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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 60نام و نام خانوادگی :

موضوع زیست شناسی (3) -دوازدهم( * فصل اول: مولکول هاي اطالعاتی * فصل دوم: جریان اطالعات در یاخته * فصل سوم: انتقال اطالعات در نسل ها * فصل

مرکز مشاوره دکتر فاطمه سادات ارشىچهارم: تغییر در اطالعات وراثتی)

1. عامل جدا کردن دو زنجیرة قدیمی  در هنگام همانندسازي کدام است؟
4) پلیساکاریدها3) پروتئینها2) هورمونها1) نوکلئوتیدها

2. کدام ترتیب در مولکول  وجود ندارد؟
 (1 (2 (3 (4

، پیوند فسفودي استر بین کدام مولکول ها تشکیل می شود؟ 3. در 
4)  باز و باز3) فسفات و قند2) باز و فسفات1)  باز و قند

4. شکل مقابل چه واقعیتی را در مورد نوکلئوتیدها نشان می دهد؟
1) مجموعًا  نوع نوکلئوتید وجود دارد.

2) حروف رمز  به حروف رمز  ترجمه می شود.
3) بازهاي مکمل در مولکول اسید نوکلئیک با هم جفت می شوند.

4) مولکول  از دو نوار پلی نوکلئوتیدي درست می شود.

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

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

 
6. کدام نادرست است؟

 
ي حلقوي، .................. »   «در هر مولکول 

1) تعداد فسفاتها میتواند دو برابر تعداد پورین باشد.
2) تعداد بازهاي آلی همواره دو برابر مجموع بازهاي  و  است.

3) تعداد پیوندهاي هیدروژنی حداقل  برابر تعداد نوکلئوتیدها است.
4) تعداد پیوندهاي فسفودي استر برابر با حداقل تعداد پیوندهاي هیدروژنی است.

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

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

4) برخالف- داراي پیوند فسفودي استر بوده و در هسته ساخته نمی شود.
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صفحه 2

8. در استروپتوکوکوس نومونیا، بالفاصله پس از آن که بخش کوچک ریبوزوم به mRNA متصل شد،  .................. 
tRNA (1ي مربوط به رمز دوم، وارد جایگاه A می شود.
2) پیوند بین متیونین و tRNA آغازگر گسسته می شود.

tRNA (3 آغازگر با کدون آغاز، رابطه  مکملی برقرار می کند.
4) بخش هاي بزرگ و کوچک ریبوزوم به هم می چسبند و ریبوزوم فعال تشکیل می شود.

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

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

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

3) هیدرولیز پیوند بین آمینواسید و مولکول  در جایگاه  انجام نمی شود.
4) پیوند کوواالنسی در جایگاه  ریبوزوم تشکیل نمی شود.

11. چند تا از موارد زیر می توانند جمله مقابل را تکمیل کنند؟ «در آزمایشات گریفیت .................. » (با تغییر)

 
الف) براي تهیه  ي واکسن علیه استرپتوکوکوس نومونیا تالش می شد.

ب) معلوم شد که عامل موثر در انتقال صفت در باکتري هاي فاقد کپسول، همان دئوکسی ریبونوکلئیک اسید است.

 
ج) روي دو نوع متفاوت از باکتري استرپتوکوکوس نومونیا مطالعه می شد.

د) معلوم شد که کپسول باکتري به تنهایی، عامل بیماري ذات الریه نیست.
4) یک3) دو2) سه1) چهار

12. گریفیت براي چه منظوري تعدادي از باکتري هاي کپسول دار را با گرما کشت و سپس آن ها را به موش ها تزریق کرد؟(با

 
تغییر)

1) براي بررسی این نکته که آیا  عامل انتقال صفت است یا خیر.
2) به منظور رد این تصور عمومی که پروتئین عامل انتقال صفت است.

3) به منظور تهیۀ واکسنی علیه استرپتوکوکوس نومونیاي بدون کپسول.
4) براي بررسی این موضوع که آیا کپسول عامل مرگ موش هاست یا خیر.

 
13. در مادة ژنتیک استرپتوکوکوس نومونیا، تعداد  .................. بیش تر از سایرین است.(با تغییر)

4) دئوکسی ریبوزها3) پیوندهاي قند - فسفات2) حلقه هاي آلی1) بازهاي پورینی

14. منافذ غشایی  .................. هموگلوبین  .................. 
2) برخالف – داراي ساختار دوم است.1) همانند – داراي ساختار چهارم است.

4) برخالف – داراي ساختار دوم نیست.3) همانند – داراي ساختار چهارم نیست.

15. در ساختار  .................. پروتئین ها همانند ساختار  .................. پروتئین ها همواره  .................. دیده می شود.
2) سوم – چهارم – مارپیچ1) دوم – سوم – ساختار اول

4) دوم – اول – پیوند اشتراکی3) سوم –دوم – ساختار صفحه اي
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16. در آزمایش مزلستون و استال ایزوتوپ سنگین به کار برده شده در چند مورد از موارد زیر ممکن است دیده نشود؟

 
الف) پله هاي نرده بان               ب) نرده هاي، نرده بان

 
ج) ساختارهاي دوحلقه اي         د) ساختارهاي تک حلقه اي دنا

4)  مورد3)  مورد2)  مورد1)  مورد

 
17. مزلستون و استال  .................. 

1) نتوانستند رشته هاي دناي نوساز را از رشته هاي قدیمی تشخیص دهند.
2) توانستند با ایزوتوپ سنگین  نوکلئوتیدها را نشانه گذاري کنند.

3) توانستند پس از یک مرحله همانندسازي مدل همانند سازي حفاظتی را رد کنند.
4) توانستند طرحی براي همانندسازي دنا پیشنهاد کنند.

18. چند مورد در رابطه با همانندسازي دنا جاي خاي را به طور صحیح تکمیل می کند؟ در هنگام همانندسازي دنا جهت

 
فعالیت  .................. 

 
الف ) دنا بسپارازهاي یک دو راهی همانندسازي موافق هم است.

 
ب ) هلیکازهاي دو دو راهی همانندسازي ممکن است به سوي هم باشد.

 
ج ) دنا بسپاراز دو دو راهی همانندسازي ممکن است به یک سو باشد.

 
د ) دنا بسپاراز یک دو راهی هم جهت با هلیکاز آن دو راهی است.

4)  مورد3)  مورد2)  مورد1)  مورد

 
19. کدام عبارت زیر در مورد همانندسازي دنا صحیح نمی باشد؟

1) رابطۀ مکملی بین بازهاي مکمل رشته هاي الگو نقش مهمی در این فرآیند دارد.
2) در هر دناي دختر فقط یک رشته توسط دنا بسپاراز ساخته می شود.

3) دنا بسپاراز در تصحیح اشتباه رشته هاي دناي دختر نقش ندارد.
4) دنا بسپاراز در فرآیند ویرایش پیوند فسفودي استر را می شکند.

20. کدام گزینه همواره جاي خالی را به طور مناسب پر می کند؟

 
 مکمل رشتۀ مقابل  .................. 

1) توسط دنا بسپاراز ساخته می شود.
 
2) داراي  حلقۀ آلی می باشد.

4) می تواند از اصل چارگاف تبعیت کند.3) می تواند مکمل رشته اي با توالی متفاوت باشد.
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21. در آزمایش مقابل  .................. 

1) در مرحلۀ (الف) همانند مرحلۀ
(د) در شش موش ها باکتري ها،

 
کپسول دار شدند.

2) در مرحلۀ (الف) برخالف
مرحلۀ (ب) دستگاه ایمنی موش

 
تحریک شد.

3) در مرحلۀ (د) همانند مرحلۀ
(ج) دناي حلقوي به صورت آزاد

 
به موش تزریق شد.

4) در مرحلۀ (ب) برخالف مرحلۀ
(ج) عالیم بیماري بروز نمی کند.

 
22. پایداري کدام یک از گزینه هاي زیر بیشتر از سایر گزینه ها است؟ 

 (1 (2 (3 (4

 
23. در یک مولکول دنا با  نوکلئوتید تعداد  .................. از تعداد  .................. .
1) پیوند قند فسفات ممکن نیست - تعداد حلقه هاي آلی نیتروژن دار کم تر نباشد.

2) پیوند فسفودي استر ممکن است - قندهاي  کربنی کم تر نباشد.
3) حلقۀ آلی قطعًا - پیوند قند فسفات بیش تر نمی باشد.

4) حلقۀ آلی نیتروژن دار ممکن است - پیوند قند باز آلی بیشتر باشد.

24. چند مورد از موارد زیر در ارتباط با شکل مقابل نادرست است؟

 
الف) می تواند نشان دهندۀ  نوع نوکلئوتید باشد.

ب) می تواند نشان دهندۀ شکل رایج انرژی درون سلولی باشد.
ج) می تواند نشان دهندۀ پیش مادۀ دنابسپاراز باشد.

1) صفر مورد
 
2)  مورد

4)  مورد3)  مورد

25. چند مورد از انواع باکتري هاي استرپتوکوکوس نومونیا زیر می تواند بیماري زایی ایجاد  کند؟
الف) نوعی که در موش سبب تحریک دستگاه ایمنی می شود.

 
ب) نوعی که در زیر غشاي خود پوشینه دارد.

ج) نوعی که در اثر کشته شدن باکتري ها، بیماري ایجاد نمی کند.
د) نوعی که ژن حاوي اطالعات وراثتی کپسول را ندارد.

4)  مورد3)  مورد2)  مورد1)  مورد 
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صفحه 5

 
26. چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

الف) به طور مستقیم از تک پاره هاي آنزیم ها فراوان ترین مادة دفعی آلی به وجود می آید.

 
ب) تمام مواد دفعی نیتروژن دار حاصل تجزیۀ آنزیم ها است.

 
ج)از تجزیۀ تمام آنزیم ها مواد دفعی نیتروژن دار به دست می آید.

د) از تجزیۀ بیش تر آنزیم ها مادة بسیار سمی به وجود می آید.
4)  مورد3)  مورد2)  مورد1)  مورد

27. کدام یک از عبارات زیر در رابطه با ساختمان آمینواسیدها صحیح است؟ 
1) گروه داراي بار مثبت گروه کربن دار متصل به کربن مرکزي است.

 
2) هر کربن که  ظرفیت آن پر است به گروه  متصل است.

 
3) تأثیر آن ها در شکل دهی پروتئین ها به اندازة  بستگی دارد.

4) گروه کربوکسیل توانایی آزاد کردن یک گروه هیدروکسیل را دارند.

 
28. در رناي پیک .................. 

 
1) تمام بخش هاي رونویسی شده ترجمه می شوند.

 
2) کدون هایی دیده می شود که فاقد پادرمزه هستند.

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

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

29. در ساخته شدن بخشی از یک پلی پپتید،  اسیدآمینه دیده می شود در آن قسمت از دنایی که ساخته شدن آن را
رهبري می کند حداکثر چند پیوند هیدروژنی مشاهده می شود؟

 (1 (2 (3 (4

 
30. کدام مطلب زیر درست است؟

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

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

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

 
31. کدام کدون ها از چپ به راست مربوط به آغاز و پایان ترجمه هستند؟

 (1 (2 (3 (4

32. در توالی الگو  اگر باز  مورد نظر از رشته حذف شود، چه اتفاقی می

 
افتد؟

1) پروتئین تغییر نمی کند.
 
2) پروتئین محصول بلند تر می شود.

4) نوع آمینو اسید ها تغییر می کند.3) پروتئین کوتاهتر می شود.
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33. چند مورد صحیح است؟

الف) در کم خونی داسی شکل جاي اسید آمینۀ گلوتامیک با والین عوض شده است.
ب) شانس انتقال تاالسمی از بیماران به نسل بعد بیشتر از هانتینگتون است.

 
ج) الگوي وراثت کم خونی داسی شکل و تاالسمی مشابه است.

 
د) دیابت بی مزه را می توان، با تزریق روزانۀ انسولین کنترل کرد.

4) هیچکدام3) سه مورد2) دو مورد1) یک مورد

 
34. کدام یک از جهش هاي زیر داراي مقیاس وسیع تري بر روي  است؟

4) جهش نان سنس3) فریم شیفت2) جانشینی1) واژگونی

 
35. کدام دو مورد را نمی توان همزمان در یک سلول مشاهده کرد؟

 
1) حباب همانند سازي - لیزوزیم

 
2) دندریت - میتوکندري

4) پروتئین هیستون -  پلی مراز پروکاریوتی3) کلروپالست - دوك تقسیم

36. کدام دو مورد را می توان همزمان در یک سلول مشاهده کرد؟

 
1) هیستون - گلبول قرمز بالغ

 
2) توالی افزاینده - سلوالز

3) غالف میلین - شبکۀ اندوپالسمی
4) زنجیرة انتقال الکترون - خط 

 
37. کدام یک از عوامل برهم زنندة تعادل جمعیت به شمار نمی رود؟

4) انتخاب طبیعی3) شارش ژن2) آمیزش تصادفی 1) جهش

38. کدام یک در رابطه با گونه زایی صحیح نیست؟
1) گونه زایی هم میهنی در جاندارانی که قادر به خودلقاحی هستند با موانع کمتري روبه رو است.

2) گونه زایی هم میهنی نسبت به گونه زایی دگر میهنی اغلب در زمان کمتري رخ می دهد.
3) گونه زایی به طور مستقیم با فرآیندهاي تولید مثلی در ارتباط است.

4) زیستا بودن زاده از گونۀ مادري به معناي در یک گونه قرار داشتن با والد است.

،  دگره دارد که دگره اول نسبت به سایر دگره ها و همچنین دگرة دوم نسبت به دگرة  39.  در انسان صفتی وابسته به 
 و  بارز است، سایر دگره ها رابطۀ هم توانی دارند، به ترتیب چند نوع فنوتیپ و ژنوتیپ در جمعیت براي این صفت قابل

 
مشاهده است؟

 (1 (2 (3 (4

40. ساختار مقابل  .................. (با تغییر) 

 
1) واجد چندین نوع رنا بسپاراز است.

2) شامل رشته هاي منشعب دنا می باشد.
3) واجد حداکثر  نوع مونومر غیر نوکلئوتیدي است.

4) نشان دهندة فرآیند رونویسی می باشد.

DNA

RNA

Z

X4
34

14 − 910 − 914 − 510 − 5
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صفحه 7

41. اگر شخصی داراي گروه خونی  باشد، چند نوع ژنوتیپ براي این فرد امکان پذیر است؟
 (1 (2 (3 (4

42. زنی ناقل هموفیلی و با گروه خونی  با مردي سالم و داراي گروه خونی  ازدواج می کند. احتمال تولد پسري

 
سالم با گروه خونی  چقدر است؟

 (1 (2 (3(4

 
43. کدام یک از موارد زیر درست است؟

1) هلیکاز ابتدا دو رشتۀ دنا را از هم فاصله می دهد و سپس هیستون هاي همراه دنا را از آن جدا می کند.
2) در محلی که مارپیچ دنا از هم باز می شود، بالفاصله ساختار  مانندي به وجود می آید که دو راهی همانندسازي نام

دارد.
3) رابطۀ مکملی بین نوکلئوتیدها، دقت همانندسازي دنا توسط دنابسپاراز را افزایش داده است.

4) فعالیت بسپارازي دنابسپاراز که باعث تصحیح اشتباهات در همانندسازي می شود، ویرایش نام دارد.

 
44.  چند مورد از موارد زیر در ارتباط با همانندسازي ِدنا نادرست است؟

 در همانندسازي نیمه حفاظتی همانند غیرحفاظتی، چگالی مولکول هاي حاصل از نسل اول همانندسازي می تواند برابر

 
باشد.

 
 پیش ماده آنزیم هلیکاز برخالف فرآورده آنزیم ِدنابسپاراز پیوند هیدروژنی دارد.

 فعالیت نوکلئازي دنابسپاراز در دوراهی همانندسازي با شکستن پیوند هیدروژنی میان جفت باز اشتباه همراه است. 
 در برخی پیش هسته اي ها همانند هوهسته اي ها همزمان همۀ دو رشته توسط هلیکازها از هم باز می شوند.

 (1 (2 (3 (4

 
45. کدام مطلب در مورد عوامل و مراحل همانندسازي صحیح است؟

1) در جایگاه آغاز همانندسازي آنزیم هلیکاز ابتدا دو رشتۀ دنا را از هم فاصله می دهد، سپس مارپیچ دنا را باز می کند.
2) پس از جداشدن پروتئین هاي اطراف دنا، دو رشتۀ الگو از هم باز می شوند.

3) تنها آنزیمی که در ساخته شدن یک رشتۀ دنا در مقابل رشتۀ الگو نقش دارد، دنابسپاراز است.
4) هر دوراهی همانندسازي از دو ساختار  مانند تشکیل شده است.

46. نوعی ساختار پروتئینی که با ایجاد پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها شکل می گیرد، .................. 
1) تنها با استفاده از پرتو ایکس قابل بررسی است.

2) به همراه ساختار دوم و سوم براي اولین بار در میوگلوبین به طور کامل مطالعه شد.
3) در بخش هایی از زنجیرة آن پیوند هیدروژنی تشکیل می شود.

4) تشکیل پیوند یونی در آبگریزي آن مؤثر است.

47. در فرآیند پروتئین سازي اگر به رناي ناقل جایگاه  سه عدد آمینواسید متصل باشد تاکنون چند رناي ناقل به ترتیب

 
وارد جایگاه  و  رناتن شده اند؟ (با تغییر)

 (1 (2 (3 (4

AB
+

1234

A
+

B
−

O
−

1
8

1
16

1
24

1
32

Y

∙

∙
∙
∙

4123

Y

A

AP

2 − 12 − 23 − 23 − 3
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48. در بیان ژن آنزیم تجزیه کننده الکتوز در باکتري  در صورتی که غلظت الکتوز در محیط رو به کاهش بگذارد،
کدام واقعه از بیان ژن آنزیم هاي مربوط به تجزیۀ الکتوز جلوگیري می کند؟ (با تغییر)

 
1) اتصال الکتوز ژن به یکدیگر

2) اتصال محصول رونویسی ژن مهارکننده و اپراتور به یکدیگر

 
3) اتصال اپراتور و پروتئین مهارکننده به یکدیگر

4) اتصال پروتئین مهارکننده و ژن مهارکننده به یکدیگر

 
49. تک پارة سازندة کدام یک از عواملی که در رونویسی نقش دارند، با سایرین متفاوت است؟ (با تغییر)

4) توالی افزاینده3) رنا بسپاراز2) فعال کننده1) عامل رونویسی 

50. نوعی مولکول نوکلئیک اسید که رابط میان دنا و رناتن هاي شبکۀ آندوپالسمی است،  .................. (با تغییر)

 
1) ممکن است محل تولید آن در میان یاخته باشد.

2) اطالعات مربوط به آمینواسیدها را به رناتن منتقل می کند.
3) شکل سه بعدي حاصل تاخوردگی هاي بر روي خود است.

4) محصول مستقیم رنابسپاراز  است.

51. چند مورد جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ به طور معمول در هستۀ اسفنج  ..................  (با تغییر)

 
الف) هر ژن فقط توسط یک نوع رنابسپاراز رونویسی می شود.

ب) یکی از زنجیره هاي پلی نوکئوتیدي هر ژن، توسط دو نوع آنزیم به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرد.

 
ج) مولکول هاي حاصل از رونویسی، توسط آنزیم غیرپروتئینی ساخته می شوند.

 
د) هر رنابسپاراز، در حین رونویسی، پیوندهاي هیدروژنی دو رشتۀ دنا را می شکند.

 (1 (2 (3 (4

52. مردي با گروه خونی  و زنی با گروه خونی  فرزندي با گروه خونی  دارند، چه نسبتی از فرزندان این

 
خانواده پسرانی با گروه خونی  خواهند بود؟

 (1 (2 (3(4

 
53. کدام گزینه در مورد رونویسی و تغییرات رناهاي ساخته شده درست است؟

1) با توجه به متفاوت بودن محصوالت دو رشتۀ مکمل دنا، رونویسی همیشه و فقط از یکی از دو رشتۀ دنا صورت می گیرد.
2) با حذف توالی هاي میانه و به هم پیوستن بخش هاي باقی ماندة رناي پیک، رناي بالغ ساخته می شود.

3) آنزیم رنابسپاراز، پس از شناسایی و بازکردن کامل دو رشتۀ توالی راه انداز، رونویسی اولین نوکلئوتید را آغاز می کند.

4) نسبت  در پیش هسته اي ها بزرگ تر از هوهسته اي ها است.

54. کدام یک از مطالب زیر درست است؟

 
1) تنها روش پی بردن به شکل پروتئین، استفاده از پرتوهاي  و تصاویر حاصل از آن است.
2) منشأ تشکیل ساختار سه بعدي پروتئین ها تحت تأثیر جابه جایی گروه هاي آب گریز است.

 
3) نوع، تعداد و ترتیب قرارگیري آمینواسیدها در ساختار هر آنزیمی مطرح است.

4) گلوبولین ها یاخته هایی هستند که پادتن ها را تشکیل می دهند و نقش اساسی در دستگاه ایمنی دارند.

E ⋅ coli

2

1234

A+AB
+

B−

AB−

1
16

1
32

3
32

3
16

تنوع رنا
تنوع رنابسپاراز

X
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55. کدام گزینه، در ارتباط با اولین قدم براي ساخت پروتئین ها در پروکاریوت ها صحیح است؟ (باتغییر)
1) پیوندهاي هیدروژنی فقط در مرحلۀ طویل شدن شکسته می شوند.

2) ممکن نیست همۀ نوکلئوتیدهاي یک ژن مورد استفاده قرار بگیرند.
3) با قرار گرفتن اولین ریبونوکلئوتید در برابر نوکلئوتید الگو آغاز می شود.

4) بخش کوچک تر ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز به  پیک متصل می شود.

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

2) کامل شدن ساختار ریبوزوم براي ترجمه
ي آغازگر با کدون آغاز 3) برقراري رابطه ي مکملی بین 

4) ساخته شدن متیونین در جایگاه  ریبوزوم

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

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

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

58. در تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها .................. برخالف .................. شرکت دارد.(با تغییر)
2) جایگاه اتصال فعال کننده ـ اپراتور1) پروتئین مهارکننده ـ اپراتور

4) عوامل رونویسی ـ اپراتور3) توالی افزاینده ـ راه انداز

59. در پارامسی، مسئول رونویسی از ژن هاي پروتئین هاي ریبوزومی، مولکولی است که .................. .(با تغییر)
1) داراي ریبونوکلئوتیدهاي یوراسیل دار است.

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

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

60. در یک سلول یوکاریوتی، تنوع کدام مولکول از سایرین بیشتر است؟
ها ها1)  ها2)  4) پروتئین ها3) 

RNA

RNA

tRNA

P

tRNAA

mRNAtRNArRNA
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 60نام و نام خانوادگی :

موضوع زیست شناسی (3) -دوازدهم( * فصل اول: مولکول هاي اطالعاتی * فصل دوم: جریان اطالعات در یاخته * فصل سوم: انتقال اطالعات در نسل ها * فصل

مرکز مشاوره دکتر فاطمه السادات ارشى چهارم: تغییر در اطالعات وراثتی)

به هنگام همانندسازي  پروتئین هلیکاز، باعث شکستن پیوندهاي هیدروژنی بین نوکلئوتیدهاي دو زنجیره قدیمی 1.گزینه 3
 و جدا شدن دو زنجیرة قدیمی از یکدیگر می شود.

-آسان
) در  وجود ندارد و مخصوص  است. باز یوراسیل ( 2.گزینه 2

-آسان
3.گزینه 3

فسفات پیوند فسفودی استر بین فسفات و قند تشکیل میشود.
قند

باز

پیوند فسفودي استر

-آسان
جفت شدن بازهاي مکمل را نشان می دهد. 4.گزینه 3

-متوسط
در رونویسی، یکی از دو رشتهي DNA به عنوان الگو عمل میکند. 5.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینهها:

): همهي ژنها، مسئول ساخت پلیپپتید نیستند و ممکن است rRNA یا tRNA بسازند. گزینهي (

 
): RNAي پیک از رونویسی ژنهاي مسئول ساخت پلیپپتید ایجاد میشود. گزینهي (

 
): جایگاه آغاز رونویسی در نزدیکی راه انداز قرار دارد (نه در راه انداز). گزینهي (

-متوسط

ي حلقوي، اگر تعداد نوکلئوتیدها  باشد، تعداد پیوندهاي هیدروژنی، حداکثر  و حداقل  در هر مولکول  6.گزینه 3

است. ( تعداد نوکلئوتیدها است.) حداکثر، زمانی است که بین همهي نوکلئوتیدها پیوند هیدروژنی سه تایی باشد، یعنی  و
حداقل، زمانی است که بین همهي نوکلئوتیدها پیوندهاي هیدروژنی دوتایی، یعنی  برقرار باشند.

بررسی سایر گزینه ها:
): تعداد فسفات با تعداد نوکلئوتید  برابر است و تعداد بازهاي پورینی  است. بنابراین تعداد فسفات  گزینۀ (

 برابر تعداد بازهاي پورینی است.
): تعداد بازهاي آلی با تعداد نوکلئوتید  برابر است و تعداد بازهاي پیریمیدینی  است. بنابراین تعداد گزینۀ (

بازهاي آلی دو برابر تعداد بازهاي پیریمیدینی یا مجموع  و  است.

DNA

DNA

UDNARNA

1
2
3

DNAn
3n
2

n

nG ≡ C

A = T

1(n)= A+G =
n

2
2

2(n)= C + T =
n

2
CT

www.Arshianacademy.com

    مرکز مشاوره ی دکتر فاطمھ سادات ارشی



صفحه 10

): تعداد پیوند فسفودي استر در  حلقوي با تعداد نوکلئوتید  برابر است و حداقل پیوند هیدروژنی زمانی حاصل گزینۀ (
می شود که همه ي نوکلئوتیدها پیوندهاي هیدروژنی دوتایی داشته باشند، یعنی  باشند. در این حالت نیز تعداد پیوند

هیدروژنی برابر با  خواهد شد.

 
در یک مولکول  خطی یا حلقوي با  نوکلئوتید:

* حداکثر پیوند هیدروژنی هنگامی است که همه ي نوکلئوتیدهاي  از نوع  و  باشد و همه ي پیوندهاي هیدروژنی سه 

تایی برقرار شوند یعنی  باشد که در این حالت تعداد پیوندهاي هیدروژنی  می باشد.

* حداقل پیوند هیدروژنی هنگامی است که همه ي نوکلئوتیدهاي  از نوع  و  باشد و همه ي پیوندهاي هیدروژنی دوتایی

برقرار شوند یعنی  باشد که در این حالت تعداد پیوند هیدروژنی  می باشد.

-سخت
در پروکاریوت ها، مهارکننده مانع از حرکت آنزیم RNA پلی مراز بر روي ژن می شود. در یوکاریوت ها شناسایی راه انداز 7.گزینه 1
به کمک عوامل رونویسی صورت می گیرد. مهارکننده و عوامل رونویسی هر دو پروتئینی اند و داراي پیوند پپتیدي هستند. مهارکننده

در سیتوپالسم سلول هاي پروکاریوتی و عوامل رونویسی درسیتوپالسم سلو ل هاي یوکاریوتی ساخته می شوند.
-متوسط
در فرایند ترجمه در استرپتوکوکوس نومونیا، در مرحله آغاز پس از اتصال بخش کوچک تر ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز 8.گزینه 3

به tRNA ،mRNA آغاز با کدون آغاز رابطه ي مکملی برقرار می کند.
-آسان

9.گزینه 3 کدون ها در جانداران عمومی هستند، یعنی معناي هر کدون در سلول هاي پروکاریونی یکسان است. سلول هاي
پروکاریونی یک نوع  پلی مراز دارند در حالی که یوکاریوت ها  نوع  پلی مراز دارند. انواع پروتئین هاي سلول هاي

پروکاریوتی و یوکاریونی یکسان نیست و ریبوزم در پروکاریوت ها کوچکتر از یوکاریوت ها است.
-آسان

پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها که نوعی پیوند کوواالنسی است، در جایگاه  ریبوزوم تشکیل می شود. 10.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

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

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

): شکست پیوند کوواالنسی بین آمینواسید و  در جایگاه  صورت می گیرد. گزینه ي (
-متوسط

 
موارد الف و ج و د درست می باشند و فقط گزینۀ ب نادرست می باشد. 11.گزینه 2

این که عامل «انتقال صفت» همان  است، در آزمایشات ایوري معلوم گردید ولی هر سه مورد دیگر مربوط به مطالعات گریفیت
می شوند. 

-متوسط
گریفیت براي بررسی این که آیا کپسول عامل مرگ موش هاست یا خیر، تعدادي باکتري کپسول دار را با گرما کشت و 12.گزینه 4
سپس آن ها را به موش ها تزریق کرد. او مشاهده کرد که موش ها پس از آن بیمار نشدند و زنده ماندند. گریفیت دریافت که کپسول

باکتري عامل مرگ موش ها نیست.
-متوسط

 
ي حلقوي است. با فرض اینکه تعداد کل نوکلئوتیدهاي آن  تا باشد: مادة ژنتیک استرپتوکوکوس نومونیا  13.گزینه 2

نوکلئوتید یک حلقۀ آلی در بخش قندي خود دارد، اگر نوکلئوتید پورین باشد دو حلقۀ آلی در ساختمان باز آلی خود و اگر پیریمیدین
باشد، یک حلقۀ آلی در ساختمان باز آلی خود دارد. پس  نوکلئوتیدها دو حلقۀ آلی در ساختمان خود دارند و  دیگر سه

حلقۀ آلی در ساختمان خود دارند. در مجموع میتوان گفت:  

 
بررسی سایر گزینه ها:

: در یک مولکول  نوکلئوتیدها داراي باز دو حلقهاي (پورینی) و  داراي باز تک حلقهاي (پیریمیدینی) گزینۀ 
هستند.

4DNA(n)

A = T

= n
2n
2
DNAn

DNACG

C ≡ G
3n
2

DNAAT

A = T= n
2n
2

RNA3RNA

A

1
2P

3tRNAP

DNA

DNAn

%50%50
2٫5 × n = تعداد حلقه هاي آلی

(1)%50 DNA%50
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صفحه 11

ي حلقوي، تعداد پیوندهاي فسفودياستر با تعداد نوکلئوتیدها برابر است. عالوه  بر این، در ساختمان هر : در  گزینۀ 
نوکلئوتید یک پیوند بین قند و فسفات آن نوکلئوتید وجود دارد. پس میتوان گفت: 

، قند دئوکسی ریبوز وجود دارد. : در یک مولکول  به تعداد نوکلئوتیدها  گزینۀ 
-متوسط
منافذ غشایی، مجموعه اي از پروتئین ها با ساختار صفحه اي هستند (ساختار دوم) که در کنار هم منظم شده اند. (ساختار 14.گزینه 1

چهارم)
-متوسط

همۀ پروتئین ها ساختار اول را دارند و سطوح دوم، سوم یا چهارم ممکن است باشد یا نباشد. 15.گزینه 1
-متوسط
در آزمایش مزلستون و استال ایزوتوپ سنگین  در بازهاي آلی نیتروژن دار به کار برده شد که این بازها در پله هاي دنا 16.گزینه 3

 
به کار رفته است.

در رابطه با مورد (د) هم باید گفت که قندها هم ساختارهاي تک حلقه اي موجود در دنا هستند ولی  ندارند.
-متوسط

در آزمایش آن ها پس از یک مرحلۀ همانندسازي فقط یک نوار در میانۀ لوله مشاهده شد ولی اگر همانندسازي 17.گزینه 3

 
غیرحفاظتی بود دو نوار دیده می شد.

ایزوتوپ  نوکلئوتیدها را نشانه گذاري کردند.
-متوسط

همۀ موارد درست می باشند. 18.گزینه 4

 
بررسی موارد:

الف و د ) در یک دو راهی همانندسازي دنا بسپارازها در یک جهت فعالیت می کنند ولی در یک نقطۀ آغاز همانندسازي در یک جهت

 
نمی باشند.

ب و ج ) در همانندسازي باکتري ها و دناهاي حلقوي دو دوراهی همانندسازي به سمت هم حرکت می کنند یعنی هلیکازها ابتدا از هم
دور و در نهایت به هم می رسند.

-سخت
رابطۀ مکملی بین نوکلئوتیدهاي رشتۀ الگو و رشتۀ در حال ساخت نقش مهمی در همانندسازي دارد. 19.گزینه 1

نکته: بین نوکلئوتیدهاي رشتۀ الگو رابطۀ مکملی وجود ندارد.
-متوسط

 
رد سایر گزینه ها: 20.گزینه 3

:  رشتۀ ذکر شده در صورت سوال، رشته اي از دنا است و مکمل آن می تواند رشتۀ دیگري از دنا با رنا باشد. پس لزومًا رشتۀ گزینۀ 

 
مکمل رشتۀ ذکر دنا نیست که توسط دنا بسپاراز ساخته شود. 

: رشتۀ مکمل این رشته  حلقۀ آلی در قند و  حلقۀ آلی نیتروژن دار در بازهاي آلی دارد.  گزینۀ 
: اصل چارگاف در مورد مولکول دنا صادق است یک رشته از آن. گزینۀ 

-سخت
در مرحلۀ (د) و (ج) باکتري کپسول دار کشته شده با حرارت (گرما) وجود دارد که در این حالت دناي حلقوي آن به 21.گزینه 3

صورت ازاد در محیط وجود دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

) در مرحلۀ (الف) همانند (د) در شش ها باکتري کپسول دار وجود دارد ولی در شش ها کپسول دا نشده اند. گزینۀ 

 
) در هر دو مرحله دستگاه ایمنی تحریک می شود. گزینۀ 

: در هر دو مرحله عالیم بیماري بروز نمی کند. گزینۀ 
-سخت

زیرا که تعداد  و  ودرنتیجه تعداد پیوند هیدروژنی هاي آن از همه بیشتر است. 22.گزینه 3
-متوسط

در مورد مولکول دنا جدول زیر را خواهیم داشت: اگر تعداد نوکئوتیدها را  فرض کنیم. 23.گزینه 2

(3)DNA

2 × n = تعداد پیوند هاي قند فسفات
(4)DNA(n)

N

N

N
15

1

2711
4

1
2
4

CG

n
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 در مورد گزینۀ  هم باید ذکر کنم که تعداد حلقۀ آلی نیتروژن دار همواره از پیوند قند - باز آلی بیش تر است.
-خیلی سخت

مورد الف درست است زیرا که قند می تواند ریبوز یادئوکسی ریبوز باشد و باز هم که دو حلقه اي است می تواند  یا  24.گزینه 3

 
باشد.

مورد ب نادرست است: رایج ترین شکل انرژي  است ولی نوکلئوتید مورد نظر یک فسفاته است.
مورد ج نادرست است. زیرا پیش ماده دنابسپاراز نوکلئوتیدهاي  فسفاته است.

-متوسط
موارد الف، ج و د در هر دو مورد کپسول دار و بدون کپسول صادق است زیرا که نوع کپسول دار باکتري استرپتوکوکوس 25.گزینه 3

نومونیا در موش بیماري ایجاد می کند و از آنجا که کپسول از جنس پلی ساکارید است. پس ژنی وجود ندارد که حاوي اطالعات آن

 
باشد.

 
چون ژن اطالعات مربوط به پروتئین ها و رنا را دارد.

رد مورد ب) پوشینه روي غشا است نه زیر غشا.
-متوسط

 
موارد الف و ب نادرست است. 26.گزینه 3

 
الف) فراوان ترین مادة دفعی آلی اوره است در حالی که از تجزیۀ تک پاره هاي آنزیم ها آمونیاك حاصل می شود.

ب) مواد دفعی نیتروژن دار شامل اوره، اوریک اسید و کراتینین است که کراتینین حاصل تجزیه، کراتین فسفات است که آنزیم نمی 
باشد.

-سخت
گروه کربوکسیل آمینواسیدها هنگام تشکیل پیوند پپتیدي یک  (هیدروکسیل) آزاد می کند. 27.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) گروه آمین است. ) گروه داراي بار (

 
) کربن گروه کربوکسیل نیز هر  ظرفیتش پر است.

 
) تأثیر آمینواسیدها در شکل پروتئین ها به ماهیت شیمیایی گروه  بستگی دارد (نه اندازه).

-متوسط
: کدون ها یا رمز هاي پایان یعنی  فاقد آنتی کدون یا پادرمزه هستند. گزینۀ  28.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: تمام بخش هاي رونویسی شده در رنا هاي پیک ترجمه نمی شوند. رد گزینۀ 

 
: رونوشت اگزون ها در سیتوپالسم به هم نمی چسبند بلکه اتصال آن ها به هم در هسته انجام می شود. رد گزینۀ 

: در عامل ایجاد بیماري کزاز که یک نوع پروکاریوت یا باکتري است رناها بخش اضافه شده ندارند. رد گزینۀ 
-خیلی سخت

DNAحلقوي 
2000 ← n

4000 ← 2n
2000 ← n

4000 ← 2n

3000 ← 3000 3n
2

5000 ←
5n
2

DNAخطی 
1998 ← n− 2

3998 ← 2n− 2
2004 ← n+ 4
3996 ← 2n− 4

3000 ←
3n
2

5000 ←
5n
2

پیوند فسفودي استر
پیوند قند - فسفات

فسفات موجود
فسفات آزادشده

حلقۀ آلی نیتروژن دار

حلقۀ آلی

4

AG

ATP

3

OH

1+

24
3R

2UGA,UAG,UAA

1
3
4
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هر اسید آمینه، یک کدون  حرفی و نوکلئوتیدي در رناي پیک دارد. چون دنا داراي دو رشته است در این صورت 29.گزینه 4
یعنی رناي پیک در این قسمت  نوکلئوتید داشته است و در دنا دو تا،  تایی نوکلئوتید وجود دارد و دقت شود  در صورت سؤال
حداکثر پیوند هیدروژنی را خواسته است یعنی تمامًا  و  مدنظر است بنابراین چون بین  و  پیوند هیدروژنی سه گانه دیده

می شودباید   را در  ضرب کنیم که به عدد  می رسیم.
-سخت

ژن هاي تولید کنندة آنزیم محدود کننده و پروتئین مهار کننده روي دناي پروکاریوتی قرار دارد که دناي آنها حلقوي 30.گزینه 2

 
است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: در سلول هاي آدمی مقدار مواد وراثتی در تمام سلول ها، غیر از سلول هاي جنسی و گلبول قرمز یکسان است. رد گزینۀ 

: در سلول هاي بنیادي افرادي که کم خونی داسی شکل دارند همان مقدار  دیده می شود که سلول هاي افراد سالم رد گزینۀ 
دارند. در کم خونی داسی شکل یک جفت نوکلئوتید فقط جا به جا شده است نه کم شده است.

: رونویسی فرآیندي پیوسته است اما دنا سازي فرآیندي پیوسته نیست. رد گزینۀ 
-سخت

گزینۀ  صحیح است. 31.گزینه 4
-متوسط

با توجه به صورت سؤال که ذکر شده توالی مربوط به  الگو است،  مربوط به کدون آغاز است. با حذف 32.گزینه 3
باز گوانین مورد نظر، اگر سرتاسر جلو برویم، اولین کدون پس از میتونین  است که مربوط به کدون پایان ترجمه در 

 می باشد. پس پروتئین کوتاهتر می شود.
-سخت

 
الف) صحیح است. 33.گزینه 2

ب) بیماري هاي هانتینگتون با وجود اینکه اتوزوم غالب است اما معموًال در سنین بعد از تولید مثل تشخیص داده می شود و بنابراین

 
شانس انتقال آن به نسل بعد کم نمی شود، بنابراین این گزینه اشتباه است.

ج) هر دو بیماري اتوزومی مغلوب هستند و الگوي وراثت مشابهی دارند پس صحیح است.
د) دیابت بی مزه ربطی به قند خون و انسولین ندارد. پس این گزینه اشتباه است.

-سخت
واژگونی جزء ناهنجاري هاي کروموزومی در حالیکه گزینۀ  و  و  جزء جهش هاي کوچک هستند. 34.گزینه 1

-آسان
پروکاریوت ها، پروتئین هیستون ندارند ولی  پلی مراز پروکاریوتی را دارند. 35.گزینه 4

 
سایر گزینه ها:

) در هو هسته اي ها حباب همانند سازي تشکیل می شود. بین سلول ها می توانند داراي لیزوزیم باشند.

 
) سلول هاي عصبی داراي دندریت و میتوکندري هستند.

) سلول هاي گیاهی کلروپالست دارند، اگرچه سلول هاي گیاهی سانتریول ندارند اما دوك تقسیم را تشکیل می دهند. (گیاهان

 
ابتدایی پست (خزه ها و سرخس ها) و جانداران سانتریول دارند اما گیاهان عالی (بازدارندگان و نهاندانگان) سانترویل ندارند.

-خیلی سخت
هستند. سلول هاي ماهیچه اي داراي میتوکندري و زنجیرة انتقال الکترون و همچنین خط  36.گزینه 4

 
سایر گزینه ها:

 
) گلبول قرمز بالغ فاقد هسته و هیستون می باشد. گزینۀ 

 
) توالی فزاینده در یوکاریوت ها مشاهده می شود، سلوالز یک آنزیم باکتریایی است. گزینۀ 

) سلول هاي عصبی در اطراف خود، نه داخل خود داراي غالف میلین هستند، شبکۀ اندوپالسمی داخل سلول می شود. گزینۀ 
-سخت

37.گزینه 2 آمیزش از نوع غیر تصادفی تعادل را در جمعیت بر هم می ریزد نه تصادفی.
-متوسط

3
1818

CGCG

18354

1
3DNA

4

4

DNATAC

ACT

mRNA
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RNA

 1
 2
 3

Z
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3
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گونه در زیست شناسی به جاندارانی گفته می شود که می توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و زاده هاي زیستا و زایا را 38.گزینه 4
به وجود آورند ولی نمی توانند با جانداران دیگر آمیزش موفقیت آمیز داشته باشند.

-سخت

 
انواع فنوتیپ: در مردان برابر با تعداد دگره ها است.  39.گزینه 3

انواع ژنوتیپ در زنان:

انواع ژنوتیپ در زنان 

  =  -  = تعداد فلش ها - تعداد فنوتیپ = انواع فنوتیپ در زنان
A1 A2 A3 A4

انواع ژنوتیپ در مردان : برابر با تعداد دگره ها  

 در زنان

 باید به یاد داشته باشیم در مورد صفات وابسته به  براي ژنوتیپ در جمعیت، تعداد دو ژنوتیپ را جمع می کنیم.  نوع
براي فنوتیپ در جمعیت، تعداد فنوتیپ در زنان را در نظر می گیریم.  نوع

-سخت
شکل سوال نشان دهندة ساخته شدن همزمان چندین رنا از روي یک ژن است و در این ساختار، حداکثر  نوع 40.گزینه 4

مونومر [ نوع آمینواسیدي و  نوع نوکلئوتیدي] وجود دارد و چندین عدد آنزیم رنابسپاراز [ولی همگی فقط از یک نوع] فعالیت
می کنند و رشته هاي منشعِب رنا تولید می کنند.

-آسان
نوع گروه خونی  یک نوع ژنوتیپ  می تواند داشته باشد.  41.گزینه 2

گروه خونی مثبت دو نوع ژنوتیپ می تواند داشته باشد.  نوع
تعداد حالت هاي ژنوتیپی  

-متوسط
زن ناقل هموفیلی با گروه خونی  42.گزینه 4

 
مرد سالم وگروه خونی 

احتمال ها را جداگانه محاسبه کرده و در هم ضرب می کنیم.

پسر سالم              

گروه خونی 

گروه خونی منفی        

-متوسط

 
بررسی سایر گزینه ها: 43.گزینه 3

 
»:  هلیکاز ابتدا هیستون هاي اطراف دنا را از آن جدا می کند و  سپس دو رشتۀ دنا را در محلی از هم فاصله می دهد. گزینۀ «

»: به دنبال بازشدن مارپیچ دنا (بازشدن پیچ و تاب دنا)، دو رشتۀ دناي الگو از هم باز شده، سپس دو ساختار  مانند به گزینۀ «
وجود می آید که به هریک از آن ها دوراهی همانندسازي می گویند. پس ساختار  مانند بالفاصله بعد از بازشدن مارپیچ دنا به وجود

 
نمی آید.

 
»: فعالیت نوکلئازي دنابسپاراز، ویرایش نام دارد. گزینۀ «

-متوسط

, , ,A1 A2 A3 A4

⇒ = 10n(n+ 1)

2
4 × 5
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، بخش هاي جدید و قدیم به صورت پراکنده هستند، پس چگالی آن ها می تواند برابر مورد اول: درست: مطابق شکل  44.گزینه 4

 
باشد.

 
) می باشد و هر دو پیوند هیدروژنی دارند. مورد دوم: نادرست: پیش مادة هلیکاز و فرآورده ِدنابسپاراز هر دو ِدنا (

مورد سوم: نادرست: هنگام ویرایش، آنزیم دنابسپاراز پیوند هیدروژنی را نمی شکند. بلکه آنزیم دنابسپاراز پیوند فسفودي استر را می 

 
شکند.

مورد چهارم: نادرست: تحقیقات نشان داده است که در محلی که قرار است همانندسازي انجام شود، دو رشته از هم باز می شود. بقیۀ
قسمت ها بسته هستند و به تدریج باز می شوند.

-سخت

 
بررسی گزینه هاي نادرست: 45.گزینه 2

 
»: در جایگاه آغاز همانندسازي آنزیم هلیکاز ابتدا مارپیچ دنا را باز می کند، سپس دو رشتۀ دنا را از هم فاصله می دهد. گزینۀ «

»: دنابسپاراز یکی از مهم ترین آنزیم هاي همانندسازي است اما تنها آنزیم نیست بلکه انواع دیگري از آنزیم ها نیز در این گزینۀ «

 
فرایند نقش دارند.

»: هر دوراهی همانندسازي از یک ساختار  مانند تشکیل شده است. گزینۀ «
-آسان

در صورت سؤال، منظور ساختار اول پروتئین هاست. 46.گزینه 2

 
بررسی گزینه ها:

»: نادرست. یکی از راه هاي پی بردن به شکل سه بعدي پروتئین استفاده از پرتوهاي ایکس است. گزینۀ «
»: درست. میوگلوبین اولین پروتئینی است که ساختار آن شناسایی شد. گزینۀ «

 
»: نادرست. پیوند هیدروژنی در ساختار دوم تشکیل می شود. گزینۀ «

»: نادرست. تشکیل پیوند یونی و آبگریزي از ویژگی هاي ساختار سوم است. گزینۀ «
-سخت

47.گزینه 2 با توجه به شکل آخر، وقتی در جایگاه  رناتن رناي ناقلی با سه آمینواسید قرار دارد، دو رناي ناقل  در جایگاه  و
دو رناي ناقل در جایگاه  قرار گرفته است.

ریبوزوم

P1 A1
AUG

M 1

الف

P1 A1
AUG

M

1

ب

P2 A2
AUG

2

M

1

ج

P2 A2
AUG

2

M

1

د

-سخت
48.گزینه 3 پروتئین مهارکننده براي مهار بیان ژن به توالی اپراتور متصل میشود.

 
بررسی سایر گزینهها:

 
» الکتوز نمیتواند به بخش ژن متصل شود. گزینه «

»: در سلول رونویسی یک ژن که مربوط به پروتئین است (ژن مهارکننده) منجر به تولید رناي پیک می شود. رناي پیک به گزینه «
اپراتور متصل نمیشود. پس محصول نهایی ژن مهارکننده می تواند به اپراتور بچسبد، نه محصول رونویسی آن.
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»: همانطور که گفته شد ژن مهارکننده همان ژن رمزکننده پروتئین مهارکننده است. پروتئین مهارکننده به بخش اپراتور گزینه «
میچسبد نه به ژن مهارکننده.

-متوسط
عوامل رونویسی، فعال کننده و رنابسپاراز پروتئین هستند، در حالی که افزاینده بخشی از دنا و اسیدنوکلئیک است. 49.گزینه 4

-آسان
رابط بین دنا و رناتن، رناي پیک است. رناي پیک اطالعات مربوط به آمینواسیدها را به رناتن منتقل می کند. گزینۀ « 50.گزینه 2

« » مربوط به رناي ناقل است و در مورد گزینۀ « » مربوط به پیش هسته اي ها است، که فاقد شبکۀ آندوپالسمی می باشد. گزینۀ «
نیز دقت کنید که رناي پیک یوکاریوتی که مستقیمًا محصول رنابسپاراز  است، رناي پیک اولیه می باشد، د ر حالی که رناي پیک بالغ

توسط رناتن ترجمه می شود.
-متوسط

فقط مورد ج، جمله را به طور نادرستی تکمیل می کند، زیرا مولکول هاي حاصل از رونویسی، رناهایی هستند که توسط 51.گزینه 1

 
آنزیم هاي رنابسپاراز رونویسی می شوند.

 
الف) ممکن نیست یک ژن، یک بار توسط رنابسپاراز  و بار دیگر توسط رنابسپاراز  رونویسی شود.

ب) یکی از زنجیره هاي پلی نوکلئوتیدي هر ژن در رونویسی توسط رنابسپاراز و در همانندسازي توسط دنابسپاراز به عنوان الگو مورد

 
استفاده قرار می گیرد.

د) در حین رونویسی پیوندهاي هیدروژنی دو رشته ي دنا  توسط آنزیم رنا بسپاراز شکسته می شوند. 
-سخت

52.گزینه 2
مردي با گروه خونی 

زنی با گروه خونی 

 منفی  احتمال گروه خونی 

) را در احتمال باال ضرب می کنیم  احتمال پسر بودن (

-سخت
در پیش هسته اي، یک نوع رنابسپاراز وظیفۀ ساخت انواع رنا را برعهده دارد در نتیجه نسبت به هوهسته اي ها که سه 53.گزینه 4

نوع رنابسپاراز وظیفه ساخت انواع رناها را برعهده دارند، نسبت  بزرگ تر است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

»: براي هر ژن خاص (نه در حالت کلی و براي همۀ ژن هاي یک دنا)، رونویسی همیشه و فقط از یکی از دو رشتۀ دنا صورت گزینۀ «

 
می گیرد.

»: توجه کنید توالی هاي بیانه و میانه، توالی هایی از دنا محسوب می گردند و در روند بلوغ رناهاي پیک، رونوشت میانه حذف گزینۀ «

 
می گردد، نه خود میانه.

»: در فرآیند رونویسی، دو رشتۀ توالی راه انداز به طور کامل باز نمی گردد و این توالی، مکان آغاز رونویسی را به آنزیم گزینۀ «
رنابسپاراز نشان می دهد.

-متوسط
ساختار سوم، ساختار سه بعدي پروتئین ها است و شروع تشکیل آن با نزدیک شدن گروه هاي  آب گریز آمینواسیدها 54.گزینه 2

 
به یکدیگر است. 

 
بررسی سایر گزینه ها:

»: یکی از روش ها استفاده از پرتو  است. گزینۀ «
»: بیش تر آنزیم ها پروتئینی هستند. گزینۀ «

4
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»: گلوبولین ها، پروتئین هستند. گزینۀ «
-متوسط

اولین قدم براي ساختن پروتئین، رونویسی است. در رونویسی از یک ژن ممکن نیست همۀ نوکلئوتیدهاي آن مورد 55.گزینه 2
استفاده قرار بگیرند. چون ژن به بخشی از مولکول  (که دو رشته اي است) گفته می شود و در رونویسی از هر ژن، فقط یک

رشته از آن به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

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

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

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

 
در مرحله ي آغاز ترجمه ي مراحل زیر به ترتیب انجام می شود: 56.گزینه 3

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

 
- اولین  با کدون آغاز رابطه ي مکملی برقرار می کند.

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

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

-متوسط
همواره تعداد انواع کدون هاي ترجمه شده با تعداد انواع آنتی کدون ها برابر است. چون دقیقًا به ازاي هر  نوع کدون 57.گزینه 1

قابل ترجمه،  نوع آنتی کدون مکمل وجود دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

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

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

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

 
پایان، آمینواسیدي را رمز نمی کند.)

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

-متوسط

 
در بیان ژن یوکاریوتی عالوه بر راه انداز و توالی افزاینده، گروهی از پروتئین ها به نام هاي عوامل رونویسی شرکت دارند. 58.گزینه 2

پروتئین هاي مهارکننده، اپراتور، پروتئین فعال کننده و جایگاه اتصال فعال کننده در تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها شرکت دارند.
-متوسط

مسئول رونویسی از ژن هاي تمام پروتئین ها، در کاریوت ها آنزیم  پلی مراز  است. این آنزیم پروتئینی، در 59.گزینه 2
بین مونومرهاي آمینواسیدي خود، پیوند پپتیدي دارد.

-آسان
ها مانند رشته هاي پپتیدي است، اما ، رشته هاي پپتیدي را ایجاد می کنند، پس تنوع  مولکول هاي  60.گزینه 1
از آن جا که پپتیدها معموًال به طور اختصاصی در پروتئین ها شرکت دارند و پروتئین ها با بیش از یک رشته ي پپتیدي وجود دارند، لذا

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

از طرفی از آن جائی که در یوکاریوت ها از  نابالغ ( پیش سازهاي  )، مولکول هاي بالغ  ساخته می شود،
پس براي اغلب پلی پپتیدها دو نوع  می توان تصور کرد.

-متوسط
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پاسخنامه کلیدي آزمون با کد: 912721
-13-22-33-43-54
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-314-323-332-341-354
-364-372-384-393-404
-412-424-433-444-452
-462-472-483-494-502
-511-522-534-542-552
-563-571-582-592-601
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