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 ثیوِ ّب -1                                                     

 هدشای اپیذیذین -2             اخضای دػتگبُ تٌبػلی هشد

 لَلِ ّبی اػپشم ثش -3                                              

 هویوِ دػتگبُ تٌبػلی هشدؿذد ثشٍى سیض  -4                                              

 

 ؿشهگبّی
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 کبس اكلی:  تَلیذ یبختِ ّبی خٌؼی ًش)اػپشم(  -1                                            

 اػپشم ّب)رخیشُ( ایدبد هحیٌی هٌبػت ثشای ًگْذاسی  -2                                            

 ٍظبیق دػتگبُ تٌبػلی هشد

 اًتقبل اػپشم ّب ثِ خبسج اصثذى -3                                            

 ) تؼتَػتشٍى(تَلیذ َّسهَى خٌؼی هشداًِ  -4                                            

 هشد ٍخَد داسددس  دٍ ػذدثِ تؼذاد  -1                         

 قشاس داسًذ. ٍساى خٌیٌی دسٍى حلشُ ؿکویددس  -2                         

 هی ؿًَذ. ٍاسد کیؼِ ّبی ثیوِاص حلشُ ؿکوی  اٍاخش دٍساى خٌیٌیدس  -3          ثیوِ ّب      

 اػت. ػِ دسخِ پبییي تش اص دهبی ثذىدهبی دسٍى آًْب  -4                          

 اػت َّسهَى تؼتَػتشٍىتشؿح ٍ  تَلیذ اػپشمهحل  -5                          

 كبكلِ کیؼِ ثیوِ اص ثذى -1                                                    

 ػَاهل تٌظین کٌٌذُ دهبی دسٍى ثیوِ

 کیؼِ ثیوِدس ؿجکِ ای اص سگ ّبی کَچک -2                                                    

 ٍخَد داسد. حلشُ ؿکویکیؼِ ثیوِ دسپبییي ٍ خبسج : ًکتِ 

 یبختِ ّبی اػپشهبتَ گًَیداسای  -1                                                                   

 لَلِ ّبی اػپشم ػبص -1                               

 ّؼتٌذ. ـیذُ ػشتَلییبختِ ّبی کداسای  -2                                             ػبختبسثیوِ ؿبهل

 : تؼتَػتشٍى هی ػبصًذ ٍ تشؿح هی کٌٌذ. یبختِ ّبی ثیٌبثیٌی -2                               

اػپشم  صهبى ثلَؽ تب پبیبى ػوشٍخَد داسًذ کِ اص  یبختِ ّبی اػپشم ػبصّبی اػپشم ػبص خذاس لَلِ : دس ًکتِ

 هی ػبصًذ.
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 ّبی اػپشم ػبص قشاس داسًذ. دسخذاس ٍ ًضدیکی ػٌح لَلِ -1                                      

 (2n)ثبقی هی هبًذ یکی ثِ ػٌَاى صایٌذُ -1                                                                              

 هی ػبصًذ دٍ یبختِ هیتَصثب -2       یبختِ ّبی اػپشهبتَگًَی

                       ( 2n) .ًبم داسد Iاػپشهبتَػیت دیگشی  -2                                                                               

 هی ػبصد. ( n)اػپشهبتَػیت ثبًَیِ  دٍ هیَصتقؼین  ثب Iاػپشهبتَػیت -3                                      

 ّؼتٌذ.یکذیگش  ثب اتلبالت ػیتَپالػویداسای  I  ٍIIاػپشهبتَػیت: یبختِ ّبی اػپشهبتَگًَی، ًکتِ
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 : توبیض دسحیي حشکت ثِ ػوت هشکض لَلِ ( nاػپشهبتیذ) -1                                                    

  IIّش اػپشهبتَػیت ثبًَیِ ثب اًدبم هیَص

 خذاسلَلِ دس اػپشم ثبلؾٍ تجذیل ثِ  توبیضایدبد :  ( nاػپشهبتیذ) -2                                                  

 یبختِ ّب اصّن خذا هی ؿًَذ. -1                                                

 هی ؿًَذ. یبختِ ّب تبطکذاس -2                   هشاحل تجذیل اػپشهبتیذ

 هقذاسی اص ػیتَپالػن خَد سا اص دػت هی دٌّذ. -3ثِ اػپشم                                      

 قشاس هی گیشد.ػش  ًبحیٍِ ثِ كَست هدضا دس ّؼتِ كـشدُ ؿذُ -4                                                

 هیـًَذ. ثِ اػپشم تجذیلپیذا هی کٌٌذ ٍ  ب حبلت کـیذُیبختِ ّ -5                                                

 تَاى دیذ. ّوشاُ ثب تبطک هیٍ  ثذٍى تبطک: اػپشهبتیذّب سا دس دٍ ؿکل ًکتِ 

 .دسخذاس لَلِ ّبی اػپشم ػبصّؼتٌذّوبًٌذ یبختِ ّبی اػپشهبتَگًَی  -1                                          

 تشؿحبت خَد توبیض اػپشم ّب سا ّذایت هی کٌٌذ.ثب  -2                                          

 توبم هشاحل اػپشم صاییدس  یبختِ ّبی خٌؼیاص  تـزیِ ٍ پـتیجبًی -3                   یبختِ ّبی ػشتَلی

 د دسثیوِ ّبَّبی هَخ ثیگبًِ خَاسی ثبکتشی -4                                           

                                                

 کشٍهَصهی( nکشٍهَصم ): حبٍی یک ػشی  ّؼتِ -1                                              

 ػیتَصٍل ٍ اًذاهک ّب: ؿبهل  هقذاسی ػیتَپالػن -2       ػش  -1                              

 آًضین ّبی ّیذسٍلیض کٌٌذُ: حبٍی  کیؼِ آکشٍصم -3                                              

 الصم ثشای حشکت اػپشم ATPثشای تبهیي  هیتَکٌذسی: حبٍی تؼذادی  تٌِ -2           دسػبختبس اػپشم

 اًذ.حشکت خَد اػپشم سا ثِ خلَ هی س: ثب  دم -3                               

 هی ثبؿذ. كبقذ ؿـبء: اًتْبی دم اػپشم  ًکتِ
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 هی ؿًَذ اػپشم ّب اصثیوِ ٍاسد اپیذیذم -1                                                  

 ًذاسًذ.دسصهبى ٍسٍد تَاًبیی تحشک  -2          اپیذیذم -1                          

 .ثوبًٌذثبیذ آًدب  ػبػت18داؿتي تحشک حذاقلاػپشم ّب ثشای  -3                                                  

 هی ؿَد هدشا ٍاسد حلشُ ؿکویاص ّشاپیذیذم یک  -1                                                         

 هدبسی اػپشم ثش -2   کوکیػبختبسّبی 

 دسخذاسخَد هی ثبؿٌذ. هبّیچِ ّبی كبفداسای  -2                                                        

 قشاس داسًذ ثیي هثبًِ ٍ ساػت سٍدُ -1                                                                                 

  ٍصیکَل ػویٌبل  -1                                                   

  ثِ اػپشهْب اكضٍدى هبیغ ؿٌی اص كشٍکتَص-2                              ؿذد ثشٍى سیض  -3                           

 قشاس داسد صیش هثبًِدس  -1                                                                              

 داسد حبلت اػلٌدی -2    ؿذُ پشٍػتبت -2                                                     

 تشؿح هی کٌذ. هبیغ ؿیشی سًگ ٍقلیبیی -3                                                                              

 ّؼتٌذ یک ًخَد: ثِ اًذاصُ  ؿذد پیبصی هیضساّی -3                                                     

 هی کٌٌذ.ثِ هدشا اهبكِ  تشؿحبت قلیبیی ٍ سٍاى کٌٌذُ                                                           
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 اػتلبدُ هی کٌٌذ. هٌجغ اًشطیثِ ػٌَاى  خبی گلَکض اص كشٍکتَصاػپشم ّب ثِ  -1                           

 کوک هی کٌذ. خٌثی کشدى اػیذ هَخَد دسهؼیش اػپشمهَاد قلیبیی پشٍػتبت ثِ -2                    ًکبت

 گلتِ هی ؿَد. هٌیهدوَع تشؿحبت ؿذد هویوِ تٌبػلی هشداًِ هبیغ ثِ  -3                          

 سا تبهیي هی کٌذ تـزیِ اػپشم ّب -1                           

 هی کٌذ. حشکت اػپشم ّب سا دس هؼیش آػبى -2         ًقؾ هبیغ هٌی

 هی کٌذ.اػیذ هَخَد دس هؼیش اػپشم سا خٌثی  -3                            
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 ّیپَتبالهَع                                              

 

 

 ّیپَكیض پیـیي                                             

 

 

 LHتشؿح َّسهَى           FSHتشؿح َّسهَى                        

 

 

 یبختِ ّبی ثیٌبثیٌیتحشیک                               ػشتَلیتحشیک یبختِ ّبی       

 

 

 تحشیک تشؿح                                          تؼْیل توبیض                

 تؼتَػتشٍى اػپشم ّب                                                                

ٍ  FSHهیضاى تشؿح َّسهَى ّبی  َّسهَى ّبی آصاد کٌٌذُ ٍ هْبس کٌٌذُثب تشؿح  ّیپَتبالهَع: ًکتِ 

LH .سا تٌظین هی کٌذ 

 ثِ سٍؽ ثبصخَسد هٌلی كَست هی گیشد. ٍ تؼتَػتشٍى FSH,LH : تٌظین تشؿح َّسهَى ّبی ًکتِ 

 داسد. LHاكضایؾ تشؿح تؼتَػتشٍى اثش ثبصخَسدی هٌلی ثش تشؿح  : ًکتِ
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 كحیح یب ًبكحیح ثَدى ػجبسات صیش سا هـخق کٌیذ. -1

 هشداًِ اػت تشؿح َّسهَى خٌؼیدػتگبُ تَلیذهثل هشداًِ،  کبس اكلی( 1

 .اػت، ػجت توبیض ًبهٌبػت اػپشم ّب ؿَد هوکي تت ثیوِ ّب ّوبًٌذ هَقؼیت ًبهٌبػت( 2

 آًْب هشٍسی اػت. توبیض كحیحدسخِ ػبًتیگشاد ثشای كؼبلیت ثیوِ ّب ٍ 34دهبی ( 3

یبختِ ّبی خذاس لَلِ ّبی اػپشم ػبص كَست هی  صثشؿجکِ آًذٍپالػوی ( تشؿح َّسهَى خٌؼی هشداًِ دس 4

 گیشد.

 داسًذ. ػٌح خَد گیشًذُئیذی دس ( یبختِ ّبی اػپشهبتَگًَی ثشای َّسهَى ّبی تیش5ٍ

 داسًذ. تک کشٍهبتیذیٍ کشٍهَصم  ّبپلَئیذ ، IIاػپشهبتَػیت( یبختِ ّبی 6

 ، دس خذاس لَلِ ّبی اػپشم ػبص ٍخَد داسًذ.یبختِ ّبی پـتیجبى اػپشم ّب (7

 قشاس داسًذ. G0( ثضسگتشیي یبختِ ّبی خذاس لَلِ ّبی اػپشم ػبص، دس هشحلِ 7

 اػت. آکشٍصٍم( ػش اػپشم داسای ّؼتِ، هقذاسی ػیتَپالػن ٍ 8

 هتلبٍت اػت. هٌجغ اًشطی هبّیچِ ّب( هٌجغ اًشطی الصم ثشای تحشک اػپشم ّب ثب 9

 ( َّسهَى تؼتَػتشٍى دس یبختِ ّبی تشؿح کٌٌذُ َّسهَى ّبی آصاد کٌٌذُ ٍ هحشکِ، گیشًذُ داسد.10

 .دسخبی خبلی کلوِ هٌبػت سا قشاس دّیذ -2

 آى هی ؿَد. دهبی هٌبػت دسٍى( ًحَُ قشاس گیشی کیؼِ ثیوِ ٍ ....................... ، ػجت ثشقشاسی 1

 .ًذاسًذ ( یبختِ ّبی اػپشهبتَػیت .............. ٍ ................. تبطک یب دم2

 .... دس توبع ثب یبختِ ّبی ػشتَلی قشاس داسًذ.( یبختِ ّبی اػپشهبتَگًَی، .................. ، .................. ٍ ...........3

 حبكل هیـًَذ، تبطک داسًذ. Iاػپشهبتَػیتیبختِ ّبی ............... ٍ ....................... کِ اص تقؼین ( 4

 ( تجذیل اػپشهبتیذ ثِ اػپشهبتَصٍئیذ دس ....................... كَست هی گیشد.5

................. تبطک داس ؿذُ ٍ ػپغ هقذاسی ...................... خَد سا اص دػت هی ( یبختِ ّبی اػپشهبتیذ پغ اص 6

 دٌّذ.
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 ثِ اػپشهبتَصئیذ ثب كـشدُ ؿذى ............ ٍ کـیذُ ؿذى ................ ّوشاُ اػت. اػپشهبتیذ ( تجذیل7

 كَست هی گیشد. تَلییبختِ ّبی ػش( ثیگبًِ خَاسی ثبکتشی ّب دس .................. تَػي 8

 ( اپیذیذین .............. کیؼِ ثیوِ ٍ ........... اص ثیوِ ّب قشاس داسد.9

 ( ػبًتشیَل ّب دس قؼوت ............ ػش اػپشم ٍ دس هدبٍست .................... آى قشاس داسًذ.10

 ساُ داسًذ. ساُ هیض( ؿذد ٍصیکَل ػویٌبل ثِ .............. ٍ ؿذد ................. ثِ 11

 داسد ٍ هبیؼی ................ ٍ .............. سًگ تشؿح هی کٌذ. اػلٌدی ( ؿذُ ............ حبلت12

 ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -3

 سا کؼت هی کٌٌذ؟ تَاًبیی تحشک( اػپشم ّب دس کدب 1

 ( لَلِ ّبی اػپشم ثش ثؼذ اص خشٍج اص ثیوِ ثِ کدب ٍاسد هی ؿًَذ؟2

 هی ؿَد؟ لَلِ اػپشم ثش( تشؿحبت ؿذد ٍصیکَل ػویٌبل چگًَِ ٍاسد 3

 دس کدب قشاس داسًذ؟پشٍػتبت  ٍ ؿذُ ٍصیکَل ػویٌبل( ؿذد 4

 دػتگبُ تَلیذهثلی هشد، هبیغ قلیبیی تشؿح هی کٌٌذ؟ ثشٍى سیض( کذام ؿذد 5

 دػتگبُ تَلیذهثل هشداى کذام اػت؟ ؿذُ هویوِ( ثضسگ تشیي 6

 ؿحبت کذام ؿذد اػت ٍ چِ ًقـی داسد؟( هبیغ هٌی اص تش7

 چیؼت؟ ٍ کذام یبختِ ّب سا تحشیک هی کٌذ؟ FSH( دس هشداى ًقؾ َّسهَى 8

 ثشکذام یبختِ ّبی ثیوِ اثش هی کٌذ؟ ٍتَلیذ کذام َّسهَى سا تحشیک هی کٌذ؟ LH( َّسهَى 9

 ( اثشات َّسهَى تؼتَػتشٍى دس هشداى سا ًبم ثجشیذ.10

 ، اثشكیذثکی هٌلی ثش تشؿح کذام ؿذد داسد؟تؼتَػتشٍى( اكضایؾ تشؿح 11

 کذام یبختِ ّبی ثیوِ سا ٍاداس ثِ تقؼین هی کٌذ؟ تؼتَػتشٍى ( اكضایؾ تشؿح12
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 ثضسگ تشیي ثخؾ دػتگبُ:  سحن -1                                        

 خٌؼی صًبًِؿذد :  تخوذاى ّب -2                                        

 لَلِ ّبی سحن ) تخن ثش( -3       اخضای دػتگبُ تٌبػلی صًبًِ

 ٍاطى  -4                                        

 

 

 )تخوک (تَلیذ یبختِ خٌؼی هبدُ  -1                                                        

 ػوت سحناًتقبل یبختِ ّبی خٌؼی هبدُ ثِ  -2                                                        

 ایدبد ؿشایي هٌبػت ثشای لقبح اػپشم ٍ تخوک -3                       ٍظبیق دػتگبُ تٌبػلی صًبًِ

 كَست تـکیلت ٍ تـزیِ خٌیي دس حلبظ -4                                                         

  تَلیذ ٍ تشؿح َّسهَى ّبی خٌؼی صًبًِ -5                                                          
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 .ّؼتٌذ ؿذد خٌؼی هبدُ -1                                               

 ؿکل ّؼتٌذ تخن هشؿی -2                                 تخوذاى ّب

 هتلل ّؼتٌذ. سحن خبسخیخذاس ثِ  ثبًٌبة پیًَذی ػوالًی  -3                                               

 ّؼتٌذ.دسٍاى خٌیٌی اٍلیِ اص دٍ هیلیَى كَلیکَلحبٍی حذٍد  -4                                               

 

 I (2n )یک اٍٍػیت  -1                             

 ّشكَلیکَل ؿبهل 

 ( 2nتؼذادی یبختِ تـزیِ کٌٌذُ دس اًشاف) -2                             

 اػت هبّیچِ ای ٍ تَخبلیاًذاهی  -1                             

 اػت. ذٍهتشًآٍ  هیَهتش، اپی هتشثِ ًبم ّبی  ػِ الیِ ثبكتیداسای  -2                             

 اػت. كَست ثبسداسیهحل سؿذ ًٍوَ خٌیي دس  -3                       سحن 

 هشتجي اػت. لَلِ ّبی سحوی ثِ تخوذاى ّبتَػي  -4                              

 هی ؿَد. دٍساى ثبسداسی ٍ قبػذگی دچبس تـییشاتیدس  -5                              

 قبػذگی، آًذٍهتش تخشیت ٍ سیضؽ هی کٌذ.دس دٍساى : ًکتِ 

 كَست هی گیشد.هَى ّب َّستـییشات خذاس سحن تحت تبثیش : ًکتِ 
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 ًبم داسد. ؿیپَس اػت ٍ اًتْبی آًْب ثِ ػوت تخوذاى ّب گـبد -1                          

 سحن کوک هی کٌذ.داسد کِ ثِ حشکت اٍٍػیت ّب ثِ ػوت  ثبكت پَؿـی هظک داس -2      لَلِ ّبی سحوی

 اػت کِ اٍٍػیت ّب سا ٍاسد لَلِ هی کٌٌذ. دساًتْبی ػوت تخوذاًی داسای صٍائذی -3                           

 اًقجبم هبّیچِ ّبی كبف خذاس لَلِ سحوی ًیض ثِ حشکت اٍٍػیت ّب کوک هی کٌذ.:  ًکتِ

 .تَػي گشدى سحن، ثِ سحن هشتجي اػت -1            

 اػت. هحل ٍسٍد یبختِ ّبی خٌؼی ًش -2      ٍاطى 

 اػت خشٍج تخوک ّبی لقبح ًیبكتِ ٍ خٌیيهحل  -3            

                                                   

 هی ؿَد ػبدت هبّیبًِ آؿبصثب  -1                           

 دٍسُ خٌؼی صًبًِ

 .هی یبثذ یبئؼگی خبتوِثب  -2                           

 هی ؿَد ػبدت هبّیبًِ ّوضهبى ثب ثلَؽ خٌؼی آؿبص -1                            

 هی ؿَد. ٍلی ثِ تذسیح هٌظناػت  اثتذا ًب هٌظنػبدت هبّیبًِ دس  -2                            

 سٍی هی دّذ  ػبلگی 50تب45یبئؼگی دس صًبى ػبلن ثیي  -3             ًکبت         

 اػت. کبس اكتبدى تخوذاى ّباص  ػلت یبئؼگی -4                           

 اػت. ػبل 35تب  30دس صًبى حذٍد دٍسُ ثبسداسی  -5                           

 ًبهٌبػتتـزیِ  -1                                                  

 کبس صیبد ٍ ػخت -2                                                  

 كـبس سٍحی ٍ خؼوی -3       ػَاهل ایدبد کٌٌذُ یبئؼگی صٍدسع

 اسثیػَاهل  -4                                                  
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 اٍٍگًَی                                                  

 

 دس دٍساى خٌیٌی ٍ دسؿکن هبدس   

 ؿشٍع هیَص                                                   

 

 

 ایدبد كَلیکَل                                      Iتَقق دس پشٍكبص                                              

 اصتَلذ تب حذٍد ػیضدُ ػبلگی

 

 اداهِ تقؼین اص صهبى ثلَؽ                                            

 

 I+    گَیچِ قٌجی ایدبد اٍٍػیت ثبًَیِ                                                                                  

 

 IIهیَص                                         IIؿشٍع هیَص دس كَست ٍخَد اػپشم                       

 

 ایدبد گَیچِ ّبی قٌجی       جیگَیچِ قٌ        تخوک لقبح                                                         

 IIیبكتِ                                                                                

 اٍٍػیت اٍلیِ

 ثبتقؼین هیتَص



 9318دبیرزیست شناسی مدارس سمپاد اهواز  –سیدستارباویر 

 

223 

 

 

 ػبل ًَل ثکـذ 50دس صًبى هوکي اػت   Iصهبى هیَص -1                                    

 سٍی هی دّذ. ػیتَکیٌض ًبهؼبٍی دس تخوک صایی -2      تلبٍت ّبی تخوک صایی

 ایدبدهیـَد.اػپشم 4اػپشهبتَگًَیٍ اص یک  یبختِ خٌؼییک  اصّش اٍٍگًَی -3                   ثب اػپشم صایی 

 قٌؼی ًیؼتتخوک صایی اهب دس سٍی هی دّذ حتوبهیَصدٍ دس اػپشم ػبصی  -4                                   

 یبختِ اٍٍتیذ ٍ تخوک آصاد ٍخَد ًذاسد.دستخوک صایی  -5                                   

            .ًذاسًذثٌَسهؼوَل گَیچِ قٌجی ًقؾ دس سؿذ ًٍوَ  -1              

 ًوبیذ ایدبد تَدُ ثی ؿکلٍ  ؿَد گَیچِ قٌجی ثب اػپشم تشکیت ثِ ًذستهوکي اػت  -2        ًکبت

 ایي تَدُ پغ اصهذتی اص ثذى دكغ هی ؿَد. -3              

 



 9318دبیرزیست شناسی مدارس سمپاد اهواز  –سیدستارباویر 

 

224 

 

 

 چشخِ تخوذاًی                                           

 ًَل هی کـذ سٍص 14: حذٍد  هشحلِ كَلیکَلی -1                                                     

 :چشخِ تخوذاًی ؿبهل دٍ هشحلِ اػت

 .ًَل هی کـذچْبسدُ سٍص : حذٍد  هشحلِ لَتئبلی -2                                                    

 اػت آؿبصگش دٍسُکِ سؿذ ثیـتشی داسد؛یکی اص كَلیکَل ّب دس ّشدٍسُ  -1                              

 دس هشحلِ كَلیکَلی

 هی ؿًَذ. یبختِ ّبی اًشاف اٍٍػیت یک، تکثیش ٍ حدین -2                             
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 هی کٌٌذ. ؿشایي سؿذ ًٍوَ اٍٍػیت سا دسٍى كَلیکَل كشاّن -1                                       

 یبختِ ّبی پیکشی كَلیکَل

 هی کٌٌذ. َّسهَى خٌؼی اػتشٍطى تشؿح -2                                       

 : ثب اكضایؾ سؿذ كَلیکَل، هیضاى تشؿح اػتشٍطى ًیض اكضایؾ هی یبثذ. ًکتِ

 كَست هی گیشد. FSH: سؿذ ٍثلَؽ یبختِ ّبی كَلیکَل تحت تبثیش َّسهَى  ًکتِ

 كَست هی گیشد. حَالی سٍص چْبسدّن چشخِ تخوذاًی -1                       

 كَست هی گیشد.)ػبهل اكلی تخوک گزاسی( LHَّسهَى  اكضایؾ ًبگْبًیتحت تبثیش  -2                      

 اصػٌح تخوذاى خبسج  هی ؿَد اٍٍػیت ثبًَیِ ّوشاُ تؼذادی یبختِ كَلیکَلی -3     تخوک گزاسی

 هی ؿًَذ. ٍاسد حلشُ ؿکویاٍٍػیت ثبًَیِ ٍ یبختِ ّبی كَلیکَلی  -4                       

 اص اٍٍػیت کوک هی کٌٌذ. كَلیکَلی ثِ تـزیِ ٍ هحبكظتیبختِ ّبی  -5                       

 

 تجذیل هی ؿَد ثبقیوبًذُ كَلیکَل ثِ خؼن صسد -1                

 هی کٌٌذ تشؿح اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍىؿشٍع ثِ  ، LHتحت تبثیش  یبختِ ّبی خؼن صسد -2                

 اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى ٍقبیغ سحن سا دس دٍسُ خٌؼی اداهِ هی دٌّذ. -3          دٍسُ

 هیـَد. ػجت پبیذاسی سحن ٍخٌیي،خؼن صسد تبهذتی ثب تشؿح َّسهَىاگشثبسداسی سٍی دّذ  -4       لَتئبلی

 تجذیل هی ؿَد. خؼن صسد ثِ خؼن ػلیذاگش ثبسداسی سٍی ًذّذ،  -5                

 .هی ؿَدًبپبیذاسی آًذٍهتش ،کبّؾ َّسهَى ّبی خٌؼیػجت  ؿیشكؼبل ؿذى خؼن صسد -6                

 اٍٍػیت دٍ ٍیبختِ ّبی كَلیکَلی
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 : ًبپبیذاسی خذاس سحن ػجت سیضؽ آى هی ؿَد ٍثیبًگش ؿشٍع دٍسُ خٌؼی ثؼذی اػت.ًکتِ 

 

 چشخِ سحوی                                                     

 هی کـذ. ًَلثِ ًَس هؼوَل سٍص  28حذٍد سٍی هی دّذ ٍ  چشخِ سحوی ّوضهبى ثب چشخِ تخوذاًی

 سٍی هی دّذ. هتَػي ّلت سٍص اٍل، قبػذگیثِ ًَس  -1                       

 هی ؿَد. دیَاسُ داخلی سحن هدذدا سؿذ کشدُ ٍ هخین دسّلت سٍص دٍم -2                       

 هی یبثذ. اكضایؾ كؼبلیت تشؿحی خذاس سحنّوضهبى ثب سؿذ،  دسّلت سٍص ػَم -3       چشخِ سحوی

 قشاس گیشد دسحَالی ًیوِ دٍسُ خٌؼی اػپشم دسهدبٍست اٍٍػیت ثبًَیِاگش  -4                       

 هشاحل تخوک گزاسی تکویل ؿذُ ٍ لقبح كَست هی گیشد.                        

 اػت. حلشُ ّبی سحندس  سحن آهبدُ خبیگضیٌی خٌیيخذاس  چْبسمدسّلت سٍص  -5                       

 اگش لقبح كَست ًگیشد ،اٍٍػیت ثبًَیِ ثذٍى خبیگضیٌی دكغ هی ؿَد. -6                       

 ًبپبیذاسی ٍ سیضؽ خذاس سحن ًـبًِ آؿبص دٍسُ خٌؼی ثؼذی اػت. -7                       
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 ػجت ًبپبیذاسی خذاس سحن هی ؿَد. -1                                              

 کبّؾ تشؿح َّسهَى ّبی خٌؼی

 .هیـَد FSH ٍLHَّسهَى ّبی آصاد کٌٌذُ ػجت اكضایؾ تشؿح  -2                                              

 

 ًکبت                         

دس اثتذای دٍسُ خٌؼی هقذاس َّسهَى ّبی اػتشٍطى ٍ  -1

 پشٍطػتشٍى دس خَى کن اػت.

کوجَد ایي َّسهَى ػجت اسػبل پیبم ثِ ّیپَتبالهَع هی  -2

 ؿَد.

 اصّیپَتبالهَع َّسهَى آصاد کٌٌذُ تشؿح هی ؿَد. -3

 یک هی کٌذ.َّسهَى آصاد کٌٌذُ ثخؾ پیـیي ّیپَكیض سا تحش -4

سا اكضایؾ  FSHٍ LHّیپَكیض پیـیي تشؿح َّسهَى ّبی  -5

 هی دّذ.

هَخت سؿذ كَلیکَل ٍ اكضایؾ تشؿح اػتشٍطى  FSHَّسهَى  -6

 هی ؿَد.

ػجت سؿذ خؼن صسد ٍ اكضایؾ تشؿح  LHَّسهَى  -7

 پشٍطػتشٍى هی ؿَد.

َّسهَى ّبی اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى ػجت سؿذ خذاس سحن  -8

خین ؿذى آى ٍ آهبدگی آى ثشای ثبسداسی هی پشخَى ؿذى ٍ ه

 ؿًَذ.

ایي َّسهَى ّب ثب تبثیش ثبصخَسدی هٌلی، تشؿح َّسهَى ّبی  -9

ساکبّؾ هی دٌّذ ٍ اص تخوک گزاسی  FSH  ٍLHآصاد کٌٌذُ 

 هدذد دسًَل دٍسُ خٌؼی ٍ ثبسداسی هوبًؼت هی کٌٌذ.
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 هیـَد. FSHٍLHػجت هوبًؼت اص تشؿحؿلظت کن خٌؼی دس  دس ّلت سٍص اٍل چشخِ -1               

 هی ؿَد FSHٍLHاكضایؾ تشؿح ػجت  چشخِ ثبصخَسدی هثجتثب  دس اٍاخش ّلتِ دٍم -2     اػتشٍطى

 .ٍ آؿبص دٍسُ ثؼذی هی ؿَد FSHٍLHاكضایؾ تشؿح کبّؾ آى ػجت  ،اٍاخش چشخِدس  -3                

چشخِ خٌؼی ّلتِ دٍم ٍ دس  ثبصخَسدی هٌلیدسّلتِ اٍل  FSH ٍLHتبثیش اػتشٍطى ثش تشؿح : ًکتِ 

 اػت. ّلتِ چْبسم ثبصخَسدی هٌلیٍ دس  ثبصخَسدی هثجت

 

 كحیح یب ًبكحیح ثَدى ػجبسات صیش سا هـخق کٌیذ. -4

 ( ثشخالف ثیوِ ّب، تخوذاى ّب اص حلشُ ؿکوی خبسج ًوی ؿًَذ.1

 خبسخی سحن هتلل هی کٌذ.، تخوذاى ّب سا ثِ دیَاسُ ( ًٌبثی اص ثبكت پیًَذ ٍ ػوالت اػکلتی2

اص تخوذاى خبسج هی  2n( ٌّگبم تخوک گزاسی، اٍٍػیت ثبًَیِ ّوشاُ ثب گَیچِ قٌجی اٍلیِ ٍ یبختِ ّبی3

 ؿًَذ.

 کشٍهَصهی ٍخَد داسد.I  ،46( دسٍى تخوذاى ّبی یک ًَصاد دختش حذٍد دٍهیلیَى اٍٍػیت4

 بًِ اػت.( کبّؾ تؼذاد كَلیکَل ّب ثیـتش اص هیضاى تخوک گزاسی هبّی5

 ( سحن اًذاهی گشدٍ هبًٌذ ٍ هبّیچِ ای اػت کِ ّوبًٌذ دیَاسُ لَلِ گَاسؽ ػِ الیِ ثبكتی داسد.6

 ( اثتذای لَلِ ّبی سحن ؿیپَسهبًٌذ ٍ داسای صٍائذ اًگـت هبًٌذ اػت.7

 ( ثبكت پَؿـی داخل لَلِ ّبی سحن هخبًی ٍ تبطکذاس اػت.8

 َّسهَى ّبی خٌؼی صًبًِ تشؿح ًوی کٌٌذ.دسیبئؼگی تخوذاى ّب اص کبس هی اكتٌذ ٍ ( 9

 ( دس هشداى ّوبًٌذ صًبى، تشؿح َّسهَى ّبی خٌؼی كقي اص اًذام ّبی خٌؼی كَست هی گیشد.10
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 دسخبی خبلی کلوِ یب ػجبست هٌبػت سا قشاس دّیذ. -5

 ( قؼوت پبییي سحن ثبسیکتش ؿذُ ٍ ................. ًبم داسد.1

 ........... ًبم داسد. کِ دس دٍساى ........... ٍ ........... دچبس تـییشاتی هی ؿَد.( دیَاسُ داخلی سحن 2

 ( دس قبػذگی هخلًَی اص خَى ٍ ...................... اص ثذى خبسج هی ؿَد.3

 ( دٍسُ ثبسٍسی ٍ تَلیذهثلی دس صى حذٍد ........... تب .......... هبُ اػت.4

 ........... ،  .................... ٍ ................ کشٍهَصم ّبی خلت کشٍهبتیذی داسًذ.( یبختِ ّبی اٍٍگًَی ّوبًٌذ .5

 ( یبختِ اٍٍگًَی ثب تقؼین ............. اٍٍػیت ّبی اٍلیِ سا ایدبد هی کٌذ.6

ًَل هی  دس كَلیکَل ّبی تخوذاى حذاقل حذٍد ........... ػبل ٍ حذاکثش حذٍد ........... ػبل I( پشٍكبص هیَص7

 کـذ.

 ثشخَسد کٌذ. دس هکبى ............. II( هیَص دس صًبى دسكَستی کبهل هی ؿَد کِ .............. ثِ اٍٍػیت 8

 ( ثش خالف هشاحل اػپشم صایی، دس تخوک صایی یبختِ ای هؼبدل .............. ٍخَد ًذاسد.9

 ای ٍ ثذٍى ؿکل هی ؿَد. لقبح ثیي اػپشم ٍ ............ هٌدش ثِ تـکیل تَدُ یبختِ( 10

 ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -6

 ( کذام چشخِ صًبًِ صهبى ثٌذی ثلَؽ اٍٍػیت ّب سا تٌظین هی کٌذ؟1

 ثب ّن ثشاثش هی ؿَد؟ FSH  ٍLH( دسیک چشخِ تخوذاًی خٌذهشتجِ هیضاى 2

س خَد قشاس ( دسحَالی سٍص چْبسدّن چشخِ تخوذاًی، هیضاى کذام َّسهَى ّب ّوضهبى دس حذاکثش هقذا3

 داسًذ؟ چِ ًَع خَدتٌظیوی ثیي ایي َّسهَى ّب ٍخَد داسد؟

 

 دس کدبی یبختِ ّبی كَلیکَلی ٍخَد داسًذ؟ FSH( گیشًذُ ّبی 4

 ٍ پبسُ ؿذى كَلیکَل هی ؿَد؟ I( اكضایؾ حذاکثش کذام َّسهَى ػجت اًدبم هیَص5

 َّسهَى ّب سا تشؿح هی کٌٌذ؟( یبختِ ّبی خؼن صسد ثشای کذام َّسهَى گیشًذُ داسًذ؟ ٍ کذام 6
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 دس ساثٌِ ثب چشخِ سحوی ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -7

 ( ثب کبّؾ ػشػت سؿذ آًذٍهتش کذام كؼبلیت آى اكضایؾ هی یبثذ؟1

 ( اكضایؾ تشؿح کذام َّسهَى ػجت سؿذ هدذد آًذٍهتش ثؼذ اص قبػذگی هی ؿَد؟2

 ؟( یبختِ تخن اٍلیي هیتَص خَد سا دس کدب آؿبص هی کٌذ3

 ش هیضاى کذام َّسهَى سحن سا ثشای ثبسداسی آهبدُ هی کٌذ؟( حذاکث4

 ( تخشیت دیَاسُ داخلی سحن ًبؿی اص کبّؾ هیضاى کذام َّسهَى ّب دس خَى اػت؟5

 هی ؿَد؟ FSH  ٍLH( کبّؾ ػٌح کذام َّسهَى ّب ػجت تشؿح هدذد َّسهَى ّبی آصاد کٌٌذُ 6

 ی هٌلی ثش تشؿح کذام َّسهَى ّب داسد؟( َّسهَى اػتشٍطى دس ؿلظت کن اثش ثبصخَسد7

چِ تبثیشی ثش ثبقیوبًذُ كَلیکَل ثؼذ اص تخوک گزاسی  FSH  ٍLH( اثش ثبصخَسدی هثجت اػتشٍطى ثش 8

 داسد؟

 FSHتشؿح َّسهَى ّبی ( دسچْبسدُ سٍص دٍم چشخِ خٌؼی، اكضایؾ َّسهَى ّبی خٌؼی چِ تبثیشی ثش 9

 ٍLH داسد؟ 

 ؿذى چِ ًبم داسد؟ ( خؼن صسد ثؼذ اص ؿیشكؼبل10

 ثشای ّشیک اص هَاسد صیش یک دلیل ػلوی رکشکٌیذ -8

 ( ثؼیبسی اص یبختِ ّبی خٌؼی صًبى ثِ كَست اٍٍػیت ثبًَیِ دكغ هی ؿًَذ1

 

 ( دس اٍاخش دٍسُ خٌؼی کبّؾ َّسهَى ّبی خٌؼی ثب اكضایؾ كؼبلیت ّیپَكیض تَام اػت.2

 

 هتش هی ؿَد.( کبّؾ ًبگْبًی پشٍطػتشٍى ػجت ًبپبیذاسی آًذ3ٍ
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 ثؼذ اص تخوک گزاسی ، اٍٍػیت ثبًَیِ ٍاسد لَلِ سحن هی ؿَد ٍ ثِ ػوت سحن حشکت دادُ هی ؿَد

 لَلِ سحن اثتذای صائذُ ّبی اًگـت هبًٌذ -1                                                  

 لَلِ سحندیَاسُ  قجبم هبّیچِ ّبی كبفًا -2       ػَاهل حشکت دٌّذُ اٍٍػیت ثبًَیِ

 لَلِ سحنخذاس  حشکت هظک ّبی یبختِ ّبی پَؿـی -3                                                  

 ثگزسد خذاس داخلی ٍخبسخیثشای ٍسٍد ثِ اٍٍػیت ثبًَیِ ثبیذ اص دٍ  -1                                              

 ؿـبی اػپشم ٍ اٍٍػیت ثب یکذیگش توبع پیذا کٌٌذ. -2               اگش دسٍى لَلِ سحن اػپشم

 ادؿبم ؿـبء اػپشم ثب اٍٍػیت كَست هی گیشد. -3                         ٍاسد ؿَد           

 خذاس لقبحیایدبدؿذُ ٍ  اٍٍػیتّوضهبى تـییشاتی دس ػٌح  -4                                               

 ؿکل هی گیشد.                                                

 .سػٌذ تٌْب تؼذاد هحذٍدی اص هیلیَى ّب اػپشم ثِ اٍٍػیت هی -1                                        

 .الیِ خبسخی اًشاف اٍٍػیت ثبقیوبًذُ كَلیکَل اػت -2                                        

 اػت. الیِ داخلی اًشاف اٍٍػیت ؿلبف ٍ طلِ ای -3                            ًکبت     

 هی ؿَد. پبسُ مٍآکشٍص یدسحیي ػجَس اػپشم اص الیِ خبسخ -4                                       

 هی ؿًَذ. ّون الیِ داخلیآًضین ّبی آکشٍصم ػجت  -5                                       

 هی کٌذ خلَگیشیٍسٍد اػپشم ّبی دیگش خذاس لقبحی اص  -6                                       
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 الیِ داخلی ػبختبس هَلکَلی داسد.خبسخی اًشاف تخوک ػبختبس یبختِ ای ٍ : الیِ ًکتِ 

 : خذاس لقبحی اص خٌغ گلیکَ پشٍتئیي اػت. ًکتِ

 : خذاس لقبحی تَػي کیؼِ ّبی گلظی ػبختِ ٍ ثؼتِ ثٌذی هی ؿَد.ًکتِ 

 هی ؿًَذ. کشٍهَصم ّبی آى سّبهی ؿَد ٍ  ؿـبء ّؼتِ ًبپذیذ -1                                         

 سا اًدبم هی دّذ. ػشیؼب هیَص دIIٍاٍٍػیت  -2         ثِ دسٍىثب ٍسٍد ػش اػپشم 

 هی ؿَد. پَؿؾ ّؼتِ تخوک ًیض ًبپذیذ -3                    اٍٍػیت           

 .هیـَد اًشاف آًْب پَؿؾ ایدبدٍ  دٍ هدوَػِ کشٍهَصهی هخلَى ؿذُ -4                                         

 .یبختِ تخن یب صیگَت تـکیل هی ؿَد -5                                         
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 ػبػت پغ اص لقبح 36اٍلیي هیتَص اًدبم  -1                              

 (هَسٍالتـکیل تَدُ یبختِ ای کشٍی ٍ تَپش ثِ اًذاصُ صیگَت )  -2          ٍقبیغ پغ اصلقبح

 اًقجبهبت ػوالت كبفٍ  کوک هظک ّبثِ ػوت سحن ثِ  الهَسٍحشکت  -3                              

 سػیذى ثِ سحنپغ اص  تجذیل ثالػتَال ثِ ثالػتَػیؼت -4                               

 اػت. اًذاصُ یبختِ تخنٍ ثِ  کشُ تَخبلیثِ ؿکل  -1                        

 اػت ؿجیِ کیؼتٍ  كوبی خبلی دسٍى آى ثب هبیؼبت پشؿذُ -2                        

 هی ؿَد.سٍص پغ اص لقبح تـکیل  6تب5دسحذٍد  -3      ثالػتَػیت   

 الیِ خبسخی ) تشٍكَثالػت ( -1                                                                  

 اػت دٍ دػتِ یبختِداسای  -4                       

 تَدُ یبختِ دسًٍی -2                                                                   

 .ًقؾ داسد تشٍكَثالػت دس تـکیل خلت

 

 .سا هی ػبصد الیِ ّبی صایٌذُ ٍ سٍیبى،  تَدُ داخلی ػلَلی

 هی ؿَد. ٍقتی ثالػتَػیؼت ثِ ٍخَد هی آیذ خذاس لقبحی پبسُ:  ًکتِ

 ّؼتٌذ. هٌـبء ثبكت ّبی هختلق خٌیيداسًذ ٍ  حبلت ثٌیبدی: یبختِ ّبی تَدُ دسًٍی ًکتِ 

 ( داسًذ. تَتی پَتٌؼی ) یبختِ ّبی تَدُ دسًٍی تَاى ّوِ خبًجِ: ًکتِ 

 ایدبد هی ؿَد. اپی ثالػت ٍ ّیپَثالػت: اصتَدُ دسًٍی یبختِ ای اثتذا قشف دٍالیِ ثِ ًبم  ًکتِ

 تجذیل هی ؿَد. اکتَدسم، هضٍدسم ٍ آًذٍدسم: قشف دٍالیِ ثِ قشف ػِ الیِ ثِ ًبم ّبی  ًکتِ

 ّؼتٌذ. ػِ الیِ هٌـبء ثبكت ّب ٍ اًذام ّبی هختلق: ّشکذام اص ایي  ًکتِ
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 گَیچِ قٌجی

                              

اصیبختِ ّبی تشٍكَثالػت آًضین ّبیی تشؿح هی ؿَد کِ یبختِ  -1

 ّبی خذاس سحن سا تخشیت هی کٌذ.

 تخشیت ػجت ایدبد حلشُ دس خذاس سحن هی ؿَد. -2

خبی گضیٌی سٍی هی دّذ ٍثالػتَػیت دسٍى یکی اص ایي حلشات -3

 گیشد.خبی هی 

یبختِ ّبی خٌیي دس ایي هشحلِ اص یبختِ ّبی تخشیت ؿذُ تـزیِ  -4

 هی کٌٌذ.

 اص تقؼین یبختِ ّبی تشٍكَثالػت، کَسیَى ؿکل هی گیشد. -5

 کَسیَى دس تؼبهل ثب سحن خلت سا هی ػبصد. -6

تشؿح هی ؿَد  HCGاصیبختِ ّبی تشٍكَثالػت َّسهًَی ثِ ًبم  – 7

 کِ ٍخَد آى اػبع تؼت ثبسداسی اػت.

8- HCG   ػجت حلظ خؼن صسد ٍ تذاٍم تشؿح پشٍطػتشٍى اص آى

 ؿذُ ٍ هبًغ قبػذگی ٍ تخوک گزاسی هی ؿَد.
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 خٌیي ًقؾ داسد. دسحلبظت ٍ تـزیِ:  آهٌیَى )دسٍى ؿبهِ خٌیي( -1                                   

 پشدُ ّبی اًشاف سٍیبى

 ًقؾ داسد. خٌیي ٍ ثٌذ ًبف: دستـکیل  کَسیَى ) ثشٍى ؿبهِ خٌیي( -2                                  

 خلت ساثي ثٌذ ًبف ٍ دیَاسُ سحن اػت.:  ًکتِ

                                       

 هی گَیٌذ دٍقلَ یب چٌذقلَصاییثِ تـکیل دٍیب چٌذ خٌیي دس ّش ثبسداسی، 

 اػت. تقؼین تَدُ دسًٍی ثالػتَػیؼت ثِ دٍ یبچٌذ قؼوت: ًبؿی اص  ّوؼبى -1                           

 اًَاع چٌذ خٌیٌی

 ًبؿی اص تشکیت دٍ یب چٌذ تخوک ثب اػپشم دسیک دٍسُ خٌؼی : ًبّوؼبى -2                          

 ایدبد هی ؿَد. دٍقلَ یبچٌذقلَی ثِ ّن چؼجیذُ: اگشخٌیي ّبی ّوؼبى کبهال اصّن خذا ًـًَذ، ًکتِ 

 .یک خٌؼیت داسًذٍ  کبهال ؿجیِ یکذیگشًذ: چٌذقلَّبی یک تخوکی  ًکتِ

 .ٍؿجیِ ّن ًیؼتٌذداؿتِ ثبؿٌذ خٌؼیت هـبثِ یب ًبهـبثِ  هوکي اػت چٌذقلَّبی چٌذ تخوکی: ًکتِ 
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 تَلیذ کٌٌذ. ًتَاًذ گبهت یب یبختِ خٌؼیهشد یب صى صهبًی سٍی هی دّذ کِ  -1                 

 ًبثبسٍسی

 یب ثِ ّش ػلتی اهکبى لقبح هَكق ثیي تخوک ٍ اػپشم ایدبد ًـَد. -2                

 ایدبد ؿذُ اػت. اهشٍصُ سٍؽ ّب ٍ كٌبٍسی ّب خذیذ دس خْت دسهبى ًبثبسٍسی: ًکتِ 

                                   

. خلت اص ًشیق ثٌذًبف ثب خٌیي استجبى اداهِ هی یبثذ ٍتب ّلتِ دّنؿشٍع هی ؿَد  دٍمتوبیض خلت اص ّلتِ 

 داسد.

 .هخلَى ًوی ؿًَذخَى هبدس ٍ خٌیي دسهحل خلت ثِ دلیل ٍخَد کَسیَى ثبّن 

 هی سػبًذ. هَاد ؿزایی ٍ اکؼیظى سا اصهبدس ثِ خٌیيکِ  یک ػیبّشگ -1                          

 سگ ّبی ثٌذًبف

 هی کٌذ. کِ هَاد صائذ خَى خٌیي سا ثِ ثِ خَى هبدس هٌتقل  دٍػشخشگ - 2                          

 هبًٌذ گلَکض هَاد ؿزایی -1                                          

 ٍ کشثي دی اکؼیذ اکؼیظى -2                                          

 ٍ ثؼوی داسٍّب پبدتي ّب -3        هَادی کِ اصخلت هی گزسًذ

 هبًٌذ ٍیشٍع ایذص ثؼوی ػَاهل ثیوبسی صا -4                                           

 کَکبییي، ًیکَتیي ٍ الکل -5                                           

ثش سؿذ ًٍوَ خٌیي، صًبى ثبسداس ثبیذ : ثبتَخِ ثِ ػجَس ثؼوی هَاد اصخولِ داسٍّب اصخلت ٍ تبثیش ػَء آًْب  ًکتِ

 .اص هلشف داسٍ دس ًَل دٍسُ ثبسداسی خَد داسی ًوبیٌذ
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 اػتلبدُ هی ؿَد. اهَاج كَتی ثب كشکبًغ ثبالدس ایي سٍؽ اص  -1                      

 ٍ ثشای خٌیي هشسی ًذاسد. یًَیضُ کٌٌذُ ًیؼت Xاهَاج كَتی ثشخالف اؿؼِ  -2                      

 كشػتبدُ هی ؿَد. دس ایي سٍؽ اهَاج تَػي هیلِ ای ثِ دسٍى ثذى -3                ًکبت

 كَست هی گیشد. تلَیش ٍیذئَیی ثش هجٌبی ثبصتبة اهَاج -4                      

 تـخیق ثبسداسی دس هبُ اٍل -1                                                    

 اًذاصُ گیشی اثؼبد خٌیي -2                کبسثشدّبی ػًََگشاكی         

 ثشسػی ػالهت ٍ تـخیق ثؼوی ثیوبسی ّب -3                                                   

 تؼییي ػي خٌیي -1                                       

 تؼییي خٌؼیت خٌیي -2    خٌیي ثِ هٌظَسثشسػی اثؼبد 

 ػبلن ثَدى خٌیي اص ًظشحشکتی ٍ ػولکشدی -3                                       
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 اثتذا ػش خٌیي ثِ پبییي كـبس ٍاسد هی کٌذ ٍ کیؼِ آهٌیَى پبسُ هی ؿَد -1  

 .ک یک ثبسُ ثِ ثیشٍى تشؿح هی ؿَدٍ کِ ًـبًِ قشیت الَقَع ثَدى صایوبى اػتهبیغ آهٌیَتی -2

 َّسهَى ّب اصخولِ اکؼی تَػیي دس ایي هشحلِ ًقؾ اػبػی داسًذ. -3

 اکؼی تَػیي ثب سٍؽ ثبصخَسدی هثجت اكضایؾ هی یبثذ. -4

 هی ؿَد.ایي َّسهَى ثب اًقجبم هبّیچِ ّبی كبف خذاس سحن ثبػث تؼْیل ٍ تؼشیغ صایوبى  -5

 ثِ ًَس ًجیؼی اثتذا ػش ٍ ػپغ ثقیِ ثذى خبسج هی ؿَد. -6

 ثب اداهِ اًقجبهبت خلت ٍ اخضای هشتجي ًیض اص ثذى هبدس خبسج هی ؿًَذ. -7

 اکؼی تَػیي ؿذد ؿیشی سا ًیض هٌقجن هی کٌذ تب خشٍج ؿیش اًدبم گیشد. -8

   بم ؿذد ؿیشی هی ؿَد.تحشیک گیشًذُ ّبی هَخَد دس ؿذد ؿیشی ثب هکیذى ًیض ػجت اًقج -9
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 كحیح یب ًبكحیح ثَدى ػجبسات صیش سا ثب رکش دلیل هـخق کٌیذ. -9

 ٍخَد داسد. DNA( دس الیِ خبسخی اًشاف اٍٍػیت ثبًَیِ، كؼلَلیپیذ ٍ 1

 

 ( الیِ داخلی اًشاف تخوک طلِ ای كبقذ یبختِ اػت.2

 

خلی اًشاف تخوک پبسُ هی ؿَد تب آًضین ّبی آى یبختِ ّب سا ّون ( کیؼِ آکشٍصم دسٌّگبم ػجَس اص الیِ دا3

 کٌٌذ.

 خلَگیشی اص ٍسٍد اػپشم ّبی دیگش ثِ اٍٍػیت هی ؿَد.( ادؿبم ؿـبی اػپشم ٍ اٍٍػیت ثبًَیِ ػجت 4

 

 ( الیِ داخلی تخوک ثب ػیتَپالػن یبختِ اٍٍػیت استجبى ًذاسد.5

 

 ّؼتِ اػپشم ٍ تخوک هی ثبؿذ.( تـکیل صیگَت هؼتلضم اص ثیي سكتي ؿـبء 6

 

 ( تَدُ داخلی ػلَلی ٍ تشٍكَثالػت طًتیک یکؼبى اهب ػشًَؿت هتلبٍت داسًذ.7

 

 ( دس هشحلِ خبیگضیٌی هوکي اػت صى دچبس خًَشٍؽ ؿجیِ قبػذگی ؿَد.8

 

 ( یبختِ ّبی تشٍكَثالػت ػجت تذاٍم تشؿح اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى هی ؿًَذ.9

 

 خٌؼی دس دٍساى ثبسداسی ػجت پبیذاسی آًذٍهتش هی ؿَد. تذاٍم تشؿح َّسهَى ّبی( 10
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 دسخبی خبلی ػجبست هٌبػت سا قشاس دّیذ. -10

( حشکبت صٍائذ اًگـت هبًٌذ، اًقجبم هبّیچِ ّبی ............. ٍ ................ اٍٍػیت ثبًَیِ ، صیگَت ٍ ........... 1

 ساثِ ػوت سحن حشکت هی دّذ.

 ... خلت سا هی ػبصًذ ٍ تَدُ داخلی خٌیٌی، هٌـبء ................................... خٌیي هی ثبؿٌذ.( یبختِ ّبی .........2

 ( ٌّگبم خبیگضیٌی، سٍیبى داسای ............... حلشُ ٍ پٌح الیِ ................. اػت.3

 ( ثؼذ اص قشاس گیشی سٍیبى دسٍى خذاس سحن، سٍیبى داسای .......... حلشُ اػت.4

 ( آهٌیَى دس ............. ٍ ................ خٌیي ًقؾ داسد ٍ کَسیَى دس تـکیل ................ ٍ ........... دخبلت هی کٌذ.5

 ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ. -11

 ( دٍقلَّبی ّوؼبى چگًَِ ایدبد هی ؿًَذ؟1

 ذام دٍقلَّب هٌدشؿَد؟( آصاد ؿذى ثیؾ اص یک اٍٍػیت دس ّش دٍسُ خٌؼی هوکي اػت ثِ ایدبد ک2

 ( دٍقلَّبی ثِ ّن چؼجیذُ اص ًظش خٌؼیت ٍهٌـبء تـکیل چگًَِ هی ثبؿٌذ؟3

 ( توبیض خلت چٌذ ّلتِ ًَل هی کـذ؟4

 ( ثٌذًبف چٌذ ػشخشگ ٍ چٌذػیبّشگ داسد. ًقؾ ایي سگ ّب چیؼت؟5

 ( خَى هَخَد دس ثٌذًبف گشٍُ خًَی هتؼلق ثِ خٌیي داسد یب هبدس. چشا؟6

 اص کدب تشؿح هی ؿَد؟ اكضایؾ آى دس خَى ًـبًِ چیؼت؟ HCG( َّسهَى 7

 ( تـخیق ثبسداسی ثِ کوک ػًََگشاكی دس هبُ چٌذم ثبسداسی هوکي اػت؟8

 ثٌَس ًجیؼی اثتذا کذام ثخؾ خٌیي اص ثذى هبدس خبسج هی ؿَد؟( 9

 ( چشا پضؿکبى ثشای ػشػت دادى ثِ صایوبى ثِ هبدس اکؼی تَػیي تضسیق هی کٌٌذ؟10
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 هبّی ّب -1                                                          

 دٍصیؼتبى -2:      لقبح خبسخی -1                                

 ثی هْشگبى آثضی -3                                                          

 اًَاع لقبح دس خبًَساى

 خبًَساى خـکی صی -1                                                       

 ػخت پَػتبى آة صی -2      لقبح داخلی -2                               

 ثؼوی هبّی ّب )ًَػی کَػِ هبّی ( -3                                                      

 ٍالذیي گبهت ّب سا دس آة هی سیضًذ -1                          

 لقبح دسٍى آة كَست هی گیشد. -2        دسلقبح خبسخی

 .سّب هی کٌٌذ الذیي تؼذاد صیبدی گبهت ثشای اكضایؾ احتوبل ثشخَسد گبهت ّب، ٍ -3                          

 دهبی هحیي -1                                                          

 ًَل سٍص -2      ػَاهل هَثش ثش ّوضهبًی سّب ؿذى گبهت ّب

 آصاد کشدى هَاد ؿیویبیی تَػي خبًَس ًش یب هبدُ -3                                                          

 ثشٍص ثؼوی سكتبسّب هبًٌذ سقق ػشٍػی دس هبّی ّب -4                                                         

 هؼوَال اػپشم ّب ٍاسد ثذى خبًَس هبدُ هی ؿَد. -1                             

 دس اػجک هبّی تخوک ّبی خبًَسهبدُ ٍاسد ثذى خبًَس هبدُ هی ؿَد -2                             

 ًیبصهٌذ دػتگبُ تَلیذ هثلی ثب اًذام ّبی تخلق یبكتِ اػت. -3            داخلیدسلقبح 

 لقبح هؼوَال دسٍى ثذى خبًَس هبدُ كَست هی گیشد.)ثدض اػجک هبّی ( -4                            
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 ّبی پْي ٍ حلقَی دسکشم : ّشهبكشٍدیؼن ) ًشهبدگی ( -1                                                   

 حبلت ّبی ٍیظُ تَلیذ هثل خٌؼی

 دس صًجَس ػؼل ٍ ثؼوی هبسّب:  ثکشصایی ) هبدُ صایی ( -2                                                    

 .ّشدًٍَع دػتگبُ تٌبػلی ًش ٍهبدُ ٍخَد داسد -1                                                             

 دس کشم کجذ )کپلک گَػلٌذ(  -1                

 .ّشكشد تخوک ّبی خَد سا ثبسٍس هی ػبصد -2                                                             

 ًشهبدگی 

 ّش كشد ّش دًٍَع دػتگبُ تٌبػلی ًش ٍ هبدُ سا داسد. -1                                                 

 هی ؿَد.م لقبح دٍ ًشكی اًدب  -2:    دسکشم ّبی حلقَی  -2               

 دٍ کشم دسکٌبسّن قشاس گشكتِ ٍ تخوک ّبی ّن سا ثبسٍسهی ػبصًذ -3                                                
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 كشد هبدُ ثذٍى دخبلت كشد ًش ، كشد خذیذی ایدبد هی کٌذ -1                   

 ایدبدهیکٌذٍكشد ّبپلَئیذتخوک ثذٍى لقبح تقؼین :  ثکشصایی ّبپلَئیذ -1                             ثکشصایی

 ثش دًٍَع  -2                  

 .هیـَدکشٍهَصم ّبی تخوک دٍثشاثش ٍػپغ تقؼین : ثکشصایی دیپلَئیذ -2                                     
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هَادؿزایی خٌیي تب چٌذ سٍص پغ اص لقبح اص اًذٍختِ تخوک تبهیي هی ؿَد. اًذاصُ تخوک دس خبًَساى 

 هختلق اػت.

 استجبى ؿزایی ثب هبدس ًذاسد.دس دٍساى خٌیٌی ، خٌیي ا  صیش دسخبًَساى تخوگزاس صیبد اػت -1                    

 صیشا دٍسُ خٌیٌی کَتبُ اػت.؛  دس هبّی ّب ٍ دٍصیؼتبى کن اػت -2     اًذاصُ تخوک

 .استجبى ؿزایی ثیي هبدس ٍ خٌیي ایدبد هی ؿَدصیشا دسپؼتبًذاساى کن اػت؛  -3                     

 حلظ هی کٌذاصػَاهل ًبهؼبػذ هحیٌی تخوک ّب سا  -1                                              

 الیِ طلِ ای اًشاف تخوک 

 .قشاس هی گیشد خٌیيهَسد اػتلبدُ ؿزای اٍلیِ ثِ ػٌَاى  -2ّبی هبّی ّب ٍ دٍصیؼتبى              

 

 اًشاف تخن دسخضًذگبى پَػتِ آّکیتَػي  -1                                         

 )الک پـت(پٌْبى کشدى تخن ّب دس صیش خبک ٍ هبػِ -2                                        

 پشًذگبى هبًٌذ خَاثیذى سٍی تخن ّب -3      خٌیي دس خبًَساىحلبظت اص

 پالتی پَع هبًٌذ ؿکنًگْذاؿتي تخن ّب دسٍى  -4               لقبح داخلی  داسای  

 هبًٌذکبًگَسٍ کیؼًٍِگْذاسی ًَصاداى دسٍى  سؿذ تخن ّب دسٍى سحن -5                                       
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 پالتی پَعتخوگزاس هبًٌذ  -1                        

 کبًگَسٍ ٍ اپبػَمهبًٌذ  پؼتبًذاساى کیؼِ داس -2     اًَاع پؼتبًذاساى

 ( هبًٌذ اًؼبى) ثچِ صا  پؼتبًذاساى خلت داس -3                         

 تخوگزاسی هی کٌذ.، پالتی پَع چٌذ سٍص هبًذُ ثِ تَلذ ًَصاداى  ًکتِ :

 پالتی پَع اص ؿذد ؿیشی ًَصاداى خَد سا تـزیِ هی کٌذ.: ًکتِ 

 کبًگَسٍ پؼتبًذاسی صًذُ صا اػت. پالتی پَع پؼتبًذاس تخوگزاس ٍ:ًکتِ 

حلبظت اصخٌیي ٍ تکویل هشاحل سؿذ ؿذد ؿیشی کبًگَسٍ هبدُ دسٍى کیؼِ ؿکوی قشاس داسد کِ هحل  ًکتِ

 آى اػت.

 

 خٌیي دسٍى سحن هبدس سؿذ ًٍوَ خَد سا آؿبص هی کٌذ. -1                                  

 استجبى ؿزایی خٌیي ٍ هبدس اصًشیق خلت ثش قشاس هی ؿَد. -2                                  

 ثْتشیي ؿشایي تـزیِ ٍ ایوٌی ثشای خٌیي كشاّن اػت. -3      دسپؼتبًذاساى خلت داس

 هبدس پغ اص تَلذ اصؿذد ؿیشی خَد ثِ ًَصاداى ؿیش هی دّذ تب هؼتقل ؿًَذ. -4                                  
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 یح ثَدى ػجبسات صیش سا ثب رکش دلیل هـخق کٌیذ.كحیح یب ًبكح -12

 ( ّوِ ثی هْشگبى لقبح خبسخی داسًذ.1

 ( ّوِ هبّی ّب لقبح خبسخی داسًذ.2

 ( ّوِ خبًَساى داسای لقبح خبسخی، گبهت ّبی خَد سا دس آة هی سیضًذ.3

 ( دسّوِ خبًَساى داسای لقبح داخلی، لقبح دسٍى ثذى خبًَس هبدُ كَست هی گیشد.4

 وِ خبًَساى ّشهبكشٍدیت، دػتگبُ گشدؽ خَى ثبص داسًذ.( 5ّ

 ( خبًَساى داسای لقبح دٍ ًشكی، ػلَم ٍاقؼی داسًذ.6

 ( صادُ ّبی حبكل اص ثکشصایی هوکي اػت ًلق اكشاد ّن گًَِ خَد کشٍهَصم خٌؼی داؿتِ ثبؿٌذ.7

 هَخَد دس اػپشم اػت. DNAایدبد خبًذاس دیپلَئیذ ثِ سٍؽ ثکشصایی ًیبصهٌذ ّوبًٌذ ػبصی ( 8

 ( خبًذاساى حبكل اص ثکشصایی دكبع اختلبكی ًذاسًذ.9

 ( ّوِ پؼتبًذاساى ثچِ صا، خلت داسًذ.10

 دسخبی خبلی کلوِ هٌبػت قشاس دّیذ. -13

( سّب ؿذى ّوضهبى گبهت ّبی ًش ٍ هبدُ دس لقبح خبسخی ثِ .......... سٍص، ......... هحیي ٍ ثؼوی ...... ثؼتگی 1

 داسد.

 ( ّشهبكشٍدیت ٍ ............. هـکل خلت یبثی دس خبًَساى داسای حشکت ........... سا ثشًشف هی ػبصد.2

 ( دس کشم کجذ گَػلٌذ،ّش كشد داسای ................. دػتگبُ تَلیذهثلی هی ثبؿذ.3

 ( تخوک ّب ٍ اػپشم ّبی کشم کجذ گَػلٌذ طى ّبی .............. داسًذ.4

 ثکشصایی، تَاى اًدبم هیَص هَكق سا ...............هبس حبكل اص ( 5

 ( صًجَس ػؼل ًش داسای چـن ........... ثَدُ ٍ ثب تقؼین  .............. گبهت ًش هی ػبصد6

 ( هیضاى اًذدٍختِ تخوک دس دٍصیؼتبى ٍ هبّی ّب ثِ ػلت .................. کن اػت.7

 ّوبًٌذ پؼتبًذاساى تخوگزاس هبًٌذ ............. دیبكشاگن کبهل داسًذ. ( پؼتبًذاساى کیؼِ داس هبًٌذ .............8
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 ػَاالت تؼتی                                             

 گضیٌِ كحیح کذام اػت؟ -1

 ( هدشای اػپشم ثش اص خلَی هثبًِ ثبال هی سٍد ٍ دس پـت آى ثیي هثبًِ ٍ ساػت سٍدُ قشاس هی گیشد.1

 لَلِ ّبی اػپشم ػبص سگ ّبی خًَی ٍخَد ًذاسد.( دس اًشاف 2

 ( ثیوِ ّب دس اٍاخش دٍساى ًَصادی اص حلشُ ؿکوی خبسج ؿذُ ٍ ٍاسد کیؼِ ّبی ثیوِ هی ؿًَذ.3

 ( خَى تَػي ػیبّشگ ثیوِ اص حلشُ ؿکوی ٍاسد کیؼِ ثیوِ هی ؿَد.4

 داسد. ش، ........... ػبًتشٍه IIیبختِ اػپشهبگًَی .......... اػپشهبتَػیت  -2

 23 –( ثشخالف 4           23 –( ّوبًٌذ 3           46 –( ثشخالف 2             46 –( ّوبًٌذ 1

 کذام اػت؟ ًبدسػتگضیٌِ  -2

 ( اػپشهبتیذّب ثش تخوک ّب اهکبى تقؼین یبختِ ای ًذاسًذ.1

 كَست هی گیشد. II( دس اػپشم ػبصی، تـکیل تتشاد كقي دس اػپشهبتَػیت ّبی 2

 ، پیکشی ٍ كبقذ کشٍهَصم خٌؼی ّؼتٌذ. 2nتِ ّبی ػشتَلی یبختِ ّبی ( یبخ3

 ( اػپشهبتیذّبی تبطکذاس ًؼجت ثِ اػپشهبتیذّبی ثذٍى تبطک ػیتَپالػن ثیـتشی داسًذ.4

 چٌذ هَسد اص هَاسد صیش كحیح اػت؟ -3

 دس دیَاسُ لَلِ ّبی اػپشم ػبص، تقؼیوبت هیَص ٍ هیتَص دیذُ هی ؿَد.الق( 

 ػبصًذُ آًضین ّبی کیؼِ آکشٍصٍم دس اػپشهبتَػیت ّب ًیض ٍخَد داسد.ة( طى ّبی 

 اص ّن خذا هی ؿًَذ. Yاػپشهبتَػیت ّب،کشٍهبتیذّبی کَتبُ ٍ ثلٌذ کشٍهَصم   Iج( دس آًبكبص هیَص

 ػبص اػت. ATPد( کَچکتشیي ثخؾ اػپشم داسای اًذاهک ّبی 

 ( چْبس4ػِ                 ( 3( دٍ                 2( یک                      1
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 اػت؟ ًبدسػتچٌذ هَسد اص هَاسد صیش  -4

 اػپشم ّب ثشای داؿتي تحشک ثبیذ، ...................... »

 ػبػت دس اپیذیذین ثوبًٌذ. 18داسای تبطک ثبؿٌذ                               ة( حذاقل ( الق

 اصچٌذ هدشا ٍاسد اپیذیذین ؿذُ ٍ اص چٌذ هدشا خبسج ؿًَذ. ج( اص خذاس لَلِ ّبی اػپشم ػبص خذا ؿًَذ      د(

 ( چْبس4( ػِ                  3( دٍ                     2( یک                 1

 دسیک هشد ثبلؾ، یکی اص َّسهَى ّبی هتشؿحِ اص ّیپَكیض پیـیي هی تَاًذ، ................... -5

 اػپشهبتیذّب ًقؾ داؿتِ ثبؿٌذ.( دس ایدبد ػبختبسّبی خذیذ دس 1

 ( ثبػث آصادػبصی آًضین ّبی دسٍى کیؼِ آکشٍصم ؿَد.2

 ، تَلیذ تؼتَػتشٍى سا اكضایؾ دّذ.( ثب تبثیش هؼتقین ثش لَلِ ّبی اػپشم ػبص3

 ( ثبػث صًؾ اػپشم ّب دس هدبٍست یبختِ ّبی ػشتَلی ؿَد.4

 هوکي ًیؼت، ................ -6

 ک یبختِ ّبی ػشتَلی ًقؾ داؿتِ ثبؿذ.دس تحشی FSH( َّسهَى 1

 ( َّسهَى ّبی خٌؼی هشداًِ اص ّیپَكیض پیـیي تشؿح ؿًَذ.2

 ٍ تؼتَػتشٍى ّشػِ ثِ كَست هٌلی ثبؿذ. FSH  ،LH( هکبًیؼن تشؿح 3

 گَیچِ قٌجی ثب اػپشم تشکیت ؿَد.( 4

 اكضایؾ ًبگْبًی َّسهَى اػتشٍطى، .................. -7

 خلَگیشی هی کٌذ. FSH  ٍLH( دس ّلتِ اٍل چشخِ خٌؼی  اص آصاد ؿذى 1

 ( ثب خَد تٌظیوی هٌلی هیضاى كؼبلیت ّیپَكیض پیـیي سا کبّؾ هی دّذ.2

 اص پشٍكبص هی ؿَد. I( هَخت القبی اداهِ هیَص3

 ( هیضاى كؼبلیت خؼن صسد سا دس حَالی سٍص ػیضدّن ثِ ؿذت اكضایؾ هی دّذ.4
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 ذام اػت؟گضیٌِ كحیح ک -8

 ( دس ًیوِ دٍم چشخِ سحوی، سؿذ آًذٍهتش کبّؾ هی هبًذ اهب كؼبلیت تشؿحی آى اكضایؾ هی یبثذ.1

 ( دس ًیوِ اٍل چشخِ سحوی تحت تبثیش اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى، خذاس سحن سؿذ هی کٌذ.2

 هی ؿَد. Iدس حَالی سٍص ػیضدُ ػجت آصاد ؿذى تخوک اص تخوذاى ٍ تکویل هیَص LHحذاکثش( 3

 کبّؾ كؼبلیت خؼن صسد ػجت کبّؾ كؼبلیت ّیپَتبالهَع هی ؿَد. (4

 کذام اػت؟ًبدسػت  گضیٌِ -9

 ( حذاکثش اًذاصُ خؼن صسد صهبًی اػت کِ تشؿح پشٍطػتشٍى دس حذاکثش اػت.1

 ًقؾ هْوی دس حلظ آًذٍهتش ٍ خلَگیشی اص سیضؽ آى داسد. HCG( پشٍطػتشٍى ّوبًٌذ 2

 هیضاى َّسهَى ّبی خٌؼی ًیض دس حذاکثش اػت.( صهبًی کِ هخبهت آًذٍهتش دس حذاکثش اػت، 3

 ( دسًیوِ دٍم چشخِ خٌؼی دٍثبس هیضاى َّسهَى ّبی خٌؼی ثب ّن ثشاثش هی ؿَد.4

 ّش ػشخشگ ثٌذًبف، ................... -10

 ( خَى سٍؿي سا ثِ ًشف کَسیَى ّذایت هی کٌذ.1

 ا ثشای تَْیِ ثِ دػتگبُ تٌلغ ًَصاد هی ثشد.( خَى کن اکؼیظى س2

 ( خَى کن اکؼیظى سا خْت تَْیِ اص ثذى خٌیي خبسج ٍ ثِ ًشف خلت هی ثشد.3

 ( خَى سٍؿي سا خْت گشدؽ ػوَهی ثِ قلت خٌیي هی ثشد.4

 چٌذ هَسد اص هَاسد صیش كحیح اػت؟ -11

 الق( خبیگضیٌی خٌیي اص ّلتِ دٍم ثؼذ اص لقبح كَست هی گیشد.

 دس ّلتِ دٍم دٍساى سٍیبًی، تَدُ داخلی یبختِ ای ایدبد دٍ الیِ یبختِ ای هی کٌذ.ة( 

 ج( ػبختبس دٍ الیِ یبختِ ای ایدبد دٍ حلشُ ثِ ًبم کیؼِ آهٌیَى ٍ صسدُ هی کٌٌذ.

 د( الیِ ّبی صایٌذُ خٌیٌی اص ًشیق یک ػبقِ اتلبلی ثِ کَسیَى هتلل هی ثبؿٌذ.
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 گضیٌِ ًبدسػت کذام اػت؟ -12

 ثخؾ سٍیبًی خلت تَػي یک حلشُ ثِ دٍ الیِ داخلی ٍ خبسخی تقؼین هی ؿَد.( 1

 ( ثخؾ خبسخی کَسیَى تَػي صٍائذ اًگـتی ثِ سگ ّبی سحن هتلل اػت.2

 ( دسٍى صٍائذ اًگـتی کَسیَى اًـؼبثبت ػشخشگی ٍ ػیبّشگی ثٌذًبف ٍخَد داسد.3

 دس هحل صٍائذ اًگـتی كَست هی گیشد. ( تجبدل هَاد ثیي خَى هبدسی ٍ خٌیٌی ثِ كَست ؿیشهؼتقین 4ٍ

 چٌذ هَسد اص هَاسد صیش كحیح اػت؟ -13

 الق( یبختِ ّبی تشٍكَثالػت تَاًبیی تخشیت سگ ّبی خذاس سحن سا داسًذ.

 ة( یبختِ ّبی تَدُ دسًٍی ثالػتَػیؼت داسای گیشًذُ ثشای َّسهَى ّبی تیشٍئیذی هی ثبؿٌذ.

 ػپشی هی کٌٌذ. G1ج( یبختِ ّبی تخن هذت صهبى کوی سا دس هشحلِ 

 د( دس یبختِ ّبی ثالػتَػیؼت تتشاد ٍخَد ًذاسد .

 ( چْبس4( ػِ                      3( دٍ                        2( یک                   1

 دس ػًََگشاكی اهکبى ........................ ٍخَد ًذاسد. -14

  HCG( تـخیق ثبسداسی قجل اص تشؿح 1

 ( اًذاصُ گیشی ًَل خٌیي ثشای تـخیق ػي آى2

 ( تـخیق اختالل دس ػولکشد قلت ٍ اًذام ّبی حشکتی3

 ( اػتلبدُ اص اهَاج ؿیش یًَیضُ کٌٌذ4ُ

 صایوبى ...................  ثِ ًَس هؼوَل ................ ثِ ٌّگبم -15

 آًذٍهتش سا تحشیک ٍ هٌقجن هی کٌذ. –تشؿح اکؼی تَػیي ( 1

 ثِ گشدى سحن ًضدیکتش اػت. –( ػشخٌیي 2

 ثِ ّوشاُ خٌیي ٍ ثٌذًبف كَست هی گیشد. –( خشٍج خلت 3
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 تَػي ثٌذًبف هـتشک ثب یک خلت دس استجبى اػت. –( ّشدٍقلَی ؿیشّوؼبى 4

 گضیٌِ كحیح کذام اػت؟ -16

 ثبؿذ. ( اهَاج كَتی ثشای سٍیبى ًوی تَاًذ صیبى آٍس1

 ( ّوِ پبدتي ّب هی تَاًٌذ اص سگ ّبی ثٌذ ًبف ػجَس کٌٌذ.2

 ( ثب كـبس ػش خٌیي پشدُ آهٌیَى پبسُ ؿذُ ٍ هبیغ آهٌیَى اص ثذى هبدس خبسج هی ؿَد.3

 ( پبسُ ؿذى کَسیَى ًـبًِ قشیت الَقَع ثَدى صایوبى اػت.4

 کذام اػت؟ًبدسػت  گضیٌِ -17

 قبح خبسخی داسًذ.ّوِ خبًَساى داسای تٌلغ آثــی، ل( 1

 ( ّوِ خبًَساى ّشهبكشٍدیت، كبقذ کلیِ پیـشكتِ هی ثبؿٌذ.2

 ( ّوِ خبًَساى داسای هخ چیي خَسدُ، دیبكشاگن ٍ ػلَم داسًذ.3

 ( ّوِ خبًَساى داسای چـن هشکت، ثب یک ًَع تقؼین گبهت ًوی ػبصًذ.4

 ّش خبًَسی کِ تخوگزاسی هی کٌذ، ......................... -18

 داسای تخن ثب پَػتِ آّکی ٍ اًذٍختِ ؿزایی صیبد هی ثبؿذ.( 1

 ( سٍی تخن ّبی خَد هی خَاثذ ٍ ثٌَس ؿشیضی اص آًْب حلبظت هی کٌذ.2

 ( ثیي سٍیبى ٍ هبدس ساثٌِ تـزیِ ای ثشقشاس ًوی ؿَد3

 ( كبقذ دیبكشاگن ٍاقؼی ٍ َّسهَى پشٍالکتیي هی ثبؿذ.4

 داسای ................. ثبؿذ. هوکي ًیؼت ، صًجَس ػؼل ............ -19

 قلت لَلِ –( هبدُ 2گبهت ّبپلَئیذ                                                          –( ًش 1

 اًذاصُ ثضسگتش اص ًشّب –( هبدُ 4ػبختبسّبی چْبسکشٍهبتیذی                       –( حبكل اص ثکشصایی 3

 


