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آزمون مشاره  -2فصل دوم

زیست شنایس دوازدهم

آزمون آنالین ماه زیست

-1کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل می نماید؟ ( مـــــیـــرزایی)
در مرحله ای از رونویسی یک ژن که  ..................به طور حتم ..................

 -1دو رشته دِنا مجدداً به هم مي پيوندند -رِنابسپاراز از دِنا جدا مي شود.
 -2دو رشته دِنا از هم باز مي شوند -نوکلئوتيدهاي مکمل در برابر رشته الگوي ژن قرار مي گيرند.
-3زنجيرۀ کوچکي از رِنا ساخته ميشود -رِنابسپاراز به راه انداز متصل باقي مي ماند.
 -4پيوند هيدروژني بين رِنا و دِنا شکسته ميشود -توالي هاي ویژۀ پایان رونویسي شناسایي مي شوند.

می کنند .در هر سه مرحله ،دو رشته دنا توسط آنزیم رنابسپاراز از هم باز ميشوند و در همه این مراحل نوکلئوتيدهای مکمل در
برابر رشته الگوی ژن قرار ميگيرند و رنا ساخته می شود.

 -1در مراحل طویل شدن و پایان رونویسی ،دو رشته دِنا مجدداً به هم می پيوندند اما جدا شدن رِنابسپاراز از دِنا فقط در مرحله
پایان صورت می گيرد.
 -3ایجاد زنجيره کوچکی از رِنا در مرحله آغاز صورت می گيرد .در مرحله آغاز رِنابسپاراز از راه انداز عبور می کند و متصل به
آن باقی نمی ماند.
 -4در مراحل طویل شدن و پایان رونویسی ،پيوند هيدروژنی بين رِنا و دِنا شکسته می شود ولی شناسایی توالی های ویژۀ پایان
رونویسی فقط در مرحله پایان انجام می شود.

-1تشکيل این ساختار به علت توليد چندین نوع مولکول رنا از یک ژن است.
-2مولکول هاي حاصل از فعاليت آنزیم سازنده این ساختار ،تعداد نوکلئوتيدهاي متفاوتي خواهند داشت.
-3آنزیم هاي فعال نزدیک به بخش شماره  ،2فعاليت خود را زودتر از آنزیمهاي نزدیک بخش شماره  1شروع کرده اند.
-4توالي پایان رونویسي به بخش شماره  1نزدیک تر است.
پاسخ  :گزینه  -4شماره  2ایتدای ژن و شماره  1انتهای ژن را نشان ميدهد  .توالی پایان رونویسی در سمت انتهای ژن بوده که
به بخش شماره  1نزدیک تر است.

-1در ساختار شکل ارائه شده ،فقط یک نوع مولکول رنا (نه چندین نوع) به تعداد زیاد از روی ژن رونویسی می شود.

آدرس ما در تلگرام:
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-2کدام گزینه در ارتباط با شکل مقابل صحيح است؟ (سنگاین )

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم

پاسخ  :گزینه  -2رونویسی فرایندی پيوسته است ولی برای سادگی موضوع ،آن را به سه مرحله آغاز ،طویل شدن و پایان تقسيم

آزمون مشاره  -2فصل دوم

زیست شنایس دوازدهم

آزمون آنالین ماه زیست

رد گزینه  - 2مولکول های رنای حاصل از فعاليت آنزیم سازنده این ساختار ،از یک نوع بوده و تعداد نوکلئوتيدهای یکسانی
خواهند داشت.
رد گزینه  - 3آنزیم های فعال نزدیک به بخش شماره  ( 1نه شماره  ، )2فعاليت خود را زودتر شروع کرده اند.

-3کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکميل می کند؟ ( حسیین روش)
« توالی هایی که به رنابسپاراز اجازه می دهند تا رونویسی را از جای صحيح آغاز کند ، « ..................

 -2هيچ گاه توسط رنابسپاراز رونویسي نمي شوند.
-3به رنابسپاراز کمک مي کنند اولين نوکلئوتيد مناسب را براي رونویسي بيابد .
 -4فاقد هرگونه نوکلئوتيد یوراسيل دار در ساختار خود هستند .

پاسخ :

گزینه  -1را ه انداز توسط رنابسپاراز رونویسی نمی شود اما دقت کنيد که راه انداز طی همانندسازی قطعاً پيوندهای

هيدروژنی خود را از دست می دهد .

توووالی راه انووداز بووه رنابسووپاراز اجووازه مووی دهوود رونویسووی را از جووای صووحيح آغوواز کنوود .را ه انووداز توسووط
رنابسپاراز رونویسی نمی شود (.درستی گزینۀ ) 2
راه انووداز موجووب مووی شووود رنابسووپاراز اولووين نوکلئوتيوود مناسووب را بووه طووور دقيووق پيوودا و رونویسووی را از آنجووا

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم

 -1هيچ گاه پيوندهاي هيدروژني بين دو رشتۀ خود را از دست نمي دهند .

آغاز کند (.درستی گزینۀ ) 3
مشاهده کرد( .درستی گزینۀ ) 4

 -4ممکن است در استرپتوکوکوس نومونيا  ( ............آبنوس)
 -1محصول فعاليت رنابسپاراز  ، 3رناي ناقل باشد.
 -2رناي پيک پس از عمل پيرایش ،آماده ي ترجمه شود.
 -3با تغيير در پایداري دنا ،فعاليت آن را تنظيم کند.
 -4همزماني عمل رونویسي و ترجمه اتفاق افتد.
پاسخخخ  :گزینههه -4اسووترپتوکوکوس نومونيووا یووک بوواکتری اسووت .بنووابراین در پروکوواریوت هووا فقووط یووک نوووع
رنابسووپاراز وجووود دارد .پيوورایش در آنهووا انجووام نمیشووود .بووا تغييوور در طووول عموور رنووا یووا پووروتئين تنظوويم بيووان
ژن را انجام ميدهند .به علت نبود پوشش هسته همزمانی عمل ترجمه و رونویسی دیده می شود.

آدرس ما در تلگرام:
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نوکلئوتيوود یوراسوويل دار تنهووا در رناهووا دیووده مووی شووود و نمووی توووان ایوون نوووع نوکلئوتيوود را در سوواختار دنووا

آزمون مشاره  -2فصل دوم

آزمون آنالین ماه زیست

زیست شنایس دوازدهم

-5در رابطه با رونویسی ژن رمزکننده ی ميوگلوبين  ،می توان گفت ( ............................. :الیایس)
 -1اگر  mRNAحاصل درون سيتوپالسم در برابر رشته الگوي ژن قرار گيرد ؛ حلقه اي تک رشته اي داراي قند ریبوز ایجاد مي
شود.
-2شباهت  mRNAساخته شده به رشته رمزگذار  ،بيشتر از شباهت آن به رشته الگوي ژن است.
 -3ملکولي که توليد مي شود  ،بالفاصله قادر به فعاليت است.
 -4همچون همانندسازي ؛ شکسته شدن پبوند هيدروژني و تشکيل پيوند فسفودي استر ؛ توسط یک نوع آنزیم انجام مي شود.

رد گزینه  : 1حلقه ها مربووط بوه بخوش هوایی از  DNAهسوتند کوه رونوشوت آن هوا در  RNAسيتوپالسومی حوذش شوده
است ( اینترون ها )  .بنابراین قند ریبوز ندارند.
رد گزینه  : 3در یاخته هوای یوکواریوتی  RNA ،سواخته شوده در رونویسوی بوا  RNAای کوه در سيتوپالسوم وجوود دارد ،
تفاوت هایی دارد و پس از انجام تغييراتی  ،قادر به فعاليت می شود.
رد گزینه  : 4در همانندسازی این دو فرایند توسط دو نوع آنزیم انجام می شود.

 -6چند مورد از داده های زیر جملۀ زیر را به نادرستی کامل می کند؟ (زاهدی فر)
« در پروکاریوت ها ،مرحلۀ  ..................در فرایند رونویسی  ..................مرحله  ..................می شود»

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم

پاسخ  :گزینه  RNA-2شبيه رشته رمزگذار است فقط به جای Tدارای نوکلئوتيد  Uاست .ولی مکمل رشته الگوی ژن است.

الف) آغاز – همانند – طویل شدن ،پيوند هيدروژنی بين زنجيره در حال تشکيل با زنجيرة الگو هم تشکيل و هم شکسته می
ب) طویل شدن – برخالش – پایان ،پيوند بين فسفات و قند هم تشکيل و هم شکسته می شود.
ج) طویل شدن – همانند – پایان ،بخشی از زنجيره در حال ترجمه می باشد.
د) آغاز – برخالش – طویل شدن پيوند بين قند یک نوکلئوتيد با فسفات نوکلئوتيد موجود در زنجيره کوچکی از در حال تشکيل
ایجاد می شود.

1)1

2) 2

3)3

4)4

پاسخ  :گزینه  -4همه موارد نادرست هستند.

آدرس ما در تلگرام:
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شود.
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آزمون مشاره  -2فصل دوم

آزمون آنالین ماه زیست

مورد الف نادر ست :در مرحله آغاز بين ریبونوکلئوتيدهای آزاد با نوکلئوتيدهای زنجيرة الگو ،پيوند هيدروژنی ت شکيل می شود؛
اما بين زنجيره در حال ت شکيل با زنجيره الگو پيوند هيدروژنی شکسته نمی شود .در مرحله طویل شدن و پایان ،بين زنجيره در
حال تشکيل با زنجيره الگو ،پيوند هيدروژنی شکسته می شود.
مورد «ب» نادرست :فرایند ویرایش در فرایند رونویسی صورت نمی گيرد در نتيجه پيوند بين فسفات یک نوکلئوتيد با قند
نوکلئوتيد دیگر تشکيل می شود ،اما شکسته نمی شود.
مورد «ج» نادرست :فرایند ترجمه در پروکاریوت ها می تواند در هنگام رونویسی انجام گيرد؛ اما نه در هر بخشی رنایی که رونویسی
می شود.توجه داشته باشيد که هر رنایی ترجمه نمی شود و هر بخشی از رنای پيک هم ترجمه نمی شود.
نوکلئوتيد با فسفات نوکلئوتيد موجود در زنجيره در حال تشکيل.

 -7عبارت درست کدام است؟ (قیل پــــور گیلک)
 -1ژن بخشي از مولکول دناي دو رشته اي است و رونویسي از روي هردو رشته یک ژن ،انجام مي شود.
 -2در مرحله آغاز رونویسي ،دنابسپاراز به مولکول دنا متصل مي شود و دو رشته آن را از هم بازمي کند.
 -3در پروکاریوت ها  ،چند نوع رنابسپاراز وظيفه ساخت انواع رنا را بر عهده دارد.
 -4پلي پپتيدها بر اساس اطالعات دنا و توسط رناتنها در سيتوپالسم ساخته مي شوند.

پاسخ  :گزینه  -4پلی پپتيدها بر اساس اطالعات دنا و توسط رناتن ها در سيتوپالسم ساخته می شوند.

گزینه  -2در مرحله آغاز رونویسی ،رنابسپاراز به مولکول دنا متصل می شود و دو رشته آن را از هم بازمی کند.
گزینه  -3در پروکاریوت ها  ،یک نوع رنابسپاراز وظيفه ساخت انواع رنا را بر عهده دارد.

-8با توجه به  m RNAی زیر ،اگر پادرمزه  GCGدر جایگاه  Aرناتن باشد ،کدام رمزه در جایگاه  Pقرار دارد؟ (جعفرخاین)
ACUGAU UUU CGCUAA

ACU -1

پاسخ :

GAU-2

UUA- 3

UUU-4

گزینه  -4رمزه مکمل پادرمزه  GCGدر mRNA ، CGCاست ،وقتی این رمزه در جایگاه  Aباشد رمزه قبل از آن در

جایگاه  Pقرار دارد که  UUUخواهد بود.

آدرس ما در تلگرام:
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گزینه  -1ژن بخشی از مولکول دنای دو رشته ای است ولی رونویسی از روی هردو رشته یک ژن انجام نمی شود.

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم

مورد «د» نادرست :پيوند بين فسفات یک نوکلئوتيد با قند نوکلئوتيد زنجيره در حال ساخت تشکيل می شود نه اینکه بين قند
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-9در یوکاریوت ها ،واحد سازنده ی کدام یک از مولکول های زیر با واحد سازنده ی رنابسپاراز ،تفاوت دارد ولی با واحد سازنده

ی راه انداز مشابه است؟ ( آبنوس)
 -1مهارکننده

 -2افزاینده

 -3عوامل رونویسي

 -4اپراتور

پاسخ  :گزینه  -2افزاینده مانند راه انداز بخ شی از مولکول دنا ست و واحد سازنده هر دوی آنها نوکلئوتيد می با شد .این توالی
خاص یوکاریوت هاست.

-10در هنگام بيان یک ژن در باکتری اشرشياکالی در فرآیند ترجمه .................. ،نسبت به سایرین در جایگاه متفاوتی از رناتن

رخ می دهد  (.حسیین روش)
 -1برقراري پيوند پپتيدي بين دو آمينواسيد
-2خروج کدون آغاز از آخرین جایگاه رناتن
-3خروج دومين  tRNAبدون آمينواسيد از رناتن
 -4گسستن پيوند هيدروژني در مرحلۀ طویل شدن

 -11در پروکاریوت ها  ،در( ............سنگاین)
 -1مرحله طویل شدن ،بر خالف مرحله آغاز رونویسي پيوندهاي فسفودي استر تشکيل مي شود .
-2دومين مرحله از مراحل رونویسي ،پيوندهاي هيدروژني هم تشکيل و هم شکسته ميشوند.
 -3مرحله پایان ترجمه برخالف مرحله طویل شدن ،جدا شدن پلي پپتيد از رناي ناقل مشاهده مي شود.
 -4محل دو راهي همانندسازي ،فقط دو نوع آنزیم فعاليت ميکنند.

پاسخ :

گزینه  -2در مرحله طویل شده که دومين مرحله از مراحل رونویسی باشد ،پيوندهای هيدروژنی هم تشکيل و هم

شکسته میشوند.

نادر ستی گزینه  -1در مرحله طویل شدن ،همانند ( نه بر خالش ) مرحله آغاز رونوی سی پيوندهای ف سفودی ا ستر ت شکيل می
شود .
آدرس ما در تلگرام:
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پاسخ  :گزینه  -1پيوند پپتيدی در جایگاه  Aتشکيل می شود .سایر گزینه ها مربوط به جایگاه  Eرناتن است.

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم

مهارکننده ،عوامل رونویسی و اپراتور از جنس پروتئين بوده بنابراین واحد سازنده آنها آمينواسيد است نه نوکلئوتيد.

آزمون مشاره  -2فصل دوم

زیست شنایس دوازدهم

آزمون آنالین ماه زیست

نادر ستی گزینه  -3در مرحله پایان ترجمه همانند ( نه برخالش ) مرحله طویل شدن ،جدا شدن پلی پپتيد از رنای ناقل م شاهده
می شوود .در مرحله طویل شودن ،رشوته پلی پپتيد از رنای ناقل موجود در جایگاه  pجدا و با آمينو اسويد متصول به رنای ناقل
جایگاه  Aپيوند پپتيدی می دهد.
نادر ستی گزینه -4در محل دو راهی همانند سازی ،عالوه بر هليکاز و دناب سپاراز  ،انواع دیگری از آنزیمها با همدیگر فعاليت می ِ
کنند تا یک رشته دنا در مقابل رشته الگو ساخته شود .

می دهد؟ ( والیــتــی)
 tRNA -1بدون آمينو اسيد در جایگاه  Eریبوزوم قرار مي گيرد.
 -2پيوند بين زنجيرة پلي پپتيدي و دومين  tRNAسست مي شود.
 -3آمينواسيد جایگاه  Aاز رناي ناقل ( )tRNAخود جدا مي شود.
 tRNA -4حامل سومين آمينواسيد به جایگاه  Aرناتن (ریبوزوم) وارد مي گردد.

پاسخ  :گزینه  -1بعد از تشکيل دومين پيوند پپتيدی ،رشتۀ پپتيدی به رنای ناقل در جایگاه  Aمتصل می شود .بعد از حرکت
ریبوزوم ،رنای ناقل بدون آمينواسيد وارد جایگاه  Eمی شود.

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم

 -12در انسان ،به منظور توليد یک پروتئين ترشحی توسط لنفوسيت ،Bپس از برقرار شدن دومين پيوند پپتيدی ،کدام اتفاق رخ

گزینه  :2این مورد قبل از تشکيل پيوند پپتيدی رخ می دهد.
گزینه  :4این مورد قبل از تشکيل پيوند پپتيدی رخ می دهد.

 -13در تصویر زیر « ..از مراحل رونویسی ،»...قسمت های  C، B ،Aو  ( Dبه ترتيب حروش انگليسی) ،از راست به چپ عبارت

اند از( :قیل پــــور گیلک)
 -1رنابسپاراز -راه انداز -رشته رمز گذار -رشته الگو
 -2رنابسپاراز -راه انداز -رشته الگو -رشته رمز گدار
 -3دنابسپاراز -راه انداز -رشته رمز گذار -رشته الگو
 -4دنابسپاراز -راه انداز -رشته الگو -رشته رمز گدار

آدرس ما در تلگرام:
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گزینه  :3این مورد در طی ترجمه رخ نمی دهد.

آزمون مشاره  -2فصل دوم

زیست شنایس دوازدهم

آزمون آنالین ماه زیست

پاسخ  :گزینه  -1بر اساس شکل  ( 2مراحل مختلف رونویسی) از صفحه  24فصل دوم زیست شناسی دوازدهم ،ترتيب کلمات
خواسته شده در صورت سوال عبارت است از :رنابسپاراز -راه انداز -رشته رمز گذار -رشته الگو

 mRNA-14زیر در حال ترجمه است  .کدام مورد امکانپذیر است ؟ (الیایس)
……ACCUACAUGGAGCGAGGAUCAUAGGUA….

-2در مرحله اي که بيش از یک  tRNAدر ریبوزوم قرار دارد  tRNA ،اي که وارد جایگاه  Eمي شود  ،در جایگاه  Aتشکيل پيوند
هيدروژني داده است.
-3جایگاه  Aهمواره پذیراي  tRNAحامل آمينواسيد مي گردد.
-4بالفاصله پس از اتصال زیرواحد کوچک ریبوزوم به  ، mRNAامکان تشکيل پيوند هيدروژني بين کدون و آنتي کدون وجود
دارد.
پاسخ  :گزینه  -4پس از اتصال زیرواحد کوچک ریبوزوم به  tRNA، mRNAای که مکمل کدون آغاز است  ،به آن متصل می
شود ( .تشکيل پيوند هيدروژنی بين کدون و آنتی کدون )

رد گزینه  : 1بعد از کدون  UAG ، UCAقرار دارد که کدون پایان است و  tRNAای برای آن وجود ندارد.

سال تحصیلی 1400-01

رد گزینه  : 2این حالت برای اولين  tRNAآغازگر صادق نيست .
رد گزینه  : 3اگر کدون پایان در جایگاه  Aقرار گيرد ؛  tRNAای وارد نمی شود.

 -15کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟ ( والیــتــی)
« در اشرشياکالی» ........

 -1در صورتي که مهار کننده از اپراتور جدا باشد ،الکتوز به آن متصل مي شود.
 -2فعال کننده تنها وقتي که به جایگاه خود متصل باشد ،مي تواند به مالتوز متصل شود.
 -3وقتي توالي افزاینده در کنار راه انداز قرار مي گيرد عوامل متصل به آن مي توانند سرعت رونویسي را افزایش دهند.
 -4تنها وقتي که براي پروتئين مهار کننده به مقدار بيشتري نياز است ،ترجمه از  mRNAآن توسط مجموعه اي از رناتن ها انجام
مي شود.

آدرس ما در تلگرام:

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم

-1وقتي کدون  UCAدر جایگاه  Pریبوزوم باشد  ،بر روي  tRNAجایگاه مجاور (  )Aپنجمين پيوند پپتيدي تشکيل مي شود.
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آزمون مشاره  -2فصل دوم

آزمون آنالین ماه زیست

پاسخ  :گزینه  -4هر گاه به محصول پروتئينی ژنی بيشتر نياز باشد می توانيم شاهد ترجمه  mRNAتوسط مجموعه ای از
رنانن ها باشيم.

گزینه ( :)1با اتصال الکتوز به مهار کننده این مولکول تغيير شکل داده و از اپراتور جدا می شود و تا زمانی که به الکتوز متصل
باشد ،نمی تواند به آن بچسبد.
گزینه (:)3در باکتری ها توالی افزاینده وجود ندارد.

 -16چند مورد از عبارات داده شده در مورد تنظيم مثبت رونویسی از نظر درستی یا نادرستی همانند عبارت زیر می باشد؟

(زاهدی فر)
« در عدم حضور مالتوز در محيط باکتری اشرشياکالی هيچ آنزیمی ساخته نمی شود».
الف) در این نوع تنظيم رنا بسپاراز بدون هيچ عامل کمکی به راه انداز متصل می شود.
ب) در حضور قند مالتوز ،پروتئين فعال کننده به توالی های خاصی از دنا متصل می شود.
ج) مالتوز عاملی است که باعث می شود فعال کننده به جایگاه خود متصل شود.
د) باکتری اشرشياکالی تنظيم بيان ژن خود را به کمک پروتئين های تنظيمی انجام می دهد.

1)1

2)2

3)3

4 )4

آنزیم های تجزیه کنندة مالتوز توليد نمی شوند (نه هر آنزیمی).فقط عبارت الف نادرست است .در تنظيم مثبت رونویسی رنابسپاراز
به کمک پروتئين های خاصی به راه انداز متصل می شود.

عبارت های« ب و ج و د» درست هستند زیرا در حضور قند مالتوز ،پروتئين فعال کننده به توالی های خاصی از دنا به نام جایگاه
اتصال فعال کننده متصل می شود و پس از اتصال به آنزیم رنابسپاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شود .باکتری اشرشياکالی
برای تنظيم بيان ژن های خود از پروتئين های تنظيمی مثل پروتئين فعال کننده و مهار کننده استفاده می کند.

-17کدام گزینه ،در مورد تنظيم بيان ژن در جانداران زنده ،عبارت زیر را به نادرستی تکميل می کند؟ ( حسیین روش)
« در یوکاریوت ها  ..................پروکاریوت ها امکان دار د «..................

@mirzaei_zist
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پاسخ  :گزینه  -1عبارت داده شدة در صورت سؤال نادرست می باشد زیرا در صورت نبود مالتوز در محيط باکتری اشرشياکالی

آدرس ما در تلگرام:

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم

گزینه (:)2فعال کننده برای اتصال به جایگاه ویژه خود ابتدا می بایست به مالتوز متصل شود.

آزمون مشاره  -2فصل دوم

زیست شنایس دوازدهم

آزمون آنالین ماه زیست

 -1همانند  -اتصال رنابسپاراز به راه انداز بدون وجود عوامل پروتئيني انجام نشود.
-2همانند  -از طریق تغيير در ميزان پایداري  mRNAتنظيم بيان ژن انجام شود.
 -3برخالف  -از طریق تغيير تمایل پيوستن پروتئين هاي فاقد توانایي بسپارازي به راه انداز مقدار رونویسي ژن تنظيم شود.
 -4برخالف  -در طي رونویسي شرایط تجزیه شدن رناي پيک از طریق برقراري پيوندبا رناي کوچک فراهم شود .
پاسخ  :گزینه  -4اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پيک مثالی از تنظيم بيان ژن پس از رونویسی است .با اتصال این
رناها ،از کار رناتن جلوگيری می شود .درنتيجه عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی تجزیه می شود.

نام عوامل رونویسی هستند .در پروکاریوت ها هم در تنظيم بيان ژن مالتوز ،ابتدا پروتئين فعال کننده به رنابسپاراز متصل می
شود؛ سپس رنابسپاراز به راه انداز اتصال می یابد.
گزینۀ :2از روش های دیگر تنظيم بيان ژن طول عمر رنای پيک یا همان تغيير در پایداری (طول عمر) رنا یا پروتئين است .
گزینۀ : 3در یوکاریوت ها گروهی از عوامل رونویسی با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز ،رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت
می کند ،چون تمایل پيوستن این پروتئين ها به راه انداز در اثر عواملی تغيير می کنند ،مقدار رونویسی ژن آن هم تغيير می کند.

-18در رابطه با ژن های مربوط به تجزیه الکتوز در باکتری ،کدام یک هنگام وجود الکتوز در محيط باکتری ،اتفاق نمی افتد؟

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم

گزینۀ  :1در یوکاریوت ها رنابسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و برای پيوستن به آن نيازمند پروتئين هایی به

(جعفرخاین)

 -2افزایش آنزیم هاي تجزیه کننده الکتوز
 -3اتصال مهار کننده به اپراتور
 -4اتصال الکتوز به مهارکننده
پاسخ  :گزینه -3وقتی الکتوز در محيط باکتری باشد به مهار کننده متصل شده ،شکل مهار کننده تغيير کرده دیگر نمی تواند
به اپراتور متصل شود .به جهت نبودن مانع سرراه آنزیم رنابسپاراز ،آنزیم رونویسی را انجام داده نهایتا آنزیم های تجزیه کننده
الکتوز ساخته می شوند.

-19کدام شباهت تنظيم مثبت و منفی رونویسی در اشرشياکالی نمی باشد ؟ (الیایس)
.1ژن ها در صورت اتصال نوعي پروتئين به بخش مجاور راه انداز  ،فعال مي شوند.
.2اتصال قند به نوعي پروتئين ؛ سبب پيشروي رنابسپاراز به جلو مي شود.
.3رونویسي با اتصال رنابسپاراز به راه انداز ژن  ،شروع مي شود.

آدرس ما در تلگرام:
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 -1ساخته شدن رنا از روي ژنهاي مربوط

آزمون مشاره  -2فصل دوم

زیست شنایس دوازدهم

آزمون آنالین ماه زیست

.4وجود قند باعث رونویسي مي شود.
پاسخ  :گزینه  -1در تنظيم مثبت  ،اتصال پروتئين فعال کننده به  ، DNAباعث بيان ژن و رونویسی می شود .ولی در تنظيم
منفی اتصال نوعی پروتئين ( مهارکننده ) به  ، DNAجلوی حرکت رنابسپاراز و انجام رونویسی را می گيرد.

گزینه  :2در تنظ يم مثبت اتصال قند مالتوز به پروتئين فعال کننده  ،باعث پيوستن آن به جایگاه اتصال فعال کننده شده و آنزیم
رنابسپاراز به جلو می رود .در تنظيم منفی  ،اتصال الکتوز به پروتئين مهارکننده باعث تغيير شکل آن و جدا شدن آن از اپراتور و

گزینه  :3در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها رونویسی با پيوستن رنابسپاراز به راه انداز ژن شروع می شود.
گزینه  :4در تنظيم مثبت  ،اتصال مالتوز به فعال کننده و بعد جایگاه اتصال فعال کننده در  ، DNAباعث رونویسی می شود .در
تنظيم منفی اتصال الکتوز به مهارکننده باعث جداشدن آن از اپراتور شده و رونویسی انجام می شود.

-20پس از حذش گلوکز و افزودن قند مالتوز به محيط کشت باکتری اشرشياکالی ،کدام مورد پس از سایرین در سيتوپالسم این

جاندار روی ميدهد؟ ( مـــــیـــرزایی)
-1قند مالتوز به فعال کننده متصل مي شود.

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم

پيشروی رنابسپاراز به جلو می شود.

-2انواعي پروتئين به جایگاه اتصال فعال کننده متصل مي شوند.
-4با فعاليت یکي از انواع رِنابسپارازهاي باکتري ،رونوشت سه ژن درون یک رِناي پيک قرار مي گيرد.
پاسخ  :گزینه -3
در حضور مالتوز در محيط ،پروتئين فعال کننده به جایگاه خود در دِنا متصل ميشود و پس از اتصال ،به رنابسپاراز کمک ميکند تا
به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند .همانطور که در شکل مشاهده می کنيد ،راه انداز بين جایگاه اتصال فعال کننده
و ژنها قرارگرفته است.
ترتيب مراحل زمانی در تنظيم مثبت رونویسی ژنهای مربوط به تجزیه مالتوز در باکتری اشرشياکالی:
ورود مالتوز به باکتری (عبور مالتوز از غشای باکتری) ←اتصال مالتوز به پروتئين فعال کننده ←اتصال پروتئين فعال کننده به
جایگاه خود در دنا ← اتصال رنابسپاراز به راه انداز ←انجام رونویسی توسط رنابسپاراز.

-1ابتدا مالتوز به سيتوپالسم باکتری واردشده و به فعال کننده متصل ميشود.
-2در حضور قند مالتوز ،انواعی از پروتئين به نام فعال کننده وجود دارند که به توالی های خاصی از دنا متصل ميشوند .به این

آدرس ما در تلگرام:
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-3رِنابسپاراز به توالي قرارگرفته بين ژنها و جایگاه اتصال فعال کننده متصل مي شود.

آزمون مشاره  -2فصل دوم

زیست شنایس دوازدهم

آزمون آنالین ماه زیست

توالی ها جایگاه اتصال فعال کننده ميگویند .
-4در پروکاریوتها ،یک نوع رنابسپاراز وظيفه ساخت انواع رنا را برعهده دارد.

دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم
سال تحصیلی 1400-01
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آزمون مشاره  -2فصل دوم

زیست شنایس دوازدهم

آزمون آنالین ماه زیست

آزمون های آنالین رایگان زیست
دفترچه سواالت آزمون ماه زیست  -مرحله دوم
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