
 1400سال  بافت یمهندسرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

  یو مولکول یسلول یشناس یستز

 کدام است؟ mRNAاولین واکنش در مراحل فرآوري  ـ 1
 Splicing د) Tailing ج) Capping ب) Editing الف)

 باشد؟می Exonuclease IIIهدف عملکرد آنزیمی  زیرکدامیک از موارد  ـ 2
 Double stranded DNA in 5’→3’ direction الف)
 Single stranded DNA in 5’→3’ direction ب)
 Double stranded DNA in 3’→5’ direction ج)
 Single stranded DNA in 3’→5’ direction د)

 شود؟بشکند، چه نامی به آن داده می Sugar-phosphate backboneفقط یک باند در  DNAاگر در مولکول  ـ 3
 Break د) Leak ج) Gap ب) Nick الف)

 :بجزشود، انجام می DNA polymerase Iتوسط  زیرهاي همه واکنش ـ 4
 DNA synthesis ’5→’3 الف)
 DNA synthesis ’3→’5 ب)
 exonuclease ’5→’3 ج)
 exonuclease ’3→’5 د)

 گیرد؟ قبل از ژن گزارشگر قرار میزیر کدامیک از موارد  Enhancer trap systemدر یک  ـ 5
 Exon الف)
 Origin of Replication ب)
 Intron ج)
 Promoter د)

 شود؟موتاسیون در ژن دیگري شود، با چه نامی خوانده میشدن تأثیر که موتاسیونی در یک ژن، موجب خنثیدرصورتی ـ 6
 Dominant mutation الف)
 Recessive mutation ب)
 Suppressor mutation ج)
 Conditional mutation د)

 دارد؟را جدا از هم نگاه می DNA، دو رشته زیرهاي در حین فرآیند همانندسازي، کدامیک از مولکول ـ 7
 Single-strand DNA binding protein الف)
 Ligase ب)
 Primase ج)
 DNA polymerase د)

 گذارد؟افزایش فعالیت تلومراز چه تأثیري بر سلول می ـ 8
 کندبا کوتاه کردن تلومر، پیر شدن سلول را تسریع می )الف
 شودش تکثیر سلول میبا تأثیر بر مسیر سیگنالی داخل سلولی، موجب افزای )ب
 شودبا تأثیر بر مسیر سیگنالی داخل سلولی، موجب کاهش تکثیر سلول می )ج
 اندازدبا جلوگیري از کوتاه شدن تلومر، پیر شدن سلول را به تأخیر می )د
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 2صفحه  
 

 :بجزباشد، می Northern blottingنتیجه آزمایش  زیرهاي همه داده ـ 9
 شوندکد می mRNAاي که توسط توالی اسیدهاي آمینه )الف
 mRNAاندازه  )ب
 mRNAمیزان نسبی بیان  )ج
 mRNAعمر نیمه )د

 :بجزکنند، به عنوان قسمتی از یک پروموتر عمل می زیرهمه موارد  ـ 10
 CCAAT box د) TATA box ج) Inr ب) DPE الف)

 گیرد؟قرار می Initiationدر تعامل با کدامیک از فاکتورهاي  Internal Ribosome Entry Site ـ 11
 eIF4E د) eIF4G ج) eIF2B ب) eIF5 الف)

 شود؟توسط چه آنزیمی انجام می tRNAاز  ’5برش انتهاي  ـ 12
 Exonuclease VII د) Endonucleace I ج) RNase K ب) RNase P الف)

 گیرد؟صورت می زیرتوسط کدامیک از موارد  Capping، عمل RNAدر طی فرآوري  ـ 13
 Methylated T د) Methylated G ج) Methylated C ب) Methylated A الف)

 باشد؟می Reverse transcriptaseیک  زیرهاي کدامیک از آنزیم ـ 14
 DNA dependent RNA polymerase الف)
 DNA dependent DNA polymerase ب)
 RNA dependent RNA polymerase ج)
 RNA dependent DNA polymerase د)

کند. انتخاب رشته الگو با توجه به برداري به عنوان الگو عمل میدر هنگام نسخه DNAیکی از دو رشته  ـ 15
 یرد؟گصورت می زیرکدامیک از موارد 

 RNA polymerase tail sequence الف)
 DNA polymerase tail sequence ب)
 Promoter sequence ج)
 Inducer sequence د)

 اند؟هاي فرآیند گلیکولیز در کجا قرار گرفتهآنزیم ـ 16
 سیتوزول )د میتوکندري )ج نوکلئوپالسم )ب دستگاه گلژي )الف

 :بجزباشند، ها صحیح میدر مورد لیزوزوم زیرهمه موارد  ـ 17
 شونداز غشاي سلولی مشتق می )الف
 الیه دارندغشاي یک )ب
 یدروالزهاي زیادي برخوردار هستندهاز  )ج
 گیرندمنشأ می GRELاز ناحیه  )د

 است؟ زیر) تجزیه کدامیک از موارد Peroxisomesها (زوممهمترین عملکرد پراکسی ـ 18
 فرمالدئید )د فتاالت )ج پراکسید هیدروژن )ب پروتئین )الف
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 3صفحه  
 

 :بجزوجود دارد،  Gap junction زیرهاي در همه سلول ـ 19
 هاي قشر مخسلول )الف
 هاي شبکیه چشمسلول )ب
 هاي قشر آدرنالسلول )ج
 هاي اسپرمسلول )د

 ترین فاز در سیکل سلولی کدام است؟کوتاه ـ 20
 پروفاز )د تلوفاز )ج آنافاز )ب متافاز )الف

 باشد؟چه نوع پروتئینی می Tropomodulin ـ 21
 Capping الف)
 Motor ب)
 Monomer-Sequestering ج)
 Spindle د)

 کند؟در مسیر داخلی آپوپتوز ایفاي نقش می زیرهاي کدامیک از سیتوکروم ـ 22
 Cytochrome D د) Cytochrome C ج) Cytochrome B ب) Cytochrome A الف)

 وجود دارد؟ زیرهاي کدامیک از پروتئین ی،ناپتونمیکمپلکس ساز  Lateral elementsدر ساختار  ـ 23
 Caveolin د) Lamin ج) Adhesin ب) Cohesin الف)

 شود؟دچار تغییر می Transitionکدامیک از مشخصات غشاي سلولی بیشتر از بقیه در دماي  ـ 24
 محیط داخلی )د سیالیت )ج ترکیب داخلی )ب سایز )الف

 در میتوکندري وجود دارد؟ زیرهاي کدامیک از مولکول ـ 25
 Acetyl CoB د) Acetylcholine ج) Acetylanase ب) Acetyl CoA الف)

 

  یحیعلوم تشر

 گره سینوآتریال در کدامیک از نواحی زیر قرار دارد؟ ـ 26
 جدار بین دهلیزي الف)
 جدار بین بطنی ب)
 در جلو مدخل ورید اجوف فوقانی ج)
 در دیواره قدامی بطن راست د)

 ؟گذرداز سوراخ اوال می کدامیک از عناصر زیر ـ 27
 عصب ماگزیالر )الف
 شریان کاروتیدداخلی )ب
 عصب ماندیبوالر )ج
 مننژیالشریان میدل )د

 اي عمقی واجد کدام الیاف زیر است؟عصب خاره ـ 28
 سمپاتیک )د پاراسماتیک )ج محرکه )ب حسی )الف

 تر است؟اینگواینال ضعیف کدامیک از جدارهاي کانال ـ 29
 تحتانی )د فوقانی )ج خلفی )ب قدامی )الف
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 4صفحه  
 

 فوقانی شاخه کدام شریان است؟کلیويشریان فوق ـ 30
 رنال )د مزانتریک فوقانی )ج آئورت شکمی )ب فرنیک اینفریور )الف

  وجود دارد؟هاي زیر در کانال اینگوینال کدامیک از رباط ـ 31
 Ovarian ligament الف)
 Round ligament ب)
 Broad ligament ج)
 Infundibulopelvic ligament د)

 عصب عضله کرماستریک کدام است؟ ـ 32
 ایلیواینگواینال )د وگاستریکایلیوهایپ )ج ژنیتوفمورال  )ب اوبتوراتور )الف

 آید؟وجود میهمیزناي از کدامیک بمجراي  ـ 33
 مجراي مزونفروس  )الف
 سینوس یوروژنیتال  )ب
 قسمت لگنی یوروژنیتال )ج
 هاي مزونفریک به یکدیگراتصال لوله )د

 عصب و منشاء عضله میلوهیوئید کدام است؟ ـ 34
 قوس اول ـ عصب تري جمینال )الف
 قوس دوم  ـ عصب فاسیال )ب
 قوس اول  ـ عصب فاسیال )ج
 قوس سوم ـ عصب تري جمینال )د

 شود؟حس عمومی زبان توسط کدامیک از اعصاب تامین می ـ 35
 نگوالیپوگلوس و لیه )الف
 و گلوفارینجیال یمپانیکوردات )ب
 پوگلوس یبوکال و ه )ج
 نگوال و گلوسوفارینجیالیل )د

 آیند؟وجود میهاستخوانچه رکابی و سندانی توسط کدامیک از موارد زیر بدو  ـ 36
 اولین کمان حلقی )الف
 دومین کمان حلقی )ب
 دومین و سومین کمان حلقی )ج
 اولین و دومین کمان حلقی )د

 گیرد؟قسمت اعظم دهلیز چپ از کجا منشاء می ـ 37
  Sinus venosus شاخ چپ )الف
 Sinus venosusشاخ راست  )ب
  Pulmonary vein ج)
 Common atrium د)
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 5صفحه  
 

 گردد؟هاي آئورتی به چه ساختمان تشریحی تبدیل میسومین قوس ـ 38
 Pulmonaryهاي شریان )الف
 Subclavianهاي شریان )ب
 Common Carotidهاي شریان )ج
 Stapedial , hyoid هايشریان )د

 گردد؟حس پوست کف دست به وسیله کدامیک از اعصاب زیر تامین می ـ 39
 Ulnar and median  )الف
 Radial and median ب)
 Radial and ulnar  )ج
 Radial  )د

 اند؟ها از چند میکروتوبول تشکیل شدهسانتریول ـ 40
 تایی میکروتوبول 3دسته  9 )الف
 تایی میکروتوبول 9دسته  3 )ب
 دسته دوتایی و یک جفت در مرکز 9 )ج
 جفت در مرکز 2جفت در اطراف و  9 )د

 ؟ترشح کدامیک از غدد زیر از نوع هولوکرین است ـ 41
 غدد سباسه یا چربی پوست )الف
 غدد عرق در پوست )ب
 غدد گاستریک در معده )ج
 غدد لیبرکوهن در روده )د

 :بافت پوششی سنگفرشی ساده ـ 42
  .شوددر دیواره عروق، آندوتلیوم نامیده می )الف
 .پوشانددیواره مجراي غدد عرق را می )ب
 .دهدپوشش مخاط مري را تشکیل می )ج
 .دهدپوشش مخاط معده را تشکیل می )د

 ؟ماندکدامیک از انواع کالژن به صورت فیبریل باقی می ـ 43
 چهارنوع  )د نوع سه )ج نوع دو )ب نوع یک )الف

 ؟کنندهاي زیر هپارین ترشح میکدامیک از سلول ـ 44
 ائوزینوفیل )د مزانشیمی )ج فیبروبالست )ب ماست سل  )الف

 ؟باشدکدام غضروف فاقد پرده پریکندریوم می ـ 45
 ناي )د ايدنده )ج مفصلی  )ب بینی  )الف

 شود؟میغشایی تشکیل هاي زیر منحصراً به طریق داخلکدامیک از استخوان ـ 46
 فرونتال جمجه )د مچ دست  )ج ساعد )ب ران )الف

 ؟گردددر حضور کدامیک از هورمون زیر تخریب استخوان تشدید می ـ 47
  پاراتورمون )د نتیروکسی )ج رشد )ب جنسی )الف
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 6صفحه  
 

 کدامیک از موارد زیر خاص پالکت است؟ ـ 48
 سیستم کانالیکول باز  )الف
 گرانول اسیدوفیلی  )ب
 گرانول آزوروفیل )ج
 سیستم گلژي )د

 شود؟میهاي لکوسیت مشاهده کاتپسین در کدامیک از سلول ـ 49
 مونوسیت )د آئوزینوفیل  )ج بازوفیل  )ب نوتروفیل )الف

 ؟تر استدر ادوانتیس شریانچه غالف دار طحال کدام سلول فراوان ـ 50
  Bلنفوسیت )د پالسماسل )ج  Tلنفوسیت  )ب ماست سل  )الف

 ؟هاي زیر در حفظ شکل گلبول قرمز موثر استکدامیک از پروتئین ـ 51
 اکتین  )د دسمین )ج اسپکترین  )ب میوزین  )الف

 ؟شودهاي سلولی اریتروپویزیس شروع میسنتز هموگلوبین در کدامیک از رده ـ 52
 اریتروبالست پلی کروماتوفیلیک  )الف
 اریتروبالست بازوفیلیک  )ب
 مونوبالست )ج
 پرواریتروبالست  )د

 ؟هاي غیر اختصاصی وجود داردساز فقط گرانولهاي خونسلول در سیتوپالسم کدامیک از ـ 53
 باندسل  )د پرومیلوسیت )ج میلوسیت  )ب متامیلوسیت  )الف

 شود؟سازي کیناز زنجیره سبک میوزین، در عضله صاف توسط کدام مجموعه زیر انجام میفعال ـ 54
 تروپونین  , Ca++ الف)
 کالمودولین  , Ca++ ب)
 تروپونین , Mg++ ج)
 کالمودولین  , Mg++ د)

 شابه کدامیک از ساختارهاي زیر در عضله مخطط است؟در عضله صاف م (Dense bodys)اجسام متراکم  ـ 55
  Aنوار  )د  z خط )ج فیالمنت ضخیم  )ب تروپونین  )الف

 ؟کیناز در کدام بخش سلول عضالنی قرار داردپروتئین کراتین  ـ 56
  Iنوار  )د Zخط  )ج  Mخط  )ب  Hنوار  )الف

 باشند؟میهاي عصبی زیر فاقد اکسون کدامیک از سلول ـ 57
 هاي حرکتی نخاع نورون )الف
 هاي پورکنژ مخچهسلول )ب
 هاي گانگلیونی نورون )ج
 هاي آماکرین شبکیه سلول )د

 ؟پاهاي دور عروقی مخصوص کدام نوع سلول است ـ 58
 سلول اپاندیمی  )د میکروگلی )ج آستروسیت  )ب الیگودندروسیت  )الف
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 7صفحه  
 

 ؟سخت شامه در سطح داخلی خود از چه بافتی پوشیده شده است ـ 59
 سنگفرشی ساده )الف
 اي ساده استوانه )ب
 اي سادهاستوانهمکعبی بلند تا  )ج
 سنگفرشی مطبق  )د

 ؟هاي زیر تولید میلین را بر عهده دارندکدامیک از سلول ـ 60
 میکروگلی ـ آستروسیت )الف
 شوان  ـ آستروسیت )ب
 اولیگودندروسیت ـ شوان )ج
 اولیگودندروسیت  ـ میکروگلی )د

 شود؟میهاي سینوزوئیدي دیده در کدام عضو موئینه ـ 61
 پانکراس  )د غضروف )ج کبد  )ب قلب  )الف

 ؟کدامیک از اجزاء زیر است فاقدمرکز لبول تیموس  ـ 62
 رتیکولوم سلول اپیتلیو )د سدخونی )ج ها وریدچه )ب جسمک هاسال  )الف

 ؟فولیکول لنفاوي است فاقدهاي زیر کدامیک از بافت ـ 63
 لوزه  )د عقده لنفاوي )ج طحال  )ب تیموس  )الف

 ؟شودهاي زیر جزء درم پوست محسوب میکدامیک از الیه ـ 64
 دانه دار  )د خاردار )ج بازال )ب پاپیالري  )الف

 ؟شوددر کجا سنتز می (ADH)دیورتیک هورمون آنتی ـ 65
 هاي مترشحه هیپوتاالموسنورون )الف
 خلفی هیپوفیز  )ب
 لب قدامی هیپوفیز )ج
 لب میانی هیپوفیز )د

 ؟شودهاي اسیدوفیل هیپوفیز قدامی ترشح میهاي زیر توسط سلولکدام دسته از هورمون ـ 66
 هورمون محرك تیروئید  TSH الف)
 هورمون محرك غده فوق کلیه ACTH ب)
 هورمون محرك تخمدان و بیضه )ج
 هورمون رشد Growth Hormone د)

 باشند؟هاي پاراتیروئید میکدامیک جزء سلول ـ 67
 هاي اصلی اکسی فیل، سلول )الف
 پیتوئیسیت، آستروسیت  )ب
 هاي اصلی، پیتوئیسیتسلول )ج
 هاي کروموفیل، کروموفوبسلول )د

 ؟شودهاي پروتئولیتیک در معده توسط کدام سلول ترشح میآنزیم ـ 68
 Mucous cell د) Oxyntic cell ج)  APUD ب)  Chief cell الف)
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 8صفحه  
 

 ؟غده است فاقدکدامیک از نواحی زیر  ـ 69
 کام )د لب  )ج لثه  )ب گونه )الف

 ؟شوداپیتلیوم سنگفرشی مطبق دیده می ،کدام قسمت از لوله گوارش در ـ 70
 سکوم )د آنال کانال )ج روده باریک  )ب معده  )الف

 ؟تنیاکولی در کدام بخش از لوله گوارش وجود دارد ـ 71
 آپاندیس )د ایلیوم )ج کولون )ب ژوژونوم  )الف

 ؟شودگوارش مشاهده میشبکه عصبی مایسنر در کدام الیه دستگاه  ـ 72
 نیالیه عضال )د زیر مخاط )ج ادوانتیس )ب مخاط  )الف

 ؟کدامیک از اجزاء زیر است فاقدفضاي پورتال  ـ 73
 ورید کبدي )د رگ لنفی )ج شریان کبدي )ب ورید پورت )الف

 ؟هاي ژیانوزي استکدامیک از غدد زیر حاوي هالل ـ 74
 (Labial)  لبی )د زیر زبانی )ج پانکراس )ب کبد  )لفا

 ؟شودکدامیک از مجاري هوایی زیر به مجاري آلوئوالر منشعب می ـ 75
 برونشیول تنفسی  )د ل ثانویهوبرونشی )ج برونش )ب ل انتهاییوبرونشی )الف

 کند؟ماده شبیه به موکوس ترشح می زیرهاي در بافت ریه کدامیک از سلول ـ 76
  I نوموسیت )د کالرا )ج  III نوموسیت  )ب  IIنوموسیت  )الف

 ؟کدامیک از عروق زیر در حد بین قسمت قشري و مغزي کلیه قرار دارد ـ 77
 شریان و و رید قوسی   )الف
 شریان و ورید بین لوبولی   )ب
 عروق مستقیم  )ج
 بین لوبولی يوریدها  )د

 باشند؟هاي زیر میدر کلیه شامل کدامیک از توبول(medullary rays)  ـ 78
 هاي جمع کنندهلوله )د هاي هنلهلوله )ج هاي پروکسیمال لوله )ب هاي دیستال لوله )الف

 ؟ها در کدام قسمت اسپرماتوزوئید تجمع دارندمیتوکندري ـ 79
 قطعه انتهایی )د قطعه اصلی )ج قطعه میانی  )ب گردن )الف

 ؟باشنداي میبیضههاي زیر داراي نقش اصلی در تشکیل سد خونیکدامیک از سلول ـ 80
 سرتولی )د لیدیگ )ج  IIاسپرماتوسیت  )ب  I  اسپرماتوسیت )الف

 ؟محتوي فروکتوز استترشحات کدامیک از غدد زیر  ـ 81
 بیضه )د غدد کوپر )ج کیسه منی )ب پروستات  )الف

 ماند؟کدام قسمت آندومتر در هنکام قاعدگی جدا نشده و در محل خود باقی می ـ 82
 متراکم )د فانکشنال )ج بازال  )ب اسفنجی  )الف

که در دوره جنینی متوقف شده است در کدام مرحله از رشد فولیکول ادامه اولین تقسیم میوزي اووسیت اولیه  ـ 83
 ؟کندپیدا می

 فولیکول اولیه یک الیه اي )الف
 اي فولیکول اولیه چند الیه )ب
 فولیکول گراف )ج
 قبل از آزاد شدن اوول )د
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 (طبقه شفاف) قابل رویت است؟در کدامیک از ساختارهاي موجود در تخمدان زوناپلوسیدا  ـ 84
 جسم زرد )الف
 فولیکول در حال رشد  )ب
 جسم سفید )ج
 هاي بدويفولیکول )د

 چه نام دارند؟ ،چسبانندرا به دیواره فولیکول می نآگیرند و هاي فولیکولی که اووسیت را در بر میتعدادي از سلول ـ 85
 هاي کومولوس سلول )الف
 اجسام کال اکسنر  )ب
 هاي تکاسلول )ج
 هاي گرانولوزاسلول )د

 صفحه اپی فیزي از جنس چه الیافی است؟ ـ 86
 االستیک )د  IIIکالژن  )ج  IIکالژن  )ب  Iکالژن  )الف

 پوشش خارجی قرنیه از چه نوع بافت پوششی است؟ ـ 87
 مطبق سنگفرشی شاخی  )الف
 مطبق سنگفرشی غیر شاخی  )ب
 اي ساده استوانه )ج
 مکعبی ساده )د

 دهد؟در گوش را پوشش می  Scala mediaکدامیک از ساختارهاي زیر مجراي ـ 88
 بومن ءغشا )د استریا وازکوالریس )ج بازال ءغشا )ب تکتورال ءغشا )الف

 شود؟میهاي پاریتال در کدام بخش زیر دیده سلول ـ 89
 مخاط دودنوم )د مخاط معده )ج مخاط مري )ب مخاط ژوژنوم )الف

 مرحله الکونار در دوران جنینی مربوط به کدام زمان هست؟ ـ 90
 روز هفتم )د  بیست و یکمروز  )ج روز نهم  )ب  یازدهمروز  )الف

 میان روده در دوران جنینی چند درجه و در کدام جهت چرخش دارد؟ ـ 91
 هاي ساعتدرجه موافق با چرخش عقربه 180 )الف
 هاي ساعتدرجه مخالف با چرخش عقربه 180 )ب
 هاي ساعتدرجه موافق با چرخش عقربه 270 )ج
 هاي ساعتدرجه مخالف با چرخش عقربه 270 )د

 کدامیک از انواع زیر است؟ استروماي مغز استخوان همبندبافت  ـ 92
 رتیکولربافت  الف)
 بافت همبند متراکم ب)
 بافت چربی  ج)
 بافت موکوسی د)

 :بجز ،همه ساختارهاي زیرخاصیت ارتجاعی دارد ـ 93
  لیگامنت فالوا )د  الستیکا ج) االونین ب) اکسی تاالن  الف)
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 تواند وجود داشته باشد؟کدامیک از موارد زیر در گره رانویه می ـ 94
  شیار اشمیت النترمن  )الف
  غالف شوان )ب
 غالف میلین )ج
 مزاکسون   )د

 کدام گزینه زیر در ارتباط با بافت چربی صحیح است؟ ـ 95
 ند.ابزرگتراي هاي چربی سفید در مقایسه با چربی قهوهسلول الف)
 اي وابسته به رژیم غذایی است.رنگ سلول چربی قهوه ب)
 هاي چربی است.دلیل چاقی در بالغین، افزایش تعداد سلول ج)
 هاي چربی سفید ترموژنین زیادي وجود دارد.هاي سلولدر میتوکندري د)

 عرضی جزء خصوصیات کدام سلول است؟ هايوجود توبول ـ 96
 سلول عضله صاف )الف
 سلول عضله مخطط )ب
 سلول پریسیت )ج
 سلول میو اپیتلیال )د

 ؟شودتوسط کدام سلول زیر انجام می ،شودواکنش ایمنی با واسطه سلولی که باعث مرگ سلول هدف می ـ 97
 مثبت CD4 سلول الف)
 مثبت CD8سلول  ب)
  مثبت CD8و  مثبتCD4 سلول ج)
 منفی  CD4لسلو د)

 شود؟هاي استئوبالست جدید از کدامیک از منابع زیر تامین میسلول ـ 98
 اندوست )الف
 هاي لیپوبالستسلول )ب
 اندوتلیال عروق خونی )ج
 هاي هماتوپویتیکی مغز استخوانسلول )د

 داشته باشد؟تواند وجود کدامیک از موارد زیر در فضاي سیناپسی می ـ 99
 1کالژن  )د االستین )ج المین )ب المینین )الف

 اند؟هاي اطراف در خالل روندهاي التهابی تخصص عمل یافتههاي زیر جهت مبادله مواد بین خون و بافتکدامیک از رگ ـ 100
  یانچه عضالنیشر )الف
 یرگیدچه پس مویور )ب
 رگیمو )ج
 دچهیور ـ انچهیوند شریپ )د

 موفق باشید
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