


زیست شناسی دوازدهم فصل اول تشریحی

.دراد .................. يدیتوئلکونیلپ ۀتشر نیاربانب دراد دوجو .................. رگید ياهتنا رد و .................. اهتنا کی رد يدیتوئلکونیلپ ۀتشر کی رد-1

.دینک لصتم )ب( نوتس رد بسانم دراوم هب ار )فلا( نوتس دراوم زا کی ره-2

بفلا

.دراد تکرش موزوبیر راتخاس رد اه نیئتورپ هارمه هبلقان يانر

.دروآ یم اه نتانر هب ار اه دیسا ونیمآینتانر يانر

.تسا نتانر هب اند زا تاعالطا ةدنهد لاقتناکیپ يانر

.دنداد تشک طیحم رد ار .................. لاتسا و نوسلزم-3 N15

+

راد هنیشوپ یاه یرتکاب زا یطولخم

هنیشوپ دقاف و امرگ اب هدش هتشک

؟تسیچ شیامزآ نیا ۀجیتن .دهدیم ناشن ار تیفیرگ ياهشیامزآ زا یکی وربور لکش-4

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب لکش هب هجوت اب .دهدیم ناشن ار اند يزاسدننامه ورهبور لکش-5

1

؟اهتویراکوی ای تسا اهتویراکورپ هب طوبرم اند نیا )فلا

؟دراد دوجو زاکیله دنچ )( هدش صخشم تمسق رد )ب 1

:يزاسدننامه یهار ود ره لحم رد-6

؟دراد تیلاعف )زارمیلپ ( زاراپسباند میزنآ دنچ )فلا

؟دنکشیم ار ییاهدنویپ هچ زاکیله میزنآ )ب

DNA

؟تسا اهنیئتورپ راتخاس مادک ةدنهدناشن وربور لکش-7

.دیسیونب ار لمکم ياهزاب ندشتفج ۀجیتن کی ،اند يارب کیرک و نوستاو يداهنشیپ لدم هب هجوت اب-8

1

مولکول هاى اطالعاتى



.دیربب مان ار دنتسه مزال اند يزاسدننامه يارب هک مهم میزنآ ود-9

؟تسا ناسکی نآ رسارس رد اند لوکلوم رطق ارچ-10

.دیسیونب ار )( انر یصاصتخا راد نژورتین یلآ زاب و )( اند رد دوجوم دنق-11 DNARNA

نییاپ - الاب(  ..........)ب(........ يامد رد ندش لاعف ریغ نیا هک یلاح رد ،دنوش یم لاعف ریغ )ود ره - الاب - نییاپ( ..........)فلا(........ يامد رد اه میزنآ-12

تروص هب هراومه )ود ره - نییاپ - الاب(  ...........)د(....... يامد رد یلو ،تسا )ود ره - ریذپان تشگرب - ریذپ تشگرب(  .........)ج(......... تروص هب )ود ره -

.دوب دهاوخ ریذپ تشگرب

.دوش یم میزنآ .................. ببس ..................  رب ریثأت اب  رییغت-13 pH

:دیهد خساپ ریز تالاؤس هب نیئتورپ ياه راتخاس هب هجوت اب-14

.دوش یم لیکشت هنوگچ موس راتخاس )فلا

.دوش یم تیبثت هنوگچ موس راتخاس )ب

؟دراد یگتسب يراتخاس هچ هب اه نیئتورپ يراتخاس حوطس ۀمه-15

؟تسیچ ینیئتورپ رتالاب ياه راتخاس لیکشت يانبم-16

.دنا يا هتخای جراخ ای يا هتخای نورد هک دینک صخشم ار ریز ياه میزنآ عاونا زا کی ره -17

زاراپسب اند )فلا

وکسیبور )ب

زاکیله )ج

EcoR1 )د

:دیهد خساپ ریز تالاؤس هب يوقلح ياند دروم رد-18

.دوش یم هدید اه کمادنا مادک رد يا هتسهوه رد )فلا

.دوش یم هدید لکش دنچ هب اه يا هتسه شیپ رد )ب

؟دراد رارق ییاند عون هچ رد ریز دراوم زا کی ره نژ-19

 زاراپسباند )فلا

وکسیبور )ب

 )ج

نوتسیه )د

2

EcoR1

.دینک ناونع يداع تلاح هب تبسن ار ریز دراوم زا کی ره رد يزاس دننامه زاغآ طاقن دادعت-20

الوروم ۀلحرم )فلا

الوتسالب ۀلحرم )ب

کسید يزاس دننامه ماگنه )ج

.دوش یم هدید رمونوم عون دنچ رثکادح لباقم لکش رد-21

.دیسیونب ار تسا اهتویراکورپ يزاسدننامه زا رتهدیچیپ تویراکوی رد اند رد يزاسدننامه هلئسم هک یلیالد-22
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؟دناطبترم )ب( نوتس دراوم زا دروم مادک اب )فلا( نوتس دراوم زا مادکره-23

بفلا

ینژوردیه دنویپ    لوا نامتخاس

یکارتشا دنویپمود نامتخاس

ینوی دنویپ      موس نامتخاس

.دیربب مان ار يزاسدننامه رد رثؤم لماع هس-24

:دیهد خساپ ریز تالاؤس هب اند يزاسدننامه يارب يداهنشیپ ياهحرط هب هجوت اب-25

.دوشیم هتخای ود دراو و هدنامیقاب هدروخنتسد تروص هب یلبق ياند هتشر ود ره حرط نیا رد )فلا

.دنوشیم هدروخ تسد یمیدق هتشر ود ره حرط نیا رد )ب

.دنک یمن تفایرد ار یمیدق ياههتشر زا کی چیه ياهتخای حرط نیا رد )ج

.دینک رپ ار یلاخ ياهاج تیفیرگ شیامزآ هب هجوت اب-26

.................. اهشوم  شوم هب رادلوسپک يرتکاب قیرزت ←

.دندنام هدنز اهشوم  لوسپک نودب يرتکاب .................. میزنآ  هدش هتشک رادلوسپک يرتکاب قیرزت ++←

.................. شوم  هدنز لوسپک نودب يرتکاب .................. رادلوسپک يرتکاب قیرزت +←

.دینک صخشم ار ریز تارابع یتسردان و یتسرد-27

.تسا رتسايدوفسف دنویپ ربارب ود هراومه اند لوکلوم کی رد تافسف دنق دنویپ دادعت

.تسا رتمک رتسايدوفسف دنویپ زا  ياند رد ینژوردیه دنویپ دادعت E ⋅ Coli

.تسا رتشیب رتسايدوفسف دنویپ دادعت زا اند لوکلوم زا یتمسق رد یلآ زاب – دنق دنویپ دادعت

.دیسیونب ار ریز ياهشیامزآ زا کی ره ۀجیتن-28

.درک قیرزت اهشوم هب ار هدنز ۀنیشوپ دقاف يرتکاب و امرگ اب هدش هتشک رادهنیشوپ يرتکاب زا یطولخم تیفیرگ

دقاف يرتکاب يواح تشک طیحم هب ار لولحم سپس و درک هفاضا هدش هتشک رادهنیشوپ يرتکاب ةراصع هب ار نیئتورپ ةدننکبیرخت میزنآ يرویا

.درک لقتنم هنیشوپ

)دروم ود( نیلکنارف و زنیکلیو طسوت سکیا وترپ زا هدافتسا اب اند ياهلوکلوم زا هدش هیهت ریواصت یسررب

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب اهمیزنآ دروم رد-29

؟دنیوگیم هچ یلآ داوم نیا هب ،دنراد زاین اهنیماتیو لثم یلآ داوم ای و سم ،نهآ دننام يزلف ياهنوی هب تیلاعف يارب اهمیزنآ یضعب )فلا

؟دوشیم میزنآ کی تیلاعف رییغت ثعاب هنوگچ  رییغت )ب PH

.دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب »اهنیئتورپ راتخاس« دروم رد-30

؟دنتسه نیئتورپ راتخاس مادک لیکشت أشنم ینژوردیه ياه دنویپ )فلا

؟تسا نیئتورپ راتخاس مادک ياراد نیبولگومه )ب

یدیتپپ هریجنز

B
A

؟تسیچ نیئتورپ مان )فلا .دیهد خساپ ریز تالاؤس هب لباقم لکش دروم رد-31

.تسا ینیئتورپ ياه راتخاس زا راتخاس مادک ياراد )ب

.دینک يراذگ مان ار هدش صخشم دراوم )ج

.تسا مود راتخاس لیکشت ءاشنم ..................-32

.دنوش یم هدید .................. و ..................  تروص ود هب مود راتخاس-33
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.دوش یم هدهاشم .................. و .................. راتخاس رد ینژوردیه دنویپ-34

.تسا اه نیئتورپ يدعب هس راتخاس ..................-35

.دنوش یم کیدزن رگید کی هب .................. ياه دیسا ونیمآ  ياه هورگ .................. راتخاس رد-36 R

.دنراد مراهچ راتخاس اه نیئتورپ ..................-37

.دشاب .................. ای .................. راتخاس دناوت یم ییاهن راتخاس .دنراد هریجنز کی طقف هک ییاه نیئتورپ يارب-38

.تسا توافتم عون .................. زا هریجنز .................. ياراد نیبولگومه-39

.دریگ یم لکش .................. اب لوا راتخاس-40

.تسا حرطم نیئتورپ ره لوا راتخاس رد .................. و .................. ، .................. ، ..................-41

.دنک یم صخشم ار اه نیئتورپ لوا راتخاس..................   ..................-42

:دیهد خساپ ریز تالاؤس هب يدیتپپ دنویپ اب طابترا رد-43

.دوش یم بوسحم يدنویپ عون هچ )فلا

.دوش یم رارقرب اه دیسا ونیمآ شخب ود مادک نیب )ب

)تایئزج نایب( .دوش یم جراخ اه دیسا ونیمآ شخب مادک زا بآ لوکلوم يازجا نآ لیکشت اب )ج

.دیسیونب ار دش ییاسانش نآ راتخاس هک ینیئتورپ نیلوا شقن-44

.دیهد خساپ ریز تالاؤس هب دش ییاسانش نآ راتخاس هک ینیئتورپ نیلوا هب هجوت اب-45

؟دوب هچ نآ مان )فلا

؟تسا ینیئتورپ ياه راتخاس زا راتخاس دنچ ياراد )ب

؟تسا یچیپرام ای يا هحفص راتخاس ياراد )ج

.دیسیونب ار ریز ياه نیئتورپ زا کی ره شقن-46

نیتکا )فلا

نیسوت یسکا )ب

هدننک راهم )ج

میزنآ

لاعف هاگیاج

A B

:دیهد باوج ریز تالاؤس هب لباقم لکش هب هجوت اب-47

.دیهد حیضوت  ای  ؟تسا رت شیب مادک نزو ،ندوبن ربارب تروص رد ؟تسا ربارب  اب  نزو ایآ )فلا

؟دهد یم ناشن ار یشنکاو عون هچ )ب

ABAB

A

C

؟دیهد خساپ ریز تالاؤس هب لباقم لکش هب هجوت اب-48

.دهد یم ناشن ار يزاس و تخوس شنکاو عون هچ )فلا

؟تسیچ  سنج )ب

؟دراد ار  هب لاصتا ییاناوت طقف  )ج

A

CB

4



؟دراد يا هتخای نورب مادک و يا هتخای نورد تیلاعف ریز دراوم زا کی مادک ناسنا ندب رد-49

زائلکون )فلا

زاراکاس )ب

زالیمآ )ج

C

A
B

.دینک يراذگ مان ار هدش صخشم دراوم )فلا:دیهد خساپ ریز تالاؤس هب لباقم لکش هب هجوت اب-50

.دوش هریخذ دبک رد دناوت یم شخب مادک )ب

؟دنراد ار نژیسکا متا دنچ هب لاصتا ییاناوت )ج

H N C C

H H2

H O

N C C

H H2

H O

N C C

H H2

H O

HC +

 ........B)  ........A )

C

 ........

.دینک لیمکت ار لباقم لکش یلاخ ياهاج-51

)دشاب عون کی زا شیب تسا نکمم( ؟دشاب دناوت یم یعون هچ زا ریز دیتوئلکون ود ره نایم دنویپ اه دیسا کیئلکون نامتخاس رد-52

راد نیمیت و راد نیندآ دیتوئلکون )فلا

راد لیساروی و راد نیندآ )ب

راد نیمیت و راد نیزوتیس )ج

:دیهد خساپ ریز تالاؤس هب لباقم لوکلوم اب هطبار رد-53

)غ/ص( .تسا  ود و  کی ياراد هراومه نآ لباقم حیحص ۀتشر )فلا

؟تسا دنچ لباقم هتشر نیروپ ياه زاب دادعت )ب

G C T C G C A A C

TA

54-

ینژوردیه نتسکشرتسا يدوفسف نتسکشرتسا يدوفسف لیکشت

دراددرادنزاکیله

درادندرادزاراپسباند

دراددرادزاراپسبانر

دراددرادن

A

B

C

EcoR1D

:میزنآ مادک اند يزاس دننامه رد-55

.دراد ار هتخاس دوخ دنویپ نتسکش تیصاخ )فلا

.تسا هتخاسن دوخ هک دنکش یم ار يدنویپ )ب

.دنک یم يریگولج اند رد یشهج زورب زا دوخ ییاناوت مادک اب زاراپسباند میزنآ-56

.دیزاسب یلوکلوم نزو رظن زا ار دیتوئلکون نیرت کبس و نیرتنیگنس )ب( نوتس و )فلا( نوتس ياههداد هب هجوت اب-57

)ب()فلا(

نیندآزوبیر

لیساروی        زوبیر یسکوئد

نیمیت
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؟دوشیم هدید اند نابهدرن زا شخب مادک رد ریز دراوم زا کی ره-58

تافسف هورگ )ه          رادنژورتین ياههقلح )د          ینبرک  دنق )ج          ینژوردیه دنویپ )ب          تافسف – دنق دنویپ )فلا 5

:دشاب رادنیمیت اهدیتوئلکون زا  رگا ،فاگراچ لصا قبط .تسا دیتوئلکون تفج ياراد اند لوکلوم زا ياهعطق-59

؟تسا ردقچ نیناوگ اهزاب دادعت )فلا

؟تسا ردقچ ینژوردیه دنویپ دادعت )ب

5020%

:دیهد خساپ ریز تالاؤس هب اند يزاسدننامه دروم رد-60

؟تسا میزنآ مادک تیلاعف لصاح ،اند رد يزاسدننامه یهارود لیکشت )فلا

؟تسیچ زاراپسبانر يزاراپسب و يزائلکون تیلاعف ۀجیتن )ب

؟دهدیم خر يزاسدننامه يوگلا مادک رد ریز دراوم زا کی ره لاتسا و نوسلزم شیامزآ رد-61

هلول طسو رد راون کی يزاسدننامه هلحرم کی زا دعب )فلا

هلول ياهتنا و ادتبا رد راون ود يزاسدننامه هلحرم ود زا دعب )ب

هلول يادتبا و طسو رد راون ود هلحرم ود زا دعب )ج

:تسا بولطم دشاب  تروص هب اند هتشر کی دیتوئلکون فیدر رگا-62

لباقم ۀتشر يدیتوئلکون فیدر )فلا

ینژوردیه دنویپ دادعت )ب

ینیروپ یلآ ياهزاب ياههقلح دادعت عومجم )ج

ACGTCGAC

:دشاب ددع  رادنیمیت یلآ ياهزاب دادعت رگا ،دیتوئلکون  اب یطخ ياند لوکلوم کی رد-63

.دینک هبساحم ار رادنژورتین یلآ ياههقلح دادعت )فلا

.دینک هبساحم ار رتسايدوفسف دنویپ دادعت )ب

.دینک هبساحم ار ینژوردیه دنویپ دادعت )ج

19240

؟تسا هتسباو راتخاس مادک هب اه نیئتورپ رگید حوطس ۀمه-64

:دینک طبترم مه اب ار )ب( و )فلا( نوتس دراوم -65

بفلا

هدنز شومهدشهتشک رادلوسپک

هدنز راد لوسپک

هدرُم شومهدنز لوسپک نودب

هدرم لوسپک نودب و هدنز رادلوسپک

؟دهدیم رارق مه رانک ار دیدج ياهدیتوئلکون یساسا هچ رب زاراپسباند میزنآ اند يزاسدننامه رد-66

؟دراد اهدنویپ رب يرثا هچ زاراپسباند میزنآ ،يزائلکون و يزاراپسب تیلاعف رد-67

؟تسیچ هب طوبرم اند يزاسدننامه دایز تقد-68

:دیهد حرش ار هدش هداد ناشن لباقم لکش رد هک يزاسدننامه عون-69
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.تسا ب نوتس دراوم زا کی مادک هب طوبرم ریز ریواصت زا کی ره لاتسا و نوسلزم شیامزآ اب طابترا رد-70

)ب)فلا

هقیقد رفص

هقیقد  زا دعب

هقیقد  زا دعب

20

40

.................. تسا بولطم ،دشاب رادنیندآ اهدیتوئلکون  رگا دیتوئلکون تفج  ياراد يوقلح اند کی رد-71

رتسايدوفسف ياهدنویپ دادعت )فلا

رادنیدیمیریپ ياهدیتوئلکون دادعت )ب

تافسف – دنق دنویپ دادعت )ج

2000%20

:دیهد خساپ هاتوک روط هب تیفیرگ شیامزآ دروم رد-72

؟دوب هچ وا شیامزآ فده

؟دوب هچ شیامزآ دروم رادناج یملع مان

؟دوب هچ هعلاطم دروم رادناج يازيرامیب ریغ و ازيرامیب عون توافت

.دییامن صخشم ار ریز ياهترابع یتسردان ای یتسرد-73

.دنوش ادج نآ زا اهنوتسیه دیاب ادتبا ياهتسه اند يزاسدننامه عورش رد

.دنکیم ادج مه زا ار اند هتشر ود ادتبا رد زاکیله میزنآ يزاسدننامه ماگنه رد

.دنکشیم ار ینژوردیه دنویپ ،زاراپسباند میزنآ اند يزاسدننامه ماگنه

.دینک صخشم ار اهترابع زا کی ره یتسردان و یتسرد-74

.تسا اند و انر راتخاس رد تکرش اهدیتوئلکون یساسا شقن

.تسا اهلولس یلصا تخوس ، ATP

.دنوشیم هدید هسید زبس و هزیکار رد اهنت ياهتخای سفنت و زتنسوتف رد رثؤم نورتکلا لقان ياهدیتوئلکون
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