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          دوم فصلزیست دوازدهم                         

                                 

 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 شکل گویچه  قرمز وابسته به شکل هموگلوبین درون آن است.-1

 یاخته عصبی با یاخته پوششی متفاوت است.ژن های موجود در -2

 است. آمینواسید نوعی بیانگر دنا، نوکلئوتیدهای از تایی 3 توالیهمیشه  -3

 می گویند رونویسی دنا، رشته دو از بخشی روی از رنا مولکول شدن ساخته به-4

 

1 

 

2 
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 --------------------چرخه سلولی  فرق رونویسی و همانند سازی در هر -1

 در یوکاریوت ها به نظر شما کدام رنابسپاراز بیشتر فعال است ؟-2
 فرق جایگاه آغاز رونویسی و جایگاه آغاز ترجمه چیست؟-3

 رنا و رشته رمز گذار –رابطه این دو نوع مولکول را توضیح دهید. رنا و رشته الگو -4
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 پاسخ مناسب را بیابید 3

 انزیمی در فرایند رونویسی دو رشته دنا را از هم باز و دوباره به هم پیچ می دهد ؟ چه-1

 توالی پایان چه نوع درشت مولکولی است -2

 رنای پیک یوکاریوتی در کدام اندامک دستخوش تغییر قرار می گیرد؟-3

  میانه چند بیانه وجود دارد؟ 8اولیه با  رنایدر  -4
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 پاسخ دهید 4
 نابالغ شامل چه توالی هایی است؟رنای -1

 چه زمانی ژن سازنده رنای رناتنی خیلی فعال است؟-2

 دلیل بیاورید که در پرکاریوت ها ترجمه همز مان با رونویسی انجام می شود/ ود-3

 رنای پیک چند رمزه آغاز و چند رمزه پایان می تواند وجود داشته باشد؟بر روی یک -4

 می دست ه---- از هم پپتید پلی تهیه برای الزم انرژی .هستند ترجمه در الزم عوامل دیگر از ---و---- .هستند ----جمه،تر در مصرفی اولیه مواد-5

 .آید

 نقش بازوی پادرمزه و پذیرنده آمینو اسید چیست/-6

 چند جایگاه فعال روی آنزیم باردار کننده رنای ناقل وجود دارد ؟ نام ببرید.-7

 های فعال در رناتن بوجود می آید ؟ این جایگاه ها را نام برده و نقش هر کدام را بگویید.چه زمانی جایگاه -8

 چه قسمتی زیر واحد کوچک رناتن را به سوی کدون آغاز هدایت می کند؟ -9

 پر می شود؟ Aآمینو اسیدی چندبار جایگاه  15برای تولید یک پلی پپتید  -10

 اندوپالسمیک پروتئین ها را برای چه مقاصدی می سازند؟ریبوزوم های متصل به شبکه -11

 چگونه نور باعث افزایش فتوسنتز می شود ؟-12

 یک مورد از تنظیم بیان ژن در رونویسی و یک مورد تنظیم بین ژن پس از رونویسی در پرکاریوت ها را نام ببرید.-13

 اجزای اپران لک چیست ؟-14

 این پروتئین ها چیستند؟ عوامل رونویسی ، عوامل آزاد کننده  -15

 فرق توالی افزاینده و راه انداز در یوکاریوت ها چیست؟-16

 یک نوع تنطیم بین ژن پیش از رونویسی و یک نوع تنطیم بیان ژن پس از رونویسی در یوکاریوت ها نام ببرید.-17
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          دوم فصلزیست دوازدهم                         

                                 

 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 ص  شکل گویچه  قرمز وابسته به شکل هموگلوبین درون آن است.-1

 غ یاخته عصبی با یاخته پوششی متفاوت است.ژن های موجود در -2

 غ توالی های پایان نیستند است. آمینواسید نوعی بیانگر دنا، نوکلئوتیدهای از تایی 3 توالیهمیشه  -3

 اغ بخشی از یک رشته دن می گویند رونویسی دنا، رشته دو از بخشی روی از رنا مولکول شدن ساخته به-4

 

1 

 

2 
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 ---------------ند سازی ولی چندین بار رونویسی در هرچرخه سلولی یک همان-----چرخه سلولی  فرق رونویسی و همانند سازی در هر -1

 2راز رنا بسپا در یوکاریوت ها به نظر شما کدام رنابسپاراز بیشتر فعال است ؟-2
 جایگاه آغاز رونویسی یک نوکلئوتید روی دناست ولی ترجمه سه نوکلئوتید روی رناست فرق جایگاه آغاز رونویسی و جایگاه آغاز ترجمه چیست؟-3

مکمل هم اند . دومی شبیه هم اند فقط به جای تیمین . اولی رنا و رشته رمز گذار –رابطه این دو نوع مولکول را توضیح دهید. رنا و رشته الگو -4

 یوراسیل وجود دارد

 

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 رنا بسپاراز باز می کند و خودش خودبخودی بسته می شود انزیمی در فرایند رونویسی دو رشته دنا را از هم باز و دوباره به هم پیچ می دهد ؟ چه-1

 اکسی ریبو نوکلئیک اسید. دئو توالی پایان چه نوع درشت مولکولی است -2

 هسته  رنای پیک یوکاریوتی در کدام اندامک دستخوش تغییر قرار می گیرد؟-3

 بیانه  9 میانه چند بیانه وجود دارد؟ 8اولیه با  رنایدر  -4

1 

 پاسخ دهید 4
 رونوشت میانه و رونوشت بیانه  نابالغ شامل چه توالی هایی است؟رنای -1

 بعد از تقسیم سلولی  چه زمانی ژن سازنده رنای رناتنی خیلی فعال است؟-2

 عمر کم رنای پیک  -2 ینبود غشا -1دلیل بیاورید که در پرکاریوت ها ترجمه همز مان با رونویسی انجام می شود/ دو-3

 چندین رمزه متیونین که فقط اولی اغاز است و یک رمزه پایان رنای پیک چند رمزه آغاز و چند رمزه پایان می تواند وجود داشته باشد؟بر روی یک -4

 پلی تهیه برای الزم انرژی .هستند ترجمه در الزم عوامل دیگر از --رنای ناقل-و--رناتن-- .هستند --امینواسید--جمه،تر در مصرفی اولیه مواد-5

 .آید می دست ه---atpاز مولکول های پر انرژی مثل گروهی – از هم پپتید

 ا حمل می کند اولی دارای اتنی کدون است و دومی امینواسید ر نقش بازوی پادرمزه و پذیرنده آمینو اسید چیست/-6

 یکی برای رنای ناقل و یکی برای امینواسیددوتا  چند جایگاه فعال روی آنزیم باردار کننده رنای ناقل وجود دارد ؟ نام ببرید.-7

که هر دو زیر واحد به هم متصل زمانی  های فعال در رناتن بوجود می آید ؟ این جایگاه ها را نام برده و نقش هر کدام را بگویید.چه زمانی جایگاه -8

رنای ناقل  Eبه این جایگاه حمل می شود .   Aکه زنجیره پلی پپتیدی بعد از تشکیل در جایگاه  Pکه محل ایجاد پیوند دی پپتتیدی است   Aشوند . 

 ی شود. خالی از انجا خارج م

 از نای پیکقسمتی  چه قسمتی زیر واحد کوچک رناتن را به سوی کدون آغاز هدایت می کند؟ -9

 بار 14 پر می شود؟ Aآمینو اسیدی چندبار جایگاه  15برای تولید یک پلی پپتید  -10

 واکوئول  –یاخته غشا  –رانی برون  –کافنده تن  اندوپالسمیک پروتئین ها را برای چه مقاصدی می سازند؟ریبوزوم های متصل به شبکه -11

 نور باعث روشن شدن ژن مربوط به انزیم سنتز کننده می شود  چگونه نور باعث افزایش فتوسنتز می شود ؟-12

لک و تنظیم منفی اپران  یک مورد از تنظیم بیان ژن در رونویسی و یک مورد تنظیم بین ژن پس از رونویسی در پرکاریوت ها را نام ببرید.-13

 طول عمر رنای پیک یا پروتئین افزایش  –رونویسی 

 سه ژن ساختاری -اپراتورراه انداز .  اجزای اپران لک چیست ؟-14

. عوامل رونویسی در یوکاریوت ها باعث اتصال رنا بسپاراز به راه انداز می شود .  این پروتئین ها چیستند؟ عوامل رونویسی ، عوامل آزاد کننده  -15

 ن ترجمه می شود عوامل ازاد کنننده در یوکاریوت هو پرکاریوت باعث پایا

 توالی افزاینده در بعضی از ژن ها وجود داررررررد ولی راه انداز در همه ژن ها  فرق توالی افزاینده و راه انداز در یوکاریوت ها چیست؟-16

فشرده بودن دنا بدور اولی  یک نوع تنطیم بین ژن پیش از رونویسی و یک نوع تنطیم بیان ژن پس از رونویسی در یوکاریوت ها نام ببرید.-17

 اتصال رنای های کوچک به رنای پیک دومی  –هیستون 
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