
https://www.tafrihicenter.ir/edu


2 

 

حذف شده وجود ندارند چون ، میانه ها هستند که  در رنای بالغ  (ی سبز) حلقه ها : 5سوال شکل  26صفحه 
 .اند 

که به  ها به سمت قاعده آن ساختارهای پر مانند از نوک شکل پیکانی جهت رونویسی : خط آخر 26صفحه 
 مشخص شده. با فلش رونویسیجهت  ،در شکلتدریج رشته های پلی پپتیدی طویل تری تشکیل شده اند که 

: رمزه آمینواسیدها در جانداران یکسان است به نظر شما این  پاراگراف دوم از پایین صفحه 27صفحه 
 واقعیتی است؟ نشان دهنده یکسان بودن آمینواسیدهای سازنده پروتئین ها در جانداران مختلف است. موضوع بیانگر چه

بوده  )رمز آن در دنا در رنای بالغ است دارای رمزه   : رنای ناقل با چه توالی پادرمزه ای می تواند به آمینواسید متیونین متصل شود؟ متیونین با پادرمزه  29صفحه 
 .داریم( ، بیه پادرمزه است فقط در دنا بجای که ش

، رنای ناقلی که حامل رشته پلی پپتیدی : چون در مرحله طویل شدن  جایگاه  پپتیدی است. علت نام گذاری ها  : پیوند بین آمینواسیدها ، پیوندمرحله طویل شدن 30صفحه 
چون رناهای ناقل بدون آمینواسید در  یا  چون همواره رنای حامل آمینواسید به آن وارد می شود و جایگاه  جایگاه قرار می گیرد.  در حال ساخت است همواره در جایگاه 

 آن قرار گرفته و بالفاصله خارج می شوند و ریبوزم را ترک می کنند. 

لوئیدی و لنفوئیدی تمایز پیدا می کردند که از تمایز این یاخته های بنیادی انواع : یاخته های بنیادی مغز استخوان به یاخته های بنیادی می پاراگراف اول خط اخر 33صفحه 
 یاخته های خونی ایجاد می شدند.

 پیش از رونویسی است.  ،: تنظیم بیان ژن در سطح  فام تنی پاراگراف دوم خط آخر 36صفحه 

 

 آن بیشتر خواهد بود.ۀ تعداد پلی پپتید های ترجمه شد میزان محصول یا یک بیشتر باشدالف( هر چه میانگین عمر رنای پ 
 ها درون هسته  یوکاریوتولی در  ها در سیتوپالسم انجام می شود پروکاریوترونویسی در  –ب( 
 ها توسط انواعی از رنابسپاراز انجام می شود. یوکاریوتی در ول ها توسط یک نوع رنابسپاراز انجام می شود وکاریوتپررونویسی در  -     
 ها در سیتوپالسم و اندامک هایی مثل راکیزه و دیسه ها نیز  یوکاریوتولی در  ها ترجمه در سیتوپالسم انجام می شود پروکاریوتدر  -    

 می تواند انجام شود.        
 ها ترجمه بعد از رونویسی انجام می شود. یوکاریوتدر  ش از پایان رونویسی آغاز شود ولیها ممکن است پی پروکاریوتترجمه در -    

 
 انتقال اطالعات در نسل ها 3فصل

 مربع پانت را رسم می کنیم:
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X  : است . مربع پانت را رسم می کنیم 

 

 

 


