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 .. ٢ٌٓٞٓٞٗبی قیىشی 1ٌٛبر كصْ 

 سبض ػٌٜجٞر زاضاي   ٝ اظ ؿسزي زض ظيط ؾُح قٌ٘ي سٞٓيس ٗي قٞز .  اؾز دفٝسئيٚ( ٝ خٜؽ آٙ اظ  DNAاؾز )  اـثیسٞاٛبيي سٜيسٙ سبض زض ػٌٜجٞر      .1

 ديچ ٝ سبة ٗي ذٞضز ٝ ٛيع زض ايٚ هؿ٘ز ٗبزٟء چؿجٜبى سبض  ثطاثط سٞاٛبيي اكعايف َّٞ ٝ ًكؿبٛي زاضز . زض هؿ٘ز ٢ٗطٟ،  4اؾز ٝ سب  سبـ ٝ ٢ٗفٟ ثرك٢بي

 ٝخٞز زاضز .

 ظٗي٠ٜ ؾبظ ُٞٛبُٞٛي خبٛساضاٙ اؾز . دفٝسئيٚٝ  DNAُٞٛبُٞٛی      .2

 .  3ظطكيز اسٖ ٛيشطٝغٙ   ٝ 2؛ ظطكيز اسٖ اًؿيػٙ  1اؾز ؛ ظطكيز اسٖ ١يسضٝغٙ  ٠٘١4ء ٗٞاز آٓي ًطثٚ زاضٛس ؛ ظطكيز اسٖ ًطثٚ      .3

 ٠ً يي اسٖ ٗي سٞاٛس ثب اسٖ ١بي زيِط ثطهطاض ًٜس . ديٞٛؽ ًٞٝاالٛىیظطكيز يؼٜي سؼساز      .4

 اؾز . ( CH4)  ٗشبٙؾبزٟ سطيٚ ١يسضًٝطثٚ ١ب  ٛبٗيسٟ ٗي قٞٛس .  ١يؽـٝ ًفثٚٗٞازي ٠ً زض ؾبذشبض ذٞز كوٍ زاضاي اسٖ ١بي ًطثٚ ٝ ١يسضٝغٙ ثبقٜس ،      .5

 ثبقس . يب اٛكؼبة زاض   ُلش٠ ٗي قٞز ؛ ايٚ اؾٌٔز ٗي سٞاٛس ذُي اؤٌز ًفثٜیآٓي  ث٠ ظٛديطٟء ًطثٜي زض ٗٞاز      .6

 اسهبّ  ُلش٠ ٗي قٞز . ٌّٗٞٓٞ ١بي ظيؿشي اظ ٛٞع زضقز ٌّٗٞٓٞ ١ؿشٜس . ايٚ ٌّٗٞٓٞ ١ب اظ  ؼـٌز ٌّٗٞٓٞ  ث٠ ٌّٗٞٓٞ ١بيي ٠ً ثؿيبض ثعضٍ ثبقٜس      .7

 ُلش٠ ٗي قٞز .   دٔی ٗف  سكٌيْ قسٟ اٛس . ثٜبثطايٚ ث٠ آ٢ٛب ٗٞٛٞٗف  ٛبٕسؼساز ظيبزي ٝاحس ١بي ًٖ ٝ ثيف يٌؿبٛي ث٠ 

 ٛؿجز ث٠ ؾ٠   ٓيذيس ١ب.. )چطثي٢ب( ٓيذيؽ ١ب ؛  اويؽ ١بی ًٛٞٔئييٝ  دفٝسئيٚ ١بٝ ) هٜس ١ب( ١بی ًفثٚ ١يؽـار :  زضقز ٌّٗٞٓٞ ١بي ظيؿشي ػجبضسٜس اظ     .8

 ١بي سوطيجبً زضقز ظيؿشي زؾش٠ ثٜسي ٗي قٞٛس . ٌّٗٞٓٞ خعء  ٠ ايٚ ١٘ ٝٓي ثب  ظيبز زضقز ٛيؿشٜس  هجٔي ُطٟٝ

 ٝ ٗٞٛٞٗط ٓيذيس١ب  ًٛٞٔئٞسيؽ ، ٗٞٛٞٗط اؾيس ١بي ًٛٞٔئيي  اويؽ ١بی آٗي٠ٜ، ٗٞٛٞٗط دطٝسئيٚ ١ب  سي هٜؽیٗٞٛٞٗط ١يسضار ١بي ًطثٚ ٌّٗٞٓٞ ١بي       .9

 ١ؿشٜس . زفة ١بی اويؽ

 ٛٞع ١ؿشٜس . 21س ؛ اؾيس ١بي آٗي٠ٜ زض ًْ ٜٗي ثبق A,T,C,G,U  ٛٞع ١ؿشٜس ٠ً قبْٗ 5ًالً  ( DNA  ٝRNAًٛٞٔئٞسيس ١ب ) زض      .11

 ظ اسهبّ ٗٞٛٞٗط ١ب ٠ً ظيبز ٗشٜٞع ٛيؿشٜس ، زضقز ٌّٗٞٓٞ ١بيي ثٞخٞز ٗي آيٜس ٠ً ثؿيبض ٗشٜٞع ٝ ٗشلبٝر ١ؿشٜس .ا     .11

 .  اٛفلی ٗصفف ٗی ٌٞؼ   ٝ   آة سٞٓيؽ ٗی ٌٞؼ  ضخ ٗي ز١س ٠ً زض آٙ   آثؽ١ی وٜشك   ثطاي اسهبّ ٗٞٛٞٗط ١ب ث٠ يٌسيِط ٝاًٜكي ث٠ ٛبٕ     .12

 .  آة ٗصفف ٗی ٌٞؼ   ٝ زض آٙ  ٝاًٍٜی اٛفلی قا اوز   اٛدبٕ ٗي قٞز ٠ً   ١يؽـٝٓيك   ثطاي خسا قسٙ ٗٞٛٞٗط ١ب اظ ١ٖ ٝاًٜف     .13

 .)چٜس هٜسي ١ب( دٔی وبًبـیؽ ١ب  -3)زٝ هٜسي ١ب( ؼی وبًبـیؽ ١ب  – 2 )سي هٜسي ١ب(ٗٞٛٞ وبًبـیؽ ١ب  -1 : هٜس ١ب ؾ٠ زؾش٠ اٛس     .14

 .١ؿشٜسًطث٠ٜ ١ب(  5)ٝ دٜشٞق ١ب  ًطث٠ٜ ١ب( 6)١ِكٝق ١ب  :  زؾش٠ ثٜسي ٗي قٞٛس ٠ً ٢ٗ٘شطيٚ زؾش٠ ١بي آ٢ٛب  سؼؽاؼ ًفثٚ سي هٜسي ١ب ذٞز ثط اؾبؼ      .15

ث٠ ًبض ٗيي   DNA ٝ زئًٞؿي ضيجٞظ ٠ً ٛؿجز ث٠ ضيجٞظ يي اسٖ اًؿيػٙ ً٘شط زاضز زض ؾبذش٘بٙ RNAاؾز ٠ً ضيجٞظ زض ؾبذش٘بٙ  ـیجٞق ٝ ؼئًٞىی ـیجٞق : ٢ٗ٘شطيٚ دٜشٞظ ١ب       .16

 .زاضٛس ٛوً وبغش٘بٛیثٜبثطايٚ ايٚ هٜس ١ب  ٠ً ٌّٗٞٓٞ ٛبهْ اٛطغي اؾز قطًز زاضز . ATPضيجٞظ زض ؾبذش٘بٙ  ١٘چٜيٚضٝٛس .

 زاضٛس .ًُٔٞع ٝ كطًٝشٞظ زض ٗيٟٞ ١بي قيطيٚ ٝ ُبالًشٞظ  اٛفلی قایی١ؿشٜس .٠ً ١ِ٘ي ٛوف ُبالًشٞق  -3كفًٝشٞق  -2ك ًُٔٞ -1ب : ٢ٗ٘شطيٚ ١ِعٝظ ١     .17

 زض قيط يبكز ٗي قٞٛس .

 :   ٠ً ٗبٓشٞق -3الًشٞق  -2وبًبـق  -1 : ٢ٗ٘شطيٚ زٝ هٜسي ١ب ػجبضسٜس اظ   .18

  كفًٝشٞق   +   ًُٔٞع   وبًبـق =

  ُبالًشٞق   +   ًُٔٞع   =   الًشٞق

 ًُٔٞك   +   ًُٔٞك  =   ٗبٓشٞق
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   ؾ٠ ٛوف ١ط  .  يبكز ٗي قٞز خٞا٠ٛء خٞهٜسي اؾز ٠ً زض    ٗبٓشٞظ اؾز ٝ  ٌيفٗٞخٞز زض  هٜس   الًشٞظ  اؾز ، هٜؽ ٝ ٌٌف ٗؼ٘ٞٓی ١٘بٙ   ؾبًبضظ    .19

 اٛطغي ظايي اؾز . آ٢ٛب زض ثسٙ ٗب

 اؾز ٝٓي ٛحٟٞ اسهبّ ٝ آضايف ٗٞٛٞٗط ١ب زض آ٢ٛب  ًُٔٞك٠ً ٗٞٛٞٗط ١ط ؾ٠ آ٢ٛب ؤٞٓك  -3ُٔيٌٞلٙ   -2  ٍٛبوش٠ -1اظ ٢ٗ٘شطيٚ دٔي ؾبًبضيس ١ب ػجبضسٜس     .21

 ٗشلبٝر اؾز.    

  ؾيت ػ٘سٟء ؿصاي ٗب ضا سكٌيْ ٗي ز١س ) ٛبٙ ٝ ثطٛح ٝ اؾز ٝ  ُيب١بٙ شذيطٟ اي هٜس ثؿيبض زضقز ٝ ثب قبذ٠ ١بي خبٛجي اؾز ؛   ٌٗٞٓٞٓي ٍٛبوش٠    .21

 ظٗيٜي ٝ حجٞثبر ٝ...( ٠ً زض ثسٙ ٗب ٛوف اٛطغي ظايي زاضز .

 .ٝخٞز زاضز ٗب١يس٠ ١ب ٝ ًجؽاؾز ٝ زض ثسٙ ٗب زض  خبٛٞـاٙ ٝ هبـذ ١ب شذيطٟ اي قبذ٠ ١بي خبٛجي ثيكشطي ٛؿجز ث٠ ٛكبؾش٠ زاضز ، هٜس ُٔيٌٞلٙ     .22

 ١ٖ ٗيٌطٝة ١بي ٝ زض ػٔلرٞاضاٙ  ،ٛساضيٖ  سدعي٠ آٙ ضا  ٖٙ قبذ٠ ١بي خبٛجي اؾز ، ٗب آٛعياؾز ، ٌٗٞٓٞٓي ذُي ٝ ثسٝ ُيب١بٙ ؾبذش٘بٛيهٜس   ؤٞٓك    .23

 سوطيجبً ؾٔٞٓع ذبٓم اؾز . دٜج٠ .  ٗٞخٞز زض زؾشِبٟ ُٞاضـ ًبض سدعي٠ آٙ ضا اٛدبٕ ٗي ز١ٜس

 ٗليس ١ؿشٜس  خُٔٞيفی اق یجٞوزٝ  ـاضشی ًبـ ُٞاـي،  ١ب ًبـ ٜٗظٖ ـٝؼُٟلش٠ ٗي قٞز . آيبف ثطاي   آيبف  ؿصا  ث٠ ضقش٠ ١بي ؾٔٞٓعي ٗٞخٞز زض     .24

 ٝ ثبيس خعئي اظ ؿصاي ٗب ثبقٜس .

 یي  +اويؽ زفة  ١3ؿشٜس ٠ً اظ  سفی ُٔيىفیؽ ١باؾز . چطثي ٠ً ٗب ٛبٕ ٗي ثطيٖ زض انْ  آة ُفیك ثٞؼٙ آ٢ٛب  ٝيػُي ٗكشطى ٠٘١ ٓيذيس ١ب   .25

 سكٌيْ ٗي قٞٛس . ٌّٗٞٓٞ ُٔيىفّٝ

 .اوشفٝئيؽ ١ب  -4ٕٗٞ ١ب  -3كىلٞٓيذيؽ ١ب  -2سفی ُٔيىفی ١ب  -1 :  زؾش٠ اٛس 4يس ١ب ذٞز ٓيذ     .26

 سطي ُٔيؿطيس ١ب زض ثسٙ ٗب زض ثبكز ١ب چطثي ث٠ ػٜٞاٙ شذيطٟ اٛطغي يبكز ٗي قٞٛس .      .27

 زض َّٞ  غ٘يؽُیزقش٠ ثبقس . ايٚ اؾيس چطة زاضاي زض آٙ ٝخٞز  ضؽاهْ یي ديٞٛؽ ؼُٝب٠ٛ یب و٠ ُب٠ٛاؾيس چطثي اؾز ٠ً  اويؽ زفة ويف ٍٛؽٟ    .28

 ذٞز ذٞا١س ثٞز .

 ٖ ٛعزيي قسٟ ٝ ث٠ ١ٖ ثچؿجٜس زض ًْ ث٠ ١زاقش٠ ثبقٜس ث٠ زٓيْ اي٠ٌٜ ٌّٗٞٓٞ ١ب ٛ٘ي سٞاٜٛس ث٠ ذٞثي ث٠  ويف ٍٛؽٟسطي ُٔيؿطيس ١بيي ٠ً اؾيس چطة     .29

 ايٚ حبٓز ضا زاضا ١ؿشٜس . ٝٓي چطثي ١بي حيٞاٛي اظ ٛٞع  ُيب١يُلش٠ ٗي قٞز . چطثي ١بي ١ٖ  ـٝؿٚٗي ز١ٜس ٠ً ث٠ ايٚ ٛٞع چطثي ١ب  ٗبیغحبٓز  چطثي

  .ٗب ثب زازٙ ١يسضٝغٙ ث٠ ضٝؿٚ ١ب ٗي سٞاٛيٖ آ٢ٛب ضا ث٠ نٞضر خبٗس زض ثيبٝضيٖ اٛس ٝ حساًثط ١يسضٝغٙ ٌٗ٘ٚ ضا زاضٛس ٝ ثٜبثط ايٚ خبٗس ١ؿشٜس .  ؾيط قسٟ

 )خبٗس ١يسضٝغ٠ٛ(

 ، ايٚ ُطٟٝ كؿلبر  ثب ایٚ سلبٝر ٠ً ث٠ خبی یٌی اق اويؽ ١بی زفة یي ُفٟٝ كىلبر هفاـ ٗی ُيفؼسطي ُٔيؿطيس١ب ١ؿشٜس  ث٠ ذيس ١ب قجي٠كؿلٞٓي    .31

ؿٍابء  ٙ زاضٛس . كؿلٞٓيذيس ١ب زض ؾيبذش٘ب  یي وف آة ؼٝوز ٝ یي وف آة ُفیكقسٙ ٌّٗٞٓٞ ٗي قٞز . ايٚ ٛٞع ٌّٗٞٓٞ ١ب  هؽجیثبض آٌشطيٌي اؾز ٝ ثبػث  زاضاي

 ًبضثطز زاضٛس. ؤّٞ ١ب

 دٞقف ٝ ػبين ثٞزٙ ٜٗبؾت  ٝ ثطاي حلبظز ٝ ١ىشٜؽ آة ُفیك سفاؾيس چطة َٞالٛي سط ٛؿجز ث٠ ثوي٠ء ٓيذيس ١ب  ء ث٠ ذبَط زاقشٚ ظٛديطٟ ٕٗٞ ١ب     .31

 ١ؿشٜس .

 انْ ٗكشوبسي اظ ًٔؿشطّٝ ١ؿشٜس . اؾشطٝئيس ١ب زض ؾبذشبض  زاضز ٝ ؾبيط اؾشطٝئيس ١ب زض ای وبغشبـ زٜؽ ضٔو٠اؾز ٠ً  اؾشطٝئيسيي ٛٞع  ًٔىشفّٝ    .32

 ٛوف زاضٛس .  ١ٞـٗٞٙ ١بی اوشفٝئيؽیٝ ٛيع زض ؾبذش٘بٙ  ؤّٞ ؿٍبء

 ْ ث٠ ُٞئيٖ ٝ زٝ اؾيس آٗي٠ٜء ٗشه ديٞٛؽ دذشيؽیئيٚ ١ب دٔي ٗط ١بيي ١ؿشٜس ٠ً ٗٞٛٞٗط آ٢ٛب اؾيس ١بي آٗي٠ٜ ١ؿشٜس . ديٞٛس ثيٚ اؾيس ١بي آٗي٠ٜ ضا سدطٝ   .33

 ُٞئيٖ. ؼی دذشيؽ ١ٖ ضا 
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 ديٞٛس ذٞا١يٖ زاقز ( nديٞٛس دذشيسي ثيٚ آ٢ٛب ٗي سٞاٛس سكٌيْ قٞز . ) اُط ٌّٗٞٓٞ حٔوٞي ثبقس  n-1آٗيٜٞاؾيس زاقش٠ ثبقيٖ ، ث٠ سؼساز  nاُط      .34

 :زؾش٠ (  7دطٝسئيٚ ١ب ضا اظ ٛظط ٛوف آ٢ٛب زض ثسٙ سوؿيٖ ثٜسي ٗي ًٜٜس ) ث٠      .35

 . ٛبذٚ ٝ ... ..  ٗٞ  ..  ثطيكٖ ا ..   سبض ػٌٜجٞر :    ٗثْ وبغشبـیدطٝسئيٚ ١بي      .36

 .زض ٗب١يچ٠ ١بي ٗب  اٛوجبظیدطٝسئيٚ ١بي      .37

 .ًبظئيٚ زض قيط   .. ٜسٕ ُُٔٞسٚ زض ..    سرٖ ٗطؽ ءآٓجٞٗيٚ زض ؾليسٟ :    ٗثْ ؾغيفٟ ایدطٝسئيٚ ١بي      .38

 .٠ً ١٘بٙ دبزسٚ ١ب ٝ ُبٗبُٔٞثٞٓيٚ ١ب ١ؿشٜس  ؼكبػیدطٝسئيٚ ١بي      .39

 . (٠ً ثرف ُٔٞثيٚ آٙ دطٝسئيٜي اؾز ٝ ثرف ١ٖ آٙ آ١ٚ اؾز)١ُ٘ٞٔٞثيٚ ذٞٙ :   ٗثْ  اٛشوبّ ؼ١ٜؽٟدطٝسئيٚ ١بي      .41

 .ٗثْ ١ٞضٗٞٙ ١ب  ٍٛب٠ٛ ایدطٝسئيٚ ١بي      .41

 آٛعيٖ ١ب ُٞاضقي .:  ٠ً ٢ٗ٘شطيٚ دطٝسئيٚ ١ب ١ؿشٜس ٗثْ  آٛكی٘یدطٝسئيٚ ١بي      .42

 ضا ًٖ ًطزٟ ٝ ثبػث اكعايف ؾطػز ٝاًٜف ٗي قٞٛس ٝ ذٞز زض دبيبٙ ثسٝٙ سـييط ثبهي ٗي ٗبٜٛس . اٛفلی اٝٓي٠ء ٝاًًٜآٛعيٖ ١ب      .43

 قٞز .  آة ٝ اًؿيػٙ سدعي٠ ٗيث٠  ًبسبالقاؾز ، ايٚ ٗبزٟ ثؿيبض ؾ٘ي اؾز ٝ ؾطيؼبً سٞؾٍ آٛعي٘ي ث٠ ٛبٕ  خِفاظ ٗحهٞالر خبٛجي  دفاًىيؽ ١يؽـٝلٙ     .44

 . ( ٗثْ ًبسبالظ) ؼـٝٙ ؤٞٓی ١ب -2ٝ  (ٗثْ آٛعيٖ ١بي ُٞاضقي) ثفٝٙ ؤٞٓی ١ب -1اٛس  آٛعيٖ ١ب زٝ زؾش٠    .45

 آٛعيٖ ١بي زضٝٙ ؾٔٞٓي ٗي سٞاٜٛس كؼبٓيز يٌسيِط ضا سٜظيٖ ًٜٜس .     .46

 : آٛعيٖ ١ب دٜح ٝيػُي زاضٛس    .47

 . ١ؿشٜس یدفٝسئيٜثيكشط آ٢ٛب  -1

 .  زاضٛس اغشصبصیػْ٘  -2

 . ثبـ١ب اوشلبؼٟ ٗی ٌٞؼاظ ١ط ًسإ آ٢ٛب  -3

 .  حؿبؾٜس ؼٗبییث٠ سـييطار  -4

 . ٗحيٍ حؿبؾٜس )اويؽی ٝ هٔيبیی( PHث٠ سـييطار  -5

 كؼبٓيز ٜٗبؾت ضا زاضٛس . غٜثیثؿيبضي اظ آٛعيٖ ١بي ثسٙ ٗب زض ٗحيٍ      .48

 ُٞئيٖ . خبيِبٟ  خبیِبٟ كؼب٠ًّ ث٠ آٙ ، ٗي سٞاٛس ٗشهْ قٞز )ديف ٗبزٟ( ٝاًًٜ ؼ١ٜؽٟ ٌّٗٞٓٞ ، اي زاضز ، زضثركي اظ آٙ  آٛعيٖ قٌْ ؾ٠ ثؼسي ٝيػٟ    .49

   (ٗحهّٞ)كفآٝـؼٟ ٗبزٟ اي ٠ً ثؼس اظ اٛدبٕ ٝاًٜف اظ آٛعيٖ خسا ٗي قٞز   ٌّٗٞٓٞ ديف ٗبزٟ اؾز .)زٓيْ ػْ٘ اذشهبني آٛعيٖ ١ب( ٌْٗ٘  كؼبّ ًبٗالً

 يكٞز .ٗ ٛبٗيسٟ

 .اكعايف ؿٔظز ديف ٗبزٟ ١ب   يب اكعايف زٗب : ضا ظيبز ًٜس ، ؾطػز ػْ٘ آٛعيٖ ضا ظيبز ٗي ًٜس ٗثْ  اضش٘بّ ثفغٞـؼ آٛكیٖ ٝ ديً ٗبؼ١ٟط ػبٗٔي ٠ً      .51

 ٗي ًٜٜس . سؿ٢يْ، اسهبّ ديف ٗبزٟ ٝ آٛعيٖ ضا  ٗٞاؼ ٗؼؽٛیٝ  ٝیشبٗيٚ ١بثؼًي      .51

 خبيِبٟ كؼبّ آٛعيٖ ضا اقـبّ ٝ اظ اسهبّ ديف ٗبزٟ ث٠ آٛعيٖ خُٔٞيطي ٗي ًٜٜس .  یب ضٍفٟ ًً ١ب بٛيؽ ٝ آـوٜييويثؼًي ؾٖ ١ب ٗثْ      .52

 آٛعيٖ ١ب ضا ٗي سٞاٙ اظ ؾّٔٞ اؾشرطاج ٝ اظ آ٢ٛب اؾشلبزٟ ًطز .     .53

 ي ًٜس ٝ يب دطٝسئبظ ٠ً دطٝسئيٚ ١ب ضا سدعي٠ ٗي ًٜس .زازٟ ٗي قٞز ٗثْ ٓيذبظ ٠ً ٓيذيس ١ب ضا سدعي٠ ٗ(  آق ) ث٠ آذط اؾٖ ١ط آٛعيٖ دؿٞٛس     .54
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 : ٗٞاضز اؾشلبزٟ اظ آٛعيٖ ١ب    .55

 ث٠ ًبض ٗي ضٝز ، ايٚ دٞزض ١ب زض زٗبي دبئيٚ ٛيع ًبض ٗي ًٜٜس ٝٓي ثطاي زؾز ٜٗبؾت ٛيؿشٜس  ٓيذبق ٝ دفٝسئبقزض دٞزض ١بي ٓجبؾكٞيي ٠ً      -1

 ي ًٜٜس .چٞٙ دطٝسئيٚ ١بي زؾز ضا سدعي٠ ٗ        

 ثطاي ٛطٕ ًطزٙ ُٞقز ٝ يب دٞؾز ًٜسٟ ٗب١ي ٝ يب ظزٝزٙ ١ٞٗبي دٞؾز خبٛٞضاٙ ٝ يب سدعي٠ء دطٝسئيٚ ١ب ٗٞخٞز زض ؿصاي   دفٝسئبق ١ب     -2

 . ًٞزًبٙ ذطزؾبّ        

 . س٢ي٠ قٌالر ٝ قيطيٜيثطاي سجسيْ ٛكبؾش٠ ث٠ هٜس ١بي قيطيٚ زض   آٗيالق ١ب    -3 

 . ٛطٕ ًطزٙ ٗٞاز ُيب١ي ٝ ذبضج ًطزٙ دٞؾش٠ زا٠ٛ ١ب زض ًكبٝضظي ثطاي  ؤٞالق    -4 

 .  ؾبذشٚ اؾلٜحثطاي   ًبسبالق    -5 

 ٗيكٞز . ٝاًٜف ١بي ؾٞذشٚ )سطًيت(  وبغشٚٝ )سدعي٠(  وٞغشُٚلش٠ ٗي قٞز ٠ً ذٞز قبْٗ زٝ ٛٞع  ٗشبثٞٓيىٖث٠ ٗد٘ٞع ٝاًٜف ١بي زضٝٙ ؾّٔٞ     .56

 ٛطغي ذٞاٟ ١ؿشٜس .اٛطغي ظا ٝ ٝاًٜف ١بي ؾبذشٚ ا

 ٛوف اؾبؾي ٝ ٢ٗ٘ي زاضز. ATPزض ايٚ ٗيبٙ ٌّٗٞٓٞ ٛبهْ اٛطغي ث٠ ٛبٕ. سأٗيٚ ٗي ًٜٜسٝاًًٜ ١بی اٛفلی قا  اٛطغي الظٕ ضا اظٝاًًٜ ١بی اٛفلی غٞاٟ     .57

58.     ATP   ٌٗٞٓٞٓي ًٞچي اؾز ٠ً ث٠ ضاحشي اٛطغي ضا آظاز ٝ ث٠ADP غي زضيبكز ٝ ث٠ سجسيْ ٗي قٞز ٝ ٛيع ث٠ ضاحشي اٛطATP  . سجسيْ ٗي قٞز 

59.     ATP ؾبذش٠ قسٟ اؾز .   و٠ ُفٟٝ كىلبر  ٝ   ثبق آٓی آؼٛيٚ   ٝ هٜؽ ـیجٞق :   اظ ؾ٠ هؿ٘ز 

61.     ATP  قٞز  آظاز ٗياٛطغي شذيطٟ قسٟ )١يسضٝٓيع( اٛطغي ضا زض ديٞٛس ١بي دط اٛطغي ثيٚ ُطٟٝ ١بي كؿلبر ذٞز شذيطٟ زاضز ٠ً ثب قٌؿشٚ ايٚ ديٞٛس ١ب 

61.     ATP  ًْ زاضز . ديٞٛؽ دف اٛفلی 2زض 
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 ولفی ث٠ ؼـٝٙ ؤّٞ ..  2ٌٛبر كصْ 

 اق ثبًشفی سـؿی٠ ٗی ًٜؽ.اؾز ٠ً ١٘بٜٛس كطكطٟ ثط ضٝي ثسٙ ٓـعٛسٟء ٗب١ي ١ب حطًز ًطزٟ ٝ  آثكیٝ  سي ؤٞٓیخبٛساضي  سفیٌٞؼیٜب              (1

 خبٛساض ٗي قٞٛس. ٗٞخت ضفًزذٞز ٗي ضاٜٛس ٝ ١ٖ  ثبًشفی ١ب ـا ث٠ و٘ز ؼ١بٙ ؤٞٓیٔٞٓي ثب ظٛف ١بي ذٞز ، ١ٖ ايٚ سي ؾ ٗمى ١بی              (2

 ًٜٜس. ٝخٞز زاضٛس ٠ً ايٚ ذبض١ب خبٛساض ضا ث٠ سٌي٠ ُبٟ ذٞز يؼٜي ضٝي ثسٙ ٗب١ي ، ٗشهْ ٗي غبـ١بی اسصبّ ؼ١ٜؽٟزض ثرف دبئيٜي ؾّٔٞ سطًٞزيٜب ،               (3

 ًطزٟ اؾز. ؤٞٓی ثىيبـ سػصص یبكش٠زاقشٚ ٗػى ، ز١بٙ ؾٔٞٓي ٝ ذبض١بي اسهبّ ز١ٜسٟ ، سطًٞزيشٜب ضا               (4

 زاضٛس ؛ ١٘چٜيٚ ؾّٔٞ ١بي ثسٙ ٗب ١٘بٜٛس سطًٞزيٜب  ٗمى، ١٘بٜٛس سطًٞزيٜب  ١بی سٜلىی ؤّٞ ١بی دٌٞبٜٛؽٟ ٠ٓٞٓثؼًي اظ ؾّٔٞ ١بي ثسٙ ٗب ٗثْ               (5

 زاضٛس. ؿٍبی دالو٘بیی؛ ١٘چٜيٚ ٠٘١ ؾّٔٞ ١ب اظ خ٠ٔ٘ سطًٞزيٜب  زاضٛس DNAای ٗطشٞی  ١ىش٠                  

 ي سطًٞزيٜب قٌْ ٝ ٝيػُي ١بي ضيرز قٜبذشي ؾّٔٞ ضا سؼييٚ ٗي ًٜٜس ٝ ثطذي زيِط ثب سٜظيٖ سٞٓيس دطٝسئيٚ ١بي DNAثطذي غٙ ١بي ٗٞخٞز زض               (6

 ي ، قٌْ ٝ ًبض ؾّٔٞ ضا اذشهبني ٗي ًٜٜس.اذشهبن                

 ث٠ ؾّٔٞ ً٘ي ٗي ًٜس سب ٗٞاز ٗٞضز ٛيبظ ذٞز ضا اظ ٗحيٍ اَطاف ثِيطز ٝ ٗٞاز ظايس ضا ث٠ ٗحيٍ زكغ ًٜس. ؿٍبی دالو٘بیی              (7

 ؿكبي دالؾ٘بيي ؾيشٞدالؾٖ ضا احب٠َ ًطزٟ اؾز.              (8

 اؾز ٠ً اٛساٗي ١بي ٗرشٔلي زضآٙ هطاض زاضٛس. ّ(ؾيب)ي ٛؿجشبً ضٝاٙ ا ٗبزٟ ويشٞدالوٖ              (9

 اٛساٗي ؾيشٞدالؾ٘ي ٝظيل٠ء ذبني ثط ػ٢سٟ زاضٛس. ًسإ اظ ١ط  ١ؿش٠ ٝ            (11

 ١ؿش٠ ثطاي سٜظيٖ كؼبٓيز ١بي ؾّٔٞ سرهم يبكش٠ اؾز .           (11

 اَطاف ؾّٔٞ ٗي قٞٛس. ٗػى ١ب ٗٞخت حطًز ؾّٔٞ يب حطًز ٗبيغ زض           (12

 

 ٗيٌفٝوٌٞح

 ٛ٘بيف ٗي ز١يٖ.× 11ثطاثط ثعضٍ ًٜس. ثعضُٜ٘بيي ايٚ ٛٞع شضٟ ثيٚ ١ب ضا ث٠ نٞضر  11شضٟ ثيٚ ٗؼ٘ٞٓي ٗي سٞاٛس سهٞيط اقيب ضا سب حسٝز            (13

 زٟ ٗي ًٜيٖ.اؾشلب ٗيٌفٝوٌٞحثطاي زيسٙ اقيبء ثؿيبض ضيع ٠ً ثب شضٟ ثيٚ زيسٟ ٛ٘ي قٞٛس اظ            (14

 ١ؿشٜس. ٛٞـیٗيٌطٝؾٌٞح ١بي ٗؼ٘ٞٓي زض ٗساضؼ ٝ خب١بي زيِط اظ ٛٞع            (15

 )يي ٗئيٞٛيٖ ٗشط(. ١ف ٗيٌفٝٗشف یي ١كاـٕ ٗئی ٗشف اوزاؾز . ( mµ)ٗيٌطٝٙ ٗيٌفٝٗشفٝاحس اٛساظٟ ُيطي ؾّٔٞ ٝ اخعاي آٙ            (16

  ٍ قسٟ اي اظ ٠ٛٞ٘ٛ حبنْضاي ٗرشٔق ٗي ُصضز ٝ ث٠ ايٚ سطسيت سهٞيط ثع اظ ٠ٛٞ٘ٛ ػجٞض ٗي ًٜس ، اظ ػسؾي ١بي قيك٠ زض ٗيٌطٝؾٌٞح ٛٞضي ، ٛٞض ٗطئي           (17

 قٞز. ٗي                

 ٗي ٛبٗيٖ. ٠ٛٞ٘ٛآٛچ٠ ضا ٠ً ثب ٗيٌطٝؾٌٞح ٗي ذٞا١يٖ ُٗبٓؼ٠ ًٜيٖ ،           (18

 .× (1111ثطاثط ثعضٍ ًٜس )  1111  ا سبٗيطٝؾٌٞح ٛٞضي ٗي سٞاٛس سهٞيط ٠ٛٞ٘ٛ ض          (19

 ٗي ٛبٜٗس. ثكـُٜ٘بییثعضٍ ًطزٙ سهٞيط يي خؿٖ ضا           (21

 ٗي ٛبٜٗس. ـیكِٛبـػٌؿي ٠ً ث٠ ٝؾي٠ٔء ٗيٌطٝؾٌٞح اظ ٠ٛٞ٘ٛ ُطكش٠ ٗي قٞز ضا           (21

 آٙ اؾز.  هؽـر سلٌيي  يٌي زيِط اظ ػٞاْٗ ٢ٖٗ زض ٗيٌطٝؾٌٞح          (22

 سٞاٛبيي يي اثعاض ٛٞضي زض ٛكبٙ زازٙ زٝ خؿٖ ث٠ نٞضر ٗدعا اظ يٌسيِط.:  ػجبضر اؾز اظ  هؽـر سلٌيي          (23

 سٞاٛبيي ١ط اثعاض ٛٞضي ث٠ هسضر سلٌيي آٙ ثؿشِي زاضز.          (24

New Text
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 (mµ2/1 =ٛٞضي  .ٕ .)حس سلٌييطيٚ ثبًشطي ، ضا ٛكبٙ ز١سٗيٌطٝٗشط يؼٜي زض حسٝز اٛساظٟء ًٞچٌش 2/1ٗيٌطٝؾٌٞح ٛٞضي ٛ٘ي سٞاٛس اخؿبٕ ًٞچٌشط اظ           (25

 ؾبذشبض زضٝٛي ؾّٔٞ ثبًشطي ٝ اخعاي آٙ ضا ث٠ ٝيٞح ٗكب١سٟ ًطز. ٛ٘ی سٞاٙثب ٗيٌطٝؾٌٞح ٛٞضي           (26

 ًكق ًٜٜس.ضا )ؿيط اظ ُطٟٝ ثبًشطي ١ب( ظيؿز قٜبؾبٙ ثب ٗيٌطٝؾٌٞح ٛٞضي سٞاٛؿشٜس ثؼًي اظ ثرف ١بي زضٝٙ ؾّٔٞ           (27

 ؾبذشبض ؾّٔٞ ث٠ َٞض چكِ٘يطي اكعايف يبكش٠ اؾز. ءزاٛف ٗب زضثبضٟ ٗيٌفٝوٌٞح آٌشفٝٛیثب اذشطاع           (28

 اؾشلبزٟ ٗي قٞز. ث٠ خبی ٛٞـ اق آٌشفٝٙزض ٗيٌطٝؾٌٞح آٌشطٝٛي           (29

 يي ٗئيبضزٕ ٗشط. = nm1ٛبٛٞٗشط ( ١ط  2/1ضي اؾز . ) زض حسٝز هسضر سلٌيي ٗيٌطٝؾٌٞح آٌشطٝٛي ثؿيبض ثيكشط اظ ٗيٌطٝؾٌٞح ٛٞ          (31

 هبثْ ٗكب١سٟ ١ؿشٜس.  ٝ دفٝسئيٚ ١ب DNAٝ حشي ٌّٗٞٓٞ ١بي زضقشي ٗثْ  اٛؽاٗي ١بی ؤّٞثب ٗيٌطٝؾٌٞح آٌشطٝٛي           (31

 .ِٛبـٟ ٗيٌطٝؾٌٞح آٌشطٝٛي -2  ُؿاـٟ يٌطٝؾٌٞح آٌشطٝٛيٗ -1:  ظيؿز قٜبؾبٙ اظ زٝ ٛٞع ٗيٌطٝؾٌٞح آٌشطٝٛي ثيكشط اؾشلبزٟ ٗي ًٜٜس          (32

 كطا١ٖ ٗي قٞز.   سصٞیفی و٠ ثؼؽی اق وؽص ٠ٛٞ٘ٛ   ،   ِٛبـٟث٠ ً٘ي ٗيٌطٝؾٌٞح آٌشطٝٛي           (33

 ضا ُٗبٓؼ٠ ًطز.   وبغشبـ ؼـٝٛی ؤّٞ  ٗيشٞاٙ   ،  ُؿاـٟ ث٠ ً٘ي ٗيٌطٝؾٌٞح آٌشطٝٛي           (34

                                       ًبـ ثب آ٢ٛب ١ؿشٜس ٝ  اـقاٛشف؛ چٞٙ ٗيٌطٝؾٌٞح ١بي ٛٞضي  ثب ٝخٞز ٗيٌطٝؾٌٞح ١بي آٌشطٝٛي ، آ٢ٛب ١ٜٞظ خبيِعيٚ ٗيٌطٝؾٌٞح ١بي ٛٞضي ٛكسٟ اٛس          (35

 ٝٓي ثب ٗيٌطٝؾٌٞح آٌشطٝٛي ذيط. ی ًفؼثب ٗيٌفٝوٌٞح ٛٞـی ٗی سٞاٙ ؤّٞ قٛؽٟ ـا ثفـواؾز ٝ ١٘چٜيٚ  ثىيبـ وبؼٟ سف               

 

 ؤّٞ ٝ اٛؽاقٟء آٙ 

 اؾز.     µm   10سب    µm 1  ١ؿشٜس ٠ً اٛساظٟء آ٢ٛب ثيٚ ًٞزٌشفٛی ؤّٞ ١ب ثبًشفی ١بیی          (36

 ١ؿشٜس. ٗب١يس٠ ای ٝ ػصجیؾّٔٞ ١ب ، ثؼًي ؾّٔٞ ١بي  ؼـاقسفیٚ          (37

 اؾز.   µm 100   اؾز. ٝ اٛساظٟء ثعضُشطٛي آ٢ٛب µm 10  ز  ّ ١بي ُيب١ي ٝ خبٛٞضي زض حسًٝٞچٌشطيٚ ؾٔٞء اٛساظٟ          (38

 .اٛؽاقٟ ٝ ٌٌْ ١ف ؤّٞ ث٠ ًبـ آٙ ؤّٞ ثىشِی ؼاـؼ          (39

 ، زض ذٞز خبي زازٟ اؾز. ثفای ـٌؽ خٜيٜیاؾز چٞٙ ٗوساض ظيبزي ٗٞاز ؿصايي ضا  ضديٖسر٘ي دطٛسُبٙ           (41

 زض ٛشيد٠ ٗي سٞاٜٛس هؿ٘ز ١بي ٗرشٔق ثسٙ ضا ث٠ يٌسيِط ٛعزيي ًٜٜس. ؼـاقٛؽؾّٔٞ ١بي ٗب١يچ٠ اي           (41

 ثسٙ ث٠ ٛو٠ُ اي زيِط ٜٗشوْ ًٜٜس.ء يي ٛو٠ُ ؾّٔٞ ١بي ػهجي ٛيع زضاظ قسٟ اٛس سب ديبٕ ػهجي ضا ث٠ ؾطػز اظ          (42

 ٗيشٞاٜٛس اظ زضٝٙ ثبضيي سطيٚ ض٢ُبي ثسٙ ػجٞض ًٜٜس.  µm  8ُٔجّٞ ١بي هطٗع ذٞٙ ثب هُط   ثالً، ٗ ًٞزي ثٞؼٙ ؤّٞ ١ٖ كٞایؽ قیبؼی ؼاـؼ          (43

 اظ حسي ثعضُشط ٝ يب اظ حسي ًٞچٌشط ثبقس. ٛ٘ی سٞاٛؽؾّٔٞ  ء اٛساظٟ          (44

 اٛساٗي ١بي الظٕ ثطاي ظيؿشٚ ٝ سٞٓيس ٗثْ ًطزٙ ضا زض ذٞز  ، دطٝسئيٚ ٝ DNAؾّٔٞ ثبيس ث٠ هسضي ثبقس ٠ً ثشٞاٛس ث٠ ٗوساض ًبكي  ء ًٞچٌشطيٚ اٛساظٟ         (45

 خبي ز١س.              

 اؾز. ٛىجز وؽص ث٠ ضدٖػبْٗ ٗحسٝز ًٜٜسٟ اٛساظٟ ؾّٔٞ ،           (46

 حيٍ زكغ ًٜس.ؾُح ؾّٔٞ ثبيس ث٠ اٛساظٟ اي ثبقس ٠ً ثشٞاٛس ث٠ ٗوساض ًبكي ٗٞاز ؿصايي اظ ٗحيٍ ثِيطزٝ ٗٞاز ظايس ضا ث٠ ٗ          (47

 ؾّٔٞ ١بي ثعضٍ ؾُح ٝؾيغ زاضٛس اٗب ٛؿجز ؾُح ث٠ حدٖ آ٢ٛب زض ٗوبيؿ٠ ثب ؾّٔٞ ١بي ًٞچٌشط ١ٖ قٌْ ذٞز ، دبئيٚ سط اؾز.          (48

 زض ٗٞاضزي ٠ً ؾّٔٞ ذئي ثعضٍ ثبقس ، ؾُح آٙ ٛ٘ي سٞاٛس احشيبخبر حدٖ ضا ثطآٝضزٟ ًٜس.          (49
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 ظٗيٚ ث٠ ٝخٞز آٗسٛس ، كوٍ آ٢ٛبيي ظٛسٟ ٗبٛسٛس ٝ سٞٓيس ٗثْ ًطزٛس ٠ً ؾُح ًبكي ثطاي سأٗيٚ احشيبخبر حدٖ ذٞز ضا   ثط ضٝي ًطٟ ٝهشي ؾّٔٞ ١بي ظٛسٟ     (51

 زاقشٜس.               

 يب  اي يب ػهجي( س ) ؾّٔٞ ٗب١يچ٠قسٟ اٛ ثبـیي ٝ ؼـاقاٛس ٗثْ ؾّٔٞ ١بيي ٠ً  اٛس ٠ً ثط ٗحسٝزيز اٛساظٟ چيطٟ قسٟ قٌْ ١بيي اظ ؾّٔٞ دسيس آٗسٟ          (51

 ؾُح ثيكشطي زاضٛس.)١ٖ حدٖ ذٞز(  اٛس ايٚ ؾّٔٞ ١ب ٛؿجز ث٠ حبٓز ًطٝي قسٟ د٢ٚؾ٢ٓٞٔبيي ٠ً                 

 

 اٛٞاع ؤّٞ ١ب

 . یًٞبـیٞسیؾّٔٞ ١بي  -2     دفًٝبـیٞسیؾّٔٞ ١بي  -1 :  اٛس زض َّٞ ػ٘ط ظٗيٚ زٝ ٛٞع ؾّٔٞ ، ثب ؾبذشبض١بي ٗشلبٝر ث٠ ٝخٞز آٗسٟ          (52

 ٝ ؾبيط اٛٞاع ؾّٔٞ ١ب خعء يًٞبضيٞر ١ب ١ؿشٜس.  آثي( -)خٔجي ١بي ؾجع  ثبًشفی ١ب ٝ ويبٛٞثبًشفی ١ب:  ػجبضسٜس اظ  دفًٝبـیٞسیؾّٔٞ ١بي           (53

 . قٗبٙ یبكش٠ ای ٛؽاـٛؽٍٗػص ٝ وب ء١ىش٠ ١ؿشٜس ٝ  ثىيبـ ًٞزيزاضٛس ،  وبغشبـ وبؼٟ ایؾّٔٞ ١بي دطًٝبضيٞر           (54

 اؾشلبزٟ ًطز. آٌشفٝٛیثطاي زيسٙ ؾبذشبض زهين ؾّٔٞ ١ب ، ثبيس اظ ٗيٌطٝؾٌٞح           (55

 اؾز.   µm  8سب  µm 2ثيٚ  دفًٝبـیٞسیثيكشط ؾّٔٞ ١بي  ء  اٛساظٟ          (56

 اٛس. هطاض ُطكش٠   ًٛٞٔئٞسيؽی ء  ٛبضي٠ٗبٜٛسي ث٠ ٛبٕ  ١ؿش٠ ء ٝ دطٝسئيٚ ١بي ١٘طاٟ آٙ زض ٛبحي٠ DNA  زض دطًٝبضيٞر ١ب ،          (57

 ١بي آٙ زض س٘بؼ ٗؿشويٖ ثب ٗحشٞيبر ؾّٔٞ ١ؿشٜس. ٚٝ دطٝسئي  DNAًٛٞٔئٞسيسي ضا احب٠َ ٛ٘ي ًٜس ،  ء  اظ آٛدب ٠ً ١يچ ؿكبيي ٛبحي٠          (58

 ؾبظي اؾز. ٠ً ًبض آٙ دطٝسئيٚ ؤّٞ دفًٝبـیٞسی اوز ـیجٞقٕٝ س٢ٜب اٛؽاٗي          (59

61)          DNA ايٚ ضاٟ ، كؼبٓيز ١بي ؾّٔٞ ضا ًٜشطّ ٗي ًٜس. ثب ٝاؾ٠ُ ١بيي ، ٛٞع دطٝسئيٚ ضا سؼييٚ ٝ اظ 

 ثبًشطي زاضاي ؿكبيي اؾز ٠ً ؾيشٞدالؾٖ ثبًشطي ضا زض ثط ٗي ُيطز.          (61

 اظؾّٔٞ اؾز. ٗطبكظزث٠ ؾّٔٞ ٝ  ٌٌْ ؼاؼٙيطز. ًبض زيٞاضٟ ثبًشطي زاضاي زيٞاضٟ ؾٔٞٓي اؾز ٠ً اَطاف ؿكب ضا زض ثط ٗي ُ          (62

 احب٠َ قسٟ اؾز. دًٌٞ زىجٜبًی ث٠ ٛبٕ ًذىّٞ ء  ؾٔٞٓي ث٠ ٝؾي٠ٔ ء  زض ثؼًي اظ ثبًشطي ١ب ، زيٞاضٟ          (63

 ً٘ي ٗي ًٜس. زىجيؽٙ ثبًشفی ث٠ وؽٞش ٗػشٔقٗي ًٜس ٝ ٛيع ث٠  ٗطبكظزًذؿّٞ اظ ثبًشطي           (64

 ٛبٕ زاضٛس.)ٗلطز آٙ دئٞؼ(  دئیثبقٜس ،  ًٞسبٟضٝي ؾُح ذٞز زاضٛس ٠ً اُط ايٚ ثطآٗسُي ١بي ٗٞ ٗبٜٛس  ثؼًي اظ ثبًشطي ١ب ثطآٗسُي ١بيي ثط          (65

 ً٘ي ٗي ًٜس. زىجيؽٙ ثبًشفی ث٠ وؽٞش ٗػشٔق٠ ث دئي ١ٖ ٗبٜٛس ًذؿّٞ           (66

 ُلش٠ ٗي قٞز. سبغى ثب حطًز ذٞز ، ثبًشطي ضا زض ٗحيٍ ٗبيغ ديطاٗٞٙ ث٠ خٔٞ ٗي ضاٛس. سبلىثبقٜس ث٠ آ٢ٛب  ٜٔؽثاُط ثطآٗسُي ١بي ؾُح ثبًشطي           (67

 س.ٛ، اٛساٗي ١بي ُٞٛبُٞٛي زض ؾيشٞدالؾٖ ذٞز زاض ٢بيًٞبضيٞسي زض ايٚ اؾز ٠ً ؾّٔٞ يًٞبضيٞس ؾّٔٞ دطًٝبضيٞسي ٝ  آٌٌبـسفیٚ سلبٝر          (68

 ٗي ُٞيٜس. اٛؽاٗي ١بی ؿٍب ؼاـًٞبضيٞسي زاضاي ؿكب ١ؿشٜس، ث٠ ١٘يٚ ذبَط ث٠ ايٚ اٛساٗي ١ب يٛساٗي ١بي ؾّٔٞ ١بي ثيكشط ا          (69

 ، دطاًؿي ظٕٝ ، ًٔطٝدالؾز ، ٝاًٞئْ . ، خؿٖ ُٔػي ، ٗيشًٜٞسضي ، ٓيعٝظٕٝ آٛسٝدالؾ٘ي ء١ؿش٠ ، قج٠ٌ:    اٛساٗي ١بي ؿكبزاض ػجبضسٜس اظ          (71

 زض ؾّٔٞ ظٛسٟ ثيكشط اٛساٗي ١ب ثي ضِٜٛس .          (71

 ايٚ كًب١ب اظ ٗٞاز ؾيبّ ٝ ضٝاٙ دط قسٟ اؾز. . زض كًبي زضٝٙ اٛساٗي ١بي ؿكبزاض نٞضر ٗي ُيطز)ٗشبثٞٓيؿٖ ؾٔٞٓي( ثؿيبضي اظ ٝاًٜف ١بي قي٘يبيي           (72

 ايٚ ٝيؼيز زض اٛساٗي ١بي   ايدبز ٝ حلظ ٗي قٞز.  بي قي٘يبيي ٝيػٟ ٗٞضز ٛيبظ اؾزٝيؼيز ذبني ٠ً ثطاي اٛدبٕ ٝاًٜف ١  زض كًبي زضٝٙ ١ط اٛساٗي         (73

 ٗشلبٝر اؾز.  ُٞٛبُٞٙ              
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 ث٠  ث٠ ؼٞـ ١٘كٗبٙ ؼـ یي ؤّٞ ٗيشٞاٜٛؽزاضٛس  كطآيٜس١بي ٗشلبٝر ٗشبثٞٓيؿ٘ي ٠ً ث٠ ٝيؼيز ١بي ٗشلبٝسي ٛيبظ،    ؼاـ ثب ٝخٞؼ اٛؽاٗي ١بی ؿٍب         (74

 ٝهٞع ٗي ديٞٛسٛس.٠ اٛدبٕ ثطؾٜس  چٞٙ ١ط يي اظ آ٢ٛب زض اٛساٗي خساُب٠ٛ اي ث              

 ٝ چٞٙ  ایٚ ؿٍب١ب ٗد٘ٞع ٗىبضز ؿٍب١بی ؤّٞ ـا ث٠ ٗوؽاـ هبثْ سٞخ٢ی اككایً ٗی ؼ١ٜؽزٕٝ ؿكب١بي زضٝٙ ؾٔٞٓي ايٚ اؾز ٠ً  ء كبيسٟ         (75

 ٞٓيؿ٘ي ثط ضٝي ؾُح ؿكب١ب نٞضر ٗي ُيطز زض ًْ سٞاٙ ًبضي ؾّٔٞ ثبال ٗي ضٝز.ثؿيبضي اظ كطآيٜس١بي ٗشبث              

 .) ثدع زض ؾّٔٞ ١بي خٜؿي ُيب١بٙ اثشسايي ٗثْ ذعٟ ٝ ؾطذؽ( ؼـ ؤّٞ ١بی ُيب١ی ٝخٞؼ ٛؽاـٛؽ وبٛشفیّٞ ، سبلى ٝ ٗمىاٛساٗي ١بيي ٗثْ           (76

 ٛ٘ی ٌٞؼ. ؼـ ؤّٞ خبٛٞـی یبكز٠ً زض ؾّٔٞ ُيب١ي ٝخٞز زاضز  ٌز ٝ ٛيك وبغشبـ ؼیٞاـٟدالوز ١ب ٝ ٝاًٞئْ ؼـاٛساٗي ١بيي ٗثْ           (77

 ٛوف زاضز. وبقٗبٛؽ١ی ٗيٌفٝسٞثّٞ ١ب ، سٌٍيْ ؼٝى سوىيٖ ٝ سٌٍيْ سبلى ٝ ٗمىاؾز ٠ً زض  ثؽٝٙ ؿٍبيي اٛساٗي  وبٛشفیّٞ          (78

 ثب سبغى ؾّٔٞ يًٞبضيٞسي ٗشلبٝر اؾز. ْ٘وبغشبـ ٝ ػسبغى ؾّٔٞ ١بي دطًٝبضيٞسي اظ ٛظط           (79

 زيٞاضٟء ؾّٔٞ ١بي ُيب١ي ٠ً اظ خٜؽ ؾٔٞٓع اؾز اظ ٛظط قي٘يبيي ثب زيٞاضٟء ؾّٔٞ ١بي ثبًشطي ٗشلبٝر ١ؿشٜس.          (81

 ٗي قٞز. ١٘چٜيٚ آٛعيٖ ١بيي زاضز ٠ً  ٟؾغيفاي اظ خٜؽ ؿكب اؾز ٠ً زض ؾّٔٞ ١بي ُيب١ي زض آٙ آة ٝ ٗٞاز قي٘يبيي ُٞٛبُٞٙ  ًيؿ٠  ٝاًٞئْ ٗطًعي         (81

 ً٘ي ٗي ًٜس. ؤّٞ ثكـٍ ٌؽٙؾٔٞٓي ضا ث٠ اٛدبٕ ٗي ضؾبٛس زض ي٘ٚ ثب خصة آة ٝ ٜٗجؿٍ قسٙ ث٠  ُٞاـي               

 .وبٛشفیّٞ ٝ اؤٌز ؤٞٓی ٝ ـیجٞقٕٝ ١ب٠ً ػجبضسٜس اظ :  ؿٍب ٛؽاـٛؽثؼًي اٛساٗي ١بي ؾّٔٞ ١بي يًٞبضيٞسي           (82

 ؾبذش٠ )ٗيٌطٝكيالٗبٙ(  ـیك ـٌش٠ضقش٠ ١بي دطٝسئيٜي ث٠ ٛبٕ  ٝ)ٗيٌطٝسٞثّٞ(  ـیك٠ٓٞٓؾبٛشطيّٞ ١ب ٝ اؾٌٔز ؾٔٞٓي ١ِ٘ي اظ ٠ٓٞٓ ١بي دطٝسئيٜي ث٠ ٛبٕ           (83

 قسٟ اٛس.               

 اٛس.  ف ١بيي اظ قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ٝ ؿكبي ذبضخي ١ؿش٠ چؿجيسٟثؼًي اظ ضيجٞضظٕٝ ١ب زضٝٙ ٗبيغ ؾيشٞدالؾ٘ي هطاض زاضٛس ٝ ثؼًي زيِط ث٠ ثر          (84

 

 

 

 ؼیٞاـٟء اؤٌشی 

 ؛ چٞٙ آ٢ٛب سي ؾٔٞٓي اٛس ٝ ٛيبظي ث٠ ضاث٠ُ ثب ؾّٔٞ ١بي ديطاٗٞٛي ؤّٞ ١بی ثبًشفی ١ب ٝ هبـذ ١ب یٌذبـز٠ ٝ ثؽٝٙ ٜٗلؿ ٝ وٞـاظ اوز ءؼیٞاـٟ           (85

 ٛساضٛس.               

 ثطاثط ؿكبء دالؾ٘بيي اؾز. 111سب  11ؾٔٞٓي ُيب١بٙ زاضاي يربٗشي  ءزيٞاضٟ           (86

 هطاض ُطكش٠ اٛس. دفٝسئيٚٝ  دٔی وبًبـیؽ ١باؾز ٠ً زض ؾي٘بٛي اظ خٜؽ ؾبيط  ١بی ؤٞٓكی ٛبقى ـٌش٠ؾٔٞٓي ُيب١بٙ ػ٘سسبً اظ خٜؽ  ء  زيٞاضٟ          (87

 . الي٠ ( 5) زض حبٓز ًبْٗ اؾز   ای ٠زٜؽالی ؾٔٞٓي ُيب١بٙ  ء  زيٞاضٟ          (88

 ٗيبٛي ؾّٔٞ ١بي ٗدبٝض ضا ث٠ ١ٖ ٗي چؿجبٛس. ء  ٛبٕ زاضز. سيـ٠  ٗيبٛی ءسيـ٠  الي٠ ١ب ٠ً ثيٚ ؾّٔٞ ١بي ٗدبٝض ٗكشطى اؾز ،  يٌي اظ          (89

 ٗيبٛي اؾز زض ٛشيد٠ ذٞز زٝ الي٠ ٗحؿٞة ٗي قٞز ( ءٞٙ زض زٝ َطف سيـ٠ هطاض ُطكش٠ اؾز . ) چ  ٛػىشيٚ ء  ؼیٞاـٟ اي ث٠ ٛبٕ  ٗيبٛي الي٠ ءضٝي سيـ٠           (91

 ضؾٞة ٗي ًٜس.   ؼٝٗيٚ ءؼیٞاـٟ   زيِطي ث٠ ٛبٕ  ء  ٛرؿشيٚ ، زيٞاضٟ ءزض ثؼًي ؾّٔٞ ١ب ث٠ ٝيػٟ ؾّٔٞ ١بي ٗؿٚ ، ضٝي زيٞاضٟ           (91

 ثطهطاض ٗي قٞز. زاضز ٠ً اظ َطين آٙ اضسجبٌ ثيٚ ؾّٔٞ ١بي ٗدبٝض  بكؿیٜٗؾّٔٞ ١بي ُيب١ي اُط چ٠ يريٖ اؾز ، اٗب  ءزيٞاضٟ           (92

 ٛبٕ زاضز. دالو٘ٞؼوٖظٛسٟ اي ٠ً زضٝٙ ٜٗبكص اضسجبَي ضا دط ٗي ًٜس ،  ءٗبزٟ           (93

 دبٝض ٜٗشوْ ٗي قٞٛس.اظ خ٠ٔ٘ ٗٞازي ١ؿشٜس ٠ً اظ َطين دالؾ٘ٞزؾٖ ١ب ث٠ ؾّٔٞ ١بي ٗ آة ، ٗٞاؼ ؿؿایی ٝ ديبٕ ١بی ٌي٘يبیی          (94
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 ٛبٗيسٟ ٗي قٞٛس.    الٙ   ؾٔٞٓي زض ثطذي ٜٗبَن ٛبظًشط ٗي قٞز ، ايٚ ٜٗبَن ٛبظًشط ء  زيٞاضٟ          (95

 ١ٖ زض ١٘يٚ ٗحْ الٙ ١ب ث٠ ٝخٞز ٗي آيٜس. دالو٘ٞؼوٖ ١ب  زض ًٜبض ١ٖ ١ؿشٜس ٝ ؼٝ ؤّٞ ٗدبٝـ١بی  الٙ          (96

 

 ؿٍبی ؤّٞ 

 اؾز.)ثط ذالف  ٛلٞؾ دؿیفزض ػيٚ حبّ ٛؿجز ث٠ ثؼًي اظ ٗٞاز )ٗبٜٛس زيٞاضٟء يي ظطف( ٗي ًٜس خؽاٗٞاز زضٝٙ ؾّٔٞ ضا اظ ٗحيٍ اَطاف  ّٔٞؿٍبی و       (97

 .ٛلٞش ٛبدصيط اؾز(  ظطف ٠ً ًبٗالً ءزيٞاضٟ             

 .ٛ٘يس١س٠ ثؼًي ٗٞاز اخبظٟء ٝضٝز يب ذطٝج ٗي ز١س ٝ ث٠ ثؼًي زيِط ايٚ اخبظٟ ضا يؼٜي ث( ٛي٠٘ سفاٝا اوز.) سطاٝايي ٛؿجي زاضز، ؿكبي ؾّٔٞ ٛؿجز ث٠ ٗٞاز        (98

 ١ؿشٜس. كىلٞ ٓيذيؽٌّٗٞٓٞ ١بي ؿكب ٌّٗٞٓٞ ١بي  ثيٍشفیٚ سؼؽاؼ        (99

 اؾز. آة ُفیكٝ ثرف زيِط  آة ؼٝوزثرف ١ؿشٜس ٠ً يٌي اظ آ٢ٛب  ٌّٗٞٓٞ ١بي كؿلٞٓيذيس زاضاي زٝ       (111

 ث٠ ٠ُٛٞ اي هطاض ٗي ُيطٛس ٠ً َطف آة زٝؾز آ٢ٛب ضٝ ث٠ ثيطٝٙ ٝ َطف آة ُطيع آ٢ٛب ث٠ ؾ٘ز زاذْ زٝ  ای ؼٝ الی٠ّٞ ١بي كؿلٞٓيذيس ؿكب ث٠ نٞضر ٌٗٞٓ      (111

 الي٠ ؿكب ثبقس.             

 زض آٙ ػْ٘ ٗي ًٜس. آة ٝ ٗٞاؼ ٗطّٔٞزض ٗوبثْ  وؽیؿكب زٝ الي٠ ث٠ نٞضر        (112

 ٗي سٞاٜٛس ث٠ ٗوساض اٛسًي اظ ؿكب ػجٞض ًٜٜس. ث٠ غبؼف ًٞزي ثٞؼٙ، ث٠ٌٔ ٌّٗٞٓٞ ١بي آة  ٛيىزٛلٞش ٛبدصيط  ز ث٠ آة ًبٗالً ؿكب ٛؿج       (113

 ضاحشي حْ قسٙ( ث٠ ضاحشي ٗي سٞاٜٛس اظ ؿكب ػجٞض ٗي ًٜٜس. )ث٠ ذبَط ١ٖ خٜؽ ثٞزٙ ٝ  ٓيذيؽیٌّٗٞٓٞ ١بي        (114

 سكٌيْ ٗي ز١ٜس. دفٝسئيٜیٌّٞ ١بي ثرف ظيبزي اظ ؿكب ضا ٗٞٓ       (115

 ٛبٕ زاضٛس. يؼٜي ث٠ ٌّٗٞٓٞ ١بي زيِط ٗشهْ ٗي قٞٛس ٝ اظ  ٌّٗٞٓٞ ١بی دؿیفٛؽٟثؼًي اظ ايٚ ٌّٗٞٓٞ ١ب ث٠ ٝيػٟ آ٢ٛبيي ٠ً زض ؾُح ؿكب هطاض ُطكش٠ اٛس         (116

 ي ٗي ًٜٜس.ايٚ ضاٟ ث٠ ثطهطاضي اسهبّ كيعيٌي ٗيبٙ ٌّٗٞٓٞ ١ب ٝ ؾّٔٞ ١ب ً٘              

 ٌّٗٞٓٞ ١ب اظ يي ؾ٘ز ايٚ دطٝسئيٚ ١ب  ضا ثطاي ػجٞض ٗٞاز زض ؿكب ايدبز ٗي ًٜٜس. ًبٛبّ ١ب یب ٜٗبكؿیدطٝسئيٚ ١بيي ٠ً زض ؾطاؾط ػطو ؿكب هطاض زاضٛس        (117

 .)دطٝسئيٚ ١بي ًبٛبٓي(ٝاضز ٝ اظ ؾ٘ز زيِط ذبضج ٗي قٞٛس              

 ػجٞض ٗي ز١ٜس. ء  ، يؼٜي كوٍ ث٠ يي ٛٞع ٌّٗٞٓٞ ذبل اخبظٟ ػْ٘ ٗي ًٜٜس سػصصیي ًبٛبّ ١بي دطٝسئيٜ       (118

 ٌّٗٞٓٞ ١بي ًٞچي ٗبٜٛس آة ٛيع ٗي سٞاٜٛس اظ ايٚ ًبٛبّ ١بي دطٝسئيٜي ػجٞض ًٜٜس.       (119

 ٗي قٞٛس.١ؿشٜس ٝ ثؼًي زيِط كوٍ زض ١ِٜبٕ ػجٞض ٗٞاز ثبظ  ١٘ي٠ٍ ثبقثؼًي اظ دطٝسئيٚ ١بي ًبٛبٓي         (111

 )ٗبٜٛس ػجٞض زازٙ يٞٙ ١بيي ٗثْ ؾسيٖ (ٗبزٟ اي ضا اظ ذٞز ػجٞض ٗي ز١ٜس.  ثب صفف اٛفلی١ؿشٜس. ايٚ دطٝسئيٚ ١ب  ٛبهْثؼًي اظ دطٝسئيٚ ١بي ؿكب        (111

 زض ٛشيد٠ ٗيشٞاٙ ُلز ٠ً ؿكب١ب ثطاي سٜظيٖ ٝيؼيز زضٝٙ ؾٔٞٓي ا١٘يز كطاٝاٛي زاضٛس.       (112

 

 ٔٞٓیوبقٗبٙ ؼـٝٙ و

 ضيجٞظٕٝ ١ب اخعاي ثؿيبض ضيع ؾّٔٞ ١ؿشٜس.       (113

 يبكز ٗي قٞٛس. ًٔفٝدالوزٝ  ٗيشًٜٞؽـیضيجٞظٕٝ ١ب زضٝٙ ؾيشٞدالؾٖ ٝ حشي زضٝٙ اٛساٗي ١بيي ٗبٜٛس        (114

 اؾز. دفٝسئيٚ وبقیًبض ضيجٞظٕٝ ١ب ٗكبضًز زض        (115

 قسٟ اؾز. سكٌيْ ؼٝ ثػً ٛبٗىبٝی١ط ضيجٞظٕٝ اظ        (116
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 ١بي ضيجٞظٝٗي ُلش٠ ٗي قٞز ، سكٌيْ قسٟ اؾز. RNAيب  ٠ًrRNA ث٠ آٙ   RNA دفٝسئيٚ ٝ اٛٞاع ٝیمٟ ای اقؾبذشبض ١ط زٝ ثرف ضيجٞظٕ اظ        (117

 س.ٛؿجز ث٠ ضيجٞظٕٝ ١بي يًٞبضيٞر ١ب زاضٛ وبؼٟ سف ٝ اٛؽاقٟء ًٞزٌشفیضيجٞظٕٝ ١بي ؾّٔٞ ١بي دطًٝبضيٞسي ؾبذشبضي        (118

 ضيجٞظٕٝ ١بي دطًٝبضيٞسي ؾبذشبضي قجي٠ ث٠ ضيجٞظٕٝ ١بي زضٝٙ ٗيشًٜٞسضي ١ب ٝ ًٔطٝدالؾز ١ب زاضٛس.       (119

 هطاض زاضٛس.( ويشٞوْ)ؾيشٞدالؾٖ  ءضيجٞظٕٝ ١بي ؾيشٞدالؾٖ يب چؿجيسٟ ث٠ ثطذي اظ ثرف ١بي ؾٔٞٓي ١ؿشٜس ٝ يب اي٠ٌٜ ث٠ نٞضر آظاز زض ٗبزٟء ظٗي٠ٜ       (121

 

 ١ىش٠

 خبي زاضز. ١ىش٠ؾ٢ٓٞٔبي يًٞبضيٞسي زض ؾبذشبض  لٛشيي ءثيٍشفیٚ ٗبؼٟ        (121

 ثؼًي زٝ يب چٜس ١ؿش٠ زاضٛس.  ١ؿش٠ ٝ 1اؿٔت ؾّٔٞ ١بي يًٞبضيٞسي        (122

 ؾّٔٞ يًٞبضيٞسي اؾز.  ٗفًك سٜظيٖ لٛشيي  ١ؿش٠       (123

124)       DNAٗي ًٜس. ي ٗٞخٞز زض ١ؿش٠ كؼبٓيز ١بي ؾّٔٞ ضا ض١جطي 

 ١ؿش٠ ضا دٞقكي زٝ الي٠ اي ٝ ٜٗلص زاض احب٠َ ًطزٟ اؾز.       (125

 آٙ نٞضر ٗي ُيطز. ٜٗبكؿ دًٌٞسجبزّ ٗٞاز ثيٚ ١ؿش٠ ٝ ؾيشٞدالؾٖ اظ َطين        (126

 ١ؿش٠ دط قسٟ اؾز. ء زضٝٙ ١ؿش٠ اظ ٗبيؼي ث٠ ٛبٕ قيطٟ       (127

 اي هطاض زاضٛس. ي ٗشهْ ث٠ آٙ ، ١ؿشي يب ١ؿشي ١ب ٝ دطٝسئيٚ ١بي سكٌيْ ز١ٜسٟء اؾٌٔز ١ؿش٠ٝ دطٝسئيٚ ١ب ١DNAؿش٠  ء   زض قيطٟ       (128

 دطٝسئيٚ ١بي اؾٌٔز ١ؿش٠ اي ث٠ نٞضر قج٠ٌ اي زض ١ٖ ثبكش٠ زض ١ؿش٠ هطاض زاضٛس ٝ ٗٞخت دبيساضي قٌْ ١ؿش٠ ٝ دبيساضي دٞقف ١ؿش٠ ٗي قٞٛس.       (129

 ٛبٕ زاٛس. ١ىشي١بي ٗشطاًٖ  ١بيي سكٌيْ قسٟ اؾز. ايٚ سٞزٟ ء ٗشطاًٖ زيسٟ ٗي قٞز ٠ً اظ ضقش٠ ١ب ٝ زا٠ٛزضٝٙ ١ؿش٠ يي يب چٜس سٞزٟ       (131

 ٝ دطٝسئيٚ اؾز. RNAٝ دطٝسئيٚ ١بي ٗشهْ ث٠ آٙ ٝ  ١DNAؿشي خبي ثركي اظ        (131

 ١ؿشي ٗحٔي اؾز ٠ً ضيجٞظٕٝ ١ب زض آٙ ؾبذش٠ ٗي قٞٛس.       (132

 

 ؼوشِبٟ ؿٍبیی ؼـٝٛی

 اٛس ، اٗب ثؼًي زيِط اظ ١ٖ خسا ١ؿشٜس. اٛس ٠ً ثؼًي اظ آ٢ٛب ث٠ َٞض كيعيٌي ث٠ ١ٖ ديٞؾش٠ ُط١ٝي اظ اٛساٗي ١بي يًٞبضيٞسي اظ ؿكب١بي ٗطسجٍ ثب ١ٖ سكٌيْ قسٟ     (133

 ٗي ٛبٜٗس. ؼـٝٛی ؼوشِبٟ ؿٍبییزض ٗد٘ٞع ايٚ ؿكب١ب ، قج٠ٌ اي زضٝٙ ؾيشٞدالؾٖ سكٌيْ ٗي ز١ٜس ٠ً ظيؿز قٜبؾبٙ آٙ ضا        (134

 ٌّٗٞٓٞ ١بي ٢ٖٗ ظيؿشي ثب يٌسيِط ١ٌ٘بضي ٗي ًٜٜس. وبغز ، ؾغيفٟ ٝ سفٌصاٛساٗي ١بي زؾشِبٟ ؿكبيي زضٝٛي زض        (135

 

 ٌج٠ٌء آٛؽٝدالو٘ی

 قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي آٙ هؿ٘ز اظ زؾشِبٟ ؿكبيي زضٝٛي اؾز ٠ً اظ ؿكب١بي ث٠ ١ٖ ديٞؾش٠ سكٌيْ قسٟ اؾز.       (136

 ُطكش٠ قسٟ اؾز. ؼـٝٙ ؤّٞاظ ظثبٙ يٞٛبٛي ث٠ ٗؼٜي  آٛؽٝدالوٖٝاغٟء        (137

 صبفقج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي  -2     قثفقج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي  -1:     زٝ ٛٞع قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ٝخٞز زاضز       (138

 ؾبظٛسٟء آ٢ٛب ث٠ ١ٖ ديٞؾش٠ اؾز.اٗب ؿكبي  اق ٛظف وبغشبـ ٝ ػْ٘ ثب ١ٖ سلبٝر ؼاـٛؽايٚ زٝ ٛٞع قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي        (139

 قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ث٠ ؿكبي ذبضخي دٞقف ١ؿش٠ ديٞؾش٠ اؾز.       (141
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 يؼٜي كًبي زضٝٙ ذٞز ٝ كًبي ثيطٝٛي ذٞز سوؿيٖ ٗي ًٜس. ؼٝ هى٘زقج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي كًبي زضٝٙ ؾّٔٞ ضا ث٠        (141

 اؾز. ًبـ اصٔی ؼوشِبٟ ؿٍبیی ؼـٝٛیق سوؿيٖ ًطزٙ كًبي زضٝٙ ؾّٔٞ ث٠ هؿ٘ز ١بي ٗرشٔ       (142

 

 ٌج٠ٌء آٛؽٝدالو٘ی قثف

 ١بيي زيسٟ ٗي قٞز.  قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ظثط اظ آٙ خ٢ز ث٠ ايٚ ٛبٕ ذٞاٛسٟ ٗي قٞز ٠ً زض ضيعِٛبض١بي ٗيٌطٝؾٌٞح آٌشطٝٛي ، ضٝي آٙ زا٠ٛ       (143

 ايٚ زا٠ٛ ١ب ١٘بٙ ضيجٞظٕٝ ١ب ١ؿشٜس.       (144

 آٛسٝدالؾ٘ي ظثط اظ ٗد٘ٞع ًيؿ٠ ١بي د٢ٜي ؾبذش٠ قسٟ اؾز ٠ً ث٠ يٌسيِط ٗشهْ ١ؿشٜس.قج٠ٌء        (145

 وبغز دفٝسئيٚ -2          ؿٍب وبقی -1 :          قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي زٝ ًبض ٢ٖٗ ثط ػ٢سٟ زاضز       (146

 قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ؾبذش٠ ٗي قٞٛس،  يكؿلٞ ٓيذيس١بيي ٠ً سٞؾٍ آٛعيٖ ١ب ٠ً ث٠ ٝؾي٠ٔء ضيجٞظٕٝ ١ب ؾبذش٠ ٗي قٞٛس ٝ ١٘چٜيٚ ييثؼًي اظ دطٝسئيٚ ١ب       (147

 آٙ ث٠ زيِط اٛسا٢ٌٗب  سط ٗي قٞز سب اي٠ٌٜ هؿ٘شي اظ زض ٛشيد٠ ؿكبي قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ٝؾيؼشط ٝ ُؿشطزٟ زضٝٙ ؿكبي قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي هطاض ٗي ُيطٛس .              

 .)ؿٍب وبقی(كطؾشبزٟ قٞز              

 اؾز.  دبؼسٚ   ٠ٛٞ٘ٛء دطٝسئيٚ ١بي سطقحي ٠ً سٞؾٍ قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ؾبذش٠ ٗي قٞٛس       (148

 سٞوػ ُٔجّٞ ١بی وليؽ غٞٙ وبغش٠ ٝ سفٌص ٗی ٌٞٛؽ.١ب ٌّٗٞٓٞ ١بي زكبػي ثسٙ ١ؿشٜس ٠ً  دبؼسٚ       (149

 ١ط ٌّٗٞٓٞ دبزسٚ اظ چٜس ضقش٠ء دٔي دذشيسي ؾبذش٠ قسٟ اؾز.       (151

 ي ٌّٗٞٓٞ دبزسٚ ضا ٗي ؾبظٛس ٝ ايٚ دٔي دذشيس١ب زض زضٝٙ قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ًٜبض ١ٖ هطا ٗي ُيطٛس  ضيجٞظٕٝ ١بي قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ظثط ايٚ دٔي دذشيس ١ب       (151

 ٝ ث٠ ايٚ سطسيت دبزسٚ ًبْٗ ٝ كؼبّ حبنْ ٗي قٞز.              

 ػجبضسٜس اظ : ٗفاضْ سٞٓيؽ دبؼسٚ       (152

a.        ٟث٠ زضٝٙ قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ٝاضز ٗي قٞز. سٞؾٍ ضيجٞظٕٝ دٔي دذشيس ؾبذش٠ قس 

b.         سكٌيْ ُٔيٌٞدطٝسئيٚ(هٜس ث٠ دٔي دذشيس ايبك٠ ٗي قٞز.  ظٛديطٟء ًٞچٌي اظ ( 

c.        ٗي ز١س ٝ ثؿش٠ ثٜسي ٗي ًٜس.هطاض   )ًيؿ٠ چ٠( اٛشوبٓی ٝقی١ٌّٞبي ضيعي ث٠ ٛبٕ  قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ُٔيٌٞدطٝسئيٚ ضا زض ًيؿ٠ 

d.        .ايٚ ًيؿ٠ چ٠ ١ب اظ قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ث٠ ثيطٝٙ خٞا٠ٛ ٗي ظٜٛس ٝ  ث٠ زؾشِبٟ ُٔػي ٜٗشوْ ٗي قٞٛس 

 

 ٌج٠ٌء آٛؽٝدالو٘ی صبف

 اؾز. ثؽٝٙ ـیجٞقٕٝقج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي نبف ، قج٠ٌء ث٠ ١ٖ ديٞؾش٠ اي اظ ٠ٓٞٓ ١ب ٝ ًيؿ٠ ١ب ي ؿكب زاض        (153

 ايٚ آٛعيٖ ١ب ًبض١بي انٔي قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي نبف ضا اٛدبٕ ٗي ز١ٜس. قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي نبف آٛعيٖ ١بي ٗشؼسزي خبي ُطكش٠ اٛس.  زضٝٙ       (154

 اؾز. وبغشٚ ٗٞاؼی ٗبٜٛؽ اويؽ ١بی زفة ، كىلٞ ٓيذيؽ ٝ اوشفٝئيؽ١بيٌي اظ ٢ٗ٘شطيٚ ًبض١بي قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي نبف        (155

 ١ط يي اظ اٛٞاع ٓيذيس ١ب ٛبٕ ثطزٟ قسٟ سٞؾٍ ٛٞع ذبني ؾّٔٞ سٞٓيس ٗي قٞٛس.       (156

 :  ٗب قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي نبف ُؿشطزٟ اي ٝخٞز زاضز ٠ً زض آٙ ؤّٞ ١بی خِفزض       (157

 ي قٞٛس ً٘ي ٗي ًٜٜس.ي ٠ً اظ ؾّٔٞ ١بي خِط ث٠ خطيبٙ ذٞٙ ٝاضز ٗسٜظيٖ ٗوؽاـ هٜؽآٛعيٖ ١بي ذبني هطاض زاضٛس ٠ً ث٠      -1     

 ُٞيٜس. وٖ قؼایی١٘چٜيٚ آٛعيٖ ١بي زيِطي ٝخٞز زاضز ٠ً زاضٝ ١ب ٝ ٗٞاز قي٘يبيي ًٗط ضا سدعي٠ ٗي ًٜٜس. ٠ً ث٠ ايٚ ًبض ؾّٔٞ ١بي خِط      -2     
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 زض ؾّٔٞ ١بي ٗب١يچ٠ اي اؾز. ؾغيفٟء یٞٙ ًٔىيٖيٌي زيِط اظ ًبض١بي قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي نبف        (158

 يٞٙ ًٔؿيٖ ثطاي اٛوجبو ٗب١يچ٠ ١ب زض ثبكز ٗب١يچ٠ اي الظٕ اؾز.       (159

 ٝهشي ديبٕ ػهجي ث٠ ؾّٔٞ ١بي ٗب١يچ٠ اي ٗي ضؾس يٞٙ ًٔؿيٖ اظ قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي نبف ٛكز ٗي ًٜس ٝ ث٠ زضٝٙ ؾيشٞدالؾٖ ٝاضز قسٟ ، ٗٞخت       (161

 اٛوجبو ٗي قٞز.             

 

 خىٖ ُٔمی

 دػ١ٝف ١بي ًبٗئٞ ُٔػي ، ظيؿز قٜبؼ ٝ دعقي ايشبٓيبيي ث٠ ايٚ ٛبٕ ذٞاٛسٟ ٗي قٞز. ث٠ دبؼ       (161

 ُٔػي ثب اؾشلبزٟ اظ ٗيٌطٝؾٌٞح ٛٞضي ٝ ٛيع ضٝـ ١بي ضَٛ آٗيعي ؾّٔٞ ٝ اخعاي آٙ خؿٖ ُٔػي ضا ًكق ًطز.       (162

 ْ قسٟ اؾز.سكٌي  ١بی د٢ٜی ٠ً ثف ـٝی ١ٖ هفاـ ُفكش٠ اٛؽ ًيى٠ايٚ اٛساٗي اظ        (163

 خٜؽ ًيؿ٠ ١بي ُٔػي اظ ؿكب اؾز.       (164

 ث٠ ١ٖ ديٞوش٠ ٛيىشٜؽ.ثط ذالف قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي  ًيى٠ ١بی ُٔمی       (165

 سؼسا اخؿبٕ ُٔػي زض ١ط ؾّٔٞ اظ چٜس ػسز سب چٜس نس ػسز اؾز.       (166

 ٝ ٗٞاز سطقحي زيِط ثؿشِي زاضز.زض سطقح دطٝسئيٚ  ٗيكاٙ كؼبٓيز ؤّٞسؼساز اخؿبٕ ُٔػي ث٠        (167

 آٛدب ايٚ ٌّٗٞٓٞ ١ب   زض  زؾشِبٟ ُٔػي ٝاضز ٗي قٞٛس ٝ ث٠   ٌّٗٞٓٞ ١بيي ٠ً سٞؾٍ قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي سٞٓيس ٗي قٞٛس ث٠ ٝؾي٠ٔء ًيؿ٠ چ٠ ١بي اٛشوبٓي      (168

 كطؾشبزٟ ٗي قٞٛس. ٛكب٠ٛ ُصاضي ٗي قٞٛس ٝ ثط حؿت ٛكب٠ٛ اي ٠ً زاضٛس ث٠ ٛوبٌ ٗرشٔق ؾّٔٞ             

 

 ٓيكٝقٕٝ 

 ٓيعٝظٕٝ ١ب خعء زؾشِبٟ ؿكبيي زضٝٛي ١ؿشٜس.       (169

 ، ٓيكٝقٕٝ ١ب ـا سٞٓيؽ ٗی ًٜٜؽ. خىٖ ُٔمی ٝ ٌج٠ٌء آٛؽٝدالو٘ی قثف       (171

 اي اؾز ؿكب زاض ٠ً زاضاي آٛعيٖ ١بي سدعي٠ ًٜٜسٟ اؾز. ٓيعٝظٕٝ ًيؿ٠       (171

 زض ٝاهغ ديطاٗٞٙ هؿ٘شي ضا كطا ُطكش٠ اؾز ٠ً آٛعيٖ ١بي ُٞاضقي زض آٙ شذيطٟ ١ؿشٜس ٝ ث٠ ايٚ سطسيت زيِط هؿ٘ز ١بي ؾّٔٞ اظ ُعٛس  ؿكبي ٓيعٝظٕٝ ١ب ،      (172

 آٛعيٖ ١بي ُٞاضقي زض اٗبٙ ٗي ٗبٜٛس.              

 بقس.ثسٝٙ ٓيعٝظٕٝ ١ب ١يچ ؾٔٞٓي ٛ٘ي سٞاٛس آٛعيٖ ١بي ُٞاضقي ضا زض زضٝٙ ذٞز زاقش٠ ث       (173

 ٓيعٝظٕٝ ١ب ثب ديٞؾشٚ ث٠ ٝاًٞئْ ١بي ؿصايي ، آٛعيٖ ١بي ُٞاضقي ضا ث٠ زضٝٙ ٝاًٞئْ سرٔي٠ ٝ ٗحشٞاي زضٝٙ ٝاًٞئْ ضا سدعي٠ ٗي ًٜٜس.       (174

 ٌّٗٞٓٞ ١بي ًٞچي حبنْ اظ ايٚ سدعي٠ ٗبٜٛس اؾيس١بي آٗي٠ٜ ٓيعٝظٕٝ ١ب ضا سطى ٝ ث٠ ٗهطف ؾّٔٞ ٗي ضؾٜس.       (175

 اؾز. ٌفًز ؼـ ثٔغ ٝ ُٞاـي اٛؽاٗي ١بی ديف ٝ یب آويت ؼیؽٟض١بي ٓيعٝظٕٝ بيٌي زيِط اظ ً       (176

 ت زيسٟ ، اٛساٗي ١بي خسيسي ثبظؾبظي ٗي قٞٛس .ياظ اخعاي حبنْ اظ سدعي٠ اٛساٗي ١بي ديط ٝ آؾ       (177

 ٗي ، ثبكز ١بيي ضا ٠ً زض ظٗبٙ خٜيٜي ثيٚ اِٛكشبٙ زؾز ٝ دب هطاض زاضٛس ٛبثٞزٗثالً آٛعيٖ ١بي ٓيعٝظٝ ؛  ٛوف حيبسي زاضٛس ٛ٘ٞ خٜيٜیٓيعٝظٕٝ ١ب زض       (178

 ٗيٌٜٜس ٝ اِٛكشبٙ ضا اظ يٌسيِط خسا ٗي ًٜٜس .             
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 ٝاًٞئْ ١ب 

 ١٘بٜٛس ٓيعٝظٕٝ ١ب ًيؿ٠ ١بيي اظ خٜؽ ؿكب ١ؿشٜس ٠ً ث٠ زؾشِبٟ ؿكبيي زضٝٛي سؼٔن زاضٛس.       (179

 ُٞاضقي ٝ ٓيعٝظٕٝ ١ب ثب يٌسيِط ثطاي ُٞاضـ ١ٌ٘بضي زاضٛس. ٝاًٞئْ ١بي       (181

 ٝاًٞئْ ثؿيبض زضقز ؾّٔٞ ١بي ُيب١ي ، ٝاًٞئْ ٗطًعي ٛبٕ زاضز ٠ً ٗؼبزّ يي ٓيعٝظٕٝ ثعضٍ اؾز.      (181

 ٝاًٞئْ ٗطًعي ثب خصة آة ث٠ ثعضٍ قسٙ ؾّٔٞ ُيب١ي ً٘ي ٗي ًٜس.      (182

 ١بٙ ٌٗ٘ٚ اؾز ضِٛيعٟ ١بيي زاقش٠ ثبقس ٠ً ؾجت خصة حكطار ث٠ ١ِٜبٕ ُطزٟ اككبٛي قٞٛس.ٝاًٞئْ ٗطًعي زض ُٔجطٍ ُيب      (183

 ذٞز زكبع ٗيٌٜس.ٝاًٞئ٢ٔبي ٗطًعي زض ثؼًي اظ ُيب١بٙ حبٝي ٗٞاز ؾ٘ي ١ؿشٜس ٠ً ث٠ ايٚ سطسيت ُيبٟ زض ثطاثط خبٛٞضاٙ ُيب١رٞاض ٝ ثؼًي اظ آكبر ُيب١ي اظ       (184

 ٠ً آؿبظي ٗػًساض سي ؾٔٞٓي آة قيطيٚ اؾز ٝخٞز زاضز. دبـاٗىیزض  ٙ ؼاـبٝاًٞئْ ظفثٞئْ ث٠ ٛبٕ ٛٞع ذبني اظ ٝاً      (185

 .ث٠ ثيفٝٙ ٗی ـاٛؽ زض ؾّٔٞ خ٘غ ًطزٟ ٝ ؾذؽ ـا آة اظبكیٝاًٞئْ يطثبٙ زاض ،       (186

 قٞز ٝ اُط ؾّٔٞ ضا١ي ثطاي زكغ آة ايبكي ٛساقش٠ ثبقس ، آٛوسض  زكغ آة ايبك٠ ثطاي آؿبظيبٙ آة قيطيٚ ثؿيبض يطٝضي اؾز چٞٙ آة زائ٘بً ٝاضز ؾّٔٞ ٗي     (187

 حديٖ ٗي قٞز ٠ً ؾطاٛدبٕ ٗي سطًس.            

 زض ٝاهغ ٝاًٞئْ يطثبٙ زاض ثطاي حلظ سؼبزّ ٗحيٍ زضٝٛي ؾّٔٞ ، حيبسي اؾز.     (188

 اؾز. ض، قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ظثط ٝ قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي نبف ثطهطا١ؿش٠ ٗؿشوي٘ي ثيٚ دٞقف ِ ؾبذشبضيِزض زؾشِبٟ ؿكبيي زضٝٛي ، ديٞؾشِي ِ     (189

 قٞٛس. سيْ ٗيٗثالً ٝظيٌّٞ ١بي اٛشوبٓي زض قج٠ٌء آٛسٝدالؾ٘ي ؾبذش٠ ٗي قٞٛس ، ؾذؽ ث٠ خؿٖ ُٔػي ٝاضز ٗي قٞٛس ٝ ؾطاٛدبٕ ث٠ ٓيعٝظٕٝ ٝ يب ٝاًٞئْ سج     (191

 

 ًٔفٝدالوز

 ٗبٜٛس خٔجي ١ب يبكز ٗي قٞز. آؿبقیبٙ ثؼعی اقٝ  ُيب١بٙٝ زض  اٛدبٕ كشٞؾٜشع ضا ثط ػ٢سٟ زاضز       (191

 كطآيٜسي اؾز ٠ً زض َي آٙ اٛطغي ٛٞض ذٞضقيس خصة ٝ ث٠ اٛطغي قي٘يبيي ٢ٛلش٠ زض هٜس سجسيْ ٗي قٞز.  كشٞؾٜشع       (192

 س.ثركي اظ هٜس ١بي سٞٓيس قسٟ زض كشٞؾٜشع ثطاي س٢ي٠ ٗٞاز ؿصايي زيِط ث٠ ًبض ٗي ضٝٛ       (193

 ًٔطٝدالؾز ٛيطُٝبٟ ذٞضقيسي اؾز ٠ً ثؿيبض ٗٞكن سط اظ ١ط چيعي ػْ٘ ٗي ًٜس ٠ً سبًٜٞٙ سٞؾٍ هسضر اثشٌبض ٝ ٛجٞؽ آزٗي ؾبذش٠ قسٟ اؾز.       (194

 اٛس. ت ًطزٟكًبي زاذْ ًٔطٝدالؾز ضا ث٠ ؾ٠ هؿ٘ز سوؿيٖ ٗي ًٜٜس ٝ ؾبذشبض ًٔطٝدالؾز ضا ثب ًبضي ٠ً اٛدبٕ ٗي ز١س ٗشٜبؾ ؿكب١ب ،        (195

       كًبي ثبضيٌي ثيٚ ؿكبي ثيطٝٛي ٝ ؿكبي زضٝٛي ًٔطٝدالؾز.     -1                     ايٚ هؿ٘ز ١ب ػجبضسٜس اظ :      (196

    بي زضٝٛي ٗحهٞض قسٟ اؾز.ككًبيي ٠ً سٞؾٍ ؿ     -2                        

 هطل ١بي ؿكبزاض سٞذبٓي . كًبي زضٝٙ ٠ٓٞٓ ١ب ٝ     -3                        

 ٗي ٛبٗيٖ. ُفإٛٞهطل ١بي ؿكبزاض سٞذبٓي ث٠ نٞضر چٜس سبيي ضٝي ١ٖ هطاض ٗي ُيطٛس ٠ً ١ط زؾش٠ ضا        (197

 ُطإٛٞ ١ب ٌٗبٙ ١بيي ١ؿشٜس ٠ً زضآٛدب اٛطغي ٛٞض ذٞضقيسي ث٠ زإ ٗي اكشس.       (198

 دط ٗي ًٜس. اوشفٝٗباي ؾيبّ ث٠ ٛبٕ  ٟ اؾز ضا ٗبزٟزطزضٝٙ كًبيي ضا ٠ً ؿكبي زاذٔي ٗحهٞض ً       (199

١ب ٝ ٓيذيس ١ب شذيطٟ ٗي  كبؾش٠ ، شضار ضِٛي ، دطٝسئيٚٛػالٟٝ ثط ًٔطٝدالؾز زض ؾّٔٞ ١بي ُيب١بٙ ٌٗ٘ٚ اؾز اٛٞاع زيِطي اظ دالؾز ١ب زيسٟ قٞٛس ٠ً زض آ٢ٛب ٗٞاز ٗشلبٝسي ٗبٜٛس      (211

 قٞٛس.
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 ٗيشًٜٞؽـی 

 اؾز ٠ً اٛطغي قي٘يبيي ضا اظ قٌٔي ث٠ قٌْ زيِط زض ٗي آٝضز. اٛساٌٗي       (211

 ضا ثط ػ٢سٟ زاضز. سٜله ؤٞٓیبٕ دايٚ اٛساٗي اٛ       (212

 سجسيْ ٗي قٞز. ATPسٜلؽ ؾٔٞٓي كطآيٜسي اؾز ٠ً زض َي آٙ اٛطغي قي٘يبيي ؿصا١ب ٗبٜٛس هٜس ١ب ث٠ اٛطغي قي٘يبيي ٌّٗٞٓٞ ؾٞذشي ؾّٔٞ ١ب يؼٜي        (213

 ٗيشًٜٞسضي زاضاي زٝ ؿكب اؾز ، اٗب كًبي زضٝٙ آٙ كوٍ اظ زٝ هؿ٘ز سكٌيْ قسٟ اؾز.       (214

 كًبيي ٠ً سٞؾٍ ؿكبي زضٝٛي ٗحهٞض قسٟ اؾز. -2   كًبي ثيٚ زٝ ؿكبي زضٝٛي ٝ ثيطٝٛي -1 :        ايٚ زٝ كًب زض ٗيشًٜٞسضي ػجبضسٜس اظ        (215

 دط ًطزٟ اؾز. ٗبسفیٌهبزٟ اي ؾيبّ ث٠ ٛبٕ كًبي زضٝٛي ٗيشًٜٞسضي ضا ٗ       (216

 ثؿيبضي اظ ٝاًٜف ١بي قي٘يبيي ٗطثٌٞ ث٠ سٜلؽ ، زضٝٙ ٗبسطيٌؽ ٗيشًٜٞسضي ضخ ٗي ز١ٜس.       (217

 ضا ث٠ ٝخٞز ٗي آٝضز. ًفیىشب٠ً ١ط چيٚ ذٞضزُي يي سيـ٠ ث٠ ٛبٕ  ؿكبي زضٝٛي ٗيشًٜٞسضي ثؿيبض چيٚ ذٞضزٟ اؾز       (218

 اٛس. ؾُح آٙ هطاض ُطكش٠ضٝي ضا ثط ػ٢سٟ زاضٛس زضٝٙ ايٚ ؿكبي چيٚ ذٞضزٟ ٝ ٛيع ثط  ATPٖ ١بيي ٠ً ؾبذش٠ قسٙ آٛعي       (219

 ٗي قٞٛس. ATPًطيؿشب١ب ٗٞخت اكعايف ؾُح ؿكبي زضٝٛي ٗيشًٜٞسضي ٝ زض ٛشيد٠ء آٙ ثبػث ثبال ضكشٚ سٞاٛبيي ٗيشًٜٞسضي زض سٞٓيس        (211

 

 ب اق آٙ غبـج ٗی ٌٞٛؽ؟ز٠ِٛٞ ٗٞاؼ ث٠ ؤّٞ ٝاـؼ ٝ ی

 ثؿيبضي ٗٞاز اظ َطين اٛشكبض ث٠ ؾّٔٞ ٝاضز ٝ يب اظ آٙ ذبضج ٗي قٞٛس.       (211

 اٛشكبض يؼٜي حطًز شضار ٗبزٟ اظ خبي دطسطاًٖ ث٠ ؾٞي ٗحْ ًٖ سطاًٖ.       (212

 ضار ٗبزٟ ثيٚ زٝ ٛو٠ُ اظ ٗحيٍ اؾز.ش اغشالف ؿٔظزػبْٗ اٛشكبض        (213

 ٚ ٛبحي٠ ذبٓم ٌّٗٞٓٞ ١بي ٗٞاز زض اٛشكبض ضا ٗي سٞاٙ اظ سلطين سؼساز ٌّٗٞٓٞ ١بيي ٠ً ث٠ ؾ٘ز ٗحيٍ ؿٔيظ ديف ٗيطٝٛس ، اظ ٌّٗٞٓٞ ١بيي ٠ً اظ اي حطًز      (214

 زٝض ٗي قٞٛس ٝ ث٠ ؾ٘ز ؿٔظز ً٘شط ٗي ضٝٛس ٗحبؾج٠ ًطز.              

 زض ٠٘١ء ٛوبَي اؾز ٠ً آٙ ٗبزٟ ٝخٞز زاضز. ٗبؼٟآٙ  ؿٔظزقسٙ  یٌىبٙاٛشكبض ،  ٛشيد٠ء ٢ٛبیی       (215

 اظ َطين اٛشكبض اظ ؾّٔٞ ذبضج ٗي قٞز. (CO2)اًؿيػٙ اظ َطين اٛشكبض ٝاضز ؾّٔٞ ٗي قٞز ٝ ًطثٚ زي اًؿيس        (216

 اظ ػطو ؿكب ػجٞض ٗي ًٜٜس. فٝسئيٜیًبٛبّ ١بی دثؼًي ٌّٗٞٓٞ ١ب ٛ٘ي سٞاٜٛس ث٠ ضاحشي اظ ؿكب زض خ٢ز قيت ؿٔظز حطًز ًٜٜس . ايٚ ٗٞاز ث٠ ً٘ي        (217

 ضا اٛشكبض سؿ٢يْ قسٟ ٗي ٛبٜٗس.ٌيت ؿٔظز ػجٞض ٌّٗٞٓٞ ١بي ٗٞاز اظ ػطو ؿكب ثب ً٘ي ًبٛبّ ١بي دطٝسئيٜي زض خ٢ز        (218

 اٛشكبض يي كطآيٜس ًبٗالً كيعيٌي اؾز ٝ اظ اٛطغي ظيؿشي اؾشلبزٟ ٛ٘ي ًٜس.       (219

 ث٠ ذبَط ظيبز ًطزٙ خٜجف ٝ ثطذٞضز ٌّٗٞٓٞ ١ب ثبػث اكطايف ؾطػز اٛشكبض ٗي قٞز. اكعايف ُطٗبي ٗحيٍ       (221

 ، اٛشوبّ كؼبّ ٛبٕ زاضز. ثف غالف ٌيت ؿٔظزػجٞض ٗٞاز اظ ػطو ؿكب ثب نطف اٛطغي سٞؾٍ ٌّٗٞٓٞ ١بي ٛبهْ        (221

 اي ُيب١بٙ ثؼًي ٗٞاز ضا ثب اٛشوبّ كؼبّ خصة ٗي ًٜٜس. ضيك٠       (222

 كطآيٜسي اؾز ٠ً ؾّٔٞ ، ٌّٗٞٓٞ ١ب ٝ شضار زضقز ضا ث٠ نٞضر ًيؿ٠ خصة ٗي ًٜس. آٛسٝؾيشٞظ        (223

 اي يٞٛبٛي ٝ ث٠ ٗؼٜبي ٝضٝز ث٠ ؾّٔٞ اؾز. آٛسٝؾيشٞظ ٝاغٟ       (224

 ٗٞخٞز سي ؾٔٞٓي ٗبٜٛس آٗيت ثب ضٝـ آٛسٝؾيشٞظ سـصي٠ ٗي ًٜس.       (225

 كطؾشبزٟ ٗي قٞٛس. ث٠ ؿكب ٗشهْ ٝ ث٠ ذبضج   ًيؿ٠ چ٠  سٝؾيشٞظ اؾز ٠ً شضار زضقز سٞؾٍكطآيٜسي ػٌؽ آٛ اُعٝؾيشٞظ        (226

 ث٠ ؾّٔٞ ٝاضز ٝ يب اظ آٙ ذبضج ٗي قٞز. او٘كث٠ ٛبٕ  اظ َطين ٛٞع ذبني اٛشكبض  آة       (227
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 ثطاي ايدبز ذبنيز اؾ٘ع دطزٟ يب ؿكب ثبيس ذبنيز ٛلٞشدصيطي اٛشربثي زاقش٠ ثبقس.       (228

 اي اظ خٜؽ ًبؿص ؾٔٞكبٙ ٗي سٞاٛس ذبنيز ٛلٞشدصيطي اٛشربثي زاقش٠ ثبقس. دطزٟ       (229

 ٛيطٝي ًكف ٗحيٍ ؿٔيظ ٛؿجز ث٠ آة ككبض اؾ٘عي ٛبٕ زاضز.       (231

 اؾ٘ع ٛبٕ زاضز.)زاضاي ٛلٞشدصيطي اٛشربثي( اٛشكبض آة اظ ػطو يي ؿكبي ٛي٠٘ سطاٝا        (231

 ٗي ز١س ٠ً زٝ ٗحّٔٞ ثب ؿٔظز ٗشلبٝر آة ، ث٠ ٝؾي٠ٔء يي ؿكبي ٛي٠٘ سطاٝا اظ يٌسيِط خسا قسٟ ثبقٜس. اؾ٘ع خبيي ضٝي       (232

 اُط يي ُٔجّٞ هطٗع زض آة ٗوُط هطا ثِيطز ث٠ ذبَط اؾ٘ع ، آٛوسض آة ٝاضز آٙ ٗي قٞز ٠ً ؾّٔٞ ٗي سطًس.       (233

 ؼبر ثسٙ ٗب ؿٔظشي ٗكبث٠ ؿٔظز زضٝٙ ؾّٔٞ ُٔجّٞ هطٗع زاضٛس.ثطاي خُٔٞيطي اظ سطًيسٙ ُٔجّٞ هطٗع ، ذٞٙ ٝ ٗبي       (234

 ث٠ ايٚ  اُط يي ؾّٔٞ ُيب١ي ضا زض آة ٗوُط هطاض ز١يٖ ، آة ٝاضز ٝاًٞئْ ٗطًعي ٗي قٞز ٝ ؾّٔٞ ثبز ٗي ًٜس ٝٓي ث٠ ذبَط زاقشٚ زيٞاضٟ ٛ٘ي سطًس٠ً      (235

 ُلش٠ ٗي قٞز.)آٗبؼ(  سٞـلوبٛهحبٓز              

 سٞضغؾبٛف زض ُيب١بٙ ذكٌي ثؿيبض ا١٘يز زاضز چٞٙ ثبػث ٗي قٞز ُيبٟ اؾشٞاض ث٘بٛس زض ؿيط ايٜهٞضر ُيبٟ دػٗطزٟ ذٞا١س قس.       (236

 ٛبٗيسٟ ٗي قٞز.  دالو٘ٞٓيك ٝ  ؾزث٠ ذبَط ً٘جٞز ككبض اؾ٘عي زاذْ آ٢ٛب، دسيسٟء دػٗطزُي ُيب١بٙ        (237

 اؾشٞاض ٗبٛسٙ ث٠ سٞضغؾبٛؽ ٝاثؿش٠ ١ؿشٜس. ٝ زض نٞضر دػٗطزُي ايٚ ُيب١بٙ ػٔلي ذٖ ذٞا١ٜس قس. ُيب١بٙ ػٔلي ٠ً چٞة ظيبزي ٛساضٛس ثطاي (238
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 .. وبقٗبٙ ثٜؽی ؤّٞ ١ب 3ٌٛبر كصْ 

 سي ؾٔٞٓي ١ب كوٍ اظ يي ؾّٔٞ ؾبذش٠ قسٟ اٛس ٝ ًبض١بي ظيؿشي آ٢ٛب زضٝٙ ١٘بٙ يي ؾّٔٞ اٛدبٕ ٗي قٞز.              (1

 اؾز ٠ً ١يچ اسهبّ ظيؿشي ثب ٗحيٍ اَطاف ٛساضز. سي ؤٞٓیقيطيٚ ، خبٛساضي آة  آٗيت              (2

 ١ؿشٜس. اسصبّ قیىشی، ؾّٔٞ ١ب ثب ١٘سيِط زاضاي  ٞٓیٔخبٛؽاـاٙ دف وزض ديٌط               (3

 ٗي ُٞيٜس. ًٜٔی ث٠ خبٛساضاٛي ٠ً ديٌط آ٢ٛب اظ چٜسيٚ ؾّٔٞ ًٖ ٝ ثيف ١٘بٜٛس ٝ ٗشهْ ث٠ ١ٖ ؾبذش٠ قسٟ اؾز ،              (4

 زٝ خٔجي ؾجع ١ؿشٜس ٠ً ًٜٔي سكٌيْ ٗي ز١ٜس. اوذيفٝلیف  ٝ  ًه ُٓٞ ُٝ              (5

 اؾز ٠ً اظ يي الي٠ء ؾٔٞٓي ٗشكٌْ اظ ١عاضاٙ ؾّٔٞ سكٌيْ قسٟ اؾز. ًفٟء سٞغبٓیديٌط آٙ ث٠ قٌْ يي  ًٝٓٞؽ خبٛساض ؾبًٚ آة قيطيٚ اؾز ٝ              (6

 ١ؿشٜس. ؼٝ سبلىزاضٛس ٝ ١ط يي زاضاي  ًٔفٝكي١ْبي ًٝٓٞؽ ؾٔٞ              (7

 زض ًٜٔي ًٝٓٞؽ سبغى ١ب ث٠ ؾ٘ز ثيطٝٙ اظ ديٌط خبٛساض هطاض زاضٛس.             (8

 ًٜٔي ًٝٓٞؽ زض ١ِٜبٕ حطًز زض آة ٗي چطذس.             (9

 طٟ ١بي خسيس ؾٔٞٓي ث٠ ٝخٞز ٗي آيس.ي قٞٛس ٝ اظ سوؿيٖ آ٢ٛب ًُزض ًٜٔي ًٝٓٞؽ ؾّٔٞ ١بي زضقشي زض زضٝٙ ًٜٔي ًٝٓٞؽ ، سوؿيٖ ٗ           (11

  ظٛسُي ٗؿشوْ ذٞز ١ط ًٜٔي خسيس اظ ١عاضاٙ ؾّٔٞ ثؿيبض ًٞچي سكٌيْ قسٟ اؾز ، ايٚ ًطٟء ٛٞظاز ثب ١ٖ ١ًٖ چٜس ؾّٔٞ ٗبزض اظ ًٜٔي انٔي ذبضج ٝ           (11

 ٗي ًٜس. آؿبظ  ضا                

 زض خبٛساضاٙ زاٛؿز.  سفیٚ ٛٞع قایً وبؼٟ  ع سٞٓيس ٗثْ ضا ٗي سٞاٙايٚ ٛٞ          (12

 ٛبٕ زاضز. س٘بیكديسا ٗي ًٜٜس ،  وبغشبـ ٗػصٞصی ٌٌْٝ كطآيٜسي ٠ً زض َي آٙ ؾّٔٞ ١بي خبٛساض ثطاي اٛدبٕ ٝظبيق ذبني ،           (13

 س٘بيع ثبػث سكٌيْ ثبكز ١بي ٗرشٔق ٗي قٞز.          (14

 .يسٟ ٗيكٞٛسٛبٗ ثبكز  ٠ً ١٘ب١َٜ ثب ١ٖ ٝظيل٠ ذبني ضا اٛدبٕ ٗي ز١ٜس ،، ٞػ٠ء ؾّٔٞ ١بي ًٜبض يٌسيِط ٗد٘          (15

 ٗي ٛبٜٗس.  اغشصبصی ٌؽٙ سـييط قٌْ ٝ ؾبذشبض ؾّٔٞ ثطاي اٛدبٕ ٝظيل٠ء ذبل ضا           (16

 ػصجی  ثبكز -4     ٗب١يس٠ ای  ثبكز -3      ديٞٛؽی ثبكز -  2   دٌٍٞی  ثبكز -1 :     ٛٞع ثبكز انٔي ٝخٞز زاضز 4زض ٢ٗطٟ زاضاٙ          (17

 

 ثبكز دٌٍٞی

 ثبكز ١بي خبٛٞضي اؾز.   سفیٚ وبؼٟ   ثبكز دٞقكي يٌي اظ          (18

 ٗدطا١ب ٝ حلطٟ ١بي ثسٙ ضا ٗي دٞقبٛس . ٛيع ؾُح   ثبكز دٞقكي ، ؾُح ثسٙ ٝ          (19

 كًبي ثيٚ ؾٔٞٓي اٛسًي ٝخٞز زاضز.  ثيٚ آ٢ٛب ظزيي اٛس ٝ  ِط ٙيٌسي  ؾّٔٞ ١بي دٞقكي ث٠          (21

 ٝخٞز زاضز ٠ً ثبكز دٞقكي ضا ث٠ ثرف ١بي ظيطيٚ ٗشهْ ٠ِٛ ٗي زاضز.  ؿٍبء دبی٠  ثركي ث٠ ٛبٕ  زض ظيط ثبكز دٞقكي          (21

 ؾز.ا دٔی وبًبـیؽ زىجٜبى  ٝ دفٝسئيٚ ١بی ـٌش٠ ای   اي اظ ؿكبي دبي٠ قج٠ٌ          (22

 ٗيشٞاٙ هطاض زاز.    (  ٗفًت) زٜؽ الی٠ثبكز دٞقكي  -2            (وبؼٟ) یي الی٠ثبكز دٞقكي  -1:       ثبكز دٞقكي ضا زض زٝ ُطٟٝ           (23

 ثبقس .     ای اوشٞا٠ٛ -3     ٌٗؼجی -2     وِٜلفٌی -1   :   ؾّٔٞ دٞقكي ٗي سٞاٛس ث٠ ؾ٠ قٌْ          (24
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   خساض ٗطي ٝ   دٞؾز  آٙ ضا زض ٗفًتقف ١ب ٝ حبٓز   خساض ًيؿ٠ ١بي ١ٞايي ١٘چٜيٚ زض   ٝ خساض ٗٞيط٢ُبضا زض   وِٜلفٌی وبؼٟ  ثبكز دٞقكي         (25

 ٗيشٞاٙ زيس.              

 زض ًٔي٠ ١ب ٗيشٞاٙ زيس.   ٠ٓٞٓ ١بي ٛلطٝٙ  ضا زض   ٌٗؼجی وبؼٟ  ثبكز دٞقكي          (26

 ٗيشٞاٙ زيس.   ؾُح زضٝٛي ضٝزٟ  ضا زض   ای وبؼٟ اوشٞا٠ٛ دٞقكي  ثبكز          (27

 ٝظيل٠ء آٙ ثبكز ٗشٜبؾت اؾز.  ؾبذشبض ١ط ٛٞع ثبكز دٞقكي ثب          (28

 ثبكز دٞقكي ٗطي اظ ٛٞع ؾِٜلطقي چٜس الي٠ اؾز ٝ زائ٘ب زض حبّ سوؿيٖ اؾز سب ؾّٔٞ ١بي ًٜسٟ قسٟ ضا خجطاٙ ًٜس.          (29

 . خساض ٗٞيطٍ ١بقف ١ب يب  ًيؿ٠ ١بي ١ٞاييٜٗبؾت اؾز ٗثالً زض  سجبؼّثطاي وِٜلفٌی سي الی٠ ثبكز دٞقكي           (31

 ُٞيٜس. ؿٍبی ًٗٞٞقیسطقح ٗي ًٜٜس. ث٠ ايٚ ثبكز دٞقكي  ٛفٕ ، زىجٜؽٟ ٝ ٓكجؾُح ثؼًي اظ ؾّٔٞ ١بي دٞقكي ٗٞازي           (31

 ٗكب١سٟ ٗي قٞز.   ٠ٓٞٓء ُٞاـي س٘بٕ   ٝ    ٜلىی٠ٓٞٓ ١بی س ؿكبي ًٗٞٞظي زض           (32

 ٛبٕ زاضز ٝ زض ٠ٓٞٓ ١بي سٜلؿي شضار ُطز ٝ ؿجبض ٗٞخٞز زض ١ٞا ضا خصة ٗي ًٜس.   ًٗٞٞق  ايٚ ٗبزٟء ٓعج ٝ چؿجٜسٟ           (33

 

 ثبكز ديٞٛؽی 

 ٝخٞز زاضز. ؤٞٓی كفاٝاٙكعبی ثيٚ ثط ذالف ؾّٔٞ ١بي ثبكز دٞقكي ،  ثبكز ديٞٛؽیثيٚ ؾّٔٞ ١بي           (34

 دط ٗي ًٜس. ای ای قٗي٠ٜ ٗبؼٟايٚ كًبي ثيٚ ؾٔٞٓي ضا           (35

 ثبقس.  خبٗؽ  ٝ يب )ٛي٠٘ خبٗس(ل٠ٓ ٗبٜٛؽ   ،  ٗبیغ اي ٌٗ٘ٚ اؾز  ٗبزٟء ظٗي٠ٜ          (36

 يبكز قٞز.  ١بی دفٝسئيٜی ـٌش٠  اي اظ اي ٌٗ٘ٚ اؾز قج٠ٌ زض ٗبزٟء ظٗي٠ٜ          (37

 ثبكز ديٞٛسي ثبكشي اؾز ٠ً كبن٠ٔء ثيٚ ؾبيط ثبكز ١ب ضا دط ٗي ًٜس ٝ آ٢ٛب ضا ث٠ ١ٖ ٗطسجٍ ٗي ًٜس.          (38

 وىز   ثبكز ديٞٛسي -1  :  ٛٞع ثبكز ديٞٛسي ٝخٞز زاضز 6زضاٛؿبٙ          (39

 زفثی  ثبكز ديٞٛسي -2 

 غٞٙ  ثبكز ديٞٛسي -3 

 ـٌش٠ ای  ثبكز ديٞٛسي -4 

 ؿعفٝف  ٞٛسيثبكز دي -5 

 اوشػٞاٙ  ثبكز ديٞٛسي -6 

 اي اظ ضقش٠ ١بي زض ١ٖ ثبكش٠ قسٟء ثيٚ آ٢ٛب ٝخٞز زاضٛس. زاضٛس ٝ قج٠ٌ كبص٠ٔء قیبؼ، ؾّٔٞ ١ب اظ ١ٖ  ديٞٛؽی وىززض ثبكز           (41

 ١ؿشٜس. ًاللٙاظ خٜؽ ٛٞػي دطٝسئيٚ ث٠ ٛبٕ  ؼٜبة ٗبٜٛؽ ٝ ٗطٌٖ ثؼًي اظ ايٚ ضقش٠ ١ب ،           (41

 اؾز ٝ آٙ ضا ث٠ ٗب١يچ٠ ١بي ظيطيٚ ٗشهْ ٗي ًٜس. ؼـ قیف دٞوزثبكز ديٞٛسي ؾؿز           (42

 ٗي ثبقس.    ظفث٠ ُيفی -3      ؾغيفٟء اٛفلی -2     ػبین ًفؼٙ ثؽٙ  -1 :     ٝظيل٠ء ثبكز چطثي          (43

 ضز.١ط ؾّٔٞ چطثي ٗوساضي ظيبزي ٗبزٟء چطثي زض ذٞز شذيطٟ زا          (44

 ٛبٕ زاضز.   دالو٘ب  اؾز ٝ ٗبیغاي ذٞٙ  ظٗي٠ٜ ٗبزٟء           (45
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 سكٌيْ قسٟ اؾز.  دفٝسئيٚ ١بی ٗطّٔٞ  ٝ ٛ٘ي   ٝ  آةدالؾ٘ب اظ           (46

 ١ؿشٜس.   دالًز ١ب   ٝ   هفٗك   ٝ   ُٔجّٞ ١بی وليؽ ؾّٔٞ ١بي ذٞٙ           (47

 ث٠ ثسٙ اؾز.  ایٜ٘ی ثػٍی ٝ ٛيع   ٗٞاؼاٛشوبّ  ٝظيل٠ء ثبكز ذٞٙ ،           (48

 ؾبذش٠ قسٟ اؾز.  وبٙ ًًث٠ ١ٖ ككطزٟ قسٟء ـٌش٠ ١بی    اظ  اي ثبكز ديٞٛسي ضقش٠          (49

 ش٠ اي سكٌيْ ثبكز ديٞٛسي ضقاظ  ٠ً اؾشرٞاٙ ١ب ضا ث٠ يٌسيِط ٗشهْ ٗي ًٜٜس   ـثبغ ١ب ٠ً ٗب١يچ٠ ١ب ضا ث٠ اؾشرٞاٙ ٗشهْ ٗي ًٜٜس ٝ  قـؼدی ١ب         (51

 اٛس. قسٟ              

 .)ٛي٠٘ خبٗس(ثيٚ ؾٔٞٓي زاضز ٠ً زاضاي هبثٔيز اٛؼُبف اؾز   ؿًطٝف ٗبزٟء          (51

 ٝخٞز زاضز.  ًً وبٙ  كطاٝاٙ  ـٌش٠ ١بی   ٗبزٟء ثيٚ ؾٔٞٓي ؿًطٝفزض           (52

 ٝخٞز زاضز.  ای صلط٠ء ثيٚ ؼٛؽٟ ٝ   ال٠ٓء ُٞي ٝ  ٛٞى ثيٜی  ٝ زض ( زض ٗحْ ٗلهْ ١ب)  ؼٝ وف اوشػٞاٙ ١بؿًطٝف زض           (53

 اي آٙ خبٗس اؾز ( اؾز . ) ٗبزٟء ظٗي٠ٜ وػز سفیٚ ٛٞع ثبكز ديٞٛؽیاؾشرٞاٙ           (54

 اؾز.  ٗٞاؼ ًٔىيٖ ؼاـ   ٝ ـٌش٠ ١بی ًاللٙ  :  ٗبزٟء ثيٚ ؾٔٞٓي اؾشرٞاٙ قبْٗ          (55

 

 ای ثبكز ٗب١يس٠

 ٝظٙ ثبكز ٗب١يچ٠ اي اظ ٝظٙ ؾبيط ثبكز ١بي ثسٙ ثيكشط اؾز.          (56

 صبف اي ثبكز ٗب١يچ٠ -3     هٔجی ثبكز ٗب١يچ٠ اي -2     اؤٌشی ثبكز ٗب١يچ٠ اي -1  :   ؾ٠ ٛٞع ثبكز ٗب١يچ٠ اي زض ثسٙ ٢ٗطٟ زاضاٙ ٝخٞز زاضز         (57

 ٞاٙ ١ب ٗشهْ ٗي ًٜٜس.، ثبكز ٗب١يچ٠ اي اؾٌٔشي ضا ث٠ اؾشر قـؼدی ١ب          (58

 ٛيع ٛبٗيسٟ ٗي قٞز. ٗب١يس٠ ١بی اـاؼیٝ زض ًٜشطّ آُب١ب٠ٛء ٗب ٗي ثبقس ، ثٜبثطايٚ   اضازي  ثبكز ٗب١يس٠ ای اؤٌشی          (59

 ُلش٠ ٗيكٞز( ٗػؽػ٠ آٙ .) ث٠ ١٘يٚ زٓيْ ثزيسٟ ٗي قٞز ثػً ١بی سيفٟ ٝ ـ١ٌٚٝؿشٜس ٝ زض آٛدب  ای ـٌش٠اي اؾٌٔشي  ؾّٔٞ ١بي ثبكز ٗب١يچ٠        (61

 نٞضر ٗي ُيطز. اككایً ضدٖ آ٢ٛب، زض ٛشيد٠ ثعضُشط قسٙ ٗب١يچ٠ ١ب ثب  سوىيٖ ٛ٘ی ٌٞٛؽ  اي ايٚ ؾّٔٞ ١ب ٗب١يچ٠ ده اق سٞٓؽ          (61

 ٗب١يچ٠ء هٔجي ثبػث اٛوجبو هٔت ٗي قٞز.          (62

 اؾز. ؼاـغػ ٗب١يچ٠ء هٔجي ٛيع ٗبٜٛس ٗب١يچ٠ ١بي اؾٌٔشي           (63

 ١ؿشٜس.  ٍٜٗؼتؾّٔٞ ١بي ٗب١يچ٠ء هٔجي ثط ذالف ٗب١يچ٠ء اؾٌٔشي ،           (64

 ٝ ث٠ ١٘يٚ زٓيْ ٛبٕ آ٢ٛب نبف ١ؿشٜس. غػ ؼاـ ٛيىشٜؽ  اي نبف  ؾّٔٞ ١بي ٗب١يچ٠          (65

 ١ؿشٜس.  زاذٔي ٢بيؾبيط اٛساٗ ٝ   وفغفٍ ١ب ،   ٗدبـی اؼـاـی  ،  ٗثب٠ٛ ،   ٠ٓٞٓ ١بی ُٞاـٌی :   ١بي نبف ديطاٗٞٙ ٗب١يچ٠          (66

 ١ؿشٜس. ؿيف اـاؼیٗب١يچ٠ ١بي نبف سحز ًٜشطّ آُب١ب٠ٛ ٗب ٛيؿشٜس ٝ           (67

 قٌْ اؾز. ؼًٝیقٌْ ؾّٔٞ ١بي ٗب١يچ٠ء نبف ،           (68

 ٠ِٛ ٗی ؼاـٛؽ.اٛوجبض غٞؼ ـا ٗؽر ثيٍشفی ٝ  ث٠ آ١ىشِی ٜٗوجط ٗی ٌٞٛؽؾّٔٞ ١بي ٗب١يچ٠ء نبف           (69
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 ثبكز ػصجی 

 ثبكز ػهجي قج٠ٌ اي اضسجبَي زضٝٙ ثسٙ سكٌيْ ٗي ز١س ٝ ديبٕ ١بي ػهجي ضا سٞٓيس ٝ اظ ثركي ث٠ ثركي زيِط ١سايز ٗي ًٜس.          (71

 اٛس. ٛبٕ زاضٛس ٝ ًبٗالً سرهم يبكش٠ ٛٞـٝٙؾّٔٞ ١بي ثبكز ػهجي           (71

 .سٜٗي ثبق   آًىٞٙ -3    ؼٛؽـیز -2     خىٖ ؤٞٓی -1 :    هؿ٘ز ١3ط ٛٞضٝٙ زاضاي           (72

 خؿٖ ؾٔٞٓي ١ؿش٠ ضا زض ذٞز خبي زازٟ اؾز.          (73

 ٛبٕ زاضٛس.  ؼٛؽـیز  ضقش٠ ١بيي ٠ً ديبٕ ١بي ػهجي ضا ث٠ ؾٞي خؿٖ ؾٔٞٓي ٛٞضٝٙ ١سايز ٗي ًٜٜس          (74

 ٛبٕ زاضز.  آًىٞٙ ؿٖ ؾٔٞٓي ث٠ ؾ٘ز اٛش٢بي ذٞز ١سايز ٗي ًٜٜس ضقش٠ ١بيي ٠ً ديبٕ ١بي ػهجي ضا اظ خ          (75

 ٝخٞز زاضٛس. (  ؾّٔٞ دكشيجبٙ) ٛٞـُٝٔيب    زضٝٙ ثبكز ػهجي ٛٞػي زيِط اظ ؾّٔٞ ١بي ؿيط ػهجي ث٠ ٛبٕ          (76

 ٗي ًٜٜس. ػبین ثٜؽیزٛسضيز ١ب ٗي ديچٜس ٝ آ٢ٛب ضا  ثؼًي زيِط ديطاٗٞٙ آًؿٞٙ ١ب ٝ  ً٘ي ٗي ًٜٜس ٝ  سـؿی٠ ٛٞـٝٙ ١ب  ؾّٔٞ ١بي دكشيجبٙ ث٠       (77

 

 وبقٗبٙ ثٜؽی ؤّٞ ١بی ُيب١ی

 اوشٞا٠ٛء ٗفًكی -3       دٞوز -2       ـٝدٞوز -1   :    ضيك٠ء ُيب١بٙ ػٔلي ؾ٠ ثرف زيسٟ ٗي قٞز  ٝ  زض ثطـ ١بي ؾبه٠          (78

 زاضٛس. ً ضلبظشیٛو دٞقبٜٛسٟء ؾُح ١ؿشٜس ٝ  ؤّٞ ١بی ـٝدٞوز          (79

 هطاض زاضٛس. اوشٞا٠ٛء ٗفًكی٠ً ٝظيل٠ء ١سايز ٗٞاز ٗرشٔق ضا ثط ػ٢سٟ زاضٛس زض  آٝٛؽ ١بی ُيبٟ          (81

 ٝخٞز زاضز. ٗـكزض اؾشٞا٠ٛء ٗطًعي ػالٟٝ ثط آٝٛس١ب ، ثبكشي ث٠ ٛبٕ           (81

 ٛبٕ زاضز.  دٞوز   ثبكشي ٠ً ثيٚ ضٝدٞؾز ٝ اؾشٞا٠ٛء ٗطًعي ضا دط ٗي ًٜس          (82

 

 ـٌؽ ُيب١بٙ 

 نٞضر ٗي ُيطز.   ٜٗبؼن ٗفیىش٘ی   بٕٜزض ُيب١بٙ سوؿيٖ ؾٔٞٓي كوٍ زض چٜس ُٜٗو٠ء ذبل ث          (83

 ١ؿشٜس. ٗفیىشٖ ١بی ـأویزض ُيب١بٙ خٞاٙ ٝ ػٔلي ،  ٢ٗ٘شفیٚ ٜٗبؼن ٗفیىش٘ی          (84

 هطاض زاضٛس.   ؼـ ٛكؼیٌی ٛٞى ـی٠ٍ   ٛيع ٝ  ٌبغ٠ ١بی خبٛجی    ٝ  ٛٞى وبه٠  ٗطيؿشٖ ١بي ضأؾي زض           (85

 ١بؼی ثبكز -3    ای قٗي٠ٜ ثبكز -2     )اديسضٕ (ـٝدٞوز  ثبكز -1 :    ٛٞع ثبكز انٔي زاضز 3ؾبه٠ء ُيب١بٙ ػٔلي ٝ خٞاٙ           (86

 ضا ٗي دٞقبٛس. ُْثرف ١بي  ٝ  ٗيٟٞ،  ثفٍضٝدٞؾز ػالٟٝ ثط ؾبه٠ ، ثرف ١بي زيِط خٞاٙ ُيبٟ ٗبٜٛس           (87

 سطقح ٗي ًٜٜس. )ًٞسيٌّٞ( دٞوشي ث٠ ٛبٕ   ٗبؼٟء ًٞسيٜی ؾّٔٞ ١بي ضٝدٞؾشي           (88

 اؾز.   اويؽ ١بی زفة ثٜٔؽ  دٔي ٗطي اظ   ًٞسيٚ          (89

 يٚ ذٞز خُٔٞيطي ٗي ًٜس.ث٠ ؾّٔٞ ١بي ظيط اثف وفٗب  ٝ  ض٠ٔ٘ء ٗيٌفٝة ١ب  ،  سجػيف آة   دٞؾشي اظ           (91

 ٛٞع اظ ؾّٔٞ ١بي س٘بيع يبكش٠ء ضٝدٞؾشي ١ؿشٜس.  زٝ  ًفى ١ب  ٝ  ٢ِٛجبٙ ـٝق٠ٛؾّٔٞ ١بي           (91

 هطاض ٗي ُيطز.  ثبكز ١بي آٝٛسي ؾّٔٞ ١بي دٞؾز ثيٚ ضٝدٞؾز ٝ           (92

 اؤٌفاٍٛي٘ی ثبكز -3          ًالٍٛي٘ی  ثبكز -2       بـاٍٛي٘ید ثبكز -1 :       دٞؾز چٜس ٛٞع ثبكز زاضز ٠ً ػجبضسٜس اظ          (93

www.1book.blog.ir



 (1)ي سال دوم كتاب زيست شناس نکات طبقه بندی شده (   7016 134 0912قیىز ٌٜبویسوٞیشی ٝ آ٘ذيبؼ  ، ؼثيف ثفسف ًٌٜٞـ )  س٢ي٠ ٝ سٜظيٖ : ٗط٘ؽ ١٘ؽاٛی
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 .١ؿشٜس  قٛؽٟ ٝ كؼبّ   ٝ ؼیٞاـٟ ؼٕٝ  ثؽٝٙ    ٗؼ٘ٞالً  زاضٛس ،ؼیٞاـٟء ٛبقى   ،   اٛسثكـٍ    دبضاٛكي٘يؾّٔٞ ١بي ثبكز          (94

 زذبٓز زاضٛس.     ؾغيفٟء ٗٞاؼ ؿؿایی ٝ آة-3      سفٌص-2        كشٞوٜشك -1:    ثبكز دبضاٛكي٘ي زض           (95

 ٝخٞز زاضز. كعبی ثيٚ ؤٞٓی قیبؼیثيٚ ؾّٔٞ ١بي دبضاٛكي٘ي           (96

 زيسٟ ٗي قٞز. ثرف ١بي ؾجع ضَٛ ُيبٟٛبٕ زاضز ٝ زض  ًٔفاٍٛيٖ ،  دبضاٛكيٖ كشٞؾٜشع ًٜٜسٟ          (97

 زاضٛس.ٛيع  هؽـر سوىيٖ دبضاٛكي٘ي  ؤّٞ ١بی خٞاٙ         (98

 ٗي ًٜٜس. ُب١ی ًٔفٝدالوز ؼاـٛؽ ٝ كشٞوٜشكاٛس ،  ذٞز ضا حلظ ًطزٟ هبثٔيز ـٌؽ زاضٛس ،  ؼیٞاـٟء ظػي٘ی ًالٍٛي٘یؾّٔٞ ١بي           (99

 ؾبه٠ ١ب ٝ ؾبيط ثرف ١ب ٗي قٞٛس. ثبػث اوشطٌبٕ ٝ ثفاكفاٌش٠ ٗبٛؽٙؾّٔٞ ١بي ًالٛكي٘ي        (111
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 ٗي قٞٛس. اوشطٌبٕ ثػٍيؽٙ ث٠ ُيبٟثبػث  اؾٌطاٛكي٘يثبكز        (112

  ب١اؤٌفئيؽ  -2      ١بكيجف  -1 :      زٝ ٛٞع ؾّٔٞ اؾٌطاٛكي٘ي زض ُيب١بٙ يبكز ٗيكٞٛس       (113

 ١ؿشٜس ٠ً زض ٗيبٙ ثبكز ١بي زيِط هطاض ٗي ُيطٛس. ای ؼـاق ٝ ًٍيؽٟكيجط ١ب ؾّٔٞ ١بيي        (114
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 ٗـك وبه٠ 

 ؾبذش٠ قسٟ اؾز. ثبكز دبـاٍٛي٘ی  ٗـع ثؿيبضي اظ ؾبه٠ ١بي ػٔلي اظ       (116
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 ٗٞاؼ ؿؿایی ؾغيفٟ ٗی ًٜٜؽ.ؾّٔٞ ١بي ٗـع ٗؼ٘ٞالً        (118

 ٛبٕ زاضز. اٌؼ٠ء ٗـكیثركي اظ ٗـع ٠ً زض ٗيبٙ زؾش٠ ١بي آٝٛسي هطاض ٗي ُيطز ،        (119

 

 ثبكز ١بؼی 

 آٝٛؽ آثٌٍی -2        آٝٛؽ زٞثی -1 :       ٛٞع ثبكز ١بزي زاضٛس 2ُيب١بٙ ثطاي خبثدبيي آة ٝ ٗٞاز ٗحّٔٞ زض آٙ        (111

 ٛٞع آٝٛس دكز ؾط ١ٖ هطاض ٗي ُيطٛس ٝ ٠ٓٞٓ ١بي ثبضيٌي ثٞخٞز ٗي آٝضٛس.  ؾّٔٞ ١بي ١ط زٝ       (111

 ثط ػ٢سٟ زاضٛس.  اق ـی٠ٍ ث٠ ثف٢ُب  ضا  ( فٟء غبٌٕي)ٗٞاؼ ٗؼؽٛی  ٝاٛشوبّ آة آٝٛس ١بي چٞثي ًبض        (112

 ٝ سجسيْ ث٠ ٠ٓٞٓ ١بي سٞذبٓي ٗي قٞٛس. ٗی ٗيفٛؽاؾز ٝ ايٚ ؾّٔٞ ١ب ثؼس اظ ٗسسي  ظػيٖزيٞاضٟء ؾٔٞٓي ؾّٔٞ ١بي آٝٛس١بي چٞثي        (113

 یػٜبصف آٝٛؽ -2     سفاًئيؽ١ب  -1 :       آٝٛس ١بي چٞثي ذٞز زٝ ٛٞع ١ؿشٜس       (114

 ديسا ٗي ًٜٜس.  ٌٌْ ٗػفٝؼی  هؿ٘ز اٛش٢بيي ذٞز   ١ؿشٜس ٝ زض  ؼـاق ٝثبـیي   سطاًئيس ١ب       (115

 اٛدبٕ ٗي ُيطز.  الٙ ١ب  ١ط سطاًئيس ث٠ سطاًئيس ٗدبٝض اظ ضاٟ حطًز آة اظ        (116

 ١ؿشٜس. ٜٗبكؿ ثكـُی١ؿشٜس ٝ زض دبيب٠ٛء ذٞز زاضاي   ١بًٞسب١شف اق سفاًئيؽ   ٍُٝبؼسف ٛيع زاضٛس ٠ً  ػٜبصف آٝٛؽیُيب١بٙ ُٔساض        (117

 ضا زض ؾط سب ؾط ُيبٟ ثط ػ٢سٟ زاضز.) هٜس ٝ ٗٞاز ؿصايي زيِط ٠ً زضثط٢ُب ؾبذش٠ ٗي قٞٛس(  ١ؽایز ٌيفٟء دفٝـؼٟآٝٛس ١بي آثٌكي        (118
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 اؾز. ؽاٗي ١بی آ٢ٛب سـييف یبكش٠یب اٛ  ٝ اٛؽاٗي ٛؽاـٛؽ  یب  ١ؿشٜس ٝٓي  قٛؽٟ  ؾّٔٞ ١بي آٝٛس آثٌكي       (119

 ٛبٕ زاضٛس. ٠ٓٞٓ ١بی ؿفثبٓی٠ٓٞٓ ١بي ١سايز ًٜٜسٟ زض آٝٛس آثٌكي        (121

 ٝخٞز زاضز ٠ً ؾيشٞدالؾٖ ايٚ ؾّٔٞ ١ب ضا ثب يٌسيِط ٗطسجٍ ٗي ًٜٜس. ٜٗبكؿی ؼـ ؼیٞاـٟء ٗيبٙ ؤّٞ ١بی ٗدبٝـزض ٠ٓٞٓ ١بي ؿطثبٓي        (121

 هطاض زاضٛس.  ٛيع ؤّٞ ١بی ١٘فا٠ٟٓٞٓ ١بي ؿطثبٓي زض ٗدبٝضر        (122

 قٞٛس. اٛدبٕ ٗي ؼیِف ٝاًًٜ ١بی ٗشبثٞٓيى٘ی ٗٞـؼ ٛيبق ؤّٞ ١بی ٠ٓٞٓء ؿفثبٓی ٝوٜشك دفٝسئيٚ ١ؿشٜس ٝ زضآ٢ٛب  ؼاـای اٛؽاٗيؾّٔٞ ١بي ١٘طاٟ     (123
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22 

 ..  سـؿی٠ ٝ ُٞاـي 4ٌٛبر كصْ 

 ٝاّ ٝ سـؿی٠ اٝ

 ظٗيٚ ١ؿشٜس. ًطٟ اٙبٛٞـخٝاّ ١ب ثعضُشطيٚ      (1

  سٚ 2ٝظٙ ؿصاي ضٝظا٠ٛء اٝ ث٠   ؿصا ضا زض ٗؼسٟء ذٞز خبي ز١س ٝ ٛيٖ سٚاؾز. زض ١ط ٝػسٟ ٗي سٞاٛس  ٗشف 16زاضز ، َّٞ ثسٛف  سٜی 72ٝاّ ُٞغدكز ثسٛي      (2

 ٗيطؾس.        

 ١ب اؾز. ؾبًٚ زضيب غفزَٜ ١بی ـیك ٝٗب١ی ١بی ًٞزي ؿصاي ٝاّ ،      (3

 ٛرؿز ز١بٙ ٝ ُٔٞي ذٞز ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ ذٞز زاضز . اٝ ثطاي ؿصا ذٞضزٙ ،  زٜؽ ـؼیق اٛؽإ ٌب٠ٛ ٗبٜٛؽ ؼـ ؼٝ ؼفف آـٝاـٟء ثبالیٝاّ ث٠ خبي زٛساٙ      (4

 ثٜٜس ، آة اظ ز١بٙ ذطج ٗي قٞز،ٗوساض ظيبزي آة ث٠ ١٘طاٟ خبٛساضاٛي ٠ً زض آٙ قٜب ٗي ًٜٜس ، ٝاضز ز١بٙ ٝ ُٔٞي ذٞز ٗي ًٜس. ؾذؽ خبٛٞض ز١بٙ ذٞز ضا ٗي          

 ًٜس. ٝ ٝاضز ٗؼسٟء ذٞز ٗي اٗب شضار ؿصايي زض الي اٛسإ قب٠ٛ ٗبٜٛس اٝ ُيط ٗي ًٜٜس. زض ايٚ ١ِٜبٕ خبٛٞض ايٚ ٗٞاز ضا ٗي ثٔؼس          

 

 سـؿی٠ ٝ ٗفاضْ آٙ 

 ٝ ٗٞاز ٗليس آٙ ضا خصة ٝ ٗهطف ٗي ًٜس ٝ ٗٞاز ظائس آٙ ضا زكغ ٗي ًٜس.سـصي٠ كطآيٜسي اؾز ٠ً زض َي آٙ خبٛساض ؿصا ضا ٗي ثٔؼس ٝ ؾذؽ ُٞاضـ ٗي ز١س      (5

 ؼكغ ٗؽكٞع -4       خؿة -3       ُٞاـي -2       ثٔغ -1      سـصي٠ زاضاي چ٢بض ٗطح٠ٔ اؾز :     (6

 يؼٜي كطٝ ثطزٙ ؿصا اظ ز١بٙ ث٠ ٗؼسٟ.  ثٔغ      (7

 .س٠ٌ ١بي ًٞچي  ٠ً٠ يؼٜي ذطز ًطزٙ شضار زضقز ؿصا ث   ٌبٛيٌیُٞاـي ٗ  ( آق :   ُٞاضـ ذٞز زٝ ٛٞع اؾز     (8

 .ٗط١ب ث٠ ٗٞٛٞٗط ١بي ؾبظٛسٟء آ٢ٛب  ٠ً يؼٜي سدعي٠ء دٔي   ُٞاـي ٌي٘يبیی    ( ة 

   :  ث٠ زٝ زٓيْ نٞضر ٗي ُيطز ُٞاـي ٌي٘يبیی     (9

    .a شي ػجٞض ًٜٜس ٝ ٝاضز ؾّٔٞ قٞٛس.ٌّٗٞٓٞ ١بي دٔي ٗط زضقز ١ؿشٜس ٝ ٛ٘ي سٞاٜٛس اظ ؿكبي ؾّٔٞ ١ب ث٠ ضاح 

 .b    .ؾّٔٞ ١ب ث٠ ٗٞٛٞٗط ١ب ثطاي ؾبذشٚ دٔي ٗط١ب ٝ سطًيجبر ذٞز ٛيبظ زاضٛس 

 .ٝـٝؼ آ٢ٛب ث٠ ؼـٝٙ غٞٙٝ ؾذؽ  ؤّٞ ١بی دٌٞبٜٛؽٟء وؽص ـٝؼٟيؼٜي ٝضٝز ٌّٗٞٓٞ ١بي ٗٞٛٞٗط ث٠   خؿة       (11

 حبر ٠ٓٞٓء ُٞاضقي اظ ثسٙ.يؼٜي ذطٝج ٗٞاز ُٞاضـ ٛيبكش٠ ٝ سطق  ؼكغ       (11

 

 سـؿی٠ ٝ ُٞاـي ؼـ خبٛٞـاٙ ٗػشٔق

 ُٞاضـ آٙ زض خبٛٞضاٙ ٗرشٔق ٗشلبٝر اؾز. ي ضٝـ ١ب  ٛٞع ؿصا ٝ       (12

 اؾز. وبغشبـ ثؽٛیٝ  ٌفایػ ٗطيػ قٛؽُیضٝـ ١بي ُٞاضـ ث٠ ذبَط  سلبٝر ؿصا ٝ        (13

 ٠٘١ زيك غٞاـاٙ -3      ٌُٞز غٞاـاٙ -2     ػٔلػٞاـاٙ  -1  :     خبٛٞضاٙ اظ ٛظط ٛٞع ؿصا ؾ٠ زؾش٠ اٛس       (14

 اؾز. ػٔلػٞاـ اظ خٔجي ١بي آة سـصي٠ ٗي ًٜس ٝ    سٞسيب       (15

 اؾز. ٌُٞز غٞاـخبٛٞضي  ػٌٜجٞر       (16

 اؾز. ٠٘١ زيك غٞاـ  خبٛٞضي اٛىبٙ       (17
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 زاقش٠ ثبقس سب آٛعيٖ ١ب ي ُٞاضقي ث٠ ؾّٔٞ ١ب ٝ ٌّٗٞٓٞ ١بي ظيؿشي آؾيت ٛطؾبٜٛس. فٝٙ اق ؤّٞ ١بٗطيؽی ثي١ط خبٛساض ثطاي ُٞاضـ ٗٞاز ؿصايي ثبيس        (18

 زاضٛس ٠ً ٗحيُي ٗدعا زض زضٝٙ ؾّٔٞ ٗي ثبقس. ٝاًٞئْ ١بی غبصیخبٛساضاٙ سي ؾٔٞٓي ثطاي ُٞاضـ ٗٞاز ؿصايي زض زضٝٙ ذٞز        (19

 كؼبٓيز زاضٛس. ٝاًٞئْ ١بی ُٞاـٌی ؼـٝٙ ؤّٞس ٝ زض ايٚ ُٞاضـ ، ُٞاضـ زضٝٙ ؾٔٞٓي زاضٛ  آٗيت ٝ اولٜح       (21

 ذٞز ٗٞاز ؿصايي ُٞاضـ يبكش٠ء زضٝٙ ضٝزٟء ٗيعثبٙ ذٞز ضا خصة ٗي ًٜس. دٞوزٝ اظ  ٛؽاـؼ ز١بٙ ٝ ٠ٓٞٓء ُٞاضقي  ًفٕ ًؽٝ       (21

 ُٞاضـ ؿصاي ذٞز زاضٛس. ثؿيبضي اظ خبٛساضاٙ خبيِبٟ ذبني زض ذبضج اظ ذٞٙ ٝ ؾّٔٞ ١بي ثسٙ ثطاي       (22

 

 سـؿی٠ ؼـ ١يؽـ

 (ؼ١بٙ ؤٞٓی) زاضز. كوػ یي ـاٟ ٝـٝؼی ٝ غفٝخی ٍٗشفىاظ ًيؿ٠ سٜبٙ اؾز ٝ ًيؿ٠ء ُٞاضقي زاضٛس . ايٚ ًيؿ٠  ١يؽـ       (23

 ١يسض ٗي سٞاٛس شضار ؿصايي ثؿيبض ثعضُشط اظ ؾّٔٞ ذٞز ضا ثجٔؼس.       (24

 ثب ً٘ي ثبظ١ٝبي ذٞز قٌبض ضا ٝاضز ز١بٙ ٝ ًيؿ٠ء ُٞاضقي ذٞز   ؾذؽ خبٛٞض  يس ذٞز ضا ثب ٛيف ١بي ظ١طي ذٞز ٗي ًكس،اؾز ٝ ن صيبؼ١يسض خبٛساضي       (25

 ثؼعی ؼیِف اق ؤّٞ ١ب سبل٢ًبیی. ٗی ًٜٜؽ ثؼعی ؤّٞ ١بی دٌٞبٜٛؽٟ ًيى٠ ، آٛكیٖ ١بی ١يؽـٝٓيك ًٜٜؽٟ سفٌصٗي ًٜس. زض ًيؿ٠ء ُٞاضقي ،             

 . شضار زضقز ؿصا ث٠ ايٚ سطسيت ضيع ٗي قٞٛس. ايٚ شضار ٝاضز ؾّٔٞ ١ب ي ؼاـٛؽ ٠ً ثب ضفًز ؼاؼٙ آ٢ٛب ، ؿؿا ـا ثب آٛكیٖ ١بی ُٞاـٌی ٗػٔٞغ ٗی ًٜٜؽ            

 ٛيبكش٠ اظ ضاٟ ١٘بٙ ز١بٙ ٗبٛسٟء ثسٙ نيس ٠ً ُٞاضـ  يَي ٗي قٞز. ثبه ؼـٝٙ ؤٞٓی ُٞاضقي ٗي قٞٛس ٝ ثوي٠ ٗطاحْ ُٞاضـ ث٠ نٞضر  دٞقبٜٛسٟ ًيؿ٠            

 ؾٔٞٓي ذبضج ٗي قٞز.             

 اؾز. ُٞاـي ؼـٝٙ ؤٞٓی  زاضاي  ؼـ اؼا٠ٗ   ُٝٞاـي ثفٝٙ ؤٞٓی  زاضايؼـ اثشؽا ١يسض        (26

 

 ٠ٓٞٓء ُٞاـٌی

 ٗرطج اؾز.ٝ اظ ز١بٙ ث٠ ؾ٘ز  یي ؼفك٠زاضٛس ٠ً خ٢ز حطًز ؿصا زض آٙ  ٠ٓٞٓء ُٞاـٌیثؿيبضي اظ خبٛساضاٙ        (27

 ٝ ثرف ١بي ٗرشٔلي زض آٙ ايدبز قسٟ اؾز.  ٠ٓٞٓء ُٞاضقي ثطاي اٛدبٕ ًبض١بي اذشهبني ، قٌْ ٝ ػْ٘ اذشهبني ديسا ًطزٟ اؾز       (28

 اؾز   شذيطٟء ٗٞهشي ؿصا ٗحْ ٛطٕ قسٙ ٝ  زي٠ٜ ؼاٙ       (29

 ؿصا ضا سب حسي ذطز ٝ آؾيبة   ي آ٢ٛب ثؿيبض هٞي سط اظ ٗب١يچ٠ ١بي چي٠ٜ زاٙ اؾز ١ٖٝ ٗحْ شذيطٟء ٗٞهشي ؿصا ١ؿشٜس ٝٓي ٗب١يچ٠ ١ب وِٜؽاٙ ٝٗؼؽٟ        (31

 ٗيٌٜٜس.            

 اؾز ٠ً ثيٚ ٗؼسٟ ٝ ٗرطج هطاض زاضز . ـٝؼٟ خبیِبٟ اصٔی ُٞاـي ٝ خؿة ؿؿا       (31

 ضٝٛس .  ٗي زي٠ٜ ؼاٙآٙ ٗي ثٔؼس . ايٚ ٗٞاز اظ ز١بٙ ث٠ ٗطي ٝ اظ آٛدب ث٠ اؾز ٝ ذبى ؾط ضاٟ ذٞز ضا ١٘طاٟ ثب ٗٞاز آٓي  ٠٘١ زيك غٞاـخبٛٞضي  ًفٕ غبًی       (32

 يبثٜس ٝ ٗٞاز هبثْ  ٗٞاز آٓي ؿصايي ُٞاضـ ٗي ـٝؼٟاٛس آؾيبة ٗي قٞز. زض  ث٠ ً٘ي ؾَٜ ضيعٟ ١بيي ٠ً ٝاضز ٠ٓٞٓء ُٞاضقي قسٟ ا ؿص  وِٜؽاٙؾذؽ زض             

 ًطٕ زكغ ٗي قٞٛس. ٗػفجٕ ٗٞاز ؿصايي ُٞاضـ ٛيبكش٠ ، ذبى ٝ ؾَٜ ضيعٟ ١ب اظ ؾطاٛدب ٝ خصة آٙ خصة ٗي قٞٛس            

 ضٝزٟ ضا ثيكشط ٗي ًٜس.  ًبـاییاكعايف ٗي ز١س ٝ   ضٝزٟ ضا ثب ؿصا وؽص س٘بناؾز . ايٚ ثطخؿشِي  ثفخىش٠زيٞاضٟء ضٝزٟء ًطٕ ذبًي        (33

 زاضز . ؿصا اظ  وَٜ ؼاٙٝ  زي٠ٜ ؼاٙٗي ًٜس. ٗٔد ١ٖ  غفؼاَطاف ز١بٙ اٝ ؿصاي ُيب١ي ضا  ٜسنلح٠ ١بي آضٝاضٟ ٗبٛ اؾز.  ُيبٟ غٞاـخبٛٞضي  ٗٔع       (34

  ٝخؿة آة  زض ٗٔدٛوً ـٝؼٟ ٗٔد نٞضر ٗي ُيطز. ٗؼؽٟء  ٗٞاز ؿصايي زضخؿة اؾز.  خبیِبٟ ُٞاـي ٌي٘بیی ؿؿاٗي قٞز ٠ً  ٗؼؽٟٝاضز  ؾِٜساٙ             
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 ثطاي ذبضج ًطزٙ آ٢ٛب اظ ٗرطج اؾز. ییكٍفؼٟ سف ًفؼٙ ٗٞاؼ ؿؿا             

 ٗي قٞز. زض ٗؼسٟ ُٞاضـ  ٗؼؽٟٗي قٞز ٝ زض آٛدب ٛطٕ ٗي قٞز. ؾذؽ ؿصا ٝاضز  زي٠ٜ ؼاٙٝاضز  ٗفیٝ  ؼ١بٙ، ؿصا ثب ؾطػز ثٔؼيسٟ ٝ اظ  دفٛؽُبٙزض        (35

 ث٠ آؾيبة ًطزٙ ؿصا ً٘ي ٗي ًٜٜس.  وِٜؽاٙضيعٟ ١بيي ضا ٛيع ٗي ذٞضٛس ٠ً زض  ثؿيبضي اظ دطٛسُبٙ ثب ؿصا ؾَٜ . آؿبظ ٗي قٞز  قي٘يبيي ٝ ٌٗبٛيٌي ؿصا             

 زكغ ٗي قٞٛس. ٗػفجسٌ٘يْ ٗي قٞز ٝ ٗٞاز ؿصايي ٝ آة اظ ضٝزٟ خصة ٗي قٞٛس ٝ ٗٞاز ُٞاضـ ٛيبكش٠ اظ  ـٝؼُٟٞاضـ قي٘يبيي ؿصا زض              

 ١ؿشٜس. ٌُٞشػٞاـ ػوبةٝ ثؼًي ٗثْ  ١ؿشٜس زيك غٞاـ، ٠٘١  ُٜدكيٗثْ  دفٛؽُبٙثؼًي        (36

 

 ؼوشِبٟ ُٞاـي اٛىبٙ

 اؾز.  ؿؽٟ ١بی ُٞاـٌی ٝ   ٠ٓٞٓء ُٞاـٌیزؾشِبٟ ُٞاضـ اٛؿبٙ قبْٗ        (37

 بيط ؿسز ٝ ؾ ؼـ وفاوف ٠ٓٞٓء ُٞاـٌی  ؿؽؼ سفٌص ًٜٜؽٟء ًٗٞٞق ٝؿؽٟ ١بی ؼیٞاـٟء ٗؼؽٟ  ،خِف  ، دبٌٛفان   ،ؿؽؼ ثكاهی ؿسٟ ١بي ُٞاضقي قبْٗ        (38

 دطاًٜسٟ ٗي ثبقس.            

 ٗي ثبقس.  ٗػفج ٝ ..ـاوز ـٝؼٟ   ..ـٝؼٟء ثكـٍ   ..ـٝؼٟء ثبـیي   ..ٗؼؽٟ   ..ٗفی   ..ضٔن   ..ؼ١بٙ ٠ٓٞٓء ُٞاضقي زض اٛؿبٙ قبْٗ        (39

 :يط اؾز زض ثطـ ػطيي زيٞاضٟء ٠ٓٞٓء ُٞاضقي اظ ذبضج ث٠ ؾ٘ز زاذْ ث٠ سطسيت قبْٗ الي٠ اي ظ       (41

 ٗػبؼی  الي٠ء -5  قیف ٗػبؼی  الي٠ء -4  ضٔوٞیٗب١يس٠ ١بی  -3  ؼٞٓیٗب١يس٠ ١بی  -2  ديٞٛؽی الي٠ء -1 

 ضا سكٌيْ ٗي ز١س. (ضٝزٟ ثٜس)دفؼٟء صلبم زض حلطٟء قٌ٘ي ، ثركي اظ  الی٠ء ديٞٛؽی غبـخی       (41

 ـج ث٠ ١ٖ ٗشصْ ًفؼٟ ٝ ٠ِٛ ٗی ؼاـؼ.اق غب، اٛسإ ١بي ٗٞخٞز زض حلطٟء قٌ٘ي ضا  ـٝؼٟ ثٜؽ       (42

 ١ؿشٜس.  ؿيف اـاؼی ٝٛٞع صبف  اق١ؿشٜس ، ثوي٠  اـاؼی٠ً اظ ٛٞع  ٗػفج   ٝ   اثشؽای ضٔن  ، ثدك ؼـ ٛبضي٠ء ؼ١بٙ ٗب١يچ٠ ١بي ٠ٓٞٓء ُٞاضقي        (43

 آ٢ٛب ثب سطقحبر ؿسز ٗي قٞز.ٌؽٙ  ٗػٔٞغآ٢ٛب ث٠ ؾ٘ز خٔٞ ٝ ضفًز ٗٞاز ٝ  غفؼ ٝ ٛفٕ ٌؽٙاٛوجبو ٗب١يچ٠ ١ب ، ٗٞخت        (44

 ٗربٌ ضا اظ ٗب١يچ٠ ١ب خسا ٗي ًٜس.  اؾز ٠ً ـٍ ١بی غٞٛی كفاٝاٙ ثب ديٞٛسي، يي الي٠ء  الی٠ء قیف ٗػبؼی       (45

 اؾز ٠ً ٗٞاز ًٗٞٞظي سطقح ٗي ًٜس. ثبكز دٌٍٞی ثب آوشف ديٞٛؽی  ، اظ ٛٞع ٗػبغ       (46

 اظ ٛٞع  ٗؼسٟٝ  ضٝزٟٝ زض  وِٜلفٌی زٜؽ الی٠اظ ٛٞع  ز١بٙزض  ٠ٓٞء ُٞاضقي ، ثب ًبض ١ط هؿ٘ز ١٘ب١َٜ قسٟ اؾز. ٗثالًٗربٌ زض هؿ٘ز ١بي ٗرشٔق ٓ       (47

 اؾز. اوشٞا٠ٛ ای یي الی٠             

 يبكز ٗي قٞٛس. ؤّٞ ١بی خؿة ًٜٜؽٟٝ ١ٖ  ؤّٞ ١بی سفٌص ًٜٜؽٟ زض ٗربٌ ١ٖ        (48

 وؽص س٘بن ٗػبغ ـا ثب ٗٞاؼ ؿؿایی اككایً ٗی ؼ١ٜؽ.زاضز ٠ً  زيٚ ١بی ـیكیي زض اًثط ٛٞاحي ؾُح زاذٔي ٠ٓٞٓء ُٞاضق       (49

 

 ضفًبر ٠ٓٞٓء ُٞاـٌی 

 ٗي ثبقس .    ؼٝؼی -2    ٗٞظؼی  -1:   حطًبر ٠ٓٞٓء ُٞاضقي ث٠ زٝ نٞضر        (51

 ، ٗٞاز ضا زض ٠ٓٞٓء ُٞاضقي ث٠ خٔٞ ٗي ضاٛس. ب١يس٠ ای خٔٞسفضفًبر ؼٝؼی ثب اٛوجبض ٗب١يس٠ ١بی ضٔوٞی ٝ اٛشوبّ ضفًز ث٠ سبـ١بی ٗ       (51

 ٗي قٞز. ٗٞخت سػٔي٠ء ٗؼؽٟ، ١ِٜبٕ دبيبٙ يبكشٚ ُٞاضـ قي٘يبيي زض ٗؼسٟ ث٠ حسي قسيس اؾز ٠ً  ضفًز ١بی ؼٝؼیايٚ        (52

 از ؿصايي ضا ث٠ خٔٞ ٗي ضاٛس.ؾبٛشي ٗشط ، ٗٞ 15سب  11ٝ زض ١ط ٛٞثز كوٍ  اوز ظؼيقضفًبر ؼٝؼی ؼـ ـٝؼٟء ثبـیي        (53
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 ٗي قٞز. ـاٟ اٛؽاقی ضفًبر ؼٝؼیثبػث سحطيي اػهبة زيٞاضٟء آٙ ٝ زض ٛشيد٠  ٠ٓٞٓء ُٞاـٌی )ثبظ قسٙ(اسىبع        (54

 ٗػٔٞغ يٚ ٛٞع حطًز ١ب ، ٗحشٞيبر ضٝزٟ ضا ث٠ هُؼبر خسا اظ يٌسيِط سوؿيٖ ٗي ًٜٜس . ٛشيد٠ء ا اٛوجبض ١بی خؽا اق یٌؽیِفث٠ نٞضر  ٗٞظؼی ضفًبر       (55

 اؾز. ٌؽٙ ٗٞاؼ ؿؿایی ٝ ٌيفٟ ١ب ؼـ ٠ٓٞٓء ُٞاـٌی             

 ٗي قٞز. ثبػث ث٠ خٔٞ ـاٛؽٟ ٌؽٙ ٗٞاؼآٙ اؾز ٝ ثيً اق اٛش٢بی  ضٝزٟء ثبضيياثشؽای  سٌطاض ايٚ حطًبر ٗٞيؼي زض        (56

 

 ُٞاـي ؼـ ؼ١بٙ 

 ٗي قٞز. آؿبظ ٌٗبٛيٌیٝ ُٞاـي ٌي٘يبیی زض ز١بٙ        (57

 .(اـي ٌٗبٛيٌیُٞ) آٙ ٛوف انٔي ضا زاضٛس غفؼ ًفؼٙ ٝ ٓو٠٘ء ؿصاييُفكشٚ زٛساٙ ١ب زض        (58

 ٗطثغ ايدبز  ًئُٞطٕ ثط ؾبٛشي ٗشط 111ٗب١يچ٠ ١بيي ٠ً كي دبئيٚ ضا حطًز ٗيس١ٜس ، زض ١ِٜبٕ خٞيسٙ زض ثيٚ زٝ زٛساٙ آضٝاضٟ ٛيطٝيي قسيس زض حس        (59

 ٌٜٜس.ٗي            

  

 ثكام ًبـ١بی ٗػشٔلی اٛدبٕ ٗی ؼ١ؽ.

 اؾز.  ؿؽٟ ١بی ًٞزي سفٌص ًٜٜؽٟء ٗٞويٚ   ٝ ٛيع  قیف قثبٛی ٝ  ای قیف آـٝاـٟ  ،  ثٜبٌُٞی :   ثعام ٗرَٔٞي اظ سطقحبر ؾ٠ خلز ؿسٟء        ( 61

 ٝخٞز زاضز. دشيبٓيٚآٙ آٛعي٘ي ث٠ ٛبٕ  ٝ ثيكشط اظ زٝ ؿسٟء ثعاهي زيِط اؾز ٝ زض ثٜبٌُٞی ـهين سفسطقحبر ؿسٟ ١بي        ( 61

 سجسيْ ٗي ًٜس. ث٠ ٗبٓشٞقضا  ٍٛبوش٠ضا زض ز١بٙ آؿبظ ٝ  ُٞاـي ًفث١ٞيؽـار ١ب،  دشيبٓيٚ       ( 62

 ث٠ ٝخٞز ٗي آٝضز. ًٗٞٞقٗحٔٞٓي چؿجٜبى ث٠ ٛبٕ  ده اق خؿة آة،زض ثعام ،  ٗٞويٚٗبزٟء زيِطي ث٠ ٛبٕ        ( 63

 ث٠ ١ٖ چؿجيسٙ شضار خٞيسٟ قسٟ ٝ ٓـعٛسٟ ٝ ٜٗبؾت قسٙ آ٢ٛب ثطاي اٛدبٕ ػْ٘ ثٔغ ٗي قٞز. ثبػث  ًٗٞٞظ       ( 64

 ٝخٞز زاضٛس. وفسبوف ؼّٞ ٠ٓٞٓء ُٞاـيزض  ؿؽٟ ١بی سفٌص ًٜٜؽٟء ٗٞويٚ       ( 65

 سطًيت زيِطي ٗٞخٞز زض ثعام اؾز . ٓيكٝقیٖ       ( 66

 ٗي ًٜس. ظؽ ػلٞٛیي ثي٘بضي ظاي ٗٞخٞز زض ؿصا ٝ ز١بٙ ضا اظ ثيٚ ٗي ثطز ٝ حلطٟء ز١بٙ ضا زيٞاضٟء ؾّٔٞ ؾٔٞٓي ثبًشطي ١ب  ٓيكٝقیٖ       ( 67

 ٝ حطًز ظثبٙ ٝ ٓت ١ب ضا زض ١ِٜبٕ ؾرٚ ُلشٚ  ث٠ اضىبن زٍبیی ً٘ي ٗی ًٜؽ، ٗحيٍ ز١بٙ ضا ديٞؾش٠ ٗطَٞة ٠ِٛ ٗي زاضز ،  سفٌص ؼائ٘ی ثكام       ( 68

 ضاحز ٗي ًٜس .             

 سطقح ثعام زض ١ِٜبٕ ذٞاة ثؿيبض ًب١ف ٗي يبثس.       ( 69

 

 ثٔغ ، ؿؿا ـا اق ؼ١بٙ ث٠ ٗؼؽٟ ٗی ـوبٛؽ.

 .اٛدبٕ ٗي قٞز   ()ثهْ آٜربع ٗفًك ػصجیاٛشوبّ ٓو٠٘ء ؿصايي خٞيسٟ قسٟ اظ ز١بٙ ث٠ ٗؼسٟ اؾز ٠ً ث٠ ٝؾي٠ٔء  ثٔغ        (71

 :  زض ١ِٜبٕ ثٔغ دؽ اظ خٞيسٟ قسٙ ؿصا         (71

 .ٗي آيس ٝ ث٠ ًبٕ ٗي چؿجس ٝ ث٠ ؾ٘ز ُٔٞ ككبض ٗي آضٝز ٝ ٓو٠٘ء ؿصا ضا ث٠ ُٔٞ ٗي كطؾشس ثبال قثبٙ       -1 

 ُيطٛسٟ ١بي ٌٗبٛيٌي ُٔٞ سحطيي قسٟ ٝ اٛؼٌبؼ ثٔغ ايدبز ٗي قٞز.       -2 

 ٗي ضٝز ٝ ز١ب٠ٛء ضاٟ ثيٜي ضا ٗي ثٜسز. ثبالث٠ ؾ٘ز   قثبٙ ًٞزي  زض ١ِٜبٕ ثٔغ      -3 
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 ٗي آيس ٝ ثب ضؾيسٙ ايٚ زٝ ث٠ ١ٖ ضاٟ ٛبي ٛيع ثؿش٠ ٗيكٞز ادی ُٔٞر دبئيٚٗي آيس ٝ  ثبالٛيع  ضٜدفٟ      -4 

 زض ايٚ حبٓز ؿصا ٝاضز ٗطي ٗي قٞز٠ً ثب حطًبر زٝزي ذٞز ؿصا ضا ث٠ ٗؼسٟ ٗي ضؾبٛس.      -5 

 ي قٞز. ، ثبػث هُغ ٗٞهز سٜلؽ ٗ اثف ثف ٗفًك سٜله زض ١ِٜبٕ ثٔغ ٗطًع ثٔغ ثب        (72

 .ٛؽاـؼزض حطًز ٓو٠٘ء ؿصا زض ٗطي ٛوف چٜساٛي  خبؾث٠ٛيطٝي         (73

 ٛبٕ زاضز ٠ً زض حبٓز ػبزي ٜٗوجى اؾز ٝ اظ ٝضٝز ٗحشٞيبر ٗؼسٟ ث٠ ٗطي خُٔٞيطي ٗي ًٜس ٝٓي ثب ضؾيسٟ ٓو٠٘ء   ًبـؼیب   ٗب١يچ٠ء ثرف اٛش٢بيي ٗطي        (74

 ٗب١يچ٠ ١بي آٙ اظ اٛوجبو ذبضج قسٟ ٝ ٓو٠٘ ٝاضز ٗؼسٟ ٗي قٞز. ؿصا ٝ حطًبر زٝزي ث٠ آٙ ،             

 

 ٗؼؽٟ

 زض ٗي آيٜس. ًي٘ٞنطي قٌْ ث٠ ٛبٕ يؿصا زض ٗؼسٟ ثط اثط حطًبر ٗؼسٟ ٝ قيطٟ ١بي آٙ ، ضيع ٝ ٛطٕ ٝ ث٠ َٞض ٛؿجي ١ًٖ ٗي قٞٛس ٝ ث٠ نٞضر ٗبزٟ اي ذ٘        (75

 )زٝاظز٠١( ٝاضز ٗيكٞز. ٟء ثبـیيهى٘ز اثشؽایی ـٝؼًي٘ٞؼ ث٠ سسضيح ث٠         (76

 ؾُح زاذٔي ٗؼسٟء ذبٓي چيٚ ذٞضزٟ اؾز ٠ً ثب دط قسٙ ٗؼسٟ ، ايٚ چيٚ ذٞضزُي ١ب ٛبدسيس ٗي قٞٛس.        (77

 قٞز. بضيي ثبظ ٗيضا ث٠ ٝخٞز ٗي آضٝز ٠ً كوٍ ١ِٜبٕ سحٞيْ ًي٘ٞؼ ث٠ ضٝزٟء ث دئٞـ ٝخٞز زاضز ٠ً زضيچ٠ء  ٗب١يس٠ ای ضٔوٞیزض اٛش٢بي ٗؼسٟ ،         (78

 ٛٞاحي ثباليي ٗؼسٟ ١ؿشٜس. اظ  هؽٞـسف دئٞـ  ؼـ ٛكؼیٌی ( ٗؼسٟ ذبضخي) ؼٞٓی  ٝ ( زاذٔي) ضٔوٞیٗب١يچ٠ ١بي         (79

 ثؼس اظ ٝضٝز ؿصا ث٠ ٗؼسٟ ، اٛوجبو ١بي ٗؼسٟ ث٠ سسضيح قسيسسط ٗي قٞٛس ٝ سؼساز آ٢ٛب ثيكشط ٗي قٞز.        (81

 ديف ٗي ضٝٛس. ث٠ و٘ز دئٞـٝ زض َّٞ ٗؼسٟ قیف ًبـؼیب ٌفٝع  اق  ؼسٟاٛوجبو ١بي ٗ       ( 81

 ؼ ث٠زض دبيبٙ ُٞاضـ ٗؼسي ، قسر اٛوجبو ١بي ٗؼسٟ ث٠ حسي ٗي ضؾس ٠ً زض ١ط حطًز ثركي اظ ًي٘ٞؼ ٗؼسٟ ث٠ زٝاظز٠١ ضاٛسٟ ٗي قٞز ٝ ثوي٠ء ًي٘ٞ        (82

 ؼسٟ ثط ٗي ُطزز.ذبَط ثؿش٠ قسٙ زضيچ٠ء دئٞض زٝثبضٟ ث٠ ٗ             

 ي نٞضر ٗي ُيطٛس.ٌؽر ثيٍشفاي ٗؼسٟ ثب  ثيكشط ثبقس ، حطًبر سرٔي٠ ًٍيؽُی ؼیٞاـٟء ٗؼؽٟٝ  ضدٖ ًي٘ٞن١ط چ٠         (83

 ، ٢ٗ٘شطيٚ ػٞاْٗ ٗؤثط ثط سرٔي٠ء ٗؼسٟ ١ؿشٜس. ٗٞخٞز زض زٝاظز٠١ ضدٖ ًي٘ٞنٝ  سفًيت ٌي٘يبیی ًي٘ٞن        (84

 شٔلي سطقح ٗي قٞٛس.زض ٗؼسٟ ٗٞاز ٗر        (85

 سطقحبر ٗؼسٟ ػجبضسٜس اظ :        (86

 ؾُح زاذٔي ٗؼسٟ ٝخٞز زاضٛس ٝ الي٠ء يريٖ ٝ چؿجٜسٟ ٝ هٔيبيي ًٗٞٞظي ايدبز ٗي ًٜٜس. ايٚ  وفاوف٠ً ؾ٢ٓٞٔبي سطقح ًٜٜسٟ آٙ زض  ٗٞويٚ    . 1 

 ٗي ًٜس. ٗطبكظزء ٗؼسٟ ٗي ًٜس ٝ ٗربٌ آٙ ضا اظ اثط قيطٟ ٓـكٛؽٟٗبزٟ ؾُح زاذٔي ٗؼسٟ ضا         

 ؿسٟ ١بي زيٞاضٟء ٗؼسٟ سٞٓيس ٗي قٞٛس ٠ً ذٞز ػجبضسٜس اظ : )دذشيي(٠ً ث٠ ٝؾي٠ٔء ؾّٔٞ ١بي انٔي  آٛكیٖ ١بی ٗؼؽٟ    . 2

                                     a.        ١بيي  اؾيس ٗؼسٟ ث٠ ثب  دؽ اظ س٘بؼ  ذٞاٛسٟ ٗيكٞٛس . دذؿيٜٞغٙ ذٞز دذىيٜٞلٙدطٝسئبظ ٠ً ث٠ ٛبٕ ًٔي  چٜس ٌّٞٓٞٗ 

 سجسيْ ٗي قٞز ٠ً دذؿيٚ ١ٖ ثب اثط ثط دذؿيٜٞغٙ ، ث٠ ايٚ سجسيْ ً٘ي ٗي ًٜس. دذؿيٚ دذىيًٚٞچٌشط ث٠ ٛبٕ  

 دطٝسئيٚ ١ب ضا ث٠ ٌّٗٞٓٞ ١بي ًٞچٌشط دذشيسي سدعي٠ ٗي ًٜس. 

                                 b.       ٚٛبٕ زاضز ًبظئيٚآزٗي ٝ ثؿيبضي دؿشبٛساضاٙ يبكز ٗي قٞز ٝ دطٝسئيٚ قيط ضا ٠ً  اٙٗؼسٟء ٛٞظاز٠ً زض قيطٟء  ـٛي 

 اؾشلبزٟ ٗي قٞز. دٜيط ؾبظيزض  ٗبی٠ دٜيفس١س. اظ ضٛيٚ ث٠ ػٜٞاٙ يضؾٞة ٗ 

 ؿيٚ ٗي قٞز.( ٝ ثبػث ُٞاضـ ؿصا ، ًكشٚ ٗيٌطٝة ١بي ؿصا ٝ سجسيْ دذؿيٜٞغٙ ث٠ دذ ٠ًHCl ١٘بٙ اؾيس ًٔطيسضيي اؾز )  اويؽ ٗؼؽٟ    .3
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ُٔجّٞ ١بي         ثطاي ظايف َجيؼي   12Bزض ٗوبثْ اثط اؾيس ٝ آٛعيٖ ١ب ٝ خصة آٙ زض ضٝزٟ الظٕ اؾز. ٝيشبٗيٚ  12Bحلبظز ٝيشبٗيٚ ٠ً ثطاي  كبًشٞـ ؼاغٔی ٗؼؽٟ    .4

 هطٗع الظٕ اؾز ٝ ً٘جٞز آٙ ثبػث ًب١ف سؼساز ُٔجّٞ ١بي هطٗع ٝ ًٖ ذٞٛي ٗي قٞز.

 اؾز. ٗحطى سطقح اؾيس ٝ آٛعيٖ ١بي قيطٟء ٗؼسٟث٠ ذٞٙ سطقح ٗي قٞز ٝ  ؿسٟ ١بي ٗدبٝض دئٞض٠ً سٞؾٍ  فی١ٚٞـٗٞٙ ُبوش    .5

 ضا ٛيع سطقح ٗي ًٜٜس. كبًشٞض زاذٔي ٗؼسٟٝ  اؾيس،  ػالٟٝ ثط آٛعيٖ ١بی ثبالسف ؿؽٟضا ٗي ؾبظٛس ٝ  آٛعيٖ ١بي قيطٟء ٗؼسٟ، ؿؽٟ ١بی ٛكؼیي سف ث٠ دئٞـ         (87

 

 اوشلفاؽ

 ضاٟ ز١بٙ اؾز. اؾز ٠ً ١سف آٙ ذبٓي ًطزٙ ٗحشٞيبر ٗؼسٟ ٝ ثرف ١بي ثباليي ضٝزٟء ثبضيي اظ ػْ٘ ؼكبػیاؾشلطاؽ يي         (88

 ٌٗ٘ٚ اؾز ايٚ اٛؼٌبؼ زكبػي ضا ايدبز ًٜس. ثي٘بـی ١بی ٗػشٔق  ٝ  ـٝؼٟ .. ٗؼؽٟ .. ُٔٞ ٛبحي٠ء سحطيي ُيطٛسٟ ١بي        (89

 

 ي زٕ ػ٘ين ٝ ثؿش٠ قسٙ حٜدطٟ ٝ ثبال ضكشٚ ظثبٙ ًٞچي آؿبظ ٗي قٞز ٝ ثب اٛوجبو ٗب١يچ٠ ١بي قٌٖ ٝ ؾي٠ٜ ٝ اكعايف ككبض ٝاضز ثط ٗؼسٟ ، اؾشلطاؽ ثب ي        (91

 ٗحشٞيبر آٙ ضا اظ ضاٟ ز١بٙ ذبٓي ٗي ًٜس.

 

 ـٝؼٟء ثبـیي 

 ٗي قٞز. سٌ٘يْٗٞاز زض ضٝزٟء ثبضيي  ُٞاـي ٌي٘يبیی        (91

 زيسٟ ٗي قٞز ٝ زض ٗد٘ٞع ؾُح س٘بؼ ضٝزٟ ضا ثب ٗٞاز ؿصايي اكعايف  ضٝزٟء ثبضيي چيٚ ذٞضزُي ١بي كطاٝاٛي زاضز ٠ً ضٝي آ٢ٛب دطظ١بي كطاٝاٛيزيٞاضٟء         (92

 ٗيس١ٜس.             

 سطقح ٗي ًٜٜس ٝ حطًز ٗٞاز  ٌٛ٘ی ثؽٝٙ آٛكیٖٗبیؼی ثط ؿسز سطقح ًٜٜسٟء ًٗٞٞظ ، ؿسٟ ١بي زيِطي ٛيع ٝخٞز زاضٛس ٠ً  زض زيٞاضٟء ضٝزٟء ثبضيي ػالٟٝ         (93

 زض ضٝزٟ ضا آؾبٙ ٗي ًٜٜس.             

  . يٌٜٜس١٘چٜيٚ زض زيٞاضٟء ضٝزٟء ثبضيي ؾّٔٞ ١بي دٞقكي ٝخٞز زاضٛس ٠ً دؽ اظ ًٜسٟ قسٙ ٝ اكشبزٙ ث٠ زضٝٙ ضٝزٟ آٛعيٖ ١بي زضٝٛي ذٞز ضا آظاز ٗ        (94

 اؾز. سفٌص ثيٌفثٜبر ٌيفٟء دبٌٛفان ٗؤثطي ثطاي ٗطفىث٠ ذٞٙ سطقح ٗي قٞز ٠ً  يـٝؼٟء ثبـی ١بي ؾّٔٞ سٞؾٍ سيٚوٌف ث٠ ٛب١ٕٞـٗٞٛی              

 زض ضٝزٟء ًٞچي دؽ اظ سٌ٘يْ ُٞاضـ قي٘يبيي كطآيٜس خصة ٗٞٛٞٗط ١ب ٝ ٗٞاز ؿصايي هبثْ خصة اٛدبٕ ٗي قٞز.        (95

 

 دبٌٛفان ) ٓٞقآ٘ؼؽٟ (

 ضا سطقح ٝ ث٠ اثشساي زٝاظز٠١ ٝاضز ٗي ًٜٜس. هٞیشفیٚ آٛكیٖ ١بی ٠ٓٞٓء ُٞاـي دبٌٛطاؼثرف ثطٝٙ ضيع         (96

 زض ٗي آيٜس. كؼبّث٠ نٞضر  ده اق ٝـٝؼ١ِٜبٕ ٝضٝز ث٠ زٝاظز٠١ ؿيط كؼبّ ١ؿشٜس ٝ  ١بی ٌيفٟء دبٌٛفان دفٝسئبق        (97

 ٝ ٗحيٍ ضٝزٟ ضا هٔيبيي ٗي ًٜس. غٜثیي٘ٞؼ ٗؼسٟ ضا ٗٞخٞز زض سطقحبر دبٌٛطاؼ ٛيع اثط اؾيسي ً ثيٌفثٜبر وؽیٖ        (98

 خصة ذٞا١س قس. ـٝؼٟ ثيكشط ثيٌطثٜبر ؾسيٖ زٝثبضٟ زض        (99

 ٗي ًٜٜس. سٜظيٖقيطٟء دبٌٛطاؼ ضا  سطقح ػٞاْٗ ػصجی ٝ ١ٞـٗٞٛی      (111
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 خِف ٝ صلفا

 ء نلطا شذيطٟ ٗي قٞز. ٝ زض ًيؿ٠ ٗيٍٞؼ سٞوػ خِف وبغش٠اؾز ٠ً  ییبهٔييي ٗبزٟء  صلفا     ( 111

 : نلطا دؽ اظ ٝضٝز ث٠ ضٝزٟ ثبػث ٗي قٞز ٠ً      (112

   .دبٌٛطاؼ ث٢شط ثط چطثي ١ب اثط ًٜس ٓيذبقسكٌيْ قٞز سب  اٗٞٓىيٞٙ دبیؽاـث٠ نٞضر شضار ضيع زض آة زضآيٜس ٝ يي  ؾـار ؼـٌز زفثی   -1 

 .ٗي ز١ٜس ٌؽرضا  ضفًبر ؼٝؼی ـٝؼٟاٗالح نلطا    -2

 .ٗي ًٜس غٜثیسب حسي   يي زاضز ٝ حبٓز اؾيسي ًي٘ٞؼ ٗؼسي ضابحبٓز هٔي نلطا   -3

 اظ َطين نلطا ٝ ٠ٓٞٓء ُٞاضقي زكغ ٗي قٞٛس. ثئی ٝـؼیٚ  ٝ  ثئی ـٝثيٚ  ٗٞازي زكؼي ٗثْ   -4

 . ٓىيشيٚٝ ٛٞػي ٓيذيس ث٠ ٛبٕ  ًٔىشفّٝ ..  اٗالش ..  ـَٛ ١ب :    سطًيت نلطا سكٌيْ قسٟ اؾز اظ      (113

 ث٠ ٝخٞز ٗي آيٜس . ًجؽُٞيچ٠ ١بي هطٗع ٗطزٟ زض  سدكی٠ء ١ِ٘ٔٞثيٚٝخٞز زاضز ٠ً اظ  ثئی ٝـؼیٚٝ  ثئی ـٝثيٚزض نلطا زٝ ٗبزٟء ضِٛي ث٠ ٛبٕ       (114

 ثركي اظ ٗٞاضز ضِٛي نلطا زٝثبضٟ خصة ذٞٙ ٗي قٞٛس ٝ اظ ضاٟ ازضاض زكغ ٗي قٞٛس ٝ ضَٛ ازضاض ضا ثبػث ٗي قٞٛس.      (115

 َٛ ه٢ٟٞ اي ٗسكٞع ضا ث٠ ٝخٞز ٗي آٝضٛس.ضِٛي نلطا ثط اثط آٛعيٖ ١بي ُٞاضقي سـييط ٗي ًٜٜس ٝ ضثركي زيِط اظ ٗٞاز      (116

 ضؾٞة ًٔؿشطّٝ زض ًيؿ٠ء نلطا يب ٗدبضي ذطٝج آٙ ، ؾَٜ نلطا ضا ثبػث ٗي قٞز      (117

 ذٞا١س قس.   (يطهبٙ) قـؼی  ٝ يب ؾَٜ نلطا ٗٞخت ثي٘بضي زض اثط ثي٘بضي ١بي ذٞٛي يب ًجسي ٝـٝؼ ـَٛ ١بی صلفا ث٠ غٞٙ     (118

 

 خؿة ٗٞاؼ ؼـ ـٝؼٟ

 اؾز. ١يؽـٝٓيككطآيٜس قي٘يبيي انٔي زض ُٞاضـ قي٘يبيي ٝ سجسيْ دٔي ٗط١ب ث٠ ٗٞٛٞٗط ١ب ، زض زؾشِبٟ ُٞاضـ ،      ( 119

 يٜٞ اؾيس ٝ چطثي ١ب ث٠ ُٔيؿطّٝ ٝ اؾيس چطة سجسيْ ٗي قٞٛس.زض دبيبٙ ُٞاضـ ، ًطث١ٞيسضار ١ب ث٠ ٗٞٛٞؾبًبضيس ، دطٝسئيٚ ١ب ث٠ آٗ     ( 111

 ثطذي ٗٞاز زاضٝيي اظ ٗربٌ ز١بٙ ٝ ٗؼسٟ ٛيع خصة ٗي قٞٛس.     ( 111

 ٗشط ٗطثغ( 251ٗٞاز ؿصايي ٗي قٞٛس. ) حسٝز  اككایً وؽص خؿةچيٚ ذٞضزُي ١ب ، دطظ١ب ٝ ضيع دطظ١ب زض ضٝزٟء ًٞچي ثبػث      ( 112

 نٞضر ٗي ُيطز.اٛشوبّ كؼبّ ٝ  او٘ك،  ٍبـشاٛز زض ضٝزٟ ثب ؾ٠ دسيسٟء خصة ٗٞا     ( 113

 خصة ١ط يي اظ اٛٞاع سطًيجبر ؿصايي ث٠ قطح ظيط اؾز :     ( 114

a.      ث٠ ً٘ي آٙ سٞؾٍ ؾّٔٞ ١بي دٞقكي ٗربٌ ضٝزٟ ، نٞضر ٗي ُيطز. اٛشوبّ كؼبّ ٝ ١٘طاٟ ثب خصة ؾسيٖثب  هٜؽ١بی وبؼٟخصة اؿٔت ٝ 

b.    ٝخٞز ؾسيٖ زض ضٝزٟ ثطاي خصة آ٢ٛب الظٕ اؾز. نٞضر ٗي ُيطز ٝاٛشوبّ كؼبّ ثب  اويؽ ١بی آٗي٠ٜ ثطذي خصة 

c.     ٝ ث٠ آؾبٛي ٝاضز ؾّٔٞ ١بي دٞقكي ٗربٌ ضٝزٟسجسيْ قسٟ اٛس  اويؽ١بی زفةچطثي ١ب ٠ً دؽ اظ ُٞاضـ ث٠ ُٗٞٛٞٔيؿطيس ١ب ٝ زي ُٔيؿطيس ١ب  

 ٗي قٞٛس. ٗٞيطٍ ١بي ٜٓليٝ آِٛبٟ ٝاضز  ٠ نٞضر سطي ُٔيؿطيس زض ٗي آيٜسٗدسزاً ثٝ زض آٛدب  ٗي قٞٛس       

d.     ( ٝیشبٗيٚ ١بی ٗطّٔٞ ؼـ زفثیK , E , D , A ) اٗب ؾبيط ٝيشبٗيٚ ١ب ث٠ نٞضر اٛشكبض ٝاضز ذٞٙ ٗي قٞٛسخصة ٗي قٞٛس  ١٘طاٟ ثب شضار چطثي. 

e.        12ٝیشبٗيٚ خصةB ( نٞضر ٗي ُيطز.كبًشٞض زاذٔي ٗؼسٟ  ي دطٝسئيٚ حبْٗ )٠ً ٌّٗٞٓٞ زضقشي اؾز ، ث٠ ً٘ي ي 

f.        خصة ٗي قٞٛس. اٛشوبّ كؼبّٝ يب  اٛشكبضضٝزٟ اظ ضاٟ  سفًيجبر ٗؼؽٛی 

g.       ٗي قٞز. ةخص اؾ٘عزض ضٝزٟ ٜٗحهطاً سٞؾٍ دسيسٟء  آة 
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 زض ٠ٓٞٓء ُٞاضقي ٝ ؾّٔٞ ١بي ٗطزٟ ٝ خسا قسٟء ثبكز دٞقكي ضٝزٟ حبنْ  آٗيٜٞ اؾيس ١بيي ٠ً اظ ضٝزٟ خصة ٗي قٞٛس اظ ُٞاضـ دطٝسئيٚ ١بي ٗٞخٞز     ( 115

 ٗيكٞٛس.             

 ای اق دٔی وبًبـیؽ دٌٞيؽٟ  وؽص غبـخی ٗٞیفٍ ١ب ثب الی٠ػٔز اي٠ٌٜ چطثي ١ب ثط ذالف ؾبيط ٗٞاز ٝاضز ٗٞيطٍ ١بي ذٞٛي ٛ٘ي قٞٛس ايٚ اؾز ٠ً      ( 116

 ٌّٗٞٓٞ ١بي چطثي ث٠ آٙ ٗي قٞز.٠ً ٗبٛغ ٝضٝز  ٌؽٟ             

 

 ـٝؼٟء ثكـٍ 

 ؾبٛشي ٗشط هُط زاضز ٝ ثرف اٛش٢بيي ٠ٓٞٓء ُٞاضـ اؾز. 6ؾبٛشي ٗشط َّٞ ٝ حسٝز  121ضٝزٟء ثعضٍ زضاٛؿبٙ      (117

 ذشٖ ٗي قٞز. آدبٛؽیهٛبٕ زاضز ٝ ث٠ ظايسٟء  ـٝؼٟ ًٞـ،  اثشؽای ـٝؼٟء ثكـٍ     ( 118

 اؾز.   ًٞٓٞٙ دبئيٚ ـٝ ٝ   ًٞٓٞٙ اكوی، )زض ؾ٘ز ضاؾز(  ًٞٓٞٙ ثبال ـٝ :  هؿ٘ز سوطيجبً ٗؿشويٖ ث٠ ٛبٕ ١بي ضٝزٟء ثعضٍ قبْٗ ؾ٠     ( 119

 ذشٖ ٗي قٞز. ٗب١يس٠ء ضٔوٞی ؼاغٔی ٝ غبـخی ٗػفجٝ  ـاوز ـٝؼٟزض ؾ٘ز چخ اؾز ٝ ث٠  ًٞٓٞٙ دبئيٚ ـٝ     ( 121

 اؾز. اضازي ٝ ٗرٍُاظ ٛٞع  ٗب١يس٠ء ضٔوٞی ؼٕٝٝ  ؿيط اضازي ٝ نبفاظ ٛٞع  ٗب١يس٠ء ضٔوٞی اّٝ     ( 121

 اؾز.ثوبیبی سفٌطبر ؿؽؼ ُٞاـٌی  ٗبٜٛس ؾٔٞٓع ٝ ٗٞاؼ ؿؿایی ُٞاـي ٛيبكش٠ٗوساض ً٘ي  .. اٗالش .. آة: ي ثعضٍ ٗي قٞٛس قبْٗ ٗٞازي ٠ً ٝاضز ضٝزٟ     ( 122

 سكٞع ٗي قٞز.ٌٜس ٝ ثبػث ؿٔيظ قسٙ ٗيثعضٍ آة ٝ اٗالح ضا خصة ٗ  زيٞاضٟء ضٝزٟ     ( 123

 ثعضٍ ظٛسُي ٗي ًٜٜس ، ثطذي ٗٞاز ٗبٜٛس ؾٔٞٓع ضا سدعي٠ ٝ اظ ًُٔٞع ايدبز قسٟ ثطاي سـصي٠ ذٞز اؾشلبزٟ ٗي ًٜٜس . ثبًشطي ١بيي ٠ً زض ضٝزٟ     ( 124

 ٛيع سٞٓيس ٗي ًٜٜس ٠ً خصة ذٞٙ ٗي قٞز. B ٝ Kٝیشبٗيٚ ١بی ايٚ ثبًشطي ١ب ٗوساض ً٘ي      ( 125

 ١٘يٚ ثبًشطي ١ب اؾز. ْاظ ُبظ١بي ضٝزٟ ، ٗبٜٛس ١يسضٝغٙ ، ٗشبٙ ٝ ؾٞٓليس ١يسضٝغٙ ث٠ ذبَط ػ٘ثركي      ( 126

 اظ ؿسٟ ١بي زيٞاضٟء ضٝزٟ ثعضٍ سطقح ٝ زكغ ٗي قٞز. ًٗٞٞقٝ  دشبويٖٗوساض ً٘ي      ( 127

 ثعضٍ سحطى ظيبزي ٛساضز. ضٝزٟ     ( 128

 

 وبقي ؼوشِبٟ ُٞاـي ػٔلػٞاـاٙ

 ِبٟ ُٞاضـ خبٛٞضاٙ ثطاي حساًثط اؾشلبزٟ اظ ؿصا ٝ ًبضايي زؾشِبٟ ُٞاضـ اؾز.سلبٝر زؾش     ( 129

 اؾز ٠ً خبٛساض ٗي ذٞضز. ٛٞع ؿؿاییَّٞ ٠ٓٞٓء ُٞاضـ سؼييٚ ًٜٜسٟء      ( 131

 اظ ؾبيط خبٛٞضاٙ اؾز. ًٞسب١شفَّٞ ضٝزٟ زض خبٛٞضاٙ ُٞقز ذٞاض      ( 131

 ث٠ آٙ ٗي ز١س سب ٗٞاز ؿصايي ٗٞخٞز زض ٗٞاز ُيب١ي ضا ثيكشط خصة ًٜس.ثٞزٙ َّٞ ضٝزٟ كطنز ثيكشطي  ثٜٔسسط     ( 132

 .  ُٞاضـ ٗٞاز ُيب١ي زقٞاض سط اظ ُٞاضـ ُٞقز ٝ ٗٞاز خبٛٞضي اؾز     ( 133

 ؿصا١بي ُيب١ي ً٘شط اظ ٗٞاز اكعايف ٗي ز١س ٝ ٗيساٛيٖ ٠ً ؿٔظز ٗٞاز ؿصايي هبثْ خصة زض  َٞالٛي سط قسٙ ضٝزٟ ؾُح س٘بؼ دٞقف زضٝٛي ضٝزٟ ضا ثب ؿصا      ( 134

 خبٛٞضي اؾز.             

 بض ثيكشط اظ ؿياؾز . ٛؿجز َّٞ ضٝزٟ ث٠ َّٞ ثسٙ زض ٛٞظاز هٞضثبؿ٠ ث)حكطٟ ذٞاض ( ٛٞظاز هٞضثبؿ٠ ٠ً آثعي اؾز ُيب١رٞاض اؾز ، اٗب هٞضثبؿ٠ء ثبٓؾ ُٞقشرٞاض      ( 135

 ١٘يٚ ٛؿجز زض هٞضثبؿ٠ء ثبٓؾ اؾز.             

 اؾز. ًٜؽ سفثسٛي  ١ِٜبٕ زُطزيؿي هٞضثبؿ٠ ٝ سجسيْ ٛٞظاز هٞضثبؿ٠ ث٠ هٞضثبؿ٠ء ثبٓؾ ، ضقس ضٝزٟ ٛؿجز ث٠ ؾبيط ثرف ١بي      (136
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 ثؿيبض ثٜٔسي زاضٛس.ء دؿشبٛساضاٙ ُيب١رٞاض ػ٘ٞٗبً ضٝزٟ     ( 137

 ثبًشطي ١بي سدعي٠ ًٜٜسٟ ؾٔٞٓع زض آٛدب ؾبًٚ ١ؿشٜس.زض٠ٓٞٓء ُٞاضقي ثؿيبضي اظ دؿشبٛساضاٙ ُيب١رٞاض حلطٟ ١بيي ٝخٞز زاضز ٠ً      ( 138

 اظ ايٚ ٛٞع ٗي ثبقس. اوتٝ  كيْٗي ثبقس. زؾشِبٟ ُٞاضـ   ـٝؼٟ ًٞـيب  ـٝؼٟ ثكـٍزض ثؼًي خبٛٞضا ٙ ُيب١رٞاض ايٚ حلطٟ      ( 139

 ، ثؿيبضي اظ ٗٞاز ؿصايي ٗٞخٞز زض ضٝزٟء آ٢ٛب ث٠ نٞضر ٗسكٞع زكغ ٗيكٞز. ؼُٞاـي ؤٞٓك ؼـ ـٝؼٟء ثبـیي اٛدبٕ ٛ٘ی ٌٞاظ آٛدب ٠ً )كيْ ٝ اؾت( زض ايٚ خبٛٞضاٙ      ( 141

 اؾز. ٌيفؼاٙٝ  ١كاـال،  ِٛبـی  ، ويفاثی٠ً ث٠ سطسيت قبْٗ  ٗؼسٟء چ٢بض هؿ٘شي زاضٛس،  ثك ..  ُٞقٙ .. ُٞولٜؽ .. ُبٝٗبٜٛس  ٛكرٞاض ًٜٜسُبٙ     ( 141

 . ؾذؽٗوساض ظيبزي اظ ؾٔٞٓع ضا زض ايٚ زٝ هؿ٘ز سدعي٠ ٗي ًٜٜس ِٛبـیٝ  ويفاثیسٟ ضا ٗي ثٔؼس . ثبًشطي ١بي خبٛٞض اثشسا ٗٞاز ُيب١ي ٛي٠٘ خٞيسٟ ق     ( 142

 ١كاـالثبض ٝاضز  خبٛٞض زض ١ِٜبٕ اؾشطاحز ؿصاي ؾيطاثي ٝ ِٛبضي ضا ثبض زيِط ٝاضز ز١بٙ ذٞز ٗي ًٜس ٝ آٙ ضا زٝثبضٟ ٗي خٞز ٝ ثبض زيِط ٗي ثٔؼس. ؿصا ايٚ             

 ٗٞاز ؿصايي  ُٞاضـ قي٘يبييٝاضز ٗيكٞز ٠ً زض قيطزاٙ آٛعيٖ ١بي ُٞاضقي خبٛٞض ، ؾجت  ٌيفؼاٙ. دؽ اظ آٙ ؿصا ث٠ آة آٙ خصة ٗيكٞزٗي قٞز ٝ             

 ي آٗبزٟء آٙ خصة ٗي قٞز. اٛس ُٞاضـ ٗي يبثس ٝ ٗوساض ظيبزي اظ ٗٞاز ؿصاي ٗيكٞٛس. زض قيطزاٙ ؿصا ١٘طاٟ ثب ثبًشطي ١بيي ٠ً ثب آٙ ٝاضز قسٟ            

 ثبًشطي ١ب ثب ؾطػز ظيبز سٌثيط ٗي يبثٜس ، ثٜبثطايٚ ٗوساض آ٢ٛب سوطيجبً زض٠ٓٞٓء ُٞاضقي ثبثز اؾز.     ( 143

 زؾشِبٟ ُٞاضـ ٛكرٞاض ًٜٜسُبٙ ث٠ ػٔز ؾبظُبضي ثيكشط ، ٛؿجز ث٠ ؾبيط ػٔلرٞاضاٙ ٗثْ كيْ ٝ اؾت ًبضايي ثيكشطي زاضز.     ( 144
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 .. سجبؼّ ُبق١ب 5ٌٛبر كصْ 

 حبًٖ اؾز دطٝاظ ًٜٜس. ً٘جٞؼ اًىيمٙٝ  وفٗبی ٌؽیؽؾُح ظٗيٚ ٠ً  ًئٞٗشفی 9اـسلبع ؿبظ١بي ٝحكي ٗي سٞاٜٛس زض             ( 1

 ؾبظُبضي ١بي ؿبظ١بي ٝحكي ثطاي ايٚ حبٓز ػجبضسٜس اظ :            ( 2

a.       آ٢ٛب ًبـایی ثبالی ًٌ ١بی 

b.        زض آ٢ٛب  اًىيمٙ ٝقیبؼ ثيٚ ١ُ٘ٞٔٞثيٚ هؽـر ديٞوشِی 

c.        آ٢ٛب ٗب١يس٠ ١بی دفٝاقی ًٌٝ ١ب  زضٗٞیف٢ُبی ثىيبـ كفاٝاٙ سؼساز 

d.    ٟٗوؽاـی اًىيمٙ ـا ؼـ ٗب١يس٠ ١ب ؾغيفٟآ٢ٛب ٠ً ١٘يك٠  ٗيُٞٔٞثيٚ ؼـ ٗب١يس٠ ١بی دفٝاقیاي قجي٠ ث٠ ١ُ٘ٞٔٞثيٚ ث٠ ٛبٕ  ٝخٞز ٗبز 

 ٗيٌٜٜؽ.      

 اؾز.اق ػوت ث٠ و٘ز خٔٞ  ٝیي ؼفك٠  زض قف ١بي دطٛسُبٙخفیبٙ ١ٞا زٓيْ ًبضايي ثبالي قف ١ب زض دطٛسُبٙ ايٚ اؾز ٠ً              (3

 ًٌ ١ب . ٝخٔٞیی  ٝػوجی  ػسز( 9)١بی ١ٞایی   سؼؽاؼی ًيى٠ؾبذش٘بٙ زؾشِبٟ سٜلؽ دطٛسُبٙ سكٌيْ قسٟ اؾز اظ              (4

 ض دطٛسُبٙ ث٠ ايٚ نٞضر اؾز ٠ً :ٌٗبٛيؿٖ سٜلؽ ز            ( 5

a.     ًٕيى٠ ١بی ١ٞایی خٔٞییٗي قٞز ٝ ١ٞاي س٢ٞي٠ قسٟ اظ زاذْ قف ١ب ث٠  ًيى٠ ١بی ١ٞایی ػوجی% ١ٞا ٝاضز 71، حسٝز  ؼـ ١ِٜبٕ ؼ  

 ٜٗشوْ ٗي قٞز.  )ديكيٚ (       

b.     ٕٗي قٞز ٝ زض ١٘بٙ حبّ ، ١ٞاي س٢ٞي٠ قسٟء ٗٞخٞز زض ًيؿ٠ ١بي بٝاـؼ ًٌ ١، ١ٞاي س٢ٞي٠ ٛكسٟ اظ ًيؿ٠ ١بي ١ٞايي ػوجي  ؼـ ١ِٜبٕ ثبقؼ 

 ثٜبثطايٚ ١٘يك٠ ٗوساضي ١ٞا زض قف ١ب ٝخٞز زاضز.  قسٟ ٝ اظ ثسٙ ذبضج ٗي قٞز سػٔي١٠ٞايي خٔٞيي         

 ضؾبٛسٙ اًؿيػٙ ث٠ ؾّٔٞ ١بي ثسٙ اؾز.  ًبـ ؼوشِبٟ سٜله            ( 6

 

 اٛٞاع ـٝي ١بی سٜلىی ؼـ خبٛؽاـاٙ

 نٞضر ٗي ُيطز. اق ؼفین كفآیٜؽ اٛشٍبـ، سجبزّ ُبظ١بي سٜلؿي ) خصة اًؿيػٙ ٝ زكغ زي اًؿيس ًطثٚ(  ؼـ سي ؤٞٓی ١ب            ( 7

 ( د٢ٚ ًفٕ غبًی ٝ ًفٕ ١بیثطاي سٜلؽ اؾشلبزٟ ٗي قٞز. ) ٗبٜٛس  اق ٠٘١ء وؽص ثؽٙزاضٛس ٠ً زض آٙ  سٜله دٞوشیثؼًي اظ خبٛساضاٙ دطؾٔٞٓي             ( 8

 خبٛساضاٙ زاضاي سٜلؽ دٞؾشي ثبيس :            ( 9

a.      زاقش٠ ثبقٜس سب ُبظ١ب ث٠ ضاحشي حْ قسٟ ٝ سجبزّ قٞٛس. دٞوشی ٗفؼٞةظٛسُي ًٜٜس سب  ( آثي)ٗطيػ ٗفؼٞة زض 

b.     ًٜس.سب ٛؿجز ؾُح ث٠ حدٖ ثبال ثبقس سب ؾُح ثشٞاٛس ٛيبظ١بي حدٖ ضا كطا١ٖ  ثبٌؽ خث٠ء آ٢ٛب ثبیؽ ًٞزي 

c.      قسٟ ثبقٜس. د٢ٚ يبؼـاق  ثسٙثطاي اكعايف ؾُح 

d.      زاقش٠ ثبقس. ٗٞیف٢ُبی كفاٝاٙدٞؾز ثبيس 

e.      ثبقس. ثىيبـ ٛبقىدٞؾز 

 ثب آثكف سٜلؽ ٗي ًٜٜس ٠ً زض زٝ َطف ؾط ٗب١ي ضزيق ١بيي اظ آثكف هطاض زاضز. ٗب١ی ١ب          (11

 سٜلؽ ٗشٞهق ٗي قٞز.  ٝ ؼـ ٛجٞؼ آة ـٌش٠ ١بی آثٍٍی ث٠ ١ٖ ٗی زىجٜؽٜٗبؾت ٛيؿز چٞٙ  ثطاي سٜلؽ زض ذكٌي آثًٍ          (11

 زض خبٛٞضاٙ ذكٌي ظي ، ؾُٞح سٜلؿي ث٠ زضٝٙ ثسٙ ٜٗشوْ قسٟ اؾز.          (12
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32 

 زض ؾطاؾط ثسٙ ٜٗكؼت ٗي قٞٛس سب ٠ً زض آٙ ٠ٓٞٓ ١بيي زضٝٛي ث٠ ٛبٕ ٛبي سكٌيْ قسٟ اؾز ٠ً قبذ٠ ١بي آٙ  ١ؿشٜسسٜله ٛبیی  زاضايضٍفار          (13

 قبذ٠ء اٛش٢بيي ث٠ ؾّٔٞ ١ب ٗي ضؾٜس.  

 ٛيبقی ث٠ ١ٌ٘بـی ويىشٖ ُفؼي ٗٞاؼ ٛيىز.  سجبزّ ُبظ١ب ٗؿشوي٘بً ثيٚ اٛش٢بي اٛكؼبة ١ب ٝ ؾّٔٞ ١ب اٛدبٕ ٗي ُيطز ٝؼـ سٜله ٛبیی          (14

 ٗحؿٞة ٗي قٞز. خبٛٞـاٙ ًبـآٗؽسفیٚ ويىشٖ سٜلىی ٝوبؼٟ سفیٚ سٜلؽ ٛبيي           (15

 زاضٛس. ًٌؾبًٚ ذكٌي  ثيٍشف ٢ٗفٟ ؼاـاٙ          (16

 ًيؿ٠ ١بيي ١ؿشٜس ٠ً خساض آ٢ٛب اظ يي الي٠ ٛبظى ؾّٔٞ ١بي دٞقكي سكٌيْ قسٟ اؾز. ًٌ ١ب          (17

 اؾز سب ؾُح سٜلؿي ثعضُي ضا سكٌيْ ز١س. زيٚ غٞـؼٟؾُٞح زاذٔي قف ١ب ث٠ زكؼبر           (18

 نٞضر ٗي ُيطز. ً٘ي ٝ ١ٌ٘بـی ويىشٖ ُفؼي ٗٞاؼاٛشوبّ ُبظ١ب ثيٚ قف ١ب ٝ ؾّٔٞ ١بي ثسٙ ثب           (19

 

 سٜله ؼـ آؼٗی

 اؾز. هلى٠ء وي٠ٜ   ٝ ٠ٓٞٓ ١بی سٜلىی ١ٞا   ..  ًٌ ١بزؾشِبٟ سٜلؽ اٛؿبٙ قبْٗ            (21

 ؾي٠ٜ قف ١ب ضا زض ذٞز خبي زازٟ اؾز. هلؿ٠ء ثؿش٠           (21

 ًٌ ١ب ـا ث٠ ؼیٞاـٟء هلى٠ء وي٠ٜ ٗفثٞغ ٗی ًٜؽ.،  خٜتث٠ ٛبٕ  دفؼٟ ای ؼٝ خؽاـٟ          (22

 ضفًز ًٌ ١ب ـا آوبٙ ٗی ًٜؽ.هطاض زاضز ٝ  ٗبیؼی ٓـكٛؽٟ ؼـ ثيٚ آ٢ٛبدطزٟء خٜت ذٞز زاضاي زٝ زيٞاضٟء زاذٔي ٝ ذبضخي اؾز ٠ً           (23

 ١ب اق ضفًبر هلى٠ء وي٠ٜ اوز. ثبقؼٕ ٛشيد٠ء سجؼيز ًٌ ٝؼٕ           (24

 اظ حلطٟ ء قٌٖ خسا ٗي قٞز. دفؼٟ ء ؼیبكفاُٖ، هلؿ٠ء ؾي٠ٜ ث٠ ٝؾي٠ٔ ء  دىشبٛؽاـاٙزض اٛؿبٙ ٝ ؾبيط            (25

 اكعايف ٝ ًب١ف ٗي ز١س.ضا  ؾي٠ٜ  ء زيبكطاُٖ ثب حطًز ذٞز ث٠ ثبال ٝ دبئيٚ ، حدٖ هلؿ٠           (26

 ٝ ؼجيؼی ، ؼیبكفاُٖ ٢ٗ٘شفیٚ ٛوً ـا ؼـ ضفًبر ًٌ ١ب ؼاـا ٗی ثبٌؽ. ؼـ سٜله آـإ          (27

 ٗيٌٜس. ثب اكعايف ٝ ًب١ف زازٙ حدٖ هلؿ٠ ؾي٠ٜ ث٠ ػْ٘ زيبكطاُٖ ً٘ي ، ثبال ٝ دبئيٚ ضكشٚ زٛسٟ ١ب ثب ً٘ي ٗب١يچ٠ ١بي ثيٚ زٛسٟ اي ٝ اؾشرٞاٙ خٜبؽ          (28

 ٝ ٗب١يچ٠ ١بيي ٠ً هلؿ٠ ء ؾي٠ٜ ضا دبئيٚ ٗي آٝضٛس ٝ حدٖ  ٗب١يس٠ ١بی ؼٕال ٗي ثطٛس ٝ حدٖ آٙ ضا ظيبز ٗي ًٜٜس ، ٗب١يچ٠ ١بيي ٠ً هلؿ٠ ؾي٠ٜ ضا ثب          (29

 ث٠ حؿبة ٗي آيٜس. ٗب١يس٠ ١بی ثبقؼٕآٙ ضا ًٖ ٗي ًٜٜس ،  

 آيٜس. ث٠ حؿبة ٗي ٗب١يچ٠ ١بي ثبظزٕ،  غٔی ٝ ؼیبكفاُٖؼاٝ ٗب١يچ٠ ١بي ثيٚ زٛسٟ اي  ٗب١يچ٠ ١بي زٕ، ثيفٝٛی ٝ ؼیبكفاُٖٗب١يچ٠ ١بي ثيٚ زٛسٟ اي           (31

 ٛيط١ٝبي هجٔي ضا سوٞيز ٗي ًٜس. ٛيع  اٛوجبض ػعالر ٌٌٖزض سٜلؽ ثؿيبض قسيس ،           (31

 اظ ثطذي ؾّٔٞ ١بي زيٞاضٟ ء ًيؿ٠ ١بي ١ٞايي سطقح ٗي قٞز.)اظ خٜؽ ٓيذيس(  وٞـكبًشبٛزٗبزٟ اي ث٠ ٛبٕ            (32

 ثبظ قسٙ َجيؼي ًيؿ٠ ١بي   ٝ ًًٍ وؽطی ٗبیغ دٌٞبٜٛؽٟ آ٢ٛب ـا ًب١ً ٗی ؼ١ؽضا ٗي دٞقبٛس ٝ  ایٚ ًيى٠ ١ب وؽص ؼاغٔیؾٞضكبًشبٛز            (33

 ١ٞايي ضا آؾبٙ ٗي ًٜس.  

 شبٛز زض آ٢ٛب ث٠ ٗوساض ًبكي ؾبذش٠ًكبٝ ث٠ ١٘يٚ زٓيْ ، ثؼًي اظ ٛٞظازاٙ ظٝزضؼ ٠ً ٗوساض ؾٞض ؼـ اٝاغف ؼٝـٟ ء خٜيٜی وبغش٠ ٗی ٌٞؼؾٞضكبًشبٛز           (34

 ٛ٘ي قٞز ، ث٠ ظح٘ز ٛلؽ ٗي ًكٜس. 

 اٌٌبّ ؼـ اُط زض خساض هلؿ٠ ء ؾي٠ٜ قٌبكي ايدبز قٞز ، قف ١ب ثط ضٝي ١ٖ خ٘غ ٗي قٞٛس ٝ ١ٞا ث٠ زضٝٙ حلطٟ ء ؾي٠ٜ ٌٗيسٟ ٗي قٞز. زٓيْ ايٚ اٗط           (35

 ١ب ضا ً٘شط اظ ١ٞاي ثيطٝٙ اظ ثسٙ ٠ِٛ ٗي زاضز. ٠ً ١٘يك٠ ككبض ١ٞاي زاذْ قف دفؼٟ ء خٜت اوز 
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 ُلش٠ ٗي قٞز. ١ٞای خبـی١ٞا ضا خبثدب ٗي ًٜيٖ ، ٠ً ث٠ ايٚ ٗيعاٙ ١ٞا ، )ٛيٖ ٓيشط( ٗئي ٓيشط  ١511ط يي اظ ٗب زض ١ط زٕ ٝ ثبظزٕ ػبزي حسٝز            (36

 وی وی( 15 0) .ُلش٠ ٗي قٞز ١ٞای ٗفؼٟي٠ ء آٙ زض ٗدبضي سٜلؿي ثبهي ٗي ٗبٛس ٠ً ث٠ آٙ ١ٞاي خبضي زٗي ث٠ قف ١ب ٗي ضؾس ٝ ثو ؼٝ وٕٞٛعزيي ث٠            (37

 ُلش٠ ٗيكٞز. (١ٞاي ٌْٗ٘) ١ٞای ؾغيفٟ ء ؼٗیٗي سٞاٙ ثب يي زٕ ػ٘ين، حدٖ ثيكشطي اظ ١ٞا ضا ٝاضز قف ١ب ًطز ٠ً ث٠ آٙ  دؽ اظ يي زٕ ٗؼ٘ٞٓي،           (38

 ُلش٠ ٗي قٞز. ١ٞای ؾغيفٟ ء ثبقؼٗیٞٓي ، ثب يي ثبظزٕ ػ٘ين ٗيشٞاٙ ١ٞاي ثيكشطي ضا اظ قك٢ب ذبضج ًطز ٠ً ث٠ آٙ دؽ اظ ١ط ثبظزٕ ٗؼ٘           (39

 ُلش٠ ٗي قٞز. ظفكيز ضيبسیث٠ ٗد٘ٞع ١ٞايي ٠ً كطز دؽ اظ يي زٕ ػ٘ين ، َي يي ثبظزٕ ػ٘ين ثيطٝٙ ٗي ز١س ،            (41

 ُلش٠ ٗيكٞز. ٗبٛؽٟ ١ٞای ثبهیٗوساضي ١ٞا زضٝٙ قف ١ب ثبهي ٗي ٗبٛس ٠ً ث٠ آٙ دؽ اظ حساًثط ثبظزٕ ، ١ٜٞظ            (41

 ث٠ زؾز ٗي آيس. ضدٖ سٜلىی ؼـ ؼهيو٠اُط حدٖ ١ٞاي خبضي ضا زض سؼساز سٜلؽ زض يي زهيو٠ يطة ًٜيٖ ،            (42

 ثطاي اٛشوبّ ُبظ١بي سٜلؿي زض ذٞٙ ث٠ ًبض ٗي ضٝز. ١ُ٘ٞٔٞثيٚ           (43

 زض ذٞٙ خبثدب قسٟ ٝ ث٠ ثبكز ١ب ٗي ضؾس. دالو٘ب % آٙ ث٠ صٞـر ٗطّٔٞ ؼـ3   ٝ   % اًىيمٙ ث٠ ٝوي٠ٔ ء ١ُ٘ٞٔٞثي97ٚ           (44

 اؾز. كٍبـ اًىيمٙٝ يب خسا قسٙ آٙ ١ب اظ ١٘سيِط زض ًٜبض ثبكز ١ب ،   ثب ١ُ٘ٞٔٞثيٚ زض قف ١ب  سطًيت اًؿيػٙ ػبْٗ اصٔی           (45

 اًىيمٙ ٗی ُيفؼ. % سٞاٙ غٞؼ97  اؾز ٠ً زض ايٚ حبٓز ١ُ٘ٞٔٞثيٚ ٗئی ٗشف خيٟٞ 104اًؿيػٙ زض ًيؿ٠ ١بي ١ٞايي قف ١ب  ككبض           (46

 .(، اًىيمٙ آقاؼ ٌؽٟ اوز ظفكيز ١ُ٘ٞٔٞثيٚ  %19یؼٜی ؼـ ثبكز ١ب )سٞؾٍ اًؿيػٙ اقجبع اؾز %١78ُ٘ٞٔٞثيٚ ١ٜٞظ حسٝز  ؼـ غٞٙ ويب١فُی           (47

 ٝ ٗبٛغ سطًيت اًؿيػٙ ثب  ثفاثف ٗيْ سفًيجی اًىيمٙ ثب ١ُ٘ٞٔٞثيٚ( 200)ٗيْ سطًيجي قسيسي ثب ١ُ٘ٞٔٞثيٚ زاضز   )ٗٞٛٞاًؿيس ًطثٚ( COُبظي ث٠ ٛبٕ            (48

 . ) دسيسٟ ء ُبظُطكشِي(١ُ٘ٞٔٞثيٚ ٗي قٞز ٝ زض ٛشيد٠ ثبػث ٗؿ٘ٞٗيز ٝ ٗطٍ ٗي قٞز  

49)           70     %CO2  ث٠ قف ١ب ٜٗشوْ ٗي قٞز ًفثٜبر یٞٙ ثیث٠ نٞضر. 

 ٝ خبثدب ٗي قٞز. ثب ١ُ٘ٞٔٞثيٚ سفًيتثبكز ١ب ث٠ نٞضر ٗؿشويٖ   CO2 زيِط اظ     23%           (51

 خبثدب ٗي قٞز. ٗطّٔٞ ؼـ دالو٘بث٠ نٞضر   CO2   ثوي٠ ء      7%      (51

 ثب آة ٝ سجسيْ آٙ ث٠ اؾيسًطثٜيي ضا آؾبٙ ٗي ًٜس.  CO2، سطًيت قسٙ  ك ٝخٞؼ ؼاـؼؿٍبی ُٔجّٞ ١بی هف٠ًٗ زض  اٛيؽـاقًفثٜييآٛعي٘ي ث٠ ٛبٕ         (52

 اؾيس ًطثٜيي ثؼساً ث٠ يٞٙ ثي ًطثٜبر سجسيْ ذٞا١س قس.     

 سكٌيْ قسٟ اؾز.)دطٝسئيٚ(  ُٔٞثيٚٝ )آ١ٚ زاض(  ١ٖ١ُ٘ٞٔٞثٚ اظ زٝ ثرف            (53

 سطًيت قٞز. ١٘چٜيٚ ١ط ١ُ٘ٞٔٞثيٚ زاضاي چ٢بض ٌّٗٞٓٞ ُٔٞثيٚ ٗي ثبقس. ز٢بـ ٌّٗٞٓٞ اًىيمٙؾز ٝ ٗي سٞاٛس ثب ا اسٖ آ١ٚ ١4ط ١ُ٘ٞٔٞثيٚ زاضاي            (54

 سٜله ٝاهؼی ؼـ ؤّٞ ١ب اٛدبٕ ٗی ُيفؼ.          (55

 . آ٢ٛب اؾز  )وٞغشٚ( اًىيؽ ٌؽٙٝ  سطًيت قسٙ ٗٞاز آٓي ثب اًؿيػٜٙٗظٞض اظ سٜلؽ ٝاهؼي ،            (56

 اذشالف ككبض اًؿيػٙ ثيٚ ذٞٙ ٝ ثبكز ١ب ؾجت اٛشكبض اًؿيػٙ ث٠ ٗبيغ ثيٚ ؾٔٞٓي ٝ ضؾيسٙ آٙ ث٠ ؾّٔٞ ١بي ثبكز ١ب ٗي قٞز.           (57

 ٝ ث٠ ١٘يٚ ذبَط ، حشي ثب اذشالف ككبض ًٖ ٛيع ث٠ ضاحشي ٜٗشكط ٗي قٞز. ثىيبـ وفیؼشف اق اًىيمٙ اوز CO2اٛشٍبـ            (58

 ، سوؿيٖ ٗي قٞٛس. ٛبیمىث٠ اٛكؼبثبر ثبضيي سطي ث٠ ٛبٕ  ثبـ 20ٗدبضي سٜلؿي ثيف اظ  ٛبیمٟ ١ب  ٝ ٛبی  ثؼس اظ           (59

 )ٛبیمى ضٔو٠ ؿعفٝكی ٛؽاـؼ(.  ٠ِٛ ٗي زاضز ١٘ي٠ٍ ثبقٝخٞز زاضز ، ٗدطاي آ٢ٛب ضا  ٛبیمٟ ١بٝ  ٛبیظيبزي ٠ً زض زيٞاضٟ ء  ضٔو٠ ١بی ؿعفٝكی           (61

 ، سٜلؽ ثؿيبض ٗكٌْ ٗي قٞز. سَٜ ٌؽٙ ٛبیمى ١ب، ث٠ زٓيْ  آوٖي٘بضي زض ث           (61
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  سفٌطبر ٗػبؼیدٞقيسٟ قسٟ اؾز ٠ً زاضاي  ثبكز دٌٍٞی ٗمٟ ؼاـی  سٞؾٍ اق ثيٜی سب ٛبیمى ١بی اٛش٢بیی  ؾُح زاذٔي زيٞاضٟ ء ٗدطا ١بي ١ٞا            (62

 اؾز. زىجٜبى 

  ٗفؼٞة ًفؼٙ ١ٞای سٜلىی   -1  ٜس اظ :ػجبضس ايٚ ثبكز دٞقكياػ٘بّ           (63

          ؾـار ـیك ٗٞخٞؼ ؼـ ١ٞای ؼٕ ـا خؿة ٗی ًٜؽ ٝ وذه ضفًز ظفثبٛی ٗمٟ ١بی آٙ ،    -2 

 ـا ث٠ وٞی ضٔن ٝ ُٔٞ ٗی ـاٛؽ. سفٌطبر ٗػبؼی         

 ٗي قٞز. وفك٠ ٝ يبػؽى٠ ثبػث ٝاًٜف  ١ب ٝ ٗٞاز ذبضخي ث٠ ػٔز حؿبؾيز ظيبز ٛبي ، ٛبيػٟ ٝ ٗدبضي ثيٜيظٝضٝز ُب           (64

 ، ١ٞا ثب ككبض ذبضج ٗيكٞز.ثبق ٌؽٙ ٛب٢ُبٛی ضٜدفٟ  ٗي قٞز ٝ ١ٞا ضا زاذْ قف ١ب ٗحجٞؼ ٗي ًٜس، ؾذؽ ثب ضٜدفٟ ثىش٠زض قطٝع ؾطك٠ يب ػُؿ٠،           (65

 نٞضر ٗي ُيطز. قثبٙ  ٝؼ١بٙ   ٝ  ؼٛؽاٙ  ٝٓت ١ب  ً٘ي  ثب ٝالٟ وبقینٞضر ٗي ُيطز ٝ  ضٜدفٟثب اضسؼبـ سبض١بي نٞسي  سٞٓيؽ صؽا           (66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.1book.blog.ir



 (1)ي سال دوم كتاب زيست شناس نکات طبقه بندی شده (   7016 134 0912قیىز ٌٜبویسوٞیشی ٝ آ٘ذيبؼ  ، ؼثيف ثفسف ًٌٜٞـ )  س٢ي٠ ٝ سٜظيٖ : ٗط٘ؽ ١٘ؽاٛی
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 .. ُفؼي ٗٞاؼ 6ٌٛبر كصْ 

 

 ؼوشِبٟ ُفؼي ٗٞاؼ ، ثبػث ُفؼي سفًيجبر ٗػشٔق ؼـ ثؽٙ خبٛؽاـاٙ ٗی ٌٞؼ.

 ز ٝ ثؼس اظ ُطزـ ٝ سجبزّ ٗٞاز اظ ١٘بٙ ضاٟ ز١بٙ ٝ ث٠ خبي آٙ آة اظ ضاٟ ز١بٙ ٝاضز ًيؿ٠ ء ُٞاضقي آ٢ٛب ٗي قٞ ٛؽاـٛؽًيى٠ سٜبٙ ؼوشِبٟ ُفؼي غٞٙ            (1

 اظ ًيؿ٠ ء ُٞاضقي ذبضج ٗي قٞز.

 ؾبذش٠ قسٟ اؾز ٝ ٠٘١ ء ؾّٔٞ ١ب ٗي سٞاٜٛس ث٠ نٞضر ٗؿشوْ ث٠ سجبزّ ٗٞاز ثب ٗحيٍ اَطاف ثذطزاظٛس. و٠ الی٠ ؤّٞ  يب  ؼٝ ثسٙ ًيؿ٠ سٜبٙ اظ            (2

 ث٠ صٞـر ٌؼبػی ث٠ یي ٠ٓٞٓ ء ؼایفٟ ای ؼیِف ٗشصْ ١ىشٜؽ.اؾز ٠ً ٠ٓٞٓ ١بیی ُٞاضقي زاضز ٠ً ايٚ ًيؿ٠ زاضاي  ٛيع ًيؿ٠ ء ػفٝن ؼـیبیی           (3

 ٗمى ١ب ثب قًٛ غٞؼ ، آة ـا ث٠ خفیبٙ ؼـ ٗی آٝـٛؽ.زاضٛس ٠ً ايٚ  ٗمىؾّٔٞ ١بي دٞقبٜٛسٟ ء زضٝٙ ايٚ ٠ٓٞٓ ١ب            (4

 اٗب كبن٠ٔ ء ؾبيط ؾّٔٞ ١ب ٛيع اظ ٠ٓٞٓ ١بي چٜساٙ ظيبز ٛيؿز. خؽاـ ٠ٓٞٓ ١ب ثب آة ؼـ س٘بن ٗىشويٖ ١ىشٜؽ كوػ ؤّٞ ١بیزض ػطٝؼ زضيبيي            (5

 خبٛٞضاٛي ٠ً ثسٙ آ٢ٛب چٜسيٚ الي٠ ء ؾٔٞٓي زاضز ، ٛيبظ ث٠ زؾشِبٟ ُطزـ ٗٞاز ٝ ٗبيؼي ث٠ ٛبٕ ذٞٙ زاضٛس .           (6

 ُفؼي غٞٙ ثىش٠  زؾشِبٟ -2        ُفؼي غٞٙ ثبق زؾشِبٟ -1:         ز ٝخٞز زاضز زض خبٛٞضاٙ زٝ ٛٞع زؾشِبٟ ُطزـ ٗٞا          (7

 ٝ زض ٗيبٙ ؾّٔٞ ١بي ثبكز ُطزـ ٗي ًٜس. ذبضج ٗي قٞز، ذٞٙ اظ اٛش٢بي ضٍ ١ب  ُفؼي غٞٙ ثبق  زض زؾشِبٟ           (8

 ، ث٠ٌٔ سجبزّ ٗٞاز اظ  ٛ٘ي قٞز ذبضجٟ ٗي قٞز ، ذٞٙ زض ١ِٜبٕ ُطزـ اظ ضٍ ١ب زيس  ًفٕ غبًی  ٝ ٢ٗفٟ ؼاـاٙ   ٠ً زض ُفؼي غٞٙ ثىش٠زض زؾشِبٟ           (9

 نٞضر ٗي ُيطز. ٗٞیف٢ُبَطين خساض 

 ١ؿشٜس.   ُفؼي غٞٙ اق ٛٞع ثبق   زاضاي غفزَٜ ١ب ٝضٍفار          (11

 ٙ ٗي ضاٛس. زض ١ِٜبٕ اؾشطاحز هٔت ، ذٞٙ ثبض زيِط اظ َطين اؾز، حطًز ٗب١يچ٠ ١بي ثسٙ ٛيع ذٞٙ ضا ث٠ ثرف ١بي ػوجي ثس ٠ٓٞٓ ای ٌٌْ  هٔت ٗٔع       (11

 اؾز ٝ اظ ٝضٝز ذٞٙ سٔ٘ج٠ قسٟ ث٠ ؾيب١طٍ ١ب خُٔٞيطي ٗيٌٜس. ١ِٜبٕ اٛوجبض هٔت ثىش٠زاضز ٠ً  ؼـیس٠ ایچٜس ٜٗلص ث٠ هٔت ثبظ ٗي ُطزز . ١ط ٜٗلص  

 ذٞٙ اظ ؾيب١طٍ ٝاضز ز١ٔيع ٗي قٞز ٝ ؾذؽ ٝاضز ثُٚ ٗي قٞز. ثُٚ ذٞٙ ضا ث٠اؾز ٠ً يي ز١ٔيع ٝ يي ثُٚ زاضز .  ؼٝ ضلفٟ ایزاضاي هٔجي  ٗب١ی    (12

 ٝ ثبض اق ـاٟ وفغفٍ دٍشی ث٠ ٠٘١ ء ثؽٙ ٗی ـٝؼٝ ثؼس اظ سجبزّ ُبظ١ب ،  غٞٙ اق وفغفٍ ث٠ آثًٍ ١ب ٗی ـٝؼزضٝٙ ؾطذطٍ ١ب سٔ٘ج٠ ٗي ًٜس.  

 ؼاغْ هٔت ٗب١ی ١٘ي٠ٍ كبهؽ اًىيمٙ ٝ سيفٟ اوز .ثٜبثفایٚ غٞٙ  .. اق ـاٟ ويب١فٍ ٌٌ٘ی ث٠ هٔت ثبق ٗی ُفؼؼزيِط  

 ٝ نس ١ب ١عاض ٗٞيطٍ آثككي اؾز. ً٘بٙ آثٍٍی 4زض ٗب١ي ١بي اؾشرٞاٛي زاضاي  آثًٍ          (13

 اؾز. ٗعبػق  ٛٞع ٝ زض ؾبيط ٢ٗطٟ زاضاٙ اظ خ٠ٔ٘ اٛؿبٙ اظ  وبؼٟ  ظ ٛٞعا ٗب١یخطيبٙ ذٞٙ زض           (14

 اؾز ٠ً زٝسبي آ٢ٛب ز١ٔيع ٝ زٝسبي زيِط ثُٚ ١ؿشٜس. ز٢بـ ضلفٟزاضاي  دىشبٛؽاـاٙ ..دفٛؽُبٙ  .. غكٛؽُبٙهٔت           (15

 

 ُفؼي غٞٙ ؼـ اٛىبٙ

 اؾز. غٞٙ ٝ ٗبيؼي ث٠ ٛبٕ ؾيب١طٍ ( .. ٗٞيطٍ  .. ) ؾطذطٍ ـٍ ١ب   ..هٔت     زض اٛؿبٙ زؾشِبٟ ُطزـ ذٞٙ قبْٗ          (16

 . ُفؼي غٞٙ ٗعبػق ؼٝ ثبـٝٓي زض  كوػ یي ثبـ اق هٔت ػجٞـ ٗی ًٜؽ ذٞٙ زض يي ُطزـ ًبْٗ،  ُفؼي غٞٙ وبؼٟزض           (17

 ظٛف ذٞز ، ذٞٙ ضا ث٠ ُطزـ زض ٗي آضٝز. هٔت زض اٛؿبٙ ، سٔ٘ج٠ ء ٗطًعي زؾشِبٟ ُطزـ ذٞٙ اؾز ٝ ثب           (18

 ٗي ًٜٜس ٝ ث٠ ثُٚ ١ب سحٞيْ ٗي ز١ٜس.، حلطٟ ١بيي ١ؿشٜس ٠ً ذٞٙ ضا اظ ؾيب١طٍ ١ب زضيبكز  ؼ١ٔيك ١ب          (19
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 ، حلطٟ ١بيي ١ؿشٜس ٠ً ذٞٙ ضا ث٠ زضٝٙ ؾطذطٍ ١ب سٔ٘ج٠ ٗي ًٜٜس. ثؽٚ ١ب          (21

 غٞٙ ـا اق هٔت ؼٝـ ٗی ًٜؽ.، ضُي اؾز ٠ً  وفغفٍٝ  غٞٙ ـا ث٠ و٘ز هٔت ٗی آٝـؼ، ضُي اؾز ٠ً  ويب١فٍ          (21

 و٘ز زخ هٔت غٞٛی ـا ٠ً اق ًٌ ١ب آٗؽٟ اوز ث٠ وفاوف ثؽٙ ٗی كفوشؽ.ٝ  غٞٙ ـا ث٠ ًٌ ١ب ٗی كفوشٜؽو٘ز ـاوز هٔت زض اٛؿبٙ           (22

 (ػ٘ٞٗي)ُفؼي غٞٙ ثكـٍ  -2         (قكي)ُفؼي غٞٙ ًٞزي  -1 :   ُطزـ ذٞٙ ًبْٗ زض اٛؿبٙ ذٞز قبْٗ زٝ ثرف اؾز) ًٗبػق(          (23

 ١ب كطؾشبزٟ ٗي قٞز ٝ زٝثبضٟ ث٠ هٔت ثبظ ٗي ُطزز.  ، ذٞٙ ث٠ قف ُفؼي غٞٙ ًٞزيزض           (24

 ، ذٞٙ ث٠ ٠٘١ ء ثسٙ كطؾشبزٟ ٗي قٞز ٝ زٝثبضٟ ث٠ هٔت ثبظ ٗي ُطزز. ُفؼي غٞٙ ثكـٍزض           (25

 .(دطي ًبضز)غبـخی  الي٠ -3      (ٗيًٞبضز)ٗيبٛی  الي٠ -2     (آٛسًٝبضز)ؼاغٔی  الي٠ -1:   سكٌيْ قسٟ اؾز  و٠ الی٠زيٞاضٟ ء هٔت اظ         (26

a.    دٞقف حلطٟ ١بي ز١ٔيع ٝ ثُٚ اؾز.    الی٠ ء ؼاغٔی 

b.    ٗب١يچ٠ اي ٝ يريٖ اؾز ٝ ثرف هبثْ اٛوجبو هٔت ٗي ثبقس.     الی٠ ء ٗيبٛی 

c.    دٞقف ديٞٛسي اؾز ٠ً آثكب٠ٗ ء هٔت ضا ٗي ؾبظز.   الی٠ ء غبـخی 

 ذٞاٛسٟ ٗي قٞز. ثبكز ُف١یٛيع ٝخٞز زاضز ٠ً  يس٠ ای س٘بیك یبكش٠ثبكز ٗب١زض ؾبذشبض هٔت ٛٞػي           (27

 ٛوف اؾبؾي ضا زاضا ٗي ثبقس. سٞٓيؽ ٝ ١ؽایز سطفیي ١بی هٔت٠ً زض   ٛٞػي ثبكز ٗب١يچ٠ اي س٘بيع يبكش٠ ثبكز ُف١ی          (28

 ٘ٞػ٠ سبض ١بي ٗب١يچ٠ اي ث٠ ١ٖ ديٞؾش٠ ث٠ اٛوجبو زض ٗي آيٜس.ٝ ث٠ نٞضر يي ٗد خؽاُب٠ٛٗيًٞبضز ز١ٔيع ١ب ٝ ثُٚ ١ب ١ط ًسإ ث٠ نٞضر           (29

 اظ ضاٟ اسهبّ ث٠ سبض١بي زيِط اٛشكبض  ٝ سحطيي يي سبض ث٠ ضاحشي اي زض ١ط يي اظ ٗب١يچ٠ ١ب ث٠ يٌسيِط ٗشهْ ١ؿشٜس زض ٗيًٞبضز هٔت سبض١بي ٗب١يچ٠         (31

 ٗييبثس.

 اق اٛشٍبـ سطفیي ؼ١ٔيك ١ب ث٠ ثؽٚ ١ب خُٔٞيفی ٗيٌٜؽ.ٝخٞز زاضز ٠ً  یي ثبكز ديٞٛؽی ػبینب١يچ٠ ء ثُٚ ، زض ٗحْ اضسجبٌ ٗب١يچ٠ ز١ٔيع ١ب ث٠ ٗ      (31

 نٞضر ٗي ُيطز.  كوػ اق ؼفین ثبكز ُف١ی  اٛشكبض سحطيي ز١ٔيع ١ب ث٠ ثُٚ ١ب         (32

 اؾز.  غٞؼ ًبـ ٝؿيف اـاؼی هٔت ٗب١يچ٠ اي         (33

 ظايف سحطيي ٝ اٛوجبو زض هٔت اؾز.  ًبٛٞٙ ثبكز ُف١ی        (34

 اػهبة هٔت ٗي سٞاٜٛس ايٚ اٛوجبو ١ب ضا ًٜس ٝ يب سٜس ًٜٜس.        (35

 ٗي ُٞيٜس. ؼیبوشّٞٝ ثبظُكز آٙ ث٠ حبٓز آضاٗف ضا  ويىشّٞث٠ اٛوجبو زض آٗسٙ ٗب١يچ٠ ١بي هٔت ضا         (36

 

 ثبكز ُف١ی 

 .هٔت اوز ٗيًٞبـؼ  سطفیي ًٜٜؽٟ ٛيع ٛبٗيسٟ ٗي قٞز ٝ  ثبكز ١بؼیء ذٞز  ١ؽایز ًٜٜؽٟ ٛوًث٠ ػٔز  ثبكز ُف١ی        (37

 آٙ هبزض ث٠ اٛوجبو شاسي ١ؿشٜس ٝٓي زض دبيبٙ كوٍ ثبكز ُط١ي ايٚ ذبنيز ضا حلظ ٗيٌٜس. ٠٘١ سبض١بي ٗب١يچ٠ ايث٠ ١ِٜبٕ ث٠ ٝخٞز آٗسٙ هٔت زض خٜيٚ       (38

 :  ًالف( 1ُطٟ ٝ  2)  ثبكز ُط١ي ذٞز قبْٗ ؾ٠ هؿ٘ز اؾز      (39

  )ُطٟ ديف آ١َٜ (.. ؼ١ٔيكی ويٜٞوی   ُفٟ    -1 

  ُفٟ   ؼ١ٔيكی .. ثؽٜی   -2

 )ًالف ثُٜي(ٗيًٞبـؼ ثؽٚ ١ب  زض ٝـٌش٠ ١بیی ؼـ ؼیٞاـٟ ء ثيٚ ؼٝ ثؽٚ    -3

 اؾز. يؼی هٔتٗطْ قایً سطفیٌبر ؼج  ، ُطٟ ديف آ١َٜ ٛيع ٛبٗيسٟ ٗي قٞز ، چٞٙ ؼ١ٔيكی( –ُفٟ اّٝ )ويٜٞوی         (41
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 .اق ُفٟ ؼٕٝ ثكـُشف اوزهطاض زاضز ٝ   قیف ٜٗلؿ ثكـٍ ويب١فٍ قثفیٚ  ٝؼیٞاـٟ ء دٍشی ؼ١ٔيك ـاوز   ُطٟ ديف آ١َٜ زض        (41

 سحطيي ٗي قٞٛس. غٞؼثػٞؼیٝ ث٠ نٞضر  ٗشٜبٝثبًسبض١بي ٗب١يچ٠ اي ُطٟ ديف آ١َٜ         (42

 يًٞبضز هٔت ٜٗشوْ ٗي قٞز ٝ آ٢ٛب ضا ث٠ اٛوجبو زض ٗي آضٝز.ايٚ سحطيي ١ب ث٠ ؾبيط سبض١بي ٗ        (43

 هطاض ُطكش٠ اؾز. ً٘ی ٗش٘بیْ ث٠ ؼ١ٔيك ـاوز ٝثؽٚ ١ب  ٝكبصْ ثيٚ ؼ١ٔيك ١ب  ضؽثُٜي زض  ..ُطٟ ز١ٔيعي         (44

 زٜؽ ـٌش٠ اق خٜه ثبكز ُف١ی ، ُفٟ اّٝ ٝ ؼٕٝ ـا ث٠ ١ٖ ٗفثٞغ ٗی وبقٛؽ.        (45

   اضٟ طٟ اّٝ زض ز١ٔيع ٜٗشكط ٝ ثبػث اٛوجبو ز١ٔيع ١ب ٗي قٞز. ؾذؽ سحطيي ث٠ ُطٟ زٕٝ ٗي ضؾس ٠ً آٙ ٛيع سحطيي ضا سوٞيز ًطزٟ ٝ ث٠ آيبف زيٞسحطيي ُ      (46

 ثيٚ زٝ ثُٚ ٝ ًالف ثُٜي ٗي كطؾشس ٝ ث٠ ايٚ سطسيت ثُٚ ١ب ٛيع ٜٗوجى ٗي قٞٛس.

 اظ اٛشكبض سحطيي زض ًالف ثُٜي اؾز ٝ زض ٛشيد٠ سحطيي ث٠ ؾطػز ٝ ١٘عٗبٙ  ًٜؽسفٟ ء ثيٚ زٝ ثُٚ ٝ آيبف زيٞاض وفػز اٛشٍبـ سطفیي ؼـ ُفٟ ؼٕٝ      (47

 ٗب١يچ٠ ١بي ١ط زٝ ثُٚ ضا كطا ٗي ُيطز.

 

 ؼـیس٠ ١بی هٔت ٝ ـٍ ١ب 

 )زض ثيٚ ز١ٔيع ١ب ٝ ثُٚ ١ب(ثؽٜی  ..ؼـیس٠ ١بی ؼ١ٔيكی    -1 :    هٔت ذٞز زاضاي زٝ زؾش٠ زضيچ٠ اؾز     (48

 )زض اثشساضي ؾطذطٍ ١ب( ؼـیس٠ ١بی  ويٜی  ٌٌْ    -2

 .ثيٚ ز١ٔيع چخ ٝ ثُٚ چخ   (ٗيشطاّ)ؼـیس٠ ء ؼٝٓػشی    -1 : ثُٜي ذٞز قبْٗ .. زضيچ٠ ١بي ز١ٔيعي     (49

 ثيٚ ز١ٔيع ضاؾز ٝ ثُٚ ضاؾز.           ؼـیس٠ ء و٠ ٓػشی   -2

 خُٔٞيطي ٗي ًٜٜس. ١ِٜبٕ اٛوجبض هٔت ب ث٠ ز١ٔيع ١ب زض ثُٜي اظ ثطُكز ذٞٙ ثُٚ ١ .. زضيچ٠ ١بي ز١ٔيعي        (51

 هٔت خُٔٞيطي ٗي ًٜٜس.  ١ِٜبٕ اوشفاضززضيچ٠ ١بي ؾيٜي اظ ثطُكز ذٞٙ ؾطذطٍ ١ب ث٠ ثُٚ ١ب زض         (51

 زاذٔي هٔت اسهبّ زاضٛس.ثٞؾي٠ٔ ء ضقش٠ ١بيي ث٠ ثطخؿشِي ١بي ٗب١يچ٠ اي زيٞاضٟ ء   ١ؿشٜس ٝ كبهؽ ثبكز ٗب١يس٠ ایزضيچ٠ ١بي هٔت         (52

 اؾز. خفیبٙ غٞٙػبْٗ ثبظ ٝ ثؿش٠ ًطزٙ زضيچ٠ ١ب ،         (53

 ٝخٞز زاضٛس ٠ً ث٠ نٞضر يي َطك٠ ث٠ ؾٞي هٔت ثبظ ٗي قٞٛس ٝ ثبظُكز ذٞٙ اظ  ؼـیس٠ ١بی ال٠ٛ ًجٞسفیزض َّٞ ؾيب١طٍ ١بي ٛٞاحي دبئيٚ ثسٙ ،       (54

 ؾيب١طٍ ١ب ث٠ هٔت ضا آؾبٙ ٗي ًٜٜس.

 نسا١بي هٔت ضا ٗي سٞاٙ ث٠ ً٘ي ُٞقي َجي اظ ؾ٘ز چخ هلؿ٠ ء ؾي٠ٜ قٜيس.        (55

  :  زٝ نساي انٔي اظ هٔت هبثْ قٜيسٙ اؾز     (56

 .اؾز .. ثؽٜیثىش٠ ٌؽٙ ؼـیس٠ ١بی ؼ١ٔيكی اظ نساي زٕٝ اؾز ٝ ٗطثٌٞ ث٠    ثٖ سف  ؼٞالٛی سف ٝ  ٠ً   صؽای اّٝ   -1

 اؾز. ثىش٠ ٌؽٙ ؼـیس٠ ١بی ويٜیاؾز ٝ ٗطثٌٞ ث٠   ٝاظص ٝ  سبٟ ًٞ  ٠ًصؽای ؼٕٝ     -2

 ثطذي ثي٘بضي ١بي هٔجي ٝ ٛوبيم ٗبزضظازي زض خساض ثيٚ ز١ٔيع ١ب ٝ ثُٚ ١ب ، ٌٗ٘ٚ اؾز نسا١بي ؿيط َجيؼي ٝ ٗ٘شسي اظ هٔت قٜيسٟ قٞز. زض        (57

 ز١ٔيع ١ب ٝ ثُٚ ١ب اؾز.   ؾشطاحز()اؼیبوشّٞ    ٝ  )اٛوجبو( ويىشّٞ     ١ط زٝضٟ ء ًبضي هٔت قبْٗ        (58

 اؾز.)زيبؾشّٞ(  اوشفاضز ػ٘ٞٗی هٔت ٝ )ؾيؿشّٞ(  اٛوجبض ؼ١ٔيك ١ب ، اٛوجبض ثؽٚ ١ب١ط زٝضٟ ء ًبض هٔت قبْٗ         (59

 ثبٛي٠( . 8/1) زض ٗد٘ٞع َّٞ ٗي ًكس  ثبٛي٠ 4/0 ٝ 3/0 ٝ 1/0،  اظ ٛظط ظٗبٛي زي ثسٙ ، ث٠ سطسيت ١ط ٗطح٠ٔ ثبالبزض حبٓز ػ        (61

 ٗيٍٞؼ. ٗئی ٓيشف آٙ ؼـ ويىشّٞ ثؼؽی ٝاـؼ وفغفٍ ١ب ٠ً70 سوطيجبً  غٞٙ ؼـ ١ف ثؽٚ خ٘غ ٗی ٌٞؼ  ml120  زض دبيبٙ زيبؾشّٞ زض حسٝز     (61
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 ُلش٠ ٗي قٞز. ضدٖ ظفث٠ ایذبضج ٗي قٞز ،  اق ١ف ثؽٚث٠ ٗوساض ذٞٛي ٠ً زض ١ط يطثبٙ هٔت ،         (62

 ُلش٠ ٗي قٞز. ثفٝٙ ؼٟ هٔت،  زض زهيو٠هٔت  يطة حدٖ يطث٠ اي زض سؼساز ظٛف ١بث٠ حبنًٔ        (63

 ٗي ٛبٜٗس. ًبـؼیُٞفإُٞيٜس ٝ ٜٗحٜي ثجز قسٟ ضا  ًبـؼیٞ ُفاكیزضٝٙ حلطٟ ١بي هٔت ضا  سـييفار كٍبـٝ  ثجز ضفًبر ٌٗبٛيٌی        (64

 ًٜس ٠ً ثب سٞخ٠ ث٠ ١بزي ثٞزٙ ثبكز ١بي ثسٙ سب ؾُح دٞؾز ٜٗشكط ٗي قٞٛس.هٔت زض ١ط اٛوجبو دسيسٟ آٌشطيٌي ًٔي ٛيع سٞٓيس ٗي         (65

 ٗي ٛبٜٗس.) ٛٞاض هٔت (  آٌشفًٝبـؼیُٞفإٝ ٜٗحٜي ثجز قسٟ ضا  آٌشفًٝبـؼیُٞفاكیهٔت زض ١ط ظٛف  ثجز دؽیؽٟ ١بی آٌشفیي        (66

 ٝ  سوٞیز ٌؽُٟطاف ضا ثط ضٝي دٞؾز هطاض ٗي ز١ٜس ٝ خطيبٙ آٌشطيٌي هٔت ث٠ ٝؾي٠ٔ زؾشِبٟ ثطاي آٌشطًٝبضزيُٞطاكي ، آٌشطٝز١بي زؾشِبٟ آٌشطًٝبضزيٞ      (67

 ث٠ نٞضر ٜٗحٜي ضٝي ًبؿص ضؾٖ ٝ يب نلح٠ ء ٛ٘بيف ٛ٘بيبٙ ٗي قٞز.

 ثجز ًطز.) زؾز ١ب ٝ دبي چخ (  ١ب اٛؽإاظ   ٝ يب وي٠ٜ هلى٠  خٔٞ ظ ٜٗحٜي ضا ٗي سٞاٙ ا        (68

 ٛكبٙ زازٟ ٗي قٞٛس. T , QRS , Pثجز ٗي قٞز ٠ً ثب حطٝف  و٠ ٗٞجحٜي ػبزي آٌشطًٝبضزيُٞطإ ، زض يي ٜٗ        (69

 ايدبز ٗي قٞز. ً٘ی هجْ اق اٛوجبض ؼ١ٔيك ١ب،    P ٗٞج        (71

 اؾز. ً٘ی هجْ اق اٛوجبض ثؽٚ ١بٗطثٌٞ ث٠ ،   QRSٗٞج         (71

 اؾز. ثبقٍُز آ٢ٛب ث٠ ضبٓز آـاًٗ  ٝ بٙ اٛوجبض ثؽٚ ١بهجْ اق دبی ً٘ی،  ٗطثٌٞ ث٠    Tٗٞج         (72

 قٌْ ٜٗحٜي آِشطًٝبضزيُٞطإ زض ًشبة ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾز ٝ ٢ٖٗ اؾز.        (73

 .دسيساض ٗي قٞز ٠ً زض دعقٌي زاضاي ا١٘يز اؾز) آٌشطًٝبضزيُٞطإ ٝ ًبضزيُٞطإ ( زض ثي٘بضي ١بي هٔجي سـييطاسي زض ايٚ ٜٗحٜي ١ب         (74

 دسيساض قٞز. قٗبٙ ثػً ١بی ٗػشٔق   ٝ يب   اـسلبع آٙ   ،   ٌٌْ ٜٗطٜی  سـييطار ٌٗ٘ٚ اؾز زض         (75

 ٗي يبثس. اككایً QRSاـسلبع ٗٞج ،  اككایً كٍبـ غٞٙ ٗكٗٚ ٝ سِٜی ؼـیس٠ ١بزض ٗٞاضزي ٗثْ  ثكـٍ ٌؽٙ هٔتزض         (76

 ٗي قٞز. QRSاضسلبع ٗٞج  ٗٞخت ًب١ًٞٙ ث٠ ٗيًٞبضز اؾز ، ٠ً ٛبقي اظ ٛطؾيسٙ ذ آٛلبـًشٞن هٔت        (77

 ٗي يبثس. اككایً Qسب  Pكبص٠ٔ ء اظ حبٓز ػبزي ث٠ ؾٞي ثُٚ ١ب ١سايز قٞز ،  ًٜؽسفاُط سحطيي ايدبز قسٟ زض ُطٟ ديف آ١َٜ ،         (78

  ٝ ويب١فٍ ١بی ًٞزي   ..  ٗٞیفٍ ١ب .. غفٍ ١بی ًٞزي  وف  .. وفغفٍ ١بی ثكـٍ :  قبْٗ ـٍ ١ب، ) ثعضٍ ٝ ًٞچي( زض ١ط زٝ ُطزـ ذٞٙ      (79

 ٗي ثبقس.  ويب١فٍ ١بی ثكـٍ   ؾطاٛدبٕ

 .اؾز  ثيٍشفیٚ ٗوؽاـ غٞٙ ثؽٙ ؼـ ويب١فٍ ١بؾيب١طٍ ١ب ،   ٗوبٝٗز ًٖ  ٝ هؽف قیبؼ  ث٠ ذبَط زاقشٚ        (81

 ٝ ث٠ ايٚ  ٝ زض زيبؾشّٞ ث٠ ذٞٙ ثط ٗي ُطزاٜٛسًطزٟ  ؾغيفٟضا  لی ويىشّٞ هٔتاٛف، ثركي اظ  ؼیٞاـٟ ء هبثْ اـسدبعؾطذطٍ ١ب ث٠ ذبَط زاقشٚ       (81

 ٗي قٞٛس. ثبػث ديٞوشِی غٞٙ ؼـ ـٍ ١بسطسيت 

 ؾبذش٠ قسٟ اؾز ٠ً ثطاي سجبزّ ٗٞاز ثب ثبكز ١ب ٜٗبؾت اؾز. یي ـؼیق ؤّٞ دٌٍٞی وِٜلفٌیكوٍ اظ  ؼیٞاـٟ ء ٗٞیفٍ ١ب        (82

 ٗي قٞز ٠ً زض ٛشيد٠ ء آٙ حطًز ذٞٙ زض  ایدبؼ ٗوبٝٗزثبػث  ً٘ی هؽف ـٍ ١بٝ ١٘چٜيٚ  دفٝسئيٚ ١بی دالو٘ب  ٝ ١بی هفٗك  سؼؽاؼ قیبؼ ُٔجّٞ      (83

 ضٍ ١ب ث٠ ككبض ظيبزي ٛيبظ ديسا ٗي ًٜس.

 ثيف اظ ًٜبضٟ ١بي آٙ اؾز.ٝوػ ـٍ ١ب  زض ؾطػز حطًز ذٞٙ        (84

 اؾز. وبٛشی ٗشف ثف ثبٛي٠ 40سب  30ضٍ ١بي زيِط ثيكشط اؾز ٝ زضاٛؿبٙ ثيٚ  اظ ؾطذطٍ ثسٙ(  )ثعضُشطيٚ وفػز ٗشٞوػ غٞٙ ؼـ آئٞـر        (85

  ٢ٗ٘شفیٚ ٛوً ـا ؼـ سـييف ٗوؽاـ غٞٙ ثبكز ١بث٠ ١٘يٚ زٓيْ  كطاٝاٛي زاضٛس ٝ  ٗب١يس٠ ١بی صبف ضٔوٞیؾطذطٍ ١بي ًٞچي زض زيٞاضٟ ء ذٞز      (86

 ثط ػ٢سٟ زاضٛس.
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 ظيبز ٗي ًٜٜس. يب  ث٠ ؾطػز ث٠ اٛوجبو زض ٗي آيٜس ٝ هُط ضٍ ضا ًٖ ٝ  سطفیي ػصجی ٝ يبسطفیي ٗٞاؼ ٌي٘يبیی نبف ثط اثط  ايٚ ٗب١يچ٠ ١بي      (87

  : ٗبٜٛس  ٗشبثٞٓيؿٖ ظ ١ط چ٠ ثبكز ٝ اٛساٗي كؼبٓيز ٝ ٗشبثٞٓيؿٖ قسيسسطي زاقش٠ ثبقس ، ذٞٙ ثيكشطي ضا ث٠ ؾٞي ذٞز ٗي ًكس ظيطا سـييطار حبنْ ا      (88

 ٗي قٞز. ٝ ثبػث ٍُبؼ ٌؽٙ ـٍ ١بٗؿشوي٘بً ثط زيٞاضٟ ء ضٍ ١ب اثط ٗي ًٜس  ُفٗب ٝ CO2ب١ً اًىيمٙ ٝ اككایً ً

 اؾز. ٗشلبٝرثب ٛٞاحي زيِط ثسٙ زض ثطاثط ً٘جٞز اًؿيػٙ  ًيى٠ ١بی ١ٞایی ًٌ ١بضٍ ١بي زيٞاضٟ ء   كوٍ ٝاًٜف       (89

 

 كٍبـ غٞٙ وفغفُی 

 ، ٛٞوبٙ ٗی ًٜؽ. ضؽاًثفٝ  ضؽاه١ْب ثيٚ ؼٝ ضؽ ، یؼٜی  كٍبـ غٞٙ ؼـ وفغفٍ        (91

 ١يچ ُبٟ ث٠ نلط ٛ٘ي ضؾس. ث٠ ػٔز غبصيز اـسدبػی ؼیٞاـٟ ء آ٢ٛبككبض ذٞٙ زض ؾطذطٍ ١ب         (91

 ككبض ذٞٙ زض ٗؿيط ُطزـ ذٞٙ ث٠ سسضيح دبئيٚ ٗي آيس.        (92

 ض ذٞٙ ؾطذطُي ٛؿجشبً ثبال اؾز ٝ ذٞٙ ضؾبٛي ث٠ ٗـع ضا زض حبٓز ايؿشبزٟ سأٗيٚ ٗي ًٜس.زض اٛؿبٙ ث٠ ػٔز ٝيؼيز هبئٖ ٝ ايؿشبزٟ ، ككب        (93

 

 ُفؼي غٞٙ ؼـ ٗٞیفٍ ١ب 

 ضا كطا١ٖ ٗي ًٜٜس. ٗبیغ ٗيبٙ ثبكشی ٝ  سجبؼّ ٗٞاؼ ثيٚ غٞٙٗٞيطٍ ١ب اٌٗبٙ         (94

 آٙ قیبؼ اوز.ٛلٞؾدذؿیفی  يي ضزيق ؾّٔٞ ؾبذش٠ قسٟ ٝ  زيٞاضٟ ء ٗٞيطٍ ١ب اظ         (95

 اٛوجبو ٝ اٛجؿبٌ ذٞز ، ز١ب٠ٛ ء ٗٞيطٍ ضا   ثب  ٝخٞز زاضز ٠ً ث٠ نٞضر يي زضيچ٠ ػْ٘ ٗي ًٜس ٝ ؼـ اثشؽای ١ف ٗٞیفٍ یي ٗب١يس٠ صبف ضٔوٞی      (96

 ثؿش٠ يب ثبظ ٠ِٛ ٗي زاضز.

 شٜس.زٓيْ ، زض اؿٔت ثبكز ١ب زض ١ط ٓحظ٠ كوٍ سؼسازي اظ ٗٞيطٍ ١ب ثبظ ١ؿ١٘يٚ ث٠         (97

 ي ٗٞاز ؿصايي اؿٔت ٗٞيطٍ ١ب زض زيٞاضٟ ء ذٞز ٜٗبكص ظيبزي زاضٛس ٠ً ثبػث اكعايف ٛلٞشدصيطي آ٢ٛب ٗي قٞز ٝ اظ ايٚ ٜٗبكص ػالٟٝ ثط آة ٝ ُبظ١بي سٜلؿ      (98

 ؾبزٟ ٝ ٌّٗٞٓٞ ١بي ضيع ػجٞض ٗي ًٜٜس.

 ٜٗبكص ثِصضٛس.اظ ايٚ  ٛ٘ی سٞاٜٛؽ ذٞٙ دفٝسئيٚ ١بی ؼـٌز ُٝٔجّٞ ١بی هفٗك         (99

 قطًز زاضٛس ٝ ثب يٌسيِط ٗوبث٠ٔ ٗي ًٜٜس. ٗبیغ ثيٚ ؤٞٓی  ثبظُكز ٝ  ُطزـٝ  سٞٓيسزض   سلبٝر كٍبـ او٘كی ٝ   كٍبـ سفاٌٝی  زٝ ٛيطٝي       (111

 اثط ٗي ًٜس. ؼـ خ٢ز ثيفٝٙ ـاٛؽٙ ٗٞاؼ اق ٗٞیفٍ ١ب٠ً  ٛشيد٠ ء ككبض ذٞٙ اؾز كٍبـ سفاٌٝی       (111

 .ُطزاٛسٙ ٗٞاز ث٠ ٗٞيط٢ُب(ظ.)ثبؼـ خ٢ز ػٌه كٍبـ سفاٌٝی ػْ٘ ٗی ًٜؽثيٚ دالؾ٘بي زضٝٙ ٗٞيطٍ ١ب ٝ ٗبيغ ثيٚ ؾٔٞٓي اؾز ٝ  لبٝر كٍبـ او٘كیس      (112

 اؾز. ٗبیغ ٗيبٙ ثبكشیدطٝسئيٚ ١بي    ثيً اق   غٞٙ دالو٘بیككبض اؾ٘عي دطٝسئيٚ ١بي        (113

 اؾز.ثط ػٌؽ  ؼـ اٛش٢بی ٗٞیفٍاؾز ٝٓي  ي ثيف اظ ككبض اؾ٘عي ذٞٙككبض سطاٝق ؼـ اثشؽای ٗٞیفٍ       (114

 ث٠ ُطزـ ذٞٙ  ـٍ ١بی ٜٓلیزضنس ثبهي ٗبٛسٟ اظ َطين  11ٝ  ؼـصؽ ضدٖ ٗبیغ سفٝاي ٌؽٟ ثبقُفؼاٛؽٟ ٗی ٌٞؼ 90زض اٛش٢بي ٗٞيطٍ حسٝز       (115

 ؾيب١طُي ثبظُطزاٛسٟ ٗي قٞز.

 ُلش٠ ٗيكٞز.  (ذيع)ٕؼِاِث٠ اكعايف ٗبيغ ٗيبٙ ثبكشي         (116
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 زاليْ ذيع يب ازٕ ػجبضسٜس اظ :       (117

a.    ٚزض ذٞٙ.  ً٘جٞؼ دفٝسئي 

b.    ٙٞزضٝٙ ؾيب١طٍ ١ب . اككایً كٍبـ غ 

c.   . ثىش٠ ٌؽٙ ـٍ ١بی ٜٓلی 

d.    . آويت ؼیٞاـٟ ء ٗٞیفٍ ١ب 

e.    . ٙاككایً وؽیٖ ثؽ 

 زاضٛس. ٛلٞؾدؿیفی ً٘شفیطٍ ١بي ثسٙ ٛؿجز ث٠ ؾبيط ٗٞي ٗٞیفٍ ١بی ٗـك       (118

 

 ُفؼي غٞٙ ؼـ ويب١فٍ ١ب 

 ؾيب١طٍ ١ب ثيكشطيٚ ٗوساض ذٞٙ ثسٙ ضا زض ذٞز خبي ٗي ز١ٜس.       (119

 اؾز. ً٘شفآ٢ٛب ٗوبٝٗز ؼیٞاـٟ ء اظ ؾطذطٍ ١ب ٝ  ثيٍشف ١ب هؽف ويب١فٍ       (111

 ٠ً ث٠ ؾيب١طٍ ١بي ايٚ  وي٠ٜ هلى٠ ) ٌٗف (كٍبـ ٜٗلی ١٘چٜيٚ  ٞٙ زض ؾيب١طٍ ١ب ٗي قٞز.ثبػث ازا٠ٗ ء خطيبٙ ذ ثبهی ٗبٛؽٟ ء كٍبـ وفغفُی      (111

 ٠ً ث٠ ضفًبر ٗٞقٝٙ ٗب١يس٠ ١ب٠ً ١ِٜبٕ زٕ ثط قٌٖ ٝاضز ٗي قٞز ٝ ١٘چٜيٚ  ؼیبكفاُٖ  دبئيٚ آٗؽٙ دفؼٟٛبحي٠ ٜٗشوْ ٗي قٞز ٝ ككبضي ٠ً ثط اثط 

 زض اؿٔت ؾيب١طٍ ١ب ٠ً ث٠ ؾٞي هٔت ثبظ ٗي قٞٛس ، حطًز ذٞٙ ٝخٞؼ ؼـیس٠ ١بی ال٠ٛ ًجٞسفیؾيب١طٍ ١بي اَطاف ذٞز اثط ٗي ُصاضٛس ٝ ١٘چٜيٚ 

 ث٠ ؾ٘ز هٔت ضا آؾبٙ ًطزٟ ٝ اثط ٛبٗؿبػس ٛيطٝي ُطاٛف ظٗيٚ ضا ثط ُطزـ ذٞٙ ؾيب١طٍ ١ب ًب١ف ٗي ز١ٜس. 

 ٞز ػجبضسٜس اظ :زض ثرف ١بي دبئيٚ ثسٙ خ٘غ ٛ٘ي ق ُفاًٛ قٗيٚزٓيْ اي٠ٌٜ ذٞٙ ث٠ ذبَط           ( 112

   a.     هٔت ٗب١يس٠ ایٝخٞز 

b.    ككبض آ٢ٛب ث٠ ضٍ ١ب زض حبّ اٛوجبوسٔ٘ج٠ ء ٗب١يس٠ ١بی ٝ 

c.    ٠ً ٗؿيط حطًز ذٞٙ ضا ث٠ ؾ٘ز هٔت يي َطك٠ ٗي ًٜٜس. ؼـیس٠ ١بی ال٠ٛ ًجٞسفی 

d.    ٜٗشوْ ٗي قٞز ٠ً ث٠ ؾيب١طٍ ١بي ايٚ ٛبحي٠ ؼـ ١ِٜبٕ ثبقؼٕ هلى٠ ء وي٠ٜ  )ٌٗف(ٜٗلی  كٍبـ 

e.    ٠ً ١ِٜبٕ زٕ ثط قٌٖ ٝاضز ٗي قٞز دبئيٚ آٗؽٙ دفؼٟ ء ؼیبكفاُٖ ككبضي ٠ً ثط اثط 

f.     ثبػث ازا٠ٗ ء خطيبٙ ذٞٙ زض ؾيب١طٍ ١ب ٗي قٞز. ثبهی ٗبٛؽٟ ء كٍبـ وفغفُی 

 . ) ثي٘بضي ٝاضيؽ (، ذٞٙ زض ضٍ ١بي دبئيٚ ثسٙ خ٘غ ٗي قٞزُب١ي ث٠ ػٔز ايؿشبزٙ ثيف اظ حس ث٠ ٝيػٟ زض اكطازي ٠ً ايؿشبزٟ ًبض ٗي ًٜٜس           ( 113

 

 غٞٙ 

 ٗشؼسزي اؾز اظ خ٠ٔ٘ : ٝظبیقذٞٙ زاضاي        (114

a.    ثيٚ ؾّٔٞ ١بي ثسٙ. ایدبؼ اـسجبغ ٌي٘يبیی 

b.   ١ٞـٗٞٙ ١ب   ٝ   ُبق١بی سٜلىی   ٝ  اٛشوبّ ٗٞاؼ ؿؿایی . 

c.   .ٙسٜظيٖ ؼٗبی ثؽ 

d.    ٙایٜ٘ی ٝ ؼكبع ثؽ. 
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 اظ دالؾ٘بي ذٞٙ اظ زيٞاضٟ ء ٗٞيطٍ ١ب ث٠ كًبي ثيٚ ؾٔٞٓي ٛلٞش ٗي ًٜس ٝ ٗبيغ ٗيبٙ ثبكشي ضا ٗي ؾبظز  يزاضٛس ثرك ُفؼي غٞٙ ثىش٠زض خبٛٞضاٛي ٠ً       (115

 ٠ً دؽ اظ سجبزّ ٗٞاز ثب ؾّٔٞ ١ب زٝثبضٟ ث٠ ؾيب١طٍ ١ب ثبظُطزاٛسٟ ٗي قٞز. 

 ٝ ذٞٙ ٗؿشوي٘بً ث٠ كًبي ثيٚ ؾٔٞٓي ٝاضز  ٛؽاـؼزاضٛس زض ثيٚ ؾطذطٍ ١ب ٝ ؾيب١طٍ ١ب قج٠ٌ ء ٗٞيطُي ًبٗٔي ٝخٞز  ُفؼي غٞٙ ثبقزض خبٛٞضاٛي ٠ً       (116

 ٗي قٞز ٝ زض ٗدبٝضر ؾّٔٞ ١ب هطاض ٗي ُيطز. 

 زاضاؾز. ضا  ٜٓق  ٝ ٗبیغ ٗيبٙ ثبكشی   ، غٞٙ ُلش٠ ٗي قٞز ٝ ٛوف   ١ٜ٘ٞٓق ، ث٠ ايٚ ٗبيغ ٗدبٝض ؾّٔٞ ١ب  ُفؼي غٞٙ ثبق ؼـ       (117

  دالًز ١ب -3     ُٔجّٞ ١بی وليؽ  -2     ُٔجّٞ ١بی هفٗك -1 :     خٞز زاضزٛٞع ؾّٔٞ انٔي ٝ  زض ذٞٙ ؾ٠       (118

 قٜبٝض ١ؿشٜس.   دالو٘ب  ؾّٔٞ ١بي ذٞٙ زض ٗبيؼي ث٠ ٛبٕ        (119

 . (حدٖ زاضز ٓيشط 5) حسٝز ١س ضا سكٌيْ ٗي ز ًْ ٝقٙ ثؽٙ %8 ذٞٙ زض اٛؿبٙ ثبٓؾ زض حسٝز        (121

 سكٌيْ ٗيس١ٜس. ؤّٞ ١بی غٞٛی آٙ ضا   %45    ٝ دالو٘ب   ذٞٙ ضا  55%       (121

 ٛبٕ زاضز .   ١٘بسًٞفیز  ٛؿجز زضنس حدٖ ؾّٔٞ ١بي ذٞٙ ث٠ ًْ حدٖ ذٞٙ        (122

 

  ) اـسفٝويز ١ب (ُٔجّٞ ١بی هفٗك 

 ٝ اظ ٗبزٟ اي ث٠ ٛبٕ  سوفیجبً ٠٘١  اخكای ؤٞٓی غٞؼ ـا اق ؼوز ؼاؼٟ اٛؽ١ؿشٜس ٝ  ثؽٝٙ ١ىش٠زيِط اظ خبٛٞضاٙ  ثؿيبضي  ايٚ ؾّٔٞ ١ب زض اٛؿبٙ ٝ      (123

 دط قسٟ اٛس.  ١ُ٘ٞٔٞثيٚ   

 زض ثطذي ٛٞاحيٝ اظ ٗٞيطٍ ١بيي ٠ً  ثشٞاٜٛؽ سـييف ٌٌْ ؼ١ٜؽ١ؿشٜس ٝ قٌْ ذبل آ٢ٛب ٗٞخت ٗي قٞز سب  )كطٝضكش٠(ٗوؼف ُٔجّٞ ١بي هطٗع زض زٝ َطف       (124

 ثسٙ اظ اٛساظٟ ء ُٔجّٞ ١ب ٛيع ًٞچٌشطٛس ، ػجٞض ًٜٜس. 

 ثطذي اظ ُٔجّٞ ١بي ديط زض اثط ػجٞض اظ ايٚ ٗٞيط٢ُبي ثؿيبض ثبضيي آؾيت ٗي ثيٜٜس ٝ اظ ثيٚ ٗي ضٝٛس.       (125

 ٗي قٞز. اككٝؼ٠ًٟ ككبض ١ٞا ًٖ سط اؾز ثط سؼساز ُٔجّٞ ١بي هطٗع  ؼـ اـسلبػبر       (126

 زاضٛس. CO2خبثدبیی ُٔجّٞ ١بي هطٗع ػالٟٝ ثط حْ٘ اًؿيػٙ ، ٛوف ٗرشهطي ٛيع زض        (127

  CO2ً٘ي ٗي ًٜس ٝ زض خبثدبيي  سفًيت آة ٝ ؼی اًىيؽ ًفثٚزض ؿكبي ذٞز زاضٛس ٠ً ث٠  اٛيؽـاقًفثٜيي ُٔجّٞ ١بي هطٗع ٗوساض ظيبزي آٛعيٖ       (128

 ٛوف ثؿيبض ٢ٗ٘ي زاضز.

 

 ی هفٗك قایً ُٔٞثّٞ ١ب

 :سٞٓيؽ ُٔجّٞ هفٗك      (129

a.   ًيى٠ ء قـؼٟ  زض زٝضٟ ء خٜيٜي اثشسا زض 

b.    ؾبذش٠ ٗي قٞٛسٗـك اوشػٞاٙ ٝ  ُفٟ ١بی ٜٓلیٝ   ؼطبّٝ  ًجؽؾذؽ زض 

c.    ؾبِٓي ١٘چٜبٙ ث٠ سٞٓيس ُٔٞثّٞ ١بي هطٗع ازا٠ٗ ٗي ز١ٜس 5سب  ٝ ؼـاق ٗـك هفٗك اوشػٞاٙ ١بی د٢ٚؾذؽ 

d.    اوشػٞاٙ ١بی ؼـاق ٗشصْ ث٠ س٠ٜ ثػً ًٞزٌی اقٝ  ٗـك هفٗك اوشػٞاٙ ١بی د٢ٚ ِٓي ث٠ ثؼس ، ُٔجّٞ ١بي هطٗع كوٍ زضؾب 5اظ  

 ازا٠ٗ ٗييبثس.     
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ثف ؤّٞ ١بی سٞٓيس ٗيكٞز ٝ  ًجؽ ٝب ًٔي٠ ١اؾز ٠ً ثط اثط ًب١ف اًؿيػٙ ضؾبٛي ث٠ ثبكز ١ب اظ   اـیشفٝدٞئيشيٚ  ػبْٗ سٜظيٖ ًٜٜسٟ ء سٞٓيس ُٔجّٞ ١بي هطٗع ٗبزٟ اي ث٠ ٛبٕ     (131

 ٗي ز١س. اككایًٝ سٞٓيس ُٔجّٞ ١بي هطٗع ضا  قایٜؽٟ ء ٗـك هفٗك اوشػٞاٙ اثف ٗی ًٜؽ

 يطٝضر زاضز .  اويؽ كٞٓيي   ٝ B12  ٝیشبٗيٚ ١بی    ثطاي سٞٓيس ُٔجّٞ ١بي هطٗع        (131

 زض اثط آٛعيٖ ١بي ٗؼسٟ خُٔٞيطي ٗي ًٜس ث٠ ١٘يٚ زٓيْ  B12اظ سرطيت ٝيشبٗيٚ  ؼاغٔی ٗؼؽٟ كبًشٞـٗؼسٟ ثب سطقح ُٔيٌٞدطٝسئيٜي ث٠ ٛبٕ   زيٞاضٟ     (132

 آويت ٗػبغ ٗؼؽٟ ثبػث ًٖ غٞٛی ٝغيٖ ٗی ٌٞؼ.

 ُٞٔٞثيٚ آ١ٚ ٝخٞز زاضز ٠ً ثرف انٔي آٙ زض ١ُ٘ٞٔٞثيٚ ٝ ٗي ُفٕ 4بٖٓ حسٝز ؾاؾز . زض ثسٙ يي كطز ثبٓؾ ٝ  آ١ٚثطاي ؾبذز ١ُ٘ٞٔٞثيٚ ٛيبظ ث٠       (133

 ٗب١يچ٠ ١ب اؾز.

 آ٢ٛب ٗي قٞز . ًب١ً ١ُ٘ٞٔٞثيٚٝ  ًٞزي ٌؽٙ ُٔجّٞ ١بی هفٗكثبػث  ً٘جٞؼ آ١ٚ       (134

 اؾز.  ١ِٖ  يي ثرف آ١ٚ زاض ث٠ ٛبٕ ُٝٔٞثيٚ  يي ثرف دطٝسئيٜي ث٠ ٛب١ٕط ٌّٗٞٓٞ ١ُ٘ٞٔٞثيٚ زاضاي        (135

 

 ٗفٍ ُٔٞثّٞ ١بی هفٗك 

 اؾز. ـٝق 120ٗع ٗحسٝز ٝ زض حسٝز ػ٘ط ُٔجّٞ ١بي هط       (136

 ؿٍبی آٙ ٌٌٜٜؽٟ ٗی ٌٞؼ. ٝٗوؽاـ آٛكیٖ ١بی ُٔجّٞ هفٗك ًٖ ثب اكعايف ؾٚ ،       (137

 آؾيت ٗي ثيٜٜس ٝ اظ ثيٚ ٗي ضٝٛس. ؼطبّ ٝ ًجؽ  ُٔجّٞ ١بي ديط زض ١ِٜبٕ ػجٞض اظ ٗٞيطٍ ١بي ثؿيبض ثبضيي        (138

 اٛشوبّ ٗييبثس ٝ ثطاي ؾبذش٠ قسٙ ُٔج٢ٓٞب  ٗـك اوشػٞاٙسدعي٠ ٝ آ١ٚ آٙ ثبض زيِط ث٠   ٗبًفٝكبل١ب  يت ُٔجّٞ هطٗع ثٞؾي٠ٔ ءٚ آظاز قسٟ اظ سرطي١ُ٘ٞٔٞث      (139

  )ثئي ضٝثيٚ ٝ صلفاٗٞاؼ ـِٛی ،  ًجؽسدعي٠ آٙ زض  ٗي قٞز ٝ اظ  ١ب دفٝسئيٚ)ؾٞذز ٝ ؾبظ( زفغ٠ ٗشبثٞٓيٌی آظاز قسٟ ٝاضز  ُٔٞثيٚزٝثبضٟ ث٠ ًبض ٗي ضٝز. 

 ثٞخٞز ٗي آيٜس.  ثئي ٝضزيٚ(

 ٗي ُٞيٜس.  آٛ٘ی ًب١ف سؼساز ُٔجّٞ ١بي هطٗع ٝ ٛيع ًب١ف ٗوساض ١ُ٘ٞٔٞثيٚ ُٔجّٞ ١ب ضا        (141

 ث٠ ٝخٞز آيس. ً٘جٞؼ آ١ٚٝ يب  ؼوز ؼاؼٙ غٞٙ ثؽٙآٛ٘ي ٌٗ٘ٚ اؾز ث٠ زٓيْ اظ        (141

 ٛبٕ زاضز.   )دطذٞٛي( يش٘یدٔی و  اكعايف ثيف اظ حس ُٔجّٞ ١بي هطٗع ،        (142

 ث٠ ٝخٞز آيس.  دفًبـی ؿيف ؼجيؼی ٗـك اوشػٞاٙ  ٝ يب   ً٘جٞؼ اًىيمٙ ثبكز ١ب   ٌٗ٘ٚ اؾز زض اثط دٔی ويش٘ی       (143

 

 ُٔجّٞ ١بی وليؽ

 زض ١ط ٗئي ٗشط ٌٗؼت ذٞٙ اؾز. 7111سؼساز سوطيجي ُٔجّٞ ١بي ؾليس ذٞٙ        (144

 آُفاٛٞٓٞويز ١ب -2         ُفاٛٞٓٞويز ١ب  -1       : ذٞز زٝ زؾش٠ اٛسُٔجّٞ ١بي ؾليس        (145

 ائٞقیٜٞكيْ ١ب  -3             ثبقٝكيْ ١ب -2               ٛٞسفٝكيْ ١ب -1   : ُطاٛٞٓٞؾيز ١ب ذٞز قبْٗ ؾ٠ ُط١ٜٝس      (146

  ٗٞٛٞويز ١ب -2      لٞويز ١بٜٓ -1          : آُطاٛٞٓٞؾيز ١ب ذٞز زٝ زؾش٠ اٛس       (147

 ثيكشط ٛيؿز.  زٜؽ ١لش٠  سبزٜؽ وبػز   َّٞ ػ٘ط ُٔجّٞ ١بي ؾليس اظ       (148

 ظٛسٟ ث٘بٜٛس. سب ثيً اق یي وبّ  سجسيْ ٗي قٞٛس ٗي سٞاٜٛس  ٗبًفٝكبل١بيي ٠ً زض ثبكز ١ب ث٠  ٗٞٛٞويز       (149
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 ؾبذش٠ ٗي قٞٛس. ٗـك هفٗك اوشػٞا١ٙب زض  زٜٓلٞو١ب ٝ سؼساز ً٘ي اظ  ٗٞٛٞويز١ب ،  ُفاٛٞٓٞويز       (151

 ث٠ ٝخٞز ٗي آيٜس. ثبكز ٜٓلیث٠ ٝؾي٠ٔ ء  ٜٓلٞويز ١بثيكشط        (151

 ٢ٗ٘شطيٚ اػ٘بّ ُٔجّٞ ١بي ؾليس ػجبضسٜس اظ :       (152

a.   بّ سرطيت ًكيسٟ ٗي قٞٛس ٝ شضارث٠ ؾٞي شضا ر ذبضخي يب ثبكز ١بي زض ح سبًشيىٖ ٌي٘يبییسحطى ظيبزي زاضٛس ٝ ثب ذبنيز   ٛٞسفٝكيْ ١ب 

 ) كبُٞؾيشٞظ(ٝ اظثيٚ ٗيجطٛس .  ٗی غٞـٛؽثيِب٠ٛ ٝ ٢ٗبخٖ ضا  

b.  آ٢ٛب ً٘شط اؾز. ايٚ ؾّٔٞ ١ب زض ػلٞٛز ١بي اِٛٔي اكعايف  ثيِب٠ٛ غٞاـیاظ ٛظط ظب١ط قجي٠ ث٠ ٛٞسطٝكيْ ١ب ١ؿشٜس ٝٓي هسضر  ائٞقیٜٞكيْ ١ب 

 ٛيع سؼساز ائٞظيٜٞكيْ ١ب  )آٓطغي ١ب (ضىبويز ١ب . ١٘چٜيٚ زض  بضي اظ اِْٛ ١ب ضا ٛبثٞز ًٜٜسٗيشٞاٜٛس ثؿي سفٌص ٗٞاؼیٗييبثٜس ٝ ثب 

 اكعايف ٗي يبثس.

c.   ٍُبؼ يي ٗبزٟ ء  ١يىشبٗيٚاؾز ٝ  ظؽ اٛؼوبؼ غٞٙيي ٗبزٟ ء  ١ذبـیٚ . ضا سطقح ٗي ًٜٜس١يىشبٗيٚ  ١ٝذبـیٚ زٝ ٗبزٟ ء  ثبقٝكيْ ١ب 

 اؾز. ـٍ ١ب  ًٜٜؽٟ

d.  اظ ثيٚ  ٗی غٞـٛؽ٠ً ث٠ ثسٙ ٝاضز قسٟ اٛس ، آ٢ٛب ضا  ؾـار غبـخی ٝٝیفٝن ١ب  ،ثبًشفی ١ب  ح٠ٔ٘ ث٠ث٢٘طاٟ ٛٞسطٝكيْ ١ب ثب   يز ١بٗٞٛٞو ٝ 

زض  ٗبًفٝكبلٗيٌطٝٙ ث٠ ٛبٕ  81ٝ ٝضٝز ث٠ ثبكز ١بي ثسٙ ث٠ نٞضر ؾّٔٞ ١بي زضقشي ث٠ هُط  ثب غبـج ٌؽٙ اق غٞٙ ث٠ ايٚ نٞضر ٠ً  . ٗيجطٛس

 . ٗي آيٜس

 ًطزٟ ٝ ُٞاضـ ٗي ز١ٜس. كبًٞويشٞقزض ٗجبضظٟ ثب ػٞاْٗ ثي٘بضي ظا ٛوف ٢ٗ٘ي زاضٛس ٝ آ٢ٛب ضا   ٓيكٝقٕٝ ١بی كفاٝاٙ ثب زاقشٚ  ٗبًفٝكبل١ب (153

 

 ایٜ٘ی ٝ آٓفلی 

 ُلش٠ ٗي قٞز. ایٜ٘یث٠ چِِٞٛي ٗوبث٠ٔ ء ثسٙ ثب ثبًشطي ١ب ٝ شضار ذبضخي ٢ٗبخٖ        (154

 اًشىبثی -2          ؾاسی -1:           ث٠ زٝ نٞضر اؾز ايٜ٘ي ذٞز       (155

 اؾز ٠ً اظ ٝضٝز ػٞاْٗ ثيِب٠ٛ  سفٌص ٌيفٟ ء ٗؼؽٟ ٝ ... .. ُٔجّٞ ١بی وليؽ ثيِب٠ٛ غٞاـ  .. دٞوز    ٛشيد٠ ء ٝخٞز ؾبذشبض ١بي ایٜ٘ی ؾاسی      (156

 رطيت ٗي ًٜٜس ٝ يب ثب كبُٞؾيشٞظ ، آ٢ٛب ضا اظ ثيٚ ٗي ثطٛس.خُٔٞيطي ٗي ًٜٜس ٝ ٗٞخٞزار ظٛسٟ ء ثٔؼيسٟ قسٟ ثب ٗٞاز ؿصايي ضا س

 خبٛساض ٛؿجز ث٠ سؼسازي اظ ثي٘بضي ١ب ٗي قٞٛس. آٙ ایٜ٘ی ؾاسی  ثبػث  ٛيع  ثفغی دبؼسٚ ١بی دالو٘بی غٞٙ       (157

 ٛؿجز ث٠ يي ٗبزٟ ذبضخي ايدبز  ١ب ٜٓلٞويزضىبن ٌؽٙ ٝ اظ ؾٞي زيِط ثط اثط  ٛشيد٠ ء وبغش٠ ٌؽٙ دبؼسٚ ١بيي ؾٞ  اظ  ایٜ٘ی اًشىبثی      (158

 .ٗيكٞز

 ٛبٗيسٟ ٗي قٞز. آٛشی ل١ٙط ٛٞع ٗبزٟ اي ٠ً ثبػث ايدبز دبؾد ايٜ٘ي قٞز        (159

 ظثيٚ ٗي ثطز.اؾز ٗي ؾبظز ٠ً ايٚ دبزسٚ ، آٛشي غٙ ضا ذٜثي ًطزٟ ٝ ا ُبٗبُٔٞثٞٓيٚآٙ ضا ٠ً اظ خٜؽ  دبؼسٚ اغشصبصیثسٙ ثط يس ١ط ٛٞع آٛشي غٙ ،       (161

 ز ١ب ٛؿجز ث٠ ثؼًي ثبكز ١بي ثسٙ حؿبؾيز ديسا ًطزٟ ٝ دبزسٚ ١بيي زض ثطاثط آ٢ٛب سٞٓيس ٗي ًٜٜس ٠ً ي، ٜٓلٞؾ ثي٘بـی ١بثطذي   يب ديفیُب١ي زض اثط       (161

 ُلش٠ ٗي قٞز. غٞؼ ایٜ٘یث٠ ايٚ حبٓز اذشالّ   ثبػث سرطيت ثبكز ٗي قٞز.

 اؾز.) ٛٞػي ثي٘بضي ذُطٛبى ٗب١يچ٠ اي(  ٗيبوشٜی ُفاٝیه  ٝ   ـٗبسيىٖ هٔجی  ٞز ايٜ٘ي ، ثي٘بضي ١بي٠ٛٞ٘ٛ ء اذشالالر ذ       (162

 ٝ  ٝاًًٜ ١بی هٔجی ٝ سٜلىی  ٝ    ٠ٌٓ ١بی دٞوشی   ، دبزسٚ ١بيي سٞٓيس ٗي ًٜٜس ٠ً ثبػث ػٞاضيي ٗثْ ٜٓلٞوز ١بی ضىبن ٌؽٟ،  آٓفلیزض       (163

 ؿيطٟ ٗي قٞز.
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 ١ؿشٜس. ٢ًيف ٝآوٖ   ، ست یٞٛد٠ ،   وٖ ُك٠ٛ   ٠ ١بي آٓطغي حؿبؾيز ث٠ٛ٘ٞٛ       (164

 

 ُفٟٝ ١بی غٞٛی 

 كطز ٝخٞز زاضز.  ٛٞع آٛشی لٛی اوز ٠ً ثف ـٝی ُٔجّٞ ١بی هفٗك ُطٟٝ ١بي ذٞٛي ٝاثؿش٠ ث٠        (165

 ٝخٞز زاقش٠ ثبقس ٠ً ثط ١٘يٚ اؾبؼ ُطٝ ١بي ذٞٛي ٗكرم ٗي قٞٛس.  A  ,  B  ,  RH  و٠ آٛشی لٙ كطز ٌٗ٘ٚ اؾز   ١ط ثط ضٝي ُٔجّٞ ١بي هطٗع        (166

 ذٞا١س ثٞز. ٜٗلی  ٝ زض ؿيط ايٜهٞضر ٗثجز  كطزي ٝخٞز زاقش٠ ثبقس ُطٟٝ ذٞٛي اٝ  ضٝي ُٔجّٞ ١بي هطٗع ثط  (ضظٝؼ  آٛشي غٙ) RHآٛشي غٙ  اُط      (167

 سٞٓيس قسٟ ٝ زض سعضين زٕٝ  RH. چٞٙ زض ذٞٙ كطز ُيطٛسٟ دبزسٚ يس  ثجز ذٞٙ زضيبكز ًٜسٗ RH اظ كطز زاضاي   ٛ٘ی سٞاٛؽ  ٜٗلي RHكطز زاضاي       (168

 ٝاًٜف قسيسي زض ثسٙ كطز ُيطٛسٟ ايدبز ٗي قٞز.

 بزض ثسٙ ٗ  خٜيٜي ث٠  ذٞٙ اظ   RH  ث٠ ػٔز ٝضٝز ٗوساضي آٛشي غٙ  ، اؾز  ٗثجز RH  غٞٙ خٜيٚ  ٝ ٜٗلی  RHغٞٙ ٗبؼـ زض ثبضزاضي ١بيي ٠ً     (169

 ٠ً ٗي سٞاٜٛس زض حبِٗٔي زٕٝ اظ خلز ػجٞض ًطزٟ ٝ ٗٞخت ضؾٞة ُٔجّٞ ١بي هطٗع ذٞٙ خٜيٜي  ؼـ غٞٙ ٗبؼـ ث٠ ٝخٞؼ ٗی آیٜؽ RHدبؼس٢ٜبی ظؽ 

 قٞٛس. ثبػث ًٖ غٞٛی خٜيٜیقٞٛس ٝ 

 

 اٛؼوبؼ غٞٙ 

 ظيبز ٛجبقس ٗٞخت ثؿش٠ قسٙ ٗحْ ظذٖ ٗيكٞٛس. ثطاي خُٔٞيطي اظ ذٞٙ ضيعي زض ٗحْ ظذٖ سـييطاسي نٞضر ٗي ُيطز ٠ً اُط دبضُي       (171

 ٗطاحْ اٛؼوبز ذٞٙ ػيبضسٜس اظ :     (171

a.    ٟسٞٓيس ٗي ًٜٜس.  سفٝٗجٞدالوشيٚٗبزٟ اي ث٠ ٛبٕ    ٌؽٟ دالًز ١بی ضىبنٝ يب   ثبكز ١بی آويت ؼیؽ 

b.    ٚزض ذٞٙ ٗي قٞز. سفٝٗجيٚ ث٠ دفٝسفٝٗجيٚ   سجسيْ ٗبزٟ اي ث٠ ٛبٕثبػث   ًٔىيٖ  ثب ً٘ي  سفٝٗجٞدالوشي 

c.    زض ذٞٙ ٗي قٞز. ـٌش٠ ١بی كيجفیٚ  ث٠ كيجفیٜٞلٙ   سجسيْ قسٙثبػث   ٗجيٚٝسف 

d.    ٚهطاض ٗي ُيطٛس ٝ ثب ث٠ زإ اكشبزٙ ُٔجّٞ ١بي هطٗع زض ايٚ سٞض ٓرش٠ سكٌيْ قسٟ ٝ ٗؿيط ذطٝج  ٗبٜٛؽ یي سٞـزض ٗحْ ظذٖ  ـٌش٠ ١بی كيجفی 

 ذٞٙ ثؿش٠ ٗي قٞز.      

 

 ،  ثب خ٘غ ًفؼٙ ُٔجّٞ ١بی هفٗكٝ زض ٗحْ ظذٖ  زض ٗي آيٜسـٌش٠ ١بی ٛبٗطّٔٞ كيجفیٚ زض ذٞٙ ث٠ نٞضر كيجفیٜٞلٙ ٗطّٔٞ   زض اٛؼوبز ذٞٙ      (172

 ٓرش٠ ٗي ؾبظٛس.

 زض ٗد٘ٞع   ٓػش٠ ٌؽٙ غٞٙ  الذطٟثب زض ٗحْ ظذٖ ٝ  آٗبن ٝ ث٠ ١ٖ زىجيؽٙ دالًز ١بزض ٗحْ ثطيسُي ،  ـٍ  اٛوجبض ٗب١يس٠ ١بی صبف ؼیٞاـٟ       (173

 ثبػث ثٜس آٗسٙ ذٞٙ ضيعي ٗي قٞٛس.

 ثطاي ضٝٛس اٛؼوبز ذٞٙ الظٕ اؾز. ًٔىيٖ ٝ   Kٝیشبٗيٚ ٝخٞز        (174

 

 ؼوشِبٟ ٜٓلی 

 ً٘ي ٗي ًٜس. ایٜ٘ی ٝ ٛيع ث٠ُفؼي غٞٙ  ث٠زؾشِبٟ ٜٓلي        (241

 ٛبٕ زاضز ٠ً ٗبيؼي ثي ضَٛ اؾز.   ٜٓق   ٗبيؼي ٠ً زض ضٍ ١بي ٜٓلي خطيبٙ ٗي يبثس       (241
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 ضا ٗي ؾبظٛس. ؼوشِبٟ ٜٓلیضٍ ١بي ٜٓلي زض ٠٘١ خبي ثسٙ ٝخٞز زاضٛس ٝ قج٠ٌ اي ث٠ ٛبٕ        (242

 ثسٙ ٗي ضيعز ٝ ث٠ ايٚ َطين ٝاضز ُطزـ ذٞٙ ٗي قٞز. ويب١فٍ ١بی ثكـٍٜٓق ؾطاٛدبٕ ث٠ يٌي اظ        (243

 ٝخٞز زاضز ٠ً اظ ثبظُكز ٜٓق خُٔٞيطي ٗي ًٜٜس. ١بیی ؼـیس٠زض ضٍ ١بي ٜٓلي        (244

 ٛبٗيسٟ ٗي قٞٛس. ُفٟ ٜٓلیٝخٞز زاضز ٠ً  ثفآٗؽُی ١بییزض ٗؿيط ضٍ ١بي ٜٓلي        (245

 ثط خبي ٗي ُصاضز . ٜٓق زض ٗيبٙ حلطٟ ١ب ٝ ٗدبضي آٙ خبضي ٗي قٞز ٝ ٗيٌطٝة ١ب ٝ شضار زضقز ذٞز ضا زض آٙ حبٓز اؾلٜدي زاضٛس ٝ  ُفٟ ١بی ٜٓلی       (246

 ٝ ثب ػٞاْٗ ثيِب٠ٛ ٗجبضظٟ ٗي ًٜٜس. ٗبًفٝكبل١ب ؼـ ُفٟ ١بی ٜٓلی ضعٞـ ؼاـٛؽ       (247

 زض ُطٟ ١بي ٜٓلي ايٚ ٗحْ ١ب اؾز. ثؽٙ ثب ٗيٌفٝة ١ب ويىشٖ ایٜ٘ی  ٍٛب٠ٛ ء ٗجبـقُٟطٟ ١بي ٜٓلي زض ٗحْ چب٠ٛ ٝ ُطزٙ   سٞضٕ       (248

 چٞٙ سطقحي ٛساضٛس. ٗطىٞة ٛ٘ی ٌٞٛؽؿؽٟ ُطٟ ١بي ٜٓلي        (249

 كطاٝاٙ سط ١ؿشٜس. ـاٙ ءًٍب٠ٓ ٝ  قیف ثـْ ..  اؼفاف ُفؼُٙطٟ ١بي ٜٓلي زض        (251

 ٛيع ؾبذشبض ٜٓلي زاضٛس.  وبیف ٓٞقٟ ١ب ٝ)آزٛٞئيس ( ٓٞقٟء وٕٞ   ٝ  ٓٞقٟ ١بی ضٔوی       (251

 

 اٛشوبّ ٗٞاؼ ؼـ ُيب١بٙ 

 اظ ذبى اؾز. ٗطّٔٞ ٗٞاؼ ٗؼؽٛی  ٝخؿة آة  ٛوف انٔي ضيك٠  ، اٗب ٠ ٗي زاضزُيبٟ ضا زض ذبى ِٛ ، ضيك٠ (252

 ايدبز ٗي قٞٛس. ـٝدٞوززض ٛعزيٌي ضأؼ ضيك٠ سبض١بي ًكٜسٟ اظ   (253

 سبض١بي ًكٜسٟ كوٍ زض ُٜٗو٠ ء ًٞچٌي اظ ضيك٠ هبثْ ٗكب١سٟ ١ؿشٜس.    (254

 ) اكعايف ؾُح خصة(٠ً ؾُح ٝؾيؼي ضا ثطاي خصة كطا١ٖ ٗي ًٜٜس.  ١ؿشٜس ايٌؽٟ  ؤّٞ ١بی ـٝدٞوشی ؼٞیْزض انْ   سبض١بي ًكٜسٟ       (255

 ، زضٝٛي سطيٚ الي٠ ء دٞؾز ضا سكٌيْ ٗي ز١س. )آٛسٝزضٕ(ؼـٝٙ دٞوز         (256

 زض اَطاف ذٞز ١ؿشٜس.)چٞة دٜج٠( وٞثفیٚ  ؾّٔٞ ١بي زضٝٙ دٞؾز زاضاي يي الي٠ ء ٗٞٗي ث٠ ٛبٕ   (257

 ضا سكٌيْ ٗي ز١س. ٛٞاـًبوذبـیٛيع ٛبٕ زاضز ،  آٛؽٝؼـٗيٚٞة دٜج٠ اي ٠ً ايٚ الي٠ ء چ  (258

 زضٝٙ دٞؾز زض ٗحْ ١بيي ٠ً ؾٞثطيٚ ٝخٞز زاضز ٛؿجز ث٠ آة ٛلٞش ٛبدصيط اؾز. اؾز زض ٛشيد٠ زضؾّٔٞ ١بي ٛلٞؾ ٛبدؿیفؾٞثطيٚ ٛؿجز ث٠ آة        (259

  زض ػطو ضيك٠ ثؿيبض ٢ٖٗ اؾز.یٞٙ ١بی ٗؼؽٛی  ٝآة  )ًٜشطّ ٝ ١سايز( ضفًزٝخٞز ٛٞاض ًبؾذبضي زض    (261

 س٘بيع ديسا ٗي ًٜٜس.  (ثطٝٙ دٞؾز) اُكٝؼـٕ ث٠ نٞضر  زٜؽ الی٠ ء وؽطی دٞوززض ضيك٠ ء ثطذي ُيب١بٙ ،         (261

 ضا زٝ چٜساٙ ٗي ًٜس. ًٜشفّ ٝـٝؼ یٞٙ ١بی ٗؼؽٛیٝخٞز زاضز ٠ً  ٛٞاض ًبؾذبضيٛيع  ثطٝٙ دٞؾززض زيٞاضٟ ١بي خبٛجي ؾّٔٞ ١بي         (262

 ُيب١بٙ ث٠ چٜس زٓيْ انٔي ٛيبظ ث٠ آة زاضٛس :       (263

 كشٞوٜشك  -1

  ؤٞٓی )آٗبؼ(ضلظ ٌبؼاثی  -2

 ٗٞاؼ ٗطّٔٞ. ٝسفاثفی ٛ٘ي ١بی ٗؼؽٛی  -3

 خصة سبض١بي ًكٜسٟ ٗي قٞز. او٘ك َي كطآيٜس سٞؾٍ ضيك٠ اظ ذبى ٝ  آة  (264

 اؾز .   ٌيت دشبٛىيْ آة  ٛسٝزضٕ ث٠ ذبَطحطًز آة اظ سبض١بي ًكٜسٟ سب آ   (265
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 آة ١٘يك٠ اظ خبيي ٠ً دشبٛؿيْ آة آٙ ثيكشط اؾز ث٠ خبيي ٠ً دشبٛؿيْ آة آٙ ً٘شط اؾز حطًز ٗي ًٜس.    (266

 ؼٞز ًطزٟ اؾز. زض نحطًز ٗي ًٜس ٝ آة ؾّٔٞ ١بي ٗدبٝض آٝٛس خبٛكيٚ آثي ٗي قٞز ٠ً ث٠ ثبالسط  ث٠ ؼٞـ ٗؽإٝ ث٠ و٘ز ثبالآة زض آٝٛس١بي چٞثي   (267

 اظ ؾّٔٞ ١بي زٝضسط اؾز. ً٘شفٛشيد٠ دشبٛؿيْ آة ؾّٔٞ ١بي ٛعزيي سط ث٠ آٝٛس ١بي چٞثي ، 

 سٞدالوشی ؿيف دفٝ ٗؿيط -2          دفٝسٞدالوشی ٗؿيط -1 :        زٝ ضاٟ ػجٞض آة زض ػطو ضيك٠ ػجبضسٜس اظ (268

 ث٠ ؾّٔٞ ١بي ٗدبٝض ٝاضز ٗي قٞز.  دالو٘ٞؼوٖ ١ب  اظ َطينٝاضز ؾّٔٞ سبض ًكٜسٟ ٗي قٞز ٝ ؾذؽ  ؿٍب ٝؼیٞاـٟ  اظ َطينآة  ٗىيف دفٝسٞدالوشیزض   (269

 حطًز ٗي ًٜٜس. كعبی ثفٝٙ ؤٞٓی ثيٚ ؤّٞ ١ب  ٝؼیٞاـٟ ١بی ؤٞٓی  اظ َطين، ٌّٗٞٓٞ ١بي آة زض ػطو ضيك٠  ٗىيف ؿيف دفٝسٞدالوشیزض   (271

 حطًز ًٜٜس. ٗىيف ؿيف دفٝسٞدالوشی اظ اٜٛسٗي سٞٛيع ٗحّٔٞ زض آة  یٞٙ ١بی ٗؼؽٛی (271

 ػجٞض ٗي ًٜس . ٗىيف دفٝسٞدالوشی كوٍ اظآة  ٛٞاـ ًبوذبـیث٠ ذبَط ٝخٞز  ؼـ آٛؽٝؼـٕ   (272

 ث٠ زضٝٙ آٝٛس چٞثي كطا١ٖ ٗي ًٜس. یٞٙ ١بیی ٗؼؽٛی ًٜٝشفّ ٝـٝؼ آة  ضا١ي ثطاي،  ٛٞاـ ًبوذبـیث٠ ٛظط ٗي ضؾس ٠ً     (273

 

 يبٟ ضفًز آة ؼـ ؼاغْ ُ

 اؾز . ٝاثىش٠ ث٠ سؼفمحطًز آة زض آٝٛس ١بي چٞثي   (274

 اٛدبٕ ٗي قٞز.سٞوػ ثفٍ ١ب ٠ً ثيكشط  غفٝج آة ث٠ صٞـر ثػبـ اق وؽص ُيبٟيؼٜي  سؼفم    (275

 ٛيط نٞضر ٗي ُيطز. بػؽوي ١ٝ  )ًٞسيٌّٞ( دٞوشياٛدبٕ ٗي قٞز . ١٘چٜيٚ ٗوساض ً٘ي سؼطم اظ ضاٟ  ثفٍ ـٝق٠ٛ ١بیهؿ٘ز اػظٖ سؼطم اظ َطين     (276

 

 ًٍيؽٟ ٌؽٙ آة اق ثبال

 ٗوساضي  ـٝي او٘كاظ ١ط ؾّٔٞ ، ايٚ ؾّٔٞ ث٠  غفٝج ثػبـ آةٗي قٞز چٞٙ ث٠ ٗحى ؼـ ثفٍ ١ب  )ٌٗف(ٛٞػی كٍبـ ٜٗلی ايدبز يي  ثبػث سؼفم       (277

 ٛٞػي ٌٗف زض ؾشٞٙ آة ايدبز ٗي قٞز. ث٠ ايٚ دسيسٟ آٝٛس چٞثي ٠ً زض ٛشيد٠ زض آٝٛس چٞثي آة اظ ؾّٔٞ ٗدبٝض خصة ٗي ًٜس ٝ ث٠ ١٘يٚ نٞضر سب 

 ُلش٠ ٗي قٞز. ًًٍ سؼفهی

 یؽٟء سؼفم ؼـ ثفٍ ١ب .ؽًٍيؽٟ ٌؽٙ آة ؼـ ُيبٟ ث٠ و٘ز ثبال ث٠ ػٔز ديؼٜي  ًًٍ سؼفهی  (278

 ، ثبػث ٗي قٞز ٠ً ؾشٞٙ آة زضٝٙ آٝٛس ١بي ٝٛس چٞثي آظيبز ٌّٗٞٓٞ ١بي آة ث٠ يٌسيِط ٝ ١٘چٜيٚ چؿجٜسُي ايٚ ٌّٗٞٓٞ ١ب ث٠ زيٞاضٟء  زىجٜؽُی       (279

 ًب١ف يبثس. )حجبة زاض قسٙ( ثبقس ٝ احش٘بّ ُؿؿشِي  ديٞوش٠چٞثي 

 ٝ زيِطي ث٠  ًًٍ سؼفهیسلؿيط ٗي ًٜس . يؼٜي حطًز آة زض زاذْ ُيبٟ يٌي ث٠ ذبَط  ًًٍ ..١ٖ زىجی حطًز آة زض زاذْ ُيبٟ ضا ٛظطي٠ ء        (281

 زضٝٙ آٝٛس ١ب اؾز. آة ١ٖ زىجی ٌّٗٞٓٞ ١بیذبَط 

 ُلش٠ ٗي قٞز. ؼُف زىجیٝٛس ١بي چٞثي ، آث٠ چؿجٜسُي ٌٗٞٓٔٞ ١بي آة ث٠ زيٞاضٟ ء    (281

 

 ـاٛؽٟ ٌؽٙ آة اق دبئيٚ

 هطاض زاضز .  )دطيؿيٌْ(ؼایفٟ ء ٗطيؽي٠    زض ظيط زضٝٙ دٞؾز الي٠ اي ث٠ ٛبٕ (282

 ثب نطف اٛطغي سٞؾٍ ؾّٔٞ ١بي ايٚ الي٠ ث٠ زضٝٙ آٝٛس ١بي چٞثي ضاٛسٟ ٗي قٞٛس. ٝ  ث٠ صٞـر كؼبّآة  زض الي٠ ء زايطٟ ٗحيُي٠ ، يٞٙ ١بي ٗحّٔٞ زض       (283
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 قسٟ ٝ ث٠ ٝضٝز آة ث٠ آٝٛس ١بي چٞثي َجن اؾ٘ع ً٘ي ٗي ًٜس. ًب١ً دشبٛىيْ آة آٝٛؽ زٞثیٝضٝز يٞٙ ١ب ث٠ آٝٛس چٞثي ثبػث   (284

 . كٍبـ او٘كی ثيٍشف   يؼٜي  دشبٛىيْ آة ً٘شف  (285

 

 ؤّٞ ١بی ٢ِٛجبٙ ٝ سؼفم 

 ٝخٞز زاضٛس. خٞاٙ ُيبٟ ٝثػً ١بی ١ٞایی   ٠٘١ضٝظ٠ٛ ١ب زض  (286

 ثطٍ ثيكشط اظ ؾبيط ثرف ١بي ُيبٟ اؾز. ـٝدٞوز دبئيٜیثرهٞل زض ؾُح  ١ب زض ثطٍ ٝ  ـٝق٠ٛسؼساز   (287

 اؾز. ٗفؼٞة١ٞای ١ؿشٜس ٠ً ايٚ كًب دط اظ  كعبی اولٜدی ٗيبٛجفٍضٝظ٠ٛ ١ب زض س٘بؼ ثب   (288

 ٗي ؾبظٛس. ٢ِٛجبٙ ـٝق٠ٛزض انْ ١ط ضٝظ٠ٛ ضا زٝ ؾّٔٞ ٓٞثيبيي قٌْ   (289

 ؾّٔٞ ١بي ٢ِٛجبٙ ضٝظ٠ٛ ثبظ ٝ ثؿش٠ ٗي قٞز. سـييفار كٍبـ آةضٝظ٠ٛ زض اثط    (291

 ط ػٌؽ اُط زچبض دالؾ٘ٞٓيع ٝ ًب١ف ككبض آة ضٝظ٠ٛ ذٞا١ٜس قس ٝ ث ثبق ٌؽٙثبػث  )سٞضغؾبٛؽ(اُط ؾّٔٞ ١بي ٢ِٛجبٙ ضٝظ٠ٛ آة خصة ًطزٟ ٝ ٗشٞضٕ قٞٛس   (291

 ذٞا١س قس. ثىش٠قٞٛس ، ضٝظ٠ٛ 

 ذ٘يسٟ ٗي قٞٛس :  ؾّٔٞ ١بي ٓٞثيبيي قٌْ ٢ِٛجبٙ ضٝظ٠ٛ زض ١ِٜبٕ اكعايف ككبض آة ث٠ زٝ زٓيْ  (292

 ؼیٞاـٟء ؼاغٔی ٝ غبـخی سلبٝر ظػبٗز -1 

 ٞاـٟ ١بؼی ـٌش٠ ١بی ؤٞٓكیخ٢ز ُيفی  -2 

 اؾز زض ٛشيد٠ زض ١ِٜبٕ سٞضٕ ، زيٞاضٟ ء ذبضخي ثؿيبض ثيكشط اكعايف َّٞ ٗي يبثس.. ثيٍشفزيٞاضٟ ء زاذٔي ٛؿجز ث٠ زيٞاضٟ ء ذبضخي يربٗز        (293

 ؤّٞ كوػ ؼـ خ٢ز ؼٞٓی اككایً یبثؽ.خ٢ز ُيطي ضقش٠ ١بي ؾٔٞٓعي ث٠ نٞضر قؼبػي ثبػث ٗي قٞز ٠ً زض ١ِٜبٕ سٞضٕ ؾّٔٞ ،   (294

 زاضاي ؾبظـ ١بي ظيط اؾز :  ً سؼفمثفای ًب١ُيبٟ    (295

 ثطٍ قیفهطاض ُطكشٚ ضٝظ٠ٛ ١ب زض  -1

 ـٝق٠ٛ ١بی كفٝـكش٠زاقشٚ  -2

 ) سيطٟ ء ًبًشٞؼ(ُفٕ  ٝ يب) زضذز ًبج (  ًب١ً سؼؽاؼ ـٝق٠ٛ ١ب ؼـ ٜٗبؼن غٍي ٝ وفؼ -3

 ضٝي ثطٍ ًفىزاقشٚ  -4

 بظ زض سيطٟ ء ُْ ٛ ١ب ؼـ ـٝق ٝ ثبق ًفؼٙ آ٢ٛب ؼـ ٌت ثىشٚ ـٝق٠ٛ -5

  ثىشٚ ـٝق٠ٛ ١ب ؼـ ١ٞای ثىيبـ ُفٕ ٝ یب ١ٞای غئی غٍي -6

 ثىشٚ ـٝق٠ٛ ١ب ؼـ ١ِٜبٕ ًٖ آثی -7

 

 ضجبة ١بی ١ٞا ٝ ديٞوشِی ٌيفٟء غبٕ ؼـ آٝٛؽ١ب

 اؾز ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾز زض قطايُي زض آٝٛس چٞثي سكٌيْ حجبة ز١ٜس. ُبق ١بی ٗطّٔٞقيطٟ ء ذبٕ زض زضٝٙ ذٞز زاضاي   (296

 ايدبز ًٜٜس. اغشالّٗي سٞاٜٛس زض خطيبٙ ٝ حطًز قيطٟ ء ذبٕ  ی ١ٞاضجبة ١ب    (297

 زاليْ حجبة زاض قسٙ آٝٛس ١بي چٞثي ػجبضسٜس اظ :   (298
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 ، چٞٙ ١ٞا زض يد حْ ٛ٘ي قٞز. اٛد٘بؼ   .1

 ًب١ً كٍبـ ـی٠ٍ ای   .2

 سؼفم ٌؽیؽ   .3

 ٛيً ضٍفار    .4

 ٌٌىشِی ٌبغ٠    .5

 ، حجبة ١ب ٛ٘ي سٞاٜٛس ث٠ آٝٛس ١ب ٝ سطاًئيس ١بي ٗدبٝض ٜٗشكط قٞٛس.سفاًئيؽ ١ب ٝ  ؼیٞاـٟ ء آٝٛؽ ١بی زٞثی ١بی الٙ ؾبذشبض ذبلث٠ زٓيْ    (299

 ٝ اظ َطين الٙ ١ب ثب آٝٛس ١ب ٝ سطاًئيس ١بي ٗدبٝض ضكش٠ ٝ خطيبٙ ازا٠ٗ ٗي يبثس. ٗشٞهق ٛ٘ی ٌٞؼطيبٙ قيطٟء ذبٕ زض نٞضر حجبة زاض قسُي ، خ    (311

  ثؿـ اكٍبٛی ١ٞااظ يي آٝٛس يب سطاًئيس ث٠ آٝٛس ١ب ٝ سطاًئيس ١بي ٗدبٝض ٜٗشكط قٞز، ث٠ ايٚ حبٓز  سي ٠ً ث٠ ذبَط ككبض ظيبز قيطٟء ذبٕ ، حجبة ١ٞازض نٞض   (311

 ُلش٠ ٗي قٞز.

 

 ضفًز ٗٞاؼ آٓی ؼـ ُيب١بٙ

 حطًز ٗي ًٜٜس. آٝٛؽ ١بی آثٌٍیزض ُيب١بٙ زض زضٝٙ  ٗٞاؼ آٓی  (312

 .ٗثْ ثطٍ ١ب ،  ٛبٕ زاضز ٜٗجغثرف ١بي زيِط ُيبٟ زض آٛدب سأٗيٚ ٗي قٞز ،  ٠ً سطًيجبر آٓي ٗٞضز ٛيبظ  ثركي اظ ُيبٟ   (313

 ٗثْ ضيك٠ ١ب .،  ٗي ٛبٜٗس ٗطْ ٗصففثركي اظ ُيبٟ ٠ً سطًيجبر آٓي ث٠ آٛدب ١سايز ٝ ؾذؽ ٗهطف ، يب شذيطٟ ٗي قٞٛس ،   (314

 ٗي ثبقس.ٗحْ ٜٗجغ  ٗٞاز آٓي ؼـ ١ِٜبٕ صؽٝـٝ  ٗحْ ٗهطف ٗٞاز آٓي ؼـ ١ِٜبٕ ؼـیبكزثبكز شذيطٟ اي   (315

 ٛبٕ زاضز. خبثدبیی،  اق ٗطْ ٜٗجغ ث٠ ٗطْ ٗصففحطًز سطًيجبر آٓي زضٝٙ ُيبٟ ،   (316

 ديچيسٟ سط اؾز:  ث٠ ؾ٠ زٓيْ حطًز ٗٞاز آٓي ٛؿجز ث٠ آة   (317

 ٓي ٗٞاز آٓي ثبيس اظ َطين ؾيشٞدالؾٖ ؾّٔٞ ١بي ظٛسٟ ء آٝٛس١بي آة زض ؾّٔٞ ١بي سٞذبٓي آٝٛس ١بي چٞثي ث٠ نٞضر آظاز حطًز ٗي ًٜس ٝ -1 

 آثٌكي ػجٞض ًٜٜس.     

 زض ُيبٟ حطًز زاضٛس. ٠٘١ ء خ٢ز ١ب. ٝٓي ٗٞاز آٓي زض ) يي َطك٠ ( حطًز ٗي ًٜس  كوػ ث٠ و٘ز ثبالآة زض آٝٛس ١بي چٞثي  -2 

 جبر آٓي ايُٜٞض ٛيؿشٜس.آة ٗي سٞاٛس اظ َطين ؿكب١بي ؾٔٞٓي ٛيع ٜٗشكط قٞز ٝٓي سطًي -3 

 ضا اضائ٠ زاز.  (خطيبٙ سٞزٟ اي ) ٗؽّ خفیبٙ كٍبـی ٛؿز ٗٞٛف اـثطاي سٞخي٠ حطًز ٗٞاز آٓي زض ُيبٟ ،  (318

 :  ٗطح٠ٔ زاضز 4ٗسّ خطيبٙ سٞزٟ اي   (319

 (یآثٌٍ ثبـُيفیٝاضز ؾّٔٞ ١بي آٝٛس آثٌكي ٗي قٞز. )  اٛشوبّ كؼبّ ث٠ ضٝـسٞٓيس قسٟ زض ٜٗجغ  هٜؽ   -1

 آٝٛس چٞثي ٝاضز آٝٛس آثٌكي  اظ او٘ك ث٠ ضٝـيبكش٠ ٝ زض ٛشيد٠ آة  اككایً ١ٖكٍبـ او٘كی ثب اكعايف ؿٔظز هٜس زضآٝٛس آثٌكي ،    -2

 ٗيكٞز.       

ٗطاْ   ؼـ   -4زض ٗي آيس.  ضفًزهٜس ٝ ؾبيط ٗحشٞيبر قيطٟ ء دطٝضزٟ ث٠ نٞضر خطيبٙ سٞزٟ اي ث٠   ككبض زض زضٝٙ آٝٛس ١بي آثٌكي ثبال ضكش٠ ٝ زض ٛشيد٠   -3

 (آثٌٍی ثبـثفؼاـیٝاضز ٗحْ ٗهطف ٗي قٞز. )  اٛشوبّ كؼبّ ضٝـ ث٠، هٜس  ٗصفف

 آظٗٞٙ سدطثي ٗسّ خطيبٙ سٞزٟ اي زض ًشبة سٞييح زازٟ ٗي قٞز.   (311

 

www.1book.blog.ir



 (1)ي سال دوم كتاب زيست شناس نکات طبقه بندی شده (   7016 134 0912قیىز ٌٜبویسوٞیشی ٝ آ٘ذيبؼ  ، ؼثيف ثفسف ًٌٜٞـ )  س٢ي٠ ٝ سٜظيٖ : ٗط٘ؽ ١٘ؽاٛی
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 ٗسّ خطيبٙ سٞزٟ اي چٜس ٗكٌْ زاضز:   (311

 ٞاٛي ٛساضز... ٠ً ثب ٗسّ ١٘ر  وفػز ضفًز ٗٞاؼ آٓی آٛوؽـ وفیغ اوز   -1 

 ٠ً ثبظ ١ٖ ثب ٗسّ ١ٖ ذٞاٛي ٛساضز...   ؼـ ضبٓز ؼجيؼی ٗبؼٟ ١بی ٗػشٔق ؼـ آٝٛؽ ١بی آثٌٍی ، وفػز ١بی ٗشلبٝسی ؼاـٛؽ   -2

 .. ٠ً ثبظ ١ٖ ثب ٗسّ ١ٖ ذٞاٛي ٛساضز.  خ٢ز ضفًز ٗٞاؼ ؼـ آٝٛؽ ١بی آثٌٍی ٗشلبٝر اوز   -3

 ٝ اٛطغي الظٕ ثطاي اٛشوبّ ٝ حطًز كؼبّ ٗٞاز آٓي ضا زض آٝٛس ١بي آثٌكي سأٗيٚ ٗي ًٜٜس. ٛؽؼاـ ٗيشًٜٞؽـی ١بی قیبؼی،  ؤّٞ ١بی ١٘فاٟ (312

 

 ٌش٠ ١ب 

 يٌي اظ ضاٟ ١بي اؾشرطاج قيطٟ ء دطٝضزٟ ، اؾشلبزٟ اظ ثطذي حكطار ٗثْ قش٠ اؾز.  (313

 كطٝ ٗي ًٜس ٝ ٗسر زٝ سب ؾ٠ ؾبػز ث٠ ١٘بٙ حبّ ثبهي   ض دٞؾز ُيبٟقش٠ ثطاي سـصي٠ اظ قيطٟ ء دطٝضزٟ ، ذطَٕٞ ذٞز ضا سب ٗحْ آٝٛس ١بي آثٌكي ز       (314

 ٗي٘بٛس.

 قس.ثطاي خ٘غ آٝضي قيطٟ ء دطٝضزٟ ، ٛرؿز قش٠ ضا ثي حؽ ًطزٟ ٝ ؾذؽ ذطَٕٞ اٝ ضا هُغ ٗي ًٜٜس، قيطٟ ء دطٝضزٟ اظ اٛش٢بي ذطَٕٞ ذبضج ذٞا١س     (315

 آٝضي ٝ سطًيجبر آٙ ضا ثطضؾي ًطز. ٗي سٞاٙ ايٚ قيطٟ ء دطٝضزٟء ذبضج قسٟ ضا خ٘غ   (316
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 سٜظيٖ ٗطيػ ؼاغٔی ٝ ؼكغ ٗٞاؼ قایؽ..   7ٌٛبر كصْ 

 ٛبٕ زاضز. ٗطيػ ؼاغٔیًْ ٗبيغ ثيٚ ؾٔٞٓي ٠ً ؾّٔٞ ١ب زض آٙ هطاض زاضٛس ،     -1

 ذٞٙ ثركي اظ ٗحيٍ زاذٔي اؾز.   -2

 ؾّٔٞ ١ب زض آٙ ظٛسٟ ث٘بٜٛس. زاقش٠ ثبقس سب یٌٜٞاغشی ٝٛىجشبً دبیؽاـ  حبٓزثبيس  ٗطيػ ؼاغٔی     -3

 ٛبٕ زاضز. ١ٞٗئٞوشبقیٗد٘ٞػ٠ء اػ٘بٓي ٠ً زض ثسٙ خبٛساضاٙ دطؾٔٞٓي ثطاي حلظ دبيساضي ٗحيٍ زاذٔي اٛدبٕ ٗي قٞز ،       -4

 اؾز. ؼكغ ٗٞاؼ قائؽ  ٝؼٗب  ..  بقث -اويؽ  ..  آة ..ٛ٘ي  .. سٜظيٖ هٜؽ  :   ١ٞٗئٞؾشبظي قبْٗ اػ٘بٓي ٗثْ     -5

 ١ؿشٜس. ٗطصّٞ وٞغشٚ آٗيٜٞ اويؽ ١بٗي ثبقٜس ٠ً ثيكشط  ٗٞاؼ قائؽ ٛيشفٝلٙ ؼاـيٌي اظ ٗٞاز ظائس سٞٓيسي ٝاًٜف ١بي ثسٙ ،        -6

 ١ؿشٜس ٝ ثبيس اظ ثسٙ خبٛساض زكغ قٞٛس. و٘یٗٞاز ظائس ٛيشطٝغٙ زاض       -7

 ، ٗشلبٝر اؾز. ث٠ قیىشِبٟ آ٢ٛبثب سٞخ٠ ٔق شٗٞاز ظائس ٛيشطٝغٙ زاض زض خبٛٞضاٙ ٗرشٔق خبٛٞضاٙ ٗر       -8

 ٠ً ثؿيبض ؾ٘ي اؾز سٞٓيس ٝ زكغ ٗي ًٜٜس. ( NH3) آٗٞٛيبى ثيكشط  خبٛٞـاٙ آثكی      -9

 زاضز ٝ ثطاي خبٛساضاٙ آثعي ٜٗبؾت اؾز. ٛيبق ث٠ آة قیبؼ زكغ آٗٞٛيبى    -11

 زكغ ٗي ًٜٜس. آٗٞٛيبىذٞز  آثًٍ ثبٗب١ی ١ب غ ٗي ًٜٜس ٝ زك آٗٞٛيبىاظ ٠٘١ء ؾّٔٞ ١بي ؾُحي ثسٙ ذٞز  ثی ٢ٗفُبٙ ًٞزيٝ  دالٛبـیب    -11

 زكغ ٗي ًٜٜس. اويؽ اٝـیي ٝ اٝـٟث٠ ذبَط ٗحسٝزيز آة ، ث٠ خبي آٗٞٛيبى ،  خبٛٞـاٙ غٌٍی قی    -12

 خبٛٞضاٙ ٗي سٞاٜٛس ثطاي ٗسسي اٝضٟ ٝ اؾيس اٝضيي ضا زض ثسٙ ذٞز ٠ٌٛ زاضٛس ٝ ؾذؽ ث٠ سٜبٝة آٙ ضا زكغ ًٜٜس.    -13

 اٛفلی صفف ًٜٜؽ.خبٛٞضاٙ ثطاي سجسيْ آٗٞٛيبى ث٠ اٝضٟ ٝ اؾيس اٝضيي ثبيس     -14
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 (دٜيىئيٚ ثؼًي زاضٝ ١ب ٗثْیٞٙ ١يؽـٝلٙ ، دشبويٖ ، ثطذي ٗٞاز ثب نطف اٛطغي اظ ذٞٙ ُطكش٠ ٝ ث٠ ٗدطاي ٛلطٝٙ سطقح ٗي قٞٛس )  سطقح  زض       -41

 ٠ء ٗيعٛبي ازضاض ث٠ ٗثب٠ٛ ثطزٟ ٗي قٞز.ٗي ضيعٛس ٝ سٞؾٍ ٓٞٓ ِٜٓس٠ثؼس اظ سٞٓيس ازضاض ، ٠ٓٞٓ ١بي خ٘غ ًٜٜسٟء ازضاض آٙ ضا ث٠     -42

 

 قٌْ ًشبة ٗطثٌٞ ث٠ سكٌيْ ازضاض زض ٛلطٝٙ ثؿيبض ٢ٖٗ اؾز ٝ ٌٛبر آٙ ث٠ قطح ظيط اؾز.        -43

a)     نٞضر ٗي ُيطز.   ٠ٓٞٓ ١بي ديچيسٟ كوٍ زض   سفٌص 

b)    نٞضر ٗي ُيطز.   زض ٠٘١ء ٠ٓٞٓء ٛلطٝٙ  ،  ٛ٘ي            كؼبّ ثبظخصة 

c)    نٞضر ٗي ُيطز.   زض ٠ٓٞٓء ديچيسٟء ٛعزيي،   آٗيٜٞ اويؽ ١ب  ًُٝٔٞك            كؼبّ ثبظخصة 

d    )نٞضر ٗي ُيطز. زض٠ٓٞٓء ديچيسٟء زٝض     ثيٌفثٜبر           كؼبّ ثبظخصة 

d)    نٞضر ٗي ُيطز.   زض٠ٓٞٓء ديچيسٟء ٛعزيي    ثيٌفثٜبر    كؼبّؿيف  ثبظخصة 

e)    نٞضر ٗي ُيطز.   زض ٠ٓٞٓء خ٘غ ًٜٜسٟء ازضاض    اٝـٟ     يف كؼبّؿ ثبظخصة 

f    )نٞضر ٗي ُيطز.  ٠ٓٞٓء خ٘غ ًٜٜسٟء ازضاض  ٝ   ٠ٓٞٓء ٠ٜٔ١ ،   زض ٠ٓٞٓء ديچيسٟء ٛعزيي      آة     ؿيف كؼبّ ثبظخصة 

g   )نٞضر ٗي ُيطز.    ٠ٓٞٓء ٠ٜٔ١  زض  ٛ٘ي        ؿيف كؼبّ ثبظخصة 

www.1book.blog.ir



 (1)ي سال دوم كتاب زيست شناس نکات طبقه بندی شده (   7016 134 0912قیىز ٌٜبویسوٞیشی ٝ آ٘ذيبؼ  ، ؼثيف ثفسف ًٌٜٞـ )  س٢ي٠ ٝ سٜظيٖ : ٗط٘ؽ ١٘ؽاٛی
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Hco3، يٞٙ ثيٌطثٜبر ) ؼـ ضبٓز هٔيبیی         -46
 .ؼكغ ٗی ٌٞؼ  ًٔي٠ ١ب ( سٞؾٍ +H) ، يٞٙ ١يسضٝغٙ اويؽی( ٝ زض حبٓز -

 

 سػٔي٠ء اؼـاـ
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 ..  ضفًز  8كصْ  ٌٛبر

 ٝیمُی ١بی اؤٌز ٝ ضفًز ؼـ ٗٞـز٠

 اي سٞذبٓي اؾز . خلز دبي ثٜس ثٜس اؾز ٠ً ١ط ثٜس ٠ٓٞٓ 3ٗٞضچ٠ زاضاي  ( 1

 اؾز . شيًٚياي ٗحٌٖ ث٠ ٛبٕ  زاضز ؛ ايٚ اؾٌٔز اظ خٜؽ ٗبزٟ اؤٌز غبـخیٗٞضچ٠  ( 2

 هطاضُطكش٠ اؾز. ای دفٝسئيٜی ٗبؼٟء قٗي٠ٜاؾز ٝ زض ٗٞضچ٠ )ٝ ؾبيط حكطار( زض  ٛٞػی دٔی وبًبـیؽًيشيٚ  ( 3

 اٛس . اظ زاذْ ث٠ اؾٌٔز چؿجيسٟ ث٠ صٞـر قٝجزض ٗٞضچ٠ ٗب١يچ٠ ١ب  ( 4

 اؾز . ای ٗلصْ ١ب اق ٛٞع ُٞی ٝ ًبو٠زض ٗٞضچ٠  ( 5

 

       اٛٞاع ـٝي ١بی ضفًشی ؼـ خبٛٞـاٙ

 اٛٞاع ضٝق٢بي حطًشي ػجبضسٜس اظ: ( 6

 ٠ً ٛٞػي ذعيسٙ ١ٖ ٗحؿٞة ٗي قٞز . ضفًبر ًفٗی ٌٌْ   .1

 ذعٛسُبٙ ٝ   زٝظيؿشبٙ زض     غكیؽٙ   .2

  ذلبـ ١ب ٝ   حكطار  ٝ  دطٛسُبٙ  زض    ًفؼٙ دفٝاق    .3

 ٝ ...  دؿشبٛساضاٙ  زض    ـاٟ ـكشٚ ٝ ؼٝیؽٙ   .4

 ٝ ...  زٝظيؿشبٙ  ٝ   ي ١بٗب١ زض     ٌٜب ًفؼٙ .  5

 . اولٜح ١ب ٝٗفخبٙ ١ب ١ؿشٜس ٝ زض ػٞو ٗحيٍ زض اَطاف آ٢ٛب زض خطيبٙ اؾز ٗثب  ثبثزثؼًي اظ خبٛٞضاٙ  (7

    : ػجبضسٜس اظ زاليْ حطًز زض خبٛٞضاٙ (8

 ؿؿا.   ثطاي ث٠ زؾز آٝضزٙ 1    

 كفاـ اق غؽف .   ثطاي2                           

 ٝ سٞٓيس ٗثْ ز یبثیخل.   ثطاي 3

 )ٗثالً زٗبي ٜٗبؾت سط ( یبكشٚ ٗطيؽی ثب ٌفایػ ٜٗبوت سف.   ثطاي 4

 

 ٝیمُی ١بی ضفًز ًفٗی ٌٌْ ؼـ ًفٕ غبًی

 ثسٙ اٝ اظ سؼسازي حٔو٠ سكٌيْ قسٟ اؾز .  دب ٛساضز ٝ ٠ً  اؾز  ًفٕ ١بی ًٖ سبـًطٕ ذبًي خعء  (9

 (زض ظيط ٗب١يچ٠ ١بي حٔوٞي) ؼٞٓی ٗب١يچ٠ ١بي( 2      (زض ثرف ثيطٝٛي سط) ضٔوٞی چ٠ ١بيٗب١ي .1 زض ثسٙ ذٞز زٝ زؾش٠ ٗب١يچ٠ زاضز :  (11

 ذٞز ضا زض هؿ٘ز خٔٞ ثسٙ ٜٗوجى ٗي ًٜس ٝ زض ٛشيد٠ هؿ٘ز خٔٞ ثسٙ ضا ث٠ ديف ٗي ضاٛس ؛ ثؼس اظ  ضٔوٞیًطٕ ذبًي ثطاي حطًز زض اثشسا ٗب١يچ٠ ١بي  (11

 ثب اٛوجبو ذٞز ثوي٠ هؿ٘ز ١بي ثسٙ ضا ث٠ ؾ٘ز خٔٞ ثٌكٜس .ٗي ضؾس ٠ً  ؼٞٓیآٙ ٛٞثز ث٠ ٗب١يچ٠ ١بي 
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 .. غكٛؽُبٙ ٝ دفٛؽُبٙ( )ؼٝقیىشبٙ ضفًز ؼـ ز٢بـدبیبٙ 

 ايٚ خبٛٞضاٙ اؾٌٔز زاذٔي زاضٛس ٝ ٗب١يچ٠ ١بي آ٢ٛب ثط ضٝي ايٚ اؾٌٔز ؾٞاض اؾز .  ( 12

 زض چ٢بضدبيبٙ ػجبضسٜس اظ :اٛٞاع ضٝـ ١بي حطًشي  (13

 زٞٙ ١ف ث٠ نٞضر ٗشوبثْ ٝ ١ٌ٘بض كؼبٓيز زاضٛس  ٠ً ٠ٛٞ٘ٛ آ٢ٛب اؾت اؾز . زض اؾت سؼساز ظيبزي ٗب١يچ٠ ٝخٞز زاضٛس ٠ً ٗؼ٘ٞالً  ـاٟ ـكشٚ ٝ ؼٝیؽٙ.  1              

 ضبٓز اّٝ ثفُفؼاٛؽ ٗب١يس٠ كوػ ٗی سٞاٛؽ ٜٗوجط ٌٞؼ ٝ ؼـ ٛشيد٠ ٗب١يس٠ء ؼیِفی ثبیؽ ٝخٞؼ ؼاٌش٠ ثبٌؽ سب آٙ ـا ث٠                                   

  ٢ٖٗ اؾز ( 111)قٌْ ًشبة زض نلح٠ء       

 ٝ ثسٙ آ٢ٛب دٞقيسٟ ٢ٖٗ اؾز (  112) قٌْ ل  ؼوز ١ب سجؽیْ ث٠ ثبّ ٌؽٟ اوززض ايٚ خبٛٞضاٙ  . ٠ً ٠ٛٞ٘ٛء آ٢ٛب دطٛسُبٙ ١ؿشٜس       دفٝاق ًفؼٙ.  2           

   اؾز ؛ زض ي٘ٚ ثسٙ آ٢ٛب  ثبالی ثبّ ١ب ٛىجز ث٠ وؽص قیفیٚ ًب١ً كٍبـ ١ٞا ؼـدطٛسُبٙ  ؼٓيْ صؼٞؼقسٟ اؾز .  دفاظ 

 سط ١ٞا ضا ثكٌبكس ٝ ديف ثطٝز. ٛيع زًٝي قٌْ قسٟ سب ضاحز

 ثبٓي اق ایدبؼ خفیبٙ زاضٛس ٠ً ٛوف ٢ٗ٘ي زض دطٝاظ زاضز ٝ ثسٝٙ آٙ دطٛسٟ هبزض ث٠ نؼٞز ٛيؿز.  ثبٓيثبّ ذٞز ؾبذشبضي ث٠ ٛبٕ   ٗردطٛسُبٙ زض ٛبحي٠ء  (14

 ش٠ ؼـ دٍز ثبّ ١ب خُٔٞيفی ٗی ًٜؽ .آٌل

 

 ی ٌٜب ؼـ ٗب١یٝیمُی ١بی ضفًش

 َطف ؾشٞٙ ٢ٗطٟ ١ب هطاض زاضٛس.  ٝ ٗب١يچ٠ ١ب زض زٝ اؤٌز ؼـٝٛی ؼاـٛؽقٌْ اؾز ،  ؼًٝیثسٙ ايٚ خبٛٞضاٙ  (15

  : زاضاي چٜس ثب٠ٓ ١ؿشٜس ٠ً ١ط ًسإ ٝظبيلي ثط ػ٢سٟ زاضٛس (16

 ٗب١ي ضا سأٗيٚ ٗي ًٜس. ٛيفٝی ضفًز٠ً ٝؾيؼشطيٚ ؾُح ضا زاضز ٝ ثب حطًز ذٞز  ثب٠ٓء ؼٗی (  آق                          

 حطًز ث٠ ًبض ٗي ضٝٛس . سـييف خ٢ز٠ً ثطاي  ٗػفخیٝ  دٍشی،  ای ثب٠ٓ ١بی وي٠ٜ(    ة                          

 ٛوف زاضٛس . ٗب١یسٜؽ ًفؼٙ ضفًز ٝ ًٜؽ ػالٟٝ ثط ٛوف زض سـييط خ٢ز زض  ای ١بی وي٠ٜ ثب٠ٓ (17

  ٗرشٔق آة قٜب ٗي ًٜٜس ٝ  آٙ زض ؾُٞح  ظُبظ اؾز ٝ ٗب١ي ١ب ثب ًٖ ٝ ظيبز ًطزٙ ُب زاضٛس ٠ً دط اظ ثبؼًٜي ٌٜبٗب١ي ١ب زض قٌٖ ذٞز اٛساٌٗي ث٠ ٛبٕ  (18

 ٗب١ي ً٘ي ٗي ًٜس . ضفًبر ػ٘ٞؼیزض ًْ ث٠ 

 

 وبغشبـ ٗب١يس٠ء اؤٌشی ؼـ اٛىبٙٝ ٛطٟٞ ضفًز 

 اٛس . ثط ضٝي آ٢ٛب ؾٞاض قسٟ )ٗرٍُ ٝ اضازي ( اؾز ٠ً ٗب١يچ٠ ١بي اؾٌٔشي  اؤٌز ؼاغٔیي ضٝز ؛ زاضاي اٛؿبٙ ضاٟ ٗ (19

  ث٠ ٝخٞز آٗسٟ اؾز .  (  ٗيٞٙ)سبـ ٗب١يس٠ ای  اي ًكيسٟ ٝ َٞيْ ث٠ ٛبٕ  اي زض اٛؿبٙ اظ سؼساز ظيبزي ؾّٔٞ ٗب١يچ٠ اؾٌٔز ٗب١يچ٠  (21

  .اي ث٠ زٝض سؼسازي اظ آ٢ٛب ؿالكي ديٞٛسي سكٌيْ قسٟ اؾز  هطاض زاضٛس ٝ ث٠ نٞضر زؾش٠ ٞٛؽیوي٘بٛی اق خٜه ثبكز ديٗيٞٙ ١ب زض  (21

 ضا ث٠ ٝخٞز ٗي آٝضٛس .  قـؼدی ١ب  زض زٝ ؾط ٗب١يچ٠ ث٠ ١ٖ ديٞؾش٠ ٝزٝض ٗيٞٙ ١ب ، ؿالف ديٞٛسي  (22

 ٜس ٝ ٛيطٝي ٗب١يچ٠ ضا ث٠ اؾشرٞاٙ ٝ اؾٌٔز ٜٗشوْ ٗي ًٜٜس .١ؿشٜس ٠ً ٗب١يچ٠ ١ب ضا ث٠ اؾٌٔز ٝنْ ٗي ًٜ ثبكز ديٞٛؽی ٗوبٕٝٛٞػي  ١ب قـؼدی (23
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 ای  وبغشبـ سبـ ٗب١يس٠

 ٛبٗيسٟ ٗي قٞز .  ٌج٠ٌء وبـًٞدالو٘یٝ قج٠ٌ آٛسٝدالؾ٘ي نبف آٙ  وبـًٞدالوٖٝ ؾيشٞدالؾٖ آٙ  وبـًٖٞٓؿكبء سبض ٗب١يچ٠ اي  (24

 ٛبٗيسٟ ٗي قٞٛس ٝ ظب١ط ٗرٍُ زاضٛس.  سبـز٠ٜٛس زاضز ٠ً اي زض زضٝٙ ذٞز سؼساز ظيبزي ثرف ١بي ٠ٓٞٓ ٗب ١ط سبض ٗب١يچ٠ (25

 قج٠ٌء ؾبضًٞدالؾ٘ي ٜٗكؼت قسٟ ٝ زض زضٝٙ سبضچ٠ ١ب ٛلٞش ٗي ًٜس . (26

 ٗحؿٞة ٗي قٞٛس . ای ٝاضؽ ًبـ ؼـ سبـ ٗب١يس٠ؾبذش٠ قسٟ اؾز ٠ً  وبـًٞٗف  ١ط سبضچ٠ اظ ٝاحس١بيي ث٠ ٛبٕ (27

  (114ل ) سٞييح ثيكشط زض ٗٞضز ؾبضًٞٗط ثط ضٝي قٌْ .  ُطكش٠ اٛس ضهطا  Zثيٚ ؼٝ غػ سيفٟ ث٠ ٛبٕ  ٠ً زض اؾزسبـز٠ زض انْ ثركي اظ وبـًٞٗف   (28

 ٝ ؾط خ٘غ ًٞسبٟ قسٙ ٠٘١ ؾبضًٞٗط ١ب ثبػث اٛوجبو ٝ ًٞسبٟ قسٙ سبض  وبـًٞٗف ًٞسبٟ ٗی ٌٞؼًٖ ٗي قٞز يؼٜي  ١Zِٜبٕ اٛوجبو كبن٠ٔء زٝ ذٍ  (29

 اي ٗي قٞز . ٗب١يچ٠

 زض ٝؾٍ ؾبضًٞٗط هطاض زاضز ٠ً ضٝقٜط اظ ثوي٠ هؿ٘ش٢بي ؾبضًٞٗط اؾز. Mطٟ ذٍ سي (31

 هطاض زاضز.   Zٝ ذٍ   Mنلح٠ ١ٜؿٚ هؿ٘ز ٗيبٛي ثيٚ ذٍ  (31

 ١بي ػًالٛي ػجبضسٜس اظ :اٛٞاع اٛوجبو  (32

 ٝ ًٞسبٟ ٗي قٞز. ٗی ًٜؽ سـييفزض ١ِٜبٕ اٛوجبو  ؼّٞ ٗب١يس٠زض ايٚ ٛٞع اٛوجبو   ) ثب ًكف ثبثز ( :  ایكٝسٞٛيياٛوجبو    .1

 .زض ٠ِٛ زاقشٚ يي ٝظ٠ٛ  . ٗثالً سـييف ٛ٘ی ًٜؽزض ١ِٜبٕ اٛوجبو  ؼّٞ ٗب١يس٠زض ايٚ ٛٞع اٛوجبو   :  ایكٝٗشفیي.   اٛوجبو 2                      

 . سٞٛٞؼ ٗب١يچ٠ اي اٛوجبو ذليق ٗب١يچ٠ ١ب  ٗی ٌٞٛؽ ث٠ ٛٞثز ٜٗوجط ایٗب١يس٠  سبض١بي زض ايٚ ٛٞع اٛوجبو  :  ای سٞٛٞن ٗب١يس٠.   3                    

 حلظ ٝيؼيز ثسٙ ٗثْ ؾط ٝ ُطزٙ ث٠ ًبض ٗي ضٝز . ثبػث ؾرشي آ٢ٛب ٗي قٞز ٝ ثطاي ٢ِٛساضي ٝ اؾز ٝ        

 .اي زض ١ِٜبٕ ذٞاة ٗشٞهق ٗي قٞز . ث٠ ١٘يٚ ذبَط اؾز ٠ً  زض ١ِٜبٕ ذٞاة د٢ٌٔب دبئيٚ ٗي اكشٜس  سٞٛٞؼ ٗب١يچ٠ ( 33

 ٗشهْ ٗيٌٜس. دب٠ٌٜء دبضا ث٠  سٞإٔٗب١يچ٠ء  قـؼدی آٌيْ (34

 ١ط زٝ زض ثرف دكز ثسٙ هطاض زاضٛس. و٠ وف ثبقٝٝ  ؼٓشبییٗب١يچ٠ ١بي  ( 35

 حش٘بً حلظ قٞز. 121..  119..  118..  117..  16اؾبٗي ٝ خبيِبٟ ١طًسإ اظ اٛسا٢ٗب زض نلحبر  (36

 

  آٙاٛٞاع   ٝاؤٌز 

 اٛٞاع اؾٌٔز : ( 37

 .زض ٗب١ي ١بي ؿًطٝكي ٝ ًٞؾ٠ ١ب  ،   ؿعفٝكی اؾٌٔز.   1

 ؾبيط ٢ٗطٟ زاضاٙ . ، زض اوشػٞاٛی اؾٌٔز.   2

                  ٝظبيق اؾٌٔز : (38

  سٌي٠ ُب١ی ثفای ٗب١يس٠ ١ب .1

 اظ ثرف ١بي زاذٔي ثسٙ ٗثْ ٗـع ٝ قف ضلبظز .2

 ث٠ ثسٙ ٌٌْ ؼاؼٙ .3

 زازٙ ثسٙ  ضفًززض  .4

 غٞٙ وبقی .5

 ٗؼسٛي ٗثْ ًٔؿيٖ  ؾغيفٟ ٗٞاؼ .6

www.1book.blog.ir



 (1)ي سال دوم كتاب زيست شناس نکات طبقه بندی شده (   7016 134 0912قیىز ٌٜبویسوٞیشی ٝ آ٘ذيبؼ  ، ؼثيف ثفسف ًٌٜٞـ )  س٢ي٠ ٝ سٜظيٖ : ٗط٘ؽ ١٘ؽاٛی
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 اٛٞاع ثبكز اوشػٞاٛی 

 ي ػجبضسٜس اظ : اٛٞاع ثبكز اؾشرٞاٛ ( 39

 اي اظ زٝايط سكٌيْ قسٟ اؾز . ١ط ؾيؿشٖ ١بٝضؼ ٗد٘ٞػ٠ ويىشٖ ١بٝـن٠ً اظ ٗد٘ٞػ٠ ١بيي ث٠ ٛبٕ  ٗشفاًٖثبكز اؾشرٞاٛي .   1

 طاض ُطكش٠ اؾز .ٗشحسآ٘طًع اؾز ٠ً زض ٝؾٍ آ٢ٛب ٗدطايي ث٠ ٛبٕ ١بٝضؼ ه 

 ١ؿشٜس ٝ حلطار ظيبزي زض آٙ ٝخٞ ز زاضز . سيـ٠ ١بی اوشػٞاٛی ٛبٜٗظ٠ًٖ زض آٙ   اولٜدیثبكز اؾشرٞاٛي  .  2

 اؾشرٞا٢ٛب اٛٞاع ٗرشٔلي زاضٛس ٠ً ػجبضسٜس اظ : (41

 . ٗثْ اؾشرٞاٙ ١بي اِٛكشبٙ زؾز ٝ دب    ًٞسبٟ. اؾشرٞاٙ ١بي 1  

 . شرٞاٙ ضاٙ ٝ ؾبػس ٝ ثبظٝٗثْ اؾ     ؼـاقاؾشرٞاٙ ١بي  .2

 . ٗثْ ٢ٗطٟ ١ب ٝ ِٓٚ ٝ ًشق    د٢ٚاؾشرٞاٙ ١بي  .3

 اؾز . ثبكز اؾشرٞاٛي اؾلٜدياظ ٛٞع  ثػً ٗيبٛی اوشػٞاٙ ١بی ًٞسبٟ ٝ د٢ٚ ٝؼٝ وف اوشػٞاٙ ١بی ؼـاق   (41

 ٞاٙ زاضيٖ ٠ً ٗـع هطٗع اؾشرٞاٙ سٞاٛبيي ذٞٙ ؾبظي زاضز.اؾشر ٗـك هفٗك ثرف ١بي اؾلٜدياؾشرٞاٙ ٝ زض  ٗـك قـؼزاضاي  ٝؾٍ س٠ٜ اؾشرٞاٙ ١بي زضاظ (42

 

 ٗطْ اٛصبّ اوشػٞا٢ٛب ثب یٌؽیِف ١ىشٜؽٗلصْ ١ب 

 . هطاض زاضزٗطْ اسصبّ ؼٝ اوشػٞاٙ ٗلهْ زض  (43

 زض ٗلهْ ثرف ١بي ظيط ٗكب١سٟ ٗي قٞز : (44

 ضٝي يٌسيِط ضا سؿ٢يْ ٝ اظ ؾبيف اؾشرٞاٙ ١ب زض ٗحْ ٗلهْ خُٔٞيطي  زٝ ؾط اؾشرٞاٙ ٠ً ٓـعيسٙ اؾشرٞاٙ ١ب ثط زض  ؿعفٝف ١ب .  1                

 ٗيٌٜٜس .             

 ٠ً ٓـعيسٙ ضا زض زٝ ؾط اؾشرٞاٙ ضاحز ٗي ًٜٜس .  ٗبیغ ٗلصٔی .  2                 

 اؾز ٝ ٗلهْ ضا ٠ِٛ ٗي زاضز . خٜؽ ثبكز ديٞٛسي٠ً اظ    ای ًذىّٞ ـٌش٠ .  3                

 ٠ً ثطاي ٢ِٛساضي ٝ ٗحسٝز ًطزٙ حطًز زض ٗحْ ٗلهْ ث٠ ًبض ٗي ضٝٛس .    ـثبغ ١ب .  4                

 ٠ً ػالٟٝ ثط اسهبّ ٗب١يچ٠ ١ب ث٠ اؾشرٞاٙ ١ب زض ٢ِٛساضي ٗحْ ٗلهْ ً٘ي ٗي ًٜٜس .    قـؼدی ١ب .  5                

 اٛٞاع ٗلهْ ١ب زض ثسٙ زيسٟ ٗيكٞٛس :      (45

 ضا زاضز . ضفًز ؼـ ٠٘١ خ٢بر. ايٚ ٛٞع ٗلهْ آظازي  ـاٙ ث٠ ِٓٚيب  ث٠ ًشق  ثبقٝزض ٗحْ اسهبّ     ٝ ًبو٠ ای ُٞی ٗلهْ.  1

 قاٛٞ. يب  آـٛحلهْ ٗاخبظٟ حطًز ث٠ اؾشرٞاٙ ضا ٗي ز١س ، ٗثْ  ؼـ خ٢ز غبصیكوٍ زض حس ذبل ٝ   ٠ً    ٓٞالیی ٗلهْ.  2

 .ؼوز ٝ ٗر دبزض ٛبحي٠     ٓـكٛؽٟ ٗلهْ . 3

 .قیفیٚ ٝ قثفیٚ قٛؽزض ٗحْ اسهبّ     ٗطٞـی ٗلهْ.  4
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 ٝـقي

  ث٠ زاليْ ظيط ثسٙ آزٗي ث٠ ٝضظـ ٛيبظ ٗجطٕ زاضز : (46

 سؼبؼّ ٝقٙ ثؽٙ .  1

 ١بی هٔجی ٝ ػفٝهی خُٔٞيفی اق ثي٘بـی .  2

 اككایً سٞاٙ ًبـی.  3

 اضىبن والٗشی ـٝضی ٝ خى٘ی .  4

  اككایً اػش٘بؼ ث٠ ٛله ؼـ قٛؽُی .  5

              ائس ٝضظـ :كٞ (47

 زاقشٚ ٗب١يچ٠ ١بي هٞي .  1
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