


 زیست شناسی دوازدهم فصل چهارم-پرواز- تستی

؟تسا هدش نایب یتسردهب صلاخان دارفا يرترب هرابرد ترابع مادک-1

.دنراد ایرالام هب تبسن يرتشیب تمواقم  دارفا هب تبسن ، پیتونژ ياراد دارفا

.دنراد صلاخان دارفا هب تبسن يرتشیب ياقب سناش ،دنشابیم لکشیساد ینوخمک يرامیب نژ دقاف هک يدارفا

.دنراد اقب يارب يرتشیب سناش غولب زا سپ ًالومعم ،دنشابیم لکشیساد ینوخمک ياراد هک یناکدوک

.دنراد دارفا ریاس هب تبسن اقب يارب يرتشیب سناش زیخ ایرالامریغ قطانم رد ، پیتونژ ياراد دارفا

H HbA bSH HbA bA

H HbA bS

..................تفگ ناوتیمن اما .................. تفگ ناوتیم ياهسیاقم حیرشت دروم رد-2

.دنوشیم بوسحم گولانآ یمادنا هناورپ لاب و رتوبک لاب ـ دنمانیم دنواشیوخ ۀنوگ ار دنراد یکرتشم ياین هک ییاههنوگ

.دناهدش هداس ای کچوک هک دزادرپیم ییاهراتخاس یسررب هب ـ تسا رادروخرب یهباشم حرط زا اههنوگ بلغا یندب راتخاس

.دنتسه اتمه ياهمادنا نیفلد ۀلاب و ناسنا تسد ـ دنوشیم هسیاقم رگیدکی اب فلتخم ياههنوگ نارادناج رکیپ يازجا

.دنراد یتوافتم يراتخاس حرطً اعطق فلتخم نارادهرهم رد ییولج تکرح مادنا ـ دنتسه اتمه ياهمادنا هدنرپ لاب و هبرگ تسد

. .................. دوخ رییغت یط هک دناهدش داجیا یناروناج نتفای رییغت زا اهرام مینادیم هزورما-3

.دناهدش هتسب نوخ شدرگ و گریوم زا یعاونا دجاو.دناهدش فعاضم نوخ شدرگ و ياهرفح  بلق ياراد

.دناهداد تسد زاً ابیرقت ار دوخ یتکرح ياهمادنا.دناهداد تسد زا ار اههیلک عون نیرتهدیچیپ
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؟دراد ناسنا رد ناگنژ اب يرتشیب تهابش ،کیمادک رد ناگنژ-4

اینومون سوکوکوتپرتساردیهيرتکابونایس E ⋅ coli

؟دوشیم لیمکت یتسردان هب هنیزگ مادک طسوت » ..................  هب  ..................  لیدبت تروص رد« ۀلمج-5

.دنامیم رییغت نودب نژ لوط ،نایاپ دک ـ دیساونیمآ کی یکیتنژ دک

.دوشیم دایز دیتپپیلپ لوط ،همجرت لباق نودک ـ ینایاپ نودک

.دنکیمن رییغت ینیئتورپ ياهراتخاس زا کی چیه ،دیساونیمآ نامه رگید زمر ـ دیساونیمآکی دک

.دوشیم رتدنلب يدیتوئلکونیلپ هتشر لوط ،ینایاپ نودک ـ همجرت لباق نودک

.................. ]ي[اتمه نتماف ود يرهاوخریغ ياهکنیماف نیب هعطق لدابت لابند هب-6

.دوشیمن بوسحم بیکرتون تماگً اموزل دنک تفایرد بیکرتون کنیماف هک تماگ ره

.دوشن هدید دناهدرک لدابت هک ییاهکنیماف رد اههرگد زا يدیدج بیکرت تسا نکمم

.دوشیم بوسحم بیکرتون تماگ ،بیکرتون کنیماف اب  زویم زا لصاح ۀتخای ره

.تسا هدرک تفایرد ار شايرهاوخ کنیماف زا ياهعطق هک دراد ینتماف ،بیکرتون تماگ ره
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.................. دناوتیم دهد خر غلاب درم کی ةزیدرگ یششوپ ۀتخای رد رگا ..................  شهج ره-7

.دوش ندناوخ بوچراچ رد رییغت هب رجنم _ هفاضا و فذح عون زا کچوک.دوش گرم بجوم _ فذح عون زا گرزب

.دهد رییغت ار اهنتماف زا لصاح پیتویراک _ ییاجباج.دوشب درف یسنج ياهنتماف رد رییغت بجوم _ یگدش فعاضم
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..................  اعطق .................. هک یموزومورک يراتخاس يراجنهان یعون رد-8

.داد دهاوخ خر لولس گرم _ دوریم تسد زا موزومورک کی زا یتمسق

.دهد خر یسنج ياهموزومورک نیب دناوتیم _ دومن هدهاشم موزومورک کی رد نامزمه ار للآ ود ناوتیم

.دوشیم سوکعم دوخ ياج رد موزومورک زا یتمسق يریگرارق تهج _ دنامیم تباث موزومورک کی لوط نآ رد

.دوشیم هتسکش یسنالاووک دنویپ یعون بآ فرصم اب _دوش پیتویراک رد رییغت بجوم دناوتیم

لاصتا عنام .دشاب هداد خر  ..................  رد بوچراچ رد رییغت عون زا شهج رگا ، لولس تشک طیحم رد زکولگ روضح مدع ماگنه-9

.دوشیم ..................

روتارپا هب هدننکراهم نیئتورپ – هدننکراهم نژزادناهار هب زارمیلپ  –روتارپا

هدننکراهم هب زوتکال – زادناهارهدنیازفا هب یسیونور لماوع – زادناهار

E ⋅ coli

RNA

نیا ةرابرد هنیزگ مادک .دراد دوجو یسنج ياهموزومورک نایم یگدشفعاضم شهج نداد خر ناکما ،يدرف ندب ياههتخای ياهتسه ياهنتماف رد-10

؟تسا هدش نایب یتسرد هب درف

.تسا هتفرگ رارق موزومورک  يور ،ندب ياههتخای ۀتسه یتثارو ةدام ياوتحم لک

.دراد یلثمدیلوت هاگتسد ياهدنیآرف میظنت رد ىرثؤم شقن ،يو ندب رد نیتکالورپ نومروه

.دوشىم هتخاس ىو ندب رد هنادرم ىسنج نومروه زا ىکدنا رادقم

.دهدیم زورب دوخ فلاخم سنج هب تبسن يرتشیب ناوختسا مکارت تارییغت تدش ،یگلاس  ات  نینس نیب

24

2050

؟تسین تسرد شهج ریثأت هرابرد دروم دنچ-11

.دهد شهاک ار زارمیلپ  میزنآ طسوت نژ کی یسیونور نازیم دناوتیم شهج )آ

.دنراد زین ار يو نادنزرف هب لاقتنا تیلباق ،درف کی رد هدش داجیا ياهشهج یمامت )ب

.تشاد دنهاوخ ریثأت نژ لوصحم درکلمع رب ،ینژ نیب ياهیلاوت رد شهج فالخرب ،ینژ نورد ياهشهج یمامت )پ

.دهدیم خر یسنج ياهلولس رد شهج عوقو رثا رد ،نواد يرامیب )ت

.دهدیم شهاک ار طیحم اب نارادناج شزاس نازیم هراومه ،شهج )ث

RNA

1234

. ..................  تفگ ناوتیمن .................. هرابرد-12

.دوشیم تیعمج رد يدرف ياهتوافت شهاک ببس یهاگ -نژ شراش

.دراد تیعمج رد اهپیتونف یناوارف رب یفداصتریغ ياهشزیمآ اب هباشم يریثأت یهاگ -یعیبط باختنا

.دراد هدننکنییعت شقن  زافورپ -اهتماگ رد یللا ینوگانوگ

.دوشیم ینوگانوگ ظفح ببس ،ینژ هنازخ رد اهللا یناوارف رییغت اب یعیبط باختنا

I

.دینک باختنا ار حیحص ۀنیزگ-13

.دنکیم کمک ینژ ۀنازخ رد عونت شیازفا هب ،يرهاوخ ياهکنیماف نیب روا گنیسارک

.تسا هسیدزبس نتماف و هزیکار نتماف ،ياهتسه ياهنتماف لماش هدننکزتنسوتف نارادناج ۀمه رد تیعمج ینژ ۀنازخ

.دنوشیم بوسحم ینژ ۀنازخ ءزج هنایم ياهیلاوت

.تسا هزیکار رد دوجوم نتماف و يرکیپ ياهنتماف لماش ناسنا ینژ ۀنازخ

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ترابع دروم دنچ-14

.................. هک تفگ ناوتیم عطق روطهب ،دوش داجیا يدیتامورکراهچ راتخاس يدادعت ،لولس کی ۀتسه رد ،میسقت ماگنه هاگره

.دش دهاوخ دیلوت تماگ راهچ ،میسقت نیا زا )ب        .داد دهاوخ ماجنا ار یلاوتم میسقت ود ،لولس نیا )فلا

.دنتسه اتمه مزومورک دقاف ،میسقت نیا زا لصاح ياهلولس )د      .دنتسه اتمه ود هب ود ،لولس نیا ياهموزومورک ۀمه )ج

1234
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دهاوخ رتهاتوک لبق هب تبسن دیتپپیلپ ۀتشر ،رظن دروم هاگیاج هب زاب مادک ندرک هفاضا اب زا یلاوت رد-15

؟دوب

TAC AAC TGC □CT GA ⋯DNA

ATGC

؟دهد خر دناوتیمنً اعطق یبیکرتون کی مادک رد-16

نوتیز تخردرن روبنزتیدورفامره مرکرام ییازرکب

.................. هک دناهتفایرد لکشیساد ینوخمک يرامیب عیزوت ۀعلاطم اب ناسانشنژ-17

.دوشیم تیعمج ياقب ثعاب زیخایرالام قطانم رد  ةرگد دوجو

.تسا قطانم ریاس زا رتشیب رایسب ،تسا عیاش ایرالام هک یقطانم رد  ةرگد یناوارف

.دنراد رارق ایرالام هب التبا رطخ ضرعم رد ،دنراد ملاس هراومه ۀچیوگ هک يدارفا

.دنامواقم يرامیب نیا هب التبا و ایرالام ربارب رد  دارفا

HbA

HbA

H HbS bS

؟تسا تسرد »اهکیتویبیتنآ هب تبسن اهيرتکاب یضعب شزاس لماع« هرابرد هلمج دنچ-18

.دهدیم شهاک ار راگزاسان دارفا یناوارف )آ

.دنکیم لمع تیعمج دارفا ینوگانوگ شهاک تهج رد ،یبیکرتون فالخرب )ب

.دهدیم شهاک ار دیدج یطیحم طیارش رد تیعمج ياقب ییاناوت ،اهصلاخان رثا دننامه )پ

.دوشیم تیعمج کی دارفا يدرف ياهتوافت شهاک بجوم )ت

1423

؟دشابیم حیحص هنیزگ مادک-19

.تسا ياهتسه کیتنژ ياوتحم نامه هک دنیوگ رادناج کی رد کیتنژ ياوتحم لک هب مونژ اهياهتسهوه رد )فلا

.دتفایمن قافتا میزنآ درکلمع رد رییغت ،دهد خر میزنآ لاعف هاگیاج زا رود ییاج رد رییغت هک دوش ثعاب شهج رگا )ب

.دوشیم رواجم نیمیت ود نیب دنویپ لیکشت ثعاب هک تسا یکیزیف يازشهج لماوع هتسد زا شفنبارف يوترپ )ج

.دنکیم لقتنم توگیز هب ار شهج حاقل زا لبق و دراد دوجو اهتماگ رد یثرا شهج )د

.دنشابیم تسردان»فلا« فالخ رب »ج« و »د«.تسا تسرد »د« دننامه و »ج« فالخ رب »فلا«

.دنتسه تسردان»د« فالخ رب »ب« و »فلا«.دشابیم حیحص »د« و »ب«فالخ رب »ج«

؟دنکیمن لماک یتسردهب ار هدش هداد ترابع هنیزگ مادک-20

» .................. ،نژ کی يراتخاس شخب رد هداد خر شهج رگا«

.دوشیم یسیونور زا لصاح ياهلوکلوم رییغت ببس ،دشاب کچوک

.دوشن همجرت زا لصاح دیتپپیلپ ياهدیساونیمآ بیکرت رییغت ببس تسا نکمم ،دشاب ینیشناج

.دوشیم همجرت زا لصاح ياهلوکلوم لوط رد رییغت ببس ،دشاب کچوک

.تسا هارمه یتثارو هدام رد یسنالاووک دنویپ نتسکش اب ،دشاب ندناوخ بوچراچ رییغت

.................. تفگ ناوتیمن اّما .................. تفگ ناوتیم یموزومورک ياهيراجنهان دروم رد-21

.دنوشیم گرم ثعابً اعطق یفذح یموزومورک ياهشهج ـ دوشیم لقتنم اتمه موزومورک هب موزومورک کی زا یتمسق

.دورب تسد زا موزومورک زا یتمسق تسا نکمم ـ دراد رارق یموزومورک ياهيراجنهان ۀتسد رد ینوگژاو فالخ رب یگدشفعاضم

.دشابیم یموزومورک ياهيراجنهان هتسد زا ییاجهباج دننامه ینوگژاو ـ تسا هداد خر يددع يراجنهان نواد ناگناشن رد

.دنوشیم هاگآ ییاهيراجنهان نینچ دوجو زا ناوتیم پیتویراک هدهاشم اب ـ دنشابیم اهيراجنهان عون نیا زا رگید یعون يراتخاس ییاهيراجنهان
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؟دشابیم ریز هلمج فالخرب هدش هداد تارابع زا دروم دنچ یتسردان ای یتسرد رظن زا-22

».تسا رگیدکی اب نارادناج نایم ۀطبار زا یکاح اتمه ياهمادنا دننامه لایجیتسو مادنا دوجو«

.تسا اتمه ياهراتخاس دوجو دنریگب رارق هورگ کی رد دنواشیوخ نارادناج دوشیم ثعاب هک یلماع )فلا

.دیآیم تسد هب یلوکلوم ۀعلاطم زا لصاح تاعالطا اب تسا كرتشم اههنوگ نیب رد اهنژ مادک هکنیا )ب

.دوشیم ادج رگیدکی زا اهنآ ینژ ۀنازخ هاگنآ دهد خر یلثمدیلوت ییادج هنوگکی دارفا نایم رگا )ج

.تسا رادروخرب یهباشم حرط زا اههنوگ یمامت یندب راتخاس تفایرد ناوتیم فلتخم نارادناج رکیپ ۀسیاقم هب هجوت اب ياهسیاقم حیرشت رد )د

4321

..................تفگ ناوتیمن اما  ..................  تفگ ناوتیم اههماک رد ياهرگد ینوگانوگ دروم رد-23

.دنکیم جراخ لداعت زا ار تیعمج ،نژ شراش اب هارمه ـ دماجنایمن بیکرتون ياههماک داجیا هب زگره

.ددرگیم هتخاینایم حطس رد یفلتخم شیارآ داجیا ثعاب ـ دنکیم جراخ لداعت زا ار تیعمج ياهرگد شنار دننامه

.دراد شقن ندش ییاپیلچ هدیدپ داجیا ردً اعطق ـ دنکیم ظفح اهتیعمج رد ار ینوگانوگ ،یعیبط باختنا دوجو نیع رد

.دیامنیم ظفح اهتیعمج رد ار ینوگانوگ یبیکرتون فالخرب ـ دنکیم داجیا اهکنیماف رد ار اههرگد زا يدیدج بیکرت

» ..................  ياههتخای فالخرب اهمویبوزیر رد«        .دنکیم لماک بسانم روطهب ار ورهبور ترابع هنیزگ مادک-24

.دوشیم لمح دیسا کیئلکونوبیر لوکلوم کی طسوت ،رواجم نژ دنچ مایپ ،کبابح هراوید لوا عون

.دنکیم رییغت یسیونور زا لصاح لوکلوم نژ رد ياهطقن شهج ره عوقو اب ،نیترکس ةدننکحشرت

.دنراد یتوافتم رایسب يدیساونیمآ یلاوت ،هدننکیسیونور ياهنیئتورپ ،ياهلول ياهمرک ندب یمومع ةرفح

.دراد دوجو اهنژ نایب میظنت يارب يرتشیب تصرف ،ناتسیزود هیلک

؟تسا هدش نایب یتسرد هب یملع رظن زا ترابع مادک-25

.دوشیم بوسحم کچوک شهج یعون ، للا هدننکداجیا شهج

.دهدیم خر  نژ رد ،یلیفومه ةدننک داجیا شهج

.دناهدمآ دوجوهب  ةرامش موزومورک رد شهج رثا رد ، ینوخ ياههورگ فلتخم عاونا

.تسا یهاگیاجدنچ تافص زا ،ینوخ هورگ  نیئتورپ اب طبترم تفص

HbS

HbA

ABO1

D

..................تفگ ناوتیمن اما  ..................  تفگ ناوتیم لکشیساد ینوخمک يرامیب دروم رد-26

.دنریمیم نییاپ نینس رد  پیتونژ اب دارفا ًالومعم ـ تسا رتشیب زیخایرالام قطانم رد  للا یناوارف

.دنامواقم ایرالام ربارب رد  دارفا ـ دهد ناشن ینوگانوگ ظفح رد ار صلاخان تیمها دناوتیمن

.تسا ناسکی ناهج رسارس رد يرامیب نیا عیزوت ـ دوشیم ظفح هک تسا یتفص ةدننکنییعت طیحم طیارش هک دهدیم ناشن

.ددرگیم تیعمج ياقب ثعاب زیخایرالام قطانم رد  للا دوجو ـ دوشیم داجیا یلولسکت لگنا یعون ۀلیسوهب

HbAH HbS bS

H HbA bS

HbS

؟دنکیم لماک یتسردانهب ار ریز ترابع دروم دنچ-27

.................. دنناوتیم اهلیسف یسررب اب ناسانش هنیرید

.دناهتسیز نیمز هرک يور لاس نویلیم دنچ اهروسانیاد هک دننزب نیمخت )آ

.دراد يرتشیب تمدق وسیگ تخرد هب تبسن هلال لگ هنوگ هک دننک صخشم )ب

.دناهدش یساسا تارییغت راچد نامز رذگ رد هدنز تادوجوم همه هک دنهد ناشن )پ

.دناهتسیز نیمز يور ینارادناج هچ نامز ره رد هک دنهد ناشن )ت

1234

4



؟تسا حیحص وسیگ تخرد دروم رد کیمادک-28

.تسا هدنام رییغت نودب نونک ات شیپ لاس نویلیم  زا یلیسف دهاوش قبط رب

.دنکیم دیلوت نژیسکا لوکلوم  ،زکولگ لوکلوم ره زا ،ياهتخای سفنت شنکاو یط

.تسا نورتکلا لاقتنا ةریجنز عون کی ياراد ،دوخ دیئوکالیت ياشغ رد

.تسا يوقلح اهيرتکاب ياند دننام نآ ياههتخای هزیکار ياند

270

6

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

»  ..................  وگلا ۀتشر رد اعطق دیتوئلکون کی ةزادنا هب ..................  شهج ..................  ةزادنا هب ینیشناج شهج یعون رد«

.دوشیم لیکشت رتسا يدوفسف دنویپ ود _ فذح_ فالخرب دیتوئلکون کی

.دوشیم لیکشت یسنالاووک دنویپ یعون _ هفاضا _دننامه رواجمریغ دیتوئلکون ود

.دوشیم فرصم دنویپ نتسکش يارب بآ ياهلوکلوم _فذح_دننامه دیتوئلکون کی

.دوشیم ندناوخ بوچراچ رد رییغت بجوم_ هفاضا _ دننامه رواجمریغ دیتوئلکون هس

؟تسا حیحص یعیبط باختنا اب طابترا رد دروم دنچ-30

.دوشیم نژ هنازخ رد اههرگد یناوارف رییغت ببس )فلا

.دهاکیم رگید دارفا یناوارف زا و هدیزگرب ار طیحم اب رتراگزاس دارفا )ب

.دنکیم رییغت شوختسد ار هدنیآ لسن نژ ۀنازخ رتراگزاس دارفا شنیزگ اب )ج

.تسا شزاس داجیا ياهرگد شنار فالخرب نآ عوقو هجیتن )د

1234

؟ددنویپ یم عوقو هب هلحرم مادک رد ندش ییاپیلچ-31

حاقل زا دعبیسنج ۀخرچ مود زور یسنج ۀخرچ لوا زور حاقل یط 1414

..................تفگ ناوتیمن اما  .................. تفگ ناوتیم اهشهج عاونا دروم رد-32

.دنشابیم کچوک ياهشهج زا یعاونا فذح و هفاضا ياهشهج ـ دوشیم هدهاشم زین نیئتورپ کی یلاوت رد بوچراچ رد رییغت شهج

.دوشیم اهدیساونیمآ یلاوت رد رییغت ثعاب هشیمه ینیشناج شهج ـ دنریگیمرب رد ار دیتوئلکون دنچ ای کی کچوک ياهشهج

.دهدیم رییغت زین ار موزومورک راتخاس یتح هک تسا عیسو ردقنآ شهج یهاگ ـ دشابیم کچوک ياهشهج زا ياهنومن ینیشناج شهج

.دنوشیم میسقت گرزب و کچوک هورگ ود هب ـ دوش دیتوئلکون تفج کی رد ینیشناج هب رجنم دناوتیم دیتوئلکون کی رد ینیشناج

.ددرگیم  .................. ثعاب ،دوشیم  ..................  فذح ثعاب هک یشهج-33

.هدننکلاعف ِفده نژ زا یسیونور مدع – هدننکلاعف ِنیئتورپ نژنژ زا یسیونور مدع – روتارپا

نژ زا یسیونور مدع – زادناهار یلاوت رییغت – هدنیازفا mRNA

.دراد دوجو ..................ً امتح ،تسا رواگنیسارک لاح رد هک یلولس رد-34

هتسه ءاشغلئوکاورمورتناسلویرتناس

؟دنشابیم تسرد ناطرس رب رثوم لماوع اب هطبار رد ریز تارابع زا دروم دنچ-35

.تسالاب ناطرس هب التبا نازیم ،يراگیس دارفا يالاب دصرد اب يرهش دننامه ،دنوشیم فرصم يرادراب دض ياهصرق هک یقطانم رد )فلا

.دوشب اهراوختشرد تیلاعف شیازفا بجوم دناوتیم دیشروخ رون روضح رد تدم ینالوط تیلاعف )ب

.درب هرهب ناهایگ زا یضعب ۀباریش رد دوجوم كدنا تابیکرت زا ،ناوتیم هدامآ ياهاذغ فرصم زا یشان یلامتحا ۀضراع اب هلباقم يارب )ج

.دوش ییاوه ياههسیک ياضف رد رتگرزب هزادنا اب ییاهلولس تیلاعف شیازفا ثعاب تسا نکمم وکابنت فرصم )د

2413
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؟تسا حیحص دروم دنچ ،لکشیساد ینوخمک ةرگد ةدننک داجیا شهج اب طابترا رد-36

.تسا هدش یعیبط ةرگد رد ياهقلحکت زاب کی نیزگیاج ياهقلحود زاب کی )فلا

.دراد یعیبط يانر زا رتمک نیندآ یلآ زاب کی ،نژ نیا زا هدش یسیونور لقان يانر )ب

.دوشیم نیبولگومه راتخاس رییغت هب رجنم شهج نیا )ج

.دنکیم لمع تیعمج ياقب عفن هب هراومه ،تیعمج رد  ةرگد دوجو )د HbS

1234

.................. ًاـعـطـق ، ..................  شهج عوقو رثا رد تفگ ناوتیم-37

.دوشیم یگتسکش راچد موزومورک رد رتسايدوفسف دنویپ راهچ – ینوگژاو ینتماف

.دهدىم خر هتخای گرم – دورب تسد زا نتماف زا یتمسق تسا نکمم هک ىعون زا

.دوشیم لصتم دوخ ياتمهریغ نتماف هب نتماف کی زا یتمسق – ییاجهباج ینتماف

.دنامىم ىقاب رییغت نودب هتخای ناگنژ – ياهتسه ياهموزومورک نیب یگدشفعاضم

.................. یعیبط باختنا  ..................  ياهرگد شنار-38

.دوشیم اههرگد یناوارف رییغت ثعاب ،یفداصت ياهدادیور رثا رب ـ دننامه

.دماجنایمن شزاس هب ـ فالخرب اما دهدیم رییغت ار اههرگد یناوارف هچ رگا

.دوش طیحم اب تیعمج رتشیب يراگزاس بجوم دناوتیم ـ دننامه

.دنک دراو دصقم تیعمج هب ار أدبم تیعمج ياههرگد زا يدادعت دناوتیم ـ فالخرب

..................دناوتیمن لومعم روطهب  یبرغم هایگ کی-39

.دشاب هتشاد نامتساک تیلباق اب یهایگ و  یمخت یحاقلدوخ تروص رد

.دشاب هتشاد شیاهتماگ رد ار موزومورک ره زا هخسن کی

.دنک داجیا  یمخت ،یموزومورک  ِیعیبط هایگ اب شتماگ شزیمآتروص رد

.دشاب هتشاد یعیبط تلاح زا رتشیب ییاهموزومورک دادعت

4n

4n

n3n

؟تسا حیحص کی مادک-40

.دهدیم خر يرهاوخ ياهکنیماف نایم  نامتساک رد ندش ییاپیلچ

.دنریگ یم رارق لولس نیبطق رد يرهاوخ ياهکنیماف ،رواگنیسارک نامز رد

.تسا ربارب  رادناج کی رد ینیدلاو ياهتماگ اب بیکرتون ياهتماگ داجیا لامتحا ،روا گنیسارک عوقو نودب

.دهدیم خر يرهاوخریغ ياهکنیماف نایم  نامتساک رد ندش ییاپیلچ

1

2n = 4

1

؟تسا حیحص دروم دنچ-41

.دوشیم بوسحم شهج یعون ،انر ةریجنز یلاوت رد تسردان زاب نتفرگ رارق )فلا

.دوش لقتنم دعب لسن هب دناوتیم ،ناهایگ هسیدزبس ناگنژ رد شهج )ب

.تسا تبثم میظنت ،زوتکال دنق میظنت و یفنم میظنت ،يالکایشرشا رد زوتلام دنق میظنت )ج

.دوشیم شیاریپ هنایم ياهیلاوت فذح اب ،ياهتسهشیپ رد کیپ يانر )د

مادکچیه 123

. .................. نیمیت راپود ةدنهدلیکشت ياهشخب زا کی ره-42

.دنراد تکراشم تافسف اب یکارتشا دنویپ رد.دناهنبرک  ياهقلح لماش

.دنایعلض  بیکرت یعون اب یکارتشا لاصتا رد.دناهدش لصتم رگیدکی هب رتسايدوفسف دنویپ اب

6

5
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؟دشابیمن تسرد گرزب ياهشهج اب هطبار رد ریز دراوم زا دادعت هچ-43

.دراد دوجو گرم ناکما شهج نیا زورب تروص رد و دوشیم فذح نتماف زا یتمسق ،یفذح ینتماف شهج رد )فلا

.دنراد یفاضا  نتماف ود ،دنشابیم اهنتماف رد يددع يراجنهان ياراد هک نواد ناگناشن يرامیب نایالتبم )ب

.دوشیم سوکعم دوخ ياج رد نتماف يریگرارق تهج نآ رد هک تسا ینوگژاو ،ینتماف ياهيراجنهان زا يرگید عون )ج

.تشاد دهاوخن دوجو هدش اجهباج تمسق زا ياهخسن اتمه ياهنتماف زا یکی رد ،یگدشفعاضم شهج زورب تروص رد )د

.دوشیم هتفگ ییاجهباج شهج نیا هب ،دوش لقتنم نتماف نامه زا يرگید شخب هب نتماف کی زا یتمسق ،شهج رثا رد رگا )ـه

21

1234

؟دراد نژیسکا لاقتنا رد يرتهب درکلمع درف مادک ،دشاب یعیبط طیحم نژیسکا راشف هک یطیارش رد-44

ایرالام لقان درف)ینوخمک( یمنآ هب التبم درفلکشیساد ینوخمک لقان درف دومننژ ياراد درف H HbS bS

؟دشاب يالُکایشرشا يرتکاب ي)( اند رد شهج عوقو ياهدمایپ زا دناوتیم دروم دنچ-45

نژ زا یشخب هب هدننکراهم لاصتا مدع -ب            زوتکال ةدننکهیزجت میزنآ لاعف هاگیاج رد رییغت - فلا

)زارمیلپ ( زاراپسبانر تیلاعف شیازفا -د                            نیئتورپ یعون هب زوتکال لاصتا مدع -ج

دروم دروم دروم دروم 

DNA

RNA

1234

؟تسین حیحص ییازهنوگ اب هطبار رد کیمادک-46

.تسا ورهبور يرتشیب عناوم اب دنتسه یحاقلدوخ هب رداق هک ینارادناج رد ینهیممه ییازهنوگ

.دهدیم خر يرتمک نامز رد بلغا ینهیمرگد ییازهنوگ هب تبسن ینهیممه ییازهنوگ

.تسا طابترا رد یلثم دیلوت ياهدنیآرف اب میقتسم روطهب ییازهنوگ

.تسا دلاو اب نتشاد رارق هنوگ کی رد يانعم هب يردام ۀنوگ زا هداز ندوب اتسیز

؟دشاب راذگریثأت دناوتیم ریز ياههنیزگ زا دروم دنچ يور رب هدنیازفا ياهیلاوت يور رب شهج-47

اهدیتوئلکونوبیر یسکوئد یلاوت )فلا

اهدیساونیمآ یلاوت )ب

لوصحم رادقم )ج

اهدیتوئلکونوبیر یلاوت )د

دروم دروم دروم دروم  1234

؟تسا بسانم یتسردان هب » .................. ةدننکزمر نژ رد شهج« ۀلمج لیمکت يارب مادک-48

.دزادنیب راک زا ار میزنآ لاعف هاگیاج دناوتیم میزوزیل

.دشاب هتشاد لابند هب ار نآ لاعف هاگیاج هب کینسرآ لاصتا اب هباشم يرثا تسا نکمم نژونیسپپ

.دشاب هتشادن لوکلوم تیلاعف و لکش رب يرثا چیه دناوتیم نیبولگومه

.دوش یتفاب نایم عیام رد دیسکايدنبرک عمجت و نآ تیلاعف عنام تسا نکمم زاردینا کینبرک

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد اهللا یناوارف ةدنهدرییغت لماوع دروم رد هدش هداد تارابع یتسردان و یتسرد بیترت-49

.دراد یگتسب  زویم رد اهدارتت شیارآ هب دنک تفایرد ار اهموزومورک زا کیمادک تماگ ره هکنیا )فلا

.دنکیم لمع یلبق ياهللا ای للا زا رتراگزاس ،یطیحم طیارش ردً اعطق هک دوشیم لصاح نژ نآ زا يدیدج للا دوشیم داجیا شهج ینژ رد یتقو )ب

.دماجنایمن شزاس هب یعیبط باختنا دننامه و دهدیم رییغت ار یللا یناوارف نژ شنار )ج

.دشابیم هتخای ینایم حطس رد اهموزومورک توافتم شیارآ ،فلتخم ياهتماگ داجیا تلع )د

تسردان ـ تسردان ـ تسرد ـ تسردتسرد ـ تسردان ـ تسردان ـ تسرد

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

I
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.................. دناوتیم ..................  هک ییازهنوگ ره-50

.دهدن خر نآ رد شراش و شهج دننامه یبیکرتون ـ دهدیم خر ییایفارغج ییادج نآ رد

.دشاب هتشاد تیعمج ود نیب ار یشزیمآ ـ دهدیم شهاک ای عطق ار هدمآ دوجو هب تیعمج ود رد ینژ شراش

.دشاب هتشاد دیئولپید و دیئولپاه ياهتماگ شزیمآ دوخ ماجنا ریسم رد ـ دوشیمن هدید تیعمج دارفا کیکفت نآ رد

.دننک زیمآتیقفوم شزیمآ دوخ ياین ۀنوگ دارفا اب هک دشاب هتشاد يدارفا ـ دوشیم دیئولپیلپ ناهایگ دیلوت ثعاب

؟تسا حیحص دوشیم لکشیساد ینوخمک يرامیب زورب ببس هک یشهج اب طابترا رد دروم دنچ-51

.دیآیم باسح هب انعم رگد عون زا و ینیشناج کچوک شهج یعون )فلا

.دوشیم نآ درکلمع رییغت ببس میزنآ لاعف هاگیاج رد رییغت داجیا لیلد هب )ب

.دوش لیدبت نآ رگید زمر هب دیساونیمآ کی زمر هک دوشیم ببس )ج

.دراد ندب يارب یبرخم دمایپ نژ زا یمهم شخب رد عوقو لیلد هب )د

1234

؟تسا حیحص يردنکوتیم دروم رد کی مادک-52

.دوش لقتنم دعب لسن هب دناوتیم تماگ عون ره يردنکوتیم مونژ رد شهج )فلا

.دوشیم نیمأت  و  طسوت ،يردنکوتیم یلخاد شخب هب  لاقتنا يارب زاین دروم يژرنا )ب

.دوشیم لیدبت تاتکال هب  لیتسا هب لیدبت ياج هب يردنکوتیم رد زکولگ ،نژیسکا دوبمک طیارش رد )ج

.دننک تظافح دازآ ياهلاکیدار ربارب رد يردنکوتیم زا دنناوتیم يزتنسوتف ياههزیگنر یخرب )د

د طقفب و فلاج و بد و فلا

H +FADH2NADH

COA

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-53

» .................. ،نادرگباتفآ ۀقاس رد دوجوم ۀنکآ بسچ ۀتخای ىاند رد .................. عون زا کچوک ىشهج عوقو«

.دنک رییغت هتخای ياند رد دیتوئلکون کی اهنت دوش بجوم تسا نکمم – ىنیشناج

.دوشىم ىتثارو ةدام رتسايدوفسف دنویپ دادعت شهاک ببسً اعطق – بوچراچ رییغت

.دوش ىزتنسوتف ىتایح ىاهمیزنآ زتنس زا عنام تسا نکمم – بوچراچ رییغت

.دوش نژ یسیونور ۀیلوا لوصحم رد رییغت داجیا ثعاب تسا نکمم – ینیشناج

؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-54

» ..................  ًامتح دشاب  ..................  موزومورک رد هک ییاهشهج همه«

.دوشیم لقتنم نارسپ هب -دلاو .دوشیم لقتنم نارتخد هب - دلاو 

.تسا هتفای لاقتنا شردپ بناج زا -توگیز کی .تسا هدیسر توگیز هب ردام بناج زا -توگیز کی 

XY

XY

؟تسا هدهاشم لباق ینهیم رگد و ینهیممه ییازهنوگ عون ود ره رد لماع مادک-55

یناهگان ییازهنوگیناکم ییادج داجیا

ازهنوگ لماع نیتسخن ناونع هب یعیبط باختنا رثاشهج عوقو

؟دنکیم لماک یتسردهب ار ریز ترابع دروم دنچ-56

» .................. هلصاح دیتیپ یلپ تسا نکمم ، کی نادرگزمر شخب زکرمرد همجرت نایاپ نودک مود دیتوئلکون فذح لابند هب«

.دنامب یقابرییغت نودب )فلا

.دنک ادیپ يرتدنلب رایسب لوط )ب

.دوش رتهاتوک يداع تلاح هب تبسن )ج

.دشاب درکلمع دقاف )د

دروم راهچدروم هسدروم وددروم کی

mRNA

8



؟تسا تسردان ترابع مادک-57

.درادن لصاح ياهمیزنآ لاعف هاگیاج لکش رب يرثا ،زوتکال مسیلوباتم ةدننکلرتنک ياهنژ زادناهار رد شهج

.دهد رارق ریثأت تحت ار نیئتورپ نیا دیلوت رادقم دناوتیم ،نژالک نژ ةدنیازفا یلاوت رد شهج

.دراذگیم رثا نژ هب ةدننکراهم یلاصتا لیم يور رب ، رد ریش دنق مسیلوباتم ییایمیشویب ریسم ياهنژ روتارپا رد شهج

.دوشیم نژ نیا زادناهار هب نآ لاصتا عنام ،هدننکلاعف ةدننکزمر نژ رد شهج

E ⋅ coli

؟تسا حیحص ترابع دنچ-58

.دراد مان كرتشم ياین دنیآ دوجو هب نآ رییغت زا هنوگدنچ ای ود هک ياهنوگ )فلا

.دننکیم هدافتسا اتمه ياهراتخاس زا نارادناج يدنبهدر يارب ناسانشتسیز )ب

.دناهدش قتشم یکرتشم ۀنوگ زا هتشذگرد ینعی دنراد كرتشم ياین هک ییاههنوگ )ج

.درک هبساحم ار كرتشم ياین زا هنوگکی ۀلصاف ناوتیم اهدیساونیمآ یلاوتهب هجوت اب )د

4321

هیاتراهچ}
ندش ییاپیلچ

A C

A C
a c

a c
A C

a c

؟تسا دـنیارف نیا زا لــصاح بیکرتون ياهتماگ ةدنهدناشن کیمادک رواگنیسارک عوقو لابند هب دینک نیعم لباقم ریوصت هب هجوت اب -59

AC, ac

aC, ac

Ac, aC

AC, Ac

؟دهدیم خر یبیکرتون ریز دراوم زا کیمادک رد-60

ینیمز بیس ةدغهناد نودب زومامونالملاک
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