
 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 1 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 

  ز٘سضیت -1       

  آوؿٖٛ -2) ٘ٛضٖٚ (         یبذتٝ ٞبی ػصجی -1                                  

 خؿٓ ؾِّٛی -3                                                   اخعاء ثبفت ػصجی

 )٘ٛضٌّٚیب( یبذتٝ ٞبی پكتیجبٖ ػصجی -2                          

 پیبْ ػصجیٚ ایدبز  تحطیه پصیطی -1                              

 ٞسایت پیبْ ػصجی -2    ؾٝ ػّٕىطز ٘ٛضٖٚ ٞب

 ا٘تمبَ پیبْ ػصجی -3                              

 .ثؼضی ٘ٛضٖٚ ٞب ٕٔىٗ اؾت فبلس ز٘سضیت یب آوؿٖٛ ثبقٙس: ٘ىتٝ 
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 2 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 ػصجیٔحُ زضیبفت پیبْ ضقتٝ ٞبی  -1              

 ز٘سضیت

 ػجٛض زازٖ پیبْ ػصجی ثٝ خؿٓ ؾِّٛی -2             

 پبیب٘ٝ آوؿٖٛاظخؿٓ ؾِّٛی تب ا٘تٟبی ذٛز ثٝ ٘بْ  ٞسایت پیبْ -1             

 آوؿٖٛ 

 اظ پبیب٘ٝ آوؿٖٛ ثٝ یبذتٝ زیٍط ا٘تمبَ پیبْ -2              

 ٘سأه ٞباٚ ثؼضی  ٞؿتٝٔحُ لطاض ٌطفتٗ  -1                       

 زضیبفت پیبْ ػصجیٔحُ  -2    خؿٓ یبذتٝ ای

 یبذتٝ ای ؾٛذت ٚؾبظٔحُ ا٘دبْ  -3                       

 ثؿیبضی اظ ٘ٛضٖٚ ٞب آوؿٖٛٚ  ز٘سضیتپٛقب٘ٙسٜ  -1                     

 ایدبز ٔی قٛز قٛاٖثٝ ٘بْ  ٘ٛضٌّٚیب تٛؾظ یبذتٝ ٞبی -2      غالف ٔیّیٗ

 ٔی وٙس ػبیكآوؿٖٛ ٚ ز٘سضیت ضا ٘ؿجت ثٝ ػجٛضخطیبٖ ػصجی  -3                     

 ٔی ٌٛیٙس ٌطٜ ضا٘ٛیٝضا ثیٗ لغؼبت غالف ٔیّیٗ فبصّٝ  -1                  

 ٚ ػجٛض خطیبٖ اظ غكبء ٔی ثبقٙس ٞسایت پیبْٔحُ  -2      ٌطٜ ضا٘ٛیٝ

 لطاض زاضز میٓ ثب ٔبیغ ثیٗ ؾِّٛیتٕبؼ ٔؿتغكبء ٘ٛضٖٚ زض  -3                  

 خٙؽ غالف ٔیّیٗ اظخٙؽ غكبء اؾت.:  ٘ىتٝ

 ثٝ زٚض غكبء ٘ٛضٖٚ ٔی پیچس. چٙسیٗ زٚضزضٔحُ غالف ٔیّیٗ، غكبء ٘ٛضٌّٚیب : ٘ىتٝ 

 یبذتٝ ٞبی ػصجی اؾت.چٙسیٗ ثطاثط یبذتٝ ٞبی پكتیجبٖ تؼساز  : ٘ىتٝ
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 3 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 

 

 یه لغجی٘ٛضٖٚ ٞبی  -1                                         

 زٚلغجی٘ٛضٖٚ ٞبی  -2    اظ٘ظط قىُ -1                   

 چٙس لغجی٘ٛضٖٚ ٞبی  -3                            ا٘ٛاع ٘ٛضٖٚ

 حؿی٘ٛضٖٚ ٞبی  -1                                          

 ضاثظ٘ٛضٖٚ ٞبی  -2   اظ٘ظطػّٕىطز -2                   

 حطوتی٘ٛضٖٚ ٞبی  -3                                          

 .اؾت فبلس غالف ٔیّیٗپبیب٘ٝ آوؿٖٛ :  ٘ىتٝ

 ٚاضز ٘ٛضٖٚ ٔی قٛز. ٞطزٚٚیب  خؿٓ یبذتٝ ای، یب ز٘سضیتپیبْ ػصجی اظ عطیك :  ٘ىتٝ

 ثٝ ٘ٛضٖٚ اؾت ٚضٚز پیبْ ػصجیآوؿٖٛ ٔحُ ٌبٞی :  ٘ىتٝ

 ٘ىبت                           

 ٘ٛضٖٚ ٞبی حؿی ثیكتط زاضای ز٘سضیت ثّٙسٚ آوؿٖٛ وٛتبٜ زاض٘س. -1

 ظ، ز٘سضیت ٔٙكؼت  ٚثسٖٚ ٔیّیٗ زاض٘س.٘ٛضٖٚ ٞبی ضاث -2

 ٘ٛضٖٚ ٞبی ضاثظ آوؿٖٛ وٛتبٜ ٚ ثسٖٚ ٔیّیٗ زاض٘س. -3

              .ٔیّیٗ ٚ آوؿٖٛ ٔیّیٗ زاض زاض٘س ٖ٘ٛضٖٚ ٞبی حطوتی، ز٘سضیت ثسٚ -4
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 4 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 

 آٚضزٖ پیبْ اظٌیط٘سٜ ٞبی حؿی ثٝ ؾٛی ٔغعٚ٘ربع:  حؿی -1                                     

 : ایدبز اضتجبط الظْ ثیٗ ٘ٛضٖٚ ٞبی حؿی ٚ حطوتی ضاثظ -2     ٚظیفٝ ٘ٛضٖٚ ٞبی ٔرتّف

 پیبٟٔبی حطوتی اظٔغع ٚ٘ربع ثٝ ؾٕت ا٘سأٟباضؾبَ :  حطوتی -3                                    

                             

 ٔیّی ( -77)ثیٗ زضٖٚ ٚثیطٖٚ غكبء آٖ ُاذتالف پتب٘ؿیٚخٛز  -1                              

 ثیطٖٚ ٔثجت                                                                                    

 زض زٚعطف غكبء ػسْ تٛاظٖ ٘ٛع ثبضٞب -2     ٘ٛضٖٚ زضحبَ آضأف

 زضٖٚ ٔٙفی                                                                                   

                                                                                   Na ٖٚثیكتط زضثیط 

 زض زٚ عطف غكبء ػسْ تٛاظٖ یٖٛ ٞب -3                              

                                                                                  K ٖٚثیكتط زض زض 

 : خسیستطیٗ الیٝ ٞبی غالف ٔیّیٗ، زضٚ٘ی تطیٗ الیٝ ٞبی آٖ ٔی ثبقٙس.٘ىتٝ 

 بظؾبظی ٞؿتٙسیبذتٝ ٞبی ٘ٛضٌّٚیب ظ٘سٜ ٚ زاضای تٛاٖ تمؿیٓ ٚث :٘ىتٝ 
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 5 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 ؾسیٕی ٚ پتبؾیٕی ٕٞیكٝ ثبظوب٘بَ ٞبی  -1                                               

 ؾسیٕی ٚ پتبؾیٕی زضیچٝ زاضوب٘بَ ٞبی  -2      پطٚتئیٗ ٞبی غكبء ٘ٛضٖٚ ٞبا٘ٛاع 

 پتبؾیٓ  –ؾسیٓ  پٕپ -3                                               

 :وب٘بَ ٞبی ٕٞیكٝ ثبظ ؾسیٕی، یٖٛ ٞبی ؾسیٓ ضا ٚاضز ٔی وٙٙس. ٘ىتٝ

 ذبضج ٔی وٙٙس. : وب٘بَ ٞبی ٕٞیكٝ ثبظ پتبؾیٕی، یٖٛ ٞبی پتبؾیٓ ضا٘ىتٝ 

: ٘فٛشپصیطی غكبء ٘ٛضٖٚ ثٝ یٖٛ پتبؾیٓ ثیكتط اؾت؛ تؼساز یٟٛ٘بی پتبؾیٓ ذطٚخی ثیكتط ٘ىتٝ 

 اؾت.

 خٛز زاضز.: ا٘ٛاػی ٔرتّفی اظوب٘بَ ٞب ٚ ٘بلُ ٞب زض غكبء ٘ٛضٖٚ ٚ ٘ىتٝ

 

 اؾتفبزٜ ٔی وٙس ATPا٘طغی اظ  -1                              

 پتبؾیٓ  -پٕپ ؾسیٓ

 ٔی وٙس. ٚاضزضا  زٚ پتبؾیٓٚ  ذبضج ضا یٖٛ ؾسیٓؾٝ  -2                             

 K٘فٛشپصیطی ثیكتطثٝ  -1                                                                      

 ػٛأُ ایدبز وٙٙسٜ ػسْ تٛاظٖ ثبضٞب زض زٚ عطف غكبء

 ؾسیٓ پتبؾیٓپٕپ  فؼبِیت ٘بثطاثط -2                                                                      
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 6 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 

 پتب٘ؿیُ ػُٕ                                                      

 تحطیه زض اثط ؾٛی غكبءاذتالف پتب٘ؿیُ زٚ  ٘بٌٟب٘ی ٚ قسیس : تغییط تؼطیف

 

 غكبء ٘ٛضٖٚ تٛؾظ ٔحطن تحطیه  -1                              

 ٚ ٚضٚز یٖٛ ٞبی ؾسیٓ  ثبظقسٖ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاضؾسیٕی -2                              

 ٘ؿجت ثٝ ثیطٖٚ زض٘مغٝ تحطیه زضٖٚ قسٖ ثبض اِىتطیىی ٔثجت تط -3                              

 پؽ اظ ظٔب٘ی وٛتبٜ ثؿتٝ قسٖ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض ؾسیٕی -4    ٔطا حُ پتب٘ؿیُ ػُٕ

 ٚ ذطٚج پتبؾیٓ ا ظ٘ٛضٖٚ زضیچٝ زاض پتبؾیٕیوب٘بَ ٞبی  ثبظقسٖ -5                              

 ثبظٌكت ثٝ آضأفٚ زضیچٝ زاض پتبؾیٕیوب٘بَ ٞبی  ثؿتٝ قسٖ -6                              

پتب٘ؿیُ ػُٕ زض٘مغٝ تحطیه ٕٞب٘ٙس حبِت آضأف ثیطٖٚ ٘ؿجت ثٝ زضٖٚ ٔثجت : زضپبیبٖ ٘ىتٝ 

 اؾت.

: زضپبیبٖ پتب٘ؿیُ ػُٕ،ٔمساض یٖٛ ٞبی ؾسیٓ ٚپتبؾیٓ زض زٚ ؾٛی غكبء یبذتٝ ثب ٔمساض ٘ىتٝ 

 .اؾت ٔتفبٚتآٟ٘ب زض حبِت آضأف 

 ٘ىبت                        

 زض تٕبْ یبذتٝ ٞبی ظ٘سٜ خب٘ٛضی ٚخٛز زاضز.پتبؾیٓ  –پٕپ ؾسیٓ  -1

تسا یٖٛ ٞبی ؾسیٓ ضا ذبضج ٚ ؾپؽ پتبؾیٓ اثپتبؾیٓ  –پٕپ ؾسیٓ  -2

 ضا ٚاضز ٔی وٙس.

 ایٗ پٕپ ٘مف ٟٕٔی زض تٙظیٓ حدٓ یبذتٝ ٞبی خب٘ٛضی زاضز -3
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 7 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 اؾت.فؼبِیت زض حبَ  ٕٞٛاضٜ -1                             

 ٞبی زضیچٝ زاض ػُٕ ٔی وٙس ثطذالف وب٘بَ -2   پتبؾیٓ –پٕپ ؾسیٓ 

 ظٔبٖ آضأفغّظت یٟٛ٘بی ؾسیٓ ٚپتبؾیٓ ثٝ حبِت  ثطٌطزا٘سٖ قیت-3                            

 

 + ٔی ضؾس.37ثٝ  -77ٍٞٙبْ پتب٘ؿیُ ػُٕ، اذتالف پتب٘ؿیُ اظ :٘ىتٝ 

 ٔی ضؾس. -77+ ثٝ 37: ٍٞٙبْ ازأٝ پتب٘ؿیُ ػُٕ، پتب٘ؿیُ غكبء اظ ٘ىتٝ

 : ثبظٚ ثؿتٝ قسٖ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض زض وؿطی اظ ٞعاضْ ثب٘یٝ ضٚی ٔی زٞس. ٘ىتٝ

 : زض ٘مغٝ اٚج ٔٙحٙی، ٞط زٚ ٘ٛع وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض، ثؿتٝ ٔی ثبقٙس.٘ىتٝ 

 ، آغبظ ٔی قٛز٘بْ زاضزتپٝ آوؿٛ٘ی : پیبْ ػصجی اظ اثتسای آوؿٖٛ وٝ  ٘ىتٝ

 ٕ٘ی قٛز.: پیبْ ػصجی زض خؿٓ یبذتٝ ای ٚ ز٘سضیت ٞبی ایدبز  ٘ىتٝ

ٔٙتمُ ٔی قٛز، ثٝ بء ثٝ ٘مبط ٔدبٚض ٘مغٝ غك: ٚلتی تحطیه ایدبز قسٜ زض یه پیبْ ػصجی 

 ایٗ خطیبٖ پیبْ ػصجی ٔی ٌٛیٙس.

 .ضا ٞسایت پیبْ ػصجی ٔی ٌٛیٙسعَٛ یه ٘ٛضٖٚ : حطوت پیبْ ػصجی زض ٞسایت خطیبٖ ػصجی 
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 8 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 زیسٜ ٔی قٛز. ثسٖٚ ٔیّیٗ: زضتبضٞبی  ٞسایت پیٛؾتٝ -1                         

 ٞسایت پیبْ ا٘ٛاع 

 ٌطٜ ٞبی ضا٘ٛیٝٚ زضٔحُ ٔیّیٗ زاض : ٚلٛع زضتبضٞبی  ٞسایت خٟكی -2                          

 ٔیّیٗ ٚخٛز یب ػسْ ٚخٛز غالف -1                            

 ثؿتٍی زاضز.                                                     ؾطػت ٞسایت پیبْ

 ػصجی لغط تبضثٝ  -2                            

 

 

 

 

 

 

 : ثبظٌكت ثٝ آضأف ذبوؿتطی٘مبط  :پتب٘ؿیُ ػُٕلٟٜٛ ای ٘مبط  : حبِت آضأفوطْ ضً٘٘مبط 
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 9 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 اؾت. ذٛز ایٕٙی٘ٛػی ثیٕبضی  -1                     

 اظثیٗ ٔی ضٚز. ٔغع ٚ٘ربع٘ٛضٖٚ ٞبی  یبذتٝ ٞبی ؾبظ٘سٜ ٔیّیٗ -MS     2ثیٕبضی 

 ٔی قٛز. ٞسایت پیبْ ٔرتُ -3                     

 زض فطز ِطظـٚ  ثی حؿیایدبز  -1                             

 تىّٓٚ حطوتزض  اذتالَ -MS      2ػالئٓ ثیٕبضی 

 اذتالَ زض ثیٙبیی -3                             

 .اذتصبصی ؾِّٛی ایدبز ٔی قٛز : ثیٕبضی ٔبِتیپُ اؾىّطٚظیؽ ثٝ ػّت اذتالَ زض ایٕٙی ٘ىتٝ

 ا٘تمبَ پیبْ ػصجی                                        

 صٛضت ٔی ٌیطز. ؾیٙبپؽا٘تمبَ پیبْ ػصجی اظ یه ٘ٛضٖٚ ثٝ یبذتٝ ثؼسی زض ٔحّی ثٝ ٘بْ 

 اِىتطیىی -1                       

 : ا٘تمبَ پیبْ ثٝ یبذتٝ ثؼسی تحطیىی -1                          ا٘ٛاع ؾیٙبپؽ

 ٘ىٙسؾیٙبپؿی وٝ پیبْ زضیبفت ؾیٙبپؽ غیطفؼبَ :  -2   قیٕیبیی -2                       

 : ػسْ ا٘تمبَ پیبْ ثٝ یبذتٝ ثؼسی ٟٔبضی -3                                           

 پیف ؾیٙبپؿییبذتٝ  -1                                          

 فضبی ؾیٙبپؿی -2       اخعاء یه ؾیٙبپؽ قیٕیبیی

 پؽ ؾیٙبپؿییبذتٝ  -3                                          

 ثٝ خؿٓ یبذتٝ ای آوؿٖٛ -1                                           

 آوؿٖٛ ثٝ ز٘سضیت -2       ؾیٙبپؽ ٘ٛضٖٚ ثٝ ٘ٛضٖٚا٘ٛاع 

        آکسوى تَ  آکسوى -3                                          
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 11 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 انتيای آکطٌنرسیدى پیام عصثی تَ  -1                             

 ٚضٚز وّؿیٓٚ  وب٘بَ ٞبی وّؿیٕیثبظ قسٖ  – 2                             

 غكبء پیف ؾیٙبپؿیٞب ثٝ  اتصبَ ٚیعیىَٛ -3                              

 فضبی ؾیٙبپؿیا٘تمبَ زٞٙسٜ ػصجی ثٝ  اٌعٚؾیتٛظ -4     ٔىب٘یؿٓ ا٘تمبَ پیبْ

 ضٚی غكبء  ٌیط٘سٜ اذتصبصیاتصبَ ا٘تمبَ زٞٙسٜ ػصجی ثٝ  -5                             

 غكبء پؽ ؾیٙبپؿیوب٘بَ ٞبی  ثبظ قسٖ -6                              

 ٟٔبضیب تحطیه  پؽ ؾیٙبپؿی زضخٟت تغییط پتب٘ؿیُ غكبء -7                             

 ٞؿتٙس. ٟٔبضیٚ ثؼضی  تحطیىی ٞبی ػصجی ا٘تمبَ زٞٙسٜ: ثؼضی  ٘ىتٝ

 ٔی قٛز. ثبظخصةٚ یب  تدعیٝزض فضبی ؾیٙبپؿی  ثٝ ؾطػت ا٘تمبَ زٞٙسٜ ػصجی: ٘ىتٝ

 

زضغكبء پؽ ؾیٙبپؿی  وب٘بَ ٞبی ؾسیٕی، ؾجت ثبظقسٖ تحطیىی: ا٘تمبَ زٞٙسٜ ٞبی  ٘ىتٝ

 ٔیكٛز.

 اؾت وٝ ثب اتصبَ ثٝ ٌیط٘سٜ ثبظ ٔی قٛز. وب٘بَا٘تمبَ زٞٙسٜ ذٛز یه  ٌیط٘سٜ اذتصبصی

 ٔی قٛز. زؾتٍبٜ ػصجیزضوبض  اذتالَٚ  ثیٕبضی ؾجت تغییط زضٔیعاٖ عجیؼی ٘بلُ ٞب٘ىتٝ :

 ٞبی پؽ ؾیٙبپؿییبذتٝ          

 یبذتٝ تطقحی -3          ٘ٛضٖٚ -1

 یبذتٝ ٔبٞیچٝ ای -2



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 11 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 

 

 ٔد -1                                                                          

 ثصُ اِٙربع          ٔرچٝ -2     ٔغع -1                                                            

 پُ ٔغعی      ؾبلٝ ٔغع -3                    ػصجی ٔطوعیزؾتٍبٜ  -1                       

 ٔغعٔیب٘ی                                                                                                

 ٘ربع -2                                           ؾبذتبضزؾتٍبٜ

 ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی -1                                                                                  

 ثرف حؿی -1                                                          

 اػصبة حؿی -2                            زؾتٍبٜ ػصجی ٔحیظ -2                       

 ثرف پیىطی -1                                                                                     

 ثرف حطوتی -2                                                           

 ثرف ذٛزٔرتبض -2                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 اػصبة ؾٕپبتیه

 اػصبة پبضاؾٕپبتیه

 ؛ٞط٘یٕىطٜ ٔد زٚثرف زاضز

 ؛ وٝ ذبوؿتطی ٚ چیٗ ذٛضزٜ اؾت.ثرف لكطی  -1

: ٚخٛز خؿٓ ؾِّٛی ٘ٛضٖٚ ٞبی حطوتی ٚ ػّت ذبوؿتطی 

 ضاثظ

 خبی ٌیطز: تب ٔغع زضٖٚ خٕدٕٝ ػّت چیٗ ذٛضزٌی 

 ؛   ثرف زضٚ٘ی ٚ ؾفیس ضً٘ -2

                             : ٚخٛز غالف ٔیّیٗ ضٚی تبضٞبی ػصجیػّت ؾفیس ثٛزٖ 



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 12 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 

 ِٛة پیكب٘ی -1                                          

 ِٛة آٞیب٘ٝ ای -2    زاضز     ٔد چٟبضِٛةٞط٘یٕىطٜ 

 ِٛة ٌیدٍبٞی -3                                          

 ِٛة پؽ ؾطی -4                                          

 خؿٓ پیٙٝ ای -1                                          

 ضاثظ ؾٝ ٌٛـ -2      ٘یٕىطٜ ٔدثیٗ زٚ  ضاثظ ٞبی

 ذّفیٚ  ؾفیس لسأیضاثظ ٞبی  -3                                         

 

 ٔی وٙٙس پطزاظـٚ زضیبفتضا  اعالػبتثٝ عٛضٕٞعٔبٖ اظٕٞٝ ثسٖ  -1                    

 ٔی ثبقٙس. اؾتسالَ ٚحبفظٝ ، احؿبؼ ،ازضانٔطوع  -2        اػٕبَ ٔد

 ٔی ثبقٙس. حطوتی اضازیٞبی   صسٚض فطٔبٖٔطوع  -3                     

 



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 13 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 ٔیطٚز.٘یع  ٘یٕىطٜ ٔمبثُ:اعالػبت ٞط٘یٕىطٜ ثٝ  ٘ىتٝ

 ٘یع زاض٘س اػٕبَ اذتصبصی، اػٕبَ ٔكتطن: ٘یٕىطٜ ٞبی ٔد ػالٜٚ ثط ٘ىتٝ 

 ضاؾت زض ٘یٕىطٜ ٟٔبضت ٞبی ٞٙطیٚ  ٘یٕىطٜ چپزض  اؾتسالَٚ  ٟٔبضت زض ضیبضی: ٔطوع  ٘ىتٝ

 اؾت.

 

 ضربٔت زاضز. چٙس ٔیّی ٔتطحسٚز لكطٔد :  ٘ىتٝ

 اؾت. اضتجبعی ٚحطوتی ، حؿی زض ٞط٘یٕىطٜ زاضای ؾٝ ثرف لكطٔد : ٘ىتٝ

 

 ٔی وٙس زضیبفت: پیبْ ٞبی حؿی ضا  ثرف حؿی -1                            

 ٔی وٙس. اضؾبَ : فطٔبٖ ٞب ضا ثٝ ٔبٞیچٝ ٞب ٚ غسز ثرف حطوتی -2ثرف ٞبی لكطٔد      

 حطوتی ٚ  ثرف ٞبی حؿیثیٗ  ایدبز اضتجبط:  ثرف اضتجبعی -3                            

 ؾبلٝ ٔغع                                                    

 ثرف ٔغع اؾتپبییٗ تطیٗ  -1               

 ٔغع ضا ثٝ ٘ربع ٔطتجظ ٔی ؾبظز -2   ؾبلٝ ٔغع

 ثسٖ اؾتاػٕبَ حیبتی اظ ٔطوع ثؿیبضی  -4               



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 14 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 اؾت ٚزضثبالی ٘ربع لطاض زاضزؾبلٝ ٔغع ثرف پبییٗ تطیٗ  -1                    

 اؾت.ضطثبٖ لّت ٚ  فكبض ذٖٛ، تٙظیٓ تٙفؽٔطوع  -2      ثصُ اِٙربع

 اؾت.ثّغ ٚ  ػغؿٝ، ؾطفٝ ٔب٘ٙس  ثؼضی ا٘ؼىبؾبتٔطوع  -3                     

 لطاض زاضزٔغع ٔیب٘ی ٚ ثصُ اِٙربع ثیٗ  -1                 

 ثٝ ٔرچٝ ٔطتجظ اؾت.پبیه ٞب تٛؾظ  -2      پُ ٔغعی

 ٚ .... ٘مف زاضز. تطقح اقه، تطقح ثعاق ، تٙفؽ  زض تٙظیٓ -3                  

 لطاض زاضز.ثبالی پُ ٔغعی زض -1                 

 ٘مف زاض٘س. حطوتٚ ثیٙبیی ،  قٙٛایییبذتٝ ٞبی ػصجی آٖ زض -2     ٔغع ٔیب٘ی

 ثركی اظ ٔغع ٔیب٘ی اؾت. چٟبضٌب٘ٝثطخؿتٍی ٞبی  -3                  

 ٞؿتٙسثعضي تط  -1                                                                      

 زٚ ثطخؿتٍی ثبالیی -1                                     

 ْ ٞبی ثیٙبیی پیبٔحُ زضیبفت  -2                                        ثطخؿتٍی ٞبی چٟبضٌب٘ٝ

 وٛچىتط٘س -1                                                                       

 زٚ ثطخؿتٍی پبییٙی -2                                     

 پیبْ ٞبی قٙٛاییٔحُ زضیبفت  -2                                                                       

: یبذتٝ ٞبی ػصجی ثطخؿتٍی ٞبی چٟبضٌب٘ٝ ثبٞٓ اضتجبط زاض٘س، ثٝ ٕٞیٗ ػّت ٚلتی  ٘ىتٝ

 صسایی ضا ٔی قٙٛیٓ چكٕبٖ ٚ ؾطذٛز ضا ثٝ عطف ٔٙجغ صسا ثط ٔی ٌطزا٘یٓ.

 

 



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 15 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 لطاض زاضزپكت ؾبلٝ ٔغع زض -1             

 ثٝ ٞٓ ٔطتجظ ٔی ثبقٙس وطٔیٙٝاؾت وٝ تٛؾظ ضاثغی ثٝ ٘بْ  زٚ ٘یٕىطٜزاضای  -2     ٔرچٝ

 اؾت. ثرف ؾفیسضٚی  لكط ذبوؿتطیزاضای  -3             

 اؾت. تؼبزَثسٖ ٚ  تٙظیٓ ٚضؼیتٔطوع   -1                     

 اؾتاػٕبَ حطوتی  یبزٌیطیٚ  ٕٞبٍٞٙیٔطوع  -2     اػٕبَ ٔرچٝ

 ٔی وٙس. ٕٞبًٞٙ٘بٌٖٛ ضازض حبالت ٌٛحطوبت ثسٖ ٚ ٔبٞیچٝ ٞبفؼبِیت  -3                     

 ػضالت ٚ پٛؾت، چكٓ ٌٛـ زضٚ٘ی،زضیبفت پیبْ ٞبی حؿی ضا اظ  -1                               

 ٔی وٙس. یبفتزض ٔغع ٚ٘ربعضا اظ  فطٔبٖ ٞبی حطوتی -2  ٔرچٝ ثطای ایدبز تؼبزَ

 ٔیىٙس. اضؾبَ ٔد ٚ ٘ربعفطٔبٖ ٞبی حطوتی تصحیح قسٜ ثٝ  -3                                

 

 ٘ىتٝ : اظ٘فٛش ٔبزٜ ؾفیس ٔرچٝ زض ثرف ذبوؿتطی، زضذت ظ٘سٌی ایدبز ٔی قٛز.

 

 

 ثغٗ ٞبی ٔغعی : 

 ٚخٛز زاضز، چٟبض ثغٗزضثغٗ 

: وٝ زضٖٚ زٚ ٘یٕىطٜ ٔد ٚخٛز زاض٘س ٚتٛؾظ  (1ٚ2ثغٗ ٞبی خب٘جی ) -1

 ثٝ ثغٗ ؾْٛ ٔطتجغٙسؾٛضاخ ٔٛ٘طٚ 

 ٔدطای: زض اعطاف تبالٔٛؼ ٞب لطاض زاضز ٚ تٛؾظ  ثغٗ ؾْٛ -2

 ثٝ ثغٗ چٟبضْ ضاٜ زاضز. ؾیّٛیٛؼ

: ثیٗ ٔرچٝ ٚ ؾبلٝ ٔغع لطاض زاضز ٚ تٛؾظ ؾٛضاخ ٞبیی ثغٗ چٟبضْ  -3

 ٔطثٛط اؾت.ٔدطای ٔطوعی ٘ربع ثٝ 

 چپ ٔغع٘یٕٝ 



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 16 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 ٞبی زیٍط ٔغع ؾبذتبض                                

 ثٝ ٞٓ ٔتصّٙس ضاثغیٞؿتٙس وٝ تٛؾظ  خؿٓ وطٚیزٚ  -1                 

 اضؾبِی ثٝ لكط ٔد اؾت پیبْ ٞبی حؿی اغّت تمٛیتٚ  پطزاظـ اِٚیٝٔحُ  -2       تبالٔٛؼ

 ثٝ لكطٔد خٟت پطزاظـ ٟ٘بیی اضؾبَ پیبْ ٞبی حؿی -3                 

 .ٕ٘ی ضٚ٘س تبالٔٛؼثٝ  حؽ ثٛیبییپیبْ ٞبی ثؼضی : ٘ىتٝ 

 لطاض زاضز. ظیط تبالٔٛؼزض  -1                     

 اؾت تكٍٙی ٚ ٌطؾٍٙی، تٙظیٓ فكبضذٖٛ، تٙظیٓ زٔبی ثسٖٔطوع  -2     ٞیپٛتبالٔٛؼ

 ٘مف زاضز. تؼساز ضطثبٖ ٞبی لّتٚ تٙظیٓ ذٛاة زض -3                     

 اؾت اظؾبذتبضٞبی ٔطتجظ ثبلكطٔدٔدٕٛػٝ ای  -1                       

 ٘مف زاضز ِصتٚ ذكٓ ، تطؼزض ثطٚظ احؿبؾبتی ٔب٘ٙس  -2     ؾبٔب٘ٝ ِیٕجیه

 ٔست ٘مف زاضز. ثٝ زضاظٔست  حبفظٝ وٛتبٜزضتجسیُ  -3                       

 

   حبفظٝ ٚ یبزٌیطی: زضتكىیُ  ٞیپٛوبٔپ -1                               

 :  اضظیبثی پیبْ ٞبی ثٛیبیی   اخؿبْ ثبزأی قىُ -2                               

 پطزٜ ؾپتْٛ -3    اخعاء ؾبٔب٘ٝ ِیٕجیه 

  ثرفوٝ تبالٔٛؼ ٚٞیپٛتبالٔٛؼ ضا ثٝ  ٔدٕٛػٝ ای اظ ٘ٛضٖٚ ٞب -4                               

 ٚصُ ٔی وٙٙس لكطٔدٞبیی اظ                                

 ٔطتجظ ٔی ثبقٙس. ؾبٔب٘ٝ ِیٕجیهثب  ٞبی ثٛیبییپیبظ٘ىتٝ :



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 17 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 

 الیٝ ثیطٚ٘ی                             :ٔىب٘یؿٓ ٞبی حفبظت اظزؾتٍبٜ ػصجی ٔطوعی

 ؾرت قبٔٝ -1           ؾتٖٛ ٟٔطٜ ٞبٚ  اؾترٛاٖ ٞبی خٕدٕٝ -1

 الیٝ زضٚ٘ی       ػٙىجٛتیٝ -2                                      پطزٜ ؾٝ الیٝ ٔٙٙػ -2

 ٘طْ قبٔٝ -3                                   ٘ربػی –ٔبیغ ٔغعی  -3

 ٔغعی –ؾس ذٛ٘ی  -4

 ٔی ثبقٙس. ثبفت پیٛ٘سی: ٞطؾٝ الیٝ ٔٙٙػ اظخٙؽ  ٘ىتٝ

 خطیبٖ زاضز. ٘ربػی –ٔغعی ٔبیغ  ؾرت قبٔٝ ٚ ٘طْ قبٔٝ:ثیٗ  ٘ىتٝ

 آٟ٘ب ٘یع ٚخٛز زاضز. زضٖٚ ،اعطاف ٔغع ٚ ٘ربع٘ربػی ػالٜٚ ثط  –: ٔبیغ ٔغعی  ٘ىتٝ

 اؾت. حفطٜ ٚٔٙفصٚ ثسٖٚ   اظثبفت پٛقكی ؾٍٙفطقی ؾبزٜٔغعی الیٝ  –: ؾسذٛ٘ی  ٘ىتٝ

 

 ٘ىبت                               

 ثٝ ؾغح ذبضخی ٔغع ٚ ٘ربع چؿجیسٜ اؾت. ٘طْ قبٔٝ -1

، ٘یىٛتیٗ ٚ ؾبیط ٔٛاز ضٚاٖ  CO2ثؼضی ٔٛاز ٔب٘ٙس اِىُ، ٌّٛوع،  -2

 ٌطزاٖ اظ ؾسذٛ٘ی ٔغعی ػجٛض ٔی وٙٙس.

ٔٛیطي ٞبی ٘طْ قبٔٝ زضتغصیٝ ٚ تٙفؽ ٚزفغ ٔٛاز ظائس ٔغع  -3

 ٚ٘ربع ٘مف زاضز.

 زاضز.ثیٗ زٚالیٝ ؾرت قبٔٝ ؾیٙٛؼ ٞبی ؾیبٞطٌی ٚخٛز  -4

 ٘ىبت:

ثٝ ؾبٔب٘ٝ تبالٔٛؼ ٚٞیپٛتبالٔٛؼ اظ  ثرف ٞبیی -1

 تؼّك زاض٘س. ِیٕجیه

اٌطٞیپٛوبٔپ آؾیت ثجیٙس؛یب ثطزاقتٝ قٛز فطزلبزض ثٝ  -2

 ٘یؿت. خسیسی اؾبٔی یبزٌیط

 ٚخٛز زاضز.یبذتٝ ٞبی ثٙیبزی زضٞیپٛوبٔپ،  -3



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 18 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 : ٚاثؿتٍی ٕٞیكٍی ثٝ یه ٔبزٜ یب ا٘دبْ یه ضفتبض تؼطیف -1           

 اؾت خؿٕیٚٞٓ  ضٚحیایٗ ٚاثؿتٍی ٞٓ  -2    اػتیبز

 ؾالٔت خؿٓ ٚ ضٚاٖ ٔصطف وٙٙسٜ، ذب٘ٛازٜ ٚ زیٍطاٖ ضاثٝ ذغط ٔی ا٘ساظز. -3            

 ٚ ثبظٞبی ضایب٘ٝ ای ٚاثؿتٍی ثٝ ایٙتط٘ت: ٔب٘ٙس  اػتیبز ضفتبضی -1           

  ٔثبَ

 وبفئیٗ، ٔٛضفیٗ ٚ ٘یىٛتیٗ: ٔب٘ٙس اِىُ، وٛوبئیٗ،  اػتیبز ثٝ ٔٛاز -2           

 

 زض ٘ٛقیس٘ی ٞب ثسٖ ضا تحت تبثیط لطاض ٔی زٞس وٕتطیٗ ٔمساض اِىُٚخٛز  -1                     

 ٔی قٛز. ؾطػت خصةاؾت ٚثٝ چطثی ٔحَّٛ زض -2                      

 ٔی وٙس ٚ ٚاضز یبذتٝ ٞبی ٔغع ٔی قٛزؾسذٛ٘ی ٔغعی ػجٛض اظ -3     اػتیبز ثٝ اِىُ

 اثط ٔی وٙس زٚپبٔیٗاظخّٕٝ  ٟٔبضیٚ  تحطیىی ثطا٘تمبَ زٞٙسٜ ٞبی ػصجی -4                     

 اؾت. وبٞف زٞٙسٜ فؼبِیت ٞبی ثس٘یاِىُ  -5                      

 ثسٖ ٘بٕٞبٍٞٙی زض حطوبتٚ ایدبز  آضاْ وطزٖ ٔبٞیچٝ ٞب -1                          

 وبٞف ٞٛقیبضیٚ  ٌیدی، ٌفتبضٚ  اذتالَ زض حبفظٝ -2     اثطات اِىُ ثطثسٖ

 وٙس وطزٖ فؼبِیت ٔغعٚ  اضغطاةٚ  وبٞف زضز -3                          



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 19 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 اؾت. ٔصطف ثّٙس ٔست اِىُاظپیبٔسٞبی  ا٘ٛاع ؾطعبٖٚ  ؾىتٝ لّجی،  ٔكىالت وجسی٘ىتٝ :

 ٘ربع                                                   

 أتساز زاضز. ٟٔطٜ زْٚ وٕطاظثصُ اِٙربع تب  ؾتٖٛ ٟٔطٜ ٞبزضٖٚ  -1          

 ٔتصُ ٔی وٙس. ػصجی ٔحیغیضا ثٝ زؾتٍبٜ  ٔغع -2     ٘ربع

 ثیٗ ٔغع ٚ ا٘ساْ ٞبی حؿی ٚ حطوتی اؾت. ٔؿیط زٚعطفٝ ػجٛض پیبْ ٞب -3           

 اؾت حؿی -1                                                      

  ضیكٝ پكتی -1                              

 ٔی وٙس ٘ربع ٚاضزضا ثٝ  اعالػبت حؿی -2                             ؾبذتبضػصت ٘ربػی

 اؾت حطوتی -1                                                      

  ضیكٝ قىٕی -2                             

 ٔی وٙس.٘ربع ذبضج ضا اظ پیبْ ٞبی حطوتی -2                                                     

 

 

 



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 21 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 زؾتٍبٜ ػصجی ٔحیغی                                     

 ٍٕٞی ٔرتّظ:  ٘ربػیػصت  خفت 31 -1                                  

 ٔرتّظ چٟبض خفت                                          زؾتٍبٜ ػصجی ٔحیغی

 حطوتی پٙح خفت    ٔغعیػصت  خفت 12 -2                                  

 حؿی ؾٝ خفت                                                                       

 اؾت فبلس ػصت)زؾتٍبٜ ػصجی ٔطوعی (  ٘ربعٔغع ٚ : ٘ىتٝ 

 ٚخٛز زاضز. ( ػصت ٔرتّظ77خفت ) 35: زضثسٖ ٘ىتٝ 

 

 ؾبذتبضػصت                                      

 تؼسازی ز٘سضیت -1                                                                                

 تؼسازی آوؿٖٛ 2ػصجی    تؼسازی تبض -1                                                   

 ز٘سضیتٚ تؼسازی آوؿٖٛ -3                                ػصجی تؼسازی زؾتٝ تبض -1              

 ٔیبٖ آٟ٘ب ثبفت پیٛ٘سی -2                                         ٞطػصت

 پیٛ٘سیاظ ثبفت  وپؿِٛی -2              

 

 ٘ىبت                         

 زضٞط ػصت زضؾٝ ٔٙغمٝ ثبفت پیٛ٘سی ٚخٛز زاضز؛

 زض اعطاف ػصت -1

 زض اعطاف ٞط زؾتٝ تبض -2

 زض اعطاف ٞط تبض -3

 ٚخٛز زاضز. ا٘ٛاع ضي ذٛ٘یٚ  ثبفت چطثی٘ىتٝ : زض ٞطػصت ، 



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 21 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی -1                                                         

 ثرف حؿی -1                                 

 اػصبة حؿی -2                              زؾتٍبٜ ػصجی ٔحیغی

 ٔؼٕٛال اضازی -1                                                                                    

 ثرف پیىطی -1                                                           

 ٌبٞی غیط اضازی -2                              ثرف حطوتی -2                                 

 اػصبة ؾٕپبتیه -1                                                                                        

 ثرف ذٛزٔرتبض -2                                                           

 "" پاراسوپاتیک -2                                                                                        

 عول هی کٌٌد. غیر ارادیٌُگام اًعکاسات  اعصاب پیکریًکتَ : 

 عول هی کٌٌد عکص یکذیگر پاراضمپاتیکو ضمپاتیکاعصاب  معمٌالًکتَ :

 ُستٌد. پاراضمپاتیک کنذ کننذهو  ضمپاتیک تنذ کننذهاعصاب  معمٌال ًکتَ :

 پاراضمپاتیک تنذ کننذهو  ضمپاتیک کنذ کننذهحرکات ًترغحات لٌلو گٌارظ ًکتَ : در

 ُستٌد.

ُای قلة هی  کاىع تعذاد ضرتانو  کاىع فػارخٌنسثة  پاراضمپاتیک : اعصاب نکتو

 شوًد.

 هی شوًد افسایع فػارخٌنتاعث  -1                            

 هی کٌد. زیادرا  ضرتان ىای قلةتعداد  -2                            

 هی شود افسایع تعذاد ًعمق تنفصسثة  -3      اعصاب ضمپاتیک

هی  قلةو ماىیچو ىای اضکلتتَ  افسایع خٌن رضانیسثة  -4                            

 شود



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 22 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 

 است نخاعدر انعکاشهرکس ایي  -1                                       

 صورت هی گیرد ماىیچو ىای اضکلتیتوسظ  -2                                       

 در آى عول هی کٌٌد.غع ضیناپص و پنج نٌرًن -3     ًکات اًعکاش دست کشیدى

 دارد.ضیناپص مياری  یک، ضیناپص تحریکی چيار -4                                       

 است غیرفعالًوروى حرکتی تَ هاُیچَ سَ سر  ضیناپص -5                                      

 است. مغسدر انعکاضات:هرکس تعضی  نکتو

 اًجام هی شود. ماىیچو ىای صافتوسظ  انعکاضاتتعضی :  نکتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٘ىتٝ        

ا٘ؼىبؼ ٔطثٛط ثٝ  -1

ؾٕت ضاؾت ثسٖ اؾت ِٚی 

زؾت چپ وكیسٜ قسٜ 

 .اؾت



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 23 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 دضتگاه عصثی جانٌران                                         

 دارد عصثیغثکو سادٍ تریي ساختار عصثی یعٌی  -1               

 است.مرتثظ تو ىم و نٌرًنيای پراکنذهشثکَ عصثی؛ هجووعَ ای از  -2ُیدر     -1

 است. محیطی و مرکسی ،وتقسین تٌدیطناب عصثی، فاقذ مغس -3               

 است.حرکتی و نٌرًنيای حطی و ضیناپص ًکتَ : دستگاٍ عصثی ُیدر دارای

 ًکتَ : ُیدر سر ودم ًدارد.

 مغس -1                                                           

 دضتگاه عصثی مرکسی -1                     

 مٌازیعصثی دً طناب  -2                                            پالناریا  -2

 

 :شاهل رشتَ ُای کوچکتر هتصل تَ طٌاب ُا دضتگاه عصثی محیطی -2                    

 :شاهل چٌدگرٍ تَ ُن جوش خوردٍمغس -1                                                         

 دضتگاه عصثی مرکسی -1                   

 گرٍ دار: یک طناب عصثی غکمی -2                                           حػرات -3

 

 : رشتَ ُایی هرتثظ کٌٌدٍ اًدام ُاتَ هغسوطٌاب  دضتگاه عصثی محیطی -2                  

وجود دارد کَ فعالیت هاُیچَ ُای آى تٌد را  یک گره عصثی،تنذتذن حػراتدرُرًکتَ :

 تٌظین هی کٌد.

 

 است. ًطناب عصثی پػتیشاهل هغس مرکسی  دستگاٍ عصثی -1                       

 ميره داران -4

 .است تعذادی عصةدستگاٍ عصثی هحیطی شاهل  -2                       



 ُای تیس ُوشاى اُوازاى ستدتیر دتیر -سیدستارتاویر

 

 24 صفحَ ستارتاویر دتیر زیست شٌاسی دتیرستاى ُای استعداد ُای درخشاى اُوازید س
 

 ميره دارانازتقیَ  نطثت ًزن تذنتَ پرنذگان و مغسپطتانذارانًکتَ : اًدازٍ ًسثی 

 تیشتراست.

 

 


