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دبیرستان فرزانگان

بوشهر

چند مورد از عبارات زیر، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟

«در یک یاخته سازندة صفرا، برخی از .......................»

الف) رناهاي پیک می توانند به طور همزمان توسط چندین رناتن به رشته هاي پل یپپتیدي ترجمه شوند.

ب) توالی هاي سه نوکلئوتیدي رونوشت هاي اگزون، در تع�ن ساختار پروتئین حاصل نقشی ندارند.

ج) رناهاي پیک داراي اطالعات الزم براي ساخت رن ابسپاراز 3، توسط رنابسپاراز 2 تولید شده اند.

د) آنزیم هاي شکننده پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دناي خطی، در سیتوپالسم تولید می شوند.

1

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

موارد (ج و د) عبارت را به نادرستی کامل می کنند. یاختۀ سازنده صفرا نوعی یاخته یو کاریوتی است. بررسی موارد:

الف) طبق متن کتاب درسی، در یاخته هاي یوکاریوتی نیز تجمع رناتن ها می تواند دیده شود. پس برخی رناهاي پیک می توانند به طور

همزمان توسط چندین رناتن به رشته هاي پلی پپتیدي ترجمه شوند.

ب) توالی هاي قبل از کدون آغاز و بعد از کدون پایان، در تع�ن ساختار پروتئین حاصل نقشی ندارند.

ج) رنابسپاراز 3 نوعی آنزیم پرو تئینی یاخته یو کاریوتی است پس اطالعات الزم براي ساخت آن توسط رناي پیک از هسته به سیتوپالسم

آورده می شود. رناهاي پیک داراي اطالعات الزم براي ساخت رنابسپاراز 3، همگی توسط رنابسپاراز 2 تولید شده اند.

د) هلیکاز و رنابسپاراز، پیوند هیدروژنی بین دو رشته دناي خطی را می شکنند که هر دو پروتئینی بوده و در سیتوپالسم به کمک رناتن ها تولید

می شوند.
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«در هر مرحله اي از ترجمه براي تولید پروتئین میوگلوبین که ..........................، به طور قطع ..........................»

2

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

طبق متن کتاب درسی در مرحله طویل شدن اگر آنتی کدون رناي ناقل وارد شده به  جایگاه A با کدون موجود در این جایگاه مکمل نباشد، این

رناي ناقل از طریق همان جایگاه A مستقیمًا از رناتن خارج می شود. در مرحله طویل شدن هنگام خروج رناهاي ناقل فاقد آمین واسید از

جایگاه E پیوندهاي هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون که به تنهایی انرژي کمی دارند، شکسته می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: در هیچ مرحله اي از ترجمه ممکن نیست هر سه جایگاه رناتن همزمان با هم اشغال باشند.

گزینه «2»: توانی UAG ممکن است در مرحلۀ پایان به عنوان کدون پایان و در مرحلۀ طویل شدن به عنوان آنتی کدون در رناتن مشاهده شود.

تنها در مرحلۀ پایان در اثر عوامل آزاد کننده پیوند بین رشتۀ پلی پپتیدي و آخرین رناي ناقل شکسته می شود.

گزینه «3»: در مرحلۀ طویل شدن ممکن است رناي ناقل متصل به آمین واسید متیونین مشاهده شود. همچنین می دانید همۀ مولکول هاي

پروتئینی در ساختار خود حداقل یک آمینو اسید متیونین دارند پس پروتئین عامل آزاد کننده که در مرحلۀ پایان ترجمه جایگاه A وارد می شود

نیز در ساختار خود متیو نین دارد. در مرحلۀ پایان هیچ آمینو اسیدي به جایگاه E وارد و یا از آن خارج نمی شود.

هر سه جایگاه رناتن ممکن است به صورت همزمان اشغال باشند – رناتن در طول رنا يپیک حرکت می کند.1)

توالی UAG درون رناتن مشاهده می شود – پیوند بین رشتۀ پلی پپتیدي و آخرین رناي ناقل شکسته می شود.2)

در جایگاه A رناتن آمینواسید میتونین وجود دارد _  رناهای ناقل فاقد آمینواسید می توانند از جایگاه E رناتن خارج شوند.3)

رناهای ناقل می توانند به طور مستقیم از طریق جایگاه A از رناتن خارج شوند _ پیوندهایی با انرژی اندک در جایگاه E شکسته می شوند.4)

کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در تنظیم رونویسی به منظور بیان ژن در هستۀ یوکاریوت ها ................. تنظیم ................. رونویسی در پروکاریوت ها، به طور حتم

«.........................
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

چه در یاخته هاي یوکاریوتی و چه در یاخته هاي پروکاریوتی رونویسی با اتصال رنابسپاراز به راه انداز آغاز می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: در تنظیم منفی رونویسی پروکاریوت ها، توالی راه انداز مستقیمًا قبل از ژن ها قرار ندارد و بین این توالی و ژن ها اپراتور قرار می گیرد.

گزینه «2»: در تنظیم رونویسی در هسته یوکاریوت ها عوامل رونویسی و در تنظیم مثبت رونویسی در پروکاریوت ها پروتئین فعال کننده به

اتصال رنابسپاراز به راه انداز کمک می کند.

گزینه «4»: در هسته یوکاریوت ها توالی افزاینده تنها در تنظیم بیان گروهی از ژن ها نقش دارد، پس عبارت به طور حتم و هر ژن براي این

مورد نادرست است.

همانند – منفی – توالی راه انداز مستقیمًا قبل از توالی نوکلئوتیدي ژن ها قرار دارد.1)

برخالف – مثبت – نوعی پروتئین به رنابسپاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شود.2)

همانند – منفی – با اتصال آنزیم رنابسپاراز به توالی راه انداز، فرآیند رونویسی آغاز می شود.3)

برخالف – مثبت – توالی افزاینده با ایجاد خمیدگی در دنا، بر سرعت و مقدار رونویسی هر ژن مؤثر است.4)



رنای پیک چند مورد از مولکول های زیر توسط رناتن های متصل به شبکه آندوپالسمی ترجمه شده است؟

«پرفوریِن یاخته های کشنده طبیعی _ فاکتور داخلی یاخته های اصلی معده _ عامل سطح فعال یاخته های نوع یک حبابک _ گلوتن _

هموگلوبین گلبول های قرمز _ اکسی توسیِن یاخته های عصبی هیپوتاالموس »
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گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

پروتئین های ترشحی و پروتئین های که الزم است در واکوئول یا لیزوزوم ذخیره شوند توسط رناتن های متصل به شبکه آندوپالسمی تولید

می شود در بین موارد پرفورین یاخته های کشنده طبیعی، گلوتن و اکسی توسین یاخته های عصبی هیپوتاالموس توسط این رناتن ها تولید

می شوند. فاکتور داخلی توسط یاخته های اصلی تولید نمی شود و عامل سطح فعال هم توسط یاخته های نوع 2 حبابک تولید می شوند.

هموگلوبین هم که پروتئین ترشحی نیست.

44)32)23)صفر1)

درباره فرآیندهایی که ارتباطبین نوکلئوتیدهای ژن و پروتئین (ها) را برقرار می کنند، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در یاخته پوششی سالم مخاط معده، می توان گفت مرحله ................ از نظر مشاهده ................ با مرحله ............. مشابه است.»

الف) طویل شدن ترجمه _ گسسته شدن پیوندهای هیدروژنی میان مولکول های رنا _ پایان رونویسی

ب) آغاز رونویسی _ تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهایی با قند پنج کربنه ریبوز _ آغاز ترجمه

ج) پایان ترجمه _ گسسته شدن پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئیک اسیدها _ طویل شدن رونویسی

د) طویل شدن رونویسی _ تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدها بدون فعالیت کاتالیزور زیستی _ طویل شدن ترجمه

5

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

موارد (ج و د) برای تکمیل عبارت داده شده مناسب هستند. فرایند های رونویسی و ترجمه، ارتباط میان نوکلئوتیدهای ژن و آمینواسیدهای

پلی پپتید را برقرار می کنند.

بررسی موارد:

الف) در مرحله طویل شدن فرآیند ترجمه، پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای رنای پیک و رنای ناقل گسسته می شوند. اما در مرحله پایان

فرآیند رونویسی، پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای رنا و دنا گسسته می شوند.

ب) در مرحله آغاز فرآیند رونویسی، پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای دنا و نوکلئوتیدهای رنا تشکیل می شوند که به ترتیب دارای قند

دئوکسی ریبوز و ریبوز می باشند.

ج) در مرحله پایان فرآیند ترجمه، پیوندهای هیدروژنی کم انرژی میان نوکلئیک اسیدها، یعنی رنای پیک و رنای ناقل گسسته می شوند. هم

چنین در مرحله طویل شدن فرآیند رونویسی پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئیک اسیدها، یعنی رنا و دنا گسسته می شوند.

د) در مرحله طویل شدن فرآیند رونویسی، پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای دنا و رنا، به صورت خود به خودی و بدون فعالیت

کاتالیزورهای زیستی (آنزیم) تشکیل می شوند. هم چنین در مرحله طویل شدن فرآیند ترجمه، پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای رنای

پیک و رنای ناقل، به صورت خود به خودی و بدون فعالیت کاتالیزور زیستی تشکیل می شوند.
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کدام عبارت در رابطه با رنای ناقل به طور صحیح بیان شده است؟ 6

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

با توجه به شکل کتاب درسی در صفحه 29 می توان نتیجه گرفت که ساختار سه بعدی رنای ناقل توسط آنزیم های ویژه ای با گروه کربوکسیل

آمینواسید پیوند برقرار می کند.

دقت کنید با بخش آمینی آمینواسید پیوند ایجاد نمی کند، زیرا این بخش باید در طی ترجمه به آمینواسید قبلی متصل شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: دقت کنید برای اتصال هر آمینواسید به رنای ناقل خود، یک نوع آنزیم ویژه وجود دارد.

گزینه «2»: طبق شکل کتاب در ساختار تاخورده اولیه رنای ناقل، اولین نوکلئوتید یک انتهای رشته و پنجمین نوکلئوتید انتهای دیگر، با یکدیگر

پیوند هیدروژنی برقرار می کنند.

گزینه «3»: دقت کنید ساختار ناخورده اولیه به هیچ آمینواسیدی متصل نمی شود و قبل از آن باید تاخوردگی های مجددی پیدا کند و به ساختار

سه بعدی تبدیل شود.

(1
در سیتوپالسم یاخته یوکاریوتی، یک نوع آنزیم اتصال دهنده رنا به آمینواسید، با صرف انرژی بین آمینواسیدها و رناهای ناقل پیوند ایجاد

می کند.

(2
در تاخوردگی اولیه رنای ناقل، اولین نوکلئوتید یک انتهای رشته با چهارمین نوکلئوتید موجود در انتهای دیگر، پیوند هیدروژنی برقرار

می کند.

در تاخوردگی اولیه رنای ناقل، در صورتی که آنتی کدون UAC وجود داشته باشد به آمینواسید متیونین متصل می شود.3)

در ساختار سه بعدی رنای ناقل، برقراری پیوند با گروه کربوکسیل آمینواسید، توسط آنزیم ویژه ای صورت می گیرد.4)

کدام گزینه در رابطه با تمام رناهای پیکی که در باکتری استرپتوکوکوس نومونیا مورد ترجمه قرار می گیرند، صحیح است؟ 7

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

در همه یاخته ها، طمبقا شکل 11 صفحه 30 زیست شناسی 3، توالی  هایی قبل از کدون آغاز قرار دارند که فاقد رمزه مربوط به آمینواسید متیونین

هستند. دقت کنید بخش های ابتدایی رنای پیک زودتر از بخش حاوی کدون آغاز، ساخته می شوند.

دقت کنید که پروکاریوت ها فاقد اندامک بوده (رد گزینه «3») و ممکن است (نه همواره!) که پروتئین سازی آن ها، پیش از پایان رونویسی از

رنای پیک آغاز شود. (رد گزینه «2») هم چنین تنها برای پروتئین های که به میزان بیش تری مورد نیازند. مجموعه ای از رناتن ها مانند دانه های

تسبیحی به پروتئین سازی می پردازند (رد گزینه «1»)

 رناتن ها (ریبوزوم ها) مانند دانه های تسبیحی در اطراف آن ها قرار گرفته و به پروتئین سازی می پردازند.1)

 هم زمان به آنزیم های رونویسی کننده از مولکول دنا و آنزیم های ترجمه کننده خود متصل باشند.2)

پروتئین های را می سازند که متناسب با توالی آمینواسیدی خود به سمت اندامک های مختلف هدایت می شوند.3)

نخستین بخش هایی از رنای پیک که ساخته می شوند، فاقد رمزه سه حرفی مربوط به آمینواسید متیونین هستند.4)



کدام بخش در ارتباط با همه ژن های مؤثر در فرآیند ساخت آنزیم هلیکاز در یک یاخته یوکاریوتی، به طور قطع صحیح است؟ 8

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

ژن های مؤثر در فرآیند ساخت آنزیم هلیکاز عبارتند از ژن سازنده رنای پیک حاوی رمز آنزیم هلیکاز، ژن های سازنده رناهای پیک حاوی رمز

آنزیم های رنابسپاراز 1 و 2 و 3، برای رونویسی از ژن های سازنده رنای رناتنی، رنابسپاراز 1 ، رونویسی از ژن های سازنده رناهای پیک، رنابسپاراز 2

و رونویسی از ژن های سازنده رناهای ناقل، رنابسپاراز 3 به راه انداز ژن متصل می شوند و به این ترتیب نخستین نوکلئوتید مناسب جهت انجام

فرآیند رونویسی را تشخیص می دهند. در طی فرآیند رونویسی، با اضافه شدن نوکلئوتیدهای 3 فسفاته به رشته رنای در حال ساخت، دو

فسفات آن ها جدا شده و در نتیجه غلظت فسفات های آزاد افزایش می یابد. راه انداز جزئی از ژن نبوده و بخشی خارج از آن محسوب می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: فقط رناهای پیک ترجمه می شوند و این عبارت راجع به محصول رونویسی ژن هایی که منجر به تولید رناهای ناقل و رناتنی می شوند

صحیح نیست. رناهای پیک از محلی که رمزه AUG دارند مورد ترجمه قرار می گیرند. باز آلی آدنین دو حلقه ای (پورین) است.

گزینه «3»: محصول رونویسی ژن های نامبرده شده به طور مستقیم باعث تشکیل آنزیم هلیکاز، آنزیم رنابسپاراز و آنزیم اتصال دهنده رنای ناقل

به آمینواسید می شوند. از بین این آنزیم ها، هلیکاز و رنابسپاراز به هسته وارد شده و آنزیم اتصال دهنده رنای ناقل و آمینواسید در سیتوپالسم

فعالیت می کند.

گزینه «4»: آنزیم اتصال دهنده رنای ناقل و آمینواسید فاقد توانایی شکستن پیوند هیدروژنی است.

بخشی از محصول رونویسی آن که با یک نوکلئوتید با باز پورین آغاز می شود. مورد ترجمه قرار می گیرد.1)

آنزیم های اختصاصی به بخشی خارج از ژن ها متصل شد و باعث افزایش غلظت فسفات های آزاد می شوند.2)

پروتئینی که در نتیجه فعالیت مستقیم محصول رونویسی هر ژن ساخته می شود، در نهایت به هسته وارد می شود.3)

پروتئینی که در نتیجه فعالیت مستقیم محصول رونویسی هر ژن ساخته می شود، توانایی شکستن پیون هیدروژنی را دارد.4)



با توجه به انواع نوکلئیک اسیدهای خطی موجود در یک یاخته پوششی سالم مویرگ، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

«نوعی مولکول ساخته شده از مونومرهای نوکلئوتیدی که ................. قطعًا ...................... »
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گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

در یاخته های یوکاریوتی، مولکول رنای پیک تنها از روی یک رشته یک ژن رونویسی شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «2»: دقت کنید در هر رشته نوکلئیک اسید خطی تعداد پیوندهای فسفودی استر یک عدد کم تر از تعداد بازهای آلی نیتروژن دار است و

در نوکلئیک اسیدهای حلقوی تعداد پیوندهای فسفودی استر برابر با تعداد بازهای آلی است دناهای حلقوی فاقد پروتئین هیستون در

مجاورت خود هستند.

گزینه «3»: رناهای ناقل آمینواسیدها را به سمت رناتن ها حمل می کنند، بین بعضی از نوکلئوتیدهای مکمل رنای ناقل، پیوندهای هیدروژنی

(غیراشتراکی) وجود دارد.

گزینه «4»: رنای پیک و ژن های موجود در دنای خطی دارای توالی های 3 نوکلئوتیدی مربوط به توالی آمینواسیدی زنجیره پلی پپتیدی را درد،

دنا برخالف رنا دارای نوکلئوتیدهای دارای قند دئوکسی ریبوز است.

در ساختار بالغ  پیرایش شده خود دارای پیوندهای اشتراکی است _ فقط از روی یک رشته یک ژن رونویسی شده است.1)

تعداد برابری از پیوندهای فسفودی استر و باز آلی دارد _ با دخالت پروتئین های هیستون، فشردگی خود را حفظ می کند.2)

به آمینواسیدها متصل شده و آن ها را به سمت رناتن ها انتقال می دهد _ فاقد پیوندهای غیراشتراکی میان نوکلئوتیدهای خود است.3)

(4
اطالعات مربوط به توالی آمینواسیدی زنجیره پلی پپتیدی را در بر دارد _ از نوکلئوتیدهایی واجد ریبوز و یک گروه فسفات تشکیل شده

است.



چند مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟

« در تنظیم بیان ژن هر یاخته واجد دنا (های) حلقوی، به طور حتم ................»

الف) در صورت وجود قندهای گلوکز و مالتوز در اطراف یاخته، جایگاه فعال کننده در دنا اشغال نمی شود.

ب) با اتصال رنابسپاراز به توالی راه انداز، همه نوکلئوتیدهای رشته الگو توسط آنزیم رونویسی می شوند.

ج) بعد از اتصال قند شیر به مولکول مهارکننده، آنزیم رونویسی کننده دنا از روی توالی اپراتور عبور می کند.

د) با اتصال عوامل رونویسی به افزاینده و ایجاد خمیدگی در دنا، پروتئین های تنظیمی کنار هم قرار می گیرند.
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گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

یاخته واجد دنای حلقوی می تواند یوکاریوتی یا پروکاریوتی باشد. در یوکاریوت ها اندامک های میتوکندر ی(راکیزه) و کلروپالست دنای حلقوی

دارند.

بررسی موارد:

الف) این گزینه در مورد یاخته های یوکاریوتی صادق نیست.

ب) برای تنظیم منفی رونویسی نظیر آن چه که در ژن های مربوط به تجزیه الکتوز مشاهده می شود صادق نیست.

ج) در تنظیم منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکالی با اتصال الکتوز (قند شیر) به مهارکننده، شکل این پروتئین تغ�ر کرده و از اپراتور جدا

می شود و راه برای رونویسی توسط رنابسپاراز باز می شود.

د) عوامل رونویسی فقط مختص یوکاریوت ها است. این پروتئین ها با اتصال به توالی های خاصی (راه انداز و افزاینده) از دنا در تنظیم بیان ژن

یوکاریوتی ایفای نقش می کنند.

(11(22(33(44



در ارتباط با تنظیم رونویسی ژن های مربوط به تجزیه الکتوز و مالتوز در باکتری اشرشیاکالی، به ترتیب چند مورد از اتفاقات زیر را می توان

مربوط به پیش از شروع رونویسی و پس از شروع آن دانست؟

الف) تغ�ر شکل پروتئین مهارکننده در زمان اتصال رنابسپاراز به توالی های نوکلئوتیدی ویژه

ب) اتصال انواعی پروتئین به جایگاه اتصالی قبل از توالی راه انداز

ج) اتصال مالتوز به پروتئین فعال کننده

د) عبور مقادیر زیاد قند شیر از غشای متصل به دنای جاندار
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

موارد ب و ج پیش از شروع فرآیند رونویسی و موارد الف و د پس از شروع فرآیند رونویسی رخ می دهند.

نکته مهم: براساس خط کتاب چسبیدن رنابسپاراز به راه انداز (توالی های نوکلئوتیدی ویژه) یعنی شروع رونویسی.

بررسی موارد الف و د: با توجه به شکل کتاب در عدم حضور و حضور الکتوز (قند شیر) رنابسپاراز به راه انداز متصل است و در واقع رونویسی

شروع شده است!

بنابراین ورود الکتوز به باکتری، اتصال آن به پروتئین مهارکننده، تغ�ر شکل این پروتئین و جداشدن آن از توالی اپراتور همگی پس از شروع

فرآیند رونویسی رخ می دهد.

برسی موارد ب و ج: در تنظیم مثبت رونویسی  E.coli ابتدا مالتوز وارد باکتری می شود و به انواعی پروتئین فعال کننده اتصال می یابد. سپس

فعال کننده به جایگاه اتصال خود که قبل از توالی راه انداز قرار دارد متصل می شود. (تاکنون رونویسی شروع نشده!) بعد از آن پروتئین فعال

کننده به رنابسپاراز کمک می کند که به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند.

(13-1(21-3(32-2(40-4

کدام مورد ویژگی داخلی ترین یاخته های موجود در پوست درخت را به درستی بیان می کند که جزء اصلی ترین یاخته های سامانه بافت

آوندی اند؟
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گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

پوست درخت از پیراپوست و یاخته آوند آبکش تشکیل شده است. داخلی ترین یاخته های پوست درخت، یاخته های آوند آبکش می باشند که

برای انتقال شیره پرورده (نوعی شیره گیاهی) از یاخته های همراه کمک می گیرند و از انرژی آنها بهره مند می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: یاخته های آوند آبکش فاقد هسته می باشند و در نتیجه عوامل رونویسی که در هسته یوکاریوت ها دیده می شود و بقیه فعالیت های

مربوط به هسته را ندارند.

گزینه «3»: فراوان ترین نوع یاخته های اصلی موجود در بافت آوندی، یاخته های آوند چوبی می باشند. (نه یاخته های آوند آبکش!)

گزینه «4»: یاخته های آوند آبکش دیواره یاخته ای پسین ندارند و این عبارت در مورد آوندهای چوبی صادق می باشد که به دیواره یاخته ای

خود لیگنین را اضافه می کنند.

به طور قطع پروتئین های عوامل رونویسی را به توالی نوکلئوتیدی راه انداز مولکول DNA متصل می کنند.1)

به منظور انتقال نوعی شیره گیاهی، از انرژی یاخته های همراه استفاده می کنند.2)

فراوان ترین نوع یاخته های اصلی سامانه بافت آوندی محسوب می شوند.3)

آرایشی از چوب (لیگنین) در دیواره پسین خود رسوب می دهند.4)



چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کنند؟

«هنگامی که گلوکز در محیط باکتری مورد مطالعه مزلسون و استال موجود ..................... و در محیط این باکتری الکتوز

.«.....................

الف) نباشد _ موجود باشد، با تغ�ر شکل نوعی پروتئین، سه رنای پیک از روی دنای حلقوی تولید می شود.

ب) باشد _ موجود نباشد، رونویسی از ژن دارای اطالعات الزم برای ساخت پروتئین مهارکننده آغاز می شود.

ج) باشد _ نیز موجود باشد، هیچ یک از مراحل رونویسی از ژن آنزیم های تجزیه کننده قند الکتوز آغاز نمی شود.

د) نباشد _ نیز موجود نباشد، ممکن است اتصال فعال کننده به مالتوز همانند بخشی از مولکول دنا مشاهده شود.
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

موارد «الف» و «ب» و «ج» عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. باکتری مورد مطالعه مزلسون و استال، باکتری اشرشیاکالی بود که دارای هر

دو نوع تنظیم مثبت و منفی رونویسی است.

بررسی موارد:

الف) هر سه ژن مربوط به آنزیم های تجزیه کننده الکتوز، یک راه اندازه مشترک دارند، پس از روی هر سه آن ها یک رنای پیک ساخته می شود

که حاوی اطالعات هر سه ژن است.

ب) دقت کنید که شروع رونویسی از ژن سازنده پروتئین مهارکننده ارتباطی با وجود یا نبود الکتوز و گلوکز در محیط ندارد!

ج) در صورت وجود گلوکز در محیط، حتی با وجود الکتوز، ژن های آنزیم های تجزیه کننده الکتوز بیان نمی شوند اما حتی با وجود اتصال

مهارکننده به اپراتور و جلوگیری از رونویسی ژن ها، اتصال رنابسپاراز به راه اندازه دیده می شود پس مرحله آغاز رونویسی شروع شده است.

د) در صورت نبود گلوکز و الکتوز، اگر مالتوز، در محیط باشد، می توان اتصال پروتئین فعال کننده را به مالتوز همانند جایگاه اتصال فعال کننده

(بخشی از دنا) مشاهده کرد. این فرایند باعث ساخت آنزیم های الزم برای تجزیه مالتوز می شود.

(11(22(33(44



کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در شرایطی که محیط باکتری اشرشیاکالی (E.Coil) فاقد گلوکز است، ممکن است تنظیم ..................... رونویسی انجام گیرد که در این

صورت به دنبال .....................»
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گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

در باکتری اشرشیاکالی، در محیط فاقد گلوکز به منظور تأمین قند مصرفی در صورت وجود مالتوز، تنظیم مثبت رونویسی و در صورت وجود

الکتوز، تنظیم منفی رونویسی انجام می گیرد.

در تنظیم منفی رونویسی، از روی سه ژن مربوط به تجزیه الکتوز، رونویسی میشود. هر یک از این رونوشت ها یک رمزه (کدون) آغاز دارند.

(طبیعتًا هر کدام یک کدون پایان نیز دارند.)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: در تنظیم مثبت رونویسی، پس از ورود مالتوز (عامل محرک) به باکتری، رنابسپاراز به راه انداز متصل می شود و با عبور از روی راه انداز،

بر روی بخش ژنی قرار می گیرد و رونویسی از روی ژن های مربوط به تجزیه مالتوز را انجام می دهد.

گزینه «3»: در تنظیم منفی رونویسی، پیش از اتصال الکتوز به مهارکننده، رنابسپاراز به توالی راه انداز متصل شده است.

گزینه «4»: مطابق شکل 17 صفحه 35 کتاب درسی، جایگاه اتصال فعال کننده به طور کامل توسط فعال کننده اشغال نمی شود.

(1
مثبت _ ورود عامل محرک فعالّیت رنابسپاراز به یاخته، رنابسپاراز بدون عبور از روی توالی نوکلئوتیدی ویژه ای در خارج از ژن های مربوطه،

رونویسی را انجام می دهد.

منفی _ حرکت رنابسپاراز بر روی رشته الگوی دنا، سه نوع رونوشت مختلف که هر کدام دارای یک رمزه آغاز هستند، ساخته می شود.2)

منفی _ ورود عامل محرک رنابسپاراز به یاخته، رنابسپاراز به جایگاه خود بر روی توالی خاّصی از دنا متصل می شود.3)

مثبت _ اتصال عامل محرک فعالّیت رنابسپاراز به دنا، جایگاه اتصال آن در دنا به طور کامل اشغال می شود.4)



CGAUGUUUAUUAAAGACUAGGG چند مورد در ارتباط با ترجمله رنای پیک مقابل در رناتن به نادرستی بیان شده است؟

الف) اّولین کدونی که در جایگاه A دیده می شود مشابه سومین آنتی کدون مکمل دیده شده در این جایگاه است.

ب) هنگامی که سومین مولکول آب تولید می شود، آنتی کدون UAA در جایگاه P رناتن دیده می شود.

ج) تا زمانیکه رناتن سه بار روی بخش قابل ترجمه رنای پیک حرکت کرده است، می توان تشکیل حداقل سه پیوند پپتیدی را مشاهده

کرد.

د) پس از دومین حرکت رناتن، آنتی کدونی که وارد جایگاه A رناتن می شود قطعًا UUU است.
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گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

عبارت «د» نادرست است.

بررسی موارد:

AAA  است. سومین آنتی کدون مکمل دیده شده در این جایگاه نیز باید مکمل کدون UUU .دیده می شود A الف) اولین کدونی که در جایگاه

.UUU باشد یعنی

ب) هنگامی که سومین مولکول آب تولید می شود، یعنی سومین پیوند پپتیدی تشکیل می شود. در این زمان کدون AUU در جایگاه P و کدون

AAA در جایگاه A قرار دارند. پس آنتی کدون UAA در جایگاه P رناتن دیده می شود.

ج) تعداد حرکات رناتن روی رنای پیک با تعداد پیوندهای پپتیدی تشکیل شده در فرایند ترجمه برابر است. در مورد این گزینه دقت کنید که

اندکی پیش از چهارمین حرکت رناتن، پیوند پپتیدی تشکیل می شود و سپس حرکت چهارم اتفاق می افتد. یعنی هنگامی که رناتن سه بار

حرکت کرده است، ممکن است سه یا چهار پیوند پپتیدی تشکیل شده باشد اما در این گزینه از قید استفاده نشده است! پس این گزینه

می تواند درست باشد.

د) آنتی کدون های مختلفی در مرحله طویل شدن می توانند وارد جایگاه A رناتن شوند اما فقط آنتی کدون مکمل کدون موجود در این جایگاه،

باقی می ماند.

(11(22(33(44



کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در مرحله ای از فرایند رونویسی یاخته پروکاریوت که .................. می شود، ..................»
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گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

در مرحله پایان رونویسی رنابسپاراز از مولکول رنا جدا می شود. در تمام مراحل رونویسی آنزیم رنابسپاراز در طول مولکول دنا حرکت می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: در مرحله آغاز، رنابسپاراز به مولکول دنا متصل می شود. پس از این مرحله، مرحله طویل سازی است که در هر دو مرحله پیوند

هیدروژنی بین دو رشته دنا شکسته می شود.

گزینه «3»: در مرحله آغاز زنجیره کوتاهی از رنا ساخته می شود. تنها در مرحله آغاز پیوند هیدروژنی فقط بین نوکلئوتیدهایی با قند متفاوت

تشکیل می شود.

گزینه «4»: بیش ترین تعداد پیوند فسفودی استر در مرحله طویل  شدن ایجاد می شود. در تمام مراحل رونویسی رنابسپاراز به روی هر دو رشته

مولکول دنا قرار گرفته است. 

رنابسپاراز به مولکول دنا متصل – برخالف مرحله پس از آن، پیوند هیدروژنی بین دو رشته دنا شکسته می شود.1)

آنزیم رنابسپاراز از مولکول رنا جدا – همانند مرحله پیش از آن، آنزیم رنابسپاراز در طول مولکول دنا حرکت می کند.2)

زنجیره کوتاهی از رنا ساخته – همانند مرحله پس از آن، پیوند هیدروژنی فقط بین نوکلئوتیدهایی با قند متفاوت تشکیل می شود.3)

بیش ترین تعداد پیوند فسفودی استر ایجاد – برخالف مرحله پیش از آن، رنابسپاراز تنها یکی از دو رشته مولکولی دنا را دربر گرفته است.4)

……… ،P در ترجمه پروتئین های غشایی، همواره پس از ورود  متصل به پلی پپتید به جایگاه 17

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»    

پس از خالی شدن جایگاه  اگر کدونی غیر از کدون پایان در جایگاه  قرار بگیرد،  بعدی وارد آن می شود و اگر کدون پایان در جایگاه

 قرار بگیرد، عامل آزادکننده وارد آن می شود که هر دو نوعی پلیمر (بسیار) زیستی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: اتصال امینواسید به  قبل از ترجمه و در خارج از ریبوزوم انجام می شود.

گزینه «2»: تنها در صورت ورود  این اتفاق رخ می دهد.

گزینه «3»: این اتفاق قبل از ورود  متصل به پلی پپتید به جایگاه  رخ می دهد.

tRNA

tRNAآمینواسید بعدی به توالی نوکلئوتیدی خاصی در متصل می شود.1)

نوعی پیوند غیراشتراکی بین کدون و آنتی کدون شکل می گیرد.2)

Aرشته پلی پپتیدی متصل به tRNA به جایگاه  منتقل می شود.3)

Aنوعی پلیمر (بسپار) زیستی در جایگاه  قرار می گیرد.4)

AAtRNA

A

tRNA

tRNA

tRNAP



چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کنند؟

 P به این جایگاه، همانند زمانی که دومین رنای ناقل وارد جایگاه A در هنگام ورود دومین مولکول رنای ناقل مکمل رمزه جایگاه»

می شود، .................»  

الف) tRNA مکمل رمزه آغاز، جایگاه P را ترک کرده است.

ب) رناتن به اندازه دو رمزه جابه جا شده است.

ج) دومین پیوند پپتیدی تشکیل شده است.

د) ممکن است توالی UAA وارد جایگاه P بشود.

18

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

موارد «الف» و «د» صحیح هستند. بررسی موارد:

الف) tRNA مربوط به نخستین آمینواسید قبل از ورود tRNA دوم به جایگاه P، از جایگاه P خارج می شود.

ب) جابه جایی رناتن برای بار دوم بعد از برقراری دومین پیوند پپتیدی صورت می گیرد.

ج) بعد از ورود دومین tRNA مکمل رمزه جایگاه A، دومین پیوند پپتیدی شکل می گیرد نه هنگام ورود آن.

د) توالی UAA اگر مربوط به پادرمزه باشد می تواند به جایگاه P ریبوزوم وارد شده باشد.

(11(22(33(44



چند مورد درباره یاخته هایی که در آن ها امکان شناسایی راه انداز توسط رنابسپاراز به تنهایی وجود دارد، نادرست بیان شده است؟

الف) کروموزوم اصلی متصل به غشا دارند.

ب) هومئوستازی را درون خود و اطراف خود حفظ می کنند.

ج) قادر به تغ�ر طول عمر پروتئین و رنا هستند.

د) تنها باعث افزایش جذب یون های فسفات از ریشه گیاه می شوند.

19

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

عبارت های «ب» و «د» نادرست هستند.

سؤال در مورد باکتری ها می باشد.

بررسی عبارت ها:

الف) باکتری ها دارای دنای اصلی متصل به غشا می باشند.

ب) باکتری ها، تک یاخته ای هستند و فقط هومئوستازی درون یاخته را حفظ می کنند. در ُپریاخته ای ها، هومئوستازی مایع بین یاخته ای نیز

حفظ می شود.

ج) باکتری ها برای تنظیم بیان ژن، طول عمر پروتئین یا رنا را تغ�ر می دهند.

د) باکتری ها می توانند در افزایش جذب یون های نیتروژن دار مثل آمونیوم نقش داشته باشند.

(11(22(33(44

کدام مورد، وجه مشترک هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشریشیاکالی محسوب نمی شود؟ 20

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

در تنظیم منفی رونویسی، پروتئین مهارکننده به توالی اپراتور و در تنظیم مثبت رونویسی، پروتئین فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده (نه

راه انداز) متصل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینة «2»: پروتئین های مهارکننده و فعال کننده هر دو بر فعالیت آنزیم رونویسی کننده تأثیر می گذارند.

گزینة «3»: در پروکاریوت ها، رونویسی از تمامی انواع ژن ها بر عهده یک نوع آنزیم رنابسپاراز است.

گزینة «4»: آنزیم رنابسپاراز، به کمک توالی راه انداز (توالی ویژه ای در دنا) جایگاه آغاز رونویسی ژن ها را شناسایی می کند.

هر پروتئینی که به نواحی خاصی از راه انداز متصل می شود، رنابسپاراز را به محل راه انداز هدیات می کند.1)

هر پروتئینی که به نوعی قند دی ساکاریدی اتصال می یابد، بر فعالیت آنزیم رونویسی کنده تأثیر می گذارد.2)

قرار می گیرد، ژن یا ژن های آن توسط یک نوع رنابسپاراز، رونویسی شده اند.3) DNAهر پروتئینی که بر روی توالی خاصی از

(4
، جایگاه آغاز رونویسی هر پروتئینی که ژن های مربوط به تجزیة نوعی قند را رونویسی می کند، به کمک توالی های ویژ ه ای در دنا

ژن ها را شناسایی می کند.

(DNA)



کدام عبارت، در ارتباط با مراحل ترجمه نادرست است؟ 21

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

خارج می شود. برای آخرین رنای ناقل که از رشتة پلی پپتیدی ساخته شده جدا می شود، صحیح نیست زیرا رنای ناقل از جایگاه

بررسی سایر گزینه ها:

رناتن وارد می شود. ناقل اولین آمینواسید رشتة پلی پپتیدی (متیونین)، ابتدا به جایگاه ها به استثنای گزینة «1»: همة

می شوند اما با کدون ارتباط مکملی ندارند و دوباره خارج می شوند. گزینة «2»: برخی رناهای ناقل وارد جایگاه

گزینة «4»: منظور رناهای ناقلی است که بعد از مرحلة آغاز به درون ریبوزوم وارد می شوند که در واقع توالی از آمینواسیدها هستند.

رناتن (ریبوزوم) وارد می شوند.1) هایی که توانایی اتصال به رمزه (کدون) رنا را دارند، ابتدا به جایگاه tRNAAاغلب

رناتن (ریبوزوم) می شوند، با رمزه (کدون) ارتباط مکملی برقرار می کنند.2) هایی که وارد جایگاه tRNAAبعضی از

رناتن (ریبوزوم) منتقل می شود.3) که ارتباط خود را با زنجیره ای از آمینواسیدها قطع می کند، به جایگاه tRNAEهر

که پس از تکمیل رناتن (ریبوزوم) در جایگاه خود مستقر می شود، می تواند به توالی ای از آمینواسیدها اتصال یابد.4) tRNAهر

P

tRNAtRNAA

A

مطابق با مطالب کتاب درسی، کدام عبارت، دربارة هر نوع جاندار خاکزی صادق است که می تواند با تولید پروتئین های سمی، حشرات

مضر برای گیاهان زراعی را از بین ببرد؟
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گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

مطابق شکل کتاب درسی واضح است که این مورد صحیح است. هر ژن یک رشتة مخصوص رونویسی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینة «1»: باکتری های درون بری و برون رانی ندارند.

گزینة «2»: ممکن است تنظیم بیان ژن در زمان رونویسی در باکتری باشد.

گزینة «3»: دقت کنید باکتری ها هسته ندارند و مواد شیمیایی جهش زا، فقط باید از یک غشا که اطراف یاخته است، عبور کنند.

به طور معمول، ذرات بزرگ غذایی را با درون بری جذب و مواد زائد را با برون رانی دفع می کند.1)

یا پروتئین، فعالیت ژن های خود را تنظیم می کند.2) (RNA)همواره از طریق تغ�ر در پایداری رنا

در شرایطی، مواد شیمیایی جهش زا پس از عبور از غشاهایی، ژن های آن را تحت تأثیر قرار می دهند.3)

و در منطقه بعد، رشتة دیگر دنا الگو باشد.4) (DNA)ممکن است در یک منطقه از ژنگان (ژنوم) آن، یک رشتة دنا



چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«  در هر مرحلة رونویسی از یک ژن پروتئین ساز هسته ای یاخته های پرز رودة باریک انسان که در طی آن بین هیچ  یک از نوکلئوتیدهای

رشته های الگو و رمزگذار پیوندهای هیدروژنی تشکیل نمی شوند، ..................... »

الف) رشتة نوکلئوتیدی تازه ساخته شده، از رشتة الگوی ژن جدا می شود.

ب) بین نوکلئوتیدهایی که قند پنج کربنة متفاوت دارند، پیوندهای هیدروژنی تشکیل می شود.

پلی  مراز) 2 توالی ویژه ای از مولکول دنا (DNA) را شناسایی می کند. ج) آنزیم رنابسپاراز (

د) ممکن نیست درپی حرکت آنزیم رنابسپاراز در طول مولکول دنا، دو رشتة دنا از هم باز شوند.

23

گزینه 2 پاسخ:

گزينه2

موارد ب و ج برای تکمیل عبارت مناسب هستند.

در مرحلة آغاز رونویسی، بخش کوچکی از مولکول دنا باز و زنجیرة کوتاهی از رنا ساخته می شود. در این مرحله پیوند میان نوکلئوتیدهای رشتة

الگو و رمزگذار مجددًا تشکیل نمی گردد. در مرحلة طویل شدن رونویسی، هم چنان که مولکول رنابسپاراز به پیش می رود، دو رشتة دنا در جلوی

آن باز و در چندین نوکلئوتید عقب تر، رنا از دنا جدا می شود و دو رشتة دنا مجددًا به هم می پیوندند. در مرحلة پایان رونویسی و در محل

توالی های ویژه ای که موجب پایان رونویسی می شوند، آنزیم از مولکول دنا و رنای تازه ساخت جدا و دو رشتة  دنا به هم متصل می شوند؛ پس

در مرحلة آغاز برخالف مراحل طویل شدن و پایان، بین هیچ یک از نوکلئوتیدهای رشته های الگو و رمزگذار پیوند هیدروژنی تشکیل نمی شود.

بررسی موارد:

الف) طبق شکل 2 صفحة 24 کتاب زیست شناسی 3، در مرحلة آغاز رشتة رنای  تازه ساخت از رشتة الگو مولکول دنا  جدا

نمی گردد.

ب) قند نوکلئوتیدهای رنا، ریبوز و قند نوکلئوتیدهای دنا، دئوکسی ریبوز است. نحوة عمل رنابسپاراز به این صورت است که این آنزیم باتوجه به

نوکلئوتید رشتة الگوی دنا، نوکلئوتید مکمل را در برابر آن قرار می دهد (پس بین نوکلئوتیدهای رنا و دنا پیوند هیدروژنی تشکیل می گردد) و

سپس این نوکلئوتید را به نوکلئوتید قبلی رشتة رنا متصل می کند.

ج) از آن جایی که ژن مورد نظر نوعی ژن پروتئین ساز است، محصول آن رنای پیک می باشد. رنای پیک توسط رنابسپاراز 2 ساخته می شود. در

مرحلة آغاز رونویسی، رنابسپاراز به مولکول دنا متصل می شود و دو رشتة آن را از هم باز می کند. برای این که رونویسی ژن از محل صحیح خود

شروع شود توالی های نوکلئوتیدی ویژه  ای در دنا وجود دارد که رنابسپاراز آن را شناسایی می کند. به این توالی ها، راه انداز گفته می شود.

د) دقت کنید در مرحلة آغاز نیز حرکت رنابسپاراز از راه انداز به سمت ژن رخ می دهد که در پی آن دو رشتة دنا از هم جدا می شود.

RNA

(11(22(33(44

(RNA)(DNA)



شکل مقابل، تصویر میکروسکوپی مربوط به بخشی از دنای نوعی یاخته است. چند مورد بیان کنندة ویژگی این نوع یاخته هستند؟

الف) تنها یک نوع رنابسپاراز توانایی تولید انواع رنا را دارد.

ب) برخالف جاندار مورد آزمایش مزلسون و استال، دارای دنای حلقوی است.

ج) می توان برخی تغ�رات روی رناها را که پس از رونویسی رخ می دهد، مشاهده کرد.

د) در توالی های دنای این جاندار، قطعًا تعداد توالی های اینترون و اگزون با هم برابر نیست.
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گزینه 2 پاسخ:

موارد «الف» و «ج» به درستی بیان شده اند.شکل سؤال نشان دهندة ترجمه در حین رونویسی از فام تن اصلی در یاخته های پروکاریوتی است. در

یاخته های پروکاریوتی تنها یک نوع رنابسپاراز دیده می شود (تأ�د مورد الف)، باکتری اشرشیاکالی جاندار مورد آزمایش مزلسون و استال بود.

باکتری ها همگی جز پروکاریوت ها هستند. بنابراین این یاخته همانند جاندار مورد آزمایش مزلسون و استال، دارای دنای حلقوی است (رد مورد

ب). در یاخته های پروکاریوتی می توان تغ�راتی که روی رنای ناقل و پس از انجام رونویسی رخ می دهد، مشاهده کرد (تأ�د مورد ج). در

یاخته  های پروکاریوتی برخالف یوکاریوتی توالی های اگزون و اینترون مشاهده نمی شود (رد مورد د).

(11

(22

(33

(44



کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

« در یاخته ای که فام تن اصلی به غشای یاخته متصل است، ..................... یاخته ای که با سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر

تخریب، فرصت بیش تری برای پروتئین سازی است .....................»
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه 3

در پروکاریوت ها فام تن اصلی به غشای یاخته متصل است و در یوکاریوت ها سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب مشاهده

می شود. در پروکاریوت فام تن اصلی و پالزمیدها مولکول دنای حلقوی هستند و در یوکاریوت ها نیز دنای سیتوپالسمی حالت حلقوی دارد.

همانندسازی مولکول دنای حلقوی با تشکیل یک جایگاه آغاز همانندسازی می تواند صورت پذیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینة «1»: توالی  UAA به عنوان آنتی کدون می تواند در جایگاه P رناتن قرار بگیرد اما به عنوان کدون فقط در جایگاه A مشاهده می شود.

گزینة «2»: هم در یوکاریوت ها و هم در پروکاریوت ها تولید پروتئین ها به صورت هم زمان توسط مجموعه ای از رناتن ها از یک رنای پیک

مشاهده می شود.

گزینة «4»: هم در یوکاریوت ها و هم در پروکاریوت ها تنظیم بیان ژن ممکن است پس از رونویسی و هنگام ترجمه اتفاق بیفتد پس هر مولکول

رنای پیک ساخته شده الزامًا ترجمه نمی شود.

برخالف – مشاهدة توالی UAA در جایگاه P رناتن دور از انتظار است.1)

برخالف – ممکن است مجموعه ای از رناتن ها به طور هم زمان به ترجمة یک رنای پیک بپردازند.2)

همانند – همانندسازی مولکول دنا با تشکیل یک جایگاه آغاز همانندسازی می تواند مشاهده شود.3)

همانند – هر مولکول رنای پیک ساخته شده برای تولید پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد.4)

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

«در هر یاختة اصلی غدد معدة انسان سالم، ............... برخالف ....................، می تواند به وسیلة رناتن (ریبوزوم)های ................

ساخته شود.»
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گزینه 4 پاسخ:

گزینه«4»

پروتئین های موجود در ساختار کروموزوم ها، توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم و آنزیم های مؤثر در تجزیة تری گلیسیریدها (لیپاز)، توسط

ریبوزوم های متصل به سطح شبکة آندوپالسمی تولید می شوند. بررسی سایر گزینه ها:

1) دقت کنید درون کافنده تن نیز آنزیم های تجزیه کنندة پروتئین ها مشاهده می شود. این آنزیم ها با پپسینوژن ترشح شده تفاوت دارند. این

آنزیم ها نیز توسط ریبوزوم های متصل به شبکة آندوپالسمی تولید می شوند.

2) دقت کنید در یاخته های اصلی معده، عامل داخلی معده تولید نمی شود. عامل داخلی معده توسط یاخته های کناری تولید می شود.

3) آنزیم های رونویسی کنندة ژن های هسته ای توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم تولید می شوند.

هر آنزیم تجزیه کنندة پروتئین ها – پروتئین های موجود در کافنده تن – متصل به سطح شبکة آندوپالسمی1)

Bپروتئین(های) متصل به توالی های افزاینده – عامل الزم برای جذب ویتامین  در رودة باریک – آزاد در سیتوپالسم2) 12

آنزیم رونویسی کنندة ژن(های) مربوط به ساخت پپسینوژن – پروتئین های عوامل رونویسی–  متصل به سطح شبکة آندوپالسمی3)

پروتئین های همراه در ساختار کروموزوم های یاخته – آنزیم آب کافت کنندة فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی – آزاد در سیتوپالسم4)
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه«3»

در شکل موردنظر، فرایند ترجمه قبل از اتمام فرایند رونویسی قابل مشاهده است و همان طور که می دانید این موضوع تنها در یاخته های

پروکاریوتی دیده می شود. یاخته های یوکاریوتی دارای انواعی از آنزیم های رنابسپاراز هستند و هر ژن را به کمک آنزیم مخصوص به خود

رونویسی می کنند اما یاخته های پروکاریوتی تنها یک نوع رنابسپاراز دارند. بررسی سایر گزینه ها:

گزینة «1»: یوکاریوت ها دارای ساز و کارهایی برای حفاظت از رنای پیک پیرایش شده در برابر تخریب هستند.

گزینة «2»: هم یاخته های یوکاریوتی و هم یاخته های پروکاریوتی می توانند طول عمر رنای پیک را برای تنظیم بیان ژن تغ�ر دهند.

گزینة «4»: هم یاخته های یوکاریوتی و هم یاخته های پروکاریوتی می توانند از روی یک ژن مداومًا رونویسی کنند اما دقت کنید فقط یک رشتة

ژن رونویسی می شود.

ساز و کارهایی برای حفاظت از رنای پیک(mRNA)  پیرایش شده در برابر تخریب دارد – نیست.  1)

برای تنظیم بیان ژن می تواند طول عمر رنای پیک(mRNA)  را تغ�ر دهد – است.2)

ژن های مختلف را به کمک نوعی آنزیم پلی مراز مخصوص به خود رونویسی می کند – است.3)

می تواند از روی رشته های یک ژن تعداد فراوانی مولکول رنای(RNA) یکسان بسازد – نیست.4)



در جانداران، به ترتیب، چه تعداد از موارد زیر هم در همانندسازی و هم در رونویسی دیده می شود و چه تعداد،  تنها در یکی از این دو

فرایند مشاهده می شود؟

الف) شکسته شدن پیوند اشتراکی                                                

ب) جدا شدن نوعی پروتئین از دنا

ج) استفاده از نوعی مولکول متصل به غشاء به عنوان الگو                                   

د) شکستن پیوند هیدروژنی و تشکیل پیوند اشتراکی هر دو توسط یک آنزیم

ه) تشکیل پیوند هیدروژنی توسط متنوع ترین گروه مولکول های زیستی
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه«3»

بررسی موارد:

الف) هم در همانندسازی و هم در رونویسی، آنزیم های بسپاراز با شکستن پیوندهای اشتراکی، دو فسفات از نوکلئوتیدهای آزاد و سه فسفاته

جدا می کنند و نوکلئوتیدهایی با یک فسفات را درون رشته قرار می دهند.

ب) در پایان هر دو فرایند همانندسازی و رونویسی، آنزیم های موثر در این دو فرایند از دنا جدا می شوند.

ج) هم در رونویسی و هم در همانندسازی پروکاریوت ها، این مورد مشاهده می شود.

د) این مورد فقط مربوط به رونویسی است که آنزیم رنابسپاراز پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته دنا را شکسته و بین ریبونوکلئوتیدهای رنا

پیوند فسفودی استر ایجاد می کند.

ه) در هیچ یک از این دو فرایند، آنزیم ها نقشی در تشکیل پیوند هیدروژنی ندارند.

(12 – 3(20 – 4(31 – 3(42 – 2



چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟

« در طی فرایند ترجمه یک رشته پلی نوکلئوتیدی، رمزه (کدون) ای که هرگز وارد جایگاه E رناتن (ریبوزوم) نمی شود، قطعًا ......»

الف- وارد جایگاه قرارگیری رنای ناقل حامل رشته پپتیدی در حال ساخت، نیز نمی شود.

ب - رنای ناقل(tRNA) دارای توالی سه نوکلئوتیدی مکمل آن نیز در یاخته وجود ندارد.

ج- حداقل یک نوکلئوتید حاوی باز آلی آدنین در توالی خود دارد.

د- در ساختار خود دارای دو پیوند اشتراکی فسفودی استر است.
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

تنها مورد «د» عبارت را به درستی کامل می کند. رمزه های پایان و رمزه قبل از رمزه پایان، هرگز وارد جایگاه E رناتن نمی شوند، چرا که رنای ناقل

مکمل رمزه قبل از رمزه پایان از جایگاه P خارج می شود.

بررسی موارد:

الف) رنای ناقل حامل رشته پلی پپتیدی درحال ساخت هم در جایگاه A و هم در جایگاه P دیده می شوند و رمزه پایان به جایگاه A و رمزه پیش

از آن به هر دو جایگاه A و P وارد می شود.

ب) فقط در مورد رمزه های پایان صادق است.

ج) در مورد توالی رمزه ای که قبل از رمزه پایان قرار دارد، نمی توان به صورت قطعی نظر داد. درنتیجه این مورد نیز فقط در مورد رمزه های پایان

صادق است.

د) توالی های رمزه ای همگی سه نوکلئوتیدی بوده و میان نوکلئوتیدهای آن دو پیوند فسفودی استر قابل مشاهده است.

(11(22(33(44



شکل زیر به مرحله ای از ترجمه مربوط به یک رشته پلی پپتید اشاره دارد. کدام گزینه با توجه به شکل مقابل، در رابطه با این مرحله به طور

حتم به درستی بیان شده است؟
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گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

تصویر سؤال، مرحله طویل شدن ترجمه را نشان می دهد که جهت حرکت رناتن از چپ به راست است. چرا؟ کدون UAU که مکمل آنتی کدون

AUA است، سومین آمینواسید را رمز می کند. هنگامی که این کدون در جایگاه E باشد، چهارمین آمینواسید به رشته پلی پپتید اضافه شده است.

گزینه «1»: در مرحله طویل شدن ترجمه، ممکن نیست جایگاه A و E هم زمان اشغال باشند.

گزینه «3»: با توجه به شکل های 1 صفحه 22 و 7 صفحه 27 کتاب زیست شناسی 3 برای عمل رونویسی و ترجمه در ابتدای گفتار 2، جهت تولید

رشته رنا طی رونویسی و رشته پلی پپتیدی طی ترجمه، یکسان است.

گزینه «4»: در صورتی که رنای ناقل با کدون جایگاه A مکمل نباشد، بدون حرکت ریبوزوم از آن خارج می شود.

هنگامی که جایگاه A اشغال باشد، رنای فاقد آمینواسید از جایگاه E خارج می شود.1)

هم  زمان با ورود اولین آنتی کدون AUA به جایگاه E، سه پیوند پپتیدی مشاهده می شود.2)

حرکت رناتن بر روی رنای پیک، برخالف جهت رونویسی رنای پیک انجام می شود.3)

برای خروج رنای ناقل وارد شده به جایگاه A به طور قطع رناتن بر روی رنا حرکت می کند.4)

چند مورد درباره تمام یاخته های پیکری انسان سالم که دارای انواعی از ترکیبات پروتئینی افزاینده سرعت واکنش ها می باشند، صحیح

است؟

الف- همگی درپی تقسیم رشتمان یاخته تخم ایجاد می شوند و از نظر فام تنی و ژنی یکسان هستند.

ب- در هر یاخته تنها تعدادی از ژن ها فعال یا روشن می باشند و سایر ژن ها غیر فعال یا خاموش هستند.

ج- هر دو یاخته ای که دارای عملکرد و شکل متفاوت اند، دارای ژن های فعال متفاوتی هستند.

د- بعضی از عوامل محیطی بر فعالیت ژن های موجود در یاخته اثر می گذارند.
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گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

همه عبارت ها نادرست است. منظور صورت سوال همه یاخته های پیکری بدن انسان می باشد که زنده هستند و آنزیم دارند. دقت کنید همه

عبارت ها درباره گویچه قرمز بالغ در بدن انسان سالم نادرست است، زیرا این یاخته، ماده ژنتیکی (دنا) ندارد.

44)33)صفر2)11)



با توجه به موارد زیر درباره یاخته های دارای مولکول دنای (DNA)  حلقوی، کدام گزینه صحیح است؟

الف- چندین ساختار بدون غشا در سیتوپالسم می توانند به صورت همزمان ترجمه یک مولکول رنای پیک را آغاز کنند.

ب- در گروهی از این یاخته ها گروهی از هورمون ها برای ایجاد واکنش مناسب در یاخته، باید به طریقی از غشاهای فسفولیپیدی عبور

کنند و ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند.

ج- هر بخشی از یک ژن که در نهایت اطالعات آن در ترجمه شرکت نمی کند، جز توالی های اینترون محسوب می شود.

د- هر مولکول mRNA که حاوی اطالعات یک توالی ویژه پایان رونویسی است، بعد از ترجمه یک نوع ترکیب دارای پیوندهای پپتیدی

تولید می کند.
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گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

هم در یوکاریوت ها و هم در پروکاریوت ها  دنای حلقوی وجود دارد.

مورد الف) به عنوان مثال در باکتری اشرشیاکالی، رنای پیک تولید شده در تنظیم منفی یا مثبت رونویسی، اطالعات سه ژن مختلف را درون

خود دارد. رونوشت این سه ژن می تواند به صورت همزمان توسط سه ریبوزوم مختلف ترجمه شوند. (درست)

مورد ب) این مورد خط کتاب درسی در صفحه 35 زیست شناسی 3 است که عوامل تغ�ر دهنده تنظیم بیان ژن یاخته باید بتوانند به نوعی از

غشاهای سلولی عبور کنند و به ژن ها برسند. (درست)

مورد ج) دقت کنید ژن، بخشی از مولکول دنا است و دو رشته ای می باشد. بخشی از ژن که ممکن است ترجمه نشود می تواند جزئی از رشته

رمزگذار باشد. (نادرست)

مورد د) به عنوان مثال در تنظیم منفی رونویسی مربوط به تجزیه الکتوز، یک رنای پیک ساخته می شود که دارای اطالعات یک توالی پایان

رونویسی است اما دارای اطالعات الزم برای ساخت سه آنزیم پروتئینی تجزیه کننده الکتوز است. (نادرست)

تعداد موارد درست از تعداد موارد نادرست بیشتر می باشد.2)فقط مورد الف همانند مورد د صحیح است.1)

تعداد موارد درست با تعداد موارد نادرست برابر می باشد.4)مورد ج برخالف مورد ب صحیح است.3)



چند مورد جمله زیر را به درستی کامل نمی کند؟ «در یک یاخته یوکاریوتی، هر بخشی از ژن که ............... »

الف) پس از رونویسی به پروتئین ترجمه نمی شود، تحت عنوان میانه شناخته می شود.

ب) حاوی اولین نوکلئوتید رونویسی شده می باشد، در ساختار رنای بالغ مشاهده می شود.

ج) در بین بخش های قابل ترجمه قرار دارد، قبل از ورود به سیتوپالسم از ژن حذف می شود.

د) توسط آنزیم رنابسپاراز 2 رونویسی شود، رمزهای آمینواسیدها را در خود جای داده است.
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گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

همه موارد نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) دقت داشته باشید با این که میانه به قسمت هایی از ژن گفته می شود که رونوشت آن ها طی فرایند پیرایش حذف می شود و در ساخت

پروتئین دخالت ندارند، اما بخش های دیگری از ژن وجود دارد که پس از رونویسی به پروتئین ترجمه نمی شوند، مثًال بخش هایی از رونوشت

ژن که قبل از کدون آغاز یا پس از کدون پایان قرار دارند.

ب) دقت کنید که اینترون و اگزون بخشی از ژن و مولکول دنا هستند و رونوشت آن ها در ساختار رنای اولیه دیده می شود. بنابراین رنای اولیه

حاوی رونوشت های اینترون و اگزون و رنای بالغ حاوی رونوشت های اگزون می باشد.

ج) همان طور که گفته شد، رونوشت اینترون پس از رونویسی و قبل از خروج از هسته، از ساختار رنای اولیه حذف می شود نه این که خود

اینترون از ژن حذف شود.

د) ژن های مربوط به ساخت پروتئین ها توسط آنزیم رنابسپاراز 2 رونویسی می شوند. بخش هایی از ژن که رونوشت آن ها در ساختار رنای بالغ

حضور دارند، اگزون نامیده می شوند که حاوی رمزهای آمینواسیدها می باشند. اینترون ها بخش هایی از دنا هستند که پس از رونویسی

رونوشت آن ها از ساختار رنای اولیه حذف می شوند و بنابراین فاقد رمزهای آمینواسیدها هستند.
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شکل زیر مربوط به رونویسی ژن مربوط به نوعی پروتئین ریبوزومی در یاخته های تازه تقسیم شدة دارای دنای حلقوی است. در ارتباط با

شکل مقابل، چند مورد صحیح است؟

الف) در هر زمان، انواع آنزیم های رنابسپاراز در مراحل مختلفی از فرایند رونویسی هستند.

ب) جدیدترین مولکول های رنایی که در حال ساخت هستند، کوتاه تر بوده و به راه انداز نزدیک تر هستند.

ج) در این یاخته ها همواره ترجمة این مولکول های رنا(RNA)، قبل از رسیدن آنزیم به توالی ویژة پایان رونویسی، آغاز می شود.

د) هر یک از مولکول های رنای(RNA) موجود در شکل، دارای رونوشت توالی ویژة پایان رونویسی، برخالف رونوشت توالی راه انداز می

باشند.
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گزینه 1 پاسخ:

گزینة «1»

فقط مورد ب درست است.

جدیدترین مولکول های رنایی که در حال ساخت هستند، نسبت به سایر مولکول های رنا طول کمتری دارند و به توالی راه انداز نزدیک تر

می باشند.

بررسی سایر موارد:

الف) در هر زمان، رنابسپارازها (که همگی از یک نوع هستند) در مراحل مختلفی از رونویسی هستند.

ج) دقت کنید در یاخته های یوکاریوتی نیز، دنای حلقوی مشاهده می شود. در این یاخته ها رناهای پیک ساخته شده در هسته، پس از خروج از

هسته، ترجمه می شوند.

د) دقت کنید بعضی از رناهای نشان داده شده در شکل، هنوز رونویسی خود را تکمیل نکرده اند و در نتیجه فاقد رونوشت توالی ویژة پایان

رونویسی هستند.
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کدام گزینه، عبارت زیر را در ارتباط با مراحل ترجمه به درستی تکمیل می کند؟

« ....................... از مرحله ای از ترجمه که .......................، ممکن نیست ....................... دیده شود.»
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گزینه 4 پاسخ:

گزينة «4»  

رشتة پلی پپتید ساخته شده  در مرحلة پایان ترجمه به طور کامل از رناتن خارج می شود. طی مرحلة طویل شدن، در جایگاه  نمی توانیم

شکستن پیوند هیدروژنی را مشاهده کنیم.

بررسی سایر گزینه ها:

، پروتئین های آزادکننده دیده می شود که دارای گزینة «1»: پیوند پپتیدی در مرحلة طویل شدن تشکیل می شود. در مرحلة پایان در جایگاه 

آمینواسید در ساختار خود است.

گزینة «2»: در مرحلة طویل شدن، جابه جایی رناتن به اندازة یک رمزه دیده می شود. در مرحلة آغاز، پیوند اشتراکی آمینواسید و رنای ناقل در

جایگاه  دیده می شود.

گزینة «3»: در مرحلة طویل شدن ترجمه، پیوند بین آمینواسیدها تشکیل می شود و در مرحلة بعد آن (مرحلة پایان) در جایگاه  رنای ناقل

دیده نمی شود که منجر به برقراری پیوند پپتیدی شود، اما عوامل آزادکننده در این جایگاه قرار می گیرند که مولکول هایی پروتئینی اند و در

ساختار خود پیوند پپتیدی و هیدروژنی دارند.

، آمینواسید(ها)1) Aپس – پیوند پپتیدی میان آمینواسیدها تشکیل می شود – در جایگاه 

، پیوند اشتراکی2) Pقبل – جابه جایی رناتن به اندازة یک رمزه(کدون) دیده می شود – در جایگاه 

، مولکولی حاوی پیوند هیدروژنی3) Aپس – پیوند بین گروه آمین و کربوکسیل آمینواسیدهای مختلف ایجاد می شود – در جایگاه 

، شکست پیوند هیدروژنی 4) Pقبل – رشتة پلی پپتیدی تولید شده به طور کامل از رناتن (ریبوزوم) خارج می شود – در جایگاه 

P

A

P

A

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

«............... E.coliدر فرایند ............... در یک یاختة پوششی کبد انسان ............... باکتری»
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گزینه 4 پاسخ:

گزینة «4»

با ایجاد خمیدگی در ِدنا عوامل رونویسی متصل به توالی افزاینده و راه انداز به یکدیگر متصل می شوند، نه خود توالی های تنظیمی.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینة «1»: تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی در یوکاریوت ها بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می شود و قابل تغ�ر است.

گزینة «2»: همة کدون ها به جز کدون پایان در جایگاه قرار می گیرند و همة کدون ها به جز کدون آغاز در جایگاه قرار می گیرند؛ پس تعداد

کدون های قرار گرفته در هر دو جایگاه برابر است.

گزینة «3»: در جلوی ِرنابسپاراز پیوندهای بین دو رشتة ِدنا و در عقب آن پیوندهای بین ِرنای در حال ساخت و رشتة الگوی ِدنا شکسته

می شوند.  

همانندسازی دنا(DNA) _ برخالف _ تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی قابل تغ�ر است.1)

، برابر است.2) APترجمه _ همانند _ تعداد کدون های قرار گرفته در جایگاه  با تعداد کدون های قرارگرفته در جایگاه 

رونویسی _ همانند _ در جلو و عقب آنزیم ِرنابسپاراز، شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی رخ می دهد.3)

تنظیم بیان ژن _ برخالف _ با ایجاد خمیدگی در ِدنا، توالی های تنظیمی به یکدیگر متصل می شوند.4)

PA



چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟

«یاخته های دیواره ........................ در گوسفند، برخالف یاخته های سازنده .........................در بدن انسان، می توانند

«.........................

* سیرابی – روده باریک – آنزیم های الزم برای گوارش سلولز را تولید کنند.

* شیردان – پرز – ژن های مربوط به آنزیم های گوارشی را بیان کنند.

* هزارال – روده بزرگ – آب موجود در مواد غذایی را به محیط داخلی وارد کنند.

* نگاری – خارجی ترین سطح اپیدرم پوست – آدنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده تولید کنند.
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گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»     

فقط مورد آخر صحیح است.

مورد اول) دقت کنید آنزیم تجزیه کننده سلولز در گوسفند توسط دیواره سیرابی تولید نمی شود بلکه توسط میکروب های ساکن سیرابی تولید

می شود.

مورد دوم) در محل شیردان گوسفند، آنزیم های گوارشی وارد عمل می شوند. یاخته های پوششی پرز، آنزیم هایی دارند که دی ساکاریدی به نام

مالتوز و مولکول های درشت تر را به مونوساکارید تبدیل می کنند.

مورد سوم) در روده بزرگ انسان نیز آب جذب می شود.

مورد چهارم) یاخته های دیواره نگاری زنده هستند و می توانند طی گلیکولیز آدنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده تولید کنند. یاخته های

بخش سطحی اپیدرم پوست مرده هستند.
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با توجه به تغ�رات رنای پیک چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

الف) رخداد جهش در اینترون های ژن به دلیل حذف شدن آن ها از ماده وراثتی، تأثیری بر ساختار اول پروتئین ها نخواهد داشت.

ب) رخداد جهش در رونوشت اگزون اگر به صورت حذف شدن دسته های سه تایی نوکلئوتید باشد، تغ�ر در چارچوب خواندن رخ

نمی دهد.

ج) در همه ژن های جاندارانی که دارای تنظیم منفی رونویسی هستند، طول مولکول رنای پیک بالغ نسبت به رنای اولیه کوتاه تر است.

د) در حد فاصل بین ژن های متوالی روی مولکول دنا، توالی های اگزون می توانند اندازه های مختلف و فاصله متفاوتی از هم داشته باشند.
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گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»                                                                      

همه موارد نادرست است.

الف) حذف رونوشت اینترون ها از روی رنای پیک صورت می گیرد. دقت کنید اینترون از DNA در پیرایش حذف نمی شود.

ب) جهش بر روی مولکول دنا رخ می دهد. رونوشت اگزون، اشاره به مولکول رنا دارد.

ج) دقت کنید فرایند پیرایش رنای پیک در یوکاریوت ها دیده می شود.

د) براساس شکل کتاب درسی اگزون ها می توانند اندازه های مختلف داشته باشند و در فاصله های متفاوتی از هم قرار داشته باشند. ولی باید

توجه شود که این توالی ها در نواحی بین ژنی مشاهده نمی شود.
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»                                               

در مرحله طویل شدن رونویسی با حرکت آنزیم رنابسپاراز، پیوندهای هیدروژنی دو رشته دنا شکسته می شود. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: نوکلئوتید آغاز رونویسی توسط آنزیم به تنهایی قابل شناسایی نیست و  توالی راه انداز به آن کمک می کند.

گزینه «2»: در مرحله آغاز پس از جفت شدن رنای ناقل متیونین با رمزه آغاز، زیرواحد بزرگ به زیرواحد کوچک رناتن می پیوندد.

گزینه «4»: در مرحله پایان ترجمه، آخرین رنای ناقل از جایگاه P خارج می شود.

آغاز رونویسی، آنزیم رنابسپاراز به تنهایی نوکلئوتید مناسب را به عنوان محل آغاز رونویسی انتخاب می کند.1)

آغاز ترجمه، پس از اتصال زیرواحدهای یک رناتن، رنای ناقل متیونین با رمزه آغاز جفت می شود.2)

طویل شدن رونویسی، ممکن است در بخش هایی از یک ژن پیوند بین بازهای آلی دو رشته شکسته شود.3)

پایان ترجمه، پس از خروج آخرین رنای ناقل از جایگاه E و جدا شدن دو زیرواحد رناتن، رنای پیک آزاد می شود.4)



کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

«در هر مرحله ای از سه مرحله ترجمه که توالی UAG وارد جایگاه ......... رناتن می شود بالفاصله ......... از این مرحله، ممکن نیست

«. .........
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گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»                                                   

دقت کنید توالی نوکلئوتیدی UAG می تواند مربوط به رمزه (کدون) باشد که در این صورت رمزه پایان محسوب می شود و هم چنین می تواند

مربوط به پادرمزه (آنتی کدون) باشد که در این صورت رمزه (AUC) بر روی mRNA می باشد و دارای آمینواسید است.

بررسی گزینه ها:

گزینه «1»: درست؛ در صورت ورود این توالی به جایگاه P، توالی مربوط به پادرمزه است که در مرحله طویل شدن طی جابه جایی ریبوزوم وارد

جایگاه P شده است. پس ازمرحله طویل شدن، مرحله پایان ترجمه می باشد که طی آن یک tRNA متصل به رشته پلی پپتید ساخته شده به

جایگاه P وارد می شود و در این جایگاه پیوند هیدروژنی جدید تشکیل نمی شود.

گزینه  «2»: نادرست؛ توالی UAG ممکن است مربوط به رمزه یا پادرمزه باشد، در صورتی که مربوط به پادرمزه باشد، این توالی طی مرحله

طویل شدن وارد جایگاه A می شود و قبل از این مرحله، مرحله آغاز ترجمه وجود دارد که طی مرحله آغاز تشکیل پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها

اتفاق نمی افتد.

گزینه «3»: نادرست؛ در صورت ورود توالی UAG به جایگاه E، متوجه می شویم این توالی مربوط به پادرمزه است که طی مرحله طویل شدن به

جایگاه E وارد شده است. پس از مرحله طویل شدن، مرحله پایان قرار دارد که طی آن هم پیوند اشتراکی (بین رشته پلی پپتید و tRNA) و هم

پیوند هیدروژنی (بین tRNA و رمزه) شکسته می شود.

گزینه «4»: نادرست؛ با توجه به توضیحات گزینه «1» منظور مرحله طویل شدن است که در مرحله قبل از آن (مرحله آغاز)، جابه جایی رناتن

مشاهده نمی شود.

P _ پس _ رنای ناقل متصل به رشته پلی پپتید با ایجاد پیوند هیدروژنی در جایگاه A رناتن قرار گیرد.1)

A _ قبل _ تشکیل پیوند اشتراکی بین کربن و نیتروژن در این جایگاه رناتن انجام نشود.2)

E _ پس _ شکستن دو نوع پیوند بین بسپارهای زیستی مشاهده شود.3)

P _ قبل _ ورود رنای ناقل به رناتن، بدون جابه جایی رناتن انجام شود.4)



چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«هر نوع توالی آنتی کدونی .........»

الف) به آمینواسید خاصی متصل می شود.                                 ب) می تواند در جایگاه A ریبوزوم قرار بگیرد.

ج) فاقد پیوندهای هیدروژنی با خود مولکول رنای ناقل است.          د) جزئی از یک مولکول تک رشته ای است.
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»                                             

موارد (ب)، (ج) و (د) صحیح است.

الف) توالی آنتی کدون به آمینواسید وصل نمی شود، بلکه رنای ناقل دارای آن آنتی کدون، به آمینواسید متصل می شود.

ب) تمام انواع آنتی کدون ها،  می توانند در جایگاه A ریبوزوم قرار گیرند.

ج) توالی آنتی کدون فاقد پیوندهای هیدروژنی با سایر نوکلئوتیدهای مولکول tRNA است.

د) آنتی کدون جزئی از مولکول tRNA است و مولکول های tRNA، همگی تک رشته ای هستند.  
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