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  ١

  )17ص )  (25/0(درست نا) ب                        )7ص) (25/0(درست ) الف  1
  )41ص ) (25/0(درست ) د                 )                                     32ص)  (25/0(درست نا) ج
  )105ص ) (25/0(درست ) و               )                                          55ص ) (25/0(درست ) ه

5/1  

)                                                       41ص () 25/0(توانی هم) ب               )  19ص )  (25/0()کمک کننده به آنزیم( کوآنزیم )الف  2
  )55ص )  (25/0( ايدگرهرانش )د                                                    ) 51ص )  (25/0(بنزوپیرن )ج
  )118ص ) (25/0(غذایابی بهینه ) و             )                                       104ص ) (25/0(درمانی ژن) ه

5/1  

  )34ص)  (25/0( ثبتم) ب             )          12ص)  (25/0) (پلی مراز DNA(دنابسپاراز )الف  3
  )60ص )  (25/0(دگرمیهنی ) د              )                                           45ص () 25/0(پیوسته ) ج
  )90ص )  (25/0( شیمیوسنتزکننده) و)                                                    86ص () 25/0(اکسیژنازي  )ه

5/1  

  5/0   ) 4ص ) ( 25/0( باز یوراسیل : دار اختصاصی رنا باز آلی نیتروژنو     )4ص) (25/0( دئوکسی ریبوز: قند موجود در دنا  4
   .دادند تشخیص نیز را هامولکول ابعاد روش این از استفاده با البته و دارد رشته یک از بیش و مارپیچی حالت دنا  5

  )6ص ) ( 5/0( ) ذکر دو مورد(
5/0  

  5/0  ) 11ص ( ) 25/0(  هلیکاز 2 )ب                                             )14ص ) (25/0(ها ايهستههو )الف  6

  5/0  )23ص) (25/0(مرحله آغاز ) ب   )               23ص) (I ( )25/0پلی مراز RNA( 1بسپاراز رنا) الف  7

  25/0  )28ص) (25/0( )1(  8
  )30ص) (25/0(مرحله آغاز ) ب                                     )27ص) (25/0(آمینواسید متیونین ) الف  9

  )30ص) (25/0( Eجایگاه ) ج
75/0  

10  XHXh  :5/0( دختر ناقل(  وXHY :پسر سالم )1  ) 43ص( )5/0  
  )44ص) (25/0(چندجایگاهی ) ب                                        )39ص) (25/0( 1شماره  تنفام) الف  11

  )45ص) (25/0( هاي مغزيیاخته) ج
75/0  

 بالغ رناي هم، به ماندهباقی هايبخش پیوستن و )25/0( اولیه رناي از) هااینترون( هامیانهرونوشت  حذف با )الف  12
  )26ص) (25/0( .شودمی ساخته

  )58ص(. نامندمی آنالوگ ساختارهاي ،)25/0(دارند متفاوت طرح اما )25/0(یکسان کار که را ساختارهایی) ب

1  

                                      )49ص) (25/0( خاموشجهش ) الف  13
  )51ص) (25/0( جنسیغیر) کروموزوم(تنفام 22) ب

5/0  

  5/0  )56ص( )25/0( .میردمی انگل و )25/0( شودمی شکل داسی آنها شکل کند،می آلوده را هاگویچه این وقتی چون   14
  »دوم ۀدر صفح ادامۀ راهنما«
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  ٢

                            )  65ص ) (25/0() کلروپالست( سبزدیسه )الف  15
                  )                                 68ص () 25/0( استیلبنیان ) ب
             )                                69ص) (5/0( 2FADH ،NADH) ج
  )70ص ) (25/0() میتوکندري(غشاي درونی راکیزه ) د
  )75ص) (5/0(ژنی  هاينقص از انواعی الکل و) ه
                                                      )76ص) (25/0(  اکسیژن به هاالکترون انتقال به مربوط واکنش) و

2  

  5/0  )  73ص) (25/0(الکلی  تخمیر) ب                              )73ص)  (25/0) (گلیکولیز(قندکافت  )الف  16
  )80ص)  (25/0(نانومتر  700) ب                        )79ص) (25/0( کاروتنوئیدها) الف  17

  )84ص ) (25/0(ریبولوز بیس فسفات ) د)                                             83ص)  (25/0( 2فتوسیستم ) ج
   )88ص ) (25/0(روز ) و)                                                87ص ) (25/0( C 4ان گیاه )ه

5/1  

  5/0  )    90ص) (25/0( اوگلنا) ب)                               89ص) (25/0( گوگردي هايباکتري) الف  18
  ) 95ص) (25/0( شوك الکتریکی: ایجاد منافذي در دیواره باکتري -1  19

  )  95ص) (25/0(آنزیم لیگاز  ) : پالزمید(اتصال دناي مورد نظر به دیسک  -2
                                            )    94ص) (EcoR )25/0 1 آنزیم :ایجاد انتهاي چسبنده -3
 )      96ص) (25/0(آمپی سیلین  :جداسازي یاخته هاي تراژنی -4

1  

  )99ص)  (25/0( استخوان مغز بنیادي هايیاخته) ب                     )97ص) (25/0( آمیالز) الف  20
  )103ص) (25/0( سطحی )ژن آنتی(پادگن به مربوط ژن) د)                                             102ص)  (25/0( C یرهزنج) ج

1  

                )110ص) (25/0() عادي شدن(خوگیري ) الف  21
  )112ص)  (25/0( خطا و آزمون با یادگیري یا فعال شدن شرطی) ب
                                              ) 112ص) (25/0( حل مسئله) ج
   )113ص) (25/0( پذیرينقش) د 

1  

  )115ص) (25/0( دهندمی انجام هاجوجه بقاي احتمال افزایش یا شدن شکار احتمال کاهشبراي ) الف  22
 )117ص) (25/0. (دارد بیشتري هايتخمک که است آن نشانۀ ماده جیرجیرك بودن تربزرگ زیرا) ب
 یابیجهت آن از استفاده با و احساس زمین مغناطیسی میدان به نسبت را خود موقعیت تواندمی خانگی کبوتر) ج

  )119ص) (25/0. (کند
  )121ص) (5/0( .کنندمی پیدا رامنبع غذا  دقیق محل تريکوتاه زمان در و کمتر انرژي صرف باچون   )د

25/1  

    "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  

 




