


 زیست شناسی دوازدهم فصل دوم تشریحی

؟تسا زاین زادناهار هب نژ زا یسیونور يارب ارچ-1

.تسا هدش هداد ناشن هیلوا یگدروخات اب )( لقان يانر کی ور هبور لکش رد-2

.دهد یم ناشن ار )نودک یتنآ( هزمرداپ یلاوت هرامش مادک

1

2

tRNA

.دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب یسیونور دروم رد-3

؟دوش یم هتخاس زاراپسبانر مادک طسوت )( یَنتانِر يانر اه يا هتسه وه رد )فلا

؟دنک یم ییاسانش ار زادنا هار زاراپسبانر ،هلحرم مادک رد )ب

rRNA

.دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب یسیونور دروم رد-4

؟دوش یم هتخاس زاراپسبانر میزنآ مادک طسوت )( یَنتانِر يانر )اه تویراکوی( اه يا هتسه وه رد )فلا

؟دوش یم هتفگ هچ ،اند لوکلوم رد وگلا ۀتشر لمکم ۀتشر هب )ب

rRNA

؟دبسچب دوخ هاگیاج هب هدننک لاعف هک دوش یم ببس یلماع هچ-5

.دراد دوجو هتخای رد  عون دنچ رثکادح و لقادح-6 tRNA

؟تسا زاین یجنایم لوکلوم هب هتخای نایم رد نیئتورپ تخاس يارب ارچ-7

)نایاپ یلاوت (1

2( (

انر

ناشن ار یسیونور زا هلحرم مادک )فلا.دیهد خساپ اهشسرپ هب وربور لکش هب هجوت اب-8

؟دهدیم

.دینک يراذگمان ار )( و )( ياههرامش )ب 12

زادنا هار

یسیونور لاح رد یانر

زاراپسبانر

)( ? .دینک يراذگمان ار )؟( وربور لکش رد-9

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب )يزاسنیئتورپ( همجرت لحارم دروم رد-10

؟تسا یلاوت هچ ياراد ،دریگیم رارق )موزوبیر( نتانر  هاگیاج رد هک )نودک( هزمر نیلوا )فلا

؟دوشیم مه زا نتانر ياهدحاوریز ندشادج ثعاب ییاهنیئتورپ هچ ،نایاپ ۀلحرم رد )ب

P

1

جریان اطالعات در یاخته



.دیسیونب ار )( و )( ةدشصخشم ياهشخب مان .دهدیم ناشن ار )اهياهتسهوه( اهتویراکوی رد نژ نایب میظنت ریز لکش-11 12

؟دراد يا هطبار هچ نژ نایب نازیم اب نت ماف یگدرشف نازیم-12

؟دنهد یم شیازفا ار کیپ يانر رمع لوط نژ نایب میظنت رد ارچ-13

.دینزب لاثم ار شور هس یسیونور ریغ لحارم رد نژ نایب میظنت رد-14

؟دراد نژ یسیونور رد يریثات هچ اند زا یصاخ ياهشخب رب یسیونور لماوع لاصتا-15

.دیسیونب اه يا هتسه وه رد بیترت هب ار یسیونور لحارم-16

؟دنریگ یم رارق مه رانک یسیونور لماوع هنوگچ-17

؟دنوش لصتم دنناوتیم اند زا ییاه شخب هچ هب یسیونور لماوع-18

؟دوش یم تیاده زادنا هار لحم هب هنوگچ زاراپسبانر اه يا هتسه وه رد-19

؟تسا اه کمادنا مادک رد اه تویراکوی رد نژ نایب میظنت لحم-20

؟تسا هنوگچ هتخای رد اه يا هتسه وه رد اه نژ عیزوت-21

.دوش لصتم زادنا هار هب ات دنکیم کمک و دوش یم لصتم .................. هب هاگیاج هب لاصتا زا سپ هدننک لاعف-22

.دراد مان .................. دوش یم هاگیاج هب هدننک لاعف ندیبسچ ثعاب هک یلماع-23

.دوش یم لصتم دوخ ..................  هب هدننک لاعف نیئتورپ طیحم رد زوتلام روضح رد-24

.دوش یم لصتم انر زا یصاخ رد یلاوت هب هک دراد دوجو .................. مان هب نیئتورپ زا .................. زوتلام دنق روضح رد-25

.دهد یم رییغت ار نآ لکش ،هدننک راهم هب لاصتا اب ..................-26

.دریگ یم ار .................. تکرح يولج و دوشیم لصتم روتارپا هب .................. نیئتورپ-27

.دوش یمن ماجنا .................. دشاب هتشاد دوجو ..................  هار رس رب یعنام رگا یسیونور .................. میظنت رد-28

.دوش یم میظنت تبثم و یفنم تروص ود هب نژ نایب .................. رد-29

.دزاسب ار نآ .................. دیاب يرتکاب دراد دوجو طیحم رد زوتکال یتقو-30

.دوش هتخای کی زا .................. ياه هتخای داجیا بجوم دناوت یم نژ نایب میظنت-31

.دوشیم ماجنا .................. ۀلحرم رد نژ نایب میظنت .................. روط هب اه تویراکورپ رد-32

.تسا .................. و .................. نژ لوصحم-33

.دشاب هتشاد قرف .................. رادناج کی فلتخم ياههتخای رد .................. زا هدافتسا نامز و هزاب ،رادقم-34

؟دوش یم لصتم زادنا هار هب یکمک چیه نودب زاراپسبانر اه يا هتسه شیپ رد نژ نایب میظنت زا عون مادک رد-35

؟دوش یم لصتم ییاهلوکلوم هچ هب هدننک لاعف-36

؟تسیچ یسیونور تبثم میظنت رد هدننک لاعف زا روظنم-37

؟دوش یم عورش یسیونور هنوگچ يالکایشرشا يرتکاب رد ،زوتلام روضح رد هک دیهد حیضوت-38

؟تسیچ یسیونور تبثم میظنت زا روظنم-39

؟دریگ یم تروص نژ یسیونور هنوگچ دیهد حیضوت طیحم رد زوتکال روضح رد -40

؟دوش یم لصتم انر زا یلاوت مادک هب و ؟تسا یسنج هچ زا هدننک راهم-41
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؟دریگ یم ار يالکایشرشا يرتکاب رد زاراپسبانر تکرح يولج یلماع هچ-42

؟تسیچ یسیونور یفنم میظنت زا روظنم -43

؟دوش یم میظنت تروص دنچ هب اه يا هتسه شیپ رد نژ نایب-44

؟دزاس یم ار رگید ياهدنق مادک هدننک هیزجت ياه میزنآ نآ دوبن رد و تسیچ يالکایشرشا يرتکاب یحیجرت دنق-45

؟ارچ ؟دوش زاغآ کیپ يانر یسیونور نایاپ زا شیپ تسا نکمم يزاس نیئتورپ اههتخای عون مادک رد-46

؟تسا رارقرب اهنآ يزاسنیئتورپ نازیم اب اههتخای کیپ يانر رمع لوط نیب ياهطبار هچ-47

؟دنوشیم تیاده دوخ دصقم هب هنوگچ فلتخم ياهنیئتورپ-48

؟دنوشیم میظنت یساسا هچ رب اههتخای رد يزاس نیئتورپ رادقم و تعرس-49

.دیسیونب ار هدننک دازآ لماوع فیاظو-50

؟دوشیم ماجنا هتخای زا یشخب هچ رد يزاس نیئتورپ-51

؟دوشیم ادج لقان يانر زا دیتپپیلپ هاگیاج مادک رد و لیکشت هاگیاج مادک رد يدیتپپ دنویپ-52

؟دنمادک دوشیم لیکشت  و  هاگیاج رد هک ییاه دنویپ-53 AP

؟تسا  زا یلاخ  هاگیاج لحارم مادک رد-54 AtRNA

؟تسیچ دوشیم لیکشت هاگیاج نیا رد هک يدیتپپ ياهدنویپ دادعت دوش  هاگیاج دراو  ندش لیوط ۀلحرم رد رگا-55 tRNA10A

؟دنکیم افیا ار شقن نیا هلحرم مادک رد و دیسیونب ار  هاگیاج شقن-56 E

؟دوشیم هتخاس میزنآ مادک طسوت نتانر يانر-57

؟تسا هاگیاج دنچ ياراد لماک راتخاس رد نتانر-58

.دیسیونب ار دحاوریز ره سنج ؟تسا هدش لیکشت دحاوریز دنچ زا اهنتانر-59

.دیسیونب یتویراکوی هتخای رد ار نتانر دحاوریز نیئتورپ و انر تخاس لحم-60

؟هاوخيژرنا ای تسا ازيژرنا شنکاو کی لقان يانر هب دیساونیمآ لاصتا دنیارف-61

.دیسیونب ار نینویتم دیساونیمآ نودک و نودک یتنآ-62

.دیسیونب ار زاغآ و نایاپ ةزمر ياهیلاوت-63

؟تسا نینویتم فرعم نودک مادک-64

.دینک صخشم ار اند ۀتشر ود رد بابح لیکشت لحم-65

؟دوش ادج انر و اند زا زاراپسب انر دوشیم ثعاب یلماع هچ-66

؟تسیچ یسیونور دنیآرف رد ندشلیوط زا روظنم-67

.دیسیونب ار يزاسدننامه اب یسیونور ياهتوافت-68

؟دریگب رارق دیتپپیلپ راتخاس رد دیاب اهدیساونیمآ مادک هک دنکیم نییعت یلماع هچ-69

.دیهد خساپ ریز تالاؤس هب لکش یساد ینوخمک يرامیب دروم رد-70

؟یثرا ای تسا یباستکا يرامیب )فلا

؟تسیچ يرامیب نیا تلع )ب

؟دتفایم قافتا رامیب دارفا ياند ياهدیتوئلکون زا يدادعت هچ رد ینژ رییغت نیا )ج

؟تسیچ زمرق ۀچیوگ رد شهج نیا هجیتن )د

.دینک صخشم ار ریز تارابع یتسردان و یتسرد-71

.دنک یم زورب زمرق لوبلگ رد طقف اه نژ زا یضعب

.دهد یم ناشن ار نیئتورپ و نژ نیب ۀطبار یعون هب زمرق ۀچیوگ

.تساه نیئتورپ تخاس يارب مدق نیلوا یسیونور

.درادن دوجو ینژً امیقتسم اه تاردیهوبرک و اه دیپیل تخاس يارب
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.تسا کیپ يانر هب طوبرم لوصحم عونت نیرتشیب ،انر عاونا نایم رد

.دوشیم هخاس  زا زاراپسب انر طسوت لقان يانر ،يالک ایشرشا رد 3

.دراد دوجو شیاریو يزاسدننامه دننامه یسیونور رد

.دیسیونب ار ریز تارابع یتسردان ای یتسرد-72

.دوشیم تیاده زاغآ ةزمر يوس هب کیپ يانر زا ییاهشخب طسوت کچوک دحاوریز تفگ ناوتیمن

.دوشیمن  هاگیاج هب دیدج  نیلوا tRNAA

.تسا دیساونیمآ نودب لقان ینامز جورخ لحم  هاگیاج E

.دوش یلاخ  هاگیاج دیاب  هاگیاج هب دیدج  دورو زا لبق tRNAAE

.دنوشیمن رپ مه اب موزوبیر هاگیاج هسره هاگچیه

.دنوش رپ نامزمه  و  هاگیاج تسین نکمم همجرت زا هلحرم ره رد AE

.تسا ربارب  هاگیاج رد دوجوم دیتپپیلپ ياهدیساونیمآ نیب يدیتپپ دنویپ دادعت اب ییاجباج دادعت P
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