوتف  تیفوتماگ  اه  سخرس رد  : 2 ۀنیزگ

هرامش 14 1396 نومزآ  موس  یبرجت  مولع  یچملق 

14/29وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



هنیزگ 1 52

یاه یگژیو یاراد  هک  یتخرد  زا  ار  یا  هناوج شور  نیا  رد  .تسا  ندز  دـنویپ  دریگ ، یم ماجنا  ناتخرد  رد  هک  ناهایگ  یـشیور  ریثکت  یاـه  شور زا  یکی 
بولطم تخرد  یاه  یگژیو یاراد  هک  دیآ  یم دوجو  هب  یا  هخاش هناوج ، دشر  زا  دعب  یتدم  .دننز  یم دـنویپ  رگید  تخرد  هب  تسا ، رظندروم  بولطم و 

.تسا
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اه گاه یلو  زوتیم ، قیرط  زا  اه  تماگ ناهایگ ، رد  .دنیآ  یم دوجو  هب  زویم   زافورپ  رد  اهراتخاس  نیا  هک  اهدارتت  ینعی  یدیتامورک  راهچ  یاهراتخاس 
.دنوش یم دیلوت  زویم  قیرط  زا 

I
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.دنشاب یم هناد  دقاف  هک  دنتسه  اه ) سخرس  ) یدنوآ ناداز  ناهن نایگ و  هزخ لویرتناس  یاراد  ناهایگ 
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تفاب دـقاف  ناـیگ  هزخ دـنوش و  یم لیکـشت  نآ  تیـسنج ) ود  یاراد   ) تیفوتماـگ نیریز  حطـس  رد  دـیئوزورتنآ  از و  مخت هک  تسا  یهاـیگ  سخرس 
.دنا یداه

.دنک یم دشر  نگکرآ  یور  تیفوروپسا  هزخ  سخرس و  رد 
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هنیزگ 3 56

.درادن کژات  گاه  یلو  تسا  راد  کژات تماگ  .دنراد  توافت  مه  اب  زین  لکش  رظن  زا  دنتسین و  هزادنا  مه سخرس  تماگ  گاه و 
طقف تماگ  یلو  دزاس  یم تیفوتماگ  هداد و  ماجنا  زوتیم  میـسقت  گاه  .دنتـسه  توافتم  رایـسب  میـسقت  تیلباق  رظن  زا  سخرـس  رد  تماگ  گاه و 

.دراد حاقل  ییاناوت 
یدیتامورک کت  هشیمه  تماگ  یاه  موزومورک هتبلا  .دنشاب  یم یدیئولپاه  ود  ره  نوچ  .دشاب  یم ناسکی  سخرس  رد  تماگ  گاه و  یموزومورک  ددع 

.دنشاب هدش  فعاضم دنناوت  یم گاه  یاه  موزومورک یلو  تسا 
توافتم دـنا ، هدـمآ دوجو  هب  نآ  زا  تماگ  گاه و  هک  یمیـسقت  عون  رظن  زا  سپ  .تسا  زوتیم  میـسقت  لصاح  تماگ  یلو  زویم  میـسقت  لصاح  گاه 

.دنشاب یم
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یاه لولس نینچمه  دنوش  یم لیکشت  تسین ) کمادنا   ) اه لویرتناس کمک  هب  اه  کژات دنا و  یکژات ود  هزخ ، یاهدیئوزورتنآ  ای  رن  یـسنج  یاه  لولس
انش ( n  ) هدام تماگ  تمس  هب یکیتکات  شبنج  اب  یحطس  یاه  بآ نورد  دنوش و  یم دازآ  یدیرتنآ  ندیسر  زا  سپ  دنتسه و  یموزومورک   n رن یسنج 

.دنیآ یم دیدپ  یدیرتنآ  رد  تیفوتماگ  یاه  لولس زوتیم  زا  اه  لولس نیا  بآ .) نورد  هن   ) دنبای یم حاقل  نگکرآ  نورد  دننک و  یم
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.دنا تسردان دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

ثعاب گرب  رد  بآ  فرـصم  هک  تسا  هارمه  بآ  فرـصم  بآ و  یاه  لوکلوم ۀیزجت  اب  اهدیئوکالیت  یاشغ  رد  نورتکلا  لاقتنا  یاه  هریجنز تیلاعف  فلا :
.ددرگ یم گرب  رد  بآ  دوبمک  ناربج  روظنم  هب یدنوآ  رصانع  رد  ماخ  ۀریش  ییاج  هباج تکرح و 

یور رب  هایگ  طسوت  بآ  بذج  ظفح  اه و  هنزور نتسب  اب  نومروه  نیا  .دراد  نیلربیژ  نومروه  اب  فلاخم  شقن  هک  تسا  ینومروه  دیسا  کیزیسبآ  ب :
.تسا راذگریثأت  اهدیئکارت  ریظن  یبوچ  یاهدنوآ  رد  ماخ  ۀریش  ییاج  هباج

.دوش یم یا  هدوت نایرج  تروص  هب هدرورپ  ۀریش  تکرح  ببس  شکبآ  دنوآ  هب  یبوچ  دنوآ  زا  بآ  دورو  ج :
.دنتسه زاب  هشیمه  یبآ  یاه  هنزور د :
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یلو دننک ؛ یم دشر  تعرس  اب  تسا  دعاسم  طیارش  هک  ناتسبات  راهب و  رد  دنوش و  یم بوسحم  بلط  تصرف یاه  تیعمج ءزج  هلاس  کی ناهایگ  ۀمه 
اب دشاب ، بسانم  یطیحم  طیارـش  هک  یتروصرد ناهایگ  نیا  .دـبای  یم شهاک  یهجوت  لباق روط  هب اه  نآ دـشر  امرـس ، ندیـسرارف  ًالثم  نارحب  زورب  اب 

.دننک یم دشر  تعرس 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسین قداص  هلاسدنچ  یفلع  ناهایگ  یارب  : 2 ۀنیزگ
.تسین قداص  هلاسدنچ  هلاسود و  یفلع  ناهایگ  یارب  : 3 ۀنیزگ

.تسین قداص  دراد ، نیسپ  دشر  نآ  ۀشیر  تسا و  هلاسود  یفلع  هایگ  کی  هک  جیوه  یارب  : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 1 60

.تسا حیحص  دروم ب  اهنت 
: دراوم یسررب 

.تخرد تسوپ  رت  ینورد شخب  رد  هن  دراد  رارق  تخرد  تسوپ  ریز  رد  زاسدنوآ  مویبماک  فلا :
.دراد تلاخد  یلآ  داوم  یربارت  رد  هک  دراد  رارق  نیسپ  شکبآ  زاس ، هبنپ بوچ مویبماک  زاسدنوآ و  مویبماک  نیب  ۀلصاف  رد  ب :

دوجو هب  نیتسخن  متسیرم  زا  لصاح  یاه  لولس مجح  شیازفا  یپ  رد  دنراد ، نیتسخن  متسیرم  طقف  هک  یناوج  یاه  هشیر اه و  هقاس یرطق  دشر  ج :
.دیآ یم

.دراد شقن  یزکرم  ۀناوتسا  یریگ  لکش رد  نیسپ ، بوچ  دیلوت  اب  زاسدنوآ  مویبماک  د :
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ای گاه  راهچ  رن ، گاه  ردام  یاه  لولـس زویم  زا  کاسب ، رد  دوجوم  ۀدرگ  یاه  هسیک نورد  رد  هک  تسا  اه  مچرپ یواح  یگنرفدوخن  رد  لگ  موس  ۀـقلح 
.دنروآ یم دوجو  هب  ار  هدیسر  ۀدرگ  یاه  هناد دنزوتیم و  میسقت  تردق  یاراد  اه ، گاه نیا  زا  کیره  هک  دوش  یم لیکشت  سران  ۀدرگ  ۀناد 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
لولس کی  اهنت  هک  دوش  یم داجیا  لولس  راهچ  نآ ، رد  کمخت  شروخ  میـشناراپ  یاه  لولـس زا  یکی  زویم  زا  هک  تسا  یگدام  لگ  مراهچ  ۀقلح  : 2 ۀنیزگ

.دروآ یم دوجو  هب  ار  ینایور  ۀسیک  دوخ ، دشر  میسقت و  اب  دنام و  یم یقاب 
.تسین قداص  گاه  لولس  یارب  : 3 ۀنیزگ

.تسین قداص  یا  هتسهود لولس  یارب  : 4 ۀنیزگ
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قیرط زا  هک  دنراد  دوجو  یا  هدنز یاه  لولس اه ، تفاب نیا  ۀمه  رد  هک  تسا  یداه  یا و  هنیمز یتسوپور ، یاه  تفاب لماش  نیتسخن  یلصا  یاه  تفاب
.دنراد یمسالپوتیس  تاطابترا  رگیدمه  اب  رواجم  یاه  لولس نیب  ذفانم 
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هنیزگ 4 63

.دنا تسردان د "  " و ج "  " دراوم
هناد ششوپ  : A

نموبلآ : B
هپل : C

ینایور ۀشیر  : D
: دراوم یسررب 

.تسا هتشذگ  لسن  تیفوروپسا  زا  یشخب  هناد ، ششوپ  فلا :
.دندیئولپید ود  ره  ینایور  ۀشیر  هپل و  ب :

.تسا نایور  هب  طوبرم  یا  هریخذ تفاب  نموبلآ  ج :
.تسا هدرک  تفایرد  ار  یردام  دلاو  یاه  نژ نموبلآ ، فصن  هپل ، د :
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.دراد یگتسباو  تیفوروپسا  هب  تیفوتماگ  ود  ره  رد  هک  دنتسه  ناگناد  ناهن ناگنادزاب و  دنوش ، یم ریثکت  هناد  قیرط  زا  هک  یناهایگ 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دراد دیئولپاه  لولس  ود  رن  تیفوتماگ  ناگناد  ناهن رد  هک  دوش  یم هدید  زین  هناد  ناهن ناهایگ  رد  ندزدنویپ  : 2 ۀنیزگ
.دنتسه نگکرآ  یاراد  تیفوتماگ  یشیور و  لثمدیلوت  یاراد  اه  هزخ : 3 ۀنیزگ

.دنا یدیرتنآ دقاف  ناهایگ  نیا  هک  دنا  یشیور لثمدیلوت  رد  هتفاین  صصخت یاه  شخب ییاقیرفآ ، ۀشفنب  یاه  گرب یدیب و  گرب  ۀقاس  : 4 ۀنیزگ

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 65

ریسم رد  مه  یندعم  داوم  بآ و  روبع  رد  هجیتنرد  و  دنراد ، روضح  هشیر  ضرع  رد  یدنوآ  ۀناوتـسا  ات  تسوپور  نیب  یاضف  رد  یمیـشناراپ  یاه  لولس
.دنراد شقن  یتسالپوتورپریغ  ریسم  مه  یتسالپوتورپ و 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا هارمه  یژرنا  فرص  اب  عبنم ) هن   ) فرصم یاه  لحم هب  یشکبآ  یرادربراب  شنوم ، لدم  رد  : 1 ۀنیزگ

.دنزاب هشیمه  یبآ  یاه  هنزور : 2 ۀنیزگ
ییاراک شیازفا  هب  رجنم  هایگ  رد  نآ  عمجت  عفد  و  مدع  .تسا  ناهایگ  ، و   مسیلوباتم  زا  لصاح  یعفد  داوم  رتشیب  : 4 ۀنیزگ

.ددرگ یم یرون ) سفنت  ییاراک  شهاک   ) زتنسوتف
O۲CO۲OH۲CO۲
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هنیزگ 2 66

یاه هنزور ندش  هتسب ثعاب  هنزور  نابهگن  یاه  لولس یزمـسا  راشف  شهاک  اب  دوش و  یم اه  هناد ینز  هناوج دشر و  زا  عنام  دیـسا  کیزیـسبآ  نومروه 
.دوش یم ییاوه 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.هقاس کون  ییاهتنا  ۀناوج  هن  دوش  یم یبناج  ۀناوج  دشر  راهم  ثعاب  هک  دوش  یم مسیپورتوتف  ببس  نیسکا  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم هویم  یگدیسر  عیرست  ببس  نلیتا  اهنت  اما  دنوش ؛ یم یلولس  یاه  هراوید ندش  تسس ببس  نیسکا  نلیتا و  : 3 ۀنیزگ
.دوش یم اه  هنزور ندش  هتسب ببس  دیسا  کیزیسبآ  هک  یلاحرد دوش ، یم هدافتسا  اه  هملق ندرک  راد  هشیر یارب  نیسکا  زا  : 4 ۀنیزگ
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.دراد ار  پیتونژ   نامه  ینعی  دراد ؛ قلعت  هتشذگ  لسن  ۀدام  تیفوروپسا  هب  ناگناد  ناهن رد  هناد  ۀتـسوپ  تسا و  هناد  ناهن ًاعطق  رظندروم  هایگ 
.تسین ریذپ  ناکما دشاب ، هتشاد  دوجو  هایگ  رد  یراگزاساندوخ  نژ  هک  یتروصرد اه  هنیزگ ریاس 

S ۱S۲
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ره رد  هک  تسا  کیتنژ  یسدنهم  اه و 3 - تسالپوتورپ یشوج  مه یهایگ 2 - مادنا  ای  لولس  تفاب ، تشک  لماش 1 - ناهایگ  یزاسهب  دیدج  یاه  شور
.دوش یم هدافتسا  نورتس  تشک  طیحم  زا  هس 
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کود یهدنامزاس  یارب  اه  نآ یود  ره  رد  هک  دنتسه  اه ) سخرـس  ) یدنوآ ناداز  ناهن نایگ و  هزخ دوش ، یم دیلوت  یدیرتنآ  رد  دیئوزورتنآ  هک  یناهایگ 
.تسا یرورض  لویرتناس  دوجو  ًاعطق  میسقت 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دراد دوجو  از  مخت لولس  نگکرآ و  زین  ناگنادزاب  رد  : 2 ۀنیزگ

.دنتسه لویرتناس  دقاف  هورگ  ود  نیا  هک  تسا  گاه  دیلوت  لوئسم  یتیفوروپسا  شخب  زین  ناگناد  ناهن ناگنادزاب و  رد  : 3 ۀنیزگ
.دوش یم هدید  یا  هتسه ود  لولس  ینایور و  ۀسیک  ناگناد  ناهن رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 15 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

19/29وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



هنیزگ 2 70

کی ددع  زا  هدروآ و  تسد  هب  ار  ود  نیا  تهابش  لامتحا  تسا  یفاک  نآ ، ۀتـسوپ  اب  هناد  نایور  پیتونژ  ندوب  توافتم  لامتحا  ندروآ  تسد  هب  یارب 
: تشاد میهاوخ  ، AABb ینعی تسا ؛ هدام  دلاو  تیفوروپسا  ۀلحرم  پیتونژ  نامه  هتسوپ ، پیتونژ  هکاجنآزا  .مینک  مک 

اب : تسا  ربارب  هتسوپ  اب  هناد  نایور  توافتم  پیتونژ  لامتحا  سپ 

AABb × AaBb

AABb
۱
۴

۱ − =۱
۴

۳
۴
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.تسا تیفوروپسا  زا  لقتسم  تیفوتماگ  ییایرد ، یوهاک  سخرس و  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنرادن نایور  نایزاغآ  تسا و  یزاغآ  ییایرد  یوهاک  : 1 ۀنیزگ
.دنک یم دیلوت  راد  کژات یاه  تماگ تسا ، هدننکزتنسوتف  هک  تیفوتماگ  شخب  هزخ ، رد  : 3 ۀنیزگ

.دنوش یمن جراخ  تیفوروپسا  زا  زویم  زا  لصاح  یاه  لولس هدیکرا  رد  : 4 ۀنیزگ
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دیمزالپ ریظن  ییاز  یرامیب لماوع  طسوت  دنوش ، یم داجیا  اه  لولس نورد  هب  ( RNA ای  DNA  ) یا هتسه دیسا  عون  کی  دورو  اب  هک  یهایگ  یاه  یرامیب
تسا دشر  ۀدنرادزاب  یهایگ  یاه  نومروه زا  یکی  نلیتا  .دوش  یم هدوزفا  هایگ  رد  نلیتا  نازیم  رب  دراوم  ۀمه  رد  هک  دنتسه  یدیئوریو  یـسوریو و  ، Ti

.دوش یم هتفرگ  رظن  رد  دشر  یاه  هدننک میظنت ناونع  تحت  هک 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنرادن دیسپک  اهدیئوریو  دیمزالپ Ti و  : 1 ۀنیزگ
.دنرادن دشر  اه  سوریو اهدیئوریو و  : 2 ۀنیزگ

.تسین قداص  اهدیئوریو  یا و  RNA یاه سوریو یارب  : 4 ۀنیزگ
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زسیموراکاس هک  یلاحرد دنوش ، یم میسقت  دنتـسه ، یواسم  ًابیرقت  هزادنا  رظنزا  هک  هداز  ود  هب  دلاو  شور ، نیا  رد  هک  تسا  زوتیم  اب  اه  بیمآ میـسقت 
.دنا توافتم هزادنا  رظنزا  لصاح  لولس  ود  نآ  رد  هک  دنراد  ندز  هناوج  شور  هب  یسنجریغ  لثمدیلوت  نان ، رمخم  ای  هیزیورس 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دهد یم ماجنا  یسنجریغ  لثمدیلوت  ندز  هناوج  اب  زین  زنکیبلآ  ادیدناک  : 1 ۀنیزگ

.دنتسه هزادنا  مه بیمآ ، رد  زوتیم  میسقت  زا  لصاح  یاه  لولس : 2 ۀنیزگ
.دهد یم ماجنا  یسنجریغ  لثمدیلوت  ندز  هناوج  اب  هیزیورس  زسیموراکاس  : 3 ۀنیزگ
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یاه لولس ریثکت  یارب  دنتسه و  یتویراکوی  ینارادناج  ود  ره  هک  دوش  یم هدید  نان ) هایس  کپک   ) رفینولوتسا سوپوزیر  رد  زین  سخرـس و  رد  دیئوزیر 
.دنراد زاین  میسقت  کود  هب  زوتیم  قیرط  زا  دوخ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنتسه یسنج  لثمدیلوت  دقاف  یلو  دنراد ؛ یغوی  مه زین  اه  یرتکاب : 1 ۀنیزگ
.تسین قداص  اه  یرتکابونایس ریظن  فورتوتاوتف  یاه  یرتکاب یارب  : 3 ۀنیزگ

.تسین نوزگا ) نورتنیا و  یلاوت  یاراد   ) هتسسگ ینژ  ره  اه  تویراکوی رد  : 4 ۀنیزگ
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رد .دوش  یم دیلوت  گاه  زویم  میسقت  ماجنا  اب  ناهایگ ، رد  .تسا  نادمخت   B شخب کاسب و  ، A شخب .تسا  ناگناد  ناهن رد  لگ  ۀدنهد  ناشن لکش ،
راهچ نیا  زا  لولس  کی  دنک ، یم داجیا  دیئولپاه  لولـس  راهچ  زویم ، میـسقت  اب  دنک و  یم دشر  شروخ  میـشناراپ  یاه  لولـس زا  یکی   B شخب کمخت 

.دزاس یم ار  هدام  تیفوتماگ  دنام و  یم یقاب  تسا ، تفُس  زا  رود  هک  لولس 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

هدام تیفوروپـسا  هباشم  یموزومورک  ددـع  دـنناوت  یمن هجیتنرد  .دـندیئولپاه  یناـیور ) ۀـسیک  رد   ) نادـمخت رد  دوجوم  یاـه  لولـس یخرب  : 1 ۀنیزگ
.دنشاب هتشاد  دیئولپید ) )

.دنراد یتوافتم  مجح  هب  حطس  تبسن  نیاربانب ، دنرادن و  یناسکی  ۀزادنا  کاسب  رد  دوجوم  یاه  لولس دینیب ، یم ریز  لکش  رد  هک  روط  نامه : 2 ۀنیزگ
یذغم ۀیال  یاه  لولس زا  یخرب  دنشاب و  دیئولپید  ای  دیئولپاه  دنناوت  یم کاسب  رد  دوجوم  یاه  لولـس دینیب ، یم ریز  لکـش  رد  هک  روط  نامه : 4 ۀنیزگ

.دنشاب توافتم  دنناوت  یم کیتنژ  ۀدام  طاحل  زا  مه  لکش و  ظاحل  زا  مه  سپ  دنراد ، هتسه  ود  زین 
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.دنهد ماجنا  لثمدیلوت  ییازرکب  اب  حاقل و  نودب  دنناوت  یم کدصاق ، دننام  ناهایگ  یخرب 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

دوخ تیفوتماگ  ره  رد  نگکرآ ، کی  زا  شیب  ناگنادزاب  اه و  سخرـس نایگ ، هزخ .دنـشاب  یم لسن  بوانت  یگدـنز  ۀـخرچ  یاراد  ناهایگ ، ۀـمه  : 2 ۀنیزگ
.دنراد

.دنراد شقن  نایور  هب  ییاذغ  داوم  لاقتنا  رد  اه  هپل ناهایگ ، نیا  رد  .دنشاب  یم ناگناد  ناهن ناگنادزاب و  لماش  راد  هناد ناهایگ  : 3 ۀنیزگ
.دوش یم دیلوت  تیفوروپسا  نورد  تیفوتماگ  ناهایگ  نیا  رد  دوش ؛ یم هدید  راد  هناد ناهایگ  رد  نایور ، : 4 ۀنیزگ
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یاه هپل .دنشاب  یم هناد  ششوپ  ینایور و  ۀشیر  هپل ، بیترت : هب   C ات  A دراوم هپل و  ینایور و  یاه  گرب هناد ، ششوپ  نموبلآ ، بیترت : هب  ات ۴  دراوم ۱ 
بوسحم یا  هپلود هایگ  غلاب  ۀناد  ۀتخودنا  ناونع  هب نموبلآ  دنراد و  شقن  ییاذغ  داوم  ۀریخذ  رد  نایور ، هب  ییاذغ  داوم  لاقتنا  رب  هوالع  هپلود  ناهایگ 

.دنوش یم لیکشت  حاقل  زا  دعب  نموبلآ  هپل و  نمضرد  .دوش  یمن
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنا هدش داجیا  نایور  یاه  لولس زیامت  زا  شخب ، ود  ره  : 1 ۀنیزگ
.دوش یم داجیا  کمخت  یجراخ  ششوپ  یلولس  یاه  هیال ندش  تخس  زا  هناد  ششوپ  : 2 ۀنیزگ

.تسا هدمآ  دوجو  هب  مخت  لولس  میسقت  نیتسخن  زا  لصاح  رت  کچوک لولس  میسقت  زا  هک  تسا  نایور  زا  یتمسق  هپل  : 3 ۀنیزگ
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دناوت  یم طقف  شپیتونژ  تسا ، هدام  هایگ  تیفوروپسا  زا  یتمسق  نوچ  هتـسوپ  اما  میـشاب ؛ هتـشاد  میناوت  یم نایور  یارب  پیتونژ  عون  راهچ 
: اب تسا  ربارب  نایور  هتسوپ و  پیتونژ  رظنزا  هناد  پیتونژ  عاونا  نیاربانب ، دشاب ؛

aaBb

۴ × ۱ = ۴
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: اه هنیزگ یسررب 
.دننک یم ییاسانش  اه  نآ لکش  گنر و  قیرط  زا  سپس  اه و  نآ یوب  زا  هدافتسا  اب  ار  اه  لگ ادتبا  اهروبنز  : 1 ۀنیزگ

.تسا تسرد  تسا و  یسرد  باتک  زا  هتفرگرب  هلمج  نیا  : 2 ۀنیزگ
(. هشیمه هن   ) دنتسه هریش  یوق و  یاهوب  ناشخرد ، یاه  گنر دقاف  کچوک و  ًالومعم  : 3 ۀنیزگ

.تسا لماک  لگ  ۀقلح  نیموس  مچرپ  : 4 ۀنیزگ
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: اه هنیزگ یسررب 
.دنراد دنوآ  داوم ، لاقتنا  تهج  راد ، هناد ناهایگ  : 1 ۀنیزگ

(. لولس هب  لولس  قیرط  زا  ای  دنوآ  قیرط  زا   ) دنراد ار  رگید  شخب  هب  یشخب  زا  داوم  لاقتنا  ییاناوت  ناهایگ  ۀمه  : 2 ۀنیزگ
زا هک  دیناد  یم .دـنیآ  یم دوجو  هب  اه  تماگ ۀدـننکدیلوت  یاهراتخاس  یتیفوتماگ  ۀـلحرم  رد  دوش  یم داجیا  تیفوتماگ  راتخاس  گاه  دـشر  زا  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم لیکشت  یتیفوروپسا  شخب  نامه  ای  هایگ  دیئولپید  رکیپ  مخت  دشر  زا  .دیآ  یم دوجو  هب  مخت  لولس  اه  تماگ شزیمآ 
.دهد یمن خر  زویم  یتیفوتماگ  ۀلحرم  رد  : 4 ۀنیزگ
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.دنتسه نیتسخن  یاه  تفاب نیتسخن و  یاه  متسیرم یاراد  هدننکدیلوت  ناهایگ  ۀمه 
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نیا .دوش  یم هدافتسا  زاس ) هبنپ بوچ مویبماک  یاراد   ) هویم ناتخرد  ریثکت  یارب  هک  دننک  یم هدافتسا  تفاب  تشک  نف  شور  زا  هدیکرا  هایگ  ریثکت  یارب 
هدشدیلوت غلاب  هایگ  سپ  .دریگب  رارق  هدافتسادروم  اه  تسالپوتورپ قاحلا  کیتنژ و  یسدنهم  شور  رد  هدشدیلوت  یاه  لولـس ریثکت  یارب  دناوت  یم نف 

.تسین دوخ  دلاو  یکیتنژ  زرا  مه ًامازلا  شور  نیا  رد 
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دـشر ۀـجیتنرد  دوش ، یم لیکـشت  زاس  هبنپ بوچ مویبماک  یتقو  .دـنک  یم داجیا  یا  هبنپ بوچ یاه  لولـس دراد و  رارق  تسوپ  رد  زاس  هبنپ بوچ مویبماک 
.دور یم نیب  زا  تسوپور  هشیر ، ای  هقاس  یرطق 
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: دراوم یسررب 
.دنراد تلاخد  لولس  یاهراک  ۀمه  ماجنا  رد  اه  نیئتورپ اریز  دراذگ  یم رثا  لولس  یزاس  نیئتورپ یور  لولس  تیلاعف  رغت  یارب  نیسکا  نومروه  فلا :

.دبای یم شیازفا  از  یرامیب لماوع  هب  شنکاو  رد  نلیتا  نازیم  ب :
.دوش یم دئاز  داوم  عفد  ثعاب  عوضوم  نیا  هک  دنراد  شقن  هایگ  یاه  گرب شزیر  رد  دشر  ۀدنرادزاب  یاه  نومروه ج :

.تسا حضاو  باتک  نتم  ریز و  لکش  قبط  د :
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.دنوش یم دیلوت  زین  هشیر  رد  دنتسه و  نیلربیژ  نینیکوتیس و  دنوش ، یم دیلوت  هناد  رد  هک  دشر  کرحم  یاه  نومروه
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دراذگب رثا  هشیر  تیلاعف  رب  دناوت  یم دوش و  یم بوسحم  دشر  یاه  هدنرادزاب زا  دیسا  کیزیسبآ : 2 ۀنیزگ
.تسین زاگ  دیسا  کیزیسبآ : 3 ۀنیزگ

.دوش یمن یلولس  ریثکت  بجوم  نلیتا  .دهد  یم شهاک  نلیتا  شیازفا و  ار  اه  هویم یرادهگن  تدم  نینیکوتیس  : 4 ۀنیزگ
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: دراوم یسررب 
زا یرایـسب  .دنتـسه  لماوع  نیا  زا  طیحم  تبوطر  شیازفا  امد و  شیازفا  .دـنوش  یم هناد  شیور  ثعاب  یطیحم  لـماوع  یخرب  .تسا  تسرد  فلا :

.دنریگ رارق  رون  ای  امرس  ضرعم  رد  ینز  هناوج زا  لبق  دیاب  اه  هناد
.دوش هتسکش  دیاب  ینز  هناوج یارب  اه  هناد ۀمه  ۀتسوپ  .تسا  تسردان  ب :

.تسا یمازلا  اه  هناد ۀمه  رد  نژیسکا  بآ و  ذوفن  .تسا  تسردان  ج :
.دننک یم هیزجت  ار  اه  هناد ۀتسوپ  زلولس  ۀدننک  هیزجت یاه  یرتکاب ناروناج ، شراوگ  ۀلول  زا  روبع  اب  .تسا  تسرد  د :
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.دنتسه ردام  هایگ  زرا  مه هک  دنوش  یم دیلوت  یناهایگ  تفاب ، تشک  نف  اب  اهنت  ناهایگ  یزاسهب  شور  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یم هدافتسا  لماک  هایگ  ریثکت  یارب  تفاب  تشک  زا  : 1 ۀنیزگ
.دوش یم هدافتسا  تفاب  تشک  نف  شور  زا  زین  یتنیز  ناهایگ  ریثکت  یارب  : 2 ۀنیزگ

.دنوش یم دیلوت  غلاب  ناهایگ  تفاب ، تشک  نف  اب  ناهایگ  یزاسهب  یاه  شور رد  : 4 ۀنیزگ
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تسا یا  هپل کت هایگ  کی  ترذ  هک  دینک  تقد  .دنا  هنادزاب ود  ره  هک  تسا  ایوکس  نیمز  یور  رادناج  نیرت  گرزب جاک و  هدش  هتخانـش تخرد  نیرت  نسم
.تسا تسردان  اه  هپل ۀژاو  نیاربانب 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دریم یم یهدلگ  هرود  کی  زا  سپ  تسا و  هلاسود  هایگ  کی  جیوه  : 2 ۀنیزگ

.تسین قداص  ناگناد  ناهن یارب  هنیزگ  نیا  هک  درک  هراشا  تابکرم  ورس و  جاک ، هب  ناوت  یم زبس  هشیمه ناهایگ  زا  : 4 ۀنیزگ
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.دنتسه رثؤم  دشر  لرتنک  یلولس و  ۀخرچ  تعرس  رب  ود  ره  هک  دنوش  یم دیلوت  هویم  نورد  نینیکوتیس  نلیتا و  یاه  نومروه
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

سأر هک  دندرب  یپ  ییارگرون  یاه  شیامزآ رد  شرـسپ  نیوراد و  یـسأر .) متـسیرم  رواجم   ) دوش یم دـیلوت  هقاس  سوئر  رد  نیـسکا  نومروه  : 2 ۀنیزگ
رد یگدـش ) مخ  ) یدـشر خـساپ  اما  دـننک  یم تفایرد  دوش ، یم هدـیبات  اه  نآ هب  فرط  کـیزا هک  ار  یرون  یمدـنگ ، ناـهایگ  هب  طوبرم  یاـه  هچهاـیگ
ار اه  لولـس دـشر  دوخ  دـیلوت  لحم  زا  رت  ناپ یاه  شخب رد  نیـسکا  نومروه  اذـل  .تسا  هدـهاشم  لباق سأر  زا  رود  ینعی  رت  ناپ یاـه  تمـسق

.دیازفا یم
کرحم دراد و  دیسا  کیزیسبآ فلاخم  یـشقن  نیلربیژ  نومروه  طقف  اما  دنوش ، یم دیلوت  اه  هناد نورد  نیلربیژ  نینیکوتیـس و  یاه  نومروه : 3 ۀنیزگ

.دشاب یم ینز  هناوج
نومروه هدید  بیسآ یاه  تفاب رد  هک  یلاحرد دوش  یم اه  هشیر طسوت  بآ  بذج  ظفح  ببـس  یبآ ، مک طیارـش  رد  دیـسا  کیزیـسبآ نومروه  : 4 ۀنیزگ

.دوش یم دیلوت  نلیتا 
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، اه هقلح نیا  دوش ، یم لیکـشت  دیدج  ۀـقلح  کی  ًالومعم  لاسره  رد  هک  ییاجنآزا .ددرگ  یم لیکـشت  نیـسپ  بوچ  میخـض  یاه  هیال موس ، ۀـلحرم  رد 
.دنوش یم هدیمان  هنایلاس  یاه  هقلح

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
یلماک ۀناوتسا  ومن ، موس  ۀلحرم  رد  هکارچ  .دوش  یمن یدنوآ  ۀناوتسا  داجیا  هب  رجنم  یبوچ  ۀقاس  ومن  مود  ۀلحرم  رد  زاسدنوآ  مویبماک  تیلاعف  : 1 ۀنیزگ

.تسا هدشن  لماک  زونه  مویبماک  ۀقلح  مود  ۀلحرم  رد  دوش و  یم داجیا  هقاس  نورد  مویبماک  زا 
.ددرگ یم زاغآ  هلحرم  نیا  رد  یبوچ  یشکبآ و  یاه  هناوتسا دیلوت  دوش و  یم لیمکت  ومن  موس  ۀلحرم  رد  مویبماک  ۀناوتسا  : 2 ۀنیزگ

.تسا اه  هناد یگتفخ  ندش  فرطرب  رگید  هار  یگتفخ  لماع  ِییایمیش  داوم  زا  یضعب  ندش  هتسش  : 3 ۀنیزگ
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اب ناگناد  ناهن ۀدیـسر  ۀدرگ  ۀناد  ناهایگ  نیب  رد  تیفوتماگ  نیرت  کچوک تسا و  ینایور  ۀسیک  دنک  یم دیلوت  ار  تماگ  دادـعت  نیرتمک  هک  یتیفوتماگ 
.درادن دوجو  لویرتناس  یلو  دراد  دوجو  یدنوآ  رصنع  ناهایگ  نیا  رد  دنتسه و  ناگناد  ناهن هب  قلعتم  ود  ره  نیاربانب  تسا و  لولس  ود 
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.دراد تلاخد  یشکبآ  یرادربراب  یریگراب و  دنیآرف  اه  هویم نیوکت  رد  .دوش  یم اه  هویم نیوکت  یگدیسر و  عیرست  ببس  نلیتا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسین قداص  دیسا  کیزیسبآ  یارب  2و3 : یاه هنیزگ
لاثم ناونع هب .دنرادن  شقن  هقاس  ندش  لیوط  رد  اه  نآ ۀمه  هک  یلاحرد .دنوش  رثا  یب امرـس  ۀرود  کی  لابند  هب  دـنناوت  یم اه  نومروه رتشیب  : 4 ۀنیزگ

.دیسا کیزیسبآ 
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راتخاس نورد  هدام  رن و  یاه  تماگ حاقل  یگمه ، رد  هک  دـنک  یم هیذـغت  تیفوتماـگ  زا  تیفوروپـسا  ناـگنادزاب ، یدـنوآ و  ناداز  ناـهن ناـیگ ، هزخ رد 
.دهد یم خر  نگکرآ  یدیئولپاه 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنتسه رادکژات  یاه  دیئوزورتنآ دقاف  ناگنادزاب  : 2 ۀنیزگ

.دنتسه گرب  هقاس و  هشیر ، ریظن  هتفای  صصخت یاه  شخب دقاف  نایگ  هزخ : 3 ۀنیزگ
.دنتسه هشیر  دقاف  نایگ  هزخ : 4 ۀنیزگ
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لولـس زوتیم  لصاح  یگمه  هک  تسا  یلاتورپ  لولـس  ود  یـشیاز و  لولـس  یـشیور ، لولـس  لماش  تسا و  ناگنادزاب  رد  هدیـسر  ۀدرگ  ۀـناد  روظنم ،
.دنا یدیئولپاه

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا قداص  یشیاز  لولس  یارب  اهنت  : 2 ۀنیزگ

ۀراوید هب  طوبرم  دوش  حرطم  ناگنادزاب  یارب  مه  رگا  نمـضرد  .تسا  حرطم  ناگناد  ناـهن ۀدرگ  ۀـناد  اـب  طاـبترا  رد  رتشیب  صاـخ  تاـنیئزت  : 3 ۀنیزگ
.تسا یجراخ 

.دنا هدش دیلوت  سران  ۀدرگ  ۀناد  یلاوتم  زوتیم  میسقت  ود  زا  اه  لولس نیا  : 4 ۀنیزگ
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رد زین  اه و  گرب رانک  یبناج ، یاه  هخاش اه و  هقاس کون  رد  هک  دنا  یفلع ناوج و  ناهایگ  رد  دوجوم  یمتسیرم  قطانم  نیرت  مهم یـسأر  یاه  متـسیرم
.دنوش یم داجیا  دنا ، لئوکاو دقاف  کچوک و  ییاه  لولس هک  یداینب  یاه  لولس میسقت  اب  دنراد و  رارق  هشیر  کون  یکیدزن 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
(. تسوپ نورد  رد  هن   ) دراد رارق  یزکرم  ۀناوتسا  رد  هیطیحم  ۀریاد  ای  لکیسیرپ  : 3 ۀنیزگ

.دنوش یمن نیسپ  دشر  ببس  نیتسخن  یاه  متسیرم : 4 ۀنیزگ
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.دنا حیحص ج "  " و ب " "، " فلا  " دراوم
: دراوم یسررب 

.دنک رارقرب  یرایمه  عون  زا  یتسیزمه  ۀطبار  تسا ، فورتورته  رادناج  یعون  هک  چراق  اب  یا  هشیر چراق -  راتخاس  رد  دناوت  یم جاک  ۀشیر  فلا :
هدش لیکـشت  حاقل  زا  لبق  تسا و  هتـشذگ  لسن  ۀدام  تیفوتماگ  هک  دنک  یم هیذـغت  مرپسودـنآ  تفاب  زا  هناد ) نورد نایور   ) دـیدج تیفوروپـسا  ب :

.تسا
.تسا یلولسود  واگآ )  ) ناگناد ناهن رن  تیفوتماگ  یلولسراهچ و  جاک )  ) ناگنادزاب رن  تیفوتماگ  ج :

(. موزیر هن   ) دراد دیئوزیر  دوخ  نیریز  حطس  رد  هک  تسا  سخرس  رد  لاتورپ  لداعم  جاک  رد  مرپسودنآ  د :
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دیئولپیرت  مخت  لولس  دیئولپید  و  مخت  لولس  دنراد ، میسقت  ییاناوت  هک  ییاه  لولس ولآ ، ۀتفای  حاقل هزات  ینایور  ۀسیک  رد 
.تسا یلویرتناس  یاه  لوبوتورکیم لویرتناس و  دقاف  سپ  تسا ، هناد  ناهن یهایگ  ولآ  هکاجنآزا  .تسا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دراد دیتامورک   144، ۀلحرم یاهتنا  رد  دیئولپیرت  مخت  لولس  : 1 ۀنیزگ

.دراد دوخ  یطخ   DNA رد یدیتوئلکون  یلپ ۀتشر   ۱۹۲ ۀلحرم  ، یاهتنا  رد  دیئولپید  مخت  لولس  : 2 ۀنیزگ
.دراد رمورتناس   ۷۲ ۀلحرم  ، یادتبا  رد  دیئولپیرت  مخت  لولس  : 3 ۀنیزگ

(۲n = ۴۸)(۳n = ۷۲)

S
G۲

G۲
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ود ره  رد  هک  دـنوش  یم هدـید  ناگناد  ناهن یدـنوآ و  ناداز  ناهن رد  باتک  تاـعالطا  هب  هجوتاـب هک  دوش  یم لـماش  ار  هدـغ  موزیر و  ینیمزریز ، ۀـقاس 
.تسا تیفوروپسا  زا  رت  کچوک تیفوتماگ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا نگکرآ  یاراد  اه  نآ ۀدام  تیفوتماگ  دنراد و  نیسپ  دشر  ناگنادزاب  : 2 ۀنیزگ

، ناگناد ناهن رد  .دـنراد  قلعت  ناگناد  ناهن هب  هک  دوش  یم هدـید  قبنز  درز و  سگرن  یدواد ، ریظن  هلاسدـنچ  یفلع  ناـهایگ  رد  یتشوگ  ۀـشیر  : 3 ۀنیزگ
.تسا یگدننکزتنسوتف  تردق  دقاف  تسا و  تیفوروپسا  نورد  یپوکسورکیم ، تیفوتماگ 

.تسا تیفوروپسا  زا  لقتسم  تیفوتماگ  هک  دراد  دوجو  یشیور  لثمدیلوت  زین  نایگ  هزخ رد  : 4 ۀنیزگ
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یارب نینچ  نیا یاهدنیآرف  رد  .دنراد  شقن  زیامت  اه و  مادنا شیادیپ  لولـس ، ندش  لیوط  لولـس ، میـسقت  یاهدنیآرف  رد  دشر ، کرحم  یاه  نومروه
.تسا رثؤم  یژلگ  هاگتسد  درکلمع  نآ  ندش  لیوط  ای  هراوید  یریگ  لکش

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین قداص  دیسا  کیزیسبآ یارب  : 2 ۀنیزگ

.تسین قداص  دیسا  کیزیسبآ نلیتا و  یارب  : 3 ۀنیزگ
.تسا اه  نینیکوتیس اب  طابترا  رد  رتشیب  : 4 ۀنیزگ

هرامش 18 1396 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

27/29وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



هنیزگ 4 100

دوخ نژ  للا  هس  زا  للا  ود  دیئولپیرت ، مخت  یاه  لولس هک  دنشاب  یم دیئولپیرت  مخت  دیئولپید و  مخت  لولـس  ردبـش  هایگ  رد  حاقل  زا  لصاح  یاه  لولس
.دننک یم تفایرد  هدام  هایگ  زا  ار  راگزاسان 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
دوجو اه  نآ رد  هباشم  للا  کی  اهنت  سپ  دنتسه ، سران  ۀدرگ  ۀناد  زنیکوتیـس  زوتیم و  لصاح  هک  دراد  دیئولپاه  لولـس  ود  هدیـسر  ۀدرگ  ۀناد  : 1 ۀنیزگ

.دراد
.دنراد توافتم  للا  ود  سپ  دنا  صلاخان هراومه  دیئولپید و  هلالک  یاه  لولس : 2 ۀنیزگ

.درادن دوجو  هلالک  اب  هباشم  للا  یاراد  ۀدرگ  ۀناد  دشر  ناکما  یراگزاسان  دوخ  رد  : 3 ۀنیزگ
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طـسوت نومروه  ود  ره  .دـنور  یم راک  هب  لگ  یاه  هخاش یباداش  یارب  زین  اه  نینیکوتیـس .دوش  یم هدافتـسا  اه  هویم ندرک  تشرد  یارب  اه  نیلربیژ زا 
.دنادیلوت لباق  اه  هناد

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم هدافتسا  اه  هملق ندرک  راد  هشیر یارب  یزرواشک  رد  دوش و  یم یسأر  یگریچ  ببس  نیسکا  : 1 ۀنیزگ

.دوش یم دیلوت  زین  هويم  هناد و  رد  هک  دوش  یم هدافتسا  هتفاینزیامت  یاه  لولس زا  هقاس  لیکشت  روظنم  هب اه  نینیکوتیس زا  : 2 ۀنیزگ
زا یلو  دوش  یم هویم  یگدیـسر  شیازفا  عیرـست و  ببـس  دوش و  یم یباـقرغ  طیارـش  رد  هاـیگ  تمواـقم  ببـس  هک  تسا  ینوـمروه  نلیتا  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم هدافتسا  اه  هویم یرادهگن  تدم  شیازفا  یارب  اه  نینیکوتیس
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یدادعت زین  ایبول  ۀدشروراب  هزات  کمخت  رد  .تسا  هدش  لیکشت دیئولپاه  یاه  لولـس زا  هک  دراد  دوجو  مرپسودنآ  تفاب  جاک ، ۀدشروراب  هزات  کمخت  رد 
.دنادیئولپاه دنا ، هدرکن تکرش  حاقل  رد  هک  ینایور  ۀسیک  یاه  لولس زا 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنرادن ار  ییاناوت  نیا  هتشذگ  لسن  ۀدام  تیفوروپسا  هب  قلعتم  دیئولپید  یاه  لولس : 2 ۀنیزگ
.تسا هارمه  یواسمان  زنیکوتیس  اب  دیئولپید  توگیز  میسقت  نیلوا  ناگناد  ناهن رد  : 3 ۀنیزگ

.دوش یم تخس  کمخت  یجراخ  ششوپ  هناد ، ندیسر  تازاوم  هب زین  ایبول  رد  : 4 ۀنیزگ
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رثکادح رن  تیفوتماگ  ره  ناگنادناهن  ناگنادزاب و  رد  .دنا  فورعم زبس  هشیمه ناهایگ  هب  ناگنادناهن )  ) تابکرم و  ناگنادزاب )  ) ورـس جاک ، دننام  یناهایگ 
.دنک یم دیلوت  رن  تماگ  ود 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنا یدنوآ رصانع  دقاف  ناگنادزاب  : 1 ۀنیزگ

.دراد رارق  یزکرم ) ۀناوتسا  هن   ) تسوپ رد  زاس  هبنپ بوچ مویبماک  : 2 ۀنیزگ
.دنتسه نادمخت  دقاف  ناگنادزاب  : 3 ۀنیزگ
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.دننک یم بذج  ار  نآ  یندعم  یاه  نوی تروص  هب دننک و  یم هدافتسا  نآ  زا  ناهایگ  هک  تسا  نژورتین  لکش  نیرت  جیار تارتین 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

(. یتقوم یامرس  هن   ) دوش یم هدهاشم  تسا ، درس  اه  نآ یگدنز  لحم  ناتسمز  هک  یناهایگ  زا  یرایسب  رد  یگتفخ  یاه  هرود : 1 ۀنیزگ
.دراد رارق  شکبآ  بوچ و  یاه  هتسد نیب  رد  هک  دراد  شقن  هقاس  یداه  تفاب  داجیا  رد  زین  زاسدنوآ  مویبماک  : 2 ۀنیزگ

.دشاب یم دشر  کرحم  یاه  نومروه زا  هک  دراد  تلاخد  نیسکا  نومروه  ییارگرون  رد  : 4 ۀنیزگ
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.دنا تسردان دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

.درادن لگ  سخرس  .دوش  یم هدید  ناگناد ) ناهن  ) قبنز و  یدنوآ ) ناداز  ناهن  ) سخرس رد  موزیر  فلا :
.دنتسه قیرعت  دقاف  هجیتنرد  دنوآ و  دقاف  نایگ  هزخ .دنا  هدننکزتنسوتف تیفوتماگ  یاراد  اه ، سخرس نایگ و  هزخ ب :

هدید هپلود  اب  یناهایگ  ناگناد ، ناهن ناگنادزاب و  رد  .دنهد  یم لیکشت  ار  هایگ  نایور  زا  یـشخب  هک  دنتـسه  یا  هتفای لکـش  رغت  یاه  گرب اه  هپل ج :
.تسا یدنوآ  رصانع  دیئکارت و  ناگناد ، ناهن رد  یلو  دیئکارت  ناگنادزاب ، رد  یبوچ  یاهدنوآ  هک  یلاحرد دنوش  یم

.درادن دوجو  رادکژات  دیئوزورتنآ  ناگنادزاب  رد  .دوش  یم هدید  ناگنادزاب  یدنوآ و  ناداز  ناهن نایگ ، هزخ رد  نگکرآ  د :
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نیا یارب  هک  دریگ  یم تروص  هدـنز  یاه  هتخای رد  یلآ  داوم  یربارت  ناهایگ  ریاس  دـننامه  اه  نآ رد  هک  دوش  یم لماش  زین  ار  ناـیگ  هزخ ناـهایگ  ۀـمه 
.تسا زاین  یمسدومسالپ  تاطابترا  زین  بآ و  هب  یربارت 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین قداص  هدام  شیپ حطس  رد  هدشدیلوت  یاه  ATP یارب : 1 ۀنیزگ

.دنا یلابرغ یاه  هلول دقاف  نایگ  هزخ : 3 ۀنیزگ
.دراد شقن  اه  هقاس نتشاد  هگن  راوتسا  رد  یمیشنالک  تفاب  زین  یفلع  ناهایگ  رد  نمضرد  دنرادن ، روضح  یبوچ  یاهدنوآ  نایگ  هزخ رد  : 4 ۀنیزگ
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یچملق عبنم :

1 ............ یبرغم لگ 

.دنا هباشم رگیدکی  اب  موزومورک  عاونا  رد  2) و   .دنک یم داجیا  دارتت  دوخ  لولس  رد  ربارب  ، ود  ، (1
.دنرادن ندش  فعاضم  شهج  ناکما  دوخ  یاه  تماگ رد  3) و  

.دمآ دوجو  هب  دش ، داجیا  تیفوتماگ  ۀلحرم  رد  یبرغم   لگ  یزاس  تماگ یط  رد  هک  ییاطخ  زا   (4

۲n۴n۲n۴n
۲n۴n
۴n۲n

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

2 ............ ِزوتیم عورش  رد 

.دنوش یم لیکشت  کود  یاه  هتشر دوش ، یم میسقت  هک  یهایگ  لولس  ره  (1
.دنور یم لولس  بطق  ود  یوس  هب لویرتناس  تفج  ود  نادرگ ، باتفآ (2

.دننک یم یزاسدننامه  اه  لویرتناس سخرس ، (3
.تساه لویرتناس ۀدهع  هب  کود  ۀتشر  یاه  نیئتورپ دیلوت  اه ، یتسخن (4

هرامش 9 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

3، ............ زوتیم زویم ............  شور  هب  یلولس  میسقت  رد 

.دراد میسقت  تردق  لصاح ، لولس  ره  دننامه -  (2 .دراد حاقل  تردق  لصاح ، لولس  ره  فالخرب -  (1
.دنراد ردام  لولس  هب  تبسن  یرتمک  یاه  موزومورک دیدج  یاه  لولس فالخرب -  (3

.دهد یم خر  روا  گنیسارک ۀدیدپ  دننامه -  (4
هرامش 9 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

4 ............ هلاس ود  ناهایگ  هلاس ............  کی ناهایگ 

.دنریم یم یهد  لگ راب  کی زا  سپ  یگمه  فالخرب -  (2 .دنا یفلع یگمه  دننامه -  (1
.دنهد یم لیکشت  یگرب  ۀقوط  اب  هاتوک  ۀقاس  فالخرب -  (4 .دنا نیسپ دشر  هنوگره  دقاف  دننامه -  (3

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟5 دیامن یم لیمکت  یحیحص  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  دنچ 
" .دنراد تهابش  رگیدکی  هب  رظنزا ............  نادرگباتفآ ، یشیاز  لولس  سران و  ۀدرگ  "

لگ ۀقلح  رد  شیادیپ  لحم  فلا )
ندش میسقت ییاناوت  ب )

یموزومورک ددع  ج )
دنیآ یم دوجو  هب  نآ  زا  میقتسم  روط  هب هک  یمیسقت  عون  د )

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3
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.تسین6 نکممریغ  لیکشت ............  دوش ، یم داجیا  توافتم  یموزومورک  ددع  اب  مخت  لولس  عون  ود  هک  یناهایگ  یگدنز  ۀخرچ  رد  لومعمروط  هب

تیفوروپسا یور  رب  تیفوتماگ  (2 هدام تیفوتماگ  یور  رب  نگکرآ  (1
زویم میسقت  اب  کژات  دقاف  یسنج  لولس  عون  ره  (4 یلولس راهچ  ۀدیسر  ۀدرگ  (3

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا7 هزخ ............  رد  قبنز  ۀدرگ  ۀلول  یاتمه  و  سخرس ............  رد  جاک  مرپسودنآ  یاتمه 

یدیرتنآ هنیگاه -  (2 یدیرتنآ لاتورپ -  (1
نگکرآ هنیگاه -  (4 نگکرآ لاتورپ -  (3

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

8 ............ نلیتا دننامه  دوش ، یم ببس ............  هک  ینومروه 

.دهد یم شهاک  ار  یهایگ  یاه  مادنا ندشریپ  تعرس  یلولس -  میسقت  کیرحت  (1
.تسا راذگریثأت  هویم  یرادهگن  تدم  رب  سولاک -  زا  هقاس  دیلوت  (2

.تسا ریثأت  یب اه  نیئتورپ زتنس  لرتنک  رد  یسأر -  یگریچ  (4 .دراد هدنرادزاب  رثا  اه  هناد یگتفخ  رب  اه -  هملق ندرک  راد  هشیر (3
هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟9 تسا حیحص  ترابع  مادک 

.تسا ینژارت  تفاب ، تشک  نف  رد  هدشدیلوت  غلاب  هایگ  ره  (1
.تسا هنوگ  ود  ینژ  ۀنازخ  طالتخا  یاه  شور زا  یکی  اه  تسالپوتورپ قاحلا  (2

.تسا ردام  هایگ  زرا  مه یکیتنژ  رظنزا  هک  دوش  یم دیلوت  یهایگ  سولاک ، ییادززیامت  اب  (3
.دنشاب ناسکی  ینژ  ظاحلزا  هک  درک  دیلوت  یناهایگ  کمخت ، میشناراپ  یاه  لولس دشر  زا  تفاب  تشک  نف  رد  تسین  نکمم  (4

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دنراد10 یگمه ............  راد  هناد ناهایگ 

تیفوروپسا زا  رت  گرزب تیفوتماگ  (2 هدننکزتنسوتف تیفوتماگ  (1
تیفوتماگ هب  هتسباوریغ  تیفوروپسا  (4 تیفوتماگ زا  رت  گرزب تیفوروپسا  (3

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟11 تسا تسردان  ترابع  مادک 

.تسا یهد  لگ فقوت  زاپ ، رد  ینکش  بش هب  لوسنق  تنب  هایگ  خساپ  (1
.دننک یم دیلوت  یناوارف  یاه  لگ یگنرف ، هجوگ ناهایگ  مرگ ، رایسب  یاه  بش لوط  رد  (2

.دوش یم بوسحم  هایگ  نیتسخن  یاه  تفاب ءزج  کهالک  (3
.دوش یم هیزجت  ناپ  یاهامد  هب  خساپ  رد  بیس  یاه  هناوج یگتفخ  لماع  (4

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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12 ............ تیفوتماگ ره  ناهایگ ، رد 

.دراد یا  هتسه موزومورک  هدیسر ، ۀدرگ  ربارب  راهچ  یا ، هتسه ود  لولس  یاراد  (1
.دنک یم دیلوت  راد ، لویرتناس یاه  تماگ نگکرآ ، یاراد  (2

.تسا دیئولپاه  لولس  کی  یزوتیم  یاه  میسقت لوصحم  هراومه  (4 .تسا نگکرآ  دقاف  راد ، کژات تماگ  ۀدننکدیلوت  (3
هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

13 ............ یلولس تلکسا  یازجا  زا  کیره 

.دوش یم یهدنامزاس  لویرتناس  طسوت  (1
.دنا هدش لیکشت  هژیو  راک  اب  صاخ  یدعب  هس راتخاس  اب  ییاه  هراپسب زا  (2

.دنوش یم هطاحا  یدیپیلوفسف  یاشغ  طسوت  (4 .دنراد تکرش  یا  هپل ود  ناهایگ  رن  یاه  تماگ کژات  راتخاس  رد  (3
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

14 ............ زا تسین  نکمم  یمیزنآ ، شور  هب  تسالپوتورپ  ۀیهت  روظنم  هب

.درب دوس  یدیتوئلکون  ۀیحان  یاه  هراپسب ۀدننک  هیزجت یاه  میزنآ (2 .دوش هدافتسا  دنراد ، دربراک  تعنص  رد  هک  ییاه  میزنآ نیرت  مهم (1
.دنک یم یریگولج  ۀلیسو   هب اهدیئورتسا  بیرخت  زا  هک  دوش  هدافتسا  یمیزنآ  (3

.درک هدافتسا  دنراد ، ار  اه  موزوبیر تالوصحم  ۀیزجت  ییاناوت  هک  ییاه  میزنآ (4
H۲O۲

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

15 ............ یاه لولس رد  هزخ  یگدنز  ۀخرچ  رد 

.دوش یم دیلوت  هکژات  ود  یاه  تماگ اتمه ، یاه  موزومورک ندشادج  نمض  یدیرتنآ ، (1
.دوش یم دیلوت  هنبرک ،  هس  دنق  دیلوت  نمض  رات ، (2

.دوش یم دیلوت  تافسف ،  سیبزولوبیر  دیلوت  نمض  گاه ، زا  لصاح  (3
.دهد یم خر  زنیکوتیس  یضابقنا  یاه  هقلح لیکشت  اب  زویم ، زا  لصاح  (4

NADP +

ADP

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

16 ............ ۀلحرم رد  سخرس  لاتورپ  رد 

.دنوش یم ادج  مه  زا  اتمه  یاه  موزومورک کود  یاه  هتشر ندش  هاتوک  نمض  زافانآ  ،  (1
.دنک یم باختنا  زاغآ  هاگیاج  یارب  ار  بسانم  دیتوئلکون  هدننک ، یسیونور میزنآ  یسیونور ، لوا  (2

.دوش یم لیکشت  یدیتپپ  دنویپ  نیلوا  موزوبیر  راتخاس  ندش  لماک  زا  دعب  همجرت ، زاغآ  (3
.دوش یمن فرصم  تاووریپ ،  هب  راد  تافسف هنبرک  بیکرت   لیدبت  اب  سفنت ، یزاوه  یب (4

I

۶ATP

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دشاب17 هتشاد  دناوت ............  یمن دنک ، یم زاغآ  ار  دوخ  دشر  یتیفوروپسا  شخب  زا  جراخ  گاه  هک  یهایگ  رد 

هدرگ ۀسیک  لویرتناس و  (2 لویرتناس دیئکارت و  (1
یدنوآ رصانع  نیسپ و  دشر  (4 زبس تیفوتماگ  کمخت و  (3
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؟18 تسا تسردان  مادک 
 ............" دراد هپل  ود  زا  شیب  نآ  ۀناد  هک  یهایگ  یگدنز  ۀخرچ  رد  لومعمروط  هب "

.تسا تیفوتماگ  هب  هتسباو  ناوج  تیفوروپسا  سخرس ، دننامه  (2 .دوش یم لیکشت  نگکرآ  نورد  از  مخت واگآ ، فالخرب  (1
.دوش یمن لیکشت  یدیرتنآ  لخاد  رن  تماگ  هزخ ، فالخرب  (3

.دنریگ یم رارق  طورخم  کی  یور  هدام  رن و  کلوپ  دراوم  زا  یرایسب  رد  (4
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟19 دنک یم لیمکت  تسردان  روط  هب ار  ریز  ترابع  مادک 
نودب ناهایگ  دنک ............  یم هیذغت  لبق  لسن  تیفوتماگ  زا  دیدج  تیفوروپـسا  دیآ و  یم دوجو  هب  تیفوروپـسا  یور  رب  تیفوتماگ  هک  یهایگ  رد  "

 ............" نایور

.دنراد شقن  نایور  هب  ییاذغ  داوم  ندناسر  رد  هتفای  لکش  رغت  گرب  دنچ  ای  ود  فالخرب -  (1
.دنک یم هیذغت  تیفوتماگ  زا  شیور  یادتبا  رد  ناوج  تیفوروپسا  دننامه -  (2

.تسا یمازلا  از ، مخت اب  دیئوزورتنآ  شزیمآ  یارب  نگکرآ  دوجو  دننامه -  (3
.دراد تیلاعف  دیئولپاه  یاه  لولس رد  وکسیبور  میزنآ  فالخرب -  (4

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟20 تسا تسردان  مادک 
 ............" دناوت یمن لاتورپ ، مرپسودنآ ............  "

.دنک زاغآ  ار  دوخ  دشر  یتیفوروپسا  شخب  زا  جراخ  فالخرب -  (1
.دهد ماجنا  ار  نیولاک  یاه  شنکاو زا  یا  هلحرم وکسیبور  کمک  اب  فالخرب -  (2

.دنک ادج  مه  زا  ار  اتمه  موزومورک  تماگ  دیلوت  ماگنه  دننامه -  (4 .دنک داجیا  دیئوزورتنآ  زوتیم  میسقت  اب  دننامه -  (3
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟21 تسا حیحص  دروم  دنچ  ریز  لکش  هب  هجوتاب
.تسا دلاو  هایگ  تیفوروپسا  زا  یشخب  فلا ) 

.دنراد ناسکی  پیتونژ  ب ) و  
.دراد توافت  اب   یموزومورک  ددع  رظنزا  ج ) 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  لوا  لاس  رد  حاقل  زا  لبق  دننامه   د ) 
.دنک هیذغت  ار  دناوت   یم وکسیبور  میزنآ  تیلاعف  اب  ه )ـ 

d
cb
ba
ad

ac

1 (1
2 (2
3 (3
4 (4
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؟22 دنک یم لیمکت  حیحص  روط  هب ار  ریز  ۀلمج  دروم  مادک 
" .دشاب هتشاد  شقن  دناوت ............  یم دنک ، یم دیلوت  ار  ریز  لکش  رد  دوجوم  راتخاس  هک  یهایگ  "

نیولاک ۀخرچ  رد  تافسف  دیتوئلکون  ید نیندآ  دیمآ  نیتوکین  گاه ، دشر  زا  لصاح  یاه  لولس رد  (1
هایگ ماکحتسا  یندعم و  داوم  لاقتنا  رد  هک  دشاب  گرزب  ذفانم  اب  هاتوک  ییاه  لولس اب  یدنوآ  یاراد  (2

یرون سفنت  شهاک  رد  دنک و  تیبثت  هلحرم  ود  رد  ار  نبرکدیسکا  ید یدنوآ  فالغ  یاه  لولس رد  (3
نآ ۀناد  ینز  هناوج زا  لصاح  ناوج  ۀقاس  متسیرم  زا  تظافح  رد  بالق ، لیکشت  (4

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.درادن23 دوجو  هک ............  یناهایگ  ۀمه  یگدنز  ۀخرچ  رد 

لویرتناس تسا ، تیفوتماگ  زا  لقتسم  غلاب  تیفوروپسا  (2 نگکرآ دبای ، یم زیامت  تیفوروپسا  زا  یشخب  رد  تیفوتماگ  (1
نایور دنک ، یم دیلوت  هدام  رن و  یلولسدنچ  یاهراتخاس  تیفوتماگ  ره  (3

مرپسودنآ دراد ، شقن  نایور  هب  ییاذغ  داوم  ندناسر  رد  هتفای  لکشرغت گرب  ود  (4
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دوش24 یم نآ ............  هنایلاس  ۀقلح  نوران ............  تخرد  ۀقاس  تسوپ  ۀیال  نیرت  ینورد رد 

تفای یدنوآ  رصانع  دیئکارت و  یاه  لولس فالخرب -  (2 تفای راد  لویرتناس یمیشناراپ  یاه  لولس فالخرب -  (1
تفای ناوارف  یردنکوتیم  اب  هارمه  یاه  لولس دننامه -  (3

هتخاس نیسپ  متسیرم  عون  کی  طسوت  یهایگ  ۀریش  ۀدنهد  لاقتنا یاه  لولس دننامه -  (4
هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

25 ............ هک ینومروه  تسا ؟ تسردان  ترابع  مادک 

.دوش یم هدافتسا  اه  لگ یاه  هخاش یباداش  یارب  هناشفا  تروص  هب دوش  یم ییاز  هشیر کیرحت  ثعاب  نآ  هب  نیسکا  یالاب  تبسن  (1
.دوش یم اه  هویم یکیناکم  تشادرب  لیهست  ثعاب  دوش  یم دیلوت  یهایگ  یاه  تفاب بلغا  رد  (2

.دشاب رثؤم  یرون  سفنت  داجیا  رد  دناوت  یم دراد ، اه  هناوج اه و  هناد یگتفخ  داجیا  رد  هدننک  لاعف رثا  (3
.دوش یم هناد  نودب  یاه  هویم ندرک  تشرد  ثعاب  دوش  یم هقاس  هب  سولاک  لیدبت  ثعاب  تفاب  تشک  رد  (4

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

26 ............ اه تماگ ۀمه  یعیبط  تلاح  رد 

.دنراد یسنج  موزومورک  (2 .دنتسه زویم  میسقت  لصاح  (1
.دنراد ار  دوخ  دلاو  یاه  موزومورک فصن  (4 .دنتسه یدیتامورک  کت  (3
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27 ............ هک یماگنه دوش  یم دیلوت ............  هب  رجنم  هک  یمیسقت  رد 

.دنوش یم هدیشک  هتسه  نیبطق  هب  یدیتامورک  ود  یاه  موزومورک دوش ، یم هاتوک  میسقت  کود  ردیه -  رد  تماگ  (1
.دنوش یم رود  مه  زا  اه  لویرتناس دوش ، یم لیکشت  دارتت  فالوی -  رد  گاه  (2

.دوش یم لیکشت  یدیتامورک  راهچ  راتخاس  دور ، یم نیب  زا  هتسه  یاشغ  هزخ -  رد  تماگ  (3
.دوش یمن لیکشت  دارتت  دنور ، یم لولس  نیبطق  هب  اه  لویرتناس روبنز -  رد  مرپسا  (4

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

28 ............ یروود یعیبطریغ  هایگ  هک  تفگ  ناوت  یمن

.دوش یم دیلوت  زوتیم  میسقت  اب  نگکرآ  نورد  از  مخت (2 .دهد یم میسقت  کود  لیکشت  لویرتناس  نودب  (1
.دراد موزومورک  نآ   ۀدیسر  ۀدرگ  ۀناد  (4 .دراد موزومورک  هعومجم  شش  نآ  هناد  نموبلآ  (3۲۸

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

29 ............ Tiدیمزالپ 

.دور یم راک  هب  هایگ  یاه  لولس هب  نژ  کیلش  یارب  ینژ  گنفت  رد  (2 .دشاب رثؤم  هایگ  رد  نلیتا  دیلوت  رد  دناوت  یم (1
.دوش یمن بوسحم  یکمک  موزومورک  ییاز  یرامیب تلع  هب  (4 .دوش یم یهایگ  تفاب  عون  ره  رد  لاگ  داجیا  ثعاب  (3

هرامش 13 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

30 ............" یزیمآ نورد تلاح  نیرتدیدش  " ؟ دنک یم لماک  یتسردان  هب  ار  ترابع  دروم  مادک 

.دهد یمن یور  ردبش  هایگ  رد  هاگ  چیه (2 .دهد یم یور  یگنرفدوخن  هایگ  رد  ًالومعم  (1
.درک هدهاشم  یسنج  کت لگ  رد  ناوت  یم ار  (4 .درک هدهاشم  لماکان  لگ  رد  ناوت  یم ار  (3

هرامش 13 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟31 تسا تسردان  ردبش  راگزاساندوخ  نژ  ۀرابرد  بلطم  مادک 

.تسا سوگیزورته  هراومه  نایور  پیتونژ  (2 .دوش یم لرتنک  للا  عون  طسوت 3  لقادح  راگزاساندوخ  نژ  (1
.دهد یم ناشن  ار  بولغم  پیتونف  هشیمه  نایور  (4 .دراد دوجو  للا  عون  رثکادح 2  لقادح و  نموبلآ  پیتونژ  رد  (3

هرامش 13 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا32 یگدنز ............  ۀخرچ  رادکژات  لولس  ره  یگدنز ............  ۀخرچ  رادکژات  لولس  ره 

یکژاتود سانومودیمالک ، فالخرب -  دنوآ  نودب  ناهایگ  (2 حاقل تردق  یاراد  مویدومسالپ ، دننامه -  سانومودیمالک  (1
زوتیم میسقت  لصاح  ییایرد ، یوهاک  فالخرب -  لسع  روبنز  (4 دیئولپاه یمویدومسالپ ، یطاخم  کپک  دننامه -  ییایرد  یوهاک  (3

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟33 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 

؟34 دنتسه کرتشم  ریز  یگژیو  دنچ  رد  ییایرد  یوهاک  سخرس و 
یدیئولپاه یلولسرپ  رکیپ  رد  دیلوت   فلا )

یدیئولپید یلولسرپ  رکیپ  رد  دیلوت   ب )
دوخ یگدنز  ۀخرچ  رد  نایور  نتشادن  ج )

حاقل یارب  زوتیم  شور  هب  رادکژات  یاه  لولس دیلوت  د )

NADPH
NADPH

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

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟35 تسا تسردان  دروم  مادک 

.درادن تیفوتماگ  هب  ییاذغ  یگتسباو  چیه  ییایرد ، یوهاک  تیفوروپسا  دننامه  واگآ  تیفوروپسا  (1
.درادن تیفوروپسا  هب  ییاذغ  یگتسباو  چیه  ییایرد ، یوهاک  تیفوتماگ  دننامه  هزخ  تیفوتماگ  (2

.دراد تیفوروپسا  هب  لماک  ییاذغ  یگتسباو  ییایرد ، یوهاک  تیفوتماگ  فالخرب  جاک  تیفوتماگ  (3
.دراد تیفوروپسا  هب  لماک  ییاذغ  یگتسباو  ییایرد ، یوهاک  تیفوتماگ  فالخرب  سخرس  تیفوتماگ  (4

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

36 ...................... سخرس دننامه  و  ییایرد .....................  یوهاک  فالخرب  رفینولوتسا  سوپوزیر 

.دنک یم دیلوت  کیرتیس  دیسا  تسا -  تافسف  دیتوئلکون  ید نیندآ  دیمآ  نیتوکین  دیلوت  ییاناوت  یاراد  (1
.دشاب یم یفلتخم  یاه  تفاب یاراد  تسا -  متسیسوتف   دقاف  (2

.تسا دیراکاس  یلپ سنج  زا  یلولس  ۀراوید  یاراد  دنک -  یم بسک  یژرنا  دوخ  یاه  لولس نورد  یلآ  داوم  زا  (3
.دنک یم دیلوت  دیئوزیر  یدیئولپاه  یاهراتخاس  دنک -  دیلوت  دیئولپاه  یاه  گاه زوتیم  شور  هب  دناوت  یم (4

I

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.دنتسه37 میقتسم ....................  لوصحم  اه  گاه ۀمه  فالخرب ،...................  رد .................... 

زوتیم ناگناد -  ناهن اه -  تسیموکسآ (2 زویم ناگناد -  ناهن اه -  تسیموکسآ (1
زوتیم یدنوآ -  ناداز  ناهن اه -  تسیمویدیزاب (4 زویم یدنوآ -  ناداز  ناهن اه -  تسیمویدیزاب (3

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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38 .................." یا هشیر چراق -  ۀطبار  رد  " ؟ دنک لماک  یتسرد  هب ار  لباقم  هلمج  دناوت  یم دروم  دنچ 
.دننک دیلوت  دنناوت  یم گاه  عون  راهچ  رثکادح  دوخ  زویم  میسقت  اب  رادناج  ود  ره  فلا )

.دشاب یاه  و   هتسه اب  یاه  هنیخن یاراد  دناوت  یم یچراق  شخب  ب )
.دنک دیلوت  یلولس  راهچ  ای  ود  ۀدرگ  ۀناد  دناوت  یم یفورتوتا  شخب  ج )

.دراد ار  هدام  شیپ حطس  رد  دیلوت   ییاناوت  یفورتوتا  شخب  دننامه  یفورتورته  شخب  د )

+−

ATP

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

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا39 لگ ..................  کی  ًاعطق  دراد   ................ هک یلگ  ره 

یسنج ود  یاه 1 و 2 -  هقلح (2 لماک یگدام -  مچرپ و  (1
یسنج کت  یحاقلرگد -  (4 لماکان ای 4 -  ۀقلح 3  (3

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

40، ..................." دیسا کیزیسبآ  نومروه  " ؟ دنک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  لباقم  ۀلمج  دروم  دنچ 
.تسا یشیارگ  تکرح  عون  ره  ۀدنرادزاب  فلا )
.تسا یشچیپ  تکرح  عون  ره  ۀدنرادزاب  ب )

.تسا راذگریثأت  ناهایگ  مسیلوباتم  زا  لصاح  داوم  عفد  رد  ج )
.دوش یم یبسچ  مه ششک - یورین  شهاک  ببس  د )

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

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

41 .................. دراد ار  یرون   زتنس  ییاناوت  هک  یتیفوتماگ  ره  ناهایگ ، لسن  بوانت  ATPرد 

.دنک یم دیلوت  کژات  نودب  تماگ  مه  رادکژات و  تماگ  مه  (2 .دنک یم دیلوت  از  مخت دارتت ، لیکشت  زا  سپ  دوخ  یاه  نگکرآ نورد  (1
.دشاب هتشاد  تلاخد  غلاب  تیفوروپسا  ۀیذغت  رد  تسین  نکمم  (4 .تسا لوبوتورکیم  ییات  هس ۀتسد  زا 9  کچوک  یاه  هناوتسا یاراد  (3

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

42 .................. ناهایگ ۀمه  رد 

.تسا ریذپ  ناکما اه  لولس سناسژروت  ۀطساو  هب  شخب  ره  ماکحتسا  یفلع ، (1
.تسا ریذپ  ناکما نهپ  هاتوک و  یاه  لولس ۀطساو  هب  ماخ  ۀریش  تیاده  زبس ، هشیمه (2

.دنک یم دیلوت  تماگ  ود  رثکادح  رن  تیفوتماگ  ره  نیسپ ، دشر  اب  (3
.تسا ریذپ  ناکما یطورخم  یاهتنا  اب  زارد  یاه  لولس ۀطساو  هب  ماخ  ۀریش  تیاده  نیسپ ، دشر  نودب  (4

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟43 تسا حیحص  دروم  دنچ 
.دزاس یم بوچ  هقاس  نورد  تمس  هب تخرد ، ِتسوپ  زاسدنوآ  مویبماک  فلا )

.تسا رثؤم  ناتخرد  یعفد  داوم  شهاک  رد  نیسپ  دشر  ب )
.دنزاس یم کمخت  نورد  ار  دوخ  ۀدام  یاه  گاه نیسپ ، دشر  اب  یناهایگ  هزورما  ج )

.دنشاب یم هتسه  دقاف  یلو  هدنز  یگمه  زاس  هبنپ بوچ  زاسدنوآ و  مویبماک  ود  نیب  غلاب  یاه  لولس د )

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

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟44 تسا تسردان  جیوه ، هایگ  یاه  تفاب نیب  هسیاقم  مادک 

.تسا میسقت  ییاناوت  اب  ییاه  لولس یاراد  یمیشنالک  تفاب  فالخرب  یمیشناراپ  تفاب  (1
.دراد تلاخد  یدنوآ  رصانع  دیلوت  رد  نیتسخن  متسیرم  فالخرب  نیسپ  متسیرم  (2

.دوش یم هدهاشم  ینینگیل  ۀراوید  یاراد  یاه  لولس اب  ییاه  تفاب یزکرم  ۀناوتسا  دننامه  تسوپ  رد  (3
.دوش یم هدید  دیلوت   ییاناوت  اب  ییاه  لولس یماکحتسا ، تفاب  دننامه  یمردیپا  تفاب  رد  (4NADPH

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

45" ....................ناوت یم یهایگ  یاه  تسالپوتورپ ۀیهت  اب  " ؟ دنک یم لیمکت  یتسردان  هب ار  لباقم  ۀلمج  دراوم  مادک 
.دش هنوگ  ود  ینژ  ۀنازخ  کارتشا  ببس  فلا )

.دش یهایگ  یاه  نژ ۀمه  ندش  لاعف  ببس  ب )
.تخاس دیدج  ۀنوگ  ناسکی ، یکیتنژ  ۀدام  اب  یاه  لولس زا  ج )

.دش سولاک  مان  هب  هتفایزیامت  یاه  لولس زا  یا  هدوت دیلوت  هب  رجنم  د )

د فلا -  (2 ب فلا -  (1
د"  " دروم طقف  (4 د ج -  (3

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

46 ............ یگمه دراد ، ار  از  مخت کی  دیلوت  ییاناوت  طقف  هدام  تیفوتماگ  ره  هک  یناهایگ  رد 

.دنوش یم دیلوت  هتسوپ  کت  کمخت  نورد  طقف  (2 .دننک یم دیلوت  هپلود  اب  لقادح  ینایور  (1
.دراد هقلح  هک   دنیآ  یم دیدپ  یلثمدیلوت  راتخاس  یور  (4 .دنشاب دوخ  موزومورک  ربارب  اب   یلولس  ۀدنهد  شرورپ  دنناوت  یم (3۱/۵۴

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

47" ..............دوش یهایگ  یاه  هناوج زا  کی  ره  دشر  ببس  هک  ینومروه  " ؟ دنک یم لیمکت  یتسرد  روط  هب ار  لباقم  ۀلمج  ترابع  مادک 

.دوش یم هشیر  هب  سولاک  زیامت  بجوم  تفاب  تشک  نف  رد  (1
.دوش یم یبسچ  مه ششک - یورین  شهاک  ببس  هک  دراد  ینومروه  اب  فلاخم  لمع  (2

.ددرگ یم شنوم  لدم  رد  یشکبآ  یرادربراب  شهاک  بجوم  (3
.تسا ریثأت  یب نیئتورپ  زتنس  رب  دوش  یم دیلوت  اه  تفاب بلغا  زا  هک  ینومروه  فالخرب  (4

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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48" .دنراد یناسکی  پیتونژ   ............... ۀمه پیتونژ  ،  اب  ترذ  رد  " ؟ دننک یم لیمکت  یتسرد  هب ار  لباقم  ۀلمج  دراوم  مادک 
هدرگ ۀسیک  کی  نورد  سران  ۀدرگ  یاه  هناد فلا )

هدرگ ۀلول  کی  نورد  یاهدیئوزورتنآ  ب )
کمخت کی  رد  دوجوم  یاز  مخت یاه  لولس ج )

هتفاین حاقل کمخت  کی  ینایور  ۀسیک  بطق  ود  رد  رقتسم  یاه  لولس د )
یگدام کی  ینایور  یاه  هسیک رد  دوجوم  یاه  لولس ه )

یگدام کی  رد  هدشدیلوت  یاه  توگیز و )

AaBb

ه د -  فلا -  (2 د ج -  فلا -  (1
و ج -  ب  - (4 د ب -  (3

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

49 ..................... تلاح رد  تیعضو ،................  رد  هاگره  دریگ  یم رارق  زور  لوط  ریثأت  تحت  نآ  یهد  لگ هک  یهایگ  ره  ریز  لکش  هب  هجوتاب

.دهد یمن لگ   3 دهد -  لگ   1 (1
.دهد یم لگ  زین   3 دهد -  لگ   2 (2

.دهد یمن لگ   2 دهد -  لگ   3 (3
.دهد یمن لگ  زین  1 و 2  دهدن -  لگ   3 (4

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هباشم50 یپیتونژ  رظن  زا  هناد  نایور  دراد  لامتحا  ردـقچ  پیتونژ   اب  هدام  ترذ  اب  پیتونژ   اب  رن  ترذ  یحاقلرگد  زا  یعیبط  تلاـح  رد 
؟ دوش هتسوپ 

AaBbAABb

(2 (1

(4 (3

۱
۲

۱
۴

۱
۸۱۰۰%

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

51 ...................... هک دشاب  یهایگ  هب  طوبرم  دناوت  یمن ریز  لکش 

.دنک تیبثت  نیولاک  ۀخرچ  قیرط  زا  طقف  ار  وج  نبرک  دیسکا  ید (1
.دنک دشر  میقتسم  تروص  هب هناد ، ینز  هناوج زا  سپ  نآ  ناوج  ۀقاس  (2

.دنک هیذغت  دیئولپ  یرت ییاذغ  ۀتخودنا  زا  نآ  نایور  (3
.دنک دیلوت  هزادنا  مه لولس  ود  اب  یرن  تیفوتماگ  (4

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

.تسا52 صصخت ................  یشیور  لثمدیلوت  یارب  شخب  نیا  هک  دوش  یم هدافتسا  زا .................  یدیب  گرب  یشیور  ریثکت  یارب 

هتفاین گرب -  (2 هتفای هقاس -  (1
هتفای گرب -  (4 هتفاین هقاس -  (3

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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53 ...................... یاه لولس ۀمه  ناهایگ  رد 

.دنراد مسالپوتورپ  یلآ ، داوم  ۀدننک  تیاده  (2 .دنا هدرم یندعم ، داوم  بآ و  ۀدننک  تیاده (1
.دنراد ار  دوخ  یاه  نژ ۀمه  ندرک  لاعف  ییاناوت  هدنز  (4 .دنراد ار  دیلوت   ییاناوت  هزیگنر ، یاراد  (3NADPH

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟54 تسین حیحص  ریز  ترابع  اب  هطبار  رد  دروم  دنچ 
، ............ ." نیتسخن دشر  یاراد  ناهایگ  ۀمه  رد  "

تسا یمازلا  ینز  هناوج یارب  هناد  نورد  هب  نژیسکا  بآ و  ذوفن  فلا )
دنبای یم زیامت  هایگ  یلصا  تفاب  هب 3  یسأر  یاه  متسیرم زا  لصاح  دیدج  یاه  لولس ب )
دننک یم افیا  هایگ  ییادتبا  دشر  رد  ار  یلصا  شقن  هشیر  کون  کیدزن  اه و  هقاس کون  ج )

دیآ یم دوجو  هب  نیتسخن  متسیرم  زا  لصاح  یاه  لولس مجح  شیازفا  یپ  رد  ناوج  یاه  هشیر اه و  هقاس یرطق  دشر  د )

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

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

55 ............ " دننامه هک ............  ناهایگ  رد  ینومروه  " ؟ تسا تسردان  ترابع  مادک 

.دراد دربراک  ناسنا  طسوت  اه  هویم شرورپ  رد  نیلربیژ ، دوش -  یم دایز  از  یرامیب لماوع  اب  یگدولآ  رثا  رد  (1
.دراد تلاخد  اه  نآ زیامت  اه و  مادنا شیادیپ  رد  نیلربیژ ، دوش -  یم فالوی  رد  ییارگرون  ببس  (2

.دوش یم ور  هبور رادقم  شیازفا  اب  واگآ  رد  اه  هناد ندیسر  زا  سپ  دیسا ، کیزیسبآ دنک -  یم لیهست  ار  اه  هویم یکیناکم  تشادرب  (3
.دوش یم سولاک  ییادززیامت  بجوم  نیسکا ، دهد -  یم شهاک  ار  یهایگ  یاه  مادنا زا  یخرب  ندشریپ  تعرس  (4

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟56 دنک یم هیذغت  هتشذگ  تیفوتماگ  زا  ناوج  تیفوروپسا  دوش و  یم لیکشت  تیفوروپسا  یور  رب  نآ  تیفوتماگ  هک  دشاب  یهایگ  یگژیو  دناوت  یم مادک 

هدیسر ۀدرگ  نورد  یدیتامورک  راهچ  راتخاس  لیکشت  (2 ماخ ۀریش  تیاده  یارب  نهپ  هاتوک و  یاه  لولس نتشاد  (1
یتیفوروپسا شخب  رد  هتفرورف  ییاوه  یاه  هنزور نتشاد  (4 یا هتسوپ ود  کمخت  نورد  یدیئولپاه  یلولسرپ  راتخاس  لیکشت  (3

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

57 ............ تکرح ره  تکرح ............  ره  ناهایگ  رد 

.دوش یم هدید  بکرم  یاه  گرب رد  یجنت ، هزرل دننامه -  یجنت ، بش (2 .تسا دشر  هب  هتسباو  یشچیپ ، دننامه -  یشیارگ ، (1
.دهد یم خر  نومروه  تلاخد  نودب  ینورد ، کرحم  هب  هتسباو  فالخرب -  ینوریب ، کرحم  هب  هتسباو  (3

.تسا یتسیز  یژرنا  هب  هتسباو  یدوخ ، هبدوخ فالخرب -  یکیتکات ، (4
هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟58 تسا قداص  دوش ، یم دیلوت  ومن  لاح  رد  یاه  هناد هشیر و  هقاس ، رد  هک  ینومروه  دروم  رد  ترابع  مادک 

.دوش یم اه  هناوج اه و  هناد یرادیب  ثعاب  دیسا ، کیزیسبآ فالخرب  (2 .دنک یم کیرحت  ار  هقاس  ندش  لیوط نیسکا ، فالخرب  (1
.دوش یم هناد  نودب  یاه  هویم ندرک  تشرد  ثعاب  نینیکوتیس ، دننامه  (3

.دبای یم شیازفا  یباقرغ  طیارش  رد  نلیتا ، دننامه  (4
هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟59 تسا تسردان  ترابع  مادک 

.درادن دوجو  یلولس  ود  ۀدیسر  ۀدرگ  ۀناد  لیکشت  ناکما  راد ، نگکرآ ناهایگ  رد  (1
.دوش یم یهدنامزاس  لویرتناس  تلاخد  اب  طقف  میسقت  کود  راد ، یدیرتنآ ناهایگ  رد  (2

.دراد تکرش  حاقل  رد  هدوب و  دیئولپاه  دنراد ، تیفوروپسا   هک  راد  هناد ناهایگ  رد  هدرگ  ۀناد  لولس  ره  (3
.دنا گاه یزوتیم  تامیسقت  لوصحم  هک  دنراد  دوجو  ییاه  لولس دراد ، هتفای  لکشرغت گرب  تشه  نایور ، هک  یا  هناد رد  (4

۲n

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

60 ............ ًاموزل یاراد ............  هایگ  ره  رد  یعیبط ، روط  هب

.دننک لاعف  ار  دوخ  یاه  نژ ۀمه  دنناوت  یم غلاب  هایگ  یاه  لولس مامت  نیتسخن -  یاه  متسیرم (1
.دراد زاین  ماخ  ۀدام  ود  هب  لقادح  دوخ  زایندروم  یاهدنق  ۀمه  لیکشت  یارب  زاس -  هبنپ بوچ مویبماک  (2

.دور یم نیب  زا  هشیر  هقاس و  تسوپور  زاسدنوآ ، مویبماک  تیلاعف  رثا  رد  نیسپ -  دشر  (3
.تسا دیدج  تیفوروپسا  رد  هچ  هشیر روهظ  ینز ، هناوج یاه  هناشن نیلوا  نیتسخن -  دشر  (4

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

61 ............ ًاعطق یکشخ ، ناهایگ  نیرت  قفوم رد 

.درادن تکرش  نگکرآ  توگیز ، لیکشت  یارب  (2 .دنراد تلاخد  اه  تیفوتماگ داجیا  رد  گاه  عون  ود  (1
.دنک یم هیذغت  تیفوتماگ  زا  ناوج  تیفوروپسا  (4 .دنراد تکرش  فعاضم  حاقل  رد  اهدیئوزورتنآ  (3

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

؟62 تسا حیحص  ناهایگ  رد  لسن  بوانت  یگدنز  ۀخرچ  اب  طابترا  رد  ترابع  مادک 

.دنک یم دشر  یتیفوروپسا  یاه  تفاب رد  دنکن  دیلوت  رادکژات  تماگ  هک  یتیفوتماگ  ره  (1
.تسا تیفوتماگ  نیرت  کچوک دنک ، دیلوت  ار  تماگ  دادعت  نیرتمک  هک  یتیفوتماگ  ره  (2
.دوش یم لیکشت  ینایور  ۀسیک  فارطا  کمخت و  نورد  دیئولپیرت ، ییاذغ  ۀتخودنا  (3

.تسا هدمآ  دیدپ  گاه  شیور  زا  شخب  نآ  هک  دیآ  یم دوجو  هب  یا  یلولسرپ شخب  رد  تیفوروپسا  ره  (4
هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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؟63 تسا تسرد  ترابع  مادک 

.دنراد زاین  بآ  دیسکا و  ید نبرک  ینعی  ماخ  ۀدام  ود  هب  طقف  دوخ  ومنودشر  یارب  ناهایگ  (1
.دوش یم هدافتسا  ییاز  هشیر یارب  مسیپورتوتف  رد  رثؤم  نومروه  زا  ناهایگ  یزاسهب  دیدج  شور  رد  (2

.دوش یم هایگ  رد  بآ  لداعت  ثعاب  یبآ  یاه  هنزور نتسب  اب  دیسا  کیزیسبآ  نومروه  یبآ  مک شنت  طیارش  رد  (3
.دنا تالغ ءزج  دنهد  یم لیکشت  بالق  ینز  هناوج ماگنه  هک  یناهایگ  مامت  (4

هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

64 ............ یفلع ناهایگ  ۀمه 

.دنور یم نیب  زا  یهد  لگ یشیور و  ۀرود  کی  لیمکت  زا  سپ  (2 .دنریگ یم کمک  یزکرم  لئوکاو  زا  دوخ  ۀقاس  نتشاد  هگن  تسار  یارب  (1
.دنهد یم تسد  زا  ار  دوخ  ییاوه  ۀقاس  دشر ، ۀرود  ره  زا  سپ  (3

.دنراذگ یم رس  تشپ  ار  یشیور  ۀرود  ود  دوخ ، یگدنز  ۀخرچ  لیمکت  یارب  (4
هرامش 19 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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یچملق عبنم :

هنیزگ 2 1

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دنک یم دیلوت  دارتت  یبرغم   لگ  ربارب  ود  یبرغم   لگ  : 1 ۀنیزگ

.دراد دوجو  ناکما  نیا  رد   یلو  درادن  دوجو  ندش  فعاضم شهج  ناکما  یبرغم  ، لگ  تماگ  رد  : 3 ۀنیزگ
.ییاز تماگ هن  دوش  یم داجیا  ییاز  گاه دنیآرف  یط  رد  یزویم  یاطخ  : 4 ۀنیزگ

۴n۲n
۲n۴n

هرامش 7 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 2

.دنیآ یم دوجو  هب  كود  یاه  هتشر دوش ، یم میسقت  هك  یهایگ  لولس  ره  زوتیم  عورش  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنرادن لویرتناس  هناد  ناهن ناهایگ  : 2 ۀنیزگ
.دوش یم ماجنا  زافرتنیا  ۀلحرم   رد  زوتیم و  زا  لبق  لویرتناس  یزاسدننامه  : 3 ۀنیزگ

.تساه موزوبیر ۀدهع  رب  یزاس  نیئتورپ .دنهد  یمن ماجنا  یزاس  نیئتورپ اما  دنراد ، شقن  كود  یاه  هتشر یهد  نامزاس رد  اه  لویرتناس : 4 ۀنیزگ
G۲

هرامش 9 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 3

دادعت لومعم  روط  هب  ) .تسا هیلوا  لولس  دادعت  فصن  زا  لصاح  یاه  لولس یاه  موزومورك دادعت  نآ  یط  هك  تسا  یلولس  ۀتسه  میـسقت  یعون  زویم 
( دنوش یم فصن  اه  موزومورك

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین قداص  گاه  یارب  : 1 ۀنیزگ

.تسین قداص  اه  تماگ زا  یرایسب  یارب  : 2 ۀنیزگ
.دوش یمن هدهاشم  روا  گنیسارك زوتیم  رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 9 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 4

نیسپ دشر  هشیر )  ) دوخ یاه  شخب یضعب  رد  دناوت  یم جیوه  دننام  یفلع  ۀلاس  ود  هایگ  هچرگا  .دنتـسه  یفلع  یگمه  هلاس  ود  هلاس و  کی  ناهایگ 
ود هایگ  رد  مود ) لاس  نایاپ  رد  هلاس  ود  ناهایگ  لوا و  لاس  نایاپ  رد  هلاس  کی  ناهایگ   ) .دنریم یم یهد  لگ راب  کی  زا  سپ  ود  ره  .دشاب  هتـشاد  زین 

.دوش یم لیکشت  اه  گرب زا  یا  هقوط اب  هاتوک  ۀقاس  هلاس 

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

vipzist سرد :

1/14وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



هنیزگ 3 5

لکش هدیسر  ۀدرگ  ۀناد  سران ، ۀدرگ  زوتیم  میسقت  زا  دوش و  یم لیکشت  سران  ۀدرگ  هدرگ ، ۀسیک  یاه  لولس زا  کیره  زویم  میـسقت  زا  نادرگ  باتفآ رد 
.تسا یشیاز  لولس  نآ ، لولس  ود  زا  یکی  هک  دریگ  یم

: دراوم یسررب 
.دنوش یم لیکشت  تسا  اه  مچرپ یواح  هک  لگ  موس  ۀقلح  رد  ود  ره  .حیحص  فلا :

.دوش یم داجیا  رن  تماگ  ود  یشیاز  لولس  زوتیم  زا  هدیسر و  ۀدرگ  ۀناد  سران ، ۀدرگ  ۀناد  زوتیم  زا  .دنراد  ار  زوتیم  میسقت  ییاناوت  ود  ره  .حیحص  ب :
.دندیئولپاه ود  ره  تیفوروپسا ، ندوب  دیئولپید  ضرف  اب  .حیحص  ج :

.تسا زوتیم  لصاح  یشیاز  لولس  زویم و  لصاح  سران  ۀدرگ  ۀناد  .تسردان  د :

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 6

.دوش یم لیکشت  تیفوروپسا  یور  رب  تیفوتماگ  ناهایگ ، نیا  رد  هک  دوش  یم داجیا  توافتم  یموزومورک  ددع  اب  مخت  لولس  عون  ود  ناگناد  ناهن رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.درادن دوجو  نگکرآ  ناگناد  ناهن رد  : 1 ۀنیزگ
.تسا یلولس  ود  ناگناد  ناهن ۀدیسر  ۀدرگ  : 3 ۀنیزگ

.تسا یشیاز  لولس  زوتیم  میسقت  لصاح  ناگناد  ناهن رن  تماگ  هک  دشاب  یم تماگ  ای  گاه  باتک  فیرعت  هب  هجوتاب یـسنج ، لولـس  عون  ره  : 4 ۀنیزگ
( زویم هن  )

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 7

سپ دیآ ، یم دوجو  هب  رن  تماگ  نآ  رد  هک  تسا  یراتخاس  هدرگ  ۀلول  لاتورپ و  سخرـس  رد  جاک  مرپسودنآ  یاتمه  سپ  تسا ، تیفوتماگ  مرپسودـنآ 
.تسا یدیرتنآ  هزخ ، رد  قبنز  ۀدرگ  ۀلول  یاتمه 

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 8

تدم شیازفا  یارب  نومروه  نیا  زا  .دوش  یم سولاک )  ) هتفاینزیامت یاه  لولـس زا  هقاس  دیلوت  ببـس  تفاب  تشک  رد  هک  تسا  ینومروه  نینیکوتیس 
.دوش یم هدافتسا  اه  هویم یگدیسر  شیازفا  عیرست و  یارب  زین  نلیتا  زا  دوش و  یم هدافتسا  رابنا  رد  تاجیزبس  اه و  هویم یرادهگن 

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 9

زا یکی  هگرود  ناهایگ  یریگ  لکـش هک  دوش  یم لصاح  هگرود  هاـیگ  دنتـسه  فلتخم  یاـه  هنوگ ناـهایگ  هب  قلعتم  هک  ییاـه  تسـالپوتورپ قاـحلا  زا 
.تسا هنوگ  ود  ینژ  ۀنازخ  طالتخا  یاه  شور

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 3 10

.تسا اه  نآ تیفوروپسا  زا  رت  کچوک رایسب  ناگناد ) ناهن ناگنادزاب و   ) راد هناد ناهایگ  تیفوتماگ 

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 11

.دنهد یمن لگ  یگنرف  هجوگ ناهایگ  زا  یرایسب  دشاب ، الاب  رایسب  بش  لوط  رد  امد  هک  یتروصرد

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 1 12

نآ یاه  موزومورک دادعت  هک  دراد  هتـسه  دراد و 8  قلعت  ناگناد  ناهن هب  هک  تسا  ینایور  ۀـسیک  یا ، هتـسه ود  لولـس  یاراد  تیفوتماگ  ناـهایگ  رد 
فصن زین  اه  نآ هک  دراد  هتسه  ود  دشاب و  یم یلولس  ود  هدیسر  ۀدرگ  ۀناد  ناهایگ  نیا  رد  .تسا  تیفوروپسا  یاه  لولس یاه  موزومورک دادعت  فصن 

.دراد موزومورک  هدیسر  ۀدرگ  ربارب  ینایورۀسیک 4  سپ  دنراد  موزومورک  تیفوروپسا  یاه  لولس ۀتسه 

هرامش 11 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 13

اهدیساونیمآ زا  ییاه ) هراپسب  ) ییاهرم یلپ اه ، نیئتورپ .دنراد  ینیئتورپ  راتخاس  هک  دنتـسه  اه  هتـشرزیر اه و  هلولزیر لماش  یلولـس  تلکـسا  یازجا 
.دنهد یم ماجنا  یا  هژیو راک  دنراد و  یصاخ  یدعب  هس راتخاس  هک  دنتسه 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 14

اهدیراکاس و یلپ ریاس  زا  ینامیس  رد  یزلولس  یاه  هتـشر زا  یهایگ  لولـس  ۀراوید  .دوش  هتـشادرب  یهایگ  لولـس  ۀراوید  دیاب  تسالپوتورپ  دیلوت  یارب 
اهدیئورتسا بیرخت  زا  هک  یمیزنآ  اما  دـنراد ؛ شقن  دـنیآرف  نیا  رد  اهزاردـیهوبرک  زا  یخرب  زائتورپ و  زالولـس و  سپ  .تسا  هدـش  هتخاس  اه  نیئتورپ

.درادن یدربراک  تسالپوتورپ  ۀیهت  رد  هک  تسا  زالاتاک  دنک ، یم یریگولج  ۀلیسو   هب
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنراد دربراک  تعنص  رد  هک  دنتسه  ییاه  میزنآ نیرت  مهم ءزج  زالولس  زائتورپ و  : 1 ۀنیزگ
.دراد شقن  نیئتورپ  ۀیزجت  رد  زائتورپ  هک  دراد  دوجو  نیئتورپ و   یدیتوئلکون  ۀیحان  رد  : 2 ۀنیزگ

.دوش یم هیزجت  اهزائتورپ  طسوت  هک  دنتسه  اهدیتپپ  یلپ اه  موزوبیر تالوصحم  : 4 ۀنیزگ

H۲O۲

DNA
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هنیزگ 3 15

.دنراد ار  هدننکزتنسوتف  تیفوتماگ  دیلوت  ییاناوت  هزخ  رد  گاه  یاه  لولس
( زتنسوتف لمع  یارب  تافسف  سیبزولوبیر  دیلوت  )

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دوش یم هتخاس  یدیرتنآ  یاه  لولس رد  زوتیم  میسقت  اب  رن  تماگ  هک  یلاحرد دنک  یم زویم  میسقت  هب  هراشا  اتمه  یاه  موزومورک ندشادج  : 1 ۀنیزگ

.دشاب یم زتنسوتف ) لمع  ماجنا   ) دیلوت  ییاناوت  دقاف  هک  تسا  تیفوروپسا  شخب  ءزج  رات  دینک  تقد  : 2 ۀنیزگ
(. یهایگ یاه  لولس هن   ) دوش یم هدهاشم  دنرادن  هراوید  هک  ییاه  لولس رگید  یروناج و  یاه  لولس رد  یضابقنا  ۀقلح  لیکشت  : 4 ۀنیزگ

NADP +
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.دوش یم دیلوت  تاووریپ   هب  زکولگ  زا  لصاح  هتافسف  ۀنبرک 2  بیکرت 6  لیدبت  نمض  زیلوکیلگ )  ) سفنت یزاوه  یب ۀلحرم  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.درادن ار  اتمه ) موزومورک  ندشادج   ) زویم ییاناوت  تسا و  یدیئولپاه )  ) یتیفوتماگ ۀلحرم  ءزج  سخرس  لاتورپ  : 1 ۀنیزگ
ندش زاب  مود  ۀلحرم  رد  دریگ و  یم تروص  یـسیونور  لماوع  کمک  هب  نژ  زادـنا  هار هب  زارم  یلپ میزنآ   لاصتا  یسیونور  لوا  ۀلحرم  رد  : 2 ۀنیزگ
زاغآ هاگیاج  لباقم  ار  یبسانم  دـیتوئلکون  هدـننک  یـسیونور میزنآ  موس  ۀـلحرم  رد  تیاـهنرد  نآزادـعب  دوش  یم ماـجنا  رگیدـکی  زا  ۀتـشر   ود 

.دنک یم باختنا  یسیونور 
.دتفا یمن قافتا  یدیتپپ  دنویپ  لیکشت  هنوگ  چیه همجرت  زاغآ  ۀلحرم  رد  دینک  تقد  : 3 ۀنیزگ

ATP

RNA
DNA
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هنیزگ 4 17

رد هک  یلاحرد دنهد  یم ماجنا  بوطرم  نیمز  یور  ار  دوخ  دشر  هدش و  جراخ  تیفوروپسا  زا  سخرـس ) هزخ و   ) ییادتبا ناهایگ  رد  اه  گاه دینک  تقد 
راد کژات لولـس  لویرتناس و  یاراد  ییادـتبا  ناهایگ  .دزاس  یم تیفوتماگ  نادـگاه ، نورد  دـنام و  یم یقاب  تیفوروپـسا  رد  گاه  هتفرـشیپ  ناهایگ 

.دنشاب هتشاد  یدنوآ  رصانع  نیسپ و  دشر  دنناوت  یمن اما  "( 3  " هنیزگ در   ) دنتسه هدننکزتنسوتف  تیفوتماگ  یاراد  زین  و  1 و 2 )"  " ۀنیزگ در   ) دنشاب یم

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 18

طورخم رن و  طورخم  اه  نآ زا  یرایسب  رد  هک  دنتسه  هنادزاب  دنراد  هپل  ود  زا  شیب  اه  نآ یاه  هناد هک  یناهایگ  .دنتسه  حیحـص  2 و 3 " ، 1  " یاه هنیزگ
هب هتـسباو  ناوج  تیفوروپـسا  ییادتبا  ناهایگ  دننامه  دنناوت  یم ناگنادزاب  "( 4  " ۀـنیزگ در   ) طورخم کی  یور  هن  دـنزاس  یم هایگ  کی  یور  ار  هداـم 

.دنشاب هتشاد  نگکرآ  ناگناد  ناهن فالخرب  دنناوت  یم دنتسه و  یدیرتنآ  دقاف  اه  نآ فالخرب  دنشاب و  هتشاد  تیفوتماگ 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

4/14وتینرل 1396

www.konkur.in

forum.konkur.in



هنیزگ 2 19

هب هتـسباو  لماک  روط  هب تیفوتماگ  تسا و  هدام  تیفوتماـگ  اـی  مرپسودـنآ  هب  هتـسباو  هیذـغت  یارب  ناوج  تیفوروپـسا  ناـگنادزاب  رد  دـینک  تقد 
ماجنا ییاناوت  دنک و  یم یگدنز  لقتسم  روط  هب اه  نآ تیفوتماگ  دنشاب و  یم نایور  دقاف  سخرس  هزخ و  لثم  ییادتبا  ناهایگ  .دشاب  یم تیفوروپـسا 

.دنشاب هتشاد  زتنسوتف  دنناوت  یمن ناگنادزاب  تیفوتماگ  هک  یلاحرد دنراد  زتنسوتف 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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میسقت اب  لاتورپ  رد  هک  یلاحرد دوش  یم دیلوت  از  مخت لولس  نگکرآ و  زوتیم  میسقت  اب  مرپسودنآ  رد  دینک  تقد  .دنتسه  حیحـص  2 و 4 " ، 1  " یاه هنیزگ
فالخرب مرپسودنآ  دشر  "( 3  " ۀنیزگ در   ) دنک داجیا  دیئوزورتنآ  یدیرتنآ ، نورد  زوتیم  اب  دناوت  یم هک  دوش  یم هتخاس  یدـیرتنآ  مه  نگکرآ و  مه  زوتیم 

زا زوتیم  میسقت  اب  اه  تماگ .درادن  زتنسوتف  ییاناوت  لاتورپ  فالخرب  مرپسودنآ  زین  تسا و  هتفرـشیپ  یهایگ  اریز  تسا  تیفوروپـسا  لخاد  رد  لاتورپ 
.دنوش یم لیکشت  یتیفوتماگ  راتخاس 
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دینک هجوت  .تسا  لاـب  هناد  - : ۀتسوپ  اه  - : هپل یناـیور -  : هشیر  هدام -  : تیفوتماـگ  دینک  : تقد  .دنتـسه  حیحـص  ج ) ب ، فلا ،  ) دراوم
و دروم د ) در   ) لوا لاس  رد  هن  دوش  یم دیلوت  مود  لاس  رد  کمخت  شروخ  میـشناراپ لولـس  زویم  زا  هدام  گاه  هدام و  گاه  زوتیم  زا  هدام  تیفوتماگ 
هب مخت  لولـس  زوتیم  زا  نوچ  تسا  ناسکی  مهاب  ینایور  ۀـشیر  اه و  هپل پیتونژ  دروم ه ) در   ) درادـن زتنـسوتف  ییاناوت  ناگنادزاب  رد  هدام  تیفوتماگ 

.تسا ردام  هایگ  ۀدنام  یقاب کمخت  ۀتسوپ  دنیآ و  یم دوجو 

abcde
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: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
گاه شیور  زا  هدـشدیلوت  تیفوتماگ  سپ  تسا  یا  هپل کت هناد و  ناهن یهاـیگ  هک  تسا  ترذ  ۀدرگ  ۀـناد  هب  طوبرم  هدـش  هداد ناـشن لکـش  : 1 ۀنیزگ

.دنشاب هتشاد  نیولاک  ۀخرچ  زتنسوتف و  دناوت  یمن
گربنایم  یاه  لولـس لوا  ۀلحرم  رد  ینعی  ازجم  لولـس  ود  رد  اما  دنک  یم تیبثت  هلحرم  ود  رد  ار  نبرکدیـسکا  ید هک  تسا  یهایگ   ترذ  : 3 ۀنیزگ

نیا سپ  دنک  یم دازآ  ار  هدش و   یدنوآ  فالغ  یاه  لولـس دراو  مود  ۀلحرم  رد  هنبرک  بیکرت 4  دعب  دننک  یم لیدبت  هنبرک  بیکرت 4  هب  ار   
.یدنوآ فالغ  رد  طقف  هن دهد  یم خر  ازجم  لولس  ود  رد  اه  قافتا

.بالق هن  دنهد  یم لیکشت  هدننک  تظفاحم فالغ  یسأر  متسیرم  زا  تظفاحم  یارب  ترذ  دننام  هپل  کت ناهایگ  زا  یرایسب  : 4 ۀنیزگ

C۴
CO۲CO۲
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هنیزگ 3 23

نایور دقاف  ناهایگ  نیا  هک  دـنزاس  یم لاتورپ  مان  هب  هدام  رن و  سنج  ود  یاراد  تیفوتماگ  سخرـس  دـننام  یدـنوآ  ناداز  ناهن طقف  ناهایگ  نیب  رد 
.دنتسه

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسا نگکرآ  یاراد  هک  یلاحرد دنام  یم یقاب  تیفوروپسا  لخاد  دوش و  یمن جراخ  هایگ  زا  تیفوتماگ  ناگنادزاب  رد  : 1 ۀنیزگ

.دراد لویرتناس  هک  یلاحرد تسا  تیفوتماگ  زا  لقتسم  غلاب  تیفوروپسا  سخرس  رد  : 2 ۀنیزگ
.دنتسه مرپسودنآ  یاراد  هک  یلاحرد دنشاب  هتشاد  هپل  ود  دنناوت  یم زین  ناگنادزاب  : 4 ۀنیزگ

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 24

ۀقلح زین  دنشاب و  یم شکبآ  میـشناراپ  هارمه و  یاه  لولـس یاراد  هک  دنتـسه  نیـسپ  شکبآ  یاهدنوآ  نوران  تخرد  ۀقاس  تسوپ  ۀیال  نیرت  یلخاد
رد دـینک  تقد  .دـننک  یم لقتنم  ار  ماخ  ۀریـش  یبوچ ، یاهدـنوآ  هدرورپ و  ۀریـش  شکبآ  یاهدـنوآ  .دوش  یم هتخاس  یدـنوآ  مویبماک  طسوت  هنایلاس 

دیئکارت یدنوآ و  رـصانع  تسوپ ، ۀیال  نیرت  ینورد فالخرب  هنایلاس  ۀـقلح  رد  "( 1  " ۀنیزگ در   ) دوش یمن هدید  لویرتناس  نوران  یاه  لولـس زا  کی  چـیه
نیسپ بوچ  دنوآ  مه  نیسپ و  شکبآ  دنوآ  مه  اما  "( 3  " ۀنیزگ در   ) دوش یمن هدید  هدنز  یاه  لولس یبوچ  یاهدنوآ  رد  "( 2  " ۀنیزگ در   ) .دوش یمن هدید 

.دوش یم داجیا  دنراد  رارق  تسوپ  ریز  هک  یدنوآ  یاه  مویبماک طسوت 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 25

هدافتسا نیلربیژ  زا  هناد  نودب  یاه  هویم ندرک  تشرد  یارب  هک  یلاحرد تسا  نینیکوتیـس  دوش  یم هقاس  هب  سولاک  لیدبت  ثعاب  هک  یهایگ  نومروه 
تروص هب لگ  یباداش  یارب  نینیکوتیس  زا  هک  دوش  یم هشیر  دیلوت  ثعاب  نینیکوتیس  هب  نیـسکا  یالاب  تبـسن  .تسا  تسردان  " 4  " ۀنیزگ اذل  دوش  یم

هدافتـسا اه  هویم یکیناکم  تشادرب  یارب  نآ  زا  هک  تسا  نلیتا  دوش  یم دـیلوت  یهایگ  یاه  تفاـب بلغا  رد  هک  ینومروه  .دوش  یم هدافتـسا  یرپسا 
نآ و ندش  هتـسب ثعاب  ییاوه  یاه  هنزور رب  رثا  اب  یبآ  یاه  شنت ماگنه  رد  دراد و  یگتفخ  داجیا  یور  رب  هدـننک  لاعف رثا  دیـسا  کیزیـسبآ  .دوش  یم

.دنک یم ادیپ  شیازفا  یرون  سفنت  هتفای و  شهاک  وکسیبور  میزنآ  یزالیسکوبرک  تیلاعف  اذل  دوش  یم هایگ  هب  دورو   CO۲مدع 
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.دنشاب یم یدیتامورک  کت دنتسه ، زوتیم  ای  زویم و  میسقت  لصاح  نوچ  اه  تماگ ۀمه 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.تسین قداص  رن  روبنز  تماگ  یارب  : 1 ۀنیزگ
.تسین قداص  رن  خلم  یاه  تماگ زا  یمین  یارب  : 2 ۀنیزگ

.تسین قداص  رن  روبنز  رن و  خلم  یاه  تماگ یارب  : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 4 27

.دنرادن دارتت  لیکشت  ییاناوت  دننک ، یم دیلوت  مرپسا  زوتیم  اب  دندیئولپاه و  رن  یاهروبنز  هکاجنآزا 

هرامش 12 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 28

.درادن دوجو  نگکرآ  ناگناد  ناهن رد  .تسا  هناد  ناهن یهایگ  هک  تسا  یبرغم   لگ  یروودوگوه ، یعیبطریغ  ۴nهایگ 
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هنیزگ 1 29

داجیا دیمزالپ   طسوت  هک  تسا  یهایگ  یرامیب  یعون  مه  لاگ  .دوش  یم دیلوت  از  یرامیب لماوع  هب  هایگ  ندش  هدولآ رثا  رد  هک  تسا  ینومروه  نلیتا 
.دوش یم

Ti

هرامش 13 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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، راگزاساندوخ نژ  دوجو  لیلد  هب  ردبـش  هایگ  رد  .دـهد  یم ماجنا  یحاقلدوخ  ًالومعم  یگنرفدوخن  .تسا  یحاقلدوخ  یزیمآ ، نورد تلاـح  نیرت  دـیدش
.تسین ریذپ  ناکما یحاقلدوخ  هاگ  چیه

.دوش یم هدهاشم  یسنجود  یاه  لگ رد  نیاربانب  دنوش ؛ یم روراب  هایگ  نامه  رن  یاه  تماگ اب  هایگ  ره  ۀدام  یاه  تماگ یحاقلدوخ  رد 
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تهابش تلع  هب  دنوش ، لرتنک  للا  طسوت 2  رگا  اریز  دنشاب ، هتشاد  للا  عون  هس  دیاب  لقادح  راگزاساندوخ  یاه  نژ .دراد  راگزاساندوخ  نژ  ردبـش  هایگ 
ود هک  تسا  للا  یاراد 3  زین  نموبلآ  .تسا  سوگیزورته  هراومه  نایور  پیتونژ  نیاربانب  دوش ؛ یمن لیکشت  هدرگ  ۀلول  دیئوزورتنآ ، هلالک و  یاه  للا رد 

پیتونژ پیتونف ، نیا  اریز  دهد ، یمن ناشن  ار  بولغم  پیتونف  هاگ  چیه نایور  .تسا  رن  دلاو  زا  توافتم و  یرگید  هدام و  دـلاو  زا  هباشم و  اه  نآ یات 
.تسین ریذپ  ناکما ردبش  رد  هک  دراد  سوگیزوموه 

هرامش 13 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 32

دنتسه رادکژات  یمویدومسالپ  یطاخم  کپک  یاه  تماگ زا  یضعب  تسا و  تماگ  روپـسوئز و  لماش  ییایرد ، یوهاک  یگدنز  ۀخرچ  رادکژات  یاه  لولس
.دنتسه دیئولپاه  اه  نآ ۀمه  هک 

: اه ۀنیزگ ریاس  یسررب 
.دنتسه حاقل  تردق  دقاف  سانومودیمالک  یاهروپسوئز  : 1 ۀنیزگ

.تسا یکژات  ود  سانومودیمالک  روپسوئز  تماگ و  هزخ ، دیئوزورتنآ )  ) رن تماگ  : 2 ۀنیزگ
.تسا زوتیم  لصاح  تماگ  زویم و  لصاح  روپسوئز  ییایرد  یوهاک  رد  .تسا  زوتیم  لصاح  رن  تماگ  لسع  روبنز  رد  : 4 ۀنیزگ

هرامش 14 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 1 33

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 

هنیزگ 4 34

.دنتسه حیحص  دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

.دننک یم دیلوت  سپ   دنا  هدننکزتنسوتف ییایرد  یوهاک  سخرس و  ۀلحرم  )  ) تیفوتماگ فلا :
.دننک یم دیلوت  دنا و   هدننکزتنسوتف زین  ییایرد  یوهاک  سخرس و  ۀلحرم  )  ) تیفوروپسا ب :

زین سخرـس  سپ  دشاب ؛ یمن راد  هناد ناهایگ  ءزج  سخرـس  هک  دراد  رارق  یهایگ  یاه  هناد رد  نایور  زین  ناهایگ  رد  دنتـسه و  نایور  دقاف  نایزاغآ  ج :
.تسا نایور  دقاف 

رادـکژات هدـش و  داجیا  زوتیم  اب  اه  تماگ زین  ییایرد  یوهاک  رد  .تسا  کژات  یاراد  دوش و  یم دـیلوت  زوتیم  اب  دـیئوزورتنآ )  ) رن تماگ  سخرـس  رد  د :
.دنتسه

nNADPH
۲nNADPH

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 35

.درادن تیفوروپسا  هب  ییاذغ  یگتسباو  چیه  ییایرد  یوهاک  تیفوتماگ  دننامه  سخرس  تیفوتماگ 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 36

دیلوت زوتیم  شور  هب  اهروپـسوئز )  ) ییایرد یوهاک  یاه  گاه فالخرب  دـنوش  یم اهر  ژناروپـسا  زا  هک  رفینولوتـسا  سوپوزیر  یـسنجریغ  یاـه  گاـه
.دراد دیئوزیر  دیئولپاه )  ) سخرس تیفوتماگ  دننامه  رفینولوتسا  سوپوزیر  .دنوش  یم

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 37

گاه رن و  گاه  ناگناد  ناهن رد  هک  یلاحرد دنزوتیم  میسقت  میقتسم  لوصحم  یـسنجریغ  یاه  گاه مه  یـسنج و  یاه  گاه مه  اه  تسیموکـسآ رد 
.دنزویم میقتسم  لوصحم  ود  ره  هدام 
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هنیزگ 4 38

.دنا حیحص دراوم  ۀمه 
.دوش یم رارقرب  یدنوآ  ناهایگ  یخرب  ۀشیر  چراق و  نیب  هک  تسا  یرایمه  ۀطبار  یعون  یا  هشیر چراق  -

: دراوم یسررب 
.دوش دیلوت  گاه  عون  راهچ  تسا  نکمم  روا  گنیسارک زویم و  میسقت  اب  رادناج  ود  ره  رد  فلا :

.دشاب یاه  و   هتسه اب  ییاه  هنیخن یاراد  دناوت  یم تسا  تسیمویدیزاب  ًالومعم  هک  دشاب  اه  تسیمویدیزاب زا  یچراق  ءزج  رگا  ب :
دیلوت یلولس  ود  ۀدرگ  ۀناد  دشاب ، دیب ) طولب و   ) ناگناد ناهن زا  رگا  یلولس و  راهچ  ۀدیـسر  ۀدرگ  ۀناد  دشاب ، جاک )  ) ناگنادزاب زا  رگا  یفورتوتا  شخب  ج :

.دنک یم
.دنراد ار  زیلوکیلگ  دنیآرف  رد  هدام  شیپ حطس  رد  دیلوت   ییاناوت  هایگ )  ) فورتوتا شخب  مه  و  چراق )  ) فورتورته شخب  مه  د :

+−

ATP

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 39

لماکان ًاعطق  راهچ ) هس و  هن   ) دراد ار  راهچ  ای  هس  ۀـقلح  هک  یلگ  سپ  تسا ، لماکان  لگ  دـشاب ، لگ  ۀـقلح  راهچ  زا  ات  دـنچ  اـی  یکی  دـقاف  هک  یلگ  ره 
.تسا

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 40

.دنا حیحص دراوم  ۀمه 
عفد رد  اه  هنزور نتـسب  اب  نومروه  نیا  .دنک  یم یریگولج  شیارگ ) شچیپ و   ) دشر هنوگره  زا  سپ  تسا  دشر  ۀدـنرادزاب  دیـسا  کیزیـسبآ  نومروه 

یورین شهاک  ببـس  قرعت ، شهاک  هنزور و  نتـسب  اب  زین  تسا و  راذـگریثأت  بآ ) نبرک و  دیـسکا  ید نژیـسکا ،  ) ناهایگ مسیلوباتم  زا  لصاح  داوم 
.دوش یم یبسچ  مه ششک -

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 41

.دوش یم هدید  یدنوآ ) ناداز  ناهن نایگ و  هزخ  ) هناد نودب  ناهایگ  تیفوتماگ  رد  هک  دشاب  یم زتنـسوتف  ییاناوت  ۀـلزنم  هب  یرون   زتنس  ییاناوت 
.تسا هدش  لیکشت  لوبوتورکیم  ییات  هس ۀتسد  زا 9  هک  دراد  دوجو  لویرتناس  یدنوآ  ناداز  ناهن نایگ و  هزخ رد 

ATP

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 42

ًاتدمع هک  ناهایگ  یضعب  ۀقاس  هشیر و  رد  نیـسپ  یاه  متـسیرم روضح  ۀطـساو  هب  زین  تسا و  هپل  ود  یبوچ  ناهایگ  زراب  یاه  یگژیو زا  نیـسپ  دشر 
هدید زین  جیوه  ۀـشیر  دـننام  یفلع ، ناهایگ  یاه  شخب زا  یـضعب  رد  دـشر  عون  نیا  لاح  نیااب .دوش  یم هدـید  دنتـسه ، هلاس  دـنچ  یبوچ  ناهایگ 

.دنک یم دیلوت  تماگ  ود  رثکادح  رن  تیفوتماگ  ره  ناهایگ  نیا  رد  .دوش  یم

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 43

.دنا حیحص ج "  " و ب "  " دراوم
: دراوم یسررب 

.دراد رارق  تخرد  تسوپریز  رد  زاسدنوآ  مویبماک  فلا :
.دنوش عفد  یبوچ ، ناهایگ  تسوپ  زا  ییاه  شخب اه و  گرب نداتفا  قیرط  زا  تسا  نکمم  ناهایگ  یعفد  داوم  زا  یخرب  ب :

.دنزاس یم کمخت  نورد  ار  دوخ  ۀدام  یاه  گاه هک  دوش  یم هدید  ناگناد ) ناهن ناگنادزاب و   ) راد هناد ناهایگ  رد  نیسپ  دشر  هزورما  ج :
...و هارمه  یاه  لولـس شکبآ و  میـشناراپ  یاه  لولـس یلابرغ ، یاه  لولـس لماش ، غلاب  یاه  لولـس زاس  هبنپ بوچ زاسدـنوآ و  مویبماـک  ود  نیب  رد  د :

.دنا هتسه دقاف  یلو  هدنز  یلابرغ  یاه  لولس اهنت  هک  دنشاب  یم

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 44

.دنراد تلاخد  یدنوآ  رصانع  دیلوت  رد  یبوچ  یفلع و  ناهایگ  رد  زین  نیتسخن  یاه  متسیرم

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 45

( هتفایزیامت هن   ) .دشاب یم هتفاینزیامت  یاه  لولس زا  یا  هدوت سولاک 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 46

ربارب هک   دوش  یم لصاح  (  ) نموبلآ دیئولپیرت ، لولس  دشر  زا  اه ، یا هپل کت رد  .دنراد  ار  از  مخت کی  طقف  دیلوت  ییاناوت  ناگناد  ناهن تیفوتماگ 
.دراد موزومورک  تیفوروپسا ، یلصا و  هایگ 

۳n۱/۵

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 47

ببس قرعت ، شهاک  اه و  هنزور نتسب  اب  دیسا  کیزیسبآ  .دراد  دیـسا  کیزیـسبآ  نومروه  فلاخم  یلمع  دراد و  شقن  ینز  هناوج رد  نیلربیژ  نومروه 
.دوش یم یبسچ  مه ششک  یورین  شهاک 
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هنیزگ 3 48

.دنا حیحص د "  " و ب "  " دراوم اهنت 
: دراوم یسررب 

.دنراد توافتم  پیتونژ  دنزویم و  لصاح  سران  ۀدرگ  یاه  هناد فلا :
.دنراد ناسکی  پیتونژ  دنزوتیم و  لصاح  هدرگ  ۀلول  نورد  یاهدیئوزورتنآ  ب :

.دراد دوجو  از  مخت لولس  کی  کمخت  ره  نورد  ج :
.دنتسه هدام  گاه  زوتیم  میسقت  لصاح  هتفاین  حاقل ینایور  ۀسیک  کی  بطق  ود  رد  رقتسم  یاه  لولس د :

.دشاب توافتم  دناوت  یم اه  نآ یاه  لولس پیتونژ  هک  دراد  دوجو  ددعتم  ینایور  یاه  هسیک اه و  کمخت یگدام ، کی  نورد  ه :
.دنشاب هتشاد  دنناوت  یم توافتم  یاه  پیتونژ هدشدیلوت  یاه  توگیز یگدام  کی  نورد  و :

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 49

بـش کی  لوط  هک  ینامز  دنلبزور  ناهایگ  رد  هک  دنتـسه  دـنلبزور  ای  هاتوکزور  ناهایگ  دریگ ، یم رارق  زور  لوط  ریثأت  تحت  اه  نآ یهد  لگ هک  یناهایگ 
.دهد یمن لگ  ( 2  ) دنلب بش  رد  یلو  دهد  یم لگ  (، 3  ) دوش هتسکش  یرون  شالف  کمک  اب  دنلب 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 2 50

: سپ تسا ؛ ینعی   هدام ، ترذ  هایگ  پیتونژ  نامه  هتسوپ  AABbپیتونژ 
P : AABb × AaBb

AA × Bb ⇒ AABb =F۱:
۱
۲

۱
۲

۱
۴

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 51

، رباربان زنیکوتیس  اب  یلو  زوتیم  میسقت  اب  سران ) ۀدرگ   ) گاه ناگناد  ناهن رد  .دراد  قلعت  ناگناد  ناهن هب  هک  تسا  هپل  کت هایگ  ۀشیر  اب  طابترا  رد  لکش 
.دنتسین هزادنا  مه نآ  لولس  ود  هک  دنک  یم داجیا  هدیسر ) ۀدرگ  ۀناد   ) رن تیفوتماگ 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 52

یدیب گرب  ۀقاس  یاه  هعطق زا  ًالثم  .مینک  ریثکت  زین  دنا ، هتفاین صـصخت  یـشیور  لثمدـیلوت  یارب  هک  ییاه  شخب زا  هدافتـسا  اب  ار  ناهایگ  میناوت  یم
.دوش یم هدافتسا  هایگ  نیا  ریثکت  یارب 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 
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هنیزگ 2 53

داوم زین  نایگ  هزخ رد  .دنراد  مسالپوتورپ  دنا و  هدنز یگمه  هک  دنتسه  یلابرغ  ۀلول  یاه  لولـس راددنوآ  ناهایگ  رد  یلآ ، داوم  ۀدننک  تیاده یاه  لولس
.دنتسه مسالپوتورپ  یاراد  هک  دنوش  یم اج  هباج هدنز  یاه  لولس طسوت  یلآ 

.دنراد هزیگنر  اب  یزکرم  لئوکاو  اریز  تسین  قداص  گربلگ  یاه  لولس رد  هک  دینک  هجوت   3 ۀنیزگ دروم  رد 

هرامش 15 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 54

.دنراد دوجو  ناهایگ  ۀمه  رد  نیتسخن  یاه  متسیرم .دنتسه  طلغ  دراوم  ۀمه 
: دراوم یسررب 

.دنتسه هناد  دقاف  اه  سخرس نایگ و  هزخ فلا :
.دنتسه یدنوآ  تفاب  دقاف  نایگ  هزخ ب :

.دنتسه یدنوآ  یاه  تفاب گرب و  هقاس ، هشیر ، دقاف  نایگ  هزخ ج :
.دنتسه هقاس  هشیر و  دقاف  نایگ  هزخ د :

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 55

.درادن دوجو  نآ  یارب  ییادززیامت  ناکما  سپ  تسا ، هتفاینزیامت  یاه  لولس زا  یا  هدوت دوخ  سولاک 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

هدافتسا دنوش ، یم هدیچ  ندیسر  زا  لبق  هک  ییاه  هویم ندیسر  شیازفا  یارب  نآ  زا  دوش و  یم اه  هویم ندیسر  تعرـس  شیازفا  بجوم  نلیتا  : 1 ۀنیزگ
.دوش یم هدافتسا  اه  هویم یضعب  ندرک  تشرد  هناد و  نودب  یاه  هویم دیلوت  یارب  زین  نیلربیژ  زا  .دوش  یم

ییاهدنیآرف رد  دشر  کرحم  یاه  نومروه نینچمه  .دوش  یم ...و ) رـسود  وج  مدـنگ ، ترذ ،  ) مدـنگ ۀریت  ناهایگ  رد  ییارگرون  ببـس  نیـسکا  : 2 ۀنیزگ
.دنراد تلاخد  اه  نآ زیامت  اه و  مادنا شیادیپ  لولس ، ندش  لیوط یلولس ، میسقت  دننام 

یاه نومروه رادـقم  نینچمه  دـسر و  یم نایاپ  هب  اه  هناد ندیـسر  اب  نآ  یگدـنز  دـسر و  یم یریپ  ۀرود  هب  یهدـلگ  راـب  کـی  زا  سپ  واـگآ  : 3 ۀنیزگ
.دبای یم شیازفا  یطیحم  یاه  شنت ماگنه  زین  هویم و  یگدیسر  گرب ، شزیر  یریپ ، یط  رد  هایگ  ۀرکیپ  نورد  دشر  ۀدنرادزاب 

هرامش 17 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 4 56

یناگنادزاب رد  .دنک  یم هیذغت  هتشذگ  لسن  تیفوتماگ  زا  نایور )  ) ناوج تیفوروپسا  دوش و  یم لیکشت  تیفوروپـسا  یور  رب  تیفوتماگ  ناگنادزاب  رد 
.دوش یم هدهاشم  هتفرورف  یاه  هنزور جاک ، ریظن 
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هنیزگ 1 57

هب شیور  لاح  رد  یاه  مادنا خساپ  زین  یشیارگ  یاه  تکرح تسا ، ناهایگ  زا  یضعب  گرب  کون  هدنچیپ و  ناهایگ  ۀقاس  کون  یچیپرام  دشر  شچیپ ،
.دندشر هب  هتسباو  تکرح  ود  ره  سپ  تسا ، یجراخ  یاه  کرحم

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دهد خر  زین  ناهایگ  یخرب  یاه  لگ یارب  دناوت  یم یجنت  بش تکرح  : 2 ۀنیزگ

.دراد تلاخد  زین  نیسکا  نومروه  تسا و  رون  ینوریب  کرحم  ییارگرون ، رد  : 3 ۀنیزگ
.دنراد یتسیز  یژرنا  هب  زاین  دنا و  لاعف تاکرح  ءزج  شچیپ  ریظن  یدوخ  هبدوخ تاکرح  : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 2 58

نیسکا .دوش  یم اه  هناوج اه و  هناد یرادیب  ثعاب  دیسا  کیزیـسبآ فالخرب  دوش و  یم دیلوت  ومن  لاح  رد  یاه  هناد هشیر و  هقاس ، رد  نیلربیژ  نومروه 
یباقرغ طیارـش  هب  هایگ  تمواقم  رد  یلو  دراد ؛ شقن  هناد  نودب  یاه  هویم ندرک  تشرد  رد  نیلربیژ  .دننک  یم کیرحت  ار  هقاس  ندش  لیوط نیلربیژ ، و 

.درادن یشقن 

هرامش 18 1395 نومزآ  مراهچ  یبرجت  مولع  یچملق 

هنیزگ 3 59

.دنرادن شقن  حاقل  رد  نآ  یلاتورپ  لولس  ود  هک  تسا  یلولس  راهچ  هدیسر  ۀدرگ  ۀناد  ناگنادزاب  رد 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دوش یمن لیکشت  یلولس  ود  ۀدیسر  ۀدرگ  کی  چیه رد  هک  دنتسه  ناگنادزاب  یدنوآ و  ناداز  ناهن نایگ ، هزخ لماش  راد ، نگکرآ ناهایگ  : 1 ۀنیزگ
.دوش یم یهدنامزاس  لویرتناس  تلاخد  اب  میسقت  کود  لیکشت  ود  ره  رد  هک  دوش  یم لماش  ار  اه  سخرس نایگ و  هزخ راد ، یدیرتنآ ناهایگ  : 2 ۀنیزگ
یزوتیم تامیسقت  لوصحم  هک  دوش  یم هدید  مرپسودنآ  یا  هریخذ تفاب  دنراد ، هتفای ) لکشرغت گرب   ) هپل هک ۸  جاک  لثم  ناگنادزاب  ۀناد  رد  : 4 ۀنیزگ

.تسا هدام  گاه 
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هنیزگ 2 60

زایندروم یاهدنق  نبرک ) دیسکا  ید بآ و   ) ماخ ۀدام  ود  زا  هدافتسا  اب  ناهایگ  مامت  .دنتسه  نیـسپ  دشر  یاراد  زاس  هبنپ بوچ مویبماک  یاراد  ناهایگ 
.دنزاس یم ار  دوخ 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.دننک لاعف  ار  دوخ  یاه  نژ ۀمه  دنناوت  یم غلاب  هایگ  یاه  لولس بلغا  .دنراد  دوجو  ناهایگ  ۀمه  رد  نیتسخن  یاه  متسیرم : 1 ۀنیزگ

زا هقاس  تسوپور  سپ  .تسا  نیسپ  دشر  یاراد  دنک و  یم داجیا  ار  نیـسپ  یاه  متـسیرم راتخاس  تسا ، هلاسود  یفلع  هایگ  هک  جیوه  ۀشیر  : 3 ۀنیزگ
.دور یمن نیب 

روهظ اب  هک  نایور  رد  ینز  هناوج تمالع  نیلوا  دوش ، یم هدید  ناهایگ  مامت  رد  یسأر )  ) نیتسخن یاه  متـسیرم میـسقت  یپ  رد  نیتسخن  دشر  : 4 ۀنیزگ
(. هزخ سخرس و  هن   ) دوش یم هدید  راد  هناد ناهایگ  رد  تسا  هارمه  هچ  هشیر
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هنیزگ 1 61

رد اه  گاه ناگناد ) ناهن ناگنادزاب و   ) راد هناد ناهایگ  یـسنج  لثمدـیلوت  رد  .دنتـسه  یکـشخ  رد  یگدـنز  یارب  ناهایگ  نیرت  قفوم راد  هناد ناـهایگ 
رد هدام  رن و  گاه  عون  ود  یترابع  هب  دنروآ  یم دوجو  هب  اه ، نآ نورد  ار  هدام  رن و  یاه  تیفوتماگ دننام و  یم یقاب  نادگاه )  ) تیفوروپسا یاه  تفاب

.دنراد تلاخد  اه  تیفوتماگ داجیا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنراد نگکرآ  ناگنادزاب  : 2 ۀنیزگ
.دوش یمن هدید  ناگنادزاب  رد  تسا و  ناگناد  ناهن صتخم  فعاضم  حاقل  : 3 ۀنیزگ

.تسا تیفوتماگ  زا  لقتسم  لماک  روط  هب ییاذغ  رظنزا  تیفوروپسا  ناگناد  ناهن رد  : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 4 62

.دریگ یم لکش  تیفوتماگ  رد  تیفوروپسا  ره  تسا و  تیفوتماگ  .دیآ  یم دیدپ  گاه  شیور  زا  هک  یا  یلولسرپ شخب 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

.دنک یمن دشر  زین  یتیفوروپسا  یاه  تفاب رد  اما  دنک ، یمن دیلوت  رادکژات  تماگ  هزخ  ۀدام  تیفوتماگ  : 1 ۀنیزگ
تماگ دادعت  نیرتمک  هک  یلاحرد دنک ، یم دیلوت  دیئوزورتنآ  ود  تسا و  یلولسود  هک  تسا  ناگناد  ناهن رن  تیفوتماگ  تیفوتماگ ، نیرت  کچوک : 2 ۀنیزگ

.تسا یلولس  هک ۷  دنک  یم داجیا  از ) مخت لولس  کی  اب   ) ناگناد ناهن ۀدام  تیفوتماگ  ار 
(. نآ فارطا  هن   ) دوش یم لیکشت  ینایور  ۀسیک  نورد  دیئولپیرت  ییاذغ  ۀتخودنا  : 3 ۀنیزگ
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هنیزگ 2 63

.دوش یم ییاز  هشیر کیرحت  بجوم  تفاب  تشک  رد  نینیکوتیس  هب  نیسکا  یالاب  تبسن  .دراد  تلاخد  مسیپورتوتف  رد  هک  تسا  ینومروه  نیسکا 
: اه هنیزگ ریاس  یسررب 

راتخاس رد  هک  دنراد  تلاخد  زین  اه  نیئتورپ ومنودشر  رد  .ومنودشر  هن  دـنراد  زاین  هدام  نیا ۲  هب  دوخ  یاه  تاردیهوبرک نتخاس  یارب  ناهایگ  : 1 ۀنیزگ
.دنراد نژورتین  دوخ 

.دنزاب هشیمه  یبآ  یاه  هنزور : 3 ۀنیزگ
.تسا تابوبح  ءزج  ایبول  : 4 ۀنیزگ
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هنیزگ 1 64

یزکرم لئوکاو  ناهایگ  رد  .دنا  یکتم سناسژروت  هب  ماکحتـسا )  ) دنراد هگن  تسار  ار  دوخ  یاه  هقاس هکنآ  یارب  دنرادن ، یدایز  بوچ  هک  یفلع  ناهایگ 
.دراد یرثؤم  شقن  سناسژروت  رد  بآ  بذج  اب 

: اه هنیزگ ریاس  یسررب 
.تسین قداص  دنهد ، یم لگ  لاس  ره  هک  هلاسدنچ  ناهایگ  یارب  تسین و  قداص  لوا  لاس  هلاسود ، یفلع  ناهایگ  یارب  : 2 ۀنیزگ

(. هراومه هن   ) دنور یم نیب  زا  دشر  ۀرود  ره  زا  سپ  بلغا  هلاسدنچ  یفلع  ناهایگ  یاه  هقاس : 3 ۀنیزگ
.تسین قداص  هلاسدنچ  هلاس و  کی ناهایگ  یارب  : 4 ۀنیزگ
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