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  .ها در آزمون هاي مختلف است شان دهندة تکرار شدنِ آنتکراري بودنِ برخی سواالت ن
 .سؤاالت قرمز رنگ، مربوط به بخش هاي حذف شدة کتاب در شرایط کرونا هستند
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  درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .1

  . فقط یکی از دو رشتۀ هر ژن رونویسی می شود)الف

    .دیده می شود) پروکاریوت(فقط در یاخته هاي پیش هسته اي ) ریبوزوم ها(تجمع رناتن ها ) ب

  .است) ها یوکاریوت(ها  اي از هوهستهبیشتر ) ها پروکاریوت(ها  اي در پیش هسته) mRNA(عمر رناي پیک  لطو) پ

ن در مرحلۀ پس از اتصال برخی رناهاي کوچک مکمل به رناي پیک مثالی از تنظیم بیان ژ) یوکاریوت ها(در هوهسته اي ها ) ت

  .رونویسی است

  .ممکن است قبل از پایان رونویسی آن رنا آغاز شود) mRNA(در پروکاریوت ها شروع ترجمۀ یک رناي پیک ) ث

  .آغاز شود) mRNA(پروتئین سازي حتی ممکن است پیش از پایان رونویسی رناي پیک در یوکاریوت ها ) ج

  .در رونویسی، نوکلئوتید تیمین دارِ رنا بعنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین دارِ دنا قرار می گیرد) چ

  .اند آمینواسیدها در بسیاري از جانداران یکسان) کدونِ(رمزة ) ح

  .در یاخته هاي یوکاریوتی، رناهاي ساخته شده در رونویسی براي انجام کارهاي خود دستخوش تغییراتی می شوند) خ

  .تنظیم بیان ژن موجب ایجاد یاخته هاي متفاوتی از یاخته هاي بنیادي مغز استخوان می شود) د

  .جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید .2

....................  نمی شوددنا وجود دارند و رونوشت آن ها در رناي پیک سیتوپالسم حذف به بخش هایی که در مولکول ) الف

  .گویند می

  .است.................. نوکلئوتیدي به نام  3در ساختار سه بعدي رناي ناقل یک بخش محل اتصال آمینواسید و دیگري یک توالی ) ب
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  .متصل می شود........................... کننده به توالی خاصی از دنا به نام در تنظیم منفی رونویسی، پروتئین مهار ) پ

  .گفته می شود.................. به این رنا، . رناي رونویسی شده از رشتۀ الگو، در ابتدا داراي رونوشت هاي میانۀ دنا است) ت

رانتز انتخاب کنید و در برگۀ در هر یک از عبارت هاي زیر، پاسخ درست را از بین واژه هاي درون پ .3

  پاسخنامه بنویسید

  .می گویند) میانه –بیانه ( به بخش هایی از مولکول دنا که رونوشت آن ها در مولکول رناي پیک سیتوپالسمی حذف شده،) الف

) فعال کننده –مهارکننده (در تنظیم منفی رونویسی در باکتري اشرشیا کالي، مانعِ پیشِ رويِ رنابسپاراز نوعی پروتئین به نام ) ب

  .است

کمک می کنند تا بتواند به راه انداز ) مراز پلیRNA(رونویسی، پروتئین هاي خاصی به رنابسپاراز ) مثبت –منفی (در تنظیم ) پ

  .را شروع کندمتصل شود و رونویسی 

  .رمزه اي است که ترجمه از آن آغاز می شود) AUG – UGA(آغاز یا ) کدونِ(رمزة ) ت

  .است) بیانه ها  –میانه ها (رناب بالغ، حاصل پیوند بین ) ث

  .رونویسی است) پیش از  –پس از (اتصال بعضی رناهاي کوچک مکمل به رناي پیک، مثالی از تنظیم بیان ژن ) ج

  .اند در یاخته هاي تازه تقسیم شده بسیار فعال) رناي ناقل –رناي رناتنی (ژن هاي سازندة ) چ

  .رونویسی، مانعِ پیشِ رويِ رنابسپاراز نوعی پروتئین به نام مهار کننده است) منفی –مثبت (در باکتري اشرشیا کوالي، در تنظیم ) ح

  .انجام می شود) الکتوز –مالتوز (در باکتري اشرشیا کوالي، تنظیم مثبت رونویسی در مورد ژن هاي مؤثر در تجزیۀ ) خ

  متیونین است؟) tRNA(محل قرار گیري رناي ناقل) ریبوزوم(در مرحلۀ آغاز ترجمه کدام جایگاه در رناتن  .4

  ام عوامل آزاد کننده اشغال می شود؟توسط پروتئین هایی به ن Aدر چه مرحله اي از ترجمه جایگاه  .5

  چرا در یوکاریوت ها فرصت بیشتري براي پروتئین سازي هست؟ .6

  چرا براي رونویسی از ژن به راه انداز نیاز است؟ .7

  توسط کدام آنزیم رنابسپاراز ساخته می شود؟) rRNA(رناي رناتنی ) یوکاریوت ها(در هوهسته اي ها  .8
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  دنا چه گفته می شود؟ به رشتۀ مکمل رشتۀ الگو در مولکول .9

  ساخته شدن پلی پپتید از روي اطالعات رناي پیک چه نامیده می شود؟ .10

  تفاوت توالی هاي انواع رناهاي ناقل مربوط به کدام ناحیه است؟ .11

  فرصت بیشتري براي پروتئین سازي وجود دارد؟) یوکاریوت ها(چرا در هوهسته اي ها  .12

  کالي چه عاملی باعث می شود که فعال کننده به جایگاه خود بچسبد؟در تنظیم مثبت رونویسی در باکتري اشرشیا  .13

در هوهسته اي ها، پروتئین هایی که با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز، رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می  .14

  کنند، چه نام دارند؟ 

را ) 2(و ) 1(نام بخش هاي مشخص شده . دهدرا نشان می )  هوهسته اي ها(شکل زیر تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها  .15

  .بنویسید

  

با توجه به شکل به . شکل زیر طرح ساده اي از رشتۀ الگوي مولکول دنا و رناي بالغ حاصل از آن را نشان می دهد .16

  .پرسش ها پاسخ دهید

دیده می شود یا در ) یوکاریوت(این طرح در یاختۀ هوهسته اي ) الف

  ؟)پروکاریوت(یاختۀ پیش هسته اي 

  بخش هایی از مولکول دنا که به شکل حلقه درآمده چه نام دارد؟) ب

  :به دو پرسش زیر در مورد ترجمه پاسخ دهید .17

  خالی می مانند؟ Eو  Aپر می شود و جایگاه هاي  Pدر کدام مرحله فقط جایگاه ) الف
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توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزاد کننده اشغال  ، این جایگاهAچرا با ورود یکی از رمزه هاي پایان ترجمه به جایگاه ) ب

  شود؟ می

در تنظیم منفی رونویسی در پیش هسته اي ها، مهار کننده به چه بخشی از دنا متصل می شود و جلوي حرکت رنابسپاراز  .18

  را می گیرد؟

راز را به محل راه انداز هدایت در هوهسته اي ها، به پروتئین هایی که با اتصال به محل هاي خاصی از راه انداز، رنابسپا .19

  می کنند چه می گویند؟

  توسط کدام رنابسپاراز ساخته می شود؟) rRNA(در هوهسته اي ها رناي رناتنی  .20

  در کدام مرحله از رونویسی، رنابسپاراز راه انداز را شناسایی می کند؟ .21

آنتی (کدام شماره توالی پادرمزه  .با تاخوردگی اولیه نشان داده شده است) tRNA(در شکل روبرو یک رناي ناقل  .22

  .را نشان می دهد) کدون

  

  .در مورد فرآیند ترجمه به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .23

  معرف کدام آمینواسید است؟ AUGآغاز یا ) کدونِ(رمزة ) الف

  پر می شود؟) ریبوزوم(رناتن  Pدر طول کدام مرحلۀ ترجمه، فقط جایگاه ) ب

  از کدام جایگاه رناتن خارج می شود؟رناي ناقل بدون آمینواسید ) ج

 .بالغ را تعریف کنید) RNA(رناي  .24

  ي زیر  به پرسش ها پاسخ دهیدmRNAبا توجه به  .25

AUGUCAAAUCCGUGUUUUAUCUGA  
  .را مشخص کنید mRNAرشتۀ رمزگذار این ) الف
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  .را مشخص کنید Pجایگاه ) آنتی کدون(اولین پادرمزه ) ب

 .را مشخص کنید Aآخرین پادرمزة جایگاه ) پ

 با توجه به شکل، به پرسش ها پاسخ دهید .26

مربوط به کدام شماره در این مولکول ) tRNA(تفاوت رناهاي ناقل ) الف

  است؟

این شکل، تاخوردگی اولیۀ رناي ناقل را نشان می دهد یا ساختار سه ) ب

  بعدي آن را؟

 ا کوالي توسط چه آنزیمی ساختهاین مولکول در باکتري اشرشی) پ

  شود؟ می

  : در مورد رونویسی به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. 27

در یوکاریوت ها رناي پیک توسط ) الف

  کدام رنابسپاراز ساخته می شود؟

شکل مقابل کدام مرحله از رونویسی را ) ب

  نشان می دهد؟

  .را نامگذاري کنید 1شمارة ) پ

  :در مورد فرآیند ترجمه به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. 28

  پیوند پپتیدي در کدام جایگاه رناتن و در چه مرحله اي از ترجمه برقرار می شود؟) فال

  در مرحلۀ پایان ترجمه عوامل آزاد کننده وارد کدام جایگاه رناتن می شوند؟) ب

  :به پرسش هاي زیر پاسخ دهید) پروتئین سازي(در مورد مراحل ترجمه . 29

  قرار می گیرد داراي چه توالی است؟) ریبوزوم(رناتن  Pکه در جایگاه ) کدون( اولین رمزه ) الف



۶ 
 

  در مرحلۀ پایان، چه پروتئین هایی باعث جدا شدنِ زیرواحدهاي رناتن از هم می شوند؟) ب

  را نامگذاري کنید) ؟(در شکل روبرو . 30

  

  :در مورد تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. 31

  چرا در تنظیم منفی رونویسی با اتصال الکتوز به مهار کننده، این پروتئین دیگر نمی تواند به اپراتور متصل بماند؟) فال

  رونویسی ژن، تحت تأثیر عوامل رونویسی تغییر می کند؟  مقداردر چه صورتی، ) ب

  .یک تفاوت همانندسازي و رونویسی را بنویسید. 32

  هایی با ژن هاي یکسان، یاخته هایی با عملکرد و شکل متفاوت ایجاد شوند؟ چگونه ممکن است از یاخته. 33

  به پرسش هاي زیر پاسخ دهید) ریبوزوم(در مورد رناتن . 34

  جنس هر زیرواحد آن از چیست؟) الف

  در ساختار کامل چند جایگاه دارد؟) ب

  :در مورد ترجمه به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. 35

  انرژي خواه است؟ یایک واکنش انرژي زا ) tRNA(آمینواسید به رناي ناقل فرآیند اتصال ) الف

  در مرحلۀ طویل شدن، بعد از جابجایی رناتن، رناي ناقلِ حامل رشتۀ پلی پپتیدي در کدام جایگاه قرار می گیرد؟) ب

  .با توجه به شکل روبرو به پرسش ها پاسخ دهید. 36
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  ی دهد؟کدام مرحله از رونویسی را نشان م) الف

  را نامگذاري کنید) 2(و ) 1(شماره هاي ) ب

  

  

  :در مورد جریان اطالعات در یاخته ها به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. 37

  در رناي پیک موجب پایان یافتن کار ترجمه می شود؟ UGAو  UAA, UAG) کدون هاي(چرا حضور رمزه هاي ) الف

  با توالی رمزة مکمل خود چه پیوندي برقرار می کند؟) آنتی کدون(در هنگام ترجمه، توالی پادرمزه ) ب

  اولین پیوند پپتیدي در کدام مرحله از مراحل ترجمه تشکیل می شود؟) پ

  عوامل رونویسی به چه بخش هایی از دنا ممکن است متصل شوند؟) هوهسته اي ها(در یوکاریوت ها ) ت

پالسمی و دستگاه گلژي می روند، چه سرنوشت هایی پیدا پروتئین هاي ساخته شده در سیتوپالسم که به شبکۀ اندو. 38

  )سه مورد(کنند؟  می
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