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  ١

  )32ص )  (25/0(درست نا) ب                        )3ص) (25/0(درست ) الف  1
  )54ص ) (25/0(درست ) د                    )                                     41ص)  (25/0(درست ) ج
  )80ص ) (25/0(درست ) و             )                                          70ص ) (25/0(درست نا) ه

5/1  

)                                                       54ص () 25/0( خزانۀ ژن) ب                       )  4ص )  (25/0( پورین )الف  2
  )90ص )  (25/0( شیمیوسنتزکننده )د                                                      ) 73ص )  (25/0( الکلی )ج
  )122ص ) (25/0( دگرخواهی) و                                 )       93ص ) (25/0( سازي دناهمسانه) ه

5/1  

  )27ص)  (25/0( AUG) ب                                             )          10ص)  (25/0( تندتر )الف  3
  )55ص )  (25/0( تصادفی) د   )                                           45ص () 25/0( جایگاهیتک) ج
  )118ص )  (25/0( همسرتک) و         )                                                   88ص () 25/0( شب )ه

5/1  

  5/0  7ص. گیردمی قرار) 25/0( يا حلقهدو باز یک مقابل در) 25/0( ايحلقهتک باز یک صورت هر در چون  4
  5/0  12ص)25/0(نوکلئازي ) ب                                                     12ص) 25/0(هیدروژنی ) الف  5
  15ص)25/0(پپتیدي پیوند) الف  6

   18ص) 25/0( .دهند تشکیل را پروتئین کناریکدیگر در پپتید پلی زنجیره چند یا دو) ب
  19ص)25/0(جایگاه فعال ) ج

75/0  

 آغاز آنجا از را رونویسی و پیدا دقیق طور به را) 25/0( مناسب نوکلئوتید اولین رنابسپاراز شودمی موجب انداز راه  7
  23ص) 25/0.(کند

5/0  

  5/0  25ص)25/0() اینترون(میانه ) ب                            26ص)25/0) (یوکاریوت(اي هستههو یاختۀ) الف  8
                                                      30ص)25/0(مرحله آغاز ) الف  9

                                                      31ص)25/0(. ندارد وجود آن مکمل ناقل رناي چون) ب
5/0  

  5/0  35ص)25/0(رونویسی عوامل) ب                                                               34ص)25/0(اپراتور) الف  10
11  AO  : گروه خونیA )5/0( وBO : گروه خونیB )5/0) (1  )42ص  
  5/0                  43ص) 25/0( Yتنفام) ب                                                      43ص) 25/0( XHXh) الف  12
  5/0  45ص) 25/0( .شد بیماري این بروزاثرات مانع توانمی ،) 25/0(دارند آالنینفنیل که هاییخوراکی از نکردن باتغذیه  13

اندام یا «)25/0(دارند متفاوتی ر کا که این با ،)25/0( است یکسان آنها ساختاري طرح که را اندامهایی) الف   14
  58ص. نامندمی »ساختارهاي همتا

  ص) 25/0. (ندیگومیC 3گیاهان ، شودیم انجام نیکالوچرخۀ  با فقط آنها در)25/0( کربن تیتثب که یاهانیگ به) ب
85  

1  

  »دوم ۀدر صفح ادامۀ راهنما«
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  ٢

  49ص) 25/0. (شد خواهد آن،کوتاه از حاصل پپتیدپلی) الف  15
  51ص) 25/0( افزاینده یا انداز راهیا  ژن تنظیمی هايتوالی) ب
                  51ص) 25/0(فرابنفش پرتوي) ج
  60ص) 25/0(دگرمیهنیزاییگونه) ه                                        56ص) 25/0. (باشد کم محیط اکسیژن مقدار) د

25/1  

                 66ص) 25/0(سیتوپالسم زمینه مادة) الف  16
  68ص) 25/0( NADHو ) 25/0(اکسید دي کربن) ب
  69ص) 25/0(چرخۀکربس) ج
  74ص) 25/0(الکتات)د
 تخریب نتیجه در و زیستی هايمولکول بر آنها تخریبی اثر از مانع)25/0(آزاد هايرادیکال با واکنش درکاروتنوئید ) ه

  75ص) 25/0. (شوندمی بدن هايبافت
  76و ص 75ص) 25/0(سیانید یا مونواکسید کربن) و

2  

                                                 79ص) 25/0( .دهد می افزایش نور متفاوت هاي موج طول از استفاده در راگیاه   کارایی) الف  17
                                           84ص) 25/0( فسفات بیس ریبولوز) ج                                                     82ص) 25/0(NADP+)ب
  89ص) 25/0(باکتریوکلروفیل) ه                                     87ص) 25/0(میانبرگ هايیاخته) د

25/1  

 ها قارچ بعضی و ها باکتري درون معموالً که است تنی فام خارج حلقوي و اي رشته دو دناي مولکول یک دیسک) الف  18
 نیز کمکی هاي تن فام را ها دیسک . کند همانندسازي میزبان ژنوم از مستقل تواند می و دارد وجود مخمرها مثل
  )ذکر دو مورد ( 94ص) 5/0. (ندارند وجود باکتري اصلی تن فام در که هستند هایی ژن حاوي چون نامند می
  95ص) 25/0(دناي نوترکیب ) ب
  98ص) 25/0( توالی در دیگري آمینواسید با) 25/0( پالسمین آمینواسید یک جانشینی)  ج
تشخیص  -4    104ص) 25/0(ژن درمانی  - 3    103ص) 25/0( واکسن تولید - 2   102ص) 25/0( دارو تولید -1) د

  )   ذکر دو مورد( 104ص) 25/0(بیماري 
 ویروس انتقال از جلوگیري براي الزم پیشگیري و )25/0(درمانی اقدامات وقت اتالف بدون که شودمی باعث زیرا) ه

  )                              105ص() 25/0( .گیرد صورت افراد سایر به

25/2  

  114و ص 110ص) 25/0()عادي شدن(خوگیري -2                  112ص) 25/0()آزمون و خطا(شرطی شدن فعال-1  19
 113ص) 25/0(حل مسئله -4                                               113ص) 25/0(نقش پذیري -3

1  

  117و ص 116ص) 25/0( .است آن غذایی رژیم کیفیت و) 25/0( سالمت) الف  20
  118ص)25/0( .اما براي شکستن آنها باید انرژي بیشتري صرف شود دارند بیشتري انرژي تربزرگ هايصدف) ب
  )120ص) 25/0(بیابان مانند گرم شدت به جاهاي) ج

1  

    "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  

 




