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 یاخته جریان اطالعات در - 2فصل 
تصویر مقابل دو گویچه قرمز را نشان می دهد. گویچه سمت راست مربوط به شخصی است که 

تغییر است. علت این بیماری نوعی  نوعی بیماری ارثی به نام کم خونی داسی شکلدچار 

می شود پروتئین هموگلوبین حاصل از آن دچار تغییر شود که نتیجه آن  است که باعث ژنی

است  بسیار جزئیاست. این تغییر ژنی،  گرد به داسی شکلتغییر شکل گویچه قرمز از حالت 

دنا در افراد بیمار تغییر یافته است. همچنین  تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتیدو در آن 

 را نشان می دهد.  ن ژن و پروتئینرابطه بیاین بیماری به نوعی، 

 DNAپروتئین                                                               )ژن( 
 

 

 دنا چگونه نوع آمینواسیدهای پلی پپتید را تعیین می کند؟
             در فصل گذشته دیدید که واحد سازنده مولکول دنا، نوکلئوتید است ولی پلی پپتیدها از آمینواسید تشکیل شده اند. چون 

، ارتباطی آمینواسید های پلی پپتیدونوکلئوتیدهای ژن دستور العمل ساخت پلی پپتیدها در مولکول دنا قرار دارد، پس باید بین 

 وجود داشته باشد.

نوع نوکلئوتید وجود دارد که فقط در نوع بازهای آلی )....................................................( تفاوت دارند.  4آموختید که در مولکول دنا، 

تایی از  3هر توالی نوع آمینواسید تشکیل شده اند. پس از پژوهش هایی مشخص شد که  20پلی پپتیدها از  درحالی که،

ایجاد  نوکلئوتیدی مختلف 3توالی  64نوع نوکلئوتید به کار رفته در دنا،  4، بیانگر نوعی آمینواسید است. با تیدهای دنانوکلئو

ئوتیدی لبه هر یک از این توالی های سه نوک ؛نوع آمینواسید را داشته باشند 20پلی پپتیدهایی با می شود که می توانند رمز ساخت 

نوکلئوتیدی، در رنای  3، از روی این رمزهایDNAاز روی ژن های  mRNAمی گویند. به دنبال رونویسی و ساخته شدن رمز  در دنا

نیز وجود داشته که تعیین می کنند کدام  نوع رمزه 64پس در یاخته ها  .سه نوکلئوتیدی ایجاد می شوند رمزه)کدون( هایپیک، 

ولی  ندهر رمز یا رمزه اختصاصی بوده و فقط مربوط به یکنوع آمینواسیدتذکر!  ار بگیرد.آمینواسیدها باید در ساختار پلی پپتیدها قر
 بسیاری از آمینواسیدها دارای بیش از یکنوع رمز یا رمزه می باشند.

 صرفا برای درک بهتر!!

 چرا رمزهای دنا سه نوکلئوتیدی اند؟

 

 
 داشتیم، رمزهای آمینواسیدها چند نوکلئوتیدی می شدند؟ DNAنوع نوکلئوتید در ساختار  5اگر در سلول 

 

 

 کافی بود؟ DNAنوکلئوتیدی فرض کنیم، وجود چند نوع نوکلئوتید برای  4اگر رمز های آمینواسیدها را 
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 کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟ -1

 را داشته باشد.  رمزهیکنوع رمز ممکن است توانایی تولید بیش از یک نوع  (1

 ممکن است متعلق به بیش از یک نوع آمینواسید باشد.  رمزهیکنوع  (2

 یکنوع آمینواسید ممکن است دارای بیش از یک نوع رمز باشد.  (3

 یکنوع رمز ممکن است متعلق به بیش از یک نوع آمینواسید باشد.  (4

 

 نقش مولکول رنا به عنوان میانجی

ساخته می شوند. در یاخته های دارای هسته،  سیتوپالسمدر تن ها می دانید که پلی پپتیدها بر اساس اطالعات دنا و توسط رنا

!! فرایند رناتن ها درون هسته حضور ندارندچون 

 ساخت پلی پپتید در آن انجام نمی شود. 

باتوجه به اینکه اطالعات دنا برای ساخت پلی پپتید 

ضروری است و دنا هم از هسته خارج نمی شود این 

دستورات ساخت پلی پپتید سوال پیش می آید که 

 چگونه به بیرون هسته منتقل می شود؟

همان طور که دیدید است.  رناپاسخ در مولکول 

      در یاخته وجود دارند که در انواعی از رنا 

این رناها از روی مولکول  دارند. نقشپروتئین سازی 

گفته می شود. اساس رونویسی شبیه  رونویسی، رشته دنابخشی از یک دنا ساخته می شوند. به ساخته شدن مولکول رنا از روی 

همانندسازی است. در این فرایند نیز با توجه به نوکلئوتیدهای رشته دنا، نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیره رنا قرار می گیرد و به هم 

ژن می تواند در هر چرخه  انجام می شود، رونویسی یک یک بارمتصل می شوند. برخالف همانندسازی که در هر چرخه یاخته ای 

 بارها انجام شود و چندین رشته رنا ساخته شود. 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -2

 .در بیماری کم خونی داسی شکل فقط یک نوکلئوتید از ژن پروتئین هموگلوبین تغییر یافته است 

  سایر مراحل رخ می دهد.به طور کلی در مرحله وقفه دوم از چرخه یاخته ای رونویسی بیش از 

  در رونویسی برخالف همانند سازی مکمل بخشی از یکی از رشته هایDNA .ساخته می شود 

  همانندسازی دناهای سلول فقط در مرحلهS .چرخه یاخته ای صورت می گیرد 

 .رنای پیک برخالف سایر رناها در پروتئین سازی در یاخته ها نقش دارد 

 

 مراحل رونویسی
تقسیم می کنند. در این پایان و  طویل شدن، آغازیندی پیوسته است ولی برای سادگی موضوع، آن را به سه مرحله رونویسی فرا

 انجام می دهد. بخشی از یک رشته دنامراحل، آنزیم رنابسپاراز، عمل رونویسی را از 
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 :مرحله آغاز

به نظر شما برای باز شدن دو رشته  باز می کند.و دو رشته آن را از هم  متصل می شودبه مولکول دنا  رنابسپارازدر این مرحله،  

 کدام پیوندها در این ناحیه شکسته می شوند؟................................................

نابسپاراز آن را نوکلئوتیدی ویژه ای در دنا وجود دارد که ر هایخود شروع شود توالی  محل صحیحبرای اینکه رونویسی ژن از 

راه انداز موجب می شود رنابسپاراز  گفته می شود. ................................................................ راه اندازمی کند. به این توالی ها، شناسایی 

 را به طور دقیق پیدا و رونویسی را از آنجا آغاز کند.  اولین نوکلئوتید مناسب

نحوه عمل رنابسپاراز به این صورت  بخش کوچکی از مولکول دنا باز و زنجیره کوتاهی از رنا ساخته می شود.در این حالت 

...........................( است که آنزیم با توجه به نوع نوکلئوتید رشته الگوی دنا، نوکلئوتید مکمل را در برابر آن قرار می دهد )............................

       در رونویسی،  این نوکلئوتید را به نوکلئوتید قبلی رشته رنا متصل می کند. )..................................................................( و سپس

 نوکلئوتید یوراسیل دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین دار دنا قرار می گیرد.

 مرحله طویل شدن:
 ..............................................................................مرحله رنابسپاراز ساخت رنا را ادامه می دهد که در نتیجه آن، رنا طویل می شود ......در این 

..............................................( و در همچنان که مولکول رنابسپاراز به پیش می رود، دو رشته ی دنا در جلوی آن باز )........................

                          نا مجددا به هم چندین نوکلئوتید عقب تر، رنا از دنا جدا می شود ).................................................................( و دو رشته د

 .....................................( .............)........... می پیوندند.

  مرحله پایان:

آنزیم از مولکول  ویژه ای وجود دارد که موجب پایان رونویسی توسط آنزیم رنابسپاراز می شوند. در این محل ها، هایدر دنا توالی 

 ..........................()................................................................( و دو رشته دنا به هم متصل می شوند.)........................رنای تازه ساخت جدا دنا و 
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 .....................................................................................................................................................پایان رونویسی، .............توالی 
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 نکته:
 شباهت راه انداز با توالی پایان رونویسی:

 
 تفاوت راه انداز با توالی پایان رونویسی:

 

 

 ارت زیر را در رابطه با رونویسی به طور صحیح تکمیل می کند؟کدام مورد عب -3

 ))در مرحله طویل شدن برخالف مرحله آغاز، ...............................((

 پیوند هیدروژنی بین باز تک حلقه ای و دوحلقه ای دنا شکسته می شود. (1

 پیوند فسفو دی استر بین قند و فسفات های رنا تشکیل می شود. (2

 هیدروژنی بین بازهای پورینی و پیریمیدینی دنا تشکیل می شود. پیوند (3

 پیوند فسفو دی استر بین قند های دو نوکئوتید مجاور در دنا تشکیل می شود. (4

 نمی دهد؟چند مورد از موارد زیر در جریان رونویسی رخ  -4

 تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای دئوکسی ریبو نوکلئوتید و ریبونوکلئوتید 

 تشکیل پیوند فسفو دی استر بین دئوکسی ریبو نوکلئوتید و ریبونوکلئوتید 

 شکستن پیوند هیدروژنی بین بازهای ریبو نوکلئوتید و ریبونوکلئوتید 

 شکستن پیوند فسفو دی استر  بین ریبو نوکلئوتید و ریبونوکلئوتید 

 بونوکلئوتیدتشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای دئوکسی ریبو نوکلئوتید و دئوکسی ری 

 تشکیل پیوند فسفو دی استر بین ریبو نوکلئوتید و ریبونوکلئوتید 

 چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -5

 ))در همانندسازی برخالف رونویسی ................................. صورت می گیرد.((

 ئوتید و دئوکسی ریبونوکلئوتیدتشکیل پیوندهای هیدروژنی بین دئوکسی ریبونوکل 

 شکستن پیوند های فسفو دی استر بین دئوکسی ریبونوکلئوتید و دئوکسی ریبونوکلئوتید 

 تشکیل پیوندهای فسفودی استر بین دئوکسی ریبونوکلئوتید و دئوکسی ریبونوکلئوتید 

 شکستن پیوند های هیدروژنی بین دئوکسی ریبونوکلئوتید و دئوکسی ریبونوکلئوتید 

 

 توانایی شکستن   توانایی تشکیل         

DNA پلی مراز   

RNA پلی مراز   

   هلیکاز    
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 تفاوت های همانند سازی و رونویسی

 رونویسی همانند سازی تفاوت

   تعداد رشته های الگو

   تعداد رشته های حاصل

   نوع مولکول حاصل

   نوع نوکلئوتید پیش ساز

   جهت

   که الگو است DNAبخشی از 

   مکمل آدنین

   نوع آنزیم

   DNAآنزیم باز کننده دو رشته 

   ویرایش

 

 آنزیم های ویژه ای رونویسی را تسهیل می کنند
در یاخته انواعی از رنا ساخته می شود. عمل رونویسی از دنا به کمک آنزیم ها انجام می شود. این آنزیم ها را، تحت عنوانی کلی 

 نام گذاری می کنند.رنابسپاراز 

رنابسپاراز وظیفه ساخت انواع رنا را بر عهده دارد. در یوکاریوت ها، انواعی از رنابسپاراز، ساخت رناهای  یک نوعدر پروکاریوت ها 

و رنای رناتنی توسط  3، رنای ناقل توسط رنابسپاراز2رنای پیک توسط رنابسپارازمختلف را انجام می دهند؛ مثال 

به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند  نمی تواندمی شود. در یوکاریوت ها رنابسپاراز ساخته  1ابسپارازرن

رنابسپاراز را  با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز،هستند. گروهی از این پروتئین ها  عوامل رونویسیپروتئین هایی به نام 

 هدایت می کند.به محل راه انداز 

                                                 1 :                                                     

 :2           پلی مراز  RNAانواع 

                                                3: 

 پروکاریوتی:                                                
 پلی مرازها صورت می گیرد؟ RNAتوسط کدام نوع از در سلول های زنده رونویسی هر یک از ژن هایی زیر  تمرین:

 الف( ژن سازنده رنای رناتنی در ریزوبیوم

 ب( ژن سازنده کدون آغاز در پارامسی

 ج( ژن سازنده عوامل رونویسی

 د( ژن سازنده حامل آمینواسید متیونین 

 سازنده پاد رمزه آغاز در توبره واشهـ( ژن 

 1و( ژن سازنده رنابسپاراز 



    Learn Better-دهم دواز                                                  1402کنکور                     دکتر حنیف عظیمی                                                 

37 
 

 توسط کدام صورت می گیرد؟در سلول های زنده سنتز هر یک از مولکول های زیر  تمرین:

 الف( عوامل رونویسی

 ب( افزاینده

 ج( رمزه آغاز

 د( پاد رمزه آغاز 

 

ریبوزوم در گاو، به عهده کدامیک  Pرونویسی ژن سازنده عامل سنتز کننده عامل حمل کننده آمینواسید متیونین به جایگاه  -6

 باشد؟می 

 tRNA( 4                           2( رنا بسپاراز3                      3( رنابسپاراز 2                      ( ریبوزوم1

 

 رونویسی می شود.در هر ژن فقط یکی از دو رشته دنا 
دو رشته یک ژن انجام نمی شود. به  همان طور که گفته شد، ژن بخشی از مولکول دنای دو رشته ای است ولی رونویسی از روی هر

 می شدند؟ نظر شما اگر از روی دو رشته یک ژن رونویسی انجام می شد، محصوالت این دو رشته مکمل نسبت به هم چگونه

مسلما رنا و پلی پپتید ساخته شده از روی دو رشته مکمل دنا بسیار متفاوت می شدند. بنابراین برای هر ژن خاص، یکی از دو رشته 

می گویند. به رشته مکمل همین رشته الگو رونویسی می شود. به بخشی از رشته دنا که مکمل رشته رنای رونویسی شده است 

گفته می شود، زیرا توالی نوکلئوتیدی آن شبیه رشته رنایی است که از روی رشته الگوی آن  شته رمزگذارربخش در مولکول دنا، 

 ساخته می شود. 

به نظر شما رشته رنا با رشته رمزگذار چه تفاوت هایی می تواند داشته باشد؟ پاسخ در نوکلئوتیدهای مورد استفاده است؛ مثال به 

 ا، نوکلئوتید یوراسیل دار در رنا قرار دارد.جای نوکلئوتید تیمین دار در دن

 باشد.  یکسان یا متفاوترشته مورد رونویسی یک ژن ممکن است با رشته مورد رونویسی ژن های دیگر 

 
 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -7

 .در هر مولکول دنا فقط یکی از دو رشته رونویسی می شود 

 های مختلف با یکدیگر همواره یکسان است. در یک مولکول دنا جهت رونویسی ژن 

  .مکمل رشته رمزگذار یک ژن، هیچ گاه ساخته نمی شود 

 باشد. کسانیرشته رمزگذار آن کامال  یدهایممکن است با نوکلئوت ،مکمل هر ژن یرنا یدهاینوکلئوت 

 ژن قرار گرفته است. کهمواره یدر دنا  یدو راه انداز متوال نیب 
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 در طرح روبرو معین کنید تمرین:

 توانیم داشته باشیم؟الف( حداقل و حداکثر چند نوع باز می 

 

 توانیم داشته باشیم؟ب( حداقل و حداکثر چند نوع نوکلئوتید می 

 

 چند مورد از موارد زیر در مورد رونویسی صحیح می باشد؟ -8

  نوع نوکلئوتیدی که در همانند سازی و رونویسی مقابل نوکلئوتیدC یکسان است.  ،دار قرار می گیرد 

 همواره  ژن ها در سلول های یوکاریوتی محصول حاصل از رونویسیmRNA  .است 

 .رونویسی همانند همانند سازی هم در هسته و هم در سیتوپالسم سلولهای یوکاریوتی رخ می دهد 

  .تنوع عملکرد رنابسپاراز پروکاریوتی بیشتر از هر یک از رنابسپارازهای یوکاریوتی است 

  .همانند سازی ژن ها برخالف رونویسی آنها، فقط به کمک یک نوع آنزیم صورت می گیرد 

 
            انتقال مولکولی به ........................به طور  را خود پیام ژن هر ................... پارامسی، استرپتوکوکوس نومونیا، در -9

 باشد. ...................... می دارای که دهد می

 پاد رمزه توالی  -غیرمستقیم  -همانند( 2                                       ها کدون توالی  -مستقیم  -برخالف( 1

 استر ید فسفو پیوندهای  -مستقیم  -همانند( 4                                پپتیدی پیوندهایی  -غیرمستقیم  -برخالف( 3

 

 رناهای ساخته شده دچار تغییر می شوند

 در سیتوپالسمبا رنایی که  ، رنای ساخته شده در رونویسییوکاریوتیدر چند دهه گذشته، پژوهشگران دریافتند که در یاخته های 

 وجود دارد تفاوت هایی دارد. بعد ها مشخص شد که این مولکول ها برای انجام کارهای خود دستخوش تغییراتی می شوند.

  تغییرات رنای پیک

 در حین رونویسیدستخوش تغییراتی  ممکن استرنای پیک 

 شود.  پس از آن یا و 

از این تغییرات حذف بخش هایی از مولکول رنای پیک است.  یکی

ژن ها، توالی های معینی از رنای ساخته شده، جدا و  بعضیدر 

حذف می شود و سایر بخش ها به هم متصل می شوند و یک رنای 

 گفته می شود. پیرایشپیک یکپارچه می سازند. به این فرایند 
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دنا مجاورت دادند. آنها  این فرایند هنگامی آشکار شد که دانشمندان یک رنای پیک درون سیتوپالسم را با رشته الگوی ژن آن در

د مکمل دریافتند که بخش هایی از دنای الگو با رنای رونویسی شده، دو رشته مکمل را تشکیل می دهند ولی بخش هایی نیز فاق

بخش ها به صورت حلقه هایی بیرون از مولکول دو رشته ای قرار می گیرند. به این نواحی که در مولکول دنا باقی می مانند. این 

)اینترون( می گویند. به سایر بخش های مولکول دنا، که میانه دارد ولی رونوشت آن در رنای پیک سیتوپالسمی حذف شده  وجود

)اگزون( گفته می شود. در واقع رنای رونویسی شده از رشته الگو، در ابتدا دارای رونوشت های بیانه رونوشت آنها حذف نمی شوند 

می شود. با حذف این رونوشت ها از رنای اولیه و پیوستن بخش های باقی مانده گفته اولیه یا نابالغ  رنای میانه دنا است. به این رنا،

 ساخته می شود.رنای بالغ به هم، 

 
 

 صرفا برای درک بهتر!!

 رونوشت بیانه چند پیوند فسفو دی استر شکسته و تشکیل می شود؟ 5نابالغ با  RNAبه دنبال پیرایش یک مولکول 

 

 

 

 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -10

 .در پیرایش، اینترون ها با شکستن پیوند فسفو دی استر، حذف می شوند 

 .همه رنا های یوکاریوتی قبل از حضور در سیتوپالسم دچار تغییرات می شوند 

 .تغییرات رنای پیک یوکاریوتی، همواره پس از رونویسی در هسته صورت می گیرد 

 .رنای حاصل از رونویسی بسیاری از ژن ها، پیرایش می شود 

 .بیانه های یک ژن برخالف میانه های آن توسط رنابسپاراز رونویسی می شوند 

 به شکل حلقه بیرون می ماند. بخش هایی از رنای پیک قرار گرفته در مقابل رشته الگو دنا مکمل خود 

 

 

 شکستن و تشکیل فسفو دی استر با در هسته پیرایش: حذف رونوشت میانه ها
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نوعی جاندار تک سلولی می تواند طی چرخه سلولی خود و با گذشت از نقاط وارسی، در بدن موریانه تولیدمثل نماید.  -11

 (94کدام عبارت درباره این جاندار درست است؟ )خ 

 پروتئین هدایت می شود. –پلی مراز به مجموعه راه انداز  RNA( به منظور تولید یک پروتئین ساختاری، 1

 پلی مراز شناسایی می گردد.  RNAتوسط یک آنزیم  mRNAو  tRNA( راه انداز ژن های 2

  پلی مراز مورد ترجمه قرار می گیرد.  RNA( فقط بخش هایی از محصول اولیه هر آنزیم 3

 پلی مراز همواره الگوی ساختن یک پروتئین را دارد. RNA( محصول اولیه فعالیت 4

 کدام گزینه در رابطه با یوکاریوت ها به طور صحیح مطرح شده است؟ -12

 هر یک از محصوالت رنابسپاراز دو پس از رونویسی دچار تغییراتی می شوند. (1

 همه بخش های رونوشت اگزون ها برخالف رونوشت اینترون ها ترجمه می شوند. (2

 ها حلقه ها را تشکیل می دهند.به دنبال مجاورت رشته الگو و رنای بالغ، رونوشت اینترون  (3

 همه اگزون ها همانند همه اینترون ها می توانند توسط رنابسپاراز ها رونویسی شوند. (4
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  شدت و میزان رونویسی
 

ک ژن به مقدار نیاز به طور کلی میزان رونویسی ی

       فرآورده های آن بستگی دارد. بعضی یاخته به 

رناتنی در  ژن های سازنده رنایژن ها، مانند 

 فعال اند؛ته های تازه تقسیم شده بسیار یاخ

 زیرا باید تعداد زیادی از نوع این رنا را بسازند. 

 

تعداد زیادی در این نوع ژن ها، هم زمان 

از ژن رونویسی می کنند. به این دلیل  رنابسپاراز

که در هر زمان، رنابسپارازها در مراحل مختلفی از 

یکروسکوپ الکترونی، رونویسی هستند، در زیر م

اندازه رناهای ساخته شده متفاوت دیده می شود. 

 در این تصویر رناها از اندازه کوتاه به بلند دیده می شود. با توجه به شکل آیا می توانید جهت رونویسی هر ژن را مشخص کنید؟

 

 پس این ساختار نتیجه:
 

 

 
 

 چند نوع منومر دیده می شود؟در طرح مقابل جهت رونویسی کدام بوده و حداکثر  -13

1 )1 - 28                                                  2 )1 - 8   

3 )2 - 28                                               4 )2 - 8    

 

 

 

 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -14

 ناقل در هسته یوکاریوت ها، .......................... (()) در رونویسی ژن سازنده نوعی رنای 

 توالی های ویژه ای از ژن محل آغاز و پایان رونویسی را تعیین می کنند. (1

 در مرحله آغاز و طویل شدن پیوند های هیدروژنی دنا شکسته و تشکیل می شود. (2

 ناسایی می کنند.پلی مراز راه انداز آن را به کمک عوامل رونویسی ش RNAچندین آنزیم  (3

 همواره یک رشته از ژن مربوط به آن رشته الگو بوده و توسط رنابسپاراز دو رونویسی می شود. (4
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 به سوی پروتئین 
فراورده های ژن ها هستند. پروتئین ها اعمال مختلفی را در بدن انجام می دهند که پیش از این با برخی  مهم ترینپلی پپتید ها از 

       در آینده مورد بحث قرار  ژن ها و پروتئین های حاصل از آن، صفات را ایجاد می کننداز آنها آشنا شده اید. اینکه چگونه 

 ات وراثتی رنا، به پروتئین می پردازیم. می گیرند. در این گفتار به نحوه تبدیل اطالع

 پلی پپتیدیزبان تبدیل زبان نوکلئیک اسیدی رنا به 
پلی پپتیدها،  در فرایند رونویسی از روی توالی های دنا، رنا ساخته می شود که هر دو از نوکلئوتید تشکیل شده اند. ولی در ساختار

          از ژن تا  گفته می شود. طرح ساده ای ترجمه، رنای پیکوی اطالعات آمینواسید وجود دارد. به ساخته شدن پلی پپتید از ر

تعیین می کند که کدام آمینواسیدها باید در  نوکلئوتیدی رنای پیک 3توالی های. پلی پپتید را در شکل زیر مشاهده می کنید

نکته قابل توجه  .نوع رمزه وجود دارد 64یاخته  درگفته می شود. )کدون(رمزه ها قرار بگیرد. به این توالی ها،ساختار پلی پپتید

           هیچ آمینواسیدی را رمز  UAGو  UAA ،UGAرمزه های  یکسان اند.رمزه آمینواسیدها در جانداران این است که 

        می گویند، زیرا حضور این رمزه ها در رنای پیک موجب پایان یافتن عمل ترجمه می شود.  رمزه پایاننمی کنند که به آنها 

 نیز است.     متیونیناین رمزه، معرف آمینواسید  رمزه ای است که ترجمه از آن آغاز می شود. AUGیا رمزه آغاز 
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 کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟-15

 تنوع کدون ها کمتر از تنوع آمینواسید های پروتئین هاست.  (1

 کدون مربوط به همه آمینواسیدهای طبیعت در بدن انسان وجود دارد. (2

 کدون آغاز مربوط به ساخت آمینواسید متیونین است. (3

 همه ساختارهای یک پروتئین به نوع و تعداد رمزه های رنای پیک بستگی دارد. (4

 

چند نوع کدون و چند نوع کدون قابل ترجمه در سلول قابل تصور است که حداقل یک نوکلئوتید آدنین دار  تمرین:

 داشته باشد؟

 

 

 

 عوامل الزم در ترجمه 
ترجمه نیازمند عوامل مختلفی است. ترجمه را می توان به یک فرایند آشپزی از روی کتاب آن تشبیه کرد. براساس دستور العمل 

مواد اولیه به مقدار و ترتیب خاصی استفاده و غذای خاصی درست می شود. در ترجمه هم براساس رمزه های رنای پیک،  این کتاب،

از دیگر عوامل الزم  رناتن ها و رناهای ناقلهستند.  آمینواسیدهاپلی پپتید خاصی ساخته می شود. مواد اولیه مصرفی در ترجمه، 

 به دست می آید.  ATPپر انرژی مانند  های مولکوله پلی پپتید هم از در ترجمه هستند. انرژی الزم برای تهی

 ساختار رنای ناقل
پیوند در ساختار نهایی رنای ناقل، نوکلئوتیدهای مکمل می توانند رنای ناقل پس از رونویسی دچار تغییراتی می شود.

. رنای ناقل تاخوردگی های مجددی پیدا می کند ایجاد کنند. به همین علت رنای تک رشته ای، روی خود تا می خورد هیدروژنی

          و دیگری توالی سه نوکلئوتید()ختار یک بخش محل اتصال آمینواسیددر این ساکه ساختار سه بعدی را به وجود می آورد. 

 هیدروژنی مناسبپیوند هنگام ترجمه، این توالی با توالی رمزه مکمل خود  پادرمزه)آنتی کدون( است.نوکلئوتیدی به نام  3

انتظار این است که در همه رناهای ناقل به جز در ناحیه پادرمزه ای، انواع توالی های مشابهی وجود دارند.  برقرار می کند.

    است؛ مثال برای رمزه های پایان،  کمتر از رمزه هابه تعداد انواع رمزه ها، پادرمزه وجود داشته باشد ولی تعداد انواع پادرمزه ها 

 ....................................................................................................(د.)..........رنای ناقل وجود ندار
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 نحوه عمل رنای ناقل: 

                   وجود دارند که براساس  ویژه ایآنزیم های همانطور که گفته شد، آمینواسید به رنای ناقل متصل می شود. در واقع در یاخته ها، 

در رنای ناقل، آمینواسید  تشخیص پادرمزه، آمینواسید مناسب را به رنای ناقل متصل می کنند؛ یعنی آنزیم با نوع توالی پادرمزه

 است. انرژیمناسب را یافته و به آن وصل می کند. این فرایند نیازمند 

تاکنون درباره رمزه ها خوانده اید آیا می توانید حدس بزنید رنای ناقل با چه توالی پادرمزه ای می تواند به  آنچهحال بر اساس 

 آمینواسید متیونین متصل شود؟

 
 چند نوع پاد رمزه قابل تصور است که نوکلئوئید وسط آن یوراسیل دار باشد؟ -16

1 )16             2 )14                           3 )9              4 )7 

 

 

 صحیح می باشد؟ tRNAدر رابطه با مولکول  چند مورد از موارد زیر -17

  توالی محل اتصال آمینواسید هرtRNA نوع آمینواسیدی را که ،tRNA .حمل می کند، تعیین می کند 

  پیوند هیدروژنی وجود دارد.بین نوکلئوتیدهای هر رشته آن پیوند فسفودی استر و بین نوکلئوتیدهای دو رشته آن 

  یک نوع آمینواسید ممکن است توسط چند نوعtRNA .حمل شود 

 tRNA  ای که دارای پاد رمزهAUU .می باشد، هیچ آمینواسیدی را حمل نمی کند 

 از مولکول های  یک هرtRNA سنتز می شوند. 3در یوکاریوت ها توسط رنابسپاراز 

  ای، انواع توالی های مشابهی دارند.رناهای ناقل به جز در ناحیه پادرمزه 

 tRNA  ای که دارای پاد رمزهUAC از روی توالی  ،استTAC .سنتز شده است 

 

 صحیح می باشد؟ tRNAچند مورد از موارد زیردر رابطه با مولکول  -18

 .در یک انتهای رشته آن بخش اتصال آمینواسید و در انتهای دیگر رشته آن توالی پادرمزه قرار دارد 

 .در ساختار نهایی آن به دنبال ایجاد تاخوردگی های مجدد همه نوکلئوتیدها پیوندهای هیدروژنی ایجاد می کنند 

 آمینواسید متیونین با گروه آمین خود به انتهایtRNA   ای با پادرمزهUAC .متصل است 

  پادرمزهUAC در tRNA  از روی رمزATG .در ژن سازنده آن سنتز شده است 

  صورت می گیرد. 3ها اتصال آمینواسید به رنای ناقل توسط رنابسپاراز در یوکاریوت 
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ - 19

 .به ازای هر یک از آمینواسیدها حداقل یکنوع پادرمزه وجود دارد 

  پادرمزه هایی با توالیUGA/UAG/UAA .در هیچ رنای ناقلی دیده نمی شود 

  مربوط به بیش از یکنوع آمینواسید می باشند.بسیاری از پادرمزه ها 

  در ژن های مربوط به ساخت پروتئین ها، رمزهایACT/ATC/ATT .وجود ندارد 

 .هر یک از رمزه ها توسط یک پادرمزه شناسایی شده و هر پادرمزه مربوط به یک آمینواسید است 

 (94کدام عبارت در مورد یک سلول فعال پانکراس، درست است؟ )د -20

 هر کدون توسط یک پاد رمزه شناسایی می شود.        (1

 ها است. tRNAتنوع آمینواسیدهای پروتئین ها کمتر از تنوع  (2

 هر آمینواسید پروتئین، بیش از یک رمز سه نوکلئوتیدی دارد.         (3

 مورد نیاز برای پروتئین سازی، کدون آغاز دارد. RNAهر  (4

 (95های موجود در ریزوبیوم درست است؟ )خ RNAی همه کدام عبارت، درباره -21

 الگوی ساختن چند پلی پپتید را به همراه دارند. (1

 در یک انتهای خود، توالی نوکلئوتیدی یکسانی دارند. (2

 ی متراکم هسته تولید می شوند.در درون یک یا چند توده (3

 شوند.در پی اتصال نوعی آنزیم به توالی راه انداز ژن ساخته می (4

های دوک های غشایی و بدون وجود سانتریول، رشتههای سیتوپالسمی با همکاری پروتئینها، پروتئیناز سلول در بعضی -22

 (95ها درست است؟ )خی این سلولسازند. کدام عبارت، دربارهرا می

 ی غیرالگوی ژن مکمل هستند.های حاصل از رونویسی، با رشتهمولکول (1

 کنند.دارند، در سیتوپالسم آنها فعالیت میهایی که جزء مونوساکاریدی آنزیم (2

 شود.های حاصل از رونویسی کاسته میه دنبال وقوع تغییراتی، از طول همه مولکولب (3

 ی پلی پپتیدی است.محصول نهایی هر ژن آنها، یک زنجیره (4
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 (96ی قورباغه آفریقایی، صحیح است؟)دکدام گزینه، در مورد سلول های زنده -23

 کند.پپتید شرکت میی آمینواسیدی است که در ساختار پلیها تعیین کنندههر یک از کدون (1

 شوند.پلیمراز رونویسی می RNAها توسط یک نوع  RNAی همه (2

 ساز همواره به صورت غیرتصادفی رونویسی می شوند. mRNAهای ژن (3

 شوند.ها پس از کوتاه شدن به سیتوپالسم وارد می RNAی همه (4

 (96ی شب پرواز فلفلی درست است؟)خی پروانهمورد یک سلول زندهکدام عبارت، در  -24

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

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

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

 ز چند نوع ژن را شناسایی کند.پلیمراز می تواند راه اندا RNAهر  (4

 (1401)د  است؟ نادرستاتفاقات موجود در یک یاختۀ جانوری فعال، کدام عبارت  در خصوص -52

 کند.و دو رشتۀ آن را از هم باز می )DNA(سازی ژن، همواره نوعی آنزیم، مارپیچ دنا هنگام همانند (1

 دهد.قبل از شکسته شدنِ پیوند اشتراکی رخ می هنگام همانندسازی ژن، تشکیل پیوند فسفواستر همواره کمی (2

 آمینواسیدهای یک پروتئین را در وضعیت جدیدی قرار داد. Rهای توان گروهمی pHپس از ترجمه، با تغییر  (3

 گیرند.در مجاورت هم قرار می مکمل ریغ، سرانجام دو ناحیۀ دارای نوکلئوتیدهای )tRNA(در یک رنای ناقل  (4

 

  ساختار رناتن
              تشکیل شده اند.  دو زیر واحددانستید که رناتن در ساخت پلی پپتید نقش دارد. رناتن ها از 

تشکیل شده است. در یاخته، پروتئین های رناتنی ساخته  رنا و پروتئینهر زیرواحد نیز از 

           را زیر واحد کوچک و بزرگ رناتن کنار هم قرار گرفته و  شده و رنای مربوط به آنها در

 دارد.E و  A  ،P می سازد. رناتن در ساختار کامل، سه جایگاه به نام 

 مراحل ترجمه
 تقسیم می کنند. پایانو  آغاز، طویل شدنترجمه نیز فرایندی پیوسته است که برای سادگی در یادگیری آن را به سه مرحله 

 مرحله آغاز:

 ..........(.....................)...................کوچک رناتن را به سوی رمزه آغاز، هدایت می کنند. زیر واحد، بخش هایی از رنای پیکدر این مرحله 

.......( با ....................................................سپس در این محل رنای ناقلی که مکمل رمزه آغاز است به آن متصل می شود.)......................

 وده شدن زیر واحد بزرگ رناتن به این مجموعه، ساختار رناتن کامل می شود.افز

در رناتن، محل قرارگیری رنای ناقل دارای آمینواسید است. این جایگاه در ابتدا توسط رنای ناقل متیونین  Pدر این مرحله جایگاه 

رار برق Aبه آن خواهد بود. پیوند پپتیدی در جایگاه محل قرارگیری رنای ناقل بعدی و آمینواسید متصل  Aاشغال می شود. جایگاه 

خالی  Eو  Aپر می شود و جایگاه  Pمحل خروج رنای ناقل بدون آمینواسید است. در مرحله آغاز فقط جایگاه  Eجایگاه می شود. 

 .می ماند
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  مرحله طویل شدن:

است،  Aرناتن شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزه جایگاه  Aممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه در این مرحله 

)...................................................................................( سپس استقرار پیدا می کند؛ در غیر اینصورت جایگاه را ترک می کند.

پیوند برقرار  A.......................................( و با آمینواسید جایگاه ...................ا می شود )........از رنای ناقل خود جد Pآمینواسید جایگاه 

 ......................(.............................می کند. )..............

به سوی رمزه پایان پیش می رود. در این موقع رنای ناقل که حامل رشته پپتیدی در حال یک رمزه به اندازه  رناتنپس از آن 

خالی می شود تا پذیرای رنای ناقل بعدی باشد.  A( و جایگاه Pقرار می گیرد )علت نام گذاری جایگاه Pساخت است در جایگاه 

......................................( ........ن جایگاه خارج می شود.)....................قرار می گیرد و سپس از ای Eرنای ناقل بدون آمینواسید نیز در جایگاه 

 .این فرایند بارها تکرار می شود و طول زنجیره آمینواسیدی بیشتر می شود تا رناتن به یکی از رمزه های پایان برسد

 
 مرحله پایان: 

به نام                        هایی ، چون رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد، این جایگاه توسط پروتئینAبا ورود یکی از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه 

 ؛اشغال می شود. عوامل آزادکننده باعث جداشدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شوند عوامل آزاد کننده

...................( همچنین باعث جداشدن زیرواحد های رناتن از هم و آزادشدن رنای پیک می شوند. زیرواحدهای .....................................)....

 .رناتن ها می توانند مجددا این مراحل را تکرار کنند تا چندین نسخه از یک پلی پپتید ساخته شود
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 نکته: 
 جایگاه ریبوزوم رخ می دهند؟هر یک از اتفاقات زیر در کدام 

           شکستن پیوند کوواالن: -تشکیل پیوند پپتیدی:                    -              تشکیل پیوند هیدروژنی: -
 شکستن پیوند پپتیدی: -شکستن پیوند هیدروژنی:                            -
 

 نکته: 

ریبوزوم خارج می شوند بجز کدون آغاز  Eو نهایتا از جایگاه  Pسپس وارد جایگاه  Aجایگاه  در جریان ترجمه تمامی کدون ها ابتدا وارد

 می شوند. Pو  Aو کدون قبل از پایان که فقط وارد جایگاه   Aکدون پایان که فقط وارد جایگاه و   Eو  Pکه فقط وارد جایگاه 
خارج می شوند ولی  Eشده و نهایتا از جایگاه  Pرناتن وارد شده و سپس وارد جایگاه  Aدر جریان ترجمه همه رناهای ناقل از جایگاه 

              وارد شده و  Aخارج می شود و آخرین رنای ناقل که از جایگاه  Eوارد شده و از جایگاه  Pبجز اولین رنای ناقل که از جایگاه 

 خارج می شود. Pاز جایگاه 

 
 می شوند.(( رناتن .....کمیل می کند؟ ))تمامی ........... وارد جایگاه ......زیر عبارت را به طور صحیح تچند مورد از موارد  -26

 کدون ها-P 

 کدون ها- E   

 ها کدون-  A            

 آنتی کدون ها-P           

 آنتی کدون ها-A 

 آنتی کدون ها- E 

  کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟  -27

 ((.نمی شود رناتن ....................... هرگز وارد جایگاه .کدون ................))در جریان ترجمه 

1 )P-AUG             2 )A-AUG                3 )E -UAA              4 )A-UAG 

 .............................................................................................................................................................................. AUGهر کدون نکته: 

 

....... متیونین بوده واز ابتدای شماره ..........با توجه به طرح زیر آمینواسید  -28

 ...... بار جابجا شده است.تا این لحظه ریبوزوم ....... ترجمه این رنای پیک

1 )1 - 5                             2 )5 – 4                  

3 )1 - 4                             4 )5 - 5 

 نکته: 
 است. .......................بوده پس همواره باالترین آمینواسید  ................................ترتیب آمینواسید های متصل به رنای ناقل از 
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                 و یا  Pو  Aرنای ناقل یافت شده و در مرحله طویل شدن یا در دو جایگاه  Pدر مرحله آغاز و پایان فقط در جایگاه 

 رنای ناقل یافت می شود. Eو  Pدر دو جایگاه 
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 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟با توجه به شکل زیر  -29

 است(( )) در جریان ترجمه بین گروه ................................. با گروه ................................. پیوند پپتیدی ایجاد شده

 3کربوکسیل شماره  – 4آمین شماره  (1

 3آمین شماره  – 2کربوکسیل شماره  (2

 2آمین شماره  – 1ه کربوکسیل شمار (3

 2آمین شماره  – 3کربوکسیل شماره  (4

  نکته:

 صورت می گیرد.(.......... آمینواسید بعدی مینواسید قبلی با گروه ................ آو بین گروه ....  Aتشکیل پیوند پپتیدی همواره در جایگاه 

 

با توجه به شکل مقابل و شماره های به کار برده شده در شکل،  -30

به طور  mRNAچند مورد از موارد زیر در رابطه با ترجمه این 

 مطرح شده است؟صحیح 

 

  پیوند پپتیدی تشکیل داده است. 3، آمینواسید متیونین بوده که با گروه آمین خود با آمینواسید شماره 2آمینواسید شماره 

  با گروه آمین آمینواسید بعدی تشکیل می شود. 1پپتیدی بعدی بین گروه کربوکسیل آمینواسید شماره پیوند 

  پیوند پپتیدی تشکیل داده است. 4، آمینواسید متیونین بوده که با گروه کربوکسیل خود با آمینواسید شماره 5آمینواسید شماره 

  در جایگاه  2و شماره  1آخرین پیوند پپتیدی تشکیل شده بین آمینواسید شمارهA .ریبوزوم ایجاد شده است 

 

 تکمیل می کند؟ نادرستیچند مورد از موارد زیر عبارت را به  -31

 (( ریبوزوم، .......................... دررنای ناقل ترجمه چهارمین  ورود و استقرارپس از  ))

  دومینtRNA   با شکستن پیوندهای هیدروژنی از جایگاهE .ریبوزوم خارج می شود 

 .گروه آمین سومین آمینواسید با گروه کربوکسیل چهارمین آمینواسید پیوند پپتیدی تشکیل می دهد 

 .ریبوزوم برای سومین بار به اندازه یک کدون جابجا می شود 

  سومینtRNA ز جایگاه پس از از دست دادن رشته پپتیدی خود، اP  وارد جایگاهE .می شود 

 

 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -32

 در هر جایگاهی از رناتن که ........................... ، ........................... (( mRNA)) در جریان ترجمه یک مولکول 

 پیوند پپتیدی در آن تشکیل می شود. –رنای ناقل با رشته پپتیدی وارد آن می شود  (1

 پیوند هیدروژنی در آن تشکیل می شود. –رنای ناقل بدون آمینواسید از آن از ریبوزوم خارج می شود  (2

 عوامل آزادکننده به آن وارد می شود. –رنای ناقل با رشته پپتیدی از آن خارج می شود  (3

 آمینواسید و رنای ناقل شکسته می شود. پیوند بین –رنای ناقل بدون آمینواسید وارد آن می شود  (4
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 نمی دهد؟هنگام ترجمه کدامیک رخ  -33

 P( ورود آمینواسید به جایگاه A                                               2( ورود آمینواسید به جایگاه 1

 Pمتصل به پلی پپتید به جایگاه  tRNA( ورود A                          4متصل به پلی پپتید به جایگاه  tRNA( ورود 3

 

 

 کدامیک از وقایع زیر هنگام ترجمه رخ می دهد؟ -34

 ریبوزوم Pبه جایگاه  UAA( ورود کدون 2ریبوزوم                                  Aبه جایگاه  AUG( ورود کدون 1

 ریبوزوم Pبه جایگاه  ACU( ورود آنتی کدون 4ریبوزوم                            Aبه جایگاه  AUC( ورود آنتی کدون 3

 

 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -35

 (( در مرحله ای که ............................ ممکن است .......................... mRNAدر جریان ترجمه یک مولکول )) 

 شود. Pبه همراه آمینواسید وارد جایگاه  tRNA –پیوند پپتیدی تشکیل می شود  (1

 دو زیرواحد کوچک و بزرگ ریبوزوم به یکدیگر متصل شوند. –و آمینواسید شکسته می شود  tRNAپیوند کوواالن بین  (2

 دو زیرواحد کوچک و بزرگ ریبوزوم از یکدیگر جدا شوند. –پیوند هیدروژنی شکسته می شود  (3

 از ریبوزوم خارج شود. Pبدون آمینواسید از جایگاه  tRNA –پیوند هیدروژنی تشکیل می شود  (4

 

 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  -36

 پس از تشکیل چهارمین پیوند پپتیدی ، .................................. (( در جریان ترجمه یک رنای پیک)) 

 خارج می شود. Eسومین رنای ناقل مستقر شده در ریبوزوم، از جایگاه  (1

 ریبوزوم مستقر می شود. Aرنای ناقل پنجمین آمینواسید در جایگاه  (2

 می شود. Eچهارمین رنای ناقل مستقر شده در ریبوزوم، وارد جایگاه  (3

 شود. سست می tRNAپیوند بین زنجیره پلی پیتیدی و چهارمین  (4

 

 

 

 

 وجود داشته باشد؟ Pتواند در جایگاه در مرحله پایان ترجمه کدامیک می -37

 ( تیمینUAA                   4( آنتی کدون UAG              3( کدون 2 ( عوامل آزاد کننده      1

 

 وجود داشته باشد؟ Aدر جایگاه  تواندنمیدر مرحله پایان ترجمه کدامیک  -83

 ( ریبوز4 ( رشته پلی پپتیدی            3 ( سیتوزین                      2             ( فسفو دی استر1
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 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -39

 )) در مراحل ترجمه یک مولکول رنای پیک ، ................... ((

 از ریبوزوم خارج می شود. E، از جایگاه  Aوارد شده به جایگاه  tRNAاولین  (1

2) tRNA  به همراه رشته پلی پپتیدی وارد جایگاهA .ریبوزوم می شود 

 متصل می شود. A، به رشته پپتیدی در جایگاه   tRNAآمینواسید جداشده از (3

 از ریبوزوم خارج می شود. P، از جایگاه  Aمستقر شده در جایگاه  tRNAآخرین  (4

 

 (94ترجمه کدام اتفاق رخ می دهد؟ ) خ به طور معمول در مرحله آغاز  -40

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

2 )tRNA  و اسیدهای آمینه متصل به آن در جایگاهP .قرار می گیرند 

 بدون مکمل باقی می مانند. A( نوکلئوتیدهای قرارگرفته در جایگاه 3

 پپتیدی بین آمینواسیدها برقرار می شود. ( اولین پیوند4

 (93در استرپتو کوکوس نومونیا، بالفاصله پس از آنکه ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل گردید .......... )خ -41

1 )tRNA  مربوط به رمزه دوم وارد جایگاهA .می شود 

 آغازگر گسسته می شود. tRNA( پیوند بین متیونین و 2

3 )tRNA آغازگر با کدون آغاز رابطه مکملی برقرار می کند 

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

 

، پس از برقرار شدن دومین پیوند پیتیدی، کدام اتفاق Bدر انسان، به منظور تولید یک پروتئین ترشحی توسط لنفوسیت  -42

 ( 99دهد؟)درخ می

1) tRNA  بدون آمینو اسید در جایگاهE گیرد. ریبوزوم قرار می 

 شود. سست می tRNAپیوند بین زنجیره پلی پیتیدی و دومین  (2

 شود. ( خود جدا میtRNAاز رنای ناقل ) Aآمینو اسید جایگاه  (3

4) tRNA  حامل سومین آمینو اسید به جایگاهA گردد. ریبوزوم وارد می 

 

( از tRNA، الزم است تا هر زمان که رنای ناقل )Bدر انسان، به منظور تولید یک پلی پپتید ترشحی توسط لنفوسیت  -43

 (99)خشود، به طور حتم، کدام اتفاق رخ دهد؟ خارج می Eجایگاه 

1 )tRNA  حاوی بیش از یک آمینو اسید در جایگاهP  .مستقر شود 

 ی ناقل خود جدا گردد. RNA، از A( آمینو اسید جایگاه 2

3 )tRNA  حامل آمینو اسید، جایگاهA  .را اشغال نماید 

 برقرار گردد.  P( پیوند پیتیدی در جایگاه 4
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 (1400ها درست است؟ )دچند مورد، در ارتباط با مراحل ترجمه در یوکاریوت -44

  هرtRNA  که فقط حامل یک آمینواسید است، ابتدا به جایگاهA شود.رناتن )ریبوزوم( وارد می 

  هرtRNA  که وارد جایگاهA کند.شود، با رمزه )کدون( ارتباط مکملی برقرار میرناتن )ریبوزوم( می 

  هرtRNA کند، به جایگاه ای از آمینواسیدها قطع میکه ارتباط خود را با زنجیرهE شود.رناتن )ریبوزوم( منتقل می 

  هرtRNA گردد.ای از آمینواسیدها متصل میتواند به توالیشود، میکه پس از تکمیل رناتن در جایگاه خود مستقر می 
 

 (1401)د  چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -45

..... رناتن )ریبوزوم( ....... (tRNA)که رنای ناقل توان بیان داشت: پس از آنها میتوجه به فرآیند ترجمه در یوکاریوت با »

 « طور حتم، .................... منتقل خواهد شد.کند، بهاستقرار پیدا می

  در جایگاهtRNA-A ی بدون آمینواسید به جایگاهE 

  در جایگاهtRNA-E ی حامل یک آمینواسید به جایگاهA 

  حامل توالی آمینواسیدی در جایگاهtRNA-P  بدون آمینواسید به جایگاهE 

  )ِدارای پادرمزۀ )آنتی کدونUAC  در جایگاهtRNA-P جایگاه  هحامل آمینواسید بA 

 (1401)خ  مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ کدام -46

...................... رناتن  (tRNA)که رنای ناقل توان بیان داشت: پس از آنها میتوجه به فرآیند ترجمه در یوکاریوت با »

 « طور حتم، .................... منتقل خواهد شد.کند، به)ریبوزوم( استقرار پیدا می

 Aنوعی بسپار به جایگاه  – Eدر جایگاه  (1

 Pرنای ناقل حامل پیوندهای پپتیدی به جایگاه  –در جایگاه خالی  (2

 Eبدون آمینواسید به جایگاه  P – tRNAحامل توالی آمینواسیدی در جایگاه  (3

 Aحامل آمینواسید به جایگاه   P – tRNAدر جایگاه  UACدارای پادرمزه  (4

 

 کدون مطلوب است: 25بالغ با  mRNAدر جریان ترجمه یک مولکول  تمرین:

  تعداد کدونهای قرار گرفته در جایگاهP    

  تعداد کدونهای قرار گرفته در جایگاهA   

  تعداد کدونهای قرار گرفته در جایگاهE 

  کدونهای قرار گرفته در جایگاه آنتی تعدادP 

  تعداد آنتی کدونهای قرار گرفته در جایگاهA 

  کدونهای قرار گرفته در جایگاه آنتی تعدادE 

        تعداد آمینواسیدها و پیوندهای پپتیدی رشته حاصله 

 تعداد جابجایی های انجام شده 

  نوکلئوتیدهای بخش رمزگردان ژن مورد نظرتعداد 
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ریبوزوم قرار گرفته است، معین کنید تعداد  Aدر جایگاه  tRNAمولکول  mRNA ،40برای ترجمه ی یک مولکول  -47

 آمینواسیدها و پیوندهای پپتیدی پلی پپتید مربوطه کدام است؟

1 )42-41  2 )41-40              3 )40-39  4 )39-38  

 

 

ریبوزوم قرار گرفته است، معین کنید تعداد نوکلئوتیدهای مولکول  Eکدون در جایگاه  mRNA  ،30برای ترجمه ی یک  -48

DNA الگو کدام است؟ 

1 )90                             2 )180               3 )96              4 )192 

 

 

نوکلئوتید ساخته شده است، چند  900با  DNAکول که تحت رهبری بخشی از مول mRNAبرای ترجمه ی یک  -49

tRNA  در جایگاهA ریبوزوم قرار خواهد گرفت؟ 

1 )299                    2 )298              3 )149              4 )148 

 

 

 زیر مطلوب است mRNAبا توجه به تمرین: 
ACCAAUGCAAAUGGAUUACCAGUAGCACA 

 

 پیوندهای پپتیدی رشته حاصلهتعداد آمینواسیدها و  -

 Pسومین کدون وارد شده به جایگاه  -

 Aچهارمین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  -

 Eدر جایگاه mRNA چهارمین توالی قرار گرفته از  -

 Pسومین نوع کدون وارد شده به جایگاه  - 

 می شود؟ Aکدام آنتی کدون وارد جایگاه  CUAبا آنتی کدون  tRNAپس از خروج  -

 Pآخرین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  -

 Aآخرین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  -

 Eآخرین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  -

 

 یکسان باشند؟ نمی تواننددر جریان ترجمه کدامیک  -50

 Pو  A( اولین آنتی کدون وارد شده به جایگاه P2                          و  A( اولین کدون وارد شده به جایگاه 1

 Pو  A( آخرین آنتی کدون وارد شده به جایگاه P                        4و  A( آخرین کدون وارد شده به جایگاه 3
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 محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها
سازی در هر بخشی از یاخته که رناتن ها حضور پروتئین ها در بخش های مختلفی از یاخته ساخته می شوند. به طور کلی پروتئین 

همانطور که در شکل زیر می بینید، پروتئین های ساخته شده در سیتوپالسم سرنوشت های  داشته باشند می تواند انجام شود.

به  ترشحمی روند و ممکن است برای  شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژیمختلفی پیدا می کنند. بعضی از این پروتئین ها به 

بروند. بعضی پروتئین ها نیز در سیتوپالسم می مانند و یا اینکه به  کافنده تنکریچه( و خارج رفته یا به بخش هایی مانند واکوئول)

 توالی های آمینواسیدیمی روند. در هر یک از این موارد بر اساس مقصدی که پروتئین باید برود،  دیسه هاو یا  راکیزه ها، هسته

 دارد که پروتئین را به مقصد هدایت می کند. در آن وجود

 

 
 نمی شوند؟کدام پروتئین های زیر پس از ساخته شدن به دستگاه گلژی منتقل  -51

 کالژن –پروترومبین  -هیستون  (1

 ریز لوله های سانتریول –لیزوزیم  –رنابسپاراز  (2

 اریتروپویتین -پمپ سدیم پتاسیم  –عوامل رونویسی  (3

 میوگلوبین -روبیسکو  –عامل آزاد کننده ترجمه  (4



    Learn Better-دهم دواز                                                  1402کنکور                     دکتر حنیف عظیمی                                                 

56 
 

 (1401)د   یک یاختۀ سالم و فعال انسان درست است؟در خصوصِچند مورد،  -52

 شوند.طور حتم جزیی از ساختار یک اندامک میشدن، بههای غیرترشحی پس از ساختهپروتئین 

 شوند.به شبکۀ آندوپالسمی وارد می شدن از سر آمینی خودتن )لیزوزوم(، حین ساختههای کافندهآنزیم 

 شود که از غشای یاخته دورتر است.شده از شبکۀ آندوپالسمی زبر، به سطحی از دستگاه گلژی وارد میپروتئین خارج 

 ند.اهای همان یاخته ساخته شده طور حتم، توسط رناتنبه ،شوندای سیتوپالسم آزاد میهایی که به درون مادۀ زمینهپروتئین 

  

 سرعت و مقدار پروتئین سازی

پروتئین سازی حتی ممکن  پروکاریوت هابه طور کلی سرعت و مقدار پروتئین سازی در یاخته ها بسته به نیاز تنظیم می شود. در 

       رنای پیک آغاز شود؛ زیرا  پیش از پایان رونویسیاست 

 است.  کمطول عمر رنای پیک در این یاخته ها 

که به مقدار بیشتری مورد نیازند، ساخت  برای پروتئین هایی

پروتئین ها، به طور هم زمان و پشت سرهم توسط مجموعه ای 

می شود تا تعداد پروتئین بیشتری در واحد  از رناتن ها انجام

زمان ساخته شود. در این مجموعه، رناتن ها مانند دانه های 

    تسبیح و رنای پیک شبیه نخی است که از درون این دانه ها 

روتئین سازی سرعت می گذرد. همکاری جمعی رناتن ها به پ

 می دهد.بیشتری 

نیز دیده می شوند.  یوکاریوتیتجمع رناتن ها در یاخته های 

ی پیک البته در این یاخته ها، ساز و کارهایی برای حفاظت رنا

ابراین، فرصت بیشتری برای بندر برابر تخریب وجود دارد. 

طوالنی تر امل موجب مجموع، این عو پروتئین سازی هست. در

 پیش از تجزیه می شود. شدن عمر رنای پیک

                                                                                                                                         

 این تصویر نشان دهنده: 

 رنابسپاراز )یک نوع( از روی یک ژن و ساخته شدن چندین رنای پیک )یک نوع( ورونویسی همزمان چندین 
 ترجمه همزمان چندین رناتن از روی هر رنای پیک و

 شروع ترجمه پیش از پایان رونویسی در پروکاریوت ها

 

 پروکاریوت ها یوکاریوت ها 

   تشکیل ساختار تسبیح مانندتجمع رناتن ها و ترجمه همزمان چندین رناتن از روی هر رنای پیک و 
   رونویسی همزمان چندین رنابسپاراز از روی یک ژن و ساخته شدن چندین رنای پیک و تشکیل ساختار پرمانند

   شروع ترجمه پیش از پایان رونویسی
   طول عمر رنای پیک
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ زیربا توجه به شکل  -53

  راست به چپ و جهت ترجمه از باال به پایین است.جهت رونویسی از 

  ممکن است توانایی حمل آمینواسید ها را داشته باشد. 2مولکول شماره 

  بوده که به کمک عوامل رونویسی راه انداز را شناسایی کرده است. 2آنزیم رنابسپاراز  5مولکول شماره 

  وندهای هیدروژنی دارد.توانایی تشکیل پی 4همانند مولکول شماره  1مولکول شماره 

  3                                               ممکن است پس از ساخت به دستگاه گلژی منتقل شود. 1مولکول شماره                                                                                                                                                   

                                                                                           1                  2 

 

 

  

  

 

 

                                                                                             4                                                                 5                                                                                                    

 کدام مورد زیر صحیح می باشد؟  -54
 ا برخالف پروکاریوت ها ، از روی یک رشته یک ژن به طور همزمان چند تا مولکول رنا در حال ساخت می باشد.در یوکاریوت ه (1

 ، پیش از پایان رونویسی از روی هر رنای پیک چند تا رشته پپتیدی در حال ساخت می باشد.یوکاریوت ها همانند پروکاریوت هادر  (2

 نوع رنابسپاراز به طور همزمان در حال رونویسی از یک ژن می باشند.در یوکاریوت ها برخالف پروکاریوت ها ، چند  (3

 در یوکاریوت ها همانند پروکاریوت ها ، چند تا رناتن به طور همزمان در حال ترجمه یک رنای پیک می باشند. (4

 
 (98است؟ )د نادرست ای ها )یوکاریوت ها(کدام عبارت، در ارتباط با هو هسته -55

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

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

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

 حین رونویسی و یا پس از آن دستخوش تغییراتی گردند. های پیک، ممکن است در(RNA)رنا  (4

 (98ها )یوکاریوت ها(، صادق است؟)خکدام عبارت، در مورد هوهسته ای -56

 ی پیک فقط در حین رونویسی دستخوش تغییراتی می شود.(RNA)رنا  (1

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

 ی پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است.در انتهای کربوکسیل همهاولین آمینواسید  (3

 تواند از یک ژن به ژن دیگرتغییر نماید.ی مورد رونویسی می، رشته(DNA)دریک مولکول دنا (4
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 یاخته های مختلف از یک یاخته )تمایز( ایجاد –دارای کاربرد در پاسخ به تغییرات به منظور کاهش مصرف انرژی تنظیم بیان ژن: 

یاخته تخم منشا می گیرند. یاخته های حاصل،  تقسیم رشتمان)میتوز(در سال گذشته آموختید که همه یاخته های پیکری بدن از 

ه اعمال ک یکسان اند. با این حال در ادامه تقسیمات و رشد جنین، یاخته های متفاوتی ایجاد می شوند فام تنی و ژن ها از نظر

یاخته های عصبی و ماهیچه ای بدن یک فرد، ژن های یکسانی دارند ولی دارای عملکرد و شکل  می دهند؛ مثالمختلفی انجام 

 متفاوتی هستند. 

 یادآوری!
      های پیکری هسته دار بدن ما یکسان بوده و هر ژن ما، در تمام سلول های پیکری  پس ژنوتیپ همه سلول نکته بسیار مهم:))

             لی هسته دار بدن ما وجود دارد مثال علی رغم اینکه هورمون انسولین فقط در گروهی از سلول های لوزالمعده ساخته می شود و
 های هسته دار دیگرمان وجود دارد.(( های سفید و تمام سلولکبد، کلیه، مغز، گویچه   هسته دارژن سازنده آن در سلول های 

 از موارد زیر صحیح می باشد؟چند مورد  -57

 (94هر نورون رابط موجود در بخش خاکستری نخاع، حاوی ژن های میلین ساز می باشد. )خ 

 (95باشد. )دی تاژک میهای سازندههای اسپرم ساز یک فرد بالغ، حاوی ژن یا ژنهر اسپرماتوسیت موجود در لوله 

  (96های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارد. )خموجود در لوله های اسپرم ساز، ژنبه طور معمول در یک فرد بالغ، هر سلول هاپلوئیدی 

 (92باشد. )خی پرفورین میهر گلبول سفیدی که توانایی دیاپدز دارد، واجد ژن سازنده 

 .(98)خهر ژن مؤثر در تولید پروتئین مکمل در سلول تولید کننده ی هیستامین یافت می شود  

طرح می شود که چگونه ممکن است یاخته هایی با ژن های یکسان تا این حد متفاوت باشند؟ پاسخ این است که حال این سؤال م

یاخته مورد استفاده قرار  یکهرگاه اطالعات ژنی در  هستند. تنها تعدادی از ژن ها فعال و سایر ژن ها غیر فعالدر هر یاخته 

است و به اصطالح  خاموشاست و ژنی که مورد استفاده قرار نمی گیرد  روشنو به اصطالح  بیان شدهبگیرد، می گوییم آن ژن 

از ژن در یاخته های مختلف یک جاندار ممکن است فرق داشته باشد و حتی در  مقدار، بازه و زمان استفاده است. بیان نشده

ام، به چه مقدار و کدام ژن ها بیان شوند و به فرایند هایی که تعیین می کنند در چه هنگیک یاخته هم بسته به نیاز متفاوت باشد. 

تنظیم بیان ژن فرایندی بسیار دقیق و پیچیده است و عوامل متعددی ممکن  می گویند. تنظیم بیان ژنیا بیان نشوند، فرایندهای 

می تواند باعث فعال شدن  نوردهد؛ مثال در گیاه،  به تغییرات پاسختنظیم بیان ژن موجب می شود تا جاندار  است بر آن اثر بگذارند.

همچنین تنظیم بیان ژن  نمی شود.ژن سازنده آنزیمی شود که در فتوسنتز مورد استفاده قرار می گیرد. در نبود نور این ژن بیان 

      شود. یاخته های متفاوتی که از یاخته های بنیادی مغز استخوان ایجاد ایجاد یاخته های مختلفی از یک یاخته  می تواند موجب

 می شوند، مثالی مناسب در این مورد هستند. در مورد این یاخته ها در کتاب دهم مطالبی را فرا گرفته اید. 

 

  اساسی ترین تفاوت دو سلول متعلق به دو فرد مختلف از یک گونه در کدام یک می باشد؟ -58

 ( محتوای ژنتیکی سلول ها2                                 ( مکانیسم های تنظیم بیان ژن ها        1

 ( شکل و اندازه کروموزوم ها4                                              ( تعداد کروموزوم ها3

 

 علت تفاوت سلولهای مختلف بدن یک فرد پرسلولی با یکدیگر در کدام یک می باشند؟ -59

 ( محتوای ژنتیکی سلول ها2                                              ژن( مکانیسم های تنظیم بیان 1

 ( نوع و مقدار ژن ها4          ها روی کروموزوم ها                          ( محل قرارگیری ژن3
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 می باشد؟یک انسان سالم و بالغ های کلیوی  کدامیک فاقد رمز در هسته سلول -60

 ( کلسترول4  ( کربنیک انیدراز     3 ( انسولین                  2       ( اریتروپوتین1

 

 تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها

 ژن بیان گذارد. تنظیم اثر می نیز محصوالت این ساخت بر ،ها ژن فعالیت در تغییر بنابراین، .است پروتئین و رنا ژن، محصول

 در ژن بیان تنظیم معمول طور به ولی بگذارد. تأثیر پروتئین و رنا ساخت مراحل از یک هر در تواند می ها روکاریوتپ در

 فعالیت ،پروتئین یا عمر( رنا )طول پایداری در تغییر با یاخته است ممکن هم مواردی در شود. می انجام رونویسی مرحله

 .کند تنظیم را آن

 ها پروکاریوت در رونویسی تنظیم
می شوند. در نتیجه، رونویسی  مانع حرکت رنابسپارازو یا  کمکدر این نوع تنظیم عواملی به پیوستن رنابسپاراز به توالی راه انداز 

است، از انجام رونویسی  ازمی شود؛ مثال با اتصال پروتئین های خاصی به بخشی از دنا که سر راه رنابسپار تسهیل یا ممانعتژن 

شناخته شده است. قند مصرفی ترجیحی این باکتری شیا کالی اشرجلوگیری می شود. نمونه این نوع تنظیم، در نوعی باکتری به نام 

 وجود نداشته باشداست. مراحل تجزیه قند گلوکز در یاخته را در فصول بعد خواهیم آموخت. اگر گلوکز در محیط باکتری  گلوگز

در اختیار باکتری قرار بگیرد، باکتری می تواند از این قند استفاده کند. این قند متفاوت از گلوکز بوده الکتوز ند دیگری به نام ولی ق

    آنزیم های الزم برای مصرف آن نیز متفاوت است. بنابراین وقتی الکتوز در محیط وجود دارد باکتری باید  آنزیم هایاست و 

پیدا کند. حال این  متوقف یا کاهشازد و در نبود یا کاهش الکتوز نیز ساخت آنزیم های تجزیه کننده آن آن را بس تجزیه کننده

پرسش پیش می آید که باکتری چگونه می تواند حضور الکتوز در محیط را تشخیص دهد و آنزیم های تجزیه کننده آن را بسازد؟ 

 ا خاموش می شوند؟ ژن هایی که این آنزیم ها را می سازند چگونه روشن و ی

  تنظیم می شود. منفی و مثبتدر پروکاریوت ها بیان ژن به دو صورت 

  تنظیم منفی رونویسی:
انداز مربوط  رونویسی با چسبیدن رنابسپاراز به راهآموختید که 

راه رنابسپاراز وجود حال اگر مانعی بر سر  می شود.به ژن شروع 

تنظیم رونویسی انجام نمی شود. به این نوع تنظیم، داشته باشد، 

گفته می شود. مانع پیش روی رنابسپاراز نوعی  رونویسی منفی

است. این پروتئین به توالی خاصی از دنا  پروتئین به نام مهارکننده

 متصل می شود و جلوی حرکت رنابسپاراز را می گیرد. اپراتوربه نام 

باکتری وارد می شود و با اتصال به الکتوز موجود در محیط به 

تغییر شکل مهارکننده،  .مهارکننده، شکل آن را تغییر می دهد

آن را از اپراتور جدا می کند و نیز مانع از اتصال آن به اپراتور 

 )سه ژن( را انجام دهد. محصوالت این ژن ها )سه ژن( هاژن رنابسپاراز می تواند رونویسی با برداشته شدن مانع سر راه،  می شود.

 تجزیه الکتوز را ممکن می کند.

 ترکیب زمان روشن بودن )وجود الکتوز و نبود گلوکز( :           
 ترکیب زمان خاموش بودن )نبود الکتوز یا وجود گلوکز( :          
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 رت زیر را به درستی تکمیل می کند؟چند مورد از موارد زیر عبا -61

 (( در باکتری ا.کالی در هنگام حضور الکتوز و عدم حضور گلوکز .............)) 

  مهار کننده، تغییر شکل به دنبالRNA  یابد.می پلی مراز به راه انداز اتصال 

 .آنزیم هایی با ساختار نهایی سوم تولید شده که در تجزیه الکتوز دارای نقش می باشند 

  تغییر شکل سه بعدی پروتئین مهارکننده می شود.اتصال الکتوز به اپراتور سبب 

 .بیان ژن های سازنده پروتئین مهارکننده در باکتری ا.کالی متوقف می شود 

 .به دنبال رونویسی از ژن های مربوطه یک رنای سه ژنی حاصل می آید 

 رونویسی از ژن های مربوطه صورت می گیرد. پروکاریوتی با اتصال الکتوز به رنابسپاراز 

 

 نظیم مثبت رونویسی: ت
می کنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع تئین های خاصی به رناسپاراز کمک پرودر این نوع تنظیم، 

وجود داشته مالتوز  وجود دارد. مشخص شده که اگر در محیط باکتری، قند باکتری اشرشیاکالیمثال این نوع تنظیم نیز در  کند.

 آن دخالت دارند.  تجزیهساخته می شوند که در  )سه آنزیم( آنزیم هاییاشد، درون باکتری ب

چون باکتری  نمی شوندساخته در عدم حضور مالتوز این آنزیم ها 

به  )سه ژن( نیازی به آنها ندارد. تنظیم رونویسی در مورد این ژن ها

پروتئین از  انواعیانجام می شود. در حضور قند مالتوز،  مثبتصورت 

وجود دارند که به توالی های خاصی از دنا متصل فعال کننده  به نام

گفته می شود. جایگاه اتصال فعال کننده می شوند. به این توالی ها 

در حضور مالتوز در محیط، پروتئین فعال کننده به جایگاه خود متصل 

داز به رنابسپاراز کمک می کند تا به راه ان پس از اتصالمی شود و 

 اتصال مالتوز به فعال کنندهمتصل شود و رونویسی را شروع کند. 

  باعث پیوستن آن به جایگاه اتصال شده و رونویسی شروع می شود.

 تنظیم بیان سه ژن سازنده آنزیم های تجزیه الکتوز در باکتری ا.کالی

 زمان خاموش:
 نبود الکتوز یا وجود گلوکز

 ایجاد سد در برابر رنابسپارازاتصال مهارکننده به اپراتور و 

 زمان روشن:
 وجود الکتوز و نبود گلوکز

 اتصال الکتوز به مهارکننده و تغییر شکل آن و جداشدن آن از اپراتور

 تنظیم بیان سه ژن سازنده آنزیم های تجزیه مالتوز در باکتری ا.کالی

 زمان خاموش:
 نبود مالتوز یا وجود گلوکز

 به راه اندازعدم اتصال رنابسپاراز 

 زمان روشن:
 وجود مالتوز و نبود گلوکز

اتصال مالتوز به انواعی از پروتئین ها بنام فعال کننده و اتصال فعال کننده به جایگاه اتصال خود 

 و سپس کمک فعال کننده به رنابسپاراز برای اتصال به راه انداز
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 های ا.کالی صحیح می باشد؟ چند مورد از موارد زیر در رابطه با تنظیم بیان ژن -62

 .تنظیم بیان ژن ها همواره در مرحله رونویسی صورت می گیرد 

 نوع آنزیم صورت می گیرد. رونویسی از ژن های آنزیم های تجزیه کننده مالتوز و الکتوز توسط یک 

 .جایگاه اتصال مهارکننده همانند فعال کننده بعد از راه انداز می باشد 

 تجزیه الکتوز و مالتوز یکسان است. تعداد ژن های مربوط به 

 .الکتوز همانند مالتوز سبب رونویسی از گروهی از ژن های خاموش باکتری می شوند  

 گیرد.درپی اتصال الکتوز به پروتئین مهارکننده، گلوکز بیشتری در اختیار سلول قرار می 

 

 (( اتصال .................... ، .............................پس از کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟   ))  -63

 مانعی در برابر حرکت رنابسپاراز ایجاد می شود. -مالتوز به مهارکننده (1

 رونویسی از ژن های مربوطه صورت می گیرد. –الکتوز به اپراتور  (2

 سبب اتصال مهارکننده به اپراتور می شود. –الکتوز به مهارکننده  (3

 رنابسپاراز به توالی راه انداز متصل می شود. –مالتوز به فعال کننده  (4

 

 اشرشیاکالی صحیح می باشد؟کدام گزینه در رابطه با ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده الکتوز در باکتری  -64

 در انتهای هر یک از سه ژن مربوط به آن ها، یک توالی پایان رونویسی قرار گرفته است. (1

 دنبال رونویسی از آنها یک رنای پیک با یک رمزه آغاز و یک رمزه پایان ایجاد می شود.به  (2

 از ترجمه رنای پیک حاصل از رونویسی آنها، سه آنزیم یکسان برای تجزیه الکتوز تولید می شود. (3

 هر رنای پیک حاصل از آنها توسط یک رنابسپاراز بدون کمک برای شناسایی راه انداز، تولید می شود.   (4

 

 نشده است؟با توجه به تنظیم بیان ژن های مربوط به تجزیه الکتوز و مالتوز در باکتری ا.کالی، چند مورد به طور صحیح مطرح  -65

 راز به راه انداز و شناسایی آن می شود.اتصال الکتوز به مهار کننده سبب اتصال رنابسپا 

 .اتصال فعال کننده به جایگاه اتصالش مانع حرکت رنابسپاراز و رونویسی از ژن ها می شود 

 .اتصال مالتوز به فعال کننده سبب تغییر شکل آن و جدا شدن از جایگاه اتصالش می شود 

  ژنی جلوگیری می شود.اتصال مهارکننده به بخشی از ژن، از سنتز نوعی رنای پیک چند 

 

 (98کدام گزینه، عبارت زیر را به صورت مناسب کامل می کند؟ )د -66

 درصورت حضور قند مالتوز در محیط باکتری اشرشیاکُالی و دنبال اتصال فعال کننده به ...........(.» 

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

 ه تغییر شکل می دهد و از اپراتور جدا می گردد.مالتوز، مهار کنند (2

 پلیمراز(، ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند. (RNAرنابسپاراز  (3

 ، اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی مورد شناسایی قرار می گیرد.(DNA)توالی خاصی ازدنا  (4
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 (98کدام اتفاق رخ می دهد؟)خ (DNA)در باکتری اشرشیاکُالی، به دنبال پیوستن فعال کننده به توالی خاصّی از دنا  -67

 اتصال مالتوز به نوعی پروتئین قطع می گردد. (1

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

 شود. پلیمراز( رونویسی می (RNAاولین نوکلئوتید مناسب توسط رنابسپاراز  (3

 کند.پلیمراز( به کمک عوامل رونویسی، راه انداز را شناسایی می (RNAرنابسپاراز  (4

 
 (99، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ )د E.coliبا توجه به اپران لک در باکتری  -68

 .............................«شود، ترکیبی که به عنوان .......... شناخه می»

 بیش از نوعی قند تمایل دارد.  DNAبه توالی خاصی از  –مهار کننده  (1

 هایی برای شناسایی راه انداز است.نیازمند پروتئین –آنزیم ویژه رونویسی  (2

 یابد. پس از اتصال به نوعی قند، به جایگاه ویژه خود اتصال می –فعال کننده  (3

 آید. نوعی دی ساکارید به حساب می –پلمراز(  RNAمحرک فعالیت رنا بسپاراز ) (4

 (99)خ، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ E.coliبا توجه به اپران لک در باکتری  -69

 ................« شود، همواره ....... شناخته می....ترکیبی که به عنوان .........»

 ، بیش از نوعی قند تمایل دارد. DNAبه توالی خاصی از  –( مهار کننده 1

 نوعی مونوساکارید است.  –پلی مراز(  RNA( محرک فعالیت رنا بسپاراز )2

 های بین ژنی اپران را رونویسی نماید. تواند توالیمی -( آنزیم ویژه رونویسی3

 های شیمیایی نقش دارد. در افزایش سرعت نوعی از واکنش -نهایی ژن ( فراورده4
 

 (1400)دکدام است؟  یاکالیاشرش یدر باکتر یسیرونو یمثبت و منف میمشترک هر دو نوع تنظوجه  -70

 شده است.  یسیرنابسپاراز، رونو یگریسازنده آن با نوع د یژن ها ایژن  رد،یگ یقرار م DNAاز  یخاص یتوال یکه بر رو ینیهر پروتئ( 1

 . ابدیاتصال  یدیساکاریتواند به قند دیدهد، م یحرکت م اندازکننده را به سمت راه  یسیرونو میکه آنز ینیهر پروتئ( 2

 شود. یکند، توسط فعال کننده به راه انداز متصل م یم یسیقند را رونو هیمربوط به تجز یها که ژن ینیهر پروتئ( 3

 کننده نقش دارد.  یسیرونو میگردد، در شروع حرکت آنزیمتفاوت از گلوکز متصل م یکه به قند ینیهر پروتئ( 4

 (1400)خ  ؟شودینممحسوب  یکالایرششا یدر باکتر یسیرونو یمثبت و منف میکدام وجه مشترک هر دو نوع تنظ-71

 .کندیم تیانداز هدابسپاراز را به محل راهرنا ،شودیانداز متصل ماز راه یخاص یبه نواحکه  ینیهر پروتئ(1

 .گذاردیم ریثأکننده تیسیرونو میآنز تیفعال ، برابدییاتصال م یدیساکاریقند د یکه به نوع ینیپروتئ هر(2

 .اندشده یسینوع رنابسپاراز رونو کیآن توسط  یهاژن ، ژن یاردیگیم رقراDNAاز یخاص یتوال یکه بر رو ینیهر پروتئ(3

ها را ژن یس  یآغاز رونو گاهیجا در دنا ایژهیو یهایبه کمک توال ،کندیم یس  یقند را رونو ینوع یۀمربوط به تجز یهاژن که ینیهر پروتئ (4

 .کندیم ییشناسا
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 (1401)د  است؟ نامناسبمطابق با مطالب کتاب درسی، کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر  -72

در پی تغییر محیط کشت باکتری اشرشیاکُالی، از محیطی که تنها قند آن ................. است به محیطی که تنها قند آن »

 ........................«تنظیم بیان ژن در این باکتری  منظوربه....................... است و 

 آید.میوجود تغییر در ساختار مهارکننده به –گلوکز  –الکتوز  (1

 شود.نوعی پروتئین به رنابسپاراز متصل می –مالتوز  –الکتوز  (2

 آورد.عمل میکننده ممانعت بهمهارکننده از فعالیت فعال –الکتوز  –مالتوز  (3

 گیرد.انداز قرار میرنابسپاراز بر روی توالی نوکلئوتیدی مجاور راه –الکتوز  –گلوکز  (4

 (1401 خمورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ )مطابق با مطالب کتاب درسی، کدام  -73

در پی تغییر محیط کشت باکتری اشرشیاکُالی، از محیطی که تنها قند آن ................. است به محیطی که تنها قند آن »

 ........................«تنظیم بیان ژن در این باکتری  منظوربه....................... است و 

 محتوای آنزیمی یاخته، به واسطه فعالیت نوع دیگری رنابسپاراز عوض می شود. –گلوکز  –وز الکت (1

 مهارکننده به نوعی توالی نوکلئوتیدی اتصال می یابد. –الکتوز  –گلوکز  (2

 فعال کننده از دو نوع پروتئین جدا می شود. –الکتوز  –مالتوز  (3

 شود.نوعی پروتئین به رنابسپاراز متصل می –مالتوز  –الکتوز  (4

 (98ی باکتری اشرشیاکُالی باشد؟ )د(DNA)چند مورد می تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا  -74

  ی الکتوزالف ـ تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کننده     

 ب ـ عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژن    

 ج ـ عدم اتصال الکتوز به نوعی پروتئین    

 پلی مراز( (RNAد ـ افزایش فعالیت رنابسپار از     

 (98)خ ق  دخالت آنزیم صورت می گیرد؟به نیاز  بدونکدام مورد  -75

 متابولیسم الکتوز در باکتری اشرشیاکُالی (1

 ریزوبیومدور شدن دو راهی های همانند سازی از یکدیگر در  (2

 اوگلنااز رشته ی پلی پپتید به هنگام ترجمه در  tRNAجدا شدن آخرین  (3

 اسپیروژیری tRNAایجاد پیوند بین بازهای آلی موجود در بخش های مختلف  (4

 توالی های تنظیمی )بین ژنی(

 عملکرد محل پروکاروت یا یوکاریوت نام

 تعیین محل صحیح شروع رونویسی قبل از ژن هر دو راه انداز

 قطع رونویسی  بعد از راه انداز پروکاریوت اپراتور

 افزایش سرعت و مقدار رونویسی خیلی قبل تر از راه انداز یوکاریوت افزاینده

 کمک به قرار گیری رنابسپاراز بر روی راه انداز قبل راه انداز پروکاریوت جایگاه اتصال فعال کننده
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 تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

انجام شود. یاخته های یوکاریوتی  مراحل بیشتریاز پروکاریوت هاست و می تواند در  پیچیده ترتنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها 

به وسیله غشاها به بخش های مختلفی تقسیم شده اند. بنابراین، برای آنکه یاخته نسبت به یک ماده واکنش نشان دهد، آن ماده باید 

        در  برخیژن ها در هسته و  بیشترر دهد. در یاخته های یوکاریوتی، به طریقی از غشاها عبور کند و ژن ها را تحت تاثیر قرا

راکیزه ها و دیسه ها قرار دارند. در هر یک از این محل ها، یاخته می تواند بر بیان ژن نظارت داشته باشد. بنابراین تنظیم بیان ژن 

 انجام شود. مراحل متعددیدر می تواند 

 رونویسیدر مرحله تنظیم بیان ژن 

      اراز در یوکاریوت ها رنابسپاراز به راه انداز آغاز می شود. در یوکاریوت ها نیز مانند پروکاریوت ها، رونویسی با پیوستن رنابسپ

نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی 

رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کند، چون  با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز،پروتئین ها  گروهی از این هستند.

 راه انداز در اثر عواملی تغییر می کنند، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می کند. تمایل پیوستن این پروتئین ها به

متصل شوند. با پیوستن توالی افزاینده به بخش های خاصی از دنا به نام  دیگریعوامل رونویسی ممکن است  یوکاریوت هادر 

این پروتئین ها به توالی افزاینده و ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی در کنار هم قرار می گیرند. کنار هم قرارگیری این عوامل، 

راه انداز هستند و ممکن است در فاصله دوری از ژن قرار  . توالی های افزاینده متفاوت ازسرعت رونویسی را افزایش می دهند

 موثر است.سرعت و مقدار رونویسی ژن داشته باشند. اتصال این پروتئین ها بر 

 

 
 (( ................ ، سبب ..........................صال ..............ات))  کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -76

 اتصال رنابسپاراز به راه انداز می شود. - عوامل رونویسی به افزاینده (1

 تولید رنای رناتنی می شود. –به افزاینده  1رنابسپاراز  (2

 افزایش سرعت رونویسی می شود. –عوامل رونویسی به راه انداز  (3

 تولید رنای ناقل می شود. –به راه انداز  3رنابسپاراز  (4
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 رونویسیمراحل غیر تنظیم بیان ژن در 

 بعضی از رناهای کوچکاتصال انجام شود.  هم پیش از رونویسی یا پس از آنتنظیم بیان ژن می تواند  یوکاریوت هادر 

است. با اتصال این رناها، از کار رناتن جلوگیری می شود. در نتیجه،  پس از رونویسیمثالی از تنظیم بیان ژن  رنای پیکمکمل به 

 تجزیه می شود.عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی 

فام تن کمتر در دسترس رنابسپاراز ها قرار می گیرند  بخش های فشردهاست. به طور معمول  سطح فام تنیروش تنظیم دیگر در 

، دسترسی رنابسپاراز را به ژن مورد نیاز تنظیم تغییر در میزان فشردگی فام تن در بخش های خاصید با بنابراین یاخته می توان

 ......................... کند. به نظر شما این تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی است یا پس از آن؟

موجب افزایش محصول می شود.  ی پیکافزایش طول عمر رنااست.  طول عمر رنای پیکاز روش های دیگر تنظیم بیان ژن 

این فرایند ها در میزان پروتئین سازی موثر خواهند بود. شیوه های دیگری نیز در تنظیم بیان ژن مؤثرند که نحوه عمل بسیاری از 

 آنها ناشناخته است.

 

 

 

 

 

 

مکانیسم های 

 تنظیم 

 بیان ژن

 پروکاریوت ها
    در ژن بیان تنظیم

      ها پروکاریوت
 یک هر در تواند می

 ساخت مراحل از

 تأثیر پروتئینو  رنا

 بگذارد.

 پروتئین یا عمر( رنا )طول پایداری در تغییربا  در مواردی

 

 به طور معمول

 

در مرحله 

 رونویسی

با اتصال مهارکننده به اپراتور و ایجاد منفی: 
 مانع سر راه رنابسپاراز

جایگاه با اتصال پروتئین فعال کننده به مثبت: 
اتصال خود و کمک به رنابسپاراز برای اتصال 

 به راه انداز

 

 

 

 یوکاریوت ها

 پیچیده تر
 در مراحل بیشتر

 

 

در مرحله 

 رونویسی

       با تغییر تمایل پیوستن پروتئین های عوامل رونویسی به 
 راه انداز، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می کند.

دیگری به بخش های خاصی از دنا به با اتصال عوامل رونویسی 
نام توالی افزاینده و ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی در 

و مقدار رونویسی ژن سرعت رونویسی و  کنار هم قرار می گیرند
 را افزایش می دهند. 

با تغییر در میزان فشردگی فام تن در بخش های خاصی، دسترسی  پیش از رونویسی
 ه ژن مورد نیاز تنظیم می کند.رنابسپاراز را ب

 

 پس از رونویسی

از کار رناتن ز رناهای کوچک مکمل به رنای پیک،اتصال بعضی ا
عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی  ،جلوگیری

 تجزیه می شود.

        با افزایش طول عمر رنای پیک موجب افزایش محصول 
 می شود.
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 مکانیسم های تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها کدام مورد سبب افزایش تولید محصول ژن می شود؟با توجه به  -77

 ( اتصال رنا های کوچک به رنای پیک 2( افزایش فشردگی در بخش هایی از فام تن                                  1

     ( اتصال پروتئین فعال کننده به جایگاه اتصال خود4             ( اتصال عوامل رونویسی به توالی افزاینده                        3

 در هنگام صعود به ارتفاعات در تنظیم بیان ژن اریتروپویتین کدام یک ممکن رخ دهد؟ -78

 رونویسیآغاز ترجمه توسط مجموعه از رناتن ها پیش از پایان (2    کاهش طول عمر رناهای پیک حاصل از رونویسی ژن های آن(1

 کاهش فشردگی ژن های مربوطه در فام تن (4                جداشدن پروتئین مهارکننده از جایگاه اتصال خود(3

  (1400)د دانست؟ یسیاز رونو شیژن پ انیب میتوان مربوط به تنظیچند مورد را م ها،وتیوکاریدر  -79

 میماده به آنز شیپ یدسترس زانیم  

 دیاس کیبونوکلئیر یکوچک به نوع یاتصال رناها  

 نیدر رشته کرومات یتکرار یواحدها یدر فشردگ رییتغ  

 یدر بخش یدگیعدم خم ای یدگیخم ( از مولکول دناDNA) 

 (1400)خ ؟است یسیاز رونو شیژن پ انیب میبه طور حتم مربوط به تنظ ،کدام مورد -80

 دیاس کینوکلئبویر یکوچک به نوع یاهاناتصال ر( 2                                     میماده به آنز شیپ یدسترس زانیم( 1

 تن رناو (DNA)دنا یانجیطول عمر مولکول م شیافزا( 4           نیکرومات ۀدر رشت یتکرار یواحدها یدر فشردگ رییتغ( 3

ی فتوسنتز را انجام می دهند و در محیط های متفاوت است که بخش عمده ی جاندارانیکدام مورد، ویژگی مشترک همه -81

 (98خشکی و آبی زندگی می کنند؟ )د

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

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

 پلیمراز( می تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژه ی شروع رونویسی را شناسایی کند. RNAرنابسپاراز ) (3

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

ندارانی صادق است که در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند و انجام ی جاچند مورد، درباره ی همه -82

 (98بخش عمده فتوسنتز را بر عهده دارند؟)خ

 الف   رناتن )ربیوزوم( ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند.

 هستند.ی پیک (RNA)ی رونویسی همه ی ژن ها، پیش سازهای رنا ب   محصوالت اولیه

 ج   با قرار گرفتن عوامل رونویسی در کنار هم، سرعت رونویسی افزایش می یابد.

 ای از رناتن )ربیوزوم(ها ساخته می شوند.د   پروتئین ها می توانند بطور همزمان و پشت سرهم توسط مجموعه

 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ -83

 (98)خ ........................«.یی که ................... دارد، فقط  (RNA)رنا  در همه ی جانداران، هر»
 در ساختار خود پیوندهای اشتراکی   از رونویسی یک ژن حاصل شده است. (1

 شود.ی یاخته پیرایش میدر ساختار خود رمزه )کدون( پایان   در درون هسته (2

 پلیمراز( ساخته شده است. RNA) توسط یک رنابسپارازی پلی پپتیدی در حال ساخت اتصال   به رشته (3

 ی رمزگذار شباهت بسیار   از طریق رمزه )کدون(های خود با پادرمزه )آنتی کدون(ها ارتباط برقرار می کند.به رشته (4
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 (1401)د   .................«در همۀ جاندارانی که » است؟ نامناسبکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر،  -84

 شود.زیستی دارند، رنای پیک در حین یا پس از رونویسی دستخوش پیرایش میبا ریشۀ گیاهان رابطۀ هم( 1

 ها نقش دارد.سازی واکنش، در کاهش انرژی فعال(RNA)توانند ناقل همانندسازی را دریافت و تکثیر کنند، نوعی رنا می( 2

 شوند.های حامل الکترون در مادۀ زمینۀ سیتوپالسم یاخته تولید میمولکولیابند، های رویشی تکثیر میبا استفاده از بخش( 3

 کند.ها را شناسایی میانداز تمام ژنها به غشای یاخته اتصال دارد، آنزیم رنابسپاراز، راهتن اصلی موجود در سیتوپالسم آنفام( 4

 

 یوکاریوت ها پروکاریوت ها تفاوت

 خطی و حلقوی حلقوی نوع دنا

 تعداد دنا

 

 یک فام تن اصلی حلقوی متصل به غشا
 در برخی عالوه بر آن تعدادی فام تن کمکی

 یا بیشتر فام تن خطی در هسته و  2
 تعدادی دنا حلقوی در سیتوپالسم

 چند تا در هر دنا خطی اغلب یکی در هر دنا تعداد نقاط آغاز همانندسازی

 بیشتر از سه یکی تنوع رنابسپاراز

 کم زیاد عملکرد رنابسپارازتنوع 

 دارد ندارد نیاز به کمک عوامل رونویسی

 دارد ندارد پیرایش

 دارد ندارد اگزون و اینترون

 دارد ندارد افزاینده

 ندارد دارد اپراتور

 ندارد دارد مهار کننده و فعال کننده

 زیاد کم طول عمر رنا پیک

 ندارد دارد آغاز ترجمه پیش از پایان رونویسی

 زیاد کم پیچیدگی تنظیم بیان ژن

 زیاد کم فرصت برای تنظیم بیان ژن

 دارد دارد تجمع رناتن ها روی رنای پیک

 دارد دارد تجمع رنابسپاراز ها روی یک ژن

 ندارد دارد رنای چند ژنی

 ندارد دارد یک راه انداز برای چند ژن

 سیتوپالسمهسته و  سیتوپالسم محل رونویسی و همانندسازی

 سیتوپالسم سیتوپالسم محل ترجمه

 هسته و سیتوپالسم سیتوپالسم محل تنظیم بیان ژن

 

 




