


 زیست شناسی دوازدهم فصل دوم-آسان- تستی

؟دهدیم خر هلصافالب کیمادک ،نتانر ياههاگیاج زا یکی رد یکارتشا دنویپ نیتسخن ندشهتسکش لابندهب ،همجرت دنیآرف رد-1

نتانر  هاگیاج رد ینژوردیه دنویپ لیکشت نیتسخننتانر  هاگیاج هب لمکم لقان يانر دورو

 و  هاگیاج رد لقان يانر نامزمه يریگرارقنتانر  هاگیاج رد یکارتشا دنویپ لیکشت نیتسخن

AA

AEA

؟دناهدش لصتم رگیدکی هب دنویپ مادک اب پچ هب تسار زا بیترتهب  زاراپسبانر  و لقان يانر ياهرمونوم-2

رتسايدوفسف ،رتسايدوفسفيدیتپپ ،رتسايدوفسفینژوردیه ،ینژوردیهرتسايدوفسف ،يدیتپپ

2

؟دننکیم ادیپ شقن ياهتسهوه ياهلولس رد نژ نایب میظنت رد كرتشم روط هب لماع ود مادک-3

هدنیازفا یلاوت ،یسیونور لماوعهدننکلاعف ،یسیونور لماوعهدنیازفا یلاوت ،روتارُپایسیونور لماوع ،روتارُپا

؟دراد ینیئتورپریغ راتخاس مادک-4

زارمیلپ روتارپايرتکاب نژ ةدننکراهمزارمیلپ  RNADNA

)رییغت اب( ؟تسا مادک ،دنک یم لمح ار نینویتم هک یلقان يانر رد هزمرداپ-5

UACAUGAGUUCA

.درادن دوجو .................. نیئتورپ یمدآ غلاب زمرق ياهلوبلگ رد-6

نوتسیهمیساتپ - میدس پمپزاردینآ کینبرکنیبولگومه

؟دنکیم زاب مه زا ار  يهریجنز ود میزنآ مادک یسیونور ماگنه رد-7

زارم یلپ زارم یلپ زاکیلهزاگیل 

DNA

DNADNARNA

)رییغت اب(.دریگیم رارق نتانر ..................  هاگیاج رد ، هزمرداپ ياراد لقان يانر نیلوا ،همجرت دنیآرف رد-8

 هاگیاج رد سپس و  هاگیاج رد سپس و 

UAC

APAPPA

.دوشیم هتخاس هسیدزبس رد .................. نودک ِنودکیتنآ-9

UAAUAGUGAAUG

.دوشیم یسیونور یتویراکوی زاراپسب انر طسوت طقف .................. ةدنزاس ياهنژ-10

زاکیلهیموزوبیر ياهانرلقان ياهانریسیونور لماوع

)رییغت اب(؟دهدیم خر نیریاس زا رترید ،ریز عیاقو زا کیمادک ،همجرت دنیآرف رد-11

دیساونیمآ نیمود و نیلوا نیب يدیتپپ دنویپ يرارقربرتکچوک ءزج هب نتانر گرزب ءزج لاصتا

نتانر  هاگیاج هب هزمر نیلوا دوروهزمر زا هزمرداپ نیمود ندش ادج A

)رییغت اب( .دنک یم تکرح ..................  لوط رد نتانر ،هنیمآ ياهدیسا لاصتا يارب-12

اند ۀتشر وداندکیپ يانرلقان يانر

؟درادن رارق نتانر نورد کی مادک ،همجرت زاغآ ۀلحرم رد-13

لوا ةزمرداپلوا ةزمرمود ةزمرمود ةزمرداپ

؟دشاب کیپ کیئلکونوبیر دیسا لوکلوم کی زیلوردیه لوصحم دناوتیم هدام ود مادک-14

نیمیت - زوبیر یسکوئدلیساروی - زوبیر یسکوئدنیمیت - زوبیرلیساروی - زوبیر
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جریان اطالعات در یاخته



)رییغت اب( ؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،لولس یلصا موزومورک زا یسیونور دروم رد-15

دریگ یم تروص هتسه نورد یتویراکوی لولس رددریگ یم تروص هتسه نورد یتویراکورپ لولس رد

دریگ یم تروص هزیکار نورد یتویراکورپ لولس رددریگ یم تروص هتخای نایم نورد یتویراکوی لولس رد

)رییغت اب( ؟دنوش یم یسیونور زاراپسبانر مادک طسوت بیترت هب اه يا هتسهوه رد یتنانر يانر و لقان يانر ياه نژ-16

12133231 و  و  و  و 

.................. و ..................  رد بیترت هب نیلوسنا نژ یسیونور دراد دوجو نآ رد یناسنا نیلوسنا نژ هک ینژارت يرتکاب رد و ملاس ناسنا سارکناپ رد-17

)رییغت اب( .دریگ یم تروص

هتسه - هتسهمسالپوتیس - هتسههتسه - مسالپوتیسمسالپوتیس - مسالپوتیس

؟تسا زمر دقاف یتویراکوی لولس يهتسه رد لوکلوم مادک-18

زارم یلپ دیپیلوفسفیسیونور لماوع RNArRNA

.تسا .................. نودکیتنآ ياراد هک تسا .................. دریگیم رارق  هاگیاج رد طقف هک يزمر اهنت-19

 –نایاپ –نایاپ –نیزاغآ –نیزاغآ

P

AUGUACUAGAUG

؟دراد دوجو نیئتورپ و  نیب یجنایم لوکلوم راتخاس رد ،مادک-20

زوبیرزوبیر یسکوئدنیمیتهنیمآ دیسا

DNA

دیسا ونیمآ

کی
نودک یتنآ

؟دهد یم ناشن ار دیسا کیئلکونوبیر عون مادک راتخاس ور هبور لکش-21

ینژ دنچ 

یموزوبیر 

لقان 

ینژ کت 

mRNA

RNA

RNA

mRNA

.دنراد يراکمه .................. و .................. راداشغ ياه کمادنا ،دیتپپ یلپ ییاهر زا دعب یعافد ياه لولس رد لمکم ياه نیئتورپ ندش هتخاس رد-22

هزیکار - هتسهموزوبیر - موزوزیلیمسالپودنآ ۀکبش - يژلگيژلگ - نتانر

.................. رد ،ایساکآ میشناراپ ياهلولس نورد فلتخم لقان ياهانر یساسا توافت-23

.تساهنآ لمع و ییاهن راتخاس.دراد نودک یتنآ هک تسا یتمسق

.دزاسیم ار اهنآ هک تسا ییاهزاراپسبانر عون.دشابیم اهدیساونیمآ لاصتا و شریذپ هاگیاج

اب( .دنراد مان ..................  دنوش یم  همجرت نتانر طسوت سپس و دنوش یم یسیونور ..................  زاراپسب انر میزنآ طسوت هک اند زا ییاه تمسق-24

)رییغت

نورتنیا - نورتنیا - نوزگا - نوزگا -  1212

)رییغت اب( ؟تسا توافتم ۀیقب اب کی مادک ةراپ کت-25

زادنا هارهدنیازفا یلاوتروتارپازاراپسب اند

)رییغت اب( ؟تسا توافتم نیریاس اب ،دنراد شقن یسیونور رد هک یلماوع زا کیمادک ةدنزاس راپکت-26

هدنیازفا یلاوتزاراپسب انرهدننکلاعفیسیونور لماع

)رییغت اب(.دنک یمن هدافتسا دازآ راد ..................  دیتوئلکون زا ،دوخ تیلاعف يارب زاراپسبانر-27

نیمیتنیناوگنیندآلیساروی
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)رییغت اب( ؟دوش یم همجرت مادک-28

ینتانر ياهانرلقان ياهانراه هنایم تشونوراه هنایب تشونور

.تسا .................. دریگب رارق نیئتورپ راتخاس رد دیاب دیساونیمآ مادک ،دنکیم نییعت هک هچنآ-29

هتسه ياند لوکلوم نورد ،ربهر ياهنژ لماکتنایاپ ياهنودک زا یکی تمس هب اهموزوبیر تکرح

غلاب کیپ يانر رد يدیتوئلکون هس یلاوتدیسا ونیمآ لماح يانر رد يدیتوئلکون دنچ یلاوت

)رییغتاب( ؟دنریگیم کمک زاراپسبانر میزنآ عون دنچ زا اند زا انر یسیونور يارب ياهتسهشیپ ياهلولس-30

هسودکیراهچ

.................. اهنودکیتنآ  .................. اهنودک اینومون سوکوکوتپرتسا رد-31

.دنوشیم یسیونور اند يوگلا يور زا - دننامه.دنتسه زوبیر ياراد - فالخرب

.دنوشیم هتخاس زاراپسباند عون کی طسوت - دننامه.دنراد رمونوم عون  - فالخرب 4

.دوشیمن هدید .................. لولس رد یموزوبیر يانر ،هدنزاس ياهنژ-32

هرطاخ تیسوفنلنوخ زمرق ۀچیوگيداینبمتسیرم T

.................. تخاس ،ینعی مسیلوباتم ياراد لولس کی رد همجرت-33

لقان ياهانر يراکمه اب نیئتورپ نیدنچ نامزمهنژ يور زا نیئتورپ و انر نامزمه

يدیپیل و رتسا يد وفسف دنویپ ياراد یلآ داومنتانر طسوت انر تاعالطا يور زا دیتپپیلپ

)رییغت اب( ؟تسا يرورض کی مادک روضح یسیونور عورش يارب-34

لقان يانریتنانر يانرکیپ يانرزاراپسب انر

)رییغت اب(؟دوش یمن لصتم رگیدکی هب دروم ود مادک ،اه يا هتسه شیپ رد نژ نایب میظنت ماگنه-35

روتارپا و هدننکراهمروتارپا و زوتکالهدننکراهم و زوتکالزادنا هار و زاراپسب انر

A

B

C

D

؟تسا مادک نودکیتنآ لحم ،اهلولس رد  لکش دننام يدعبهس راتخاس هب هجوت اب-36 LtRNA

A

B

C

D

.................. دوشیم ببس هک تسا .................. يرامیب یعون لکش یساد ینوخ مک يرامیب-37

.دوش هتخاس یعیبطریغ روطب زاگ عون ود لمح نیئتورپ - یثرا

.دوشن دیلوت یفاک ةزادنا هب زاردینا کینبرک میزنآ - ینمیادوخ

.دهدن تسد زا ار دوخ ۀتسه زمرق لوبلگ - یطیحم ،یثرا

.دوشن یسیونور یفاک رادقم هب زمرق لوبلگ نورد نیبولگومه - نومروه ریثأت تحت

.دنوش هدید دنناوتیم توافتم هاتوک و دنلب ياههتشر .................. زتنس نامز رد-38

نینگیلزلولسانراند

.تسا .................. غلابان زمرق لوبلگ رد نیئتورپ زتنس ۀناخراک-39

نتانراهکمادنا نورد ياهاشغاند و کیپ يانرمسالپوتورپ و مسالپوتیس
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.دیامن يریگولج ..................  زتنس زا دناوتیم ،دنوشیم ییاسانش  زاراپسبانر یسیونور لماوع طسوت هک ییاهنژ زادناهار رد شهج-40

نینویتم لماح يانرنینویتم نودک ياراد يانریتنانر يانرکیپ يانر

3

؟تسا رتسا يدوفسف دنویپ يرارقرب و ینژوردیه ياهدنویپ نتسکش هب رداق میزنآ مادک-41

زاگیلزاراپسب انرزاکیلهزاراپسب اند

)رییغت اب ؟دهد یم ار هنیمآ دیسا مادک ینعم دشاب یم  هک همجرت زاغآ هزمر-42

نیسیلگنیماتولگنینویتمنینالآ

AUG

؟دوشیم جراخ هاگیاج مادک زا و دراو نتانر هب هاگیاج مادک هب پچ هب تسار زا بیترت هب همجرت زاغآ ةزمر هب طوبرم لقان يانر-43

P − PE − PE − AP − A

؟تسا هنیزگ مادک دنمزاین ،لولس نورد يزتنس ياهدنیارف رگید دننامه ،يزاس نیئتورپ دنیارف-44

يژرنا و میزنآتاردیهوبرک و نیماتیونومروه و تاردیهوبرکنیماتیو و نومروه

؟دوش یم یسیونور میزنآ مادک طسوت ،لقان کیئلکونوبیر دیسا ياه لوکلوم عاونا رد  یلاوت-45

زاراپسب اند زاراپسب انر زاراپسب انر زاراپسب انر

CCA

213

.................. مییوگیم ،دریگیم رارق هدافتسا دروم ناوختسا زمرق زغم يداینب لولس کی رد ینژ تاعالطا یتقو-46

.دناهدمآ دوجو هب يدیدج ياههتخای.دنوشیم يزاسدننامه اند ياهنژ مامت

.دناهداد خساپ ینومروه و یطیحم ياهكرحم هب اهنژ.تسا هدش نشور و نایب نآ ياهنژ

.دنتسه .................. همجرت دنیآرف رد یفرصم ۀیلوا داوم-47

لولس يایند جیار يژرنانیمیت دقاف ياهدیتوئلکون

لمکم ياهنودک و نودکیتنآنیمآ و لیسکوبرک هورگ ياراد ياههراپکت

.درادن ناکما .................. ياهلولس رد انر لوکلوم ندش هاتوک-48

يدیئولیمینوگووایطورخممویبوزیر

؟دنک یسیونور ار شدوخ هدننکزمر نژ تسا رداق ناسنا رد میزنآ مادک-49

123 زاراپسبانریتویراکورپ زاراپسبانر زاراپسبانر زاراپسب انر

)رییغتاب(؟تسا تسرد اینومون سوکوکوتپرتسا دروم رد ترابع مادک-50

» ..................  يهلحرم رد«

.دنکیم باختنا زاغآ هاگیاج يارب ار یبسانم دیتوئلکون ،هدننک یسیونور میزنآ ،یسیونور مود

.دوشیم هتسسگ ، يوگلاریغ و وگلا يهتشر ود یلآ ياهزاب نیب دنویپ ،یسیونور مود

.دوشیم لقتنم موزوبیر  هاگیاج هب نایاپ نودک ، نیرخآ ییاج هباج اب ،همجرت ندش لیوط

.دوشیم تفج زمر نیتسخن اب يزاغآ  رگیدکی هب موزوبیر دحاو ریز ود لاصتا زا سپ ،همجرت زاغآ

DNA

tRNAA

tRNA

؟تسا مادک نآ تیلاعف لحم و  زاراپسب انر زتنس لحم پچ هب تسار زا بیترت هب-51

هتسه ،هتسهمسالپوتیس ،مسالپوتیسمسالپوتیس ،هتسههتسه ،مسالپوتیس

2

.تسین نکمم ، ..................  يزاسدننامه فالخرب ،یسیونور دنیآرف رد-52

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

لصاح ياهراپسبرد هباشم ياهتاردیهوبرک دوجواهراپکت نیب یکارتشا دنویپ یعون ندشرارقرب

4



)رییغت اب( ؟دنک عورش حیحص ناکم زا ار یسیونور هک دهدیم ناکما زاراپسبانر میزنآ هب هک تسا اند زا یتمسق ،هنیزگ مادک-53

يراتخاس نژروتارپازادناهارهدنیازفا یلاوت

؟دنکشیم ییایمیش دنویپ دنچ نآ شیاریپ دنیارف یط دشاب هنایب تشونور یلاوت  ياراد هیلوا کیپ يانر رگا-54 5

681012

.دنوشیم یسیونور .................. رد اهنآ يهدنزاس ياهنژ هک دنراد مان .................. ،دزاسیم یناطرس ياهلولس هیلع رب ناسنا ندب هک ییاهلوکلوم-55

هدنشک  ياهتیسوفنل – نیروفرپهدولآ ياهلولس – نورفورتنیا

هیلک و هدور – لمکم ياهنیئتورپياهتیسوفنل – نتداپ

T

T

.تسا .................. اهنیئتورپ و .................. اهدیسا کیئلکون ةدنزاس دحاو-56

هنیمآ ياهدیسا - رادنبرک داومکیپ يانر - انددیساونیمآ - دیتوئلکوندیراکاسونوم - دیتوئلکون

؟دنکیم رارقرب ینژوردیه دنویپ اجک ،غلاب کیپ يانر کی رد مراهچ ةزمر-57

 هاگیاج رد سپس  هاگیاج رد ادتبا هاگیاج رد سپس و  هاگیاج رد ادتبا

 هاگیاج رد طقف هاگیاج رد طقف

APPE

AP

؟دنکیم نایب ار یسیونور و يزاسدننامه توافت ریز ۀنیزگ مادک-58

یتویراکوی ياهلولس رد لمع ود نیا عوقو هاگیاجاهدیتوئلکون نایم دنویپ عون ود لیکشت

یلآ ياهزاب نایم یلمکم ۀطبار زا يریگهرهبيرادربوگلا ةوحن

.تسا موسوم مان مادک هب تساهدیتپپ یلپ نتخاس يارب مدق نیلوا هک اند يور زا انر ندش هتخاس-59

یسیونوريزاس نیئتورپيزاسدننامههمجرت

.تسا رتمک دراوم ریاس زا .................. نورد ياهرمونوم عونت-60

موزومورکزاراپسباندزادناهارنتانر
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