


زیست شناسی دوازدهم فصل چهارم-پرش- تستی

متح روطهب ،...................... ،ىتثارو ةدام ياهدیتوئلکون رد راگدنام رییغت رگا ،ناسنا يراردا ياههلول ةدنهدلیکشت یششوپ ياههتخای رد-1

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

.دناهدش اهدحاوریز زا يرگید هورگ نیشناج )ییاه(دیتوئلکون – دراذگب یقاب رییغت نودب ار ىتثارو ةدام رتسا يدوفسف دنویپ دادعت

.تسا صیخشت لباق یگدرشف رثکادح رد اهنتماف ریوصت یسررب رد – دوش موزومورک کی ياهرمونوم دادعت شیازفا هب رجنم

.دنامیم یقاب رییغت نودب ىتثارو ةدام رد ینیدیمیریپ هب نیروپ ياهزاب تبسن – دنک اجهباج ار کیپ ىانر ندشهدناوخ بوچراچ

.تسا هدرک ادیپ رییغت اند لوکلوم ینژوردیه ياهدنویپ دادعت – دنک فذح هدشهتخاس يدیتپپیلپ ۀتشر زا دیساونیمآ کی

؟تسا تسردان ،هنیزگ مادک-2

.دنراد )پیتونف( دومن خر رب يروف يریثأت ،اهشهج زا یکدنا

.تسا طیحم اب راگزاس درف ياههداز ۀمه ياقب نماض ،یعیبط باختنا

.دزاسیم رتینغ ار تیعمج ینژ ۀنازخ ،اه)للا( هرگد یناوارف ةدنهدرییغت لماع یعون

.دیامن رییغت یفداصت ياهدادیور رثا رب دناوتیم ،تیعمج کی )یللا( ياهرگد یناوارف

.تشاد دهاوخ ىپ رد ار .................. ًاعـطـق ؛دهد خر .................. رثا رب رگا ياهرگد یناوارف رییغت-3

ىنژ ۀنازخ ندشرتىنغ – ىکیزیف ىاهشهجاههرگد زا ىهورگ فذح – یفداصت ياهدادیور

تیعمج لداعت ندز مهرب – رتراگزاس دارفا باختناتیعمج ود نژ ۀنازخ ندشهیبش – دارفا ترجاهم

.................. ،دش تسیزداپ هب اهيرتکاب ندش مواقم بجوم هک تیعمج لداعت ةدننز مه رب لماوع زا یکی-4

.دوش اهللآ یبسن یناوارف شیازفا بجوم دناوتیم یللآ شنار فالخرب.دنراد ندنامهدنز يارب يرتمک سناش هک دوشیم يدارفا رییغت بجوم

.دنک نوگرگد ار هدنیآ تیعمج دناوتیم طیحم اب راگزاس تافص اب ماگمه.دوش تیعمج نیتسخن يراگزاس رد رییغت بجوم دناوتیم شهج دننامه

.دوش یم .................. تیعمج و .................. ،ینژ .................. و .................. رثا تیعمج ندش .................. اب-5

رت لداعتمان - رتمک - شنار - شراش - رتگرزبرت لداعتم - رتشیب - شراش - شنار - رتکچوک

رت لداعتم -رتمک - شراش - شنار -رتکچوکرت لداعتمان - رتشیب - شنار - شراش - رتکچوک

؟دنکیم لیمکت یتسردانهب ریز ترابع ،هنیزگ مادک-6

.تسا  .................. رب مدقم  .................. ، ..................  ییازهنوگ رد

ینژ هنازخ ییادج – کی زویم زافانآ رد ياه مزومورک ندشنادج – ینهیممهیتخانش نیمز ياهدادخر عوقو – ینژ شراش فقوت – ینهیمرگد

ینژ هنازخ ییادج – یلثم دیلوت ییادج – ینهیمرگدییاین هنوگ اب زیمآتیقفوم شزیمآ مدع – ینژ هنازخ ییادج – ینهیممه

..................دناوتیمن ینژ چیه ،درادن لاصتا يدیپیلوفسف ياشغ هب  هک ییاهلولس رد-7

.دنک دیلوت یعیبط لوصحم ،شهج دوجو اب.دوش یسیونور زارمیلپ  عون  طسوت

.دنوش فذح اهنآ تشونور هک دشاب یقطانم يواح.دوشن همجرت ،یسیونور زا سپ

DNA

3RNA

يریثأت متح روط هب ،دوش لیدبت ...............  هب .............. زمر ،ارنوگ هایگ گرب یمیشناراپ ۀتخای کی یتثارو ةدام رد کچوک یشهج عوقو ۀجیتنرد رگا-8

.دش دهاوخن داجیا زتنسوتف رد زاین دروم ياهمیزنآ تخاس رد

 -  -  -  - ATTACTUGCUGUUGAUAAAUGAUC

)رییغتاب( .دنکیم داجیا ..................  رد يرییغت هراومه ،نژ کی رد کچوک شهج ره زورب-9

اهدیساونیمآ بیترتیسیونور زا لصاح ياهلوکلومmRNA ياهرمونوم دادعتهمجرت زا لصاح ياهلوکلوم لوط
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؟تسا تسرد شهج دروم رد هنیزگ مادک-10

.دباییم شهاک ياهتسه مونژ رادقم ،دشاب یفذح هک يراتخاس شهج رد طقف

.دنکیمن رییغت ياهتسه مونژ رادقم ،دشاب ینوگژاو هک يراتخاس شهج رد طقف

.دوشیم مک لولس رد موزومورک کی یکیتنژ ةدام رادقم ،دشاب یفذح هک يراتخاس شهج رد طقف

.دوشیم مونژ رادقم رییغت هب رجنم يراتخاس شهج ره

؟تسا تسرد هنیزگ مادک ،تیعمج لداعت ةدننزمهرب لماوع هب هجوت اب-11

.دنکیم داجیا تیعمج ینژ ۀنازخ رد ار يدیدج ياه)للا( هرگد ،دوشیم تیعمج کی رد عونت شیازفا هب رجنم هک یلماع ره

.دوشیم مواقمریغ يرتکاب رد تسیزداپ هب تمواقم نژ داجیا بجوم ،دوشیم تیعمج رد دیدج للا داجیا هب رجنم هک یلماع ره

.دراد شقن اهللا یبسن یناوارف رییغت و عونت شیازفا رد ،دوشیم تیعمج کی دارفا مونژ رد رییغت داجیا هب رجنم هک یلماع ره

.دهد شهاک یطیحم طیارش رییغت تروص رد ار تیعمج ياقب ییاناوت دناوتیم ،دوشیم طیحم اب رتراگزاس دارفا شنیزگ هب رجنم هک یلماع ره

..................  دننامه  ..................  ،یللا یناوارف هدنهد رییغت لماوع اب هطبار رد-12

.دهد شهاک ار تیعمج کی ياهللآ زا يدادعت دناوتیم ،شنار – شراش.دهد شهاک هعماج دارفا نایم رد ار ینوگانوگ هک تسا رداق ،شنار – شهج

.دهدیم شهاک ار ینوگانوگ و يدرف ياهتوافت ،شهج – یعیبط باختنا.دوشیم شزاس هب رجنم اهللآ یناوارف رییغت اب ،یعیبط باختنا – شنار

؟ تسا هدش نایب یتسردهب ریز ترابع مادک-13

.دنرادن یلثمدیلوت ییادج رگیدکی اب ،دنراد مهاب گولومه يراتخاس هک ینارادناج

.دراد دوجو زین نژ شراش هراومه ،دنراد گولومه ياهراتخاس هک یناروناج نیب

.دنتسه هدش ظفح ياهیلاوت دقاف ،دناهدش داجیا ینهیم رگد ییازهنوگ یط هک يدیدج ياههنوگ

.دناهدش ظفح ًالماک ینژ ياهیلاوت زا یضعب تفگ ناوتیم دیدج ياههنوگ مونژ یسررب اب

.................. تفگ ناوتیمن اهتیعمج رد رییغت اب هطبار رد-14

.دراد یناسکیریغ تاریثأت ،فلتخم ياهتیعمج رد ياهرگد شنار

.دوش تیعمج ود كرتشم ياهیگژیو شیازفا ببس دناوتیم ياهرگد شراش

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

.دهدیم رییغت تیعمج کی ینژ ۀنازخ رد ار اههرگد یناوارف ،يزیمآنورد فالخرب ياهرگد شنار

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،تسا روناج یعون ةراوگنس هب طوبرم هک لباقم لکش هب هجوت اب-15

.تسا یلخاد تلکسا ياراد ،روناج نیا

.دشاب نیزر سنج زا تسا نکمم هراوگنس نیا

.دوشیم بوسحم رگیدکی ياتمه ياهراتخاس ،رتوبک لاب اب روناج نیا لاب

.دنکیم یگدنز هرکتسیز رد زورما ،هلال لگ دننامه و وسیگ تخرد فالخرب روناج نیا

. .................. هراومه بوچراچ رییغت شهج-16

.دنکیم رییغت شوختسد ار نیئتورپ کی ياهدیساونیمآ مامت.تسا هارمه نیئتورپ لوط ندش هاتوک اب

.درادن نایاپ زمر رب يرثا.دماجنایم نژ ياهدیتوئلکون دادعت رییغت هبً اموزل

؟تسا هیقب زا توافتم ندوب یفداصت رظن زا کیمادک-17

یبیکرتونشهجنژ شناریعیبط باختنا
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.................. تیعمج رد-18

.دنزب مه رب ار لداعت شنار فالخرب دناوتیم شراش

.ددرگ عونت شهاک ببس اههماک رد ياهرگد ینوگانوگ فالخرب دناوتیم شنار

.دنک لمع یفداصتریغ ياهشزیمآ دننام هشیمه دهدیم خر یبیکرتون زا رتدوز هک یلماع زویم لحارم رد

.دنک هیجوت ار اهتسیزداپ هب مواقم ياهيرتکاب ندمآدوجوب دناوتیمن ،تفص لاقتنا فالخ رب یعیبط باختنا ،اهيرتکاب

..................زجهب دناهدش نایب یتسرد هب ریز دراوم همه یموزومورک ياهشهج عاونا دروم رد-19

.دنک داجیا رییغت اتمه موزومورک ود يور رب نژ کی ياهللا هاگیاج رد دناوتیم ینوگژاو شهج

.دشابیم ندش فعاضم شهج دقاف لومعم روط هب ،ناسنا دیتامرپسا کی

.دشابیم ندش فعاضم سکعرب ،موزومورک کی يور فذح شهج دمایپ

.دهدیم رییغت ار لولس )ناگنژ( مونژ یلو دوشیمن موزومورک هزادنا رییغت ثعاب ینوگژاو شهج

.................. هک تسا يدنیارف هب طوبرمً اعطق ورهبور لکش-20

.دوشیم هدنام یقاب تیعمج رد یللا عونت شهاک ببس

.دوشیم طیحم اب هدنامیقاب دارفا يراگزاس شیازفا ببس

.دوشیم تیعمج رد ینژ لداعت ندز مه رب ببس اهللا زا یخرب فذح اب

.درادن تیعمج دارفا پیتونژ و پیتونف هب یطبر

تروص دروم مادک رد يرییغت ًاعطق ،يرتکاب نیا رد .تسا هداد يور ینیشناج عون زا کچوک شهج ،هیرلاتاذ دلوم يرتکاب زاس نیئتورپ نژ رد-21

)رییغتاب( ؟دریگیمن

نژ نایب میظنتیتثارو هدام هزادنانژ لوصحم تیلاعفنژ ۀیلوا تشونور ةزادنا

؟دنتسه اتمه ياهراتخاس زا کیمادک-22

نیفلد ییولج ۀلاب – شافخ لابناتسیزود تسوپ – یهام ششبآ

ناگدنرپ ییاوه ياههسیک - سیدیانهیلک – يدیرفن وتورپ

؟دشاب دناوتیم ریز دراوم زا کیمادک ياراد بیترتهب يرتکابونایس و الوزآ ، رد ناگنژ-23

هسیدزبس نتماف – یطخ نتماف – کسیدهسیدزبس نتماف – هزیکار نتماف – يوقلح نتماف

هزیکار نتماف – کسید – يوقلح نتمافيوقلح نتماف – هسیدزبس نتماف – کسید

E ⋅ coli

؟دوش داجیا دروم مادک رد يرییغت تسا نکمم يرتکاب نیا رد .تسا هداد خر ینیشناج شهج ،ولهپهنیس يرامیب دلوم يرتکاب زاسنیئتورپ نژ کی رد-24

)رییغت اب(

نژ تشونور ةزادنااهيرتکاب لکش رییغت لماع ةزادناهدنیازفا یلاوت ةزادنااهزمر ندناوخ بوچراچ

)رییغتاب( ؟تسا مادک حیحص ۀنیزگ-25

.دهدیم رییغت ار تیعمج کی ياهللا یبسن یناوارف ،نژ شنار.دراد تیعمج دارفا ياهپیتونژ رب هیکت یعیبط باختنا

.تسا تیعمج دارفا رد لداعت ظفح یلصا لماع ،شهج.دوشیم أدبم تیعمج رد عونت شیازفا ثعاب ،نژ شراش

؟دشاب حیحص دناوتیم نآ اب هطبار رد ریز ياههنیزگ زا کیمادک ،دشاب ناگنژ رد شهج نآ تلع رگا .تسا هدش لالتخا راچد میزنآ کی درکلمع-26

.تسا هتشاد ریثأت  ،نژ لوصحم یلاوت رب و تسا هداد خر ینژ نیب ياهیلاوت رد شهج

.تسا هدرک لیدبت يرگید دیساونیمآ هب ار دیساونیمآ کی زمر و دشابیم ییاجهباج شهج

.تسا هدش نآ لوصحم رد رییغت ثعاب ،نژ زا یسیونور رب رثا اب زادناهار رد شهج

.دشاب میزنآ نیا درکلمع رد لالتخا تلع دناوتیمن ،هدنیازفا دننام یمیظنت ياهیلاوت رد شهج
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.................. ینهیممه ییازهنوگ-27

.دریذپ تروص دیدج ياهطقن هب یلصا تیعمج دارفا زا یمک دادعت ترجاهم یپ رد دناوتیم

.دننکیم هبلغ ییایفارغج ياهدس رب دوخ ياهگاه راشتنا اب نوچ دتفیب قافتا یهایگ ياههنوگ يارب دناوتیمن

.دنتسه ازان اما اتسیز هک دوشیم ناهایگ رد دیئولپیلپ يدارفا داجیا هب رجنم

.دهد خر هاتوک رایسب ینامز ةزاب رد تسا نکمم ینهیمرگد ییازهنوگ فالخرب

.................. زجهب ،تسا تسردان لداعت لاح رد تیعمج دروم رد ،ریز دراوم همه-28

.دوشیم اهتیعمج رد عونت شهاک ثعاب ،شهج دننامه نژ شراش

.دشاب یفداصتریغ شزیمآ زا یلاثم دناوتیم رگیدکی اب دقمه دارفا جاودزا

.دهد رییغت ار تیعمج کی ینژ هنازخ دناوتیم یعیبط باختنا فالخرب ،شهج

.ددرگیم طیحم اب تیعمج رتشیب يراگزاس و اهللا یناوارف رد رییغت ثعاب یعیبط باختنا دننامه ،)ياهرگد( یللا شنار

؟تسا رتكانرطخ دوجوم يارب نژ نیا يور رب اهشهج زا کیمادک رثا ،دشاب نوزگا راهچ ياراد ینژ رگا-29

لوا نوزگا يادتبا رد دیتوئلکون کی فذحموس نوزگا يادتبا رد دیتوئلکون کی فذح

مود نوزگا هنایم رد دیتوئلکون کی ندش هفاضالوا نوزگا يادتبا رد دیتوئلکون هس ندش هفاضا

............................. متح روطهب ....................... هک لداعت لاح زا تیعمج ةدننکجراخ لماوع زا کی ره-30

.دیازفایم طیحم اب تیعمج يراگزاس رب – دوشىم تیعمج نژ ۀنازخ ندشرتینغ ببس

.ددرگیم تیعمج ياقب ییاناوت شیازفا بجوم – دهدیم رییغت ار ینژ ۀنازخ ياهللا یناوارف

.دوشیم تیعمج ینژ ۀنازخ زا ییاههرگد فذح ببس – دراد شقن تیعمج ياقب ناوت شهاک رد

.دوشیم زین يدرف ياهتوافت شهاک بجوم – دهدیم شهاک ار طیحم اب راگزاسریغ دارفا یناوارف

؟دوش  يور يدیتوئلکون هس فورح ندش هدناوخ هابتشا ببس ،همجرت ۀلحرم رد تیاهنرد دناوتیم ،نژ رد شهج مادک-31

هدنیازفا و زادنا هار نایم هب ،دیتوئلکون  ندش هفاضایسیونور نایاپ هاگیاج زا دیتوئلکون  ندش فذح

نودک کی زمر داجیا يارب ،نژ زا یشخب هب دیتوئلکون  ندش هفاضانودک کی ةدننک زمر شخب زا دیتوئلکون  ندش فذح

mRNA

46

46

دیسا کی ياج .................. ۀنیمآ دیسا کی و .................. زاب کی ياج .................. زاب کی ،نیبولگومه نژ يوگلا ۀتشر رد ،لکش یساد ینوخمک رد-32

.تسا هتفرگ ار .................. ۀنیمآ

نیلاو - تاماتولگ -  - تاماتولگ - نیلاو -  - تاماتولگ - نیلاو -  - نیلاو - تاماتولگ -  -  TAATTAAT

؟تفای تسد ناوتیمن کیمادک هب ،فلتخم نارادناج  نیب ۀسیاقم اب-33

اههنوگ نیب كرتشم ياهنژهنوگ ره اب طبترم صاخ ياهیگژیو

رادناج رمع لوطنرادناج رییغت ۀچخیرات

DNA

؟تسا حیحص هراومه ریز تارابع زا کیمادک-34

.دوشیم اهدیساونیمآ یلاوت رد رییغت ثعاب ینیشناج شهج

.دوشیم ینژ ۀنازخ ندش کچوک ببس یللا شنار

.دوشیم لیکشت دناهدرکیم یگدنز هتشذگ رد هک ینارادناج يایاقب زا هراوگنس

.دنهدیم ماجنا ار یهباشم فیاظو گولانآ ياهراتخاس
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. .................. ینهیمرگد ییازهنوگ-35

.دوش تیعمج ود هب تیعمج کی دارفا لیدبت ببس دناوتیم ،ینهیممه فالخرب

.دهدیم خر ینالوط رایسب نامز لوط رد ،ینهیممه دننامه

.دوشیم ایاز و اتسیز يدارفا دیلوت هب یهتنم ،ینهیممه فالخرب

.دوشیم یتسیز هعماج هب تیعمج لیدبت ببس ،ینهیممه دننامه

.................. ،دوش ضوع  زاب کی اب رظن دروم زاب رگا ،وگلا  یلاوت رد-36

.دوشیمن ضوع نیئتورپ یلاوت.دوش یم ضوع نیئتورپ یلاوت.دوشیم رتدنلب نیئتورپ.دوشیم رتهاتوک نئیتورپ

DNATAC ACC GTG A T ⋯C
↓

T

؟دوش بوسحم لایجیتسو دناوتیم مادنا ناسنا رد کیمادک-37

نگل ناوختساهمجمج ناوختسااپ کچوک تشگناچم ناوختسا

؟تسا تسردان ریسفت مادک .دیآیم دوجوهب )( رطاق مان هب يدیئولپید ۀگرود )( غالا و )( بسا هنوگ ود شزیمآ زا-38

.دراد درف یموزومورک ددع نوچ تسین زویم هب رداق رطاق.دزاسب دارتت دناوتیمن نوچ تسازان رطاق

.دنک ریثکت دوخ ياهلولس رد ار يدلاو ياهنژ دناوتیم هگرود.دراد یتوافتم ینژ ياوتحم دناهتشاذگ كارتشا هب دلاو ود هک ییاهموزومورک

2n = 642n = 622n = 63

. .................. هک تفگ ناوتیمن ییازهنوگ نیا دروم رد .تسا ییازهنوگ زا یعون ةدنهدناشن ریز ریوصت -39

.دوشیم ادج رگیدکی زا ،دناهدوب هنوگکی هب قلعتم هتشذگ رد هک يدارفا ینژ ۀنازخ نآ یط هک تسا يدنیارف

.دوشیم زاغآ ییایفارغج ياهدس و یتخانشنیمز ياهدادخر عوقو رثا رب

.دریذپیم تروص یعیبط باختنا و یبیکرتون ،شهج زورب لابند هب

.دریگ رارق نژ شنار دنیارف ریثأتتحت دناوتیمن

؟تسا تسرد ترابع مادک ،اهتیعمج ینژ راتخاس هدنهدرییغت ياهورین اب هطبار رد-40

.تسا هدش تشپكال یعون رد یناتسبات دوکر زورب ببس دوشیم راگزاسان ياهللا یناوارف شهاک ثعاب هک ییورین

.تسا هدش داجیا زارمیلپ  هابتشا رثا ردً اعطق دوش تیعمج ینژ هنازخ ندش رتینغ بجوم هک ییورین ره

.دنوشیم لداعت تلاح زا تیعمج جورخ بجوم ،اههرگد یبسن یناوارف رد رییغت اب یفداصت ياهشزیمآ

.دوش هیبش مه هب دصقم و أدبم تیعمج ود ینژ هنازخ دوشیم بجوم لاح ره رد نژ شراش

DNA

؟تسناد کچوک ياهشهج ۀمه یگژیو ناوتیم ار دروم مادک-41

.دوشیم رییغت راچد یتثارو ةدام رد دیتوئلکون تفج کی اهنآ رد

.دوشیم شیازفا ای شهاک راچد نژ لوط

.دهدیم رییغت رگید ۀتشر رد ار نآ لباقم دیتوئلکون ،اند ۀتشر کی زا دیتوئلکون کی رد رییغت

.تسین هدهاشملباق پوکسورکیم اب هتفایشهج کیتنژ ةدام رد رییغت

»..................  دوشیم طیحم اب رتراگزاس دارفا باختنا ثعاب هک يدنیآرف«        ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ۀلمج ترابع دنچ-42

.دنکیم داجیا رییغت اهللا یناوارف رد شهج فالخرب )ب    .دنکیم هیجوت کیتویبیتنآ هب ار اهيرتکاب ندش مواقم تلع )فلا

.دهدیم رییغت ار یللا یناوارف ،نژ شنار و شراش دننامه )د                      .ددرگیم هدش باختنا و رتراگزاس درف رییغت ثعاب )ج

4321
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؟تسا قداص متح روطهب دروم مادک ،دوشیم دیدج ياهنوگ داجیا ثعاب هک ییاهراکوزاس ۀمه اب طابترا رد-43

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

.دهدیم رییغت ار تیعمج ياه)للا( هرگد یناوارف ،دارفا رد رییغت داجیا اب یعیبط باختنا

.دیازفایم تیعمج ود نیب توافت نازیم رب تدش هب ،ياهرگد شنار ادتبا رد

.دیامنیم يریگولج ،نژ شراش زا ییایفارغج عنام

؟دهدیم خر دروم مادک ،دوش فذح رظن دروم دیتوئلکون رگا ،اند يوگلا ۀتشر زا لباقم یلاوت رد-44

دهدیم خر شوماخ شهجدهدیم خر ینعمیب شهج.دوشیم رتدنلب لوصحم نیئتورپدوشیم رتهاتوک لوصحم نیئتورپ

TAC A C CTA ATT AC ⋯G
↓

؟دنیآیم دوجو هب هنوگچ یبرغم لگ )يدییولپیلپ( يدالدنچ ناهایگ-45

 زافانآ رد يزویم ياطخ یط طقف زافاتم رد يزویم ياطخ یط طقف

 و  زافانآ رد يزویم ياطخ یط زافاتم و  زافاتم رد يزویم ياطخ یط

II

IIIIII

)رییغتاب( .دهدیم .................. ً اعطق یعیبط باختنا ،تیعمج کی رد-46

شیازفا ار اهپیتونژ عونتشهاک ار اهللا عونت

رییغت ار اهپیتونژ یخرب یناوارفشهاک ار بولغم ياهپیتونژ یبسن یناوارف

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ۀلمج هدش هداد تارابع زا دروم دنچ-47

» ..................  هک دشابیم یللا یناوارف ةدنهدرییغت لماوع زا  .................. لومعم روطهب«

.دراد يرتشیب رثا هدیدپ نیا ،دشاب هتشاد يرتکچوک ةزادنا تیعمج هزادنا ره ـ یللا شنار )فلا

.دنرادن پیتونف رب يروف ریثأت اهشهج زا يرایسب ـ شهج )ب

.دیآیم دوجو هب تیعمج ترجاهم تروص رد ـ نژ شراش )ج

.دنک رییغت شوختسد ار هدنیآ لسن ینژ ۀنازخ دناوتیم ـ یعیبط باختنا )د

4321

.................. ًامتح ،دوش رگید يدیتوئلکون نیزگیاج  رد دیتوئلکون کی ،کچوک شهج کی رثا رد رگا-48

.دوشیم لقتنم دعب لسن ياههداز همه هب.دنکیم رییغت  لوکلوم رد یفرحهس زمر کی

.تشاد دهاوخن لصاح دیتپپ ياهدیساونیمآ دادعت رد يرییغت.دش دهاوخ رگید دیساونیمآ زمر هب دیساونیمآ کی زمر لیدبت ببس

DNA

DNA

. .................. تفگ ناوتیمن-49

.دراد میقتسم طابترا هدش يدود ای دوسکمن ياهاذغ فرصم اب هقطنم کی رد ناطرس عویش

.دناازناطرس دناینیئتورپ تالوصحم يراگدنام لماع هک تارتین میدس دننام رادتارتین تابیکرت

.تسا هدش صخشم هدش خرس ای هدش بابک ياهاذغ زا یضعب دایز فرصم اب اهناطرس زا یضعب طابترا

.دنراد ییازناطرس تیلباق یطیارش تحت هک دنوشیم لیدبت یتابیکرت هب ندب رد سابلاک و سیسوس رد دوجوم رادنژورتین تابیکرت یخرب

. .................. لکشیساد ینوخمک يارب هتفهن ةرگد ياراد درف ره -50

.دراد ار غولب نس هب ندیسر ناکما ًالومعم دراد رامیب ینیدلاو هک.دهدیمن ناشن ار يرامیب ضراوع زگره ،دوشیمن بوسحم رامیب هک

.تسا صلاخانً اموزل دراد رامیب يدنزرف هک.تسا مواقم ایرالام هب دوشیمن بوسحم رامیب هک

؟دوشیم رییغت شوختسد لولس درکلمع کی مادک رد-51

ياهتسهریغ مونژ رد شهجنورتنیا رد شهج

.دهدیم خر يرهاوخریغ ياهکینماف نایم  نامتساک رد ندش ییاپیلچشوماخ شهج 2
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؟دهدیم خر کی مادک رد ندش ییاپیلچ-52

میدیدیپادرز مسجتسیسوتسالبهیلوا تیسووا

» .................. یموزومورک شهج رد«        ؟تسا بسانم ورهبور ۀلمج ندرک لماک يارب مادک-53

.دنوشیم رارقرب مه و هتسکش مه رتسايد وفسف ياهدنویپً اعطق ،فذح

.دنکیم رییغت هتخای کیتنژ ةدام رادقم ،ندش فعاضم

.دناتوافتمً اعطق هدش هلدابم تاعطق لوط ،هفرط ود ییاجهباج

.دتفا قافتا يراتخاس ياهشهج عاونا ۀمه تسین نکمم ،ایبول رن گاه رد هداد خر

؟دشاب تسرد دناوتیمن مادک ، رد شهج زورب ياهدمایپ اب هطبار رد-54

.دهدیمن خر ندش فعاضم شهج ،لسع روبنز يزاسمرپسا رد

.دهدیم رییغت ار دیتپپیلپ لوطً اعطق ،نایاپ نودک هدننکزمر ياهدیتوئلکون رد ینیشناج شهج

.تسا هداد رارق ریثأتتحت ار لصاح دیتپپیلپ دیلوت ، ياهنودک رب ریثأت نودب هفاضا و فذح شهج کی

.تسا هدادن رییغت ًالصا ار میزنآ درکلمع ،شهج رثا رد میزنآ یعون رد دیساونیمآ رییغت

DNA

mRNA

؟تسا حیحص دروم دنچ-55

.دیآیم دوجو هب غلاب زمرق ياهلوبلگ  موزومورک رد بویعم  نژ دوجو لیلد هب ،یلیفومه)فلا

.تسا هداد خر لاعف هاگیاج رد يرامیب للا هب طوبرم شهج ،لکش یساد ینوخ مک رد )ب

.تسا رتمک ملاس دارفا هب تبسن ،دنراد لکش یساد ینوخ مک هک يدارفا رد یتثارو هدام )ج

.دوش ینوخمک هبرجنم دناوتیم ،نیتیوپورتیرا حشرت شهاک )د

X

1234

؟دوشیمن دروم مادک لماش هنوگ دروم رد ریام تسنرا فیرعت-56

.دنرادن هتسه ياشغ هک ینارادناجدییولپاه نارادناج.دننکیم ییازرکب هک ینارادناجتیدورفامره نارادناج

؟دنکیم لماک ىتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-57

» .................. ره تفگ ناوتیم ،اههنوگ رد رییغت دهاوش ةرابرد«

.دوشىم هدافتسا نارادناج ىدنبهدر روظنم هب ،گولانآ راتخاس

.دشابىم فلتخم نارادناج ندب تخس ىاهتمسق لماش ،هدش فشک ةراوگنس

.تسا گولانآ راتخاس اب توافتم راتخاس اب هباشم راک ياراد راتخاس

.تسا هدمآ دیدپ نآ زا ىرتکیدزن ۀتشذگ رد ،دشاب رتشیب كرتشم ىاین اب يرادناج ىدیتوئلکون ىلاوت تهابش هچ

تفگ ناوتیمن لوکلوم نیا اب هطبار رد .دننکیم هدافتسا اهنآ يدنواشیوخ صیخشت يارب فلتخم نارادناج رد لوکلوم نیا ۀسیاقم زا ناسانشتسیز-58

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

.دنشابیم نآ رد هتسه زا لقتسم ياهنژ ياراد اهيردنکوتیم

.دنراد دوجو اهيرتکاب یضعب رد اهنآ زا یعاونا رد تسیزداپ هب تمواقم ياهنژ

.تسا لصتم هتخای ياشغ هب اهيرتکاب رد

.دنراد ار لوکلوم نیا رد يزاسدننامه زاغآ ۀطقن کی طقف اهتویراکورپ یمامت

؟دنکیم لماک یتسردانهب ار هلمج نیا ،هنیزگ مادک-59

.دشابیم  .................. ةدنهدناشن  ..................  ياهراتخاس

نامز لوط رد نارادناج تارییغت – اتمه فالخرب لایجیتسوفلتخم ياهطیحم رد هباشم ياهشزاس – اتمه دننامه گولانآ

هنوگ دنچ كرتشم ياین دوجو – گولانآ فالخرب اتمهاههنوگ نیب يدنواشیوخ دوجو – لایجیتسو دننام اتمه
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هورگ ياهتاردیهوبرک تخاس هب طوبرم نژ ود ره هک دوش ثعاب اه)موزومورک( نتماف دادعت رد رییغت نودب هک یلماع ،غلاب و ملاس يدرم ندب رد-60

.................. ،دوش دراو زاسمرپسا ياههلول رد دوجوم ياهدیتامرپسا هب ینوخ

.دهد رییغت ار درف ياهموزومورک نیرتگرزب رادنژورتین ياهزاب یلاوت دناوتیم

.دشاب هداد خر یکیزیف ای ییایمیش يازشهج لماوع زا ىکی ریثأت تحت دناوتیمن

.دشاب شقن دقاف تیعمج ینژ ۀنازخ ياههرگد یبسن یناوارف رییغت رد دناوتیم

.دشاب هداد خر هیلوا تیسوتامرپسا رد میسقت زا هلحرم نیتسخن یط دناوتیمن
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