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 ٔی وٙٙذ، پیه ؿیٕیبیی ٘بْ داس٘ذ. پیبٔی سا ٔٙتمُ: ِٔٛىَٛ ٞبیی وٝ  پیه ؿیٕیبیی

 ا٘تمبَ دٞٙذٜ ٞبی ػلجی -1                                   

 ٞٛسٖٔٛ ٞب -2     پیه ٞبی ؿیٕیبییا٘ٛاع 

 ثؼضی ٔٛاد ؿیٕیبیی دیٍش -3                                   

 ٔی داسد، یبختٝ ٞذف آٖ پیه اػت. دسیبفت پیه ؿیٕیبییسا اص پیبْ  : یبختٝ ای وٝ یبختٝ ٞذف

 یبختٝ ٞذف تؼذادی پیه ؿیٕیبیی ثبؿذ، : یه یبختٝ ٕٔىٗ اػت  ٘ىتٝ

 .: یه ٘ٛع پیه ؿیٕیبیی ٕٔىٗ اػت زٙذیٗ ٘ٛع یبختٝ ٞذف ٔتفبٚت داؿتٝ ثبؿذ ٘ىتٝ

 ٞذف ثشای ٞش٘ٛع پیه ؿیٕیبیی ، یه ٘ٛع ٌیش٘ذٜ داسد. : یبختٝ٘ىتٝ 

 :پیه ؿیٕیبیی ثش یبختٝ ای ٔٛثش اػت وٝ ٌیش٘ذٜ آٖ سا داؿتٝ ثبؿذ.٘ىتٝ 

 : ٌیش٘ذٜ پیه ؿیٕیبیی ٕٔه اػت سٚی غـبء یبختٝ ٚ یب دسٖٚ آٖ ٚالغ ؿذٜ ثبؿذ. ٘ىتٝ 

 : ٌیش٘ذٜ پیه ٞبی ؿیٕیبیی ٔؼٕٛال ػبختبس پشٚتئیٙی داس٘ذ.٘ىتٝ 

 )اتٛوشیٗ ( تبثیش ثش یبختٝ تشؿح وٙٙذٜ-1                                                              

 وٛتبٜ ثشد -1                                           

 : ٔب٘ٙذ ا٘تمبَ دٞٙذٜ تبثیش ثش یه یبزٙذ یبختٝ اعشاف -2                           ا٘ٛاع پیه ؿیٕیبیی ثش اػبع

 )پبساوشیٗ ( ٞبی ػلجی                                               ٔؼبفت         

 یبختٝ ٞبی دسٖٚ سیضٞٛسٖٔٛ  -1                                                                                         

 غذد دسٖٚ سیضٞٛسٖٔٛ ٞبی  -2    ٔی ؿٛ٘ذ ثٝ خٖٛ ٚاسد: دٚسثشد -2                                           

 یبختٝ ٞبی ػلجی ٞٛسٖٔٛ ٞبی -3)آ٘ذٚوشیٗ(                                                                           
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 غذد ػشق -1                                    

 تشؿحبت خٛد سا ثٝ خبسج ٔحیظ دسٚ٘ی ٔی سیض٘ذ          غذد زشثی -2    ثشٖٚ سیض -1                 

 غذد ٌٛاسؿی -3                                    

 غذد اؿىی -4                         ا٘ٛاع غذد

 اپی فیض -1                                      

 ٞیپٛفیض -2                                      

 تیشٚئیذ -3                                     

 تشؿحبت خٛد سا ثٝ خٖٛ ٔی سیض٘ذ.                 پبسا تیشٚئیذ -4     دسٖٚ سیض -2                 

 پب٘ىشاع -5                                      

 فٛق وّیٛی -6                                      

 غذد خٙؼی -7                                      

 تیٕٛع -8                                      

 غذد دسٖٚ سیض -1                           

 اسیتشٚپٛیتیٗ دس وّیٝ ٞبتشؿح وٙٙذٜ  -1                                                             

 ٌبػتشیٗ دس ٔؼذٜتشؿح وٙٙذٜ  -2                                        دػتٍبٜ دسٖٚ سیض

 دس دٚاصدٞٝ ػىشتیٗتشؿح وٙٙذٜ  -3     یبختٝ ٞبی دسٖٚ سیض -2                          

 ٞٛسٖٔٛ دس ٔغض٘ٛسٖٚ ٞبی تشؿح وٙٙذٜ  -4                                                             

 تشؿح وٙٙذٜ ٞٛسٖٔٛ دسلّتیبختٝ ٞبی  -5                                                             

 

 ٔحیظ خبسجٚ ثب  اخضاء ثذٖثیٗ  وٙٙذٜٕٞبًٞٙ دػتٍبٜ ;  دػتٍبٜ ػلجی+ دػتٍبٜ دسٖٚ سیض
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 ٘ىبت                                      

 ٞؼتٙذ. پشٚتئیٗ ٞبی ػشاػشی غـبییٌیش٘ذٜ ٞبی غـبیی ٞٛسٖٔٛ ٞب،  -1

ٞٛسٖٔٛ ٞب لجُ اص ٚسٚد ثٝ خٖٛ ٚ لجُ اص اثش ثش سٚی یبختٝ ٞذف،ٚاسد ٔبیغ ٔیبٖ  -2

 ثبفتی ٔی ؿٛ٘ذ.

 ٔی ؿٛ٘ذ تٛػظ پشٚتئیٗ ٞب خبثٝ خبسٖٚ خٖٛ ثؼضی ٞٛسٖٔٛ ٞب د -3

 یبداؿت ٘ىبت والع                          
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 كحیح یب غّظ ثٛدٖ ػجبسات صیش سا ٔـخق وٙیذ. -1

 ( یٖٛ ٞبی ٔختّف ٔی تٛا٘ٙذ پیه ؿیٕیبیی ثبؿٙذ.1

 پیه ؿیٕیبیی ثبؿذ.( یبختٝ ای وٝ پیبْ سا اص پیه ؿیٕیبیی دس یبفت ٔی وٙذ، ٕٔىٗ اػت ػبص٘ذٜ 2

 ا٘تمبَ دٞٙذٜ ٞبی ػلجی، پیه ؿیٕیبیی ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ.( 3

 ( تبسٞبی ٔبٞیسٝ ای ثشای ثؼضی پیه ٞبی ؿیٕیبیی، یبختٝ ٞذف ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ.4

 ( پیه ٞبی ؿیٕیبیی ٔٛخٛد دس ٔبیغ ٔیبٖ ثبفتی، پیه وٛتبٜ ثشد ٔی ثبؿٙذ.5

 دسخبی خبِی ػجبست ٔٙبػت سا لشاس دٞیذ. -2

 ٞٛسٖٔٛ ٞب پیه ٞبی ........... وٝ اص عشیك ............... پیبْ سا ثٝ فبكّٝ دٚس ٔٙتمُ ٔی وٙٙذ.( 1

 ( ثؼضی آ٘ضیٓ ٞب ٔب٘ٙذ .............. ٔی تٛا٘ٙذ اص عشیك خشیبٖ ثٝ یبختٝ ٞذف یب ِٔٛىَٛ ٞذف ثشػٙذ.2

 ٖ سیض تـىیُ ؿذٜ اػت.( دػتٍبٜ دسٖٚ سیض اص .............. دسٖٚ سیض ٚ ............... دس3ٚ

 ( تشؿحبت غذد .................. اص عشیك ٔدشا ثٝ ػغح ٚ یب ................. ثذٖ ٔی سیضد.4

( یبختٝ ٞبی دسٖٚ سیض، تشؿحبت خٛد سا ثٝ سٚؽ ................... ٚثب ٔلشف .................... ٚاسد آة ٔیبٖ ثبفتی 5

 ٔیىٙٙذ.

 ذ.ثٝ ػٛاالت صیش پبػخ دٞی -3

 پبییٗ تشیٗ غذد دسٖٚ سیض ثذٖ زٝ ٘بْ داس٘ذ؟( 1

 ( پیه ؿیٕیبیی وٝ تٛػظ ٘ٛسٖٚ ثٝ خٖٛ تشؿح ٔی ؿٛد، زٝ ٘بْ داسد؟2

 ( یبختٝ ٞبی دسٖٚ سیض اثتذا تشؿحبت خٛد سا ثٝ ودب تشؿح ٔی وٙٙذ؟3

 ( ٔبٞیت ؿیٕیبیی ٌیش٘ذٜ ٞبی پیه ؿیٕیبیی دس یبختٝ ٞذف زیؼت؟4

ثیشٚ٘ی ٚ دسٚ٘ی ػالٜٚ ثش دػتٍبٜ دسٖٚ سیض تٛػظ وذاْ دػتٍبٜ كٛست ٔی  ( پبػخ ٌٛیی ثٝ ٔحشن ٞبی5

 ٌیشد؟
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 غذٜ صیش ٔغضی) ٞیپٛفیض(  -1                                        

 ٔتلُ اػت ٞیپٛتبالٔٛعثٝ  ػبلٝ ٞیپٛفیضثٝ ا٘ذاصٜ یه ٘خٛد اػت ٚتٛػظ  -1                                 

 خبیٍبٜ -1               

 لشاس داسد. دسٖٚ ٌٛدی اػتخٛاٖ پشٚا٘ٝ ایٚ  وف ٔغضدس  -2                       ٞیپٛفیض

 ٚ غیش ػلجی داسد ػبختبس غذٜ ای:  ٞیپٛفیض پیـیٗ -1                               

 ٘یؼت داسد ٚ ػّٕىشد آٖ دسا٘ؼبٖ ٔـخق ػبختبسغذٜ ای:  ٞیپٛفیض ٔیب٘ی -2     ػبختبس 2              

 داسد. ػبختبس ػلجی:  ٞیپٛفیض پؼیٗ -3                              

 

 ٞٛسٖٔٛ سؿذ -1                                           

 پشٚالوتیٗٞٛسٖٔٛ  -2                                           

 ( TTH) ٞٛسٖٔٛ ٔحشوٝ تیشٚئیذ -3       ٞٛسٖٔٛ ٞبی ٞیپٛفیض پیـیٗ

 ( ACTH) ٞٛسٖٔٛ ٔحشوٝ ثخؾ لـشی فٛق وّیٝ -4                                           

 FSH  ٚLHٞٛسٖٔٛ ٞبی  -5ٚ6                                           

 ػبلٝ ٞیپٛفیض ویبػٕبی ثیٙبیی
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 استجبط داسد. ٞبی خٛ٘ی ثب ٞیپٛتبالٔٛعسي : ٞیپٛفیض پیـیٗ تٛػظ  ٘ىتٝ

 ٔی ؿٛد. ٟٔبسوٙٙذٜ تشؿحٚ  آصاد وٙٙذٜدٚ ٘ٛع ٞٛسٖٔٛ ثٝ ٘بْ ٞبی  اص٘ٛسٖٚ ٞبی ٞیپٛتبالٔٛع: ٘ىتٝ 

 داس٘ذ. ػبختبس پپتیذی ٟٔبس وٙٙذٜٚ  آصاد وٙٙذٜ: ٘ٛسٚٞٛسٖٔٛ ٞبی ٘ىتٝ 

ٞیپٛفیض  ٞٛسٖٔٛ ٞبی ثخؾ پیـیٗ تشؿحػذْ یب  ػجت تشؿح:ٞٛسٖٔٛ ٞبی آصاد وٙٙذٜ ٚ ٟٔبس وٙٙذٜ  ٘ىتٝ

 ٔی ؿٛ٘ذ.

 : ٞیپٛتبالٔٛع ٘مؾ ٟٕٔی دس تشؿح ػبیش غذد اصخّٕٝ ٞیپٛفیض پیـیٗ داسد. ٘ىتٝ

 داس٘ذ ػبختبس پپتیذیٍٕٞی  -1                                      

 ٞٛسٖٔٛ ٞبی ثخؾ پیـٗ

 تشؿح ٔی ؿٛ٘ذ. ا٘ٛاػی اص یبختٝ ٞبی خبفٞشوذاْ تٛػظ  -2                                      

 ٔی ؿٛد. افضایؾ لذاثش وشدٜ ٚ ػجت  كفحبت سؿذٔٛخٛد دس  یبختٝ ٞبی غضشٚفیثش  -1                      

 ٔی ؿٛد. یبختٝ ٞبی اػتخٛا٘یثٝ  تٕبیض یبختٝ ٞبی غضشٚفیػجت  -2      ٞٛسٖٔٛ سؿذ

 ٔی یبثذ.وبٞؾ تشؿح آٖ  پغ اص دٚساٖ سؿذ -3                      

 

 لشاس داس٘ذ ػش اػتخٛاٖ ٞبی دساص ٘ضدیىی دس -1                      

 داس٘ذ ػبختبس غضشٚفی -2                      

 ٔی ؿٛ٘ذ.تمؼیٓ عِٛی  عَٛ دسٚاٖ سؿذآٖ دس  یبختٝ ٞبی غضشٚفی -3      كفحبت سؿذ

 ٔی ؿٛ٘ذ. یبختٝ اػتخٛا٘ی تجذیُیبفتٝ ٚ ثٝ  تٕبیض لذیٕی تشیبختٝ ٞبی غضشٚفی  -4                      

 تجذیُ ٔی ؿٛ٘ذ. اػتخٛاٖ ثٝحبِت غضشٚفی ، كفحبت سؿذ اص ثؼذ اصثّٛؽزٙذ ػبَ  -5                      

 اػتخٛاٖ ٔتٛلف ٔی ؿٛد. سؿذ عِٛی، ٔی ؿٛ٘ذ كفحبت غضشٚفی ثؼتٝٚلتی  -6                      

 ٔی ؿٛد. آوشٍٚٔبِیٚ  وٛتِٛٝ ٌی،  غَٛ آػبیی٘ىتٝ : اختالَ دس تشؿح ٞٛسٖٔٛ سؿذ ػجت 

 ثش سٚی غـبء خٛد ٔی ثبؿٙذ. ٌیش٘ذٜ ٞٛسٖٔٛ سؿذداسای   یبختٝ ٞبی غضشٚفی كفحبت سؿذ٘ىتٝ : 
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 پشٚالوتیٗ                                               

 پغ اص تِٛذؿیش  تِٛیذ ٚ تشؿحدس پؼتبٖ ثٝ  د ؿیش ػبصغذٚاداس وشدٖ  -1                            

 ) ٕٞئٛایؼتبصی ( ٘مؾ داسد. حفظ تؼبدَ آة ثذٖٚ  ایٕٙی دس -2     ٞٛسٖٔٛ پشٚالوتیٗ

 ٘مؾ داسد.تٙظیٓ فشآیٙذٞبی تِٛیذ ٔثُ دس -3                            

 ٔی یبثذ. افضایؾ پشٚالوتیٗٚ  لغغ پشٚطػتشٖٚٚ  اػتشٚطٖتشؿح  ثؼذ اص صایٕبٖ:  ٘ىتٝ

 ٔی ؿٛد. پشٚالوتیٗػشیغ ٚ ٘بٌٟب٘ی  افضایؾػجت  ػیٍٙبَ ٞبی ٘بؿی اص ٔىیذٖ پؼتبٖ:  ٘ىتٝ

 داسد. تشؿح پشٚالوتیٗثش  اثش ٟٔبسی ثیـتش ٞیپٛتبالٔٛع:  ٘ىتٝ

 داسد. FSH ٚLHاثش ثبصداس٘ذٌی ثش تشؿح : ػیٍٙبَ ٞبی ػلجی تحشیه وٙٙذٜ تشؿح پشٚالوتیٗ، ٘ىتٝ

 .ٔٛثش اػت آِذٚػتشٖٚٚ پبساتیشٚئیذ ،تیشٚئیذ ٞٛسٖٔٛ ٞبی تٙظیٓ تشؿحثش  تشؿح پشٚالوتیٗ:  ٘ىتٝ

 ٘مؾ داسد. تحشیه ػیؼتٓ ایٕٙیٔی ؿٛد ٚدس  پشٚالوتیٗ تشؿحٞب،  ثؼضی ِٙفٛػیت: اص ٘ىتٝ 

 ٚٔبوشٚفبطٞب، ٌیش٘ذٜ داسد. B ٚT: پشٚالوتیٗ ثش ػغح غـبء ِٙفٛػیت ٞبی ٘ىتٝ 

 : فؼبِیت غذٜ تیشٚئیذ سا تحشیه ٔی وٙذ.ٔحشوٝ تیشٚئیذ -1                                               

 : سٚی غذد فٛق وّیٝ اثش ٔی وٙٙذ. ٔحشوٝ فٛق وّیٛی -2     ٞٛسٖٔٛ ٞبی ٔحشوٝ ثخؾ پیـیٗ

                                               3- FSH ٚLH وبس غذد خٙؼی )ثیضٝ ٚ تخٕذاٖ( ساتٙظیٓ ٔیىٙٙذ : 

 ٘ىبت                   

ٌیش٘ذٜ  ػغح تٕبْ یبختٝ ٞبثش  ٞٛسٖٔٛ سؿذ -1

 داسد.

حفظ ،  افضایؾ پشٚتئیٗ ٞبػجت  ٞٛسٖٔٛ سؿذ -2

 ٔی ؿٛد. وبٞؾ زشثی ٞبٚ  وشثٛٞیذسات ٞب
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 ثخؾ پؼیٗ ٞیپٛفیض                                                

 ٞٛسٔٛ٘ی ٕ٘ی ػبصدٞیر  -1                    

 ٔی وٙذ. تشؿح ٚ رخیشٜسا  ضذ ادساسیٚ  اوؼی تٛػیٗٞٛسٖٔٛ ٞبی  -2     ثخؾ پؼیٗ

 ٔیـٛ٘ذ.ا٘تٟبی آوؼٖٛ تشؿح ٚاص ٘ٛسٖٚ ٞبی ٞیپٛتبالٔٛع ػبختٝایٗ ٘ٛسٚٞٛسٖٔٛ ٞب دس  -3                    

 ٔی دٞذ. افضایؾسا  ثبصخزة آةثب تبثیش ثش وّیٝ ٞب  ٞٛسٖٔٛ ضذ ادساسی٘ىتٝ : 

 وبٞؾ حدٓ ادساس            ؾ حدٓ ٔبیؼبت ثذٖافضای       افضایؾ ثبصخزة آة              تشؿح ضذ ادساسی 

 اػت. تؼٟیُ ٚ تؼشیغ وٙٙذٜ صایٕبٖ اوؼی تٛػیٗ٘ىتٝ : ٞٛسٖٔٛ 

 ثبصخٛسدی ٔثجتسٚؽ  اوؼی تٛػیٗ ثٝٚ  ٔٙفی ثٝ سٚؽ ثبصخٛسدی ظیٓ تشؿح ٞٛسٖٔٛ ضذ ادساسیتٙ٘ىتٝ : 

 اػت.

 

 ٔی ؿٛد.ٕٞٛساَ ٚ  یبختٝ ای: ٞٛسٖٔٛ پشٚالوتیٗ، ػجت تمٛیت دفبع  ٘ىتٝ

 

 

 

 ٘ىبت ؿىُ                   

خؼٓ یبختٝ ای ٚ د٘ذسیت ٘ٛسٖٚ ٞبی  -1

تشؿح وٙٙذٜ اوؼی تٛػیٗ ٚ ضذ ادساسی، 

 دسٖٚ ٞؼتٝ ٞبی ٞیپٛ تبالٔٛع لشاس داس٘ذ.

ٞٛسٖٔٛ ٞبی اوؼی تٛػیٗ ٚ ضذ ادساسی  -2

 دسٖٚ ؿجىٝ آ٘ذٚ پالػٕی صثش ٘ٛسٖٚ ٞب

 ػبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ.

ٞیپٛفیض ٔیب٘ی دسدٚصیؼتبٖ ٚ خض٘ذٌبٖ  -3

 فؼبَ اػت.
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 كحیح یب غّظ ثٛدٖ ػجبسات صیش سا ٔـخق وٙیذ. -1

 خٕدٕٝ لشاس داسد.( غذٜ ٞیپٛفیض یب صیش ٔغضی، پبییٗ تشیٗ ثخؾ ٔغض اػت وٝ دسٖٚ ٌٛدی اػتخٛاٖ وف 1

 ( ٞٛسٖٔٛ ٞبی ثخؾ پیـیٗ ٞیپٛفیض، اص ؿؾ دػتٝ یبختٝ تشؿحی ٔتفبٚت تشؿح ٔی ؿٛد.2

 ( ٕٞٝ ٞٛسٖٔٛ ٞبی ثخؾ پیـیٗ غذٜ صیش ٔغضی، ٔبٞیت پپتیذی داس٘ذ.3

 ٕٞٝ ٞٛسٖٔٛ ٞبی ثخؾ پیـیٗ ٞیپٛفیض، ٔحشوٝ تشؿح ػبیش غذد دسٖٚ سیض ٔی ثبؿٙذ.( 4

 یبختٝ ٞبی ثبفت پیٛ٘ذی غضشٚفی دس دٚ ػش اػتخٛاٟ٘ب ٔی ثبؿٙذ.( یبختٝ ٞذف ٞٛسٖٔٛ سؿذ، 5

 خبی خبِی سا ثب وّٕبت ٔٙبػت پشوٙیذ. -2

 ( یبختٝ ٞبی غضشٚفی دس ػغح .................... ثشای ٞٛسٖٔٛ سؿذ ٌیش٘ذٜ داس٘ذ.1

 .( ٞٛسٖٔٛ سؿذ یبختٝ ٞبی غضشٚفی سا ٚاداس ثٝ تمؼیٓ یبختٝ ای ................. ٔی وٙذ2

 ( ثب سػٛة تشویجبت ................. دس یبختٝ ٞبی غضشٚفی، ایٗ یبختٝ ٞب ثٝ یبختٝ .............. تجذیُ ٔی ؿٛ٘ذ.3

 ( پشٚالوتیٗ ػالٜٚ ثش افضایؾ تشؿح ؿیش دس دػتٍبٜ ............. ٚ حفظ ................. ٘یض ٘مؾ داسد.4

ٞیر ٞٛسٔٛ٘ی ٕ٘ی ػبص٘ذ، أب ٞٛسٖٔٛ ٞبی .......... ٚ .........تشؿح ٔی  ( یبختٝ ٞبی ثخؾ .................. ٞیپٛفیض،5

 وٙٙذ.

 دس ثبسٜ ٞٛسٖٔٛ سؿذ ثٝ ػٛاالت صیش پبػخ دٞیذ. -3

 ایٗ ٞٛسٖٔٛ تب زٝ صٔب٘ی تشؿح ٔی ؿٛد؟( 1

 ( ایٗ ٞٛسٖٔٛ خٝ تبثیشی ثش ٔیضاٖ لٙذ خٖٛ داسد؟2

 ش اػتخٛاٖ ٞب، ٌیش٘ذٜ داسد؟( ایٗ ٞٛسٖٔٛ ػالٜٚ ثش كفحبت سؿذ ثش وذاْ ثخؾ دی3ٍ

 دس ثبسٜ ثخؾ پؼیٗ ٞیپٛفیض ثٝ ػٛاالت صیش پبػخ دٞیذ. -4

 ( ٞٛسٖٔٛ ایٗ ثخؾ دس وذاْ ٘ٛع یبختٝ ٞب ػبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ؟1

 ( ٞٛسٖٔٛ ٞبی ایٗ ودب ػبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ؟2

 ( ایٗ ٞٛسٖٔٛ دس ودبی ایٗ یبختٝ ٞب رخیشٜ ٚ تشؿح ٔی ؿٛ٘ذ؟3
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 غذٜ تیشٚئیذ)ػپشدیغ (                                           

 داسد. ػپشؿىّی ؿجیٝ  -1                        

 لشاس داسد. سٚی ٘بیٚ  صیش حٙدشٜدس  -2      ٚیظٌی ٚ ٔىبٖ

 پـت ثٝ ٞٓ ٘ی سػٙذ.٘یض لشاس داسد ِٚی اص  عشفیٗ ٘بیدس  -3                        

                                                                           1- T3 : ٗتشی یذٚ تیشٚصی 

 ٞٛسٖٔٛ ٞبی تیشٚئیذی -1                                     

 وؼیٗ (: تتشا یذٚ تیشٚصیٗ ) تیشٚ T4 -2                                           ٞٛسٖٔٛ ٞبی غذٜ تیشٚئیذ

 وّؼی تٛ٘یٗ -2                                     

 ٔی ثبؿٙذ. ػٝ یب زٟبس اتٓ یذ+ آٔیٙٛ اػیذ تیشٚصیٗ: ٞٛسٖٔٛ ٞبی تیشٚئیذی، ٔـتمبت  ٘ىتٝ

 ٔی ثبؿٙذ. پٛؿـی ٔىؼجی: یبختٝ ٞبی تشؿحی غذٜ تیشٚئیذ،  ٘ىتٝ

 ٞؼتٙذ.ایٗ ٞٛسٖٔٛ ٞب  یبختٝ ٞذف، ٕٞٝ یبختٝ ٞبی ص٘ذٜ ثذٖ:  ٘ىتٝ

 لشاس داسد. دسٖٚ ٞؼتٝ یبختٝ ٞبی ٞذفٞٛسٖٔٛ ٞبی تیشٚئیذی  ٞبی ٌیش٘ذٜ: ٘ىتٝ 

 ٔی دٞذ وبٞؾ لٙذ خٖٛ سااٖ ، ٔیضافضایؾ ػٛختٗ ٌّٛوضثب  -1                                          

 ٔی وٙذ.سا تٙظیٓ  ا٘شطی دس دػتشع ٕٞٝ یبختٝ ٞبٔیضاٖ  -2      اثشات ٞٛسٖٔٛ ٞبی تیشٚئیذی

 اػت.حفظ ٞٛؿیبسی دسثضسٌؼبِی ٚ ٔبٞیسٝ ٞبٚ  سؿذ اػتخٛاٟ٘بػجت  -3                                          

 الصْ اػت. ٕ٘ٛ ٔغض ٚ٘خبعثشای  T3 وٛدویٚ  خٙیٙیدس دٚساٖ  -4                                          

 ٔی دٞذ وبٞؾیبختٝ ٞب سا  ا٘شطی دس دػتشع -1                                          

 ٔیـٛد. ػمت ٔب٘ذٌی رٞٙی ٚخؼٕیػجت  خٙیٙی ٚوٛدویدس دٚساٖ  -2     فمذاٖ ٞٛسٖٔٛ ٞبی تیشٚئیذی

 ٔی ؿٛد. ثیٕبسی ٌٛاتشدسثضسٌؼبِی ػجت  -T3                   3یبوبٞؾ ٔمذاس 
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 ٌٛاتش -1                                                   

 پشوبسی تیشٚئیذ -2      ثیٕبسی ٞبی ٘بؿی اصػّٕىشد تیشٚئیذ

 وٓ وبسی تیشٚئیذ -3                                                  

 وشتیٙیؼٓ - 4                                                   

 اتفبق ٔی افتذ ٘جبؿذ وبفیغزا ٚ آة دسیذ اٌشٔمذاس  -1                      

 وبفی ثٝ ا٘ذاصٜ تشؿح ٞٛسٖٔٛ ٞبی تیشٚئیذی ػذْ -2      ثیٕبسی ٌٛاتش

 اص ثخؾ پیـیٗ ٞیپٛفیض تشؿح ٞٛسٖٔٛ ٔحشوٝ تیشٚئیذ افضایؾ -3                      

 خزة یذ ثیـتشثشای  ثضسي ؿذٖ غذٜ تیشٚئیذٚ  تیشٚئیذافضایؾ ثیـتش فؼبِیت  -4                      

 یذ دس غزاٞبی دسیبیی فشاٚاٖ اػت.٘ىتٝ : 

 ثؼتٍی داسد. ٔمذاس یذ خبنیه ٔٙغمٝ ثٝ  ٔمذاس یذ ٔٛخٛد دس فشآٚسدٞبی دأی ٚوـبٚسصی٘ىتٝ : 

 ٕ٘ه ٞبیٚثبیذ یذ ٔٛسد ٘یبص ٔشدْ اصٔٙبثغ غیش دسیبیی ٔب٘ٙذ  ٔیضاٖ یذ دسخبن وـٛس ٔب ٘بزیض اػت.٘ىتٝ : 

 تبٔیٗ ؿٛد. یذ داس

 

 وّؼی تٛ٘یٗ                                                

 ٍٞٙبْ ػذْ وٕجٛد آٖ دسخٛ٘بة ٔی ؿٛد. اػتخٛاٟ٘ب اص ٔب٘غ ثشداؿت وّؼیٓ -1                     

 یبختٝ ٞبی اػتخٛا٘ی اػت. ٌیش٘ذٜ سٚی غـبءاػت ٚداسای  ػبختبس پپتیذیداسای  -3     وّؼی تٛ٘یٗ

 داسد.ػىغ ٞٛسٖٔٛ پبساتیشٚئیذی ػّٕىشدی ثش -3                    
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 غذٜ ٞبی پبساتیشٚئیذ                                                   

 لشاس داس٘ذ. تیشٚئیذپـت دس  زٟبس غذٜثٝ تؼذاد  -1                         

 تشؿح ٔی وٙٙذ. پبساتیشٚئیذی ثٝ ٘بْ ٞٛسٔٛ٘ی ثٝ وبٞؾ وّؼیٓ خٛ٘بةدسپبػخ  -2      غذد پبساتیشٚئیذ

 ٘ذاسد.لشاس  ٞیپٛفیض ٚ ٞیپٛتبالٔٛعتشؿح ٞٛسٖٔٛ آٖ تحت وٙتشَ  -3                         

 وّؼیٓ اص ٔبدٜ صٔیٙٝ اػتخٛاٖثشداؿت  -1                                          

 وّیٝ ٞبوّؼیٓ دس  افضایؾ ثبصخزة -2         اثشات ٞٛسٖٔٛ پبساتیشٚئیذی

 خزة وّؼیٓ دس سٚدٜ افضایؾدسخٟت  Dفؼبَ وشدٖ ٚیتبٔیٗ  -3                                           

 داسد. اػتخٛاٖ ٚوّیٝ ٌیش٘ذٜٞٛسٖٔٛ پبساتیشٚئیذی ثشػغح غـبء یبختٝ ٞبی  -1                                   

 ٘ذاسد.ٌیش٘ذٜ  سٚدٜ ثبسیهایٗ ٞٛسٖٔٛ ثشػغح یبختٝ ٞبی  -2                                   

 ٔی دٞذ. افضایؾ سا وّؼیٓ خٛ٘بةٞٛسٖٔٛ پبساتیشٚئیذی دسٔدٕٛع  -3                         ٘ىبت    

 ٔی ؿٛد. وبٞؾ خزة وّؼیٓ دس سٚدٜایٗ ٞٛسٖٔٛ ثبػث  وٕجٛد -4                                   

 ٔی ؿٛد. سٚدٜ ثبسیه وبٞؾ خزة وّؼیٓ دس٘یض ػجت  Dوٕجٛد ٚیتبٔیٗ  -5                                   

 ٍٞٙبْ خٛ٘شیضی ا٘ؼمبد خٖٛدس  -1              

 ػّٕىشد ٔبٞیسٝ ٞب ٚ اػلبة -2ٞب        اػتحىبْ اػتخٛاٖ ٞب ٚ د٘ذاٖػالٜٚ ثش وّؼیٓ : ٘ىتٝ 

 .٘یض٘مؾ داسد ػّٕىشد ثؼضی ٞٛسٖٔٛ ٞب -3                                                                          

 : تشؿح صیبد ٞٛسٖٔٛ پبساتیشٚئیذی ػجت وبٞؾ تشاوٓ اػتخٛاٖ ٞب ٔی ؿٛد.٘ىتٝ 
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 غذٜ ٞبی فٛق وّیٝ                                                 

 لشاس داسد سٚی ٞشوّیٝ ٘خٛدثٝ تؼذاد یه  -1                                  

 ٞؼتٙذ. ا٘ذاصٜ تمشیجی یه ثبداْٞشوذاْ ثٝ  -2                                 

 ٞؼتٙذ.ٔشوضی ٚ  ثخؾ لـشیٞشوذاْ داسای دٚ  -3                غذٜ فٛق وّیٝ

 .ٔؼتمُ اص یىذیٍشٞؼتٙذثخؾ ٞبی لـشی ٚ ٔشوضی  -4                                 

 داسد ػبختبس ػلجی -1                                      

    ثخؾ ٔشوضی غذٜ فٛق وّیٝ

   تشؿح ٔیىٙذ. اپی ٘فشیٗ ٚ ٘ٛساپی ٘فشیٗدسٍٞٙبْ تٙؾ ٞٛسٖٔٛ ٞبی  -3                                      

 ضشثبٟ٘بی لّتافضایؾ تؼذاد  -1                                                      

 افضایؾ فـبس خٖٛ -2                                                      

 آٔبدٌی ثذٖ ثشای پبػخ                       افضایؾ لٙذ خٖٛ -3             اثشات ٞٛسٖٔٛ ٞبی ثخؾ ٔشوضی

 وٛتبٜ ٔذت ثٝ تٙؾ ٞب                   ثشٖٚ دٜ لّتافضایؾ  -4                                                     

 ثبص وشدٖ ٘بیظن ٞب -5                                                     

 اػت. تٙؾ ٞبی سٚحی ٚخؼٕیثٝ  ٔؼئَٛ پبػخ دیشپب -1                                               

 ٔی وٙذ وٛستیضَٚ تشؿحدس پبػخ ثٝ تٙؾ عٛال٘ی ٔذت  -2                                              

 تشؿح ٔیىٙذخٙؼی ٚ  آِذٚػتشٖٚٞٛسٖٔٛ ٞبی  وٛستیضَٚ،ػالٜٚ ثش  -3            ثخؾ لـشی غذٜ فٛق وّیٝ

 سا تشؿح ٔی وٙذ. خٙؼی ٞشدٚ خٙغٞٛسٖٔٛ ٞبی  -4                                              

 وّؼتشِٚٙذٚٔـتك اص  اػتشٚئیذی ٞٛسٖٔٛ ٞبی ٔتشؿحٝ آٖ ٕٞٝ -5                                               
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 ٔی ؿٛد آصاد ؿذٖ آٔیٙٛ اػیذٞبػجت تدضیٝ پشٚتئیٗ ٞب ٚ  -1                                              

 ٔیـٛد.افضایؾ لٙذخٖٛ ٚ آٔیٙٛ اػیذٞب ثٝ ٌّٛوضػجت تجذیُ  -2                                              

 ٞب ٔی ؿٛد. افضایؾ دفغ اٚسٜ اص وّیٝػجت  -3                اثشات ٞٛسٖٔٛ وٛستیضَٚ

 ٔی دٞذ.افضایؾ ب یبختٝ ٞ ا٘شطی دس دػتشع -4                                              

 ٔیـٛد تضؼیف ػیؼتٓ ایٕٙیٔذت، ػجت ستٙؾ ٞبی عٛال٘ی د -5                                               

 

 ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ، آة ٔی ؿٛد. افضایؾ ثبصخزة ػذیٓػجت  -1                                              

 ٔی ؿٛد فـبس خٖٛٚ  افضایؾ حدٓ خٖٛػجت  -2               اثشات ٞٛسٖٔٛ آِذٚػتشٖٚ

 یبسی ٔی وٙذ. ،ٔمبثّٝ ثب تٙؾ ٞبی دساص ٔذتثذٖ سا ثشای  -3                                               
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 غذٜ ِٛصإِؼذٜ                                                   

 آ٘ضیٓ ٞبی ٌٛاسؿی -1                                                                                        

 : ؿیشٜ پب٘ىشاع ؿبُٔ                          تشؿح ٔی وٙذ. لؼٕت ثشٖٚ سیض -1                                 

 ثیىشثٙبت -2                                                                              پب٘ىشاع

: ؿبُٔ ٔدٕٛػٝ ای اص یبختٝ ٞب ثیٗ ثخؾ ثشٖٚ سیض ثٝ ٘بْ  لؼٕت دسٖٚ سیض -2                                

 اػت خضایش الٍ٘شٞب٘غ

 

 

 

یبختٝ 

ٞبی 

خضایش 

الٍ٘شٞب

 ٘غ

ثیٗ 

ثخؾ 

ثشٖٚ 

 سیض

 : یبختٝ ٞبی خضایش الٍ٘شٞب٘غ

 ٞٛسٖٔٛ ٌّٛوبٌٖٛ تشؿح ٔی وٙٙذ. یبختٝ ٞبی آِفب: -1

 : ٞٛسٖٔٛ ا٘ؼِٛیٗ تشؿح ٔی وٙٙذ.یبختٝ ٞبی ثتب -2

ػٛٔبتٛاػتبتیٗ تشؿح : پشٚػتب ٌّٙذیٗ ٚ یبختٝ ٞبی دِتب -3

 ٔی وٙٙذ.

 ٘ىتٝ : تؼذاد یبختٝ ٞبی ثتب اص ثمیٝ ثیـتش اػت
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 تشؿح ٔی ؿٛد دسپبػخ ثٝ وبٞؾ ٌّٛوض خٖٛ -1                                      

 ٔی ؿٛد.یبختٝ ٞبی وجذ رخیشٜ ؿذٜ دس تدضیٝ ٌّیىٛطٖثبػث  -2                ٞٛسٖٔٛ ٌّٛوبٌٖٛ

 ٔی ؿٛد. افضایؾ لٙذخٖٛثبػث  -3                                       

 اػتخب٘ٛساٖ ٚ لبسذ ٞب پّی ػبوبسیذ رخیشٜ ای دس ٌّیىٛطٖ-1                       

 رخیشٜ ٔی ؿٛد وجذ ٚ ٔبٞیسٝیبختٝ ٞبی ػیتٛصَٚ ٌّیىٛطٖ دس-2                       

 ٕ٘ی ؿٛد.ٞب ػجت افضایؾ لٙذخٖٛ  ٔبٞیسٝرخیشٜ ؿذٜ دس تدضیٝ ٌّیىٛطٖ -3                 ٘ىبت

 ٞب ٔی ؿٛد. فؼبَ ؿذٖ ثؼضی آ٘ضیٓػجت  -4                        

 ٔی دٞذ. افضایؾیبختٝ ٞب سا  ا٘شطی دس دػتشع -5                        

 ٔی دٞذ. ٔیضاٖ لٙذ خٖٛ ساوبٞؾ -1                        

 تشؿح ٔی ؿٛد. دسپبػخ ثٝ افضایؾ ػغح ٌّٛوض خٖٛ -2                        

 ٔی ؿٛد وبٞؾ آٖ دس پالػٕبٚ  یبختٝ ٞبثٝ  ثبػث ٚسٚد ٌٛوض -3              ا٘ؼِٛیٗ

 ٔی دٞذ افضایؾ سا دسیبختٝ ٞب تؼذاد ٘بلُ ٞبی ٌّٛوض – 4                        

 آٖ دس خٖٛ ٔی ؿٛد. افضایؾ ػشیغثبػث  لٙذٞبی ػبدٜخٛسدٖ  -5                        

ٚ تحشیه اػلبة  ٌّٛوبٌٖٛٞٛسٖٔٛ ٚ  تشؿح ا٘ؼِٛیٗ سا وبٞؾ، ػٛٔبتٛاػتبتیٗٚ  ِپتیٗ : ٞٛسٖٔٛ ٞبی ٘ىتٝ

 ٔی دٞٙذ. تشؿح ا٘ؼِٛیٗ سا افضایؾ پبساػٕپبتیه

 ٔی ؿٛد افضایؾ لٙذخٖٛ، ػجت ػذْ خزة ٌّٛوض تٛػظ یبختٝ ٞب -1                                       

 ٘بْ داسد. دیبثت ؿیشیٗثیـتش اصٔیضاٖ عجیؼی،  افضایؾ لٙذخٖٛ -2                                       

 ٔی ؿٛد. وّیٝ ٞب دفغاص  آة ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ٌّٛوضدسایٗ ثیٕبسی  -3     اختالَ دس ػّٕىشد پب٘ىشاع

 .ا٘شطی وؼت ٔی وٙٙذ پشٚتئیٟٙب ٞب ٚ زشثی اصخبی ٌّٛوضیبختٝ ٞب ثٝ  -4                                       

 ٔیـٛدٔشي ٚ اغٕبءٚ خٖٛ  افضایؾ ٔحلٛالت اػیذی وبٞؾ ٚصٖ،ػجت  -5                                       

 ٔی دٞذ.وبٞؾ سا  ٔمبٚٔت ثذٖٞب  ثٝ ػّت تدضیٝ پشٚتئیٗ -6                                      
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 919 صفحه (19 -19استان خوزستان )سال تحصیلی  –دبیر زیست شناسی دبیرستان های استعداد درخشان 
 

 ٞٓ ثبؿٙذ. ػٛختٍی ٞبی وٛزهٚ  ٔشالت صخٓ ٞب٘ىتٝ : افشاد دیبثتی ثبیذ ثب سػبیت ثیؾ اص پیؾ ثٟذاؿت 

 ػذْ تشؿح ٞٛسٖٔٛ ضذ ادساسی: ٘بؿی اص دیبثت ثی ٔضٜ  -1                          

 اػت٘بوبفی یب ٕ٘ی ؿٛدتشؿح  ا٘ؼِٛیٗ -1                                                                       

 وٙٙذ. ا٘ؼِٛیٗ تضسیكایٗ ثیٕبساٖ ثبیذ -2     ٘ٛع یه -1                                      ا٘ٛاع دیبثت

 اػت وٝ یبختٝ ٞبی  ثیٕبسی خٛد ایٕٙی٘ٛػی  -3                        دیبثت ؿیشیٗ -2                          

 اص ثیٗ ٔی سٚ٘ذ. دػتٍبٜ ایٕٙیتٛػظ  ثتب                                                                        

 ٚخٛد داسد. ا٘ؼِٛیٗ ثٝ ٔمذاس وبفی -1                                                                   

 غیشحؼبػٙذٞبی ا٘ؼِٛیٗ ثٝ ایٗ ٞٛسٖٔٛ  ٌیش٘ذٜ -2                                                                   

 دس افشاد دیذٜ ٔیـٛد ثٝ ثؼذ زُٟ ػبٍِیاصحذٚد  -3   ٘ٛع دٚ -2                                                    

 دس ثشٚص آٖ ٘مؾ داسد. زبلی ٚ ػذْ تحشن -4                                                                   

 .دس ثشٚص آٖ ٔٛثش اػت ٚساثت -5                                                                   

 ػبیش غذد دسٖٚ سیض                                

 ٞب لشاس داسد پـت تبالٔٛعٚ  دسثبالی ثشخؼتٍی ٞبی زٟبسٌب٘ٝ -1                                             

 تشؿح ٔی وٙذ ٔالتٛ٘یٗٞٛسٔٛ٘ی ثٝ ٘بْ  -2              غذٜ اپی فیض)سٚٔغضی( -1

 .اػت ثبالتشیٗ غذٜ دسٖٚ سیض ثذٖ -3                                             

 داسد ػبختبس پپتیذی -1                                             

 ٔی سػذ.حذالُ ظٟشثٝ  ٘ضدیىیٚ حذاوثشثٝ  ٔمذاستشؿح آٖ دس ؿت -2                        ٞٛسٖٔٛ ٔالتٛ٘یٗ

 ٘یؼت.ثٝ خٛثی ٔؼّْٛ  ػّٕىشدآٖ دسا٘ؼبٖ -3                                             

 ٘مؾ داؿتٝ ثبؿذتٙظیٓ سیتٓ ٞبی ؿجب٘ٝ سٚصی ثٝ ٘ظش ٔی سػذ دس -4                                             
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 ػیٙٝ لشاس داسد. اػتخٛاٖ خٙبؽپـت ٚ  خّٛ٘بیدس -1                              

 غذٜ تیٕٛع -2

 ٞب ٘مؾ داسد.تٕبیض ِٙفٛػیت تشؿح ٔی وٙٙذ وٝ دس تیٕٛػیٗٞٛسٔٛ٘ی ثٝ ٘بْ  -2                              

 

 ٞذف ثؼتٍی داسد ٘ٛع یبختٝثٝ  -1                                              

 ٞٛسٖٔٛ ثش یبختٝ ٞذفاثش 

 ٘یض ثؼتٍی داسد ٘ٛع ٞٛسٖٔٛثٝ  -2                                            

 ٌیش٘ذٜ داؿتٝ ثبؿذ ا٘ٛاع ٔختّفی اص یبختٝ ٞبدس  -1                                            

 اػت ٕٔىٗ یه ٞٛسٖٔٛ

 داؿتٝ ثبؿذ. ٞب اثش ٔتفبٚتیٞشٌشٜٚ اص یبختٝ ثش  -2                                            

 ٘یؼت.یىؼب٘ی  اػتخٛاٖٚ وّیٝ ثش یبختٝ ٞبی  ٞٛسٖٔٛ پبساتیشٚئیذی٘ىتٝ : اثش 

 ٌیش٘ذٜ داؿتٝ ثبؿذ، تؼذادی ٞٛسٖٕٔٛٔىٗ اػت ثشای  یه یبختٝ٘ىتٝ : 

 

 

ِٛة پغ 

 ثشخؼتٍیٟبی زٟبسٌب٘ٝ

 پبیه ٞبی ٔخسٝ
 ٔخسٝ

 وف ثغٗ زٟبسْ

 اپی فیض
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 913 صفحه (19 -19استان خوزستان )سال تحصیلی  –دبیر زیست شناسی دبیرستان های استعداد درخشان 
 

                            

 تشؿح ٔی ؿٛ٘ذٔمبدیش وٓ دس -1                  

 تشؿح آٟ٘ب ثبیذ تٙظیٓ ؿٛد                                                                                      ٞٛسٖٔٛ ٞب

 ٔالحظٝ داسد اثشات لبثُتغییش ٞشزٙذوٓ دس ٔمذاس تشؿح آٟ٘ب  -2                  

 لجیپیبْ ٞبی ػتٛػظ  -1                                                 

 ٔٙفی ثبصخٛسدی -1                                                       سٚؽ ٞبی تٙظیٓ تشؿح ٞٛسٖٔٛ ٞب

 زشخٝ تٙظیٓ ثبصخٛسدیثٝ سٚؽ  -2                                                 

 ٔثجتثبصخٛسدی  -2                                                                                                  

 )فیذثه( اػت.تٙظیٓ ثبصخٛسدیدستٙظیٓ تشؿح ٞٛسٖٔٛ ٞب  سٚؽ سایح٘ىتٝ : 

 ٔی ؿٛد. وبٞؾ تشؿح آٖثبػث  اثشات آٖیب  ٞٛسٖٔٛ ٔیضاٖ یه افضایؾ -1                                 

 ٔی ؿٛد افضایؾ تشؿح آٖآٖ ػجت  اثشات یبٞٛسٖٔٛ ٔیضاٖ یه  وبٞؾ -2      سٚؽ ثبصخٛسدی ٔٙفی

 .تٙظیٓ ٔی ؿٛ٘ذ ثبصخٛسدی ٔٙفیٞب ثٝ سٚؽ  تشؿح ثیـتش ٞٛسٖٔٛ -3                                 

 ٔیـٛد ػجت افضایؾ تشؿح آٖ، تبثیشات آٖیب  افضایؾ ٔمذاس یه ٞٛسٖٔٛ -1                         

 ثبصخٛسدی      سٚؽ 

 . اػت خٛدتٙظیٕی ٔثجتثٝ سٚؽ اػتشٚطٖ ٚدس ؿشایغی  ٔیضاٖ تشؿح اوؼی تٛػیٗ -2                ٔثجت  
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 911 صفحه (19 -19استان خوزستان )سال تحصیلی  –دبیر زیست شناسی دبیرستان های استعداد درخشان 
 

 

 

 

 ثشلشاسی استجبط ثیٗ یبختٝ ٞب -1                                  

 دس خب٘ٛساٖ فشٖٚٔٛ٘مؾ 

 استجبط افشاد ثب یىذیٍش -2                                  

 تشؿح ٔیـٛد ٚیظٜ خب٘ٛساٖ ثی ٟٔشٌٜشٚٞی اصٔٛاد ؿیٕیبیی ٞؼتٙذ وٝ اص ثؼضی خب٘ٛساٖ ثٝ  -1                

 ٔی ؿٛد. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝدس افشاد دیٍش  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛثشٚص سفتبسػجت  -2   فشٖٚٔٛ ٞب

 ٘مؾ داس٘ذ. خٙغ ٔخبِفٚ خّت  خفت یبثیدس  فشٖٚٔٛ ٞبی خٙؼی -3                

      خغش حضٛس ؿىبسزیاصفشٖٚٔٛ ثشای اػالْ ص٘جٛسٞب اػتفبدٜ  -1                                             

 تؼییٗ لّٕشٚاصفشٖٚٔٛ ٞب ثشای  ٌشثٝ ػب٘بٖاػتفبدٜ  -2       ٟٔٓ تشیٗ ٔثبَ ٞبی وبسثشد    

 تٛػظ ٔبسٞبٔختّف دس اعشاف خٛد  تـخیق ٚخٛد خب٘ٛساٖ -3                               ٞبفشٖٚٔٛ 

 لشاس داس٘ذ. صثبٖ ٔبسٞبتـخیق فشٖٚٔٛ ٞبی ٔحیظ سٚی  ٌیش٘ذٜ ٞبی ؿیٕیبیی٘ىتٝ : 

 

 



 9318دبیر زیست شناسی مدارس سمپاد اهواز -دکترسیدستارباویر
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 ٔحشوٝ ثخؾ لـشی غذٜ فٛق وّیٛی -1                                                            

 پبساتیشٚئیذی  -2                                                            

 وّؼی تٛ٘یٗ  -3                  تؼبدَ یٖٛ ٞبٞٛسٖٔٛ ٞبی ٔٛثش ثش 

 آِذٚػتشٖٚ -4                                                             

 ػىشتیٗ -5                                                             

 تیشٚئیذیٞٛسٖٔٛ ٞبی  -1                                                                   

  پبساتیشٚئیذی -2                                                                   

 آِذٚػتشٖٚ -3         ذآٟ٘ب ٔی ثبؿ وّیٝ ا٘ذاْ ٞذفٞٛسٖٔٛ ٞبیی وٝ 

 ضذ ادساسیٞٛسٖٔٛ  -4                                                                   

 پشٚالوتیٗ -5                                                                   

 ذ ادساسیض -1                                                     

  آِذٚػتشٖٚ -2         تؼبدَ آة ثذٖٞٛسٖٔٛ ٞبی ٔٛثش ثش 

 پشٚالوتیٗ -3                                                     

 وّؼی تٛ٘یٗ -1                                                

 وّؼیٓ ٞٛسٖٔٛ ٞبی تٙظیٓ وٙٙذٜ

 پبساتیشٚئیذی -2                                                

 تیشٚئیذیٔحشوٝ  -1                               

 FSH  ٚLH -2      ٞٛسٖٔٛ ٞبی ٔحشوٝ

 ثخؾ لـشی فٛق وّیٛی( ٔحشوٝ 3                               
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 سا لشاس دٞیذ.دسخبی خبِی ػجبست ٔٙبػت  -1

 ( غذٜ تیشٚئیذ .............. ٔب٘ٙذ اػت ٚ دس صیش ............. لشاس داسد.1

 ( اص غذٜ تیشٚئیذ، ٞٛسٖٔٛ ٞبی ................. ٚ .................. تشؿح ٔی ؿٛد.2

 یبختٝ ٞبی تشؿحی غذٜ تیشٚئیذ، داسای ثبفت ............... تشؿحی ٔی ثبؿٙذ.( 3

 ٘مؾ ٟٕٔی دس تٙظیٓ تٙفغ ............... ٚ تِٛیذ ........... داس٘ذ. T3  ٚT4( ٞٛسٖٔٛ ٞبی 4

 ( ٕٞٝ یبختٝ ٞبی ص٘ذٜ ثذٖ دس ..................... خٛد داسای ٌیش٘ذٜ ثشای ٞٛسٖٔٛ تیشٚئیذی ٔی ثبؿٙذ.5

 ثٝ ػٛاالت صیش پبػخ دٞیذ. -2

 ٛ وذاْ ثخؾ دػتٍبٜ ػلجی الصْ اػت؟ثشای ٕ٘ T3( دس دٚساٖ خٙیٙی ٚ وٛدوی ٚخٛد 1

 ( وٕجٛد یذ دس سطیٓ غزایی زٝ تبثیشی ثش تمؼیٓ یبختٝ ای دس ثبفت پٛؿـی تیشٚئیذ داسد؟2

 ( ٞٛسٖٔٛ وّؼی تٛ٘یٗ زٝ تبثیشی ثش تشاوٓ تٛدٜ اػتخٛا٘ی ثؼذ اص ػٗ سؿذ داسد؟3

 ی ٌیشد؟( تشؿح ٞٛسٖٔٛ پبساتیشٚئیذی دس پبػخ ثٝ وبٞؾ وذاْ ٔبدٜ دس خٖٛ كٛست 4ٔ

 ( ٞٛسٖٔٛ پبساتیشٚئیذی ٔیضاٖ ثبصخزة وذاْ یٖٛ سا افضایؾ ٔی دٞذ؟5

 ( تحت تبثیش ٞٛسٖٔٛ پبساتیشٚئیذی وّؼیٓ ثٝ وذاْ سٚؽ دس سٚدٜ ثبسیه خزة ٔی ؿٛد؟6

 دس ساثغٝ ثب ػبختبس ٚ ػّٕىشد غذٜ فٛق وّیٛی ثٝ ػٛاالت صیش پبػخ دٞیذ. -3

 ٚ وذاْ ثخؾ ػبختبس غذٞی داسد؟( وذاْ ثخؾ غذٜ فٛق وّیٛی ػبختبس ػلجی 1

 ( ٘ٛع ٔٛیشي ٞبی ایٗ غذد وذأٙذ؟2

 ( ٞٛسٖٔٛ ٞبی ثخؾ ٔشوضی زٝ تبثیشی ثش ٔبٞیسٝ ٞبی لّت ٚ خذاس ٘بیظن ٞب داس٘ذ؟3

 ( ٞٛسٖٔٛ ٞبی وذاْ ثخؾ ٔؼئَٛ پبػخ دیشپب ثٝ تٙؾ ٞبی عٛال٘ی ٔذت ٔی ثبؿٙذ؟4

 ٔی دٞٙذ؟( وذاْ ٞٛسٖٔٛ ٞبی ایٗ غذٜ لٙذ خٛ٘بة سا افضایؾ 5

 ( وذاْ ٞٛسٖٔٛ ٞبی ایٗ غذد، فـبس خٖٛ سا ثبال ٔی ثش٘ذ؟6
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 ( تشؿح دساص ٔذت وٛستیضَٚ زٝ تبثیشی ثش ػیؼتٓ ایٕٙی داسد؟7

 كحیح یب غّظ ثٛدٖ ػجبسات صیش سا ٔـخق وٙیذ. -4

 ( تشؿح ٌّٛوبٌٖٛ ػجت افضایؾ فـبس اػٕضی خٛ٘بة ٔی ؿٛد1

 ٖ اص یبختٝ ٞبی خبف ٚاسد ٔحیظ داخّی ٔی ؿٛد؟( ا٘ؼِٛیٗ دس پبػخ ثٝ وبٞؾ ػغح ٌّٛوض خ2ٛ

پتبػیٓ دس یبختٝ ٞبی پٛؿـی سٚدٜ ٘مؾ ٟٕٔی دس وبٞؾ ا٘ؼِٛیٗ خٖٛ  –( افضایؾ فؼبِیت پٕپ ػذیٓ 3

 داسد.

 ٕٔىٗ اػت ٔمذاس تشؿح ا٘ؼِٛیٗ اص حذ ٔؼَٕٛ ثیـتش ٞٓ ثبؿذ. II( دس دیبثت ٘ٛع 4

 ٙیذ.ثشای ٞش یه اص ٔٛاسد صیش یه دِیُ ػّٕی روش و -5

 ، ا٘ؼِٛیٗ تشؿح ٕ٘ی ؿٛد ٚ یب وٓ تشؿح ٔی ؿٛد. I( دس افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت ٘ٛع 1

 خٖٛ وبٞؾ یبثذ. PH( دس افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت ؿیشیٗ، ٕٔىٗ اػت 2

 دس افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت ؿیشیٗ ٔیضاٖ تِٛیذ پبدتٗ ٞب وٓ اػت.( 3

 ٘مق ایٕٙی اختلبكی ؿٛد.( ثشداؿتٗ غذٜ تیٕٛع دس دٚساٖ وٛدوی ٔی تٛا٘ذ ػجت 4

  ( افشادی وٝ لٙذ خٖٛ پبییٗ داس٘ذ ثبیذ دس سٚص ؿؾ ٚػذٜ غزا ثب وشثٛٞیذسات پیسیذٜ ٔلشف وٙٙذ.5

 ( خٛاة ٔٙظٓ ٘مؾ ٟٕٔی دس ؿبداثی افشاد داسد.6

 ( تضسیك ا٘ؼِٛیٗ ٕٔىٗ اػت ػجت ػشٌیدٝ ؿٛد.7

 

 ٌّٛوبٌٖٛ -1                                           

 ٘ٛس اپی ٘فشیٗٚ  اپی ٘فشیٗ -2     افضایٙذٜ لٙذ خٖٛٞٛسٖٔٛ ٞبی 

 وٛستیضَٚ  -3                                           
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 ػٛاالت تؼتی                                 

 زٙذ ٔٛسد اص ٔٛاسد صیش كحیح اػت؟ -1

 اِف( پیه ؿیٕیبیی دٚسثشد ٕ٘ی تٛا٘ذ ٞٛسٖٔٛ ٘جبؿذ.

 پیه ٞبی ؿیٕیبیی وٛتبٜ ثشد، ا٘تمبَ دٞٙذٜ ػلجی ٘یؼتٙذ.ة( ثؼضی 

 ج( ٞش ٞٛسٖٔٛ ثؼذ اص تشؿح اص یبختٝ ٔحُ تشؿح، ٚاسد آة ٔیبٖ ثبفتی ٔی ؿٛد.

 د( ثؼضی پیه ٞبی ؿیٕیبیی، ٘مؾ دفبػی داس٘ذ.

 س  زٟب -4ػٝ                     -3دٚ                       -2یه                            -1

 یه پیه ؿیٕیبیی حتٕب ثبیذ، .................................... -2

 ( ٞٛسٖٔٛ یب ا٘تمبَ دٞٙذٜ ػلجی ثبؿذ2( ٚاسد ٔحیظ داخّی ثذٖ ؿٛد                           1

 ( اص یبختٝ ػبِٓ تشؿح ؿٛد.4( ثش ػغح غـبء یبختٝ ٞذف داسای ٌیش٘ذٜ ثبؿذ     3

 .............. ٕٞب٘ٙذ .................  ٔی ثبؿٙذی  .........آ٘ضیٓ ٞب -3

 ػبِیؼیّیه اػیذ، پیه ؿیٕیبیی –( اِمبء وٙٙذٜ ٔشي ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ 1

 ٞیؼتبٔیٗ ، پیه ؿیٕیبیی وٛتبٜ ثشد –( ٔٛثش ثش تًٙ ؿذٖ ػشخشي آٚساٖ  2

 ، دس ػغح یبختٝ ٞذف فبلذ ٌیش٘ذٜ Iایٙتشفشٖٚ ٘ٛع –( ٌٛاسؿی ثخؾ ثشٖٚ سیض پب٘ىشاع 3

 ٞیؼتبٔیٗ ، داسای اثشتًٙ وٙٙذٜ ثش دیٛاسٜ سي ٞب –( ٔٛخٛد دس ٔبیغ كفشا 4

 ٌضیٙٝ كحیح وذاْ اػت؟ -4

 ( ٞشٔبدٜ ؿیٕیبیی وٝ ثٝ خٖٛ تشؿح ؿٛد، ٘ٛػی ٞٛسٖٔٛ اػت.1

 داسد.ٚ غیش اسادی ثش اسػبَ پیبْ  اثشی وٙذ، ( ٞش ٞٛسٖٔٛ ثشخالف ا٘تمبَ دٞٙذٜ ػلجی 2

 ( ٞشٔبدٜ ای وٝ تٛػظ ٘ٛسٖٚ ٞب تشؿح ٔی ؿٛد، حتٕب پیىی وٛتبٜ ثشد اػت.3

 ( ٞش ٞٛسٖٔٛ وٝ اص پبیب٘ٝ آوؼٖٛ تشؿح ؿٛد، اص ٔبیغ ٔیبٖ ثبفتی ٚاسد خٖٛ ٔی ؿٛد.4
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 ٞش غذٜ وٝ ٞشدٚ ٘ٛع یبختٝ دسٖٚ سیض ٚ ثشٖٚ سیض سا داسد، لغؼب ...................-5

 ( داسای ٔدشای یبختٝ ای ٔی ثبؿذ.2ی ثبؿذ                           ( ثخـی اص ِِٛٝ ٌٛاسؽ 1ٔ

 ( داسای دٚ ٘ٛع پیه ؿیٕیبیی ٔی ثبؿٙذ.4( تشؿحبت خٛد سا اص عشیك ٔدشا ثٝ خٖٛ ٔی سیض٘ذ    3

 وذاْ ٌضیٙٝ دس ثبسٜ غذٜ صیش ٔغضی ٘بدسػت ثیبٖ ؿذٜ اػت؟ -6

 ػبختبس غیشػلجی داسد.    ( ثخـی اص آ1ٖ

 استجبط داسد. ی ثذٖسي ٞبی خٛ٘ی ثب ٔشوض تٙظیٓ دٔب( تٛػظ 2

 ( ثیـتش ٞٛسٖٔٛ ٞبی ٔتشؿحٝ آٖ، ٔحشوٝ ٔی ثبؿٙذ.3

 ( دس تٙظیٓ غذد ضٕیٕٝ ِِٛٝ ٌٛاسؿی ٘مـی ٘ذاسد.4

 ٞش ٞٛسٔٛ٘ی وٝ دس تٙظیٓ یٖٛ ٞبی ٔختّف ٚ تشؿح آٟ٘ب  ٘مؾ داسد، ٕ٘ی تٛا٘ذ ..................... -7

 ( اص ِِٛٝ ٌٛاسؽ تشؿح ؿٛد2ٞیپٛتبالٔٛع لشاس ٍ٘یشد.                            (  تحت تبثیش 1

 .( ػجت تحشیه ٌیش٘ذٜ ٞبی اػٕضی ؿٛد4ٔحیظ دسٚ٘ی ثی تبثیش ثبؿذ                      PH( دس تغییش 2

 خٖٛ ، تشؿح ٔی ؿٛد، ............................. O2ٞٛسٔٛ٘ی وٝ دس اثش وبٞؾ  -8

 ( اص غذد دسٖٚ سیض وجذ ٚوّیٝ تشؿح ٔی ؿٛد            1

 تشؿح ٔی ؿٛد. O2( فمظ دس صٔبٖ وبٞؾ 2

 ( ػجت تِٛیذ پشٚتئیٗ ٞبی ٔحشن ٔیتٛص ٔی ؿٛد   3

 ( پغ اص تشؿح ػجت تحشیه ٌیش٘ذٜ ٞبی آئٛست ٔی ؿٛد.4

 ٌضیٙٝ كحیح وذاْ اػت؟ -9

 ثبؿٙذ.( ٕٞٝ غذد دسٖٚ سیض داسای ٔٛیشي ٞبی ٔٙفز داس ٔی 1

 ( ٞٛسٖٔٛ ٔحشوٝ فِٛیىَٛ دس ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ اص یه غذٜ تشؿح ٔی ؿٛد.2

 ( ٞٛسٖٔٛ پشٚالوتیٗ دس ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ ثؼلی اػٕبَ ٔتفبٚت داسد.3
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 ( ٞٛسٔٛ٘ی وٝ دس تِٛیذ ؿیش دس پؼتبٖ ٞب ٘مؾ داسد، ثشٔیضاٖ تِٛیذ ا٘شطی دس یبختٝ ٞب ٘مؾ داسد.4

 پؼتبٖ ٘مؾ داسد، .........................ٞٛسٔٛ٘ی وٝ دس خشٚج ؿیش اص غذد  -11 

 ( تٙظیٓ تشؿح آٖ ثٝ سٚؽ خٛد تٙظیٕی ٔٙفی كٛست ٔی ٌیشد.1

 ػلجی تِٛیذ ٔی ؿٛد. یبختٝ ٞبی ٞؼتٝ داس ٚ تٕبیض یبفتٝ دػتٍبٜ دس( 2

 ( ٕٞب٘ٙذ ٞٛسٖٔٛ ضذ ادساسی ٔبٞیت غیش آٔیٙٛاػیذی داسد.3

 ٔیبٖ ثبفتی ٚ ػپغ خٖٛ ٔی ؿٛد.( پغ اص تِٛیذ ثالفبكّٝ تشؿح ٚ ٚاسد آة 4

 ٞش ٞٛسٔٛ٘ی وٝ ثش یبختٝ ٞبی وّیٝ ٌیش٘ذٜ داسد، ..................... -11

 ( دس خزة ثؼضی یٖٛ ٞب ٔب٘ٙذ وّؼیٓ ٚ ػذیٓ ٘مؾ داس٘ذ.1

 ( ثٝ تؼبدَ یٖٛ ٚ ایدبد ٞٓ ایؼتبیی وٕه ٔی وٙذ.2

 ( ثٝ ثشداؿت وّؼیٓ ٚ یب سػٛة آٖ دس اػتخٛاٟ٘ب وٕه ٔی وٙذ.3

 ( ثٝ ثبصخزة ثیـتش آة ٚ افضایؾ حدٓ خٖٛ وٕه ٔی وٙذ.4

 ٞٛسٖٔٛ ٞبیی وٝ ٔیضاٖ ٌّٛوض خٛ٘بة سا افضایؾ ٔی دٞٙذ، ...................... -12

 افضایؾ ٔی یبثذ.( دس پبػخ ثٝ وبٞؾ ػغح ٌّٛوض خٛ٘بة، ٔیضاٖ آٟ٘ب 1

 ( ٔیضاٖ تشؿح آٟ٘ب ثٝ سٚؽ خٛد تٙظیٕی ٔٙفی وٙتشَ ٔی ؿٛد.2

 غذدی تشؿح ٔی ؿٛ٘ذ وٝ داسای ٞش دٚ ثخؾ دسٖٚ سیض ٚ ثشٖٚ سیض ٔی ثبؿٙذ.( اص 3

 ( داسای ٌیش٘ذٜ دسٖٚ یبختٝ ای ٔی ثبؿٙذ.4

تشؿح ٞٛسٖٔٛ .............. ٕٞب٘ٙذ .................... ٔیضاٖ ثشٚدٜ لّجی سا افضایؾ ٚ فبكّٝ ٔٛج ٞبی ٘ٛاس لّت سا  -13

 ............. ٔی دٞٙذ.

 صیبد –آِذٚػتشٖٚ  –( اپی ٘فشیٗ 2وٓ                          –وٛستیضَٚ  – ( آِذٚػتش1ٖٚ

 صیبد –تحشیه اػلبة ػٕپبتیه  –( اپی ٘فشیٗ 4وٓ                      –٘ٛس اپی ٘فشیٗ  –( اپی ٘فشیٗ 3
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 ٔی ؿٛددس ثیٕبسی دیبثت ............. ٔیضاٖ ............... صیبد ٚ ٔیضاٖ  .............وٓ  -14

 تشؿح ٞٛسٖٔٛ ضذ ادساسی –دفغ ادساس  –( دیبثت ثیٕضٜ 2ٌّٛوض                   –تشؿح ا٘ؼِٛیٗ  -( ؿیشی1ٗ

 تشؿح ا٘ؼِٛیٗ –لٙذ خٖٛ صیبد  – I( دیبثت ٘ٛع4غّظت ادساس            –ا٘ؼِٛیٗ  – II( دیبثت ٘ٛع 3

 .......... افضایؾ ٔی یبثذ.ٚ ٔیضاٖ تشؿح  خٖٛ وبٞؾ، ٔیضاٖ ............. دس افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت ؿیشیٗ -15

1 )PH –         ٖ3اٚسٜ       –( ٔٛاد اػیذی 2یٖٛ ٞیذسٚط)PH –         آة -(آٔیٙٛاػیذ4ثیىشثٙبت 

 ٌضیٙٝ كحیح وذاْ اػت؟ -16

 ( دس ٘ضدیىی ظٟش، ٔیضاٖ تشؿح ٔالتٛ٘یٗ ثٝ حذاوثش ٔمذاس خٛد ٔی سػذ.1

 تبثیش ٞٛسٖٔٛ ٔحشوٝ ٞیپٛفیض پیـیٗ افضایؾ ٔی یبثذ.( تشؿح ا٘ؼِٛیٗ تحت 2

 ( افضایؾ ٔلشف ٌّٛوض، ٔیضاٖ فؼبِیت وبتبِیضٚسی وشثٙیه ا٘یذساص سا افضایؾ ٔی دٞذ.3

 ( تحشیه اػلبة ػٕپبتیه ثب تبثیش ثش ٌشٜ پیـبًٞٙ، ٔیضاٖ خٖٛ سػب٘ی ثٝ ٔیٛوبسد سا افضایؾ ٔی دٞذ.4

 لشف ..................... ٚ ثبال سفتٗ تِٛیذ ................. ٔی ؿٛد.افضایؾ لٙذ خٖٛ، ػجت ثبال سفتٗ ٔ -17

 وشثٙیه اػیذ –( ٌّٛوض 2ٔیضاٖ دفغ ادساس                                     –( دفغ ٌّٛوض 1

 آٔیٙٛاػیذٞب –( تدضیٝ پشٚتئیٗ ٞب 4اػیذٞبی زشة                               –( تدضیٝ زشثی ٞب 3

 زٙذ ٔٛسد اص ٔٛاسد صیش كحیح اػت؟ -18

 «افضایؾ تشؿح ................. ػجت وبٞؾ ................... ٔی ؿٛد»  

 ادساس PH –( ثیىشثٙبت ٞب 2                     ػالئٓ اِتٟبة        -( وٛستیض1َٚ

 ذٜ تیشٚئیذٞٛسٖٔٛ آصاد وٙٙ تشؿح – T3( 4لذست ػیؼتٓ ایٕٙی                  –( تیٕٛػیٗ 3

 ATPٔلشف  –( یٖٛ پتبػیٓ دس سٚدٜ 6ٔمبٚٔت اػتخٛاٖ ٞب                    –( وٛستیضَ 5

 ( پٙح ٔٛسد 4( زٟبس ٔٛسد               3( ػٝ ٔٛسد                 2( دٚ ٔٛسد                 1

 


