


 زیست شناسی دوازدهم فصل اول-پرش- تستی

» .................. شیامزآ رد« ؟تسین حیحص هنیزگ مادک-1

.درم شوم هدنز لوسپک دقاف و هدش هتشک رادلوسپک ياهيرتکاب زا یطولخم قیرزت رثا رد تیفیرگ

.دشابیم اند تفص لاقتنا رد رثوم یلصا لماع دش صخشم شناراکمه و يرویا

.تسا ربارب نیمیت اب ًالومعم انِد رد دوجوم نیندآ رادقم هک دش نیا هجیتن فاگراچ

.دندرک يراذگهناشن ار اند نژورتین نیگنس پوتوزیا زا هدافتسا اب لاتسا و نوسلزم

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار ریز ترابع هنیرگ مادک-2

» ..................  تفگ ناوتیم ، ياهتخای میسقت دنیارف زا لبق ،یعیبط ۀتخای کی رد «

.دشابیم یلآ ياههقلح دادعت زا رتشیب یطخ ياند لوکلوم کی رد یلآ ياهزاب دادعت

.تسا رباربً اعطق هتشر کی رد نیناوگ ياهزاب دادعت اب نیزوتیس ياهزاب دادعت ،ياهتسه ياند لوکلوم کی رد

.درادن دوجو دازآ رس ود یمسالپوتیس ياند لوکلوم ره زا هتشر ره رد

.دراد میقتسم ۀطبار نآ رد دوجوم رتسايدوفسف ياهدنویپ دادعت اب يوقلح ياند لوکلوم ره يرادیاپ

دنوشیم هدافتسا زا رمیلپ  طسوت هک يدازآ ياهدیتوئلکون  ..................  دناهتفرگ رارق يدیتوئلکون یلپ هتشر کی راتخاس رد هک ییاهدیتوئلکون-3

..................

.درادن زاب ،دنق دنویپ ـ نوچمه.دنراد تافسف ،دنق دنویپ ـ فالخرب

.دنراد تافسف ،زاب دنویپ ـ نوچمه.درادن تافسف ،تافسف دنویپ ـ فالخرب

DNA

؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ریز ۀلمج کیمادک-4

»..................  دومن تابثا ..................«

.تسا هتشر کی زا شیب اب یلوکلوم اند ـ نوستاو.تسا ربارب  و  عومجم اب  و  عومجم ـ فاگراچ

.دنرادن تفص لاقتنا رد یشقن ،نتانر تالوصحم ـ يرویا.دراد ار اههتخای نیب تافص لاقتنا تیلباق اند ـ نیلکنارف

ATCG

؟تسا هدش نایب یتسرد هب ،هنیزگ مادک-5

.تسا توافتم رس ود ياراد هراومه یطخ يانر هب قلعتم ۀتشر دننامه یطخ ياند هب قلعتم ۀتشر ره

.تسا لصتم رگید دیتوئلکون ود هب رتسايدوفسف دنویپ ود قیرط زا ،دوشیم تفای یسماراپ یلصا ياند رد هک يدیتوئلکون ره

.دناهدش عیزوت هتشر لوط رسارس رد رگیدکی اب ربارب ییاهتبسن هب نیمیت و نیندآ یلآ ياهزاب ،اند لوکلوم هب قلعتم ۀتشر کی رد

.دراد دوجو رتسايدوفسف دنویپ اند ةدنوشرارکت دحاو ره راتخاس رد ،دنتسه لصتم هتخای ياشغ هب یتثارو تافص لاقتنا لماع هک ینارادناج رد

.دوشیم لیکشت ..................  و ..................  متا ود نیب هک تسا یکارتشا دنویپ کی يدیتپپ دنویپ-6

OH هورگ نژیسکا – نژوردیهنژورتین – نبرکنبرک – نژوردیهنبرک – نبرک

.................. تیفیرگ ۀعلاطم دروم یلصا رادناج رد-7

.دنوش ادج نآ زا اهنوتسیه دیاب اند يزاسدننامه زا لبق.تسا لصتم ییامسالپ ياشغ هب اند ياهلوکلوم

.دشابیم ناسکی زاکیله تیلاعف و دیلوت لحم.دراد دوجو اند رد يزاسدننامه زاغآ ۀطقن کی طقف
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؟تسا حیحص ،دش ییاسانش نآ راتخاس هک ینیئتورپ نیلوا ةرابرد ترابع مادک-8

.دراد تلاخد دنویپ عون هس طقف نآ ییاهن راتخاس لیکشت رد

.دبای رییغت تدش هب دناوتیم نآ درکلمع و راتخاس ،دیساونیمآ کی رییغت اب

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

.دراد ار یسفنت ياهزاگ زا یعاونا ةریخذ ییاناوت ،ناوارف ياههنادگنر  ندوب اراد اب

» .................. هک تسا یلحم يزاسدننامه یهار ود« ؟دنکیم لیمکت یتسردانهب ار ورهبور ۀلمج هنیزگ مادک-9

.دسریم ماجنا هب اجنآ رد لاعف روطهب اند يزاسدننامه

.دنباییم عمجت اجنآ رد هتافسفهس ناوارف ياهدیتوئلکون

.دنتسه ندشهتخیسگ لاح رد زاکیله طسوت ینژوردیه ياهدنویپ

.دنکیم رارقرب دنویپ اهدیتوئلکون نیب و دناوخیم ار وگلا ۀتشر ود یلاوت زاراپسب اند

؟دنکیم لماک یتسردهب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-10

.................. هک دش هجوتم راب نیتسخن يارب .................. زا سپ .................. یتثارو ةدام دروم رد هتفرگ تروص تاقیقحت یط رد

.تسین اهشوم گرم لماع هنیشوپ - هنیشوپ دقاف و رادهنیشوپ ياهيرتکاب هراصع قیرزت - تیفیرگ

.تسین ینیئتورپ یتثارو ةدام - يرتکاب تشک طیحم هب ژویفیرتناس زا دعب کیئلکون دیسا يواح ۀیال ندرک هفاضا - يرویا

.دنتسه مه اب یلمکم هطبار ياراد یلآ ياهزاب - نارادناج ياند لوکلوم راتخاس رد یلآ ياهزاب عاونا ۀمه يریگهزادنا - فاگراچ

.دنداد صیخشت ار لوکلوم داعبا -  يوترپ زا هدافتسا اب اند زا يریواصت هیهت - نیلکنارف و زنکلیو x

.................. هک دومن تباث اهشوم هب تیفیرگ طسوت هدش هتشک رادهنیشوپ يرتکاب قیرزت-11

.دشاب نیئتورپ دناوتیمن اهشوم گرم لماع.دشکیم ار اهشوم هنیشوپ

.دشابیم هنیشوپ زج يزیچ اهشوم گرم لماع.تسا  یتثارو تفص لاقتنا یلصا لماع DNA

؟تسا تسرد اهدیسا کیئلکون و اهدیتوئلکون راتخاس دروم رد هنیزگ مادک-12

.دوشیم داجیا رگید دیتوئلکون لیسکوبرک هورگ و دیتوئلکون کی دنق هورگ نیب هک تسا یکارتشا دنویپ ،رتسا يدوفسف دنویپ

.تسا هدش لیکشت تافسف هورگ گی و هنبرکجنپ دنق کی ،رادنژورتین یلآ زاب کی زا دیتوئلکون ره

.تسا لصتم رگید ياههورگ هب یسنالاووک دنویپ ود اب کیئلکون ياهدیسا راتخاس رد دنق ره

.تسا دازآ رگید ياهتنا رد لیسکوردیه هورگ و اهتنا کی رد تافسف هورگ دیسا کیئلکون ره رد تفگ ناوتیمن

.................. زا سپ ،دهدیم خر ياهتخای ۀخرچ زافرتنیا  ۀلحرم رد هک يدنیآرف رد-13

.دهدیم لیکشت ار دنویپ عون نیاً اددجم يزائلکون تیلاعف اب یمیزنآ ،رتسايدوفسف ياهدنویپ نتسکش

.دنوشیم ادج اند لوکلوم زا اهنوتسیه ،دننامبابح ياهشخب لیکشت

.دنوشیم لیکشت دننام  ياهراتخاس ،زاراپسباند طسوت ینژوردیه ياهدنویپ نتسکش

.دوشیم لصتم تخاس لاح رد ياهتشر هب دیتوئلکون کی ،تافسف ود نیب دنویپ نتسکش

S

Y

؟تسا تسرد ،دراد ار رادنیزوتیس و رادنیناوگ ياهدیتوئلکون نیب ياهدنویپ نتسکش ییاناوت اند يزاسدننامه رد هک یمیزنآ ره ةرابرد هنیزگ مادک-14

.دنک رارقرب یکارتشا ریغ ای یکارتشا دنویپ اهدیتوئلکون نیب دناوتیمن.دنک ادج نآ زا اند يزاسدننامه زا لبق ار ینوتسیه ياهنیئتورپ دناوتیمن

.دنکیم ادج مه زا ار يزاسدننامه بابح رد اند ۀتشر ود.دنکشیم ار اهدیتوئلکون نیب رتسايدوفسف ياهدنویپ یعقاوم رد
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؟تسا حیحص هنیزگ مادک اهتویراکوی رد يزاسدننامه هب هجوت اب-15

.دباییمن رییغت دشر فلتخم لحارم رد یتویراکوی موزومورک ره رد يزاسدننامه زاغآ ياههاگیاج دادعت

.دراد دوجو میقتسم ۀطبار يزاسدننامه زاغآ ياههاگیاج دادعت و ینینج نارود رد یلولس میسقت تعرس نیب

.دریگیم ماجنا تهج کی رد مادک ره و دوشیم زاغآ هاگیاج نیدنچ زا یتویراکوی موزومورک رد يزاسدننامه

.دشابیم يزاسدننامه عورش هاگیاج کی دوجو اهتویراکوی رد انِد يزاسدننامه ندوب هدیچیپ تلع

.................. هک تسا نیا رد یتویراکوی و یتویراکورپ ياههتخای رد يزاسدننامه دنیارف .................. هجو-16

.دننکیم ادج نآ زا ار نوتسیه و هدرک زاب ار اند لوکلوم بات و چیپ اهمیزنا زا یعاونا ــ هباشت

.دندنویپیم مه هب همادا رد هک دوشیم داجیا يزاسدننامه بابح نیدنچ اند لوکلوم لوط رد ــ هباشت

.دنکیم تیلاعف زاکیله میزنآ کی زا شیب ،يزاسدننامه یهار ود ره رد یتویراکوی ياههتخای رد ــ توافت

.دنتسه تیلاعف ياراد یتویراکوی ياههتخای رد میزنآ يرتشیب رادقم اند يزاسدننامه زاغآ زآ لبق ــ توافت

. .................. ياراد دناوتیمن ،ینژوردیه دنویپ ياراد دیسا کیئلکون ره-17

.دشاب لیساروی یلآ زاب.دشاب زوبیر دنق

.دشاب تافسف هورگ و یلآزاب نیب دنویپ.دشابن ربارب نیمیت و نیندآ دادعت

.................. اریز دشاب هدنشک دنناوتیم جنهن ریز رب ریثأت اب اهبورکیم تاحشرت زا یضعب-18

.دنوشیم اهنآ تیلاعف عنام و هدرک لاغشا ار اهمیزنآ لاعف هاگیاج تاحشرت نیا

.دوشیم میزنآ تیلاعف نازیم رییغت ببس ییایمیش ياهدنویپ رب ریثأت و  نداد رییغت اب

.دنوش لاعفریغ و دنهد لکش رییغت اهمیزنآ تسا نکمم ندب يامد شیازفا اب

.دوشیم زاس و تخوس شهاک ببس و میزنآ تیلاعف شهاک ببس هدام شیپ نداد شهاک اب

PH

؟دنکیم لماک بسانم روطهب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک-19

».دراد دوجو .................. لصتم ،هتخای ياشغ هب یتثارو تافص لاقتنا یلصا لماع هک ینارادناج رد«

اهنآ ي)( اند اب هارمه ینوتسیه ياهنیئتورپ طقف ،تسا

اهنآ ي)( اند رد يزاسدننامه زاغآ هاگیاج کی طقف ،تسین

توافتم یتابیکرت ،لماع نیا ياههتشر زا کی ره ياهتنا ود رد ،تسین

يرتسايد وفسف دنویپ ،اهنآ ي)( اند ةدنوش رارکت دحاو ره راتخاس رد ؛تسا

DNA

DNA

DNA

؟تسین تسرد دوشیم رگید یلسن هب یلسن زا یتثارو تاعالطا لاقتنا بجوم هک يرمیلپ ةرابرد هنیزگ مادک-20

.تسا يوقلح ياند ياراد ،دوب هتفرگ رارق هدافتسا دروم لاتسا و نوسلزم طسوت يزاس دننامه ةویش تابثا يارب هک يرادناج

.دراد رارق یلآ ۀقلح هس ،یلآ ۀقلح ود ره يوربور هک دهدیم ناشن اند رد اهزاب تفج يریگرارق

.دنوشیم ادج نآ زا اهنوتسیه و زاب نآ بات و چیپ ،يزاسدننامه عورش زا شیپ ،هراومه

.دوشیمن بآ فرصم ببس ،تسا زاراپسب اند دادعت فصن يزاسدننامه بابح رد هک یمیزنآ تّیلاعف ،نآ يزاسدننامه رد

؟دنکیم لیمکت یتسردهب » .................. متح روطهب .................. هک تیفیرگ زا یشیامزآ ره رد« ۀلمج هنیزگ مادک-21

.تشاد دوجو هدنز ۀنیشوپ نودب يرتکاب نانآ هب هدشقیرزت ةدام رد ـ دندنامن هدنز اهشوم

.تشاد نآ دنور رد یشقن امرگ ـ دش هدید هدنز رادهنیشوپ يرتکاب يدایز دادعت اهشوم نوخ رد

.دوشیم اهيرتکاب گرم ثعاب هک تسا یلماع امرگ ـ دندنام هدنز اهشوم

.دندرم اهشوم ـ دوشیم هدید قیرزت دروم ةدام رد نامزمه روطهب هنیشوپ دقاف و رادهنیشوپ يرتکاب
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.تسا رگیدکی لباقم رد لمکم تروصهب اهزاب ندش تفج جیاتن زا .................. فالخرب ، .................. و .................. ، .................. ياهترابع-22

نآ لمکم ۀتشر ییاسانش اب رگید ۀتشر يدیتوئلکون بیترت ندش صخشم )ب          رگیدکی يورهبور ياهقلحکت ياهزاب نتفرگ رارق مه لباقم رد )فلا

.دراد رایتخا رد انِد هک یتاعالطا يرادیاپ )د.تسا ناسکی نآ رسارس رد اند لوکلوم رطق )ج

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

؟تسا تسردان تیفیرگ تاشیامزآ اب هطبار رد ریز تارابع زا کی مادک-23

.دشن رهاظ اهنآ رد يرامیب میالع ،اهشوم هب هنیشوپ دقاف هدنز ياهيرتکاب قیرزت اب

.تسین اهشوم گرم لماع ییاهنت هب هنیشوپ هک تفرگ هجیتن ،مراهچ شیامزآ ماجنا زا دعب تیفیرگ

.دوش اهشوم گرم بجوم دناوتیم هنیشوپ نودب هدنز و رادهنیشوپ هدش هتشک يرتکاب طولخم

.درک هدهاشم رادهنیشوپ هدنز يرتکاب ،مراهچ شیامزآ زا دعب اهشوم شش و نوخ یسررب اب تیفیرگ

.................. لاتسا و نوسلزم-24

.دنهد صیخشت یمیدق ياههتشر زا ار زاسون ياند ياههتشر دنتسناوتن

.دننک يراذگهناشن ار اهدیتوئلکون  نیگنس پوتوزیا اب دنتسناوت

.دننک در ار یتظافح يزاسدننامه لدم يزاسدننامه هلحرم کی زا سپ دنتسناوت

.دنهد داهنشیپ ار اند يزاسدننامه ياهحرط دنتسناوت

N 14

؟تسا تسردان دش ییاسانش نآ راتخاس هک ینیئتورپ نیلوا دروم رد ترابع مادک-25

.دوشیم هدید دنت ياهچیهام ياهرات رد.دراد هریخذ دوخ رد نژیسکا يرادقم هراومه

.دوشیم هدهاشم نآ رد اهنیئتورپ نامتخاس  ره.تسا زیرگبآ ياهدیساونیمآ ياراد 4

.................. کیئلکون ياهدیسا رد-26

.دوشیم هدید هتشر ود ياهدیتوئلکون مامت نیب هراومه ینژوردیه ياهدنویپ ،زوبیریسکوئد ياراد

.دیآیم دوجو هب هتشر ود ياهدیتوئلکون ۀمه نایم هراومه ینژوردیه ياهدنویپ

.دراد دوجو لیساروی زابً اعطق ،زوبیر دنق ياراد

.دراد دوجو زوبیر دنق هراومه لیساروی زاب ياراد

؟دوشیم دازآ بآ لوکلوم دنچ و لیکشت يدیتپپ دنویپ دنچ بیترت هب ،دیساونیمآ  لماش و يدیتپپیلپ ۀتشر  اب نیئتورپ کی زتنس نامز رد-27 5850

849 − 849845 − 845845 − 849850 − 845

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،ریز دراوم هب هجوت اب-28

يزاسدننامه ۀطقن نیدنچ اب و موزومورک ره رد یتهج ود يزاسدننامه )ب          .دربیم الاب ار يزاسدننامه طاقن دادعت یلولس میسقت تعرس شیازفا )فلا

.دوشیم ماجنا

رارق یصاخ شخب رد هک دنراد يزاسدننامه ۀطقن کی اهنت اهنآ بلغا )د                         .دوشیم هدید اهنآ رد اشغ هب لصتم یلصا موزومورک دوجو )ج

.تسا هتفرگ

.دشابیم اهتویراکورپ دروم رد »د« دننامه »ج«.دشابیم اهتویراکورپ دروم رد »ب« دننامه »فلا«

.دشابیم اهتویراکوی دروم رد »فلا« فالخرب »د«.دشابیم اهتویراکوی دروم رد »د« فالخرب »ج«

؟تسا نکمم هنیزگ مادک ،درکیم قیقحت نآ يور رب ازنالوفنآ نسکاو دیلوت تهج تیفیرگ هک يرادناج یلصا ياند يزاسدننامه یط-29

.یمیزنآ ياهعومجم تیلاعف اب ،رگیدکی زا موزوئلکون ةدنهدلیکشت ياهلوکلوم کیکفت

.شیاریو ییاناوت ياراد یمیزنآ تیلاعف یط ،مسالپوتیس رد تافسف ياههورگ شیازفا

.يزاسدننامه یهارود رد ،رتسايدوفسف ياهدنویپ نتسکش ییاناوت دقاف زاراپسب یعون دوجو

.ینژوردیه دنویپ لیکشت ییاناوت ياراد زاراپسب یعون طسوت رگیدکی زا يردام ياند ۀتشر ود ندش رود
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؟دشابیمن یتسیز ياهلوکلوم نیرتعونتم زا ریز دراوم زا کیمادک-30

.دنراد شقن اهوراد زا یضعب لاقتنا و يزمسا راشف ظفح رد بانوخ رد هک ياهدام

.دنوشیم هتخای میسقت میظنت ببس هک ياهدام

.تسا تفص لاقتنا لماع تیفیرگ هعلاطم دروم رادناج رد هک یلماع

.دراد یگتسب نآ هب زمرق ياههچیوگ دیلوت نازیم میظنت هک ینومروه

..................  ،دشاب ..................  عون زا يزاسدننامه هک یتروص رد لاتسا و نوسلزم هباشم شیامزآ رد-31

.دوشیم هدید راون کی يزاسدننامه لسن کی زا سپ یتظافحهمین دننامه – یتظافح

.دوشیم هدید راون ود يزاسدننامه لسن ود زا سپ یتظافح فالخرب – یتظافحهمین

.دوشیم هدید راون ود يزاسدننامه لسن ود زا سپ یتظافحهمین دننامه – یتظافح ریغ

.دوشیم هدید راون ود يزاسدننامه لسن کی زا سپ یتظافحهمین فالخرب – یتظافح

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ةدشهداد ترابع هنیزگ مادک-32

».................. هک تسا نیا رد دیسا کیئلکونوبیر یسکوئد و دیسا کیئلکونوبیر .................. هجو تفگ ناوتیم«

.دنراد دوجو یلآ زاب عون ساسارب دیتوئلکون عون  اهنآ زا کی ره رد رثکادح و دوشیم هدهاشم هنبرکجنپ دنق اهنآ راتخاس رد ـ هباشت

.دراد دوجو یتویراکوی ۀتخای مسالپوتیس رد مه هتسه رد مه  فالخرب  ـ زیامت

.دراد ار رگید ءزج اب یکارتشا دنویپ يرارقرب ییاناوت اهنآ رد دوجوم رادنژورتین یلآ زاب ـ هباشت

.دنراد یمیزنآ تیلاعف اهنآ زا یخرب اما ،دنرادن ینژوردیه دنویپ بلغا ـ زیامت

4

RNADNA

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد کیئلکون ياهدیسا دروم رد ریز ياهترابع یتسردان ای یتسرد بیترت-33

.تسا تباث هشیمه نیمیت هب نیندآ یناوارف تبسن  لوکلوم رد )ب          .تسا ربارب رادنیزوتیس اب رادنیناوگ ياهدیتوئلکون دادعت  رد )فلا

ربارب رادنیزوتیس هب رادنیندآ ياهدیتوئلکون دادعت  لوکلوم رد )د          .تسا کی ربارب نیناوگ هب نیزوتیس یناوارف تبسن  لوکلوم رد )ج

.تسا

تسردان ـ تسرد ـ تسردان ـ تسردتسردان ـ تسردان ـ تسرد ـ تسرد

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

DNARNA

DNADNA

نودب ياهيرتکاب يواح تشک طیحم ، فرظ و رادهنیشوپ ياینومون سوکوکوتپرتسا ياهيرتکاب ةراصع ،  ةدام رگا ،يرویا ِتاشیامزآ هب هجوت اب-34

.دشابیم .................. و .................. برخم ياهمیزنآ ةدنهدناشن بیترتهب ، و  دراوم ،دشاب هنیشوپ

.دریگیمن تروص تفص لاقتنا ، فرظ هب  و  طولخم ندوزفا اب *

.دریگیم تروص تفص لاقتنا ، فرظ هب  و  طولخم ندوزفا اب *

انر ـ نیئتورپاند ـ انراند ـ نیئتورپنیئتورپ ـ اند

AB

xy

AxB

AyB

.درک جارختسا .................. زا ناوتیم ار .................. شیامزآ رد هدش هدافتسا میزنآ اب هباشم ياهروزیلاتاک-35

موزوزیل - تیفیرگ مراهچسارکناپ هریش - يرویا موسهدعم هریش - يرویا مودهدور تاحشرت  - يرویا لوا

؟دنتسه یکرتشم ۀصخشم هچ ياراد ،دننک تیلاعف ناسنا ندب رد یناطرس ياههتخای هیلع رب دنناوتیم هک ییاههتخای ۀمه-36

.دنوشیم داجیا تیسونوم ياههتخای زیامت یپ رد.دنتسه دوخ یتثارو ةدام رد نیروفرپ نیئتورپ نژ ياراد

.دنتسه شدرگ رد فنل و نوخ نیب هراومه.دنتسه نتداپ سنج زا ینژیتنآ ياههدنریگ ياراد دوخ حطس رد
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.................. ،ویتکاویدار ریغ طیحم رد ویتکاویدار ي لوکلوم کی يزاسدننامه ماگنه-37

.دوشیم رارقرب رتسايدوفسف دنویپ ،هریجنز ود یلآ ياهزاب نیب

.دوشیم رارقرب یسنالاووک دنویپ ،ویتکاویدار ریغ و ویتکاویدار ياهدیتوئلکون نیب

.دنتسه ویتکاویدارریغ ،اهدیتوئلکون زا یمین ،لوا لسن ي لوکلوم ره رد

.دنتسه ویتکاویدارریغ هریجنز ره ياهدیتوئلکون زا یمین ،لوا لسن ي لوکلوم ره رد

DNA

DNA

DNA

.دوشیم هدید ..................  هراومه اهنیئتورپ ..................  راتخاس دننامه اهنیئتورپ ..................  راتخاس رد-38

ینژوردیه دنویپ – لوا – مودياهحفص راتخاس – مود– موسچیپرام – مراهچ – موسلوا راتخاس – موس – مود

.................. ییاناوت هک دریگیم تروص ..................  میزنآ طسوت رتسايدوفسف دنویپ نتسکش-39

.درادن شیاریو – زاکیله.دراد ینژودیه دنویپ نتسکش – زاراپسب اند

.درادن ینژوردیه دنویپ نتسکش – زاراپسب اند.دراد شیاریو – زاکیله

.................. هراومه .دنراد دوخ راتخاس رد يرتشیب توافت یلآ داوم ریاس هب تبسن هک یلآ تابیکرت زا یهورگ-40

.دنکیم تیلاعف یلولس نورد ياهراپسب تروص هب.دننکیم دایز ار یصاخ ياهشنکاو تعرس

.دراد دوجو نآ يازجا نیب یکارتشا دنویپ.تسا زیرگبآ ياهشخب ياراد دوخ راتخاس رد

.................. يزاسدننامه حرط رد تفگ ناوتیمن-41

.دوشیم میسقت زا لصاح ياههتخای زا یکی دراو يردام ياند ۀتشر ود ره ،یتظافح

.دراد دوجو یلبق ياند ۀتشر ود زا یکی طقف يردام ۀتخای زا لصاح ۀتخای ره رد ،یتظافحهمین

.دنراد دوخ رد هدنکارپ تروصهب ار دیدج ياههتشر و یلبق ياههتشر زا یتاعطق ،یتظافحریغ

.تسا رباربان اهنیدیمیریپ و اهنیروپ یناوارف عمج لصاح یعیبط روطهب ،اند

.................. ،)ياهتسهشیپ( یتویراکورپ  يزاسدننامه رد-42

.تسا ربارب يزاسدننامه زاغآ ياههاگیاج دادعت ابً اعطق زاکیله ياهمیزنآ دادعت

.تسا یمیدق يدیتوئلکونیلپ ياههتشر زا یکی هباشم ،دیدج يدیتوئلکونیلپ ۀتشر ره

.تسا هدش لیکشت )زاراپسباند( زارمیلپ  طسوت ،دیدج يدیتوئلکونیلپ ۀتشر رد دوجوم تافسف -دنق دنویپ ره

.تسا يزاسدننامه رد هدشهدافتسا یلآ ياهزاب دادعت زا رتمک هدشلیکشت رتسا يدوفسف ياهدنویپ دادعت

DNA

DNA

عاونا ۀمه ةرابرد هنیزگ مادک .دنوشیم اهنآ تعرس شیازفا هب رجنم و هدرک تکرش نارادناج ندب ییایمیش ياهشنکاو ۀمه رد ،اهلوکلوم زا یعاونا-43

؟تسا تسرد اهلوکلوم نیا

.دننکیم نییعت دوخ راتخاس ياهدیساونیمآ دادعت و بیترت ،عون کمک هب ار دوخ ییاضف لکش

.تسا یفاک هتخای نورد ياهتیلاعف زا يدایز نازیم ماجنا يارب اهنآ زا یمک رایسب رادقم

.دنتسه یلآ داوم ای يزلف ياهنوی دنمزاین دوخ یصاصتخا تیلاعف ماجنا روظنم هب

.دنهدیم تسد زا ار دوخ ةدامشیپ هب لاصتا ییاناوت ،لاعف هاگیاج لکش رییغت اب

ـ نیلکنارف و زنیکلیو ـ فاگراچ ـ يرویا ـ تیفیرگ     ؟دنکیمن لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ،ورهبور نارگشهوژپ ياهتیلاعف هب هجوت اب هنیزگ مادک-44

کیرک و نوستاو

» .................. زا یتاعالطا متح روطهب .................. هک يدنمشناد ره«

.تسا هتشاد زین نیمیت و نیندآ ندوب ربارب ـ دوب هاگآ یتثارو ةدام تیهام زا

.تشاد نآ ندوب ياهتشر کی زا شیب ـ تسنادیم ربارب ار اهنیدیمیریپ و اهنیروپ دادعت  رد

.تشاد زین لوکلوم نیا ندوب یچیپرام ـ تشاد  ندوب ياهتشر کی زا شیب زا یعالطا

.داد رارق ملع ناهج رایتخا رد نآ راتخاس ـ تشاد یفاک تاعالطا  یچیپرام لدم زا

DNA

DNA

DNA
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؟تسا هدش نایب یتسردانهب هنیزگ مادک اهمیزنآ اب طابترا رد-45

.دنناسرب ماجنا هب ار دوخ لمع توافتم  ود رد ناسکی درکلمع اب میزنآ ود ام شراوگ ۀلول رد تسا نکمم

.دشاب ریذپانتشگرب تسا نکمم نییاپ يامد رد ندش لاعفریغ فالخرب الاب يامد رد اهمیزنآ ندش لاعفریغ

.دننکیم ریذپناکما ار یشنکاو ره ماجنا يزاسلاعف يژرنا شهاک اب ،ناوارف عونت دوجو اب اهمیزنآ یگمه

.دنشاب رثؤم صاخ ةدامشیپ دنچ يور رب تسا نکمم یصاصتخا درکلمع دوجو اب ینیئتورپ ياهمیزنآ یخرب

pH

؟تسا حیحص ترابع مادک ،یسماراپ کیتنژ میظنت زکرم رد دوجوم يدیتوئلکونیلپ ياههتشر ۀمه اب طابترا رد-46

.تسا هتخای نیا رد دوجوم ياهاند دادعت ربارب ود ،اهنآ دادعت.دنتسه نیمیت و نیندآ یلآ زاب ود زا یناسکی رادقم ياراد

.دوشیم هدید یعلض شش ۀقلح کی ،اهنآ ةدنزاس راپکت ره راتخاس رد.دنراد دوخ راتخاس رد ار ینژوردیه و رتسايدوفسف دنویپ عون ود ره

؟تسا بسانمان ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-47

» ..................  دناوتیم سکیا وترپ زا هدافتسا«

.دهد ناشن ار نیلکنارف و زنیکلیو شیامزآ رد تفص لاقتنا لماع ندوب ياهتشر ود

.دنک صخشم یبصع ياههتخای ياشغ یتشن ياهلاناک راتخاس رد ار متا ره هاگیاج

.دنک ییاسانش ار اهتویراکوی ياند ةدنیازفا ىلاوت هب لصتم ياهلوکلوم ییاهن راتخاس

.دنک نییعت ار ناسنا تسوپ مردیپا ةدنز ياههتخای رد ىتثارو تاعالطا ةدننکهریخذ ةدام داعبا

؟تسا تسرد ترابع مادک-48

. .................. دنهدیم تسد زا ار دوخ ۀتسه ناوختسا زغم رد هک ییاههتخای

.دنوریم نیب زا هیلک و دبک ياه)راوختشرد( ژافورکام طسوت ندید بیسآ ماگنه هب

.دنشاب هتشاد ار  تاردیهوبرک تسا نکمم دوخ ءاشغ حطس رد

.دباییم شیازفا ناشدادعت دبک زا هدشحشرت نومروه ریثأت تحت تاعافترا رد یگدنز اب

.دنوشیم رپ ،تسا چیپرام لکش هب دوخ موس راتخاس رد هک ینیئتورپ یلوکلوم اب

D

.................. تفگ ناوتیم اهتویراکوی اب هطبار رد-49

.دراد دوجو نآ رد نوتسیه مان هب اهنیئتورپ زا ياهعومجم و تسا هتفای عمجت یطخ تروصهب موزومورک کی رد هتخای يانِد

.دنیوگیم یمسالپوتیس يانِد نآ هب هک دراد دوجو انِد زین اهنآ مسالپوتیس رد هتسه رب هوالع

.دوشیم میظنت ومن و دشر لحارم زا لقتسم اهنآ رد يزاسدننامه طاقن دادعت

.دهدیم شهاک ار يزاسدننامه يارب مزال نامز ،اهنآ ياند ره رد يزاسدننامه ۀطقن کی دوجو

؟تسا تسردان »یتسیز يدرکلمع ياهلوکلوم نیرتعونتم« دروم رد ترابع مادک-50

.دنراد هدهع رب زیامت هلحرم ياهنژ نایب رد یمیظنت شقن

.دنهد ناشن دوخ زا یفلتخم ياهتیلاعف نامزمه دنناوتیم

.دنیامن تکراشم ینمیا ياهدنیآرف رد ،ءاشغ یمسالپوتیسریغ تمس رد رارقتسا اب

.دراد دوجو هیلک فارطا رد هدش حشرت ییایمیش کیپ ره راتخاس رد

. .................. یگمه ،شناراکمه و يرویا ۀعلاطم دروم رادناج رد ،نژورتین ياراد یلآ داوم-51

.دنتسه دوخ راتخاس رد ینیدیمیریپ و ینیروپ ياهزاب زا یتوافتم یناوارف ياراد

.دنوشیمن هتخاس ،دراد دوجو رادنژورتین تابیکرت ناشراتخاس رد هک ياهمیزنآ نودب

.دنوشیم هتخاس زاراپسبانر ای و زاراپسباند ياهمیزنآ طسوت

.دنراد رتسايدوفسف دنویپ دوخ ةدنزاس ياهدحاو نیب رد
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؟تساهدشن نایب یتسرد هب ترابع مادک-52

.درک هدهاشم ینابدرن لدم ياههلپ رد ار ینژوردیه ياهدنویپ و اهنوتس رد ار رتسايدوفسف ياهدنویپ ناوتیم کیرک و نوستاو لدم ساسا رب

.دوشیم داجیا یلبق دیتوئلکون تافسف و هنبرک جنپ دنق کی هقلح نژورتین نیب هشیمه ،اهدیتوئلکون نیب رتسا يدوفسف دنویپ

.دشاب توافتم انر رد هتفر راک هب دیتوئلکون اب ،دنق عون دننامه یلآزاب عون رظن زا تسا نکمم اند راتخاس رد هتفر راک هب دیتوئلکون

.تسا ربارب رواجم ياهدیتوئلکون تفج ياههقلح دادعت اب یعیبط روط هب اند ياهدیتوئلکون تفج رد دوجوم ياههقلح دادعت

اب( ؟تسا ریز ياههنیزگ زا کیمادک هب طوبرم ،دهدیم ناشن ار  يزاسدننامه هک لباقم لکش-53

يدنویپ لولس )د       زمرق لوبلگ )ج        انلگوا )ب     سوکوکوتپرتسا )فلا)رییغت

د طقفد و بدروم راهچ رهفلا طقف

DNA

 ..................  يانر فالخرب ..................  يانر-54

.دوشیم هتخاس اند ۀتشر کی زا یشخب يور زا ،یموزوبیر - لقان.دراد تلاخد يزاسنیئتورپ رد ،لقان - کیپ

.تساهنیئتورپ نتخاس يارب یتاعالطا يواح ،یموزوبیر - کیپ.دراد ینیدیمیرپپ زاب عون هس دوخ نامتخاس رد ،کیپ - یموزوبیر

.دوشیمن هدید  ..................  دیتوئلکون ود نایم  ..................  دنویپ اهدیساکیئلکون راتخاس رد-55

هتشر ود - یکارتشاهتشر کی - یکارتشاهتشر ود - ینژوردیههتشر کی - ینژوردیه

؟تسا حیحص نهآ دروم رد ریز دراوم زا دروم دنچ-56

.دنراد روضح نژیسکا ةدننک هریخذ ياهنیئتورپ راتخاس رد طقف )فلا

.دوش اهمیزنآ تیلاعف شیازفا ببس دناوتیم )ب

.دوشیم رادزرپ زیر ياهلولس بذج يژرنا فرص اب هارمه )ج

.دوشیم هریخذ نیتیوپورتیرا هدننک حشرت مادنا رد )د

دروم دروم دروم دروم  4321

؟دنکیم لماک بسانم روطهب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک-57

» .................. لصتم هتخای ياشغ هب ،یتثارو تافص لاقتنا یلصا لماع هک ینارادناج رد«

.دیآ دوجوهب يددعتم يزاسدننامه زاغآ ياههاگیاج دناوتیم ،)موزومورک( نتماف ره رد ،تسین

.دراد دوجو يرتسايد وفسف دنویپ ،اهنآ ي)( اند ةدنوشرارکت دحاو ره راتخاس رد ،تسا

.دوشیم هفاضا نآ هب دیدج دیتوئلکون ،)( اند يدیتوئلکونیلپ ۀتشر ياهتنا زا تافسف هورگ ود ندش ادج اب ،تسا

.دهد رارق وگلا ۀتشر ياهدیتوئلکون لباقم یلمکم ۀطبار ساسا رب ار اهدیتوئلکون دناوتیم ،رگیدکی زا )( اند ۀتشر ود ةدننکرود میزنآ ،تسین
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؟تسا حیحص ،ناسنا دنک ياهچیهام رات رد دوجوم گنرزمرق نیئتورپ راتخاس ةرابرد ،هنیزگ مادک-58

.دوشیم بوسحم نآ يدیتپپ هریجنز زا ییزج ،تسا يزکرم نهآ متا ياراد هک یشخب

.دنریگیم رارق رگیدکی رانک رد یکارتشاریغ ياهدنویپ قیرط زا ،نآ ةدروخات ياههریجنز

.دنراد طابترا رگیدکی اب ینژوردیه دنویپ قیرط زا ،مود راتخاس رد دوجوم ياهدیساونیمآ همه

.دیامنیم رارقرب دنویپ و کیدزن شرواجمریغ دیساونیمآ  هورگ هب دیساونیمآ کی  هورگ هریجنز کی رد CONH

؟تسا هدش نایب یتسرد هب دوش هدهاشم اند ةدنهدلیکشت ياهدحاو رد تسا نکمم هک یلآ ۀقلح ره اب طابترا رد ،هنیزگ مادک-59

.تسا لصتم تافسف هورگ هب نالاووک يدنویپ طسوت.دراد تلاخد ینژوردیه دنویپ لیکشت رد

.دشاب لصتم رگید یلآ ۀقلح کی هب لقادح دناوتیم.تسا هدش لیکشت نبرک متا هباشم دادعت زا

)رییغت اب( ..................  ، ياهلوکلوم راتخاس ییاسانش ۀنیمز رد نیلکنارف و زنیکلیو-60

.دنتفرگ هزادنا ار فلتخم نارادناج ي رد یلآ ياهزاب رادقم.دنداد هئارا ار چیپرام نابدرن یلوکلوم لدم

.دندومن هیهت صلاخ روطهب ار لوسپک نودب و رادلوسپک ياهيرتکاب .دندرک هیهت سکیا وترپ زا هدافتسا اب  ياهلوکلوم زا يریواصت
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