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                 11 صفحهنادرست  ) ب                                                 2 صفحهنادرست   )الف
                       73 صفحه  درست) د                                                   49  صفحهدرست  ) ج
  )25/0(هرمورد                               95 صفحهنادرست   )و                                                   84صفحه  نادرست  )ه

5/1  
  

                       10صفحه   دیکلر میسز) ب                                        5صفحه   استر يد فسفو) الف  2
         41 صفحه  3) د                                                        18صفحه   غشا) ج
  )25/0(هرمورد                             56صفحه   HbsHbs )و                                            41 صفحه  ناقص تیبارز) ه

5/1  
  

              16صفحه بدون شاخه  ) ب                                     13زیاد  صفحه  –ه مشاب )الف  3
                           87 صفحه  انبرگیم )د                                            66صفحه   یکاهش) ج
  )25/0(رد هرمو                                                                                               94صفحه   دارنیدار و آدننیگوان) ه

5/1  

5/0  79صفحه )25/0(  آبی -3گزینه ) ب                     27صفحه )25/0(  AUG - 1گزینه ) الف 4  

5/0  7صفحه . ردیگ یقرار م)25/0( يباز دوحلقه ا کیدر مقابل )25/0( يباز تک حلقه ا کیDNA  در تمام طول رایز 5  

     23صفحه )25/0(  اندازراه) الف 6
  24صفحه )5/0( .آن ساخته شده است يرشتۀ الگو ياست که از رو ییرنا هیآن شب يدینوکلئوت یالتو رایز) ب

75/0  

 يرو )25/0(يرشته اتک يرنا)25/0(کنند  جادیا یدروژنیه وندیتوانند پیم ي مکملدهایناقل نوکلئوت يدر رنا 7
 .آوردیوجود مه را ب يبعدختار سهساکند که می دایپ)25/0( مجدد يهایوتاخوردگ)25/0(خورد یخودش تا م

  28 صفحه

1 

5/0  30 صفحه) 25/0(شدن  لیمرحلۀ طو) ب                                          30 صفحه) 25/0( A) الف 8  

9 AODd )5/0 (5/0  41و  40 صفحه  

  گامت مادر  Xh  )25/0( بیمار انپسر: ها فنوتیپ 10
  گامت پدر          
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Y  

  )25/0( ناقل اندختر                 
  43صفحۀ ) 5/0(رسم جدول 

  
  
  

1 

5/0  44 صفحه .دژن شرکت دار گاهیجا کیاز  شیهستند که در بروز آنها ب یصفات 11  

5/0    48صفحه  .قرار گرفته است T يبه جا A دینوکلئوت 12  

محصول آن  از ژن، یسیرونو زانیبا اثر بر م و )5/0( کند لیبدتر ت فیضع ای و تر يقو يانداز ممکن است آن را به راه 13
  51صفحه   )5/0(.کمتر کند ایو شتریب زیرا ن

1 

5/0  55صفحه  )25/0(  یعیانتخاب طب) ب                               54صفحه  )25/0(  يارانش دگره) الف 14  

   "فحۀ دومادامه در ص" 
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                                68صفحه  )25/0( لیاست انیبن) ب                     66صفحه  )25/0( توپالسمیس نهیماده زم) الف 15
                         69صفحه  )25/0(دو مولکول ) ج

75/0  

75/0                                          70صفحه ) 5/0( 2FADH و NADH) ب                    68صفحه )25/0( زهیراک یدرون يدر غشا) الف 16  

5/0  74صفحه  )25/0( الکتات) ب                                                )25/0( تخمیر الکتیکی) الف 17  

  79صفحه ) 5/0( .دهد یم شیمتفاوت نور افزا يها در استفاده از طول موج را اهیگ ییکارا) الف 18
  80صفحه ) 25/0( .شوندیمم ناقل الکترون به هم مرتبط به نا ییهابا مولکول) ب
  82صفحه ) 25/0( +NADP )ج

1 

  85صفحه  )5/0( یسه کربن) ب                               84صفحه  )25/0( نور مستقل از )الف 19
  88صفحه ) 25/0( در روز) ج

75/0  

 يوندهایپ)5/0(. است يساخته شدن آن در باکترنادرست در هنگام  يوندهایپ لیتشک ت،یفعال کاهش نیعلت ا 20
  97صفحه . شوند یآن م تیکاهش فعال جهیو درنت )25/0(در شکل مولکول  رییتغنادرست باعث 

75/0  

   98صفحه )25/0(پالسمین ) الف 21
 102صفحه )25/0( Cزنجیره ) ب
 روسیو ای يباکتر کیبه  )25/0( زايماریبسطحی عامل ) ژنآنتی(ن مربوط به پادگ )25/0(روش، ژن  نیدر ا) ج
  103صفحه )25/0( .شودیمنتقل م زايماریربیغ

25/1  

  112صفحه  )25/0(شرطی شدن فعال ) ب                            110صفحه  )25/0(خوگیري ) الف 22
  113صفحه  )25/0(نقش پذیري  )د                            112صفحه  )25/0(حل مساله ) ج

1 

23 
 

  116صفحه ) 5/0( .کنندیصرف م يشتریب يزمان و انرژ معموالماده  راجانورانیز) الف
  118 صفحه) 5/0. (کنندیم نیخالص را تأم يانرژ نیشتریآنها ب رایز) ب

1 

5/0  121صفحه  )25/0( تیو جنس )25/0(مانند گونه  یاطالعات 24  

  20  جمع نمرات                                                                                                                                                            
  "ا ست گرامی مورد احترامنظر همکاران  "




