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 اًذاسُ ی جوعیت ّوَارُ ...................... -11
َلیؽ هثلی اثز هی گذارؼ             1    # سٌَع صًشیکی را سیبؼ هی کٌؽ2 # ثز سَاى س

َاى ثقبیبی خوؼیز هی ؽَؼ 3    ؽی 4 # ثبػث کبّؼ س  صًی اثز هی گذارؼ.# ثز ّوبًٌ

 کذام اتفاق در آلزصی رخ ًوی دّذ؟ -12

 # افشایؼ گغشزؼگی ؽجکِ آًؽٍدالعوی سثز ؼر دالعوَعیز.1 

  # اسقبل آلزصى ّب ِث عغص هبعشَعیز ّبی ضبٍی ّیغشبهیي.2    

 # اسقبل دبؼسي ّب ِث عغص هبعشَعیز ّبی ضبٍی ّیغشبهیي.    3    

 عغص هبعشَعیز ّیغشبهیي را غبرج هی کٌؽ. #اسقبل آلزصى ِث دبؼسي ّبی4    

راًی  کِ ...................... ًذارًذ، هی -13 ذ ...................داؽتِ تاؽٌذ. کذام گشیٌِ  تطَر هعوَل، جاًَ  اعت؟ ًادرعتتَاًٌ

 ؼیبفزاگن –ؼفبع اغشقبفی # 2 آًشین لیشٍسیوی                         –# ؼفبع اغشقبفی  1 

َای 4 ؼفبع اغشقبفی  –گزؼػ غَى ثبس # 3   ؼفبع اغشقبفی –# کیغِ ّبی ّ

 علَل هؾاِت فاگَعیت ٍ پظ سدى پیًَذ اس ٍیضگی ّوِ ی ............ اعت. -14

ؽ دبیبى 1   # ضؾزار4 #عشبرُ ؼریبیی 3 #اعفٌح ّب2 #ٌث

 رعت اعت؟جاًذاری کِ عاختار چؾوؼ ِت صَرت هقاتل اعت چٌذ جولِ سیز در راتطِ تا آى د -15

 # عبؼُ سزیي گیزًؽُ ی ًَری ؼر خبًؽاراى را ؼارؼ.1 

  # ؼارای عیغشن ػقجی هزکشی ٍ هطیغی اعز.2 

 # رًگیشُ ّبی ثیٌبیی ؼر ؼًؽریز ّب هشوزکشًؽ.3    

ر ٍخْز آى را سؼییي هی کٌؽ.4     # علَل ّبی گیزًؽُ ی ًَر ؽؽر ًَ

1 #1                     2 #2                            3 #3                              4 #4 
 اعت؟ ًادرعت کذام گشیٌِ -16

  هبر سًگی ثز رٍی زؾن ؼٍ عَراظ ثزای خذة اهَاج هبؼٍى قزهش ؼارؼ. 1#

ٍال ّب دضٍاک عبسی هی کٌٌؽ. 2#  غفبػ ٍ ؼلفیي ٍ هقؽار کوشزی 

ٍاًِ ّب ٍ غززٌگ ّب فبقؽ ػٌجیِ ؼر زؾن غَؼ ّغشٌؽ.3     #دز

 ؼلفیي ّب فبقؽ کبدَال ّغشٌؽ.# 4      

 اعز؟ Tؼر ؽکل هقبثل کؽام غؽُ هطل سکبهل لٌفَعیز ًَع  -17
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ًَذیٍ  ّن پَؽؾی اعتَاًِ ای  -18 ع پی  اعت؟کذام َّرهَى علَل ّذفؼ ّن اس ًَ
ًَیي 2 # دبراسَرهَى1  َلیي4 # گلَکبگَى3 # کلغی س غ  # ًا

 در دعتگاُ گَارػ..............تخؾی کِ تعذ اس ......................قزار دارد عول آتگیزی غذا را اًجام هی دّذ. -19

ِ ؼاى  –گٌدؾک # 4 ّشارال -# گب3ٍ هؼؽُ  –# هلع 2 ؽیزؼاى  –# گَسى 1   زیٌ

 .................ّز رفتاری کِ.-21

 # ؼر آى ٍراثز ًقؼ سؼییي کٌٌؽُ ؼارؼ الگَی ػول ثبثز ًبم ؼارؼ1 

 # ؼر ضفظ ٍ ثقبی خبًؽار ارسػ سیبؼی ؼارؼ هشبثز اس صى ّب هی ثبؽؽ.2 

 # ؼر ؼٍرُ ی هؾػقی اس سًؽگی خبًؽار رظ ؼّؽ ًَػی ًقؼ دذیزی اعز.3 

ػی ی4  دبم گیزؼ ًَ  بؼگیزی هطغَة هی ؽَؼ.# ثؽٍى اعشفبؼُ اس آسهَى ٍ غغب ًا

 ّاگذاراى ِت طَر هعوَل..............................  -21

گلی سًؽگی هی کٌٌؽ.1  ؽ.3# ؼارای گبهز سبصکؽاراعز.2# ِث فَرر ًا ؽ4# هشطزک ٍ ّشزٍسزٍف ًا  # ثبثز ٍ اسَسزٍف ًا

 ّز گیاّی کِ....................  -22
ًٍؽی ؼارؼ،آرکگي ؼارؼ.2 رؼ# کِ عبًشزیَل ؼارؼ، گبهز ًز هشطزک ؼا1   # ػٌبفز آ

 # آرکگي ؼارؼ ، سػوک ؼرٍى سػوؽاى اعز.4 # ریشٍم ؼارؼ ، رٍس ثلٌؽ اعز.               3 

 ّوِ ی اتَ تزٍف ّا......................  -23

ر ؼارًؽ.1  ٍاثغشِ ِث ًَ ٍثیغکَی فؼبل ؼارًؽ3 # هَاؼ کبًی را ِث آلی سجؽیل هی کٌٌؽ2 # ٍاکٌؼ  ری ؼارًؽ.4 # ر  # سٌفظ ًَ

 دیَارُ علَلی در ّوِ ی ...........................  -24
 # رٍسى ؼاراى اس خٌظ عیلیظ اعز2 # سبصکؽاراى ززغبى اس عیلیظ دَؽیؽُ اعز1 

 # خلجک ّبی قزهش فبقؽ کیشیي اعز.4 # کذک ّبی هػبعی ، فبقؽ کیشیي اعز3 

دًذجاًذاراًی کِ پظ اس جذایی اعتزالیااس قط  -25  ة جٌَب هتٌَع ؽذًذ فاقذ................َت
 # ؼیبفزاگن4 # هٌٌض3 # رضن2 # خفز1 

 تاسجذب ................در لَلِ خویذُ دٍر .....................ٍ. درلَلِ خویذُ ًشدیک .....................صَرت هی گیزد.  -26

 ثز غالف ؽیت غلظز–ثز اعبط ؽیت غلظز  –# یَى کزثٌبر 1 

  ثز اعبط ؽیت غلظز–ثز غالف ؽیت غلظز  –# یَى ثی کزثٌبر 2 

 ثز اعبط ؽیت غلظز–ثز غالف ؽیت غلظز  –# یَى کزثٌبر 3

 ثز غالف ؽیت غلظز–ثز اعبط ؽیت غلظز  –# یَى ثی کزثٌبر 4 
 کذام هَرد تَاى تقای جوعیت را افشایؼ هی دّذ؟  -27

 # ؽبرػ ٍ راًؼ صى4 آهیشػ سقبؼفی–# رًاؼ صى 3 ػ غیز سقبؼفیآهیش -# ؼرٍى آهیشی2 # ؽبرػ صى ، آهیشػ سقبؼفی1 
 در سیگَت گیاُ ادریغی ّن سهاى تا کَتاُ ؽذى دٍک................................  -28

شقبلی ؼر هیبًِ علَل قزار هی گیزؼ1   # ٍسیکَل ّبی ًا

ًَؽ.2    # کزٍهَسٍم ّبی ّوشب اس یکؽیگز خؽا هی ؽ

 فؾزؼگی را دیؽا هی کٌٌؽ . # کزٍهَسٍم ّب ضؽاکثز3



شناسی فىت آخز: آسمىن نهایی و طالیی سیست  دکتز محمد چالجىر  

4 

 

َای علَل قزار هی گیزًؽ.4   # عبًشزیَل ّب ؼر اعش

 چٌذ جولِ سیز درعت اعت؟ )تغت آهَسؽی(  -29

شؾبر سطزیک اس ؼّلیشّب ِث ثغي ّب فقظ اس عزیق ثبفز گزّی فَرر هی گیزؼ.1   # ًا

  .# هقؽار غًَی کِ ؼر ّز ضزثبى اس قلت غبرج هی ؽَؼ را ثزٍى ؼُ قلت گَیٌؽ2 

 ؼریسِ ّبی ؼٍ لػشی ٍ عِ لػشی ثبس هی ؽَؼ.P # ّوشهبى ثب سؾکیل هَج 3

ٍاقؼی هی ؽَؼ4   # افشایؼ سزاکن خبًؽاراى ّوَارُ عجت کبّؼ آٌّگ رؽؽ ؼر خوؼیز ّبی 

 ؼفغ هی ؽَؼ.  K# ؼر رٍؼُ ی ثشرگ ٍیشبهیي 5

ًَیبک اس دالًبریب اس سوبم علَل ّبی ثؽى فَرر هی گیزؼ.6  # ؼفغ آه

 بًؽاًگبى ؼرٍى ّز هبؼگی یک سػوک قزار ؼارؼ.# ؼر 7ًْ

 # َّرهَى اسیلي اس اغلت ثبفز ّبی گیبّی سزؽص هی ؽَؼ.8

1 #2                            2#3                                             3 #4                                               4 #5 

 

 اعت؟ ًادرعتکِ عطح تٌفغی هقاتل را دارد  کذام عثارت در هَرد جاًَری .31

 1    ِ ّربی آى را   # عٌبة ػقجی ؽکوی ؼارؼ کِ ؼر ّز ًقغِ اس ثؽى ، یک خفز گزُ ػقجی ؼارؼ کِ ّرز گرزُ فؼبلیرز هبّیسر

 کٌؽ. کٌشزل هی

 ّبی هبٍرای ثٌفؼ اعز. # زؾن هزکت ؼارؼ کِ ؼارای ثزغی اس گیزًؽ2ُ 

 سزی ًغجز ثِ اٍرُ ؼارؼ. ى اعیؽاٍریک اعز کِ عویز کنؼار آ سزیي هبؼُ ؼفؼی ًیشزٍصى # ثیؼ3 

 کٌؽ ّب فبقؽ ػٌجیِ ٍ ساللیِ اعز ٍ ّز ٍاضؽ ثیٌبیی آى هغشقل ػول هی # زؾن آى4 

 کذام عثارت در هَرد علَل هقاتل صحیح اعت؟ .32

 یبثؽ. ؽؽى ػقت عوذبسیک، سزؽطبر آى کبّؼ هی # ثب غیزفؼبل1 

 کٌؽ. ّبی گَارؽی سزؽص هی کِ هبیغ ًوکی ثب آًشین # ؼر ؼیَارُ رٍؼُ ثبریک قزار ؼارؼ2 

 ؽَؼ. ّب هی ؽؽُ کِ هبًغ خذة ززثی عبکبریؽ دَؽبًؽُ ای اس دلی # عغص غبرخی غؾبء آى ثب الی3ِ 

 # ًَػی غؾبء هَکَکَسی اعز کِ ؼر سؾکیل الیِ هػبعی رٍؼُ ًقؼ ؼارؼ.4 

 در هقایغِ دٍ تافت هقاتل، ّز دٍ .......... .33

 ّبی آى کَسبُ ٍ هٌؾؼت ّغشٌؽ. ی غیزیکٌَاغز ؼارًؽ علَل # ؼیَار1ُ 

 اًؽ. # قبثلیز رؽؽ غَؼ را ضفظ کزؼ2ُ 

 ؼٌّؽ. # گبُ کلزٍدالعز ؼارًؽ ٍ فشَعٌشش اًدبم هی3 

 ؽًَؽ. # ؼیَارُ ًػغشیي ؼارًؽ ٍ ثبػث اعشطکبم هی4 

 ًخغتیي ......... .34

 اًؽ.َّاسی اسَسزٍف ثَؼَُر ثیعلَلی کِ رٍی سهیي دؽیؽار ؽؽًؽ دزٍکبری # خبًؽاراى سک1 

 اًؽ.ّبی َّاسی ؼارای هیشَکٌؽری ثَؼُ # علَل2 

 ّبعز. ؽؽُ هزثَط ثِ یَکبریَر ای کِ سبکٌَى کؾف# عٌگَار3ُ 

 اًؽ.ّبی فشَعٌششکٌٌؽُ فبقؽ کلزٍدالعز ثَؼُ # علَل4 
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ّز ّغتِ .......... کزٍهوَسٍم ..........   تزی پلَئیذ دارای .......... دعتِ کزٍهَسٍم کِ در در علَل گل هغزتی .35

 ٍجَد دارد.  

 غیزّوَلَگ -ّفز -# ع2ِ  ّوَلَگ -ّفز -# ع1ِ 

 غیزّوَلَگ -عِ -# ّفز4  ّوَلَگ -عِ -# ّفز زْبر3 
 

تز آلل  1ٍ آلل  4ٍ  1ّای تز آلل 3ٍ  2ّای اعت کِ در آى آلل xآلل ٍاتغتِ تِ  4صفتی تحت کتٌزل  .36

ّا ّن تَاى ّغتٌذ. تزای ایي صفت چٌذ ًَع صًَتیپ ٍ چٌوذ ًوَع فٌَتیوپ در    لغالة اعت ٍ عایز آل 4

 تصَر اعت؟ ّا قاتلجاهعِ عغک

 1 #11-5 2 #14-9 3 #14-5 4 #11-6 

 

 ی هقاتل، احتوال خالص تَدى فزد هَرد ًظز چقذر اعت؟ در دٍدهاًِ .37

 "25# 2  # ففز1 

 3 #33"  4 #51" 
 

 اعت؟ ًادرعتکذام گشیٌِ  .38

 ؽَؼ.ؽَؼ ٍ ثبػث هْبر زیزگی رأعی هیرأط عبقِ ثب ضذف اکغیي ثبػث رؽؽ خبًجی هی # ثزیؽى1 

 ؽَؼ.ّب ٍ اس عیشَکیٌیي ثِ هٌظَر سؾکیل عبقِ اعشفبؼُ هیؼار کزؼى قلوِ# ؼر کؾز ثبفز اس اکغیي ثزای ریؾ2ِ 

 کٌٌؽُ ؼارؼ.# آثغشیک اعیؽ رٍی غفشگی ؼاًِ اثز ثبسؼارًؽُ ٍ صیجزلیي اثز سطزیک3 

 ؽَؼ.# افشایؼ آثغشیک اعیؽ ثبػث افشایؼ فؼبلیز اکغیضًبسی آًشین رٍثیغکَ هی4 

 گیاّی کِ گاهتَفیت آى فاقذ آرکگي اعت. قطعًا ....... .39

 # کبهجیَم آًٍؽ عبس ؼارؼ.1 

 دلَئیؽ اعز. ی رعیؽُ آى سزی # لقبش هضبػف ؼارؼ ٍ اًؽٍغشِ ؼا2ًِ 

 ؽَؼ. اػ قجل اس لقبش سؾکیل هی # اًؽٍغشِ ؼا3ًِ 

 ؽَؼ. # عبًشزیَل ًؽارؼ ٍ گبهشَفیز آى هیکزٍعکَدی ٍ ؼر ثػؼ اعذَرٍفیشی ایدبؼ هی4 

 ؽًَذ؟ افشایؼ حجن سجاجیِ چؾن ٍ کاّؼ اًعطاف پذیزی عذعی تِ تزتیة تاعث کذام تیواری هی .41

 دیززؾوی -ثیٌی # ًشؼیک2  دیززؾوی -# ؼٍرثیٌی1 

 هزٍاریؽ آة -ثیٌی # ًشؼیک4  هزٍاریؽ آة -ٍرثیٌی# ؼ3 
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 3ی  ر گشیٌِ 1

ّبی ثؽى ًقؼ سٌظیوی ؼارًؽ. $فقل ؼٍم  سز فؼبلیز الٌػبع اعز کِ ّوزاُ ثب ّیذَسبالهَط ؼر ثیؼ لقثهغش ی  سزیي ثػؼ عبقِ دبییي

 ؽٌبعی# کشبة عبل عَم سیغز

 

 1ی  ر گشیٌِ 2

 کٌین. ّبی ؼیگز را رؼ هی اثشؽا گشیٌِ

 کٌٌؽ $فقل ّفشن سیغز عبل ؼٍم#  هی ؼفغٍریک افَرر اعیؽ  ؼار را ثِ ی ًیشزٍصى : ضؾزار هبؼ2ُی  گشیٌِ

زگی کبهل ًؽاؽشِ ٍ غَى هغشقیوبً ؼر فضبّبی علَلی یَهّب ؽجکِ  هْزگبى ؼارای گزؼػ غَى ثبس ّغشٌؽ. آى : ثغیبری ثی3ی  گشیٌِ

 سیغز عبل ؼٍم# گَیٌؽ. $فقل ؽؾن کٌؽ کِ ثِ آى ّوَلٌف هی گزؼػ هی

آى سقبؼفی ثَؼ ٍ ثِ فبکشَرّبی  گغشزؼُ ی  ٍهیز ثَؼُ دظ هزگعلت  ّبی فزفز ی ثیغشَى ثشَالریب خشء گًَِ اًِ: دز4ٍی  گشیٌِ

 ؼارؼ. $فقل ؽؾن سیغز دیؼ# ًقؼّب ؼر اًشػبة عجیؼی ٍ هزگؾبى  هطیظ ٍاثغشِ اعز ًِ فٌَسیخ. فٌَسیخ ایي دزٍاًِ

 

 1ی  ر گشیٌِ 3

ای ًبسک اعز. هٌجغ  ای ٍ ثب کذغَل صلِ ثبؽؽ. ایي ثبکشزی رؽشِ ّب هی ّب ثَؼُ ٍ اس گزٍُ عیبًَثبکشزی خش اسَسزٍفثٌب آًبثبکشزی 

 ثبؽؽ. هی N2ٍ ّن CO2کٌٌؽُ الکشزٍى آى آة اعز. ّن سثجیز

Hآى اس سزکیجبر گَگزؼی هثلَّاسی ثَؼُ ٍ هٌجغ الکشزٍى  ثبکشزی گَگزؼی عجش ثی S2 ّب ًَر  ثبؽؽ ٍلی هٌجغ اًزصی آى هی

 ّب ًؽارؼ# سأثیزی ثز هشبثَلیغن آى O2ّویي ػلز کوجَؼ کٌٌؽ $ثِ اکغیضى هقزف ًویثلکِ کٌٌؽ  غَرؽیؽ ثَؼُ. اکغیضى سَلیؽ ًوی

 کٌٌؽُ ٍخَؼ ؼارؼ. دظ یک گشیٌِ کبهل زَى ّز ؼٍی ثبکشزی خش اسَسزٍف ثَؼُ

 ؼاًؾگبّی# $فقل ّؾشن سیغز دیؼ

 

 3ی  ر گشیٌِ 4

 1ر  4سَاًیؽ ؼر فقل یک عبل عَم ؼثیزعشبى ؽکل  ّبی ًبؼرعز هؽًظز اعز. ؽکل عَال را هی فَرر عَال ؼقز ؽَؼ. گشیٌِ ثِ

 ّب را ثزرعی کٌین. هؾبّؽُ کٌیؽ. گشیٌِ

 فَرر ػبؼی ؼر غَى ٍخَؼ ؼارًؽ $فطیص# ؽًَؽ اهب ثِ ّب فؼبل هی ثب هیکزٍة ّبی هکول ؼر ثزغَرؼ الف# دزٍسئیي

 هیزًؽ $فطیص# کٌٌؽ هی ّب ؼر غؾبیؾبى ایدبؼ هی ّب سَعظ هٌبفذی کِ ایي دزٍسئیي ة# هیکزٍة

ای دَؽیؽُ  اًِّبی دَؽؾی اعشَ ؽًَؽ کِ اس علَل ّب دَؽؾی رٍؼُ ٍ کجؽ سزؽص هی ّبی هبکزٍفبص علَل ّب هکول اس علَل ج# دزٍسئیي

 اًؽ. $فطیص# ؽؽُ

 یل ّغشٌؽ. $ًبؼرعز#غّبی هکول ؼ ّب ّن ؼر سَلیؽ دزٍسئیي آیٌؽ دظ هًََعیز ٍخَؼ هی ّب ثِ ؼ# هبکزٍفبصّب اس هًََعیز

 $فقل اٍل سیغز عبل عَم#

 

 1ی  ر گشیٌِ 5

یٌشزفزٍى اس سکثیز ٍیزٍط یؼٌی ػول آًشین گزؼؼ. ا ّبی آلَؼُ ثِ ٍیزٍط سَلیؽ ؽؽُ ٍ آساؼ هی ایٌشزفزٍى دزٍسئیٌی اعز کِ اس علَل

 کٌؽ. هزاس خلَگیزی هی دلی DNAّلیکبس ٍ 

 $فقل اٍل سیغز عبل عَم#
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 4ی  ر گشیٌِ 6

 # $فقل دٌدن سیغز دیؼ

 

 3ی  ر گشیٌِ 7

 غَاّؽ. ّبی ؼرعز را هی ثِ هشي عَال ؼقز کٌیؽ. سؼؽاؼ گشیٌِ

 سَاًیؽ هؾبّؽُ کٌیؽ. هی 9ر  14عبل عَم ؼثیزعشبى ؽکل  9ؽکل عَال را ؼر فقل 

 $فقل ًْن عبل عَم#

 

 2ی  ر گشیٌِ 8

کشبة  259سَاًیؽ ؼر ؿ  ی سًؽگی را هی ّب ثزٍین. ؽکل ززغِ ّب ثَؼُ. ثِ عزاؽ گشیٌِ زغیهی ثبسیؽیَ ای اس غبًَاؼُ قبرذ صلِ

 ؼاًؾگبّی هؾبّؽُ کٌیؽ. دیؼ

 ّبعز. : آعکَکبرح هزثَط ثِ آعکَهیز1ی  گشیٌِ

 عبسًؽ. َراًض ثب سقغین هیشَس اعذَراًض هی: سیگَعذ2ی  گشیٌِ

 ؽَؼ. ّب ؼر سیزغبک اًدبم هی : اؼغبم ًػی4ٌِی  گشیٌِ

 

 1ی  ر گشیٌِ 9

ّب سغییز  ؼّؽ. فزاٍاًی ًغجی الل را سغییز هی غشاًِ صًیی ؽؽى فٌؼشی هیشاى ساؼآٍری ٍ ؽبیغشگی سکبهلی افزاؼ ًیٌاًشػبة عجیؼی هال

 کٌؽ.  ًوی سغییز خوؼیزکزؼُ ٍلی سٌَع ؼرٍى 

 $فقل زْبر سیغز دیؼ#

 

 2ی  ر گشیٌِ 11

ٍ  1ی  هیزؼ دظ گشیٌِ ًبؼرعز اعز. عجق هشي کشبة ؼرعی قبعز سٍؼ ًوی 3ی  ؽَؼ دظ گشیٌِ اس آهیشػ اعت ٍ االؽ قبعز ایدبؼ هی

 ًیش غلظ ثَؼُ. 4

 $فقل دٌدن سیغز دیؼ#

 

 4ی  ر گشیٌِ 11

 $فقل دٌدن سیغز دیؼ#

 

 2ی  ر گشیٌِ 12

 سیغز عبل عَم را هؾبّؽُ ًوبییؽ. لفقل اٍ 1ر  11سَاًیؽ ؽکل  ؽًَؽ. هی ّب هشقل هی یزعّبی عغص هبعشَ ب ثِ دبؼسيّ آلزصى

 $فقل اٍل سیغز عبل عَم#

 

 کٌین. ّب را ثزرعی هی ثبؽؽ. گشیٌِ ی ًبؼرعز هَرؼًظز هی فَرر عَال سَخِ کٌیؽ. گشیٌِ ر ثِ 13

ای اس ؼفبع غیزاغشقبلی  ّبی لیشٍسٍهی ًوًَِ . آًشین لیشٍسین ٍ آًشین23ى ؿ : عجق هشي کشبة عبل عَم ؼثیزعشب1ی  گشیٌِ

 هْزگبى اعز. ثی
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 راى گزؼػ غَى ثبس ًؽارًؽ ٍ ؼفبع اغشقبفی ؼارًؽ.ؼا : هْز3ُی  گشیٌِ

 سَاًٌؽ ؼفبع اغشقبفی ؼاؽشِ ثبؽٌؽ. ّبی َّایی ؼارًؽ ٍ دغشبًؽاراى ریِ. دظ دغشبًؽاراى هی ّب کیغِ : دزًؽ4ُی  گشیٌِ

 $فقل اٍل سیغز دیؼ#

 

 2ی  ر گشیٌِ 14

 $هشي کشبة ؼرعی فقل اٍل عبل عَم#

 

 3ی  ر گشیٌِ 15

سزیي گیزًؽُ  غَاّؽ. ؽکل هزثَط ثِ زؾن خبی ؽکل دالًبریبعز کِ عبؼُ ّبی ؼرعز را هی غز خَاةؼقز کٌیؽ کِ فَرر س

ّبی رًگیشُ ثیٌبیی ؼر اًشْبط علَل گیزًؽُ ًَر کِ  کٌٌؽ. هَلکَل ّب گیزًؽُ ًَر، ؽؽر ٍ خْز آى را سؼییي هی ًَری اعز. علَل

 ّوبى هٌؽریز ثبؽؽ هشوزکشًؽ.

 $فقل عَم سیغز عبل عَم#

 

 1ی  گشیٌِ ر 16

الجشِ ؼقز کٌیؽ ؼر هبر سًگی عَراظ ّب خلَی زؾن اعز ًِ رٍی زؾن ؼر ضوي اؽؼِ ؼقز کٌیؽ کِ خَاة ًبؼرعز هؽًظز اعز. .

 فزٍ عزظ رر سؾػیـ هی ؼّؽ ًِ خذة!!!!!

 $فقل عَم سیغز عبل عَم#

 

 4ی  ر گشیٌِ 17

 عَم ٍ ؽکل اس فقل زْبر عبل عَم#ثبؽؽ. $هشي عَال اس فقل یک عبل  سیوَط هی Tّبی  هطل ثلَؽ لٌفَعیز

 

 1ی  ر گشیٌِ 18

ّبی اعشػًَی را ٍاؼار  کٌٌؽ. علَل ؽَؼ ٍ هقؽار کلغین غَى را سیبؼ هی ّبی دبراسیزٍئیؽ سزؽص هی َّرهَى دبراسَهَى سَعظ غؽُ

را سیبؼ  خذةای# ثبس  زٌیي ؼر کلیِ $دَؽؾی اعشَاًِ کٌٌؽ ثبفز اعشػَاًی را سدشیِ کٌٌؽ ٍ کلغین را ثِ غَى ثزیشًؽ ٍ ّن هی

 کٌٌؽ. هی

 $فقل زْبر عبل عَم#

 

 2ی  ر گشیٌِ 19

 ؼّؽ. ؼر هلع، هؼؽُ خبیگبُ افلی گَارػ غذاعز ٍ رٍؼُ سٌْب هطل آثگیزی غذا را اًدبم هی

 $فقل زْبر عبل ؼٍم#

 

 

 

 

 2ی  ر گشیٌِ 21

 $فقل ّفز عبل زْبر#
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 2ی  ر گشیٌِ 21

 $فقل یبسؼُ عبل زْبرم#

 

 1ی  ر گشیٌِ 22

 $فقل ًْن عبل عَم#

 

 2ی  ر گشیٌِ 23

 ّب را ثزرعی کٌین. ثقیِ گشیٌِ

 آیؽ. ؼعز هی ّب اس ثزؼاؽشي الکشزٍى هَاؼ آلی ثِ ّب ؽیویَاسَسزٍف ٍ اًزصی آى : ثؼضی اس اسَسزٍف1ی  گشیٌِ

 ؽزهٌؽُ: سَضیطی دیؽا ًکزؼم.4ٍ  3ی  گشیٌِ

 $فقل ًْن عبل زْبرم#

 

 3ی  ر گشیٌِ 24

ّب هػبعی قبرذ ًیغشٌؽ کِ هبًٌؽ  دظ کذک "آغبسیبى کذک هبًٌؽ قبرذ ًیغشٌؽ."کشبة عبل زْبرم را ًگبُ کٌیؽ. 239ؼر اثشؽا ففطِ 

 ی علَلیؾبى کیشیي ؼاؽشِ ثبؽٌؽ. ّب ؼر ؼیَارُ آى

 کِ کذک هػبعی دالعوَؼیَهی فبقؽ ؼیَارُ علَلی اعز. ضوي ایي

 $فقل ؼٍم عبل زْبر#

 

 

 1گشیٌِ  -25

 

 2ی  ر گشیٌِ 26

 #فقل ّفشن عبل ؼٍم را هؾبّؽُ کٌیؽ 7ر  5$ؽکل 

 

 1ی  ر گشیٌِ 27

ّبی صًی  را ثجیٌیؽ. راًؼ صى ٍ اًشػبة عجیؼی ثبػث ٍاگزایی ثیي غشاًِ 5ر  21کشبة عبل زْبر را ثبس کٌیؽ. خؽٍل  124اثشؽا ففطِ 

غظ  4ٍ  2ّبی  گشیٌِؽَؼ. دظ  کٌٌؽ دظ اس آى. دظ سَاى ثقبی خوؼیز کن هی ؽؽُ ٍ اػضبی ؼٍگًَِ ثب ّن آهیشػ ًوی

 غَرًؽ. هی

 کٌؽ. آهیشی ٍ آهیشػ غیزسقبؼفی اس ػَاهلی کِ سٌَع صى را ثبثز ًگِ ؼاؽشِ ٍ سَاى ثقبی خوؼیز را کن هی ؼرٍى

 $فقل دٌدن عبل زْبرم#

 

 1ی  ر گشیٌِ 28

 $فقل ؽؼ عبل عَم#

 

 3ی  ر گشیٌِ 29
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 ؼرعز اعز. 1،4،6،8

 دزؼاسین: ّب هی اس گشیٌِثِ ثزرعی ػلل ًبؼرعشی ّزیک   1. گشیٌِ 31

 کٌٌؽُ علَلش# ًیغز. # ّیر خبًَری قبؼر ثِ سزؽص آًشین علَالس $سدشی1ِ

 ؽَؼ. عبکبریؽی عبغشبری اعز کِ ؼر ؼیَارُ علَل قبرزی یبفز هی # کیشیي دلی2

 ؽَؼ. # کلغشزٍل ؼر غؾبء علَل خبًَری یبفز هی3

 ؽًَؽ. لَکش ٍ گبالکشَس سَلیؽ هیؽَؼ ٍ گ # ؼر عی ّیؽرٍلیش الکشَس، هَلکَل آة هقزف هی4

 

 

 ثبؽؽ. ؽکل هزثَط ثِ ػول ثبسؼم، ؼر ؼعشگبُ سٌفظ دزًؽگبى هی  3گشیٌِ   .31

 ثبؽٌؽ. ّبی دزٍاسی دزًؽگبى، ؼارای هیَگلَثیي فزاٍاى هی # هبّیس1ِ

 ثبؽؽ. عزفِ ٍ اس ػقت ثِ خلَ هی ّبی دزًؽُ یک # خزیبى َّا ؼر ؽؼ2

 ؽَؼ. ّب هی ّبی َّایی خفشی ٍارؼ ؽؼ س کیغًِؾؽُ ا َّای سقَیِ تاسدم# ٌّگبم 4

 

 

ّب  ی ثبریک اعز، کِ ثِ ثزرعی گشیٌِ الیِ، دَؽؾی هػبط رٍؼُ ای سک ّبی اعشَاًِ ؽکل عؤال هزثَط ثِ علَل.  4گشیٌِ  .32

 دزؼاسین: هی

 یبثؽ. ؽؽى ػقت دبراعوذبسیک، سزؽطبر آى کبّؼ هی # ثب غیزفؼبل1 

 کٌؽ. ؼارًؽ کِ هبیغ ًوکی ثؽٍى آًشین آًشین سزؽص هیی ثبریک قزار  ی رٍؼُ # ؼر ؼیَار2ُ 

 اعز. ؽؽُ عبکبریؽ دَؽیؽُ ّبی غًَی، آى ثب غالفی اس دلی # عغص غبرخی هَیزگ3 

 

 ثبؽؽ. ؽکل راعز هزثَط ثِ علَل اعکلزئیؽ ٍ ؽکل عوز زخ هزثَط ثِ علَل کالًؾیوی هی     4گشیٌِ  .33

 ّب: ثزرعی گشیٌِ

 ّبی اعکلزئیؽ کَسبُ ٍ هٌؾؼت ّغشٌؽ. ِ علَل کالًؾیوی اعز ٍلی علَل# ؼیَارُ غیزیکٌَاغز هزثَط ث1

 ثبؽٌؽ. اًؽ ٍ فبقؽ قؽرر رؽؽ ٍ فشَعٌشش هی ّبی اعکلزئیؽ، هزؼُ # علَل2ٍ  3

 # ّز ؼٍ علَل ؼارای ؼیَارُ ًػغشیي ّغشٌؽ ٍ ًقؼ اعشطکبهی ؼارًؽ.4

 

 ّب: زرعی ػلل ًبؼرعشی عبیز گشیٌِّب ثَؼًؽ. ضبل ث ًػغشیي علَل فشَعٌشزکٌٌؽُ، عیبًَثبکشزی 4. 34

 ثَؼًؽ. ّتزٍتزٍفَّاسی  علَلی، کِ رٍی سهیي دؽیؽار ؽؽًؽ، دزٍکبریَر ثی # ًػغشیي خبًؽاراى سک1

 هیشَکٌؽری ثَؼًؽ. فاقذّبی َّاسی  # ًػغشیي علَل2

 .ّاعت پزٍکاریَتؽؽُ، هزثَط ثِ  ای کِ سبکٌَى کؾف # ًػغشیي عٌگَار3ُ

n3دلَئیؽ  سزیگل هغزثی .  2. گشیٌِ 35 21   کزٍهرَسٍم غیزّوشرب    7ؼعشِ کزٍهَسٍهی کِ ؼر ّز ؼعرشِ   3دظ ؼارای

 $غیزّوَلَگ# ٍخَؼ ؼارؼ.
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 کٌین. هیخبکِ ففز ٍاثغشِ ثِ خٌظ اعز اثشؽا خبهؼِ را ثِ ؼٍ ؼعشِ ًز ٍ هبؼُ سقغین  اسآى 3.گشیٌِ 36

nؼر یک ففز  4 ُّب  اللی: خوؼیز هبؼ(ZW) 

n 4  اًَاع صًَسیخ 

n 4  اًَاع فٌَسیخ 

 (ZZ)خوؼیز ًزّب 

n(n ) 
  

1 4 5 10
2 2

 اًَاع صًَسیخ

10 5 5   ّب  سؼؽاؼ فلؼ  اًَاع صًَسیخ اًَاع فٌَسیخ 

14هبؼُ  سؼؽاؼ اًَاع صًَسیخ ًزّب  سؼؽاؼ صًَسیخ خبهؼِ  10 4   

5ّب سزیي صًَسیخ ًزّب ٍ هبؼُ هقؽار ثشرگ خبهؼِ  سؼؽاؼ صًَسیخ  

 

  2.گشیٌِ 37

 

سىال دختزی سالم را عالمت سىال گذاشته که می شىد  درصد می شىد اما در 05اگز عالمت سىال خالی بىد جىاب 

 %"50همان 
 

 4.گشیٌِ 38

 

  4گشیٌِ .39

 

 2گشیٌِ .41

 


