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 هایی که شکل و کار متفاوتی دارند قطعا ..................... متفاوتی دارند. یاخته -1

 های mRNA( 4               ( آمینواسید های            3( رمزهای ژنتیکی                       2( ژن های                                1

 ................... ممکن نیستشود  رناتن Pوارد جایگاه  tRNAد ترجمه وقتی آخرین در حالت عادی در فراین -2

 آب مصرف شود P( در جایگاه 2      باشد                                 Aفاقد باز  A درون جایگاه رمزه( 1

 دا شوندجاز هم  رناتن( دو بخش بزرگ و کوچک 4       وارد شود                               Aبه جایگاه  آغازکننده( عامل 3

 .....................ها ... یاختهپیک در  RNAجمله ی مقابل را به درستی تکمیل کند ؟ هر  نمی تواندچند مورد  -3

 ب( قبل از خروج از هسته ، دچار تغییرات می شود      رجمه می شود             الف( همواره به یک نوع پلی پپتید ت

 پلی مراز جدا می شود RNA د( پس از رونویسی از جایگاه پایان رونویسی ، از         پایان است              رمزهآغاز و یک  رمزهج( دارای یک 

1 )1                                             2 )2                                            3 )3                                                     4 )4 

 .................. قطعا ، ........................دارای  یاختههر  -4

             است                  دیسکدارای  – رنای چند ژنی( 1

 های با اندازه های متفاوت است رناتنفاقد  – رنای چند ژنی( 2

3 )mRNA  است          رنای چند ژنیفاقد  –ی تک ژنی   

 است رنای چند ژنیفاقد  –( بیش از یک نقطه ی شروع همانند سازی در ژنوم خود 4

 ......، .............. پادرمزهو  رمزهشکیل شده بین تتکمیل می کند ؟ نوع پیوند  نادرستیکدام گزینه ، عبارت مقابل را به طور  -5

 شکیل می شودتترجمه  طویل شدن( در مراحل آغاز و 2               ( در بعضی از مولکول های حاصل از رونویسی وجود دارد          1

 ی شودمشکسته  میانه( به منظور حذف رونوشت های 4     ها ، شکسته می شود           پیش هسته ایرونویسی  3و  2( در مراحل 3

 در پارامسی ، هر ژن ................... -6

 ر خود را اعمال می کند( از طریق تولید یک آنزیم ، تاثی2             ا دارد                 پپتیدی ر( دستورالعمل ساخت یک رشته ی پلی 1

 آنزیم رونویسی می شود نوع دین( به طور همزمان توسط چن4                                       است                  RNA( الگوی ساخت مولکول 3

 ...........پلی مراز ........... RNAهر مولکول ساخته شده توسط آنزیم  تکمیل می کند ؟ نادرستی زیر را بهکدام عبارت جمله ی -7

1 )I  2       دخالت دارد                               یاخته، در تولید پروتئین های )II  پالسم می رودسپس به سیتو ،، ابتدا کوتاه می شود 

3 )III  ای شکل سه بعدی شبیه حرف ، دار یاختهدرL          وچک ترجمه می شودهای ساده و ک رناتن، توسط  پیش هسته ای( 4         است 

 تخم یک دوزسیت ، به طور طبیعی ......................... یاختهدر ساختار پر مانند  -8

 وت خواهند داشتهایی ساخته می شوند که طول و توالی متفا RNA( 2      پلی مراز به راه انداز ژن صورت می گیرد RNA( بار ها اتصال 1

 ن الگو مورد استفاده قرار می گیرندبه عنوا DNA( هر دو رشته ی 4                              ( بعضی نوکلئوتید ها ، مکمل ندارند                  3

 السمی است ، .....................که ی اندوپهای شب رناتنو  DNAنوعی مولکول نوکلئیک اسید که رابط میان  -9

 منتقل می کند رناتنبه  ( اطالعات مربوط به آمینواسید ها را2          باشد                  سیتوپالسم باکتری( ممکن است محل تولید آن 1

 ستا IIپلی مراز  RNAقیم فعالیت ( محصول مست4     است                   Lشبیه حرف  یاخته( شکل سه بعدی آن در داخل 3

 .. می شودتشکیل می شود ، بالفاصله ................... Pجایگاه  در پادرمزهو  رمزهطی ترجمه ، زمانی که پیوند های هیدروژنی بین  -10

 النسی با مصرف آب شکسته( پیوند کووا2           ( اولین پیوند پپتیدی ایجاد                                                         1

 رناتن Aوارد جایگاه  ( عامل پایان ترجمه4             برای ترجمه کامل                                              رناتن( ساختار 3

 .............................. ممکن نیستپیوند دارد ،  mRNAبا مولکول  رناتن Pآغازگر در جایگاه  tRNAزمانی که  -11

 ن و آمینواسید دوم مشاهده شود( تشکیل پیوند پپتیدی بین متیونی2                                  وجود داشته باشد   رناتندرون  پادرمزه( دو 1

 وجود داشته باشد اتنرن Aدر جایگاه  UAA( توالی سه نوکلئوتیدی 4                    شود P( کدون مربوط به آمینواسید دوم وارد جایگاه 3

وارد  پادرمزهحاوی کدام  tRNA،  رناتن Pاز جایگاه  UGC پادرمزهل محا tRNAزیر ، پس از خروج  mRNAبا توجه به رشته ی  -12

 AUGCGAACGUGCCAUACC                                                                                                          می شود ؟  رناتن Aجایگاه 

1 )GUA                                     2 )CAU                                    3 )UGC                                                    4 )ACG 
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رای ترجمه مورد بهایی که  پادرمزهرونویسی شود ،  GTA-AAA-TGAبا توالی  DNAی از مکمل رشته  mRNAاگر یک مولکول  -13

 استفاده قرار می گیرند ، به ترتیب کدام است ؟

1 )AAA  وGUA                 2 )UGA  وAAA  وGUA                  3 )UUU  وCAU                            4 )ACU  وUUU  وCAU 

.................... وارد ادرمزهپی دارای  tRNA،  رناتن Pاز جایگاه  ACG رمزهی زیر ، پس از خروج  mRNAبا توجه به رشته ی  -14

 Aگاه ... وارد جای................پادرمزهدارای  tRNA،  رناتن Pاز جایگاه  GUA پادرمزهی دارای  tRNAمی شود و پس از خروج  Aجایگاه 

       AUG CGA ACG CAU CAU ACC UCC UAA                                   می شود.)جهت ترجمه از چپ به راست (            رناتن

  1 )ACC –UGG                        2 )AGU – CUA                     3 )AGG – GUA                                 4 )UCC – GUA 

لغ با mRNA،شکسته وایجادشده باشدو  میانهپیوند فسفودی استربرای حذف رونوشت های  9درمجموع  mRNAبلوغ یک  برایاگر -15

 است؟ نوکلئوتید باشد، ژن آن درناحیه ی رونویسی دارای چندنوکلئوتید 50نوکلئوتیدباشد وهرقسمت حذف شده دارای  200دارای 

 اضافه نشده باشد( RNA)فرض نمایید درطی بلوغ نوکلئوتیدی به 

1)350                                                           2 )700                                                  3 )550                                                    4 )80 

 ؟ نداردمغایرت  کننده الکتوزژن های آنزیم های تجزیه کدام عبارت در ارتباط با  -16

 ( پس از روشن شدن ، مقدار گلوکز را در سیتوپالسم اشریشیا کوالی افزایش می دهد1

 پیک می شود RNAنوع  3( بخش تنظیمی آن در حضور مهار کننده مانع از تولید 2

 جدا می شود راه انداز( با جذب الکتوز توسط اشریشیا کوالی ، پروتئین بزرگی از 3

 پلی مراز به راه انداز غیر ممکن است RNAون حضور عامل تنظیم کننده ، اتصال ( بد4

 اکتری ای . کوالی ، الکتوز یافت نشود حتی پس از اتصال ..........................باگر در محیط  -17

 ی چند ژنی ساخته خواهد شد mRNA( عامل تنظیم کننده به پروتئین تنظیم کننده ، 1

 ادامه خواهد داشت الکتوزظیم کننده به اپراتور ، تولید ( پروتئین تن2

 ادامه پیدا خواهد کردمهار کننده ( مهار کننده به اپراتور ، رونویسی از ژن 3

 پلی مراز ایجاد خواهد شد RNA( عامل رونویسی به راه انداز ، سدی در مقابل حرکت 4

 تخم دوزیست .......................... یاختهاست ؟ در  نادرستکدام عبارت  -18

 ( بعضی محصوالت حاصل از رونویسی ژن ها ، هرگز ترجمه نمی شوند1

 ، مورد ترجمه قرار می گیرند mRNA( نوکلئوتید های قرار گرفته در دو انتهای 2

 شودهدایت می  DNA( آنزیم رونویسی کننده به کمک پروتئین های ویژه ای به سمت توالی خاصی از 3

 ( امکان تولید مولکول های حاصل از رونویسی و مولکول های حاصل از ترجمه در یک محل وجود ندارد4

 کدام عبارت درست است ؟ -19

 باشد CCAمی تواند به صورت  tRNAیک مولکول  پادرمزه( توالی 1

 یکسان هستند RNAو  DNA( بعضی نوکلئوتید های به کار رفته در 2

 قرار دارد U، نوکلئوتید  Aدر مقابل نوکلئوتید  tRNA( در تمام بخش های 3

 ( سه نوکلئوتید متوالی هر مولکول ریبونوکلئیک اسید ، رمز یک آمینواسید است4

 درست است ؟ هوهسته ایکدام عبارت در مورد ژن های  -20

 باشد پادرمزهو یا  رمزهدر آن ها می تواند الگوی سنتز  TGA( توالی 1

 رونویسی شود ، در ترجمه دخالتی ندارد IIIپلی مراز  RNA( در صورتی که توسط 2

 ( آنزیم های پلی مراز ، هیچگاه به طور همزمان از دو رشته ی آن به عنوان الگو استفاده نمی کند3

 ، از روی نوکلئوتید های الگو ساخته شده اند mRNAهای  ه( رمز های آن ها همانند رمز4
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های ......................... یاخته رت درست است ؟ درکدام عبا -21

 پلی مراز ویژه ساخته می شود RNAتوسط یک نوع  RNA، هر مولکول ها پیش هسته ایبر خالف  هوهسته ای( 1

 دارای چندین جایگاه شروع رونویسی است DNAها ، هر مولکول  هوهسته ایهمانند  پیش هسته ای( 2

 ود، هر رشته ی پلی پپتیدی در اثر پیچ و تاب ، به یک مولکول پروتئین تبدیل می ش پیش هسته ای هاهمانند  هوهسته ای( 3

هدها ، تغییر زبان اطالعات از نوکلئیک اسیدی به آمینواسیدی در سیتوپالسم رخ می د هوهسته ایبر خالف  پیش هسته ای( 4

.......................هوهسته ای RNAه طور درستی تکمیل می کند ؟ به طور معمول ، هر مولکول بچند مورد جمله ی روبرو را  -22

 الف( درون هسته تولید می شود و درون سیتوسل فعالیت می کند

 ، خارج از هسته فعالیت دارد پادرمزهیا  رمزهب( دارای 

 فعالیت کوتاه تر می شودج( حاصل از رونویسی ، قبل از 

 است میانهد( که برای ترجمه به سیتوپالسم می رود ، فاقد رونوشت 

1 )1                                             2 )2                                              3 )3                                              4 )4

 ی خطی با ژن های گسسته دارند ، چند مورد درست است ؟ DNAاندارانی که در ارتباط با ج -23

 های آن ها از منافذ غشایی هسته خارج می شوند رناتنالف( 

 تاژک داشته باشند یکهایی با  یاختهب( ممکن است 

 ج( پروتئین سازی را فقط در سیتوپالسم انجام می دهند

 غیر قابل ترجمه تولید کنند RNAپلی مراز های آن ها می توانند  RNAد( همه ی 

1 )1                                           2 )2  3 )3  4 )4

پلی مراز ، ابتدا ..................... RNAدر باکتری ای.کوالی برای ساخت  -24

 متصل می شود mRNA( ساختاری متشکل از نوکلئیک اسید و پروتئین به 1

 هیدرولیز می شوند DNA( پیوند های هیدروژنی بین دو رشته ی 2

 ( آنزیمی پروتئینی ، توالی نوکلئوتیدی ویژه ای را شناسایی می کند3

4 )tRNA  آن دو باز پیریمیدینی دارد پادرمزهمی شود که  رناتنای وارد 

، در مرحله ی ........................ پیش هسته ای یاختهدر یک  -25

 قرار گیرد رناتن Aدر جایگاه  UAG( ادامه ی ترجمه ، ممکن نیست توالی 1

 شود رناتن Pنمی تواند وارد جایگاه  AUG رمزه( ادمه ی ترجمه ، 2

 در منطقه ی نزدیک راه انداز باز می شود DNA( اول رونویسی ، پیچ و تاب 3

 ( سوم رونویسی همانند مرحله ی دوم ، پیوند های هیدروژنی شکسته می شوند4

ر مرحله ی .................کدام عبارت در مورد باکتری درست است ؟ د -26

 خاب می کندرونویسی ، آنزیم رونویسی کننده ، نوکلئوتید مناسبی را برای جایگاه انت آغاز( 1

 ، گسسته می شود DNA( دوم رونویسی ، پیوند بین بازهای آلی دو رشته ی الگو و غیر الگوی 2

 منتقل می شود رناتن Aپایان به جایگاه  رمزه،  tRNAترجمه ، با جابه جایی آخرین  طویل شدن( 3

آغازی با نخستین رمز جفت می شود tRNAبه یکدیگر ،  رناتن( آغاز ترجمه ، پس از اتصال دو زیر واحد 4

در مرحله ی  -27

 می شود رناتن Aجدید وارد جایگاه  رمزه( آغاز همانند پایان ترجمه ، بر اثر جابه جایی ، 1

 شود رناتن Aوارد جایگاه  UAA( ادامه برخالف پایان ترجمه ، ممکن نیست توالی 2

 هاست پادرمزهبرابر تعداد  3ها  رمزه، تعداد  رناتن( پایان همانند آغاز ترجمه ، درون 3

 شود رناتن Pحاوی متیونین وارد جایگاه  tRNA( ادامه برخالف آغاز ترجمه ، ممکن نیست 4
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مه .......................است ؟ طی ترج مناسبناکدام عبارت برای کامل کردن جمله ی روبه رو  -82

 شوند رناتن Aمی توانند وارد جایگاه  رمزهنوع  64( همه ی 1

 متصل می شوند mRNAها که عمومی هستند، به رمزهای  پادرمزه( 2

 خارج می شوند رناتن Eآغازگر از جایگاه  tRNAها همانند  tRNA( همه ی 3

4 )AUG  داشته باشدقرار  رناتندرون  پادرمزهو  رمزهمی تواند به طور همزمان به عنوان

 .. شود، روی بیان ژن تاثیرخواهدگذاشت؟.......... رمزهکه درنهایت سبب تغییر  جانشینی کوچکهرجهش  -29

1)UAA                                           2 )UGA                                   3 )AUG                                              4 )UAG

ام عبارت ریانه تولید مثل نماید،کدخود و باگذشت ازنقاط وارسی ، دربدن مو یاخته ایمی تواند طی چرخه ی  یاخته اینوعی جاندارتک  -30

 درباره ی این جاندار درست است؟

 روتئین هدایت می شود.پ -پلی مراز به مجموعه ی راه اندازRNA( به منظور تولید پروتئین ساختاری ، 1

 پلی مرازشناسایی می گردد.RNA توسط یک نوع آنزیم mRNAو tRNA( راه انداز ژن های 2

 ترجمه قرارمی گیرد.پلی مراز، موردRNA( فقط بخشهایی از محصول اولیه هرآنزیم 3

 پلی مراز، همواره الگوی ساختن یک پروتئین را دارد.RNA( محصول اولیه فعالیت 4

 کدام عبارت درست است ؟ -31

 ک راه انداز استچند ژن توسط ی( همواره تنظیم بیان ژن ها بر عهده ی 2            کننده است مهاردر باکتری ، محصول ژن  الکتوز( 1

 شوند به کمک عوامل رونویسی بیان می پارامسی( ژن های 4                 ژن ، دارای قند ریبوز است راه انداز( رونوشت 3

 است ؟ مولکول آب آزاد شده است . در این مورد کدام عبارت قطعا درست 10رشته پلی پپتید برای سنتز یک  -32

1 )mRNA  ،12  سه نوکلئوتیدی دارد رمزهنوع  

نوکلئوتید دارد 72می شود ،  رناتن( بخشی از ژن که رونوشت آن وارد 2 

  شده است رناتن Aوارد جایگاه  tRNAمولکول  9( 3

پایان است رمزه، متعلق به  رناتن( سی و دومین نوکلئوتید وارد شده در 4

نواعی از مولکول هایی که به نظر می رسد پیوند های پپتیدی را ایجاد می کنند ، می توانند .....................ا -33

ه برش داده شوند( توسط آنزیم محدود کنند2                                             برای آمینواسید ها باشند  رمزه( دارای 1

ی اتصال آمینو اسید باشندبرا ACC( دارای جایگاه 4     ، ترجمه را آغاز کنند رناتن( همراه 3

....................... انسان تخمبه طور معمول در یک  -34

 ی می شود( هر ژن توسط آنزیم ویژه ی خود رونویس2            مضاعف می شوند          بارزکمتر از ژن های  نهفته( ژن های 1

ند سازی می شود( هر ژن فقط به کمک یک نوع آنزیم همان4        ناتوان است        نهفتهبه تنهایی در بروز صفت  نهفته دگره( هر 3

 است؟ نادرستفعال پانکراس  یاختهکدام عبارت درمورد یک  -35

 ها است tRNA( تنوع آمینواسیدها کمتر ازتنوع 2                              شناسایی می شود پادرمزهتوسط یک  رمزه ( هر1

آغاز دارد هرمزازی ، مورد نیاز برای پروتئین سmRNA ( هر 4                      ( هرآمینواسید ، حداقل یک رمز سه نوکلئوتیدی دارد3

باتوانایی تقسیم شدن، پیوندپپتیدی ......... پیوندفسفودی استر.......... یاختهدرهرنوع  -36

 ها وجود دارداربسپ فقط درساختار -مانند( ه2                    ها تشکیل می شود  یاخته ی در میان یاختهفقط  -( برخالف1

می شود ساختهقط توسط یک نوع آنزیم ف -( همانند4   وجود ندارد                 ندرهیچ یک ازمحصوالت مستقیم ژ -( برخالف3

«زنده........ یاختهدرون یک  ممکن نیستبه طورطبیعی »ند؟کچندمورد جمله ی مقابل را به درستی تکمیل می  -37

 باشد ب( محل های رونویسی وترجمه یکی                              الف( محل های رونویسی وهمانند سازی متفاوت باشند 

ترجمه متفاوت باشندود( محل های همانند سازی                                  ج( محل های همانند سازی وترجمه یکی باشد            
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 پلیمراز ..........RNAهریک ازفرآورده های  -38

 ایان استپ رمزهدارای  ( 2II                              آغاز است                          رمزه، دارای پیش هسته ای( 1

3 )I، 4پایان رونویسی است                            توالیی مکمل دارای نوکلئوتیدها) III است رمزه دارای 

 تخم دوزیست .......... در یاخته -39

 ژن ها ، هرگز ترجمه نمی شوند مستقیم ( بعضی ازمحصوالت حاصل از رونویسی1

 مورد ترجمه قرار می گیرند mRNA انتهای  ( نوکلئوتیدهای قرار گرفته در دو2

 پلی مراز درحال رونویسی ازژن استRNAآنزیم   یک ( درساختار پرمانند بیش از3

 های درون شبکه ی آندوپالسمی زبر وجود دارد رناتن( امکان تولید پروتئین توسط 4

 اسی شکل باشد ، .....................هر فردی که دچار بیماری کم خونی د -40

 شده است. Tبا باز  Aابه جایی باز از نوع ج کوچک( مستقیما دچار جهش  1

 شده است. Aبا باز  Tاز نوع جابه جایی باز  کوچک( مستقیما دچار جهش  2

 های پیکری خود ژن جهش یافته دارد. یاخته( در هسته ی همه  3

 قرمز خود ژن جهش یافته دارد. ویچههای نابالغ گ یاخته( تنها در هسته  4

 خارج می شوند، درست است؟ پارامسی یاختههایی که ازمرکزتنظیم ژنتیک یک RNAکدام عبارت درباره ی همه ی  -41

 ( نسبت به محصول اولیه ی ژن کوتاه تر شده اند1

 ( درون یک یا چند توده ی متراکم هستک ساخته شده اند2

 استفاده می شوند رناتن( بعنوان الگو برای تولید پلی پپتیدتوسط 3

 ه ی خود، تعداد مونومر کمتری دارند( قطعاً نسبت به ژن رمز کنند4

 ست؟ا نادرستندار  می تواند با واکوئل ضربان دارمحیط درونی خودرا تنظیم کند ، کدام عبارت در مورد این جا یاخته اینوعی جاندار تک  -42         

 ( بطورمعمول، هرژن بیش از یک توالی تنظیمی دارد1

 رونویسی انجام می گیرد( تنظیم بیان هرژن، همواره درسطح 2

 ( ممکن نیست درمحل رونویسی اغلب ژن ها ترجمه هم صورت بگیرد3

4 )RNA  پلی مراز سازنده یRNA نمی تواند   رناتنیmRNA بسازد  نابالغ 

 ....«پیک در یاخته ها RNAهر»ی کند؟ مکدام عبارت جمله ی مقابل را به طوردرستی تکمیل  -43

 ( قبل از خروج از هسته ، دچار تغییرات می شود2          پپتید ترجمه می شود  ( همواره به یک نوع پلی 1

 ی مراز جدا می شودپل RNA( قبل از رونویسی از جایگاه پایان رونویسی ، از 4      ترجمه شود           رناتنین ( می تواند توسط چند3

 ................، ........ پادرمزهو  رمزهتکمیل می کند ؟ نوع پیوند تشکیل شده بین  نادرستیبه طور  کدام گزینه ، عبارت مقابل را -44

 تشکیل می شود ( در مراحل آغاز و ادامه ی ترجمه2       ( در بعضی از مولکول های حاصل از رونویسی وجود دارد                 1

 می شود شکسته میانهرونوشت های  حذف ( به منظور4شود              ها ، شکسته می  پیش هسته ایرونویسی  3و  2( در مراحل 3

 .کالی درست است؟یکدام عبارت با ا -45

 ه شودساخت mRNAرونویسی شوند وچندین مولکول  می توانند آنزیم های تجزیه کننده الکتوز( درحضور الکتوز ژن های ساختاری 1

 نداز مختل می شودبه راه ا IIپلی مراز RNAبرروی اپراتورقرارداشته باشد، اتصال  الکتوزآنزیم های تجزیه کننده ( اگر مهار کننده ی 2

 کننده ، فقط درصورتی رونویسی می شودکه الکتوز درمحیط باکتری وجود نداشته باشد مهار( ژن 3

 ( درصورت فقدان الکتوز درمحیط باکتری ، تغییراتی درشکل پروتئین تنظیم کننده ایجاد می شود4

 صحیح است؟متصل می شوند، DNAی مراز به پل RNAنگهبان روزنه درطی بیان ژن زودتر از  در یاخته هایکدام عبارت درمورد پروتئین هایی که  -46

 ( محل های اتصال آنها می توانند دارای جایگاههای شروع وپایان رونویسی باشد1

 های چندژنی تاثیربگذارند mRNA ( متعددند وبا ایجادترکیب های مختلف می توانندروی تولید 2

 امکان قرارگرفتن توالی های تنظیمی درکنارهم را فراهم می کنند DNAدر( باتشکیل حلقه 3

 های اختصاصی امکان پذیرخواهدبود بیان هرژنی توسط آنزیم یاخته( با حضورشان درهسته ی یک 4
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 چندمورد صحیح است؟ -47

 باشد اه Pمی تواند بیشترازانواع وارد شده به جایگ رناتن Aهای وارد شده به جایگاه  رمزههای پانکراس انواع  در یاخته (الف

 ی کوتاه شده ای برای خروج ازهسته نیاز به عبور ازمنفذ پوشش هسته دارد RNAدرگیرنده ی استوانه ای چشم ، هر (ب

 رانی از یاخته خارج می شوداز طریق برون محصول های نهایی ژن های پادتن درون شبکه ی آندوپالسمی زبر  (ج

 فقط  ناقل میتونین اندUAC پادرمزههای دارای   RNAنگهبان روزنه یاخته های در میان یاخته ی (د

1)1                                              2)2                                                    3)3                                                         4)4 

. متفاوتی دارند یاخته هایی -48  که شکل و کار متفاوتی دارند ، قطعا ........

 ( آمینواسیدهای4                   ( رمزهای ژنتیکی        3     های                     mRNA( 2                   ( ژنهای                   1

 .................. ممکن نیستدر حالت طبیعی ،  -49

 ( جایگاه اغاز رونویسی یک ژن ، چندین نوکلئوتید از راه انداز فاصله داشته باشد1

 توالی افزاینده فاصله داشته باشد ( راه انداز یک ژن ، هزاران نوکلئوتید از2

3DNA ژنی که مورد رونویسی قرار میگیرد فاقد جایگاه آغاز و پایان رونویسی باشد ( در ، 

 ( حین رونویسی از جایگاه پایان رونویسی ، بین دئوکسی ریبونوکلئوتیدها پیوند فسفودی استر تشکیل شود4

 .................... می توان گفت که هر مولکول هوهسته ایدر ارتباط با ژن های  -50

1 )tRNA  شکل فضایی خاصی پیدا می کند یاخته، درون 

2 )RNA  دارد میانهی پیک ، قبل از خروج از هسته در ساختار خود 

3 )RNA برای بالغ شدن نیاز به کوتاه شدن دارد ، 

4 )RNA  ندارد یاختهی ی غیر قابل ترجمه ، نیازی به بالغ شدن درون هسته 

 ..........می تواند دستگاه ایمنی موش را در آزمایش گریفیت فعال کند  که یاخته ایدرنوعی تک  -51

 رونویسی می شودII پلیمرازRNA( مسئول تولیدآنزیم است، توسط آنزیم 1

 دچار نقص می شود یاخته ای( دچارجهش شود، یکی ازمهمترین ابزارهای 2

 باشد، نمی تواند توسط آنزیم دیگری رونویسی شود( درحال رونویسی 3

 است که رونویسی نمی شود DNA( رونویسی می شود،تحت کنترل بخشی از 4

 همه عوامل رونویسی ............. -52

 ( نقش های مشابهی در تنظیم بیان ژن دارند1

 دارند مشارکت رونویسی پایان مرحله در مراز پلی RNA همراه ، انداز راه به متصل( 2

 ( پس از تولید در سیتوپالسم ، به درون هسته منتقل میشوند3

 پلیمراز قرار میگیرند RNA( متصل به افزاینده، در تماس مستقیم با 4

 وکلئوتید مکمل قرارگیرد.....نهرگاه مقابل هریک ازتک پاره های ژن ،  -53

 است RNAخت نوعی ( یک نوع آنزیم درحال سا2                          می باشد             رمزه( آن نوکلئوتید مربوط به یک نوع 1

 انجام است ( اولین  قدم پروتئین سازی درحال4           کیل خواهدشد      ( به دنبال این فرآیند نوعی پیوند کوواالنسی تش3

       درون جایگاه P رمزهمشابه توالی  وارد شده به جایگاه A پاد رمزه، توالی  رناتنفرضی زیر ، پس از چند جابجایی  mRNAدر  -54

 AUG . CCA . AAU . CCC . GAG . CUC . UCC . AUC . UGA                                 ، است                                       رناتن

1 )5                                                   2 )2                                                      3 )3                                         4 )4 

 هرتنظیم بیان ژنی ...... -55

 ( با دخالت پروتئین های درون هسته صورت می گیرد1

 می شود یاخته( با رشدونمو جاندار همراه بوده وسبب تمایز 2

 مولکولهایی با پیوند فسفودی استر منجر می شود( قطعا به تولید 3

 ( اگر درسطح رونویسی باشد، قطعاً با رونویسی همزمان از دوقطعه ی ژن ممکن است4
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 چند مورد درست است ؟ -56

 می شود ساختهالف( در هر بیان ژنی ، پیوند پپتیدی 

 می شود ساختهب( در هر تنظیم بیان ژنی ، پیوند فسفو دی استر 

 که در تنظیم بیان ژن دخالت دارد درون ژن قرار دارد DNAج( هر توالی از 

 ، در محلی نزدیک به راه انداز ژن وابسته است DNAد( هر بیان ژنی ، به جدا شدن دو رشته ی 

1 )1                                                   2 )2                                                     3 )3                                          4 )4 

 تکمیل می کند ؟ نادرستیکدام یک جمله ی زیر را  به  -57

 ........... است دیسکدارای  در یاختهدرحالت طبیعی شرط انجام هرمرحله از............. 

 رناتن Aبه جایگاه  هپادرمزورودیک  –( ترجمه 2                      پیروی ازقوانین جفت شدن بازها                      –(رونویسی 1

 رناتن Pبه جایگاه  پادرمزهورود یک  –( ترجمه 4                    ازشدن دوزنجیره ی الگو وغیرالگوی ژن          ب -( رونویسی3

 ..................... همانند جایگاه ........................جایگاه  -58

 نوکلئوتید است 3شروع رونویسی دارای  –ناقل  RNA( اتصال آمینواسید در 1

 پلی پپتیدی می تواند محلی برای تشکیل پیوند پپتیدی باشد – رناتن( آمینواسیدی 2

 ودپلی مراز شناسایی ش RNAتوسط می تواند به تنهایی  هسته ای پیشراه انداز هر ژن  – هو هسته ای( راه انداز هر ژن 3

                                                                                                                                                                                                                     باشد GAATTCبرش دو سر ژن انسولین توالی می تواند  – EcoRI( تشخیص آنزیم محدود کننده 4

CTTAAG                                                                         
 رخ می دهد. رناتنگاه ............... درفرآیندترجمه ، مورد .............. درجای -59

 mRNAاستقرار عامل پایان ترجمه برروی  (الف

 تشکیل پیوندپپتیدی میان دوآمینواسید (ب

 UGA حامل آمینواسید با کدون tRNAجفت شدن  (ج

 tRNAآزادسازی زنجیره ی پلی پپتیدی ازآخرین  (د

 A –ب، همانند د  (P                               4 –د     ( ج،همانندA                      3-( ب، برخالف دP                              2 -( ب، همانند الف1

 درست است؟tRNA  کدا م درمورد مولکول  -60

 شده  است P قبال واردجایگاه  می شود Aای که وارد جایگاه tRNA  ( هر1

 نگه داری می شود رناتن( توسط دوحلقه ی خود روی 2

 شبیه برگ گیاه شبدر است در یاخته( ساختارسه بعدی آن 3

 پیوند هیدروژنی است فاقد رناتن P( پس از ترک جایگاه 4

 ودشهای ........................ بیان می  یاختهین در .....هموگلوب............ژن رهبری کننده ی سنتز میوگلوبین .... -61

 قرمز هسته دار خون –( همانند 2                                       ماهیچه ی اسکلتی               –( همانند 1

 مغز قرمز استخوان –( برخالف 4دارای سارکومر                                                         –( برخالف 3

 جابجایی را انجام می دهد،..........اولین  رناتن، بالفاصله پس از آن که در آزوال -62

1) tRNA ی مربوط به رمز دوم، وارد جایگاهA می شود 

 ی آغازگر گسسته می شود tRNA( پیوند بین متیونین و 2

3  ) tRNAدرون جایگاه  رمزه ای باP .رابطه ی مکملی دارد ، 

 ایجاد می شود ( پیوند پپتیدی بین متیونین ودومین آمینواسید4

بر روی ژن شود........... هرعاملی پلی مراز RNA، هرسدی که مانع حرکت آنزیم  آنزیم های تجزیه کننده ی الکتوزدرتنظیم بیان ژن  -63

 می شود، دارای .......... است هوهسته ایپلی مراز  RNAکه سبب شناسایی راه اندازتوسط 

 کلئوتید       دئوکسی ریبو -( همانند2                                              پیوند پپتیدی             –( همانند 1

 تیددئوکسی ریبوکلئو -( برخالف4                                         پیوند پپتیدی               -( برخالف3  
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از نوع دو رخ داده است، دراین باکتری  وبتغییر در چارچکوچک ، جهش  آنزیم های تجزیه کننده ی الکتوزدرسومین ژن ساختاری  -64               

 قطعا.....

                      ( عامل تنظیم کننده تولید نمی شود                          1

 ( هرنوع متابولیسم الکتوز دچاراختالل می شود2 

 د         ( پروتئین تنظیم کننده تولید می شودوتوانایی اتصال به اپراتور را دار3

 ( نوع وتعدادآمینواسیدهای پروتئین مهارکننده دچار تغییر می شود4 

. جهش  شینیکوچک جاندرجهش »تکمیل می کند؟  رنادرستیکدام عبارت جمله ی مقابل را به طو -65  «......کوچک حذف یا اضافه...

 همواره بیان ژن تحت تاثیرقرارمی گیرد–رخالف ب( 2                      ژن تغییرمی کند       نوکلئوتید چند یک یا -( همانند1

 تغییر نمی کند پیوندهای فسفودی استرژن تعداد -( برخالف4                                تغییرنمی یابد فام تنتعداد ژن های  -( همانند3

 است؟ درستچندمورد  -66

 عوامل رونویسی متصل به راه انداز می توانندعوامل رونویسی متصل به توالی افزاینده رافعال کنند (الف

 است DNAنیاز به تشکیل حلقه در هوهسته ای هابرای رونویسی هریک ازژنهای  (ب

 عوامل رونویسی توسط ژنهای متعددی رمز می شوند (ج

 پلی مراز نیست RNAمتصل شود،قطعا هوهسته ای  اگرپروتئینی بتواند به تنهایی به راه انداز ژن (د

1)1                                                       2 )2                                                 3 )3                                                                  4 )4 

 . داشته باشند............نمی توانند. ........هایی با ... یاخته -67

 ژن های یکسانی – های متفاوت رخ نمود( 2متفاوت                                                        رخ نمود –( ژن های یکسان 1

3 )mRNA یک نوع آنزیم  –ی تک ژنیRNA                       4   پلی مراز )mRNAای متفاوتههایی با اندازه رناتن  –ی ی چندژن 

. ر........... ..کوچکدرژن پروتئین ساز باکتری مولد ذات الریه ، اگرجهش  -68  ورتصخ دهد، دراین باکتری قطعا تغییری در.......

 نمی گیرد. 

 فعالیت محصول نهایی ژن – حذف یا اضافه( 2                                    اندازه ی رونوشت اولیه ی ژن             -جانشینی( 1

 تنظیم بیان ژن -ا اضافهیحذف ( 4                                           پوشینیه دار شدناندازه ی عامل  - جانشینی( 3

 در مراحل ساخت یک زنجیره ی پلی پپتیدی ........... -69

 از نوکلئوتید آدنین دار جدا می شوند رناتن A( آمینواسید ها در جایگاه 1

2 )RNA  پلی مرازII  یاخته در هسته یmRNA  اولیه را می سازد 

 قرار دارد Pدر جایگاه  10شماره ی  رمزهاسید آمینه است  10حاوی  Aجایگاه  tRNA( وقتی 3

 وارد می شود Pاسید آمینه به جایگاه  4( به هنگام تشکیل پنجمین پیوند پپتیدی رشته ی پپتیدی حاوی 4

 ، پس ازاتصال..........نشود اگردرمحیط باکتری ا.کالی الکتوز یافت -70

 ( عامل تنظیم کننده به پروتئین تنظیم کننده ، تغییراتی درشکل پروتئین تنظیم کننده ایجاد می شود1

 ( پروتئین تنظیم کننده به اپراتور، تولید عامل تنظیم کننده ادامه خواهدداشت2

 رونویسی از ژن تنظیم کننده ادامه پیداخواهدکرداپراتور  ( پروتئین تنظیم کننده به3

 شد پلی مرازایجاد خواهد RNA( عوامل رونویسی به راه انداز ، سدی درمقابل حرکت 4

 کدام آنزیم دارای جایگاه آغاز رونویسی است ؟در پارامسی محصول فعالیت  -71

1 )RNA  پلی مرازIII          2 )RNA  پلی مرازII              3 )RNA4                          پیش هسته ایمراز  پلی )DNA پلی مراز 

 ؟نمی شودیر مشاهده طی عمل رونویسی از روی یک ژن کدام یک از اعمال ز -72

 ( شکستن پیوند هیدروژنی2هیدروژنی                                                       ( تشکیل پیوند1

 ( شکستن پیوند فسفو دی استر4( تشکیل پیوند فسفو دی استر                                              3
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 .............است ؟ در مرحله ی ............ نادرستکدام عبارت در مورد پارامسی  -73

 اشغال شده است tRNAتوسط  رناتن P( آغاز ترجمه ، همانند مرحله ی پایان ، فقط جایگاه 1

 رونویسی ، پیوند هیدروژنی شکسته می شود طویل شدنترجمه ، همانند مرحله ی  طویل شدن( 2

 ودرونویسی ، مولکولی پروتئینی قادر است به طور مستقیم به راه انداز متصل ش آغاز( 3

 شکسته می شوند DNA، پیوند های هیدروژنی بین دو رشته ی  پایانرونویسی ، بر خالف مرحله ی  طویل شدن( 4

 گزینه ی درست کدام است ؟ -74

 آن است میانهانجام می شود حذف رونوشت  هو هسته ای mRNA( تنها تغییری که بر روی 1

 انجام می شود  mRNAفقط در مورد  هو هسته ای RNA( کوتاه شدن طول 2

 متفاوت است هو هسته ای یاختهبالغ و اولیه در  mRNA( محل تولید 3

4mRNA بالغ قطعا از تعداد پیوند های فسفو دی استر ه ( تعداد پیوند های پپتیدی رشته ی پلی پپتید حاصل از ترجمه یmRNA مان         

 کم تر است

 ؟ می شودنمحصول فعالیت کدام یک از آنزیم های زیر هیچگاه ترجمه  -75

1 )RNA  پلی مرازII                                      2                        در انسان )RNA  شریشیا کالیاپلی مراز در 

3 )RNA  پلی مرازI  4                                                                 قارچدر )RNA  پلی مرازII  زنبقدر 

 ................رناتن.. ..........به جایگاه ... tRNAبا ورود هر  -76

1)A- 2                 است                              طویل شدنترجمه ، درمرحله ی )P- است طویل شدنرجمه، درمرحله ی ت 

3 )A-  درجایگاهP پلی پپتید ازtRNA          4                        جدامی شود )P-درجایگاA  ه tRNA,بعدی وارد می شود ، 

77- R  کدام است ؟ IIپلی مراز  NAدر یاخته گیاه گل ادریسی به ترتیب محل ساخت و فعالیت 

 سیتوپالسم –( سیتوپالسم 4              هسته    –( سیتوپالسم 3                     سیتوپالسم        –( هسته 2        ته                 هس –( هسته 1

 تکمیل می کند؟ نادرستی طورکدام عبارت جمله ی زیر را به  -78

. متو ژن های آنزیم های تجزیه کننده ی الکتوزبا توجه به »  «دوقف نمی شدرباکتری ساکن دستگاه گوارش انسان، درصورت ..........

 ه ژنی آنسmRNAتولید  -( اتصال مهار کننده به اپراتور2 نظیم کننده             تولید پروتئین ت –پلی مراز به راه انداز RNA( اتصال 1

 مرازپلی RNAناسایی راه انداز توسط ش -الکتوز ورود( 4                          تولید عامل تنظیم کننده -کننده مهار( بروز جهش درژن 3

 رخ می دهد؟ رینزودتر از سای بطورمعمول ، درمرحله پایان ترجمه ، کدام اتفاق -79

 اسیدآمینه گسسته می شود و tRNAپیوندآخرین  ( ابتدا1

2 )tRNA اسیدآمینه متصل به آن درجایگاه  وP قرار میگیرند 

 باقی می مانند پاد رمزه، بدون  A( نوکلئوتیدهای قرار گرفته درجایگاه 3

 ازهم جدا می شوند رناتنو دو زیرواحد  را انجام می دهد آخرین جابجایی خود رناتن( 4

رخ داده است. دراین باکتری قطعا تغییری درکدام  ذف یا اضافهح کوچکدریک ژن پروتئین ساز باکتری مولد ذات الریه ، جهش  -80

 ؟نمی شودمورد ایجاد 

 رناتنی ( تعدادجابجای2                                           ( چارچوب خواندن رمزها                            1

 رگ شبدری( مولکولی باساختار ب4                                             عامل ایجاد کننده ی پوشینیه( اندازه عامل 3

 رست است؟داکالی یاشریش آنزیم های تجزیه کننده ی الکتوزنظیم بیان ژن های کدام عبارت درباره ی ت -81

 تغییرمی کند. یاختهکننده ، نفوذپذیری غشای  مهاربه  الکتوز( با اتصال 1

 ، مانع از بیان هریک ازژن های ساختمانی می شود.الکتوزال توالی اپراتورتوسط غ( اش2

 متوقف می شود. در میان یاختهنظیم کننده کننده ، تولیدعامل ت مهار( باجهش درژن 3

 ، قطعا دارای دئوکسی ریبونوکلئوتیدی برای رونویسی است. آنزیم های تجزیه کننده ی الکتوزژن های ( هربخش تنظیمی 4
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 ز به محیط کشت باکتری اشریشیا کالی کدام عبارت درباره الکتوز درست است؟پس ازافزودن الکتو -82

 باکتری منتقل می شود. (پس ازتولید به درون1

 ( همانند مهارکننده می تواند به اپراتور متصل گردد.2

 کننده اپران روشن شود. مهار( سبب می شودتا ژن سازنده 3

 می کند. کننده ی اپران ایجاد مهار( تغییری درشکل سه بعدی 4

 .............ممکن نیستهای مختلف برای ساخت یک زنجیره ی پلی پپتیدی با آمینو اسید -83

 ها باشد پاد رمزههای ترجمه شده بیش تر ازانواع  رمزهانواع  ( تعداد1

 برابرباشد Aهای واردشده به جایگاه  tRNAبا تعداد رناتنجابجایی  ( تعداد2

 باشد پپتیدی تشکیل شده برابر با تعداد پیوند رناتنجابجایی  ( تعداد3

 بیشتر باشد رناتنجابجایی های های ترجمه شده  ازتعداد  رمزه ( تعداد4

 ؟ایر موارد هستند س، کدام یک از موارد زیر به ترتیب ، دارای کم ترین و بیش ترین تنوع نسبت به  هو هسته ای یاختهدر یک  -84

 ( آنزیم هاد                                  ج( ژن ها                   ها                   mRNAالف( زنجیره های پلی پپتیدی                          ب( 

 ج –( د 4ج                                       – ب( 3                        د                 –( الف 2                           ب                        –( الف 1

.  هو هسته ایبه طور معمول در مراحل بیان ژن  -85  . نمی شوند................

 ها ترجمه میانه( رونوشت 4         رونویسی             میانه( 3( رونوشت اگزون ها ترجمه               2( اگزون رونویسی                        1

 به ترتیب بر عهده ی کدام می باشد ؟ tRNAو  rRNAرونویسی ژن های  هو هسته ایهای  یاختهدر هسته ی  -86

1 )RNA  پلی مرازI – RNA  پلی مرازII                               2 )RNA  پلی مرازI – RNA  پلی مرازIII 

3 )RNA پلی مرازII – RNA  پلی مرازI                                4 )RNA  پلی مرازIII – RNA  پلی مراز I
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