
 پاسخ` بارم
 باسمھ تعالی

   شھناز گگونانی: دبیر مربوطھ  :نام پدر:  نام و نام خانوادگی
١صفحھ  

 ردیف

  ١ . تعیین کنید"غ " یا "ص"درستی و نادرستی هریک از جمالت زیر را با حروف 

٢ 

  .جمالت زیر را کامل کنید
.می گویند...............  بھ ساختھ شدن پلی پپتید از روی رنای پیک :الف

ای پیک سیتوپالسمی حذف می              : ب ی رونوشت آن در رن بھ نواحی کھ در دنا وجود دارد ول
  .می گویند............. شود 

٣ 

۴ 

.احل رونویسی پاسخ دھیددرباره مر  
از می            کدام آنزیم پیون   :الف م ب ا را می شکند و دو رشتھ آن را از ھ دروژنی مولکول دن د ھی
  کند؟

دا و           : ب ق پی ھ طور دقی د مناسب را ب ین نوکلئوتی سپاراز اول کدام توالی موجب می شود رناب
  رونویسی کند؟

ا         : ج ھ رونویسی دو رشتھ دن سپار  در کدام مرحل وی رناب د    در جل دین نوکلئوتی از و در چن از ب
  عقب تر رنا از دنا جدا می شود و دو رشتھ دنا مجددًا بھ ھم می پیوندند؟

  یک تفاوت رشتھ رنای رونویسی شده و رشتھ رمزگذار را بنویسید؟: د
  شکل زیر کدام مرحلھ از رونویسی را نشان می دھد؟:ی

۵ 

 املی بستگی دارد؟ھر یک از موارد زیر بھ چھ ع
  میزان رونویسی یک ژن: الف

  بازه و زمان استفاده از ژن,  مقدار:ب
   سرعت و مقدار پروتئین سازی:ج

۶ 

fasl2



  ردیف   ٢صفحھ   پاسخ  بارم

  :در مورد شکل زیر پاسخ دھید    
  .محل شروع و پایان رونویسی را مشخص کنید: الف

  زدیک ترند یا بھ محل شروع؟رناھای رونویسی شده بلند بھ محل پایان رونویسی ن: ب
  .محل خواستھ شده را نامگذاری کنید: ج

  

٧  

  :درباره مراحل ترجمھ پاسخ دھید    
  زیرواحد کوچک رناتن را بھ سوی رمزه آغاز ھدایت می کند؟ , کدام بخش: الف

  کدام جایگاه زبرواحد بزرگ محل قرارگیری توالی پایان ترجمھ است؟: ب
   در مرحلھ آغاز کدام جایگاه ھای زیرواحد بزرگ خالی می مانند؟:ج
   مورد٣در مرحلھ پایان ترجمھ نقش عوامل آزاد کننده چیست؟ : د
  

٨  

  .درباره تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ھا پاسخ دھید    
  در کدام مرحلھ انجام می شود؟: الف

  .یک مثال برای تنظیم منفی رونویسی بیان کنید: ب
  کننده بھ کدام توالی دنا متصل می شود؟مھار:ج
  فعال کننده بھ کدام توالی دنا متصل می شود؟: د
  

٩  

  .درباره تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ھا پاسخ دھید    
  چھ نام دارند؟, پروتئین ھایی کھ بھ پیوستن رنابسپاراز بھ راه انداز کمک می کنند: الف

  . مثال بزنیدبرای تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی یک: ب
منظور از محصول ." افزایش طول عمر رنای پیک موجب افزایش محصول می شود: "ج

  کدام مولکول ھا می باشد؟
  

١٠  

  ١١  علت بیماری کم خونی داسی شکل چیست؟    
  ١٢   نوکلئو تیدی ایجاد می شود؟٣چند توالی ,  نوکلئوتید بھ کار رفتھ در دنا۴با     
  ١٣  چگونھ بھ بیرون ھستھ منتقل می شود؟دستورات ساخت پلی پپتید     
  ١۴  ھمانند سازی دنای خطی در ھر چرخھ یاختھ ای چند بار انجام می شود؟    
  ١۵  رنای پیک در کدام مرحلھ ممکن است دستخوش تغییرات شود؟    

.فرآورده ھای ژن را نام ببرید    16 

  .مینواسید را مشخص کنیددر شکل زیر توالی پادرمزه و نوکلئوتید جایگاه اتصال بھ آ    

  

١٧  

  ١٨  در کدام زیرو احد ریبوزوم وجود دارد؟ Aجایگاه     
دایت می   , کدام بخش پروتئین ساختھ شده توسط ریبوزوم ھا          این مولکول را بھ مقصد خود ھ

  کند؟
١٩  

  ٢٠  .رنای پیک پیش ھستھ ایھا و ھوھستھ ایھا را از نظر طول عمر مقایسھ کنید    
  ٢١ چھ زمان می گوییم یک ژن بیان شده است؟  

  ٢٢ منظور از تنظیم بیان ژن چیست؟  

  


