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 دو رشته است. دهایینوکلئوت نیهمواره ب یدروژنیه وندهاییپ کینوکلئ دهاییاس در-1

 نادرست (2            درست               (1        

 

در شکستن و تشکیل پیوندهای  ،کند آلی آدنین استفاده میهر نوع آنزیم بسپارازی که از نوکلئوتیدهای دارای باز  -2

 .استر نقش دارد فسفودی

 نادرست (2           درست                 (1       

 

 .شود شدن پیوندهای هیدروژنی مشاهده می ، شکستهآن طویل شدن همانند مرحلۀ رونویسی در مرحلۀ آغاز -3

 نادرست (2                            درست(1       

 

انداز و اپراتور ممکن  جایگاه اتصال فعال کننده همانند راه در ارتباط با تنظیم بیان ژن در باکتری اشریشیاکالی، -4

 .نیست توسط رنابسپاراز رونویسی شود

 نادرست (2                           درست(1          

 

 ، صفات گسسته می باشند.جایگاه ژن شرکت داردصفاتی که در بروز آنها بیش از یک  -5

 نادرست (2             درست               (1         

 

   پلی پپتید از رنای ناقل مشاهده  جدا شدن ،شدن حله طویلمر همانند ن ترجمهاپایها، در مرحله  در پروکاریوت -6

 نادرست(2             (درست               1    می شود.
     

                                 .دهستن ناخالص قطعاً والدینوجود دارد،   O خونی گروه فرزندان بین که ایخانواده در -7

 نادرست(2            درست                 (1    

 

 ....... ..........................................دنا، همانندسازی  یدر ط- 8

 .شود تنها در هنگام ویرایش شکسته می اشتراکیپیوند (1         

 .شود پیوند هیدروژنی توسط آنزیمی متفاوت با آنزیم ویرایش کننده شکسته می(2         

 

 .است ..................بیشتر از  .................در مادة ژنتیک استرپتوکوکوس نومونیا، تعداد  -9

 دئوکسی ریبوزها -های آلی  حلقه(1          

 های آلی  حلقه - دئوکسی ریبوزها(2          
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  و A شدن کدام گزینه به ترتیب در جایگاه امکان مشاهده استرپتوکوکوس نومونیا، طی مراحل فرآیند ترجمه در -10

     Pندارد؟ ، وجود 

 پیوند هیدروژنی شکستن -پایان  رمزهورود (1           

 های عوامل آزادکننده ورود پروتئین -پایان پادرمزه ورود (2           

 

انداز بدون وجود عوامل پروتئینی  اتصال رنابسپاراز به راه ها امکان دارد ها .................. پروکاریوت در یوکاریوت-11

 برخالف(2                        همانند(1                                       .نشودانجام 

 

، تعداد رخ نمودها ................ از ژن نمودها می باشد.برقرار استبارز و نهفتگی  هها رابط بین دگرهدر صفاتی که  -12

 کمتر(2                   بیشتر      (1             

 

 .کرد نییتع توان یم تیرا با قطع  ……….………… فرد پیژنوت -13

 مثبت Oمردی سالم از نظر هموفیلی و دارای گروه خونی (1            

 منفی AB با گروه خونی  هموفیلیزنی مبتال به بیماری (2            

       

 ...………………… ................ ها، ساختار .................. پروتئین -14

 .پپتیدی، دارای ثبات نسبی است های پلی قطعا به دلیل وجود انواع پیوندهای شیمیایی بین رشته -سوم(1       

 گیری  ها نقشی کلیدی در شکل شود و در آن هریک از زنجیره ها مشاهده می در اغلب پروتئین -چهارم(2       

 دارند. نیپروتئ          

توانند آنها را  ای شکل لوله گوارش، نمی های فعال شدة بخش کیسه دارای پیوندهایی است که آنزیم -اول(3        

 کنند. هیتجز         

 .ای پیدا کند ممکن است زنجیرة پلی پپتیدی شکلی متفاوت با ساختارهای مارپیچی و صفحه -دوم (4        

 

 دهد؟ی آغاز ترجمه، کدام اتفاق رخ م به طور معمول، در مرحله -15

 .شود یگسسته م نهیآم دیآغازگر و اسرنای ناقل  وندیابتدا پ ،ناتنساختار ر لیاز تکم پس( 1          

 .رندیگ یقرار م P گاهیمتصل به آن در جا نهیآم دهاییاس ورنای ناقل (2          

 .مانند یم یبدون مکمل باق ،  A گاهیگرفته در جاقرار دهایینوکلئوت(3          

 .شود یبرقرار م دهاینواسیآم نیب دییپپت وندیپ نیاول( 4          
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 .شود های سازنده .................. فقط توسط رنا بسپاراز یوکاریوتی رونویسی می ژن -16

 هلیکاز(4  ناتنی              رناهای ر(3                 رناهای ناقل (2               عوامل رونویسی(1      
 

نمودها یا ژن نمودها در بین سایر فرزندان پیش بینی  زن و مردی سالم، دارای پسری هموفیل می باشند. کدام رخ -17

 می شوند؟

 دختر ناقل  –پسر سالم (2    پسر ناقل                          -دختر سالم(1     

 پسر ناقل –دختر هموفیل (4هموفیل                      دختر –پسر سالم (3    
 

شود و هر جایگاه نیز دو دگره با رابطه بارز و نهفتگی می جایگاه ژنی کنترل  سهرنگ نوعى ذرت توسط صفتی با  -18

 .است........ ...........نمود ذرت ........................ از ........................ ،  توان گفت فراوانی رخ می، داشته باشد

       1)AABbCC-AABbcc – 2            کمتر) AaBbCc-AAbbCc – بیشتر 

       3) AABBCc-AaBbcc – 4         بیشتر)AaBBCC-AabbCC – کمتر 
 

  درست است؟ های مختلفی که برای همانندسازی دنا پیشنهاد شده است،  کدام عبارت در ارتباط با طرح - 19

ساخته  نوکلئوتیدهای جدیددنای حاصل، از های هر  در طرح حفاظتی برخالف طرح نیمه حفاظتی، یکی از رشته(1         

 شده است.

 ساختهاز نوکلئوتیدهای جدید  های هر دنای حاصل، در طرح حفاظتی همانند طرح غیر حفاظتی، یکی از رشته(2       

 شده است.

وجود در طـرح غیر حفاظتی برخالف طرح حفاظتی، در هر دو رشـتۀ هر دنای حـاصل، نـوکلئوتیدهای جدید (3        

 دارد.

   غیر حفاظتی همانند طرح نیمه حفاظتی، در هر دو رشتۀ هر دنای حاصل، نوکلئوتیدهای جدید وجود در طرح (4         

 دارد.
 

 

   کند؟ یم لیتکم ینادرست را به ریعبارت ز نهیکدام گز -20

 ،  ................................ » آغاز کند حیرا از جای صح یسیدهند تا رونو یکه به رنابسپاراز اجازه م ییها یتوال» 

 .دهند یخود را از دست نم ۀدو رشت نیب یدروژنیه وندهاییگاه پ چیه (1        

 .شوند ینم یسیگاه توسط رنابسپاراز رونو چیه(2        

 بد.ایب یسیمناسب را برای رونو دینوکلئوت نیکنند اول یبه رنابسپاراز کمک م(3        

 .دار در ساختار خود هستند لیوراسی دیفاقد هرگونه نوکلئوت(4        
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