


 زیست شناسی دوازدهم فصل چهارم-آسان- تستی

؟تسا هدش نایب یتسردهب هراومه یملع رظن زا هنیزگ مادک-1

.دوشیم طیحم رد راگزاس دارفا ندمآ دوجوهب ثعاب شهج

.دوشیم رتراگزاسان دارفا داجیا ثعاب شهج و دنکیم باختنا ار دارفا نیرتراگزاس ،تعیبط

.دوشیم طیحم اب راگزاسان و راگزاس دارفا داجیا ثعاب شهج و دنکیم باختنا ار دارفا نیرتراگزاس ،تعیبط

.دوشیم طیحم اب رتمک يراگزاس اب يدارفا ندمآ دوجوهب ثعاب شهج

؟تسین تسرد ،ریز تالمج زا کی مادک-2

.دشاب هداتفا قافتا یفذح شهج تسا نکمم دشاب اهنژ زا یخرب دقاف دیدج لولس ،یلولس میسقت زا دعب رگا

.دریگیم تروص اتمه ياهموزومورک نیب ندش فعاضم یموزومورک شهج

.دریگیم تروص اتمه ای گولومه ياهموزومورک نیب ییاجهباج شهج

.دروآیم تسد هب هخسن کی زا شیب ،نژ کی زا موزومورک کی ،ندشفعاضم شهج رد

)رییغتاب( ؟تسا تسرد ترابع مادک -3

.دنکیم رییغت اهپیتونژ یناوارف یفداصت ریغ شزیمآ رد.دنهدیم رییغت ار دارفا دومنخرً اروف وً امئاد اهشهج یمامت

.دباییم شیازفا تعرس هب و هراومه ،هعماج رد بلاغ ياهللا ۀمه یناوارف.دنکیم لمع اهتیعمج نیب توافت شیازفا تهج رد نژ شراش

.................. دیدش ياهرگد شنار کی عوقو-4

.دراد طابترا اهنآ يراگزاس اب اهللا یناوارف رد رییغت.دماجنایم هنوگ رتشیب شزاس هب

.درک دهاوخ يرتشیب ریثات رتکچوک ياهتیعمج رد.دوش صاخ للا کی فذح ببس دناوتیمن

؟تسا یموزومورک شهج مادک زا یشان موزومورک يور ياهنژ رارقتسا بیترت رییغت-5

ینوگژاوندش فعاضمینیشناجفذح

؟تسا  يور رب رییغت زا يرتعیسو سایقم ياراد ریز ياهشهج زا کی مادک-6

هفاضادیتوئلکون دنچ ای کی فذحینیشناجینوگژاو

DNA

؟تسا تسردان ياهرگد شنار دروم رد ،هنیزگ مادک-7

.دوشیم لداعت تلاح زا تیعمج ندشجراخ ثعاب.دهدیم خر یعیبط ثداوح رثا رد

.دوشیم طیحم اب تیعمج ةدنامیقاب ياه)للا( هرگد يراگزاس ثعاب.دراد يرتشیب ریثأت رتکچوک ةزادنا اب ییاهتیعمج رد

؟تسا یمتح کیمادک ،رادناج ود رد اتمه یتکرح یناوختسا ياهراتخاس ةدهاشم اب-8

رادناج ود یندب تاکرح تهباشمرادناج ود یگدنز طیحم تهباشم

رادناج ود ینژ نیب ياهیلاوت تهباشمرادناج ود يدادجا أشنم تهباشم

.دوشیم مخت لولس گرم بجوم .................. شهج ،دراوم زا يرایسب رد-9

ییاجباجیفذحینوگژاوندش فعاضم

؟دیآیم دوجو هب یباستکا ياهشهج رثا رد يرامیب مادک-10

نواد موردنساموپیلیمسالاتلکش یساد ینوخمک
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؟دننکیم داجیا ار داوم مادک اهشهج و دنمانیم شهج ار هدام مادک راتخاس رد رییغت هنوگره-11

یعیبط ریغ ياهنیئتورپ - یعیبط ریغ ياهنیئتورپ - 

یعیبط ریغ ياهنیئتورپ - هنیمآ دیسایعیبط ریغ هنیمآ ياهدیسا - نیئتورپ

RNADNA

)رییغتاب(  .................. یعیبط باختنا-12

.دهدیم شهاک جیردت هب ار طیحم اب راگزاس دارفا تیعمج.دنیزگیمرب )پیتونژ( دومننژ عون هب هجوت اب ار دارفا

.دوشیم نامز لوط رد ،تیعمج ياهللا یخرب یناوارف شهاک ثعاب.دنکیم رتشیب ار راگزاسان دارفا يروآداز سناش

؟تسا يرورض لماع مادک فذح ،نهیمرگد ياههنوگ شیادیپ يارب-13

یعیبط باختنانژ شنارنژ شراششهج

؟دوشیم بوسحم ییایمیش يازشهج لماوع زا کیمادک-14

دینایساههدنسکاداپتیرتین میدس يوترپ UV

؟دشاب دناوتیمن شهج مادک ياهدمایپ زا بوچراچ رد رییغت-15

ندش فعاضمندش هفاضاییاجهباجینیشناج

؟دوشیمن بوسحم یموزومورک ياهيراجنهان ءزج کی مادک-16

ندش فعاضمینوگژاوینیشناجییاجهباج

؟دنکیم دنک ار ینهیمرگد ییازهنوگ دنور لماع مادک-17

نژ شراشنژ شناریعیبط باختناییایفارغج عنام

؟تسا تسرد ،یعیبط باختنا رظن زا ندوب رتهب درومرد ،ترابع مادک-18

.تسا دارفا پیتونژ زا لقتسم.تسا دارفا پیتونف زا رثأتم

.دراد دعب لسن هب درف ياهنژ لاقتنا اب سکع ۀطبار.تسا یگشیمه هدیدپ کی

؟درادن یشقن کی مادک رد  يوترپ-19

اند ياهلوکلوم زا يریواصت هیهتنیئتورپ يدعب هس راتخاس هب ندرب یپ

يژولویدارنیمیت رمید داجیا

X

.................. و ناسکی .................. ،گولانآ ياهراتخاس و دنراد توافتم .................. و ناسکی .................. هک دنتسه ییاهراتخاس ،اتمه ياهراتخاس-20

.دنراد توافتم

يراتخاس حرط – راک – يراتخاس حرط – راکراک – يراتخاس حرط – يراتخاس حرط – راک

راک – يراتخاس حرط – راک – يراتخاس حرطيراتخاس حرط – راک – راک – يراتخاس حرط

؟دهدیم خر یبیکرتون کی مادک رد-21
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.................. يداع تلاح رد درف نآ ياند هب تبسن ، للا ياراد دارفا ،اند لوکلوم رد-22

.دراد رتشیب نیمیت زاب کی.دراد رتشیب نیندآ زاب کی

.درادن یتوافت اهدیتوئلکون عاونا دادعت.دراد رتشیب نیزوتیس زاب کی

Hbs

؟دراد ندش هراوگنس يارب يرتشیب سناش ،روناج مادک-23

نهپ مرکكدصاقوسیگ گربكریجریج

)رییغتاب( ؟دنک رهاظ ار پیتونف مادک و دوش هدهاشم پیتونژ مادک اب درف کی رد هک دراذگب رثا هتفهن ياهللا رب دناوتیم ینامز اهنت یعیبط باختنا-24

زراب - صلاخانهتفهن - صلاخهتفهن - صلاخانزراب - صلاخ

؟دنکیم لماک یتسردهب ار ریز ترابع دروم دنچ-25

»دشاب .................. شهج زا یشان دناوتیم موزومورک يور ياهنژ رارقتسا بیترت یلک رییغت«

فذح )فلا

ییاجهباج )ب

ندش فعاضم )ج

ینوگژاو )د

دروم راهچدروم هسدروم وددروم کی

.دهد رییغت ار نآ دیلوت نازیم ،نژ لوصحم رب يراذگرثا نودب دناوتیم .................. ياهیلاوت رد شهج عوقو-26

زادناهار دننامه هدنیازفاهزمرداپ يوگلا دننامه هزمر يوگلا

هدننکلاعف لاصتا هاگیاج فالخرب ینژ نیبنژ زادناهار فالخرب نایاپ یلاوت

)رییغت اب( ؟تسا حیحص ،هنیزگ مادک-27

.دهدیم رییغت تیعمج کی ینژ ۀنازخ رد ار )اهللا( اههرگد یناوارف ،شهج فالخرب ياهرگد شنار

.دنکیم جراخ لداعت تلاح زا ار تیعمج یفداصتریغ شزیمآ فالخرب یفداصت شزیمآ

.دیامنیم رییغت شوختسد ار تیعمج ،دارفا کیتنژ ةدام رد رییغت اب ،نژ شراش فالخرب شهج

.دهدیم شیازفا ار راگزاس دارفا یناوارف ،تیعمج رد دیدج )پیتونژ( دومنژ داجیا اب شهج دننامه یعیبط باختنا

؟تسا دیئولپارتت یبرغم ناهایگ ةدننکداجیا شهج هباشم ،يرامیب مادک ةدنروآ دوجو هب شهج-28

لکشیساد ینوخمکراگیس دود رد نریپوزنب دوجو تلع هب یسفنت هاگتسد ياههتخای رد شهج

يرونوتک لینفنواد موردنس

» .................. هک تسا ياهدیدپ رواگنیسارک« ؟تسا تسردان هلمج مادک-29

.دننکیم هلدابم هعطق يرهاوخریغ ياهدیتامورک نآ رد.دتفایم قافتا زویم یط

.ددنویپیم عوقو هب  زافورپ رد.دنوشیم ادج مه زا هتسویپ ياهنژ ،نآ یط II

.................. ًاعطق ،نیروفرپ نژ يراتخاس شخب رد ینیشناج شهج ره هجیتن رد-30

.درک دهاوخ رییغت يدیتپپیلپ هتشر رد دوجوم ياهدیساونیمآ زا یکی

.درک دهاوخ رییغت غلاب  ياهدیتوئلکون زا یکی

.درک دهاوخ رییغت زارمیلپ  طسوت اهدیتوئلکون زا یکی يارب یسیونور يوگلا

.دوب دهاوخ دوخ یعیبط هزادنا زا رتگرزب ای رتهاتوک هدش داجیا دیتپپیلپ

mRNA

RNA
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؟دهدیم هئارا يرتکابونایس و الوزآرد اند زا يرتلماک فیصوت بیترت هب کیمادک-31

هسیدزبس ياند ،يردنکوتیم ياند ،ياهتسه ياند – هزیکار ياند ،ياهتسه ياند

يوقلح ياند – يوقلح ياند

يوقلح ياند – هسیدزبس ياند ،هزیکار ياند ،ياهتسه ياند

هزیکار ياند ،يوقلح ياند – هزیکار ياند ،ياهتسه ياند

..................دیابن ،تیعمج کی رد ینژ یلداعت ندنام رارقرب يارب-32

.دوش اهللا یناوارف رد یفداصت تاناسون ببس فلتخم لماوع.دریگب تروص ناسکی ۀفرط ود ترجاهم

.دنشابن هتسباو دارفا پیتونف و پیتونژ هب اهيریگتفج.دشاب ناسکی دارفا یمامت يارب لثمدیلوت و اقب سناش

.................. یگدشفعاضم .................. روا گنیسارک رد-33

.تسا يرورض اتمه ياهموزومورک دوجو ـ دننامه.دنوشیم رییغت راچد اتمه ياهموزومورک ـ فالخرب

.تسا  زویم زافورپ ،رییغت ماجنا ۀلحرم ـ دننامه.دنتسه هزادنامه هدش هلدابم تاعطق ـ فالخرب I

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز تارابع یتسردان و یتسرد بیترت-34

.دوب دنهاوخ توافتم لوا يرتکاب اب اههداز ۀمه دهدن خر شهج رگا دوشیم میسقت هقیقد  زا سپ هک يرتکاب کی رد ًالومعم )فلا

.دوشیم تیعمج کی نورد تهابش شیازفا بجوم هراومه یللا شنار )ب

.ددرگیم تیعمج نورد عونت شهاک بجوم هراومه یللا شنار )ج

.دوشیم دیدج ییاهللا شیادیپ بجوم شهج )د

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

تسردان ـ تسرد ـ تسردان ـ تسردتسرد ـ تسردان ـ تسردان ـ تسردان

20

.................. دنکیم رییغت شوختسد ار هدنیآ لسن ینژ ۀنازخ ،طیحم اب رتراگزاس دارفا ندیزگرب اب هک یلماع-35

.دنکیم شهاک ای شیازفا راچد ار هدننکراگزاسان ياهللا یناوارف تیعمج رد.دنکیم داجیا تیعمج دارفا لثمدیلوت يارب ربارب سناش

.دنامب یقاب ینژ لداعت لاح رد تیعمج دهدیمن هزاجا.درادن اهتیعمج رب یناسکی تارثا ،ندوب یفداصت لیلد هب ینژ شنار دننامه

؟دناهدش حرطم مونژ اب هطبار رد تسردان ییاهترابع هنیزگ مادک رد-36

.دشابیم  و  یسنج ياهموزومورک و موزوتا موزومورک  لماش ناسنا ياهتسه مونژ )فلا

.دهدیم لیکشت ناسنا مونژ رد ار یمسالپوتیس مونژ يردنکوتیم ياند )ب

.دنریگیم رظن رد  ۀعومجم کی رد کیتنژ ياوتحم لک ار ياهتسه مونژ دادرارق قبط )ج

.دشابیم مونژ زا یشخب اهنت نژ )د

.دشابیم يردنکوتیم و هتسه  لماش اهنت )ـه

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

46XY

DNA

DNA

. .................. شهج ره رد-37

.دریذپیم تروص شهج رثا رب هدنز دوجوم گرم ،فذح

.دوشیمن دیلوت يداـقعنا  هرامش روتکاف ،نوخ داـقعنا هب طوبرم هرـگد يور

.دنکیم رییغت اند تافسف ـ دنق ياهدنویپ دادعت ،هفاضا و فذح

.دوشیم لتخم دیساونیمآ نیا ۀیزجت ،نینالآلینف هدننکهیزجت میزنآ ةرگد يور
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.................. اعطق تفگ ناوتیم يراتخاس ياهشهج عاونا ۀمه ةرابرد-38

.دنوشیم درف پیتویراک رییغت بجوم

.دنهد خر دنناوتیم یسنج ياهموزومورک رد

.دشابیم ربارب اهنآ ۀجیتن رد هدش هتسکش رتسا يدوفسف ياهدنویپ دادعت اب هدش لیکشت رتسا يدوفسف ياهدنویپ دادعت

.دوشیم هتسکش اهنآ رد یسنالاووک دنویپ یعون

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار ریز ترابع کیمادک-39

.................. اهلیسف

.دنتسه رادناج کی ندب يایاقب لماش هراومه

.دنشاب رادناج ندب مرن ياهشخب يواح دنناوتیمن

.دنوش ادیپ ناهایگ یعافد تاحشرت رد تسا نکمم

.تسا هتشاد نایرج یهباشم ياهلکش هب یگدنز فلتخم ياهنامز رد هک دنهدیم ناشن

؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ریز ترابع هلمج مادک-40

» ..................  دناوتیم نژ شنار«

.دهد رییغت ار اهللا یناوارف ،کیتنژ هدام رد رییغت اب ،شراش فالخرب.دهد رییغت تیعمج کی ینژ هنازخ رد ار اهللا یناوارف ،نژ شراش دننامه

.دوش اهتیعمج رد عونت شهاک ببس یعیبط باختنا فالخرب.دنک فذح تیعمج زا ار یللا ،شهج دننامه

)رییغتاب( ؟تسا تسردان ،هنیزگ مادک-41

.دراد یناسکیریغ تاریثأت ،فلتخم ياهتیعمج رد ياهرگد شنار

.دوش تیعمج ود كرتشم ياهیگژیو شیازفا ببس دناوتیم نژ شراش

.دهدیم شیازفا ار تیعمج عونت ،دارفا کیتنژ ةدام رد رییغت اب ،شهج دننامه نژ شراش

.دوشیم بوسحم تیعمج رد دوجوم لداعت ةدننز مهرب لماوع زا ،یفداصت ریغ شزیمآ دننامه ياهرگد شنار

.دماجنایم اند لوط رییغت هب .................. شهج ره-42

کچوک ياهشهج عاونا فالخرب ،گرزب

دادعت رییغت شهج فالخرب ،کچوک

دادعت رییغت شهج فالخرب ،تسین هارمه اهنتماف دادعت رییغت اب هک گرزب

،تسا هارمه ینوگژاو اب هک گرزب شهج فالخرب ،تسین هارمه ینیشناج اب هک کچوک

؟تسا حیحص ترابع مادک-43

.دهدیم رییغت تیعمج کی ینژ ۀنازخ رد ار اهللا یناوارف ،شهج فالخرب نژ شنار

.دوشیم صلاخان دارفا یناوارف شیازفا هبرجنم ،یعیبط باختنا فالخرب یفداصتریغ ياهشزیمآ

.دیامنیم رییغت شوختسد ار ینژ هنازخ ،تیعمج کیتنژ ةدام رد رییغت اب ،نژ شراش فالخرب شهج

.دنهد ناشن ار هتفهن یکیتنژ يرامیب هب التبم دارفا دومنخر دنناوتیم طیحم رییغت لابند هب یعیبط دومنخر اب دارفا زا یضعب

؟تسا حیحص کی مادک-44

.دنارذگیم زمرق ياههچیوگ رد ار دوخ یگدنز لوط مامت ایرالام لگنا

.دوشیم لکشیساد ایرالام لگنا دورو رثا رد ، دومننژ اب يدارفا زمرق لوبلگ

.دوشیم رجنم زیخایرالام قطانم رد  دومن نژ اب دارفا ياقب شیازفا هب یعیبط باختنا

.دهدیم شیازفا زیخایرالام ياهطیحم رد ار  للا یناوارف یعیبط باختنا

H HbS bS

H HbA bS

HbA
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؟دهدیم خر رواگنیسارک کی مادک رد-45

1

2

3

4

؟تسا تسردان ،یگدشفعاضم عون زا و عیسو حطس رد )یموزومورک( ینتماف ياهيراجنهان اب طابترا رد ،ترابع مادک-46

.دهدیم خر ییاجهباج ياهشهج یضعب عوقو یپ رد.تسا ییاسانش و هدهاشم لباق پیتویراک قیرط زا

.ددرگ یعیبطریغ یسنج ياههتخای لیکشت هب رجنم دناوتیم.دوشیم هتخای ياه)موزومورک( نتماف دادعت رد رییغت ثعاب

)رییغتاب( ؟تسا تسردان ،ترابع مادک-47

.دوشیم لئاق توافت صلاخان و صلاخ دارفا نیب يدراوم رد یعیبط باختنا.دنکیم رییغت اهللا یناوارف یفداصتریغ ياهشزیمآ رد

.دنکیم لمع اهتیعمج نیب تهابش شهاک تهج رد هفرطود ترجاهم.دماجنایم تیعمج نورد رد عونت شهاک هب ًالومعم نژ شنار

؟درب یپ ناوتیمن دروم مادک هب ،پیتویراک ةدهاشم اب-48

لکش یساد ینوخمک هب التبانواد مردنس هب التباینتماف يددع ياهيراجنهاندازون تیسنج

؟تسا حیحص کی مادک-49

.دهد خر رواگنیسارک دناوتیم دارتت راتخاس  ۀتشر راهچ ره نیب.دوشیم رجنم یبیکرتون هب هراومه رواگنیسارک

.دهد خر اتمه ياهموزومورک نیب دناوت یم طقف رواگنیسارک.دننکیم تکرش رمورتناس  رواگنیسارک رد

DNA

4

؟دراد نیریاس اب يرتمک كرتشم ةدش ظفح ياهیلاوت کیمادک-50

گنلپنیفلدلاوهسوک

)رییغتاب( .دنکیم ادیپ موادت .................. و هدش فقوتم ای دنک .................. ینهیمرگد شور هب دیدج ياههنوگ شیادیپ رد-51

ینژ ياهشهج - نژ شراشیفداصت ياهشزیمآ - نژ شناریعیبط باختنا - ینژ ياه شهجنژ شراش - یفداصتریغ شزیمآ

..................تسین نکمم دهدیم خر  .................. ياهیلاوت رد مونژ رد رثا لحم ظاحل زا هک یشهج ره-52

.دوش یسیونور دنیارف لوصحم رد رییغت ببس ـ ینژنورد

.دشاب هتشاد يرثا يدیلوت نیئتورپ و یسیونور دنیارف لوصحم عون رب ـ اهنژ یمیظنت

.درادن يریثات همجرت دنیارف لوصحم رب هک دشاب ییاهشهج زا ـ ینژنیب

.دوش تالوصحم رادقم و یسیونور دنیارف نازیم ندش رتيوق ثعاب ـ اهنژ یمیظنت

؟تسا حیحص ناسانشتسیز اب طابترا رد هنیزگ مادک-53

.دننادیم كرتشم ياین کی ياراد ار اتمه ياهراتخاس ياراد دارفا

.دنریگیم رظن رد اههنوگ رییغت يارب يدهاوش ناونعهب ار گولانآ ياهراتخاس

.دننادیم هنوگ کی دارفا صاخ طقف ار اهنیئتورپ ةدشظفح يدیساونیمآ ياهیلاوت

.تسا یئزج رایسب شقن ياراد ،هتفایلماکت نارادناج ۀمه رد لایجیتسو ياهمادنا ،دندقتعم
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؟تسا یمازلا متح روطهب ،دوشیم دیدج ياهنوگ داجیا ثعاب هک ییاهراکوزاس ۀمه اب طابترا رد ،دروم مادک-54

.دیامن عطق ار اهتیعمج نیب طابترا ییایفارغج دس

.دزاس نکمم ار اهتیعمج ینوگانوگ موادت ،دارفا يور رب رییغت اب یعیبط باختنا

.دیازفایب تیعمج ود نیب توافت نازیم رب تدشهب )نژ( ياهرگد شنار ادتبا رد

.دیآ دوجوهب نیدلاو یعیبط ياه)تماگ( هماک اب )ینژ يوتحم رظن زا( توافتم ییاه)تماگ( هماک

» .................. شهج لماع«    ؟دننکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ترابع تالمج مادک-55

.تسا ییایمیش ،نیمیترمید ةدننکداجیا )ب                     .دشاب ياهتخاینورد تسا نکمم )فلا

.دنک داجیا زاراپسب اند يزائلکون تیلاعف رد لالتخا تسا نکمم )د    .تسا نیدیمیریپ وزنب راگیس دود رد دوجوم ياز )ج

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

؟دنشابیم حیحص یتثارو ةدام رد رییغت اب هطبار رد ریز ياهترابع زا دادعت هچ-56

.دوش یعیبط ةدنشک ۀتخای و  تیسوفنل رتشیب تیلاعف بجوم تسا نکمم  ۀعشا)فلا

.دنشاب رثوم ناطرس زا يریگشیپ رد دنناوتیم فایلا و نتوراک دننام يداوم)ب

.دنوشیم لصاح يانر رد رییغت بجوم اعطق یطخ ياند رد یباستکا ياهشهج)ج

.دریگیم رارق پیتویراک رد صیخشتلباق تارییغت رطخ ضرعم رد رتشیب دنزرف ،ردام نس شیازفا اب)د

UVT

1234

؟درب یپ اههنوگ نیب يدنواشیوخ هب ناوتیمن کی مادک یسررب اب-57

هدش ظفح ياهیلاوتاتمه ياهراتخاسگولانآ ياهراتخاسلایجیتسو ياهراتخاس

)رییغتاب( .تسا ..................  شهج ره-58

راذگریثأت نژ نایب رب ،کچوکینیشناج شهج یعون ،کچوک

کچوک شهج یعون ،بوچراچ رییغتریثأتیب یسیونور زا لصاح لوکلوم رب ،ینیشناج

.................. ینهیم رگد ییازهنوگ  .................. ینهیممه ییازهنوگ رد-59

.دوریم نیب زا ینژ شراش ،هاگتسیز کی رد تیعمج ود نیب -دننامه

.درادن اهتیعمج نیا رد ینژ عونت داجیا رد یشقن یبیکرتون و شهج -فالخرب

.دهدیم خر یلثمدیلوت ییادج تیعمج ود نیب -دننامه

.دنشابیم اتسیز و ایاز دعب ياهلسن رد لصاح ياههداز -فالخرب

. .................. متح روطهب ، .................. هب رجنم هک .................. شهج یعون-60

.ددرگیم هتخای ياهنژ زا يدادعت فذح ثعاب ـ دوشیم   و  ةرامش موزومورک ود نیب اهنتماف زا یتاعطق لدابت ـ يراتخاس

.ددرگیم هتخای گرم ببس ـ  دوشیم موزومورک زا یشخب نتفر تسد زا ـ يراتخاس

.تسا ینیشناج ياهشهج عون زا ـ دوشیم  عورش نودک زا سپ نایاپ نودک داجیا ـ کچوک

.تسا هدش  یعون رییغت ببس ـ دوشیمن اهدیساونیمآ یلاوت رد رییغت  ـ یتویراکوی ۀتخای کی نژ رد کچوک

2122

RNA
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