زیست دوازدهم فصل هفتم
ردیف
1

سوال

بارم
1

درست یا غلط بودن جمالت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.
 -1نتیجه ژن درمانی تولید جاندار تراژن است.
-2زیست فناوری بیشتر برای شناسایی بیماریهایی با دوره کمون کوتاه کاربرد دارد.
-3ناقل واکسن نوترکیب می تواند نوعی باکتری باشد.
-4برای تولید انسولین باید دو زیر واحد در دون یک باکتری به هم متصل شوند تا واکسن فعال تولید شود.

2

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
2

-1برخی ---پروتئین هایی تولید می کنند که حشرات مضر را می کشد.
---------2قادر به تشکیل همه بافت های بدن جنین هستند .
-3یاخته های بنیادی کبد به ---------و یا  -------------تبدیل می شوند .
-4می توان مدت زمان فعالیت پالسمین را با ------------افزایش داد.

3

16

پاسخ مناسب را بیابید
 -1علت کمتر فعال بودن اینترفرون ساخته شده به روش مهندسی پروتئین نسبت به نوع طبیعی آن چیست؟
-2چگونه دنای نوترکیب ساخته می شود ؟
-3ویژگی جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده چیست؟
-4از چه جاندارانی به عنوان ناقل استفاده می شود ؟
-5مراحل مهندسی ژنتیک را برای یک گیاه نام ببرید.
-6زیست فناوری نوین را توضیح دهید .

7

کدام مرحله مهندسی ژنیک است و نامگذاری کنید.
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زیست دوازدهم فصل هفتم
ردیف
1

سوال

بارم
1

درست یا غلط بودن جمالت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.
 -1نتیجه ژن درمانی تولید جاندار تراژن است.غ در ژن درمانی ژن سالم جایگزین ژن بیمار همان جاندار می شود
-2زیست فناوری بیشتر برای شناسایی بیماریهایی با دوره کمون کوتاه کاربرد دارد .غ طوالنی
-3ناقل واکسن نوترکیب می تواند نوعی باکتری باشد .ص
-4برای تولید انسولین باید دو زیر واحد در دون یک باکتری به هم متصل شوند تا واکسن فعال تولید شود.غ در محیط ازمایشگاه

2

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
-1برخی –باکتری های خاکزی--پروتئین هایی تولید می کنند که حشرات مضر را می کشد.

2

-----2یاخته های بنیادی جنینی----قادر به تشکیل همه بافت های بدن جنین هستند .
-3یاخته های بنیادی کبد به –یاخته کبدی -------و یا ----مجرای صفراوی ---------تبدیل می شوند .
-4می توان مدت زمان فعالیت پالسمین را با ---جایگزینی یک اسید امینه با امینواسید دیگر---------افزایش داد.
3

16

پاسخ مناسب را بیابید
 -1علت کمتر فعال بودن اینترفرون ساخته شده به روش مهندسی پروتئین نسبت به نوع طبیعی آن چیست؟ علت این کاهشِ
فعالیت ،تشکیل پیوندهای نادرست در هنگام ساخته شدن آن در باکتری است .پیوندهای نادرست باعث
تغییر در شکل مولکول و درنتیجه کاهش فعالیت آن می شوند
-2چگونه دنای نوترکیب ساخته می شود ؟ برش دیسَک با آنزیم ،آن را به یک قطعه دنای خطی تبدیل می کند که دارای دو انتهای چسبنده
است .همچنین قطعه دنای خارجی نیز دو انتهای چسبنده دارد .برای اتصال دنای مورد نظر به دیسَک از
آنزیم لیگاز) اتصال دهنده (استفاده می شود .این آنزیم پیوند فسفودی استر بین دو انتهای مکمل را ایجاد
می کند .به مجموعه دنای ناقل و ژن جاگذاری شده در آن ،دنای نوترکیب گفته می شود
-3ویژگی جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده چیست؟ توالی نوکلئوتیدهای هر دو رشته دنا از دو سمت مخالف
یکسان خوانده می شود.
-4از چه جاندارانی به عنوان ناقل استفاده می شود ؟ معموالً درون باکتری ها
و بعضی قارچ ها مثل مخمرها وجود دارد
-5مراحل مهندسی ژنتیک را برای یک گیاه نام ببرید 1 .تعیین صفت یا صفات مطلوب  2استخراج ژن یا ژن های صفت مورد نظر  3آماده سازی و
انتقالژن به گیاه  4تولید گیاه تراژنی  5بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بودن برای سالمت انسان و محیط زیست  6تکثیر و کشت گیاه
تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی.
-6زیست فناوری نوین را توضیح دهید  .این دوره با انتقال ژن از یک ریزاندامگان به ریزاندامگان دیگر آغاز شد.
دانشمندان توانستند با تغییر و اصالح خصوصیات ریزاندامگان ها ترکیبات جدید را با مقادیر بیشتر و
کارایی باالتر تولید کنند.

7

ن کدام مرحله مهندسی ژنیک است و نامگذاری کنید.
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