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های نوین زیستیفصل هفتم: فناوری ،  دوازدهمزیست 

بارمه پاسخنامهاسوال به همرردیف
جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

. برداشتن قسمتی از ژن یک پروتئین در مهندسی پروتئین جز تغییرات کلی می باشد    الف( 

 پیوند فسفو دی استر را می شکند. EcoRI 4آنزیم      ب( 

 در مغز استخوان دو نوع یاخته بنیادی وجود دارد.      ج( 

یکی از آنزیم های پرکاربرد در صنعت آمیالز  نام دارد.     د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

استفاده می کنیم. برای تولید گیاه تراژن از پالزمید....................  الف( 

.یاخته های بنیادی را از ..................... و......................تهیه می کنند ب( 

تمایز و تشکیل رگ های خونی، ماهیچه های قلبی و اسکلتی به عهده............................... است. ج(

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
مرحله در ساخت انسولین در مهندسی ژنتیک چیست؟ مهم ترین     (1

انسولین چند پیوند پپتیدی وجود دارد؟ Bو  Aبین زنجیره  (2

 نتیجه تمایز یاخته های بنیادی توده داخلی بالستوسیت چیست؟       (3

آنزیم تجزیه کننده لخته ها در بدن چه نام دارد؟    ( 4

 نام دارد؟فام تن کمکی باکتری ها چه      (5

قبل از انجام تغییرات بر روی پروتئین چه شناختی باید از پروتئین وجود داشته باشد؟     (6

 چه عاملی می تواند تا حدودی مشکالت در زمینه کشاورزی را حل کند؟    ( 7

 تفاوت پالسمین ساخته شده در مهندسی ژنتیک با پالسمین طبیعی در چیست؟     ( 8

یا چند ژن و تکثیر آن ها را چه می گویند؟جداسازی یک    ( 9

75/4
5/0

5/0

25/0

5/0

5/0

75/0

75/0

5/0

5/0

گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4

غوزه نارس پنبه به چه رنگی دیده می شود؟ .1

 زردد(        قهوه ایج(     سفید ب(            قرمزلف( ا 

تولید پروتئین در کدام آنزیم توسط باکتری صورت نمی گیرد؟ .  2         

همه موارد  د(                        پالسمینج(              اینترفرون    ب(                          آمیالزالف(  

ت؟تخم تشکیل می شود(( تعریف کدام گزینه اس ))توده یاخته ای تو پر است که از تقسیم متوالی یاخته  . 3 

موروالد(          ترفوبالستج(                  توده درونی بالستوسیت ب(          بالستوسیت اولیهالف( 

 نتیجه تکثیر یاخته های بنیادی کبد چیست؟. 4 

الف و بد(        استخوانییاخته ج(        یاخته مجرای صفراویب(       یاخته کبدیالف( 
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75/1  

 به پرسش های زیر پاسخ دهید: با توجه به شکل   5

شماره های مشخص شده را نام گذاری کنید:( الف

1...................................)

2.................................)

3................................)

 این شکل کدام کاربرد مهندسی ژنتیک را نشان می دهد؟ ( ب

بازسازی می شود؟ پ( در این روش کدام بافت یا اندام های بدن

هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شماره آن را بنویسید:) یک واژه اضافی است( 6

مدلی برای مطالعه بیماری هایی چون سرطان و آلزایمرالف(                                 پیش سم غیر فعال -1

 شناسایی دنای ویروس در میان دنای یاخته های بدنب(  ژن درمانی -2

 م به آفاتپروتئین تولید شده توسط باکتری خاک زی و گیاهان مقاوپ(   تشخیص ایدز -3

اری از فنون مهندسی ژنتیکموعه ای از مقررات و تدابیر برای تضمین بهره بردمجت(  جانوران تراژنی -4

انتقال ژن مناسب به یاخته های فرد بیمارث(  ایمنی زیستی -5

مالتیپل اسکلروزیس -6

5/2

2زیست فناوری را تعریف کنید:7

5/1شود؟به چه جاندارانی تراژنی گفته می 8

5/1جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده چه ویژگی دارد؟9

5/1دنای نوترکیب چیست؟ 10

5/0چه عاملی باعث افزایش چشمگیر در محصوالت کشاورزی شد؟11

20جمع موفق باشید
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بارمپاسخنامه

درستالف( 1

 شکند.پیوند فسفودی استر را می  2غلط. این آنزیمب( 

در مغز استخوان چندین نوع یاخته بنیادی وجود دارد. غلط.ج( 

 درستد( 

1

2 ز استخوانجمجمه      ج( مغ -استخوان رانب(     Tiالف(  2

تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال (1 3

 هیچ پیوندی وجود ندارد (2

 یاخته های جنینی( 3

پالسمین  (4

 انسولین فعال(5

شناخت از ساختار و عملکرد پروتئین ( 6

فناوری جدید زیستی ( 7

 طول اثر پالسمایی کم تر(8

 همسانه سازی دنا ( 9

75/4

1د-4 د -3   الف-2 ج-41

 گوش طبیعی-1الف(  5

تصویر دیجیتالی-2

غضروف گوش بازسازی شده به روش مهندسی ژنتیک-3

 مهندسی بافتب( 

و بینیپ(بازسازی غضروف الله گوش 

75/1

4 :الف 6

3ب:

1پ:

5ت:

2ث:

6واژه اضافی

5/2

2 نتیکیورزی ژ هرگونه فعالیت هوشمندانه بشر در تولید و بهبود محصوالت گوناگون  با استفاده از موجودات زنده مخصوصا از طریق دست7

5/1ژنتیک شده باشد.موجود زنده ای که از طریق روش های زیست فناورانه دارای ترکیب جدیدی از مواد  8

5/1.توالی خاصی از دنا که نوکلئوتید های هر دو رشته مشابه ولی عکس یکدیگرند 9

5/1به مجموعه دنای ناقل و ژن تلفیق شده در آن دنای نوترکیب می گویند. 10

5/0تحول در کشاورزی نوین 11

موفق باشید
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