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١  

١  
  

                 ٤ صفحهدرست  ) ب                                                 ٣صفحهنادرست   )الف
                       ٤٥ صفحه  درست) د                                                  ٢٨  صفحهدرست  ) ج
  )٢٥/٠(هرمورد                                                                                                                    ١٠٢صفحه  نادرست  ) ه

٢٥/١  
  

                       ٦٤صفحه   نيآدنوز) ب                                                   ٦٠ هصفح ستايز) الف  ٢
  )٢٥/٠(هرمورد                          ١١٦انتخاب جفت  صفحه ) د                                                   ٩٣صفحه   يدفاع) ج

  

١  
  

               ٢٧صفحه   UAG) ب                                             ٢٣نوع  صفحه  كي) الف  ٣
                ٤١و  ٤٠صفحه  يمنف O يگروه خون)د                                             ٣٤صفحه   مهاركننده) ج
  )٢٥/٠(هرمورد                                                                                                                             ١٠٢صفحه   دو) ه

  

٢٥/١  

  ٩ ةصفح )٥/٠. (اشتندد)  ١٥N(تروژنين نيسنگ زوتوپياكه  يدهايينوكلئوت) الف ٤

  آن از مولكول  يدو تا از فسفات ها دينوكلئوت يرشته پل يسه فسفاته به انتها ديهنگام اضافه شدن هر نوكلئوت) ب
  ١٢ ةصفح)٥/٠. (شود يبه صورت تك فسفاته به رشته متصل م ديشوند و نوكلئوت يجدا م

  ١٣ ةصفح) ٥/٠. (الزم است يهمانندساز يبرا ياديمدت زمان ززيرا ) ج
  

٥/١  

                    ١٩ هصفح) ٢٥/٠( هيواكنش تجز) الف ٥
   ٢٠ هصفح) ٥/٠( .شوند فعال رغي و كنند پيدا ناپذير برگشت يا طبيعي غير شكل است ممكن باال دمايدر) ب

  

٧٥/٠  

  ٢٤فحه ص )٥/٠(.در رنا قرار دارد دار ليوراسي ديدر دنا، نوكلئوت دار نيميت دينوكلئوت يبه جا ٦
  .)نمره لحاظ گردد ،در صورتي كه به نوع قند اشاره شود( 

  

٥/٠  

  ٣١صفحة  )٢٥/٠(مرحلة پايان  ) ب                    ٣٠ ةصفح) ٢٥/٠(مرحلة آغاز  ) الف ٧
  

٥/٠  

  ٣٢ ةصفح )٢٥/٠(رنابسپاراز ) ب                                       )٢٥/٠(الف  جهت) الف ٨
  

٥/٠  

٥/٠  ٤١ ةصفح )٢٥/٠( هم تواني) ب                             ٣٩ ةصفح )٢٥/٠( مثبت) الف ٩  

  ) ٢٥/٠(  XHY: پسر سالم                           )٢٥/٠( XH Xh  :دختر ناقل ١٠
  ٤٣ ةصفح                                          )٢٥/٠( XHXH    :زن سالم )                       ٢٥/٠(   XhY: مرد هموفيل

  
  

١ 

  ٤٨ ةصفح) ٥/٠( والين به جاي گلوتاميك اسيد) الف ١١
  ٥٦ ةصفح) ٥/٠. (كم باشد طيمح ژنيكه مقدار اكسداسي شكل مي شوند  يفقط هنگام) ب

  

١ 

ل حاص ديپپت يصورت پل نيكند كه در ا ليتبد دينواسيآم كيرمز  را به انيرمز پا ،ينيدر صورتي كه جهش جانش ١٢
  ٥٠ ةصفح) ٥/٠. (خواهد شد بلندتراز آن 

  
  

٥/٠  

"فحة دومادامه در ص"  
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٢  

  
  

  ٤٢ ةصفح) ٥/٠. (قرار داشته باشد يتن جنس از دو فام يكيآنها در  يژن گاهيكه جا يصفات) الف ١٣
  .مي نامندجمعيت  آن را خزانة ژن تيجمع كيافراد  يژن يها گاهيموجود در همة جا يها مجموع همة دگره) ب

  ٥٤ ةصفح) ٥/٠ (

١ 

                         ٦٦ ةصفح) ٢٥/٠( فروكتوز دو فسفاته) الف ١٤
      ٦٦ ةصفح) ٥/٠(به روش ساخته شدن در سطح پيش ماده ) ب
  .)نيز نمره تعلق گيرد +Hو NADH به (    ٦٨ ةصفح) ٢٥/٠( NADH ) ج

١ 

  سه محل ) الف ١٥
  )٢٥/٠(هرمورد                            ٧٠ ةصفح دوغشا  نبي فضاي  – ٢شماره         ساز ATPآنزيم   – ١شماره  )ب

  

٧٥/٠  

٥/٠                                          ٧٤صفحه ) ٢٥/٠(پيرووات  )ب                    ٧٣صفحه  )٢٥/٠(  ٢COبا از دست دادن ) الف ١٦  

                    )٢٥/٠( )ذكر يك مورد كافي است.(به هم فشرده اندو  ي قرار دارندياخته هاي نرده اي بعد از روپوست باالي) الف ١٧
  ٧٩صفحه  )٧٥/٠(. دنا، رنا و رِناتَن است يزيرا بستره دارا) ب

  

١ 

  ٨٥ ةصفح) ٥/٠( ريبولوز بيس فسفات بازسازي) ب                              ٨٤ ةصفح) ٢٥/٠(بستره ) الف ١٨
  

٧٥/٠  

٧٥/٠  )٢٥/٠(هرمورد            ٨٨ ةصفح CAM) ج                      ٨٧ ةصفح ٤C) ب                          ٨٥ ةصفح ٣C) لفا ١٩  

  ٩٤ ةصفح) ٢٥/٠(جفت  ٦) الف ٢٠
  ٩٤ ةصفح) ٢٥/٠. (داشته باشد صيتشخ گاهيجا كيكه فقط  يسكيد) ب
  ٩٥ ةصفح) ٥/٠( ييايميمواد ش همراه با يشوك حرارت ايو   يكيشوك الكتربه كمك ) ج

  

١ 

از  يكي يكه به جا ابدي يم رييتغ يطور نترفرونيا يدهاينواسيآم يتوال د،ينواسيدر رمز آم يجزئ رييبا تغ ٢١
  ٩٧ ةصفح. رديگ يقرار م يگريد دينواسيآن آم يدهاينواسيآم

  

٧٥/٠  

   ١١٣ةصفح) ٢٥/٠( حل مسئله) ب                            ١١٤ ةصفح) ٢٥/٠( يريخوگ ايشدن  يعاد) الف ٢٢
                                            ١١٣ ةصفح) ٢٥/٠( يريپذ نقش) ج

  

٧٥/٠  

٢٣ 
 

  ١١٨ ةصفح) ٢٥/٠( يتك همسر) الف
در امان ماندن از  يبه پناهگاه برا يدسترس -  جانور يابي جفت امكان - از منابع قلمرو  ياستفادة اختصاص) ب

  ١١٩ ةصفح)٥/٠) (است يموردكاف دو( يشكارچ
  ١٢٠ ةصفح )٢٥/٠( يركود تابستان) ج
كمتر و در  يمنبع غذا اطالعات داشته باشند، با صرف انرژ محل ةوجو دربار كارگر قبل از جست يزنبورها يوقت) د

  ١٢١ ةصفح )٥/٠(.كنند يم دايآن را پ قيمحل دق يتر زمان كوتاه

٥/١  

  ٢٠  جمع نمرات                                                                                                                                                            

  "ا ست گرامي مورد احترامنظر همكاران  "
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