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aفصل  زیست دوازدهم   نام و نام خانوادگی :                             2

  1تست 

 کدام یک از رناهای ناقل زیر در سیتوپالسم یافت می شود؟

                           AUU( رنای ناقل حاوی پادرمزه AUC                              2( رنای ناقل حاوی پادرمزه 1

3) ACU رنای ناقل حاوی پادرمزه 4                              رنای ناقل حاوی پادرمزه )UCC                         

 نمره 52/0را بنویسید .  4علت تایید شدن یا رد شدن گزینه   -نمره    22/0گزینه صحیح را انتخاب کنید.  -

 

 2تست 

قرار میگیرد کدام است ؟                                                    Pو آخرین پادرمزه که در جایگاه  Aکه در جایگاه هنگام ترجمه رنای پیک حاصل از ژن مقابل اولین پادرمزه 

GTTTACATGTCGTAAATTGCA

1AUG ) UAA -          2CGA ) -AAU         3 )GUU - GCA          4 )CGA - UGG

 نمره 52/0را بنویسید .  1علت تایید شدن یا رد شدن گزینه   -نمره    22/0گزینه صحیح را انتخاب کنید.   -

 

 3تست 

 ، کدام یک دیرتر به رنای پیک متصل می شود ؟در مرحله آغاز ترجمه 

 رنای ناقل آغازگر (4                 متیونین (3 بخش بزرگ ریبوزوم          (2 بخش کوچک ریبوزوم            (1

 نمره 52/0را بنویسید . 1علت تایید شدن یا رد شدن گزینه   -نمره    22/0گزینه صحیح را انتخاب کنید.   -

 

 درستی با نادرستی جمالت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.

 نمره1. توالي افزاینده ، رونویسي را تقویت میكند ) پیش هسته ها ( ها در پروکاریوت-

 نمره1 . میسازد را RNA  رشته ، هم مجاو نوکلئوتیدهای بین فسفات و قند هیدروژني پیوند ایجاد با رونویسي فرایند در رنابسپاراز آنزیم -

 

 سواالت تشریحی 

 نمره1 ؟ گیرد می صورت جایی جابه این هنگامی چه و چیست ریبوزوم جایی جابه از منظور -

 نمره1اولین آمینواسید هر زنجیره پلی پپتیدی کدام است و رمزه آن روی رنای پیک چیست؟  -

نمره1فرایند ترجمه چگونه پایان می پذیرد؟  -

با یکدیگر مقایسه کنید.  از نظر نحوه اتصال به راه انداز  را ) پیش هسته ای ( و رنابسپاراز پروکاریوتی ) هو هسته ای ( رنا بسپاراز یوکاریوتی -

 نمره2
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