


 زیست شناسی دوازدهم فصل دوم-پرواز- تستی

.دوشیم ماجنا .................. زا سپ .................. ،همجرت زاغآ ۀلحرم رد-1

کیپ يانر هب موزوبیر گرزب شخب لاصتا – کیپ يانر تمس هب نتانر کچوک شخب تیاده

کیپ يانر تمس هب نتانر کچوک شخب تیاده - موزوبیر  هاگیاج رد ینژوردیه دنویپ لیکشت

کیپ يانر يور موزوبیر تکرح عورش – موزوبیر ياههاگیاج زا یکی رد يدیتپپ دنویپ یعون داجیا

کیپ يانر زا یلاوت طسوت نتانر کچوک شخب تیاده – کیپ يانر هب موزوبیر گرزب شخب لاصتا

A

.................. نیلوا هک ینامز همجرت دنیارف رد-2

.تسا هداد خر موزوبیر ییاجهباج کی ،دوشیم موزوبیر  هاگیاج دراو لقان يانر

.تسا هدیدرگ لیمکت موزوبیر راتخاس ،دوشیم موزوبیر  هاگیاج دراو لقان يانر

.دوشیم هدهاشم  هاگیاج رد   ةزمر ،دریگیم رارق  هاگیاج رد همجرت لباق ةزمر نیلوا

.دوشیم هدید موزوبیر  هاگیاج رد يدیتپپ دنویپ کی ،دریگیم تروص موزوبیر ییاجهباج

A

P

PUACP

P

.................. ًاعطق .................. هک نژ نایب میظنت دنیآرف یعون رد-3

.تسا زاین هدننکلاعف نیئتورپ یعون ـ تسین نکمم ییاهنت هب زاراپسبانر طسوت زادناهار ییاسانش

.دریگیم رارق نژ زا يرود هلصاف رد یمیظنت یلاوت ـ دریگیم تعرس اند رد یگدیمخ داجیا اب

.دشاب هتشاد یکیزیف سامت نژ اب دناوتیمن زادناهار ـ دراد دوجو زاراپسبانر هار رس رب یعنام

.تسا یمازلا یمیظنت نیئتورپ لکش رییغت ـ دراد زاغآ نودک نیدنچ نآ يدیلوت کیپ يانر

؟تسا بسانمان ریز ترابع لیمکت يارب اههنیزگ زا کیمادک-4

» ..................ً اعطق ،يالکایشرشا يرتکاب طیحم رد .................. تروص رد«

.دنوشیم نایب تعرس هب زوتکال ۀیزجت هب طوبرم ياهنژ - زوتکال روضح

.دنوشیمن نایب زوتلام ۀیزجت هب طوبرم ياهنژ یسیونور - زوتلام روضح مدع

.دوشیم دیلوت رادتافسف ینبرک شش بیکرت ، ياهلوکلوم فرصم اب - زکولگ روضح

.دوش لصتم زوتکال ۀیزجت هب طوبرم ياهنژ زادناهار یلاوت هب دناوتیم زاراپسبانر - زوتکال روضح مدع

ATP

. ..................  دهد خر ..................  هاگره-5

.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

؟دنکیم لیمکت بسانمان روطهب ار ریز ترابع هنیزگ مادک ،یهایگ دشر ةدننکمیظنت تابیکرت اب طابترا رد-6

» .................. دناوتیم ،.................. هک ینومروه .................. ،دش هدافتسا نآ زا یجنران لماع رد هک یهایگ نومروه یعون«

.دوش ياهتخای هخرچ زا ياهلحرم رد هتخای فقوت ثعاب – دوشیم اهگرب و اهلگ یباداش ثعاب – فالخرب

.دشاب هتشاد شقن اهگرب شزیر دنیارف رد – دراد شقن اههویم ندیسر عیرست رد – دننامه

.دوش ناتخرد ۀقاس ندشلیوط ثعاب – دش ییاسانش اهینپاژ طسوت راب نیلوا يارب – فالخرب

.دشاب هتشاد شقن اههتخای نژ نایب رییغت رد – دوشیم دعاسمان طیارش رد اههناوج و هناد دشر عنام – دننامه
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؟درک هدافتسا اهنآ زا دوخ شیامزآ ىط تیفیرگ هک دشاب ىنارادناج رد هتخای كرتشم ىگژیو تسین نکمم هنیزگ مادک-7

.دنوش کیدزن مه هب دنناوتیم مه و هدش رود مه زا دنناوتىم مه اند ىزاسدننامه ىاهیهارود

.دریگ رارق هتخای اشغ ىنورد حطس ىاهنیئتورپ اب میقتسم سامت رد دناوتىم نآ ىتثارو ةدام

.دنشاب هتخای رد صاخ ىنژ زا ىسیونور لاح رد نامزمه تروصهب زاراپسبانر عون نیدنچ

.دریگىم رارق هدافتسا دروم میقتسمریغ تروصهب اند ،هدننک ىسیونور ىاهمیزنآ دیلوت روظنم هب

؟دنوشیم هتسکش  هاگیاج زا ریغ یناکم رد ینژوردیه ياهدنویپ هک تسا حیحص همجرت زا ياهلحرم اب هطبار رد هنیزگ مادک-8

.دوب هدش دراو نآ هب لقان يانر نیلوا هک دوشیم جراخ یناکم زا لقان يانر نیرخآ هلحرم نیا رد

.دوشیم لقتنم رگید لقان يانر هب لقان يانر کی زا دیتپپیلپ ۀتشر

.دهدیم خر نتانر ییاجهباج نآ ِدعب دننامه هلحرم نیا زا لبق

.دوشیم رپ  هاگیاج هلحرم نیا زا دعب

E

A

.................. ًاعطق .................. هک موزوبیر زا یهاگیاج ره-9

.دوشیم رپ زاغآ ۀلحرم رد ـ تسا دیساونیمآ ياراد ِلقان يانر يریگرارق لحم

.دوشیم لیکشت هاگیاج نآ رد يدیتپپ دنویپ ـ دوشیم رپ همجرت ِزاغآ ۀلحرم رد

.تسا دیساونیمآ نودب لقان يانر ياریذپ ـ دنامیم یلاخ همجرت ِزاغآ ۀلحرم رد

.دراد یلاخ هاگیاج ود دوخ نیفرط رد ـ دریگیم رارق نآ رد نینویتم لماح رگزاغآ  tRNA

نابهگن ياههتخای .................. ناسنا رد يان هراوید هیال نیرتیلخاد ياههتخای رد« ؟دنکیم لماک بسانمان روطهب ار لباقم ترابع ،اههنیزگ زا کیمادک-10

» .................. ناهایگ رد هنزور

.دش دهاوخ هتسکش یطخ يدیتوئلکونیلپ هریجنز ود نیب دنویپ ، هلحرم رد ـ دننامه

.درک هدهاشم ناوتیم ییاشغ ود کمادنا کی رد طقف ار يوقلح )( ياند ـ فالخرب

.دومن هدهاشم ناوتیم )هتخاینایم( مسالپوتیس نورد ار )زارمیلپ ( زاراپسبانر تیلاعف ـ دننامه

.دهدیم ماجنا هتشر يادتبا ات ار تاهابتشا حیحصت ،زاراپسباند میزنآ ،يزاسدننامه ياهتنا رد ـ فالخرب

S

DNA

RNA

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار لباقم ترابع هنیزگ مادک-11

» .................. لقان ياهانر مامت تفگ ناوتیم«

.دنریگیم رارق زین  هاگیاج رد ،دنریگیم رارق موزوبیر  هاگیاج رد هک

.دناهدش دراو  هاگیاج رد سپس  هاگیاج رد ادتبا دنریگیم رارق موزوبیر  هاگیاج رد هک

.دناهتفرگ رارق زین  هاگیاج رد .دنریگیم رارق  هاگیاج رد هک

.دنریگیم رارق  و  هاگیاج ود ره رد

AE

EAP

EP

AP

.................. نآ ندشلیوط ۀلحرم .................. همجرت نایاپ ۀلحرم رد-12

.دنکیم تیاده زاغآ ةزمر يوسهب ار نتانر کچوک دحاو ریز ،کیپ يانر زا ییاهشخب ـ دننامه

.دنکیم ادیپ رارقتسا نآ رد ،تسا  هاگیاج رد نایاپ نودک لمکم هک یلقان يانر طقف ـ فالخرب

.دریگیمن رارق  هاگیاج رد دیساونیمآ نودب لقان يانر ـ دننامه

.دوشیم لاغشا هدننکدازآ لماوع مانهب ییاهنیئتورپ طسوت  هاگیاج ـ فالخرب

A

E

A
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. ..................  همجرت  ..................  ،یسیونور ..................  ۀلحرم رد-13

.دنوشیم هتسکش ینژوردیه ياهدنویپ – رد ندشلیوط هلحرم دننامه – نایاپ

.تسا يرورض وگلا لوکلوم زا یشخب ییاسانش – نایاپ ۀلحرم فالخرب – زاغآ

.دوشیم ادج ازجا ریاس زا  لوکلوم – نایاپ ۀلحرم فالخرب – نایاپ

.دوشیم لیکشت رتسا يدوفسف يدنویپ – زاغآ ۀلحرم دننامه – رد ندشلیوط

RNA

.................. ًاموزل ..................  هک يالکایشرشا ياهيرتکاب رد دنق یعون هدننک ۀیزجت ینژ متسیس ره رد-14

.دنکیم ادیپ لاصتا زادناهار یلاوت هب هطساو نودب زارمیلپ  ـ دراد دوجو نآ یسیونور ماجنا يارب نژ هس

.دراد لاصتا اهنژ هب زادناهار یلاوت ـ دوشیم دیلوت  کی اهنت یسیونور زا سپ

.دراد تلاخد هدننکلاعف نیئتورپ ـ دوشیم زمر يدیتپپیلپ هتشر هس همجرت دنیارف زا سپ

.دوشیم داجیا یسیونور زا سپ  کی اهنت ـ دراد دوجو نژ یمیظنت شخب رد زادناهار کی

RNA

mRNA

mRNA

.دوش هدید .................. دراد ناکما یسیونور بابح کی رد-15

دنک تیوقت ار یسیونور هک زاراپسبانر عون دنچ و یسیونور لماوع هعومجمرمونوم عون  و دیتوئلکون عون  و زاب عون  و دنق عون ود

تخاس لاح رد راذگزمر هتشر يور زا نودک ياراد يانرهاتوک و دنلب لوط اب عونتم ياهکیئلکونوبیر

5820

یلپ ۀتشر نیا نایم يدیتپپ دنویپ ..................  همادا رد ،دشاب دیساونیمآ ..................  اب يدیتپپ یلپ لماح ، هاگیاج رد لقان يانر کی هک یماگنه-16

)رییغت اب(.دش دهاوخ لیکشت نتانر  هاگیاج رد عقاو لقان يانر هب لصتم دیساونیمآ و يدیتپپ

نیمجنپ - نیموس - نیمراهچ - نیمراهچ - 

P

A

3545

.................. ،دراد  نودکیتنآ دوخ ینایم ۀقلح رد هک لقان -17

.تسا هدش هژیو نینویتم لمح يارب.ددرگیم جراخ  هاگیاج زا و دوشیم موزوبیر  هاگیاج دراو هراومه

.دریگیم رارق  هاگیاج رد سپس و دوشیم موزوبیر  هاگیاج دراوً اعطق.دراد دوجو ناسنا رکیپ ةدنز ياهلولس ۀمه رد

RNAUAC

PE

AP

.................. هک نآ زا سپ هلصافالب ،اینومون سوکوکوتپرتسا رد همجرت زا ینامز ره رد-18

.دوشیم اجهباج نایاپ ةزمر يوس هب نودک کی ةزادنا هب موزوبیر ،دش هتسکش نتانر ياههاگیاج زا یکی رد ینژوردیه دنویپ

.ددرگیم تیاده زاغآ هزمر يوس هب انر نیا زا ییاهشخب کمک هب ،تفای لاصتا کیپ يانر هب موزوبیر رتکچوک دحاوریز

.دوشیم هتسسگ رگزاغآ لقان يانر و نینویتم نیب دنویپ ،دش لصتم رتکچوک شخب هب اشغ نودب راتخاس یعون رتگرزب شخب

.دوشیم هتسکش  هاگیاج رد اهدیتوئلکونوبیر نیب ینژوردیه دنویپ ،دش دراو موزوبیر  هاگیاج هب همجرت نایاپ رد رثؤم لماع AP

A
B

C

G

F

E

D

؟تسا هدشن نایب یتسردهب هنیزگ مادک لکش هب هجوتاب-19

.دشابیم  اب سنجمه و زارمیلپ  میزنآ  و یسیونور حیحص تهج ةدنهدناشن  شلف

.دشابیم  لوکلوم اب ربارب و  لوکلوم زا رتمک  لوکلوم رد هدنزاس ياهدحاو عونت

.دباییم شیازفا دیتیپیلپ لوط یلو شهاک  يور ياهموزوبیر دادعت ،یسیونور نایاپ تمس هب

.دباییم شیازفا یسیونور نایاپ هطقن تمس هب  لوکلوم دننامه  لوکلوم لوط

BCRNAF

EFG

mRNA

EF

؟تسا هباشم ،نژ کی زا هدش هتخاس يانر و راذگزمر هتشر نیب یسیونور دنیارف رد ریز دراوم زا دروم دنچ-20

دنق عون )ب    اهرمونوم نیب دنویپ عون )فلا

اهزاب عون )د           ینیروپ ياهزاب دادعت )ج

یلآ ياههقلح دادعت )و        تافسف ياههورگ دادعت )ـه

6234
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.تسا فسوی نسُح یمتسیرم ياههتخای هتسه رد زمر دقاف  ..................-21

ینتانر نیئتورپ فالخرب نیسپ ةراوید ياههتشرنوتسیه دننامه ، زاراپسبانر

ياهتخای ةراوید فالخرب نوتسیهزاکیله دننامه یموزوبیر نیئتورپ

2

؟تسا تسرد ریز بلطم مادک-22

.تسا مزال يدایز نامز نژ نایب يارب اینومون سوکوکوتپرتسا لولس رد

.تسا هتفای لماکت يرتشیب رادنورتنیا ياهنژ ،يالکایشرشا ياند رد

.دراد دوجو همجرت و یسیونور نیب ینامز ۀلصاف ،شوم یصاصتخاریغ عافد ياهلولس رد

.درادن ناکما همجرت زا دعب نژ نایب میظنت ،یمدآ ةدعم يرانک ياهلولس رد

دربراک .................. رد دناوتیم دراد ار .................. ییاناوت هک میزنآ یعون« ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ۀلمج ةدش هداد ترابع هنیزگ مادک-23

».دشاب هتشاد

شیاریو و يزاسدننامه دنیارف ـ رتسايد وفسف دنویپ تفاکبآ

اهدیتوئلکونوییر یسکوئد نیب دنویپ داجیا و يزاسدننامه ـ رتسايد وفسف دنویپ داجیا

اهدیتوئلکونوبیر یسکوئد نیب دنویپ نتسکش رد یسیونور دنیارف ـ ینژوردیه دنویپ نتسکش

اهدیتوئلکونوبیر نیب دنویپ داجیا و یسیونور دنیارف ـ ینژوردیه دنویپ داجیا

.................. کیئلکون ياهدیسا رد-24

.دوش نآ ياههتشر يرادیاپ نازیم شیازفا هب رجنم ،ینژوردیه دنویپ لیکشت هک دناهتفرگ رارق یلکش هب لمکم ياهدیتوئلکون

.دشاب هتشاد ینبرکجنپ ۀقلح ،اهشخب نیا زا یکی هک دوش لیکشت اهدیتوئلکون زا ییاهشخب نیب ینژوردیه دنویپ تسین نکمم

.تسا زوبیریسکوئد عون زا اهدیتوئلکون دنق اعطق ،دشاب هدش داجیا هتشر ود ياهدیتوئلکون نایم ینژوردیه دنویپ هک يدراوم رد

.دننک تکرش ینژوردیه دنویپ لیکشت رد تسین نکمم ،دناهتفرگ رارق هتشر کی ياهتنا رد هک ییاهدیتوئلکون ،زوبیر دنق ياراد

.درادن تهابش .................. ،توافتم ياهدیراکاس يد زا یلولس تخوس بذج يارب ،يالکایشرشا رد یفنم و تبثم لکش هب نژ نایب میظنت ۀسیاقم رد-25

هدننک یسیونور ياهنیئتورپ لمعاهنژ دادعت و زادنا هار روضح

کیپ يانر رد زاغآ ياهنودک دادعتهدننک لاعف و هدننک راهم نیئتورپ دوجو

.تسا شقن دـقاـف .................. ًاـعـطـق ، .................. ىاهتخای رد .................. ندش هتخاس دنیآرف رد-26

 زاراپسبانر – ىنوتسیه ىاهنیئتورپ ىاراد – ىنیئتورپوئلکونوبیر ىازجا زاراپسبانر – ىیاشغ ىاهکمادنا اب –  زاراپسبانر

 زاراپسبانر – اشغ هب لصتم ياند اب – دیساونیمآ لماح يانراند هب لصتم ىسیونور لماع – ىوقلح ىاند ىواح – ینتانر يانر

321
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. .................. ياهرمونوم فالخرب .................. ياهرمونوم هک تفگ ناوتیمن-27

.دناهدش لصتم رگیدکی هب رتسايدوفسف دنویپ اب ،هدنیازفا یلاوت ـ نوزگا

.دنراد رفسف دوخ ییایمیش راتخاس رد ،یسیونور لماوع ـ هدننکلاعف لاصتا هاگیاج

.دنالصتم مه هب يدیتپپ دنویپ اب ،زادناهار ـ يالکایشرشا ۀتفای لکش رییغت ةدننکراهم

.دنراد رارق يدیتپپ دنویپ نیفرط ردً ابلاغ ،یسیونور نایاپ هاگیاج ـ هدننکلاعف
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؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد یسیونورریغ لحارم رد نژ نایب میظنت دروم رد ریز ياهترابع یتسردان و یتسرد بیترت-28

.ددرگیم فقوتم همجرت لمع تیاهنرد ،کیپ يانر هب لمکم کچوک ياهانر یضعب لاصتا اب )فلا

.دوشیم لوصحم شهاک بجوم کیپ يانر رمع لوط شیازفا )ب

.دوشیم هیزجت یتدم زا سپ هدش هتخاس يانر هاگ یسیونورریغ لحارم رد نژ نایب میظنت رد )ج

.دنکیم میظنت رظن دروم نژ هب ار زاراپسب انِر یسرتسد یصاخ ياهشخب رد موزومورک یگدرشف نازیم )د

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

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

؟دنکیم لماک یتسردانهب ار ریز هلمج ریز تارابع زا کی مادک-29

» ..................  زوتکال  ..................  زوتلام«

.دوشیم شدوخ هدننکهیزجت نژ ندش نشور بجوم – دننامه

.ددرگیم صاخ یلاوت کی هب ینیئتورپ لماع کی لاصتا بجوم – فالخرب

.دوشیم زادناهار هب زارمیلپ  لاصتا بجوم – دننامه

.دوشیمن زادناهار زا دعب یلاوت هب هدش لصتم نیئتورپ لکش رییغت بجوم – فالخرب

RNA

؟تسا بسانمان ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-30

» .................. لابندهب ،دش فشک نآ راتخاس هک ىنیئتورپ نیتسخن هب طوبرم کیپ يانر ۀمجرت دنیآرف یط«

.دنکیم تکرح ولج هب دیتوئلکون هس ةزادنا هب موزوبیر ، هاگیاج رد یسنالاووک دنویپ ره داجیا

.ددرگیم لماک دنیآرف ۀمادا روظنمهب نتانر راتخاس ،هزمرداپ و هزمر نیب ینژوردیه دنویپ نیتسخن لیکشت

.دوشیم هتسکش لقان يانر و يدیتپپیلپ ۀتشر نیب دنویپ ،مسالپوتیس رد نتانر گرزب و کچوک دحاوریز ود ندشادج

.دوشیم دراو نآ هب نایاپ نودک موزوبیر ییاجهباج نیرخآ اب ،تخاس لاح رد يدیتپپ ۀتشر رد يدیتپپ دنویپ نیرخآ لیکشت

A

. .................. هک تسا .................. ،دنکیم لمح ار دیساونیمآ مادک لقان يانر کی هک دنکیم نییعت هک هچنآ-31

.دوشیم ماجنا یصاصتخا میزنآ لمع اب - هزمرداپ ياهدیتوئلکون یلاوت

.دشابیم نیمیت دقاف دیتوئلکون هس ياراد - دیساونیمآ لاصتا لحم یلاوت عون

.تسا ینژوردیه دنویپ دقاف ياهتشر کی ۀقلح راهچ ياراد - دننام  ییاهن راتخاس

.دوشیم هداد رارق نآ ةدننک لصتم هژیو میزنآ رایتخا رد - ياهنیمآدیسا عون

L

هدش نایب ىتسرد هب ؛دوشىم هدافتسا ىسیونور دنیآرف رد عیرست تهج اند هب لصتم ىنیئتورپ ىلوکلوم زا نآ رد هک ىاهتخای ره ةرابرد هنیزگ مادک-32

؟تسا

.دراد ییاهتوافت ،دراد دوجو مسالپوتیس رد هک ییانر اب یسیونور رد هدشهتخاس يانر

.دنریگیم رارق اهزاراپسبانر سرتسد رد رتمک اند زا ىیاهشخب ىنتماف حطس رد نژ نایب میظنت اب

.دهدیم يرتشیب تعرس يزاسنیئتورپ هب اهنتانر یعمج يراکمه ىطیارش ىط رد

.دنراد دوخ ياند رد ىتهج ود يزاسدننامه زاغآ هاگیاج کی طقف اهنآ بلغا

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز ياهترابع یتسردان و یتسرد بیترت-33

.دوشیم زوتکال ۀیزجت هب طوبرم ياهنژ ندش نشور و شوماخ بجوم بیترتهب هدننکراهم هب زوتکال و روتارپا هب هدننکمیظنت نیئتورپ لاصتا )فلا

.دنوشیم لصتم اند زا یصاخ یلاوت هب هدننکلاعف مان هب نیئتورپ زا یعاونا زوتکال روضح رد )ب

.دوشیم زادناهار زا نآ ندش ادج و نآ ییاضف راتخاس رییغت بجوم ،هدننکراهم هب زوتکال لاصتا )ج

.ددرگیم روتارپا زا نآ ندش ادج بجوم اهنت هدننکراهم لکش رییغت ،يرتکاب طیحم رد زوتکال روضح رد )د

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

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

5



؟دنتسه تسردان هنیزگ مادک رد هدرب مان دراوم اهتویراکوی رد نژ نایب میظنت اب هطبار رد-34

.دریگ تروص هتسه نوریب ای و هتسه نورد دناوتیم )آ

زارمیلپ  طسوت رتشیب موزومورک ره ةدرشف ياهشخب هک يروطهب ،دراذگب ریثأت نآ نایب نازیم رب دناوتیم زین موزومورک یگدرشف نازیم )ب

.دنوشیم یسیونور

.تسا يدیتپپ دنویپ ياراد دوخ راتخاس رد ،دنک يریگولج همجرت لمع و اهموزوبیر راک زا  هب لاصتا اب دناوتیم هک یلوکلوم )پ

.دش دهاوخن یسیونور ًالصا نژ نآ ،دشابن زاین ینژ ییاهن لوصحم هب رگا )ت

ت ،ب ،آت ،پ طقفپ ،ب ،آت ،پ ،ب

RNA

mRNA

.................. متح روطهب ،یمدآ ندب ییاتلد هچیهام دنت ياهرات رد زمرق هنادگنر نژ همجرت نیح رد-35

.دنوشیم هدید نتانر توافتم هاگیاج هس ره رد دیساونیمآ لقان ياهانر زا کی ره

.دنوشیم جراخ  هاگیاج زا هک تسا ییاههزمرداپ زا رتشیب دنوشیم هدید  هاگیاج رد هک ییاههزمرداپ

.دوشیم دراو  و  هاگیاج هب رخآ هلحرم رد هک تسا ياهزمرداپ نیرخآ ياراد لقان يانر نیرخآ

.دننکیم تفایرد ار دوخ یصاصتخا لمکم هزمرداپ ،توافتم ياههزمر ،موزوبیر ینایم هاگیاج رد هراومه

PE

AP

.................. ،تارییغت نیلوا لکش یساد ینوخمک يرامیب رد-36

.دهدیم ناشن ار دوخ نیبولگومه نیئتورپ عون رد

.دوشیم نایب کیپ يانر هزادنا و لوط رد ادتبا

.دوشیم هدهاشم نژ عون کی ياهنوزگا زا یکی یلاوت رد

.دوشیم هدهاشم ناوختسا زمرق زغم يداینب ياهلولس نورد ياهنتانر درکلمع رد

.تسا .................. ،ییاهن راتخاس اب لقان يانر و اند رد دننام نابدرن نامتخاس ياههلپ داجیا تلع-37

رتسا يدوفسف دنویپلمکم ياهدیتوئلکون ۀطبار

اهنآ هیلوا راتخاس لیکشت رد هیلوا یفرصم داوملمع نامز رد زاراپسب انر و اند لمعلاروتسد

.دراد نایرج .................. ریسم رد ياهتسه شیپ ياهلولس رد یکیتنژ تاعالطا-38

ياهتشر کی دیتپپیلپ دنچ  ياهتشر دنچ يانر  ياهتشر ود ياندياهتشر کی دیتپپیلپ  ياهتشر کی يانر  ياهتشر ود ياند

ياهتشر کی دیتپپیلپ کی  ياهتشر کی يانر دنچ  ياهتشر کی ياندياهتشر کی دیتپپیلپ دنچ  ياهتشر کی يانر  ياهتشر کی ياند

←←←←

←←←←

؟تسا حیحص هنیزگ مادک تسا يوقلح يانِد ياراد هک يردنکوتیم اب هطبار رد-39

.دنکیم نیمأت ار هتخای يژرنا هک دراد دوجو اهنآ زا يدایز دادعت مرپسا رس و هنت رد )فلا

.دنراد ار نآ زا يرتشیب دادعت رتشیب يژرنا تفایرد هب هجوت اب دنت ياهچیهام ياهرات )ب

.درادن دوجو یطخ يدیتوئلکونیلپ ۀتشر نآ رد )ج

.دنتسه نآ زا یناوارف دادعت ياراد نورفن کیدزن ةدروخچیپ هلول رادزرپزیر ياههتخای )د

.تسا تسرد»فلا« فالخرب »ج« و »ب«.تسا تسرد»ج« دننامه »ب« و »فلا«

.تسا تسردان»ج« دننامه »د« و »ب«.دشابیمن تسرد»د« فالخرب »فلا« و »ج«

؟تسا تسرد هلمج مادک-40

.دوشیم هدهاشم يدیتپپ دنویپ لیکشت دننامه رتسايد وفسف دنویپ لیکشت ،نژ نایب میظنت ره رد

.دوشیم هدهاشم يدیتپپ دنویپ لیکشت دننامه رتسايد وفسف دنویپ لیکشت ،نژ ندش نایب ره رد

.دوشیم هدهاشم رتسايد وفسف دنویپ دننامه ینژوردیه دنویپ لیکشت ،نژ نایب میظنت ره رد

.دوشیم هدهاشم رتسايد وفسف دنویپ دننامه ینژوردیه دنویپ لیکشت ،نژ ندش نایب ره رد
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؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز هلمج هنیزگ دنچ-41

.................. ،نآ زا يزاسدننامه  ..................  صاخ نژ کی زا یسیونور رد«

.دریگیم ماجنا اهراب یلولس ۀخرچ ره لوط رد ـ نوچمه )ب    .دوشیم هدافتسا وگلا ناونع هب يدیتوئلکون یلاوتزا ـ فالخرب )آ

.دوشیم هدافتسا وگلا ناونع هب  هتشر ود ره ـ نوچمه )ت       .دوشیمن هدافتسا يزاکیله تیصاخ اب یمیزنآ زا ـ فالخرب )پ DNA

1234

؟دنکیم لماک بسانمان ار ریز ۀلمج دروم دنچ-42

».دهدیم يور .................. همجرت دنیآرف ندش لیوط ۀلحرم رد«

 هاگیاج رد ینژوردیه دنویپ لیکشت )فلا

 هاگیاج زا لمکم ریغ لقان ياهانر كرت )ب

 هاگیاج رد يدیتپپ دنویپ لیکشت )ت

 هاگیاج هب  هاگیاج زا هنیمآدیسا اب لقان يانر دورو )ج

موزوبیر  هاگیاج هب توافتم لقان ياهانر دورو )د

بآ فرصم اب  هاگیاج رد لقان يانر هب لصتم هنیمآ دیسا ندش دازآ )ه

A

A

P

PE

A

P

4523

نتانر  و  هاگیاج دراو بیترتهب لقان يانر دنچ نونکات ،دشاب لصتم دیساونیمآ ددع هس  هاگیاج لقان يانر هب رگا يزاسنیئتورپ دنیآرف رد-43

)رییغت اب( ؟دناهدش

AAP

2 − 12 − 23 − 23 − 3

..................ً اعطق ،یتویراکورپ ىاههتخای .................. تروص رد تفگ ناوتىم-44

.ددرگىم ىنژ هس شخب زادناهار هب زاراپسبانر لاصتا ببس هدننک لاعف نیئتورپ – طیحم رد زوتلام دوجو

.دشابیم هدننکلاعف نیئتورپ هب طوبرم نژ نایب كرحم ،هتخای نورد هب زوتلام دورو – ىسیونور تبثم میظنت

.دوشىم نکمم روتارپا ىلاوت زا زاراپسبانر روبع ،هدننکراهم نیئتورپ لکش رییغت اب ،زکولگ نادقف رد – نورد هب زوتکال دورو

.دریگىم رارق ىسیونور دروم ،زاغآ و نایاپ هاگیاج دقاف نژ زا رتدوز ،تسا نایاپ هاگیاج ياراد طقف هک ینژ – ىسیونور ىفنم میظنت

.................. متح روطهب .................. همجرت دنیآرف زا ندشلیوط ۀلحرم رد تفگ ناوتیم-45

.دتفایم قافتا  يور رب موزوبیر تکرح زا دعب ـ  هاگیاج رد يدیتپپ دنویپ لیکشت

.دوشیم ماجنا نودکیتنآ و نودک نیب ینژوردیه دنویپ ندشادج زا دعب ـ  يور رب موزوبیر ینودک کی تکرح

.دتفایم قافتا موزوبیر تکرح زا لبق ـ  هاگیاج رد نودکیتنآ و نودک نیب ینژوردیه دنویپ داجیا

.دوشیم ماجنا  هاگیاج رد ینژوردیه دنویپ لیکشت زا لبق ـ رگزاغآ  و نینویتم نیب نالاووک دنویپ ندشهتسکش

AmRNA

mRNA

A

tRNAA

؟دشابیم كرتشم دراوم مادک یسیونور ندش لیوط هلحرم و زاغآ هلحرم رد-46

اهدیتوئلکونوبیر یسکوئد نایم ینژوردیه دنویپ ندش هتسکش )ب   رواجم ياهدیتوئلکونوبیر نایم رتسايد وفسف دنویپ لیکشت )فلا

انر هتشر و وگلا هتشر نایم ینژوردیه دنویپ ندشهتسکش )ت          دیسا کیئلکونوبیر یسکوئد لوکلوم چیپرام ندشزاب )پ

1234

؟تسا مادک تسرد ۀنیزگ ،يالکایشرشا رد زوتکال زا زکولگ تفایرد تهج ،یسیونور یفنم میظنت لکش هب نژ نایب میظنت رد-47

.دوشیم لصتم روتارپا یلاوت هب و هتفای لکش رییغت هدننکراهم ،لولس نورد رد زوتکال دوجو اب

.دریگ یم رارق لولس رایتخا رد یلآ داوم تخاس و یلولس سفنت يارب يرتشیب زکولگ روتارپا يور زا زاراپسبانر روبع یپ رد

.دنک یم دایز ار کیپ يانر تظلغ هدننک لاعف لاصتا هاگیاج و زاراپسبانر هب نامزمه لاصتا اب هدننک لاعف نیئتورپ

.دهدیم رارق ریثات تحت ار زوتکال ةدننک هیزجت ياهنژ زا یضعب ،یسیونور دنیآرف رد هدننک راهم نیئتورپ لمع
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.................. متح روطهب .................. هک هتخای ياهموزوبیر رد هدش هتخاس نیئتورپ ره-48

.تسا هدش دازآ مسالپوتیس نورد ـ دنوریم هتخای ياشغ تمس هب حشرت يارب

.تسا هتشذگ ندش يدنبهتسب يارب يژلگ هاگتسد زا ـ دنرثوم لاعف لاقتنا دنیآرف رد

.تسا هتشذگ یمسالپودنآ ۀکبش زا ـ دوریم هتخای ۀتسه هب

.تسا هدش يراذگهناشن يژلگ هاگتسد طسوت ـ دراد هتسه زا لقتسم  هک دوریم یکمادنا هب DNA

. .................. دریگیم رارق موزوبیر  هاگیاج رد  نودک هک یماگنه ،ریز ي هب هجوت اب-49

.تسا هتفرگ رارق  هاگیاج رد ناسکی دیتوئلکون عون  اب ینودک.دراد رارق موزوبیر  هاگیاج رد نآ هباشم یلاوت اب ینودکیتنآ

.دش دهاوخ دراو  هاگیاج هب ياهقلح ود ِزاب  اب ياهزمرداپ.دوب دهاوخ کیپ يانر دادتما رد دوخ تکرح نیمود ماجنا ةدامآ ،موزوبیر

mRNAGGGA

⋯ CCGAUGUUUCCCGGGACGUGCUAACA ⋯

P3E

3A

؟دنوشیم هدهاشم همجرت زا ناسکی ياهلحرم رد ،هدش رکذ عیاقو زا کیمادک-50

 هاگیاج زا لقان يانر نیرخآ جورخ – هدننکدازآ لماوع طسوت نتانر ياههاگیاج زا یکی ندش لاغشا

 هاگیاج رد نالاووک دنویپ لیکشت –  هاگیاج رد لقان يانر و هزمر نایم ینژوردیه دنویپ ندش هتسکش

 هاگیاج رد لقان يانر و هزمر نایم نالاووک دنویپ داجیا – کیپ يانر هب نتانر کچوک دحاوریز لاصتا

مه زا ادج تروص هب نتانر يازجا ندش هدهاشم –  هاگیاج رد هزمر و لقان يانر نایم يدنویپ چیه لیکشت مدع

E

AA

P

A

؟دیامن یم لیمکت بسانم روطهب همجرت هرابرد ار ریز هلمج ترابع مادک-51

».  .................. اعطق ، ..................  زا لبق «

.تسا هدش رپ  هاگیاج ــ  هاگیاج رد تفاکبآ.دوشیم دراو  هاگیاج هب لقان يانر ــ  هاگیاج ندش رپ

.تسا هداد خر تفاکبآ  هاگیاج رد ــ بآ نیلوا جورخ.تسا هدش جراخ  هاگیاج زا دیساونیمآ دقاف لقان يانر ــ ییاج هباج نیلوا

AEPA

EE

؟تسا تسرد ریز بلطم مادک-52

.دنراد یتوافتم يزاس نیئتورپ و یتثارو داوم ،دنراد یتوافتم راک و لکش هک ییاهلولس یمدآ ندب رد

.دنراد رارق يوقلح ياند يور رب هدننک راهم نیئتورپ و هدننکلاعف نیئتورپ هدننک دیلوت ياهنژ

.دراد دوجو يرتمک نژ ياوتحم ،ملاس دارفا هب تبسن دنراد لکش یساد ینوخ مک هک يدارفا يداینب ياهلولس رد

.تسا هدهاشم لباق هتسه يواح هدنز ياههتخای یمامت رد يزاسدننامه دننامه یسیونور

؟تسا هدش نایب یتسردان هب دروم مادک ،تسا هدش رپ دیساونیمآ عون کی طسوت طقف نتانر دیتپپ یلپ هاگیاج هک همجرت زا ياهلحرم رد-53

.دننکیم تیاده زاغآ نودک تمس هب ار موزوبیر ِگرزب دحاوریز ،کیپ يانر زا ییاهشخب

.دشابیم همجرت رگزاغآ لقان يانر ندش دراو لحم ،نتانر  هاگیاج

.دریگیمن تروص ینژوردیه دنویپ بیرخت ای لیکشت ،نتانر  و  هاگیاج رد

.دنتسه تیلاعف دقاف يدیتپپ دنویپ ةدنروآ دوجوهب ياهمیزنآ

P

EA

UAC

؟تسا هدش نایب یتسردهب یملع رظن زاً اعطق لباقم لکش دروم رد هنیزگ مادک-54

.دراد رارق هزیکار رد هک تسا هدش هتخاس  زاراپسب انر طسوت

.دوشیم دراو  هاگیاج هب سپس و  هاگیاج هب ادتبا همجرت نامز رد

.دراد مان نیزاغآ نینویتم ،دنکیم لمح هک ياهنیمآ دیسا

.دوش هدید زین تسالپ و هزیکار ،موزوبیر ،مسالپوتیس ،هتسه نورد دناوتیم
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..................ً اعطق ،يالکایشرشا يرتکاب .................. تروصرد تفگ ناوتىم-55

.ددرگىم ىنژ هس شخب زادنا هار هب زاراپسبانر لاصتا ببس هدننک لاعف نیئتورپ – طیحم رد زوتکال دوجو

.دشابیم هدننک لاعف نیئتورپ هب طوبرم نژ نایب كرحم ،هتخای نورد هب زوتلام دورو – ىسیونور تبثم میظنت

.دوشىم نکمم روتارپا ىلاوت زا زاراپسبانر روبع ،هدننکراهم نیئتورپ لکش رییغت اب – نورد هب زوتکال دورو

.دریگىم رارق ىسیونور دروم نایاپ هاگیاج دقاف نژ زا رتدوز زاغآ هاگیاج دقاف نژ – ىسیونور ىفنم میظنت

؟دنکىم لماک ىتسردان هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-56

» .................. ًاـعـطـق ،شیاریو .................. شیاریپ دنیآرف رد «

.دنوشىم هتسکش ىدیتوئلکون نیب دنویپ – دننامه

.دریگىم تروص هتخای ىلصا ناگنژ نتفرگ رارق لحم رد ىزائلکون تیلاعف – دننامه

.دنریگىم رارق هدامشیپ ناونعهب يدیتوئلکونوبیر ىاهلوکلوم – فالخرب

.دنوشىم یگتسکش راچد ىنژوردیه و یسنالاوک ياهدنویپ – دننامه

.................. ًاعطق ،دریگیم تروص .................. هاگیاج قیرط زا لقان يانر جورخ هک  همجرت زا ياهلحرم رد ،هدعم ةدغ ۀتخای رد-57

.درادن دوجو  هاگیاج رد هزمرداپ و هزمر ياهدیتوئلکون نایم ینژوردیه دنویپ لیکشت ةدهاشم ناکما– 

.دراد دوجو هلحرم نیا رد نامزمه تروص هب موزوبیر هاگیاج هس ره ندش لاغشا ةدهاشم ناکما– 

.دوشیم ماجنا موزوبیر ییاجهباج ،لقان يانر و دیتپپیلپ ۀتشر نایم دنویپ ندش هتسکش یپ رد– 

.دوشیم هتسکش موزوبیر  هاگیاج رد لقان يانر و اهدیساونیمآ زا ياهتشر نایم دنویپ– 

EP

E

P

PA

؟دنامادک اهنآ ؟دیهدیم صیخشت تسردان ار هلمج دنچ-58

.دبای هار هتسه نورد هب دناوتیم یمسالپودنآ ۀکبش ياهنتانر ینیئتورپ لوصحم )فلا

.دننک زتنس ار یحشرت ياهنیئتورپ دنناوتیم مسالپوتیس دازآ ياهموزوبیر )ب

.دنوش همجرت موزوبیر دنچ طسوت نامز مه دناوتیم کیپ يانر کی ياههزمر )ج

.تسا يژلگ هاگتسد ،یسماراپ ياهموزوزیل هاگتساخ )د

.دنزادرپیم دوخ ياهنیئتورپ زا یضعب دیلوت هب مرپسا ینایم ۀعطق ياهيردنکوتیم ) ـه

»ه« و »د« و »ب« ـ »ب« و »فلا« ـ »د« و »ج« و »فلا« ـ »ه« و »ب« ـ  2323

؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ریز هلمج دروم دنچ-59

..................  درادن ناکما  ..................  هک ییانر ره

.دور راکهب همجرت دنیآرف رد هدروخ نیچ ییاشغ زا روبع نودب - دوشیم یسیونور هزیکار نورد زاراپسبانر طسوت )فلا

.دشاب هدش یسیونور يوقلح ییاند يور زا - دراد ار نیلوسنا ياهدحاو ریز هب لاصتا تیلباق )ب

.دشاب هتشاد ینژوردیه دنویپ دوخ ياهدیتوئلکون نیب رد - دراد شقن نتانر کچوک دحاو ریز هدنهد لیکشت ياهنیئتورپ تخاس رد )پ

.دشاب هتشاد  یلاوت دوخ راتخاس رد - دراد ار نتانر  و  هاگیاج رد رارقتسا تیلباق )ت

دروم هسدروم وددروم کیدروم رفص

APAUU

؟دنکىم لماک ىتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-60

» .................. ۀلحرم نیتسخن رد ،ناسنا مشچ ۀیکبش ىاهناوتسا ةدنریگ لولس کی رد «

.دوشىم نآ دراو زاغآ ةزمر لمکم يانر ،رگیدکی هب نتانر کچوک و گرزب دحاوریز ود لاصتا اب ،همجرت

.تسا ىسیونور لماوع لاصتا لحم رد هتشر ود نایم ىاهدنویپ نتسسگ ىیاناوت دقاف زاراپسبانر لوکلوم ،ىسیونور

.دنریگىم لکش اهنآ نایم كود ىاههتشر رگیدکی زا اهلویرتناس تفج ندش رود اب ،ىاهتخای میسقت

.دوشىم تیاده زاغآ ةزمر ىوس هب نآ زا ىیاهشخب طسوت ،انر هب لاصتا زا سپ نتانر کچوک دحاوریز ،همجرت
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