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 فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی

 پروتئین سازی

 

یک باکتری جهش یافته که جهش آن در زنجیره سنتز اسید آمینه متیونین رخ داده ، فقط در صورت حضور خود متیونین -1

 رشد می کند. چرا؟ 

 

 (مرحله جهش در اوایل راه سنتز متیونین است.  2(الزاماً بیش از یک جهش در این باکتری رخ داده است.          1  

 (این داده مرحله جهش را مشخص نمی کند.  4مرحله جهش در اواخر زنجیره سنتز متیونین است.                (3  

 

 در تریکودینا محصول فعالیت کدام آنزیم دارای آنتی کدون آغاز است؟  -2

   1)RNA           2پلی مراز دو )RNA              3پلی مراز سه)RNA              4        پلی مراز یک)RNA  پلی مراز

 پروکاریوتی  

 پلی مراز در هستک است؟ RNAمحل عملکرد کدام آنزیم  -3

 ( هر سه مورد صحیح است.  4( سه                 3(دو                      2              یک              (1  

  ضور کدام یک ضروری است؟ شروع رونویسی ح برای-3

  1)RNA              2پلی مراز)RNA                            3پیک)RNA    4                ریبوزومی)RNA  ناقل 

   چه فرایندی شرکت می کند؟ پلی مراز از چیست و در  RNAجنس -4

 رونویسی   -آنزیم(2همانند سازی                                 -(اسید هسته ای1  

 پلیمریزاسیون پلی پپتیدها   –(اسید هسته ای 4همانند سازی                                               -(آنزیم3  

   ه را می تواند کد کند؟ نوکلئوتید باشد چند اسید آمین 32در آزمایش نیرنبرگ دارای  RNAاگر زنجیره -5

  64(4                                        16(3                                11(2                           10(1   

 

 ام است؟ کد tRNA،آنتی کدون مناسب بر روی  DNAدر روی  TGAبرای توالی قابل ترجمه ای به صورت -6

  UGA(4                           TGA(3                            AGU(2                             ACU(1   

 

 کدام گزینه مناسب است؟  < به ........................ متصل می شود tRNAیک > برای کامل کردن جمله -7

 (نوکلئوتیدی که در پروتئین سازی نقش دارد  2طور اختصاصی فقط با یک نوع اسید آمینه                  (1  

 (طور اختصاصی با برخی ریبوزوم ها  4(طور تصادفی با یکی از اسیدهای آمینه                        3  
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د باشد زنجیره پلی پپتیدی که با رمزهای آن ساخته می نوکلئوتی 190یوکاریوتی دارای  DNAدر صورتی که بخشی از مولکول -8

 شود حداکثر دارای چند اسید آمینه خواهد بود؟ 

  63(4                             60(3                                  33(2                               30(1   

 

نوکلئوتید باشد زنجیره پلی پپتیدی حاصل از ترجمه آن  150بالغ بدون احتساب کالهک ، دارای  mRNAاگر یک مولکول -9

 پس از حذف متیونین آغازی ، چند اسید آمینه دارد؟ 

  47(4                              48(3                                 49(2                                50(1   

 

ساخته می شود. با توجه به این که این مولکول در شرایط مناسب برای  <UCUCUCUCU>با این ترتیب   RNAمولکول -10

 ساختن پروتئین در لوله آزمایش قرار می گیرد حکم صحیح را انتخاب کنید. 

 

 (دو نوع زنجیره پلی پپتیدی ساخته می شود که هر کدام فقط دارای یک اسید آمینه است.  1  

 ( دو نوع زنجیره پلی پپتیدی ساخته می شود که هر کدام فقط دارای سه اسید آمینه است.  2  

 یک نوع زنجیره پلی پپتیدی ساخته می شود که در آن دو اسید آمینه و یک درمیان قرار دارد.  (3  

 (یک نوع زنجیره پلی پپتیدی ساخته می شود که در آن سه اسید آمینه قرار دارد.  4  

 

 اینترون ها قطع نمی شود؟ حاصل از رونویسی ، رونوشت  RNAکدا م یک از  در-11

 (نوروسپورا  4مننگوکوك                  (3           (پارامسی              2(فیبروبالست                   1  

 

 به طور معمول در کدام، حاصل اولیه رونویسی برای ترجمه تغییرات کمتری را نیاز دارد؟ -12

 (آمیب  4(سارکومیسز سرویزیه                       3ریزوبیوم                         (2(ماکروفاژ                           1  

 

 ......................  تنظیم کننده ،در اپران لک پس از اتصال آلوالکتوز به پروتئین -13

 ساخته می شود.   RNAیک مولکول (2ساخته می شود.                                RNA(سه مولکول 1  

 پلی مراز مسدود می شود.   RNA(مسیر حرکت 4(مهارکننده بر اپراتور قرار می گیرد.                                 3  

 اتصال پروتئین تنظیم کننده به کدام به ترتیب سبب روشن و خاموش شدن اپران لک می شود؟   -14

 عامل تنظیم کننده  -(اپراتور4اپراتور      -عامل تنظیم کننده(3راه انداز              -(آلوالکتوز2آلوالکتوز            -(اپراتور1  
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 از کدام نسخه برداری می شود؟   پلی مراز RNAدر باکتری ها برای ساختن -15

 (ژن تنظیم کننده  4ژن ساختمانی                       (3(راه انداز                             2(اپراتور                         1  

 دام وارد عمل می شود؟  در تنظیم تجلی اپران لک ، آلوالکتوز با اتصال به ک-16

 (القاکننده  4(راه انداز                               3                 مهارکننده          (2(اپراتور                        1  

 زیم دارای آنتی کدون آغاز است؟ در تریکودینا محصول فعالیت کدام آن-16

  1)RNA          2پلی مراز دو)RNA              3پلی مراز سه)RNA              4پلی مراز یک)RNA   پلی مراز پروکاریوتی 

 ...................  در گونه مورد مطالعه بیدل و تیتوم ........« کدام عبارت نادرست است؟  -17

 (سه نوع آنزیم در رونویسی شرکت می کنند.  1  

 (عوامل رونویسی به شناسایی راه انداز کمک می کنند.  2  

 بالغ قطعات اگزون وجود دارد.   mRNA(در 3  

 هر اپران عالوه بر بخش تنظیم کننده ،سه ژن ساختاری دارد.  (4  

در فرایند ترجمه ژن آکتین) نوعی پروتئین تک رشته ای (در سلول های عضالنی انسان و در حین جابجایی ریبوزوم بر -18

 ...................... . mRNAروی 

 ی حامل آمینو اسید می گردد.   tRNAرای همواره پذی A(جایگاه 1  

  2)tRNA  موجود در جایگاهP   .ریبوزوم را ترك می کند 

 برقررار می شود.   A(پیوند پپتیدی بین آمینو اسیدهادر جایگاه 3  

  4)tRNA  حامل یک آمینو اسید خاص به جایگاهP   .منتقل می شود 

 

ریبوزوم  P................... و سومین آنتی کدون وارد به جایگاه  Aزیر چهارمین کدون وارد به جایگاه  mRNAبا توجه به -19

 ست. ........................  ا

.CGG.UAC.UGC.UUC.CAC.UGAAUGCGA.CGU. 

 AUG-UUC(4                  UAC-AAG(3                  UAC-UUC(2               ACG-UGC (1 

 

 ...................... اگر اشریشیا کلی در محیط فاقد الکتوز قرار گیرد .....-20

 پلی مراز دو به اپراتور مختل می گردد.    RNAاتصال (2                (رونویسی از ژن تنظیم کننده ادامه می یابد.        1  

   (تغییراتی در شکل پروتئین تنظیم کننده ایجاد می شود.4             تک ژنی اپران لک متوقف می شود.   mRNA(سنتز 3  

 


