
 ّبی دٍستی ٍ هحبت صىبِ ًبم آفزیٌٌذُ 

 سیست دٍاسدّن: جزیبى اطالعبت در سلَل 2اهتحبى فصل 

 طزاح: خبًن ًصزآببدی                                          ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:  

 ًوزُ 1 درستی یب ًبدرستی عببرات سیز را هشخص کٌیذ. -1

 تَاًذ در ّز چزخِ ببرّب اًجبم شَد. الف( رًٍَیسی یک صى بزخالف ّوبًٌذسبسی هی

 شَد. کٌٌذُ ببعث پیَستي آى بِ جبیگبُ اتصبل شذُ ٍ رًٍَیسی هتَقف هیدر ببکتزی اشزشیب کالی، اتصبل هبلتَس بِ فعبل ة( 

 کذٍى ٍجَد دارد. ّب، آًتی بِ تعذاد اًَاع کذٍى ج(

 شَد. ّب در ّستِ سبختِ هی ٍ تَسط ریبَسٍم DNAپپتیذّب بز اسبس اطالعبت پلید( 

 ًوزُ 1 هَرد صحیح را اس داخل پزاًتش اًتخبة کٌیذ. -2

 ٍجَد ًذارد. (CUA- AUA- AUU- UAG)کذًٍی  بب تَالی آًتی tRNAالف( 

 بل کٌٌذُ(فع –ایٌتزٍى  –عَاهل رًٍَیسی  –کذاهیک پزٍتئیي ًیست؟ )هْبر کٌٌذُ ة( 

 شَد. اًجبم هی 3پلیوزاس RNAّب، تَسط آًشین  در یَکبریَت (tRNA – mRNA – rRNA)ّبی  رًٍَیسی صىج( 

 ّستِ( –کلزٍپالست  –ٍاکَئل  –رًٍذ؟ )هیتَکٌذری  ّبی آساد شذُ در سیتَپالسن بِ کذام اًذاهک ًوی پزٍتئیي د(

 ًوزُ 1ًبم ببزیذ. فقط عَاهل السم بزای تزجوِ را  -3

 

 

 ًوزُ 5/0 ......................ًشبى دٌّذُ رشتِ ....... 1در شکل هقببل: شوبرُ  -4

 ببشذ. دٌّذُ ................................. هیًشبى  2ٍ شوبرُ 

 

 شَد؟ ، ابتذا شٌبسبیی هیDNAدر هزحلِ آغبس رًٍَیسی، کذام بخش اس  -5

 ًوزُ 75/0ٍظیفِ ایي بخش چیست؟ 

 

 ًوزُ 5/0دّذ؟ اًجبم شَد، چِ هشکل رخ هی DNAاگز رًٍَیسی اس رٍی ّز دٍ رشتِ  -6

 

 

 ًوزُ 1هزحلِ آغبس تزجوِ را تَضیح دّیذ.  -7

 

 

 

 

 ًوزُ 1ّب؟  ّب است یب یَکبریَت شکل هقببل: الف( هزبَط بِ پزٍکبریَت -8

 : ........................................2: .................................        1ة( شوبرُ 

 را ًبهگذاری کٌیذ.  : .....................................3

 ًوزُ 1تٌظین بیبى صى را تعزیف کٌیذ. -9

 

 

 



 ًوزُ 5/0شَد؟  ّب، ببعث چِ اتفبقی هی پیک در پزٍکبریَتRNAطَل عوز کن   -10

 

 

 ًوزُ 5/0ًبببلغ ٍ ببلغ چیست؟  RNAتفبٍت  -11

 

 

 ًوزُ 75/0هقببل:  mRNAبب تَجِ بِ تَالی  -12

 چیست؟ Aالف( سَهیي کذٍى ٍرٍدی بِ جبیگبُ 

 ریبَسٍم چیست؟ Pکذٍى ٍرٍدی بِ جبیگبُ  ة( چْبرهیي آًتی

 پپتیذ سبختِ شذُ چٌذ آهیٌَاسیذ خَاّذ داشت؟ ج( پلی

 

 ًوزُ 5/0دّذ یب پس اس آى؟  تٌظین بیبى صى در سطح کزٍهَسٍهی پیش اس رًٍَیسی رخ هی -13

 ٍ چگًَِ؟
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