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 تاػالهت هٌاؾة جوالت ظیط ضا هكرم ًٌیس:   -1

 ؽ           ل                 هـعی تگصضًس. –, گلًَعٍ آهیٌَ اؾیسّاٍزاضٍّا هی تَاًٌس اظ ؾسذًَی O2هَلٌَلْایی هخل الق(

  ؽ           ل                                               .ٍجَز زاضز اًؿاى گیطًسُ حؽ ٍضؼیت زض تواهی هاّیچِ ّای اؾٌلتی ب(

   ؽ           ل                                                                            . نَضت هی گیطززض كطایٌس ؾیتًَیٌع توؿین ّؿتِ  (ج

    ؽ            ل                  .ًكٌسُ تِ یاذتِ ّسف هتهل هیكًَس ٍ تا تطقح پازتي آى ضا اظ تیي هی تطًس Tلٌلَؾیتْای ث( 

   ؽ            زیگط ًطٍ هَظٍهْایی ٍجَز زاضز ًِ زض تؼییي جٌؿیت ًوف زاضًس.              ل ت( زض اًؿاى ٍ توام جاًَضاى

      ؽ        ل                             د( ترف پاییي ضحن تاضیي تط هیكَز ًِ تِ آى لَلِ ضحن گلتِ هیكَز.                         
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 ضا هكرم ًٌیس: پطؾكْای چْاض گعیٌِ ای ظیط -2

 ًسام گعیٌِ اظ لحاػ ؾاذتاضتاكتی تا تویِ تلاٍت زاضز ؟الق (

 ضتاط  -4                       ظضزپی  -3                          ؿضطٍف ؾط اؾترَاى -2                         ًپؿَل هلهلی-1  

 ؟ًسام گعیٌِ زضؾت اؾتب( 

           زاًِ ّای هَجَز زض ؾیتَپالؾن هًََؾیت ؾثة ًاتَزی ػَاهل تیواضی ظایی هی قَز. – 1 

    توام ػَاهل تیواضی ظا ضا هیتَاى تا تیگاًِ ذَاضی اظ تیي تطز. -2

        ػول یاذتِ ًكٌسُ عثیؼی , ًَػی زكاع ؿیط اذتهانی اؾت. - 3

 یاذتِ ّای زًسضیتی اظ تیگاًِ ذَاضّای هَجَز زض ذَى ّؿتٌس.  -4

 زض ٌّگام ٍضٍز تِ هطحلِ هتاكاظ چٌس ًطٍهَظٍم زاضز؟ DNAهَلٌَل 48ؾلَلی تا ج( 

1- 12                                     2- 48                                     3- 36                                           4- 24  

 زض زؾتگاُ تَلیس هخلی هطز تاػج تحطیي...............هی قَز تا ...............ًٌتطل قَز. FSHتطقح َّضهَى  (ت

   توایع اؾپطم  –ؾلَلْای ؾطتَلی  -2                                                                توایع اؾپطم -ؾلَلْای ظایٌسُ -1

 تَلیس اؾپطم  -ؾلَلْای اؾپطهاتَگًَی -4                                     تَلیس اؾپطم  -ؾلَلْای زیَاضُ لَلِ اؾپطم ؾاظ -2 -3

 ًساهیي اظ جوال ت ظیط زض هَضز ًوف ًَضیَى ًازضؾت اؾت ؟( د

  یٌی اظ پطزُ ّای هحاكظت ًٌٌسُ جٌیي اؾت. -4             تكٌیل تٌس ًاف -3       تـصیِ جٌیي -2        تكٌیل جلت -1 

     
 ضٍـ تَلیس هخل زض ًطم ًثس چیؿت؟( چ

    ّطهاكطٍزیت -ؿیط جٌؿی  – 4    ّطها كطٍزیت  -جٌؿی  -3    تٌطظایی -ؿیط جٌؿی -2       تٌطظایی -جٌؿی  -1
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 ظیط جَاب نحیح ذظ تٌكیس: -3

 .هحیغی( هیلیي هی ؾاظًس اظ تیي هی ضًٍس -یاذتِ ّای پكتیثاًی ًِ زض ؾیؿتن ػهثی )هطًعی MSزض تیواضی لق( 1

   پیام چكایی ضا تِ هـع اضؾال هی ًٌٌس.( ؿیط هؿتوین –هؿتوین )گیطًسُ چكایی تغَض ؾلَل ب(  

   اًؿیػى ( ًیاظ زاضًس. –ج(هاّیچِ ّا تطای تجعیِ ًاهل گلَگع تِ )ًطاتیي كؿلات 

 ؾاًتطیَل ( اؾت. -) ؾاًتطٍهط   تا تَاًایی تَلیس زٍى توؿین زاضای ّط ؾلَل ( ت

 زض كَلیٌَل تالؾ قسُ چؿثیسُ تِ زیَاضُ تروساى تروي گصاضی اًجام هیكَز.( LH- FSH)تا تاحیط َّضهَى ( ث

 .ًٌس( ؾاػت پؽ اظ لواح یاذتِ ترن توؿیوات هیتَظی ذَز ضا قطٍع هی  48- 36حسٍز ) (د
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 جاّای ذالی ضا تا ًلوات هٌاؾة پط ًٌیس. -4

 پیاهْای تیٌایی ًْایتا تِ ًاحیِ ........................هكط هد هی ضؾٌس.الق( 

 اؾترَاى ؾتَى هْطُ ّا اظ ًَع .......................... ّؿتٌس.ب( 

 ................زض عی حؿاؾیت ّیؿتاهیي تطقح هی ًٌٌس. ( ج

 ..................هیتَظ حساًخط ككطزگی ًطٍهَظٍم نَضت هی گیطز.زض ( د

            توایع جلت اظ ............تؼس اظ لواح قطٍع هیكَزٍلی تا .......... ازاهِ زاضز.(چ

  .آًعین ّا تِ اؾپطم ًوي هی ًٌٌس تا تتَاًٌس زض ..........گاهت هازُ ًلَش ًٌسح( 

 تاػج ًَتاُ قسى عَل ............... ٍ ًاّف عَل هاّیچِ هی قَز.تِ ّن  zخ( ًعزیي قسى ذغَط 

2 

 زّیس؟ًَتاُ  تِ ؾَاالت ظیط پاؾد  -5

 ؟ظًثَض ّای ػؿلی ًِ حانل لواح ّؿتٌس چِ جٌؿیتی زاضًسالق( 

 ؟هی تَاًس تِ ذَتی قٌاض ًٌسزض تاضیٌی هغلن هاضظًگی چگًَِ ب( 

 ؟تسى قٌل هی گیطزپؽ اظ تعضین آًتی غى ذٌخی قسُ چِ ایوٌی زض  ج( 

 ؟ّسف اظ تكٌیل ؾاذتاض زٍى چیؿت (ث

 د( اؾپطم ّا حساهل تا چِ هستی زض هجطای اپیسیسین تاهی هی هاًس تا تَاًایی حطًت پیسا ًٌٌس؟

 چ( زض پؿتاًساضاى ًیؿِ زاض جٌیي ضقس ٍ ًوَ ذَز ضا اظ ًجا آؿاظ هی ًٌس؟

 ًكاًگاى تِ چِ تیواضی گلتِ هیكَز؟ ح( 
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 ؟ٍظیلِ هـع هیاًی ضا تٌَیؿیسزٍ الق(  -6

  هیكَز ؟ػهثی چِ تركی آظاز  زٍ پاهیي اظ ؾلَلْایزض ههطف هَاز اػتیاز آٍض ب(      

زض تكطیح هـع گَؾلٌس زض ػوة تاالهَؼ چِ هؿوتی اظ هـع هكاّسُ هی گطزز؟ ج(        

    ؟چیؿتزض هٌحٌی پتاًؿیل ػول ػلت تاظ گكت هجسز پتاًؿیل ؿكا تِ حالت آضاهف  ت(     

   زض حكطات تٌظین كؼالیت هاّیچِ ّای ّط تٌس تَؾظ چِ تركی اًجام هی گیطز؟(ث   
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 تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّیس؟ -7

 ػسم ؾاظـ گیطًسُ زضز چِ ًوٌی تِ اًؿاى هی ًٌس؟الق( 

 ؟تِ چِ ػلت لٌِ ظضز زض زهت ٍ تیع تیٌی اّویت زاضزب(

 قیپَض اؾتاـ چِ ٍظیلِ ای زاضز؟ج( 
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  تَلیس هی ًٌس؟تاظ ضا  ATPیي اظ هٌاتغ اًطغی هاّیچِ  ؾطیؼتط اظ ؾایطیي  الق( ًسام  -8

   اؾترَاى ضا تٌَیؿیس؟هـع ظضز ٍ هـع هطهع یي تلاٍت هیاى ( ب 

     ( پًَی اؾترَاى چِ تـییطاتی زض اؾترَاى ایجاز هی ًٌس؟ ج        
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  ؟هٌظَض اظ تؿتِ قسى نلحات ضقس چیؿتالق(  -9

 )یي هَضز(؟ سٌچِ َّضهًَی آظاز هی ًٌ ترف ّای ظیطّط یي اظ  ( ب

 ( جعایط الًگط ّاًؽ..........................2ترف هطًعی ؿسُ كَم ًلیِ..............................        (1

 ؟ گَاتط چگًَِ ایجاز هیكَز ( ت
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 ؟ًوف ایٌتطكطٍى ًَع یي ضا زض ذظ زٍم زكاػی تٌَیؿیس الق( -10

 ؟ایوٌی ًِ زض آى پازتي زض تسى تَلیس ًوی قَز چِ هی گَیٌس تِ( ب

 ؟ًسام ًَع ؾلَل زكاػی  هی تَاًس هؿوتْایی اظ هیٌطٍب ضا زض ؾغح ذَز هطاض زازُ ٍ تِ گطُ ّای لٌلی ًعزیي تطؾاًسج( 

75/0 

 ایي اتلاهات زض ًسام هطحلِ هیتَظ ٍ هیَظ ضخ هی زّس؟-11

 ...........................تِ هغؼات ًَچٌتطتجعیِ قثٌِ آًسٍ پالؾوی زض هیتَظ  -1

 زض هیَظ ًطٍهَظٍهْای ّوتا اظ ّن جسا قسُ ٍتِ هغثیي ؾلَل هی ضٍز..............   -2

   هكرهِ تَهَض تس ذین ضا تٌَیؿیس؟یي ب(      
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 تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّیس؟ -12

 تَزُ ٍزض حال توؿین هیَظ اؾت : 2n;84ؾلَلی ًِ الق ( 

 چٌس تتطاز زض ؾغح اؾتَایی ؾلَل زاضز؟ 1هطحلِ هتاكاظ  زض-

 تؼساز ؾاًتطیَل زض ّط ؾلَل چٌس ػسز اؾت؟ 2زض هطحلِ پطٍكاظ -
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 چِ ػلت ّویكِ الیِ ظایٌسُ زیَاضُ لَلِ اؾپطم ؾاظ كؼال تاهی هی هاًس؟تِ الق( -13     

 ؟هخل هطز هطاض زاضًس ٍ چِ ًوكی زاضًسؿسز پیاظی هیع ضاّی زض ًسام هؿوت زؾتگاُ تَلیس ب(          

 ضا اًجام هی زّس؟ 2ج(زض كطایٌس تروي ظایی اٍٍؾیت حاًَیِ پؽ اظ تطى تروساى زض چِ نَضتی هیَظ        

  هْن تطیي قاذم ًاضًطز نحیح زؾتگاُ تَلیس هخلی ظى چیؿت؟ ( ب

 

1 

 ؟زٍهیي جؿن هغثی هوایؿِ ًٌیسهام یاذتِ حاًَیِ )اٍٍؾیت حاًَیِ( ضا اظ لحاػ ًطٍ هَظٍهی تا  -14
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 تِ چِ زلیل پعقٌاى تطای ؾطػت تركیسى تِ ظایواى َّضهَى اًؿی تَؾیي تِ هازض تعضین هی ًٌٌس؟الق(  -15

 ج( تلاٍت تیي تَلیس هخل جٌؿی زض جاًَضاى هرتلق زض چیؿت؟     
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ٍ زض نَضتی ًِ ّط زٍ زاًف آهَظاى ػعیع كوظ یٌی اظ ؾَ االت هؿوت الق ٍ ب ضا پاؾد زّیس 

 هؿوت پاؾد زازُ قَز یٌی اظ آًْا ) الق یا ب(تیكتط تهحیح ًوی گطزز .
 ؾَاالت هؿوت الق
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 زض چِ نَضت ٍضؼیت زیاتت قیطیي زض كطز ایجاز هیكَز؟ -1

 قَضُ ؾط چِ اضتثاعی تا چطتی پَؾت زاضز؟  -2

 تٌَیؿیس؟ ضا  G2 ٍاضؾی ًوغِ ًوف -3

 چِ ظهاًی ٍ چگًَِ ضخ هیسّس؟ ی قسى پلی پلَئیس  -4

 ؟یي تلاٍت تاض هاّیچِ ای تٌس ضا تاًٌس تٌَیؿیس -5

 ّوتا تِ چِ ًطٍ هَظٍهی گَیٌس؟ّای  ًطٍ هَظم  -6

 عطح هواتل چِ ًَع ضٍـ تَلیس هخلی ضا ًكاى هی زّس ٍ زض چِ جاًَضی زیسُ هیكَز؟ -7

 

 

 

 

 

 یي احط هكتطى اؾتطٍغى ٍ پطٍ غؾتطٍى ضا زض زٍضُ جٌؿی تَضیح زّیس؟-8

 

 ؾَاالت هؿوت ب
 تْن ٍنل ًٌیس؟ -1

 ( حانل آهیعـ اؾپطم تا ترن ظا aًْاًساًگاى                                                           -1

 اؾت. ( آًسٍؾپطم شذیطُ زاًِ آى b                                                           شضت زاًِ -2

 ( تٌْا گطٍّی اظ گیاّاى ّؿتٌس ًِ گل هی زٌّس.cترن انلی                                                             -3

 ( زض هحل گطُ ّای ؾاهِ ضًٍسُ آى گیاّاى جسیس ایجاز هیكَز.d                                                            زاًِ لَتیا -4

    تَت كطًگی  -5

1 

 ّطیي اظ انغالحات ظیط ضا تؼطیق ًٌیس؟الق(  -2

 حویوی........................................الق( گل زٍ جٌؿی ................................                                            ب(هیَُ 

 تَزُ ؾلَلی ًالَؼ زض چِ هحیغی ایجاز هیكَز ٍ چِ ٍیػگی زاضز؟-3

 گاهت ًط گیاُ گلساض ًجا تَلیس هیكَز؟  -4

 )یي هَضز(ًسام هحطى ضقس تاػج ایجاز ایي هَاضز زض گیاّاى هی گطزز؟ -5

 ..........ب( تجعیِ شذایط ضٍیاى ؿالت زض جَاًِ ظ ًی.........                              الق( تحطیي توؿین ؾلَلی  ..............   

 ج(هاًغ ضقس جَاًِ ّای جاًثی زض چیطگی ضا ؾی..........................

 ؟ًتیجِ تط ّن ًٌف ًسام َّضهًَْای گیاّی اؾتضیعـ تطٍ    - 6

 هَضچِ ّا تِ ظًثَضّای گطزُ اككاى هیكَز؟گیاُ آًاؾیا چگًَِ هاًغ حولِ - 7        
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                        پیطٍظی زض گطٍ تالـ ٍ پكتٌاض ٍ تًَل تط ذسا اؾت.                                                                                                                                 
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 میوز

نند ساری هما  


