
 ) مْم ( 2پبمظ فؼبلیت ُبی فینت ىٌبمی ّ آفهبیيگبٍ 

 پبمظ فؼبلیت ُبی فَل ُفتن:

 143ٍفضَ ی  7 -1فؼبلیت 

غوک ُب اف آًزبئیکَ تغوک ُب ػؿ ػّؿاى رٌیٌی مبعتَ هی ىًْؼ ثب افقایو مي فـٍت آمیت ُبی ّاؿػٍ ثَ ت –ثلَ 

مبلگی فـفًؼ ػاؿ هی ىًْؼ تب لجل اف  34ًیق ثیيتـ فـاُن هی ىْػ. اهـّفٍ لمْیب پیيٌِبػ هی ىْػ ّلتی کَ پل اف 

 ُفتَ ًِن ثبؿػاؿی آفهبیو تيغیٌ پیو اف تْلؼ ًيبًگبًؼاّى ؿا اًزبم ػٌُؼ.

 146ّ 145ٍفضبت  7 -2فؼبلیت 

ی ىیيَ ای هغوـ ؿا ثَ ػؿمتی ثیي تیغ ّ تیغک ىیيَ ای  ثبیؼ ػلت ًوْػ کَ ٌُگبم کبؿ ثب هیکـّمکْپ ّ امالیؼُب

 لـاؿ ػٌُؼ ّ ُْاگیـی کٌٌؼ

 تزقیَ ّتضلیل 

 تْلیؼ هخل غیـ رٌنی  -1

 فمظ یک ّالؼ هيبُؼٍ هی ىْػ ّ فـػ رؼیؼ اف تمنین ملْل هبػؿ صبٍل هی ىْػ -2

 رْاًَ فػى -3

  150ّ 149ٍفضبت  7 -3فؼبلیت 

یؼ هخل رٌنی ایي اهکبى ؿا ثـای ربًؼاؿ فـاُن هی کٌؼ کَ ثؼّى ٍـف اًـژی ثـای ػؿ هضیظ ُبی پبیؼاؿ تْل –عیـ  -1

 تْلیؼ گبهت ثب پیؼا کـػى رفت فاػٍ ُبیی کبهال هيبثَ عْػ ؿا پؼیؼ آّؿػ.

تْلیؼ هخل رٌنی هْری ایزبػ تٌْع ژًتیکی هی ىْػ . ایي ؿّیؼاػ ثـای ربًؼاؿاًی کَ مبفگبؿی فیبػی کنت کـػٍ  -2

ی ػؿ یک هضیظ فًؼگی هی کٌٌؼ هٌبمت ًینت چْى هوکي امت فاػٍ ُب لبػؿ ثَ فًؼگی ػؿ آى هضیظ اًؼ ّ ثَ ؿاصت

 ًجبىٌؼ.

ُوَ ی گبهت ُبی فًبى لجل اف تْلؼ مبعتَ هی ىًْؼّ اگـ ملْل ُبی تغوک یک فى ػؿ هؼـُ ثؼضی اف هْاػ  -3

 هضـ لـاؿ گیـًؼ ّی ػیگـ ىبًنی ثـای تْلیؼ گبهت ُبی مبلن ًؼاؿػ.

ملْل  4ملْل کَ اف ًظـ ژًتیکی کبهال یکنبى ُنتٌؼ ایزبػ هی ىْػ اهب ػؿ هیْف  2تْف اف یک ملْل طی هی -4

ُبپلْئیؼ تْلیؼ هی ىْػ کَ اف ًظـ ژًتیکی ثب ملْل هبػؿ یکنبى ًینتٌؼ . ػؿ هتبفبف هیتْف کـّهْفّهِبی هضبػف 

ُبی ُوْلْگ اثتؼا رفت ىؼٍ ّ مپل  ىؼٍ ػؿ مطش امتْایی ملْل ؿػیف هی ىًْؼ اهب ػؿ هتبفبف یک هیْفکـّهْفّم

 ػؿ مطش امتْایی ملْل لـاؿ هی گیـًؼ. هـاصل هیْف ػّ ىجیَ هیتْف امت .

 152 -151 -150ٍفضبت  7 -4فؼبلیت 

 پیو اف آغبف

کـّهْفّهِبی ُوتب : کـّهْفّهِبیی کَ اف ًظـ ىکل ّ اًؼافٍ یکنبى اًؼّ ژى ُبی هـثْط ثَ ٍفبت هيبثِی ؿا  -1

 ػؿ ثـ ػاؿًؼ.

 بهت : یک ملْل تْلیؼ هخلی امت ) امپـم یب تغوک (گ

http://www.biologytorbat.blogfa.com/post-119.aspx


 تْلیؼ هخل رٌنی : ًْػی تْلیؼ هخل کَ ػؿ ًتیزَ ی تيکیل ملْل ُبی ُبپلْئیؼ ّ الضبق آًِب ؿط هی ػُؼ.

 ػؿ تغوؼاى ُب ّ ثیضَ ُب -2

 کـّهْفّم هضبػف هی ىًْؼّ ثؼضی اًؼاهک ُب ُوبًٌؼ مبفی هی کٌٌؼ. -3

 ىؼ هخال ُـ ُنتَ ثؼؼ اف هیْف چٌؼ کـّهْفّم ػاؿػ؟پبمظ هی تْاًؼ هتفبّت ثب -4

 ثغو ػّم :

فـضیَ ُبی هتفبّتی اؿائَ هی ىْػ. ػاًو آهْفاى ثبیؼ ػؿیبثٌؼ ػؿ ٍْؿتی گبهت ُب یکنبى عْاٌُؼ ثْػ کَ ّالؼیي  -5

 ثـای توبهی ژى ُب ُوْفیگْت ثبىٌؼ) یب ػّ ًنغَ ی یکنبى اف ُـ کـّهْفّم ػاىتَ ثبىٌؼ(.

فبّتٌؼ . ثبیؼ ثَ ایي هْضْع تْرَ ػاىت کَ ػؿ فیگْت اف ُـ کـّهْفّم ػّ ًنغَ ّ اف ُـ ژى ًیق فـضیَ ُب هت -6

 ػّ ًنغَ ّرْػ ػاؿػ . ثَ رقءػؿ هـػُب کَ اف ژى ُبی هْرْػ ػؿ کـّهْفّم رٌنی یک ًنغَ هْرْػ امت.

 تزقیَ ّ تضلیل ّ ًتیزَ گیـی:

ؿا ػاؿًؼ ػؿ ّالغ ػّ تمنین ػؿ هبػٍ ی ژًتیک ؿط  ُنتَ ی ملْل ُبی صبٍل ًَف کـّهْفّم ُبی ملْل اّلیَ -1

 ػاػٍ امت.

کـّهْفّم ُبی ُوتب اف ًظـ ىکل ّ اًؼافٍ یکنبى اًؼاهب اف ًظـ ژًتیکی هيبثَ اًؼػؿ صبلیکَ کـّهبتیؼُب اف ًظـ  -2

 هضتْای ژًتیک ًیق یکنبى اًؼ.

 پیيٌِبػ ُب هتفبّت امت -3

ػاؿای هـاصل پـّفبف هتبفبف آًبفبف ّ تلْفبف ُنتٌؼ. هیتْف ىبهل یک ُـػّ ىکل ُبیی اف تمنین ُنتَ اًؼ. ُـ ػّ  -4

ملْل یکنبى اف ًظـ ژًتیکی هی اًزبهؼّ ػؼػ کـّهْفّهی ملْل ُبی صبٍل اف هیتْف  2تمنین امت ّ ثَ تْلیؼ هخل 

 ثب ػؼػ کـّهْفّهی ملْل هبػؿ ثـاثـ امت.

َ اف ًظـ ژًتیکی یکنبى ًینتٌؼّ ػؼػ کـّهْفّهی آى هیْف ىبهل ػّ تمنین امت ّ ثَ تْلیؼ چِبؿ ملْل هی اًزبهؼ ک

 ُب ًَف ػؼػ کـّهْفّهی ملْل هبػؿ امت.

 ػؼػ کـّهْفّهی فاػٍ ُب ًنجت ثَ ملْل ُبی ّالؼ ػّ ثـاثـ هی ىؼ -5

 پبمظ هتفبّت امت . هخال ایي کَ چگًَْ هی تْاى هیتْف ّ هیْف ؿا ثب یکؼیگـ همبینَ کـػ. -6

 پبمظ فؼبلیت ُبی فَل ُيتن :

 159ٍفضَ  8-1فؼبلیت 

 ثَ تـتیت اف چپ ثَ ؿامت : -1

1 :82/2        1 :14/3         1 :92/2         1 :82/2          1 :96/2         1 :01/3           1 :15/3 

 ثَ ػمت هی آیؼ 3: 1پل اف گـػ کـػى اػؼاػ ًنجت  -2

 165ٍفضَ ی  8-2فؼبلیت 

 ْفاى ُـ کالك ثنتگی ػاؿػ.الف ّ ة ( ًتبیذ ثَ ٍفبت ػاًو آه



پ ( فمظ ثـای افـاػ هغلْة ثؼّى هيبُؼٍ ی ّالؼیي هی تْاى ژًْتیپ ؿا تؼییي کـػ ّ افـاػ ػاؿای ٍفت غبلت هی 

 تْاًٌؼ عبلٌ یب ًبعبلٌ ثبىٌؼ.

 168ٍفضَ ی  8 -3فؼبلیت 

چين ثبىؼ ثٌبثـایي اّثبیؼ  الل ًِفتَ هـثْط ثَ آثی ثْػى 2عیـ . ثـای ػاىتي چين آثی الفم امت کَ فـػ ػاؿای  -1

 صتوب یک الل ؿل اف پؼؿ ّ ػیگـی ؿا اف هبػؿ ػؿیبفت کـػٍ ثبىؼ

ُوگی  F1الف ( ثـپبیَ اطالػبت ػاػٍ ىؼٍ ػؿ ایي ٍفبت ؿًگ میبٍ غبلت ّ لٍِْ ای هغلْة امت. ثٌبثـایي افـاػ  -2

 ػاؿای ٍفت غبلت میبُی ؿًگ ُنتٌؼ.

B B   

Bb Bb b 

Bb Bb b 

 لٍِْ ای ایزبػ هی ىْػ. 1بٍ ػؿ ثـاثـ می F2ة ( ػؿ 

b B   

Bb BB B 

bb Bb b 

  

 170ٍفضَ ی  8-4فؼبلیت 

 مجق  1  فؿػ 3 -1

y Y   

Yy YY Y 

yy Yy y 

  

 عْػ لمبصی کٌؼ ُوَ ی افـاػ گل اؿغْاًی عبلٌ عْاٌُؼ ػاىت.  PPاگـ  -2

 عْػلمبصی کٌؼ ُوَ ی افـاػ گل مفیؼ عبلٌ عْاٌُؼ ػاىت ppاگـ 

 گل اؿغْاًی ّ مفیؼ تْلیؼ هی کٌٌؼ 1ثَ 3عْػلمبصی کٌؼ فاػٍ ُب ثَ ًنجت  Ppاگـ

p P   

Pp Pp P 

pp Pp p 

 171ّ  170پبمظ ثیيتـ ثؼاًیؼ ٍفضبت 

1-  
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 ك : مجق                 چ : چـّکیؼٍ            ف : فؿػ           ً : ٍبف

چـّکیؼٍ           چـّکیؼٍ ّ فؿػ : مَ ىبًقػُن           ٍبف ّمجق : مَ ىبًقػُن           ٍبف ّ فؿػ : ًَ ىبًقػُن

 ّ مجق : یک ىبًقػُن

 ُوگی ٍبف ّ فؿػ ّ ػؿ ُـ ػّ ٍفت ًبعبلٌ عْاٌُؼ ثْػ. -2

RY RY   

RrYy RrYy ry 

RrYy RrYy ry 

           

 175ٍفضَ ی  8 -5فؼبلیت 

1- PP یک چِبؿم         Pp    یک ػّم              pp   یک چِبؿم 

p  2/1 P  2/1   

Pp  4/1 PP  4/1 P 2/1 

pp  4/1 Pp  4/1 p  2/1 

  

 ف ( یک چِبؿم ال -2

b B   

Bb BB B 

bb Bb b 

 2/1= 4/1+4/1ة ( 

b B   

bb Bb b 



bb Bb b 

  

 4/1+4/1+4/1+4/1= 1پ (  

B B   

Bb Bb b 

Bb Bb b 

 ث ( ٍفـ 

b B   

bb Bb b 

bb Bb b 

 178ّ  177ٍفضبت  8 -6فؼبلیت 

فـاّاًی آى ػؿ پنـاى اف ػعتـاى ثیيتـ ٍفت اتْفّهی امت . هؼوْال ػؿ ٍْؿتیکَ ٍفت ّاثنتَ ثَ رٌل ثبىؼ  -1

 امت ػؿ صبلیکَ ػؿ ىزـٍ ًبهَ ی هْؿػ ًظـ فـاّاًی ػعتـاى فال اف پنـاى فال ثیيتـ امت.

 ٍفت هغلْة امت چْى اغلت فـفًؼاى ثیوبؿ پؼؿ ّ هبػؿ مبلن ػاؿًؼ. -2

 عبلٌ امت چْى ٍفبت هغلْة تٌِب ػؿ ٍْؿتی کَ ُوْفیگْك ثبىٌؼ ثـّف هی کٌٌؼ. -3

 ًبعبلٌ امت ( Bیک ػّم )  -4

a A   

Aa AA A 

aa Aa a 

  

 182ٍفضَ ی  8 -7فؼبلیت 

ػؿ هْاؿػی ػّللُْبی ُونبى اف ُن رؼا هی ىًْؼّ ػؿ هضیظ ُبی کبهال هتفبّتی پـّؿه هی یبثٌؼ. ثب تْرَ ثَ یکنبى 

 ل هضیطی عْاُؼ ثْػ.ثْػى ژى ُبی ایي ػّ فـػ ُـ گًَْ تفبّت ایي ػّ ًنجت ثَ یکؼیگـ هـثْط ثَ هضیظ ّ ػْاه

 184ّ 183ٍفضبت  8 -8فؼبلیت 

 الف ( ایي ٍفت صبلت غبلت ًبلٌ ػاؿػ. -1

R R   

RW RW W 

RW RW W 

RW لـهق ؿّىي : 



 ) مفیؼ ( WW 2/1) لـهق ؿّىي ( +  RW 2/1ة ( 

W R   

WW RW W 

WW RW W 

بلٌ ّ گیبٍ مفیؼ غبلت ًبعبلٌ ثْػٍ کَ الف ( آهیقه ًْػی آهیقه آفهْى امت یؼٌی گیبٍ فؿػ کَ هغلْة امت ع -2

 چٌیي ًتبیزی صبٍل ىؼٍ امت.

w W   

ww Ww w 

ww Ww w 

  

Ww  2/1 هیٍْ مفیؼ            ww 2/1 هیٍْ فؿػ 

 ة ( مَ چِبؿم هیٍْ ی مفیؼ ّ یک چِبؿم هیٍْ ی فؿػ عْاٌُؼ ػاىت.

w W   

Ww WW W 

ww Ww w 

 پبمظ تفکـُبی ًمبػاًَ ی فَل ُيتن 

 160ٍفضَ ی  8 -1ًمبػاًَ ی  تفکـ

ثب تْرَ ثَ ایي کَ کؼّ عْػ لمبس ًینت اًزبم آهیقه عبً ّ تْلیؼ گیبٍ عبلٌ ثؼٌْاى ّالؼ ثنیبؿ هيکل امت ّ ػؿ 

 اغلت هْاؿػ ًتبیذ هٌؼل صبٍل ًوی ىْػ.

 167ٍفضَ ی  8 -2تفکـ ًمبػاًَ 

ًْؼ ّ ُـیک ّاؿػ یکی اف گبهت ُب هی ىًْؼّ ػؿ فـایٌؼ هیْف ثـای تيکیل گبهت ُب الل ُبی یک ژى اف ُن رؼا هی ى

 ٌُگبم لمبس ثب تـکیت گبهت ُب الل ُبی ُـ ژى هنتمل اف مبیـ ژى ُب رْؿ هی ىًْؼ.

 183ٍفضَ ی  8 -3تفکـ ًمبػاًَ ی 

ػؿ ٍْؿتی کَ فـػی ثب ٍفت اتْفّهی هغلْة فـفًؼ مبلن ػاىتَ ثبىؼ ایي فـفًؼ اف آًزب کَ یک ژى هـثْط ثَ ٍفت 

 ّالؼ ػؿیبفت کـػٍ صتوب ًبعبلٌ یب ًبلل امت.ؿا اف ایي 

عْػ ؿا اف  Xػعتـ مبلن ػاىتَ ثبىؼ ایي ػعتـ چْى یک   ػؿ هْؿػ ثیوبؿی ّاثنتَ ثَ رٌل ػؿ ٍْؿتیکَ پؼؿ ثیوبؿ

 پؼؿ ػؿیبفت کـػٍ امت صتوب ًبلل ) ًبعبلٌ ( امت.

 پبمظ فؼبلیت ُبی فَل ًِن :

 200ٍفضَ ی  9-1فؼبلیت 

 بؿ ثنتَ ثَ گل ُبی روغ اّؿی ىؼٍ تْمظ ىوب هتفبّت هی ثبىؼ.پبمظ مْاالت یک تب چِ



پبمظ هتفبّت امت . ػاًو آهْفاى ثقؿگی ّ ػؿعيٌؼگی ؿًگ گلجـگ ُب ؿا ػبهل رلت ربًْؿاى گـػٍ افيبى ) هبًٌؼ  -5

صيـات ( ثیبى هی کٌٌؼ ّ گلجـگ ُبی کْچک ّ ًبهيغٌ ؿا ثب ایزبػ ىـایظ هٌبمت ثـای گـػٍ افيبًی ثب ثبػ ػؿ 

 اؿتجبط هی ػاًٌؼ.

 پبمظ ُب هتفبّت امت . ثبینتی ؿًگ اًؼافٍ ّ تؼؼاػ گلجـگ ُب ّ کبمجـگ ُب ؿا هْؿػ تْرَ لـاؿ ػٌُؼ. -6

پبمظ هتفبّت امت . ثبینتی ثَ ایي ًکتَ تْرَ ًوْػ کَ تؼؼاػ لطؼبت مبفًؼٍ ی ُـ یک اف صلمَ ُبی گل ػؿ تک لپَ  -7

 یب هضـثی اف ایي اػؼاػ امت. 5یب  2ّ ػؿ ػّلپَ ایِب  3یب هضـثی اف  3  ایِب

 206ٍفضَ ی  9-2فؼبلیت 

 ثَْؿت ػولی

 211ٍفضَ ی  9 -3فؼبلیت 

 تْلیؼ هخل رٌنی

 فبلؼ آًّؼ ػاؿای آًّؼ

 عقٍ فبلؼ ػاًَ ػاؿای ػاًَ

گبهتْفیت  گبهتْفیت ًـ مـعل ثبفػاًَ ًِبػاًَ

 هبػٍ

 آؿکگي آًتـیؼی امپْؿّفیت هغـّط هبػٍ هغـّط ًـ گل

 تغن فا آًتـّفّئیؼ ُبگؼاى فلل فلل ـچنپ هبػگی

 لمبس هیْف تغوک کینَ گـػٍ کینَ ی گـػٍ تغوک

 کینَ ؿّیبًی

) گبهتْفیت 

 هبػٍ (

ػاًَ ی گـػٍ ) 

 گبهتْفیت ًـ (

ػاًَ ی گـػٍ ) 

 گبهتْفیت ًـ (

آًؼّمپـم ) 

 گبهتْفیت هبػٍ 

 تغن ُبگ ّ ؿّیو آى

تغوقا ّ 

ملْل ػّ 

 ُنتَ ای

 امپْؿّفیت پـّتبل للجی) گبهتْفیت ( آؿکگي ـػٍلْلَ ی گ لْلَ ی گـػٍ

 ُبگؼاى آؿکگي آًتـیؼی تغن فا آًتـّفّئیؼ آًتـّفّئیؼ

 هیْف تغن فا آًتـّفّئیؼ لمبس لمبس

 ُبگ لمبس تغن n3تغن n2تغن 

 ؿّیو ُبگ تغن ؿّیبى + اًؼّعتَ ّ پْمتَ آلجْهي ؿّیبى

 گبهتْفیت امپْؿّفیت ػاًَ ثؼالٍّ پْمتَ

 ؿّیو ػاًَ یو آىػاًَ ّ ؿّ

 امپْؿّفیت امپْؿّفیت

  

 تْلیؼ هخل غیـ رٌنی ) ؿّیيی (

کبىت 

 پیبف

کيت  پیًْؼ فػى

 ثبفت

 لطؼَ لطؼَ کـػى

ثغو ُبی 

 تغٌَ ًیبفتَ

 ثغو ُبی تغٌَ یبفتَ

 مبلَ تغییـ ىکل یبفتَ  

 مبلَ ُبی ؿًّؼٍ ؿیقّم ثٌَ غؼٍ مبلَ ثـگ

  



 211ی ٍفضَ  9 -4فؼبلیت 

 امپْؿّفیت -6گبهتْفیت ّ گبهت ُب   ُبگ ُب -5  لمبس -4  گبهت ُب -3  ُبگ -2هیْف  -1

 212ٍفضَ ی  9-5فؼبلیت 

 الف ( پبمظ هتفبّت امت

فیـا ػؿ چٌیي ؿّه ُبیی گیبُبًی صبٍل هی ىًْؼ کَ اف ًظـ ژًتیکی هبًٌؼ یکؼیگـ ّ ّالؼ عْػ   ة ( تکخیـ ؿّیيی

 ُنتٌؼ.

 ًَ ی فَل ًِنپبمظ تفکـُبی ًمبػا

 194ٍفضَ ی  9-1تفکـ ًمبػاًَ ی 

اغلت إاًو آهْفاى ثب ایي ًتیزَ گیـی هْافمٌؼ ام هوکي امت ػؼٍ ای اف ػاًو آهْفاى هغبلف ثبىٌؼّ ثگْیٌؼ  -1

گیبُبى ثؼّى آًّؼ ػؿ آة ّ ُْای عيک ًیق ػیؼٍ هی ىًْؼ. الجتَ ثبیؼ ثَ ایي ًکتَ تْرَ کٌٌؼ کَ ایي گیبُبى ػؿ هٌبطك 

یـ مبیَ ػؿعتبى ّ تغتَ مٌگ ُب یؼٌی ًمبطی کَ ؿطْثت تزوغ یبفتَ امت عٍَْب ًقػیک چيوَ ُب ّ ًِـُب عيک ف

 ػیؼٍ هی ىًْؼ

 ُبگ . ُبگ ُب مبعتبؿُبیی ُنتٌؼ کَ ًنجت ثَ عيکی همبّهٌؼ ّ هی تْاًٌؼ اف طـیك ُْا یب آة هٌتيـ ىًْؼ. -2

 200ٍفضَ ی  9 -2تفکـ ًمبػاًَ ی 

ت ربًْؿاى گـػٍ افيبى امت ػؼم صضْؿ گلجـگ ُب ثیبًگـ گـػٍ افيبًی گل ثب رـیبى ثبػ ًمو امبمی گلجـگ رل -1

 امت. ُوچٌیي ّرْػ پـچن ُبی فـاّاى کَ گـػٍ ُبی فـاّاًی تْلیؼ هی کٌٌؼ ػلیل ػیگـی ثـ ایي هؼػب مت.

ُب ثَ ػاعل لْلَ ی  گـػٍ افيبًی صتوب تْمظ فًجْؿ هی ثبىؼ فیـا ؿًگ آى فؿػ امت گلجـگ ُبی ثقؿگی ػاؿػ پـچن -2

 صبٍل اف اتَبل گلجـگ ُب کَ ػؿ اًتِبی آى ىِؼ یبفت هی ىْػ فـّ ؿفتَ اًؼ ّ ػیؼٍ ًوی ىًْؼ.

 210ٍفضَ ی  9 -3تفکـ ًمبػاًَ ی 

تکخیـ ثْمیلَ ی ثغو ُبی ؿّیيی مـیؼتـ امت ّ گیبُبًی کَ ثَ ایي ؿّه صبٍل هی ىًْؼ کبهال هيبثَ یکؼیگـ ّ 

یکَ ػؿ تکخیـ ثْمیلَ ػاًَ ػالٍّ ثـ ًیبف ثَ فهبى ثیيتـ هوکي امت گیبُبى ایزبػ ىؼٍ گیبٍ هبػؿ ُنتٌؼ. ػؿ صبل

 عٍَْیبت هْؿّ ًظـ ؿا ًؼاىتَ ثبىٌؼ.

 پبمظ فؼبلیت ُبی فَل ػُن:

 220ٍفضَ ی  10 -1فؼبلیت 

 ثضج کٌیؼ

ًؼ ؿىؼ ًغْاٌُؼ هیلیوتـی لطغ ىؼٍ ا 5ّ 3الف ّ ة ( پبمظ هتفبّت اًؼ. ػؿ ٍْؿت ػولکـػ ٍضیش ؿیيَ ُیی کَ ػؿ 

 کـػ.

 پ ( ّارؼ ملْل ُبی هـینتوی امت کَ ثب تمنیوبت عْػ ؿىؼ طْلی ؿیيَ ؿا هْرت هی ىًْؼ.

 ت ( ثـای لْثیب ًیق تکـاؿ ىْػ

 222ٍفضَ ی  10- 2فؼبلیت 



صلمَ ُبی مبلیبًَ ًيبى هی ػٌُؼ کَ ػؿعت هْؿػ ًظـ ػؿ یک اللین هؼتؼل ؿىؼ کـػٍ ّ همؼاؿ ثبؿاى ػؿ مبل ُبی  -1

 تلف هتفبّت امت .هغ

 الف ) ضغبهت ثیيتـی ػاؿػ. 2

 232ٍفضَ ی  10-3فؼبلیت 

 گیبُی کَ ػؿ ظـف ػاؿای میت لـاؿ ػاؿػ پل اف چٌؼ ؿّف ثـگ ُبی عْػ ؿا اف ػمت هی ػُؼ. -1

 پبمظ هتفبّت امت. ًتیزَ صبٍل اف ایي آفهبیو ایٌنت کَ اتیلي پیـ ىؼى گیبٍ ّ ؿیقه ثـگ ؿا تنـیغ هی کٌؼ. -2

 236ٍفضَ ی  10-4ت فؼبلی

 ُـچَ ػاًَ ُب هؼت ثیيتـی ػؿ ػهبُبی پبییي لـاؿ گیـًؼػؿٍؼ ثیيتـی اف آى ُب رْاًَ هی فًٌؼ. -1

 ُفتَ 7-6ػؿٍؼ ػاًَ ُب رْاًَ فػٍ اًؼ یؼٌی  80ؿّف  45پل اف صؼّػ  -2

 ػؿٍؼ 30 -3

 ٍؼ ػؿ ٍؼ -4

 238ّ 237ٍفضبت  10 -5فؼبلیت 

 پ ( ػ د ّ ة          ة ( ٍ        مبل 5الف ( 

پبمظ ُب هتفبّت عْاٌُؼ ثْػ. پـّؿه ػٌُؼگبى ثب تغییـ طْل ىت ػؿ گلغبًَ ایي کبؿ ؿا هی کٌٌؼ. هخال ثـای تْلیؼ  -2

گل هـثْط ثَ گیبٍ ؿّف کْتبٍ ػؿ فَل تبثنتبى ثب ایزبػ پْىو تیـٍ ؿّی گلغبًَ طْل ىت ؿا افقایو هی ػٌُؼ ّ ثب 

 ا ّاػاؿ ثَ گلؼُی هی کٌٌؼ.فـاُن کـػى ػّؿٍ ی ًْؿی هٌبمت گیبٍ ؿ

 ثبیؼ ؿّه پیيٌِبػی یک ؿّه ؿّیيی ثبىؼ تب هْرت ىْػ تب گیبُبًی کبهال هيبثَ ایزبػ گـػػ.  -3

امیؼ هْرت آمیت ػیؼى ّ اًؼطبف پؾیـ ىؼى پْىو ػاًَ هی ىْػثٌبثـایي آة ثَ ؿاصتی ثَ ػؿّى ػاًَ ًفْؽ هی  -4

 تیوبؿ امیؼی لـاؿ هی گیـًؼمـیغ تـ ّ یکٌْاعت تـ هی ؿّیٌؼ. کٌؼّ ثبػج ؿّیو ػاًَ هی ىْػ. ػاًَ ُبیی کَ تضت

ملْل ُبی ایي ثغو ُب هی تْاًٌؼ ًوْ عْػ ؿا هؼکْك کٌٌؼ. ایي ملْل ُب ثب توبیق فػایی تمنین ىؼٍ ملْل ُبیی  -5

رؼیؼ هزؼػا ایزبػ هی کٌٌؼ کَ توبیق ًیبفتَ ُنتٌؼّ هی تْاًٌؼ ثـای تيکیل توبهی ثبفت ُبی هْؿػ ًیبف یک گیبٍ کبهل 

 توبیق یبثٌؼ.

 گلؼُی ُبی ؿمیؼٍ اتلي تْلیؼ هی کٌٌؼ کَ ؿمیؼگی هیٍْ ؿا تنـیغ هی کٌٌؼ. -6

ثَ هؼٌی گیبٍ صبٍل هی ىْػ. ثًْنبی تْمظ چیٌی ُب  saiثَ هؼٌی میٌی یب طجك ّ  bonثًْنبی اف صـّف ژاپٌی  -7

 پٌی ایي ٌُـ ؿا تکویل کـػًؼ.ػؿ صؼّػ لـى مْم لجل اف هیالػ اًزبم هی ىؼام کيیو ُبی ثْػایی ژا

ػؿ ٌُـ ثًْنبی ىکل گیبُبى ثب ُـك اًتغبثی تؼییي هی ىْػ. ثب کبىت گیبٍ ػؿ ظـف کْچک ُـك ؿیيَ ُب ّ ىبعَ 

ُب آثیبؿی ّ کْػ ػُی اًؼک اًؼافٍ ی گیبٍ کْچک ًگَ ػاىتَ هی ىْػ. ایي گیبُبى هؼوْال هغـّط یب هیٍْ ّ گل ُبیی 

اطالػبت کبفی ػؿثبؿٍ ی ػبػت ُبی ؿىؼ ّ   ٌٌؼ. پـّؿه ػٌُؼگبى ایي گیبُبى ثبینتیثَ اًؼافٍ طجیؼی ایزبػ هی ک

 ًیبفُبی تغؾیَ ای یک گیبٍ ثَ هٌظْؿ تْلیؼ هْفمیت آهیق گیبُبى مبلن هیٌیبتْؿی ػاىتَ ثبىٌؼ.

  پبمظ فؼبلیت ُبی فَل یبفػُن



 252ٍفضَ ی  11- 1پبمظ فؼبلیت 

 LH  ّFSHامتـّژى  -1

هی ىْػّلی ثب افقایو امتـّژى ثَ همؼاؿ فیبػ تـىش  LHو اًؼک امتـّژى هْرت کبُو تـىش ػؿ اثتؼا افقای -2

LH .افقایو هی یبثؼ 

 کبمتَ هی ىْػ. LH  ّFSHعْػ تٌظیوی هٌفی : ثب افقایو تـىش امتـّژى ّ ثَ ّیژٍ پـّژمتـّى اف تـىش  -3

 هی ىْػ. LHعْػ تٌظیوی هخجت : اغقایو امتـّژى ثَ همؼاؿ فیبػ ثبػج افقایو تـىش  -4

 259ٍفضَ ی  11- 1پبمظ تفکـ ًمبػاًَ ی 

 ػؿ ٍْؿت ثبؿّؿی ػّ یب چٌؼ للْ یی ؿط هی ػُؼ.

 

 2ت ىٌبمی ّآفهبیيگبٍ پبمظ فؼبلیت ُب ّتفکـ ًمبػاًَ فین

 پبمظ فؼبلیت ُبی فَل اّل

 15ٍفضَ ی  1-1فؼبلیت  

ملْل ُبی عبطـٍ ای کَ ػؿ ًغنتیي ثبؿ اثتال ثَ یک ثیوبؿی تْلیؼ هی ىًْؼ ػؿ ثـعْؿػُبی ثؼؼی ثب ػبهل ثیوبؿی  -1

ؿا افقایو هی ػٌُؼ ّثَ فا ی ُوبى ثیوبؿی ثب مـػت ػبهل ثیوبؿی فا ؿا ىٌبمبیی هی کٌٌؼ ّ پبمظ ایوٌی ػؿ ثـاثـ آى 

 ایي تـتیت اف اثتالی هزؼػ ثَ ُوبى ثیوبؿی رلْگیـی هی کٌٌؼ .

پالموْمیت ُب پبػتي تـىش هی کٌٌؼ کَ تـکیجبتی پـّتئیٌی ُنتٌؼ ّپل اف مبعتَ ىؼى ثـ ؿّی ىجکَ ی  -2

موْمیت تـىش هی آًؼّپالموی فثـ اف طـیك ّفیکْل ُبیگلژی ثَ موت غيبء هٌتمل ىؼٍ ّ اف آًزب ثَ عبؿد اف پال

 ىًْؼ.

آپبًؼیل یک اًؼام لٌفی امت . ثَ ٌُگبم ػفًْت آپبًؼیل لٌفْمیت ُبی هْرْػ ػؿآى فؼبل ىؼٍ ّتکخیـ هی ىًْؼ  -3

 ثٌبثـایي تؼؼاػ گلجْل ُبی مفیؼ افقایو هی یبثؼ.

. ًْتـّفیل ُب ّ ػؿ فمؼاى ُینتبهیي ّمبیـ هْاػ ىیویبیی ؿگ ُب گيبػ ًوی ىًْؼ ّرـیبى عْى افقایو ًوی یبثؼ  -4

هًْْمیت ُب ثَ هضل عـاه هٌتمل ًوی ىًْؼ پل فـایٌؼ التِبة ؿّی ًوی ػُؼ . اهب هبکـّفبژُبی هْرْػ ػؿ هبیغ 

هیبى ثبفتی ّثبفت ُب ػول فبگْمیتْف ؿا اًزبم هی ػٌُؼ . ػؿ ٍْؿتی کَ هبکـّفبژُب ًتْاًٌؼ آلْػگی ؿا هِبؿ کٌٌؼ 

 ًؼهیکـّة ُب ثب ػفبع اعتَبٍی هْارَ هی ىْ

ػبهل ثیوبؿی آًفلْاًقا ًْػی ّیـّمو امت . ثٌبثـایي امتفبػٍ اف ایٌتـفـّى یکی اف ؿاُِبی ػفبع غیـ اعتَبٍی  -5

 ثؼى ػؿ ثـاثـ ایي ثیوبؿی امت . تت ّ ػفبع اعتَبٍی گلجْل ُبی مفیؼ ًیق ػؿ ػفبع هْحـًؼ

 16ٍفضَ ی  1-2فؼبلیت 

 ثؼؼ اف ىنت ّ ىْ ثب آة ٍّبثْى هی تْاى ایي ػمیؼٍ ؿا تبییؼ کـػثلَ ثب امتفبػٍ اف کيت ػاػى اف اًگيتبى لجل ّ -1

 ؿّه کبؿ :

 الف ( ػّ ظـف پتـی ػاؿای آگبؿ غؾایی تِیَ کٌیؼ

http://www.biologytorbat.blogfa.com/post-69.aspx


ة ( ػؿ یک ظـف پتـی ؿا کٌبؿ ىؼلَ ثبف کٌیؼ ّثؼى ایي کَ ػمت ُبی عْػ ؿا ثيْییؼ ًْک اًگيتبى یک ػمت ؿا ثَ 

 ك ػُیؼ ) آفهبیو کٌتـل (هؼت چٌؼ حبًیَ ثَ آؿاهی ؿّی آگبؿ غؾایی توب

 د ( ػمت ُبی عْػ ؿا ثب آة ٍّبثْى عْة ثيْییؼ ّ هْؿػ الف ؿا ػؿ یک پتـی ػیگـ تکـاؿ کٌیؼ ) آفهبیو اٍلی (

 ػ ( ػؿ ظـف ُب ؿا ثجٌؼیؼ ّ ؿّی آى ُب ًْع ًوًَْ ّ تبؿیظ ؿا یبػاىت کٌیؼ 

 ـاؿ ػُیؼػؿرَ مبًتیگـاػ ل 30 -37ؿّف ػؿ ػهبی  2-3ٍ ( ًوًَْ ُب ؿا ثَ هؼت 

ػؿ پبیبى هؼت ؽکـ ىؼٍ ػّ ظـف ؿا ثب یکؼیگـ همبینَ کٌیؼ. ػؿ ظـف الف کلٌی ُبیی ػؿ مطش آگبؿ هيبُؼٍ هی ىْػ 

 ػؿ ٍْؿتی کَ ػؿ ظـف ة ّرْػ ًؼاؿػ

افـاػی کَ ػؿ تِیَ ی هْاػ غؾایی ػعبلت ػاؿًؼ ثبیؼ ػمت ُبی عْػ ؿا ثؼؼ اف امتفبػٍ اف تْالت ثب آة ٍّبثْى  -2

 ػمتکو هبمک ّکالٍ ّ ؿّپْه امتفبػٍ کٌٌؼ ّ ّمبیل ّ ظـّف هْؿػ امتفبػٍ ؿا ثَ عْثی ثيْیٌؼ ثيْیٌؼ . اف

ثیوبؿی ُبیی کَ ػّؿٍ ی کوْى طْالًی ػاؿًؼ چْى فـػ هجتال ثَ ثیوبؿی ّاگیـ ػؿ ػّؿٍ ی کوْى ػالئن ثیوبؿی ؿا  -3

ی ػٌُؼ پل ُـچَ ػّؿٍ کوْى یک ثیوبؿی ًيبى ًوی ػُؼ ثٌبثـایي افـاػ ػؿ ثـعْؿػ ثب ّی اصتیبط الفم ؿا اًزبم ًو

 طْالًی تـ ثبىؼ ایي اهکبى ّرْػ ػاؿػ کَ ىغٌ آلْػٍ افـاػ ثیيتـی ؿا آلْػٍ ّهجتال کٌؼ

 17ٍفضَ  1-3فؼبلیت  

الف ( رِت تِیَ مـم ثـای هجبؿفٍ ثب یک ثیوبؿی ّاگیـػاؿ ًژاػ عبلَی اف ػبهل ثیوبؿی فا ؿا ػؿ هضیظ کيت  -1

. مپل آى ؿا چٌؼ ثبؿ ثَ ربًْؿی هخل امت تقؿیك هی کٌٌؼ . الجتَ ُـ ثبؿ همؼاؿ آى ؿا هٌبمت پـّؿه هی ػٌُؼ 

افقایو هی ػٌُؼ . ثؼؼ اف هؼتی ػؿ ثؼى ربًْؿ همؼاؿ فیبػی پبػتي روغ هی ىْػ . مپل ػؿ فْاٍل فهبًی هؼیي عْى 

آى رؼا هی کٌٌؼ . هبیغ ثؼمت  ربًْؿ ؿا هی گیـًؼ ملْل ُبی عًْی ّپـّتئیي ُبی عْى ثَ رقء پبػتي هْؿػ ًظـ ؿا اف

 آهؼٍ مـم یب پبػتي آهبػٍ امت.

کبؿثـػ مـم : ػؿ هْالغ اضطـاؿی هخال ٌُگبم هبؿگقیؼگی ثَ ىغٌ هبؿگقیؼٍ مـٍ ) پبػتي آهبػٍ ( ضؼ من هبؿ تقؿیك 

ثـای  هی کٌٌؼ . مـم ػؿ ػؿهبى یب پیيگیـی اف ثـعی اف ثیوبؿی ُبی ّاگیـ هَـف هی ىْػ . هخال مـم ضؼ کقاف فمظ

پیيگیـی اف ثـّف ثیوبؿی امتفبػٍ هی ىْػ اهب مـم ضؼ ػیفتـی ُن ثـای پیيگیـی ّ ُن رِت ػؿهبى ثَ کبؿ هی 

 ؿّػ. مـم تب فهبًی کَ پالموْمیت ُبی فـػ ثتْاًٌؼ پبػتي تْلیؼ کٌٌؼاف ثؼى هضبفظت عْاُؼ کـػ.

 فا ًؼاؿػ.  ة ( فیـا ػؿ ایي ایوٌی ثؼى فـػ ًمو فؼبلی ػؿ هجبؿفٍ ثب ػْاهل ثیوبؿی

د ( ػؿ احـ ّؿّػ ّاکني ثَ ثؼى ملْل ُبی عبطـٍ ایزبػ هی ىًْؼ اهب ثب تقؿیك مـم ملْل ُبی عبطـٍ تْلیؼ ًوی 

 ىًْؼ.

 ػ ( غیـ فؼبل چْى مینتن ایوٌی رٌیي ػؿ ایزبػ ایي پبتي ًميی ًؼاؿػ.

 يی ػاىتَ ثبىؼ.تب ملْل ُبی عبطـٍ ّ پبػتي ثیيتـی تْلیؼ ىْػ ّ کبؿایی الفم ؿا ػؿ ایوٌی ثغ -2

پبمظ هتٌْع امت . هخال مـعزَ مـعک آثلَ هـغبى ّ....کَ ػلت هًَْیت هوکي امت ّاکنیٌبمیْى یب اثتال ثَ  -3

 ثیوبؿی ّ ایزبػ ملْل ُبی عبطـٍ ّ یب ایوٌی طجیؼی یب هبػؿفاػی ثبىؼ

میبٍ  -کقاف–ػیفتـی  -اطفبل فلذ -Bُپبتیت  -کْػکبى هب ػلیَ ُيت ثیوبؿی ّاکنیٌَ هی ىًْؼ کَ ػجبؿتٌؼ اف : مل -4

 مـعک ّ اّؿیْى -مـفَ

 19ٍفضَ  1-4فؼبلت 



 Tثب امتفبػٍ اف ػاؿُّبیی کَ فؼبلیت ػمتگبٍ ایوٌی ؿا کبُو هی ػٌُؼ هی تْاى هیقاى آًتی ثبػی ُب ّ ملْل ُبی  -1

 تضـیک ىؼٍ ػلیَ ملْل ُبی عْػی ؿا ًیق کبُو ػاػ 

ىجیَ ثَ هْلکْل ُبی مطش ملْل ُبی ثؼى ثبىؼ پبمغی ًوی ػُؼ اهب اگـ  ػمتگبٍ ایوٌی هب هؼوْال ثَ آًتی ژًی کَ -2

ثَ ػالیلی ػمتگبٍ ایوٌی ثَ ایي آًتی ژى پبمظ ػُؼ هٌزـ ثَ ثـّف ًْػی ثیوبؿی عْػ ایوٌی هی ىْػ . هوکي امت 

لَ ثب ایي تؼؼاػی اف آًتی ژى ُبی مطش ایي ثبکتـی ثب هْلکْل ُبی عْػی تفبّت ػاىتَ ثبىؼ ػؿ ایي ٍْؿت ػؿ همبث

 آًتی ژى پبمظ ایوٌی هٌبمت ثَ ّرْػ هی آیؼ.

 21ّ 20ٍفضبت  1-5فؼبلیت 

 الف ( پبمظ ُب هتغیـ امت . -1

 عبؿىْ امِبل–تِْع  –ػل ثَ ُن عْؿػگی  –گلْػؿػ  –ة ( کِیـ 

ی ّ ػفًْت ُبی تٌفنی کَ ػؿ احـ ّیـّك ُبی تٌفنی هخال مـهبعْؿػگ  گـػ ّغجبؿ  آالیٌؼٍ ُبی هْرْػ ػؿ ُْا -2

آًفلْآًقا ایزبػ هی ىْػ ّ امتـك ُبی ُیزبًی ) فيبؿُبی ؿّصی ( هی تْاًٌؼ هْرت ثـّف آمن ىًْؼ. آمن ثَ ٍْؿت 

 صولَ ُبی تٌگی ًفل مـفَ ّعل عل میٌَ ثـّف هی کٌؼ.

 22ّ23ٍفضبت  1-6فؼبلیت 

 ػؿ صبل صبضـ تٌِب ؿاٍ هجبؿفٍ ثب ایؼف پیيگیـی اف آى امت . -1

 ی اف ایؼف ػجبؿت امت اف :ثِتـیي ؿاٍ ُبی پیيگیـ

 الف ( پبیجٌؼی ثَ اٍْل اعاللی ّ عبًْاػگی ّ ػّؿی اف ثی ثٌؼ ّثبؿی ّ اػتیبػ

 ة ( ػؼم امتفبػٍ اف ّمبیل ىغَی ػیگـاى ) هنْاک تیغ ّ.....(

 د ( امتفبػٍ اف مـًگ ّ مْفى عبل کْثی یک ثبؿ هَـف

ًنوبى فعن ُب رـاصی ُب عؼهبت ػًؼاى پقىکی ّ ػ ( تْرَ ثَ ضؼ ػفًْی ُوَ ربًجَ ٌُگبم مْؿاط کـػى گْه پب

 تقؿیمبت

 ٍ ( تْلیؼ هطوئي عْى ّ فـاّؿػٍ ُبی عًْی ػؿ ػاعل کيْؿ

 هبٍ ثؼؼ اف آلْػگی ثـّف هی کٌؼ. 51تب  50ػالین ایؼف صؼّػ  -2

ثَ  تْلیؼ ًوی ىًْؼ ّ ػفبع اعتَبٍی اف ًْع ملْلی ّرْػ ًؼاؿػ . چٌیي فـػی Tػؿ ایي ّضؼیت لٌفْمیت ُبی  -3

 ّیژٍ ػؿ ثـاثـ مـطبى ّ صولَ ی ّیـّك ُب ّ مبیـ هیکـّة ُبی ػؿّى ملْلی صنبك تـ اف مبیـ افـاػ امت.

  پبمظ تفکـُبی ًمبػاًَ فَل اّل

 10ٍفضَ  1-1تفکـ ًمبػاًَ 

ى ىبیؼ تَْؿ ىوب ثـ ایي ثبىؼ کَ ػاؿُّبی تت ثـ ػؿ هؼبلزَ ی ُوَ ی اًْاع تت تبحیـ ػاؿًؼ ػؿ صبلیکَ ٌُگبهیکَ ثؼ

ثَ ًْػی ثیوبؿی ػفًْی هجتال ىؼٍ امت ػلت ثیوبؿی ػفًْت امت ّ تت ػؿ ّالغ ثیوبؿی ًینت ثلکَ ؿاٍ صلی امت کَ 

ثؼى ػؿ ثـاثـ ػبهل ثیوبؿیقا اًتغبة کـػٍ امت. ثٌبثـایي ثبیؼ ثیي ػلت ّهؼلْل ػؿ ثیوبؿی ُب ی ػفًْی توبیق لبئل ىؼ 

یوبؿی ثَ صنبة ًیبّؿًؼ. ثلکَ ثبیؼ ثَ ایي ًکتَ تْرَ ػاىت کَ تت ثبال ّ امتفبػٍ اف ػاؿُّبی تت ثـ ؿا ؿاٍ هجبؿفٍ ثب ث

 هوکي امت ثنیبؿ عطـًبک ثبىؼ کَ ثـای رلْگیـی اف عطـات آى ثبیؼ تت ؿا کبُو ػاػ.



 23ٍفضَ  1-2تفکـ ًمبػاًَ 

 .تْلیؼ پبػتي الفم ثَ همؼاؿی کَ ثتْاى آى ُب ؿا ػؿ ثؼى ؿػیبثی ّ هيغٌ کـػ چٌؼ ُفتَ طْل هی کيؼ

 25ّ 24ٍفضَ  1-3تفکـ ًمبػاًَ 

 الف ( هوکي امت ثَ گـٍّ ىبُؼ آة مـم فیقیْلْژیک ّ یب هْاػ تقؿیك کـػًی فبلؼ آًتی ژى تقؿیك ىؼٍ ثبىؼ -1

 ة ( ثبیؼ ًتبیذ آفهبیو ثب گـٍّ ىبُؼ همبینَ ىْػ تب احـ ّاکني ثِتـ هيغٌ ىْػ

 ؼؼاػ پيَ ُبی هبالؿیبمتد ( افقایو هْاؿػ ثیوبؿی هبالؿیب ًيبى ػٌُؼٍ ی افقایو ت

 الف ( ثب تْرَ ثَ ایي کَ تؼؼاػافـاػ تیوبؿ ىؼٍ هتفبّت امت ایي اهـ اًزبم همبینَ ؿا اهکبى پؾیـ هی ًوبیؼ -2

 ة ( ثیو تـیي تفبّت ثیي افـاػ ّاکنیٌَ ىؼٍ ّگـٍّ ىبُؼ هـثْط ثَ ایي گـٍّ مٌی امت.

 ؿیب ثْػٍ اًؼد( اصتوبال افـاػ ایي گـٍّ کوتـ ػؿ هؼـُ اثتال ثَ هبال

  پبمظ فؼبلیت ُبی فَل ػّم

 29ٍفضَ  2-1فؼبلت 

 ایي فؼبلیت تْمظ ػاًو آهْف اًزبم ىْػ

 30ٍفضَ  2-2فؼبلیت 

ًْؿّى ُبی صنی ػًؼؿیت ثلي ػاؿًؼ ّهؼوْال یک لطجی ُنتٌؼ ) عـّد آکنْى ّ ػًؼؿیت اف یک ًمطَ ی رنن ملْلجی 

) 

ؼ لطجی ُنتٌؼ ) عـّد ػًؼؿیت ُب ّ آکنْى اف چٌؼ ًمطَ رنن ًْؿّى ُبی صـکتی آکنْى ػؿاف ػاؿًؼ ّهؼوْال چٌ

ملْلی ( ثـ امبك ىکل هؼوْال ًْؿّى ُبی ؿاثظ کْتبٍ تـ اهب پـ اًيؼبة تـ ُنتٌؼ . مبعتبؿ ًْؿّى ثب کبؿی کَ اًزبم 

 هی ػُؼ هتٌبمت امت.

 46ٍفضَ  2-3فؼبلیت 

 ثَْؿت ػولی ػؿ کالك اًزبم ىْػ

 48ٍفضَ  2-4فؼبلیت 

ؼکبك ًغبػی ًغبع امت ػؿ صبلیکَ هـکق صـکبت اؿاػی هغق امت ثٌبثـایي پیبم ُبی ػَجی ػؿ اًؼکبك هـکق اً -1

ًغبػی هنیـ کْتبٍ تـی ؿا طی هی کٌٌؼ . اف مْی ػیگـ تؼؼاػ ًْؿّى ُبی ػعیل ػؿ اًؼکبك ًغبػی اف صـکبت اؿاػی 

 کن تـ امت.

ی ػٌُؼ . ثٌبثـایي ثب پبمظ ثنیبؿ مـیغ ثَ هضـک اًؼکبك ُب هؼوْال پیو اف آًکَ هغق اف عطـ آگبٍ ىْػ ؿط ه -2

ُبیی کَ هی تْاًٌؼ ثبلمٍْ آمیت ؿمبى ثبىٌؼ هْرت صفع ثمبی هْرْػ فًؼٍ ّ رلْگیـی اف آمیت ؿمیؼى ثَ اّ هی 

 ىًْؼ

ًیوکـٍ ُبی هظ هبُی ًنجت ثَ مبیـ ثغو ُبی هغق کْچک ثْػٍ ّ فبلؼ چیي عْؿػگی ُنتٌؼ ػؿ صبلیکَ ػؿ اًنبى  -3

 ُبی هظ ثیو تـیي ثغو هغق ؿا تيکیل ػاػٍ ّ ّارؼ چیي عْؿػگی ُبی فـاّاى ُنتٌؼ.ًیوکـٍ 



ثقؿگتـ ثْػى لْة ُبی ثْیبیی هبُی ػؿ همبینَ ثب اًنبى اُویت فیبػ صل ثْیبیی ؿا ػؿ هبُی ًيبى هی ػُؼ . هبُی ُب 

 ثـای یبفتي غؾا رفت ّ صتی فـاؿ اف ػىوٌبى اف صل ثْیبیی عْػ امتفبػٍ هی کٌٌؼ.

 50ّ51ٍفضبت 2-5لیت فؼب

 تيـیش هغق ثطْؿ ػولی اًزبم ىْػ

  پبمظ فؼبلیت ُبی فَل مْم

 58ٍفضَ  3-1فؼبلیت 

 ًْک اًگيتبى  -1

ّرْػ گیـًؼٍ ُبی لونی ثیيتـ . ثؼضی اف لنوت ُبی پْمت گیـًؼٍ ثیيتـی ػاؿًؼ . ثـای هخبل ػؿ لت ُب ّ ًْک  -2

گیـًؼٍ ُب ًقػیکتـ ثَ ُن لـاؿ ػاؿًؼ . ثٌبثـایي ػؿ ایي ًمبط  اًگيتبى تؼؼاػ گیـًؼٍ ُبی لونی ثیيتـ ثْػٍ ّ ایي

تيغیٌ ػّ ًمطَ ثنیبؿ ًقػیک ثَ ُن آمبى تـ امت . اهب ػؿ پيت ثؼى گیـًؼٍ ُب چٌؼ هیلیوتـ اف ُن فبٍلَ ػاؿًؼ ّ 

 هوکي امت ػّ ًمطَ توبك یک ًمطَ اصنبك ىْػ

 61ٍفضَ ی  3-2فؼبلیت 

 بهیؼٍ هی ىْػ ّ هضل عـّد ػَت ثیٌبیی امت ثَ ًْؿ صنبك ًینت.الف ( ثغيی اف ىجکیَ کَ ًمطَ کْؿ ً

 ة ( ػؿ ایي ًمطَ ُیچ گیـًؼٍ ی ًْؿی ) امتْاًَ ای یب هغـّطی ( ّرْػ ًؼاؿػ.

 61ّ62ٍفضبت 3-3فؼبلیت 

الف ( ٍلجیَ مفیؼ ؿًگ هضکن ّ ضغین امت هيیویَ ثَ ؿًگ آثی ّ میبٍ امت . ىجکیَ پـػٍ ای ًبفک ّ تمـیجب ثی 

 .ؿًگ امت

 ة ( فاللیَ ؿلیك امت ػؿ صبلیکَ فربریَ صبلت ژلَ ای ػاؿػ .

 66ٍفضَ  3-4فؼبلیت 

 ثلَ هٌبطك هيغٌ ىؼٍ ػؿ ىکل هش تزوغ گیـًؼٍ ُبی صنبك ثَ یک هقٍ ی عبً ُنتٌؼ -1

 ثـای ایٌکَ هْاػی کَ هیلَ ؿا ثب هقٍ ُبی ػیگـ آغيتَ کـػٍ امت پبک ىْػ ّ آفهبیو ػچبؿ اعتالل ًيْػ. -2

 2پبمظ فؼبلیت ُب ّتفکـ ًمبػاًَ فینت ىٌبمی ّآفهبیيگبٍ 

  پبمظ فؼبلیت ُبی فَل چِبؿم

 92ٍفضَ  4-1فؼبلیت 

)  ایي فؼبلیت ثیبًگـ اُویت عْؿػى ٍجضبًَ ) کَ هؼوْال ًْرْاًبى اف آى گـیقاى ُنتٌؼ ( هی ثبىؼ . کبُو لٌؼ عْى

ُیپْ گلینوی ( اغلت ػؿ مبلِبی ًْرْاًی کَ تغییـات ُْؿهًْی مـیغ امت ایزبػ هی ىْػ . ُیپْ گلینوی عفیف 

 ًنجتب ىبیغ امت 

 ػلیمَ  10تب  5صؼّػ  -1

 ىیـ ّهْف  غؾای ىبهل ثینکْیت -2
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ؼٍ ای مبػٍ ػؿ عْؿػى ىو ّػؼٍ غؾا ػؿ ؿّف کوک هی کٌؼ تب لٌؼ عْى ػؿ مطش حبثتی ثبلی ثوبًؼ . کن ثْػى لٌ -3

 ّػؼٍ غؾایی ًیق تْلیؼ اًنْلیي ؿا کبُو ػاػٍ ّ مطش گلْکق عْى ؿا ػؿ صؼ هٌبمجی ًگَ هی ػاؿػ.

 94ٍفضَ  4-2فؼبلیت 

1- A . چْى هیقاى گلْکق عْى آى ؿّ ثَ کبُو گؾاىتَ امت 

2- B چْى هیقاى گلْکق عْى آى پل اف آغبف آفهبیو افقایو یبفتَ امت 

3- C  عْى آى ػؿ طْل ارـای آفهبیو حبثت هبًؼٍ امتچْى هیقاى گلْکق 

 94ٍفضَ  4-3فؼبلیت 

1- A .اًنْلیي عْى ؿا کبُو هی ػُؼ 

2- B .گلْکبگْى لٌؼ عْى ؿا افقایو هی ػُؼ 

3-C . لٌؼ عْى ػؿ صؼ حبثتی ثبلی هبًؼٍ امت 

  پبمظ تفکـ ًمبػاًَ فَل چِبؿم

 94ٍفضَ  4-1تفکـ ًمبػاًَ 

هـکقی غؼػ فْق کلیَ ُـ ػّ ػؿ پبمظ ثَ تٌو تـىش هی ىًْؼ. اهب ُْؿهْى ُبی  عیـ . ُْؿهْى ُبی ثغو ليـی ّ

 ثغو ليـی فْق کلیَ مجت ایزبػ پبمظ آُنتَ تـ ّ طْالًی تـ هی ىًْؼ

  پبمظ فؼبلیت ُبی فَل پٌزن

 108ٍفضَ  5-1فؼبلیت 

 ثطْؿ ػولی اًزبم ىْػ

 پبمظ مْال تزقیَ ّ تضلیل

 بک ّ صبلت کينبى ػاؿًؼ.هْاػ چنجٌؼٍ ثَ هیلَ ُوقى ىفبف چنجٌ

  پبمظ فؼبلیت ُبی فَل ىين

 123ٍفضَ ی  6-1فؼبلیت 

صؾف : ػؿ ایي هْؿػ ثغيی اف هبػٍ ّؿاحتی اف ػمت هی ؿّػ ثٌبثـایي اف ؽعیـٍ اطالػبت ّؿاحتی کبمتَ هی ىْػ 

ًؼ یب ایٌکَ ٍّؼهبت ىؼیؼی ثَ ملْل ّاؿػ هی گـػػ ثَ ّیژٍ اگـ ُـ ػّ کـّهْفّم ُوتب ػؿ یک ًمطَ ػچبؿ صؾف ىْ

 صؾف کل کـّهْفّم ؿا ػؿ ثـگیـػ.

ربثَ ربیی : ػؿ ایي رِو هبػٍ ی ّؿاحتی کن ًوی ىْػ اهب اف آى رب کَ ژى ػؿ ربی اٍلی عْػ ًینت هوکي امت 

ًتْاًؼ کبؿ عْػ ؿا ثَ ػؿمتی اًزبم ػُؼ . ػالٍّ ثـ ایي گبُی ژى ػؿ ّمظ ژى ػیگـی لـاؿ هی گیـػ کَ ایي ًْع ربثَ 

 یي ؿفتي فؼبلیت ژى ػّم ًیق هٌزـ هی ىْػربیی ثَ اف ث



هضبػف ىؼى : اضبفَ ىؼى ثغيی اف اطالػبت ژًتیک پیبهؼ ایي ًْع رِو امت . ُـگًَْ تغییـ ػؿ هبػٍ ی ژًتیک 

ثـای ملْل هضـ امت ) هخل مٌؼؿم ػاّى ( هوکي امت ثغيی اف یک ژى هضبػف ىْػ کَ ػؿ ایي ٍْؿت پـّتئیي 

 مبعتَ ىؼٍ کبؿآهؼ ًغْاُؼ ثْػ.

 ّاژگًْی : مجت ثَ ُن عْؿػى تْالی ًْکلئْتیؼُب ّػؿ ًتیزَ فؼبلیت ژى هی ىْػ.

 133ٍفضَ  6-3  فؼبلیت

ثب تْرَ ثَ تؼؼاػ فیبػ کـّهْفّم ُبػؿ ملْل ُبی یْکبؿیْتیل ىبًل ایي کَ ُـػّ ملْلوزوْػَ کبهل اف  -1

 کـّهْفّم ؿا ػؿیبفت کٌٌؼ تْمظ هیتْف افقایو هی یبثؼ.

 ی آًؼّپالموی ؿیجْفّم ّاکْئل لیقّفّم رنن گلژی ىجکَ -2

ثبلی هی هبًٌؼ ّ ًمبط ّاؿمی اربفٍ ی ػجْؿ آى ُب ؿا ثَ هـصلَ ی ثؼؼی  G1ثیيتـ ملْل ُبی ػَجی ُویيَ ػؿ  -3

 ًوی ػُؼ. اف آى رب کَ ایي ملْل ُب ّاؿػ هیتْف ًوی ىًْؼ ُیچ ملْلی ربًيیي ملْل ُبی آمیت ػیؼٍ ًغْاُؼ ىؼ.

 134ّ 133ٍفضَ  6-4فؼبلیت 

 تزقیَ ّتضلیل ّ ًتیزَ گیـی

ُنتَ ی ملْلیِبیی کَ ػاًو آهْفاى مبعتَ اًؼ ثبیؼ ُوبًطْؿی ثبىؼ کَ ػؿ ملْل هبػؿ ثْػٍ امت . ثب ایي تفبّت  -1

 کَ کـّهْفّم ُب ػؿ ملْل هبػؿ ػؿمت لجل اف هیتْف ُوبًٌؼ مبفی هی کٌٌؼ ّ ػّ کـّهبتیؼی ُنتٌؼ.

ػاًو آهْفاى ثَ ایي ًکتَ اىبؿٍ کٌؼ کَ ػؿ هؼل عْػ تغییـات کـّهْفّم ُب ؿا  پبمظ ُب هتفبّت امت . هوکي امت -2

 طی تمنین ًيبى ًؼاػٍ اًؼ

ژى ُبیی کَ ػؿ ملْل ُبی صبٍل اف هیتْف یبفت هی ىًْؼ ىجیَ ُوبى ژى ُبی ُنتٌؼ کَ ػؿ ملْل هبػؿ یبفت هی  -3

ًنغَ اف ُـ ژى ثَ یکی اف ملْ ل ُبی رؼیؼ هی ىْػ . کـّهْفّم ُب لجل اف تمنین ملْل ُوبًٌؼ مبفی هی کٌٌؼ ّیک 

 ؿّػ

 پبمظ هتفبّت امت . ثبیؼ ثَ صفع ػؼ کـّهْفّهی ّ هضتْای ژًتیک طی هیتْف تْرَ ًوْػ -4

 لجل اف هیتْف ُوبًٌؼ مبفی ًوی کـػ چَ هی ىؼ DNAپبمظ ُب هتفبّت امت هخال اگـ  -5

  پبمظ تفکـ ًمبػاًَ فَل ىين

 124ٍفضَ  6-1تفکـ ًمبػاًَ 

ػاًو آهْفاى ثبیؼ هغبلف ثبىٌؼ اف آًزب کَ گبهت ُبپلْئیؼ امت فمظ یک ػمت کـّهْفّم ػاؿًؼ ّ ػؿ ُـ ػمت 

 کـّهْفّم ًیق فمظ یکی اف ػّ کـّهْفّم ُوتب یبفت هی ىْػ.

  

 

 

 


