


 زیست شناسی دوازدهم فصل هفتم-پرش- تستی

.................. ،تفاب یسدنهم رد-1

.درک هدافتسا ناوت یم تسوپ دنویپ و تفاب تشک يارب ندب ۀتخای ره زا

.درک هدافتسا ناوت یم ندب ياه هتخای عاونا زیامت و ریثکت يارب تسوپ ۀتخای ره زا

.درک میمرت ار تسوپ دیدش یگتخوس ناوت یم ییادها تفاب زا هدافتسا اب

.درک يزاسزاب ار ینیب فورضغ ناوت یم بسانم تسبراد و هتفای زیامت ياه هتخای زا هدافتسا اب

.................. کیتنژ یسدنهم رد-2

.دوشیم تفایرد يوقلح  اب یلولس زا يزاسهناسمه لقان لوکلوم ره

.دهد ماجنا ار ناسنا ياهنژ زا یخرب کیپ  زا همجرت لمع دناوتیم يرتکاب موزوبیر

.دراد شقن بیکرتون  لیکشت رد رتسايد وفسف و ینژوردیه دنویپ يرارقرب اب زاگیل میزنآ

.تسا ربارب لقان  رد زاگیل طسوت هدش داجیا ياهدنویپ دادعت اب دنکیم داجیا  میزنآ هک ییاهشرب دادعت
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. .................. نژارت دنفسوگ دیلوت رد-3

.دوشیم تماگ دراو کسید کمک هب یناسنا نیئتورپ نژ

.دهدیم خر هدام دلاو ندب رد مخت لولس لیکشت

.تسا یجراخ نژ يواح هدمآدوجو هب دنفسوگ رادهتسه و هدنز ياهلولس مامت

.دسریم رامیب درف فرصم هبً امیقتسم یناسنا نیئتورپ يواح ریش

؟تسا هدش نایب یتسرد هب ترذ دروم رد هنیزگ مادک-4

.دوش لماش ار  یگنر فیط دناوتیم اههرگد هب هجوت اب نآ زا یعون گنر

.دوش تافآ هب تمواقم داجیا ببس دناوتیم نآ هب يزکاخ ياهيرتکاب یخرب مس لاقتنا

.دش نآ تالوصحم شهاک ثعاب ،نیون يزرواشک زا یشان یفنم ياهدمایپ

.درادن دوجو نآ رد نژ حالصا ییاناوت

؟تسا نیئتورپ یسدنهم تالوصحم زا کیمادک-5

يرتکاب رد هدش دیلوت نورفرتنیامرگ بآ ۀمشچ رد هدش دیلوت زالیمآ

دیساونیمآ کی ینیشناج اب هدش دیلوت نیمسالپیعیبط تیلاعف اب هدش دیلوت نیمسالپ

؟تسا حیحص يداینب ياه هتخای ةرابرد هنیزگ مادک-6

.دنوش یم میسقت ینینج و غلاب ۀتسد ود هب.دنوش یم ریثکت مک رادقم هب هک دنتسه يا هتفای زیامت ياه هتخای

.دنتسه يا هتخای عیرس ریثکت يارب هدافتسا دراوم اهنت.دنوش لیدبت هباشم ياه هتخای هب دنناوت یم طقف

)رییغت اب( ؟تسا نیریاس زا توافتم مادک رد دوجوم دنق-7

اه تویراکوی رد هدنیازفا ةدام شیپدیمزالپ RNAEcoRI

.دوش یم هدهاشم .................. ۀلحرم رد .................. ةدنزاس میزنآ تیلاعف-8

ینژارت ياه هتخای ندرک ادج - ینژوردیه دنویپینژارت ياه هتخای ندرک ادج - رتسا يدوفسف دنویپ

بیکرتون ياند لیکشت - ینژوردیه دنویپبیکرتون ياند لیکشت - رتسا يدوفسف دنویپ
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. .................. ،کیتنژ یسدنهم شور هب نیلوسنا دیلوت رد -9

.دش لقتنم يرتکاب یعون هب کسید طسوت هناگادج تروص هب اند یلاوت ود.تسا يرتکاب رد لاعف هب لاعفریغ نیلوسنا لیدبت ،هلحرم نیرتمهم

.دنوشیم لصتم رگیدکی هب لولس نورد هدشدیلوت يدیتپپیلپ ياههریجنز.دنوشیم دیلوت يرتکاب کی نورد نامزمه روط هب  و  ياههریجنز AB

؟تسا حیحص هنیزگ مادک-10

.دننک ادیپ زیامت ندب ياه هتخای عاونا هب دنناوت یم ریثکت زا سپ دبک يداینب ياه هتخای

.دوش یم تفای يداینب ياه هتخای تسیسوتسالب یلخاد ةدوت فالخرب غلاب درف دبک رد

.دنوش یم تفای نینج رکیپ رد طقف يداینب ياه هتخای

.دنوش لصاح ناوختسا زغم يداینب ياه هتخای زیامت زا دنناوت یم یبلق ياه هتخای

. .................. بیکرتون ياند کی تخاس رد-11

.دوشیم ادج لقان ياند زا رظندروم یلاوت يواح ياند هعطق

.تسا هدش هدافتسا رظندروم ياند يزاسادج رد هک دشاب یمیزنآ نامه دیاب کسید شرب يارب هتفرراکهب میزنآ

.دنکیم لیدبت ،تسا ياهتشرکت ياهتنا دقاف هک یطخ ياند هعطق کی هب ار نآ ،میزنآ اب کسید شرب

.دوشیم هدافتسا ینژوردیه دنویپ يرارقرب تهج زاگیل میزنآ زا کسید هب رظندروم ياند لاصتا يارب

؟دشاب هدنهدشرب میزنآ کی صیخشت هاگیاج ةدنهدناشن دناوتیم ریز ياهیلاوت زا کیمادک-12

GAACCT

CTTGGA

GCCAAT

CGGTTA

GGTACC

CCATGG

GGTAAC

CCATTG

. .................. ،دنراد یسوریوریغ أشنم و دنهدیم دوخ نابزیم هب يدیدج ياهیگژیو ًالومعم هک یجراخ ياند ياهلوکلوم-13

.دنتسه هتسباو نابزیم ۀتخای میسقت هب هراومه ،يزاسدننامه يارب

.درادن دوجو یلصا نتماف رد هراومه هک دنتسه ییاهنژ ياراد

.دنتسه يزاسدننامه عورش يارب زاغآ هاگیاج نیدنچ ياراد ،نابزیم یلصا نتماف فالخرب

.دنتسه نژ نایب میظنت يارب روتارپا دقاف هک درک هدهاشم ییاههتخای رد ار اهنآ ناوتیم

.................. یلصا ياند .................. دیمزالپ-14

.دراد  میزنآ صیخشت هاگیاج – دننامه.دنکیم هدافتسا ریثکت يارب زاراپسبانر عون  زا – دننامه

.تسا يرورض يرتکاب تایح يارب – فالخرب.دنک يزاس دننامه هاوخلد عقاوم رد دناوتیم – فالخرب

3EcoR1

؟دنرادن شقن کی مادک رد دبک يداینب ياه لولس لصاح-15

ندب یلخاد طیحم هب یبرچ دورونیترکس حشرتزیلوکیلگارفص دیلوت لحم داجیا

.................. کیتنژ یسدنهم طسوت هدش دیلوت ياه نسکاو-16

.دنراد اراه سوریو ي همه هیلع ندب يزاس نمیا ییاناوت.دنکیمن يرامیب داجیا یلو کیرحت ار ینمیا متسیس

.دنتسه يرتکاب مس ندش لاعف ریغ لصاح.دنتسه یسوریو لقان ياراد

؟تسا حیحص يروانف تسیز ياهدربراک ةرابرد هنیزگ مادک-17

.تسا هدش دیلوت اه تفآ عاونا هب مواقم هایگ.تسا هدش عطق يزرواشک رد اهشک تفآ فرصم

.تسا هدش دیلوت تفآ هب مواقم يایوس.تسا هدش لقتنم یعراز هایگ هب تارشح هدنشک مس شیپ
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؟تسا تسرد ترابع مادک-18

.دشاب هتشاد هدنهد شرب میزنآ صیخشت هاگیاج کی تسا رتهب بیکرتون کسید

.دنک یم لصتم کسید هب ار یجراخ نژ ینژوردیه و رتسا يد وفسف ياه دنویپ يرارقرب اب زاگیل

.دریگ یم تروص هدنهد شرب میزنآ کمک هب بیکرتون ياند يزاس هناسمه

.دنتسه تسیزداپ هب مواقم ياه نژ ياراد اه کسید زا يرایسب

؟تسا توافتم هیقب اب ،مادک راتخاس رد دوجوم دنق-19

هدنیازفا یلاوتنودک یتنآموزوبیرنودک

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ینامرد نژ دروم رد-20

.دنک لتخم ار نامرد ۀمادا دناوت یم نآ لوصحم ای هدش یسدنهم ۀتخای قیرزت.تسین یمئاد نامرد کی

.دریگ یم تروص رامیب ندب رد یلولس یسدنهم.تسا صقن ياراد لولس ۀتسه هب کیپ يانر لاقتنا

؟تسا تسردان نیلوسنا راتخاس اب طابترا رد ،هنیزگ مادک-21

.دراد رارق نآ هاتوک ةریجنز ود نیب رد يدیتپپیلپ دنلب ةریجنز ،لاعف ریغ نیلوسنا رد

.تسا رتکیدزن نیلوسناشیپ ینیمآ ياهتنا هب  ةریجنز هب تبسن  ةریجنز

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

.تسا لاعف نیلوسنا زا شیب لاعفریغ نیلوسنا رد دوجوم ياهدیساونیمآ دادعت

BA

AB

؟تسا تسرد ، درومرد ترابع مادک-22

.دنک یم داجیا  لوکلوم زا هزادنا مه یتاعطق.دوش یم یسیونور هتسه نورد شا هدنزاس ياهنژ

.دنک یم داجیا یسنالاووک دنویپ تافسف و دنق نیب.دوش یم هتخاس موزوبیر طسوت

EcoR1

DNA

.................. شوگ .................. ینیب-23

.تسا ییایمیش ياه هدنریگ ياراد – دننامه.تسا یعونصم دیلوت يارب یمقر ریوصت دنمزاین – دننامه

.درادن ار  میزناوک لیتسا دیلوت ییاناوت – فالخ رب.درادن رادکژم ياه هتخای – فالخ رب A

.................. يزاسهناسمه رد-24

.دوشیم رسیم کیتنژ یسدنهم فادها زا یکی.دراد دوجو نژ کی لاقتنا ییاناوت طقف

.تسا یکسید ياهنژ هوبنا دیلوت ،فده.تسا ناکم مه بیکرتون ياند دیلوت اب رظن دروم ياند يزاسادج

؟دنکیمن لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-25

».دوش ماجنا رتدوز  .................. هب تبسن  .................. ،یطخ ياند زا نورفرتنیا نژ يزاسادج ۀلحرم زا دعب ،نژ يزاسهناسمه رد «

تسیزداپ هب تمواقم نژ يدیتوئلکونیلپ ۀتشر ود نیب ینژوردیه دنویپ نتسکش - یجراخ نژ ةدروارف دیلوت

یتویراکورپ ۀتخای هب بیکرتون يانِد دورو - یجراخ نژ و دیمزالپ نیب ینژوردیه دنویپ لیکشت

ینژارت ياههتخای يزاسادج - بیکرتون ياند يواح ۀتخای لیکشت

يرتکاب نورد زا نورفرتنیا نژ جارختسا - کسید دقاف ياههتخای رد تیساسح زورب

.................. زیمآتیقفوم ینامردنژ نیتسخن رد-26

.دوشیم یسیونور  زاراپسبانر طسوت نآ ةدننکزمر نژ هک دش فرطرب ینیئتورپ صقن یعون

.تشاد یموزومورک هعومجم کی اب ییاههتخای دوخ ندب رد يرامیب هبالتبم درف

.دش لقتنم ناوختسا زغم ياهلولس لخاد هب نژ زا ملاس ۀخسن کی

.تفرگ رارق هدافتسا دروم ناوختسا زغم دنویپ ،تفریذپ تروص رضاح نرق لیاوا رد هک

II

3



. .................. یکمک ياهنتماف-27

.دنوشیم هدیرب  میزنآ طسوت یگمه.دنراد هتخای ریثکت هب هتسباو يزاسدننامه

.دنوشیم تفای اهيرتکاب یخرب رد و دنراد يوقلح راتخاس.دنشابیم یلصا ياهنتماف ياهنژ یخرب لماح

EcoR1

؟تسا هدش نایب یتسردان هب هنیزگ مادک-28

.دراد یعیبط تلاح هب تبسن يرتمک رایسب تیلاعف کیتنژ یسدنهم شور اب هدش هتخاس نورفرتنیا

.دوشیم ماجنا الاب ياهامد رد یتعنص داوم دیلوت لحارم زا يرایسب

.تسا هاتوک رایسب یعانص نیمسالپ رثا تدم

.تسا رتمک شنکاو طیحم رد یبورکیم یگدولآ رطخ و رتشیب اهشنکاو ماجنا تعرس الاب ياهامد رد

)رییغت اب( .دراد دوجو .................. ، ياه لوکلوم دادعت هب ،دنراد یکمک ياه موزومورک هک ییاه يرتکاب رد لومعم روط هب-29

هدنهد شرب میزنآ صیخشت هاگیاجيزاس دننامه یهارودکیتویب یتنآ هب تبسن تمواقم نژيزاس دننامه عورش هاگیاج

DNA

» .................. ،اهکسید رد هدش يراذگياج نژ« ؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار لباقم ۀلمج هنیزگ مادک-30

.دنک دیلوت يددعتم ياههخسن ،هتخای یلصا نتماف زا لقتسم دناوتیم اهچراق یضعب و اهيرتکاب رد طقف

.دریگیم رارق هدافتسا دروم هنوگ نامه دارفا هب هنوگ کی دارفا زا نژ لاقتنا يارب طقف

.دوشیم ریثکت تعرس هب یجراخ يانِد هجیتن رد و هتخاس ددعتم ياههخسن ،کسید يزاسدننامه اب نامزمه

.دنکیم زاغآ ار دوخ یسیونور ،نابزیم زاراپسبانِر طسوت کسید ياهنژ نایب اب نامزمه

؟تسا تسردان دروم مادک-31

.................. کیتویب یتنآ هب تبسن يرتکاب هدننک مواقم نژ

.دوش یم یسیونور  زارم یلپ  طسوت.دراد دوجو اه يرتکاب زا یضعب رد طقف

.دراد رارق لوکلوم کی يور يزاسدننامه زاغآ هاگیاج اب هارمه.دزاس یم اهدیساونیمآ زا يرم یلپ

RNAII

.................. بیکرتون تیتاپه نسکاو-32

.دنکیم کیرحت ار ینمیا یمیدق ياهنسکاو فالخرب.دنکیم داجیا لاعف ینمیا مرس دننامه

.دنکیمن داجیا یعطق نامرد ،زدیا ياهوراد فالخرب.تسا يرتکاب رد همجرت لصاح ،بیکرتون نیلوسنا دننامه

؟تسا هدش نایب یتسرد هب هنیزگ مادک-33

.دننک یمن داجیا ینمیا کیتنژ یسدنهم اب هدش دیلوت ياهوراد.دراد ار تباید عون ره نامرد ییاناوت کیتنژ یسدنهم اب هدش دیلوت نیلوسنا

.درادن ار ینمیا متسیس کیرحت ییاناوت ،واگ ةدعملازول نیلوسنا.دنک یمن يزاسدننامه ار  یلاوت نژ نیلوسنا هدننکدیلوت يرتکاب C

؟تسا هدشن دیلوت کی مادک ،تسا دیساونیمآ دنچ ای کی دح رد رییغت اب هارمه هک یتسیز يروانف یعون کمک هب-34

.تسا هدش دیلوت کیتنژ یسدنهم اب هک ،نیئتورپ یعون رد تسردان ياهدنویپ لیکشت حالصا

.دوش حشرت اهتیسوفنل طسوت دناوتیم هک نیئتورپ یعون یسوریو دض تیلاعف شیازفا

.دنکیم يریگولج يزغم هتکس زا هک ،نیئتورپ یعون ییامسالپ تیلاعف نامز تدم شیازفا

.دنوشیم اهيرتکاب ياشغ رد يذفانم داجیا ثعاب هک ییاهنیئتورپ يرادیاپ شیازفا

؟تسین  حیحص نژارت ناروناج زا هدافتسا ةرابرد هنیزگ مادک-35

.تسین نکمم اهنآ رد یناسنا ياهدومن خر ۀمه درکلمع هعلاطم.تسا نکمم اهنآ رد هدید بیسآ یبصع ياه هتخای ۀعلاطم

.تسا نکمم اهنآ رد یلولس ۀخرچ رد یسراو طاقن هعلاطم.تسین نکمم اهنآ رد یناسنا ياه هزمر اب نیئتورپ دیلوت
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.................. نورفرتنیا-36

.دراد هدنزاس يازجا رد تسردان ياهدنویپ اب ییاهن راتخاس ،یعیبط

.دراد یعیبط تلاح هب تبسن يرتمک شنکاو نامز ،کیتنژ یسدنهم اب هدش دیلوت

.تسا هداد تسد زا ار ییاهتنا لیسکوبرک هورگ ،نیئتورپ یسدنهم اب هتفایرییغت

.دراد ار نیئتورپ یسدنهم اب هدش دیلوت نورفرتنیا هباشم تیلاعف ،ندب هتخای رد هدش دیلوت

)رییغتاب( .دننکیم دراو ازيرامیب ریغ .................. کی  هب ار .................. هب طوبرم نژ  نسکاو نتخاس يارب کیتنژ یسدنهم رد-37

سوریو - ازيرامیب ریغ نژیتنآسوریو - ازيرامیب نژیتنآيرتکاب - یحطس نیئتورپ يرتکاب - نتداپ

DNA

.دشابیم .................. ، .................. دننامه زاگیل ةدامشیپ-38

اند - زاراپسبانرزوبیر یسکوئد - زاراپسباند

دیتوئلکون وبیر - زاکیلهدیتوئلکون وبیر یسکوئد -  ECOR1

؟تسا ریز ياههنیزگ زا کیمادک تفاب یسدنهم دروم رد تسردان ترابع-39

.دننکیم تیلاعف زین اضعا دنویپ و دیلوت ۀنیمز رد ،تفاب یسدنهم ناصصختم

.دننکیم هدافتسا ینیب و شوگ ۀلال يزاسزاب يارب فورضغ تفاب زا هرهچ ةدننکيزاسزاب ناحارج

.دنهدیم ریثکت بسانم تسبراد يور تشک طیحم رد ار یفورضغ ياههتخای شوگ ۀلال يزاسزاب يارب

.دنوشیم ریثکت مک رادقم هب تشک طیحم رد يداینب ياههتخای دننامه ياهچیهام ۀتفایزیامت ياههتخای

؟دناهدشن نایب یتسرد هب ریز تارابع مادک ینامردنژ لحارم هب هجوت اب-40

.دوش ریثکت دناوتن یعیبط روط هب هک درک هدافتسا یسوریو زا دیاب شور نیا رد )فلا

.دوشیم بیکرت رامیب هتخای مونژ اب سوریو هتفایرییغت مونژ شور نیا رد )ب

.دریگیم تروص رامیب درف ندب نورد ،هتخای مونژ اب بیکرتون مونژ بیکرت )ج

ج ـ ب ـ فلاج ـ بج ـ فلاب ـ فلا

.................. الوتسالب يداینب ياههتخای-41

.دنوشیم کیرحت اه هتخای زا يرایسب لیکشت يارب.دنریگیم لکش حاقل زا سپ تعاس 

.دنتسه هتفاین زیامت تسالبوفورت طقف.دنبای یم زیامت ینینج ياه هدرپ لیکشت يارب

36

؟دهد یم خر نیریاس زا رتدوز مادک ینامرد نژ رد-42

ملاس نیئتورپ دیلوتصقان نژ هب سوریو لاصتاسوریو هب لماک نژ لاقتناسوریو میسقت تیلباق نتفرگ

؟دنکیم لماک یتسردان هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-43

» .................. اهنسکاو ۀمه«

.دنراد دیلوت رد اطخ ناکما.دننکیم داجیا ینمیا خساپ

.دنوشیم يرامیب ثعاب.دنوشیم یسراو طاقن زا اههتخای یضعب روبع هب رجنم

؟تسا حیحص نیمسالپ اب هطبار رد ترابع مادک-44

.درادن یشقن اه هدرگ شوپرد و هتخل لیکشت رد

.دنک یم ادیپ يرتهب ییوراد دربراک دیساونیمآ دنچ رد رییغت اب کیتنژ یسدنهم رد

.دراد  نیماتیو و میسلک نوی هب زاین دوخ تیلاعف يارب

.دوش یم نژونیربیف ياه هتشر ۀیزجت ثعاب ،یعیبط روط هب

K
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؟تسا تسردان ،نژارت دنفسوگ زا هدافتسا اب یناسنا نیئتورپ یعون دیلوت لحارم اب هطبار رد دروم مادک-45

.دننکیم ادج هدنهدشرب میزنآ کمک هب ار رظن دروم نژ و هدرک جارختسا هتسه زا ار ناسنا يانِد ادتبا

.دننکیم دنفسوگ هتفای حاقل مخت دراو ار نآ بیکرتون يانِد لیکشت زا سپ و لصتم لقان کسید هب ار رظن دروم نژ

.دنکیم دشر نیشناج ردام محر نورد نژارت دنفسوگ ،هتفای حاقل مخت زا لصاح ياههتخای میسقت زا

.دوشیم تفای نژارت دنفسوگ زاسریش یناتسپ ددغ ياههتخای رد اهنت یناسنا نیئتورپ نژ

؟دنک یم لیمکت یتسرد هب ار یلاخ ياج ترابع مادک-46

»..................دناوت یمن يروانف تسیز کمک اب یصخش یکشزپ«

.دهد صیخشت ار يرامیب مئالع زورب زا لبق.دنک هدافتسا نوخ هنومن زا

.دنک لیمکت ار زدیا هب التبم درف نامرد.دنک ییاسانش ار يرامیب لماع دیسا کیئلکون

.................. تفآ هب مواقم یعارز هایگ دیلوت .................. نیلوسنا دیلوت رد-47

.دریگ یم تروص یجنس ینمیا زا لبق نابزیم هب نژ لاقتنا – دننامه.دریگ یم تروص تفص يزاسادج زا دعب بولطم تفص تخانش – دننامه

.دریگ یم تروص نژ جارختسا زا دعب نژ لاقتنا - فالخرب.دریگ یم تروص یجنس ینمیا زا دعب ینژارت رادناج دیلوت  - فالخرب

؟تسا حیحص هدنهدشرب ياهمیزنآ ةرابرد دروم دنچ-48

.دنراد ار یطخ هب يوقلح ياند لیدبت ییاناوت اهمیزنآ نیا )فلا

.دنشاب نارادناج زا هدننکعافد لماوع وزج دنناوتیم اهمیزنآ نیا )ب

.تساهزاب تفج نیب دوشیم هتسکش اهمیزنآ نیا طسوت هک يدنویپ )پ

.دنوشیم هدافتسا يزاسهناسمه زا هلحرم نیمود رد طقف اهمیزنآ نیا )ت

1234

:یکمک ياه موزومورک-49

.دنوش یم هدیرب  ياه میزنآ طسوت یگمه.دنوش یم تفای اه يرتکاب رد و دنراد يوقلح راتخاس

.دنشاب یم یلصا ياه موزومورک ياه نژ یخرب لماح.دنراد لولس ریثکت هب هتسباو يزاس دننامه

EcoR1

؟دوش یم لیمکت یتسرد هب هنیزگ مادک اب ریز ترابع-50

.دراد رارق .................. زا لبق .................. ، یعارز ناهایگ کیتنژ یسدنهم رد«

ینژارت هایگ دیلوت – یتسیز ینمیا یسرربنژ جارختسا – نژ لاقتنا

هایگ ریثکت – ندوب رطخیب یسررببولطم تفص نییعت – نژ يزاس هدامآ

COOH

B

C

A

D

))

))

))
))

؟تسا تسرد لباقم لکش ةرابرد هنیزگ مادک-51

.دراد دوخ راتخاس رد ار ً اعطق نیلوسنا رد هدنزاس دحاو ره

.دنکیم دیلوت ار  یسیونور ابً اعطق نیلوسنا هدننکدیلوت نابزیم ره

.دراد ار  طقف ای  طقف دیلوت ییاناوت کیتنژ یسدنهم رد يرتکاب ره

.دراد دوجو نیلوسنا راتخاس رد ً اعطق ،هتسجرب عاخن ياهتنا اب ناروناج رد

A

D

BC

D

؟دشاب یمن حیحص يزاس هناسمه ةرابرد هنیزگ مادک -52

..دراد هدام تشپ هب لاصتا هب يدایز لیم ینژارت يرتکاب رد اند هتشر ود هدننکزاب مسالپوتیس میزنآ ،بسانم طیارش رد

.دراد رظن دروم نژ جارختسا ۀلحرم میزنآ اب یناسکی صیخشت هاگیاج بیکرتون ياند ةدنهد شرب میزنآ

.دوش یم یسیونور یتویراکورپ زاراپسبانر اب هراومه یلصا ياند هب لاقتنا زا سپ ،لقان هب هتفای لاصتا ياند

.تسا توافتم ،اه نآ يزاسادج تشک طیحم اب ،ینژارت ياه يرتکاب رد كوش لامعا تشک طیحم
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» ..................  هک ییاهدیمزالپ همه« ؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار لباقم ۀلمج هنیزگ مادک-53

.دنتسه هدنهدشرب میزنآ يارب صیخشت هاگیاج کی زا شیب ياراد ،دنراد ار کیتویبیتنآ هب تبسن تمواقم نژ

.دنوش ریثکت نابزیم مونژ زا لقتسم دنناوتیم ،دنراد هدنهدشرب میزنآ يارب میزنآ صیخشت هاگیاج کی طقف

.دنوشیم هدید هتفاینامزاس و صخشم هتسه دقاف ياهلولس رد ،دنتسه يوقلح و هتشر ود

.دنراد دوجو یلصا نتماف رد هک دنتسه ییاهنژ يواح ،دنراد شقن بیکرتون يانِد لیکشت رد

)رییغتاب( .................. ،هدنهد شرب ياهمیزنآ يهمه-54

.دنراد نورتنیا دوخ ةدننکزمر نژ رد.دننکیم هیزجت ار ینژوردیه ياهدنویپ

.دنوشیم هتخاس لولس رد ،دوخ نژ زتنس لحم اب توافتم یلحم رد.دنتسه دیتوئلکونوبیر دقاف دوخ صیخشت هاگیاج رد

رد کیتنژ یسدنهم رد اهکسید نیا زا هدافتسا يارب هدنهدشرب میزنآ رثا زا دعب .دراد دیتوئلکون  يرگید و دیتوئلکون  دیمزالپ لوکلوم کی-55

؟دوش هتسکش دیاب رتسايدوفسف دنویپ دنچ صیخشت هاگیاج ره

A2A

2 2و1 4و2 4و1 و2

؟تسا هدش نایب یتسرد هب  میزنآ ةرابرد کیمادک-56

.دشاب ینژوردیه دنویپ ياراد تسین نکمم ،میزنآ نیا لمع زا لصاح هدنبسچ ياهتنا

.دوشیم ماجنا هتخای هتسه ره رد ،نآ همجرت دنیآرف فالخرب میزنآ نیا نژ زا یسیونور دنیآرف

.دوشیم هدناوخ ناسکی فلاخم تمس ود زا اند هتشر ود ره هک تسا يدیتوئلکون یلاوت لماش ،میزنآ نیا لاعف هاگیاج

.دنکشیم ار )اند(  رگید ۀتشر رد دوخ لباقم رادنیندآ دیتوئلکون و رادنیناوگ دیتوئلکون نیب رتسا يدوفسف دنویپ میزنآ نیا

EcoR1

DNA

؟تسا تسردان ،اه يرتکاب دروم رد ترابع مادک-57

.دنراد لوسپک ،هراوید ياراد ياه يرتکاب زا یضعب طقف.تسا مسالپوتیس اه میزنآ ي همه دیلوت لحم

.دنا لصتم ییامسالپ ياشغ هب  ياه لوکلوم ،اه نآ ي همه رد.دوش یم بیرخت میزوزیل طسوت اه نآ میخض و تخس ي هراوید DNA

؟تسا تسرد يزاس هناسمه ةرابرد هنیزگ مادک-58

.دراد مان يزاس هناسمه نژ دنچ ای کی يزاسادج.دور یم راک هب نژ هوبنا دیلوت يارب

.تسا صلاخان ياند دیلوت نآ زا هدافتسا زا فده.دوش یم هدامآ لولس لخاد رد یتثارو ةدام ياند

.................. هبنپ ةزوغ-59

.دهدیم ياج دوخ ۀتسه نورد ار يرتکاب مس.دراد يرتشیب یعفادت تیلباق سران تروصهب

.دوش یم اه شک تفآ فرصم مدع ثعاب یکیتنژ يزرو تسد تروص رد.درادن زتنسوتف ییاناوت مجاهت زا دعب

.................. نیئتورپ یسدنهم اب هدش دیلوت ..................  نورفرتنیا-60

.تسا هدش دیلوت سوریو هب هدولآ ياههتخای ياهنتانر اب -  عون

.دنک تظفاحم ولهپ هنیس ربارب رد ار اههتخای دناوتیم -  عون

.دوش حشرت زین دناهتفرگ ریثأت نیسومیت زا هک ییاههتخای زا دناوتیم -  عون

.درادن ،تسا هدش لکشم راچد اهنآ یسراو طاقن هک ییاههتخای رب ریثأت ییاناوت -  عون

I
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II

II
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