اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

آزمون شماره 2
6311/50/61

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه سواالتــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 2
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 17

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای تابستون –  04سوال

Limootoorsh.com
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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سالم دوست خوبم ،آمادهای آزمون رو شروع کنیم ،چندتا سوال اول کمی سخته سعی کن اول کار ردشون کنی!!!

 - 1به طور معمول در گیرندههای حسِ موجود در  ................قطعا ................
 )1حلزونی گوش – ارتعاش مایع درون حلزون سبب تحریک عصب شنوایی میگردد.
 )2شبکیه چشم – شدت نور زیاد سبب تغییر پتانسیل الکتریکی گیرندههای نوری آن میشود.
 )3جوانه چشایی – در تماس با بافت پوششی زبان قرار دارند.
 )4سقف بینی – تحریک سلول و انتقال پیام عصبی در درون جمجمه صورت میگیرد.
 - 2در صورت اختالل در  ................به طور حتم ................
 )1عمل تطابق در عدسی – تحریک گیرندههای نوری منجر به تولید پیام بینایی نمیشود.
 )2ارتعاش پردهی صماخ – تحریک همهی گیرندههای مژکدار گوش غیرممکن میشود.
 )3انتقال پیام شنوایی – انتقال ارتعاشات درون گوش میانی متوقف نمیشود.
 )4مسیر عصب بویایی – انتقال پیام بویایی به لوب بویایی مختل میشود.
 - 3نوعی بیماری چشم انسان که ................
 )1ساختارهای سلولیِ شفاف آن اختالل دارند ،به دنبال تغییر قطر کره چشم بروز میکند.
 )2در ارتباط با تغییر قطر کره چشم است ،با استفاده از نوعی عدسی اصالح میگردد.
 )3تشکیل تصویر بر روی چند نقطه شبکیه میباشد ،بدون استفاده از عینک درمان میشود.
 )4فرد در تشخیص برخی رنگها دچار مشکل است ،سلولهای استوانهای دچار اختالل شدهاند.
به دوتا سوال بعدی باید با دقت جواب بدی ،حواست جمع کن فقط سوتی ندیها!!!
 - 4بخش مشخص شده با شمارهی  ................لزوما ................
 – 2 )1تحریکات موجود در گوش میانی را به پیام عصبی تبدیل میکند.
 – 4 )2منحصرا حسی بوده و به بخشی در باالی مغز میانی میرود.
 – 1 )3از تماس با مستقیم مایع با سلولهای گیرنده جلوگیری میکند.
 – 3 )4پیام عصبی را به عصب شنوایی خارج شده از گوش منتقل کند.
 - 5در گوش انسان سالم ............... ،
 )2ساکول کوچکتر از اتریکول بوده و باالتر قرار دارد.
 )1بخش تعادلی و شنوایی به یکدیگر متصل میباشد.
 )4استخوان رکابی به بخش مرکزی حلزونی اتصال یافته است.
 )3در گوش میانی سه مجرای عمود بر یکدیگر قرار دارد.
دوتا سوال بعدی راجب گیرندههای جانوران مختلفه ،آسونه ،توی هر گزینه یه کلمه یا عبارت غلطه ،توی دام نیوفتی
 - 6به طور معمول ،گربهماهی ................
 )1همانند سایر ماهیها ،دارای پرده سه الیه مننژ و چهار نوع بافت اصلی میباشد.
 )2برخالف مارماهی ،از طریق گیرندههای الکتریکی خود نمیتواند اشیای غیر زنده را تشخیص دهد.
 )3برخالف مارماهی ،در خط جانبی خود دارای گیرندههای الکتریکی با توانایی مصرف اکسیژن است.
 )4همانند سایر ماهیها ،از طریق سلولهای مژهدار فقط قادر به تشخیص اجسام متحرک میباشد.
 - 7در هر واحد مستقل بینایی چشم خرچنگ دراز ................
 )1بخشهایی از عدسی توسط سلولهای گیرندهی نور احاطه شده است.
 )2میزان نور دریافتی سلولهای گیرندهی نور توسط مردمک تنظیم میشود.
 )3قرنیه نسبت به عدسی باالتر بوده و تعداد آن کمتر از سلولهای گیرندهی نور میباشد.
 )4عدسی نسبت به سلولهای گیرندهی نور درازتر بوده و متشکل از یک سلول میباشد.
سه تا سوال بعدی راجب هورمونه ،آسونه ،می تونی بزنی فقط به استثناها و مثالهای نقض توجه خوبی داشته باش!!
 - 8در انسان همهی هورمونهایی که ................
 )1سبب افزایش گلوکز خون میشوند ،توسط پانکراس تولید میگردد.
 )2سبب افت ذخایر گلیکوژن در میونها میشود ،توسط غدد فوقکلیه سنتز میگردد.
 )3از غدهی تیروئید به جریان خون ترشح میشوند ،فاقد پیوند پپتیدی هستند.
 )4از هیپوفیز پسین ترشح میشوند ،توسط جسم سلولی بعضی از نورونها تولید میگردد.
 - 9غدهای که پرکاری آن سبب  ................میشود ،برخالف پانکراس .................
 )2افزایش حجم ادرار  -در حفرهی شکمی قرار دارد.
 )1پوکی استخوان  -هوشیاری را در افراد بالغ افزایش میدهد.
 )4اختالل در خواب  -در ناحیهی گردن قرار دارد.
 )3زخم معده  -فاقد مجراهایی لوله مانند است.
صفحه 8
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 - 10با غیرفعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک  ................افزایش ترشح هورمونهای بخش مرکزی فوق کلیه ،بدن انسان
به  ................تمایل پیدا میکند.
 )2برخالف  -کاهش ترشح غدد معدهای
 )1همانند  -افزایش خونرسانی به رودهی باریک
 )4برخالف  -کاهش مصرف گلیکوژن کبد
 )3همانند  -افزایش خونرسانی به ششها
 4تا سوال بعدی وقت گیر و سخته ،میتونی بزنی ولی بهتره ازشون اول کار بگذری دوباره بیایی سراغشون!!
 - 11با توجه به شکل مقابل کدام گزینه صحیح است ؟
« بخش (الف)  ................بخش (ب) » ................
الف ـ همانند – دارای لولههایی میباشد که در ساخت و تولید ادرار نقش دارد.
ب ـ برخالف – در موقعیتهای تنش زا اثراتی آهستهتر اما طوالنیتر دارد.
ج ـ همانند – میتواند میزان انرژی در دسترس بدن را افزایش دهد.
د ـ برخالف – در صورتی که بیش از حد هورمون تولید کند ،میتواند سبب ادم شود.
 )1الف – ب

 )2ب – ج

 )3ج – د

 )4الف  -د

 - 12در انسان به طور طبیعی ،غدهای که سبب  ................میشود هیچگاه ................
 )1افزایش فعالیت غدهی تیروئید  -باعث تغییر فعالیت سلولهای غدهی فوق کلیه نمیشود.
 )2افزایش هوشیاری در افراد بزرگسال  -نمیتواند در استحکام بافت استخوانی نقش داشته باشد.
 )3کاهش مهاجرت ائوزینوفیلها به ناحیهی انگلی  -نمیتواند در تنظیم غلظت سدیم خون نقش داشته باشد.
 )4تسهیل زایمان  -دارای گیرنده برای هورمونهای آزاد کنندهی هیپوتاالموس نمیباشد.
 - 13چند مورد ،عبارت زیر را به طور صحیح کامل مینماید؟
« در انسان ،هر مادهای که از نورونها ترشح میشود ،قطعاً » ................
 میتواند سبب تغییر سریع پتانسیل غشا شود.
 درون وزیکولهایی توانایی ذخیرهسازی دارند.
 توانایی اتصال به گیرندههای اختصاصی در سیتوپالسم دارند.
 نمیتواند توسط جریان خون در سراسر بدن به گردش درآید.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 - 14به طور معمول ،هر غده درون ریزی که  ................از  ................قرار گرفته است................ ،
 )1باالتر – غده ترشح کننده هورمون پاراتیروئیدی – پیکهای شیمیایی را در محل سنتز خود به خون میریزد.
 )2پایینتر – غده ترشح کننده بیکربنات سدیم  -در تولید سلولهای جنسی از طریق تشکیل تتراد نقش دارد.
 )3باالتر – غده ترشح کننده آلدوسترون – ترشحات اولیه آن تحت کنترل مرکز تنظیم دمای بدن است.
 )4پایینتر – غده بالغ کننده گروهی از لنفوسیتها – در برابر فشارهای روحی آنی ،گلوکز خون را افزایش میدهد.
 3تا سوال بعدی آسونه ها ،خودت با کمی دقت میتونی حتی با رد گزینه بزی فقط حواست باشه تو دام اینا نیفتی!
 - 15بخش مورد سوال در شکل زیر غدهای را نشان میدهد که در حفرهی شکمی قرار دارد .اگر این غده را طی جراحی از بدن
فردی  29ساله خارج کنیم ،نمیتوان گفت .................
 )1احتمال تخریب الیهی موکوزی در دوازدهه زیاد میشود.
 )2افت ذخایر پروتئینی و افزایش آمینواسید پالسما رخ میدهد.
 )3با فعال شدن لیپاز تریگلیسرید موجود در سلولها هیدرولیز میشود.
 PH )4خون و مقدار دفع اوره از کلیهها ،افزایش مییابد.
 - 16طی مراحل عمل هورمونهای پلیپپتیدی  ................بالفاصله بعد از  ................رخ میدهد.
 )2فعالشدن آنزیمها  -اتصال هورمون به گیرنده
 )1ایجاد پیک دومین  -تغییر شکل مولکول گیرنده
 )4فعالشدن زنجیرهای از آنزیمها  -ایجاد محصول نهایی
 )3اتصال هورمون به گیرنده  -ایجاد پیک دومین
 - 17در یک انسان سالم ،هر بخشی از لوله گوارش که توانایی  ................را دارد ،نمیتواند ................
 )1جذب ویتامینهای موثر در روند انعقاد خون – در عمل هورمون آلدوسترون نقش داشته باشد.
 )2ترشح ماده قلیایی – سنتز هورمون موثر در زایش اریتروسیتها را بر عهده داشته باشد.
 )3جذب مواد دارویی – واجد ماهیچهای با واحدهای انقباضی متعدد باشد.
 )4تولید پروتین مکمل – جذب ویتامینهای محلول در آب را با صرف انرژی انجام دهد.
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  79به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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چند مورد به طور مناسب متن زیر را کامل مینماید؟
باتوجه به شکل مقابل ،سلولهای  ................بخش سلولهای بخش ................
 8 همانند ـ  ،2درصورت آسیبدیدگی میتوانند در زایش اریتروسیتها اختالل ایجاد کنند.
 5 برخالف ـ  ،3میتوانند همانند غده پرستات نوعی ماده قلیایی را سنتز و ترشح کنند.

 4 همانند ـ  ،8میتوانند در برهم زدن محیط پایدار اطراف بعضی سلولها نقش داشته باشند.
 5 برخالف ـ  ،4میتوانند مقادیر فراوانی کلسیم در خود ذخیره کنند.

4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 2تا سوال بعدی آسونه ها ،راجب نشخوارکنندهها و علفخوران دیگه ست ،کمی دقت کن به گزینهها راحت جواب میدی!
 - 19کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور نادرست کامل کند؟
« بخشی از  ................که  ................میتواند » ................
 )1معده گاو – همواره غذا را برخالف جاذبه جابهجا میکند – با ترشح آنزیم بعضی از مونومرهای دیوارهی سلولی را قابل جذب کند.
 )2معده گوزن – سبب افزایش غلظت غذا میشود – مهمترین واکنش دهندههای زیستی را ترشح کند.
 )3دستگاه گوارش گاو – با غذای دوباره جویده شده در ارتباط است – مونومرهای سلولز را جذب کند.
 )4دستگاه گوارش اسب – درجذب گلوکز نقش دارد – گلیکوژن را به صورت برون سلولی گوارش دهد.

 - 20کدام مورد در ارتباط با دستگاه گوارش نشخوارکنندگان درست است؟
« بخشی از معدهی گاو که » ................
 )1به دم نزدیکتر است ،برای تجزیه مواد غذایی آنزیمهایی را به بیرون ترشح میکند.
 )2اثراتی از باکتریها درآن قابل رویت است ،میتواند جذب مواد موجود در لولهی گوارشی را داشته باشد.
 )3تنها از یک بخش معده مواد به آن وارد میشوند ،هضم شیمیایی سلولز را آغاز میکند.
 )4در معرض غذای دوباره جویده شده قرار میگیرد ،هر آنزیم سنتز شده در متابولیسم آنها نقش ایفا میکند.
 4تا سوال بعدی وقت گیر و سخته ،می تونی بزنی ولی بهتره ازشون اول کار بگذری دوباره بیایی سراغشون!!
 - 21در دستگاه گوارش انسان ............... ،به دنبال  ................دور از انتظار است.
 )1شروع حرکات دودی در ابتدای روده باریک – افزایش کشیدگی دیوارهی معده
 )2کاهش چین خوردگیهای معده – افزایش حجم کیموس موجود در دوازدهه
 )3افزایش ورود بیکربنات به داخل دوازدهه – افزایش ترشحات غدد درون ریز معده
 )4کاهش انقباضات دریچهی کاردیا – تحریک گیرندههای مکانیکی گلو

 - 22به طور معمول در بدن انسان بالغ ............ ،در سمت  ............قرار دارند.
الف ـ طحال

ب ـ آپاندیس

ج ـ کولون نزولی

د ـ بخش انتهایی مری

ه ـ غدهی تیروئید

و ـ کیسهی صفرا

 )1موارد «الف» « ،ج» و «ه» – موافق یکدیگر
 )3مورد «و» همانند «ب» – مخالف مورد «ج»

 )2مورد «د» برخالف «الف» – مخالف مورد «ه»
 )4موارد «ب» « ،د» و «و» – موافق یکدیگر

 - 23چند مورد ،عبارت زیر به طور مناسب تکمیل مینماید؟
در طی انعکاسهای موجود در لولهی گوارش................ ،
الف ـ برای مدتی ،هوا درون مجاری تنفسی محبوس میماند.
ب ـ انقباضات ماهیچههای ناحیه کاردیا متوقف میگردد.
ج ـ زبان کوچک و حنجره برخالف جهت همدیگر حرکت میکنند.
د ـ بخشهای مختلفی از ساقهی مغز بر روی عملکرد هم تاثیر میگذارند.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 - 24در رودهی باریک انسان بالغ ،جذب هر مادهی غذایی که  .............لزوما .............
 )1با کمک یون سدیم رخ میدهد – گوارش شیمیایی آن در داخل دهان آغاز میگردد.
 )2با انتقال فعال انجام میشود – تحت تاثیرآنزیمهای گوارشی درون روده قرار میگیرد.
 )3نهایتا وارد لنف میگردد – با فعالیت آنزیم لیپازِ پانکراس تجزیه میشود.
 )4بدون صرف انرژی صورت میگیرد – از طریق ریزپرزها جذب میشود.
صفحه 3

t.me/darskhob

limootoorsh.com

زیست شناسی کنکور  – 79مرحله آزمونهای تابستان

گروه آموزشی لیموترش

 81مرداد 79

 4تا سوال بعدی آسونه ها ،خودت با کمی دقت میتونی حتی با رد گزینه بزی فقط حواست باشه تو دام اینا نیفتی!
 - 25کدام گزینه زیر ،عبارت را به طور نامناسب کامل مینماید؟

« در ساختار لولهی گوارش فرد بالغ ،هر بخشی که توانایی  ................دارد» ................ ،
 )2گوارش مکانیکی – در دفاع غیراختصاصی نقش دارد.
 )1هضم شیمیایی – جذب مواد غذایی انجام میدهد.
 )4ترشح آنزیمهای گوارشی – توسط صفاق پوشانده شده است.
 )3جذب ویتامینها – تحت تاثیر اعصاب خودمختار قرار دارد.
 - 26حرکات دودی در معدهی انسان  .............حرکات موضعی .............
 )1برخالف – در به جلو رانده شدن مواد غذایی موجود در روده نقش دارد.
 )2همانند – به کمک انقباضات ماهیچههای طولی و حلقوی صورت میگیرد.
 )3همانند – به دنبال اتساع لولهی گوارش و تحریک اعصاب آن آغاز میگردد.
 )4برخالف – در ابتدای روده با شدت بیشتری انجام میپذیرد.
 - 27در ساختار لولهی گوارشی انسان............. ،
 )1ترشح قویترین آنزیمهای گوارشی توسط داخلیترین الیه آن صورت میگیرد.
 )2مواد محلول در چربی جذب سلولهایی مستقر بر روی غشای پایه میگردند.
 )3جذب ترکیبات معدنی با صرف انرژی از طریق پروتئینهای غشایی ریزپرز انجام میپذیرد.
 )4شبکههای مویرگی مستقر در پُرز مونومرهای جذب شده را از طریق سیاهرگی به کبد منتقل میکنند.
 - 28فردی به دنبال رسوب کلسترول در مجاری صفراوی ،پس از مراجعه به پزشک و تشخیص ابتالء به سنگ کیسهی صفرا برای
شخص ،مجبور به جراحی و خروج کیسه صفرا از بدن خود شد ،کدام گزینه زیر در صورت بهبود ،برای فردرخ میدهد؟
 )1جذب ویتامینهای دخیل در فرآیند انعقاد خون متوقف میشود )2 .محتویات صفرا بدون ورود به دوازدهه ،وارد رگ خونی میشوند.
 )3اثر آنزیمهای گوارشی بر رنگهای صفرا همچنان ادامه مییابد )4 .ترکیبات صفرا در حین افزایش فشار اسمزی رسوب میکنند.
 - 29به طور معمول ،بخشی از لولهی گوارش که در  .............است ،در  .............بعد از قسمتی قرار دارد که نمیتواند .............
 )1کرم خاکی ،اولین محل ذخیرهی موقت – ملخ – محل گوارش مکانیکی باشد.
 )2ملخ ،دومین محل گوارش مکانیکی غذا – گنجشک – اولین محل گوارش مکانیکی باشد.
 )3گنجشک ،اولین محل گوارش شیمیایی – ملخ – دومین محل گوارش مکانیکی باشد.
 )4گاو ،اولین محل گوارش موادغذایی – گنجشک – اولین محل ذخیرهی موقت غذا باشد.
 - 30با توجه به شکل مقابل ،سلولهای شماره  ............سلولهای شماره ..............
 C )1همانند –  ،Aگیرنده غشایی اختصاصی برای غدد درون ریز معده دارند.
 A )2برخالف –  ،Bدارای دستگاه غشایی درونی گسترش یافته هستند.
 B )3همانند –  ،Cبا آزادسازی یون کلسیم ترشحات خود را به درون مجرا میریزند.
 C )4برخالف –  ،Aبا ترشح پپسین هضم پروتئینها را در لولهی گوارش آغاز میکند.
 2تا سوال بعدی کمی وقتگیر و سخته ،دوست داشتی بذار آخر سر بررسی کن ،برو بعدی!
 - 31کدام گزینه زیر در رابطه با ترجمه  mRNAصحیح است؟
 )1همواره توالی آخرین کدون مستقر در جایگاه  Pریبوزوم ،مشابه توالی آخرین کدون موجود در جایگاه  Aاست.
 )2هیچگاه توالی اولین آنتیکدون جایگاه Pنمیتواند مشابه آخرین کدون موجود در جایگاه Pریبوزوم باشد.
 )3هیچگاه توالی آخرین کدون جایگاه  Aمشابه توالی اولین آنتیکدون موجود در جایگاه  Aریبوزوم نمیباشد.
 )4همواره توالی آخرین آنتیکدون مستقر در جایگاه  Pریبوزوم ،مشابه توالی آخرین آنتیکدون موجود در جایگاه  Aاست.
 - 32چند مورد ،عبارت زیر به طور مناسب تکمیل مینماید؟
در سلولهای زنده ................ ،میتواند منجر به  ....................گردد.

 چند نوع ژن – سنتز یک پروتئین

 چند نوع  – mRNAساخت یک نوع آنزیم
 یک  – mRNAسنتز چند نوع رشتهی پلیپپتیدی
 یک اپران – ساخت چند نوع پروتئین
 یک ژن – سنتز چند نوع آنزیم

 یک پروتئین – ساخت همهی RNAها
5 )1

4 )2

2 )4

3 )3

 3تا سوال بعدی آسونه ها ،خودت با کمی دقت میتونی حتی با رد گزینه بزی فقط حواست باشه تو دام اینا نیفتی!
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  79به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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 - 33جهش  ...............در مولکول  DNAجاندار مورد مطالعه ژاکوب و مونو ،نمیتواند سبب تغییر ..................شود.
 )2نقطهای نوع دوم – در اندازه رونوشت اولیه از ژن
 )1جانشینی – فعالیت محصول حاصل از بیان ژن
 )4نقطهای نوع اول – سبب تغییر در اندازهی رشتهی الگوی رونویسی
 )3تغییر چارچوب – بیان ژن کنترل کننده یک صفت
 - 34در آزمایش بیدل و تیتم بر روی قارچ نوروسپوراکراسا ،همهی هاگهایی که ...............
 )1تحت تاثیر اشعهی  Xقرار میگیرند ،با افزودن آرژنین به محیط کشت توانایی رشد را کسب میکنند.
 )2در محیط کشت غنیشده رشد میکنند ،فقط در حضور اُرنیتین و سیترولین و آرژنین رشد میکند.
 )3قادر به رشد در محیط کشت حداقل نیستند ،غلظت پیش مادهی  Xدر محیط افزیش مییابد.
 )4دچار تغییر در ماده ی وراثتی خود شدند ،فاقد توانایی سنتز نوعی خاصی از آمینواسیدها هستند.
 - 35در صورت جهش نقطهای نوع  ...............در بخش ساختاری ژن رمزکننده نوعی پروتئین در نورونها ،لزوما ...............
 )1جانشینی – رونوشت حاصل از رونویسی ،اندازهای همانند قبل از جهش خواهد داشت.
 )2افزایشی – در پی فعالیت آنزیمهای دستگاه همانندسازی ،جهش قابل انتقال به سلولهای دختر است.
 )3کاهشی – اگر در رشتهی غیرالگو باشد ،تولید پلیپپتید با اختالل مواجه نمیگردد.
 )4تغییر چارچوب – مانعی برای شناسایی و اتصال راه انداز به  RNAپلیمراز وجود ندارد.
 3تا سوال بعدی رو باید با توجه به گزینهها و نکتهها که بلدی بزنی ،فقط حواست باشه تو دام اینا نیفتی!
 - 36در طی فرآیند ترجمه در ریبوزومهای اشریشیاکالی در رودهی بزرگ انسان ................. ،قطعا .................
 )1پس از ورود اولین  tRNAبه جایگاه  – Aدومین پیوند پپتیدی تشکیل میشود.
 )2پس از خروج سومین کدون از جایگاه  tRNA – Pحامل سه آمینواسید در ریبوزوم حضور دارد.
 )3قبل از دومین جابه جایی ریبوزوم – تنها یک مولکول آب تولید گردیده است.
 )4قبل از خروج  tRNAاز جایگاه  – Pتعداد پیوندهای پپتیدی برابر جابهجاییهای ریبوزوم است.
 - 37از رشته مکمل توالی رو به رو ،رونویسی صورت گرفته است ،در حین ترجمه mRNAی حاصل درون ریبوزوم............... ،
 ( TAATACATGTGTACGTTTTGAACT……...جهت ترجمه)
 )1تا لحظهی قبل از آخرین جابهجایی ریبوزوم 4 ،پیوند پپتیدی در جایگاه آمینواسیدی ایجاد شده است.
 )2در آغاز مرحله ادامه ی ترجمه ،مولکول ناقل آمینواسید با توالی آنتی کدونی  AUGوارد جایگاه Aمیشود.
 )3نزدیک ترین آمینواسید به آخرین  tRNAخارج شده در جایگاه ،Pآمینواسید فنیل آالنین است.
 )4هرگاه  tRNAحامل  3آمینواسید در جایگاه  Aباشد 8 ،پیوند هیدروژنی جایگاه  Pشکسته میگردد.

- 38

با توجه اپران لک در باکتری اشریشیاکُالی ( )E.coliمیتوان گفت در  ..................گلوکز و وجود الکتوز در محیط زندگی

باکتری .................. ،میگردد.
 )1حضور – RNAی چند ژنی در سیتوسل ترجمه و انواعی پروتیئن تولید
 )2عدم حضور – اتصال مهارکننده به اپراتور سبب خاموش ماندن اپران
 )3حضور – حباب رونویسی در جایگاه آغاز رونویسی اپران لک تشکیل
 )4عدم حضور – عامل تنظیمکننده به پروتئین تنظیمکننده متصل
 2تا سوال بعدی آسونه ،راجب انواع RNAهاست ،کمی دقت کن به چیزایی که کلی هستن و همیشه صدق میکنند ،راحت جواب میدی!
 - 39درون سلولهای کبدی انسان ،هر مولکول حاصل از رونویسی که دارای  ................است ،قطعا ..............
 )1رونوشت جایگاه آغاز رونویسی – در طی بلوغ توالیهایی از آن حذف میگردد.
 )2ساختار و شکل سهبعدی – توسط  RNAپلیمراز  ІІІرونویسی میشود.
 )3توانایی سنتز پیوند – در درون محل ساخت خود فعالیت میکند.
 )4رونوشتهای اگزونی – سنتز یک رشتهی پلیپپتیدی را برعهده دارد.
نگاه به گذشته آزمون قبل :
 - 40در همهی جاندارانی که انواعی از RNAها درون سیتوسل فعالیت میکنند.................. ،
 )1رونوشت جایگاه آغاز رونویسی ،در همهی RNAهای اولیه یافت میگردد.
 )2رونویسی از ژن رمزکننده هر نوع  RNAپلیمراز ،توسط  RNAپلیمراز  ІІصورت میگیرد.
 )3تنها رونوشتهای اگزون موجود در هر RNAی سنتز شده ترجمه میگردد.
 )4تنظیم بیان ژنها توسط پروتیئن مهارکننده امکان پذیر است.
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