
 ثِ ًبم ذسا                                                 3ظیست7ًوًَِ سَاالت ًْبیی فػل 

 

1 
 

  1گفتبر  ۷فصل
 فٌبٍری ثِ چِ رٍضی صَرت هی گیزد؟ سیست در ثیَپالستیک تَلیذ -1

  گیبُ ثِ ثبکتطی اظ ثیَپالستیک تَلیسکٌٌسُ غى ّبی کطزى ٍاضز ثب  

 خَى چیست؟ اًؼقبد پزٍتیئي ػَاهل هقذار ٍ ػولکزد در اختالل ػبهل -۲

 پطٍتئیٌی هحػَل ػولکطز ٍ سبذتبض زض تغییط ثِ غى زض جْص 

 دارٍیی ضذ؟ ّبی فزاٍردُ تَلیذ سهیٌِ در هْن تحَالت کٌٌذُ فزاّن چِ ػبهلی -٣ 
 غًتیک هٌْسسی ٍ فٌبٍضی ظیست ّبی ضٍش اظ استفبزُ 

 فٌبٍری چیست؟  سیست ثزای هتؼذد تؼبریف ضذى ارائِ ػلت -۴ 
 فٌبٍضی ظیست هبّیّت 

 چیست؟ فٌبٍری سیست -۵ 
 . غًتیکی ٍضظی زست عطیق اظ هرػَغب ظًسُ هَجَز اظ استفبزُ ثب گًَبگَى هحػَالت ثْجَز ٍ تَلیس زض ثطط َّضوٌساًِ فؼبلیت ّطگًَِ 

  هتٌَع است؟ ًیبسّبی تأهیي ثزای هْن اثشارّبی اس یکی ٍ حبضز قزى در پیطزفت ًطبًۀ چِ ػبهلی-۶ 

 فٌبٍضی ظیست فطاٍاى کبضثطزّبی

 ًَیي را ًبم ثجزیذ؟ فٌبٍری سیست در هؤثز رٍضْبی اس یکی -۷ 
 غًتیک هٌْسسی 

 خذیذ چِ ًبم دارد؟ صى دارای دًبی اس ّبیی هَلکَل تَلیذ ثزای آسهبیطگبّی ّبی رٍش اس استفبدُ -۸ 

 غًتیک هٌْسسی 
 ثبضذ چِ ًبهیذُ هی ضَد؟ ضذُ صًتیکی هَاد اس خذیذی تزکیت دارای ًَیي فٌبٍری سیست ّبی رٍش طزیق اس کِ ای سًذُ هَخَد -۹

 (  تطاغى هَجَز) غًتیکی یبفتِ تغییط هَجَز 

 آًْب چِ ًبهیذُ هی ضَد؟ تکثیز ٍ صى چٌذ یب یک خذاسبسی -1۱

  ( ًبهیسُ هی ضَزDNA کطزى کلَى) زًب سبظی ّوسبًِ 

 دًب چیست؟ سبسی ّوسبًِ اس ّذف -11

 هغبلؼِ -3 هرػَظ هبزُ یک تَلیس -2ٍضظی زست جْت ذبلع زًِبی اظ ظیبزی هقبزیط تَلیس-1 

 .ًَتزکیت را ًبم ثجزیذ دًِبی فٌبٍری ٍ صًتیک هٌْذسی ّبی رٍش در کلیذی اثشارّبی -1۲ 

 ّبی اضگبًیسن -5 ،(ٍکتَض) ًبقل ّب -4 ،(لیگبظ) زٌّسُ اتػبل ّبی آًعین-3 ،(هطاظ پلی) ثسپبضاظ ّبی آًعین -2 زٌّسُ، ثطش ّبی آًعین -1  

 هیعثبى

 دارًذ؟ دٌّذُ ثزش ّبی آًشین طجیؼی طَر ثِ ّبیی چِ یبختِ -1٣ 

 ّب ثبکتطی  

 ثبکتزیْب ثز ػلیِ ٍیزٍط ّب چِ ًبم دارد؟ دفبػی سبهبًِ اس قسوتی -1۴ 
  زٌّسُ ثطش ّبی آًعین  

  دًب چیست؟  سبسی ّوسبًِ در هزحلِ اٍلیي -1۵

  غى ّب جساسبظی

 دًب چیست؟  سبسی ّوسبًِ هزحلِ اٍلیي دٌّذُ اًدبم اثشار -1۶ 

 زٌّسُ ثطش ّبی آًعین 



 ثِ ًبم ذسا                                                 3ظیست7ًوًَِ سَاالت ًْبیی فػل 

 

2 
 

  دٌّذُ چیست؟  ثزش ّبی آًشین ػولکزد -1۷ 
 آًْب ثطش ٍ زًب زض ذبغی ّبی تَالی تطریع

 چیست؟ آًشین  تطخیص خبیگبُ -1۸

 .ضَز  هی زازُ ثطش ٍ تطریع زٌّسُ ثطش آًعین تَسظ کِ ذبغی ًَکلئَتیسی ّبی تَالی

 است چِ ًبهیذُ هی ضَد ؟ هقبثل رضتِ اس ثلٌذتز آى رضتِ یک کِ دًب هَلکَل اس اًتْبیی -1۹

 چسجٌسُ اًتْبی 

 ؟ ضًَذ ضکستِ است چسجٌذُ السم اًتْبی تطکیل ثزای چِ پیًَذّبیی -۲۱ 
  تطریع هٌغقِ زض زًب ضضتِ زٍ ثیي ّیسضٍغًی پیًَسّبی -2 استط، فسفَزی پیًَسّبی -1

  ضًَذ چِ ًبهیذُ هی ضًَذ؟ تکثیز اصلی کزٍهَسٍم اس هستقل تَاًٌذ هی کِ کزٍهَسٍهی خبرج دًبی ّبی تَالی -۲1  
 سبظی ّوسبًِ ّبی ًبقل

  چیست؟(دیسک)پالسهیذ -۲۲ 
 .ضَز هی یبفت( هروطّب هثل) قبضچْب اظ ثؼضی ٍ ّب ثبکتطی زضٍى هؼوَال کِ کطٍهَظٍهی ذبضج حلقَی ٍ ای زٍضضتِ زًبی هَلکَل ًَػی

  ثبکتزیْب چِ ًبهیذُ هی ضَد؟  کوکی ّبی کزٍهَسٍم -۲٣ 
 پالظهیس

 ضَد؟ هی خبسبسی ًبقل در ًظز هَرد تَالی حبٍی دًبی قطؼِ آى، در کِ صًتیک هٌْذسی اس ای هزحلِ -۲۴

 ًَتطکیت زًبی تطکیل 

  آًشین هحذٍد کٌٌذُ چیست؟ ثب پالسهیذ ثزش دادى ًتیدِ -۲۵ 

  زاضز چسجٌسُ اًتْبی زٍ کِ ذغی ًبیډ قغؼِ یک ثِ پالظهیس ضسى تجسیل 

  ؟  استفبدُ قزار هی گیزد هَرد آًشیوی پالسهیذ چِ ثِ ًظز هَرد DNA اتصبل ثزای -۲۶ 
 لیگبظآًعین 

 چیست؟   پالسهیذ ٍ ًظز هَرد دًبی هکول اًتْبی دٍ ثیي استز فسفَدی پیًَذ دٌّذُ تطکیل آًشین -۲۷ 

 لیگبظ

 آى چِ ًبهیذُ هی ضَد؟ در ضذُ تلفیق صى ٍ ًبقل دًبی هدوَػِ -۲۸

  ًَتطکیت زًبی  

 ثزد را ًبم ثجزیذ؟ کبر ثِ دًب ًَتزکیجی فزایٌذ در را آًْب تَاًذ هی کِ ّبیی یبختِ اًَاع -۲۹ 
 جبًَضی ّبی یبذتِ -4 گیبّی، ّبی یبذتِ -3 هروطّب، -2 ّب، ثبکتطی -1    

 غًتیک زض چیست؟  هٌْسسی ّبی ضٍش اظ حبغل ّبی هَلکَل سبیط ٍ زًب ّب کبضثطزّبی -3۳ 

 کبضثطزی ٍ ػلوی گًَبگَى اّساف   

 ۲گفتبر  ۷فصل
 چیست؟  پزٍتئیي هٌْذسی -1

 هَضزًیبظ کِ غَضتی ثِ آى ػولکطز ثْجَز ٍ پطٍتئیي یک ذػَغیبت زض تغییط هٌظَض ثِ پطٍتئیي یک آهیٌَاسیسّبی تَالی زض زلرَاُ تغییطات

  است

 پطٍتئیي ػولکطز ٍ سبذتبض اظ کبهل ضٌبذت  پزٍتئیي چیست؟ هٌْذسی در ّب پزٍتئیي رٍی تغییزات اًدبم السهِ -۲ 

  پزٍتئیي خشء کذام گزٍُ اس تغییزات است؟ هٌْذسی در طجیؼی پزٍتئیي ثب هقبیسِ در پزٍتئیي آهیٌَاسیذ چٌذ یب یک هؼبٍضِ -٣
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 جعئی تغییطات    

  پزٍتئیي خشء کذام گزٍُ اس تغییزات است؟ هٌْذسی در پزٍتئیي یک صى اس قسوتی ثزداضتي -۴ 
 (ػوسُ) کلی تغییطات 

   پزٍتئیي خشء کذام گزٍُ اس تغییزات است؟ هٌْذسی در هختلف صًْبی اس ّبیی ثخص تزکیت -۵ 

 (ػوسُ) کلی غییطاتت

 پزٍتئیي چِ خَاّذ ثَد؟ یک آهیٌَاسیذّبی تَالی در تغییز ًتیدِ -۶ 
  آى ػول ًتیجِ زض ٍ پطٍتئیي هَلکَل فضبیی ضکل زض تغییط 

 پزٍتئیي چیست؟  هٌْذسی در یبفتِ تغییز ّبی پزٍتئیي تَلیذ اس ّذف -۷ 
 ... ٍ تحقیقبتی زضهبًی، هرتلف اّساف 

 ذپزٍتئیي را ًبم ثجزی هٌْذسی فزایٌذ در هفیذ اصالحبت ٍ تغییزات اس هَرد ۴ -۸ 

 گطهب، هقبثل زض پطٍتئیي پبیساضی افعایص -1 

 (pH) اسیسیتِ تغییطات هقبثل زض پطٍتئیي پبیساضی افعایص -2 

  ٍاکٌص سطػت حساکثطی افعایص -3 

 هبزُ پیص ثِ اتػبل ثطای آًعین توبیل افعایص -4

 ؟پزٍتئیي چیست هٌْذسی در گزهب هقبثل در پزٍتئیي پبیذارکزدى افشایص اّویت دالیل -۹

 ،ثبالتط زهبی زض ٍاکٌص سطػت افعایص -1 

  ٍاکٌص هحیظ زض هیکطٍثی آلَزگی ذغط کبّص -2 

  گطهبظا ّبی ٍاکٌص هَضز زض ذػَظ ثِ ٍاکٌص هحیظ کطزى ذٌک ثِ ًیبظ ػسم -3

 آهیالظ      صٌؼت ًبم ثجزیذ؟ در آًشین پزکبرثزد یک -1۱

 آهیالظ  تزچِ ًبم دارد؟ کَچک قطؼبت ثِ ًطبستِ هَلکَلْبی کٌٌذُ تدشیِ آًشین -11 

  کبرثزد دارد؟ آًشین آهیالس درکذام ثخص ّبی صٌؼتی -1۲ 

  ّب ضَیٌسُ تَلیس ٍ ًسبجی غصایی، غٌبیغ

 ؟صٌؼت چیست در گزهب ثزاثز در پبیذار آهیالس اس استفبدُ ضزٍرت دلیل -1٣ 

 ضًَس هی اًجبم ثبال زهبّبی زض غٌؼتی تَلیس هطاحل اظ ثسیبضی  

 ذ؟ثجزیفٌبٍریزا ًبم  سیست ّبی رٍش کوک ثب گزهب ثِ هقبٍم آهیالسّبی تَلیذ ًتیدِ -1۴ 

 غٌؼتی ٍضی ثْطُ افعایص -3 اقتػبزی، جَیی غطفِ -2 ٍاکٌص، ظهبى کبّص -1 

 در کدب هی تَاى یبفت؟ گزهب ثِ هقبٍم آهیالس دارای ّبی یبختِ -1۵ 
  گطم آة ّبی چطوِ زض    

 طجیؼی چیست؟ ایٌتزفزٍى ثب صًتیک هٌْذسی در ضذُ سبختِ ایٌتزفزٍى تفبٍت -1۶ 
 غًتیک هٌْسسی زض ضسُ سبذتِ ایٌتطفطٍىکوتط  ثسیبض فؼبلیت    

  طجیؼی چیست؟ ایٌتزفزٍى صًتیک ثب هٌْذسی در ضذُ سبختِ ایٌتزفزٍى فؼبلیت کبّص ػلت -1۷ 
   ثبکتطی زض آى ضسى سبذتِ ٌّگبم زض ًبزضست پیًَسّبی تطکیل   

 صًتیک چیست؟ هٌْذسی در ضذُ سبختِ ایٌتزفزٍى در ًبدرست پیًَذّبی تطکیل ًتیدِ -1۸
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  پطٍتئیي فؼبلیت زض تغییط ًتیجِ، زض ٍ هَلکَل ضکل زض تغییط    

 ضذُ ضذُ است؟ اًدبم تغییزتی پزٍتئیي چِ هٌْذسی در ایٌتزفزٍى آهیٌَاسیذّبی تَالی رٍی ثز -1۹ 
 زیگط آهیٌَاسیس یک ثب آهیٌَاسیس یک کطزى جبیگعیي    

 پزٍتئیي چیست؟ هٌْذسی کوک ثب صًتیک هٌْذسی در ضذُ تَلیذ ایٌتزفزٍى تغییز ًتیدِ -۲۱ 
 آى کطزى پبیساضتط ٍ عجیؼی پطٍتئیي اًساظُ ثِ ضسُ سبذتِ ایٌتطفطٍى ضسٍیطٍسی فؼبلیت افعایص      

 دارٍ چِ هی ثبضذ؟ ػٌَاى ثِ ضذُ استفبدُ ّبیی پزٍتئیي پبیذاری افشایص اّویت دلیل -۲1 
 ضًَس هی استفبزُ زاضٍ ػٌَاى ثِ کِ ّبیی پطٍتئیي هست عَالًی ًگْساضی    

 قلت چیست؟  هبّیچِ ٍ هغش ضص، سزخزگْبی در لختِ تطکیل ًتیدِ -۲۲ 
 ضسبًی ذَى زض اذتالل ٍ ّب اًسام ایي ضگْبی اًسساز      

  ثذى چِ ًبم دارد؟  در ّب لختِ کٌٌذُ تدشیِ آًشین -۲٣ 
 پالسویي      

 طجیؼی در چیست؟  پالسویي ثب صًتیک هٌْذسی در ضذُ تَلیذ پالسویي تفبٍت -۲۴ 
  کوتط پالسوبیی اثط عَل     

 ضذُ؟  پزٍتئیي اًدبم هٌْذسی در پالسویي تَالی آهیٌَاسیذّبی رٍی تغییزی ثز چِ-۲۵ 
 هی ضَز زیگط جبیگعیي آهیٌَاسیس یک ثب آهیٌَاسیس یک      

 پزٍتئیي چیست؟ هٌْذسی کوک ثب صًتیک هٌْذسی در ضذُ تَلیذ پالسویي تغییز ًتیدِ -۲۶ 
  پالسویي زضهبًی اثطات افعایص -2 پالسوبیی فؼبلیت ظهبى هست افعایص -1     

  ضًَذ را ًبم ثجزیذ؟  هی تکثیز سزیغ کِ ای یبختِ هٌبثغ -۲۷ 

 ثبلغ ثٌیبزی ّبی یبذتِ یب جٌیٌی ثٌیبزی ّبی یبذتِ      

  خٌیٌی را ًبم ثجزیذ؟ ثٌیبدی ّبی یبختِ هٌطأ -۲۸ 

 ثالستَسیست زاذلی تَزُ ّبی یبذتِ ٍ هَضٍال ّبی یبذتِ    

 اس چیست؟  ثبلغ ثٌیبدی ّبی یبختِ هٌطأ -۲۹ 

 ثسى هرتلف ّبی ثبفت زض هَجَز ثٌیبزی ّبی یبذتِ       

 ضًَذ اس کذام ًَع اًذ؟ هی تکثیز کطت هحیط در ٍ دارًذ ٍخَد ثذى هختلف ّبی ثبفت در کِ ثٌیبدی ّبی یبختِ -٣۱ 

 ثبلغ ثٌیبزی ّبی یبذتِ    

 تَلیذ چِ یبختِ ّبیی است؟ کجذ ثٌیبدی ّبی یبختِ تکثیز ًتیدِ -٣1 
 غفطاٍی هجطای یبذتِ یب کجسی یبذتِ     

  استخَاى  تَلیذ چِ یبختِ ّبی است؟ هغش ثٌیبدی ّبی یبختِ اًَاع تکثیز ًتیدِ -٣۲ 
 قلجی ٍ اسکلتی هبّیچِ ذًَی، ضگْبی ذًَی، ّبی یبذتِ      

  ّستٌذ؟ خٌیي ثذى ّبی ثبفت ّوِ تطکیل ثِ قبدر ّب کذام یبختِ -٣٣ 
 (ثالستَسیست زاذلی تَزُ ثٌیبزی ّبی یبذتِ -2- ٍ هَضٍال ثٌیبزی ّبی یبذتِ) -1:جٌیٌی ثٌیبزی ّبی یبذتِ    

 دٌّذ؟ تطکیل را کبهل خٌیي یک تَاًٌذ هی ّب یبختِ کذام-٣۴ 
 ( هَضٍال ثٌیبزی ّبی یبذتِ) ضًَس جساسبظی ظٍز اگط جٌیٌی ثٌیبزی ّبی یبذتِ    

 ثبفت چیست؟ هٌْذسی در خٌیي ثذى ّبی یبختِ اًَاع ّوِ تَلیذ ًجَدى پذیز اهکبى دلیل -٣۵
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 زضضطایظ آظهبیطگبّی جٌیٌی ثٌیبزی ّبی یبذتِ توبیع کٌتطل اهکبى ػسم 

 ًتیدِ توبیش یبختِ ّبی هَرٍال تَلیذ چِ سلَل ّبیی است؟ -٣۶

  جٌیٌی)جفت ٍ پطزُ ّب(یبذتِ ّبی جٌیٌی ٍ ذبضج   

 ذام سلَل ّبست؟کًتیدِ توبیش یبختِ ّبی ثٌیبدی تَدُ ثالستَسیست تَلیذ -٣۷

 یبذتِ ّبی جٌیٌی   

 ٣گفتبر  ۷فصل 
  ضذ؟  کطبٍرسی هحصَالت در چطوگیز افشایص ثبػث چِ ػبهلی-1

 ًَیي کطبٍضظی زض تحَل  

 ثجزیذ؟ًَیي را ًبم  کطبٍرسی در تحَل ًتبیح اس هَرد اس  ۲-۴ 
 کطت ظیست سغح افعایص -4 کطبٍضظی، زض ّب هبضیي اظ استفبزُ -3 هحػَل اًَاع کطت -2 ضیویبیی، سوَم ٍ کَزّب اظ استفبزُ -1 

 ًَیي را ًبم ثجزیذ کطبٍرسی در تحَل سیبى ثبر سِ هَرد اسػَاقت -٣ 
 هطاتغ ٍ جٌگلْب ترطیت -3غًی تٌَع کبّص -2ظیست هحیظ آلَزگی -1

 کٌذ؟ حل را کطبٍرسی سهیٌِ در ثطز هطکالت حذٍدی تب تَاًذ هی چِ ػبهلی -۴ 
 ظیستی جسیس ّبی فٌبٍضی  

  کطبٍرسی را ًبم ثجزیذ؟ در فٌبٍری سیست کبرثزدّبی هَرد اس۵-۶ 
  آفت ّب، ثِ هقبٍم گیبّبى تَلیس -1

  ّب، کص ػلف ثِ هقبٍم گیبّبى تَلیس -2

 هغلَة، گیبّبى تَلیس ثطای ثصض اغالح -3

 ضَضی، ٍ ذطکی ثِ هقبٍم گیبّبى تَلیس -4 

 هحػَالت غصایی اضظش افعایص-6 ّب، هیَُ ضسیسى سطػت تٌظین -5 

  ّب چیست؟ آفت ثؼضی ثزاثز در هقبٍم گیبّبى تَلیذ ثزای فٌبٍری سیست ّبی رٍش اس استفبدُ ًتیدِ -۶

 کص ّب آفت هػطف کبّص

 تَلیذ هی کٌٌذ؟   خبًذاراىگیبّبى را کذام  ثزای هضز حطزات کطٌذُ ّبی پزٍتئیي -۷ 

 ذبکعی ّبی ثبکتطی اظ ثطذی 

 رٍی کذام خبًذاراى اثز هی گذارد؟ خبکشی ّبی ثبکتزی سوی پزٍتئیي -۸ 
  ظضاػی گیبّبى ثطای هضط حططات 

 کدبست؟  خبکشی ّبی ثبکتزی تَسط ضذُ تَلیذ سوی پزٍتئیي ضذى فؼبل هکبى -۹

 ظضاػی گیبّبى ثطای هضط حططات زضلَلِ گَاضش 

 سراػیزا ثیبى کٌیذ؟ گیبّبى ثزای هضز  حطزُ در سن پیص ضذى فؼبل رٍش -1۱ 
 لَلِ ّبی یبذتِ ترطیت  سن ضسى فؼبل  حططُ گَاضش لَلِ زض هَجَز گَاضضی آى ًعیوْبی تأثیط تحت غیطفؼبل سن پیص ضسى ضکستِ 

  حططُ هطگ گَاضش

 آفت چیست؟ ثِ هقبٍم گیبُ تَلیذ در هزحلِ اٍلیي -11

 ثبکتطی غًَم اظ سن ثِ هطثَط غى جساسبظی  
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   .فٌبٍری را ًبم ثجزیذ سیست ّبی رٍش ثب ضذُ تَلیذ آفت ثِ هقبٍم گیبّبى اس سِ ًوًَِ -1۲ 
 سَیب ٍ پٌجِ شضت،

 .فٌبٍری را هختصزا ثیبى کٌیذ سیست در آفت ثِ هقبٍم گیبّبى تَلیذ رٍش -1٣ 
 هَضزًظط گیبُ ثِ غى اًتقبل  غى سبظی ّوسبًِثبکتطی غًَم اظ سن ثِ هطثَط غى جساسبظی

 پٌجِ چیست؟ ًبرط غَسُ کٌٌذُ آلَدُ آفت ثیي اس ثزای هتؼذد ّبی پبضی سن ثِ ًیبس ػلت -1۴ 
 گیطز ًوی قطاض سن هؼطؼ زض آفت ظیطا

 کٌیذ؟را ثیبى  پٌجِ ًبرط غَسُ کٌٌذُ آلَدُ آفت ًبثَدی ثزای پبضی سن اس استفبدُ پبییي کبرایی دالیل -1۵ 

 ظیست هحیظ ثِ سن ضسبًی آسیت -2 آفت ًگطفتي قطاض سن هؼطؼ زض -1

 پٌجِ  را کبّص  داد؟ هشارع پبضی سن ثِ چگًَِ هی تَاى ًیبس -1۶ 
 آفت ثِ هقبٍم ّبی پٌجِ تَلیس 

  ّب را ثیبى کٌیذ؟ کص ػلف ثِ هقبٍم گیبّبى تَلیذ فبیذُ دٍ -1۷ 

 کوتط فطسبیص -2 اغلی، گیبُ ثِ آسیت ثسٍى ضًَس، هی تجعیِ عجیؼت زض ضاحت کِ ّبیی کص ػلف اظ استفبزُ ثب ّطظ ػلفْبی ثطزى ثیي اظ -1

 ظهیي ظزى ضرن ػسم ػلت ثِ سغحی ذبکْبی

  داردچیست؟ دارٍسبسی صٌؼت در ای ٍیضُ خبیگبُ ًَتزکیت ًبی فٌبٍری ایٌکِ ػلت -1۸ 
 هؤثط ٍ اضظاى تط ٍ هغوئي زاضٍّبی تَلیس

 غیزاًسبًی را ثٌَیسیذ؟ هٌبثغ اس ضذُ تْیِ دارٍّبی ثِ ًسجت ًَتزکیت ّبی فٌبٍری ثب تَلیذضذُ دارٍّبی هشایبی اس یکی -1۹ 
 کٌٌس ًوی ایجبز ایوٌی پبسد 

  کٌتزل چِ ثیوبری  است؟ در اًسَلیي کبرثزد -۲۱ 
 زیبثت اًَاع ثؼضی کٌتطل

 را ثٌَیسیذ؟  دیبثتی ثیوبراى ًیبس هَرد اًسَلیي رٍش تَلیذ دٍ -۲1 
 غًتیک هٌْسسی اظ استفبزُ -2 گبٍ، هثل جبًَضاًی( لَظالوؼسُ) پبًکطاس اظ آى کطزى ذبلع ٍ جساسبظی -1

 را ًبم ثجزیذ؟ فؼبل اًسَلیي هَلکَل سبسًذُ اخشای -۲۲ 
 اًس ضسُ هتػل یکسیگط ثِ کِ A ٍ B ًبم ّبی ثِ پپتیسی پلی کَتبُ ظًجیطُ زٍ 

 چِ ًبم دارد؟ پستبًذاراى در ضذُ تَلیذ اٍلیِ اًسَلیي هَلکَل -۲٣ 
  اًسَلیي َّضهَى پیص 

 َّرهَى ّستٌذ؟  پیص صَرت ثِ اًسَلیي تَلیذکٌٌذُ ی چِ خبًَراًی -۲۴

 اًسبى جولِ اظ پستبًساضاى 

 اًسَلیي چِ سبختبری دارد؟ َّرهَى پیص -۲۵ 
 اًس ضسُ هتػل یکسیگط ثِ C ظًجیطُ تَسظ A ٍ B ظًجیطٓ کِ زضآى، پپتیسی پلی ظًجیطُ یک

   .فؼّبل را ثیبى کٌیذ َّرهَى ثِ اًسَلیي َّرهَى پیص تجذیل رٍش -۲۶ 
 َّضهَى پیص اظ C ظًجیطُ ضسى جسا

  صًتیک چیست؟ هٌْذسی رٍش ثِ اًسَلیي سبخت در هزحلِ تزیي هْن -۲۷ 
  فؼبل اًسَلیي ثِ غیطفؼبل اًسَلیي تجسیل

 صًتیک چِ هی ثبضذ؟ هٌْذسی در فؼبل اًسَلیي ثِ غیزفؼبل اًسَلیي تجذیل هزحلِ ثبالی اّویت دلیل -۲۸
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 ضَز ًوی اًجبم ثبکتطی زض َّضهَى ثِ َّضهَى پیص تجسیل 

 چگًَِ صَرت هی گیزد؟ خذیذ صًتیک ثِ رٍش هٌْذسی در اًسَلیي تَلیذ -۲۹ 

 آٍضی جوغ پالظهیس تَسظ ثبکتطی ًَػی ثِ اًتقبل اًسَلیي  A ٍ B ّبی ظًجیطُ کطزى ضهع ثطای جساگبًِ غَضت ثِ DNA تَالی زٍ تَلیس 

 آظهبیطگبُ زض پیًَس ٍسیلِ ثِ یکسیگط ثِ ّب ظًجیطُ اتػبل  ضسُ سبذتِ پپتیسی پلی ّبی ظًجیطُ

 چِ ثَد؟ ٍاکسي تَلیذ قجلی ّبی رٍش -٣۱ 
 ذبظ ّبیی ضٍش ثب آًْب ضسُ ذبلع سوَم کطزى غیطفؼبل یب ٍ آًْب کطتي ّب، هیکطٍة کطزى ضؼیف  

 چیست؟ ٍاکسي ثزای السم ٍیضگی -٣1 
 ًطَز ثیوبضی ایجبز ثِ هٌجط اهب کٌس تحطیک ظا ثیوبضی ػَاهل ثب هقبثلِ ثطای ضا ایوٌی زستگبُ ثتَاًس ثبیس  

 ثبضٌذ؟  خطز قجلی ثِ چِ دلیل هوکي است ّبی رٍش ثب ضذُ تَلیذ ّبی ٍاکسي -٣۲ 
 آى تَلیس هطاحل زض ذغب ضخ زازى غَضت زض ٍاکسي هػطف اثط زض ثیوبضی ثطٍظ احتوبل 

 ثب چِ رٍضی هی تَاى تَلیذ ًوَد؟را  خطز  ثی ّبی ٍاکسي -٣٣ 

 غًتیک کوک هٌْسسیِ تَلیس ث      

 صًتیک تَلیذ هی گزدد؟  هٌْذسی چگًَِ ٍاکسي در -٣۴

 ظا ثیوبضی غیط ٍیطٍس یب ثبکتطی یک ثِ ظا ثیوبضی ػبهل سغحی غى آًتی ثِ هطثَط غى اًتقبل

 است؟ ضذُ تَلیذ صًتیک هٌْذسی رٍش ثب ًبم ثجزیذ کِ ًَتزکیت ٍاکسي ًَػی -٣۵ 
  B ّپبتیت ضس ًَتطکیت ٍاکسي 

 ّبست؟  رٍش اس ای هدوَػِ خَد کِ صًتیکی ّبی ثیوبری درهبى خذیذ ّبی رٍش اس کذام یک -٣۶

 زضهبًی غى 

 چیست؟درهبًی  صى  -٣۷

  است چِ ًبم زاضز. غى ّوبى اظ ًبقع ای ًسرِ زاضای کِ فطزی ّبی یبذتِ زض غى یک سبلن ًسرِ زازى قطاض

  درهبًی را ثطَر خالصِ ثیبى کٌیذ؟ صى کلی رٍش -٣۸ 
 ثیوبض ثسى ثِ یبفتِ تغییط یبذتِ ثبظگطزاًسى  ًبقل اظ استفبزُ ثب ّب یبذتِ ثِ سبلن غى کطزى ٍاضزى  ثیوبض ثسى اظ ّبیی یبذتِ کطزى ذبضج

 آهیش پبسخ دّیذۺ هَفقیت درهبًی صى اٍلیي در هَرد -٣۹ 
  اٍلیي ثبر ثزرٍی چِ فزدی صَرت گزفت؟ (الف

 چْبضسبلِ ثچِ زذتط یک

 ایي فزد چِ ًَع ًقص صًی داضت؟ ة(

 . ثسبظز ضا ایوٌی زستگبُ هْن آًعین یک تَاًست ًوی یبفتِ( کِ جْص غًی)غى ًقع ًَػی 

  سبلِ را هختصزاً ثیبى کٌیذ؟۴ ثچِ دختز درهبًی صى کلی رٍش -۴۱

  ثسى اظ ذبضج زض لٌفَسیتْب زازى کطتثیوبض ذَى اظ لٌفَسیتْب جساسبظی

 ثیوبض ثسى ثِ یبفتِ تغییط لٌفَسیتْبی کطزى ٍاضز لٌفَسیتْب ثِ غى اظ کبضآهس ًسد ّبی اًتقبل 

  درهبًی ثطَر خالصِ چگًَِ صَرت هی گیزد؟ صى هزاحل -۴1
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 اًتقبل  ٍیطٍس زضٍى غى جبسبظی ضَز تکثیط ًتَاًس کِ عَضی آظهبیطگبُ زض ٍیطٍس زازى تغییط  ثیوبض ثسى اظ ّب یبذتِ کطزى ذبضج 

 یبذتِ تعضیق  غًتیکی لحبػ اظ ثیوبض یبذتِ یبفتي تغییط  ثیوبض یبذتِ غًَم ثب ٍیطٍس غًَم تطکیتثیوبض یبذتِ زضٍى ثِ یبفتِ تغییط ٍیطٍس

 غًتیکی ًظط اظ یبفتِ تغییط ّبی یبذتِ تَسظ ًظط هَضز َّضهَى یب پطٍتئیي تَلیسثیوبض ثسى ثِ یبفتِ تغییط ّبی

 درهبًی چیست؟ صى در ضذُ هٌْذسی ّبی لٌفَسیت هتٌبٍة دریبفت ثِ ًیبس ػلت -۴۲ 
  ًساضًس. ظیبزی ثقبی قسضت ّب یبذتِ ایي 

 .صى را ثیبى ًوبییذ ّبی ًقص ثِ هجتال افزاد درهبى رٍش ّبی -۴٣ 
 آًعین تعضیق -3 استرَاى، هغع پیًَس -2 زضهبًی، غى -1   

 ثیوبری چیست؟  یک آهیش هَفقیت درهبى در هْن ثسیبر ػبهلی -۴۴ 
  آى زقیق ضٌبذت ٍ اٍلیِ تطریع    

 ثیوبری را ًبم ثجزیذ؟ تطخیص ّبی رٍش ًَاع -۴۵

 ٍ.. DNA ثط هجتٌی فٌبٍضیْبی -3 ازضاض، آظهبیص -2 ذَى، آظهبیص -1  

است ثِ چِ رٍضی صَرت  پبییي ثذى در سا ثیوبری ػبهل هیشاى کِ سهبًی ٍ ثیوبری ػالئن ظبّزضذى اس پیص ثیوبری تطخیص -۴۶

 هی گیزد؟

  ظا ثیوبضی ػبهل اسیس ًَکلئیک ضٌبسبیی ٍ فٌبٍضی ظیست ّبی ضٍش  

 چگًَِ صَرت هی گیزد؟ ثیوبری  اٍلیِ هزاحل در ایذس تطخیص -۴۷

 ثب ٍیطٍس      زًبی تطریع ( ٍیطٍس زًبی احتوبال ٍ فطز ذَز ثسى ّبی یبذتِ زًبی ضبهل) هطکَک فطز ذَى زض هَجَز زًبی استرطاج  

 فٌبٍضی ظیست ّبی ضٍش اظ استفبزُ

 ایذسدر چیست؟ ٍیزٍط ثب آلَدگی سٍدٌّگبم تطخیص اّویت دلیل -۴۸ 
  افطاز سبیط ثِ ٍیطٍس اًتقبل اظ جلَگیطی ثطای الظم پیطگیطی ٍ زضهبًی اقساهبت اًجبم 

 هَرد ًبم ثجزیذ. ۴تحقیق  ٍ تطخیص در فٌبٍری سیست رٍش کبرثزدّبی اس -۴۹

  ثیوبضی، ظٍزٌّگبم تطریع -1  

  سطعبى، ثِ هستؼس ثیوبضاى زض یبفتِ جْص ّبی غى تطریع -2

 ( َّیت تطریع هثل) قبًًَی پعضکی هسبئل زض -3

 (ضٌبسبى زیطیٌِ تَسظ ّب فسیل زًبی هَضز زض هغبلؼِ هثل) تحقیقبتی هسبئل -4 

  تزاصًی را ًبم ثجزیذ. خبًَراى تَلیذ ٍ طزاحی هَرد اس دالیلسِ  -۵۱ 
 هسلی ػٌَاى ثِ تطاغًی جبًَضاى کبضثطز -2 زاهْب، ثْتط ضضس زض آًْب ًقص ٍ ضضس ػَاهل غى ّبی هثل ثسى زض ذبظ غى ّبی ػولکطز هغبلؼِ -1 

  تطاغًی جبًَضاى ثسى زض ذبظ زاضٍّبی یب اًسبًی ّبی پطٍتئیي تَلیس -MS، 3 ٍ آلعایوط سطعبى، اًَاع قجیل اظ اًسبًی ّبی ثیوبضی هغبلؼِ ثطای

 فٌبٍری چِ ًبهیذُ هی ضَد؟  سیست فٌَى ثزداری اس ثْزُ تضویي ثزای ّبیی ٍرٍش هقزرات تذاثیز، ای اس هدوَػِ -۵1

 ظیستی ایوٌی

 سیستی چیست؟ ایوٌی قبًَى تصَیت ٍ تذٍیي اس ّذف -۵۲ 

 آى احتوبلی ذغطات اظ پیطگیطی  -2 ٍ فٌبٍضی ظیست هعایبی اظ هٌبست استفبزُ  -1  

          آرسٍی هَفقیت  ثب 
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   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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