
 8931اٌواز   -دبیر زیطت شىاضی مذارش ضمپاداضتان -ترضیذ ضتارباویردک

 

 81 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 

 

 اػتخَاى ّـت : داسای خودوِ -1                                              

 اػتخَاى چْبسدُ: داسای  كَست -2     هحَسی -1                           

 اػتخَاى ثیؼت ٍ ؿؾ: داسای  ػتَى هْشُ ّب -3                       ثخؾ ّبی اػىلت

 اػتخَاى ثیؼت ٍ پٌح: داسای  لفؼِ ػیٌِ -4                                              

 

 لٌؼِ 121: ّشوذام ػی اػتخَاى;  دػت ّب ٍپبّب -1                                             

 اػتخَاى چْبس : داسای ووشثٌذ ؿبًِ -2     خبًجی -2                           

 اػتخَاى دٍ: داسای  دٍ ًین لگي -3                                             

 اصاػتخَاى ّبی دیگشثذى ّؼتٌذ اػتخَاى ّفت: خوؼب  اػتخَاى الهی ٍ گَؽ هیبًی     
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 83 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 ثذى اػت. ساى ثلٌذتشیي اػتخَاى: اػتخَاى  ًىتِ

 ثذى اػت. اػتخَاىوَچىتشیي اص اػتخَاى ّبی گَؽ هیبًی  سوبثی : اػتخَاىًىتِ 

 اص ثخؾ ّبی هْن داخلی حفبظت -1                                                     

 خَیذى، كحجت وشدى ٍؿٌیذىدس اػوبلی هبًٌذ  -2     هحَسی -1                                  

 وشدىحشوت دس  -3                        ًمؾ ثخؾ ّبی اػىلت

 خَى ػبصی -4                                                     

 داسًذ. حشوت : ًمؾ ثیـتشی دس خبًجی -2                                  

 

 : پیـبًی، آّیبًِ ای، گیدگبّی، پغ ػشی ٍ...خودوِ  -1                                

 : فه ثبال ٍ پبییي، گًَِ، حذلِ،ثیٌی، وبهی ٍ ....كَست  -2                               

 : هْشُ ّبی گشدى، پـت، ووش، خبخی،دًجبلچِ ػتَى هْشُ ّب -3                                

 : تشلَُ ٍ وتف ووشثٌذ ؿبًِ -4        ًبم گزاسی اػتخَاى

 : دًذُ ّب ٍ خٌبؽ لفؼِ ػیٌِ -5                     ّبی هْن

 دسدٍساى خٌیٌی : ًـیوي گبّی، تْیگبّی، ؿشهگبّیًین لگي  -6                                

 : ثبصٍ، صًذصیشیي ٍ صثشیي،هچ دػت، وف دػت،اًگـتبى دػتْب -7                                

 : ساى،وـىه،دسؿت ًی،ًبصن ًی،هچ،وف ٍ اًگـتبى پب-8                                

 ّفت خفت:  دًذُ ّبی حمیمی -1                      

 ػِ خفت:  دًذُ ّبی وبرة -2       اًَاع دًذُ ّب

 دٍخفت:  دًذُ ّبی آصاد -3                      
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 18 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
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 18 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 ساى ٍ ثبصٍ: هبًٌذ  اػتخَاى ّبی دساص -1                         

 هچ دػت ٍ پب: اػتخَاى ّبی  وَتبُاػتخَاى ّبی  -2                         

 اػتخَاى ّبی خودوِ: هبًٌذ  اػتخَاى ّبی پْي -3        اًَاع اػتخَاى

 هْشُ ّبی ػتَى فمشات: هبًٌذ اػتخَاى ّبی ًبهٌظن  -4                         

 

 سٍی پْي ٍوَتبٍُ تٌِ اػتخَاى ّبی دساص : دس فـشدُ )هتشاون ( -1                               

 اًَاع ثبفت اػتخَاًی

 اػتخَاى ّبّوِ دسٍى ٍ  اػتخَاى ّبی دساص ػش:  اػفٌدی -2                               

 تـىیل ؿذُ اػت. ّبٍسعػبهبًِ  اص دساص دس اػتخَاى ّبی تخَاًی هتشاوناػ: ثبفت ًىتِ 

 اػلبة ٍ سؿتِ ّبیلٌفی ، سي ّبی خًَی: هحل ػجَس  هدشای ّبٍسع -1                     

 هحل اػتمشاس یبختِ ّبی اػتخَاًی:  تیغِ ّبی اػتخَاًی -2     اخضای ػبهبًِ

 فؼفشٍ ولؼین ػشؿبس اص هَاد هؼذًیٍ  والطى: ؿبهل  هبدُ صهیٌِ -3                     

ثبفت هتشاون دس اػتخَاى ّبی پْي ٍ وَتبُ 

 ًذاسًذ.ػبهبًِ ّبٍسع 
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 18 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 الیِ غوشٍفی -1                                                                    

 ثبفت اػفٌدی -2     ػش اػتخَاى ّبی دساص -1                               

 هغض لشهض اػتخَاى -3                                                الیِ ّبیػبختبس 

 دساصثبفتی اػتخَاى 

 )پیًَذی سؿتِ ای( الیِ هشیغ -1                                                                    

 ثبفت هتشاون -2      تٌِ اػتخَاى ّبی دساص -2                               

 اػفٌدیثبفت  -3                                                                     

 هغض اػتخَاى+  حفشُ هشوضی -4                                                                      

 ّؼتٌذ. تیغِ ّب هتحذالوشوض هتشاونٍ دس ثبفت  اػفٌدی تیغِ ّب ًبهٌظن: دسثبفت ًىتِ 

 تجذیل هی ؿَد. هغض اػتخَاى لشهض ثِ صسدهغض اػتخَاى ّبی دساص ثِ تذسیح اص  ًىتِ :

 ًذاسد.، پشدُ هشیغ ٍخَد ثش سٍی غوشٍف: دس ػش اػتخَاى ّبی دساص ًىتِ 
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 19 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 . كحیح یب غلي ثَدى ػجبسات صیش سا هـخق وٌیذ -1 

 ( ّوِ اػتخَاى ّبی ثذى ّش دًٍَع ثبفت اػتخَاًی سا داسًذ.1

 ( دًذُ ّب خضٍ اػتخَاى ّبی پْي ثذى هحؼَة هی ؿًَذ.2

 .ص اخضای اػىلت خبًجی هی ثبؿٌذ( اًذام ّبی حشوتی ا3

 ( لگي ثخـی اص اػىلت هحَسی هی ثبؿذ.4

 دس خبی خبلی ػجبست هٌبػت سا لشاس دّیذ. -2

 ............... هی ثبؿٌذ. ( اػتخَاى ّبی هچ دػت ٍ پب اصًَع اػتخَاًْبی1

 ( اػتخَاى ............... وَچىتشیي اػتخَاى ثذى اػت.2

 ثِ ثیشٍى استجبى داسد. ثبفتی صًذُ اػت ٍتَػي ............... ٍ ................( ثبفت اػتخَاًی فـشدُ 3

( دسثبفت اػتخَاًی ..................  حفشُ ّبی اػتخَاًی دس ثیي تیغِ ّبی اػتخَاًی ًبهٌظن لشاس 4

 داسًذ.

 ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -3

 داسد؟ ( ػٌح دسًٍی تٌِ اػتخَاى ساى چِ ًَع ثبفت اػتخَاًی1

 ( اًتْبی ثش آهذُ اػتخَاى ساى تَػي وذام ثبفت اػتخَاًی پش ؿذُ اػت؟2

 ( دس ػٌح خبسخی اػتخَاى ساى چِ ثبفتی ٍخَد داسد؟3

 ( هغض صسد اػتخَاى دس هدشای هشوضی وذام ًَع اػتخَاى ّب دیذُ هی ؿَد؟4

 دّذ؟ ( دسون خًَی ّبی ؿذیذ چِ تغییشی دس هغض اػتخَاى ّبی دساص هوىي اػت سٍی5
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 18 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 تـىیل ٍتخشیت اػتخَاى            

 اػتخَاى تـىیل هؼتمین -1                                              

 تـىیل اػتخَاى دس دٍساى خٌیٌی

 غوشٍف ثِ اػتخَاىٍ ػپغ تجذیل  تـىیل غوشٍف -2                                              

 هی ؿَد. یبختِ ّبی اػتخَاًی تشؿحتَػي  -1                              

 هی ؿَد. اٍاخش ػي سؿذ تشؿحتب  -2     هبدُ صهیٌِ اػتخَاى

 ووه هیىٌذ. افضایؾ تشاون اػتخَاىٍ  تـىیلتب اٍاخش ػي سؿذ ثِ  -3                            

 هی ؿًَذ اػتخَاًی ون وبسیبختِ ّبی  -1                          

 هی یبثذ. تَدُ اػتخَاًی وبّؾ -2         ثب افضایؾ ػي

  فؼبلیت ثذًی ٍ ٍسصؽدس اثش  اػتحىبمٍ  افضایؾ تشاون -3                         

 ّب ووه هی وٌذ. اػتحىبم ٍ تشاون اػتخَاىثِ  افضایؾ ٍصى: ًىتِ 

 هی ؿًَذ. ظشیف تشلشاس گیشًذ  ووتش هَسد اػتفبدُ:اػتخَاى ّبیی وِ  ًىتِ

 هی یبثذ. تشاون اػتخَاى ّب وبّؾفوب هبًٌذ  دسهحیي ثی ٍصًی:  ًىتِ

 فؼبلیت ثذًی -1                                             

 افضایؾ تَدُ ثذًی -2        ػَاهل افضایؾ تشاون اػتخَاًْب

 ثؼوی َّسهَى ّب -3                                             

 ون تحشوی -1                                             

 لشاس گشفتي دس هحیي ثی ٍصًی -2       ػَاهل وبٌّذُ تشاون اػتخَاًْب

 ثؼوی َّسهَى ّب -3                                             
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 18 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 َّسهَى سؿذ -1                                                     

 َّسهَى ّبی تیشٍئیذی -2                                                     

 صًبًِ -1              ولؼی تًَیي -3       َّسهَى ّبی افضایٌذُ تشاون اػتخَاًْب

 َّسهَى ّبی خٌؼی -4                                                     

 هشداًِ -2                                                                                       

 تشؿح صیبد وَستیضٍل -1                                                  

 وبٌّذُ تشاون اػتخَاىَّسهَى ّبی 

 َّسهَى پبساتیشٍئیذی -2                                                  

 دساثش فؼبلیت ّبی هذاٍم هیىشٍػىَپی -1                                   

 اًَاع ؿىؼتگی اػتخَاى

 دس اثش ثشخَسد یب هشثِ ثضسي -2                                   
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 18 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 سٍی هی دّذ. وبّؾ تشاون تَدُ اػتخَاًیثِ ػلت  -1                        

 ٍتخشیت اػتخَاى صیبد هی ؿَد. فؼبلیت یبختِ ّبی اػتخَاى خَاس صیبد -2     پَوی اػتخَاى

 هی ؿًَذ. هؼیف ٍ ؿىٌٌذُاػتخَاى ّب   -3                       

 ووجَد ولؼین -1                                          

 Dووجَد ٍیتبهیي  -2                                          

 اختالل دس تشؿح َّسهَى ّب -3      ػَاهل هَثش ثش پَوی اػتخَاى

 هلشف دخبًیبت -4                                          

 الىلی ٍ هلشف ًَؿبثِ ّبی گبص داس -5                                          

 پَوی اػتخَاىدس اػتخَاى ّب ثبػث ثشٍص  خلَگیشی اص سػَة ولؼینثب  دخبًیبت: هلشف  ًىتِ

 هی ؿَد.هشداى ٍ  صًبى دس

 

 

 ًیض ثؼتگی داسد.خٌؼیت افشاد ثِ ػي ػالٍُ ثش تشاون تَدُ اػتخَاًی:  ًىتِ

 اػت. صًبى اص ثیـتش هشداىدس  تغییشات تشاون ؿذت ػبلگی 51تب  21: ثیي ػٌیي ًىتِ 

 اػت. هشداى ثیـتش اص صًبى: تشاون تَدُ اػتخَاًی ًىتِ 
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 18 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 كحیح یب غلي ثَدى ػجبسات صیش سا هـخق وٌیذ. -1

( یبختِ ّبی اػتخَاًی دس ػبهبًِ ّبٍسع تَػي صٍائذ ػیتَپالػوی ثب یىذیگش هشتجي هی 1

 ثبؿٌذ.

 ثبفت پیًَذی اًشاف اػتخَاًْبی دساص داسای دٍالیِ داخلی ٍ خبسخی هی ثبؿذ.( 2

 ( سي ّبی خًَی ٍ اػلبة ثبفت اػتخَاًی اص ًشیك هدشاّبیی ثِ ثیشٍى ساُ داسًذ.3

 ( دسٍى ّش هدشای ّبٍسع، یه ػشخشي ٍ یه ػیبّشي ٍخَد داسد.4

 دس خبی خبلی ػجبست هٌبػت سا لشاس دّیذ. -2

 یبختِ ّبی اػتخَاًی تب ....................... ثِ ػبختي هبدُ صهیٌِ اػتخَاى اداهِ هی دٌّذ.( 1

 ( هیضاى تَدُ اػتخَاًی ٍ تشاون اػتخَاى ّب تب ػي .................. افضایؾ هی یبثذ.2

........ هی ( ثب افضایؾ ػي، یبختِ ّبی اػتخَاًی ............ ؿذُ ٍ تَدُ اػتخَاًی ثِ تذسیح ......3

 یبثذ.

 ( دس ؿشایي هـبثِ، افشاد ون ٍصى، تشاون اػتخَاًی ..................... داسًذ.4

 ( اػتخَاى ّبی وِ ووتش هَسد اػتفبدُ لشاس گیشًذ............. هی ؿًَذ.5

 ثشای ّشیه اص هَاسد صیش یه دلیل ػلوی روش وٌیذ. -3

 بثذ.( تشاون اػتخَاى ّب دس فوبًَسداى  وبّؾ هی ی1

 ( هلشف لجٌیبت ثِ افضایؾ تشاون تَدُ اػتخَاًی ووه هی وٌذ.2

 ٍ اختالل دس تشؿح ثؼوی َّسهَى ّب ػجت پَوی اػتخَاًْب هی ؿَد. Dووجَد ٍیتبهیي  (3

 ( فؼبلیت تمؼین یبختِ ّبی دس یبختِ ّبی ًضدیه هحل ؿىؼتگی افضایؾ هی یبثذ.4
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 11 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 هفلل                                            

 هی گَیٌذ. هفلل سا لٌؼبت اػىلتّب یب  هحل اتلبل اػتخَاى

 .ًذاسًذاػتخَاى ّب لبثلیت حشوت  -1                                    

 )هثبل( اػتخَاى ّبی خودوِهبًٌذ  -2     ثبثت -1                     

 دسّن فشٍ سفتِ اػت. لجِ ّبی دًذاًِ داس اػتخَاًْب -3                     اًَاع هفبكل

 .لبثلیت حشوت داسًذاػتخَاى ّب  -1                                      

 ّؼتٌذ.غوشٍفی  ّب دسایي هفبكل ػش اػتخَاى -2    هتحشن -2                    

 )هثبل( آسًح اًگـتبى ٍصاًَ،  هفبكل -3                                       

 

  غوشٍف ثب ػٌح كیملی: داسای  ػش اػتخَاى ّب -1                                

 پیًَذی سؿتِ ای: اصخٌغ ثبفت  وپؼَل هفللی -2                                

 ثیي اػتخَاًْب  وبّؾ اكٌىبنلغضًذُ اػت ،  هبیغ هفللی: -3      اخضاء هفلل هتحشن

 هبیغ هفللیلشاس گشفتي  هحل:  حفشُ هفللی -4                               

 اكٌىبن ثیي اػتخَاى ّب سا وبّؾ هی دٌّذ.هبیغ هفللی ّب ٍ ػٌح كیملی غوشٍف:  ًىتِ

 هی ؿَد.تشؿح ٍ  ػبختِ وپؼَل پیًَذی الیِ داخلیتَػي  هبیغ هفللی:  ًىتِ
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 13 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 وپؼَل هفللی -1                                       

 صسدپی ّبٍ  سثبى ّب -2     ػَاهل هَثش ثش حفظ هفبكل

 هبّیچِ ّب -3                     هتحشن        

 : سثبى ّب ، اػتخَاى ّب سا دسهحل هفبكل ثِ ّن هتلل هی وٌٌذ. ًىتِ

 ّب هی ثبؿٌذ. هبّیچِ ّب ثِ اػتخَاىّب اتلبل دٌّذُ  صسدپی:  ًىتِ

 ّؼتٌذ.ثبفت پیًَذی هتشاون ّشدٍ اصخٌغ  سثبىٍ صسدپی :  ًىتِ

 ّؼتٌذ. ثیشًٍی ٍثؼوی سثبى دسًٍی: ثؼوی ًىتِ 

 ثیي هْشُ ّب:  لغضًذُ -1                                

 صاًَ ٍ آسًح : لَالیی -2      اًَاع هفبكل هتحشن

 ثیي ساى ٍ لگي:  گَی ٍوبػِ ای -3                               

 هشثِ ٍ آػیت -1                                                  

 ػَاهل هَثش ثشتخشیت غوشٍف هفبكل

 ثؼوی ثیوبسی ّب -2                                                  

 اػت. غوشٍف هفبكلّبی ٍاسدُ ثِ  تشهین آػیت: ثذى لبدس ثِ ًىتِ 

 آى ثبؿذ، ثیوبسی هفللی ایدبد هی ؿَد.تشهین  ثیـتش اص تخشیت غوشٍفػشػت : اگش ًىتِ 
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 كحیح یب غلي ثَدى ػجبسات صیش سا هـخق وٌیذ. -1

 ( اػتخَاى خودوِ اص چٌذیي اػتخَاى ثب هفبكل ثبثت تـىیل ؿذُ اػت.1

 ( دس ػش اػتخَاى ّب دس هحل هفبكل ثبثت غوشٍف ٍخَد ًذاسد.2

 خبسخی پشدُ ػبصًذُ هبیغ هفللی لشاس داسد.( وپؼَل هفللی دس ػٌح 3

 ( دس هحل هفبكل هتحشن الیِ پیًَذی خبسخی اػتخَاى وپؼَل هفللی سا هی ػبصد.4

 دسخبی خبلی ػجبست هٌبػت سا لشاس دّیذ. -2

 ( دس صیش غوشٍف هفللی الیِ ًبصوی اص ثبفت اػتخَاًی ............. ٍخَد داسد.1

............... اكٌىبن ثیي اػتخَاى ّب دس هحل هفبكل سا ون ( ػٌح كیملی غوشٍف ّب ٍ .....2

 هیىٌٌذ.

 ( وپؼَل هفللی، ................. ٍ ................... اػتخَاًْب سا دس هحل هفبكل وٌبسّن ًگِ هی داسًذ.3

 ( هفلل ثیي هْشُ ّبی ػتَى فمشات اص ًَع هتحشن ............... اػت4

 ٍ .............. اص ًَع لَالیی اػت. ( هفلل ثیي اػتخَاى ساى5

 ( تؼذاد هْشُ ّبی ػتَى فمشات ............. هْشُ هی ثبؿذ.6

 ( وبسوشد صیبد هفبكل .............. ثب ػث تخشیت ػٌح كیملی ػش آًْب هی ؿَد.7
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اص حشوبت ثؼیبسی دس ثذى اًؼبى ٍخَد داسد وِ ثب اًمجبم خَد هبّیچِ اػىلتی  611ثیؾ اص

 ایدبد هی وٌٌذ. ثذى سا

 

 فمي لبثلیت اًمجبمثبػث حشوت اًذام ّب هی ؿًَذ؛ صیشا  كَست خفتاص هبّیچِ ّب ثِ  ثؼیبسی

داسًذ، یؼٌی فمي هی تَاًٌذ اػتخَاًی سا دسخْتی خبف ثىـٌذ ٍلی ًوی تَاًٌذ آى سا ثِ حبلت 

ای دسحبل  لجل ثشگشداًٌذ. ایي ٍظیفِ ثش ػْذُ هبّیچِ همبثل اػت. ثٌبثشایي ٍلتی هبّیچِ

 اػت. هبّیچِ همبثل آى هؼوَال دس حبل اػتشاحتاًمجبم اػت، 

 ثبؿٌذ. هبّیچِ ّبی هتمبثل ّشدٍ هٌمجنهوىي اػت  اًمجبم ایضٍهتشیه: دس  ًىتِ

 ثبؿٌذ. هبّیچِ ّبی هتمبثل ّشدٍ دسحبل اػتشاحت هوىي اػت: ًىتِ 

 ؿًَذ.ًوی ثبػث حشوت اػتخَاى ّب  ّوِ هبّیچِ ّبی اػىلتی:  ًىتِ
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 اًدبم هی ؿَد اسادی ثِ كَستًَسهؼوَل ثِ  -1                                   

 اًمجبم هبّیچِ اػىلتی

 كَست هی گیشد. غیش اسادیثِ كَست  اًؼىبعدس  -2                                   

 اػوبل هبّیچِ ّبی اػىلتی                                         

 تَهیح                                ٍظیفِ

 ثب اتلبل ثِ اػتخَاى ّب ثبػث ایدبد حشوت اسادی هی ؿًَذ. حشوبت اسادی

وٌتشل دسیچِ 

 ّبی ثذى

 ًَػی وٌتشل اسادی ثشای دّبى، هخشج ٍ پله ّب ایدبد هی وٌٌذ.

ب ثِ ّن ثب اتلبل ثِ اػتخَاًْب ٍ اًمجبم خَد ثبػث اتلبل اػتخَاًْ حفظ حبلت ثذى

 ًٍگْذاسی حبلت لبئن ثذى هی ؿًَذ.

ًَؿتي یب سػن ؿىل ٍ ایدبد  هبّیچِ ّبی اػىلتی ثب ووه ثِ ػخي گفتي، استجبًبت

 حبالت هختلف چْشُ، دس ثشلشاسی استجبًبت ایفبی ًمؾ هی وٌٌذ

ػَخت ٍػبص هبّیچِ ّب ثخـی اص گشهبی الصم ثشای حفظ دهبی ثذى سا  حفظ دهبی ثذى

 فشاّن هی وٌذ.
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 39 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 ػبختبس هبّیچِ اػىلتی      

 دساًشاف هبّیچِ -1                                                                         

 آًْبٍثیي  اًشاف دػتِ تبسّبدس  -2      ثبفت پیًَذی سؿتِ ای -1                                   

 تبسّب اًشافدس  -3                                                                         

 ػبختبسهبّیچِ

 یبختِ هبّیچِ ای هیَى ;;  تبسّبی هبّیچِ ای -2                      اػىلتی  

 پیًَذی+هبّیچِ ای كبف+ثبفت پَؿـی: داسای  سي ّبی خًَی -3                                 

 سؿتِ ّبی ػلجی -4                                 

 سا دساًتْبی هبّیچِ ثِ ٍخَد هی آٍسد. صسدپی هبّیچِ اػىلتی، ثبفت پیًَذی: هدوَع  ًىتِ

 ّب هی ثبؿٌذ.اػتخَاى اػىلتی ثِ  هبّیچِ : صسدپی ّب اتلبل دٌّذًُىتِ 

ػجت  تغییش وَتبّی دس ًَل هبّیچًَِسی اػت وِ : ًحَُ اتلبل هبّیچِ ثِ اػتخَاى  ًىتِ

 هی ؿَد. خبثدبیی صیبد اػتخَاى

 

 ٍخَد داسد. ًَسٍىٍ  سي ّبی خًَی: دسثیي دػتِ تبسّب ٍ ثیي تبسّبی هبّیچِ ای،  ًىتِ

 ًیؼتٌذ.: تؼذاد تبسّبی هبّیچِ ای دس دػتِ تبسّب الضاهب ثب ّن ثشاثش ًىتِ 
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 38 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 اػت ػبسوَلنداسای غـبء پالػوبیی ثِ ًبم  -1                      

 الحبق یبفتِ اػت چٌذیبختِ خٌیٌیاػت وِ هشثَى ثِ  چٌذ ّؼتِداسای  -2                      

 ًبم داسد. ػبسوَپالػن داسای ؿجىِ آًذٍپالػوی كبف گؼتشدُ اػت وِ -3      تبسهبّیچِ ای

 اػت . دسٍى ػیتَپالػنیب هیَفیجشیل تبسچِ داسای تؼذادی  -4                      

 هَسد ًیبص تبس سا تبهیي هی وٌٌذ ATPهیتَوٌذسی تؼذادی  -5                       

 .رخیشُ یَى ولؼین اػتّب لشاس داسد ٍ هٌجغ  ؿجىِ ػبسوَپالػوی ثش سٍی تبسچِ:  ًىتِ

 ًیض ٍخَد داسد. تؼذادی یبختِ لوشی: دسوٌبس تبسّبی هبّیچِ ای ًىتِ 

 

 

 تـىیل ؿذُ اػت تؼذادی ػبسوَهشاص  -1                                    

  ػبختبس تبسچِ هبّیچِ ای

 ٍخَد داسد.     ؿجىِ ػبسوَپالػویسٍی تبسچِ ّب  -2                                    

 پشٍتئیٌیػبختبس  : ثب دٍ ًشفدس  Zدٍ خي  -1                           

 تشٍپًَیيٍ  تشٍپَهیَصیي، اوتیي :ؿبهل دٍ سؿتِ سؿتِ ّبی ًبصن -2      ّشػبسوَهش داسای

 ػجه ٍػٌگیي هیَصیي: ؿبهل صًدیشُ ّبی   سؿتِ ّبی هخین -3                           

 ًىبت ؿىل                                    

چٌذ یبختِ ثٌیبدی هبّیچِ ای ثب ّن ادغبم هی ؿًَذ ٍ یه یبختِ هبّیچِ  -1

 ای چٌذ ّؼتِ ای سا هی ػبصًذ.

هی تَاًٌذ تبس  اهب یبختِ ّبی لوشی ًوی ؿًَذتمؼین  تبسّبی هبّیچِ ای -2

 خذیذ ایدبد وٌٌذ
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 38 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 اػت. ًَاسّبی سٍؿيدس دٍ ًشف داسای  -1                                        

 دسٍػي ؼيكفحِ ٌّ -1                                                دسػبسوَهش دسحبل اػتشاحت

     داسای ًَاسسٍؿي دس ٍػي  -2                                        

  M خي ثؼیبستیشُ -2                                                                                   

 ٍخَد داسد. فمي سؿتِ ًبصن دسًَاسّبی سٍؿي:  ًىتِ

 ٍخَد داسد. هخینٍ سؿتِ ًبصن،  دسًَاس تیشُ:  ًىتِ

       ٍخَد داسد.  سؿتِ هخینفمي  ، Mٍخيكفحِ ٌّؼي : دسًىتِ 

  

 

 

 

 ًىبت :

ثبفت پیًَذی سؿتِ دس دٍ ػشهبّیچِ، صسدپی سا  -1

 هی ػبصد.

ػلَل ّبی هبّیچِ ای چٌذ ّؼتِ ای ٍ ثبفت  -2

 صسدپی، ته ّؼتِ ای ّؼتٌذ.

ثبفت پیًَذی هبّیچِ ثب ثبفت پیًَذی سؿتِ ای  -3

 سٍی اػتخَاى هٌلل هی ؿَد.

 ًىبت               

دس ثبفت پیًَذی اًشاف دػتِ تبسّب،سي ّبی  -1

 خًَی ٍ سؿتِ ّبی ػلجی ٍخَد داسد.

 ّشتبس هبّیچِ ای تؼذادی تبسچِ داسد. -2

 ّشتبسچِ تؼذادی ػبسوَهش داسد. -3

سؿتِ ّبی ػلجی ٍ سي خًَی ثِ تبس هبّیچِ  -4

 ًوی ؿَد.ای ٍ تبسچِ ٍاسد 

سؿتِ ًبصن داسای پشٍتئیي ّبی اوتیي ،  -1

 تشٍپًَیي ٍ تشٍپَ هیَصیي هی ثبؿٌذ

سؿتِ ّبی هخین فمي داسای پشٍتئیي  -2

 هیَصیي ّؼتٌذ.
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 هىبًیؼن اًمجبم ػولِ :

 ػیٌبپغ ثِ هحل ًَسٍى حشوتیاًتمبل پیبم اص  -1

 ؿىبف ػیٌبپؼیثِ  اػتیل وَلیيآصاد ؿذى  -2

 غـبء پغ ػیٌبپؼیسٍی  گیشًذُ اختلبكیثِ  اتلبل اػتیل وَلیي -3

 دس ًَل غـبء یبختِ هبّیچِ ای ایدبد هَج تحشیىی -4

 لَلِ ّبی ػشهیٍ  ؿجىِ ػبسوَپالػویاص  آصاد ؿذى یَى ّبی ولؼین -5

 ADPآصاد ؿذى ٍ ػپغ  اتلبل ػشّبی هیَصیي ثِ اوتیي -6

 6ٍ7ؿذى ػشّبی هیَصیي ٍ تىشاس ثٌذّبی آصاد  -7

 وبّؾ ًَل هبّیچٍِ  وَتبُ ؿذى ػبسوَهش،  Zًضدیه ؿذى خي ّبی  -8

 

 ًىبت                   

ٍلتی ػبسوَهش ّب وَتبُ هی ؿًَذ، ًَل ػولِ  -1

 ًیض وَتبُ هی ؿَد.

هی ٍلتی ػبسوَهش ثِ حذاوثشاًمجبم  -2

 سػذ،ًَاسّبی سٍؿي ًبپذیذ هی ؿًَذ.

وَتبُ ؿذى ػبسوَهشّب ثب لغضیذى هیَصیي ٍ  -3

اًدبم هی  ATPاوتیي دسوٌبسّن ٍ ثب هلشف 

 ؿَد.

داسای دٍثخؾ ػش ٍدم هی ّشؿتِ هیَصیي  -1

 ثبؿذ.

ػشهحل اتلبل پل ّبی ػشهی ثیي اوتیي ٍ  -2

 هیَصیي اػت.

ػشّبی یه سؿتِ هیَصیي، داسای خبكیت  -3

 اػت. ATPaseآًضیوی 
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 ي خذا هی ؿًَذ.یاص ػشّبی هیَص Pّوشاُ   ADP 4ٍ  3: ثیي هشحلِ  ًىتِ

 تبهیي اًشطی اًمجبم                                         

 هَخَد دس خشیبى خَىگلَوض  -1                                                    

 گلَوض -1                                   

 حبكل اصتدضیِ گلیىَطىگلَوض  -2                                                    

 حبكل هیـَد اصتدضیِ لیپیذّب -1                                                               

 اػیذّبی چشة -2     هٌبثغ اًشطی ثشای اًمجبم

 اًشطی ثشای اًمجبم ًَالًیهٌجغ  -2                                                               

 

 وشآتیي فؼفبت -3                                    

 مىبع اورژی اوقباض              ATPوشآتیي +                    ADPوشآتیي فؼفبت +

 H2Oکرآتیه                 کرآتیىیه +                                                                

 می شود. طریق کلیً ٌا دفعدار اضت کً از  مادي دفعی ویتروژنکرآتیىیه  :وکتً 

تبهیي اًشطی الصم ثشای 

ثشای چٌذ  ATPتَلیذ 

 دلیمِ

ADP  ٍP 
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 31 صفحً دبیر زیطت شىاضی دبیرضتان ٌای اضتعذاد ٌای درخشان اضتان خوزضتان -ضیذ ضتارباویر
 

 بً دضت می آیذ. سوخته گلوکسالزم برای اوقباض از  تیطتر اورژیوکتً : 

 اسیذچربو در آخر گلوکس؛ ضپص  کرآتیه فسفاتبعذ   ATPوکتً : مىبع اورژی عضلً؛ 

 شود.حاصل می  ATPمولکول  33تا 33وکتً : ازضوخته ٌرمولکول گلوکس، 

 حاصل می شود. مولکول ATP (2)کمی مقذار  ازٌر گلوکس درتىفس تی ٌوازیوکتً :

وکتً : درفعالیت شذیذ ماٌیچً ٌا در صورت کمبود اکطیژن ، تىفص بی ٌوازی صورت 

 می گیرد.

اضت. در ایه ووع تخمیر  تخمیر الکتیکیٌا ازووع  در ماٌیچًوکتً : تىفص بی ٌوازی 

 شود.الکتیک اضیذ ایجاد می 

 گرفتگی و درد ماٌیچًباعث  ورزش ٌای طوالویاضیذ در  اوثاضتً ضذن الکتیکوکتً : 

 ٌا می شود.

 می دٌذ. کاٌص اثرات درد و گرفتگی را تجسیً تذریجی الکتیک اسیذ،وکتً : 
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 داروذ اوقثاض سریع -8                                                     

 کاربرد داروذ وزوً ترداریو دوسرعت در  -8                                                     

 تىفس تی ٌوازیکطب بیشتر اورژی از -9   یاختً ٌای تىذ -1                            

 داروذ. میوگلوتیه کمتریمقذار  -8                                یاختً ٌایاوواع 

 ٌطتىذ. تارٌای سفیذ معروفبً  -8                                       ماٌیچً ای 

 

 می باشىذضىاکردن ماوىذ  حرکات استقامتیویژي  -8                                                

 داروذ. مقذار زیادی میوگلوتیه -8                                                

 می کىىذ رخیري را درخود مقذار زیادی اکسیژن -9    تارٌای کىذ -2                          

 تىفس ٌوازیکطب بیشتر اورژی توضط  -8                                                

 

 را داروذ. تسیاری از ماٌیچً ٌا ٌردوووع تاروکتً : 

 زودتر از دست می دٌىذ.اورژی خود را  تارٌای سفیذوکتً :

 روی می دٌذ. تارٌای سفیذدر  اغلة تولیذ اسیذ الکتیکوکتً : 

 داروذ. ماٌیچً ای تىذ تیطتریتارٌای  افراد کم تحرکوکتً :

 تبذیل می شووذ.سفیذ  بً تارٌای قرمس کردن تارٌای تر اثر ورزشوکتً : 

 

 تبسّبی هبّیچِ ای وٌذ

 تبسّبی هبّیچِ ای تٌذ
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 كحیح یب غلي ثَدى ػجبسات صیش سا هـخق وٌیذ. -1

 شدٍػٌح خلَ ٍػمت ثذى دیذُ هی ؿًَذ.( هبّیچِ ّبی دلتبیی ٍ رٍرًمِ ای اص 1ّ

 هبّیچِ ّبی دٍػش ٍ ػِ ػش ثبصٍثِ اػتخَاى ّبی هـبثِ تَػي صسدپی اتلبل داسًذ.( 2

 ( هبّیچِ دٍ ػش ثبصٍ تَػي ػِ صسدپی ثِ وتف هتلل اػت.3

ثذى اص تؼذادی دػتِ تبس هبّیچِ ای ثب غالفی اص ثبفت پیًَذی سؿتِ ای ( ّش هبّیچِ ی 4

 هحىن تـىیل ؿذُ اػت.

( هیضاى وَتبُ ؿذى ػولِ دٍػشثبصٍ هتٌبػت ثب هیضاى حشوت اػتخَاًْبی ػبػذ ثِ ػوت ثبصٍ 5

 اػت.

 دس خبی خبلی ػجبست هٌبػت سا لشاس دّیذ. -2

 ِ ٍ دػتِ تبسّب، دسثیي ........... ًیضٍخَد داسد.( ثبفت پیًَذی سؿتِ ای ػالٍُ ثش اًشاف هبّیچ1

 تبسچِ ّبی هبّیچِ ای سا ؿجىِ ................ احبًِ هی وٌذ.( 2

 ( دس دٍ اًتْبی ّش ػبسوَهش پشٍتئیٌی ثِ ًبم .................. ٍخَد داسد.3

 ................. اػت.( ظبّش هخٌي یبختِ ّبی هبّیچِ اػىلتی ثِ دلیل ٍخَد ................. ٍ ...4

 ( سؿتِ ّبی .................... هخین ثَدُ ٍ ػشّبی ثشای اتلبل ثِ .................... داسًذ.5

 ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -3

 ( چشا یبختِ ّبی هبّیچِ اػىلتی چٌذ ّؼتِ داسًذ؟1

 ( ّشهَلىَل هیَصیي اص چٌذ سؿتِ پشٍتئیٌی تـىیل ؿذُ اػت؟2

 ؾ پشٍتئیي ّبی هیَصیي، خبكیت آًضیوی داسد؟( وذام ثخ3

 ( دم ّبی هیَصیي دس ودبی ػبسوَهش دس هدبٍست ّن لشاس هی گیشًذ؟4
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 ًیؼن اًمجبم ػوالت ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ.ثب تَخِ ثِ هىب -4

 ( گیشًذُ ّبی اػتیل وَلیي دس ودبی هبّیچ ٍخَد داسد؟1

دٌّذُ ػلجی چِ تغییشی دس هیضاى ولؼین تحشیه یبختِ ّبی هبّیچِ ای تَػي اًتمبل ( 2

 دسهبدُ صهیٌِ ػیتَپالػن ایدبد هی وٌذ؟

 ( یَى ّبی ولؼین ثِ چِ سٍؿی ثِ دسٍى ػیتَصٍل آصاد هی ؿًَذ؟3

 ( دسیه ػبسوَهش دس حبل اػتشاحت چٌذ ًَاس تیشُ ٍ سٍؿي ٍخَد داسد؟4

 ی وَتبُ هی ؿًَذ؟( دس اًمجبم ػولِ ٍ وَتبُ ؿذى ػبسوَهشّب، وذام سؿتِ ّبی پشٍتئی5ٌ

 ( هٌبثغ ولؼین هَسد ًیبص ثشای اًمجبم ػوالت سا ثٌَیؼیذ.6

 ػَاالت تؼتی                                  

 چٌذ هَسد اص هَاسد صیش دس ثبسُ فشآیٌذ اًمجبم هبّیچِ ّبی اػىلتی كحیح اػت؟ -1

 دیه هی ؿًَذ.الف( دس خشیبى اًمجبم هبّیچِ، سؿتِ ّبی اوتیي اص ػش آصاد ثِ ّن ًض

 ة( دس ًَل اًمجبم، اص ًَل ًَاستیشُ ػبسوَهش وبػتِ ٍ ًَاسّبی تیشُ افضایؾ هی یبثٌذ.

ثِ ػشّبی هیَصیي ٍ ّیذسٍلیض آى، هَلؼیت آى ًؼجت ثِ دم تغییش هی  ATPج( پغ اص اتلبل 

 وٌذ.

 ًضدیه هی ؿًَذ. Zد( دس ًَل فشآیٌذ اًمجبم هبّیچِ اػىلتی، ػشّبی هیَصى ثِ خي ّبی 

 چْبس  -4ػِ                       -3دٍ                       -2یه                    -1
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 وذام یه دس اًمجبم ػوالت اػىلتی دیشتش اص ثمیِ كَست هی گیشد؟ -2

 ( اتلبل اًتمبل دٌّذُ ػلجی ثِ گیشًذُ اختلبكی2ثِ ػش هیَصیي               ATP( اتلبل 1

 ( اتلبل ػشّبی هیَصیي ثِ سؿتِ ّبی اوتیي4اص ػشهیَصیي             ADPخذاؿذى ( 3

 چٌذ هَسد اص هَاسد صیش ًبدسػت اػت؟ -3

 الف( ثیـتش اًشطی الصم ثشای اًمجبم هبّیچِ ّب اص وشثَّیذسات ّب تبهیي هی ؿَد.

 ة( دس اًمجبهبت ًَالًی هذت هیضاى تشی گلیؼشیذّبی ثذى وبّؾ هی یبثذ.

ی دس هبّیچِ ّبی ثذى ثب تَلیذ هبدُ ؿیویبیی ّوشاُ اػت وِ گیشًذُ ّبی ج( تٌفغ ثی َّاص

 دسد سا تحشیه هی وٌذ.

 ػوالت داسد. ATPًمؾ هْوی دس ثبصػبصی  ADPد( وشآتیي فؼفبت ثب دادى فؼفبت خَد ثِ 

 چْبس  -4ػِ                    -3دٍ                     -2یه                   -1

 اًؼبى، هغض................. اػتخَاى، .........................دس  -4

 داسای هَیشي ّبی پیَػتِ اػت. -( لشهض2لبثلیت تجذیل ثِ هغض لشهض سا ًذاسد           -( صسد1

 پشٍتئیي ػبصی كَست هی گیشد.  -( لشهض4دس اػتخَاى خودوِ، یبختِ ثٌیبدی ًذاسد    -( صسد3

 ت؟گضیٌِ كحیح وذام اػ -5

 ( ٍاحذ ػبختبسی هبّیچِ ی اػىلتی، تبس هبّیچِ ای ًبم داسد.1

 ( ٍاحذ ػولىشدی هبّیچِ اػىلتی، تبسچِ ًبم داسد.2

 ، سؿتِ ّبی ًبصن ٍ هخین هی ثبؿذ. Z( ّش تبسچِ هبّیچِ ای داسای دٍ خي3

 دس ّش تبسچِ، ّش سؿتِ اوتیي دس ثیي دٍ سؿتِ هیَصیي لشاس داسد.( 4
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 اػت؟ ػتًبدسوذام گضیٌِ  -6

 ثِ ػش هیَصیي، ثؼذ اس آصاد ؿذى ولؼین ثِ دسٍى ػیتَپالػن اًدبم هی ؿَد. ATP( اتلبل 1

 كَست هیگیشد. ATP( اتلبل ػش هیَصیي ثِ خبیگبُ خبف ثش سٍی اوتیي، ثؼذ اص تدضیِ 2

 اص ػش هیَصیي ثؼذ اص اتلبل هیَصیي ثِ اوتیي كَست هی گیشد. ADP( آصاد ؿذى 3

 ثِ آى كَست هی گیشد. ATP( سّب ؿذى ػش هیَصیي اص سٍی آوتیي، ثؼذ اص اتلبل 4

 چٌذ هَسد اص هَاسد صیش كحیح اػت؟ -7

 الف( ّوِ هبّیچِ ّبی ثذى ّش دٍ ًَع تبس هبّیچِ ای سا داسًذ.

 تبسّبی هبّیچِ ای وٌذ، ّوَگلَثیي ثیـتشی ًؼجت ثِ تبسّبی ػفیذ داسًذ.ة( 

 تبسّبی هبّیچِ ای تٌذ ثیـتشی داسًذ.ج( ٍصًِ ثشداساى همذاس 

 د( ؿٌبگشاى اصّش گلَوض ، اًشطی ثیـتشی ًؼجت ثِ دًٍذگبى دٍی ػشػت وؼت هی وٌٌذ.

 چْبس  -4ػِ                   -3دٍ                    -2یه                 -1

 ..........دس تبسّبی هبّیچِ ای وِ تؼذاد هیتَوٌذسی ووتشی داسًذ،............... -8

 ( اًشطی خَد سا ثیـتش اص ًشیك تٌفغ َّاصی وؼت هی وٌٌذ.1

 ( تدوغ اػیذ الوتیه ثب ػشػت ثیـتشی كَست هی گیشد.2

 ( همذاس اوؼیظى ثیـتشی سا هلشف هی وٌٌذ.3

 ( تَاًبیی رخیشُ همذاس ثیـتشی اوؼیظى ٍخَد داسد. 4
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 ....................ّش خبًَسی وِ اػىلت داخلی داسد، حتوب  -9

 ذ.ً( ّش دًٍَع اػتخَاى فـشدُ ٍ اػفٌدی سا داس1

 اًدبم هی دٌّذ. B  ٍTدفبع اختلبكی سا ثِ ووه لٌفَػیت ّبی ( 2

 ( ولیِ پیـشفتِ ٍ هبدُ دفؼی ًیتشٍطى داس داسًذ.3

 ( ثِ ووه ؿؾ ّبی خَد تجبدل گبصّبی تٌفؼی سا ثب هحیي اًدبم هی دٌّذ.4

 اػتخَاى ّبی اػىلت هحَسی ٍ خبًجی ٍخَد ًذاسد؟ وذام هفبكل ثیي -11

 (  ًیوِ ثبثت ٍ ثبثت2(  لَالیی ٍ گَی ٍ وبػِ ای                         1

 ( هفبكل فبلذ وپؼَل هفللی4(هفبكل فبلذ غوشٍف                                  3

 گضیٌِ ًبدسػت وذام اػت؟ -11

 حشوت داسًذ.( هفبكل لغضًذُ دس ّوِ خْبت آصادی 1

 ( هفبكل لَالیی ًؼجت ثِ هفبكل لغضًذُ، خْبت حشوت هحذٍدتشی داسًذ.2

 ( ثیـتشیي آصادی تحشن هشثَى ثِ هفبكلی اػت وِ ثیي ثبصٍ ٍ وتف ٍخَد داسًذ.3

 ( ووتشیي آصادی حشوت هشثَى ثِ هفبكلی اػت وِ ػش اػتخَاًْب فبلذ هفلل هی ثبؿٌذ.4

 .................. داسای ............... هفلل ثب اػتخَاًْبی دیگش داسد.ّش اػتخَاى  -12

 ػِ –( هْشُ پـت 4چْبس          –( ػبق پب 3دٍ            -( ثبص2ٍػِ           -( ساى1

 ّش هبّیچِ ای وِ دس ػول .............. هٌمجن هی ؿَد، ..................، ًذاسد. -13

 یبختِ اًـؼبة داس –( ػیؼتَل ثٌٌی 2ی                                   ثبفت پیًَذ –( دم 1

 یبختِ هٌـؼت –( گَاسؽ 4هٌظشُ هخٌي                             –( اًؼىبع 3
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