
 ّبی دٍستی ٍ هحجت صىثِ ًبم آفزیٌٌذُ 

 زیست دوازدهم: جریان اطالعات در سلول 2امتحان فصل 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:                                            طزاح: خبًن ًصزآثبدی

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

 ثبرّب اًجبم شَد. سلَلی تَاًذ در ّز چزخِ هیالف( رًٍَیسی یک صى ثزخالف ّوبًٌذسبسی 

 شَد. در ثبکتزی اشزشیب کالی، اتصبل هبلتَس ثِ فعبل کٌٌذُ ثبعث پیَستي آى ثِ جبیگبُ اتصبل شذُ ٍ رًٍَیسی هتَقف هیة( 

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

 شَد. ّب در ّستِ سبختِ هی ٍ تَسط ریجَسٍم DNAپپتیذّب ثز اسبس اطالعبت پلید( 

 

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

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

 شَد. ریجَسٍم هی (A – P – E)در فزایٌذ تزجوِ عبهل آساد کٌٌذُ ٍارد جبیگبُ ة( 

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

 کٌذ.اًذاس را شٌبسبیی هیپلیوزاس ثِ تٌْبیی راRNAُعَاهل رًٍَیسی(  – 2پلیوزاس RNA –هیَگلَثیي  –ثزای تَلیذ )پزٍتئیي هْبرکٌٌذُ  د(

 

 ًوزُ 75/0در شکل هقبثل:  -3

 جْت رًٍَیسی را ثب یک فلش هشخص کٌیذ. الف(

 است. 3َالی ًَکلئَتیذی شوبرُ شجیِ ت .............. شوبرُتَالی ًَکلئَتیذی ة( 

 ثبشذ. ًشبى دٌّذُ ................................. هی 3ٍ شوبرُ 

 

 شَد؟ ، اثتذا شٌبسبیی هیDNAدر هزحلِ آغبس رًٍَیسی، کذام ثخش اس  -4

 ًوزُ 75/0ٍظیفِ ایي ثخش چیست؟ 

 

 

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

 

 

 ًوزُ 1 شَد؟چِ سهبًی سبختبر ریجَسٍم کبهل هیهزحلِ آغبس تزجوِ در  -6

 

 

 

 

 ًوزُ 1ّب؟  ّب است یب یَکبریَت شکل هقبثل: الف( هزثَط ثِ پزٍکبریَت -7

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

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

 

 



 ًوزُ 1تٌظین ثیبى صى را تعزیف کٌیذ.  -8

 

 

 ًوزُ 5/0شَد؟  ّب، ثبعث چِ اتفبقی هی پیک در پزٍکبریَتRNAطَل عوز کن   -9

 

 

شَد را ًبم ِ پزٍتئیي ثِ آًْب ٍارد هیّبی هتفبٍتی دارًذ، دٍ اًذاهک تک غشبیی کّبی یَکبریَتی سزًَشتّبی سبختِ شذُ در سلَلپزٍتئیي -10

 ًوزُ 5/0 ثجزیذ.

 

 ًوزُ 75/0هقبثل:  mRNAثب تَجِ ثِ تَالی  -11

 چیست؟ Aالف( سَهیي کذٍى ٍرٍدی ثِ جبیگبُ 

 ریجَسٍم چیست؟ Pکذٍى ٍرٍدی ثِ جبیگبُ  ة( چْبرهیي آًتی

 پپتیذ سبختِ شذُ چٌذ آهیٌَاسیذ خَاّذ داشت؟ ج( پلی

 

 ًوزُ 5/0دّذ یب پس اس آى؟  تٌظین ثیبى صى در سطح کزٍهَسٍهی پیش اس رًٍَیسی رخ هی -12

 ٍ چگًَِ؟

 

 

 ًوزُ 25/0شَد. ّز تَالی افشایٌذُ، ........................................ هی»کٌذ؟ عجبرت هقبثل را ثِ ًبدرستی تکویل هیکذام گشیٌِ  -13

 DNAخطی، هشبّذُ                              ة( در پی اتصبل ثِ عَاهل رًٍَیسی، ثبعث خن شذى  DNAالف( در هَلکَل 

 ج( در فبصلِ دٍری ًسجت ثِ صى، دیذُ                               د( ثِ کوک عَاهل رًٍَیسی، هَجت تغییز سزعت ٍ هقذار رًٍَیسی

 

 ًوزُ 25/0طی فزایٌذ .............................. ّوَارُ ................................، یکسبى ............................. .   -14

 است. –شَد ریجَسٍم هی Aشَد ثب آخزیي کذًٍی کِ ٍارد جبیگبُ ریجَسٍم هی Pآخزیي کذًٍی کِ ٍارد جبیگبُ  –الف( تزجوِ 

 ًیست. –شَد ریجَسٍم هی Pشَد ثب دٍهیي کذًٍی کِ ٍارد جبیگبُ ریجَسٍم هی Aیي کذًٍی کِ ٍارد جبیگبُ اٍل –ة( تزجوِ 

 است. –شَد ّب شکستِ هی شَد ثب آخزیي پیًَذی کِ ثیي آىًَع اٍلیي پیًَذی کِ ثیي ًَکلئَتیذّب تشکیل هی –ج( رًٍَیسی 

 است. –شَد ریجَسٍم تزجوِ هی Pشَد ثب اٍلیي تَالی سِ ًَکلئَتیذی کِ در جبیگبُ  اٍلیي تَالی سِ ًَکلئَتیذی کِ سبختِ هی –د( رًٍَیسی 

 

 ًوزُ 25/0تَاى ثیبى داشت ...................................... . رٍ هی در ارتجبط ثب شکل رٍثِ -15

 .ًَکلئَتیذی استسبختبر پلییک شکل سِ ثعذی ایي الف( 

 ای ثز رٍی خَد است.ی تک رشتRNAِة( حبصل تبخَردگی 

 کٌٌذ.ج( فقط در ایي سبختبر، ًَکلئَتیذّبی هکول پیًَذ ّیذرٍصًی ایجبد هی

 د( ثِ ٍضعیت فعبل هحصَل حبصل اس رًٍَیسی، اشبرُ دارد.

 

 هَفق ثبشیذ. ًصزآثبدی
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