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 ٍسٍد هوٌَع:  ًخؼتیي خظ دكبػی -1                              

 دكبع ؿیشاختصبصی                                                                                                        

 ٍاًٌؾ ّبی ػوَهی اهب ػشیغ:  دٍهیي خظ دكبػی -2      خغَط دكبػی ثذى

 

 دكبع اختصبصی:  ػَهیي خظ دكبػی -3                              
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 :یبختِ ّبی هشدُ الیِ ؿبخی -1                                                                              

 الیِ ثیشًٍی -1                                                      

 : ػٌگلشؿی هغجن ثبكت پَؿـی -2                                پَػت -1                                  

 یبختِ ّب -1                                                                                                                   

 ثبكت پیًَذی سؿتِ ای -1                                                                              

 سؿتِ ّب -2                                           الیِ دسًٍی -2                         ًخؼتیي خظ دكبػی    

 

 سٍ ّبی خًَی -2                                                                             

 هخبط -2                                  

 اػت الیِ دسًٍیًِ اصپَػت خبًَساى دسػت هی ؿَد؛ هشثَط ثِ  :زشم ًٌتِ

 

 دس ثشاثش ٍسٍد هیٌشٍة ّب ػذ هٌبًیٌی -1        ػَاهل 

 اػت صًذگی هیٌشٍثْب ًبهٌبػتثشای  اػیذیخبصیت : ثِ ػلت داؿتي  زشثی ػغح پَػت -2       دكبػی  

 لیضٍصین ٍ آًضین ًوي : ثِ ػلت داؿتي ػشم -3         پَػت

ثشای  سهبثتػلت ِ ث هوبًؼت اص تٌثیش هیٌشٍة ّبی  ثیوبسی صا: هیٌشٍة ّبی ػغح پَػت  -4               

 ؿزا

 هی ًٌذ. ثذى دٍسهیٌشٍة ّبیی سا ًِ ثِ آى زؼجیذُ اػت اص  پَػت،: الیِ ؿبخی ٌّگبم خذا ؿذى اص  ًٌتِ
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 پَؿـیثبكت  -1                                                                                                  

 ؿبهل تشؿح هی ؿًَذ. الیِ هخبعی اصالیِ ّبی هخبعی -1                     

 پیًَذیآػتش  -2                                                                                                  

 دػتگبُ گَاسؽ -1                                     هبدُ       

 تشؿح هی ؿَد      دػتگبُ تٌلغ -2       ػغح داخلیاص -2      هخبعی      

 دػتگبُ ادساسی -3                                                  

 ثِ دام اًذاختي هیٌشٍة ّب -1                                                                              

 تشؿح هیٌٌذ                                        هًََصثِ ًبم  ذُزؼجٌبى ٍلـضًهبدُ ای  -3                     

 لیضٍصینّب ثِ ًوي  ًـتي ثبًتشی -2                                                                              

 

 ثخـْبی ػویوتشهیٌشٍثْب ثِ  هوبًؼت اص ٍسٍد:  هخبط هظًذاس تٌلؼی -1                                        

 هیٌشٍة ّب ی ؿزا: ًبثَد ًشدى  اػیذ هؼذُ -2        ػبصًٍبسّبی خظ اٍلػبیش 

 ادساسٍ هذكَع  ، اػتلشاؽ، ػشكِ،  ػغؼِ -3                            دكبػی     

 لیضٍصین ٍ ًوي : ثِ ػلت داؿتي اؿي -4                                        
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 صیش سا هـخص ًٌیذ.صحیح یب ؿلظ ثَدى ػجبسات  -1

 ( پَػت یي اًذام اػت ًِ كبهذ ثبكت هبّیسِ ای هختص ثِ خَد هی ثبؿذ.1

 ( الیِ ّبی ثیشًٍی ٍ دسًٍی پَػت ثِ ػٌَاى ػذی دس ثشاثش ٍسٍد ػَاهل ثیگبًِ ػول هی ًٌذ.2

 ( دس الیِ دسًٍی پَػت ) دسم( ػالٍُ ثش ثبكت پَؿـی ػٌگلشؿی، ثبكت پیًَذی سؿتِ ای ٍخَد داسد.3

 ( گیشًذُ ّبی حؼی پَػت ٍ سٍ ّبی خًَی، دس الیِ دسًٍی پَػت هشاس داسًذ.4

 ( ثؼضی گیشًذُ ّبی حؼی پَػت، دس الیِ ثیشًٍی پَػت ٍخَد داسًذ.5

 ( دس الیِ ثیشًٍی پَػت، كوظ ثبكت پَؿـی ٍخَد داسد.6

 ( ػغح دسًٍی ّوِ دػتگبُ ّبی دسًٍی ثذى اص الیِ هخبعی هلشٍؽ ؿذُ اػت.7

 الیِ دسًٍی پَػت، الیِ صیش پَػت ثب ثضسٍ تشیي ثبكت اًذٍختِ اًشطی  ٍخَد داسد. ( دس صیش8
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 یبختِ ؿجیِ آهیت دیذ السٍ ؿلبف ػتبسُ دسیبییثشای اٍلیي ثبس دسٍى ثذى  -1                                   

 )ثیگبًِ خَاسی (.خَسدًذ ایي یبختِ ّب هَاد اعشاف خَد سا هی -2                                   

 داسًذ دكبػی هی خَسًذ ًٍوؾاٍكٌش ًشد آیب ایي یبختِ ّب رسات خبسخی ساّن  -3                                  

 ًشد صیش پَػت السٍسا ٍاسد خشدُ ّبی سیضی اصخبسّبی گل سص اٍ -4                هـبّذات ایلیب

 ؿٌل ،اثشی اص خشدُ ّب تب سٍص ثؼذ ثبهی ًگزاؿتٌذ. یبختِ ّبی آهیجی -5                        هسٌیٌَ

 .ثیگبًِ خَاس ًبهیذهسٌیٌَ ایي یبختِ ّب سا   -6                                 

 هیٌشٍة ّب پشداخت.اٍ ثویِ ػوش خَد سا ثِ هغبلؼِ ًحَُ دكبع ثذى دس ثشاثش  -7                                 

 .سا ًؼت ًٌذ خبیضُ ًَثلاٍ ػشاًدبم هَكن ؿذ  -8                                 

 خَدی ٍ ثیگبًِ                                                  

 دٌّذ تـخیصّب  ثیگبًِ ّب سا اص خَدیاثتذا ثبیذ  -1                           

 ثیگبًِ خَاسّب 

 هی ًٌٌذ. حولِ ّب هیٌشٍةػپغ ثِ  -2                           

اػت ٍ ؿبهل ػبصٍ ًبسّبیی اػت ًِ ثیگبًِ ّب سا ثش اػبع  اصًَع دكبع ؿیش اختصبصیًیض  دٍهیي خظ دكبػی

 ؿٌبػبیی هی ًٌذ. ٍیظگی ّبی ػوَهی
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 هشدُ یّب یبختِ: یؿبخ یِال -1                                                                              

 یشًٍیث یِال -1                                                      

 هغجن یػٌگلشؿ:  یثبكت پَؿـ -2                               پَػت  -1                                  

 ّب یبختِ -1                                                                                                                   

 یسؿتِ ا یًَذیثبكت پ -1                                                                              

 سؿتِ ّب -2                                            یدسًٍ یِال -2                         یخظ دكبػ یيًخؼت    

 

 یخًَ یسٍ ّب -2                                                                             

 هخبط -2                                  

 ثیگبًِ خَاسّب -1                                   

 گَیسِ ّبی ػلیذ -2                                   

 هی ثبؿٌذ             پشٍتئیي ّب -3                            اخضای

 پبػخ التْبثی -4             دٍهیي خظ دكبػی

 ( پبػخ دهبیی)  تت -5                                   

 : دس الیِ ثیشًٍی پَػت، ثؼضی گیشًذُ ّبی حؼی ٍخَد داسًذ ًِ هشثَط ثِ ثبكت پیًَذی هی ثبؿٌذ.ًٌتِ 

 دكبع َّهَسال:  Bلٌلَػیت ّبی  -1                                       

 دكبع ػلَلی:  Tلٌلَػیت ّبی  -2      اخضای ػَهیي خظ دكبػی

 ػبختبسّبی دكبع ؿیش اختصبصیثب ًوي ثؼضی  -3                   دكبع اختصبصی
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 دسؿت خَاسّب )هبًشٍكبط ّب ( -1                                               

 (یبختِ ّبی دًذسیتی )داسیٌِ ای -2                                               

                هبػتَػیت ّب -3         ثیگبًِ خَاسّبی ثذى ػجبستٌذ اص

 ًَتشٍكیل ّب -4                                              

 هیٌشٍثْب هجبسصُ هی ًٌٌذحضَس داسًذ ٍثب  گشُ ّبی لٌلبٍیاصخولِ  اًذام ّبی هختلقدس  -1                

 ًجذ                                                                                                                  هبًشٍكبطّب

  دس هشهض هشدُ یبختِ ّبیپبًؼبصی یب ثوبیبی آًْب؛ هبًٌذ  یبختِ ّبی هشدُاصثیي ثشدى  -2                

 عحبل                                                                                                                            

 ثِ كشاٍاًی ٍخَد داسًذ دسثخؾ ّبی ثذى ًِ ثب هحیظ ثیشٍى دساستجبعٌذ -1                                

 ثِ كشاٍاًی ٍخَد داسًذ لَلِ گَاسؽ ٍ پَػتدس -2        یبختِ ّبی دًذسیتی

 داسًذ ثیگبًِ خَاسیخبصیت  -1                                                                              

 ّؼتٌذ دٍ ًوؾ دكبػیداسای  -3                                

 اسائِ آًتی طى ّب ثِ یبختِ ّبی ایوٌی -2                                                                              

 یبختِ ّبی ایوٌی ثب ؿٌبخت ایي هؼوت ّبی ػغحی؛ هیٌشٍة هْبخن سا ؿٌبػبیی هی ًٌٌذ.: ًٌتِ 

 آلَدُ ثِ ٍیشٍعیبختِ ّبی  -1                                                       

 ًـٌذُ عجیؼییبختِ ّبی  -2             ایٌتشكشٍىیبختِ ّبی تشؿح ًٌٌذُ 

 ًـٌذُ Tلٌلَػیت ّبی  -3                                                        



 9318دبیر زیست شناسی دبیرستان های سمپاد اهواز -سیدستارباویر

 

 931 صفحه دبیر زیست شناسی دبیرستان های استعداد درخشان اهواز –سیدستارباویر 
 

 

 

                                     ِظَْس آًتی طى ّبی هیٌشٍة سٍی ؿـبء یبختثلؼیذى هیٌشٍة                              ػلَل ّبی دًذسیتی 

 هْبخشت ثِ گشُ ّبی لٌلبٍی            T  اسائِ آًتی طى ّب ثِ لٌلَػیت ّبی          كؼبل ؿذى دكبع ػلَلی

 حبصل هی ؿًَذ یبختِ ّبی ثٌیبدی هـض اػتخَاىًَػی یبختِ هی ثبؿٌذ ًِ اص  -1                             

 كشاٍاًٌذ.ّبی هشتجظ ثب ثیشٍى  دسثخؾهبًٌذ یبختِ ّبی دًذسیتی  -2                             

 ٍ ًلَر پزیشی آًْب سا صیبد هی ًٌٌذ سٍ ّب سا گـبد،  ّیؼتبهیيثب تشؿح  -3            هبػتَػیت ّب

 دسهحل هی ؿًَذ. گَیسِ ّبی ػلیذٍ  اكضایؾ خشیبى خَىػجت  -4                            

 ثِ ثبكت هی ؿَد پشٍتئیي ّبی دكبػیٍ ٍسٍد پالػوب ٍ  اكضایؾ دیبپذصثبػث  -5                             

 سا هی ثلؼذ اًگل ّبٍ ػبیش  ٍیشٍع ّب هبسذ ّب،  ثبًتشی ّب، َػیتَصكبگثب  -1                           

 هبػتَػیت ّب

 .ًوؾ داسًذػبصؿی ٍ راتی دس دكبع   ثغَس ؿیش هؼتوین -2                          

 ّؼتٌذ كشاٍاى تشیي گَیسِ ّبی ػلیذ -1                          

 هی ثبؿٌذ. تشیي كبگَػیت ّبی ثذىهْن  خضٍ -2            ًَتشٍكیل ّب

 داسًذ ّؼتِ زٌذ هؼوتی -3                          

 هی ثبؿٌذ. دكبع اختصبصی)ؿیش اختصبصی ( ٍ  پل ثیي دكبع راتی،  یبختِ ّبی دًذسیتی
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گشٍّی اص یبختِ ّبی خًَی ّؼتٌذ ًِ ػالٍُ ثش خَى، دسثبكت ّبی دیگش ًیضیبكت هی ؿًَذ. ثٌبثشایي تَاًبیی 

ًبم  تشاگزسی) دیبپذص(دیَاسُ هَیشٍ ّب؛اص  ػجَس گَیسِ ّبی ػلیذخشٍج اصخَى ٍ سٍ ّبی خًَی سا داسًذ. 

 داسد.

 

 

 صیشا ػشیؼب ثِ هحل آلَدگی ٍاسد هیـًَذ. ثذى هی ثبؿٌذ  ًیشٍّبی ٍاًٌؾ ػشیغ -1                             

 هیٌشٍة ّبی ٍاسدُ ثِ ثبكت سا ًبثَد هی ػبصًذ ثیگبًِ خَاسیثب  -2              ًَتشٍكیل ّب

 ّؼتٌذ. زبثيٍ ثِ ّویي ػلت  ًوی ًٌٌذصیبدی حول  هَاد دكبػی -3                            

 ًٌبت                          

 داسًذ. تَاى دیبپذصگَیسِ ّبی ػلیذخَى  ّوِ -1

ٍ ثب ایدبد  حشًبت آهیجیگلجَل ّبی ػلیذ ثِ ًوي  -2

 اص دیَاسُ هَیشٍ هی گزسًذ. پبّبی ًبرة

 كضبی ثیي یبختِ ّبی پَؿـیگلجَل ّبی ػلیذ اص  -3

 ذ.هَیشٍ ّب ػجَس هی ًٌٌ

ثِ دیبپذص ًوي  ّیؼتبهیي ثؼضی هَاد ؿیویبیی هبًٌذ -4

 هی ًٌٌذ.

 هًََػیت ثبصٍكیل لٌلَػیت ائَصیٌَكیل
 ًَتشٍكیل

 ًَتشٍكیل، ائَصیٌَكیل ٍ ثبصٍكیل

 گشاًَل ّبی حبٍی آًضین
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 هیٌشٍة ّبی ثلؼیذُ ؿذُ سا ّضن هی ًٌٌذ. لیضٍصٍهیآًضین ّبی : ًَتشٍكیل ّب ثِ ًوي  ًٌتِ

 ًبسثشد داسًذ ًشم ّبی اًگلهبًٌذ  ثیوبسی صای ثضسٍدس هجبسصُ ثب ػَاهل  -1                                

 هی سیضًذ  هحتَیبت داًِ ّبی خَد سا سٍی اًگل -2                ائَصیٌَكیل ّب

 داسًذ. تَاى كبگَػیتَصی ًوی -3                                

 هی ثبؿٌذ.دیلٌؼیي ٍ هبدُ ای ثِ ًبم  حبٍی هَاد ػویّب  داًِ ّبی ائَصیٌَكیلًٌتِ : 

 ًـبى داس ؿَد. پشٍتئیي ّبی هٌولٍ  رسات پبدتياثتذا ثبیذ تَػظ  ؿیؼتَصٍهب ًٌتِ : السٍ اًگل هبًٌذ

 ًٌذ.لیض هی تَاًذ آى سا  ائَصیٌَكیل،  ًـبى داس ؿذى اًگلتٌْب پغ اص  ًٌتِ :

 

 ّؼتٌذ آگشاًَلَػیتگشٍّی اص گلجَل ّبی ػلیذ  -1                        

 ٍ یب دسؿت خَاس -1                                                             هًََػیت ّب 

 ٍ ثِ                                          تجذیل هی ؿًَذ پغ اص دیبپذص تـییش هی ًٌٌذ -2                        

 یبختِ دًذسیتی -2                                                                              

 ًٌبت                            

 اػت. ًشم هالثذاس خًَخَاسًَػی  ؿیؼتَصٍهب -1

دس ایي تصَیش ثب السٍ ًشم  تؼذاد صیبدی ائَصیٌَكیل -2

 اًگل هجبسصُ هی ًٌٌذ.

 ًِ ػَاهل ثیوبسی صای ثضسٍایي سٍؽ هجبسصُ ثش ػلیِ  -3

 صَست هی گیشد. ًیؼتٌذ هبثل ثیگبًِ خَاسی
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 : دس دكبع ؿیش اختصبصی ًوؾ داسًذ یبختِ ّبی ًـٌذُ عجیؼی -1                            

  Bلٌلَػیت ّبی  -2     لٌلَػیت ّب ؿبهل

  Tلٌلَػیت ّبی  -3                            

 

 سا ًبثَد هی ًٌٌذ آلَدُ ثِ ٍیشٍعٍ  ػشعبًی ؿذُیبختِ ّبی خَدی  -1                                        

 هی ًٌذ. ایدبد هٌلزدس ؿـبء یبختِ آلَدُ  تشؿح پشكَسیيثب  -2        یبختِ ّبی ًـٌذُ عجیؼی

 هی ؿَد.آپَپتَصیغ ػجت آًضیوی پشٍتئیٌی )گشاًضین (ثب ٍاسد ًشدى  -3                                        

 ایدبد هٌلز ثضسٍ دسؿـبء یبختِ آلَدُتشؿح پشكَسیي                               ًـٌذُ عجیؼی

 تشؿح آًضین             ٍسٍد گشاًضین ثِ یبختِ اصعشین هٌلزهشٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ یبختِ                

 ثیگبًِ خَاسی یبختِ هشدُ   

 

 ًوی ؿَد.ؿذُ  ٍاسد یبختِ آلَدُ یب ػشعبًی پشٍتئیي پشكَسیي:  ًٌتِ

 داسد.ٍخَد  آًتی طى ّبی ٍیشٍػی: ثش ػغح یبختِ ّبی آلَدُ ثِ ٍیشٍع،  ًٌتِ

 ٍخَد داسد. آًتی طى ّبی ػشعبًی: ثش ػغح یبختِ ّبی ػشعبًی ؿذُ ، ًٌتِ 

 اختصبصی ًوؾ داسًذدس دكبع 
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 یبختِ ّبی پَؿـی سٍدُ -1                                                                             

 ػبختِ هی ؿًَذ        دسؿت خَاسّب -2ًِ تَػظ       پشٍتئیي ّبی هٌول -1                              

 یبختِ ّبی ًجذ -3                                                        پشٍتئیي ّبی خظ

 تشؿح هی ؿَد آلَدُ ثِ ٍیشٍعاص یبختِ ّبی : Iًَع                                            دٍم دكبػی

 ًـٌذُ عجیؼی -1                                      ایٌتشكشٍى ّب -2                              

تشؿح                                  : اصیبختِ ّبی IIًَع                                                         

 هیـًَذ.

 Tلٌلَػیت ّبی  -2                                                                                       

 ٍخَد داسًذ صَست ؿیشكؼبلثِ   آة هیبى ثبكتی اكشاد ػبلنٍ  سخًَبةد -1                           

 هی ؿًَذ. آثـبسی كؼبلّب ثِ صَست  دسثشخَسد ثب هیٌشٍة -2           ّبیپشٍتئیي 

  ًلَرپزیشی اًتخبثی ؿـبء ساهختل،هیٌشٍةؿـبء  دسحلوِ هبًٌذ ٍ هٌبكز سیضثب ایدبد  -3                 هٌول   
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 ػبختِ هی ؿًَذ. سیجَصٍم ّبپشٍتئیي ّبی هٌول تَػظ : ًٌتِ 

 اػت. تؼذادی پشٍتئیي هٌولحلوِ هبًٌذ ایدبد ؿذُ دس ؿـبء هیٌشٍة ؿبهل  ّش سٍصًِ: ًٌتِ

 ًیضًوي هیٌٌٌذ. هجبسصُ ػلیِ اًگل: پشٍتئیي ّبی هٌول ثِ گَیسِ ّبی ػلیذ هبًٌذ ائَصیٌَكیل ّب دس ًٌتِ 

 هی ؿًَذ. آػبى ؿذى ثیگبًِ خَاسیػجت ًـتي هؼتوین هیٌشٍثْب؛ثٌبثشایي پشٍتئیي ّبی هٌول ػالٍُ ثش 

 یبختِ ّبی آلَدُ ثِ ٍیشٍع -1                                    

 اثش هی ًٌذ                                                                                 ثش  Iایٌتشكشٍى ًَع         

  هدبٍس یبختِ ّبی آلَدُ ثِ ٍیشٍع یبختِ ّبی ػبلن -2                                    

 هی ؿَد ػجت كؼبل ؿذى هبًشٍكبطّب -1                                    

 IIایٌتشكشٍى ًَع        

 داسًذ. هجبسصُ ػلیِ یبختِ ّبی ػشعبًیًوؾ هْوی دس  -2                                    

                                           

ثْجَدی ٍ ٍػجت هشٍ هیٌشٍثْبثشٍص هی ًٌذ  دًجبل آػیت ثبكتی اػت ًِ ثِ پبػخی هَضؼی: تؼشیق التْبة

 هی ؿَد.

 دسد دس هَضغ التْبةٍ   گشم ؿذى هَضغ التْبة، تَسم  هشهضی ،ػالئن التْبة :

 هبػتَػیت ّبی آػیت دیذُاص ّیؼتبهیي  آصاد ؿذى -1                            

 دس هَضغ آػیت دیذُ اكضایؾ ًلَر پزیشی دیَاسُ هَیشٍ  -2                            

 تبًتیي ؿیویبییثِ هَضغ التْبة ثشاػبع  دیبپذص گَیسِ ّبی ػلیذ -3         هٌبًیؼن التْبة

 ثِ هَضغ التْبة اكضایؾ ًـت پالػوب -4                            

 اتصبل پشٍتئیي ّبی هٌول ثِ ػغح ثبًتشی ّب -5                            

 پبًؼبصی هَضغ التْبةٍ  اكضایؾ كشآیٌذ ثیگبًِ خَاسی -6                            
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 ػلَل ّبی پَؿـی دیَاسُ هَیشٍ ّب هَاد ؿیویبیی -1                                                   

 ایدبد ًٌٌذُ تبًتیي ؿیویبییػَاهل 

  دسؿت خَاسّبهبًٌذ  ثیگبًِ خَاسّبی ثبكتی هَاد ؿیویبیی  -2                                                   

 ّؼتٌذ. ثیگبًِ خَاسّبی ثبكتی)یبختِ ّبی دًذسیتی(  دًذسٍػیت ّبٍ  هبػتَػیت ّب؛ هبًشٍكبطّب : ًٌتِ 

 هًََػیت ّب -1                                                                                      

 هی ؿَدًذ ٍاسد هَضغ التْبة تبًتیي ؿیویبیییبختِ ّبیی ًِ ثب 

 ًَتشٍكیل ّب -2                                                                                      

 

 

 هشاحل التْبة

 – 5اتصبل پشٍتئٌیْبی هٌول ثِ ؿـبء ثبًتشی  -4خشٍج هًََػیت ًٍَتشٍكیل -3تشؿح ّیؼتبهیي  -2ٍسٍد ثبًتشی ثِ ثذى  -1

 ثیگبًِ خَاسی ٍ پبًؼبصی

 : هبػتَػیت دس خَى ٍخَد ًذاسد. ًٌتِ
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دادُ ٍ اصخولِ ػشػت  ًبّؾ كؼبلیت هیٌشٍة ّب سا دهبّبی ثبالاػت . ثیوبسی ّبی هیٌشٍثی تت ًـبًِ

 هی دٌّذ. ًبّؾآًْب سا  تَلیذهثل

 ( pyrogen) هی ؿَد تت ٍ ایدبد ثبال سكتي دهبی ثذىػجت  ّیپَتبالهَعّب  ثب اثش ثش  هیٌشٍة

 ثشٍى صا  Exogenusّب ٍ اثش آى ثش ّیپَتبالهَع   آصاد ؿذى آًذٍ تًَؼیي ثبًتشی -1                        

 ٍسٍد هیٌشٍة

 ٍ اثش ثشًَاحی پیؾ ػیٌبپؼی ّیپَتبالهَع تشؿح پشٍتئیي اص لًََػیت ّبی ثیگبًِ خَاس -2                    

 

 اػت هغؼبت خذا ؿذُ اص دیَاسُ ثبًتشی ّبی گشم هٌلیثبًتشی ؿبهل  آًذٍتًَؼیي : ًٌتِ

 گَیسِ ّبی ػلیذ اػت.: ػَاهل ثشٍص تت ؿبهل آًذٍتًَؼیي ثبًتشی ٍ پشٍتئیي ّبی تشؿح ؿذُ تَػظ ًٌتِ 

 

 ( T) ًَػی لٌلَػیت  ًـٌذُ عجیؼییبختِ ّبی  -1                                                    

 یبختِ ّبی تشؿح ًٌٌذُ پشكَسیي

 ًـٌذُ Tلٌلَػیت یبختِ ّبی  -2                                                    

 تشؿح هی ؿَد. ؿیش اختصبصیٍ  دكبع اختصبصی: پشكَسیي دس ًٌتِ 

 

 دسخبی خبلی ػجبست یب ًلوِ هٌبػت سا هشاس دّیذ. -2

 ؿٌبػبیی هی ًٌذ. ( دٍهیي خظ دكبػی، ثیگبًِ ّب سا ثش اػبع ٍیظگی ّبی ..................1

 ( دسؿت خَاسّب دس .................. هختلق، هبًٌذ گشُ ّبی ............. دیذُ هی ؿًَذ.2

 ( اصثیي ثشدى ػَاهل ثیگبًِ ٍ ...................... ثبكت ّب ٍ یب .............. اص ٍظبیق هبًشٍكبطّب هی ثبؿذ.3

 بصی گَیسِ ّبی هشهض هشدُ تَػظ ................... صَست هی گیشد.( دس اًذام ّبی ............... ٍ عحبل، پبًؼ4

Endogenud دسٍى صا 
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 دس ساثغِ ثب یبختِ ّبی داسیٌِ ای ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -2

 ( دس ًذام اًذام ّب ثِ كشاٍاًی یبكت هی ؿًَذ؟1

 ( ایي اًذام ّب زِ ٍیظگی خبصی داسًذ؟2

 ( ًوؾ دكبػی اصلی ایي ثیگبًِ خَاسّب زیؼت؟3

 ایي ًبم خَاًذُ هی ؿًَذ؟ ( زشا ث4ِ

 ( داسیٌِ ّب دس ًذام الیِ پَػت هؼتوش هی ؿًَذ؟5

 ( اص عشین ًذام سٍ اص پَػت خبسج هی ؿًَذ؟6

 ( آًتی طى ّبی خَد سا ثِ ًذام گلجَل ّبی ػلیذ، اسائِ هی ًٌٌذ.7

 دس ثبسُ ٍیظگی ّب ٍ اػوبل هبػتَػیت ّب ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -3

 ًذام یبختِ ّب حبصل هی ؿًَذ؟( هبػتَػیت ّب اص 1

 ( زشا ّوبًٌذ هبًشٍكبطّب، یبختِ خًَی هحؼَة ًوی ؿًَذ؟2

 ( هبدُ آلشطی صای هتشؿحِ اص هبػتَػیت ّب زِ ًبم داسد؟3

 ( هغش سٍ ّب3( كـبسخَى             2( ایي هبدُ زِ تبثیشی ثش هَاسد سٍثشٍ داسد؟     الق( دیبپذص           4

 پبػخ دّیذ.ثِ ػَاالت صیش  -4

 ( آیب یبختِ ّبی داسیٌِ ای دس كؼبل ؿذى دكبع اختصبصی ًوؾ داسًذ؟ زشا1

 ًذام گلجَل ّبی ػلیذ خَى دیبپذص) تشاگزسی ( داسًذ؟( 2

 ( گَیسِ ّبی ػلیذ ًِ ثب تشاگزسی اص خَى خبسج هی ؿًَذ، زگًَِ ثِ خَى ثبص هی گشدًٌذ؟3

 هی ثشد؟ ( ائَصیٌَكیل ّب زگًَِ السٍ اًگل ّب سا اص ثیي4

 ( هًََػیت ّب پغ اص خشٍج اص خشیبى خَى ثِ ًذام ثیگبًِ خَاسّب تجذیل هی ؿًَذ؟5

 ( ًذام لٌلَػیت ّب دس دكبع ؿیش اختصبصی ًوؾ داسًذ؟6
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 دس ساثغِ ثب لٌلَػیت ّبی دكبع ؿیش اختصبصی ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -5

 بثَد هی ًٌٌذ؟( ایي یبختِ ّب ًذام ػَاهل ثیوبسی صا ٍ یب ثیگبًِ سا 1ً

 ( زگًَگی ػولٌشد ایي یبختِ ّب دس ًبثَدی یبختِ ّبی خَدی ؿیش عجیؼی زگًَِ اػت؟2

 هشٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ یبختِ زیؼت؟ ( 3

 ( هشٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ تَػظ آًضین ّبی ًذام یبختِ صَست هی گیشد؟4

 ( زِ ػبهلی ٍسٍد ایي آًضین ثِ دسٍى یبختِ سا تٌظین هی ًٌذ؟5

 ساثغِ ثب گلجَل ّبی ػلیذ ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ.دس  -6

 ( ًذام گلجَل ّبی ػلیذ ّؼتِ ػِ هؼوتی داسًذ؟1

 ( ًذام گلجَل ّبی ػلیذ، ّؼتِ لَثیبیی ؿٌل داسًذ؟2

 ( ثیگبًِ خَاسی هیٌشٍة ّب تَػظ ًَتشٍكیلْب زِ ًبم داسد؟3

 ( ًذام یبختِ ّبی دكبػی، پشكَسیي تشؿح هی ًٌٌذ؟4

 ظ ثَدى ػجبسات صیش سا هـخص ًٌیذ.صحیح یب ؿل -7

( ًـٌذُ عجیؼی، پشكَسیي ٍ آًضین هؼئَل هشٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ سا تَػظ یي ٍصیٌَل ٍاسد یبختِ ّذف 1

 هی ًٌذ.

 ( دیبپذص ّوبًٌذ ثیگبًِ خَاسی ًیبصهٌذ تـییش ؿٌل یبختِ ٍ ایدبد پبی ًبرة ػیتَپالػوی اػت.2

 گبًِ خَاس ًوی ثبؿٌذ.ائَصیٌَكیل ّب ّوبًٌذ ثبصٍكیل ّب، ثی( 3

 ( ّوِ هَلٌَل ّبی دكبع ؿیش اختصبصی، آهیٌَ اػیذ داسًذ.4

 ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ.دس ثبسُ پشٍتئیي ّبی هٌول  -8

 ( ٍاًٌؾ كؼبل ؿذى پشٍتئیي ّبی هٌول زگًَِ صَست هی گیشد؟1

 ( پشٍتئیي ّبی هٌول ػالٍُ ثش خَى دس ًدب ٍخَد داسًذ؟2

 زگًَِ هیٌشٍة ّب سا اص ثیي هی ثشًذ؟( پشٍتئیي ّبی هٌول 3
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 ( پشٍتئیي ّبی هٌول زِ صهبًی كؼبل هی ؿًَذ؟4

 دس ثبسُ ایٌتشكشٍى ّب ، خبّبی خبلی سا پشًٌیذ. -9

 ( ایٌتشكشٍى ّب ، پشٍتئیي ّبی دكبع ....................... هی ثبؿٌذ.1

 اص ًذام یبختِ ّب ی ............. آلَدُ ثِ ................. تشؿح هی ؿَد. I( ایٌتشكشٍى ًَع 2

 ثبكت پیًَذی ................ هی ثبؿٌذ.( یبختِ ّبی تشؿح ًٌٌذُ ایٌتشكشٍى ًَع ................. ّوگی هتؼلن ثِ 3

 ٍیشٍع داسًذ. ( ایٌتشكشٍى ًَع ............. ًوؾ هْوی دس هجبسصُ ػلیِ یبختِ ّبی آلَدُ ث4ِ

 ( ایٌتشكشٍى ًَع ................. ًوؾ هْوی دس هجبسصُ ػلیِ یبختِ ّبی خَد ٍ داسای آًتی طى ػشعبًی داسد.5

 ( ایٌتشكشٍى ًَع ................... ثبػث كؼبل ؿذى هبًشٍكبطّب هی ؿَد.6

 دس ساثغِ ثب التْبة ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -11

 ثیگبًِ خَاسّب ًوؾ داسًذ؟( دس التْبة ًذام 1

 ( پیي ّبی ؿیویبیی التْبة تَػظ ًذام یبختِ ّب تشؿح هی ؿًَذ؟2

 ( هْن تشیي ثیگبًِ خَاسّب ًِ دس هحل التْبة حضَس هی یبثٌذ، ًذاهٌذ؟3

 ( دس هحل التْبة ثبًتشی ّب هجل اص كبگَػیتَص ؿذى تَػظ ًذام هَلٌَل ّب ًـبًِ گزاسی هی ؿًَذ؟4

 پبػخ دّیذ. ثِ ػَاالت صیش -11

 ( ػلت هشهضی ٍ تَسم  هَضغ التْبة زیؼت؟1

 ( زشا خشٍج خًَبة ثیـتش، ثِ هجبسصُ ثْتش ثب ػَاهل ثیگبًِ ًوي هی ًٌذ؟2

 ( تت كؼبلیت ًذام ثخؾ هـض سا اكضایؾ هی دّذ؟3

 ( تت زِ تبثیش خغشًبًی هی تَاًذ ثش دكغ ًشثي دی اًؼیذ داؿتِ ثبؿذ؟4

 َػظ پشٍتئیي ّبی هٌول، ًذام ٍیظگی ؿـبء ػلَلی اص ثیي هی سٍد؟( اص عشین سٍصًِ ایدبد ؿذُ ت5
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ثؼتگی داسد ٍ تٌْب ثش ّوبى ػبهل هَثش  ًَع ػبهل ثیگبًِّوبًغَس ًِ اص اػن آى پیذا اػت ثِ  دكبع اختصبصی

 اػت. هثال پبػخی ًِ ػلیِ ثبًتشی ًضاص ایدبد هی ؿَد ثش ػبیش هیٌشٍة ّب اثشی ًذاسد.

 : دس دكبع ؿیش اختصبصی ًوؾ داسًذ یبختِ ّبی ًـٌذُ -1                             

 )دكبع اختصبصی ( ًوؾ داسًذ ایوٌی ّوَسال: دس  Bلٌلَػیت ّبی  -2              لٌلَػیت ّب

 اختصبصی (.) دكبع ) ػلَالس( ًوؾ داسًذ ایوٌی ػلَلی: دس  Tلٌلَػیت ّبی  -3                             

 اصیبختِ ّبی ثٌیبدی هـض اػتخَاىتَلیذ دس -1                                                                       

  Bلٌلَػیت  -1                                            

 هـض اػتخَاى: دس  هحل تٌبهل -2                                                                       

 اصیبختِ ّبی ثٌیبدیهـض اػتخَاى دس تَلیذ -1                                    هٌـبء ٍهحل ثلَؽ لٌلَػیت ّب  

 Tٌلَػیت ّبی ل -2                                           

 ؿذُ تیوَعدس  : ثلَؽ  -2                                                                         

داسد ٍلی ثِ تذسیح اصكؼبلیت آى  اًذاصُ ثضسٍ تشٍ كؼبلیت ثیـتش  ًَصادی ٍ ًَدًیدس دٍساى  : تیوَعًٌتِ 

 هی ؿَد. ًبػتِ ؿذُ ٍ ًَزي تش

ًبم  لٌلَػیت ثبًَیِحبصل ؿذُ ٍ توؼین لٌلَػیت ّبی اٍلیِ : ثؼضی لٌلَػیت ّب دسؿذد لٌلبٍی اص ًٌتِ

 داسًذ.

سٍی ؿـبء خَد  كبهذ گیشًذُ آًتی طًی؛ صیشا  ؿٌبػبیی ػبهل ثیگبًِ سا ًذاسًذتَاى  لٌلَػیت ّبی ًبثبلؾ : ًٌتِ

 هی ثبؿٌذ.

 داسای گیشًذُ آًتی طًی هی ؿًَذ -1                                                

 سا ًؼت هی ًٌٌذ. تَاًبیی ؿٌبػبیی ػبهل ثیگبًِ -2     لٌلَػیت ّب دسخشیبى ثلَؽ ٍتٌبهل 

 سا ًؼت هی ًٌٌذ. تَاًبیی هجبسصُ ثب ًَع خبصی اص ػَاهل ثیگبًِ -3                                                
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 ًبم داسد. آًتی طى ؿٌبػبیی هی ؿَددس دكبع اختصبصی  لٌلَػیتتَػظ ًِ  هَلٌَلی :ًٌتِ 

هی تَاًٌذ یي  ٍّشًَع آى كوظداسًذ.  ػبختبس پشٍتئیٌیّؼتٌذ ٍ  اختصبصی گیشًذُ ّبی آًتی طًی:  ًٌتِ

 سا ؿٌبػبیی ًٌٌذ. ًَع آًتی طى

 هَلٌَل ّبی ػغحی هیٌشٍة ّب -1                                         

 ثش ػغح یبختِ ّبی آلَدُ ثِ ٍیشٍع آًتی طى ّبی ٍیشٍػی -2                                         

 ثش ػغح یبختِ ّبی ػشعبًی ؿذُآًتی طى ّبی ػشعبًی  -3                     اًَاع آًتی طى ّب

 ػن هیٌشٍة ّب -4                                         

 هَاد حؼبػیت صا -5                                         

 

 

                                    

 هیٌٌذ. آًتی طى سا ؿٌبػبییثِ ًوي گیشًذُ آًتی طًی هٌبػت  -1                                              

 هیـَد. ػغح لٌلَػیت هتصلهٌول خَد دس  آًتی طى ثِ گیشًذُ -2                                              

 هیـَد. ػشػت توؼینٍ ثِ  ثضسٍ ؿذُؿذُ ٍ  تحشیي لٌلَػیت -B                3ػولٌشدلٌلَػیت ّبی 

 )پبدتي ػبص( هی ًٌذ. پالػوَػیتٍ خبعشُ Bایدبد یبختِ ّبی  -4                                              

 هی ػبصًذ. ثی اثشیب ًبثَد هیٌشٍة ّب سا ٍ  پبدتي تشؿح ؿذُ -5                                               
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 هی ؿًَذ. تشؿحٍ ػبختِ ّب تَػظ پالػوَػیت  -1                               

 اًَاع هختللی داسًذ -2                               

 هی ثبؿٌذ. سؿتِ پلی پپتیذیزْبس داسای  -3                     پبدتي ّب

 هی ثبؿٌذ. اتصبل ثِ آًتی طىثشای  ّشًذام داسای دٍ خبیگبُ -4                               

 هی ثبؿٌذ.دسحبل گشدؽ دس ثذى  لٌقٍ هبیغ ثیي یبختِ ای،  خَىّوشاُ  -5                                

 هشاس داسًذ ٍ ًوؾ گیشًذُ داسًذ لٌلَػیتسٍی ؿـبء  -1                              

 اًَاع پبدتي

 ًِ ًوؾ ضذ هیٌشٍثی داسًذ پبدتي ّبی تشؿحی -2                              

 پبدتٌی هـبثِ گیشًذُ آًتی طًی خَد تشؿح هی ًٌذ.،   B: ّشًَع لٌلَػیت  ًٌتِ

 اػت. دٍ خبیگبُ اتصبل آًتی طًی یٌؼبى: ّشپبدتي داسای  ًٌتِ

     

 

 

 ثخؾ هتـییش

 ثخؾ ثبثت پبدتي



 9318دبیر زیست شناسی دبیرستان های سمپاد اهواز -سیدستارباویر

 

 913 صفحه دبیر زیست شناسی دبیرستان های استعداد درخشان اهواز –سیدستارباویر 
 

 

 ًبم داسد. اپی تَحتـخیص دادُ هی ؿَد؛  گیشًذُ آًتی طًی : هؼوتی اص آًتی طى ًِ تَػغ ًٌتِ

سا  ًًَلئیي اػیذیٍ  پلی ػبًبسیذی،  اپی تَح ّبی آهیٌَاػیذی Bلٌلَػیت ّبی : گیشًذُ آًتی طى ًٌتِ 

 تـخیص هی دّذ.

 هی ثبؿٌذ          تَح ّبی آهیٌَ اػیذی اپیتـخیص كوظ هبدس ثِ  Tگیشًذُ ّبی آًتی طًی لٌلَػیت ّبی :  ًٌتِ

 سٍؽ ّبی تبثیش پبدتي ّب ثش آًتی طى ّب                                   

 

 اػتلبدُ هی ًٌٌذ. ػٌَاى داسًٍبهیذُ هی ؿَد ٍ اص آى ثِ  پبدتي آهبدُ ػشم:  ًٌتِ

 ًٌبت                 

ّشلٌلَػیت یي ًَع گیشًذُ آًتی طًی  -1

 داسد.

یبختِ پبدتي ػبص، ؿجٌِ آًذٍ پالػوی  -2

 صثش ٍ دػتگبُ گلظی گؼتشدُ داسًذ.

هوٌي اػت یي هیٌشٍة تَػظ  -3

 ؿٌبػبیی ؿَد. Bزٌذًَع لٌلَػیت

4-

 .......................................................................

.......................................................................... 
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 اػتلبدُ هی ؿَد. خلَگیشی اص كؼبلیت ثبًتشی هَلذ ًضاصثشای  ػشم ضذ ًضاص: دس صخن ّبی ؿذیذ اص  ًٌتِ

 اػت. حبٍی پبدتي خٌثی ًٌٌذُ ػن هبسًِ ثؼذ اص هبس گضیذگی اػتلبدُ هی ؿَد  ّش ػن هبسپبدص:  ًٌتِ

                                      

 یبختِ ّبی ػشعبًی -1                                                    

 هی ثبؿٌذ.  ٍیشٍع یبختِ ّبی آلَدُ ثِ -2                ًبثَد ًٌٌذُ Tلٌلَػیت ّبی 

 یبختِ ّبی ػضَ پیًَذ ؿذُ -3                                                    

 هی زؼجٌذ آًتی طىػغح خَد ثِ  گیشًذُ ّبی آًتی طًیثِ ًوي  -1                                              

 هی ؿًَذ. ػشػت توؼینٍ ثِ  ػپغ سؿذ ًشدُ -T            2ًحَُ ػول لٌلَػیت ّبی 

 ایدبد هی ًٌٌذ. خبعشُ Tٍ  ًـٌذُ Tدًٍَع یبختِ  -3                                               

                                              4- T ِػجتآًضین ٍ پشكَسیيٍثبتشؿح  هی زؼجذ یبختِ ّذفًـٌذُ ث 

 یبختِ ّذف هی ؿَد. هشٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ                                                 

 هشاس داسد. تحت ًٌتشل طى ّب: هشٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ یبختِ ًٌتِ 

 سٍی هی دّذ.ًبػپبصّب دس اثش كؼبل ؿذى آًضین ّبیی ثِ ًبم آپَپتَصیغ : ًٌتِ 

 ثب التْبة ّوشاُ ًیؼت.هؼوَال  یبختِ التْبة سٍی هی دّذ اهب هشٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ  دسًٌشٍصُ ؿذى: ًٌتِ 
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. اصایي سٍ  ًیبصهٌذ صهبى اػتاػت ًِ ثشای ؿٌبػبیی آًتی طى ٍ تٌثیش لٌلَػیت ّب  دكبع اختصبصی كشآیٌذی

ثشخالف دكبع ؿیش اختصبصی، دكبع ػشیؼی ًیؼت. اهب اگش آًتی طًی ًِ هجال ثِ ثذى ٍاسد ؿذُ اػت؛ دٍثبسُ 

 اػت. هَی تشٍ  ػشیغ تش ًؼجت ثِ ثشخَسد اٍل پبػخ دكبع اختصبصیٍاسد ثذى ؿَد، 

 

 

 پالػوَػیت -1                                                                                                                

 یبختِ ػول ًٌٌذُ -1                                                                                 

       ًـٌذTُ -2                                         تٌثیش                ؿٌبػبیی آًتی طى                لٌلَػیت

                                                                                                         1-B  ُخبعش 

  یبختِ خبعشُ -2                                                                                 

                                                                                                         2- T ُخبعش 

 هی هبًٌذ. دسخَى ثبهیگبُ تب پبیبى ػوش ٍ هذت ّبی صیبدتب  یبختِ ّبی خبعشُ:  ًٌتِ

 صَست گیشد. تـخیص آًتی طى ػشیغ تشدس خَى، ػجت هی ؿَد  ٍخَد تؼذاد صیبد یبختِ خبعشُ: ًٌتِ 

 ثِ ٍخَد هی آیذ.خبعشُ ٍ  تؼذاد ثیـتشی یبختِ ػول ًٌٌذُ دسثشخَسد ّبی ثؼذیًٌتِ :
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 ٍاًؼیٌبػیَى                                              

ًبكیؼت یي ثبس هیٌشٍة سا  اػتلبدُ هی ؿَد. ٍاًؼیٌبػیَىدكبع اختصبصی دس  حبكظِ داس ثَدىاصخبصیت 

ثِ دػتگبُ ایوٌی هؼشكی ًٌین تب یبختِ ّبی خبعشُ سا پذیذ آٍسین. اگشّوبى هیٌشٍة  دسؿشایظ ًٌتشل ؿذُ

 دٍثبسُ ٍاسد ثذى ؿَد هجل اص ّش اهذاهی تَػظ ػیؼتن ایوٌی اص پبی دس هی آیذ.

 

 

Naïve  cell 

Effector  cell 

Effector  cell 

1- T killer   

2- Plasma   cell 
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 ضؼیق ؿذُیب  هیٌشٍة ًـتِ ؿذُؿبهل  -1                             

 هی ثبؿذ                                                                                          ٍاًؼي

 ػن خٌثی ؿذُ هیٌشٍةیب هیٌشٍة  آًتی طى -2                             

 : ػولٌشد خغَط دكبع ؿیش اختصبصی ؿیشكؼبل -1                                                

 راتی -1                            

 هبًٌذ دسیبكت پبدتي اصهبدس دس دٍساى خٌیٌی:  ؿیشكؼبل -2                                  اًَاع ایوٌی

 پبدتي آهبدُ (هبًٌذ اػتلبدُ اص ػشم ) : ؿیشكؼبل  -1                                                

 ًبگیشاییٍ  ثْجَدی پغ اص اثتالء ثِ ثیوبسی ٍاگیش -1                        اًتؼبثی -2                            

 كؼبل -2                                                

 لبدُ اص ٍاًؼياػت -2                                                                   

 ؿیشكؼبل هی گَیٌذ. ًٌتِ : اگشدس كشآیٌذ ایوٌی یبختِ خبعشُ حبصل ًـَد ثِ آى هصًَیت

 

 

 هی ػبصًذ. ًوي هٌْذػی طًتیي: اهشٍصُ ثؼیبسی اص ٍاًؼي ّب سا ثِ  ًٌتِ
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 كوذاى تیوَع: هبًٌذ  هبدسصادی -1                                                                             

 ًوص دسػیؼتن ایوٌی -1                                        

 ثیوبسی ایذصهبًٌذ  اًتؼبثی : -2                                            ثیوبسی ّبی دػتگبُ ایوٌی

 MS: هبًٌذ خَدایوٌی  -1                                                                                 

 اختالل دس ػیؼتن ایوٌی  -2                                        

 آػنهبًٌذ  شطی :آل -2                                                                                 

 اػت.  HIVٍیشٍع ػبهل ایي ثیوبسی  -1                                                       

 هی ؿَد ایوٌی اًتؼبثی هختلػولٌشد ػیؼتن  -2                                                      

 اثشًن خغشتشیي ثیوبسی ثویشدكشد هجتال هوٌي اػت ثش  -3      ( AIDS ثیوبسی ًوص ایوٌی اًتؼبثی)

  ثبؿذ ػبل ًْلت15ِهبُ تب 6هوٌي اػت ٍیشٍع پغ اص ٍسٍد  -4                                                      

 اػت.ًبهل  باه ًذاسدهذت ًْلتگی ّیر ػالهتی كشد آلَدُ دس  -5                                                      

 ًٌٌذ. كشد آلَدُ یب ثیوبس هی تَاًٌذ ٍیشٍع سا ثِ دیگشاى هٌتول: ًٌتِ

 كشآٍسدُ ّبی خَىٍ  عشین خَىاًتوبل اص  -1                                               

 خَى ٍیشٍع داسآلَدُ ثِ  ٍُػبیل تیض ٍثشًذاػتلبدُ اص ّشًَع  -2                                               

 ساثغِ خٌؼیاًتوبل اصعشین  -3              ساُ ّبی اًتـبس ٍیشٍع ایذص 

 خلت ٍصایوبىاصعشین هبدس ثِ خٌیي اًتوبل اص -4                                                

 عشین ؿیش دادىاًتوبل اصهبدس ثِ ًَصاد اص  -5                                                

 ًویـَد.هٌتول  سٍثَػی ، ًیؾ حـشات ، آة ٍؿزا ٍ دػت دادىاص عشین  -1                          

 ثبثت ًـذُساس تشؿحبت ثیٌی،اؿي،ػشم، خلظ،هذكَع ٍ اداًتوبل آى اصعشین  -HIV         2ٍیشٍع 
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 اػت. اكضایؾ آگبّی ػوَهیٍ پیـگیشی  : ثْتشیي ساُ هوبثلِ ثب ایذص ًٌتِ

 ًوي ًٌٌذُ Tلٌلَػیت ّبی حولِ ٍیشٍع ثِ  -1                                 

 ّوَسال ٍ ػلَلیتضؼیق ػیؼتن اختصبصی  -2            ػلت ثیوبسی ایذص

 ٍ تضؼیق دكبع ؿیش اختصبصی ًبّؾ تَاى ثیگبًِ خَاسی -3                                 

 ػذد دسّشهیلی 211یبٍس ًوتش اص  T: ػالئن ثیوبسی صهبًی ظبّش هی ؿَد ًِ تؼذاد لٌلَػیت ّبی ًٌتِ 

 لیتشخَى ثبؿذ.

 .یبٍس اكضایؾ هی یبیذ Tلٌلَػیت ّبی ثب ٍیشٍع ایذص تؼذا د  دساثتذای آلَدگیًٌتِ : 

 

                                     

هبًٌذ گشد ٍخبى ، داًِ گشدُ ٍ هیٌشٍة ّبی ؿیشثیوبسی صای  پبػخ ػیؼتن ایوٌی ثِ هَاد ثی خغش هحیغی

 دػتگبُ گَاسؽ آلشطی یب حؼبػیت ًبم داسد.

داسد. دساكشاد داسای حؼبػیت  ًبم تحول ایوٌیدس ثشاثش ایي ػَاهل خبسخی ،  ػذم پبػخ دػتگبُ ایوٌی

 دػتگبُ ایوٌی ًؼجت ثِ ایي هَاد یبثؼضی اص آًْب تحول ایوٌی ًذاسد.
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 هی گَیٌذ. حؼبػیت صا یب آلشطىهبدُ ای ًِ  دػتگبُ ایوٌی سا ٍاداس ثِ ٍاًٌؾ ًوبیذ هبدُ 

 هشهضی ٍ خبسؽ -1                     

 آة سیضؽ اص ثیٌی ٍزـن -2      ػالین آلشطی

 ػغؼِ ٍ ػشكِ ٍ گبُ اػْبل ٍ اػتلشاؽ -3                     

هی ثبؿذ. ثشای ًبّؾ ػالئن آصاس  ثبصٍكیل ّبٍ  هبػتَػیت ّباص ّیؼتبهیي  : تشؿح ػلت ثشٍص ػالئن آلشطی

 اػتلبدُ هی ؿَد. داسٍّبی آًتی ّیؼتبهیيدٌّذُ آلشطی اص 

                        

 

ٍ آًْب سا هَسد حولِ هشاس هی  ػلَل ّبی خَدی سا ثیگبًِ تلوی هی ًٌذ: گبّی ػیؼتن ایوٌی  تؼشیق -1

 هی گَیٌذ. خَد ایوٌیدّذ؛ ثِ ایي ثیوبسی  

 ثبؿذ. تَلیذ ًبثدب ٍ ًبهتٌبػت پبدتيًبؿی اص  هی تَاًذػلت :  -2

 اػت ّبی ثتبی خضایشالًگشّبًغ ػلَل: ًِ ًبؿی اص تْبخن ػیؼتن ایوٌی ثِ  Iدیبثت ًَع  -1                  

 هثبل

 اػت. ؿالف هیلیي تَػظ ػیؼتن ایوٌی: ًبؿی اص تخشیت ػلَلْبی ػبصًذُ  MSثیوبسی  -2                 

 اص ثیي هی سًٍذ. ؿالف هیلیي یبختِ ّبی هـض ًٍخبع  ) دػتگبُ ػصجی هشًضی (،  MSًٌتِ : دسثیوبسی 

 خؼتگی صٍدسع  -1                                                  

 اختالل دس تٌلن ٍ ثیٌبیی -2        ػالئن ثیوبسی هبلتیپل اػٌلشٍصیغ

 اختالل دس استجبط دػتگبُ ػصجی هشًضی ثب ػبیش ثخؾ ّب -3                                                 

 هتلبٍت اػت. دػتگبُ ػصجی هحیغیثب  ؿالف هیلیي دس هـض ًٍخبع: یبختِ ّبی ًَسٍگلیبی ػبصًذُ ًٌتِ 
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 دیذُ هی ؿَد. ّوِ خبًَساى: دس  ایوٌی ؿیش اختصبصی -1                             

 ایوٌی دسخبًَساى

 دیذُ هی ؿَد. كوظ دس هْشُ داساىاػبػب  ایوٌی اختصبصی : -2                             

 اػت. هـبثِ دكبع اختصبصیهـبّذُ ؿذُ ًِ  هْشگبىدس ثی : ػبٍصًبسّبیی  ًٌتِ

 آًتی طىدس آیذ ٍ  صذّب ؿٌل هختلقهَلٌَلی هـبّذُ ؿذُ ًِ هی تَاًذ ثِ  دسهگغ هیَُ هؼوَلی:  ًٌتِ

 سا ؿٌبػبیی ًٌذ. ّبی هختللی

 ًـبى هی دّذ.: هغبلؼبت خذیذ ؿجبّت ّبی ثیـتشی اص دػتگبُ ایوٌی ثی هْشگبى ثب هْشُ داساى سا ًٌتِ 

 ٍخَد داسد. دكبع ؿیش اختصبصی دس گیبّبى ًیض: ًٌتِ 

 

 ػَاالت تـشیحی                                        

 صحیح یب ؿلظ ثَدى ػجبسات صیش سا هـخص ًٌیذ. -12

( لٌلَػیت ّب ػالٍُ ثش ؿٌبػبیی ػَاهل خَدی اص ؿیش خَدی، ثیگبًِ ّب سا ًیض اص ّوذیگش تـخیص هی 1

 دٌّذ.

 ت ّبی هـض اػتخَاى ًبثبلؾ ّؼتٌذ.( لٌلَػی2

 ( لٌلَػیت ّب دس ثخؾ ّبی هختلق هحیظ داخلی دیذُ هی ؿًَذ.3

 ًبثبلؾ دس خَى دیذُ ًوی ؿَد. B( لٌلَػیت 4

 ّش دٍ دس خَى هبثل هـبّذُ هی ثبؿٌذ. Tلٌلَػیت ّبی ثبلؾ ٍ ًبثبلؾ ( 5

 تجذیل ؿًَذ.( لٌلَػیت ّبی ًبثبلؾ ًوی تَاًٌذ هؼتویوب ثِ لٌلَػیت كؼبل 6

 اصیي ًَع ثَدُ ٍ هـبثِ ّن هی ثبؿٌذ. Tیب  B( ّوِ گیشًذُ ّبی یي لٌلَػیت 7
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 دس خبی خبلی ػجبست هٌبػت سا هشاس دّیذ. -13

 ( تیوَع دس دٍساى ............... ٍ ..................... كؼبلیت صیبدی داسد.1

 یي ًَع آًتی طى سا ؿٌبػبیی هی ًٌٌذ.( گیشًذُ ّبی ................... ّشًَع لٌلَػیت، كوظ 2

 ( گیشًذُ ّبی آًتی طًی هٌول آًتی طى ػغح هیٌشٍثْب ٍ یب ............... هیٌشٍة ّب هی ثبؿٌذ.3

 ( ثِ گیشًذُ ّبی آًتی طًی، پبدتي .................. ًیض گلتِ هی ؿَد.4

 ( گیشًذُ ّبی آًتی طًی اص سٍی طى ّبی لٌلَػیت ّب ػبختِ هی ؿًَذ.5

 ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -14

 ثبلؾ ( B –كؼبل  B ثِ ٍخَد هی آیٌذ؟ ) لٌلَػیتْب ( یبختِ ّبی پبدتي ػبص اص توؼین ًذام 1

 زْبسًَع ( –(  ّش پبدتي داسای زٌذ ًَع سؿتِ پپتیذی اػت؟) دًٍَع 2

كؼبل ًشدى  -( دس ًذام یي اص حبلت ّب، پبدتي ّب ػجت اكضایؾ ثیگبًِ خَاسی ًویـَد؟) خٌثی ػبصی3

 پشٍتئیي ّبی هٌول(

 ٍاًؼي( -( پبدتي آهبدُ زِ ًبم داسد؟) ػشم   4

 لٌلَػیت پبدتي ػبص ( –كؼبل  T( ًذام یبختِ گیشًذُ آًتی طًی ًذاسد؟ ) لٌلَػیت 5

 ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -15

 ( پبدتي ّب ثِ زٌذ سٍؽ هیٌشٍة ّب سا ًبثَد هی ػبصًذ؟ ًبم ثجشیذ.1

 

 زٌذ سٍؽ هیٌشٍة ّب سا ثی اثش هی ًٌٌذ؟ ًبم ثجشیذ. ( پبدتي ّب ث2ِ

 

ًـٌذُ(  T، ػالٍُ ثش لٌلَػیت ّبی ػول ًٌٌذُ) پبدتي ػبص ٍ  B  ٍTاص توؼین لٌلَػیت ّبی كؼبل ( 3

 ًذام یبختِ ّبی دیگش ایدبد هی ؿَد؟

 ( ایوٌی كؼبل ٍ ؿیش كؼبل زِ تلبٍتی ثب ّن داسًذ؟4
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 ػَاالت صیش پبػخ دّیذ.دس ساثغِ ثب ثیوبسی ایذص ثِ  -16

 ( ػبهل ایي ثیوبسی زِ ًبم داسد؟1

 ( ًذام ًَع لٌلَػیت دس هجبسصُ ثب ایي هیٌشٍة اّویت ًوتشی داسد؟2

 ( دٍسُ ًْلتگی ایي ثیوبسی زِ صهبًی عَل هی ًـذ؟3

 ( ػبهل ایي ثیوبسی ًذام یبختِ ّبی خًَی سا آلَدُ هی ًٌذ؟4

 پبدتي ػبص ّش دٍ دس ثیوبسی ایذص هختل هی ؿَد؟ Bًـٌذُ ٍ  Tكؼبلیت لٌلَػیت ّبی  زشا (5

 ثشای ّشیي اص هَاسد صیش یي دلیل ػلوی سا رًش ًٌیذ. -17

 هختل هی ؿَد. B  ٍT( دس ثیوبسی ایذص، ػولٌشد لٌلَػیت ّبی 1

 ( دػتگبُ ایوٌی ثِ ثؼضی هَاد اعشاف هب تحول داسد.2

 ّبی ثیـتشی داسًذ. ( اكشاد هجتال ثِ آلشطی، تؼذاد ثبصٍكیل ّب ٍ هبػتَػیت3

 ػولٌشد دػتگبُ ػصجی هشًضی هختل هی ؿَد. MS( دس ثیوبسی 4

 تؼذاد یبختِ ّبی ثتبی پبًٌشاع ًبّؾ هی یبیذ. I( دس دیبثت ًَع 5

 ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -18

 ( تدضیِ السٍ اًگل تَػظ ائَصیٌَكیل ّب زِ تبثیشی ثش سًٍذ ثیگبًِ خَاسی داسد؟1

 تشؿح ًٌذ؟ Iًـٌذُ هوٌي اػت ایٌتشكشٍى ًَع  Tػیت( دسزِ صَستی لٌل2َ

 ( ثیگبًِ خَاسی ثبًتشی ّب دس دیَاسُ لَلِ ّبی اػپشم ػبص تَػظ ًذام ثیگبًِ خَاسّب صَست هی گیشد؟3

 ( ًذام یبختِ ّب دس پبػخ التْبثی، پیي ؿیویبیی آصاد هی ًٌٌذ؟4

 سی هٌدش هی ؿَد؟زشا ّوِ ػولٌشدّبی پبدتي ّب ًْبیتب ثِ اكضایؾ ثیگبًِ خَا( 5

 ( ًذام هَلٌَل ّبی دكبػی ثِ كؼبل ؿذى هبًشٍكبطّب هٌدش هی ؿًَذ؟6

 ( پبػخ دػتگبُ ایوٌی اختصبصی ثِ هبدُ آلشطى زیؼت؟7
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 ػَاالت تؼتی                                       

 ٍخَد داسًذ ًِ ...........................یبختِ ّبی .............. ّوبًٌذ ...................... دس ثخؾ ّبی اص ثذى  -1

 دسهدبٍست ثبكت پَؿـی هشاس داسًذ. –هبػتَػیت ّب  –( داسیٌِ ای 1

 ػذ هحٌوی دس ثشاثش هیٌشٍة ّب ٍخَد ًذاسد. –یبختِ ّبی داسیٌِ ای  –( دسؿت خَاس 2

 ثبكت پیًَذی ٍخَد ًذاسد. –ًَتشٍكیل ّب  –( هبػتَػیت ّب 3

 ثب هحیظ ثیشٍى دس استجبط هی ثبؿٌذ. –ّب  ثبصٍكیل –ًَتشٍكیل  -4

 یبختِ ّبی داسیٌِ ای، .................................... -2

 ( ثب تشؿح ّیؼتبهیي ػجت گـبد ؿذى سٍ ّبی خًَی دس ثبكت ّب هی ؿًَذ.1

 ( اص عشین سٍ ّبی خًَی آًتی طى ّبی ثیگبًِ سا ثِ لٌلَػیت ّب هی سػبًٌذ.2

 خَاسّب دس گشُ ّبی لٌلبٍی یبكت هی ؿًَذ.ّوبًٌذ دسؿت ( 3

 ( ثش خالف هبػتَػیت ّب ثِ ًوي پبّبی ًبرة ػیتَپالػوی، رسات خبسخی سا هی ثلؼٌذ.4

 ٌذ، .....................ّش ػبهل دكبػی ًِ هی تَاًذ اص دیَاسُ هَیشٍ ّبی خًَی گزس ً -3

 ذ.( دس ػغح خَد گیشًذُ آًتی طًی داسد ًِ اختصبصی ػول هی 1ًٌ

 ( دس دكبع ؿیش اختصبصی  ٍ هجبسصُ ثب ػَاهل ثیگبًِ ًوؾ داسد.2

 ( ػالٍُ ثش هجبسصُ ثب هیٌشٍة ّب، یبختِ ّبی هشدُ ثبكت ّب سا ًیض اصثیي هی ثشد.3

 ( هوٌي اػت كبهذ ّؼتِ، ؿـبء ٍ ػیتَپالػن ثبؿٌذ.4

 گضیٌِ صحیح ًذام اػت؟  -4

 لٌلبٍی هی ؿًَذ.( سٍ ّبی لٌلی اص ػغح ثشآهذُ ٍاسد گشُ ّبی 1

 ( ًَتشٍكیل ّب ثشای زبثٌی ػولٌشد، هَاد دكبػی صیبدی حول هی ًٌٌذ.2

 ( ًـٌذُ عجیؼی ، آًضین ٍ پشكَسیي سا تَػظ یي ٍصیٌَل ٍاسد یبختِ ّذف هی ًٌٌذ.3
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 ( پشكَسیي تشؿح ؿذُ اص ًـٌذُ عجیؼی هیضاى ٍسٍد آًضین ثِ یبختِ ّذف سا تٌظین هی ًٌذ.4

 ضی ؿذُ یبختِ ای، هوٌي ًیؼت .....................دس هشٍ ثشًبهِ سی -5

 ( آًضین اص یبختِ دیگشی ٍاسد ؿَد.2( َّسهَى ّب ًوـی داؿتِ ثبؿٌذ                         1

 یبختِ ّبی ثذٍى ّؼتِ ًوؾ داؿتِ ثبؿٌذ.( 4( آًضین خَد یبختِ دسآى ًوؾ داؿتِ ثبؿذ              3

 ػَاهل ثیگبًِ پشیبختِ ای ًوؾ داسد، .................................. گلجَل ػلیذی ًِ دس ًبثَدی -6

 هؼوتی داسد ٍ خضٍ كبگَػیت ّب هی ثبؿذ.                   5تب3( ّؼتِ 1

 ثِ صَست گشٍّی هحتَیبت ٍاًَئل ّبی خَد سا سٍی ػبهل ثیگبًِ هی سیضًذ. -2 

 ل هی ؿَد( پغ اص خشٍج اص خَى ثِ یبختِ ّبی داسیٌِ ای تجذی3

 ( ثب تشؿح ّیؼتبهیي دسخَى، ػجت گـبد ؿذى ػشٍم خًَی ٍ اكضایؾ دیبپذص هی ؿَد.4

 زٌذ هَسد اص هَاسد صیش صحیح اػت؟ -7

 پشٍتئیي ّبی هٌول ّوبًٌذ پبدتي ّب دس ًـبًِ داس ًشدى ػَاهل ثیگبًِ ًوؾ داسًذ( 1

 هی ًٌٌذ.( پشكَسیي ّوبًٌذ پشٍتئیي ّبی هٌول دس ؿـبء هٌبكز حلوَی ایدبد 2

 ، ثیگبًِ خَاسی سا تؼْیل هی ًٌٌذ. II( پشٍتئیي ّبی هٌول ّوبًٌذ ایٌتشكشٍى ًَع 3

 ( ّیؼتبهیي ّوبًٌذ اػصبة پبساػوپبتیي، ػشٍم سا گـبد هی ًٌٌذ4

 ( زْبس4( ػِ                  3( دٍ                    2( یي                  1

 ...................................تحشیي ّیپَتبالهَع تَػظ، ..... -8

 ( دهبی هحیظ ػجت تحشیي گیشًذُ ّبی دهبیی آى هی ؿَد.1

 ( تشؿحبت ثؼضی ثبًتشی ّب ، ػجت ثبال سكتي دهبی ثذى هی ؿَد.2

 ( تشؿحبت ثؼضی یبختِ ّبی ػلیذ خَى هوٌي ًوی ثبؿذ.3

 ٍد هی ًٌذ.( ػَاهل دسًٍی كشآیٌذی ّوَاسُ  هلیذ اػت ٍ سؿذ هیٌشٍة ّب سا هحذ4
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 ًذام اػت؟ صحیحًب گضیٌِ  -9

 ( ّش یبختِ دكبػی ًِ پیي ؿیویبیی تشؿح هی ًٌذ، خبصیت ثیگبًِ خَاسی داسد.1

 ( تت ًبؿی اص پبػخ دهبیی گؼتشدُ تش اص تت ًبؿی اص پبػخ التْبثی اػت.2

 ًـٌذُ، كؼبلیت ثیگبًِ خَاسّبی ثبكتی سا اكضایؾ هی دٌّذ. T( ائَصیٌَكیل ّب ّوبًٌذ ّوبًٌذ لٌلَػیت 3

 ( ّش یبختِ ّبی ًِ ثب تشاگزسی ٍاسد ثبكت ّبی اعشاف هی ؿَد، ثیگبًِ خَاس ثبكتی هحؼَة ًوی ؿَد.4

 ًـٌذُ .............................. Tلٌلَػیت ًـٌذُ عجیؼی .............. لٌلَػیت  -11

 تشؿح هی ًٌذ. Iایٌتشكشٍى ًَع  -( ّوبًٌذ2هی ًٌذ                           پشكَسیي تشؿح –( ّوبًٌذ 1

 دس دكبع اختصبصی ًوؾ داسد. –( ثشخالف 4              تشؿح هیٌٌذ   IIایٌتشكشٍى ًَع  –( ثشخالف 3

 گضیٌِ ًبدسػت ًذام اػت؟ -11

 سا ًیض داسد. II( ّش یبختِ ای ًِ پشكَسیي تشؿح هی ًٌذ تَاى تشؿح ایٌتشكشٍى ًَع 1

 ّشیبختِ ای ًِ دس دكبع  ؿیش اختصبصی ًوؾ داسد، ًوی تَاًذ دس دكبع اختصبصی ًوؾ داؿتِ ثبؿذ.( 2

 ًـٌذُ دس اًذام ّبی لٌلی تَلیذ هی ؿًَذ. T( ثیـتش لٌلَػیت ّبی 3

یوب ًـٌذُ ػالٍُ ثش یبختِ ّبی خَدی تـییش یبكتِ، ثِ یبختِ ّبی ؿیش خَدی ًیض هؼتو T( یبختِ ّبی 4

 حولِ هی ًٌٌذ.

 گضیٌِ صحیح ًذام اػت؟ -12

 ثِ صَست هؼتول ٍهدضا اص ّن ػول هی ًٌٌذ.( پشكَسیي ّب  ثش خالف پبدتي ّب 1

 ( پبدتي ّب ثش خالف پشكَسیي ّب ثِ دٍؿٌل هحلَل ٍ ًبهحلَل تشؿح هی ؿًَذ.2

 كؼبل هی ؿًَذ.دس هحل تَلیذ ثشخالف پشٍتئیي ّبی هٌول ، ( پبدتي ّب 3

 پشٍتئیي ّبی هٌول ثش خالف ایٌتشكشٍى ّب كوظ دس خَى ٍخَد داسًذ.( 4
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 پبدتي ّب ثب ................. دادى ................ ػجت اكضایؾ .................. هی ؿًَذ. -13

 ثیگبًِ خَاسی          -هیٌشٍة ّبی هحلَل  –( سػَة 1

 هٌبكز ؿـبیی –هیٌشٍثْب ثِ ّن  –( اتصبل 2

 هذست دكبػی       –ثیگبًِ خَاسی   -یؾ ( اكضا3

 هشٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ –پشٍتئیي ّبی هٌول  –( تـییش دادى 4

 تَلیذ پبدتي .................... ّوبًٌذ پبدتي ................... تَػظ ................ صَست هی گیشد. -14

                Bلٌلَػیت  –تشؿحی  –( ؿـبیی 1

 ّبی پبدتي ػبص لٌلَػیت  –ضذ ػیٌِ پْلَ  –( ضذ ًضاص 2

 لٌلَػیت پبدتي ػبص    –تشؿحی  –(  ؿـبیی 3

 ؿجٌِ آًذٍپالػوی صثش –دس هگغ ػشًِ  –(  دس دكبع َّهَسال 4

 دس ایوٌی ................. ّوبًٌذ ...................... یبختِ ّبی ................... ًوؾ داسًذ. -15

 تشؿحی كشد ثیوبس  -ؿیش كؼبل  –( كؼبل 2دكبع اختصبصی               –راتی  –( اًتؼبثی 1

 ثیگبًِ خَاس ثبكتی –ؿیشكؼبل  –( كؼبل 4ػلیذ خَى                    –اًتؼبثی  –( راتی 3

 گضیٌِ صحیح ًذام اػت؟ -16

 ( ّوِ ػولٌشدّبی پبدتي ّبی هحلَل ثِ اكضایؾ ثیگبًِ خَاسی هٌدش هی ؿَد.1

 ػیت ّب، گیشًذُ آًتی طًی داسًذ.( ّوِ لٌل2َ

 ( ّوِ گیشًذُ ّبی ػغح لٌلَػیت ّب دس ؿٌبػبیی آًتی طى ّب ًوؾ داسًذ.3

 هبًٌذ ثب زْبس سؿتِ پلی پپتیذی داسًذ. Y( ّوِ گیشًذُ ّبی ػغحی لٌلَػیت ّب ، ػبختبس 4
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 دسدسهبى  ثیوبسی ایذص، ...........................................  -17

 داسد. IIًوؾ هْن تشی ًؼجت ثِ ایٌتشكشٍى ًَع  Iیٌتشكشٍى ًَع ( ا1

 ، ًوؾ هْن تشی ًؼجت ثِ ًـٌذُ عجیؼی داسد. II( ایٌتشكشٍى ًَع 2

 ( پشٍتئیي ّبی تشؿحی پشكَسیي ّوبًٌذ پبدتي ّب اص اّویت زٌذاًی ثش خَسداس ًیؼتٌذ.3

 داسًذ.( دكبع اختصبصی َّهَسال ًوؾ هْن تشی ًؼجت ثِ دكبع ػلَلی 4

 دسثیوبسی ایذص ، یبختِ ّبی ..................... هبدس ثِ تشؿح .................... ًوی ثبؿٌذ. -18

 گیشًذُ آًتی طًی  -( آلَدُ ثِ ٍیشٍع I             2ایٌتشكشٍى ًَع  – HIV( آلَدُ ثِ 1

 تشؿحی پبدتي –( آلَدُ ثِ ٍیشٍع 4پبدتي ّبی تشؿحی               –( پبدتي ػبص 3

 دس پبػخ التْبثی، ................................... -19

 ( ّوَاسُ هیٌشٍة ٍاسد هَضغ التْبة هی ؿَد.1

 ( ػالٍُ ثش هبػتَػیت ّب ٍ هبًشٍكبطّب، یبختِ ّبی دیَاسُ هَیشٍ ّب ًیض پیي ؿیویبیی آصاد هی ًٌٌذ.2

 ایدبد زشى هی ًٌٌذ.( گَیسِ ّبی ػلیذ، یبختِ ّب ٍ هیٌشٍة ّبی هشدُ ّوَاسُ 3

 هوٌي اػت اص صیش پَػت هَضغ التْبة، هَاد هحشى هیتَص تَلیذ ؿَد.( 4

 ّشخبًَسی ًِ ػبدُ تشیي ................. سا داسد، كبهذ ........................ اػت. -21

 ایوٌی اختصبصی –( ػبختبس تٌلؼی دس ثیي هْشُ داساى 1

 ى یبختِ ای گَاسؽ ثشٍ –( ػبهبًِ گشدؽ خَى ثؼتِ 2

 لٌلَػیت ٍ پبدتي –( ػبهبًِ ػصجی 3

 كبهذ ثیگبًِ خَاسّبی ّؼتِ داس –( ًَع آثـؾ 4

 .......... هَسد حولِ هشاسهیگیشًذ............. ثِ ػٌَاى یبختِ خَد ایوٌی ، دػتگبُ ایوٌی،ّشیبختِ  دس ثیوبسی -21

 ّذف -( هشدُ 4ثیگبًِ       –( ّشیبختِ خَدی 3ثیگبًِ           –( ًَسٍگلیب 2ثیگبًِ      –( تشؿحی 1
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