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  چیست؟ شکل داسی خونی کم بیماری علت -1

 کند یم تبدیل شکل داسی به گرد حالت از قرمز گویچه شکل تغییر آن از حاصل هموگلوبین پروتئین تغییر ژنی تغییر نوعی

 دارد؟ نام چهDNA  مولکول سازنده واحد-2

 نوکلئوتید 

  دارد؟ نام چه پپتیدها پلی سازنده واحد -3 

 آمینواسید

             است؟ مولکول کدام پپتیدها پلی ساخت دستورالعمل قرارگیری محل-4 

     DNA 

  چیست؟DNA  مولکول در موجود نوکلئوتید نوع4  تفاوت -5

 آلی بازهای نوع

  است؟ سلول بخش کدام( ها رناتن) ها ریبوزوم توسط پپتیدها پلی تولید محل-7 

 سیتوپالسم در

 رونویسی چیست؟  -8 

  DNA  رشته یک از بخشی روی ازRNA  لکولمو شدن ساخته

  گیرد؟ می صورت چگونه رونویسی-9

 متصل هم به و گیرد یم قرارRNA  زنجیره در مکمل نوکلئوتیدهایDNA،  رشته نوکلئوتیدهای به توجه با همانندسازی؛ شبیه رونویسی اساس

 شوند می

 کنند؟ می تسهیل را رونویسی هایی مولکول چه -10 

 (مراز پلیRNA:  کننده رونویسی آنزیم) رونویسی ویژه های آنزیم 
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 شود؟ می انجام آنها کمک به رونویسی عمل هایی آنزیم چه -11 

 مراز پلیRNA  های آنزیم 

12- RNAدارد؟ نقشی چه و است؟ نوع چند ها پروکاریوتها در مراز پلی 

 هاRNA انواع ساخت - پروکاریوتی مراز پلیRNA  نوع یک 

13- RNAدارد؟ نقشی چه وهرکدام است؟ نوع چند یوکاریوتها در رازم پلی  

 (ریبوزوم)رناتنrRNA ساخت : 1 مراز پلی RNA-1       : نوع3

2-  RNA ساخت: 2 مراز پلی  mRNAو  RNAکوچک های rRNA 

3- RNA ساخت: 3 مراز  tRNA 

  ببرید؟ نام را رونویسی راحلم -14 

 پایان -3  شدن، طویل -2  آغاز،-1 

 دارد؟ نام چه شود می متصلاه انداز ر به مراز پلیRNA  که رونویسی از ای مرحله -15 

 آغاز مرحله 

  دارد؟ نام چه شوند می باز یکدیگر ازDNA  رشته دو بار، نخستین برای که رونویسی از ای مرحله -16 

 آغاز مرحله

 دارد؟ نام چهDNA  رشته دو شدن باز برای رونویسی آغاز مرحله در شده شکسته پیوندهای نوع -17 

 هیدروژنی پیوند

 چیست؟ رونویسی در هیدروژنی پیوندهای شکننده آنزیم -18

  RNAمراز پلی 

 کنید؟ تعریف را انداز راه -19

 شود شروع خود صحیح محل از رونویسی که شود می باعث که ای ویژه نوکلئوتیدی توالی
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 ارد؟د نام چه کند پیدا دقیق طور به را مناسب نوکلئوتید اولین مراز پلیRNA  شود می باعث که نوکلئوتیدی توالی نوع-20

 انداز راه 

  شود؟ می تهساخRNA  از کوتاهی زنجیره آن در که رونویسی از ای مرحله -21

 آغاز مرحله

  یابد؟ می ادامه مراز پلیRNA  آنزیم توسطRNA    ساخت آن در که رونویسی از ای مرحله -22

 شدن طویل مرحله

 .  بنویسید رونویسی با را همانندسازی تفاوت ود -23

 است  RNA جنس زا شده ساخته مولکول رونویسی در که حالی در ،  است DNA ، شود می ساخته که جدیدی مولکول ، سازی همانند در-1

  الگو عنوان به DNA ی رشته دو از یکی رونویسی در که صورتی در ، کنند می عمل الگو عنوان به    DNA رشته دو هر سازی همانند در -2

  . کند می عمل

 به سواالت زیر پاسخ دهید: در مورد رونویسی  -24

 کجاست؟ یسیرونو حباب ایجاد الف( محل

 آن مجاور نواحی و رونویسی محل در 

 است؟ سمت کدام به رونویسی حباب حرکت ب( جهت 

 ژن انتهای سوی به 

  است؟ شده رونویسی یRNA رشته مکمل کهDNA  مولکول از بخشی -25

 الگو رشته

 ؟چیستDNA  مولکول در الگو رشته مکمل بخش -26 

 رمزگذار رشته 

 است؟ ژن روی از شده ساخته یRNA شبیه آن نوکلئوتیدی توالی هکDNA  مولکول از بخشی -27
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 رمزگذار رشته 

  چیست؟ در الگو رشته روی از شده ساخته یRNA و رمزگذار رشته توالی تفاوت -28 

 RNA ساختار درT  جای بهU  قرارگیری

  چیست؟ است متداول رونویسی از پس و یوکاریوتها در که  یتغییرات از یکی -29

 mRNA مولکول از هایی خشب حذف

 چیست؟ یرایشپ -30 

 یک و شوند می لمتص یکدیگر به آن، های بخش سایر و شود می حذف و جدا شده، ساخته یRNA از معینی های توالی آن، در که فرایندی

mRNAسازند می یکپارچه ی 

  ولکولم از بیرون هایی حلقه صورت به بالغ، ىmRNA مجاورت در قرارگیری از پس کهDNA  الگوی رشته از هایی خشب  -31

  چه نامیده می شوند؟ گیرند می قرار ای رشته دو  

 اینترون

  کنید؟ تعریف را اینترون -32

 است شده حذف سیتوپالسمی ىmRNA در آن رونوشت کهDNA  مولکول از هایی ناحیه

  کنید؟ تعریف را اگزون -33

 . شود نمی حذف بالغNAmR  از ها آن رونوشت کهDNA  مولکول از هایی بخش

 ؟کدام است است اینترون های رونوشت دارای کهmRNA  مولکول نوعی-34 

 mRNA(اولیه) نابالغ ی 

  ساخته هم به مانده باقی های بخش پیوستن و اولیه یRNA از اینترون های رونوشت حذف با کهmRNA  مولکول نوعی-35 

 بالغ ىmRNA                             ؟چیست شود می

 :  شود می شکسته است دی فسفو پیوند چهار اولیه  mRNA یک شدن بالغ جریان در -36

     4÷  2=  2          2+1=3              ؟ دارد اگزون چند حاصل  mRNA( الف
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 2   ؟ شود می تشکیل استر دی فسفو پیوند چند فرآیند این در( ب

  چیست؟ رونویسی میزان کننده تعیین عامل -37 

 ژن های فراورده به یاخته نیاز مقدار

  چیست؟ الکترونی میکروسکوپ زیر در ساخت حال در هایRNA اندازه شدن دیده متفاوت علت -38 

 .هستند رونویسی از مختلفی مراحل در مرازها پلیRNA  زمان، هر در

 با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید: -39

 5/0 هستند؟ هایی مولکول چه بیانگر 2 و 1 شماره( الف 

 5/0 چیست؟ رونویسی: ب

 

 رشته های الگو                 ب( رشته رنای نابالغ الف(

 DNA  رشته یک از بخشی روی ازRNA  مولکول شدن ساختهج( 

 :دهید پاسخ زیر شکل به باتوجه -40

 

 . کنید نامگذاری را 2 و 1 شماره: الف

 .است( راست به چپ - چپ به راست) سمت از رونویسی جهت: ب

 راست به چپ( ب                        ( توالی بین ژنی2: ژن سازنده رنا                           1 الف(
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 چیست؟ ها ژن های فراورده ترین مهم -1

 پپتیدها پلی 

  ببرید؟ نام را صفات کننده ایجاد ساختارهای -2 

 آن از حاصل های پروتئین و ژنها

 چیست؟ پپتیدها پلی سازنده واحدهای-3 

 آمینواسید 

 ترجمه چیست؟  -4 

 . دارد نام mRNAاطالعات روی از پپتید پلی شدن ساخته

 .کنید تعریف را کدون -5

 بگیرند قرار پپتید پلی ساختار در باید آمینواسید کدام که کند می عیینتmRNA  نوکلئوتیدی سه های توالی 

 .ببرید نام کنندرا نمی رمز را آمینواسیدی هیچ که هایی کدون -6 

  UGA،UAAو UAG 

 کنید؟ تعریف را پایان کدون -7 

 شود می ترجمه عمل یافتن پایان موجبmRNA  در آنها حضور که هایی کدون

 ؟چیست است آن به ربوط م آغاز کدون که آمینواسیدی-8 

 متیونین 

   ببرید؟ نام را ترجمه برای الزم واملع-9  

 آنزیم mRNA  –۴- ATP- 5- tRNA – 6 -3 ریبوزوم،2-  مینواسید،آ-1

 ATP                              پپتیدچیست؟ پلی تهیه برای الزم انرژی منبع -10
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  است؟ ساختار نوع کدامtRNA  غیرفعال و نهایی ساختار -11

 tRNA اولیه تاخوردگی از حاصل ساختار دوبعدی؛ ساختار

  است؟ ساختار نوع کدامtRNA  فعال و نهایی ساختار -12 

 tRNA بیشتر تاخوردگی از حاصل ساختار بعدی؛ سه تارساخ

 دارد؟ نام چهtRNA  پایینی حلقه در فرد به منحصر نوکلئوتیدی سه توالی -13 

 کدون آنتی 

 دارد؟ نام چه هاtRNA انواع متفاوت توالی -14 

 کدون آنتی 

 ندارد؟ وجودtRNA  و کدون آنتی آنها برای که هایی کدون -15 

 پایان کدون 

 چیست؟ ویژه آنزیم توسطtRNA  به صحیح آمینواسید اتصال اساس -16 

 کدون آنتی تشخیص 

 : است شده داده نشان اولیه تاخوردگی با tRNA  یر ز شکل در-17

 

  ؟ دهد می نشان را(  کدون آنتی)  پادرمزه توالی شماره الف(کدام

  1 

 UAC            ؟ چیست آن کدون نتیآ توالی ، باشد آغازگر ی tRNA این اگر( ب
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  ببرید؟ نام را ریبوزوم زیرواحد هر سازنده اجزای -18

 rRNA و پروتئین

 ببرید؟ نام را ریبوزوم های جایگاه -19 

 Eو P،A  جایگاه 

  کرد؟ مشاهده توان می زمانی چه ریبوزوم های جایگاه-20 

 دارند قرار بزرگ حدوا زیر ودر شود، می کامل ریبوزوم ساختار که زمانی

 است؟ واحد زیر کدام ریبوزوم های جایگاه قرارگیری محل -21

 ریبوزوم بزرگ زیرواحد 

 شود؟ می هدایت آغاز کدون سوی بهmRNA  از هایی بخش توسط ریبوزوم آن، در که ترجمه از ای مرحله -22 

 آغاز مرحله 

  شود؟ می متصل آن به زآغا کدون مکمل یtRNA آن، در که ترجمه از ای مرحله -23 

 آغاز مرحله

  شود؟ می کامل ریبوزوم ساختار ریبوزوم، بزرگ زیرواحد شدن افزوده با آن، در که ترجمه از ای مرحله -24 

 آغاز مرحله

 گیرد؟ می قرارP  جایگاه در آغاز، مرحله در که مولکولی -25 

 tRNAمتیونین حامل ی 

 ؟ شود می اشغال آغاز لهمرح در که ریبوزوم از جایگاهی تنها -26 

 P جایگاه 

  است؟ جایگاه کدام ریبوزوم در پپتیدی پیوند تشکیل محل -27 

 A جایگاه

 E جایگاه                      است؟ جایگاه کدام ریبوزوم از آمینواسید فاقد یtRNA خروج اصلی جایگاه -28 
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 . بنویسید در را شده یگذار شماره اجزای نام.  دهد می نشان را سازی پروتئین آغاز از بخشی زیر شکل  -29 

 

 A                           جایگاه( ۴           ریبوزوم بزرگ  بخش         3mRNA (( 2       ریبوزوم کوچک بخش( 1

 است؟ جایگاه کدام ترجمه فرایند در دوم یtRNA ورود محل -30

 A جایگاه 

  ؟ شوند میA  گاهجای دارد مختلفی هایtRNA آن، در که ترجمه از ای رحلهم -31

 شدن طویل مرحله

 چیست؟ یابد استقرارA  جایگاه در تواند می شدن، طویل مرحله در که یtRNA ویژگی -32 

 .استA  جایگاه کدون مکمل 

 شود؟ می شروع زمانی چه ترجمه شدن طویل مرحله -33 

 A جایگاه به دوم کدون مکمل یtRNA ورود با 

 شود؟ می شروع زمانی چه ترجمه پایان مرحله -34 

 شود می واردA  جایگاه به پایان های کدون از یکی که زمانی 

  دارد؟ نام چه شود میA  جایگاه وارد پایان مرحله در که مولکولی -35 

 آزادکننده عامل

 است؟ جایگاه کدام پایان مرحله در ریبوزوم ازtRNA  خروج محل -36 

 P جایگاه 

 است؟ جایگاه کدام پپتیدی زنجیره وtRNA  بین پیوند شدن شکسته محل -37 
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 P جایگاه 

 : دهید پاسخ زیر سواالت به مقابل DNA مولکول به توجه با -38

                                       TACACACGTATT           الگو رشته       

                                       ATGTGTGCATAA          گذار رمز رشته 

 .بنویسید را ژن این رونویسی از حاصل mRNA توالی( الف

  AUGUGUGCAUAA 

 3           داشت؟ خواهیم حاصل mRNA رشته در ترجمه قابل کدون چند(ب

  کجاست؟ یاخته در پروتئین تولید محل -39

 .باشند داشته حضور ها ریبوزوم که یاخته از بخشی هر

  دارند؟ سرنوشتی هچ سیتوپالسم در تولیدشده های پروتئین -40 

   ها، پالست به رفتن -۴-  ها، میتوکندری به تنرف3-  درسیتوپالسم، ماندن باقی -2-  گلژی، دستگاه و آندوپالسمی شبکه به رفتن -1 

 هسته به رفتن -5 

 هاست؟ پروتئین نوع کدام ها لیزوزوم و ها واکوئول در موجود های پروتئین منشأ -41

 گلژی دستگاه و آندوپالسمی شبکه به واردشده های پروتئین

 ببرید نام را شوند می ترشح یاخته از که هایی پروتئین منشأ -42 

 گلژی دستگاه و آندوپالسمی شبکه به واردشده های پروتئین 

  است؟کج روند نمی گلژی دستگاه و آندوپالسمی شبکه به ولی شوند می تولید سیتوپالسم در که هایی پروتئین مقصد -43 

 هسته -۴  پالست، -3  میتوکندری، -2  درسیتوپالسم، ماندن باقی -1

 است؟ اساسی برچه خود مقصد به پروتئین هدایت روش -44 

 پروتئین ویژه آمینواسیدی های توالی 

  چیست؟ سازی پروتئین مقدار و سرعت تنظیمی اساس -45 
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 پروتئین به یاخته نیاز میزان

 شود؟ آغازmRNA  رونویسی پایان از پیش سازی پروتئین است ممکن ، هایی یاخته چه در-46 

 پروکاریوتی های یاخته 

  چیست؟ پروکاریوتی های یاخته در رونویسی پایان از پیش ترجمه شروع علت -47 

 است کم ها یاخته این درmRNA  عمر طول

  چیست؟ یازندن مورد بیشتری مقدار به که هایی پروتئین برای سازی پروتئین سرعت افزایش روش -48 

 ها ریبوزوم از ای مجموعه توسط هم سر پشت و همزمان طور به ترجمه انجام

  شود؟ می دیده ها ریبوزوم تجمع ، هایی یاخته چه در -۴9

 یوکاریوتی و پروکاریوتی های یاخته

  دارند؟ تخریب برابر درmRNA  حفاظت برای سازوکارهایی هایی یاخته چه -50 

 یوکاریوتی های یاخته

  دارند؟ سازی پروتئین برای بیشتری فرصت که هایی یاخته چه -51 

 یوکاریوتی های یاخته

 ؟شود آغاز پیک رنای رونویسی پایان از پیش حتی است ممکن سازی هاپروتئین یوکاریوت در چرا -52

 زیرا طول عمر رنای پیک در این یاخته ها کم است.

 :دهد می نشان شوند می انجام زمان هم طور به که را ترجمه و رونویسی فرایند دو زیر شکل-53

 ها؟ یوکاریوت یا است ها پروکاریوت  به مربوط شکل: الف

                 است؟ شده ساخته آنزیمی چه توسط 2 شماره: ب

  است؟ سمت کدام به رونویسی جهت: ج

 .کنید نامگذاری را 1 شماره( د
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 سپارازب( رنابسپازاز                     ج( سمت راست                     د(  رناب               الف( پروکاریوت ها  

 

 است؟ یاخته کدام بدن پیکری های یاخته همه منشأ -1

 تخم یاخته 

  باشد؟ می چه یاخته، هر در یکسان ژنهای با هایی یاخته تفاوت علت -2 

 هستند غیرفعال ژنها سایر و فعال ژنها از تعدادی تنها

 شود؟ می بیان یا است روشن ژن یک زمانی چه -3 

 (ژن بودن روشن)شود می استفاده ژن بیان یاخته یک در ژنی اطالعات از وقتی

  شود؟ نمی بیان یا است خاموش ژن یک زمانی چه -4 

 (ژن بودن خاموش) ژن بیان عدم یا ژن یک اطالعات از استفاده عدم صورت در

 .ببرید نام را جاندار یک مختلف های یاخته در ژن از استفاده در متغیر عوامل -5

 ژن از استفاده زمان و بازه مقدار، 

  دارد؟ بستگی چیز چه به یاخته یک در ژن بیان زمان کننده تعیین عوامل -6 

 ژن فراورده به نیاز میزان

 شود؟ گیاه در ژن بیان تنظیم موجب تواند می نور، وجود چگونه -7
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 دشو نمی بیان ژن این نور بودن در. گیرد می قرا استفاده مورد فتوسنتز در که شود آنزیمی ۀسازند ژن شدن فعال باعث تواند می نور گیاه، در

  نمایید؟ تعریف را ژن بیان تنظیم -8

 نشوند یا شوند بیان ژنها کدام و مقدار چه به هنگام، چه در کنند می تعیین که فرایندهایی

  شود؟ می نامیده چه دهد پاسخ تغییرات به جاندار تا شود می موجب که فرایندی -9 

 ژن بیان تنظیم

  ببرید؟ نام را شود می یاخته کی از مختلفی های یاخته ایجاد موجب که فرایندی -10 

 ژن بیان تنظیم

 ؟کدامند ژن محصوالت11- 

 پروتئین وRNA  انواع 

  ببرید؟ نام را شود انجام تواند می ها پروکاریوت ژن بیان تنظیم که مراحلی -12

 پروتئین وRNA  ساخت مراحل از یک هر در

 رونویسی حلهمر              ؟دارد نام چه شود می انجام آن در معمول طور به پروکاریوتها ژن بیان تنظیم که زمانی -13 

 چیست؟ آنها ساخت از بعدRNA  یا پروتئین فعالیت تنظیم های روش از یکی -14 

 (عمر طول) پایداری در تغییر 

 گلوکز                             ببرید؟ نام را کالی اشرشیا باکتری ترجیحی مصرفی قند -15 

 نمایید؟ تعریف را ها پروکاریوت در رونویسی فیمن تنظیم -16

 انداز راه به مراز پلیARN  پیوستن ازDNA،  از بخشی به خاصی های پروتئین اتصال با آن، در که پروکاریوتها در رونویسی تنظیم نوعی 

 .شود می جلوگیری

  نمایید؟ تعریف را ها پروکاریوت در رونویسی مثبت تنظیم-17

 کمک انداز راه به مراز پلیRNA  پیوستن بهDNA،  از بخشی به خاصی های پروتئین اتصال با آن، در که پروکاریوتها در یرونویس تنظیم نوعی

 شود می



 به نام خدا                                                3زیست سواالت خط به خط فصل دوم  

 

14 
            

  دارد؟ نام چه شود می متصل اپراتور به رونویسی، منفی تنظیم در که پروتئین نوعی-18 

 مهارکننده

  بزنید؟ مثال یک شود می انجام رونویسی منفی تنظیم طریق از آنها بیان تنظیم که پروکاریوتی ژنهای از -19

 الکتوز تجزیه به مربوط ژنهای

  نمایید؟ تعریف را اپراتور -20 

 گیرد می قرار انداز راه از بعد که پروکاریوتها در تنظیمی توالی نوعی

  چیست؟ اپراتور از آن شدن جدا و مهارکننده پروتئین شکل تغییر عامل -21 

 مهارکننده به الکتوز اتصال

  چیست؟ کننده فعال پروتئین -22 

 شود می متصل کننده فعال اتصال جایگاه به رونویسی، مثبت تنظیم در که پروتئین نوعی

  بزنید؟ مثال شود می انجام رونویسی مثبت تنظیم طریق از آنها بیان تنظیم که پروکاریوتی های ژن -23 

 مالتوز تجزیه به مربوط ژنهای

 ؟ گیرد می قرار انداز راه از قبل که پروکاریوتها در تنظیمی والیت نوعی -24 

 کننده فعال اتصال جایگاه 

 : دهید پاسخ ها پرسش به ، هاست پروکاریوت در الکتوز تجزیه به مربوط که زیر شکل به توجه با -25

  

 

 خاموش    ؟ خاموش یا است روشن زیر ژن( الف

 ژن(2   اپراتور(1    . کنید اریگذ نام را شده گذاری شماره موارد( ب
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           : هاست پروکاریوت در الکتوز تجزیه به مربوط های ژن ، زیر شکل -26

 1 -    4 شماره                ؟ دهد می نشان را اپراتور    و   مراز پلی RNA شماره کدام

 

 :  ددهی پاسخ سؤاالت به زیر mRNA در نوکلئوتیدی توالی با ارتباط در -27

mRNA :  AAA GUA AUG UUU CGU UGA 

 AAA             ؟ است کدام ، شود می ریبوزوم A جایگاه وارد که کدون آنتی اولین( الف

 CGU               ؟ است کدام ، گیرد می قرار ریبوزوم P جایگاه در که کدون آخرین( ب

 A    جایگاه                                      ؟ گیرد می قرار ریبوزوم جایگاه کدام در پایان کدون( ج

 . دهید پاسخ زیر سؤاالت به مقابل mRNA به توجه با -28

CGA  AUG  UUC  GCG  UGG  AAA  CGG  UAA 

 GCC                         .     بنویسید را شود می ریبوزوم A جایگاه وارد که کدونی آنتی آخرین( الف

         آمینواسید  6                 ؟ بود خواهد آمینواسید چند دارای mRNA این ترجمه از حاصل پپتید پلی( ب

  است؟ چگونه کروموزومی سطح در ژن بیان تنظیم-29

 ردگیفش میزان در تغییر با دتوان می یاخته بنابراین گیرند می قرار رنابسپارازها دسترس در کمتر تن فام فشرده های بخش معمول طورب

 کند تنظیم نظر مورد ژن به را رنابسپاراز خاصی،دسترسی بخشهای در تن فام

 چیست؟ شود می متصل اپراتور به رونویسی منفی تنظیم در که پروتئین نوعی -30

 مهار کننده  

 شود؟ متصل خود نظر مورد ژن انداز راه به تواند می صورت چه در یوکاریوتی بسپاراز رنا -31

 DNAبا ایجاد خمیدگی در 
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  چیست؟DNA  به آن اتصال و کننده فعال پروتئین شکل تغییر عامل-32 

 کننده فعال به مالتوز اتصال

      کند؟ شناسایی را انداز راه تنهایی به تواند می مراز پلیRNA  آنها، در که هایی یاخته -33 

 پروکاریوتی های یاخته  

     کند؟ شناسایی را انداز راه تنهایی به تواند نمی مراز پلیRNA  آنها، در که هایی یاخته -34 

 یوکاریوتی های یاخته 

  ؟ کدامند ندارد وجود افزاینده توالی و رونویسی عوامل آنها، در که هایی یاخته-35 

 پروکاریوتی های یاخته     

 ل فعال کننده متصل می شود کدام است؟وعی پروتئین که در تنطیم مثبت رونویسی به جایگاه اتصان -36

 کنندهفعال 

  نمایید؟ تعریف را رونویسی عوامل -37

 است وابسته آنها به اندازی راه به یوکاریوتی مراز پلیRNA  پیوستن که عواملی

 دارند؟ قرار کجا انداز راه شناسایی به کننده کمک رونویسی عوامل اتصال محل-38 

 انداز راه از خاصی نواحی در 

  گیرد؟ می قرار انداز راه به متصل رونویسی عوامل مجاورت در افزاینده به متصل رونویسی عوامل روش چه با -39 

 دنا در خمیدگی ایجاد با

  ببرید؟ نام را  یوکاریوتی های یاخته در تنظیمی های توالی انواع -40

 افزاینده و انداز راه

 :دهید پاسخ زیر موارد به زیر شکل به توجه با ژن بیان تنظیم خصوص  در -41

 .کنید نامگذاری را 2 و 1 شماره( الف  

 گیرند؟ می قرار انداز راه به متصل رونویسی عوامل مجاورت در چگونه 1 شماره به متصل رونویسی لعوام(ب
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       ( عوامل رونویسی2توالی افزاینده                  (1الف( 

     DNAبا ایجاد خمیدگی در  ب:

 :دهید پاسخ زیر سؤاالت به ، ها یوکاریوت در ژن بیان تنظیم نحوه و ساختار با رابطه در -42

 . کنید گذاری نام را(  2) و( 1) های شماره( الف

 . دهید شرح ؟ کند می اعمال ژن بر را خود اثر ، افزاینده توالی چگونه( ب

 

 رونویسی عوامل -2           انداز راه -1(الف:  پاسخ

  روی یسیرونو عوامل سایر و مراز پلی  RNAکنار در  DNA   در حلقه تشکیل با آن به متصل رونویسی عوامل و افزاینده( ب

 توانند می هستند صلمت افزاینده توالی به که رونویسی عوامل ، هم کنار در عوامل این کلیه گرفتن قرار اب و گیرند می قرار انداز راه

 .  کنند فعال را انداز راه به متصل رونویسی عوامل

  ببرید؟ نام ی ها نمونه پروکاریوتی های یاخته در تنظیمی های توالی انواع-43 

 کننده فعال لاتصا جایگاه اپراتور، انداز، راه

 افزاینده           ؟باشد داشته قرار ژن به نسبت دوری فاصله در تواند می که تنظیمی توالی نوعی-44

  ؟ باشند داشته قرار رونویسی شروع محل مجاورت در توانند می که تنظیمی های توالی -45

 اپراتور و انداز راه

  گیرد؟ می صورت چگونه یوکاریوتها در رونویسی از پس ژن بیان تنظیم روش-46 
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 mRNA به مکمل کوچک هایRNA اتصال اب

  چیست؟ اند شده متصل آن به مکمل کوچک هایRNA که ایmRNA  سرنوشت-۴7 

 شود می تجزیه مدتی از پس

  گیرد؟ می صورت چگونه کروموزومی سطح در ژن بیان تنظیم روش-48 

 خاص هایی بخش در کروموزوم فشردگی درمیزان تغییر طریق از موردنظر ژن به مراز پلیRNA  دسترسی تنظیم با

 گیرد؟ می صورت زمانی چه کروموزوم فشردگی میزان در تغییر طریق از ژن بیان تنظیم -49 

 رونویسی از پیش 

 :  بنویسید را زیر موارد از یک هر مونومر -50

            اگزون(و   رونویسی عوامل( ه     دهکنن مهار( د     افزاینده توالی( ج     انداز راه( ب       2مراز پلی RNA( الف

                                                                                                   موکلئوتیدن( و      آمینواسید( ه      آمینواسید( د       نوکلئوتید(ج      نوکلئوتید( ب      آمینواسید(الف: پاسخ

 :کنید مشخص را غلط و صحیح جمالت -51

 .دارد حضور سیتوپالسم در هم و هسته در هم اغلب نابالغ mRNA یوکاریوتها در (1

 .شود می جدا RNA از پلیمراز RNA ، پایان جایگاه رونویسی از پس (2

 .کند می عمل الگو عنوان به ، DNA رشته دو از یکی رونویسی در( 3

 زرم یک از بیش است ممکن آمینواسید یک ، است آمینواسید نوع 20 برای الزم تعداد از بیشتر حرفی سه رمزهای تعداد چون(4

                   .                                                                               باشد داشته

     .                         دارد قرار رونویسی پایان جایگاه نزدیکی در که است DNA از قسمتی انداز راه( 5

                                     . نامند می کدون یک را  mRNAنوکلئوتیدی سه رمز هر( 6

       .    باشد داشته وجود تواند نمی AUC توالی ، tRNA مولکول کدون آنتی بخش در( 7

       .   کند حمل باید را اسیدی آمینو چه tRNA که کند می تعیین کدون یک نوکلئوتید سه( 8

 . شود می نامیده اینترون ، ماند می باقی بالغ ی mRNA در ها آن رونوشت که DNA از مناطقی( 9
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  . نامند می کدون آنتی یک را mRNA  نوکلئوتیدی سه رمز هر( 10

 در که هستند هایی DNA ، پرمانند ساختار در منشعب های رشته ، دوزیست یک تخم سلول در ژن یک رونویسی در( 11

       . اند شدن ساخته حال 

  کند می برقرار مکملی ی رابطه آغاز کدون با آغازگر tRNA ، یکدیگر به ریبوزوم کوچک و بزرگ بخش اتصال از پس(12

       . گیرد می صورت هسته در بالغ mRNA تشکیل و ها اینترون رونوشت حذف (13

   .  شود می نامیده اگزون ، ماند می باقی بالغ RNA در ها آن رونوشت که DNA از مناطقی( 14

   . کند شناسایی را انداز راه تواند نمی تنهایی به مراز پلی RNA آنزیم ها پروکاریوت در( 15

   . است رونویسی از پس ژن بیان تنظیم از مثالی پیک رنای به مکمل کوچک رناهای بعضی اتصال ، ها یوکاریوت در(16

   .است  ها یوکاریوت از بیشتر ها پروکاریوت در  mRNA عمر طول(17

   .شود می دیده پروکاریوت های یاخته در فقط( ها ریبوزوم) ها رِناتَن تجمع(18

 . شود می رونویسی ژن هر رشته دو از یکی فقط( 19

                . شود می ترجمه باشد mRNA   . ها آن رونویسی محصول که هایی ژن( 20

 :کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای -52

       .دارد نام ........ ، بگیرد قرار پپتیدی پلی ساختار در باید اسید آمینو کدام کندمی تعیین که mRNA نوکلئوتیدی سه های توالی(1

 .شود می گفته.............  ، مانند می باقی بالغ mRNA در و شوند نمی حذف آنها رونوشت که DNA از مناطقی به(2

 .گیرد یم صورت.... ...... آنزیم توسط rRNA های ژن رونویسی و.........  آنزیم توسط ، تهایوکاریو در tRNA های ژن رونویسی(3

        .             شود می....................  ژن و شود می متصل اپراتور به کننده مهار پروتئین ، الکتوز نبود در( 4

 . کند می رمز را..... ............. و  است.................. آغاز کدون( 5

                  .        شود می ...............وارد جایگاه به آمینواسید دومین حاملِ ( رنای ناقل6

 .     گیرد می صورت..........  پلیمراز RNA آنزیم توسط ، ها یوکاریوت در mRNA های ژن ( رونویسی7

   . دارد نام..........  ، شود می حاصل 1 پلیمراز RNA یتفعال نتیجه در که ای RNA ، ها یوکاریوت ( در8
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                                                                                                                              . است ................ نام به پروتئین نوعی رنابسپاراز روی پیش مانع ، اشرشیاکالی باکتری در رونویسی منفی تنظیم در (9

 .         نامند می.............  یک را tRNA نوکلئوتیدی سه رمز ( هر10

 :51سخ اپ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 غ غ غ ص ص غ ص ص ص غ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 ص ص غ غ ص غ ص ص غ غ

 

                                                          : 52 پاسخ

                       ( اگزون )بیانه(2                  (رمزه)کدون (1

 1رنابسپاراز        -  3( رنابسپاراز 3

       ( خاموش۴

  5 )AUG – 6              ونینمت  )A                   

7) RNA 8                 2پلیمراز) rRNA  

 کدون آنتی (10                  کننده مهار (9

 فقیت و سالمتیبا آرزوی مو 
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