


 زیست شناسی دوازدهم فصل اول-پرواز- تستی

؟تسا بسانم ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-1

» ..................  ،دوخ ياهشیامزآ ىط ..................  تفگ ناوتیم «

.دنداد داهنشیپ اند ياهلوکلوم يزاسدننامه يارب ار ییاهحرط – لاتسا و نوسلزم

.درک صخشم ار اند ياهلوکلوم رد نیناوگ و نیزوتیس یلآ ياهزاب ندوب لمکم – فاگراچ

.دندرک هدافتسا اهنیئتورپ يدعب هس راتخاس هب ندرب یپ شور اب هباشم یشور زا – نیلکنارف و زنیکلیو

.دندرک صخشم اند يرادیاپ لماع ناونعهب ار ینیروپ ياهزاب نایم ینژوردیه ياهدنویپ – کیرک و نوستاو

.دراد دوجو .................. ةدهاشم ناکما ، ..................   ۀعلاطم دروم رادناج رد-2

هتخای میسقت تعرس شیازفا اب يزاسدننامه زاغآ طاقن دادعت شیازفا ــ لاتسا و نوسلزم

یسیونور لماوع هب هدنیازفا یلاوت لاصتا یپ رد اهنژ زا یسیونور تعرس شیازفا ــ شناراکمه و يرویا

هتخای مسالپوتیس رد اهنتانر عمجت یپ رد کیپ يانر کی زا همجرت تعرس شیازفا ــ فوکینچم ایلیا

ناسکی یلحم رد کیپ يانر زا همجرت ماجنا و هتخای یلصا ياند يور زا یسیونور ــ نیوراد رسپ

؟تسا حیحص تیفیرگ شیامزآ اب طابترا رد ،هنیزگ مادک-3

.تسا تافص لاقتنا لماع اند هک دوب نیا يو ياهشیامزآ یلصا ۀجیتن

.دوشیم نآ گرم بجوم شوم هب هدنز لوسپک نودب يرتکاب قیرزت

.دهد حیضوت ار اهيرتکاب نیب یتثارو ةدام لاقتنا یگنوگچ تسناوت تیفیرگ

.دوشیمن شوم گرم بجوم ییاهنت هب شوم هب راد هنیشوپ يرتکاب ةراصع قیرزت

بیرخت ربارب رد کیپ يانر زا تظافح يارب ییاهراکوزاس هک ییاههتخای رد یتظافحهمین يزاسدننامه شور اب طابترا رد هدشنایب دراوم زا دروم دنچ-4

؟تسا هدش نایب یتسرد هب ،دنراد

.دوشیم هدافتسا وگلا ۀتشر ناونع هب یطخ ياند لوکلوم ۀتشر ودره زا )فلا

.دراد ار تافسف و دنق نایم دنویپ داجیا و نتسکش ییاناوت زاراپسباند میزنآ )ب

.دننکیم تفایرد ار دیدج ياههتشر و یلبق ياههتشر زا یتاعطق لصاح ياهاند زا مادکره )ج

.دننکیم تفایرد ار نآ رتخد ياند ودره ،ردام ياند ياههتشر زا یکی رد نیگنس نژورتین دوجو اب )د

1234

.................. هک تفرگ هجیتن .................. ،تیفیرگ شیامزآ زا-5

.دوشیم یتثارو ةدام لاقتنا ببس ،تعیبط رد دوجوم لوکلوم نیرتناوارف – ناوتیم

.دنراد ار نابزیم ینمیا متسیس اب هلباقم ییاناوت ،هنیشوپ دجاو ياهيرتکاب – ناوتیمن

.دنهدیم ناشن شنکاو هنیشوپ دقاف ياهيرتکاب هب تبسن اهنت شوم ندب ینمیا ياههتخای – ناوتیم

.دنا هدش داجیا رادهنیشوپ ياههتخای میسقت زا ،شوم گرم ببسم ياهيرتکاب ۀمه – ناوتیمن

.................. هک دوب نیا هجیتن .................. هک تیفیرگ شیامزآ ره رد-6

.دوشیم بوسحم شوم گرم لماع ،لوسپک – دش قیرزت شوم هب امرگ اب هدشهتشک رادهنیشوپ يرتکاب

.تسا اهيرتکاب رد تفص لاقتنا لماع ،نیئتورپ – دش هفاضا يرتکاب ةراصع هب نیئتورپ ةدننکبیرخت میزنآ

.دندوب هدش رادهنیشوپ ،هنیشوپ نودب ياهيرتکاب ۀمه – دش قیرزت شوم هب هدنز ۀنیشوپ دقاف و هدشهتشک رادهنیشوپ يرتکاب

.تسا شقن دجاو اهيرتکاب ییازيرامیب رد لوسپک – دنام هدنز شوم هنیشوپ دقاف ةدنز ياهيرتکاب قیرزت زا سپ
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؟تسا هدش نایب یتسرد هب ،دشابیم ششبآ عون نیرتهداس ياراد هک يرادناج ياههتخای اب طابترا رد دروم دنچ-7

.دوشیم زاغآ زادناهار هب زاراپسبانر نتسویپ اب یسیونور ،تیفیرگ شیامزآ دروم رادناج فالخرب )فلا

.دزاسیم ار يزاسدننامه یهارود ود زاکیله میزنآ کی ،هتخای یلصا ياند رد هدشداجیا يزاسدننامه بابح ره رد )ب

.تسا لصتم اهدیساونیمآ زا ییاهراپسب هب ،لاتسا و نوسلزم شیامزآ دروم رادناج دننامه رادناج نیا یلصا ياند )ج

.دوشیم مه زا اند ۀتشر ود ندش ادج ببس ینژرودیه دنویپ نتسکش اب دنکیم زاب ار هنیماف لوکلوم بات و چیپ هک یمیزنآ )د

1234

.................. تابثا هب .................. ، .................. طسوت هتفرگ تروص تاعلاطم رد-8

دیسر ،ینژوردیه دنویپ ياراد دیسا کیئولکون ره رد نیندآ و نیمیت ياهزاب يربارب - فاگراچ

دیسر ،اند لوکلوم ندوب ياهتشر ود - نیلکنارف و زنیکلیو

دیسرن ، يرتکاب رد یتظافح همین يزاس دننامه هلحرم نیمود رد - لاتسا و نوسلزم

دیسرن ،اند هتشر ود نیب رد ینژوردیه ياهدنویپ دوجو - کیرک و نوستاو

E ⋅ coli

. ..................  دهد خر ..................  هاگره-9

.دریگ رارق هدافتسا دروم دیاب اند هتشر ود ره ــ دیتوئلکون یلپ هتشر ندش هتخاس

.تسا رتهیبش وگلا هتشر هب اهزاب یلاوت رظن زا هدش هتخاس هتشر ــ یسیونور

.دروخب بات و چیپ ندش هتخاس نیحرد دیتپپ یلپ هریجنز دراد ناکما ــ همجرت

.داد ار تافسف و دنق ره نیب دنویپ نتسکش ییاناوت میزنآ یعون ــ شیاریو

؟دشاب تسرد دناوتیمن ریز ياهترابع زا دروم دنچ لومعم روط هب-10

.دراد دوجو زاراپسباند میزنآ ود و زاکیله میزنآ کی يزاسدننامه یهارود ره يازا هب يرتکاب ره نورد )فلا

.تسا رتمک نآ یلآ ياهزاب دادعت زا رتسايدوفسف ياهدنویپ دادعت هراومه ،اند لوکلوم کی رد )ب

.درادن ار میسقت كود تخاس ییاناوت ،تسا يوقلح ياند ياراد هک یلولس ره )ج

.تسا هدش لیکشت ینژوردیه ياهدنویپ دادعت فصن يزاسدننامه ماگنه هدش هتسکش ینژوردیه ياهدنویپ دادعت )د

دروم دروم دروم دروم  1234

.................. ، ..................اهشوم رد هک تیفیرگ تاشیامزآ زا ياهلحرم رد-11

.دوشیم ماجنا هنیشوپ نودب ياهيرتکاب هب یتثارو ةدام لاقتنا ،دریگیم تروص اهراوختشرد يراوخهناگیب لیهست

.دراد ار ریثأت نیرتمک یعیبط هدنشک ياههتخای ،دننکیم داجیا لاعف ینمیا هرطاخ ياههتخای

.دراد دوجو لمکم ياهنیئتورپ هدرم ياهشوم شش و نوخ رد ،دناهدش رادهنیشوپ نودب ياهيرتکاب همه

.تسا هتفریذپ تروص تفص لاقتناً اعطق ،درک هدهاشم هنیشوپ نودب ياهيرتکاب ناوتب

؟تسا بسانم ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-12

».تسا ..................  دادعت  ..................  رد لومعم روطهب«

ربارب يزاسدننامه زاغآ هاگیاج دادعت اب يزاسدننامه ياهیهارود ــ دنراد دوخ یلصا ياند رد يزاسدننامه زاغآ ۀطقن نیدنچ هک ییاههتخای

رتمک اند ياهلوکلوم دادعت زا يزاسدننامه ياهبابح ــ دنکیم میظنت ار دوخ يزمسا راشف ،یضابقنا ۀچیرک کمک هب هک ياهتخایکت ِرادناج

زاراپسباند ياهمیزنآ زا شیب مه زا اند ياههتشر ةدننک ادج ياهمیزنآ ــ دنتسه دوخ یتثارو ةدام هب لصتم نیئتورپ زا یعاونا دجاو هک ییاههتخای ۀمه

ربارب زاکیله میزنآ اب يزاسدننامه ياهیهارود دادعت ــ دننکیم ادج اند زا ار نوتسیه نیئتورپ يزاسدننامه عورش زا شیپ اهمیزنآ هک ییاههتخای
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.................. دش لصاح ،.................. هک ي)نا(دنمشناد ياهتیلاعف جیاتن زا-13

.دنک دیلوت ار ولهپ هنیس يرامیب نسکاو دوب شالت رد - یتثارو ةدام لاقتنا یگنوگچ و تیهام

.درکن تابثا ار يربارب نیا لیلد - یعیبط ياهدیسا کیئولکون رد نآ لمکم زاب اب نیندآ رادقم يربارب

.دندرک تابثا ار اند رطق ندوب ناسکی - نیدیمیرپ و نیروپ ياهزاب عومجم يربارب لیلد تابثا

.دندرک تابثا اراند ندوب چیپرام راب نیلوا يارب - اند ندوب ياهتشر ود

.................. تفگ ناوتیم-14

.دشابیم تاردیهوبرک دقاف دوشیم اهلولس نیب یتثارو تاعالطا لاقتنا ثعاب هک یلماع

.دشابیمن راذگرثا لولس نورد زاس  ییاشغ ود کمادنا يور ،دوشیم یتثارو هدام لاقتنا ندش لتخم ثعاب يرویا شیامزآ رد هک یلماع

.دنشاب هباشم دنناوتیم يدراوم رد یتثارو هدام لاقتنا ندش لتخم لماع و یتثارو تاعالطا لاقتنا لماع

.دشابیم یتثارو هدام لاقتنا لماع  هک درک تباث تاشیامزآ مامت رد يرویا طسوت هدنز لوسپک نودب و هدش هتشک رادلوسپک ياهيرتکاب هراصع زا هدافتسا

O2

DNA

.................. هک ینیئتورپ ره-15

.دشابیم نژ یعون تیلاعف لوصحم ،دراد یشراوگ تیلاعف ندب رد.دراد شقن مه داوم لاقتنا رد ،دراد دوجو اشغ ضرع رسارس رد

.دشابیم یمیزنآ تیصاخ ياراد ،دراد شقن هچیهام ضابقنا رد.دشاب هتشاد شقن داوم لاقتنا رد دناوتیمن ،دراد یمیزنآ تیلاعف

؟دنکیم لماک یتسردان هب ار » .................. يرتکاب ره رد تفگ ناوت یمن « ترابع ،دروم دنچ-16

.دنتسه لیسکوردیه ياهتنا دقاف ،اند يدیتوئلکون یلپ ياههتشر )فلا

.درادن دوجو اند لوکلوم کی زا شیبً اعطق )ب

.دراد دوجو يزاسدننامه زاغآ هاگیاج کی طقف اند لوکلوم ره رد )ج

.تسا مسالپوتیس يرتسايدوفسف ياهدنویپ یمامت لیکشت لحم )د

دروم دروم دروم دروم  1234

.دنراذگیم ارجا هب ار دوخ رثا .................. هار زا .................. هک اهمیزنآ-17

شنکاو يزاسلاعف يژرنا شهاک ـ دناینیئتورپ رتشیب

اههدام شیپ يژرنا حطس زا نتساک ـ دنراد یلولس نورد ای نورب تیلاعف

اههدروارف يژرنا حطس ندرب الاب ـ دنراد یصاصتخا درکلمع ًالومعم

هتخای رد يزاسوتخوس ياهشنکاو ماجنا ـ دنوشیم هتخاس مسالپوتیس رد یگمه

؟تسا تسردان دروم مادک ،دش دییأت لاتسا و نوسلزم تاشیامزآ جیاتن ساسارب هک یحرط قبط ،اند يزاسدننامه اب هطبار رد-18

.دشاب هتشاد دوجو دناوتیم زاکیله ود يزاسدننامه زاغآ هاگیاج ره رد

.تسا ربارب زاراپسباند و زاکیله دادعت ،يزاسدننامه یهارود ره رد

.تسا ریذپناکما اهدیتوئلکون یخرب نیب توافتم دنویپ عون ود ندش هتسکش ای و لیکشت

.تسا دایز ،يداینب ياههتخای زا یعونرد يزاسدننامه زاغآ هاگیاج دادعت

.................. زا )تسا( دناترابع هک )تسا( دنتسه تسردان ریز ۀلمج ..................-19

.دراد ار رتسايدوفسف دنویپ نتسکش و يرارقرب ییاناوت زاراپسب انِد )فلا

.دنراد دوجو زین اهمیزنآ زا يرگید عاونا اهزاراپسب اند و زاکیله رب هوالع يزاسدننامه یهارود رد )ب

.دوشیم نیمأت هتافسفهس دیتوئلکون ره زا تافسف ود ندش ادج زا رتسايد وفسف ياهدنویپ يرارقرب يارب مزال يژرنا ،اند يزاسدننامه رد )ج

.دننکیم هدافتسا دایز دوخ شیاریو تیصاخ زا اهزاراپسب اند ، يزاسدننامه رد )د

»ب« و »فلا« ـ »د« و »ب« ـ »د« و »ج« ،»فلا« ـ »د« ـ کی

DNA

322
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؟تسا تسردان ترابع مادک-20

.دشاب راذگرثا ،اهمـیزنآ تیلاعف رب دـناوتیم ناسنا رد سومالاـتوپیه تـیلاعف.دنوشیم دیلوت دوخ هدنزاس ياهمیزنآ تیلاعف یپ رد اهمیزنآ ۀمه

.تسا یلآ هدام ،نارادناج ندب ياهمیزنآ ۀمه هدامشیپ.دننکیم دایز ار تعرس ،دننک تکرش یشنکاو ره رد اهمیزنآ

؟تسا بسانم ریز ترابع هب هجوت اب هنیزگ مادک-21

» .................. هک دوشیم .................. یمیزنآ طسوت طقف .................. نیب یکارتشا دنویپ ،يزاسدننامه دنیارف رد«

.دنکیم زاب مه زا ار انِِد چیپرام -هتسکش -رگید دیتوئلکون تافسف اب دیتوئلکون کی دنق  -فلا

.دنکیم زاب مه زا ار انِد ۀتشر ود -هتسکش -مه لباقم ِراد نژورتین یلآ زاب ود -ب

.دراد )يزارمیلپ( يزاراپسب تیلاعف -لیکشت -دیتوئلکون ره تافسف و دنق -ج

.دراد يزائلکون تیلاعف -هتسکش -دیتوئلکون کی  تافسف ياههورگ -د

.تسا حیحص»د« دننامه »فلا«دروم.تسا حیحص »فلا« دننامه »ج« دروم

.تسا حیحص»ج« فالخرب »ب«دروم.تسین حیحص »د« فالخرب »ب« دروم

22-

؟دنکىم لماک ىتسردان هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک

» .................. تفگ ناوتیم ،.................. طسوت هدشماجنا شیامزآ دروم رد «

.دناهدروخ چیپ ىضرف روحم لوح هک تسا هدش لیکشت يدیتوئلکونىلپ ۀتشر ود زا اند – کیرک و نوستاو

.دشابىم نیندآ زاب لمکم نیمیت ىلآ زاب و نیزوتیس زاب لمکم نیناوگ ىلآ زاب فلتخم ىاهاند رد – فاگراچ

.دندرک هدافتسا اهنیئتورپ زا ىعاونا لکش هب ندرب یپ شور اب هباشم یشور زا – نیلکنارف و زنیکلیو

.دوشىم تفص لاقتنا ببس رادهنیشوپ ىرتکاب ةراصع ژویفیرتناس زا هتفای لیکشت ياههیال زا یکی – يرویا

؟تسا بسانمان ،ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-23

»  ..................  دناوتیم میزنآ یعون«

.دنکشب يرگید ۀلحرم رد ،تسا هدرک داجیا هلحرم کی رد هک ار يدنویپ.دناسر ماجنا هب ار هاوخيژرنا شنکاو یعون ،ازيژرنا يدنیآرف کمک اب

.دنک میظنت هدامشیپ هب ار دوخ لیامت ،رگید ياهلوکلوم اب لاصتا قیرط زا.دزاس نکمم ار یندشنماجنا ياهشنکاو يزاسلاعف يژرنا شهاک قیرط زا

.................. لصاح ياهلوکلوم زا ..................  تروص نیا رد ،میاهدرک  اب یتشک طیحم دراو یلاوتم لسن هس يارب ار  اب ییاند لوکلوم-24

.دنراد  ياراد هریجنز کی – یمین.دنشابیم  ياراد – یمین

.دنراد  ياراد هریجنز کی - .دنشابیم  ياراد - 

N 15N 14

N 14N 14

1

4
N 141

4
N 14

؟دنکىم لماک ىتسردان هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-25

» ................................ تسین نکمم ...................... طسوت هتفرگ تروص ياهیسررب قبط«

.دشاب هدش داجیا اهنآ نوخ رد رادهنیشوپ ياهيرتکاب میسقت زا ،دوش شیامزآ ياهشوم گرم هب رجنم هک يرتکاب ره – تیفیرگ

.دشاب یتظافح يزاسدننامه در لیلد ،اهىرتکاب ىزاسدننامه ۀلحرم نیتسخن زا سپ هلول رد راون کی لیکشت – لاتسا و نوسلزم

.دوش لقتنم هنیشوپ نودب عاونا هب ،ىرتکاب ةراصع ژویفیرتناس زا لصاح ياههیال زا یکی طسوت لوسپک نژ – يرویا

.دوش هتخانش اـند لوکلوم يرادیاپ لماع ناونع هب یلآ ياهزاب نیب ياهدنویپ دایز دادعت – نیلکنارف و زنیکلیو
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ره ،تسا رتمک ىزاسدننامه ىاهیهارود دادعت زا هراومه ،نآ یلصا ياند رد دوجوم ىزاسدننامه زاغآ ىاههاگیاج دادعت هک ياهدنز ۀتخای رد-26

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

.دوشیم دیلوت هتخای رد نژ کی اهنت نایب یپ رد ،نیئتورپ

.تسا هدش هتخاس هتخای نامه ياهمیزنآ طسوت ،دیسا کیئلکون لوکلوم

.دراذگیم رثا يدیتوئلکونیلپ ۀتشر کی يور رب رثکادح ،زاراپسباند میزنآ

.دوشیم هدافتسا رمیلپ یعون راتخاس رد يریگرارق روظنم هب ،زوبیر دنق ىاراد دیتوئلکون

؟تسا تسرد يزاسدننامه ةرابرد هنیزگ مادک-27

.تساراد ار ینژوردیه دنویپ نتسکش ییاناوت هک تسا میزنآ یعون تیلاعف مزلتسم )( اند بات و چیپ ندشزاب

.دزاسب ار وگلا ۀتشر لمکم اند ۀتشر دناوتیم ییاهنت هب )زارم یلپ ( زاراپسباند میزنآ

.دنتسه تایح یباینامزاس حوطس یمامت ياراد ،دوشیم ماجنا تهج ود رد يزاسدننامه هک ینارادناج ۀمه رد

.دنتسه اراد ار اند هب اهنیئتورپ لاصتا ییاناوت ،دناهتخای ياشغ هب لصتم یلصا نتماف ياراد هک ینارادناج ۀمه رد

DNA

DNA

» .................. متح روطهب دراد شقن .................. رد هک .................. نیئتورپ یعون« ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ترابع هنیزگ مادک-28

.دوشیم حشرت هدعم يرانک ياههتخای طسوت ـ  نیماتیو بذج ـ یلاقتنا

.دوشیم حشرت يویلک و يدبک ياههتخای زا ياهژیو هورگ طسوت ـ ياهتخای میسقت میظنت ـ یمیظنت

.دراد ار ینیئتورپ يراتخاس حوطس یمامت دوخ ةریجنز ره رد ـ یسفنت ياهزاگ لمح ـ یلاقتنا

.دراد دوخ راتخاس رد ار یطخ ياهدیساونیمآ زا یبیترت ـ ندب زا تظافح ـ يراتخاس

B12

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج هنیزگ مادک-29

».تشاد ار .................. يزاسدننامه راظتنا ناوتیم .................. لسن يزاسدننامه رد .................. ةدهاشم تروص رد لاتسا و نوسلزم شیامزآ رد«

یتظافحریغ ـ ما ـ طسوتم یلاگچ اب هلول طسو رد راون کی اهنتیتظافحهمین ـ مود ـ هلول يالاب و طسو رد ناسکی رطق اب راون ود

یتظافح ـ لوا لسن زا دعب ياه ـ هلول نییاپ و الاب رد توافتم رطق اب راون ودیتظافحهمین ـ لوا ـ هلول نییاپ و الاب رد ناسکی رطق اب راون ود

n

.................. هک ینیئتورپ ره-30

.تسا میزنآ کی ،تسا هدام کی هب لاصتا يارب هاگیاج ياراد هتخای ياشغ رد

.دناسریم ماجنا هب یصاصتخا روطهب ار شنکاو کی طقف ،تسا لاعف هاگیاج ياراد

.دوشیم اههچیهام ضابقنا ببس رگیدکی يور اهنآ شزغل ،دنراد دوجو اههچیهام رد

.دناییایمیش ياهکیپ ءزج ،دننکیم لدب و در ار ياهتخای نیب ياهمایپ

؟تسا حیحص ناسنا دنک ياهچیهام رات رد دوجوم گنر زمرق نیئتورپ راتخاس ةرابرد ،هنیزگ مادک-31

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

.دراد دوخ ةریجنز يدیتپپ شخب رد يزکرم نهآ متا يدادعت ،یسفنت زاگ اب لاصتا روظنمهب

.دنراد طابترا رگیدکی اب ینژوردیه دنویپ قیرط زا ،مود راتخاس رد دوجوم يراتخاس ياهدحاو ۀمه

.دنکیم ادیپ تهج رییغت نآ يدیتپپیلپ ةریجنز زا یشخب ،ینژوردیه دنویپ ياهوگلا زا یعون داجیا لابندهب

؟دنکىم لیمکت ىتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-32

» .................. ًاعطـق ، .................. رـه رد تفگ ناوتیم «

.تسا ربارب ینیدیمیریپ و ینیروپ رادنژورتین ىلآ ىاهزاب دادعت – ىیاشغ ود ىاهکمادنا رد دوجوم دیساکیئلکون

.دنوشىم بیکرت مه اب رواجم ىاهدیساونیمآ زا  و  ىاههورگ – نیبولگومه ىاهدیساونیمآ نیب هدشرارقرب دنویپ

.دوشیم لیکشت يرتشیب ینژوردیه دنویپ  و  هب تبسن  و  نیب – اند لوکلوم ةدنهدلیکشت يدیتوئلکونىلپ ۀتشر

.تسا هتشر ود ةدننکزاب میزنآ ربارب ود هدننکشیاریو ىاهمیزنآ دادعت – ىالکایشرشا ىرتکاب ىاند رد ىزاسدننامه ىهارود

HOH

CGAT
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.................. ًاعطـق ؛.................. هک اهنیئتورپ رد ىراتخاس فلتخم حوطس زا ىحطس-33

.تسا هدش تیبثت اههتشر نایم ىنوی و ىکارتشا ىاهدنویپ لیکشت اب – تسا نیبولگویم ىیاهن راتخاس لیکشت لماع

.دروآىمرد ىاهحفص ای ىچیپرام لکش ود زا ىکی هب ار ىدیتپپ ۀتشر – دریگیم لکش اهدیساونیمآ بیترت لماک نییعت زا سپ

.دشابیم اهنیئتورپ رد مود راتخاس لیکشت أشنم – دوشیم لیکشت اهدیساونیمآ نایم ىنژوردیه ياهدنویپ نآ رد

.ددرگىم لیکشت رظن دروم نیئتورپ ىیاهن راتخاس و لکش – دنوشیم هداد رارق رگیدکی رانک رد دحاوریز نیدنچ

؟تسا ناسکی هدشهداد ياهترابع رد هاگتسد مادک اب ریز ۀلمج رظن دروم هاگتسد-34

».دندرک هیالهیال ار دوخ شیامزآ دروم طولخم نآ زا هدافتسا اب شناراکمه و يرویا«

.دنکیم تبث ار زغم یبصع ياههتخای یکیرتکلا نایرج هک یهاگتسد )فلا

.دنکیم ادج رگیدکی زا ار نوخ زا شخب ود هک یهاگتسد )ب

.دوشیم تبث رگشیامن ساسح هحفص يور رب نآ جیاتن و دریگیم رارق تسوپ يور نآ ياهدورتکلا هک یهاگتسد )ج

.دشاب هتشاد شقن ینوخمک زا یعون ییاسانش و دارفا تیرکوتامه هبساحم رد دناوتیم هک یهاگتسد )د

»د« و »فلا«»ج« و »د«»د« و »ب«»ب« و»فلا«

». .................. ،نیبولگومه لوکلوم رد«  ؟دنکیم لماک یتسرد هب ار لباقم هلمج دروم دنچ-35

.دشابیم موس و مود ،لوا ياهراتخاس ياراد ،دحاوریز ره )آ

.تسا ياهحفص و چیپرام ياهراتخاس ياراد ،دوخ مود راتخاس رد ،دحاو ریز ره )ب

.دناهتفرگ رارق لوکلوم جراخ تمس هب زیرگبآ ياهدیساونیمآ )پ

.دراد دوجو فلتخم عون ود زا دحاوریز ددع  )ت 4

1234

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک-36

» ..................  ًاعطق  ..................  هک یمیزنآ ریغ نیئتورپ یعون «

.دش ییاسانش سکیا وترپ طسوت هک دوب ینیئتورپ نیلوا ــ دراد شقن نوخ  میظنت رد

.دراد شقن نوخ یسفنت ياهزاگ لاقتنا رد ــ دوشیم داجیا زیرگبآ ياهشنکمهرب یپ رد نآ ییاهن راتخاس

.دراد یلماک تابث هک تسا يراتخاس دجاو ــ دوشیم لیکشت ینژوردیه ياهدنویپ طسوت نآ يدعب هس راتخاس

.تسا چیپرام لکش ياراد ،دوشیم لیکشت ینژوردیه دنویپ کمک هب هک يراتخاس رد ــ تسا مِه هب لاصتا يارب هاگیاج  ياراد

PH

4

؟تسا بسانمان ریز ترابع لیمکت يارب دروم مادک-37

».تسا راظتنا زا رود ،دندرک صخشم ار .................. هک )ییاه(يدنمشناد تاشیامزآ رد .................. «

یتثارو تافص لاقتنا یلصا لماع - )موزومورک( نتماف عون نیدنچ رد اند يدایز دادعت اب رادناج یعون زا هدافتسا طقف

اند لوکلوم نورد رادنژورتین یلآ ياهزاب ندوب لمکم - نیندآ و نیزوتیس ياهزاب يربارب لیلد يارب يریگهجیتن

اند دیساکیئلکون ياهتشردنچ و یچیپرام تلاح - سکیا وترپ ۀلیسوهب هدش هیهت ریواصت زا هدافتسا

اند رد اهدیتوئلکون عاونا دادعت ندوب ربارب روصت ندوب هابتشا - لمکم ياهزاب ياراد ياهدیتوئلکون نیب ینژوردیه ياهدنویپ دوجو تابثا

؟تسا بسانم ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-38

» ..................  هک یلوکلوم ره ،ناسنا ندب ياههتخای رد«

.دوشىم بوسحم میزنآوک ىعون ،تسا اهمیزنآ درکلمع تعرس شیازفا و تیلاعف لیهست لماع

.دراد تقباطم اههدامشیپ لکش اب دوخ لاعف هاگیاج رد ،دهدیم شیازفا ار اهلوکلوم بسانم دروخرب ناکما

.دهدیم ماجنا هتخای جراخ ای نورد رد ار دوخ تیلاعف ،تسا لاعف هاگیاج مان هب یشخب ياراد دوخ راتخاس رد

.دنتسه ینژوردیه ياهدنویپ ياراد ،دنراد قلعت درکلمع و راتخاس رظن زا یتسیز ياهلوکلوم هورگ نیرتعونتم هب
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؟تسا تسرد ،دراد دوجو اهنیئتورپ يراتخاس ياهدحاو نیمآ هورگ رد هک يرصنع ره درومرد هنیزگ مادک-39

.دوشیم لصاح نبرک متا نورتکلا کی اب نآ نورتکلا کی كارتشا ۀجیتن رد يدیتپپ دنویپ ره

.تسا هداد صاصتخا دوخ هب ،نیمز ةرک فارطا وج رد ار دصرد نیرتشیب یلوکلوم تروص هب

.دراد دوجو ناسنا راردا رد دوجوم یلآ یعفد ةدام نیرتناوارفرد عطق روط هب

.دوشیم دراو موینومآ راتخاس هب ایبول هایگ ۀشیر زا یشخب رد یطخ ياند دقاف ینارادناج طسوت

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ،هدش رکذ دراوم زادروم دنچ-40

» .................. یطخ ياند لوکلوم يزاسدننامه  .................. يوقلح ياند لوکلوم يزاسدننامهرد«

.دوشیم داجیا لکش  راتخاس ود ،یتهج ود يزاسدننامه زاغآ ۀطقن رد - دننامه )فلا

.تسا نکممریغ ،يزاسدننامه زاغآ هاگیاج کی زا شیب دوجو - فالخرب )ب

.دراد تیلاعف زاراپسب اند لوکلوم کیزا شیب ،اند ِلکش  راتخاس ره لحمرد - دننامه )پ

.دراد دوجو دیدج ياند ره ياههتشر زا یکی لوطرد رتسا يدوفسف ياهدنویپ لیکشت ناکما - فالخرب )ت

دروم راهچدروم هسدروم وددروم کی

Y

Y

.................. ار یکارتشا دنویپ نتسکش ییاناوت ،نآ شیاریو دنیآرف ..................  اند يزاسدننامه رد زاراپسب اند میزنآ-41

.درادن – دننامه.درادن – فالخرب.دراد – دننامه.دراد – فالخرب

؟تسا حیحص يرویا شیامزآ دروم رد ریز تارابع زا دروم دنچ-42

.دوش لقتنم رگید ياهتخای هب ياهتخای زا دناوتیم یتثارو ةدام هک دنتسنادیم )فلا

.دننک فشک ار دیساکیئلکون دنتسناوت )ب

.درک هدافتسا نیئتورپ هدننکبیرخت میزنآ زا دوخ شیامزآ رد )ج

.دش رادلوسپک ،لوسپک نودب يرتکاب تیفیرگ شیامزآ دننامه )د

دروم دروم دروم دروم  1234

روطهب .................. هک ياهلول ره رد ،هقیقد  و هقیقد  ،هقیقد رفص ياهنامز رد هدش ژویفیرتناس ياههلول دروم رد لاتسا و نوسلزم شیامزآ رد-43

.................. ،متح

.تسا هتفرگ رارق هلول نییاپ رد لوکلوم - دوشیم هدهاشم یلاگچ رظن زا اند لوکلوم عون کی

.دوشیم هدهاشم راون کی هلول رد - دوشیمن هدهاشم نزومه هریجنز ود اب ییاند لوکلوم

.دراد کبس هریجنز کی لقادح هلول رد دوجوم ياند لوکلوم ره - دوشیم هدهاشم یلاگچ رظن زا اند لوکلوم عون کی

.دراد نیگنس هریجنز کی لقادح هلول رد دوجوم ياند لوکلومره - دوشیم هدهاشم یلاگچ رظن زا اند لوکلوم عون ود

2040

؟تسا بسانم ریز ترابع لیمکت يارب ،دروم دنچ-44

»  .................. دناوتیم میزنآ یعون ،ناسنا رد«

.دنکشب يرگید ۀلحرم رد ،تسا هدرک داجیا هلحرم کی رد هک ار يدنویپ - فلا

.دناسر ماجنا هب ار هاوخيژرنا شنکاو یعون ،ازيژرنا يدنیآرف کمک اب -ب

.دنک میظنت هدامشیپ هب ار دوخ لیامت ،رگید ياهلوکلوم اب لاصتا قیرط زا - ج

.دزاس نکمم ار یندشن ماجنا ياهشنکاو ،يزاسلاعف يژرنا شهاک قیرط زا -د

1234
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.................. نکمم ،اینومون سوکوکوتپرتسا ىلصا ىاند رد دوجوم ىزاسدننامه زاغآ ۀطقن رد-45

.دنوش هتسکش اهدیتوئلکون رد یکارتشا ياهدنویپ تسین

.دنریگ رارق مه لباقم رد ياهقلحکت رادنژورتین یلآ زاب ود تسا

.ددرگ اند يزاسدننامه تقد شیازفا هب رجنم اهدیتوئلکون یلمکم ۀطبار تسین

.دهد خر لیکشت لاحرد يدیتوئلکونیلپ ۀتشر ياهتنا زا تافسف هورگ ود ندشدازآ تسا

.دشابیم ..................  هارمه هب ..................  يارادً امازلا .................. ره-46

زارمیلپ  راهچ - زاکیله ود - يزاسدننامه یهار ودزارمیلپ  ود - زاکیله کی - يزاسدننامه زاغآ هاگیاج

زارمیلپ  ود - زاکیله کی - يزاسدننامه یهار ودزارمیلپ  راهچ - زاکیله ود - يزاسدننامه زاغآ هاگیاج

DNADNA

DNADNA

.دشاب هتشاد دوجو .................. ود نیب دناوتیمن ،درادن هباشم ياهتنا ود هک يا ۀتشر کی رد-47

دیتوئلکون کی ،رتسا يدوفسفینژوردیه دنویپ ،یلآ زابتافسف هورگ کی ،زوبیر یسکوئدزوبیر یسکوئد کی، تافسف هورگ

DNA

تروص تهج کی رد رثکادح ار دیدج ياهدیتوئلکون نایم رتسايدوفسف ىاهدنویپ لیکشت ،نآ یلصا ياند يزاسدننامه یط هک ياهتخای اب طابترا رد-48

؟تسا نکممریغ هنیزگ مادک ،دهدیم

.دوش لصتم نیئتورپ عون دنچ ،نآ رد دوجوم دیسا کیئلکونوبیر یسکوئد عون ره هب

.دوش هدهاشم مسالپوتیس رد دوجوم ياهدیساکیئلکون زا یهورگ رد توافتم ياهتنا ود

.دوش رارقرب ینژوردیه ياهدنویپ ،يدیتوئلکونیلپ ۀتشر کی رد دوجوم یلآ ياهزاب نایم

.دریگ رارق ییامسالپ ياشغ ياهتاردیهوبرک اب سامت رد ىتثارو ةدام لاقتنا یلصا لماع

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج دروم دنچ ،دیسا کیئلکون لوکلوم ره راتخاس اب هطبار رد-49

.تسا زاب ــ دنق ياهدنویپ دادعت فصن ،ینیروپ رادنژورتین یلآ ياهزاب دادعت )فلا

.دنا هدرک رارقرب ینژوردیه دنویپ رگیدکی اب دوخ یعلضشش ۀقلح قیرط زا )لمکم یلآ ياهزاب( اهزابتفج )ب

.دراد دنویپ نآ تافسف ياههورگ اب دیتوئلکون ره ۀنبرک جنپ دنق ،يدیتوئلکون یلپ ۀتشر ره رد )پ

.دراد دوجو یلآ ۀقلح جنپ عطق روط هب لمکم دیتوئلکون تفج ره رد )ت

دروم کیدروم وددروم هسدروم راهچ

.................. ،نیلکنارف و زنیکلیو ياهشیامزآ جیاتن زا هدافتسا اب-50

.داد صیخشت ار اند راتخاس رد اهلوکلوم داعبا يدودح ات ناوتیم

.دومن صخشم ار یتثارو ةدام کی رد دوجوم ياههتشر یعطق دادعت ناوتیم

.دننک صخشم ار یتثارو ةدام رد دوجوم یلآ زاب رادقم دنتسناوت کیرک و نوستاو

.دش هئارا اند لوکلوم يارب دنمشناد ود نیا طسوت چپیرام ینابدرن یلوکلوم لدم

؟تسا تسردان ریز دراوم زا دروم دنچ ،اند يزاسدننامه اب طابترا رد-51

.تسا ربارب یتظافحریغ يزاسدننامه ابً اعطق یتظافح همین يزاسدننامه رد يزاسدننامه لوا لسن زا لصاح ياهلوکلوم یلاگچ )فلا

.دوشیم هتخاس دیدج هتشر سپس و هدش زاب لماک روط هب اند هتشر ود ادتبا زیلاج لگ دننامه سوکوکوتپرتسا يرتکاب رد )ب

.دنکشیم ار زاب ود نیب رتسايدوفسف دنویپ زاراپسباند میزنآ شیاریو ماگنه رد )ج

.تسا دیتوئلکون عون  ياراد زاراپسباند ةدروآرف دننامه زاکیله ةدامشیپ )د

دروم دروم دروم دروم 

4

1234
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.................. ،دشاب دیساونیمآ  ياراد افلآ ةریجنز رگا تسا دیساونیمآ  ياراد نیبولگومه لوکلوم کی-52

.تسا رتمک افلآ ةریجنز هیزجت يارب هدش فرصم بآ لوکلوم دادعت زا اتب ةریجنز دیلوت يارب هدش دیلوت بآ لوکلوم دادعت

.تسا اتب ياههریجنز دیلوت يارب هدش دیلوت بآ لوکلوم دادعت اب ربارب افلآ ياههریجنز ۀیزجت يارب هدش فرصم بآ لوکلوم دادعت

.تسا رتشیب افلآ ةریجنز ياهدیساونیمآ دادعت زا اتب ةریجنز ۀیزجت يارب هدش فرصم بآ لوکلوم دادعت

.تسا نیبولگومه لماک ۀیزجت يارب هدش فرصم بآ ياهلوکلوم دادعت فصن اتب ياههریجنز دیساونیمآ

574141

.................. ،دادیمن خر تاعالطا لاقتنا ،نآ ياههیال فذح اب هک ياهدام راتخاس يرویا شیامزآ رد-53

.دشاب هتشاد توافتم رس ود دناوتیم.دهدیم تسد زا ار دوخ تیصاخ شیامزآ ترارح رثا رد

.تسا ربارب اب  رادقم هتشر ره نامتخاس رد.دنراد ینژوردیه دنویپ هتشر ره نامتخاس رد AT

؟دنکىم لماک ىتسردان هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-54

» .تسا هدهاشم لباق .................. ؛.................. لاصتا ۀتخای ىاشغ هب ىتثارو تافص لاقتنا ىلصا لماع هک ىنارادناج رد «

هتخاینایم ىاضف رد نژیسکا دنمزاین ىاهتخای سفنت ىاهدنیآرف عوقو – دراد

زاراپسبانر تیلاعف عورش تهج اند هب لصتم ىنیئتورپ ىاهلوکلوم دوجو موزل – درادن

نکمم طیارش نیرتهب رد یتسیز يژرنا  رثکادح دیلوت – دراد

ىمسالپوتیس کیپ يانر هب لمکم کچوک ياهانر یضعب لاصتا – درادن

30

؟دننکیم لیمکت یتسردهب ار ریز ۀلمج ترابع دنچ-55

» .................. متح روطهب .................. هک ژویفیرتناس زا سپ لاتسا و نوسلزم شیامزآ رد هدش هیهت ۀنومن ره«

.تسا یتظافحهمین يزاسدننامه ةدننکدییأت ـ دوشیم هدید نآ رد طخ کی )فلا

.درادن نییاپ یلاگچ اب ینژورتین ـ دوشیم هدید نآ رد طخ ود )ب

.تسا يزاسدننامه دییأت دروم لدم ةدننکدییأت ـ دوشیم هدید نآ رد  نژورتین )ج

.دراد دوجو نآ رد زین  نژورتین ـ دوشیم هدید نآ رد  نژورتین )د

N14

N15N14

4321

دناوتیم دراد ار تیلاعف نیرتهب .................. ةدودحم رد هک یمیزنآ ملاس درف کی رد« ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ترابع هنیزگ مادک-56

.................. «

.دنک لیدبت دیساونیمآ هب ار اهنیئتورپ و دنکیم زاغآ هدعم رد ار اهنیئتورپ مضه دنورـ 

.دشاب رثوم هیلک قوف ددغ زا هحشرتم نومروه کیرحت رد اهشنکاو زا ياهعومجم داجیا ابـ

.دوش حشرت هدیدبیسآ ياههدرگ و اهگر یتفاب ياههتخای زاـ

.دنک لیدبت اهراپکت هب ار اهرمیلپ و دشاب هتشاد شقن ییایمیش داوم عاونا ۀیزجت ردـ 

pH

2

7٫4

7٫4

8

 يواح هیلوا  يزاسدننامه رود ود زا سپ ،دوش ماجنا یتظافح تروصهب  يزاسدننامه هکنیا ضرف اب ،لاتسا و نوسلزم شیامزآ رد-57

.  .................. ،لصاح ياهلوکلوم ژویفیرتناس و  يواح تشک طیحم رد

.ددرگیم لیکشت ژویفیرتناس ۀلول رد راون ددع کی

.دوشیم لیکشت هلول رد ناسکی تماخض اب راون ددع ود

.تسا ینییاپ راون تماخض ربارب هس ییالاب راون تماخض و دوشیم لیکشت هلول رد راون ددع ود

.تسا ییالاب راون تماخض ربارب هس ینییاپ راون تماخض و دوشیم لیکشت هلول رد راون ددع ود

DNADNAN15

N14
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.................. ۀنیزگ زجهب ،دوشیم لماک یتسردانهب اههنیزگ ۀمه اب ریز ترابع-58

»  .................. لوکلوم ره يزاسدننامه رد«

.دنکیم تکرح اهنآ يور رب ،هتشر ود ره يزاسدننامه اب زارمیلپ  لوکلوم کی و دنکیم زاب ار هتشر ود زاکیله کی یهارود ره رد

.دنوش ادج نوتسیه ياهنیئتورپ زا دیاب  لوکلوم ،زاکیله لمع رب مدقم

.دنهدیم ماجنا يزارمیلپ تیلاعف نامزمه روطهب میزنآ  ،ياهتسه موزومورک يزاسدننامه زاغآ ۀطقن ره رد

.دشاب نتسسگ لاح رد دناوتیم رتسايد وفسف دنویپ  رثکادح ،يزاسدننامه زاغآ ۀطقن ره رد

DNA

DNA

DNA

6

4

.................. ،تسا تباث اهنآ یلصا ياند رد يزاسدننامه زاغآ طاقن دادعت هک ییاههتخای رد يزاسدننامه زاغآ هاگیاج رد-59

.دنکیم يورشیپ تهج کی زا هک دوشیم لیکشت يزاسدننامه بابح کی

.دنکیم زاب ار اند چیپرام ،دراد شقن هتافسف کت هب هتافسف هس دیتوئلکون لیدبت رد هک یمیزنآ

.دراد شقن يزاسدننامه تاهابتشا حیحصت رد ،دوشیم دننام  راتخاس داجیا ببس هک یمیزنآ

.دراد شقن دیدج ۀتشر رد رتسايدوفسف دنویپ نتسکش رد ،دنتسه لاعف نآ زا يرتشیب دادعت هک یمیزنآ

Y

؟تسا حیحص ریز دراوم زا دروم دنچ-60

.دهدیم خر لکش نیرتهب هب  يامد رد ندب ياهدنیآرف ۀمه )فلا

.دهدیم خر لکش نیرتهب هب  نیب  رد یلخاد طیحم ياهدنیآرف ۀمه )ب

.دهدیم خر لکش نیرتهب هب میزنآ یمک رادقم اب ندب زاس و تخوس )ج

دروم دروم دروم دروم رفص

37
∘

pH6 − 8

123
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