
 

 15/02/97: ثسوِ تؼبلی                                                                       تبضید اهتحبى                                                                     (2)ظیست ضٌبسی:  ًبم زضس

 08:00:ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش جوَْضی اسالهی ایطاى                                               سبػت اهتحبى:                                                          ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

  زقیقِ 90:ػلَم تجطثی                                                          ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى ثٌسضػجبس                                                   هست اهتحبى:ضضتِ 

 ذبًن ضئیسی :یبظزّن                                                                       زثیطستبى زذتطاًِ ّئیت اهٌبیی ضْیس آٍیٌی                                             زثیط هطثَعِ: پبیِ

 ثبضم                                                                 سؤاالت                             صفحِ اٍل  ضزیف
 :زضستی یب ًبزضستی جوالت ظیط ضا  ثسٍى شکط زلیل هطرص کٌیس -1

 .زض ٌّگبم پتبًسیل ػول، اثتسا کبًبل ّبی زضیچِ زاض سسیوی ثبظ هی ضًَس-الف

 . ذبضجی تطیي الیِ چطن اظ صلجیِ ٍ قطیٌِ سبذتِ ضسُ است-ة

 .تبضّبی هبّیچِ ای کٌس هسئَل اًجبم اًقجبضبت زض ٌّگبم ثلٌس کطزى ٍظًِ ّستٌس -ج

 .ًبقل ػصجی یک پیک زٍض ثطز است-ز

 .ائَظیٌَفیل ّب ثب ضیرتي هحتَیبت زاًِ ّبی ذَز ثط ضٍی اًگل ثب آى هجبضظُ هی کٌٌس -ٍ

 .جسن ظضز زض اٍایل زٍضُ جٌسی تحلیل هی ضٍز ٍ ثِ جسوی غیط فؼبل ثِ ًبم جسن سفیس تجسیل هی ضَز-ُ

5/1 

 .جبّبی ذبلی ضا ثب کلوبت هٌبست تکویل  کٌیس -2

 .هی ًبهٌس......................ایي ثرص ّب ضا .غالف هیلیي زض ثرص ّبیی اظ ضضتِ قغغ هی ضَز -الف

 .ضا کِ زض اهتساز هحَض ًَضی کطُ چطن زاضز، لکِ ظضز هی ًبهٌس..................ثرطی اظ -ة

 .زضٍى  یبذتِ ّبست........................زضز ًبک ضسى هبّیچِ ّب پس اظ توطیٌبت ضسیس ٍضظضی ثِ زلیل تجوغ -ج

 .غسز ضیطی ضا ثِ تَلیس ضیط ٍا هی زاضز................... پس اظ تَلس ًَظاز -ز

 تجسیل هی ضًَس.................... ٍ............................هًََسیت ّب ،اظ ذَى ذبضج ضسُ زض اثط تغییط ثِ -ٍ

5/1 

 .هطکع تٌظین ػصجی ّطیک اظ اػوبل ظیط ضا ثٌَیسیس  -3

 تؼبزل ثسى- تطضح اضک                                                                                 ة-الف

5./ 

 .ثِ سؤاالت ظیط پبسد کَتبُ زّیس -4

 یکسبى ثَزى فطبض َّا زض زٍ عطف پطزُ صوبخ ضا کسام قسوت ایجبز هی کٌس؟-الف

 ثطای سبذت هبزُ حسبس ثِ ًَض چِ ٍیتبهیٌی ًیبظ است؟-ة

 هجطای هطکعی استرَاى ّبی زضاظ ضا چِ ًَع ثبفتی پط کطزُ است ؟-ج

 هْطُ زاضی کِ اسکلت آًْب غضطٍفی است ؟-ز

 َّضهًَی کِ اظ غسُ تیوَس تطضح هی ضَز چِ ًبم زاضز؟- ٍ

 َّضهَى آلسٍستطٍى اظ چِ ثرطی تطضح هی ضَز؟-ُ

 فطآیٌس ػجَض گَیچِ ّبی سفیس اظ زیَاضُ ی هَیطگْب چِ ًبم زاضز؟-ض

75/1 

 ّطکسام اظ هطاحل ظیط زض کسام هطحلِ اظ چطذِ سلَلی ضخ هی زّس؟ -5

 اظ ثیي ضفتي پَضص ّستِ -ضضس ٍ ثعضگ ضسى سلَل                                                    ة- الف

 DNAّوبًٌس سبظی -ترطیت ضضتِ ّبی زٍک                                                         ز-ج

1 

 .زض تقسین سلَلی ثِ سَاالت ظیط پبسد زّیس -6

 حساکثط فططزگی کطٍهَظٍم زض کسام هطحلِ تقسین سلَلی صَضت هی گیطز؟-الف

 زض یبذتِ ّبی گیبّی پیص سبظّبی تیغِ هیبًی تَسظ کسام اًساهک سبذتِ هی ضَز؟-ة

 چِ ضٍیسازی ثبػث ًطبًگبى زاٍى هی ضَز؟-ج

1 

 :ثِ سؤاالت ظیط پبسد زّیسHCGزض َّضهَى  -7

 :    ًقص:                                  کبضثطز کلیٌیکی-ة:                                            هحل تطضح-الف
                    

 

1 

 



 

 15/02/1397:ثسوِ تؼبلی                                                                      تبضید اهتحبى                                                                      (2)ظیست ضٌبسی: ًبم زضس

 08:00:ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش جوَْضی اسالهی ایطاى                                               سبػت اهتحبى:                                                          ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

  زقیقِ 90:ػلَم تجطثی                                                          ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى ثٌسضػجبس                                                   هست اهتحبى:ضضتِ 

 ذبًن ضئیسی :یبظزّن                                                                       زثیطستبى زذتطاًِ ّئیت اهٌبیی ضْیس آٍیٌی                                                زثیط هطثَعِ: پبیِ

 ثبضم                                                                 سؤاالت                             صفحِ زٍم  ضزیف
 :عطح ضٍثطٍ هطحلِ ای اظ تقسین هیَظ ضاًطبى هی زّس -8

 .ًبم ایي هطحلِ ضا ثِ عَض زقیق ثٌَیسیس - الف

  ، چٌس کطٍهَظٍم زاضًس ؟IIّطیک اظ سلَل ّب زض پبیبى هیَظ -ة

 ، ّط یک اظ جسن ّبی کَچک استَاًِ ای ضکل ، اظچِ ثرطْبیی سبذتِ ضسُ است؟ 1زض ضوبضُ -ج

                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 

 .ضکل ظیط ضا ًبهگصاضی کٌیس -9

                                                                                                            

1 

 .ٍظیفِ ّط کسام اظ اجعای ظیط ضاثٌَیسیس  -10

 غسزپیبظی هیعضاّی-پطٍستبت                       ز-ٍظیکَل سویٌبل                        ج-اپیسیسین             ة-الف

2 

 ًحَُ تطکیل آًسٍسپطم زض ًْبًساتگبى ضا تَضیح زّیس؟-الف -11

 ًحَُ تطکیل زاًِ گطزُ ضسیسُ ضا ثصَضت ذالصِ ثٌَیسیس؟-ة

5/1 

 .زض هَضز هیَُ ثِ سؤاالت ظیط پبسد زّیس  -12

 هٌظَض اظ هیَُ حقیقی ٍ هیَُ کبشة چیست ؟- الف

 ًقص هیَُ زض گیبُ ضا ثٌَیسیس  -ة

5/1 

 ًَضگطایی ضاتؼطیف کٌیس - الف -13

 ػبهل هَثط زض پسیسُ ًَضگطایی کسام َّضهَى گیبّی است؟-ة

 

 

75./ 

 



 

 15/02/1397:ثسوِ تؼبلی                                                                              تبضید اهتحبى                                                                (2)ظیست ضٌبسی: ًبم زضس

 08:00:ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش جوَْضی اسالهی ایطاى                                               سبػت اهتحبى:                                                          ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

  زقیقِ 90:ػلَم تجطثی                                                          ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى ثٌسضػجبس                                                   هست اهتحبى:ضضتِ 

 ذبًن ضئیسی :یبظ زّن                                                                       زثیطستبى زذتطاًِ ّئیت اهٌبیی ضْیس آٍیٌی                                              زثیط هطثَعِ:پبیِ

 ثبضم                                                                 سؤاالت                             صفحِ سَم  ضزیف
 .زٍ هَضز  اظ اثطات آثسیعیک اسیس ضا زض گیبّبى ثٌَیسیس- الف -14

 سیبًیس تَلیس ضسُ تَسظ ثؼضی گیبّبى چِ فطآیٌسی ضا زض ثسى گیبُ ذَاض هتَقف هی کٌس ؟-ة

 کسام هبزُ سجت القبی هطگ یبذتِ ای زض گیبّبى هی ضَز؟ - ج

25/1 

 زض ضکل ظیط کِ ضٍیص ثصض زض غالت ضاًطبى هی زّس ، ضوبضُ ّبی هطرص ضسُ ضا ًبهگصاضی کٌیس -15

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

75./ 

 ثب شکط هثبل ثٌَیسیس کِ ضکستي ضت ثب یک جطقِ ًَضی چِ تبثیطی ثط گل زّی گیبُ ضٍظ کَتبُ زاضز؟- الف -16

 ذفبش ّب زض گطزُ افطبًی چِ گلْبیی ًقص زاضًس؟- ة

 ثبضظتطیي تغییطات َّضهًَی زض زٍضُ جٌسی ظًبى چِ هَقغ ضخ هی زّس ٍ هطثَط ثِ چیست؟-ج

2 

 20                                                                                                                جوغ ًوطات 16:                           تؼساز سؤاالت

  هَفق ٍ سطثلٌس  ٍ پیطٍظ ثبضیس

 


