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داریق .أرانزردادارازاده
؟بغاوظراداصادر

دار  ظ ا

داررار از ادور ،ر دا.و .ا ا  دارای دار  او ی

د  اری آن در دار   ه ی   و  ، ،.

غازن  آن دن اضیا ارزندر ا آن ددر  .ظ

دار   لرا  ناز د آناری  از .رود   ار

:   ب   اغ

.بادیازوذرت،اده

2

د؟IIعدازیایق

ر  ی ای ازعدII:از ا رت داد ان 

ازنرداری.1 اغ رژ از
2.   و وزن اا از ی
ورزش.3
ن.4  ی اازه

ای آن از ی روز  ی  دا و ری درره  دا دا  روز  
.ا ضوری ری از ی



5

1
:ق

ا( حایدارد؟د
دارد؟اررۀویش )ب

 ح  د ا )ا

آب ر ازد ی  د.از  ن

 آب  از  ورود  ن ی .د

.  ف را  ح 

ب(

 ش

 ح ب دۀ  غدی   ا  .  ود آن در ب دۀ 
ی . ا   آن ای  ا،هدراغر  در .

رت  ر   ی و ب شده  .د

 ره
رش ل در ن ط   ن     ی رخ    رش ا .ا

 و    ده ی   د زد ن آن   ا  ا د  رت
. آر  ره   ی

  رچ د، ح زد ده ا و .ا  غد از ب ده زد ح  ره  از 
 رچ ا ب، ده از اده ای .  ر  اده غا ان  ب اد از  

  وآ   ذ     ا آ آن ی اورده از     ح
.   و  را   ی  رش



2
د؟وبذدهارط
1.ا  دام  را  وب  ا ک ای ده وی ط ت  آن ذ از و ازد

.  ی  درو ی
2..ا و ض اد دارای ط ت
3.   آن در .را  ق ی  را آن در اده دام  ی وب و ط  ک 

.  د ه ا  ه  ورود   ه ا ن از رج
ااآ؟ز

ا ی آ��ه  و ن ، ر  دود

3
هرس(اهدادهنیااعز،در

ا.(. آلدراها:

م )انرا.
ا؟داونامدرودارداامدرن )ب
ا؟هیازدا )ج

زائ )ا--زو--و
زائ دار: دا —زو--ب( :دا ون و-

 ر لج( وی دی ی

.هآندررایااعوهوپرانآدهش 4فعّالیت

. ر       از ا  آزان دا



5فعّالیت
ا( ،یرمموضبرااحض؟د

ن   ن : م و ی
ب وج رم:

دارد؟ارگازابدربوج )ب
 ا ر آ  در ی ار  ) و  د( ب در د ی و.

.قآندردادوکرادر
  ر و  ی  در و اب  در  ا  آک  ک .

.ا  ی و ده ی وب ده،  ی

 6فعّالیت
ا( وباارد؟

د.   وب ی آ ر  د اا

ا؟کیا )ب
نن د ی آ ا ) ی آ  ر)از در و  ر در  ا 

.د رخ گ ه، اد ال  غ و د(  ( د  ار   غ 
.  ا ی ذی

آدهرااناز،اآوردوورانآاای 7فعّالیت
. وساوودهداّازل. 

،هواازۀازایTا.

ا( گادآوساراو؟
ی   غ ااT ( از   در و دی ی ل دی  ) آن

د.  گ



؟ددرریالایرارا )ب
دآ د از ری ار واز  آ اا ، و دی ا ر   د  ه

.ر اع

؟اوّلرددومرددرادن 8فعّالیت
 اد ی ه زن ت در د   ه ی  یود  د اد 

.ا  ا  اا

ز؟در؟درراوااادن )ا 9فعّالیت

 ه از، دی، )ث(  
MMRناور ، ، :

د؟ارراواازا )ب
 ر در د.ن    ار  د رق،
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س زت ، ت صل ي عت زد2راي په ،

1عت

چ در آزان دا .ا ه ا ز  ارط اري و دي ش  و  آ ي  ر 
 و غ ن رب و غ  د از  دار را  ا    ادي ي  از اا

. آ  رد ع

2عت

 ز"ا"اي ،   پز ا ِه ا ار در رت در . س  را ز  و ز 
  اردي  ا در . اده آن از  ت و  دن اي ذه  اي ذه ظي، 

.  را ذه

3عت

او اد  ا زا ، م را اي ز   ا آ د پ در آ    آزان دا دار اار
م آ     دارد. اي آ آ ري  ورت  ، ي  ال ره در د ي

. اره  از   ن ا اي

4عت

 ر  و ... و ر ،  اد،  از   ، ر ارش از ر د.  اا راد ق
دارد.   ا 

ت5ع

ام در . ي ي داراي و ر    ا . دار  ، ا ل  در   ان ده اي ر
"ن"ب ا ده ع ره در    ود ،  گ دن  دن ر    آزان دا 

وت د .پان 

6عت

ب   آب در روز دو   اا را آ   دا رون اي  دا   ي پ در آزان دا
. ر  دار 

 و د  رج ر اا   پ  دا ااع رو ه  آزان دا  دار ار را د ي ه 

:د ارائ اي اره دچ  خرج كه است اا اون ره ، داه روش .گم



7عت

 ه اي  درا  .د  ن را چ  پل ي په از   .ا ه ا ه در چ
ا  ر و اي د در  را چ م  ه در  ش اد  آزان دا .  ه را  چ ز

2.ر ه ا  از   چ اي د  در ا  .  درك  ، ا آه

8عت

ه و د  ، ك  ل داراي   ه د. ا  ه ا ظي ي و   آزان دا پخ
.     در ران ي  پ  چن   ر زوائ داراي  

9عت

 افدر  آزان دا آق   ا  آت د م و   ه ري  ء اات 

راد ااج  ان  د ي از . آ اي ض در و رو  ر  غ ��ت و ورزي  ن 
د. اره د،  اه ي  ااج   

باا از دي ي پ  ا   .ا ه ارائ ،ا اه  در آ ي  ر  

. ارز را  ا   درك در آزان دا  ، رو



7عت

 ه اي  درا  .د  ن را چ  پل ي په از   .ا ه ا ه در چ
ا  ر و اي د در  را چ م  ه در  ش اد  آزان دا .  ه را  چ ز

2.ر ه ا  از   چ اي د  در ا  .  درك  ، ا آه

8عت

ه و د  ، ك  ل داراي   ه د. ا  ه ا ظي ي و   آزان دا پخ
.     در ران ي  پ  چن   ر زوائ داراي  

9عت

 افدر  آزان دا آق   ا  آت د م و   ه ري  ء اات 

راد ااج  ان  د ي از . آ اي ض در و رو  ر  غ ��ت و ورزي  ن 
د. اره د،  اه ي  ااج   

باا از دي ي پ  ا   .ا ه ارائ ،ا اه  در آ ي  ر  

. ارز را  ا   درك در آزان دا  ، رو

س زت ، ه صل ي عت زد2راي په ،

1عت

دا  اي زا ر در   ا ا    ا از ،آزان ي ر اد  ،
دارد.   زداره 

2عت

ه از   ر  و ه درن اي اي اه چ   پ ا  پخ در آزان دا دار ار
ا آا  د س غ ا   را ه ي  ان ژن    ر در .  د،  ده

.ا ده اد ال ه ر ا در  ا 

3عت

پ در ت   ا   ري ي    ا  ت ادا د اران و ان 
ث    .ار ان و ز     اي ��  ا و ارد و  ز ي ه ا  ،در  



ا  ، د اران پ وارد ه   ر    ا ل ،     
 در ارف ود   در ن در ت ا   دا  .د اا را    ،

ر ون ه و اوان د در و دار ه پار  ده    د اد  اه ��   ت
 ر  ��زم ي ارد  ا.  و ر

4عت

پخ وا  و ر ا در   . ص را وا ي و  ي  آز ا در
ل اي آز ا در د.  ر ر د و ر ود  دو در    ر پخ ا .ا ر

ا  ارائ    در و  رت  آز ا  د. ر   ر  او ر پخ 
د(  ر  ا ا ا در وت  از )ر وت  ر،    ا ر،    ا د:

.

5عت

  د  ن و.  داوودي ه روز ه  د   ري     

6عت

 ر   را واژه ا  و  ر م داره در  آزان دا پخ . آ ر په  آزان دا.
   د   اران   ر  دا  ا   ا دارد. ود  و ي اد  

ق ري، در د ن  ر در ��  ا و   د ي    ، د د  اف ا در  د ن  ازر
(پآ په ا .   Allelopathy.د  ه )

7عت

اف د،.قت  ارائ آز دا  آز ح ا . دع آن از ا   چ  آز دا پخ

ر روش  و  دن ص ،  داراي  آزش ح .ا آزان دا ��ل ا دن   اي  ري
د  ا  آزا چ .. ار ارط آزان دا  و ز ا

وه    ح ا زا ارد. آز ح در اچ  ، پ ا  آزان دا پخ دن   
در  دآز وه و ا ون  در  ر وه . دآز وه  ا و ور  ا  

را ت ا ان  . ن دآز و ر وه اي   ا  . دا ار ه ل و ص ي
د. ر دا رو روي 

ب. امقت را آن  ا آزان دا از  آزش وع از    ا   از  از  ا

    آزان دا .داز ن در د ي زور ث  آزان دا ارائ از اده   و د
  د رب و ران در ا. دا ن در م ا از اي ده ارائ ا




