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نام آزمون: نمونه سوال تشریحی نهایی فصل 2زیست

آموزشگاه پرسا

در مورد رونویسی به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   1

) توسط کدام آنزیم رنابسپاراز ساخته می شود؟  الف) در هو هسته اي ها (یوکاریوت ها) رناي ِرناَتنی (
ب) به رشتۀ مکمل رشتۀ الگو در مولکول دنا، چه گفته می شود؟

rRNA

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  2

به بخش هایی که در مولکول دنا وجود دارند و رونوشت آن ها در رناي پیک سیتوپالسمی حذف نمی شوند، .................. می گویند.

در مورد فرایند ترجمه به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  3

AUGَرمزة (کدون) آغاز یا  معرف کدام آمینو اسید است؟

Pدر طول کدام مرحلۀ ترجمه، فقط جایگاه  رناتن (ریبوزوم) پر می شود؟

رناي ناقل بدون آمینو اسید از کدام جایگاه رناتن خارج می شود؟

اصطالحات زیر را تعریف کنید.  4

) بالغ RNAرناي (

)توالی پایان (1

2( (

رنا

با توجه به شکل روبرو به پرسش ها پاسخ دهید.الف) کدام مرحله از رونویسی را نشان  5
می دهد؟ 

) را نام گذاري کنید. ) و ( 12ب) شماره هاي (

در مورد مراحل ترجمه (پروتئین سازي) به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   6

الف) اولین رمزه (کدون) که در جایگاه  رناتن (ریبوزوم) قرار می گیرد، داراي چه توالی است؟ 
ب) در مرحلۀ پایان، چه پروتئین هایی باعث جدا شدن زیرواحدهاي رناتن از هم می شود؟

P

) را بنویسید. ) و ( شکل زیر تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها (هوهسته اي ها) را نشان می دهد. نام بخش هاي مشخص شدة (  712

در مورد «به سوي پروتئین» به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  8

ساخته شدن پلی پپتید از روي اطالعات رناي پیک، چه نامیده می شود؟

تفاوت توالی هاي انواع رنا هاي ناقل مربوط به کدام ناحیه می باشد؟

چرا در هو هسته اي ها (یوکاریوت ها) فرصت بیشتري براي پروتئین سازي وجود دارد؟

در هریک از عبارت هاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید.  9

به بخش هایی از  مولکول دنا که رونوشت آن ها در رناي پیک سیتوپالسمی حذف شده، (میانه - بیانه) می گویند.
1



/

1



/

در تنظیم منفی رونویسی در باکتري اشرشیاکالي، مانع پیش روي رنابساپاراز نوعی پروتئین به نام (مهارکننده - فعال کننده) است.

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  10

در هو هسته اي ها (یوکاریوت ها)، اتصال بعضی رنا هاي کوچک مکمل به رناي پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است.

در هر یک از عبارت هاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگۀ پاسخ نامه بنویسید.  11

در تنظیم (منفی - مثبت) رونویسی، پروتئین هاي خاصی به رنابسپاراز ( پلی مراز) کمک می کنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی
را شروع کند.

RNA

درستی یا نادرستی هریک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  12

تجمِع ِرناَتن ها (ریبوزوم ها) فقط در یاخته هاي پیش هسته اي (پروکاریوت) دیده می شود.

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  13

3در ساختار سه بعدي رناي ناقل یک بخش محل اتصال آمینواسید و دیگري توالی  نوکلئوتیدي به نام .................. است.

به سؤاالت زیر دربارة فرآیند ترجمه پاسخ دهید.  14

) متیونین است؟ tRNAدر مرحلۀ آغاز ترجمه، کدام جایگاه در رناتن (ریبوزوم)، محل قرارگیري رناي ناقل (

Aدر چه مرحله اي از ترجمه، جایگاه  توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزادکننده اشغال می شود؟

چرا در یوکاریوت ها فرصت بیشتري براي پروتئین سازي است؟

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  15

در رونویسی، نوکلئوتید تیمین دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین دار دنا قرار می گیرد.

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  16

رناي رونویسی شده از رشتۀ الگو، در ابتدا داراي رونوشت هاي میانۀ دنا است. به این رنا،  ..................  گفته می شود.

علت هر یک از موارد زیر را بنویسید.  17

) در یوکاریوت ها طوالنی تر از پروکاریوت ها است. mRNAعمر رناي پیک (

در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  18

چرا در تنظیم منفی رونویسی، با اتصال الکتوز به مهار کننده، این پروتئین دیگر نمی تواند به اپراتور متصل بماند؟

در چه صورت مقدار رونویسی ژن، تحت تأثیر عوامل رونویسی تغییر می کند؟

به پرسش هاي زیر پاسخ دهید  19

یک تفاوت همانندسازي و رونویسی را بنویسید.

چگونه ممکن است از یاخته هایی با ژن هاي یکسان، یاخته هایی با عملکرد و شکل متفاوت ایجاد شوند؟

در هر یک از عبارت هاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگۀ پاسخ نامه بنویسید.  20

در باکتري اشرشیاکالي، تنظیم مثبت رونویسی در مورد ژن هاي مؤثر در تجزیۀ (مالتوز - الکتوز) انجام می شود.

2

ت
س

صل 2زی
ی ف

ی نهای
شریح

نمونه سوال ت

آموزشگاه پرسا



/

2



/

 ( الف) توسط رنا بسپاراز  ( پلی مراز   1
ب) رشتۀ رمز گذار

  2

بیانه (اگزون)

  3

آمینو  اسید متیونین

مرحلۀ آغاز

جایگاه 

  4

با حذف رونوشت میانه ها (اینترون ها) از رناي اولیه و پیوستن بخش هاي باقی مانده (بیانه ها) به هم، رناي بالغ ساخته می شود.

الف)آغاز   5

ب)  - راه انداز   - رنابسپاراز ( پلی مراز) 

الف) AUG    ب) عوامل آزادکننده  6

) توالی افزاینده  )  7

) عوامل رونویسی  )

  8

ترجمه

ناحیه پادرمزه اي (آنتی کدونی)

در این یاخته ها سازوکار هایی براي حفاظت رناي پیک در برابر تخریب وجود دارد، بنابراین فرصت بیشتري براي پروتئین سازي هست.

  9

میانه

مهارکننده

  10

درست

11  دنابسپاراز ( پلی مراز)

مثبت

  12

نادرست

  13

پادرمزه (آنتی کدون) 

  14

جایگاه 

مرحلۀ پایان 

در این یاخته ها سازوکارهایی براي حفاظت رناي پیک در برابر تخریب وجود دارد.  

  15

نادرست

  16

رناي نابالغ یا اولیه

  17

در این یاخته ها سازوکارهایی براي حفاظت رناي پیک در برابر تخریب وجود دارد.

  18
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الکتوز با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغییر می دهد.
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چون تمایل به پیوستن این پروتئین ها به راه انداز در اثر عواملی تغییر می کنند، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می کند.

  19

در رونویسی با توجه به نوکلئوتیدهاي رشتۀ دنا، نوکلئوتیدهاي مکمل در زنجیرة رنا قرار می گیرد  و به هم متصل می شوند. در همانندسازي با توجه به نوکلئوتیدهاي رشتۀ دنا،
نوکلئوتیدهاي مکمل در زنجیرة دنا قرار می گیرد. برخالف همانندسازي که در هر چرخۀ یاخته اي یک بار انجام می شود، رونویسی یک ژن می تواند در هر چرخه بارها انجام شود.

در هر یاخته تنها تعدادي از ژن ها فعال و سایر ژن ها غیرفعال هستند.

  20

(مالتوز) 
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