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 راطع یبتجم رتکد ،ینسح دمحا رتکد   ۹۸روکنک یسانش تسیز یحیرشت خساپ

 ۴هنیزگ :خساپ .۱۵۶

 

 شهاک .دشاب یم تبوطر شهاک ینعم هب هایگ فارطا یاوه رد بآ راخب شهاک

 ذفنم زا بآ جورخ ،تلاح نیا رد .تساه هنزور ندش زاب رد رثوم لماوع زا تبوطر

 .دبای یم شیازفا هایگ ییاوه یاه هنزور

 :اههنیزگ ریاس یسررب

 ،قیرعت دنیارف رد .دوش یم قیرعت بجوم یا هشیر راشف رادقم شیازفا :۱هنیزگ

 .دوش یم جراخ اه گرب هبل ای اهتنا زا آ تارطق

 .دنیوگ یم یقرعت ششک ،هایگ ییاوه یاه شخب حطس زا یشان شکم هب :۲هنیزگ

 .دشاب یم یبوچ یاهدنوآ نوتس رد ماخ هریش تکرح لماوع زا یکی یقرعت ششک

 نابهگن یاه هتخای رد لولحم داوم تشابنا لابند هب بآ بذج رثا رد :۳هنیزگ

 .دنوش یم زاب ییاوه یاه هنزور ،هایگ ییاوه یاههنزور

 

 ۱هنیزگ :خساپ.۱۵۷

 

 یگیپام یاه هلول : )تارشح( روبنز رد یعفد هناماس

 یدیرفناتم :یکاخ مرک رد یعفد هناماس

 نورد دیسا کیروا و بآ ، رلک ،میساتپ یاه نوی هک .دشاب یم هدور هب لصتم هناماس یعون یگیپلام یاه هلول

 .دنبای یم نایرج اه هلول نیا

 و )۲ هنیزگ یتسردان( تسا هتسب دوخ یاهتنا کی رد هک هدوب رادکژم فیق یاراد یدیرفناتم یعفد هناماس اما

 اب اه یدیرفن زا لبق دوخ لوط زا یشخب رد و )۳هنیزگ یتسردان( تسا هدمآرد هناثم تروص هب اهتنا هب کیدزن

 .)۴ هنیزگ یتسردان( دراد طابترا یگریوم هکبش
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 ۲هنیزگ :خساپ .۱۵۸

 

 :اه هنیزگ یسررب

 یمن هیذغت یزیچ اب هک دراد رارق کمدرم خاروس ، نآ طسو شخب .تسا هیمیشم ، مشچ نیگنر شخب :۱هنیزگ

 !دوش

 نورد زا روبع زا سپ مشچ گرخرس :۲هنیزگ

 ،مشچ هب دورو و ییانیب بصع هارمه هب یفالغ

 بعشنم هیکبش ینعی هیال نیرت یلخاد لحم رد

 .دوش یم

  و یا هلژ یا هدام هیجاجز دینک هجوت :۳هنیزگ

 !تسا فافش

 مشچ یولج فافش هدرپ زا روظنم :۴هنیزگ

 هکبش دقاف هینرق دینک تقد .تسا هینرق

 یم هیذغت هیلالز طسوت و دشاب یم یگریوم

 .دوش

 

 ۲هنیزگ: خساپ .۱۵۹

 

 تفگ ناوت یم .دوش یم هدافتسا ضارقنا رطخ ضرعم رد یروناج یاه هنوگ ظفح تهج رد یریذپ شقن راتفر زا

 )۲هنیزگ یتسرد( .دنتسه یطیحم تارثا و اه نژ شنک مهرب و رثا تحت اه راتفر لومعم روط هب

 :اه هنیزگ ریاس یسررب

 .دوش یمن هتخومآ شاداپ ای هیبنت ریثات تحت یریذپ شقن راتفر :۱هنیزگ

 !؟ یریذپ شقن فالخرب یریذپ شقن :۳هنیزگ

 .دوش یم ماحنا یطرش و یعیبط یاه کرحم هطساو هب کیسالک ندش یطرش راتفر :۴هنیزگ

 

 ۴هنیزگ :خساپ .۱۶۰

 

 و هلزلز و ناشف شتآ ،لیس دننام یعیبط ثداوح رثا رد یعیبط یاه تیعمج رد )ینژ شنار( یا هرگد شنار

  .تساه تیعمج رد لداعت ی هدننز مهرب لماوع زا یکی و .دهد یم یور ...

 .دراد یرت دیدش تارثا رت کچوک یاه تیعمج رد یا هرگد شنار :هتکن
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 و طیحم اب یراگزاس اب یطابترا اما دهدب رییغت ار اه للا یناوارف دناوتیم هچرگا یا هرگد شنار دینک هجوت

 .درادن یعیبط باختنا

 

 ۱هنیزگ :خساپ .۱۶۱

 

 ادتبا ،تاووریپ شیاسکا هلحرم رد .تسا تاووریپ ،زیلوکیلگ ییاهن لوصحم

 لیتسا هب ریز شنکاو قیرط زا سپس دنوش هزیکار دراو ات تسا مزال اه تاووریپ

 .دنوش لیدبت A میزنآوک

 )۴هنیزگ یتسردان( دوش یمن دیلوت ATP تاوریپ شیاسکا رد دینک هجوت

 

 

  

 

 ۳هنیزگ : خساپ .۱۶۲

 

 هدشن یبوچ اه نال لحم رد طقف راد نال دنوآ یاه هتخای هراوید :۱هنیزگ

 .تسا تخاونکیریغ اه نآ یا هتخای هراوید تماخض نیاربانب .تسا

 هن ،دوش یم هدهاشم یشکبآ دنوآ یاه هتخای رد یشکبآ هحفص :۲هنیزگ

 .یچیپرام دنوآ

 دنوآ رد هک هدوب یبوچ دنوآ زا یعون یوقلح دنوآ یاه هتخای :۳ هنیزگ

 .تسا هتفر نیب زا اه نآ مسالپوتیس و دنا هدرم اه هتخای یبوچ

 ار یلصا شقن ماخ هریش ییاجباج رد ینابدرن دنوآ یاه هتخای :۴هنیزگ

 .دنراد

 

 ۳هنیزگ : خساپ :۱۶۳

 

 .دراد شقن کشا و قازب حشرت رد یزغم لپ

 :اه هنیزگ یسررب

 .دوش یم ماحنا یزغم ۲و۱ یاه نطب نورد یگریوم یاه هکبش طسوت یعاخن یزغم عیام حشرت :۱هنیزگ

 .دشاب یمن کیبمیل هناماس وزج یزغم لپ :۲هنیزگ

ww
w.
ka
no
on
.ir



 راطع یبتجم رتکد ،ینسح دمحا رتکد   ۹۸روکنک یسانش تسیز یحیرشت خساپ

 یم عاخنلا لصب ، هفرس و هسطع یاه ساکعنا زکرم :۳هنیزگ

 .دراد رارق عاخنلا لصب یالاب رد یزغم لپ .دشاب

 .تسا هناگراهچ یاه یگتسجرب یاراد ینایم زغم :۴هنیزگ

 

 

 

 

 ۳ هنیزگ :خساپ .۱۶۴

 

 .دنا تسرد د ، ج،فلا دراوم

 لاعف هاگیاج هب طوبرم هک دهد یور زوتکال هدننک هیزجت میزنآ نژ زا یشخب رد شهج هک یتروص رد :فلا دروم

 .دوش نآ لاعف هاگیاج یدعب هس لکش ردرییغت بجوم دناوت یم تروص نیا رد ،دشاب نآ

 !دشاب یمن یراتخاس نژ وزج روتارپا اما .دوش یم لصتم روتارپا هب هدننکراهم دینک هجوت :ب دروم

 رد دشاب یم نآ هب زوتکال لاصتا لحم هب طوبرم هک دهد یور هدننکراهم نژ زا یشخب رد شهج رگا :ج دروم

 .دوش هدننکراهم هب زوتکال لاصتا مدع بجوم دناوت یم تروص نیا

 .دهد یور تلاح نیا دناوت یم نژ یمیظنت یاه شخب رد شهج زورب رثا رد :د دروم

 

 ۳هنیزگ :خساپ .۱۶۵

 

 کیدزن B هریحنز هب )NH٣( ینیمآ یاهتنا ،نیلوسنا شیپ راتخاس رد هک دینک یم هدهاشم ریز لکش هب هجوت اب

 .دنوش یم در ریز لکش هب هجوت اب اه هنیزگ ریاس .تسا رت

 نیلوسنا و نیلوسنا شیپ راتخاس ود ره رد B و A هریحنز ود نیب ییایمیش دنویپ دینک تقد ۲ هنیزگ دروم رد

 .دوش یم هدید لاعف
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 ۱هنیزگ :خساپ .۱۶۶

 

 هس بلق و شش یاراد غلاب ناتسیزود .دش هدید غلاب ناتسیزود رد راب نیتسخن فعاضم نوخ شدرگ هناماس

 یورال .)۴هنیزگ یتسرد( تسا یتسوپ سفنت و تسوپ قیرط زا رتشیب اه نآ یزاگ تالدابت .دنتسه یا هرفح

 ناروناج نیا .)۲هنیزگ یتسرد( دنشاب یم ندب حطس زا هدز نوریب یجراخ یاه ششبآ یاراد )غلابان( ناتسیزود

 ار نوخ هب هناثم زا بآ بذجزاب و دنک هریخذ دوخ هناثم نورد ار بآ دنناوت یم طیحم ندش کشخ طیارش رد

  .)۳هنیزگ یتسرد( .دنهد شیازفا

 )۱هنیزگ یتسردان( .دننک یم تیاده اه شش نورد هب ار اوه تبثم راشف پمپ اب غلاب ناتسیزود

 

 ۲هنیزگ :خساپ .۱۶۷

 

 .دنا حیحص ج و فلا دراوم

 یم لاعف یگنشت زکرم و جنهنریز یزمسا یاه هدنریگ ،نوخ رد لولحم داوم تظلغ شیازفا رثا رد :فلا دروم

 هتساک راردا مجح ،بآ بذجزاب شیازفا اب و دبای یم شیازفا )ADH( یراردادض نومروه حشرت نینچمه .دوش

 .دوش یم

 قوف زا نورتسودلآ حشرت اتیاهن و نیسناتویژنآ ،نژونیسناتویژنآ ،نینر نومروه شیازفا رثا رد لاثم یارب :ج دروم

 .تسا راردا لیکشت هلحرم نیمود بذجزاب .دبای یم شیازفا بآ بذجزاب نآ هارمه هب و میدس بذجزاب هیلک

 :تسردان دراوم یسررب

 هن ،دزاس یم ار هزیدرگ فلتخم یاه شخب فارطا یگریوم هکبش نارباو گرخرس زا لصاح تاباعشنا :ب دروم

 .ناروآ

 هدروخ چیپ هلول .دوش یم زاغآ کیدزن هدروخ چیپ هلول اب هدش شوارت داوم دورو اب بذجزاب دنیارف :د دروم

 .تسا نورفن شخب نیمود کیدزن

 

 ۴هنیزگ : خساپ .۱۶۸

 

 .تسا هدش هدروآ یا هپلود و هپل کت ناهایگ هقاس ریز لکش رد

 هدید اه یا هپلود هقاس رد هک دشاب یم یا هنیمز تفاب هناماس زا یشخب و یا هنکآ مرن تفاب سنج زا هقاس زغم

 .دوش یم

 .تسا قداص اه یا هپل کت دروم رد :۱ هنیزگ

 .زکرملادحتم ریاود هن دنا هتفرگ رارق هریاد کی یور رب یدنوآ تاجتسد لکش هب هجوت اب دینک تقد :۲هنیزگ
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  .تسا قداص یا هپل کت هقاس دروم رد :۳هنیزگ

 

 

 
 ۲هنیزگ : خساپ .۱۶۹

 

 یاه ناوختسا شاعترا بجوم خامص هدرپ شاعترا ،ییاونش یسح یاه مایپ دیلوت اب طبترم عیاقو دروم رد

 هچیرد شاعترا .هدش لقتنم یضیب هچیرد هب یباکر ناوختسا تاشاعترا ،دوش یم یباکر و ینادنس ،یشکچ

 کژم ندش مخ بجوم سپس )۲هنیزگ یتسرد( دروآ یم رد شزرل هب ار شوگ نوزلح نورد ینیتالژ عیام یضیب

 .دننک یم دیلوت یبصع مایپ اه هتخای نیا و هدش یزیلهد شخب رد ییاونش یسح یاه هتخای یاه

 

 ۳ هنیزگ :خساپ .۱۷۰

 

 یاه هتخای هکبش ،جرخم ات یرم زا شراوگ هلول راتخاس رد

 هاگتسد .دراد رارق یا هدور یبصع هاگتسد تروص هب یبصع

 تفای یا هچیهام و طاخمریز یاه هیال رد یا هدور یبصع

 هلول تاحشرت و تاکرح و )۱ هنیزگ یتسردان( دوش یم

 هاگتسد نیا .)۲هنیزگ یتسردان( .دنک یم میظنت ار شراوگ

 دنک تیلاعف راتخمدوخ یبصع هاگتسد زا لقتسم دناوت یم

 و کیتاپمس یبصع هاگتسد اما )۳ هنیزگ یتسرد(

 ریثات نآ تیلاعف یور رب و دراد طابترا نآ اب کیتاپمساراپ

 .تسا راذگ
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 ۳هنیزگ : خساپ .۱۷۱

 

  .دهد یم ناشن ار هدور رد زکولگ بذج دنیارف ریز لکش .دنا تسرد ج ،ب ،فلا دراوم

 یم ماحنا میدس نوی اب یلاقتنا مه قیرطزا و یا هژیو ینیئتورپ یاه لوکلوم کمک هب زکولگ بذج :فلا دروم

 .دوش

 رارق میساتپ میدس پمپ ،اشغ رگید تمس رد :ب دروم

 نوی ود و جراخ ار میدس نوی هس لاعف لاقتنا اب هک دراد

 تظلغ بیش قیرط نیا زا و دنک یم هتخای دراو ار میساتپ

 .دنک یم مهارف ار میدس

 لصاح یژرنا هب ، میدس و زکولگ یلاقتنا مه یارب :ج دروم

 .تسا زاین میدس تظلغ بیش زا

 و زوتیسودنآ وزکولگ بذج رد دینک هجوت :د دروم

 .درادن شقن )لوکیزو ای ییاشغ یاه هسیک(زوتیسوزگا

 

 ۲هنیزگ : خساپ .۱۷۲

 

 شهاک هایگ یبناج یاه هناوج رد نیسکا نومروه رادقم و شیازفا نینیکوتیس رادقم هایگ یسأر هناوج عطق اب

 .دبای یم

 .دوش یم هایگ ییاوه یاه مادنا ندشریپ رد ریخات بجوم نینیکوتیس نومروه

 .دراد شقن ییارگرون و اه هتخای یلوط دشر رد نیسکا نومروه

 قیرط زا هکلب دشاب یمن دیدج هتخای دیلوت و هتخای میسقت کرحم نیسکا نومروه دینک تقد ۴ هنیزگ دروم رد

 .دوش یم یاه هتخای یلوط دشر بجوم یا هتخای هراوید یریذپ فاطعنا شیازفا
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 ۳هنیزگ : خساپ .۱۷۳

 

 اب و ییاز کمخت لحارم یط رد  یبطق یاه هچیوگ نیمود و نیلوا

 هب نینج ومن و دشر رد و دنیآ یم دوجو هب مسالپوتیس یواسمان میسقت

 .دنا شقن دقاف لومعم روط

 ،)اتمه موزومورک دقاف( دیئولپاه ،یموزومورک ۲۳ :یبطق مسج نیلوا

 نادمخت نورد لیکشت لحم ،یدیتامورکود یاه موزومورک

 ،)اتمه موزومورک دقاف( دیئولپاه ،یموزومورک ۲۳ :یبطق مسج نیمود

 یمحر هلول رد لیکشت لحم یدیتامورککت یاه موزومورک

  :اه هنیزگ یسررب

 .دنتسه اتمه یاه موزومورک دقاف ود ره :۱هنیزگ

 .تسا ناسکی ود ره یاه موزومورک دادعت :۲هنیزگ

 .دشاب یم ٢٣=n تروص هب ود ره یموزومورک ددع:۴ هنیزگ

 

 ۲هنیزگ : خساپ .۱۷۴

 

 رییغت اب هک تسا یسرد باتک نتم قباطم ۲ هنیزگ .دش ییاسانش نآ راتخاس هک دوب ینیئتورپ نیلوا نیبولگویم

 .دبای رییغت تدش هب دناوت یم نآ درکلمع و راتخاس ،دیساونیمآ کی

  :اه هنیزگ ریاس یسررب

 یم هدهاشم زیرگ بآ و یکارتشا ،ینوی ،ینژوردیه یاهدنویپ لماش اهدنویپ زا یعاونا موس راتخاس رد :۱ هنیزگ

 )عون ۴ لقادح( ،دنوش

 .دراد یدیتپپ یلپ هریحنز کی اهنت نیبولگویم :۳هنیزگ

 .یسفنت یاهزاگ زا یعاونا هن ،دراد یمهم شقن نژیسکا زاگ هریخذ رد نیبولگویم :۴هنیزگ

 

 ۱هنیزگ :خساپ .۱۷۵

 

 ،هیذغت رتمک تاعفد اب ات دهد یم ناکما روناج هب و دنک یم کمک اذغ هریخذ هب هک تسا یراتخاس ناد هنیچ

 هدننک حشرت( یقازب ددغ یالاب رد خلم رد ناد هنیچ ،ریز لکش هب هجوت اب .دنک نیمات ار دوخ زاین دروم یژرنا

 .تسا هتفرگ رارق )زالیمآ
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  :اه هنیزگ ریاس یسررب

 .تسا ناد هنیچ دقاف دنفسوگ :۲ هنیزگ

 .ناد هنیچ هن دراد ییاذغ داوم رتشیب ندرک درخ یارب ییاه هنادند نادگنس و هدعم شیپ :۳ هنیزگ

 .دراد رارق )هدعم یبقع شخب( نادگنس سپس و هدعم ناد هنیچ زا سپ ،راوخ هناد هدنرپ رد :۴هنیزگ

 

 

 ۱ هنیزگ : خساپ .۱۷۶

 

 لصتم رگیدکی هب )ینوگوتامرپسا( از هماز یاه هتخای و هیوناث تیسوتامرپسا یاه هتخای ،ریز لکش هب هجوت اب

 .دوش یمن ماحنا لماک روط هب اه نیا رد زنیکوتیس ،رگید ترابع هب .دنتسه

 :اه هنیزگ ریاس یسررب

 ، عیاقو زا یکی دیتامرپسا هب دیتامرپسا زیامت ریسم رد :۲ هنیزگ

 ،زیامت زا لبق دیتامرپسا نیاربانب .تسا هتسه ندش هدرشف

 .دنرادن یا هدرشف هتسه اه تیسوتامرپسا و ینوگوتامرپسا

 و دنا کرحتمریغ ادتبا ،ندش دیلوت لحم رد اه مرپسا :۳هنیزگ

 ار ندرک تکرح ییاناوت ییاهن غولب و میدیدیپا هب ندیسر زا سپ

 .دنروآ یم تسد هب

 ود ره هیوناث و هیلوا تیسوتامرپسا دینک هجوت :۴هنیزگ

 .دنراد یدیتامورکود یاه موزومورک

 

 ۴ هنیزگ : خساپ .۱۷۷

 

 دوش یم هدید یحشرت ددغ ، نیا رد ،لکش هب هجوت اب .دشاب یم یطاخم هیال اب سامت رد طاخمریز هیال

 -یفورضغ هیال هب هیال نیا .)۲ هنیزگ یتسرد( دشاب یم باصعا و ینوخ یاه گر یاراد و )۱هنیزگ یتسرد(
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 راطع یبتجم رتکد ،ینسح دمحا رتکد   ۹۸روکنک یسانش تسیز یحیرشت خساپ

 یم هدید طاخم هیال رد رادکژم هناوتسا یاه هتخای دینک هجوت .)۳هنیزگ یتسرد( تسا هدیبسچ یا هچیهام

 )۴ هنیزگ یتسردان( دنوش

 
 

 ۱هنیزگ :خساپ .۱۷۸

 

 هتخاس لاحط و دبک دننام یرگید یاه مادنا و ناوختسا زمرق زغم نورد ینوخ یاه هتخای ،ینینج نارود رد

 .دشاب یم ناوختسا زغم یداینب یاه هتخای ،ینوخ یاه هتخای اشنم ،غلاب درف کی رد اما .دنوش یم

  :اه هنیزگ ریاس یسررب

 .دراد شقن نوخ PH میظنت رد زاردینا کینبرک میزنآ قیرط زا نیبولگومه لوکلوم :۲ هنیزگ

 زغم یداینب یاه هتخای ،)زمرق و دیفس یاه هچیوگ( ینوخ یاه هتخای اشنم ،غلاب درف کی رد :۳هنیزگ

 .دشاب یم ناوختسا

 نودب و گنر یب یا هتخای تاعطق( اه تکالپ و اه تیسویراکاگم دیلوت رد یدیئولیم یداینب هتخای :۴ هنیزگ

 .دراد شقن )هتسه

 

 ۳ هنیزگ : خساپ .۱۷۹

 

 هتسه یاند )یا هتسهوه( اه تویراکوی رد اما تسا لصتم هتخای یاشغ هب اند ) یا هتسه شیپ( اه یرتکاب رد

 .دشاب یمن لصتم اشغ هب

 یتوافتم تابیکرت اهتنا ود رد ،هتشر ره رد و هدوب یطخ عون زا اه تویراکوی یاند ،ور هبور لکش هب هجوت اب

 .دوش یم هدهاشم زوبیر یسکوئد دنق رگید تمس رد و تافسف هورگ ،تمس کی رد :دراد دوجو

  :اه هنیزگ ریاس یسررب

 .دنرادن نوتسیه یاه نیئتورپ اه یرتکاب :۱هنیزگ
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 .دنراد یزاسدننامه زاغآ هاگیاج نیدنچ اه تویراکوی :۲هنیزگ

 یاهدنویپ .تساهدیتوئلکون نامه اند هدنوش رارکت یاه دحاو :۴هنیزگ

 رد .اه نآ راتخاس رد هن ،دراد دوجو اه دیتوئلکون نیب رد رتسا یدوفسف

 هورگ و رادنژورتین یلآ زاب ،دنق یکارتشا یاهدنویپ اهدیتوئلکون راتخاس

 .دنک یم لصتم مه هب ار تافسف

 

 

 

 ۳ هنیزگ :خساپ .۱۸۰

 

 نیماتسیه اه تیسوتسام هارمه هب تیساسح دنیارف رد اه هتخای نیا .تساه لیفوزاب ، لاوس تروص روظنم

 .دهد یم ناشن شنکاو رطخ یب داوم هب تبسن ینمیا هاگتسد تیساسح رد .دننک یم حشرت

 :اه هنیزگ ریاس یسررب

 .تسا قداص اه تیسوفنل دروم رد :۱هنیزگ

 .دنوش لیدبت یا هنیراد یاه هتخای ای ژافورکام هب دنناوت یم رییغت زا سپ اه تیسونوم دینک هجوت :۲ هنیزگ

 .تسا قداص هدنشک T تیسوفنل و یعیبط هدنشک یاه هتخای دروم رد :۴هنیزگ

 :دینک هجوت نآ هب .دشاب یم یمهم تاکن یواح ریز لکش
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 ۱ هنیزگ :خساپ .۱۸۱

 

 تسا حیحص ۱ هنیزگ خساپ

 دوب دنهاوخAaBbCc یگمه لوا لسن رد aabbcc اب AABBCC شزیمآ زا

 میراد بلاغ )هرگد(للا هس میریگ یم هجیتن هک

 دشاب یم کی هنیزگ بلاغ للا هس اب رظن دروم هنیزگ اهنت

 

  ۴ هنیزگ :خساپ .۱۸۲

 

 دنهد یم ماحنا ار زتنسوتف هدمع هک تساه یرتکاب و نایزاغآ روظنم لاوس نیا رد

 .دنتسه )یا هتسه شیپ(تویراکورپ اه یرتکاب و دنتسه)یا هتسهوه(تویراک وی نایزاغآ

 mRNA کی زا یزاس نیئتورپ

 تساه تویراکوی رد مه و اه تویراکورپ رد مه موزوبیر دنچ طسوت

 :اه هنیزگ ریاس یسررب

 )۱ هنیزگ یتسردان(دراد هلحرم هس یسیونور:۱هنیزگ

 )۲ هنیزگ یتسردان(تساه تویراکوی صوصخم هتخای نورد یاهاشغ:۲ هنیزگ

 )۳ هنیزگ یتسردان(دراد دوجو ییاهنت هب زادنا هار ییاسانش ییاناوت اه تویراکورپ رد طقف:۳ هنیزگ

 

  ۲ هنیزگ :خساپ .۱۸۳

 

 .رثا دنت و رثا دنک :میراد یا هچیهام رات عونود ام

 مه هب زا اهرات همه و دنشاب یم سکعرب اهرثا دنت و دنراد رتشیب یردنکوتیم و رتشیب نیبولگویم اه رثا دنک

 .دوش یم داجیا ینینج نارود رد هتخای دنچ نتسویپ

 

  ۳ هنیزگ :خساپ .۱۸۴

 

 تمس سومالات هب یشخب و تمس نامه سومالات هب یشخب دنوش یم جراخ مشچ هرک زا هک ییانیب یاه مایپ

 لباقم تمس ی هرک مین هب رگید شخب و هرک مین نامه هب اه مایپ زا یشخب هجیتن رد و دنور یم فلاخم

 دشاب یم تست نیا خساپ ۳ هنیزگ نیاربانب دنوش یم هداتسرف
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  ۴ هنیزگ :خساپ .۱۸۵

 

 یهچیوگ یاهلولس هک دنوش لیدبت گاه و یبطق یهچیوگ هب تسا نکمم زویم زا سپ دال کت یاه لولس

 هتشاد زوتیم یپ رد یدعب یاهلولس تخاس و هراوید تارییغت دناوتیم گاه لولس یلو دنوشیم فذح یبطق

 .دشابیم ۴ هنیزگ دراد ار قوف یاهیگژیو هک تسا حرطم لاوس نیا رد هک یاهنیزگ اهنت .دشاب

 

  ۱ هنیزگ :خساپ .۱۸۶

 

 .تسا تسردان ۱ هنیزگ نیاربانب درادن دوجو نامزمه یهمجرت و یسیونور ناکما اهتویراکوی رد

 

  ۳ هنیزگ :خساپ .۱۸۷

 

 )فلا یهلمج یتسرد( دنشابیم نادمخت دشر لصاح یقیقح یاههویم یهمه

 )ب یهلمج یتسردان(.دنراد نادمخت زا ریغ هب ییاشنم بذاک یاههویم یلو 

 )(ج یهلمج یتسرد( .دنشابیم لماکان حاقل لصاح هناد نودب یاههویم یضعب 

 یتسرد( لاقترپ یهویم لثم تسا هدش میسقت لماک روط هب اههچرب اب یگدام یاضف رادهناد یاههویم یضعب رد

 )د یهلمج

 .تسا حیحص دروم ۳ نیاربانب

 

  ۴ هنیزگ :خساپ .۱۸۸

 

 ای نایور هایگ ود نیا شزیمآ رد نیاربانب دشابیم هدام هایگ یتروص ینومیم لگ و رن هایگ دیفس ینومیم لگ

RW ای WW دیفس هایگ یارب ینعی دوشیم تفایرد رن زا للا کی و هدام زا للا ۲ مرپسودنآ رد و دوب دهاوخ 

 لاوس خساپ ۴ هنیزگ نیا ربانب .تسا راظتنا لباق WRR مرپسودنآ یتروص هایگ یارب و WWW مرپسودنآ

 .تسا

 

  ۴ هنیزگ :خساپ .۱۸۹

 

 اهلولس نیا نیاربانب دنشابیم یعیبط یهدنشک و T یاهتیسوفنل ۲ عون نورفرتنیا حشرت هب رداق یاههتخای

 )۴ هنیزگ یتسرد( .دنراد زدپاید ییاناوت

ww
w.
ka
no
on
.ir



 راطع یبتجم رتکد ،ینسح دمحا رتکد   ۹۸روکنک یسانش تسیز یحیرشت خساپ

 :اه هنیزگ ریاس یتسردان یسررب

 .دنکیم تیلاعف تفاب رد یتیردند یاه هتخای (۱

 .دنوریم نیب زا یعافد )طخ نیموس( هدنشک T و )یعافد طخ نیمود( ژافورکام طسوت یناطرس یاههتخای (۲

 نیب زا یراوخ هناگیب زا ریغ یشور هب اهلیفونیزوئا و یعیبط هدنشک درکلمع اب اضعب ازیرامیب لماوع )۳

 .دنوریم

 

  ۴ هنیزگ :خساپ .۱۹۰

 

 شیازفا یسیونور تعرس هدننکلاعف لاصتا هاگیاج هب زوتلام اب هدننکلاعف لاصتا زوتلام دنق روضح تروص رد

 .دشابیم ۴ هنیزگ لاوس خساپ نیاربانب دوشیم ریذپناکما زارمیلپ RNA طسوت زادناهار ییاسانش و دباییم

 :اه هنیزگ ریاس یتسردان یسررب

 .تساهتویراکوی صوصخم هدنیازفا (۱

 .دراد دوجو زوتکال هب طوبرم یمیظنت یاهشخب رد روتارپا (۲

 .دنشابیم زوتلام یهیزجت هب طوبرم اهنژ )۳

 

  ۱ هنیزگ :خساپ .۱۹۱

 

 ماحنا زور رد ار نیولاک C٤ ناهایگ دننامه دننکیم زاب ار اه هنزور بش ماگنه لومعم روط هب هک یناهایگ

 دشابیم ۱ هنیزگ لاوس خساپ .دنهدیم

 :اه هنیزگ ریاس یتسردان یسررب

 .دشابیم CAM ناهایگ رد زور رد هلحرم کی و بش رد هلحرم کی دیسکا ید نبرک تیبثت (۲

 .تسا ینبرک ۴ بیکرت رد )وج CO٢) نبرک تیبثت (۳

 .دشابیم اه C٤ رد هتخای عون ۲ رد و CAM رد هتخای عون کی رد نبرک تیبثت هلحرم ۲ )۴

 

  ۲ هنیزگ :خساپ .۱۹۲

 

 ،زین ۲ هرامش شخب و ینیئتورپ یهتشر عون کی زا شیب و یاهتشر یدنویپ تفاب زا ،دراکیرپ ،۱ هرامش شخب

 .دشابیم حیحص ۲ هنیزگ نیاربانب .دشابیم ینیئتورپ یهتشر عون کی زاشیب زا یدنویپ تفاب ،دراکیپا

 :اه هنیزگ ریاس یسردان یسررب

 .دنطابترا رد یبصع یاههتشر اب ودره ۳ شخب و ۲ شخب  ) ۱
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 .دنشابیم )دراکویم( ۳ یهیال رد طقف ینیبانیب تاحفص )۳

 .دنراد کدنا یاهتخاینیب یاضف اب یششوپ تفاب ودره ۱ شخب و ۴ شخب )۴

 

  ۲ هنیزگ :خساپ .۱۹۳

 

 و هدننکزتنسوتف اهیرتکابونایس هک دنشابیم اهمویبوزیر و اهیرتکابونایس ،ناهایگ اب تسیزمه یاهیرتکاب

 ودره نیاربانب دنریگب رارق دنناوتیم تسیزمه ِناهایگ یهشیر رد اهمویبوزیر و دنا هدننکزتنسوتفریغ اهمویبوزیر

 .تسا حیحص خساپ ۲ هنیزگ نیاربانب .دننک داجیا رییغت وج نژورتین یلوکلوم لکش رد دنناوتیم

 

  ۳ هنیزگ :خساپ .۱۹۴

 

 هورکی لاصتا ناکما مینادیم ،تکرح لصف رد یسرد باتک لکش هب هجوت اب ضابقنا لحارم اب طابترا رد

 .تسا تسردان ۳ هنیزگ نیاربانب تسا هاوخیژرنا شنکاو نیا هک ارچ درادن دوجو ADP لوکلوم هب تافسف

 

  ۱ هنیزگ :خساپ .۱۹۵

 

 )۱ هنیزگ یتسرد( .دراد دوجو نیئتورپ یعاونا و توافتم یاههزیگنر ،رون یهدنریگ نتنآ ره رد

 :اههنیزگ ریاس یتسردان یسررب

 کی طسوت ۷۰۰ و ۶۸۰ بذج ناکما زگره .تسا رتمونان P٧٠٠ ، ۱ متسیسوتف و P٦٨٠ ،  ۲ متسیسوتف )۲

 .درادن دوجو متسیسوتف

 .تسا تسردان الماک ۱ متسیسوتف یارب تست نیا رد هراومه دیق )۳

 .دشابیم ددعتم متسیسوتف کی رد اه نتنآ دادعت )۴

 

  ۲ هنیزگ :خساپ .۱۹۶

 

 .دشابیم رظندم لاوس نیا رد هتش

 )۱ هنیزگ یتسردان( تسا هدروخشوج هرگ نیدنچ تارشح زغم

 )۲ یهنیزگ یتسرد( دوشیم دراو بلق هب رادهچیرد ذفنم نیدنچ قیرط زا فنلومه

 )۳ هنیزگ یتسردان( دشابیم یکاخ مرک هب طوبرم رادکژم فیق

 )۴ هنیزگ یتسردان( دشابیم یکاخ مرک هب طوبرم زین یتسوپ سفنت
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  ۲ هنیزگ :خساپ .۱۹۷

 

 یبصع هاگتسد طسوت مه یداراریغ تاکرح و دنشابیم یرکیپ یبصع هاگتسد هب طوبرم یدارا تاکرح ی همه

 ریثات تحت زین ددغ تیلاعف و دنوشیم میظنت رانخمدوخ یبصع هاگتسد طسوت مه و )اه ساکعنا( یرکیپ

 .دشابیم حیحص ۲ هنیزگ نیاربانب .دنشابیم راتخمدوخ یبصع هاگتسد

 

  ۳ هنیزگ :خساپ .۱۹۸

 

 نامز رد و دنوشیم ضبقنم ندرگ یاههچیهام قیمع مد رد طقف و حطسم مگارفاید مد لمع ماگنه ناسنا رد

 حیحص ۳ هنیزگ نیاربانب دنوشیم ضبقنم یمکش یاههچیهام قیمع مدزاب رد طقف و یدبنگ مگارفاید  مدزاب

 .تسا

 

  ۱ هنیزگ :خساپ .۱۹۹

 

 دارفا ریاس عفن هب طقف ترابع نیاربانب دشاب زین درف دوخ یاهنژ یاقب عفن هب تسا نکمم نوچ یهاوخرگد راتفر

 .دشابیم ۱ هنیزگ لاوس خساپ .تسا تسردان تسا هورگ

 

  ۴ هنیزگ :خساپ .۲۰۰

 

 +BO ینوخ هورگ ردپ و دشابیم یلیفومه لقان و صلاخان  +AB ینوخ هورگ ردام لاوس تاعالطا ساسارب

 .دشابیم لیفومه و صلاخان

 .تسا لاوس خساپ ۴ هنیزگ نیاربانب .درادن دوجو O ینوخ هورگ اب دنزرف دلوت ناکما نیدلاو دومن نژ هب هجوت اب

 

  ۲ هنیزگ :خساپ .۲۰۱

 

 نگداپ اب دناوتیم یصاصتخا روط هب عون ۲ ره هک ینژ یتنآ هدنریگ)۲ و یحشرت)۱ :دنراد عون ۲ اه نتداپ

 .تسا حیحص ۲ هنیزگ نیاربانب .دشاب هتشاد لاصتا )نژیتنآ(
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 راطع یبتجم رتکد ،ینسح دمحا رتکد   ۹۸روکنک یسانش تسیز یحیرشت خساپ

  ۳ هنیزگ :خساپ .۲۰۲

 

 دبک رد و دشابیم دبک لاوس دوصقم

 .تسا ریذپ ناکما لرتسلک دیلوت 

 یزاسنوخ ینینج رد یداینب لولس نینچمه و دهدیم خر زمرق یاه لوبلگ دیلوت میظنت و نیتیئوپورتیرا دیلوت

 هب دراوم یهمه نیاربانب تسا دایز رایسب یششوپ یاههتخای یهلصاف دراد هتسویپان یاهگریوم نوچ و دنکیم

 .تسا لاوس خساپ ۳ هنیزگ .دشابیم حیحص غلاب درف دبگ رد )ج( دروم زج

 

  ۱ هنیزگ :خساپ .۲۰۳

 

 .تسا لاوس خساپ ۱ هنیزگ نیاربانب .تسا نکمم ریغ یعیبط تلاح رد ردام و نینج نوخ طالتخا ناکما

 

  ۴ هنیزگ :خساپ .۲۰۴

 

 هنیزگ نیاربانب ،دننکیم راهم ای کیرحت ار لولس اه لاناک ندرک زاب اب ندش دازآ زا سپ یبصع یاه لقان یهمه

 .تسا لاوس خساپ ۴

 :اههنیزگ ریاس یسردان یسررب

 .دنوشیمن هیزجت اه لقان یهمه (۱

 دنوشیم هتخاس یاهتخای مسج رد (۲

 .یاهتخاینورد هن و دنراد ییاشغیور یهدنریگ )۳

 

  ۴ هنیزگ :خساپ .۲۰۵

 

 .تسا ۴ هنیزگ لاوس خساپ نیاربانب دراد هنیزبس یناوارف رادقم تسالپورلک طقف و دنا عون ۳ اهتسالپ

 :اه هنیزگ ریاس یتسردان

 .دراد رارق هسیدگنر رد لیفوتنازگ (۱

 .دنراد زین دیئونتوراک اه هسید (۲

 دنرادن رارق هسیدگنر رد یدیئولاکلآ تابیکرت )۳

 

دیشاب قفوم  


