


 زیست شناسی دوازدهم فصل اول-آسان- تستی

؟تسا رتمک نیریاس زا ریز دراوم زا کیمادک دادعت ، لوکلوم کی رد-1

اهزوبیر یسکوئدرتسا يدوفسف ياهدنویپینژوردیه ياهدنویپینیروپ ياهزاب

DNA

؟دزاسیم زیامتم رگیدکی زا ار دیسا کیئلکونوبیر یسکوئد ةدنهدلیکشت دیتوئلکون عون راهچ یلماع هچ-2

دنقدنق و تافسفزاب و تافسفزاب

.................. یتظافحهمین شور هب  يزاسدننامه رد-3

.دنکیم لمع وگلا ناونعهب  ۀتشر ود زا یکی.دنکیم لمع وگلا ناونعهب يردام  لوکلوم زا یمین

.دوشیم يرتخد لولس ره دراو يردام لوکلوم ره زا هتشر کی دصرد .دنکیم تفایرد ار يردام  ۀتشر ره زا دصرد  يرتخد لولس ره

DNA

DNADNA

50DNA100

)رییغت اب ؟تسا هداد خر هدیدپ مادک ،رادهنیشوپ سوکوکوتپرتسا هب هنیشوپ نودب ياینومون سوکوکوتپرتسا لیدبت نمض-4

هنیشوپ نودب هب رادهنیشوپ يرتکاب زا یکیتنژ ةدام لاقتناهنیشوپ نودب ياهيرتکاب هب هنیشوپ لاقتنا

رادهنیشوپ يرتکاب هب هنیشوپ نودب يرتکاب زا موزومورک دوروهنیشوپ لیکشت لوئسم ياهنژ زا ياهدع رد شهج

؟تسا اههنیزگ ریاس زا رتشیب ریز ياههنیزگ زا کیمادک يرادیاپ-5

ATCCCA

TAGGGT

ACTCGA

TGAGCT

CGACCG

GCTGGC

TTACAG

AATGTC

)رییغت اب( .دراد دوجو ..................  ِمونژ رد يزاسدننامه عورش ۀطقن نیرت مک-6

یسماراپمویبوزیراپرانالپالوزآ

؟درادن دوجو  لوکلوم رد بیترت مادک-7 DNA

GTACATCAUCGATUTACGGATCCGATCA

؟تسا هدش لیکشت ییاهتمسق هچ زا ، راتخاس رد دیتوئلکون کی-8

تافسف هورگ کی و زوبیر یسکوئد دنق کی ،یلآ زاب کیتافسف هورگ ود و زوبیر یسکوئد دنق کی ،یلآ زاب کی

تافسف هورگ کی و زوبیر یسکوئد دنق کی ،یلآ زاب ودتافسف هورگ کی و زوبیر یسکوئد دنق ود ،یلآ زاب کی

DNA

لاعفریغ ببس تسا نکمم نییاپ يامد .................. الاب يامد هک یلاح رد ،دوش اهمیزنآ لکش رییغت ببس تسا نکمم نییاپ يامد .................. الاب يامد-9

.دوش اهمیزنآ ندش

فالخرب - فالخربفالخرب - دننامهدننامه - فالخربدننامه - دننامه

؟دنکیم لماک یتسردهب ار ریز ترابع دروم دنچ-10

» .................. هک یمیزنآ ره«

.دوشیمن لاعف هرابود هاگچیه ،دهد لکش رییغت الاب يامد رثا رد )فلا

.دوشیم لاعف هرابود هراومه ،دهد لکش رییغت نییاپ يامد رثا رد )ب

.تسا هدش لاعف امد تشگزاب رثا رد دوشیم لاعف و تسا لاعفریغ )ج

.دوشیم لاعف یعیبط يامد رد ،تسا هدش لاعفریغ )د

دروم هسدروم وددروم کیدروم رفص

)رییغت اب( ؟دشابیم ازيرامیب رادهنیشوپ يرتکاب هب ازيرامیبریغ يرتکاب لیدبت لوئسم داوم ای هدام مادک-11

برچ ياهدیسادیسا کیئلکونوبیر یسکوئداهدیپیلاهدیراکاسیلپ
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؟تسا تسرد یعیبط کیئلکون ياهدیسا دروم رد کیمادک-12

.تسا تباث هشیمه  هب  یلوکلوم تبسن  ياهلوکلوم رد

.تسا ربارب راد و راد ياهدیتوئلکون دادعت  ياهلوکلوم رد

.تسا ربارب تافسف - دنق دنویپ دادعت اب اهدیتوئلکون دادعت  ياهلوکلوم رد

.تسا کی ربارب  هب  یلوکلوم تبسن  ياهلوکلوم رد

RNAAT

RNAGC

DNA

DNACG

دیتوئلکون اب ار نآ و ادج ار طلغ دیتوئلکون ،میزنآ مادک ،دوش هفاضا رتخد ي هب یهابتشا دیتوئلکون هک یتروص رد  يزاسدننامه رد-13

؟دنکیم ضیوعت تسرد

DNA زارمیلپRNAزائلکونزاکیلهزارمیلپ

DNADNA

..................  يرویا ..................  لاتسا و نوسلزم-14

.دندرکن جارختسا ار اند – فالخرب.دندرک جارختسا ار اند – فالخرب.دندرکن جارختسا ار اند – دننامه.دندرک جارختسا ار اند – دننامه

؟تفای مه اب ناوتیمن ای و  لوکلوم کی رد ار یلآ زاب ود مادک-15

نیناوگ و لیسارویلیساروی و نیمیتنیزوتیس و لیساروینیندآ و نیمیت

DNARNA

.دوب دهاوخ ............. رثکادح و .......... لقادح يدیتپپیلپ ۀتشر کی رد دیساونیمآ کی يدیتپپ دنویپ دادعت-16

1 − 12 − 12 − 23 − 2

.................. نآ یط هک دوب یشیامزآ هب طوبرم لباقم ریوصت-17

.تسا ياهتشر ود اند لوکلوم دندرک تباث

.دش دییأت فاگراچ لصا

.دشابیمن صیخشت لباق اهلوکلوم داعبا

.تسا یچیپرام اند هک دش تباث

)رییغت اب( ؟تسا مادک ازناولفنآ يرامیب لماع تیفیرگ ةرود رد تاروصت قبط-18

يالکایشرشا يرتکابهنیشوپ نودب ياینومون سوکوکوتپرتسا

مویبوزیررادهنیشوپ ياینومون سوکوکوتپرتسا

.تسا ..................  دقاف نآ فالخرب و ..................  ياراد نیبولگومه دننامه نیبولگویم-19

مراهچ نامتخاس – مه هورگموس راتخاسمِه هورگمِه هورگ – يدیتپپیلپ ةریجنز −Fe2+−Fe2+

.دراد ..................  فالخرب ار ..................  دش ییاسانش نآ نامتخاس هک ینیئتورپ نیلوا-20

مراهچ نامتخاس – موس نامتخاسمود نامتخاس – موس نامتخاسموس نامتخاس – مود نامتخاسمود نامتخاس – لوا نامتخاس

.دنداد صیخشت ار هلحرم ره رد هدش لیکشت اند عون ..................  ساسا رب لاتسا و نوسلزم شیامزآ رد-21

لوکلوم ةزادنایلاگچیلآ زاب عونيدیتوئلکون یلاوت

؟تسا مادک یلولسرپ و یلولسکت رد یتثارو ةدام بیترتهب-22

RNA − DNADNA − DNARNA − RNAtRNA − DNA

؟دراد تیمومع نارادناج ۀمه رد ریز ياهیگژیو زا کیمادک-23

یلولس هراویدزویم میسقتکیئلکون دیسا ياهلوکلوم دوجوزوتیم میسقت

2



؟تسا مادک يزاسدننامه ماگنه رد  یمیدق ةریجنز ود ندرک ادج لماع-24

اهدیراکاسیلپاهنیئتورپاهنومروهاهدیتوئلکون

DNA

؟دراد ار ریز دراوم زا دروم دنچ نیبولگومه-25

زیرگبآ دیساونیمآ )د         چیپرام راتخاس )ج          ینژوردیه دنویپ )ب        يدیتپپ دنویپ )فلا

دروم دروم دروم دروم  4321

)رییغت اب( ؟تسا رت مک کی مادک رد يزاسدننامه تعرس-26

رمخمایرانالپیسماراپمویبوزیر

؟تسا حیحص تیفیرگ طسوت هدشماجنا شیامزآ اب طابترا رد ،هنیزگ مادک-27

.تشاد دهاوخ لابند هب ار شوم گرم ،هنیشوپ دقاف و هدشهتشک رادهنیشوپ ياهيرتکاب زا یطولخم قیرزت دننامه هدنز رادهنیشوپ يرتکاب قیرزت

.دوب هدش قیرزت شوم هب هنیشوپ دقاف يرتکاب یعون ،دندنام هدنز اهشوم قیرزت یپ رد هک شیامزآ زا ياهلحرم ره رد

.دوب هتفرگ تروص تیفیرگ طسوت امرگ زا هدافتسا ،دادیم خر شیامزآ رد اهشوم گرم هک ینامز ره رد

.دراد دوجو نوخ فالخرب اهشش رد يرتکاب ةدهاشم ناکما ،يرامیب یپ رد شوم گرم ماگنه رد

.تسا .................. بیکرت لصاح دوشیم جراخ يدیتپپ دنویپ لیکشت زا هک یبآ-28

رگید دیساونیمآ لیسکوبرک هورگ  اب دیساونیمآ کی نیمآ هورگ 

اهدیساونیمآ درف هب رصحنم یگژیو ثعاب هک یهورگ  اب لیسکوبرک هورگ 

رگید دیساونیمآ لیسکوبرک هورگ  اب دیساونیمآ کی يزکرم نبرک متا

رگید دیساونیمآ لیسکوبرک هورگ  اب نیمآ هورگ  

OHH

OHH

OH

HOH

؟دراد يزاسدننامه عورش هطقن کی امومع نآ یلصا نتماف هک تسا قداص يرادناجره دروم رد هنیزگ مادک-29

.دننکیم لماک ار دوخ يزاسدننامه هقیقد  نامز رد نارادناج نیا ياهنتماف

.دنوشیم هتخاس اهکَسید ترواجم رد الاب يدرکلمع عونت ياراد ياهلوکلوم

.دناتوافتم هیلوا يانر اب لوط رظن زا همجرت لباق ياهانر

.دنراد لقان يانر هزمرداپ ییاسانش يارب هژیو ییاهمیزنآ

20

.تشاد ار .................. راظتنا ناوتیم شوم هب ریز بیکرت قیرزت ماگنه ،تیفیرگ ياهشیامزآ رد-30

شوم ياهشش رد هنیشوپ ياراد ياهيرتکاب ةدهاشم

شوم نوخ رد هنیشوپ دقاف ةدنز ياهيرتکاب ةدهاشم

رگید يرتکاب هب يرتکاب زا یتثارو ةدام لاقتنا

شوم ندب رد هدنز يرتکاب ةدهاشم مدع و شوم ندنام هدنز

؟تسا بسانم ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-31

» ..................  هک دیسر هجیتن نیا هب ناوتیم ..................  شیامزآ جیاتن زا«

.تسا ینژوردیه دنویپ يدایز دادعت نتشاد لیلد هب ،اند لوکلوم يرادیاپ – نیلکنارف و زنیکلیو

.دوشیم تفای دیدج ياند و یلبق ياند زا ییاهشخب ،رتخد ياند ۀتشر ره رد – لاتسا و نوسلزم

.دوشیم اهيرتکاب لکش رییغت ثعاب ،هدش هتشک ۀنیشوپ نودب ياهيرتکاب ةراصع رد دوجوم ياند – يرویا

.دش هئارا اند ندوبن ياهتشرکت ضرف اب و فاگراچ جیاتن زا هدافتسا اب ،اهنآ یلوکلوم لدم – کیرک و نوستاو
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.تسین نکمم ، ..................  يزاسدننامه فالخرب ،یسیونور دنیآرف رد-32

زاکیله طسوت ینژوردیه ياهدنویپ ندش هتسکشینیدیمیریپ راد نژورتین یلآ زاب عون هسره دوجو

لصاح ياهراپسبرد هباشم ياهتاردیهوبرک دوجواهراپکت نیب یکارتشا دنویپ یعون ندشرارقرب

؟دنراد شقن اهنیئتورپ لوا و مود راتخاس داجیا رد هک تسا ییاهدنویپ كارتشا هجو ةدننکنایب ،هنیزگ مادک-33

.دنوشیم لیکشت فلتخم ياهدیساونیمآ رد ،تسا دیساونیمآ یگژیو ةدننکنییعت هک  هورگ نیب

.دنوشیم دیساونیمآ رد هتفرگ رارق نبرک متا تیفرظ راهچ زا یکی ندش لیمکت ببس

.دنراد شقن نیئتورپ راتخاس ياهچیپرام و تاحفص رتشیب یگدروخات شیازفا رد

.دنوشیم هدهاشم ،دنراد شقن ندب نژیسکا ةریخذ رد هک ییاهنیئتورپ ۀمه رد

R

.................. ،دش هدهاشم  ۀعشا طسوت راب نیلوا يارب هک ینیئتورپ يراتخاس حطس نیرخآ رد-34

.ددرگیم راتخاس نیا تیبثت ببس هک دوشیم داجیا يدیتپپ ياهدنویپ

.دریگیم لکش دیتپپ رد چیپرام راتخاس ،اهدیساونیمآ نیب ینژوردیه دنویپ کمک اب

.دنریگیم رارق مه رانک رد ،دنراد شقن نیئتورپ لیکشت رد هک یفلتخم يدیتپپیلپ ياههتشر

.دوشیم تیبثت راتخاس ،نآ فلتخم ياهدیساونیمآ نیب ینوی و ینژوردیه ياهدنویپ لیکشت یپ رد

X

.تسین نکمم  ..................  طسوت نآ رد ذفنم داجیا قیرط زا  ..................  ندرب نیب زا-35

نیروفرپ –  هب هدولآ لولسنیروفرپ – یناطرس لولس

نیروفرپ – ازناولفنآ يرامیب لماعلمکم ياهنیئتورپ – هیرلاتاذ يرامیب لماع

HIV

؟تسا هدش نایب یتسرد هب ریز ياهترابع زا کیمادک-36

.دوشیم هدافتسا نآ زا لصاح ریواصت و  وترپ زا طقف ،نیئتورپ لکش هب ندرب یپ يارب

.تساهنآ لوا راتخاس رد دوجوم ياهدیساونیمآ يریگرارق بیترت و دادعت ،عون رد فلتخم ياهمیزنآ نیب توافت

.ددرگیم داجیا اهدیساونیمآ زیرگبآ ياههورگ ییاجباج رثا رد اهنیئتورپ يدعب هس راتخاس

.دوش رارقرب ینژوردیه دنویپ دناوتیم ،يدیتپیلپ ياهریجنز زا ییاهشخب نیب ،مود راتخاس رد

X

.................. ًاعطق ، .................. هک دیساکیئلکون یعون تفگ ناوتیم-37

.دشابیم هتخای يدیپیلوفسف ياشغ هب لاصتا ياراد – دنکیم لصتم مه هب ار نآ ياهتنا ود رتسايدوفسف دنویپ

.دراد تافسف هورگ رگید ياهتنا رد و ،لیسکوردیه هورگ دوخ ياهتنا کی رد – تفای لاقتنا هنیشوپ نودب يرتکاب هب تیفیرگ شیامزآ رد

.دنوشیم لیکشت یصاصتخا تروص هب ینژوردیه ياهدنویپ ،هتشر ود نایم لمکم یلآ یلاهزاب نیب – تسا لیساروی یلآ زاب ياراد دوخ راتخاس رد

.دش هتخانش يرویا ياهشیامزآ رد یتثارو تافص لاقتنا یلصا لماع ناونع هب – درک هدهاشم نآ راتخاس رد ار لیساروی ياهقلحکت زاب ناوتیمن

؟تسا هدش نایب یتسرد هب لاتسا و نوسلزم شیامزآ دروم رادناج اب طابترا رد ،هنیزگ مادک-38

.دوشیم هریخذ اند لوکلوم کی زا شیب رد هراومه هتخای یگدنز يارب مزال تاعالطا

.تسا هتخای ياهبطق رد اهلویرتناس نتفرگ رارق ،ياهتخای میسقت ماجنا يارب مزال ۀنیمزشیپ

.تسا رگید ۀتشر اب یتوافتم ياهتنا ياراد نآ ۀتشر ره و تسا لصتم هتخای ياشغ هب نآ یتثارو ةدام

.تسا هباشم ،دوشیم همجرت نتانر طسوت هک ییانر اب زاراپسبانر میزنآ تیلاعف یپ رد هدش هتخاس کیپ يانر

. ..................  ناوتیم .................. ياهیسررب جیاتن ساسارب-39

.درک صخشم اند رد ار رادنیروپ ياهدیتوئلکون دادعت ــ نیلکنارف و زنیکلیو

.تسا ربارب ياهتسه ياهدیسا یمامت رد اهنیدیمیریپ اب اهنیروپ دادعت هک تفگ ــ فاگراچ

.دراد نیگنس ۀتشر ود ،دیدج ياند لوکلوم زا یمین هک تفرگ هجیتن ــ لاتسا و نوسلزم

.درک هیجوت ار دیسا کیئلکونوبیر یسکوئد رد اهزاب ندش تفج نیناوق ــ کیرک و نوستاو
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)رییغت اب( ؟دروآیم دوجوهب ار ارفص یعفد داوم زا یکی نآ بیرخت هک تسا ییایمیش بیکرت یعون هب طوبرم ،یگژیو مادک ،لومعم روطهب-40

.دوشیم دیلوتً اددجم ،تیلاعف راب ره یپ رد

.تسا ساسح ییامد رییغت عون ره هب تبسن

.دنکیم رییغت زائتورپ ریثأت تحت نآ ییاضف لکش

.دنهدیم لیکشت ار ینوخ ۀتخای دصرد  دودح هک دوشیم تفای ییاهلولس رد 99

؟تسا ربارب دیتوئلکون دادعت اب رتسا يدوفسف دنویپ دادعت کی مادک رد-41

يا هتسه  لوکلومنیلوسنا نژ لماح هغابروق  ةدنزاس نژدیمزالپ rRNADNADNA

. .................. اهنیئتورپ .................. راتخاس-42

.تسا توافتم اههریجنز ریاس اب يدیتپپیلپ هریجنز ره و دراد دوجو اهنیئتورپ یخرب رد ــ مراهچ

.دروآیم تسدب يدیتپپیلپ ياههتشر نیب ییایمیش دنویپ عاونا دوجو لیلد هب ار دوخ یبسن تابث ــ موس

.دوشیم هیزجت اهنآ زا یخرب ،هدعم ياهمیزنآ زا یکی طسوت هک تسا يدنویپ ياراد ــ لوا

.دشابیم اهنیئتورپ ۀمه رد دننام هحفص و یچیپرام لکش ود ياراد ــ مود

.................. زاراپسب اند میزنآ-43

.دنک یسررب ار دیتوئلکون یلمکم هطبار ات ددرگیمرب هابتشا دیتوئلکون نداد رارق تروص رد طقف

.دراد ار دنویپ نتسکش و لیکشت ییاناوت ،زاگیل و زاکیله ياهمیزنآ دننامه

.دنهدیم ماجنا هتخای نورد طقف ار دوخ لمع ،ناسنا ندب رد يزائلکون تیلاعف ياراد ياهمیزنآ ریاس و

.درادن یتیلاعف ینومیم لگ و ناسنا ياههتخای یخرب رد

؟تساهدش نایب یتسرد هب ریز ترابع مادک ،اند لوکلوم يزاسدننامه اب طابترا رد-44

.ددرگیم ادج نآ زا اند هارمه ياهنوتسیه سپس و هدش ادج مه زا زاکیله طسوت ادتبا اند ۀتشر ود

.دنوشیم داجیا اند بات و چیپ ندشزاب زا دعب هلصافالب ،دنتسه لکش  ییاهراتخاس هک يزاسدننامه ياهیهارود

.دوبن حیضوت لباق زاراپسباند طسوت اند يزاسدننامه تقد ،تشادن دوجو اهدیتوئلکون نیب یلمکم هطبار رگا

.دراد اند يزاسدننامه تاهابتشا حیحصت رد یساسا شقن زاراپسباند میزنآ يزاراپسب تیلاعف ،شیاریو دنیارف رد

Y

.................. يدیتوئلکونیلپ هتشر ره رد-45

.دنکیم رارقرب دنویپ رواجم دیتوئلکون ود اب رتسايد وفسف دنویپ اب دیتوئلکون ره

.دننک داجیا يوقلح کیئلکوندیسا و دنوش لصتم مههب رتسايد وفسف دنویپ اب دنناوتیم نآ ياهتنا ود

.دهدیم لیکشت نالاووکریغ يدنویپ دوخ لباقم هتشر لمکم اب دیتوئلکون ره ، لوکلوم

.دراد شقن دیتوئلکون ود نیب رتسايد وفسف دنویپ داجیا رد زارمیلپ  میزنآ هراومه

DNA

DNA

.................. اهنیئتورپ-46

.دراد نژورتین دوخ راتخاس رد یتثارو ياهلوکلوم دننامه.دنوشیم دیلوت زتنسوتف هلیسو هب ناهایگ رد اهدیپیل فالخرب

.دوشیم لیدبت كاینومآ هب هیزجت تروص رد زوبیریسکوئد دننامه.دننکیم کمک ياهتخای فلتخم ياهدنیآرف ماجنا هب دیساکیئلکون فالخرب

.................. ،دنوشیم هتخاس اینومون سوکوکوتپرتسا مسالپوتیس رد هک ییاهدیساکیئلکون ..................  رد ،لومعم روطهب-47

.دناهدش لصتم مه هب رتسايدوفسف دنویپ قیرط زا اهتنا ود – ۀمه

.دنریگیم رارق مه رانک یکارتشا دنویپ طسوت نابدرن ياهنوتس – زا یضعب

.تسا هدهاشم لباق هنبرکجنپ دنق لوکلوم ،هدنوشرارکت دحاو ره راتخاس رد – ۀمه

.دوشیم هدید هتشر ره رد ياهقلحود و هقلحکت ياهزاب زا يربارب رادقم – زا یضعب
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؟تسا رتشیب ریز ياههنیزگ زا کیمادک رد يزاسدننامه طاقن دادعت-48

ناسنا دیفس ياهچیهام هتخایارنوگ اب تسیزمه رادناجالوزآ اب تسیزمه رادناجغانج رد هدش غلاب تیسوفنل

؟دوشیم هدهاشم اهدیسا کیئلکون ۀمه رد ،یگژیو مادک-49

.دراد دوجو ناشراتخاس رد رتسايدوفسف و ینژوردیه ياهدنویپ.دنتسه ینیدیمیریپ و ینیروپ ياهزاب زا یناسکی دادعت ياراد

.دنتسه تافسف هورگ و لیسکوردیه زا توافتم ياهتنا ود ياراد.دنتسه یتسیز رمیلپ و دناهدش هتخاس دنوش رارکت ياهدحاو زا

؟تسین حیحص نیئتورپ لوا راتخاس دروم رد ترابع مادک-50

.دنکیم نایب ار اهدیساونیمآ ،یلاوت.تسا هدش لیکشت یکارتشا ياهدنویپ ۀلیسو هب

.دراد شقن نآ رد ینژوردیه ياهدنویپ.دشابیم گازگیز تروص هب

؟دناهیلوا يدیتوئلکونیلپ ۀتشر ياراد اند ياهلوکلوم زا یتبسن هچ ،دنک يزاسدننامه رود هس اند لوکلوم کی رگا-51

1

4

1

8

1

3

7

8

.................. دوخ ياهشیامزآ رد ،شناراکمه و يرویا طسوت هتفرگ تروص ياهشیامزآ رد-52

.دندرب نیب زا زائتورپ یعون طسوت ار اند لوکلوم هب طوبرم ياهنیئتورپ طقف

.دوشیم بوسحم اههتخای یتثارو ةدام نامه ،اند لوکلوم هک دندیسر هجیتن نیا هب ،اند فشک اب

.دوش لقتنم رگید ۀتخای هب ياهتخای زا دناوتیم اهيرتکاب نورد رد دوجوم یتثارو ةدام هک دندرک صخشم

.دندوب هدرک هدافتسا اند ةدننک بیرخت میزنآ زا هک دننک تابثا مود راب يارب ار دوخ يروئت دنتسناوت ینامز

؟دشابیم تسردان اهنیئتورپ مراهچ راتخاس دروم رد هنیزگ مادک-53

.دنراد نآ يریگلکش رد يدیلک یشقن راتخاس نیا ياههریجنز زا کی ره

.دوشیم بوسحم نیئتورپ زا يدحاو ریز يدیتپپیلپ ياههریجنز زا کی ره ،راتخاس نیا رد

.دشابیم ییاهن راتخاس ،دنراد يدیتپپیلپ ةریجنز کی اهنت هک ییاهنیئتورپ دروم رد

.تسا رگیدکی هب يدیتپپیلپ ةریجنز دنچ ای ود لاصتا نآ لیکشت تلع و دراد دوجو اهنیئتورپ یخرب رد

.................. یتویراکورپ يزاسدننامه یهار ود کی رد-54

.دنریگیم رارق مه لباقم ینیروپ زاب ود.دننکیم تیلاعف زارمیلپ  لوکلوم راهچ

.دوشیمن هتسکش رتسا يدوفسف دنویپ.دنکیم ادج مه زا ار  ۀتشر ود یمیزنآ

DNA

DNA

؟تسا تسردان ،دش ییاسانش نآ راتخاس هک ینیئتورپ نیلوا ةرابرد ،ترابع مادک-55

.دراد دوجو یعونتم ياهراتخاس ،لوکلوم نیا زا ییاهشخب رد

.دوشیم تیبثت ،دنویپ عون کی زا شیب لیکشت اب نآ ییاهن راتخاس

.تسا هدروخات دحاو ریز کی تروصهب ،نآ يدیتپپیلپ ياههریجنز زا کی ره

.دبای رییغت تدشهب نآ درکلمع و راتخاس تسا نکمم ،دیساونیمآ کی رییغت اب

.................. هک تفگ ناوتیم زافرتنیا هلحرم نیرتهاتوک رد-56

.دناهدش ربارب ود ،هتسه ياهدیتامورک دادعت و هدش میسقت ةدامآ اهلولس.دنوش  ۀلحرم دراو دنناوتیم یبصع ياهلولس

.دوشیم زاغآ يزاسدننامه يارب زارمیلپ  و زاکیله دیلوت.تسا هتسه نورد  ِلوکلوم  ياراد نوتیز رد هپل ِلولس ره

G0

46DNADNA
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؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-57

» .................. لباقم لوکلوم«

.دشابیم دوخ لاعف و یئاهن راتخاس رد يدیتپپیلپ ةریجنز عون  ياراد

.دراد ار نژیسکا هب لاصتا یئاناوت و هتشاد دوجو یتلکسا هچیهام ۀتخای رد ،زمرق ۀنادگنر ياراد نیئتورپ دننامه

.درک دهاوخ رییغتً اعطق نآ درکلمع و راتخاس ،نآدیساونیمآ کی رییغت تروص رد

.دوشیمن هدهاشم بانوخ رد لومعم روطهب و هتشاد شقن نوخ  میظنت رد

4

pH

يواح ي لوکلوم دنچ ،دنک يزاسدننامه هدش ظفح همین ۀقیرط هب ،ویتکاویدارریغ طیحم کی رد راب هس ،ویتکاویدار  لوکلوم کی رگا-58

؟دوب دهاوخ ویتکاویدار

DNADNA

1248

.دراد میقتسم و یلصا شقن ..................  دیلوت رد ینتانر انر لوکلوم-59

.دوشیم حشرت ناهایگ یتسوپور ياهلولس زا هک ياهدامتارشح یجراخ تلکسا رد دوجوم یلصا ةدام

.دنکیم اجهباج ار اهنوی يژرنا فرصم اب اههتخای ياشغ رد هک ياهدام.دوشیم هدافتسا یهایگ ياهلژ دیلوت رد هک ياهدام

.................. دناوتیمً اموزل .................. هک نیئتورپ زا يراتخاس ره لومعم روطهب-60

.دهد لیکشت ار نیبولگویم راتخاس ـ دوشیم هدهاشم يدیتپپیلپ ۀتشر کی زا شیب نآ رد

.دشاب هدش داجیا اهدحاوریز نیب شیارآ طسوت ـ تسا يدیتپپیلپ ۀتشر کی يواح

.دشاب هتشاد چیپرام يراتخاس ـ دراد دوجو نآ رد ینژوردیه ياهدنویپ

.دنک داجیا ار نیئتورپ يدعب هس راتخاس ـ دنکیم ادیپ یبسن تابث زیرگبآ ياهورین ۀلیسو هب
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