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مي-1 و در محل عالمت سؤال، كدام نوكلئوتيد يافت  شود؟ در شكل مقابل

 دار ) آدنين1

 دار ) تيمين2

 دار ) گوآنين3

 دار ) يوراسيل4

 ساختار پر مانند نشانه چه فرآيندي است؟-2
ج4 ) ترجمه3 ) رونويسي2 ) همانندسازي1 هش)

به-3  كدامست؟» لوسين«كدون مربوط
1(UUU 2(AUG 3(UGA 4(CUU 

 كدام، در كپك نوروسپورا فاقد ژن رمزكننده است؟-4
 ) لوسين4 ) بيوتين3 ) آرژينين2 ) متيونين1

و-5 ميبرقراري پيوند پپتيدي بين آمينواسيدها در هنگام ادامه ترجمه، درون جايگاه ............... ريبوزوم  شود. توسط نوعي ............... انجام
1(tRNA- A 2(tRNA- P 3(rRNA- A 4(rRNA-P 

و مونو«در مورد گونه مورد مطالعه-6 ، كدام عبارت درست است؟»ژاكوب
مي پلي RNA) رونويسي توسط سه نوع آنزيم1 ، جداست.سازي در سلول ) محل پديده رونويسي از پديده پروتئين2 گيرد. مراز صورت

مي ) شناسايي راه3 مي4 گيرد. انداز به كمك عوامل رونويسي انجام  شود. ) تنظيم بيان ژن، عمدتاً در هنگام رونويسي انجام
؟نبوددر لوله آزمايش نيرنبرگ وجود كدام ماده ضروري-7

 ) يوراسيل4 ) آمينواسيد3 ) دئوكسي ريبوز2 ) عصاره سلولي1
 كدام عبارت صحيح است؟-8

 شوند.مي mRNAهاي افزايش يا كاهش، منجر به تغيير چارچوب خواندن ) تمام انواع جهش1
و برخي قسمت ) همه قسمت2  شوند. هاي رونوشت اگزون، ترجمه نمي هاي رونوشت اينترون
(كدون) دارند. ) همه انواع آمينواسيدها در سلول، بيش3  تر از يك نوع رمز وراثتي
كه ) تمام جهش4 مي در سلول هايي مي هاي جنسي افراد روي  گردد. دهد، به فرزندان منتقل

 كننده ............... پروتئين فعال-9
مي1  شود. ) با اتصال به توالي افزاينده در استرپتومايسز، باعث تشديد رونويسي
مي ) يكي از عوامل متعدد پايان ترجمه در يوكاريوت2  گردد. ها محسوب
ژن3  نقش مهمي دارد. كراتين ) در بيان
مي پليمراز يوكاريوت RNA) در ابتدا به آنزيم4  شود. ها متصل

مي rRNAدر كدام گزينه مولكول-10  شود؟ يافت
ي ساركوپالسمي ) شبكه4 ) ساركولم3 ) ساركومر2 ) ساركوپالسم1

و اينترون ............... در بين توالي- 11  هاي اگزون
رو1 مي) فقط دومي مي2 شود. نويسي  گردد. ) تنها قسمتي از رونوشت اولي ترجمه

مي3  گردد. ) تنها قسمتي از رونوشت دومي ترجمه نمي4 شود. ) فقط اولي رونويسي
 قرار دارد؟ DNA، روي كدام مولكول IIIمراز پلي RNAشناسايي شده توسط آنزيم» راه انداز«-12

تك1 تك3 خطياي ) دو رشته2 اي خطي رشته)  اي حلقوي ) دو رشته4 اي حلقوي رشته)
را-13 ميه شناسايي  گيرد. انداز ژنِ ............... بدون نياز به عوامل رونويسي صورت

 VIII) فاكتور24) پذيرنده آنژيوتانسين3 ) مهاركننده10L2) پروتئين ريبوزومي1

ذ-14  ...............جزبهكر شده است در مرحله ادامه ترجمه، مكان تمام وقايع زير درست
A) تشكيل پيوند هيدروژني در جايگاهA2) تجزيه پيوند هيدروژني در جايگاه1

A) تشكيل پيوند كوواالن در جايگاهP4) تجزيه پيوند كوواالن در جايگاه3

سازيپروتئين:1فصلشناسيزيست
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به مونومرهاي سازنده فعال- 15 و افزاينده، ميترتيب توسط چه پيوندي به هم متص كننده  گردند؟ل
 ) هر دو فسفودي استر4 پپتيدي-) فسفودي استر3 ) هردو پپتيدي2 فسفودي استر-) پپتيدي1

مي عوامل رونويسي به همه قسمت-16  يابند، مگر ............... هاي زير اتصال
 ) توالي افزاينده4 ) اپراتور3 پليمراز RNA) آنزيم2 انداز ) راه1

، به تنهايي توسط انداز شناسايي راه-17 مي پلي RNAژن رمزكننده ...............  گيرد. مراز صورت
 ) عوامل رونويسيI4مراز پلي RNA)3 ) هموگلوبين2 ) مهاركننده1

مي» مهاركننده«-18  شود؟ توسط كدام توالي ساخته
ها كننده پروكاريوت ) ژن تنظيم2ها كننده پروكاريوت ) بخش تنظيم1

ها كننده يوكاريوت ) ژن تنظيم4ها كننده يوكاريوتم) بخش تنظي3
مي پلي RNAتوالي ............... توسط-19  گيرد. مراز، مورد رونويسي قرار

 (P)انداز ) راه4 ) جايگاه پايان رونويسي3 (O)) اُپراتور2 ) افزاينده1
 هت ساختاري دارند.كدون، شبا مونومرهاي سازنده ............... با مونومرهاي آنتي-20

 ) جايگاه شروع رونويسي4 ) رونوشت اينترون3 ) مهاركننده2 ) اگزون1
كم پلي RNAآنزيم-21 مي مرازي كه و درونِ ............... فعاليت  كند. ترين تنوع محصوالت را دارد، درونِ ............... ساخته شده

 سيتوپالسم-) هسته4 هستك-) هسته3 هستك-) سيتوپالسم2 سيتوپالسم-) هستك1
و آنتي-22  كدون هردو ............... در آدمي، كدون

مي2 ) يك نوع پنتوز دارند.1  شوند. ) توسط يك نوع آنزيم، رونويسي
 ) داراي رديف چهار نوكلئوتيدي هستند.4 ) پيوند پپتيدي دارند.3

و افراد سالم در كدا-23 م مورد يكسان هستند؟بيماران مبتال به آلكاپتونوريا
 ) سياهي ادرار در مجاورت اكسيژن هوا2 كننده هموجنتيسيك اسيد ) توانايي توليد آنزيم تجزيه1

 ) وجود هموجنتيسيك اسيد در ادرار4 ) ژن رمزكننده آنزيم هموجنتيسيك اسيد3
 است؟ نادرستآغازگر tRNA كدام مطلب درباره مولكول-24

مي IIIمراز پلي RNA) فقط توسط آنزيم2 در انتهاي خود است. CCA ) حتماً داراي توالي1  شود. رونويسي
مي4 است. "L") حتماً داراي ساختار سه بعدي شبيه حرف3  شود. ) همواره به آمينواسيد متيونين متصل

مي ... سلولهاي بدن انسان وجود دارد ولي در ............ ژن سازنده كراتين در ............... سلول-25  شود. هاي پوست بيان
 همه-) بسياري4 برخي-) بسياري3 برخي-) همه2 همه-) برخي1

 كننده اُپران لك، ............... عامل تنظيم-26
مي1  ) از جنس هيدرات كربن است.2 انداز را شناسايي كند. تواند توالي راه)

پ4 ) محصول ژنِ ساختاري است.3  يوندهاي پپتيدي دارد.) در ساختار خود
و اشرشيا كالي در داشتنِ ............... با هم مشترك هستند.-27  عنكبوت

 ) عوامل رونويسي4 ) افزاينده3 انداز ) راه2 ) اپراتور1
 ناقل، حتماً داراي كدام توالي است؟ RNAهاي ژنِ سازنده همه مولكول-28

1(CCA 2(GGT 3(AUG 4(GGU 
 تري وجود دارد؟كم mRNAها ميزان سلولدر كدام-29

 ) جزاير النگرهانس4 ) بخش قشري غده فوق كليه3 ) پالسموسيت2 هاي قرمز ) گلبول1
»فيبرينوژن→فيبرين«كدام سطح تنظيم بيان ژن، در طرح مقابل نشان داده شده است؟-30

پس4 ) قبل از رونويسي3 ) هنگام ترجمه2 ) شروع رونويسي1  از ترجمه)
؟شوند نميعوامل رونويسي مربوط به ژن رمزگردان كدام پروتئين در سلول مقابل، به توالي افزاينده وصل-31

 هاي دوك تقسيم ) ميكروتوبول1

 دار پتاسيم ) كانال دريچه2

 ) پروتئين موجود در ريبوزوم3

 ) گيرنده استيل كولين4
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و تيتعدم توليد ............... در گون-32 راوه مورد مطالعه بيدل رخداد جهش دانست. توان نميم  ناشي از
 ) تيامين4 ) آرژينين3 ) بيوتين2 ) پيريدوكسين1

 دهنده چيست؟ به درون جايگاهي از ريبوزوم كه محل برقراري پيوند پپتيدي است، نشان AUGورود-33
 رونويسي) شروع4 ) شروع ترجمه3 ) ادامه رونويسي2 ) ادامه ترجمه1

(يكي از پروتئين-34 تك در هنگام ترجمه ژنِ اكتين و در حين جابه رشته هاي  دهد؟ميكدام واقعه روي mRNAجايي ريبوزوم روي اي ماهيچه)
مي tRNAهمواره پذيرايA) جايگاه2 شود. مي برقرار ريبوزومA جايگاه در آمينواسيدها بين پپتيدي پيوند)1 .گردد حامل آمينواسيد

3(tRNA موجود در جايگاهPمي ميPحامل يك آمينواسيد خاص به جايگاه tRNA)4 كند.، ريبوزوم را ترك  شود. منتقل
مي در شكل روبه-35  شود؟ رو، حداكثر چند نوع مونومر يافت

1(24

2(8

3(30

4(28

ميريبوزAكدون وارد جايگاه زير، چند نوع آنتي mRNAهنگام ترجمه-36  شود؟ وم
AUACAUGUACGAUUACGAUUUCCUUUGACUA 

1(42(53(64(7
بيDNAجهش ............... در كدهاي ژنتيكي-37  تأثير است.، روي بيان ژن

1(UGU UGC→2(ACA ACG→3(AUG AUC→4(TAC TAG→

هايي كه براي ترجمـه اسـتفاده كدون رونويسي گردد، آنتي GTA- AAA- TGAبا توالي DNAاز مكمل رشته mRNA اگر يك مولكول-38
به مي  ترتيب كدامند؟ شوند

1(CAU , UUU 2(GUA , AAA 3(CAU, UUU, ACU 4(GAU, AAA, UGA 
.نيست توليد ............... در سلولِ جانداران، هرگز ممكن-39

يك1 يك2 پيك RNA) چند نوع آنزيم از روي ژن)  نوع آنزيم توسط چند نوع
يك3 ژن RNAنوع)  مراز پلي RNAپيك توسط چندين نوع RNA) چند نوع4 پيك توسط چند نوع

با-40 و هنگام ساخت پلي 110در زمان ترجمه يك رونوشت اگزون آ نوكلئوتيد ميپپتيد از روي آن، چند مولكول  شود؟ب توليد
1(372(363(354(34

 درون سلول، چند نوع كدون داراي پيريميدين وجود دارد؟-41
1(82(323(614(56

RNA
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 پاسخ است.1گزينه-1

بهوجود دارد كه آمينواسCCA*(بازوي پذيرنده آمينواسيد) توالي tRNAهاي در انتهاي همه مولكول طور اختصاصـي بـه نوكلئوتيـد يدها

 شوند. آدنين دار انتهايش وصل مي

 پاسخ است.2گزينه-2

مي رونويسي از روي ژن و رشـته DNAگذارند كه خط وسـط همـان هاي يوكاريوتي، ساختاري پرمانند را به نمايش هـاي كنـاري هـم الگـو

 هستند. RNAهاي مولكول

 پاسخ است.4گزينه-3

مي tRNAروي مولكول GAAكدون است كه به آنتي CUU(كدون) همان mRNAزهاي وراثتي لوسين روي مولكول يكي از رم  شود. وصل

 پاسخ است.3گزينه-4

مي» نورسپورا كراسا«نوعي ويتامين است كه در محيط كشت حداقلِ كپك» بيوتين« و بنابراين توسط كپك سالم نيـز حضورش ضروري باشد

 اند. ها همگي از انواع آمينواسيدها هستند كه داراي ژن رمز كننده . اما ساير گزينهشود توليد نمي

 پاسخ است.3گزينه-5

(برقراري پيوند پپتيدي) را نوعي ميAريبوزومي درون جايگاه RNAاتصال آمينواسيدها به همديگر در هنگام ترجمه  دهد. ريبوزوم انجام

 پاسخ است.4گزينه-6

م« و و ساختار اُپران را در باكتري» ونوژاكوب (مثل تنظيم بيان ژن آنE.Coliها هنگام رونويسـي عمدتاًها ) بررسي كردند كه تنظيم بيان ژن

به صورت مي  هستند.»ها يوكاريوت«گيرد ولي ساير موارد، همگي مربوط

 پاسخ است.2گزينه-7

وج در لوله و تعدادي آنزيم اي از آمينواسـيدها بسـازد، پـس حضـور تواند زنجيـرهمي mRNAود داشته باشد،ي آزمايشي كه آمينواسيدها

DNA در لوله آزمايش نيرنبرگ ضرورتي ندارد.» تيمين«و باز آلي» قند دئوكسي ريبوز«و بنابراين 

 پاسخ است.2گزينه-8

ا تمام رونوشت اينترون قبل از ترجمه حذف مي و فقط قسمتي از مولكول رونوشت و كدون پايـان وجـود دارد) شود (كه بين كدون آغاز گزون

و هميشگي نيستند. ترجمه مي  گردد ولي ساير موارد حتمي

 پاسخ است.3گزينه-9

از هاي فعال پروتئين هـا در تشـديدي ژن يوكـاريوت تـوالي افزاينـده ها هستند كه با اتصال بـه در يوكاريوت» عوامل رونويسي«كننده يكي

و در آنرونويسي  ها مؤثرند. نتيجه تنظيم بيان ژن

 پاسخ است.1گزينه-10

هم» ريبوزوم«ي سازنده rRNAمولكول و ريبوزوم يا شبكه روياست و به سيتوپالسم سلول دروني آندوپالسمي زبر طور آزادانـه يافـت ها

(ميون)، هاي ماهيچه شود. در ساختار سلول مي است كه ريبـوزوم دارد، ولـي سـاير مـوارد فاقـد همان سيتوپالسم» ساركوپالسم«ي مخطط

و اصوالً فاقد ريبوزوم است! صافي آندوپالسميي ساركوپالسمي همان شبكه دقت كنيد كه شبكه[ريبوزوم هستند.  ]بوده

 پاسخ است.2گزينه-11

و اينترون هردو توالي از اگزون مي DNAهاي خاصي كوتاه«شوند ولي رونوشت اينترون قبل از ترجمه طي واكنش هستند كه هردو رونويسي

مي» شدن و فقط حذف ازشود مي قسمتي و پايان ترجمه قرار دارد) توسط ريبوزوم ترجمه (كه بين كدون آغاز  گردد. رونوشت اگزون

 پاسخ است.2گزينه-12

مي tRNAرونويسي از روي ژنِ سازنده،ها يوكاريوتدر IIIمراز پلي RNAآنزيم مراز به تـوالي پلي RNAهاي دهد. در ضمن، آنزيم را انجام

مي» انداز راه« دو رشته و بنابراين آنزيم متصل مي DNAاي به قسمتي از مولكول دو رشته IIIمراز پلي RNAشوند  چسبد. خطي

 پاسخ است.2گزينه-13

ژن شناسايي راه يو انداز در و توسط آنزيم هاي مي پلي RNAكاريوتي، به كمك عوامل رونويسي هـاي گيرد ولي در مورد پـروتئين مراز صورت

(مثل مهاركننده) نيازي به حضور عوامل رونويسي براي اين كار نمي كه نوعي پروتئين پروكاريوتي است، در حالي2ي باشد، گزينه پروكاريوتي

ميهايي يوكاري ساير موارد همگي پروتئين  شوند. وتي محسوب

1فصلهايپاسخ تست
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 پاسخ است.1گزينه-14
و در حين جابه ميPموجود در جايگاه tRNA, mRNAجايي ريبوزوم روي در هنگام ادامه ترجمه كند ولي پپتيـد سـاخته ريبوزوم را ترك

باAشده از جايگاه  ميPمربوطه به جايگاه tRNAريبوزوم همراه ري انتقال (يعني به خاطر حركت Aموجود در جايگـاه tRNAبوزوم، يابد.
و پيوند هيدروژني هنوز تجزيه نشده! به جايگاه در حالي ميPكه به كدون مربوطه وصل است گردد) اما سـاير مـوارد در ايـن مرحلـه منتقل

 گيرند. صورت مي
 ها: بررسي گزينه

( گزينه (پيوند هيدرAبا كدون موجود در جايگاه tRNA) بين2ي ميرابطه مكملي  گردد. وژني) برقرار

( گزينه از3ي ميPدرون جايگاه tRNA) وقتي كه آمينواسيد قديمي گردد، در واقع پيوند كوواالن آن با آخـرين نوكلئوتيـد آدنـين دار جدا

tRNA مي  شود. تجزيه

( گزينه (كوواالن) بين آمينواسيدها درون جايگاه4ي ميA) پيوند پپتيدي  گيرد. ريبوزوم صورت
 پاسخ است.1گزينه-15

از» افزاينده«نوعي پروتئين با مونومرهاي آمينواسيدي ولي» كننده فعال« ها با مونومرهاي نوكلئوتيـدي اسـت. يوكاريوت DNAتوالي خاصي

و نوكلئوتيدها با پيوندهاي فسفودي استر به همديگر مي  چسبند. آمينواسيدها با پيوندهاي پپتيدي

 پاسخ است.3گزينه-16
مي انداز در يوكاريوت اي هستند كه به شناسايي راه هاي ويژه عوامل رونويسي، پروتئين و عالوه بر توالي راه ها كمك  RNAانداز به آنزيم كنند

مي پلي و افزاينده هم متصل  شوند. مراز

 پاسخ است.1گزينه-17
ميمراز پلي RNAتوسط آنزيمها پروكاريوتدر (P)انداز شناسايي راه ژن به تنهايي انجام سـازنده گيرد كه مثالً منجر بـه رونويسـي از روي

 هاست.ي پروكاريوت كه اپراتور ويژه ها، همگي يوكاريوتي هستند. ضمن اين شود ولي ساير پروتئينمي» مهاركننده«پروتئين

 پاسخ است.2گزينه-18
كه[كننده قرار دارند. تنظيمژن ها روي هاي رمزكننده پروتئينِ مهاركننده در پروكاريوت ژن سازد كننده، پروتئين نمي تنظيم بخشتوجه كنيد

باو فقط بيان همزمان چندين ژن ساختاري را كنترل مي و ]كننده فرق دارد. تنظيمژنكند
 پاسخ است.3گزينه-19

مي DNAدر» جايگاه پايان رونويسي«فرآيند الگوبرداري با رونويسي از روي مـراز پلـي RNAيابد ولي سه توالي ديگر، توسط آنزيم خاتمه

 شوند. رونويسي نمي

 پاسخ است.3گزينه-20
و گزينه DNA، نوعي4و1هاي است ولي گزينه mRNAاز جنس» رونوشت اينترون«  نوعي پروتئين است.2ي هستند

 پاسخ است.2گزينه-21
كهIمراز پلي RNAآنزيم مي rRNAمولكول فقطيوكاريوتي كم را رونويسي تـر اسـت. ايـن آنـزيم درون هسـتك كند، تنوع محصوالتش

مي فعاليت مي  شود. كند ولي مانند هر پروتئين ديگري درون سيتوپالسم ساخته

 پاسخ است.1گزينه-22
آن tRNA(ضد رمز) روي مولكول كدون آنتيولي mRNA(رمز) روي مولكول كدون و داراي قنـد3ها قرار دارد. پس هردوي حرفـي بـوده

به هستند ولي در يوكاريوت» ريبوز« (مثل انسان) مي IIIو نوعIIمراز نوع پلي RNAهاي ترتيب توسط آنزيم ها  شوند. رونويسي

 پاسخ است.3گزينه-23
و بيماران مبتال به آلكاپتونوريا، اين اسيد در بيماران، كننده تجزيهآنزيم قادرند اسيد هموجنتيسيك توليد نمايند ولي فقدان هردوافراد سالم

 آيد. باعث حضور آن در ادرار شده كه در مجاورت هوا، سياهي ادرار پديد مي

 پاسخ است.2گزينه-24
و توالي آنتي CCAآغازگر داراي توالي tRNAمولكول  "L"و ساختار فضـايي شـبيه حـرف UACكدوني(متصل به آمينواسيد متيونين)

در پلي RNAتوسطها پروكاريوتاست كه در و مي IIIمراز پلي RNAتوسطها يوكاريوتمراز پروكاريوتي  شود. توليد
 پاسخ است.3گزينه-25

در» كراتين« و پوست است كه ژنِ سازنده آن و ناخن (به از سلول بسياريپروتئين ساختاري مو هـاي قرمـز كـه هسـته جز گلبـول هاي بدن
در شود ندارند) يافت مي مي سلول برخيولي فقط مي هاي پوست، بيان و فعال  شود. گردد

 پاسخ است.2گزينه-26
 است كه ماهيت هيدرات كربني دارد.» آلوالكتوز«كننده اپران لك همان قند عامل تنظيم
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 پاسخ است.2گزينه-27

آ DNA، قسمتي از مولكول (P)انداز راه دهـد تـا رونويسـي را از محـل مراز امكان مـي پلي RNAنزيم يوكاريوتي يا پروكاريوتي است كه به

و عوامل رونويسي مخصوص يوكاريوت و اُپراتور صحيح آن شروع كند. اما توالي افزاينده  ها است. نيز مخصوص پروكاريوت (O)ها

 پاسخ است.2گزينه-28

بههست CCA(ناقل) در انتهاي خود داراي توالي tRNAهاي تمام انواع مولكول مي ند كه شـوند. چـون طور اختصاصي به آمينواسيدها متصل

مي DNAها از روي الگوي RNAهمه انواع  ژن ساخته  هستند. GGTها نيز واجد توالي tRNAهاي رمزكننده همه شوند، معلوم است كه

 پاسخ است.3گزينه-29

كم هرچه ميزان پروتئين كمن mRNAتر باشد، مقدار توليد سازي در سلولي و برعكس! پس در سلول يز هـاي غـده فـوق كليـه تر خواهد بود

مي آلدوسترونهاي استروئيدي قشري كه هورمون و توليدو كورتيزول ترشح هـا كـه به نسبت سـاير گزينـه mRNAكنند، ميزان رونويسي

كم پروتئين  تر است. سازي فراواني دارند،

 پاسخ است.4گزينه-30

گ يوكاريوت اهي تنظيم بيان ژن را در هنگام ترجمه يا پس از ترجمه صورت دهند، هرچند كه اين كار غالباً هنگام شـروع رونويسـي ها قادرند

(مثل فيبرينـوژن يـا پپسـينوژن) شود. يكي از مثال انجام مي هاي جالب تنظيم بيان ژن در سطح پس از ترجمه، همين است كه يك پروتئين

(مثل فيبرين يا پپسين) تبديل خواهد شد! غيرفعالشود ولي ابتدا ساخته مي و در موقع لزوم، به پروتئين فعال  است

 پاسخ است.1گزينه-31

(مثل اغلب سلول هر چند كه نورون (ريزلوله) هستند، ولي به جهت اين ها هـا قـدرت كه نـورون هاي ديگر) داراي ژن سازنده پروتئين ميكروتوبول

.شود بيان نميها سازند، يعني ژن رمزگردان اين پروتئين در نورون زلوله مربوط به دوك تقسيم را نميتقسيم شدن ندارند، پس پروتئين ري

 پاسخ است.2گزينه-32

و تيتم همان مي» كپك نوروسپورا كراسا«گونه مورد مطالعه بيدل و ويتـامين است كه اگر سالم باشد را تواند انواع مختلـف آمينواسـيدها هـا

و حداقلدر محيط كشت» بيوتين«ي حضور ويتامينِ خودش بسازد ول و الزم است. يعني كپك نوروسپورا حتي وقتي كه سـالم كپك، ضروري

 ها ناشي از رويداد جهش است. كه عدم توليد ساير گزينه نيست! در حالي» بيوتين«جهش نيافته باشد، قادر به سنتز

 پاسخ است.1گزينه-33

رفتـار كـدون عـادي، مانند يك AUGهاي است ولي ساير كدون mRNAروي مولكول AUGاولين فقطمه، توجه كنيدكه كدون آغاز ترج

و ابتدا به جايگاه مي ميAكنند ريبوزوم نشانه شروع ترجمه ولـي ورودP(كدون آغاز) به جايگاه AUGشوند. پس ورود اولين ريبوزوم وارد

AUG به جايگاهAپپتيدي است، نشانه ادامه فرآيند ترجمه خواهد بود. ريبوزوم كه محل برقراري پيوند 

 پاسخ است.3گزينه-34

ميPموجود در جايگاه tRNA, mRNAجايي ريبوزوم روي در حين جابه شود ولي توجه كنيد كه تشكيل پيونـد پپتيـدي از ريبوزوم خارج

 جايي صورت گرفته است. از جابه قبل،Aدر جايگاه 

 پاسخ است.4گزينه-35

و آنزيم DNAكنيد، رشته در حباب رونويسي كه مشاهده مي و رشته پلي RNAالگو نـوع20سـاز وجـود دارد. پـس حـداكثر تـازه RNAمراز

و  و4آمينواسيد (مجموعا4ًنوع دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد 20نوع ريبونوكلئيك اسيد 4 4 28+ +  گردد.مينوع مونومر) درون آن يافت=

 پاسخ است.1گزينه-36

مي (AUG)فرآيند ترجمه از كدون آغاز  شود. شروع

� �������
1 2 3 2 3 4 5 6

* *

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
AUAC AUG UAC GAU UAC GAU UUC CUU UGA CUA

 آغاز پايان

مي، بهAدرون جايگاه mRNAهايي كه براي ترجمه اين كدون طوري كه پيداست، آنتي همان به كار  ترتيب شامل: روند

� �����
1 2 1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

UAC AUG CUA AUG CUA AAG GAA
������

 خواهيم داشت.Aكدون ورودي به جايگاه خواهند بود. يعني چهار نوع آنتي

 پاسخ است.2گزينه-37

(كدون) مربوط به آمينواسيد رمز شـيني از هستند كه ايجاد جهش جان mRNAروي مولكول UGCو UGUشاملِ» سيستئين«هاي وراثتي

كُدهاي ژنتيكي روي  و تبديل DNAاين نوع، تأثيري روي فنوتيپ ندارد. اما توجه كنيد كه بـه ACAهـا يعنـي اين كـدون مكملقرار دارند

ACG بي» سيستئين«نيز تغييري در آمينواسيد و  تأثير است. پديد نخواهد آورد
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 پاسخ است.1گزينه-38

مي DNAابتدا رشته مكمل و سپس رشته نويس را را از روي mRNAيم

همان رمـز پايـان UGAكنيم كه سه رمز دارد ولي رمز آن رونويسي مي

هاي الزم براي ترجمه آن فقـط كدون شود. پس آنتي است كه ترجمه نمي

 دو تا خواهد بود.

 پاسخ است.4گزينه-39
توسط يـك نـوع فقطهاي پروكاريوتيو در سلولIIمرازليپ RNAتوسط آنزيم فقطهاي يوكاريوتي مختلف در سلول mRNAهاي مولكول
مي پلي RNAآنزيم  شوند، ولي ساير موارد ممكن است اتفاق بيفتد. مراز پروكاريوتي رونويسي

 ها: بررسي ساير گزينه
( گزينه مي mRNAها، ) در باكتري1ي مي چند ژني ساخته  گردد. شود كه منجر به توليد چندين نوع پروتئين
( گزينه مي هاي چند رشته ) آنزيم2ي  شوند. اي، توسط چند نوع ژن توليد
( گزينه مي ) باكتري3ي  بسازند. mRNAتوانند فقط يك نوع ها، از روي چند نوع ژن

 پاسخ است.4گزينه-40
و رمز پايان نيز ترجمه نمي ها سه حرفي توجه كنيد كه رمز هر اند پيونـد پپتيـدي، يـك مولكـول آب آزاد شود. در عين حال به ازاي تشكيل

 خواهد شد.

1پيوند پپتيدي 34−→1آمينواسيد 35−→3110رمز 36÷→ 
 پاسخ است.4گزينه-41

ميCوUفقط mRNAهاي روي هستند كه در كدونUوTوCشامل»ها پيريميدين« ا پيدا (يعنـي دارايCوUهاي فاقد بتدا كدونشود.

ميAوGفقط كه ) را محاسبه 32كنيم مي عدد مي=8 UوCهـاي داراي كنيم تا تعداد انواع كدون شود، حاال اين تعداد را از كل رمزها كم
 دست آيد.به64-8=56يعني

ــته رش :DNA GTA AAA TGA− −
CAT TTT ACT− رشــته مكمــل− :

↓ *
GUA AAA UGA− ــته− رش :mRNA

↓
CAU UUU−ــدون ــتي ك آن :tRNA

رمز پايان

1( ) 2( )
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