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 ثبرٕ سٞاالر ردیق 

 :ًٜیذ ٗطخع( ؽ) ثب را ؿٔط ج٘الر ٝ( ظ) ثب را غحیح ج٘الر 1

 ثبٓؾ mRNAضٞد ٗی حبغْ ٗزاس دٔی RNA كؼبٓیز ٛشیج٠ در ٗسشوی٘ب ٠ً ای RNA ١ب یًٞبریٞر در -آق

 .اسز

 در ٛظزی٠ سٞح ثٜیبدیٚ حیبر در جٞ آؿبس ضذ.  -ة

  ١بی ٜٗبسجی ثزای سطٌیْ كسیْ ١سشٜذدریب١بی ًٖ ػ٘ن ٌٗبٙ-ج

 ضٞد.١بی ١٘شب ٗجبد٠ٓ ٗیدر ُزاسیَٜ اٝر هطؼبر ثیٚ ًزٝٗٞسٕٝ -د

1 

 :د١یذ دبسخ درسشی ث٠ سیز ای چ٢برُشی٠ٜ سٞاالر ث٠ 2

 ضٞد؟ ١ب ٗیبٛغ اس اسش٘زار سٜٞع در ج٘ؼیزًذاٗیي ٗ

 اٛشخبة ٗشٞاسٙ ًٜٜذٟ-4             ًزاسیَٜ اٝر-3ة ُسٜٔذٟ           اٛشخب-2راٛص صٙ           -1

 ث٠ دٛجبّ ضبرش صٙ در یي ج٘ؼیز ٝهٞع ًذإ سلبم در ج٘ؼیز ٗوػذ ٗحشْ٘ سز اسز؟

 ٠ُٛٞ سایی دُز ٗی٢ٜی           -2                   ًب١ص سٜٞع      -1

  ٠ُٛٞ سایی ١ٖ ٗی٢ٜی -4اكشایص سٜٞع                   -3

 

1 

 جبی خبٓی را ثب ًٔ٘بر ٜٗبست دز ًٜیذ؟ 3

 بدٟ ًزدٛذ.اسشل DNA  رٗش بییٌّٗٞٓٞ .............. ثزای ضٜبس ٛیزٛجزٍ ٝ ١ٌ٘براٙ اٝ اس -آق

  سطٌیْ ................... اٝٓیٚ هذٕ ث٠ س٘ز سبسٗبٛذ١ی سّٔٞ ثٞدٟ اسز. -ة

ًٜذ.ٗزاحْ سٌٞیٚ جبٛذاراٙ ٝ ................. احش٘بّ ٝجٞد ٛیبًبٙ ٗطشزى را سوٞیز ٗی -ج  

اكشذ.٠ُٛٞ سایی .................... ث٠ غٞرر سذریجی اسلبم ٗی -د  

1 

 رٝث٠ رٝسزج٠٘ ضٞد ث٠ سٞاالر سیز دبسخ د١یذ؟ mRNAاُز  4

AAUAUGAAUUCA UAUCAA AUGUGAUAAUAG 

 ًذإ اسز؟ Aاٝٓیٚ آٛشی ًذٝٙ در جبیِبٟ  -1

 دٔی دذشیذ حبغْ،چٜذ دیٞٛذ دذشیذی دارد؟ -2

1 



 ًذإ اسز؟ Pآخزیٚ ًذٝٙ در جبیِبٟ  -3

 ًذإ اسز؟ Aآخزیٚ آٛشی ًذٝٙ در جبیِبٟ  -4

 :ث٠ سٞاالر سیز دبسخ د١یذ tRNAثبسٞج٠ ث٠  5

 آق-سبخشبر س٠ ثؼذی ایٚ ٌّٗٞٓٞ درسّٔٞ چ٠ِٛٞ اسز ؟

؟سیذی اسزئٞجبیِبٟ اسػبّ آٗیٜٞاسیذ١ب دارای چ٠ سٞآی ًٛٞٔ -ة  

 ؟آؿبسُز ثبضذ،سٞآی آٛشی ًذٝٙ آٙ چیسز tRNAاُز -ج

 را ثٜٞیسیذ؟ 1ٝ2ٝظیل٠ ی حٔو٠ ی  -د

 

1 

 ١بی سیز دبسخ د١یذ.راثط٠ ثب ادزاٙ ٓي ث٠ دزسصدر  6

 اس چٜذصٙ سبخشبری سبخش٠ ضذٟ اسز؟

 چٜذ راٟ اٛذاس دارد؟ 

5/0 

 ای ٌٗ٘ٚ اسز اسلبم ثیبكشذ ٛبٕ ثجزیذ. چٜذ ٛٞع ج٢ص ٛوط٠ 7

 

5/0 

 ث٠ سٞاالر سیز دبسخ ًٞسبٟ د١یذ. 8

 ُیزد؟ دٔی ٗزاس اٛجبٕ ٗیRNAسٞسط ًذإ آٛشیٖ  ١rRNAبی رٝٛٞیسی صٙ

 ١بی سبسٛذٟ ػٞاْٗ رٝٛٞیسی ًذاٜٗذ؟ٛٞٗزٗٞ

5/0 

 ١بی ثیذّ ٝ سیشٕٞ ٜٗظٞر اس ج٢ص یبكش٠ چیسز؟ در آسٗبیص 9

 

5/0 

  ٛبٜٗذ؟ ٗی ًٌ٘ی ًزٝٗٞسٕٝ را دالسٗیذ١ب ػٔز چ٠ ث٠ 10

 

5/0 

 :د١یذ دبسخ سیز سٞاالر ث٠ 11

 اسز؟  ١DNAبی سز اسز حبٝی ًذإ ٌّٗٞٓٞدر دبیبٙ آٌشزٝكزٝس ٛٞاری ٠ً ث٠ هطت ٗثجز ٛشدیي – آق

 ضٞد؟ ٗی ٜٗظٞراسشلبدٟ چ٠ ث٠ صٛشیي ٢ٜٗذسی در ٓیِبس DNAاس -ة

 

5/0 

 ٕٛٞ اٛسبٙ چیسز؟ ١ذف دزٝصٟ ص 12

 

5/0 



 صٙ درٗبٛی را سؼزیق ًٜیذ.  13

 

5/0 

 ٗبیص یبٙ ٝیٔ٘ٞر ٠ً ٗٞكن ث٠ ًٔٞٙ ًزدٙ یي ُٞسلٜذ ضذ ث٠ چ٠ ٜٗظٞر اس ضي آٌشزیٌی اسشلبدٟ ضذ؟ در آس 14

 

5/0 

 ي را ث٠ سزسیت ٛبٕ ثجزیذ.١بی ٢ٜٗذسی صٛشیچ٢برٗزح٠ٔ ػ٘ٞٗی آسٗبیص 15

 

1 

 :د١یذ ًٞسبٟ دبسخ 16

 ثبضذ؟ ٗیای ١٘یبری چ٠ ٛٞع راثط٠ -آق

 

 داٜٛذ؟ ١بی جبٛٞری اٗزٝسی را چ٠ ٗٞجٞداسی ٗیٜٗطب ُزٟٝ-ة

 اٛذ؟ ًذإ سٛذٟ داراٙ ٢ٗزٟ سزیٚ ٗٞكن-ج

 ًزدٛذ؟ آؿبس را خطٌی در ُذاری سخٖ ثبر اٝٓیٚ داراٙ ٢ٗزٟ ُزٟٝ ًذإ-د

2 

 ضذٛذ؟ حجبة ٗٞاد سبدٟ آٓی ٝ دیچیذٟ آٓی در ًجب سبخش٠ ٗی ٞیدر آِ 17

  سبدٟ آٓی:.................................                        دیچیذٟ آٓی: .......................................

5/0 

  دارٝیٚ چ٠ سؼزیلی ثزای سبسش ارائ٠ داد؟ 18

 

5/0 

 )دٝ ٗٞرد(ُزدد؟١ب ثب چ٠ ٗٞاردی ایجبد ٗیاٛشخبة طجیؼی ُٞٛبُٞٛی صٛی در ج٘ؼیزطجن ٛظزی٠ سزًیجی  19

 

5/0 

 اسز؟ ًذإ ١ب سـییز٠ُٛٞ ضٞا١ذ سزیٚ ٗسشویٖ- 20

 ضٞد؟ای ُلش٠ ٗیٛیبی ٗطشزى ث٠ چ٠ ٠ُٛٞ-

 

1 

 ١بی ١ٍ٘ٞٓٞ ١سشٜذ؟اٛذإ بّ خلبش ٝ دزٝا٠ٛآیب ث 21

 س٘سبحاسشخٞاٙ راٙ        ٗبر راًٙذإ اٛذإ سیز ٝیسشجیبّ اسز؟ اسشخٞاٙ 

 ای را سؼزیق ًٜیذ.ِٓٞی سؼبدّ ٛوط٠ا

 

1 

 :د١یذ دبسخ طجیؼی اٛشخبة آِٞی اٛٞاع ثب درارسجبط سیز ١بی دزسص ث٠ 22

 دارد؟ ثوب ثزای ثیطشزی احش٘بّ یي ًذإ ٝآسشب٠ٛ ٗیب٠ٛ اسكٜٞسیخ ًٜٜذٟ دبیذار اٛشخبة در -آق

5/0 



 

 ای سٗی٠ٜ ٝ جذاضذٟ اس١ٖ ًبٗال ُزٟٝ دٝ صٛی ی خشا٠ٛ اسز طجیؼی،ٌٗ٘ٚ اٛشخبة آِٞی اساٛٞاع ٛٞع ًذإ در -ة

 ضٞد؟ كزا١ٖ ١ب ٠ُٛٞ اضشوبم ثزای

 

 ثجزیذ؟ ٛبٕ را سیِٞسی دیص سذ١بی اس ٗٞرد دٝ 23

 

5/0 

 :ًٜیذ سؼزیق را سیز اغطالحبر 24

 آٗیشش ١٘سبٙ دسٜذا٠ٛ  -آق

 

 صٛی ی خشا٠ٛ-ة

1 

 اسز.  f(A);3/0ای سؼبدٓی كزاٝاٛی در جبٗؼ٠ 25

 داریٖ؟ خبٓع ٛلزٟ چٜذ ٌٗس سز٠ً خبًسشزی 200در ایٚ جبٗؼ٠ 

 

 

 اس ١ز آْٓ چٜذسب داریٖ؟

 

 

1 

اس ٛظز  ٗؼ٠ز. چٜذ درغذ اس اكزاد جبزؼ ضذٟ اسك A ،2/0;B  ٝ3/0;O;١5/0بی ْٓكزائبٛی ابدّ ؼر ج٘ؼیشی ٗشد 26

 خٞا١ٜذ داضز؟ Aحذاهْ یي صٙ  ABOُزٟٝ خٞٛی 

 

 

 

1 

 ٗٞكن ثبضیذ.


