
  قزوین1دبیر زیست شناسی ناحیه :مجید جعفری

( 1401زی)1402دبؾد سكطیحی هطحلِ اٍل کٌکَض

 3گعیٌِ-1

 ضا هی گیطز  ل NADHهطثٌَ ثِ سرویط الکلی اؾز کِ اسبًبل الکشطٍى (الف

 ضا هی گیطز  ل NADHهطثٌَ ثِ سرویط الکشیکی اؾز کِ دیطٍار الکطسَى (ة

  هی قَز ؽNADسجسیل دیطٍار ثِ ثٌیبى اؾشیل ثبػث کبّف (ج

چطذِ کطثؽ زض ثبکشطی ًساضین (ز

گطفشي الکشطٍى ضا کبّف ٍ اظ زؾز زازى الکشطٍى اکؿبیف اؾز :ًکشِ

 

 2گعیٌِ -2

زقز کٌیس زض ثبکشطی ایٌشطٍى ًساضین (1گعیٌِ

 حلقَی زاضز DNAهٌظَضی ثبکشطی هی ثبقس کِ یک کطٍهعٍم انلی زاقشِ کِ یک (2گعیٌِ

ػَاهل ضًٍَیؿی زض ثبکشطی ًساضین (3گعیٌِ

قبضچ ضیكِ ای ؾِ ًَع ضًبثؿذبضاظ زاضز (4گعیٌِ

ثِ کبضثطزى انُالحبر هرهَل یَکبضیَر ثطای دطٍکبضیَر ٍ ثبلؼکؽ ثطای ثِ زام اًساذشي زاًف آهَظ ثؿیبض هكبّسُ :ًکشِ

قسُ لُفب ثِ ایي هَيَع سَجِ فطهبییس 

 

 3گعیٌِ-3

حطکبر اؾشقبهشی هطثٌَ ثِ سبضّبی کٌس هی ثبقس ایي سبضّب ثِ کٌسی هٌقجى هی قًَس زض ًشیجِ ؾطػز اًشكبض کلؿین ثِ 

ؾیشَدالؾن کوشط اؾز 

 

 1گعیٌِ- 4

 هطثٌَ ثِ B هطثٌَ ثِ جٌؽ هبزُ ثَزُ ٍ آلل A ثبقس آلل BAAچَى یبذشِ زٍ ّؿشِ ای زٍ آلل یکؿبى زاضز اگط آًسٍؾذطم 

 هی قَز دؽ گعیٌِ یگ زضؾز اؾز ABجٌؽ ًط هی ثبقس ٍ لذِ 

 BBضٍیبى :4گعیٌِ BAضٍیبى :3گعیٌِ   BAضٍیبى :2گعیٌِ 
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 2گعیٌِ-5

ثبظسبة َجیؼی زض قطَی قسى کالؾیک زیسُ هی قَز ؽ (الف

هطثٌَ ثِ قطظی قسى فؼبل هی ثبقس  ؽ (ة

ایي ضفشبض ًَػی ضفشبض ثطای ؾبظگبضی جبًَض اؾز دؽ اًشربة َجیؼی زض اًشربة آى ًقف زاقشِ ل (ج

زض حل هؿبلِ هیبى گصقشِ ٍ حبل اضسجبٌ ثطقطاض هی قَز (ز

هوکي اؾز َطاح الف ضاًیع زضؾز ثگیطز چَى ایي فؼبلیز ثطای سغصیِ جبًَض ثَزُ ٍ زض جؿز ٍ جَ غصا اؾز ثعاق ًیع : سَجِ

سطقح هی قَز 

 هشي کشبة زضؾی 4گعیٌِ -6

 

 ؾَالی ایطاز زاض 2گعیٌِ - 7

نَضر ؾَال هطثٌَ ثِ ؾبذز ضًب هی ثبقس ثبسَجِ ثِ هُبلت کشبة زضؾی فقٍ یک آًعین ضًبثؿذبضاظ زض ؾبذز ضًب ًقف زاضز 

اهب اظ ًظط ػلوی زضؾز ًیؿز اهب ثبض ز گعیٌِ ثِ ایي گعیٌِ هی ضؾین 

زض ََیل قسى هكبّسُ هی قَز :1گعیٌِ

دبیبى -ظَیل قسى-آغبظ:3گعیٌِ

 (الجشِ َطاح ضًبی حلقَی ضا هسًظط ًگطفشِ)ضًب ّب زٍ اًشْبی هشفبٍر زاضًس:4گعیٌِ

 

 ثِ قکل ظیط زقز کٌیس دطٍسئیٌی کِ ثب زم ّبی آثگطیع زض اضسجبٌ اؾز هسًظط ؾَال اؾز کِ الکشطٍى ذَز ضا ثِ 3گعیٌِ -8

زٍهیي دوخ هی زّس 
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 3گعیٌِ-9

َّضهَى ّبی سیطٍئیسی کِ دیک زٍض ثطز ّؿشٌس ثط ضٍی سوبم ؾلَل ّبی ّؿشِ زاض گیطًسُ زاضًس    ل (الف

هطثٌَ ثِ ؾلَل ّبی هبّیچِ ای قجکِ ّبزی اؾز کِ سقطیجب یک زضنس هی ثبقس   ل (ة

زض هیبى زّلیع ٍ ثُي ثبفز دیًَسؼ فبقس ایي ٍیػگی اؾز   ؽ (ج

هوکي اؾز ثگَییس زض کشبة ثؿیبضی اؾز دؽ ایي :ثؿیبضی اظ هبّیچِ ّبی قلجی ثِ ضقشِ کالغى هشهل ّؿشٌس  ل  ًکشِ(ز

ػجبضر غلٍ اؾز زض ایي ؾَال زػَا ؾط ثؼًی ٍ ّوِ اؾز دؽ احشوبال َطاح زضؾز ذَاّس گطفز 

  کجَسط ٍ الک دكز هسًظط ؾَال اؾز ٍ ّطزٍ لقبح زاذلی زاضًس ،زؾشگبُ سَلیس هثل سرهم یبفشِ ثطای لقبح 2گعیٌِ -10

زاذلی اؾز 

زض هَضز زٍظیؿز اؾز ٍ اضسجبَی ًساضز -4ثطای الک دكز نبزق ًیؿز      گعیٌِ-3فقٍ ثطای کجَسط    گعیٌِ-1گعیٌِ

 گیبُ کسٍ سک جٌؿی اؾز ثِ قکل ظیط زقز کٌیس 2گعیٌِ -11
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 سیطٍئیس ٍ دبضاسیطٍئیس زض سؼبزل یَى کلؿین ًقف زاضًس 1گعیٌِ -12

زض هَضز سیوَؼ اؾز نبزق اؾز ٍلی سیطٍئیس ٍ دبضا سیطٍئیس ذیط :2گعیٌِ 

غسُ فَق کلیِ ثبظجصة آلسٍؾشطٍى ضٍ افعایف هیسّس ًِ سطقح آى ضا :3گعیٌِ

ثطای ادی فیع ٍ ّیذَسبالهَؼ نبزق ًیؿز (4گعیٌِ

 

 4گعیٌِ -13

ًَسطٍفیل چبثک اؾز ٍ ّؿشِ چٌس قؿوشی زاضز ؽ (الف

ثِ یبذشِ ایوٌی غیط فؼبل اضائِ هی زّس ؽ (ة

هٌظَض ؾَال ؾلَل دبزسي اؾز اؾز کِ ّؿشِ هطکعی ًساضز ل (ج

لٌفَؾیز کكٌسُ َجیؼی نسق ًوی کٌس (ز

 

  اثشسا ثبیس سغیییط قکل زض ؾبذشبض دطٍسئیي قکل ثگیطز ٍ ّوبى َطٍ کِ هیساًیس ایي دطٍسئیي ّب هؼوَال ؾبذشبض 1گعیٌِ-14

ؾَم زاضًس ٍ زض ایي ؾبذشبض دیًَسّبی آثگیط ًقف زاضز دؽ ثب سغییط زض دیًَس ّبی آثگطیع سغییط قکل ضخ هیسّس 

 ضخ هی زّس 4 ٍ زض آذط گعیٌِ 2 ٍ ثؼساظ آى گعی3ٌِ ؾذؽ گعی11ٌِثِ سطسیت اثشسا گعیٌِ 

 اؾز ایي سطکیت زض چطذِ کطثؽ سَلیس ًوی قَز ثلکِ زض چطذِ کبلَیي سَلیس هی قَز NADPH هٌظَض ؾَال 3گعیٌِ - 15

: ؾبیط گعیٌِ ّب زضؾز اؾز ثِ قکل ظیط زقز کٌیس
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 یبذشِ ّبی ضٍدَؾز ؾُحی سطیي هی ثبقٌس ٍ کطثي زی اکؿیس ثب اًشكبض ٍ آة ثب اؾوع کِ ًَػی اًشكبض هی ثبقس 1گعیٌِ - 16

جصة آًْب هی قَز 

فًبی هیبى یبذشِ ای هكبّسُ هی قَز زض اؾفٌجی ّب ثیكشط کِ ثطگ سک :2ثب آًٍس چَثی ضز هی قَز      گعیٌِ :4ٍ 1گعیٌِ

لذِ ّن فقٍ اؾفٌجی زاضز 

 3گعیٌِ -17

ثطای ّطهبفطٍزیز ّب نبزق اؾز (ثطای اؾجک هبّی نبزق اؾز     ة(الف

ثطای ظًجَض ػؿل ًط نبزق اؾز (ج

زقز کٌیسظازُ ّبی هشفبٍر اظ جٌؿیز ٍالس زض ثکط ظایی زیسُ هی قَز ظًجَض هلکِ ٍ هبض کِ ثکط ظایی هیکٌٌس ّطزٍ (ز

زیذلَییس هی ثبقٌس ؽ 

زض قٌبذز ًیبی هكشطک ًقف زاضز  (سكطیح هقبیؿِ ای)   ّن ظیؿز فٌبٍضی ٍ ّن ؾبذشبضّبی ّوشب4گعیٌِ -18

ظهبى ٍ هکبى ّن ز ضسؼطیف جوؼیز هْن اؾز (3اقلین هكبثِ اؾز     (2کطاؾیٌگ اٍض نسق ًوی کٌس   (1

 یبذشِ ّبی ثیٌبثیٌی ثب سطقح َّضهَى جٌؿی هطزاًِ زض ضقس ازام جٌؿی ًقف زاضًس زقز کٌیس ّوِ ایي یبذشِ 2گعیٌِ -19

ّب سؿشَسؿشطٍى سطقح هی کٌٌس ٍ اؾشفبزُ اظ لفظ ثؼًی غلٍ اؾز 

ؾطسَلی ٍ ثیٌبثیٌی کِ فقٍ ؾطسَلی زض زیَاضُ لَلِ اؾذطم ؾبظ اؾز (1

قطاض هیگیطز  FSHؾطسَلی ٍ ٍیعیکَل ؾیویٌبل زض سغصیِ اؾذطم ًقف زاضًس کِ فقٍ ؾطسَلی سحز سبثیط (3

دطٍؾشبر ٍ دیبظی هیعضاّی کِ فقٍ دطٍؾشبر زض هجبٍضر هثبًِ اؾز (4

 زقز کٌیس زض ایي ؾَال ثبیس زًجبل گعیٌِ ای ثگطزین کِ فقٍ زض ثطذی ؾلَل ّب ایي اسفبق ضخ هیسّس زض گطیٌِ 3گعیٌِ - 20

 اؾشفبزُ اظ کطاسیي فؿفبر هُطح اؾز کِ فقٍ زض ؾلَل هبّیچِ ای زیسُ هی قَز ّوچٌیي سرویط الکشیکی ًیع فقٍ زض 3

 زض ؾبیط ؾلَل ّب هكبّسُ هی قَز 1ٍ2ٍ3 زضؾز اؾز،گعیٌِ 3ّویي ؾلَل هكبّسُ هی قَز دؽ گعیٌِ 

 3گعیٌِ-21

زضؾز (ثطای ّوَفیلی نسق ًوی کٌس        ز(زضؾز      ج(ثطای ّوَفیلی نسق ًوی کٌس      ة(الف

 کِ زٍهیي ٍ ؾَهٌی ًقبٌ ٍاضؾی ّؿشٌس ضقشِ ّبی زٍک ََیل هی قًَس ثسیْی اؾز ثؼًی اظ آى G2 ٍ Mحسفبنل -22

ّب کٌبضّن قطاض هیگیطًس 

 هطثٌَ ثِ آًبفبظ اؾز کِ 3 اؾز کِ قجل اظ ًقُِ ٍاضؾی زٍم اؾز ٍ گعیٌِ  s هطحلِ 2هطثٌَ ثِ سلَفبظ اؾز     گعیٌِ:1گعیٌِ

هطثٌَ یِ ثؼس اظ ًقُِ ٍاضؾی هشبفبظ اؾز 
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   اٍال زگطذَاّی دطًسُ یبضیگط ثِ ًفغ ذَز دطًسُ اؾز ٍ اگط الًِ دطًسُ ای کِ ثِ اٍ یبضی هی ضؾبًس ًیع اقغبل 1گعیٌِ-23

قَز ثِ ًفغ فطظًساى یبضیگط ّن ّؿز زٍهب زم ػهبیی ثِ ًفغ افطاز گطٍُ ذَز کبض هی کٌس ًِ ثِ ًفغ ظازُ ّبی ذَز 

ؾبیط گعیٌِ ّب ثِ ٍيَح زضؾز هی ثبقس 

    2گعیٌِ - 24

قیس ثِ ََض حشن زض هَضز ایي هَضز غلٍ اؾز ؽ (الف

جْكی کِ ثبػث افعایف سَلیس گیطًسُ قَز ل زقز کٌیس چَى گفشِ هوکي اؾز زضؾز اؾز اگط هیگفز حشوب ثبظ غلٍ (ة

ثَز 

زض ؾطَبى ؾلَل ًوی هیطز ٍزچبض هطگ یبذشِ ای هیكَز ثلکِ ّویي ََض ظیبز سط هی قَز ؽ   اگط ایي زض شٌّز ًجَز قیس (ج

ثِ ََض حشن گعیٌِ ضٍ غلٍ هیکطز ایٌَ ثبیس زقز هی کطزی 

ؾلَل ؾطَبًی ل  ثبظ ّن گفشِ قسُ هوکي اؾز ٍ هب ّن هیگَیین ثلِ ّوِ چیع هوکي اؾز ذرد ل (ز

 هٌظَض نَضر ؾَال هگؽ اؾشسقز کٌیس حكطار هغعی زاضًس کِ گطُ ّبی آى ثِ ّن جَـ ذَضزُ اؾز 1گعیٌِ - 25

هغع سهَیط هَظاییکی ضا هی ؾبظز -4هٌبفص فقٍ زض اثشسا قطاض زاضًس        -3ثِ ذبضج ثسى ًِ ثِ ضٍزُ     -2

    ثِ یقیز ّوِ ؾبذشبضّبی ظیؿشی زاضای هَلگَل ّبی ظیؿشی ّؿشٌس کِ زض زًیبی غیطظًسُ زیسُ ًوی قًَس 3گعیٌِ -26

ضز هی قَز .. گعیٌِ ّبی زیگط ثب ؾبذشبضّبی کیؿِ ای زضٍى ؾَلی هبًٌس زؾشگبُ گلػی ٍ 

 1گعیٌِ-27

زقز کٌیس اًشربة َجیؼی سٌَع ضا کبّف هی زّس 

 ؾبیط گعیٌِ ّب زضؾز اؾز

 زض ّطزٍ سٌُین زض ًْبیز ثبیس ضًٍَیؿی نَضر ثگیطز دؽ ثب اسهبل ضًبثؿذبضاظ ثِ ضاُ اًساظ زٍ ضقشِ غى ثبظ هی 4گعیٌِ - 28

قًَس 

زض ثبکشطی دیطایف ًساضین :2 ثطای سٌظین هٌفی نبزق ًیؿز      گعیٌِ 1گعیٌِ 

ثطای هْبض کٌٌسُ نبزق ًیؿز چَى ٍقشی قٌس ثِ هْبض کٌٌسُ هشهل هیكَز هْبض کٌٌسُ جسا هی قَز ًِ هشهل :2گعیٌِ

ثِ قکل ظیط زقز کٌیس ثب سَجِ ثِ قکل گعیٌِ الف ٍ ة زضؾز اؾز زقز کٌیس ؾیبّطگ ثبة ٍاضز ثعضگ ؾیبّطگ -29

ظیطیي هی قَز ًِ ثبلؼکؽ 
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:  ّیذَکبهت زض لَة گیجگبّی قطاض زاضز ثِ قکل ظیط زقز کٌیس3گعیٌِ -30

 

اظاز کٌٌسُ / ّن ذبلی ًیؿز ثلکِ سَؾٍ ػَاهل A قطاض زاضز ٍلی جبیگبُ P  زض هطحلِ دبیبى ضًبی ًبقل زض جبیگبُ 2گعیٌِ - 31

دط قسُ اؾز 

ثِ ػبهل آظاز کٌٌسُ سَجِ کي ّویكِ ّن هبًَض ظیبزی زض ؾَال ّب هیسى ّن زاًف آهَظ ذیلی فطاهَقف هیکٌِ :ًکشِ

ؾبیط گعیٌِ ّب کبهال زضؾز اؾز 

 کبفی اؾز سؼساز آلل ثبض ضا هحبؾجِ کٌین  4گعیٌِ - 32

 4-4: 4        گعی2ٌِ-4: 3        گعیٌِ 5-4: 2            گعی3ٌِ-4: 1گعیٌِ

 زقز کٌیس ضگجطگ هَاظی ثطای گیبُ سک لذِ ٍ هٌكؼت ثطای زٍلذِ اؾز 4گعیٌِ - 33

دَؾز زض ؾبقِ سک لذِ ثطذالف زٍلذِ ًبظک اؾز ثِ قکل ظیط زقز کٌیس  ل (الف
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لذِ ثعضگ اظ ٍیػگی ّبی زٍلذِ ای ّب هی ثبقس ثِ قکل ظیط زقز کٌیس  ؽ (ة

 

ثب سَجِ ثِ قکل قؿوز الف زؾشجبر آًٍسی زض سک لذِ ثیكشط اظ زٍلذِ اؾز  ؽ (ج

 (قکلUؾلَل ّبی )زقز کٌیس زیَاضُ جبًجی زض ّطزٍ گیبُ زاضای ًَاضکبؾذبضی اؾز اهب ًَاض کبؾذبضی زض زیَاضُ دكشی(ز

فقٍ زض ثؼًی سک لذِ ای ّب زیسُ هی قَز 

 هٌظَض ؾَال گلجَل ّبی ؾفیس اؾز  1گعیٌِ - 34

 ٍقشی هشوبیع هی قًَس دبزسي سطقح هی کٌٌس ٍ دبزسي هیشَاًس آًشی غى غیطفؼبل ضا قٌبؾبیی کٌس Bلٌفَؾیز ّبی :1گعیٌِ

ل 

لعٍهب ثِ زٍ یبذشِ هشهل ًوی قًَس :2گعیٌِ

! دطفَضیي آًعین ًیؿز:3گعیٌِ

زض الشْبة هبؾشَؾیز ّب ّیؿشبهیي آظاز هی کٌٌس :4گعیٌِ

 هٌظَض ؾَال َحبل،لَظالوؼسُ،هؼسُ ٍ کَلَى دبییي ضٍ ٍ ثرف چخ ضٍزُ ثبضیک اؾز 3گعیٌِ -35

ثب سَجِ ثِ قکل ّبی ظیط ثِ ََض سقطیجی هیشَاى گفز زضؾز اؾز  :1گعیٌِ 
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ثب سَجِ ثِ قکل ثبال هحل اسهبل ؾیبّطگ ذطٍجی هؼسُ ٍ لَظالوؼسُ زض ًعزیکی زٍاظزِّ اؾز  زضؾز :2گعیٌِ

ثب سَج ثِ قکل ثبال ضٍزُ ٍ کَلَى زاضای اًكؼبة ثَزُ ٍ اظ ّوبى اثشسا ٍاضز ضگ ٍاحسی ًوی قًَس  غلٍ :3گعیٌِ

قجکِ ػهجی ضٍزُ ای زض سوبم اًسام ّبی لَلِ گَاضـ ظیط زیبفطاگن ًیع قطاض زاضز  زضؾز اؾز : 4گعیٌِ 

فقٍ ج زضؾز اؾز -36

افعایف غلظز ثبػث افعایف اًشكبض هی قَز غلٍ (الف

هوکي اؾز اظ الکشطٍى ثِ ػٌَاى اًطغی اؾشفبزُ قَز غلٍ (ة

آًسٍؾیشَظ ٍ اگعٍؾیشَظ ثب سغییط هؿبحز غكب ّوطاُ اؾز زضؾز (ج

ثطٍى ضاًی هوکي اؾز ذالف قیت غلظز ثبقس ٍلی دطٍسئیي غكب ًقكی ًساضز  غلٍ (ز

 ثِ قکل ظیط سَجِ کٌیس يربهز کالغى ثیكشط اظ کكؿبى اؾز 2گعیٌِ -37

 

 

 ذَز ضا کبهل ًوی کٌٌس زض ًشیجِ ثِ کبض ثطزى لفظ ّط ؾلَل 1  زقز کٌیس ّوِ اٍٍؾیز ّب زض ظًبى سقؿین هیَظ 4گعیٌِ -38

 1 زض هیَظ 1غلٍ اؾز زقز کٌیس ؾبذشبض چْبضکطٍهبسیسی ّوبى سشطاز اؾز کِ زض دطٍفبظ (اٍٍؾیز اٍلیِ )چْبض کطٍهبسیسی

اسفبق هی افشس 

ؾبیط گعیٌِ ّب زضؾز اؾز 

جساض لقبحی دؽ اظ لقبح اؾز زض ًشیجِ دؽ اظ زٍضاى ثلَؽ اؾز :1گعیٌِ
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اٍٍگًَی ٍ اٍٍؾیز اٍلیِ کِ ّطزٍ زض زٍضاى جٌیٌی ایجبز هی قًَس :2گعیٌِ

اٍٍگًَی ٍ اٍٍؾیز اٍلیِ ٍ ثبًَیِ زٍکطٍهبسیسی ثَزُ ٍ زض سروساى ایجبزهی قًَس ٍ سروک سک کطٍهبسیسی ثَزُ ٍ زض لَلِ (3

فبلَح ایجبز هی قَز 

 ًبزضؾز اؾز زقز کٌیس آّیبًِ ثب آضٍاضُ دبییي سوبؾی ًساضز 3 ثب سَجِ ثِ قکل ظیط گعیٌِ 3گعیٌِ- 39

 

   زض ایي ؾَال ثؿیبض کلی نحجز قسُ اؾز ٍ ّطچْبض هَضز زضؾز اؾز 4گعیٌِ - 40

ایجبز نفحِ یبذشِ ای زض ؾیشَکیٌع ؾلَل گیبّی (الف

ٍضٍز ٍ ذطٍج آًعین ّبی دطٍسئیٌی ثِ گلػی (ة

سَلیس دطٍسئیي زض ضیجَظٍم (ج

ٍاضز قسى دطٍسئیي سَؾٍ ضیجَظٍم ّبی قجکِ آًسٍدالؾوی ظثط ثِ ایي اًساهک (ز

 ؾلَل حبنل 4ثِ قکل ظیط ثب زقز کٌیس ّوبى ََض کِ هكبّسُ هیکٌیس اگط ذُبی هیَظی زض هیَظ زٍم نَضر ثگیط -41

هیكَز یک ؾلَل ثب کطٍهَظٍم ثیكشط یک ؾلَل ثب کطٍهَظٍم کوشط ٍ زٍ ؾلَل ثب کطهَظٍم َجیؼی دؽ گعیٌِ یک ًبزضؾز 

اؾز،ؾبیط گعیٌِ ّب زضؾز اؾز 
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  هٌظَض ؾَال جؿن هػگبًی اؾز کِ ثبػث سغییط قُط ػکؿی کِ ؾبذشبضی هٌؼُف هی ثبقس هی قَز 2گعیٌِ - 42

هطثٌَ ثِ ػٌجیِ اؾز کِ اًقجبو هبّیچِ ّبی آى ؾَضاخ هطزهک ضا ثبظ یب سٌگ -3هطثٌَ ثِ نلجیِ اؾز      گعیٌِ- 1گعیٌِ

هیکٌٌس 

هبیغ ظاللیِ زض جلَی ػسؾی قطاض زاضز ٍ هبزُ غلِ ای قفبف زض دكز ػسؾی -4گعیٌِ

   سٌظین انلی هطثٌَ ثِ ؾطذطگ ّبی کَچک اؾز کِ الیِ کكؿبى ثب يربهز کوشطی زاضًس زض ًشیجِ ضقشِ 4گعیٌِ-43

کكبى کوشطی زاضًس 

حلقِ هَیطگی زض اثشسای هَیگط اؾز :1گعیٌِ

ثطاثط اؾز :2گعیٌِ

اؾز ( ؾطذطگ ثعضگ)هبّیچِ ثبف ؾطذطگ کَچ ثیكشط اظ ؾطذطگ آئَضر(3

  آثؿیعیک اؾیس هبًغ ضٍیف زاًِ هی قَز ٍ زض ضیعـ ثطگ ًقكی ًساضز 4گعیٌِ -44

اکؿیي ٍ جیجطلیي نسق هی کٌس :1گعیٌِ

جیجطیلي ثط ضیكِ ظایی اثط ًویگصاضز زقز کٌیس جیجطلیي ثبػث ضٍیف زاًِ هی قَز ٍلی ضیكِ ظایی ثب ذطٍج ضیكِ اظ :2گعیٌِ

زاًِ ضؾز هشفبٍر اؾز 

اثطگصاض اؾز  (ضًٍس ضقس گیبُ)هطثٌَ ثِ اسیلي اؾز کِ زض ضؾیسگی هیَُ :3گعیٌِ

 هٌظَض ؾَال ضثبٌ ٍ ظضز دی ٍ کذؿَل هفهلی هی ثبقس زقز کٌیس ّوِ ایي هَاضز ثبفز دیًَسی ضقشِ ای ثَزُ ٍ 1گعیٌِ -45

 هطثٌَ ثِ ظضز دی اؾز 4 زض هَضز غًطٍف ثَز ٍ گعیٌِ 3 زض هَضز ضثبٌ نبزق ًیؿز گعیٌِ 2کالغى فطاٍاى زاضًس  گعی گعیٌِ

کِ اؾشرَاى ضا حطکز هی زّس 

 شاد و سربلند باشید
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