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سطحي هاي سه مجموعه كتاب  

5436:كد كتاب  

سازي پروتئين – 1فصل   

دانشگاهي پيش شناسي زيست  

ردشوانسبتاً  هاي سؤال
 

 
.سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

.سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند 6بيش از سوال به 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

  … در افراد مبتال به آلكاپتونوريا، -1

 .شودنوعي نقص آنزيمي منجر به نقص ژني مي) 1
 .يابدكننده در خون افزايش مي ي نوعي آنزيم تجزيه ماده مقدار پيش) 2
 .شودميهمانند افراد سالم، هموجنتيسيك اسيد، به درون نفرون ترشح ) 3
 .شودبرخالف افراد سالم، هموجنتيسيك اسيد موجود در ادرار تجزيه نمي) 4

كدام كدون وارد مربوط به  tRNAريبوزوم،  Pاز جايگاه  CUCكدون  ي حاوي آنتيtRNAفرضي زير، پس از خروج ي mRNAدر  -2
 AUG.CCA.AAU.CCC.GAG.UUC.UCC.AUC شود؟ ريبوزوم مي Aجايگاه 

 

1 (UCC     

2 (UUC   

3 (AAG   

4 (AGG 

  …انجام شد،  DNAدر آزمايشي كه توسط نيرنبرگ براي شناسايي رمزهاي  -3

 .سه حرفي بودن رمزهاي آمينواسيدها مشخص گرديد) 1
 .سنتز و هيدروليز پيوند پپتيدي صورت گرفت) 2
 .منجر شد mRNAشناسايي رمزهاي  به DNAشناسايي رمزهاي ) 3
 .مولكول داراي جايگاه آغاز رونويسي ساخته شد) 4

  …هر ژن پروكاريوتي  …هر ژن يوكاريوتي  -4

  .     انداز قرار دارد تحت كنترل يك راه -همانند) 1

 .گسسته است -برخالف) 2
  .است داراي يك جايگاه شروع رونويسي -همانند) 3

 .ي الگو براي رونويسي استداراي يك رشته -برخالف) 4
  كدام عبارت صحيح است؟ -5

 .باشد CCAتواند به صورت مي tRNAكدون يك مولكول توالي آنتي) 1
 .يكسان هستند RNAو  DNAكار رفته در  بعضي نوكلئوتيدهاي به) 2
  .قرار دارد U، نوكلئوتيد Aابل نوكلئوتيد در مقtRNAهاي در تمام بخش) 3
 .سه نوكلئوتيد متواليِ هر مولكول ريبونوكلئيك اسيد، رمز يك آمينواسيد است) 4

 .متفاوتي دارند... هايي كه شكل و كار متفاوتي دارند، قطعاً  سلول -6
  هاي    ژن) 1

2 (mRNA  هاي  

  رمزهاي ژنتيكي ) 3

 آمينواسيدهاي  )4

75000  7/93  %21  %79  

75000  10/93  %31  %78  

75000  7/93  %26  %70  

75000  10/93  %19  %69  

75000  7/93  %28  %66  

75000  8/93  %26  %66  



 

9 
سازي پروتئين – 1فصل  سطحي هاي سه مجموعه كتاب   

5436:بكد كتا دانشگاهي پيش شناسي زيست   

  كند؟ كدام موارد عبارت مقابل را به درستي تكميل مي -7
 

 

 »…يدل و تيتوم ي  سلول مورد مطالعه …ي كاميلو گلژي،  در سلول مورد مطالعه«
 .ي كدون استشود، محصول آنزيم سازندهنوكلئيك اسيدي كه ترجمه مي -برخالف -الف
 .ولكول حاوي رمز آمينواسيدها، پس از سنتز اوليه، ممكن است كوتاه شودم -همانند  -ب
 .شوندمراز رونويسي ميپلي RNAي ريبوزومي و ژن پروتئين ريبوزومي توسط يك نوع RNAژن  -برخالف  -ج
 .شوندزيم سنتز ميي ريبونوكلئيك اسيدهاي توليد شده، توسط يك نوع آن در ساختار پرمانند رونويسي يك ژن، همه -همانند  -د
 ب و د) 4 الف و د  ) 3 ب و ج  ) 2 الف و ج      ) 1

 .دهند هاي متفاوتي از ريبوزوم رخ مي در جايگاه …و  …پپتيد،  ي پيك يك پليRNAي در فرآيند ترجمه -8
 

 شكستن پيوند هيدروژني -ي آغاز تشكيل پيوند هيدروژني در مرحله) 1
 شكستن پيوند هيدروژني - tRNAپپتيدي از آخرين  ي پلي دا شدن زنجيرهج) 2
 ي ادامه تشكيل پيوند هيدروژني در مرحله -ي ادامهتشكيل پيوند پپتيدي در مرحله) 3
 ي ادامهتشكيل پيوند هيدروژني در مرحله -ي آغازتشكيل پيوند هيدروژني در مرحله) 4

 … ي آندوپالسمي است،هاي شبكهو ريبوزوم DNAان نوعي مولكول نوكلئيك اسيد كه رابط مي -9
 .ي نوكلئوئيدي باشدممكن است محل توليد آن ناحيه) 1
 .كنداطالعات مربوط به آمينواسيدها را به ريبوزوم منتقل مي) 2
 .است Lشكل سه بعدي آن در داخل سلول شبيه حرف ) 3
 .است IIمرازپلي RNAمحصول مستقيم فعاليت ) 4

 عبارت صحيح است؟ كدام -10
 .           هر جهش كروموزومي، قابل انتقال به نسل بعد است) 1
 .اي، با تغيير بيان ژن همراه استهر جهش نقطه) 2
 .        اند هاي واژگوني،  همگي كشندهجهش) 3
 .اند اينقطه هاي تغييرچارچوب، همگي از نوعجهش) 4

 … است؟ طي ترجمه، نامناسبرو  ي روبه كدام عبارت براي كامل كردن جمله -11
 
 .ريبوزوم شوند Aتوانند وارد جايگاه  نوع كدون مي 64ي همه) 1
2 (AUG كدون درون ريبوزوم قرار داشته باشدزمان به عنوان كدون و آنتي تواند به طور هم نمي. 
 .شوندمتصل مي mRNAها كه عمومي هستند، به رمزهاي  كدون آنتي )3
 .شوندريبوزوم خارج مي Pآغازگر از جايگاه  tRNAها همانند tRNAي  همه) 4

 …مرازِپليRNAهر مولكول ساخته شده توسط آنزيم  -12
1 (Iهاي سلول دخالت دارد، در توليد پروتئين.  
2 (II، رود شود، سپس به سيتوپالسم مي ابتدا كوتاه مي. 
3 (III  در سلول، داراي شكل سه بعدي شبيه حرفL است. 
 .شودهاي ساده و كوچك ترجمه ميپروكاريوتي، توسط ريبوزوم) 4

 …در ساختار پرمانند سلول تخم يك دوزيست، به طور طبيعي -13
 

 .گيرد انداز ژن صورت مي مراز به راه يپلRNAبارها اتصال ) 1
2 (RNAشوند كه طول و توالي متفاوت خواهند داشت هايي ساخته مي. 
 .بعضي نوكلئوتيدها، مكمل ندارند) 3
 .گيرندبه عنوان الگو مورد استفاده قرار مي DNAي هر دو رشته) 4

 

 

75000  8/93  %26  %66  

75000  8/93  %26  %66  

75000  7/93  %23  %65  

75000  3/94  %54  %63  

75000  7/93  %21  %63  

75000  7/93  %27  %63  

75000  7/93  %21  %62  



 

سطحي هاي سه مجموعه كتاب  

5436:كد كتاب  

سازي پروتئين – 1فصل   

دانشگاهي پيش شناسي زيست  

10 

ردشوا هاي سؤال
 

 

.سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500 تا 5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

 …هاي  رست است؟ در سلولكدام عبارت د -14
 
 .شودمراز ويژه ساخته ميپليRNAتوسط يك نوع  RNAها، هر مولكول يوكاريوتي برخالف پروكاريوت) 1
 .داراي چندين جايگاه شروع رونويسي است DNAها، هر مولكول پروكاريوتي همانند يوكاريوت) 2
 .شودمير اثر پيچ و تاب، به يك مولكول پروتئين تبديل پپتيدي ب ي پلي ها، هر رشتهيوكاريوتي همانند پروكاريوت) 3
 .دهدها، تغيير زبان اطالعات از نوكلئيك اسيدي به آمينواسيدي در سيتوپالسم رخ ميپروكاريوتي برخالف يوكاريوت) 4

 …در تريكودينا، هر ژن  -15
  .ردپپتيدي را دا ي پليدستورالعمل ساخت يك رشته) 1
 .كنداز طريق توليد يك آنزيم، تأثير خود را اعمال مي) 2
   .است RNAالگوي ساخت مولكول ) 3
 .شودبه طور همزمان توسط چندين آنزيم رونويسي مي) 4

كه غلظت الكتوز  صورتيكند، در  گوارشي انسان زندگي مي  كه در دستگاه E.coliي الكتوز در باكتري كننده در بيان ژن آنزيم تجزيه -16
  كند؟ ي الكتوز جلوگيري مي هاي مربوط به جذب و تجزيه در محيط روبه كاهش بگذارد، كدام واقعه از بيان ژن آنزيم

  ديگر ي ژن به يك كننده كننده و بخش تنظيم اتصال عامل تنظيم )1
 ديگر اپراتور به يككننده و  اتصال محصول رونويسي ژن تنظيم) 2
  ديگر كننده به يك اتصال اپراتور و پروتئين تنظيم) 3
 ديگر كننده به يك كننده و ژن تنظيم اتصال پروتئين تنظيم) 4

  هاي يوكاريوتي درست است؟كدام عبارت در مورد ژن -17
 . كدون باشدنتيتواند الگوي سنتز كدون و يا آ ها ميدر آن TGAتوالي ) 1
 .رونويسي شود، در ترجمه دخالتي ندارد IIIمراز  پلي RNAدر صورتي كه توسط ) 2
 .كندي آن به عنوان الگو استفاده نمي زمان از دو رشته طور هم گاه به مراز، هيچ هاي پليآنزيم) 3
 .اند، از روي نوكلئوتيدهاي الگو ساخته شده mRNAها همانند رمزهايرمزهاي آن) 4

18- mRNA هاي تك ژني… mRNA  ژنيهاي چند … 
  .   شوند ساخته مي IIمراز  پلي RNAفقط توسط  -برخالف) 1
 .   و يك كدون پايان دارند AUGفقط يك كدون  -همانند) 2
  .  شوند پپتيد ترجمه مي همواره به يك نوع پلي -برخالف) 3
 .ي هسته دارند ياز به خروج از شيرهقبل از ترجمه ن -همانند) 4

 ريبوزوم قرار دارد، كدام گزينه صحيح است؟ Aي شكل مقابل كه در جايگاه tRNAدر مورد  -19
 
 . ، ترجمه شده استAدر جايگاه  tRNAنوع  4تاكنون قطعاً ) 1
 . ه شده استترجم  Aقطعاً در جايگاه 1بر خالف  3ي  آمينو اسيد شماره) 2
 . جا شده است نوكلئوتيد جابه 9ي  ريبوزوم تا كنون به اندازه) 3
 زماني ايجاد شده است كه كدون 4و  3ي  پيوند بين آمينو اسيدهاي شماره) 4
 . بوده است Pدر جايگاه  3ي  مربوط به آمينو اسيد شماره 
 

75000  7/93  %9  %61  

75000  7/93  %14  %58  

60000  3/93  %15  %55  

75000  7/93  %22  %54  

60000  3/93  %27  %53  

75000  8/93  %14  %53  



 

11 
سازي پروتئين – 1فصل  سطحي هاي سه مجموعه كتاب   

5436:كد كتاب انشگاهيد پيش شناسي زيست   

  ؟نداردلك مغايرت كدام عبارت در ارتباط با اپران  -20
 
 .دهد پس از روشن شدن مقدار گلوكز را در سيتوپالسم اشريشياكالي افزايش مي) 1
 .شود پيك مي RNAبخش تنظيمي آن در حضور مهاركننده مانع از توليد سه نوع ) 2
 .شود با جذب آلوالكتوز توسط اشريشياكالي، پروتئين بزرگي از اپراتور جدا مي) 3
 .مراز به راه انداز غيرممكن است پلي RNAتنظيم كننده، اتصال  بدون حضور عامل) 4

 »…در ارتباط با اپران لك،«كند؟  تكميل مي نادرستيي زير را به طور  كدام مورد جمله -21
 

 .شوند ي سوم، رونويسي ميهاي آغاز و پايان رونويسي در مرحله جايگاه) 1
 .  كند هاي الگو و غيرالگو را از هم جدا مي ونويسي آنزيم رونويسي كننده رشتهي دوم ر در مرحله) 2
 .ي اول رونويسي رخ دهد در غياب آلوالكتوز و با حضور مهاركننده ممكن نيست مرحله) 3
 .شوند شوند كه همگي جزو مهم ترين ابزارهاي سلولي شناخته مي پلي پپتيدهايي ساخته مي) 4

 …لك، اپراندر  -22
 

 .هاي جذب و متابوليسم الكتوز است هايي براي توليد آنزيم بخش تنظيمي، حاوي ژن) 1
 .شود مراز مي پلي RNAاتصال آلوالكتوز به مهاركننده، مانع از حركت رو به جلوي ) 2
3 (mRNAبرد  ميها را همزمان باهم باال ي توليد شده، چندژني است و پس از ترجمه غلظت آنزيم. 
 .شود كننده مي سازد كه باعث توليد عامل تنظيم اي را مي mRNAكننده  ژن تنظيم) 4

  …ي در يك سلول پروكاريوتي، در مرحله -23
 

  .ريبوزوم قرار گيرد Aدر جايگاه  UAGي ترجمه، ممكن نيست توالي ادامه) 1
 .ريبوزوم شود Pاند وارد جايگاه تونمي AUGي ترجمه، كدون ادامه) 2
 .شودانداز باز ميي نزديك راهدر منطقه DNAاول رونويسي، پيچ و تاب ) 3
 .شوندي دوم، پيوندهاي هيدروژني شكسته ميسوم رونويسي همانند مرحله) 4

 …توان گفت كه هر مولكول هاي يوكاريوتي مي در ارتباط با ژن -24
1 (tRNAكند ، درون سلول شكل فضايي خاصي پيدا مي. 
2 (RNAي پيك، قبل از خروج از هسته در ساختار خود اينترون دارد. 
3 (RNAبراي بالغ شدن نياز به كوتاه شدن دارد ،. 
4(RNAي سلول ندارد ي غيرقابل ترجمه، نيازي به بالغ شدن درون هسته. 

  …ي  در مرحله -25
 

 .هاست كدون ها دو برابر تعداد آنتي پايان همانند آغاز ترجمه، درون ريبوزوم، تعداد كدون) 1
 .ريبوزوم شود Aوارد جايگاه  UAAبرخالف پايان ترجمه، ممكن نيست توالي  ادامه) 2
 .شودريبوزوم مي Aجايي، كدون جديد وارد جايگاه  آغاز همانند پايان ترجمه، بر اثر جابه) 3
 .ريبوزوم شود Pحاوي متيونين وارد جايگاه  tRNAادامه برخالف آغاز ترجمه، ممكن نيست ) 4

 »…ي مرحله در« است؟ نادرستي پارامس مورد در عبارت كدام -26
 

 . اشغال شده است tRNAتوسط  بوزومير P گاهيجا فقط ان،يپاي  مرحله همانند ترجمه، آغاز) 1
 .شوديم شكستهي دروژنيه ونديپ ،يسيرونو دومي مرحله همانند ترجمه،ي ادامه) 2
 .شود متصل اندازراه به ميمستق طور به است قادري نيپروتئي مولكول ،يسيرونو اول) 3
 .دنشو يم شكسته DNAي رشته دو نيبي دروژنيهي وندهايپ سوم،ي مرحله برخالف ،يسيرونو دوم) 4

  …اي از ترجمه كهكالژن در بافت استخواني، در مرحلهسنتز طي ت مقابل را به درستي تكميل كند؟ عبار تواند نميكدام مورد  -27
 

 .شودتشكيل نمي كدون بين كدون و آنتي شود، پيوند هيدروژنيمتصل مي mRNAريبوزوم به  تر بخش كوچك) 1
 .شودتشكيل نميكدون  بين كدون و آنتي ريبوزوم پيوند هيدروژني  Pشود، در جايگاه پيوند پپتيدي تشكيل مي) 2
3 (tRNA  ها وارد جايگاهA دهد جايي رخ مي ، فرايند جابهدنشوريبوزوم مي. 
 . شود ريبوزوم خارج مي Pاز جايگاه tRNAشود،  كدون شكسته مي پيوند هيدروژني بين كدون و آنتي) 4

75000  8/93  %19  %52  

75000  10/93  %32  %52  

75000  3/94  %37  %51  

75000  7/93  %18  %51  

75000  8/93  %18  %51  

75000  7/93  %19  %49  

75000  9/93  %11  %47  

60000  8/92  %22  %47  



 

12 
سطحي هاي سه مجموعه كتاب  

5436:كد كتاب  

سازي پروتئين – 1فصل   

دانشگاهي پيش شناسي زيست  

رتر دشوا هاي سؤال   
.سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  يم دانشانتظار دار  

.سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند4 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

  …، نيستي تريكودينا ممكن  در جاندار مورد تغذيه -28
 
 .پپتيدي ساخته شود ي پلي ي پيك حاوي رمزهاي چند رشتهRNAمولكول ) 1
 .ها را داشته باشد انداز و رونويسي از ژنمراز به تنهايي توانايي شناسايي راهپلي RNAمولكول ) 2
 .انداز داشته باشد اختاري، تنها يك راهبه ازاي چندين ژن س DNAمولكول ) 3
 .ي حاوي كدون و آنتي كدون توسط انواع مختلفي آنزيم ساخته شوندRNAهاي مولكول) 4

  .دچار تغيير خواهد شد …شوند، …اي از نوع شوند، اگر دچار جهش نقطه رونويسي مي …هايي كه توسط هر يك از ژن -29
1 (RNA مراز  پليII- جانشيني- mRNA    
2 (RNA مراز  پليII- تغييرچارچوب- mRNA                    
3 (RNA مراز  پليI- جانشيني- rRNA  هر دو بخش ريبوزوم 
4 (RNA مراز  پليI- فقط  -تغييرچارچوبrRNA يك بخش ريبوزوم  ي 

 …ي اپران لكمهاركننده عامل …ي اپران لك عامل تنظيم كننده -30
  .شود مي  از طريق سنتز آبدهي توليد -برخالف) 1
 .حداكثر دو مونومر دارد -برخالف) 2
   .  شود به اپراتور متصل مي -همانند) 3
 .كند توسط رنين رسوب مي -همانند) 4

  …مراز، ابتدا پلي RNAبراي ساخت  E.coliدر باكتري  -31
 

  .شود متصل مي mRNAساختاري متشكل از نوكلئيك اسيد و پروتئين به ) 1
 .شوند هيدروليز مي DNAي پيوندهاي هيدروژني بين دو رشته) 2
 .كنداي را شناسايي ميآنزيمي پروتئيني، توالي نوكلئوتيدي ويژه) 3
4 (tRNAكدون آن دو باز پيريميديني داردشود كه آنتياي وارد ريبوزوم مي. 

 ها چند مورد صحيح است؟ در مورد اپران باكتري -32
 

 . شوند ها تحت كنترل يك بخش تنظيمي بيان مي هاي چند ژني، ژن در اپران -الف
 .تواند جلوي بيان اپران ديگر را بگيرد محصول يك اپران مي -ب
 .استر دخالت دارد شكستن پيوند فسفودي توانند در توليد آنزيمي نقش داشته باشند كه فقط در مي -ج
 . قطعاًٌ داراي يك جايگاه آغاز رونويسي و يك جايگاه همانندسازي است -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  كنند؟ ي زير را به طور صحيحي تكميل مي چند مورد، جمله -33
 

 …ختالل در مسير ساخت آرژينين شده باشد، قطعاًهاي نوروسپوراكراسا وقوع جهش باعث ا اگر در هاگ
 .هاي غيرآنزيمي را نيز داشت توان انتظار اختالل در توليد پروتئين مي -الف
 .ي در اين مسير رو به كاهش خواهد گذاشت ماده ميزان توليد هر پيش -ب
 .اند هاي آرژينين بر اثر جهش تغيير يافتهكدون -ج
 .رمحيط كشت حداقل صورت نخواهد گرفتتبديل سيترولين به محصول د -د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 …شود در انسان مي 1با توجه به فرآيندهايي كه منجر به بيان ژن سيناپسين  -34
 

 . دهد قرار مي DNAهاي  ، نوكلئوتيدهاي مكمل را در مقابل نوكلئوتيدهاي هريك از رشتهDNAمراز با حركت بر روي  پلي RNAآنزيم ) 1
 . كنند نقش ايفا مي mRNAي هسته، با قطع پيوندهاي كوواالنسي و تشكيل پيوندهاي جديد، در بلوغ  هاي موجود در شيره آنزيم) 2
 . افتد ي ترجمه اتفاق مي ي ادامه ريبوزوم براي اولين بار در ابتداي مرحله Pدر جايگاه  UACكدون  قرار گيري آنتي) 3
 . انداز شناسايي شده نخواهد بود مراز قادر به اتصال به راه پلي RNAعوامل رونويسي پروتئيني، بدون وجود ) 4
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 …ي الگو، در بخش رمز كننده ژن كراتين در رشته …هر  -35
 

 .با تغيير تعداد آمينواسيدها همراه خواهد بود -حذف يا اضافه شدن نوكلئوتيد) 1
 .با تغيير انواع آمينواسيدها همراه خواهد بود -ضافه شدن نوكلئوتيدحذف يا ا) 2
 .اي از نوع جانشيني است نوعي جهش نقطه -تغيير در نوع نوكلئوتيد) 3
 .بيان ژن را تغيير خواهد داد -تغيير در نوع نوكلئوتيد) 4

 »…ر جهشه«؟ كند نميچند مورد، عبارت را به درستي كامل  -36
 .اي، نوعي جهش جانشيني است نقطه -الف
 .شودمي RNAجانشيني، سبب تغيير نوكلئوتيدهاي  -ب
 .شود هاي حاصل از رونويسي مياي، سبب تغيير مولكول نقطه -ج
 .شودهاي حاصل از ترجمه مياي، سبب تغيير طول مولكول نقطه -د
 .شود دهاي حاصل از ترجمه ميپپتيجانشيني، سبب تغيير ترتيب آمينواسيدهاي پلي -ه
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 …يوكاريوتي  يRNAكند؟ به طور معمول، هر مولكول  رو را به طور صحيحي تكميل مي ي روبه چند مورد جمله -37
  .كند شود و درون سيتوسل فعاليت مي درون هسته توليد مي -الف
 . خارج از هسته فعاليت دارد كدون، داراي كدون يا آنتي -ب
  .شودتر ميحاصل از رونويسي، قبل از فعاليت كوتاه -ج
 .رود، فاقد رونوشت اينترون است كه براي ترجمه به سيتوپالسم مي -د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 »…ها پيك در سلول RNAهر « ي مقابل را به درستي تكميل كند؟ جمله تواند نميچند مورد  -38
  .شود پپتيد ترجمه مي همواره به يك نوع پلي -الف
 .شود قبل از خروج از هسته، دچار تغييرات مي -ب
  .داراي يك كدون آغاز و يك كدون پايان است -ج
 .شود مراز جدا مي پلي RNAپس از رونويسي از جايگاه پايان رونويسي، از  -د
1 (1    2( 2   3( 3   4( 4 

 هاي گسسته دارند، چند مورد صحيح است؟ي خطي با ژنDNAط با جانداراني كه در ارتبا -39
  .شوند ها از منافذ غشايي هسته خارج مي هاي آن ريبوزوم -الف
 . هايي با چندين تاژك داشته باشند ممكن است سلول -ب
  .دهند سازي را فقط در سيتوپالسم انجام ميپروتئين -ج
 .غيرقابل ترجمه توليد كنند RNAتوانند  ها مي مرازهاي آن پلي RNAي  همه -د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 نمايد؟ تكميل مي نادرستيگزينه عبارت زير را به  كدام -40
 »…هاي  در يك سلول گرانولوسيت انسان، بعضي از پروتئين«
 . شوند هسته ميغيرهيستوني، سبب پايداري پوشش ) 1
 .شوند عوامل رونويسي، در محلي غير از محل فعاليت خود، توليد مي) 2
 .هاي هيدروژن دخالت دارندآنزيمي، در جابجايي يون) 3
 .هاي غشاي پالسمايي اتصال دارند اسكلت سلولي، به پروتئين) 4

  چند مورد صحيح است؟ -41

 .شود پپتيدي سنتز مي پيوند  در هر بيان ژني، -الف
 .، در محلي نزديك به راه انداز ژن وابسته استDNAي  هر بيان ژني، به جدا شدن دو رشته -ب
 .شود در هر تنظيم بيان ژني، پيوند فسفودي استر سنتز مي -ج
 .   كه در تنظيم بيان ژن دخالت دارد، درون ژن قرار دارد DNAهر توالي از  -د
1( 1      2( 2  3( 3    4( 4  
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