
 )تَلیس هثل( سیست یاسزّن 7اهتحاى فصل 

 طزاح: ذاًن ًصزآبازی

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

 ساس قزار زارًس. ّای اسپزم ًشزیکِ سطح ذارجیِ لَلِ ،ّای اسپزهاتَگًَی سلَلالف( 

 زّس. یابس ٍ قاعسگی رخ هی ب( زر سِ رٍس آذز چزذِ جٌسی، ضراهت زیَارُ کاّص هی

 ّای حفاظت کٌٌسُ ٍ تغذیِ کٌٌسُ جٌیي ّستٌس. ج( آهٌیَى ٍ کَریَى تٌْا پززُ

 ّای ترصص یافتِ است. ز( اًجام لقاح ذارجی ًیاسهٌس زستگاُ تَلیسهثلی با اًسام

 ًوزُ 1با تَجِ بِ ساذتار اسپزم بِ سؤاالت سیز پاسد زّیس.  -2

 ٍارز اٍٍسیت ثاًَیِ ضَز؟تَاًس  کسام برص اسپزم زر صَرت بزذَرز هیالف( 

 ضَز؟ ب( کسام برص باعث بِ جلَ راًسى اسپزم هی

 : ..................................... را ًاهگذاری کٌیس.5: ............................ ٍ 4ج( ضوارُ ّای 

 ًوزُ 25/1  زر هَرز زستگاُ تَلیسهثلی هززاى بِ سؤاالت سیز پاسد زّیس. -3

 کٌس؟ ّا اضافِ هی کسام غسُ هایعی غٌی اس فزٍکتَس را بِ اسپزمالف( 

 ب( کسام غسُ زر سیز هثاًِ قزار زارز ٍ بِ اًساسُ یک گززٍ است ٍ حالت اسفٌجی زارز؟

 ضَز؟ ج( کسام َّرهَى باعث بزٍس صفات ثاًَیِ زر هززاى هی

 ّای سزتَلی یک هَرز را بٌَیسیس. ٍظایف سلَلّای سزتَلی است؟ ................... اس  کسام َّرهَى هحزک سلَلز( 

 ًوز1ُ با تَجِ بِ ًوَزار هقابل بِ سؤاالت سیز پاسد زّیس. -4

 ..............................-2...................... -1زّس؟ ّز ضوارُ هیشاى تزضح کسام َّرهَى را ًوایص هیالف( 

 ضراهت زیَارُ رحن بزعْسُ زارز؟ب( کسام َّرهَى بیطتزیي ًقص را زر افشایص 

 یابس؟ ج( با رضس فَلیکَل تزضح کسام َّرهَى افشایص هی

 ًوزُ 75/0جایگشیٌی زر رحن ضاهل چِ هزاحلی است؟  -5
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 ًوز1ُ تزیي جَاب را اس زاذل پزاًتش اًتراب کٌیس. صحیح -6

 اٍٍسیت ثاًَیِ( –اٍٍسیت اٍلیِ  –زٍهیي جسن قطبی  – الف( کساهیک اس لحاظ عسز کزٍهَسٍهی با بقیِ هتفاٍت است؟ )اٍلیي جسن قطبی

 کٌس( تغییز ًوی –یابس  کاّص هی –یابس  ب( بعس اس ًیوِ زٍرُ جٌسی، سزعت رضس زیَارُ زاذلی رحن )افشایص هی

 هَش( –کبَتز  –قَرباغِ  –ج( کساهیک لقاح زاذلی ًسارز؟ )هلد 

 هیشراُ( –پیاسی هیشراّی  –بیضِ  – بز ُ( تعساز کساهیک با بقیِ هتفاٍت است؟ )لَلِ اسپزم

 ًوزُ 5/0اس ٍظایف تزٍفَبالست زٍ هَرز را بٌَیسیس.  -7

 

 ًوزُ 5/1 بِ سؤاالت سیز پاسد کَتاُ زّیس. -8

 ضَز؟ الف( کسام َّرهَى ّیپَفیش پیطیي باعث تطکیل جسن سرز هی

 ب( جسن سرز اًساسُ بشرگتزی زارز یا جسن سفیس؟

 ای هتَقف ضسُ است؟ اس زٍراى جٌیٌی آغاس ضسُ است زر چِ هزحلِسایی کِ  ج( هزاحل تروک

 ّای کسام َّرهَى ٍجَز زارز؟ ّای فَلیکَلی گیزًسُ زر سطح سلَلز( 

 ِ اثزی بز رحن زارز؟اّص َّرهَى استزٍصى ٍ پزٍصستزٍى چُ( ک

 ازاهِ زارز؟پس اس لقاح ٍ( توایش جفت تا چِ سهاًی 

 ًوزُ 5/0ًحَُ تطکیل زٍقلَّای ًاّوساى را بٌَیسیس.  -9

 

 ًوزُ 5/0تَسیي را بٌَیسیس.  زٍ بافت ّسف َّرهَى اُکسی -10

 ًوزُ 75/0 زّس: ضکل هقابل تَلیسهثل جٌسی زر بعضی هارّا را ًطاى هی -11

 را هطرص کٌیس. 2ٍ  1الف( ّاپلَئیس یا زیپلَئیس بَزى ضوارُ 

 ب( هارّای بَجَز آهسُ حاصل چِ فزایٌسی است؟ 

 ًوزُ 5/0زر کسام گزٍُ اس جاًَراى، بْتزیي ضزایط ایوٌی ٍ تغذیِ بزای جٌیي هْیاست؟  -12
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