


 زیست شناسی دوازدهم فصل دوم-پرش- تستی

؟تسا راظتنا لباق هنیزگ مادک ،دوشیم جراخ موزوبیر زا  هاگیاج قیرط زا لقان يانر هک همجرت زا ياهلحرم رد-1

 هاگیاج هب دیساونیمآ نودب لقان يانر دورو هاگیاج رد نالاووک دنویپ ندش هتسکش

 هاگیاج رد نیندآ یلآ زاب ياراد ةزمر یعون نتفرگ رارق هاگیاج رد همجرت لباق ةزمر نیرخآ نتفرگ رارق

P

AE

AA

.................. ًاعطق .................. هک )( کیپ يانر کی رد يدیتوئلکون هس یلاوت ره ،یعیبط روط هب-2

.تسا دیساونیمآ یعون هب طوبرم - تسا دوخ راتخاس رد رتسايدوفسف ياهدنویپ يواح

.تسا هتفرگ رارق )( کیپ يانر ياهتنا کی رد -دنکیم زمر ار نینویتم

.دنکیمن زمر ار يدیساونیمآ چیه - دوشیمن دراو )موزوبیر( نتانِر  هاگیاج هب

.تسا نایاپ )نودک( ةزمر یعون - تسین لمکم ياهزمرداپ یلاوت چیه اب

mRNA

mRNA

A

. .................. درادن ناکما يالکایشرشا رد-3

.دشاب ینیئتورپریغ ،زاراپسبانر ةدام شیپ هب هیبش زاراپسب اند ةدام شیپ.دنشاب هتشاد هدهع هب ار انر تخاس ۀفیظو زاراپسب انر زا یعاونا

.دشاب هتفای لماکت يوقلح ياند لوکلوم دنچ ای کی يور رب ینژ ياهدحاو.دنشاب کیپ يانر کی همجرت لوصحم میزنآ عون نیدنچ

؟تسا هدشن نایب یتسرد هب )زاراپسبانر( زارمیلپ  میزنآ دروم رد هنیزگ مادک-4

.دراد زاکیله يراکمه هب زاین ،اند ینژوردیه دنویپ نتسکش يارب.دوش لصتم اند هتشر ود ره هب دناوتیم یسیونور لمع رد

.دهدیم ماجنا ار یسیونور لمع تهج کی رد زاراپسبانر یسیونور بابح رد.تسا اهتویراکورپ زا رتشیب اهتویراکوی رد زاراپسبانر عونت

RNA

.تسا  .................. دقاف يالکایشرشا رد ،روتارپا-5

زوبیر و لیساروینیناوگ و نیندآزوبیر و نیندآزوبیر یسکد و نیمیت

.................. هک تسا نیا لولس کی نورد  لقان ياهانر رد ریغتم شخب تیمها-6

.دوش دراو موزوبیر  هب تیاهن رد و  سپس و  هاگیاج هب ادتبا دناوتیم

.دشاب هتشاد کیپ يانر نورد ياهنودک عونت زا رتمک یعونت

.دنکیم یسیونور ار نآ ياهنژ هتسویپ تروص هب ، زاراپسب انر ،لولس زاین هب هجوت اب

.دننکیم يریگراب ار دیساونیمآ ،نآ صاخ یلاوت عون ساسا رب یصاصتخا ياهمیزنآ

PEA

3

.................. تفگ ناوتیم يالکایشرشا يرتکاب رد یسیونور میظنت دروم رد-7

.دوشیم لصتم انِد زا یصاخ یلاوت هب هدننکلاعف نیئتورپ ،طیحم رد زوتلام روضح مدع تروص رد

.دشابیم هدننکلاعف لاصتا هاگیاج هب نآ نتسویپ و هدننکلاعف هب زوتلام لاصتا ،یسیونور عورش لماع

.دنوشیم دیلوت زوتلام ۀیزجت يارب ییاهمیزنآ ،طیحم رد زوتلام دنق روضح مدع تروص رد

.دنامیم یلاخً اعطق هدننکلاعف لاصتا هاگیاج ،طیحم رد زوتلام روضح تروص رد

.................. یسیونور ..................  يزاسدننامه رد-8

.دنوشیم هیزجت زاکیله طسوت  ۀتشر ود نیب ینژوردیه ياهدنویپ - دننامه

.دوشیم هدافتسا نیمیت دجاو يوگلا زا - فالخرب

.دربیم هرهب وگلا ناونعهب  ۀتشر کی زا زاراپسب میزنآ ره - دننامه

.ددرگیم رارقرب اهدیتوئلکون نیب رتسايد وفسف ياهدنویپ - فالخرب

DNA

DNA

1

جریان اطالعات در یاخته



ماجنا لمع مادک ادتبا ،يزاس نیئتورپ يهمادا يارب ،دنشاب هتفرگ رارق نتانر رد مه اب دیساونیمآ هب لصتم لقان يانر ود هک یماگنه ،همجرت دنیآرف رد-9

)رییغتاب(؟دریگیم

 هاگیاج رد لقان يانر زا دیساونیمآ ندش ادج هاگیاج رد يدیتپپ دنویپ ندش رارقرب

 هاگیاج رد لقان يانر و دیساونیمآ نیب یسنالاووک دنویپ ندش هتسکش هاگیاج زا هزمر جورخ و هزمر کی ةزادنا هب نتانر تکرح

AP

PA

..................تسین نکمم ،دوشیم هتخاس انر زا یهاتوک ةریجنز هک یسیونور زا ياهلحرم رد-10

.دنوش لیکشت انر و اند لوکلوم نیب ینژوردیه ياهدنویپ زا.دوش بیرخت اند لوکلوم رد ینژوردیه ياهدنویپ زا یعاونا

.دوش ماجنا یسیونور ینژوردیه ياهدنویپ بیرخت اب و هدش زاب زادناهار.دنک یسیونور ار بسانم دیتوئلکون نیلوا زاراپسب انر دوش ببس زادناهار

.................. هک درادن ناکما تروص نیا رد ،تسا هتشاد هنیمآدیسا ات  همجرت نامز رد ،ياهتشر کی صاخ نیئتورپ کی-11

.دیایب دوجو هب نآ رد يدیتپپ دنویپ ددع .دشاب هدش دراو موزوبیر  هاگیاج هب لقان يانر ددع 

.دشاب هدش دیلوت یهدبآزتنس اب  هاگیاج رد بآ لوکلوم ددع.دشاب هتشاد تلاخد نآ ۀمجرت رد نودک ددع

n

nPn

n + 1n − 1A

.................. و ..................  زا دنترابع دنوشیم زتنس دایز دادعت هب لولس رد هک يداوم نیرتشیب-12

انر - انداهدیپیل - اهدیراکاس یلپانر - نیئتورپاند - نیئتورپ

.دوشیمن هدید .................. دوش یلاخ و رپ یتوافتم لقان ياهانر طسوت دناوتیم  و  هاگیاج هک همجرت زا ياهلحرم رد-13

موزوبیر ییاجهباج اب  هاگیاج هب  هاگیاج زا لقان يانر دورو هاگیاج رد ینژوردیه دنویپ و لیکشت

 نودک تمس هب  نودک تمس زا موزوبیر تکرح و  هاگیاج رد يدیتپپ دنویپ لیکشت

AP

APE

EPAUGUAA

.تفای ناوتیمن مه اب ار .................. و .................. لولس کی رد-14

یسیونور لماوع – هدنیازفا یلاوترگزاغآ نودک کی ياراد يانر – روتارپا

هدننک لاعف نیئتورپ – هدنیازفا یلاوتهدننکراهم نیئتورپ – زادناهار

U GA C G A A C G U G C C A U A C C

)رییغت اب( دوش یم نتانر  هاگیاج دراو هزمرداپ مادک نتانر  هاگیاج هب  هزمرداپ دورو زا سپ ،ریز کیپ يانر ۀتشر هب هجوت اب-15 UGCEA

GUACAUUGCACG

؟دنکیم لماک یتسردهب ار ریز ۀلمج ،دروم مادک-16

» ..................  یتویراکوی ياهلولس مسالپوتیس رد هدشهتخاس ياهنیئتورپ«

.دنوش يردنکوتیم دراو يژلگ هاگتسد و یمسالپودنآ ۀکبش زا روبع زا سپ دنناوتیم

.دنراد رتسايدوفسف ياهدنویپ اب یصاخ یلاوت ،دوخ دصقم فرط هب تیاده يارب

.دنوشیم جراخ لولس زا یتسیز يژرنا هب زاین نودب ،دشاب لولس زا جراخ ناشدصقم هکیتروص رد

.دننک روبع يژلگ هاگتسد و یمسالپودنآ ۀکبش زا دیاب ادتبا ،تسا تسالپورلک ناشدصقم هک ییاهنیئتورپ فالخرب ،دشاب موزوزیل ناشدصقم هکیتروص رد

.................. کیپ يانر رد-17

.دنتسه هزمرداپ دقاف هک دوش یم هدید ییاهنودک.دنوشیم همجرت هدش یسیونور ياهشخب مامت

.دراد دوجو رتسايدوفسف ياهدنویپ تفاکبآ ناکما ،مویبوزیر.دنوش یم لصتم رگیدکی هب مسالپوتیس رد اهنوزگا تشونور

)رییغتاب(.................. هزمرداپ ياراد لقان يانر-18

.درادن دوجو هدنز ياهلولس یضعب ردً اعطق.تسا نینویتم دیساونیمآ لمح ةژیوً اعطق

.دوشیم جراخ  هاگیاج زا و دراو نتانر  هاگیاج هب هشیمه.دوشیم جراخ هاگیاج نامه زا و دراو نتانر  هاگیاج هب هشیمه

UAC

PAP

)رییغت اب(.تسا ناسکی نتانر  هاگیاج رد هدش دراو ..................  نیرخآ اب نتانر  هاگیاج رد هدش دراو ..................  نیرخآ ،هراومه-19

هزمرداپ - هزمرهزمر - هزمرداپهزمر - هزمرهزمرداپ - هزمرداپ

PA
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.  .................. اههتخای رد کیپ يانر ره-20

.دوشیم تارییغت راچد هتسه زا جورخ زا لبق.دوشیم همجرت دیتپپیلپ عون کی هب هراومه

.دراد ار زادناهار یسیونور زا لصاح ياهیلاوت.دوش همجرت نتانر نیدنچ طسوت دناوتیم

؟تسا هدش رقتسم نژ  هاگیاج رد لقان يانر دنچ ،دشاب دیساونیمآ تسیب ياراد کیپ يانر زا ندش اهر ماگنه هب يدیتپپیلپ ۀتشر رگا-21 A

18192021

)رییغت اب(.دهدیم خر موزوبیر زا یتوافتم هاگیاج رد نیریاس هب تبسن ، .................. ،همجرت دنیآرف رد-22

دیساونیمآ ود نایم يدیتپپ دنویپ لیکشت يور رب هدننک دازآ لماع رارقتسا

 نیرخآ زا يدیتپپیلپ يهریجنز يزاسدازآموزوبیر يور رب  نودک رارقتسا

mRNA

UGAtRNA

.دوشیمن هدید .................. ياهلولس رد نیبولگومه ةدننک دیلوت ياهنژ-23

یسفنت ياهزاگ ةدننک لمح غلاب ینوخغلاب  تیسوفنل

مشچ هیکبش ۀیال ياهناوتساناوختسا زمرق زغم يداینب

T

.دوشیم یسیونور زاراپسب انر طسوت .................. یلاوت-24

یسیونور نایاپروتارپاهدنیازفازادناهار

؟تسا حیحص ترابع مادک-25

.دنشابیم تافسف هورگ ود ياراد یگمه ،هتسه نورد دازآ ياهدیتوئلکون

.دباییم همادا زیفوپیه فلتخم ياهشخب رد سومالاتوپیه یبصع ياهلولس نوسکا

.دنوشیم دراو نوخ هب دوخ تخاس لحم زا ریغ یلحم رد سومالاتوپیه ياهنومروه زا يدادعت

.تسا ینژوردیه ياهدنویپ دقاف ،دوشیم هتخاس زارمیلپ طسوت هک یلوکلوم ره RNA

تفگ ناوتیمن ،دهدیم شیامن ار  رد زوتکال مسیلوباتم هک ورهبور لکش اب هطبار رد -26

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

.تسا شدوخ ةدنزاس ياهنژ يور زا یسیونور هب رداق »فلا«

.دریگیم رارق رادرب تشونور میزنآ طسوت یسیونور دروم »ب«

.تسا يالکایشرشا یلصا موزومورک رد نژ یعون لوصحم »ج«

.دوشیمن لصتم نژ زا یشخب چیه هب زگره هک تسا یلوکلوم »د«

E ⋅ coli

؟تسا هدش نایب یتسردهب یسیونور دنیارف اب هطبار رد ریز تارابع زا کیمادک-27

.دنک زاغآ تسرد لحم زا ار یسیونور دنکیم کمک زارمیلپ  هب هک تسا اهدیتوئلکونوبیر زا یصاخ یلاوت ياراد زادناهار

.دنوشیم زاب مه زا  هتشرود و هدش هتسکش زاکیله میزنآ طسوت ینژوردیه ياهدنویپ ،یسیونور زاغآ هلحرم رد

.دهدیم لیکشت دیدج يرتسا يدوفسف ياهدنویپ و هدرک تکرح  يور رب زارمیلپ  ،یسیونور زاغآ هلحرم رد

.دیآیم دوجوهب ینژوردیه دنویپ ،يراتخاس دنق رظن زا توافتم دیتوئلکون عون ود نیب ،یسیونور بابح نورد

RNA

DNA

RNADNA

؟تسا توافتم هیقب اب ،مادک راتخاس رد دوجوم دنق-28

هدنیازفا یلاوتنودک یتنآموزوبیرنودک

)رییغت اب( ؟دنراد توافت رگیدکی اب دروم مادک رد ،ناسنا یسنجریغ ياه لولس-29

هتسه رد اه نوتسیه دوجویموزومورک ددعدومن نژ و اه نژ نایبدومن خر و اه نژ نایب
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)رییغت اب( ؟تسا حیحص ،ششبآ ياراد تسیزود یعون ةدنز ياهلولس دروم رد هنیزگ مادک-30

.دنکیم تکرش دیتپپیلپ راتخاس رد هک تسا يدیساونیمآ ةدننکنییعت اهنودک زا کی ره

.دنوشیم یسیونور )زارمیلپ ( زاراپسبانر عون کی طسوت هتخای ياه ۀمه

.دنوشیم یسیونور یفداصتریغ تروصهب هراومه زاس  ياهنژ

.دنوشیم دراو مسالپوتیس هب ندشهاتوک زا سپ اه ۀمه

RNARNA

mRNA

RNA

؟تسا قداص ،)اهتویراکوی( اهياهتسهوه دروم رد ،ترابع مادک-31

.دوشیم یتارییغت شوختسد یسیونور نیح رد طقف کیپ ي)( انر

.ددرگیم همجرت رترید ،هدشهتخاس رتدوز هک کیپ ي)( انر زا یتمس

.تسا نینویتم ،هدشهتخاس هزات ياهدیتپپیلپ ۀمه لیسکوبرک ياهتنا رد دیساونیمآ نیلوا

.دیامن رییغت رگید نژ هب نژ کی زا دناوتیم یسیونور دروم ۀتشر ،)( اند لوکلوم کی رد

RNA

RNA

DNA

؟تسا مادک همجرت زاغآ ۀلحرم زا سپ دادخر نیلوا-32

موزوبیر  هاگیاج زا نآ یلامتحا جورخ و دیساونیمآ لقان  دوروموزوبیر  هاگیاج رد نآ لقان يانر زا نینویتم ندش ادج

کیپ يانر لوط رد نودک کی ةزادنا هب لماک موزوبیر ییاجهباج یعون طسوت يدعب دیساونیمآ و نینویتم نیب يدیتپپ دنویپ يرارقرب

PtRNAA

rRNA

..................ً اعطق هتخای نیا رد .دنک دیلوت یسیونور ماگنه رد ار انر عاونا دناوتیم هک دراد دوجو یمیزنآ ،هتخای یعون رد-33

.دوشیم یتارییغت شوختسد نآ زا سپ ای یسیونور نیح رد کیپ يانر

.دوشیم رییغت راچد هتخای ومن طیارش ساسا رب يزاسدننامه زاغآ طاقن دادعت

.دوشیم زاغآ کیپ يانر یسیونور نایاپ زا شیپ اهنتانر طسوت نیئتورپ دیلوت و همجرت دنیارف

.دنتسه کیپ يانر کی يور زا همجرت لاح رد نامزمه هک درک هدهاشم ار عمجتم ياهنتانر ناوتیم

.دنتسه رگیدکی اب یهباشم سنج ياراد .................. و .................. ،يالکایشرشا نژ نایب میظنت رد-34

روتارپا - نژ زادناهار هب یلاصتا لوکلومزوتلام – هدننکلاعف لاصتا هاگیاج

هدننکلاعف – زاراپسبانر میزنآ تکرح عنامنژ زادناهار – زوتلام هب اند لاصتا هاگیاج

.................. راذگزمر ۀتشر-35

.دشابیم رادلیساروی ياهدیتوئلکون ياراد هک تسا وگلا هتشر لمکم

.تسا لیساروی زاب دقاف یلو دوشیم هتخاس هک تسا ییانر لوکلوم هب هیبش ِیلآ ياهزاب ياراد

.دوشیم هدناوخ موزوبیر طسوت هک تسا ییانر هتشر لمکم

.دوشیم هتخاس هک تسا ییانر لوکلوم اب هباشم

UAA

E P A

A

B

؟تسا هدش همجرت نآ ةزمر هاگیاج مادک رد و تسا دیساونیمآ نیلوا هنیزگ مادک لباقم لکش رد-36

 هاگیاج رد  هاگیاج رد 

 هاگیاج رد  هاگیاج رد 

AAAP

BABP

..................ً اعطق دنراد  هزمرداپ هک یلقان ياهانر ؛دوشیم ماجنا يزاسنیئتورپ هک لولس زا ییاهناکم نورد-37

.دنریگیم رارق نآ  هاگیاج رد سپس و موزوبیر  هاگیاج رد ادتبا.دنریگیم رارق موزوبیر دیتپپیلپ هاگیاج رد اهنت

.دنتسه انر عون کی رد  نودک لمکم.دنتسه نینویتم هنیمآدیسا لماح

AUG

PA

UAC

؟تسا مادک لقان يانر يور رب بسانم هزمرداپ ،اند يور رد  تروص هب يا همجرت لباق یلاوت يارب-38 TGA

ACUAGUTGAUGA
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)رییغت اب( ..................دناوت یمن یلاوت ،لومعم روط هب-39

.دشاب کیپ يانر ياه هزمر زا یکی.دشاب لقان يانر کی ةزمرداپ

.دوش نتانر  هاگیاج دراو هزمر کی ناونع هب.دشاب هدش یسیونور  یلاوت زا

ACU

TGAA

.................. ۀلحرم رد تفگ ناوتیمن اما .................. ۀلحرم رد تفگ ناوتیم-40

.دنوشیم لصتم مه هب اند ۀتشر ود ،نآ ینایاپ ـ دوشیم هتخاس انر زا یهاتوک ةریجنز یسیونور ندش لیوط

.دوریم شیپ نژ ياهتنا يوس هب یسیونور بابح ،نآ ندش لیوط ـ دنکیم ادج مه زا ار اند ۀتشر ود راکیله ،یسیونور زاغآ

.دوشیم ییاسانش زاراپسبانر طسوت زادناهار ،نآ زاغآ ـ دوشیم ادج تخاس هزات يانر و اند لوکلوم زا زاراپسباند ،یسیونور نایاپ

طسوت راذگزمر ۀتشر ،ندش لیوط ـ دندنویپیم مه هبً اددجم رتبقع دیتوئلکون نیدنچ رد و زاب ولج رد اند ۀتشر ود زاراپسبانر يورشیپ اب ،یسیونور ندش لیوط

.دوشیم یسیونور زاراپسبانر

؟تسا هدش نایب یتسردانهب یسیونور دنیارف اب هطبار رد هلمج مادک-41

.دوشیم هتسکش ینژوردیه ياهدنویپ يدعب لحارم دننامه ،یسیونور زاغآ ۀلحرم رد

.دنوشیم هدافتسا  ةدنزاس ياهدیتوئلکون ،زاغآ فالخرب ندش لیوط ۀلحرم رد

.دوشیم هتخاس  عون کی ،نژ کی يور زا ،اهتویراکورپ دننامه اهتویراکوی رد

.دشاب هتشاد رارق مه رانک ،فلتخم نژ ود زادناهار یلاوت تسا نکمم یسیونور رد

RNA

RNA

 هاگیاج دراو نودکیتنآ مادک يواح  ،موزوبیر  هاگیاج زا  نودکیتنآ يواح  جورخ زا سپ ،ریز یضرف  رد-42

)رییغتاب(؟دوشیم موزوبیر

mRNAtRNACUCPtRNAA

AUG ⋅ CCA ⋅ AAU ⋅ CCC ⋅ GAG ⋅ UCC ⋅ AUC

UCCUUCAAGUAG

)رییغت اب(..................  ،دشابیم نژ کی یسیونور هب طوبرم هک لباقم لکش رد-43

.دنتسه ندش دیلوت لاح رد انر عون نیدنچ

.دنتسه یسیونور لاح رد زاراپسب انر عون نیدنچ

.تسا پچ هب تسار زا اهزاراپسب انر تکرح تهج

.دنراد توافت مه اب دیتوئلکون دادعت رظن زا تخاس لاح رد ياهانر

؟تسا تسردان )اهتویراکوی( اهياهتسهوه اب طابترا رد ،هنیزگ مادک-44

.دنیامن همجرت ار یسیونور لاح رد ياه)( انر دنناوتیم ،اه)موزوبیر( نتانر

.تسا نینویتم ،هدش هتخاس هزات ياهدیتپپیلپ ینیمآ ياهتنا رد دیساونیمآ نیلوا

.دشاب توافتم دناوتیم نژ ود يارب یسیونور دروم ۀتشر ،)( اند لوکلوم کی رد

.دندرگ یتارییغت شوختسد نآ زا سپ ای و یسیونور نیح رد تسا نکمم ،کیپ ياه)( انر

RNA

DNA

RNA

.................. تفگ ناوتیم دریگیم ماجنا تبثم و یفنم تروص ود هب نآ رد نژ نایب میظنت هک ياهتخای اب هطبار رد-45

.دراد رارق نآ رانک رد نوتسیه و تسا یطخ تروص هب موزومورک ره رد انِد

.دوشیم میظنت ومن و دشر لحارم هب هتسب يزاسدننامه زاغآ ياههطقن دادعت

.دنریگیم رارق نارادناج یلصا هورگ کی رد اههتخای نیا اب اهچراق

.دشاب هتشاد دیمزالپ بلاق رد ار یکمک موزومورک دناوتیم ،یلصا يانِد رب هوالع
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.................. هک تسا نیا لیلد کی ،دشاب هتشاد يرتشیب مرج ،تسا هدش زتنس نآ يور زا هک ییوگلا هتشر هب تبسن دناوتیم  لوکلوم کی-46

.دراد توافت متا عون ود رد دوخ يهدنزاس نژ اب  لوکلوم.دراد دوخ هدنزاس نژ هتشر هب تبسن يرتشیب ياهدیتوئلکون دادعت

.تسا توافتم مه اب هتشر کی لوط رد اهنآ هدنزاس ياهدحاو نیب دنویپ عون.دنکیم لمح ار نآ نیبولگومه مِه هورگ هک دنراد توافت مه اب یمتا رد

mRNA

RNA

..................  هاگیاج دننامه  ..................  هاگیاج-47

.دشاب يدیتپپ دنویپ لیکشت يارب یلحم دناوتیم  يدیتپپ یلپ -  مزوبیر  دیساونیمآ

.دشاب دیتوئلکون هس ياراد ینودکیتنآ یلاوت -  رد دیساونیمآ لاصتا

.دوشیم ییاسانش زارمیلپ  طسوت ،یتویراکورپ نژ ره زادناهار - یتویراکوی نژ ره زادناهار

.دشابیم نیئتورپ سنج زا ،  رد دیساونیمآ لاصتا - یتویراکورپ نژ زادناهار

(A)(P)

tRNA

RNA

tRNA

.  .................. هدشهتخاس نیئتورپ ره ،هنکآ مرن ياههتخای رد-48

.دوشیم لماک ،همجرت نایاپ ۀلحرم رد.تسا دصقم ةدننکنییعت ياهیلاوت ياراد

.دراد ینژوردیه دنویپ ،دوخ مراهچ راتخاس رد.دوشیم یمسالپودنآ ۀکبش دراو

؟دهدیم خر قافتا مادک ،يدیتپپ دنویپ نیمود ندشرارقرب زا سپ ،B تیسوفنل طسوت یحشرت نیئتورپ کی دیلوت روظنمهب ،ناسنا رد-49

.دوشیم تسس  نیمود و يدیتپپ یلپ ةریجنز نیب دنویپ.دریگیم رارق موزوبیر  هاگیاج رد دیساونیمآ نودب 

.ددرگیم دراو موزوبیر  هاگیاج هب دیساونیمآ نیموس لماح .دوشیم ادج دوخ )( لقان يانر زا  هاگیاج دیساونیمآ

tRNAEtRNA

AtRNAtRNAA

مزال ، هاگیاج هب دیتپپیلپ هب لصتم لقان يانر ندشدراو زا سپ ،اهنورون ياشغ یمیدس رادهچیرد ياهلاناک هب طوبرم کیپ يانر ۀمجرت لحارم یط-50

...................... ات تسا

.دوش هتسسگ لقان يانر هب يدیساونیمآ ةریجنز لاصتا

.دوش لصتم A هاگیاج رد دوجوم لقان يانر هب يدعب دیساونیمآ

.دوش لیکشت نتانر A هاگیاج رد هزمرداپ و هزمر نیب یکارتشاریغ دنویپ

.دراد ینژوردیه ياهدنویپ دوخ ياهدحاوریز نیب رد هک دوش دراو نتانر هب يراپسب

P

)رییغت اب( .دنوش یم هتخاس ..................  میزنآ طسوت ،همجرت زاغآ ةزمر و ..................  میزنآ طسوت ،هدنیازفا یلاوت-51

22 زاراپسب انر - زاراپسب انرزاراپسب اند - زاراپسب انرزاراپسب انر - زاراپسب اندزاراپسب اند - زاراپسب اند

؟دهدیم خر قافتا مادک )( اند زا یصاخ یلاوت هب هدننکلاعف نتسویپ لابندهب ،يالُکایشرشا يرتکاب رد-52

.ددرگیم عطق نیئتورپ یعون هب زوتلام لاصتا

.دنوشیم یسیونور زوتلام زتنس هب طوبرم ياهنژ

.دوشیم یسیونور )زارمیلپ ( زاراپسبانر طسوت بسانم دیتوئلکون نیلوا

.دنکیم ییاسانش ار زادناهار ،یسیونور لماوع کمک هب )زارمیلپ ( زاراپسبانر

DNA

RNA

RNA

.................. تفگ ناوتیم ياهتخای ره رد اند لوکلوم اب هطبار رد-53

.دوشیم یسیونور زارمیلپ  زا یتوافتم عاونا طسوت نآ فلتخم ياهشخب

.دسریم هتخای نایم هب هتسه ذفانم زا روبع زا سپ نآ ةدننک زمر شخب زا یتشونور ره

.دنیوگ یسیونور ،نآ ۀتشر کی مامت يور زا انر لوکلوم ندش هتخاس هب

.تساهدش نآ تاعالطا يرادیاپ ثعاب هک دراد دوخ رسارس رد تباث يرطق

RNA

؟دهد يور هیقب زا رترید دناوتیم کیمادک يزاسنیئتورپ ای همجرت دنیآرف رد-54

ینیئتورپریغ میزنآ طسوت  زا دیتپپ ندشادجموزوبیر  هاگیاج رد نینویتم هب لصتم  نتفرگرارق

موزوبیر  هاگیاجزا  نیرخآ جورخ هاگیاجرد و  نیب ینژوردیه دنویپ لیکشت

tRNAAtRNA

AUGUACPtRNAP
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. .................. نتانر هب هدش دراو لقان ياهانر ۀمه-55

.دننکیم كرت ار نتانر  هاگیاج زا ،لقان يانر نیلوا زج هب.دنراذگیم اج هب دیتپپیلپ راتخاس رد ار دوخ هب لصتم دیساونیمآ

.دنوشیم دراو نتانر  هاگیاج زا ،لقان يانر نیلوا زج هب.دننکیم كرت ار نتانر يرگید هاگیاج زا و هدش نتانر دراو هاگیاج کی زا

E

A

.دباییم لاقتنا نوریب هب هتسه زا، .................. دنیآرف زا سپ .................. ۀطساو هب نیشیپ زیفوپیه ياهلولس رد  نیئتورپ تخاس روتسد-56

نژ نایب میظنت - هتسه ذفانميزاسدننامه - نتانریسیونور - انرهمجرت - انر

LH

هاگیاج دراو لقان يانر دنچ و هزمر دنچ ،بیترت هب ،يدیتپپیلپ يهتشر نیا لیکشت يارب .تسا دیساونیمآ  ياراد ،کیپ يانر کی يهمجرت لوصحم-57

)رییغت اب(؟تسا هدش نتانر 

10

A

9 − 1010 − 910 − 1010 − 11

)رییغتاب(.................. ،دنشاب هدش دراو  هاگیاج هب  هاگیاج زا لقان يانر  دادعت ،همجرت دنیآرف نایاپ رد رگا-58

.دراد يدیتپپ دنویپ  لصاح دیتپپ یلپ.تسا هداد يور ییاج هباج راب 

.دراد دیساونیمآ  لصاح دیتپپ یلپ.تسا هدش دیلوت بآ لوکلوم 

50AP

4948

5050

؟دهدیم خر قافتا مادک ،همجرت زاغآ يهلحرم رد ،لومعم روط هب-59

.دوشیم هتسسگ هنیمآ دیسا و رگزاغآ  دنویپ ادتبا ،موزوبیر راتخاس لیمکت زا سپ

.دنریگیم رارق  هاگیاج رد نآ هب لصتم يهنیمآ ياهدیسا و 

.دننامیم یقاب لمکم نودب ، هاگیاج رد هتفرگ رارق ياهدیتوئلکون

.دوشیم رارقرب اهدیساونیمآ نیب يدیتپپ دنویپ نیلوا

tRNA

tRNAP

A

؟تسا مادک تسرد هنیزگ-60

.دنراد ار نژ دنچ ددعتم ياههخسنً امامت یتویراکورپ کیپ ياهانر.دنتسه ینوزگا و ینورتنیا ياهیلاوت يارادً امامت یتویراکوی ییاهنژ

.دننکیم ادیپ هیلوا یگدروخات هتسه نورد عطق روط هب یموزوبیر ياهانر.دنراد يدعبهس ییاهن راتخاس تسالپورلک و يردنکوتیم لقان ياهانر
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