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 4پاسخ: گزینه  156

های بر  گرجه فرهگی، عشوهه و در  وجرر رزتهم  رت های آبی زسو  هه رت زههاای بر  گاا  گنم  و اایواهتعریق، خروج آب به صورت  اای  ز  تو هه   

یم  راا هاهش یافهه ولی جذب آب ز  خاک همچنا  زرزاه رزتر، فرآینم همهای تابسها  هه بخات  یاری رت زتمسفر وجرر رزتر و اازز  تعرق به عل  یب

 یرر  عرزال  یر به زفززیش یم  تعریق همک اکانم:تعریق با یم   یار زهجا  ای

 زی و جذب آب ز  خاکزفززیش فشات تیشه -1

 زیهاهش اازز  تعرق همزاا  با بادبرر  فشات تیشه -2

 های چربیبادتفهن فشات آب رت آوهم -3

 1پاسخ: گزینه  157

 هی رزهه، با رزتهمگی تیم، تعارل آب رت گااها  تح  تنش خشکی به وسالة افظ جذب آب هرتار  آبسازیک زسام رت خفهگی رزهه، جلرگاری ز  جرزهه 

سهن ت وهه شه و ب سط تی ساقه، همر اار  و جرزههتر یم   هرتار  زتالن رت ارزال یرر  ای هی ها ههش رزتر؛ رت االی هه ژیبرلان باعث تحریک طریل 

 یابم ای افزایشهرز ی ها ارثر زس  و اهمزت زین هرتار  رت یرزیط غرقابی و بیزههاایی همر و تیزش بر 

 1پاسخ: گزینه  158

 زهم های جاهرت زههخاب یم همة تفهاتهای جاهرتی رت جا  زفززیش سرر خالص و هاهش هزینه 

 1پاسخ: گزینه  159

سژ  ارجرر رت یش خرر ااهرزهنم اهاریر زهمک زه شک( گرزتش اکاهاکی غذز رت اعم  هرز تز جذب هننم  رت پرهمگا  )اث پرهمگا  با هاتزیی بادی  ل گنج

 سنگمز  رت گنجشک، بعم ز  اعم  قرزت رزتر  هرر  غذز و ذخارة ارقهی آ  زس  رز  هر یرر و هفش چانهزغا  ای

 4پاسخ: گزینه 160

 رزتزی آهزیم گرزتیی برر  و قارت به اصرف ارزر آلی احاط خرر هسهنم مزتز  و تا همزتز  جاهرتااهنم، ههروتروف هسهنم و همة هاگ 

  2پاسخ: گزینه 161

 سری، آهااهه و پاشاهی رزتزی ار  اشهرک زس  های پسسری ار  اشهرک رزتر  لب گاجگاهی هاز با لبهای: پاشاهی، گاجگاهی و پسلب آهااهه با لب

 3پاسخ: گزینه  162

یروع پنجمان زههرزض گرهی هاز  245سراان زههرزض گروهی  س    سال پاش به وقرع پار سال پاش برر  رت زین روت  خزهمگا  بر  65االار   االار  

 سایر جاهرتز  غالب یمهم 

 2پاسخ: گزینه  163

سا ، یاال گلبرلگلبرل   بایمهای قراز ایهای سفام، گلبرلهای رتو  خر  زه

طرت هه رت یووکل بایوونم  هما ر رو گرو   هم  و رزتزی زسووکل  سوولرلی ایهه ه

ح های سوو های زسووکل  سوولرلی رت تما  با پروت انبانام، تیزتیووههاهابل ای

 رزخلی غشا قرزت رزتهم 

 

 

 

 

 2پاسخ: گزینه 164

سرخر  سرزل  سرخر رق  هنام هه انظرت  س  هه خر  قلب تز به های هرچک و اریر های بزت ،  س ح  برهم  هههای اخهلف ایسم  باف ها ز

 دیه پریام  یم  زس  های خرهی، ترسط باف  پریشی سنگفریی یکرزخلی همة ت 

 ها:بررسی سایر گزینه

 هنم(های بم  )هه خر  تز ز  قلب روت ایساههبامهر بر ثاهاه زس  هه رت همة سرخر  35( سرع  خر  رت سرخر  آئرت  1

 های صاف زس  های زدسهاک باشهر ز  ااهاچهتیهه های( رت ریرزتة سرخر 3
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 ها برزی امتی انه   یرر های بافهی به صرت  گسهرر  بسهه یرر امکن زس  جریا  خر  سرخر ( زگر زسفنکهر زبهمزی اریر 4

  1پاسخ: گزینه 165

 رت صرت  سرزل رق  هنام  فقطبه وزژ   ها زسهفار  ااشرر فهط ارتر ب رتس  زس   رت هشاوت ی ز  سلرد  برزی جمزهرر  پرسهة رزهه

 بررسی موارد:

 ها )همزیس  لرلة گرزتش گاو( ترلام یرر ها و یا پروهاتیر ترزهم ترسط یرهاتیر زلف( آهزیم سلرد  ای

 هنم زی و بمو  زهشعاب زس ، تجزیه ایب( آهزیم سلرد  فهط سلرلز تز هه ارلکرلی تیهه

 ها تز اخهل هنم ترزهم عملکرر آهزیمریگری ااهنم زفززیش باش ز  ام راا هاز، ای ، عرزالpHج( عالو  بر تغاارز  

 رهی!رهم؛ هه سنهز آبر( سلرد ، هامتولاز زهجا  ای

 4پاسخ: گزینه 166

 هننم به سرع  همر پامز ای هازهای احافظ  هننم  ز  آ  هنم و پرر ، تویا  به سرع  تیم ایاندکی بعد از جایگزنی 

 (3)یا  1ینه پاسخ: گز 167

 یافهه و  یگر ترزهنم با هم لهاحیرهم هه ایرزت زیجار ایهای تاژکها رت یرزیط اساعم، سلرلرت چرخة  همگی هپک اخاطی پالسمرریرای، با تویش ها 

 زهم ( رزت رت ههاب رتسی گاا  هااام  هشم های تاژکریپلرئام تز زیجار هننم  )زاا زین سلرل

شکال ای 3رت گزینه  سلرلی گااهرفا  ت ساخهات پر سلرل هاپلرئامی رت چرخة  همگی هاهری رتیایی،  صرت  ااهر  هر  ه آیا در این گزینه این کیرر  هاز رت 

 ابهام وجود دارد.« توانند میتوز کنندها در چرخة زندگی کاهوی دریایی، نمیگامت»طراح سوال، این نکته را در نظر گرفته که 

  3خ: گزینهپاس 168

 زس   گر  ز  تزسهة گریهخرزتز  و یاخة طنابمزتز  زس   Canis lupusها  علمی گر ، 

 2پاسخ: گزینه 169

زول تنفس  گلاکرلاز )ارالة 2یوورر  رت گا  ایفسووفاته زیجار هربنة تکهربنة روفسووفاته رو ترهاب سووه 6چرخة هالرین ز  تجزیة یک ترهاب  2رت گا   

 یرر فسفاته زیجار ایتک هربنة 3ربنة روفسفاته، رو ترهاب ه 6یک ترهاب  هرز ی( هاز ز  تجزیةبی

 4پاسح: گزینه 170

یم  بخش   شا  رزر   یکل ه شا  ای 4تا  1رت  شة تویاهی، بر  تویاهی و پرسهة رزهه تز ه شهبه ترتاب: لپه، تی شة تویرهنم  ظارت تی اهی( هخسهان چه )تی

  هی زس  عالا  جرزهه

 4پاسخ: گزینه  171

 پسنمزهه پسنمزهه و آاازش غارهمسا آاازی، آاازش همسا پذیر زس : رتو ها زاکا هرع آاازش غارتصارفی رت جمعا سه 

 یرهم پسنمزهه هر رو سبب هاهش فرزوزهی زفرزر ههرو یگر  )هه رو زلل اهفاو  رزتهم( رت جمعا  ای آاازی و آاازش همسارتو 

 3پاسخ: گزینه  172

 هاا  رزیهه بایم  گارر هه سلرل به احصرل آ توهریسی هر ژ  فهط هنگاای صرت  ای

 2پاسخ: گزینه  173

  هنم  تعارلها = عرزال بر همها = هاروهای تغااررهنم  گرههجمعا عرزال تغااررهنم  ساخهات ژهی 

تغاار فرزوزهی  هاتنرع زلل هرع عاال 

 هازللهسبی

فرزوزهی زفرزر 

 خالص

فرزوزهی زفرزر 

 هاخالص

 فرزوزهی زفرزر 

 غالب

فرزوزهی زفرزر 

 اغلرب

ش
از

آا
 

ی
رف

صا
رت
غا

 

 زفززینم  هاهنم  هاهنم  زفززینم  - تاثاربی آاازیرتو 

 زفززینم  هاهنم  هاهنم  زفززینم  - تاثاربی پسنمزهههمسا 

 هاهنم  زفززینم  زفززینم  هاهنم  - تاثاربی پسنمزهههاهمسا 

 - -  -  هاهنم  تزهش ژ 

 - - - -  هاهنم   زههخاب طباعی
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  ها با اره  اایهای آ همزت هسهنم هه رزتزی فاصلة بان سلرلی زهمک هسهنم و اژکهای پریشی اژرزیر  سلرلهای ریرزتة اجاتی هامباشهرین سلرل

 یرر جا ایرتو  گرش رتوهی، جابه

 هاس  اربرط به هرتو ااهنم رت  رو طرف سلرل و زتسال پاا  عصبی به اغز زجززی تیهه

 جواب میشه! 1دایره حضور دارند؛ و اگر طراح محترم این رو در نظر گرفته باشه، اونموقع گزینه دار فقط در دو طرف مجاری نیمهای مژکالبته از نظر علمی، سلول

 2پاسخ: گزینه  174

 ، هسب  ها رت طرل توزهسام و بسهن تو ههزی هربن ریرو اراله بااباهی هسهنم هه زین گااها ، به عل  زهجا  تثبا  هایساهن زهرساسهم CAMگااها  

 رهنم های چرخة هالرین تز به تزاهی زهجا  ایزهم و رت طرل تو ، وزهنشبه تنفس هرتی اهاو 

 2پاسخ: گزینه  175

زی( و رت هسههوض  اهجاهس و تکبرر  )   هرة چشم زهسا  وجرر رزتهم هه هر رو ااهاچة صافارزر ب و ر رتس  زس   رو ااهاچة عنباه و اژهی رتو

 گارهم تما  با اای   دلاه قرزت ای

 برتسی سایر ارزتر:

 یرهم های صاف ترسط رسهگا  عصبی خرراخهات هنهرل ایااهاچهزلف( 

 ج( لکة  تر رت رق  و تازبانی چشم ههش رزتر 

 2پاسخ: گزینه  176

 2-5یرهم   فعالا  ها ریم  ایها و تزبط بان آ هنگا  تشریح اغز گرسفنم، پس ز  برش اثلث اغزی، تادار  رت

 4پاسخ: گزینه  177

رر؛ سپس یهای باههری، به آلردههر  تبمیل ایبا زفزور  دههر  به احاط  همگی باههری زیریشااهالی، دههر  به رتو  باههری وزتر یم  و ترسط آهزیم

 یرر هننم  ز  زپرزترت جمز ایبعمی زین پروت ان، پروت ان تنظامسه هننم  )اااتهننم ( اهصل یم  و با تغاار یکلآلردههر  به پروت ان تنظام

 4پاسخ: گزینه  178

ر یرهای  هم  ریم  ایهمة سلرلهای اخهلف رت ره  به صرت ا بافهی، جمزیی وجرر رزتر رت جاهرتزهی هه گررش خر  بسهه رزتهم، بان خر  و اای  ااا 

 (1 یس  115زهم  )ص زی زخهصاصاً برزی اره  تمایز یافهههای ااهاچهولی سلرل

 1پاسخ: گزینه  179

هجا  زهای تجزیة هننمة سلرلز رت سارزبی و هگاتی گاو و تورة هرت یا بزت ، غارهشخرزتهننمگا  وجرر رزتر  رتو  تورة باتیک زسب، گرزتش سلرلز ااکروب

 یرر میه

 1پاسخ: گزینه  180

ی، ترهان با زثر بر باف  زسهخرزهیرر  هه هرتار  هلسیهای تاروئامی تریح ایترهان و هرتار فهط ارتر زول رتس  زس   ز  غمة تاروئام، هرتار  هلسی

 رزتهم های بم  تاثار های تاروئامی هاز بر همة باف رهم  و هرتار تسرب هلسام تز رت زسهخرز  زفززیش ای

 3پاسخ: گزینه  181

یرهم و هر رو طرت هاال وزتر سلرل اازبا  خرر ایهای جاهرتی ز  طریق آهموساهر  به های ریرزتة سلرلی و ویرو های گااهی ز  طریق یکافویرو 

 های ویروسی تز تکثار هننم های پروت انی اازبا  )هه هرعی پلامر هسهنم( ژ ترزهنم به همک آهزیمای

 4ینه پاسخ: گز 182

ای رو  و ههرز ی تنفس زس  و رت طی گا های  همة بم  زهسا  قارت به زهجا  ارالة زول تنفس سلرلی )گلاکرلاز( هسهنم  گلاکرلاز ارالة بیهمة سلرل

 یرر رزت ترلام ایهربنی فسفا آ ، ترهابا  سه سر 

 2پاسخ: گزینه  183

های ثاهریه، هر قبل ز  یروع تهسام های زولاه و زووسا زووسا زهم  اهرقف یم  Iرر  و رت ارالة پروفا تز آغا  ه Iها رت رتوة جنانی، اار رت زهسا ، زووسا 

 وجررزولاه و ثاهریه، هر رو رتو  تخممز  به های خرر تز روبرزبر هرر  و رزتزی رو جف  ساههریرل رتو  ساهرپالسم خرر هسهنم  زووسا اار ، ساههریرل

 آینم ای

 3 پاسخ: گزینه 184

 های عصبی و غارعصبی )پشهابا ( زس  زهم و باف  عصبی ااوی سلرلارزهز اغزی ز  باف  عصبی تشکال یم 

 1پاسخ: گزینه  185
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ک ااهنم؛  یرز تخمهای گررة تسام  باش ز  یک سال رت احلی ز  تخمک به ها  زتاق رزهة گرر ، باقی ایزفشاهی، رزههفهط ارتر زول رتس  زس   پس ز  گرر 

 رت سال زول تشکال هات  زس  و زاکا  لهاح همزتر  هر تخمک هات ، یاال پاتزهشام خرتش، یک پرسهه و انفذی به ها  سف  زس  

 1پاسخ: گزینه  186

زللی زس ؛ زاا گفهه  5ارتر هظر آیم  رت زین سرزل، ژ  به رس  ای n(n-1زللی، ز  تزب ة ) nهای رت یک گاا  یبمت با ژ  خررهاسا گات تعمزر زهرزع آلبران

 12=4(4-1ها برزبر زس  با )رت ساخهات آلبران هبایم، بنابرزین تعمزر زهرزع آلبران 3aیم  زلل 

 1پاسخ: گزینه  187

سپس به  و های تریحی رت یبکة آهموپالسمی ساخهه یم گارر  پروت انآهزیم لاپا  یک ارلکرل پروت انی زس  و تریح آ  ز  طریق زگزوساهر  صرت  ای

شای های زهههالی به سری غیرهم تا بهاة هاتهای د   برزی تریح آ  زهجا  یرر  بعم ز  آاار  یم  پروت ان برزی تریح، و یکرلرسهگا  گلژی انههل ای

 تور تا احهریا خرر تز به خاتج ز  سلرل تریح هنم پالسمایی ای

 4پاسخ: گزینه  188

 

AO Rr Cc XDY  ×  BO Rr Cc XDXd 

اهی ااهرهس  هگه فر هم با باماتی روین پسر  ! چر  وزضحا اارت هاقل و پمت سالم و همه رخهرز  ز  هظر روین سالم خرزهنم برر   سرزل صرت 
𝟏

𝟐
زاهمال  

رخهر 
𝟏

𝟒
زاهمال تادسمی ااژوت  

𝟏

𝟒
𝟑و  Bگرو  خرهی  

𝟒
 زاهمال گرو  خرهی اثب    

𝟏

𝟐
× 

𝟏

𝟒
× 

𝟏

𝟒
× 

𝟑

𝟒
=  

𝟑

𝟏𝟐𝟖
 

 

 2گزینه پاسخ:  189

گارر  رت پایمزت صرت  ای رزت رت احاط اهغار و زههخاب پایمزتهننم  رت احاط زههخاب جا 

ای ههر رو هرع زههخاب طباعی، بعم ز  یک ام  هرتا ، فرزوزهی فنرتاپ

 هنم زولاة هر رو آسهاهه تغاار ای
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 4پاسخ: گزینه  190

های رت چرخة  همگی هالااموارها ، سلرل

بالغ هاپلرئام هسهنم و رت یرزیط اساعم یا 

-ترزهنم با تهسام ااهر ، سلرلهااساعم، ای

-های هاپلرئام ) ئرسپرت یا گاا ( ترلام ای

 هننم 

 

 

 

 

 

 

 3پاسخ: گزینه  191

نم  های اربرط به تنفس سلرلی هسهآهزیم های فعال اشهرهی، ااهنم ژ  سا همةترزهنم رزتزی ژ های تاتهشنم   هم  هسهنم و ایهای اریسهمی و سلرلسلرل

 ها خاارش زس  های آ زهم، باشهر ژ های تاتهشنم  تمایزیافههها یکسا  زس   چر  سلرلهای آ لذز احصرل بعضی ژ 

 1پاسخ: گزینه  192

ها زس   رت پایا  اربرط به زوزخر زههباض ب ن Cاربرط به زسهرزا  عمرای و هه ة  Dهه ة 

ااهم  زس  و با یروع زسهرزا  عمرای، سی خر  رت هر ب ن باقیسی 50هنر   هازههباض ب ن

 Dها رت هه ة یرر  بنابرزین اجم خر  رتو  ب نها سرز یر ایخر  ز  رهلازها به رتو  ب ن

 زس   Cباشهر ز  هه ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3پاسخ: گزینه  193

 ینبر  زسهفار  ای هنام:وز- ااهی هه جمعا  رت تعارل بایم برزاهی ز  فرارل های هاتری

q2 = 2 ×2pq => q= 4p , p+q=1 => q= 
𝟒

𝟓
 , p = 

𝟏

𝟓
 

 

 

 

 

 4پاسخ: گزینه  194

هم  یرها رت جمعا  ایها هسهنم هه ارجب تغاار فرزوزهی هسبی زللجاش، یاتش ژهی، تزهش و زههخاب طباعی، عرزال تغااررهنمة ساخهات ژهی جمعا 

 های هاا لرب، تصارفی زس  های هاا لرب ارثر زس  و زثر سایر عرزال بر زللزاا فهط زههخاب طباعی رت جا  هاهش فرزوزهی زلل
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 2پاسخ: گزینه  195

 هننم  ارزتر زلف و ب عبات  تز به رتسهی هاال ای

گررر  بنابرزین و زرتزت تقاق ای یرر شهری به رتو  زرتزت وزتر ای، با جذب آب رت هلاه هاهش یافهه و لذز آب باADHبا هاهش غارطباعی هرتار  زلف( 

 یابم هننمة زرتزت هاهش یافهه و لذز با گش  آ  به خر  هاهش ایغلظ  زوت  رت لرلة جم 

 یابم هلاه هاهش ای رهم و با هاهش زین هرتار ، با جذب هلسام رتها با جذب یر  هلسام تز زفززیش ایب( هرتار  پاتزتاروئام با زثر بر هلاه

 برتسی ج و ر:

خر ، تریح یر  هامتوژ   pHیرر؛ لذز هلاه برزی تنظام یم  خر  ایج( هاهش هرتار  زهسرلان انجر به برو  ریاب  و باماتی ریاب  انجر به زسامی

 رهم تز زفززیش ای

هاهش غلظ  زین هرتار ، انجر به زفززیش غلظ  یر  پهاسام رت  یرر ور( هرتار  آلموسهرو  ارجب زفززیش با جذب سمیم و زفززیش تریح پهاسام ای

 یرر خر  ای

 2پاسخ: گزینه 196

یرهم  ااهروفاژها همرزت  رت خاتج ز  خر  قرزت رزتهم و قارت های هسهنم هه وزتر عمل ایهای اسههر رت باف ، زولان سلرلرت هنگا  پاسخ زلهاابی، ااهروفاژ

 های اکمل )پروت ان رفاعی غارزخهصاصی( ههش رزتهم هاسهنم  همچنان رت ترلام پروت ان به ریاپم 

 4پاسخ: گزینه  197

خ ی رتو  هسهة  DNAزهم و رزتزی ها یرهاتیر ها با سایر جاهمزتز  زس   همة قاتچزی، گلسنگ و تزب ة زهگلی، ز  جمله توزبط همزیسهی قاتچتیشهقاتچ

 خرر تز اضاعف هننم  DNAچرخة سلرلی،  Sارالة  ترزهنم رتخرر هسهنم و ای

 ها!(زی ز  همزیسهی( رزتر  )تر سایر گزینهسلرلی( زس  هه با زهسا  تزب ة زهگلی )هرع ویژ هاهمیمز آلباکنز هرعی اخمر )تک

 3پاسخ: گزینه  198

)ترهاب پرزهرژی( به پارووز  انههل یم  و پارووز   NADHهامتوژ  ز   ها، زلکهرو  و یر زسام رت سلرلتخمار دههاکهرز ی ز  هرع تنفس بیرت هنگا  

 یرر  فسفاته( رت غااب زهساژ  ترلام ای)سه ATPیرر و ارلکرل هرز ی هاز هماهنم تنفس هرز ی، وزهنش گلاکرلاز زهجا  ایرت تنفس بییرر  زااا ای

 4پاسخ: گزینه  199

حسی و  دندریت نورونرت زهعکا   ترپی  یر  زهر، 

تز ، و  سر چهاربا ااهاچة  آکسون نورون حرکتی

تز  زتتباط  دوسربا ااهاچة  آکسون نورون حرکتی

 رزتهم 

آهسر  هرتو  ارههی اهصل به ااهاچة روتسر تز ، 

رهنمة عصبی، پهاهسال ترزهم تح  تاثار زهههالای

 زلکهریکی غشای خرر تز تغاار رهم 

هنام، زاکا  اشاهم  ای 2-6طرت هه رت یکل هما 

 تشکال ساناپس رت زبهمزی آهسر  وجرر رزتر 

 ها:برتسی سایر گزینه

( آهسر  هرتو  ارههی روسر تز ، پاا  عصبی تز ز  1

 هنم هخاع خاتج ای

( آهسر  هرتو  اسی با هرتو  تزبط ساناپس برقرزت 2

 هنم ای

 ها فهط تنفس هرز ی رزتهم گارر؛ هرتو صرت  ای زسام(هرز ی )تخمار دههاک( ترلام پارووز  به دهها  رت تنفس بی3

 

 2پاسخ: گزینه  200

 ترضاحا  خط زول سرزل هااال زضافی ای بایم!! 

 ژهرتاپ وزلمی هه ز  هظر سه صف  ههرو یگر  ای بایم به صرت  توبرو خرزهم برر:

AaBbCc × AaBbCc 
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زاهمال همر یگر  یا ههرو یگر  یم  ز  هظر هر صف  برزبر 
𝟏

𝟐
برر   بنابرزین زگر بخرزهام  زر  های فهط ز  هظر یک صف  همر یگر  یرر ) و ز  هظر رو  

صف  ریگر ههرو یرر، برزبر با زس  با : 
𝟏

𝟐
× 

𝟏

𝟐
× 

𝟏

𝟐
=  

𝟏

𝟖
  همچنان سه اال  هاز امکن زس  )زینکه ز  هظر همز  صف  همر یگر  و ز  هظر رو صف   

  زول سرزل برزبر ریگر ههرو بایم ( بنابرزین زاهمال قسم
𝟑

𝟖
 خرزهم برر  

زاهمال ههرو یگر  برر  ز  هظر هر صف  برزبر 
𝟏

𝟐
× 

𝟏

𝟐
× 

𝟏

𝟐
=  

𝟏

𝟖
 خرزهم برر  بنابرزین پاسخ سرزل برزبر زس  با:  

𝟑
𝟖
𝟏
𝟖

=  𝟑 

 

  2پاسخ: گزینه  201

ننم  هسرلفام تااان ایی )غارآلی( ااهنم هامتوژ زهسام جر تز با تجزیة ترهابا  گرگررریهای گرگرری زلکهرو  د   برزی تثبا  هربنباههری

 هننم ها هاز، زلکهرو  ارتر هاا  خرر تز با تجزیة آب تااان ایسااهرباههری

 1پاسخ: گزینه  202

سلرل و  2هر رزتزی  باینم  رت گااها  هااهمزهه، گااهرفا زت ایها و گااها ، جاهمزتز  فهرسنهزهننمة پرسلرلی هسهنم  هه فهط گااها  هااهمزهه گلمجلبک

 سلرل زس   7گااهرفا  اار  )هاسة تویاهی( رزتزی 

 ها:تر سایر گزینه

 ها اثل هاهری رتیایی( جلبک2

 ( سرخس3

 رهم (  یگر  زسپاروژیر اار  زهجا  ای4

 1پاسخ: گزینه  203

 فهط ارتر سر  رتس  زس  

 برتسی ارزتر:

 تیزر های بم  ایلنف سر زهجا  به یکی ز  سااهر زلف( 

 های با گشهی ز  تور  باتیک، غنی ز  ارزر غذزیی هسهنم ب( سااهر 

 رتصم ترسط زهساژ  زیباع یم  زس   78گررهم )خر  تار ( همرگلربان هنر  رت امور ها با  ایهایی هه ز  باف ج( رت خر  سااهر 

 ، فشات وزتر یم  به یکم به هنگا  زههباض ریافرزگم و ارها  ار و  ااهمة فشات خر  سرخرگی، فشات انفی قفسة سانه به هنگا  رر( عالو  بر باقی

 هننم ها همک ایها، به اره  خر  رت سااهر ااهاچه

 3پاسخ: گزینه  204

 بمو  برتسی تر ای یرر  4   باماتی زس  ک پمتش سالم زس ( پس گزینه  9رت زبهمز رق  هنام رورااهه هماهرزهم جنسی اغلرب بایم )چر  فرر 

 ز روزج هنم هامی ز  فر همز  سالم خرزهنم برر  YaXخرزهم برر و زگر با   aXAX،  11: رت صرت  جنسی غالب فرر 3ه گزین

 ز روزج هنم هامی ز  فر همز  سالم خرزهنم برر  aaخرزهم برر و زگر با Aa،  14: رت صرت  زتر وای غالب فرر 1گزینه 

رزهم برر و زگر با هر فرری ز روزج هنم یا هامی ز  فر همز  باماتی خرزهنم برر یا هاچکمز  یا همه  خ aa،  18: رت صرت  زتر وای اغلرب فرر 2گزینه 

 وجرر همزتر! aaباماتی فر همز  با وزلم  %25بنابرزین زاهمال 

 3پاسخ: گزینه  205

 تراا  االهر )اهاله وی( برر  ها برتسیز  هظر رزتوین، هلام اعمای چگرهگی زهجا  تغاار رت گرهه

 ار  رتطبق هظریه االهر  رت صرت  عم  هنهرل تیم جمعا  زهسا ، زفرزر بشر رت ام  هرتاهی سرزسر پانه  اان تز زیغال خرزهنم هرر  زو گف  هه 

  زثر باماتی، جنگ و گرسنگی،)هما  عرزال وزبسهه به ترزهم( تیم جمعا  زهساهی تز آهسهه خرزهم هرر 

 هاس  زهمیشه االهر  رتبات  جمعا  زهساهی قابل تعمام برزی همة گرهه هه داروین به این نتیجه رسید
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