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 1صفحه :               

 

    دقیقه   وقت :        98 /25/1  تاريخ                                   3شناسی   زيست نام درس  : 

 نمره 5/1 غ مشخص کنيد. ایرا با ص  ریاز عبارات ز كیصحيح و غلط بودن هر  -1

 .کند افتیدرآنها را تناوب به طور م ماریب نیستالزم  و دارند یادیز یقدرت بقاژن درمانی شده  یها تیلنفوس) الف

 . شود می دهاستفا بالغ بنیادی های یاخته از فقط کبدی و عضالنی یاخته مانند ای یافته تمایز های یاخته تولید برای ب(

 . بیاورند بوجود را دنب های یاخته انواع همه قادرند آزمایشگاهی محیط در مرحله بالستوال بنیادی های یاخته یز(پژوهشگران با تماج

 ر می شوند.قدار کم تکثیموند و یا به ش ریکشت تکث طیمح در قادر نیستند اصالً زیاد  یگافتی زیتمابه دلیل  یا چهیماه یها اختهی د(

 کنند. ولیدت فعال غیر سم پیشرا به صورت ( Bt)باکتریایی سم ات گیاهی قادرندآفشده  مقاومتراژن  ( یاخته های ذرت هایه
ساختار در  یجزئ رییغت به دلیل یعیطب پالسمینبا  سهیدر مقاپالسمین تولید شده به روش مهندسی پروتئین  ترِشیب یاثرات درمان و(

 .بوده استآمینو اسیدهای آن 

 منره1  را با کلمه مناسب پر کنيد. یجاي خال ریدر عبارات ز -2

 کنند. دایپ زیتما...... .............به  ای یکبد اختهیشوند و به  ریتوانند تکث یکبد م یادیبن یها اختهی -الف 
 می شود.هفته ساخته  ................  غضروف گوش بعد از ، بافت یمهندسبا روش   -ب
 .است ریپذ امکان هایبه گ ............نوع مواد از  نیا از یبسپار ۀکنند دیتول یبا وارد کردن ژن ها هیتجز قابل یها کیپالست دیتول -ج

 .ورندبدست می آ  ........................ ژن مقاوم به حشره را از گیاهان مقاوم به حشرات برای تولید -د

 پاسخ دهید:

 .دیده حیژنتیک را توض یمهندس قیاز طر Bتیواکسن ضد هپات هیروش ته -الف -3

 دارد؟واکسن  دیتول یقبل یروش ها چه مزیتی نسبت مهندسی ژنتیک  یروش هابا واکسن تهیه  -ب

 
  
                                                                  :                                        دیپاسخ ده ریدر ارتباط با مهندسی ژنتیک به سواالت ز -4

                    رد؟یگ یچگونه انجام مه های تراژن یاخت یجداساز -نقش آنزیم لیگاز را بنویسید.              ب -الف
 
 را بنویسید. کیژنت یاز اهداف مهندسدو مورد  -الف -5
 ؟ستچی یناقل همسانه ساز منظور از -ب
 در چه جاندارانی وجود دارد؟معموالً پالزمید  -ج
 
 چیست؟ نیپروتئ یمهندسمنظور از  -الف -6
 چه تغییراتی است؟ شاملای که بر روی پروتئین ها اعمال می شود،  گستردهو عمده راتییتغ -ب 

 به چه منظوری صورت می گیرد؟)سه مورد(. نیپروتئ یمهندس ندیدر فرا دیو اصالحات مف راتییتغ -ج
 ؟شوند یم ساخته دافیاه چهبرای  با مهندسی پروتئین افتهی رییتغ یها نیپروتئ -د
 
 در ارتباط با آمیالزها به سئواالت زیر پاسخ دهید:    -7

 را بیان کنید. الزهایآم ینعتص هایکاربرد -الف    
 

 از چه جاندارانی تهیه می کنند؟ دندار وجود طبیعترا که در  گرما به مقاوم زهایآمیال -ب    
 بیشتری دارند چیست؟ یداریدر مقابل گرما پا آمیالزهایی که فواید -ج

 
 

 بامسه تعايل

    دوازدهمپايه    7فصل نک آزمو
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 نام خانوادگی    
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   باره ی کاربرد مهندسی ژنتیک به پرسش های زیر پاسخ دهید:در  -8 
ا ناقل   وکتور ی د؟رون کدام سلول قرار دادندان در اولین ژن درمانی که بر روی دختر بچه ای انجام دادند، ژن سالم را پزشک -الف

 استفاده شده برای این کار چه بود؟
 
 به دو مورد اشاره کنید. یکشاورز ۀنیدر زم کیژنت یمهندس  یکاربردهااز   -ب
 
 
 رات می شوند؟شده اند چگونه باعث مرگ حش مقاوم ات حشر ی ژنتیک نسبت به تراژنی که از طریق مهندسهای  پنبه    -9
 
 
 

  را بیان کنید. تراژن یزراع اهانیگ جادیخالصه مراحل ا    -10
 
 

 نید. یی که از طریق مهندسی ژنتیک تولید می شوند را بیان کمقاوم به علف کش ها اهانیگ مزایای  -11
 
 

 را بیان کنید. کیژنت یمهندسبه روش  نیمراحل ساخت انسولخالصه  -12
 
 

 دوره ممکن شد. نیدر ا کیکالس یفناور ستیزبه کمک  یموادچه  دیتول  -13
 
 

 به سه مورد اشاره کنید. یفناور ستیدر ز یجانوران تراژن دیتول تیاهماز  -الف -14
 ؟استنوزاد انسان مناسب تر  ی، برا یبیچه نوع ترک دیتول لیبه دل یگاو تراژن ریش -ب
 

 چیست؟ یستیز یمنیامنظور از  -15
 
 

 .................. ک،یژنت یمورد استفاده در مهندس (وکتورهایناقل های )همه ی  -16
 کنند. یاستفاده م زبانیهای همانندسازی کننده م می( از آنز1
 محدود کننده دارند. میبرای آنز صیتشخ گاهیجا کیاز  شی( ب2
 شوند. یباکتری ها استفاده م ( تنها برای کلون کردن در3
 ها هستند. ستیمقاومت به پادزی ژن ها یدارا( 4
 
 
 
 


