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 دوتز فذااکر  

 رفتارصناسی
. ًوی تَاى گفت رفتبر  ثزگزداًذى تخن در ّوِ ی غبسّب دیذُ هی ضَد(9  

.زٍها غاسهازُ ای کِ رٍی ترن ذَاتیسُ. اٍال ایي رفتار زر غاس هازُ زیسُ هی ؽَز  

. در ّز ًَع یبدگیزی تجزثِ ًمص دارد(10  

. اگز جبًَری اس سهبى تَلذ در سیزن ثبضذ هی تَاًذ دارای ًمص پذیزی  ًیش ثبضذ(11  

.چَى ًقؼ پذیزی هوکٌِ  تالفاصلِ تؼس تَلس رخ زّس    

. ًوی تَاى گفت در ّز ًَع تغییز ضلک رفتبری فزد ثِ هحزن پبسخ هی دّذ(12  

.زر رفتار ػازی ؽسى پاعد تِ هحزک ًسارین  

. در رفتبر ضزطی ضذى الکسیه ثزخالف رفتبر ضزطی ضذى فؼبل هحزن ثیزًٍی ًمص دارد (13  

(ّز زٍ تیزًٍی ). هحزک ؽزطی  ٍ غیز ؽزطی. زر ؽزطی  ؽسى کالعیک هحزک ّا زٍ ًَع ّغتٌس  

. . هی تاؽس(تِ صَرت زرًٍی حظ هی ؽَز)زر ؽزطی ؽسى فؼال هحزک پازاػ یا تٌثیِ   

 زر رفتار غزیشی هحزک هیتًَِ زرًٍی یا تیزًٍی تاؽس

. در رفتبر ضزطی ضذى فؼبل ثزخالف ضزطی ضذى  الکسیه فزد ثیي رفتبر خَد  ٍ هحزن ارتجبط ثزلزار هی وٌذ(14  

در رفتبر ضزطی ضذى الکسیه ثزخالف ضزطی ضذى فؼبل فزد ثیي دٍ هحزن ضزطی ٍ غیز ضزطی ارتجبط ثزلزار هی (15

. وٌذ  

.ًوی تَاى گفت  ّوَارُ ثب هطبّذُ ی غذا تَسط سگ ثشاق آى تزضح هی ضَد(16  

. تشاقؼ تزؽح هی ؽس(هحزک ؽزطی) اعت تا هؾاّسُ ی پاٍلف ٍقتی عگ گزعٌِاگِ کتاب رٍ ذَب ترًَیس ًَؽتِ  

. در ضزطی ضذى الکسیه ػول ارادی اًجبم ًوی ضَد(17  

ایي قغوت غزیشی هحغَب هی ). هثال عک ًوی تًَِ تزؽح تشاقؾَ کٌتزل کٌِ. ؽزطی ؽسى کالعیک ًاذَزآگاُ اًجام هیؾِ

ٍلی ٍقتی تا صسای سًگ تشاقؼ تزؽحؼ هی ؽَز یؼٌی رفتار غزیشیؼ تغییز کززُ ٍ تِ چیشی پاعد هی زّس کِ زر حالت  (ؽَز

. طثیؼی  پاعد ًوی زّس  

. ضزطی ضذى فؼبل ػولی ارادی است(18  

(!).چَى فزز اس اًجام یِ کار لذت هی تزُ ذَزػ آگاّاًِ  اًٍَ تیؾتز اًجام هیسُ  

. در ضزطی ضذى الکسیه فزد ثِ هحزن ثی اثز پبسخ هی دّذ(19  

. زر ٍاقغ  فزز تِ هحزک تی اثزی کِ تثسیل تِ هحزک ؽزطی  ؽسُ پاعد هی زّس  
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 دوتز فذااکر  

 گردش مواد 
سهبًی وِ حجن خَى درٍى ثطي در حبل افشایص است للت در هزحلِ استزاحت ػوَهی لزار دارد ٍ در یچِ ّبی (39

. ثطٌی ثبس ّستٌذ–دّلیشی   

 کوی تؼس تی تا ٍعط آر  

. هَج پی ثزخالف هَج تی در هزحلِ  دیبستَل للت ثجت هی ضَد(40  

. ایي اهاکى ٍجَد دارد وِ در هزحلِ دیبستَل ثیص اس یه صذا در فزد ًزهبل ثِ گَش ثزسذ(41  

. کِ تزذی ًزهال ٍ تزذی غیز طثیؼی ّغتٌس.پظ صساّای زیگزی ّن زارین. زٍ صسای اصلی اس قلة تِ گَػ هی رعس  

هذت سهبى دیبستَل در سهبًی وِ فزد دم ػویك اًجبم هی دّذ در همبیسِ ثب سهبًی وِ فزد دم ػبدی اًجبم هی دّذ (42

. ثیطتز است  

(....هکؼ ٍ). چَى زر سهاى تاسزم هست سهاى ٍرٍز ذَى تِ قلة افشایؼ هی یاتس  

. غلظت اوسیضى ثطي چپ در طَل یه دلیمِ  ٌّاگم خَاة تحت اثز فؼبلیت ثصل الٌخبع  ثطَر هتٌبٍة تغییز هی وٌذ(43  

. ٌّگاهی کِ  فزز تاسزم اًجام هی زّس زر طَل یک تاسزم هؼوَال چٌسیي تار قلة ذَى را پوپ هی کٌس ٍ تِ ؽؼ ّا هی فزعتس

. زر ایي سهاى غلظلت اکغیضى زر کیغِ ّای َّایی کوتزُ  

. در ثیي  چْبر حفزُ للجی  غلظت اٍرُ در دّلیش راست ووتزیي ٍ در ثطي چپ ثیطتزیي هی ثبضذ(44  

 دّن ثبًیِ ای اکر للت هذت سهبى اثتذای هَج پی تب اًتْبی هَج تی 8در یه فزد سبلن ٍ در یه دٍرُ ی (45

.  دّن ثبًیِ است6لطؼب ووتز اس   

 
. سهبًی وِ هَج اط ثجت هی ضَد همذار اًمجبض در ثطي در حبل افشایص است(46  

. در دٍرُ ای اس اکر للت  وِ  خَى ٍارد ثطي ًوی ضَد فطبر خَى درٍى دّلیشّب در حبل افشایص است(47  

(یؼٌی زرٍى زّلیشّا). ٍقتی ذَى ٍارز تطي ًوی ؽَز زر پؾت زریچِ ّای تغتِ  زّلیشی تطٌی جوغ هی ؽَز  
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 پیدایش و گسترش زندگی 
ثذٍى ٍجَد ًَلکئیه اسیذ هبدری اهاکى ایجبد پیًَذ ّیذرٍصًی ٍ فسفَدی استز ثیي ًَلکئَتیذّب ٍجَد (19

. دارد  
: چٌس ًکتِ 

. هَاز آلی هی تَاًٌس زرٍى علَل سًسُ عاذتِ ًؾًَس- 1

(هًََهز غیزسیغتی ّن زارین).ّز هًََهز ی ًوی تَاى گفت جشٍ هَاز آلی هحغَب هی ؽَز- 2

. ًوی تَاى گفت ایجاز پیًَس پپتیسی یا فغفسی اعتز تَعلِ  آًشم ایجاز هی ؽَز- 3

(زر اٍایل پیسایؼ هَلکَلْای آلی )

: وَآسزٍاتْب هبًٌذ هیىزٍسفزّب (20
- 5. در هحیط آتی تطکیل هی ضًَذ- 4. دٍالیِ ای ّستٌذ- 4. جَاًِ هی سًٌذ- 3. هی تَاًٌذ آهیٌَاسیذ جذب کٌٌذ- 2. تَاًایی رضذ دارًذ- 1

. ضثیِ غطای سلَل ّستٌذ

: وَآسزٍاتْب ثزخالف هیىزٍسفزّب (21
هًََهزّای - 5. تَاًایی جذب ار اى ای ًذارًذ- 4. اٍلیي قذم تِ سوت ساسهاًذّی سلَل ًیستٌذ- 3. ضثیِ سلَل ًیستٌذ- 2. لیپیذ دارًذ- 1

.. ًوی تَاًٌذ تا استفادُ اس هَلکَلْای دیگز ٍ کسة اًزصی هذت تیطتزی تِ تقای خَد اداهِ دٌّذ- 6. هتٌَع تزی هی تَاًٌذ در غطا داضتِ تاضٌذ

.هیکزٍسفز دارای ار اى ای سًذُ در ًظز گزفتِ هی ضَد$. ًوی تَاًٌذ سًذُ در ًظز گزفتِ ضًَذ- 7

 چٌسیي جَاًِ هتصل تِ ّن 

. ًوی تَاى گفت رٍغي صزفب در  آة توبیل ثِ گزد ّن آیی  دارد(22
(اعیس= عزکِ ).رٍغي زر عزکِ توایل تِ گزز ّن آیی زارز

(ایجاز اهَلیغَى پایسار). اهالح صفزاٍی هاًغ گزز ّن آیی  چزتی ّا هی ؽًَس

. جَاًِ  سدى در وَاسزٍاتْب  ٍ هیىزٍسفز ّب هبًٌذ سیتَویٌش  ًبهسبٍی هخوز دٍتب وزُ جذیذ ایجبد هی وٌذ(23
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 صارش انرژی 
. دی اوسیذ وزثي ًیبس دارًذ و ّوِ ی سلَلْبی فتَ سٌتش وٌٌذُ ثِ  ًَر (19

. زر زاؽتي  رًگیشُ ًیش هؾتزک ّغتٌس (ًِ اتَتزٍف)ّوِ ی علَلْای فتَعٌتش کٌٌسُ: یازتَى تاؽِ  

ًِ ّوِ ی )ًَع رًگیشُ ّای فتَعٌتشی گیاّاى ٍ جلثکْای عثش . ایٌن یازتَى تاؽِ کِ  هوکٌِ ًَع رًگیشُ ّا هتفاٍت تاؽِ

. هؾاتِ اعت(جلثکْا  

. ًوی تَاى گفت ّز سلَل فتَسٌتش  وٌٌذُ دارای چزخِ ی اکلَیي هی ثبضٌذ(20

. رایجتزیي رٍػ تثثیت زی اکغیس کزتي زر جاًساراى کلزٍفیل زار  چزذِ ی کزتظ هی تاؽس

: ذَز ایي جولِ چٌستا هفَْم هْن زارز 

. ایي جاًساراى قطؼا کالَیي ًسارًس. اٍل ایٌکِ  تزذی جاًساراى کِ زی اکغیس کزتي را تثثیت هی کٌٌس هوکٌِ کلزٍفیل ًساؽتِ تاؽي

. زٍم ایٌکِ  زر جاًساراى کلزٍفیل زار  ایي اهکاى ٍجَز زارز کِ کالَیي زیسُ ًؾَز

. عَم ایٌکِ زر تزذی اس جاًساراى کلزٍفیل زار زر کٌارکالَیي رٍؽْای زیگزی ّن تزای تثثیت زی اکغیس کزتي ٍجَز زارز

( ٍ کام4گیاّاى عی )

.(ًبدرست.)ّز سلَل دارای لکزٍپالست دارای چزخِ اکلَیي هی ثبضذ(21

.  هی تَاًس ًقض ؽَز4ایي ًکتِ تَعط گیاّاى عی 

. ًوی تَاى گفت ّزسبلِ ی ػلفی  ثزخالف ّز ریطِ  تَاًبیی  استفبدُ اس  رٍثیسىَ را دارد(22

. تَاًایی فتَعٌتش ًسارز(ریشٍم)عاقِ سیز سهیٌی  

(.یؼٌی تزذی ریؾِ ّا تَاًایی فتَعٌتش زارًس).ریؾِ ّا هؼوَال فتَعٌتش ًوی کٌٌس 

. ریؾِ ٍ عاقِ ًسارًس(ذشُ ّا)ایي ًکتِ ّن یازتَى تاؽِ تزذی گیاّاى

هبدُ ای وِ در فتَسٌتش  فمط اوسیذ هی ضَد ثزخالف هبدُ ای وِ فمط احیب هی ضَد درٍى تیالوَئیذ هَرد استفبدُ لزار (23

. هی گیزد  

آب : هازُ ای کِ زر فتَعٌتش  فقط اکغیس هی ؽَز  

: فتَ عٌتش  فقط احیا هی ؽَز  2هازُ ای کِ  زر 

NADP+ 

.  ٍ عز آتسٍعت فغفَلیپیسّا رخ هی زّس2اکغیس ؽسى آب زرٍى تیالکَئیس تَعط آًشیوی هتصل تِ فتَعیغتن 

 NADP+

.زرٍى تغتزُ تَعط آًشین غؾایی کِ جشٍ سًجیزُ اًتقال الکتزٍى هی تاؽس احیا هی ؽَز

. فتَعٌتش هی تاؽس2احیا ؽسى فتَعیغتن ّا هزتَط تِ هزحلِ : ًکتِ 

.  ّیچاگُ هطبثِ ًوی ثبضذ2 در 1ًَع لکزٍفیل آ هَجَد در  فتَسیستن  (24

. آ هؼوَلی تیي زٍ فتَعیغتن هؾتزک اعت. آ هؼوَلی ٍ آ ٍیضُ. زر ّز فتَعیغتن زٍ ًَع  کلزٍفیل آ ٍجَز زارز 
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 ویروسها و باکتریها
ّز ثبوتزی اتَتزٍفی  وِ  در  استخزاج هؼبدى استفبدُ هی ضَد تَاًبیی تثجیت دی اوسیذ وزثي را (28

. ثزخالف ًیتزٍصى دارد
. ّوِ ی تاکتزیْای اتَتزٍف تَاًایی تثثیت زی اکغیس کزتي را زارًس

. تاکتزیْای ؽیویَ اتَ تزٍف زر تثثیت ًیتزٍصى ًقؼ ًسارًس

 +.....(ریشٍتیَم ٍآًاتٌا)تثثیت ًیتزٍصى + (ًیتزٍسٍهًَاط ٍ ًیتزٍتاکتز)ؽَرُ گذاری= چزذِ ًیتزٍصى 

. اس ذاک زریافت هی کٌٌس(رایج تز)گیاّاى ًیتزٍصى ذَز را تِ ؽکل آهًَیَم یا ًیتزات: زقت 

هثال گیاُ زیًَِ ًیتزٍصى هَرز ًیاس ذَز را اس . الثتِ تزذی گیاّاى هی تَاًٌس ًیتزٍصى ذَز را اس هٌاتؼی غیز اس ذاک تسعت آٍرًس

((اتَتزٍف)ٍ ؽکارچی (ّتزٍتزٍف)راتطِ ؽکار). ؽکار حؾزات تسعت هی آٍرز

. فزآیٌذ ضَرُ گذاری  تَسط جبًذاراًی صَرت هی  گیزد وِ  لطؼب دارای اپزاى چٌذ صًی ّستٌذ(29

تکتزیْای ؽَرُ گذار هاًٌس ریشٍتیَم ّا ٍ . تاکتزیْا اپزاى چٌس صًی زارًس. تاکتزیْا ؽَرُ گذاری اًجام هی زٌّس 

.  تاکتزی عل ٍ زیفتزی َّاسی هی تاؽٌس

. ّز جبًذار اتَتزٍفی  وِ اس آة ثِ ػٌَاى هٌجغ الىتزٍى استفبدُ ًوی وٌذ لطؼب هْبروٌٌذُ هی سبسد(30

ٍ هْزکٌٌسُ . یازتَى تاؽِ ّز اتَ تزٍفی کِ اس آب ػٌَاى هٌثغ الکتزٍى اعتفازُ ًوی کٌس قطؼا پزٍکاریَت ّغت

. زر تاکتزیْا زیسُ هی ؽَز

.ّز ثبوتزی ّتزٍتزٍف وِ ثب اًسبى در وست غذا رلبثت هی وٌذ  آًشیوْبی ثزٍى سلَلی هی سبسد(31

ّوِ ی تاکتزیْای ّتزٍتزٍف هاًٌس ّوِ ی قارچْا تا تزؽح  آًشیوْای گَارؽی تزٍى علَلی  هَاز غذایی  هَرز 

.   ًیاس ذَز را تسعت هی آٍرًس

(ًبدرست)ّز ثبوتزی وِ  ثب تغذیِ اس ثذى اًسبى پیزٍات هی سبسد ًوی تَاًذ تَوسیي تَلیذ وٌذ(32

عوؼ رٍ قلة ، کثس ، کلیِ ّا ٍ . گزم هثثتِ. کَریٌِ تاکتزیَم زیفتزیا ّن آًشین گَارؽی  زارُ ٍ ّن تَکغیي

. اػصاب اثز هی کٌس  

زیفتزی  - 3هاالریا - 2تَتَلیغن - 1: تیواریْای  ػفًَی کِ رٍ ًَرًٍْا اثز زارًس  

:ػَاهل ػفًَی کِ اعْال هیسى 

اعتافیلَکَکَط اٍرئَط - 2 (آًوی= اعْال ذًَی هیسُ ) آهیة 

-1 

. ثبوتزی وِ  ثِ هٌظَر تَلیذ وٌٌذگی  اوسیضى تَلیذ هی وٌذ تَاًبیی استفبدُ اس اوسیضى ًذارد (33

. عیاًَتاکتزیْا هی تَاًٌس َّاسی یا تیَْاسی تاؽٌس: زقت 
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 میوز و میتوز 
: چٌذ ًىتِ اگهتی  (47

.هی تَاًس حاصل هیَس یا هیتَس تاؽس- 1

. حاصل هیتَس هی تاضذ#...کالهیذٍهًَاس ٍ$چزخِ سًذگی ّاپلَئیذی + ّوِ ی گیاّاى + در سًثَر عسل ًز 

.در جاًَراى غیز اس سًثَر ًز گاهت حاصل هیَس هی تاضذ

. هی تَاًس زر  هَارز ی هیتَس  اًجام زّس- 2

. در تکزسایی گاهت هیتَس اًجام هی دّذ

. هی تَاًس زارا یا فاقس کزٍهَسٍم جٌغی  تاؽس- 3

.اسپزهْای هلخ ًز فاقذ کزٍهَسٍم جٌسی هی تاضٌذ" 50

. قطؼا زارای کزٍهَسٍم ّایی ّغتٌس کِ  زر تؼییي جٌغیت ًقؼ زارًس- 4

. ٍ اتَسم ّا کزٍهَسٍهْایی ّستٌذ کِ غیز هستقین در تعییي جٌسیت ًقص دارًذ. ّز گاهت دارای کزٍهَسٍم اتَسٍم هی تاضذ

. . تاؽس....  زیپلَئیس ٍ–هی تَاًس ّاپلَئیس - 5

.در اًساى گاهت ّاپلَئیذ هی تاضذ. در گیاُ گل هغزتی تتزاپلَئیذ گاهتْا دیپلَئیذ هی تاضٌذ

. هی تَاًس تاصکسار یا فاقس تاسک تاؽس- 6

.گاهت ًز در جاًَراى تاصکذار هی تاضذ.گاهت ًز در گیاّاى تاصک ًذارد

. هی تَاًس ًز تاؽس ٍ فاقس تاصک تاؽس یا هازُ ٍ زارای تاصک - 7

. گاهت هادُ در کالهیذٍهًَاس یا کاَّی دریایی تاصکذار است. گاهت ًز گیاّاى فاقذ تاصک است

چزا؟ .گاهت هی تَاًذ فاقذ تاصک ٍلی هتحزک تاضذ: ًکتِ 

. هی تَاًس زر یک گًَِ ّن گاهت ًز ٍ ّن هازُ زارای تاصک ٍ یا زر یک گًَِ ّز زٍ فاقس تاصک تاؽٌس- 8

.در کاَّی دریایی ٍ کالهیذٍهًَاس ّز دٍ تاصکذار هی تاضٌذ. در ًْاًذاًگاى ٍ تاسداًگاى گاهتْای ًز ٍ هادُ فاقذ تاصک ّستٌذ

. هی تَاًٌس زر ؽزایط هغاػس یا ًاهغاػس ایجاز ؽًَس- 9

. در کالهیذٍهًَاس گاهتْا اس طزیق هیتَس ٍ در ضزایط ًاهساد ایجاد هی ضًَذ

. در کپک هخاطی پالسوَدیَهی در ضزایط هساعذ ٍ تذًثال رٍیص ّاگ ایجاد هی ضًَذ

.تَلیس ؽًَس(هغاز ٍ ًاهغاػس)هی تَاًٌس تسٍى ارتثاط تِ ایي ؽزایط- 10

!!!!اًساى   

. هی تَاًٌس تا علَل عاسًسُ ی ذَز ػسز کزٍهَسٍهی یکغاًی زاؽتِ تاؽٌس- 11
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 دوتز فذااکر   09011739391 - هثبلْبی ًمط لیذّبی ّز ٍ ّوِ –

. تِ عٌَاى هثال اگز گاهت حاصل هیتَس تاضذ ایي حالت را خَاّین داضت

. هی تَاًٌس تسٍى هیَس یا هیتَس اس علَل قثلی ذَز ایجاز ؽًَس- 12

.هثال ایجاد اسپزم توایش یافتِ اس اسپزم توایش ًیافتِ

. هی تَاًٌس زارای کزٍهَسٍم ّوتا تاؽٌس- 13

#ًْاًذاًِ$.گل هغزتی تتزاپلَئیذ

. هی تَاًٌس زارای عاًتزیَل یا فاقس آى تاؽٌس- 14

. ساًتزیَل دیذُ ًوی ضَد #ًْاًذاًِ ٍ تاسداًِ$در گیاّاى پیطزفتِ 

ایي اهکاى ٍجَز زارز کِ علَل جٌغی کِ زر لقاح ؽزکت هی کٌس زچار جْؼ ؽَز ٍلی جْؼ ذَز را تِ - 15

. سازُ هٌتقل ًکٌس  

.چَى هیتَکٌذری اسپزم ٍارد تخوک ًوی ضَد.هثال جْص در هیتَکٌذری اسپزم اًساى تِ سادُ ّا هٌتقل ًوی ضَد

. ایي اهکاى ٍجَز زارز کِ قثل تلَؽ گاهت لقاح  اًجام زّس- 16

. ّواى تخوک اًساى  

. یک گاهت هی تَاًس تسًثال ًوَ اًساسػ تشرگ یا کَچک ؽَز- 17

.ٍلی تخوک اًذاسش افشایص هی یاتذ. در فزآیٌذ تَلیذ اسپزم در اًساى اًذاسُ سلَل کَچک هی ضَد

.........دوستان عزیزم امیدوارم ایه وکته ها براتون مفید بوده باشد
.برای دریافت تمام وکات می تووید به سایتمون سر بزوید
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