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فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی،  دوازدهمزیست 

بارم
جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

جود بیاورند.ورا به ای بدن ههمه انواع یاخته ی چنان کنترل می کنند که بتوانند را در محیط آزمایشگاهیاخته های بنیادی جنینی تمایز    الف( 

 بسیاری از بیماری های ژنی به علت عدم توانایی بدن در ساختن یک نوع پروتئین خاص است.    ب( 

 در مهندسی ژنتیک برای تولید همه پروتئین های انسانی از باکتری ها استفاده می شود.     ج( 

 ی شود.مگیاه تولید  به سم باکتریایی به گیاه، پیش سم غیر فعال توسطبرای تولید گیاهان مقاوم به آفت پس از انتقال ژن مربوط     د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

رج از بدن کشت دادند.در خا و ... جدا کردهپزشکان در اولین تجربه خود برای ژن درمانی ابتدا.......................... را از .................... الف( 

ستند.تشکیل شده است که...................... ه Bو  Aمولکول انسولین فعال از دو................... به نام های  ب(

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
برداشتن قسمتی از ژن یک پروتئین در مهندسی پروتئین جز کدام نوع از تغییرات می باشد؟     (1

؟دارای آمیالز مقاوم به گرما در کجا وجود دارندیاخته های     (2

چند پیوند فسفو دی استر را می شکند؟ EcoRIآنزیم  (3

تفاوت اینترفرون ساخته شده در مهندسی ژنتیک با اینترفرون طبیعی در چیست؟    ( 4

 برای تولید گیاه تراژن از کدام پالزمید استفاده می کنیم؟     (5

 صنایع غذایی چه کاربردی دارد؟ آمیالز در    (6

چه ویژگی دارند؟ EcoRIآنزیم  دو انتهای چسبنده ایجاد شده توسط  ( 7

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

یکی از آنزیم های پرکاربرد در صنعت چه نام دارد؟   ( 9
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5/0

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4
وجود دارد؟ Aچند نوکلئوتید EcoRIدر جایگاه تشخیص آنزیم  .1

تا  6تا 4بین د(     تا6ج(     تا 4ب(            تا 2لف( ا 

علت ارائه شدن تعاریف متعدد برای زیست فناوری چیست؟ .  2 

ماهیت زیست فناوری ب(    جدید و نو بودن زیست فناوریالف(  

    اطالعات کم دررابطه با زیست فناوری د( نا شناخته بودن زیست فناوری  ج(  

در مغز استخوان چند نوع یاخته بنیادی وجود دارد؟  . 3 

چندین نوعد(           نوع4ج(  دو نوع  ب(     یک نوع     الف( 

 یاخته های بنیادی را از کجا تهیه می کنند؟. 4 

ب و جد(         جمجمهج(        استخوان رانب(       استخوان دستالف( 

1

 www.Nomreyar.com - یار نمره آموزشی وبسایت

http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir


2 

فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی،  دوازدهمزیست 

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................................)

4)..............................

5).............................. 

می دهد؟این شکل چه پدیده ای را نشان  ( ب

هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شماره آن را بنویسید:) یک واژه اضافی است( 6
پروتئین دفاعی با فعالیت ضد ویروسیالف(                                 پروتئینمهندسی  -1

 تجزیه مولکول های نشاسته به قطعات کوچکترب(  اینترفرون -2

ال به پیش مادهافزایش حداکثری سرعت واکنش و تمایل آنزیم برای اتصپ(     یاخته عضالنی -3

یو اسکلت تمایز و تشکیل رگ های خونی، ماهیچه های قلبیت( بالستوسیت  -4

سرعت تکثیر کم یا عدم تکثیر در محیط کشتث(  مغز استخوان -5

آمیالز -6

5/2

2دیسک چیست؟7

5/1یک تعریف برای ناقل همسانه سازی ارائه دهید:8

5/1نقش طبیعی ژن مقاومت به پادزیست در باکتری چیست؟9

5/1چگونه می توان با هزینه پایین تر نسبت به روش های قدیمی پالستیک قابل تجزیه زیستی تولید نمود؟ 10

5/0قبل از انجام تغییرات بر روی پروتئین چه شناختی باید از پروتئین وجود داشته باشد؟11

20جمع موفق باشید

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir


3 
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بارمپاسخنامه

آزمایشگاه امکان پذیر نیستغلط. فعال در محیط الف( 1

 درستب( 

بعضی از پروتئین های خاص توسط جانداران تراژنی تولید می شوند.غلط.ج( 

 درستد( 

1

2 ه یکدیگر متصلب -زنجیره کوتاه پلی پپتیدیب(     خون -لنفوسیتالف(  2

تغییرات کلی (1 3

 چشمه های  آب گرم (2

 تا 2( 3

فعالیت بسیار کم تر  (4

5)Ti 

تولید شوینده ها و نساجی ( 6

معکوس و مکمل–مشابه  ( 7

 طول اثر پالسمایی کم تر(8

 آمیالز ( 9

75/4

1د-4 د -3   ب-2 ب-41

 یاخته عصبی-1الف(  5

یاخته ماهیچه ای-2

اندام ها-3

خونییاخته -4

یاخته استخوانی-5

ب( تمایز یاخته های بنیادی به انواع یاخته ها و بافت ها

75/1

2 :الف 6

6ب:

1پ:

5ت:

3ث:

4واژه اضافی

5/2

2 ی شود.ما یافت یکی از انواع ناقل های همسانه سازی که حلقوی و دو رشته ای است و معموال در باکتری ها و بعضی قارچ ها مثل مخمر ه7

5/1شوند.توالی های دنا خارج کروموزومی هستند که می توانند مستقل از کروموزوم اصلی تکثیر  8

5/1این توانایی را به باکتری می دهد که پادزیست را به مواد غیر کشنده و قابل استفاده برای خود تبدیل کند. 9

5/1با وارد کردن ژن های تولید کننده پالستیک از باکتری به گیاه 10

5/0شناخت از ساختار و عملکرد پروتئین 11

موفق باشید
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