
 )تَلیس هثل( سیست یاسزّن 7اهتحاى فصل 

 عزاح: ذاًن ًصزآبازی

 ًوزُ 1 زرستی یا ًازرستی عبارات سیز را هشرص کٌیس. -1

 ّای ایجاز شسُ اس ّز تروساى بعس اس تَلس کوتز اس یک هیلیَى است. تعساز تروکالف( 

 شَز. هایع پز هیشَز ٍ زرٍى آى اس  ب( بعس اس رسیسى تَزُ سلَلی بِ رحن، ایي تَزُ تَذالی هی

 رازیَلَصی بزای جٌیي ضزر ًسارز. xج( اهَاج صَتی سًََگزافی ّواًٌس اشعِ 

 اًس.  ّا با کوک عٌابی پیًَسی، عضالًی بِ زیَارُ زاذلی رحن هتصل ز( تروساى

 ًوزُ 1بِ سؤاالت سیز پاسد زّیس.  با تَجِ بِ شکل هقابل -2

 قلیایی ٍ شیزی رًگ است؟ کسام شوارُ )غسُ( تزشح کٌٌسُ هایعیالف( 

 کٌٌس؟ ّا تَاًایی حزکت پیسا هی زر کسام قسوت )شوارُ( اسپزمب( 

 : ..................................... را ًاهگذاری کٌیس.6: ............................ ٍ 2ج( شوارُ ّای 

 ًوزُ 5/0ساس زر هززاى چیست؟  ّای اسپزم علت پابزجاهاًسى الیِ سایٌسُ لَلِ -3

 

 ًوزُ 5/0 است؟ ّای زستگاُ تَلیس هثلی هززاىلَلیک اس کارّای سیز بز عْسُ کسام س ّز -4

 تزشح تستَستزٍى:ّای جٌسی:                                           ب(  الف( پشتیباًی ٍ تغذیِ سلَل

 ًوز25/1ُ هقابل بِ سؤاالت سیز پاسد زّیس. با تَجِ بِ شکل -5

  گذاری است؟ ًشاى زٌّسُ هزحلِ تروک ارُکسام شوالف( 

 ( ًشاى زٌّسُ توایش اٍٍسیت است؟Bیا  Aکسام هزحلِ )ب( 

 گذاری با اٍج تزشح کسام َّرهَى ّوشهاى است؟  ج( سهاى تروک

 کٌس؟ ..................... شح هیزّس؟........................ ٍ کسام َّرهَى را تز ز( زر صَرت بارزاری کسام شوارُ بِ رشس ذَز ازاهِ هی

 ًوز1ُزّس؟ ٍ ًتیجِ آى چیست؟  باسذَرز هثبت استزٍصى زر چِ سهاًی اس زٍرُ جٌسی ٍ چگًَِ رخ هی -6

 

 ًوزُ 5/0شَز، اٍٍسیت ثاًَیِ زر لَلِ رحوی بِ سوت رحن حزکت کٌس؟ )زٍ هَرز(  چِ عَاهلی باعث هی -7 
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 ًوز75/0ُ با تَجِ بِ شکل هقابل: -8

 رٍز؟ ّای هَجَز زر آکزٍسٍم بزای ّضن کسام الیِ اٍٍسیت بکار هی الف( آًشین

 ًتَاًستِ ٍارز اٍٍسیت شَز؟ 5ب( چزا اسپزم شوارُ 

 ًشاى زٌّسُ چیست؟ 6ج( شوارُ 

  ًوزُ 5/0ّا بِ آب ًقش زارز؟ )زٍ هَرز(  سهاى شسى ٍرٍز گاهت چِ عَاهلی زر ّنزر جاًَراًی کِ لقاح ذارجی زارًس،  -9

 

 ًوزُ 75/0 هٌظَر اس لقاح زٍ عزفی چیست؟ ٍ زر کسام جاًَراى ٍجَز زارز؟ -10

 

 

 ًوزُ 5/2 بِ هَارز سیز پاسد کَتاُ زّیس. -12

  ّای بارزاری است؟ الف( کسام َّرهَى اساس تست

 پَس لقاح زاذلی زارز یا ذارجی؟ ب( پالتی

 ذزٍج کسام هایع ًشاًِ ًشزیک بَزى سایواى است؟( ج

  ز( زٍرُ بارٍری ٍ تَلیس هثلی زر سًاى حسٍزاً چٌس سال است؟

 کٌس؟ ُ( چزا کاًگَرٍ جٌیي ذَز را بِ صَرت ًارس هتَلس هی

 آیس؟ ٍ( اس یک سلَل اسپزهاتَسیت اٍلیِ، چٌس اسپزهاتیس بَجَز هی

 کوتزیي ضراهت آًسٍهتز رحن زر چِ رٍسّایی اس زٍرُ جٌسی است؟س( 

 بٌسًاف، کسام پززُ هحافظت کٌٌسُ اعزاف جٌیي ًقش زارز؟زر تشکیل جفت ٍ ( ح

 شَز؟ م الیِ بالستَسیست ایجاز هیحفزُ ایجاز شسُ زر آًسٍهتز رحن زر ٌّگام جایگشیٌی تَسظ کسا ط(

 ّای بیشتزی است؟ ذَرزگی ّای بٌسًاف زارای پیچ ی( کساهیک اس رگ
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