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هر مولکول DNA شامل تعداد زیادي ژن میباشد و هر ژن یک جایگاه آغاز رونویسی دارد. با توجه به این که در هنگام همانندسازي کل مولکول DNA (تعداد زیادي ژن) همانند گزینه 3 - 1

سازي میشود، در مقابل نوکلئوتید هر جایگاه آغاز رونویسی نیز نوکلئوتید مکمل قرار میگیرد.

بررسی سایر گزینهها:

): در پروکاریوتها و در یوکاریوتها همواره در هر نقطۀ آغاز همانندسازي دو دوراهی همانندسازي تشکیل میشود. گزینۀ (

): در هر دوراهی همانندسازي بیش از یک آنزیم DNA پلی مراز فعالیت میکنند. گزینۀ (

): در هر دوراهی همانند سازي، همانند سازي در دو رشته صورت میپذیرد. گزینۀ (
همۀ موارد نادرست هستند. گزینه 1 - 2

بررسی تمام موارد:

- در پروکاریوت ها، هسته مشخص و سازمان یافته وجود ندارد.

- در هر دو فرآیند همانند سازي و رونویسی تنها دو نوع پیوند تشکیل می شود. ( هیدروژنی و فسفودي استر)

- در مورد همانند سازي صدق نمی کند. ( در همانند سازي از دئوکسی ریبونوکلئوتید استفاده می شود. )

- در طی فرآیند رونویسی، به همانند سازي ژن نیاز نیست.
شارش ژن می تواند سبب افزایش تنوع درون جمعیت پذیرنده (مقصد) شود. از سوي دیگر اگر روند مهاجرت در دو جهت ادامه یابد، با گذشت زمان خزانۀ ژنی دو جمعیت شبیه به هم گزینه 3 - 3

می شود. به این ترتیب، می توان گفت که شارش ژن در جهت کاهش تفاوت بین جمعیت ها عمل می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

»: شارش ژن می تواند باعث افزایش تنوع درون جمعیت پذیرنده (مقصد) شود. » و « گزینه هاي «

گزینۀ «2»: جهش همواره رخ می دهد ولی ممکن است تعداد جهش رفت و برگشت در ژن مورد نظر با هم برابر باشند که در آن حالت تعادل ثابت باقی ماند. بنابراین قید همواره نادرست است.
گزینه 2 - 4

  در رونویسی یکی از رشته هاي مولکول دنا به عنوان الگو عمل می کند. بنابراین هر رشته داراي 

نوکلئوتید است. ژنی که داراي  بیانه باشد،  میانه  دارد. بنابراین رناي پیک  نابالغ رونویسی شده از این

بخش، داراي  رونوشت میانه  نوکلئوتیدي خواهد بود، که حذف خواهند شد.
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در رونوشت بیانه، رمزه پایان، ترجمه نمی شود. هم چنین بخشی از رونوشت هاي بیانه ها که قبل از رمزه آغاز و بعد از رمزه پایان باشند، نیز ترجمه نمی شود. گزینه 3 - 5

عوامل رونویسی، پروتئین هاي مخصوصی در هو هسته اي ها هستند که برخی از آن ها به رنابسپاراز کمک می کنند تا راه انداز را شناسایی کند برخی از عوامل رونویسی هم به توالی گزینه 2 - 6
افزاینده متصل می شوند و سبب افزایش سرعت رونویسی می شوند.

محل فعالیت عوامل رونویسی، درون هسته است اما درون هسته، پروتئین سازي انجام نمی شود. بنابراین این پروتئین ها پس از تولید در سیتوپالسم، به درون هسته منتقل می شوند. عوامل رونویسی
متصل به افزاینده پس از ایجاد خمیدگی به راه انداز متصل نمی شوند، بلکه با اتصال مستقیم به عوامل رونویسی متصل به راه انداز، آن ها را فعال می کنند. عوامل رونویسی در مرحلۀ پایان رونویسی

مشارکت ندارند بلکه در آغاز رونویسی مشارکت دارند.
تنها مورد «ب» صحیح است. بررسی موارد: گزینه 1 - 7

الف) براي بیان ژن هاي رناي ناقل و رناي رناتن صادق نیست.
ب) براي بیان شدن ژن و فعالیت آنزیم رنا بسپاراز، می بایست دو رشته ي دنا از هم جدا شوند.

ج) این که در یک زمان مشخص، کدام ژن ها روشن و کدام آن ها خاموش باشند، به تنظیم بیان ژن معروف است. پس اگر ژنی خاموش شود، سنتز پیوند فسفودي استر رخ نمی دهد.
د) براي توالی افزاینده صادق نیست.

فقط مورد ج، جمله را به طور نادرستی تکمیل می کند، زیرا مولکول هاي حاصل از رونویسی، رناهایی هستند که توسط آنزیم هاي رنابسپاراز رونویسی می شوند. گزینه 1 - 8

الف) ممکن نیست یک ژن، یک بار توسط رنابسپاراز  و بار دیگر توسط رنابسپاراز  رونویسی شود.
ب) یکی از زنجیره هاي پلی نوکلئوتیدي هر ژن در رونویسی توسط رنابسپاراز و در همانندسازي توسط دنابسپاراز به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرد.

د) در حین رونویسی پیوندهاي هیدروژنی دو رشته ي دنا  توسط آنزیم رنا بسپاراز شکسته می شوند. 
رناي ناقل درون سلول به شکل سه بعدي خاصی هستند و در ساختار نهایی آن ها با تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازه اي مکمل، تاخوردگی هاي مجدد می یابد و به این شکل در می آیند. گزینه 1 - 9

»: اینترون و اگزون قسمتی از دنا هستند که رونوشت آن ها در رناي پیک وجود دارد، نه خود آن ها. گزینۀ «

»: در بعضی ژن ها، توالی هاي معینی از رناي ساخته شده جدا و حذف می شود. گزینۀ «
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»: در سلول، مولکول هاي رناي رناتن و رناي ناقل قابلیت ترجمه شدن را ندارند، ولی می دانیم که بسیاري از رناها نیاز به تغییراتی دارند، پس این گزینه نیز غلط می باشد. گزینۀ «

، مرحلۀ پایان شروع می شود، اما توالی  می تواند توالی آنتی کدون در  باشد. در پی ورود کدون  (نوعی کدون پایان)به جایگاه  گزینه 3 - 10
بررسی سایر گزینه ها:

»: پس از جابجایی ریبوزوم کدون جدید وارد جایگاه  می شود و مورد شناسایی آنتی کدون اختصاصی خود یا عامل پایان ترجمه قرار می گیرد. گزینۀ «

»: جابجایی ریبوزوم پس از برقراري پیوند پپتیدي انجام می شود. این پیوند درون جایگاه  اتفاق می افتد. گزینۀ «

»: با اتصال  آغاز به کدون آغاز و برقراري پیوندهاي هیدروژنی و بخش بزرگ ریبوزوم به بخش کوچک ریبوزوم متصل می شود و ساختار ریبوزم کامل می شود. گزینۀ «

گزینه 4 - 11
تنها مورد (ج) جمله را به درستی کامل می کند. 

الف) به عنوان مثال جهش هاي خاموش تاثیري در فعالیت پروتئین ندارند.
ب و د) ممکن است جهش سبب تغییر در توالی اینترون هاي ژن شود و تأثیري بر رناي بالغ نداشته باشد.

ج) عامل تعیین کننده توالی رنایی پیک، توالی نوکلئوتیدي دنا می باشد که در پی هر نوع جهش، توالی دنا قطعًا تغییر می کند.

سه مورد صحیح می باشد. گزینه 3 - 12
مورد الف) در این مورد کلمه هر ژن را آورده هر ژن توالی افزاینده ندارد. نادرست

مورد ب) درست است افزاینده هیچ گاه با راه انداز در تماس قرار نمی گیرد بلکه با  پلی مراز و عوامل رونویسی در اتصال قرار می گیرد.
مورد ج) درست است چون باعث تقویت رونویسی می گردد.

مورد د) تولید رناي مربوط به همه عوامل پروتئینی تحت کنترل توالی راه انداز خود قرار دارند و این مورد نیز صحیح است.

همۀ ژن ها، راه انداز (نوعی توالی تنظیمی) دارند. برخی از ژن ها می توانند افزاینده نیز داشته باشند. پس همۀ ژن ها  حداقل یک توالی تنظیمی دارند. گزینه 3 - 13
بررسی سایر گزینه ها:

»: بخش هاي تنظیمی دنا و بخش هایی که بین ژن ها قرار دارند و (توالی هاي بین ژنی)، رونویسی نمی شوند. گزینۀ «

»: دقت کنید که ژن پادتن در درشت خوارها بیان نمی شود. گزینۀ «

»: رناهاي ناقل و رناي رنانتی ترجمه نمی شوند. گزینۀ «

هورمون هاي غدة فوق کلیه عبارت اند از اپی نفرین، نوراپی نفرین، کورتیزول، آلدوسترون و هورمون هاي جنسی. گزینه 2 - 14
بررسی موارد:

مورد الف) هورمون هاي اپی نفرین، نوراپی نفرین و کورتیزول از طریق افزایش قند خون و هورمون تستوسترون از طریق اثر بر رشد، بر بافت عضالنی تأثیرگذار است. اما هورمون هاي استروژن و
آلدوسترون بر رشد عضالت ارادي اثر مستقیم ندارند.

مورد ب) فقط اپی نفرین، نوراپی نفرین و آلدوسترون بر فشارخون اثر دارند.
مورد ج) همگی براي ورود به مویرگ هاي خونی از غشاي  پایۀ مویرگ عبور کرده اند؛ چه توسط یاخته هاي پوششی تولید شده  باشند؛ چه توسط یاخته هاي عصبی بخش مرکزي!

مورد د) اطالعات الزم براي ساخت این هورمون ها (مثًال اطالعات الزم براي ساخت آنزیم هاي مورد نیاز براي تولید این هورمون ها) در ژنوم این یاخته ها یافت می شود.

) مختلفی وارد جایگاه  رناتن (ریبوزوم) شوند؛ ولی فقط رنایی که مکمل رمزة جایگاه  است استقرار پیدا می کند؛ در غیر در مرحلۀ طویل شدن ممکن است رناهاي ناقل ( گزینه 4 - 15
این صورت جایگاه را ترك می کند.

در مرحلۀ پایان نیز، طبق شکل، رناي ناقل بدون ورود به جایگاه  از رناتن خارج می شود.
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): در مرحلۀ طویل شدن ممکن است جایگاه هاي  و  همزمان حاوي رناي ناقل باشند. گزینۀ (

): در مرحلۀ پایان رناي ناقل به جایگاه  رناتن وارد نمی شود.  گزینۀ (

): در مرحلۀ پایان رشتۀ پلی پپتیدي پس از جدا شدن از رناي ناقل از رناتن خارج می شود. گزینۀ (

موارد الف، ج و د درست هستند. گزینه 3 - 16
بررسی موارد (الف، ج، د)

مورد الف) تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کنندة الکتوز می تواند ناشی از جهش در قسمتی از ژن این آنزیم باشد.
مورد ج) اگر جهش در قسمتی از ژن تولید کنندة پروتئین مهار کننده رخ دهد که سبب تغییر جایگاه اتصال الکتوز به مهار کننده شود، می تواند مانع از اتصال الکتوز به مهار کننده شود.

مورد د) جهش، تغییر دائمی در نوکلئوتید هاي مادة وراثتی می باشد. هر ژن مسئول ساخت یک رشتۀ پلی پپتیدي است. اگر ژن نوعی پروتئین در اثر جهش تغییر کند، پروتئین سنتز شده ممکن است
تغییر کند؛ با توجه به این مطلب، اگر ژن مربوط به پروتئین مهار کننده در اثر جهش تغییر کنند، ممکن است این پروتئین نتواند مانع از حرکت رنابسپاراز از روي دنا شود و در واقع در این صورت

فعالیت رنابسپاراز افزایش می یابد.
بررسی مورد (ب)

همان طور که گفته شد، ژن پروتئین مهار کننده می تواند تحت اثر جهش قرار گیرد و مانع از اتصال پروتئین مهار کننده به اپراتور شود؛ ولی اپراتور بخشی از ژن نیست.

گزینه 1 به منظور انجام گونهزایی دگرمیهنی، ابتدا با قطع ارتباط دو جمعیت که در ابتدا به یک گونه تعلق داشتهاند، شارش ژن (یکی از نیروهاي مؤثر بر تغییر گونهها) متوقف میشود، در - 17

حالی که نیروهاي دیگر مؤثر بر تغییر گونهها مانند جهش، رانش ژن و انتخاب طبیعی فعالاند.

بررسی سایر گزینهها:

): در گونهزایی هممیهنی (نه دگرمیهنی)، جدایی تولیدمثلی و تغییرات ناگهانی دیده میشود. گزینۀ (

): در گونهزایی دگرمیهنی، عوامل تغییر دهندة فراوانی اللها مانند جهش، رانش ژن و انتخاب طبیعی فعالاند. ولی با توجه به واژة «ابتدا» در صورت سؤال، این گزینه نمیتواند پاسخ درست گزینۀ (
این تست باشد.

): منظور از تنها عامل تغییر دهندة اللها، جهش است، باز هم با توجه به واژة «ابتدا» در صورت سؤال، این گزینه نمی تواند پاسخ درست تست باشد. گزینۀ (

در مرحلۀ آغاز، تشکیل و شکست پیوند اشتراکی دیده نمی شود. پس از مرحلۀ آغاز، مرحلۀ طویل شدن اتفاق می افتد. در این مرحله، گسستن پیوند هیدروژنی در جایگاه  و گزینه 4 - 18

شکست پیوند اشتراکی در جایگاه  مشاهده می شود.
 بررسی سایر گزینه ها:

»: در مرحلۀ طویل شدن، در هر سه جایگاه می توانیم رناي ناقل مشاهده کنیم. در مرحلۀ پایان، دو جایگاه  و  اشغال است. گزینۀ «

»: پیوند پپتیدي میان کربن و نیتروژن دو آمینواسید برقرار می شود. در مرحلۀ طویل شدن، پیوند پپتیدي ایجاد می شود. در مرحلۀ آغاز، جایگاه  رناتن فاقد رناي ناقل است.  گزینۀ «

»: پیوند میان رشتۀ پلی پپتید و رناي ناقل در مرحلۀ طویل شدن و پایان شکسته می شود. در مرحلۀ طویل شدن که مرحلۀ قبل مرحلۀ پایان است، جابه جایی رناتن دیده می شود.  گزینۀ «

»، در رابطه با هر دوي این مراحل درست است. شکل مورد نظر را می توان به هر دو مرحلۀ طویل شدن و پایان رونویسی نسبت داد. فقط عبارت موجود در گزینۀ « گزینه 3 - 19
بررسی گزینه ها:

»: در مرحلۀ پایان رونویسی، رنابسپاراز به سمت توالی پایان حرکت نمی کند، زیرا بر روي آن قرار دارد. گزینۀ «

»: رناي در حال رونویسی، مکمل رشتۀ الگو و مشابه رشتۀ رمزگذار است. گزینۀ «

»: در همۀ مراحل رونویسی، به هنگام اضافه شدن ریبونوکلئوتیدهاي سه فسفاته به رشتۀ رناي درحال ساخت، پیوند اشتراکی بین فسفات ها شکسته می شود تا نوکلئوتیدها تک فسفاته شوند و گزینۀ «
بتوانند درون رشتۀ رنا قرار بگیرند.

»: در مرحلۀ پایان رونویسی، توالی هاي ویژه اي وجود دارد که موجب پایان رونویسی توسط رنابسپاراز می شود. گزینۀ «

موارد «الف» و «د» صحیح هستند. گزینه 2 - 20
بررسی موارد:

موارد الف و ج) آنزیم رنابسپاراز، ریبونوکلئوتیدها را براساس رابطۀ مکملی در مقابل نوکلئوتیدهاي دنا قرار می دهد و آنزیم دنابسپاراز، دئوکسی ریبونوکلئوتیدهاي مکمل را در مقابل نوکلئوتیدهاي
دنا قرار می دهد. آنزیم رنابسپاراز هم زمان به هر دو رشتۀ دنا متصل می شود، اما فقط از یکی از رشته ها رونویسی می کند. در حالی که آنزیم دنابسپاراز، تنها به یکی از رشته ها متصل شده و فقط از

همان رشته الگوبرداري می کند.
مورد ب) آنزیم دنابسپاراز در هنگام همانندسازي، پیوند قند - فسفات بین گروه فسفات از یک نوکلئوتید و قند دئوکسی ریبوز از نوکلئوتید دیگر، تشکیل می دهد. در صورت بروز اشتباه در این
فرآیند این آنزیم می  تواند برگردد و پیوند فسفو دي استر را بشکند و نوکلئوتید اشتباه را با نوکلئوتید صحیح جایگزین کند. آنزیم دنابسپاراز بر پیوند بین قند و فسفات داخل یک نوکلئوتید اثري

ندارد.

(دنا) ساختاري شبیه به نردبان پیچ خورده دارد که پله هاي آن از بازهاي آلی و پیوندهاي هیدروژنی تشکیل شده است. آنزیم هلیکاز و رنابسپاراز می توانند پیوندهاي هیدروژنی را مورد د) 
بشکنند. آنزیم رنابسپاراز بیش از یک بار در یاخته فعالیت می کند. در صورتی که پالزمید در یاختۀ پروکاریوتی وجود نداشته باشد، آنزیم هلیکاز در هر چرخۀ زندگی یاخته، تنها یک  بار فعالیت

می کند. اما در صورت وجود پالزمید می تواند بیش از یک بار در یاخته فعالیت کند.

گیاهان تریپلوئیدي حاصل آمیزش دو گیاه دیپلوئید و تتراپلوئید از دو گونه مختلف هستند. گیاهان تریپلوئید زیستا هستند و قدرت تقسیم میتوز و تکثیر و همانندسازي اطالعات ژنی گزینه 3 - 21
والدین خود را دارند؛ اما چون گیاه تریپلوئید نازا است و توانایی انجام میوز را ندارد؛ نمی تواند در تولیدمثل جنسی و تشکیل دانه شرکت کند.

همه موارد عبارت را به نادرستی کامل می کنند. گزینه 4 - 22
بررسی موارد:

مورد الف) از میوز اووسیت اولیه در یک زن درنهایت فقط یک گامت حاصل می شود و سلول هاي بعدي گویچۀ قطبی بوده و از بین می روند.

مورد ب) سلول هاي حاصل از میوز  هاپلوئید هستند و فاقد توانایی جهش مضاعف شدن هستند.
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مورد ج) اووسیت ثانویه حاصل میوز  هست و فاقد کروموزوم همتا می باشد؛ درنتیجه نمی تواند نوترکیبی انجام دهد.

، تک کروماتیدي هستند. مورد د) سلول هاي حاصل از میوز 

تنها مورد (ج) به درستی بیان شده است و سایر موارد نادرست هستند. گزینه 2 - 23
بررسی موارد:

مورد الف) با توجه به شکل زیر دو راه انداز ژن  و  مجاور هم قرار دارند و این توالی رونویسی نمی شود.
مورد ب) در دو ژن نزدیک به هم ممکن است رونویسی در جهت هاي مشابه و یا متفاوتی باشد و الزامی در متفاوت بودن جهت ها نیست.

مورد ج) با توجه به شکل مقابل، در ژن ها با رشتۀ الگوي
راه اندازراه اندازرنابسپارازیکسان قطعًا جهت رونویسی نیز یکسان است.

رنابسپاراز

2ژن

1ژن3ژن

راه انداز رنابسپاراز

 
مورد د) در بعضی ژن ها توالی هاي معینی از رنا (نه دنا)ي ساخته شده، طی پیرایش جدا و حذف می شوند.

). همان طور که مالحظه می شود، شامل سه رمزة مربوط به ابتدا باید رناي پیک حاصل از رونویسی توالی ذکرشده در صورت سؤال را به دست آورد ( گزینه 2 - 24

دار جایگزین شود، توالی رمزة پایان به  تغییر می یابد که باز هم نوعی رمزة پایان است و تغییري در پروتئین آمینواسیدها و یک رمزة پایان می باشد. اگر نوکلئوتید شمارة  با نوکلئوتید 
حاصل از ترجمه ایجاد نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

دار جایگزین شود، توالی  به  تغییر می یابد که مربوط به آمینواسید گلوتامیک اسید نمی باشد و تعداد آن را در ساختار آنزیم تغییر نمی دهد. ) اگر نوکلئوتید شمارة  با نوکلئوتید 

دار جایگزین شود، رمزة  به  تغییر می یابد. یعنی آمینواسید گلوتامیک اسید به نوعی آمینواسید دیگر تبدیل شده و یک جهش دگرمعنا رخ ) اگر نوکلئوتید شمارة  با نوکلئوتید 
می دهد. اما دقت داشته باشید که اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ داده باشد، به طوري که بر آن اثري نگذارد، احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است. (توجه کنید این رشتۀ

نوکلئوتیدي مربوط به آنزیم هلیکاز می باشد و اگر جایگاه فعال آنزیم هلیکاز دستخوش تغییر شود، فعالیت این آنزیم براي شرکت در همانندسازي مختل می شود).

دار جایگزین نوکلئوتید شمارة  شود، رمزة  (رمزة پایان) به رمزة  تبدیل می شود که مربوط به آمینواسید گلوتامیک اسید است. پس جهش بی معنا رخ نمی دهد. ) اگر نوکلئوتید 

همۀ موارد غلط هستند.  گزینه 4 - 25
تغییرات پایدار نوکلئوتیدهاي مادة وراثتی همان جهش ها هستند.

بررسی موارد:
مورد الف) جهش ها ممکن است در فنوتیپ ظاهر نشوند و بسیاري از آن ها تأثیر فوري بر رخ نمود ندارد.

مورد ب) جهش ها ممکن است موجب افزایش یا کاهش سازگاري با محیط شوند.
مورد ج) جهش ها تغییرات نوکلئوتیدي پایدار در مادة وراثتی هستند که از یاخته اي به یاختۀ دیگر منتقل می شوند. دقت کنید که میتوز در یاخته هاي پروکاریوتی دیده نمی شود.
مورد د) گرچه سازوکارهاي دقیقی براي اطمینان از صحت همانندسازي دنا وجود دارد، اما با وجود این ها، گاهی در همانندسازي خطاهایی رخ می دهد که باعث جهش می شوند.

موارد (ب)، (ج) و (د) صحیح است. گزینه 3 - 26
بررسی موارد:

مورد الف) توالی آنتی کدون به آمینواسید وصل نمی شود، بلکه رناي ناقل داراي آن آنتی کدون، به آمینواسید متصل می شود.

مورد ب) تمام انواع آنتی کدون ها، می توانند در جایگاه  ریبوزوم قرار گیرند.

مورد ج) توالی آنتی کدون فاقد پیوند هاي هیدروژنی با سایر نوکلئوتیدهاي مولکول  است.

، همگی تک رشته اي هستند. مورد د) آنتی کدون جزئی از مولکول  است و مولکول هاي 

بیماري کم خونی داسی شکل می تواند اهمیت ناخالص ها در حفظ گوناگونی در جمعیت را نشان دهد. افراد با ژنوتیپ  معموًال در سنین پایین می میرند. فراوانی الل  گزینه 3 - 27

در مناطق ماالریاخیز بیش تر از مناطق معمولی است. وجود الل  در مناطق ماالریاخیز باعث بقاي جمعیت می شود. بیماري ماالریا به وسیلۀ نوعی انگل تکسلولی ایجاد می شود.

»: رانش دگره اي گرچه فراوانی دگره ها را تغییر می دهد، اما برخالف انتخاب طبیعی به سازش نمی انجامد. انتخاب طبیعی می تواند موجب » و « بررسی گزینه ها؛ گزینه هاي « گزینه 2 - 28

»: به فرایندي که باعث تغییر فراوانی دگره اي بر اثر رویدادهاي تصادفی می شود، رانش دگره اي می گویند. وقتی افرادي از یک جمعیت به » و « سازگاري بیش تر جمعیت با محیط شود.گزینه هاي «
جمعیت دیگري مهاجرت می کنند، در واقع تعدادي از دگره هاي جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد می کنند به این پدیده، شارش ژن می گویند.

اگزون، توالی افزاینده، راه انداز و جایگاه پایان رونویسی  مونومرهاي آن ها نوکلئوتید می باشد که با پیوند فسفودي استر به هم متصل اند. فعال کننده، مهارکننده و عوامل رونویسی  گزینه 1 - 29

 مونومرهاي آن ها آمینواسید می باشند که با پیوند پپتیدي به هم متصل اند.
در نوکلئوتیدها بین بازهاي آلی پیوند هیدروژنی برقرار است.

در ساختار هر رشتۀ پلی پپتیدي دو آمینواسید انتهایی در یک طرف پیوند پپتیدي قرار دارند اما اغلب آمینواسیدها در طرفین پیوند پپتیدي قرار گرفته اند.

»: در مرحلۀ طویل شدن و پایان رونویسی بخشی از  طی فرایند باز شدن پیوند هیدروژنی از  جدا می شود. این در حالی است که در هر دو بررسی گزینه ها؛ گزینۀ « گزینه 1 - 30

»: در هر  مرحلۀ رونویسی پیوند هیدروژنی بین  و  در حال تشکیل است. در این بین در مرحلۀ آغاز شناسایی راه انداز این مراحل پیوند فسفودي استر می تواند تجزیه شود. گزینۀ «

»: در هر  مرحلۀ فرایند رونویسی امکان شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین  رشته دنا وجود دارد، اما در این بین در مرحلۀ آغاز امکان تشکیل پیوند هیدروژنی بین  قابل انجام است. گزینۀ «

»: در مرحله آغاز راه انداز قابل شناسایی است. در این مرحله پیوند فسفودي استر و هیدروژنی هر دو قابل تشکیل شدن هستند. رشتۀ  وجود ندارد. گزینۀ «
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»: در هر  سیستم ژنی تجزیه کننده در این در ابتدا بدانید  سیستم تنظیمی منفی و مثبت براي تجزیه قندها در باکتري هاي اشرشیاکالي وجود دارد. بررسی گزینه ها؛ گزینۀ « گزینه 4 - 31

باکتري ها  ژن براي انجام رونویسی وجود دارد. این در حالی است که در سیستم منفی راه انداز بدون واسطه به  پلی مراز متصل می شود اما در تنظیم مثبت با واسطۀ فعال کننده این اتفاق

»: از روي  ژن یک  و  رشتۀ »: در هر  سیستم از روي  ژن تنها یک  تولید می شود. در این بین در تنظیم مثبت توالی راه انداز به ژن ها اتصال دارد. گزینۀ « می افتد. گزینۀ «

»: در هر  سیستم تنها یک راه انداز در بخش تنظیمی وجود پلی پپتیدي ایجاد می شود (در هر  سیستم). در این بین پروتئین فعال کننده در تنظیم مثبت و مهارکننده در منفی دخالت دارد. گزینۀ «

دارد. همچنین در هر  سیستم تنها یک  پس از رونویسی تولید خواهد شد.

به نکات زیر توجه کنید: گزینه 2 - 32

گیاه مغربی  

بررسی گزینه هاي نادرست: گزینه 4 - 33

»: تولید زنجیرة کوتاه رنا حین رونویسی در مرحلۀ آغاز اتفاق می افتد. گزینۀ «

»: در فرایند رونویسی از هلیکاز استفاده نمی شود بلکه براي باز کردن دو رشتۀ دنا خود رنابسپاراز فعالیت می کند. گزینۀ «

»: در رونویسی دنابسپاراز نقشی ندارد. گزینۀ «

در صورتی که در جهش حذف و اضافه، نوکئوتیدهاي کاسته و افزوده شده مضرب  باشند، جهش تغییر در چارچوب رخ نمی دهد. گزینه 1 - 34
بررسی سایر موارد: 

. توالی افزوده شده ممکن است رناي کوچک باشد که سبب تنظیم بیان ژن بعد از ترجمه می شود.

. تغییر مذکور ممکن است حذف رونوشت توالی میانه باشد.

. در اثر جهش تغییر در چارچوب هم ممکن است، رمزه پایان زودتر تشکیل شود.

در هیچکدام از موارد گفته شده،امکان مشاهدة جهش مورد نظر وجود ندارد. گزینه 4 - 35
بررسی همه موارد:

الف) اریتروسیت هاي بالغ فاقد هسته و دنا بوده و به تبع آن جهش نیز ندارند.
ب) اسپرماتوسیت ثانویه یک یاختۀ تک الد است و امکان مضاعف شدن در آن وجود ندارد.

ج) گریفیت یک باکتري شناس بود و باکتري ها نیز توانایی انجام جهش جابه جایی (بدون در نظرگیري پالزمید) را ندارند.
د) آوند آبکش هسته و دنا ندارد!! پس واژگونی نیز ندارد.
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