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  پيشرفت خود را ارزيابي كنيد.  درخت دانش، گام به گام با
  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. گام اول:

  مسلطم آبي:
  نسبتاً مسلطمبز: س

  مسلط نيستممسلط نيستم :زرد
هاي بعدي پيشرفت  ارزيابي كرديد، اما در نوبت زردزرداگر در گام اول، دانش خود را در حد رنگ  هاي بعدي: گام

  را رنگ كنيد. آبييا  سبز هاي توانيد خانه كرديد، مي
  ري داريد.ها نياز به تمرين بيشت شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هرگاه به رنگ

  مولكول هاي اطالعاتي
  دار) سؤال شناسنامه 220(

  نوكلئيك اسيدها
 دار) سؤال شناسنامه90(

  زي دناهمانندسا
 دار) سؤال شناسنامه 60(

  ها پروتئين
دار) سؤال شناسنامه 50(

  ساختار آمينواسيدها -1

  ها ها و نقش پروتئين سطوح مختلف ساختاري در پروتئين -2

ها و عوامل مؤثر ها، عملكرد اختصاصي آنزيم ها، ساختار آنزيم ها، آنزيم ننقش پروتئين - 3
  ها بر فعاليت آنزيم

  كليدواژه 19
  ريبونوكلئيك اسيد (دنا) دئوكسي

 بار تكرار 266   

  بار تكرار 49   ريبونوكلئيك اسيد (رنا)

  بار تكرار 33   پيوند هيدروژني
  بار تكرار 18    دنابسپاراز

  بار تكرار 15   استر پيوند فسفودي
  بار تكرار 13  آنزيم هليكاز
  بار تكرار 11  ميد)ديسك (پالز

  بار تكرار 9   پورين
  بار تكرار 9    رناي پيك

  بار تكرار 8    جايگاه فعال آنزيم
  بار تكرار 7    ويرايش
ATP   6 بار تكرار  

  بار تكرار 6  كوآنزيم
 بار تكرار 5  پيريميدين 

 بار تكرار 5   پيوند پپتيدي

  بار تكرار 4    رناي رناتني
  بار تكرار 3  ي مكملي رابطه
  بار تكرار 2    ناقل رناي

  دار سؤال شناسنامه 220
  سؤال در متن 200

+  
  سوالي در پايان فصل 20يك آزمون 

  
  سؤال از  67
  هاي كانون آزمون

  
  

  سؤال از  4
  كنكورهاي سراسري

  
   سؤال طراحي شده 149

  از كتاب درسي
مطالب، كتاب ها براي پوشش  اين سؤال

  اند. درسي طراحي شده

  بندي پايان فصل آزمون جمع
دار) سؤال شناسنامه 20( 
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  هاي اطالعاتي مولكول -1

  عامل اصلي انتقال صفات وراثتي، مولكول دنا است. -2

  ي آ) ساختار نوكلئيك اسيدها و تالش براي كشف ساختار مولكولي دنا  (بسته -3

 ي ب) ختار مولكولي دنا  (بستهساختار نوكلئيك اسيدها و تالش براي كشف سا -4

20

20

20

10

  همانندسازي و كدام طرح مورد تأييد قرار گرقته است؟ -1

  هاي آنزيم دنابسپاراز عوامل و مراحل همانندسازي و فعاليت -2

  ي آ) ها (بسته اي ها و هو هسته اي ستههمانندسازي در پيش ه -3

  ي ب) ها (بسته اي ها و هو هسته اي همانندسازي در پيش هسته -4
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10

20  ن چيست؟ژ –مدل مولكولي دنا  - Xپرتوي  -5


