


 زیست شناسی دوازدهم فصل هفتم-آسان- تستی

؟دوش عطق دناوت یم نالاووک دنویپ هارمه هب ینژوردیه دنویپ ،میزنآ مادک لمع نمض-1

هدنهد شرب میزنآزاکیلهزارم یلپ زاگیل  DNADNA

؟دهدیم شرب ار دیتوئلکون ود مادک نیب یسنالاووک دنویپ ،دنکیم ییاسانش هک يدیتوئلکون یلاوت رد  يهدننکدودحم میزنآ-2

 و  و  و  و 

EcoR1

GAGCATCT

؟تسین نیون يزرواشک تبثم جیاتن زا هنیزگ مادک-3

تشک تیمک شهاک تالوصحم عونت تالآ نیشام زا هدافتسا   ییایمیش مومس و دوک

اب(؟دنک يزاسدننامه يرتکاب یلصا موزومورک زا لقتسم دناوتیم و دراد روضح اهيرتکاب نورد هک تسا يوقلح  لوکلوم یعون هنیزگ مادک-4

)رییغت

 لقانینولک)کسید( دیمزالپمونژ

DNA

RNA

.دوشیم ماجنا ..................  نژارت ۀبنپ دیلوت ماگنه-5

هایگ اب لاعف مس بیکرتهایگ هب مس شیپ لاقتنا

هایگ هب مس هدننکدیلوت يرتکاب لاقتناهایگ نژ هب مس ةدنزاس نژ لاصتا

؟تسین حیحص کسید ةرابرد هنیزگ مادک-6

.دشاب دناوت یم یطخ مه و يوقلح تروص هب مه

.تسا نیزوتیس ،نآ راد نیندآ دیتوئلکون لباقم زاب و هدوب زوبیر یسکوئد دنق ياراد

.تسا هتخاس ار اه نآ یلصا ياند هک دنک یم هدافتسا يزاراپسب ياه میزنآ زا

.دنک یثنخ ار يرتکاب هب ناسر بیسآ داوم هک دشاب ینژ ياراد دناوت یم

.درادن یشقن .................. يرتکاب ةراوید رد ذفنم داجیا رد-7

یکیزیف فاکشییایمیش داومیکیرتکلا كوشترارح

؟تسا تسردان مادک دیمزالپ دروم رد-8

.دنوش یم تفای اه يرتکاب ي همه رد هک دنتسه یکچوک يوقلح  ياه لوکلوم

.دنک یم يزاسدننامه يرتکاب موزومورک زا لقتسم و يرتکاب لخاد رد

.درادن دوجو يرتکاب یلصا موزومورک رد هک دشاب ینژ لماح دناوت یم

.دنشاب هتشاد نابزیم زا شیب يزاسدننامه تعرس دنناوت یم

DNA

)رییغتاب(..................  ات دنوش یم هداد شرب هدنهد شرب میزنآ عون کی اب کسید و ناسنا ياه -9

.دنشاب هتشاد لمکم ةدنبسچ ياهتنا.دوش ریثکت رتشیب دناوتب کسید

.دنوش نابزیم لولس دراو یتحار هب.دوش مواقم کیتویب یتنآ لباقم رد کسید

DNA

؟تسا يزاس هناسمه ياه لقان نیرت لومعم زا هک دنک یم تیاده دروم مادک ار يرتکاب نورد هب مونژ زا هدش ادج رظن دروم نژ-10

زاگیل میزنآ و اه انلگواهدننک دودحم ياه میزنآ و اه رمخم

اه دیمزالپ و اه سوریواه رمخم و ناراد كژات
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فناورى هاى نوین زیستى



؟تسین اه زالیمآ زا هدافتسا ۀنیمز ریز دراوم زا کی مادک-11

یجاسنییاذغ عیانصهدنیوش دیلوتهتخل ۀیزجت

)رییغتاب( ؟تسیچ ینژارت ياه هتخای يزاسادج زا فده-12

اه لولس ۀیقب زا کسید يواح ياه لولس ندرک ادجنابزیم لولس ریثکت

کیتویب یتنآ هب لولس ندرک مواقمنابزیم لولس رد کسید ریثکت

؟تسا تسرد ،نیلوسنا راتخاس اب طابترا رد ،ترابع مادک-13

.تسا هتفر راک هب لاعف نیلوسنا راتخاس رد  ةریجنز زا یشخب

.دراد دوجو نیلوسنا شیپ رد طقف  و  ةریجنز ود نیب ییایمیش دنویپ

.تسا رتکیدزن نیلوسنا شیپ ینیمآ ياهتنا هب ، ةریجنز هب تبسن  ةریجنز

.تسا هدیدرگ فذح نیلوسنا شیپ  و  ةریجنز زا یشخب ،لاعف نیلوسنا رد

C

AB

BA

AB

؟تسا مادک هب طوبرم کیتویبیتنآ هب مواقم نژ-14

زاگیلاشغ هب لصتم دیمزالپیجراخ  DNADNA

؟تسا تسرد مادک ینامرد نژ رد هدافتسا دروم ياههتخای دروم رد-15

.دوشیم نیزگیاج نژ لماک هخسن اب صقان هخسن.دوشیم جراخ رامیب ندب زا زاین دروم دادعت هب

.دنراد یهاتوک يراگدنام.دوشیم فقوتم صقان ياهمیزنآ دیلوت

؟تسا حیحص نیمسالپ ةرابرد هنیزگ مادک-16

.دنکیم تعنامم یتکالپ شوپرد داجیا زا.دوشیم زانیبمورتورپ درکلمع راهم ثعاب

.تسا دایز نآ یعیبط رثا تدم.دوشیم لولحمان نیئتورپ ۀیزجت ثعاب

)رییغت اب( ؟دنک یم داجیا لمکم ياهتنا ود نیب ار رتسا يدوفسف دنویپ ،کی مادک بیکرتون ياه لوکلوم ۀیهت يارب کیتنژ یسدنهم رد-17

هدنهد شرب میزنآزاکیله میزنآزارم یلپ زاگیل DNA

.دنوش یم عطق ..................  رواجم ياهدیتوئلکون نیب  ..................  ياهدنویپ ،هدنهد شرب میزنآ کی تیلاعف رد-18

زا هتشر کی رد - رتسا يد وفسفياه هتشر زا کی ره رد - رتسا يد وفسف

زا هتشر کی رد - ینژوردیهياه هتشر زا کی ره رد - ینژوردیه

DNA

؟دوشیم رارقرب رتسايدوفسف دنویپ دنچ زاگیل میزنآ طسوت  هدنبسچ ياهتنا ود رد-19 DNA

1234

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-20

.تسا یتنس يروانف تسیز ةرود تالوصحم زا ینبل ياههدروآرف دیلوت

.تسا کیسالک يروانف تسیز ةرود تالوصحم زا اهتسیزداپ لثم يداوم دیلوت

.دوشیم میسقت هرود هس هب هک تسا دیدج يروانف کی ،يروانف تسیز

.تسا نردم يروانف تسیز ياهدنیارف زا کیتنژ یسدنهم

)رییغت اب( .درک نامرد ار .................. يرامیب زا يدراوم ناوت یم ،کیتنژ یسدنهم شور هب ،يالکِ.ا رد نورفرتنیا نژ ریثکت و دورو اب-21

ازنآولفنآهیرلا تاذایرالامولهپ هنیس

؟تسا يروانف تسیز فیرعت هنیزگ مادک-22

یسانش تسیز هب طوبرم ياه شیارگ ۀعلاطمهدنز دوجوم زا هدافتسا اب تالوصحم دیلوت يارب تیلاعف

یسانش تسیز تاقیقحت يارب شهوژپ ۀنیمز داجیایسانش تسیز اب طبترم تالآ رازبا دیلوت
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)رییغتاب( ؟تسا مادک میزنآ ود نیا ،تسا زاین میزنآ عون ود هب بیکرتون  لوکلوم نتخاس يارب-23

زالاتاک و زاپیلزاکیله و زالاتاکزاپیل و زاکیلهزاگیل و هدنهد شرب

DNA

شرب یلاوت نیا رد ار ..................  ياهدیتوئلکون نیب یسنالاووک دنویپ و ییاسانش ار ..................   يدیتوئلکون یلاوت  ةدنهدشرب میزنآ-24

)رییغتاب( .دهدیم

EcoRI

A, C − ACCGGTT , G − GTTAACT , C– TCCGGAA, G − GAATTC

)رییغتاب( ؟دوش یم یسیونور میزنآ مادک طسوت هدنهد شرب ياه میزنآ ةدنزاس نژ-25

یتویراکورپ زارم یلپ  زارم یلپ  زارم یلپ  زارم یلپ  RNAIRNAIIRNAIIIRNA

؟دریگیمن رظن رد ار هبنج مادک يروانف تسیز تاظحالم یسررب-26

یتسیز  یقالخايداصتقایعامتجا

؟تسین يروانف تسیز اب طبترم ياه شیارگ زا کی مادک-27

یسانش هعماج مولعتایضایر مولعکیزیفیسدنهم مولع

؟تسا تسردان نوخ غلاب يداینب ياه هتخای ي هرابرد دراوم مادک-28

.دنوش یم ریثکت زیامت زا لبق )فلا

.دنراد نیلیم فالغ اب ییاه هتخای لیکشت ییاناوت )ب

.دنرادن هتسه نودب لولس لیکشت ییاناوت )پ

.دنرادن ار زیرگ و زیتس ةدغ لیکشت ییاناوت )ت

.دنرادن ار سرواه يارجم لیکشت ییاناوت )ث

فلا و پ  و بفلا و ث و بب و ت و فلاث و ت و پ

؟تسا تسرد مادک نژارت ریغ زا نژارت ۀتخای يزاسادج دروم رد-29

.تسا يزاسادج شور اهنت کسید زا هدافتسا.دوشیم هدافتسا یکیرتکلا كوش زا

.دوش یم قیرزت تشک طیحم رد دوجوم ياه يرتکاب هب تسیزداپ.دنرادن تیساسح تسیزداپ هب نژارت ياه يرتکاب

؟دوش یم هدافتسا مادک زا ادتبا ،کیتنژ یسدنهم ياه شیامزآ رد-30

زاگیلزارم یلپ هدنهد شرب میزنآکیتویب یتنآ DNA

؟دشابیم رگیدکی هباشم ،اه لولس رد یلآ ةدام ود مادک ةدنزاس دحاو-31

کسید - زادنا هارکسید - زاراپسباند - کسیدزادنا هار-  ECOR1ECOR1

؟دنکیم تیلاعف رترید ،میزنآ مادک ،کیتنژ یسدنهم شور هب ،بیکرتون ياند ریثکت و دیلوت دنیآرف رد-32

هدنهدشربزاراپسب انرزاراپسب اندزاگیل

. .................. هک دباییم لاقتنا ازيرامیبریغ سوریو هب ياهدام ، تیتاپه نسکاو دیلوت يارب-33

.دراد تافسف -دنق ياهدنویپ.تسا لیساروی ياراد.دراد يدیتپپ ياهدنویپ.تسا زوزگه دجاو

B

؟تسا تسردان يزاس هناسمه لقان ياهلوکلوم دروم رد ریز ياههنیزگ زا کیمادک کیتنژ یسدنهم رد-34

.دنراد رارق یلصا نت ماف زا جراخ رد هک دنتسه ییاند ياهیلاوت

.دنوش ریثکت یلصا نت ماف زا لقتسم دنناوتیم

.دراد دوجو اهيرتکاب نورد طقف هک تسا )دیمزالپ( کسید لقان ياهلوکلوم نیا زا یکی

.دنوشیم هدیمان زین یکمک نت ماف یصاخ ياهنژ نتشاد تلع هب اهکسید
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.................. ناوختسا زغم يداینب ياه هتخای-35

.دنراد ار هتسه نودب ۀتخای میقتسم دیلوت ییاناوت.دنراد ار ینوخ دیفس ياهلولس عاونا دیلوت ییاناوت

.دنرادن ار یبصع فالغ اب هدش هدیشوپ ياههتخای هب زیامت ییاناوت.دنرادن ار ططخم ياههتخای هب زیامت ییاناوت

؟تسا تسرد ناهایگ هب نژ لاقتنا ةرابرد دروم مادک-36

.دوشیم دیلوت بیکرتون هتخای کی تشک طیحم رد.دوشیم هچهایگ زا ییازهشیر ببس نینیکوتیس

.تسا هلحرم نیرخا یضابقنا ۀقلح داجیا دیدج نژارت ۀتخای لیکشت يارب.دوشیم نآ دیلوت ببس هایگ هب کیتسالپ هدننکدیلوت نژ لاقتنا

.................. هدنهد شرب ياه میزنآ-37

.تسا اند رد ییایمیش ياه دنویپ زا يدادعت زیلوردیه هب رداق زاراپسبانر دننامه

.دراد یتوافتم ةدام شیپ زاراپسباند فالخرب

.دنکش یم ار ینژوردیه دنویپ زاراپسبانر فالخرب

.دراد يزائلکون تیلاعف زاراپسباند دننامه

.................. نیمسالپ-38

.دیآ یم دوجوب نیبمورت ي هلیسوب لاعف ریغ نیئتورپ کی لیدبت رثا رد.دراد يرتمک تیلاعف نامز یعیبط تلاح رد

.دوش در يزغم – ینوخ دس زا دناوتیم.دراد شقن زانیبمورتورپ قفاوم دنیارف رد

.................. دوشیم هتفرگ يدوخ ریغ نیلوسنا نآ زا هک يرادناج ره-39

.دنهدیم ماجنا ار ییایمیش شراوگ ،اه میزنآ هدعم تمسق نیرخآ رد.دنکیم ییاسانش ار یسیونور حیحص ناکم زادناهار کمک هب

.دوریم نیب زا تسوپ زیرنورب ددغ زا هدش حشرت داوم طسوت.دوشیم کمخت ییاذغ هتخودنا شهاک ثعاب نینج و ردام ینوخ طابترا

؟تسا تسرد هدنهدشرب ياهمیزنآ همه دروم رد ترابع مادک-40

.دننکشیم ار انِد لوکلوم لمکم ياهزاب نیب ینژوردیه ياهدنویپ

.دننکیم دیلوت هدنبسچ ياهتنا مان هب هتشر کت يانِد زا یتاعطق

.تسا نکمم زین هتسه زا انر جورخ زا سپ نآ هدنزاس ياهنژ نایب میظنت

.دوش میظنت دناوتیم یطیحم لماوع و تارییغت هب خساپ رد ،اهنآ هدنزاس ياهنژ نایب

؟دشن ماجنا کی مادک ،هلاس  هچب رتخد کی ینامرد نژ لحارم رد-41

هدنهدشرب میزنآ عون کی اب یناسنا  و یسوریو  شربیسوریو )لقان( روتکو کمک اب یطخ بیکرتون  دیلوت

هچب رتخد ندب رد یناسنا مونژ اب نامزمه یسوریو مونژ يزاسدننامههچب رتخد ندب لخاد رد یناسنا مونژ اب یسوریو مونژ ماغدا

4
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؟تسا هدش نایب یتسردان هب هنیزگ مادک-42

.دشاب یکی دیاب یلصا نژ و لقان نژ يارب هدنهدشرب میزنآ

.دنکیم قدص فاگراچ نوناق هدنهدشرب میزنآ طسوت هدش هداد شرب یلاوت رد

.دنکشیم ار تافسف و لیسکوردیه هورگ نیب دنویپ هدنهدشرب میزنآ

.تساهياهتسه شیپ یعافد ۀناماس ءزج هدنهدشرب میزنآ

؟تسا حیحص هنیزگ-43

.دنوشیم دیفس ياههچیوگ يرذگارت بجوم ،بیکرتون نسکاو فالخرب یمیدق نسکاو

.دوشیم لصتم  ةریجنز هب ینیمآ هورگ قیرط زا ، ةریجنز دننامه نیلوسنا  ةریجنز

.دریگیم تروص تایح زا یصاخ ةرود رد اهزاغ يریذپشقن راتفر دننامه يزکاخ يرتکاب مس شیپ دیلوت

.دوشیم لصتم رادزوبیر یلاوت هبً امیقتسم نیلوسنا ةریجنز دننامه دنفسوگ هب هدش لقتنم یناسنا نیئتورپ نژ

ABC
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.................. هبنپ ةزوغ مجاهم رادناج-44

.دنک ذوفن دناوت یمن هزوغ هب ،هدش یسدنهم هایگ هب مجاهت تروص رد.دور یم نیب زا هبنپ رد یتویراکورپ زاراپسبانر لوصحم همجرت اب

.دنک یم لاعف هدعم شیپ زا هحشرتم ياه میزنآ اب ار مس شیپ.دوش یم لاعفریغ مس شیپ اب شا یشراوگ ياه میزنآ

؟تسا حیحص يداینب هتخای ةرابرد هنیزگ مادک-45

.دنوش لیدبت ینینج ياه هتخای ۀمه هب هاگشیامزآ رد دنناوت یم.دننک لیمکت ار یلولس ۀخرچ ،زیامت نودب دنناوت یم

.دنرادن ار هتخای ياوتسا رد ینیئتورپ دنبرمک داجیا ییاناوت.دنشاب هتفرگ رارق عونتم ياه تفاب رد دنناوت یمن

؟دریگیم ماجنا هیقب زا رترید هلحرم مادک ،الوزآ هایگ هب يرتکابونایس کی زا نژورتین هدننکتیبثت نژ لاقتنا یمومع شور لحارم رد-46

صوصخم ياهمیزنآ کمک هب بیکرتون  هیهت

یتسیز ینمیا لوصا تیاعر اب ینژارت هایگ تشک و ریثکت

یهایگ ياهنومروه کمک هب )لیرتسا( نورتس تشک طیحم رد ینژارت لولس تشک

تسیز طیحم و ناسنا تمالس يارب ندوب رطخ یب تابثا و یتسیز ینمیا قیقد یسررب

DNA

. دراد ار .................. ییاناوت زاراپسباند میزنآ  ..................  کیتنژ یسدنهم رد هدافتسا دروم  .................. میزنآ-47

رتسا يدوفسف دنویپ لیکشت – فالخرب – زاگیلینژوردیه دنویپ نتسکش – دننامه – زاگیل

ینژوردیه دنویپ لیکشت – فالخرب – رتسا يدوفسف دنویپ نتسکش – دننامه –  ECOR1ECOR1

؟دشابیم يزرواشک رد کیتنژ یسدنهم زا هدافتسا جیاتن زا ریز دراوم زا دروم دنچ-48

كاخ شیاسرف زا يریگولج و كاخ حطس يذغم داوم ظفح )آ

يریوک و کشخ قطانم رد ناهایگ تشاک ناکما )ب

یعونصم روطهب نلیتا زا هدافتسا شهاک )پ

.دشاب ناسنا نژ ياراد دوخ مونژ رد هک یهایگ دیلوت )ت

1234

؟تسا مادک يزرواشک رد يروانفتسیز دربراک اب طابترا رد حیحص ترابع-49

.دوریم نیب زا هدش مواقم هایگ ندروخ رثا رب هزوغ نورد هب دورو زا سپ مرک ،مواقم هبنپ دیلوت رد

.تسا زاین ددعتم ياهیشاپمس تفآ ندرب نیب زا يارب یلومعم هبنپ فالخرب هدش مواقم هبنپ هایگ تشک رد

.دوشیم تسیز طیحم یگدولآ شهاک ثعاب اهتفآ یضعب ربارب رد مواقم ناهایگ دیلوت

.دوشیم اهشکفلع عاونا زا هدافتسا شهاک ثعاب شکفلع هب مواقم ناهایگ ندمآ دوجو هب

؟تسین نژارت رادناج دیلوت يایازم زا هنیزگ مادک-50

ناسنا ياههتخای ياند حیحصتناسنا ياه يرامیب ي هعلاطم يارب يا هنومن

ناسنا زاین دروم يوراد ای نیئتورپ دیلوتصاخ ياهنژ درکلمع ۀعلاطم

..................ً امازلا کیتنژ یسدنهم ياه شور رد ینژارت رادناج نیلوا-51

.دندوب ادج مه زا نآ ۀمجرت و یسیونور لحم.دوب اراد ار هایگ هب نژ لاقتنا ییاناوت

.دوب يوقلح ياند دجاو.دوب نیلوسنا تخاس نژ ياراد

.درک هدهاشم ار .................. ناوت یم نیئتورپ یسدنهم یط رد-52

نژ فذح ۀطساو هب ار اند رد تارییغتنیئتورپ تیلاعف ۀنیهب طیارش رییغت

یمیزنآ هب یمیزنآریغ ياه نیئتورپ لیدبتاه نیئتورپ یخرب مود ییاهن راتخاس رد رییغت
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.................. تفرگ هجیتن ناوت یم کیتنژ یسدنهم هب هجوت اب-53

.تسا یمازلا اه شور نیا رد اه يرتکاب یعافد ۀناماس زا هدافتسا.دنا ینژوردیه دنویپ دقاف زاس هناسمه ياه لقان یخرب

.درک ینژارت ناوت یم ار یلولس ره.درک زیلوردیه هدنهد شرب میزنآ یعون اب ناوت یم ار دیسا کیئلکون ره

؟دناحیحص يروانف تسیز رد نیلوسنا دیلوت دروم رد تارابع مادک-54

.دراد دوجو نیلوسنا  و  ةریجنز نیب يدیتپپ دنویپ یعون )فلا

.ددرگیم لصتم  ةریجنز هب يدیتپپ دنویپ ود قیرط زا  ةریجنز )ب

.درادن يرتدنلب هزادنا رگید ةریجنز ود هب تبسن  ةریجنز )ج

.دشابیم یمازلا بیکرتون ياهدیمزالپ ةدننکتفایرد ياههتخای باختنا يارب اهتسیزداپ زا هدافتسا )د

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

AB

CA

C

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-55

.تسا ریذپناکما اهمسیناگراورکیم تشک قیرط زا اه)تسیزداپ( کیتویبیتنآ دیلوت ،نیون يورانف تسیز هرود رد

.تشاد دوجو رگید مسیناگراورکیم هب مسیناگراورکیم کی زا نژ لاقتنا ناکما ،کیسالک يروانف تسیز هرود رد

دوب ریذپناکما اهمسیناگراورکیم یتسیز ياهدنیارف زا هدافتسا اب يریمخت تالوصحم دیلوت ،یتنس يروانف تسیز هرود رد

.تسا نیون يروانف تسیز هرود هب طوبرم طقف ،اهيرتکاب یعافد هناماس اب طبترم ياهمیزنآ زا هدافتسا

؟تسا هدش نایب یتسرد هب هنیزگ مادک  میزنآ اب طابترا رد-56

.دوش ناهایگ رد دیسا کلیسیلاس داجیا لماع نتفر نیب زا ثعاب دناوتیمن

.دشاب ربارب نآ ياند رد تافسف هورگ و دنق دادعت هک دنوشیم تفای یلولس رد

.دراد دوجو یلآ ۀقلح تفج  نآ طسوت هدش دیلوت ياهتشر کت یلاوت رد

.دندرگیم اند راتخاس ماکحتسا ثعاب هک تسا ییاهدنویپ نتسکش نآ ۀفیظو

EcoR1
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؟تسا حیحص نیئتورپ یسدنهم ةرابرد هنیزگ مادک-57

.تسا یعیبط ياهزالیمآ زا رتمک هدش یسدنهم ياهزالیمآ رد شنکاو تعرس

.دبای یم شهاک ازامرگ ياه شنکاو رد هدش یسدنهم ياهزالیمآ تیلاعف

.دنریگب رارق هدافتسا دروم کیسالک يروانف تسیز هرود رد دنناوت یم هدش یسدنهم ياهزالیمآ

.دوش یم ماجنا الاب يامد رد ،هدش یسدنهم زالیمآ روضح رد یتعنص دیلوت لحارم ۀمه

؟تسا بسانمان ».................. نیئتورپ یسدنهم يروانف« ۀلمج لیمکت يارب ترابع مادک-58

.دنک داجیا هاوخلد رییغت نیئتورپ کی ياهدیساونیمآ یلاوت رد تسا هتخاس رداق ار ناسنا

.دنک دایز  و امد تارییغت ربارب رد ار اهنیئتورپ یخرب يرادیاپ تسا هتسناوت

.دنک داجیا دیساونیمآ دنچ ای کی هضواعم دح رد یئزج تارییغت اهنیئتورپ رد دناوتیم طقف

.دنکیم دیلوت یتاقیقحت و ینامرد فلتخم فادها اب ياهتفایرییغت ياهنیئتورپ

pH

؟تسا تسرد مادک هبنپ ةزوغ مجاهم رادناج شراوگ دروم رد-59

.دراد شقن هزوغ هب ذوفن رد قازب زالیمآ

.دوش یم زاغآ ییایمیش شراوگ ،تسا اذغ تقوم ةریخذ يارب هک یلحم زا سپ

.تساذغ یکیناکم و ییایمیش شراوگ لحم ،دوخ ياه میزنآ اب هدعم

.دنک یم عفد ندب زا ار یگیپلام ياه هلول و شراوگ زا لصاح یعفد داوم هدور تسار
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؟تسا هدش نایب یتسردان هب کیتنژ یسدنهم ةرابرد هنیزگ مادک-60

.دراد لاصتا اشغ هب یلصا ياند ،دنکیم دیلوت هیزجت لباق ياهکیتسالپ زايراپسب یعیبط روطب هک يرادناج رد

.دنک دیلوت ینژدنچ يانر دناوتیم ،دنکیم دیلوت ار تفآ هرشح هدنشک یعیبط مس شیپ هک يرادناج

.دراد تفاب لیکشت تیلباق ،تسا کیتنژ یسدنهم نابزیم هک يرادناج ره

.دراد ار كرحم هب خساپ ییاناوت ،دنکیم مجاهت هبنپ ةزوغ هب هک يرادناج ره
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