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          دوم فصلزیست دوازدهم                         

                                 

 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 رمز روی رنا و رمزه روی دنا قرار دارد-1

 دارد. روی هر رنا فقط یک رمزه متیونین وجود-2

 است.   ATPتنها مولکول پر انرژی مورد استفاده در ساخت پلی پپتید -3

 ساختار نهایی رنای ناقل ساختار سه بعدی است. -4
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2 
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 دارند وجود مشابهی های توالی انواع ،---- ناحیه در جز به ناقل، رناهای همه در -1

 ---------و--------آنزیم اتصال دهنده رنا به امینو اسید  شامل جایگاه های -2

 رونویسی می شوند  -------و--------که توسط آنزیم های  ---------و-------هر زیرواحد رناتن از -3

 -------------اولین گام در مرحله آغاز ترجمه شامل -4

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 متصل به هم چند بار رناتن جابجا شده و چند پیوند دی پپتیدی ایجاد شده است ؟ برای ایجاد سه امینو اسید-1

 در مرحه پایان ترجمه کی عوامل آزاد کننده وارد رنا تن می شوند و در کدام جایگاه قرار می گیرند ؟-2

 تولید می شوند چیست ؟سرنوشت پروتئین هایی که بوسیله رناتن متصل به شبکه اندوپالسمیک زبر -3

 شود؛ چرا ؟ آغاز پیک رنای پایان رونویسی از پیش است ممکن حتی سازی هاپروتئین پروکاریوت در-4
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 پاسخ دهید 4
 باشد داشته فرق است ممکن جاندار یک مختلف های یاخته در ژن ---- و ---،----1

 (99این اپران به دنا بیشتر است یا الکتوز )تست کنکور داخل آیا در نبود الکتوز اپران لک کامال خاموش است ؟ گرایش پروتئین مهار کننده در -2

 سه شباهت اپران لک و اپران مالتوز -3

 چگونه وجود غشا اندامک در تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها موثر است ؟-4

 محل اتصال عوامل رونویسی ؟دو مورد -5

 یک مثال از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی در یوکاریوت ها -6

 یک مثال از تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی در یوکاریوت ها  -7

 فرق رنای بالغ و رنای اولیه و محل تولید هرکدام ؟-8

 چگونه دانشمندان به وجود میانه پی بردند ؟-9

 چرا و نام این رشته که رونویسی می شود چیست؟ شود می رونویسی رشته دو از یکی خاص، ژن هر برای-10

 دو رشته دنا را طی رونویسی از هم باز می کند و فرق حباب رونویسی و حباب همانند سازی چیست /کدام انزیم -11

 کار راه انداز چیست /-12

 فرق رنا بسپاراز یوکاریوتی و پرکاریوتی ؟-13

 چند رمز چند رمزه و چند پاد رمزه وجود دارد ؟-14
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          دوم فصلزیست دوازدهم                         

                                 

 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 غ رمز روی دنا و رمزه روی رنا           رمز روی رنا و رمزه روی دنا قرار دارد-1

 ممکن است بیش از متیونین وجود دارد   غ         دارد. روی هر رنا فقط یک رمزه متیونین وجود-2

 غ  چند نوع مولکول پر انرژی وجود دارد   است.   ATPتنها مولکول پر انرژی مورد استفاده در ساخت پلی پپتید -3

 غ ساختار سه بعدی فرم فعال رنای ناقل است    ساختار نهایی رنای ناقل ساختار سه بعدی است. -4

 

1 

 

2 
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 دارند وجود مشابهی های توالی انواع ،--پاد رمزهناحیه – ناحیه در جز به ناقل، رناهای همه در -1

 ----جایگاه رنای ناقل -----و----جایگاه امینواسید----آنزیم اتصال دهنده رنا به امینو اسید  شامل جایگاه های -2

 رونویسی می شوند  ----1رنابسپاراز ---و------2رنابسپاراز –که توسط آنزیم های  ----رنای رناتنی-----و----پروتئین---هر زیرواحد رناتن از -3

 کند می هدایتآغاز، ٔ  رمزه سوی به را رِناتَن کوچک واحد زیر پیک، رنای از هایی بخش مرحله این دراولین گام در مرحله آغاز ترجمه شامل -4

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 تادو  –یکبار  متصل به هم چند بار رناتن جابجا شده و چند پیوند دی پپتیدی ایجاد شده است ؟ برای ایجاد سه امینو اسید-1

 در ترجمه پایان های رمزه از یکی ورود باه پایان ترجمه کی عوامل آزاد کننده وارد رنا تن می شوند و در کدام جایگاه قرار می گیرند ؟لدر مرح-2

 .شود می اشغال 1 آزادکننده عوامل نام به هایی پروتئین توسط گاهجای این ندارد، وجود آن مکمل ناقل رنای چون ،A جایگاه

 یاختهغشا  –رانی برون  –لیزوزوم  –واکوئول  تولید می شوند چیست ؟سرنوشت پروتئین هایی که بوسیله رناتن متصل به شبکه اندوپالسمیک زبر -3

 کم ها یاخته این در پیک رنای عمر طول زیراشود؛ چرا ؟ آغاز پیک رنای پایان رونویسی از پیش است ممکن حتی سازی هاپروتئین پروکاریوت در-4

 است
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 پاسخ دهید 4

 باشد داشته فرق است ممکن جاندار یک مختلف های یاخته در ژن از استفاده زمان و بازه مقدار،1

نه  (99این اپران به دنا بیشتر است یا الکتوز )تست کنکور داخل آیا در نبود الکتوز اپران لک کامال خاموش است ؟ گرایش پروتئین مهار کننده در -2

 نا بلند می شود ممکن است کاهش یابد . به الکتوز بیشتر است چون با ورود این قند از روی د

تجزیه کننده یک دی  -3تنظیم روش یا خاموش شدنبوسیله یک نوع پروتئین  -2سه ژن ساختاری  -1 ه شباهت اپران لک و اپران مالتوزس-3

 ساکارید.

 تقسیم مختلفی های بخش به غشاهأ وسیله به یوکاریوتی های یاختهچگونه وجود غشا اندامک در تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها موثر است ؟-4

 قرار تأثیر تحت را ها ژن و کنند عبور غشاها از طریقی به عوامل این باید دهد نشان کنشوا ماده یک به نسبت بخواهد یاخته اگر بنابراین، .اند شده

 دهند

 توالی افزاینده  -2متی از راه انداز قس -1 محل اتصال عوامل رونویسی ؟دو مورد -5

 پیک رنای به مکمل کوچک رناهای بعضی اتصالیک مثال از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی در یوکاریوت ها -6

 می قرار رنابسپارازها دسترس در کمتر تن فام فشرده های بخش معمول طور بهیک مثال از تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی در یوکاریوت ها  -7

 کند تنظیم نظر مورد ژن به را بسپاراز رنا دسترسی خاصی، های بخش در نت فام فشردگی میزان در تغییر با تواند می یاخته بنابراین گیرند

 رنا، این به .است دنا ٔ میانههای رونوشت دارای ابتدا در الگو، رشته از شده رونویسی رنای واقع درفرق رنای بالغ و رنای اولیه و محل تولید هرکدام ؟-8

هر  .شود می ساخته 3 بالغ رنایهم، به دهمان باقی های بخش پیوستن و اولیه رنای از ها رونوشت ین حذف با .شود می گفته 2 اولیه یا نابالغ رنای

 دو در هسته 

 آنها .دادند مجاورت دنا در آن ژن الگوی ٔ رشته با را سیتوپالسم درون پیک رنای یک دانشمندانچگونه دانشمندان به وجود میانه پی بردند ؟-9

 این .مانند می باقی مکمل فاقد نیز هایی بخش ولی دهند می تشکیل را مکمل رشته دو شده، رونویسی رنای با الگو دنای از هایی بخش که دریافتند

 .گیرند می قرار ای رشته دو مولکول از بیرون هایی حلقه صورت به ها خشب

 از شده ساخته پپتید پلی و رنا مسلماًچرا و نام این رشته که رونویسی می شود چیست؟ شود می رونویسی رشته دو از یکی خاص، ژن هر برای-10

 الگو .شدند می متفاوت بسیار دنا مکمل ٔ رشته دو روی

حباب اندازه  –رنابسپاراز  دو رشته دنا را طی رونویسی از هم باز می کند و فرق حباب رونویسی و حباب همانند سازی چیست /کدام انزیم -11

 کند ولی حباب همانند سازی دائم بزرگتر می شود رونویسی تغیر نمی 
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 رنابسپاراز که دارد وجود دنا در ای ویژه نوکلئوتیدی های توالی شود روعش خود صحیح محل از ژن رونویسی اینکه برایکار راه انداز چیست /-12

 و پیدا دقیق طور به را مناسب نوکلئوتید اولین رنابسپاراز شود می موجب انداز راه .شود می گفته 3 انداز راه ها، توالی این به .کند می شناسایی را آن

 کند آغاز آنجا از را رونویسی

 رنا بسپاراز یوکاریوتی سه نوع و بزرگتر است ولی پرکاریوتی یک نوع و پیچیدگی کمتری دارد.  فرق رنا بسپاراز یوکاریوتی و پرکاریوتی ؟-13

  61از کمتر  – 64 – 64 چند رمز چند رمزه و چند پاد رمزه وجود دارد ؟-14
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