
1/80

1فصل 2 - زیست دوازدهم - 09174457144صادق طاهري
، آنتی کدون مناسب بر روي  کدام است؟ 1. براي توالی قابل ترجمه اي به صورت  در روي 

 (1 (2 (3 (4

2. کدام، در مورد مولکول tRNA، نادرست است؟
2) توسط دو حلقه ي خود، روي ریبوزوم نگه داري می شود.tRNA (1 آغازگر، فقط در جایگاه P قرار می گیرد.

3) ساختار سه بعدي آن در سلول، شبیه برگ گیاه شبدر
است.

4) همه ي آمینواسیدها به نوکلئوتید آدنین دار tRNA متصل می شوند.

3. براي کامل کردن جمله ي «یک tRNA به .................. متصل می شود» کدام گزینه مناسب است؟
2) نوکلئوتیدي که در پروتئین سازي نقش دارد1) طور اختصاصی فقط به یک نوع اسید آمینه

4) طور اختصاصی به برخی ریبوزوم ها3) طور تصادفی به یکی از اسیدهاي آمینه

4. در صورتی که بخشی از مولکول  یوکاریوتی داراي  نوکلئوتید باشد پلی پپتیدي که با رمزهاي آن ساخته می شود حداکثر
داراي چند اسید آمینه خواهد بود؟

 (1 (2 (3 (4

5. کدام دو ماده می تواند محصول هیدرولیز یک مولکول اسید ریبونوکلئیک پیک باشد؟
4) دئوکسی ریبوز - تیمین3) دئوکسی ریبوز - یوراسیل2) ریبوز - تیمین1) ریبوز - یوراسیل

6. اگر یک مولکول  از مکمل رشته ي  با توالی  رونویسی شود، آنتی کدون هایی که براي
ترجمه مورد استفاده قرار می گیرند، به ترتیب کدام است؟

2)  و 1)  و 
4)  ،  و 3)  ،  و 

 
7. قند موجود در ساختار کدام، با بقیه متفاوت است؟

4) توالی افزاینده3) آنتی کدون2) ریبوزوم1) کدون    

ي مقابل، چهارمین کدون وارد شده به جایگاه  .................. و سومین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  8. با توجه به 
ریبوزوم  ..................  است.

 (1 (2
 (3 (4

9. در فرآیند ترجمه ي ژن اکتین (نوعی پروتئین تک رشته اي) در سلول هاي عضالنی انسان و در حین جابه جایی ریبوزوم بر روي 
..................  ، 

ي حامِل یک آمینواسید خاص به جایگاه  منتقل می شود.  (1
، ریبوزوم را ترك می کند. ي موجود در جایگاه   (2

3) پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها درجایگاه  برقرار می شود.
ي حامل آمینواسید می گردد. 4) جایگاه  همواره پذیراي 

10. در پی اتصال هر نوع انتقال دهنده ي عصبی به گیرنده ي اختصاصی خود در مغز انسان، .................. نورون پس سیناسی ادامه

 
می یابد.

2) ورود ناگهانی یون هاي سدیم به1) فرایند رونویسی از ژن ها در
4) ورود بسیاري از مواد موجود در خون به3) فرایند بازسازي  در سیتوزول
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ي حاوي کدام آنتی  ي حاوي آنتی کدون  از جایگاه  ریبوزوم،  11. در  فرضی زیر، پس از خروج 
کدون وارد جایگاه  ریبوزوم می شود؟

 (1 (2 (3 (4

 
12. به طور معمول، در مرحله ي آغاز ترجمه، کدام اتفاق رخ می دهد؟ 

1) پس از تکمیل ساختار ریبوزوم، ابتدا پیوند tRNA آغازگر و اسید آمینه گسسته می شود. 

 
tRNA (2 و اسیدهاي آمینه ي متصل به آن در جایگاه P قرار می گیرند. 

3) نوکلئوتیدهاي قرار گرفته در جایگاه A، بدون مکمل باقی می مانند.
4) اولین پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها برقرار می شود. 

13. کدام عبارت در مورد یک سلول فعال پانکراس، درست است؟ 
1) هر کدون توسط یک آنتی کدون شناسایی می شود.

2) تنوع آمینو اسیدها کمتر از تنوع tRNAها است.
3) هر آمینو اسید، بیش از یک رمز سه نوکلئوتیدي دارد.

4) هر RNA مورد نیاز براي پروتئین سازي، کدون آغاز دارد.

 
14. کدام عبارت نادرست است؟

در سلول تخم دوزیست،  ..................
1) بعضی محصوالت حاصل از رونویسی ژن ها، هرگز ترجمه نمی شوند.

2) نوکلئوتیدهاي قرار گرفته در دو انتهاي mRNA ، مورد ترجمه قرار می گیرند.
3) آنزیم رونویسی کننده به کمک پروتئین هاي ویژه اي به سمت توالی خاصی از DNA هدایت می شود.
4) امکان تولید مولکول هاي حاصل از رونویسی و مولکول هاي حاصل از ترجمه در یک محل وجود ندارد.

15. در فرآیند ترجمه، .................. ، نسبت به سایرین در جایگاه متفاوتی از ریبوزوم رخ می دهد.
2) تشکیل پیوند پپتیدي میان دو آمینواسید1) استقرار عامل پایان ترجمه بر روي 

4) آزادسازي زنجیره ي پلی پپتیدي از آخرین 3) استقرار کدون  بر روي ریبوزوم

16. کدام عبارت صحیح است؟
1) نوکلئوتید هاي آزاد درون هسته، همگی داراي دو گروه فسفات می باشند.

2) اکسون سلول هاي عصبی هیپوتاالموس در بخش هاي مختلف هیپوفیز ادامه می یابد.
3) تعدادي از هورمون هاي هیپوتاالموس در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شوند.

4) هر مولکولی که توسط RNA پلی مراز مورد رونویسی قرار می گیرد، فاقد پیوند هیدروژنی است.

17. کدام یک، جملۀ زیر را به طور نادرست کامل می کند؟

 
در پی  .................. 

1) هر جابه جایی ریبوزوم، کدون وارد شده به جایگاه  شناسایی می شود.
، ریبوزوم به اندازة سه نوکلئوتید به جلو حرکت می کند. 2) ایجاد هر پیوند پپتیدي در جایگاه 

3) ورود هر توالی  به جایگاه  ریبوزوم، مرحلۀ پایان ترجمه شروع می شود.
4) ترجمۀ هر کدوم آغاز، ساختار ریبوزوم کامل می شود.
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18. کدام گزینه، در ارتباط با اولین قدم براي ساخت پروتئین ها در پروکاریوت ها صحیح است؟

1) پیوندهاي هیدروژنی فقط در دومین مرحلۀ آن شکسته می شوند.
2) ممکن نیست همۀ نوکلئوتیدهاي یک ژن مورد استفاده قرار بگیرند.

3) با قرار گرفتن اولین ریبونوکلئوتید در برابر نوکلئوتید الگو آغاز می شود.
4) بخش کوچک تر ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز به  پیک متصل می شود.

19. در فرآیند ترجمه، .................. بالفاصله پس از .................. انجام می شود.
1) خروج کدون آغاز از جایگاه  ریبوزوم – تشکیل نخستین پیوند پپتیدي

2) ورود آخرین  به جایگاه  ریبوزوم – تشکیل آخرین پیوند پپتیدي
3) خروج  آغازگر از جایگاه  ریبوزوم – تشکیل نخستین پیوند پپتیدي
4) ورود عامل پایان ترجمه به جایگاه  ریبوزوم – تشکیل آخرین پیوند پپتیدي

 
20. چند مورد دربارة توالی افزاینده صحیح است؟

 
الف) هر توالی افزاینده هزاران نوکلئوتید از راه انداز فاصله دارد.

 
ب) عوامل رونویسی متصل به افزاینده و متصل به راه انداز، با هم رابطه مکملی برقرار می کنند.

ج) پروتئین هاي متصل به توالی افزاینده توسط عوامل رونویسی متصل به راه انداز فعال می شوند.

 
د) در رونویسی از هر ژن یوکاریوتی عالوه بر راه انداز، توالی افزاینده نیز نقش دارد.

 (1 (2 (3 (4

21. کدام عبارت در مورد پروتئین هایی که در سلول هاي نگهبان روزنه در طی بیان ژن زودتر از  پلی مراز به  متصل می 

 
شوند، صحیح است؟

1) محل هاي اتصال آن ها می توانند داراي جایگاه هاي شروع و پایان رونویسی باشد.
2) متعدداند و با ایجاد ترکیب هاي مختلف می توانند روي تولید  هاي چندژنی تأثیر بگذارند.

، امکان قرار گرفتن توالی هاي تنظیمی در کنار هم را فراهم می کنند. 3) با تشکیل حلقه در 
4) با حضورشان در هسته ي یک سلول بیان هر ژنی توسط آنزیم هاي اختصاصی، امکان پذیر خواهد بود.

22. براي ساخت کالژن توسط سلول هاي استخوانی، کدام مورد زودتر رخ می دهد؟
1) اتصال  ناقل به بخش کوچک ریبوزوم د ر مجاورت کدون آغاز

 
2) کامل شدن ساختار ریبوزوم براي ترجمه

ي آغازگر با کدون آغاز 3) برقراري رابطه ي مکملی بین 
4) ساخته شدن متیونین در جایگاه  ریبوزوم

 
23. چند مورد از موارد زیر، درست است؟ (با تغییر)

 
 هر ژن یوکاریوتی بر خالف هر ژن پروکاریوتی، گسسته است.

 
، عمل رونویسی ژن هاي یوکاریوتی را تقویت می کند.  هر توالی افزاینده همواره با تشکیل یک حلقه در 

، رونویسی  ژن مجاور را به طور همزمان آغاز ، الکتوز بر خالف گلوکز یافت شود،  پلی مراز   اگر در محیط باکتري 

 
می کند.

 در صورت وجود  رونوشت اینترون در  اولیه، براي تشکیل  بالغ، به طور خالص  مولکول آب از هسته ي سلول،

 
کاسته می گردد.

4) صفر3) 2) 1) 
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24. به طور معمول، در مرحله ي پایان ترجمه ي انسولین، کدام اتفاق رخ می دهد؟

 
1) آنتی  کدون  در جایگاه  ریبوزوم قرار دارد.

2) آخرین پیوند پپتیدي بین آمنیواسیدها برقرار می شود.
، کدون با آنتی کدون جفت نمی شود. 3) مانند مرحله ي آغاز، در جایگاه 

، ریبوزوم را ترك می کند. 4) آخرین  ناقل، جایگاه 

 
25. در مورد مولکول  چند مورد صحیح است؟

الف) قسمت هایی که به نگهداري   روي ریبوزوم کمک می کنند، در ساختار سه بعدي آن، مجاور هم هستند.
ب) ممکن است توالی نوکلئوتیدي   در ساختار آن باشد.

ج) همواره محصول فعالیت   پلی مراز   می باشد.
د) همواره از سمت جایگاه  وارد ریبوزوم می شود.

 (1 (2 (3 (4

26. با توجه به مراحل بیان ژن در سلول، اولین قدم براي تولید آلبومین به کمک آنزیمی صورت می گیرد که .................. .

 
1) می تواند  نوع مونومر را به یکدیگر وصل کند.

2) به کمک ریبوزوم باعث تشکیل پیوند پپتیدي می شود.
3) از یکی از رشته هاي ژن به عنوان الگو استفاده می کند.

4) در محل ساخت خود، فعالیت می کند.

27. درباره ي فرایند تولید هر آنزیم پروتئینی مؤثر در تجزیۀ کربوهیدرات هاي غذاي انسان، چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

 
، در پی فعال شدن عوامل رونویسی متصل به راه انداز ساخته می شوند.  همۀ مولکول هاي 

هاي موجود در سلول هاي سازندة آنزیم، در پی اتصال بی واسطۀ نوعی آنزیم به توالی بخش تنظیم کنندة ژن ساخته  همۀ 

 
می شوند.

 
ها در یک انتهاي خود توالی نوکلئوتیدي یکسانی دارند.  همۀ 

4) صفر3) 2) 1) 

اي با کدام آنتی کدون ي حاوي آنتی کدون  از جایگاه  ریبوزوم،  28. در  فرضی زیر، پس از خروج 
در جایگاه  ریبوزوم پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد؟

 (1 (2 (3 (4

29. در مراحل رونویسی از ژن استرپتوکوکوس نومونیا ..................
1) در مرحله ي اول، جایگاه آغاز رونویسی پس از جدا شدن دو رشته ي  از یکدیگر، رونویسی می شود.
، شکسته و تشکیل می شود. 2) در مرحله ي سوم، پیوندهاي هیدروژنی بین رشته هاي الگو و غیرالگوي 

، در حین ساخته شدن  از سمت انتهاي آنزیم از رشته الگوي  جدا می شوند. 3) پیش سازهاي 
4) در مرحله ي دوم،  پلی مراز همانند قطاري که روي ریل حرکت می کند، در طول  به حرکت در می آید.

30. کدام گزینه براي تکمیل عبارت مقابل نادرست است؟ «در فرآیند رونویسی در پروکاریوت ها، در ارتباط با بخشی از  که

 
رونویسی می شود، در محلی که .................. به طور قطع، .................. می شود.»

1) اولین پیوند هیدروژنی در بخش مورد رونویسی شکسته می شود  - اولین پیوند هیدروژنی، تشکیل
2) هر ریبونوکلئوتید از  جدا می شود - آخرین پیوند هیدروژنی، تشکیل

3) آخرین پیوند فسفودي استر تشکیل می شود  - پیوند هیدروژنی، شکسته
4) رشته الگو به رشته غیر الگو متصل می شود  - پیوند هیدروژنی، تشکیل
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31. در فرآیند ترجمه .................. نسبت به سایرین همواره در مرحله ي متفاوتی رخ می دهد.

1) جدا شدن آمنیواسید از 

 
2) تشکیل پیوند پپتیدي میان دو آمنیواسید

 
3) اتصال دو زیر واحد ریبوزوم به یکدیگر

4) جداشدن زنجیره ي پلی پپتیدي از 

32. هرگاه مقابل هر یک از تک پاره هاي ژن، نوکلئوتید مکمل قرار گیرد، ..................
1) آن نوکلئوتید مربوط به یک نوع کدون می باشد.

2) یک نوع آنزیم در حال ساخت نوعی  است.
3) به دنبال این فرآیند نوعی پیوند کوواالنسی تشکیل خواهد شد.

4) اولین قدم پروتئین سازي در حال انجام است.

 
33. چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟

« براي ساخت هر نوع اسید نوکلئیکی در سلول ها ..................  »

 
- حداقل به فعالیت یک نوع آنزیم در هسته نیاز است.

 
- حداقل به تشکیل بیش از دو نوع پیوند نیاز است.

 
- حداکثر دو گروه فسفات از هر ریبونوکلئوتید آزاد می شود.

 
- حداکثر به همانند سازي بیش از یک نوکلئوتید ژن نیاز است.

4) 3) 2) 1) صفر

34. در جانداران .................. تنوع .................. است.
1) پروکاریوتی – پلی پپتیدها از  ها بیشتر
2) پروکاریوتی – ژن ها با مولکول هاي  برابر

3) یوکاریوتی – پلی پپتید ها از  هاي بالغ کم تر
4) یوکاریوتی – کدون ها با آنتی کدون ها برابر

 
35. چند مورد صحیح است؟

الف) در سلول هاي پانکراس انواع کدون هاي وارد شده به جایگاه  ریبوزوم می تواند بیش تر از انواع وارد شده به جایگاه  باشد.
ي کوتاه شده اي براي خروج از هسته نیاز به عبور از منفذ پوشش هسته دارد. ب) در گیرنده استوانه اي چشم، هر 

 
ج) محصول هاي نهایی ژن هاي پادتن درون شبکه آندوپالسمی زبر کامل و فعال می شوند.

د) در سیتوسل سلول هاي نگهبان روزنه tRNAهاي داراي آنتی کدون  فقط ناقل متیونین اند.
 (1 (2 (3 (4

 
36. چند مورد صحیح است؟

الف) عوامل رونویسی متصل به راه انداز می توانند عوامل رونویسی متصل به توالی افزاینده را فعال کنند.
 ب) براي رونویسی هر یک از ژن هاي یوکاریوتی نیاز به تشکیل حلقه در  است.

 
 ج) عوامل رونویسی توسط ژن هاي متعددي رمز می شوند.

 
 د) اگر پروتئینی بتواند به تنهایی به راه انداز ژن یوکاریوتی متصل شود، قطعًا  پلی مراز نیست.

 (1 (2 (3 (4
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37. هر کدونی، قطعًا .................. .

1) از بخش اگزونی ژن، رونویسی می شود.
2) نمی تواند به بیش از یک نوع آمنیواسید ترجمه شود.

3) براي ترجمه از جایگاه  ریبوزوم خارج می شود.
4) نمی تواند در محل ساخت خود ترجمه شود.

38. نوعی جاندار تک سلولی می تواند با واکوئل ضرباندار محیط درونی خود را تنظیم کند. کدام عبارت، در مورد این جاندار نادرست

 
است؟

1) به طور معمول، هر ژن بیش از یک توالی تنظیمی دارد.
2) تنظیم بیان هر ژن، همواره در سطح رونویسی انجام می گیرد.

3) ممکن نیست در محل رونویسی اغلب ژن ها، ترجمه هم صورت بگیرد.
4)  پلی مراز سازنده  ریبوزومی نمی تواند   بسازد.

39. براي ساخت یک زنجیره ي پلی پپتیدي با آمینواسیدهاي مختلف ممکن نیست ..................
1) تعداد انواع کدون هاي ترجمه شده بیش تر از انواع آنتی کدون ها باشد.

هاي وارد شده به جایگاه  برابر باشد. 2) تعداد جابه جایی ریبوزوم با تعداد 
3) تعداد جابه جایی ریبوزوم با تعداد پیوند پپتیدي تشکیل شده برابر باشد.

4) تعداد کدون هاي ترجمه شده از تعداد جابه جایی هاي ریبوزوم بیش تر باشد.

40. چند مورد جمله مقابل را به درستی کامل می نماید؟ «طی ترجمه تمام .................. »

 
الف- پیوندهاي هیدروژنی در جایگاه  ریبوزوم تشکیل می شود.
ب- پیوندهاي هیدروژنی در جایگاه  ریبوزوم شکسته می شود.

 
ج- پیوندهاي پپتیدي در جایگاه  ریبوزوم تشکیل می شود.

 
د- پیوندهاي پپتیدي در جایگاه  ریبوزوم شکسته می شود.

 (1 (2 (3 (4

41. کدام عبارت جمله ي مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «هر  پیک در سلول ها .................. »
1) همواره به یک نوع پلی پپتید ترجمه می شود.

2) قبل از خروج از هسته، دچار تغییرات می شود.
3) می تواند توسط چندین ریبوزوم ترجمه شود.

4) قبل از رونویسی از جایگاه پایان رونویسی، از  پلی مراز جدا می شود.

42. اگر یک مولکول  از مکمل رشته ي  با توالی  رونویسی شود، آنتی کدون هایی که براي
ترجمه مورد استفاده قرار می گیرند. به ترتیب کدام است؟

 (1 (2
 (3 (4

 
ي فرضی مقابل، کدام گزینه صحیح است؟  43. باتوجه به 

 
 « »

وارد جایگاه  ریبوزوم می شود. 1) پس از انجام چهارمین حرکت ریبوزوم، آنتی کدون 
2) با قرارگیري کدن  در جایگاه  ریبوزوم، رشته پلی پپتیدي در جایگاه  تشکیل می شود.

3) پس از قرارگیري آنتی کدون  در جایگاه  ریبوزوم، رشته پلی پپتیدي از  حامل جدا می شود.
4) هنگامی که آنتی کدون  در جایگاه  ریبوزوم قرار دارد، کدون  در جایگاه  ریبوزوم می باشد.
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44. هر تنظیم بیان ژنی .................. (با تغییر) 

1) با دخالت پروتئین هاي درون هسته صورت می گیرد.
2) با رشد و نمو جاندار همراه بوده و سبب تمایز سلول می شود.

3) قطعًا به تولید مولکول هایی با پیوند فسفودي استر منجر می شود.
4) اگر در سطح رونویسی باشد، قطعًا با رونویسی همزمان از دو رشته ژن ممکن نیست.

45. در فرآیند ترجمه، مورد .................. در جایگاه .................. ریبوزوم رخ می دهد.
الف) استقرار عامل پایان ترجمه بر روي 

 
ب) تشکیل پیوند پپتیدي میان دو آمینواسید

ج) جفت شدن  حامل آمینواسید با کدون 
د) آزادسازي زنجیره پلی پپتیدي از آخرین 

4) ب، همانند د -3) ج، همانند د - 2) ب، برخالف د - 1) ب، همانند الف - 

46. در سلول تخم دوزیست .................. (با تغییر)
1) تعداد اندکی از محصوالت حاصل از رونویسی ژن ها، هرگز ترجمه نمی شوند.

، مورد ترجمه قرار می گیرند. 2) نوکلئوتیدهاي قرار گرفته در هر دو انتهاي 
3) در ساختار پرمانند بیش از یک آنزیم  پلی مراز در حال رونویسی از ژن است.

4) امکان تولید پروتئین توسط ریبوزوم هاي درون شبکه آندوپالسمی زبر وجود دارد.

47. در اسپیروژیر، بالفاصله پس از آن که ریبوزوم اولین جابه جایی را انجام می دهد، ..................
ي مربوط به رمز دوم، وارد جایگاه  می شود.  (1

ي آغازگر گسسته می شود. 2) پیوند بین میتونین و 
ي با کدون درون جایگاه  رابطه مکملی دارد.  (3

4) پیوند پپتیدي بین میتونین و دومین آمینواسید ایجاد می شود.

48. کدام عبارت در مورد یک سلول فعال پانکراس، نادرست است؟
1) هر کدون توسط یک آنتی کدون شناسایی می شود.
ها است. 2) تنوع آمینواسیدها کم تر از تنوع 

3) هر آمینواسید، حداقل یک رمز سه نوکلئوتیدي دارد.
4) هر  مورد نیاز براي پروتئین سازي، کدون آغاز دارد.

49. هر یک از فرآورده هاي آنزیم  پلیمراز ..................
1) پروکاریوتی، داراي کدون آغاز است.

، داراي کدون پایان است.  (2
، داراي آنتی کدون است.  (3

، داراي نوکلئوتیدهاي مکمل جایگاه پایان رونویسی است.  (4

50. با توجه به شکل زیر که ریبوزوم و بخشی از  را حین ترجمه نشان می دهد کدام گزینه صحیح نیست؟ 
1) آمینواسید شمارة  همانند آمینواسید شمارة  متیونین است.

2) بالفاصله توالی ریبونوکلئوتیدي  وارد جایگاه  ریبوزوم خواهد شد.
3) ریبوزوم تا این مرحله از ترجمه به اندازة پنج کدون جابه جا شده است.

4) پلی پپتید نهایی داراي پنج پیوند پپتیدي خواهد بود.
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51. در یک جاندار تک سلولی که ترجمه با کدون  شروع می شود، .................. 

1) جایگاه آغاز رونویسی همواره با دئوکسی ریبونوکلئوتید تیمین دار شروع می شود.
2) قبل از رونویسی، توالی افزاینده ي ژن همواره مورد شناسایی پروتئین هاي ویژه اي قرار می گیرد.

3) جایگاه پایان رونویسی به توالی  ختم می شود.
4) همواره یک رشته ي پلی نوکلئوتیدي یک ژن، به طور ثابت الگوي رونویسی قرار می گیرد.

52. محصول رونویسی از نوعی ژن در سلول هاي پوششی سنگ فرشی ساده ي جدار کیسه هاي هوایی،  .................. 
1) می تواند سورفاکتانت باشد که کاهش دهنده کشش سطحی جدار کیسه هاي هوایی است.

2) مولکول  پلی مراز  است که نوعی  را می سازد.
3) موسین نام دارد که در خانه هاي ششی، الیه موکوزي را ایجاد می کند.

4) مولکولی است که با داشتن پیوند هاي فسفو دي استر، در حمل متیونین درون سلول شرکت دارد.

53. درمورد شکل مقابل که مراحل سنتز پروتئین را در یک سلول باکتري نشان می دهد، چند جمله درست است؟ 

 
، متیونین است. الف) آمینواسید شماره ي 

ب) اولین پیوند پپتیدي که در این رشته تشکیل شده است، بین آمینواسیدهاي  و بوده است.
ج) پیوند پپتیدي بعدي بین آمینواسیدهاي  و در جایگاه  تشکیل می شود.

د) پنجمین آمینواسید این رشته ي پلی پپتیدي فنیل آالنین می باشد.
 (1 (2
 (3 (4

54. بافتی که جدار کیسه هاي هوایی را در انسان می پوشاند از سلول هایی تشکیل شده است که .................. 
1) تنظیم بیان ژن هاي خود را معموًال بعد از رونویسی انجام می دهند.

هاي خود را درون هسته بالغ می کنند.  (2
3) رونوشت اگزون هاي ژن هاي خود را درون هسته حذف می کنند.

4) ژن هاي پروتئین هاي ریبوزومی آن ها توسط  پلی مراز  رونویسی می شوند.

55. ساختار پر مانندي که در هنگام رونویسی از یک ژن مشاهده می شود ................... (با تغییر)  
1) فقط مخصوص رونویسی ژن هاي پروکاریوتی است.

2) فقط در رونویسی ژن هاي تخم دوزیستان مشاهده می شود.
3) در هنگام رونویسی هر نوع ژنی در هر نوع سلول چه پروکاریوت و چه یوکاریوت می تواند مشاهده شود.

4) فقط در هنگام رونویسی از اپران هاي تک ژنی مشاهده می شود.

56. غشاي موکوزي نوعی بافت پوششی است که سلول هاي آن موسین ترشح می کنند. اگر موسین نوعی پروتئین باشد، در این صورت
هرگز درون سلول هاي ترشح کننده ي موسین در هنگام سنتز این پروتئین .................. .

1)  حامل متیونین وارد جایگاه  نمی شود.
2) شکست پیوند هیدروژنی در جایگاه  صورت نمی گیرد.

3) هیدرولیز پیوند بین آمینواسید و مولکول  در جایگاه  انجام نمی شود.
4) پیوند کوواالنسی در جایگاه  ریبوزوم تشکیل نمی شود.
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57. شکل مقابل، مرحله اي از سنتز رشتۀ پلی پپتیدي درون یک سلول پروکاریوتی را نشان می دهد. با توجه به شکل می توان گفت که

 
. ..................

1) پیوند پپتیدي بعدي بین آمینو اسیدهاي  و  تشکیل می شود.

 
، آمینو اسید شمارة  بوده است. 2) اولین آمینو اسید وارد شده به جایگاه 

 
3) دومین کدون  در جایگاه  ریبوزوم قرار دارد.

4) سومین پیوند پپتیدي، زمانی تشکیل شده است که کدون مربوط به آمینو اسید  در جایگاه  قرار
داشته است.

هاي درون سلول هاي پروکاریوتی نادرست است؟ 58. چند جمله در مورد 

 
الف) با کدون  شروع می شوند و به کدون پایان ترجمه ختم می شوند.

ب) رونوشت جایگاه شروع رونویسی در سطح این مولکول ها، همواره ریبونوکلئوتیدي ایت که آدنین دارد.

 
ج) کدون  در سطح این مولکول به معناي سنتز آمینواسید متیونین، درون سلول است.

د) این مولکول ها پس از رونویسی، تغییرات می کنند و سپس ریبوزوم ها به آن ها متصل می شوند.
 (1 (23 (3 (4

 
59. در تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها .................. برخالف .................. شرکت دارد.

 
2) پروتئین فعال کننده ـ مهارکننده1) پروتئین مهارکننده ـ ژن تنظیم کننده

4) عوامل رونویسی ـ فعال کننده3) توالی افزاینده ـ راه انداز

60. در مرحله ي آغاز ترجمه ي پروتئین میوزین درون سلول ماهیچه ي اسکلتی چهار سر ران، .................. . (با تغییر)

 
1) ساختار ریبوزوم کامل می شود و آماده ي دریافت اولین  به جایگاه  خواهد بود.

، بخش کوچک ریبوزوم به  متصل می شود. 2) هم زمان با ورود  به جایگاه 
3) اولین پیوند پپتیدي، درون جایگاه  ریبوزوم تشکیل می شود.

4) هم زمان با جابه جایی ریبوزوم،  آغازگر جایگاه  را ترك می کند.

61. کدام مورد بر تنظیم بیان ژن بعد از عمل ترجمه در سلول هاي یوکاریوتی داللت دارد؟
1) جدا شدن رونوشت اینترون ها از مولکول هاي نوکلئیک اسید در هسته

2) اضافه شدن کربوهیدرات به پروتئین ها در شبکۀ آندوپالسمی
3) اتصال  پلی مراز به راه انداز

4) تبدیل پپسینوژن به پپسین در شیرة معده

 
62. چند جمله، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«در یک سلول کبدي، زمانی که یک ژن مورد رونویسی قرار می گیرد، .................. »

 
الف) ژن هاي دیگر هم می توانند رونویسی شوند.

هاي بالغ ژن هاي دیگر موجود در سیتوپالسم، می توانند مورد توجه قرار گیرند. ب) 
ج) مصرف  درون سلول افزایش می یابد، چون سنتز  نیاز به انرژي دارد.

د) غلظت ریبونوکلئوتیدها در اطراف  پلی مرازها در هسته افزایش می یابد.
 (1 (2 (3 (4

 
63. می توان گفت که در هر  .................. 

1) جانداري که پروتئین سازي انجام می گیرد، تنوع رشته هاي پلی پپتیدي از پروتئین ها بیشتر است.
2) تک سلولی پروکاریوتی، حداقل یک مولکول حمل کنندة آمینواسید براي هر نوع کدونی وجود دارد.
3) سلول یوکاریوتی و پروکاریوتی،  هاي تک ژنی و چند ژنی در پروتئین سازي شرکت دارند.

4) تک سلولی یوکاریوتی که در آن پروتئین سازي انجام می گیرد، تنوع  ها از  ها بیشتر است.
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64. رشته ي پپتیدي با  آمینواسید (  تا  ) مفروض است. اگر کدون مربوط به آمینواسید  آخرین کدونی باشد که هنگام
پروتئین سازي وارد جایگاه  شده باشد، کدام شکل می تواند یکی از مراحل سنتز این رشته ي پپتیدي را به درستی نشان دهد؟ 

D E C

AP

 (1E C D

AP

 (2

A B C

A P

D  (3A B C D

PA

 (4

65. چند جمله از جمالت زیر بین سلول هاي پروکاریوتی و یوکاریوتی مشترك است؟ 
الف) محصوالت حاصل از رونویسی بعضی از ژن ها، هرگز ترجمه نمی شوند. 

ب) از روي یک نوع   ، چندین بار ترجمه صورت می گیرد.
ج) از روي یک نوع ژن چندین بار ترجمه صورت می گیرد.

د) تمام طول یک نوع ژن رونویسی نمی شود.

 
(با تغییر)

 (1 (2 (3 (4

66. درون یک تک سلولی، توالی  در سطح نوعی نوکلئیک اسید را در نظر بگیرید. این توالی به طور حتم .................. .(با تغییر)
1) توسط نوعی آنزیم رونویسی کننده درون هسته سنتز شده

 
است.

2) به آمینواسید اختصاصی خود متصل می شود.

4) از روي یک رشته الگو ساخته شده است.3) توسط  پلی مراز ساخته شده است.

 
67. هر باکتري که  تولید می کند ...

1) براي بیان ژن هاي خود به عوامل رونویسی پروتئینی نیاز دارد.
2) براي هر یک از  نوع آمینو اسید، تنها یک نوع  وجود دارد.

هاي حلقوي دارد که حاوي اپران هاي تک ژنی و چندژنی هستند.  (3
هاي چندژنی حتمًا به انرژي زیستی نیاز دارند. 4) براي تولید 

68. در مورد بالغ شدن  درون یک سلول یوکاریوتی کدام جمله درست است؟
1) تمام بخش هاي اینترونی حذف می شوند.

2) تعداد پیوندهاي فسفودي استري که تشکیل می شوند، نصف پیوندهایی است که شکسته می شوند.
3) فقط بخش هایی از اینترون ها باقی می مانند.

4) حذف بخش هایی از  بعد از خروج این مولکول از هسته صورت می گیرد.

 
69. در یک سلول یوکاریوتی، تنوع کدام مولکول از سایرین بیشتر است؟

ها ها1)  ها2)  4) پروتئین ها3) 

70. در یک رشته ي پپتیدي که  امینواسید دارد،  نوع امینو اسیدفنیل آالنین، متیونین، آرژینین، لوسین و تریپتوفان شرکت دارند.
آخرین پیوند پپتیدي، که بین آمینواسیدهاي متیونین و آرژینین ایجاد می شود، در جایگاه .................. صورت می گیرد و بعد از آن

ریبوزوم .................. حرکت می کند.
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71. در ژیبرال، مسئول رونویسی از ژن هاي پروتئین هاي ریبوزومی، مولکولی است که .................. .

 
1) داراي ریبونوکلئوتیدهاي یوراسیل دار است.

2) مونومرهاي آن توسط پیوند پپتیدي به یکدیگر متصل شده اند.
3) توسط توالی  به آمینواسید متصل می شود.

4) درون هسته سنتز می شود و در هسته فعالیت می کند.

72. در سلول هاي ترشح کننده ي کالژن .................. سلول  .................. 
1) مانند- هردو کدون توسط یک آنتی کدون شناسایی می شود.

2) برخالف- هر  مورد نیاز براي پروتئین سازي، آنتی کدون آغاز دارد.
ها بیشتر از تنوع آمینواسیدهاي شرکت کننده در پروتئین ها است. 3) مانند- تنوع 

4) برخالف- هر آمینو اسید بیش ازیک رمز سه نوکلئوتیدي دارد.

73. چند مورد، جملۀ زیر را به نادرستی کامل می کند؟

 
«در سلول هاي .................. »

الف) اصلی غشاي موکوزي معده، پپسینوژن توسط ریبوزوم هاي متصل به شبکۀ آندوپالسمی سنتز می شود.
ب) غشاي موکوزي ناي، عوامل رونویسی در همانند سازي مادة وراثتی شرکت ندارند.

 
ج) ترشح کنندة سورفاکتانت، ژن هاي مربوط به سنتز موسین خاموش هستند.

هاي نابالغ درون هسته بالغ می شوند. د) غشاي پایۀ بافت پوششی مري، 
 (1 (2 (3 (4

74. از بین فرآیند هاي زیر، چند فرآیند در هستۀ سلول هاي پانکراس انجام می شود؟

 
ها ها  ب) بالغ شدن  الف) سنتز انواع 

 
ج) تشکیل پیش سازهاي ریبوزوم ها  د) حذف اینترون هاي یک ژن

 (1 (2 (3 (4

، توالی .................. است و مکمل 75. با توجه به شکل مقابل، رمز قرارگیري آمینواسید  در رشته ي پپتیدي در سطح مولکول 
، توالی .................. است.  توالی آنتی کدون  مورد نظر در سطح مولکول 

 (1
 (2
 (3
 (4

 
76. کدام نادرست است؟

1) در باکتري ها پس از کامل شدن ساختار ریبوزوم براي ترجمه، جایگاه  توسط  اشغال می شود.
2) در یوکاریوت ها تمام رونوشت اگزون ها ترجمه می شوند.

هاي دورن سلول فقط به شکل  «اِل» دیده می شوند. 3) در پروکاریوت ها 
4) در یوکاریوت ها تمام قسمت هاي یک ژن رونویسی نمی شود.
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77. چند عبارت جمله زیر را به درستی کامل می کند؟

 
«هر آمینواسیدي که ..................»

الف) درون سلول ها برایش کدون تعریف می شود، در سنتز رشته هاي پلی پپتیدي شرکت دارد.

 
ب) داراي  حمل کننده است، داراي کدون هاي اختصاصی است.

 
ج) کدون اختصاصی برایش تعریف می شود، به تعداد کدون ها  اختصاصی براي حمل خود دارد.

د) در ساختار رشته هاي پلی پپتیدي شرکت دارد، حتمًا در سطح مولکول  دستور ساختش وجود دارد.
 (1 (2 (3 (4

 
78. می توان گفت که تمام ژن ها .................. 

1) توالی آمینواسیدي رشته هاي پلی پپتیدي را مشخص می کنند.
2) داراي کدون آغاز و کدون پایان هستند.

3) توالی افزاینده و رونوشت جایگاه پایان رونویسی را دارند.
4)  با داشتن راه انداز توالی رشته هاي ریبونوکلئوتیدي سلول را مشخص می کنند.

79. باتوجه به شکل مقابل که مراحل سنتز نوعی رشته ي پلی پپتیدي را نشان می دهد، کدام نادرست است؟ 
، متیونین است. 1) آمینواسید شماره ي 

2) پیوند پپتیدي بعدي بین آمینواسید شماره ي  و  تشکیل می شود.
3) چهارمین کدون در جایگاه  قرار گرفته است.

4) کدون مربوط به آمینواسید شماره ي  که سومین کدون  است، در جایگاه  قرار دارد.

80. توالی راه انداز ژن تنظیم کننده، داراي باز آلی .................. بوده و ..................
2) یوراسیل- رونویسی می شود.1) تیمن- رونویسی می شود.

4) یوراسیل- رونویسی نمی شود.3) تیمین- رونویسی نمی شود.

81. سلول هاي پروکاریوتی و یوکاریوتی در  .................. مشترك هستند.
4) انواع ریبوزوم ها3) انواع کدون ها2) انواع پروتئین ها1) انواع پلی مرازها

82. کدون AUG در پروکاریوت ها ..................
1) رمز ساخته شدن آمینواسید متیونین است.

2) درون هسته از رونویسی توالی TAC ایجاد می شود. 
3) آمینواسیدي است که در ابتداي رشته هاي پلی پپتیدي قرار می گیرد.

4) رمز قرارگیري آمینواسید متیونین در رشته هاي پلی پپتیدي است. 

 
83. در سلول هاي بافت پیوندي استخوانی .................. هرگز وارد جایگاه .................. ریبوزوم نمی شود.

P-UAG 1) کدونA-AUG 2) کدونA-UAA 3) آنتی کدونP-UAG 4) آنتی کدون

84.  شکل مقابل مراحل سنتز یک رشته ي پلی پپتیدي را نشان می دهد. کدام آمینواسید به طور
حتم متیونین است؟ (با تغییر)

1) آمینواسید شماره 
2) آمینواسید شماره 
3) آمینواسید شماره 
4) آمینواسید شماره 
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85. در سلول هاي یوکاریوتی  .................. صورت نمی گیرد.

1) بالغ شدن  ها درون هسته
2) ساخت پروتئین هاي ریبوزومی درون سیتوپالسم

3) اتصال عوامل رونویسی به  درون هسته
4) اتصال  به آمینواسید اختصاصی خود درون هسته

86. در هنگام رونویسی از ژن پروتئین اکتین در انسان  ..................
1) پیوندهاي هیدروژنی توسط  پلی مراز  تجزیه می شوند.

2) پیوندهاي فسفودي استربین ریبونوکلئوتیدها و دئوکسی ریبونوکلئوتیدها تشکیل می شود.
3) پیوندهاي کوواالنسی توسط  پلی مراز  ایجاد می شود.

4) پیوندهاي فسفودي استر توسط نوعی پروتئین با خاصیت آنزیمی شکسته می شود.

 
mRNA .87هاي ساخته شده درون سلول هاي ..................

 
2) یوکاریوتی می توانند چندژنی باشند.1) پروکاریوتی نمی توانند تک ژنی باشند. 
4) یوکاریوتی نمی توانند یک ژنی باشند. 3) پروکاریوتی می توانند چندژنی باشند.

 
88. مکمل توالی آنتی کدون مولکول tRNA حمل کننده ي متیونین، در سطح مولکول DNA کدام است؟

AUG (1TAC (2UAC (3ATG (4

89. در ساختار رشته  هاي پلی پپتیدي در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها  نوع آمینواسید شرکت دارند. هر یک از این آمینواسیدها
..................

1) حداقل یک نوع tRNA اختصاصی براي حمل خود دارند. 
2) بیش از یک نوع کدون وراثتی دارند. 

3) حداقل در ساختار خود یک نوع کدون را دارند. 
4) حداقل بیست نوع tRNA براي حمل خود دارند.

90. نام آمینواسید مشخص شده در شکل مقابل باتوجه به کدون هاي (فنیل آالنین: -UUU پرولین: -CCA لیزین: -AAA ترئونین:
ACC) چیست؟ 
2) لیزین1) فنیل آالنین

4) ترئونین3) پرولین

91. محصول رونویسی از ژن هاي پروتئین هاي ریبوزومی در سلول هاي یوکاریوتی، مولکولی است که ..................
2) در تشکیل ریبوزوم ها شرکت دارد. 1) داراي پیوند پپتیدي است.
RNA (4 پلی مراز II نام دارد.3) درون هسته بالغ می شود. 

92. به طور معمول، در مرحله آغاز ترجمه، کدام اتفاق رخ می دهد؟
1) پس از تکمیل ساختار ریبوزوم، ابتدا پیوند  آغازگر و آمینواسید گسسته می شود.

2)  و اسیدهاي آمینه متصل به آن در جایگاه  قرار می گیرند.
3) نوکلئوتیدهاي قرار گرفته در جایگاه  بدون مکمل باقی می مانند.

4) اولین پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها برقرار می شود.
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93. تشکیل ساختار پرمانند در رونویسی از روي یک ژن در یوکاریوت ها .................. 

1) نشان دهنده ي هم زمانی سنتز پروتئین و فرآیند رونویسی است. 
2) به دلیل رونویسی هم زمان چندین نوع آنزیم RNA پلی مراز از روي یک ژن است. 

3) به دلیل رونویسی هم زمان توسط چندین پروتئین با خاصیت آنزیمی از روي یک نوع ژن است. 
4) در زمانی که ماده وراثتی به شکل کروموزوم مضاعف شده است، رخ می دهد.

94. به طور معمول در مرحله ي آغاز ترجمه، کدام اتفاق رخ می دهد؟
1) پس از تکمیل ساختار ریبوزوم ابتدا پیوند tRNA آغازگر و آمینواسید گسسته می شود. 

tRNA (2 و آمینواسید متصل به آن در جایگاه P قرار می گیرند. 
3) آنتی کدون هاي قرار گرفته در جایگاه A، بدون مکمل باقی می مانند. 

4) اولین پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها برقرار می شود. 

95. مولکول هاي حاصل از رونویسی از ژن هاي  ..................
1) پروتئین هاي ریبوزومی  ،  نام دارند.

2) پروتئین فاکتور انعقادي شماره ي  ، درون ستوپالسم بالغ می شوند.
3)  هاي ریبوزومی می توانند خاصیت آنزیمی داشته باشند.

4)  هاي حمل کننده آمینواسید در یوکاریوت ها،  پلی مراز  نام دارند.

96. در مراحل مختلف رونویسی از روي ژن کد کننده ي پروتئین هاي غشایی، همواره ..................
، آنزیم RNA پلیمراز پیوندهاي فسفودي استر تشکیل می دهد. 1) در مرحله ي 

 
، RNA پلیمراز II به جایگاه راه انداز متصل می شود. 2) در مرحله ي 

 
، آنزیم هلیکاز پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشته ي DNA را می شکند. 3) در مرحله ي 

، رونویسی از توالی نوکلئوتیدي مربوط به کدون آغاز انجام می گیرد. 4) در مرحله ي 

97. چند مورد نمی تواند جمله ي مقابل را به درستی تکمیل کند؟

 
«هر RNA پیک در سلول ها .................. »

 
الف) همواره به یک نوع پلی پپتید ترجمه می شود.

 
ب) قبل از خروج از هسته، دچار تغییرات می شود.

 
ج) داراي یک کدون آغاز و یک کدون پایان است.

 
د) پس از رونویسی از جایگاه پایان رونویسی، از RNA پلی مراز جدا می شود.

 (1 (2 (3 (4

 
98. کدام تعریف براي «اینترون ها» مناسب تر است؟

1) توالی هایی از DNA اند که پس از رونویسی، از ژن جدا می شوند.
2) بخشی از ژن هستند که رمزهاي آمینواسیدها را در خود جاي داده اند.

3) توالی هاي بین ژنی هستند که پس از رونویسی به پروتئین ترجمه نمی شوند.
4) از راه انداز فاصله دارند و نمی توانند داراي جایگاه آغاز رونویسی باشند.

 
99. به طور معمول در مراحل بیان یک ژن یوکاریوتی، .................. نمی شوند.

2) رونوشت اگزون ها ترجمه1) اگزون ها رونویسی
4) رونوشت اینترون ها ترجمه3)  اینترون ها رونویسی
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100. کدام، عبارت را به درستی کامل نمی کند؟ «در فرآیند .................. »

2) رونویسی، همه ي اینترون هاي هر ژن رونویسی می شوند.1) رونویسی، همه ي اگزون هاي هر ژن رونویسی می شوند.
3) ترجمه، همه ي بخش هاي رونوشت اگزون ترجمه می 

شوند.
4) ترجمه، هیچ بخشی از رونوشت اینترون ترجمه نمی شود.

 
101. سلول هایی که شکل و کار متفاوتی دارند، قطعا .................. متفاوتی دارند.

4) آمینواسیدهاي3) رمزهاي ژنتیکیmRNA (2هاي1) ژن هاي

 
102. در سلول تخم دوزیست، هرساختار پرمانند، معرف .................. 

1) فعالیت هم زمان چندین  پلی مراز براي تولید یک مولکول  است.
2) شروع رونویسی یک آنزیم قبل از اتمام رونویسی آنزیم هاي دیگر است.

ي یکسان است. 3) بیان هم زمان چندین ژن در تولید چندین 
4) وجود چندین جایگاه شروع رونویسی براي تولید چندین  است.

103. در یک سلول اگر در نوعی RNA توالی AUC به کار رفته باشد، آن RNA قطعا ..................

 
1) نمی تواند RNA ناقل باشد.

2) فاقد کدون آغاز و کدون پایان است.
3) توسط یکی از انواع RNA پلی مراز یک، دو یا سه ساخته شده است.

4) از یکی از رشته هاي DNA رونویسی شده است.

104. در حالت عادي در فرآیند ترجمه، وقتی آخرین tRNA وارد جایگاه P ریبوزوم شود، ممکن نیست .................. 

 
1) کدون درون جایگاه A فاقد باز A شود.

 
2) در جایگاه P آب مصرف شود.

4) دو بخش بزرگ و کوچک ریبوزوم از هم جدا شود.3) عامل پایان ترجمه به جایگاه A وارد شود.

105. طی ترجمه، زمانی که پیوندهاي هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون در جایگاه P تشکیل می شود، بالفاصله .................. می شود.
2) پیوند کوواالنسی با مصرف آب شکسته1) اولین پیوند پپتیدي ایجاد

4) عامل پایان ترجمه وارد جایگاه A ریبوزوم3) ساختار ریبوزوم براي ترجمه کامل

106. در فرآیند ترجمه ي RNAي پیک یک پلی پپتید، .................. و .................. در جایگاه هاي متفاوتی از ریبوزوم رخ می دهند.

 
1) تشکیل پیوند هیدروژنی در مرحله ي آغاز- شکستن پیوند هیدروژنی 

2) جدا شدن زنجیره ي پلی پپتیدي از آخرین  tRNA- شکستن پیوند هیدروژنی
3) تشکیل پیوند پپتیدي در مرحله ي ادامه - تشکیل پیوند هیدروژنی در مرحله ي ادامه

4) تشکیل پیوند هیدروژنی در مرحله ي آغاز- تشکیل پیوند هیدروژنی در مرحله ي ادامه

107. اگر دو tRNA به صورت هم زمان در ریبوزوم باشند، هیچگاه tRNA ي درون جایگاه .................. 
P (1 ریبوزوم نمی تواند در جایگاه اتصال آمینواسید خود به یک زنجیره ي پلی پپتیدي متصل باشد.
A (2 ریبوزوم نمی تواند در جایگاه اتصال آمینواسید خود به یک زنجیره ي پلی پپتیدي متصل باشد.

P (3 ریبوزوم نمی تواند از آمینواسید متصل به خود جدا شود.
A (4 ریبوزوم نمی تواند از آمینواسید متصل به خود جدا شود.
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108. کدام عبارت صحیح است؟

1) هر کدوِن mRNA، مکمل یکی از آنتی کدون هاي tRNA است.
2) در هر مولکول mRNA، یک آمینواسید نمی تواند بیش از یک نوع کدون داشته باشد.

3) هر ریبوزوم دو جایگاه دارد، ولی کدون UGA وارد یکی از جایگاه هاي آن می شود.
4) هر کدون در هر جاندار فقط به یک نوع آمینواسید ترجمه می شود.

 
109. در فرآیند تولید یک زنجیره ي پلی پپتیدي ممکن نیست، .................. 

tRNA (1 اي که از جایگاه A به P وارد می شود، داراي آنتی کدون UAC باشد.
2) در حین آخرین جابه جایی ریبوزوم، tRNA اي وارد جایگاه آمینواسید شود.

3) در جایگاه پلی پپتید ریبوزوم، آب مصرف و در جایگاه آمینواسید، آب تولید شود.
4) در شروع ترجمه، بخش بزرگ ریبوزوم بعد از بخش کوچک ریبوزوم به mRNA وصل شود.

110. در mRNA فرضی زیر، پس از چند جابه جایی ریبوزوم، توالی آنتی کدون وارد شده به جایگاه A مشابه توالی کدون درون
جایگاه P ریبوزوم، است؟

AUG . CCA . AAU . CCC . GAG . CUC . UCC . AUC . UGA
 (1 (2 (3 (4

 
111. در  فرضی زیر، پس از چندمین جابه جایی ریبوزوم، آنتی کدون  به جایگاه  ریبوزوم، وارد میشود؟

2)1) سومین  
چهارمین 

4) ششمین3) پنجمین                      

112. رشته ي زیر الگویی براي ساخت یک mRNA است، اگر در اثر جهش، نوکلئوتید آدنین دار مورد نظر حذف شود، پس از
رونویسی و ترجمه .................. 

 
2) پپتید ساخته شده بلندتر می شود.1) در پپتید ساخته شده، دو آمینواسید حذف می شوند.

4) یک دي پپتید تشکیل می شود.3) سه tRNA به جایگاه P وارد می شوند.

113. در مورد tRNAي شکل مقابل که در جایگاه A ریبوزوم قرار دارد، کدام گزینه صحیح است؟ 
1) تاکنون قطعا  نوع tRNA در جایگاه A، ترجمه شده است.

2) آمینواسید شماره ي  برخالف  قطعا در جایگاه A ترجمه شده است.
3) ریبوزوم تاکنون به اندازه  نوکلئوتید جابه جا شده است.

4) پیوند بین آمینواسیدهاي شماره ي  و  زمانی ایجاد شده است که کدون مربوط به آمینواسیده شماره ي  در
جایگاه P بوده است.

 
114. در باکتري E.coli براي ساخت RNA پلی مراز، ابتدا ..................

1) ساختار متشکل از نوکلئیک اسید و پروتئین به mRNA متصل میشود.
2) پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشته ي DNA هیدرولیز میشوند.

3) آنزیمی پروتئینی، توالی نوکلئوتیدي ویژه اي را شناسایی میکند.
tRNA (4 اي وارد ریبوزوم میشود که آنتی کدون آن دو باز پیریمیدینی دارد.

2345

mRNAGAGP

ACG − AUG − CCA − AAU − CCC − GAG − CUC − UCC − AUC − UGA

TAC ⋅ ACG ⋅ AAT ⋅ TAA ⋅ ACA ⋅ ACT ⋅ GCT

↑

حذف
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115. هر ژن یوکاریوتی .................. هر ژن پروکاریوتی .................. 

2) برخالف- گسسته است.1) همانند- تحت کنترل یک راه انداز قرار دارد.
4) برخالف- داراي یک رشته ي الگو براي رونویسی است.3) همانند- داراي یک جایگاه شروع رونویسی است. 

116. تنظیم بیان ژن در پروکاریوت .................. یوکاریوت می تواند ..................
1) همانند- قبل از رونویسی صورت پذیرد.

2) همانند- بعد از ترجمه درون شبکه ي آندوپالسمی زبر صورت پذیرد.
3) برخالف- قبل از رونویسی صورت پذیرد.

4) برخالف- بعد از ترجمه صورت پذیرد.

 
117. چند مورد صحیح است؟

 
الف) در هر بیان ژنی، پیوند پپتیدي سنتز می شود.

، در محلی نزدیک به راه انداز ژن وابسته است. ب) هر بیان ژنی، به جدا شدن دو رشته ي 

 
ج) درهر تنظیم بیان ژنی، پیوند فسفودي استر سنتز می شود.

 
د) هر توالی از  که در تنظیم بیان ژن دخالت دارد، درون ژن قرار دارد.

 (1 (2 (3 (4

118. نوعی مولکول نوکلئیک اسید که رابط میان DNA و ریبوزوم هاي شبکه ي آندوپالسمی است، ..................
1) ممکن است محل تولید آن ناحیه ي نوکلئوئیدي باشد.

2) اطالعات مربوط به آمینواسیدها را به ریبوزوم منتقل می کند.
3) شکل سه بعدي آن در داخل سلول شبیه حرف L است.

4) محصول مستقیم RNA پلی مراز II است.

 
119.  به طور معمول؛ ممکن نیست  .................. (باتغییر) 

1) در ساخت یک پروتئین بیش از یک ژن دخالت داشته باشند.
2) براي ساخت برخی انواع اسید نوکلئیک، راه انداز ژن به عنوان الگو استفاده نشود.
3) در یک سلول، در محلی که ژن ها قرار دارند، آنزیم  پلی مراز ساخته شود.

4) در ساخت یک زنجیره ي پلی پپتیدي بیش از یک ریبوزوم دخالت داشته باشد.

120. در ارتباط با ژن هاي یوکاریوتی می توان گفت که هر مولکول .................. 
، درون سلول شکل فضایی خاصی پیدا می کند.  (1

ي پیک، قبل از خروج از هسته در ساختار خود اینترون دارد.  (2
، براي بالغ شدن نیاز به کوتاه شدن دارد.  (3

ي غیرقابل ترجمه، نیازي به بالغ شدن درون هسته ي سلول ندارد.  (4

121. کدام عبارت نادرست است؟ «نوکلئیک اسیدها در سلول هاي یوکاریوتی می توانند .................. »
1) نقش آنزیمی داشته باشند.

2) در انتقال تیروزین نقش داشته باشند.

 
3) به مواد زائد نیتروژن دار تبدیل شوند.

4) در ساختار  پلی مراز وجود داشته باشند. 
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122. به طور طبیعی ممکن نیست در بدن یک انسان سالم، .................. 

1) دو سلول مختلف، در بیان یک نوع ژن مشابه هم باشند.
2) بیان یک ژن در سلول روي بیان ژن دیگر در همان سلول مؤثر باشد.

3) بیان یک ژن در یک سلول روي بیان ژن هاي دیگر سلول ها موثر باشد.
4) بیان هر ژن وابسته به گروهی از پروتئین ها به نام عوامل رونویسی در هسته باشد.

 
123. سلولهاي پشتیبان در بافت عصبی، ژنهایی دارند که هریک ..................

2) پس از رونویسی، یک نوع RNAي پیک میسازد.1) مسئول ساخت یک نوع پلیپپتید است.
4) داراي یک رشتهي الگو براي رونویسی است.3) داراي یک جایگاه آغاز رونویسی در راه انداز است.

 
124. کدام گزینه نادرست است؟

1)  پلی مراز اشریشیا کالي زنده توانایی شناسایی توالی هاي ویژه ي دئوکسیریبونوکلئوتیدي را دارد.

2) در عمل سنتزي آنزیم  پلی مراز همانند  پلی مراز، پیوند بین قند و فسفات تشکیل می شود.
3) رشته ي الگو در فعالیت سنتزي  پلی مراز برخالف  پلی مراز داراي قند دئوکسی ریبوز است.

4) فعالیت  پلی مراز همانند  پلی مراز می تواند منجر به تولید مولکولی داراي پیوند هیدروژنی شود.

125. در اسیدهاي نوکلئیک ..................
1) پیوندهاي هیدروژنی همواره بین نوکلئوتیدهاي دو رشته است.

2) پیوند هیدروژنی بین قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر دیده نمیشود.
3) زمانی که پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهاي دو رشته است، قطعًا قند موجود دئوکسی ریبوز است.

4) داراي قند دئوکسی ریبوز، پیوند کوواالن دو رشته را کنار هم قرار میدهد.

126. هر یک از ژن هایی که توسط .................. رونویسی می شوند، اگر دچار جهش نقطه اي از نوع .................. شوند، ..................

 
دچار تغییر خواهد شد.

 
mRNA -جانشینی -II پلی مراز RNA (1

 
mRNA -تغییر چارچوب -II پلی مراز RNA (2

RNA (3 پلی مراز I- جانشینی- rRNA هر دو بخش
ریبوزوم

RNA (4 پلی مراز I- تغییر چارچوب- فقط rRNA یک بخش
ریبوزوم

127. در مقایسه ي عملکرد یک آنزیم  پلی مراز در فرآیند همانند سازي و یک آنزیم  پلی مراز در فرآیند رونویسی،

 
چند مورد از موارد ذکر شده متفاوت است؟

الف- تعداد رشته هاي الگو                                   ب- تعداد رشته هاي ساخته شده

 
ج- پیش ماده ي آنزیم                                        د- نوع پیوند تشکیل شده 

4) چهار3) سه2) دو1) یک

 
128. کدام عبارت در مورد ژن هاي یوکاریوتی درست است؟

1) توالی TGA در آن ها می تواند الگوي سنتز کدون و یا آنتی کدون باشد.
2) در صورتی که توسط RNA پلی مراز III رونویسی شود، در ترجمه دخالتی ندارد.

3) آنزیم هاي پلی مراز، هیچ گاه به طور هم زمان از دو رشته ي آن به عنوان الگو استفاده نمیکند.
4) رمزهاي آن ها همانند رمزهاي mRNA، از روي نوکلئوتیدهاي الگو ساخته شده اند.
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129. کدام گزینه نادرست است؟

1) رونویسی از روي ژن  پلی مراز  را  پلی مراز  انجام می دهد.
2)  پلی مراز پروکاریوتی همانند  پلی مراز  می تواند بیش از یک نوع  تولید کند.

3) محصول فعالیت  پلی مراز  همانند محصول فعالیت  پلی مراز  در ترجمه محصول فعالیت  پلی مراز 
می تواند نقش داشته باشد.

4) محصول رونویسی ژن  پلی مراز پروکاریوتی می تواند از روي ژن خود الگوبرداري کند.

130. آنزیم سازنده ي توالی نوکلئوتید  قطعًا ..................
1) درون هسته فعالیت دارد.

2) در محصول خود قند ریبوز دارد.
3) وظیفه ي محصول آن، حمل آمینواسید است.

4) طی عمل خود، پیوندي بین قند یک مونومر با فسفات مونومر دیگر ایجاد می کند.

131. کدام مورد بین فرآیند هاي رونویسی و همانندسازي مشترك نیست؟
2) جدا شدن دو رشته ي  از یکدیگر1) قوانین جفت شدن بازها

4) نوع پیوند کوواالنسی تشکیل شده بین مونومرها3) دخالت هلیکاز

 
132.  کدام عبارت در مورد عوامل رونویسی صحیح است؟

1) محل هاي اتصال آن ها نمی توانند داراي توالی نوکلئوتیدي الگو، براي ساخت  باشند.
هاي چندژنی تأثیر بگذارند. 2) متعدد هستند و با ایجاد ترکیب هاي مختلف می توانند روي تولید 

3) براي تولید آن ها در سیتوپالسم، ریبوزوم هاي متنوعی از نظر اندازه و ساختار دخالت دارند.
4) با حضورشان در هسته ي یک سلول، بیان هر ژنی در سلول توسط آنزیم هاي اختصاصی، امکان پذیر خواهد بود.

133. کدام عبارت جمله ي زیر را که در مورد نوعی فعالیت که با مشارکت ریبوزوم ها صورت می گیرد، به درستی کامل می کند؟
«همواره تعداد .................. با تعداد .................. برابر است.»

1) کدون- آنتی کدون
2) آمینواسید- پیوند پپتیدي

3) جابه جایی ریبوزوم- پیوند پپتیدي
4) کدون هایی که وارد جایگاه  می شوند- آنتی کدون هایی که وارد جایگاه   می شوند.

134. کدام جمله در رابطه با رونویسی پروکاریوت ها نادرست است؟
«در مرحله ي .................. »

1) اول، محدوده ي ژن توسط راه انداز تعیین نمی شود.
2) دوم، RNA پلی مراز مستقیمًا پیوند کوواالنسی بین دو رشته ي الگو و غیر الگو را می شکند.

3) سوم، پیوند هیدروژنی بین رشته هاي الگو و غیرالگوي DNA پس از جدا شدن RNAي تازه ساخته شده تشکیل می شود.
4) دوم، همانند مرحله ي سوم پیوندهاي هیدروژنی توسط RNA پلی مراز می شکند.

135. در تنظیم بیان ژن پروکاریوت ها، هر سدي که مانع حرکت آنزیم RNA پلی مراز بر روي ژن شود، . ..................  هر عاملی که
سبب شناسایی راه انداز توسط RNA پلی مرازهاي یوکاریوتی می شود. .................. 

1) همانند- داراي پیوند پپتیدي بوده و در سیتوپالسم ساخته می شود.
2) همانند- داراي پیوند فسفودي استر بوده و در هسته ساخته نمی شود.
3) برخالف- داراي پیوند پپتیدي بوده و در سیتوپالسم ساخته می شود.

4) برخالف- داراي پیوند فسفودي استر بوده و در هسته ساخته نمی شود.
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136. در هر  .................. 

، در اثر ترجمه، یک نوع پلی پپتید حاصل می   (1
شود.

، تنها یک آنتی کدون وجود دارد.  (2

، در جایگاه اتصال آمینواسید ، هر توالی   (3
قرار دارد. 

، تنها یک کدون آغاز وجود دارد.  (4

 
137. هر آنزیمی که در  .................. 

1) شکستن پیوندهاي هیدروژنی DNA دخالت دارد، فاقد توانایی سنتز پیوند فسفودي استر است.
2) تشکیل پیوند فسفودي استر DNA شرکت دارد، فاقد توانایی شکستن پیوند هیدروژنی است.
3) شکستن پیوندهاي هیدروژنی DNA دخالت دارد،  از یکی رشته هاي DNA رونویسی می کند.
4) تشکیل پیوند فسفودي استر DNA شرکت دارد، از یکی از رشته هاي DNA رونویسی می کند.

138. هر ساختار پر مانند در سلول تخم دوزیست،  .................. 
1) با تولید چندین پیش ساز mRNA همراه است.

2) با دخالت چندین RNA پلی مراز II ایجاد می شود.
3) سبب افزایش تعداد فسفات هاي آزاد درون سلول می شود.

4) سبب کاهش دئوکسی ریبونوکلئوتیدهاي آزاد درون سلول می شود.

139. در استروپتوکوکوس نومونیا، بالفاصله پس از آن که بخش کوچک ریبوزوم به mRNA متصل شد،  .................. 
tRNA (1ي مربوط به رمز دوم، وارد جایگاه A می شود.

2) پیوند بین متیونین و tRNAي آغازگر گسسته می شود.
tRNA (3ي آغازگر با کدون آغاز، رابطه ي مکملی برقرار می کند.

4) بخش هاي بزرگ و کوچک ریبوزوم به هم می چسبند و ریبوزوم فعال تشکیل می شود.

 
140. در طی بیان ژن هموگلوبین چند مورد از موارد زیر را می توان مشاهده نمود؟

الف) اتصال مستقیم پروتئینی به راه انداز            ب) اتصال دو نوع عامل رونویسی مختلف به یکدیگر
ج) اتصال فعال کننده به راه انداز                       د) اتصال  پلی مراز به راه انداز

 (1 (2 (3 (4

 
141. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟

 
« ..................  ،P ریبوزوم  .................. جایگاه A در جایگاه »

1) مانند- پیوندهاي هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون شکسته می شود.
2) مانند – tRNAها پس از ورود از آمینواسید خود جدا می شوند.

3) برخالف – تعداد  tRNAهاي کم تري وارد و خارج می شوند.
4) برخالف- تعداد کدون هاي کمتري وارد و خارج می شوند.

142. واحدهاي سازنده ي  .................. ، از لحاظ تعداد مونومر با بقیه تفاوت اساسی دارد.
2) آنتی کدون1) جایگاه اتصال آمینواسید

4) هر رمز اگزونی3) جایگاه آغاز رونویسی
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143. با توجه به رشته ي  زیر مشخص نمایید توالی آخرین آنتی کدونی که وارد جایگاه  می شود. مشابه کدام مورد است؟

 
) اولین کدونی که وارد جایگاه  می شود. 

) آخرین آنتی کدونی که وارد جایگاه  می شود. 

 
) آخرین کدونی که وارد جایگاه  می شود. 

) اولین آنتی کدونی که وارد جایگاه  می شود.
2)  و 1)  و 
4)  و  و 3)  و 

 
144. چند مورد براي جمله ي زیر، می تواند صحیح باشد؟

ي خود هستند،...» «در مورد جاندارانی که داراي بیش از دو دوراهی همانندسازي براي هر مولکول 
الف) هر بیان ژنی با افزایش غلظت یون فسفات در سلول همراه است. 

 
ب) براي هر ژن ساختاري، یک بخش تنظیمی وجود دارد. 

 
ج) دماي هوا و  محیط قادر به تغییر و تنظیم بیان ژن در آن ها است. 

د) فرصت تنظیم بیان ژن بین مراحل رونویسی و ترجمه زیاد است.
 (1 (2 (3 (4

145. یک سلول زنده ي گیاهی داراي پروتوپالسم زنده و دیواره ي ضخیم،  .................. 
1) در الن خود پالسمودسم دارد و از این طریق با سلول مجاور ارتباط شیمیایی و غذایی برقرار می کند.

2) در هر بخشی از دیواره ي خود اگر پالسمودسم داشته باشد، آن بخش از دیواره ي سلولی الن نامیده می شود.
3) داراي پلی ساکاریدهایی در دیواره ي خود است که دستگاه گوارش گاو توانایی تولید آنزیم هاي تجزیه کننده ي آن را دارد.

mRNA (4ي اولیه اي دارد که پس از خروج از هسته دچار تغییراتی می شود تا به یک مولکول کوتاه به نام mRNA بالغ تبدیل شود.

146. با ایجاد آخرین پیوند پپتیدي در رشته پلی پپتیدي در حال ساخت  .................. 
1) طی واکنش سنتز آبدهی یک مولکول آب از جایگاه  آزاد می شود.

2) با آخرین جابه جایی ریبوزوم، کدون پایان وارد ریبوزوم می شود.
3) به طور هم  زمان عامل پایان ترجمه کدون متناظر خود را شناسایی می کند.

4) بالفاصله پلی پپتید ساخته شده از ریبوزوم خارج شده، دو بخش ریبوزوم از هم جدا می شود.

147. در ساختار پر مانند  ..................
1) از هر دو رشته ژن رونویسی انجام می گیرد.

2) به تعداد رشته هاي پلی نوکلئوتیدي، آنزیم هاي  پلی مراز فعال  اند.
3) ریبونوکلئیک اسیدها از نظر تعداد پیوند فسفودي استر متفاوت اند.

، آنزیم هلیکاز مشغول شکستن پیوند هیدروژنی در  هستند. 4) به تعداد مولکول هاي 

148.  یک مولکول mRNA نابالغ  نوکلئوتیدي ، داراي رونوشت  اینترون است. هرکدام از اینترون ها  نوکلئوتید دارند.

 
بخش ساختاري ژنی که mRNA از آن رونویسی شده است، چند جفت نوکلئوتید دارد؟

                           (1 (2 (3 (4

149. بخش ساختاري یک ژن فرضی، داراي  نوکلئوتید و  اگزون بوده و هریک از اینترون هاي آن داراي  نوکلئوتید است. 
 بالغ رونویسی شده از این بخش ژن، چند نوکلئوتید خواهد داشت؟ (فرض کنید در طی بالغ شدن، نوکلئوتیدي به 

 
اضافه نشود.)

                       (1                         (2 (3 (4
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150. در شکل مقابل که مربوط به رونویسی یک ژن در سلول تخم یک دوزیست می باشد، .................. 

1) چندین نوع RNA در حال تولید شدن هستند.
2) چندین نوع RNA پلی مراز در حال رونویسی هستند.

3) جهت حرکت RNA پلی مرازها از راست به چپ است.
RNA (4هاي در حال ساخت از نظر تعداد نوکلئوتید با هم تفاوت دارند. 

151. در فرآیند ترجمه، هنگامی که دو tRNA متصل به آمینواسید با هم در ریبوزوم قرار گرفته باشند، براي ادامه ي پروتئین سازي،

 
ابتدا کدام عمل انجام می گیرد؟

A 1) برقرار شدن پیوند پپتیدي در جایگاه
P در جایگاه tRNA 2) جدا شدن آمینواسید از

P 3) حرکت ریبوزوم به اندازه ي یک کدون و خروج کدون از جایگاه
A در جایگاه A 4) شکسته شدن پیوند کوواالنسی بین آمینواسید و نوکلئوتید

152. در فرآیند ترجمهي یک ژن، در حین جابه جایی ریبوزوم بر روي mRNA، کدام اتفاق رخ می دهد؟
1) یک کدون به جایگاه A ریبوزوم وارد می شود.

2) پیوند پپتیدي در جایگاه A ریبوزوم برقرار می شود.
tRNA (3 با یک آمینواسید، وارد جایگاه P می شود.
tRNA (4 با یک آمینواسید، وارد جایگاه A می شود.

153. محصول ترجمه ي یک mRNA، داراي  آمینواسید است. براي تشکیل این رشته ي پلی پپتیدي، به ترتیب، چند کدون و چند

 
tRNA وارد جایگاه A ریبوزوم شده است؟

 (1 (2 (3 (4

) به عنوان یک آنتی کدون در جایگاه  ریبوزوم قرار گیرد، آخرین کدونی که 154. در هنگام ترجمه  زیر، هرگاه (
از جایگاه  ریبوزوم خارج شده، کدام است؟

.… .…
 (1 (2 (3 (4

155. همواره، آخرین  .................. وارد شده در جایگاه p ریبوزوم، با آخرین  .................. وارد شده در جایگاه A ریبوزوم یکسان

 
است.

4) کدون – آنتی کدون3) آنتی  کدون – کدون  2) کدون - کدون1) آنتی کدون – آنتی کدون

A و P وارد جایگاه هاي tRNA داراي  پیوند پپتیدي است، هنگام ترجمه، به ترتیب چند ، mRNA 156. در محصول ترجمه ي یک
ریبوزوم شده اند؟

4)  و 3)  و 2)  و 1)  و 

 
157. هنگام ترجمه ي  زیر، دومین آنتی کدونی که وارد جایگاه  ریبوزوم می شود، کدام است؟

… .…
 (1 (2
 (3 (4

158. اگر در پایان فرآیند ترجمه، تعداد  tRNA از جایگاه A به جایگاه P وارد شده باشند، .................. 
2) پلیپپتید حاصل  پیوند پپتیدي دارد.1)  بار جابه جایی روي داده است.
4) پلیپپتید حاصل  آمینواسید دارد.3)  مولکول آب تولید شده است.

10
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159. در فرآیند ترجمه، .................. 

1) آخرین کدون وآنتی کدون وارد شده به جایگاه A مکمل هستند.
2) بخش کوچک تر ریبوزوم، از کدون آغاز به mRNA متصل می شوند.

3) به جز کدون آغاز، همه ي کدون ها به هر دو جایگاه ریبوزوم وارد می شوند.
4) آخرین آنتی کدون وارد شده به جایگاه هاي A و P ریبوزوم، یکی است.

، حامل پلی پپتیدي با  .................. آمینواسید باشد، در مرحله ي بعدي ترجمه، .................. 160. هنگامی که یک  در جایگاه 
پیوند پپتیدي میان این رشته ي پلی پپتیدي و آمینواسید متصل به  واقع در جایگاه   ریبوزوم، تشکیل خواهد شد.

- چهارمین  - چهارمین  1)  4)  - پنجمین3)  - سومین   2) 

161. در حین ترجمه ي یک mRNA، هنگامی که پنجمین رمز قابل ترجمه در جایگاه p ریبوزوم قرار دارد، چندمین پیوند پپتیدي در

 
جایگاه A ریبوزوم در حال تشکیل است؟

4) ششمین3) پنجمین             2) چهارمین                    1) سومین  

 
162. درون .................. ، مولکول هاي mRNA ترجمه نمی شوند.

2) شبکه ي آندوپالسمی زبر و هسته1) میتوکندري و هسته
4) شبکه ي آندوپالسمی صاف و کلروپالست3) میتوکندري و کلروپالست

 
163. هنگام تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها، کدام دو مورد به یکدیگر متصل نمی شود؟ 

 
2) عامل تنظیم کننده و مهارکنندهRNA   (1 پلی مراز و راه انداز 
4) پروتئین تنظیم کننده و اپراتور3) عامل تنظیم کننده و اپراتور 

164. وقتی الکتوز در اختیار باکتري نباشد، قطعا درون سلول  .................. 
1) مقدار تولید مونوساکاریدها کاهش می یابد.

2) عامل تنظیم کننده روي بخش تنظیم کننده قرار می گیرد.
3) تولید آنزیم براي تجزیه ي مونوساکاریدها متوقف می شود.

4) رونویسی از ژن تولید کننده ي پروتئین تنظیمی ادامه می یابد.

 
165. محصول ترجمه یک mRNAي سه ژنی، قطعا  .................. ریبوزوم ساخته شده است.

2) سه آنزیم است که هرکدام توسط یک1) یک آنزیم است که توسطRNA  در
4) یک رشته ي پلی پپتید است که توسط RNA یک3) سه رشته ي پلی پپتید است که هر کدام توسط یک

166. توالی افزاینده، توسط آنزیم  .................. و کدون آغاز ترجمه، توسط آنزیم  .................. ساخته می شوند.
DNA (2 پلی مراز –RNA پلی مرازDNA (1 پلی مراز –DNA پلی مراز
RNA (4 پلی مراز II–RNA پلی مرازRNA (3II پلی مراز –DNA پلی مراز

 
167. کدام عبارت در مورد همهي سلول ها درست است؟

1) همانندسازي DNA از چندین جایگاه انجام می شود.
2) پیوند پپتیدي توسط یک آنزیم غیر پپتیدي برقرار می شود.

3) در مرحله ي اول رونویسی، دورشته DNA از یکدیگر جدا می شوند.
4) عمل رونویسی توسط RNA پلی مرازهاي متنوعی انجام می شود.
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168. براي ساخته شدن هر ساختار پر مانند بر روي هرژن یوکاریوتی،  .................. 

1) رونویسی توسط یک RNA پلی مراز انجام می گیرد.
2) آنزیم هلیکاز دو رشته DNA را از یکدیگر جدا می کند.
3) رونویسی توسط یک نوع RNA پلی مراز انجام می گیرد.

RNA (4 پلی مرازها از روي رشته ي الگو، mRNA می سازند.

169. کدام نادرست است؟

 
در بند پایان،  .................. 

1) هر DNA ي حلقوي، یک جایگاه همانند سازي دارد.
2) براي تشکیل ریبوزوم سیتوسلی، هر سه نوع RNA پلی مراز فعال هستند.

3) اغلب RNA پلی مرازها ، به کمک عوامل رونویسی به راه انداز متصل می شوند.
RNA (4 پلی مراز II، ژن هاي سازنده ي گیرنده ي آنتی ژن را رونویسی می کند.

170. در پروکاریوت ها  .................. یوکاریوت ها، هر ژن پیام خود را به طور  .................. به مولکولی انتقال می دهد که داراي 

 
.................. می باشد.

 
2) برخالف- مستقیم – جایگاه پایان رونویسی1) همانند- مستقیم – رونوشت جایگاه آغاز
4) برخالف – غیر مستقیم – اگزون و اینترون3) همانند- غیر مستقیم- پیوندهاي پپتیدي

171. در بدن یک فرد، تفاوت بین سلول هاي مختلف ناشی از  .................. و تفاوت بین کروموزوم هاي همتا، ناشی از نوع و ترتیب قرار

 
گرفتن  ..................  است. 

2) محل و نوع ژن ها – نوکلئوتیدها1) بیان ژن ها – ژن ها
4) محل و نوع ژن ها – کدون ها3) بیان ژن ها – نوکلئوتیدها 

172. مولکول هایی که بدن انسان بر علیه سلول هاي سرطانی می سازد،  .................. نام دارند که ژن هاي سازنده ي آن ها در 

 
.................. رونویسی می شوند. 

 
2) پرفورین – لنفوسیت هاي T کشنده1) اینتروفرون – سلول هاي آلوده 

T4) پروتئین هاي مکمل – روده و کلیه3) پادتن – لنفوسیت هاي

173. کدام عبارت در مورد سلول هایی که عمر متوسط  روزه در بدن آدمی دارند، درست است؟

 
1) پلی رناتن هاي متعدد روي شبکه اند و پالسمی تجمع یافته اند.

 
2) پروتئین هاي خاص توسط چندین رناتن بطور همزمان ساخته می شوند.

 
3) براي حمل گازهاي تنفسی تعداد راکیزه هاي خود را چند برابر می کنند.

4) براي ازدیاد این سلول ها، در خون سلول هایی با سانتریول میتوز را انجام می دهند.

174. در افرادي که کم خونی داسی شکل یا بیماري  دارند مطلب .................. امکان ندارد.
1) رنا بسپاراز داراي انواع متعددي است که تا حدود زیاد اختصاصی عمل می کند.

 
2) ژن تولید کنندة پروترومبیناز در گویچۀ قرمز نابالغ دیده می شود.

 
3) پروتئین آهن دار حمل کنندة گاز  توسط پلی ریبوزوم فاقد سنتز است.
4) نوعی جهش جابه جایی کوچک تثبیت شده در ژنوم بشر را نشان می دهد.
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175. بیماري کم خونی داسی شکل نوعی بیماري .................. است که سبب می شود ..................

1) ارثی - پروتئین حمل دو نوع گاز بطور غیرطبیعی ساخته شود.
2) خودایمنی - آنزیم کربنیک آنیدراز به اندازة کافی تولید نشود.

3) ارثی، محیطی - گلبول قرمز هستۀ خود را از دست ندهد.
4) تحت تأثیر هورمون - هموگلوبین درون گلبول قرمز به مقدار کافی رونویسی نشود.

176. در مورد تمامی رناهاي موجود در نورون هاي حسی ماهی حوض عبارت .................. درست است.
1) در رونویسی و ترجمۀ آن ها کدون هاي سه حرفی دخالت دارد.

2) در نوع پیوندها و تک پاره هاي آن ها شباهت کامل دیده می شود.
3) براي سنتز هر نوع پروتئین در ریبوزوم ها  نوع رناي ریبوزومی دیده می شود.

4) پیرایش هاي متفاوتی را درون سیتوپالسم متحمل می شوند.

177. کدام مطلب زیر لزومًا در مورد پیرایش هاي یک لنفوسیت  آدمی درست نمی باشد؟
1) ایجاد تنوع در محصوالتی که پیوند پپتیدي دارند.

2) اتصال بخش هایی از رونوشت اگزون یک ژن به رونوشت اگزون ژن دیگر.
3) تولید گیرنده هاي آنتی ژنی با تنوع بی شمار در مغز قرمز استخوان.

4) تخریب و تشکیل پیوندهاي فسفودي استر با مصرف و تولید آب

178. تنوع مونومرهاي درون .................. از سایر موارد کمتر است.
4) کروموزوم3) دنا بسپاراز2) راه انداز1) رناتن

179. در ساخته شدن پروتئین هاي مکمل در سلول هاي دفاعی، اندامک هاي غشادار .................. و .................. همکاري دارند.
2) گلژي - شبکۀ آندوپالسمی1) رناتن - گلژي

4) هسته - راکیزه3) لیزوزوم - پلی زوم

 
180. ژن هاي تولید کنندة هموگلوبین در سلول هاي .................. دیده نمی شود.

 
2) خونی بالغ حمل کنندة گازهاي تنفسی1) لنفوسیت  بالغ

4) استوانه اي الیۀ شبکیه چشم3) بنیادي مغز قرمز استخوان

، بخشی از دناي .................. است که درون .................. قرار دارد. 181. راه انداز شناسایی شده توسط رنا بسپاراز 
2) تک رشته اي خطی - کروماتین1) دو رشته اي حلقوي - میتوکندري

4) دو رشته اي خطی - کروموزوم3) دو شته اي حلقوي - سیتوپالسم

 
182. در ساکارومایسس سروزیه، کدون ها ..................  آنتی کدون ها .................. 

2) همانند - از روي الگوي دنا رونویسی می شوند.1) برخالف - داراي ریبوز هستند.
4) همانند - توسط یک نوع دنا بسپاراز ساخته می شوند.3) برخالف -  نوع مونومر دارند.

183. وقتی اطالعات ژنی در یک سلول بنیادي مغز قرمز استخوان مورد استفاده قرار می گیرد، می گوییم .................. 
1) تمام ژن هاي دنا همانندسازي می شوند.

2) یاخته هاي جدیدي به وجود آمده اند.

 
3) ژن هاي آن بیان و روشن شده است.

4) ژن ها به محرك هاي محیطی و هورمونی پاسخ داده اند.
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184. گزینه درست کدام است؟

 
1) ژن هایی یوکاریوتی تمامًا داراي انترون و اگزون هستند.

 
2) رناهاي پیک پروکاریوتی تمامًا نسخه هاي متعدد چند ژن را دارند.

3) رناهاي ناقل میتوکندري و کلروپالست ساختار چهارم  مانند دارند.
4) رناهاي ریبوزومی درون هسته ساختار سنجاق سر دارند.

185. تفاوت اساسی در رناهاي ناقل مختلف درون سلول هاي پارانشیم آکاسیا در .................. 
1) حلقه هایی است که آنتی کدون دارند.

2) ساختار نهایی و عمل آن هاست.
3) جایگاه پذیرش و اتصال آمینواسیدها می باشد.

4) نوع دنا بسپارازهایی است که آن ها را می سازد.

186. در بیماري کم خونی داسی شکل اولین تغییرات ..................
1) در نوع پروتئین هموگلوبین خود را نشان می دهد.

2) ابتدا در طول و اندازه رناي پیک بیان می شود.
3) در توالی یکی از اگزون هاي یک نوع ژن مشاهده می شود.

4) در عملکرد رناتن هاي درون سلول هاي بنیادي مغز قرمز استخوان مشاهده می شود.

187. یک پروتئین خاص یک رشته اي در زمان ترجمۀ  تا اسیدآمینه داشته است در این صورت امکان ندارد که .................. 
1)  عدد رناي ناقل به جایگاه  ریبوزوم وارد شده باشد.

2)  عدد پیوند پپتیدي در آن به وجود بیاید.
3)  عدد کدون در ترجمۀ آن دخالت داشته باشند.

4)  عدد مولکول آب در جایگاه  با سنتزآبدهی تولید شده باشد.

188. درون مکان هایی از سلول که پروتئین سازي انجام می شود رناهاي ناقلی که پاد رمزه  دارند ..................
1) تنها در جایگاه پلی پپتید ریبوزوم قرار می گیرند.

2) ابتدا در جایگاه پلی پپتید ریبوزوم و سپس در جایگاه آمینواسید ریبوزوم قرار می گیرند.
3) حاصل اسیدآمینه متیونین است.

4) مکمل کدون  در یک نوع رنا است.

 
189. کدام گزینه جملۀ زیر را درست کامل می کند.

واحدهاي سازنده دنا و رنا .................. است که .................. 
1) داراي دو نوع قند - پنج نوع نوکلئوتید دارند.

2) نوکلئوتید - در ساختار آن ها سه فسفات دیده می شود.
3) رمز و ضد رمز - بصورت سه تایی تکامل یافته اند.

4) داراي هشت نوع نوکلئوتید - در سیتوپالسم و هسته وجود دارند.

 
190. چند گزینه از مطالب زیر درست است؟

 
الف) در سلول اشرشیاکالي، فرایند رناسازي و همانند سازي و ترجمه همزمان است.

ب) عامل ایجاد ساختار سنجاق سر یا برگ شبدري در مولکول رنا به علت رابطۀ مکملی است.
ج) اغلب کارهاي یک سلول را مواردي انجام می دهند که پیوند پپتیدي دارند.

 
د) کوچکترین رناي ریبوزومی در زیر واحد بزرگ آن قرار دارد.
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191. کدام گزینۀ زیر تفاوت همانندسازي و رونویسی را بیان می کند؟

2) جایگاه این دو عمل در سلول هاي یوکاریوتی1) تشکیل دو نوع پیوند در هر دو مورد
4) وجود رابطۀ مکملی در آن ها3) نحوة الگوبرداري

192. پس از پژوهش هایی در زیست شناسی سلولی، مولکولی مشخص شد که .................. 

 
1) پروتئین سازي عمومًا در هسته انجام نمی شود.

2) هر توالی سه تایی از نوکلئوتیدهاي دنا در ژن هایی، معادل نوعی اسیدآمنیه است.
3) براي سنتز هر نوع پروتئین حداقل  نوع رنا ضرورت دارد.
4) اغلب آمینواسیدها می توانند بیش از یک رمز داشته باشند.

193. در اشرشیاکلی .................. امکان ندارد.
1) انواعی از رنا بسپاراز وظیفۀ ساخت رنا را به عهده داشته باشند.

2) پیش مادة دنا بسپاراز شبیه به پیش مادة رنابسپاراز، غیرپروتئینی است.
3) در هر پیچ مولکول دنا حداقل  و حداکثر  پیوند هیدروژنی دیده شود.

4) واحدهاي ژنی بر روي یک و چند مولکول دناي حلقوي تکامل یافته باشد.

194. در سلول بنیادي تولید کنندة ائوزینوفیل آدمی .................. 
1) رناهاي پیک به واسطۀ رنا بسپاراز  و بدن کمک عوامل عمومی رونویسی، رونویسی می شوند.

2) جهت رونویسی هر ژن از سمت اپراتور به سمت توالی هاي بین ژنی است.
3) در فرآیند رونویسی در مرحلۀ  انواعی از رناها به شکل ساختار برگ سرخس ساخته می شود.

4) در زمان سنتز ریبوزوم، رنا بسپاراز  فعالیت اساسی را انجام می دهد.

195. در مرحله اي از رونویسی که زنجیرة کوتاهی از رنا ساخته می شود .................. ممکن نیست.
1) دو نوع پیوند در مولکول رنا تخریب و تشکیل شود.

 
2) دو نوع پیوند بین مولکول دنا و رنا تخریب و تشکیل شود.

3) راه انداز سبب شود، رنا بسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را رونویسی کند.
4) راه انداز باز شده و با تخریب پیوند دو گانه و سه گانه رونویسی شود.

196. رشتۀ رمز گذار ..................
1) مکمل رشته الگو است که داراي نوکلئوتید یوراسیل است.

2) شبیه به مولکول رنایی است که ساخته می شود ولی فاقد یوراسیل است.
3) مکمل رشته رنایی است که توسط ریبوزوم خوانده می شود.

4) متفاوت با مولکول رنایی است که ساخته می شود چون داراي آدنین و دزوکسی ریبوز است.

 
197. ژن .................. 

1) بخشی از کروموزوم است که هر دو رشتۀ آن الگو نمی شود.
2) بخشی از دنا است که سبب تولید هر نوع رنایی نمی شود.

3) بخشی از کروماتین است که هر دو رشتۀ آن خطی است و الگو می شود.
4) بخشی از دنا است که سبب تولید یک نوع پروتئین و صفت می شود.
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198. توالی ویژه پایان رونویسی  .................. 

1) رونویسی می شود و ترجمه هم می شود.

 
2) رونویسی می شود ولی ترجمه نمی شود.

 
3) بخشی از اینترون آخر در هر ژن است که تک رشته اي است.

4) بخشی از انتهاي ژن هاي رناي پیک ساز است که دو رشته اي است.

199. کدون هایی که داراي نوکلئوتید  هستند کدام حالت را در دناي پیک بالغ نشان نمی دهند.

1)  کدون هایی که احتماًال داراي دو نوکلئوتید  هستند.

2)  کدون هایی که با نوکلئوتید  ترجمه می شوند.

3)  کدون هایی که حداقل داراي دو نوکلئوتید  هستند.

4)  کدون هایی که با حرف  شروع می شوند.

 
200. در رناي پیک .................. 

 
1) تمام بخش هاي رونویسی شده ترجمه می شود.

 
2) کدون هایی دیده می شود که فاقد پاد رمزه هستند.

 
3) رونوشت اگزون ها در سیتوپالسم به یکدیگر متصل می شوند.

4) عامل ایجاد بیماري کزاز، بخش هاي اضافه شده وجود دارد.

201.  اینکه کدون هاي آمینواسیدها در جانداران کرة زمین یکسان است بیانگر این واقعیت است که .................. 

 
1) تکامل جانداران از یک سلول اولیه آغاز شده است.

2) پروتئین سازي و ترجمه طبق دستور رناي پیک است.

 
3) کدون ها عمومی هستند.

4) شناسایی آمینو اسید ها توسط آنزیم هاي سنتز کننده رنا هاي ناقل است.

 
202. کدام مطلب زیر درست است؟

 
1) در سلول استرپتوکوکوس پنوموینا براي بیان ژن زمان زیادي ضرورت دارد.

 
2) در دناي اشریشیا کلی ژن هاي اینترون دار بیشتري تکامل یافته است.

3) در سلول هاي دفاع غیر اختصاصی موش فاصلۀ زمانی بین رونویسی و ترجمه وجود دارد.
4) در سلول هاي کناري معده آدمی تنظیم بیان ژن بعد از ترجمه امکان ندارد.

203. تنوع ژن هاي تولید کننده .................. در سلول هاي زنده کنونی کرة زمین بیشتر است و ژن هاي تولید کننده .................. در

 
سلول هاي هسته دار همواره روشن است.

 
1) رناي پیک - رناي ریبوزومی

 
2) رناي پیک - رناي ناقل

4) دنابسپاراز - رناي ریبوزومی 3) پروتئین هاي آنزیمی - رنا بسپاراز

204. در ساخته شدن یک پلی پپتید، اسیدآمینه دیده می شود آن قسمت از دنایی که در ساخته شدن آن رهبري را به عهده داشته است
حداکثر چند پیوند هیدروژنی مشاهده می شود؟
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205. در یک حباب رونویسی امکان دارد .................. دیده شود.

 
1) دو نوع قند و  نوع باز و  نوع نوکلئوتید و  نوع مونومر

2) مجموعه عوامل رونویسی و چند نوع رنابسپاراز که رونویسی را تقویت کند

 
3) مولکول هاي تک رشته اي متنوع با طول بلند و کوتاه

4) رناي داراي کدون از روي رشته رمزگذار ساخته شود.

 
206. چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 
الف) نوع پیوند هاي مولکول رنابسپاراز و پادتن ها و گیرنده هاي آنتی ژنی به هم شباهت دارد.

 
ب) نوع تکپاره هاي توالی افزاینده، مهار کننده اپران لک و عوامل رونویسی به هم شبیه است.

ج) در دناي سلول هاي پروکاریوت و یوکاریوت براي  نوع آمینو اسید حداکثر  نوع رمز دیده می شود.

 
د) در کدون آغاز ترجمه پروتئین،  حلقه کربن دار دیده می شود.

 (1 (2 (3 (4

207. مواد اولیۀ مصرفی در فرآیند ترجمه .................. است.

 
1) نوکلئوتید هاي فاقد تیمین

2) انرژي رایج دنیاي سلول
3) تکپاره هاي داراي کربوکسیل و آمین

4) آنتی کدون و کدون هاي مکمل

 
208. کدام گزینه جملۀ زیر را ناکامل می کند.

 
" هر نوع آنزیم وصل کنندة آمینو اسید به رناي ناقل .................. "

 
1) ساختار چهارم پروتئینی و جایگاه هاي اختصاصی براي عمل خود دارد.

2) با مصرف  تولید می کند و بطور موقت یک نوع پیوند کوواالنسی بین آمینو اسید و رناي ناقل می سازد.
3) در بخش اعظم خود جایگاه فعال کوچک دارد که محل ورود آمینواسید اختصاصی است.

4) محل ساخت آن درون هسته سلول یوکاریونی است.

 
209. چند مورد جملۀ زیر را نامناسب کامل می کند.

" در مرحلۀ طویل شدن فرآیند ترجمه .................. روي می دهد."

 
الف) تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه 

ب) ترك رنا هاي ناقل غیر مکمل از جایگاه 

 
ج) تشکیل پیوند پپتیدي در جایگاه 

 
د) ورود رناي ناقل با اسیدآمینه از جایگاه  به جایگاه 

 
هـ) ورود رنا هاي ناقل متفاوت به جایگاه آمینو اسید ریبوزوم

 
و) آزاد شدن اسید آمینه روي رناي ناقل در جایگاه  با مصرف آب

 (1 (2 (3 (4

210. کدام عبارت در مورد یک سلول فعال بافت پوششی لولۀ گوارش آدمی درست هستند.

 
: هر کدون توسط یک پادرمزه شناسایی و ترجمه می شود.

: هر آمینواسید توسط چند رمز سه نوکلئوتیدي کد گزاري می شود.

 
: تنوع آمینو اسید ها کمتر از تنوع پادرمز ها می باشد.

 
: در بعضی سلول ها تنظیم بیان ژن با پایداري رنا یا پروتئین انجام می شود.

 (1 (2 (3 (4
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211. در تنظیم بیان ژن به شکل تنظیم منفی رونویسی جهت دریافت گلوکز از الکتوز در اشرشیا کلی گزینۀ درست کدام است؟

1) با وجود الکتوز در درون سلول مهار کننده تغییر شکل یافته و به توالی اپراتور متصل می شود.
2) در پی عبور رنابسپاراز از روي اپراتور گلوکز بیشتري براي تنفس سلولی و ساخت مواد الی در اختیار سلول قرار می گیرد.

 
3) پروتئین فعال کننده با اتصال همزمان به رنابسپاراز و جایگاه اتصال فعال کننده غلظت رناي پیک را زیاد می کند.

4) محصول عمل پروتئین مهار کننده در فرآیند رونیسی بعضی از ژن هاي تجزیه کننده الکتوز اثر می کذارد.

212. در مقایسۀ تنظیم بیان ژن به شکل مثبت و منفی در اشرشیا کلی براي جذب سوخت سلولی از دي ساکارید هاي متفاوت،

 
.................. شباهت ندارد.

1) حضور راه انداز و تعداد ژن ها

 
2) حضور پروتئین هاي رونویسی کننده و اپراتور

 
3) وجود پروتئین مهار کننده و فعال کننده

4) تعداد کدون هاي آغاز در رناي پیک و انواع رناي ناقل

 
213. جایگاه سنتز .................. در سلول هاي دفاعی چابک خون آدمی با سایرین متفاوت است.

4) اینترون3) هیستون2) راه انداز1) توالی افزاینده

214. در مورد بیماري کم خونی داسی شکل کدام مطلب زیر نادرست است؟
1) رابطۀ تغییر ژنوتیپ و در نهایت فنوتیپ را نشان می دهد.

2) در افرادي که داراي کروموزوم  هستند بیشتر خود را بروز می دهد.

 
3) از نوع جهشی کوچک در جا به جایی یک جفت نوکلئوتید است.

4) در نهایت در ساختار چهارم نوعی پروتئین حمل کنندة اکسیژن اثر خود را نشان می دهد.

215. تشکیل پیوند پپتیدي در زمان سنتز کربنیک آنهیدراز به عهده .................. است که در  .................. ریبوزوم قرار دارد.

 
1) آنزیم پروتئینی - زیر واحد بزرگ

 
2) آنزیم رنایی - زیر واحد بزرگ

4) آنزیم رنایی - زیر واحد کوچک3) آنزیم پروتئینی - زیر واحد کوچک

 
216. اپراتور، اپران لک فاقد ..................  است.

4) یوراسیل و ریبوز3) آدنین و گرانین2) آدنین و ریبوز1) تیمین و دکسی ریبوز

 
217. دستور العمل سنتز .................. در دناي سلول قرار ندارد.

4) اکتین3) کراتین2) پیسین1) میوزین

 
218. کدام مطلب زیر درست است؟

 
1) در بدن آدمی سلول هایی که شکل و کار متفاوتی دارند، مواد وراثتی و پروتئین سازي متفاوتی دارند.

 
2) ژن هاي تولید کننده آنزیم هاي محدود کننده و پروتئین مهار کننده بر روي دناي حلقوي قرار دارند.

3) در سلول هاي بنیادي افرادي که کم خونی داسی شکل دارند نسبت به افراد سالم ژن کمتري وجود دارد.
4) رونویسی همانند دنا سازي فرآیندي پیوسته است.

219. محل کار سلول نوروگلیا .................. است که در آن .................. انجام نمی شود.

 
1) شبکۀ اندوپالسمی - دنا سازي

 
2) سیتوپالسم - الکتیز سازي

4) پروتوپالسم - ریبوتن سازي3) اندام هاي گوناگون - پروتئین سازي

y

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



32/80

31فصل 2 - زیست دوازدهم - 09174457144صادق طاهري
220. سنتز هر نوع .................. توسط .................. است که  .................. 

1) آنزیم - آنزیم - پیوند فسفودي استر ندارد.

 
2) دنا - ریبوزوم - پیوند پپتیدي دارد.

3) پروتئینی - ریبوتن - پیوند پپتیدي دارد.
4) رنا - آنزیم - هیدروژنی ندارد.

221. متنوع ترین مولکول هاي یک سلول عبارت است از  .................. و .................. 

 
1) پروتئین - دنا

 
2) پروتئین - رنا

4) دنا - رنا3) پلی ساکارید ها - لیپید ها

222. براي سنتز هر نوع .................. نیازمندیم.

 
1) دنا، به ریبوزوم و دنا و رنا

 
2) آنزیم، به انرژي و انواعی از آنزیم و دنا

 
3) پروتئین، به ریبوزوم و انواعی از رنا

4) ریبوزوم، به مواد درون هسته

223. دستور ساخت پروتئین  در سلول هاي جسم زرد به واسطۀ .................. از هسته به بیرون انتقال می یابد که به این فرآیند

 
.................. گفته می شود.

 
1) رنا - ترجمه

 
2) رنا - رونویسی

4) منافذ هسته - تنظیم بیان ژن3) پلی تن - همانند سازي

 
224. رونویسی از یک ژن .................. همانند سازي .................. انجام می شود.

2) بر خالف - در مرحلۀ اینترفاز1) برخالف - در چرخه یاخته اي در هر مرحله اي
4) همانند - میان چهر3) همانند - در چرخۀ یاخته اي در هر مرحله اي 

 
225. در مرحلۀ آغاز نویسی .................. 

1) همانند ادامه آن، بین رنا و دنا پیوند هیدروژنی تشکیل و تخریب می شود.
2) همانند پایان آن، پیوند فسفودي استر در رنا تشکیل می شود.

3) برخالف پایان آن، جلوي رنابسپاراز رونویسی نمی شود.
4) برخالف ادامۀ آن، پیوند هیدروژنی در عقب رنابسپاراز شکسته نمی شود.

 
226. اینترون ها .................. 

 
1) در پروکاریوت ها رونویسی می شوند و ترجمه هم می شوند.

2) در سلول هاي یوکاریوتی همانند سازي و رونویسی می شوند ولی ترجمه نمی شوند.
3) در مجاورت با رشتۀ الگوي دنا، به صورت حلقه از رنا بیرون زده می شود.

4) در رونوشت اولیه رنا ها دیده می شوند.

227. ژن هاي سازنده، رناي ریبوزومی در سلول .................. دیده نمی شود.
4) لنفوسیت  خاطره3) گویچۀ قرمز2) بنیادي1) مریستم

 
228. اصلی ترین محصول عمل ژن ها .................. است.

4) پروتئین3) دنا2) رنا1) آنزیم
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229. زبان نوکلئیک اسید ها .................. و پروتئین ها .................. است.

 
1) نوکلئوتید - مونوساکارید

 
2) نوکلئوتید - آمینواسید

4) مواد کربن دار - اسید هاي آمینه3) دنا - رناي پیک

230. آنچه که تعیین می کند، کدام آمینو اسید باید در ساختار پروتئین قرار بگیرد .................. است.

 
1) حرکت ریبوزوم به سمت یکی از کدون هاي پایان

 
2) تکامل ژن هاي رهبر، درون مولکول دناي هسته

3) توالی چند نوکلئوتیدي در رناي حامل آمینو اسید
4) توالی سه نوکلئوتیدي در رناي پیک بالغ

231. در زمان سنتز .................. رشته هاي بلند و کوتاه متفاوت دیده می شود.
4) لیگنین3) سلولز2) رنا1) دنا

232. تشکیل یک حلقه در دناي سلول .................. می تواند سرعت رنا سازي را زیاد کند.

 
1) استرپتوکوکوس پنومونیا

 
2) اشرشیا کلی

4) ساکارومایسس سرویزیه3) عامل ایجاد بیماري کزاز

 
233. کدام گزینه زیر نادرست است؟

1) رناي ناقل رونویسی می شود و ترجمه می کند ولی ترجمه نمی شود.

 
2) رناي پیک رونویسی می شود ولی ترجمه نمی کند اما ترجمه می شود.

3) توالی افزاینده و راه انداز و اپراتور رونویسی نمی شوند ولی همانند سازي می شوند.
4) از ابتدا تا انتهاي رونوشت یک رناي پیک بالغ رونویسی و ترجمه می شود.

234. کدام مطلب را نمی توان به کرون  نسبت داد.

 
1) امکان ندارد در جایگاه  ریبوزوم قرار بگیرد.

2) حضور آن در رناي پیک سبب پایان ترجمه می شود.

 
3) در روي رشتۀ الگو فاقد رمز باشد.

4) رناي ناقلی براي آن وجود داشته باشد.

235. اهمیت بخش متغیر در پاد رمز هاي درون یک سلول این است که .................. 
1) می تواند ابتدا به جایگاه  و سپس  و در نهایت به  ریبوزوم وارد شود.

 
2) تنوعی کمتر از تنوع کدون هاي درون رناي پیک ایجاد کند.

3) با توجه به نیاز سلول، رنا بسپاراز 3، به صورت پیوسته ژن هاي آن ها را رونویسی کند.
4) آنزیم هاي اختصاصی بر اساس نوع توالی آن آمینو اسید را بارگیري می کنند.

236. محل سنتز پلی تن .................. نمی باشد.
4) سیتوپالسم3) کلروپالست2) راکیزه1) هسته

 
237. آنتی کدون، کدون .................. در سبزدیسه ساخته می شود.
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1.گزینه 4 توالی  در  به صورت کدون  درمی آید که آنتی کدون  بر روي  مناسب می باشد.

ساختار سه بعدي tRNA شبیه حروف L است. 2.گزینه 3
هر  به طور اختصاصی فقط به یک نوع اسید آمینه متصل می شود. 3.گزینه 1

چون از روي یک رشته  رونویسی براي ساخت  صورت می گیرد باید ابتدا  را بر  تقسیم کنیم و 4.گزینه 1
چون رمز هر آمینه اسید،  حرفی است باید حاصل را بر  تقسیم کنیم.

RNA ها قند ریبوز داشته و به جاي باز T ، باز U یا یوراسیل دارند و در ساختار RNA قند دئوکسی ریبوز و باز آلی 5.گزینه 1

 
نیتروژن دار T مشاهده نمی شود.

 
6.گزینه 2

رشته ي 
مکمل رشته ي 

 
رشته ي 

 
، آنتی کدونی وجود ندارد. تذکر: توجه کنید که براي کدون پایان 

 
توالی افزاینده بخشی از مولکول  است پس قند دئوکسی ریبوز دارد.  7.گزینه 4

کدون و آنتی کدون به ترتیب جزئی از  و  می باشند و قند ریبوز دارند. ریبوزوم شامل  و پروتئین است پس
قند ریبوز دارد.

چهارمین کدون که وارد  می شود  است و سومین آنتی کدون که وارد  می شود  است. 8.گزینه 4

 
در هنگام جابه جایی ریبوزوم،  موجود در جایگاه  از ریبوزوم خارج می گردد. 9.گزینه 2
توجه کنید که تشکیل پیوند پپتیدي درون جایگاه  ریبوزوم، قبل از جابه جایی صورت گرفته است.

هر سلولی در حالت زنده، فعالیت هاي زیستی خود را دارد، حتی در صورتی که نورون مهار شود باز رونویسی و بیان ژن 10.گزینه 1
ادامه می یابد. چون ژن انتقالدهندهي عصبی ممکن است خاموش شود ولی ژنهاي دیگر که بیان میشوند (فقط فعالیت عصبی مهار می

شود، نه همهي فعالیتهاي سلول زنده).

 
بررسی سایر گزینه ها:

): در صورتیکه نورون مهار شود، کانال دریچهدار سدیمی براي ورود ناگهانی سدیم بسته میماند ولی ورود تدریجی سدیم گزینه ي (

 
از کانالهاي همیشه باز وجود دارد.

): فرآیند بازسازي در سیتوپالسم از مشخصات تنفس بیهوازي (تخمیر) است، که در سلولهاي عصبی برخالف سلول هاي گزینه ي (

 
ماهیچهاي رخ نمیدهد.

): در مغز سد خونی - مغزي وجود دارد و بسیاري از موارد وارد نمیشوند. گزینه ي (
، ریبوزوم به اندازه  ، با کدون  مکمل است. زمانی که این کدون در جایگاه  ي حاوي آنتی کدون  11.گزینه 4
ي حاوي آنتی کدون  ي یک کدون بر روي  جابه جا می شود و کدون  وارد جایگاه  ریبوزوم می شود، سپس 

 وارد جایگاه  ریبوزوم شده و با کدون  مکمل می شود.

T GADNAACUUGAtRNA

tRNA

DNAmRNA1902
33

190 ÷ 2 = 95
95 ÷ 3 ≃ 30

و DNA نوکلئوتید با قند ریبوز و باز آلی یوراسیل در
مشاهده نمی شود RNA نوکلئوتید با قند دئوکسی ریبوز و باز آلی تیمین در

GT A − AAA − T GA ← DNA

CAT − T T T − ACT ← DNA

GUA − AAA − UGA ← mRNA

CAU − UUU ← کدون پایانی ← آنتی کدون 
UGA

DNA

mRNAtRNARNA

AUUCPAUG

tRNAP
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2
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12.گزینه 3

گز�نه  صحیح است زیرا  در این مرحله بر روی کدون دوم در جا�گاه A، هیچ

 
tRNAیی قرار نمی گیرد و نوکلئوتیدهای کدون دوم، بدون مکمل باقی می مانند.  

گز�نه  نادرست است، زیرا  این مرحله با تکمیل ساختار ر�بوزوم به �ا�ان می رسد

ولی این گز�نه مربوط به مرحله ادامه (طویل شدن) می باشد.

گز�نه  نادرست است، زیرا  تنها tRNA آغازگر و متیونین آغازی در این مرحله

وارد جا�گاه P می شوند.

گز�نه  نادرست است، زیرا  در این مرحله هیچ پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها

تشکیل نمی گردد.
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نوع آمینواسید شرکت دارد که حداقل براي هر کدام یک نوع tRNA وجود دارد. از در ساختار پروتئینهاي حداکثر  13.گزینه 2
نوع است، بیش از یک نوع tRNA براي اکثر آمینواسیدها وجود آنجاییکه تعداد آنتیکدونها و tRNAهاي مربوط به آمینواسیدها 

دارد.

در سلول تخم دوزیست (نوعی سلول یوکاریوتی) نوکلئوتیدهاي قرار گرفته در دو انتهاي mRNA مورد ترجمه قرار 14.گزینه 2
نمی گیرند (مانند توالی هاي بعد از کدون پایان و قبل از کدون آغاز). از طرفی در میتوکندري سلول تخم دوزیست می تواند هم پروتئین

 
) هر دو نادرست اند! ) و ( و هم RNA (حاصل رونویسی) در یک محل تولید شوند. پس گزینه هاي (

 
گزینه هاي  و  در جایگاه  ریبوزوم و گزینه  در جایگاه  ریبوزوم اتفاق می افتد. 15.گزینه 4

تعدادي از هورمون هاي هیپوتاالموس یعنی اکسی توسین و ضد ادراري در هیپوتاالموس سنتز و هیپوفیز پسین ترشح 16.گزینه 3

 
می شوند.

، مرحلۀ پایان شروع می شود، اما توالی  می تواند توالی در پی ورود کدون  (نوعی کدون پایان)به جایگاه  17.گزینه 3
آنتی کدون در  باشد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

»: پس از جابجایی ریبوزوم کدون جدید وارد جایگاه  می شود و مورد شناسایی آنتی کدون اختصاصی خود یا عامل پایان گزینۀ «

 
ترجمه قرار می گیرد.

 
»: جابجایی ریبوزوم پس از برقراري پیوند پپتیدي انجام می شود. این پیوند درون جایگاه  اتفاق می افتد. گزینۀ «

 
»: شناسایی کدون آغاز توسط بخش کوچک ریبوزوم، اتصال  آغاز و بخش بزرگ ریبوزوم دنبال می شود. گزینۀ «

اولین قدم براي ساختن پروتئین، رونویسی است. در رونویسی از یک ژن ممکن نیست همۀ نوکلئوتیدهاي آن مورد 18.گزینه 2
استفاده قرار بگیرند. چون ژن به بخشی از مولکول  (که دو رشته اي است) گفته می شود و در رونویسی از هر ژن، فقط یک رشته

از آن به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
»: پیوندهاي هیدروژنی در مراحل دوم و سوم رونویسی شکسته می شوند. گزینۀ «

»: رونویسی در پروکاریوت ها با اتصال  پلی مراز به توالی راه انداز آغاز می شود. گزینۀ «

 
»: اولین قدم براي ساخت پروتئین ها، رونویسی است، نه ترجمه! گزینۀ «

خروج  آغازگر از جایگاه  ریبوزوم بالفاصله پس از تشکیل نخستین پیوند پپتیدي انجام می شود. در ارتباط با 19.گزینه 3
) توجه کنید که عامل پایان ترجمه هرگز وارد جایگاه  ریبوزوم نمی شود. گزینۀ (

فقط مورد ب صحیح است. 20.گزینه 1

 
بررسی سایر موارد:

 
الف) توالی افزاینده ممکن است هزاران نوکلئوتید از راه انداز فاصله داشته باشد.
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ب) عوامل رونویسی متصل به افزاینده و متصل به راه انداز، با هم رابطه مکملی برقرار می کنند.

ج) عوامل رونویسی متصل به افزاینده، عوامل رونویسی متصل به راه انداز را فعال می کنند.
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د) در رونویسی از ژن هاي یوکاریوتی عالوه بر راه انداز، معموًال (نه همواره) توالی هاي دیگري مانند افزاینده نقش دارد.

منظور از پروتئین هاي صورت سؤال، عوامل رونویسی هستند. عوامل رونویسی متصل به توالی افزاینده ي موسوم به فعال  21.گزینه 3
کننده، با تشکیل حلقه در  باعث می شوند تا توالی افزاینده و راه انداز در کنار هم قرار بگیرند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

، راه انداز و توالی افزاینده می باشند که فاقد جایگاه شروع و پایان رونویسی  ): محل هاي اتصال عوامل رونویسی در  گزینه ي (

 
اند.

):   چند ژنی در باکتري ها و عوامل رونویسی در یوکاریوت ها یافت می شود. گزینه ي (

 
): عوامل رونویسی، نقش هاي مختلفی در تنظیم بیان ژن دارند. گزینه ي (

 
در مرحله ي آغاز ترجمه ي مراحل زیر به ترتیب انجام می شود: 22.گزینه 3

 
- بخش کوچک تر ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز به  متصل می شود. 

 
- اولین  که  آغازگر نام دارد، با کدون آغاز رابطه ي مکملی برقرار می کند.

 
- بخش کوچک و بزرگ ریبوزوم به هم می پیوندند و ساختار ریبوزوم براي ترجمه کامل می شود. 

" متیونین یک آمنیواسید است "  ناقل نادرست است و باید  پیک نوشته شود و در مورد گزینه ي " در مورد گزینه ي "
که در ترجمه فقط رمز می شودو از قبل ساخته شده است.

تنها مورد چهارم درست است. 23.گزینه 3

 
بررسی سایر موارد:

مورد اول ) نادرست – بعضی  هاي یوکاریونی براي بالغ شدن، کوتاه می گردند، پس گروهی که بدون کوتاه شدن، بالغ می گردند

 
فاقد ژن گسسته اند.

مورد دوم ) نادرست – الزامًا هر افزایندة تقویت کنندة بیان ژن ها، در هر زمان نیست. ممکن است در شرایطی نیاز به تقویت بیان باشد و

 
در برخی شرایط دیگر این نیاز وجود نداشته باشد.

مورد سوم ) نادرست – در پروکاریوت ها، تنها  پلی مراز پروکاریوتی یافت می شود.

 
مورد چهارم) درست – بلوغ  اولیه در هسته صورت می گیرد.

براي حذف هر رونوشت اینترون،  پیوند فسفودي استر، شکسته می گردد و سپس یک پیوند فسفودي استر، بین دو رونوشت اگزون

 
بر قرار می گردد.

در مجموع به ازاي حذف  رونوشت اینترون،  پیوند فسفودي استر شکسته می شود و به ازاي تشکیل پیوند بین رونوشت هاي اگزون، 
پیوند فسفودي استر تشکیل می شود و در کل،  مولکول آب مصرف می گردد.

رونوشت اگزون رونوشت اینترون

اولیه

هاحذف رونوشت اینترون

بالغ

m RNA

m RNA

در مراحل آغاز و پایان ترجمه هیچ  و انتی کدونی به جایگاه   وارد نمی شود. 24.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

: در مرحله ي پایان ترجمه  ، آنتی کدون در جایگاه  قرار نمی گیرد. گزینه ي 

 
: هیچ پیوند پپتیدي در مرحله ي پایان برقرار نمی شود. گزینه ي 
، جایگاه  ریبوزوم را ترك می کند. : آخرین  گزینه ي 

موارد الف و ب صحیح اند. 25.گزینه 2

 
 بررسی موارد نادرست:

 
ج: در پروکاریوت ها،   پلی مراز پروکاریوتی مسئول ساخت  می باشد.

د:  آغازگر ترجمه، از جایگاه   ریبوزوم وارد و از همان جایگاه از ریبوزوم خارج می شود.
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اولین قدم براي تولید پروتئین، رونویسی است و به کمک آنزیم  پلی مراز صورت می گیرد.  پلی مراز تنها 26.گزینه 3
از یک رشته ژن به عنوان الگو استفاده می کند. 

بررسی سایر گزینه ها:
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:  پلی مراز حداکثر از  نوع مونرمر (نوکلئوتیدهاي ریبوزدار) براي تولید محصوالت استفاده می کند. گزینه ي 

 
:  پلی مراز پیوند فسفودي استرتشکیل می دهد. ( نه پپتیدي ) گزینه ي 

:  پلی مراز یوکاریوتی در سیتوپالسم ساخته می شود ولی براي فعالیت وارد هسته می شود. گزینه ي 

 
همۀ موارد نادرست هستند. 27.گزینه 3

آنزیم هاي هیدرولیز کنندة کربوهیدرات هاي غذاي انسان، توسط غدد بزاقی، سلول هاي پانکراس و دیوارة رودة باریک و هم چنین
باکتري ها (براي تجزیۀ سلولز) تولید می شود.

 
بررسی سایر موارد:

 
مورد اول ) نادرست – در مورد باکتري ها صحیح نیست.

مورد دوم ) نادرست – در یوکاریوت ها آنزیم پلی مراز، به کمک عوامل رونویسی به راه انداز متصل می شود.

 
مورد سوم ) نادرست – این مورد فقط براي  می تواند درست باشد.

، ، مکمل کدون  روي  است. پس از خروج  خالی از جایگاه  آنتی کدون  روي  28.گزینه 4
ریبوزوم به اندازه ي یک کدون روي  جلو می رود و کدون  در جایگاه  ریبوزوم قرار می گیرد و کدون بعدي یعنی 

 در جایگاه  ریبوزوم قرار می گیرد. کدون  مکمل آنتی کدون  در مولکول  است.
در مرحله ي سوم رونویسی آنزیم  پلی مراز که در حال رونویسی است، پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشته الگو و 29.گزینه 2

، دو رشته الگو و ي ساخته شده از رشته الگوي  غیرالگو  را می شکند و در ادامه این مرحله با جدا شدن رشته 
غیرالگو مجدداً با پیوند هیدروژنی در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): در مرحله اول فقط  پلی مراز راه انداز را شناسایی می کند و به آن متصل می شود. گزینه ي (

): استرپتوکوکوس نومونیا باکتري است، در حالی که پیش سازه هاي  (یا  نا بالغ) توسط  پلی مراز  گزینه ي (

 
 ساخته می شوند. 

): در مرحله دوم،  پلی مراز دو رشته ي  را از هم باز می کند. در مرحله ي سوم  پلی مراز همانند قطاري گزینه ي (

 
روي  حرکت می کند.

، وقتی آنزیم  پلی مراز رونویسی قسمتی از  را انجام می دهد، قسمت هاي قبلی  با توجه به شکل  30.گزینه 2
 دوباره به هم متصل شده و  از  جدا می شود. اما آخرین پیوند هیدروژنی تنها در جایگاه پایان رونویسی تشکیل

 
می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

)  پلی مراز  مورد رونویسی را از جایگاه آغاز رونویسی باز می کند (با شکستن پیوند هیدروژنی) اولین عمل گزینه ي (

 
جفت شدن بازها (تشکیل اولین پیوند هیدروژنی) نیز در جایگاه آغاز رونویسی روي می دهد.

) با رونویسی جایگاه پایان رونویسی (محل تشکیل آخرین پیوند فسفودي استر)  از  جدا می شود. (با شکسته گزینه ي (

 
شدن پیوند هیدروژنی)

) در پشت  پلی مراز، رشته الگو با پیوند هیدروژنی به رشته غیر الگو متصل می شود. گزینه ي (
، تشکیل پیوند پپتیدي میان دو آمنیواسید و جدا شدن زنجیره ي پلی پپتیدي هیچ کدام جدا شدن امنیواسید از  31.گزینه 3

درمرحله ي آغاز ترجمه رخ نمی دهند. اما گزینه ي  فقط در مرحله ي آغاز اتفاق می افتد.
قرار گرفتن نوکلئوتید مکمل در برابر نوکلئوتیدهاي ژن در فرآیندهاي همانندسازي و رونویسی رخ می دهد که در هر 32.گزینه 3

ي جدید، پیوند کوواالنسی (پیوند فسفودي استر) در حال تشکیل است. دو به ترتیب به دلیل ایجاد رشته هاي  و 

 
بررسی سایر گزینه ها:

ها هستند. قرارگیري نوکلئوتید مکمل مقابل نوکلئوتیدهاي ژن، می تواند ): کدون ها رمزهاي سه نوکلئوتیدي روي  گزینه ي (
مربوط به فرآیند همانندسازي  یا رونویسی از  و تولید  باشد. ممکن است فرآیند همانندسازي  در حال

 
انجام باشد یا طی رونویسی  یا  در حال ساخت باشد و  و کدون ساخته نشود.

 
): اگر فرآیند مربوطه، همانندسازي باشد، رونویسی از  صورت نمی گیرد و  ساخته نمی شود. گزینه ي (

): با اینکه اولین قدم پروتئین سازي رونویسی است. ممکن است فرآیند رونویسی در حال انجام نباشد و همانند سازي رخ گزینه ي (
دهد.
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همۀ موارد نادرست هستند. 33.گزینه 1

 
بررسی تمام موارد:

 
- در پروکاریوت ها، هسته مشخص و سازمان یافته وجود ندارد.

- در هر دو فرآیند همانند سازي و رونویسی تنها دو نوع پیوند تشکیل می شود. ( هیدروژنی و فسفودي است )
1
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- در مورد همانند سازي صدق نمی کند. ( در همانند سازي از دئوکسی ریبونوکلئوتید استفاده می شود. )

 
- در طی فرآیند رونویسی، به همانند سازي ژن نیاز نیست.

در پروکاریوت ها تنوع پلی پپتید از تنوع  ها بیش تر است. چون به ازاي هر  چند ژنی آن ها، چندین 34.گزینه 1

 
نوع پلی پپتید ساخته می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

»: تنوع  هاي پروکاریوتی از تنوع ژن هاي آن ها کم تر است چون ممکن است از روي چند ژن، یک مولکول  گزینه ي «

 
چند ژنی ساخته شود.

»: در جانداران یوکاریوتی، تنوع  هاي بالغ با تنوع پلی پپتید ها برابر است. چون همه ي  هاي بالغ، تک ژنی گزینه ي «

 
هستند و به ازاي هر  یک پلی پپتید ساخته می شود.

»: در هیچ جانداري تنوع کدون و آنتی کدون برابر نیست. چون براي کدون هاي پایان، آنتی کدون وجود ندارد. گزینه ي «
همه ي موارد درست هستند. 35.گزینه 4

 
بررسی موارد:

مورد الف) درست - هر  کدون می توانند وارد جایگاه  شوند، اما  کدون پایانی وارد جایگاه  نمی شوند.

 
مورد ب) درست - تبادل مواد بین هسته و سیتوپالسم از طریق منافذ پوشش هسته صورت می گیرد.

مورد ج) درست - محصول نهایی ژن هاي پادتن، پادتن است. پادتن ماهیت پروتئینی دارد، با قرار گرفتن پلی پپتیدها در کنار هم، درون

 
شبکه آندوپالسمی زیر، پادتن کامل و فعال به وجود می آید.

مورد د) درست - آنتی کدون  مکمل کدون  می باشد. کدون  آمینواسید میتونین را رمز می کند.

 
بررسی موارد: 36.گزینه 2

 
موارد ج و د درست هستند.

 
مورد الف) نادرست - عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل هستند، می توانند عوامل رونویسی متصل به راه انداز را فعال کنند.
مورد ب) نادرست - در یوکاریوت ها عالوه بر راه انداز، معموًال توالی هاي دیگري از  نیز در رونویسی دخالت دارند که عوامل

رونویسی به آن ها نیز متصل می شوند. مثًال توالی افزاینده که هنگام رونویسی دسته اي از عوامل رونویسی موسوم به فعال کننده به آن
متصل می شود. در این هنگام حلقه اي تشکیل می شود تا عوامل رونویسی متصل به افزاینده در کنار عوامل رونویسی متصل به راه انداز

 
قرار گیرند اما این وقایع همیشگی نیست.

 
مورد ج) درست - عوامل رونویسی متعددند، پس توسط ژن هاي متعددي هم رمز می شوند.

مورد د) درست - در یوکاریوت ها، برخالف پروکاریوت ها، آنزیم  پلی مراز به تنهایی نمی تواند راه انداز را شناسایی کند.

 
بررسی سایر گزینه ها: 37.گزینه 2

: در پروکاریوت ها، اگزون یا اینترون وجود ندارد. در یوکاریوت ها رونویسی از بخش اینترونی هم صورت می گیرد. گزینه ي 

 
: کدون اغاز در جایگاه  ترجمه می شود و کدون پایان نیز اصًال ترجمه نمی شود. گزینه ي

 
: در پروکاریوت ها، محل ساخت  و ترجمه ي آن، هر دو در سیتوپالسم است. گزینه ي 

سلول مورد نظر یک سلول یوکاریوتی است (چون اندامک دارد)، بنابراین تنظیم بیان ژن، می تواند هنگام ترجمه، یا پس 38.گزینه 2

 
از آن هم رخ دهد. 

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
، عالوه بر راه انداز، در رونویسی دخالت دارند. ): در یوکاریوت ها، معموًال توالی هاي تنظیمی دیگري از  گزینه ي (

): محل رونویسی اغلب ژن ها در یوکاریوت ها همان هسته است. در هسته یوکاریوت ها ترجمه صورت نمی گیرد و جایگاه گزینه ي (

 
ترجمه سیتوپالسم است.

):  پلی مراز سازنده  ریبوزومی در یوکاریوت ها،  پلی مراز  است که نمی تواند   بسازد. گزینه ي (
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همواره تعداد انواع کدون هاي کد کننده با تعداد انواع آنتی کدون ها برابر است. چون دقیقًا به ازاي هر  نوع کدون قابل 39.گزینه 1

ترجمه،  نوع آنتی کدون مکمل وجود دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

هاي ورود به جایگاه  برابر است. به طور مثال اگر  کدون در یک  ): همواره تعداد جابه جایی ریبوزوم با  گزینه ي (
 وجود داشته باشد، دو  وارد جایگاه  می شود و دو حرکت صورت می گیرد. (توجه کنید که اولین  فقط به

 
ي پیوند برقرار نمی کند. جایگاه  وارد می شود و آخرین کدون، کدون پایان است که با آنتی کدون هیچ 

): همواره تعداد پیوند پپتیدي با تعداد جابه جایی هاي ریبوزوم برابر است. مثًال اگر یک   چهار کدون داشته باشد، گزینه ي (
دو جابه جایی صورت می گیرد و بین سه آمینواسید مورد استفاده در رشته پپتیدي، دو پیوند موجود است. (توجه کنید که کدون پایان،

 
آمینواسیدي را رمز نمی کند.)

): تعداد کدون هاي ترجمه شده برابر تعداد آمینواسیدهاست که همواره یک عدد از تعداد جابه جایی ها بیش تر است. مثًال گزینه ي (
در یک  داراي چهار کدون دو حرکت صورت می گیرد و سه آمینواسید در رشته حاصل وجود دارد.

 
موارد ب و ج صحیح هستند. 40.گزینه 2

تمام پیوندهاي هیدروژنی در جایگاه  شکسته می شوند و تمام پیوندهاي پپتیدي در جایگاه  ایجاد می شوند. توجه شود که طی عمل
ترجمه، پیوند پپتیدي شکسته نمی شود. پیوند بین زنجیره ي آمینواسیدها و  شکسته می شود.

هر  می تواند چندین بار توسط چندین ریبوزوم ترجمه شود.  41.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

):  هاي چندژنی در سلول هاي پروکاریوتی، به چند نوع پلی پپتید ترجمه می شوند. گزینه ي (

 
): سلول هاي پروکاریوتی هسته ندارند. گزینه ي (

 
): پس از رونویسی از جایگاه پایان رونویسی،  پلی مراز،  و   تازه ساخته شده از هم جدا می شوند. گزینه ي (

ي با » می باشد. حاصل رونویسی از این رشته،  مکمل رشته ي  مذکور، رشته ي « 42.گزینه 2

 
ساختار 

» می باشد که  کدون پایان است و آنتی کدون ندارد و  کدون دیگر به ترتیب با آنتی کدون هاي  »

 
 و  رابطه مکملی برقرار می کنند.

هفت کدون در این رشته وجود دارند. بنابراین در هنگام ترجمه  آمینواسدي با  پیوند پپتیدي به هم متصل می شوند. 43.گزینه 1
) وارد پس در کل  حرکت در ریبوزوم انجام می شود. بعد از انجام چهارمین حرکت ریبوزوم، آنتی کدون  (کدون 

جایگاه  ریبوزوم می شود. 

 
بررسی سایر موارد:

»: با قرارگیري کدون  در جایگاه  ریبوزوم، دومین پیوند پپتیدي در جایگاه  تشکیل می شود. گزینه ي «

 
»: در سلول آنتی کدون  نداریم. زیرا کدون پایان، آنتی کدون مکمل ندارد. گزینه ي «

) در جایگاه  ریبوزوم و کدون  در جایگاه  »: پس از سومین جابه جایی ریبوزوم، آنتی کدون  (کدون  گزینه ي «

 
 ریبوزوم قرار دارد.

رونویسی هم زمان از دو رشته یک ژن ممکن نیست و در فرآیند رونویسی همواره فقط یک رشته پلی نوکلئوتیدي ژن به 44.گزینه 4

 
عنوان الگو قرار می گیرد. 

 
بررسی سایر گزینه ها:

): پروکاریوت ها هسته ندارند و در یوکاریوت ها (خارج از هسته) تنظیم بیان ژن ممکن است در هنگام ترجمه یا بعد از گزینه ي (

 
ترجمه رخ دهد که در این حالت قطعًا بر عهده هسته نیست.

): هر تنظیم بیان ژنی، لزومًا با رشد و نمو همراه نیست، مثًال تنظیم بیان ژن در ارتباط با ژن هاي ساختاري اپران لک، مربوط گزینه ي (

 
به تولید آنزیم است، نه رشد و نمو. (و باعث تمایز هم نمی شود).

): دقت کنید که تنظیم بیان ژن یعنی این که در یک زمان مشخص، کدام ژن ها روشن و کدام ژن ها خاموش باشند، پس اگر گزینه ي (
) در تنظیم بیان ژن جلوگیري کرد، لزومی به تولید مولکولی باپ پیوند فسفودي استر قرار باشد از تولید یک پروتئین (با 

نداریم.
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بررسی موارد:  45.گزینه 2

الف) در جایگاه  ریبوزوم رخ می دهد.

 
ب) در جایگاه  ریبوزوم رخ می دهد.

ي ندارد، چون کدون پایان است. ج) کدون  هیچ آنتی کدون مکملی روي هیچ 
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د) در جایگاه  ریبوزوم رخ می دهد.

ساختار پرمانند در اثر عملکرد هم زمان چند آنزیم  پلی مراز و تولید هم زمان چند  تشکیل می شود. 46.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

هاي کوچک  ): بسیاري از محصوالت حاصل از رونویسی ژن ها هرگز ترجمه نمی شوند، مانند  و  و  گزینه ي (

 
): نوکلئوتیدهاي قبل از کدون آغاز و نوکلئوتیدهاي کدون پایان به بعد ترجمه نمی شوند. گزینه ي (

 
): درون شبکه آندوپالسمی زیر ریبوزومی وجود ندارد. ریبوزوم ها روي غشاي این شبکه هستند. گزینه ي (

آنتی کدون  و کدون  درون جایگاه  ریبوزوم، با یکدیگر رابطه ي مکملی دارند. 47.گزینه 3

 
،  و  همگی قبل از اولین جابه جایی رخ داده اند.  موارد ذکر شده در گزینه هاي 

کدون هاي پایان هیچ آنتی کدون مکملی ندارند و شناسایی نمی شوند. 48.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

):  نوع آمینواسید وجود دارد و بنا به کدون هاي کدکننده آمینواسیدي  نوع  وجود دارد. گزینه ي (

 
): رمزهاي سه نوکلئوتیدي  همان کدون ها هستند. هر آمینواسید حداقل یک کدون دارد. گزینه ي (

): در سلول اگر کدون آغاز روي  وجود نداشته باشد، ترجمه صورت نمی گیرد. پس هر  مورد نیاز براي گزینه ي (

 
پروتئین سازي حتمًا کدون آغاز دارد.

،  است که حتمًا نوکلئوتیدهاي مکمل جایگاه پایان رونویسی را دارد. چون در فرآیند محصول  پلیمراز  49.گزینه 4
رونویسی، روبه روي هر نوکلئوتید، نوکلئوتید مکمل قرار می گیرد تا ساختار  پدید آید. ضمنًا جایگاه پایان هم حتمًا مورد

 
رونویسی قرار می گیرد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): محصول  پلیمراز پروکاریوتی می تواند  یا  باشد، که از بین آن ها فقط  می  گزینه ي (

 
تواند کدون آغاز داشته باشد.

هاي کوچک باشد که از بین آن دو فقط  ): محصول  پلی مراز  می تواند  یا برخی  گزینه ي (

 
کدون پایان دارد.

هاي کوچک باشد که از بین این دو فقط  آنتی  ): محصول  پلی مراز  می تواند  یا برخی  گزینه ي (

 
کدون دارد.

 
ریبوزوم تا این مرحله از ترجمه، چهار کدون جابه جا شده است نه پنج کدون! 50.گزینه 3

.( توالی ریبونوکلئوتیدي  بالفاصله پس از این مرحله، به صورت آنتی کدون وارد جایگاه  ریبوزوم می شود (رد گزینۀ 
) است که متیونین را رمز آمینواسید  آخرین آمینواسید اضافه شده به زنجیره است پس آمینواسید  مربوط به کدون  (

 
.( ). پلی پپتید نهایی  آمینواسید و  پیوند دارد (رد گزینۀ  می کند(رد گزینۀ 

همواره در یک ژن، فقط یک رشته، الگوي رونویسی قرار می گیرد. 51.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

): جایگاه آغاز رونویسی با هر یک از دئوکسی ریبونوکلئوتیدهاي آدنین دار، سیتوزین دار، تیمین دار یا گوانین دار می تواند گزینه ي (
شروع شود و جایگاه آغاز رونویسی مکمل کدون  نیست.

 
): در باکتري ها،توالی افزاینده وجود ندارد. گزینه ي (

 
) نیست. ): باید دقت داشت که جایگاه پایان رونویسی مکمل کدون پایان (مثًال  گزینه ي (

محصول رونویسی از هر ژنی RNA است که برحسب نوع ژن می تواند  ،   یا   باشد. در این 52.گزینه 4
سؤال مدنظر مولکول هاي  است که در حمل آمینواسیدها شرکت دارند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ي  : محصول رونویسی از ژن  و محصول ترجمه پروتئین است سورفاکتانت نه  است و نه پروتئین

 
گزینه ي  : محصول رونویسی از ژن  است  پلی مراز، آنزیمی پروتئینی است و محصول ترجمه است.

گزینه ي  : ژن تولید موسین در سلول هاي سنگ فرشی جدار کیسه هاي هوایی خاموش است و در خانه هاي ششی الیه ي موکوزي
ایجاد نمی شود.
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به جهت حرکت ریبوزوم روي  توجه کنید. ریبوزوم به سمت جایگاه  همواره حرکت می کند. آمینواسید 53.گزینه 1

 
،  است نه  (مورد الف نادرست و مورد ب درست است). ، کدون آمینواسید شماره  شماره ي  متیونین است نه شماره 
مورد ج نادرست است، چون پیوند پپتیدي در جایگاه  تشکیل می شود و مورد د نادرست می باشد، زیرا پنجمین آمینواسید این رشته 

ي پلی پپتیدي لیزین است.
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بررسی سایر گزینه ها: محل بلوغ  در سلول هاي یوکاریوتی (از جمله سلول هاي بافت پوششی جدار کیسه هاي 54.گزینه 2

 
هوایی) درون هسته است.

 
): تنظیم بیان ژن معموًال قبل از رونویسی صورت می گیرد. گزینه ي (

 
): رونوشت اینترون ها حذف می شود نه رونوشت اگزون ها. گزینه ي (

 
): ژن هاي پروتئین هاي ریبوزومی توسط  پلی مراز  رونویسی می شوند. گزینه ي (

ساختار پر مانند نشان دهنده ي رونویسی هم زمان چندین آنزیم  پلی مراز از روي یک ژن است. این ویژگی در 55.گزینه 3
هر ژن یوکاریوتی و پروکاریوتی می تواند مشاهده شود.

پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها که نوعی پیوند کوواالنسی است، در جایگاه  ریبوزوم تشکیل می شود. 56.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

): متیونین می تواند در رشته ي پلی پپتیدي در مکان هاي مختلفی قرار گیرد. گزینه ي (

 
): شکست پیوند بین کدون و آنتی کدون در جایگاه  صورت می گیرد. گزینه ي (

): شکست پیوند کوواالنسی بین آمینواسید و  در جایگاه  صورت می گیرد. گزینه ي (
سومین پیوند پپتیدي بین آمینواسید شماره  که همراه با رشتۀ پلی پپتیدي در جایگاه  ریبوزوم قرار داشته است با 57.گزینه 4

آمنینواسید شمارة  که در جایگاه  قرار داشته است، تشکیل شده است.

 
 بررسی سایر گزینه ها:

 
) پیوند پپتیدي بعدي، بین دو آمینواسید  و  صورت می گیرد. گزینۀ 

، آمینواسید شمارة  بوده است و اولین آمینواسید وارد شده به جایگاه  آمینواسید ) اولین آمینواسید وارد شده به جایگاه  گزینۀ 

 
شمارة  بوده است.

 
) چهارمین کدون در جایگاه  قرار دارد. گزینۀ 

هر چهار مورد نادرست هستند. 58.گزینه 4

 
بررسی موارد:

موارد «الف و ب»: قبل از کدون آغاز (  ) و بعد از کدون هاي پایان ترجمه،  توالی نوکلئوتیدي وجود دارد. لذا الزامی براي وجود

 
آدنین در ابتداي  نیست.

مورد «ج»:  رمز قرار گیري متیونین در رشته ي پلی پپتیدي است نه رمز ساخته شدن آن!

 
هاي پرویوکارتی! مورد «د»:  یوکاریوتی دچار تغییراتی می شوند نه 

در بیان ژن یوکاریوتی عالوه بر راه انداز و توالی افزاینده، گروهی از پروتئین ها به نام هاي عوامل رونویسی که به بعضی 59.گزینه 2

 
از آن ها فعال کننده گفته می شود، شرکت دارند.

 
پروتئین هاي مهارکننده و ژن تنظیم کننده در تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها شرکت دارند.

در مرحله ي آغاز ترجمه، ابتدا بخش کوچک ریبوزوم به  متصل می شود، سپس  آغازگر با  60.گزینه 1

 
رابطه ي مکملی برقرار می کند و سپس بخش بزرگ به مجموع فوق اضافه خواهد شد.

اضافه شدن قند بعد از ساخته شدن پروتئین ها مثالی از تنظیم بیان ژن بعد از ترجمه است. 61.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) حذف رونوشت اینترون قبل از ترجمه انجام می شود. گزینۀ 

 
) اتصال  پلی مراز به راه انداز هنگام رونویسی (قبل از ترجمه) انجام می شود. گزینۀ 

) تبدیل پپسینوژن به پپسین در خارج از سلول یوکاریوتی و در فضاي معده انجام می شود. گزینۀ 
هر چهار مورد درست می باشند. 62.گزینه 4

 
بررسی موارد:

 
 الف) رونویسی هر ژن مستقل از ژن هاي دیگر است؛

 
ب) فرآیند ترجمه نیز مستقل از رونویسی صورت می گیرد.

د) چون  پلی مرازها از ریبونوکلئوتیدها استفاده می کنند، لذا غلظت این مولکول ها نیز درون هسته افزایش می یابد.
ج) واکنش هاي سنتز، حتمًا نیاز به انرژي دارند.
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برخی پروتئین ها از یک نوع و برخی دیگر از چند نوع رشتۀ پلی پپتید ساخته شده اند. 63.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): کدون هاي پایان، آنتی کدون ندارند. گزینۀ (

):   چند ژنی فقط در پروکاریوت ها یافت می شود. گزینۀ (
2
3mRNA
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): تنوع  ها از   بیش تر است؛ چون تنوع رشته هاي پلی پپتید از آنتی کدون ها بیشتر است. گزینۀ (

» درست می باشد. اولین آمینواسیدي که  آن با کدون رابطه ي مکملی برقرار کرده است،  است، لذا شکل « 64.گزینه 1
هر چهار مورد درست هستند. 65.گزینه 4

 
بررسی موارد:

مورد الف) درست - محصول رونویسی از ژن هاي   یا   ترجمه نمی شوند.
مورد ب) درست - از روي یک نوع  چندین بار ترجمه صورت می گیرد.

 
مورد ج) درست - از روي هر ژنی چندین بار رونویسی صورت می گیرد.

 
مورد  د) درست - راه انداز، ناحیه اي از   ژن است که رونویسی نمی شود.

. و  ) در ضمن می تواند مربوط به توالی  می تواند در سطح  یا  باشد ( رد گزینه هاي  66.گزینه 4

 
پروکاریوت ها باشد یا متعلق به تک سلول هاي یوکاریوتی ( رد گزینه ي  ).

براي سنتز  مانند تمام واکنش هاي سنتزي به انرژي زیستی نیاز داریم. 67.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: عوامل رونویسی در بیان ژن هاي یوکاریوت ها نقش دارند. گزینۀ 

 
: براي هر یک از  نوع آمینواسید حداقل یک نوع  وجود دارد. گزینۀ 

: تمام باکتري هاي یک مولکول  را دارند که البته بعضی از آن ها حاوي پالزمید هستند، لذا تمام باکتري هایی که  گزینۀ 

 
ها!  تولید می کنند حاوي  هستند اما نه 

هنگام حذف هر قطعه رونوشت اینترون، دو پیوند فسفودي استر شکسته می شوند و زمان اتصال دو رونوشت اگزون به 68.گزینه 2
یکدیگر یک پیوند فسفودي استر ایجاد می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): رونوشت اینترون ها حذف می شوند نه خود اینترون ها! ) و ( گزینه هاي (

): بالغ شدن  خارج از هسته صورت نمی گیرد، بلکه درون هسته بالغ می شود! گزینه ي (
ها مانند رشته هاي پپتیدي است، اما از ، رشته هاي پپتیدي را ایجاد می کنند، پس تنوع  مولکول هاي  69.گزینه 1

آن جا که پپتیدها معموًال به طور اختصاصی در پروتئین ها شرکت دارند و بیشتر پروتئین ها بیش از یک رشته ي پپتیدي دارند، لذا تنوع (

 
ها ) یا رشته هاي پپتیدي از پروتئین ها بیشتر است.

از طرفی از آن جائی که در یوکاریوت ها از  نابالغ ( پیش سازهاي  )، مولکول هاي بالغ  ساخته می شود،

 
پس براي اغلب پلی پپتیدها دو نوع  می توان تصور کرد.

پیوند پپتیدي همواره در جایگاه  ایجاد می شود ودقت کنید که بعد از تشکیل آخرین پیوند پپتیدي، ریبوزوم فقط یک 70.گزینه 1
بارحرکت می کند.

مسئول رونویسی از ژن هاي تمام پروتئین ها، در کاریوت ها آنزیم  پلی مراز  است. این آنزیم پروتئینی، در 71.گزینه 2

 
بین مونومرهاي آمینواسیدي خود، پیوند پپتیدي دارد.

ها از انواع امینواسیدها بیشتر براي هریک از  نوع امینواسید حداقل یک نوع  وجود دارد، لذا انواع  72.گزینه 3

 
است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): براي کدون هاي پایان آنتی کدون نداریم. گزینه ي (

 
. ): انتی کدون توالی است، بر روي  گزینه ي (

): آمینواسید متیونین فقط داراي یک کدون یعنی  است. گزینه ي (

 
فقط مورد «د» نادرست است. 73.گزینه 1

غشاي پایه، شبکه اي از پروتئین هاي رشته اي و پلی ساکاریدهاي چسبناك است و سلول ندارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

مورد الف) پپسینوژن از پروتئین هاي ترشحی به خارج از سلول است پس به وسیله ریبوزوم هاي متصل به شبکه آندوپالسمی سنتز می 

 
شود.

. مورد ب) عوامل رونویسی در سلول هاي یوکاریوتی در فرآیند رونویسی شرکت دارند نه همانند سازي 
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مورد ج) سورفاکتانت به وسیلۀ برخی از سلول هاي کیسه هوایی ترشح می شود. در این سلول ها ژن هاي مربوط به سنتز موسین خاموش

 
می باشد و موسین تولید نمی شود.

فقط مورد «د» انجام نمی شود. 74.گزینه 3
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حذف رونوشت اینترون در هسته انجام می شود نه حذف اینترون ژن.

 
بررسی سایر گزینه ها:

ها از جمله  در هسته انجام می شود. گزینۀ الف) در سلول هاي یوکاریوتی سنتز انواع 

 
گزینۀ ب) بلوغ  (حذف رونوشت اینترون ها) در هسته انجام می شود.

گزینۀ ج) پیش سازها ریبوزوم در هستک که در داخل هسته قرار دارد تشکیل می شوند.
توالی  که در این شکل آنتی کدون است، از روي توالی  در سطح مولکول  رونویسی شده است. 75.گزینه 3
، توالی  است. از طرفی مکمل توالی  را اگر در پس کدون آمینواسید  توالی  است که مکمل این توالی در 

سطح  نیز بخواهیم، باز هم  خواهد بود.
باید دقت داشته باشیم که اگرچه رونوشت اگزون ها باقی می مانند و حذف نمی شوند، اما تمام توالی رونوشت اگزون ها 76.گزینه 2

ترجمه نمی شوند. توالی قبل از  و بعد از کدون پایان ترجمه نمی شوند.
، قبل از کامل شدن ساختارریبوزوم است. اشغال جایگاه  توسط 

موارد «ج» و «د» نادرست است. 77.گزینه 2

 
بررسی موارد:

 
مورد الف) درست- هر آمینواسیدي که کدون دارد،در سنتز رشته هاي پلی پپتیدي مورد استفاده قرارمی گیرد.

 
مورد ب) درست- هر آمینو اسیدي که توسط  حمل می شود،قطعا بر روي  داراي کدون اختصاصی خودش است.

ها از تعداد کدون هاي مربوط مورد ج) نادرست -  براي هر آمینواسید حداقل یک  وجود دارد. اما دقت کنید که تعداد 

 
به آمینواسیدها کمتر است.

مورد د) نادرست - دقت کنید دستور قرارگیري آمینواسیدها در رشته ي پلی پپتیدي در  قرار دارد نه دستور ساخت

 
آمینواسیدها!

). ژن  از رونویسی ژن ها مولکول هاي  حاصل می شوند. کدون در سطح مولکول  است، نه ژن ( 78.گزینه 4
هاي پروکاریوتی توالی افزاینده ندارند.

 
توجه کنید که جایگاه  و  برعکس کشیده شده. ( قرینه آینه اي) 79.گزینه 4

کدون مربوط به آمینواسید شماره ي  در جایگاه  قرار دارد. این کدون سومین کدون  است.
راه انداز در سطح مولکول DNA قرار دارد. پس باز آلی تیمین دارد راه اندازها رونویسی نمی شوند. (در سطح کتاب 80.گزینه 3

 
درسی)

81.گزینه 3 کدون ها در جانداران عمومی هستند، یعنی معناي هر کدون در سلول هاي پروکاریونی یکسان است. سلول هاي
پروکاریونی یک نوع  پلی مراز دارند در حالی که یوکاریوت ها  نوع  پلی مراز دارند. انواع پروتئین هاي سلول هاي

پروکاریوتی و یوکاریونی یکسان نیست و ریبوزم در پروکاریوت ها کوچکتر از یوکاریوت ها است.
دقت کنید کدون AUG به معناي ساخته شدن آمینواسید متیونین نیست، بلکه به معناي قرار گرفتن آمینواسید متیونین 82.گزینه 4

 
در رشته ي پلی پپتیدي است.

علت نادرست بودن گزینه ي  این است که پروکاریوت ها اصًال هسته ندارند و علت نادرست بودن گزینه ي  این است که کدون
AUG آمینواسید نیست، بلکه توالی ریبونوکلئوتیدهاست.

A می شوند. با ورود این کدون ها به جایگاه A فقط وارد جایگاه UGA و UAG ، UAA کدون هاي پایان ترجمه یعنی 83.گزینه 1

 
پروتئین سازي به پایان می رسد. این کدون ها هرگز وارد جایگاه P نمی شوند.

، اولین آمینواسیدي است که در رشته ي پلی پپتید قرار گرفته است. پیوند باید توجه داشت که آمینواسید شماره ي  84.گزینه 2
پپتیدي بعدي در شکل بین آمینواسیدهاي  و  است. لذا آمینواسید شماره ي  آمینواسید متیونین است که در ابتداي رشته قرار دارد.

85.گزینه 4 اتصال  به آمینواسیدها در سیتوپالسم سلول رخ می دهد، نه در هسته.  ها در هسته ساخته می شوند و
سپس به سیتوپالسم آمده و آمینواسید اختصاصی خود متصل می شوند.  قبل از خروج از هسته، بالغ می شود.

- پروتئین سازي همیشه توسط ریبوزوم در سیتوپالسم رخ می دهد.
مسئول رونویسی از ژن هاي پروتئین ها در یوکاریوت ها  پلی مراز  است. این آنزیم دو رشته ي  را از 86.گزینه 3
یکدیگر باز می کند و بین ریبونوکلئوتیدهاي  در حال ساخت پیوند فسفودي استر ایجاد می کند. پیوندهاي فسفودي استر نوعی

پیوند کوواالن هستند.
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تمام mRNAهاي درون سلول هاي یوکاریوتی، تک ژنی اند، اما mRNAهاي پروکاریوتی هم به صورت تک ژنی هم 87.گزینه 3
به صورت چند ژنی می توانند باشند، یعنی بعضی از mRNAهاي پروکاریوتی تک ژنی و بعضی دیگر چند ژنی اند.

کدون مربوط به متیونین AUG است. tRNA حمل کننده متیونین آنتی کدون UAC دارد، مکمل آنتی کدون UAC در 88.گزینه 4
سطح مولکول DNA، توالی ATG است.
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براي هر یک از  نوع آمینواسید حداقل یک نوع tRNA در سلول وجود دارد. 89.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) آمینو اسید متیونین فقط یک کدون (AUG) دارد. گزینه 

 
) هیچ آمینو اسیدي در ساختار خود کدون ندارد. کدون در mRNA است. گزینه 

) هر آمینواسید حداقل یک و حداکثر چند tRNA اختصاصی براي محل خود دارد نه بیست عدد! گزینه 
در شکل، tRNA که آنتی کدون آن UUU است، کشیده شده است. از روي آنتی کدون این tRNA به کدون AAA که 90.گزینه 2

مربوط به آمینواسید لیزین است، پی خواهیم برد.
محصول رونویسی همواره مولکول RNA می باشد و محصول رونویسی از ژن هاي رشته هاي پلی پپتیدي mRNA نام 91.گزینه 3

دارد. در یوکاریوت ها این مولکول ها درون هسته بالغ می شوند.
در مرحله ي آغاز ترجمه جزو کوچک ریبوزم به  متصل می شود، سپس  آغازگز داراي یک اسید آمینه 92.گزینه 3

) متصل می شود و سپس جزء بزرگ ریبوزم به مجموعه فوق اضافه می شود. در این مرحله جایگاه  به کدون  (در جایگاه 
خالی از  خواهند بود.

: رونویسی و سنتز پروتئین (ترجمه) در یوکاریوت همزمان نمی باشند بلکه رونویسی در هسته و ترجمه رد گزینه ي  93.گزینه 3
در سیتوپالسم انجام می شود.

: ساختار پرمانند به دلیل رونویسی هم زمان چندین آنزیم RNA پلی مراز از یک ژن ایجاد می شود. رد گزینه ي  و تائید گزینه ي 
طبیعی است که چون رونویسی از یک ژن صورت می گیرد، لذا همه ي آنزیم ها  از یک نوع می باشند و همه ي RNAهاي حاصل نیز از یک

 
نوع هستند.

: رونویسی زمانی صورت می گیرد که ماده وراثتی به شکل کروماتین است. رد گزینه ي 
در مرحله ي آغاز ابتدا جزء کوچک ریبوزوم در مجاروت کدون آغاز به  mRNA متصل می شود، سپس tRNA آغازگر 94.گزینه 2

tRNA که حاوي متیونین است است به کدون آغاز متصل می شود، سپس جزء بزرگ به این مجموعه اضافه می شود. در این حالت
آغازگر وارد جایگاه P ریبوزوم شده است.

رد سایر گزینه ها:
: پیوند tRNA آغازگر با آمینواسید در مرحله ي ادامه گسسته می شود. رد گزینه ي 

- در جایگاه A  و P فقط یک کدون یا یک آنتی کدون می تواند قرار بگیرد نه آنتی کدون ها. رد گزینه ي 
: اولین پیوند پپتیدي در مرحله ي ادامه برقرار می شود نه در مرحله ي آغاز و همچنین در مرحله ي آغاز، کدون قرار رد گزینه ي 

گرفته در جایگاه A بدون مکمل باقی می ماند.
مولکول  می تواند خاصیت آنزیمی داشته باشد و پیوند پپتیدي بین آمینواسید ها توسط نوعی  ریبوزمی 95.گزینه 3

 
ایجاد می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): براي تولید پروتئین هاي ریبوزومی نیاز به رونوشت  می باشد. گزینه ي (

):  براي این پروتئین اول درون هسته بالغ می شود، بعد در سیتوپالسم ترجمه می گردد. گزینه ي (
):  نام دارند و  پلی مراز  آنزیم رونویسی براي آن ها است. گزینه ي (

، از روي توالی مربوط به کدون آغاز که قسمتی از ژن ساختاري است، رونویسی انجام می شود. در مرحله ي  96.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: در مرحله ي  پیوند هاي فسفودي استر تشکیل می شود. گزینه ي 

 
: در باکتري ها،  پلی مراز پروکاریوتی به راه انداز وصل می شود. گزینه ي 

: در رونویسی خوِد آنزیم  پلی مراز، پیوند هیدروژنی را می شکند. گزینه ي 
موارد «الف ، ب و ج» جمله را به نادرستی تکمیل می کنند. 97.گزینه 3

 
دلیل موارد نادرست:

 
الف) براي mRNA هاي چند ژنی صدق نمی کند.

 
ب) براي mRNA هاي پروکاریوتی صادق نیست.

ج) براي mRNA هاي چند ژنی به ازاء هر ژن، mRNAي حاصل داراي کدون آغاز و کدون پایان است.
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اینترون ها مناطقی از DNA هستند که پس از رونویسی، در فرآیند کوتاه شدن mRNAي اولیه، رونوشت آن ها حذف 98.گزینه 4
می شود و در mRNAي بالغ وجود ندارد. جایگاه آغاز رونویسی در ناحیه ي اگزونی قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
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»: رونوشت اینترون ها از mRNAي اولیه جدا می شود، نه از خود ژن. گزینه ي «

»: رونوشت اینترون ها حذف می شود، در نتیجه ترجمه نمی شود. پس فاقد رمز آمینواسیدها می باشد. گزینه ي «
»: اینترون ها توالی هاي درون ژنی هستند، نه بین ژنی. گزینه ي «

در مراحل بیان ژن یوکاریوتی، اگزون ها و اینترون ها رونویسی می شوند. سپس رونوشت اینترون ها حذف و فقط 99.گزینه 4
رونوشت اگزون ها ترجمه می شوند. به عبارت دیگر رونوشت اینترون ها ترجمه نمی شود.

در رونوشت اگزون، کدون پایان ترجمه نمی شود. هم چنین بخشی از رونوشت هاي اگزون ها که قبل از کدون آغاز و 100.گزینه 3
بعد از کدون پایان باشند، نیز ترجمه نمی شود.

سلول هایی که شکل و کار متفاوتی دارند، پروتئین هاي مختلفی دارند، می دانیم RNAهاي پیک به پروتئین ترجمه می  101.گزینه 2
شوند، پس این سلول ها mRNAهاي متفاوتی نیز دارند.

در ساختار پرمانند یک ژن توسط تعداد زیادي   پلی مراز از یک نوع ،رونویسی می شود که این ژن می تواند 102.گزینه 2

 
مربوط به یک آنزیم باشد.

 
) فعالیت هم زمان چندین  پلی مراز براي تولید چندین مولکول  است.

) بیان هم زمان یک ژن (نه چندین ژن) در جهت تولید چندین  مشابه هم است.

 
) در این حالت، هر ژن تنها داراي یک جایگاه شروع رونویسی است.

نکته اي که وجود دارد آن است که  نمی تواند به عنوان آنتی کدون در  به کار رود،چون کدون آن ( 103.گزینه 4

 
) رمز پایانی است اما این توالی می تواند در سایر مناطق tRNA دیده شود.

»: پس  صورت سؤال می تواند هر یک از انواع  باشد. گزینه ي «

 
»: اگر  از نوع  باشد، هم کدون آغاز و هم کدون پایان می تواند در آن دیده شود. گزینه ي «

 
»: در سلول هاي پروکاریوتی،  پلی مراز پروکاریوتی وظیفه ساخت  را بر عهده دارد.  گزینه ي «

»: چه در سلول پروکاریوتی و چه در سلول یوکاریوتی مولکول هاي  توسط   پلی مرازها از روي  ساخته گزینه ي «

 
می شوند. 

A در جایگاه (UGA یا UAG یا UAA) می شود، یکی از سه کدون پایان P وارد جایگاه tRNA زمانی که آخرین 104.گزینه 1

 
قرار می گیرند که هر  کدون داراي باز A می باشند.

tRNA فقط مربوط به کدون آغاز و آنتی کدون P تشکیل پیوندهاي هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون در جایگاه 105.گزینه 3
آغازگر است. پس معنی سوال این است که در مرحله ي آغاز ترجمه بالفاصله پس از قرار گرفتن tRNA آغازگر در جایگاه P چه

اتفاقی می افتد؟ در این هنگام بخش بزرگ ریبوزوم به بخش کوچک متصل شده و ساختار ریبوزوم براي ترجمه کامل می شود. 
P تشکیل پیوند هیدروژنی در مرحله ي آغاز: جایگاه 106.گزینه 4

 
P شکستن پیوند هیدروژنی: جایگاه

P جایگاه :tRNA جدا شدن زنجیره ي پلی پپتیدي از آخرین

 
A تشکیل پیوند پپتیدي در مرحله ي ادامه: جایگاه

A تشکیل پیوند هیدروژنی در مرحله ي ادامه: جایگاه
جدا شدن آمینواسید اختصاصی از tRNA ي حامل آن فقط در جایگاه P ریبوزوم رخ می دهد. 107.گزینه 4

هر ریبوزوم دو جایگاه دارد. یکی جایگاه P (براي پلی پپتید در حال ساخت) و دیگري جایگاه A (براي آمینواسید). 108.گزینه 3
کدون هاي پایان نظیر UGA صرفًا وارد جایگاه A می شوند.

 
رد سایر گزینه ها:

 
»: براي کدون هاي پایان هیچ آنتی کدونی وجود ندارد، لذا به آمینواسید هم ترجمه نمی شوند. گزینه هاي « و 

»: یک آمینواسید ممکن است بیش از یک رمز داشته باشد، پس می تواند به همان تعداد، کدون داشته باشد. گزینه «
در حین آخرین جابه جایی کدون پایان در جایگاه A وارد می شود، اما هیچ آنتی کدون و بالطبع tRNA اي براي آن 109.گزینه 2

 
وجود ندارد.

 
رد سایر گزینه ها:

»: tRNAي داراي آنتی کدون UAC حامل آمینواسید متیونین است که می تواند عالوه بر قرار گرفتن در جایگاه P به عنوان گزینه ي «
tRNA ي آغازگر در هر جایی که رمز AUG در mRNA باشد، به جایگاه A وارد شده و در حین جابه جایی ریبوزوم از جایگاه A به
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جایگاه P وارد شود.

»: در جایگاه پلی پپتید ریبوزوم، آنزیمی پیوند بین آخرین tRNA ي موجود در این جایگاه با پلی پپتید را هیدرولیز می کند گزینه ي «
که به واسطه ي فرآیند هیدرولیز، آب مصرف می شود و در جایگاه آمینواسید به واسطه ي تشکیل پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها آب

تولید می شود.
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»: در مرحله ي آغاز ترجمه ابتدا بخش کوچک تر ریبوزوم به mRNA متصل می شود، سپس بخش بزرگ به بخش کوچک گزینه ي «

 
می پیوندد. 

پس از نوشتن آنتی کدون ها متوجه می شویم که، با توجه به mRNA فوق، براي کدون شماره ي  (CUC) آنتی کدون 110.گزینه 3
GAG وجود دارد. یعنی کدون  و آنتی کدون  هردو GAG هستند. بنابراین با چهار جابه جایی، کدون  در جایگاه P و کدون  و

درنتیجه ششمین آنتی کدون در جایگاه A قرار می گیرند.
، کدون  قرار داشته باشد. هنگامی آنتی کدون  به جایگاه  ریبوزوم وارد می شود که در جایگاه  111.گزینه 3

، ریبوزوم  بار جابه جایی انجام داده است. کدون  ششمین کدون  فرضی است و براي قرار گرفتن آن در جایگاه 
) شروع می شود. ترجمه ي  از کدون آغاز (

mRNAي رونویسی شده قبل از جهش: 112.گزینه 4

 
 آمینواسید در رشته ي پلی پپتید پس از ترجمه وجود خواهد داشت. mRNAي رونویسی شده بعد از جهش:

 
 آمینواسید در رشته ي پلی پپتید پس از ترجمه وجود خواهد داشت.

این ریبوزوم چهارمین پیوند پپتیدي را برقرار کرده و آماده چهارمین حرکت خود است. پس تا کنون  بار جابه جا 113.گزینه 3
شده و چون در هر حرکت به اندازه یک کدون و یا  نوکلئوتید پیش می رود،  نوکلئوتید جابه جا شده است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

. چون شاید  هاي یکسانی در جایگاه  »:   در  ترجمه شده است، اما نمی توان گفت چهار نوع  گزینه «

 
قرار گرفته  باشند.

 
»: تمام آمینواسیدها به جز آمینواسید شماره  در جایگاه  ترجمه شده اند. گزینه «

. »: پیوند بین آمینواسید شماره سه و چهار زمانی ایجاد شده است که کدون شماره  در جایگاه  قرار گرفته است نه  گزینه «
RNA پلی مراز نوعی پروتئین است و اولین قدم براي ساختن پروتئین ها، رونویسی است و در اولین مرحله ي 114.گزینه 3

رونویسی در پروکاریوت ها، آنزیم RNA پلی مراز توالی راه انداز را شناسایی میکند.

 
سایر گزینه ها:

(mRNA اتصال ریبوزوم به) یعنی مرحله ي آغاز ترجمه :« گزینه ي «

 
»: یعنی مراحل دوم و سوم رونویسی گزینه ي «

 
»: یعنی مراحل آغاز و ادامه ي ترجمه گزینه ي «

ژن ها چه در یوکاریوت ها و چه در پروکاریوت ها (تک ژنی یا چند ژنی) تحت کنترل یک راه انداز قرار دارند. 115.گزینه 1
در یوکاریوت ها عوامل رونویسی و در پروکاریوت ها مهارکننده ها، می توانند قبل از شروع رونویسی در تنظیم بیان ژن 116.گزینه 1

تأثیرگذار باشند.

 
تنها مورد «ب» صحیح است. بررسی موارد: 117.گزینه 1

 
الف) براي بیان ژن هاي  و  صادق نیست.

 
ب) براي بیان شدن ژن و فعالیت آنزیم  پلی مراز، می بایست دو رشته ي  از هم جدا شوند.

ج) این که در یک زمان مشخص، کدام ژن ها روشن و کدام آن ها خاموش باشند، به تنظیم بیان ژن معروف است. پس اگر ژنی خاموش

 
شود، سنتز پیوند فسفودي استر رخ نمی دهد.

 
د) براي یوکاریوت ها و توالی افزاینده صادق نیست.

رابط بین DNA و ریبوزوم، mRNA است. mRNA اطالعات مربوط به آمینواسیدها را به ریبوزوم منتقل می کند. 118.گزینه 2
« » مربوط به tRNA است و در مورد گزینه ي « » مربوط به باکتري است، که فاقد شبکه ي آندوپالسمی می باشد. گزینه ي « گزینه ي «
نیز دقت کنید که mRNA یوکاریوتی که مستقیمًا محصول RNA پلی مراز II است، mRNA اولیه می باشد، در حالی که mRNA بالغ

توسط ریبوزوم ترجمه می شود.
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براي ساخت یک زنجیره ي پلی پپتیدي تنها یک ریبوزوم شرکت دارد.  119.گزینه 4

 
رد سایر گزینه ها:

»: براي پروتئین هایی که بیش از یک زنجیره ي پلی پپتیدي دارند، امکان پذیر است.  1 گزینه ي «
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، راه انداز ژن نیز به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرد. »: در فرایند همانندسازي  گزینه ي «

 
»: آنزیم  پلی مراز در سیتوپالسم ساخته می شود و میتوکندري که داراي ژن است نیز در سیتوپالسم قرار دارد. گزینه ي «

ها درون سلول به شکل سه بعدي مشابه حرف L می باشند و پس از ساخته شدن به این شکل در می آیند. 120.گزینه 1
»: اینترون و اگزون قسمتی از  هستند که رونوشت آن ها در  وجود دارد، نه خود آن ها. گزینه ي «

 
ي یوکاریوتی براي بالغ شدن، کوتاه شدن می باشد. »: یکی از تغییرات در اغلب مولکول هاي  گزینه ي «

»: در سلول، مولکول هاي  و  و  هاي کوچک قابلیت ترجمه شدن را ندارند، ولی می دانیم که بسیاري گزینه ي «
ها نیاز به بالغ شدن دارند، پس این گزینه نیز غلط می باشد. از 

121.گزینه 4 پلی مراز، نوعی پروتئین است، بنابراین در ساختار آن نوکلئیک اسید وجود ندارد.  آنزیمی است که
هنگام پروتئین سازي آمینواسیدها را با پیوند پپتیدي به هم متصل می کند.  توانایی انتقال آمینواسیدها (از جمله تیروزین) را

دارد. در ضمن از متابولیسم نوکلئیک اسیدها مواد زاید نیتروژن دار حاصل می شود.
همه ي ژن هاي سلول انسان در هسته قرار ندارند، لذا بیان آن ها هم در هسته رخ نمی دهد. 122.گزینه 4

در رونویسی، یکی از دو رشتهي DNA به عنوان الگو عمل میکند. 123.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینهها:

): همهي ژنها، مسئول ساخت پلیپپتید نیستند و ممکن است rRNA یا tRNA بسازند. گزینهي (

 
): RNAي پیک از رونویسی ژنهاي مسئول ساخت پلیپپتید ایجاد میشود. گزینهي (

 
): جایگاه آغاز رونویسی در نزدیکی راه انداز قرار دارد (نه در راه انداز). گزینهي (

رشته ي الگو براي همانندسازي و رونویسی، مولکول  است که داراي قند دئوکسی ریبوز است. 124.گزینه 3
اسیدهاي نوکلئیک شامل DNA و RNA هستند و تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهاي آلی دو نوکلئوتید مکمل رخ 125.گزینه 2

میدهد. پیوند بین قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر پیوند کوواالنسی (فسفودياستر) است، نه هیدروژنی!

 
بررسی سایر گزینهها:

 
): در tRNA پیوندهاي هیدروژنی بین نوکلئوتیدهاي مکمل در یک رشته تشکیل میشود. گزینۀ (

): در زمان رونویسی بین مولکول DNA با RNAي در حال ساخت، پیوند هیدروژنی برقرار است و قند موجود در یکی از گزینۀ (
رشتهها (mRNA) ریبوز میباشد و یا در زمان ترجمه، هنگام برقراري پیوند هیدروژنی بین کدون mRNA و آنتی کدون tRNA، قند

 
هر دو رشته ریبوز است.

): در مولکول DNA دو رشته به و اسطهي پیوندهاي هیدروژنی در کنار هم قرار میگیرند. گزینۀ (

 
پیوندهاي هیدروژنی در مولکول هاي نوکلئیک اسید

 
- پیوند بین بازهاي مکمل نوکلئوتیدهاي دو رشته ي  از نوع هیدروژنی می باشد.

- در  بین بازهاي مکمل نوکلئوتیدهاي یک رشته در نتیجه تاخوردگی پیوند هیدروژنی تشکیل می شود.
- در زمان رونویسی بین دئوکسی ریبونوکلئوتیدهاي یک رشته ي  با ریبونوکلئوتیدهاي 

 
در حال ساخت موقتًا پیوند هیدروژنی برقرار می شود.

- در زمان ترجمه بین کدون هاي  و آنتی کدون هاي  در ریبوزوم موقتًا پیوند هیدروژنی برقرار می شود.
126.گزینه RNA 3 پلی مراز I رونویسی از ژن هاي rRNA را انجام می دهد. همان طور که می دانیم هر دو جزء کوچک و بزرگ

ریبوزوم حاوي rRNA ها و پروتئین ها می باشد پس جهش جانشینی در ژن هاي rRNA قطعًا هر دو بخش ریبوزوم را تحت تأثیر قرار

 
می دهد.

ژن هایی که توسط RNA پلی مراز II رونویسی می شوند، عالوه بر ژن هاي پیش ساز mRNA ها، ژن هاي برخی از RNA هاي کوچک
را نیز شامل می شود که جهش هاي نقطه اي در آن ها ارتباطی به جهش در mRNA ندارد. هم چنین جهش جانشینی در پیش ساز

mRNA اگر منجر به تغییر آمینواسید نشود (جانشینی بی اثر) تغییري ایجاد نمی کند و نیز جهش تغییر چارچوب در ناحیه ي اینترونی
پیش نیازهاي mRNA نیز می تواند تغییري ایجاد نکند، چون رونوشت اینترون ها حذف می شود. هر دو مورد جهش هاي بی تأثیري که

مثال زده شده سبب تغییر مولکول RNA حاصل از رونویسی می شوند، اما در پروتئین هاي تولید شده، تغییري ایجاد نمی کنند.

 
فقط ج جواب است. 127.گزینه 1

در عملکرد یک آنزیم  پلی مراز و یک آنزیم  پلی مراز فقط یک رشتهي  به عنوان الگو عمل می کند و در اثر عمل
هر کدام از آنزیم هاي نام برده شده ، فقط یک رشته (دئوکسی ریبونوکلئوتیدي در اثر فعالیت  پلی مراز و ریبونوکلئوتیدي در
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اثر فعالیت  پلی مراز) تولید می شود. میدانیم که براي تشکیل رشتهي پلی نوکلئوتیدي پیوند فسفودي استر تشکیل می شود. پس
تنها موردي که در بین عوامل ذکر شده در بین دو آنزیم نام برده شده متفاوت است نوع پیش ماده ي آن هاست که براي  پلی 

مراز، دئوکسی ریبونوکلئوتید و براي  پلی مراز ریبونوکلئوتید است. 
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صادق طاهري فصل 2 - زیست دوازدهم - 09174457144 46
رمزهاي موجود بر روي ژن ها (DNA) طی همانند سازي و رمزهاي mRNA طی رونویسی از روي رشته ي الگو ساخته 128.گزینه 4

 
شده اند. 

 
سایر گزینه ها:

»: از روي توالی TGA در رشته ي الگو در مولکول DNA، توالی RNA ي حاصل از رونویسی به صورت ACU است. این گزینه ي «
توالی در کدون هاي mRNA می تواند وجود داشته باشد، اما هیچ tRNA اي این توالی را به عنوان آنتی کدون ندارد، زیرا براي کدون

 
پایان UGA که مکمل توالی ACU است، هیچ آنتی کدونی وجود ندارد.

 
»: tRNA همانند mRNA و rRNA در ترجمه دخالت دارد. گزینه ي «

»: گفته ایم آنزیم هاي پلی مرازي، نگفته ایم RNA پلی مراز، حاال اگر این آنزیم ها را DNA پلی مراز در نظر بگیریم، هر دو گزینه ي «

 
رشته را به عنوان الگو قرار می دهند.

محصول رونویسی ژن  پلی مراز پروکاریوتی نوعی  است که مسلما توانایی رونویسی را ندارد. 129.گزینه 4

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

»:  پلی مراز  نوعی پروتئین است بنابراین ژن آن توسط  پلی مراز  رونویسی می شود.  گزینه ي «

 
ها را تولید می کند.  »:  پلی مراز پروکاریوتی انواعی از  گزینه ي «

هاي کوچک را تولید می کند.   پلی مراز  نیز دو نوع  یعنی  و برخی 
»:  و  در ترجمه ي  دخالت دارند. گزینه ي «

توالی  یک توالی نوکلئوتیدي است، بنابراین آنزیم سازنده ي آن طی عمل خود پیوند فسفودي استر برقرار 130.گزینه 4

 
می کند.

، در  (به عنوان کدون) و در  (به عنوان رمز ژنتیکی) نیز می تواند باشد و ممکن است این توالی عالوه بر 
مربوط به سلول پروکاریوتی یا یوکاریوتی باشد. پس گزینه هاي  و  و  نادرست هستند.

هلیکاز در فرآیند همانندسازي دخالت دارد نه رونویسی. 131.گزینه 3
محل اتصال عوامل رونویسی راه انداز و توالی افزاینده است که با توجه به اطالعات کتاب درسی از روي راه انداز 132.گزینه 1

 
رونویسی صورت نمی گیرد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
» :عوامل رونویسی متعلق به یوکاریوت ها هستند. در هسته ي یوکاریوت ها  هاي چند ژنی وجود ندارند.  گزینه ي «

» :عوامل رونویسی را ریبوزوم هاي موجود در ماده ي زمینه اي سیتوپالسم سلول یوکاریوتی، تولید می کنند که همه ي این گزینه ي «

 
ریبوزوم ها از یک نوع اند.

» :عوامل رونویسی در بیان ژن هاي میتوکندریایی تأثیري ندارند. گزینه ي «
منظور از این نوع فعالیت پروتئین سازي است. در هنگام ترجمه تعداد آنتی کدون ها یکی از کدون ها کم تر است و بین 133.گزینه 3
آمینواسیدها پیوند پپتیدي برقرار می شود بنابراین تعداد پیوند پیتیدي یکی کمتر از تعداد آمینواسیدهاست و قبل از هر جابه جایی یک

پیوند پپتیدي تشکیل می شود. آخرین کدونی که وارد جایگاه  می شود، کدون پایان است بنابراین براي کدون پایان در جایگاه 
آنتی کدونی وجود ندارد.

) راه انداز فقط محل صحیح آغاز رونویسی را مشخص می کند نه کل محدوده ي ژن. 134.گزینه 2

 
) RNA پلی مراز پیوند هیدروژنی را می شکند (نه کوواالنسی)

) پس از جدا شدن RNAي ساخته شده از رشته ي الگو، پیوند هیدروژنی بین رشته هاي الگو و غیر الگوي DNA تشکیل می شود.
) در مراحل دوم و سوم رونویسی آنزیم RNA پلی مراز پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشته ي DNA را می شکند.

در پروکاریوت ها، مهارکننده مانع از حرکت آنزیم RNA پلی مراز بر روي ژن می شود. در یوکاریوت ها شناسایی راه  135.گزینه 1
انداز به کمک عوامل رونویسی صورت می گیرد. مهارکننده و عوامل رونویسی هر دو پروتئینی اند و داراي پیوند پپتیدي هستند.

مهارکننده در سیتوپالسم سلول هاي پروکاریوتی و عوامل رونویسی درسیتوپالسم سلو ل هاي یوکاریوتی ساخته می شوند.

 
بررسی گزینه ها: 136.گزینه 2

 
»: برابر  ي چند ژنی صادق نیست. گزینه «

، تنها یک توالی آنتی کدون وجود دارد. »: در هر  گزینه «
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»: توالی  در جاهاي دیگر  (مثل توالی آنتی  کدون) هم می تواند وجود داشته باشد. گزینه «

 
»:  ي چندژنی به تعداد رونوشت ژن ها، کدون آغاز دارد. گزینه «

آنزیم DNA پلی مراز و لیگاز در تشکیل پیوند فسفودي استر DNA شرکت دارند. این آنزیم ها توانایی شکستن 137.گزینه 2
پیوند هیدروژنی را ندارند. 
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47فصل 2 - زیست دوازدهم - 09174457144صادق طاهري

 
رد سایر گزینه ها: 

»: براي RNA پلی مراز صادق نیست.  گزینه ي «

 
»: براي هلیکاز صادق نیست. گزینه ي «

»: DNA  پلی مراز در تشکیل پیوند فسفودي استر DNA شرکت دارد، ولی همانندسازي می کند (نه رونویسی). گزینه ي «
ساختار پر مانند نشان دهنده ي RNAهاي ساخته شده از روي ژن در طی فرآیند رونویسی می باشند که طی این فرآیند 138.گزینه 3

هنگامی که ریبونوکلئوتیدهاي آزاد وارد زنجیره می شوند، دو گروه فسفات خود را از دست می دهند.

 
رد سایر گزینه ها:

 
(mRNA نه صرفًا) اي باشدRNA ساختار پر مانند می تواند مربوط به هر :« گزینه ي «

 
»: RNA پلی مرازهاي دیگر نیز می توانند در ایجاد  چنین ساختاري شرکت داشته باشند. گزینه ي «

»: در فرآیند رونویسی ریبونوکلئوتیدهاي آزاد شرکت می کنند (نه دئوکسی ریبونوکلئوتیدها) گزینه ي «
در فرایند ترجمه در استرپتوکوکوس نومونیا، در مرحله ي آغاز پس از اتصال بخش کوچک تر ریبوزوم در مجاورت 139.گزینه 3

 
کدون آغاز به tRNA ،mRNAي آغاز با کدون آغاز رابطه ي مکملی برقرار می کند.

موارد «الف»، «ب» و «د» را می توان در طی بیان ژن هموگلوبین مشاهده کرد.  140.گزینه 3

 
بررسی موارد:

 
«الف»: گروهی از عوامل رونویسی به طور مستقیم به راه انداز متصل می شوند. (صحیح)

 
«ب»: اتصال عوامل رونویسی متصل به راه انداز با عوامل رونویسی متصل به افزاینده (صحیح).

 
«ج»: فعال کننده (عوامل رونویسی متصل به افزاینده) به عوامل رونویسی متصل به راه انداز اتصال می یابد نه خود راه انداز (نادرست).

«د»: براي شروع رونویسی نیاز است که  پلی مراز به راه انداز متصل شود. دقت داشته باشید  پلی مراز به تنهایی نمی تواند

 
راه انداز را شناسایی کند ولی پس از شناسایی راه انداز به آن متصل می شود. (صحیح).

در جایگاه A برخالف جایگاه P؛ اولین tRNA (tRNA آغازگر) وارد و خارج نمی شود. در نتیجه تعداد tRNA ي 141.گزینه 3
کمتري به آن وارد و از آن خارج می شود.

جایگاه آغاز رونویسی یک نوکلئوتید است در حالی که سایر گزینه ها  نوکلئوتیدي هستند. 142.گزینه 3
آخرین آنتی کدونی که وارد جایگاه  می شود،  است که کدون آن  است و اولین کدونی که وارد جایگاه 143.گزینه 1

 نیز  است، همچنین آخرین آنتی کدون که وارد جایگاه  می شود نیز مکمل  بوده و  است.
هر چهار مورد درست هستند. 144.گزینه 4

مورد الف: نوکلئوتیدهاي آزاد در سلول  فسفاته هستند. زمانی که براي فرآیند همانندسازي و رونویسی به کار گرفته می شوند  عدد
از گروه هاي فسفات خود را از دست داده و به صورت تک فسفاته وارد زنجیره می شوند. 

 
مورد ب: هر ژن یوکاریوتی داراي یک راه انداز می باشد. 

 
مورد ج: توجه کنید که در مورد رنگ  موهاي روباه قطبی و رنگ گل گیاه ادریسی صادق است. 

مورد د: در سلول هاي یوکاریوتی، به دلیل وجود غشاي هسته، پدیده ي رونویسی از پدیده ي ترجمه جداست و در نتیجه فرصت
بیش تري براي تنظیم بیان ژن وجود دارد.

در دیواره ي سلول هاي گیاهی به غیر از سلولز پلی ساکاریدهاي دیگري هم وجود دارند که از جنس سلولز نیستند 145.گزینه 3

 
بنابراین دستگاه گوارش گیاهخواران می تواند آنزیم هاي گوارشی براي تجزیه ي آنها تولید کند. 

گزینه هاي  و  به این دلیل نادرست اند که الزمه داشتن پالسمودسم در دیواره فقط الن نیست بلکه داشتن منفذ در آن است.
: mRNAي اولیه در هسته بالغ می شود. گزینه ي 

پس از ایجاد آخرین پیوند پپتیدي در رشته در حال ساخت، آخرین جابه جایی ریبوزوم انجام می شود و کدون پایان 146.گزینه 2
وارد جایگاه  می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
»: مولکول آب از جایگاه  آزاد می شود. گزینه «

 
»: در این زمان کدون پایان هنوز وارد جایگاه A نشده است. گزینه «

»: خارج شدن پلی پپتید ساخته شده از ریبوزوم پس از ورود عامل پایان ترجمه است (نه ایجاد آخرین پیوند پپتیدي). گزینه «
هاي در حال ساخت، آنزیم  پلیمراز فعال وجود دارد. در ساختار پر مانند، به تعداد  147.گزینه 2
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بررسی سایر گزینه ها:
» : رونویسی از یک رشته انجام می شود. گزینه ي «

» : طول  ها متفاوت اند، در نتیجه از نظر تعداد پیوند فسفودي استر با هم تفاوت دارند. گزینه ي «
» : آنزیم هلیکاز در همانندسازي کاربرد دارد نه رونویسی. گزینه ي «
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mRNA نابالغ داراي  نوکلئوتید است. بنابراین آن بخش از مولکول DNA که mRNA نابالغ از آن رونویسی 148.گزینه 3

شده است. داراي  جفت نوکلئوتید است.
149.گزینه 2

 در رونو�سی �کی از رشته های مولکول  به عنوان الگو عمل می کند.

بنابراین هر رشته دارای  نوکلئوتید است. ژنی که دارای  اگزون باشد، 

ا�نترون دارد. بنابراین  نابالغ رونو�سی شده از این بخش، دارای

رونوشت  ا�نترون  نوکلئوتیدی خواهد بود، که توسط  های کوچک

حذف خواهند شد.

50

DNA

A B C

=

mRNA

mRNA

اینترون ها

نا بالغ
بالغ

C=B=Aنوکلئوتید
N25 N25 N25

300-75 = 225 بالغ mRNA درنوکلئوتید

N300
N300

225

با توجه به این که شکل، یک ژن یوکاریوتی را نشان می دهد، چندین عدد RNA پلی مراز از یک نوع در حال رونویسی 150.گزینه 4
هستند. RNAهاي سمت راست بلندتر از RNAهاي سمت چپ هستند پس از نظر تعداد نوکلئوتیدها، RNAهاي سمت راست تعداد

 
نوکلئوتید بیشتري دارند، بنابراین جهت رونویسی از چپ به راست است.

ابتدا پیوند میان آمینواسید با tRNA در جایگاه P ریبوزوم شکسته می شود، سپس بین این آمینواسید و آمینواسید 151.گزینه 2

 
موجود در جایگاه A پیوند برقرار می شود. سپس ریبوزوم به اندازه ي یک کدون حرکت کرده، کدون قبلی از جایگاه P خارج می شود.
هنگام جابه جایی ریبوزوم، هیچ پیوند کوواالنسی تشکیل نمی شود. tRNA حداقل به همراه دو آمینواسید وارد جایگاه 152.گزینه 1

 
P ریبوزوم می شود. هیچ tRNA اي وارد جایگاه A ریبوزوم نمی شود. یک کدون وارد جایگاه A می شود.

در فرآیند ترجمه براي تشکیل پلی پپتیدي با  آمینواسید،  آغازگر مستقیمًا وارد جایگاه  ریبوزوم شده و 153.گزینه 1
کدون پایان فقط در جایگاه  ریبوزوم قرار می گیرد. بنابراین جمعًا  کدون وارد جایگاه  ریبوزوم شده است و چون 

 
آغازگر فقط به جایگاه  ریبوزوم وارد می شود، بنابراین جمعًا  ناقل وارد جایگاه  ریبوزوم شده است.

آنتی کدون پنجمین کدون از سمت چپ  است. زمانی که این آنتی کدون در جایگاه  قرار گیرد، کدون  154.گزینه 2

 
از جایگاه  ریبوزوم خارج می شود.

P می  شود، یا جابه جایی ریبوزوم به اندازه ي یک کدون، در جایگاه A همیشه آخرین آنتی کدونی که وارد جایگاه 155.گزینه 1

 
ریبوزوم قرار میگیرد.

P پلی پپتیدي با  آمینواسید است. هنگام ترجمه، آنتی کدون آغازگر مستقیمًا به جایگاه ، mRNA محصول این 156.گزینه 4
ریبوزوم وارد می شود. بنابراین  آنتی کدون دیگر که هر کدام حامل یک آمینواسید هستند اول وارد جایگاه A و سپس وارد جایگاه

 
P ریبوزوم می شوند.

آنتی کدون مربوط به کدون  وارد جایگاه  نمی شود. بنابراین اولین آنتی کدونی که وارد جایگاه  می شود،  157.گزینه 4

 
 و دومین آنتی کدون،  است.

) مولکول  براي ترجمه،  ها از  به  می روند. پس در کل ( به جز  آغازگر، سایر  158.گزینه 3

 
) مولکول آب تولید شده است.  آمینواسید را آورده اند و (

آخرین آنتی کدونی که حامل آخرین آمینواسید زنجیره ي پلی پپتیدي است، ابتدا وارد جایگاه A و سپس وارد جایگاه 159.گزینه 4
P ریبوزوم می شود. بخش کوچک تر ریبوزوم در جایگاهی قبل از کدون آغاز به mRNA متصل می شود و کدون آغاز در جایگاه P آن

 
قرار می گیرد.

هنگامی که پلی پپتیدي با  آمینواسید در جایگاه  ریبوزوم قرار گرفته باشد، یعنی چهارمین پیوند در جایگاه  انجام 160.گزینه 4
شده است، در مرحله بعدي پنجمین پیوند بین این پلی پپتید و آمینواسید ششم در جایگاه  برقرار خواهد شد.

161.گزینه 3
) ، کدون های قابل ترجمه ( و ..... و  و 
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A
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کدون آغاز

متیونین
آمینو اسید دوم

کدون پایان

پیوند پپتیدي

P
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ریبوزوم ها در سطح خارجی شبکه ي آندوپالسمی زبر قرار دارند. درون هسته بخش هاي کوچک و بزرگ ریبوزوم 162.گزینه 2
ساخته می شود ولی فعالیت پروتئین سازي ندارد.
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ریبوزوم محل ترجمه یا پروتئین سازي است.ریبوزوم فعال در سیتوپالسم و بر روي شبکه ي آندوپالسمی زبر و درون میتوکندري و

 
کلروپالست یافت می شود.

 
عامل تنظیم کننده روي اپراتور قرار نمی گیرد، بلکه به پروتئین تنظیمی متصل می شود. 163.گزینه 3

نبودن الکتوز در محیط باکتري، دلیلی بر عدم وجود دي ساکارید هاي دیگر در سلول نیست. عامل تنظیم کننده به 164.گزینه 4
پروتئین هاي تنظیم کننده متصل می شوند، روي بخش تنظیم کننده (راه انداز و اپراتوز) قرار نمی گیرند. پروتئین تنظیم کننده در

 
باکتري همواره به مقدار کم و به صورت تدریجی تولید می شود.

محصول ترجمه ي mRNA لزومًا آنزیم نیست و محصول یک mRNA سه ژنی، سه رشته پلی پپتید است که می توانند 165.گزینه 3

 
آنزیم باشند. محصول یک mRNA سه ژنی نمی تواند یک رشته پلی پپتید باشد.

توالی افزایند بخشی از مولکول DNA است که توسط آنزیم DNA پلی مراز ساخته می شود و کدون اغاز ترجمه یک 166.گزینه 2

 
توالی سه نوکلئوتیدي از mRNA است که توسط RNA پلی مراز II ساخته می شود.

 
تولید همه ي پیوندهاي پپتیدي در سلول توسط  ریبوزومی انجام می گیرد.بررسی سایر گزینه ها: 167.گزینه 2

: در مرحله ي اول رونویسی  پلیمراز :همانند سازي در  هاي حلقوي از یک محل آغاز می شود.گزینه ي  گزینه ي 

 
: در باکتري ها، رونویسی توسط یک نوع  پلیمراز انجام می گیرد.  بر روي راه انداز قرار می گیرد.گزینه ي 

رونویسی از هر ژن توسط یک نوع RNA پلی مراز انجام می گیرد. آنزیم هلیکاز رشته هاي مولکول DNA را به 168.گزینه 3
هنگام همانند سازي DNA از یکدیگر جدا می کند، اما در رونویسی، مولکول هاي RNA پلی مراز این کار را انجام می دهند، هر رشته ي

 
RNA توسط یک RNA پلیمراز ساخته می شود. بنابراین در ساختار پر مانند، تعداد زیادي از یک نوع RNA پلی مراز فعال هستند.

بند پایان دفاع اختصاصی و لنفوسیت ندارند، بنابراین گیرنده ي آنتی ژن نیز ندارند. میتوکندري سلول هاي یوکاریوتی 169.گزینه 4
داراي DNA حلقوي است. براي تشکیل پروتئین هاي ریبوزوم هاي یوکاریوتی، هر سه نوع RNA پلی مراز فعال هستند. در یوکاریوت 

 
ها RNA پلی مراز میتوکندري به تنهایی راه انداز را شناسایی می کند.

اولین محصول مستقیم همه ي ژن ها، RNA است که داراي پیوندهاي فسفودي استر است. RNAها می توانند داراي 170.گزینه 1
رونوشت اگزون و اینترون باشند.

همه ي سلول هاي بدن یک فرد، اطالعات وراثتی یکسانی دارند. تفاوت سلول هاي بدن فرد بستگی به نوع ژنی دارد که 171.گزینه 3
بیان می شود. می دانید که همه ي ژن ها در همه ي سلول ها بیان نمی شوند. ترتیب قرار گرفتن ژن در سلول هاي یک فرد یکسان است (رد

). (مثل ژن حالت مو) ). ولی ترتیب و طرز قرار گرفتن نوکلئوتیدها در ژن ها با یکدیگر فرق دارد (رد گزینه ي  گزینه هاي  و 
در مبارزه با سلول هاي سرطانی لنفوسیت هاي T کشنده و ماکروفاژها نقش اصلی را بر عهده دارند. لنفوسیت T با 172.گزینه 2

تولید پروتئین پرفورین با سلول هاي سرطانی مبارزه می کند.
در این سلول ها پلی ریبوزوم ها به طور دسته جمعی بر روي رناي پیک اسیدهاي آمینه را به هم وصل کرده و پروتئین 173.گزینه 2

مخصوص خود یعنی هموگلوبین را می سازند. سلول هاي با عمر  روزه همان گلبول هاي قرمز خون هستند. این سؤال ترکیب فصل 
 سال دهم و فصل  سال دوازدهم است.

 
بررسی گزینه ها:

): این سلول هاي گلبول قرمز هستند که عمومًا فاقد شبکۀ آندوپالسمی هستند. رد گزینۀ (

 
): این سلول ها میتوکندري یا راکیزه ندارند. رد گزینۀ (

): براي زیاد شدن این سلول در مغز قرمز استخوان، سلول هاي بنیادي میتوز را انجام می دهند، نه خود این سلول ها در رد گزینۀ (

 
خون.

 
بررسی گزینه ها: 174.گزینه 3

): در گلبول هاي قرمز آدمی که یک نوع سلول یوکاریوتی است، در مغز قرمز قبل از خالی کردن هسته  نوع رنا بسپاراز  رد گزینۀ (

 
) امکان دارد. و  و  وجود دارد که هر کدام یک نوع رنا را سنتز می کند پس گزینۀ (

): در گلبول قرمز نابالغ هنوز هسته دیده می شود بنابراین تمام ژن هاي آدمی را دارد، پس این ژن در گویچۀ قرمز نابالغ رد گزینۀ (

 
دیده می شود و این گزینه امکان دارد.

): کم خونی داسی شکل یک نوع جهش جابه جایی حاصل از یک جفت نوکلئوتید است که براي اولین بار در جنوب آفریقا رد گزینۀ (
دیده شده است و به مرور در کرة زمین پخش است و امکان دارد.
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): پروتئین هموگلوبین که  اکسیژن و  گاز  را در خود حمل می کند توسط فرد بیمار درست می شود جواب گزینۀ (

 
ولی از نوع ناقص است.

): بیماري کم خونی داسی شکل، یک نوع بیماري ارثی است که جهش خاصی را نشان می دهد که جواب گزینۀ ( 175.گزینه 1
مربوط به جابجایی یک جفت نوکلئوتید در  کروموزوم اتوزومی است.
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): کم خونی داسی شکل یک نوع بیماري ارثی است که ژن مشکل جهش پیدا کرده است. ) و ( ) و ( رد گزینه هاي (

 
بررسی گزینه ها:  176.گزینه 2

 
): کدون ها فقط مربوط به دناي پیک است نه تمامی رناها. رد گزینۀ (

): در ریبوزوم هاي یوکاریوت ها  نوع رنا دیده می شود نه  نوع و ماهی حوض یک نوع یوکاریوت است. رد گزینۀ (

 
): پیرایش ها متفاوت است که در درون هسته نیز انجام شود، نه در درون سیتوپالسم. رد گزینۀ (

 
): پیوندها و مونومرهاي رناهاي یوکاریوت و پروکاریوت ها، آدنین و گوانین و سیتوزین و یوراسیل با قند ریبوز است. جواب گزینۀ (
) در پیرایش هاي متفاوت سلول هاي یوکاریوتی در رناي پیک اولیه انجام می شود و حتی به ) و ( ) و ( گزینه هاي ( 177.گزینه 3

بخش هایی از ابتدا و انتهاي رنا اضافه می شود. البته لنفوسیت  آدمی در تیموس تنوع آنتی ژن هاي نهایی را پیدا می کنند نه در مغز
قرمز استخوان.

 
بررسی گزینه ها: 178.گزینه 2

): رناتن یعنی ریبوزوم که  نوع مونومر دارد،  نوع آمینواسید و  نوع آدنین و گوانین و سیتوزین و یوراسیل با قند گزینۀ (

 
ریبوز.

): ژن یعنی بخشی از  که داراي  نوع مونومر است. آدنین و گوانین و سیتوزین و تیمین و راه انداز بخشی از ژن است. گزینۀ (

 
): دنا بسپاراز یک نوع آنزیم پروتئینی است که  نوع مونومر آمینواسیدي دارد. گزینۀ (

 
): کروموزوم شامل   پروتئین هایی مثل هیستون است که  نوع مونومر در آن دیده می شود. گزینۀ (

در شکل و متن کتاب می بینیم و می خوانیم که پروتئین هایی که در دفاع نقش دارند بعد از وارد شدن به شبکۀ 179.گزینه 2
آندوپالسمی به دستگاه گلژي رفته و سپس به غشاء پالسمایی وارد و برون رانی می شوند.

لنفوسیت  بالغ و بنیادي مغز اسنخوان و استوانه اي الیۀ شبکیه هسته خود را حفظ می کنند و در نتیجه  و ژن 180.گزینه 2

 
) گلبول هاي قرمز بالغ قبل از ترك مغز قرمز استخوا هسته  برداري می شوند و فاقد ژن هستند. دارند ولی در گزینۀ (

دنا در این کتاب کًال دو رشته اي است. البته در میتوکندري و پالست ها و باکتري ها  حلقوي است و سر و ته 181.گزینه 4
) جواب بسته دارد، ولی در هسته سلول هاي یوکاریوتی یا هوهسته دناي درون کروماتین و کروموزوم خطی است، بنابراین گزینۀ (

درست است. رنابسپاراز  در سیتوپالسم ساخته می شود ولی محل انجام وظیفه در درون هسته است که مربوط به سلول هاي یوکاریوت

 
است.

ساکارومایسس سروزیه یک نوع قارچ و یوکاریوت یا هوهسته یا سلول هسته دار است که در فصل هاي آینده معرفی 182.گزینه 2
شده است و کدون ها و آنتی کدون ها هر دو رنا هستند که از روي دنا و ژن هاي خاص خودشان الگوبرداري می شوند، کدون ها و آنتی

 
کدون ها همانند هم داراي قند ریبوز هستند.

گزینۀ درست تشریح صورت سوال است. 183.گزینه 3

 
بررسی گزینه ها: 184.گزینه 3

 
): تمام ژن هاي یوکاریوتی گسسته نیستند. رد  گزینۀ (

 
): رناهاي پیک پروکاریوتی ممکن است نسخه اي از یک ژن داشته باشند. رد  گزینۀ (

 
): رناهاي ناقل در مرحله اي که بعد از سنتز است، حالت سنجاق سر دارند نه رناهاي ریبوزومی. رد  گزینۀ (

) میتوکندري و پالست ها خود داراي  و نهایتًا پروتئین سازي هستند و داراي رناهاي ناقل هستند که جواب تشریحی: در گزینۀ (

 
ساختار نهایی آن ها  مانند است.

تمام رناهاي ناقل فقط در حلقۀ آنتی کدون و نوع اسیدآمینه اي که حمل می کنند تفاوت دارند و عمومًا سایر بخش ها 185.گزینه 1
تفاوت چندانی ندارد.

کم خونی داسی شکل یک نوع جهش از نوع جابجایی یک جفت نوکلئوتید در  در کروموزوم هاي اتوزوم است و 186.گزینه 3
در نتیجه اولین جایی که آسیب دیده است در دنا  است.

در سنتز یک پروتئین با  عدد اسیدآمینه  عدد پیوند پپتیدي بوجود می آید نه  تا. 187.گزینه 2

 
) امکان دارد. ) و ( ) ،( گزینه هاي (

( وقتی رناي ناقل آنتی کدون  دارد، یعنی مکمل کدون  است و به معناي دیگر نمی باشد، پس گزینۀ ( 188.گزینه 4
درست است و بقیه گزینه ها نادرست است.
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اسیدهاي نوکلئیک دنا و رنا هستند که در مجموع داراي ریبوز و یا دئوکسی ریبوز (دو نوع قند) و  نوع باز  و  و  189.گزینه 4
 و  و  (باز) و  نوع نوکلئوتید  و  و  و   با قند دئوکسی ریبوز و نوکلئوتید  و  و  و با قند ریبوز هستند که هم

در سیتوپالسم دیده می شوند (در زمان سنتز) و هم در هسته دیده می شوند در زمان دناسازي یا رناسازي.
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51فصل 2 - زیست دوازدهم - 09174457144صادق طاهري
تمام موارد باال درست هستند و کافی است کمی دقت شود.  اشرشیاکالي یک نوع باکتري است که غشاي هسته ندارد. 190.گزینه 1
تفاوت هاي دناسازي و رناسازي در نحوة الگوپردازي آن ها است. در دناسازي هر دو رشته الگو می شود در حالیکه در 191.گزینه 3

 
رناسازي بخش هایی از یک رشته دنا الگو می شود.

 
): در هر دو مورد پیوند فسفودي استر و هیدروژنی تشکیل می شود. اثبات گزینۀ (

): در هسته و میتوکندري و پالست که دنا حضور دارد، رونویسی و دناسازي در یک مکان انجام می شود. اثبات گزینۀ (
): رابطۀ مکملی در چند مورد دیده می شود، از جمله دنا و رنا و پروتئین سازي. اثبات گزینۀ (

 
بررسی سایر گزینه ها: 192.گزینه 2

 
): پروتئین سازي اصوًال در سیتوپالسم یا میتوکندري یا پالست انجام می شود نه هسته. رد گزینۀ (

 
): براي سنتز پروتئین در پروکاریوت ها  نوع رنا (ریبوزومی - پیک - ناقل) کافی است. رد گزینۀ (

): بیشتر آمینواسیدها می توانند بیش از یک رمز داشته باشند ولی اصوال پاسخ صورت سوال این جواب نیست چون گزینۀ ( رد گزینۀ (

 
) مدنظر کتاب است.

): در پروکاریوت ها مثل اشرشیاکلی، وظیفۀ ساخت رنا توسط یک نوع رنابسپاراز است. رد گزینۀ ( 193.گزینه 1
): این گزینه ها کامًال درست هستند. ) و ( ) ،( اثبات گزینه هاي (

 
بررسی گزینه ها: 194.گزینه 3

 
): رنا بسپارازهاي یوکاریوتی یا هوهسته ها به واسطۀ عوامل رونویسی انواع رناها را می سازند. رد گزینۀ (

 
): جهت رونویسی در یوکاریوت ها بدون حضور اپراتورها و توالی بین ژنی انجام می شود. رد گزینۀ (

 
): در زمان سنتز رناي ریبوزومی، رنا بسپاراز  فعالیت باالیی دارد نه در زمان سنتز خود ریبوزوم. رد گزینۀ (

): در زمان ساخت انواع رناها، شکل خاصی تولید می شود که شبیه پر یا ساختار برگ سرخس دارد و در شکل دیده می  اثبات گزینۀ (

 
شود.

در طول و زمان رونویسی در مرحلۀ آغاز یا initiation زنجیرة کوتاهی از رنا ساخته شود و پیوند هیدروژنی دو گانه و 195.گزینه 4
) امکان ندارد. ) نیز درست است ولی راه انداز اصوًال رونویسی نمی شود که این یعنی گزینۀ ( سه گانه تخریب و تشکیل شود. گزینۀ (
رشتۀ رمز گذارمکمل رشته اي است که از روي آن رنا ساخته میشود، بنابراین رشتۀ رمز گذار در مولکول دنا است که 196.گزینه 2

 
فاقد ریبوز و یوراسیل است.

اصوًال تعریف ژن یعنی زا، مثل کالژن که یعنی چسب زا ولی در زیست شناسی ژن بخشی از دنا است که سبب تولید 197.گزینه 2

 
رناي ناقل یا رناي ریبوزومی یا رناي پیک و یا رناي کوچک می شود بنابراین گزینۀ  بهترین جواب است.

توالی ویژه پایان رونویسی بخشی از دناي دو رشته اي است که رونویسی می شود ولی ترجمه نمی شود. دقت کنید که 198.گزینه 2

 
در این کتاب و کرة زمین اصوًال جانداران دناي دو رشته اي دارند.

. بنابراین گزینه  کدون هایی که با حروف  شروع می شوند در کدونها  عدد از  تا هستند نه  تا از  199.گزینه 4

 
جواب است. بقیه گزینه ها درست هستند.

اصوًال کدون ها  عدد هستند که  عدد از آن ها با حروف  و  عدد با حرف   و  عدد با حرف  و  عدد با حرف  و 
 حرف با حرف  شروع می شوند.

 
: تمام بخش هاي رونویسی شده در رنا هاي پیک ترجمه نمی شوند. رد گزینۀ  200.گزینه 2

 
: رونوشت اگزون ها در سیتوپالسم به هم نمی چسبند بلکه اتصال آن ها به هم در هسته انجام می شود. رد گزینۀ 

: در عامل ایجاد بیماري کزاز که یک نوع پروکاریوت یا باکتري است رناها بخش اضافه شده ندارند. رد گزینۀ 

 
: کدون ها یا رمز هاي پایان یعنی  فاقد آنتی کدون یا پاد رمزه هستند. اثبات گزینۀ 

 
گزینۀ  و  و  نه اینکه نادرست هستند، حتی درست هستند ولی جواب سؤال با توجه به متن کتاب نیستند. 201.گزینه 3

: استرپتوکوکوس پنومونیایک باکتري است و به علت نبود غشاء هسته براي بیان ژن زمان کوتاهی الزم رد گزینۀ  202.گزینه 3

 
دارد.

 
: در دناي اشریشیا کلی اصوًال اینترون وجود ندارد چون یک نوع پروکاریوت است. رد گزینۀ 

: سلول هاي کناري معده آدمی یک نوع یوکاریوت یا هوهسته است که تنظیم بیان ژن بعد از ترجمه هم امکان دارد. رد گزینۀ 
متنوع ترین مولکول هاي سلول ها پروتئین ها هستند که هر کدام یک و یا چند رناي پیک الزم دارند و رناهاي 203.گزینه 1

ریبوزومی براي سنتز ریبوزوم در سلول هاي هسته دار یوکاریوتی هموراه روشن هستند چون باید براي سنتز پروتئین ریبوزوم حضور
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داشته باشد.
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هر اسید آمینه یک کرون  مرضی در رناي پیک دارد که نوکلئوتید است و چون دنا داراي دو رشته است در این 204.گزینه 4

صورت یعنی رناي پیک در این قسمت  نوکلئوتید داشته است و در دنا دو تا،  تایی نوکلئوتید وجود دارد و چون در صورت سؤال
حداکثر پیوند هیدروژنی را خواسته است یعنی تمامًا صرف  و  مدنظر است بنابراین چون بین  و  پیوند هیدروژنی سه گانه

دیده می شودباید   را در  ضرب کنیم که به عدد  می رسیم.
) در دنا و  نوع در یک حباب رونویسی یک نوع آنزیم داراي  نوع مونومر،  نوع نوکلئوتید ( 205.گزینه 1

 
نوکلئوتید  در رنا دیده می شود که قند دئوکسی ریبوزوریبوز به ترتیب در دنا و رنا دیده می شود.

: مجموعه عوامل رونویسی مربوط به سلول هاي یوکاریوت ها است در صورتی که سؤال نگفته است کدام نوع سلول مد نظر رد گزینۀ 

 
است.

: در یک حباب یک نوع رنا ساخته می شود که طول آنها بلند یا کوتاه می تواند باشد ولی نوع آنها متنوع نیست. رد گزینۀ 

 
: رنا از روي رشته الگو ساخته می شود نه رشتۀ رمزگذار. رد گزینۀ 

گزینۀ  درست است چون تمام موارد پروتئینی اند که مونومر هاي آنها  نوع آمینو اسید است. 206.گزینه 3
: تکپاره هاي توالی افزاینده نوکلئوتید است در حالیکه دو مورد دیگر پروتئینی اند. رد گزینۀ 

 
: در دناي سلول ها براي  نوع اسید آمینه  رمز دیده می شود نه  تا. رد گزینۀ 

، آدنین و گوانین دو حلقه اي و یوراسیل یک حلقه اي است و هر کدام یک قند ریبوز دارند که گزینۀ  درست است چون در 

 
مجموعًا  حلقۀ آلی دارند.

مواد اولیه مصرفی در پروتئین سازي آمینو اسید ها هستند که داراي گروه  در هر کدام است. 207.گزینه 3

 
بقیه گزینه ها اصوًال جواب سؤال نیستند.

 
دقت کنید که گزینه هاي  درست است. 208.گزینه 4

 
: این آنزیم ها در درون سیتوپالسم ساخته می شوند نه در درون هسته. رد گزینۀ 

 
در مرحلۀ طویل شدن در فرآیند ترجمه پیوند پپتیدي در جایگاه  درست می شود. 209.گزینه 3

در مرحلۀ طویل شدن پیوند هیدروژنی در جایگاه  تشکیل و تخریب پیوند هیدروژنی در جایگاه  انجام می شود.

 
در مرحلۀ طویل شدن رناي ناقل بدون آمینواسید از جایگاه  در جایگاه  قرار می گیرد.

در مرحلۀ طویل شدن آمینو اسید روي رناي ناقل در جایگاه  با مصرف آب آزاد می شود بنابراین از  مورد  مورد نادرست است.

 
رد گزینه  دار: کدون هاي پایان آنتی کدون یا پادرمزه ندارد. 210.گزینه 4

 
رد گینه  دار: دو اسید آمینه داریم که فقط یک رمز دارند مثل متیونین و همۀ آنها چند رمز ندارند.

 
اثبات گزینه  دار:  نوع آمینو اسید داریم که از  نوع پادرمزه یا آنتی کدون تنوع کمتري دارد.

اثبات گزینه  دار: در بعضی موارد تنظیم بیان ژن در سطح بعد از رونویسی یا ترجمه انجام می شود مثل اینکه پپسینوژن بعد از

 
ترجمه به پپسین تبدیل شود.

 
: با وجود الکتوز پروتئین مهارکننده تغییر شکل می یابد و به اپراتور متصل نمی شود. رد گزینۀ  211.گزینه 2

: پروتئین فعال کننده و جایگاه اتصال فعال کننده در تنظیم بیان ژن به شکل مثبت عمل می کند نه به شکل منفی که در رد گزینۀ 

 
صورت سؤال شکل منفی خواسته شده است.

: محصول عمل پروتئین مهار کننده سبب رونویسی همه یا هیچکدام از ژن هاي تجزیه کنندة الکتوز می شود نه بعضی از آن  رد گزینۀ 

 
ها.

در پروکاریوت ها تنظیم بیان ژن به دو شکل انجام می شود: 212.گزینه 3

 
. مثبت . منفی            

 
: اثبات جواب یعنی گزینۀ 

در صورت سؤال گفته است که در اشریشیا کلی که یک نوع پروکاریوت است براي جذب گلوکز یعنی سوخت عمومی سلول ها از دي
ساکارید مالتوز و الکتوز این دو نوع اپران را مقایسه کنید و کدام مورد شباهت ندارد خوب طبیعی است که در شکل تنظیم بیان ژن به
شکل منفی، پروتئین مهار کننده دارد و پروتئین فعال کننده ندارد و تنظیم بیان ژن به شکل مثبت پروتئین فعال کننده دارد. بنابراین

 
گزینۀ  تفاوت را بیان می کند.

ابتدا باید بدانید که سلول هاي چابک خون آدمی نوترونیل و یوکاریوت است. جایگاه سنتز دناي خطی یا دنا در مرحلۀ 213.گزینه 3
اینتر فاز چرخۀ سلولی درون هسته است. توالی افزاینده بخشی از دناي خطی است، راه انداز و اینترون بخشی از دناي خطی است که در
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مرحلۀ  اینترفاز ساخته می شود. در حالیکه هیستون ها پروتئین هستند و در سیتوپالسم ساخته می شوند سپس به درون هسته هدایت
می گردند. بنابراین جایگاه سنتز هیستون در سیتوپالسم است و سایر گزینه ها در هسته ساخته می شوند.
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کم خونی داسی شکل یک نوع جهش تثبیت شده در بشر است، ژن این پروتئین مهم بر روي کروموزوم  و  و  214.گزینه 2

 
 و  است و در زن و مرد به یک نسبت بروز می کند بنابراین گزینۀ  و  و  درست است و گزینۀ  نادرست است.

ریبوزوم از اندامک هایی است که کارخانه سنتز پروتئین نام دارد و دو زیر واحد دارد. زیر واحد بزرگ و زیر واحد 215.گزینه 2

 
کوچک.

الف - در زیر واحد بزرگ  رنا و حدود  پروتئین مشاهده می شود.

 
ب - در زیر واحد کوچک  رنا و حدود  پروتئین دیده می شود.

در نهایت اینکه در زیر واحد بزرگ سه جایگاه  وجود دارد. یکی از رنا هاي ریبوزومی وظیفۀ تشکیل پیوند پپتیدي را به عهده
دارد. بنابراین هر نوع پروتئینی خودش توسط یک نوع آنزیم از جنس رنا که غیر پروتئینی است سنتز می شود که این آنزیم

 
غیرپروتئینی در زیر واحد بزرگ قرار دارد.

اپراتور بخشی از اپران است که همگی از جنس دنا هستند بنابراین در دنا  و  با قند دئوکسی ریبوز و 216.گزینه 4

 
فسفات دیده می شود. بنابراین گزینۀ  جواب است چون در دنا یوراسیل و ریبوز وجود ندارد.

گزینۀ  و  و  جنس پروتئینی دارند و هر نوع پروتئین دستوري در کتاب دنا دارد. بنابراین گزینۀ  جواب است 217.گزینه 3

 
چون جنس لیپیدي و چربی دارد و در دنا براي لیپیدها رمز وجود ندارد.

: در سلول هاي آدمی مقدار مواد موراثتی تمام سلول ها غیر از سلول هاي جنسی و گلبول قرمز یکسان رد گزینۀ  218.گزینه 2

 
است.

: در سلول هاي بنیادي افرادي که کم خونی داسی شکل دارند همان مقدار  دیده می شود که سلول هاي افراد سالم رد گزینۀ 
دارند. در کم خونی داسی شکل یک جفت نوکلئوتید فقط جا به جا شده است نه کم شده است.

: رونویسی فرآیند پیوسته است اما دنا سازي فرآیندي پیوسته نیست. رد گزینۀ 

 
: اثبات گزینۀ 

ژن هاي تولید کنندة آنزیم محدود کننده و پروتئین مهار کننده روي دناي پروکاریوتی قرار دارد که حلقوي است.

 
: اثبات گزینۀ  219.گزینه 4

محل کار سلول سیتوپالسم یا پروتوپالسم است که در آن هم شبکه اند و پالسمی و هم راکیزه سازي و هم پروتئین سازي انجام می شود.
البته ریبوتن سازي یعنی ریبوزوم سازي که ریبوزوم سازي در هستک درون هسته انجام می شود.

: هر نوع پروتئینی که در سلول وجود دارد توسط ریبوزوم یا ریبوتن است که خود پروتئین پیوند اثبات گزینۀ  220.گزینه 3

 
پپتیدي و ساختار چهارم دارند.

: هر نوع آنزیمی توسط رنا و یا ریبوزوم در نهایت ساخته می شود و البته بسیازي آنزیم پیوند پپتیدي دارند و پیوند فسفودي رد گزینۀ 

 
استر ندارند.

: دنا توسط دنابسپاراز و هلیکاز ساخته می شود و در دنا پیوند پپتیدي نداریم. رد گزینۀ 

 
: بعضی از آنزیم ها از جنس رنا هستند و پیوند هیدروژنی دارند. رد گزینۀ 

دفت کنید با وجود اینکه دنا در یک سلول رهبر است ولی تنوع زیاد ندارند و چند نوع دنا بیشتر نداریم. در حالیکه رنا  221.گزینه 2

 
ها تنوع زیادي دارند به خصوص رنا هاي پیک مثل رناي ناقل یا رناي کوچک یا رناي آنزیمی.

البته چون پروتئین ها  نوع مونومر دارند، در هر سلول فعال می توان  نوع پروتئین فرض کرد.

 
: براي سنتز دنا به ریبوزوم نیاز نداریم. رد گزینۀ  222.گزینه 3

: براي سنتز هر نوع آنزیم به دنا نیازي نداریم، بعضی از آنزیم ها جنس رنا دارند که جهت سنتز آن ها به رنا نیازمندیم نه رد گزینۀ 

 
دنا.

 
: براي سنتز ریبوزوم هاي پروکاریوتی به مواد درون هسته نیاز نداریم چون پروکاریوت ها هسته و هستک ندارند. رد گزینۀ 

 
: براي سنتز هر نوع پروتئین به ریبوزوم و انواعی از رنا مثل رناي پیک و رناي ناقل و ریبوزومی نیاز داریم. اثبات گزینۀ 

دستور ساخت هر نوع پروتئینی از جمله  (لوتئینی هورمون) به واسطۀ رناي پیک است که به این فرآیند رونویسی 223.گزینه 2
گفته می شود.

 
رونویسی از ژن ها می تواند در هر مرحله اي از چرخۀ یاخته انجام شود که این برخالف همانند سازي است. 224.گزینه 1

همانندسازي دناي هسته در مرحلۀ  میان چهر یا اینترفاز انجام می شود در حالیکه همانند سازي دناي اندامکی مثل راکیزه و
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کلروپالست در مرحلۀ  یا حتی سایر مراحل انجام می شود.

دقت کنید میان چهر همان اینترفاز است که داراي مرحله هاي  یا  و  و  است.
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در مرحلۀ آغاز رونویسی بخش کوچکی از مولکول دنا باز می شود و زنجیره اي کوتاه از رنا ساخته می شود. در نتیجه 225.گزینه 4

برخالف مرحله ادامه، پیوند هیدروژنی در عقب آنزیم فقط تشکیل می شود و پیوند هیدروژنی بین رنا و دنا شکسته نمی شود. بقیه

 
گزینه ها در مرحلۀ آغاز رونویسی گزینه هایی کامل نیستند.

 
: اینترون ها در سلول هاي پروکاریوتی وجود ندارد. رد گزینۀ  226.گزینه 2

: اینترون ها بخش هایی از دنا هستند که در مرحلۀ همانند سازي کامًال همانند سازي می شوند. البته رونویسی هم می شود، اثبات گزینۀ 

 
ولی ترجمه نمی شوند.

: اینترون ها در رشتۀ الگوي دنا در مجاورت رشتۀ رناي بالغ به صورت حلقه از دنا بیرون زده می شوند نه از رنا. رد گزینۀ 
: در هر نوع رنایی رونوشت اینترون دیده نمی شود. رد گزینۀ 

 
مریستم گیاهی است و هسته دارد و دنا و ژن دارد.  227.گزینه 3

بنیادي هم سلول گیاهی است و هم جانوري است و هسته و ژن دنا دارد.

 
لنفوسیت  خاطره هسته و دنا دارد.

گویچۀ قرمز آدمی در زمان بلوغ هسته ندارد چون هسته خود را در مغز قرمز از دست می دهد بنابراین ژن سازنده، ریبوزوم ندارد

 
چونکه ریبوزوم را قبًال ساخته است.

اصلی ترین محصول عمل ژن در سلول هاي کرة زمین یعنی پروکاریوت و یوکاریوت در نهایت پروتئین است. 228.گزینه 4
زیان اسید هاي نوکلئیک یعنی دنا و رنا نوکلئوتید است. 229.گزینه 2

 
زبان پروتئین ها آمینو اسید است.

زیر واحد هاي پلی ساکارید ها و دي ساکارید ها، مونو ساکارید است.
زیر واحد کوتین و تري گلیسیرید ها اسید چرب است.

 
زیر واحد کراتین آمینو اسید است.

 
زیر واحد کیتین مونوساکارید است.

آنچه که تعیین می کند کدام آمینو اسید در توالی یک پروتئین قرار بگیرد، توالی سه نوکلئوتیدي درون رناي پیک 230.گزینه 4

 
بالغ است همین.

 
در زمان سنتز یک نوع از رنا، از روي یک ژن تعدادي رنا ساخته می شود که طول آن ها از کوتاه به بلند دیده می شود. 231.گزینه 2
در سلول هاي یوکاریوت مثل آغازیان، قارچ ها، گیاهان و جانوران در ابتداي بسیاري از ژن ها توالی دنا وجود دارد که با 232.گزینه 4

ایجاد حلقۀ سرعت رونویسی ژن را زیاد می کند و تنها سلول یوکاریوت در گزینه ها ساکارومایسس است که یک نوع قارچ

 
وازیوکاریوت ها است.

 
دقت کنید گزینۀ  درست است. 233.گزینه 4

، از ابتدا تا انتهاي یک رناي پیک بالغ رونویسی می شود ولی تمام بخش هاي آن ترجمه نمی شود مثل کدون هاي پایان که اما گزینۀ 
ترجمه نمی شوند یا بخشی قبل از کدون آغاز که رونویسی می شود ولی ترجمه نمی شود.

د فقط در رناي پیک وجود دارد که کدون هاي پایان نام دارند. هر کدام از این  کدون می  234.گزینه 3
تواند در یک رناي پیک قرار بگیرد. (ریبوزوم وقتی به یکی از این کدون ها برسد ترجمه را خاتمه می دهد این کدون ها فقط در جایگاه 
 قرار می گیرند و در جایگاه  و  قرار نمی گیرند و براي آن ها آنتی کدون و رناي ناقلی درست نمی شود. بنابراین گزینۀ  را نمی 

 
توان به آن نسبت داد چون رشتۀ الگو رمز دارد.

هر نوع رناي ناقل به جز ناحیه آنتی کدون یا پادر مزه یا بخش متغیر و حتی عمل آن ها یکسانی هستند. یعنی کار رناي 235.گزینه 4
ناقل حمل آمینواسید است، جالب است که بدانیم رنا هاي ناقل بین  تا  نوکلئوتید دارند و تمام آن ها در نهایت به شکل سه

بعدي  در می آیند و پیوند هیدروژنی و فسفودي استر و آبگریز دارند. ولی چرا هر کدام از رناهاي ناقل یک نوع آمینو اسید حمل می 
کنند علت آن همین گزینۀ  است. در یاخته ها  نوع آنزیم براي بارگیري  نوع اسید آمینه به رناي اختصاصی خود وجود دارد.

این آنزیم ها بر اساس نوع آنتی کدون اسید آمینه اختصاصی آن را بار می کنند.

 
ابدا بدانید پلی تن همان ریبوزوم است. 236.گزینه 4

- هستک محل سنتز ریبوزوم بزرگ در یوکاریوت هاست البته ریبوزوم بعد از سنتز وارد سیتوپالسم می شود و در نهایت روي شکبه 

 
اند و پالسمی، سیتوپالسم، غشاء خارجی هسته و به صورت آزاد انجام وظیفه می کند.

 - ریبوزوم هاي کوچکی درون راکیزه (میتوکندري) یا کلروپالست نیز وجود دارند که همانجا ساخته می شوند. بد نیست بدانید این
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نوع ریبوزوم شبیه به ریبوزوم پروکاریوت هاست.

اما جواب: سیتوپالسم محل کار و فعال شدن ریبوزوم است ولی محل سنتز ریبوزوم نیست.
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ابتدا بدانید سبزدیسه همان کلروپالست است، سپس بدانید که آنتی کدون همان پادرمزه یا رناي ناقل یا  است 237.گزینه 4
در نهایت بدانید که  پارمزه ندارند و رناي ناقلی که هر کدام از این سه نوع آنتی کدون را داشته باشند اصوًال در

 
جهان هستی وجود ندارند.

اما گزینۀ  جواب سؤال، یا  است. کدونی است که آنتی کدون آن  است و کدون مربوط به اسیدآمینه متیونین است. البته
کد  می تواند کدون آغازگر ترجمه نیز باشد.
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-14-23-31-41-51
-62-74-84-92-101

-114-123-132-142-154
-163-173-182-193-201
-213-223-233-243-252
-263-273-284-292-302
-313-323-331-341-354
-362-372-382-391-402
-413-422-431-444-452
-463-473-481-494-503
-514-524-531-542-553
-564-574-584-592-601
-612-624-631-641-654
-664-674-682-691-701
-712-723-731-743-753
-762-772-784-794-803
-813-824-831-842-854
-863-873-884-891-902
-913-923-933-942-953
-964-973-984-994-1003

-1012-1022-1034-1041-1053
-1064-1074-1083-1092-1103
-1113-1124-1133-1143-1151
-1161-1171-1182-1194-1201
-1214-1224-1234-1243-1252
-1263-1271-1284-1294-1304
-1313-1321-1333-1342-1351
-1362-1372-1383-1393-1403
-1413-1423-1431-1444-1453
-1462-1472-1483-1492-1504
-1512-1521-1531-1542-1551
-1564-1574-1583-1594-1604
-1613-1622-1633-1644-1653
-1662-1672-1683-1694-1701
-1713-1722-1732-1743-1751
-1762-1773-1782-1792-1802
-1814-1822-1833-1843-1851
-1863-1872-1884-1894-1901
-1913-1922-1931-1943-1954
-1962-1972-1982-1994-2002
-2013-2023-2031-2044-2051
-2063-2073-2084-2093-2104
-2112-2123-2133-2142-2152
-2164-2173-2182-2194-2203
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-2212-2223-2232-2241-2254
-2262-2273-2284-2292-2304
-2312-2324-2334-2343-2354
-2364-2374
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