


 زیست شناسی دوازدهم فصل هفتم-پرواز- تستی

؟تسا تسرد ریز ياههنیزگ زا کیمادک-1

.دنوشیمن هتسکش ،اهزاب تفج نیب ینژوردیه ياهدنویپ ،هدنهدشرب ياهمیزنآ یخرب تیلاعف نمض

.دنوشیم هتسکش ،دندوجوم نیمیت و نیندآ نیب هک ییاهدنویپ طقف ، میزنآ تیلاعف ۀجیتن رد

.دنکیم داجیا يدیتوئلکون راهچ ةدنبسچ ياهتنا ،اند ۀتشررد تافسف – دنق نوتس نتفاکش اب هدنهدشرب میزنآ ره

.دنکشیم ار رادنیدیمیریپ دیتوئلکون ود نیب دنویپ یعون ،دوخ صیخشت هاگیاج زا هتشر ره رد ًالومعم  میزنآ

EcoR1

EcoR1

؟تسا تسردان ترابع مادک-2

.تساراد ار ینینج جراخ و ینینج ياه هتخای هب لیدبت تیلباق ،الوتسالب يا هتخای ةدوت يداینب ياه هتخای فالخرب ،الوروم يداینب ياه هتخای

.دوش یم سوریو ربارب رد ملاس ياه هتخای تمواقم شیازفا ببس طقف و هدش حشرت سوریو هب هدولآ لولس زا  عون نورفرتنیا

.داد شیازفا یعیبط نیئتورپ ةزادنا هب ار نیئتورپ یسوریو دض تیلاعف ،دیساونیمآ کی ییاج هباج اب ناوت یم نیئتورپ یسدنهم رد

.دبای یم شیازفا تفاب رد یعافد ياه نیئتورپ روضح و هدش رتشیب اه گریوم يریذپذوفن ،تفاب رد اه هتخای زا صاخ یعون تیلاعف اب

1

؟تسا هدشن نایب یتسردهب هنیزگ مادک-3

.دنکیم عطق ار نیروپ زاب ود نیب رتسا يدوفسف دنویپ  هتشر ره صیخشت هاگیاج رد  ةدنهدشرب میزنآ

.دراد دوجو ینژوردیه و رتسا يدوفسف ياهدنویپ هدنزاس ياهدحاو نیا نیب و تسا دیتوئلکونوبیر یسکوئد سنج زا هدنزاس ياهدحاو ياراد يزاسهناسمه لقان

.تسا يرتکاب یلصا موزومورک يزاسدننامه هب دودحم يرتکاب دیمزالپ

.داد لاقتنا ناوتیم يرتکاب نورد هب ار رظن دروم نژ نآ طسوت هک تسا ياهلیسو يزاسهناسمه لقان

EcoR1DNA

.دنکیم تیلاعف ..................  زا لبق  ..................  هراومه يزاسهناسمه رد-4

هدنهدشرب – زاراپسبانرزاراپسباند – هدنهدشربهدنهدشرب – زاگیلزاراپسبانر – زاراپسب اند

؟تسا تسرد مادک هدشن یسدنهم ۀبنپ ةزوغ هب مجاهم رادناج شراوگ ۀلول ۀتخای دروم رد -5

.دنک هیلخت یکیناکم شراوگ لحم هب ار ییایمیش شراوگ ياه میزنآ دناوتیم

.دوشیم فقوتم ار  يایحا بتارم ،هزوغ زا هیذغت اب

.دنک فرصم دیسکا يد نبرک ، میزناوک لیتسا هب تاوریپ لیدبت اب دناوت یم

.دنک يرب نورد  فرصم اب طقف ار یعفد داوم

NAD+

A

ATP

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز ترابع یتسردان ای یتسرد بیترت-6

.دوشیم داجیا ذفنم نآ ةراوید رد یکیرتکلا كوش کمک هب يرتکاب هب بیکرتون ياند ندرک دراو يارب )فلا

.تسا رواجم دیتوئلکون دنق اب دیتوئلکون کی تافسف نیب دنویپ نتسکش ،صیخشت هاگیاج ياهیلاوت يور رب هدنهدشرب میزنآ رثا )ب

.دنوشیم بیکرتون ياند ةدننکتفایرد يرتکاب يارب کیتویبیتنآ ندش هدنشکریغ بجوم میقتسمریغ روطهب اهدیمزالپ )ج

.دباییم شیازفا هتخاینایم رد هتافسف هس ياهدیتوئلکون نازیم يرتکاب رد بیکرتون کسید يزاس دننامه اب نامزمه )د

تسرد ـ تسرد ـ تسردان ـ تسردانتسردان ـ تسرد ـ تسرد ـ تسرد

تسرد ـ تسرد ـ تسرد ـ تسردتسردان ـ تسردان ـ تسرد ـ تسردان
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فناورى هاى نوین زیستى



.................. تفگ ناوتیمن اّما .................. تفگ ناوتیم هدنهدشرب ياهمیزنآ دروم رد-7

.دننکیم ییاسانش ار يدیتوئلکون شش یلاوت یگمه ـ دنوشیم تفای اهيرتکاب رد یعیبط تروصهب

.دنوشیم بوسحم اهيرتکاب یعافد ۀناماس زا یتمسق ـ دنهدیم ماجنا ار يزاسهناسمه ۀلحرم نیلّوا

.دنهد شرب ار صیخشت هاگیاج دنرداق ـ دنهدیم شرب اند رد ار یصاخ يدیتوئلکون ياهیلاوت

.دننکیم لیدبت هاتوک تاعطق هب ار اند ـ دننک داجیا  هدنبسچ ياهتنا دنرداق AATT

،دشاب لباقم ۀتشر زا رتدنلب هدش هداد شرب ياند ۀتشر کی هکنآ يارب ،يزاسهناسمه زا هلحرم نیلوا رد« ؟دنتسه حیحص ریز تارابع زا دروم دنچ-8

.................. «

.دنهد شرب ار صیخشت هاگیاج ۀتشر ود زا یکی طقف دیاب ،هدنهدشرب ياهمیزنآ )فلا

.دنوش هتسکش صیخشت هقطنم رد اند هتشر ود نیب ینژوردیه ياهدنویپ دیاب ،رتسايدوفسف ياهدنویپ رب هوالع )ب

.دنوش هتسکش صیخشت هاگیاج رد اند هتشر ود نیب ینژوردیه ياهدنویپ ۀمه دیاب )ج

.دشاب مه يورهبور اقیقد دیابن صیخشت هاگیاج رد رتسايدوفسف دنویپ نتسکش لحم )د

1234

.................. هبنپ سران ةزوغ هب مجاهم رادناج رد-9

.تسا دایز رایسب اهگریوم يادتبا رد یشوارت راشف.دراد هچیرد دوخ سفنت هاگتسد زا باعشنا ره يادتبا رد

.تسا دنلب نوسکآ اب ییاههتخای لماش یبصع ۀکبش.دننکیم ریثات و هتفر يرگید شخب هب هدعم ياهمیزنآ

.................. تفگ ناوتیمن اما  .................. تفگ ناوتیم وراد دیلوت ۀنیمز رد يروانفتسیز دربراک دروم رد-10

.دشابیم  و  ةریجنز ود ياراد نیلوسنا لوکلوم ـ تسا هیهت لباق واگ ةدعملازول زا نیلوسنا

.تسا يروانفتسیز شور هب هدش دیلوت ياهوراد زا یکی نیلوسنا ـ دننکیم داجیا ینمیا خساپ هراومه بیکرتون ياهوراد

.دننکیم دیلوت یکیتنژ یعونصم ياهشور کمک هب ار نیلوسنا ـ دشاب مظنم و  نیعم ینامز لصاوف رد دیاب نیلوسنا تفایرد

.دنک نامرد ار تباید عاونا ۀمه دناوتیم نیلوسنا ـ دراد يزاسوراد تعنص رد ياهژیو هاگیاج بیکرتون ياند يروانف

AB

.................. تفگ ناوتیمن اما  .................. تفگ ناوتیم نیلوسنا دروم رد-11

.دننکیم لرتنک نآ کمک اب ار تباید عاونا ۀمه ـ دنالصتم رگیدکی هب نآ يدیتپپیلپ ياههریجنز

.تسا هدشلیکشت  و  ةریجنز ود زا نآ لاعف تلاح ـ دشابیم يروانفتسیز شور هب هدش دیلوت ياهوراد زا یکی

.دننکیم هیهت واگ ةدعملازول زا ار نآ يزاسصلاخ و يزاسادج اب ـ دننکیم دیلوت ار نآ نومروه شیپ تروصهب نارادناتسپ

.درک دیلوت ار نآ کیتنژ یسدنهم شور اب ـ دوشیم دیلوت نومروه شیپ تروصهب ناسنا رد اهنت

AB

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار لباقم هلمج دروم دنچ-12

» ..................  کیتنژ یسدنهم«

.دش عورش هایگ کی هب يرتکاب کی زا نژ لاقتنا اب )آ

.دشابیم يروانف تسیز ياههرود زا هرود ود رد رثوم ياهشور زا یکی )ب

.دنکیم مهارف ار ناروناج و ناهایگ ،اهيرتکاب يارب یکیتنژ يزرو تسد ناکما )پ

.دوشیم ینژارت رادناج داجیا ثعاب ،هنوگمه رادناج هب رادناج کی زا نژ لاقتنا اب )ت

.دنکیم مهارف هعلاطم روظنم هب ار نژ کی زا ناسکی ياههخسن ریثکت ناکما طقف )ث

1234
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؟تسا تسرد کیتنژ یسدنهم يروانف هرابرد ریز تارابع زا دروم دنچ-13

.دوشیم نیئتورپ نآ ياهدیساونیمآ یلاوت رد رییغت ثعاب ،دراد شقن نیئتورپ تخاس رد هک ییانر ره یلاوت رد رییغت )فلا

.ددرگیم یعیبط نیمسالپ هب تبسن يرتشیب ییامسالپ تیلاعف نامز تدم ياراد يروانف نیا اب ،دوشیم هتخل لیکشت عنام هک نیمسالپ میزنآ )ب

.دنوشیم زیامتم )نوینمآ و نویروک( ینینج جراخ و ینینج ياههتخای عاونا هب الوروم يداینب ياههتخای )ج

.دیآ دوجو هب یناوختسا و یبصع و ياهچیهام ياههتخای تسا نکمم يدنویپ تفاب ياههتخای زیامت و ریثکت زا )د

1234

؟دنکیم نایب ینژارت ياههتخای يزاسادج دروم رد ار یحیحص ترابع هنیزگ مادک-14

.دنوشیم ریثکت ییالاب تعرس اب نژارت ياههتخای ،یطیارش ره رد )فلا

.درک هدافتسا ناوتیم اهيرتکاب زا اهنت نژارت ياههتخای داجیا يارب )ب

.درک هدافتسا کیتویبیتنآ زا ناوتیم نژارت ياههتخای يزاسادج يارب )ج

.دوشیم میسقت يرتکاب یلصا موزومورک اب نامزمه بیکرتون ياند )د

.تسا تسردان »ج« فالخرب »د«.تسا تسردان »فلا« فالخرب »ب«.تسا حیحص »د« دننامه »ب«.تسا حیحص »ج« فالخرب »فلا«

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ،يزرواشک رد يروانفتسیز دربراک دروم رد ریز تارابع یتسردان و یتسرد بیترت-15

.دوشیم لاعف ،ياهرشح ره شراوگ ۀلول رد ندش مضه رثا رد يرتکاب یعون طسوت هدش دیلوت لاعفریغ مسشیپ )فلا

.دوشیم يرتکاب مونژ دراو مس نیا هب طوبرم نژ ادتبا ،تفآ هب مواقم هایگ دیلوت يارب )ب

.درک لرتنک ار اههویم ندیسر تعرس ناوتیم کیتنژ یسدنهم ياهشور ماجنا اب )ج

.دوشیم لاعف مسشیپ ياراد يزکاخ ياهيرتکاب یخرب فالخرب هدش مواقم هایگ ندروخ رثا رد هرشح )د

تسردان ـ تسردان ـ تسرد ـ تسردانتسرد ـ تسرد ـ تسردان ـ تسرد

تسرد ـ تسرد ـ تسردان ـ تسردانتسردان ـ تسردان ـ تسرد ـ تسرد

.................. تفگ ناوتیمن اما .................. تفگ ناوتیم اهنورفرتنیا دروم رد-16

.درک رادیاپ فلتخم ياهشور هب ار اهنآ ناوتیم ـ دراد یناطرس ياههتخای هیلع هزرابم رد یمهم شقن

.دنکیم سوریو هب هدشن هدولآ ياهلولس رد تمواقم داجیا ـ درک دیلوت کیتنژ یسدنهم شور هب ار نآ ناوتیم

.دنکیم زیلوردیه ار نوخ هتخل یعیبط روطهب ـ دنوشیم حشرت سوریو هب هدولآ ياههتخای زا نآ  عون

.تسا ینمیا هاگتسد ياهنیئتورپ زا ـ دنوشیم حشرت یعیبط ةدنشک ياههتخای زا نآ  عون

I

II

.تسا توافتم .................. میزنآ اب و هباشم .................. میزنآ اب .................. ییاناوت رظن زا .................. میزنآ-17

زاگیل - زاراپسبانر - رتسايدوفسف دنویپ نتسکش - زاراپسباندزاراپسباند - زاگیل - ینژوردیه دنویپ نتسکش - زاکیله

زاگیل - زاراپسباند - ینژوردیه دنویپ لیکشت -  - زاراپسبانر - رتسايدوفسف دنویپ لیکشت - زاگیل EcoR1EcoR1

».دنتسه  .................. اه)دیمزالپ( کسید همه« ؟تسا بسانمان لباقم ترابع لیمکت يارب دروم دنچ-18

هدافتسا لباق ياهدش ادج ياند ره يارب يزاسهناسمه لقان ناونع هب )فلا

اهچراق یضعب و اهيرتکاب همه نورد يوقلح ياهتشر ود ياند )ب

تسیزداپ هب تمواقم نژ ياراد اهيرتکاب ياند دننام )ج

.هدنهدشرب میزنآ يارب صیخشت هاگیاج کی طقف ياراد )د

1234
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؟تسا تسردان هلمج مادک-19

.دننکیم تفایرد ار بیکرتون  ،نابزیم ياههتخای ۀمه ،بیکرتون ياند ندرک دراو ۀلحرم رد

.تسا کیتویبیتنآ اب يرگلابرغ ،بیکرتون  هب هدش هدولآ ياههتخای يزاسادج ياهشور زا یکی

.دننامیم هدنز کیتویبیتنآ هب تمواقم نژ نتشاد لیلد هب ،بیکرتون ياند ياراد ِنژارت ياههتخای

.دنکیم شقن يافیا نابزیم يرتکاب يزاسادج رد کیتویبیتنآ هب تمواقم نژ زا یسیونور اب زاراپسبانر

DNA

DNA

.دنتسه یملع داریا ياراد  .................. و  .................. ياهترابع نسکاو دیلوت اب هطبار رد-20

.درادن دوجو يرامیب زورب لامتحا ،کیتنژ یسدنهم شور اب هدشدیلوت ياهنسکاو زا هدافتسا رد )فلا

.درک دیلوت کیتنژ یسدنهم شور هب ناوتیم زدیا يرامیبدض نسکاو دننامه ار  تیتاپه دض نسکاو )ب

.دوشیم ییازيرامیب هب رجنمً اعطق کیتنژ  یسدنهم شور فالخرب ،یمیدق شور رد هدش دیلوت نسکاو )ج

.دنک کیرحت ازيرامیب لماوع اب هلباقم يارب ار ینمیا هاگتسد دناوتب دیاب هدش دیلوت نسکاو )د

»فلا« و »د«»د« و »ج«»ج« و »ب«»ب« و »فلا«

B

...دش بیکرتون ینامرد نژ طسوت هک ياهتخای نیلوا-21

.درادن یشقن يرامیب رارکت رد رتدیدش خساپ رد.دشاب هتشاد شقن یصاصتخا مه و یصاصتخاریغ عافد رد مه تسناوتیم

.درادن ار يزافاتم یسراو ۀطقن زا رذگ ییاناوت.دراذگب رثا نآ يور تسناوتیمن ناگدنرپ يازناولفنآ لماع

.دریگیم تروص ..................  زا دعب هلصافالب و ..................  زا لبق هلصافالب ..................  ،ینامرد نژ لحارم رد-22

سوریو رد نژ يزاساج - رامیب هب هتفاینرییغت سوریو ياراد ياههتخای قیرزت - رامیب هتخای مونژ اب هتفای رییغت سوریو مونژ بیکرت

سوریو راتخاس رد رییغت داجیا - رامیب هب هتفای رییغت ياههتخای قیرزت - رامیب ياههتخای یکیتنژ رییغت

رامیب ندب زا اههتخای ندرک جراخ - رامیب هتخای مونژ اب سوریو ياند بیکرت - سوریو رد نژ يزاساج

یکیتنژ ظاحل زا رامیب ياههتخای رییغت  رظن دروم نومروه ای نیئتورپ دیلوت  رامیب هب هتفای رییغت ياههتخای قیرزت

؟دتفایم قافتا يرتکاب مسالپوتیس رد نآ ۀلحرم دنچ ،بیکرتون شور هب نیلوسنا دیلوت لحارم اب طابترا رد-23

نیلوسنا هریجنز ود نیب ییایمیش دنویپ لیکشت )ب     صاخ دیمزالپ کی رد نیلوسنا ةریجنز ره نایب )فلا

لاعف نیلوسنا لوکلوم يدعب هس راتخاس لیکشت )د     نیلوسنا زاسشیپ لوکلوم زا  ةریجنز ندشادج )ج C

4321

؟تسا تسرد مادک هبنپ سران ةزوغ هب مجاهم رادناج شراوگ ۀلول دروم رد-24

.تساذغ ندرک بایسآ يارب یلحم ،دراد رارق راد هنادند تمسق زا لبق هک یتمسق

.تسا یفاضا بآ عفد لحم ،دراد رارق یعفد ياه هلول لاصتا زا دعب هک یتمسق

.دنک لاعف ار هدنشک يا هدام دناوت یم ،دنک دیلوت یحشرت میزنآ دناوت یم هک یتمسق

.درادن یشقن سران ةزوغ هب ذوفن رد ،دوش یم زاغآ یکیناکم شراوگ نآ رد هک یتمسق

؟تسا تسرد ریز ترابع دنچ نژارت يرتکاب کی دیلوت دنیارف رد-25

.دننکیم داجیا يذفانم يرتکاب هراوید رد ،ییایمیش داوم اب هارمه یترارح ای یکیرتکلا كوش اب ،بیکرتون يانِد ندرک دراو يارب )فلا

.دوش کیکفت نآ دقاف يرتکاب زا کسید هدننک تفایرد يرتکاب تسا مزال ،دناهدرکن تفایرد ار بیکرتون يانِد ،اهيرتکاب همه نوچ )ب

.تسا نیلیسیپمآ لثم یتسیزداپ هب تمواقم نژ ياراد هک تسا یکسید زا هدافتسا ،نژارت ياههتخای يزاسادج ياهشور زا یکی )ج

.دنوریم نیب زا تسیزداپ هب تیساسح لیلد هب بیکرتون يانِد دقاف ياهيرتکاب ،تسیزداپ يواح طیحم رد )د

1234
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؟تسا تسردان ریز تارابع زا دروم دنچ نورفرتنیا اب طابترا رد-26

.تسا ینمیا هاگتسد ياهنیئتورپ زا )فلا

.دراد یعیبط نورفرتنیا لثم یتیلاعف دوش هتخاس کیتنژ یسدنهم شور هب یتقو )ب

.دنهدیم شیازفا ار یعیبط نورفرتنیا یسوریودض تیلاعف ،نیئتورپ یسدنهم کمک هب )ج

.تسا يرتکاب هتخای رد نآ ندشهتخاس ماگنه رد تسردان ياهدنویپ لیکشت ،یهاگشیامزآ نورفرتنیا تیلاعف شهاک تلع )د

1234

.................. تفگ ناوتیمن اما  ..................  تفگ ناوتیم يزرواشک رد يروانفتسیز دربراک دروم رد-27

.تسا یتسیز يروانف زا هدافتسا هبنپ عرازم رد یشاپمس شهاک يارب رثؤم شور ـ دوشیم زاغآ شکهرشح مسشیپ دیلوت اب يزکاخ ياهيرتکاب درکلمع

.دنشکیم ار هایگ يارب رضم تارشح ،نیئتورپ دیلوت اب يزکاخ ياهيرتکاب ـ دهدیم شهاک ار اهشکتفآ فرصم ،تافآ مامت هب مواقم هایگ دیلوت

.درک هدافتسا ناوتیم لوصحم شیازفا يارب یشور ره زا هزورما ـ دنهدیم شیازفا ار تالوصحم ییاذغ شزرا کیتنژ یسدنهم شور اب

زره ياهفلع رتتحار فذح بجوم اهشکهرشح هب مواقم ناهایگ دیلوت ـ تسا يزرواشک تالوصحم تشادرب نازیم شیازفا رابنایز بقاوع زا یکیتنژ عونت شهاک

.ددرگیم طیحم

؟تسا تسردان مادک-28

.................. کیتنژ یسدنهم

.دهد یم شهاک ار نلیتا زا هدافتسا.دوشیم ناگزاس موب تامدخ شیارفا ثعاب

.دوشیم ناهایگ یگدنز طیارش رد ناهایگ ییاراک شیازفا ثعاب.دوشیم اهشکتفآ فرصم شیازفا ثعاب CAM

.................. تفاب یسدنهم رد-29

.دوش یمن هدافتسا نارادناج یعیبط ياه دنیارف زا ،یتنس ةرود فالخرب.دریگ یم تروص یکیتنژ ةدام لاقتنا ،يروانف تسیز نیون ةرود فالخرب

.دوش یم هدافتسا تشک ياه شور زا ، کیسالک ةرود دننامه.تسا یمازلا يرما يرادرب ریوصت ، کیسالک ةرود دننامه

.................. یتنس ةرود .................. کیسالک ةرود رد-30

.دش یسررب تسیز طیحم و ناسنا تهج رد یتسیز ینمیا – دننامه.تفرگیم تروص نژ لاقتنا ياهدنیارف – فالخ رب

.دش ییاذغ تالوصحم دیلوت شیازفا ثعاب يروانف تسیز – دننامه.دش یم هدافتسا ریمخت زا – فالخرب

؟تسا تسردان لباقم لکش ةرابرد هنیزگ مادک-31

.دوشیم لتخم وا داوم عفد رب هوالع مجاهم شراوگ ،دشاب هدش یسدنهم هایگ رگا

.دراد شقن هزوغ هب ذوفن رد قازب زالیمآ ،دشابن هدش یسدنهم هایگ رگا

.دنورب نیب زا همه زا لوا دنناوتیم مجاهم هدعم شیپ ياههتخای ،دشاب هدش یسدنهم هایگ رگا

.دنرادن مجاهم ربارب رد یعافد لماع هنوگچیه ،دشابن هدش یسدنهم هایگ رگا

؟تسا هدش نایب یتسردهب ریز دراوم زا دروم دنچ-32

.تسا نآ زیامت زا لصاح ياههتخای زا رتشیب ،الوتسالب یلخاد ۀیال لولس کی رد يزاسدننامه طاقن دادعت )فلا

.تسا هدش لیکشت رتسا يدوفسف دنویپ دادعت زا رتشیب ،هدنهد لاصتا میزنآ اب هدش لیکشت ینژوردیه دنویپ دادعت )ب

.تسا رتسا يدوفسف ياهدنویپ دادعت زا رتمک ، زا لصاح ةدنبسچ ياهتنا رد دوجوم ياهدنق دادعت )پ

.تسا نآ لیکشت يارب رتسايدوفسف ياهدنویپ دادعت زا رتشیب بیکرتون ياند دیلوت ياهتنا ات هدش هتسکش رتسا يدوفسف ياهدنویپ دادعت )ت

EcoR1

1234
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؟تسا حیحص يزاسهناسمه ةرابرد هنیزگ مادک-33

.تسا رسیم ناسکیریغ یلاوت اب یسیونور زاغآ ۀطقن دنچ زا یسیونور اب نآ فده

.تسا هداد شرب ار لقان کسید هک دوشیم هدافتسا یمیزنآ نامه رظندروم ياند يزاسادج رد

.تسا ریذپناکما كوش داجیا اب طقف لقان رد اند لاقتنا

.دنکیم هدافتسا لباق ار تسیزداپ ،دوخ ياشغ هب لصتم ياند کمک هب لقان

؟تسا حیحص دروم دنچ-34

.دنوشیمن ریثکت ًالصا ای و هدش ریثکت مک رادقم هب تشک طیحم رد ياهچیهام ياههتخای )فلا

.دننکیم تیلاعف زین اضعا دنویپ و دیلوت هنیمز رد تفاب یسدنهم ناصصختم )ب

.تسا تفاب تشک هار نیرتهب ،دشابن نکمم تسوپ هدننک ادها ای و رامیب ندب زا تسوپ تشادرب هچنانچ تسوپ دنویپ رد )ج

.دوش هدافتسا دناوتیم زین غلاب يداینب ياههتخای زا ینینج يداینب ياههتخای رب هوالع ،ياهچیهام ياههتخای دیلوت يارب )د

1234

؟تسا تسرد تفاب و نیئتورپ یسدنهم يروانف هرابرد ریز تارابع زا دروم دنچ-35

.دنهدیم ریثکت تشک طیحم رد یبسانم تسبراد يور ار يدنویپ تفاب ياههتخای یعون ،ینیب و شوگ هلال يزاسزاب يارب )فلا

.دوشیم يرتشیب ییامسالپ تیلاعف نامز تدم ياراد يروانف نیا اب ،دراد شقن هتخل لیکشت دنیآرف رد هک نیمسالپ میزنآ )ب

.دراد یعیبط نورفرتنیا زا رتشیب تیلاعف ،کیتنژ یسدنهم شور اب هدش دیلوت نورفرتنیا )ج

.درک دیلوت مرگ بآ ياههمشچ يرتکاب زالیمآ دننام يزالیمآ ناوتیم نیئتورپ یسدنهم يروانف اب )د

1234

؟تسا تسردان نیلوسنا ةرابرد هنیزگ مادک-36

.تسا زاراپسبانر و نتانر نامزمه تیلاعف لصاح بیکرتون  ةریجنز دننامه بیکرتون   ریجنز

.تسا هدش لصتم  ةریجنز هب ینیمآ فرط زا ،یناسنا  ةریجنز دننامه یناسنا  ةریجنز

.تسا هدش دیلوت همجرت راب کی اب بیکرتون نومروه لوکلوم کی فالخرب نومروه شیپ لوکلوم کی

.دنک داجیا ینمیا خساپ دناوتیم يرتکاب زا هدش هتفرگ نومروه فالخرب واگ زا هدش هتفرگ نومروه

AB

ABC

؟تسا هدش نایب یتسردان هب ریز ياههنیزگ زا کیمادک-37

.دنراد ار يروانف تسیز نیون ةرود زا يریذپریثأت ییاناوت دنوشیم هداد زورب یبایتفج هرود نیح رد هک یتافص

.دناهدش دیلوت يروانف تسیز یتنس ةرود رد تسا هدش هدید اهنآ هب يرتکاب تمواقم هک يداوم

.دوشیم نکمم يروانف تسیز کیسالک ةرود ياهتیلاعف اب لاتسا و نوسلزم شیامزآ ماجنا

.دشاب يروانف تسیز کیسالک ةرود لوصحم دناوتیم ،دوش یم يزغم ۀتکس رطخ شهاک ثعاب هک ياهدام

» .................. ندرک دراو اب يزرواشک يرانف تسیز رد« ؟تسا حیحص ترابع دنچ-38

.دناهدش دیلوت ایوس و هبنپ ،ترذ لثم تافآ هب مواقم ناهایگ ،هایگ هب يرتکاب مونژ زا مس یعون هب طوبرم نژ )فلا

.تسا هدش نکمم رتمک هنیزه فرص اب هیزجت لباق ياهکیتسالپ دیلوت ناکما ،هایگ هب يرتکاب زا هدننک دیلوت ياهنژ )ب

.دنشکب ار هایگ يارب رضم تارشح هک دننک دیلوت یمس دناهتسناوت يزکاخ ياهيرتکاب هب نژ یعون )ج

.دنربب نیب زا ار هبنپ سران ياههزوغ نورد لکش یمرک دازون دنناوتیم ددعتم ياهیشاپمس اب و ،اهشکهرشح هب مس یعون )د

1234
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؟تسا هدش نایب یتسردهب دروم مادک-39

» ..................  يداینب هتخای ره«

.دروآیم دوجوهب ار ینینج ياهتفاب عاونا ییادززیامت اب الوتسالب ینینج هتخای دننامه الوروم

.دنک ادیپ زیامت نینج ياههتخای عاونا هب تسا رداق دوشیم هتشادرب الوتسالب هدوت زا شخب ره زا هک

.دناهدش نشور یضعب و شوماخ اهنآ زا یضعب هک دراد ییاهنژ نینج

.دراد مه هناد نودب دیفس لوبلگ دیلوت ییاناوت دنکیم دیلوت رادهناد دیفس لوبلگ هک ناوختسا زغم رد

؟تسا تسردان اه نورفرتنیا ةرابرد ترابع مادک-40

.دنوش یم یعافد لوا طخ هب تبسن يرت عیرس ياه شنکاو ثعاب ،یعافد طخ نیمود هب قلعتم ياه نورفرتنیا

.دنراد یعیبط نورفرتنیا زا رتشیب یتیلاعف صاخ ياهدنویپ داجیا تلع هب کیتنژ یسدنهم شور هب هدش هتخاس ياه نورفرتنیا

.دنک لاعف ار اهراوخ تشرد دناوت یم ،هدنشک  تیسوفنل زا هدش حشرت نورفرتنیا زا یعون

.داد رییغت ،يرادیاپ شیازفا تهج رد ار نورفرتنیا يدیساونیمآ یلاوت ناوت یم ،نیئتورپ یسدنهم کمک اب

T

؟دنشابیمن دیمزالپ ياهیگژیو ءزج ریز تارابع زا دروم دنچ-41

.دنراد يرتکاب یلصا موزومورک ياهنژ اب توافتم ییاهنژ هک دناییاهموزومورک )فلا

.دنشابیم هدنهدشرب میزنآ صیخشت يارب هاگیاج کی يارادً افرص )ب

.دنوش هتفرگ راک هب ،لقان ناونعهب دناوتیم اهسوریو ياند دننامه )ج

.دوشیم ماجنا نابزیم مونژ زا جراخ و مسالپوتیس رد اهدیمزالپ يزاسدننامه )د

1234

.................. تفگ ناوتیمن اما  .................. تفگ ناوتیم اهزالیمآ اب هطبار رد-42

.دنوشیم شنکاو نامز شهاک ثعاب اهنآ يامرگ هب مواقم عون ـ دنتسه دربراکرپ ییاذغ تعنص رد

.دنربیم الاب ار یتعنص يروهرهب نآ يامرگ هب مواقم عون ـ دنوشیم يرتکچوک تاعطق هب هتساشن ياهلوکلوم هیزجت ثعاب

.دنتسه یصاخ درکلمع ياراد زین قازب رد ـ دنراد يداصتقا ۀفرص اهنآ يامرگ هب مواقم عون

.درادن خلم رد ار اهتاردیهوبرک شراوگ تیلباق ـ دننک دیلوت دیراکاسيرت و دیراکاسيد دنناوتیم

؟دنکیم لماک یتسردان هب ار ریز هلمج دروم دنچ-43

»  .................. هدنهد شرب ياهمیزنآ«

.دنراد نوزگا اعطق دوخ هدننکزمر نژ رد )ب       .دننک تکرش يزیلوردیه ياهشنکاو رد دنناوتیم )آ

.دنشاب هتشاد صیخشت هاگیاج دنناوتیم يدیسا کیئلکون عون ره رد )ت    .دنتسه تاردیهوبرک دقاف دوخ صیخشت هاگیاج رد )پ

DNA

1234

.................. نیلوسنا ةدنهد لیکشت ةریجنز ره-44

.دراد ار اهنیئتورپ مراهچ یشیارآ راتخاس.دنتسه زاین دروم نیئتورپ ندوب لاعف يارب هک تسا ییاهیلاوت لماش

.دراد ار ینژوردیه ياهدنویپ زا ییاهوگلا تیصوصخ.دوشیم همجرت و یسیونور زادنا هار هب لصتم نژ طسوت

؟تسا تسردان تفاب و نیئتورپ یسدنهم دروم رد هنیزگ مادک-45

.تساه لمعلا روتسد تیهام رد رییغت لماش ،هدمع تارییغت

.دراذگب ریثات نیئتورپ یسدنهم تاحالصا جیاتن رب دناوتیم دینایس

.تسین امرگ هب مواقم تسا ناسنا قازب رد هک یمیزنآ

.دوشیم هدافتسا نوخ داقعنا رد رثوم یبرچ رد لولحم نیماتیو زا نیمسالپ تیوقت يارب

7



.................. لاعف ریغ مس ةدننک دیلوت يزکاخ رادناج .................. مرگ بآ ۀمشچ تسود امرگ رادناج-46

.دشاب هتشاد ار کیتویب یتنآ زا هدافتسا ییاناوت دناوت یم -دننامه.دنک یم داجیا يزاس دننامه زاغآ هطقن کی هراومه – دننامه

.دزاسب نژ دنچ زا لصاح يانر کی دناوت یم  – فالخ رب.دشاب هتشاد ار  میزنآ صیخشت هاگیاج دناوت یم – فالخ رب EcoR1

» .................. تفگ ناوتیم  .................. يداینب ياههتخای دروم رد«    ؟تسا ورهبور ۀلمج رگلیمکت هدشهداد تارابع زا دروم دنچ-47

.دبای زیامت ندب ياههتخای عاونا هب دناوتیم ـ الوتسالب لخاد یلولس ةدوت )فلا

.دنوشیم ریثکت تشک طیحم رد هک دراد دوجو ندب فلتخم ياهتفاب رد ـ غلاب )ب

.دنتسه نینج ندب ياهتفاب ۀمه لیکشت هب رداق ـ ینینج )ج

.دبای زیامت ینینج جراخ و ینینج ياههتخای عاونا هب دناوتیم ـ الوروم )د

4321

؟دننکیم نایب ار بیکرتون ياهنسکاو اب هدش فیعض ای هدشهتشک بورکیم زا هدشدیلوت ياهنسکاو توافت و هباشت هجو بیترتهب اهترابع مادک-48

.درادن دوجو يرامیب زورب لامتحا بیکرتون نسکاو دیلوت شور رد ـ دنوشیم ازيرامیب لماوع ربارب رد ینمیا هاگتسد تیوقت بجوم ود ره )فلا

.دوشیم يزاسهناسمه ،يدابیتنآ هب طوبرم نژ بیکرتون نسکاو دیلوت شور رد ـ دنوشیم ناسنا ندب رد اهيدابیتنآ دیلوت بجوم ود ره )ب

.تسا رتمک ینمیا خساپ زورب لامتحا بیکرتون شور رد ـ دوشیم دراو ناسنا ندب هب ازيرامیب نژیتنآ شور ود ره رد )ج

.تسا رتمک یناسنا ياطخ لامتحا بیکرتون شور رد ـ دوشیم ینمیا خساپ بجوم ازيرامیب لماع نژیتنآ شور ود ره رد )د

»فلا« ـ »د«»ب« ـ »د«»ج« ـ »فلا«»ب« ـ »فلا«

؟تسا هدش نایب یتسردان هب هنیزگ مادک کیتنژ یسدنهم لحارم اب طابترا رد-49

.دراد دوجو اهتویراکورپ رد طقف کیتویبیتنآ هب تمواقم نژ فالخرب هدنهدشرب ياهمیزنآ هب طوبرم نژ

.دراد دوجو هدنهدشرب میزنآ يارب صیخشت هاگیاج کی طقف بیکرتون  دننامه ،يزاسهناسمه لقان رد

.دراد یکارتشا دنویپ لیکشت تردق ،لوا هلحرم میزنآ فالخرب بیکرتون  لیکشت هلحرم رد هدافتسا دروم میزنآ

.دوشیم هدافتسا زارمیلپ  و زاکیله میزنآ زا ،نآ زا لبق هلحرم فالخرب ینژارت ياهلولس يزاسادج هلحرم رد

DNA

DNA

RNA

؟تسا تسرد تیفیرگ هعلاطم دروم بورکیم عون دروم رد دروم دنچ-50

.تسا يزاسدننامه ي هطقن کی ياراد بلغا :فلا

.دزاسب کیپ يانر عون هس نژ کی زا دناوتیم نیئتورپ دیلوت يارب :ب

.دوشیم هدافتسا یکیرتکلا كوش زا نآ ياشغ رد فاکش يارب :پ

.درادن ار رتسايدوفسف دنویپ نتفاکش تیلباق نآ یعافد متسیس :ت

.دشاب هتشادن ار تیعمج زا لبق حطس ،تایح یباینامزاس حوطس رد دناوتیم :ث
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؟تسا تسردان مادک هبنپ هایگ هزوغ تفآ ةدنشک مس دروم رد-51

.دراد ار یمیدق نسکاو دیلوت رد هدافتسا تیلباق

.دشاب ینژ دنچ کیپ يانر کی لصاح دناوتیم

.دنراد دوجو نآ رد امتح ینژوردیه ياهدنویپ زا ییاهوگلا

.دنوشیم کیدزن مه هب همجرت زا لصاح ياههتشر ،زیرگبآ ياهدنویپ رثا رد امتح

؟تسا تسردان نیلوسنا ةرابرد هنیزگ مادک-52

.دراد ار هدنهد لیکشت ياههریجنز نیب دنویپً اعطق ،دراد ار ناسنا ندب رد ینمیا خساپ داجیا ییاناوت هک ینیلوسنا ره

.دناهدش یسیونور   زاراپسبانر ابً اعطق ،دنتسه لیخد همجرت زا سپ نژ نایب رد هک نیلوسنا یلاوت زا ییاههتشر

.دناهدش داجیا زاگیل طسوتً اعطق ،دناهدش لیکشت نیلوسنا نژ نابزیم لخاد رد هک ییاهدنویپ ۀمه

.دنرادن ار نومروه شیپ داجیا ییاناوت ،دنوشیم دیلوت هاگشیامزآ رد کیتنژ یسدنهم اب هک ییاههریجنز
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» .................. ناوتیم يروانفتسیز کمک هب« ؟دنکیم لیمکت حیحص روطهب ار لباقم ۀلمج ترابع دنچ-53

الف( با شناسایی نوکلئیک اسید، عامل بیماريزا را قبل از بروز عالئم بیماري شناسایی کرد. 

. ب( ژنهاي جهش یافته در بیماران مستعد به سرطان را تشخیص داد

. ج( با تعیین توالی ژنی دناي فسیلها، به جلوگیري از انقراض گونهها کمک کرد

د( با تولید پالستیکهاي قابل تجزیه و با صرف هزینه کمتر، به حفظ محیط زیست کمک کرد.
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؟دنکیم لماک یتسردان هب ار وربور هلمج دروم دنچ-54

» .................. ، میزنآ«

.دهدیم شرب و هدومن ییاسانش  لوکلوم رد ار میزنآ صیخشت هاگیاج مان هب يدیتوئلکون شش یلاوت )آ

.دنکیم عطق میزنآ صیخشت هاگیاج رد ار ینژوردیه و رتسا يدوفسف ياهدنویپ )ب

.دراد دوجو نآ ياهدیتوئلکون نیب رتسا يدوفسف دنویپ ددع راهچ هک دنکیم دیلوت ياهدنبسچ ياهتنا  هتشر ره رد )پ

.دنکیم میسقت هعطق هس هب ار نآ ، لوکلوم کی رد صیخشت هاگیاج هس نتشاد تروص رد )ت

EcoR1

DNA

DNA

DNA
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. .................. يرتکاب رد یناسنا نیلوسنا دیلوت رد-55

.دننکیم فذح ار  هریجنز سپس و دوشیم دیلوت يرتکاب طسوت  و  و  ياههریجنز ادتبا

.دنوشیم جارختسا يرتکاب زا سپس ،رگیدکی هب ود نیا لاصتا و هناگادج روط هب  و  ياههریجنز دیلوت زا سپ

.دنوشیم لصتم مه هب ییاهدنویپ طسوت و يروآعمج اههریجنز ،يرتکاب نورد هناگادج روط هب   و  ياههریجنز دیلوت زا سپ

.دوشیم ماجنا يرتکاب زا جراخ رد اهنآ لاصتا و جارختسا اههریجنز دیلوت زا سپ و هدش هداد رارق دیمزالپ کی رد و  ياههریجنز نژ

ABCC

AB

AB

AB

؟دنک یم لماک یتسرد هب ار ریز ۀلمج دروم دنچ-56

.................. وکسیبور ..................

.دراد دوجو هسیدزبس رد - دننامه . فلا

.تسا نژیسکا ياریذپ دوخ لاعف هاگیاج رد - دننامه .ب

.درادن شقن مجاهم لماوع اب هلباقم رد - فالخ رب.پ

.دهد یم شیازفا ار هدام شیپ ياه نبرک دادعت - فالخرب.ت

EcoR1

1234

؟تسا تسردان ریز دراوم زا دروم دنچ-57

.تسا هدنهدشرب میزنآ ریثأت يارب هاگیاج ياراد ،رنیکسا ۀعلاطم دروم رادناج فالخرب فولواپ ۀعلاطم دروم رادناج )فلا

.دراد ار کیسالک يروانف تسیز ةرود رد تشک ییاناوت ،نیوراد ۀعلاطم دروم رادناج دننامه تیفیرگ ۀعلاطم دروم رادناج )ب

.دراد یسفنت کچوک ياهیگتسجرب ،ناتسیزود ۀمه فالخرب وکنیچم ۀعلاطم دروم رادناج )پ

.تسا اشغ هب لصتم یلصا نتماف ياراد ،اهيرتکابونایس دننامه لاتسا و نوسلزم ۀعلاطم دروم رادناج )ت

تیور لباق هتخای نورد يازجا ندش هتشک ماگنه اهنت ،هتشذگ ناسانشتسیز ۀعلاطم دروم رادناج فالخرب يزورما ناسانشتسیز ۀعلاطم دروم رادناج )ث

.دراد
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؟تسا حیحص مادک لباقم لکش ةرابرد-58

.دننکیم تیلاعف زاراپسباند کی و زاکیله کی طقف ،دوش ماجنا  تهج رد يزاسدننامه رگا

.دشاب هتشاد ياهحفص ای یچیپرام راتخاس رد مود نژ فالخرب لوا نژ لوصحم درادن ناکما ،دوش ماجنا  تهج رد یسیونور رگا

.دریگیم لکش ینژوردیه دنویپ زاراپسباند تیلاعف زا لصاح ياههتشر ياهدنق نیب دهد خر  تهج رد يزاسدننامه رگا

.دوش همجرت لصاح يانر کچ زا يدیتپپیلپ هتشر دنچ دناوتیم ،دهد خر  تهج رد یسیونور رگا

A

B

B

A

؟دوشیم ریثکت یلصا نتماف زا لقتسم دیمزالپ اهنآ نورد هک دهدیم ناشن ار ییاههتخای كرتشم یگژیو ،دروم دنچ-59

.دنهد ماجنا ار یسیونور نژ کی يور زا دنناوتیم زاراپسبانر يدایز دادعت نامزمه روطب )فلا

.دوش ماجنا اهنتانر زا ياهعومجم طسوت مهرس تشپ و نامزمه روطب ار اهنیئتورپ تخاس )ب

.دننک میظنت ار دوخ ياهنژ نایب ،کیپ يانر )رمع لوط( يرادیاپ رد رییغت اب دنناوتیم )ج

.تسا هتخای ییامسالپ ءاشغ هب لصتم يوقلح ياند لوکلوم کی تروص هب یلصا نتماف )د
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».دنوشیم هدافتسا ..................  يارب و  .................. ياههتخای غلاب ناسنا رد« ؟تسا تسرد تفاب یسدنهم اب هطبار رد ترابع مادک-60

تسوپ دنویپ - هتشاد رارق تسوپ رد اههتخای عاونا هب زیامت و دایز ریثکت ییاناوت ياراد )فلا

ینیب و شوگ ۀلال يزاسزاب يارب دیدج فورضغ دیلوت - ریثکت بسانم تسبراد يور تشک طیحم رد یفورضغ )ب

يوارفص يارجم ياههتخای و يدبک ياههتخای هب زیامت - دنوش ریثکت دنناوتیم دبک يداینب )ج

یبلق و یتلکسا ۀچیهام ،ینوخ ياهگر دیلوت - دنراد دوجو ناوختسا زغم رد يداینب )د
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