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 موارد صحيح هستند؟كدام  -1

 »......تواند  شود، مي در جانداري كه اپران يافت مي« 
 .باشد نوكلئوتيدي خطي وجود داشته ي پلي زنجيره) الف 

16T در هر مولكول ) بDNA باشد ي آغاز رونويسي وجود داشته چند نقطه. 
 .لك را ممكن سازد كننده و اپران انداز رونويسي از ژن تنظيم يك راه) ج 

16T در هر مولكول ) دDNA باشد به ازاي هر اپران فقط يك نقطه آغاز همانندسازي وجود داشته. 
 الف و ب و ج) 4 ب و ج) 3 ج و د) 2 الف و ب) 1 

 كند؟ مي طور صحيح تكميل ي زير را به چند مورد جمله -2

 »......توانند  در اشريشياكالي هر ژني مي« 
 .باشند در ابتداي خود جايگاه آغاز رونويسي داشته) ب .كنند پپتيدي را رمز مي ي پلي يك زنجيره) الف 

16T توسط يك نوع ) د .كند نوكلئوتيدي را رمز مي ي پلي يك زنجيره) جRNA مراز رونويسي شوند پلي. 

16T توسط يك نوع ) هـDNA مراز مضاعف شوند پلي. 
 1 (1 2( 2 3( 3 4( 4 

 ؟كند نمي طور صحيح تكميل ي زير را به چند مورد جمله -3
 ».باشد نقش داشته...... تواند  دار در سلول مي نوكلئوتيد آدنين« 
 پتاسيم -در فعاليت پمپ سديم) ب تونين به عنوان پيك دوم كلسي) الف 
 در تشكيل ساختار پر مانند) د به عنوان مونومر در ساختار آنزيم) ج 

16T به عنوان مونومر در ساختار ) هـDNA در ساختار عوامل رونويسي) و مراز پلي 
 1 (4 2 (3 3 (2 4 (5 

 كند؟ مي طور صحيح تكميل زير را به ي جملهچند مورد  -4

 »......تواند  عامل ماالريا مي...... عامل سل « 
 .هاي خود را در مجاورت كروموزوم بسازد ي آنزيم همه -برخالف) الف 
 .انداز رونويسي از چند ژن مجاور را ممكن سازد يك راه -الفبرخ) ب 

16T آنزيم -همانند) جRNA انداز را شناسايي كند مراز به تنهايي راه پلي. 

16T در يك مولكول  -همانند) دDNA باشد چند جايگاه آغاز رونويسي داشته. 
 .مستقيماً براي ساختن پروتئين مورد استفاده قرارگيردژن  -همانند) هـ 

16T در يك مولكول  -برخالف) وDNA باشد ي آغاز همانندسازي داشته فقط يك نقطه. 
 1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 .شود نمي يافت ...... طور قطع دارد، به...... در سلولي كه  -5
 توالي افزاينده -حلقوي DNA) 2  اپران -آنزيم روبيسكو) 1 
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 ژن آنزيم محدودكننده -عامل رونويسي) 4 ژني تك mRNA -پروتئين مهاركننده) 3 

 كند؟ مي تكميل نادرستطور  زير را بهي  چند مورد جمله -6

16T » قسمتي از اپران لك كه بهRNA دهد رونويسي را از جايگاه صحيح آغاز كند  پليمراز امكان مي......« 
 .كننده است قسمتي از بخش تنظيم) ب .شود جايگاه آغاز رونويسي گفته مي) الف 

16T توسط ) جRNA شوند برخي عوامل رونويسي به آن متصل مي) د .شود پليمراز رونويسي نمي. 
 .شود پروتئين مهاركننده به آن متصل مي) هـ 
 1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 باشند؟ مي صحيحچند مورد از موارد زير  -7

 »......دار بدن انسان  در هر سلول هسته« 
 .در ساختار ريبوزوم تركيبي از دو نوع پليمر وجوددارد) الف 
 .ريبوزوم در هستك فعاليت ندارد) ب 

16T ج (DNAشود ي خطي و حلقوي يافت مي. 
 .شود دو نوع ريبوزوم يافت مي) د 
 .شوند شت اينترون يافت نميدر سيتوپالسم رونو) و 
 .شود طور كامل رونويسي مي ژنوم به) هـ 
 1 (5 2 (4 3 (3 4 (6 

 ؟كند مي طور درست تكميل ي زير را به چند مورد از موارد زير جمله -8
 »......هاي انسان، هر  سلولدر « 
 .آنزيمي، ساختار پروتئيني دارد) الف 
 .هورموني ساختار پروتئيني دارد) ب 
 .پپتيدي است ي پلي ژني، مسئول سنتز يك زنجيره) ج 
 .پپتيدي دارد ي پلي پروتئيني، چند زنجيره) د 

16T هـ (RNAشود محصول  اي كه ترجمه ميRNA  پلي مرازII است. 
 .هاي انسان را دارد كروموزوم، تمام ژن) و 
 1 (4 2 (3 3 (2 4 (5 

 كند؟ مي تكميلطور نادرست  ي زير را به چند مورد جمله -9

16T »جايي ريبوزوم بر روي  در فرايند ترجمه ژن انسولين در حين آخرين جابهmRNA ،......« 

16T الف (tRNA ي حامل يك آمينواسيد خاص به جايگاهP شود منتقل مي. 

16T آخرين ) بtRNA از جايگاه ،A  وارد جايگاهP شود ريبوزوم مي. 
16T آخرين پيوند پپتيدي بين آمينواسيدها در جايگاه ) جA شود برقرار مي. 
16T كدون پايان و عوامل پايان ترجمه از جايگاه ) دA  وارد جايگاهP شود مي. 

 1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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 كند؟ مي طور نادرست تكميل ي زير را به چند مورد جمله -10

16T » پس از قرار گرفتن كدونUGA  در ريبوزوم...... 

16T الف (tRNA كدون  با آنتيACU  وارد جايگاهA شود مي. 
16T عامل پايان ترجمه وارد جايگاه ) بP شود ريبوزوم مي. 

16T يك آنزيم پيوند بين ) جtRNA  موجود در جايگاهA كند پپتيد هيدروليز مي را با پلي. 
 .شود بخش كوچك و بزرگ ريبوزوم از هم جدا مي) د 
 .شود جا مي ريبوزوم براي آخرين بار جابه) هـ 
 .شود آخرين پيوند پپتيدي تشكيل مي) و 
 1 (5 2 (6 3 (3 4 (4 

 باشند؟ مي ي زير چند عبارت صحيح ي در ترجمه -11

G UAC AUG GAA CUC UAC AUG UGA UAA 
16T پس از خروج ) الفtRNA كدون  با آنتيAUG شوند از ريبوزوم عوامل پايان ترجمه وارد ريبوزوم مي. 

16T پس از تشكيل آخرين پيوند پپتيدي رمز ) بUAC  از جايگاهP كند ريبوزوم را ترك مي. 

16T هنگامي كه كدون ) جAUG  وارد جايگاهA شود،  ميtRNA كدون  با آنتيGAG كند ريبوزوم را ترك مي. 

16T هنگامي كه ) دtRNA  با آنتي كدونCUU كند رمز  ريبوزوم را ترك ميUAC  واردA شود مي. 
16T رمز از جايگاه  4) هـA  وارد جايگاهP شوند مي. 

 1 (5 2 (2 3 (3 4 (4 

هـايي كـه بـراي     كـدون  رونويسي شود، آنتي ATG.GAC.ACT.TGA ي از مكمل رشته DNAاگر در يك مولكول  -12
 .است ......شوند،  ريبوزوم مي Aي حاصل وارد جايگاه mRNAي  ي رشته ترجمه

 1( CAG.UGA  2( UAC.CUG.UGA.ACU 
 3 (CUG.UGA.ACU  4 (UAC.CUG.UGA 

 كند؟ مي تكميل نادرستطور  ي زير را به چند مورد جمله -13

 ».را رهبري كند...... كه در جانداران امكان دارد « 

16T چند ژن، ساخت يك ) الفmRNA  يك )بmRNAپپتيدي ي پلي ، ساخت چند نوع زنجيره 
 پپتيدي ي پلي يك ژن، سنتز چند نوع زنجيره)د چند نوع ژن، سنتز يك نوع آنزيم) ج 

16T چند نوع ) و انداز، رونويسي از چند ژن مجاور  يك راه) هـRNA مراز، رونويسي يك ژن پلي 
 1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 كند؟ مي صحيح تكميلطور  ي زير را به چند مورد جمله -14

 »......اگر اشريشياكالي در محيط فاقد الكتوز قراربگيرد « 

16T سنتز ) الفmRNAشود كننده متصل مي پروتئين مهاركننده به ژن تنظيم) ب .شود ي تك ژني اپران لك متوقف مي. 
 .شود كننده ايجاد مي شكل پروتئين تنظيمتغييراتي در ) د .يابد كننده ادامه مي رونويسي از ژن تنظيم) ج 
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 1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

صورت گرفته باشد مـانع اتصـال    ......هنگام حضور الكتوز در محيط اشريشياكالي، اگر جهشي از نوع تغيير چارچوب در  -15
 .شود نمي .......

 عوامل رونويسي به افزاينده -انداز راه) 2 انداز مراز به راه پلي RNA -اپراتور) 1 
 كننده آلوالكتوز به پروتئين تنظيم -كننده ژن تنظيم) 4 مهاركننده به اپراتور -كننده ژن تنظيم) 3 

 كند؟ مي تكميل نادرستطور  ي زير را به د زير جملهچند مورد از موار -16

 »......طور معمول در يك باكتري  به« 
 .شود كننده مضاعف مي تر از ژن تنظيم اپران لك كم) الف 
 .شود تمام طول يك اپران، رونويسي مي) ب 
 .شود ها به يك نسبت بيان مي تمام اپران) ج 
 .شود بيان ميهاي يك اپران، به يك نسبت  تمام ژن) د 
 .در ابتداي هر ژن يك جايگاه آغاز رونويسي وجوددارد) هـ 
 .شود موقع همانندسازي تمام طول يك اپران مضاعف مي) و 
 1 (5 2 (2 3 (3 4 (4 

 كند؟ مي طور صحيح تكميل زير را بهي  چند مورد جمله -17

 ».است...... هر جهش « 
 اي، نوعي جهش جانشيني نقطه) الف 
 اي، بر بيان ژن تأثيرگذار نقطه) ب 
 تأثير حاصل از رونويسي بي  جانشيني، بر مولكول) ج 
 اي تغيير در چارچوب، نوعي جهش نقطه) د 
 .كند جا مي جابهتغيير در چارچوب خواندن را در يك يا دو موضع ) هـ 
 1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 .كند مي ايجاد ......اي در يك ژن، همواره تغييري در  بروز هر جهش نقطه -18
 mRNAي ها تعداد مونومر) 2  ها ترتيب آمينواسيد) 1 
 ي حاصل از رونويسيها مولكول) 4 ي حاصل از ترجمهها طول مولكول) 3 

 كند؟ مي طور صحيح تكميل ي زير را به چند مورد جمله -19

 ».دارد...... كند  در روند ترجمه، مولكولي كه ايجاد پيوند پپتيدي مي« 
 استر پيوند فسفودي)ب  پيوند پپتيدي ) الف 
 كدون آغاز ترجمه) د  اتصال آمينو اسيد جايگاه)ج 

16T كربنه 5مونوساكاريد ) هـ 
 1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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 كند؟ مي تكميل نادرستطور  ي زير را به چند مورد جمله -20

 »......هاي كمكي  كروموزوم« 
 .همانندسازي وابسته به تكثير سلول دارند) الف 

16T همگي توسط آنزيم ) بEcoRI شوند بريده مي. 
 .باشند هاي اصلي مي هاي كروموزوم حامل برخي ژن) ج 
 .شوند ها يافت مي تر باكتري ساختار حلقوي دارند و در بيش) د 
 .د اپران هستندفاق) هـ 
 .فاقد اينترون و توالي افزاينده هستند) و 
 1 (5 2 (6 3 (3 4 (4 

 كند؟ مي تكميل نادرستطور  ي زير را به چند مورد از موارد زير جمله -21

 ».شود يافت مي...... به تعداد در هر باكتري « 

16T مولكول ) الفDNAاپران، جايگاه شروع همانندسازي) ب ، جايگاه شروع رونويسي 
 پپتيدي ي پلي ژن، زنجيره) د  ژن، راه انداز و اپراتور) ج 
 اپران، جايگاه پايان رونويسي) و ژن، جايگاه آغاز رونويسي) هـ 
 1( 3 2 (6 3 (5 4 (5 

 كند؟ طور صحيح تكميل مي ي زير را به چند مورد جمله -22

 »......در روند ترجمه امكان ندارد كه « 
 .كدون قبل از بخش بزرگ با كدون مكمل شود آنتي) الف 
 .ي ادامه تشكيل شود پيوند پپتيدي قبل از مرحله) ب 

16T شدن پيوند بين آمينواسيد و  شكسته) جtRNA  در جايگاهA باشد. 

16T ي ادامه  در مرحله) دtRNA  ابتدا وارد جايگاهP ،شودي ريبوزوم. 

16T ي اغاز،  در مرحله) هـtRNA  وارد جايگاهA شود. 
 .ي آغاز ترجمه كامل شود ساختار ريبوزوم در مرحله) و 
 1( 5 2 (2 3 (3 4 (4 
 

 پاسخ كليدي
 

 .به زودي در سايت قرار خواهد گرفت          
 

 پاسخ تشريحي
 .به زودي در سايت قرار خواهد گرفت


