
 

 

  پایه دوازدهم 3آبان زیست     به نام خدا    نام و نام خانوادگی :

 نمره 1 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید: -1

 نابالغ اغلب هم در هسته و هم در سیتوپالسم حضور دارد. mRNAالف( در یوکاریوتها 

 جدا می شود. RNAپلیمراز از  RNAب( پس از رونویسی جایگاه پایان ، 

 ، به عنوان الگو عمل می کند.  DNAج( در رونویسی یکی از دو رشته 

 نمی تواند وجود داشته باشد. AUC، توالی  tRNAد( در بخش آنتی کدون )پادرمزه ( مولکول 

 نمره 1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:   -2

 ید باید در ساختار پلی پپتیدی قرار بگیرد ، .................... نام دارد.که تعیین می کند کدام آمینو اس mRNAالف( توالی های سه نوکلئوتیدی 

 بالغ باقی می مانند ، ...............................  گفته می شود. mRNAرونوشت آنها حذف نمی شوند و در که  DNAمناطقی از به  ب(

توسط آنزیم ................................ صورت   tRNAدر یوکاریوتها ، توسط آنزیم ............................................ و رونویسی ژن های mRNAج( رونویسی ژن های 

 می گیرد.

 مره(ن 1)مولکولهای زیر را بنویسید :  (مونومرواحد سازنده ) -3

 نه(                     د( عامل آزادکننده                                              یابون )گزج( رونوشت ا              یمراز      پل RNAب(               اینترون )میانه(الف( 

 نمره 1تعریف کنید: -4

           توالی راه اندازالف( 

  ترجمهب( 

 نمره 1مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید:  DNAبا توجه به مولکول   -5

                 TACACACGTATT رشته الگو 

 ATGTGTGCATAA شته رمز گذارر 

 حاصل از رونویسی این ژن را بنویسید. mRNAالف( توالی 

 حاصل خواهیم داشت؟ mRNAب( چند کدون قابل ترجمه در رشته 

 ومین کدون را بنویسید.سج( آنتی کدون مربوط به 

 

 نمره 1 را شرح دهید. رونویسیمرحله آغاز  -6

 

 

 



 

 

 نمره1 را نامگذاری کنید. 4تا 1رشته های در شکل زیر  -7

 

 نمره 1 ترجمه :در فرآیند  -8

 در مرحله آغازکدام جایگاه ریبوزوم پر می شود؟الف( 

 پیوند  بین آمینو اسیدها در کدام جایگاه ریبوزوم  برقرار می شود؟ب( 

 ، در کدام مرحله صورت می گیرد؟ mRNAجابجایی ریبوزوم روی ج( 

 عامل آزادکننده ، وارد کدام جایگاه ریبوزوم می شود؟ د(

 

 نمره1توضیح دهید  هر یک از شکلهای زیر به چه دلیل تشکیل شده اند:  -9

  

 نمره  1)تا خوردگی اولیه ( را نمایش داده و نامگذاری کنید.  tRNAه ای ساختار با طرح ساد -10
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