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 94کًکَض ظیؾت كًاؿی پاؿد تقطیحی 
 تطاب قًبطی     کاضكًاؼ اضكس ظیؾت كًاؿی )گطایف بالت كًاؿی(                

ghanbaritorab@gmail.com 

 
ی  تهایعیالتهاظٌسه تاضکقًسه  ههاى ؿلَل های ضٍپَؿتی ؿؿلَل های (:زٍم)صحیح اؿت. 6گعیًه   -656

 زض بذف کَچکی اظ ضیقه ٍ باالی  کالهک قطاض زاضٌس.  کقًسه هایتاض، هؾتًس ضیقه 

  
   
 

 
 
 

پطٍاٌه های وقلس، پطٍاٌه هایی ـیطؿهی هؾتًس که رَز ضا به كکل پطٍاٌه  ( :پیف)صحیح اؿت. 3گعیًه  -657
که زض  اؿتپاؿد تًبیهی )آظوَى ٍ رعا( َؼی های ؿهی زضآٍضزه اٌس. اوتًاع پطٌسه اظ رَضزى پطٍاٌه های وقلس ٌ

 ـطیعی هؾتًس.  صطلا ؿایط وَاضز ضلتاضهای اثط تجطبه تؿییط کطزه اؿت.
 

 ضكته های زٍک بسٌبال تؿییط كکل وَقت اؿکلت ؿلَلی ایجاز وی گطزز.( : ؿَم)صحیح اؿت. 4گعیًه  -658
 رد سایر گزیيَ ُا:

 د.تَ ُای دوک بَ میاهَ سلول منی رسرص  بریخ از بر اساس تصویر کتاب دریس امتداد  :1گزیيَ 

 (  از یک سو بَ قطب و از سوی دیگر بَ ساهرتومر کروموزوم ُا متصل ُستٌد. هَ مهَاز رص تَ ُای دوک )  گروُی:2گزیيَ 

 حسن یوسف ، گیاُی هناهداهَ است . هناهداىگان و ابزداىگان ساهرتیول هدارهد. :3گزیيَ 

 یو ی الزاما بَ گیاُان یشفرفتَ اتتصاص هدارد ملل رراکیید خرت  کَ ساهرتیول هدارد.البتَ ُر سلول فاقد ساهرت 
 

 

در ییوس تگی  ،سلول ُای رویوس یت اب دخالت در ُدایت آ ب بَ آ وهد چویب

 ُدایت  صرٍی خام در آ وهد چوب هقش دارهد.

 رد سایر گزیيَ ُا :

 .کيد ىم حمافظت ریضَ هوک مریس مت از ریضَ : الکُک 2گزیيَ 

سلول ُای مورد هظر ابالرر از سلول ُای بًیادی ، : اب توجَ بَ تصویر کتاب 3گزیيَ 

 )مریس متی( قرار گرفتَ اهد و در جماورت آ ن قرار هدارهد.

 ) هَ ریضَ ( گیاٍ و جوان ُوایی ُاى اهدام در را ُاى رویوس یت سلول: یوس تک، 4گزیيَ 

 یوصاهد. ىم
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زض هط جاٌساضی ضخ وی زهس. ٌیع( : تکثیط اغالؼات غٌتیکی ٍالسیي زض جاٌَضاى ٌاظا پیف)صحیح اؿت. 2گعیًه  -659
 تکثیط اغالؼات غٌتیکی قابل وقاهسه اؿت.

 رد سایر گزیيَ ُا :

 داری دودمان دورگَ ملال هقض این گزیيَ است.: انیای 1گزیيَ 

 رگَ ملال هقض این گزیيَ است. قاطر زیس تا است و ی تواانیی زادآ وری هدارد. دو انزایی :3گزیيَ 

 منی مرید.ملال کتاب در ارتباط اب انزایی دورگَ ابز مه ملال هقض این گزیيَ است چون قاطر انزا است و ی اب فاصهل کواتُی بعد از تودل : 4گزیيَ 

 

 آٌعین اثط با ضٍزه زض وَاز كیهیایی گَاضـ به ؼباضت ههه آٌعین ها زقت کًیس:( :زٍمصحیح اؿت.) 4گعیًه  -661
 هاى زیَاضه ؿلَل اظ كسه آظاز هاى آٌعین ٍ صكطا کهک با ٍ )وتطكحه اظ بذف بطٍى ضیع( كیطه پاٌکطاؼ قَى هاى

یالته( ٍ زیَاضه ضٍزه باضیک بالت پَكقی اؿتَاٌه ؿازه زاضز. ـسز )بالت پَكقی تهایع  .ضؿس وی پایاى به ضٍزه
 ضهًا بالت پَكقی ، لضای بیي ؿلَلی اٌسکی زاضز.

 رد سایر گزیيَ ُا : 

ا مطرح صدٍ است. : 1گزیيَ   در کتاب دریس این گزیيَ تيِا برای پروتیاُز

 در ارتباط اب آ ىزمی ُای اب مًضا رودٍ صادق هشست. :2گزیيَ 

زمی ُایی اب مًضا رودٍ بعد از کيدٍ صدن سلول ُای یوصضی و افتادن آ هنا بَ حمیط رودٍ از سلولِای مذکور خارج می صوهد. این آ ى :3گزیيَ 

 اگزوسشتوز هشست کَ اب مرصف اىرژی زیس یت ابصد. ،فرایيد

 

اکًف های اٌطغی رَاه اٌطغی حاصل اظ ؼهلکطز ظٌجیطه اٌتقال الکتطٍى بطای پیف بطز ٍ( :  ؿَم)صحیح اؿت. 2گعیًه  -666
 ٌیؾت. ATPوَضز اؿتكازه قطاض وی گیطز. اتصال اٌتقال زهًسه ؼصبی آظاز كسه به گیطٌسه ی ٍیػه اـ ٌیاظوًس وصطف 

 رد سایر گزیيَ ُا : 

 : واکًش ُای س يزتی هیازمٌد مرصف اىرژی زیس یت ُستٌد. 1گزیيَ 

 آ رامش در ػضای سلول غصیب می صوهد. یمپ ُا اب مرصف اىرژی زیس یت سبب برقراری یتاوس یل :3گزیيَ 

 این یدیدٍ اب اگزوسشتوز اجنام می صود. اگزوسشتوز هزی فرایيدی اىرژی تواٍ است. :4گزیيَ 

 

اؿت. زض جهف جاٌقیًی اٌساظه ؼاول ( : جهف ٌقعه ای اظ ٌَع اٍل ، جهف جاٌقیًی پیفصحیح اؿت. ) 3گعیًه  -662
 اؿت. وحتهلوا تؿییط زض ؿایط وَاضز تؿییطی ٌهی کًس ا (DNA)تطاٌؾكَضواؿیَى 

 
ٌهایًس.    ATPصحیح اؿت.ههه گیاهاى وی تَاًٌس زض وطحله گلیکَلیع)وطحله بی هَاظی تًكؽ ؿلَلی( تَلیس  2گعیًه  -663

 وثل ؿلَل های وطزه که تًكؽ ؿلَلی ٌساضٌس. ضهًا زقت کًیس ایي وَضَع بطای ههه ؿلَل های گیاهی صازق ٌیؾت.
 ُا :رد سایر گزیيَ 

 این گزیيَ را هقض می کييد. C4 :گیاُان 1گزیيَ 
 این گزیيَ را هقض می کييد.  C3  ٍCAM  :گیاُان3گزیيَ 
 این گزیيَ را هقض می کييد. C4 گیاُان :4گزیيَ 
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 ٌابالؾ اؿت. ،صحیح اؿت. قَضباـه زاضای حكطه گلَیی زلقظ گعیًه )زٍم ٍ پیف ( صحیح اؿت. 3گعیًه  -664
 انابلغ گامت زایی منی کيد.قورابؼَ  الف:

 آ موهیاک دفع می کيد هَ اوریک اس یدقورابؼَ انابلغ ب: 

 گردش تون سادٍ دارد( قورابؼَ انابلغ )تون از آ بضش بَ اهدام ُا می رود و بَ قلب ابز منی گردد. ج:

 
كته زض وػطض زواهای پاییي گیاهاى ٍ زاٌه های آٌها تا ظواٌی که به وست چًس هبؾیاضی اظ )ؿَم( صحیح اؿت. 3گعیًه  -665

 قطاض ٌگیطٌس اظ ركتگی بیساض ٌهی كٌَس ٍ ضٍیف رَز ضا آـاظ ٌهی کًًس.
 رد سایر گزیيَ ُا:

 اکسژین مورد هیاز تود را از جو اتمنی می کييد. خبش اغظمُر دو،  :1گزیيَ 

 هقش دارد. هزی:آ بزسیک اس ید در تفتگی جواهَ ُا 2گزیيَ 

 از ملال ُای رد درس یت این گزیيَ است. یکیسلول ُای جًیس :4گزیيَ 

 
 ۷۵ حسٍز اٌقطاض باؼث ٍ التاز اتكاق پیف ؿال ویلیَى ۵۶ گطٍهی اٌقطاض ( : پًجهیيپیفصحیح اؿت. ) 6گعیًه  -666

 الگَی اٌقطاض ٌَؼی الگَی ٌقعه ای اؿت. زض ایي.(2) ضز گعیًه كس زایًاؿَضها جهله اظ رقکی، ؿاکي های زضصس گٌَه
زض غی اٌقطاض زضؿت اؿت(. 6اؿت)گعیًه  كسه كسیس تؿییط زچاض ٌاگهاى غَالٌی، زٍضه یک اظ پؽ ٌهگَ هط ،تؿییط

)ضز ؿبب ـالب كسى گطٍه زیگطی اظ جاٌساضاى گطزیسه اؿت  اٌقطاض یا ایًکه بطری گٌَه ها بطای ههیقه وًقطض كسٌس
 (.4وطبَط اؿت)ضز گعیًه كًارت ٍ تَضیح کاول ؿیط تحَل گٌَه ها به الگَی تػازل تسضیجی (.3گعیًه 

 
 (پیفصحیح اؿت.) 4گعیًه  -667

  
 

 

از سلول  )فاقد اتژک(  گامتوفیتییکری و سلول ُای  )اتژک دار( گامت وزئوس پور 

 .ُای ُایلوئیدی این چرخَ ُستٌد

 : زئوس پور ُای اکُوی دراییی فاقد قدرت مه جویش ُستٌد.1گزیيَ 

: گامت ُای اکُوی دراییی در هنایت بَ اس پوروفیت تبدیل می صوهد هَ 2گزیيَ 

 گامتوفیت

)فاقد اتژک(  از میتوز زئوس پور)ُایلوئید( اجیاد  : سلول ُای ییکری گامتوفیت 3زیيَ گ

 می گردد.
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 (:زٍمصحیح اؿت.) 2گعیًه  -168

 
 

 (ؿَمصحیح اؿت.) 6گعیًه  -669

 
 (. 5اؿت.) ههعواىآـاظ تحلیل جؾن ظضز با کاهف اؿتطٍغى 

 رد سایر گزیيَ ُا:

 یک( افزایش می ایبد.تضکیل خنس تنی گوچیَ قطیب )رمکیل میوز مکی قبل از  LH:ُورمون 2گزیيَ 

 آ ؼاز رصد فولیکول یاٍر صدٍ رشوع بَ اکُش می کيد. مکی قبل از  FSH: ُورمون  3گزیيَ 

 هَ ختمک متایزهیافتَ ختمک انابلغ:4گزیيَ 
 

 وذاغی کپک ، باكس زاكته ای هؾته چًس ؿیتَپالؿهی ای تَزه که وذاغی کپک صحیح اؿت.)پیف(: هط 3گعیًه  -671
 ویقَز. تکثیط ویتَظ تقؾین وؾاؼس( اظ غطیق  زض كطایعی)كطایظ  که اؿت پالؿهَزیَوی

 رد سایر گزیيَ ُا :

 از کپسول می رویيد. بریونُاگ ُا  : 1گزیيَ 

 این مورد را هقض می کيد. سلو ی:کپک خماطی 2گزیيَ 

خاص کپک خماطی یالمسودیومی  ،دتقس می صدن بَ تودٍ ُای متعدُر کپک خماطی می تواهد سلول آ مییب صلک تولید کيد اما  :4گزیيَ 

 است.

 

 صدای اول قلب صًیدٍ منی صود. A: در هقطَ 1گزیيَ 

سشس تول بطن ُا را وضان می دُد پ   Dدایس تول بطن وهقطَ  A: هقطَ 2گزیيَ 

 این گزیيَ درست است.

 ی اسرتاحت قرار دارهد.: بطن ُا در مرحهل ادامَ  3گزیيَ 

 رخ می دُد. A: این یدیدٍ قبل از 4گزیيَ 
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ٍکتَضهایی به چًس قعػه تبسیل وی كٌَس  ؼباضت کلیسی ایي گعیًه اؿت چَى تًها  DNA  قعػات )پیف(: صحیح اؿت 4گعیًه  -676
 که چًس ٌقعه كًاؿایی  بطای بطـ زاكته باكًس.

 رد سایر گزیيَ ُا: 

 مهَ وکتورُا هَ بریخ :1گزیيَ 

 ُا هَ بریخ: مهَ وکتور2گزیيَ 

 :ُیچ کدام از وکتور ُا اب تفٌگ ژین صلیک منی صوهد بلکَ این ژهنا ُستٌد کَ صلیک می صوهد.3گزیيَ 

 

(: ضگ پقتی ولد بطرالف ؿیاهطگ پقتی واهی رَى ضا اظ اٌتهای بسى به ؿَی ؿط وی ضاٌس زض زٍمصحیح اؿت) 3گعیًه  -672
 به ؿَی ٌَاحی ؼقبی بسى ٍ ؿایط قؾهت ها هسایت وی کًس.که زض واهی ؿیاهطگ پقتی رَى ضٍكي ضا اظ ؿط  حالی

 
 رد سایر گزیيَ ُا :

 :ملخ اصال رگ صمکی هدارد.1گزیيَ 

 :تون قلب ُای کرم خایک ترٍی است.2گزیيَ 

 بَ هوایح غقیب بدن فرس تادٍ می صود.هَ صمکی :در ماُی تون توسط رگ پض یت 4گزیيَ 

 ی اغطاف کیؾه ضٍیاٌی ؿلَل های پاضاٌقیهی هؾتًس.(: ؿلَل هاؿَمصحیح اؿت)  3 گعیًه -673
 آ لبومن توسط رواین جذب می صود هَ سلول ُای یاراوض میی ب(     سلول ُای یاراوض میی حاوی کروموزوم ُای مهتا می ابص يد. الف(

 ( اجیاد می گردد. 2nت )از تقس می سلول زیگو  مذکور خبش د(            ی اطراف کشسَ روایین میوز هدارهد.سلول ُای یاراوض می ج(
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X) ؿالن اؿت 4لطز كهاضه  (.اگط زٍزواٌه وصکَض ٍابؾته به جًؽ وؿلَب باكسؿَمصحیح اؿت)  4گعیًه  -674
A
Y)  لطز ٍ

 ٌاقل بیهاضی اؿت. 8اظ وازض ٍ زیگطی اظ پسض وی آیس پؽ لطز  8های لطز  Xقعػا بیهاض اؿت . یک اظ  3كهاضه 
X)با غٌَتیپ  8اگط لطز كهاضه 

A
X

a
X)با وطزی بیهاض  (

a
Y)  زضصس رَاهس بَز. 51اظزٍاج کًس احتهال تَلس لطظٌساى ؿالن 

 
 پهپ ـقایی تیالکَئیس ضا لػال وی کًس.، P680صحیح اؿت .)پیف(. اٌطغی الکتطٍى های بطاٌگیذته اظ  2گعیًه  -675

 
آلل ها لطاٍاٌی ٌؾبی زلقاحی صحیح اؿت. )پیف(. كسیستطیي حالت زضٍى آویعی رَزلقاحی اؿت.زض رَ 6گعیًه  -676

تؿییط ٌهی کًس اوا زض هط ٌؾل اظ لطاٍاٌی هتطٍظیگَؼ ها کاؿته كسه ٍ به لطاٍاٌی ههَظیگَؼ ها العٍزه وی كَز. چَى 
بذقی اظ لطاٍاٌی هتطٍظیگَؼ ها به لًَتیپ وؿلَب وی ضؿس زض غی ٌؾل های وتَالی اظ لطاٍاٌی ـالب ها کاؿته ٍ به 

 ٍزه وی كَز.لطاٍاٌی وؿلَب ها الع
 

 ؿیطابی -4كیطزاى        -3هعاضال             -2ٌگاضی      -6(: زٍمصحیح اؿت.) 6گعیًه  -677
گلیکَلیع بذف بی هَاظی تًكؽ ؿلَلی اؿت که زض واهیچه های ٌگاضی ٍ كیطزاى قابلیت ضخ زازى زاضز. زض غی گلیکَلیع 

ATP  .اٌطغی ظیؾتی ( تَلیس وی گطزز( 
 ُا : رد سایر گزیيَ 

 منی سازد.:ُیچ سلول جاهوری آ ىزمی جتزیَ کييدٍ سلولز )سلوالز( را 2گزیيَ 

 در معرض ؼذای دوابٍر جویدٍ صدٍ قرار منی گریهد. 4و  1:ُیچ کدام از خبش ُای 3گزیيَ 

 صریدان وظیفَ گوارش ص مییایی را غِدٍ دار است هَ جذب. :4گزیيَ 

 
که ضكس پؾیي زاضٌس یا باظزاٌه ٍ یا ٌهاٌساٌه هؾتًس. زض ههه ی ایي گیاهاى گیاهاٌی  : (ؿَمصحیح اؿت. ) 3گعیًه  -678

 بسٍى زاٌه اؿپَضٍلیت بالؾ تؿصیه کًًسه گاوتَلیت اؿت.
 رد سایر گزیيَ ُا :

اس پوروفیت هناهداىگان  / ساقَ زیر زمیین خاص خرت  هشست بلکَ در هناهداهَ ُا هزی دیدٍ می صود) ملل سشب زمیین( : 1گزیيَ 

 چگاٍ بَ گامتوفیت وابس تَ هشست.ُی

حرکت ُای فعال ای ؼریفعال در مهَ گیاُان قابل مضاُدٍ است. این گزیيَ در مورد هناىزادان ؼریآ وهدی صادق است اما در  :2گزیيَ 

 مورد گیاُان آ وهدی درست هشست.

 هناهداىگان این گزیيَ را هقض می کييد. :4گزیيَ 
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ٌَکلئَتیس ، زٍ یَى هیسضٍغى ٌیع  زی آزٌیي لالٍیي  2گلیکَلیع به ههطاه تَلیس  3زض گام صحیح اؿت )پیف(  4گعیًه  -679
 تَلیس گطزز.

 
 کلؾین .زاضٌس اى شریطه ظیازى کلؾین وقساض آى، ؼطضی هاى لَله ٍ آٌسٍپالؿهی كبکه (زٍمصحیح اؿت. ) 4گعیًه  -681

 كَز. وی آى اٌقباض لطایًس آـاظ ٍ ؿبب آظاز واهیچه تحطیک هًگام زض
 رد سایر گزیيَ ُا :

 :سارکومل ػضای میون است و اب رص تَ ُای انزک موجود در اترچَ ارتباط  فزییکی هدارد. 1گزیيَ 

 :ُس تَ ُا اطراف اترچَ ُا ُستٌد هَ درون اترچَ ُا2گزیيَ 

 :  میتوکيدری ُا اطراف اترچَ ُا ُستٌد هَ درون اترچَ ُا3گزیيَ 

 
 جسٍل ظیط ضا زض ٌظط بگیطیس. (.مؿَصحیح اؿت.) 3گعیًه  -686
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 .ٌیاظی به ٌَكتي کاول ایي جسٍل ٌیؾت لقظ حَاؿتاى باكس

 : زض ضزیق اٍل 3گعیًه 

 
ایي ٌؾبت قابل  ضزیق های زیگط ٌیع ایي ٌؾبت صازق اؿت پؽ زض  ظازه ها یک ٌَع آلل زاضٌس. 

 تػهین به کل ٌیع هؾت.
 

 ٌعزیک هن اضتباط با ٍ کًًس وی ظٌسگی اکَؿیؾتن یک زض که هایی گٌَه تؿییط آهًگی هنصحیح اؿت )پیف(:  3گعیًه  -682
 .كَز وی ٌاویسه  ههطاه تکاول زاضٌس،

 
 صحیح اؿت. : وَضز )ز()پیف(صحیح اؿت. 6گعیًه  -683
 ب(ممکن است ماهيد وادلین تود ابص يد.    کراسشٌگ اور   این غبارت را هقض می کيد.         الف(

 ج(تقس می میوز این گزیيَ را  رد می کيد.                       د(تفکیک کروموزومی در وادلین ابغث هوررکییب گامت ُا می گردد.
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ٌَؼی  4ک ٌَؼی اٌتذاب جهت زاض، گعیًه زٍ ٌَؼی اٌتذاب پایساضکًًسه ٍ گعیًه گعیًه یصحیح اؿت.)پیف(:  3گعیًه  -684
 اؿت. ـیطوهکي  3اٌتذاب گؾلًسه اؿت زض حالی که ٍقَع گعیًه 

 
اٌقباض کاضزیا وتَقق وی كَز ٍ ؿپؽ با تذلیه بایس  ابتسا ، : زض اٌػکاؼ اؿتكطاؽ(زٍمصحیح اؿت. ) 2گعیًه  -685

 اضه وػسه کاهف وی یابس.وحتَیات وػسه ، کقیسگی زیَ
 

، یک جكت ؿاٌتطیَل زض یک ؿلَل  G1ویکطٍتَبَل زاضز زض ابتسای  27صحیح اؿت. )ؿَم(: هط ؿاٌتطیَل  4گعیًه  -686
 ویکطٍتَبَل ؿاٌتطیَلی زاضٌس. 54وگؽ ؿطکه ٍجَ زاضز که زض وجهَع 

ضكته پلی ٌَکئَتیسی ٍجَز رَاهس  G1  ،66 ای ؿاٌتطٍوط ٍ زض اٌته G2  ،8کطٍواتیس ٍ زض ابتسای  S  ،66ضهًا زض اٌتهای 
 زاكت.

 
 صحیح اؿت) پیف(:  به تصَیط چطره کالَیي ٍ کطبؽ تَجه کًیس. 6گعیًه  -687

 

  
 

 قطاض اؿتكازه وَضز ٌاى تَلیس بطای که هاؿت ؿال ٌاى وذهط یا  ؿطٍیعیه ؿاکاضٍویؾع صحیح اؿت.)پیف(: 4گعیًه  -688
ضیعٍئیس ٍ ایي قاضچ  (/ 3كَز)ضز گعیًه  وی اغالق ؿلَلی تک های آؿکَویؾت به که اؿت ؼهَوی ٌاوی وذهط، .گیطز وی

 ز. ظٌسگی اٌگلی ٌساض
(: زض هط جاٌَضی که ؿعح وبازله اکؾیػى ٍ کطبي زی اکؾیس آى زضٍى بسى باكس)وثل ٍ پیف صحیح اؿت.)زٍم 6گعیًه  -689

 .كَزوی  اٌجام ٍلیعی زض لضای راضج ؿلَلی )زؿتگاه گَاضـ( حقطات ٍ وهطه زاضاى زاضی كف ( بذقی اظ  لطایًسهای هیسض
 رد سایر گزیيَ ُا :

ای تيفیس هقضی هدارد.2گزیيَ   : در حفرات دس تگاٍ گردش تون)مهوليف مٌظور است( در جاجبایی گاُز

 :مویرگ اکمل در جاهوراین کَ گردش تون ابز دارهد وجود هدارد ملل حفرات3گزیيَ 

 .ان و یب همرگان یکسان هشست:بنی همٍر دار 4گزیيَ 
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صحیح اؿت.)زٍم ٍ ؿَم(: بػس اظ تَلس زض ؿلَلهای واهیچه ای ؿیتَکیًع زیسه ٌهی كَز. البته ویتَظ اٌجام وی  4گعیًه  -691
 های واهیچه ای ٍ کبسی شریطه وی گطزز.ل(. گلَکع به صَضت گلیکَغى زض ؿل2ٍَ  6گطزز)ضز گعیًه های 

 
 چگٌَگی تكؾیط بطای جسیسی ٍکاض ؿاظ 1۰۸۱ ؿال زض الواضک ٌام به لطاٌؾَی زاٌقهًسی ف(.صحیح اؿت.)پی 2گعیًه  -696

 اظ گٌَه یک لیعیکی الطاز اؿتكازه  ؼسم یا اؿتكازه، ٌتیجه زض ها گٌَه تؿییط که زاز احتهال اٍ .کطز اضائه ها گٌَه تؿییط ضرساز
 العایف بیقتط اؿتكازه ٌتیجه زض اٍ بسى اٌساظه اؼضای لطز، کی ؼهط غَل زض که بَز وػتقس الواضک .اؿت رَز، بسى های اٌسام

 .یابس وی کاهف اؿتكازه ؼسم ٌتیجه زض ٍ
 

 ٍجَز زاضز. بطای ایي آویًَاؿیس ها  tRNAٌَع  66صحیح اؿت.)پیف(: بیؾت ٌَع آویًَاؿیس زاضین زض حالیکه  2گعیًه  -692
 رد سایر گزیيَ ُا :

 د را رد می کييد.کدون ُای یااین این مور : 1گزیيَ 

 متیوهنی و رریپتوفان این گوهَ هشستٌد. :3گزیيَ 

 کدون آ ؼاز هدارهد. rRNAو  tRNA :4گزیيَ 

 
ههرطاه برا وحتَیرات آى     وی تَاًٌس صحیح اؿت. )پیف( : ٍیطٍؼ های گیاهی اگط ٍاضز آٌٍسهای چَبی كٌَس  3گعیًه  -693

 ؿایط وَاضز ٌازضؿت هؾتًس. وًتقط كٌَس.
 

هط . کطزه اؿت اٌتذاب  صحیح  ضا به ؼًَاى پاؿد 3گعیًه کلیس اٍلیه ؿایت ؿًجف  البته صحیح اؿت.)ؿَم(:  6 گعیًه -694
از وی جؿلَل هاپلَئیسی )اؿپطم ٌابالؾ ٍ تهایع ٌیالته ( وَجَز زض لَله اؿپطم ؿاظ یک لطز بالؾ اظ ؿیتَکیًع ؿلَل قبلی رَز ای

 گطزز.
 رد سایر گزیيَ ُا :

 )هَ اسپرم ساز( اب ررحشات ؼدد برون ریز در متاس قرار می گریهد.لوهل اسپرم بر ا در :اسپرم 2ُگزیيَ 

 را حتت اتجری قرار می دُد. ) دیپلوئیدی(:ُورمون ُای ُیپوفزیی ، سلول ُای زایيدٍ ی لوهل ی اسپرم ساز3گزیيَ 

 قدرت تقس می هدارهد. ،:سلول ُای ُایلوئیدی مذکور4گزیيَ 

 
 ؿت.)ؿَم(:صحیح ا 4گعیًه  -695
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صحیح اؿت.)پیف(: هط باکتطی که بتَاٌس بطای ؿارتي تطکیبات آلی رَز ، اظ تطکیبات ـیط گَگطزی بره ؼًرَاى    6گعیًه  -696
NADتَلیس وًبغ الکتطٍى اؿتكازه کًس بسٌبال 

+
 تَلیس وی کًس. ATPزض تذهیط یا تًكؽ هَاظی به غَض وساٍم زض گلیگَلیع   

 / بریخ ص میواتورروف ُا ارػواین/ س یاهوابکرتی ُا ؼریگوگردی ُای ابکرتی اس تفادٍ می کييد. ابکرتی ُایی کَ از ررکیبات ؼری گوگردی بَ غيوان مٌبع الکرتون

 س یاهوابکرتی اس تفادٍ می کييد. ابکرتی ُایی کَ از  آ ب بَ غيوان مٌبع الکرتون

 گوگردی سزب / گوگردی ارػواین / گروُی از ص میواتورروف ُا اس تفادٍ می کييد. يوان مٌبع الکرتونات گوگردی بَ غ ابکرتی ُایی کَ از ررکیب

 ارػواین / س یاهوابکرتی ُا / ص میواتورروف ُا و سزب گوگردی ابکرتهیای اس تفادٍ می کييد. ابکرتی ُایی کَ از ررکیبات ؼری آ  ی بَ غيوان مٌبع الکرتون

 
َم ( : واهیچه وػکی ٌَؼی واهیچه صاف اؿت پؽ تحت تاثیط زؿتگاه ؼصبی رَز وذتاض قطاض صحیح اؿت. ) ؿ 4گعیًه  -697

 وی گیطز.

 
ضطٍضی اؿت.   )ؿاظٌسه ویلیي(صحیح اؿت)ؿَم(: بطای بطٍظ ههه اٌػکاؼ های بسى حضَض ؿلَل های ٌَضٍگلیا 2گعیًه  -698

 ویلیي بطای پاؿد های ؿطیغ ضطٍضی اؿت.
 

 اٌساظ ضاه بط ؼالٍه ها، یَکاضیَت زضجاٌساضی که ٌقعه ٍاضؿی ضا غی وی کًس یَکاضیَت اؿت.   پیف(:صحیح اؿت.) 6گعیًه  -699
 كطٍع هًگام ها، یَکاضیَت زض غى بیاى تًظین ـالباًزاضٌس.  ضٌٍَیؾی زرالت زض ٌیع DNAاظ  زیگطی های تَالی وػهَالً

 4زاضز زض حالی که وحل تطجهه ؿیتَپالؿن اؿت. گعیًه  وازه غٌتیکی زض هؾته قطاض بذف اؼظن(. 2اؿت)ضز گعیًه  ضٌٍَیؾی
 هن زض اضتباط با پطٍکاضیَت هاؿت.

 صحیح اؿت. )ؿَم(  2گعیًه   -211
 هكته اٍل : ؿلَل تذن زض غَل لَله لالَپ تقؾین وی كَز. -1
 الیه( 3قکیل بالؿتَؿیؾت زض هكته زٍم بػس اظ لقاح : پطزه هایی که حكاظت ٍ تؿصیه ضٍیاى ضا بط ؼهسه زاضٌس ٌهَ وی کًًس. )ت -2
 ویلی وتط زضاظا زاضز(. 2اٌتهای هكته ؿَم : ضگهای رٌَی ٍ ضٍزه كطٍع به ٌهَ وی کًًس. )ضٍیاى  -3
 ویلی وتط زضاظا زاضز(. 5زض هكته چهاضم : باظٍها ٍ پاها كطٍع به ٌهَ وی کًًس. )ضٍیاى  -4
 ٍ ضطباى قلب آـاظ وی كَز. زض اٌتهای هكته چهاضم : ههه اٌساوهای اصلی كطٍع به تقکیل وی کًًس -5
 زض هكته هكتن حطکات قلب قابل تقذیص اؿت. -6
 زض واه زٍم : باظٍ ها ٍ پاها كکل گطلته ٍ کبس ٍ پاٌکطاؼ وقذص وی كَز. -7

 

 )پیف(صحیح اؿت.  6گعیًه  -216
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 كاری پَؿت ی ؿلَل های الیه ؿلَلی لاقس تًكؽ ـیطظٌسه  ؿلَل های بسى اٌؾاى
 ؿلَل های ظٌسه ٍ زاضای ویتَکًسضی زاضای تًكؽ ؿلَلی هَاظی ظٌسه  

 گلبَل قطوع بالؾ )اضیتطٍؿیت( زاضای تًكؽ ؿلَلی بی هَاظی
ٍ  FADH2س ؿلَل های رٌَی ههگی وی تَاًٌس گلیکَلیع زاكته باكًس . اوا  چَى گلبَل قطوع بالؾ ویتَکًسضی ٌساضز ٌهی تَاٌ

 تَلیس کًس. Aاؿتیل کَآٌعین 
 صحیح اؿت.( ز) تًها وَضز صحیح اؿت. 6گعیًه  -212

 
 

 )پیف(صحیح اؿت. 2گعیًه  -213
 اوکاى ٍقَع پسیسه کطاؿیًگ اٍض 

 ٍجَز ٌساضز/ چَى ویَظ ٌساضٌس. ؿلَل های پیکطی تاغکساضاى چطراى
 هاگ، ٍجَز زاضز/ هؾته زیپلَئیس با ویَظ  ؿلَل های ؿاظٌسه هاگ قاضچ چتطی

 ایجاز وی کًس.
 ٍجَز ٌساضز/ ویتَظ زاضٌس. َل های جًؾیؿلَل های ؿاظٌسه ؿل کلپ

 ٍجَز ٌساضز. ؿلَل های حاصل اظ ٌهَ وطٍظٍئیت ها ؼاول وَلس واالضیا
 
 

العایف وی یابس.که ایي   ( T4و  T3))ؿَم ( : زض یک لطز وبتال به پطکاضی تیطٍئیس ، هَضوَى های تیطٍئیسی صحیح اؿت. 3گعیًه  -214
ت ٍ کاهف اٌساظه ؿلَل های چطبی وی گطزز. العایف قًس رَى زض اثط پطکاضی تیطٍئیس ؿبب اوط ؿبب کاهف زریطه گلیکَغى ؼضال

اؿت که غبػا رَز  تیطٍئیس . العایف ضطباى قلب یکی زیگط اظ اثطات پطکاضیتحطیک بذف زضٍى ضیع پاٌکطاؼ زض تَلیس اٌؾَلیي وی كَز
  کاضی تیطٍئیس اؿت. ؿبب العایف تحطیک بالت گطهی قلب وی گطزز. ضهًا رقکی پَؿت اظ ؼالین کن

 
 اكتباه به ٌَؼی  4ٍ  3ٍ  6بهتط بَز  صَضت ؿَال بسٌبال  گعیًه زضؿت وی بَز چَى گعیًه های )ؿَم(: صحیح اؿت.  -گعیًه  -215

 Tه زیاپسظ زض لًكَؿیت بایس تَجه کطز که کتاب زضؿی هیچ اكاضه ای ب 3صازق ٌیؾت. زض گعیًه   Tبطای لًكَؿیت   گعیًه یک  هؾتًس. 
ٌکطزه اؿت. زض رظ زٍم زلاع ـیطارتصاصی )ٌه رعَط زلاع ـیط ارتصاصی ( اٌَاؼی اظ ؿلَل های رٌَی )گلبَل های ؿكیس ( كطکت 

 ضا تػییي کطزه اؿت. 4کلیس اٍلیه ؿایت ؿًجف گعیًه زاضٌس. 
 

  

 هورون رابط دهدریت طویل هدارد.            الف(

 اب هورون حیس هزی در ارتباط است. ب(

 هورون رابط فاقد میلنی است.                       ج(

 هورون رابط، هورون حرکیت غقب ران را همار می کيد. د(
 




