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 حّمٛی DNAداسای  -1                                                 

 دشٚوبسیٛسی -1                        

 وٕی دشٚسئیٗٔمذاس  -2                                ا٘ٛاع وشٚٔٛصْ

 خغی DNAداسای  -1                                                

 ٞیؼشٖٛ ثٝ ٘بْ وشٚی ٚ ثبصیدشٚسئیٗ ٞبی  -1                           یٛوبسیٛسی -2                        

  دشٚسئیٗ -2                                                

 ٞیؼشٛ٘یغیش دشٚسئیٗ ٞبی  -2                                                                    

 حّمٛی داس٘ذ ٚٞیؼشٖٛ ٘ذاس٘ذ. DNA ، دالػز ٞبٚ  ٔیشٛوٙذسی، وشٚٔٛصْ ثبوششی ٞب: ٘ىشٝ 
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 .سمؼیٓ ٘یؼز: صٔب٘ی وٝ یبخشٝ دس حبَ  وشٚٔبسیٗثٝ ؿىُ  -1                                                 

 سه وشٚٔبسیذی -1                                       اؿىبَ ٔخشّف وشٚٔٛصْ دس یبخشٝ

 وشٚٔٛصْثٝ ؿىُ  -2                                               

 خفز وشٚٔبسیذی -2                                                                               

 اػزوٕشش ٔبدٜ ٚساثشی ٞؼشٝ اص وشٚٔٛصْ  فـشدٌی -1                             

 سـىیُ ؿذٜ اػز. سٛدٜ ای اص سؿشٝ ٞبی دسٞٓثٝ كٛسر  -2       ػبخشبس وشٚٔبسیٗ

 سـىیُ ؿذٜ اػز .)ٞؼشٝ سٗ ( ٘ٛوّئٛصْ اص ٚاحذٞبی سىشاسی ثٝ ٘بْ  -3                            

 اػز.وشٚٔبسیٗ ثٝ كٛسر  خض صٔبٖ سمؼیٓ ثٝدس سٕبْ  ٔشاحُ ص٘ذٌی یبخشٝ ٔبدٜ ٚساثشی ٞؼشٝ :  ٘ىشٝ

 اػز  DNA یه ِٔٛىَٛداسای  وشٚٔبسیٗٞش  -1                  

 اػز دٚ سؿشٝ ای DNAِٔٛىَٛ ٞش وشٚٔبسیذ داسای یه  -2            ٘ىبر

 اػز. ٔـبثٝ DNAدٚ ِٔٛىَٛ داسای وشٚٔٛصْ خفز وشٚٔبسیذی ٞش -3                  

 داسد ؿجیٝ سؼجیحػبخشبسی  -1                            

 سـىیُ ؿذٜ اػز. ٞیؼشٖٛ ٚ دشٚسئیٗ ٞبی  DNAِٔٛىَٛ اص یه  -2      ػبخشبس ٘ٛوّئٛصْٚ 

 )وٕشش اص دٚ دٚس( ثٝ دٚس ٞیؼشٟٛ٘بدیچیذٜ اػز. حذٚد دٚ دٚس DNAِٔٛىَٛ  -3                            

 سـىیُ ؿذٜ اػز ٞـز دشٚسئیٗ وشٚیٞش ٞیؼشٖٛ اص  -1                                   

 داس٘ذ ثبصی PHٞیؼشٖٛ ٞب  -2       دشٚسئیٗ ٞبی ٞیؼشٛ٘ی

 ٔی ؿٛ٘ذ. ( DNA)ٔبدٜ ٚساثشی ثیـشش  فـشدٜ ؿذٖػجت  -3                                   

 د٘ب ٘مؾ داس٘ذ فـشدٜ ؿذٖ ثیـشش٘یض دس  دشٚسئیٗ ٞبی غیش ٞیؼشٛ٘ی -1                           

 ٕٞب٘ٙذ ػبصی دٚثشاثشٔی ؿٛ٘ذ.سؿشٝ ٞبی وشٚٔبسیٗ دس اثش  لجُ اص سمؼیٓ یبخشٝ، -2                 ٘ىبر

 ٔی ؿٛ٘ذ وشٚٔٛصْ سجذیُ فـشدٜ ؿذٖ ثٝٞب ثب وشٚٔبسیٗ ٕٞضٔبٖ ثب ؿشٚع سمؼیٓ یبخشٝ ای،  -3                
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 یه وشٚٔبسیذ -1                                                     

 وشٚٔبسیذ -1                                 

 شیدٚ وشٚٔبسیذ خٛاٞ -2                             اخضای یه وشٚٔٛصْ

 ػب٘ششٚٔش -2                                

 داس٘ذ ا٘ذاصٜ ٚ ؿىُ ٔـبثٝ -1                                 

 داس٘ذ. یىؼبٖ  DNA ٔؼٕٛال  -2    وشٚٔبسیذ ٞبی خٛاٞشی 

 ٔی ؿٛ٘ذ. دسٔحُ ػب٘ششٚٔش ثٝ ٞٓ ٔشلُ -3                                 

 اػز. ٔبدٜ ٚساثشیاص خٙغ  ػب٘ششٚٔش: خٙغ  ٘ىشٝ

 داسد. یه ػب٘ششٚٔشٕٞٛاسٜ  یٛوبسیٛسی ٞشوشٚٔٛصْ:  ٘ىشٝ
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ٔی  ػذد وشٚٔٛصٔیٚخٛد داسد وٝ ثٝ آٖ  سؼذاد ٔؼیٙی وشٚٔٛصْ ٔؼٕٛال ٞش خب٘ذاس دسیبخشٝ ٞبی دیىشی

 ٌٛیٙذ.

 دیىشیوشٚٔٛصْ ٞبی  -1                                                                                                 

 ٚخٛد داسددٚ ٘ٛع وشٚٔٛصْ  ٔؼٕٛال -1                                             

 خٙؼیوشٚٔٛصْ ٞبی  -2                                                                                                 

  ( غیشخٙؼی)دسٞشیبخشٝ دیىشی

 ٞیچىذاْ ٔـبثٝ ٞٓ ٘جبؿٙذ. -1                                                                                

 . دٚ ثٝ دٚ ٔـبثٝ ثبؿٙذ -2    وشٚٔٛصْ ٞب ٕٔىٗ اػز -2                                           

 سؼذاد ٔـبثٝ اص دٚسب ثیـششثبؿذ. -3                                                                                 

 وشٚٔٛصْ داس٘ذ. یه ػشی:  وشٚٔٛصٔی nٞبدّٛئیذ یب  -1                                             

 وشٚٔٛصْ داس٘ذ. دٚػشی:  وشٚٔٛصٔی n 2دیذّٛئیذ یب  -2         ا٘ٛاع وشٚٔٛصْیبخشٝ ٞب اص٘ظش 

 وشٚٔٛصْ داس٘ذ. ثیؾ اص دٚ ػشی:  دّی دّٛئیذ -3                                             

 ٞؼشذ. ٞبدّٛئیذ ا٘ؼبٖ خٙؼی ٞؼشٙذ ِٚی یبخشٝ ٞبی دیذّٛئیذا٘ؼبٖ  دیىشی ٞبی : یبخشٝ ٘ىشٝ

 اػز. اص خب٘ذاسی ثٝ خب٘ذاس دیٍش ٔشغییشٔؼٕٛال ػذد وشٚٔٛصٔی  -1                    

 داؿشٝ ثبؿٙذ. ػذد وشٚٔٛصٔی ٔـبثٝ خب٘ذاساٖ ٔخشّفٕٔىٗ اػز ثؼضی  -2                    

  داس٘ذ. طٖ ٞبی ٔشفبٚروٝ ػذد وشٚٔٛصٔی ٔـبثٝ داس٘ذ؛  ٔخشّفدٌٚٛ٘ٝ  -3                    

 .وشٚٔٛصْ داس٘ذ 46 دس یبخشٝ ٞبی دیىشی خٛد صیشٖٛ ٚ دسخز ا٘ؼبٖ -4              ٘ىبر

 یش اػزوشٚٔٛصْ ٔشغ 1000ثیؾ اص سب 2اص ٛرخب٘ذاساٖ یٛوبسیسؼذاد وشٚٔٛصْ ٞبی  -5                    

 .٘ذاسداسسجبعی ٚخٛد  سىبُٔ خب٘ذاساٖٚ ٔیضاٖ  ثیٗ سؼذاد وشٚٔٛصْ -6                    
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 وبسیٛسیخ                                                  

 اػز سلٛیشی  اصوشٚٔٛصْ ٞب ثب حذاوثش فـشدٌی  -1                  

 سٟیٝ ٔی ؿٛد.  اصیبخشٝ دس حبَ سمؼیٓ -2       وبسیٛسیخ

 سٟیٝ ٔی ؿٛد. ثؼضی ٘بٞٙدبسی ٞبی وشٚٔٛصٔی سـخیقٚ سؼذاد وشٚٔٛصْ ٞبثشای سؼییٗ  -3                  

 ا٘ذاصٜ وشٚٔٛصْ ٞب -1                                              

 ٔی ؿٛ٘ذ. ٔشست ٚ ؿٕبسٜ ٌزاسی       ؿىُ وشٚٔٛصْ ٞب -2     دسوبسیٛسیخ وشٚٔٛصْ ٞب ثش اػبع

  ٔحُ ػب٘ششٚٔش -3                                             

 

                         

ٞٓ ٞؼشٙذ؛ ثٝ ایٗ وشٚٔٛصْ  وشٚٔٛصْ ٞب دٚ ثٝ دٚ ٔـبثٝٚ ػبیش خب٘ذاساٖ دیذّٛئیذ،  وبسیٛسیخ ا٘ؼبٖدسثشسػی 

 ٔی ٌٛیٙذ. ِٕٞٛٛي یب ٕٞشبٞب 

 داس٘ذ ؿىُ ٔـبثٝ -1                                 

 داس٘ذ ٔحُ ػب٘ششٚٔش ٔـبثٝ -2          وشٚٔٛصْ ٞبی ٕٞشب

 داس٘ذ. ٔحشٛای ط٘ی ٔـبثٝ -3                                 

 ؿىُ ٚ ٔحشٛای ط٘ی ٔـبثٝٞؼشٙذ صیشا؛  ( ٕٞشبی وبرة X  ٚY) وشٚٔٛصْ ٞبی خٙؼی دس ا٘ؼبٖ ٘ىشٝ :

 ٔی ؿٛ٘ذ. سمؼیٓ ثب ٞٓ خفز أب  ٍٞٙبْ ٘ذاس٘ذ
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  44A+XX: ص٘بٖ -1                                      

 فشَٔٛ وشٚٔٛصٔی ا٘ؼبٖ

 44A+XY:  ٔشداٖ -2                                      

 ٕ٘بیؾ ٔی دٞٙذ. Z  ٚW، وشٚٔٛصْ ٞبی خٙؼی سا ثب  حـشار ٚ دشٚا٘ٝ ٞب: دسثؼضی خب٘ٛساٖ ٔب٘ٙذ  ٘ىشٝ

 .وشٚٔٛصْ خٙؼی ٘ذاس٘ذ اغّت ٌیبٞبٖٔب٘ٙذ  ثؼضی خب٘ذاساٖ:  ٘ىشٝ

 داسد.(  XO) یه وشٚٔٛصْ خٙؼی ّٔخ ٘شٚ  ( XX)دٚ وشٚٔٛصْ خٙؼی  ّٔخ  ٔبدٜ:  ٘ىشٝ

 ٔؼشمیٕب دخبِز داس٘ذ. سؼییٗ خٙؼیز خب٘ذاسدس  وشٚٔٛصْ ٞبی خٙؼی: ٘ىشٝ 

 .٘ذاس٘ذٕٞشب وشٚٔٛصْ  ٞبدّٛئیذ خب٘ذاساٖ ٘ىشٝ :

                                               

 ٔشاحُ دبیبٖ یه سمؼیٓ سب دبیبٖ سمؼیٓ ثؼذیسؼشیف :  -1

  G1 -ٔشحّٝ  -1                                          

 Sٔشحّٝ   -2        ایٙششفبص -1                     

 G2ٔشحّٝ  -3                                          

                                     دشٚفبص -1                                                        ٔشاحُ سمؼیٓ

 دشٚٔشبفبص -2       سمؼیٓ ٞؼشٝ                                                  

 ٔشبفبص  -3                            سمؼیٓ یبخشٝ ای -2                    

 آ٘بفبص -4                                       ٔیشٛص                            

 سّٛفبص -5                                                                         

 ٘بْ داسد. ػیشٛویٙض:  ػیشٛدالػٓ سمؼیٓ                                                 

 اػز. ٔذر ایٗ ٔشاحُ دس یبخشٝ ٞبی ٔخشّف ٔشفبٚر:  ٘ىشٝ
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 اػز. ثیـشش صٔبٖ ػٕش یبخشٝؿبُٔ  -1                  

 ایٙششفبص 

 كٛسر ٔیٍیشد.  وبسٞبی ٔؼَٕٛٚ ا٘دبْ  ػبخشٗ ٔٛاد ٔخشّف،  سؿذ یبخشٝدس ایٗ ٔشحّٝ  -2                   

 دس ایٗ ٔشحّٝ ا٘دبْ ٔی ؿٛد سؿذ یبخشٝ ثؼذ اص سمؼیٓ -1                  

 دس ایٗ ٔشحّٝ ػذشی ٔی وٙذ. ٔذر صٔبٖ صیبدییبخشٝ  -G1    2ٔشحّٝ 

 ایٗ ٔشحّٝ ٔشٛلفٙذٔی ؿٛ٘ذ ٔؼٕٛال دس ٔشٛلف اصسمؼیٓ ٔٛلز یب دائٓیبخشٝ ٞبیی وٝ ثغٛس  -3                 

 ٔیـٛد. G0اصسمؼیٓ ثبصٔی ٔب٘ذ اكغالحب ٚاسد ٔشحّٝ  ٘ٛسٖٚ یب ػَّٛ ٔبٞیچٝ: ٚلشی یبخشٝ ای ٔب٘ٙذ  ٘ىشٝ

 دس یبخشٝ ا٘دبْ ٔی ٌیشد. دشٚسئیٗ ػبصیٚ  س٘ب ػبصی G1 : دشٚسئیٗ ٔبدٜ سؿذ اػز ثٙبثشایٗ دس٘ىشٝ 

 كٛسر ٔی ٌیشد. دشٚسئیٗ ػبصی سٛػظ سیجٛصْ ٞب ٘ىشٝ :

 كٛسر ٔی ٌیشد. غـبء ػبصی G1دسثٙبثشایٗ  غـبء ػبصی اػزیبخشٝ ٔؼشّضْ  ثضسي ؿذٖ: ٘ىشٝ 

 كٛسر ٔی ٌیشد. ؿجىٝ آ٘ذٚ دالػٕیسٛػظ  غـبء ػبصی: دسیبخشٝ ٞبی یٛوبسیٛسی ٘ىشٝ 
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 ٔی ؿٛد. ٞؼشٝ یبخشٝ دٚ ثشاثش DNAدسایٗ ٔشحّٝ ٔدٕٛع  -1                        

 ٔی ؿٛ٘ذ خفز وشٚٔبسیذیآٖ وشٚٔٛصْ ٞبی یبخشٝ ،  دسدبیبٖ -S             2ٔشحّٝ 

 سٚی ٔی دٞذ. DNAٕٞب٘ٙذ ػبصی  آ٘ضیٓ ٞبی ٔخشّفدسایٗ ٔشحّٝ ثب دخبِز  -3                        

                                                          1- DNA  ّٞیىبص 

 ِیٍبص  DNA      2- DNAآ٘ضیٓ ٞبی دخیُ دس ٕٞب٘ٙذ ػبصی 

                                                          3- DNA  دّی ٔشاص 

 داس٘ذ. ػبخشبس دشٚسئیٙی ،  DNA : آ٘ضیٓ ٞبی دخیُ دس ٕٞب٘ٙذ ػبصی  ٝ٘ىش

 ٔی ؿٛ٘ذ. ػب٘ششٚٔشٞب ٘یض ٔضبػف  S: دسٔشحّٝ  ٘ىشٝ

 ػبخشٝ ٔی ؿٛ٘ذ. DNA: آ٘ضیٓ ٞبی دخیُ دس ٕٞب٘ٙذ ػبصی عجك اٍِٛی صیش اص سٚی  ٘ىشٝ

 DNA                        mRNA                    ٗدشٚسئی 

 اػز. وٛسبٜ سش٘ؼجز ثٝ دیٍش ٔشاحُ ایٙششفبص اص٘ظش صٔب٘ی  -1                                       

 .افضایؾ ٔی یبثذدس ایٗ ٔشحّٝ  دشٚسئیٗ ػبصیٔیضاٖ  -2          ( G2ٔشحّٝ ٚلفٝ دْٚ )

 دس ایٗ ٔشحّٝ افضایؾ ٔی یبثٙذ. ا٘ذأه ٞبػبیش ػٛأُ الصْ اصخّٕٝ  -3                                       

 سٚی ٔی دٞذ. ا٘ذأه ٞب DNA ٕٞب٘ٙذ ػبصی G2دس ٔشحّٝ  -1                                

 ٔی ؿٛ٘ذ. ػب٘ششیَٛ ٞب ٔضبػفدس ایٗ ٔشحّٝ  -2                         ٘ىبر

 ٔی ؿٛد. یبخشٝ آٔبدٜ سمؼیٓدس ایٗ ٔشحّٝ  -3                                
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 كحیح یب غّظ ثٛدٖ ػجبسار صیش سا ٔـخق وٙیذ. -1

 ٚ دشٚسئیٗ داس٘ذ. DNA( ٕٞٝ وشٚٔٛصْ ٞب 1

 ٘ٛوّئٛصْٚ داس٘ذ.( ٕٞٝ وشٚٔٛصْ ٞب، 2

 ( ٞیؼشٖٛ ٞب دشٚسئیٗ ٞبی وشٚی ٚ خبف یٛوبسیٛر ٞب ٔی ثبؿٙذ.3

 ( یبخشٝ ای وٝ دیٍش سمؼیٓ ٕ٘ی ؿٛد، ٔبدٜ ٚساثشی ثٝ ؿىُ وشٚٔٛصْ ٘خٛاٞذ داؿز.4

 سٚی خٛاٞذ داد. DNAسٛػظ ٞیؼشٖٛ ٞب، حذالُ دٚثبس دیٍش فـشدٌی  DNA( ثؼذ اص فـشدٜ ؿذٖ 5

 ػت لشاس دٞیذ.دسخبی خبِی ػجبسر ٔٙب -2

 ٞشوشٚٔٛصْ یٛوبسیٛسی لجُ اص سمؼیٓ ؿذٖ ، داسای .............. وشٚٔبسیذ اػز.( 1

 ( وشٚٔبسیذٞبی .................. اص٘ظش ٘ٛع طٖ ٞب یىؼبٖ ٔی ثبؿٙذ.2

 ( خٙغ ػب٘ششٚٔشٞب اص خٙغ .................. اػز.3

 داس٘ذ. 46وشٚٔٛصٔی ( یبخشٝ ٞبی دیىشی ا٘ؼبٖ ٚ ................. ػذد 4

 ( سؼذاد وشٚٔٛصْ ٞبی اكّی ٕٞٝ ثبوششی ٞب ثشخالف یٛوبسیٛر ٞب ثبثز اػز.5

 ثٝ ػٛاالر صیش دبػخ دٞیذ. -3

 ( وبسیٛسیخ چیؼز؟1

 ( دس وبسیٛسیخ وشٚٔٛصْ ٞب ثش اػبع چٝ ؿبخق ٞبیی، ٔشست ٚ ؿٕبسٜ ٌزاسی ٔی ؿٛ٘ذ؟2

 ( وذاْ خب٘ذاساٖ وشٚٔٛصْ ٕٞشب ٘ذاس٘ذ؟3

 ٚ ٔشداٖ چٙذ وشٚٔٛصْ  ٘ٛع وشٚٔٛصْ خٙؼی داس٘ذ؟ص٘بٖ ( 4

 ( ا٘ؼبٖ چٙذ ػشی وشٚٔٛصْ ٕٞشب داسد؟5

 ( یبخشٝ ٞب  ثیـشش ٔذر ص٘ذٌی خٛد سا دس وذاْ ٔشحّٝ چشخٝ یبخشٝ ای ػذشی ٔی وٙٙذ؟6

 ( ٔشحّٝ ایٙششفبص داسای چٙذ ٔشحّٝ اػز؟ ثٝ سشسیت ٘بْ ثجشیذ7
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 ٌضیٙٝ كحیح سا ا٘شخبة وٙیذ. -4

 یبخشٝ دیىشی ( –ای وٝ دٚ ػشی وشٚٔٛصْ غیشٕٞشب داسد.) دیذّٛئیذ ( یبخشٝ 1

 ( G0 – G1( ٔشحّٝ ای وٝ دس آٖ یبخشٝ ثٝ ػشػز ٔبدٜ ػبصی ٔی وٙذ.) 2

 ( G1 –G0ؿٕب دس آٖ لشاس داسد.) ای وٝ یبخشٝ ٞبی ػلجی ( ٔشحّٝ ای اص سمؼیٓ یبخش3ٝ

 ( G1 – S( سجذیُ وشٚٔٛصْ ٞبی سه وشٚٔبسیذی ثٝ خفز وشٚٔبسیذی دس ایٗ ٔشحّٝ كٛسر ٔی ٌیشد.) 4

 ( S – G2( وٛسبٜ سشیٗ ٔشحّٝ ایٙششفبص وٝ دس آٖ فؼبِیز آ٘ضیٓ ٞب  افضایؾ ٔی یبثذ.) 5

 ثٝ ػٛاالر صیش دبػخ دٞیذ. -5

 دس وذاْ ٔشاحُ چشخٝ یبخشٝ ای ٕٔىٗ ٔی ثبؿذ؟ DNA( اسلبَ ٚاحذٞبی ػبص٘ذٜ 1

 وذاْ ٔشحّٝ چشخٝ یبخشٝ ای لشاس داسد؟ G1( ثیٗ آخشیٗ ٔشحّٝ ٔیشٛص ٚ ٔشحّٝ 2

 ( دشٚسئیٗ ػبصی دس وذاْ ٔشاحُ چشخٝ یبخشٝ ای كٛسر ٔی ٌیشد؟3

 ( آخشیٗ ٔشحّٝ چشخٝ یبخشٝ ای وٝ ٔٙدش ثٝ ایدبد دٚ یبخشٝ ٔی ؿٛد، چٝ ٘بْ داسد؟4

 ٞؼشٝ ٚ ٔیشٛوٙذسی ثٝ سشسیت دس وذاْ ٔشاحُ چشخٝ یبخشٝ ای كٛسر ٔی ٌیشد؟ DNAشاثش ؿذٖ دٚ ث( 5

ٞؼشٝ دس وذاْ ٔشحّٝ چشخٝ یبخشٝ ای كٛسر ٔی  DNA( ػبخشٗ آ٘ضیٓ ٞبی الصْ ثشای ٕٞب٘ٙذ ػبصی 6

 ٌیشد؟

 ٔی ثبؿذ، ..................   3n=12یبخشٝ ای وٝ» ثٝ ػٛاالر صیش دبػخ دٞیذ.  -6

 ػشی وشٚٔٛصْ ٕٞشب داسد؟ ( چٙذ1

 ( چٙذ ػشی وشٚٔٛصْ غیش ٕٞشب داسد؟2

 ( ػذد دبیٝ وشٚٔٛصٔی آٖ چمذس اػز؟3

 ( ؿىُ ایٗ یبخشٝ سا سػٓ وٙیذ.4
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 حبكُ ٔی ؿٛد دٚ ٞؼشٝ ٔـبثٝ اصیه ٞؼشٝ،اػز وٝ  سمؼیٓ ٞؼشٝ٘ٛػی  -1                     

  ٔیشٛص

 ٔی سػذ. یبخشٝ ٞبی خذیذؿذٜ اػز، ثٝ  دٚثشاثش Sٔبدٜ ط٘شیه وٝ دس ٔشحّٝ  -2                     

 ٔی ثبؿٙذ 2nثٝ عٛس ٔؼَٕٛ، دٚ ٞؼشٝ حبكُ ٘یض ثبؿذ 2nاٌشٞؼشٝ  -1                     

                ٘ىبر

 ؿٛد. وٓ یب صیبدػذد وشٚٔٛصٔی ٞؼشٝ ٞبی حبكُ  اؿشجبٜ دس ٔیشٛص،ٕٔىٗ اػز دس اثش  -2                     

 یبثٙذ. دٚن سمؼیٓ آسایؾٞؼشٝ، وشٚٔٛصْ ٞبی دشاوٙذٜ دس ٞؼشٝ ثبیذ سٛػظ سمؼیٓ : لجُ اص  ٘ىشٝ

 اػز. ا٘ذاصٜ ٞبی ٔشفبٚرثب  ٔیىشٚسٛثَٛ ٞبؿبُٔ ٔدٕٛػٝ ای اص  -1                     

 سا ثشػٟذٜ داسد. حشوز ٚخذا وشدٖ وشٚٔٛصْ ٞبٚظیفٝ  -2      دٚن سمؼیٓ

 ٔی ؿٛد.دبیبٖ سمؼیٓ ٘بدذیذ ٚ دس دساثشذای سمؼیٓ دذیذاس -3                     

 ٘بْ داس٘ذ. ػشبسٜ ٞؼشٙذ ٚ سؿشٝ ٞبی دٚن سمؼیٓ وٛسبٜثؼضی  -1                     

 ٔی ؿٛ٘ذ. ػب٘ششٚٔش ثٝ وشٚٔٛصْ ٞب ٔشلُاصٔحُ  ثؼضی سؿشٝ ٞبی دٚن -2               ٘ىبر

 داس٘ذ.ا٘ذسوٙؾ ثؼضی اص سؿشٝ ٞبی دٚن اص یه ػٕز ثب یىذیٍش  -3                     

 اصٞٓ ٔیـٛ٘ذ. خذایی وشٚٔٛصْ ٞبٔی ؿٛ٘ذ ٚ ػجت  سؿشٝ ٞبی ٔشلُ ثٝ ػب٘ششٚٔش وٛسبٜ -4                     

 ٞؼشٙذ. اػشٛا٘ٝ ای ٚ سٛخبِی،  خؼٓ دشٚسئیٙیؿبُٔ دٚ  -1                     

 ٔی ؿٛ٘ذ. دٚ ثشاثشٔیشٛص ٕٞب٘ٙذ ػبصی ٔی وٙٙذ ٚ  ایٙششفبص دس -2         ب٘ششیَٛ ػ

 9*3 سـىیُ ؿذٜ ا٘ذ. ٔیىشٚسٛثَٛ 27ٞشوذاْ اص  -3                     

 ٚخٛد ٘ذاس٘ذ. ػب٘ششیَٛ ٞب دس ثبوششی ٞب ٚ ٌیبٞبٖ ػبِی:  ٘ىشٝ

 ٔی ثبؿٙذ. سبطن ٚ ٔظن دٚن سمؼیٓ،، سـىیُ  ػبصٔب٘ذٞی ٔیىشٚسٛثَٛ ٞب: ػب٘ششیَٛ ٞب ٔحُ ٘ىشٝ 
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 اػز. DNA٘ىشٝ : ٞشوشٚٔبسیذ داسای یه ِٔٛىَٛ ) دٚ سؿشٝ ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2nٞؼشٝ 

 2nٞؼشٝ  2nٞؼشٝ 

 nٞؼشٝ 

 nٞؼشٝ  nٞؼشٝ 

 ٔیشٛص

 3nٞؼشٝ 

 3nٞؼشٝ 

 3nٞؼشٝ 
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 ٔی ؿٛ٘ذ. ضخیٓ ٚ وٛسبٜ سش،  وشٚٔبسیٗ ٞب فـشدٜ -1                                                         

 ٔی ؿٛ٘ذ. ٔیىشٚػىٛح ٘ٛسی لبثُ سٚیزثب  -2                                                        

 ٔی ؿٛ٘ذ. خفز ػب٘ششیَٛ ٞب اص ٞٓ دٚس -3                 دشٚفبص -1                            

 ؿىُ ٔی ٌیشد. ، دٚن ٔیشٛصیثیٗ خفز ػب٘ششیَٛ ٞب -4                                                       

 ٔیـٛد. سدضیٝ ٚؿجىٝ آ٘ذٚدالػٕیثالفبكّٝ  دٛؿؾ ٞؼشٝ -1                                                       

 ٔشلُ ٔی ؿٛد. ػب٘ششٚٔش وشٚٔٛصْ ٞبثٝ  سؿشٝ ٞبی دٚن -2           دشٚٔشبفبص -2           سمؼیٓ حُ ٔشا

 ٔی سػٙذ. حذاوثش فـشدٌیوشٚٔٛصْ ٞب ثٝ  -1                                            ٔیشٛص     

 ٔشبفبص -3                              

 سدیف ٔی ؿٛ٘ذ. اػشٛای یبخشٝوشٚٔٛصْ ٞب دس  -2                                                       

 اصٞٓ خذا ٔیـٛ٘ذ.دسػب٘ششٚٔش وشٚٔبسیذٞب ، سدضیٝ دشٚسئیٗ اسلبِیثب  -1                                             

 اصٞٓ خذا ٔی ؿٛ٘ذ. وٛسبٜ ؿذٖ سؿشٝ ٞبی دٚنثب  وشٚٔبسیذٞب -2      آ٘بفبص -4                             

 ٔی ؿٛ٘ذ. دٚ لغت یبخشٝ وـب٘ذٜثٝ  وشٚٔٛصْ ٞبی سه وشٚٔبسیذی -3                                             

 ٔی ؿٛ٘ذ. سؿشٝ ٞبی دٚن سخشیت -1                                                 

 ٔی وٙٙذ. وشٚٔٛصْ ٞب ؿشٚع ثٝ ثبصؿذٖ -2           سّٛفبص -5                           

 ٔی ؿٛد. دٛؿؾ ٞؼشٝ ٔدذدا سـىیُ -3                                                 

 

 وشٚٔبسیذٞب سا دسٔحُ ػب٘ششٚٔش ثٝ ٞٓ ٔشلُ ٍ٘ٝ ٔی داس٘ذ. دشٚسئیٗ ٞبی ویٙشٛوٛسی:  ٘ىشٝ

 اػز. دٚ ٞؼشٝ ٔـبثٝ اص٘ظش ٔبدٜ ط٘شیىییبخشٝ داسای  دبیبٖ سّٛفبص،: دس  ٘ىشٝ

 ٔی ؿٛد.دٚ ثشاثش دسٖٚ یبخشٝ  سؼذاد وشٚٔٛصْ ٞب، دبیبٖ آ٘بفبص: دس ٘ىشٝ 

 اػز. سمؼیٓ ٔیشٛص ٔمذاس ٔبدٜ ط٘شیىی یبخشٝ ثبثز: دسعَٛ  ٘ىشٝ
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 سـىیُ حّمٝ ا٘مجبضی دس صیش غـبء -1                                                                      

 دسػَّٛ ٞبی ثذٖٚ دیٛاسٜ -1                            

 ٟ٘بیز خذاؿذٖ دٚیبخشٝٚ دس سًٙ ؿذٖ حّمٝ -2                                               سمؼیٓ ػیشٛدالػٓ

 دسٔحُ سـىیُ دیٛاسٜ خذیذ ایدبدكفحٝ یبخشٝ ای -1                                                              

 ثٟٓ دیٛػشٗ سیض ویؼٝ ٞبی كفحٝ ٔیب٘ی -2    ٌیبٞیدس یبخشٝ ٞبی  -2                          

 دسٔحُ كفحٝ ٔیب٘ی غـبء خذیذٚ  سـىیُ سیغٝ ٔیب٘ی -3                                                             

 ؿذٜ ا٘ذ. سٛػظ ٌّظی ثؼشٝ ثٙذیدسٖٚ سیض ویؼٝ ٞب  دیؾ ػبصٞبی سیغٝ ٔیب٘ی: ٘ىشٝ 

 سٚی ٔی دٞذ. ایٗ ٘ٛع ػیشٛویٙضیٛوبسیٛر  ػِّٟٛبی دیٛاسٜ داس: دسػبیش  ٘ىشٝ

 دس ایدبد كفحٝ ٔیب٘ی ٘مؾ داس٘ذ ٔیىشٚسٛثَٛ ٞب: ٘ىشٝ 

 ثخؾ اػشٛایی ػَّٛ
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 كحیح یب غّظ ثٛدٖ ػجبسار صیش سا ٔـخق وٙیذ. -7

 ( دس ٔیشٛص اص یه یبخشٝ، دٚ یبخشٝ حبكُ ٔی ؿٛد.1

 ( ٞش سؿشٝ دٚن سمؼیٓ اص یه سیضِِٛٝ دشٚسئیٙی سـىیُ ؿذٜ اػز.2

 ( ٔحُ اسلبَ سؿشٝ ٞبی دٚن ثٝ وشٚٔٛصْ ٞب، ػب٘ششٚٔش ٘بْ داسد.3

 ی دٚن سٛػظ ػب٘ششیَٛ ٞب كٛسر ٔی ٌیشد.( دس یبخشٝ ٞبی یٛوبسیٛسی، ػبصٔب٘ذٞی سؿشٝ ٞب4

 .ٔیىشٚسٛثَٛ ٚ ثٝ كٛسر یه اػشٛا٘ٝ سٛخبِی ػبخشٝ ؿذٜ اػز27( ٞش ػب٘ششیَٛ اص 5

 دس خبی خبِی ػجبسر ٔٙبػت سا لشاس دٞیذ. -8

 ( یه یبخشٝ خب٘ٛسی دس دس عَٛ ٔیشٛص، ...............   ػب٘ششیَٛ داسد.1

 آ٘بفبص، ......... ٘ٛع سؿشٝ دٚن ٚخٛد داسد.دس ٞش یبخشٝ خب٘ٛسی دس ٔشحّٝ ( 2

 ( دس دٚ ٔشحّٝ ........... ٚ ................ ٔیشٛص، وشٚٔٛصْ ٞب دسٖٚ غـبء ٞؼشٝ لشاس داس٘ذ.3

 ( ٞش وشٚٔٛصْ یٛوبسیٛسی ٕٞٛاسٜ ......... ػب٘ششٚٔش داسد.4

 ٔی ؿٛ٘ذ.( دٛؿؾ ٞؼشٝ ٚ ؿجىٝ آ٘ذٚدالػٕی دس ٔشحّٝ .............. ٔیشٛص سدضیٝ 5

 دس اسسجبط ثب ٔشحُ سمؼیٓ ٔیشٛص ثٝ ػٛاالر صیش دبػخ دٞیذ. -9

 ( أىبٖ ٔـبٞذٜ وشٚٔبسیٗ ٞب دس دشٚفبص ٘ـب٘ٝ چیؼز؟1

 ( ثیـششیٗ فـشدٌی وشٚٔٛصْ ٞب دس وذاْ ٔشحّٝ ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد؟2

 ( چٝ ػٛأّی ثٝ سؼٟیُ خذا ؿذٖ وشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشی دس آ٘بفبص وٕه ٔی وٙٙذ؟3

 ْ ٔشاحُ ٔیشٛص، وشٚٔٛصْ ٞب، سه وشٚٔبسیذی ٔی ؿٛ٘ذ؟( دس وذا4

 ( ػٝ سخذاد ٟٔٓ ٔشحّٝ سّٛفبص وذأٙذ؟5

 ( ػذد وشٚٔٛصٔی یبخشٝ ٔمبثُ سا ثٙٛیؼیذ6
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 دس ساثغٝ ثب ػیشٛویٙض دس یبخشٝ ٞبی ٌیبٞی ثٝ ػٛاالر صیش دبػخ دٞیذ. -10

 ( اِٚیٗ ٔشحّٝ دس ػیشٛویٙض یبخشٝ ٞبی ٌیبٞی چیؼز؟1

 ٞبی اوشیٗ ٚ ٔیٛصیٗ دس ایٗ فشآیٙذ چٝ ٘مـی داس٘ذ؟( دشٚسئیٗ 2

 ( ایٗ دشٚسئیٗ ٞب ثٝ وذاْ ػبخشبس یبخشٝ ای سؼّك داس٘ذ؟3

 ( ایٗ دشٚسئیٗ ٞب چٝ ٘مـی داس٘ذ ٚ ثٝ وذاْ ثخؾ یبخشٝ ٔشلُ ٔی ثبؿٙذ؟4

 ؟٘جبؿٙذ ( چٍٛ٘ٝ ٕٔىٗ اػز دٚیبخشٝ حبكُ اص ػیشٛویٙض ثشاثش5

 ٞبی ٌیبٞی ثٝ ػٛاالر صیش دبػخ دٞیذ.دس ثبسٜ ػیشٛویٙض دس یبخشٝ  -11

 ( اِٚیٗ ٔشحّٝ ػیشٛویٙض دس یبخشٝ ٞبی ٌیبٞی چیؼز؟1

 سدٕغ ٚ اسلبَ سیضویؼٝ ٞبی ٌّظی دس ٚػظ ػیشٛدالػٓ، وذاْ ػبخشبسٞب  سا ایدبد ٔی وٙذ؟( 2

 ( دسٖٚ ٚصیىَٛ ٞبی ٌّظی چٝ سشویجبسی ٚخٛد داسد؟ ٚ چٝ ػبخشبسٞبیی سا ایدبد ٔی وٙٙذ؟3

 فحٝ یبخشٝ ای اص چیؼز؟( خٙغ ك4

 ( غـبء دٚ یبخشٝ خذیذ دس ٔحُ سیض ویؼٝ ثضسي ٌّظی، حبكُ چیؼز؟5

 ثشای ٞش یه اص ٔٛاسد صیش یه دِیُ ػّٕی اسائٝ دٞیذ. -12

 ( ثؼضی یبخشٝ ٞب چٙذٞؼشٝ داس٘ذ.1

 ( ثؼضی یبخشٝ ٞبی حبكُ اص سمؼیٓ، ا٘ذاصٜ ٘بثشاثش داس٘ذ.2

 یبخشٝ ٞبی ٌیبٞی، سیضویؼٝ ٞب ادغبْ ٕ٘ی ؿٛ٘ذ.( دسثؼضی ٘ٛاحی ٍٞٙبْ ػیشٛویٙض 3

 ٔلشف ٔی ؿٛد. ATP( دس فشآیٗ ػیشٛویٙض4

 ثخؾ ٞبی ٔـخق ؿذٜ سٚی ؿىُ سا ٘بٍٔزاسی وٙیذ. -13
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 ٔغض اػشخٛاٖ شٝ ٞبی ثٙیبدییبخ -1                                                                                        

 ثؼضی یبخشٝ دس ؿشایظ ٔؼبػذ، ثب ػشػز سمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ -1       

 ٌیبٞبٖ یبخشٝ ٞبی ٔشیؼشٕی -2                                                                                        

 ِٙفٛػیز ٞب -1                                                                                

 ثؼضی یبخشٝ ٞب دس كٛسر ِضْٚ، سمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ -2      

 یبخشٝ ٞبی اػشخٛا٘ی -2                                                                               

 ٘ٛسٖٚ ٞب -1                                                                    

 ثؼضی یبخشٝ ٞب، ثٝ ٘ذسر سمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ -3     

 ثؼضی یبخشٝ ٞبی ٔبٞیچٝ ای -2                                                                   

 ػٛأُ ٔحیغی -1                                                        

  ثؼضی ٔٛاد ؿیٕیبیی -2     ػٛأُ سٙظیٓ وٙٙذٜ ػشػز سمؼیٓ ػِّٛی

 ٔحشن سمؼیٓدشٚسئیٗ ٞبی  -1                                                                                 

 دشٚسئیٗ ٞب -3                                                        

 ثبصداس٘ذٜ سمؼیٓدشٚسئیٗ ٞبی  -2                                                                                

 ػبُٔ سؿذ دسدٛػز آػیت دیذٜ ا٘ؼبٖ٘ٛػی  -1                                                                  

 ٘ٛػی ٔحشن سؿذ دسٔحُ ایدبد صخٓ دس ٌیبٞبٖ -2         ٔثبَ ٞبیی اص ٔٛاد وٙششَ وٙٙذٜ سمؼیٓ ػِّٛی

  اسیششٚدٛیشیٗ وٝ ٔحشن سمؼیٓ یبخشٝ ٞبی -3                                                                  

 ثٙیبدی ٔغض اػشخٛاٖ اػز.                                                                   

 ػُٕ ٔی وٙٙذ. ٔحُ ٘مبط ٚاسػیسمؼیٓ یبخشٝ ای ، دس  دشٚسئیٗ ٞبی سٙظیٓ وٙٙذٜ:  ٘ىشٝ
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 اػز لجُ وبُٔٔشحّٝ ٞؼشٙذ وٝ اعٕیٙبٖ ٔی دٞٙذ  ٔشاحّی اص چشخٝ یبخشٝ ایؿبُٔ  -1                    

 دس ایٗ ٘مبط دشٚسئیٗ ٞبی سٙظیٓ وٙٙذٜ سؿذ ػُٕ ٔی وٙٙذ. -2      ٘مبط ٚاسػی

 G1اٚاخش  -1                                                                                              

 G2اٚاخش  -2.      ؿبُٔ ػٝ ٘مغٝ ٚاسػی دس چشخٝ ػِّٛی اػز -3

 ٘مغٝ ٔشبفبصی -3                                                                                              

                                 1- G1  ػالٔز : اعٕیٙبٖ اصDNA ٓثؼذ اص سمؼی 

 ثشای ٔیشٛصسـىیُ دٚن ٚ ػٛأُ الصْ : اعٕیٙبٖ اص  G2 -2           ٘مؾ ٘مبط ٚاسػی

 اسلبَ دسػز وشٚٔٛصْ ٞب ثٝ سؿشٝ ٞبی دٚناعٕیٙبٖ اص :  ٔشبفبصی -3                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telgrm    @BioFile

telgrm    @BioFile



 8931سیدستارباویر دبیر زیست شناسی مدارس سمپاد اهواز 

 

 813  8931 -دبیرزیست شناسی دبیرستان های سمپاد اهواز -سیدستارباویر
 

                                

 ٔی ٌٛیٙذ ػشعبٖسمؼیٓ ثی سٚیٝ یبخشٝ ٞبی ثذٖ سا  -1                    

 ػشعبٖ

 .اػز سٛٔٛس٘شیدٝ ػشعبٖ ایدبد سٛدٜ ػِّٛی ثٝ ٘بْ  -2                    

 داسد سؿذ وٓ -1                                                   

 ٔٙشـش ٕ٘ی ؿٛ٘ذدسخبی خٛد ٔی ٔب٘ٙذ ٚ  یبخشٝ ٞبی آٖ -2           خٛؽ خیٓ -1                      

 .ثبفشٟبی ٔدبٚسصیبٖ ثض٘ٙذوٝ ثٝ  ٔؼٕٛال آ٘مذس ثضسي ٕ٘ی ؿٛ٘ذ -3                                                   

 ا٘ٛاع سٛٔٛس

 ٔی سٚ٘ذ. یبخشٝ ٞبی آٖ ٕٞشاٜ خٖٛ ٚ ِٙف ثٝ ٘ٛاحی دیٍش ثذٖ -1                                         

 ٔی وٙٙذ. ثبفز ٞبی ٔدبٚس حّٕٝیبخشٝ ٞبی آٖ ثٝ  -2      ثذخیٓ -2                      

 ٔی وٙٙذ.        ایدبد سٛٔٛس خذیذدغ اص اػشمشاس دس ٔحُ خذیذ،  -3                                         

 اػز. سىثیش یبخشٝ ٞبی چشثیٚ٘شیدٝ  ِیذٛٔب ٘ٛػی سٛٔٛس خٛؽ خیٓ -1                      

 اػز. یبخشٝ ٞبی سٍ٘ذا٘ٝ داس دٛػزٚ ٘شیدٝ سىثیش  ٔال٘ٛٔب ٘ٛػی سٛٔٛس ثذخیٓ -2               ٘ىبر

      ٔیىٙذ  اػٕبَ عجیؼی اخشالَ ایدبد؛دس اٌشسٛٔٛس خٛؽ خیٓ ثیؾ اص ا٘ذاصٜ ثضسي ؿٛد -3                     

              

 ٘بْ داسد. ٔشبػشبص )دٌش٘ـیٙی (ٔی ؿٛ٘ذ؛  ػشعبٖ وٝ یبخشٝ ٞب اصٞٓ خذا٘ىشٝ : ٔشحّٝ اص 
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 یب ٔـىٛن ثشداؿشٗ ثخـی اصثبفز ػشعب٘ی ثبفز ثشداسی )ثیٛدؼی( : -1                                            

 ثشداؿشٗ سٛٔٛس ٚ ثبفز ٞبی اعشاف آٖ:  خشاحی -2        سٚؽ ٞبی سـخیق ٚ دسٔبٖ 

 اػشفبدٜ اص داسٚٞبی ػشوٛة وٙٙذٜ سمؼیٓ ػِّٛی:  ؿیٕی دسٔب٘ی -3                      ػشعبٖ             

 دشسٛٞبی لٛی: اصثیٗ ثشدٖ یبخشٝ ٞبی ػشعب٘ی ثب  دشسٛ دسٔب٘ی -4                                            

 اػشفبدٜ ؿٛد دسٔبٖ ػشعبٖدس  سشویجی اص ایٗ سٚؽ ٞبٕٔىٗ اػز  -1                

  ٘ىبر

 اػز. یبخشٝ ٞبی داسای سٛاٖ سمؼیٓثش  ػٛاسم ػٛءداسای  ؿیٕی دسٔب٘ی ٚ دشسٛ دسٔب٘ی -2                

 ٔغض اػشخٛاٖ -1                                                                                                 

 دیبص ٔٛ -2      آػیت ٔی ثیٙٙذ ؿیٕی دسٔب٘ی ٚ دشسٛ دسٔب٘ییبخشٝ ٞبیی وٝ دس  ٟٔٓ سشیٗ

 دػشٍبٜ ٌٛاسؽدٛؿـی  -3                                                                                                  

 خٛ٘ی.وٓ ٚ سٟٛع، خؼشٍی ، سیضؽ ٔٛاص :  دیٍش ػٛاسم ؿیٕی دسٔب٘ی ٚ دشسٛ دسٔب٘ی ػجبسسٙذ
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 ػبخشٗ دشٚسئیٗ ٞبی ٔحشن ٚثبصداس٘ذٜ سؿذ: اصعشیك  ٚساثز یب طٖ ٞب -1                                      

 ػٛأُ ٔٛثش ثش ثشٚص ػشعبٖ

 ثؼضی آالیٙذٜ ٞبی ٔحیغی ٚ غزاٞب، دشسٛٞبی فشاثٙفؾ:  ػٛأُ ٔحیغی -2                                      

 ، لشف ٞبی ضذ ثبسداسی، ٘ٛؿیذ٘ی ٞبی اِىّی ٚ دخب٘یبرثؼضی ٚیشٚع ٞب                                        

 : دشٚسئیٗ ٞب اص سٚی طٖ ٞب ػبخشٝ ٔی ؿٛ٘ذ٘ىشٝ 

 ؿٛد. سِٛیذ ثیؾ اص حذ دشٚسئیٗ ٞبی ٔحشن سمؼیٓ: سغییش دس ػبخشبس طٖ ٞب ٔی سٛا٘ذ ػجت ٘ىشٝ 

 ؿٛد. سٛلف سِٛیذ دشٚسئیٗ ٞبی ٔٙغ وٙٙذٜ سمؼیٓس طٖ ٞب ٔی سٛا٘ذ ػجت : سغییش دس ػبخشب٘ىشٝ 

 .آػیت ثٝ د٘ب ، ػجت ثشٚص ػشعبٖ ٔی ؿٛ٘ذ: ػٛأُ ٔحیغی اصعشیك ٘ىشٝ 

 ؿٛد. ثشٚص ػشعبٖٕٔىٗ ػجت  ٔبٞی دٚدی ٚ ٌٛؿز دٚدی:  ٘ىشٝ
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 اثشثشیذٌی،ػٛخشٍیٔب٘ٙذ ٔشي یبخشٝ دس :  ثبفز ٔشدٌی )٘ىشٚصٜ ؿذٖ ( -1                             

 ا٘ٛاع ٔشي یبخشٝ ای

 سحز ؿشایظ خبفٚ  ثؼضی یبخشٝ ٞبدس  : ٔشي ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ ) آدٛدشٛصیغ ( -2                             

 اػز. فشآیٙذٞبی دلیمب ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜؿبُٔ یه ػشی  -1                    

 ٔی ؿٛد. فشآیٙذ ثب سػیذٖ ػالئٕی ثٝ یبخشٝ آغبصایٗ  -2       آدٛدشٛصیغ

 آٖ ٔیـٛد دشٚسئیٗ ٞبی سخشیت ٌش،ؿشٚع ثٝ سدضیٝ یبخشٝ ٚٔشي عی چٙذ ثب٘یٝػذغ  -3                    

 

 ػز.اصٔشي ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ ٔثبِی ا آفشبة ػٛخشٍیدیذٜ ٔب٘ٙذ  حزف یبخشٝ ٞبی دیش ٚ آػیت -1          

     ٘ىبر

  دشدٜ ثیٗ اٍ٘ـشبٖ دػز ٚ دبی دش٘ذٌبٖاصثخؾ ٞبی ػّٕىشدی ٔب٘ٙذ  حزف یبخشٝ ٞبی اضبفی -2          
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 دسخبی خبِی ػجبسر ٔٙبػت سا لشاس دٞیذ. -14

 ( یبخشٝ ٞبی خب٘ٛسی ............. ٚ یبخشٝ ٞبی ........... ٌیبٞی دائٕب سمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ.1

 ػلجی ثٝ .............. سمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ. ( یبخشٝ ٞبی2

 ( ثؼضی دشٚسئیٗ ٞب ٔحشن .............. ٚ ثؼضی دشٚسئیٗ ٞب ............ سمؼیٓ یبخشٝ ای ٔی ثبؿٙذ.3

 ( دس ٌیبٞبٖ دس ٔحُ آػیت ٘ٛػی ............ ایدبد ٔی ؿٛد وٝ ٔحشن ................. اػز.4

 .............. صخٓ سِٛیذ ٔی ؿٛد، ٔحشن ................... یبخشٝ ای اػز.( ٘ٛػی ػبُٔ سؿذ وٝ دس دٛػز ٚدس ...5

 ثٝ ػٛاالر صیش دبػخ دٞیذ. -15

 ( ٔٛاد ٔحشن سمؼیٓ یبخشٝ ای چٝ سبثیشی س ػّٕىشد آ٘ضیٓ یبخشٝ ای داس٘ذ؟1

 ( ػٝ ٘مغٝ ٚاسػی دس چشخٝ یبخشٝ ای دس ودب ٚالغ ٔی ؿٛ٘ذ؟2

 ( ٘مؾ ٘مبط ٚاسػی چیؼز؟3

 ا٘ٛاع سٛٔٛس سا ٘بْ ثجشیذ. ِیذٛٔب خضٚ وذاْ دػشٝ اص ایٗ سٛٔٛسٞب ٔی ثبؿذ؟( 4

 ( ٔال٘ٛٔب خضٚ وذاْ سٛٔٛسٞبػز ٚ دس وذاْ یبخشٝ ٞب ایدبد ٔی ؿٛد؟5

 ثشای ٞشیه اص ٔٛاسد صیش یه دِیُ ػّٕی روش وٙیذ. -16

 ( سي ٞبی ِٙفی ٘مؾ ٟٕٔی دس ا٘شـبس ػشعبٖ دس ٔشحّٝ ٔشبػشبص داس٘ذ.1

 

 دسٔب٘ی ثٝ یبخشٝ ٞبی ٔغض اػشخٛاٖ، دیبص ٔٛ ٚدٛؿـی دػشٍبٜ ػلجی آػیت ٔی سػب٘ذ. ( ؿیٕی2

 

 ( افشادی وٝ ؿیٕی دسٔب٘ی لٛی دسیبفز ٔی وٙٙذ، ٕٔىٗ اػز ٘یبصٔٙذ دیٛ٘ذ ٔغض اػشخٛاٖ ؿٛ٘ذ.3

 

 ( اخشالَ دس ػّٕىشد طٖ ٞب ٕٔىٗ اػز ثٝ ػشعبٖ ٔٙدشؿٛد.4
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 سٚی ٔی دٞذ ٚ ٔیضاٖ ٔبدٜ ط٘شیه دٚ ثشاثش ٔی ؿٛد. ایٙششفبص ٕٞب٘ٙذ ٔیشٛص، -1                         

 سٚی ٔی دٞذ ػیشٛویٙض ٚ ػذغ سمؼیٓ ٞؼشٝاثشذا  -2                         

 ی دٞذسٚی ٔ خذایی وشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشیٚ ػذغ  اثشذا خذایی وشٚٔٛصْ ٞبی ٕٞشب -3       دسسمؼیٓ ٔیٛص

 حبكُ ٔی ؿٛد. چٟبس یبخشٝ دخششیاص ٞش یبخشٝ ٔبدسی  -4                        

 .)سمؼیٓ وبٞـی (ٔی ؿٛد٘لف  سؼذاد وشٚٔٛصْ ٞبی یبخشٝ ٞبی حبكُ -5                        

 اص یىذیٍشخذایی وشٚٔٛصْ ٞبی ٕٞشب :  Iٔیٛص  -1                                                    

 سمؼیٓ ٔیٛص ؿبُٔ دٚ ٔشحّٝ سمؼیٓ 

 خذایی وشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشی اص یىذیٍش :  IIٔیٛص -2                                                    

 یبخشٝ خٙؼی یب ٌبٔز ثبؿٙذ. -1                                                         

 ٞبي ثبؿٙذ. -2          یبخشٝ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص ٕٔىٗ اػز 

 ٌٛیچٝ لغجی ثبؿٙذ. -3                                                         

 ٔی ثبؿذ. چٟبس ٔشحّٝ دشٚفبص، ٔشبفبص، آ٘بفبص ٚ سّٛفبصٞش ٔشحّٝ ٔیٛص داسای  -1                 

 .دشٚٔشبفبص ٚخٛد ٘ذاسدٔیٛص ٔشحّٝ  دس سمؼیٓ -2                 

 ٔی ؿٛد. اٌشٔیٛص سٚی ٘ذٞذ، ثب ٞشثبس ِمبح سؼذاد وشٚٔٛصْ ٞبی ٞش خب٘ذاس حبكُ دٚ ثشاثش -3٘ىبر           

 ٔی دٞذ. ٔضبػف ؿذٖ ٔبدٜ ٚساثشی یه ثبس سٚیدسسمؼیٓ ٔیٛص  -4                 

 اسفبق ٔی افشذ. دٚثبسٔضبػف ؿذٖ ػب٘ششیَٛ ٞب  -5                 

 ٔی ؿٛد.ٔضبػف  I  ٚIIثیٗ ٔیٛص ٚ  ایٙششفبص G2ػب٘ششیَٛ ٞب دس ٔشحّٝ  -6                  
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 ٔی ؿٛ٘ذ.  وشٚٔبسیٗ ٞب ثٝ سذسیح فـشدٜ ٚ ٕ٘بیبٖ -1                                           

 ٔی وٙٙذ. خفز ػب٘ششیٛ َ ٞب ثٝ دٚلغت ٞؼشٝ ٟٔبخشر -2                                           

 ٔی ؿٛد. دٚن سمؼیٓ سـىیُثیٗ خفز ػب٘ششیَٛ ٞب،  -I      3دشٚفبص  -1                       

 ٔی دٞٙذ وشٚٔٛصْ ٞبی ٕٞشب سـىیُ سششاد -4                                           

 ٔی ؿٛ٘ذ ػب٘ششٚٔش ثٝ ثؼضی سؿشٝ ٞبی دٚن ٔشلُاص ٘بحیٝ  سششاد ٞب -5                                           

 ٔی ؿٛ٘ذ سششاد ٞب سٛػظ سؿشٝ ٞبی دٚن دس ٔشوض یبخشٝ سدیف -1                                           

 Iٔشبفبص -2                    

 ٔی سػٙذ. حذاوثش فـشدٌیوشٚٔٛصْ ٞب ثٝ  -2                                           

 ٔی ؿٛ٘ذ ثؼضی اص سؿشٝ ٞبی دٚن وٛسبٜ -1                                           

 ٚ ثٝ لغت یبخشٝ ٞذایز ٔیـٛ٘ذ وشٚٔٛصْ ٞبی ٕٞشب اص یىذیٍشخذا -I            2آ٘بفبص -3                   

 سٚ٘ذ سؿشٝ ٞبی دٚن سمؼیٓ اص ثیٗ ٔی -1                                            

 ایدبد ٔی ؿٛد. غـبء دس اعشاف ٞش دػشٝ وشٚٔٛصْ -2              سّٛفبص -4                   

 .دٜ ط٘شیه وٓ ٔی ؿٛدفـشدٌی ٔب -3                                            

2n 2n 

n 

n 

n 

 Iٔشاحُ ٔیٛص
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٘یض ا٘دبْ ٔی ؿٛد ٚ دسدبیبٖ دٚ یبخشٝ حبكُ ٔی ؿٛد. یبخشٝ ٞب یب ٞؼشٝ  ػیشٛویٙض،  Iٔیٛصٔؼٕٛال ثؼذ اص 

 ٔی ؿٛ٘ذ. IIٔیٛص ٚاسد  ٚلفٝ وٛسبٜثؼذ اصیه  Iٞبی حبكُ اص ٔیٛص 

 ٔی ؿٛ٘ذ. ػب٘ششیَٛ ٞب دٚ ثشاثشدس یبخشٝ ٞبی خب٘ٛسی   I  ٚII: دسفبكّٝ ٔیٛص  ٘ىشٝ

 اػز. ٔـبثٝ دشٚفبص ٔیشٛص -1                                                 

 IIدشٚفبص -1                         

 سششاد سـىیُ ٕ٘ی ؿٛد.دسایٗ ٔشحّٝ  -2                                                 

 ٔی ؿٛ٘ذ. دٚثبسٜ فـشدٜ غیشٕٞشبوشٚٔٛصْ ٞبی  -1                                            

 IIٔشبفبص -2                         

 ٞبی دٚن ثٝ ثؼضی سؿشٝ وشٚٔٛصْ ٞبُ ؿذٖ ٔشل -II                          2ٔشاحُ ٔیٛص

 خذا ؿذٖ وشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشی ثب وٛسبٜ ؿذٖ سؿشٝ ٞبی دٚن -II     1آ٘بفبص -3                        

 سخشیت دٚن سمؼیٓ -II      1سّٛفبص -4                        

 اعشاف وشٚٔٛصْ ٞبی سه وشٚٔبسیذیایدبد غـبء دس  -2                                           

 ٘ىبر                           

 داسد. چٟبس وشٚٔبسیذٞشسششاد  -1

 وشٚٔبسیذ ٞب دٚ ثٝ دٚ وبٔال ٔـبثٝ یىذیٍش ٞؼشٙذ. -2

 ثب ٔیشٛص اػز. Iسـىیُ سششاد ٟٔٓ سشیٗ سفبٚر ٔیٛص -3

 داسد. سششاد دٚ ػب٘ششٚٔشٞش  -4

 دشٚسئیٗ ثٝ ٞٓ ٔشلّٙذ.سٛػظ  غیشخٛاٞشی دس سششاد وشٚٔبسیذٞبی -5

6- ------------------------------------------------- 
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 ٔی ؿٛد. اصٞشیبخشٝ ٔبدسی، چٟبسیبخشٝ حبكُ IIدسدبیبٖ ٔیٛص -1                       

 .یبخشٝ ٞبی حبكُ ٘لف یبخشٝ ٔبدسی وشٚٔٛصْ داس٘ذ -2                       

 .ػذد وشٚٔٛصٔی ثشاثش داس٘ذٔؼٕٛال  یبخشٝ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص -3                 ٘ىبر

 داؿشٝ ثبؿٙذ. ا٘ذاصٜ ٔؼبٚی یب ٘بٔؼبٚییبخشٝ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص ٕٔىٗ اػز  -4                       

 ثبؿٙذ. داسای سبطن ٚیبفبلذ سبطنیبخشٝ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص ٕٔىٗ اػز  -5                       

 

 

 دٚٞؼشٝ ٞبدّٛییذ

چٟبس ٞؼشٝ  

 ٞبدّٛییذ
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 خٟؾ                                               

 ٘بْ داسد. ٞشٌٛ٘ٝ سغییشغیشٔؼَٕٛ دس سؼذاد یب ػبخشبس وشٚٔٛصْ ٞب خٟؾ:  سؼشیف

 دّی دّٛئیذی ؿذٖ -1                                                                                    

 سغییش دس سؼذاد -1                                              

 ثبٞٓ ٔب٘ذٖ وشٚٔٛصْ ٞب -2                                                                                    

 وشٚٔٛصٔی   -1                  

 زف ؿذٖ/ٔضبػف ؿذٖ/خبثدبیی/ٔؼىٛع ؿذٖح :سغییش دس ػبخشبس -2                                           

 خٟؾا٘ٛاع 

 خب٘ـیٙی   -1                                                  

 خٟؾ ٞبی ط٘ی -2                   

 )سغییش چبسچٛة ( حزف ٚ اضبفٝ -2                                                 

                                         

 سٚی ٔی دٞذ ػّز اخشالَ دس سمؼیٓ وشٚٔٛصْٚ ٞبثٝ  -1                                   

 سٚی ٔی دٞذ ٔشحّٝ آ٘بفبصٔؼٕٛال دس  -2                                  

 ٔی سٚ٘ذ. ثٝ یه یبخشٝ ٕٞٝ وشٚٔٛصْ ٞب ثذٖٚ خذایی -3            دّی دّٛئیذی ؿذٖ

 ٔی ؿٛد. دیٍشی فبلذ وشٚٔٛصْٔؼَٕٛ ٚ  یبخشٝ ٞبی حبكُ دٚ ثشاثشیىی اص  -4                                   

 ٘یض ا٘دبْ ٔی ؿٛد. عٛس سدشثی ثب سخشیت دٚن دس آصٔبیـٍبٜثٝ  -5                                   

 

telgrm    @BioFile

telgrm    @BioFile



 8931سیدستارباویر دبیر زیست شناسی مدارس سمپاد اهواز 

 

 833  8931 -دبیرزیست شناسی دبیرستان های سمپاد اهواز -سیدستارباویر
 

 

 

 اػز. ٘ٛػی اخشالَ دس سمؼیٓ یبخشٝ ای -1                                              

 سٚی ٔی دٞذ. ٔشحّٝ آ٘بفبصٔؼٕٛال دس  -2                                              

 ثبؿذ. ؿبُٔ یه یب چٙذ وشٚٔٛصْػذْ خذایی ٕٔىٗ اػز  -3                 ب٘ذٖ وشٚٔٛصْ ٞب ثبٞٓ ٔ

 داس٘ذ. وشٚٔٛصْ ٞبی ثیـشش اصحذٔؼَٕٛثؼضی یبخشٝ ٞبی حبكُ، -4                                              

 داس٘ذ.سؼذاد وشٚٔٛصْ وٕششی ثؼضی یبخشٝ ٞب،  -5                                              

 

 ٞبػز.ثیٕبسی ٞبی ٔشسجظ ثٝ ثبٞٓ ٔب٘ذٖ وشٚٔٛصْ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص  -1                              

 وشٚٔٛصْ داس٘ذ. 47وشٚٔٛصْ،  46خبی افشاد داٖٚ ثٝ  -2                              

 ٔی ثبؿٙذ. 12ػٝ وشٚٔٛصْ ایٗ افشاد داسای  -3              ػٙذسْٚ داٖٚ

 ثٛدٜ اػز. وشٚٔٛص24ْداسای سـىیُ دٞٙذٜ  یىی اص ٌبٔز ٞبی -4                               

 اػز. یىی اص ػٛأُ خغبی ٔیٛصیٍٞٙبْ ثبسداسی دس ثبال ثٛدٖ ػٗ ٔبدساٖ -5                              

 ٘ىبر                     

ٌٙذْ ٞبی صساػی ٍٞضادّٛئیذ ٚ ٔٛص سشیذّٛئیذ  -1

 ٞؼشٙذ.

ػذد فشد  nیبخشٝ ٞبی دّی دّٛئیذ وٝ ٔضشة  -2

 داؿشٝ ثبؿٗ، ٔیٛص ٔٛفك ٘ذاس٘ذ.

اٌشیبخشٝ ٔبدسی سششاددّٛئیذ ثبؿذ، یبخشٝ ٞبی  -3

 حبكُ اصٔیٛص دیذّٛئیذ ٔی ثبؿٙذ.

 دّی دّٛئیذی دس عجیؼز ٘یض سٚی ٔیذٞذ. -4

5------------------------------------ 

6-------------------------------------- 
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 ٘ـبٍ٘بٖ ؿبُٔ ٔدٕٛػٝ ای اص ٘ـب٘ٝ ٞبی یه ثیٕبسی اػز.:  ٘ىشٝ

 ٌبٔشی وٝ وشٚٔٛصْ اضبفی داسد ٕٔىٗ ٔشثٛط ثٝ دذس یب ٔبدس ثبؿذ.: ٘ىشٝ 

 احشٕبَ خغبی سمؼیٓ ٔیٛص دس ص٘بٖ ثیـشش اص ٔشداٖ اػز.: ٘ىشٝ 

22A+X*23A+X= 45+XX                                                      دخشش داٖٚ چٍٍٛ٘ی ایدبد 

22A+X*23A+Y=45+XY                                                        ٖٚچٍٍٛ٘ی ایدبد دؼش دا 

22A+Y*23A+X= 45+XY                                                       ٖٚچٍٍٛ٘ی ایدبد دؼش دا 

22A+XX*23A+Y=45+XXY                                           د دؼش داٖٚ ٚ والیٗ فّششایدب 

22A+X*23A+XY= 45+XXY                                        ٔشد ٔجشال ثٝ داٖٚ ٚوالیٗ فّشش 

22A+Y*23A+XX= 45+XXY                                       ٔشد ٔجشال ثٝ داٖٚ ٚ والیٗ فّشش 

 اِضأب ػٙذسْٚ داٖٚ ٘ذاسد. وشٚٔٛصٔی 47ٞشفشد ٘ىشٝ : 

 ثبؿذ. آ٘بفبص ٔیشٛص یب ٔیٛصٕٔىٗ اػز ٔشثٛط ثٝ  ػذْ خذایی وشٚٔٛصْ٘ىشٝ : 

 .ثبؿذ وشٚٔٛصْ ٞبی غیش خٙؼی، خٙؼی ٚ یب ٞشدٚ٘ىشٝ : ػذْ خذایی ٕٔىٗ اػز ٔشثٛط ثٝ 

 ػٛاَ

 ؿٛد؟ 44A+XYYثٝ ٘ظش ؿٕب چٝ اؿشجبٞی ٚدسچٝ ٔشحّٝ ای ٕٔىٗ اػز ػجت سـىیُ 

  ٔلشف دخب٘یبر -1                                                           

 ٔلشف ٘ٛؿبثٝ ٞبی اِىّی -2                                                           

 ػٛأُ ٔحیظ ٔٛثش ثش ثشٚص خغبی سمؼیٓ

 لشاس ٌشفشٗ دس ٔؼشم اؿؼٝ ٞبی صیبٖ ثبس -3                                                          

 آِٛدٌی ٞبی ٔحیغی -4                                                          
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 كحیح یب غّظ ثٛدٖ ػجبسار صیش سا ٔـخق وٙیذ. -17

 ( سِٛیذ ٔثّی ثذٖٚ ا٘دبْ ٔیٛص ٕٔىٗ ٘یؼز.1

 ( دس سِٛیذ ٔثُ خٙؼی سمؼیٓ ٔیشٛص دخبِشی ٘ذاسد.2

 ( سِٛیذٔثُ غیشخٙؼی ثذٖٚ ا٘دبْ ٔیشٛص ٕٔىٗ ٘یؼز.3

 ( ٔیٛص دٚ ٚالغ دٚ ٔیشٛص ٔشٛاِی ثب یه ایٙششفبص اػز.4

 ( دس ایٙششفبص ٔیٛص ٕٞب٘ٙذ ایٙششفبصٔیشٛص، وشٚٔٛصْ ٞبی سه وشٚٔبسیذی خفز وشٚٔبسیذی ٔی ؿٛ٘ذ.5

 ( سمؼیٓ ٔیٛص ٕٞب٘ٙذ ٔیشٛص دس ٞشدٚسٜ چٟبس ٔشحّٝ داسد.6

 بخشٝ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص، ٘لف یبخشٝ ٔبدسی وشٚٔٛصْ داس٘ذ.ٕٞٛاسٜ ی( 7

 ، ٘لف یبخشٝ اِٚیٝ وشٚٔٛصْ داس٘ذ. IIٕٞب٘ٙذ یبخشٝ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص I( یبخشٝ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص8

 ( سـىیُ سششاد ٘یبصٔٙذ اسلبَ وشٚٔبسیذٞبی غیشخٛاٞشی سٛػظ دشٚسئیٗ ٞب ٔی ثبؿذ.9

اٞشی ثب ٞٓ ٚ ثب وشٚٔبسیذٞبی غیشخٛاٞشی، دشٚسئیٟٙبی اسلبِی ٚخٛد ( دس یه سششاد ثیٗ وشٚٔبسیذٞبی خ10ٛ

 داسد.

 دس خبی خبِی وّٕٝ ٔٙبػت سا لشاس دٞیذ. -18

 (  ٚلبیغ ٔیٛص ............ ثؼیبس ؿجیٝ ٚلبیغ ٔیشٛص اػز.1

 ............ كٛسر ٔی ٌیشد.( سـىیُ ػبخشبس ٞبی چٟبس وشٚٔبسیذی ثٝ ............... دس ٔشحّٝ ................. ٔیٛص 2

 ( خذاؿذٖ وشٚٔٛصْ ٞبی ٕٞشب دس ٔشحّٝ ................. ٔیٛص كٛسر ٔی ٌیشد.3

 ٔضبػف ؿذٖ دٚثبسٜ ػب٘ششیَٛ ٞب دس صٔبٖ ثیٗ ................. ٚ ............... كٛسر ٔی ٌیشد.( 4

 وشٚٔٛصْ داسد، ایدبد .......... سششاد ٔی وٙذ. 46( ػِّٛی وٝ 5

 ، سفبٚر اػبػی آٖ ثب ٔیشٛص اػز. I٘حٜٛ آسایؾ وشٚٔٛصْ ٞب دس ............... ٔیٛص (6

 وشٚٔٛصْ داسد، ................ سمؼیٓ ٔیٛص ٔٛفك ا٘دبْ دٞذ. 3n= 36( ػِّٛی وٝ 7

 ( یبخشٝ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص، یبخشٝ ................. ، دٚ ٔدٕٛػٝ وشٚٔٛصٔی داس٘ذ.8
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 خ دٞیذ.ثٝ ػٛاالر صیش دبػ -19

 ( سغییش دس سؼذاد وشٚٔٛصْ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص، ٘شیدٝ چیؼز؟1

 ( ػذْ خذایی وشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشی دس وذاْ ٔشحّٝ ٔیٛص سٚی ٔی دٞذ؟2

ػجت چٝ سغییشاسی دس سؼذاد وشٚٔٛصْ یبخشٝ ٞبی  Iسخشیت سؿشٝ ٞبی دٚن سمؼیٓ دساثشذای آ٘بفبص ٔیٛص( 3

 حبكُ ٔی ؿٛد؟

 كٛسسی حبكُ ٔی ؿٛد؟( دّی دّٛئیذی دس چٝ 4

 ( دسچٝ كٛسسی یبخشٝ دّی دّٛئیذی لبدس ثٝ ا٘دبْ ٔیٛص ٔی ثبؿذ؟5

 ( ٔشدی وٝ ػٙذسْٚ داٖٚ داسد، چٝ ٘ٛع یبخشٝ ٞبی خٙؼی سا ٕٔىٗ اػز ثغٛسٔؼَٕٛ ایدبد وٙذ؟6

 

 ( چشا احشٕبَ اخشالَ دس ٔیٛص ص٘بٖ ٍٞٙبْ ٌبٔز صایی، ثیـشش اص ٔیٛص دس ٔشداٖ اػز؟7

 وشٚٔٛصٔی ا٘ؼبٖ چٙذ وشٚٔٛصْ ٞىشب ٚخٛد داسد؟24ی ثذ٘ی  خٙؼی ( دسیبخشٝ ٞب8

 ( ػذد وشٚٔٛصٔی ٌبٔز ٞبی ٌٙذْ صساػی ٚ ٔٛص سا ٔـخق وٙیذ.9

 ٟٔٓ سشیٗ ػٛأُ ٔحیغی ایدبد وٙٙذٜ اخشالَ دس ٔیٛص وذأٙذ؟( 10

 

 ثب سٛخٝ ثٝ ؿىُ ٞبثٝ ػٛاالر صیش دبػخ دٞیذ. -20

 چشا سد؟چٙذ سششاد دا) اِف (  ( ػَّٛ ٔمبثُ 1

 

 ( ػذد وشٚٔٛصٔی ؿىُ ثبال) ة(  سا ثٙٛیؼیذ.2

 ة

 اِف
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 ػٛاالر سؼشی                                    

 ٞشیبخشٝ ای وٝ ................ داسد ، ................... اػز. -1

 یبخشٝ ای خب٘ٛسی –( ٞیؼشٖٛ 2یبخشٝ ای یٛوبسیٛسی                   –وشٚٔٛصْ  –( 1

 یٛوبسیٛر –( دسٞؼشٝ دشٚسئیٗ 4داسای وشٚٔٛصْ                         –وشٚٔبسیٗ  –( 3

 ثالفبكّٝ ...................... ٕٞب٘ٙذ ثالفبكّٝ ................ ، وشٚٔٛصْ ٞب ثٝ ؿىُ دٚوشٚٔبسیذی ٞؼشٙذ.  -2

 Sثالفبكّٝ ثؼذ اص  – G1( ثؼذ اص 2ثؼذ اص آ٘بفبص                             – G2( لجُ اص 1

  Sلجُ اص  – G1( ثؼذ اصG2                         3ثؼذ اص –( لجُ اص دشٚٔشبفبص 3

 یبخشٝ ای ثب ٞـز وشٚٔٛصْ، ............................... -3

 ( دس اٚاخش آ٘بفبص ٔیشٛص، ؿب٘ضدٜ ػب٘ششٚٔش داسد.2، چٟبس وشٚٔٛصْ داسد.               S( دس اثشذای ٔشحّٝ 1

 اػز. DNAِٔٛىَٛ G2  ،16دس اٚاخش (4( داسای دٚ ٔدٕٛػٝ وشٚٔٛصْ غیش ٕٞشب ٔی ثبؿذ        3

 ٚ دشٚسئیٗ سـىیُ ؿذٜ ثبؿذ، .................... DNAٞش ػبخشبسی وٝ اص  -4

 دشٚسئیٗ ٞب ٔی چشخذ.حذٚد دٚ دٚس ثٝ دٚس  DNA( ِٔٛىَٛ 1

 ( ٕٔىٗ اػز سه وشٚٔبسیذی یب خفز وشٚٔبسیذی ثبؿذ2

 ( اصٔٛاد ٘یششٚط٘ذاس سـىیُ ؿذٜ  ٚ ٍٞٙبْ سدضیٝ آٔٛ٘یبن آصاد ٔی وٙذ.3

 ( فمظ دسٖٚ دٛؿؾ ٞؼشٝ یبفز ٔی ؿٛد.4

 ؿٛد، ٕٔىٗ  ٘یؼز .........سمؼیٓ یبخشٝ ای وٝ ػبخشبسٞبی چٟبس وشٚٔبسیذی سـىیُ ٔی  اص ٘ٛػی دس  -5

 ، ػبخشبسٞبی دٚ وشٚٔبسیذی سـىیُ ؿٛد. G2( لجُ اص1

 ( دس ٔشحّٝ دشٚٔشبفبص، وشٚٔٛصْ ٞبی فـشدٜ دیذٜ ؿٛد.2

 ( دس ٔشحّٝ آ٘بفبص وشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشی اص ٞٓ خذا ٘ـٛ٘ذ.3

 كٛسر ٍ٘یشد. G2ٔضبػف ؿذٖ ػب٘ششیَٛ دسٔشحّٝ ( 4
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 ٞب ثب .......... فـشدٌی دس ٔشحّٝ .............. اػز.وبسیٛسیخ سلٛیشی اص وشٚٔٛصْ  -6

 دشٚفبص –( حذالُ 4ٔشبفبص      -( حذاوثش3ایٙششفبص       –( حذاوثش 2ٔشبفبص       –( حذالُ 1

 دس وبسیٛسیخ وشٚٔٛصْ ٞب ثش اػبع ا٘ذاصٜ ، ؿىُ، ................. ٚ .................. ٔشست ٚ ........... ٔی ؿٛ٘ذ. -7

 ؿٕبسٜ ٌزاسی –ٔحُ ػب٘ششٚٔش  –( ٔٛضٛع ط٘ی 2سدثف                  -سؼذاد ػب٘ششٚٔش –( سؼذاد طٖ ٞب 1

 ٘بٍٔزاسی –سؼذاد ػب٘ششٚٔش  –( سؼذاد طٖ ٞب 4ؿٕبسٜ ٌزاسی     –ٔحُ ػب٘ششیَٛ  –( ٔحشٛای ط٘ی 3

 وذاْ اػز؟٘بدسػز  ٌضیٙٝ -8

 وبسیٛسیخ اص وشٚٔٛصْ ٞب ٚخٛد ٘ذاسد.( دس ٞیچىذاْ اص ٔشاحُ ایٙششفبص، أىبٖ سٟیٝ 1

 ٚخٛد ٘ذاسد. G0یبخشٝ ٞبی ػلجی ٚ ٔبٞیچٝ ای دس ٔشحّٝ( أىبٖ سٟیٝ وبسیٛسیخ اص وشٚٔٛصْ ٞبی 2

 ( دس وبسیٛسیخ ٔشداٖ، وشٚٔٛصْ ٞب دٚثٝ دٚ ثبٞٓ ا٘ذاصٜ یىؼبٖ ٚ ٔحشٛای ط٘ی یىؼبٖ داس٘ذ.3

 ٔی ثبؿٙذ. 22ثضسٌشش اص خفز  23ٜ ( دس وبسیٛسیخ ا٘ؼبٖ ثغٛس ٔؼَٕٛ خفز وشٚٔٛصْ ؿٕبس4

 ٌضیٙٝ كحیح وذاْ اػز؟ -9

 ( خب٘ذاسا٘ی وٝ ػذد وشٚٔٛصٔی ٔؼبٚی داس٘ذ، ٍٕٞی ثٝ یه ٌٛ٘ٝ سؼّك داس٘ذ.1

 ( خب٘ذاساٖ ٔشؼّك ثٝ یه ٌٛ٘ٝ، ٕٞٛاسٜ ػذد وشٚٔٛصٔی ٔـبثٝ داس٘ذ.2

 سٚی یه وشٚٔٛصْ اػز. ٚ ٔحُ لشاس ٌیشی آٟ٘ب(  ٔحشٛای ط٘شیىی ؿبُٔ ا٘ٛاع طٖ ٞب، سشسیت طٟ٘ب 3

 ( ٌبٔز ٞبی خب٘ذاساٖ ٕٞٛاسٜ ٘لف یبخشٝ ٞبی دیىشی آٟ٘ب وشٚٔٛصْ داس٘ذ.4

 عٛال٘ی سشیٗ ٔشحّٝ ایٙششفبص، ............ ٘بْ داسد ٚ ثؼذ اص آٖ ................. ٚخٛد داسد. -10

1 )G0 –  ٝٔاداG1                                     2 )G1 –  ٝٚاسػیاِٚیٗ ٘مغ 

 دٚٔیٗ ٘مغٝ ٚاسػی -G2                              4 )G2ٔشحّٝ  – S( ٔشحّٝ 3
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 چٙذ ٔٛسد اص ٔٛاسد صیش كحیح اػز؟ -11

 ٔضبػف ٔی ؿٛد. Sاِف( ٕٞٝ ٔبدٜ ٚساثشی یبخشٝ دس ٔشحّٝ 

 سِٛیذ ٔی ؿٛ٘ذ. S( ٕٞٝ دشٚسئیٗ ٞبی ٞیؼشٛ٘ی دس ٔشحّٝ ة

 یبخشٝ ثب ػیشٛدالػٓ ثشاثش ایدبد ٔی ؿٛد.دس اثش ػیشٛویٙض ٕٞٛاسٜ دٚ ( ج

 د( دس اثش ٔیشٛص ٕٞٛاسٜ دٚ یبخشٝ ثب سؼذاد وشٚٔٛصْ ثشاثش ایدبد ٔی ؿٛد.

 ( چٟبس4( دٚ                3( یه                    2( كفش                 1

 ّٝ ............. ٔی ؿٛد.یبخشٝ ای وٝ اص ٔشحّٝ ............. خبسج ؿٛد .............. ٚاسد ٔشح -12

1 )G0 –  ّٝثالفبك– S                                      2 )G1 –  ثؼذ اص ٚاسػی– G2 

3 )G0 –  ّٝٔشحG1  ٚ ٜسا ادأٝ داد– G2             4ثالفبكّٝ  -( ٔیشٛص– G0  

 ٌضیٙٝ كحیح وذاْ اػز؟ -13

 ؿٛد. فـشدٌی وشٚٔٛصْ ٞب اص ٔشحّٝ دشٚٔشبفبص آغبص ٔی( 1

 ( سخشیت غـبء ٞؼشٝ ٚ ؿجىٝ آ٘ذٚدالػٕی اص دشٚٔشبفبص آغبص ٔی ؿٛد.2

 ( دسٔشحّٝ آ٘بفبص، ٞٓ دشٚسئیٗ ٞبی اسلبَ دٞٙذٜ وشٚٔبسیذٞب ٚ ٞٓ دشٚسئیٟٙبی دٚن سدضیٝ ٔی ؿٛ٘ذ.3

 داسد( ٞش وشٚٔٛصْ دس ٔشحّٝ ٔشبفبص ٔیشٛص، ثٝ سؼذاد ػب٘ششٚٔشٞب ثشای اسلبَ ثٝ سؿشٝ ٞبی دٚن، خبیٍبٜ 4

 دسفشآیٙذ ٔشي ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ یبخشٝ، ........................... -14

 ( دیه ٞبی ؿیٕیبیی ػُٕ ٕ٘ی وٙٙذ.2( ٞٛسٖٔٛ ٞب ٘مـی ٘ذاس٘ذ.                         1

 ( آ٘ضیٓ ٞبی خٛدی دخبِز ٘ذاس٘ذ.4( ػالئٓ ػٛخشٍی ظبٞش ٕ٘ی ؿٛد                 3

 ............. ٚ ثذٖٚ ................... ٔٙدش ثٝ وبٞؾ ............... ٕ٘ی ؿٛد.سِٛیذ ٌبٔز ثٝ سٚؽ  -15

 سؼذادوشٚٔٛصْ -ٔیٛص –( ٔیشٛص 2وشٚٔٛصْ                                   -ٔیٛص  -غیشخٙؼی ( 1

 ٛصْسؼذاد وشٚٔ –ٔیشٛص  –( ٔیٛص 4ٔیضاٖ ػیشٛدالػٓ                           –ٔیٛص  –( خٙؼی 3
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 وذاْ ٌضیٙٝ ٘بدسػز اػز؟ -16

 ( افضایؾ سِٛیذ ثؼضی دشٚسئیٗ ٞب ػجت اخشالَ دسچشخٝ یبخشٝ ای ٚ ثشٚص ػشعبٖ ٔی ؿٛد.1

 ( وبٞؾ سِٛیذ ثؼضی دشٚسئیٗ ٞب ػجت اخشالَ دس چشخٝ یبخشٝ ای ٚ ثشٚص ػشعبٖ ٔی ؿٛد.2

 ٚاسػی ؿٛد.( سغییش دس اٍِٛی فؼبِیز طٟ٘ب ٔی سٛا٘ذ ػجت اخشالَ دس ػّٕىشد ٘مبط 3

 ( ٔشي ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ یبخشٝ ای احشٕبَ ثشٚص ػشعبٖ سا افضایؾ ٔی دٞذ.4

 دس ........... ٔیشٛص، ثش خالف ........... ٔیٛص، وشٚٔبسیذٞبی .................. اص ٞٓ خذا ٔی ؿٛ٘ذ. -17

 شخٛاٞشیغی – Iآ٘بفبص  –( سّٛفبص 2خٛاٞشی                      – IIآ٘بفبص –( آ٘بفبص 1

 غیشخٛاٞشی – Iآ٘بفبص  –( آ٘بفبص 4خٛاٞشی                       – Iآ٘بفبص  –( آ٘بفبص 3

 ٌضیٙٝ كحیح وذاْ اػز؟ -18

 وشٚٔٛصْ، حذاوثش چٟبس آسایؾ سششادی ٕٔىٗ داسد. 2n=4( یبخشٝ ای ثب 1

 ٕٔىٗ سا داسد.( یبخشٝ ای ثب ٞش سؼذاد وشٚٔٛصْ، دس ٞشٔیٛص، فمظ یىی اص آسایؾ ٞبی سششادی 2

 ( یبخشٝ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص ٕٞٛاسٜ ٞبدّٛئیذ ٔی ثبؿٙذ.3

 ( یبخشٝ ٞبی حبكُ اص ٔیٛص ٕٞٛاسٜ ٘لف یبخشٝ ٔبدسی وشٚٔٛصْ داس٘ذ.4

 كٛسر ٌیشد ، .................... Iاٌش سجبدَ لغؼٝ وشٚٔٛصٔی ٔٛثش دسدشٚفبص ٔیٛص  -19

 ی وٙذ.وشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشی سغییشی ٕ٘( اٍِٛی ط٘شیىی 1

 ( سؼذاد طٖ ٞبی سٚی ٞش وشٚٔبسیذ سغییشی ٘خٛاٞذ وشد.2

 ( سٙٛع ٌبٔز ٞبی حبكُ سغییشی ٘خٛاٞذ وشد.3

 ( سجبدَ لغؼٝ وشٚٔٛصٔی ثیٗ وشٚٔبسیذٞبی غیش خٛاٞشی سٚی ٘خٛاٞذ داد.4
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 ، ػذْ خذایی ثیٗ دٚ وشٚٔٛصْ ٕٞشب سٚی دٞذ، .............. I، دس آ٘بفبص =2n 4اٌش دس یه یبخشٝ  -20

 اد وشٚٔٛصْ ٘بثشاثش ایدبد خٛاٞذ ؿذ.( دسدبیبٖ ٔیٛص اص یه یبخشٝ، چٟبسیبخشٝ ثب سؼذ1

 صْ ٚ ٘لف دیٍش، یه وشٚٔٛصْ خٛاٞٙذ داؿز.( ٘لف یبخشٝ ٞب ػٝ وش2ٛٔٚ

 ز.خشٝ حبكُ ٕٔىٗ، دٚ وشٚٔٛصْ خٛاٞٙذ داؿ( دٚیبخشٝ اص چٟبسیب3

 ( ثؼضی یبخشٝ ٞبی حبكُ ،وشٚٔٛصْ ٞبی خفز وشٚٔبسیذی خٛاٞٙذ داؿز.4

 وذاْ ٌضیٙٝ دسػز اػز؟ -21

 ( دس ا٘ذاْ ٞبی خٙؼی ٞشخب٘ٛس ثبِغ، ٔیٛص سٚی ٔی دٞذ.1

 ( سـىیُ ٌبٔز ثذٖٚ ا٘دبْ ٔیٛص ٕٔىٗ ٘یؼز .2

 اػز. I( وبٞؾ ػذد وشٚٔٛصٔی دس ٔیٛص، ٔشثٛط ثٝ ٘حٜٛ ا٘دبْ ٔیٛص3

 ثؼیبس ؿجیٝ ٔیشٛص اػز. II( ٔیٛص4

 چٙذ ٔٛسد اص ٔٛاسد صیش كحیح اػز؟ -22

 ثبٞٓ ٔشفبٚر اػز. Iاِف( ٘حٜٛ لشاس ٌیشی وشٚٔٛصْ ٞب دس ٔشبفبص ٔیشٛص ٚ ٔیٛص

 وشٚٔٛصْ سه وشٚٔبسیذی ٚخٛد ٘ذاسد. I( ثغٛس ٔؼَٕٛ دس عَٛ ٔیٛص2

 .( خب٘ذاساٖ دّی دّٛئیذ ٕٔىٗ اػز سٛاٖ ا٘دبْ ٔیٛص ٔٛفك ٘ذاؿشٝ ثبؿٙذ3

 كٛسر ٕ٘ی ٌیشد. Iثبٞٓ ٔب٘ذٖ وشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشی دسآ٘بفبص ٔیٛص( 4

 ( چٟبس ٔٛسد4( ػٝ ٔٛسد                  3( دٚ ٔٛسد               2(یه ٔٛسد              1
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