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درس نامه فصل دوم
-جریان اطالعات در یاخته

نوعی بیماری اتوزوم نهفته می باشد. || 
علتبیماری:نوعیتغییرژنی||||تغییردرساختارپروتئین||| 

هموگلوبین|||| تغییرشکلگویچۀقرمزازحالتگردبه
داسینوعی رابطه بین ژن و پروتئین را نشان می دهد.

تصویر روبه رو دو گویچه قرمز را نشان می دهد. گویچه سمت ||| 
راست مربوط به شخصی است که دچار بیماری ارثی به نام 

کم خونی داسی شکل است.
تغییرژندراینبیماریبسیارجزئیاستودرآنتنهایکجفتازهزارانجفتنوکلئوتید ِدنادرفردبیمار||| 

تغییرکردهاست.
داسی شکل شدن گویچۀ قرمز در انتقال مناسب اکسیژن و در جریان خون اختالل ایجاد می کند.||| 
ساختار هموگلوبین در این بیماری غیرطبیعی می شود || 

کم�خونی�داسی�شکل�|||

گفتار 1: رونویسی

کلت  لوباط بین  لکلئلویدهای ژن س آمینل سیدهای پلم پپتیدی:
واحد سازندۀ مولکول ِدنا، دئوکسی ریبونوکلئوتید است اما پلی پپتیدها از آمینواسیدها تشکیل شده اند. از آن جا که دستور ساخت پلی پپتیدها در دنا قرار 

دارد پس باید بین نوکلئوتیدهای ژن و آمینواسیدهای پلی پپتید ارتباطی وجود داشته باشد.

دیدگاه کلی: دنا  ||||||||||||| رنا |||||||||||| پروتئین/ پلی پپتید	 
از این طرح می توان نتیجه گرفت ِرنا پل ارتباطی بین ِدنا و پروتئین سازی است.

  ا چگل ف  لع آمینل سیدهای پرسوئین ل  وعیین مم کند؟
در مولکول دنا |||4 نوع نوکلئوتید وجود دارد که تنها در نوع بازهای آلی متفاوتند.   

در پلی پپتیدها |||20 نوع آمینواسید دارند.

توجه داشته باشید که تعداد انواع آمینواسید ها در طبیعت بیش از 20 نوع است. 	 

توالی سه نوکلئوتیدی دنا ||||64 حالت ایجاد می کند ||||در 64 حالت رمز ساخت پلی پپتیدهایی با 20 نوع آمینواسید وجود دارد.	 
مجموعه نشانه هایی که برای ذخیره یا انتقال اطالعات استفاده می شود || 
با توجه به تعداد رمزها و تعداد آمینواسیدها می توان تشخیص داد بیشتر آمینواسیدها بیش از یک رمز دارند.||| 
تفاوت در رمزها، در توالی آمینواسیدی رشتۀ پلی پپتید تغییر ایجاد می کند و باعث تفاوت در جانداران می شود. || 

رمز|||

فرآیند رونویسی فرآیند ترجمه

 
p
 

پس از پژوهش ها مشخص شد

هر توالی 3 تایی از نوکلئوتیدهای دنا
 معادل

نوعی آمینواسید
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ساخت پروتئین توسط رناتن ها )ریبوزوم ها( انجام می شود. || 

در یاخته های دارای هسته |||||||||||||||||||||  علت وجود ِرنای میانجی
نقش�مولکول�رنا�به�عنوان�میانجی:|||

انواعی از ِرنا در یاخته وجود دارد که در پروتئین سازی نقش دارند.	 

ِرناها از روی الگوی مولکول ِدنا ساخته می شوند |||| ساخته شدن مولکول ِرنا از روی بخشی از یک رشتۀ دنا رونویسی نام دارد.	 

از سه مرحلۀ آغاز، طویل شدن و پایان تشکیل شده است. || 
عواملی چون راه انداز و ِرنا بسپاراز در آن نقش اساسی را ایفا می کند.||| 
در پروکاریوت ها بیان ژن در این مرحله )رونویسی( به دو صورت مثبت و منفی تنظیم می گردد.||| 
در یوکاریوت ها تنظیم بیان ژن در این مرحله )رونویسی( نیز مورد بررسی قرار می گیرد.||| 
شدت و میزان آن در یاخته های مختلف، متفاوت است. || 

لس لیسم |||

تفاوت�ها�و�شباهات�رونویسی�و�همانندسازی:

همانندسازیرونویسیوجه�تمایز

تفاوت

برخالف همانندسـازی که در چرخه یاخته ای یک بار انجام 	 
می شود، رونویسی یک ژن می تواند بارها انجام شود و چندین 

رشته رنا ساخته شود.
به کمک آنزیم های ِرنا بسپاراز انجام می گیرد.	 
از ریبوز و باز آلی U استفاده می شود.	 
ِرنا پلی مراز از یک رشتۀ دنا )الگو( رونویسی می کند.	 
انواع ِرنا در فرآیند رونویسی ساخته می شوند.	 

آنزیم هلیکاز باعث شکسته شدن پیوند هیدروژنی می شود.	 
رشتۀ جدید و رشتۀ قبلی از یکدیگر جدا می شوند.	 
در همانندسازی از دئوکسی ریبوز و باز آلی T استفاده می شود.	 
در همانندسازی ِدنا پلی مراز نقش دارد.	 
در همانندسازی دو رشته الگو دیده می شود.	 

شباهت

اساس رونویسی شباهت زیادی با همانندسازی دنا دارد.	 
در هر دو فرآیند با توجه به نوکلئوتیدهای رشتۀ دنا، نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیرۀ رنا قرار می گیرد و به هم متصل می شوند.	 
در هر دو فرآیند آب آزاد می شود. )واکنش سنتز آبدهی(	 
هر دو فرآیند در سیتوپالسم پروکاریوت ها و در هسته، میتوکندری و کلروپالست یوکاریوت ها رخ می دهد. در هر دو فرایند پیوند 	 

هیدروژنی  شکسته و پیوند فسفودی استر برقرار می شود.

آنزیم های ویژه ای رونویسی را تسهیل می کنند:
رونویسی به کمک این آنزیم ها انجام می شود. || 
در پروکاریوت ها یک نوع ِرنا بسپاراز وظیفۀ ساخت انواع ِرنا را برعهده دارد.||| 
در یوکاریوت ها انواعی از ِرنا بسپارازها، ساخت ِرناهای مختلف را انجام می دهند.||| 
در سیتوپالسم ساخته می شوند و از جنس پروتئین اند.||| 

 |||
در یوکاریوت ها |||| در هسته،میتوکندری و کلروپالست || 
در پروکاریوت ها |||| در سیتوپالسم || 

||
 محل فعالیت این آنزیم در یوکاریوت ها

با پروکاریوت ها متفاوت می باشد

این آنزیم ها می توانند از منافذ هسته عبور کنند||| 
رنا بسپارازهای مختلف در یوکاریوت ها می تواند رناهای مختلفی را بسازند || 

رنا�بسپاراز�)��RNAپلی�مراز(||

 x
 ریبوزوم های فعال در هسته وجود ندارد .

)فرآیند ساخت پروتئین در هسته انجام نمی شود(. 
 x

به علت نقش اساسی دنا برای ساخته شدن پروتئین ها دنا از هسته خارج نمی شود .
 x

دستور ساخت پروتئین در بیرون هسته توسط مولکول رنای میانجی صورت می گیرد.
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رنا بسپاراز 1 ||||رنای ریبوزومی را می سازد. || 
رنا بسپاراز 2 |||| رنای پیک را می سازد.||| 
رنا بسپاراز 3  ||||ِرنای ناقل را می سازد. || 

رشته الگوی رونویسی
در حال رونویسیرنای پیکجهت رونویسی رنابسپاراز

رشتۀ رمزگذار
در�یوکاریوت�ها |||

مر حا لس لیسم:

 اگرچه رونویسی فرآیند پیوسته ای می باشد اما برای سادگی موضوع آن را به سه مرحله آغاز، طویل شدن و پایان تقسیم می کند.	 
 در این مراحل آنزیم ِرنا بسپاراز، رونویسی را از بخشی از یک رشته ِدنا انجام می دهد.	 

الف) مرحله آغاز

رنابسپاراز

توالی پایان

رنابسپاراز رشته الگو

رنابسپاراز

راه انداز

راه انداز

رناراه انداز

رنا

دنا

دنا

پ) مرحله پایان

ب)مرحله طویل

شروع�||| اتصال رنا بسپاراز به مولکول ِدنا ||| باز شدن دو رشتۀ دنا )شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی( || 
راه�انداز:� برای آن که رونویسی ژن از محل صحیح خود آغاز شود توالی های نوکلئوتیدی در دنا وجود دارد که ِرنا ||| 

بسپاراز آن را شناسایی می کند و بر روی آن قرار می گیرد که این توالی راه انداز گفته می شود. 
عملکرد مشابه باند فرود برای هواپیما ||||راه انداز موجب می شود ِرنا بسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را به  || 

طور دقیق پیدا کرده و رونویسی می کند.
در این حالت بخش کوچکی از مولکول ِدنا باز می شود و زنجیرۀ کوتاهی از ِرنا ساخته می شود. || 

 

نحؤه�عملکرد�ِرنا�بسپاراز |||با توجه به نوکلئوتید رشته الگوی دنا، نوکلئوتید مکمل را در برابر آن قرار ||| 
می دهد، سپس این نوکلئوتید را به نوکلئوتید قبلی متصل می کند.

در این مرحله ِرنا بسپاراز همانند هلیکاز در همانندسازی باعث جدا شدن دو رشته می گردد. || 

 1مرحلۀ�آغاز�|||



م
ده

از
دو

ت 
س

زی

P
H

A
R

E
P

U
B

.C
O

M

56

ادامه ساخت ِرنا توسط ِرنا بسپاراز |||| طویل شدن ِرنا || 

باز شدن دو رشتۀ ِدنا جلوی مولکول ِرنا بسپاراز || ||| 
جدا کردن چندین نوکلئوتید عقب تر رشته رنا از ِدنا و پیوند  || 

دادن مجدد دو رشتۀ ِدنا به هم. 

به پیش رفتن مولکول ِرنا بسپاراز||

در محل رونویسی و نواحی مجاور آن حالتی شبیه حباب ایجاد می شود که به سوی انتهای ژن پیش می رود |||نزدیک ||| 
شدن به جایگاه پایان رونویسی

این مرحله تابع قوانین چارگاف در جفت شدن مکمل بازها است. || 

2مرحله�طویل�شدن�||

پایان رونویسی توسط آنزیم ِرنا بسپاراز صورت می پذیرد. || 
در ِدنا توالی ویژه ای وجود دارد که موجب پایان رونویسی می شود ||||در این محل ها، آنزیم از مولکول ِدنا و ||| 

رنای تازه ساخت جدا و دو رشتۀ ِدنا به هم متصل می شوند.
بعد از این مرحله و رونویسی جایگاه پایان رونویسی، رنا به طور کامل از ِدنا جدا می گردد.||| 
در پایان، انتهای باز دو رشتۀ ِدنا به یکدیگر متصل می گردند.  || 

3مرحله�پایان�|||

فقط�یکی�از�دو�رشتۀ�دنا�در�هر�ژن�رونویسی�می�شود
ژن�|||| بخشی از مولکول دنای دو رشته ای است |||| رنا از روی هر دو رشتۀ آن رونویسی نمی شود.

x
پروتئین های ساخته شده از روی این دو رشته دنا بسیار متفاوت است.

کدام�رشته�از�هر�مولکول�دنا�مورد�رونویسی�قرار�می�گیرد؟
برای هر ژن قطعًا یکی از دو رشته همیشه مورد رونویسی قرار می گیرد یعنی در واقع دنای مورد رونویسی برای ژن های مختلف، متفاوت می باشد.

رشتۀ�الگو |||| بخشی در مولکول دنا که مکمل رشتۀ رنای رونویسی شده است.
رشتۀ�رمزگذار�|||| رشتۀ مکمل رشتٔه الگو در مولکول دنا را رشتۀ رمزگذار می گویند.

x علت نام گذاری
توالی نوکلئوتیدی آن شبیه رشته رنایی است که ساخته می شود.جز آن که در رشتۀ رمزگذار T و در رنا در همان موقعیت U وجود دارد

تفاوت رشتۀ ِدنای رمزگذار با رنای رونویسی شده از آن ژن |||نوع نوکلئوتیدهای مورد استفاده متفاوت می باشد ||||به جای نوکلئوتید تیمین دار در 
ِدنا، نوکلئوتید یوراسیل دار در ِرنا قرار دارد

راه انداز دنا بسپاراز

ژن ١دنا بسپاراز

ژن ٢ راه انداز راه انداز

 || 
پیوند هیدورژنی بین رنا و رشتۀ الگو  || 

شکسته می شود تا رنا آزاد شود.
پیوند هیدروژنی بین دو رشته دنا || 

پیوندهایی که شکسته می شوند ||

 || 

در رشته الگو پیوند هیدروژنی  || 
بین ریبونوکلئوتیدها و 

دئوکسی ریبونوکلئوتیدها برقرار می شود.
بین ریبونوکلئوتیدها پیوند فسفودی استر ||| 

تشکیل می شود.
پیوند هیدروژنی بین دو رشته ِدنا  || 

برقرار می شود.

پیوندهایی که تشکیل می شوند|||

پیوندهایی�که�در�رونویسی�شکسته�و�تشکیل�می�شوند||

اما

مثاًل
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ِل اهای ساختف شده  چال وغییر مم شل د
پژوهش های چند دهۀ قبل|||| در یاخته های یوکاریوتی، رنای ساخته شده در رونویسی با رنایی که در سیتوپالسم وجود دارد متفاوت است.

پژوهش های اخیر|||| تغییرات در رنای های ساخته شده و بسیاری دیگر از رناها وجود دارد.
نتایج پژوهش ها|||| مولکول های رنا برای انجام وظیفه های مختلف دچار تغییرات می شوند.

ممکن است دست خوش تغییراتی در زمان رونویسی و یا پس از آن شود||||افزوده شدن بخش هایی به  || 
ابتدا و انتهاِی ِرنا

 || 
حذف بخش هایی از مولکول رنای پیک || 
در بعضی ژن ها، توالی های معینی از رنای ساخته شده جدا  || 

می شود و سایر بخش ها به هم متصل می شوند و یک رنای 
پیک یک پارچه می سازند. به این فرآیند پیرایش می گویند.

تغییرات متداول دیگر در رونویسی یوکاریوت ها|

وغییر ت ِل ای پیک |||

فرآیند�پیرایش:
مجاور کردن رنای پیک درون سیتوپالسـم با رشـتٔه الگوی ژن آن |||||||بخش هایی از دنای الگو با رنای رونویسی شده، دو رشته مکمل را تشکیل 
می دهند اما بخش هایی فاقد مکمل باقی می مانند|||| بخش های باقی مانده به صورت حلقه هایی بیرون از مولکول دو رشته ای قرار می گیرند )اینترون(

ژن�ها�در�یوکاریوت�ها�گسسته�اند.�ژن�های�گسسته�ژن�هایی�می�باشند�که�دارای�توالی�اگزون�و�اینترون�اند.	 
نواحی که در مولکول دنا وجود دارد اما رونوشت آن در رنای پیک حذف شده است. || 
1- تعداد اگزون ها = تعداد اینترون ها||| 
در واقع رنای رونویسی شده از رشتۀ الگو دارای اینترون است.||| 
تعداد آب مصرفی = تعداد پیوند فسفو دی استری که می شکند = 2 × تعداد اینترون در ژن || 

اینترون�|||

میانهمیانه بیانه بیانهمیانهبیانهمیانهبیانهبیانه

دنا

رنای اولیه
(دارای رونوشت های میانه و بیانه)

رنای بالغ
(دارای رونوشت های بیانه یا اگزون)

سایر بخش های مولکول رنا که رونوشت آن ها حذف نمی شود اگزون نام دارد. || 
همواره در ژن های یوکاریوتی در بخش ابتدایی و انتهایی ژن اگزون وجود دارد.||| 
تعداد آب تولید شده = تعداد پیوند فسفو دی استری که برقرار می شود = 1 × تعداد اینترون در ژن || 

اگزون�)بیانه(�|||

رنای نابالغ یا اولیه|||| رنای قبل از پیرایش که دارای رونوشت های اگزون و اینترون است.
رنای بالغ |||| رنای پس از پیرایش که رونوشت اینترون ندارد.

تعداد کل آبی که در فرایند از محیط کاسته می شود = 1 × تعداد اینترون در ژن
 در یوکاریوت ها حذف رونوشت اینترون ها و اتصال رونوشت های اگزون در درون هسته صورت می گیرد	 

رشته دنای الگو

رشته رنای بالغ

نتیجه
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شدت س میز ن لس لیسم:

 میزان رونویسی یک ژن به میزان نیاز یاخته به فرآورده های آن بستگی دارد.	 

 	
ساخته شدن تعداد زیادی از این نوع ِرناها || 
رونویسی شدن همزمان تعداد زیادی ِرنا  || 

بسپاراز که از ژن رونویسی می کند

 علت فعال بودن بعضی ژن ها مانند ژن های سازنده ریبوزومی در یاخته های حاصل از تقسیم||

 علت تفاوت اندازه رناهای ساخته شده در زیر میکروسکوپ الکترونی	 
در هر زمان ِرنا بسپارازها در مراحل مختلفی از رونویسی هستند. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

رناهای رونویسی شده بلند
رناهای رونویسی شده کوتاه

توالی بین ژنی

ژن سازنده رنا

گفتار دوم: به سوی پروتئین

اصلی ترین محصول ژن ها || 
اعمال مختلفی را در بدن انجام می دهند.||| 
در ساختار پروتئین ها آمینواسید وجود دارد.||| 
محل اصلی پروتئین سازی ریبوزوم است.||| 
mRNA ترجمه می گردد و پروتئین ساخته می شود.||| 
در یاخته هایی که فعالیت پروتئین سازی در آن ها شدید است رناها فراوان ترند. || 

پروتئین�|||

وبدیا زبان  لکلئیک  سیدی ل ا بف پلم پپتیدی:

 ِرنا و ِدنا هر دو از نوکلئوتید تشکیل شده اند. در فرآیند رونویسی از روی توالی های ِدنا، رنا ساخته می شود.	 
 در یاخته های پروکاریوتی که هسته وجود ندارد ِدنا و ِرنا درون سیتوپالسم است.	 
 در یاخته های یوکاریوتی ِدنا در هسته قرار دارد اما پروتئین سازی در سیتوپالسم صورت می پذیرد.	 

َرمزه١ َرمزه٢ َرمزه٣ َرمزه٤  َرمزه ٥ َرمزه٦

آمینواسید
آمینکربوکسیل

رنای پیک

رشته الگو

دنا
رونویسی

رشته رمزگذار

به ساخته شدن پلی پپتید از روی اطالعات ِرنا، ترجمه می گویند. || 
این فرآیند در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها در سیتوپالسم صورت می گیرد.||| 
این فرآیند از کدون آغاز AUG شروع و با رسیدن به یکی از کدون های پایان، )UGA, UAG, UAA( به اتمام می رسد.||| 
با انجام این فرآیند کدون هایی که در ِرنا وجود دارد خوانده می شوند. || 

ترجمه|||
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به رمزهای 3 نوکلئوتیدی ِرنای پیک، رمزه )کدون( می گویند. || 
توالی های سه نوکلئوتیدی ِرنای پیک تعیین می کد که چه آمینواسید باید در ساختار پروتئین قرار بگیرد.||| 
در یاخته 64 نوع کدون وجود دارد که انواع متفاوتی دارند.||| 
کدون آمینواسیدها در جانداران یکسانند.||| 
کدون پایان: به کدون های UAA، UGA و UAG که هیچ آمینواسید را رمز نمی کند، کدون پایان می گویند.||| 
کدون های پایان در ِرنای پیک موجب پایان یافتن عمل ترجمه می شوند.||| 
کدون AUG، کدون آغاز می باشد که ترجمه از آن آغاز می شود و این کدون معرف آمینواسید متیونین می باشد||| 
) است.|||  )A C G T, , » زبان مولکول ِدنا به صورت یک الفبای چهار حرفی 
رمزهای دنا از چهار نوع نوکلئوتید تشکیل شده است.||| 
4 ||||هر رمز دنا سه حرفی است. ||  64

3 =

رمزه�)کدون(|||

در ترجمه بر اساس کدون های ِرنای پیک، پلی پپتید خاصی ساخته می شود. || 
مواد اولیه مصرفی در ترجمه |||| آمینواسیدها||| 
انرژی الزم برای تهیۀ پلی پپتید |||| از طریق مولکول پرانرژی ATP مصرف می شود.||| 
وجود کدون های پایان و کدون آغازگر برای شروع و اتمام فرآیند ترجمه ||| 
وجود رنای ناقل || 

کل ما الزم  ل ورتمف |||

 در فرآیند ترجمه:توالی نوکلئوتیدها در رنا |||||||||||||||||توالی آمینواسیدها در پروتئین	 

ساختال ل ای  اقا:

 رنای ناقل همانند سایر رناها پس از رونویسی دچار تغییراتی می شود.	 
در ساختار نهایی رنای ناقل، نوکلئوتیدهای مکمل، پیوند هیدروژنی ایجاد می کنند به همین دلیل  || 

ِرنای تک رشته ای بر روی خود تا می خورد.
نگهداری رنای ناقل، بر روی ریبوزوم به وسیلۀ دو بازوی کناری این ساختار صورت می پذیرد.||| 
این ساختار شکل دو بعدی رنای ناقل است. || 

1ساختار�تاخورده�اّولیه�|||

رنای ناقل در حالت فعال تاخوردگی های مجددی پیدا می کنند و ساختار L مانند یا سه بعدی را ایجاد می کند.  || 

1 محل اتصال آمینواسید || ||| 
2 توالی 3 نوکلئوتیدی به نام پادرمزه )آنتی کدون(  || 

که در حلقه میانی قرار دارد.

در این ساختار دو بخش وجود دارد|||

در زمان ترجمه پیوند هیدروژنی مناسب بین آنتی کدون و کدون مکمل برقرار می گردد || 

2ساختار�سه�بعدی�یا��Lمانند|||

بخش های سبز نشان دهندۀ بازوهای رنای ناقل است. || 
 |||)CCA بخش زرد رنگ توالی محل اتصال آمینواسید می باشد )پایانه پذیرنده
در بخش قرمز رنگ توالی آنتی کدون قرار دارد. ||  3مدل�مولکولی�رنای�ناقل|||

نوکلئوتید جایگاه اتصال به آمینواسید

پیوند هیدروژنی
توالی محل اتصال 

آمینواسید

توالی پادرمزهتوالی پادرمزه

تبدیل می گردد به



م
ده

از
دو

ت 
س

زی

P
H

A
R

E
P

U
B

.C
O

M

60

 رناهای ناقل به جز در ناحیه آنتی کدون در همۀ انواع، توالی یکسانی دارند.	 

 علت این که تعداد انواع آنتی کدون ها کم تر از کدون هاست |||| بعضی کدون ها رنای ناقل ندارند )مثاًل برای کدون های پایان، رنای ناقل وجود ندارد(.	 
 حله کما ل ای  اقا:

 در یکی از دو انتهای ِرنای ناقل، نوکلئوتیدی وجود دارد که به آمینواسید متصل می شود.	 

 وجود آنزیم های ویژه  ای در یاخته ها |||||||اتصال آمینواسید مناسب به رنای ناقل )براساس نوع توالی آنتی کدون(	 
به�بیان�دیگر:

تشـخیص آنتی کدون در رنای ناقل به وسـیلۀ آنزیم ویژه صورت می گیرد 
این آنزیم موجب یافتن آمینواسید مناسب و اتصال به رنای ناقل می شود.

 رنـای ناقـل دارای آنتی کدون UAC بـه کدون آغازگـر AUG با پیوند 	 
هیدروژنی متصل می گردد

رنای ناقل آغازگر تنها در جایگاه P ریبوزوم قرار می گیرد و حاوی آمینواسید 	 
متیونین می باشـد.رنای ناقل متیونین که آغازگر نباشـد رفتاری همانند 

سایر رناهای ناقل دارد.

ریبوزوم ها از دو زیر واحد تشکیل شده اند |||| هر زیرواحد هم از رنا و هم پروتئین تشکیل شده است. || 
پروتئین های ریبوزومی ساخته شده و رنای مربوط به آن در کنار هم قرار می گیرند و زیر واحدهای بزرگ و کوچک را می سازند.||| 

 |||
هر دو زیرواحد دارای پروتئین و رنای ریبوزومی اند. || 
اتصال دو زیرواحد در مرحله آغاز ترجمه نقش مهمی دارد. ||  شامل دو زیرواحد کوچک و بزرگ است|||

ریبوزوم در ساختار کامل همۀ جایگاه های A و P و E را دارد||| 

ریبوزوم در پروکاریوت ها ساده تر و کوچک تر از یوکاریوت ها است. || 

E P A

E P A

 || 
بخش ورود رنای ناقل آغازگر || 
برای پلی پپتیدی می باشد ||  ||| P جایگاه

 |||
بخشی که عامل پایان ترجمه در آن قرار می گیرد || 
برای آمینواسید می باشد ||  |||A جایگاه

جایگاه E |||رنای ناقل بدون آمینواسید در این محل قرار می گیرد || 

ساختال لیبلزسم:|

مر حا ورتمف:

 ترجمه فرآیندی پیوسته است اما برای سادگی در یادگیری، آن را به سه مرحلۀ آغاز، طویل شدن و پایان تقسیم می کنند.	 
گام 1:بخش هایی از رنای پیک، زیرواحد کوچک ریبوزوم را به سوی کدون آغاز هدایت می کند. || 
گام 2: رنای ناقل که مکمل کدون آغاز است به کدون آغاز متصل می شود.||| 
گام 3: زیرواحد بزرگ به مجموعۀ تشکیل شده در دو مرحله قبل می پیوندد و ریبوزوم کامل را می سازد. || 

1مرحله�آغاز|||

 	

 || 
محل قرارگیری رنای ناقل دارای آمینواسید || 
این جایگاه در ابتدا توسط رنای ناقلی که حاوی متیونین است اشغال ||| 

می شود )tRNA  آغازگر(
تنها جایگاهی که در مرحله آغاز پر می شود. || 

|| P جایگاه

محل قرارگیری رنای ناقل بعدی و آمینواسید متصل به آن است. || ||| 
پیوند پپتیدی در این جایگاه برقرار می شود.||| 
در مرحله آغاز این جایگاه خالی می ماند. || 

||A جایگاه

 || 
جایگاه محل خروج رنای ناقل بدون آمینواسید می باشد. || 
در مرحله آغاز این جایگاه خالی می ماند. || 

|| E جایگاه

نقش�جایگاه�های�ریبوزوم|||

عملکرد
آمینواسید متیونین

جایگاه فعال آنزیم

رنای ناقل

رنای ناقل با آمینواسید

پادرمزه

پیوند

آنزیم متصل کنندۀ رنای 
ناقل و آمینواسید با یکدیگر
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مرحله 1: ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه A ریبوزوم شوند اما فقط رنایی که مکمل کدون  || 
جایگاه A است استقرار پیدا می کند در غیر این صورت 

جایگاه را ترک می کند.
مرحله�2: آمینواسیِد جایگاه P از رنای ناقل خود جدا ||| 

می شود و با آمینواسید جایگاه A پیوند برقرار می کند.
مرحله�3: ریبوزوم به اندازۀ یک کدون به سوی کدون  || 

پایان پیش می رود.

E

E

E

A

A

E

A

E A

رنای ناقل که حامل پپتید می باشد  || 
در جایگاه P قرار می گیرد و جایگاه 

A خالی می شود تا پذیرای رنای ناقل 
بعد باشد. بنابراین همواره پذیرای 

tRNA حامل آمینواسید نیست.
رنای ناقل بدون آمینواسید نیز در  || 

جایگاه E قرار می گیرد و سپس از این 
جایگاه خارج می شود.

2مرحله�طویل�شدن�|||

فرآیند طویل شدن بارها تکرار می شود و طول رشتۀ آمینواسید بیش تر می شود تا ریبوزوم به یکی از کدون های پایان برسد.	 
با ورود یکی از کدون های پایان ترجمه به جایگاه A به دلیل این که رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد، این جایگاه  || 

توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزادکننده اشغال می شوند.

 |||||||||||| 
این پروتئین ها سبب جدا شدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شوند. || 
این پروتئین ها باعث جدا شدن زیرواحدهای ریبوزوم از هم و آزاد شدن  || 

رنای پیک می شوند.

عوامل آزادکننده|| پروتئین مؤثر

3مرحله�پایان�|||

 ریبوزوم ها می توانند مجددًا این مراحل را تکرار کنند تا چندین نسخه از یک پلی پپتید ساخته شود.	 
سایر�نکات�مراحل�ترجمه:
کدون آغاز )AUG( در جایگاه P قرار دارد. || 
کدون دوم )کدون بعد از کدون آغاز( در جایگاه A قرار می گیرد.||| 
پیوند پپتیدی تشکیل شده و ریبوزوم حرکتی نکرده است.||| 
رنای ناقلی در جایگاه A مشاهده نمی شود.||| 
کدون آغاز، ترجمه و خوانده می شود. || 

در�مرحله�آغاز�|||

پیوند میان رنای ناقل و اسیدآمینه اول شکسته می شود. || 
در جایگاه A پیوند پپتیدی میان اسیدآمینه اول و دوم تشکیل می شود.||| 
رنای ناقل جدید به ریبوزوم وارد می شود )ریبوزوم حرکت می کند(. || 

در�مرحله�طویل�شدن|||

ایجاد این مرحله با وارد شدن یکی از کدون های UAA، UGA و UAG به جایگاه A همراه است. || 
برای کدون های پایان هیچ ِرنای ناقل معادلی وجود ندارد.||| 
در این مرحله به علت هیدرولیز، آب مصرف می شود. || 

در�مرحله�پایان|||
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محا پرسوئین سازی س سر لشت آن ها:
محل پروتئین سازی |||| بخش های مختلفی از یاخته |||| هر بخش یاخته که ریبوزوم حضور داشته باشد.

بعضی به شبکه آندوپالسمی زبر و دستگاه گلژی می روند ||||ممکن است برای ترشح به خارج  || 
رفته و یا به بخش هایی مثل واکوئل و لیزوزوم بروند.

بعضی در سیتوپالسم می مانند و یا به هسته، میتوکندری و پالست ها می روند. || 
سرنوشت پروتئین های ساخته شده|||

عاملی که باعث می شـود پروتئین به مقصدش هدایت شود |||| براساس مقصدی که پروتئین باید برود، توالی آمینواسیدی خاصی در انتهای آمین 
آن وجود دارد.

ساخته شدن پروتئین

آزاد شدن پروتئین

هسته

سیتوپالسم

راکیزه
سبزدیسه

شبکه آندوپالسمی 

غشاء یاخته

دستگاه کلژی
کریچه

برون رانی

خارج یاخته

کافنده تن

سرکت س مقد ل پرسوئین سازی:

 بسته به نیاز یاخته ها، سرعت و مقدار پروتئین سازی تنظیم می شود.	 

 علت آغاز پروتئین سازی پیش از پایان رونویسی رنای پیک در پروکاریوت ها ||||طول عمر رنای پیک در این یاخته ها کم می باشد.	 
 هر چه میزان ریبوزوم ها بیش تر باشد سرعت و مقدار پروتئین سازی بیش تر می شود.	 
 همکاری جمعی ریبوزوم ها به پروتئین سازی سرعت بیش تری می دهد.	 

پروتئین هایی به مقدار بیش تری مورد نیاز است. ساخت این پروتئین ها، به طور همزمان و توسط چندین ریبوزوم آغاز  || 
می شود تا تعداد بیش تری پروتئین در واحد زمان ساخته شود. به این مجموعه پلی ریبوزوم گفته می شود.

در این مجموعه، ریبوزوم ها مانند دانه های تسبیح و رنای پیک شبیه نخی است که از درون این دانه ها می گذرد||| 
چندین ریبوزوم که به مولکول ِرنا چسبیده اند را پلی ریبوزوم می گویند. || 

پلی�ریبوزوم�ها|||

تجمع ریبوزوم ها دیده می شود || 
سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد |||| این سازوکارها موجب طوالنی تر ||| 

شدن عمر رنای پیک پیش از تجزیه می شود.
فرصت بیش تری برای پروتئین سازی وجود دارد. || 

در یاخته های یوکاریوتی|||

در هنگام بلوغ، هستۀ از دست می رود ||||||||| ساخت رنای پیک، در گویچه قرمز بالغ انجام نمی شود. || 
ساخت پروتئین هایی مانند هموگلوبین در این یاخته ها ادامه دارد. || 

بنابراین
در گویچه های قرمز انسان|||
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رابطه�میان�طول�رنای�پیک�یاخته�ها�با�میزان�پروتئین�سازی:
طول عمر رنای پیک ||||میزان پروتئین سازی )رابطه مستقیم(

در یاخته های جوان طول عمر رنای پیک و پروتئین سازی بیش تر است.

گفتار 3: تنظیم بیان ژن

�علت�عملکرد�و�شکل�متفاوت�یاخته�ها:	 
تمامی یاخته های پیکری بدن از تقسـیم میتوز یاختۀ تخم ایجاد می شـوند. یاخته های حاصل از تخم از نظر کروموزومی و ژن ها یکسـان اند اما با ادامه 

تقسیمات و رشد جنین، یاخته های متفاوتی به وجود می آید که اعمال مختلفی انجام می دهند.
مثال�1: یاخته های عصبی و ماهیچه ای بدن یک فرد، ژن های یکسانی دارند ولی دارای عملکرد و شکل متفاوتی هستند.

مثال�2: تمامی یاخته های بدن ژن های یکسانی دارند اما در عملکرد متفاوت اند. البته توجه داشته باشید که گویچه های قرمز بالغ انسان هسته و ژن ندارند.
�علت�تفاوت�در�عملکرد�و�شکل�یاخته�های�دارای�ژن�یکسان:	 

در هر یاخته فقط تعدادی از ژن ها فعال می باشند و سایر ژن ها غیرفعال اند.

 روشن بودن ژن ها |||| زمانی که اطالعات ژنی در یک یاخته مورد استفاده قرار بگیرد می گوییم آن ژن بیان شده است.	 

 خاموش بودن ژن ها |||| ژنی که مورد استفاده قرار نمی گیرد خاموش است و بیان نمی شود.	 
 در صورت اختالل در روند رونویسی و ترجمه، ژن خاموش می شود و بیان نمی شود.	 

         

به فرآیندهایی که تعیین می کند در چه هنگام، به چه مقدار و کدام ژن بیان شوند یا بیان نشوند فرآیندهای تنظیم  || 
بیان ژن می گویند.

تنظیم بیان ژن فرآیندی دقیق و پیچیده است.||| 
عوامل متعددی ممکن است بر تنظیم بیان ژن اثر بگذارند.||| 
تنظیم بیان ژن موجب می شود تا جاندار به تغییرات پاسخ دهد |||| مثاًل در گیاه نور می تواند باعث فعال شدن ||| 

ژن سازندۀ آنزیمی شود که در فتوسنتز مورد استفاده قرار می گیرد.
تنظیم بیان ژن موجب تمایز می شود )ایجاد یاخته های مختلفی از یاخته( ||||| یاخته های متفاوتی که از مغز ||| 

استخوان ایجاد می شوند.
به بیان ساده تر ||||                    بیان ژن یعنی ساخته شدن یک پروتئین از روی یک ژن||| 
تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها در بین مراحل رونویسی و ترجمه )بعد از رونویسی و قبل از ترجمه(  ||||||حذف  || 

رونوشت اینترون ها است.

مثاًل

شامل

ونظیم بیان ژن ||

دنا

رنای پیک

رناتن
جهت رونویسی

جهت 
پروتئین سازی

رنابسپاراز

رنای پیک

رناتن
پروتئین
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مقایسۀ�تنظیم�بیان�ژن�در�پروکاریوت�ها�و�یوکاریوت�ها:
 رنا و پروتئین محصوالت ژن هسـتند پس تغییر در فعالیت ژن ها بر سـاخت رناها و پروتئین ها تأثیرگذار است مثاًل هنگامی که ژنی به درستی بیان 	 

نشود ممکن است در تولید پروتئین خاص و ضروری بدن اختالل ایجاد شود.

تنظیم�بیان�ژن�در�یوکاریوت�هاتنظیم�بیان�ژن�در�پروکاریوت�ها

می تواند در هر یک از مراحل ساخت رنا و پروتئین تأثیر بگذارد ولی 	 
تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها پیچیده تر از پروکاریوت هاست.	 به طور معمول تنظیم بیان ژن در مرحلۀ رونویسی انجام می شود.

گاهی تنظیم بیان ژن ممکن اسـت باعث تغییـر در پایداری رنا یا 	 
پروتئین شود و فعالیت آن را تنظیم کند.

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت هانسبتبهپروکاریوتهامیتوانددر	 
مراحلبیشتریانجامشود.

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها مشابه یوکاریوت ها است زیرا در هر 	 
دو، ژن مشخص می کند در پاسخ به محیط روشن و یا خاموش شود.

به دلیل این که یاخته های یوکاریوتی به وسیلۀغشاهابهبخشهای	 
مختلفیتقسیمشدهاندپساگریاختهبخواهدنسبتبهمادهای
یایکعالمتواکنشنشاندهدبایدبهطریقیازغشاعبورکند

وژنراتحتتأثیرقراردهد.

علت تنظیم بیان ژن در مراحل متعدد:	 
برخی ژن ها در هسته و برخی در میتوکندری و پالست قرار دارند پس 
یاخته هـا در هر یک از این محل هـا بر انجام و یا عـدم انجام بیان ژن 

نظارت داشته باشند.

متابولیسم�الکتوز�در�اشرشیاکالی:
متابولیسم الکتوز در اشرشیاکالی توسط ژن های موثر در متابولیسم الکتوز صورت می پذیرد.

 || 
هر سه ژن تحت کنترل یک بخش تنظیم کننده قرار دارند. || 
هر سه ژن دارای یک راه اندازاند. || 

سه ژن ساختاری )1 و 2 و 3(|||

بخش تنظیم کننده شامل اپراتور و راه انداز است. || 
اجزای�ژن�های�موثر�در�متابولیسم�الکتوز|

 وجود الکتوز در روده )محل زندگی باکتری E.coli ( |||| ژن مربوط به متابولیسم الکتوز روشن می شود	 

 عدم وجود الکتوز در روده )محل زندگی باکتری E.coli ( ||||ژن مربوط به متابولیسم الکتوز خاموش می شود	 

  ل ع ونظیم بیان ژن  ل پرسکالیلت ها  ل مرحلۀ لس لیسم:
دو�نوع�تنظیم�بیان�ژن�در�پروکاریوت�ها�در�مرحله�رونویسی

ژن های مربوط به تجزیه الکتوز

ب)

الف)
عدم رو نویسی

راه انداز

رنابسپاراز

مهارکننده تغییر شکل یافته

الکتوز

مهارکننده

انجام رونویسی

راه انداز اپراتور

اپراتور
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به علت این که رونویسی با اتصال ِرنا بسپاراز به راه انداز شروع می شود در صورتی که مانعی به سر راه رنا بسپاراز  || 
وجود داشته باشد رونویسی انجام نمی شود.

 |||
به توالی خاصی از ِدنا به نام اپراتور متصل می شود و مانع  || 

حرکت ِرنا بسپاراز می شود
حضور الکتوز در محیط و سپس درون باکتری باعث  || 

تغییر شکل مهارکننده می شود.
v

مانع اتصال مهارکننده به اپراتور می شودو یا آن را از اپراتور جدا 
می کند.

v

ِرنا بسپاراز می تواند رونویسی ژن ها را انجام دهد )محصوالت این 
ژن ها تجزیه الکتوز را ممکن می سازد(

پروتئین�مهارکننده: مانع پیشروی رنا بسپاراز است||

پروتئین های مهارکننده در این نوع تنظیم بیان ژن مورد بررسی قرار می گیرند. ||| 
در این نوع تنظیم مانعی فیزیکی در رونویسی ِرنا بسپاراز ایجاد می شود. || 

 �1تنظیم�منفی||
�رونویسی

عامل اتصال راه انداز به اپراتور و شروع رونویسی  |||| پروتئین های خاصی به نام ِرنا بسپاراز عامل کمک کننده است. || 

 |||

در صورت وجود قند مالتوز در محیط باکتری |||| ساخت آنزیم هایی که  || 
در تجزیه مالتوز نقش دارند.

در صورت عدم حضور قند مالتوز در محیط باکتری |||| عدم ساخت ||| 
آنزیم هایی که در تجزیۀ مالتوز نقش دارند )چون باکتری ها به آن نیاز ندارد(.

وقایعی که در صورت حضور مالتوز در محیط رخ می دهد:||| 
1 انواعی از پروتئین به نام فعال کننده به توالی خاصی از ِدنا متصل می شود که 

به این توالی جایگاه اتصال فعال کننده می گویند.
2 پروتئین فعال کننده به جایگاه خود متصل و پس از اتصال به ِرنا بسپاراز کمک 

می کند تا راه انداز متصل شود و رونویسی آغاز شود.
عامل شروع رونویسی: اتصال مالتوز به فعال کننده و پیوستن آن به جایگاه  || 

اتصال فعال کننده

مثال :�در�باکتری�اشرشیاکالی||

فعال کننده و جایگاه اتصال فعال کننده در این نوع تنظیم بیان ژن مورد بررسی قرار می گیرد. || 

||  2تنظیم�مثبت�
رونویسی

راه انداز

راه انداز

جایگاه اتصال فعال کننده

رنا بسپاراز

فعال کننده

ژن های مرتبط به تجزیه مالتوز

عدم رو نویسی

جایگاه اتصال فعال کننده

رنا بسپاراز

فعال کننده

انجام رو نویسی

مالتوز
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مقایسه�تنظیم�بیان�ژن�در�مرحله�رونویسی�در�پروکاریوت�ها�و�یوکاریوت�ها:

تنظیم�بیان�ژن�در�مرحلۀ�رونویسی�در�یوکاریوت�هاتنظیم�بیان�ژن�در�مرحلۀ�رونویسی�در�پروکاریوت�هاوجه�تمایز
ت
شباه

در هر دو رونویسـی با پیوستن ِرنا بسپاراز به راه انداز آغاز می شـودیعنی در واقع در این نوع تنظیم در اثر عواملی، اتصال و فعالیت ِرنا 
بسپاراز به توالی راه انداز جلوگیری یا کمک می شود و در نتیجه رونویسی ژن ممانعت یا تسهیل می گردد.

ت
تفاو

تنظیم ژن در پروکاریوت ها توسط اپران صورت می گیرد.	 

 	
یک یا چند ژن ساختاری || 

 || 
راه انداز || 
اپراتور || 

شاملیک بخش تنظیم کننده ||||| اپران |

در یوکاریوت ها ِرنا بسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی 	 
کند و برای پیوسـتن به آن نیازمند پروتئین هایی به نام عوامل 

رونویسی است.

گروهی از پروتئین های عوامل رونویسی با اتصال به نواحی خاص 	 
از راه انداز، ِرنا بسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کنند. تغییر 
در میزان رونویسی ژن ها به علت تمایل پیوستن این پروتئین ها 

به راه انداز تغییر می کند.

تنظیمبیانژندرنوعیباکتریبهناماشرشیاکالی:
گلوکز|||| قند مصرفی ترجیحی باکتری

الکتوزدرصورتنبودگلوکزدرمحیطدراختیارباکتریقرار
میگیردوباکتریمیتواندازاینقنداستفادهکند.

 قند گلوکز و الکتوز متفاوت اسـت و آنزیم های الزم برای 	 
مصرف این دو قند نیز متفاوت است در صورت وجود الکتوز 
در محیطباکتریبایدآنزیمتجزیهکنندۀالکتوزرابسازد.
درصورتنبودالکتوزساختآنزیمتجزیهکنندهمتوقفمیشود

ومیزانآنزیمکاهشمییابد.

یکی از عواملی که باعث تغییر مقدار رونویسـی ژن ها می شـود 	 
توالی های راه انداز است.

توالی هـای راه انداز در ژن های مختلـف در بخش های متفاوتی 	 
وجود دارد.

x
اینعاملسببمیشـودتمایلعواملرونویسیبرایپیوستنبه

راهاندازهایمختلفمتفاوتباشد.

در پروکاریوت هـا تنظیم بیـان ژن در مرحلۀ رونویسـی به دو 
صورت منفی و مثبت انجام می شود.

در یوکاریوت ها ممکن است عوامل رونویسی  || 
دیگری به بخش های خاص از ِدنا به نام 

توالی افزاینده متصل شود.
پیوستن پروتئین ها به این توالی ها باعث ||| 

ایجاد خمیدگی در آن، کنار هم قرار گرفتن 
عوامل رونویسی در کنار هم و افزایش 

سرعت و مقدار رونویسی می شود.
این توالی ها متفاوت از راه انداز هستند و  || 

ممکن است در فاصلۀ دوری از ژن قرار 
داشته باشند.

توالی�افزاینده||

ونظیم بیان ژن  ل مرحلف های غیر لس لیسم:

اتصال بعضی ِرناهای کوچک مکمل به رنای پیک
 x 

جلوگیری از کار ریبوزوم 
x

توقف عمل ترجمه
x

تجزیه رنای ساخته شده پس از مدتی

1 ونظیم بیان ژن پیش  ز لس لیسم یا بعد  ز آن:||||
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 2 ونظیـم بیـان ژن  ل سـطح کرسملزسمـم:|||| به طـور معمول بخش های فشـرده کروموزوم کم تر در دسـترس رنا بسـپارازها قرار می گیرد
|||||||یاخته می تواند با تغییر در میزان فشردگی کروموزوم در بخش خاصی، دسترسی ِرنا بسپاراز را از ژن مورد نظر تنظیم کند.

3  قش  حتماعم  ینترسن ها س للط کمر ِل ای پیک
 
p
 
فرآیندهای که در کمیت و کیفیت پروتئین سازی مؤثرند   

�سایر�نکات�تنظیم�بیان�ژن�در�یوکاریوت�ها�و�پروکاریوت�ها:	 

 || 

یک نوع ِرنا بسپاراز و یک راه انداز دارند. || 
یک یا چند ژن ساختاری یک بخش تنظیم کننده دارد.)اپران(||| 
توالی تنظیمی اپراتور نام دارد.||| 
پروتئین تنظیم کننده، مهارکننده نام دارد.||| 
فعال کننده دارد. || 

پروکاریوت ها|||

 || 

اپران وجود ندارد. || 
توالی تنظیمی افزاینده نام دارد )متنوع می باشد(.||| 
پروتئین تنظیم کننده، عوامل رونویسی نام دارد.||| 
فاقد فعال کننده اند.||| 
3 نوع ِرنا بسپاراز وجود دارد || 

یوکاریوت ها|||

تنظیم�بیان�ژن|||

 شیوه های دیگری در تنظیم بیان ژن مؤثرند که نحوۀ عمل بسیاری از آن ها ناشناخته می باشد.	 

 	
راه انداز / اپراتور / عوامل افزاینده|||| ساختار نوکلئوتیدی دارند.

عوامل رونویسی / ِرنا بسپاراز ||||ساختار پروتئینی )آمینواسیدی( دارند.

 
p
 
 

عوامل رونویسی

رنابسپاراز

راه انداز

دنا

توالی افزاینده

عوامل رونویسی
رنابسپاراز

راه انداز

توالی افزاینده

مسائل�حل�کردنی:
یک ترجمه فرضی از روی دنا:

 || UAA
UAG|||| کدون 4|||| کدون 3||||کدون AUG||||2 کدون آغاز||| 
 || UGA

کدون پایان£|||

نتیجه

1 افزایش تعداد و طول اینترون ها||||||| افزایش زمان پروتئین سازی
2 افزایش طول عمر رنای پیک ||||||| افزایش محصول

نتیجه
نتیجه
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n= تعداد کدون ها تعداد کدون هایی که در جایگاهP قرار می گیرند

تعداد کدون هایی که در جایگاهA قرار می گیرند

n= تعداد کدون ها =nتعداد پیوند پپتیدی تشکیل شده تعداد اسید آمینه ها1− n= −2

n= −1

n= −1

تمامی کدون ها به جز کدون پایان

تمامی کدون ها به جز کدون آغاز

n=تعداد کدون ها تعداد حرکت ریبوزوم n= −2

برای حل مسئله در این مورد به سؤاالت داخل فارآزمون مراجعه کنید.
به طور کلی می توان خالصه این فصل را در طرح مفهومی زیر بررسی کرد.

مولکول دنا مولکول دنا
رونویسی

رنا
ترجمه

پلی پپتید
رنا بسپاراز

همانندسازی
هلیکاز و دنا بسپاراز

آلی
ی 

زها
ر با

غیی
ت

T
A
G
C

A
T
C
G

U
A
G
Cرشته مکمل

رشته مکمل
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آزمون های فصل دوم
-جریان اطالعات در یاخته

20 دقیقه آزمون 11:  گفتار »1«   

بیماری کم خونی داسی شکل نوعی بیماری .......... است که در آن ........... 1
1( اکتسابیـ  غلظت هموگلوبین در بدن فرد مبتال کم تر از مقدار طبیعی است.

2( ارثیـ  تغییرات ژنی قابل مالحظه ای در بدن بیمار رخ داده است.
3( اکتسابیـ  تعداد گلبول های قرمز در واحد حجم خون نسبت به فرد سالم کاهش یافته است.

4( ارثیـ  یک جفت نوکلئوتید در دنای افراد بیمارتغییر یافته است.

می توان گفت ........... 2
1( با توجه به تعداد رمزها، هر آمینواسید یک رمز دارد.

2( چهار نوکلئوتید مولکول دنا تنها در نوع بازهای آلی تفاوت ندارند.
3( مجموع نشانه هایی که تنها برای ذخیرٔه اطالعات استفاده می شود را رمز می گویند.

4( هر توالی سه تایی از نوکلئوتیدهای ِدنا بیانگر نوعی آمینواسید است.

کدام استدالل در متقاعد کردن دانشمندان برای وجود نوعی مولکول میانجی بین هسته و سیتوپالسم، هنگام سنتز پروتئین بی تأثیر بوده است؟. 3
1( وجود ژن ها در هسته و انجام پروتئین سازی در سیتوپالسم یاخته یوکاریوت

2( وجود روابط مکملی بین بازهای آلی در ساختار نوکلئیک اسیدها
3( افزایش غلظت انواع RNA هنگام سنتز پروتئین در یاخته

4( ماهیت شیمیایی متفاوت ژن و پلی پپتید

رونویسی فرایندی است که در آن ........... 4
1( هر دو رشتٔه ِدنا )DNA( الگویی برای ساخت رنا قرار می گیرند.

2( آنزیم های رونوشت بردار از روی رشتٔه الگوی دنا فقط یک رنا )RNA( تولید می کنند.
3( یک رشته RNA با توالی مشابه DNA الگو تولید می شود با این تفاوت که به جای T باز U در آن قرار دارد.

4( بخشی از یک رشتٔه دنا می تواند الگویی برای سنتز مولکول میانجی، بین ژن و تولید پلی پپتید در یاخته قرار گیرد.

ترتیب درستی یا نادرستی عبارت های زیر در کدام گزینه آمده است؟. 5
الف( در رونویسی، نوکلئوتیدهای دنا، مکمل رشتٔه دنای الگو قرار می گیرد.

ب( رونویسی همانند، همانندسازی می تواند در چرخه یاخته ای چندین بار انجام گیرد.
ج( اساس رونویسی شباهت زیادی با همانندسازی دارد.

د( رونویسی می تواند باعث ساخت چندین رشتٔه رنا شود.
2( درستـ  نادرستـ  درستـ  نادرست 1( درستـ  درستـ  نادرستـ  نادرست 
4( نادرستـ  درستـ  نادرستـ  درست 3( نادرستـ  نادرستـ  درستـ  درست 
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دربارٔه RNA پلی مراز چند ویژگی نادرست است؟. 6
الف( هنگام رونویسی تمام منطقٔه حباب رونویسی را می پوشاند.

ب( به دنبال هلیکاز حرکت می کند تا فعالیت بسپارازی خود را در تولید رنا به انجام برساند.
ج( انواعی از آن ها در ریزوبیوم به تولید رنا می پردازند.

د( قابلیت ویرایش رشتٔه  تازه ساخت را ندارد.
ه ( می تواند از انواع نوکلئوتیدهای پیریمیدین دار حین عمل رونویسی استفاده کند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در مرحلٔه آغاز رونویسی .......... همانندسازی DNA .......... پیوندهای هیدروژنی بین دو زنجیرٔه DNA را گسیخته می کند.. 7
4( برخالفـ  هلیکاز 3( همانندـ  دنا بسپاراز  2( برخالفـ   RNA پلی مراز  1( همانندـ  هلیکاز 

در رابطه با اولین مرحلٔه فرآیند رونویسی چند عبارت نادرست است؟. 8
الف( به توالی های نوکلئوتیدی که محل صحیح رونویسی ژن را نشان می دهد، راه انداز می گویند.

ب( راه انداز موجب می شود دنا بسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را به طور دقیق پیدا کند.
ج( راه انداز توسط ِدنا بسپاراز شناسایی می شود.

د( توالی های راه انداز مانند باند فرود هواپیما عمل می کند.
هـ( ِدنا بسپاراز به مولکول ِدنا اتصال می یابد و دو رشتٔه آن را جدا می کند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در رابطه با مرحلٔه طویل شدن از فرآیند رونویسی مجموع ایرادات علمی در کدام عبارت ها کم تر است؟. 9
الف( حباب رونویسی به سمت ابتدای ژن پیشروی می کند.

ب( در محل رونویسی و نواحی مقابل آن حالتی شبیه به حباب ایجاد می شود.
ج( با پیش رفتن ِدنا بسپاراز، دو رشتٔه دنا در جلوی آن باز و چندین اسیدنوکلئیک عقب تر رنا از دنا جدا می شوند.

د( رنا بسپاراز ساخت رنا را ادامه می دهد و آن را طویل می کند.
4( »الف« و »د« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 

در بخشی از ژن که مورد رونویسی قرار می گیرد 1000 جفت نوکلئوتید وجود دارد که 30% آن ها A دار هستند. برای رونویسی کامل از این بخش . 10
به ترتیب از راست به چپ، چند پیوند هیدروژنی باید شکسته برقرار شود؟

4( 2400ـ  2400 3( 2400ـ  4800  2( 4800ـ  2400  1( 4800ـ  4800 

در رابطه با مرحلٔه سوم از فرآیند رونویسی، چند عبارت صحیح می باشد؟. 11
الف( پس از جدا شدن آنزیم از دنا و رنای تازه ساخت، دو رشتٔه ِدنا به یک دیگر متصل می گردند.

ب( در ِرنا توالی های ویژه ای وجود دارد که موجب پایان رونویسی توسط رنا بسپاراز می شود.
ج( در توالی پایان، آنزیم از مولکول ِدنا و رنای تازه ساخت جدا می شود.

د( راه انداز یک توالی ویژه است که محل فرود ِرنا بسپاراز را مشخص می کند.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کدام گزینه صحیح است؟. 12
ب( در مرحلٔه طویل شدن الف( در مرحلٔه آغاز  

د( فرآیند رونویسی ج( در مرحلٔه پایان  
و( توالی ویژه ای برای انجام این مرحله در ِدنا وجود دارد. هـ ( ساخت ِرنا توسط ِرنا بسپاراز صورت می گیرد. 

ز( پیوسته می باشد و از بخشی از یک رشتٔه ِدنا صورت می گیرد.
ی( عملکرد راه انداز مشابه باند فرود می باشد.

2( »و« تکمیل گر »ج« نمی باشد. 1( »هـ« تکمیل گر »ب« است.  
4( »ی« تکمیل گر »الف« نمی باشد. 3( »ز« تکمیل گر »د« است.  
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با توجه به شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟. 13
الف( برای هر ژن یکی از دو رشته الگو قرار می گیرد.

ب( رشتٔه الگو ممکن است در هر یک از دو رشتٔه ِدنا وجود داشته باشد.
ج( برای رونویسی دنا تنها یک راه انداز وجود دارد.

د( برای رونویسی دنا، قطعًا دو رشتٔه الگو و رمزگذار الگوی فرایند قرار می گیرند.
1( »الف« همانند »ب« نادرست می باشد.

2( »ب« همانند »ج« درست می باشد.
3( »ج« برخالف »د« نادرست می باشد.

4( »د« برخالف »الف« نادرست می باشد.

کدام گزینه برای تکمیل جملٔه زیر به درستی مناسب است؟. 14
»در مرحلٔه آغاز رونویسی .......... مرحلٔه ادامٔه آن ..........«.

1( همانندـ  پیوند فسفودی استر بین ریبونوکلئوتیدها برقرار می شود.
2( برخالفـ  پیوندهای هیدروژنی شکسته می شوند.

3( همانندـ  توالی رشتٔه رمزگذار توسط RNA پلی مراز خوانده می شود.
4( برخالفـ  حباب رونویسی رو به گسترش است.

جملٔه .......... جملٔه .......... است.. 15
الف( تغییرات اعمال شده روی رنای پیک می تواند حین رونویسی یا پس از آن صورت پذیرد.

ب( از جمله تغییرات حین پیرایش رنا، افزوده شدن بخش هایی به ابتدا و انتهای مولکول است.
ج( در همٔه ژن های یوکاریوتی، توالی های معینی از رنای نابالغ جدا و سایر بخش ها به هم متصل می شوند.

د( در پیرایش، پیوندهای فسفودی استر شکسته و برقرار می شوند.
2( »ب« وـ  »د« نادرست 1( »ج« برخالفـ  های دیگر نادرست  

4( »د« برخالفـ  »الف« درست 3( »الف« همانندـ  »ج« درست  

از لحاظ درستی یا نادرستی، چند عبارت برخالف جملٔه زیر است؟. 16
»در اغلب ژن ها توالی های معینی از رنای ساخته شده جدا و سایر بخش ها به هم متصل می شوند.«

الف( رناها برای انجام وظایف خود دچار تغییر نمی شوند.
ب( رنای پیک تنها در حین رونویسی دچار تغییر می شود.

ج( همواره بخش هایی به ابتدا و انتهای رنا افزوده می گردد و تغییراتی در آن ایجاد می گردد.
د( ممکن نیست تفاوتی در رنای موجود در سیتوپالسم و رنای ساخته شده در رونویسی وجود داشته باشد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در فرآیندی که در آن دو رشته DNA الگو دیده می شود .......... فرآیندی که در آن رنا پلی مراز فعالیت می کند .......... .. 17
1( همانند / آنزیم هلیکاز باعث شکسته شدن پیوند هیدروژنی می شود.

2( برخالف / از دئوکسی ریبوز و باز آلی تیمین دار استفاده می شود.
3( همانند / چندین رشته رنا ساخته می شود.

4( برخالف / پیوند یونی شکسته می شود و پیوند فسفودی استر برقرار می شود.

در مورد نقش زیستی اینترون ها می توان گفت ........... 18
1( ایجاد تنوع در مسصول نتیجٔه پیرایش متفاوت رناهای )RNA( ناقل است.

2( به علت این که آسیب ها ممکن است در مسل اینترون رخ دهد، آسیب های مؤثر به رنا )RNA( افزایش می یابد.
3( با افزایش تعداد و اندازٔه اینترون ها رونویسی از ژن کم تر طول می کشد.

4( با افزایش تعداد و اندازٔه اینترون ها مسصول کم تری تولید می شود.
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با توجه به شکل روبه رو جمالت .......... و .......... هستند.. 19
الف( در بخش »الف« همزمان چندین RNA پلی مراز مشغول رونویسی هستند.

ب( قسمت »ب« جایگاهی برای اتصال رنا بسپاراز دارد.
ج( جهت رونویسی از نقطه »د« به »ج« است.

د( بخش »الف« می تواند توسط RNA پلی مرازهای متنوعی مورد رونویسی قرار گیرد.
4( »ج«ـ  »د« درست 3( »د«ـ  »الف« نادرست  2( »ج«ـ  »ب« نادرست  1( »الف«ـ  »ب« درست 

چند عبارت جمله روبه رو  را به درستی کامل می کنند؟    »رونویسی .......... همانندسازی .......... .«. 20
الف( برخالفـ  در چرخه یاخته ای چندین بار انجام می گیرد.

ب( همانندـ  به کمک آنزیم های خاص انجام می گیرد.
ج( برخالفـ  می تواند باعث ساخت چندین رشته رنا شود.

د( همانندـ  توسط آنزیم های رنا بسپاراز و دنا بسپاراز انجام می گیرد.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

477 در صفسه 11پاسم آزمون 

20 دقیقه آزمون 12: گفتار »1«   

افراد مبتال به کم خونی داسی شکل (Sickle cell anemia) چند ویژگی زیر را دارند؟. 1
الف( یک جفت نوکلئوتید از هزاران جفت نوکلئوتید دنا در گویچه های قرمز آن ها پس از تولد دچار جانشینی شده است.

ب( غلظت هموگلوبین غیرطبیعی در  گویچه های قرمز آن ها کم تر از میزان طبیعی است.
ج( تغییر دنای خطی هستٔه گویچه های قرمز بالغ در بدن آن ها باعث می شود گلبول از شکل طبیعی خود خارج شود.
د( شکل هموگلوبین در گویچه های قرمز آن ها باعث تغییر شکل و کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط آن ها می شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

موضوع و تعداد ایرادات علمی متن زیر در کدام گزینه آمده است؟. 2
»در این فرآیند با توجه به نوکلئوتیدهای رشتٔه رنا نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیرٔه دنا قرار می گیرد و به هم متصل می گردد. این فرآیند در چرخٔه 

یاخته ای یک بار انجام می شود و باعث تولید یک رشته رنا می شود. انواعی از رنا بسپارازها در این فرآیند نقش آنزیمی دارند.«
4( اساس همانندسازیـ  1 3( اساس رونویسیـ  2  2( اساس همانندسازیـ  3  1( اساس رونویسیـ  4 

کدام برای تکمیل جملٔه روبه رو به درستی مناسب است؟ »هر آمینواسید شرکت کننده در ساختار پلی پپتید ..........«. 3
2( یاخته های بدن انسان، از جیرٔه غذایی او تأمین شده است. 1( می تواند بیش از یک رمز در دنا داشته باشد. 
4( در ایجاد ساختار چهارم پروتئین حاصل، نقش ایفا می کند. 3( هنگام سنتز با پیوند پپتیدی به آمینواسید قبلی متصل شده است. 

ترتیب درستی و نادرستی عبارت های زیر در کدام گزینه آمده است؟. 4
الف( در یوکاریوت ها انواعی از رنا بسپارازها وظیفه ساخت یک رنا را برعهده دارند.

ب( در یوکاریوت ها انواعی از رنا بسپارازها ساخت رناهای مختلف را انجام می دهند.
ج( رونویسی از روی ژن باعث ساخته  شدِن چندین رشته ِدنا می گردد.

د( آنزیم هایی که در رونویسی نقش دارند با نام کلی RNA پلی مراز نامگذاری می شوند.
2( نادرستـ  درستـ  درستـ  درست 1( درستـ  درستـ  نادرستـ  نادرست 

4( نادرستـ  درستـ  نادرستـ  درست 3( درستـ  نادرستـ  درستـ  نادرست 
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از نظر درستی یا نادرستی چند عبارت در رابطه با مرحلٔه اول از فرآیند رونویسی همانند جملٔه زیر می باشد؟. 5
»در توالی راه انداز بخش وسیعی از مولکول ِدنا باز می شود.«

الف( رنا بسپاراز با توجه به نوع نوکلئوتید رشتٔه الگوی ِدنا، نوکلئوتید مکمل را برابر آن قرار می دهد.
ب( رنا بسپاراز پس از شناسایی راه انداز محل صحیح رونویسی را شناسایی می کند.

ج( در محل راه انداز زنجیرٔه بزرگی از رنا ساخته می شود.
د( پس از قرارگیری نوکلئوتیدهای مکمل در مقابل رشتٔه الگوی دنا، این نوکلئوتید به نوکلئوتید قبلی متصل می شود.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

راه انداز کدام ویژگی را ندارد؟. 6
1( تضمین می کند که رنا بسپاراز رونویسی را از جایگاهی صسیح آغاز کند.

2( مورد رونویسی توسط RNA پلی مراز قرار می گیرد.
3( در ساختار آن دئوکسی ریبوز و فسفات وجود دارد.

4( توسط RNA بسپاراز مورد شناسایی قرار می گیرد.

مجموع ایرادات علمی در رابطه با مرحلٔه آغاز و طویل شدن از فرآیند رونویسی در عبارت های کدام گزینه بیش تر است؟. 7
الف( در محل راه انداز بخش کوچکی از دنا باز می شود و زنجیرٔه کوچکی از رنا ساخته می شود.

ب( راه انداز همانند یک باند فرود محل حدودی دنا بسپاراز را نشان می دهد.
ج( با به پیش رفتن ِدنا بسپاراز تک رشتهٔ  دنا جلوی آن، از یکدیگر باز می شوند.

د( حباب رونویسی به سمت انتهای ژن پیش می رود.
4( »الف« و »د« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 

کدام گزینه نادرست است؟. 8
ب( در مرحلٔه پایان الف( در فرآیند رونویسی 

د( در مرحلٔه آغاز ج( در مرحلٔه طویل شدن 
هـ( شناسایی توالی نوکلئوتیدی توسط رنا بسپاراز صورت می گیرد.
و( باز شدن دو رشتٔه ِدنا جلوی مولکول رنا بسپاراز صورت می گیرد.

ز( آنزیم از مولکول ِدنا و رنای تازه ساخت جدا می شود.
ی( برای بررسی ساده آن را به چهار مرحله تقسیم کرده اند.

4( »ی« تکمیل گر »الف« نیست. 3( »ز« تکمیل گر »ب« نیست.   2( »و« تکمیل گر »ج« است.  1( »هـ« تکمیل گر »د« است. 

در رابطه با شکل مقابل گزینٔه درست را مشخص کنید؟. 9
الف( در مجاور بخش در حال رونویسی حالتی شبیه به حباب ایجاد می شود.

ب( دو رشتٔه جدید دنای ساخته شده مجددًا به یکدیگر می پیوندند.
ج( در رشته الگو ممکن نیست در مقابل C، G و در مقابل U ، A قرار گیرد.

د( مکمل شدن C و G در هر دو رشتٔه الگو صورت می گیرد و رنا دخالتی ندارد.
2( »ب« همانند »ج« صسیح می باشد. 1( »الف« همانند »ب« صسیح نیست. 

4( »د« برخالف »ج« صسیح است. 3( »ج« برخالف »الف« نادرست می باشد. 

کدام گزینه به ترتیب عبارت های صحیح را در رابطه با مرحلٔه آغاز و طویل شدن فرآیند رونویسی معرفی می کند؟. 10
الف( باز شدن دو رشتٔه ِدنا با اتصال ِرنا بسپاراز به مولکول دنا

ب( راه انداز موجب می شود ِرنا بسپاراز تمامی نوکلئوتیدهای مناسب را پیدا کند.

ج( با به پیش رفتن مولکول ِرنا بسپاراز دو رشتٔه ِدنا مجدد به هم متصل نمی شود.
د( حالتی شبیه به حباب ایجاد می شود که به سوی انتهای ژن پیش می رود.

4( »الف« و »د« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ج« 
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مجموع ایرادات علمی عبارت های کدام گزینه از بقیه کمتر است؟. 11
الف( توالی های سه آمینواسیدی در مولکول mRNA، 64 حالت ایجاد می کند.
ب( تغییر شکل هموگلوبین باعث ایجاد بیماری کم خونی داسی شکل می شود.

ج( اغلب آمینواسیدها بیش از یک رمز دارند.
د( واحدهای سازندٔه مولکول دنا پلی مراز و رنای رناتنی به ترتیب نوکلئوتید و آمینواسید است. 

4( »الف« و »د« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و»ج«  1( »الف« و »ج« 

در ژنی پنج اگزون وجود دارد. برای تبدیل رنای اولیه به بالغ  به ترتیب چند پیوند فسفودی استر شکسته و برقرار می شود؟. 12
4( 10ـ  5 3( 8ـ  4  2( 10ـ  4  1( 8ـ  5 

با توجه به شکل روبه رو نمی توان گفت ........... 13
1( رشتٔه A برای تولید رنای اولیه کدگذار بوده است.

2( برای تولید مولکول بالغ رنا، پنج مولکول آب از مسیط کاسته شده است.
3( پیوندهای هیدروژنی در این ساختار وجود دارد.

4( ژن رونویسی شده شش توالی اگزون داشته است.

.......... جمله از جمالت زیر .......... هستند که عبارتند از .......... .. 14
الف( همٔه سلول های پیکری یک انسان همٔه ژن ها را به طور یکسان دارند.

ب( هر جانداری توانایی تکثیر ژن های والد یا والدین خود را دارد.
ج( به علت وجود تفاوت در ژن های لنفوسیت های مختلف، آن ها قادرند گیرنده های آنتی ژنی متنوعی تولید کنند.

د( هر ژن در طبیعت از اگزون آغاز و به اگزون ختم می شود.
هـ( بین نیاز یاخته به فراورده های یک ژن و میزان رونویسی از آن رابطه مستقیم وجود دارد.

2( 3ـ درستـ  »الف«ـ  »ب«ـ  »د« 1( 2ـ  نادرستـ  »ج« و»د«  
4( 3ـ  نادرستـ  »ب« و »ج«ـ  »هـ« 3( 2ـ  درستـ  »ب« و »هـ«  

چند مورد از عبارات داده شده در مورد رناهایی که پس از ساخت دچار تغییر می شوند نادرست می باشد؟. 15
الف( در اغلب ژن ها، توالی های معینی از دنای ساخته شده، جدا می گردد.

ب( ِاعمال تغییرات، فقط در رناهای ساخته شده در رونویسی مشاهده می شود.
ج( تغییرات در رناها به منظور انجام وظایف دقیق آن ها می باشد.

د( رنای پیک تنها پس از رونویسی دچار تغییر می گردد.
هـ( بخش هایی از رنای پیک ممکن است پیش از رونویسی دچار تغییر شوند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

ترتیب درستی و نادرستی در کدام گزینه آمده است؟. 16
الف( بخش هایی که رونوشت آن ها در رنای پیک سیتوپالسمی حذف شده است اگزون نام دارد.

ب( رنای اولیه همانند رنای بالغ دارای رونوشت اگزون است.
ج( دنای رونویسی شده همانند رنای بالغ پس از پیرایش، رونوشت اینترون ندارد.

د( همواره تعداد اینترون ها و اگزون ها در مولکول DNA برابر است.
2( درستـ  نادرستـ  درستـ  نادرست 1( نادرستـ  درستـ  درستـ  نادرست  

4( درستـ  درستـ  نادرستـ  درست 3( نادرستـ  درستـ  نادرستـ  نادرست 

کدام عبارت نادرست است؟. 17
1( ساخته شدن هم زمان چندین رنا از روی یک ژن امکان پذیر است.

2( توالی های بین ژنی توسط رنا بسپاراز مورد رونویسی قرار نمی گیرند.
3( در رونویسی یک ژن توسط چندین  رنا بسپاراز به طور همزمان، در زیر میکروسکوپ نوری اندازٔه رناها متفاوت دیده می شود.

4( پس از برقراری پیوندهای هیدروژنی بین رشتٔه الگو در دنا و رنای نابالغ، حلقه ای شکل نمی گیرد.

A
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کدام گزینه صحیح است؟. 18
 b ب( شکل  a الف( شکل

ج( رنا بسپاراز هم چنان به بخش راه انداز متصل است.
د( دو رشتٔه دنا مجددًا به هم می پیوندند.

هـ( نقش مؤثر آنزیم ها در ایجاد این مرحله نشان می دهد.
و( نشان می دهد که چندین نوکلئوتید عقب تر از رشتٔه رنا از دنا جدا می شوند.

2( »د« تکمیل گر »الف« است. 1( »ج« تکمیل گر »ب« است. 
4( »و« تکمیل گر »الف« نیست. 3( »هـ « تکمیل گر »ب« نیست. 

در رابطه با مرحلٔه دوم از فرآیند رونویسی کدام گزینه صحیح است؟. 19
الف( رنا بسپاراز به پیش می رود و دو رشتٔه ِدنا در جلوی آن باز می شود.

ب( ادامهٔ ساخت رشتٔه دنا باعث طویل شدن آن می شود.
ج( دنا بسپاراز به پیش می رود و نوکلئوتیدهای جلوی رشتٔه ِدنا از رنا جدا می شوند.

د( تنها در محل رونویسی حالتی شبیه به حباب ایجاد می شود.
2( »ب« همانند »ج« نادرست است. 1( »الف« همانند »ب« صسیح است. 
4( »د« برخالف »ج« نادرست است. 3( »ج« برخالف »الف« صسیح است. 

پس از مشخص کردن موضوع متن زیر تعداد ایرادهای علمی آن را بیابید.. 20
»ساخت پروتئین ها توسط رناتن ها انجام می شود. در یاخته های دارای هسته، ریبوزوم های فعال در هسته حضور دارند. بنابراین فرآیند پروتئین سازی 
در هسته انجام می شود. در این یاخته ها دنا از هسته خارج می شود. در واقع انواعی از رنا در یاخته وجود دارند که در پروتئین سازی نقش دارند 

این رناها از روی رشتٔه رنای الگو ساخته می شوند.«
2( نقش رنا در پروتئین سازیـ  3 1( نقش رنا در پروتئین سازیـ  4  

4( چگونگی تعیین آمینواسیدها در پروتئینـ  1 3( چگونگی تعیین آمینواسیدها در پروتئینـ  2 

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

480 در صفسه 12پاسم آزمون 

20 دقیقه آزمون 13: گفتار »2«   

با توجه به شکل روبه رو جهت رونویسی ژن از .......... به .......... و رشتٔه .......... است.. 1
1( »ب«ـ  »الف«ـ  B رمزگذار 
»ب«ـ  A رمزگذار  2( »الف«ـ 

3( »ب«ـ  »الف«ـ  B الگو
4( »الف«ـ  »ب«ـ  A الگو

با توجه به شکل سؤال قبل ترجمه از انتهای .......... به .......... صورت می پذیرد و »هـ« یک .......... است.. 2
2( »د«ـ »ج«ـ  کدون » »د«ـ  کد  1( »ج«ـ 

4( »د«ـ  »ج«ـ  کد 3( »ج«ـ  »د«ـ  کدون 

a

b

الف ب

دج
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A

B
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟. 3
»واحد سازندٔه ِدنا .......... می باشد که به صورت .......... می تواند با تولید .......... فرآیندهای سلولی را هدایت کند.«

2( نوکلئوتید / کدون / آنزیم ها 1( نوکلئوتید / کد / آنزیم ها  
4( نوکلئوتید / کد / پروتئین ها 3( نوکلئوتید / کدون / پروتئین ها  

کدون ها کدام ویژگی را ندارند؟. 4
1( در همٔه جانداران کدون هر آمینواسید یکسان است.

2( اکثر آمینواسیدهای به کار رفته در پلی پپتیدها بیش از یک کدون دارند.
3( همٔه کدون ها مسصول رنا بسپاراز II هستند.

4( در کدون های پایانی تنها یکی از انواع پیریمیدین به کار رفته است.

با ریبونوکلئوتیدهای A و Uدار چند نوع رمز قابل ترجمه می توان ساخت؟. 5
6 )4  7 )3  8 )2  5 )1

کدام موارد از مشخصات RNA ناقل نیست؟. 6
الف( در میان یاخته، دارای ساختار سنجاق سری است.

ب( برخالف RNA پیک در ساختار خود پیوند هیدروژنی دارد.
ج( جایگاه اتصال به آمینواسید در آن، نزدیک آنتی کدون قرار دارد.

د( همانند سایر RNA ها پس از تولید دچار تغییراتی می شوند.
4( »ب«ـ  »ج« 3( »الف«ـ  »د«  2( »ب«ـ  »د«  1( »الف«ـ  »ج« 

در رابطه با کدون ها می توان گفت ........... 7
1( در تمام کدون های پایان دو نوکلئوتید مشترک بین کدون های پایان می توان مشاهده کرد.

2( کدون AUG کدونی است که رونویسی از آن آغاز می شود.
3( مکمل کدون پایان را در دنا ACU می توان یافت.

4( رنابسپاراز در جانداران مختلف می تواند متفاوت باشد.

با توجه به شکل مقابل بخش .......... تعیین کنندٔه نوع آمینواسیدی است که مولکول حمل می کند و آمینواسید به قند .......... در محل اتصال . 8
متصل می شود.

2( »ب«ـ  دئوکسی ریبوز 1( »الف«ـ  ریبوز  
4( »ب«ـ  ریبوز 3( »الف«ـ  دئوکسی ریبوز  

درباره ریبوزوم همٔه موارد صحیح اند به جز:. 9
1( در هر دو زیرواحد آن هم رنا وجود دارد هم پروتئین

2( در ریبوزوم حداکثر 24 نوع مونومر وجود دارد.
3( در ساختار کامل ریبوزوم بخشی از جایگاه های A ، P و E در زیر واحد کوچک قرار دارند.

4( در تولید برخی ریبوزوم ها هیچ یک از رنا بسپارازهای I و II و III دخالت ندارند.

در رابطه با پروتئین سازی چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشد؟. 10
الف( پروتئین ها در همه بخش های یاخته ساخته می شوند.

ب( حضور شبکٔه آندوپالسمی دلیل بر ساخت پروتئین می باشد.
ج( بعضی پروتئین های ساخته شده در یاخته می توانند به خارج یاخته و یا به اندامکی در یاخته که توسط آن تولید می شوند بروند.

د( توالی آمینواسیدهای موجود در پروتئین به نوعی تعیین کنندٔه مقصد پروتئین می باشد.
1 )4  2 )3  4 )2  3 )1
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کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟. 11
»در ترجمه .......... .«

1( توالی نوکلئوتیدی  tRNA به توالی آمینو اسید در زنجیرٔه پلی پپتیدی ترجمه می شود.
2( زبان چهار حرفی اسیدنوکلئوتیدی به زبان 64 حرفی ترجمه می شود.
3( توالی نوکلئوتیدی در mRNA به توالی آمینواسیدی ترجمه می شود.

4( به فرآیند پروتئین سازی از روی DNA ترجمه می گویند.

در شروع مرحله آغاز ترجمه ........... 12
tRNA )1 حامل متیونین در جایگاه A، متصل به ریز واحد بزرگ ریبوزوم شده و این مجموعه روی mRNA سوار می شود؛ سپس زیر واحد 

کوچک به آن ها می پیوندد.
tRNA )2 آغازگر روی mRNA متصل شده و سپس به زیر واحد بزرگ ریبوزوم متصل می شود و tRNA را در جایگاه P خود جای داده سپس 

زیر واحد کوچک متصل می شود.
3( ابتدا زیر واحد کوچک و سپس زیر واحد بزرگ به mRNA متصل می شود و کدون آغازگر را مشخص می کنند در نهایت tRNA آغازگر در 

جایگاه A قرار می گیرد.
4( زیر واحد کوچک به mRNA متصل و کدون آغازگر مشخص می شود. tRNA آغازگر متصل شده و در نهایت زیر واحد بزرگ ریبوزوم روی 

mRNA قرار گرفته و tRNA آغازگر در جایگاه P می نشیند.

تصویر زیر شکل فرضی ترجمه دنا را نشان می دهد چند مورد از عبارات داده شده صحیح می باشند؟. 13
AUG UAAکدون ٢ کدون ٣  

الف( تعداد کدون هایی که در جایگاه P قرار می گیرد با تعداد کدون هایی که در جایگاه A قرار می گیرد برابر است.
ب( تعداد اسیدآمینه ها با تعداد کدون ها برابر می باشد.

ج( تعداد پیوندهای پپتیدی تشکیل شده در این ترجمه برابر سه عدد می باشد.
د( تعداد حرکت در این ترجمه دو بار می باشد.

هـ ( در این ترجمه کدون UAA وارد جایگاه A نمی شود.
1 )4  2 )3   3 )2  4 )1

کدام گزینه برای تکمیل جملٔه زیر به نادرستی مناسب است؟. 14
»در مرحلٔه آغاز ترجمه .......... از ..........« 

1( قبلـ  برقراری پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون آغازگر، زیرواحد کوچک به رنای پیک متصل شده است.
2( بعدـ  اتصال رنای ناقل متیونین به AUG جزء بزرگ ریبوزوم به جزء کوچک متصل می شود.

3( قبلـ  ورود tRNA دوم به جایگاه A ساختار ریبوزوم کامل شده است.
4( بعدـ  جایگاه E تعداد هفت پیوند هیدروژنی در جایگاه P تشکیل شده است.

اولین رخداد پس از مرحلٔه آغاز ترجمه کدام است؟. 15
1( جدا شدن متیونین از رنای ناقل آن در جایگاه P ریبوزوم

2( ورود tRNA ناقل آمینواسید و خروج احتمالی آن از جایگاه A ریبوزوم
 rRNA 3( برقراری پیوند پپتیدی بین متیونین و آمینواسید بعدی توسط نوعی

4( جابه جایی ریبوزوم کامل به اندازٔه یک کدون در طول رنای پیک

در متن زیر چند عبارت یا کلمه نادرست هستند؟. 16
»در مرحلٔه ادامٔه ترجمه، از رناهای ناقل وارد شده به جایگاه A فقط رنایی که مکمل کدون موجود در این جایگاه است در آن استقرار پیدا می کند. 
سـپس آمینواسـید جایگاه P از رنای ناقل خود جدا می شـود و با آمینواسـید جایگاه A پیوند پپتیدی برقرار می کند. پس از جابه جایی ریبوزوم به 

اندازٔه یک کدون، جایگاه E خالی می شود تا پذیرای رنای ناقل دیگر  باشد.«
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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عامل آزادکننده .......... . 17
1( پروتئینی است که در سیتوپالسم تولید می شود و فعالیت می کند.

2( پروتئین هایی هستند که در جایگاه A پلی پپتید را از آخرین tRNA جدا می کند.
3( پروتئین ریبوزومی است که در جایگاه P عمل هیدرولیزی انجام می دهد.

4( پروتئین هایی هستند که روی کدون پایان را می پوشانند و مانع ورود tRNA به جایگاه A می شوند.

چند مورد از عبارات داده شده در مورد پلی ریبوزوم صدق نمی کند؟. 18
الف( شامل چندین ریبوزوم است که به مولکول دنا چسبیده اند.
ب( در این مجموعه ریبوزوم به دانه های تسبیح تشبیه می گردد.

ج( در این مجموعه رنای پیک شبیه نخی است که از درون دانه های تسبیح می گذرد.
د( در این مجموعه تعداد  کم تری پروتئین در واحد زمان ساخته می شود.

هـ( در این مجموعه پروتئین سازی سرعت کم تری دارد.
5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

چند جملٔه نادرست تشخیص می دهید؟ آن ها کدام اند؟. 19
الف( محصول پروتئینی شبکٔه آندوپالسمی زبر می تواند به درون هسته راه یابد.
ب( ریبوزوم های آزاد سیتوپالسم می توانند پروتئین های ترشحی را سنتز کنند.
ج( رمزهای یک رنای پیک می تواند هم زمان توسط چند ریبوزوم ترجمه شوند.

د( خاستگاه لیزوزوم های پارامسی، دستگاه گلژی است.
هـ ( میتوکندری های قطعٔه میانی اسپرم به تولید بعضی از پروتئین های خود می پردازند.

4( 3ـ  »ب« و »د« و »ه « 3( 2ـ  »الف« و »ب«  2( 3ـ  »الف« و »ج« و »د«  1( 2ـ  »ب« و »ه«  

کدام عبارت در مورد پروتئین سازی صحیح نمی باشد؟. 20
1( بسته به نیاز یاخته ها سرعت و مقدار آن تنظیم می شود.

2( هر چه میزان ریبوزوم ها بیش تر باشد سرعت و مقدار تولید آن بیش تر می شود.
3( یاخته های پروکاریوتی نسبت به یاخته های یوکاریوتی فرصت بیش تری برای پروتئین سازی دارند.

4( در یک یاخته پروتئین های ساخته شده می توانند در سیتوپالسم بمانند ترشح شوند و یا به میتوکندری و کلروپالست ها بروند.

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

483 در صفسه 13پاسم آزمون 

20 دقیقه آزمون 14: گفتار »2«   

کدام عبارت ها می تواند جمله زیر را تکمیل کند؟. 1
»ریبونوکلئیک اسید .......... .«

الف( می تواند باعث اتصال آنتی کدون UAC به کدون آغازگر AUG گردد.
ب( همانند ِدنا از نوکلئوتید تشکیل شده است.

ج( می تواند با انجام فرآیند ترجمه خوانده شود.
د( نمی تواند محصول فرآیند رونویسی باشد.

هـ ( می تواند به عنوان یک مولکول میانجی بین ِدنا و زنجیرٔه پلی پپتیدی محسوب شود.
4( »الف«، »ج«، »د« 3( »ب«، »ج«، »هـ«  2( »ب«، »د«، »هـ«  1( »الف«، »د«، »هـ« 
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کدام گزینه نمی تواند صحیح باشد؟. 2
1( کدون های آمینواسیدها در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها متفاوت اند.

2( اصلی ترین مسصول ژن ها پروتئین است.
3( ژن ها خود به تنهایی نمی توانند فرآیندهای سلولی را کنترل کند.

4( طی ترجمه زبان نوکلئیک اسیدی به زبان آمینواسیدی تبدیل می شود.

جهت سنتز پلی پپتید از انتهای .......... به .......... است و .......... اولین آمینواسیدی است که در زنجیرٔه پلی پپتیدی قرار می گیرد.. 3
ـ  سیستئین NH2 COOH )2ـ   ـ  COOHـ  متیونین   NH2  )1
ـ  سیستئین NH2 COOH )4ـ   ـ  COOHـ  متیونین   NH2  )3

کدام مطلب در مورد جایگاه های ریبوزوم صحیح می باشد؟. 4
1( جایگاه P مسل اتصال پیوند پپتیدی می باشد.

2( در ترجمٔه ورود همٔه tRNA ها به جایگاه A صورت می گیرد.
3( در مرحلٔه آغاز، tRNA آغازی از جایگاه E بدون اسیدآمینه خارج می شود.

4( در مرحله آغاز جایگاه P و A پر است.

با توجه شکل .......... مقابل، .......... است.. 5
1( غیرفعالـ  »الف« توالی آنتی کدون

L )2 مانندـ  »ب« جایگاه اتصال آمینواسید
3( غیرفعالـ  »ب«ـ  توالی آنتی کدون

L )4 مانندـ  »الف«ـ  جایگاه اتصال آمینواسید

کدام گزینه در مورد ترجمٔه mRNA فرضی روبه رو صحیح نمی باشد؟. 6
AUG UUU CGC AAU GUC UAA  

1( در این ترجمه تعداد چهار پیوند پپتیدی تشکیل می شود.
2( در این ترجمه ریبوزوم چهار بار حرکت می کند.

3( تعداد کدون ها در این ترجمه یک عدد بیش تر از تعداد اسیدآمینه ها است.
4( تمامی کدون ها به جز کدون آغاز در جایگاه P قرار می گیرند.

اگر تعداد کدون هایی که در ترجمٔه فرضی از روی ِرنا بررسی می شود 32 عدد باشد تعداد پیوند پپتیدی، تعداد حرکت ریبوزوم و تعداد کدون هایی . 7
که در جایگاه A قرار می گیرند به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟

30 / 32 / 30 )4  31 / 30 / 30 )3  31 / 30 / 32 )2  31 / 32 / 31 )1

کدام عبارت نادرست است؟. 8
1( شکار شدن آمینواسید توسط tRNA در خارج از ریبوزوم صورت می پذیرد.

2( در سیتوپالسم یاخته، به تعداد آمینواسیدها آنزیم های تشخیص دهندٔه tRNA مناسب برای حمل آمینواسیدها وجود دارد.
3( آنزیم متصل کنندٔه آمینواسید به tRNA ، برای برقراری اتصال، ATP را به ADP هیدرولیز می کند.

4( در آنزیم تشخیص دهندٔه tRNA مناسب برای حمل آمینواسید دو جایگاه فعال وجود دارد.

در مرحلٔه آغاز ترجمه همٔه مراحل به وقوع می پیوندند به جز:. 9
1( استقرار کدون دوم در جایگاه A ریبوزوم

2( ورود رنای ناقل متیونین به جایگاه P زیر واحد بزرگ ریبوزوم
3( برقراری پیوند هیدروژنی بین کدون آغاز و آنتی کدون مکمل آن

mRNA 4( هدایت زیر واحد کوچک ریبوزوم به سوی کدون آغاز توسط

الف

ب
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کدام عبارت به درستی بیان نشده است؟. 10
1( رونویسی، اولین مرحلٔه فرآیند تبدیل رمز ِدنا به توالی آمینواسیدی می باشد.

2( پروتئین های درون هسته قطعًا در داخل هسته تولید می شوند.
3( برای تنظیم فرآیندهای سلولی توسط ِدنا به مولکول میانجی نیاز است.

4( هر دو زیر واحد ریبوزوم از رنا و پروتئین تشکیل شده اند.

در رابطه با ساخت پلی پپتید از روی اطالعات رنا چند مورد را نمی توان قبول کرد؟. 11
الف( تعداد آنتی کدون ها کم تر از کدون ها می باشد.

ب( برای کدون UGA آنتی کدون سه نوکلئوتیدی وجود دارد.
ج( آنزیم ها براساس توالی آنتی کدون، آمینواسید مناسب را به رنای ناقل متصل می کنند.

د( رنای ناقل در حالت فعال ساختاری دو بعدی دارد.
2 )4  3 )3  4 )2  1 )1

چند جمله نادرست است؟. 12
الف( در جایگاه A ریبوزوم شرایط مناسبی برای برقراری پیوند پپتیدی وجود دارد.

ب( عوامل آزادکننده عالوه بر جدا کردن پلی پپتیداز آخرین رنا باعث جدا شدن زیرواحدهای ریبوزومی نیز می شوند.
ج( در مرحلٔه آغاز ترجمه برخالف مرحلٔه طویل شدن آن ممکن نیست دو جایگاه با tRNA اشغال شده باشد.

د( در مرحلٔه پایان پروتئین سازی همانند مرحلٔه آغاز آن، تنها یک جایگاه ریبوزومی با رنای ناقل اشغال شده است.
3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

کدام عبارت نادرست است؟. 13
1( هلیکاز برای ورود به هسته باید از عرض چهار الیٔه فسفولیپیدی بگذرد.

2( برون رانی پادتن موجب گسترده تر شدن غشای یاختٔه پادتن ساز می شود.
3( کیسه های تشکیل دهندٔه دستگاه گلژی با یکدیگر ارتباط فضایی ندارند.

4( برخی آنزیم های الزم برای ایجاد تغییر شیمیایی در پروتئین ها در شبکٔه آندوپالسمی زبر وجود دارند.

کدام عبارت صحیح می باشد؟. 14
1( نسبت رونویسی باال از یک ژن با پروتئین سازی آن توسط ریبوزوم ها رابطه عکس دارد.

2( در مرحلٔه طویل شدن ترجمه در جایگاه A پیوند پپتیدی میان اسیدآمینٔه دوم و اول شکسته می شود.
3( در مرحلٔه پایان ترجمه به علت هیدرولیز رشتٔه پلی پپتدی، مولکول آب تولید می شود.

4( پروتئین های سنتز شده با توجه به توالی آمینواسیدی به مسل هدف می روند.

رشتٔه رنای مشخص شده زیر به دانش آموزی داده شده است. چند مورد از محاسبات او صحیح می باشد؟. 15
AUG CCC GAC GUG CAC AAU UGA  

الف( تعداد کدون =7
ج( تعداد حرکت ریبوزوم =5 ب( تعداد اسیدآمینه در رشتٔه پلی پپتیدی حاصل =6 

هـ ( تعداد کدون هایی که در جایگاه A قرار می گیرد =7 د( تعداد پیوند پپتیدی =5 
4( تمامی مساسبات صسیح اند  4 )3  3 )2  2 )1

عبارت های کدام گزینه به ترتیب جمله زیر را یک بار کاماًل درست و یک بار نادرست تکمیل می کند؟. 16
»رونویسـی فرآیندی .......... اسـت که در مرحله طویل شـدن آن رنا بسپاراز سـاخت رنا را ادامه می دهد و در  نتیجه رنا طویل می شود. هم چنان 
که مولکول رنا بسپاراز به پیش می رود و دو رشتٔه دنا در .......... آن باز می شود چندین نوکلئوتید .......... رشته رنا از دنا جدا می شود و دو رشتٔه 

دنا مجددًا به هم می پیوندند.«
ب( ناپیوستهـ  عقبـ  جلوتر الف( پیوستهـ  جلویـ  عقب تر  
د( ناپیوستهـ  عقبـ  جلوتر  ج( پیوستهـ  جلویـ  جلوتر  

4( »الف«ـ  »د« 3( »ب«ـ  »د«  2( »ج«ـ  »الف«  1( »الف«ـ  »ب« 
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کدام عبارت صحیح است؟. 17
1( بخش آنتی کدونی tRNA در حلقه ای که دارای پیوند هیدروژنی است، قرار دارد.

2( بین کدون آغاز و tRNA هفت پیوند هیدروژنی برقرار می شود.
3( ساختار tRNA قبل از تاخوردگی مجدد در جایگاه آنزیمی متصل شونده به اسیدآمینه قرار می گیرد.

4( کدون های رمزکننده اسیدآمینه در ماهی خاویار به تعداد بیش تری نسبت به استرپتوکوکوس نومونیا وجود دارد.

در ترجمٔه یک رنای فرضی تعداد حرکات ریبوزوم 38 بار فرض شـده اسـت. دانش آموزی تعداد کدون ها را 39، تعداد اسـیدآمینه ها را 39 و تعداد . 18
پیوندهای پپتیدی را 38 گزارش کرده است. او چند ایراد محاسباتی داشته است و تعداد کدون هایی که در جایگاه P قرار می گیرد چند عدد می باشد؟

2( دو ایراد / 38  1( یک ایراد / 39  
4( دو ایراد /39 3( یک ایراد / 38  

از نظر درستی یا نادرستی کدام گزینه همانند عبارت زیر است؟. 19
»بخشی از هر یک از جایگاه های A ، P و E  در زیر واحد کوچک ریبوزوم قرار دارد.«

1( در پروکاریوت ها پروتئین سازی قبل از پایان رونویسی رنای پیک شروع می گردد.
2( در یاخته ها ساخته شدن پروتئین هایی که به مقدار بیش تری مورد نیاز هستند معمواًل به وسیله چندین ریبوزوم صورت می گیرد.

3( در پروتئین سازی ریبوزوم ها می توانند یک نسخه از پلی پپتید را بسازند.
4( به بخشی از رشتٔه دنا که مکمل رشتٔه رنای رونویسی شده است، رشتٔه الگو می گویند.

اگر در ترجمٔه رشتٔه ِرنا تعداد کدون هایی که در جایگاه A قرار می گیرد 20 عدد باشد چند مورد از عبارت های داده شده صحیح می باشند؟. 20
الف( ریبوزوم در این ترجمه 20 بار حرکت کرده است.

ب( تعداد کدون هایی که در جایگاه A قرار می گیرد برابر 19 عدد است.
ج( تعداد کل کدون ها برابر 21 عدد می باشد.

د( تعداد اسیدآمینه ها با تعداد کل کدون ها برابر است.
هـ ( 18 عدد پیوند پپتیدی در این ترجمه تشکیل می شود.

3 )2  1( چ4  
1 )4   2 )3

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

485 در صفسه 14پاسم آزمون 

20 دقیقه آزمون 15: گفتار »1 و 2«   

چند جملٔه زیر نادرست است؟. 1
الف( در مولکول دنا همانند رنا، چهار نوع نوکلئوتید وجود دارد.

ب( تفاوت نوکلئوتیدهای به کار رفته در نوکلئیک اسیدها فقط در نوع باز آلی آن هاست.
ج( تعداد انواع آمینواسیدهای اساسی و غیرضروری برای انسان برابر است.

د( با سه نوع نوکلئوتید می توان 27 رمز متفاوت تولید کرد.
هـ( اغلب آمینواسیدها بیش تر از یک رمز در ژن دارند.

3 )2   4 )1 
1 )4   2 )3
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چند مورد از عبارات داده شده از نظر درستی یا نادرستی برخالف جمله زیر است؟ . 2
»اساس رونویسی به همانندسازی دنا شباهت دارد و در هر دو فرآیند آب آزاد می شود.«
الف( در همانندسازی برخالف رونویسی از دئوکسی ریبوز و باز آلی T استفاده می شود.

ب( محل فعالیت ِرنا بسپارازهای اصلی در یوکاریوت ها با پروکاریوت ها متفاوت می باشد.
ج( رنا بسپارازهای مختلف در یوکاریوت ها رناهای مختلف مخصوص به خود را می سازند.

د( در همانندسازی برخالف رونویسی آنزیم هلیکاز باعث شکسته شدن پیوند هیدروژنی می شود.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در رابطه با مولکولی که در مرحلٔه آغاز رونویسی رنا بسپاراز به آن اتصال پیدا می کند، چند عبارت صحیح است؟ . 3
الف( کروموزوم ها از این ساختارها و لیپیدها تشکیل شده اند.

G1 از تقسیم یاخته ای دو برابر شدن این ساختار هسته را می توان مشاهده کرد. ب( در مرحلٔه 
ج( در طی تقسیم یاخته ای اگر این ساختار آسیب ببیند و اصالح نشود، یاخته می میرد.

د( اشعٔه فرابنفش پرتوهای خورشیدی می تواند باعث آفتاب سوختگی و آسیب دیدن این ساختارها گردند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

ترتیب درستی و نادرستی عبارت های زیر در کدام گزینه آمده است؟. 4
الف( تمامی ژن ها مانند ژن سازندٔه هموگلوبین در گویچه های قرمز بیان می شوند.

ب( تغییر شکل میوگلوبین ها، دلیل تغییر شکل گویچه های قرمز در بیماری کم خونی داسی شکل است.
ج( بیماری کم خونی داسی شکل نوعی بیماری ارثی می باشد.

د( ژن های سازندٔه هموگلوبین در گویچه های قرمز نابالغ بیان می شوند.
2( نادرستـ  نادرستـ  درستـ  درست 1( درستـ  درستـ  نادرستـ  نادرست 
4( نادرستـ  درستـ  نادرستـ  درست 3( درستـ  نادرستـ  درستـ  نادرست 

چند عبارت درست می باشد؟. 5
الف( پروتئین ها در بخش های مختلفی از یاخته ممکن است ساخته شوند.

ب( پروتئین عامل آزادکننده باعث جدا شدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شود.
ج( جایگاه P در ریبوزوم محل قرارگیری رنای ناقل دارای آمینواسید می باشد.

د( رنای ناقل مانند سایر رناها پس از رونویسی دچار تغییراتی می شود.
هـ ( تنها زیر واحد بزرگ ریبوزوم از رنا و پروتئین تشکیل شده است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

می توان گفت در انسان ........... 6
1( همٔه انواع آنمی ناشی از کاهش غلظت هموگلوبین است.

2( مبتالیان به هر نوع آنمی تعداد گویچه های قرمز کم تری در واحد حجم خون دارند.
3( آنمی ها ممکن است خاستگاه ارثی یا مسیطی داشته باشند.

4( در هر نوع آنمی تغییر بسیار جزئی در ژن ها رخ داده است.

در مورد ساختار ترجمه شدٔه فرضی زیر می توان گفت .......... اما نمی توان گفت ........... 7

AUG CCC GUU AUU UAG  
1( تعداد حرکت ریبوزوم 3 عدد می باشد / تعداد کدون ها 5 عدد می باشد 

2( تعداد کدون هایی که در جایگاه P قرار می گیرد 4 عدد می باشد / تعداد پیوند پپتیدی تشکیل شده 3 عدد می باشد
3( تعداد کدون هایی که در جایگاه A قرار می گیرد 4 عدد می باشد / UAA وارد جایگاه P نمی شود.

4( تعداد اسیدآمینه ها 4 عدد می باشد / AUG وارد جایگاه P نمی شود.
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با توجه به شکل مقابل گزینٔه صحیح کدام است؟. 8
b )1 در نتیجٔه بیماری ارثی به وجود آمده است که سبب ایجاد نوعی کم خونی حاد می شود.

a )2 در نتیجٔه تغییر شکل پروتئین هموگلوبین به وجود آمده است.
a )3 سبب ایجاد نوعی کم خونی به نام داسی شکل می شود که تغییری بسیار کلی می باشد.

b )4 به نوعی می تواند رابطٔه بین ژن و پروتئین را نشان می دهد.

کدام عبارت ها نادرست اند؟. 9
الف( رشتٔه رمزگذار در ژن، توالی نوکلئوتیدی یکسان با RNA ساخته شده از آن ژن را دارد و فقط در نوع قند با آن تفاوت دارد.

ب( برای ژن های مختلف یک دنا، همواره یکی از رشته های دنا، الگوی رونویسی قرار می گیرند.
ج( جهت حرکت رنا بسپارازهایی که از ژن های یک دنا رونویسی می کنند می تواند متفاوت باشد.

د( برخالف همانندسازی DNA ، حباب رونویسی اندازه ای تقریبًا ثابت دارد.
4( »د«ـ  »الف« 3( »ج«ـ  »د«   2( »ب«ـ  »ج«  1( »الف«ـ  »ب« 

در یوکاریوت ها .......... پروکاریوت ها .......... ژن ها ........... 10
2( همانندـ  بعضیـ  ممکن است به علت شرایط خارج یاخته بیان نشوند. 1( همانندـ  همهـ  بیان می شوند.  
4( برخالفـ  بعضیـ  ممکن است به علت شرایط خارج یاخته بیان نشوند. 3( برخالفـ  همهـ  بیان می شوند.  

نمی توان گفت ........... 11
1( انواع نوکلئوتیدها و آمینواسیدها به ترتیب 4 و 20 می باشد.
2( توالی های 3 نوکلئوتیدی های دنا 64 حالت ایجاد می کنند.

3( مجموع نشانه هایی را که تنها برای انتقال اطالعات استفاده می شود را رمز می گویند.
4( 64 حالت توالی های 3 نوکلئوتیدی دنا می تواند رمز ساخت پلی پپتیدهایی با 20 نوع آمینواسید باشد.

برای پیرایش ژنی با چهار اگزون .......... مولکول آب .......... محیط .......... می شود.. 12
4( سهـ  ازـ  کاسته 3( چهارـ  بهـ  افزوده  2( سهـ  بهـ  افزوده  1( چهارـ  ازـ  کاسته 

چند عبارت جملٔه روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در همانندسازی .......... رونویسی ..........«. 13
الف( برخالفـ  هر دو رشتٔه دنا الگو قرار می گیرند.

ب( همانندـ  دو نوع آنزیم در به انجام رسیدن فرایند نقش دارتد.
ج( برخالفـ  پیوندهای هیدروژنی هم گسیخته می شوند هم برقرار می گردند.

د( همانندـ  آنزیمی متفاوت از بسپاراز، دو رشتٔه DNA را از هم باز می کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

با توجه به شکل روبه رو که اتصال رشتٔه رنای بالغ و رشتٔه الگوی DNA را نمایش می دهد نمی توان گفت:. 14
1( »الف« مولکول پیرایش شده را نمایش می دهد.

2( »ج« رونوشت اینترون را نمایش می دهد.
3( »ب« رشتٔه الگویی از ژن است که دارای شش توالی اگزون است. 

4( می تواند متعلق به ژنی در هستٔه مگاکاریوسیت باشد.

چند جمله نادرست است؟. 15
الف( رنای ریبوزومی در هر دو جزء کوچک و بزرگ رناتن در کنار پروتئین ریبوزومی وجود دارد.

ب( در ساختار مولکول رنای پیک برخالف RNA ناقل پیوند هیدروژنی وجود ندارد.
ج( در تولید ریبوزوم های شبکٔه آندوپالسمی زبر انواع RNA پلی مرازهای سه گانه دخالت دارند.

د( برخالف همانندسازی DNA خطی که در چرخٔه یاخته ای یک بار انجام می شود، رونویسی یک ژن می تواند بارها انجام شود.
3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

a

b

الف

ب ج



م
ده

از
دو

ت 
س

زی

P
H

A
R

E
P

U
B

.C
O

M

84

در رابطه با نقش مولکول رنا در رونویسی می توان گفت ........... 16
1( فرآیند ساختن پروتئین ها با کمک نوعی از آن در هسته انجام می شود.

2( همٔه رناها از روی مولکول های دنا ساخته می شوند.
3( به ساخته شدن مولکول رنا از روی تمام یک رشته دنا، رونویسی گویند.

4( در یاخته های دارای هسته، ریبوزوم های فعال در هسته حضور دارند.

طی فرایند رونویسی ........... 17
1( اگر ریبونوکلئوتیدی اشتباهی در رنا قرار  گیرد رنا بسپاراز با عمل ویرایش آن را حذف می کند.

2( دنا بسپاراز ممکن است ژن را به صورت دو جهتی یا یک جهتی مورد رونویسی قرار دهد.
3( آنزیم رونوشت بردار به دنبال هلیکاز حرکت می کند و رونویسی انجام می دهد.

RNA )4 پلی مراز از همٔه نوکلئوتیدهای پیریمیدین دار استفاده نمی کند.

در رابطٔه با مرحله طویل شدن و آغاز رونویسی به ترتیب عبارت های .......... و .......... را نمی توان پذیرفت.. 18
الف( راه انداز نقش مؤثری برای رونویسی از محل صحیح دارد.

ب( نوعی آنزیم از مولکول ِدنا و رنای تازه ساخته شده جدا می شود.
ج( با به پیش رفتن مولکول ِرنا بسپاراز نوکلئوتیدهای جلویی رشته ِرنا از دنا جدا می شوند.

د( تمامی مولکول دنا باز و زنجیرٔه کوتاهی از RNA ساخته می شود.
4( »الف« و »د« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 

کدام گزینه در مورد جمالت زیر درست می باشد؟. 19
الف( هر ژن یوکاریوتی با اینترون آغاز و به اینترون ختم می شود. 

ب( وجود اینترون ها در ژن می تواند از میزان وقوع جهش های مؤثر در یاخته بکاهد.
ج( حذف رونوشت های اینترونی نیازمند آنزیم هایی در هستٔه یاخته است.

د( از منافذ هسته mRNA های بالغ خارج می شوند تا در سیتوپالسم ترجمه شوند.
2( »ب« از نظر درستی و نادرستی برخالف »د« می باشد. 1( »الف« برخالف »ب« نادرست می باشد. 

4( »د« همانند »ب« دارای ایراد علمی است. 3( »ج« از نظر درستی و نادرستی همانند »الف« می باشد. 

در رابطه با مرحلٔه آغاز از فرآیند رونویسی می توان گفت ........... 20
1( دنا پلیمراز به مولکول دنا متصل می شود و دو رشتٔه آن را از یکدیگر جدا می کند.

2( در مسل راه انداز بخش کوچکی از مولکول رنا باز می شود.
3( راه انداز اولین نوکلئوتید مناسب را به رنا بسپاراز نشان می دهد.

4( رنا بسپاراز با توجه به نوکلئوتید رشتٔه رنا نوکلئوتید مکمل را مقابل آن قرار می دهد.

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

488 در صفسه 15پاسم آزمون 
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20 دقیقه آزمون 16: گفتار »3«   

»تنظیم بیان ژن .......... و موجب ..........«. 1 چند مورد از عبارات داده شده جملٔه روبه رو  را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
الف( هم در پروکاریوت ها و هم در یوکاریوت ها صورت می پذیرد / ساخت ِرنا و پروتئین می شود.

ب( می تواند باعث فعال شدن ژن سازندٔه آنزیمی شود / روشن و خاموش شدن یک ژن می گردد.
ج( تنها در جانداری انجام می شود که هستٔه آن در غشاء محصور شده است / افزایش رونویسی در پاسخ به تغییرات می شود.

د( فرآیندی پیچیده و دقیق است / پاسخ جاندار به تغییرات محیطی می شود.
هـ( تنها به دو صورت منفی و مثبت انجام می گیرد / کاهش رونویسی در پاسخ به تغییرات می شود.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها ........... 2
1( به طور معمول در مرحلٔه ترجمه انجام می شود.

2( باعث بروز تمایز سلولی می شود.
3( موجب می شود سلول به تغییرات مسیطی پاسم مناسب دهد.

4( تست تأثیر عوامل متعدد پروتئینی که از سیتوپالسم به هسته منتقل شده اند صورت می گیرد.

چند جملٔه زیر نادرست است؟. 3
الف( قند مصرفی ترجیحی اشرشیاکالی الکتوز است.

ب( E.coli برای جذب و مصرف گلوکز و الکتوز از آنزیم های یکسان استفاده می کند.
ج( در نبود Lactose اشرشیاکالی تولید آنزیم های تجزیه کنندٔه آن را متوقف می کند.

د( اشرشیاکالی قادر به تشخیص حضور قند شیر در محیط پیرامون خود است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

تنوع بی شمار تولید گیرندٔه آنتی ژن از لنفوسیت ها ناشی از .......... می باشد.. 4
2( جهش های ژنتیکی بر روی ژن کد کنندٔه گیرندٔه آنتی ژن 1( تنوع در بیان چندین ژن  

4( نوترکیبی در تقسیم سلولی 3( پیرایش های متفاوت از رونوشت های ژن 

کدام گزینه عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟   »وجود رده های سلولی خونی مختلف از مغز استخوان ناشی از فرآیند .......... می باشد. . 5
در حالی که تمامی یاخته های بدن ژن های .......... دارند اما در عملکرد .......... اند.«

2( تنظیم بیان ژن و تمایز / یکسانی / متفاوت 1( تکثیر سلولی و همانندسازی / یکسانی / متفاوت 
4( میوز و تمایز / متفاوتی / یکسان 2( میتوز و همانندسازی / متفاوتی / یکسان 

در رابطه با شکل روبه رو که متابولیسم الکتوز در E.coli را نمایش می دهد نمی توان گفت ........... 6
1( »الف« قادر به رونویسی از روی ژن های سازندٔه خودش است.
2( »ب« مورد رونویسی توسط آنزیم رونوشت بردار قرار می گیرد.

3( »ج« مسصول ژنی در کروموزوم اصلی اشرشیاکالی است.
4( »د« مولکولی است که هرگز به هیچ بخشی از ژن متصل نمی شود.

2ـ برخی ........... 7 1ـ اغلب ..........  چند عبارت به ترتیب تکمیل کننده عبارت های 1 و 2 می باشد؟ 
الف( آمینواسیدها می توانند بیش از یک رمز داشته باشند.

ب( آسیب ها ممکن است در محل اینترون ها رخ دهند.
ج( ژن ها یک یاختٔه یوکاریوت در هسته قرار دارند.

د( ژن ها در میتوکندری و پالست ها قرار دارند.
هـ ( پروکاریوت ها فقط یک نقطٔه آغاز همانندسازی در دنای خود دارند.

4( 4ـ  1 3( 3ـ  2  2( 2ـ  3  1( 1ـ  4 
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چند مورد از عبارات داده شده از نظر درستی یا نادرستی همانند عبارت زیر می باشد؟. 8
»رنای ناقل به جز در ناحیٔه آنتی کدونی در همٔه انواع، توالی یکسانی دارند.«

الف( در بعضی ژن ها، توالی های معینی از رنای ساخته شده جدا می شود و سایر بخش ها به هم متصل می شوند.
ب( اتصال مالتوز به فعال کننده باعث پیوستن آن به جایگاه اتصال خود شده و رونویسی شروع می شود.

ج( تنظیم بیان ژن می تواند در مراحل متعددی انجام شود.
د( توالی راه اندازها در ژن های مختلف در بخش هایی متفاوت اند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

ژن های موثر در متابولیسم الکتوز .......... مالتوز .......... .. 9
1( برخالفـ  تست تنظیم مثبت کنترل می شوند.

2( همانندـ  نیازمند فعال کننده برای تنظیم خود هستند.
3( برخالفـ  از اپراتور برای فرایند تنظیم بیان ژن استفاده می کنند.

4( همانندـ  به تولید سه مولکول رنای پیک برای تولید آنزیم ها می پردازند.

جنس شیمیایی کدام مولکول ها یا بخش های مولکولی یکسان هستند؟. 10
د( آنتی کدون  ج( مهارکننده  ب( اینترون  الف( فعال کننده 

و( عامل پایان ترجمه هـ ( افزاینده 
4( »د«ـ  »ب«ـ  »و« 3( »هـ«ـ  »الف«ـ  »ج«  2( »الف«ـ  »ج«ـ  »و«   1( »ب«ـ  »د«ـ  »و« 

در متن زیر چند ایراد علمی وجود دارد؟. 11
»در یوکاریوت ها تنظیم بیان ژن می تواند تنها پیش از رونویسـی انجام شـود. اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای ناقل از جمله این موارد 
اسـت. در روش تنظیم کروموزومی قطعًا بخش های فشـردٔه کروموزوم بیش تر در دسترس ِدنا بسـپارازها قرار می گیرد. پس یاخته ها می توانند با 

تغییر در میزان فشردگی کروموزوم در بخش های خاص، دسترسی ِدنا بسپاراز را به ژن مورد نظر تنظیم کنند.«
5 )4  4 )3  3 )2   2 )1

ترتیب درستی و نادرستی عبارت های زیر در کدام گزینه آمده است؟. 12
الف( اتصال پروتئین تنظیم کننده به اپراتور و الکتوز به مهارکننده به ترتیب موجب خاموش و روشن شدن ژن های مربوط به تجزیٔه الکتوز می شود.

ب( در حضور الکتوز انواعی از پروتئین به نام فعال کننده به توالی خاصی از دنا متصل می شوند.
ج( اتصال الکتوز به مهارکننده، موجب تغییر ساختار فضایی آن و جدا شدن آن از راه انداز می شود.

د( در حضور الکتوز در محیط باکتری، تغییر شکل مهارکننده تنها موجب جدا شدن آن از اپراتور می گردد.
2( درستـ  درستـ  درستـ  نادرست 1( درستـ  درستـ  نادرستـ  نادرست 

4( درستـ  نادرستـ  نادرستـ  درست 3( درستـ  نادرستـ  نادرستـ  نادرست 

ترتیب درستی و نادرستی عبارت های زیر  در مورد تنظیم بیان ژن در مراحل غیررونویسی در کدام گزینه آمده است؟. 13
الف( با اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک، در نهایت عمل ترجمه متوقف می گردد.

ب( افزایش طول عمر رنای پیک موجب کاهش محصول می شود.
ج( در تنظیم بیان ژن در مراحل غیررونویسی گاه رنای ساخته شده پس از مدتی تجزیه می شود.

د( میزان فشردگی کروموزوم در بخش های خاصی دسترسی ِرنا بسپاراز را به ژن مورد نظر تنظیم می کند.
2( درستـ  نادرستـ  نادرستـ  درست 1( نادرستـ  درستـ  درستـ  نادرست 

4( درستـ  نادرستـ  درستـ  درست 3( نادرستـ  درستـ  درستـ  نادرست 

در یاخته ای که نقاط وارسی در چرخٔه زندگی آن وجود دارد ........... 14
1( تنظیم بیان ژن می تواند در مراحل متعددی انجام گیرد.

2( تست شرایطی اپراتور توسط مهارکننده پوشیده می شود.
3( جایگاه اتصال فعال کننده در تنظیم مثبت رونویسی از ژن مالتوز دخالت می کند.

4( یک نوع RNA پلی مراز از روی همهٔ ژن های آن رونویسی می کند.
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چند مورد از عبارات داده شده در مورد تنظیم مثبت رونویسی از نظر درستی یا نادرستی همانند عبارت زیر می باشد؟. 15
»در عدم حضور مالتوز در محیط باکتری اشرشیاکالی قطعًا هیچ گونه آنزیمی ساخته نمی شود.«

الف( در این نوع تنظیم رنا بسپاراز بدون هیچ گونه عامل کمکی می تواند به راه انداز متصل شود.
ب( در حضور قند مالتوز، پروتئین فعال کننده به توالی های خاصی از دنا متصل می شود.

ج( مالتوز عاملی است که باعث می شود فعال کننده به جایگاه خود متصل شود.
د( باکتری اشرشیاکالی می تواند تنظیم بیان ژن خود را به کمک پروتئین های تنظیمی خاص انجام دهد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

16 .».......... E.coli کدام گزینه جملٔه روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟    »در تنظیم .......... رونویسی ژن های موثر در تجزیٔه مالتوز در
1( مثبتـ  اتصال مالتوز به رنا بسپاراز باعث پیوستن آن به راه انداز ژن می شود.

2( منفیـ  مانعی بر سر راِه RNA پلی مراز برای پیشرفت رونویسی از رشتٔه الگوی ژن وجود دارد.
3( مثبتـ  مالتوز به درون باکتری راه می یابد و اتصال فعال کننده به توالی در ژن مربوط را القاء می کند.

4( منفیـ  RNA پلی مراز تست تأثیر فعال کننده به راه انداز متصل می شود و دو رشتٔه DNA را باز می کند.

در مورد تنظیم بیان ژن آنزیم های مربوط به متابولیسم الکتوز جمله های .......... و .......... صحیح می باشند.. 17
الف( مهارکننده تمایل اتصالی به اپراتور این ژن را دارد.

ب( میل ترکیبی مهارکننده )Repressor( به الکتوز کم تر از اپراتور است.
ج( اتصال الکتوز به مهارکننده، باعث تغییر شکل این پروتئین می شود.

د( پوشیده شدن اپراتور توسط نوعی پروتئین تنظیم کننده مانع پیشروی رنا بسپاراز II در طول ژن می شود.
4( »ب«ـ  »ج« 3( »الف«ـ  »د«  2( »ب«ـ  »د«  1( »الف«ـ  »ج« 

چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشند؟. 18
الف( توالی افزاینده، نزدیک به راه انداز و با فاصله چند جفت باز از آن قرار دارد.

ب( توالی افزاینده خود به تنهایی موجب افزایش رونویسی می شود.
ج( تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها توسط ساختاری صورت می گیرد که بخش تنظیم کنندٔه آن شامل راه انداز و اپراتور می باشد.

د( در یوکاریوت ها ِرنا بسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند.
هـ ( تنها در پروکاریوت ها رونویسی با پیوستن ِرنا بسپاراز به راه انداز آغاز می گردد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

تنظیم بیان ژن در سطح کروموزوم ........... 19
1( با افزایش فشردگی برخی نواحی ژن ها برای همیشه ژن ها را خاموش می کند.

2( به طور معمول بخش های فشردٔه فام تن کم تر در دسترس رنابسپارازها قرار می گیرند.
3( در پیش هسته ای ها، فشردگی کم فام تن حرکت رنابسپاراز III را در رونویسی از ژن tRNA آسان می کند.

4( در هوهسته ای ها پس از رونویسی ژن به وقوع می پیوندد.

در شکل روبه رو ........... 20
1( »الف« می تواند پس از عبور از توالی اپراتور ژن را رونویسی کند.

2( »ب« نقشی معادل فعال کننده در ژن متابولیسم مالتوز در E.coli را دارد.
3( »ج« در ژن های مختلف در بخشی ثابت و به دور از توالی افزاینده قرار گرفته است.

4( »د« با دریافت مولکول های ویژٔه پروتئینی در ژن، خمیدگی ایجاد می کند و سرعت رونویسی را کاهش می دهد.

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234
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20 دقیقه آزمون 17: جامع »1«   

جملٔه .......... جملٔه .......... است.. 1
الف( ساختار غشایی رناتن، مکان مناسبی برای ساخت پروتئین هاست.

ب( به دلیل نبودن ریبوزوم فعال در شیرٔه هسته، در آن جا پروتئین تولید نمی شود.
ج( نوتروفیل ها در خارج از هستٔه خود دنا ندارند.

د( منافذ غشای هسته، مانعی برای عبور دنا بسپاراز در یاخته ایجاد می کنند.
2( »ب« برخالفـ  »ج« نادرست 1( »الف« همانندـ  »ب« درست  
4( »د« برخالفـ  »الف« درست 3( »ج« همانندـ  »د« نادرست  

در رابطه با بیماری کم خونی داسی شکل چند عبارت صحیح است؟. 2
الف( تغییر ژنی این بیماری بسیار کلی است به نحوی که در آن نوکلئوتیدهای زیادی در بیمار تغییر یافته اند.

ب( می تواند رابطه بین ژن و پروتئین را نشان دهد.
ج( علت آن نوعی تغییر ژنی است که باعث تغییر شکل پروتئین هموگلوبین می شود.

د( تنها یک جفت از هزاران جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار تغییر می کند.
هـ ( تغییر شکل گویچه قرمز از داسی شکل به حالت طبیعی در نتیجٔه تغییر شکل پروتئین هموگلوبین است.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

مشخص کنید که متن زیر در رابطه با چه موضوعی است و چند ایراد علمی در آن وجود دارد؟. 3
»محصـول ژن رنـا و پروتئین اسـت بنابراین تغییـر در فعالیت ژن ها بر سـاخت این محصوالت نیز اثـر می گذارند. تنظیم بیـان ژن در جاندارانی با 
کروموزوم اصلی حلقوی می تواند در هر یک از مراحل ساخت رنا و پروتئین تأثیر بگذارد ولی به طور معمول تنظیم بیان ژن در سطح همانندسازی 

انجام می شود. در مواردی نیز ممکن است یاخته با تغییر در رنا یا پروتئین فعالیت آن را تنظیم کند.«
2( تنظیم بیان ژنـ  1 1( تنظیم بیان ژنـ  2  

4( تنظیم بیان ژن در پروکاریوت هاـ  1 3( تنظیم بیان ژن در پروکاریوت هاـ  2 

چند مورد از عبارات داده شده در مورد تصویر روبه رو نادرست می باشد؟. 4
الف( در یوکاریوت ها ممکن است D به بخش خاصی از ِدنا به نام A متصل شود.

ب( در یوکاریوت ها مانند پروکاریوت ها رونویسی با پیوستن E به C آغاز می شود.
ج( توالی C در ژن های مختلف در بخش های متفاوتی قرار دارد.

د( A متفاوت از C می باشد و ممکن است در فاصلٔه دوری از ژن قرار داشته باشد.
هـ ( با اتصال B به رنای پیک از کار ریبوزوم جلوگیری می شود.

3 )4   2 )3  1 )2  0)1

نمی توان گفت ........... 5
1( که نیاز یاخته به فراورده های یک ژن تعیین کنندٔه میزان رونویسی از آن ژن است.

2( در یاخته های پادتن ساز، ژن های سازندٔه rRNA بسیار فعال اند.

3( امکان رونویسی از یک ژن توسط چندین رنا بسپاراز وجود ندارد.
4( در ساختارهای پرمانند، طول رناها از سمت جایگاه شروع به طرف توالی پایان رونویسی زیادتر می شود.

در ساختار ریبوزوم ........... 6
1( جایگاه A بخش مخصوص استقرار رنای ناقل آغازگر می باشد.

2( هر زیر واحد دارای پروتئین و رنای ریبوزومی می باشد.
3( اتصال دو زیر واحد در مرحلٔه طویل شدن ترجمه، نقش مهمی در فرایند ترجمه دارد.

4( در جایگاه P همانند جایگاه E، رنای ناقل بدون آمینواسید قرار می گیرد.

AB

C

D
E
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چند مورد از عبارت های زیر به ترتیب تکمیل کنندٔه عبارت های »1« و »2« می باشند؟. 7
1ـ در تنظیم منفی رونویسی ..........
2ـ در تنظیم مثبت رونویسی ..........

الف( پروتئین های خاصی به رنا بسپاراز کمک می کنند تا بتواند به راه انداز متصل شود.
ب(  اگر در محیط اشرشیاکالی قند مالتوز وجود داشته باشد، درون باکتری آنزیم هایی ساخته می شود که در تجزیٔه آن دخالت دارند.

ج( مانعی بر سر راه رنابسپاراز وجود دارد و رونویسی انجام نمی شود.
د( حضور الکتوز در محیط اشرشیاکالی موجب تغییر شکل مهارکننده می شود.

ه ـ( در عدم حضور مالتوز این آنزیم ها ساخته نمی شوند چون باکتری نیازی به آن ندارد.
4( 1ـ  4 3( 4ـ  1  2( 3ـ  2  1( 2ـ  3 

ژن رمزکنندٔه رنای .......... در .......... توسط ........... 8
1( ریبوزومیـ  استرپتو کوکوس نومونیاـ  RNA پلی مراز I رونویسی می شود.

2( پیکـ  پارامسیـ  رنا بسپاراز سازنده RNA ناقل رونویسی می شود.
3( ناقلـ  ریزوبیومـ  آنزیمی رونویسی می شود که ژن آنزیم تثبیت کنندٔه  نیتروژن در این یاخته را نیز رونویسی می کند.

4( میتوکندریاییـ  ماکروفاژـ  RNA پلی مراز II مورد رونویسی قرار می گیرد.

با توجه به شکل مقابل چند عبارت صحیح نمی باشد؟. 9
الف( دو گویچٔه قرمز سالم و تغییر شکل یافته می باشند که در خون انسان سالم وجود دارند.

ب( تغییر در شکل هموگلوبین باعث تغییر شکل یکی از آن ها شده است.
ج( این تغییر می تواند رابطٔه بین ژن و نوکلئوتیدهای ِدنا را بررسی کند.

د( در بیمـار دارای یکـی از این دو نوع یاخته، تنها یـک جفت از هزاران جفت نوکلئوتید نسـبت به فرد 
سالم تغییر یافته است.

3 )2   4 )1
1 )4   2 )3

می توان گفت فرآیند رونویسی ........... 10
1( با آنزیم هایی تست عنوان ِدنا بسپاراز انجام می گیرد.

2( برخالف همانندسازی باعث ساخت چندین رشته ِرنا می شود.
3( با توجه به اسیدنوکلئیک های رشتٔه دنا بازهای مکمل در رشتٔه رنا قرار می گیرند.

4( باعث ساخت سه نوع رنای اصلی در یاخته می شود.

با توجه به تصویر روبه رو چند مورد از عبارات داده شده صحیح می باشد؟. 11
الف( D همانند اپراتور در تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها نقش دارد.

ب( یکی از عواملی که باعث تغییر مقدار رونویسی ژن می شود تعداد B می باشد.
ج( در پروکاریوت ها ممکن است »B« به بخش خاصی از ِدنا به نام D متصل شود.

د( »C« اگر به »A« متصل شود رونویسی آغاز می گردد.
هـ( تمایل »B« برای پیوستن به »A« های مختلف، متفاوت می باشد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در رابطه با شکل روبه رو می توان گفت ........... 12
1( توالی پایان رونویسی در این مرحله نقشی ندارند.

2( آنزیم رنا بسپاراز نقش مهمی در ایجاد این مرحله دارد.
3( در این مرحله مولکول ِدنا برخالف رنا ساخته و جدا می گردد.

4( این مرحله نشان می دهد که رونویسی از تمام بخش های یک رشتٔه دنا انجام می گیرد.

B C

D

A
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در مورد تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها می توان گفت ........... 13
1( ِرنا پلی مراز به کمک عوامل رونویسی می تواندبه راه انداز متصل شود.

2( نسبت به پروکاریوت ها در مراحل کم تری انجام می شود.
3( از طریق اتصال مهارکننده به اپراتور رونویسی متوقف می شود.

4( ِدنا بسپاراز با تغییرات ساختاری موجب خاموش و روشن شدن ژن ها می شود.

رنا بسپاراز .......... همانند رنا بسپاراز .......... قادر به رونویسی از ژن رمزکنندٔه خودش می باشد.. 14
II و I  4( کلروپالستیـ I )3ـ  استرپتوکوکوس نومونیا  III )2ـ  سیانوباکتری  II )1ـ  ریزوبیوم 

چند مورد از عبارات داده شده در مورد تصویر روبه رو نادرست است؟. 15
الف( این فرآیند در باکتری اشرشیاکالی رخ می دهد.

ب( محصول نهایی این فرآیند می تواند الکتوز باشد که توسط ژن ها تولید می شود.
ج( حضور الکتوز در محیط باعث تغییر شکل مهارکننده در این فرآیند می گردد.

د( اپراتور عاملی است که مانع پیشروی رنا بسپاراز می گردد.
هـ( ممکن است با انجام این فرآیند از رونویسی ژن ممانعت به عمل آید.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کدام یک از گزینه ها می تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل کند؟. 16
»گویچه های قرمز در .......... هنگام بلوغ .......... بنابراین .......... «

1( انسانـ  هستٔه خود را از دست می دهندـ  ساخت RNA پیک در گویچٔه بالغ قرمز وجود ندارد.
2( جانورانـ  هستک خود را از دست می دهندـ  RNA پیک در گویچٔه قرمز بالغ وجود ندارد.

3( انسانـ  هستک خود را از دست می دهدـ  RNA پیک در گویچٔه قرمز بالغ وجود ندارد.
4( جانورانـ  هستٔه خود را از دست می دهندـ  RNA پیک در گویچٔه قرمز بالغ وجود ندارد.

چند مورد از عبارات داده شده از نظر درستی و نادرستی برخالف عبارت داده شده می باشد؟. 17
»با پیوستن عوامل رونویسی به توالی افزاینده و با ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی در کنار هم قرار می گیرند.«

الف( افزاینده در فاصلٔه اندک از راه انداز قرار دارد.
ب( در یوکاریوت ها حذف رونوشت اگزون ها بعد از رونویسی و قبل از ترجمه رخ می دهد.

ج( بیان ژن یعنی ساخته شدن یک پروتئین از روی یک ژن
د( تنظیم بیان ژن قطعًا باعث تغییر در پایداری ِرنا یا پروتئین می شود و فعالیت آن را تنظیم می کند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

نوع قند موجود در .......... برخالف .......... است.. 18
2( رناتنـ  اینترون، ریبوز Exon )1ـ  راه انداز، دئوکسی ریبوز  

RNA )4 بسپارازـ  DNA بسپاراز، ریبوز 3( جایگاه آغاز رونویسیـ  توالی پایان رونویسی دئوکسی ریبوز 

از نظر درستی و نادرستی کدام عبارت ها برخالف جملٔه زیر می باشند؟. 19
»تنظیم بیان ژن فرآیندی بسیار دقیق و پیچیده است و عوامل محدودی ممکن است بر آن اثر بگذارند.«

الف( در گیاه، نور می تواند باعث فعال شدن ژن سازندٔه نوعی آنزیم شود.
ب( تنها مقدار استفاده از ژن ممکن است در یاخته های مختلف تفاوت داشته باشد.

ج( اغلب یاخته های حاصل از تقسیم میتوز یاخته های پیکری بدن از نظر کروموزومی یکسان اند.
د( تنظیم بیان ژن موجب می شود که جاندار به تغییرات پاسخ دهد.

4( »الف« و »د« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 
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چند مورد از عبارات داده شده در مورد ِرنا پلی مراز صحیح نمی باشد؟. 20
الف( در یوکاریوت ها یک نوع ِرنا بسپاراز وظیفه ساخت انواع ِرنا را برعهده دارد.

ب( ِرنا پلی مراز تنها قادر به تشکیل پیوند فسفودی استر است.
ج( برای شروع رونویسی حضور ِرنا پلی مراز ضروری نمی باشد.

د( این آنزیم می تواند از منافذ هسته عبور کند.
هـ ( می تواند در سیتوپالسم ساخته شود و از جنس پروتئین می باشد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

494 در صفسه 17پاسم آزمون 

20 دقیقه آزمون 18: جامع »2«   

چند عبارت در مورد مفهوم واژه »آن« در جملٔه زیر یکسان و صحیح بیان شده اند؟. 1
»اگر یاخته ها بخواهند نسبت به یک ماده یا یک عالمت واکنش نشان دهند، باید این عوامل به طریقی از آن عبور کنند.«

الف( در حالت آرامش در یاخته های عصبی بار مثبت درون آن از بیرون بیش تر می باشد.
ب( طی پتانسیل عمل در یاختٔه عصبی هنگامی که آن تحریک می شود ابتدا کانال های دریچه دار سدیمی باز می گردند.

ج( ناقل عصبی با تغییر نفوذپذیری آن یاخته ای در پس سیناپس به یون ها باعث تغییر پتانسیل الکتریکی یاخته می گردد.
د( پرفورین ها منافذی را در آن ایجاد می کنند تا آنزیم ها از این منافذ عبور  کنند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

نمی توان گفت ........... 2
1( در ساختار سه بعدی tRNA به جز حلقه ها، نوکلئوتیدهای دیگری وجود دارند که در رابطٔه مکملی با پیوند هیدروژنی قرار ندارند.

2( تعداد آنتی کدون های موجود در طبیعت از تعداد رمزه ها به مراتب کم تر است.
3( اندازه اینترون ها ممکن است بخش عمده ای از رنای اولیه را تشکیل دهد.

4( ساختار سه بعدی RNA حامل آنتی کدون در میان یاخته، به طور فعال در سنتز پلی پپتید شرکت دارد.

در کدام گزینه به ترتیب عبارت های درست در مورد تنظیم بیان ژن در مرحله رونویسی آمده است؟. 3
الف( اتصال رنا بسپاراز به راه انداز در یوکاریوت ها توسط عوامل رونویسی انجام می شود.

ب( در صورت نبود گلوکز در محیط زندگی یوکاریوت ها ساخت آنزیم تجزیه کنندٔه آن قطعًا کاهش می یابد.
ج( پیوستن پروتئین به توالی افزاینده باعث ایجاد خمیدگی در آن می شود.

د( توالی افزاینده قطعًا یک نوکلئوتید پس از ژن قرار دارد.
هـ( قند مصرفی ترجیحی اشرشیاکالی گلوکز می باشد و الکتوز در صورت نبود گلوکز در محیط در اختیار باکتری قرار می گیرد.

4( »الف«، »ج«، »هـ« 3( »الف«، »د«، »هـ«  2( »ب«، »ج«، »د«  1( »الف«، »ب«، »د« 

رنای ناقل ........... 4
1( در ترجمه برخالف رونویسی دچار تغییرات می شود.

2( باعث اتصال پیوندهای نسبتًا ضعیف بین نوکلئوتیدها می گردد.
3( در حالت های مختلف به شکل L مانند دیده می شوند.

4( در همٔه انواع، دارای توالی یکسان می باشد.
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در مورد نوعی باکتری که قند مصرفی ترجیحی آن گلوکز است می توان گفت ........... 5
1( تنظیم بیان ژن در مرحلٔه رونویسی تنها به صورت منفی صورت می گیرد.

2( رنا بسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند.
3( تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی و یا پس از آن رخ می دهد.

4( اپران تنظیم بیان ژن را به کمک بخش تنظیمی انجام می دهد.

چند مورد از عبارات زیر جز ویژگی های باکتری اشرشیاکالی می باشد؟. 6
الف( قطعًا یک نقطه همانندسازی در ِدنای خود دارند.

ب( ژن های آن در پاسخ به محیط روشن و یا خاموش می شوند.
ج( تنظیم بیان ژن در آن در مراحل بیش تری نسبت به یوکاریوت ها انجام می شود.

د( در سیتوپالسم آن دنای حلقوی متصل به غشا وجود دارد.
هـ( کروموزوم اصلی آن یک مولکول ِدنای حلقوی است.

و( اطالعات وراثتی در غشاء محصور شده است.
5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

در .......... امکان سنتز آنزیم )های( .......... حتی پیش از پایان یافتن رونویسی ژن مربوط وجود دارد.. 7
2( پارامسیـ  رنا بسپاراز    N2 1( ریزوبیومـ  ثبیت کنندٔه 
4( ماکروفاژـ  لیزوزومی 3( سیانوباکتریـ  موثر در شوره گذاری 

مجموع تعداد ایرادات علمی عبارت های زیر در کدام گزینه کم تر است؟. 8
الف( همٔه یاخته های حاصل از تقسیم میتوز یاخته های پیکری بدن از نظر کروموزوم و ژن یکسان اند.

ب( در هر یاخته تمامی ژن ها فعال اند.
ج( هر گاه اطالعات ژنی در یک مولکول مورد استفاده قرار می گیرد می گوییم آن ژن بیان شده است.

د( یاخته های عصبی و ماهیچه ای بدن یک فرد ژن های یکسانی ندارند ولی دارای عملکرد و شکل یکسانی هستند.
4( »الف« و »د« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 

در تنظیم بیان ژن در پیش هسته ای ها ............. تنظیم بیان ژن در هوهسته ای ها .......  . 9
1( همانند / پروتئین های مهارکننده، مانع پیش روی رنا بسپاراز می شوند.

2( برخالف / توالی متفاوتی از راه انداز در فاصلٔه دوری از ژن قرار می گیرد.
3( همانند / تعیین می شود در چه هنگام، به چه مقدار و کدام ژن بیان شود.

4( برخالف / رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه انداز اغاز می شود.

با خوردن لبنیات، اشرشیاکالی همزیست در لوله گوارشی انسان چه تغییراتی را در سطح مولکولی در خود ایجاد می کند؟. 10
1( از آنزیم های موجود برای تجزیٔه الکتوز استفاده می کند.
2( ژن های آنزیم های تجزیه کنندٔه الکتوز روشن می شوند.

3( با تنظیم مثبت ژن های مربوط به تجزیٔه الکتوز روشن می شوند.
4( با تنظیم منفی ژن های مربوط به تجزیه گلوکز خاموش می شوند.

توالی افزاینده ........... 11
1( در تنظیم مثبت یا منفی ژن های اشرشیاکالی نقش بسیاری دارد.

2( ممکن است توسط RNA پلی مراز II مورد رونویسی قرار گیرد.
3( سرعت رونویسی ژن را پس از دریافت عوامل پروتئینی ویژه تست تأثیر قرار می دهد.

4( معمواًل در ژن های یوکاریوتی بالفاصله در مجاورت ژن وجود دارد.
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کدام گزینه ترتیب درستی و نادرستی را به طور صحیح بیان می کند؟. 12
الف( توالی جایگاه اتصال عوامل رونویسی نزدیک به راه انداز ژن می باشد.

ب( تمایل اتصال عوامل رونویسی به توالی اختصاصی خود بسته به شرایط تغییر می کند.
ج( ِرنا بسپاراز به کمک عوامل رونویسی، توالی راه انداز را پیدا می کند.

د( ِدنا بسپاراز با توجه به شرایط مختلف و در نهایت تمایل اتصال به ِدنا، بیان ژن را تنظیم می کند.
2( نادرستـ  درستـ  نادرستـ  نادرست 1( درستـ  نادرستـ  درستـ  نادرست 

4( نادرستـ  درستـ  درستـ  نادرست 3( درستـ  درستـ  درستـ  نادرست 

در رابطه با ساختاری مولکولی که نوعی رابطه بین آن با ژن در بیماری کم خونی داسی شکل نشان داده شد کدام گزینه نادرست است؟. 13
الف( طی تراوش در کلیه، خوناب شامل آب، مواد محلول و این ساختارها است که ادرار را تشکیل می دهد.

ب( مواد محلول در خون و این ساختارها از جمله موادی هستند که از کالفک می توانند عبور کنند و وارد کپسول بومن شوند.
ج( در دیوارٔه نخستین رشته های سلولزی وجود دارد که در زمینه ای از این ساختار و انواعی از پلی ساکاریدهای غیررشته ای قرار می گیرد.

د( منافذ پالسمودسم آن قدر بزرگ هستند که این ساختارها، نوکلئیک اسیدها و حتی ویروس های گیاهی از آن عبور می کنند.
2( »ب« برخالف »ج« دارای ایراد علمی است. 1( »الف« همانند »ب« دارای ایراد علمی است. 

4( »الف« برخالف »د« نادرست است. 3( »ج« همانند »د« نادرست است.  

کدام جمله، عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟  »تنظیم بیان ژن فرایندی ..........«. 14
1( بسیار دقیق و در عین حال ساده است که موجب می شود جاندار به تغییرات پاسم دهد.

2( تعیین کننده در خم شدن ساقٔه گیاه به طرف نور طی پدیده سازش است.
3( است که موجب تمایز یاخته ها می شود تا شکل و عملکرد متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته باشند.

4( تست کنترل عوامل متعدد است که هم در پروکاریوت ها هم در یوکاریوت ها به وقوع می پیوندد.

چند مورد از عبارات داده شده از نظر درستی یا نادرستی برخالف جمله زیر می باشد؟. 15
»اپراتور قسمتی از دنا می باشد و به ِرنا پلی مراز این امکان را می دهد تا آنزیم از مکان صحیح رونویسی را آغاز کند.«

الف( در رونویسی و همانندسازی ِدنا از یکی از دو رشتٔه ِدنا به عنوان الگو استفاده می شود.
ب( افزایش طول عمر رنای پیک می تواند باعث افزایش محصول شود.

ج( افزایش تعداد و طول اینترون ها می تواند باعث افزایش زمان پروتئین سازی شوند.
د( در پروکاریوت ها اپراتور وجود ندارد و توالی تنظیمی افزاینده محلی برای اتصال عوامل رونویسی است.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

با توجه به ساختاری که هر توالی سه تایی از نوکلئوتیدهای ِدنا معادل نوعی از آن است نمی توان گفت ........... 16
1( کانال های دریچه دار در غشای یاخته های عصبی پلی مری از این ساختار را دارند.

2( در دیابت شیرین یاخته ها مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از چربی ها یا پلی مری از این ساختارها به دست بیاورند.
3( آنزیم پپسین، پلی مر این ساختارها را به مولکول های کوچک تر تجزیه می کند.

4( در بیماری سلیاک تست تأثیر پلی مر این ساختار یاخته های معده تخریب می شوند.

در سلول های یوکاریوتی .......... پروکاریوتی در RNA ساخته شده از .......... ژن ها، رونوشت Intron وجود ........... 17
4( برخالفـ  اغلبـ  دارد. 3( همانندـ  بعضیـ  ندارد.   2( برخالفـ  بعضیـ  ندارد.  1( همانندـ  اغلبـ  دارد. 

ترتیب درستی و نادرستی عبارات زیر در کدام گزینه آمده است؟. 18
الف( عامل رونویسی در هستٔه یاخته فاقد رمز می باشد.

ب( در ساختار مولکول واسطه بین دنا و سنتز پروتئین، تیمین وجود دارد.
ج( رنای پیک به طور مستقیم در پروتئین سازی نقش دارد.

د( بین فعالیت پروتئین سازی و میزان رنا در یک یاخته قطعًا می تواند ارتباطی وجود نداشته باشد.
2( درستـ  درستـ  درستـ  نادرست 1( نادرستـ  درستـ  درستـ  نادرست 

4( نادرستـ  نادرستـ  درستـ  نادرست 3( درستـ  درستـ  درستـ  نادرست 
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چند مورد از عبارات داده شده در مورد شدت و میزان رونویسی صحیح می باشد؟. 19
الف( ِرنا بسپاراز نقش مهمی در رونویسی همزمان از ژن را برعهده دارد.

ب( ژن های سازندٔه رنای ریبوزومی نسبت به سایر ژن ها در یاخته های تقسیم شده فعال ترند.
ج( در تمامی ژن ها اندازٔه دناهای ساخته شده در زیر میکروسکوپ الکترونی متفاوت دیده می شود.

د( میزان رونویسی یک ژن به مقدار نیاز یاخته به فرآورده های آن بستگی دارد.
هـ ( ممکن است همزمان چند دنا از روی یک ژن ساخته شود.

4( تمامی موارد  4 )3  3 )2  2 )1

با توجه به شکل مقابل می توان گفت ........... 20
الف( پس از انجام این فرآیند رنای بالغ فاقد رونوشت اینترون است.

ب( بخشی از مولکول دنا که در این فرآیند رونوشت آن حذف نمی شود اگزون نام دارد.
ج( رونوشت Exon حلقه های طرفینی رنای ناقل وجود ندارد.

د( رنای نابالغ در رشتٔه الگوی خود فاقد اینترون و اگزون است.
2( »ب« همانند »ج« دارای ایراد علمی نیست. 1( »الف« همانند »ب« دارای ایراد علمی است. 

4( »د« برخالف »الف« دارای ایراد علمی نیست. 3( »ج« برخالف »الف« دارای ایراد علمی است. 

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

496 در صفسه 18پاسم آزمون 

20 دقیقه آزمون 19: جامع »3«   

در رابطه با بیماری کم خونی داسی شکل کدام گزینه صحیح نمی باشد؟. 1
الف( تنها یک عدد از هزاران عدد نوکلئوتید در دنای فرد بیمار، تغییر یافته اند.

ب( هموگلوبین در نتیجٔه تغییر شکل گویچه های قرمز، تغییر شکل می دهد.
ج( می تواند رابطٔه بین ژن و نوکلئوتید را نشان دهد.

د( تغییر ژنی در این بیماری بسیار جزئی است.
2( »ب« همانند »ج« نادرست است. 1( »الف« همانند »ب« درست است. 

4( »د« برخالف »الف« درست است. 3( »ج« برخالف »د« نادرست است. 

کدام، جملٔه زیر را به درستی تکمیل می کند؟. 2
»در پروکاریوت ها .......... یوکاریوت ها، رنا بسپاراز شناسایی راه انداز ژن ..........«

1( همانندـ  را به کمک عوامل رونویسی انجام می دهد.
2( برخالفـ  را به تنهایی به انجام می رساند.

3( همانندـ  سرعت رونویسی ژن را پس از دریافت عوامل پروتئینی ویژه تست تأثیر قرار می دهد.
4( برخالفـ  با حضور برخی پروتئین های یاخته به انجام می رساند.

در رابطه با ساختاری که نوعی رابطٔه آن با ژن در بیماری کم خونی داسی شکل نشان داده شد .......... و .......... صحیح است.. 3
الف( برخی از این ساختارها که نقش دفاعی دارند قابلیت متصل شدن به غشای باکتری را دارند.

ب( نمی توان مولکول هایی همچون این ساختارها را در یاخته های زنده شناسایی کرد.
ج( این ساختارها تنظیم کنندٔه چرخٔه یاخته و مرگ آن ها می باشند.

د( این ساختارها در انواع انتشار با گرفتن انرژی زیستی به عبور مواد در جهت شیب غلظت کمک می کنند.
4( »الف« ـ  »ج« 3( »ج«ـ  »د«  2( »ب«ـ  »ج«  1( »الف«ـ  »ب« 
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با توجه به شکل مقابل چند عبارت درست بیان شده است؟. 4
الف( می توان دو رشتٔه الگو را در تصویر مشاهده کرد.

ب( جهت رونویسی و ایجاد رشته های جدید برعکس یکدیگر می باشند.
ج( آنزیم رنا بسپاراز وظیفٔه رونویسی را برعهده گرفته است.

د( این فرآیند می تواند چندین بار انجام گیرد.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

عبارت های کدام گزینه صحیح نمی باشد؟. 5
الف( ساختار سه بعدی غیرفعال tRNA در سلول شبیه حرف L است.

ب( tRNA دارای یک جایگاه برای اتصال آمینواسید و یک جایگاه برای خوانش کدون دارد.
ج( آنتی کدون دارای قند ریبوز اما فاقد باز تیمین است.

د( پیوند بین کدون و آنتی کدون کوواالنسی است.
4( »الف« و »د« 3( »ج« و »د«  2( »الف« و »ج«  1( »ب« و »د« 

در پارامسی اتصال بعضی رناهای کوچک که مکمل mRNA هستند همٔه پیامدها را می تواند به همراه داشته باشد به جز:. 6
2( تجزیٔه رنای پیک قبل از ترجمه 1( ممانعت از کار ریبوزوم  

 mRNA 4( کمک به بالغ شدن 3( تنظیم بیان ژن بعد از رونویسی  

کدام گزینه در مورد یوکاریوت ها صحیح بیان شده است؟. 7
ب( مولکول حامل کدون الف( مولکول قابل آمیخته شدن با پروتئین رناتنی برای تشکیل رناتن 

I د( رنا بسپاراز ج( مولکول دارای دو حلقٔه طرفینی و پیوندهای هیدروژنی  
III و( رنا بسپاراز    II هـ ( رنا بسپاراز

2( »الف« توسط »هـ « ساخته می شود. 1( »ج« توسط »د« ساخته نمی شود. 
4( »الف« توسط »و« ساخته می شود. 3( »ب« توسط »ه « ساخته نمی شود. 

در mRNA داده شده اگر به جای )الف( نوکلئوتید آدنین دار را جایگزین کنیم، کدام گزینه عبارت های صحیحی را معرفی خواهند کرد؟. 8
 الف( تغییری در رمز آغاز و ترتیب آمینواسیدها رخ نمی دهد.

ب( تعداد آنتی کدون وارده شده به جایگاه A ریبوزوم 5 عدد می باشد.
ج( رشتٔه پلی پپتید حاصله 6 پیوند پپتیدی خواهد داشت.

د( رشتٔه مورد ترجمه کوتاه تر شده و رمز پایان تغییر می کند.
4( »الف«ـ  »ب« 3( »ج«ـ  »د«  2( »ب«ـ  »ج«  1( »الف«ـ  »ج« 

با توجه به شکل روبه رو نمی توان گفت ........... 9
1( مولکول A متعلق به سلولی پروکاریوت است.

2( حذف رونوشت اینترون ها از B انجام نمی شود.
( آزاد است. NH2 3( در D انتهای آمین )

4( جایگاه A در ساختار C همواره پذیرای tRNA حامل آمینواسید است.

در رابطه با فرآیندی که طی آن همٔه یاخته های پیکری بدن از یاخته های تخم ایجاد می شود کدام گزینه صحیح است؟. 10
G1 همانندسازی شده و تقسیم می گردد. الف( در این فرآیند مادٔه ژنتیک هسته در مرحلٔه 

ب( بعد از این فرآیند اجزای یاخته بین دو میان یاخته تقسیم می گردد.
ج( در این فرآیند مراحل  پروفاز و پرومتافاز مانند میوز است.

د( وقایع میوز II شباهت بسیار زیادی به این فرآیند دارد.
2( »ب« همانند »ج« دارای ایراد علمی است. 1( »الف« همانند »ب« دارای علمی است. 

4( »الف« برخالف »د« دارای ایراد علمی است. 3( »ج« برخالف »د« ایراد علمی ندارد. 

þ²H


CUG GGG CGC AAA AUG UUU UAA
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در رابطه با مولکول هایی پر انرژی که انرژی مورد نیاز تولید پلی پپتیدها را تأمین می کنند کدام گزینه صحیح است؟. 11
الف( در پمپ سدیم پتاسیم سه یون پتاسیم به یاخته وارد و دو یون سدیم از یاخته خارج و این مولکول مصرف می گردد.

ب( تولید کراتین فسفات باعث تولید این مولکول می شود.
ج( کراتین فسفات با دادن فسفات می تواند این مولکول را احیا کند.

د( نوکلئوتید آدنین دار این مولکول انرژی رایج در یاخته ها می باشد و یاخته ها در فعالیت های مختلف از آن استفاده می کنند.
2( »ب« همانند »ج« دارای ایراد علمی نیست. 1( »الف« همانند »ب« دارای ایراد علمی است. 

4( »الف« همانند »د« دارای ایراد علمی نیست. 3( »ج« همانند »د« دارای ایراد علمی است. 

کدام گزینه مورد قبول است؟. 12
 :b .رنای پیک نیاز به پیرایش ندارد :a( آغاز می شـود زیرا mRNA در اسـترپتوکوکوس نومونیا، پروتئین سـازی حتی پیش از پایان رونویسـی )الف

طول عمر mRNA کم است.(
ب( در سلول های مغز قرمز استخوان انسان mRNA رمزکنندٔه DNA پلی مراز توسط )a: پلی ریبوزوم ها b: ریبوزوم منفرد( ترجمه می شود.

ج( سرعت و مقدار سنتز پروتئین در یاخته ها به )a: سن b: نیاز یاخته( بستگی دارد.
د( در رونویسی و ترجمٔه هم زمان یک رنای پیک انتهای آزاد مولکول )a: دیرتر b: زودتر( مورد ترجمه قرار می گیرد.

1( برای تکمیل جملٔه »الف« عبارت b مناسب است.
2( جمله های »ج« و »د« توسط عبارت های b به درستی تکمیل می شوند.

3( عبارت a برای تکمیل جملٔه »ب« به نادرستی مناسب است.
4( جملٔه »ج« همانند جملٔه »ب« توسط b به درستی تکمیل می شود.

از نظر درستی یا نادرستی چند عبارت برخالف جملٔه زیر است؟. 13
»رشتٔه مکمل رشتٔه الگو در رنا رشته رمزگذار نام دارد«

الف( ژن بخشی از مولکول ِدنای دو رشته ای می باشد و ِرنا از روی هر دو رشتٔه آن رونویسی می شود.
ب( برای هر ژن یکی از دو رشتٔه ِدنا همواره مورد رونویسی قرار می گیرد.

ج( علت نام گذاری رشتٔه رمزگذار این است که توالی نوکلئوتیدی آن شبیه رشتٔه دنا است که ساخته می شود.
د( نوکلئوتید تیمین دار در دنا و نوکلئوتید یوراسیل دار در ِرنا قرار دارد.

1 )4  3 )3  2 )2  4 )1

کدام مورد جزء تنظیم بیان ژن یوکاریوت ها در مراحلی غیر از رونویسی نیست؟. 14
1( تغییر در میزان فشردگی کروموزوم به منظور دسترسی کم تر رنا بسپاراز به ژن

mRNA 2( تأثیر تعداد و طول بیش تر اینترون های ژن بر زمان ترجمٔه
3( تخریب رنای پیک از دو انتها تست تأثیر نوکلئازهای یاخته

4( ایجاد حلقه در ژن پس از اتصال عوامل رونویسی به توالی افزاینده در ژن

چند عبارت در رابطه با فرآیند ترجمه به درستی بیان شده است؟. 15
الف( در مرحلٔه آغاز جایگاه A توسط AUG پر شده است و جایگاه P و E خالی می باشند.

ب( در مرحلٔه پایان یکی از tRNAهای ناقل با آنتی کدون مکمل کدون پایانی وارد جایگاه A می شود.
ج( در مرحلٔه طویل شدن تنها رناهای مکمل وارد جایگاه A می شوند.

د( در مرحلٔه پایان، پروتئینی به نام عامل آزادکننده وارد جایگاه A می شود که باعث جدا شدن پلی پپتید می شود.
3 )4  4 )3  1 )2  2 )1

کدام برای کامل کردن جملٔه زیر به درستی مناسب نیست؟. 16
»رنای پیک هموگلوبین انسان سالم ..........«

2( در گویچٔه قرمز بالغ تولید نمی شود. 1( با تغییراتی در برابر تخریب حفاظت می شود. 
4( همزمان توسط چندین ریبوزوم ترجمه می شود. 3( در دو انتهای خود به ترتیب کدون های آغاز و پایان دارد. 
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کدام گزینه در مورد تنظیم بیان ژن صحیح نمی باشد؟. 17
1( می تواند باعث تولید یاخته های متفاوتی از مغز استخوان شود و ایجاد تمایز کند.

2( مقدار، مدت و زمان استفاده از ژن در یاخته های مختلف یک جاندار را تنظیم می کند.
3( تنظیم بیان ژن در باکتری اشرشیاکالی نسبت به سایر جانداران فرآیندی پیچیده تر و دقیق تر می باشد.

4( فرآیندی دقیق و پیچیده است که عوامل متعددی ممکن است بر آن تأثیر بگذارند.

با توجه به شکل روبه رو چند عبارت نادرست است؟. 18
الف( توالی 1 در مرحلٔه آغاز رونویسی مانند باند فرود برای هواپیما عمل می کند.

ب( 2 در مرحلٔه آغاز رونویسی به دنا اتصال پیدا می کند.
ج( 2 عمل رونویسی را از روی تمام یک رشتٔه دنا انجام می دهد.

د( حباب رونویسی در مرحلٔه طویل شدن به سوی انتهای 3 نمی رود.
3 )2  4 )1
1 )4  2 )3

دستگاه استفاده شده برای مشاهدٔه تصویر روبه رو در چند مورد از شکل های زیر نیز کاربرد دارد؟. 19

ب(  الف(  

د(  ج(   

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کدام گزینه درست بیان شده است؟. 20
ب( عوامل رونویسی الف( مهارکننده  

د( جایگاه اتصال فعال کننده ج( فعال کننده  
و( ریبونوکلئوتید هـ( دئوکسی ریبونوکلئوتید  

ی( اسیدآمینه ز( گلوکز  
1( »ج« برخالف »د« از واحدهای سازنده ای به نام »هـ« تشکیل شده است.

2( »و« می تواند واحد سازنده »د« باشد.
3( »ز« می تواند واحد سازنده »الف« باشد.

4( »الف« همانند »ب« از واحدهای سازنده ای به نام »ی« تشکیل شده است.

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

499 در صفسه 19پاسم آزمون 

(1) (2)

(3)
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20 دقیقه آزمون 20: جامع »4«   

دربارٔه پلی مری که مادٔه رنگین صفرا از تخریب آن حاصل می شود نمی توان گفت ........... 1
1( تغییر آن می تواند شکل فراوان ترین یاخته های خون را دچار تغییر کند.

2( تولید یاخته های در برگیرندٔه آن توسط نوعی هورمون کلیوی مهار می شود.
3( توسط غشای یاخته های حاصل از تقسیم سلول های میلوئیدی مغز استخوان احاطه می شود.

4( با جذب یون هیدروژن مانع کاهش PH خون می شود.

متن زیر در رابطه با ساختاری است که حباب رونویسی به سمت انتهای آن پیش می رود. در این متن چند ایراد علمی وجود دارد؟. 2
»مدت ها اسـت که زیست شناسـان می توانند این سـاختارها را از تمام جانداران به بدن یک جانور دیگر وارد کنند. این انتقال باعث بروز صفات 

ظاهری می گردد. به موجوداتی که این ساختارها را از تمام گونه ها در خود دارند تراژن گویند.«
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در متن زیر چند ایراد علمی می توان پیدا کرد؟. 3
»توالی های سـه نوکلئوتیدی رناها تعیین می کند که کدام آمینواسـیدها باید در سـاختار پروتئین قرار گیرند. در یاخته ها می توان 64 نوع کدون 

مشاهده کرد که بعضی از آن ها می توانند معنی هیچ آمینواسیدی نباشند. کدون آمینواسیدها در جانداران مختلف یکسان نیستند.«
1 )4  4 )3  2 )2  3 )1

تعداد جمالت نادرست .......... است که عبارتند از ........... 4
الف( در رونویسی از ژن برخالف همانندسازی ژن رنا بسپاراز پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا را گسیخته می کند.

ب( در مرحلٔه آغاز ترجمه اتصال جزء بزرگ به کوچک ریبوزوم بعد از برقراری پیوندهای هیدروژنی بین کدون آغاز و آنتی کدون صورت می گیرد.
ج( استقرار tRNA اولین متیونین و دومین RNA حامل آمینواسید در مرحلٔه طویل شدن ترجمه در ریبوزوم هم زمان اتفاق می افتد.

د( در رونویسی برخالف ترجمه پیوندهای هیدروژنی بین بازهای مکمل هم برقرار هم شکسته می شود.
هـ( در ساختار پر مانند یاخته های لنفوئیدی مغز استخوان، رشته های منشعب، پلی پپتیدهای در حال ساخت هستند.

4( 2ـ »الف«، »ب« 3( 3ـ  »ب«، »ج«، »هـ«  2( 2ـ  »د«، »هـ«  1( 3ـ  »الف«، »ج«، »د« 

در رابطه با جانداری که تنظیم بیان ژن آن می تواند پیش از رونویسی یا بعد از آن در چرخٔه سلولی انجام شود نمی توان گفت ........... 5
1( دنای سیتوپالسمی که حالت حلقوی دارد در میتوکندری و کلروپالست دیده می شود.

2( ساختارهای نوکلئوزومی آن ها توسط ساختار غشایی مسصور شده اند.
3( کروموزوم اصلی آن ها به صورت یک مولکول ِدنای حلقوی است.

4( هر کدام از آن ها چندین برابر یک دنا باکتری هستند و همانندسازی در آن ها پیچیده تر است.

ایرادات علمی عبارت های کدام گزینه از بقیه بیشتر است؟. 6
الف( مقدار، مدت و زمان استفاده از ژن در یاخته های مختلف ممکن است فرق داشته باشد.

ب( هر گاه اطالعات ژنی در یک یاخته مورد استفاده قرار نگیرد می گویند آن ژن بیان نشده است.
ج( اغلب یاخته های پیکری بدن انسان از تقسیم میوز یاخته های تخمک ایجاد می شوند.

د( تنظیم بیان ژن فرآیندی است که تعیین می کند در چه هنگام، به چه مقدار و کدام ژن ها بیان شوند یا نشوند.
4( »الف« و »د« 3( »ب« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 

از نظر درستی یا نادرستی چند عبارت همانند جملٔه زیر است؟. 7
»تفاوت در پیرایش های یک ژن علت تنوع در یاخته های پیکری انسان می باشد.«

الف( علت ایجاد پلی پپتیدهای مختلف ساخته شدن دناهای مختلف می باشد.
ب( پیرایش های یکسان از یک ژن منجر به ساخته شدن دناهای مختلف می شود.

ج( در لنفوسیت ها همانندسازی یکسان می باشد و تقسیم نادقیق ماده وراثتی بین یاخته های در حال تقسیم دیده می شود.
د( گوناگونی محصول ها در اثر اتصال اگزون های رونوشت به یکدیگر ایجاد می شود.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
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شـکل روبه رو رونویسـی ژن گیرندٔه اسـتیل کولین را در یاخته های ماهیچه ای نشـان می دهد. جهت رونویسـی و حداکثر انواع مونومرهای تک . 8
فسفات کدام است؟

B )2 به Aـ  5 A )1 به Bـ  5  
B )4 به Aـ  8 A )3 به Bـ  8  

در رابطه با یاخته ای که تغییر شکل پروتئین هموگلوبین، شکل آن را نیز تغییر می دهد ترتیب درستی و نادرستی عبارت ها را مشخص کنید؟. 9
الف( در انسان بیش از 90% یاخته های خونی را این سلول ها تشکیل داده اند.

ب( طول عمر این سلول ها حداکثر 120 روز می باشد.
ج( آهن ذخیره شده در کبد به مغز استخوان رفته و در ساخت این سلول ها نقش ایفا می کند.

د( انسان و بسیاری از پستانداران می توانند در مراحل تکامل هستٔه این یاخته های خود را از دست دهند
2( نادرستـ  نادرستـ  درستـ  درست 1( درستـ  درستـ  نادرستـ  نادرست 
4( نادرستـ  درستـ  نادرستـ  درست 3( درستـ  نادرستـ  درست ـ  نادرست 

کدام گزینه جملٔه روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ ».......... همانند .......... رونویسی ..........«.. 10
1( جایگاه پایان رونویسیـ  اگزون ژن کالژنـ  می شود.

2( رمزکنندٔه آنتی کدونـ  جایگاه پایان رونویسی اشرشیاکالیـ  می شود.
3( راه انداز ژن هموگلوبینـ  توالی افزایندهـ  نمی شود.

4( اینترون ژن سکرتینـ  جایگاه اتصال فعال کنندهـ  نمی شود.

کدام عبارت درست می باشد؟. 11
1( راه انداز بخشی از ِدنا پلی مراز است که نقش آن شناسایی جایگاه اتصال آنزیم رونوشت بردار، به ژن می باشد.

2( ِدنا پلی مراز دو رشته ِدنا را از هم باز می کند و پیوند هیدروژنی بین بازها را می شکند.
3( فعال کننده و جایگاه اتصال آن در تنظیم مثبت رونویسی مورد بررسی قرار می گیرند.

4( در تنظیم مثبت رونویسی اتصال مهارکننده به اپراتور موجب جلوگیری از رونویسی می شود.

در رابطه با پروتئینی که با تغییر شکل آن بیماری کم خونی داسی شکل ایجاد می شود، کدام گزینه درست است؟. 12
الف( از تخریب گویچه های قرمز در کیسٔه صفرا به وجود می آید و تشکیل بیلی روبین را می دهد.

ب( در شش ها به علت فشار زیاد اکسیژن، اکسیژن به این پروتئین اتصال می یابد.
ج( میل کربن مونواکسید نسبت به اکسیژن در اتصال به این پروتئین بیش تر است.

د( محل اتصال مونواکسیدکربن و اکسیژن به این پروتئین متفاوت است.
2( »ب« همانند »ج« صسیح است. 1( »الف« همانند »ب« صسیح است. 

4( »الف« برخالف »د« نادرست است. 3( »ج« برخالف »د« نادرست است. 

در کدام گزینه ترتیب درستی و نادرستی بطور صحیح بیان شده است؟. 13
الف( طی مرحلٔه طویل شدن در زیر واحد کوچک ریبوزوم کدون آغاز قرار می گیرد.

ب( در ریبوزوم کدون آغازگر ابتدا وارد جایگاه A می شود.
ج( جایگاه E محل خروج رنای ناقل فاقد آمینواسید می باشد.

د( در جایگاه A پیوند فسفودی استر تشکیل می شود.
2( نادرستـ  نادرستـ  درستـ  درست 1( نادرستـ  درستـ  درستـ  نادرست 

4( نادرستـ  نادرست ـ  درستـ  نادرست 3( نادرستـ  درستـ  نادرستـ  نادرست 

A
B
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کدام گزینه صحیح می باشد؟. 14

ب(  الف(  

ج( نشان می دهد حباب همانندسازی به سوی انتهای ژن پیش می رود.
هـ ( ساخت رنا ادامه می یابد و طویل می شود. د( توالی پایان رونویسی را در خود دارد. 

و( زنجیره کوتاهی از رنا ساخته می شود.
2( »د« تکمیل گر »الف« می باشد. 1( »ج« تکمیل گر »ب« می باشد.  

4( »و« تکمیل گر »الف« نمی باشد. 3( »هـ« تکمیل گر »ب« نمی باشد.  

در رابطه با مولکولی که توالی راه انداز بر روی آن قرار گرفته است کدام عبارت ها صحیح می باشند؟. 15
الف( با استفاده از این مولکول هویت انسان ها و بیماری های ارثی را می توان فرا گرفت.

ب( اطالعات ذخیره شده در این مولکول الگوهای رشد و نمو همٔه جانداران را تنظیم می کند.
ج( این مولکول از تفاوت های جانداران گوناگون است و در همٔه جانداران وجود دارد اما کار متفاوتی انجام می دهد.

د( این مولکول نسبت به رنا در ساختار قندهای خود یک اکسیژن بیش تر دارد.
4( »الف« و »د« 3( »الف« و »ب«  2( »ج« و »ب«  1( »د« و »ج« 

کدام عبارت نادرست می باشد؟. 16
»در بیماری کم خونی داسی شکل .......... .«

1( جهش ژنی و در نهایت تغییر شکل گویچٔه قرمز دیده می شود.
2( ارتباط نقص ژنی و نقص پروتئینی در غشاء گویچه قرمز برقرار است.

3( ارتباط بین نقص ژنی و سنتز پروتئین ناکارآمد برقرار می باشد.
4( جهش ژنی رخ داده است و قابل انتقال به فرزند )ان( است.

در سلول های پروکاریوتی .......... سلول های یوکاریوتی، فقط یک نوع آنزیم رنا بسپاراز وجود دارد و در ساخت رناهای مختلف، حرکت رنا بسپاراز . 17
.......... DNA در طول یک رشتٔه

2( همانند ـ  در دو جهت ممکن است باشد. 1( همانندـ  فقط در یک جهت است. 
4( برخالفـ  در دو جهت ممکن است باشد. 3( برخالفـ  فقط در یک جهت است. 

متن زیر در مورد چه موضوعی است و دارای چند ایراد علمی است؟. 18
»در باکتری اشرشیاکالی اگر در محیط باکتری، قند مالتوز وجود داشته باشد، درون باکتری آنزیم هایی ساخته می شود که در تجزیٔه آن دخالت 
دارند.در حالی که در عدم حضور مالتوز این آنزیم ها ساخته نمی شود چون باکتری آنزیم هایش را از محیط تأمین می کند. در حضور قند مالتوز، 

انواعی از پروتئین به نام فعال کننده به توالی خاصی از ِرنا به نام جایگاه اتصال فعال کننده متصل می شوند.«
2( تنظیم منفی رونویسی / 3 1( تنظیم منفی / 2  

4( تنظیم مثبت رونویسی / 3  3( تنظیم مثبت رونویسی / 2  

کدام، برای تکمیل جملٔه زیر به نادرستی مناسب است؟. 19
»در تنظیم بیان ژن، .......... به طور مستقیم به .......... متصل .......... .«

2( مالتوزـ  فعال کنندهـ  نمی شود. 1( مهارکنندهـ  الکتوزـ  می شود.  
4( رنا بسپارازـ  توالی افزایندهـ  نمی شود. 3( عامل رونویسیـ  راه اندازـ  می شود. 
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در رابطه با شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟. 20
الف( رونویسی به وسیلٔه عملکرد مناسب ِرنا بسپاراز آغاز می شود.

ب( بخش کوچکی از مولکول ِدنا باز می شود و زنجیرٔه کوتاهی از ِرنا ساخته می شود.
ج( توالی پایان رشتٔه الگو هنوز دچار تغییر نشده است.

د( اتصال نوکلئوتیدهای جدید به نوکلئوتید قبلی صورت نمی گیرد.
2( »ب« همانند »ج« دارای ایراد علمی نیست. 1( »الف« همانند »ب« دارای ایراد علمی است. 

4( »د« برخالف »الف« دارای ایراد علمی است. 3( »ج« برخالف »د« دارای ایراد علمی نیست. 

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

502 در صفسه 20پاسم آزمون 

20 دقیقه آزمون 21: جامع »5«   

در متن زیر چند ایراد علمی وجود دارد؟. 1
»بیماری کم خونی داسی شکل نوعی بیماری اکتسابی می باشد که باعث می شود پروتئین هموگلوبین دچار تغییر شود. شکل گویچه های قرمز 
از بیضی به داسـی شـکل در این بیماری از ظرفیت حمل اکسـیژن می کاهد. در این بیماری در اثر عوامل محیطی تنها یک جفت از هزاران عدد 

نوکلئوتیدهای دنا در افراد سالم تغییر یافته است.«
6 )4  5 )3  4 )2  3 )1

در عبارت های زیر چند مورد شباهت و تفاوت بین یوکاریوت ها و پروکاریوت ها وجود دارد؟. 2
الف( اغلب، یک نقطٔه آغاز همانندسازی دارند.

ب( در سیتوپالسم آن ها مقداری ِدنا وجود دارد.
ج( ژن ها در پاسخ به محیط روشن و خاموش می شوند.

د( رونویسی با پیوستن ِرنا بسپاراز به راه انداز آغاز می شود.
هـ( اطالعات وراثتی آن ها در غشاء محصور شده است.

2( دو مورد شباهتـ  3 مورد تفاوت 1( یک مورد شباهتـ  4 مورد تفاوت 
4( چهار مورد شباهتـ  1 مورد تفاوت 2 مورد تفاوت   3( سه مورد شباهتـ 

در مرحلٔه پایان ترجمه .............. مرحلٔه طویل شدن ترجمه .................... 3
1( همانند / بخش هایی از رنای پیک، زیر واحد کوچک رناتن را به سوی رمزه آغاز هدایت می کند.

2( برخالف / فقط رنایی که مکمل جایگاه A است، استقرار پیدا می کند.
3( همانند / رنای ناقل بدون آمینواسید در جایگاه E قرار نمی گیرد.

4( برخالف / جایگاه A  توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزادکننده اشغال می شود.

چند عبارت در رابطه با فرآیند مورد نظر جمله زیر نادرست است؟. 4
»در طی آن تمام یاخته های پیکری بدن از یاختٔه تخم ایجاد می شوند.«

الف( یاخته های مؤثر در تولیدمثل جنسی با نوعی تقسیم کاهشی با نام همین فرآیند ایجاد می شوند.
ب( در پروفاز I این فرآیند کروموزوم های همتا از طول کنار هم قرار می گیرند.

ج( در پایان این فرآیند از یک یاختٔه دیپلوئید چهار یاختٔه هاپلوئید به وجود می آید.
د( در آنافاز I این فرآیند کوتاه شدن رشته های دوک مانند فرآیند میوز می باشد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
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در رابطه با ساختاری که ساخت پروتئین ها توسط آن انجام می شود چند عبارت نادرست است؟. 5
الف( وظیفٔه گوارش درون سلولی و هضم اندامک های پیر و فرسوده را برعهده دارد.

ب( تنفس یاخته ای و تولید ATP را برعهده دارد.
ج( از کیسه هایی روی هم قرار گرفته که جنس این کیسه ها از غشاء می باشد تشکیل شده است.

د( در سطح آن دانه های ریزی وجود دارد که زیر میکروسکوپ منظرٔه دانه دار دارد.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

چند جملٔه زیر نادرست است؟. 6
الف( بیش تر آمینواسیدهایی که در سنتز پلی پپتید به کار می روند چند کدون و چند مولکول حاوی آنتی کدون دارند.

ب( همه آمینواسیدها وارد جایگاه A می شوند و از جایگاه E خارج می گردند.
ج( رنای ناقل با آنتی کدون AUC در طبیعت وجود ندارد.

د( عامل آزادکننده همانند فعال کننده و برخالف عوامل رونویسی نوعی پروتئین است.
هـ( رنا بسپاراز II در پوشیده نبودن اپراتور با مهارکننده، مانعی برای رونویسی از ژن های مؤثر در تجزیٔه الکتوز پیش روی خود ندارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه جملٔه زیر را به  نادرستی تکمیل می کند: . 7
»نوعی RNA که در ساختار نهایی آن نوکلئوتیدهای مکمل می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند ....« 

1( همانند سایر رناها پس از رونویسی دچار تغییراتی می شود.
2( در حالت فعال تاخوردگی های مجددی پیدا می کند و ساختار سه بعدی را به وجود می آورد.

3( در ساختار سه بعدی خود توالی 3 نوکلئوتیدی به نام پادرمزه دارد.
4( طول عمر بسیار کمی در یاخته های پیش هسته ای دارد.

علت کدام پدیده، متناسب ذکر نشده است؟. 8
1( پیرایش های متفاوت mRNAـ  ایجاد گوناگونی مسصوالت

2( وجود پلی ریبوزوم ها در گردهـ  تولید پروترومبیناز
3( فعال شدن ژن سازندٔه آنزیم اصلی فتوسنتز در کلروپالست سیانوباکتریـ  نور زیاد در مسیط
4( افزایش سرعت رونویسی از ژن کالژن سلول استخوانـ  کنار هم قرار گرفتن عوامل رونویسی

کدام گزینه ها جملٔه زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟. 9
»کوتاه شدن RNA اولیه تغییری است که .......... «.

الف( چند دهٔه قبل، برای اولین بار در سلول های پروکاریوتی مشاهده شد.
ب( تنها در RNA پیک یوکاریوتی به وقوع می پیوندد.

ج( در بعضی ژن های هسته ای به انجام می رسد.
د( می تواند به دنبال حذف رونوشت های اینترونی صورت پذیرد.

4( »الف«ـ  »ب« 3( »ج«ـ  »د«  2( »ب«ـ  »د«  1( »الف«ـ  »د« 

چند مورد از عبارات زیر جمله زیر را به درستی تکمیل می کنند؟. 10
».......... در .......... نقش دارد و واحدهای سازندٔه آن .......... می باشد.«

الف( فعال کننده / هدایت ِرنا پلی مراز پروکاریوتی / دئوکسی ریبونوکلئیک اسید
ب( عوامل رونویسی / هدایت ِرنا پلی مراز به راه انداز / دئوکسی ریبونوکلئیک اسید

ج( اپراتور / خاموشی ژن / اسیدآمینه
د( مهارکننده / خاموشی ژن / اسیدآمینه

هـ ( توالی افزاینده / تسریع رونویسی / دئوکسی ریبونوکلئیک اسید
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
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در رابطه با قند مصرفی ترجیحی باکتری اشرشیاکالی عبارت .......... و .......... صحیح است.. 11
الف( این قند در خون یا مایع میان بافتی از راه انتشار جابجا می شود.

ب( این قند به کمک مولکول ویژه ای همراه با سدیم وارد فضای روده می شود.
ج( بر اثر آنزیم آمیالز، نشاسته به این قند تبدیل می شود که برای رشد رویان مورد استفاده قرار می گیرد.

د( بسیاری از مواد، میکروب ها و این قند نمی توانند از سد خونی مغزی عبور کنند.
4( »ج« و »د« 3( »الف« و »ج«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 

در رابطه با مرحلٔه آغاز از فرآیند رونویسی عبارت .......... برخالف .......... صحیح است.. 12
الف( راه انداز همانند یک باند محل فرود ِدنا بسپاراز را نشان می دهد.

ب( در محل راه انداز یک تک رشتٔه بلند از رنا ساخته می شود.
ج( دنا بسپاراز به مولکول دنا می چسبد و دو رشتٔه آن را از یکدیگر جدا می کند.

د( راه انداز محل آغاز صحیح فرآیند رونویسی را نشان می دهد.
4( »الف«ـ  »د« 3( »د«ـ  »ج«  2( »ب«ـ  »ج«  1( »الف«ـ  »ب« 

در رابطه با جنس مهارکننده می توان گفت ........... 13
1( از نظر جنس همانند تمامی هورمون ها و آنزیم ها می باشد.

2( تنها از دو گروه عاملی کربوکسیل و آمین تشکیل شده است.
3( متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی با آن هم جنس است.

4( مولکول های هم جنس آن نقش مهمی در فرآیندهای سلولی دارند اما نمی توانند در ساختار غشاء شرکت داشته باشند.

در رابطه با یاخته هایی که تغییر شکل آن ها باعث ایجاد کم خونی داسی شکل می شود چند عبارت صحیح نمی باشد؟. 14
B و فولیک اسید ضروری می باشد.

12
الف( برای ساخته شدن این یاخته ها در مغز استخوان آهن، ویتامین 

ب( تنظیم تعداد آن ها به پیک های شیمیایی که به درون خون وارد می شوند بستگی دارد.
ج( به طور میانگین هر ماه 1% از این یاخته ها تخریب می شوند.

د( فیبرینوژن به همراه این یاخته ها باعث تشکیل لخته می گردد.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

عوامل رونویسی با مونومرهایی از .......... به بخش .......... با مونومرهایی از .......... متصل می شوند.. 15
2( اسیدآمینه / راه انداز / دئوکسی ریبونوکلئوتید 1( اسیدآمینه / توالی افزاینده / ریبونوکلئوتید 

4( دئوکسی ریبونوکلئوتید / ِدنا پلی مراز / اسیدآمینه 3( ریبونوکلئوتید / ِدنا پلی مراز / اسیدآمینه 

در رابطه با ساختاری که یاخته های یوکاریوتی توسط آن به قسمت های متفاوتی تقسیم شده اند، چند عبارت صحیح است؟. 16
الف( در تقسیم میان یاخته در یاختٔه  گیاهی، این ساختار در یاخته های جدید در مجاورت تیغٔه میانی شکل می گیرد.

ب( لقاح زمانی آغاز می شود که این ساختار در اسپرم و اووسیت اولیه با یکدیگر تماس یابند.
ج( پیام عصبی در اثر تغییر مقدار یون ها در دو سوی این ساختار در یاخته های عصبی به وجود می آید.

د( در حالت آرامش یاخته های عصبی، مقدار یون پتاسیم در بیرون این ساختار از داخل آن بیش تر می باشد.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کدام عبارت نادرست است؟. 17
mRNA )1 موثر در تجزیٔه الکتوز در اشرشیاکالی چند کدون آغاز و چند کدون پایان دارد.

2( توالی بین ژنی توسط رنا بسپارازهای یاخته های نرم آکنه ای رونویسی نمی شود.
3( عاملی که سبب فعال شدن ژن های تجزیه الکتوز در E.coli می شود هرگز به ژن متصل نمی شود.

4( در یاخته های زنده، تولید یک پروتئین توسط چندین ژن ناممکن است.
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تعداد ایرادات علمی متن زیر چندتاست؟. 18
»در یاخته های یوکاریوتی سـازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد. بنابراین فرصت کم تری برای پروتئین سـازی توسـط 

آن ها وجود دارد. این سازوکارها مانع افزایش طول عمر رناها قبل از تجزیه می شوند.«
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

فعال کننده در تنظیم بیان ژن اشرشیاکالی نوعی ........... 19
1( پروتئین کمک کننده به رنا بسپاراز برای اتصال به توالی افزاینده است.

2( مولکول القاکننده  در تنظیم منفی رونویسی از ژن های مربوط به متابولیسم مالتوز است.
3( پروتئین متصل شونده به جایگاه اتصال ویژه در ژن های مؤثر در تجزیٔه قند جو است.

4( مولکول متصل شونده به اپراتور است تا مانعی برای حرکت رنا بسپاراز ایجاد کند.

چند مورد از عبارت های داده شده صحیح نمی باشد؟. 20
الف( تنظیم بیان ژن موجب می شود جاندار به تغییرات محیط پاسخ دهد.

ب( هر ژن در پروکاریوت ها قطعًا چند ژن ساختاری و بخش تنظیم کننده دارد.
ج( توالی افزاینده قطعًا در فاصلٔه دوری از ژن ها قرار دارد.

د( محل تولید رنای بالغ و نابالغ هسته می باشد.
هـ ( پس از رونویسی، رونوشت اگزون برخالف رونوشت اینترون از رنای اولیه حذف می شود.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

505 در صفسه 21پاسم آزمون 

20 دقیقه آزمون 22: مروری فصل 1 و 2   

در رابطه با ترکیبی که گریفیت سعی داشت آن را علیه آنفلوآنزا تولید کند چند عبارت نادرست می باشد؟. 1
الف( با وارد شدن به بدن باعث تولید یاخته های خاطره می گردد.

ب( ایمنی غیرفعال ایجاد می کند.
ج( فقط علیه بیماری های ویروسی مورد استفاده قرار می گیرد.

د( وقتی وارد بدن می شود، دستگاه ایمنی را به بروز پاسخ ایمنی تحریک می کند.
هـ ( محلولی است که برای پیشگیری از نوع خاص بیماری به بدن تزریق می شود.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

از نظر درستی یا نادرستی کدام عبارت ها همانند جمله زیر می باشند؟. 2
»به دلیل وجود دستورالعمل ساخت پلی پپتیدها در مولکول دنا بین نوکلئوتیدها و آمینواسیدها ارتباطی وجود دارد.«

الف( بیماری کم خونی داسی شکل می تواند اکتسابی باشد.
ب( تغییر کد ژنتیکی یکی از آمینواسیدهای هموگلوبین، بیماری کم خونی داسی شکل را ایجاد می کند.

ج( واحدهای سازندٔه مولکول ِدنا و فعال کننده بر ترتیب نوکلئوتید و آمینواسید می باشد.
د( تغییرات بسیار جزئی در ژن ها ایجاد بیماری نمی کند.

4( »الف« و »د« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 

A برای فراوانی بازهای آلی برقرار است. اختالف درصد فراوانی نوکلئوتیدهای Aدار و Gدار چقدر است؟. 3 T

C G

+
+

در یک مولکول دنای خطی رابطٔه 

30 )4  25 )3  20 )2  15 )1
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چند عبارت را نمی توان بیان کرد؟. 4
الف( پیوندهای فسفودی استر و فسفات پله های نردبان را در مدل واتسون و کریک تشکیل می دهد.

ب( آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل کنار یکدیگر قرار دهد یکی از دو آنزیم موثر در همانندسازی ِدنا است.
ج( در یوکاریوت ها در هر کروموزوم همانندسازی در چندین نقطه آغاز می شود.
د( در هر حباب همانندسازی دنای خطی دو هلیکاز همواره از هم دور می شوند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در رابطه با فرآیندی که در آن پلی پپتید از روی رنا ساخته می شود نمی توان گفت:. 5
1( که براساس کدون های رنای پیک، پلی پپتیدی خاص تشکیل می شود.

2( آمینواسیدها با قرار گرفتن در کنار یکدیگر پلی پپتید را تشکیل می دهند.
3( آدنوزین تری فسفات یکی از مولکول های تأمین کننٔد انرژی الزم برای تشکیل پلی پپتیدها است.

4( رنای ناقل تک رشته ای با تا خوردن روی دیگر رناها ساختاری L مانند را تشکیل می دهد.

کدام عبارت ها در مجموع تعداد ایراد علمی کم تری دارد؟. 6
الف( طی مرگ برنامه ریزی شده یاخته در چند ثانیه این پروتئین های تخریب کننده در یاخته شروع به تجزیٔه اجزای یاخته می کنند.

ب( همٔه پیش هسته ای ها فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی دارند. این نقطه در بخش خاصی از دنا قرار ندارد
ج( ناقل عصبی بعد از عبور از غشای یاختٔه پس سیناپسی به گیرندٔه اختصاصی خود متصل می شود.

د( حین همانندسازی دنا بسپاراز، پیچ و تاب دنا را باز و آن را از هیستامین ها جدا می کند.
4( »الف و »ج«« 3( »ج و »د««  2( »ب و »ج««  1( »الف و »ب«« 

15 به تعداد سه نسل، کدام مورد انتظار است؟. 7 N پس از همانندسازی نیمٔه حفاظتی DNA طبیعی در محیط دارای نوکلئوتیدهای حاوی 

14N دارند. 1( 25% مولکول های DNA در هر دو رشتٔه پلی نوکلئوتیدی 
2( نیمی از مولکول های DNA دارای ایزوتوپ سنگین نیتروژن هستند.

15 هستند. N 3( 75% از مولکول های حاصل از همانندسازی، در هر دو رشته دارای 

14 ا زرشته ةای پلی نوکلئوتیدی دارای نیتروژن 14 هستند.  )4

در متن زیر چند ایراد علمی وجود دارد؟. 8
نوکلئوتیدها با پیوند هیدروژنی به هم متصل و رشـته های پلی نوکلئوتیدی را می سـازند. در پیوند بین نوکلئوتیدها فسـفر یک نوکلئوتید به گروه 

کربوکسیل قند نوکلئوتید دیگر متصل می شود. 
4 )4   3 )3  2 )2  1 )1

جملٔه ....... جملٔه ........ است.. 9
الف( آنزیم ها سطح انرژی فرآورده را همانند مقدار انرژی فعال سازی و برخالف سطح انرژی پیش ماده تغییر می دهند.

ب( سیانید پتاسیم همانند استفادٔه مکرر از آنزیم توسط یاخته، جایگاه فعال آنزیم  را دچار تغییر شکل می کند.
ج( اشعٔه X  برخالف دنا برای ایجاد تصویر از پروتئین کاربردی ندارد.

د( آرایش زیر واحدهای تشکیل دهندٔه یک پروتئین ساختار چهارم آن را ایجاد می کند.
4( »ب« همانندـ  »د« درست 3( »الف« همانندـ  »ج« درست   2( »ب« برخالفـ  »ج« نادرست  1( »الف« برخالفـ  »د« نادرست 

کدام گزینه جملٔه زیر را به نادرستی کامل می کند؟. 10
»در باکتری های همزیست با لولٔه گوارش گاو ..........«

1( انواع رنا بسپاراز وظیفٔه رونویسی از ژن سلوالز را برعهده دارند.
2( طی مرحلٔه پایان، رونویسی پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتٔه  دنا برقرار می شود.

3( ممکن است کدون AUG در جایگاه A رناتن قرار گیرد.
4( اتصال هر آمینواسید به توالی خاصی در انتهای رنای ناقل با هیدرولیز یک ATP همراه است.
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می توان گفت در مرحلٔه .......... اما نمی توان گفت در مرحلٔه .......... 11
1( طویل شدن از فرایند رونویسی زنجیرٔه کوتاهی از رنا ساخته می شودـ  پایانی آن، دو رشتٔه دنا به هم متصل می شوند.

2( آغاز رونویسی هلیکار دو رشتٔه دنا را از هم جدا می کندـ  طویل شدن آن، حباب رونویسی به سوی انتهای ژن پیش می رود.
3( پایان رونویسی دنابسپاراز از مولکول دنا و رنای تازه ساخت جدا می شودـ  آغاز آن، راه انداز توسط رنابسپاراز شناسایی می شود.

4( طویل شدن از فرایند رونویسی، با پیشروی رنابسپاراز از دو رشتٔه دنا در جلو باز و در چندین نوکلئوتیدعقب تر مجددًا به هم می پیوندندـ  
در این مرحله، رشتٔه رمزگذار توسط رنابسپاراز رونویسی می شود.

در رابطه با نوکلئوتید آدنین داری که انرژی رایج در یاخته است عبارت های ناصحیح را کدام اند؟. 12
الف( فرآیند انتشار تسهیل شده برخالف انتقال فعال از این انرژی استفاده می کند.

ب( درون بری برخالف برون رانی از این انرژی استفاده می کند.
ج( طی تنفس یاخته ای تولید می گردد اما مصرف نمی گردد.

د( با استفاده از کراتین فسفات این مولکول در سطح پیش ماده تولید می شود.
4( »الف«ـ  »ب«ـ  »ج« 3( »ج«ـ  »د«ـ  »ج«  2( »ب«ـ  »ج«ـ  »د«  1( »الف«ـ  »ب«ـ  »د« 

جملٔه .......... جملٔه .......... است اما جملٔه .......... است.. 13
الف( جایگاه پایان رونویسی ژن گاسترین توسط RNA پلی مراز II رونویسی می شود.

ب( در حباب رونویسی حداقل 2 و حداکثر 5 نوع نوکلئوتید وجود دارد.
ج( در مرحلٔه طویل شدن فرایند رونویسی، پیوندهای هیدروژنی هم تشکیل هم گسیخته می شوند.

د( در ساختار پرمانند زیگوت انسان، RNA های کوتاه تر برخالف RNA های بلندتر، رونوشت های اینترونی خود را از دست داده اند.
2( »ب« همانند »ج« نادرستـ  »الف« درست 1( »الف« برخالف »د« درستـ  »ج« نادرست 
4( »د« همانند »الف« نادرستـ  »ب« درست 3( »ج« برخالف »ب« درستـ  »د« نادرست 

کدام جمله نادرست است؟. 14

) وجود دارد. )Fe3+ 1( در ساختار یک مولکول هموگلوبین چهار اتم آهن 
2( بعضی آنزیم ها برای فعالیت خود به کوآنزیم نیاز دارند.

pH )3 بهینه برای فعالیت پپسین عددی بسیار پایین تر از pH بیش تر مایعات بدن انسان است.
4( هیدرولیز گلیکوژن در انسان هم درون یاخته ای هم برون یاخته ای به انجام می رسد.

با توجه به شکل مقابل می توان گفت ........... 15
1( رشتٔه رنای بالغ دارای رونوشت های اگزون و اینترون است.

2( تفاوت اساسی میان رشتٔه رنای بالغ و اولیه وجود ندارد.
3( در هنگام انجام این عمل، اگزون بخشی است که رونوشت آن از رنای نابالغ حذف می گردد.

4( هنگام انجام این عمل، اینترون را در مولکول دنا می توان مشاهده کرد.

در رابطه با میتوکندری که دارای ِدنای حلقوی است کدام گزینه صحیح است؟. 16
الف( در تنه و سر اسپرم تعداد زیادی از آن ها وجود دارد که انرژی یاخته را تأمین می کند.

ب( تارهای ماهیچه ای تند با توجه به دریافت انرژی بیش تر تعداد بیش تری از این اندامک را دارند.
ج( در آن رشتٔه پلی نوکلئوتیدی خطی وجود ندارد.

د( یاخته های ریز پرزی دار لوله پیچ خوردٔه نزدیک دارای تعداد فراوانی میتوکندری هستند.
2( »ب و »ج«« برخالف »الف« صسیح است. 1( »الف و »ب«« همانند »ج« صسیح است. 

4( »ب و »د«« همانند »ج« نادرست است. 3( »ج و الف« برخالف »د« صسیح نمی باشد. 

دنا
رنای پیک

رناتن
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چند عبارت زیر نادرست نیست؟. 17
الف( گریفیت بر مبنای مطالعات ایوری نشان داد که خصوصیات یک جاندار قابل انتقال به جاندار دیگر است.

ب( در راکیزٔه اسپرم موش زنجیرٔه پلی نوکلئوتید خطی وجود دارد.
ج( ویلکینز و چارگاف مطالعاتی داشتند که نتایج آن ها مورد استفادٔه برندگان نوبل زیست شناسی در سال 1962 قرار گرفته بود.

د( در پروتئین سازی همانند رونویسی و برخالف همانندسازی دنا روابط مکملی بازها مورد استفاده قرار می گیرد.
هـ( نوکلئوتیدها عالوه بر حضور در ساختار مادٔه وراثتی در واکنش های سوخت و سازی نیز دخالت دارند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

مادٔه مورد نظر جمله زیر در چند عبارت آمده است؟. 18
»قند مصرفی ترجیحی باکتری اشرشیاکالی«

الف( تجزیٔه این ماده در تمام یاخته های زندٔه بدن انجام می گیرد.
ب( بخش مرکزی غدٔه فوق کلیه هورمون هایی ترشح می کند که باعث باال رفتن میزان این ماده در خون می شود.

ج( کورتیزول از عوامل افزایندٔه این ماده در خون می باشد.
د( گلوکاگون در پاسخ به کاهش این ماده در خون ترشح می شود و باعث تجزیٔه گلیکوژن کبد می گردد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در صورتی که تعداد نوکلئوتیدها را در یک مولکول ِدنای حلقوی n فرض کنیم چند مورد از روابط زیر صحیح هستند؟. 19
n
2 ب( حداکثر پیوند هیدروژنی  3

2

n الف( حداقل پیوند هیدروژنی 

 n
2 د( تعداد بازهای پیریمیدینی    n2 ج( تعداد بازهای پورینی 

n n 2 هـ ( حداکثر پیوند هیدروژنی 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در نوعـی هموگلوبیـن غیرطبیعی به نـام HB  CS تعداد 632 پیوند پپتیدی وجود دارد در هر زنجیرٔه بتا تعداد 141 آمینواسـید موجود اسـت. . 20
تعداد آمینواسید در هر زنجیرٔه غیرطبیعی آلفا چندتاست؟

168 )4  159 )3  177 )2  146 )1

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

508 در صفسه 22پاسم آزمون 

20 دقیقه آزمون 23: مروری فصل 1 و 2   

کدام جمله برای کامل کردن عبارت زیر به درستی مناسب نیست؟. 1
»رنای تک رشته ای غیرفعال که دچار تاخوردگی اولیه شده است ..........«

1( با تاخوردگی های مجدد شکل فعال خود را به دست می آورد.
2( در ساختار خود پیوندهای هیدروژنی متعدد دارد.

3( پس از تشکیل ساختار اول tRNA در هستٔه پودوسیت ها ایجاد می شود.
4( جزئی از رناتن باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن موجود در گرهک های ریشٔه لوبیاست.
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چند مورد از عبارات داده شده در مورد تصویر روبه رو صحیح می باشد؟. 2
الف( همانندسازی جاندارانی را نشان می دهد که فاقد هسته و اندامک های غشادار هستند.

ب( همانندسازی جاندارانی را نشان می دهد که کروموزوم اصلی آن ها خطی است.
ج( همانندسازی جاندارانی را نشان می دهد که هیستون ها را در کنار کروموزوم خود دارند.
د( تعداد نقاط آغاز همانندسـازی در فام تن های اصلی این جانداران بسـته به مراحل رشـد و 

نمو نمی تواند تنظیم شود.
هـ ( همانندسازی نشان داده شده اغلب دو سویه است.

4( تمامی موارد صسیح است. 3( چهار  2( سه  1( دو 

همٔه واکنش های سوخت و سازی، آنزیم ها ...... 3
1( به مقدار اندک مصرف می شوند و یاخته به تولید آنزیم جدید می پردازد.

2( دست نخوده باقی می مانند اما به مرور زمان مقدارشان کم می شود.
3( دست خوش تغییر شکل برگشت ناپذیر می شوند اما یاخته باز هم از آن ها استفاده می کند.

4( از غلظت یون ها و ویتامین ةا یمسیط واکنش می کاهند اما خود به مصرف نمی رسند.

در رابطه با ترکیب مورد نظر جملٔه زیر کدام گزینه صحیح بیان شده است؟. 4
»گریفیت سعی داشت آن را  علیه آنفلوآنزا تولید کند.«

الف( در شرایط کنترل شده آن را به بدن معرفی می کنیم تا یاخته خاطره پدید آورند.
ب( تحت هیچ شرایطی نمی تواند بیماری تولید کند اما ایمنی اختصاصی را تحریک می کند.

ج( به صورت پادتن آماده می توان آن را به بدن بیمار وارد کرد.
د( از میکروب ضعیف شده، کشته شده، آنتی ژن میکروب به تنهایی یا سم خنثی شدٔه میکروب تولید می شود.

2( »ب« همانند »ج« نادرست می باشد. 1( »الف« همانند »د« نادرست می باشد. 
4( »ج« برخالف »د« درست می باشد. 3( »ب« برخالف »د« درست می باشد. 

در مورد تنظیم رونویسی در باکتری اشرشیاکالی می توان گفت ........... 5
1( در صورت عدم حضور مالتوز در مسیط، پروتئین فعال کننده به توالی خاصی از ِدنا متصل می شود.

2( عامل شروع رونویسی، اتصال مالتوز به فعال کننده و پیوستن آن به جایگاه اتصال فعال کننده می باشد.
3( در صورت عدم حضور قند مالتوز در مسیط، آنزیم هایی برای تجزیٔه مالتوز تولید می شوند.

4( در صورت حضور مالتوز در مسیط، جایگاه اتصال فعال کننده قطعًا خالی می ماند.

کدام عبارت نادرست است؟. 6
1( مولکول دنا در ساختار خود هم شیارهای عمیق و هم شیارهای کم عمق دارد.

2( تصویر حاصل از پرتو X روی دنا مشخص کرد که مولکول بیش از یک رشته دارد.
3( در پیش هسته ای ها رشته های پلی نوکلئوتیدی خطی یافت می شود.

4( در یک پروتئین وجود گوگرد ناممکن است.

نصف تعداد ایرادات علمی متن در کدام گزینه آمده است؟. 7
»همانندسازی در هوهسته ای ها بسیار ساده تر از پیش هسته ای ها است. علت این مسئله وجود مقدار کم دنا و قرار داشتن آن در یک فام تن است.«

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کدام عبارت نادرست است؟. 8
الف( پروترومبیناز برای فعالیت خود به یون کلسیم نیاز دارد.

ب( هلیکاز قبل از همانندسازی DNA فعالیت خود را آغاز می کند.
ج( در ساختار نهایی پروتئین ذخیره کنندٔه اکسیژن در تارهای ماهیچه ای ُکند زیر واحدها با آرایش خاص کنار هم قرار گرفته اند.

د( پپسین پس از ترشح از یاخته های اصلی معده در pH برابر 2 بهینٔه فعالیت خود را بروز می دهد.
4( »د« و »الف« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 
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RNA ناقل که در حلقٔه میانی خود آنتی کدون UAC دارد ........... 9

1( همواره وارد جایگاه P ریبوزوم می شود و از جایگاه E خارج می گردد.
2( برای حمل متیونین ویژه شده است.

3( در همٔه سلول های زندٔه پیکر انسان وجود دارد.
4( قطعًا وارد جایگاه A ریبوزوم می شود و سپس در جایگاه P قرار می گیرد.

چند مورد از عبارت های زیر جزء ویژگی آنزیم کربنیک انیدراز است؟. 10
در بدن انسان باعث افزایش فعالیت آن می شود. T4 الف( افزایش غلظت 

ب( از دستٔه آنزیم هایی است که خارج از یاخته فعالیت می کند.
HCO3 خون باال می رود.

 ج( در صورت مهار آن مقدار 
د( موجب کاهش انرژی فعال سازی در واکنش می شود.

CO2 می شود. H و  O2 هـ ( این آنزیم در گویچه قرمز باعث ترکیب شدن 
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کدام گزینه صحیح نیست؟ »در آزمایش ..........«. 11
1( گریفیت در اثر تزریق مخلوطی از باکتری های کپسول دار کشته شده و فاقد کپسول زنده موش می میرد.

2( ایوری و همکارانش عامل اصلی موثر در انتقال صفت دنا می باشد.
3( شارگاف نتیجه این شد که مقدار آدنین موجود در ِدنا معمواًل با تیمین برابر است.

4( مزلسون و استال با استفاده از ایزوتوپ سنگین نیتروژن دنا را نشانه گذاری کردند.

در یـک مولکـول دنای خطی که دارای 500 نوکلئوتید با انواع بازهای آلی نیتروژن دار اسـت به ترتیب بیش ترین تعـداد به کم ترین تعداد در کدام . 12
گزینه آمده است؟

2( پیوند فسفودی استرـ  پیوند هیدروژنیـ  باز دو حلقه ای 1( پیوند هیدروژنیـ  پیوند فسفودی استرـ  باز تک حلقه ای 
4( پیوند فسفودی استرـ  پیوند هیدروژنیـ  باز تک حلقه ای 3( پیوند هیدروژنیـ  پیوند فسفودی استرـ  باز دو حلقه ای 

در یاختٔه تثبیت کنندٔه نیتروژن که با پروانه واران همیاری دارد، تولید .......... امکان پذیر است.. 13
1( چند نوع رنای ناقل توسط چند نوع RNA پلی مراز

2( یک پروتئین توسط چند ژن متفاوت 
II پلی مراز RNA از مسصول یک mRNA 3( چند نوع

4( نوعی ساختار پروتئینی برای تنظیم مثبت رونویسی ژن های موثر در تجزیٔه مالتوز

چند مورد از عبارت های زیر صحیح می باشد؟. 14
الف( گریفیت با ساختن واکسن توانست عامل ذات الریه را از بین ببرد.

ب( در تنظیم مثبت رونویسی پروتئین خاصی به نام رنا بسپاراز کمک کننده است.
ج( ورود غذا به لولٔه گوارش دیوارٔه آن را گشاد و یاخته های عصبی دیوارٔه لوله را تحریک می کند تا حرکات دودی راه انداز می شوند.

د( اعتیاد وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتار است.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

شکل روبه رو نوعی عامل بیماری زا را نشان می دهد که ........ . 15

15Nقرار دارند. 1( مزلسون و استال در پژوهش های خود آن را در مسیط کشت حاوی نوکلئوتیدهای 
2( دنای متصل به غشای پالسمایی آن ها نسبت به دنای اصلی لنفوسیت های B همانندسازی 

پیچیده تری دارد.
3( پوشینٔه گلیکو پروتئینی آن نسبت به دستگاه ایمنی، سلول را مقاوم می کند.

4( دنای آن به هیستون متصل نیست و به همین علت فشردگی کم تری نسبت به دنای خطی دارد.
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در متن زیر چند ایراد علمی مشاهده می کنید؟. 16
»تیغٔه میانی می تواند سیتوپالسم را به دو بخش تقسیم کند. این تیغٔه از پروتئینی به نام پکتین تشکیل شده است و در تقسیم یاختٔه گیاهی قبل 

از تقسیم هسته به وجود می آید. وزیکول های نشأت گرفته از شبکٔه آندوپالسمی زبر در ایجاد تیغٔه میانی نقش دارند.«
5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

چند مورد از عبارت های زیر جملٔه زیر را به درستی تکمیل می کند؟. 17
».......... جاندارانی هستند که .......... «

الف( استرپتوکوکوس نومونیا و موش / در آزمایش های چهارگانه گریفیت مورد استفاده قرار گرفته اند.
ب( حشرات / بعضًا به گرده افشانی گل ها می پردازند و از دستگاه گردش مواد برای انتقال گازهای تنفسی استفاده نمی کنند.

ج( حشرات و صدپایان / نفس نایدیسی درند و سطح داخلی نایدیس هایشان تمامًا با کیتین پوشیده شده است.
د( کرم های پهن و مرجانیان / لوله گوارش ندارند.

هـ( درختان حرا / در سواحل استان هرمزگان بوم سازگان ارزشمندی به حساب می آیند.
1 )4  2 )3  3 )2  5 )1

کدام گزینه جملٔه روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ »هموگلوبین ........ میوگلوبین ........«. 18
1( همانندـ  دارای ساختار نهایی چهارم است.

2( برخالفـ  در ساختار خود آهن دارد.
3( همانندـ  درون یاخته وظیفٔه خود را به انجام می رساند.

4( برخالفـ  به اکسیژن میل اتصالی نشان نمی دهد.

در مورد اشرشیاکالی می توان گفت .......... اما نمی توان گفت ........... 19
1( قطعًا یک نقطٔه شروع همانندسازی در ِدنای خود دارد / مولکول ِدنا در آن حلقوی می باشد.

2( اطالعات وراثتی آن در غشای هسته مسصور شده است / تنظیم بیان ژن در آن در مراحل متعدد انجام می شود.
3( قطعًا همانندسازی دو جهتی دارد / گاهی تنظیم بیان ژن ممکن است باعث تغییر در پایداری ِرنا یا پروتئین در آن شود.

4( شروع همانندسازی در آن قطعًا در چندین نقطه از کروموزوم انجام نمی شود / ژن های آن مستقل از شرایط مسیط روشن و خاموش می شوند.

کدام عبارت ها می توانند تکمیل کنندٔه عبارت روبه رو باشند؟ »در رابطه با باکتری .......... می توان گفت ..........«. 20
الف( استرپتوکوکوس نومونیا / بیماری سینه پهلو را باعث می شود.

ب( E.coli / قند مصرفی ترجیحی آن گلوکز است.
ج( تثبیت کننده< نیتروژن / باکتری های دارای دنای حلقوی و قطعًا اتوتروف هستند.

د( سیانوباکتری / گیاه توبره واش با آن همزیستی دارد.
4( »د« و »الف« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 
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پاسخ نامه آزمون های فصل دوم
-جریان اطالعات یاخته

پاسخ آزمون 11: گفتار »1«

a
4 بیماری کم خونی داسی شـکل نوعی بیماری ارثی اسـت. این تغییر ژنی بسـیار جزیی اسـت و در آن . 1

تنها یک جفت از هزاران جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار تغییر یافته اسـت. بیماری کم خونی داسی شـکل نوعی 
بیماری اتوزوم مغلوب می باشـد. علت این بیماری نوعی تغییر ژنی اسـت که باعث می شود پروتئین هموگلوبین 

حاصل از آن دچار تغییر شود که نتیجٔه آن، تغییر شکل گویچٔه قرمز از حالت گرد به داسی شکل است.
در بیماری کم خونی داســی شکل هماتوکریت به دلیل تغییر شــکل و حجم گلبول های قرمز تغییر می کند اّما دقت داشته باشید که تعداد 

-گلبول های قرمز تغییر نمی کند.  a
4 هر توالی سه تایی از نوکلئوتیدها در ِدنا بیانگر نوعی آمینواسید است.. 2

بررســیگزینههاینادرست؛گزینه »1«: بیش تر آمینواســیدها بیش از یک رمز دارند. )مثاًل آمینواسید تیروزین دارای رمزهای UAU و 
UAC می باشد.( گزینه »2«: چهار نوع نوکلئوتید مولکول دنا تنها، در نوع بازهای آلی تفاوت دارند و در قند )دئوکسی ریبوز( و گروه یا گروه های 

-فسفات یکسان اند. گزینه »3«: مجموع نشانه هایی که برای ذخیره یا انتقال اطالعات استفاده می شوند، رمز نامیده می شوند.  b
2 محل ژن و رونویسـی از روی آن، هسـته اسـت و محل پروتئین سازی سیتوپالسم است؛ پس مولکولی میانجی بین ژن و پلی پپتید . 3

ارتباط ایجاد می کند. در سـلول هایی که شـدت پروتئین سازی زیاد است، غلظت RNA نیز بیش تر است. همچنین RNA به علت خاصیت 
میانجی گری هم در هسته و هم در سیتوپالسم یافت می شود. بنابراین گزینه های »1« و »3« در متقاعد کردن دانشمندان تاثیرگذار بوده اند.

در رابطٔه با گزینه »4« باید گفت متفاوت بودن ماهیت شــیمیایی ژن و پلی پپتید که به ترتیب نوکلئوتیدی و آمینواسیدی می باشند دلیلی بر 
-وجود نوعی مولکول میانجی بین هسته و سیتوپالسم است که بتواند اطالعات را از ژن به ریبوزوم انتقال دهد.  a

4 بررسیگزینهها؛ گزینه »1«: برای هر ژن یکی از دو رشتٔه ِدنا برای ساخت رنا، الگو قرار می گیرد که این بخش ممکن است در . 4
هر یک از دو رشتٔه دنا باشد. گزینه »2«: آنزیم های رونوشت بردار ممکن است از روی رشتٔه الگوی دنا چندین رنا تولید کنند. گزینه »3«: 
یک رشته RNA با توالی مکمل DNA الگو تولید می شود با این تفاوت که به جای T باز U در آن قرار دارد. توالی های DNA و RNA مشابه 

-یکدیگر نیستند و براساس قوانین بازهای مکمل چارگاف این دو رشته مکمل یکدیگرند.  b
3 بررسیعبارتها؛عبارت »الف«: در رونویسی نوکلئوتیدهای ِرنا، مکمل رشتٔه الگو در دنا قرار می گیرند. حواست باشه ِدنا و رِنا . 5
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.)DNA( از روی بخشی از یک رشته دنا )RNA( رو قاطی نکنی! در واقع رونویسی یعنی ساخته شدن مولکول رنا
عبارت »ب«: رونویسی برخالف همانندسازی، می تواند در چرخه یاخته ای چندین بار انجام گیرد و چندین رشته رنا ساخته شود.

-عبارات »ج« و »د«: صحیح می باشند.  b
1 فقط عبارت »د« درست است. . 6

بررســیعبارتهاینادرست؛عبارت »الف«: RNA پلیمراز در هنگام رونویسی بخشی از منطقه حباب رونویسی را می پوشاند و نمی تواند 
تمام آن را در بر بگیرد.به شکل صفحه 55 درس نامه توجه کنید.عبارت »ب«: هلیکاز آنزیمی است که در همانندسازی دو رشته DNA را 
از هم جدا می کند و در رونویســی نقشی ندارد.عبارت »ج«: در باکتری ها )نظیر ریزوبیوم( فقط یک نوع RNA پلی مراز وجود دارد.عبارت 

) T، U، C استفاده کند )نوکلئوتیدهای پیریمیدین دار عبارتند از T پلیمراز حین عمل رونویسی نمی تواند از نوکلئوتید RNA :» ه«-  a
2 در مرحلٔه آغاز رونویسـی برخالف همانندسـازی RNA ،DNA پلیمراز پیوندهای هیدروژنی بین دو زنجیرٔه DNA  را گسـیخته . 7

می کند.دقت کنید که نمی توان گفت در رونویسـی همانند، همانندسـازی آنزیم هلیکاز نقش دارد زیرا این آنزیم تنها در فرآیند همانندسازی 
DNA نقـش جـدا کردن دو رشـتٔه دنـا را از یکدیگر دارد. بلکـه می توان گفت آنزیم هلیکاز در همانندسـازی برخالف رونویسـی پیوندهای 

-هیدروژنی بین دو زنجیرٔه دنا را گسیخته می کند.  b
2 عبارت های »الف« و »د« صحیح اند.. 8

بررســیعبارتها؛عبــارت »ب«: راه انداز موجب می شــود رنابســپاراز اولیــن نوکلئوتید مناســب را به طور دقیق پیــدا کند. دقت 
 کنید دنا بســپاراز در فرآیند همانندســازی مورد اســتفاده قرار می گیــرد و عملکرد آن می تواند از نوع بســپارازی و یا نوکلئازی باشــد. 
عبارت »ج«: راه انداز توســط رنا (RNA)بسپاراز شناسایی می شود. نه دنا بسپاراز! عبارت »ه  «: رنابسپاراز به مولکول دنا اتصال می یابد و دو 
رشــتٔه آن را جدا می کند.همان طور که در فصل قبل خواندیم فعالیت بسپارازی دنا بسپاراز باعث تشکیل پیوندهای فسفودی استر و فعالیت 

-نوکلئازی آن باعث شکسته شدن پیوند فسفودی استر برای رفع اشتباه می شود.  b
4 بررسـیعبارتها؛عبارت »الف«: حباب رونویسـی به سمت انتهای ژن پیش می رود.)1غلط( نه ابتدای ژن! عبارت »ب«: در . 9

محل رونویسی و نواحی مجاور آن حالتی شبیه به حباب ایجاد می شود.)1غلط( نه نواحی مقابل آن! عبارت »ج«: با پیش رفتن رنابسپاراز دو 
رشـته دنا در جلوی آن باز می شـوند و چندین نوکلئوتید عقب تر رنا از دنا جدا می شـود.)2غلط( باز هم تأکید می کنیم که دنا بسپاراز در هیچ 

-یک از مراحل رونویسی نقشی ندارد.عبارت »د«: ایراد علمی ندارد.  a
1 در ابتدا بدانید که پیوندهای هیدروژنی دو بار شکسـته و دو بار برقرار می شـوند. شکسـته شـدن و برقراری این پیوندها بین دو . 10

رشـتٔه دنا )DNA( و بین RNA و رشـتٔه الگو مشاهده می شود. پس گزینه ای صحیح می باشد که در آن تعداد پیوند هیدورژنی شکسته شده 
با تعداد پیوند هیدروژنی تشکیل شده برابر است. )یا گزینه 1 یا گزینه 4 صحیح است(.

→ 1000 جفت نوکلئوتید 2000 عدد نوکلئوتید   

A دار %30 30

100

2000 600→ × = نوکلئوتید A دار   

A T= → 600 نوکلئوتید T دار   

30 30 40 20 20
20

100

2000 400
60

% % % % % jkø
%

A T C G G C
A T

= + = → = × = → ⇒+ =  

تعداد پیوند هیدروژنی = × + × × + × =⇒( ) ( ) ( ) ( )3 2 3 400 2 600 2400G A  
* چون دو بار پیوند هیدروژنی شکسته و برقرار می شود.

2 2400 4800× = عدد پیوند هیدروژنی   
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 b
3 بررسـیعبارتها؛ عبارت »ب«: توالی ویژه ای که موجب پایان رونویسـی می شـود، . 11

در ِدنـا وجود دارد.)نادرسـت( ایـن توالی را نمی توان در رنا )RNA( مشـاهده کرد. عبارت »د«: 
راه انداز توالی ویژه ای اسـت که خود محل فرود ِرنا بسـپاراز اسـت )نادرست(.  عبارات »الف« و 

»ج«: عبارت هایی صحیح هستند.
 (DNA) در رابطه با عبارت های »الف« و »ب« بدانید که مرحلٔه سوم از فرآیند رونویسی مرحله پایان می باشد که در این مرحله آنزیم از دنا

-و رنای (RNA) ساخته شده جدا می شود و دو رشتٔه دنا که از یکدیگر فاصله گرفته بودند به هم متصل می شوند.  c
3 بررسـیگزینهها؛فرآیند رونویسـی پیوسته می باشد و از بخشـی از یک رشتٔه دنا صورت می گیرد. گزینه »1«: در مرحلٔه طویل . 12

شدن ساخت رنا ادامه می یابد. گزینه »2«: در مرحلٔه پایان توالی ویژه ای برای انجام پایان رونویسی از ِدنا وجود دارد که توالی پایان نامیده 
-می شود. گزینه »4«: در مرحلٔه آغاز رونویسی عملکرد راه انداز مشابه باند فرود می باشد.  b

4 بررسـیعبارتهاینادرسـت؛ابتدا بدانید که شـکل مربوط به رونویسـی همزمان چند ژن می باشـد که در آن تنها یکی از دو . 13
رشـتٔه هر ژن مورد رونویسـی قرار می گیرد. عبارت »ج«: برای رونویسـی از هر ژن در طول دنا یک راه انداز وجود دارد. البته ممکن است در 
-طول دنا چندین ژن قابل رونویسی و چندین راه انداز وجود داشته باشد. عبارت »د«: برای رونویسی از دنا تنها یک رشته الگو قرار می گیرد.  b

1 بررسـیگزینههـا؛ گزینـه »2«: در هر دو مرحلـٔه آغاز و ادامٔه رونویسـی، پیوندهای هیدروژنی بین دو رشـته DNA شکسـته . 14
می شـوند. در مرحله طویل شـدن با پیش رفتن رنا بسـپاراز پیوندهای هیدروژنی در جلوی آن شکسته می شـود در مرحله آغاز نیز اتصال رنا 
بسـپاراز به دنا موجب شکسـت این پیوند می گردد. گزینه »3«: نحوه عملکرد رنا )RNA( بسـپاراز به این صورت اسـت که با توجه به نوع 
نوکلئوتیـد رشـته الگوی دنا، نوکلئوتید مکمل را در برابر آن قرار می دهد بنابراین RNA پلی مراز رشـته الگـو را می خواند. گزینه »4«: حباب 

-رونویسی در هیچ یک از مراحل رونویسی گسترش نمی یابد.  c
1 بررسیعبارتها؛ عبارات »الف«، »ب«، »د« صحیح هستند.عبارت »ج«: در بعضی ژن ها، توالی های معینی از رنای ساخته شده . 15

جـدا می شـود.نه در همٔه ژن های یوکاریوتی!! به قیدهای کتاب درسـی توجه ویژه ای داشـته باشـید. عبارات »الـف« و »ب« و »د«: یکی از 
تغییراتی که در یوکاریوت ها و پس از رونویسی متداول است، حذف بخش هایی از مولکول رنای پیک است. در بعضی ژن ها توالی های معینی 

از رنای ساخته شده جدا و حذف می شود که به این فرآیند پیرایش می گویند.
هنگام از بین رفتن قســمت های حذف شده پیوند فسفودی اســتر بین نوکلئوتیدها شکسته می شود و برای یکپارچه شدن رنا (RNA)، پیوند 

-فسفودی استر بین قسمت های حذف نشده برقرار می گردد.  c
4 بررسـی صـورت سـؤال: در بعضی از ژن ها توالی هـای معینی )اینترون( از رنای ساخته شـده جدا و سـایر بخش ها به هم متصل . 16

می شوند.)نادرست( عبارت »الف«: رنای ناقل مانند سایر رناها پس از رونویسی دچار تغییراتی می شود. )نادرست( عبارت »ب«: رنای پیک 
ممکن است در حین رونویسی یا پس از آن دچار تغییر شود. )نادرست( عبارت »ج«: افزوده شدن بخش هایی به ابتدا و انتهای رنای پیک، 
ازجمله تغییرات متداول اسـت. )درسـت(عبارت »د«: ممکن اسـت تفاوتی در رنای موجود در سیتوپالسـم و رنای اولیٔه حاصل از رونویسی 

-وجود داشته باشد. زیرا رناها پس از رونویسی دچار تغییر می شوند. )نادرست(  b
2 بررسـیگزینههـا؛ گزینـٔه »1«:فرآینـدی کـه در آن دو رشـته DNA الگودیـده می شـود، همانندسـازی نـام دارد و فرآینـدی کـه . 17

 در آن رناپلی مـراز فعالیـت می کنـد رونویسـی نامیـده می شـود در همانندسـازی آنزیـم هلیـکاز باعـث شکسته شـدن پیونـد هیدروژنـی می شـود. 
گزینه های »3و4«: در هر دو فرآیند رونویسـی و همانندسـازی پیوند یونی شکسته می شـود و پیوند فسفودی استر برقرار می شود. در رونویسی چندین 
رشته رنا ساخته می شود و از ریبوز و باز آلی یوراسیل دار استفاده می شود. گزینٔه »2«: در همانندسازی از دئوکسی ریبوز و باز آلی تیمین استفاده می شود.

مرحله پایان 
رنابسپاراز

راه انداز
رنا
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 b
4 بررسـیگزینههـا؛ گزینـه »1«: ایجـاد تنـوع در محصول نتیجـٔه پیرایش متفـاوت رناهای )RNA( پیک اسـت. )نادرسـت( . 18

 RNA گزینه »2«: حذف رونوشـت اینترونی معیوب از ورود آمینواسـیدهای غلط به رشـتٔه پلی پپتیدی جلوگیری می کند و تأثیری بر رشـته
الگو ندارد. )نادرسـت( گزینه »3«: با افزایش تعداد و اندازه اینترون ها، رونویسـی از ژن بیشـتر طول می کشـد. )نادرسـت( گزینه »4«: با 
افزایش تعداد و اندازٔه رونوشت های اینترونی حذفی، رنای حاصل کوتاه تر خواهد بود. )درست( بنابراین در نهایت محصول کم تری نیز تولید 

-می شود.  c
4 بررسـیعبارتها؛ عبارت »الف«: شـکل نشان دهندٔه ساخته شدن چند رنا از روی یک ژن می باشد. بنابراین در قسمت »الف« . 19

چندین RNA پلی مراز در حال رونویسی اند.)درسـت( عبارت »ب«: راه انداز قسمتی برای اتصال رنابسپاراز می باشد. محل هایی که رونویسی 
می شوند باید دارای راه انداز باشد تا رنا بسپاراز بتواند به آن جا متصل شود. )درست( عبارت »ج«: جهت رونویسی از سمت رشته های کوتاه تر به 
-سمت رشته های بلندتر است از ج به د.)نادرست( عبارت »د«: یک ژن نمی تواند توسط RNA پلی مرازهای متنوعی رونویسی شود.)نادرست(  b

2 بررسـیعبارتها؛ عبارات »الف«، »ب«، »ج« صحیح اسـت.در واقع رونویسی ممکن اسـت چندین بار در چرخٔه یاخته ای رخ دهد اما . 20
همانندسـازی ژنوم اصلی تنها یک بار انجام می گیرد. هم چنین هم رونویسـی و هم همانندسـازی توسـط آنزیم های خاصی انجام می پذیرد! این آنزیم ها 

عبارت اند از: هلیکاز، دنا بسپاراز و رنا بسپاراز! عبارت »د«: در فرآیند رونویسی رنابسپاراز و در فرآیند همانندسازی دنابسپاراز شرکت دارد.

پاسخ آزمون 12: گفتار »1«

b
1 بررسیعبارتها؛ تنها عبارت »د« صحیح است. به دلیل کاهش حجم هموگلوبین در این بیماری اکسیژن کم تری نیز می تواند . 1

به گروه ِهم در هموگلوبین اتصال پیدا کند. عبارت »الف«: پس از تولد گویچه های قرمز فاقد هسته اند. درنتیجه تغییرات ژنی پیش از تولد 
رخ داده است.

 در یک بیماری ارثی )ژنی(، فرد بیمار متولد می شود.  �
عبارت »ب«: با تغییر شکل گویچٔه قرمز از حالت گرد به داسی شکل غلظت هموگلوبین آن تغییر نمی کند.

-عبارت »ج«: گویچه های قرمز بالغ به دلیل نداشتن هسته، دنایی هم ندارند که بخواهد مورد تغییر قرار گیرد.  b
1 متن در رابطه با فرآیند رونویسی می باشد.. 2

 در این فرآیند با توجه به نوکلئوتیدهای رشتٔه دنا نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیرٔه رنا قرار می گیرد. )2ایراد علمی(  �
-این فرآیند در چرخٔه یاخته ای ممکن است چندین بار انجام شود و چندین رشته رنا تولید کند. )2ایراد علمی(  �  a

1 بررسـیگزینهها؛ گزینه »1«: هر آمینواسـید می تواند بیش از یک کدون داشته باشد. اما هر کدون تنها به یک نوع آمینواسید . 3
ترجمه می شـود. گزینه »2«: تمامی آمینواسـیدها از جیرٔه غذایی فرد تأمین نمی شـوند. از بیسـت نوع آمینواسـید که در ساختار پروتئین ها 
به کار می رود هشـت مورد آن ها را برای بدن انسـان بالغ، ضروری )اساسـی( می دانند. یعنی بدن انسـان نمی تواند آن ها را بسازد و باید این 
آمینواسـیدها را به همراه مواد غذایی دریافت کند. گزینه »3«: اولین آمینواسـید زنجیره در هنگام سـاخته شـدن پلی پپتید آمینواسید قبلی 

-ندارد که بتواند با آن پیوند پپتیدی برقرار کند. گزینه »4«: بعضی آمینواسیدها ساختار چهارم ندارند.  b
4 بررسـیعبارتها؛ عبارات »الف« و »ب«: در یوکاریوت ها انواعی از رنابسـپارازها وجود دارند که هر نوع وظیفٔه ساخت رناهای . 4

← رنـای ناقل را تولیـد می کند.   III رنـای پیک و نـوع ←  II رنـای رناتنی، نـوع←  I مختلـف را برعهـده دارنـد. بـه نحـوی که نـوع 
عبارت »ج«: رونویسـی از روی ژن باعث سـاختن چندین رشته رنا می شودنه ِدنا! عبارت »د«: توجه کنید در فرآیند رونویسی RNA پلی مراز و 

در فرآیند همانندسازی DNA پلی مراز نقش دارد و این دو را با یک دیگر اشتباه نگیرید.
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 b
4 بررسـیعبارتها؛ عبارت اصلی سـؤال: راه انداز توالیی اسـت که در نهایت باعث باز شدن بخش کوچکی از مولکول دنا و ساخته شدن . 5

زنجیرٔه کوتاهی از رنا می گردد. پس عبارت داده شـده نادرسـت اسـت. با توجه به صورت سـؤال باید به دنبال عبارت هایی بگردیم که همانند عبارت 
اصلی نادرسـت باشـد. عبارت »الف«: در فرآیند رونویسـی رشتٔه الگو متعلق به دنا می باشد و رنا بسپاراز با توجه به نوع بازهای آلی نوکلئوتیدهای آن، 
نوکلئوتیدهای مکمل را در برابر آن ها قرار می دهد )درسـت(. نوکلئوتید یوراسـیل دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین دار دنا قرار می گیرد. 
عبارت »ب«: راه انداز موجب می شود رنا بسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را به طور دقیق پیدا و رونویسی را از آن جا آغاز کند )درست(. پس با عبارت های 
»الف« و »ب« به دلیل درست بودن کاری نداریم. عبارت »ج«: پس از شناسایی راه انداز توسط رنا بسپاراز زنجیره کوچکی از رنا از روی رشتٔه الگو ساخته 

-می شود نه زنجیرٔه بزرگ )نادرست( عبارت »د«: این عبارت صحیح می باشد. بنابراین تنها یک عبارت همانند صورت اصلی سؤال نادرست است.  a
2  راه انداز مورد رونویسـی قرار نمی گیرد.راه انداز مورد شناسـایی RNA بسـپاراز قرار می گیرد و تضمین می کند که RNA بسـپاراز . 6

-رونویسی را از جایگاهی صحیح آغاز کند! راه انداز بخشی از مولکول دنا است. پس در آن دئوکسی ریبوز و فسفات دیده می شود.  b
2 بررسیعبارتها؛ عبارت »الف«: مولکول دنا در محل راه انداز باز نمی شود.)یک غلط(. عبارت »ب«: راه انداز محل دقیق فرود . 7

رنابسپاراز را نشان می دهد.)دو غلط( عبارت »ج«: با به پیش رفتن رنابسپاراز، دو رشته دنای جلوی آن از یکدیگر باز می شوند. )دو غلط(
-عبارت »د«: صحیح. )ایراد علمی ندارد(   c

3 عبارت »ز« تکمیل گر عبارت »ب« است.. 8
در مرحلۀ پایان فرآیند رونویسی آنزیم رنابسپاراز از مولکول ِدنا و رنای تازه ساخت، جدا می شود.  �

بررســیگزینهها؛گزینه »1«: در مرحلۀ آغاز شناسایی توالی نوکلئوتیدی توسط رنابســپاراز صورت می گیرد. گزینه »2«: در مرحلۀ طویل 
-شدن، بازشدن دو رشتۀ ِدنا جلوی هر مولکول رنا بسپاراز صورت می گیرد. گزینه »4«: فرآیند رونویسی شامل سه مرحله است.)نه چهار مرحله(  c

3 بررسـیعبارتها؛ عبارات »الف«، »ب« صحیح می باشـند. عبارت »ج«: همواره باز مکمل G، C و باز مکمل A، U است. )در . 9
رونویسـی از دنا( این عبارت خیلی واضح بود! عبارت »د«: تنها یکی از دو رشـتٔه ِدنا در هر ژن رونویسـی می شـود و رونویسـی از روی هر دو 

-رشتٔه یک ژن انجام نمی شود.  b
4 موارد »الف«، »د« صحیح می باشند.. 10

بررســیعبارتهاینادرســت؛عبارت »ب«: راه انداز موجب می شود رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناســب را پیدا کند و رونویسی را آغاز 
 کند. )نه تمامی نوکلئوتیدهای مناســب را! در واقع راه انداز یک جفت نوکلئوتید را برای آغاز رونویســی به طور دقیق تشــخیص می دهد(. 
عبارت »ج«: پس از رونویســی دو رشتٔه دنا مجددًا به هم متصل می شــوند.هم چنان که ملکول رنابسپاراز به پیش می رود، دو رشتٔه دنا در 

-جلوی آن باز می شود و در چندین نوکلئوتید عقب تر رنا از دنا جدا می شود و دو رشته دنا مجددًا به هم می پیوندند.  b
2 بررسـیعبارتهـا؛ عبـارت »الـف«: توالی های سـه نوکلئوتیدی در مولکـول mRNA 64 حالـت ایجاد می کنـد. )یک غلط( . 11

عبارت »ب«: تغییر شکل هموگلوبین باعث ایجاد کم خونی داسی شکل می شود. )بدون غلط( عبارت »ج«: اغلب آمینواسیدها بیش از یک 
-رمزه )کدون( دارند. )بدون غلط( عبارت »د«: واحد سازندٔه مولکول دنا نوکلئوتید و واحد سازندٔه پلی پپتیدها آمینواسید است. )2 غلط(  b

3  به ازای خروج هر رونوشت اینترون از میان دو رونوشت اگزون دو پیوند فسفودی استر شکسته شده و یک پیوند تشکیل می شود.. 12
 ابتدا و انتهای RNA را رونوشت های اگزون تشکیل می دهند.  �

�  
 -| 4 2 8× = شکسته  
 -| 4 1 4× =  تعداد اینترون ها یک عدد از اگزون ها کم تر است.  4اینترون = 5اگزون || برقرار 
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 b
1 تصویر صفحه 55 درس نامه طرح ساده ای از رشتٔه الگو در مولکول دنا و رنای بالغ حاصل از آن را نشان می دهد که با پیوندهای . 13

هیدروژنی در کنار هم قرار گرفته اند. در صورت سـؤال بخش A همان رشـته دنای الگو می باشـد نه کدگذار! در واقع رنای رونویسـی شـده 
از رشـتٔه الگو در ابتدا دارای رونوشـت های اینترون می باشـد که به این رنا، رنای نابالغ یا اولیه می گویند. با حذف این رونوشـت ها و پیوستن 

بخش های باقی مانده رنای بالغ تولیدمی شود.
پنج حباب ایجاد شــده در این شکل نشان دهندٔه وجود پنج اینترون در ژن است. به طور کلی تعداد مولکول های آب که در فرایند بالغ سازی 

-رنای اولیه از محیط کم می شود برابر تعداد اینترون های ژن است. تعداد اگزون ها یکی بیش تر از تعداد اینترون ها در ژن است.  b
3 بررسیعبارتهاینادرست؛عبارت »الف«: گویچه های قرمز بالغ فاقد هسته و ژن هستند. عبارت »ج«: ژن های سلول های . 14

پیکری هسـته دار یک انسـان یکسان است. علت تنوع در گیرنده های آنتی ژن لنفوسیت ها تفاوت در پیرایش های یک ژن است نه تفاوت در 
-ژن های لنفوسیت ها! عبارت »د«: آیا همٔه ژن ها گسسته هستند؟ آیا همٔه آن ها اگزون و اینترون دارند؟ پاسخ منفی است!  b

1 بررسـیعبارتهـاینادرسـت؛عبارت »الـف«: رونوشـت اینترون هـا از رنای پیـک نابالغ حذف می شـود نه از سـاختار دنا. . 15
 عبـارات »ب« و »د«: همـٔه رناهـا حاصل رونویسـی هسـتند. رنای پیک ممکن اسـت پیـش از پایان رونویسـی و یا پـس از آن تغییر کند. 

-عبارت »ه  «: رنای پیک ممکن است در حین رونویسی یا پس از آن دچار تغییر شود.  b
3 بررسـیعبارتها؛ عبارت »الف«: اینترون ها قسـمت هایی هستند که رونوشت آن ها از رنای پیک نابالغ حذف می شوند. دقت . 16

داشته باشید که رونوشت اگزون ها حذف نمی شود.)نادرست( عبارت »ب«: رنای بالغ و رنای اولیه هر دو دارای رونوشت اگزون ها هستند.

)درسـت( عبارت »ج«: رنای نابالغ رونوشـت اینترون را دارد. اما در رنای تغییر یافتٔه بالغ رونوشـت اینترون ها حذف شده و دیده نمی شود.
)نادرسـت( عبارت »د«: همواره در یک رشـته رنا )RNA( تعداد رونوشـت های اینترونی از رونوشـت های اگزون ها کم تر اسـت. در ژن هر 

-اینترون در حد فاصل بین دو اگزون قرار دارد.)نادرست(  b
-3 میکروسکوپ الکترونی نه نوری!. 17  c
18 . b نشان دهندٔه مرحله طویل شدن و شکل a نشـان می دهد دو رشـتٔه دنا مجددًا به هم می پیوندد. توجه کنید که شـکل a 2 شـکل

مرحلٔه پایان را نشان می دهد.
دقت کنید که در مرحلٔه طویل شدن رنا بسپاراز هم چنان به دنا متصل است ولی در مرحلٔه پایان این آنزیم در حال جدا شدن از دنا می باشد. 

-در مرحلٔه پایان محلی برای پایان رونویسی وجود دارد که باعث جدا شدن آنزیم از مولکول دنا و رنای تازه ساخت می شود.  b
2 بررسیعبارتهاینادرست؛عبارت »ب«: ادامه ساخت رشتٔه رنا باعث طویل شدن آن می شود. )دنا و رنا را با یکدیگر اشتباه . 19

نگیرید این رنا اسـت که در حال سـاخت و طویل شدن است.( عبارت »ج«: رنابسپاراز به پیش می رود و نوکلئوتیدهای دو رشتٔه دنای جلوی 
آن از هم جدا می شـوند. دنا بسـپاراز در فرآیند همانندسـازی نقش دارد. عبارت »د«: در محل رونویسـی و مجاور آن حالتی شبیه به حباب 

-ایجاد می شود. بنابراین تنها در محل رونویسی این حباب ایجاد نمی شود بلکه قسمت های مجاور نیز تحت پوشش این حباب هستند.  b

1  متن مربوط به نقش رنا در پروتئین سازی )ترجمه( است.. 20
1 ریبوزوم های فعال در هسته حضور ندارند. 2 دنا هرگز از هسته خارج نمی شود. 3 همٔه رناها از روی رشتٔه دنای الگو ساخته می شوند 

نه از روی رنای دیگر. 4 فرآیند پروتئین سازی در هسته انجام نمی شود.
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پاسخ آزمون 13: گفتار »2«

b
3 رنای ساخته شده و آزاد شده به سمت »ب« است. پس رونویسی در جهت »ب« به »الف« انجام می گیرد.. 1

-رونویسی از رشتٔه B در حال انجام است.  b
-2 ترجمه از کدونی که زودتر ساخته شده است شروع می شود یعنی از »د« به »ج«. کدون متعلق به mRNA و کد متعلق به ژن است.. 2  b
4  واحدهای سازندٔه ِدنا نوکلئوتید می باشد که به صورت کد می تواند با تولید پروتئین ها فرآیندهای سلولی را هدایت کند!. 3

 رمز DNA کد نام دارد و رمز RNA کدون.  �
دنا با تولید پروتئین فرآیندهای سلولی را هدایت می کند.  �
-پروتئین حاصل ممکن است فعالیت آنزیمی یا غیرآنزیمی داشته باشد. )اغلب آنزیم ها پروتئینی اند(  �  b

3 بررسـیگزینهها؛ گزینه »1«: کدون ها در همٔه جانداران یکسـانند و هر کدون به آمینواسـید خاص خود ترجمه می شـود. ولی . 4
توجه کنید که هر آمینواسید ممکن است چندین رمز داشته باشند مثل تیروزین که رمزهای UAU و UAC دارد. گزینه »2«: آمینواسیدها 
می توانند بیش از یک کدون داشـته باشـند اما هر کدون تنها به یک نوع آمینواسـید ترجمه می شـود. گزینه »3«: در پروکاریوت ها کدون ها 
محصول رنابسـپاراز II نیسـتند. در واقع پروکاریوت ها دارای رنا بسپاراز پروکاریوتی اند. نه هیچ رنابسپاراز دیگری! گزینه »4«: پیریمیدین ها شامل 
-)C.U.T( می باشند که در کدون های پایانی تنها یکی از انواع آن )U( به کاررفته است. کدون های پایان شامل UAA، UAG و UGA هستند.  a

UAA 8 یکی از کدون های پایانی است.. 5 1 7− =
( )UAA ، قابل ترجمه ( , )A U 3

8= -3 کل رمز ها      b
1 عبارات  »الف« و »ج« غلط است.. 6

بررسیعبارتها؛عبارت »الف«: رنای ناقل تک رشته ای است که روی خود تا می خورد و ساختار دو بعدی ایجاد می کند. این رنا در حالت فعال 
تاخوردگی های مجددی پیدا می کند که ســه بعدی را به وجود می آورد و ساختار سنجاق سر )دو بعدی( در میان یاخته دیده نمی شود. عبارت 
»ب«: همان طور که در شکل صفحه 59 درس نامه می بینید بین محل های تا خورده در رنای ناقل پیوندهای هیدروژنی وجود دارد این پیوند در 

-ساختار رنای پیک دیده نمی شود. )درست( عبارت »ج«: در رنای ناقل جایگاه اتصال آمینواسید در بیش ترین فاصله از آنتی کدون قرار دارد.  b
7 . AUG تنها یک نوکلئوتید مشـترک با کدون های پایان دارد. گزینه »2«: کدون CGC 4 بررسـیگزینهها؛گزینه »1«: کدون

آغازگر ترجمه است نه رونویسی. گزینه »3«: کدون پایان مکملی ندارد و معادل هیچ آمینواسیدی نیست. گزینه »4«: رنا پلی مراز در جانداران 
-مختلف می تواند متفاوت باشد.در پروکاریوت RNA پلی مراز پروکاریوتی و در یوکاریوت ها RNA پلی مرازهای II ، I و III وجود دارد.  a

4 در شـکل مقابل جایگاه اتصال آمینواسـید . 8
بخـش »الف« و توالی پاد رمزه بخش »ب« می باشـد. 
با توجه به این که محل اتصال قسـمتی از رنا می باشـد 

بنابراین قند آن ریبوز است نه دئوکسی ریبوز.

نوکلئوتید جایگاه اتصال به آمینواسید

پیوند هیدروژنی
توالی محل اتصال 

آمینواسید

توالی پادرمزهتوالی پادرمزه
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 b
3 بررسـیگزینهها؛ گزینه های »1« و »2«: در زیر واحدهای ریبوزوم رنای ریبوزومی و پروتئین یافت می شـود که مجموعًا شـامل . 9

حداکثر 24 نوع مونومر هسـتند. )4 نوع نوکلئوتید + 20 نوع آمینواسـید( گزینه »3«: جایگاه های P، A و E در ریبوزوم فقط قسـمت هایی 
از زیر واحد بزرگ هسـتند. گزینه »4«: در پروکاریوت ها رنابسـپارازهای II، I و III وجود ندارند و فعالیت های رونویسی فقط توسط یک نوع 

-رنابسپاراز انجام می شود. که به آن RNA پلی مراز پروکاریوتی می گویند.  b
1 بررسـیعبارتها؛عبارت »الف«: به طورکلی پروتئین سـازی در هر بخشـی از یاخته که ریبوزوم ها حضور داشته باشند می تواند . 10

انجام شود. )نادرست( عبارت »ب«: گروهی از پروتئین ها به شبکٔه آندوپالسمی و دستگاه گلژی می روند و ممکن است برای ترشح به خارج 
آماده شوند.)درست( عبارت »ج«: در ساختار ریبوزوم پروتئین به کاررفته است. )درست( عبارت »د«: بر اساس مقصدی که پروتئین باید 

-برود، توالی های آمینواسیدی در آن وجود دارد که پروتئین را به مقصد هدایت می کند. )درست(  b
3 بررسـیگزینهها؛ گزینه های »1« و »3«: در ترجمه توالی نوکلئوتیدی در mRNA به توالی آمینواسـیدی در رشـتٔه پلی پپتیدی . 11

ترجمه می شود.گزینه »2«: )هر کدون شامل 3 نوکلئوتید است( در ترجمه زبان 4 حرفی نوکلئوتیدی به 20 نوع آمینواسید ترجمه می شود. 
.DNA صورت می گیرد نه mRNA گزینه »4«: ترجمه از روی-  c

4 بررسـیگزینههاینادرسـت؛ گزینـه »tRNA :»1 حاصل میتونین هرگـز در جایگاه A قرار نمی گیـرد. گزینه »2«: زیر واحد . 12
 mRNA متصل می شـود. گزینه »3«: ابتدا زیر واحد کوچک ریبوزوم به mRNA ناقل میتونین، به tRNA کوچک ریبوزوم پیش از اتصال

-متصل می شود. سپس tRNAی ناقل میتونین با کدون آغاز جفت می شود. درنهایت زیر واحد بزرگ ساختار ریبوزوم را کامل می کند.  b
3 بررسـیعبارتها؛  عبارت »الف«: در یک ترجمه همواره تعداد کدون هایی که در جایگاه A قرار می گیرند با تعداد کدون هایی . 13

که در جایگاه P قرار می گیرند برابر اسـت. با این تفاوت که کدون پایان در جایگاه P قرار نمی گیرد و کدون آغاز در جایگاه A قرار نمی گیرد. 
)درست( عبارت »ب«: کدون پایان معادل هیچ اسید آمینه ای نیست. بنابراین تعداد اسیدآمینه ها با تعداد کدون ها برابر نیست )نادرست( 
عبارات »ج« و »د«: به ازای چهار کدون، ریبوزوم دو بار حرکت می کند، سه آمینواسید با دو پیوند به هم متصل می شود. عبارت »ه  «: کدون 

-پایان فقط وارد جایگاه A می شود. )نادرست(  b
3 در مرحلٔه آغاز ترجمه tRNA ناقل دومین آمینواسید، وارد جایگاه A نمی شود.. 14

بررســیعبارتها؛گزینه »1«: در مرحلٔه آغاز ترجمه ابتدا زیر واحد کوچک ریبوزوم به mRNA متصل می شود. این فرآیند پس از ایجاد 
پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون آغازگر می باشــد. گزینه »2«: پس از جفت شــدن اولین کدون و آنتی کدون با یکدیگر، جزء بزرگ 

-ریبوزوم ساختار ریبوزوم را کامل می کند. گزینه »4«: در مرحلٔه آغاز ترجمه تعداد 7 پیوند هیدروژنی در جایگاه P برقرار می شود.  b
2 بررسـیگزینهها؛ گزینٔه »2«: در شـروع مرحلٔه ترجمه ابتدا tRNA ناقل دومین آمینواسـید وارد جایگاه A می شـود، )ممکن . 15

 اسـت رنـای ناقـل در صـورت مکمل نبودن جایـگاه A را ترک کند(. گزینٔه »1«: سـپس میتونیـن از رنای ناقل آن در جایگاه P جدا شـده. 
-گزینه های »3« و »4«: پیوند پپتیدی بین میتونین و آمینواسید بعدی برقرار می شود و ریبوزوم به اندازٔه یک کدون جابه جا می شود.  b

1 با جابه جایی ریبوزوم به اندازٔه یک کدون، جایگاه A خالی می شود و آمادۀ پذیرش رنای ناقل دیگری است.پس جایگاه E خالی . 16
-نمیشه!! حواستو جمع کن!  b

17 . tRNA را اشـغال می کننـد و مانع ورود A پروتئین هایی به نام عامل آزادکننده جایگاه ،A 4 بـا ورود اولیـن کـدون پایان به جایـگاه
دیگری به این جایگاه می شوند.
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بررســیگزینهها؛گزینه »1«: فعالیت عامل آزادکننده در فرآیند ترجمه و در هســته می باشد. گزینه های »2« و »3« :عامل آزادکننده در 
-جایگاه P عمل هیدرولیزی انجام می دهد اما پروتئین ریبوزومی نمی باشد.  b

2 عبارت های »الف« و »د« و »ه  « نادرست اند:. 18
بررسیعبارتها؛عبارت»الف«: پلی ریبوزوم ها به مولکول رنای در حال ساخت چسبیده اند نه دنا )نادرست( عبارات »ب« و »ج«: در این 
مجموعه ریبوزوم ها مانند دانه های تســبیح و رنای پیک نخی است که از درون این دانه ها می گذرد. )درست( عبارات »د« و »ه  «: همکاری 

-جمعی ریبوزوم ها به پروتئین سازی سرعت بیش تری می دهد. و در واحد زمان تعداد بیش تری پروتئین تولید می شود. )نادرست(  c
3 جمالت »الف« و »ب« نادرست اند.. 19

محصول پروتئینی ریبوزوم های مستقر بر غشای شبکٔه آندوپالسمی یا به بیرون سلول ترشح می شوند یا در عرض غشای سلول قرار می گیرند 
یا در لیزوزوم های یاخته قرار می گیرند چون لیزوزوم از شبکٔه آندوپالسمی زبر و گلژی نشأت می گیرد.

-همان گونه که گفته شد پروتئین های ترشحی توسط ریبوزوم های شبکٔه آندوپالسمی زبر ساخته می شوند.  b
3 فرآیند پروتئین سازی در یاخته ها بسته به نیاز یاخته تنظیم می شود و هر چه تعداد رناتن ها در یاخته بیش تر شود به طور همزمان و . 20

پشت سر هم تعداد پروتئین بیش تری در واحد زمان تولید می شود.هم چنین بدانید که یاخته های پروکاریوتی نسبت به یاخته های یوکاریوتی 
فرصت کم تری برای پروتئین سـازی دارند. در یوکاریوت ها به دلیل وجود سـاز و کارهایی برای حفاظت از رنای پیک در برابر تخریب، زمان 

بیش تری برای پروتئین سازی وجود دارد.

پاسخ آزمون 14: گفتار »2«

c
3 بررسـیعبارتهـا؛ عبارات »ب«، »ج« و »ه  « صحیح می باشـند. در رابطه با این عبارت ها بدانیـد که DNA و RNA هر دو از . 1

 UAC مونومرهایی به نام نوکلئوتید تشکیل شده اند. هم چنین رنا در فرآیند رونویسی و ترجمه نقش دارد. عبارت »الف«: اتصال آنتی کدون
بـه کـدون آغازگـر AUG از طریق پیوند هیدروژنی اسـت. این پیونـد با قرار گرفتـن نوکلئوتیدهای مکمل در مقابل هم خودبه خود تشـکیل 
می شود.بنابراین رنا )RNA( در این اتصال نقش ندارد. عبارت »د«: همۀ رناها محصول فرآیند رونویسی هستند. )رنای پیک، ناقل و رناتنی(  
عبارت »ه  « وجود یک مولکول میانجی به این دلیل است که فرآیند رونویسی در هسته یوکاریوت ها اتفاق می افتد اما ریبوزوم های رناتنی فعال 

-در هستٔه حضور ندارند! لذا باید یک مولکول میانجی اطالعات را از هسته به سیتوپالسم منتقل کند.  b
1 بررسـیگزینهها؛ گزینه »1«: کدون های آمینواسـیدها در همٔه جانداران یکسـان اند. چه در جاندار یوکاریوت چه پروکاریوت! . 2

گزینه هـای »2« و »3«: مهم تریـن محصول ژن ها پروتئین اسـت. ژن هـا از طریق تولید پروتئین فرآیندهای سـلولی را کنترل می کنند. و این 
کنترل نمی تواند به تنهایی صورت گیرد. گزینه »4«: زبان نوکلئیک اسید در واقع نوکلئوتیدهایی هستند که در فرآیند ترجمه و رونویسی به 

-زبان آمینو اسیدها تبدیل می شوند.  b
1 متیونین اولین آمینواسـیدی اسـت که در زنجیرٔه پلی پپتیدی قرار می گیرد. جهت سنتز رشتٔه پلی پپتیدی  همواره از انتهای آمین . 3

-به انتهای کربوکسیل است.  b
3 بررسـیگزینههـا؛ گزینه »1«: جایگاه A محل اتصال پیوند پپتیدی اسـت نه جایگاه P! گزینـه »2«: ورود tRNAها در جایگاه . 4

 A صـورت می گیـرد بـه جـز tRNA ناقل اولیـن متیونین که هرگز وارد جایگاه A نمی شـود. پـس در ورود tRNA ها اسـتثنایی وجود دارد. 
گزینـه »tRNA :»3های بدون اسـید آمینه از جایگاه E خارج می شـوند امـا این اتفاق در مرحلٔه آغاز ترجمـه رخ نمی دهد. گزینه »4«: در 

مرحلٔه آغاز تنها جایگاه P توسط tRNA آغازگر که حامل متیونین است پر است.
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4 ساختار L مانند در رنای ناقل شکل سه بعدی و فعال به حساب می آید. در این شکل قسمت »الف« جایگاه اتصال آمینواسید و . 5

-قسمت »ب« آنتی کدون مولکول است.  c
6 .AUG     UUU    CGC      AAU      GUC      UAA 4 ترجمه فرضی

بررســیگزینهها؛گزینه های »1« و»2«: در این ترجمه چهار پیوند پپتیدی تشــکیل می شــود بنابراین ریبــوزم چهار بار حرکت می کند. 
گزینه »3«: همواره تعداد کدون ها یک عدد بیش تر از اســید آمینه هاست زیرا کدون پایان معادل هیچ آمینواسیدی نیست. گزینه »4«: در 

 .P قرار می گیرند نه A رابطه با این گزینه بدانید که تمامی کدون ها به جز کدون آغاز در جایگاه-  b
= تعداد کدون . 7 32   3

− تعداد کدون =1 → تعداد اسید آمینه − =32 1 )کدون پایان معادل هیچ اسید آمینه ای نیست.( 31  
− تعداد اسید آمینه =1 → تعداد پیوند پپتیدی →− =31 1 30 − تعداد اسیدآمینه  =1 تعداد حرکت ریبوزوم = تعداد پیوند پپتیدی  
− تعداد کدون =2 → تعداد حرکت ریبوزوم − =32 2 30  

-تمامی کدون ها در جایگاه A قرار می گیرند به جز کدون آغاز.  �  b
-3 گزینه »3«: این عبارت نادرست می باشد زیرا آنزیم متصل کنندٔه آمینواسید به tRNA این اتصال را بدون نیاز به انرژی انجام می دهد. . 8  b
2 بررسـیگزینهها؛ گزینه »1«: در مرحلٔه آغاز کدون دوم در جایگاه A قرار می گیرد و آمادٔه پذیرش دومین tRNA اسـت. البته . 9

tRNA دوم در مرحله آغاز وارد جایگاه A نمی شود. گزینه »2«: در مرحلٔه آغاز، اول رنای ناقل متیونین روبه روی کدون آغاز )AUG( مستقر 

می شود و سپس زیر واحد بزرگ به زیر واحد کوچک ملحق می شود. یعنی این رنا وارد زیر واحد بزرگ نمی شود. گزینه »3«: برقراری پیوند 
هیدروژنی بین کدون آغاز و آنتی کدون مکمل آن در مرحلٔه آغاز انجام می شـود. این عمل نیازی به آنزیم ندارد. گزینه »4«: بخش هایی از 

-رنای پیک، زیر واحد کوچک ریبوزوم را به سوی کدون آغاز هدایت می کند. این عمل نیز در مرحله آغاز ترجمه رخ می دهد.  b
2 بررسـیگزینهها؛ گزینه »1«: رونویسـی، اولین مرحله از فرآیند تبدیل رمز ِدنا به توالی آمینواسید می باشد. )در واقع رونویسی . 10

یعنی سـاخته شـدن رنا از روی بخشـی از یک رشـته دنا(. گزینه »2«: پروتئین سـازی در هر بخشـی از یاخته که ریبوزوم های فعال در آن جا 
حضور داشته باشند می تواند انجام شود. در هسته ریبوزوم فعال وجود ندارد و پروتئین سازی رخ نمی دهد. پروتئین های هسته در سیتوپالسم 
سـاخته می شـوند. گزینه »3«: مولکول دنا برای تنظیم فعالیت های سـلول از طریق تولید پروتئین، به مولکول های میانجی نیاز دارد که این 
مولکول هـای میانجی، mRNAهای متفاوتی هسـتند کـه در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها وجود دارند. گزینـه »4«: زیر واحدهای ریبوزوم از 

-پروتئین و RNA ریبوزومی ساخته شده اند که هر دو حاصل رونویسی دنا هستند.  b
4 بررسـیعبارتهـا؛عبارت »الـف«: کدون های پایان آنتی کدون ندارنـد. به همین دلیل تعداد آنتی کدون هـا از کدون ها کم تر . 11

است.)درست( عبارت »ب«: کدون UGA کدون پایان است و آنتی کدون ندارد. دقت کنید کدون های UAA و UAG نیز کدون های پایان 
 می باشند.)نادرست( عبارت »ج«: آنزیم های ویژه ای بر اساس نوع توالی آنتی کدون، آمینواسید مناسب را به رنای ناقل متصل می کند. )درست(
عبـارت »د«: رنای ناقل پس از رونویسـی دچار تغییر می شـود و شـکل دوبعدی پیدا می کنـد. این حالت، حالت فعـال رنای )RNA( ناقل 

-نمی باشد بلکه باید تاخوردگی بیش تر پیدا کند تا به صورت L شکل درآید.)نادرست(  b
1 بررسـیعبارتها؛ عبارت »الف«: پیوند پپتیدی در جایگاه A برقرار می شـود. عبارت »ب«:  عوامل آزادکننده باعث جدا شدن . 12

پلی پپتید از آخرین رنای ناقل و جدا شـدن زیر واحدهای ریبوزوم از هم می شـوند. عبارت »ج«: در مرحلٔه آغاز تنها یک tRNA در ریبوزوم 
 A دیده می شـود. به همین دلیل دو جایگاه ریبوزوم به طور همزمان نمی تواند اشـغال شده باشد. عبارت »د«: در مرحلٔه آغاز ترجمه جایگاه

خالی است و در مرحلٔه پایان آن جایگاه P توسط tRNA اشغال شده است.
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 b
1 بررسـیگزینهها؛ گزینه »1«: هلیکاز برای ورود به هسـته از منفذ هسته عبور می کند و نیازی نیست از چهار الیه فسفولیپیدی . 13

عبور کند. گزینه »2«: برون رانی پادتن موجب گسـترده شـدن غشای یاخته های پادتن ساز می شود. به دلیل این که وزیکول های غشایی در 
فرآیند برون رانی باید به غشاء بپیوندند تا محتویات بتوانند از آن خارج شوند. به همین دلیل غشاء یاخته های پادتن ساز گسترده تر می شود.
گزینه »3«: کیســه های تشکیل دهندٔه دســتگاه گلژی با یکدیگر ارتباط فضایی ندارند. این کیسه ها برخالف کیسه های شبکه آندوپالسمی 
ارتباط فضایی با هم ندارند. گزینه »4«: آنزیم های الزم برای ایجاد تغییر شیمیایی در پروتئین ها عالوه بر دستگاه گلژی در شبکٔه آندوپالسمی 

-زیر نیز وجود دارند.  b
4 بررسـیگزینهها؛ گزینه »1«: هرگاه نیاز یک سـلول به پروتئین ویژه ای بیش تر باشـد رونویسـی از ژن آن بیش تر خواهد بود. . 14

)نسـبت مسـتقیم( )نادرسـت( گزینه »2«: در مرحلٔه طویل شـدن ترجمه در جایگاه A پیوند پپتیدی میان اسـید آمینه ها شکسته نمی شود 
بلکه برقرار می گردد. )نادرسـت( گزینه »3«: طی فرآیند هیدرولیز مولکول آب مصرف می شـود نه تولید! )نادرسـت( گزینه »4«: بر اساس 

-مقصدی که پروتئین باید به آن جا برود توالی های آمینواسیدی در آن وجود دارد که پروتئین را به مقصد هدایت می کند.  b
کدون پایان AUG      CCC      GAC     GUG       CAC      AAU      UGA کدون آغاز. 15   3

تعداد کدون = 7
− تعداد کدون =1 ⇒ تعداد آمینواسید  − =7 1 6 تعداد اسید آمینه = 6 

تعداد حرکت ریبوزوم = 5
− تعداد آمینواسید =1 ⇒ تعداد پیوند پپتیدی = تعداد حرکت ریبوزوم  − =6 1 5 تعداد پیوند پپتیدی = 5 
⇒ تعداد کدون هایی که در جایگاه A قرار می گیرد − تعداد کدون  = − =1 7 1 6 تعداد کدون هایی که در جایگاه A قرار می گیرد = 6 

-کدون آغاز در جایگاه A قرار نمی گیرد.  �  c
4 رونویسی فرآیندی پیوسته است که در مرحلۀ طویل شدن آن رنابسپاراز ) RNA پلی مراز( ساخت رنا را ادامه می دهد که در نتیجٔه . 16

آن رنا  طویل می شود، هم چنان که مولکول رنا بسپاراز به پیش می رود دو رشتۀ دنا در جلوی آن باز و چند نوکلئوتید عقب تر RNA از دنا جدا 
می شوند و دو رشتٔه دنا مجددًا به هم می پیوندند.

-»الف« کاماًل به درستی تکمیل گر جمله ها می باشد اما »د« کاماًل به صورت نادرست عبارت را تکمیل می کند.   b
2 بررسـیگزینههـا؛ گزینـه »1«: آنتی کـدون tRNA در حلقـه ای فاقـد پیونـد . 17

هیدروژنـی قرار دارد. وقتـی می گوییم »حلقه« یعنی پیوند هیدروژنـی در آن ناحیه وجود ندارد. 

 گزینه »3«: آن چه در جایـگاه فعال آنزیم متصل کنندٔه tRNA و 
A U G

U A C

|| || ||| گزینـه »2«:

آمینواسـید قـرار می گیـرد tRNA فعـال در فرم L مانند خود اسـت. زمانی شـکل L ایجاد 
می شـود کـه tRNA با سـاختار دوبعدی دچار تاخوردگی بیش تر شـده باشـد. گزینه »4«: 

کدون های رمزکننده در تمامی جانداران تعداد برابری دارد.
بین کدون آغاز و tRNA هفت پیوند هیدروژنی برقرار می شود.  �

نوکلئوتید جایگاه اتصال 
به آمینواسید

پیوند هیدروژنی

توالی پادرمزه
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− تعداد کدون. 18 =1 تعداد اسیدآمینه    2

− تعداد اسیدآمینه =1 تعداد پیوند پپتیدی = تعداد حرکت ریبوزوم   
تعداد حرکات ریبوزوم 38

تعداد کدون ها 39
تعداد آمینواسید 38

تعداد پیوندهای پپتیدی 37
تعداد کدون هایی که در جایگاه P قرار می گیرد 38

+ تعداد حرکت  � =1 تعداد کدون  ریبوزوم به ازای هر کدون به جز کدون آغاز یک حرکت انجام می دهد. 
 38 1 39+ =  

�   39 1 38− = کدون پایان معادل هیچ آمینواسیدی نیست. 
− تعداد آمینواسید =1 تعداد پیوند پپتیدی  
 38 1 37− =  

-تمامی کدون ها به جز کدون پایان در جایگاه P قرار می گیرند.  �  b
3 جملٔه متن سـؤال غلط اسـت. به شـکل 10 فصل توجه کنید.جایگاه های سـه گانه فقط در زیر واحد . 19

بزرگ قرار دارند.
-گزینه »3«: نادرست است چون ریبوزوم ها می توانند چندین رشتٔه پلی پپتیدی را از روی یک mRNA بسازند.  b

− تعداد کدون. 20 =1 تعداد آمینواسید  4 عبارت »ج« صحیح می باشد. 
− تعداد آمینواسید =1 تعداد پیوندهای پپتیدی = تعداد حرکت کدون   
− تعداد کــدون در ایــن ترجمه ریبــوزوم 19 حرکت انجام داده اســت.  =2 بررســیعبارتهــا؛عبــارت »الف«: تعــداد حرکت 
عبارت »ب«: تعداد کدون هایی که در جایگاه A قرار می گیرد برابر 20 عدد اســت. عبارت »د«: تعداد آمینواســیدها یک عدد از تعداد 
کدون ها کم تر است چون کدون پایان معادل هیچ آمینواسیدی نیست. عبارت »ه   «: به ازای 20 آمینواسید، 19 پیوند پپتیدی در این ترجمه 

تشکیل می شود.

پاسخ آزمون 15: گفتار »1 و 2«

b
3 بررسـیعبارتهایعبارت های »الف« و »ب«: در دنا 4 نوع و در رنا و نیز 4 نوع نوکلئوتید وجود دارد با این تفاوت که در رنا به . 1

جـای U ، T قـرار می گیـرد! نوع قند در نوکلئوتیدهای دنا و رنا فرق دارد. عبارت »ج«: از 20 نوع آمینواسـید، 8 نوع ضروری اسـت بنابراین 12 
33 عدد رمز متفاوت یا همان 27 عدد کد ژنتیکی  ! عبارت»د«: با 3 عدد نوکلتید  8 12≠ آمینواسـید باقی می ماند که غیرضروری هسـتند؛ پس 
-می توان ساخت. عبارت »ه  «: اغلب آمینواسیدها بیش تر از یک رمز در ژن دارند نه برخی! برای دریافت این مهم به جدول کدون ها نگاهی بیندازید.  c

1 بررسـیعبارتها؛ عبارت اصلی صورت سـؤال: این عبارت درسـت است. هر دو فرآیند سنتز آبدهی به حساب می آیند و حین . 2
برقراری پیوندهای فسفودی استر آب آزاد می کنند. عبارت »الف«: دقت کنید که فرآیند همانندسازی از روی رشتٔه DNA انجام می شود به 
همین دلیل در این فرآیند نوکلئوتیدهای دارای دئوکسـی ریبوز )قند ویژٔه DNA ( و باز آلی T اسـتفاده می شـود. عبارت »ب«: محل فعالیت 
رنا بسـپارازهای اصلی در یوکاریوت ها در هسـته اسـت اما در پروکاریوت ها سیتوپالسم است زیرا هسته حقیقی ندارند.عبارت »ج«: 3 نوع رنا 
بسپاراز در یوکاریوت ها وجود دارد که رنا بسپاراز II ، I و III به ترتیب باعث ساخت رنای ریبوزومی، رنای پیک و رنای ناقل می شوند. عبارت »د«: 

هلیکاز آنزیم ویژه برای باز کردن دو رشتٔه DNA در همانندسازی می باشد.
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 b
4 منظور صورت سؤال دنا می باشد. زیرا در مرحله آغاز رونویسی رنا بسپاراز به DNA اتصال پیدا می کند.. 3

بررسیعبارتها؛عبارت »الف«: )نادرست( کروموزوم ها از DNA و پروتئین تشکیل شده اند نه لیپید. عبارت »ب«: )نادرست( در مرحلٔه 
! عبارت »د« و »ج«: مرگ یاخته در صورت آسیب به DNAو اصالح نشدن  G1 S با دو برابر شدن دنای هسته روبه رو هستیم. نه در مرحله 

-در فرآیند تقسیم یاخته ای رخ می دهد. هم چنین اشعه UV )فرابنفش( می تواند به DNA ها آسیب برساند.  b
2 بررسـیعبارتهاینادرسـت؛عبارت »الف«: این عبارت دیگه خیلی نادرسـته هیچی در موردش نمیشـه گفت! قرار نیست . 4

تمامی ژن ها بیان شوند! عبارت »ب«: تغییر شکل هموگلوبین ها باعث ایجاد بیماری کم خونی داسی شکل می شود نه میوگلوبین!
-فقط دقت کن که توی هم چین تست هایی همۀ گزینه ها و عبارت ها رو بررسی کن!  b

4 تنها عبارت »ه   « نادرست می باشد.. 5
عبارت »ه   «: هر دو زیر واحد کوچک و بزرگ ریبوزوم از RNA و پروتئین تشکیل شده است.

بررسیکلیعبارتهایدرست؛ )براساس متن درسنامه(
رنای ناقل همانند سایر رناها پس از رونویسی دچار تغییراتی می شود. در ساختار نهایی رنای ناقل نوکلئوتیدهای مکمل پیوند هیدروژنی ایجاد 
می کننند. جایگاه P در ریبوزوم محل قرارگیری رنای ناقل دارای آمینواســید است. این جایگاه در ابتدا توسط رنای ناقلی که حامل متیونین 

-است اشغال می شود. پروتئین عامل آزادکننده باعث جدا شدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شود.  b
3 می توان گفت در انسان آنمی ها ممکن است خاستگاه ارثی یا محیطی داشته باشند.هم میتونه ژنتیکی باشه هم میتونه غیرژنتیکی!. 6

بررســیگزینهها؛گزینه »1«: تمامی انواع آنمی ها ناشــی از کاهش غلظت هموگلوبین نیســتند. مثل آنمی حاصل از ماالریا که در آن تعداد 
گلبول های قرمز کم می شــود. گزینه »2«: همین » هر نوع« کار رو خراب کرده! کم خونی داسی شکل اصاًل ربطی به تعداد گویچه های قرمز 

-نداره! گزینه »4«: نه دیگه اینم نشد! در آنمی ناشی از ماالریا اصاًل تغییر ژنتیکی نداریم و عامل بیماری نوعی آغازی است.  c
= کدون. 7 = ⇒n 5 = تعداد اسید آمینه  − = − =n 1 5 1 4   4

توجه کنید تمامی کدون ةا در جایگاه P قرار می گیرند به جز کدون پایان و هم چنین تمامی کدون ةا وارد جایگاه A می شوند به جز کدون آغاز! 
=تعداد حرکت ریبوزوم − → − =n 2 5 2 3  
⇒ تعداد کدون هایی که به جایگاه A ,وارد می شوند = تعداد کدون هایی که به جایگاه P وارد می شوند. − = − =n 1 5 1 4  -  b

2 دقت کنید که b گویچٔه قرمز سالم و a گویچٔه قرمز متعلق به فرد مبتال به کم خونی داسی شکل را نشان می دهد.. 8
علت بیماری کم خونی داسی شکل تغییر شکل پروتئین هموگلوبین و در نهایت تغییر شکل گویچٔه قرمز به حالت داسی شکل می باشد. این 
نقص یک بیماری ارثی اســت. هم چنین این بیماری، نوعی رابطٔه بین ژن و پروتئین را نشان می دهد. تغییر در این بیماری جزئی است و در 

-آن تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار تغییر یافته است.  b
1 بررسـیعبارتهـا؛عبارت »الف« دقت کنید که بین رشـتٔه رمزگذار و توالی نوکلئوتیدی در نوع قنـد و بازهای آلی تفاوت وجود . 9

دارد. از روی رشـتٔه رمزگذار رونویسـی صورت نمی پذیرد.)نادرسـت( عبارت »ب« یک DNA دارای ژن های متعدد اسـت که هر دو رشتٔه آن 
ممکن است الگویی برای فرآیند رونویسی قرار گیرد.)نادرست( عبارت »ج« درست است. در یک DNA ژن شمارٔه یک ممکن است از روی یک 
رشـتٔه DNA و ژن شـمارٔه دو ممکن است از رشتٔه دیگر DNA توسط رنابسـپاراز رونویسی شود. در این صورت جهت حرکت آنزیم ها مخالف 

-هم خواهد بود.)درست( عبارت »د« در همانندسازی حباب رو به گسترش است اما در رونویسی حباب اندازه ای تقریبًا ثابت دارد.)درست(  a
2 بررسیگزینههاینادرست؛گزینه »1«: اصاًل همۀ ژن ها قرار نیست بیان بشن که! در یوکاریوت ها همانند پروکاریوت ها بعضی . 10
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ژن ها ممکن است به علت شرایط، خارج یاخته بیان نشوند. گزینه »3«: اینجا هم همون توضیح گزینۀ »1« صدق می کند چون قرار نیست 
همۀ ژن ها بیان بشـن! چه تو یوکاریوت ها چه پروکاریوت ها! گزینه »4«: این گزینه هم با عبارت »2« رد می شـد چه جاندار پروکاریوت باشه 

-چه یوکاریوت شرایط خارج یاخته روی بیان ژن تاثیر می گذارد!  b
4 گزینٔه »4«: غلط است چون 3 کداز 64 کد، رمزهای پایان هستند که کدون های پایانی از روی آن ها رونویسی می شوند.. 11

← 4 عدد  � انواع نوکلئوتیدها 
← 20 عدد  � انواع آمینواسیدها 
�   ( )4 64

3 = توالی های سه نوکلئوتیدی های دنا 64 حالت ایجاد می کنند
-رمز: مجموعه نشانه هایی که تنها برای انتقال اطالعات استفاده می شود.  �  a

) که در این فرمول n تعداد اگزون ها است!. 12 )n −1 4 برای پیرایش ژنی با چهار اگزون 3 مولکول از به محیط کاسته می شود
برای حذف سه رونوشت اینترون باید 6 مولکول آب مصرف شود و برای اتصال چهار رونوشت اگزونی 3 مولکول آب آزاد می شود؛ پس جمعًا 

-3 مولکول آب از محیط کاسته می شود.  c
3 فقط عبارت »الف« درست است.. 13

�   (DNA) دارد. در این فرآیند )رونویسی( نیز با توجه به نوکلئوتیدهای رشته دنا DNA اســاس رونویسی شباهت زیادی با همانندســازی 
نوکلئوتیدهــای مکمل در زنجیرٔه رنا (RNA) قرار می گیرند و به هم متصل می شــوند. در همانندســازی هلیکاز و DNA پلی مراز اما در 
رونویســی فقط RNA پلی مراز نقش دارد. در همانندسازی، هلیکاز دو رشته دنا را از هم باز می کند اما در رونویسی RNA پلی مراز این کار 

-را می کند. در همانندسازی پیوندهای هیدروژنی هم گسیخته می شوند هم برقرار می گردند که این شبیه رونویسی است.  c
2 ابتدا بدانید که قسـمت های »الف«، »ب« و »ج« به ترتیب رشـته های رنای بالغ )پیرایش شـده(، رشـتٔه دنای الگو و اینترون ها . 14

هستند.
بررســیگزینهها؛گزینه »2«: رونوشــت اینترون و اگزون در RNA قــرار دارد در حالی که اینترون و اگزون در ژن قرار گرفته اســت. 
گزینه »3«: بخش »ب« دارای شــش توالی اگزون می باشد. زیرا این ژن پنج اینترون دارد.گزینه »4«: شکل طرح ساده ای از رشتٔه الگوی 
دنا و رنای بالغ )پیرایش شده( است، این پدیده در هستٔه یاخته های یوکاریوتی رخ نمی دهد. بلکه برای اثبات وجود اینترون ها در آزمایشگاه 

-عملی است. اما این ژن که گسسته )دارای اگزون و اینترون( است می تواند متعلق به سلول یوکاریوت هسته دار نظیر مگاکاریوسیت باشد.  b
1 تمامی عبارت ها صحیح می باشند.. 15

عبارت »ب«: با توجه به شکل روبه رو در رنای ناقل پیوند هیدروژنی داریم!
فقط در عبارت »ج« دقت کن که شبکه آندوپالسمی زبر نه صاف!  �

عبارت »د«: در چرخٔه یاخته ای، همانندســازی یک بار اما رونویســی ممکن است چندین بار 
انجام گیرد!

-  b
2 در رونویسی، همٔه رناها از روی مولکول دنا ساخته می شود.. 16

بررســیگزینههاینادرست؛گزینٔه »1«: هسته محلی برای ساخت ریبوزوم نیست. گزینٔه »3«: تمام یک رشتۀ ِدنا بود یا بخشی ازش!؟ 
گزینٔه »4«: هسته محل سنتز پروتئین نیست؛ پس ریبوزوم ها در هسته غیرفعال اند.

نوکلئوتید جایگاه اتصال 
به آمینواسید

پیوند هیدروژنی

توالی پادرمزه
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 c
4 بررسـیگزینههـا؛ گزینـه »RNA :»1 پلی مـراز ویرایـش نمی کنـد. گزینـه »2«: در رونویسـی دنابسـپاراز دخالتـی نـدارد. . 17

گزینـٔه »3«: در رونویسـی هلیـکاز دخالتـی ندارد. گزینـه »4«: نوکلئوتیدهای پیریمیدین دار دارای باز T ، C و U هسـتند که در رونویسـی 
-نوکلئوتید Tدار استفاده نمی شود.در طی رونویسی رنای پیک عامل قرار دادن آمینواسیدها در ساختار ژن ها می باشند.  b

3 عبارت های »ج« و »د« نادرست اند. وقتی گفته به ترتیب یعنی »ج« را برای طویل شدن و »د« را برای آغاز در نظر بگیرید.. 18
عبارت »ج« در مرحله طویل شدن با به پیش رفتن مولکول رنابسپاراز نوکلئوتیدهای عقب تر رنا از دنا جدا می شوند.

-عبارت »د« در مرحلٔه آغاز رونویسی قسمتی از دنا باز می شود و زنجیره کوتاهی از رنا ساخته می شود.  c
1 گزینه »1« یعنی »الف« نادرست »ب« درست است.. 19

عبارت »الف« :اواًل هر ژن یوکاریوتی اگزون و اینترون ندارد. ثانیًا اگر داشته باشد با اگزون شروع و به اگزون ختم می شود.
عبارات »ب«، »ج«، »د«: این عبارت ها صحیح اند آنها را بخاطر بسپارید!

-در مورد »ب« توجه داشته باشید که به دلیل حذف رونوشت های اینترونی اگر جهشی در اینترون ژن رخ داده باشد بی اثر خواهد بود.  b
3 در رابطـه با مرحلٔه رونویسـی می توان گفت راه انداز اّولین نوکلئوتید مناسـب را به رنابسـپاراز نشـان می دهـد. راه انداز یک توالی . 20

نوکلئوتیدی است.
بررسیگزینههاینادرست؛گزینه »1«: دنا پلیمراز؟! نه دیگه نشد گزینه »2«: مولکول رنا نه دیگه حواست رو جمع کن بخشی از مولکول 

دنا نه رنا! گزینه »4«: مشکل این عبارت هم قاطی کردن دنا و رنا است! کاًل رشتٔه دنا (DNA) به عنوان الگو قرار می گیرد!

پاسخ آزمون 16: گفتار »3«

c
3 بررسـیعبارتها؛ عبارت »ج«: )نادرسـت( زیرا تنظیم بیان ژن هم در یوکاریوت ها و هم در پروکاریوت ها مشاهده می شود. در . 1

یوکاریوت ها، مواد ژنتیک اصلی در غشایی محصور شده است اّما در پروکاریوت ها محتویات ژنتیکی یاخته در فضای سیتوپالسم پخش شده 
است. عبارت »ه   «: )نادرست( تنظیم بیان ژن همیشه نمی تواند موجب کاهش رونویسی شود و تنظیم بیان ژن مثبت و منفی را می توان در 

پروکاریوت ها مشاهده کرد.
-یعنی عبارت های »ج« و »هـ« صورت اصلی سؤال را به نادرستی تکمیل می کنند! بقیه عبارت ها صحیح اند.  a

3 تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها موجب می شود سلول به تغییرات محیطی پاسخ مناسب دهد.. 2
بررســیگزینهها؛گزینه »1«: ممکن است در مرحلۀ رونویسی هم با تنظیم بیان ژن روبه رو باشــیم! گزینه »2«: تمایز سلولی در یوکاریوت ها 
-وجود دارد نه پروکاریوت ها! گزینه »4«: این عبارت در رابطه با یوکاریوت ها صدق می کند نه پروکاریوت ها! زیرا پروکاریوت ها هستٔه حقیقی ندارند.  a

3 بررسـیعبارتهـاینادرسـت؛ عبـارت »الـف«: )نادرسـت( قنـد مصرفـی ترجیحـی باکتری اشرشـیا کالی گلوکز اسـت. . 3
عبارت »ب«: )نادرست( آنزیم های مورداستفاده برای جذب و مصرف گلوکز و الکتوز با یکدیگر متفاوت اند. در تنظیم بیان ژن مثبت، مالتوز 
قند مورد بحث می باشد در حالی که در تنظیم بیان ژن منفی قند الکتوز مورد بحث می باشد. عبارت »ج«: )نادرست( در نبود الکتوز ساخت 

-آنزیم های تجزیه کنندٔه آن متوقف می شود و یا کاهش پیدا می کند.  a
3 تنوع بی شمار تولید گیرندٔه آنتی ژن از لنفوسیت ها ناشی از پیرایش های متفاوت از رونوشت ژن می باشد. هر چند این موضوع در . 4

-بیش تر بدانید کتاب قرار گرفته است اما بد نیست به عنوان یک مفهوم آن را یاد بگیرید.  a
2 وجود رده های سلولی خونی مختلف از مغز استخوان ناشی از فرآیند تنظیم بیان ژن و تمایز می باشد. تمامی یاخته های بدن ژن های یکسانی . 5

دارند اّما یاخته ها در عملکرد و شکل متفاوت اند.زیرا ژن های بیان شده در سلول ها با هم تفاوت دارند لذا شکل و عملکرد یاخته ها نیز فرق دارد.
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 b
2 در ابتدا بدانید که قسمت های »الف«، »ب«، »ج« و »د« به ترتیب، رنا بسپاراز، اپراتور، مهارکننده و الکتوز می باشد.. 6

بررســیگزینهها؛گزینه »1«: رنا بسپاراز می تواند حتی ژن هایی را که خودش را می سازد نیز رونویسی کند )فرقی نمی کنه چه ژنی باشه رنا 
بسپاراز می تونه هر ژنی رو رونویســی کنه!( )درست( گزینه »2«: در تنظیم منفی رونویسی، پروتئین مهارکننده به توالی خاصی از دنا به نام 
اپراتور متصل می شــود و جلوی حرکت رنا بســپاراز را می گیرد و به دلیل اتصال مهارکننده به اپراتور، آنزیم نمی تواند حرکت کند و رونویسی 

انجام نمی شود. گزینه »3«: به دلیل این که مهارکننده از جنس پروتئین 
اســت می توان گفت در E.coli یک محصول ژنی محســوب می شود. 
گزینه »4«: با توجه به شــکل روبه رو الکتوز به هیچ بخشی از ژن های 
مربوط به تجزیه الکتوز متصل نمی شــود بلکه بــه مهارکننده متصل 

-می شود و باعث تغییر شکل در آن می شود.  c
3 بررسی نکات سؤال:. 7

اغلب آمینواسیدها بیش از یک رمز دارند نه بعضی از آن ها. )به جدول کدون ها نگاه کنید(.  �
برخی آسیب ها ممکن است در محل اینترون ها رخ دهند نه اغلب آن ها. )در بیش تر بدانید است اما شما آن را یاد بگیرید!(  �
اغلب ژن ها در هسته قرار دارند و برخی در میتوکندری و کلروپالست ها. چون ژنوم اصلی در هسته قرار دارد.  �
اغلب پروکاریوت ها فقط یک نقطٔه آغاز همانندسازی در دنای خود داردند نه برخی از آنان!!  �
-برخی ژن ها در میتوکندری و پالست قرار دارند.  �  b

4 بررسـیعبارتها؛ بررسـی صورت اصلی سـؤال: رناهای ناقل به جز در ناحیٔه آنتی کدونی در همٔه انواع توالی یکسـان دارند. . 8
)درست(. عبارت »الف«: طبق متن کتاب درسی صحیح می باشد. عبارت »ب«: در حضور مالتوز در محیط، پروتئیین فعال کننده به جایگاه 
خود متصل می شـود و پس از اتصال به رنابسـپاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شـود. )درست( عبارت »ج«: تنظیم بیان ژن فرآیندی 
دقیق و پیچیده اسـت که می تواند در مراحل متعددی انجام شـود. )درسـت( عبارت »د«: توالی راه انداز در ژن های مختلف در بخش هایی 

متفاوتند. بنابراین تمایل عوامل رونویسی هم برای پیوستن به راه اندازهای مختلف متفاوت است. )درست(
-بنابراین تمامی عبارت ها همانند صورت اصلی سؤال صحیح می باشد.  �  b

3 ژن های مؤثر در متابولیسم الکتوز برخالف مالتوز از اپراتور برای فرآیند تنظیم بیان ژن استفاده می کنند.. 9
بررسیگزینههاینادرست؛گزینه »1«: قند الکتوز در تنظیم منفی رونویسی نقش دارد و قند مالتوز در تنظیم مثبت رونویسی مؤثر است.
گزینه »2«: در حضور قند مالتوز، انواعی از پروتئین به نام فعال کننده وجود دارند که به توالی خاصی از دنا در تنظیم مثبت رونویسی متصل می شوند.

!mRNA سه ژنی ساخته می شود نه سه مولکول mRNA گزینه »4«: در ژن کنترل کنندٔه متابولیسم الکتوز یک مولکول-  b
2 بخش های مولکولی از جنس نوکلئوتید: اینترون ـ آنتی کدون ـ افزاینده. 10

-بخش های مولکولی از جنس پروتئین: فعال کننده ـ مهارکننده ـ عامل پایان ترجمه  b
← می تواند پیش از رونویسـی یا بعد از آن  انجام شود.  2رنای ناقل . 11 3 اصالح ایرادات علمی متن:1تنها پیش از رونویسـی 

← کم تر ← به طورمعمول 4بیش تر  -← رنای پیک  3قطعًا   b
3 بررسـیعبارتهاینادرسـت؛ عبارت »ب«: در تنظیم مثبت رونویسی در حضور قند مالتوز، انواعی از پروتئین به نام فعال کننده به . 12

توالی های خاصی از دنا متصل می شود. عبارت »ج«: اتصال الکتوز به مهارکننده موجب تغییر ساختار فضایی آن و جدا شدن آن از اپراتور می شود. 
عبارت »د«: در حضور الکتوز در محیط باکتری، تغییر شکل مهارکننده موجب جدا شدن از اپراتور و مانع اتصال آن به اپراتور می گردد.

جایگاه اتصال فعال کننده

راه انداز

رنا بسپاراز

فعال کننده

انجام رو نویسی

مالتوز
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 b
-4 تنها عبارت »ب« نادرست می باشد افزایش طول عمر رنای پیک در کمیت و کیفیت پروتئین سازی مؤثر است. نه فقط در کیفیت!. 13  b
1 در یاخته ای که نقاط وارسی در چرخه زندگی آن وجود دارد تنظیم بیان ژن می تواند در مراحل متعددی انجام گیرد چون منظور . 14

از این یاخته ها، یاخته های یوکاریوتی می باشد.
بررســیگزینههاینادرســت؛گزینه »2«: اپراتور و اپران مخصوص یاخته های یوکاریوتی اســت و صورت ســؤال در رابطه با یوکاریوت ها 
 می باشــد. گزینــه »3«: این گزینه نیز در رابطه با پروکاریوت ها می باشــد.)تنظیم مثبت رونویســی در اشریشــیاکالی مشــاهده می شــود.( 

-گزینه »4«: در یوکاریوت ها سه نوع RNA پلیمراز رونویسی می کند نه یک نوع! و این پروکاریوت ها هستند که یک نوع RNA پلی مراز دارند.  b
4 عبارت داده شده صورت سؤال همانند »الف« نادرست می باشد زیرا:. 15

در صورت نبود مالتوز در محیط باکتری اشرشیاکالی آنزیم تجزیه کنندٔه مالتوز تولید نمی شود )نه تمامی آنزیم ها(، همچنین در تنظیم مثبت 
-رونویسی رنابسپاراز به کمک پروتئین های خاصی به راه انداز متصل می شود.  b

3 تنظیم مثبت رونویسی ژن های مؤثر در تجزیٔه مالتوز در E.coli، مالتوز به درون باکتری راه می یابد و اتصال فعال کننده به توالی . 16
خاصی در ژن مربوط را القا می کند.

بررسیگزینههاینادرست؛گزینه »1«: اتصال پروتئین های خاصی باعث پیوستن آن به راه انداز می شود نه مالتوز! گزینه »2«: قند مالتوز 
در تنظیم مثبت رونویســی دیده می شود )نه منفی!( و اگر در محیط باکتری وجود داشته باشد، درون باکتری آنزیم هایی ساخته می شوند که 
در تجزیٔه آن دخالت دارند. گزینه »4«: فعال کننده برای تنظیم منفی نمی باشد بلکه برای تنظیم مثبت است! در حضور قند مالتوز، انواعی 

-از پروتئین به نام فعال کننده وجود دارند که به توالی های خاصی از دنا متصل می شوند.  b
1 بررسیعبارتها؛  عبارت »الف«: مهارکننده تمایل اتصالی به اپراتور ژن متابولیسم الکتوز را دارد.)درست( عبارت »ب«: میل . 17

ترکیبی مهارکننده به اپراتور کم تر از الکتوز است.)نادرست( عبارت »ج«: این عبارت درست است.  عبارت »د«: پوشیده شدن اپراتور توسط 
-مهارکننده مانع پیشروی رنابسپاراز در طول ژن می شود. این جمله غلط است چون اشریشیاکالی رنابسپاراز II ندارد.  b

4 بررسـیعبارتها؛ عبارت »الف«: توالی افزاینده متفاوت از راه انداز هسـتند و ممکن اسـت در فاصله دوری از ژن قرار داشـته . 18
باشند. )نادرست( عبارت »ب«: در یوکاریوت ها ممکن است عوامل رونویسی دیگری به بخش های خاصی از دنا به نام توالی افزاینده متصل 
شوند. این عوامل، سرعت رونویسی را افزایش می دهند. )نادرست( عبارت »ج«: بخش تنظیم کنندٔه ساختار تنظیمی در پروکاریوت ها اپراتور 
نام دارد. اپراتور در یوکاریوت ها وجود ندارد. )نادرسـت( عبارت »د«: در یوکاریوت ها رنابسـپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسـایی کند 
و برای پیوسـتن به آن نیازمند پروتئین هایی به نام عوامل رونویسـی است. )درست( عبارت »ه   «: در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها رونویسی با 

-پیوستن رنابسپاراز به راه انداز آغاز می شود.)نادرست(  b
2 بررسیگزینههاینادرست؛ گزینه »1«: تنظیم بیان ژن در هر سطحی گاهی ممکن است باعث خاموش و گاهی روشن شدن ژن ها شود . 19

اما نه برای همیشـه! بنابراین یاخته می تواند با تغییر در میزان فشـردگی فام تن در بخش های خاصی، دسترسـی رنا بسپاراز را به ژن مورد نظر تنظیم کند. 
-گزینه »3«: پیش هسته ای ها یا پروکاریوت ها رنابسپاراز III ندارند. گزینه »4«: تنظیم بیان ژن در سطح کروموزومی پیش از رونویسی انجام می شود.  b

2 در ابتدا بدانید که بخش های »الف« و »ب« و »ج« و »د« به ترتیب رنا بسپاراز، عوامل رونویسی، راه انداز و توالی افزاینده می باشند.. 20
بررســیگزینههاینادرســت؛گزینه »1«: در هو هسته ای ها رنا بسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن 
نیازمند پروتئین هایی به نام عوامل رونویســی است. گزینه »3«: در ژن های مختلف راه انداز در بخش های متفاوتی وجود دارند. توالی های 
افزاینده متفاوت از راه انداز هســتند و ممکن اســت در فاصله دوری از ژن قرار داشته باشند. گزینه »4«: در هو هسته ای ها توالی افزاینده با 

ایجاد خمیدگی در دنا، سرعت رونویسی را افزایش می دهند.
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پاسخ آزمون 17: جامع »1«

c
3 عبارت های »الف« و »ج« و »د« نادرست اند.. 1

عبارت »الف«: رناتن فاقد غشاء می باشد اما در ساخت پلی پپتید نقش دارد و در ساختار آن RNA و پروتئین وجود دارد.
-عبارت »ج«: نوتروفیل ها در خارج از هسته خود یعنی در میتوکندری های خود دنای حلقوی دارد.  b

2 در بیماری کم خونی داسی شکل:. 2
بررســیعبارتها؛عبارت »الف«: این بیماری تغییر ژنی بســیاز جزئی دارد که باعث تغییر در نوکلئوتیدهای فرد می شــود )نادرست( 
عبارت »ب«: می تواند رابطه بین ژن و پروتئین را نشــان دهد که در آن گویچٔه قرمز از حالت طبیعی به حالت داســی شــکل تغییر می کند. 
)درســت( عبارت »ج«: علت آن نوعی تغییر ژنی است که باعث تغییر شکل پروتئین هموگلوبین می شود. )درست( عبارت »د«: تنها یک 
جفت از هزاران جفت نوکلئوتیدی دنا در افراد بیمار تغییر می کند. )درست( عبارت »ه   « تغییر شکل پروتئین هموگلوبین باعث تغییر گویچه 

-طبیعی به گویچه داسی شکل می شود نه برعکس )نادرست(  b
4 متن در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت هاست زیرا کروموزوم اصلی آن ها حلقوی معرف شده است.. 3

اصالح ایراد علمی متن:
← رونویسی -1همانندسازی   c

2 فقط جمله »ه « نادرست است.. 4
در ابتدا بدانید A و B و C و D و E به ترتیب توالی افزاینده، دنا، راه انداز، عوامل رونویسی و رنابسپاراز می باشند.

بررسیعبارتها؛عبارت »الف«: در یوکاریوت ها ممکن است 
عوامل رونویسی به توالی افزاینده متصل شوند. عبارت »ب«: 
در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها، رونویســی با پیوستن رنابسپاراز 
به راه انداز آغاز می شود. عبارت »ج«: توالی راه انداز در ژن های 

مختلف در بخش های متفاوتی  قرار دارند. عبارت »د«: توالی افزاینده، متفاوت از راه انداز می باشد و ممکن است در فاصلٔه دوری از ژن قرار 
داشــته باشد. عبارت »ه   « در تنظیم منفی رونویسی در اشرشیاکالی، مانع پیشروی رنابســپاراز نوعی پروتئین به نام مهارکننده است. این 

-پروتئین به توالی خاصی از دنا به نام اپراتور متصل می شود. )نادرست(  b
3 بررسـیگزینههـا؛ گزینـه »1«: نیـاز یاختـه بـه فراورده هـای  یـک ژن تعیین کنندٔه میزان رونویسـی از ژن اسـت. )درسـت( . 5

گزینه »2«: در یاخته های پادتن سـاز، ژن های سـازنده rRNA بسـیار فعال اند. )درسـت( گزینه »4«: در سـاختارهای پر مانند طول رناها از 
سمت جایگاه شروع به طرف توالی پایان رونویسی زیادتر می شود. )درست( گزینه »3« :امکان رونویسی از یک ژن توسط چندین رنابسپاراز 
وجود دارد. مثاًل برای پروتئین هایی که به مقدار بیش تری مورد نیازند، سـاخت mRNAها، به طور هم زمان و پشـت سـر هم توسـط چندین 

-رنابسپاراز یکسان انجام می شود. )نادرست(  a
6 . A می باشد نه جایگاه P 2 بررسـیگزینهها؛ گزینه »1«: این بخش مخصوص اسـتقرار رنای ناقل آغازگر در سـاختار ریبوزم بخش

)نادرسـت( گزینه »2«: در سـاختار ریبوزوم هر زیر واحد دارای پروتئین و رنای ریبوزومی می باشـد. )درست( گزینه »3« :اتصال دو زیر واحد از 
-ریبوزوم به یکدیگر در پایان مرحلۀ آغاز رخ می دهد. )نادرست( گزینه »4«: جایگاه E محل خروج رنای ناقل بدون آمینواسید است. )نادرست(  c

1 بررسیعبارتها؛ عبارات »ج« و »د« مربوط به تنظیم منفی رونویسی و عبارات »الف« و »ب« و »ه ـ« مربوط به تنظیم مثبت . 7

عوامل رونویسی

رنابسپاراز

راه انداز

دنا

توالی افزاینده
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رونویسـی اند. در تنظیم منفی رونویسـی مانعی بر سـر راه رنا بسپاراز وجود دارد و رونویسی انجام نمی شود. / حضور الکتوز در محیط موجب 
تغییر شـکل مهارکننده می شـود. در تنظیم مثبت رونویسـی پروتئین های خاصی به نام فعال کننده به رنا بسـپاراز کمک می کنند تا بتواند به 
راه انداز متصل شود / اگر در محیط باکتری اشرشیاکالی قند مالتوز وجود داشته باشد درون باکتری آنزیم هایی ساخته می شود که در تجزیٔه 

-آن دخالت دارند / در عدم حضور مالتوز این آنزیم ها ساخته نمی شوند چون باکتری نیازی به آن ها ندارد.  b
3 ژن رمزکننـدٔه رنای ناقل در ریزوبیوم توسـط آنزیمی رونویسـی می شـودکه ژن آنزیـم تثبیت کنندٔه نیتـروژن  را نیز در این یاخته . 8

رونویسی می کند. چون باکتری ها اصواًل یک نوع رنابسپاراز دارند که هر رنایی را تولید می کنند.
 RNA پلیمراز است. به نام RNA بررسیگزینههاینادرســت؛گزینه »1«: استرپتوکوکوس نومونیا پروکاریوتی است که دارای یک نوع
پلی مراز پروکاریوتی! گزینه »2«: رنای پیک توســط رنا بســپاراز II، رنای ناقل توسط رنا بسپاراز III و رنای رناتنی توسط رنا بسپاراز I ساخته 

-می شود. گزینه »4«: رنای میتوکندریایی توسط RNA پلیمراز ویژهٔ  میتوکندری ساخته می شود! )نه RNA پلی مراز 2(  b
3 عبارت های »ب« و »د« درست می باشند.. 9

بررسیعبارتهاینادرست؛بررسی عبارت »الف« در تصویر  دو گویچٔه قرمز سالم و بیمار وجود دارد که در نوع بیمار گویچه ها داسی شکل 
شده اند. در فرد سالم گویچه داسی شکل وجود ندارد. )نادرست( بررسی عبارت »ج« بیماری کم خونی داسی شکل رابطه بین ژن و پروتئین را 
نشــان می دهد. )نادرست( بررسی عبارت »د« در بیماری کم خونی داسی شکل تنها یک جفت از هزاران جفت نوکلئوتید در فرد بیمار نسبت 

-به فرد سالم تغییر یافته است. )درست(  a
2 فرآیند رونویسی برخالف همانندسازی باعث ساخت چندین رشته RNA می شود.. 10

بررســیعبارتها؛گزینه »1« رونویسی با آنزیم هایی تحت عنوان RNA بسپاراز ساخته می شود نه DNA بسپاراز. گزینه »3« با توجه به 
-نوکلئوتیدهای رشتٔه دنا بازهای مکمل در رنا (RNA) قرار می گیرد. گزینه »4« در فرآیند رونویسی سه نوع رنا ساخته می شود.  c

3 در ابتدا بدانید که A و B و C و D به ترتیب راه انداز، عوامل رونویسی، رنابسپاراز و توالی افزاینده هستند.. 11
عبارت »الف«: اپراتور ویژٔه پروکاریوت هاست و در تنظیم بیان ژن یوکاریوت ها نقش ندارد. )نادرست(

عبارت »ب«: توالی افزاینده یکی از بخش های اغلب ژن هاست که باعث افزایش رونویسی در هو هسته ای ها می شود )نادرست( 
عبارت »ج«: در یوکاریوت ها ممکن است عوامل رونویسی به بخش های خاصی از دنا به نام توالی افزاینده متصل شود نه در پروکاریوت ها )نادرست(

عبارت »د«: رنابسپاراز در صورت اتصال به راه انداز باعث آغاز رونویسی می شود. )درست(
-عبارت »ه   «: تمایل عوامل رونویسی برای پیوستن به راه اندازهای مختلف، متفاوت می باشد. )درست(  b

2 تصویر در مورد مرحله پایان رونویسـی می باشـد که در آن در دنا توالی های ویژه ای وجود دارد که موجب پایان رونویسـی توسط . 12
آنزیم رنابسپاراز می شود. در این محل ها، آنزیم از مولکول دنا و رنای تازه ساخت جدا و دو رشتٔه دنا به هم متصل می شوند.

 -  b
1 بررسـیگزینههـا؛ گزینه »1«: در تنظیـم بیان ژن در یوکاریوت ها، رنـا پلی مراز به کمک عوامل رونویسـی می تواند به راه انداز . 13

 متصـل شـود. نـه به تنهایـی! گزینـه »2«: رونویسـی در یوکاریوت ها پیچیده تـر و تعداد مراحل بیشـتری نسـبت بـه پروکاریوت ها دارد. 
گزینه »3«: اپراتور در پروکاریوت ها دیده می شـود و در کاریوت ها کاربردی نیسـتند. گزینه »RNA :»4 بسپاراز تنظیم بیان ژن ها را کنترل 

-می کند! نه دنابسپاراز!  a
1 برای تولید رنابسپاراز II باید از روی ژن آن mRNA تولید شود و سپس ترجمه گردد تا این آنزیم سنتز شود. این ژن توسط چه . 14

آنزیمی رونویسـی می شـود؟ RNA پلی مراز II. پس می بینید که آنزیم II می تواند از روی ژن های خودش رونویسـی کند. این اتفاق در مورد 
رنابسپاراز پروکاریوتی هم رخ می دهد.

مرحله پایان 
رنابسپاراز

راه انداز
رنا
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 c
4 بررسـیعبارتهـا؛ عبـارات »الف« و »ب« و »ج«: تصویر، رونویسـی ژن ها در حضور الکتوز را نشـان می دهـد. این فرآیند در . 15

باکتری E.coli  رخ می دهد و که محصول نهایی آن سه آنزیم برای تجزیٔه الکتوز است. در حضور الکتوز شکل اولیٔه مهارکننده تغییر می کند.
عبارت »د«: در تنظیم منفی رونویسی، مانع پیشروی رنابسپاراز نوعی پروتئین به نام مهارکننده است. این پروتئین به توالی خاصی از دنا به 
نام اپراتور متصل می گردد و جلوی حرکت رنابســپاراز را می گیرد. عبارت »ه   «: با انجام این فرآیند ممکن است جلوی رونویسی و در نهایت 

-تولید سه نوع آنزیم توسط مهارکننده گرفته شود. بنابراین عبارت »ب« نادرست است.  b
1 دقت کنید دنبال گزینه هایی بگردید که با انسان شروع شود نه جانوران.. 16

گویچه قرمز در انسان هنگام بلوغ هستٔه خود را از دست می دهد بنابراین ساخت RNA پیک در گویچٔه بالغ قرمز وجود ندارد.  �
گزینه »2« و »3«: هستٔه خود را از دست می دهند نه هستک! البته اگر هسته نداشته باشند هستک هم نخواهند داشت اما مسئله این است 

-که آن ها هسته را از دست می دهند.  c
3 عبارت اصلی صورت سؤال درست می باشد؛ پس به دنبال عبارت های نادرست باشید.. 17

بررسی عبارت »الف« )نادرست(: افزاینده ممکن است در فاصلٔه دوری از ژن قرار داشته باشد.
-بررسی عبارت »ج« )نادرست(: آیا همٔه ژن ها رمزکنندٔه پروتئین هستند؟ پاسخ منفی است. برخی ژن ها الگوی ساخت tRNA و rRNA هستند.  b

2 گزینه »1« و »3«: اگزون، راه انداز، جایگاه آغاز رونویسـی و توالی پایان رونویسـی همگی بخش هایی از DNA می باشند به همین . 18
دلیل قند آن ها دئوکسی ریبوز است.

-گزینه »2«: نوع قند موجود در رناتن برخالف اینترون، ریبوز است.)توالی اینترون دارای قند دئوکسی ریبوز است(  c
4 تنظیـم بیـان ژن فرآینـدی بسـیار دقیق و پیچیده اسـت و عوامل متعـددی در آن نقش دارند. )عبارت اصلی سـؤال نادرسـت . 19

می باشد.(
بررسیعبارتها؛عبارت »الف«: در گیاه نور می تواند باعث فعال شدن ژن سازندٔه نوعی آنزیم شود. )درست( عبارت »ب«: مقدار، بازده 
و زمان اســتفاده از ژن در یاخته های مختلف ممکن اســت فرق داشته باشد و حتی در یک یاخته هم، بسته به نیاز متفاوت باشد )نادرست( 
عبارت »ج«: همٔه یاخته های پیکری بدن انســان در نهایت از تقسیم رشتمان یاختٔه تخم ایجاد می شوند، یاخته های حاصل از نظر فام تنی و 

-ژن ها یکسان اند )نادرست( عبارت »د«: تنظیم بیان ژن موجب می شود جاندار به تغییرات پاسخ دهد. )نادرست(  b
3 عبارت های »ب« و »د« و »ه   « صحیح اند.. 20

بررســیعبارتهاینادرســت:عبارت »الف«: در یوکاریوت ها سه نوع رنابسپاراز هسته ای وظیفٔه ســاخت انواع رناها را بر عهده دارد. 
عبارت »ج«: برای شروع رونویسی حضور رنابسپاراز الزم و ضروری می باشد.

پاسخ آزمون 18: جامع »2«

 c
2 منظور صورت سؤال غشاء می باشد. در واقع غشاء محل عبور و مرور مواد و یا عوامل دیگر، برای واکنش سلول ها به آن ها است!. 1

عبارت های »ب«، »ج« و »د« در رابطه با غشا صحیح اند.  �
بررسیعبارتها؛عبارت »الف«: در حالت آرامش بار مثبت درون غشاء از بیرون آن کم تر است و در حالت پتانسیل عمل عکس این اتفاق 
رخ می دهد. عبارت »ج«: ناقلین عصبی با تغییر نفوذپذیری غشاء نسبت به یون ها در غشای پس سیناپسی باعث تغییر پتانسیل الکتریکی 

یاخته می شوند! عبارت »د«: پرفورین ها منافذی در غشاء ایجاد می کنند که آنزیم ها از این منافذ عبور می کنند.



P
H

A
R

E
P

U
B

.C
O

M

497

ر 
لی
اان

کل
لو

واه
خنل

:ت
 اا
پس
نا
ا
یام

زل
وا
تل
اه
 ا
لت
اال
و
 ل

 b
2 بررسـیگزینهها؛  گزینه »1«: در سـاختار سـه بعدی tRNA به جز حلقه ها، نوکلئوتیدهای دیگری نیز وجود دارند که در رابطه . 2

مکملـی بـا پیونـد هیدروژنی قرار ندارند. در این سـاختار یک بخش محل اتصال آمینواسـید و دیگـری توالی 3 نوکلئوتیدی بـه نام پادرمزه 
می باشـد. گزینه »2«: رناهای ناقل به جز در ناحیٔه پادرمزه ای، در همٔه انواع، توالی های مشـابهی دارند. انتظار این اسـت که به تعداد انواع 
رمزه ها پادرمزه وجود داشـته باشـد ولی تعداد انواع پادرمزه ها کم تر از رمزه است. مثاًل برای رمزه های پایان، رنای ناقل وجود ندارد. عبارت 
»به مراتب کم تر« این گزینه را غیرقابل قبول می کند. گزینه »3«: با توجه به این که در رنای اولیه تعدادی اینترون  وجود دارد، اندازٔه اینترون 
ممکـن اسـت بخـش عمده ای از رنای اولیه را تشـکیل دهد. گزینه »4«: رنـای ناقل در حالت فعال تاخوردگی های مجـددی پیدا می کند که 
سـاختار سـه بعدی را به وجود می آورد. در این سـاختار یک بخش محل اتصال آمینواسـید و دیگر توالی 3 نوکلئوتیدی به نام پادرمزه است، 

-ساختار سه بعدی tRNA حامل پادرمزه در میان یاخته به طور فعال در سنتز پلی پپتید شرکت دارند.  c
2 بررسـیعبارتهاینادرسـت؛عبارت »ب«: در باکتری اشرشـیا کالی که نوعی پروکاریوت اسـت بحث گلوکز و الکتوز مورد . 3

بررسی قرار می گیرند.پس هیچ حرفی از یوکاریوت نیست. عبارت »د«: توالی افزاینده متفاوت از راه انداز است و ممکن است در فاصلٔه دوری 
-از ژن قرار داشته باشد.یعنی حتمًا یك نوکلئوتید بعد از راه انداز نیست!  a

2 رنای ناقل باعث اتصال پیوندهای نسبتًا ضعیف هیدروژنی بین نوکلئوتیدها می گردد.. 4
بررســیگزینههاینادرست؛گزینه »1«: رنای ناقل مانند ســایر رناها پس از رونویسی دچار تغییراتی می شود. گزینه »3«: شکل مولکولی 
فعال رنای ناقل ســاختار L مانند )ساختار سه بعدی( می باشد، در این ساختار یک بخش محل اتصال آمینواسید و دیگری توالی 3 نوکلئوتیدی به نام 

-پادرمزه است. گزینه »4«: رناهای ناقل به جز در ناحیۀ پادرمزه ای در همۀ انواع توالی های مشابهی دارند.  a
4 در باکتری اشرشـیاکالی )نوعی پروکاریوت( قند مصرفی ترجیحی گلوکز اسـت که در آن اپران تنظیم بیان ژن را به کمک بخش . 5

تنظیمی انجام می دهد.
بررســیگزینهها؛گزینه »1«: تنظیم بیان ژن در باکتری اشرشیاکالی به 2 صورت منفی و مثبت انجام می شود. گزینه »2«: در باکتری، 
رنابســپاراز می تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و به عوامل رونویســی و عوامل دیگری مانند توالی افزاینده نیاز ندارد. گزینه »3«: در 

-یوکاریوت ها تنظیم بیان ژن پیش یا پس از رونویسی انجام می شود. نه در پروکاریوت ها!  b
2 ویژگی باکتری اشرشیاکالی )به عنوان نوعی پروکاریوت(:. 6

1اغلب پروکاریوت ها یک نقطه آغاز همانندسازی دارند.
2اطالعات وراثتی پروکاریوت ها در غشاء محصور نشده است.

3کروموزوم اصلی پروکاریوت ها یک مولکول دنای حلقوی است.

4تمامی جانداران در پاسخ به محیط ژن های خود را روشن و خاموش می کنند. چه یوکاریوت چه پروکاریوت!
5دنای باکتری ها در سیتوپالسم قرار دارد.

-6تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها شامل مراحل کم تری است.  b
N2 حتی پیش از پایان یافتن رونویسی ژِن مربوط وجود دارد زیرا در باکتری ها . 7 1 در ریزوبیوم امکان سنتز آنزیم های تثبیت کننده

ممکن اسـت رونویسـی در حال انجام باشـد اما از انتهای آزاد mRNA ریبوزوم ها متصل شـوند و ترجمه آغاز شود. به شکل 15 فصل دقت 
کنید. اما چرا گزینه 3 را نپذیریم؟ چون سـیانوباکتری ها شـوره گذار نیسـتند. دو گزینٔه دیگر در مورد یوکاریوت ها صحبت می کند که چنین 

-امکانی در آن ها فراهم نیست.  b
← برخی عبارت »ج«: هرگاه . 8 1 بررسیعبارتها؛ عبارت »الف«: ایراد علمی ندارد. عبارت »ب«: یک ایراد علمی دارد: تمامی 

اطالعات ژنی در یک یاخته مورد استفاده قرار می گیرد می گوییم آن ژن بیان شده است نه مولکول! )یک غلط( عبارت »د«:یاخته های عصبی 
و ماهیچه ای بدن یک فرد ژن های یکسان دارند اما عملکرد و شکل یاخته ها متفاوت است. )دو غلط(
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 b
3 به فرآیندی که تعیین می کند در چه هنگام، به چه مقدار و کدام ژن بیان شـوند یا بیان نشـوند، فرآیند تنظیم بیان ژن می گویند . 9

که عالوه بر هوهسته ای ها در پیش هسته ای ها نیز مشاهده می شود.
بررســیســایرگزینهها؛ گزینٔه »1«: در تنظیم منفی رونویســی در پیش هســته ای ها، پروتئیــن مهارکننده مانع پیش روی رنابســپاراز 
 می شــود. گزینٔه »2«: توالی افزاینده در هوهسته ای ها متفاوت از راه انداز می باشد و ممکن اســت در فاصله دوری از ژن قرار گرفته باشد. 

-گزینٔه »4«: هم در هوهسته ای ها و هم در پیش هسته ای ها رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه انداز آغاز می شود.  b
2 تغییراتی در سطح مولکولی که با خوردن لبنیات در اشرشیاکالی ساکن لولٔه گوارش انسان رخ می دهد شامل روشن شدن ژن های . 10

آنزیم های تجزیه کنندٔه الکتوز می باشد.
بررسیگزینههاینادرســت؛گزینه »1«: مقدار آنزیم های موجود در اشرشــیاکالی برای تجزیٔه انبوه الکتوز ورودی به باکتری کفایت 
نمی کند. گزینه »3«: الکتوز در تنظیم منفی رونویسی نقش دارد نه در تنظیم مثبت! گزینه »4«: با تنظیم منفی ژن ها، ژن های سازندٔه آنزیم 

-تجزیه کنندٔه الکتوز روشن می شوند.  b
3 توالی افزاینده، سرعت رونویسی ژن را پس از دریافت عوامل پروتئینی ویژه تحت تأثیر قرار می دهد و آن را افزایش می دهد.. 11

بررســیگزینهها؛گزینــه »1«: توالی افزاینــده در یوکاریوت ها دیده می شــود و تنظیم مثبــت و منفــی را در پروکاریوت ها می بینیم. 
-گزینه »2«: توالی افزاینده مورد رونویسی قرار نمی گیرد. گزینه »4«: توالی افزاینده در فاصلٔه دوری از ژن قرار می گیرد.  b

4 بررسـیعبارتها؛ عبارت »الف«: توالی جایگاه اتصال )توالی های افزاینده( عوامل رونویسی متفاوت از راه انداز هستند و ممکن . 12
اسـت در فاصلٔه دوری از ژن قرار داشـته باشـند. )نادرسـت( عبارت »ب«: تمایل اتصال عوامل رونویسـی به توالی اختصاصی خود بسته به 
شـرایط تغییر می کند. )درسـت( عبارت »ج«: رنابسپاراز به کمک عوامل رونویسی، توالی راه انداز را پیدا می کند. در پروکاریوت ها رنا بسپاراز به 

-تنهایی توالی راه انداز را پیدا می کند. عبارت »د«: دنا بسپاراز در تنظیم بیان ژن نقشی ندارد. )نادرست(  c
3 پروتئین، ساختاری است که نوعی رابطٔه آن با ژن در بیماری کم خونی داسی شکل نشان داده  شد.. 13

بررسیعبارتهاینادرست؛عبارات »الف« و »ب«: طی فرآیند تراوش و عبور مواد از کالفک پروتئین ها نمی توانند عبور کنند زیرا منافذ 
مویرگ ها از لحاظ اندازه آن قدر کوچک اند که درشــت مولکولی مانند پروتئین نمی  تواند از آن عبور کند. اگر هم بعضًا عبور کند در برخورد 

-با غشای پایٔه ضخیم برمی گردند.   b
-2 خم شدن ساقه به طرف نور »پاسخ به محیط« است نه سازش با محیط!. 14  c
3 اپراتور جایگاهی است که مهارکننده به آن متصل می شود و جلوی حرکت رنابسپاراز را می گیرد.. 15

با توجه به این که عبارت اصلی صورت سؤال غلط می باشد بنابراین باید به دنبال عباراتی بگردیم که برخالف آن درست باشند.
بررســیعبارتهاینادرســت؛عبارت »الف«: فقط یکی از دو رشتٔه دنا در هر ژن رونویسی می شــود در حالی که در همانندسازی از هر 
دو رشــته آن صورت می گیرد. عبارت »د«: پروکاریوت ها دارای اپراتور هســتند و توالی افزاینــده ندارند. این توالی های خاص مخصوص 

-یوکاریوت ها است.  b
4 آمینواسید ساختاری است که هر توالی سه تایی از نوکلئوتیدهای دنا معادل نوعی از آن است.. 16

بررســیگزینهها؛گزینه »1«: کانال های دریچه دار در غشای یاخته  عصبی ساختار پروتئین )پلی مری از آمینواسید( دارند. گزینه »2«: در 
دیابت شیرین یاخته ها مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از چربی ها یا پلی مر آمینواسیدها به دست آورند. گزینه »3«: آنزیم پپسین پلی مری 
از آمینواســیدها )پروتئین( را به مولکول های کوچک تر تجزیه می کند.گزینه »4«: در بیماری ســلیاک پرزها و ریزپرزهای رودٔه باریک آسیب 

می بینند و تخریب این یاخته ها باعث سوء جذب مواد می شود. دقت کنید که جذب به معده ربطی ندارد!
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 b
4 در سلول های یوکاریوتی برخالف پروکاریوتی در RNA ساخته شده از ژن ها، رونوشت اینترون وجود ندارد.. 17

گزینه »3« و »1«: در یوکاریوت ها بحث اینترون و اگزون معنی پیدا می کند نه در پروکاریوت ها!
-توجه کنید که رونوشت اینترون و اگزون در RNA و خود اینترون و اگزون در ژن مشاهده می شود.  b

4 بررسـیعبارتهـا؛ عبارت »الف«: عامل رونویسـی در هسـته رمز دارد. )نادرسـت( عبـارت »ب«: در رنا به جـای نوکلئوتید . 18
 تیمیـن دار، یوراسـیل دار قـرار می گیـرد. )نادرسـت( عبـارت »ج«: رنـای پیـک به طـور مسـتقیم در پروتئین سـازی نقش دارد. )درسـت( 

-عبارت »د«: در بین فعالیت پروتئین سازی و میزان رنا در یک یاخته قطعًا رابطه وجود دارد. )نادرست(  b
1 بررسـیعبارتهاینادرست؛عبارت »ه  «: نادرسـت می باشد؛ زیرا ممکن است هم زمان چند رنا از روی یک ژن ساخته شود. . 19

-نه چند دنا! عبارت »ج«: زیرا در برخی ژن ها اندازه رناهای ساخته شده متفاوت است. نه تمامی آنان!  c
3 مطابق شکل صفحه 57 عبارت »ج« نادرست است زیرا رونوشت های اینترونی در رنای بالغ وجود ندارد نه رونوشت اگزونی!. 20

پاسخ آزمون 19: جامع »3«

 c
1 تمامی عبارت ها به جز »د« نادرست اند.. 1

در بیماری کم خونی داسی شکل یک جفت نوکلئوتید تغییر می یابد و پس از تغییر شکل هموگلوبین، گویچه های قرمز نیز تغییر شکل می دهند. در 
این بیماری رابطٔه بین ژن و پروتئین بررسی می شود، در این بیماری تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید در دنای افراد بیمار تغییریافته است.

-عبارت »د«: تغییر ژنی در بیماری کم خونی داسی شکل بسیار جزئی است )درست(  b
2 در پروکاریوت ها، برخالف یوکاریوت ها، رنابسـپاراز شناسـایی راه انداز ژن را به تنهایی انجام می دهد. در حالی که در یوکاریوت ها . 2

ممکن است عوامل رونویسی دیگری به بخش های خاصی از دنا به نام توالی افزاینده متصل شوند.
بررسیگزینههاینادرســت؛گزینه »1«: عوامل رونویسی در پروکاریوت ها وجود ندارد و در بحث تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها مطرح 
می شــوند. گزینه »3«: این پروتئین ها عوامل رونویســی نام دارند. توجه کنید که در یوکاریوت ها توالی های افزاینده ســرعت رونویسی را 

-افزایش می دهند. گزینه »4«: پروتئین های خاص در یوکاریوت ها باعث انجام رونویسی می شوند.  b
4 منظور صورت سؤال پروتئین می باشد. در واقع بیماری کم خونی داسی شکل رابطٔه بین ژن و پروتئین را نشان می دهد.. 3

بررســیعبارتها؛عبــارات »الف« و »ج«: برخی از پروتئین ها نقــش دفاعی دارند و قابلیت اتصال به غشــاء باکتری را دارند، همچنین 
پروتئین ها می توانند تنظیم کنندٔه چرخٔه یاخته و مرگ آن ها باشــند. مثاًل  پروتئین های دفاعی که پادتن ها را می ســازند از دسته پروتئین های 

دفاعی محسوب می شوند.
عبارت »ب«: پروتئین ها را می توان در یاخته های زنده براساس روش های متفاوت شناسایی و مورد بررسی قرار دارد.

 ATP عبارت »د«: در انتشار ساده پروتئین غشایی دخالت ندارد. در انتشار تسهیل شده این پروتئین ها دخالت دارند اما انرژی زیستی مثل
-در این انتشار استفاده نمی شود.  a

1 تصویر، طرح ساده ای از فرآیند رونویسی را نشان می دهد که در آن هر دو رشته دنا می توانند به عنوان رشتٔه الگو قرار گیرد. اگر . 4
به تصویر توجه کنید جهت رونویسی از سمت چپ به راست و جهت ایجاد رشتٔه جدید از راست به چپ )برعکس یکدیگر( می باشد. در این 

فرآیند که در چرخه یاخته ای چندین بار انجام می گیرد، رنابسپاراز آنزیمی است که وظیفٔه رونویسی را برعهده گرفته است.
در پروکاریوت ها یک نوع رنابســپاراز وظیفٔه ساخت انواع رنا را برعهده دارد. در یوکاریوت ها، انواعی از رنابسپاراز، ساخت رناهای مختلف   �

را انجام می دهند.
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 b
4 بررسـیعبارتهاینادرسـت؛ عبارت »الف«: ساختار سه بعدی tRNA فعال در سـلول شبیه L می باشد. عبارت »د«: پیوند . 5

-بین کدون و آنتی کدون هیدروژنی می باشد.  b
4 در این سؤال باید به دنبال عبارت نادرست باشیم.. 6

 در پارامســی اتصال بعضی از رناهای کوچک که مکمل mRNA هســتند می تواند با ممانعت از کار ریبوزوم، تجزیه رنای پیک را قبل از   �
-ترجمه و تنظیم بیان ژن بعد از رونویسی را به همراه داشته باشد اما این اتصال کمکی به بالغ شدن mRNA نمی کند.  c

1 در یوکاریوت ها rRNA توسـط RNA پلی مراز mRNA ، I توسـط II و tRNA توسـط III سـاخته می شود. »الف« و »ب« و »ج« . 7
-به ترتیب mRNA ، rRNA و tRNA هستند.  c

4 با اضافه کردن A رمز شـروع AUG تشـکیل می شـود و رمز آغاز به چهار کدون قبل تر می رود. رشـتٔه پلی پپتید حاصل با شش . 8
آمینواسید ترجمه می گردد و تعداد آنتی کدون وارد شده به جایگاه A ریبوزوم پنج عدد می باشد.

− تعداد کدون =1 تعداد اسیدآمینه   
− تعداد اسیدآمینه =1 -  تعداد پیوند پپتیدی  در رشته پلی پپتیدی   c

4 در ابتدا بدانید که A و B و C و D به ترتیب، RNA بسپاراز، رنای پیک، ریبوزوم و پروتئین می باشد.. 9
بررســیگزینهها؛گزینه »1«: رنابسپاراز مولکولی است که هم در پروکاریوت ها و هم در یوکاریوت ها وجود دارد. این آنزیم در یوکاریوت ها 
ســه نوع اصلی و در پروکاریوت ها یک نوع می باشد. گزینه »2«: حذف رونوشت اینترون ها از رنای پیک انجام نمی گیرد چون این RNAها 
متعلق به پروکاریوت هستند! از کجا این موضوع را متوجه می شویم، از هم زمان بودن فرایند رونویسی و ترجمه. گزینه »3«: در پروتئین های 
در حال ســاخت انتهای، آمینی آزاد می باشد. گزینه »4«: جایگاه A در ســاختار ریبوزوم همواره پذیرای tRNA حامل آمینواسید نمی باشد 
مثاًل در مرحلٔه طویل شــدن ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه A رناتن شــوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزه جایگاه A است، 
اسقرار می یابد و در مرحله پایان با ورود یکی از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه A ، چون رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد این جایگاه توسط 

-پروتئین هایی به نام عوامل آزادکننده اشغال می شود. این جایگاه زمانی پذیرای tRNA ناقل آمینواسید است که خالی باشد.  c
4 عبارت »الف«، عبارتی نادرست و »د« عبارتی درست است.. 10

میتوز فرآیندی است که طی آن همٔه یاخته های پیکری بدن از یاختٔه تخم ایجاد می شود.  �
G1 یاخته ها به طور موقت یا دائمی تقسیم نمی گردند. )نادرست( عبارت »ب«: پس از رشتمان  بررسیعبارتها؛عبارت »الف«: در مرحلٔه 
)میتوز( اجزای یاخته بین دو سیتوپالســم تقسیم می شود. با تقسیم سیتوپالسم دو یاختٔه جدید تشکیل می شود. )درست( عبارت »ج«: وقایع میوز 

-1 و مراحل آن شبیه پروفاز و پرومتافاز میتوز است. )نادرست( عبارت »د«: وقایع میوز 2 شباهت بسیار زیادی به میتوز دارد. )درست(  c
ATP 1 مولکول پرانرژی می باشد که انرژی مورد نیاز تولید پلی پپتیدها را تأمین می کند.. 11

بررســیعبارتها؛عبارت »الف«: در هر بار فعالیت این پمپ، سه یون ســدیم از یاختٔه عصبی خارج و دو یون پتاسیم وارد آن می شود. 
)نادرســت( عبارت »ب«: تجزیه کراتین فسفات باعث تولید مولکول ATP در ســطح پیش ماده می شود. )نادرست( عبارت »ج«: کراتین 
فسفات با دادن فسفات می تواند ATP بسازد اما این واکنش احیاء نیست.)نادرست( عبارت »د«: نوکلئوتید آدنین دار ATP انرژی رایج در 

-یاخته ها می باشد و یاخته ها در فعالیت های مختلف از آن استفاده می کنند. )درست(  b
2 بررسـیعبارتهـا؛ عبارت »الف«: در اسـترپتوکوکوس نومونیا پروتئین سـازی حتـی پیش از پایان رونویسـی رخ می دهد. زیرا . 12

اسـترپتوکوکوس نومونیا نوعی پروکاریوت اسـت و mRNA آن نیاز به پیرایش، از نوع حذف رونوشت های اینترونی ندارد. عبارت »ب«: در 
سـلول مغز قرمز اسـتخوان انسان mRNA رمزکنندٔه DNA پلیمراز توسط پلی ریبوزوم ها ترجمه می شود. عبارت »ج«: سرعت و مقدار سنتز 
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پروتئین در یاخته ها به نیاز یاخته بسـتگی دارد. عبارت »د«: در رونویسـی و ترجمه هم زمان یک رنای پیک انتهای آزاد مولکول زودتر مورد 
-ترجمه قرار می گیرد.  b

2 عبارت داده شده نادرست است. رشتٔه مکمل رشتٔه الگو در دنا، رشته رمزگذار نام دارد.نه در رنا! به یاد داشته باشید رشتٔه الگو، . 13
یکی از دو رشتٔه دنا می باشد.

بررسیعبارتها؛عبارت »الف«: ژن بخشی از مولکول دنای دو رشته ای است ولی رنا (RNA) از روی هر دو رشته آن رونویسی نمی شود. 
)نادرســت( عبارت »ب« و »د«: مطابق متن درســنامه صحیح است. عبارت »ج«: به رشته مکمل الگو در دنا رمزگذار می گویند زیرا توالی 

-نوکلئوتیدی آن شبیه رنایی است که ساخته می شود. )نادرست(  b
4 ایجاد حلقه در ژن بعد از اتصال عوامل رونویسی به توالی افزاینده در ژن، جزء تنظیم بیان ژن یوکاریوت ها در مراحل رونویسی می باشد.. 14

تنظیم بیان ژن یوکاریوت ها در مراحل غیررونویسی عبارتند از:
1 تغییر در میزان فشردگی کروموزوم به منظور دسترسی کم تر رنابسپاراز به ژن

mRNA 2 تأثیر تعداد و طول بیش تر اینترون های ژن بر زمان ترجمه
-3 تخریب رنای پیک از دو انتها تحت تأثیر نوکلئازهای یاخته  b

2 بررسـیعبارتهـا؛ عبـارت »الـف«: در مرحلـٔه آغاز فقط جایـگاه P پر می شـود و جایـگاه A و E خالی می مانند. )نادرسـت( . 15
عبـارت »ب«: در مرحلـٔه پایـان با ورود یکی از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه A چون رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد این جایگاه توسـط 
پروتئین هایی به نام عوامل آزادکننده اشغال می شود. )نادرست( عبارت »ج«: در مرحلٔه طویل شدن ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد 
جایگاه A رناتن شـوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزه جایگاه A اسـت اسـتقرار می یابد. )نادرست( عبارت »د«: عوامل آزادکننده باعث جدا 

-شدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شوند.  b
3 گزینه های »1«، »2« و »4« عبارت صورت سؤال را به درستی تکمیل می کنند.. 16

رنای پیک هموگلوبین انسان سالم با تغییراتی، در برابر تخریب حفاظت می شود، در گویچه قرمز بالغ تولید نمی شود، )زیرا گویچه قرمز بالغ 
هســته ندارد( و هم زمان توسط چندین ریبوزوم ترجمه می شــود که به آن پلی ریبوزوم می گویند. قبل از کدون آغاز و بعد از کدون پایان در 

-mRNA توالی هایی وجود دارد و این کدون ها درست در ابتدا و انتها قرار ندارند.  b
3 تنظیم بیان ژن در جانداران یوکاریوتی نسبت به پروکاریوت ها پیچیده تر می باشد.اینو دیگه همه میدونن.. 17

بررســیگزینهها؛گزینٔه »2«:مقدار، مدت و زمان استفاده از ژن در یاخته های مختلف یک جاندار ممکن است فرق داشته باشد و حتی در 
یک یاخته هم بســته به نیاز متفاوت است. گزینٔه »4«: تنظیم بیان ژن فرآیندی بسیار دقیق و پیچیده است و عوامل متعددی ممکن است 
بــر آن اثر بگذارند. گزینٔه »1«:تنظیم بیان ژن می تواند موجب ایجاد یاخته های مختلفی از یک یاخته شــود. مثاًل یاخته های متفاوتی که از 

-یاخته های بنیادی مغز استخوان ایجاد می شود مثالی مناسب در این مورد است.  b
3 در ابتدا بدانید که »1« و »2« و »3« به ترتیب راه انداز، رنابسپاراز و ژن می باشد.. 18

بررســیعبارتهاینادرســت؛عبارت »ج«: رنابســپاراز فرآیند رونویسی را از روی بخشی از یک رشــته دنا انجام می دهد. )نادرست( 
عبارت »د«: حباب رونویسی در مرحله طویل شدن به سمت انتهای ژن حرکت می کند. )نادرست(
دنا بسپاراز دنا بسپاراز

ژن ٣

راه اندازژن ٢ راه انداز راه انداز

دنا بسپاراز
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 c
1 تصویر، ساخته شدن هم زمان چندین رنا از روی ژن را نشان می دهد ک توسط میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است.. 19

تمامی تصاویر »الف« تا »د« توسط میکروسکوپ الکترونی دیده می شود که اساس کار آن الکترون ها می باشد.
رناهای رونویسی شده بلند

رناهای رونویسی شده کوتاه

توالی بین ژنی دنا

ژن سازنده رنا

-  c
4 بررسـیگزینهها؛ گزینه »1«: فعال کننده )پروتئین( برخالف جایگاه اتصال فعال کننده بخشـی از )DNA( از آمینواسید تشکیل . 20

شده است. گزینه »2«: جایگاه اتصال در DNA قرار دارد بنابراین از دئوکسی ریبونوکلئیک تشکیل می شود. گزینه »3«: مهارکننده پروتئینی 
است و از آمینواسید تشکیل شده است. گزینه »4«: عوامل رونویسی و مهارکننده پروتئینی هستند.

پاسخ آزمون 20: جامع »4«

 b
2 پروتئین هموگلوبین پلی مری است که مادٔه رنگی صفرا از تخریب آن حاصل می شود.. 1

بررسیگزینهها؛گزینه »1«: تغییر هموگلوبین می تواند شکل فراوان ترین یاخته های خون را دچار تغییر کند. )فراوان ترین یاخته های خونی گویچه های 
قرمز هستند.( گزینه »2«: اریتروپویتین هورمونی کلیوی است که تولید گویچه های قرمز را در صورت کاهش افزایش می دهد. البته کبد نیز این 
هورمون را می سازد. گزینه »3«: هموگلوبین توسط غشای یاخته های حاصل از تقسیم سلول های میلوئیدی مغز استخوان احاطه می شود. گزینه 

-»4«: هموگلوبین با جذب یون هیدروژن مانع کاهش PH خون می شود. یعنی اجازه نمی دهد خون بیش از حد اسیدی شود.  b
← گونه دیگر. 2 ← جانداران دیگر 3تمام  ← یک جاندار 2یک جانور  -2 اصالح ایرادات علمی متن: 1تمام جانداران   b
← یکسان اند.. 3 ← رنای پیک 2 نیستند  -2 اصالح ایرادات علمی متن: 1 رناها   c
2 بررسـیعبارتهاینادرسـت؛ عبارت»د«: در رونویسـی همانند ترجمه پیوندهای هیدروژنی بین بازهـای مکمل هم برقرار و . 4

هم شکسـته می شـوند. شکسته شـدن پیوند هیدروژنی در همانندسازی توسط هلیکاز انجام می گیرد اما این عمل در فرآیند رونویسی، توسط 
رنابسـپاراز انجام می شـود. عبارت »ه  «: در ساختارهای پر مانند یاخته های لنفوئیدی مغز استخوان، ساخته شدن همزمان چندین رنا از روی 

-ژن مشاهده می شود.  b
3 یوکاریوت  جانداری است که تنظیم بیان ژن آن می تواند پیش از رونویسی یا بعد از آن انجام شود. یوکاریوت ها چرخٔه یاخته ای دارند.. 5

بررســیگزینهها؛گزینه »1«: در یوکاریوت ها دنای سیتوپالســمی که حالت حلقوی دارد در میتوکندری و کلروپالســت دیده می شود. 
گزینــه »2«: در یوکاریوت ها نوکلئوزوم ها درون هســتٔه یاخته های یوکاریوت وجود دارند. گزینــه »3«: در پروکاریوت ها کروموزوم اصلی 
به صورت یک دنای حلقوی می باشــد. گزینــه »4«: در یوکاریوت ها هرکدام از دناهای یوکاریوتی چندین برابر یک دنای باکتری اســت و 

-همانندسازی در آن پیچیده تر است.  b
2 عبارت های »الف«، »ب« و »د« فاقد ایراد علمی  هستند.. 6

عبارت »ج«: همه یاخته های پیکری انسان از تقسیم میتوز یاختٔه تخم ایجاد می شوند. )سه ایراد علمی(
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 b
4 هرچند این سؤال از بخش بیش تر بدانید طرح شده است اما به عنوان چند مفهوم این جمالت را یاد بگیرید!. 7

عبارت صورت سؤال صحیح می باشد. بنابراین باید به دنبال تعداد عبارت های صحیح بگردیم!
بررسیعبارتهاینادرست؛عبارت »الف«: علت ایجاد ساخته شدن پلی پپتیدهای مختلف، پیرایش های مختلف می باشد که منجر به تولید 
رناهای متنوع می شــود.عبارت »ب«: پیرایش متفاوت از یک ژن منجر به ساخته شدن رناهای مختلف می شود.عبارت »ج«: در یاخته های 

-پیکری یک انسان، ژن ها یکسان هستند که علت آن همانندسازی یکسان و تقسیم دقیق ماده وراثتی بین سلول های در حال تقسیم است.  b
4 انتهای آزاد رنای در حال تولید را در نظر بگیرید. مشـخص می شـود که رنابسـپاراز از سمت B به طرف A می رود. در رونویسی . 8

-حداکثر 4 نوع نوکلئوتید در DNA و 4 نوع نوکلئوتید در RNA وجود دارد.  b
2 گویچٔه قرمز ساختاری است که تغییر شکل پروتئین هموگلوبین، آن را نیز تغییر می دهد. )در بیماری ارثی کم خونی داسی شکل(. 9

 »ج« و »د« عبارت هایی صحیح می باشند، در واقع آهن در ساخت گویچه های قرمز نقش مهمی دارد و انسان و بسیاری از پستانداران هستٔه 
گویچه های قرمز بالغ را از دست می دهند و جای آن را با هموگلوبین پر می کنند.

»الف« و »ب« نیز نادرست می باشند، به 2 نکتٔه زیر توجه کنید؛ 
در انسان 99% از یاخته های خونی را گویچه قرمز تشکیل می دهند نه %90 !!  �
-طول عمر گویچه های قرمز به طور متوسط 120 روز می باشد نه حداکثر! آن هم پس از ورود به جریان خون!  �  b

4 اینترون های یک ژن رونویسی می شوند اما جایگاه اتصال فعال کننده قبل از جایگاه شروع رونویسی قرار دارد و رونویسی نمی شود. . 10
البته رونوشت های اینترونی طی پیرایش حذف می شوند.

جایگاه پایان رونویسی همانند اگزون ژن کالژن رونویسی می شود.  �
رمزکننده آنتی کدون همانند جایگاه پایان رونویسی در اشرشیاکالی رونویسی می شود.  �
-راه انداز ژن هموگلوبین همانند توالی افزاینده رونویسی نمی شود.  �  b

3 بررسـیگزینهها؛ گزینه »1«: دقت کنید که راه انداز بخشـی از ِدنا اسـت نه بخشی از دنا پلی مراز! گزینه »2«: هلیکاز دو رشتٔه . 11
دنـا را از هـم بـاز می کند و پیوند هیدروژنی بین بازها را می شـکند. گزینه »3«: فعال کننده و جایگاه اتصال آن در تنظیم مثبت رونویسـی در 

-اشرشیاکالی مطرح هستند. گزینه »4«: در تنظیم منفی رونویسی اتصال مهارکننده به اپراتور اشرشیاکالی مانع رونویسی می گردد.  c
2 هموگلوبین پروتئینی است که با تغییر شکل آن بیماری کم خونی داسی شکل ایجاد می شود.. 12

بررســیعبارتها؛عبارت »الف«: از تخریب گویچه های قرمز در کبد ماده ای رنگی به نام بیلی روبین ایجاد می شود.)نادرســت( عبارت 
»ب«: در شش ها به علت ازدیاد اکسیژن، اکســیژن به هموگلوبین اتصال می یابد.)درست( عبارت »ج«: میل پیوستگی کربن مونواکسید 
نســبت به اکســیژن در اتصال به هموگلوبین بیش تر است.)درســت( عبارت »د«: محل اتصال مونواکســیدکربن و اکسیژن به پروتئین 

-هموگلوبین یکسان است )نادرست(  b
4 بررسـیعبارتهـاینادرسـت:عبـارت »الف«: در طی مرحلـه آغاز در زیر واحد کوچـک ریبوزوم کدون آغـاز )AUG( قرار . 13

 A در ریبوزوم در ابتدا توسـط رنای ناقل که حاوی متیونین اسـت اشـغال می شود. عبارت »د«: در جایگاه P می گیرد.عبارت »ب«: جایگاه
پیوند پپتیدی تشکیل می شود.
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2 شکل »الف«: مربوط به مرحلٔه آغاز رونویسی است. در انتهای ژن توالی پایان رونویسی قرار گرفته است. در مرحلٔه آغاز زنجیرٔه . 14

کوتاهی از RNA ساخته می شود.شکل »ب«: مرحلٔه ادامٔه رونویسی را نمایش می دهد. در این مرحله ساخت رنا ادامه می یابد و طویل می شود.
عبارت »ج«: کاًل غلط است چون گفته »حباب همانندسازی!«.

عبارت »ه «: تکمیل گر »ب« می باشد چون در مرحلٔه ادامه، رنا مرتبًا طویل تر می شود.
-عبارت »و«: تکمیل گر »الف« می باشد چون در مرحلٔه آغاز رشتٔه کوتاهی از رنا ساخته می شود.  b

3  توالی راه انداز بر روی DNA قرار گرفته است.. 15
بررســیعبارتها؛عبارت »الف«: با اســتفاده از DNA هویت انســان ها و بیماری های ارثی را می توان فهمید.)درســت( عبارت »ب«: 
اطالعات ذخیره شــده در DNA الگوهای رشــد و نمو همٔه جانوران را تنظیم می کند.)درست( عبارت »ج«: DNA در تمامی جانداران کار 
انتقال اطالعات وراثتی را انجام می دهد.)نادرست( عبارت »د«: قند دنا دئوکسی ریبوز و قند رنا ریبوز می باشد. بنابراین قند دنا یک اکسیژن 

-از رنا کم تر دارد.)نادرست(  b
2 علت بیماری کم خونی داسی شـکل نوعی تغییر ژنی می باشـد که باعث می شـود پروتئین هموگلوبین حاصل از آن دچار تغییرشـکل . 16

 شـود و سـپس تغییر شکل در غشا اتفاق می افتد یعنی پروتئین های غشا جهش یافته نیستند. هم چنین این بیماری نوعی رابطه بین ژن و پروتئین 
را نشان می دهد.

جهش ژنی درنهایت باعث تغییر شکل گویچٔه قرمز می شود.  �
ارتباط بین نقص ژنی و سنتز پروتئین ناکارآمد، در این بیماری مطرح می باشد.  �
این بیماری ارثی اســت. تغییر ژنی در این بیماری بسیار جزئی اســت و در آن تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار   �

-تغییر یافته است.  b
4 با توجه به شـکل 3 فصل برای ژن 1 رشـتٔه باالیی ولی برای ژن 2 رشـتٔه پایینی الگو قرار گرفته اند. پس رنابسـپاراز همواره یک . 17

جهت را برای حرکت برنمی گزیند.
گزینه »1« و »2«: رونویسی 1جهته و 2 جهته به ترتیب در پروکاریوت و یوکاریوت ها دیده می شود.

در سلول های پروکاریوتی برخالف ســلول های یوکاریوتی فقط یک نوع آنزیم رنابسپاراز موجود است و در ساخت  رناهای مختلف،حرکت   �
-رنابسپاراز در طول یک رشتٔه DNA در هر دو جهت ممکن است باشد.  c

3 متن در مورد تنظیم مثبت رونویسی در اشرشیاکالی می باشد.. 18
← دنا ← نیازی به آن ها ندارد. 2ِرنا  -اصالح ایرادات علمی متن: 1 از محیط تأمین می گردد   b

2 بررسـینکاتسـؤال: در تنظیم منفی رونویسی در اشرشـیاکالی پروتئین مهارکننده به توالی خاصی از دنا به نام اپراتور متصل . 19
می شود و جلوی حرکت رنابسپاراز را می گیرد. در حالی که در حضور قند مالتوز در تنظیم مثبت رونویسی انواعی از پروتئین به نام فعال کننده 

به توالی خاصی از دنا به نام جایگاه اتصال فعال کننده متصل می شوند.
در تنظیم بیان ژن مهارکننده می تواند به طور مستقیم به الکتوز متصل  شود.  �
در تنظیم بیان ژن عامل رونویسی به طور مستقیم به راه انداز متصل می شود.  �
در تنظیم بیان ژن رنا بسپاراز به طور مستقیم به توالی افزاینده متصل نمی شود.  �
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 c
1 با توجه به شکل صفحه 55 درس نامه می توان گفت:. 20

بررسیعبارتها؛عبارت »الف«: رونویسی به وسیله عملکرد مناسب رنابسپاراز آغاز می شود. در رونویسی آنزیم رنا بسپاراز عمل رونویسی 
را از روی بخشــی از رشتٔه دنا انجام می دهد. )درست( عبارت »ب«: بخش کوچکی از مولکول دنا باز می شود و زنجیرٔه کوتاهی از ِرنا ساخته 
می شــود. راه انداز موجب می شود رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناســب را به طور دقیق پیدا و رونویسی را از آن آغاز  کند. )درست(. عبارت 
»ج«: توالی پایان رشــتٔه الگو هنوز دچار تغییر نشده است زیرا هنوز وارد مرحله پایان نشده ایم. )درست(.عبارت »د«: نحوه عمل رنابسپاراز 
به این صورت اســت که آنزیم با توجه به نوکلئوتید رشتٔه الگوی دنا، نوکلئوتید مکمل را در برابر آن قرار می دهد و سپس این نوکلئوتید را به 

نوکلئوتید قبلی رشته رنا (RNA) متصل می کند. )درست(

پاسخ آزمون 21: جامع »5«

 b
4 اصالح ایرادات علمی متن:. 1

← یک جفت  ← بیماری به ارث می رسد 4 یک عدد  ← گرد 3 عوامل محیطی ← ارثی 2 بیضی  1 اکتسابی 
← بیمار ← صدها 6 سالم  -5 هزاران   c

3 سه مورد شباهت بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها:. 2
1 رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه انداز آغاز می شود.

2 ژن ها در پاسخ به محیط روشن و خاموش می شوند.
3 هم پروکاریوت ها و هم یوکاریوت ها در سیتوپالسم خود دنا دارند. یوکاریوت ها در میتوکندری و کلروپالست خود دنا دارند.

دو مورد تفاوت بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها:
1 پروکاریوت ها اغلب یک نقطه آغاز همانندسازی دارند اما یوکاریوت ها در هر دنای اصلی خود چند نقطٔه آغاز همانندسازی دارند.

-2 در یوکاریوت ها اطالعات وراثتی آن ها در غشاء محصور شده است.  c
4 بررسـیگزینههـا؛ گزینٔه »1«: در مرحلٔه آغاز، بخش هایـی از رنای پیک، زیر واحد کوچک رناتن را به سـوی رمزه آغاز هدایت . 3

می کند. گزینٔه »2«: در مرحلٔه طویل شدن ترجمه فقط رنایی که مکمل جایگاه A  است استقرار پیدا می کند. گزینٔه »3«: در مرحلٔه طویل شدن 
ترجمه، رنای ناقل بدون آمینواسید نیز در جایگاه E قرار می گیرد و پس از این جایگاه خارج می شود. گزینٔه »4«: در مرحلٔه پایان ترجمه جایگاه 

-A توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزادکننده اشغال می شود این پروتئین باعث جداشدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شود.  c
1 بررسیعبارتها؛ در تقسیم میتوز تمام یاخته های پیکری بدن از یاختٔه تخم ایجاد می شود. )منظور سؤال فرآیند میتوز است(. 4

 I عبارت »الف«: یاخته های مؤثر در تولید مثل جنسی با نوعی تقسیم کاهشی به نام میوز ایجاد می شود. )نه میتوز( عبارت »ب«: در پروفاز
میوز کروموزوم های همتا از طول کنار هم قرار می گیرند. )نه میتوز( عبارت »ج«: در پایان تقسیم میوز یک یاخته دیپلوئید 4 یاخته هاپلوئید 

-به وجود می آید. )نه میتوز( عبارت »د«: در آنافاز I میوز کوتاه شدن رشته های دوک رخ می دهد. )نه میتوز(  b
1 ریبوزوم ساختاری است که ساخت پروتئین ها توسط آن انجام می شود. )منظور صورت سؤال رناتن یا ریبوزوم می باشد(. 5

بررســیعبارتهاینادرست؛عبارت »الف«: وظیفٔه گوارش درون سلولی و هضم اندامک های پیر و فرسوده بر عهده کافنده تن می باشد. 
)نادرســت( عبارت »ب«: تنفس یاخته ای و تولید ATP توسط میتوکندری انجام می شود نه ریبوزوم. )نادرست( عبارت »ج«: جسم گلژی 
از کیســه های روی هم قرار گرفته تشــکیل شده اســت که این کیسه ها از جنس غشاء هستند. )نادرســت( عبارت »د«: در سطح شبکه 

آندوپالسمی زبر دانه های ریزی )ریبوزوم ها( وجود دارند که زیر میکروسکوپ منظره دانه دار قابل مشاهده است. )نادرست(
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 c
3 بررسـیعبارتهـا؛ عبارت »الـف«: طبق انواع رمزه و انواع آمینواسـیدهای مربوط بـه آن ها می توان بیان کرد که برای هر آمینواسـید . 6

اغلـب چندیـن رمـزه وجود دارد مثاًل برای )سـرین، فنیـل آالنین و ... چندین رمـز وجود دارد(. )نادرسـت( عبارت »ب«: تمامی آمینواسـیدها که در 
اتصـال بـا tRNA اختصاصـی خـود هسـتند وارد جایـگاه A نمی شـوند. جایـگاه E محل خـروج رنای ناقل بدون آمینواسـید می باشـد. )نادرسـت( 
عبـارت »ج«: کدون هـای پایانـی )نظیـر UAG  ( آنتی کـدون مکمـل ندارنـد! پـس tRNA بـا آنتی کـدون AUC وجود نـدارد. )درسـت( عبارت 
 »د«: عامـل آزادکننـده، فعال کننـده و عوامـل رونویسـی هر سـه پروتئینی اند در حالی کـه توالی افزاینـده و توالی راه انـداز نوکلئوتیدی اند. )نادرسـت( 

-عبارت »ه «: رنا بسپارازهای I و II و III مخصوص یاخته های یوکاریوتی می باشند و نمی توان آن ها را با اپراتور و پروکاریوت ها یک جا آورد! )نادرست(  b
4 در سـاختار نهایـی رنای ناقـل نوکلئوتیدهـای مکمل می تواننـد پیوند هیدروژنـی ایجاد کنند. بررسـیگزینههـا؛ گزینٔه »1«: . 7

رنـای ناقل مانند سـایر رناها پس از رونویسـی دچار تغییراتی می شـود. گزینـٔه »2«: رنای ناقل در حالت فعـال تاخوردگی های مجددی پیدا 
 می کند که سـاختار سـه بعدی را به وجود آورد. گزینٔه »3«: در سـاختار سـه بعدی رنای ناقل توالی 3 نوکلئوتیدی به نام پادرمزه وجود دارد. 
گزینٔه »4«: در پیش هسـته ای ها پروتئین سـازی حتی ممکن اسـت پیش از پایان رونویسـی رنای پیک آغاز شود زیرا طول عمر رنای پیک در 

-این یاخته ها کم است.  b
← پیرایش های متفاوت mRNA )درست( گزینه »2«: علت . 8 3 بررسیگزینهها؛ گزینه »1«: علت ایجاد گوناگونی محصوالت 

← وجود پلی ریبوزوم ها در گرده که به طور همزمان به وسـیله چند ریبوزوم بتوانند آنزیم پروتئینی پروتروبیناز را سـنتز  تولید پروترومبیناز 
 کننـد. )درسـت( گزینـه »3«: دقـت کنیـد که سـیانوباکتری نوعـی پروکاریـوت اسـت و در آن کلروپالسـتی وجـود ندارد. )نادرسـت( 
← در یوکاریوت ها رنابسـپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسـایی کند و برای پیوسـتن به آن نیازمند  گزینـه »4«: عوامـل رونویسـی 
پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی است. گروهی از این پروتئین ها با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز، رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت 

-می کنند. )درست(  b
4 بررسـیعبارتها؛ عبارت »الف«: رنای پیک ممکن اسـت دسـتخوش تغییرات در حین رونویسـی و یا پس از آن شود. یکی از . 9

تغییراتی که در یوکاریوت ها و پس از رونویسی متداول است، حذف بخش هایی از مولکول رنای پیک است )نه در پروکاریوت ها( )نادرست(
عبارت »ب«: نمی توان گفت فقط در رنای پیک، کوتاه شــدن RNA اولیه به وقوع می پیوندد بلکه ســایر RNAها نیز می توانند دچار این 
 تغییر بشــوند. )نادرست( عبارت »ج«: ژن ها دچار تغییر نمی شوند بلکه رنای رونویسی شده از آن ها می تواند دچار تغییر شود. )نادرست(.
عبارت »د«: در کوتاه شدن RNA اولیه ابتدا رونوشت های اینترون از رنای اولیه حذف می شوند سپس با اتصال رونوشت های اگزونی رنای 

-بالغ کوتاه تری نسبت به رنای اولیه ایجاد می گردد. )درست(  c
← جنس پروتئین و در تنظیم رونویسـی پروکاریوت ها نقش دارد. )نادرسـت( . 10 3 بررسـیعبارتها؛ عبارت »الف«: فعال کننده 

← جنس پروتئین می باشد و رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کنند. )نادرست( عبارت »ج«: اپراتور  عبارت »ب«: عوامل رونویسی 
← خاموشـی ژن )از جنس اسید آمینه( )درست(  ← از جنس دئوکسـی ریبونوکلئیک اسـید می باشـد. )نادرست( عبارت »د«: مهار کننده 

← تسریع رونویسی )از جنس دئوکسی ریبونوکلئیک اسید( )درست( -عبارت »ه «: توالی افزاینده   c
C می باشد.. 11 H O

6 12 6
3 گلوکز قند مصرفی ترجیحی باکتری اشرشیاکالی می باشد. پس منظور صورت سؤال گلوکز است که فرمول شیمیایی آن 

بررســیعبارتها؛عبارت »الف«: در خون یا مایع میان بافتی از راه انتشــار جابه جا می شــود. )بدون مصرف انرژی ATP ( )درســت( 
عبارت »ب«: گلوکز به کمک مولکول ویژه ای همراه با ســدیم وارد یاختٔه پرز روده می شــود که این روش هم انتقالی نام دارد. )نادرست( 
عبارت »ج«: بر اثر آنزیم آمیالز، نشاسته به گلوکز تبدیل می شود که برای رشد رویان مورداستفاده قرار می گیرد. )درست( عبارت »د«: سد 

خونی ـ مغزی ساختاری است که می تواند قند گلوکز را برای استفادٔه یاخته های مغزی از خود عبور دهد. )نادرست(
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 b
3 بررسـیعبارتها؛عبارت »الف«: راه انداز عملکرد مشـابه باند فرود هواپیما دارد و موجب می شـود رنابسـپار )نه دنابسـپاراز( . 12

اولین نوکلئونید مناسـب را به طور دقیق پیدا کرده و رونویسـی کند. در این حالت بخش کوچکی از مولکول دنا باز می شـود و زنجیرٔه کوتاهی 
از رنا ساخته می شود. )نادرست( عبارت »ب«: در مراحل رونویسی بخش کوچکی از مولکول دنا باز و زنجیرٔه کوتاهی از رنا ساخته می شود. 
)نادرسـت( عبارت »ج«: در مرحله آغاز رونویسـی، رنابسـپاراز موجب جداشـدن دو رشته می گردد نه دنابسـپاراز )نادرست( عبارت »د«: 

-راه انداز محل آغاز صحیح فرآیند رونویسی را نشان می دهد. )درست(  b
3 جنس مهارکننده پروتئین می باشد.. 13

بررسیگزینهها؛گزینه »1«: اغلب آنزیم ها پروتئینی هستند. گزینه »2«: پروتئین ها از گروه های عاملی متفاوتی تشکیل می شوند.
گزینه »3«: پروتئین ها متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی می باشند. )درست( گزینه »4«: پروتئین های 

-کانالی در غشا دیده می شوند و برخی از پروتئین ها در فرآیندهای یاخته ای نقش دارند.  b
3 گویچٔه قرمز ساختاری است که تغییر شکل آن باعث ایجاد کم خونی داسی شکل می شود.. 14

B و فولیک اسید ضروری است. 
12

بررســیعبارتها؛عبارت »الف«: برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان آهن، ویتامین 
)درست( عبارت »ب«: تنظیم میزان گویچه های قرمز پیک شــیمیایی که به درون خون وارد می شود بستگی دارد )هورمون اریتروپویتین( 
)درســت( عبارت »ج«: به طور میانگین ماهانه 1% گویچه های قرمز تخریب می شوند. )نادرست( عبارت »د«: فیبرین به همراه این یاخته ها 

-)گویچه های قرمز( باعث تشکیل لخته می گردد. )نادرست(   b
2 عوامل رونویسـی با مونومرهایی از اسـید آمینه به بخش راه انداز با مونومرهایی از دئوکسـی ریبونوکلئیک اسید متصل می شوند.. 15

مونومرهای عوامل رونویسی نوکلئوتید نمی باشد. بلکه این عوامل از جنس پروتئین اند )با مونومرهایی از آمینواسید(.
راه انداز و توالی افزاینده از جنس نوکلئوتید اما رنابسپاراز و دنابسپاراز آنزیم های پروتئینی اند.

-توجه کنید که اغلب آنزیم های پروتئینی اند نه تمامی آنان!  b
3 غشا ساختاری است که درون یاخته های یوکاریوتی توسط آن به قسمت هایی جداگانه تقسیم شده  است.. 16

بررســیعبارتهاینادرست؛عبارت »د«: در حالت آرامش یاخته های عصبی مقدار یون ســدیم در بیرون این ساختار )غشاء( از داخل آن 
-بیش تر می شود. )نادرست( عبارت »ب«: لقاح زمانی آغاز می شود که غشاء در اسپرم و اووسیت ثانویه تماس یابند نه اووسیت اولیه! )نادرست(  b

4 بررسـیگزینههـا؛ گزینـه »mRNA :»1 مؤثر در تجزیه الکتوز در اشرشـیاکالی چند کدون پایان و چند کـدون آغاز دارد. کدون . 17
آغاز AUG و کدون های پایان UAA ، UAG و UGA می باشـند. چون این mRNA سـه ژنی اسـت و قرار اسـت سه نوع رشتٔه پلی پپتیدی از 
روی اطالعات آن تولید شود )درست(. گزینه »2«: توالی بین ژنی توسط رنا بسپارازهای یاخته های نرم آکنه ای رونویسی نمی شوند. )درست(
گزینه »3«: عاملی که سبب فعال شدن ژن های تجزیه الکتوز در E.coli می شود هرگز به ژن متصل نمی شود. این عامل الکتوز است که به 
مهارکننده متصل می شــود و تغییر شکل باعث آن می گردد و هرگز به ژن متصل نمی شود. )درست( گزینه »4«: ممکن است چندین ژن در 
یک دنا قرار داشته باشد که در نهایت باعث ساخت یک پروتئین شوند. حتی ممکن است چندین ژنی که باعث تولید یک پروتئین می شوند 

-روی کروموزوم های مختلفی قرار داشته باشند.  a
2 اصالح ایرادات علمی متن:. 18

← باعث ← فرصت بیش تر 2مانع  1فرصت کم تر 
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 b
3 فعال کننده در تنظیم بیان ژن اشرشـیاکالی نوعی پروتئین متصل شـونده به جایگاه اتصال ویژه در ژن های مؤثر در تجزیٔه قند جو . 19

)مالتوز( است. 
تنظیم رونویســی در مورد ژن های آنزیم های تجزیه کنندٔه مالتوز به صورت مثبت انجام می شــود. در حضور این قند انواعی از پروتئین به 
نام فعال کننده به توالی های خاصی از دنا متصل می شــود که به این توالی ها، جایگاه اتصال فعال کننده می گویند. در حضور مالتوز در محیط 

-فعال کننده به جایگاه خود متصل و به رنابسپاراز کمک می کند تا فعالیت خود را به انجام برساند.  c
2 بررسـیعبارتهـا؛ عبارت »ب«: برخی از ژن های پروکاریوتی، یک ژن سـاختاری دارند.)نادرسـت( عبـارت »ج«: توالی های . 20

افزاینده ممکن اسـت در فاصلٔه دوری از ژن ها قرار داشـته باشـد نه قطعًا )نادرسـت( عبارت »د«: با توجه به این که ژن های دارای اگزون و 
اینترون متعلق به یوکاریوت ها هسـتند محل تولید رنای بالغ و نابالغ هسـته است. )درسـت( عبارت »ه  «: پس از رونویسی رونوشت اینترون 

حذف می شود. )نادرست(

پاسخ آزمون 22: دوره ای »1«

b
2 عبارت های »الف«، »د« صحیح می باشد.. 1

گریفیت سعی در تولید واکسن علیه آنفلوآنزا داشت.
این بیماری ویروسی اســت اما واکنش ها علیه بیماری های باکتریایی و یا غیر آن نیز امکان پذیر است. واکنش ها در بدن، ایمنی فعال ایجاد 

-می کنند. توجه داشته باشید که واکسن ها همیشه تزریق نمی شوند بلکه گاه فرد آن ها را می خورد! مثل واکسن فلج اطفال!!!  b
2 عبارت اصلی سؤال صحیح می باشد بنابراین باید به دنبال تعداد عبارت های صحیح بگردیم. »ب« و »ج«. 2

بررســیعبارتهاینادرست؛عبارت »الف«: بیماری کم خونی داسی شکل ارثی می باشــد. )نادرست( عبارت »د«: در بیماری کم خونی 
-داسی شکل تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار تغییر یافته است که تغییری بسیار جزئی است. )نادرست(  b

3 .A t

c g
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- درصد فراوانی باز آلی غیرمکمل در دنا = درصد فراوانی باز آلی -50  �  b
3 عبارت های »الف« و »ب« نادرست اند.. 4

آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل کنار یکدیگر قرار می دهد )دنا بســپاراز( یکی از چند نوع آنزیم مؤثر در همانندسازی دناست.   �
-عالوه بر هلیکاز و دنابسپاراز آنزیم های دیگری نیز در همانندسازی مؤثرند. )به شکل 14 فصل اول دقت کنید.(  b

4 ترجمه یا پروتئین سازی فرآیندی است که در آن پلی پپتیدها از روی رنا ساخته می شوند.. 5
در مورد ترجمه می توان گفت:

بررسیگزینهها؛گزینه »1«: که بر اساس کدون های رنای پیک پلی پپتیدی خاص تشکیل می شود. گزینه »2«: آمینواسیدها با قرار گرفتن در کنار 
یکدیگر پلی پپتید را تشکیل می دهند. گزینه »3«: آدنوزین تری فسفات) ATP (یکی از مولکول های تأمین کنندٔه انرژی الزم برای تشکیل پلی پپتید ها 

است. گزینه »4«: رنای ناقل در حالت فعال تاخوردگی های مجددی بر روی خود پیدا می کند که ساختار سه بعدی L مانند را به وجود می آورد.
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 c
4 عبارت »الف« کاماًل صحیح اسـت. عبارت »ب«: دو غلط علمی دارد. اغلب / دارد. عبارت »ج«: یک غلط علمی دارد. ناقل . 6

-عصبی از غشای یاختٔه پس سیناپسی عبور نمی کند. عبارت »د«: سه غلط علمی دارد.قبل از همانندسازی / هلیکاز / هیستون ها  b
3 پس از 3 نسـل همانندسـازی از یک مولکول دنا تعداد 8 مولکول دنا که شامل 16 رشتٔه پلی نوکلئوتیدی هستند حاصل می شود. . 7

2n= تعداد مولکول های دنا پس از n نسل همانندسازی( (
) هستند و 6 مولکول دیگر تمامًا  )14N در روش نیمه حفاظتی از این 8 مولکول دو مولکول وجود دارد که هر کدام دارای یک رشــتٔه طبیعی 

15N دارند. بنابراین:

 15N 3 یا 75% مولکول ها دارای هر دو رشتٔه حاوی 
4

6 یا 
8

14N داشته باشد وجود ندارد. گزینٔه »2«:  گزینٔه »1«: مولکولی که در هر دو رشته 

15N هستند. گزینٔه »3« درست است! به توضیح  14 یا 25% مولکول ها نیز حاوی یک رشته  28 یا  15 را دارند چون  N هستند. البته همٔه مولکول 

14N دارند. 18 از رشته های پلی نوکلئوتیدی  216 یا  14N هستند یعنی  -گزینٔه توجه کنید. گزینٔه »4«:از 16 رشتٔه پلی نوکلئوتیدی دو رشته   b
3 بررسیایراداتعلمیمتن:. 8

← هیدروکسیل ← فسفات         3کربوکسیل  ← فسفودی استر        2فسفر  -1 پیوند هیدروژنی   c
1 بررسـیعبارتها؛ عبارت »الف«:آنزیم سـطح انرژی پیش ماده )ها( و فراورده )ها( را تغییر نمی دهد بلکه فقط از میزان انرژی . 9

فعال سازی می کاهد. عبارت »ب«: سیانید و آرسنیک با اتصال به جایگاه فعال آنزیم آن را از کار می اندازند زیرا پیش ماده  )ها( دیگر قادر به 
اتصال به جایگاه فعال نخواهد بود اما استفادٔه مکرر از آنزیم، تغییرات دما و pH ساختار آنزیم را تغییر می دهد و عملکرد آن را مختل می کند. 

-عبارت »ج«: با اشعٔه X از پروتئین نیز می توان تصویر تهیه کرد.  عبارت »د«:درست است.  b
1 در باکتری های هم زیسـت با لوله گوارش گاو طی مرحله پایان رونویسـی، پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته دنا برقرار می شوند. . 10

ممکن است کدون AUG به عنوان کدونی که نقش کدون آغاز را نداشته  باشد. در جایگاه A رناتن قرار گیرد. اتصال هر آمینواسید به توالی 
خاصی در انتهای رنای ناقل با هیدرولیز یک ATP همراه است. زیرا این فرآیند با مصرف انرژی انجام می پذیرد.

گزینه »1«: پروکاریوت ها دارای یک نوع رنا بســپاراز و یوکاریوت ها دارای سه نوع رنابسپاراز می باشند. تمامی باکتری ها از جمله آن ها که در لولٔه 
-گوارش گاو مستقر هستند پروکاریوت می باشند. )نادرست(  c

3 بررسـیگزینههـا؛گزینـٔه »1«: تولید زنجیـرٔه کوتاه رنا حین رونویسـی در مرحلٔه آغـاز اتفاق می افتد. گزینـٔه »2«: در فرایند . 11
رونویسی از هلیکاز استفاده نمی شود بلکه برای باز کردن دو رشتٔه دنا خود رنابسپاراز فعالیت می کند. گزینٔه »4«: اساسًا رشتٔه رمزگذار مورد 

-رونویسی قرار نمی گیرد بلکه رشتٔه الگو استفاده می شود.  b
4 عبارت های »الف«، »ب«، »ج« نادرست اند.. 12

بررســیعبارتها؛عبارت »الف«: در انتشار تسهیل شده برخالف انتقال فعال، انرژی زیستی مصرف نمی شود. عبارت »ب«: هر دو این 
فرایندها نیاز به انرژی دارند. عبارت »ج«: در فصل 5 خواهید دید که در تنفس سلولی ATP: نوکلئوتید آدنین داری است که انرژی رایج در 

-یاخته است ATP تولید می شود اما در یکی از مراحل آن به نام گلیکولیز ATP به مصرف نیز می رسد. عبارت »د«: درست است.  c
3 عبارت های »الف« و »ج« صحیح اند.. 13

اصواًل جایگاه پایان ژن توســط رنابسپاراز رونویسی می شود. گاسترین هورمون پروتئینی اســت و ژن آن توسط RNA پلی مراز II رونویسی 
می شود تا mRNA حاصل شود. سپس mRNA ترجمه و گاسترین ساخته می شود.
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عبارت های »ب« و »د« نادرســت  هســتند. عبارت »ب«: در حباب رونویســی حداقل 2 نوع باز آلی و حداکثر 5 نوع باز آلی وجود دارد. در حباب 
رونویسی حداقل 3 و حداکثر 8 نوع نوکلئوتید وجود دارد. عبارت »د«: در ساختار پر مانند زیگوت انسان، RNAهای کوتاه تر به علت از دست دادن 

-رونوشت هایی اینترونی کوتاه تر نیستند بلکه به دلیل این که آنزیم مسافت کوتاهی از ژن را پیموده است RNA کوتاه تری را تولید کرده است.  c
14 . pH :»3« گزینٔه ! Fe3+ +Fe2 به کار رفته اسـت نه  2 بررسـیگزینهها؛ گزینٔه »1«: در سـاختار هر مولکول هموگلوبین 4 یون 

بیش تر مایعات بدن بین 6 و 8 است اما pH تشرحات معده حدود 2 است. گزینٔه »4«: هیدرولیز گلیکوژن در یاخته های کبد و ماهیچه به 
صـورت درون یاختـه ای صورت می پذیرد اما هیدرولیز گلیکوژنی که از طریق جیرٔه غذایی درفـات می کنیم به صورت برون یاخته ای در لولٔه 

-گوارش به انجام می رسد.  b
3  با توجه به شـکل می توان گفـت: در هنگام انجام . 15

این عمل اگزون بخشی است که رونوشت آن حذف می شود.
 تصور پیرایش در رنا را نشان می دهد.  �

بررســیگزینهها؛گزینه های »1« و »2«: رشــته رنای بالغ 
رونوشــت میانه )اینترون(های خود را از دســت داده است و 

-تفاوت اساسی با رنای اولیه دارد. )نادرست(گزینه »4«: رونوشت اینترون در رنای اولیه نیز قابل مشاهده است.  c
3 فقط عبارت »د« درسـت می باشـد.عبارت های »الف« و »ب« و »ج« نادرسـت می باشد.عبارت »الف«: میتوکندری ها در قطعٔه . 16

 RNA ،میانی اسپرم اطراف قاعدٔه تاژک را احاطه کرده اند.عبارت »ب«: این ویژگی متعلق به تارهای کند است.عبارت »ج«: در میتوکندری
وجود دارد که رشتٔه پلی نوکلئوتیدی خطی است.

-یاخته های ریز پرزدار لولٔه پیچ خوردٔه نزدیک دارای تعداد زیادی میتوکندری هستند )فصل 5 سال دهم(  �  b
2 بررسی عبارت ها؛ عبارت »الف«: نادرست است چون گریفیت قبل از ایوری مکالمات خود را به انجام رساند. عبارت »ب«: درست است. . 17

در راکیزه RNA وجود دارد که زنجیرٔه پلی نوکلئوتیدی خطی اسـت. عبارت »ج«: درسـت اسـت. واتسون و کریک از یافته های این دو دانشمند برای 
ارائه مدل مولکولی دنا استفاده کردند. عبارت »د«: نادرست است. در هر سه این فرایندها روابط مکمل بازها مورد استفاده قرار می گیرد. عبارت »هـ«: 

+NADP و FAD نوکلئوتید به کار می رود. با این مولکول ها در فصل های 5 و 6 کتاب درسی آشنا می شوید.  ، NAD+ -درست است. مثالً در   c
1 )هر چهار عبارت صحیح اند(. 18

گلوکز قند مصرفی ترجیحی باکتری اشرشیاکالی می باشد.  �
به دو نکته توجه کنید:

1 هورمون های افزایندٔه قند خون که از بخش مرکزی غدٔه فوق کلیه ترشح می شوند عبارتند از اپی نفرین و نوراپی نفرین.
-2 گلوکاگون برای تجزیه گلیکوژن به گلوکز و باال بردن قند خون بر کبد اثر می گذارد نه بر ماهیچه! گلوکز ماهیچه به خون آزاد نمی شود.  b

= تعداد بازهای پیریمیدینی = تعداد بازهای پورینی. 19 n
2 2 در یک مولکول دنای حلقوی با N نوکلئوتید: 

= حداکثر پیوند هیدروژنی + = + =n
n

n n
2

1
1

2

3

2

( )  

-عبارت های »الف« و »ب« نادرست هستند.  c
تعداد زنجیره - تعداد آمینواسید = تعداد پیوند پپتیدی. 20   2

632 4 636
2 2 636 2 141 2 636 177
= − ⇒ =
+ = ⇒ × + = ⇒ =

n n
α β β β  

رشته دنای الگو

رشته رنای بالغ
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پاسخ آزمون 23: دوره ای »2«

b
4 پس از تولید tRNA خطی در ساختار اول باید ساختارهای بعدی آن شکل بگیرد.. 1

به دلیل تاخوردگی رنای تک رشته ای بر روی خود شکل می گیرد.
لــذا tRNA غیرفعال این نوع رنا در ســاختار خود پیوندهای هیدروژنــی متعددی دارد. پس از تاخوردگی اولیــه، tRNA در حالت فعال 

تاخوردگی های مجددی پیدا می کند و ساختار سه بعدی را به وجود می آورد.
-نوعی از RNA که در ساختار رناتن وجود دارد rRNA است نه tRNA. بنابراین گزینه »4« قابل قبول نیست.  c

2 تصویر همانندسازی دنای خطی یوکاریوت ها را نشان می دهد. عبارت های »الف« و »ه  « نادرست اند. عبارت »الف«: پروکاریوت . 2
را معرفی می کند. عبارت »هـ«: همانندسازی دنای اصلی یوکاریوت ها همواره دوجهتی است. 

در یوکاریوت ها کروموزوم به صورت خطی می باشد.  �
در یوکاریوت ها پروتئینی به نام هیستون ها در کنار کروموزوم ها قرار دارند.  �
در یوکاریوت ها همانندسازی در چند نقطه آغاز می شود.  �

-تعداد این نقاط می تواند متغیر باشد. این امر بستگی به مراحل رشد و نمو یاخته دارد.  b
2 بررسیگزینهها؛ گزینٔه »1«: آنزیم ها مصرف نمی شوند بلکه به مرور فرسوده می شوند و یا تحت تأثیر عواملی نظیر تغییر دما و pH دچار . 3

تغییر شکل و ناکارآمد می شوند. گزینٔه »3«: اصاًل نمی توان گفت که در هر واکنش متابولیسمی آنزیم دچار تغییر شکل برگشت ناپذیر می شود. ثانیًا اگر 
-چنین شد یاختٔه دیگر نمی تواند از آن آنزیم استفاده کند. گزینٔه »4«: بعضی آنزیم ها برای فعالیت خود به یون های فلزی و ویتامین ها نیاز دارند.  c

2 گریفیت سعی داشت واکسنی علیه آنفلوآنزا تولید کند.. 4
بررســیعبارتهــا؛عبارت »الف«: در شــرایط کنترل شــده واکســن را به بدن فــرد وارد می کنیم تــا یاخته های خاطــره را پدید 
 آورد عبــارت »ب«: واکســن های تولیدشــده بــه روش قدیمــی درصورتی کــه به درســتی تهیــه نشــوند ایجاد بیمــاری  می کند. 
عبارت »ج«: این تعریف سرم است!. عبارت »د«: واکسن، میکروب ضعیف شده، کشته شده، آنتی ژن میکروب یا سّم خنثی شدٔه آن است 

-که با وارد کردن آن به بدن یاخته های خاطره پدید می آیند.  c
2 در مورد تنظیم رونویسی باکتری اشرشیاکالی می توان گفت:. 5

در صورت حضور مالتوز در محیط پروتئین فعال کننده به توالی خاصی از دنا متصل می شود.  �
در صورت حضور مالتوز در محیط آنزیم هایی برای تجزیٔه مالتوز تولید می شوند.  �
-در صورت حضور مالتوز در محیط جایگاه اتصال فعال کننده توسط فعال کننده اشغال می شود.  �  b

-4 در برخی پروتئین ها پل های دی سولفید وجود دارد. به شکل ساختار سوم پروتئین در فصل 1 حتمًا دقت کنید.. 6  a
← چندین  فام تن. 7 ← زیاد3یک فام تن  ← پیچیده تر. 2کم  -2 1ساده تر   c
3 عبارت »ج«: نادرست است. زیرا میوگلوبین دارای ساختار نهایی سوم و از یک رشتٔه پلی پپتیدی ساخته شده است؛ پس آرایش گیر زیرواحدها . 8

-که در ساختار چهارم دیده می شود برای آن مطرح نیست! عبارت »د« نادرست است چون یاخته های اصلی معده پپسینوژن ترشح می کند نه پپسین!  b
2  رنای ناقل در حلقٔه میانی خود آنتی کدون UAC )مکمل کدون AUG ( دارد که برای حمل متیونین ویژه شده است.. 9

بررســیگزینههاینادرست؛گزینه »1«: این tRNA ناقل متیونین اســت. اگر آغازین باشد وارد P می شود از E خارج می شود ولی اگر 
غیرآغازین باشد مانند هر tRNA دیگری وارد A می شود و از E خارج می گردد. گزینه »3«: در گویچه های قرمز که زنده می باشند اما هسته 
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ندارند پس از به اتمام رسیدن عمر mRNAهایی که از قبل باقی مانده اند دیگر پروتئین سازی رخ نمی دهد. گزینه »4«: اگر غیر آغازگر باشد 
-درست است اما اگر tRNA آغازگر باشد وارد P می شود و از E خارج می گردد.  c

2 عبارت های »ب« و »ج« نادرست اند. عبارت های »الف« »د« و »ه  « درستند.. 10
CO2 افزایش پیدا  T4 در بدن افزایش یابد، متابولیســم و در نتیجه تولید  T3 و  در مورد آنزیم ایندراز کربنیک می توان گفت: اگر غلظت 
CO2 را با آب ترکیب کند. این آنزیم در گویچٔه قرمز فعالیت می کند و عمل آن خارج یاخته ای  می کند و کربنیک انیدارز باید فعال تر شود تا 

-HCO3کاهش می یابد. Hو در نتیجه  CO2 3 -نیست اگر این آنزیم مهار شود سطح تولید   b
-3 از نتایج تحقیقات شارگاف می توان پی برد که همواره مقدار این دو باز آلی با یکدیگر برابر است.. 11  b
3 در یک دنا بیش ترین تعداد مربوط به پیوند هیدروژنی است. البته به شرط این که همٔه انواع بازها در آن به کار رفته باشند. مثاًل . 12

فرض کنید در یکدنا با 500 نوکلئوتید فقط نوکلئوتیدهای A دارد و Tدار وجود داشته باشد در این صورت A 250 و T 250 خواهیم داشت 
-و تعداد پیوند هیدروژنی می شود 500 = 2 × 250. اگر این دنا حلوقی باشد 500 پیوند فسفودی استر نیز وجود خواهد داشت.  c

2 در یاخته تثبیت کنندٔه نیتروژن که با پروانه واران همیاری دارد )ریزوبیوم( تولید یک پروتئین توسط چند ژن متفاوت در یاخته ها امکان پذیر . 13
است. زیرا یک پروتئین ممکن است از چند رشتٔه پلی پپتیدی متفاوت تشکیل شده باشد که در این صورت چند ژن در تولید آن نقش داشته اند.

بررســیگزینههاینادرســت؛گزینه های »1 و 3«: همیاری با پروانه واران با نوعی پروکاریوت انجام می شــود و پروکاریوت ها یک نوع 
-رنابسپاراز دارند و قطعًا RNA پلی مراز II ندارند! گزینه »4«: تنظیم مثبت رونویسی در تجزیٔه مالتوز مربوط به اشرشیاکالی است.  b

2 بررسـیگزینههاینادرسـت؛عبارت »الف«: اطالعات اولیه دربارٔه مادٔه وراثتی با فعالیت های باکتری شناسی به نام گریفیت . 14
-بود که سعی داشت واکسنی علیه آنفلوآنزا بسازد.  c

3 شکل 4 مربوط به باکتری مولد سینه پهلو است.. 15
بررسیگزینهها؛ گزینٔه »1«: مزلسون و استال در پژوهش های خود از باکتری E.coli استفاده کردند. گزینٔه »2«: دنای باکتری نسبت به 
یوکاریوت همانندسازی ساده تری دارد. گزینٔه »3«: جنس پوشینه در این باکتری پلی ساکارید است. گزینٔه »4«: باکتری ها هیستون ندارند 

-و دنای آن ها فشردگی به مراتب کم تری نسبت به یوکاریوت ها دارند.  b
2 متن دارای سه ایراد علمی است.اصالح ایرادات علمی:. 16

←دستگاه گلژی ← بعد از 3شبکٔه آندوپالسمی زبر  ← پلی ساکاریدی 2قبل  -1پروتئینی   c
1 تمامی عبارت های »الف« تا »هـ« می تواند عبارت اصلی صورت سـؤال را به درسـتی تکمیل کنند. آن ها را به عنوان نکته ترکیبی . 17

-سال 10 ـ 11 فرابگیرید.  b
O2 تمایل اتصالی . 18 +Fe2 هستند و به  3  هموگلوبین ساختار نهایی چهارم اما میوگلوبین ساختار نهایی سوم دارد. هر دو آن ها دارای 

-نشان می دهند. هر دو آن ها درون یاخته )گویچٔه قرمز و تار ماهیچه ای( وظیفٔه خود را به انجام می رسانند.  c
4 باکتری ها معمواًل یک نقطٔه شـروع همانندسـازی در دنای خود دارند. همانندسازی آن ها معمواًل دوجهتی و گاه یک جهتی است . 19

-)رد گزینه های »1و3«(. باکتری ها مسلمًا هسته ندارند )رد گزینه »1«(  c
1 بررسـیعبارتهـا؛عبـارت »ج«: ریزوبیـوم تثبیت کننـدٔه نیتـروژن اسـت اما اتوتروف نیسـت. عبـارت »د«: گیـاه آزوال با . 20

سیانوباکتری ها همزیستی دارد.
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