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-1در هَرد سؽییزار هقذار َّرهَى ّب در طَل دٍرُ ی جٌسی  ،کذام جَاة درسز اسز؟( سزاسزی)26-
)1هقذاس اػتشٍطى دس توبم دٍسُ ثبثت ٍ هقذاس پشٍطػتشٍى هتـیش اػت.
)2هقذاس اػتشطى دس ًیوِ ی اٍل کن ٍ دس ًیوِ ی دٍم صیبد اػت.
)3هقذاس پشٍطػتشٍى دس توبم دٍسُ ثبثت ٍ هقذاس اػتشٍطى هتـیش اػت.
)4هقذاس پشٍطػتشٍى دس ًیوِ ی اٍل کن ٍ دس ًیوِ ی دٍم صیبد اػت.
-6دزٍصسشزٍى ثِ ٍسیلِ ی کذام ثخص سَلیذ هی ضَد؟ (دزسشبری)26-
)1تخوک

)2خؼن صسد

)3خؼن ػفیذ

)4فَلیکَل

-6هحل سکبهل ًْبیی اسذزم کجبسز؟ (سزاسزی)26-
)1اپی دیذین

)2پشٍػتبت

)3لَلِ ّبی اػپشم ػبص

)4هدبسی اػپشم ثش

-4سأثیز سسشَسشزٍى ثز رٍی ّیذَسبالهَس سجت کٌشزل کذام َّرهَى هی ضَد؟ (سزاسزی)26-
LH)1

FSH)2

َّ)3سهَى ضذ ادساسی

َّ)4سهَى سؿذ

-6افشایص ًبگْبًی  LHسجت دیذایص کذام یک اس هَارد سیز هی ضَد؟ (سزاسزی)26-
)1آؿبص دٍسُ ی خٌؼی

)2افضایؾ FSH

)3خؼن ػفیذ

)4پبسگی فَلیکَل

-2کذام یک اس سلَل ّبی سیز  nکزٍهَسٍهی اًذ؟ (آساد)26-
)1ػلَل صایٌذُ ی تخوک

)2ػلَل ثیٌبثیٌی

)3اػپشم توبیض ًیبفتِ

)4ػلَل صایٌذُ ی اػپشم

-6عذد کزٍهَسٍهی سلَل سایٌذُ ٍ دٍهیي گَیچِ ی قطجی اس راسز ثِ چخ ثِ سزسیت کذام اسز؟ (آساد)26-
2n ،n)4
2n ،2n)3
n ،2n)2
n ،n)1
-8آًشین ّبی کذام ثخص ثبعث حل ضذى دزدُ ّبی اطزاؾ سخوک هی ضَد؟ (سزاسزی)26-
)3دیَاسُ ی لَلِ ی سحن
)2خذاس لقبحی
ٍ)1صیکَل ػش اػپشم

)4ؿـبء اػپشم

-9کیسِ ی هخصَظ کِ آًشین سزضح هی کٌذ ،در کذام ثخص اسذزم قزار دارد؟( آساد)28-
)1ػش

)2گشدى

)3تٌِ

)4دم

-11سلَل ّبی ثیٌبثیٌی ثیضِ کذام َّرهَى را سزضح هی کٌٌذ؟(آساد)29-
FSH)1

)2اػتشٍطى

)3تؼتَػتشٍى

)3پشٍطػتشٍى

-11لَلِ ی دز دیچ ٍ خن طَیلی کِ گبهز ّبی ًز دس اس خزٍج اس ثیضِ در آى جب اًجبر هی ضًَذ  ،کذام اسز؟ (آساد)29-
)4اػپشم ػبص
)3فبلَح
)2اپی دیذین
)1کلذٍک
-16اس ّز سلَل سایٌذُ چٌذ اسذزم سوبیش یبفشِ ثِ ٍجَد هی آیذ؟( آساد)29-
4)1

3)2

1)3

2)4

-16در کذام جبًَر ،کبهل سزیي ًوًَِ ی رضذ ٍ ًوَ داخلی جٌیي دیذُ هی ضَد؟ (آساد)29-
)3فیل
)2اپبػَم
)1پالتی پَع

)4کبًگَسٍ

-14هکبًیسن رضذ ٍ ًوَ داخلی جٌیي در کذام جبًَر سکبهل ثیطشزی دارد؟ (سزاسزی)29-
)3کبًگَسٍ
)2هَؽ
)1اپبػَم

)4پالتی پَع

-16سزضحبر کذام ثخص اس دسشگبُ سٌبسلی ًز سجت ثلَغ اسذزم ّب هی ضَد؟ (سزاسزی)61-
)1اپی دیذین

)2پشٍػتبت

)3ػلَل ّبی ثیٌبثیٌی

ٍ)4صیکَل ػویٌبل

-12در هَرد اسذزم سایی در آدهی کذام صحیح اسز؟ (سزاسزی)61-
)1کوی قجل اص ثلَؽ آؿبص ٍ ثِ طَس هتٌبٍة اداهِ هی یبثذ ٍ ػشػت آى دس پیشی ثؼیبس کن هی ؿَد.
) 2ثب ؿشٍع ثلَؽ آؿبص ٍ ثِ طَس هذاٍم ٍ یکٌَاخت تب پیشی اداهِ هی یبثذ.
)3کوی قجل اص ثلَؽ آؿبص ٍ تب ػٌیي پیشی ثِ طَس هذاٍم اداهِ هی یبثذ.
)4ثب ؿشٍع ثلَؽ آؿبص ٍ ثِ طَس هذاٍم اداهِ هی یبثذ ٍ ،لی ػشػت آى ثِ تذسیح کن هی ؿَد.
-16ؼذُ ی دزٍسشبر در دسشگبُ سٌبسلی هزددر کجب قزار دارد؟ (سزاسزی)61-
ٍ)3ػط هدشای ادساسی
)2اثتذای هدشای اػپشم ثش
)1اثتذای هدشای ادساسی

1

ٍ)4ػط هدشای اػپشم ثش

-18در ّز سلَل سایٌذُ ی سخوک ،سقسیوبر ّسشِ ٍ سیشَدالسن ثِ سزسیت چگًَِ اًجبم هی ضَد؟( آساد)61-
)4هؼوَلیً -بهؼبٍی
ً)3بهؼبٍیً -بهؼبٍی
)2هؼوَلی -هؼوَلی
ً)1بهؼبٍی -هؼوَلی
َّ-19رهًَی کِ ثبعث کبهل ضذى سخوک ّب ٍ خزٍج آى ّب اس فَلیکَل هی ضَد ،کذام اسز؟ (آساد)66-
FSH)1

)2لَتئیٌی

)3اػتشٍطى

-61کذام دسشبًذار فبقذ رحن ثَدُ ٍ جٌیي آى هبًٌذ دزًذگبى در درٍى سخن رضذ هی کٌذ؟ (آساد)66-
)3پالتی پَع
)2کبًگَسٍ
)1اپبػَم

)4پشٍطػتشٍى
)4آسهبدیلَ

-61در سطکیل جفز کذام اجشا ضزکز دارًذ؟ (سزاسزی)64-
)1کَسیَى ٍ خذاس سحن

)2کَسیَى ٍ ػضالت سحن

)3آهٌیَى ٍ کَسیَى

)4آهٌیَى ٍ کیؼِ ی صسدُ

-66ثِ طَر هعوَل جبیگشیٌی جٌیي اًسبى حذٍداً چٌذ رٍس دس اس ضزٍع دٍرُ ی جٌسی آؼبس هی ضَد؟ (سزاسزی)66-
6) 1

14)2

22)3

22)4

-66گبهز ّبی سَلیذ ضذُ دس اس خزٍج اس ثیضِ ثالفبصلِ ٍارد کذام لَلِ هی ضًَذ؟ (آساد)66-
)1اػپشم ثش

)2اپی دیذین

)3فبلَح

)4اػپشم ػبص

-64افشایص ًبگْبًی کذام َّرهَى ،هَجت سخوک گذاری هی ضَد؟ (دیص)62-
)3پشٍطػتشٍى
LH)2
FSH)1

)4اػتشٍطى

-66کبّص َّرهَى ّبی کذام یک در خَى هسشقیوبً هَجت ریشش آًذٍهشز هی ضَد؟ (دیص)62-
ّ)3یپَفیض
)2فَلیکَل
)1خؼن صسد

ّ)4یپَتبالهَع

-62در اًسبى هسیز عجَر اسذزم اس ثیضِ سب هجزای ادراری ثِ سزسیت کذام اسز؟ (سزاسزی)62-
)2اپی دیذین -هدشای اػپشم ثشٍ -صیکَل ػویٌبل -پشٍػتبت
)1اپی دیذین -هدشای اػپشم ثش -پشٍػتبت
)4هدشای اػپشم ثش -اپی دیذین -پشٍػتبتٍ -صیکَل ػویٌبل
)3هدشای اػپشم ثشٍ -صیکَل ػویٌبل -پشٍػتبت
-66قزظ ّبی ضذ ثبرداری ثب سأثیز هسشقین ثز  .................هبًع حبهلگی هی ضًَذ( .سزاسزی)62-
)3تبالهَع
ّ)2یپَفیض پیـیي
)1فَلیکَل تخوذاى

ّ)4یپَتبالهَع

 ATP-68السم ثزای حزکز اسذزم ثِ ٍسیلِ ی کذام ثخص سأهیي هی ضَد؟ (سزاسزی)62-
ً)3بحیِ ی ػش
)2فطؼِ ی هیبًی
)1قطؼِ ی دهی

ً)4بحیِ ی گشدى

-69در اسذزم ّب ٍ اٍٍم ّب (سخوک)ی اًسبى ثِ سزسیت چٌذ ًَع کزٍهَسٍم جٌسی ٍجَد دارد؟ (آساد)62-
2 ،1)1

2 ،4)2

1 ،4)3

2،1)4

-61کذام جبًَر ثچِ سا اسز؟ (سزاسزی)66-
)1ػقشة

)2پالتی پَع

ٍ)3ال

)4قَسثبؿِ

-61سوبم هٌطقِ ی سز اسذزم سقزیجبً ثِ ٍسیلِ ی کذام گشیٌِ اضؽبل ضذُ اسز؟ ( آساد)66-
)1ػیتَپالػن

ّ)2ؼتِ

)3هیتَکٌذسی

ٍ)4صیکَل حبٍی آًضین

-66اخشالل در عولکزد کذام  ،اثزار سَء ثیطشزی ثز رٍی صفبر جٌسی هزداًِ دارد؟ (سزاسزی)66-
)1اپی دیذین

)2پشٍػتبت

)3ػلَل ّبی ثیٌبثیٌی

)4ػلَل ّبی اػپشم ػبص

-66کذام سلَل ّب ّبدلَئیذ ٍ دٍ کزٍهبسیذی ّسشٌذ؟ (سزاسزی)66-
)1اػپشم توبیض ًیبفتِ -تخوک توبیض ًیبفتِ
)3اٍلیي گَیچِ ی قطجی -ػلَل صایٌذُ ی اػپشم
-64ثلَغ ًْبیی اسذزم ّب در کذام صَرر هی گیزد؟ (سزاسزی)68-
)2هدشای اپی دیذین
)1هدشای اػپشم ثش

)2اػپشم ًبثبلؾ -تخوک ًبثبلؾ
)4دٍهیي گَیچِ ی قطجی -تخوک توبیض ًیبفتِ
)3لَلِ ّبی اػپشم ػبص

ٍ)4صیکَل ػویٌبل

-66اسذزم ّبی سبخشِ ضذُ در کجب اًجبر گطشِ سب خبصیز ّبی سحزک ٍ ثبرٍر ًوَدى سخوک را حبصل ًوبیذ؟ (آساد)68-
)4لَلِ ی اپی دیذین
)3پشٍػتبت
ٍ)2صیکَل ػویٌبل
)1لَلِ ی اػپشم ثش
-62کذام یک کوشزیي هقذار  DNAرا دارد؟ (سزاسزی)69-
)1ػلَل صایٌذُ ی اػپشم

)2اػپشم ًبثبلؾ

)3اػپشم توبیض ًیبفتِ

)4ػلَل ثیٌبثیٌی

ً-66قص کذام دٍ دزدُ حفبظز اس جٌیي ثَدُ ٍ در ٌّگبم سَلذ اس آى جذا هی ضًَذ؟ (آساد)69-
)1دیبفشاگن ٍ خٌت

)2آهٌیَى ٍ دیبفشاگن

)3خٌت ٍ کَسیَى

)4کَسیَى ٍ آهٌیَى

ٍ-68قبیع یک دٍرُ ی جٌسی در هزحلِ ی ًْبیی سَسط کذام گشیٌِ کٌشزل هی ضَد؟ (آساد)81-
)1اػوبل ػصجی

َّ)2سهَى اػتشٍطى

َّ)3سهَى پشٍطػتشٍى

2

)4سؿذ ٍ ًوَ فَلیکَل

-69در هَرد ادبسَم کذام صحیح اسز؟ (سزاسزی)86-
)1تخوک گزاس اػت.

)2سحن اثتذایی داسد.

-41کذام فبقذ رحن اسز؟ (سٌجص)86-
)2ػگ
)1اپبػَم

)3لقبح خبسخی داسد.
)3پالتی پَع

)4داسای خفت اػت.
)4کبًگَسٍ

-41در اًسبى  ،هسیز حزکز اسذزم ّب ،اس ثیضِ سب هجزای خزٍج ادرار  ،ثِ سزسیت کذام اسز؟ (سٌجص)86-
)1اپی دیذین ثِ هدشای دفشاى( اػپشم ثش) ثِ پشٍػتبت.
)3اپی دیذین ثِ هدشای دفشاى ثِ ؿذُ ی کیؼِ ای ثِ پشٍػتبت

)2هدشای دفشاى ثِ ؿذُ ی کیؼِ ای( ٍصیکَل ػویٌبل) ثِ پشٍػتبت
)4هدشای دفشاى ثِ اپی دیذین ثِ پشٍػتبت ثِ ؿذُ ی کیؼِ ای

-46دٍ ؼذُ ای کِ ثزٍى ریش هحسَة هی ضًَذ کذام اًذ؟ (سٌجص)86-
)2پشٍػتبت -تیوَع
)4پشٍػتبتٍ -صیکَل ػویٌبل

)1پبًکشاع -پیٌِ آل
)3پیبصی-هیضساّی – پیٌِ آل

-46کذام سؽییز در اسشزٍصى ٍ دزٍصسشزٍى  ،ثِ سزسیت هَجت ریشش آًذٍهشز (دیَارُ ی داخلی رحن) هی ضَد؟ (سٌجص)86-
)1افضایؾ -افضایؾ

)2افضایؾ -کبّؾ

)3کبّؾ -افضایؾ

)4کبّؾ -کبّؾ

-44کذام ،دلیل ثز اًجبم لقبح اسز؟ (سٌجص)86-
)1سؿذ فَلیکَل

)2تـکیل خؼن صسد

)3ثقبی خؼن صسد

)4تخوک گزاسی

-46اسذزم ّب در کذام هحل سَلیذ هی ضًَذ ٍ ،ثعذ اس سَلیذ ثالفبصلِ ثِ کذام هجزا یب لَلِ ٍارد گطشِ  ،سَاًبیی حزکز کزدى را ثِ دسز هی آٍرًذ؟
( آساد)86-
)2لَلِ ّبی اػپشم ػبص -اپی دیذین
)4ثیضِ ّب -هیضساُ

)1ثیضِ ّب -هدشای اػپشم ثش
)3لَلِ ّبی اػپشم ػبص -هیضساُ

-42سلَل سخن اس لَلِ ی فبلَح ثِ سوز رحن حزکز هی کٌذ ٍ دی در دی سقسین هی ضَدٌّ .گبهی کِ ایي سَدُ ی سلَلی ثِ ضکل یک سَح سَخبلی
درآهذ  ،ثِ کذام ًبم هَسَم اسز؟ (آساد)86-
)2پالػوَػیت
)1خؼن قطجی

)3پشٍتَپالػت

)3ثالػتَػیؼت

-46سزضحبر چِ ؼذُ ای در هزداى ثِ خَى هی ریشد؟ (گشیٌِ )84-6
)1پشٍػتبت

ٍ)2صیکَل ػویٌبل

)3ثیضِ ّب

)4پیبصی -هیضساّی

-48کذام جبًَر دارای دیبفزاگن ٍ جفز دار اسز؟ (سزاسزی)84-
)1چکبٍک

)2پالتی پَع

)3اپبػَم

)4گَصى

-49ثِ طَر هعوَل در هزداى ثبلػ ،درٍى کذامّ ،زگش اسذزم ٍارد ًوی ضَد؟ ( سٌجص)84-
)1پشٍػتبت

)2هیضساُ

ٍ)3صیکَل ػویٌبل

)4اپی دیذین

ٍ-61ضعیز دیَارُ ی رحن  ،در ًیوِ ی اٍل دٍرُ ی جٌسی (چزخِ ی قبعذگی) ثِ طَر عوذُ ،سَسط  ...............کِ اس  ................سزضح هی ضَد
کٌشزل هی گزدد ( .سٌجص)84-
)2پشٍطػتشٍى -فَلیکَل
)1اػتشٍطى -فَلیکَل

)3پشٍطػتشٍى – خؼن صسد

)4اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى -خؼن صسد

-61دالسی دَس ...............................هی کٌذ ( .سٌجص)84-
ًَ)1صاداى خَد سا دس کیؼِ ای ثش سٍی ؿکنً ،گْذاسی
)2خٌیي ّبی ًبسع هحصَس دس تخن خَد سا اص ثذى خبسج
ًَ)3صاداى خَد سا پغ اص خشٍج اص تخن دس ثذى ،هتَلذ
)4تخن ّبی تبصُ تـکیل ؿذُ سا اص ثذى خبسج ٍ ثب ًـؼتي ثش سٍی آى ّب هحبفظت
ً-66قص اصلی ٍسیکَل سویٌبل  ..................اسذزم ّب اسز( .سزاسزی)84-
)3تأهیي اًشطی
)2رخیشُ ی
)1ثلَؽ

)4خٌثی کشدى هحیط

-66در اًسبى افشایص ضخبهز ٍ حفظ دیَارُ ی رحن دس اس سخوک گذاری  ،ثِ طَر هسشقین ثز عْذُ ی کذام اسز؟ (سزاسزی)86-
)4اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى
 ٍ FSH)3پشٍطػتشٍى
 ٍ LH)2اػتشٍطى
FSH ٍ LH)1
-64ثزای جلَگیزی اس فعبل ضذى فَلیکَل ّبی جذیذ در هزحلِ ی لَسئبل ،سزضح کذام کبّص هی یبثذ؟ (سزاسزی)82-
FSH ٍ LH)1

)2پشٍطػتشٍى ٍ LH

)3اػتشٍطى ٍ FSH

)4اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى

-66در چزخِ ی جٌسی سًبىٌّ ،گبم سخوک گذاری ،هقذار کذام َّرهَى اس هقذار سزضح آى در هزحلِ ی لَسئبل ،کن سز اسز؟ (سٌجص)82-
)1اػتشٍطى

)2پشٍطػتشٍى

FSH)3

LH)4

-62ثِ طَر هعوَل ،ضزٍع سقسیوبر سلَل سخن اًسبى در  .....................آؼبس هی ضَد( .سٌجص)82-
)1لَلِ ی فبلَح

)2دیَاسُ ی سحن

)3دسٍى سحن

3

)4تخوذاى

-66کذام یک ًقص ؼذُ ی ثزٍى ریش دارد؟ (سٌجص)82-
)2خؼن صسد
)1پشٍػتبت

)3فَلیکَل سػیذُ

)4تیشٍئیذ

-68کذام عجبررٍ ،قبیع هزحلِ ی فَلیکَلی سخوذاى اًسبى را ثِ درسشی ثیبى هی کٌذ؟ (سزاسزی)86-
)1پبػخ ّیپَفیض پیـیي دس هقبثل افضایؾ صیبد اػتشٍطى  ،افضایؾ تشؿح  LHاػت.
)2هقبدیش ثبالی اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى ػجت ضخین ؿذى دیَاسُ ی سحن هی گشدد.
)3حذاقل هیضاى  ، LHػجت تکویل اٍلیي تقؼین هیَصی ثشای تـکیل گبهت هی ؿَد.
)4اػتشٍطى ثب ایدبد هکبًیؼن خَدتٌظیوی هٌفی  ،تشؿح  LH ٍ FSHتخوذاى سا هْبس هی کٌذ.
-69سزضحبر ٍسیکَل سویٌبل( ............................ ،سزاسزی)88-
)1ثلَؽ ٍ تحشک اػپشم ّب سا ػجت هی ؿَد.
)3اًشطی الصم ثشای تحشک اػپشم ّب سا فشاّن هی کٌذ.

)2ثِ ّوشاُ تؼتَػتشٍى ،تَلیذ اػپشم سا تحشیک هی کٌذ.
)4هحیط اػیذی هؼیش حشکت اػپشم ّب سا خٌثی هی کٌذ.

-21ثِ طَر هعوَل در فبصلِ ی رٍسّبی ّفشن سب چْبردّن اس چزخِ ی جٌسی سًبى ( .......................... ،سزاسزی)88-
)1حذاکثش هیضاى  ،LHػجت تـکیل تخوک توبیض ًیبفتِ هی ؿَد.
)2هقبدیش ثبالی پشٍطػتشٍى ػجت ضخین ؿذى ٍ حفظ دیَاسُ ی سحن هی ؿَد.
)3هیضاى تشؿح اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى ثِ طَس قبثل تَخْی افضایؾ هی یبثذ.
 FSH ٍ LH)4ثب تأثیش ثش فَلیکَل ػجت تَلیذ َّسهَى اػتشٍئیذی هی ؿَد.
-21ثِ طَر هعوَل در دسشگبُ سَلیذ هثلی سًبى( ........................ ،سزاسزی)89-
)1اًقجبض هبّیچِ ّبی هخطط لَلِ ی فبلَح ثِ حشکت تخوک کوک هی کٌذ.
) 2ػلَل ّبی فَلیکَل ّبی دس حبل سؿذ ّ ،ذف َّسهَى ػبصًذُ ی خَد هی ثبؿٌذ.
)3دس اٍاخش دٍسُ ی فَلیکَلی تخوذاى  ،ضخبهت دیَاسُ ی سحن ثِ ثیـتشیي حذ خَد هی سػذ.
) 4یک ّفتِ ثؼذ اص تخوک گزاسی ،تشؿح اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى ثِ ثیـتشیي هقذاس خَد هی سػذ.
-26کذام عجبرر ًبدرسز اسز؟ (سزاسزی)91-

 LHنوعی هورمون گلیکوپروتئینی است که ...........

)1ثب فؼبل کشدى پیک دٍهیي ٍاسد ػول هی ؿَد.
ّ)2وشاُ ثب  FSHتشؿح تؼتَػتشٍى سا تحشیک هی کٌذ.
)3دس سؿذ ثیـتش فَلیکَل تخوذاى ٍ تشؿح اػتشٍطى ًقؾ داسد.
)4قجل اص تخوک گزاسی  ،هقذاس آى دس خَى ثِ دلیل خَدتٌظیوی هثجت افضایؾ هی یبثذ.
-26در رٍیبى اًسبى  ،ثِ طَر هعوَل در دبیبى ّفشِ ی چْبرم ثبرداری ( .......................سزاسزی)91-
)1ضشثبى قلت آؿبص هی ؿَد.
)3سگ ّبی خًَی ؿشٍع ثِ ًوَ هی کٌذ.

)2سٍدُ ٍ کجذ ؿکل هی گیشد.
)4پشدُ ّبی اطشاف سٍیبى ؿشٍع ثِ تـکیل هی کٌٌذ.

-24ثِ طَر هعوَل در فبصلِ ی رٍسّبی  14سب  61اس چزخِ ی جٌسی سًبى  ....................... ،اسز( .سزاسزی)91-
)1اًذاصُ ی خؼن صسد سٍ ثِ کبّؾ
)3ؿلظت َّسهَى ّبی تخوذاى دس خَى سٍ ثِ کبّؾ

)2ضخبهت دیَاسُ ی سحن سٍ ثِ افضایؾ
)4ؿلظت َّسهَى ّبی ّیپَفیضی دس خَى سٍ ثِ افضایؾ

-26در ّز جبًذاری کِ  ( .......................سزاسزی)91-
)1پغ اص لقبح داخلی تخوک گزاسی هی کٌذ  ،دفغ اٍسیک اػیذ ؿیش هوکي اػت.
)2لقبح خبسخی داسد ،هبدُ ی ًیتشٍطى داس ثِ صَست آهًَیبک دفغ هی ؿَد.
) 3تخوک ّبیی ثب دیَاسُ ی چؼجٌبک طلِ ای تَلیذ هی ؿَد  ،حفشُ ی گلَیی تب پبیبى ػوش حفظ هی گشدد.
)4پشدُ ی هٌٌظ ػِ الیِ داسد  ،تـزیِ ٍ حفبظت اص خٌیي ثش ػْذُ ی خٌغ هبدُ اػت.
-22سزضحبر کذام  ،ثِ سبخشبرّبی لَلِ هبًٌذ خَد ٍارد هی ضَد؟ (سزاسزی)91-
ٍ)1صیکَل ػویٌبل
)3ثخؾ قـشی ؿذُ ی فَق کلیِ

)2فَلیکَل دس تخوذاى
)4ػلَل ّبی ثیٌبثیٌی لَلِ ّبی اػپشم ػبص

-26کذام عجبرر ًبدرسز اسز؟ (سزاسزی)91-
)1دس ؿشایطی ،یک ػلَل پیکشی گبٍ هی تَاًذ ّوِ ی طى ّبی خَد سا فؼبل ًوبیذ.
) 2ثؼیبسی اص ػلَل ّبی اسکیذُ تحت ؿشایطی هی تَاًٌذ ّوِ طى ّبی خَد سا فؼبل ػبصًذ.
)3سؿذ ٍ توبیض دس طَل صًذگی گیبُ آفتبة گشداى پیَػتِ اداهِ داسد.
)4دس اًؼبىّ ،وشاُ ثب تقؼیوبت اٍلیِ ی تخن  ،ػلَل ّبی حبصل حدین ّن هی ؿًَذ.
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-28کذام عجبرر در هَرد رضذ ٍ ًوَ رٍیبى اًسبى صحیح اسز؟ ( سزاسزی)96-
ّ)1ن صهبى ثب ؿشٍع ًوَ سگ ّبی خًَی ،ضشثبى فلت ًیض آؿبص هی ؿَد.
)2پغ اص کبهل ؿذى خفت  ،تـکیل ػِ الیِ ثبفت هقذهبتی هوکي هی ؿَد.
)3دس اًتْبی ّفتِ ی ّـتن  ،سٍیبى دس حذٍد  11ثشاثش ّفتِ ی ػَم دساصا داسد.
)4دس اًتْبی ّفتِ ی ػَم ّوِ ی اًذام ّبی اصلی ؿشٍع ثِ تـکیل ؿذى هی کٌٌذ.
-29ثِ طَر هعوَل ،در چزخِ ی جٌسی یک فزد سبلنّ ،ن سهبى ثب  ..................ثز هقذار سَلیذ  ......................افشٍدُ ضذُ ٍ اس هیشاى سَلیذ اسشزٍصى
کبسشِ هی ضَد (.سزاسزی)96-
)1ؿشٍع ضخین ؿذى دیَاسُ ی سحنَّ-سهَى هحشک فَلیکَلی
)3ؿشٍع سؿذ خؼن صسدَّ -سهَى لَتئیٌی کٌٌذُ

)2ؿشٍع سؿذ فَلیکَل ّبَّ -سهَى آصاد کٌٌذُ
)4آصاد ؿذى تخوک اص تخوذاى -پشٍطػتشٍى
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