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1  

 (                     25( )ص  25/0ب( درست )                  (                                            3( )ص25/0درست )ناالف(   1

 ( 55( )ص  25/0د( درست )                                  (                            43( )ص  25/0درست )ناج(  

 (87( )ص25/0درست )ناو(                                                             (      73( )ص  25/0ه( درست )

 (116( )ص25/0درست )ناح(        (                                                         97( )ص  25/0ز( درست )

2 

    (  34)ص   (25/0)  مثبت  ب(                                                                (17ص)(  25/0) مارپیچالف(   2

 (       54(  )ص  25/0)  ها(نمودها )ژنوتیپژند(                                            (                 41( )ص25/0) بارزیت ناقصج(  

 ( 89( )ص25/0)  (كلروپالسته )سیدسبزو(                   (                  75( )ص25/0) اكسیدان(پاداكسنده )آنتی  (ه

 ( 118( )ص25/0) متوسطح(                                                                (92( )ص25/0)  كالسیکز(  

2 

                   (31ص  )P (25/0  )ب(                                                                   (10ص)  (25/0باز آلی )  الف( 3

             (61ص  )(  25/0)تقسیم دوم  د(                                                                      (45ص )(  25/0)  مشابهج(  

 (83  ص)(  25/0)  فضای درون تیالكوئیدو(                                                                         (72ص  )(  25/0) فعاله(  

 (120( )ص25/0)  میدان مغناطیسی زمینح(                                                                  (104( )ص25/0) ویروس    ز(

2 

 5/0 (7ص  )(  25/0)  پیوند هیدروژنی  ب(                      (4ص  )(  25/0)  (RNA)  ساختار رناجود در  مو  دقنالف(   4

 5/0 (13ص  )(  25/0)هاهیستون  ب(                             (14و    12  ص  )(  25/0) یزندساهماندوراهی    6الف(   5

 (15ص  )(  25/0)  كربوكسیلگروه  یا    COOH-الف(   6

          (، ولی برای غیرفعال كردن موقتی و  25/0شود )ها از دمای باال استفاده میب( برای غیرفعال كردن دائمی آنزیم

       (20( )ص25/0كنند. )ستفاده میدمای پایین ا مدتی ازبرای  پذیربرگشت      

75/0 

 5/0 (24و    23ص )(  25/0)  »الف«  ب(                                                                      (26ص)(  25/0)  «1»الف(   7

 (30( ) ص  25/0)  مرحله آغازب(                                     (29( )ص  25/0)  (كدونآنتی)  پادرمزه  توالی  الف( 8

 ( 31( )ص  0/ 25)   .  بروند  )لیزوزوم(   تن كافنده  یا  ( ُكریچه )   واكوئول  مثل  هایی بخش  به  یا  رفته  خارج  به  ترشح   برای  است  ممکن ج(  

75/0 

 5/0 (36( ) ص  25/0) سییووناز ر  پیشب(                                                       (36( )ص  25/0)  پس از رونویسی  الف( 9

 (42و    41( ) ص  25/0)  BOمادر:  نمود  ژنالف(   10

 (42و   41( ) ص  25/0)  Bو  AB (25/0)گروه خونی  ب(  

 (5/0رسم مربع پانت )و        

 (اشد.بصحیح مینیز    Oو   Bو    Aبه جای      iو   BI و AI ایههدگراستفاده از  )     

 B A هاگامت

B BB AB 
O BO AO 

25/1 

  ورزش و  هتغذی  مانند  یمحیطعوامل  مثالً در مورد قد    بلکه  ، نیست كافی ژن وجود تنها نمودرخ یک بروز برای گاهی 11

 (45)ص   (5/0).  بگذارند  اثر  نمودرخ  ظهور  بر  توانندمی

5/0 

 5/0 (48( ) ص  25/0)ب( جهش دگرمعنا                                                                   (48( ) ص  25/0)والین  الف(   12

 وم«»ادامۀ راهنما در صفحۀ د
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2  

 ( 51ص )   ( 0/ 5)   بسپاراز دنا  آنزیم  عملکرد  ر د  اختالل  ایجاد  با الف(   13

 (56ص  )  (5/0های متفاوتی باشند. )ه حاوی دگرهاگر قطعات مبادله شد  ب(

 (61و  60( )ص 0/ 25) مورد(    یک)ذكر   ( كوچک   جدا شده   در جمعیت   )  ژن  رانش   و    انتخاب طبیعی  ، نوتركیبی ، جهش  ( ج 

25/1 

  (67)ص    (25/0)  دارد را خود به مخصوص نرِناتَ و (25/0)  هسته از مستقل دنای)میتوكندری(   راكیزه(  الف 14

 (68ص )  (25/0)چرخه كربس  (  ب

  گروه  و  ADPز  ا ATP تشکیل  رایب  ازموردنی رژیان  و  گذرندمی  دارد،   قرار  مجموعه  این  در  كه  كانالی  از هاپروتون(  ج

 (70ص)(  5/0)  .شودمی  فراهم  فسفات      

25/1 

 5/0 (66ص)  (25/0ب( اسید دو فسفاته )                                                  (66ص)  (25/0)  (3الف( مرحله ) 15

 (79) ص    كاروتنوئیدها  باه  همرا  اهسبزینهد  وجو  یا  (25/0) متفاوت (25/0)  هایرنگیزه وجودالف(   16

  (85)ص    (25/0)  است كربنی سه تركیبی ، (25/0)  شده ساخته پایدار آلی ۀماد اولینب(  

 (86)ص    (25/0)  فسفات ریبولوزبیسج(  

 ( 88ص)(  25/0)(كَم) CAM گیاهاند(  

 (90ص)(  25/0)های اكسایشواكنشه(  

75/1 

 (93ص)  (5/0) زیست  محیط  و  انسان  سالمت برای  بودن  خطر  بی  اتاثب  و  یستیز  ایمنی  دقیق  بررسیلف(  ا 17

 ( 96ص)  (25/0پادزیست ) به مقاومت ژندارا بودن  ب(  

 ( 99ص)  (25/0)  استخوان مغزج(  

 (102( )ص  5/0. )كنندنمی ایجاد  ایمنی هایپاسخد(  

 ( 105ص)  (25/0)  لقاح یافتهتخمک  ه(  

75/1 

                           (112ص   )(  25/0)( شرطی شدن فعال)    ب  (1 18

                               (110)ص (  25/0)(  خوگیری)  د    (2

 (113ص  )(25/0)  (حل مسئله)  الف  (3

75/0 

 (123ص)  (25/0)  خواهیرفتار  دگرالف(   19

 تداش  نخواهند  ایزاده  خود  جانوران  این  اگرچه بنابراین.  (25/0)  دارند  مشتركی  هایژن  خویشاوندانشان،  با  آنهاب(  

 (123  )ص(25/0)  .كنند  منتقل  بعد  نسل  به  را  مشترک هایژن  و كرده  زادآوری  توانندمی آنها ویشاوندانخ  ولی  ، (25/0)

1 

 20 جمع نمرهشید                                                           خسته نبا                                                                                  
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