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نام و نام خانوادگی

دربارۀ بلوغ مولکول رنای پیک چند مورد به درستی بیان شده است؟1

الف) تمام نوکلئوتیدهای رونوشت بیانه ترجمه می شوند.

ب) حذف اینترون ها از رنای پیک نابالغ درون هسته صورت می گیرد.

ج) به ازای هر اینترون موجود در توالی ژن، در حین پیرایش یک پیوند فسفودی استر شکسته می شود.

د) در رونوشت بیانه ها ممکن است بیش از یک رمزه آغاز مشاهده شود.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، در مورد هوهسته ای ها (یوکاریوت ها)، صادق است؟2

رنا (RNA)ی پیک فقط در حین رونویسی دستخوش تغ�راتی می شود. (1

سمتی از رنا (RNA)ی پیک که زودتر ساخته شده، دیرتر ترجمه می گردد. (2

اولین آمینواسید در انتهای کربوکسیل همۀ پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است. (3

در یک مولکول دنا (DNA)، رشتۀ مورد رونویسی می تواند از یک ژن به ژن دیگر تغ�ر نماید. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام عبارت، دربارۀ سلول های مختلف ریشۀ گیاه نخودفرنگی درست است؟3

کنه ای) زنده، بعضی از ژن ها غیرفعال اند. تنها در سلول های پارانشیمی(نرم آ (1

در سلول های فعال آندودرمی و پارانشیمی، فقط ژن های غیر یکسان بیان می شود. (2

فقط بعضی از ژن های سلول های مریستمی(سرالدی) در سلول های فعال پوست وجود دارد. (3

محصول بعضی از ژن های موجود در سلول های آندودرمی و تار کشنده یکسان است. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام عبارت در ارتباط با هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) نادرست است؟4

رناتن (ریبوزوم)ها، می توانند رنا (RNA)های در حال رونویسی را ترجمه نمایند. (1

اولین آمینواسید در انتهای آمینی پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است. (2

در یک مولکول دنا (DNA)، رشتۀ مورد رونویسی برای دو ژن می تواند متفاوت باشد. (3

رنا (RNA)های پیک، ممکن است در حین رونویسی و یا پس ازآن دستخوش تغ�راتی گردند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۲دوازدهم

آقای کنکور
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چند مورد از عبارت های زیر درست است؟5

الف) از نتایج آزمایشات چارگاف، به عاملی می توان اشاره کرد که در پایداری دنای دو رشته نقش مهمی دارد.

ب) در آزمایش ایوری برخالف گریفیت، آنزیم بسپاراز، از روی ماده ژنتیک، نوکلئیک اسید تولید کرد.

پ) اگر فرضًا ماده ژنتیک از جنس پروتئین بود، ممکن بود آزمایش چهارم گریفیت و آزمایش اول ایوری نتیجه ای متفاوت می

داشت.

ت) در بخشی از ماده ژنتیک یاخته ها که مقدار بازهای پورینی بیشتر از پیریمیدین باشد، وزن مولکولی در آن بخش بیشتر خواهد

بود.

4 مورد (2 1 مورد (1

3 مورد (4 2 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

نوعی جاندار تک یاخته ای می تواند طی چرخۀ یاخته ای خود و باگذشت از نقاط وارسی، مواد آلی غیرزندۀ محیط را تجزیه نماید.6

کدام عبارت، در مورد این جاندار درست است؟ 

به طورمعمول، هر ژن بیش از یک توالی تنظیمی دارد. (1

تنظیم بیان هر ژن، همواره در سطح رونویسی انجام می گیرد. (2

ممکن است در ضمن رونویسی اغلب ژن ها، ترجمه هم صورت بگیرد. (3

مسئولیت تنظیم بیان چند ژن مجاور بر عهدۀ یک توالی تنظیم کننده است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

کدام نادرست است؟7

در بندپایان، ............

هر DNA حلقوی، به طور معمول یک جایگاه همانندسازی دارد. (1

برای تشکیل ریبوزوم آزاد سیتوپالسمی، هر سه نوع RNA پلی مراز فعال هستند. (2

اغلب RNA پلی مرازها، به کمک عوامل رونویسی به راه انداز متصل می شوند. (3

، ژن های سازندۀ گیرندۀ آنتی ژن را رونویسی می کند. RNA پلی مراز  (4II

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1394

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟8

"در رابطه با فرآیند ترجمه می  توان گفت ............"

همۀ tRNAها از جایگاه E ریبوزوم خارج می  شوند. (1

همۀ انواع رمزه  ها می  توانند وارد جایگاه A ریبوزوم شوند. (2

UAA می تواند وارد جایگاه P، ریبوزوم شود. (3

در مرحلۀ طویل شدن رنای ناقل بدون آمینواسید در جایگاه E قرار می  گیرد. (4

تالیفی سهند میرطاهری
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در گروهی از تک یاخته ای ها، توالی ...........9

افزاینده حین ساخت ممکن است ویرایش یابد. (2 رونوشت رشتۀ رمزگذار قند ریبوز دارد. (1

راه انداز جزء ژن محسوب می شود. (4 رونوشت رنای پیک حین ساخت پیرایش می یابد. (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

باتوجه به تصویر زیر می توان گفت ............10

در مرحلۀ بعد، بالفاصله جایگاه  پذیرای رنای ناقل بدون آمینواسید خواهد بود. (1

در مرحلۀ پس از آغاز ترجمه مشاهده می شود و هنوز رمزه ای ترجمه نشده است. (2

مربوط به پایان ترجمه نیست و سه رمزه در جایگاه های سه گانه ریبوزوم قرار دارد. (3

مربوط به مرحلۀ پیش از طویل شدن بوده و تنها یک رمزه ترجمه شده است. (4

E

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در فرآيند ترجمه، ...........................11

آخرين رمزه (كدون) و پادرمزه (آنتي كدون) واردشده به جايگاه A مكمل هستند. (1

بخش کوچک تر ريبوزوم، از رمزه (كدون) آغاز به mRNA متصل می شوند. (2

به جز كدون آغاز، همۀ رمزه ها (كدون ها) به هر دو جايگاه A و P  وارد می شوند. (3

آخرين پادرمزه (آنتي كدون) واردشده به جایگاه های A و P ريبوزوم، يكی است. (4

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1394

کدام مورد، ویژگی مشترک هر جانداری است که هم ایستایی خود را به کمک انتشار انجام می دهند؟12

توانایی تقسیم شدن در آن ها اساس رشد و نمو و ترمیم در جانداران است. (1

کروموزوم های خود را در هسته یا خارج از هسته نگهداری می کند. (2

برای تقسیم شدن، با کمک رونویسی ژن ها یاخته یا یاخته های دیگری را تولید می کنند. (3

اطالعات درون خود را حین تقسیم از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند. (4

تالیفی موسی بیات

tRNضمن فرآیند ترجمه کدام اتفاق بالفاصله بعد از ورود آخرین به جایگاه  ریبوزوم می  افتد؟13 AA

پیوند پپتیدی تشکیل می  شود. (1

دو بخش کوچک و بزرگ ریبوزوم از هم جدا می  شوند. (2

ریبوزوم یک رمزه (کدون) جابه  جا می  شود. (3

پلی  پپتید جدا می  شود. (4tRN A

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 
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چند مورد در ارتباط با هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در هوهسته  ای (یوکاریوت)ها صحیح است؟14

الف) بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد.

ب) مطابق با یکی از سه طرح پیشنهادی، همانندسازی می  نماید.

ج) در ساختار بدون انشعاب خود، واحدهای سه  بخشی دارد.

د) در پی جداشدن پروتئین  های همراه خود، آمادۀ همانندسازی می  شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در انسان، توالی افزاینده ........... رمزه آغاز ...........15

برخالف - درون هسته ساخته می شود. (1

همانند - توسط آنزیم دنابسپاراز ساخته می شود. (2

برخالف - توسط آنزیم رنابسپاراز شناسایی می شود. (3

همانند - به دنبال شکسته شدن پیوند هیدروژنی تولید می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

، دومین رمزه (کدون) وارد به جایگاه و سومین16 :mRNA با توجه به

پادرمزه (آنتی کدون) وارد به جایگاه  کدام اند؟

ACCAU GU GU GCAAU GU GU U AGAAA

P

(2 (1

(4 (3

ACA − AU GCGU − GCA

AU C − U GUACU − GCA

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 

چند مورد جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ "آنزیم ........... آنزیم ..........."17

الف) رنابسپاراز برخالف - دنابسپاراز، از یک رشته رنا به عنوان الگو استفاده می کند.

ب) دنابسپاراز همانند - رنابسپاراز، قادر است باعث شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتیددئوکسی ریبوزدار شود.

ج) هلیکاز برخالف - دنابسپاراز، در یک دوراهی همانندسازی بر ساخت هر دو رشته پلی نوکلئوتیدی مؤثر است.

د) رنابسپاراز همانند - هلیکاز از روی اطالعات مولکول رنا در میان یاخته ساخته می شود.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در یک یاخته ...........18

استرپتوکوکوس نومونیا با جدا شدن پیوند هیدروژنی بخش ابتدایی رنا از رشته الگو زیرواحد کوچک ریبوزوم می تواند به آن (1

متصل شود.

بافت پوششی دیواره مویرگ حین انجام رونویسی از یک ژن هسته، رشته های پلی پپتیدی متعدد از ترجمه آن ساخته (2

می شوند.

اشرشیاکلی به تعداد ژن های موجود بر روی مولکول دنای اصلی جایگاه آغاز رونویسی وجود دارد. (3

استوانه ای ریزپرزدار روده اتصال رنابسپارازهای متنوع به توالی یک ژن، تعداد زیادی رنا تولید می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در سلول های انسولین  ساز جزایر النگرهانس، برای رونویسی از ژن یا ژن های ..........، آنزیم .......... بر روی راه انداز قرار می گیرد.19

گلوکاگون -  پلی مراز (2 1) پلی مراز -  پلی مراز

پروتئین های ریبوزومی -  پلی مراز (4 3) پلی مراز  -  پلی مراز

DN ARN AIIRN AII

RN AIIRN AIRN AI

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1393

شکل گیری ساختار نهایی هموگلوبین ............ میوگلوبین ............ فعالیت رناتن شروع می شود.20

همانند - پس از (2 همانند - در هنگام (1

برخالف - پس از (4 برخالف - در هنگام (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در ساختار هر رنای ...........21

پیک برخالف رنا با فعالیت آنزیمی، تعداد پیوندهای فسفودی استر از تعداد نوکلئوتیدها کمتر است. (1

ریبوزومی همانند رنای فعال در تنظیم بیان ژن ها، همۀ بازهای آلی در تشکیل پیوند هیدروژنی مشارکت دارند. (2

ناقل برخالف رنای پیک محلی برای اتصال آمینواسیدها وجود دارد. (3

فعال در تنظیم بیان ژن ها همانند رنای رناتنی، به تعداد بازهای آلی دو حلقه ای، باز آلی تک حلقه ای دیده می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد از موارد زیر صحیح است؟22

"در جانداران دو ژن مجاوری که بین آن ها راه اندازی وجود ندارد ممکن ..........."

الف) نیست، توالی های پایان رونویسی در آن ها در مجاورت هم باشد.

ب) است، رشته هایی که مورد رونویسی قرار می گیرند مشابه باشد.

ج) نیست، در بین آن دو ژن توالی ای وجود داشته باشد که رونویسی نمی شوند.

د) است، برای هیچ کدام هرگز سه مرحلۀ رونویسی رخ ندهد.

ب - د (2 الف - ب (1

ب - ج (4 الف - ج (3

تالیفی حمید راهواره
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نوعی جاندار تک یاخته ای می تواند طی چرخۀ یاخته ای خود و با گذشت از نقاط وارسی، تولید مثل کند. کدام عبارت، در مورد این23

جاندار درست است؟ (با تغ�ر)

برای تولید یک پروتئین ساختاری، رنابسپاراز به مجموعه راه   انداز - پروتئین هدایت می شود. (1

راه انداز ژن های tRNA و mRNA توسط یک آنزیم رنابسپاراز شناسایی می شود. (2

فقط بخش هایی از محصول اولیۀ هر آنزیم رنابسپاراز مورد ترجمه قرار می گیرد. (3

محصول اولیۀ فعالیت رنابسپاراز همواره الگوی ساختن یک پروتئین را دارد. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در فرایند ترجمه زنجیره میوگلوبین توالی ........... آمینواسید ابتدایی زنجیره ........... توالی رشته ........... رنای پیک در مولکول24

دنا، با نوکلئوتیدی دارای باز آلی ........... شروع می شود.

رمزه - برخالف - رمزگذار -  (2 پادرمزه - همانند - الگو -  (1

رمزه - همانند - الگو -  (4 پادرمزه - برخالف - رمزگذار -  (3

AA

UU

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یوکاریوت ها رونویسی از ژن(های) ...........25

مربوط به پروتئین های رناتنی توسط رنابسپاراز ۱ انجام می شود. (1

رنای ناقل با اتصال رنابسپاراز ۳ به توالی افزاینده اتفاق می افتد. (2

رناهای که پیرایش می شوند، توسط رنابسپارازی ساخته می شوند که قادر به اتصال به همه راه اندازهاست. (3

رناربسپاراز ۱ توسط محصول ژن رنابسپاراز ۲ رونویسی می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

IIواحدهای سازنده tRNA و RNA پلی مراز  به ترتیب با کدام پیوندهای اشتراکی به یک دیگر متصل شده اند؟26

هیدروژنی - هیدروژنی (2 پپتیدی - فسفودی استر (1

فسفودی استر - فسفودی استر (4 فسفودی استر - پپتیدی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1381

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟27

"در جانداری که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشاء یاخته متصل نیست، ............"

در مرحلۀ ادامۀ رونویسی پروتئینی روی مولکول دنا حرکت می کند که قادر به فعالیت بسپارازی است. (1

ممکن است بیش از یک رمزۀ آغاز روی رنای پیک وجود داشته باشد. (2

بخشی از رنای پیک رونویسی شده پیش از انجام ترجمه حذف می شود. (3

ممکن است همانندسازی بخشی از مادۀ وراثتی در زمان کمتری نسبت به بخش های دیگر اتفاق بیفتد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در مرحله ........... ترجمه ...........28

آغاز - تنها پیوند هیدروژنی بین یک جفت نوکلئوتید برقرار می شود. (1

طویل شدن - پیوند هیدروژنی فقط در یک جایگاه ریبوزوم شکسته می شود. (2

پایان - پادرمزه نهایی از جایگاه A به P وارد شده و در نهایت از رناتن جدا می شود. (3

آغاز - سه رمزه و یک پادرمزه درون جایگاه های رناتن حضور دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هر یاخته ای که بین رونویسی و ترجمه فاصله وجود ........... باشد، قطعًا ...........29

نداشته - پیش از ترجمه رونوشت های میانه از مولکول رنای پیک حذف می شوند. (1

داشته - به دلیل وجود عواملی، عمر رناهای ناقل طوالنی تر شده و فرصت برای تولید میزان باالیی پروتئین وجود دارد. (2

نداشته - هرچه فاصله رناتن در حال ترجمه با مولکول دنا بیشتر باشد، زنجیره پلی پپتیدی تولیدشده کوتاه تر است. (3

داشته - به دلیل عمر کوتاه رنای پیک، مجموعه ای از رناتن ها ترجمه را انجام می دهند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در اشرشیاکالی، خاموش یا روشن شدن ژن (های) مربوط به ............ به تغ�رات محیط  وابسته ............30

تجزیۀ الکتوز برخالف ژن عوامل رونویسی - نیست. (1

مهارکننده برخالف ژن های تجزیۀ مالتوز - است. (2

مهارکننده برخالف ژن آنزیم دنابسپاراز - است. (3

تجزیۀ گلوکز برخالف ژن های تجزیۀ مالتوز - نیست. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

آنتی کدون هایی که برای ترجمۀ بخشی از رشتۀ DNA با توالی  مورداستفاده قرار می گیرند. به31

ترتیب از چپ به راست کدام اند؟

… GGA.CAT.ACT …

GGA.CAU (2 CCU.GUA (1

CCU.GUA.UGA (4 GGA.CAU.ACU (3

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1393

کنه ای لوبیا، توالی افزاینده ........... توالی راه انداز...........32 در هسته یک یاخته نرم آ

برخالف - ممکن است بر روی بیان بیش از یک ژن تأثیر بگذارد. (1

همانند - به آنزیم رنابسپاراز متصل می شود. (2

برخالف - رونویسی نمی شود. (3

همانند - ممکن است از جایگاه آغاز ژن چندین نوکلئوتید فاصله داشته باشد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در یک موجود زنده هر ...........33

هر زنجیره  پلی پپتیدی دارای یک انتهای آمینی و یک انتهای کربوکسیلی است. (1

هر نوع تغ�ر در توالی آمینواسیدها، باعث می شود فعالیت آن پروتئین تغ�ر کند. (2

آنزیمی که در سلول فعالیت می کند، به طورقطع دارای توالی آمینواسیدی ویژه ای می باشد. (3

پروتئین درون انواع واکوئول، توسط ریبوزوم (رناتن) های متصل به شبکه  آندوپالسمی ساخته شده است. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در فرآیند ویرایش ............ فرآیند پیرایش ............34

همانند - آنزیم های بسپاراز بر روی اسید نوکلئیک فعالیت می کنند. (1

برخالف - پیوند  فسفودی استر شکسته می شود. (2

همانند - واکنش در تمام هوهسته ای و پیش هسته ای ها قابل مشاهده است. (3

برخالف - واکنش باعث جلوگیری از تغ�ر اسید نوکلئیک می شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟35

"بین دو رشته پلی نوکلئوتیدی امکان تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای با قند ........... و ........... وجود ندارد."

الف) دئوکسی ریبوز - ریبوز

ب) دئوکسی ریبوز - دئوکسی ریبوز

ج) ریبوز - ریبوز

2 مورد (2 3 مورد (1

0 مورد (4 1 مورد (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

در یاخته هوهسته ای، هر پروتئین ........... قطعًا ...........36

سیتوپالسمی - از روی mRNAهایی ساخته می شود که دچار پیرایش شده اند. (1

لیزوزومی - درون شبکه آندوپالسمی زبر، شکل سه بعدی خود را کسب می کنند.. (2

غشائی - پس از تولید در مایع میان یاخته به درون جسم گلژی وارد می شود. (3

هیستون - قطعًا با رناتن های متصل به شبکه آندوپالسمی ساخته شده، سپس به هسته وارد می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در تنظیم بیان ژن باکتری اشرشیاکالی هر زمانی که ............37

نوعی دی ساکارید باعث تغ�ر شکل نوعی پروتئین  می شود، رنابسپاراز بالفاصله به رونویسی توالی نوکلئوتیدی می پردازد. (1

ژن های آنزیم تجزیه کنندۀ نوعی قند رونویسی  می شوند، نوعی رنای پیک با 3 کدون پایان و 3 کدون آغاز تشکیل می شود. (2

گلوکز و الکتوز در محیط باکتری موجود باشند، با رونویسی از  آنزیم های تجزیه کنندۀ الکتوز قند بیشتری ذخیره  می شود. (3

محصول آنزیم آمیالز بزاق برخالف گلوکز موجود باشد، با فعالیت رنابسپاراز نوعی آنزیم جهت تجزیۀ آن قند تولید  می شود. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در ............ الیه از لولۀ گوارش بعد از دهان از سمت داخل، قطعًا یاخته هایی ............38

سومین - در تشکیل مادۀ زمینه ای یک بافت پیوندی سست نقش دارند. (1

اولین - در بافتی بدون فضای بین یاخته ای یافت می شوند. (2

دومین - یاخته هایی با هستۀ جانبی دیده می شوند. (3

چهارمین - تمامی اجزای غشاء پایه را با کمک آنزیمی غیرپروتئینی سنتز می کنند. (4

تالیفی موسی بیات

پس از افزودن الکتوز به محیط کشت باکتری اشریشیاکالی، کدام عبارت، دربارۀ این قند درست است؟(با تغ�ر)39

پس از تجزیه به درون باکتری منتقل می شود. (1

همانند مهارکننده می تواند به اپراتور متصل گردد. (2

سبب می شود تا ژن سازندۀ پروتئین مهارکننده روشن شود. (3

تغ�ری در شکل سه بعدی پروتئین مهارکننده ایجاد می کند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

کدام آنزیم در اشرشیاکالی، الگوی رمزه (کدون) پروتئین مهارکننده را سنتز می کند؟40

RNA پلی مراز (2 RNA پلی مراز پروکاریوتی (1

ریبوزوم (4 DNA پلی مراز (3

II

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1392

وقتی که درون ریبوزوم دو مولکول RNAی ناقل وجود دارد، هرگز RNAی ناقل درون جایگاه .......... ریبوزوم قادر   نیست که41

..........

A - از آمینواسید متصل به خودش جدا شود. (2 A - به زنجیرۀ پلی پپتیدی متصل باشد. (1

P - از آمینواسید متصل به خودش جدا شود. (4 P - به زنجیرۀ پلی پپتیدی متصل باشد. (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 
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تفاوت بین سلول های مختلف بدن یک فرد، ناشی از کدام است؟42

نوع ژن ها (2 محل ژن ها (1

فعالیت ژن ها (4 تعداد ژن ها (3

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1392

در فرآیندی که نوکلئیک اسید حاوی قند ریبوز به عنوان میانجی ایفای نقش   می کند ............43

در مرحلۀ پایان برخالف مرحلۀ طویل شدن، در جایگاهی از رناتن که مولکول آب تولید  می شود، واحدهای سازندۀ  پروتئین ها (1

قابل مشاهده نیست.

در مرحلۀ طویل شدن همانند مرحلۀ پایان، در اثر تشکیل پیوند پپتیدی در جایگاهی از رناتن، زنجیرۀ پلی پپتیدی طویل تر (2

می گردد.

در مرحلۀ پایان همانند مرحلۀ آغاز، حرکت نوعی اندامک بدون غشا که از دو نوع درشت مولکول ساخته شده است، دیده (3

 می شود.

در مرحلۀ طویل شدن برخالف مرحلۀ آغاز، پیوند اشتراکی همانند پیوند هیدروژنی شکسته و تشکیل  می شود. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در اشرشیاکالی آنزیم ............ آنزیم ............44

دنابسپاراز همانند - رنابسپاراز هم زمان با رونویسی از ژن اختصاصی ساخته می شود. (1

رنابسپاراز برخالف - دنابسپاراز فقط از روی یک رشته نوکلئیک اسید رشته جدید می سازد. (2

دنابسپاراز برخالف - رنابسپاراز هم زمان با هر فعالیت خود در روی رشته الگو حرکت می کند. (3

رنابسپاراز همانند - دنابسپاراز توانایی باز کردن مولکول دنا در یک بخش اختصاصی را دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، در مورد یک سلول زندۀ پروانه درست است؟45

هر آمینواسید فقط می تواند به یک نوع tRNA متصل گردد. (1

هر RNA ناقل در انتهای خود توالی نوکلئوتیدی ویژه ای دارد. (2

هر mRNA پیامی ویژه و غیرتکراری را به سیتوپالسم می آورد. (3

هر رنابسپاراز(RNA پلی مراز) می تواند فقط راه انداز یک نوع ژن را شناسایی کند. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام گزینه دربارۀ پیش هسته ای ها درست است؟46

رونویسی از چند ژن ممکن است توسط یک راه انداز کنترل شود. (1

حضور مهارکننده بر روی اپراتور مانع از اتصال رنابسپاراز به راه انداز است. (2

همواره راه انداز به جایگاه آغاز ژن متصل می شود. (3

مهارکننده دارای یک ساختار سوم سه بعدی در مایع میان یاخته است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

IIهنگام بیان ژن های سازندۀ ............، رونویسی توسط RNA پلی مراز و پیوندهای ............ تشکیل می شوند.47

پرفورین - فسفودی استر، درون سیتوُسل (1

سلوالز - پپتیدی در جایگاه A ریبوزوم (2

اینترفرون - پپتیدی در جایگاه P ریبوزوم (3

RNA پلی مراز پروکاریوتی - فسفودی استر، درون سیتوُسل (4

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1395

کدام عبارت در مورد مراحل ترجمۀ یک مولکول رنای پیک در اشرشیاکالی درست است؟48

هر رنای ناقلی که در جایگاه  رناتن مستقر می شود، از جایگاه  رناتن را ترک می کند. (1

،  و  رناتن مشاهده می شوند. همۀ رمزه ها به جز رمزۀ پایان در هر سه جایگاه  (2

هر آمینواسیدی توسط رنای ناقل ویژه اش ابتدا وارد جایگاه  رناتن  شده و سپس در جایگاه  مشاهده می شود. (3

بالفاصله پس از تکمیل ساختار رناتن برای ترجمه، دومین رنای ناقل وارد رناتن می شود. (4

AE

APE

AP

تالیفی کیوان نصیرزاده

، گلوکز، الکتوز و مالتوز وجود داشه باشد، حتمًا ............49 E.coliاگر در محیط زندگی باکتری 

فرآیند تنفس یاخته ای و تولید  با استفاده از انرژی ذخیره شده در مواد آلی افزایش می یابد. (1

این هیدرات های کربن بدون دخالت پروتئین انتقالی و بدون صرف انرژی در جهت شیب غلظت وارد میان یاخته می شوند. (2

آنزیم های الزم برای تجزیه مالتوز برخالف آنزیم های الزم برای تجزیه الکتوز درون باکتری تولید می شوند. (3

باکتری تا هنگامی که گلوکز وجود داشته باشد از الکتوز و مالتوز به عنوان منبع انرژی جهت تولید  استفاده نخواهد (4

کرد.

ATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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........... از یک ژن ...........50

رشته رمزگذار - قطعًا برای تولید یک مولکول رنا مورد استفاده قرار می گیرد. (1

رشته الگو - قطعًا یک جایگاه آغاز رونویسی و یک توالی پایان دارد. (2

هر رشته - ممکن است نسبت بازهای پورین و پیریمیدینی متفاوتی داشته باشد. (3

رشته الگو - ممکن است دارای اطالعاتی برای ساخت دو نوع رشته رنای متفاوت باشد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هستۀ یک یاختۀ تک هسته ای ماهیچۀ قلب انسان، ............51

در حین ساخت پروتئین، سه نوع رنای مختلف نقش دارند. (1

هر رنای پیک پس از انجام تغ�راتی با عبور از البه الی مولکول های پوشش هسته به مایع سیتوپالسم وارد می شود. (2

رناهای حاصل از فعالیت رنابسپاراز 1 برخالف رناهای حاصل از رنابسپاراز ۳ در هسته باقی می ماند. (3

رناهایی تولید می شود که در سرعت و مقدار عمل رناهای دیگر دخالت دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چندمورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟52

"در همۀ گیاهان دانه دار ............ همۀ گیاهان بدون دانه ............"

الف) همانند - رشته های دوک به کمک ریبوزوم های سیتوپالسم تولید می شوند.

ب) برخالف - به منظور تولیدمثل جنسی، نیاز به تولید گامت ماده در حلقه 4 ساختار گل است.

ج) برخالف - گامت های نر برای لقاح با تخم زا نیازمند وسیلۀ حرکتی نیستند.

د) همانند - انتقال شیرۀ خام درون گیاه ازطریق یاخته های مرده و لیگنینی شده صورت می گیرد.

2 (2 3 (1

صفر (4 1 (3

تالیفی مسعود حدادی

کدام گزینه جمله زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟53

"در هر یاخته دارای ........... ممکن نیست ..........."

عوامل رونویسی - رونویسی از یک ژن بدون دخالت توالی افزاینده انجام شود. (1

یک مولکول دنا - بیش از یک نوع آنزیم رنابسپاراز مشاهده شود. (2

اپراتور - دارای مولکول دنایی باشد که پیوند فسفودی استر آن از تعداد نوکلئوتیدها کمتر باشد. (3

توالی افزاینده - ژنی فاقد جایگاه آغاز و توالی پایان رونویسی در دنای خطی داشته باشد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در پارامسی هر ...........54

توالی 3تایی از نوکلئوتیدهای بیانه، بیانگر نوعی آمینواسید است. (1

توالی رمزه با توالی پادرمزه مکملش پیوند هیدروژنی برقرار می کند. (2

آنزیمی توانایی تأثیر روی چند پیش ماده را دارد. (3

رنابسپارازی به کمک عوامل رونویسی راه انداز را شناسایی می کند. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟55

" در حضور قند ............ در محیط باکتری اشرشیاکالی و به دنبال اتصال ............"

الکتوز - مهارکننده به هیدرات کربن، غلظت سه آنزیم با ساختار نهایی چهارم افزایش می یابد. (1

مالتوز - هیدرات کربن به نوعی پروتئین، جایگاه راه انداز، از اشغال خارج می شود. (2

الکتوز به همراه گلوکز - رنابسپاراز به راه انداز، رنای پیک سه ژنی مربوطه تولید و ترجمه می شود. (3

مالتوز به همراه گلوکز - رنای پیکی تولید می شود که ممکن است بیش از سه رمزه AUG داشته باشد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به جدول زیر که مربوط به هیدارت های کربن موجود در محیط باکتری اشرشیاکولی است، در رابطه با ژن های الزم برای56

تجزیه قند شیر به ترتیب در چند مورد مهارکننده به اپراتور و در چند مورد رنابسپاراز به ژن متصل خواهد بود؟

الکتوزگلوکز

1++

2-+

3+-

4--

1 مورد - 3 مورد (2 2 مورد - 2 مورد (1

3 مورد - 2 مورد (4 3 مورد - 1 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



در تنظیم ........... رونویسی در اشرشیاکلی ...........57

مثبت - اتصال فعال کننده به رنابسپاراز پیش از اتصال به جایگاه فعال کننده اتفاق می افتد. (1

منفی - پروتئین مهارکننده ممکن است همزمان به اپراتور و رنابسپاراز متصل باشد. (2

مثبت - با رونویسی از ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز، گلوکز در دسترس یاخته را افزایش می دهد. (3

منفی - تولید پروتئین مهارکننده به وجود الکتوز و نبود گلوکز وابسته است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در فرآیند رونویسی ............ فرآیند ترجمه ............58

همانند - در مرحلۀ آغاز، پیوند اشتراکی میان منومرها تولید می شود. (1

برخالف - در مرحلۀ طویل شدن، یک آنزیم غیرپروتئینی فعالیت می کند. (2

همانند - در مرحلۀ پایان، بسپار تولید شده از نوکلئیک اسید جدا می شود. (3

برخالف - در مرحلۀ آغاز، پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل تشکیل نمی شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در یاخته های پودوسیت موجود در اندامی که زیر دیافراگم و پشت حفره شکمی آدمی قرار دارد ............59

آنزیم سازندۀ رنای ناقل، بر اساس پادرمزه، آمینواسید مناسب را یافته و به آن متصل می کند. (1

رنابسپاراز، هم به توالی افزاینده و هم به عوامل رونویسی متصل به راه انداز متصل می شود. (2

هر رنای ناقل همیشه فقط توان حمل آمینواسید و آن هم فقط از یک نوع را دارد. (3

انجام هم زمان فرآیندهای رونویسی و ترجمه دربارۀ ژن های روی دنای خطی امکان پذیر است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چندمورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟60

"ممکن نیست محصول ژن، مولکولی باشد که ............"

الف) قدرت تخریب پیوند کوواالنسی بین کربن و نیتروژن داشته باشد.

ب) توان حمل یک رشتۀ پلی پپتید در سیتوپالسم داشته باشد.

ج) قادر به تشکیل پیوندهای هیدروژنی با بازهای مولکولی حاوی پیوند فسفودی  استر باشد.

د) توسط نوعی مولکول با پیوند پپتیدی به  نوعی دی ساکارید تبدیل شود.

1 (2 0 (1

3 (4 2 (3

تالیفی مسعود حدادی
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در فرآیند ترجمه، .........، نسبت به سایرین در جایگاه متفاوتی از ریبوزوم رخ می دهد.61

mRNA استقرار عامل پایان ترجمه (عوامل آزاد کننده) بر روی (1

تشکیل پیوند پپتیدی میان دو آمینواسید (2

UGA (کدون) حامل آمینواسید با رمزه tRNA جفت شدن (3

tRNA آزادسازی زنجیرۀ پلی پپتیدی از آخرین (4

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟62

"در مرحله ای از رونویسی ژن پادتن در یک یاختۀ پادتن ساز که ............ نمی توان گفت ............"

الف) رشتۀ نوکلئوتیدی تشکیل می شود - پیوند هیدروژنی شکسته می شود.

ب) شناسایی نوکلئوتید آغاز توسط رنابسپاراز اتفاق می افتد - رنابسپاراز بر روی مولکول دنا حرکت می کند.

ج) باز و بسته شدن همزمان در مارپیچ دنا روی می دهد - رشتۀ پلی نوکلئوتیدی از رشتۀ دیگر جدا می شود.

د) ساختار دورشته ای دنا در محل ژن کامل می شود - نوکلئوتید انتهایی ژن رونویسی می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

می توان گفت که در صورت ............ یاخته های پروکاریوتی ، قطعًا ............63

وجود الکتوز در محیط- پروتئین فعال کننده سبب اتصال رنابسپاراز به راه انداز بخش سه ژنی می گردد. (1

ورود الکتوز به درون - در صورت عدم وجود گلوکز با تغ�ر شکل پروتئین مهارکننده عبور رنابسپاراز از توالی اپراتور ممکن (2

می شود.

تنظیم منفی رونویسی - ژن فاقد جایگاه آغاز ، زودتر از ژن فاقد جایگاه پایان مورد رونویسی قرار می گیرد. (3

تنظیم مثبت رونویسی - ورود مالتوز به درون یاخته، محرک بیان ژن مربوط به پروتئین فعال کننده است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ اگر توالی ........... به صورتی دچار جهش شود که نتواند به پروتئین64

اختصاصی خود متصل شود، قطعًا ..........."

افزاینده مربوط به ژن انسولین در یاخته های پانکراس گاو - قند خون گاو به شدت افزایش می یابد. (1

جایگاه اتصال فعال کننده ژن های مربوط به آنزیم های تجزیه کننده مالتوز - در نبود مالتوز آنزیم های تجزیه کننده تولید (2

نمی شود.

اپراتور ژن های مربوط به آنزیم های تجزیه کننده الکتوز - آنزیم های تجزیه کننده الکتوز در حضور گلوکز به شدت رونویسی (3

می شوند.

راه انداز مربوط به ژن نوعی پادتن در یاخته پادتن ساز - میزان پادتن موجود در مایعات بدن کم می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟65

"در صورت حضور قند مالتوز در محیط باکتری اشرشیاکالی و به دنبال اتصال فعال کننده به ............"

راه انداز، عوامل رونویسی روی توالی افزاینده قرار می گیرند. (1

مالتوز، مهارکننده تغ�ر شکل می دهد و از اپراتور جدا می گردد. (2

رنابسپاراز (RNA پلی مراز)، ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند. (3

توالی خاصی از دنا (DNA)، اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی مورد شناسایی قرار می گیرد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

کدام گزینه در مورد تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها به نادرستی بیان شده است؟66

قطعًا وجود  پروتئین هایی ساخته شده توسط ریبوزوم های آزاد موجود در سیتوپالسم، ضروری است. (1

توالی رناهایی که به منظور جلوگیری از کار ریبوزوم به رنای پیک متصل  می شوند، در دنای پروکاریوتی وجود ندارد. (2

اتصال رنابسپاراز به راه انداز به کمک عوامل رونویسی از موارد تنظیم بیان ژن در مرحلۀ قبل از رونویسی است. (3

توالی افزاینده همانند توالی راه انداز محل اتصال عوامل رونویسی است که توسط رنابسپاراز رونویسی نمی شود. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در باکتری اشرشیاکالی، به دنبال پیوستن فعال کننده به توالی خاصی از دنا (DNA) کدام اتفاق رخ می دهد؟67

اتصال مالتوز به  نوعی پروتئین قطع می گردد. (1

ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند. (2

اولین نوکلئوتید مناسب توسط رنابسپاراز (RNA پلی مراز) رونویسی می شود. (3

رنابسپاراز (RNA پلی مراز) به کمک عوامل رونویسی، راه انداز را شناسایی می کند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

وارد شدن ............ به E.coli سبب ............ می  شود.68

الکتوز تغ�ر شکل پروتئین مهارکننده و اپراتور درون باکتری می  شود. (1

مالتوز - خاموش ماندن ژن  های مربوط به تجزیۀ گلوکز می  شود. (2

الکتوز - وصل شدن رنابسپاراز به راه  انداز DNA می  شود. (3

مالتوز - متصل شدن نوعی کربوهیدرات به پروتئین می  شود. (4

تالیفی سهند میرطاهری

....................... فقط به جایگاه P ریبوزوم و ........................ فقط به جایگاه A وارد می شود.69

رمزه (کدون) AUG - عوامل پایان ترجمه (2 UGA (کدون) رمزه - AUG (کدون) رمزه (1

رمزه (کدون) UGA - عوامل پایان ترجمه (4 UGA (کدون) آغازگر - رمزه tRNA (3

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1392

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



چند مورد از موارد زیر درست است؟70

الف) توالی راه انداز در ژن های مختلف روی دنای حلقوی، نسبت به ژن های مختلف روی دنای خطی به هم شبیه تر است.

ب) در اشرشیاکوالی، توالی راه انداز ژن های تجزیه الکتوز نسبت به توالی راه انداز ژن های تجزیه مالتوز، تفاوت مهمی دارد.

ج) در ژن های الزم برای تجزیه الکتوز برخالف ژن های الزم برای تجزیه مالتوز، توالی بین ژنی رونویسی می شود.

کاسیا نسبت به اپراتور در استرپتوکوکوس نومونیا، از نقطه آغاز رونویسی دورتر است. د) توالی افزاینده در یاخته های نگهبان آ

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟71

"در یک یاخته پوششی حبابک هوایی در فرآیند ............ فرآیند ............"

الف) ویرایش همانند - پیرایش، پیوند فسفودی استر بین قند یک نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتید دیگر شکسته می شود.

ب) پیرایش برخالف - ویرایش، همواره به میزان نوکلئوتیدهای یک فسفاته درون یاخته افزوده می شود.

ج) رونویسی همانند - ترجمه، یک رشته پلی نوکلئوتیدی به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرد.

د) ترجمه برخالف - رونویسی پیوند اشتراکی شکسته می شود که در یک سمت آن یک نوکلئوتید یک فسفاته قرار دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

 کدام عبارت صحیح است؟72

نوکلئوتیدهای آزاد درون هسته، همگی دارای دو گروه فسفات هستند. (1

کسوِن سلول های عصبی هیپوتاالموس در بخش های مختلف هیپوفیز ادامه می یابد. آ (2

تعدادی از هورمون های هیپوتاالموس در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شوند. (3

هر مولکولی که توسط RNA پلی مراز مورد رونویسی قرارمی گیرد، فاقد پیوند هیدروژنی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

کدام عبارت به درستی بیان شده است؟73

آنزیم  بسپاراز برخالف رنای نابالغ توانایی عبور از منافذ هسته ای را دارد. (1

توالی میانه برخالف توالی بیانه حین فرآیند پیرایش از مولکول رنای پیک نابالغ حذف می شوند. (2

توالی جایگاه پایان رونویسی که فقط بر روی یکی از دو رشتۀ ژن قرار دارد، توسط دنابسپاراز ساخته می شود. (3

در هسته یک یاخته کبدی، پیرایش و ویرایش رشته های نوکلئوتیدی در حال ساخت توسط آنزیم های متفاوتی انجام (4

می شود.

DN A

تالیفی کیوان نصیرزاده
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در هر یاختۀ ............ گوناگونی ............ است74

هو هسته ای - ژن ها از پلی پپتیدها کمتر (1

پیش هسته ای - پلی پپتید ها از رناهای پیک بیشتر (2

هو هسته ای - رنابسپاراز از رناها بیشتر (3

پیش هسته ای - ژن ها با توالی های پایان رونویسی برابر (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد در رابطه با مراحل ترجمۀ یک پروتئین گوارشی در یاخته های بزاقی ملخ به درستی بیان نشده است؟75

الف) رمزه آغاز ترجمه، قبل از اتصال رنای ناقل متیونین زیرواحد کوچک رناتن را به سوی  هدایت می کند.

ب) هر مولکول رنای ناقل وارد شده به رناتن، برای خروج از جایگاه  قطعًا به جایگاه  نیز وارد شده است.

ج) هم زمان با تشکیل اولین پیوند پپتیدی، رناتن به اندازۀ یک رمزه به سوی رمزه پایان پیش می رود.

د) بالفاصله پس از تکمیل ساختار رناتن برای ترجمه، پادرمزه ناقل دومین آمینواسید در جایگاه  مستقر می شود.

mRN A

EA

A

3 مورد (2 4 مورد (1

1 مورد (4 2 مورد (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

در دنای باکتری اشرشیاکالی ............ همانند ............ برخالف ............ قطعًا ............76

اپراتور- جایگاه اتصال فعال کننده - راه انداز - محل اتصال پروتئینی با جایگاه فعال نمی باشد. (1

راه انداز - جایگاه اتصال مهارکننده - جایگاه اتصال فعال کننده - با اتصال به پروتئینی، بیان ژن ها اتفاق نمی افتد. (2

جایگاه اتصال فعال کننده - راه انداز - اپراتور - با پیوند فسفودی استر به نوکلئوتید آغاز رونویسی متصل نیست. (3

جایگاه اتصال مهارکننده - جایگاه اتصال فعال کننده - راه انداز - به یک مولکول دی ساکارید متصل نمی شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در RNAهای  پیک بالغ یو کاریوتی، فقط قسمت هایی از  رو نوشت ......................77

بیانه ها (اگزون ها) و همۀ میانه ها (اینترون ها)، ترجمه نمی شوند. (1

2) میانه ها (اینترون ها)  و  همۀ بیانه ها (اگزون ها) حذف شده اند.

3) میانه ها (اینترون ها) ترجمه  نمی شود.

4) بیانه ها (اگزون ها) و همۀ میانه ها (اینترون ها) حفظ شده است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1381
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در یک ژن هوهسته ای که محصول آن پیرایش می شود، ...........78

در رشتۀ رمزگذار اینترون ها، قطعًا نوکلئوتیدهایی با باز آلی پورین یافت می شود. (1

رونوشت اینترون ها، پس از خروج رنا از هسته حذف می شوند. (2

در اگزون ها نسبت برابری از نوکلئوتیدهای پورین دار و پیریمیدین دار وجود دارد. (3

تمام طول رونوشت اگزون ها ترجمه شده و معادل آمینواسیدی دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل   می کند؟79

"فقط در مرحلۀ   ............ ترجمه امکان   ............ وجود دارد."

الف) آغاز - مشاهدۀ آنتی کدون UAC در جایگاه P ریبوزوم

ب) طویل شدن - اشغال شدن جایگاه E ریبوزوم توسط رنای ناقل

ج) آغاز - تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه P ریبوزوم

د) پایان - جدا شدن رشتۀ پپتیدی از رنای ناقل موجود در جایگاه P ریبوزوم

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

می توان گفت در جاندار موردمطالعه مزلسون و استال، همانند ........... دیده نمی شود.80

تک یاخته موردمطالعه گریفیت، عبور از نقاط وارسی چرخه یاخته ای (1

پارامسی، ذخیره انرژی در نوعی مولکول ویژه (2

نوعی جاندار با کیسه های معده، گوارش درون یاخته ای نوعی بسپار (3

هر یاختۀ حاوی سبزدیسه، رونویسی هر نوع ژن با یک نوع رنابسپاراز (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

در ............ برخالف ............81

هوهسته ای ها - پیش هسته ای ها رنای پیک توسط آنزیمی ساخته می شود که ممکن است ژن آن توسط غشاء دیگری (1

محصور شده باشد.

پیش هسته ای ها - هوهسته ای ها بر روی یک رنای پیک می توان چند جایگاه آغاز رونویسی مشاهده کرد. (2

هوهسته ای ها - پیش هسته ای ها همواره تعداد نوکلئوتیدهای رونوشت درون مایع میان یاخته از نوکلئوتیدهای ژن کمتر (3

است.

پیش هسته ای ها - هوهسته ای ها با نزدیک شدن رنابسپاراز به توالی پایان رونویسی، همواره فاصله ریبوزوم با مولکول دنا کم (4

است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در فرآیند ترجمه، پس از .......... جایگاه ..........، ریبوزوم دیگر در طول mRNA به سمت جلو حرکت نمی کند.82

A   - وارد شدن آخرین رمزه (کدون) آمینواسید به (2 A - در tRNA جدا شدن پلی پپتید از آخرین (1

P   - حامل آخرین آمینواسید به tRNA وارد شدن (4 P   - خارج شدن آخرین رمزه (کدون) از (3

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1393

در مایع میان یاخته یک یاخته طبیعی انسان، می توان گفت که هر ........... وارد شده به جایگاه ........... رناتن قطعًا ...........83

رمزه -  - به جایگاه  وارد می شود. (1

پادرمزه -  - درون جایگاه  از توالی رمزه مکمل خود جدا می شود. (2

پروتئین -  - باعث می شود رنای ناقل دیگری به جایگاه  وارد نشود. (3

رنای ناقل -  - با حرکت رناتن بر روی رنای پیک از آن خارج می شود. (4

AP

PP

AE

E

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟84

"در جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال، هر مولکول ............"

الف) دنا، قطعًا یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد.

ب) پروتئین، می تواند دارای پیوندهایی باشد که توسط ساختارهای فاقد غشاء متصل به شبکه آندوپالسمی برقرار شده باشد.

ج) رنا، در محل تولید آنزیم سازندۀ خودش، ساخته می شود.

د) پلی پپتیدی، درون مایع میان یاخته ساختار نهایی سوم خودش را به دست می آورد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟85

"در فرآیند رونویسی از ژن پادتن در یاختۀ پادتن ساز همواره در مرحلۀ ............ مرحلۀ ............"

الف) آغاز برخالف - طویل شدن نوکلئوتیدهای یک فسفاته در مقابل نوکلئوتیدهای یک فسفاته قرار می گیرند.

ب) طویل شدن همانند - آغاز پیوند هیدروژنی بین دو رشته الگو و رمزگذار برقرار می شود.

ج) پایان برخالف - طویل شدن پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای ریبوزدار و دئوکسی  ریبوزدار شکسته می شود.

د) آغاز همانند - پایان جدا شدن دو گروه فسفات از نوکلئوتیدهای ریبوزدار به طول رشتۀ رنا می افزاید.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه عبارت داده شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟86

"هر مولکول زیستی تولیدشده توسط جانداران که ............ قطعًا ............"

در افزایش سرعت واکنش های شیمیایی مؤثر است - توسط رناتن و بر اساس اطالعات ژنتیکی دنا ساخته می شود. (1

بخش اصلی غشاء یاختۀ جانوری را تشکیل می دهد - اسید چرب کمتری نسبت به تری گلیسیرید دارد. (2

به قند شیر معروف است - طی واکنش سنتز آبدهی از ترکیب گلوکز و گاالکتوز به وجود می آید. (3

اطالعات وراثتی را در خود ذخیره می کند - در ساختار خود اتم های نیتروژن و فسفر را دارد. (4

تالیفی پیمان رسولی

در یک یاختۀ کبدی انسان، رنابسپاراز ...........87

1 از روی رنایی ترجمه می شود که قطعًا دچار پیرایش شده است. (1

۲ ممکن است با کمک عوامل رونویسی با اتصال یک راه انداز رونویسی از چندین ژن را انجام می دهد. (2

۳ محصولی می سازد که به غیر از یک توالی سه نوکلئوتیدی در بقیه بخش ها ساختار دو رشته ای ایجاد می کند. (3

۲ از بیان ژنی تولید می شود که قطعًا در آن جفت باز AT وجود دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟88

"هر پروتئینی که ............"

در سطح غشاء یک لنفوسیت بالغ سالم مشاهده می شود، قطعًا از جسم گلژی عبور کرده است. (1

شکل سه بعدی خود را در مایع میان یاخته کسب کرده است، درون واکوئل مشاهده نمی شود. (2

درون شبکۀ آندوپالسمی زبر ساختار چهارم کسب می کند، قطعًا از ترجمۀ رناهای بیش از یک ژن ساخته شده است. (3

به واکوئل وارد می شود، ژنی دارد که رونویسی از آن به پروتئین هایی وابسته است که فعالیت آنزیمی ندارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یاخته ای چندین مولکول دنا دیده می شود، اما برای هر مولکول دنا فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی وجود دارد.89

چندمورد دربارۀ این یاخته عبارت درستی را بیان می کند؟

الف) ممکن است از ترجمۀ یک  بیش از یک نوع پروتئین تولید شود.

ب) انواعی از ژن ها توالی پایان رونویسی ندارند.

ج) توالی افزاینده ممکن است با راه انداز فاصله داشته باشد.

د) در قسمت هایی از دنا به ازای 3 ژن مجاور هم فقط یک راه انداز وجود دارد.

mRN A

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی
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در یاختۀ موجود در لولۀ اسپرم ساز که در تمایز اسپرم نقش دارد، پیوندی که منشأ تشکیل ساختار دوم رنابسپاراز 2 است در90

............ است، دیده نمی شود.

مولکولی که طی فعالیت رنابسپاراز 3 تولید شده (1

آنزیمی که قادر به شکستن پیوند پپتیدی (2

مولکولی که طی فعالیت  پلی مراز 1 تولید شده (3

ساختاری که واجد پیوند دی سولفیدی (4

RN A

تالیفی مسعود حدادی

هرگاه بین دو ........... آنگاه ...........91

ژن متوالی توالی پایان رونویسی وجود نداشت - رونویسی هر دو ژن را یک نوع رنابسپاراز انجام می دهد. (1

راه انداز، ژنی وجود نداشت - حباب های رونویسی دو ژن هنگام رونویسی به یک جهت حرکت می کنند. (2

ژن، محلی برای آغاز رونویسی وجود نداشت - یکی از دو ژن هیچ گاه رونویسی نمی شود. (3

راه انداز متوالی در دنا از هر دو رشته دنا، رونویسی صورت گیرد - از هر دو ژن یک رنا ساخته می شود. (4

تالیفی حمید راهواره

درباره مثال تنظیم منفی رونویسی در اشرشیاکالی چندمورد به درستی بیان شده است؟92

الف) در حضور گلوکز، الکتوز از غشا یاخته به میان یاخته وارد شده و با اتصال به مهارکننده باعث انجام فرآیند رونویسی می شود.

ب) الکتوز واردشده به درون یاخته باعث تغ�ر در شکل سه بعدی رنابسپاراز می شود.

ج) الکتوز ابتدایی فعال کننده بیان ژن های تجزیه کننده الکتوز از یاخته های نسل قبل به اشرشیاکالی می رسد.

د) مهارکننده توسط آنزیمی رونویسی می شود که از حرکت آن بر روی مولکول دنا ممانعت می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هسته یاخته های کبد انسان، ...........93

هر توالی افزاینده، رونویسی از همه ژن های موجود در یک مولکول دنای خطی را افزایش می دهد. (1

هر یک از عوامل رونویسی قطعًا به توالی راه انداز متصل می شوند. (2

پروتئین رنابسپاراز برای آغاز رونویسی به توالی افزاینده و راه انداز متصل می شود. (3

خمیدگی در مولکول دنا باعث افزایش تولید رنا در واحد زمان می باشد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در نوعی جاندار که چندین ژن تحت کنترل یک راه انداز قرار می گیرد کدام عبارت صحیح است؟94

معموًال تنظیم بیان ژن می تواند پیش از رونویسی یا پس ازآن انجام شود. (1

گروهی از پروتئین ها پس از اتصال به رنابسپاراز تمایل پیوستن آن را به راه انداز افزایش می دهند. (2

انواعی از رنابسپارازها، ساخت رناهای مختلف را انجام می دهند. (3

مولکول رنای پیک نابالغ پس از خروج از هسته با کوتاه شدن بالغ می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟95

هر یاختۀ دارای ........... قطعًا ........... نیز دارد.

الف) توالی افزاینده - تنوع آنزیم رنابسپارازی 

ب) فعال کننده - عوامل آزادکننده

ج) مهارکننده - عوامل رونویسی         

د) توانایی ایجاد خمیدگی در دنا - هیستون

ه) فام تن متصل به غشاء - فرآیند پیرایش

4 مورد (2 3 مورد (1

1 مورد (4 2 مورد (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

در فرآیند تنظیم منفی رونویسی ژن های تجزیه کنندۀ الکتوز، رونویسی از ........... قطعًا در نبود الکتوز انجام ...........96

ژن مهارکننده - نمی شود. (2 ژن های مربوط به تجزیه الکتوز - می شود. (1

ژن رنابسپاراز - می شود. (4 ژن های مربوط به تولید الکتوز - نمی شود. (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

پیوند فسفودی استری بین نوکلئوتیدهای ........... و ........... قطعًا توسط آنزیم های متفاوتی ایجاد می شود.97

توالی پایان رونویسی - جایگاه پایان همانندسازی (1

توالی افزاینده - جایگاه اتصال عوامل رونویسی (2

جایگاه اتصال آمینواسید در رنای ناقل - توالی مکمل رمزه آغاز (3

جایگاه اتصال رنابسپاراز  - رونوشت ژن رنابسپاراز  (4۲۲

تالیفی کیوان نصیرزاده
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طی فرآیند ............ در ............98

رونویسی - بستره راکیزۀ برخی یاخته های کالهک ریشۀ کاج، فقط در یکی از مراحل پیوند فسفودی استر تشکیل می شود. (1

ترجمه - میان یاختۀ جاندار موردمطالعه مزلسون و استال، در یکی از مراحل پیوند پپتیدی شکسته می شود. (2

همانندسازی - میان یاختۀ جاندار همزیست با گیاه گونرا، آنزیمی به جز هلیکاز، باعث جدا شدن هیستون از دنا می شود. (3

تنظیم مثبت رونویسی - استرپتوکوکوس نومونیا، اتصال فعال کننده به رنابسپاراز برای شروع الزم است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

نمی توان گفت در اشرشیاکلی ساخت رونوشت از ژن(های) ........... همیشگی است.99

الف) رنابسپاراز             ب) مربوط به تجزیه الکتوز

ج) فعال کننده               د) مربوط به تجزیه گلوکز

فقط ب (2 الف - ج (1

ج - د (4 ب - د (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در زمان ترجمۀ mRNAی زیر و پس از ............... جابه جایی ریبوزوم، پادرمزه (آنتی کدون) ورودی به جایگاه P با رمزه (کدون)100

ورودی به جایگاه A یکسان می شود.

ACG . AU G . CCA . AAU  . CCC . GAG . CU C . U CC . AU C . U GA

پنجمین (2 ششمین (1

سومین (4 چهارمین (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 

در حلقۀ سوم از یک گل کدو، تقسیم کاستمانی صورت می گیرد که اکثر سیتوکینزهای آن نامساوی است. می توان گفت یاختۀ101

حاصل از این تقسیم که سیتوپالسم ............ دارد ............

بیشتری - دارای تمام دگره های موجود در بافت زمینۀ نهنج همین گل است. (1

کمتری - قطعًا نسبت به یاختۀ بزرگ تر، تعداد توالی راه انداز کمتری درون خود دارد. (2

بیشتری - به طورمعمول دورتر از سوراخ رأس تخمک قرار داشته و توسط یاخته های تک الد احاطه می شود. (3

کمتری - قطعًا تعداد توالی افزایندۀ کمتری نسبت به یاختۀ بزرگ تر دارد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در استرپتوکوکوس نومونیا حین مرحلۀ ............ رونویسی، آنزیم رنابسپاراز ............102

آغاز - فقط دو رشته مولکول دنا را از محل نوکلئوتید آغاز ژن باز می کند. (1

طویل شدن - توانایی برقراری پیوند فسفودی استر را بین نوکلئوتیدهای آدنین و تیمین دار دارد. (2

پایان - در پی رونویسی از توالی پایان الگو، رونوشت کامل از ژن جدا شود. (3

طویل شدن - توانایی شکستن پیوند بین نوکلئوتید اضافه شده به رشته را دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

قند موجود در ساختار کدام، با بقیه متفاوت است؟103

ریبوزوم (2 رمزه (کدون) (1

توالی  افزاینده (4 پادرمزه (آنتی کدون) (3

از کشور 1385 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در مایع میان یاخته، یاختۀ ریز پرزدار لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک کلیۀ انسان، بالفاصله ............ جابه جایی رناتن روی رنای پیک،104

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

پیش از اولین - رنای ناقل مربوط به اولین رمزۀ موجود روی رنای پیک به جایگاه A وارد می شود. (1

پس از آخرین - چندین پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی شکسته می شود. (2

پیش از آخرین - آخرین رنای ناقل فاقد آمینواسید در مرحلۀ طویل شدن از جایگاه E خارج می شود. (3

پس از اولین - رنای ناقل آمینواسید مربوط به آمینواسید شمارۀ ۲ به جایگاه A وارد می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

حین ترجمه در استرپتوکوکوس نومونیا، بالفاصله ........... از تشکیل اولین پیوند پپتیدی در رناتن ...........105

قبل - اولین رنای ناقل وارد رناتن می شود. (1

پس - با جابه جایی رناتن بر روی رنای پیک توالی سه نوکلئوتیدی UAC به جایگاه E وارد می شود. (2

قبل - قطعًا رنای ناقلی حاوی پادرمزه UAC از بیرون وارد جایگاه P رناتن وارد می شود. (3

پس - پیوند بین رناتن و آمینواسید جایگاه P شکسته می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در پی اتصال هر نوع انتقال دهندۀ عصبی به گیرندۀ اختصاصی خود در مغز انسان، ............ نورون پس سیناپسی ادامه می یابد.106

ورود ناگهانی یون های سدیم به (2 فرآیند رونویسی از ژن  ها در (1

ورود بسیاری از مواد موجود در خون به (4 فرآیند بازسازی  در سیتوپالسم (3N AD+

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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ژن سازندۀ پرو تئین ................، توسط نورون های انسان بیا ن نمی  شود.107

غالف میلین (2 آنزیم های تنفس یاخته ای (1

گیرندۀ انتقال دهندۀ عصبی (4 کانال دریچه دار سدیمی (3

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد به درستی بیان شده است؟108

الف) در گیاه لوبیا هر ژن موجود در یاختۀ نگهبان روزنه در یاختۀ تار کشنده نیز دیده می شود.

ب) در هر یاختۀ هسته دار دیپلوئید یک فرد بالغ تعداد و انواع ژن ها یکسان است ولی ممکن است روشن یا خاموش باشند.

ج) ژن آنزیم پپسین در محتوای ژنتیکی هر یاخته موجود در بخش غده ای معده دیده می شود.

د) ژن آنزیم سازنده اپراتور همانند ژن پروتئین فعال کننده توسط نوعی آنزیم با ویژگی نوکلئازی سنتز می شود.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

در یاخته های آخرین خط دفاعی دستگاه تنفسی آدمی ............ برخالف ............ و همانند ............109

هیستون ها - رنابسپاراز شمارۀ 1 - آنزیم های نابودکننده باکتری ها، به کمک ریبوزوم های روی شبکۀ آندوپالسمی تولید (1

می شوند.

پروتئین های متصل شونده به توالی افزاینده - آنزیم های فعال در کریچه - برخی پروتئین های دیسه، بدون دخالت دستگاه (2

گلژی به محل عملکرد خود می رسند.

پادتن ها - رنابسپاراز شمارۀ 2 - برخی پلی پپتیدهای مربوط به راکیزه، به کمک رناتن های آزاد موجود در میان یاخته تولید (3

می شوند.

مولکول هایی که رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کند - اینترفرون شمارۀ 1 - رنابسپاراز شمارۀ 3، بدون دخالت (4

کیسه های غشایی به محل فعالیت خود می روند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟110

"در تنظیم بیان ژن به صورت منفی در اشرشیاکالی، اتصال ........... به ........... دیده می شود."

الف) پروتئین تنظیمی به راه انداز     

ب) دی ساکارید الکتوز به فعال کننده 

ج) رنابسپاراز به افزاینده

د) عوامل رونویسی به راه انداز     

ه) مهارکننده به اپراتور         

و) رنابسپاراز به مهارکننده

3 مورد (2 4 مورد (1

1 مورد (4 2 مورد (3

تالیفی کیوان نصیرزاده
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باتوجه به شکل زیر ...........111

بالفاصله پس از برقراری پیوند پپتیدی، ریبوزوم به اندازه سه نوکلئوتید به سمت ب (1

حرکت می کند.

چهارمین پیوند پپتیدی بین آمینواسید ۴ و ۵ برقرار می شود. (2

تا این مرحله ریبوزوم به اندازه ۱۲ نوکلئوتید بر روی رنای پیک جابه جا شده است. (3

در این حالت سومین رمزه رنای پیک در جایگاه E قرار دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در فرآیند ترجمۀ رنای پیک در اشرشیاکالی، بالفاصله ............ از جابه جایی هفتم رناتن روی رنای پیک، ............112

پیش - نهمین رنای ناقل در جایگاه A رناتن مشاهده  می شود. (1

پس - توالی سه نوکلئوتیدی هفتم رنای پیک در جایگاه E قرار می گیرد. (2

پس - پادرمزۀ هشتم در جایگاه  P، بخش پا�ن مولکول حاوی هشت آمینواسید است. (3

پیش - هشتمین آمینواسید متصل به محصول رنابسپاراز  3، با رشتۀ پلی پپتیدی پیوند برقرار   می کند. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در هستۀ یاخته های اسپیروژیر، رنابسپاراز ............ دنابسپاراز ............113

2 همانند - قادر است با فعالیتی باعث شکسته شدن نوعی پیوند اشتراکی شود. (1

1 برخالف - جایگاه فعالی با قابلیت اتصال به چهار نوع ترکیب سه فسفاته را دارد. (2

3 همانند - از فعالیت ریبوزوم هایی تولید می شود که قابلیت ترجمۀ رنای در حال ساخت را دارند. (3

2 برخالف - از یک رشته مولکول دنا به عنوان الگو استفاده می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از عبارت های داده شده در رابطه با تنظیم بیان ژن مربوط به آنزیم های تجزیه کنندۀ   الکتوز در اشرشیاکالی به درستی بیان114

شده است؟

الف) به دنبال بروز تغ�راتی در شکل پروتئین مهارکننده، امکان رونویسی از ژن مربوط به پروتئین تنظیمی فراهم می شود.

ب) ژن مربوط به این آنزیم همانند ژن مربوط به پروتئین تنظیمی، توسط یک نوع رنابسپاراز رونویسی می شود.

ج) بیان ژن این آنزیم ها می تواند با بیان ژن مربوط به عامل مهارکننده به صورت هم زمان انجام شود.

د) ترکیب دی ساکاریدی می تواند پس از عبور از غشاء پالسمایی به پروتئین تنظیمی متصل شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی
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چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟115

"هر عامل رونویسی ..........."

الف) پس از تولید در مایع میان یاخته می تواند به درون راکیزه انتقال پیدا کند.

ب) متصل به توالی افزاینده، موجب اتصال رنابسپاراز به راه انداز می شود.

ج) با اتصال به یک دنای حلقوی، امکان رنابسپاراز به راه انداز را افزایش می دهد.

د) درون هستۀ یک یاختۀ هوهسته ای، بر روی مولکول های دنا توالی مشخصی دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، دربارۀ تنظیم بیان ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز در اشرشیاکالی درست است؟ (با تغ�ر)116

توالی واحدهای سازندۀ دی ساکارید، توسط سه ژن تنظیم کننده تع�ن می گردد. (1

در حضور الکتوز، پروتئین مهارکننده تغ�ر شکل یافته و به توالی اپراتور متصل می شود. (2

محصول ژن مهارکننده، بر فرآیند رونویسِی بعضی از ژن های تجزیه کنندۀ الکتوز موثر است. (3

در پی اتصال دی ساکارید به پروتئین مهارکننده، انرژی بیشتری در اختیار یاخته قرار می گیرد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

در انسان، به  منظور تولید یک پلی  پپتید ترشحی توسط لنفوسیت B، الزم است تا هر زمان که رنای ناقل (tRNA) از جایگاه E خارج117

می  شود، به  طور حتم، کدام اتفاق رخ دهد؟

tRNA حاوی بیش از یک آمینواسید در جایگاه P مستقر شود. (1

آمینواسید جایگاه A، از RNAی ناقل خود جدا گردد. (2

tRNA حامل آمینواسید، جایگاه A را اشغال نماید. (3

پیوند پپتیدی در جایگاه P برقرار گردد. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام عبارت در مورد نوعی باکتری بیماری زا درست است؟ (با تغ�ر)118

"در مرحلۀ ............ "

اول رونویسی، آنزیم رونویسی کننده، نوکلئوتید مناسبی را در هر دو رشته دنا انتخاب می کند. (1

، گسسته می شود. طویل شدن رونویسی، پیوند بین بازهای آلی دو رشتۀ الگو و رمزگذار  (2

، کدون پایان به جایگاه  ریبوزوم منتقل می شود. طویل شدن ترجمه، با جابه جایی آخرین  (3

آغاز ترجمه، پس از اتصال دو زیر واحد ریبوزوم به یکدیگر،  آغازی با نخستین رمز جفت می شود. (4

DN A

tRN AA

tRN A

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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بخش  های سازندۀ ............ در پارامسی در هسته و سیتوپالسم تولید می  شود.119

2) پلی مراز  راه  انداز (1

جایگاه آغاز رونویسی (4 ریبوزوم (3

RN AII

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 

کدام گزینه، جمله مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ "در هر مولکول نوکلئیک اسید ..........."120

یک رشته ای، قطعًا پیوندهای فسفو دی استر نسبت به تعداد نوکلئوتیدها کمتر است. (1

با دو رشته مارپیچی، درصد مجموع بازهای  و  با مجموع بازهای  و  برابر است. (2

فاقد باز آلی تیمین، نوکلئوتیدها قندهایی با تعداد اکسیژن و کربن برابر دارند. (3

با ساختار دورشته ای، تعداد پیوندهای هیدروژنی بین  و  از پیوند بین  و  کمتر است. (4

ACGT

ATGC

تالیفی حشمت اکبری برهانی

اگر یک مولکول mRNA از مکمل رشتۀ DNA با توالی GTA-AAA-TGA رونویسی شود، پادرمزه هایی (آنتی کدون  هایی) که برای121

ترجمه مورد استفاده قرار می گیرند، به ترتیب کدام است؟ 

CAU و UUU (2 GUA و AAA (1

CAU و ACU ،UUU (4 GUA و UGA ،AAA (3

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام عبارت، جمله زیر را در رابطه با فرآیند ترجمه به درستی تکمیل می کند؟122

"می توان گفت در فرآیند ترجمه ........... قطعًا ..........."

اولین پیوند هیدروژنی بین رمزه و پادرمزه - در جایگاه P ریبوزوم تشکیل می شود. (1

در جایگاهی که فقط در مرحله طویل شدن اشغال می شود - هیچ گاه پیوندی تشکیل نمی شود. (2

با ورود توالی سه نوکلئوتیدی UGA به جایگاه A ریبوزوم - مرحله پایان این فرآیند شروع می شود. (3

با اشغال جایگاه A توسط عاملی که در بخشی از ساختارش پیوند هیدروژنی دارد - رشته پلی پپتید از آخرین رنای ناقل جدا (4

می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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کدام گزینۀ درست است؟ همۀ موارد به جز ............123

به طور معمول وسعت شبکۀ آندوپالسمی در یاخته های یوکایوتی از وسعت دستگاه گلژی بیشتر است. (1

عامل داخلی ترشحی از یاخته های کناری غدد معده که از پیلور دورتر هستند، از دستگاه گلژی عبور کرده است. (2

هر رشتۀ پلی پپتید تولیدشده توسط رناتن های آزاد میان یاخته هوهسته ای، درنهایت وارد اندامکی می شود که توان ویرایش (3

در آن وجود دارد.

در هوهسته ای ها همانند پیش هسته ای ها ممکن است به طور هم زمان چندین ریبوزوم در حال ترجمه یک مولکول رنای پیک (4

باشند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه دربارۀ تنظیم رونویسی در اشرشیاکالی درست بیان شده است؟124

با عبور الکتوز از غشاء یاخته ای، ژن یک آنزیم تجزیه کنندۀ آن رونویسی می شود. (1

با افزایش الکتوز در محیط اطراف باکتری، قطعًا آنزیم های الزم برای تجزیۀ آن به شدت تولید می شوند. (2

با کاهش میزان الکتوز محیط، امکان اتصال دوباره پروتئین مهارکننده به راه انداز دوباره فراهم می شود. (3

با بیان ژن های الزم برای تجزیه الکتوز میزان تولید ATP در یاخته افزایش می یابد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از موارد زیر عبارت داده شده را به درستی تکمیل می نماید؟125

"در اثر ............ نوعی دی ساکارید در باکتری اشرشیاکالی، ............"

الف) حضور - پروتئین مهارکننده در تنظیم منفی رونویسی، نمی تواند به بخش قرار گرفته در قبل از ژن ها متصل گردد.

ب) عدم حضور - پروتئین فعال کننده در تنظیم مثبت، نمی تواند به بخش های حاوی نوعی قند در ساختار خود، متصل گردد.

ج) حضور - پروتئین فعال کننده در تنظیم مثبت با اتصال به رنابسپاراز، باعث آغاز ساخت نوعی رنای حامل اطالعات 3 ژن  می شود.

د) عدم حضور -  آنزیم های دخیل در تجزیۀ نوعی مونوساکارید برخالف  آنزیم های دخیل در تجزیۀ نوعی دی ساکارید، ساخته

 می شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام گزینه درست است؟126

در جانداری با جذب گوارشی در معده، همه  توالی های افزاینده، رونویسی می شوند. (1

در نوزاد کرمی شکل (الرو) پروانه مونارک، تنها یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور هم را امکان پذیر می سازد. (2

در تمامی باکتری هایی که خط سوم دفاع اختصاصی انسان را تحریک می کنند، برخی RNAها از روی چند ژن مجاور (3

رونویسی می شود.

در ژن های مربوط به تجزیه الکتوز باکتری  اشرشیاکالی، پس از اتصال الکتوز به پروتئین مهارکننده مسیر حرکت RNA پلیمراز (4

مسدود می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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کدام مورد، ویژگی مشترک همۀ جاندارانی است که بخش عمدۀ فتوسنتز را انجام می دهند و در محیط های متفاوت خشکی و آبی127

زندگی می کنند؟

آنزیم رنابسپاراز (RNA پلی مراز) در طی بیش از سه مرحله، عمل رونویسی را به انجام می رساند. (1

عواملی می توانند با عبور از طریق غشاهای درون یاخته ای، رونویسی ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند. (2

رنابسپاراز (RNA پلی مراز) می تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژۀ شروع رونویسی را شناسایی کند. (3

پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم)ها ساخته شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

همۀ گزینه ها جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند به جز :128

"در یک یاختۀ یوکاریوتی در مرحلۀ ............ فرآیند ترجمه ............ فرآیند رونویسی ............"

آغاز ـ همانند مرحلۀ آغاز ـ امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود دارد. (1

طویل شدن ـ همانند مرحلۀ آغاز ـ امکان تشکیل پیوند کوواالن بین ترکیبات نیتروژن دار وجود دارد. (2

پایان ـ برخالف پایان ـ امکان شکسته شدن پیوند هیدروژنی وجود دارد. (3

طویل شدن ـ برخالف طویل شدن ـ امکان تشکیل پیوند فسفودی استر وجود ندارد. (4

تالیفی پیمان رسولی

 کدام گزینه، در مورد سلول های زندۀ قورباغه، صحیح است؟(با تغ�ر)129

هر یک از کدون ها تع�ن کنندۀ آمینواسیدی است که در ساختار پلی پپتید شرکت می کند. (1

همۀ RNAها توسط یک نوع RNA پلی مراز رونویسی می شوند. (2

ژن های mRNAساز همواره به صورت غیرتصادفی رونویسی می شوند. (3

همۀ RNAها پس از کوتاه شدن به سیتوپالسم وارد می شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

در باکتری اشریشیا کالی، بالفاصله پس  از آنکه ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل گردید، ............ (با تغ�ر)130

1) مربوط به رمزه دوم، وارد جایگاه  می شود.

پیوند بین متیونین و  آغازگر گسسته می شود. (2

3) آغازگر با کدون آغاز، رابطۀ مکملی برقرار می کند.

پیوند پپتیدی بین متیونین و دومین آمینواسید ایجاد می شود. (4

tRN AA

tRN A

tRN A

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟131

الف) هورمون های پروتئینی توسط ریبوزوم های موجود روی شبکۀ آندوپالسمی زبر ساخته می شوند.

ب) هورمون های  در نمو جنین نقش حیاتی دارند.

پ) کورتیزول می تواند به پادتن های موجود در خون و ترکیباتی که درشت خوارها را فعال می کنند، حمله کند و آن ها را بشکند.

T  , T  ۴ ۳

1 (2 صفر (1

2 (4 3 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

در تنظیم منفی بیان رونویسی ........... تنظیم مثبت رونویسی در اشرشیاکالی ...........132

برخالف - بااتصال پروتئین تنظیمی به جایگاه ویژه اش روی مولکول دنا، میزان رونویسی ژن افزایش می یابد. (1

همانند - پروتئین های خاصی به رنابسپاراز کمک می کنند تا بتواند به راه انداز ژن متصل شود. (2

برخالف - توالی تنظیمی بین راه انداز و ژن های مربوط به تجزیه نوعی کربوهیدرات قرار دارد. (3

برخالف - تمایل اتصال پروتئین تنظیمی به توالی ویژه اش روی مولکول دنا در حضور نوعی مولکول دی ساکارید تغ�ر می کند. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام گزینه به درستی بیان شده  است؟133

در هو هسته ای  (یوکاریوت)ها امکان ندارد  ، محل رونویسی و پروتئین سازی یکسان باشد. (1

توالی افزاینده برخالف راه انداز، همیشه در فاصله دوری از ژن قرار دارد ولی همانند آن در شروع رونویسی مؤثر می باشد. (2

در هو هسته ای  (یوکاریوت)ها برخالف پیش هسته ای  (پروکاریوت)ها، تنظیم بیان ژن می تواند قبل از رونویسی صورت بگیرد. (3

در یک سلول هو هسته ای (یوکاریوت)، امکان دارد در مرحله  متافاز میتوز رونویسی از DNAی فام تن (کروموزوم) صورت (4

بگیرد.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

کدام مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟134

"در مرحلۀ ............ از رونویسی یک ژن از دنای باکتری مورداستفاده در آزمایشات مزلسون و استال ............"

الف) آغاز - مولکول رنای در حال ساخت از حباب رونویسی جدا می شود.

ب) طویل شدن - تشکیل پیوندهای فسفودی استر با جدا شدن یک گروه فسفات از نوکلئوتیدها انجام می شود.

ج) پایان - پیوند هیدروژنی مابین دو رشته دئوکسی ریبوزدار برقرار می شود.

فقط ج (2 الف - ب (1

فقط ب (4 الف - ج (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در همۀ باکتری ها، ............ (با تغ�ر)135

ی حلقوی است. ژنوم، متشکل از دو مولکول  (1

، از روی چند ژن مجاور رونویسی می شود. هر  (2

ژن های مجاور هم توسط یک آنزیم، رونویسی می شوند. (3

هر ژن، در مجاورت بخش تنظیم کنندۀ ویژۀ خود قرار می گیرد. (4

DN A

RN A

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در اشرشیاکالی، در تنظیم ...........136

منفی رونویسی، اتصال مهارکننده به راه انداز مانع از حرکت رنابسپاراز بر روی مولکول دنا می شود. (1

مثبت رونویسی، جدا شدن فعال کننده از جایگاه اتصال فعال کننده، رنابسپاراز را از راه انداز جدا می کند. (2

تولید آنزیم های تجزیه کننده مالتوز، جایگاه اتصال به فعال کننده بین راه اندازه و ژن های مربوطه قرار دارد. (3

تولید آنزیم های تجزیه کننده الکتوز، اتصال الکتوز به مهارکننده موجب اتصال رنابسپاراز به راه انداز می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

به طور معمول، در مرحلۀ آغاز ترجمه، کدام اتفاق رخ می دهد؟137

پس از تکمیل ساختار ریبوزوم، ابتدا پیوند tRNA آغازگر و اسیدآمینه گسسته می شود. (1

tRNA و اسید های آمینۀ متصل به آن در جایگاه P قرار می گیرند. (2

نوکلئوتید های قرار گرفته در جایگاه A، بدون مکمل باقی می مانند. (3

اولین پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها برقرار می شود. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در هر جانداری که ........... قطعًا ...........138

رونویسی از هر ژنی تحت کنترل یک راه انداز مستقل آغاز شود- تولید رنا و پروتئین همزمان صورت می گیرد. (1

رونوشت برخی ژن ها در تنظیم بیان ژن دخالت دارد- وجود پروتئین دیگری برای آغاز رونویسی ضروری است. (2

توالی افزاینده رونویسی از ژن ها را تحت تأثیر قرار می دهد- هر رنای پیک چندین رمزه آغاز دارد. (3

قبل از انجام ترجمه، پیرایش رنای پیک انجام می شود- همه پروتئین های درون هسته ساختار نوکلئوزوم ها را پدید می آورند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟139

"به طورمعمول در استرپتوکوکوس نومونیا هر مولکول رنای ناقل که طی ترجمه وارد رناتن می شود، ..........."

الف) قبل از استقرار در جایگاه  رناتن ابتدا در جایگاه  مستقر شده است.

ب) درنهایت از جایگاه  رناتن خارج می شود.

ج) حین جابجایی از  رناتن به جایگاه  وارد می شود.

د) ابتدا به صورت نابالغ از آنزیم سازنده اش جدا می شود.

EA

E

AP

3 مورد (2 4 مورد (1

1 مورد (4 2 مورد (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام عبارت در ارتباط با تنظیم منفی رونویسی در اشرشیاکالی به درستی بیان شده است؟140

اتصال پروتئین مهارکننده به توالی اپراتور، مانع از اتصال آنزیم رنابسپاراز به راه انداز ژن می شود. (1

2) تغ�ر شکل پروتئین  مهارکننده پس از اتصال الکتوز به آن موجب جدا شدن این پروتئین  از اپراتور می شود 

آنزیم رنابسپاراز به کمک نوعی پروتئین تنظیمی به راه انداز متصل شده و رونویسی را آغاز می کند. (3

ژن پروتئین مهارکننده و ژن توالی تنظیمی توسط رنابسپاراز رونویسی می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

در حین ترجمه رنای پیک مربوط به میوگلوبین در یک یاخته ماهیچه اسکلتی، در صورتی که بر روی رنای ناقل درون جایگاه 141

ریبوزوم 10 آمینواسید وجود داشته باشد، ............

A

ریبوزوم به اندازۀ 27 نوکلئوتید جابه جا شده است. (1

آخرین رنای ناقل خارج شده از جایگاه  به رمزۀ 10 مربوط است. (2

درون جایگاه  به تعداد 9 پیوند بین رنای ناقل و آمینواسید شکسته شده است. (3

در مرحلۀ بعد رنای ناقل آمینواسید 12 به ریبوزوم وارد می شود. (4

E

P

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه درست است؟142

در برگ نوعی گیاه یک  ساله یاخته  های نگهبان روزنه می  توانند از بعضی محصوالت فتوسنتزی خود برای تنفس یاخته  ای (1

استفاده کنند.

اغلب گیاهان، بخشی از مواد آلی موردنیاز خود را می  توانند بسازند. (2

خارجی  ترین الیۀ استوانۀ آوندی ریشه دارای نوار کاسپاری است. (3

هر جاندار تثبیت  کنندۀ نیتروژن که در خاک یافت می  شود، انواع RNA موردنیاز خود را توسط یک نوع آنزیم رونویسی  کننده (4

می  سازد.

تالیفی سهند میرطاهری
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، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟143 باتوجه به اپران  لک در باکتری 

"ترکیبی که به  عنوان ............ شناخته می  شود، همواره ............"

E.coli

مهارکننده - به توالی خاصی از DNA، بیش از نوعی قند تمایل دارد. (1

محرک فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی  مراز) - نوعی مونوساکارید است. (2

آنزیم ویژۀ رونویسی - می  تواند توالی  های بین  ژنی اپران را رونویسی نماید. (3

فرآوردۀ نهایی ژن - در افزایش سرعت نوعی از واکنش  های شیمیایی نقش دارد. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در یک یاختۀ استوانه ای ریزپرزدار روده باریک انسان، طی رونویسی در مرحلۀ ...........144

آغاز، فقط دو رشته مولکول دنا با فعالیت رنابسپاراز از هم جدا می شوند. (1

طویل شدن، پیوند هیدروژنی بین بازهای A و T برقرار می شود. (2

پایان، پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای دئوکسی  ریبوزدار برقرار می شود. (3

طویل شدن، فقط در جلوی آنزیم رنابسپاراز پیوند هیدروژنی شکسته می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "در فرایند پروتئین سازی در رناتن، در مرحله ........... در جایگاه145

"............

طویل شدن -  تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی رمزه با پادرمزه صورت می گیرد. (1

پایان -  پیوند هیدروژنی بین سه جفت باز شکسته می شود. (2

طویل شدن -  فقط رنای ناقل بدون آمینواسید مشاهده می شود. (3

آغاز -  قطعًا توالی سه نوکلئوتیدی رنای ناقل  می باشد. (4

A

P

E

PAU G

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد، جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟146

"هر یاختۀ ............، قطعًا ............"

الف) جانوری - توسط دوالیه مولکول دوگانه دوست احاطه می شود.

ب) سبزدیسه داری - دارای ساختاری برای نگهداری مادۀ ژنتیک است.

ج) راکیزه داری - دارای ریبوزوم برای پروتئین سازی است.

د) ریبوزوم داری - دارای مادۀ ژنتیک در درون هسته است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در یاخته ای که هر ژن توسط یک نوع رنابسپاراز رونویسی می شود امکان ندارد ...........147

پروتئین های هیستونی مشاهده شود. (1

گوارش انواعی از پلیمرها درون یاخته انجام شود. (2

تعداد راه انداز بیشتر از تعداد ژن باشد. (3

تقسیم بندی یاخته به بخش های مختلف توسط غشاها صورت گیرد. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

باتوجه به تصویر زیر، چند مورد از موارد زیر درست است؟148

الف- در 1 برخالف 2، تعداد تکپارها با تعداد پیوند میان تکپارها برابر نیست.

ب- آنزیم فاقد پیوند CO-NH در بخش 5 برخالف بخش 6 مشغول فعالیت سنتز آبدهی

است.

ج- در سر بخش 4 رمزۀ آغاز ترجمه و در سر آزاد بخش 3 آمینواسید متیونین قرار دارد.

د- تصویر ممکن است بخشی از مراحل تولید رنابسپاراز شمارۀ 2 در جانداری تک یاخته

باشد.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

به طورمعمول و در مرحلۀ آغاز ترجمه کدام اتفاق ُرخ می دهد؟149

نوکلئوتید های قرارگرفته در جایگاه A، بدون مکمل می مانند. (1

اولین پیوند پپتیدی بین آمینواسید ها برقرار می شود. (2

tRNA و آمینواسیدهای متصل به آن در جایگاه P قرار می گیرد. (3

پس از تکمیل ساختار ریبوزوم، ابتدا پیوند tRNAی آغازگر و آمینواسید گسسته می شود. (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 

در رابطه با یک یاخته بنیادی مغز استخوان کدام عبارت به درستی بیان شده است؟150

تغ�ر هر نوکلئوتید در توالی دنا، ساختار اول نوعی پروتئین را تغ�ر می دهد ولی می تواند تأثیری در تغ�ر عملکرد آن نداشته (1

باشد.

امکان تشکیل پیوند هیدروژنی بین 2 رشتۀ ریبوپلی نوکلئوتیدی برخالف 2 رشتۀ دئوکسی ریبوپلی نوکلئوتیدی وجود ندارد. (2

تغ�رات رنای پیک همواره در محلی از یاخته اتفاق می افتد که محل فعالیت انواعی از رنابسپارازها است. (3

ترجمۀ هر پروتئین برون یاخته ای در رناتن های سطح یک ساختار درون یاخته انجام می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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جهت حرکت ............ متفاوت ............151

رنابسپارازهای موجود بر روی یک مولکول دنا می تواند - باشد. (1

دنابسپاراز و هلیکاز یک دوراهی همانندسازی می تواند اغلب - باشد. (2

دو آنزیم دنابسپاراز موجود بر روی یک مولکول دنا قطعًا - است. (3

رنابسپارازهای موجود بر روی یک ژن قطعًا - است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به   نادرستی تکمیل می کند؟152

"............ ،ATT توالی"

الف) قطعًا دارای قندهایی از جنس دئوکسی ریبوز است.

ب) برای ساخت یک پادرمزه به عنوان رشتۀ مکمل الگو می تواند باشد.

ج) به عنوان الگوی ساخت یک رمزه قابل استفاده است.

د) قطعًا نمی تواند در ساخت هیچ نوع رنایی به عنوان الگو شرکت داشته باشد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

مولکولی که جزء متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی است، قطعًا عالوه بر ............153

ریبوزوم های سیتوپالسم، در ساختار ژن های درون هستۀ نوتروفیل نیز دیده می شود. (1

پیوند اشتراکی بین گروهای کربوکسیل و آمین، پیوند هیدروژنی نیز دارد. (2

عوامل رونویسی موجود در هستۀ نوتروفیل، در مولکول حمل  کنندۀ متیونین وجود دارد. (3

شرکت در غشای یاخته، سرعت واکنش های شیمیایی خاصی را زیاد می کند. (4

تالیفی مسعود حدادی

 برای تولید .............،  RNA پلی مراز به تنهایی راه انداز را شناسایی می کند.154

میوگلوبین (2 مهار کننده (1

RNA پلی مراز (4 عوامل رو نویسی   (3II

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام گزینه دربارۀ ساختار پروتئین ها نادرست است؟155

در ساختار 2 و 3 و 4 در هر پروتئین اختصاصی ترشح شده از پالسموسیت، قطعًا پیوند هیدروژنی وجود دارد. (1

هنگام ایجاد برخی از ساختارهای دوم، ممکن است در بخشی از مولکول، ساختاری غیر از مارپیچ و صفحه ایجاد شود. (2

نمی توان گفت هر پروتئین که در ساختار نهایی خود بیش از یک رشته پلی پپتید داشته باشد، قطعًا دارای ساختار چهارم (3

است.

ساختار نهایی هریک از سه آنزیم تولیدشده دراشرشیاکالی برای استفاده از الکتوز، پس از ترجمۀ رنا در میان یاخته شکل (4

می گیرد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

نمی توان گفت که در فرآیند .......... ، تمام ..........156

ترجمه - بخش های رونوشت بیانه (اگزون) مورد ترجمه قرار می گیرند. (1

ترجمه - بخش های رونوشت میانه (اینترون) قبل از ترجمه حذف می گردند. (2

رونویسی -  بیانه های (اگزون های) هر ژن مورد رونویسی قرار می گیرند. (3

رونویسی -  میانه های (اینترون های) هر ژن مورد رونویسی قرار می گیرند. (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 

در فرآیند ترجمۀ ژن اکتین (نوعی پروتئین تک رشته ای) در سلول های عضالنی انسان و بالفاصله پس از جابه جایی ریبوزوم بر روی157

.......... ،mRNA

tRNA (1ی حامِل یک آمینواسیِد خاص به جایگاه P منتقل می شود.

tRNA (2ی موجود در جایگاه E، ریبوزوم را ترک می کند.

پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه A برقرار می شود. (3

جایگاه A همواره پذیرای  tRNAی حامل آمینواسید می گردد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

به طورمعمول، حین ترجمۀ یک مولکول رنای پیک زمانی که ........... امکان ندارد ...........158

رنای ناقل متیونین آغاز در رناتن قرار دارد - اولین پیوند پپتیدی در جایگاه  تشکیل شده باشد. (1

رمزه  در جایگاه  قرار دارد - پادرمزه  در جایگاه  قرار داشته باشد. (2

اولین پیوند پپتیدی در جایگاه  در حال تشکیل است - رناتن اولین جابجایی خود را انجام داده باشد. (3

آخرین رنای ناقل وارد جایگاه  رناتن می شود - آخرین رمزه در جایگاه  رناتن باشد. (4

A

AU GAU ACP

A

PA

تالیفی کیوان نصیرزاده
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واحدهای (مونومرهای) سازندۀ کدام یک مشابه هستند؟159

الف) جایگاه پایان رونویسی 

ب) راه انداز

ج) جایگاه آغاز ترجمه 

د) اپراتور

هـ) جایگاه اتصال آمینواسید

الف - د - هـ (2 ج - هـ (1

ج - د - هـ (4 ب - ج (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 

در رونویسی از ژنی که محصول آن پیرایش می شود، قطعًا ............160

تمام طول میانه ها رونویسی می شوند. (1

طول رنایی که از منفذ هسته عبور می کند با رنایی که ترجمه می شود متفاوت است. (2

تمام طول بیانه ها، ترجمه می شوند. (3

هر بخشی که رونویسی می شود، ترجمه می گردد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هستۀ یک یاختۀ پوششی ترشح کنندۀ موسین، ............ ژن رنای رناتنی ............161

بر روی - تعداد زیادی آنزیم رنابسپاراز 3 همزمان رونویسی می کنند. (1

فقط به تعداد - آنزیم رنابسپاراز فعال در حال رونویسی است. (2

هرچه تعداد حباب رونویسی در - بیشتر باشد، نشان دهندۀ نیاز باالی یاخته به ساخت رناتن های جدید است. (3

دو رشته - به عنوان الگوی تولید رنا مورداستفاده قرار می گیرد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در حین رونویسی از ژن پروتئین کالژن در یاخته ای از زردپی اتصال دهنده ماهیچه دو سر بازو به زند زبرین همواره در مرحله162

...........

آغاز برخالف مرحله طویل شدن نوکلئوتیدهای یک فسفاته در مقابل نوکلئوتیدهای یک فسفاته دیگر قرار می گیرند. (1

طویل شدن همانند مرحله آغاز پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته الگو و رمزگردان برقرار می شود. (2

پایان برخالف مرحله طویل شدن پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای ریبوزدار و نوکلئوتیدهای دئوکسی ریبوزدار شکسته (3

می شود.

آغاز همانند مرحله پایان جداشدن دو گروه فسفات از نوکلئوتیدهای ریبوزدار بر طول رشته رنا می افزاید. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام یک از جمالت زیر درست بیان شده اند؟163

ی انسانی، فقط یکی از رشته ها به عنوان الگو قرار می گیرد. الف) در همانندسازی 

ی گندم، به طورمعمول فقط یک نقطۀ آغاز وجود دارد. ب) در همانندسازی 

ی کروموزوم انسان، وجود دوراهی های مختلف سبب شده تا سرعت این فرآیند افزایش پیدا ج) در زمان همانندسازی یک 

کند.

ی اشریشیاکالی، به طورمعمول بیشتر از دو تا آنزیم با قدرت ویرایش فعالیت می کنند. د) در زمان همانندسازی یک 

DNA

DNA

DNA

DNA

ب و د (2 الف و ب (1

ج و د (4 الف و ج (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 5 1394 مدارس برتر 

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟164

"در همۀ جانداران، هر رنا (RNA)یی که ............ دارد، فقط ............"

در ساختار خود پیوندهای اشتراکی - از رونویسی یک ژن حاصل شده است. (1

در ساختار خود رمزۀ (کدون) پایان - در درون هستۀ یاخته پیرایش می شود. (2

به رشتۀ پلی پپتیدی در حال ساخت اتصال - توسط یک رنابسپاراز (RNA پلی مراز) ساخته شده است. (3

به رشتۀ رمزگذار شباهت بسیار - از طريق رمزه (کدون)های خود با پادرمزه (آنتی کدون)ها ارتباط برقرار می کند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمی توان گفت در پیش هسته ای ها (پروکاریو ت ها) ............ هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) ............165

برخالف - اتصال نوکلئوتیدها به رشته در حال تولید موجب افزایش فسفات مایع میان یاخته می شود. (1

همانند - در حین انجام رونویسی تشکیل پیوند پپتیدی امکان پذیر است. (2

برخالف - در انتهای یک رشتۀ پلی پپتیدی آمینواسید متیونین مشاهده می شود. (3

همانند - رشتۀ مورداستفاده به عنوان الگو در دو ژن مجاور ممکن است یکسان باشد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت در یاخته های هوهسته ای به درستی بیان نشده است؟166

"رونویسی از ژن ........... ژن ........... توسط ........... انجام می شود."

عوامل رونویسی، همانند - عوامل آزادکننده - آنزیم سازندۀ رنای پیک (1

و - رنابسپاراز  ، همانند - رنابسپاراز  رنابسپاراز  (2

هر آنزیم غشایی، همانند - هر درشت مولکول انتقال دهنده - رنابسپاراز  (3

آنزیم هلیکاز فعال در هسته، برخالف - رنای رناتنی - رنابسپاراز  انجام می شود. (4

۱۱۳۲

۲

۲

تالیفی کیوان نصیرزاده
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در انواعی از جانداران، چندین رناتن (ریبوزوم) می توانند در طول یک رنای پیک حرکت کنند و عمل ترجمه را انجام دهند. کدام167

گزینه وجه اشتراک همۀ این جانداران است؟

امکان جدا شدن قسمتی از رنا از دئوکسی ریبونوکلئیک اسید حلقوی، پیش از پایان مرحلۀ آغاز رونویسی وجود دارد. (1

امکان تولید متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار و عملکرد، در مجاورت دنای خطی وجود ندارد. (2

امکان حذف رونوشت های توالی بیانه در ریبونوکلئیک اسید تازه تشکیل شده در هستۀ یاخته وجود ندارد. (3

امکان فعالیت نوکلئازی آنزیم دنابسپاراز در طی انجام فرآیند همانندسازی دنای خطی وجود دارد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چند مورد از موارد زیر می تواند درست باشد؟168

الف) در کریچه (واکوئول) های الیه خارجی بافت درون دانه (آندوسپرم) بذر گندم، گلوتن ساخته می شود.

ب) ماده ای که هنگام رویش بذر گندم به مصرف رشد و نمو رویان می رسد در هسته سلول های آن دارای رمز است.

پ) واحد های سازنده  ماده ای که بیماری سلیاک ایجاد می کند، از اسیدهای چرب و گلیسرول ساخته شده است.

ت) در نشادیسه (آمیلوپالست) های الیه خارجی درون دانه، گلوتن ذخیره می شود.

3 مورد (2 4 مورد (1

1 مورد (4 2 مورد (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در هستۀ یوکاریوت ها ...........169

توالی افزاینده با ایجاد خمیدگی در دنای خطی، سرعت رونویسی را افزایش می دهد. (1

توالی افزاینده، قطعًا به جایگاه آغاز رونویسی ژن ها متصل می باشد. (2

عوامل رونویسی اتصالی به راه انداز، همه طول راه انداز را می پوشانند. (3

هر رنابسپاراز فقط به توالی نوکلئوتیدی ویژه ای از مولکول دنا متصل می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد از موارد زیر در مورد ژن هایی که روی یک دنا قرار دارند، صحیح است؟170

الف) جهت رونویسی از یک رشته در دو ژن ممکن است در خالف هم باشد.

ب) جهت رونویسی از یک رشته در دو ژن همواره در یک جهت است.

ج) جهت رونویسی از دو رشته در دو ژن همواره در خالف هم است.

د) جهت رونویسی از دو رشته در دو ژن ممکن است در خالف هم باشد.

الف - ج (2 الف - ب (1

ب - ج (4 ب - د (3

تالیفی حمید راهواره
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در انسان، به  منظور تولید یک پروتئین ترشحی توسط لنفوسیت B، پس از برقرارشدن دومین پیوند پپتیدی، کدام اتفاق رخ171

می  دهد؟

tRNA بدون آمینواسید در جایگاه E ریبوزوم قرار می  گیرد. (1

پیوند بین زنجیرۀ پلی  پپتیدی و دومین tRNA سست می  شود. (2

آمینواسید جایگاه A از رنای ناقل (tRNA) خود جدا می  شود. (3

tRNA حامل سومین آمینواسید به جایگاه A ریبوزوم وارد می  گردد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

mRN)در رناهای پیک  بالغ سیتوپالسم یک یاختۀ پادتن ساز، فقط قسمت هایی از رونوشت ............172 A)

میانه ها (اینترون ها) و همۀ بیانه ها (اگزون ها) حذف  شده اند. (1

بیانه ها (اگزون ها) و همۀ میانه ها (اینترون ها) حفظ شده اند. (2

بیانه ها (اگزون ها) و همۀ میانه ها (اینترون ها) ترجمه نمی شوند. (3

میانه ها (اینترون ها) ترجمه نمی شوند. (4

تالیفی بهزاد پورغالمی

در باكتری اشرشیاكالی، پروتئین مهاركننده ............ پروتئین فعال کننده ............173

برخالف - ممكن است فقط دارای یك ژن روی دنای متصل به غشاء باكتری باشد. (1

برخالف - به بخشی از ژن (های) مربوط به آنزیم های تجزیه کنندۀ الكتوز متصل می شود. (2

همانند - دارای جایگاه اختصاصی برای كاهش انرژی فعالسازی واكنش های سوخت و سازی است. (3

همانند - به آنزیم رونویسی كننده متصل می شود و از این طریق در فرآیند تنظیم بیان ژن دخالت دارد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟174

"در ساختار رنای حاصل از رونویسی آنزیم رنابسپاراز ۳ در هستۀ یاختۀ پارانشیمی برگ گیاه گونرا، ............ ساختار اولیۀ آن،

............ دور از انتظار است."

AUU همانند - مشاهده شدن توالی نوکلئوتیدی (1

برخالف - مشاهدۀ توالی نوکلئوتیدی پادرمزه در پا�ن ترین قسمت (2

برخالف - قرارگیری حلقه های فاقد توالی پادرمزه در نزدیک ترین قسمت به یکدیگر (3

همانند - رابطۀ مکملی بین نوکلئوتیدهای جایگاه اتصال به آمینواسید و سایر نوکلئوتیدها (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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هنگامی که یک tRNA در جایگاه P، حامل پلی پپتیدی با ............ آمینواسید باشد، در مرحلۀ بعدی ترجمه، ............ پیوند پپتیدی175

میان این رشتۀ پلی پپتیدی و آمینواسید متصل به tRNA واقع در جایگاه A ریبوزوم، تشکیل خواهد شد.

5- چهارمین (2 3- چهارمین (1

5- پنجمین (4 4- سومین (3

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1394

کدام عبارت جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟176

"هر آمینواسید موجود در ساختار زنجیرۀ پلی پپتیدی میوگلوبین ..........."

در شکل دهی پروتئین نقش مهمی دارد و تغ�ر آن فعالیت پروتئین را تغ�ر می دهد. (1

با دو آمینواسید مجاور خود نوعی پیوند اشتراکی دارد. (2

گروه  آب گریز دارد که در تشکیل ساختار تاخورد و متصل  به  هم نقش دارد. (3

توالی 3 نوکلئوتیدی روی مولکول دنا دارد. (4

R

تالیفی کیوان نصیرزاده

در باکتری اشرشیاکولی، آنزیم های الزم برای تجزیۀ الکتوز ............ آنزیم های الزم برای تجزیۀ مالتوز ............177

همانند - بر روی دنایی قرار دارند که یک جایگاه آغاز و یک جایگاه پایان همانندسازی دارد. (1

برخالف - از روی یک رنای پیک سه ژنی که دارای سه رمزه آغاز ترجمه و سه رمزه پایان ترجمه است تولید می شود. (2

همانند - باعث افزایش غلظت مونوساکارید ها در میان یاختۀ باکتری می شوند و به تولید  کمک می کنند. (3

برخالف - اگر مولکول های غیر پروتئینی که دارای جایگاه فعال هستند وجود نداشته باشند، تولید نخواهند شد. (4

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در هسته یک یاخته پادتن ساز انسان، ...........178

هر عامل رونویسی توانایی اتصال به مولکول دنا را دارد. (1

توالی افزاینده حاوی جفت نوکلئوتیدهای  بیشتری نسبت به توالی راه انداز است. (2

بدون دخالت توالی افزاینده رونویسی از ژن ها امکان پذیر نیست. (3

آنزیم رنابسپاراز مستقیمًا به توالی افزاینده متصل می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟179

"در هسته یک یاخته پوششی انسان، ..........."

به هر توالی تنظیم مولکول دنا تعداد یکسانی عامل رونویسی متصل می شود. (1

در توالی افزاینده پیوند قند- باز آلی کمتری نسبت به توالی راه انداز مشاهده می شود. (2

رونویسی از ژن ها ممکن است بدون حضور افزاینده قابل انجام باشد. (3

بیان ژن هایی که توسط رنابسپاراز 1 رونویسی می شوند نیز می تواند با توالی افزاینده تشدید شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هنگام ترجمۀ mRNAی زیر، هرگاه (GGU) به عنوان یک پادرمزه (آنتی کدون) در جایگاه A ریبوزوم قرار گیرد، آخرین کدونی که180

از جایگاه P ریبوزوم خارج شده، کدام است؟

… AU GGGACCU AU CCCACCU …

CCU (2 AUC (1

GGA (4 UAG (3

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1394

کدام گزینه در رابطه با سرنوشت  پروتئین های ساخته شده در یک یاختۀ هورمون ساز غدد معده به  نادرستی بیان شده است؟181

پروتئین هایی موجود در میتوكندری كه ژن مربوط به آن ها در هسته قرار دارد، توسط فرآیند آندوسیتوز به این اندامک وارد (1

شده اند.

عامل اصلی مثبت شدن بار الکتریکی درون نورون هنگام پتانسیل عمل، توسط ریزكیسه های دستگاه گلژی منتقل شده است. (2

ریبوزوم های سازندۀ  پروتئین های قرار گرفته در اسكلت سلولی، می توانند توسط رنای پیك با یکدیگر در تماس باشند. (3

مواد موجود در واكوئل گوارشی پارامسی ممكن است توسط ریبوزوم های روی شبكۀ آندوپالسمی ساخته شده باشند. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

(در) هموگلوبین ...........182

همانند میوگلوبین شکل سه بعدی مولکول به توالی آمینواسیدهای تشکیل دهنده بستگی دارد. (1

برخالف میوگلوبین ایجاد پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و یونی ثبات نسبی ساختار سوم را تضمین می کند. (2

از ترجمه چهار نوع رنای پیک متفاوت ساخته می شود. (3

قطعًا چهار گروه آمین آزاد مربوط به هر رشته پلی پپتیدی وجود دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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محصول نهایی بعضی از مولکول های ساخته شده توسط RNA پلی  مرازهای .......... می توانند به عنوان آنزیم در سلول عمل کنند.183

2) و  1) و 

پروکاریوتی و  (4 پروکاریوتی و  (3

IIIIIIIII

IIIII

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1393

دربارۀ مولکول میانجی تبدیل زبان نوکلئیک اسید یک ژن به زبان پروتئینی کدام گزینه به درستی بیان شده است؟184

تعداد نوکلئوتیدهای آن همواره مضربی از سه است. (1

قطعًا به تعداد آمینواسیدهای پلی پپتیدی که از آن حاصل می شود، رمزه دارد. (2

در یک یاخته یوکاریوتی همواره بدون تغ�ر از درون هسته خارج می شود. (3

در محل ساخت دنا همانند محل ساخت دنابسپاراز مشاهده می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه در رابطه با تمامی یاخته های بیگانه  خوار موجود در بدن انسان که کار اصلی آنان بیگانه  خواری است، به درستی بیان185

شده است؟

از یاخته هایی منشأ می  گیرند که هسته  ی تک قسمتی خمیده دارند. (1

در بخش هایی که در ارتباط با محیط بیرون هستند قابل مشاهده  اند. (2

از یاخته هایی منشأ می  گیرند که لنفوسیت ها را نیز ایجاد می  کنند. (3

mRNA نابالغ را در هستۀ خود به نوع بالغ آن تبدیل می  کنند. (4

تالیفی پیمان رسولی

186P و سومین پادرمزه (آنتی کدون) وارد به جایگاه ............ A ی زیر، چهارمین رمزه (کدون) وارد شده به جایگاهmRNA  با توجه به

ریبوزوم ............ است. 

CGA − CGU −  −AU G CGG − U AC − U GC − U U C − CAC − U GA

UAC - UUC (2 ACG - UGC (1

AUG - UUC (4 UAC - AAG (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

کدام عبارت، در مورد سلول های مختلف ریشۀ یک درخت میوه صادق است؟(با تغ�ر)187

در سلول های مریستمی(سرالدی) و سلول های فعال تارکشنده، مجموعه ژن های متفاوتی وجود دارد. (1

کنه ای)، هر ژن از طریق تولید یک آنزیم تأثیر خود را اعمال می کند. در سلول های پارانشیمی(نرم آ (2

محصول بعضی ژن ها در سلول های مریستمی و سلول های تارکشنده یکسان است. (3

فقط در سلول های پارانشیمی زنده، بعضی از ژن ها غیرفعال هستند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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در هستۀ تک یاخته از گیاه گوجه فرنگی رونویسی از ژن ........... توسط ........... انجام می شود و محصول آن مولکولی است که188

...........

عوامل رونویسی - رنابسپاراز 2 - در ساختار خود پیوند فسفودی استر دارد. (1

فعال کننده - رنابسپاراز 1 - در ساختار خود پیوند پپتیدی دارد. (2

رنابسپاراز 2 - رنابسپاراز 2 - قطعًا بخشی از آن حین پیرایش حذف می شود. (3

آنزیم ویژه اتصال رنای ناقل به آمینواسید اختصاصی آن - رنابسپاراز 3- از هسته خارج می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد جملۀ زیر را به  نادرستی تکمیل می کند؟189

"در ............ قطعًا ............"

رونویسی همانند همانندسازی - آنزیمی با فعالیت بسپارازی رشتۀ پلی نوکلئوتیدی می سازد. (1

رونویسی برخالف همانندسازی - یک رشته از مولکول دنا به عنوان الگو مورداستفاده قرار می گیرد. (2

همانندسازی برخالف رونویسی - پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای A و T قابل شکستن است. (3

همانندسازی همانند رونویسی - باز شدن پیچ وتاب مولکول دنا در تمام طول آن ادامه می یابد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟190

"نوعی رشته پلی نوکلئوتیدی که اطالعات را از دنا به رناتن ها منتقل می کند ........... مولکول ..........."

برخالف - ناقل آمینواسید، فاقد پیوند هیدروژنی بین رشته ای است. (1

همانند - دنای خطی، توسط نوعی آنزیم با فعالیت هلیکازی ساخته می شود. (2

برخالف - دیسک، حاوی نوکلئوتید یوراسیل دار است. (3

همانند - رنای رناتنی، حاوی رمزه آغاز و پایان است. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

ممکن نیست ............191

دو جاندار از یک گونه، در انواع ژن های یاخته های پیکری خود تفاوت داشته باشند. (1

در دو جاندار از دو گونه، توزیع ژنوم در تعداد کروموزوم های یکسانی صورت گرفته و محتوای ژنی برابر داشته باشند. (2

در جانداری که دارای دیسک (پالزمید) است، پروتئین هایی با بار کلی مثبت، به فشرده سازی مادۀ وراثتی کمک کنند. (3

قطعات رنای کوچک در جاندار موردمطالعۀ گریفیت و ایوری، باعث کاهش طول عمر رنای پیک شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در حالت طبیعی در تنظیم بیان ژن کدام مورد قطعًا اپراتور دخالت ندارد؟192

آمیالز (2 آنتی ژن (1

گیرندۀ انسولین (4 هلیکاز (3

تالیفی منصور کهندل

باتوجه به شکل زیر کدام عبارت نادرست است؟ 193

رشتۀ A به طور کامل رونویسی می شود. (1

رشتۀ B به طور کامل ترجمه نمی شود. (2

مولکولی دو رشته ای است که دو رشته قندهای متفاوت دارد. (3

برای بالغ شدن رشتۀ A باید 10 مولکول آب مصرف شود. (4

تالیفی حمید راهواره

عملکرد عوامل رونویسی برای ایجاد رنای پیک جهت تولید پادتن در بدن آدمی، در ............ از چرخۀ یاخته هایی که منشاء194

............ دارند صورت می گیرد.

یک بخش خاص از میان چهر - غیرمیلوئیدی (2 اکثر زمان میان چهر - میلوئیدی (1

یک بخش خاص از میان چهر - میلوئیدی (4 اکثر زمان میان چهر - غیرمیلوئیدی (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

اگر بین دو بخش متفاوت از یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی درون یاخته سالم، رابطه مکملی میان بازها وجود داشته باشد، چند مورد از195

موارد زیر دربارۀ آن درست است؟

الف) این رشته قطعًا از روی دنا و توسط آنزیم بسپاراز ساخته شده است.

ب) برخی از بازهای تشکیل دهندۀ این رشته قطعًا در ساختار دنا قابل مشاهده نیست.

ج) امکان اینکه قند موجود در ساختار این رشته از نوع داکسی ریبوز باشد وجود ندارد.

د) این مولکول پس از ایجاد ساختار نهایی، در انتقال آمینواسیدها به محل ریبوزوم نقش مهمی دارد.

4 مورد (2 1 مورد (1

3 مورد (4 2 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در ترجمۀ یک رنای پیک در هوهسته ای ها ...........196

تعداد رمزه های وارد شده به جایگاه A از تعداد پادرمزه های وارد شده به جایگاه P بیشتر است. (1

به تعداد رمزه پایان وارد شده به جایگاه A، رمزه AUG به جایگاه E وارد می شود. (2

تعداد رنای ناقل آزادشده از جایگاه E، با تعداد رمزه خارج شده از جایگاه P در مرحله طویل شدن برابر است. (3

به ازای هر رمزه خارج شده از جایگاه E در حین طویل سازی، رمزه به جایگاه P وارد شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه درست است؟197

در مدل واتسون و کریک، بین قند یک نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتید دیگر، پیوند فسفودی استر برقرار است. (1

در آزمایش مزلسون و استال، آن ها ابتدا باکتری ها را در محیط حاوی نوکلئوتیدهای  کشت دادند. (2

ساختار نهایی برخی از پروتئین ها مانند منافذ غشایی، می تواند ساختار دوم پروتئین ها باشد. (3

برخی رناها، برخالف رنای ناقل، پس از فرآیند رونویسی دچار تغ�رات نمی شوند. (4

N۱۵

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینۀ در ارتباط با رمزه (کدون)هایی که هیچ آمینواسیدی را رمز نمی کنند، به نادرستی بیان شده است؟  198

اولین نوکلئوتید قرار گرفته در این رمزه (کدون)ها، الزامًا حاوی نوعی باز آلی است که با استفاده از حلقۀ شش ضلعی خود به (1

قند متصل است.

نوکلئوتیدی که بین نوکلئوتیدهای دیگر قرار گرفته است، الزامًا حاوی نوعی باز آلی است که در همۀ نوکلئیک اسیدها (2

قابل مشاهده است.

در همۀ انواع این رمزه (کدون)ها، الزامًا تعداد نوکلئوتیدهای حاوی باز آلی پیریمیدینی دو برابر تعداد نوکلئوتیدهای حاوی (3

باز آلی پورینی است.

آخرین نوکلئوتید قرار گرفته در این رمزه (کدون)ها، الزامًا حاوی نوعی باز آلی است که از دو حلقۀ آلی با تعداد کربن متفاوت (4

تشکیل شده است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

باتوجه به شکل زیر چند مورد از موارد زیر صحیح نمی باشد؟199

الف) جهت حرکت حباب رونویسی در دو ژن به سمت هم می باشد.

ب) در دو ژن رشته های یکسانی مورد رونویسی قرار می گیرند.

ج) در هر کدام از ژن ها، فقط یک رشته رونویسی می شود.

د) در ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز اشرشیاکولی ممکن است دیده شود.

4 مورد (1

3 مورد (2

2 مورد (3

1 مورد (4

تالیفی حمید راهواره
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، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟200 باتوجه به اپران  لک در باکتری 

"ترکیبی که به  عنوان ............ شناخته می  شود، ............"

E.coli

مهارکننده - به توالی خاصی از DNA بیش از نوعی قند تمایل دارد. (1

آنزیم ویژۀ رونویسی - نیازمند پروتئین  هایی برای شناسایی راه  انداز است. (2

فعال  کننده - پس از اتصال به نوعی قند، به جایگاه ویژۀ خود اتصال می  یابد. (3

محرک فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی مراز) - نوعی دی  ساکارید به   حساب می  آید. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در مورد استرپتوکوکوس نومونیا می توان گفت که ............ (با تغ�ر)201

برای بیماری زایی حتما باید فاقد پوشینه باشد. (1

برای رونویسی ژن های خود، از یک نوع  پلی مراز استفاده می کردند. (2

قطعا در ژنوم خود، تعداد زیادی محل های آغاز همانندسازی دارند. (3

در چرخۀ سلولی شان، سه نقطۀ وارسی دارند. (4

RN A

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در پروانه ها، ............202

همۀ mRNAها، محصول فعالیت RNA پلی مراز  هستند. (1

شناسایی راه انداز بسیاری از ژن ها، به کمک عوامل رونویسی صورت می گیرد. (2

در هر واحد مستقل بینایی، قرنیه جلو و عدسی پشت عنبیه قرار دارد. (3

فعالیت ماهیچه های هر قطعه از بدن را، یک جفت گرۀ عصبی کنترل می کند. (4

II

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1395

کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟203

"در فرآیند همانندسازی ........... فرآیند رونویسی، هر آنزیم با فعالیت بسپارازی ..........."

برخالف- از هر دو رشتۀ دنا به عنوان الگو استفاده می کند. (1

همانند- نوکلئوتیدهای تک فسفاته را وارد جایگاه فعال خود می کند. (2

همانند- توانایی برش پیوند کوواالنسی را نیز دارند. (3

برخالف- توانایی پیرایش رشته پلی نوکلئوتیدی در حال ساخت را دارد. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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وقتی که پادتن درون سلول پالسموسیت انسان ساخته می شود و در حین جابه جایی ریبوزوم روی mRNA، یا قبل و بعد از آن204

ممکن نیست که ...........

پیوند پپتیدی بین آمینواسید ها تشکیل می گردد. (1

جایگاه A همواره پذیرندۀ tRNAی حامل آمینواسید باشد. (2

tRNAی موجود در جایگاه P، ریبوزوم را ترک کند. (3

آمینواسیدها همراه با tRNA وارد جایگاه P شوند. (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 

در هر یاخته ای، (در) محل ساخت رشته رنا ........... محل ساخت رشته پلی پپتیدی ...........205

برخالف - توسط دو غشاء احاطه شده است. (1

همانند - قطعًا محلی است که در آن دنابسپاراز فعالیت دارد. (2

برخالف - آنزیم های ویژه ای رناهای ناقل را به آمینواسید اختصاصی وصل می کند. (3

همانند - نوعی رشتۀ پلی نوکلئوتیدی به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در ارتباط با مراحل مختلف رونویسی در یک یاختۀ فعال لوزالمعده، کدام یک به درستی بیان شده است؟206

اولین مولکولی که برای رونویسی از یک ژن به راه انداز متصل می شود برخالف دنابسپاراز، فعالیت هلیکازی دارد. (1

رونوشت راه انداز ژن های مختلف توسط انواعی از رنابسپارازها رونویسی می شود. (2

طی مراحل مختلف رونویسی حالتی شبیه به حباب ایجاد می شود و به سمت پایان ژن به پیش می رود. (3

هر آنزیم رنابسپاراز همیشه و فقط بخشی از یک رشتۀ مولکول دنا را رونویسی می کند. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

هر آنزیم دنابسپاراز ............ هر آنزیم رنابسپاراز ............207

همانند - به هر دو رشته دنای الگو متصل می شود. (1

همانند - بدون دخالت هلیکاز نمی  تواند فعالیت کند. (2

همانند - توان شکست پیوند فسفو دی استر را دارد. (3

برخالف - درهر باکتری، تعداد دفعات کمتری فعالیت می کند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام عبارت دربارۀ آدمی درست است؟208

اگر یاختۀ درون ریزی، پیک شیمیایی تولید کند، دیگر گیرندۀ آن را تولید نمی کند. (1

هر پیک شیمیایی کوتاه برد، به دنبال ایجاد پتانسیل عمل در یاختۀ سازنده اش از آن ترشح می شود. (2

بیشترین یاخته های خونی آدمی، برخالف بزرگ ترین آن ها، برای هورمون های تیروئیدی گیرنده ندارند. (3

نمی توان گفت که فرومون ها از یاخته های درون ریز و به دنبال عملکرد آنزیم های الزم برای بیان ژن ترشح می شوند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد از موارد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟209

"همیشه آنزیم رنابسپاراز ............"

الف) در مرحله شروع رونویسی، به راه انداز متصل می شود و بخشی از آن را هم رونویسی می کند.

ب) در مجاورت نقطۀ آغاز رونویسی به دنا متصل شده و باعث باز شدن دو رشتۀ آن از یکدیگر می شود.

ج) حتی قبل از اینکه روی دنا شروع به حرکت کند، پیوند فسفودی استر تولید می کند.

د) هنگام نشستن روی دنا، بخش های مجاور راه انداز را هم می پوشاند.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه به درستی بیان شده؟210

به طور حتم ساختارهای شبیه دانه های تسبیح از دو زیرواحد که حاوی (1

مقدار برابری از واحدهای سازندۀ  پروتئین ها هستند، ساخته شده است.

به طور حتم این فرآیند تنها در میان یاخته و اندامک هایی که حاوی نوعی (2

دنا (DNA) با دو انتهای غیرمتفاوت هستند، اتفاق می افتد.

به طور حتم در این فرآیند کدون (رمزه) آغاز رنای پیک نزدیک (3

رناتنی(ریبوزوم) است که به دنا (DNA)ی یاخته نزدیک تر است.

به طور حتم این فرآیند فقط در جاندارانی دیده  می شود که تنظیم بیان ژن (4

در آن ها به طورمعمول حین فرآیند رونویسی انجام  می شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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کدام موارد به ترتیب مراحل قبل از آغاز رونویسی توسط رنابسپاراز، در تنظیم مثبت رونویسی باکتری اشرشیاکالی را بیان   می کند؟211

الف) اتصال مالتوز به نوعی پروتئین که به طور حتم ساختار سوم خود را با استفاده از انواع پیوندها، تثبیت می نماید.

ب) اتصال تنها یک نوع کاتالیزور زیستی مؤثر در فرآیند رونویسی به نوعی پروتئین متصل به دی ساکارید

ج) ورود نوعی قند دی ساکارید به یاخته ای که فاقد  پروتئین های هیستون متصل به دنای اصلی خود است.

د) اتصال پروتئین فعال کننده به جایگاه قرار گرفته در بخشی قبل از توالی مؤثر در آغاز رونویسی

ج - الف - د - ب (2 الف - ب - ج - د (1

د - ب - ج - الف (4 ج - ب - د - الف (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در سلول های غدۀ تیروئید(سپردیس) انسان، پس از آماده شدن کامل مولکول های کلسی تونین برای ترشح، کدام اتفاق روی212

می دهد؟(با تغ�ر)

با تشکیل پیوندهایی ساختار پروتئینی هورمون تثبیت می شود. (1

ریزکیسه (وزیکول)های انتقالی به سوی غشای پالسمایی حرکت می نمایند. (2

محتویات وزیکول های انتقالی به دستگاه گلژی منتقل می گردند. (3

وزیکول هایی از غشای شبکۀ آندوپالسمی به بیرون جوانه می زنند. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

دربارۀ تنظیم رونویسی پیش هسته ای ها نمی توان گفت ...........213

رونوشت یک ژن ممکن است بدون نیاز به رونویسی از جایگاه آغاز رونویسی، انجام  شود. (1

اتصال رنابسپاراز به راه انداز می تواند با کمک پروتئین های دیگر صورت گیرد. (2

همواره یک توالی تنظیمی در کنار راه انداز قرار دارد. (3

رونویسی از هر ژنی توسط یک نوع آنزیم رنابسپاراز صورت می گیرد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟214

"قند موجود در تنظیم ............ رونویسی باکتری اشرشیاکالی، ............"

الف) مثبت - در اتصال فعال کننده به جایگاهش به عنوان محرک عمل می کند.

ب) منفی - با تغ�ر شکل نوعی پروتئین، باعث تولید سه نوع آنزیم جهت تجزیۀ خود می شود.

ج) مثبت - توسط  آنزیم های ترشح شده از لولۀ گوارش تولید می شود.

د) منفی - تحت تأثیر خودتنظیمی مثبت، تولید آن در بدن انسان افزایش می یابد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



در هستۀ پارامسی، آنزیم رنابسپاراز 2، ............215

بر اساس رشته الگو، نوکلئوتیدهای درون میان یاخته را به انتهای زنجیرۀ در حال رشد رنا اضافه می کند. (1

ژن های سازنده، رناهایی را رونویسی می کند که قطعًا ساختار دورشته ای ایجاد می کنند. (2

از اولین نوکلئوتید الگوی رمزۀ آغاز، رونویسی را شروع می کند. (3

رشته الگوی سازنده خود را شناسایی و رونویسی می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام یک از عبارات داده شده به درستی بیان شده است؟216

توالی نوکلئوتیدی راه انداز باعث می شود رنا پلی مراز، توالی های اولیۀ رونویسی را به طور دقیق پیدا كند. (1

روی ژن، نوكلئوتید ویژه ای وجود دارد كه باعث پایان یافتن عمل رونویسی از روی یک رشتۀ دنا می شود. (2

در عامل به وجود آورندۀ سینه پهلو، شناسایی اولین نوكلئوتید برای رونویسی توسط یك نوع آنزیم انجام می شود. (3

در تاخوردگی اولیۀ رنای ناقل، نخستین پیوند هیدروژنی بعد از چهارمین نوکلئوتید جایگاه اتصال آمینواسید است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در مرحله ای از رونویسی یک رنای پیک چندژنی، مربوط به ژن های تجزیۀ کنندۀ الکتوز در باکتری اشرشیاکالی که ............ دور از217

انتظار است، قطعًا ............

رونویسی از توالی نوکلئوتیدی پایان ـ پیوند فسفودی استر میان دو نوکلئوتید دارای قند هایی متفاوت برقرار  می شود. (1

جدا شدن ریبونوکلئیک اسید از دنای حلقوی - دو رشتۀ دئوکسی ریبونوکلئیک اسید در محل راه انداز از یکدیگر جدا نمی شوند. (2

تشکیل پیوندهای سست و کم انرژی میان نوکلئوتیدهای دنا ـ آنزیم رنابسپاراز به کمک پروتئین مهارکننده به راه انداز متصل (3

 می شود.

مصرف بیشترین تعداد مولکول آب در پی تشکیل پیوند اشتراکی ـ با تأثیر آنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی پیوندهای هیدروژنی (4

تشکیل  می شوند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در هر یاخته ای که امکان انجام همزمان رونویسی و ترجمه وجود داشته باشد، قطعًا ...........218

هر رنای پیک تولیدشده برای انجام ترجمه از هسته خارج می شود. (1

در حین تولید رناهای رناتنی توسط رنا بسپاراز 1، زیرواحد کوچک ریبوزوم به آن متصل نمی شود. (2

رنابسپارازهای متعدد متصل به توالی نوکلئوتید ژن، رناهای متعددی تولید می کنند. (3

ممکن است چندین رناتن به صورت هم زمان به یک رنای پیک متصل شوند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در هر جانداری که ............ قطعًا ............219

تجمع ریبوزوم ها روی یک رنای پیک دیده می شود - آنزیم های ویژه ای برای تجزیۀ مواد غذایی وجود دارد. (1

تشکیل کامل لولۀ گوارش به واسطۀ دهان باعث به وجود آمدن فضایی به نام سلوم شده است - دنابسپاراز برای ورود به (2

هسته باید از ۴ الیۀ فسفولیپیدی عبور کند.

تولید سلوالز باعث بهبود زندگی گیاه خواری جانور شده است - در دستگاه گردش خون آن، خون می تواند نیازهای تغذیه ای (3

قلب را برآورده کند.

فاقد گردش درونی مایعات است - تبادل گاز، تغذیه و دفع بين محیط و یاخته ها از سطح آن انجام می شود. (4

تالیفی موسی بیات

کدام مورد درطی بیان هر ژنی اتفاق می افتد؟220

همواره رونویسی از روی یک رشته یک مولکول دنا انجام می گیرد. (1

بر روی رونوشت ساخته شده، قطعًا رمزۀ آغاز دیده می شود. (2

مکمل جایگاه پایان رونویسی همواره بر روی مولکول رنای تولیدشده وجود دارد. (3

پیوند فسفودی استر بین گروه فسفات یک نوکلئوتید و هیدروکسیل قند دئوکسی ریبوز نوکلئوتید دیگر برقرار می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

طی فرآیند رونویسی از هر ژنی، ...........221

رونوشت تولید شده از روی رشته الگو دقیقًا مشابه توالی رشته رمزگذار است. (1

در مرحله پایان رونویسی، بدون حرکت رنابسپاراز پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای ریبوزدار برقرار می شود. (2

در مرحله پایان برخالف مرحله آغاز، پیوند فسفودی استر تشکیل می شود. (3

توالی پایان رونویسی بر روی همه رونوشت های تولیدشده، دیده می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک یاختۀ هوهسته ای، آنزیم اتصال دهنده رنای ناقل به آمینواسید اختصاصی ...........222

توسط رناتن های آزاد در میان یاخته ساخته می شود. (1

جایگاه فعالی دارد که از نظر فضایی کامًال هم شکل آمینواسید است. (2

با فعالیت درون هسته رنای ناقل را به آمینواسید متصل می کند. (3

از ترجمه رنایی ساخته می شود که توسط رنابسپاراز ۳ رونویسی شده است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد درباره همه 20 نوع آمینواسید صادق نیست؟223

الف) توانایی تشکیل پیوند پپتیدی با یک آمینواسید دیگر را دارد.

ب) فقط توانایی شرکت در پیوند پپتیدی را دارند.

ج) ژن رمزکننده آنزیم سازنده آن ها در ماده وراثتی انسان وجود دارد.

د) درون ساختار پروتئین ها به واسطه پیوند کوواالن قطعًا به دو آمینواسید دیگر متصل می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در محیط کشت باکتری اشرشیاکالی با اتمام گلوکز در محیط کشت غنی از ...........، قطعًا ............224

الکتوز - با ورود الکتوز به درون یاخته، ژن های مربوط به آنزیم های تجزیه کنندۀ آن در هسته رونویسی می شوند. (1

مالتوز - به تدریج میزان گلوکز در محیط کشت افزایش می یابد. (2

الکتوز - یک راه انداز با فاصله چندین جفت نوکلئوتید، محل آغاز رونویسی از ژن های الزم برای تجزیه الکتوز را مشخص (3

می کند.

مالتوز- با اتصال فعال کننده به توالی اختصاصی با ایجاد خمیدگی در دنا ژن های الزم برای تجزیۀ مالتوز بیان می شوند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در تنظیم رونویسی در اشرشیاکالی، کدام دو مورد به یکدیگر متصل نمی شوند؟225

فعال کننده و راه انداز (2 راه انداز و رنابسپاراز (1

رنابسپاراز و فعال کننده (4 مهارکننده و الکتوز (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کنند؟ "به طورمعمول ممکن است که ..............."226

الف) از راه انداز به عنوان الگو برای تولید نوعی ریبونوکلئیک اسید استفاده شود.

ب) تولید ریبونوکلئیک اسید پیک درون سلول، در مجاورت محل قرارگیری ژن ها صورت گیرد.

ج) بیش از یک نوع ریبوزوم در تولید یک زنجیرۀ پلی پپتیدی در سلول دخالت کند.

د) بیش از یک ژن در تولید یک نوع پروتئین در سلول دخالت داشته باشد.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 
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چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟227

الف) پس از کامل شدن ساختار ریبوزوم، رنای ناقل اولین آمینواسید وارد جایگاه P می  شود.

ب) در ملخ، رشته رمزگذار بیانه ها رونویسی می  شوند.

ج) در گل میمونی، mRNA همانند tRNA پس از رونویسی دچار تغ�راتی می  شود.

د) اتصال برخی رناهای کوچک به mRNA، سبب کاهش طول عمر آن می  شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی سهند میرطاهری

در بدن یک فرد، تفاوت بین سلول های مختلف ناشی از ............ و تفاوت بین کروموزوم های همتا، ناشی از نوع و ترتیب قرار228

گرفتن ............ است.

محل و نوع ژن ها - نوکلئوتیدها (2 بیان ژن ها - ژن ها (1

محل و نوع ژن ها - کدون ها (4 بیان ژن ها - نوکلئوتیدها (3

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1395

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟229

"در باکتری استرپتوکوکوس نومونیا، رونوشت ..........."

الف- توالی اپراتور، ریبونوکلئوتید یوراسیل دار دارد.

ب- ژن رناهای تنظیمی و آنزیمی توسط انواعی از رنابسپارازها ساخته می شود.

ج- بخش هایی از بیانه ها می تواند حاوی رمزه پایان باشد.

د- هر رنای مؤثر در ترجمه، دارای جایگاه آغاز رونویسی است.

ه- همۀ محصوالت حاصل از رونویسی، رمزه آغاز ترجمه دارند.

4 (2 5 (1

1 (4 2 (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

در هنگام ترجمه mRNA زیر هرگاه GGC به عنوان یک پادرمزه (آنتی کدون) در جایگاه A ریبوزوم قرار گرفته باشد، کدام کدون در230

جایگاه P قرار دارد؟

UAC (1

GGC (2

AUG (3

CCG (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380
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چند مورد، نمی تواند جملۀ زیر را به درستی کامل کند؟231

"به طور معمول در هربار فرآیند همانندسازی ............ فرآیند رونویسی ............"

الف) همانند - هر آنزیم بسپاراز به یک رشته از دنای مادری (الگو) متصل می شود.

ب) همانند - بر روی دنای حلقوی، یک جایگاه آغاز و یک جایگاه پایان استفاده می شود.

ج) همانند - بسپارهایی با پایداری نسبتًا زیاد تولید می شود.

د) برخالف - آنزیم بسپاراز می تواند منجر به شکست پیوند هیدروژنی شود.

3 مورد (2 1 مورد (1

2 مورد (4 4 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت در مورد یک یاختۀ فعال پانکراس، درست است؟ 232

هر رمزه (کدون) توسط یک پادرمزه (آنتی کدون) شناسایی می شود. (1

تنوع آمینواسید ها کمتر از تنوع tRNAها است. (2

هر آمینواسید، بیش از یک رمز سه نوکلئوتیدی دارد. (3

هر RNA مورد نیاز برای پروتئین سازی، رمزه (کدون) آغاز دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

حین رونویسی از چند ژن مجاور هم در هستۀ یک یاختۀ هوهسته ای، کدام موارد به درستی بیان شده است؟233

الف) محصول نهایی بیان هر ژن قطعًا حاوی نوکلئوتید ریبوزدار است.

ب) رونویسی از هر ژن تنها توسط یک نوع رنابسپاراز انجام می شود.

ج) فقط یکی از دو رشته در هر ژن رونویسی می شود.

د) همواره تعداد زیادی رنابسپاراز در مراحل مختلف رونویسی از هر ژن مشغول فعالیت هستند.

و) مولکول رنای حاصل از هر ژن، در حین یا پس ازآن دستخوش تغ�راتی می شود.

الف - ج - د - و (2 الف - ج - و (1

الف - ب - و (4 ب - ج (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟234

"در اشرشیاکالی، ........... برخالف ........... قطعًا ..........."

الف) جایگاه اتصال فعال کننده - راه انداز - از جنس نوکلئوتیدهایی با قند دئوکسی ریبوز است.

ب) راه انداز - جایگاه اتصال مهارکننده به دنا - می تواند به یک مولکول دی ساکاریدی متصل شود.

ج) اپراتور - جایگاه اتصال فعال کننده - به جایگاه آغاز رونویسی چسبیده است.

د) جایگاه اتصال مهارکننده به دنا - راه انداز - به پروتئین متصل می شود که جایگاه فعال ندارد.

1 (2 0 (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟235

"توالی نوکلئوتیدی ........... در ساختار ..........."

1) - مولکول رنای ناقل، معرف آمینواسید متیونین است.

2) - پادرمزه، معرف نوعی آمینواسید است.

3) - پادرمزه، تع�ن می کند که مولکول رناتن ناقل متیونین باشد.

4) - رمزه، فقط در مرحلۀ آغاز ترجمه وارد ساختار ریبوزوم می شود.

AU G

AU U

U AC

AU G

تالیفی کیوان نصیرزاده

ساخته شدن کدام یک برخالف بقیه با آنزیم متفاوتی انجام می شود؟236

جایگاه آغاز همانندسازی (2 توالی پایان رونویسی (1

رونوشت میانه (4 توالی افزاینده (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

دربارۀ رونویسی از ژن کالژن در یاخته های بافت پیوندی متراکم چند مورد به ترتیب در مراحل آغاز، طویل شدن و پایان رونویسی237

دیده می شود؟

الف) شکستن پیوندهای هیدروژنی بین دو باز آلی مولکول دنا

ب) برقراری پیوند فسفودی استر

ج) ایجاد پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید آدنین و یوراسیل دار

د) اتصال بخش کوتاهی از رشته رنای در حال ساخت به رشته الگو

هـ) باز و بسته شدن همزمان مارپیچ مولکول دنا

ی) جدا بودن مولکول دنا به پروتئین های هیستونی

4 - 6 - 4 (2 5 - 6 - 5 (1

4 - 5 - 5 (4 5 - 5 - 6 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک رنای ناقل، هر بخشی که ...........238

به آمینواسید متصل می شود، با نوکلئوتیدهای روبه رو پیوند هیدروژنی برقرار می کند. (1

نوع آمینواسید اتصالی را معین می کند، قطعًا از دو سمت خود به مابقی مولکول متصل می باشد. (2

به صورت دو رشته است، قطعًا بر اساس یاخته های چارگاف A و T برابری دارد. (3

به صورت تک رشته است، در ساختار حلقه ها قرار دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟239

"در جاندار مورد استفاده مزلسون و استال، ممکن ..........."

الف) است، یک ژن رنایی تولید کند که در تنظیم بیان ژن های دیگر دخالت داشته باشد.

ب) نیست، تعداد ژن های تولیدکنندۀ زنجیره بسپاره ای از تعداد راه اندازها بیشتر باشد.

ج) است، رونویسی از یک ژن تولیدکنندۀ یک زنجیره پلی پپتیدی به ژن های دیگر وابسته باشد.

د) نیست، مادۀ انتقال صفات دارای تعداد زیادی پیوند پپتیدی باشد.

1 (2 0 (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

........... از ...........240

برخی - آنزیم ها در ساختار خود پیوند پپتیدی دارند. (1

بسیاری - رناهای درون یاخته دارای پیش مادۀ اختصاصی می باشند. (2

برخی - رناها میزان تولید محصول از ژن های دیگر را تنظیم می کند. (3

بسیاری - آنزیم های درون یاخته شکل سه بعدی اختصاصی برای فعالیت خود دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هایی که در مرکز تنظیم و کنترل یک سلول اسپیروژیر قرار دارند، درست است؟(با تغ�ر)241 RNکدام عبارت، دربارۀ همۀ  A

در یک انتهای خود، توالی نوکلئوتیدی یکسانی دارند. (1

در دسته آنزیم های غیرپروتئینی قرار می گیرند. (2

به عنوان الگو برای تولید پلی پپتید به سیتوپالسم فرستاده می شوند. (3

در پی متصل شدن عوامل رونویسی به راه انداز ساخته شده اند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

در باکتری اشرشیاکولی، اتصال ............ به ............ باعث تولید رنای پیکی می شود که دارای ............ رمزۀ مربوط به متیونین242

است.

مهارکننده - الکتوز - 1 (2 فعال کننده - مالتوز - 3 (1

مهارکننده - الکتوز - حداقل 3 (4 فعال کننده - مالتوز - حداقل 1 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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پس از حضور الکتوز در محیط کشت باکتری اشریشیا ُکالی، کدام اتفاق روی می دهد؟(با تغ�ر)243

در ابتدا الکتوز در محیط کشت باکتری تجزیه می شود. (1

تولید پیش ساز های قند در درون باکتری متوقف می گردد. (2

شکل سه ُبعدی پروتئین مهارکننده تغ�ر می نماید. (3

رونویسی از ژن پروتئین مهارکننده انجام می گیرد. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد از پروتئین های زیر دارای فعالیت آنزیمی هستند؟244

الف) انسولین

ب) رشته های کشسان در الیه مخاط معده

ج) فعال کنندۀ ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز

د) عوامل رونویسی

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

، زمانی که آنتی کدون در جایگاه ریبوزوم245 :mRNA با توجه به

قرار دارد کدام رمزه (کدون) در جایگاه قرار گرفته است؟

ACCAU GU GU GCAAU GU GU U AGAAU ACA

P

(2 (1

(4 (3

GCAU GU

CGAU AG

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 

در مگس سرکه ...............246

تنظیم بیان ژن، نمی تواند در خارج از هسته صورت بگیرد.  (1

تنها یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور را ممکن می سازد. (2

یک نوع آنزیم رونویسی کننده مسئول تولید انواع RNAها می باشد. (3

عالوه بر راه انداز توالی های دیگری از DNA در رونویسی دخالت دارند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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در یاختۀ اشرشیاکالی، با نبود گلوکز و حضور الکتوز در محیط ............247

با اتصال فعال کنندۀ مولکول دنا، رنابسپاراز روی راه انداز قرار می گیرد. (1

بالفاصله قبل از جدا شدن مهارکننده از اپراتور، تغ�ری در شکل سه بعدی آن اتفاق می افتد. (2

پیش از اتصال آنزیم رنابسپاراز به مولکول دنا مهارکننده از اپراتور جدا می شود. (3

ژن مهارکننده خاموش می شود و بیان نمی گردد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه در مورد تنظیم رونویسی در پروکاریوت  ها صحیح است؟248

در اشرشیاکالی الکتوز برخالف مالتوز به توالی از DNA متصل نمی  شود. (1

همۀ باکتری  ها دارای توالی تنظیمی هستند که پروتئین مهارکنندۀ آن به اپراتور وصل است. (2

برای اینکه E.coli بتواند از مالتوز موجود در محیط استفاده کند به سه آنزیم نیاز دارد. (3

قند مصرفی ترجیحی باکتری E.coli از به هم پیوستن دو گلوکز حاصل شده است. (4

تالیفی سهند میرطاهری

............ رشته های پلی پپتید درون هسته و ............ رشته های پلی پپتید درون راکیزه توسط رناتن های ............ تولیدشده اند.249

تمام - گروهی - سطح شبکه آندوپالسمی (2 تمام - تمام - آزاد موجود در میان یاخته (1

تمام - گروهی - آزاد موجود در میان یاخته (4 گروهی - تمام - سطح شبکه آندوپالسمی (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در رابطه با رنای ناقل چند مورد نادرست بیان شده است؟250

الف) رنای غیرفعال همواره در هسته پس از تغ�راتی به رنای فعال تبدیل می شود.

ب) با تاخوردگی های رنای تک رشته ای بر روی خود و ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین بازهای مکمل، رنای بالغ به آمینواسید

اختصاصی خود متصل می شود.

ج) ساختار سه بعدی آن به نحوی است که محل اتصال به آمینواسید دقیقًا مقابل نوکلئوتیدهای پادرمزه قرار می گیرد.

Uد) به غیر از رنای ناقل آمینواسید متیونین، هیچ رنای دیگری توالی  ندارد. AC

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد از موارد زیر در ارتباط با مواد اولیۀ مصرفی در فرآیند ترجمه به درستی بیان شده است؟251

الف) در فرآیند تراوش همانند فرآیند بازجذب، بین خون و مایع بین یاخته ای جابه جا  می شود.

ب) فقط با صرف انرژی می تواند به نوکلئوتید جایگاه اتصال خود در رنای ناقل (tRNA)، متصل شود.

ج) اتم مرکزی در آن به گروه هایی متصل  می شود که حداقل یک اتم هیدروژن در ساختار خود دارند.

د) جذب بیشتر آن ها، وابسته به حضور نوعی یون مؤثر در ایجاد پتانسیل عمل در یاخته های عصبی است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

حین ترجمه یک مولکول رنای پیک در تک یاخته موردمطالعه گریفیت، امکان ندارد، ...........252

قبل از اشغال جایگاه  یک ریبوزوم با عوامل آزادکننده، جایگاه  رناتن دیگری با رنای ناقل اشغال شود. (1

قبل از جدا شدن زیرواحدهای رناتن از هم، رنابسپاراز در حال رونویسی از توالی ویژه ای در انتهای ژن باشد. (2

فعالیت تعداد زیادی رنابسپاراز، روی رشتۀ مکمل رنای پیک مشاهده شود. (3

قبل از ورود عوامل آزادکننده به رناتن، پیوند بین پلی پپتید و آخرین رنای ناقل شکسته شود. (4

AA

تالیفی کیوان نصیرزاده

به طورمعمول، توالی ACU نمی تواند ..........253

پادرمزه (آنتی کدون) یک tRNA باشد. (1

یکی از رمزه های (کدون های) mRNA باشد. (2

از توالی TGA رونویسی شده باشد. (3

به عنوان یک رمزه (کدون) وارد جایگاه A ریبوزوم شود. (4

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1393

در مرحلۀ ............254

آغاز رونویسی پیوند هیدروژنی شکسته می شود ولی برقرار نمی شود. (1

آغاز رونویسی برخالف مرحلۀ پایان، پیوند فسفودی استر تشکیل نمی شود. (2

پایان رونویسی، برخالف مرحلۀ آغاز و طویل شدن پیوندهای هیدروژنی تشکیل نمی شود. (3

آغاز و ادامۀ رونویسی، پیوندهای هیدروژنی شکسته و تشکیل می شوند. (4

تالیفی منصور کهندل
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در فرآیند پروتئین سازی درون راکیزه یاخته اسپرم، در مرحله ............ مرحله ............255

طویل شدن برخالف - آغاز همواره دو جایگاه ریبوزوم با رنای ناقل پر می شود. (1

پایان همانند - آغاز پیوند هیدروژنی تشکیل نمی شود. (2

آغاز برخالف - طویل شدن فقط دو رمزه درون جایگاه های ریبوزوم وجود دارد. (3

طویل شدن همانند - پایان رنای ناقل از جایگاه  ریبوزوم خارج می شود. (4E

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر رمزه موجود در رنای پیک در تک یاخته ای ها ...........256

حاوی توالی مکمل روی بیانه ژن است. (1

حاوی قند مشابه با جایگاه آغاز رونویسی است. (2

توالی 3 نوکلئوتیدی است و توسط رنابسپاراز  ساخته می شود. (3

حداقل دو برابر تعداد نوکلئوتیدهایش حلقه آلی دارد. (4

II

تالیفی کیوان نصیرزاده

درستی یا نادرستی کدام گزینه، مشابه عبارت زیر ن  یست؟257

"بعد از چهارمین حرکت ریبوزوم روی رنای پیک، رنای ناقل موجود در جایگاه A دارای 5 آمینواسید است که آخرین آمینواسید،

انتهایی از آن را تشکیل  می دهد که در تشکیل پیوند پپتیدی، دو اتم خود را از دست  می دهد."

1) پروتئین های متصل به دنای یاخته ای برخالف  پروتئین های خروجی از یاخته، توسط ریبوزوم های آزاد موجود در یاخته ساخته

می شوند.

ورود پروتئین ذخیره ای بذر گندم و جو به اندامکی که ترکیبات رنگی موجود در آن در بهبود عملکرد مغز نقش دارند، بر اساس (2

ساختار اول آن انجام  می شود.

ممکن است  پروتئین هایی که توسط ریبوزوم های آزاد سیتوپالسم ساخته  می شوند، قبل از اتمام ساختار اول شروع به تشکیل (3

ساختار دوم کنند.

هر پروتئین ساخته شده توسط ریبوزوم های موجود در شبکۀ آندوپالسمی، به سمت دستگاه گلژی حرکت   می کند و در (4

ریزکیسه هایی قرار می گیرد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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باتوجه به تصویر زیر، کدام گزینۀ درست است؟258

شمارۀ 3 همانند شمارۀ 1 در ساختار خود دارای  است.

(1

ورود رنای ناقل و شمارۀ 1 به شمارۀ 3 مناسب، به طور هم زمان صورت می گیرد. (2

شمارۀ 4 در خانۀ  ریبوزوم و در مرحلۀ طویل شدن تولید می شود. (3

عملکرد شمارۀ 2 به نتیجۀ تنفس یاخته ای و دمای محیط ارتباط دارد. (4

O H

∣∣ ∣

− C − N −

A

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در جاندار مورد مطالعۀ مزلسون و استال، چند مورد از موارد زیر درست است؟259

الف) برخی  از ژن هایی که رونویسی می شوند، فاقد جایگاه آغاز و پایان رونویسی هستند.

ب) برخی  از ژن ها ممکن است در طول حیات یاخته، بیان نشوند.

ج) تعداد راه اندازهای روی دنا از تعداد ژن ها در کل کمتر است.

د) تعداد جایگاه آغاز رونویسی بیش از تعداد جایگاه آغاز همانندسازی است.

ه) ژن های مسئول در تجزیۀ الکتوز، درصورت نیاز بر روی یک رنای پیک رونویسی می شوند.

3 مورد (2 2 مورد (1

5 مورد (4 4 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

واحد سازندۀ (مونومر) کدام یک از عواملی که در رونویسی نقش دارند، با سایرین متفاوت است؟260

فعال کننده (2 عوامل رونویسی (1

توالی افزاینده (4 RNAپلی مراز (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382

اگر هر دو جایگاه A و P رناتن با رنای ناقل حامل یک آمینواسید پر باشند، ...........261

بالفاصله درون جایگاه P پیوند اشتراکی بین دو آمینواسید برقرار می شود. (1

بالفاصله دومین پیوند پپتیدی رشته پلی پپتیدی برقرار می شود. (2

قطعًا درون جایگاه E رناتن هیچ رنای ناقلی قرار ندارد. (3

پیوند هیدروژنی بین رمزه و پادرمزه جایگاه P در مرحلۀ طویل شدن برقرار شده است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟262

الف) پروتئین مهارکننده به توالی خاصی از RNA به نام اپراتور متصل می شود.

ب) درون باکتری آنزیم هایی ساخته می شوند، که در تجزیه مالتوز دخالت دارند.

ج) سلول می تواند با تغ�ر در تعداد کروموزوم ها، دسترسی رنابسپاراز را به ژن مورد نظر تنظیم کند.

د) افزایش طول عمر رنای پیک موجب افزایش محصول می شود.

ج - د (2 الف - ب (1

الف - ج (4 ب - ج (3

تالیفی پوریا ملکی

کدام مورد جملۀ زیر را به  نادرستی تکمیل می کند؟263

"در هوهسته ای ها، ............"

رنای پیک اولیه همانند رنای پیک بالغ دارای رونوشت بیانه ها است. (1

اغلب رناهای تولیدشده در هسته قبل از خروج از منافذ هسته دچار تغ�راتی می شوند. (2

آنزیم های رونویسی کننده بیش از یک ژن در دناهای خطی درون هسته دارند. (3

راه انداز نوکلئوتید ویژه ای است که توسط رنابسپاراز شناسایی می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، دربارۀ هر سلولی که سانتریول های آن مضاعف می شود، درست است؟264

در صورت لزوم، هر واحد سازندۀ ژن های آن مورد رونویسی قرار می گیرد. (1

بیان هر ژن آن، مستلزم استفاده از آنزیم های درون سلولی متفاوتی است. (2

در کنار هر هستۀ دیپلوئیدی آن، رشته های دوک شکل می گیرند. (3

محصول نهایی هر ژن آن، یک زنجیرۀ پلی پپتیدی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

در یک یاختۀ فعال پانکراسی (لوزالمعده)، هر پروتئین عامل رونویسی، که در تنظیم بیان ژن های خطی نقش دارد، ...........265

به نواحی خاصی از راه انداز ژن متصل می شود. (1

تنها سرعت رونویسی از ژن ها را افزایش می دهند. (2

تمایل پیوستن رنابسپاراز به محل راه انداز را تغ�ر می دهد. (3

توانایی عبور از منافذ غشای هسته را دارد. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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کدام عبارت در مورد هر یاخته پیکری هسته دار بدن فرد سالم به درستی بیان شده است؟266

تعداد و انواع ژن های یکسانی دارند، ولی شکل و عملکرد متفاوت دارند. (1

انواعی از آنزیم های پروتئینی در فرآیند همانندسازی ژن ها شرکت دارند. (2

هر ژن تحت کنترل یک راه انداز و یک توالی افزاینده قرار دارد. (3

قطعًا مولکول های با پیوند پپتیدی و فسفودی استر در تولید مهم ترین و متنوع ترین بسپارهای زیستی نقش دارند. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 1 1

هیچ کدام به درستی بیان نشده اند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. بخش ابتدا و انتهای رنای بالغ ترجمه نمی شوند.

ب) نادرست. حذف رونوشت اینترون ها!

ج) نادرست. دو پیوند فسفودی استر شکسته می شود!

د) نادرست. رونوشت میانه تنها یک رمزه آغاز می تواند داشته باشد. البته دقت کنید که AUG ممکن است به تعداد بیشتری وجود

داشته باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 2

در مولکول دنا، در هر ژن یکی از دو رشته الگو است ولی در ژن مجاور ممکن است رشتۀ دیگر الگو باشد.

توجه کنید که در دنای حلقوی باکتری ها ممکن است حالتی وجود داشته باشد که اگر در یک ژن یکی از دو رشته الگو باشد، ناچار

در ژن مجاور هم باید همان رشته الگو باشد مانند 3 ژن الزم برای استفاده از الکتوز یا مالتوز در اشرشیاکالی.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. رنای پیک یوکاریوتی در هنگام یا پس از رونویسی می تواند دستخوش تغ�ر شود.

گزینۀ 2: نادرست. بخشی از رنای پیک که زودتر ساخته می شود زودتر هم ترجمه خواهد شد (و البته این ارتباطی به یوکاریوت یا

پروکاریوت بودن ندارد).

گزینۀ 3: نادرست. اولین آمینواسید در انتهای آمین (نه انتهای کربوکسیل) همۀ پلی  پپتیدهای تازه ساز، متیونین است.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۲دوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 4 3

در همۀ سلول های زنده محصول بعضی ژن ها، مانند انواع پروتئین ها یکسان است.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: فرآیند تنظیم بیان ژن سبب می شود که یکسری از ژن ها روشن و یکسری دیگر خاموش باشند پس عالوه بر ژن های

سلول های پارانشیمی زنده، ژن های دیگری نیز غیرفعال هستند.

گزینۀ 2: ژن های مربوط به ساختن آنزیم های تنفسی که در هر دو نوع سلول وجود دارند و یکسان هستند نیز بیان می شود.

گزینۀ 3: در همۀ سلول های زنده که هسته دارند، همۀ ژن ها وجود دارند پس می توان گفت همۀ ژن های سلول های مریستمی

درون سلول های زنده وجود دارند.

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 4

در یوکاریوت ها محل انجام رونویسی و ترجمه متفاوت است و رناتن ها نمی توانند در حین رونویسی، عمل ترجمه را انجام دهند.

(البته توجه کنید که در اینجا طراح سؤال میتوکندری و کلروپالست را در نظر نگرفته است)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: کدون آغاز، رمز کنندۀ آمینواسید متیونین است. پس ابتدای یک زنجیرۀ پلی پپتیدی، آمینواسید متیونین است.

گزینۀ 3: دو ژن در کنار هم می توانند از یک رشته به عنوان الگو استفاده کنند یا هر ژن یکی از رشته ها را به عنوان الگو مورداستفاده

قرار دهد.

گزینۀ 4: اغلب رناهای پیک دچار تغ�راتی در ساختار خود می شوند. ازجمله اینکه رونوشت اینترون از آن ها حذف می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 5

مورد (پ) درست است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. از عواملی که در پایداری دنای دورشته ای نقش، وجود رابطه مکملی و ایجاد پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل

است که چارگاف متوجه این موضوع نشد.

ب) نادرست. در آزمایش 4 گریفیت و آزمایشات ایوری، باکتری های بدون پوشینه به پوشینه دار تبدیل شدند. برای این کار باید ژن

 آنزیم های مربوط به ساخت پوشینه بیان شود و اولین مرحله از بیان ژن، رونویسی است که طی آن از روی DNA (ماده ژنتیک)

توسط رنابسپاراز، RNA تولید می شود.

پ) درست. اگر ماده ژنتیک پروتئین باشد، به دلیل حساسیت به گرمای باال، در آزمایش 4 گریفیت و آزمایش اول ایوری، ماده

ژنتیک تخریب شده بود و نمی توانست باعث پوشینه دار شدن باکتری های بدون پوشینه گردد.

ت) نادرست. ماده ژنتیک یاخته ها همان دنا (DNA) دورشته است و در آن همیشه مقدار بازهای پورینی (دو حلقه) و پیریمیدینی

(تک حلقه) برابر است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 1

گام اول

گام دوم

6

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

 داشتن نقاط وارسی بیانگر این موضوع است که جاندار مورد نظر یک جاندار یوکاریوت است. 

در یوکاریوت ها هر ژن عالوه بر راه انداز معموًال تحت تأثیر توالی های دیگر مانند توالی افزاینده قرار دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ2: در یوکاریوت ها تنظیم بیان ژن می تواند پیش از رونویسی یا پس از آن  هم انجام شود.

گزینۀ3: با وجود این که اغلب ژن های یوکاریوتی درون هسته قرار دارند ولی در هسته ترجمه انجام نمی شود. 

گزینۀ4: در یوکاریوت ها هر ژن توسط یک توالی تنظیمی کنترل می شود.

گزینه 4 7

بندپایان دفاع اختصاصی و لنفوسیت ندارند پس گیرندۀ آنتی ژنی هم ندارند که RNAپلیمراز  بخواهد از ژن آن رونویسی کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: میتوکندری سلول های یوکاریوتی دارای DNA حلقوی است و می دانیم هر DNA حلقوی اغلب یک جایگاه همانندسازی

دارد.

گزینۀ 2: برای تشکیل ریبوزوم  آزاد سیتوپالسمی ، هر سه نوع RNAپلی مراز فعال هستند.

گزینۀ 3: در یوکاریوت ها RNAپلی مراز میتوکندری ها، به تنهایی راه انداز را شناسایی می کنند.

II

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1394

گزینه 1 8

آخرین tRNA وارد جایگاه E ریبوزوم نمی  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": بله درست است، می  تواند وارد شود.

گزینۀ "3": بله رنای ناقل دارای آنتی  کدون UAA می  تواند وارد جایگاه P شود.

گزینۀ "4": بله در جایگاه E این اتفاق رخ می  دهد.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 2 9

توالی افزاینده روی  است و مولکول دنا حین ساخت ممکن است ویرایش یابد.

گزینۀ 1: نادرست است. رشته رمزگذار رونوشت ندارد.

گزینۀ 3: نادرست است. پیرایش حین رونویسی نیست بلکه پس از رونویسی است.

گزینۀ 4: نادرست است. راه انداز جزء ژن محسوب نمی شود.

DN A

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 10

تصویر مربوط به مرحلۀ آغاز ترجمه (پیش از طویل شدن) است و فقط رمزۀ آغاز، ترجمه شده است.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: نادرست. در مرحلۀ بعد (یعنی طویل شدن) ابتدا رنای ناقل بعدی وارد می شود، سپس پیوند پپتیدی تولید می گردد و

پس ازآن با حرکت ریبوزوم، جایگاه  پذیرای رنای ناقل اول که دیگر به آمینواسیدی متصل نیست می شود.

گزینۀ 2: نادرست. مربوط به مرحلۀ آغاز ترجمه است و رمزۀ آغاز ترجمه شده است.

گزینۀ 3: نادرست. در مرحلۀ آغاز ترجمه، فقط در جایگاه  و  رمزه های رنای پیک قرار دارند. در جایگاه  نوکلئوتیدهای رنای

پیک وجود دارند ولی رمزه محسوب نمی شوند.

E

PAE

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 11

آخرین آنتی کدونی که حامل آخرین آمینواسید زنجیرۀ پلی پپتیدی است، ابتدا وارد جایگاه A و سپس وارد جایگاه P ریبوزوم

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: آخرین کدون واردشده به جایگاه A، کدون پایان است که tRNA ندارد.

گزینه 2: بخش کوچک تر ریبوزوم در جایگاهی قبل از کدون آغاز به mRNA منتقل می شود.

گزینه 3: همۀ کدون ها غیر از کدون آغاز و کدون پایان هم از جایگاه A و هم از جایگاه P می گذرند.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1394

گزینه 3 12

هر جانداری می تواند هم ایستایی خود را با انتشار انجام دهد (مثال ساده اش انتشار گازهای تنفسی است). همۀ جانداران برای

تقسیم یاخته ای به آنزیم های پروتئینی نیاز دارند و برای تولید پروتئین به رونویسی؛ پس می توان گفت هر یاختۀ قابل  تقسیمی

برای تقسیم به رونویسی از ژن ها نیاز دارد.

۱) تنها مربوط به پریاخته ای ها است.

۲) باکتری ها می توانند تنها یک کروموزوم داشته باشند.

۴) تنها در مورد تک یاخته ای ها صحیح است.

تالیفی موسی بیات

گزینه 1 13

ابتدا پیوند پپتیدی تشکیل می  شود (گزینۀ 1) سپس ریبوزوم جابه جاشده یک کدون حرکت می  کند (گزینۀ 3) تا به کدون پایان

برسد سپس (گزینۀ 4) و پس از آن (گزینۀ 2) به ترتیب انجام می  شود.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 
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گزینه 1 14

مورد (ج) فقط صحیح است. منظور از صورت سؤال دنا و رنا است.

بررسی موارد:

(الف)، (ب) و (د): مولکول رنا (RNA) همانندسازی نمی  کند.

(ج): دنا و رنا از رشته  های پلی  نوکلئوتیدی بدون انشعاب تشکیل شده  اند که در آن نوکلئوتیدها دارای سه بخش قند، فسفات و باز

آلی هستند.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 15

توالی افزاینده از جنس دنا و توالی رمزه آغاز از جنس رنا می باشد. برای ساخته شدن هر دو در ابتدا باید پیوند هیدروژنی میان

بازهای آلی مولکول DNA (به ترتیب توسط هلیکاز و رنابسپاراز) شکسته شده و این توالی ها ساخته شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هر دو توالی درون هسته ساخته می شوند. توالی افزاینده در حین همانندسازی و رمزه آغاز در حین رونویسی از ژن های

سازنده پروتئین!

گزینۀ 2: دنابسپاراز در تولید رمزه آغاز دخالتی ندارد.

گزینۀ 3: هیچ کدام توسط آنزیم رنابسپاراز شناسایی نمی شوند. دقت کنید که عوامل رونویسی به توالی افزاینده اتصال می یابند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 16

AGCAPCGUدومین کدون واردشده به جایگاه  ، و سومین آنتی  کدون واردشده به جایگاه  ، است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 

گزینه 2 17

فقط مورد الف جملۀ فوق را به نادرستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. هر دو آنزیم از یک رشته به عنوان الگو استفاده کرده و رشته پلی نوکلئوتیدی می سازند.

ب) درست. دنابسپاراز در فعالیت نوکلئازی میتواند موجب شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید دئوکسی ریبوزدار شود.

ازطرفی، آنزیم رنابسپاراز مشابه هلیکاز عمل کرده و دو رشته دنا را از هم باز می کند.

ج) درست. در هر دوراهی همانندسازی، هلیکاز در ساخت هر دو رشته دخالت دارد، در صورتی که هر آنزیم دنابسپاراز فقط در

ساخت یک رشته دنا مشارکت دارد.

د) درست. همۀ آنزیم های درون یاخته از روی اطالعات دنا (ژن ها) ساخته می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 18

در پیش هسته ای ها رونویسی و ترجمه هم زمان قابل انجام است. در این حالت در مرحلۀ طويل شدن با جدا شدن مولکول رنا از

رشته الگو، زیرواحد کوچک رناتن می تواند به رنای پیک وصل شده و رونویسی را آغاز کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در یاخته های یوکاریوت بافت پوششی دیواره مویرگ، رونویسی و ترجمه هم زمان انجام نمی گیرد.

گزینۀ ۳: در پروکاریوت ها ممکن است، چند ژن یک جایگاه آغاز رونویسی و یک توالی پایان رونویسی داشته باشند.

گزینۀ ۴: رنابسپارازهای متعدد، نه متنوع!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 19

آنزیم DNA پلی مراز پروتئینی است که ژن های سازندۀ آن توسط  پلی مراز  رونویسی می شوند. در سلول های

انسولین  ساز، گلوکاگون ساخته نمی شود. آنزیم  پلی مراز  ژن های مربوط به RNAهای ریبوزومی را رونویسی می کند.

RN AII

RN AI

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1393

گزینه 4 20

ساختار نهایی پروتئین های تک رشته مانند میوگلوبین، در همان هنگام تولید و هنگام خروج از بخش بزرگ ریبوزوم (با ایجاد

پیچ وتاب در رشته پلی پپتید) شروع می شود. (به تصویر زیر دقت کنید)

ولی ساختار نهایی پروتئین های چندرشته مانند هموگلوبین، پس از تولید و هنگام کنار هم قرار گرفتن رشته ها ایجاد می شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 21

هر رنای ناقل به یک آمینواسید اختصاصی متصل می شود و آن را به رناتن انتقال می دهد. در صورتی که در رنای پیک جایگاه

اتصال به آمینواسید وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: همۀ رناها تک رشته ای و خطی هستند. بنابراین می توان گفت همواره تعداد پیوند فسفودی استر آن ها از تعداد

نوکلئوتیدها کمتر است.

گزینۀ ۲: مولکول های رنا تک رشته ای هستند ولی در برخی از آن ها ممکن است به دلیل مکمل بودن گروهی از بازها ساختار دو

رشته ای ایجاد شود.

گزینۀ ۴: در نوکلئیک اسیدهای دو رشته ای چنین است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 22

در دو حالت ممکن است بین دو ژن راه اندازی وجود نداشته باشد.

1) دو ژنی که مجاورند و رونویسی از دو رشتۀ مختلف آن ها در حال انجام است که در این حالت دو توالی پایان رونویسی آن ها

مجاور هم خواهد بود و فقط ممکن استت بین آن توالی بین ژنی قرار داشته باشد که رونویسی نمی شود.

2) دو ژنی که در باکتری تحت تنظیم یک راه  اندازند، که توالی بین ژنی ندارند و همواره با هم رونویسی می شوند و دقت کنید که

در این حالت توالی پایان رونویسی فقط در یک ژن وجود دارد و آغاز رونویسی در ژنی دیگر است پس در هر کدام از ژن ها هرگر

3 مرحلۀ رونویسی رخ نمی دهد.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 1

گام اول

گام دوم

23

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

جاندار تک یاخته ای که می تواند طی چرخۀ سلولی خود و با گذشت از نقاط وارسی، تولید مثل کند، قطعًا جانداری یوکاریوت

است.

در یوکاریوت ها، برای انجام رونویسی رنا بسپاراز به سمت مجموعۀ راه انداز پروتئین - هدایت می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: در یوکاریوت ها این گونه نیست!

گزینۀ3و4: توجه داشته باشید که فقط رنای پیک ترجمه می شود بنابراین محصول رنابسپارازهای شماره 1 و 3 ترجمه نمی شوند.

گزینه 3 24

توالی های مربوط به آمینواسید ابتدای زنجیره (یا متیونین) به صورت زیر است:

رمزگذار

الگو

رمزه

پادرمزه

دار شروع می شود. همانطور که نشان داده شده پادرمزه برخالف رمزگذار  با نوکلئوتید 

ATG

TAC

AU G

U AC

U

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 25

رنابسپاراز 1 پروتیئن است و برای ساخت آن قطعًا رنای پیک ساخته شده است. رنای پیک در یوکاریوت ها توسط رنابسپاراز ۲ تولید

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ژن پروتئین های رناتنی توسط رنابسپاراز ۲ رونویسی می شوند.

گزینۀ ۲: رنابسپاراز به توالی افزاینده متصل نمی شود.

گزینۀ ۳: فقط راه اندازهای مربوط به تولید رنای پیک، نه همه رناها!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 26

یادآوری: مونومرهایی که جنس اسیدنوکلئیک دارند با پیوند فسفودی استر و مونومرهایی که از جنس آمینواسید هستند با پیوند

پپتیدی به یکدیگر متصل می شوند.

مونومرهای tRNA به علت داشتن جنس اسید نوکلئیک، پیوند بینشان از نوع پیوند فسفودی استر است.

RNAIIIIII پلی مراز  و  و  آنزیم های پروتئینی هستند، پس در بین مونومرهای خود دارای پیوند پپتیدی می باشند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1381

گزینه 2 27

اشارۀ صورت سؤال به یاخته های هوهسته ای است که در آن ها مادۀ وراثتی به غشاء یاخته متصل نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در مرحلۀ طویل سازی رونویسی آنزیم رنابسپاراز با قابلیت بسپارازی روی مولکول دنا حرکت می کند.

گزينۀ "3": رونوشت اینترون ها قبل از انجام ترجمه حذف می شوند.

گزينۀ "4": بسته به طول کروموزوم های متفاوت و تعداد جایگاه آغاز در هر مولکول دنا ممکن است همانندسازی مولکولی سریع تر از

بقیه انجام گیرد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 28

در مرحلۀ طویل شدن ترجمه، رنای ناقل فاقد آمینواسید از جایگاه E جدا می شود. در این حالت، پیوند هیدروژنی بین رمزه و

پادرمزه در جایگاه E شکسته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: پیوند هیدروژنی بین رمزه و پادرمزه (سه جفت نوکلئوتید) برقرار می شود.

گزینۀ ۳: این اتفاق قبل از مرحلۀ پایان است. دقت کنید که در آخرین قدم از مرحله طویل شدن، پادرمزه نهایی ساخت رشته

پلی پپتیدی از جایگاه A به P وارد شده و رمزه آغاز به درون جایگاه A می رسد.

گزینۀ ۴: در مرحله آغاز دو رمزه به ترتیب در جایگاه P و A وجود دارد. دقت کنید که سه نوکلئوتیدی که قبل از رمزه اول قرار

دارند، رمزه نمی باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 29

فاصله بین رونویسی و ترجمه به معنی رونویسی در هسته و ترجمه در مایع سیتوپالسم است. فاصله نداشتن هم در پروکاریوت ها و

اندامک های راکیزه و سبزدیسه دیده می شود. در حین ترجمه هم زمان با رونویسی هرچه رناتن روی رنای پیک از دنا دورتر باشد

یعنی در ابتدای توالی رنا قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در پروکاریوت ها میانه وجود ندارد!

گزینۀ 2: رنای ناقل چرا!؟

گزینۀ ۴: ترجمه توسط چندین رناتن الزامًا برای هر رنای پیکی اتفاق نمی افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 30

ژن های مربوط به تجزیۀ گلوکز همیشه روشن هستند، درصورتی که روشن بودن ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز به شرایط محیطی

مثل حضور یا عدم حضور قند در محیط وابسته است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 31

ACT رمز پایان روی زنجیرۀ DNA است که کدون آن روی mRNA، UGA است. همان طور که می دانید، کدون پایان، آنتی کدون

ندارد.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1393

گزینه 1 32

باتوجه به فاصلۀ توالی افزاینده از ژن و نحوۀ اثر آن بر روی رونویسی ژن (با ایجاد خمیدگی در مولکول دنا) می توان انتظار داشت

یک توالی افزاینده بتواند بیان تعدادی ژن را تحت تأثیر قرار دهد. ازطرفی چون هر ژن در هستۀ هوهسته ای ها یک راه انداز دارد،

پس روی رونویسی یک ژن تأثیرگذار است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: توالی افزاینده به طور مستقیم با رنابسپاراز تماسی ندارد.

گزینۀ 3: هیچ کدام رونویسی نمی شوند.

گزینۀ 4: راه انداز در هستۀ هوهسته ای ها به جایگاه آغاز رونویسی در ژن متصل است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1 33

هر زنجیره  پلی  پپتیدی از توالی آمینواسیدهای مشخصی تشکیل شده است. بین هر آمینو اسید با آمینواسیدهای قبل و بعد آن

پیوند پپتیدی برقرار می شود. این پیوند بین گروه آمینی از یک آمینواسید با گروه کربوکسیل از آمینواسید مجاور برقرار می گردد. در

یک انتهای زنجیره گروه کربوکسیل از اولین آمینواسید و در انتهای دیگر گروه آمینی از آخرین آمینواسید درگیر پیوند نیست. لطفًا به

شکل دقت کنید.

بررسی سایر گزینه ها:

2) تغ�ر در توالی آمینواسیدهای یک پروتئین ، ساختار اول آن را تغ�ر می دهد، که ممکن است فعالیت آن را تغ�ر دهد. یعنی

الزامًا یا به طورقطع فعالیت پروتئین تغ�ر نمی کند.

3) آنزیم ها اکثرًا پروتئینی بوده که از توالی آمینواسیدی ویژه ای ساخته شده اند. ولی انواعی از آنزیم هم از جنس RNA هستند که

از توالی نوکلئوتیدها ساخته شده اند.

4) واکوئول (ُکریچه) در موجودات زنده انواع مختلفی دارد. مثًال در برخی سلول های گیاهی، پروتئینی مانند گلوتن توسط

ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپالسمی ساخته شده و پس از بسته بندی توسط جسم گلژی درون واکوئول ذخیره می شود. در

برخی تک سلولی ها مانند پارامسی واکوئول غذایی دیده می شود که محتویات آن از جمله پروتئین ها همراه با سایر ذرات غذایی از

خارج سلول گرفته شده و درون سلول ساخته نشده اند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 4 34

فرآیند ویرایش توسط دنابسپاراز، طی همانندسازی انجام شده و باعث جلوگیری از اشتباهات طی همانندسازی و در نتیجه

جلوگیری از تغ�ر دنا نسبت به الگو می شود. اما پیرایش توسط آنزیم های دیگری پس از رونویسی انجام شده و باعث کوتاه تر

شدن رنای پیک تولید شده می گردد؛ در نتیجه باعث تغ�ر در اسید نوکلئیک می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در فرآیند ویرایش، دنابسپاراز بر روی رشته دنای تازه ساز فعالیت می کند ولی در فعالیت پیرایش آنزیم هایی (غیر

از بسپاراز) باعث حذف رونوشت میانه  از رنای پیک نابالغ می شوند.

گزینۀ 2: نادرست. در فرآیند ویرایش، دنابسپاراز با عمل نوکلئازی پیوند فسفودی استر را می شکند و در در فرآیند پیرایش هم برای

حذف رونوشت میانه از رنای اولیه، باید پیوند فسفودی استر شکسته شود.

گزینۀ 3: نادرست. هریاخته ای که دنا داشته باشد و آن را تکثیر کند (خواه هوهسته ای و خواه پیش هسته ای) توسط دنابسپاراز

می تواند فرآیند ویرایش داشته باشد ولی فرآیند پیرایش (حذف رونوشت میانه) مربوط به اکثر رناهای پیک هو هسته ای است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 35

هر 3 مورد ممکن است.

RN A بین رشتۀ
RN A و رشتۀ

⇓
در تنظیم بیان ژن
پس از رونویسی

DN A بین رشتۀ
RN A و رشتۀ

⇓
حین رونویسی

DN A بین رشتۀ
DN A و رشتۀ

⇓
در مولکول دنا

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 2 36

پروتئین های لیزوزومی توسط رناتن های متصل به شبکه آندوپالسمی ساخته می شوند. در حین تولید، رشته پلی پپتیدی به درون

شبکه آندوپالسمی وارد شده و شکل سه بعدی این پروتئین ها در فضای داخلی شبکه آندوپالسمی زبر تشکیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: همۀ رناهای پیک در هوهسته ای الزامًا دچار تغ�ر (پیرایش) نمی شوند.

گزینۀ ۳: پس از تولید در شبکه آندوپالسمی زبر، نه مایع میان یاخته!

گزینۀ ۴: پروتئین های درون هسته توسط رناتن های آزاد ساخته می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 37

وقتی که  آنزیم های تجزیه کنندۀ الکتوز یا مالتوز رونویسی  می شوند، یک رنای پیک با رونویسی 3 ژن به وجود می آید که 3 کدون

آغاز و 3 کدون پایان دارد.

گزینۀ "1": این مورد در تنظیم بیان ژن الکتوز اتفاق می افتد. رنابسپاراز ابتدا از روی اپراتور عبور   می کند و سپس رونویسی را شروع

  می کند. (اپراتور رونویسی نمی شود)

گزینۀ "3": وقتی که گلوکز در محیط موجود باشد، ژن های تجزیه کنندۀ الکتوز خاموش هستند و رونویسی نمی شوند.

گزینۀ "4": محصول آنزیم بزاق همان مالتوز است؛ اما دقت کنید که 3 نوع آنزیم از 3 ژن باعث تجزیۀ الکتوز یا مالتوز  می شوند و

"نوعی" غلط است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 3 38

الیه های لولۀ گوارش به ترتیب از سمت داخل: ۱. مخاط ۲. زیر مخاط 3. الیۀ ماهیچه ای ۴. الیۀ بیرونی

۱) در الیۀ ماهیچه ای معده دو بافت پیوندی بین ۳ ماهیچه قرار می گیرد.

۲) هیچ بافتی بدون فضای بین یاخته ای نیست و این فضا تنها می تواند اندک باشد.

۳) در الیۀ زیرمخاط شبکه یاخته های عصبی و یاخته های پشتیبان قرار دارد. یاخته های پشتیبان دارای هستۀ حاشیه ای هستند.

۴) پروتئین ها با آنزیم rRNA که نوعی آنزیم غیرپروتئینی است سنتز می شوند، اما سنتز قند (در گلیکوپروتئین) با rRNA ممکن

نیست.

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 39

هنگامی که الکتوز در دسترس باکتری قرار گیرد، با اتصال به پروتئین مهارکننده سبب تغ�راتی در شکل آن می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: الکتوز درون باکتری تجزیه و مصرف می شود.

گزینۀ2: الکتوز مستقیما به اپراتور متصل نمی شود بلکه به مهارکننده وصل می شود.

.گزینۀ3:  مهارکننده چه در حضور و چه در غیاب قند ساخته می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 3 40

الگوی کدون ها روی DNA قرار دارند که توسط DNA پلی مراز سنتز می شوند.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1392

گزینه 2 41

اصوًال در مرحلۀ ادامۀ ترجمه، فقط پیوندهای هیدروژنی و پپتیدی درون جایگاه A ریبوزوم تشکیل (و نه تجزیه( می شوند، پس در

این مرحله هرگز آمینواسیدها از tRNAی مربوط به خود در جایگاه A ریبوزوم جدا نمی شوند ولی سایر موارد رخ می دهند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 42

در همۀ سلول های بدن یک فرد، تعداد کروموزوم ها، محل، نوع و تعداد ژن ها یکسان هستند اما همۀ ژن ها در همۀ سلول ها بیان

نمی شوند.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1392
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گزینه 4 43

در فرآیند ترجمه، رنای پیک (mRNA) بین دنا (DNA) و پروتئین، نقش میانجی را ایفا   می کند و باعث ساخته شدن پروتئین توسط

رناتن (ریبوزوم)  می شود. دقت کنید در مرحلۀ طویل شدن ترجمه، پیوند اشتراکی بین رنای ناقل (tRNA) و زنجیرۀ پلی پپتیدی

شکسته  می شود و پیوند اشتراکی (پپتیدی) بین دو آمینواسید تشکیل  می شود. همچنین پیوند هیدروژنی در جایگاه E رناتن بین

رنای پیک و رنای ناقل شکسته  می شود و در جایگاه A، این پیوند بین این دو رنا (RNA) تشکیل  می شود. درحالی که در مرحلۀ آغاز،

پیوند هیدروژنی میان دو رنای پیک و رنای ناقل تشکیل  می شود (شکست پیوند هیدروژنی نداریم) و همچنین در این مرحله هیچ

پیوند اشتراکی شکسته و تشکیل نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها  :

1) منظور از جایگاه تشکیل آب در رناتن، همان جایگاه A است. چون در این جایگاه به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی، آب تولید

 می شود. دقت کنید در مرحلۀ پایان نیز، آمینواسیدهای پروتئین آزادکننده در این جایگاه قرار دارند.

2) تنها در مرحلۀ طویل شدن، امکان تشکیل پیوند پپتیدی در جایگاه A وجود دارد.

3) منظور از اندامک بدون غشا در یک یاخته، سانتریول ها و ریبوزوم ها هستند که از این بین، ریبوزوم از دو نوع درشت مولکول

رنای رناتنی (rRNA) و پروتئین تشکیل شده است. دقت کنید فقط در مرحلۀ پایان امکان حرکت رناتن روی رنای پیک وجود دارد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 44

آنزیم های دنابسپاراز و رنابسپاراز هر دو پروتئینی هستند و در پروکاریوت ها هم زمان با رونویسی ژن ها و تولید رونوشت ترجمه و

پروتئین سازی اتفاق می افتد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: هر دو فقط از روی یک رشته نوکلئیک اسید رشتۀ جدید می سازد.

گزینۀ 3: هر دو حرکت می کنند ولی دقت داشته باشید دنابسپاراز در فعالیت نوکلئازی و آنزیم رنابسپاراز در حین مرحله آغاز

رونویسی جابه جا نمی شوند.

گزینۀ 4: دنابسپاراز نمی تواند دو رشته مولکول دنا را از هم باز کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 45

همۀ RNA های ناقل (tRNAها) در محل اتصال آمینواسید دارای توالی نوکلئوتیدی CCA هستند.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: برای هر یک از 20 نوع آمینواسید، حداقل یک نوع tRNA وجود دارد پس هر آمینواسید فقط به یک نوع tRNA متصل

نمی گردد.

گزینۀ mRNA :3 هایی که از روی یک ژن ساخته شده اند، دارای توالی تکراری هستند.

گزینۀ 4: هر RNA پلی مراز می تواند از روی چندین نوع ژن رونویسی انجام دهد به طور مثال RNA پلی مراز  راه انداز همۀ

ژن های مربوط به ساخته شدن tRNA و برخی ژن های مربوط به ساخته شدن  RNAهای کوچک را شناسایی می کند.

III

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 46

باتوجه به موقعیت سه ژن مربوط به تجزیۀ الکتوز (و همین طور ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز) رونویسی از همه این ژن ها توسط

یک راه انداز صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: باتوجه به بخش الف با اینکه مهارکننده به اپراتور متصل است، رنابسپاراز نیز بر روی راه انداز چسبیده است.

گزینۀ 3: باتوجه به شکل می توان مشاهده کرد که بین راه انداز و جایگاه آغاز رونویسی می تواند فاصله وجود داشته باشد.

گزینۀ 4: باتوجه به شکل مشخص است که مهارکننده دو شکل فضایی متفاوت می تواند داشته باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 47

صورت هنگام بیان شدن ژن های سازندۀ سلوالز، پیوندهای پپتیدی در جایگاه A ریبوزوم و رونویسی توسط RNA پلی مراز

می گیرد. دقت کنید که آنزیم سلوالز توسط اکثر جانوران تولید نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در لنفوسیت های T کشنده، رونویسی از ژن پرفورین در درون هسته اتفاق می افتد.

گزینۀ 3: در هنگام بیان شدن ژن های اینترفرون در سلول های آلوده به ویروس، پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه A برقرار

می شود.

گزینۀ 4: رونویسی از ژن های RNA پلی مراز پروکاریوتی توسط RNA پلی مراز پروکاریوتی و درون میتوکندری یا سیتوپالسم انجام

می شود.

II

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1395

گزینه 4 48

- پس از اتصال زیرواحد کوچک به رنای پیک و ورود رنای ناقل متیونین و اتصال زیرواحد بزرگ ریبوزوم به آن ها ساختار ریبوزوم

برای ترجمه کامل می شود. در این حالت دومین رنای ناقل به جایگاه  ریبوزوم وارد خواهد شد. (تأ�د گزینۀ 4)

- آخرین رنای ناقل که به جایگاه  وارد می شود پس از آخرین جابجایی وارد  می شود و هیچ وقت وارد  نمی شود. (رد گزینۀ

(1

- به جز اولین رنای ناقل بقیه رناهای ناقل ابتدا وارد جایگاه  می شوند. (رد گزینۀ 2)

- رنای ناقل اولیه وارد جایگاه  می شود که ناقل متیونین است. (رد گزینۀ 3)

A

APE

A

P

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 49

برای رونویسی از هر سه ژن الزم برای تجزیه الکتوز، شرط این است که اوًال گلوکز نباشد و دومًا الکتوز باشد اما برای رونویسی از هر

سه ژن الزم برای تجزیه مالتوز، شرط فقط این است که مالتوز باشد و شرط نبودن گلوکز در اینجا وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. تولید  بر حسب نیاز یاخته افزایش می یابد و در یاخته کار بی دلیل انجام نمی شود!

گزینۀ 2: نادرست. برای ورود منوساکارید و یا دی ساکاریدها به داخل یاخته، این مولکول ها باید از غشای یاخته در جهت شیب

غلظت و به روش انتشار تسهیل شده (به کمک پروتئین ناقل غشایی) عبور کنند.

گزینۀ 4: نادرست. تا هنگامی که گلوکز وجود داشته باشد، آنزیم های الزم برای تجزیه الکتوز به طور معمول تولید نمی شوند ولی در

مورد مالتوز اینگونه نیست.

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 3 50

دقت کنید که قانون چارگاف برای یک مولکول دنا صادق است، نه هر رشته از آن! پس نسبت بازهای پورین به پیریمیدین هر رشته

مستقل از رشته دیگر می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: رشتۀ الگو استفاده می شود، نه رشته رمزگذاری!

گزینۀ ۲: در پروکاریوت ها در حالت چند ژنی، ژن میانی نه جایگاه آغاز و نه توالی پایان دارد.

گزینۀ ۴: از رشته الگوی هر ژن فقط یک نوع ساخته می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 51

برخی از رناهای تولیدشده در یاخته ها در تنظیم بیان ژن ها مؤثر هستند.

درون هستۀ یوکاریوت ها پروتئین سازی صورت نمی گیرد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 52

موارد "الف" و "ج" عبارت را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) رشته های دوک، پروتئینی هستند و به کمک ریبوزوم های سیتوپالسم تولید می شوند.

ب) بازدانگان جزء گیاهان دانه دار هستند ولی گل ندارند.

ج) گیاهان دانه دار همگی لولۀ گرده دارند و گامت های نر وسیلۀ حرکتی ندارند.

د) خزه ها آوند ندارند. انتقال شیرۀ خام درون گیاهان آوند دار ازطریق آوندهای چوبی (یاخته های مرده و لیگنینی شده) صورت

می گیرد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 53

یاخته دارای عوامل رونویسی هوهسته ای است. دقت کنید که در هستۀ هوهسته ای ها نیز ممکن است یک ژن بدون دخالت

توالی افزاینده بیان شود. ازطرفی رونویسی از ژن های میتوکندری و کلروپالست همواره بدون دخالت توالی افزاینده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: در پیش هسته ای ها یک مولکول دنا دیده می شود که در این یاخته ها یک نوع رنابسپاراز وجود دارد.

گزینۀ 3: اپراتور در پیش هسته ای ها دیده می شود که دنای حلقوی دارند و در آن ها به تعداد نوکلئوتیدها پیوند فسفودی استر

وجود دارد.

گزینۀ 4: توالی افزاینده در هسته هوهسته ای دیده می شود، درصورتی که ژن فاقد جایگاه آغاز و پایان رونویسی (مثل ژن میانی در

ژن های مربوط به تجزیه الکتوز) در پیش هسته ای ها مشاهده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 54

در هوهسته ای ها رنابسپاراز به تنهایی نمی تواند راه انداز را شناسایی کند و برای این کار نیاز به عوامل رونویسی دارد.

گزینۀ 1: نادرست است. هر توالی 3 نوکلئوتیدی بیانه، بیانگر نوعی آمینواسید نیست مثل توالی 3تایی مربوط به رمزه پایان.

گزینۀ 2: نادرست است. برای هر توالی رمز، توالی پادرمزه مکمل وجود ندارد. مثل توالی رمزۀ پایان.

گزینۀ 3: نادرست است. هر آنزیمی توانایی اثر روی چند پیش ماده را ندارد بخشی از آنزیم ها یک پیش ماده دارند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 55

در متن کتاب درسی، در حضور همزمان گلوکز و الکتوز، ژن های سه گانۀ الزم برای استفاده از الکتوز اغلب خاموش اند و بیان

نمی شوند اما در حضور همزمان گلوکز و مالتوز، ژن های سه گانۀ الزم برای استفاده از مالتوز بیان می شوند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 56

ژن های الزم برای تجزیۀ الکتوز فقط هنگامی توسط رنابسپاراز رونویسی می شوند که دو شرط زیر برقرار باشد:

اوًال: گلوکز در محیط نباشد.

دومًا: الکتوز در محیط باشد.

یعنی فقط مورد شمارۀ 2 در جدول در سایر شرایط، اپراتور توسط مهارکننده اشغال بوده و رنابسپاراز از روی ژن ها رونویسی

نمی کند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 57

با رونویسی از ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز، مالتوز بیرون یاخته به یاخته وارد شده تجزیه گشته و از تجزیۀ آن گلوکز آزاد

می شود. به این ترتیب می توان گفت گلوکز در دسترس یاخته افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: با اتصال مالتوز به فعال کننده، فعال کننده به جایگاه خود متصل شده، سپس اتصال رنابسپاراز به راه انداز را تسهیل می کند.

گزینۀ ۲: پروتئین مهارکننده به آنزیم رنابسپاراز متصل نمی شود!

گزینۀ ۴: پروتئین مهارکننده همواره در اشرشیاکلی تولید می شود و ارتباطی به حضور یا نبود مولکول های کربوهیدارت ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 58

در مرحلۀ پایان رونویسی، رنای تولید شده از رشتۀ دنای الگو (که نوکلئیک اسید است) جدا می شود.

در مرحلۀ پایان ترجمه، پلی پپتید تولید شده از آخرین رنای ناقل (که نوکلئیک اسید است) جدا می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در رونویسی برخالف ترجمه، در مرحلۀ آغاز هم میان منومرها پیوند اشتراکی تولید می شود.

گزینۀ 2: نادرست. در فرآیند ترجمه برخالف رونویسی، در مرحله طویل شدن نوعی رنای رناتنی (آنزیم غیر پروتئینی) فعالیت می کند

تا میان آمینواسیدها در خانۀ A پیوند پپتیدی تولید کند.

گزینۀ 4: نادرست. در مرحلۀ آغاز رونویسی بین نوکلئوتید های سه فسفاته ریبوزدار که پیش ساز رونویسی هستند و رشتۀ الگوی دنا،

پیوند هیدروژنی ایجاد می شود. در مرحلۀ آغاز ترجمه  هم میان پادرمزۀ نخستین رنای ناقل (UAC) و رمزۀ مکمل آن روی رنای پیک

(AUG) پیوند هیدروژنی ایجاد می شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 59

فرآیندهای بیان ژن (مثل رونویسی، بلوغ و ترجمه) عمدتًا در اینترفاز (میانچهر) صورت می گیرد و هنگامی که رنابسپاراز درون هسته

در حال رونویسی است، به طور هم زمان رناتن ها در میان یاخته در حال فرآیند ترجمه هستند.

تذکر مهم: دربارۀ ژن های موجود بر روی دنای حلقوی (باکتری ها + راکیزه + دیسه) دقت کنید که رونویس و ترجمه هم زمان از

روی یک ژن ممکن است ولی در دنای خطی ممکن نیست. زیرا فرآیند رونویسی از ترجمه جداست. این مورد را با مورد مطرح

شده در این تست اشتباه نکنید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. آنزیم سازندۀ رنای ناقل، آنزیم رنابسپاراز شماره 3 است ولی توان اتصال آمینواسید را به رنای ناقل ندارد. (به

اصالحيۀ كتاب دوازدهم رجوع شود) 

گزینۀ 2: نادرست. رنابسپاراز به راه انداز متصل می شود نه افزاینده. (به اصالحيۀ كتاب دوازدهم رجوع شود) 

گزینۀ 3: نادرست. هر رنای ناقل قبل از ورود به رناتن، و هنگام ورود به جایگاه  فقط یک نوع آمینواسید حمل می کند ولی پس از

تشکیل پیوند پپتیدی طی فرآیند ترجمه، به زنجیره ای از آمینواسیدها متصل است پس طی ترجمه و در جایگاه های  و 

می تواند پلی پپتید حمل کند.

A

AP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 60

محصول ژن،  یا پروتئین است. فقط مورد "د" می تواند عبارت را به درستی تکمیل کند؛ زیرا مورد "د" به نشاسته و یا گلوکز

داللت دارد که کربوهیدرات هستند.

بررسی موارد:

الف) منظور پروتئاز است که پیوند کوواالنسی بین کربن و نیتروژن را می شکند. (شکستن پیوند پپتیدی)

ب)  در مرحلۀ طویل شدن قادر به حمل یک رشتۀ پلی پپتید است.

ج) در ترجمه، بین  و  پیوند هیدروژنی تشکیل می شود. ازطرفی بین ژن و  هنگام رونویسی نیز پیوند

هیدروژنی تشکیل می شود.

RN A

tRN A

mRN AtRN ARN A

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 4 61

به بررسی تک تک گزینه ها می پردازیم:

گزینۀ1: استقرار  عوامل آزاد کننده بر روی mRNA  جایگاه A ریبوزوم

گزینۀ2: تشکیل پیوند پپتیدی میان دو آمینواسید  جایگاه A ریبوزوم

گزینۀ3:  کدون UGA کدون پایان است پس آنتی کدون و آمینواسید ندارد.

گزینۀ4: آزاد سازی زنجیره پلی پپتیدی از آخرین tRNA جایگاه  P  ریبوزوم

←

←

← 
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گزینه 4 62

بررسی موارد:

الف) نادرست - حین تشکیل رشتۀ پلی نوکلئوتیدی (در هر سه مرحله)، پیوند هیدروژنی شکسته می شود.

ب) نادرست - در مرحلۀ آغاز عالوه بر شناسایی نوکلئوتید آغاز ژن، با حرکت رنابسپاراز رشتۀ کوتاه رنا ساخته می شود.

ج) نادرست - باز و بسته شدن همزمان مولکول دنا در مرحلۀ طویل شدن مشاهده می شود. در این مرحله رنای در حال ساخت از

رشته الگو در حال جدا شدن است.

د) نادرست - در انتهای مرحلۀ پایان دو رشته دنا به طور کامل به هم متصل می شوند. در این مرحله از نوکلئوتید انتهایی ژن

رونویسی انجام می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 63

الکتوز پس از اتصال به پروتئین مهارکننده آن را از اپراتور جدا کرده و موجب می شود رنابسپاراز اتصال یافته به راه انداز بتواند با

عبور از اپراتور رونویسی را آغاز کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": مفهوم ارائه شده در بخش دوم سؤال کامًال صحیح است؛ اما توجه کنید که تنظیم مثبت رونویسی در صورتی انجام

می گردد که در محیط خارج یاخته فقط الکتوز وجود داشته باشد؛ یعنی شرط فقدان گلوکز محیط نیز باید وجود داشته باشد.

گزینۀ "3": در توالی سه ژنی ، ژن اول دارای جایگاه آغاز و فاقد جایگاه پایان، ژن دوم فاقد هر دو جایگاه و ژن سوم دارای جایگاه

پایان و فاقد جایگاه آغاز رونویسی است. ژن دوم که فاقد جایگاه آغاز است، دیرتر از ژن اول که فاقد جایگاه پایان است رونویسی

می شود.

گزینۀ "4": بیان ژن پروتئین فعال کننده همواره صورت می گیرد و ورود مالتوز به درون  یاخته محرک اتصال آن به توالی مربوط به

خود است نه بیان شدن پروتئین.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 2 64

با تغ�ر در جایگاه فعال کننده، فعال کننده نمی تواند به جایگاه خود متصل شود. پس در حضور مالتوز نیز رونویسی از ژن های

تجزیه کننده مالتوز به شدت انجام نمی شود. دقت کنید که در نبود مالتوز نیز ممکن است رونویسی به میزان محدودی از این ژن ها

انجام شود. این مسئله موجب می شود مالتوز ابتدایی بتواند به درون یاخته وارد شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: اگر افزاینده عمل نکند، انسولین به مقدار کافی تولید نشده، پس قند خون پا�ن نمی آید.

گزینۀ ۳: اگر اپراتور تغ�ر کند مهارکننده به آن متصل نمی شود و رونویسی از ژن های آن انجام می گیرد.

گزینۀ ۴: اگر تولید پادتنی محدود شود، طبیعی است که میزان پادتن های مایعات بدن کمتر شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 65

مالتوز به جایگاه فعال کننده متصل شده و باعث اتصال رنابسپاراز به راه انداز شده و رونویسی آغاز می گردد. به این ترتیب اولین

نوکلئوتید ژن (جایگاه آغاز رونویسی) برای انجام رونویسی شناسایی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: عوامل رونویسی و توالی افزاینده مخصوص یوکاریوت ها است و در اشرشیاکالی دیده نمی شود.

گزینۀ ۲: تنظیم رونویسی ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز به تنظیم مثبت رونویسی مربوط است. در این نوع تنظیم مهارکننده نقشی

ندارد و فعال کننده پروتئین تنظیمی است.

گزینۀ 3: در این حالت، ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز رونویسی می شوند، نه سنتز آن!

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 66

طبق متن کتاب درسی عوامل رونویسی در تنظیم بیان ژن در مرحلۀ رونویسی نقش دارند.

گزینۀ "1": عوامل رونویسی ازجمله پروتئین های موجود در هسته هستند؛ پس توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم ساخته

 می شوند.

گزینۀ "2": تولید رناهای کوچک که در تنظیم بیان ژن نقش دارند فقط در یوکاریوت دیده  می شود و ربطی به پروکاریوت ها ندارد.

گزینۀ "4": هر دو محل تماس عوامل رونویسی هستند و توالی های تنظیمی رونویسی نمی شوند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 67

پروتئین فعال کننده پس از اتصال به جایگاه اتصال خود روی دنا، به رنابسپاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شود و رونویسی را

آغاز کند. در ابتدای رونویسی، رنابسپاراز اولین نوکلئوتید از ژن را (نقطۀ آغاز رونویسی) رونویسی می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. اتصال مالتوز به پروتئین فعال کننده باعث اتصال فعال کننده به دنا خواهد شد.

گزینۀ 2: نادرست. با اتصال فعال کننده به دنا، ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز (نه سنتز مالتوز) رونویسی می شوند.

گزینۀ 4: نادرست. در باکتری ها عوامل رونویسی وجود ندارد و وجود و عملکرد این عوامل مربوط به رونویسی در هستۀ یوکاریوت ها

است.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 4 68

مالتوز زمانی که به درون باکتری وارد می  شود به پروتئین فعال  کننده متصل می گردد؛ پس اتصال نوعی کربوهیدرات به پروتئین

مشاهده می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": اپراتور تغ�رشکل نمی  دهد.

گزینۀ "2": تجزیه شدن مالتوز سبب تولید دو گلوکز می  شود و برای تجزیۀ گلوکز به آنزیم نیاز است و باکتری باید ژن  های مربوط به

این کارش روشن باشد.

گزینۀ "3": رنابسپاراز در هر صورت متصل است، چه الکتوز در محیط باشد و چه خیر!

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 3 69

کدون AUG که مربوط به متیونین است می تواند در جایگاه A و P قرار گیرد اما tRNA آغازگر حامل متیونین بلوکه شده ای است که

به آن متیونین آغازی نیز می گویند و فقط در جایگاه P ریبوزوم قرار می گیرد.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1392

گزینه 2 70

موارد الف و ب درست هستند

بررسی هریک از موارد:

الف) درست. تمام راه اندازهای پیش هسته های (که دارای دنای حلقوی هستند) توسط یک نوع رنابسپاراز مورد شناسایی قرار

می گیرند پس باید توالی شبیه هم داشته باشند. اما در هسته یوکاریوت ها، سه نوع رنابسپاراز وجود دارد که هرکدام باید راه انداز

مربوط به خودشان را شناسایی کنند پس توالی متفاوت تری نسبت به باکتری ها دارند.

ب) درست. رنابسپاراز، به راه انداز ژن های الزم برای تجزیه الکتوز متصل است ولی در اکثر موارد جلوی حرکت آن با کمک

مهارکننده گرفته می شود ولی رنابسپاراز هنگامی به راه انداز ژن های الزم برای تجزیه مالتوز متصل می شود که فعال کننده به محل

اتصال خود متصل شده باشد بنابراین توالی این دو راه انداز باهم متفاوت است.

ج) نادرست. هنگام رونویسی ژن های الزم برای تجزیه الکتوز برخالف ژن های الزم برای تجزیه مالتوز در اشرشیاکولی، برخی

توالی های بین ژنی رونویسی می شوند.

د) نادرست. توالی افزاینده ممکن است از ژن دور باشد ولی ممکن است خیلی هم دور نباشد!

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2 71

موارد "ب" و "د" جمله فوق را به طور نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. در ویرایش نوکلئوتید اشتباه برداشته می شود و در ویرایش رونوشت اینترون از رونوشت اگزون ها جدا می شود. در هر

دو پیوند فسفودی استر بین قند یک نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتید دیگر شکسته می شود.

ب) نادرست. در هیچ کدام از فعالیت های فوق فسفات به محیط افزوده نمی شود.

ج) درست. در رونویسی رشته دنا و در ترجمه رشته رنای پیک به عنوان الگو برای ساخت یک رشته پلیمری مورد استفاده قرار

می گیرد.

د) نادرست. در ترجمه پیوند بین نوکلئوتید انتهای رنای ناقل و رشته در حال ساخت شکسته می شود. ازطرفی در رونویسی نیز پیوند

بین دو فسفات و نوکلئوتید تک فسفاته شکسته می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 72

تعدادی از هورمون های هیپوتاالموس در محلی  غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شوند. (سلول های عصبی هیپوتاالموس

دو هورمون می سازند که در هیپوفیز پسین ذخیره و در هنگام لزوم آزاد می شوند) 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: نوکلئوتیدهای آزاد در هسته به صورت مونو، دی و تری فسفاته می باشند. (الزامی در دی فسفاته بودنشان نیست)

گزینۀ2: آکسون های سلول ها عصبی هیپوتاالموس در بخش هیپوفیز پسین ادامه دارند. نه بخش های مختلف!! 

گزینۀ4: مولکول مورد استفادۀ RNA پلی مراز، DNA است که بین نوکلئوتیدهای آن پیوند هیدروژنی برقرار می باشد. 

نکته: در جسم سلولی بعضی از نورون های واقع در هیپوتاالموس اکسی توسین و در برخی دیگر هورمون ضد ادراری ساخته

می شود . این هورمون ها از طریق آکسون  همان نورون وارد پایانۀ آکسون (واقع در هیپوفیز پسین) شده و سپس وارد خون

می شوند. اکسی توسین سبب خروج شیر از غده های پستانی مادر و نیز سبب انقباضات رحم در هنگام زایمان می شود، همچنین

هورمون ضدادراری در مواقع لزوم ادرار را غلیظ کرده و در نتیجه آب را در بدن حفظ می کند. 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

گزینه 1 73

- آنزیم دنابسپاراز در سیتوپالسم ساخته می شود و برای فعالیت وارد هسته می شود که باید از منفذ هسته ای نیز عبور کند تا وارد

هسته شود. رنای نابالغ درون هسته بالغ می شود. (تأ�د گزینۀ 1)

- رونوشت توالی میانه حذف می شود نه توالی میانه. (رد گزینۀ 2)

- توالی جایگاه پایان رونویسی روی هر دو رشته ژن (رشته الگو) قرار دارد نه فقط روی یک رشته. (رد گزینۀ 3)

- دقت شود ویرایش در حین ساخت رشته روی می دهد ولی پیرایش پس از ساخت رشته رنای نابالغ نه در حین ساخت. (رد

گزینۀ 4)

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 2 74

در باکتری ها اکثر رناها چندژنی است و هر رنای پیک چندژنی به چند رشتۀ پلی پپتید ترجمه می شود.

مثال: ژن های الزم برای تجزیه الکتوز در باکتری ای کالی، همگی روی یک رنای پیک 3 ژنی رونویسی می شوند ولی حاصل ترجمۀ

آن ها سه رشتۀ پلی پپتید است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 75

هر 4 مورد نادرست است.

- هدایت زیرواحد کوچک رناتن به سمت  به عهده توالی ویژه ای است که قبل از رمزه آغاز قرار دارد و نه رمزه آغاز (رد

مورد الف)

اولین رنای ناقل به جایگاه  وارد نمی شود. (رد مورد ب)

- جابه جایی ریبوزوم (رناتن) پس از تشکیل پیوند پپتیدی انجام می شود نه هم زمان. (رد مورد ج)

- رنای ناقل دومین آمینواسید درست است. (رد مورد د)

mRN A

A

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 76

اپراتور و جایگاه اتصال فعال کننده به نوعی پروتئین (به ترتیب مهارکننده و فعال کننده) متصل می شوند ولی راه انداز محل اتصال

رنابسپاراز (با جایگاه فعال) است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: با اتصال رنابسپاراز به راه انداز بیان ژن ها اتفاق می افتد. از طرفی اتصال فعال کننده به جایگاه اتصال خود (بر روی دنا) نیز

موجب بیان ژن ها می شود.

گزینۀ 3: راه انداز و اپراتور به نوکلئوتید آغاز رونویسی متصل هستند و جایگاه اتصال فعال کننده مستقیمًا پیوندی با جایگاه آغاز

رونویسی ندارد.

گزینۀ 4: هیچ کدام به مولکول دی ساکاریدی متصل نمی شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1

گام اول

گام دوم

77

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1381

منظور از عبارت RNA های پیک بالغ یوکاریوتی، mRNA می باشد.

در mRNA قسمتی از اگزون ها (مانند قسمت های قبل از رمز آغاز ) ترجمه نمی شود و همچنین همه رونوشت اینترون ها حذف  شده

و ترجمه  نمی گردد.
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گزینه 3 78

اگزون بخشی از مولکول دنا است. به این ترتیب طبیعی است که در آن  باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نمی توان گفت در اینترون ها، قطعًا نوکلئوتیدهایی با باز آلی پورینی وجود دارد.

گزینۀ ۲: رونوشت اینترون ها، قبل از خروج رنای پیک از هسته جدا و حذف می شوند.

گزینۀ ۴: دقت کنید که همه طول رونوشت اگزون ها ترجمه نمی شود. ابتدا و انتها رنای پیک دارای نوکلئوتیدهایی است که ترجمه

نمی شوند.

T + C = A + G

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 79

الف) نادرست؛ دقت کنید در مرحله طویل شدن نیز ممکن است کدون AUG که مکمل این آنتی کدون است وارد جایگاه P شود که

درواقع دیگر کدون آغاز نیست بلکه صرفًا کدون مربوط به آمینواسید متیونین است.

ب) درست؛ در مرحلۀ آغاز و پایان جایگاه E خالی می ماند و فقط در مرحلۀ طویل شدن امکان اشغال این جایگاه وجود دارد.

ج) درست؛ در مرحلۀ نخست پیوند هیدروژنی در جایگاه P تشکیل  می شود و مرحلۀ طویل شدن و پایان پیوند هیدروژنی در

جایگاه A تشکیل  می شود.

د) نادرست؛ در مرحلۀ طویل شدن نیز رشتۀ پلی پپتیدی در حال ساخت از رنای ناقل موجود در جایگاه P جدا  می شود و به

آمینواسید متصل به رنای ناقل موجود در جایگاه A می چسبد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 80

جاندار موردمطالعه مزلسون و استال پیش هسته ای است.

الف) نادرست است. چون نقاط وارسی ویژۀ هوهسته ای ها است.

ب) درست است. چون هر یاخته ای توانایی تولید و ذخیرۀ  را دارد.

ج) درست است. چون هر گوارش درون  یاخته (نوعی هیدرولیز درشت مولکول) در هر یاخته ای قابل مشاهده است.

د) درست است. هم در هوهسته ای هم پیش هسته ای ها هر ژن توسط یک نوع رنابسپاراز رونویسی می شود.

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 1 81

در هوهسته ای ها رنای پیک عالوه بر هسته توسط میتوکندری و کلروپالست نیز تولید می شود. از آنجایی که ممکن است ژن سازنده

رنابسپاراز راکیزه و سبزدیسه درون دنای هسته قرار داشته باشد، پس می توان گفت ممکن است توسط غشاء دیگری محصور شده

باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: جایگاه آغاز ترجمه (کدون آغاز)، نه جایگاه آغاز رونویسی!

گزینۀ 3: از آنجایی که رونویسی فقط از روی یک رشته ژن اتفاق می افتد، پس نوکلئوتیدهای رونوشت همواره از نوکلئوتیدهای ژن

کمتر است.

گزینۀ 4: چون در پیش هسته ای ها رونویسی با ترجمه پیش می رود می توان گفت ریبوزوم اولیه در حین فعالیت روی رنای در حال

ساخت همواره نزدیک به دنا قرار دارد. در حالی که ریبوزوم های جدید با فاصله قرار دارند و بعدًا نزدیک می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 82

A جدا می شود. پس از وارد شدن آخرین آنتی کدون به جایگاه tRNA ریبوزوم از آخرین P در فرآیند ترجمه پلی پپتید در جایگاه

ریبوزوم، ریبوزوم حرکت کرده و آخرین آنتی کدون به جایگاه P ریبوزوم منتقل می شود. آخرین کدون، کدون پایان است که وارد

جایگاه P ریبوزوم نمی شود.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1393
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گزینه 3 83

منظور از پروتئین وارد شده به جایگاه  رناتن، عوامل آزاد کننده می باشد که باعث می شوند پیوند بین زنجیره پلی پپتیدی و

آخرین رنای ناقل بریده شده و ساختار ریبوزوم از هم جدا شود. به این ترتیب رناتن دیگر روی رنای پیک حرکت نمی کند و رنای

ناقل دیگری به جایگاه  آن وارد نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رمزه پایان به جایگاه  وارد نمی شود.

گزینۀ 2: پادرمزه درون جایگاه  از رمزه مکمل خود جدا می شود.

گزینۀ 4: رنای ناقل فاقد آمینواسید با حرکت ریبوزوم به  وارد می شود ولی خروج آن بدون دخالت حرکت ریبوزوم است.

A

E

P

E

E

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 84

جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال اشرشیاکالی (نوعی باکتری) است. موارد "الف" و "ج" جملۀ فوق را به درستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) درست. در اشرشیاکالی کروموزوم اصلی و کروموزوم کمکی حلقوی وجود دارند. هر دو برای همانندسازی نیاز به یک جایگاه

آغاز همانندسازی دارند.

ب) نادرست. شبکۀ آندوپالسمی در باکتری ها وجود ندارند.

ج) درست. هر دو در مایع میان یاخته، ساخته می شوند.

د) نادرست. پروتئین های پروکاریوتی نیز می توانند ساختار چهارم داشته باشند.دقت کنید در اینجا منظور از مولکول پلی پپتیدی

"پروتئین ها" هستند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 85

فقط مورد "د" درست است.

بررسی موارد:

الف) نادرست - در هر دو مرحلۀ آغاز و طویل شدن، نوکلئوتیدهای یک فسفاته در مقابل نوکلئوتیدهای یک فسفاته قرار می گیرند.

ب) نادرست - در مرحلۀ آغاز، هنوز طول مولکول رنا به حدی نیست که از دنا جدا شود تا دو رشته دنا به هم متصل شوند.

ج) نادرست - در هر دو مرحله مولکول رنا از رشته الگوی خود جدا می شود.

د) درست - دقت کنید که در مرحلۀ پایان نیز تا اتمام رونویسی از توالی پایان، به طول رشتۀ رنا افزوده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 86

آنزیم  ها مولکول  هایی پروتئین   اند که سرعت واکنش  های شیمیایی را افزایش می دهند؛ اما اغلب آنزیم  ها پروتئینی   اند و توسط رناتن

و بر اساس اطالعات ژنتیکی دنا ساخته     می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) فسفولیپید بخش اصلی غشاء یاختۀ جانوری را تشکیل می دهد و ساختاری مشابه با    تری گلیسیرید     دارد. با این تفاوت که

مولکول گلیسرول در فسفولیپید  ها به دو اسید چرب و یک گروه فسفات متصل     می شود. حتمًا می دانید که هر    تری گلیسیرید از یک

مولکول گلیسرول و سه اسید چرب تشکیل شده است.

3) الکتوز دی ساکاریدی است که به قند شیر معروف است و طی واکنش سنتز آبدهی از ترکیب گلوکز و گاالکتوز به وجود می آید.

4) دنا نوکلئیک اسیدی است که اطالعات وراثتی را در خود ذخیره می کند. نوکلئیک اسید  ها در ساختار خود عالوه بر کربن،

هیدروژن و اکسیژن اتم  های نیتروژن و فسفر نیز دارند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 87

دقت کنید که رنابسپاراز ۲ نوعی پروتئین است و ژن سازنده آن بایستی بر روی مولکول رنای پیک رمزه آغاز AUG داشته باشد. به

این ترتیب قطعًا در رشته الگوی TAC و در رشته رمزگذار آن ATG وجود دارد. پس جفت نوکلئوتید AT در آن دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: همۀ رناهای پیک ساخته شده درون یاختۀ یوکاریوت الزامًا پیرایش نمی شوند.

گزینۀ ۲: در یوکاریوت ها چند ژنی وجود ندارد و هر ژن یک راه انداز اختصاصی دارد.

گزینۀ ۳: رنای ناقل تولیدشده توسط رنابسپاراز ۳ حاوی چندین بخش تک رشته ای است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 88

پروتئین هایی با ساختار چهارم ممکن است از چندین رشتۀ پلی پپتیدی حاصل از بیان یک ژن تولید شده باشند.

رونویسی از ژن های هسته ای یوکاریوت ها با کمک عوامل رونویسی (فاقد فعالیت آنزیمی) انجام می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 89

سؤال به یاختۀ پروکاریوتی اشاره می کند. فقط مورد "ج" عبارت نادرستی بیان می کند؛ زیرا باکتری ها توالی افزاینده ندارند.

در تنظیم منفی رونویسی باکتری اشرشیاکالی مربوط به متابولیسم قند الکتوز سه ژن مجاور هم فقط یک راه انداز دارند. ژن اولی و

وسطی در انتهای خود توالی پایان رونویسی ندارند.  رونویسی شده دارای سه رونوشت ژن است و بعد از ترجمه سه نوع

رشتۀ پلی پپتید ساخته می شود.

mRN A

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 90

منظور پیوند هیدروژنی است و محصول  پلی مراز 1،  است و فاقد پیوند هیدروژنی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: منظور  است و دارای پیوند هیدروژنی است.

گزینۀ 2: منظور آنزیم پروتئینی از نوع پروتئاز است و دارای پیوند هیدروژنی است.

گزینۀ 4: انواعی از پروتئین ها در ساختار سوم پیوند دی سولفیدی دارند و هر پروتئینی در ساختار دوم پیوند هیدروژنی دارد.

RN ArRN A

tRN A

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 91

هرگاه بین دو ژن توالی پایان رونویسی وجود نداشته باشدحالتی مانند ژن های مربوط به آنزیم های تجزیه کنندۀ الکتوز به وجود

می آید که در این صورت جاندار باکتری است و فقط یک نوع رنابسپاراز دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: اگر بین دو راه انداز ژنی نباشد جهت و رشتۀ مورد رونویسی آن ها عکس هم می باشد.

گزینۀ 3: مانند مورد "1" در مورد ژن "2" جایگاهی برای آغاز و پایان رونویسی وجود ندارد ولی رونویسی می شود.

گزینۀ 4: در دنا اگر بین دو راه انداز متوالی از هر دو رشته رونویسی صورت گیرد، دو رشتۀ مختلف رونویسی شده اند، پس هر گز

روی یک رنا رونویسی نشده اند.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 1 92

فقط مورد "د" به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. الکتوز در حضور گلوکز می تواند به درون یاخته وارد شود ولی نمی تواند باعث انجام رونویسی شود.

ب) نادرست. تغ�ر شکل مهارکننده، نه رنابسپاراز!

ج) نادرست. الکتوز ابتدایی از محیط به درون یاخته وارد می شود.

د) درست. مهارکننده از حرکت رنابسپاراز جلوگیری می کند. توجه کنید که در اینجا منظور این نیست که ژن مهارکننده مهار

می شود!

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 93

اتصال عوامل رونویسی به توالی افزاینده باعث خمیدگی در مولکول دنا می شود که در نهایت موجب تولید رنای بیشتر در واحد

زمان می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: هر توالی افزاینده الزامًا رونویسی از همه ژن های موجود در مولکول دنا را تشدید نمی کند.

گزینۀ ۲: باتوجه به شکل همۀ عوامل رونویسی الزامًا به توالی راه انداز متصل نمی شوند.

گزینۀ ۳: باتوجه به شکل رنابسپاراز به توالی افزاینده متصل نمی شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 94

در پروکاریوت ها (پیش هسته ای ها) چندین ژن تحت کنترل یک راه انداز است.

- در تنظیم مثبت رونویسی در پروکاریوت ها (پیش هسته ای ها) اتصال پروتئین های فعال کننده به رنابسپاراز تمایل آنزیم به راه انداز

ژن را تغ�ر می دهند. (تأ�د گزینۀ 2)

- تنظیم بیان ژن در هوهسته ای ها می تواند قبل یا پس از رونویسی انجام شود. (رد گزینۀ 1)

- پیش هسته ای ها تنوع آنزیم رنابسپارازی ندارند. (رد گزینۀ 3)

- مولکول رنای نابالغ در هوهسته ای ها دیده می شود و فقط هم در هسته. (رد گزینۀ 4)

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 95

الف) توالی افزاینده و تنوع رنابسپارازی در یوکاریوت ها دیده می شود. (تأ�د مورد 1)

ب) پیش هسته ای ها عوامل فعال کننده رونویسی دارند و عوامل آزادکننده نیز در همۀ جانداران دیده می شود که در مرحله پایان

ترجمه وارد جایگاه  رناتنی می شود. (تأ�د مورد 2)

ج) مهارکننده در پیش هسته ای ها، ولی عوامل رونویسی در هوهسته ای ها است. (رد مورد 3)

د) خمیدگی در  طی تنظیم رونویسی به کمک عوامل رونویسی دیده می شود که در هوهسته ای ها وجود دارد. هیستون

نیز ویژۀ هوهسته ای ها است. (تأ�د مورد 4)

ه) فام تن متصل به غشاء در پیش هسته ای ها - فرآیند پیرایش در هوهسته ای ها است. (رد مورد 5)

A

DN A

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 96

وجود یا عدم وجود الکتوز در محیط بر رونویسی از ژن آنزیم رنابسپاراز تأثیری ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در نبود الکتوز نیازی به رونویسی از ژن های تجزیه کننده آن وجود ندارد.

گزینۀ 2: ژن مهارکننده همواره رونویسی می شود، زیرا وجود آن برای مهار رونویسی از ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز ضروری

است.

گزینۀ 3: تولید الکتوز!؟

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 97

جایگاه آغاز و پایان رونویسی، راه انداز، توالی افزاینده، اپراتور، جایگاه اتصال فعال کننده، جایگاه اتصال عوامل رونویسی، میانه و

بیانه، جایگاه اتصال رنابسپارازها قندشان از نوع دئوکسی ریبوز است و توسط دنابسپاراز ساخته می شوند (یا به عبارتی پیوند

فسفودی استری شان توسط دنابسپاراز ایجاد می شود).

رونوشت میانه و بیانه، رونوشت جایگاه آغاز و پایان رونویسی و جایگاه اتصال به آمینواسید روی رنای ناقل، رونوشت تمام ژن

قندشان از نوع ریبوز است و توسط رنابسپاراز ساخته می شوند (به عبارتی پیوند فسفودی استری شان توسط رنابسپاراز ایجاد

می شود).

مکمل رمزۀ آغاز نیز می تواند پادرمزه باشد و توسط رنابسپاراز ساخته می شود.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 98

طی تنظیم مثبت رونویسی ابتدا فعال کننده به توالی خاصی از دنا متصل شده و سپس اتصال رنابسپاراز را به راه انداز ممکن می کند.

در این حالت خودش هم باید به رنابسپاراز تماس داشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ در هر سه مرحلۀ رونویسی، تولید پیوند فسفودی استر صورت می گیرد.

گزینۀ 2: نادرست؛ در ترجمه هیچ گاه پیوند پپتیدی شکسته نمی شود.

گزینۀ 3: نادرست؛ دنای سیتوپالسمی (میان یاخته = موجود در راکیزه و دیسه) به هیستون متصل نیست.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 99

از موارد عنوان شده ساخته شدن رنا از روی ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز همیشه انجام نمی شود و رونویسی از آن ها به حضور

الکتوز و نبود گلوکز وابسته است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 100

وقتی که ریبوزوم چهارمین جابه جایی خودش را روی mRNA مذکور انجام می دهد، کدون GAG (و آنتی کدون CUC) درون

جایگاه P ریبوزوم و نیز کدون CUC درون جایگاه A ریبوزوم قرار می گیرند که با همدیگر یکسان هستند. دقت کنید که ریبوزوم روی

کدون آغاز و کدون دوم ترجمه متصل می شود و هر بار به اندازۀ یک کدون جابه جا می شود.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 101

منظور گل ماده کدو است. یاخته های کوچک تر حاصل از میوز پارانشیم خورش، سیتوپالسم کمتری نسبت به یاختۀ بزرگ تر داشته،

پس میتوکندری های کمتر و دنای حلقوی کمتر و راه اندازهای کمتری دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ تولید دانۀ گرده مربوط به گل نر کدو است که سیتوکینزهای میوز در آن مساوی است.

گزینۀ : نادرست؛ یاخته های حاصل از میوز در تخمک، توسط پارانشیم خورش که دوالد (دیپلوئید) است احاطه شده اند.

گزینۀ 4: نادرست؛ تعداد دنا در هسته های کوچک حاصل از میوز در تخمک با تعداد دنا در هسته بزرگ برابر است و لزومًا نمی توان

گفت توالی افزاینده (که مربوط به دنای خطی است) در آن ها کمتر است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 102

آنزیم رنابسپاراز پس از اتمام رونویسی توالی پایان، باعث می شود رونوشت کامل از حباب رونویسی جدا شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در مرحلۀ آغاز تشکیل پیوند فسفودی استر نیز اتفاق می افتد.

گزینۀ 2: در مولکول رنا باز آلی T وجود ندارد.

گزینۀ 3: آنزیم رنابسپاراز توانایی شکستن پیوند فسفودی استر (با فعالیت نوکلئازی) را ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4

گام اول

گام دوم

103

از کشور 1385 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در این سؤال باید تشخیص داده شود که کدام گزینه دارای قند دئوکسی ریبوز  و کدام گزینه دارای قند ریبوز است.

توالی افزاینده بخشی از DNA است و همان طور که می دانیم قند DNA دئوکسی ریبوز است. 

بررسی سایر گزینه ها : 

گزینۀ1: هر رمز سه نوکلئوتیدی mRNA را یک کدون می نامند. پس کدون ها جزئی از mRNA می باشند و قند موجود در آنها ریبوز

است.

گزینۀ2: ریبوزوم از  RNA و پروتئین تشکیل شده است و همان طور که می دانیم قند موجود در RNA ریبوز است.

گزینۀ3: آنتی کدون ها قسمتی از مولکول tRNA می باشند و قند موجود در tRNA ریبوز است.

فراتر از کتاب: tRNA به همراه حدود 75 پروتئین دیگر ریبوزوم ها را تشکیل می دهد.
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گزینه 2 104

بالفاصله پس از آخرین جابه جایی رناتن، در ابتدا رنای ناقل فاقد آمینواسید از جایگاه E جدا می شود. در این حین چندین پیوند

هیدروژنی بین رمزه و پادرمزه شکسته می شود.

رنای ناقل مربوط به اولین رمزۀ موجود روی رنای پیک به جایگاه A وارد نمی شود. قبل از اولین جابه جایی رنای ناقل مربوط به

آمینواسید دوم به جایگاه A وارد می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 105

وقتی اولین پیوند پپتیدی درون رناتن تشکیل شود، اولین جابه جایی رناتن اتفاق می افتد. در این حالت توالی پادرمزه UAC (مربوط

به رمزه آغاز AUG) از جایگاه P به جایگاه E وارد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بالفاصله قبل از تشکیل اولین پیوند پپتیدی، دومین رنای ناقل آمینواسید به جایگاه A وارد می شود.

گزینۀ ۳: دقت کنید که در مرحلۀ آغاز ترجمه، ابتدا پادرمزه با رمزه آغاز جفت شده و سپس ریبوزوم بر روی رنای ناقل قرار می گیرد،

نه اینکه رنای ناقل آغاز از بیرون به جایگاه P وارد شود.

گزینۀ ۴: تشكیل پیوند پپتیدی با شکستن پیوند بین آمینواسید و رنای ناقل انجام می شود. به این ترتیب، نمی توان گفت این پیوند

پس از تشکیل پیوند پپتیدی شکسته می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 106

فرآیند رونویسی از ژن ها از کارهای همیشگی سلول ها است. بنابراین در اتصال هرگونه انتقال دهندۀ عصبی (مهارکننده یا

تحریک کننده) رونویسی از ژن ها ادامه می یابد و مختل نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: اگر انتقال دهندۀ عصبی از نوع مهارکننده باشد، ورود ناگهانی سدیم به نورون پس سیناپس اتفاق نخواهد افتاد.

گزینۀ3: فرآیند بازسازی  در میتوکندری انجام می شود.

گزینۀ4: در مغز انسان سد خونی- مغزی وجود دارد که از ورود بسیاری از مواد موجود در خون به سلول ها (ازجمله نورون

پس سیناپسی) جلوگیری می کند.

N AD+

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2

گام اول

گام دوم

107

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

پروتئین های ویژۀ غالف میلین توسط برخی سلول های پشتیبان دستگاه عصبی یعنی برخی نوروگلیاها تولید می شود نه توسط

نورونها

بررسی سایر گزینه ها:

1- تمام یاخته های زنده دارای تنفس یاخته ای هستند.

3- تمام نورون ها عالوه بر پمپ سدیم-پتاسیم و کانال های نشتی، دارای کانال دریچه دار سدیمی و کانال دریچه دار پتاسیمی هم

هستند.

4- نورون های پس سیناپسی در غشای خود دارای گیرنده پروتئینی ناقل عصبی هستند که در واقع کانال یونی هم هست.

یادآوری: تمام پروتئین ها بر روی ماده وراثتی دارای ژن هستند و هنگامی تولید می شوند که مراحل بیان ژن صورت گیرد.

گزینه 3 108

موارد "الف" و "د" درست هستند

- ژن های سیتوپالسمی که بر روی دنای حلقوی قرار دارند در تمام یاخته های زنده هسته دار گیاه وجود دارند ولی ژن های مربوط به

کلروپالست فقط در برخی یاخته های اندام های هوایی بیان می شوند.

- تعداد ژن ها در سلول های هسته دار  زمانی یکسان است که تعداد هستۀ یکسان داشته باشند. سلول ماهیچه ای اسکلتی

چندهسته ای است. (رد مورد ب)

- برای آنزیم پپسین ژن سازنده نداریم ولی برای پپسینوژن ژن داریم. (رد مورد ج)

- هر ژنی توسط دنابسپاراز تولید می شود و دنابسپاراز نیز فعالیت نوکلئازی دارد. (تأ�د مورد د)

۲n

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 109

آخرین خط دفاعی دستگاه تنفسی، ماکروفاژ های موجود در حبابک ها هستند.

پروتئین های مربوط به هسته (مانند رنابسپارازهای 1 و 2 و 3، عوامل رونویسی و غیره) بدون دخالت ریزکیسه های غشایی به محل

عملکرد خود می رسند ولی پروتئین های ترشحی (مانند اینترفرون 1 که از یاخته های آلوده به ویروس ترشح می شود) به کمک

ریز کیسه های غشایی به سمت غشاء یاخته رفته و اگزوسیتوز (برون رانی) می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. هیستون ها پروتئین های هسته می باشند و پلی پپتیدهای مربوط به آن ها توسط رناتن های آزاد تولید می شود.

گزینۀ 2: نادرست. ماکروفاژ دیسه ندارد!

گزینۀ 3: نادرست. ماکروفاژ توان تولید پادتن ندارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 110

الف) پروتئین  تنظیمی (مهارکننده) توانایی اتصال به راه انداز ندارد. (رد مورد 1)

ب) پروتئین  فعال کننده مربوط به تنظیم مثبت است نه منفی. (رد مورد 2)

ج) در باکتری ها توالی افزاینده وجود ندارد. (رد مورد 3)

د) عوامل رونویسی مخصوص هوهسته ای ها است. (رد مورد 4)

ه) در تنظیم منفی اتصال مهارکننده به راه انداز مانع از رونویسی  شده یا میزان آن را کاهش می دهد. (تأ�د مورد 5)

و) رنابسپاراز توانایی اتصال به مهار کننده را ندارد. (رد مورد 6)

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 111

باتوجه به شکل جایگاه A در سمت چپ و جایگاه E در سمت راست قرار دارد. در این حالت

tRNA پیوند پپتیدی بین دو آمینواسید ۵ و ۱ برقرار شده و رشته پلی پپتیدی متصل به

جایگاه P به آمینواسید شمارۀ ۵ انتقال می یابد. دقت کنید که تا به اینجا سه پیوند پپتیدی

برقرار شده است و ریبوزوم به اندازۀ سه نوکلئوتید به سمت الف حرکت کرده است. رمزه

جایگاه P در این مرحله رمزه ۴ و رمزه جایگاه E رمزه شماره ۳ می باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 112

نکتۀ مهم: به منظور جابه جایی رناتن در فرآیند ترجمه، در مرحلۀ اول رشتۀ آمینواسیدی پس از جدایی در رنای ناقل جایگاه  P، به

رنای ناقل جایگاه A متصل  می شود و پس از آن در مرحلۀ دوم، رناتن حرکت   می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) پیش از جابه جایی، رنای ناقل هشتم در جایگاه A قرار دارد.

۲) قبل از توالی آغاز و پس از توالی پایان، توالی هایی وجود دارد؛ بنابراین رمزۀ هفتم (نه توالی نوکلئوتیدی هفتم) در جایگاه E قرار

می گیرد.

۴) پروکاریوت ها برای رونویسی، تنها حاوی یک نوع رنابسپاراز (رنابسپاراز پروکاریوتی) هستند و فاقد رنابسپاراز های ۱ و ۲ و ۳

هستند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 113

اسپیروژیر از آغازیان فتوسنتزکننده (جلبک ها) و یوکاریوت است. در حین اضافه شدن نوکلئوتید به رشته های در حال ساخت، جدا

شدن دو گروه فسفات با شکستن پیوند اشتراکی انجام می شود.

در یوکاریوت ها، ترجمۀ رنا های پیک از ژن های هسته در حین رونویسی قابل انجام نیست. هر مولکول دنابسپاراز از یک رشته دنا

به عنوان الگو استفاده می کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 114

عبارت های"ب" و "ج" و "د" درست اند.

بررسی همۀ   عبارت ها:

الف) پروتئین تنظیمی همواره در این باکتری بیان می شود و بیان آن ارتباطی با تغ�ر شکل مهارکننده ندارد.

ب) در این باکتری تنها یک نوع رنابسپاراز رونویسی می شود.

ج) بیان ژن مربوط به مهارکننده ارتباطی به بیان ژن این آنزیم ها ندارد و می تواند به صورت هم زمان صورت پذیرد.

د) الکتوز می تواند پس از عبور از غشاء پالسمایی به پروتئین تنظیمی متصل شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 115

موارد الف، ب و ج جملۀ فوق را به طور نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست - عوامل رونویسی در رونویسی از ژن های درون هسته مورد استفاده قرار می گیرند. به این ترتیب این پروتئین ها پس

از تولید نمی توانند به درون راکیزه انتقال پیدا کنند.

ب) نادرست - رنابسپاراز بدون حضور توالی افزاینده و عوامل رونویسی متصل به آن نیز می تواند به راه انداز متصل شود.

ج) نادرست - عوامل رونویسی در رونویسی از ژن های هسته یوکاریوتی که روی دنای خطی قرار دارند ایفای نقش می کنند.

د) درست - ازآنجایی که این عوامل از جنس پروتئین هستند، پس بر روی مولکول دنای خطی موجود در هسته ژن دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 116

در نبود گلوکز این باکتری از الکتوز یا مالتوز استفاده می کند. که ضمن تجزیۀ الکتوز به دلیل دی ساکارید بودن انرژی بیشتری در

یاخته تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برای تولید الکتوز ژنی داخل یاخته نداریم!

گزینۀ 2: در حضور الکتوز، پروتئین مهارکننده تغ�ر شکل یافته و از اپراتور جدا می شود.

گزینۀ 3: با اتصال مهارکننده به اپراتور رونویسی از هر سه ژن متوقف می شود نه بعضی از آن ها!

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 1 117

در هر زمان که tRNA از جایگاه E خارج می  شود قطعًا tRNA بیش از یک آمینواسید در جایگاه P مستقر می  شود.

بررسی سایر گزینه ها:

.A از رنای ناقل خود جدا می  شوند نه در جایگاه P گزینۀ 2: آمینواسیدها در جایگاه

گزینۀ 3: این گزینه برای مرحلۀ پایان ترجمه صادق نیست، زیرا در این مرحله عامل آزادکننده وارد جایگاه A می  شود.

.P ریبوزوم برقرار می  شود نه جایگاه A گزینۀ 4: پیوند پپتیدی در جایگاه

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 118

در مرحلۀ طویل شدن رونویسی پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی توسط  پلی مراز شکسته می شود و دو رشته  از

یکدیگر باز می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: رونویسی از روی یک رشته انجام می شود.

گزینۀ3: وارد شدن کدون پایان به جایگاه ریبوزوم  مربوط به مرحلۀ پایان ترجمه می باشد.

گزینۀ4: در مرحلۀ آغاز ترجمه ابتدا پیوند بین  آغازگر و کدون آغاز برقرار می شود و سپس دو زیر واحد ریبوزوم به همدیگر

می پیوندند.

RN ADN A

A

tRN A

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 119

rRNریبوزوم از  و پروتئین تشکیل شده است که به ترتیب درون هسته و سیتوپالسم ساخته می  شود. A

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 

گزینه 4 120

ساختار دورشته ای در مولکول های رنا نیز می تواند دیده شود. در این مولکول ها باز آلی  وجود ندارد.

گزینۀ 1: مولکول نوکلئیک اسیدی یک رشته ای قطعًا  است که تک رشته ای می باشد. در مولکول های خطی نیز تعداد

پیوندهای بین تک پارها از تعداد تک پارها کمتر است.

گزینۀ 2: مولکولی با دو رشته مارپیچ مولکول دنا است که براساس قانون چارگاف  می باشد.

گزینۀ 3: باز آلی تیمین در مولکول های  وجود ندارد. نوکلئوتید این مولکول ها قند ریبوز دارد که تعداد کربن آن با تعداد

اکسیژن برابر است.

T

RN A

T + G = A + C

RN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2

گام اول

گام دوم

121

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

توجه داشته باشید که در صورت سؤال گفته شده از رشتۀ مقابل DNA با توالی داده شده رونویسی انجام شود. (نه خود رشتۀ داده

شده!!) پس کافی است ابتدا رشتۀ مکمل را به دست آورده و سپس از روی آن  (طبق قانون جفت شدن بازها) آنتی کدون ها را

بنویسیم.

DNA رشتۀ: GTA - AAA - TGA

CAT - TTT - ACT  :رشتۀ مکمل

mRNA: GUA - AAA - UGA

*..... - CAU - UUU :آنتی کدون ها

∗ UGA رمز پایان است و آنتی کدون و آمینواسید ندارد.

گزینه 2 122

در فرآیند ترجمه، جایگاه E ریبوزوم فقط در مرحله طویل شدن، اشغال می شود و در این جایگاه هرگز پیوندی تشکیل نمی شود. تنها

پیوند هیدروژنی بین رنای ناقل و رنای پیک در این محل شکسته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اولین پیوند هیدروژنی بین رمزه (کدون) و پادرمزه (آنتی کدون) زمانی تشکیل می شود که هنوز جایگاه P تشکیل نشده است

دقت کنید جایگاه EPA زمانی معنی دارد که ساختار ریبوزوم کامل باشد.

3) توالی سه نوکلئوتیدی UGA اگر بر روی رشته رنای پیک باشد نقش رمزه دارد و توالی پایان محسوب می شود و باعث ورود

عوامل آزادکننده و درنهایت منجر به مرحله پایان ترجمه می شود و این توالی همچنین می تواند یک پادرمزه بر روی رنای ناقلی

باشد که آمینواسید ترئونین را حمل می کند و در مرحله ادامه می تواند در جایگاه A قرار گیرد.

4) جایگاه A می تواند هم توسط رنای ناقل و هم عوامل آزادکننده اشغال شود. دقت کنید که در هر دو نوع عامل، در ساختارشان

پیوند هیدروژنی وجود دارد.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 3 123

پلی پپتید های تولیدی توسط رناتن های آزاد میان یاخته، برخی به هسته، برخی به راکیزه، برخی به پالست ها مانند کلروپالست

می روند و برخی در همان سیتوپالسم می مانند و به اندامکی نمی روند.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: باتوجه  به این که وسعت شبکۀ آندوپالسمی از دستگاه گلژی بیشتر است. درواقع به طور معمول وسعت غشاهای

تشکیل دهندۀ شبکۀ آندوپالسمی بیش از سایر اندامک ها است.

گزینۀ 2: تمام پروتئین های ترشحی یوکاریوتی (ازجمله عامل داخلی یاخته های کناری غدد معده) از شبکه آندوپالسمی به گلژی

رفته و بعدازآنجا به کمک وزیکول انتقالی به سمت غشای یاخته می روند تا به روش برون رانی (اگزوسیتوز) با صرف انرژی ترشح

شوند.

گزینۀ 4: با اینکه طول عمر رناهای پیک یوکاریوتی معموًال بیشتر از پروکاریوتی است، در هر دو مورد تعدادی ریبوزوم به یک نوع

رنای پیک می توانند حمله کننده و هم زمان فرآیند ترجمه را انجام دهند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 124

با تجزیۀ الکتوز درون یاخته گلوکز افزایش می یابد. تجزیۀ گلوکز باعث تولید ATP درون یاخته و تأمین انرژی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: یک ژن رونویسی نمی شود، بلکه سه ژن رونویسی می شوند!

گزینۀ 2: رونویسی از ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز زمانی صورت می گیرد که گلوکز در محیط نباشد.

گزینۀ 3: پروتئین مهارکننده به اپراتور متصل می شود، نه راه انداز!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 125

همۀ موارد به درستی بیان شده است. در اثر حضور مالتوز و الکتوز (نوعی دی ساکارید) در باکتری اشرشیاکالی، رونویسی از ژن های

مؤثر در تجزیۀ این دی ساکاریدها بیان  می شود. در اثر عدم حضور این دو دی ساکارید، رونویسی از ژن تجزیه کنندۀ گلوکز (قند

مصرفی ترجیحی ا.کالی) صورت می گیرد.

بررسی تمامی موارد:

الف) پروتئین مهارکننده روی اپراتور (بخشی قبل از اولین ژن مربوط به تجزیۀ الکتوز) قرار می گیرد. دقت کنید هنگامی که الکتوز در

باکتری اشرشیاکالی حضور دارد، این پروتئین از اپراتور جدا می گردد و ممکن نیست که به این بخش از دنا متصل باشد.

ب) عامل محرک اتصال پروتئین فعال کننده به جایگاه اتصال خود در دنا، مالتوز است. در اثر عدم حضور این دی ساکارید، پروتئین

فعال کننده نمی تواند به جایگاه اتصالش، متصل شود.

ج) در هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی، نوعی رنای پیک (mRNA) که حاوی رمزهای سه ژن و سه کدون آغاز است تشکیل

 می شود.

د) طبق توضیحات اولیه در پاسخ،  آنزیم های تجزیۀ کنندۀ گلوکز برخالف الکتوز و مالتوز، در اثر عدم حضور دی ساکاریدهای مربوطه،

ساخته  می شوند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 3 126

همه باکتری ها به عنوان غیرخودی می توانند خط سوم دفاع اختصاصی را تحریک کنند. و در همه  پروکاریوت ها، ژن های مجاور هم

در یک سیستم چندژنی توسط یک راه انداز و یک آنزیم RNA پلیمراز رونویسی می شوند ولی می توانند سیستم تک ژنی هم داشته

باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) جاندار با جذب گوارشی در معده ملخ می باشد. توالی افزاینده جزئی از توالی تنظیمی است که در جایگاه قبل از راه انداز و نقطه

آغاز رونویسی قرار دارد بنابراین رونویسی نمی شود.

2) نوزاد کرمی شکل (الرو) پروانه مونارک نوعی حشره، جانور و یوکاریوت است؛ بنابراین توالی چندژنی مجاور هم ندارد.

4) در زمان حضور الکتوز و ورود آن به درون سلول باکتری، الکتوز با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغ�ر می دهد و درنتیجه

الکتوز و مهارکننده از اپراتور جدا شده و مسیر حرکت آنزیم آزاد می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 4 127

بخش عمدۀ فتوسنتز را انواعی از باکتری ها، پروکاریوت ها و آغازیان (یوکاریوت ها) انجام می دهند. در هر دوی این یاخته ها ممکن

است روی یک رنای پیک چندین رناتن قرار گرفته و رشته های پلی پپتیدی متعددی از آن ساخته شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رونویسی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها در طی سه مرحله انجام می شود، نه بیش از سه مرحله!

گزینۀ 2: در باکتری ها غشائی درون یاخته مشاهده نمی شود!

گزینۀ 3: در یوکاریوت ها (آغازیان) برای اتصال رنابسپاراز به راه انداز عوامل رونویسی نیاز است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 128

در مرحلۀ پایان رونویسی، پیوند هیدروژنی بین دنا و رنا شکسته می شود و در مرحلۀ پایان ترجمه نیز امکان شکست پیوند

هیدروژنی در جایگاه P وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در مرحلۀ آغاز فرآیند رونویسی پیوند هیدروژنی هم شکسته می شود و هم تشکیل می شود. همچنین در مرحلۀ آغاز فرآیند

ترجمه امکان تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه P ریبوزوم وجود دارد.

2) در مرحلۀ آغاز رونویسی بین ریبونوکلئوتیدها که باز آلی نیتروژن دار دارند، پیوند کوواالن تشکیل می شود و در مرحلۀ طویل شدن

ترجمه هم بین آمینواسیدها که آن ها نیز باز آلی نیتروژن دار دارند پیوند کوواالن تشکیل می شود.

4) در مرحلۀ طویل شدن رونویسی امکان تشکیل پیوند فسفودی استر وجود دارد اما در مرحلۀ طویل شدن ترجمه هیچ پیوند

فسفودی استری تشکیل نمی شود.

تالیفی پیمان رسولی
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سوال به سلول های یوکاریوتی اشاره می کند. رونویسی هر ژن فقط وقتی انجام می شود که سلول به محصول آن نیاز داشته باشد

پس می توان گفت که همۀ ژن ها از جمله ژن های mRNAساز همواره به صورت غیرتصادفی رونویسی می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: کدون های پایان تع�ن کنندۀ آمینواسید نیستند.

گزینۀ2:در یوکاریوت ها انواعی از رنابسپاراز ساخت رناهای مختلف را انجام می دهند.

گزینۀ4: در اغلب RNAهای یوکاریوتی کوتاه شدن یا حذف اینترون رخ می دهد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 1 130

در پایان مرحلۀ آغاز ترجمه، با پیوستن بخش بزرگ ریبوزوم به بخش کوچک آن، ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل می شود.

tRNبالفاصله پس از این مرحله، مرحلۀ ادامۀ ترجمه با ورود  حامل دومین آمینواسید به جایگاه  ریبوزوم آغاز می شود. AA

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 131

الف) درست؛ هورمون های پروتئینی توسط ریبوزوم های موجود روی شبکۀ آندوپالسمی زبر ساخته می شوند و جسم گلژی گسترده

دارند.

ب) درست؛ هورمون های تیروئیدی در متابولیسم و نمو جنینی نقش حیاتی دارند.

پ) درست؛ کورتیزول روی پروتئین های موجود در خون گیرنده دارد، پس روی آن ها اثر می گذارد.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 3 132

- در تنظیم منفی اتصال مهارکننده به اپراتور رونویسی را کاهش می دهد. (رد گزینۀ 1)

- در تنظیم مثبت برخالف تنظیم منفی اتصال گروهی از پروتئین ها به رنابسپاراز مشاهده می شود. (رد گزینۀ 2)

- در هر دو تنظیم تمایل اتصال پروتئین  تنظیمی به  به اتصال دی ساکارید بستگی دارد که ممکن است تمایل کاهش یا

افزایش یابد. (رد گزینۀ 4)

در تنظیم  (۳ }(تأ�د گزینۀ
منفی : راه انداز → (توالی تنظیمی) اپراتور → ژن ها
مثبت : توالی تنظیمی → راه انداز → ژن ها

DN A

تالیفی کیوان نصیرزاده
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در هو هسته ای به دلیل داشتن کروماتین تنظیم بیان ژن می تواند قبل از رونویسی نیز صورت بگیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) ازآنجاکه در میتوکندری و کلروپالست ژن وجود دارد و دارای ریبوزوم های خاص خود می باشند بنابراین در داخل آن ها رونویسی

و پروتئین سازی صورت می گیرد.

2) توالی افزاینده ممکن است از ژن فاصله دوری داشته باشد در مواردی در فاصله نزدیک به ژن قرار دارد. توالی افزاینده باعث

افزایش سرعت و مقدار رونویسی می شود نه شروع رونویسی!

4) کروماتین فرم فعالی ماده وراثتی است و زمانی که ماده وراثتی به فرم کروموزوم در زمان تقسیم است مانند مرحله  متافاز که

کروموزوم ها در حداکثر فشردگی قرار دارند (و امکان دسترسی RNA پلیمراز به ژن ها وجود ندارد) ماده وراثتی غیرفعال است.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 2 134

بررسی موارد:

الف) نادرست - رنای در حال تولید در مرحلۀ آغاز از حباب رونویسی خارج نمی شود.

ب) نادرست - در تشکیل پیوند فسفودی استر، دو گروه فسفات از هر نوکلئوتید جدا می شوند.

ج) درست - در مرحلۀ پایان با جدا شدن آنزیم و رنا از ژن، دو رشته به هم متصل می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 135

در باکتری ها، ژن های مجاور هم، توسط یک نوع رنابسپاراز رونویسی می شوند زیرا فقط یک نوع آنزیم رنا بسپاراز وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: همۀ باکتری ها پالزمید ندارند.

گزینۀ2: توجه داشته باشید که ممکن است یک  از بخِش از دنا رونویسی شود که تنها یک ژن دارد.

گزینۀ4: در ژن های مجاور هم فقط یک ژن، مجاور بخش تنظیم کننده مثل راه انداز قرار دارد.

RN A
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اتصال رنابسپاراز به واسطه فعال کننده اتفاق می افتد و جدا شدن فعال کننده باعث جدا شدن، رنابسپاراز را از راه انداز می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مهارکننده به اپراتور متصل می شود، نه راه انداز!

گزینۀ 3: در تنظیم رونویسی مثبت راه انداز در کنار ژن ها مربوطه قرار دارد. 

گزینۀ 4: رنابسپاراز در زمان اتصال مهارکننده به اپراتور نیز به مولکول دنا در محل راه انداز متصل است ولی نمی تواند رونویسی را

آغاز کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در مرحلۀ آغاز ترجمه، یک کدون در جایگاه P ریبوزوم قرار می گیرد و با tRNA خود رابطۀ مکملی برقرار می کند، اما کدونی که وارد

جایگاه A ریبوزوم شده است، تا مرحلۀ ادامۀ ترجمه، بدون مکمل باقی می ماند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: پس از تکمیل ساختار ریبوزوم در مرحلۀ ادامۀ ترجمه، tRNA حامل دومین آمینواسید به جایگاه A ریبوزوم وارد شده و پس

از آن پیوند tRNA آغازگر و اسید آمینه گسسته می شود.

گزینۀ2: در مرحلۀ آغاز ترجمه، tRNA آغازگر که آمینواسید متیونین (نه آمینواسیدها) به آن متصل است وارد جایگاه P می شود.

گزینۀ4:در مرحلۀ   ادامۀ ترجمه اولین پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها برقرار می شود.

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 138

در یوکاریوت ها رونویسی از هر ژنی تحت کنترل یک راه انداز مستقل آغاز می شود. دقت کنید که در این یاخته ها تولید رنا و

پروتئین هم زمان می تواند باشد. به این معنی که رونویسی از یک ژن در هسته و ترجمه از یک رنای پیک مربوط به ژنی دیگر در

میان یاخته هم زمان صورت بگیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در همۀ یاخته ها (چه پروکاریوت و چه یوکاریوت) برخی رناها در تنظیم بیان ژن ها عمل می کنند.

گزینۀ ۳: توالی افزاینده در یوکاریوت ها وجود دارد ولی چند رمزه آغاز بر روی رنای پیک از ویژگی پروکاریوت ها است.

گزینۀ ۴: در یوکاریوت ها، پیرایش اتفاق می افتد ولی توجه کنید که در هسته رنابسپاراز و هلیکاز نیز وجود دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 139

هر چهار مورد نادرست است.

- در مورد اولین رنای ناقل این جمله صدق نمی کند، چون ابتدا وارد  سپس  می شود. (رد مورد الف)

- آخرین رنای ناقل فقط در 2 جایگاه  و  دیده می شود. و در جایگاه  دیده نمی شود. (رد مورد ب)

- رنای ناقل اولیه که ناقل متیونین است در جایگاه  دیده نمی شود. (رد مورد ج)

- در پیش هسته ای ها رنای نابالغ ایجاد نمی شود. (رد مورد د)

PE

APE

A

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 2 140

تغ�ر شکل پروتئین  مهارکننده پس از اتصال الکتوز به آن موجب جدا شدن این پروتئین  از اپراتور می شود.

- مهارکننده مانع حرکت آنزیم روی ژن ها می شود نه مانع از اتصال. (رد گزینۀ 1)

- در کنترل منفی رنابسپاراز به طور مستقیم به راه انداز متصل می شود (برخالف تنظیم مثبت). (رد گزینۀ 3)

- ژن پروتئین مهار کننده تحت کنترل تنظیم منفی نیست و توالی تنظیمی نیز رونویسی نمی شود. (رد گزینۀ 4)

تالیفی کیوان نصیرزاده
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دقت کنید که وقتی عنوان می شود بر روی رنای ناقل درون جایگاه  یک رشتۀ پلی پپتیدی وجود دارد، به این معنی است که

پیوند پپتیدی برقرار شده است ولی جابه جایی انجام نگرفته است. از آنجایی که 10 آمینواسید در این رشته قرار دارد، یعنی 9 پیوند

پپتیدی برقرار شده است که برای برقراری هر پیوند پپتیدی، بایستی پیوند بین رشته پلی پپتیدی و رنای ناقل در جایگاه  شکسته

شود.

بررس سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هنوز جابه جایی نهم انجام نشده است و به اندازۀ 24 نوکلئوتید جابه جایی رخ داده است.

گزینۀ 2: آخرین رنای ناقل خارج شده از جایگاه  به رمزۀ 9 مربوط بوده است. پس از جابه جایی رنای ناقل 10 خارج خواهد شد.

گزینۀ 4: رنای ناقل آمینواسید 11 وارد جایگاه  خواهد شد.

A

P

E

A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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یاخته  های نگهبان روزنه می  توانند از گلوکز به عنوان مادۀ اولیۀ تنفس یاخته  ای استفاده کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": اغلب گیاهان همۀ مواد آلی موردنیاز خود را می  سازند.

گزینۀ "3": خارجی  ترین الیۀ استوانۀ آوندی ریشه دارای نوار کاسپاری نیست.

گزینۀ "4": بخشی از تثبیت نیتروژن خاک توسط یوکاریوت  ها که دارای 3 نوع رنابسپاراز هستند، انجام می  شود.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 4 143

بیان شدن ژن  های اپران  لک سبب تولید آنزیم  هایی می  شود که به تجزیۀ الکتوز می  پردازند. همان  طور که می  دانید وظیفۀ آنزیم

افزایش سرعت واکنش شیمیایی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: میل ترکیبی مهارکننده به الکتوز بیشتر از دنا است؛ زیرا زمانی که الکتوز حضور داشته باشد از دنا جدا می  شود.

گزینۀ 2: الکتوز منظور گزینه است که نوعی دی  ساکارید است.

گزینۀ 3: اپران  لک فاقد توالی بین  ژنی است و در شکل کتاب نیز قابل  مشاهده است.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در مرحلۀ طویل شدن، در پشت سر آنزیم رنابسپاراز پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا برقرار می شود. در این حالت، دو باز آلى A و

T با برقراری پیوند هیدروژنی به یکدیگر متصل می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: باتوجه به شکل در مرحلۀ آغاز عالوه بر باز شدن دو رشتۀ دنا، تعداد کمی پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای ریبوزدار نیز

برقرار می شود.

گزینۀ ۳: نوکلئوتیدهای ریبوزدار!

گزینۀ ۴: در بخش پشتی آنزیم رنابسپاراز، رنای در حال ساخت از رنای الگو جدا می شود. در واقع در این حالت پیوند هیدروژنی

شکسته می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در جایگاه  در مرحله آغاز رمزه آغاز و پادرمزه مربوط به آن قرار می گیرد. رمزه آغاز  و پادرمزه آن  می باشد!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در مرحله ادامه تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه آغاز اتفاق می افتد.

گزینۀ 2: جدا شدن رنای ناقل انتهایی از رنای پیک در مرحله پایان در جایگاه  اتفاق می افتد.

گزینۀ 3: در جایگاه  غیر از رنای فاقد آمینواسید چیز دیگری دیده نمی شود.

PAU GU AC
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تالیفی حشمت اکبری برهانی
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موارد الف، ب و ج جمله را به طور درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. داشتن غشاء دوالیه به منظور جداسازی محیط درون یاخته از محیط اطراف آن از ویژگی های اصلی یاخته ها است و در

همۀ یاخته ها دیده می شود.

ب) درست. سبزدیسه یا کلروپالست، اندامکی است که در یاخته های یوکاریوتی دیده می شود. در یوکاریوت ها مادۀ ژنتیک درون

هسته قرار می گیرد. دقت کنید که در خود کلروپالست نوعی دنای حلقوی وجود دارد. به این ترتیب می توان گفت در یاخته های

هوهسته ای دنا عالوه بر هسته در اندامک هایی مثل کلروپالست (و میتوکندری) دیده می شود.

ج) درست. اغلب یاخته های هوهسته ای، راکیزه یا میتوکندری دارند. در این یاخته ها همانند دیگر یاخته های زنده ریبوزوم وجود

دارد.

د) نادرست. همۀ یاخته ها ازجمله یاخته های پیش هسته ای، برخی یاخته ها در بدن جانوران و برخی یاخته ها در گیاهان هسته

ندارند؛ درصورتی که داشتن ریبوزوم و انجام عمل ترجمه از ویژگی  همۀ یاخته های زنده است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 147

هر ژن در هوهسته ای ها و چه در پیش هسته ای ها توسط یک نوع رنابسپاراز رونویسی می شود و در سطح کتاب درسی ژنی

نداریم که توسط بیش از یک نوع رنابسپاراز رونویسی شود.بنابراین صورت سوال می تواند مربوط به هر نوع ژنی باشد.تعداد راه انداز

در هو هسته ای ها برابر با تعداد ژن است ولی در پیش هسته ای ها، تعداد راه انداز کمتر از تعداد ژن است.

گزینۀ 1: نادرست است. در مورد هوهسته ای ها صدق می کند.

گزینۀ 2: نادرست است. در مورد هوهسته ای و پیش هسته ای صادق است. چون هر جاندار حداقل گوارش و تجزیه ریبوزوم های

فرسوده را درون خود انجام می دهد.

گزینۀ 4: نادرست است. تقسیم بندی یاخته به بخش های مختلف توسط غشاها (اندامک) در هوهسته ای دیده می شود.

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 1 148

فقط مورد "ب" درست است

تصویر نشان دهندۀ رونویسی و ترجمه همزمان از روی دنای حلقوی است و شماره ها عبارت اند از:

1- بخشی از دنای حلقوی 2- اولین بخش تولیدشدۀ رنای پیک در حال ساخت 3- رشتۀ پلی پپتید در حال ساخت 4- بخشی از رنای

پیک در حال ساخت 5- ریبوزوم فعال در حال ترجمه 6- رنابسپاراز

بررسی هریک از گزینه ها:

الف- نادرست؛ در دنای حلقوی، تعداد نوکلئوتیدها (تکپار) با تعداد پیوند فسفودی استر میان آن ها برابر است.

ب- درست؛رنابسپاراز (شمارۀ 6) آنزیمی پروتئینی و دارای پیوند پپتیدی CO-NH است ولی آنزیم درون ریبوزوم غیر پروتئینی است.

ج- نادرست؛ رمزۀ آغاز ترجمه کمی جلوتر از ابتدایی ترین بخش رنای پیک است و درست در سر آن قرار نگرفته است.

د- نادرست؛ ژن رنابسپاراز شمارۀ 2 درون هسته قرار دارد در هسته فرآیند ترجمه (ریبوزوم فعال) دیده نمی شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 149

در مرحلۀ آغاز ترجمه درون جایگاه A ریبوزوم، کدون دوم وجود دارد ولی هنوز آنتی کدون روی دومین tRNA وارد نشده و

پیوندهای هیدروژنی در جایگاه A تشکیل نشده اند. سایر موارد غلط هستند چون به مرحلۀ ادامۀ ترجمه مربوط می شوند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 150

ترجمۀ رناهای پیک مربوط به پروتئین های برون یاخته ای توسط رناتن های سطح شبکۀ آندوپالسمی صورت می گیرد.

گزینۀ 1: نادرست است. هر بخش از مولکول دنا پروتئین ها را رمز نمی کند! ممکن است تغ�ر نوکلئوتید در بخش ژنی مربوط به

رنای ناقل یا رنای رناتنی باشد.

گزینۀ 2: نادرست است. تشکیل پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ رنا در تنظیم بیان ژن یوکاریوتی دیده می شود.

گزینۀ 3: نادرست است. تغ�ر رنای پیک می تواند پس از خروج رنای بالغ از هسته نیز انجام شود، مثل افزایش پایداری علیه

ریبونوکلئازها.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 151

بر اساس اینکه در هر ژن کدام رشته الگو است، جهت حرکت آنزیم های رنابسپاراز متصل به مولکول دنا می تواند متفاوت باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: در یک دوراهی همانندسازی در جهت حرکت دنابسپاراز و هلیکاز اغلب یکسان است.

گزینۀ 3: در هوهسته ای هایی که جایگاه آغاز همانندسازی یک مولکول دنا چندتا است، جهت حرکت دنابسپاراز یک دوراهی، یک

جایگاه آغاز همانندسازی با جهت حرکت آنزیم های دوراهی جایگاه دیگر می تواند یکسان باشد.

گزینۀ 4: در یک ژن یک رشته همواره الگو و رشتۀ دیگر رمزگذار است؛ پس آنزیم های رنابسپاراز هم فقط در یک جهت حرکت

می کنند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 152

موارد "ب" و "د" جملۀ را به  نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست - ازآنجایی که در این توالی باز آلی تیمین وجود دارد، پس مربوط به مولکول دنا است.

ب) نادرست - اگر این توالی مکمل الگو باشد، پس توالی الگو TAA و توالی که می سازد AUU خواهد بود. از آنجایی که برای

رمزه های پایان پادرمزه وجود ندارد، پس توالی پادرمزه ای AUU (که مکمل رمزه پایان UAA است) نمی تواند وجود داشته باشد.

ج) درست - اگر توالی ATT رشته الگو باشد، رشتۀ مکمل آن UAA خواهد بود که یک رمزه است. (رمزۀ پایان)!

د) نادرست - توالی UAA می تواند در بخش های دیگر رنای پیک (خارج از محدوده ای که ترجمه می شود) و در رناهای ناقل و

رناتنی و سایر رناها وجود داشته باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 153

منظور سؤال پروتئین  است که عالوه بر پیوند پپتیدی بین گروهای کربوکسیل و آمین، پیوند هیدروژنی در ساختار دوم نیز دارد.

گزینۀ 1: در ساختار ژن در هسته فقط  دیده می شود. البته در کروموزوم، کروماتین، کروماتید و نوکلئوزوم، پروتئین و

 وجود دارد.

گزینۀ 3: مولکول حمل  کنندۀ  متیونین، یک نوع  است.

گزینۀ 4: فقط آنزیم ها سرعت واکنش های شیمیایی خاصی را زیاد می کنند و سایر پروتئین ها این ویژگی را ندارند.

DN A

DN A

tRN A

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 154

در یوکاریوت ها، آنزیم های  RNA  پلیمراز نمی توانند به تنهایی راه انداز را شناسایی کنند. در گزینه های 2 و 3 و 4 به پروتئین های

یوکاریوتی اشاره شده و نمی توانند جواب باشند.

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 155

ایجاد ساختار نهایی در پروتئین های تک رشته (ساختار سوم) همزمان با تولید آن ها در میان یاخته است ولی ایجاد ساختار نهایی در

پروتئین های چند رشته (سوم یا چهارم) پس از ترجمه انجام می شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 156

تنها قسمتی از رونوشت اگزون که بین کدون آغاز و پایان ترجمه دارد، مورد ترجمه قرار می گیرد و تمام بخش های رونوشت اینترون

هم از mRNAی نابالغ حذف شده و ترجمه نمی شوند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 
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گزینه 2

گام اول

گام دوم

157

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

سلول های عضالنی انسان، سلول های یوکاریوتی  هستند. ضمنًا به عبارت   حین جابه جایی   توجه کنید.

در حین جابه جایی ریبوزوم، tRNA موجود در جایگاه E، ریبوزوم را ترک می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1 و 4: جایگاه A ریبوزوم ممکن است پذیرای یک کدون پایان باشد و همان طور که می دانیم، کدون پایان نه آمینواسید دارد

نه آنتی کدون.

گزینه 3: قبل از جابه جایی پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه A ریبوزوم برقرار می شود.

گزینه 3 158

- جابه جایی رناتن پس از تشکیل پیوند پپتیدی اتفاق می افتد نه قبل  از آن. (تأ�د گزینۀ 3)

- وقتی پیوند پپتیدی بین متیونین آغاز با  موجود در جایگاه  در حال تشکیل است. رنای ناقل فاقد متیونین فعًال در جایگاه 

قرار دارد تا حین جابجایی وارد جایگاه  شود. (رد گزینۀ 1)

- اگر دو رمزه آغازه و رمزه دوم را  بگیریم ممکن است. (رد گزینۀ 2)

- حین آخرین جابجایی این اتفاق رخ می دهد. یعنی آخرین رنای ناقل وارد  شده و آخرین رمزه که رمزه پایان است وارد 

می شود. (رد گزینۀ 4)

aaAP

E

AU G

PA

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 159

الف و ب و د بخش  هایی از  هستند و مونومر دئوکسی  ریبونوکلئوتیدی دارند.

) هستند و مونومر ریبونوکلئوتیدی دارند. ج و هـ بخش  هایی از  (به ترتیب  و 

DN A

RN AmRN AtRN A

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 

گزینه 1 160

میانه ها رونویسی می شوند ولی ترجمه نمی شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: پیرایش و جدا شدن میانه ها از رونوشت قبل از خروج رنای پیک از هسته انجام می شود؛ لذا پس از خروج، طول رنا تغ�ر

نمی کند.

گزینۀ 3: بخشی از توالی رنای بالغ ترجمه می شود؛ پس تمام طول رونوشت بیانه ها ترجمه نمی شوند.

گزینۀ 4: برعکس جمله درست است!

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 161

ژن های رنای رناتنی ازجمله ژن هایی هستند که به شدت بیان می شوند. به تعداد رناهای در حال ساخت از یک ژن حباب رونویسی

دیده می شود. به این ترتیب می توان گفت هرچه تعداد حباب های رونویسی موجود بر روی یک ژن بیشتر باشد، یعنی تعداد رنای

در حال تولید بیشتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رنابسپاراز 3!!؟

گزینۀ 2: از ژن های رنای رناتنی تعداد زیادی رونوشت ساخته می شود.

گزینۀ 4: در یک ژن فقط از توالی یک رشته به عنوان رشته الگو استفاده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 162

اضافه شدن نوکلئوتیدهای یک فسفاته ریبوزدار به رشته در حال ساخت در هر دو مرحله آغاز و پایان اتفاق می افتد و طول رشته

رنای در حال ساخت را افزایش می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در مرحله آغاز نیز قطعه کوچکی از رشته رنا ساخته می شود.

گزینۀ 2: در مرحله آغاز اتصال بین دو رشته دنا برقرار نمی شود.

گزینۀ ۳: جداشدن رنای در حال ساخت یا ساخته شده از رشته الگو در هر دو مرحله پایان و طویل شدن انجام می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 163

فقط جمالت (ج و د) صحیح هستند.

بررسی سایر جمالت:

جمله الف: هر دو رشته در همانندسازی  به عنوان الگو قرار می گیرند.

جمله ب: در یوکاریوت ها همانندسازی  از چندین نقطه شروع می شود.

DNA

DNA

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 5 1394 مدارس برتر 
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گزینه 3 164

رنایی که به رشتۀ پلی پپتید در حال ساخت متصل است، رنای ناقل است که در باکتری ها توسط رنابسپاراز باکتری و در هستۀ

یوکاریوت ها توسط رنابسپاراز شمارۀ 3 (در هر جاندار توسط یک نوع رنابسپاراز) تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. تمام رناها در ساختار خود پیوندهای اشتراکی دارند ولی در باکتری ها ممکن است رنا از روی چند ژن مجاور

رونویسی شده باشد. مانند رناهای پیکی که از روی سه ژن مربوط به تجزیۀ مالتوز یا تجزیۀ الکتوز رونویسی می شوند.

گزینۀ 2: نادرست. رنایی که دارای رمزۀ پایان است رنای پیک است. البته رنای پیک یوکاریوتی درون هسته پیرایش یافته ولی رنای

پیک باکتری ها (در سطح کتاب درسی) نیاز به پیرایش ندارد و البته باکتری ها اصًال هسته ندارند!

گزینۀ 4: نادرست. هر رنا از روی یک رشته از دنا (رشتۀ الگو) ساخته شده و به خاطر روابط مکملی میان بازها به رشتۀ رمزگذار

بسیار شبیه است اما همۀ رناها دارای کدون (رمزه) نیستند و رمزۀ مخصوص رناهای پیک است (رنای ناقل و رنای رناتنی فاقد

کدون هستند).

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 165

ازآنجایی که در حین ترجمه اولین کدون، کدون مربوط به آمینواسید متیونین است، پس می توان گفت اولین آمینواسید موجود در

هر رشتۀ پلی پپتیدی (در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها) متیونین است.

دقت کنید که در هوهسته ای ها زمانی که پیوند فسفودی استر در هسته در حال برقراری است، پیوند پپتیدی در مایع میان یاخته

ممکن است تشکیل شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 166

-  رنای ناقل نیز نوعی مولکول ناقل (انتقال دهنده آمینواسید) است ولی ژن آن برخالف پروتئین های انتقال دهنده توسط

رنابسپاراز  رونویسی می شود. (رد گزینه 3)

- عوامل رونویسی و آزادکننده پروتئین اند و ژنشان توسط رنابسپاراز  رونویسی می شود. (تأ�د گزینۀ 1)

- ژن هر پروتئین توسط رنابسپاراز  رونویسی می شود مثل آنزیم های رنابسپارازی، هلیکازی و... . (تأ�د گزینۀ 2)

- ژن آنزیم هلیکاز توسط نوع  رنابسپاراز ولی رنای رناتنی توسط نوع  رونویسی می شود. (تأ�د گزینۀ 4)

tRN A

۳
۲

۲
۲۱

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 2 167

همان طور که می دانید تجمع رناتن ها (ریبوزوم ها) هم در یاخته های پروکاریوتی و هم در یاخته های یوکاریوتی مشاهده می شود؛

بنابراین منظور سؤال همۀ جانداران زنده است.

بررسی همۀ گزینه ها:

1) از پیش می دانیم شروع فرآیند ترجمه پیش از پایان رونویسی، فقط در یاخته های پروکاریوتی مشاهده می شود و چنین چیزی در

ارتباط با یاخته های یوکاریوتی صادق نیست.

2) در هستۀ یاخته های یوکاریوتی، دئوکسی ریبونوکلئیک اسید خطی وجود دارد. از طرفی می دانیم در هستۀ این جانداران، رناتن

(ریبوزوم) وجود ندارد؛ بنابراین تولید پروتئین (متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار و عملکرد) در مجاورت دنای

خطی وجود ندارد.

همچنین دقت داشته باشید در جانداران پروکاریوت دنای خطی وجود ندارد. پس می توان گفت امکان تولید پروتئین در مجاورت

دئوکسی ریبونوکلئیک اسید خطی وجود ندارد.

3) این مورد تنها در ارتباط با یاخته های پروکاریوتی صحیح است و برای یاخته های یوکاریوتی صادق نیست. می دانیم در هستۀ

یاخته های یوکاریوتی، پیش از ورود رنای پیک به سیتوپالسم، رونوشت های توالی بیانه در رنا حذف شده و از طول آن کاسته

می شود.

4) این مورد هم به دلیل اشاره به دنای خطی نادرست است. باکتری ها (پروکاریوت ها) دنای خطی ندارند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 168

فقط مورد "ب" درست می باشد.

گلوتن که پروتئین ذخیره ای می باشد، هنگام رویش بذر گندم به مصرف رشد و نمو رویان می رسد و پروتئین ها در هسته سلول بر

روی ماده وراثتی دارای رمز می باشند.

بررسی سایر موارد:

الف) نادرست. گلوتن پروتئین است و پروتئین ها در زمینه سیتوپالسم یاخته ساخته می شوند، نه درون اندامک ها!

پ) نادرست. عامل بیماری سلیاک، گلوتن می باشد. اسیدهای چرب و گلیسرول واحد سازنده بسیاری از لیپید ها می باشد،

درحالی که واحد سازنده پروتئین ها اسیدآمینه است.

ت) نادرست. نشادیسه محل ذخیره نشاسته می باشد. گلوتن در واکوئول ذخیره می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 4 169

رنابسپاراز به راه انداز متصل می شود که توالی ویژه ای از مولکول دنا است و قبل از ژن قرار دارد.

توالی افزاینده با فاصله دوری از جایگاه آغاز رونویسی قرار دارد (رد گزینۀ ۲). عوامل رونویسی باعث ایجاد خمیدگی در مولکول دنا

می شوند (رد گزینۀ ۱). از طرفی، عوامل رونویسی بخشی از طول راه انداز را می پوشانند، نه همۀ طول آن را (رد گزینۀ ۳)!

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 170

باتوجه به شکل زیر در صورتی که دو ژن از رشتۀ مشابهی رونویسی کنند جهت رونویسی آن ها در یک سو خواهد بود ولی در

صورتی که از دو رشتۀ مختلف رونویسی شود، جهت رونویسی در خالف هم خواهد بود.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 1 171

هنگام فرآیند ترجمه، پس از تشکیل دوم پیوند پپتیدی در جایگاه A، بین رناتن و رنای پیک به   اندازۀ یک رمزه (سه نوکلئوتید)

حرکت صورت می  گیرد و به  این  ترتیب به  طور هم زمان:

رنای ناقلی که به آمینواسید متصل نیست، از جایگاه P به جایگاه E منتقل می شود.

رنای ناقلی که اکنون به یک زنجیرۀ سه آمینواسیدی متصل است، از جایگاه A به جایگاه P منتقل می شود.

رمزۀ بعدی در جایگاه A قرار می  گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

E گزینۀ 2: نادرست - در این زمان دومین رنای ناقل، همان رنایی است که دیگر به زنجیرۀ پلی پپتید متصل نیست و وارد جایگاه

می شود.

گزینۀ 3: نادرست - در جایگاه A هیچ گاه آمینواسید از رنای ناقل جدا نمی شود.

گزینۀ 4: نادرست - باید گفته شود رنای ناقل حاوی چهارمین آمینواسید به جایگاه A وارد می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 172

در رنای پیک  قسمتی از بیانه ها (اگزون ها) مانند قسمت های قبل از رمز آغاز و همچنین همۀ رونوشت میانه ها

(اینترون ها) حذف شده و ترجمه نمی گردد.

(mRN A)

تالیفی بهزاد پورغالمی
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گزینه 1 173

١) پروتئین مهارکننده یك نوع است ولی پروتئین های فعال کننده چندین نوع هستند. درنتیجه پروتئین مهارکننده ممكن است دارای

1 ژن باشد.

٢) توالی اپراتور كًال بخشی از ژن نیست.

٣) هیچ کدام فعالیت آنزیمی ندارند.

٤) مهاركننده به رنا پلی مراز متصل نمی شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 174

همان طور که می دانید در یاخته های یوکاریوتی انواعی از آنزیم های رنابسپاراز وجود دارد. آنزیم رنابسپاراز ۳ در این جانداران مسئول

تولید رنای ناقل است. باتوجه به شکل کتاب درسی درمی یابیم نه در ساختار اولیه و نه در ساختار نهایی رنای ناقل، امکان تشکیل

پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای جایگاه اتصال به آمینواسید و سایر نوکلئوتیدها وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) دقت کنید این توالی نوکلئوتیدی هیچ گاه به عنوان پادرمزه نیست. چون می دانیم برای رمزه های پایان، پادرمزه وجود ندارد؛ اما

در ساختار بازوها و حلقه های رنای ناقل امکان مشاهده چنین توالی نوکلئوتیدی وجود دارد.

۲) باتوجه به شکل، توالی نوکلئوتیدی پادرمزه هم در ساختار اولیۀ رنای ناقل و هم در ساختار نهایی رنای ناقل در پا�ن ترین قسمت

ساختاری مشاهده می شود.

۳) در شکل مربوط به ساختار نهایی رنای ناقل برخالف ساختار اولیۀ آن امکان مشاهدۀ حلقه های غیر پادرمزه ای در نزدیک ترین

قسمت به یکدیگر وجود دارد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 175

هنگامی که پپتیدی با 5 آمینواسید در جایگاه P ریبوزوم قرار گرفته شده باشد یعنی چهارمین پیوند در جایگاه A انجام شده است و

در مرحلۀ بعدی یک آمینواسید دیگر به 5 آمینواسید اضافه شده (6 آمینواسید) و 5 پیوند پپتیدی به وجود می آید.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1394

گزینه 4 176

ای در شکل دهی پروتئین ها می تواند نقش مهمی داشته باشد (نه قطعًا) و تغ�ر هر اسیدآمینه ای فعالیت پروتئینی را - هر 

تغ�ر نمی دهد. (رد گزینۀ 1)

) فقط یک پیوند پپتیدی تشکیل می دهد. (رد گزینۀ 2) ) و انتهایی (سمت  - آمینواسید ابتدایی (سمت 

- هر گروه  غیرقطبی یا آب گریز نیست برخی ممکن است آب دوست نیز باشند. در کتاب نیز اشاره کرده به آمینواسید  هایی که

گروه  آب گریز دارند. (رد گزینۀ 3)

aa

NC

R

R

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 3 177

قند مصرفی ترجیحی باکتری اشرشیاکولی، گلوکز است اما:

الف) اگر گلوکز در محیط نباشد و الکتوز در محیط باشد، به ناچار از این قند استفاده می کند.

ب) اگر مالتوز در محیط باکتری باشد، از این قند هم می تواند استفاده کند.

هر دو قند الکتوز (قند شیر) و مالتوز، دی ساکارید هستند و توسط آنزیم های تجزیه کننده ابتدا به منوساکارید تجزیه می شوند تا

بتوانند در فرآیند تنفس یاخته ای مورد استفاده قرار گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. آنزیم های الزم برای تجزیه مالتوز و الکتوز همگی پروتئینی هستند و ژن هایشان بر روی دنا قرار دارد نه خودشان!

گزینۀ 2: نادرست. آنزیم های الزم برای تجزیه الکتوز و مالتوز هرکدام از روی رنای پیک که رونوشت 3 ژن را دارد ساخته می شوند.

گزینۀ 4: نادرست. اگر آنزیم  غیر پروتئینی (رنای رناتنی در ساختار ریبوزم) وجود نداشته باشد، هیچ کدام از آنزیم های پروتئینی از

جمله آنزیم های الزم برای تجزیه الکتوز و مالتوز هم تولید نمی شوند.

یادآوری: به خاطر بیارویم که آنزیم اصلی ایجاد پیوند پپتیدی میان آمینواسیدها، رنای رناتنی است که در زیرواحد بزرگ ریبوزوم

واقع شده است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 178

همه عوامل رونویسی (چه آن هایی که به افزاینده متصل می شوند و چه آن هایی که روی راه انداز قرار می گیرند) توانایی اتصال به

مولکول های  را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: با توجه به شکل کتاب درسی اندازه توالی افزاینده از اندازه توالی راه انداز کوچک تر است.

گزینۀ 3: افزاینده باعث افزایش سرعت رونویسی می شود. به این ترتیب در نبود آن نیز رونویسی انجام می گیرد.

گزینۀ 4: اتصال آنزیم رنابسپاراز به افزاینده به واسطه عوامل رونویسی انجام می گیرد.

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 179

همانطور که در شکل زیر مشخص است به توالی راه انداز 2 و به توالی افزاینده 1 عامل رونویسی متصل شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: باتوجه به شکل، توالی افزاینده اندازۀ کوچک تری نسبت به راه انداز دارد پس تعداد پیوند قند-باز آلی در راه انداز بیشتر از

توالی افزاینده است.

گزینۀ 3: طبق متن کتاب درسی در یوکاریوت ها ممکن است عوامل رونویسی دیگری مانند توالی افزاینده باشند. یعنی ممکن است

بدون توالی افزاینده نیز رونویسی از ژن های یوکاریوتی انجام شود و رونویسی فقط به حضور راه انداز وابسته است.

گزینۀ 4: ازآنجایی که رنای رناتنی برای تولید ریبوزوم در یاخته به شدت موردنیاز است بیان ژن آن نیز با توالی افزاینده تشدید پیدا

می کند.

توجه: درواقع معموٌال اندازۀ رنابسپاراز از راه انداز بزرگ تر است و اطراف آن را هم می پوشاند، اما تصویر کتاب درسی در یوکاریوت ها

اندازۀ رنابسپاراز را کوچک تر از راه انداز کشیده است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 180

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1394

گزینه 1 181

١) انتقال مواد در میتوكندری و پالست ها توسط آندوسیتوز و اگزوسیتوز نیست.

٢) كانال های دریچه دار سدیمی در ساختار غشا قرار دارند و توسط ریبوزوم های شبکۀ آندوپالسمی تولید شده و با ریزكیسه ها به

غشا منتقل می شوند.

٣) در مواردی كه به این پروتئین ها نیاز زیادی هست، می تواند چنین اتفاقی بیفتد.

٤) آنزیم های لیزوزوم توسط این ریبوزوم ها ساخته می شوند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 182

ساختار سه بعدی پروتئین ها در گرو ساختار اول آن ها می باشد. به این معنی که توالی آمینواسیدهای تشکیل دهندۀ یک پروتئین

در ایجاد ساختار نهایی پروتئین ضروری است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در هموگلوبین هر زیرواحد، ساختار سوم اختصاصی خود را دارد. در میوگلوبین نیز ساختار سوم وجود دارد.

گزینۀ ۳: هر مولکول هموگلوبین از چهار زنجیره، در دو نوع متفاوت ساخته شده است. هر نوع زنجیره از یک رنای پیک اختصاصی

ساخته می شود.

گزینۀ ۴: دقت کنید که در ابتدای هر رشته پلی پپتیدی یک آمین آزاد وجود دارد، نه چهار گروه آمین!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 183

RNA پلی مراز  و  به ترتیب ژن های rRNA و tRNA را رونویسی می کنند، محصول این رونویسی ها ترجمه نمی شوند.

mRNAهای حاصل از رونویسی RNA پلی مراز  و RNA پلی مراز پروکاریوتی ترجمه می شوند، که برخی از آن ها می توانند نقش

آنزیمی داشته باشند. البته برخی RNAهای ریبوزومی نیز نقش آنزیمی دارند.

IIII

II

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1393
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گزینه 4 184

رنای پیک در حضور دنا ساخته می شود و در محل پروتئین سازی (از جمله محل ساخته شدن دنابسپاراز) به عنوان الگو برای ساخت

زنجیره پلی پپتیدی عمل می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در روی رنای پیک فاصله رمزه آغاز تا رمزه پایان، مضربی از سه نوکلئوتید می باشند.

گزینۀ ۲: دقت کنید که رمزه پایان بر روی رنای پیک وجود دارد ولی معادل آمینواسیدی ندارد.

گزینۀ ۳: اغلب رناهای پیک یوکاریوتی دچار تغ�ر می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 185

در بدن انسان ماکروفاژها، یاخته های دارینه  ای، ماستوسیت  ها و نوتروفیل ها یاخته هایی هستند که کار اصلی آنان بیگانه خواری

است. این در حالی است که مثًال یاخته های سرتولی موجود در دیوارۀ لوله های اسپرم ساز نیز قادر به انجام بیگانه خواری هستند.

توجه کنید که هر ۴ یاختۀ نام برده شده هسته  ای دارند که در آن mRNA نابالغ را به نوع بالغ تبدیل می  کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

1 و 3) درشت  خوارها و یاخته های دارینه  ای از مونوسیت  ها اما ماستوسیت  ها و نوتروفیل ها از یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ

می  گیرند.

2) تنها یاخته های دارینه  ای و ماستوسیت  ها و درشت خوارهای حبابک ها را می  توان در بخش هایی که در ارتباط با محیط بیرون اند

مشاهده کرد مانند پوست و لولۀ گوارش!

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 186

اگر AUG مشخص شده را رمز آغاز درنظر بگیریم، با شروع ترجمه UUC چهارمین کدون وارد شده به جایگاه A، و AUG  سومین

آنتی کدون وارد شده به جایگاه P، می باشد.

mRNA :CGA - CGU - AUG - CGG - UAC - UGC - UUC - CAC - UGA

GCU - GCA - UAC - GCC - AUG - ACG - AAG - GUG - ACU: آنتی کدون

AUG: کدون آغاز   

 A اولین کدون وارد شده به جایگاه :CGG

 A دومین کدون وارد شده به جایگاه :UAC

 A سومین کدون وارد شده به جایگاه :UGC

  A چهارمین کدون وارد شده به جایگاه :UUC

   P اولین آنتی کدون وارد شده به جایگاه :UAC

 P دومین آنتی کدون وارد شده به جایگاه :GCC

 P سومین آنتی کدون وارد شده به جایگاه :AUG

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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گزینه 3 187

سلول های مریستمی و سلول های تار کشنده هر دو زنده و فعال هستند، در نتیجه می توانند ژن های فعال مشترکی داشته باشند

مانند ژن های سازندۀ آنزیم های مربوط به تنفس سلولی  یا ژن های سازندۀ آنزیم های رونویسی کننده مثل RNA پلی مراز.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: سلول های مریستمی و سلول های فعال تار کشنده در ریشه گیاه از یک زیگوت اولیه تشکیل شده اند پس دارای مجموعه

ژن های یکسانی هستند.

گزینۀ2: هر ژن تأثیر خود را با ساخت یک رشتۀ پلی پپتیدی اعمال می کند نه یک آنزیم!

گزینۀ4: در سلول های تار کشنده نیز به همین صورت بعضی از ژن ها غیرفعال و خاموش هستند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 1 188

عوامل رونویسی پروتئینی هستند، پس ژن آن ها توسط رنابسپاراز 2 رونویسی شده و رنای پیک تولید می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: فعال کننده پروتئینی است و در هوهسته ای ها ژن آن توسط رنابسپاراز 2 بیان می شود.

گزینۀ 3: دقت کنید که همۀ ژن های تولیدکننده رنای پیک الزامًا اینترون (میانه) ندارد.

گزینۀ 4: آنزیم اتصال دهنده رنای ناقل به آمینواسید اختصاصی پروتئینی است که از جنس رنای ناقل!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 189

در حین همانندسازی، کل مولکول دنا درگیر می شود و پیچ وتاب مولکول در کل طول مولکول باید باز شود ولی در رونویسی تنها در

ناحیۀ ژن (بخشی از مولکول دنا) پیچ وتاب مولکول دنا باز می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هر دو فرآیند نیاز به آنزیم پلی مرازی (بسپاراز) دارند.

گزینۀ 2: در رونویسی یک رشته و در همانندسازی هر دو رشته به عنوان الگو عمل می کنند.

گزینۀ 3: پیوند فسفودی استر بین دو نوکلئوتید کناری با فعالیت نوکلئازی آنزیم بسپاراز شکسته می شود ولی آنزیم رنابسپاراز قادر به

این کار نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 190

رنای پیک برخالف دنا نوکلئوتید یوراسیل دار دارد.

- مولکول رنای ناقل تک رشته ای است و پیوند هیدروژنی بین رشته در ساختار یک مولکول تک رشته ای مفهومی ندارد. (رد گزینۀ 1)

- رنابسپاراز برخالف دنابسپاراز فعالیت هلیکازی دارد. (رد گزینۀ 2)

- رنای رناتنی فاقد رمزه آغاز و پایان است. (رد گزینۀ 4)

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 191

جاندار مشترک موردمطالعۀ گریفیت و ایوری، باکتری استرپتوکوکوس نومونیا است. قطعات رنای کوچک در هوهسته ای ها

می تواند باعث پایان دادن به عمر رنای پیک شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ زن و مرد از یک گونه اند! اما زنان ژن های موجود روی کروموزوم Y را ندارند!

گزینۀ 2: نادرست؛ توزیع ژنوم گل مغربی عادی (دوالد) و درشت (چارالد) هر دو در 9 مولکول دنا صورت گرفته است.

گزینۀ 3: نادرست؛ برخی قارچ ها (مخمرها) نیز عالوه بر بسیاری از باکتری ها دارای دیسک هستند. در یوکاریوت ها هیستون ها به

فشرده سازی دنا کمک می کنند. چون بار دنا به خاطر گروه فسفات منفی است بار کلی هیستون ها که دنا باید دور آن ها بپیچد باید

مثبت باشد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 192

اپراتور در باکتری ها وجود دارد و گیرندۀ انسولین یوکاریوتی است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 193

در مولکول صورت سؤال رشته A رشتۀ دنای الگو و رشتۀ B رشتۀ رنای بالغ است.

دقت داشته باشید که رشتۀ A دنا است و بالغ نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رشتۀ A به طور کامل رونویسی می شود.

گزینۀ 2: رشتۀ B در رمزۀ پایان، توالی قبل از رمزه آغاز و توالی بعد از رمزه پایان ترجمه نمی شود.

گزینۀ 3: در مولکول صورت سؤال یک رشته (A) قند دئوکسی ریبوز و رشتۀ (B) قند ریبوز دارد.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 2 194

پادتن توسط یاخته های پادتن ساز که از تقسیم لنفوسیت ها (منشاء لنفوئیدی = غیرمیلوئیدی) دارند تولید می شود. یاخته های

پادتن ساز تقسیم نمی شوند پس همیشه در مرحلۀ G0 که بخشی از میان چهر (اینترفاز) از چرخۀ یاخته ای باقی  می مانند و تمام

فرآیندهای خود را در همان مرحله انجام می دهند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1 195

فقط مورد (الف) درست است.

بررسی موارد:

یک رشته نوکلئیک اسید که دو بخش مختلف آن دارای بازهای مکمل باشد ممکن است رنا (مثال رنای ناقل) یا رشته الگوی دنا که

رنا از آن ساخته شده است باشد!

الف) درست. هم رنا و هم دنا توسط آنزیم بسپاراز مربوط به خودشان از روی دنا تولید شده اند.

ب، ج و د) نادرست. باتوجه به اینکه صورت سوال می تواند هر دو مورد رنا و دنا باشد این مورد درست نیست.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 196

در مرحلۀ طویل شدن با حرکت ریبوزوم بر روی رنای پیک، یک رمزه (رمزه جایگاه A) به جایگاه P و یک رمزه (رمزه جایگاه P) به

جایگاه E وارد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: به غیر از رمزه آغاز بقیه رمزه ها به جایگاه A وارد می شوند. در مقابل به غیر از رمزه پایان که پادرمزه ندارد، پادرمزه مربوط

به بقیه رمزه ها به جایگاه P وارد می شوند. پس هر دو باهم برابرند.

گزینۀ ۲: در هر بار ترجمه یک رمزه پایان به جایگاه A وارد می شود، در صورتی که چندین AUG (نه رمزه آغاز) ممکن است به

درون جایگاه E وارد شود.

گزینۀ ۳: به غیر از رنای ناقل مربوط به آخرین آمینواسید، بقیه رناهای ناقل به جایگاه E وارد می شوند. در صورتی که به غیر از رمزه

پایان که به جایگاه P وارد نمی شود، مابقی رمزه ها می توانند از جایگاه P خارج شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 197

باتوجه به اصالحیه کتاب جدید، نمی توان گفت همۀ رناها پس از رونویسی دچار تغ�ر می شوند اما رنای ناقل قطعًا برای رسیدن به

ساختار نهایی و سه بعدی خود دچار تغ�ر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. بین قند یک نوکلئوتید با قند نوکلئوتید دیگر، پیوند فسفودی استر برقرار می شود. (به اصالحيۀ كتاب دوازدهم

رجوع شود)

) وارد کردند. (به اصالحيۀ كتاب دوازدهم رجوع گزینۀ 2: نادرست. ابتدا باکتری ها را در محیط حاوی  (نه نوکلئوتیدهای 

شود)

گزینۀ 3: نادرست. ساختار نهایی هیچ پروتئینی نمی تواند ساختار دوم باشد! (به اصالحيۀ كتاب دوازدهم رجوع شود)

N۱۵N۱۵

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 3 198

منظور صورت سؤال، رمزه (کدون)های پایان است که عبارت اند از UAA، UAG و UGA. همان طور که مشاهده   می کنید، تعداد

نوکلئوتیدهای دارای باز آلی پورینی (A و G) دو برابر تعداد باز آلی پریمیدینی (U) است.

بررسی سایر گزینه ها  :

1) در همۀ این نوکلئوتیدها، اولین نوکلئوتید، دارای باز آلی پیریمیدینی است که تنها از یک حلقۀ آلی شش ضلعی تشکیل شده

است. این حلقۀ شش ضلعی به قند پنج کربنه متصل شده است.

2) منظور از نوکلئوتیدی که بین دو نوکلئوتید دیگر قرار گرفته است، نوکلئوتیدهای آدنین دار و گوانین دار است. این دو نوکلئوتید

برخالف نوکلئوتیدهای تیمین دار و یوراسیل دار، در همۀ نوکلئیک اسیدها قابل مشاهده است.

4) منظور از آخرین نوکلئوتید قرار گرفته در این رمزه ها، نوکلئوتیدهای آدنین دار و گوانین دار است. این نوکلئوتیدها حاوی بازهای

آلی پورینی هستند که شامل دو حلقۀ آلی با تعداد کربن نابرابر (یکی پنج کربنه و دیگری شش کربنه) است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 199

موارد "ب" و "د" صحیح نمی باشند.

در شکل مورد سؤال چون رشته های رنای بلند دو ژن در مجاورت هم می باشند پس در دو ژن رشته های متفاوتی مورد رونویسی

قرار گرفته است و جهت حرکت حباب های رونویسی به سمت هم بوده.

از آن جا که جهت حرکت و محصول این دو ژن متفاوت است پس نمی تواند به ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز اشرشیاکولی ارتباط

داشته باشد.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 200

برای فعال شدن ژن های سه  گانۀ مربوط به استفاده از الکتوز در باکتری  ای.کالی، دی  ساکارید الکتوز پس از ورود به میان یاختۀ

باکتری، به پروتئین مهارکننده که روی اپراتور قرار گرفته متصل می شود و باعث آزادشدن اپراتور می گردد تا رنابسپاراز بتواند

رونویسی را انجام دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - تمایل مهارکننده به الکتوز بیش از اپراتور است.

گزینۀ 2: نادرست - رنابسپاراز برای اتصال به راه  انداز جهت رونویسی از این 3 ژن نیازی به پروتئین دیگری ندارد.

گزینۀ 3: نادرست - در تنظیم بیان 3 ژن مربوط به استفاده از الکتوز که نوعی تنظیم منفی است، فعال  کننده نقشی ندارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 2 201

در تمامی پروکاریوت ها رونویسی از روی ژن ها فقط توسط  پلی مراز پروکاریوتی (یک نوع  پلی مراز) انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: باید دارای پوشینه باشد نه فاقد آن !

گزینۀ3: اغلب باکتری ها در  خود تنها یک جایگاه آغاز همانندسازی دارند.

گزینۀ4: چرخۀ سلولی مختص یوکاریوت ها می باشد و در پروکاریوت ها مشاهده نمی شود.

RN ARN A

DN A

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 2

گام اول

گام دوم

202

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1395

منظور از پروانه ها در صورت سؤال، سلول های یوکاریوتی است.

در همۀ سلول های یوکاریوتی راه انداز ژن به کمک عوامل رونویسی شناسایی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ mRNA :1های درون میتوکندری به کمک RNA پلی مراز پروکاریوتی رونویسی می شود.

گزینۀ 3: در چشم مرّکب حشرات عنبّیه وجود ندارد.

گزینۀ 4: طناب عصبی شکمی حشرات در هر قطعه از بدن، دارای یک گرۀ عصبی است که هریک از این گره ها فّعالّیت

ماهیچه های آن قطعه را کنترل می کند.

گزینه 3 203

هر آنزیم بسپارازی با شکستن پیوند کوواالن بین فسفات ها نوکلئوتیدهای 3 فسفاته را 1 فسفاته می کنند و به رشتۀ در حال ساخت

اضافه می کنند.

گزینۀ 1: نادرست است. هر آنزیم بسپاراز (چه دنا بسپاراز و چه رنا بسپاراز) در فعالیت خود فقط یک رشته را الگو قرار می دهد. 

گزینۀ 2: نادرست است. نوکلئوتیدها را به صورت 3 فسفاته وارد جایگاه فعال می کنند و آن ها را تک فسفاته می کنند.

گزینۀ 4: نادرست است. دنابسپاراز توانایی ویرایش دارد نه پیرایش.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 2 204

اگر کدون پایان درون جایگاه A ریبوزوم قرار گیرد، هیچ نوع مولکول tRNA برای اتصال به آن وجود ندارد و بنابراین وقوع گزینۀ

دوم، حتمی نیست!

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 
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گزینه 4 205

دقت کنید که در هر یاخته ای محل ساخت رشته رنا قطعًا حاوی دنا است و رشته رنا از روی آن ساخته می شود. از طرفی، هر رشته

پلی پپتیدی از روی یک رشته رنا طی فرآیند ترجمه ساخته می شود. رشته های دنا و رنا پلی نوکلئوتیدی می باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در یاخته های پیش هسته ای، هسته و اندامک دو غشایی وجود ندارد.

گزینۀ ۲: در محل ساخت رشته پلی پپتیدی در هوهسته ای (میان یاخته) دنابسپاراز فعالیتی ندارد.

گزینۀ ۳: آنزیم های اتصال دهنده رنای ناقل به آمینواسید در میان یاخته فعالیت می کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 206

هر آنزیم رنابسپاراز فقط و همیشه یک  رشته ژن را رونویسی می کند.

گزینۀ 1: نادرست است. دقت شود اولین پروتئینی که به راه انداز یک ژن یوکاریوتی (هوهسته ای) متصل می شود عوامل رونویسی

است و عوامل رونویسی فعالیت هلیکازی ندارند.

گزینۀ 2: نادرست است. راه انداز رونویسی نمی شود پس رونوشت ندارد.

گزینۀ 3: نادرست است. حباب رونویسی در مرحله اول تولید و در مرحلۀ آخر رونویسی محو می شود اما در هر مرحله به طور

جداگانه  تولید نمی شود.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 207

آنزیم دنابسپاراز فقط طی فرآیند همانندسازی عمل می کند. ولی آنزیم رنابسپاراز طی فرآیند رونویسی فعالیت می کند و تعداد

رونویسی در هر باکتری از تعداد همانندسازی بسیار بیشتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. هر آنزیم دنابسپاراز به یک رشته دنای الگو و هر آنزیم رنابسپاراز به هر دو رشته دنا متصل می  شود.

گزینۀ 2: نادرست. قبل از عملکرد دنابسپاراز، نیاز به عملکرد هلیکاز وجود دارد ولی پیش از عملکرد رنابسپاراز، نیازی به عمل هلیکاز

نیست و خود رنابسپاراز عملکرد هلیکازی دارد.

گزینۀ 3: نادرست. دنابسپاراز، طی فرآیند ویرایش (تصحیح اشتباهات طی همانندسازی) با عمل نوکلئازی، پیوند فسفودی استر را

می شکند ولی رنابسپاراز عملکرد نوکلئازی ندارد و توان شکستن پیوند فسفودی استر را هم ندارد.

به جدول زیر توجه کنید:

مقایسه
تولید پیوند

هیدروژنی

شکست پیوند

هیدروژنی

تولید پیوند

PDE

شکست پیوند

PDE

اتصال به رشته

دنا

اتصال به رشته

دنا الگو

یک رشتهدو رشته+++-دنابسپاراز

دو رشتهدو رشته-++-رنابسپاراز

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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فرومون ها، هورمون نیستند!

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 209

تمام موارد جمله  را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) توالی های راه انداز و اپراتور، رونویسی نمی شوند.

ب) رنابسپاراز به راه انداز متصل می شود. راه انداز ممکن است در مجاورت نقطه آغاز رونویسی باشد (مثل ژن های الزم برای تجزیه

مالتوز) یا کمی آن  طرف تر از نقطه آغاز رونویسی باشد (مانند ژن های الزم برای تجزیه الکتوز که بین راه انداز و ژن اول، توالی اپراتور

قرار دارد).

ج) در بیان ژن های الزم برای تجزیه الکتوز، تا هنگامی که رنابسپاراز حرکت نکند و از روی اپراتور نگذرد، به جایگاه آغاز رونویسی

نرسیده و پیوند فسفودی استر برای تولید رنای جدید تولید نمی شود.

د) باتوجه به تصویر زیر می بینیم که اندازۀ رنابسپاراز اینجا از اندازه راه انداز کوتاه تر است و نتوانسته کل راه انداز را بپوشاند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 210

دقت کنید که تنها در پروکاریوت ها است که هم زمانی ترجمه و رونویسی در یاخته دیده  می شود (کنکور خارج کشور 98)؛ لذا این

شکل بیانگر فرآیند ترجمه، فقط در پروکاریوت ها است. تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها به طورمعمول در حین رونویسی اتفاق

می افتد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) منظور از ساختارهای شبیه دانۀ تسبیح، رناتن (ریبوزوم)ها هستند که از دو زیرواحد کوچک و بزرگ با مقدار نابرابری از رنای

رناتنی (rRNA) و پروتئین تشکیل شده است.

2) دقت کنید که باکتری ها (پروکاریوت ها) اندامک ندارند.

3) رمزۀ (کدون) آغاز، در بخشی دور از دنا (DNA) و نزدیک به آخرین رناتن قرار گرفته روی رنای پیک (mRNA) قرار دارد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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ترتیب مراحل در تنظیم مثبت رونویسی به این شکل است:

1- ورود مالتوز به درون باکتری اشرشیاکالی 2- اتصال مالتوز به پروتئین فعال کننده 3- اتصال پروتئین فعال کننده به جایگاه اتصال

خود در دنا (DNA) 4- اتصال رنابسپاراز به پروتئین فعال کننده 5 - قرارگیری آنزیم رنابسپاراز روی راه انداز، به واسطۀ پروتئین

فعال کننده 6 -آغاز رونویسی از ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 2 212

پس از آماده شدن مولکول های کلسی تونین که پروتئینی ترشحی است، این پروتئین ها درون وزیکول هایی قرار گرفته و پس از

جدا شدن از دستگاه گلژی به سوی غشاء پالسمایی حرکت می کنند.

تمامی گزینه های دیگر قبل از آماده شدن هورمون ترشحی است.

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 213

در پیش هسته ای ها توالی های دیگری غیر از راه انداز ممکن است در تنظیم رونویسی مشارکت کنند ولی توجه کنید که این موضوع

برای همۀ ژن ها صادق نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در ژن های میانی در مجموعه ژن های مربوط به تجزیه مالتوز یا الکتوز چنین اتفاقی می افتد.

گزینۀ ۲: مثًال توسط عامل فعال کننده!

گزینۀ ۴: در پروکاریوت ها فقط یک نوع رنابسپاراز وجود دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 214

الف) درست؛ مالتوز باعث اتصال فعال کننده به جایگاهش  می شود و محرک اتصال است.

ب) درست؛ الکتوز با تغ�ر شکل مهارکننده باعث تولید 3 نوع آنزیم  می شود. این 3 آنزیم الکتوز را تجزیه می کنند.

ج) نادرست؛ آنزیم آمیالز بزاق به همراه آمیالز لوزالمعده   می توانند مالتوز تولید کنند. غدد بزاقی و پانکراس جزء لولۀ گوارش نیستند

بلکه مرتبط با آن هستند و جزء دستگاه گوارش اند.

د) درست؛ الکتوز قند شیر است و هورمون مؤثر در تولید شیر پروالکتین است. با مکیدن نوزاد تولید و ترشح شیر افزایش می یابد.

پس ترشح هورمون پروالکتین و تولید الکتوز با خودتنظیمی مثبت تنظیم  می شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 4 215

آنزیم رنابسپاراز 2 یک پروتئین است. این پروتئین همانند سایر پروتئین های میان یاخته توسط ژن های موجود در درون هسته

ساخته می شود؛ پس می توان گفت این آنزیم، ژن مربوط به خودش را نیز رونویسی می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: به "میان یاخته" دقت کنید.

گزینۀ 2: رناهای ناقل قطعًا ساختار دورشته ای تشکیل می دهند. این رناها توسط رنابسپاراز 3 رونویسی می شوند.

گزینۀ 3: قبل از رمزۀ آغاز بخشی بر روی رنای پیک وجود دارد که ترجمه نمی شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 216

١) راه انداز باعث می شود رناپلیمراز نخستین نوكلئوتید را به طور دقیق پیدا كند.

٢) توالی هایی هستند كه باعث پایان یافتن عمل رونویسی می شوند (نه یك نوكلئوتید.)

٣) باكتری ها فقط یك نوع رنابسپاراز دارند.

٤) این پیوند هیدروژنی از نوكلئوتید پنجم آغاز می شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 2 217

همان طور که می دانید در مرحلۀ طویل  شدن و پایان رونویسی امکان جدا شدن قسمتی از ریبونوکلئیک اسید از دنا وجود دارد؛

پس مرحلۀ آغاز رونویسی در این گزینه مدنظر است. در این مرحله، پیوندهای هیدروژنی در محل را ه انداز شکسته نشده و دو

رشتۀ دنا از یکدیگر جدا نمی شود؛ زیرا توالی نوکلئوتیدی راه انداز اصال رونویسی نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در مراحل آغاز و طویل  شدن، رونویسی از توالی پایان مشاهده نمی شود. همان طور که می دانید در این دو مرحله پیوندهای

هیدروژنی میان نوکلئوتیدهایی با قند متفاوت (دئوکسی ریبوز و ریبوز) تشکیل می شوند؛ اما پیوندهای فسفودی استر همواره بین

نوکلئوتیدهایی با قند یکسان تشکیل می شوند.

۳) در مرحلۀ آغاز رونویسی پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای دنا تشکیل نمی شود. همچنین بعضی از اساتید بر این باورند

که در مرحلۀ پایان رونویسی نیز امکان تشکیل پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای دنا دور از انتظار است؛ اما قسمت دوم این

گزینۀ همواره غلط است و نیازی به خواندن قسمت اول هم نیست. در تنظیم منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکالی، آنزیم

رنابسپاراز بدون نیاز به پروتئین به راه انداز متصل می شود.

۴) در مرحلۀ طویل  شدن بیشترین تعداد مولکول آب مصرف می شود؛ پس مصرف بیشترین تعداد مولکول آب در مراحل آغاز و

پایان دور از انتظار است. دقت کنید تشکیل پیوندهای هیدروژنی به صورت خودبه خود صورت گرفته و نیاز به آنزیم نیست.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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در یاخته های پیش هسته ای رونویسی و ترجمه هم زمان صورت می گیرد. دقت کنید که در این یاخته ها، برخی ژن ها باهم

رونویسی می شوند (مثًال ژن های مربوط به تجزیه الکتوز یا مالتوز). پس به رمزه های آغاز رنای حاصل از رونویسی این ژن ها

هم زمان رناتن متصل شده و ترجمه را آغاز می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در یاخته های پیش هسته ای هسته وجود ندارد!

گزینۀ ۲: رناهای رناتنی در پروکاریوت ها توسط رنابسپاراز پریوکاریوتی ساخته می شود.

گزینۀ ۳: رناهای متعدد در ژن هایی دیده می شوند که به مقدار زیادی محصول رونویسی آن ها در یاخته مورد نیاز است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 219

همۀ جانداران برای تأمین انرژی موردنیاز، نیازمند تجزیۀ مواد مغذی (مانند گلوکز) هستند که برای آن آنزیم های ویژه ای نیاز است.

۲) تشکیل کامل لولۀ گوارش به واسطۀ مخرج است نه دهان.

۳) ملخ دارای توانایی سلوالز است اما دستگاه گردش خون آن فاقد خون بوده و دارای همولنف است که نقش خون لنف و مایع

بین یاخته ای را بر عهده دارد.

۴) تک یاخته ای ها فاقد گردش درونی مایعات هستند و در آن ها تبادل مواد از سطح یاخته صورت می گیرد نه یاخته ها.

تالیفی موسی بیات

گزینه 3 220

جایگاه پایان رونویسی، در رونویسی شرکت می کند و از روی آن رونوشت تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رونویسی از روی یک رشته ژن صورت می گیرد، نه همواره از روی یک رشته مولکول دنا!

گزینۀ 2: فقط رنای پیک رمزه دارد.

گزینۀ 4: دئوکسی ریبوز! در رونوشت!؟

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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باتوجه به شکل در مرحله پایان رونویسی آنزیم رنابسپاراز بر روی مولکول دنا (توالی پایان رونویسی) پیشروی نمی کند ولی پیوند

فسفودی استر بين نوکلئوتیدها تشکیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: رونوشت از روی رشته الگو ساخته می شود و همانند رشتۀ رمزگذار مکمل رشتۀ الگو می باشد. اما دقت کنید که توالی

رونوشت از جنس رناست و به جای T باز آلی U دارد.

گزینۀ ۳: در هر دو پیوند فسفودی استر تشکیل می شود.

گزینۀ ۴: رونوشت توالی پایان دیده می شود، نه خود توالی پایان!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 222

پروتئین های آزاد در سیتوپالسم توسط رناتن های آزاد ساخته می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: مکمل، نه هم شکل!

گزینۀ ۳: این فعالیت درون میان یاخته انجام می شود، نه هسته!

گزینۀ ۴: رنابسپاراز ۲، نه رنابسپاراز ۳!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 223

موارد ب، ج و د در مورد همه آمینواسیدهای شرکت کننده در ساختار پروتئین ها صادق نیستند.

بررسی موارد:

الف) درست. همه 20 نوع آمینواسید توانایی تشکیل پیوند پپتیدی و حضور در ساختمان یک زنجیرۀ پلی پپتیدی را دارند.

ب) نادرست. آمینواسیدها به رنای ناقل متصل شده و توسط آن به رناتن انتقال می یابند. پس به غیر از پیوند پپتیدی در پیوند

دیگری هم شرکت می کنند.

ج) نادرست. انسان فقط می تواند 12 نوع از این آمینواسیدها را بسازد. 

د) نادرست. آمینواسیدهای ابتدا و انتهای زنجیرۀ پلی پپتیدی تنها به یک آمینواسید متصل می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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با اتمام گلوکز، درصورتی که الکتوز در محیط کشت باشد رونویسی از ژن های مربوط به آنزیم های تجزیه الکتوز انجام می شود که در

این کار راه انداز موجب شناسایی نقطۀ آغاز رونویسی می شود. دقت کنید که بین راه انداز و نقطۀ آغاز توالی اپراتور (با چندین جفت

نوکلئوتید) وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هسته!؟ اشرشیاکالی!؟

گزینۀ 2: با تجزیۀ مالتوز میزان گلوکز درون یاخته افزایش می یابد، نه در محیط کشت!

گزینۀ 4: خمیدگی در مولکول دنا در تنظیم رونویسی از ژن های هسته ای اتفاق می افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 225

باتوجه به شکل های زیر فعال کننده به راه انداز متصل نمی شود. درواقع محل اتصال فعال کننده بر روی مولکول دنا جایگاه اتصال

فعال کننده است که در مجاورت راه انداز قرار دارد.

رنابسپاراز برای بیان ژن به راه انداز متصل می شود (رد گزینۀ 1). ازطرفی اتصال الکتوز به مهارکننده باعث جدا شدن مهارکننده از

اپراتور می شود (رد گزینۀ 3) و در نهایت اینکه رنابسپاراز در تنظیم رونویسی مثبت پس از اتصال به فعال کننده به راه انداز متصل

می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 226

جمالت  "ب" و "ج" و "د" درست هستند.

ب) درست. تولید  از روی  و در مجاورت ژن صورت می گیرد.

ج) درست. هر ریبوزوم در حالت فعالیت فقط یک رشته پلی پپتید می سازد 

بررسی جملۀ نادرست:

جملۀ الف) "راه انداز" مورد رونویسی قرار نمی گیرد.

RN ADN A

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 227

موارد "د" و "ج" صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف: قبل از کامل شدن دنای ناقل به جایگاه P متصل است.

ب: توجه داشته باشید که رشتۀ الگوی بیانه  ها رونویسی می  شود.

ج: mRNA همانند tRNA دچار تغ�ر می  شود.

تجزیۀ mRNA پس از مدتی جلوگیری از ترجمه   mRNA د: اتصال رنای کوچک به←←

تالیفی سهند میرطاهری
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تمامی سلول های بدن یک فرد، اّطالعات وراثتی یکسانی دارند. اختالفاتی که در سلول های بدن یک فرد وجود دارد، بستگی به

ژنی دارد که در حال بیان شدن است. بدیهی است که همۀ ژن ها در همۀ سلول ها بیان نمی شود.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1395

گزینه 1 229

- اپراتور رونویسی نمی شود. (رد مورد الف)

- پیش هسته ای ها تنوع آنزیم رنابسپارازی ندارند. (رد مورد ب)

- پیش هسته ای ها توالی میانه یا بیانه ندارند. (رد مورد ج)

ها رونوشت جایگاه آغاز رونویسی را دارند. (رد مورد د)  - جایگاه آغاز رونویسی روی  است، 

- همه محصوالت حاصل از رونویسی رمزه آغازه ندارد، رمزه آغازه فقط در رنای پیک دیده می شود. در رنای رناتنی و ناقل دیده

نمی شود. (رد مورد ه)

DN ARN A

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 230

آنتی کدون GGC مکمل کدون CCG است. از آنجا که جایگاه A، جایگاه دوم در ریبوزوم است، بنابراین وقتی کدون CCG در جایگاه

A قرار گیرد، کدون AUG در جایگاه P ریبوزوم مستقر می شود.

 mRNA : AUG   CCG   GGC   UAC

UAC   GGC   CCG  AUG : آنتی کدون ها

AUG: رمز آغاز

AUG : اولین کدون وارد شده به جایگاه P ریبوزوم

CCG: اولین کدون وارد شده به جایگاه A ریبوزوم

UAC : اولین آنتی کدون وارد شده به جایگاه P ریبوزوم

GGC : اولین آنتی کدون وارد شده به جایگاه A ریبوزوم

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380
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گزینه 2 231

موارد (الف)، (ج) و (د) نمی توانند جمله را به درستی تکمیل کنند.

بررسی موارد:

الف) هر دنابسپاراز طی همانندسازی به یک رشته از دنای مادری متصل می شود و رشتۀ مکمل آن را می سازد. ولی هر رنابسپاراز به

هر دو رشته دنا متصل می شود ولی در هر بار فقط از روی یک رشته (رشته الگو) رونویسی انجام می دهد.

ب) در فرآیند همانندسازی برای دنای حلقوی (که در باکتری ها، راکیزه ها و دیسه ها دیده می شود) یک جایگاه آغاز و یک جایگاه

پایان وجود دارد و در هر بار رونویسی هم یک نقطه آغاز و یک جایگاه پایان وجود دارد.

ج) محصول همانندسازی، دنا است که پایداری نسبتا زیادی دارد ولی محصول رونویسی، رنا است و می دانیم پایداری و طول عمل

رنا از دنا کمتر است.

د) طی همانندسازی هلیکاز و دنابسپاراز (طی فرآیند ویرایش) می توانند باعث شکست پیوند هیدروژنی شوند. در رونویسی هم

رنابسپاراز به طور موضعی، باعث شکست پیوند هیدروژنی می شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 232

تنوع آمینواسیدها کمتر از تنوع رنای ناقل (tRNAها) و تنوع آن، کمتر از انواع رمزه ها است.

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه1: کدون های پایان، آنتی کدون ندارند و آمینواسیدی را رمز نمی کنند. 

گزینه3: برخی آمینواسیدها فقط یک رمز سه نوکلئوتیدی (کدون) دارند مانند متیونین.  

گزینهtRNA :4ها و rRNAها کدون آغاز ندارند. کدون آغاز ویژه mRNA است.   

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 3 233

- محصول نهایی بیان هر ژنی می تواند  یا پروتئین باشد. (رد مورد الف)

- هم در یوکاریوت ها هم پیش هسته ای ها هر ژن توسط یک نوع رنابسپاراز رونویسی می شود ولی رونویسی از ژن های مختلف در

یوکاریوت ها توسط انواعی از رنابسپارازها است. (تأ�د مورد ب)

- فقط یکی از دو رشته در هر ژن رونویسی می شود و همیشه و فقط همان رشته. (تأ�د مورد ج)

- معموًال اگر نیاز به محصول ژنی بیش باشد (نه هر ژنی) تعداد زیادی رنابسپاراز از یک نوع روی ژن دیده می شود. (رد گزینۀ د)

- محصول رنای هر ژنی در هوهسته ای دچار تغ�رات نمی شود. اغلب رناها پس از تولید یا حین تولید دستخوش تغ�راتی

می شوند. (رد گزینۀ و)

RN A

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 3 234

موارد ج و د جملۀ فوق را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست - جایگاه اتصال فعال کننده و راه انداز هر دو بر روی مولکول دنا قرار دارند و قند دئوکسی ریبوز در نوکلئوتیدها دارند.

ب) نادرست - الکتوز نه به راه انداز و نه به اپراتور متصل می شود.

ج) درست - اپراتور بین راه انداز و جایگاه آغاز رونویسی قرار دارد، درصورتی که جایگاه اتصال فعال کننده به راه انداز متصل است.

د) درست - جایگاه اتصال به مهارکننده اپراتور است. مهارکننده به اپراتور متصل می شود که فاقد نقش آنزیمی است. ازطرفی به

راه انداز آنزیم رنابسپاراز متصل می شود که جایگاه فعال دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 235

ای را به رنای ناقل متصل کند. توالی پادرمزه تع�ن می کند که آنزیم ویژه چه 

. (تأ�د گزینۀ 3) - توالی رمزه کدون آغاز  است و پادرمزۀ مکمل آن 

، در بخش پادرمزه رنای ناقل مکمل کدون (رمز)  است نه معرف متیونین. (رد گزینۀ 1)  -

،  و  قطعًا رمزه آغاز  ، - برای توالی رمزه پایان مثل  پادرمزه ای نداریم. یعنی پادرمزه های 

است ولی هر  رمزه آغاز نیست. (رد گزینۀ 2)

ها ابتدا وارد  خواهند شد. (رد گزینۀ 4) - اولین  وارد جایگاه  ولی بقیه 

aa

AU GU AC

AU GU AC

U AAAU UAU CACUAU G

AU G

AU GPAU GA

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 236

قند گزینه های "1"، "2" و "3" از نوع دئوکسی ریبوز و توسط دنابسپاراز ساخته می شوند. قند رونوشت میانه ریبوز است و توسط

رنابسپاراز تولید می شود.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 237

در مرحلۀ آغاز و پایان فقط مورد "هـ" دیده نمی شود. از طرفی در مرحلۀ طویل شدن همۀ موارد قابل مشاهده است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 238

در یک رنای ناقل آمینواسید اتصالی توسط توالی پادرمزه مشخص می شود. باتوجه به شکل می توان گفت که پادرمزه از دو سمت

به مابقی مولکول رنا متصل می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: باتوجه به شکل بخشی که به آمینواسید متصل می شود، تک رشته است و پیوند هیدروژنی ندارد.

گزینۀ ۳: در رنای ناقل باز آلی T وجود ندارد!

گزینۀ ۴: در رنای ناقل بخش اتصالی به آمینواسید نیز تک رشته ای است!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 239

جاندار مورد استفاده مزلسون و استال اشرشیاکالی بوده است. فقط مورد ب جملۀ فوق را به نادرستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) درست - در پیش هسته ای ها نیز برخی رناها در تنظیم بیان ژن نقش دارند.

ب) نادرست - در اشرشیاکالی مثًال ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز توسط یک راه انداز کنترل می شوند.

ج) درست - دقت کنید که مثًال رونویسی از ژن های الزم برای تجزیۀ مالتوز به بیان ژن فعال کننده وابسته است.

د) درست - مادۀ انتقال صفات دناست که فاقد پیوند پپتیدی می باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 240

برخی از رناهای تولیدشده در یاخته ها در تنظیم بیان ژن مشارکت دارند و میزان تولید محصول از ژن های دیگر را تنظیم می کنند.

بسیاری از آنزیم ها پروتئینی هستند (رد گزینۀ ۱). ازطرفی برخی رناهای درون یاخته به عنوان آنزیم عمل می کنند. (رد گزینۀ ۲) و

همۀ آنزیم ها شکل سه بعدی اختصاصی دارند (رد گزینۀ ۴).

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 241

منظور سوال هستۀ سلول های اسپیروژیر است و می دانیم اسپیروژیر نوعی جلبک و یوکاریوت است، پس همۀ انواع RNAهای آن

باید با کمک عوامل رونویسی ساخته شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مولکول tRNA فقط دارای توالی یکسانی (CCA) در انتهای خود است.

گزینۀ 2: فقط rRNA نقش آنزیمی دارند ولی رناهای دیگری هم درون هسته ها هستند.

گزینۀ rRNA :3 و tRNA برای ترجمه فرستاده نمی شود و الگوی ساخت پروتئین، mRNA می باشد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 4 242

اتصال مهارکننده به الکتوز، باعث آزاد شدن اپراتور و در نتیجه رونویسی از روی هر سه ژن مربوط به تجزیه الکتوز بر روی یک نوع

رنای پیک 3 ژنی است. این رنای پیک طی فرآیند ترجمه برای تولید سه رشتۀ پلی پپتید مختلف مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین

باید حداقل سه متیونین برای شروع ترجمه در آن ها استفاده شود. البته ممکن است در بخش های میانی این پلی پپتیدها هم

متیونین وجود داشته باشد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 3 243

هنگامی که باکتری در محیط دارای الکتوز قرار می گیرد، الکتوز وارد باکتری شده و پس از اتصال به مهارکننده تغ�راتی در شکل آن

پدید می آورد، براثر این تغ�ر شکل، مهارکننده دیگر نمی تواند به اپراتور متصل شده و بنابراین رونویسی آغاز می شود.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: الکتوز در نهایت درون باکتری تجزیه می شود نه همان ابتدا!

.گزینۀ 2: با فعال شدن رونویسی ضمن تجزیۀ الکتوز، پیش سازهای قند تولید می شود.

گزینۀ 4: رونویسی از ژن پروتئین مهارکننده ارتباطی به حضور یا عدم حضور الکتوز ندارد!

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 244

هیچ کدام از موارد فوق، فعالیت آنزیمی ندارند. انسولین هورمون است، رشته های کشسان، پروتئین ساختاری هستند و

فعال کننده و عوامل رونویسی پروتئین های کمک کننده غیرآنزیمی به فعالیت رنابسپاراز می باشند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 245

AUحرکت ریبوزوم در محدودۀ  شروع تا  پایان انجام می  گیرد. GU AG

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 

گزینه 4

گام اول

گام دوم

246

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

مگس سرکه جانداری یو کاریوت است و تنظیم بیان ژن در آن به روش یو کاریوت ها انجام می شود .

در مگس سرکه (جاندار یوکاریوتی) عالوه بر راه انداز توالی دیگری از DNA (افزاینده) در رونویسی دخالت دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: تنظیم بیان ژن می تواند خارج از هسته صورت گیرد.

گزینۀ2: رونویسی از چند ژن مجاور توسط یک راه انداز، مربوط به پرو کاریوت هاست. نه یوکاریوت ها !!

III IIIگزینۀ3: هر سه نوعRNA پلی مراز   و  و   در هستۀ یوکاریوت ها وجود دارند.
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گزینه 2 247

اتصال الکتوز به مهارکننده باعث تغ�ر شکل آن و جدا شدن مهارکننده از اپراتور می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": فعال کننده!!؟

گزينۀ "3": رنابسپاراز پیش از جدا شدن مهارکننده به راه انداز متصل می شود.

گزينۀ "4": ژن مهارکننده همواره بیان می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 248

طبق شکل موجود در کتاب در بخش تنظیم مثبت رونویسی، برای اینکه E.coli از مالتوز بتواند استفاده کند، به 3 آنزیم نیاز دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": هر دو به DNA وصل نمی  شوند.

گزینۀ "2": در کتاب در رابطه با E.coli این توالی گفته شده، ضمنًا گاهی مهارکننده به اپراتور متصل نیست.

گزینۀ "4": قند ترجیحی این باکتری گلوکز است.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 4 249

سه اندامک هسته، میتوکندری (راکیزه) و پالست (دیسه) دارای دنا هستند و رد آن ها فرآیندهای همانندسازی و رونویسی صورت

می گیرد؛ اما درون هسته برخالف راکیزه و دیسه فرآیند ترجمه (تولید رشته پلی پپتید) صورت نمی گیرد بنابراین تمام پلی پپتیدهای

موجود در ساختار پروتئین های درون هسته توسط ریبوزوم های آزاد میان یاخته تولید و سپس از راه منافذ پوشش هسته به آن

وارد می شود.

در مورد راکیزه و دیسه، گروهی از پلی پپتیدها توسط ریبوزوم های درون این اندامک ها و گروهی دیگر توسط ریبوزوم های آزاد

میان یاخته تولیدشده و بدون دخالت ریزکیسه به این اندامک ها می رود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 250

همه موارد نادرست می باشند.

بررسی موارد:

الف) نادرست - الزامًا در همه یاخته ها هسته وجود ندارد (یاخته های پروکاریوتی)

ب) نادرست - برای اتصال به آمینواسید تاخوردگی های بیشتری در ساختار رنای ناقل مورد نیاز است.

ج) نادرست - در رنای ناقل فعال جایگاه اتصال و جایگاه توالی پادرمزه مقابل هم قرار ندارند.

! Uد) نادرست - دقت کنید که توالی  عنوان شده است نه توالی پادرمزه  ACU AC

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 251

همۀ موارد به درستی بیان شده است. منظور عبارت صورت سؤال، آمینواسیدها هستند.

بررسی تمامی موارد  :

الف) در فرآیند تراوش همانند فرآیند بازجذب، این تکپار (مونومر)ها ، یا از مایع بین یاخته ای به درون نوعی مویرگ وارد  می شوند

(بازجذب) و یا برعکس این قضیه (تراوش) ، اتفاق می افتد.

ب) برای اتصال هر آمینواسیدی (که در ساخت  پروتئین ها نقش دارد) به رنای ناقل (tRNA) ، الزامی است که انرژی مصرف شود.

ج) اتم مرکزی در این مونومر، اتم کربن است که به گروه های  R، کربوکسیل و آمین متصل شده است که همگی در ساختار خود

حداقل یک اتم هیدروژن را دارند.

د) جذب بیشتر آمینواسیدها همانند گلوکزها است. در روش هم انتقالی، مادۀ موردنظر همراه یون سدیم (یون مؤثر در ایجاد

پتانسیل عمل) وارد یاخته  می شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 252

- مشاهده چندین رناتن روی رنای پیک را اشاره می کند، پس امکان دارد پروتئین های مختلف در حال ساخت توسط هر رناتن در

مراحل مختلف خود باشد، پس امکان دارد. (رد مورد الف)

- هم زمانی رونویسی و ترجمه را می گوید که در پیش هسته ای ها دیده می شود. (امکان دارد) (رد مورد ب)

- رشته مکمل رنای پیک همان رشته الگو است. رشته الگوی برخی از ژن ها که نیاز به محصول آن بیشتر است توسط تعداد زیادی

رنابسپاراز در حال رونویسی می باشد. (رد مورد ج)

A- پس از ورود عامل آزادکننده به جایگاه  پیوند بین آخرین رنای ناقل با پلی پپتید هیدرولیز می شود. (رد مورد د)

تالیفی کیوان نصیرزاده
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یکی از سه کدون پایان UGA است که آنتی کدون ندارد. ACU می تواند کدون یک آمینواسید باشد و وارد جایگاه A ریبوزوم شود.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1393
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گزینۀ 1: نادرست. در مرحلۀ آغاز بخش کوچکی از رنا ساخته می شود؛ بنابراین پیوند فسفودی استر ساخته می شود. این رشته با رشتۀ

الگو پیوند هیدروژنی دارد. در مرحلۀ پایان جایگاه پایان رونویسی می شود؛ بنابراین پیوندهای هیدروژنی هم شکسته و هم تشکیل

می شوند.

تالیفی منصور کهندل
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در مرحلۀ آغاز رمزه های 1 و 2 به ترتیب درون جایگاه های  و  ریبوزوم قرار دارند. (دقت کنید که نوکلئوتیدهای قبل از رمزه

آغاز، که درون جایگاه  هستند، رمزه محسوب نمی شوند). ازطرفی در مرحلۀ طویل شدن همواره 3 رمزه درون جایگاه های

ریبوزوم واقع هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در مرحله طویل شدن بعد از جدا شدن رنای ناقل فاقد آمینواسید و قبل از اضافه شدن رنای ناقل دارای آمینواسید در ریبوزوم

فقط یک رنای ناقل با یک زنجیره پلی پپتیدی وجود دارد.

گزینۀ 2: در مرحلۀ آغاز پیوند هیدروژنی تشکیل می شود بین رمزۀ آغاز و پادرمزۀ آغاز!

! گزینۀ 4: در مرحلۀ پایان رنای ناقل فاقد آمینواسید از جایگاه  خارج می شود، نه جایگاه 

PA

E

PE

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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تک یاخته می تواند پیش هسته ای یا هوهسته ای باشد. رمزه ها در جانداران مختلف یکسان اند و در حداقل از نوکلئوتیدها

,... تشکیل شده که حداقل 6 حلقه آلی دارد (3 تا برای قند + 3 تا برای بازی آلی). (تأ�د  ،  ، پیریمیدینی 

گزینۀ 4)

قند رمزه ریبوز و قند جایگاه آغاز رونویسی دئوکسی ریبوز. (رد گزینۀ 2)

هر تک یاخته ای بیانه ندارد. (رد گزینۀ 1)

هر تک یاخته ای رنابسپاراز  ندارد. (رد گزینۀ 3)

U U UCCCU CC

II

تالیفی کیوان نصیرزاده
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عبارت موردنظر صحیح است. دقت داشته باشید که آخرین آمینواسید انتهای کربوکسیل را تشکیل  می دهد که به هنگام تشکیل

پیوند پپتیدی گروه OH خود را از دست  می دهد. مورد "4" نادرست است، زیرا ریبوزومی "درون" شبکۀ آندوپالسمی دیده

نمی شود، بلکه صرفًا روی شبکۀ آندوپالسمی قرار دارند.

گزینۀ "1": طبق شکل کتاب درسی، این مورد صحیح است.

گزینۀ "2": پروتئین ذخیره ای بذر گندم و جو همان گلوتن است که در واکوئل ذخیره  می شود و مسیر هر پروتئین بر اساس توالی

آمینواسیدی تع�ن  می شود که همان ساختار اول است.

گزینۀ "3": طبق شکل کتاب درسی این مورد صحیح است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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ابتدا شماره ها را نام گذاری می کنیم:

شمارۀ 1: آمینواسید

شمارۀ 2: جایگاه فعال آنزیم

شمارۀ 3: آنزیم اتصال آمینواسید اختصاصی به رنای ناقل

شمارۀ 4: پیوند اشتراکی میان آمینواسید و رنای ناقل

تصویر، اتصال آمینواسید اختصاصی به رنای ناقل توسط آنزیم را نشان می دهد. این عمل نیازمند انرژی است و انرژی زیستی یاخته 

عمدتًا در فرآیند تنفس یاخته ای تولید می شود.

در ضمن، عملکرد آنزیم در جایگاه فعال، به ساختار سه بعدی آن مرتبط است که در صورت افزایش یا کاهش دما از حد خاصی،

کاهش می یابد.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: نادرست. شمارۀ 3 آنزیم پروتئینی و دارای پیوند پپتیدی  است ولی شمارۀ 1 آمینواسید است و پیوند

پپتیدی ندارد.

گزینۀ 2: نادرست. آنزیم، پس از ورود رنای ناقل، بر اساس نوع پادرمزۀ آن، آمینواسید مناسب را یافته و به آن متصل می کند.

گزینۀ 3: نادرست. پیوند اشتراکی میان آمینواسید و رنای ناقل، پیوند پپتیدی نیست و در ریبوزوم تولید نمی شود.

O H

∣∣ ∣

− C − N −

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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هر 5 مورد درست هستند.

بررسی موارد:

جاندار مورد مطالعۀ مزلسون و استال همان باکتری ای کالی است.

الف) درست. باتوجه به ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز و همچنین مالتوز، مشخص است که ژن های میانی فاقد جایگاه آغاز و پایان

رونویسی هستند!

ب) درست. اگر در طول حیات باکتری (حدود 20 دقیقه!) گلوکز به اندازۀ کافی در اختیار باکتری باشد و الکتوز هم در محیط نباشد،

3 ژن الزم برای تولید آنزیم های تجزیه الکتوز بیان نمی شوند.

ج) درست. باتوجه به ژن های مربوط به تجزیه الکتوز و مالتوز مشخص است که اغلب چند ژن توسط یک راه انداز کنترل می شوند.

پس در کل تعداد راه انداز ها از تعداد ژن ها کمتر خواهد بود.

د) درست. روی هر دنای حلقوی یک جایگاه آغاز و یک جایگاه پایان همانندسازی وجود دارد، ولی به ازای هر راه انداز، یک جایگاه

آغاز و یک جایگاه پایان رونویسی وجود دارد.

ه) درست. هر سه ژن مربوط به تجزیه الکتوز توسط یک راه انداز کنترل می شوند. یک نقطۀ آغاز رونویسی و یک جایگاه پایان

رونویسی دارند و بر روی یک رنای پیک که رونوشت هر سه ژن را همزمان داراست، رونویسی می شوند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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توالی افزاینده که بخشی از مولکول DNA است، ساختاری نوکلئوتیدی دارد. ولی عامل رونویسی، فعال کننده و RNA پلی مراز دارای

ساختار پروتئینی هستند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382

گزینه 3 261

توضیح صورت سؤال نشان دهنده ابتدای مرحلۀ طویل شدن است. در این مرحله جایگاه E رناتن فاقد رنای ناقل می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: پیوند پپتیدی درون جایگاه A تشکیل می شود و درون جایگاه P پیوند اشتراکی بین آمینواسید و رنای ناقل شکسته می شود.

گزینۀ ۲: اولین پیوند، نه دومین!

گزینۀ ۴: در مرحلۀ آغاز برقرار شده است!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 262

الف) پروتئین مهارکننده به توالی خاصی از DNA به نام اپراتور متصل می شوند.

ج) سلول می تواند با تغ�ر در میزان فشردگی کروموزوم ها دسترسی رنابسپاراز را به ژن موردنظر تنظیم کند.

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 4 263

راه انداز یک توالی نوکلئوتیدی است، نه یک نوکلئوتید ویژه!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رونوشت میانه ها از رنای نابالغ حذف می شوند و رونوشت بیانه ها می ماند.

گزینۀ 2: تغ�رات در بسیاری از رناهای هوهسته ای اتفاق می افتد.

گزینۀ 3: سه آنزیم رنابسپاراز در هستۀ هوهسته ای ها فعال هستند که ژن آن ها در مولکول های دنای هسته قرار دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گام اول

گام دوم

264

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

منظور از سلولی که سانتریول هایش مضاعف شده، یک سلول یوکاریوتی است که می خواهد تقسیم شود.

، RNA پلی مراز و RNA پلی مراز رونویسی از ژن ها را بر عهده دارند. در سلول های یوکاریوتی سه آنزیم RNA پلی مراز

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: راه انداز قسمتی از ژن است که رونویسی نمی شود.

گزینۀ 3: به طور مثال زنبورهای عسل نر هاپلوئیدی هستند که رشته های دوک را در کنار هسته تشکیل می دهند.

گزینۀ 4: محصول نهایی یک ژن rRNA، tRNA و mRNA است که rRNA و tRNA ترجمه نشده و mRNA می تواند زنجیرۀ پلی

پپتیدی تشکیل بدهد.

IIIIII
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پروتئین های عوامل رونویسی انواع متفاوتی دارند. برخی ها توانایی اتصال به راه انداز ژن و برخی ها به  توالی تنظیمی متصل

می شوند. (رد گزینۀ 1)

برخی از این عوامل تنها در افزایش سرعت رونویسی نقش دارند ولی برخی دیگر عالوه بر سرعت، مقدار رونویسی را نیز افزایش

می دهند. (رد گزینۀ 2)

عواملی که به راه انداز ژن متصل می شوند تمایل اتصال رنابسپاراز را تغ�ر می دهند. (رد گزینۀ 3)

هر پروتئینی که در هسته فعالیت دارد قطعًا در سیتوپالسم ساخته شده است و پس از ساخته شدن از منافذ هسته وارد هسته

می شود.

تالیفی کیوان نصیرزاده
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مهم ترین و متنوع ترین بسپارازهای زیستی یعنی پروتئین ها توسط آنزیم های پروتئینی و رنای رناتنی ساخته می شود.

گزینۀ 1: نادرست است. سلول های یاخته های ماهیچه اسکلتی چندهسته ای هستند. ژن های زیادتری نسبت به یاختۀ تک هسته

دارند.

گزینۀ 2: نادرست است. در هر سلول پیکری بدن انسان فعالیت همانندسازی ژن ها رخ نمی دهد مثل نورون ها.

گزینۀ 3: نادرست است. هر ژن یک راه انداز دارد ولی ممکن است توالی افزاینده نداشته باشد.

تالیفی کیوان نصیرزاده
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