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    دقیقه  10وقت :          تاريخ                                   3شناسی   زيست نام درس  : 

 منره 5/0هر تست 

 در پالزميد يك باكتري باشد آنگاه : Aاگر ژن   -1
 ي وجود داشته باشدصلي باكتر( ممكن است در كروموزوم ا2               ( حتماً در كروموزوم اصلي باكتري وجود دارد     1
 ود ندارد.در كروموزوم اصلي باكتري وج A( ژن 4                  مي باشد A( معموالً كروموزوم اصلي داراي ژن 3

2- DNA ........ هاي انسان و وكتور با يك نوع آنزيم محدود كننده برش داده مي شوند تا 
 شوند ( به راحتي وارد سلول ميزبان2                         ( وكتور بتواند بيش تر تكثير شود          1
 ند( انتهاي چسبنده مكمل داشته باش4            ( وكتور در مقابل آنتي بيوتيك مقاوم شود             3

 است ؟    transgenicكدام يك از موارد زير يك جاندار تراژن   -3
 درمان مي شود   E.coliري ( انساني كه با هورمون رشد توليدي باكت1
 ( يك بوته گوجه فرنگي كه از يك سلول ريشه گوجه فرنگي از روش كشت سلولي توليد شده است 2
 ( يك خرگوش داراي ژن سازنده انسولين گاوي 3
 ( يك باكتري كه از محيط ، پالزميدي حاوي ژن ضد آنتي بيوتيك آمپلي سيلين را دريافت كرده است4

 

  :دیپاسخ ده -4

 نمره1و چه نقشي در اين جاندار دارد؟   كنند يم هيته يمحدودكننده را از چه جاندار يها ميآنز  -الف
 است؟ يژگيچه و يدارا مينوع آنز نيدو رشتة جايگاه تشخيص ا يتوال -ب
 شود؟ يم جاديا يمنافذ يباكتر وارهيدر د يبا چه روش ،يبه باكتر بينوترك يوارد كردن دنا يبرا -ج

 
 نمره  1 (92: )خرداد ديپاسخ ده ريز يبه پرسش ها كيژنت مهندسي ٔ در باره -5
 شود؟ ياستفاده م گازيل DNA مياز آنز رياز مراحل ز كيالف( در كدام   
 DNA(برش 1  
 بينوترك DNA دي( تول2  
 ه اند؟مقاوم شد يخاص كيوتيب يآنت كيرا جذب كرده اند، نسبت به  بينوترك DNAكه  ييها يباكتر ليب( به چه دل  

 
 
 نمره 1   (95. )خرداد ديپاسخ ده رياز سؤاالت ز كيبه هر  كيژنت يدرباره مهندس -6

 شكند؟ يرا م دهايكدام نوكلئوت انياستر م يفسفود ونديپ DNAدر برش  EcoRIمحدود كننده  ميالف( آنز    
 شود؟ يفاده ماست كيوتيب يآنت ب،ينوترك DNA ي هيب( در كدام مرحله از مراحل ته    

 
 .......................مثل يگريد يها اختهاز ي يجانوريا  ياهيگاختة ، يبه جز باكتري توان ياستخراج ژن م ايفراورده  ديتول يبرا -الف -7

 استفاده كرد.
 مرهن 5/0  .نديگو يدِنا م .................. آنها را  ريچند ژن و تكث اي كي يجداساز -ب   
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