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  باتک لSش زا Qوهفم و طسوتم : لاوس GH لFلحت
  ۱ هن(Vگ : خسا!
  . تسا ەدش رگرا: یا8روبنز ه3 ەراشا لاوس تروص رد د'نک تقد
 ه3 طاقن VWع3 رد هک تسا ەدش ل'کشR هتشر ود زا تاOPح LMصع بانط ?رد باتک لFش قبط د'نک تقد : ۱ هنA@گ ?ررب

  ) ?رد باتک لFش ه3 قیقد هجوت ( تس8 لصتم م8
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

g'hیلام یا8 هلول لFش ه3 تاOPح eفد هناماس : ۲
i

  . تسoن زا3 نوlmب ط'حم ه3 هک تسا 
  تا3اعشqا مامت هن دراد دوجو تالداzت یارب weام  ا8 سxدwان uvاهتنا دننام تسs نب تا3اعشqا رد : ۳
  .دن�سرف �ن باصعأ �Lکرح یا8 مادنا ه3 ندuv 3اهتنا یا8 دنب: ۴
  : لسع روبنز
  تسا ییازرکب ییاناوت یاراد ھکلم لسع روبنز رھ )１

  تسا رن روبنز مرپسا و ھکلم روبنز کمخت حاقل لصاح ھکلم لسع روبنز رھ )２

  دنکیم تفایرد ار رن یاھ موزومورک ھمھ و ھکلم یاھ موزومورک فصن ھشیمھ ھکلم لسع روبنز )３

  تسھ ییازرکب لصاح ھشیمھ رن لسع روبنز )４

  درادن نامتساک میسقت ییاناوت تقو چیھ رن لسع روبنز )５

  دنکیم دیلوت زوتیم اب ار دوخ تماگ ھک تسھ یروناج اھنت رن لسع روبنز )６

  دراد ھخسن کی موزومورک رھ زا رن لسع روبنز )７

  هدیمن عونت زویم فاللخرب زوتیم میسقت نوچ ؛ دنتسھ مھ ھباشم رن روبنز نامتشر میسقت یط رد هدش دیلوت یاھ تماگ )８

  رگراک + ھکلم روبنز : دنتسھ حاقل لصاح ھک ییاھ روبنز دینک تقد )９

  تسھ اتمھ نت ماف دجاو اعطق حاقل لصاح روبنز رھ )１０

  رگراک + رن روبنز : دنتسھ نامتساک میسقت ماجنا ییاناوت دقاف ھک ییاھ روبنز )１１
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  ` ̂_اتک [=\م و لSش Qوهفم و ناسا ، ۴ هن(Vگ : خسا!
  .دشا�3ن �'حم LMصع ەا�تسد �Lکرح شخ3 زج هتخاw نیا . تسا �ح نورون هتخاw روظنم: ۴ هنA@گ ?ررب
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

 ط3ار یا8 نورون ا3 ط3ار یا8 هتخاw طقف هک . دن�س8 ی�lس�اخ ەدام رد یا هتخاw مسج یاراد �Lکرح و ط3ار یا8 نورون : ۱
Rدن8د'م س�ان�س ل'کش  

 دن�س8 یا هتس8دنچ هک �LلFسا یا8 هچ'8ام اL� 3کرح یا8 هتخاw هک . تسا �ح + �Lکرح نورون لماش �اخن بصع : ۲
  دننک'م رارقرب ��ان�س طاzترا

  . تسا ەداد خر �l�Ahلا ل'سqاتپ رد یlmیغت ، تسد ند'شک بقع ساFعنا lmسم LMصع یا8 هتخاw مامت رد : ۳
 
 

 
 

  ` ̂_اتک [=\م و ناسا ، ۱ هن(Vگ : خسا!
 ەدام روناج فالخرب روناج نیا  . دوشoم ف� لثمد'لوت یارب ی�lشoب هنA@8 ، رن کlmجlmج لثم uWاروناج رد د'نک تقد
   .دنک'من �Lباقر ندش باختنا یارب کlmجlmج
  .  دنک � ت3اقر ندش باختنا یارب هج'�ن رد و دنک � تخادرپ یداAز هنA@8 ، رن سوواط اما
 

 
 
 

  ` مgدزاود ۴و۳ لصف _dیکرت و طسوتم ، ۳ هن(Vگ : خسا!
  دنا ەدش نا'ب �Lسرد ه3 د و ب و فلا دراوم
 تروص ردام و رد§ رد ¦و تسا لFش ?اد زمرق هچA¥گ ه3 طو¤£م للا دقاف دشا3 ملاس الما: هک ی�O : هک د'نک تقد ج دروم رد

  . دوشoم ەدwد للا نیا اعطق لاوس
  . دن�س8 صلاخان اعطق دلاو ود ر8 و ، یرام'ب ەرگد هنوگ ر8 دقاف LWعw ملاس الما: �O هک د'یامن هجوت
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  ` ̂_اتک [=\م و ناسا ، ۲ هن(Vگ : خسا!
 LWیب شoپ روکنک هک دنیامن هجوت امتح امتح دع3 لاس یا8 روکنک نازومآ شqاد ( ...... م8د تسªز لوا لصف زا ¦اوس ەرخالا3
  ) دمآ د8اوخ داAز اw م: لاوس ®صف زا تفگ ناوت �ن و تس8 ریذ§ان
  دن8د'م ل'کشR ار عامتجا هک تسا تا'ح حطس m̄Wمتف8 ه3 طو¤£م ا8 ت'عمج لماعت هک د'نک تقد ۱ هنA@گ رد
  تسا تا'ح حطس m̄Wم8د ه3 طو¤£م ەرک تسªز ل'کشR : ۳ هنA@گ رد
  دlmگ� لFش تا'ح حطس m̄Wمتش8 رد نا²زاس موب ل'کشR : ۴ هنA@گ رد
 
 

 ............... هک تا.ح ,+ا*نامزاس ح#طس
 مادنا : تسا ەدش ل.کشG تفا< نیدنچ زا را< =>;تسخن یارب
 ەاPتسد : تسا ەدش ل.کشG مادنا نیدنچ زا را< =>;تسخن یارب
 ت.عمج : دشا<Z صاخ ناWم و نامز ک* رد =Uاح ةنوگ ک* دارفا یاراد
 عامتجا : ددرگZ ەدaاشم ت.عمج نیدنچ لماعت ،را< =>;تسخن یارب ،نآ رد
 ناiزاس موب : دنوشZ ەدaاشم نآ رد ط.حم ةدنز >eغ لماوع ،را< =>;تسخن یارب
pدنoارپ و م.لقا رظن زا هک ددرگZ ل.کشG ناiزاس موب دنچ زا

q
 موب تسrز : دنا ه<اشم نارادناج 

 ەرک تسrز : تسا =>;مز یاaموب تسrز ةمa لماش
 
 

 
 

  `  _dیکرت و طسوتم ، ۴ هن(Vگ : خسا§
 یا8 هتخاw یانعم ه3 ر´انش �³ج هتخاw . تسا �Lکرح هل'سو دقاف نا�ناد ناهن �³ج یا8 هتخاw هک د'نک تقد ۴ هنA@گ رد
  . دن�س8 هچرب هنوگ ر8 دقاف هک تس8 سخµ و ەزخ رن �³ج
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

  دراد دوجو داوم یربارت یارب یا هناماس ، ) راد هقاس m̄Wمز ( هناد ناهن نا8ا'گ مامت رد : ۱
 هw هنوتیم هک هتسرد ¦و نA£ن هنA@گ نیا تمس الصا  ، هطلغ الما: ۴ هنA@گ هکنیا ه3 هجوت ا3 . تسا راد ل² نا8ا'گ روظنم : ۲
  . تس8 هتشادن uWاAور یا8 گرب ەژاو ه3 ®ما: هجوت حارط ¸ هشا3 هتشاد uWاAور گرب

  تسا د'ی�ارت یا8 هتخاw ه3 طو¤£م لFش ¼ود یا8 هتخاw . دراد دوجو یدنوا �انع و د'ی�ارت نا�ناد نا«ن مامت رد : ۳
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  ` لSش و [=\م Qوjفم و ناسا ، ۱ هن(Vگ : خسا!
 . دنا هتفرگ رارق یا ەدOPف لFش ه3 ید'تgپ ®§ یا8 هتشر ، m̄W¤¥ل²وم8 و m̄Wلوسqا m̄Wیتورپ ودر8 رد هک د'نک تقد ۱ هنA@گ رد
  . دشا3 دناوت � ا8 د'ساونیمآ زا ¾ورگ m̄Wب رد uWژورد'8 یا8 دنویپ داجwا و 2 حطس ه3 طو¤£م نراقتمان
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

  . تسا تسردان لو�لم ودر8 یارب : ۲
  . جراخ حطس رد هن رد دنlmگ'م رارق بآ زا رود ه3 و ®خاد حطس رد زA£گ بآ یا8 د'سا ونیمآ : ۳
  دنوشoمن ەدwد مود و لوا یا8 راتخاس رد uvا'م'ش یا8 دنویپ هم8 اموزل د'نک تقد . uvا'م'ش دنویپ ع¥ن ر8 هن الوا: ۴
 

 
 
 
  ` ̂_اتک لSش Qوjفم و طسوتم ، ۱ هن(Vگ : خسا!

 ندوبن اw ندوب . تس8 هتشاذگ ?رد باتک بوچراچ زا رتارف ار ا§ حارط هتبلا و .... نا²دنرپ لFش زا اAzز ەداعلا قوف لاوس
  . تسoن باتک رد نا²دنرپ یارب مÁارفاwد
  . تس8 درفنم تروص هuv 3ولج راداو8 یا8 هسoک زا wh . تسoن حیحص uvولج راداو8 یا8 هسoک ا3 هط3ار رد : فلا دروم
  دشoم ەا�zشا تسا لداzت لحم تفگ'م ه´ا د'نک تقد ¦و . دنراد شقن �فنت یا8زا² لداzت رد راداو8 هسoک ود ر8 : ب دروم
 ا8 لFش ه3 را'سs ناحارط lmWن روکنک نیا رد . دنراد رارق یان باعشqا لحم ترواجم رد uvولج راداو8 یا8 هسoک طقف : ج دروم
  . دنا ەداد ت'م8ا

  تسا ەا�zشا اااالما: نا²دنرپ یارب مÁارفاwد همل: زا ەدافتسا : د دروم
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  ` باتک [=\م و طسوتم ، ۳ هن(Vگ : خسا!
  ..... ناروناج ششsا زا اAzز ¦اوس

  . تس8 ەدن�ارپ اروص ه3 یزاAرد ناتسوپ تخس لثم uWا²ر«م uM ششsا
 عفد ( دزادlÃب راد نژو�lین eفد داوم عفد ه3 ، �فنت یا8زا² لداzت رب ەوالع دناوتیم ششsا ، ناروناج نیا رد : ۳ هنA@گ ?ررب
  ) ششsآ زا Äا'نومآ
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

  . دن�سP 8?راوگ ەرفح دقاف ناتسوپ تخس : ۱
  . دراد دوجو راد شش ناراد ەر«م رد و دوشoمن ەدwد نا²ر«م uM رد یا هA¥«ت را: و زاس : ۲
  . نا²ر«م'ب هن دشاzیم ¾ام ه3 طو¤£م هنA@گ نیا : ۴
 
 

 
 
  ` ناسا ، ۱ هن(Vگ : خسا!
  )) لzق لاس یا8 روکنک رارکت رپ (( ..... ¾ا'گ ک'�نژ ک'پ�ت لwاسم ، هشoم8 لثم و
  تسا رن تما² ه3 طو¤£م رگwد للا و یاهتس8 ود هتخاw ه3 طو¤£م م8 ه3اشم للا ود هناد نورد دومن نژ رد
  ..... تسoن لاوس لح ه3 یزا'ن ا8 هنA@گ ه3 تقد ا3
  دشاB �3 ەدام تما² هک د'نک تقد ¦و ، تسا ەدش هتفرگ رظن رد  AA دومن نژ ەدام ەا'گ یارب ، لوا هنA@گ رد
 
 

 
 
  ` Qوjفم و ناسا ، ۲ هن(Vگ : خسا!
 تاعالطا ، دوشoم لاسرا تسا زغم ®صا شخ3 هس زا wh هک هچخم ه3 یlmWل8د شخ3 �ح ەدنlmگ تاعالطا ،۲ هنA@گ ?ررب
�خ3 هک دوشoم لاسرا ¾ا�ج'گ بول هlmW 3ن uvاونش �ح ەدنlmگP تسا خم زا .  
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

  دراد تلاخد uvاونش شخ3 یا8 ەدنlmگ کA£حت رد طقف VW'ب هچAرد شزرل : ۱
  . دنرادن دوجو uWورد شوگ رد و دن�سL� 8لFسا یا8 هچ'8ام ه3 طو¤£م ت'عضو سح یا8 ەدنlmگ : ۳
  . درادن uWورد شوگ �ح یا8 ەدنlmگ ت'لاعف اÎ 3اzترا و تسا ÍMراخ شوگ ه3 طو¤£م uvاونش یارجم ظفل : ۴
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  9 78یکرت و طسوتم ، ۴ هن()گ : خسا"

  دنا ەدش نا@ب <7سرد ه= دروم ۴ ره
  دSTگ رارق  LH-FSH نومروه ودره فده دناوتیم تسا Lادنا نادمخت د@نک تقد لوا دروم رد
  دنشا= ید@(وSTت یاه نومروه فده دنناوتیم ند= یاه تفا= مامت مود دروم رد
   . دراد STثات ه@لX رب ^STن ^T[سST^ aفوپیه یراردا دض نومروه ^T[نچمه . دراد STثات ه@لX مادنا رب د@(وSTتارا" نومروه موس دروم رد
   . دوش بذجزا= شjازفا ثعا= و هتشاذگ STثات ه@لX دناوتیم یراردا دض دننامه نو<Sسدلا نومروه هک د@نک تقد مراdچ دروم رد
 
  دنراد =Kثات <IاتسG زEر نورب ددغ رب <=>سوت @;ا و <=>ت;الورپ نومرو4 ود 2رد باتک رد د-نک تقد : 1 هتکن

 رد ( ،نژو[Kسا)5    نK]Eسا\)4    <=>لوسYا)3   <=>سوم-ت)2   ید-ئو=Kت)1 : دنراذگ =Kثات دنناوتم دوخ ەدنزاس مادنا رب هک IMا4 نومرو4 : 2 هتکن

  )دناوخ م-4اوخ 7 لصف

  یراردادض)3    نو[Kسدلا)2     <=>ت;الورپ ) 1 : ندk با لداعت م-ظنت رب رثوم یا4 نومرو4 :3 هتکن

 

 

 

 

  Ï لFش Îاzن�سا و طسوتم ، ۱ هنA@گ : خسا§
  تسا تسردان الما: هنA@گ نیا رد اlmW 8ل8د ەراوید µاµ ظفل زا ەدافتسا : ۱ هنA@گ ?ررب
  دنوشoم کA£حت اlmW8ل8د ضاzقنا هلحرم رد هک ، دراد دوجو ¾رگ m̄Wب رات هتسد هس ، LMلق ەرگ ود m̄Wب : ۲ هنA@گ ?ررب
  . تسا حیحص ?رد باتک لFش قبط : ۳ هنA@گ ?ررب
  درب� پچ lmWل8د ه3 ار �l�Ahلا ما'پ و ەدش جراخ یlmWل8د ?ون�س ەرگ زا باعشqا کw باتک لFش قبط: ۴ هنA@گ ?ررب
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yشwمه هجوت و لqق لاس یاه روکنک رارکت رپ لاوس هتبلا 9 باتک ^<[م rاqنpسا و طسوتم ، ۳ هن()گ : خسا"

z
  }ا@گ نومروه ه= 

 زا نومروه نیا . دهد شjازفا دناوتیم ار گرب شز(ر دنیارف دوخ شهاX ا= نومروه نیا . تسا ^T[س�ا نومروه لاوس تروص زا روظنم
  . دنک@م ک(�حت ار نل@تا حشرت 78ناج هناوج رد و ەدش حشرت �ار هناوج
  : اه هن()گ ریاس �ررب

  تسا ەدش ەراشا د@سا ک(̂��ا نومروه ه= هن()گ نیا رد : ۱
  درادن ^T[س�ا نومروه ا= rاqترا چیه و تسا ەدنرادزا= یاه نومروه ه= طو��م ناها@گ }دل� زا ەدش عنام : ۲
  . ��از هقاس هن تسا ��از هش�ر کرحم نومروه ^T[س�ا : ۴
  : ەدنن�ادج ه�ال ەرا�رد م(راد نوتارب �dم هتکن
 ەدام دنناوتیم لحم نیا رد ەدنز یا8 هتخاw طقف .دنراد دوجو ەدرم و ەدنز یا8 هتخاw ، ەدنن�ادج هwال لحم رد : مهم هتکن
  دننک l�Wنس ار ه³zپبوچ ید'gیل
 

 
 
  ` ̂_اتک لSش و راوشد ، ۴ هن(Vگ : خسا!
 نیا ترواجم هuv 3ارجم ا3 ار دوخ تاحشرت و ەدوب الا3 کف یا8 نادند رواجم هک تسا P?و´انب ەدغ ، ندÒ� 3ازب ەدغ نl�Aگرزب
  دنک'م دراو ا8 نادند
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

  دوشoم ل�lنک یزغم ل§ LWعw زغم هقاس شخ3 نl�Aگرزب طسوت �Òازب ددغ تاحشرت : ۱
  دوش ەدغ نیا حشرت ثعاlmW 3ن e'بطlmغ کرحم �ون دناوتیم : ۲
  تسا هتفرگ رارق نا¤ز uWاتحت رواجم هک تسا uWا¤ز رAز ەدغ ه3 طو¤£م هتکن نیا : ۳
 

 
 
 
  ` باتک [=\م mاklشا و راوشد ، ۴ هن(Vگ : خسا!
�خ3 چی8 هگ3 نوت«ب ات دوب ەدش ح£ط نیا رطاخ ه3 طقف روکنک لاوس نیاP ن ور ?رد باتک زاzاwدان دwگ3 ەدlmAد .  

  تسا ەدرگ ثح3 لاوس نیا ەرا¤رد گنشق م8دزاود ۷ لصف رخا هحفص
 حیحص lmWن موس هنA@گ ل'لد m̄Wم8 ه3 هک تسا ەدرک ح£طم ار ل'سف یاند ?ررب ثح3 باتک د'نک تقد موس ەرامش دروم رد
  تسا

  د'ناوخ3 ەرا3 نیذنچ ار باتک W̄�م ، تسªز یا8 همانسرد یاج ه3 امتح امتح
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  ` mاklسا و طسوتم ، ۳ هن(Vگ: خسا!

hشoم8 ¦اوس
i

hم8 رگرا: یا8 روبنز ، uvازرک3 زا 
i

 ربار¤ود هج'�ن رد مادک چی8 س� . دن�س8 حاقل دنیارف لصاح و ەدوب د'A¥ل×ید 
  ) تسا ەدش رکذ ەدام رام یارب طقف ( . دنا ەدما'ن دوجو ه3 ه�لم یا8 کمخت ندش
  تسا تسردان ه�لم روبنز یا8 کمخت ندرک ربار¤ود ظفل زا ەدافتسا ال:
  : هک م'نود3 رگرا: یا8 روبنز ا3 هط3ار رد

  W̄�س8 حاقل لصاح نوشم8 )１
  درادن تما² د'لوت uvاناوت )２
hم8 )３

i
  دنراد اتم8 موزومورک و ەدوب د'A¥ل×ید 

  دنراد شقن دع3 لسq ه3 م'قسمlmغ لFش ه3 ا8 نژ لاقتنا رد )４
  دننک'م تفاAرد  ور رن روناج یا8 موزومورک مامت و ەدام روناج یا8 موزومورک فصن )５

 
 

 
 
 
  ̂_اتک لSش و طسوتم ، ۲ هن(Vگ : خسا!
  تسا m̄Wتسخن ەراوید ۲ ەرامش شخ3 و m̄Wس� ەراوید ه3 طو¤£م ۱ شخuW ، 3ا'م هغ'ت ه3 طو¤£م ۳ شخ3
  تسا یزلولس یا8 هتشر دوجوم دAراÙاس ®§ ا«نت ۱ شخ3 رد ¦و دوشoم ەد8اشم m̄Wتک§ دAراÙاس ®§ ۲ دننام8 ۳ شخ¤رد
  دشا�3ن uvاشغ یا8 لوکAزو ت'لاعف لصاح ۱ شخ3 : ۱ هنA@گ ?ررب
  تسا ەدرک تفاAرد ار LWیتک§ تاzیکرت لماح یژل² ەا�تسد یا8 لوکAزو ۳ شخ3 رد : ۳ هنA@گ ?ررب
  . تسا m̄Wس� ەراوید زا هwال ر8 ه3 طو¤£م طقف یزلولس یا8 هتشر یزاوم یlmگرارق زا ەدافتسا : ۴ هنA@گ ?ررب
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  ` mاlنkسا و طسوتم ، ۳ هن(Vگ : خسا!
  : ا8 هنA@گ ?ررب

 ¸ هشs فÝم ATP ¦ا ەدام ر8 هA@جت رد دwا3 ارچ .. هصخشم هنA@گ نیا ەا�zشا گنشق : ۱
 هتخاw رد بش ما�ن8 رد وجد'س�ا ید ن¤£ک ەدننک ت'بàت مA@نا نا8ا'گ نیا رد .... تسا ەا�zشا CAM نا8ا'گ یارب دروم نیا : ۲
  دنک'م ت'لاعف گlMنا'م یا8
 NADPH لو�لم نA¥لا: هخرچ رد هک د'نک تقد . دlmگ� ماجنا زور Î نA¥لا: هخرچ ، ەدننکl�Wنسوتف نا8ا'گ مامت رد : ۳
  د3ا�w شxاس�ا

 هتخاw ه3 هتخاw زا LW¤£ک هس ب'کرت لاقتنا CAM نا8ا'گ رد د'نک تقد .تسا ەدش C4-CAM نا8ا'گ ه3 ەراشا هنA@گ نیا رد: ۴
  دوشoمن ەد8اشم رگwد
 
 
 

 
 
  ` mاlنkسا و راوشد  ، ۱ هن(Vگ : خسا!
  د'نک تقد ®'خ æWلع ەا'گ همل: ه3 لاوس تروص رد هک نیا الوا
  : ?ررب یارب الاح مA£ب
 یراد �'شqارا§ یا8 هتخاw هناماس نیا رد . تسا یا هنیمز تفا3 لماش یlMیف و زارد یا8 هتخاw یاراد �Lفا3 هناماس : لوا دروم
  دنشا�3 کزان و ریذ§ فاطعنا ەراوید
  ؟؟ دجنگ� الصا هلمج هw وت æWلع ەا'گ و کسدع : مود دروم
 uvاناوت یدنوا تفا3 هناماس . دوشoم ەد8اشم lmWن یدنوا رد یا هنیمز تفا3 هناماس رب ەوالع هن�ا مرن د'نک تقد : موس دروم
  درادن ار داوم ەlmخذ و l�Wنسوتف
 ه3 با راخ3 راش�نا زا دناوتیم �Lسوèور تفا3 طقف . تسا �Lسوèور و هنیمز تفا3 ه3 طو¤£م راد هنlMWAس یا8 هتخاw : مرا«چ دروم
  دروا لمع ه3 تعنامم فارطا ط'حم
  د'ناوخl� 3شoب ، ثحzم نیا ندرمش ت'م8ا م: یاج ه3 امتح . تسا ەدش �lشoب را'سs ¾ا'گ تالاوس دادعت : ەژAو هجوت
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  روکنک هنحص رد هشpمQ gوتانآ ` _dیکرت و راوشد ، ۴ هن(Vگ : خسا!
  : ا8 هنA@گ ?ررب

  د8د شxازفا ار نوخ راشف و بلق نا¤�W دناوتیم تسا ه'ل: رواجم هک ه'ل: قوف ەدغ ) ۱
  دننک'م د'لوت تان¤£ک uM و P?راوگ یا8 مA@نا مادنا نیا هک دراد رارق ه'ل: whدزن رد سارکنا§ ) ۲
  دنک'م کم: از یرام'ب یا8 بورک'م ندرب m̄Wب زا هæW 3نل مادنا نیا هک دراد رارق پچ ه'ل: رواجم لاحط ) ۳
  دنرادن ه'ل: اu� 3رواجم جی8 هک دن�س8 یرم یا8 هچ'8ام دننک'م ەدعم دراو ار اذغ هک uvا8 هچ'8ام ) ۴
 
 

 
 
  ` ̂_اتک لSش و طسوتم ، ۱ هن(Vگ : خسا!

hشoم8 لاوس
i

  ..... یµاµ یا8 روکنک ت3اث و 
 دنا ەدش هطاحا مرا«چ اw موس هقلح د'A¥ل×ید یا8 هتخاw کم: ه3 ادتبا رد ەدام و رن شخ3 رد .زویم لصاح یا8 هتخاw مامت
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

  دنور .� m̄Wب زا دنباw م'سقت و زیامت هک نیا نود3 ل² مرا«چ هقلحرد زویم لصاح یا8 هتخاw بلغا : ۲
  دنباw م'سقت دنناوتیمن و دنور � m̄Wب زا مرا«چ هقلح یا8 هتخاw بلغا : ۳
  ¸ زویم لصاح هتخاw ر8 هن تسا قداص ەدرگ یا8 هناد یارب: ۴
 

 
 
 

yشwمه لاوس
z

  . م@سرL ۲ هن()گ خسا" ه= اه هن()گ در ا= <7حار ه= هک مهدزاود ۳ لصف زا ەداس و 
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  Qوjفم و راوشد ، ۴ هن(Vگ خسا!
  ..... لاسما روکنک راد ما«با لاوس دنچ زا wh ه3 مwد'سر
 ه3 مAروبجم مAرادن ا8 هنA@گ وت uMاوج m̄Wچم8 هک uvاجنوا زا ¦و نشا3 ەا�zشا دراوم هم8 هک هسlmم رظن ه3 هنوگنیا لوا ?ررب رد
  . مlmAگ3 رظن رد حیحص ور wh راچان
  ) تسرد( دور� موزوبAر E ەا�wاج ه3 د'ساونیما دقاف لقان یانر A ەا�wاج رد انر رارقتسا ا3 نامزم8 هک د'نک تقد : لوا دروم رد
 د8اوخن A ەا�wاج دراو ®قان یانر رگwد تلاج نیا رد . دورب موزوبAر E ەا�wاج ه3 ناwا§ لzق ام لقان یانر تسا نکمم : مود دروم

 ) تسردان( دش
 .... زا س� هن تس8 نامزم8 دنیِآرف ود نیا هک د'یامن هجوت : موس دروم
 لماح lmWن لقان یانر نA£خا تسا نکمم . دوش موزوبAر دراو دناوتیم uWامز رm̄W 8نویتم لماح یانر د'نک تقد : مرا«چ دروم
  ) تسردان( دوشoمن دراو ®قان یانر A ەاwFاج ه3 تروص نیا رد دشاm̄W 3نویتم
 

 
 
 
  ` لSش Qوjفم و طسوتم ،۴ هن(Vگ : خسا!
 یا8 هچAرد ت'عض و و دن�س8 هتسs ا8 هچAرد نیا  A-D طاقن رد ¦و زاLW 3یس یا8 هچAرد ) LWط3 ضاzقنا( C-B طاقن رد
  تسا LWیس یا8 هچAرد ت'عضو سکع اق'قد طاقن نیا رد LWط3 یlmWل8د
 

 
 
  ` Qوjفم و راوشد ، ۳ هن(Vگ : خسا!
wh دwلاسما روکنک تخس تالاوس زا هگ .....  
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 هL� 3قو زوت�ال . W̄Wک ەا�zشا دروم نیا وت تس8 نکمم ا8 هچ3 د'نک تقد ..... لاوس نیا راد ما«با هنA@گ : ۱ هنA@گ ?ررب
  هشoم داجwا ەدننک را«مرد لFشlmیغت هشs م8 ادج نوا زا �Lقو س� . هنک'م اد'پ لFش lmیغت ەدننکرا«م هشoم لصتم ەدننکرا«م
  دوشoم لصتم زادنا ەار ه3 زارم ®§ مA@نا �ª¥نور روظنم ه3: ۲ هنA@گ ?ررب
  ¸ درادن ەدننک لاعف m̄Wیتورپ ت'لاعف هÎ 3اzترا چی8 ەدننکرا«م : ۳ هنA@گ
 زا روبع ا3 دناوتیم زارم ®§ مA@نا ، ەدننکرا«م ه3 زوت�ال لاصتا لاzند ه3 . تسا حیحص هنA@گ نیا الما: باتک لFش قبط : ۴ هنA@گ
  د8د همادا ار �ª¥نور روتارپا یور
 

 
 
  ` ̂_اتک لSش و طسوتم ، ۲ هن(Vگ : خسا!

  تسا l�Wنسوتف تردق دجاو و lMWس یدنوا فالغ یا ه×ل کت نا8ا'گ رد ?رد باتک لFش قبط
 ) ه×ل کت ( تسا �lشoب نا uvور زا نA£Aز حطس رد ا8 هنزور دادعت هک د'نک تقد ۴ هنA@گ دروم رد
 
 

 
 
  ` ̂_اتک لSش و راوشد ،۱ هن(Vگ : خسا!
 تشرد ا3 و  درادن ®صفم چی8 نار دنل3 ناوختسا اuW 3 کزان . تسا uW تشرد و uW کزان لماش ا§ قاس یا8 ناوختسا : لوا دروم

uW 8درادن کرحتم لصفم م .  
  ) کرحتم ( دنراد رارق لصفم رد )دنل3( وزا3 و ) ەاتوک ( تسد چم یا8 ناوختسا ا3 دعاس یا8 ناوختسا مامت : مود دروم
 کرحتم لصفم نیا ¦و د8د'م لصفم ل'کشR ەر«م نوتس یا8 ناوختسا و نار ناوختسا ا3 نíل م'ن د'نک تقد : موس دروم
  دشoمن یا ەراشا روکنک رد هتکن نیا ه3 دوب �l«ب هتبلا .  ¸ تسoن
  دن8د'من لصفم ل'کشR غانج ن«پ ناوختسا ا3 ۱۲-۱۱ یا8 ەدند د'نک تقد : مرا«چ دروم
aسرد ه3 موس دروم طقف سL� تسا ەدش نا'ب  
 

 
 
  ` ̂_اتک لSش و طسوتم ، ۲ هن(Vگ : خسا!
  ¸ تسا تسردان æWلع ەا'گ هشªر یارب کزان الما: تسوپ ظفل زا ەدافتسا : ۲ هنA@گ ?ررب
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  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب
  تسا صخشم الما: هشªر تسوپ ه×ل ود و ه×ل کت ەا'گ ودر8 رد . تسا ه×ل کت ەا'گ هشªر ه3 طو¤£م هنA@گ نیا : ۱
 رارق زکرم رد uMوچ یا8 دنوا نا8ا'گ نیا هشªر رد . دنراد رارق ەریاد کw یور رب شک3ا و بوچ یا8 دنوا ه×ل ود نا8ا'گ هقاس رد: ۳
  دنا هتفرگ
۴ : wگ ه@Aەراشا ام'قتسم ?رد باتک رد ..... باتک زا جراخ هن qر زکرم رد هک تسا ەدشªارا§ تفا3 ناوتیم هشqدرک ەد8اشم م'ش 
  م'نک'م رظن ف� هنA@گ نیا زا ، ۲ هنA@گ ندوب تسردان ه3 هجوت ا3 ¦و
 

 
 
 
  ` باتک لSش و طسوتم ، ۴ هن(Vگ : خسا!
  .... یµاµ روکنک رد رگwد را3 ترذ لFش ت'م8ا

 یربارب هلصاف ف'ط هناتسا ود زا ا8 ترذ نیا هک دراد دوجو بولغم للا ۳ و بلاغ للا ۳ ، دنراد رارق هنا'م رد هک uvا8 ترذ رد
  دنراد
 

 
 
  ` Qوjفم و طسوتم ، ۳ هن(Vگ : خسا!
 .... یµاµ روکنک تاFن نA£تاAzز زا

  . تسoن ریذ§ان تشگرب مA@نا رد یlmیغت ر8 : ۱
  درادن یlmثات یا هتخاw مسoلوباتم دنور رد اموزل �A@نا ر8: ۲
hم8 هج'�ن رد . ەدوب ¦ا ەدام ەدش ەراشا داوم هم8 : ۳

i
  دن�س8 دوخ راتخاس رد ن¤£ک یاراد 

   دنشخ�3 تعµ ار ش�³او ع¥ن کw زا شoب تعµ ا8 مA@نا ÍWرب باتک W̄�م قبط : ۴
 

 
  ` ̂_اتک لSش و راوشد ، ۲ هن(Vگ : خسا!
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 هتبلا ¸¸ دنراد زAر دwاوز ک3اzح مود ع¥ن یا8 هتخاw هک ەد3 ص'خشR دwا3 اجک زا هتشگرب تخ3 زوما شqاد ..... uMاتک جراخ لاوس
  . د'سر هشoم یربارب دنچ ندرک موز ا3
  دوش داجwا lmWن لوا ع¥ن هتخاw ع¥ن ود m̄Wب دناوتیم ذفنم لFش قبط : مود دروم
  تسا حیحص ?رد باتک W̄�م قبط : موس دروم
 دوشoم ەد8اشم یژل² ەا�تسد و ەد�lسگ یا8 هلول زا یا هکzش مود و لوا ع¥ن هتخاw ع¥ن ودر8 رد : مرا«چ دروم
 

 
  ` _dیکرت و طسوتم ، ۴ هن(Vگ : خسا!

  ¾ام زا درادناتسا الما: لاوس
  دراد غلا3 ناتسªزود و ¾ام ه3 ەراشا لاوس یور
  دنادرک'مزا3 بلق ه3 ار تسا ەدما رد شدرگ ه3 ندµ 3اµ رد هک uWوخ �Fش گر8ا'س ا8 ¾ام رد طقف: ۴ هنA@گ ?ررب
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

  مAراد lmWن ششsا قA£ط زا نوی عفد روش با ¾ام رد هک د'نک تقد : ۱
  دن�س8 ناوختسازغم و ناوختسا دقاف ÒWوÝWغ یا8 ¾ام : ۲
hم8 نوچ ( تسا قداص ناراد ەر«م مامت یارب : ۳

i
  ) دن�س8 شراوگ هلول یاراد 

 
wز لودج هAzب اðاقم زا م'³یxراخ و ®خاد حاقل هسÍM  

  یلخاد حاقل یاراد ناروناج یجراخ حاقل یاراد ناروناج

 یھام کبسا + ناگرھمیب یخرب + ناگدنزخ + نارادناتسپ + ناگدنرپ یزبآ ناگرھمیب بلغا + اھ یھام + ناتسیزود

 تسین ھتفای صصخت یاھمادنا دنمزاین هاگ چیھ حاقل یارب
 تسا بآ دنمزاین ھشیمھ حاقل روظنم ھب

 دننکیم بآ دراو ار تماگ نیدنچ هراومھ روناجودرھ
 تسا یتکرح ھلیسو دجاو رن تماگ

 دریگیم تروص با رد ھشیمھ مخت ھتخای لیکشت

 تسا ھتفای صصخت یاھمادنا دنمزاین ھشیمھ حاقل یارب
 دشاب بآ دنمزاین یدراوم رد دناوتیم حاقل روظنم ھب

 ناروناج نیا بلغا ھب طوبرم رن یسنج یاھ ھتخای جورخ دینک تقد
 تسا

 دریگیم تروص نیدلاو زا یکی ندب لخاد رد ھشیمھ مخت ھتخای لیکشت
 تسین یطیحم لماوع ھب ھتسباو مخت ھتخای لیکشت

 تسا کانبسچ یا ھلژ ھیال دجاو هراومھ هدام ناروناج کمخت
 هدافتسا دروم نینج ھیلوا یاذغ ناونع ھب کانبسچ یا ھلژ ھیال نیا

 دریگیم رارق
 

 ھتکن نیا رکذ ھتبلا* ، تسا یا ھلژ ھیال دقاف ناروناج نیا کمخت
 ھتفگ غلابان کمخت نآ ھب ھک ھیوناث تیسووا ناسنا رد ھک تسا یمازلا

 تسا یا ھلژ ھیال دجاو ) میدق ماظن یاھ باتک رد ھتبلا ( دوشیم

 ییاذغ ھتخودنا هدھعرب حاقل زا سپ لوا زوردنچ رد نینج ھیذغت
 تسا کمخت

 دنراد کدنا ھتخودنا اب یکمخت یگمھ هدام ناروناج

 ییاذغ ھتخودنا هدھعرب حاقل زا سپ لوا زوردنچ رد نینج ھیذغت
 تسا کمخت

 دجاو سوپیتالپ – تارشح – هدنزخ – هدنرپ رد هدام ناروناج
 کدنا کمخت ھتخودنا نارادناتسپ رد یلو هدوب کمخت ناوارف ھتخودنا

 تسا
 دوشیمن هدھاشم ناروناج نیا رد میخض ھتسوپ اب مخت
 تسا ریذپناکما نینج نیدنچ لیکشت ناروناج نیا رد

 دنکیمن یرپس هدام روناج ندب رد ار ومنودشر لحارم هاگچیھ نینج

 دننکیم داجیا میحض ھتسوپ اب یمخت راذگمخت ناروناج
 تسا ریذپناکما نینج نیدنچ لیکشت ناروناج نیا رد

 ندب رد ار ومنودشر لحارم نینج یھام کبسا زج ھب ناروناج نیا رد
 ومنو دشر لحارم مامت مییوگب رگا ھتبلا ؛ دنکیم یط هدام روناج

 ھسیک نارادناتسپ و ناراذگ مخت رد الثم ھک لیلد نیا ھب ، تسا تسردان
 دوشیم یط روناج ندب لخاد رد ومنودشر لحارم زا یشخب طقف راد
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  Qوjفم و راوشد ، ۳ هن(Vگ : خسا!
 ?رد باتک نوچ م'نک در ور ا8 هنA@گ ریاس هک هنیا دز ور هنA@گ نیا هشoم هک P?ور نA£ت m̄Wمطم : ۳ هنA@گ ?ررب

  نشoم ا8 نو��lلا نداد ا3 دازا یا8 لاwFدار یزاس Lñنح ثعا3 ا8 ناد'س�ا �Lنا هک ەدرکن ەراشا ام'قتسم
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

۱ : Rورد یاضف رد با ل'کشuW ب یاضف هن دتفا� قافتا یردنکوتیمm̄W اشغuv  
  دوش فÝم مسالè¥ت�س یاهنیمز ەدامرد یزاوuM 8 شور ه3 تسا نکمم تاوlmپ د'نک تقد : ۲
  ەرا'م تسد هNADH  3 لو�لم زا طقف ار نژورد'8 یا8 نوی پم§ یارب مزال یژرنا ەlmجنز m̄Wیتورپ m̄Wلوا: ۴
 
  . دن8د � ا«نآ ه3 ار دوخ نو��lلا ، ا8 لاwFدار ندش Lñنخ یارب ا8 ەدنس�ادا§ : هجوت
 

 
 

  ` _dیکرت و طسوتم ، ۴ هن(Vگ : خسا!
 : ۴ هنA@گ ?ررب
wب ەراوم8 یدا'³ب یا8 هتخاm̄W wزیامت یا8 هتخا wر8 و دنراد رارق ا8 مادنا هتفا wزا �اونا ه3 دناوتیم یدا'³ب هتخا wمت ا8 هتخاlmW 
wد3ا  
 
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

  . دنوش ەداد تشک دنناوت � lmWن LWینج یدا'³ب هتخاw د'نک تقد : ۱
۲ :wیا8 شخ3 مامت دنناوتیم الوروم یدا'³ب یا8 هتخا wنج کm̄W :ن ا8 ەدرپ ( . دنروا دوجو ه3 ار لماlmW (  
۳ :wرب ه3 طقف یدا'³ب غلا3 یا8 هتخاÍW صصخت یا8 تفا3 عاونا زا wزیامت دنناوتیم هتفا wعاونا هم8 هن دنبا ¸  
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  ` مgدزاs ۳ لصف زا هگsد راوشد تس& هs اددجم ، ۱ هن(Vگ : خسا!
  تسا ەدش نا'ب �Lسرد ه3 ج دروم طقف
   دننک'م تکرح رگwدکw ت«ج فالخ رد نآ یا«تنا ود رد نAزویم یاµ8 هک د'نک تقد: لوا دروم
 ¦و هشs فÝم هشoم8 دwا3 و تس8 هتخاw جیار تخوس زکول² نگ'م ا8 ®'خ .... مAراد هنA@گ نیا رد �LسR ماد : مود دروم

  م'نک'م ەدافتسا برچ یا8د'سا زا ام'قتسم ضاzقنا نیا رد هک ەدرک ەراشا تدم uWالوط ضاzقنا ه3 طقف لاوس
  دوشoم دوخ راتخاسرد لFش lmیغت راچد ATP لو�لم ا3 لاصتا m̄Wح و m̄Wت�ا ا3 لاصتا m̄Wح نAزویم : موس دروم
 تروص یژرنا ف� نود3 ا8 لانا: قA£ط زا هچ'8ام مسالè¥ت�س یا هنیمز ەدام ه3 م'سل: نوی دورو د'نک تقد : مرا«چ دروم

  دlmگ�
 
 

 
 
  uMاتک لFش و راوشد Ï م8دزاود ۴ لصف و م8دزاw ۶ لصف ب'کرت زا باذج تسR هw ەرخالا3 ، ۴ هنA@گ : خسا§
  . دوش e'بطlmغ هلصاح یا8 تما² مامت هک دوشoم ثعا3 ۱ زویم رد ندنام م8ا3 د'نک تقد
 هتخاw ودر8 رد ر´ا و e'بطlmغ رگwد فصن e'بط ا8 تما² فصن ، د8د خر ندنام م8ا3 ا8 هتخاw زا wh رد طقف ر´ا ۲ زویم رد
  دوب دن8اوخ e'بطlmغ ا8 تما² مامت د8د خر ندنام م8ا3
  .تسا ۲ زویم رد ندنام م8ا3 زا �lم: ۱ زویم ندنام م8ا3 رد �Lما² ع¥نت س�
 ۴ تwا«ن رد ۲ زویم هتخاw کw رد ندنام م8ا3 رد ¦و مAراد e'بط lmغ تما² ع¥ن ود تwا«ن رد ۱ زویم رد ندنام م8ا3 رد عقاو رد
  . تسا e'بطlmغ ع¥ن ود و ملاس ع¥ن ود هک مAراد تما² ع¥ن
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  ` ̂_اتک لSش و طسوتم ، ۱ هن(Vگ : خسا!
 هناوج ه= ەدش دراو 78صع هتشر باعش�ا ود ا= ��اشچ ەدنSTگ یاه هتخا� زا ̂�رب : م@نک تقد مه ۴ هن()گ رد ەدش ەراشا یاq(ز هتکن ه=
  . د(STگ=دا� ار �دع یSTگ رارق ەوحن.دشا= L لاوس هشwمه بکرم مشچ ه= طو��م ل¡ش دنشا= طاqترا رد دنناوتیم
 
 

 
 
  ` Qوjفمو طسوتم ، ۳ هن(Vگ : خسا!
  دوشq باختنا e'بط باختنا طسوت هج'�ن رد س� دشا3 ت'عمج ا3 را²زاسان lmیغت �ون ەدش داجwا h'�نژ lmیغت تسا نکمم : ۱
  درادن دوجو ا8 تع'مج رد µPÎ چی8 نآ دادخر یارب و ÒWداصت تسا یا ەدwد§ شqار : ۲
 ا8 وlmن نیا ودر8  . دنراد تلاخد lmWن ÒWداصتlmغ یا8 شlmWما باختنا ع¥ن نیا رد و ەدوب e'بط باختنا �ون تفج باختنا: ۳
  دنوشoم ت'عمج رد ا8 للا uWاوارف lmیغت ثعا3

 رثا رد اw زافاتم رد یدا�lت شxارا ه3 هتسsاو دناوتیم الثم .... تسoن LMیکرتون اw ش«ج ه3 هتسsاو ا«تیعمج رد �ونت ظفح ر8 : ۴
  دشاuW 3ژ شراش
 

 
 
 
 
  ` ̂_اتک [=\م و طسوتم ، گنشق و راد نوج دموا zاوس [y\مسال! زا ەرخالاu ، ۲ هن(Vگ: خسا!
 هA@جت ار ەدش هتخاس نlMAیف طقف ه�ل3 دlmگ�ن ار نlMAیف ل'کشR لخارم یولج m̄Wمسال§ هجو چی8 ه3 د'نک تقد: لوا دروم
  دنک'م
  تسا قداص دروم نیا uvا«نراتخاس یاراد m̄Wیتورپ ر8 یارب : مود دروم
  دراذگlm 3ثات ەدام شoپ یداAز ناlmWم رب دنناوتیم ¼دنا ریداقم رد �A@نا ر8: موس دروم
  تسا ەاتوک را'سs نا رثا تدم و مA@نا نیا ت'لاعف ?رد باتک W̄�م قبط : مرا«چ دروم
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  Qوjفم و طسوتم-- ۳ هن(Vگ : خسا!
wh دwروکنک یا8 ما«با زا هگ .....  
wسا یا8 هلول ەراوید رد دوجوم یا8 هتخاlÃلماش زاس م wا8 هتخاuv هلول ەراوید رد م'سقت لحارم رد هک µPدنراد تک + wهتخا 

  Ï ¦وتµ یا8
  دنک'من تکuv µPاز مlÃسا لحارم رد ¦وتµ هتخاw : لوا دروم
  دنشا3 هتشاد دنناوتیمن ار ندش م'سقت uvاناوت ¦وتµ و ا8 د'تامlÃسا : مود دروم
 هتس8 یاراد ەدش ەراشا یا8 هتخاw بلغا نوچ تسا م«بم هنA@گ نیا ( دن�س8 یزکرم هتس8 دقاف ا8 د'تامlÃسا : موس دروم
  . تسا ەدرکن ôجوت ا8 د'ق m̄Wب تدافت ه3 دسر � رظن ه3 حارط هتبلا و) ا8 نا زا ÍWرب هن دن�س8 یزکرم
 
 رظن رد ام لثم ور اش³م روکنک م'³یðب م'شا3 رظتنم دwا3 هتبلا ( دنراد د'A¥ل×ید یا8 هتخاw زا اش³م ا8 هتخاw نیا هم8: مرا«چ دروم

 ) هن اw ەlmگ�
 

 
 
  ` Qوjفم و طسوتم ، ۱ هن(Vگ : خسا!
 نومرو8 ناlmWم هج'�ن رد س� ەدوب ش8ا: لاح رد نژو�lسا ،، محر شزAر ل'لد ه3 ەرود یادتبا رد هک د'نک تقد: لوا هنA@گ ?ررب
  تسا شxازفا لاح رد ەدننکدازا
  : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

  تسا تAور ل3اق لوا LMطق مسج و هA¥ناث تoسووا غلا3 کناzنا رد . تسا غلا3 کناzنا روظنم : ۲
 یlmWفوپی8 یا8 نومرو8 داAز حشرت هک د'نک تقد .... دراد رارق کناzنا زکرم رد ه'لوا تoسووا هک تسا ەرود یادتبا رد روظنم : ۳
  د8د'م خر هخرچ مود هتف8 رد
 ەراشا ع¥ضوم نیا ه3 ?رد باتک رد هتبلا ... تسا شxازفا لاح رد نژو�lسا نومرو8 ناlmWم نا دع¤و یراذگ کمخت دنیارف رد : ۴
 . تسا مwدق ماظن باتک زا یا هتکن هنافساتم و تسا ەدشq یا
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  ` ̂_اتک [=\م و طسوتم ، ۴ هن(Vگ : خسا!

 ناAزاغا ÍWرب+ ا8 ەدننک l�Wنسویم'ش+ از نlmPس�اlmغ و از نlmPس�ا یا8 ی��lاw+ ەدننک l�Wنسوتف نا8ا'گ لماش ەدننک د'لوت نارادناج
  دنشا�3
  مAرادن غلا3 یانر ی��lا3 رد . تسا ی��lا3 دنک'م ەدافتسا نو��lلا عبنم یارب با lmغ ب'کرت هک یا ەدننک l�Wنسوتف ا«نت: ۱
  تسoن قداص ا8 ی��lا3 یارب: ۲
  تسا نا8ا'گ ه3 طو¤£م طقف یا هتخاw هحفص ¦و ... دننک نlmPس�ا د'لوت l�Wنسوتف رد دنناوتیم lmWن ناAزاغا و ی��lا3 د'نک تقد : ۳
 لA¥ط لحارم ا3 نامزم8 ا8 ی��lا¤رد د'نک تقد . تسا ەدش عقاو ثح3 دروم هنA@گ نیا رد ەدننکl�Wنسویم'ش یا8 ی��lا3 : ۴
  دوش زاغا دناوتیم همجرت ، �ª¥نور ناwا§ و ندش
 

 
 
 
  uM Ïاتک W̄�م و طسوتم ، ۳ هنA@گ : خسا§
 نا@ب <7سردان ه= ج دروم طقف سa . دنSTگ ماجنا دنناوتیم نموب لوس¥ک زج ه= نورفن یاه شخ= مامت رد بذجزا= و حشرت یاه ەد�د"

  تسا ەدش
 

 
 
 
  ` _dیکرت و طسوتم ، ۲ هن(Vگ : خسا!
  دوشoم اند جیèرام ندشزا3 ثعاuW 3ژورد'8 دنویپ W̄�سکش ا3 یزاسدننام8 یادتبا رد ەراوم8 زاF'ل8 مA@نا : ۱
   . تسl� 8سا ید وفسف زا لzق ) õا�lشا دنویپ W̄�سکش ( ا8 تافسف ندش ادج د'نک تقد : ۲
  دنک lmیغت ا8 نا یراتخاس ت'عقوم و دوش اm̄W 8یتورپ راتخاس رد lmیغت ثعا3 دناوتیم ید'سا نوی ناlmWم lmیغت : ۳
¼دروخات زا س� د'نک تقد باتک رد لقان یانر uvا«ن لFش ه3 : ۴

i
    دنا هتفرگ رارق م8 رانک توافتم Íاون �lشoب یا8 
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  ` Qوjفم و طسوتم ، ۲ هن(Vگ : خسا!

  م8دزاود ۵ لصف زا اAzز را'سs لاوس
  . دlmگ� ماجنا تاوlmپ شxاس�ا و ®÷لا lmمخت ش�³او ع¥ن ود LW¤£ک ود ب'کرت د'لوت یارب
 و ەدش فÝم ADP لو�لم ، ا8 ش�³او نیا رد LW¤£کود لو�لم د'لوت ات lmWلوک'ل² ماm̄W ²مرا«چ زا ا8 ش�³او نیا ماجنا روظنم ه3
  دوشoم د'لوت اعطق lmWن  CO2 لو�لم
  د8د'م خر لاوس تروص رد ەدش هتفگ دراوم زا لzق NADH د'لوت هک د'نک تقد ۱ هنA@گ ه3
 

 
 
  ` ̂_اتک [=\م و طسوتم ، ۳ هن(Vگ : خسا!
 راداشغ یا8 بورک'م کم: ه3 دناوت � و تسoن نتدا§ دوجو ه3 یزا'ن لمFم m̄Wیتورپ ت'لاعف یارب هشoم8 اموزل د'نک تقد : ۱
  . دشا3

  د3ا�w لاصتا uWژ �Lنا ەدنlmگ ع¥ن کw ا3 طقف هشoمuW 8ژ �Lنا ر8 : ۲
  دنوش نا ندش لاعف ثعا3 و ەدش لصتم دنناوتیم لمFم m̄Wیتورپ ه3 دوخ یا«تنا شخ3 زا ا8 نتدا§ : ۳
  تسا قداص �ALردند یا8 هتخاw یارب طقف . تسoن حیحص راوخ هناF'ب یا8 هتخاw مامت یارب اموزل دروم نیا د'نک تقد : ۴
 

 
 
  دنا ەدش ناFب =dسرد هu مود و لوا دراوم ` _dیکرت و راوشد ، 3 هن(Vگ: خسا!
 رد یlmیغت تسا نکمم ا8 ش«ج نیا ودر8 رد . د8د'م خر موزومورک کw طقف رد ەراوم8 فذح و uWو́ژاو ش«ج : لوا دروم
  دوشq داجwا رمو�lناس لحم
¼دش فعاضم ش«ج : مود دروم

i
  تسا uvاج ه3اج و فذح ش«ج ع¥ن ود زا LMیکرت 

¼دش فعاضم ش«ج : موس دروم
i

   . د8د lmیغت ار یا ەرگد ب'کرت ) اعطق هن ( دناوت � و د8د � خر ا8اتمm̄W 8ب 
 دناوتیمن نآ یاتمlm 8غ و اتم8 نت ماف اÎ 3اzترا ¦و تسا رثوم نت ماف لوط lmیغت رب ÒWذح ش«ج د'نک تقد : مرا«چ دروم
  دشا3 هتشاد
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  لlق یاg نومزآ زا یرارکت لاوس �ون ` _dیکرت و راوشد ، ۱ هن(Vگ : خسا!
 ی��lا3 یارب شxاlmپ همل: زا ەدافتسا د'نک تقد . دنراد �Lسª@م8 نا8ا'گ هشªر اlmW 3لاج ل² و ا8 ی��lا3 و ا8 چراق : ۱ هنA@گ ?ررب

  تسoن حیحص ا8
 : ا8 هنA@گ ریاس ?ررب

  دنک د'لوت تسا �A@نا شقن ا3 انر �ون هک ار LWتانر یانر دناوتیم یرادناج ر8 : ۲
  دنوش د'لوت دنناوتیم مسالè¥ت�س یاهنیمز ەدام رد تفا:دنق رد نو��lلا لماح یا8 لو�لم ەدنز نارادناج مامت رد : ۳
  دنک'م uvاسانش ار ا8 نژ مامت زادنا ەار هج'�ن رد ەدوب ع¥ن کw طقف نوچ زارا×سsانر مA@نا هک تسا ەدش نا'ب ی��lا3 دروم رد: ۴
 
 

 
 
 
   ) 1 ( هن(Vگ : خسا!
 ...... لاسما روکنک لاوس نA£ت ه'شاح رپ
 ەدام لخاد رد دنناوتیم هک uvاm̄W 8یتورپ �Lح اw دنشا3 دروم نیا ەدننک ضقن دنناوتیم نAزویم و m̄Wت�ا یاm̄W 8یتورپ : فلا دروم
  دننک ت'لاعف مسالè¥ت�س یا هنیمز
  دوشoم دراو �سالèودنا هکzش ه3 دوخ LWیما یا«تنا زا . تسا حیحص لFش قبط : مود دروم
 و ەدوب �سالèودنا هکzش رواجم هک دنوشoم دراو یژل² ەا�تسد زا ûطس ه3 . تسا حیحص ?رد باتک لFش قبط : موس دروم
  دراد رارق اشغ زا رود
  ..... روکنک هنA@گ نA£ت ثح¤£پ اما و: مرا«چ دروم
  . مAر�ن یزAر همانرب گرم یا8 مA@نا لاzند س� ، ملاس هتخاw ەدش ەراشا لاوس تروص رد
 دwا3 نانچم8 ¦و هح'حص هنA@گ عقوم نوا دنوشoم هتخاw دراو زوت�سودنا ا3 هک دن�سuv 8اm̄W 8یتورپ شروظنم حارط ه´ا الاح
 روط ار شرا�ن ملاس ەژاو تلع3 شا: هک دنچ ر8 تفرگ د8اوخ تسرد ار دروم نیا حارط مرظن ه3 .... م'شا3 حارط رظن رظتنم
  . درک'م ح£طم یرگwد
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