
 
 

  :  دبیر نام      تجربیرشته :          دهموازدپایه 

 1صفحه :               

 

    دقیقه   وقت :        تاریخ            3شناسی   زیست نام درس  : 

 مرهن 2  غ مشخص کنید ایرا با ص  ریاز عبارات ز كیصحیح و غلط بودن هر  -1
 توان استفاده کرد. ینم یانسان نیپروتئ کیساختن  یها برا یاز باکتر حال حاضردر  (أ 
 ها شروع شد. روسیابتدا با و یکیژنت یدست ورز (ب 

 ده را از ویروس ها تهیه می کنند.های برش دهننزیم آ (ج 
 (از سلول های پروکاریوتی تهیه می شوند )پروکاریوتی دارند ءاپالزمیدها منش ةمه -د

 نمره 5/2      :دیرا انتخاب کن حیاز جمالت داخل پرانتز مورد صح
 منجر شود. یماریتواند( به بروز ب یم -دیدر محصول آن ) شا رییتغ جه،یژن و درنت کیجهش در  (أ 

 شود(. ینم -شود یممحصوالت از موجود زنده استفاده ) دیتول یبرا کیکالس یفناور ستیبرخالف( ز -)همانندیسنت یفناور ستیدر ز  (ب 
 شود. یم انجام DNA(یهمسانه ساز -جداسازی)انبوه ژن با  دیتول (ج 

 هستند. کیوتیب یمقاومت به آنت یژن ها یها دارا دیاز پالزم (برخی -یاریبس) (د 

 شود. یاستفاده م(گازیل -نوکلئاز)میاز آنز دیمورد نظر به پالزم یDNAاتصال کامل  یبرا (ه 

 کنند. یم افتیرا در بینوترک یها دنایباکتر (برخی-همه )زبانیم اختهیبه  بینوترک یوارد کردن دِنامرحله در  (و 

     نمره 5/1    را با کلمه مناسب پر کنید. یجاي خال ریدر عبارات ز -1
 یفناور ستی، ز گوناگون با استفاده از ................ محصوالت ........در .............. یهوشمندانه آدم تیبه هرگونه فعال یبه طورکل -الف
 .ندیگو
 فراهم آورده است. ییدارو یها فراورده دیتول ةنیدر زم یتحوالت مهم و  ................... یفناور ستیز یاستفاده از روش ها امروزه -ب
 .ردیگ یرا دربرم ................ و ................ یمهندس ک،یژنت یمانند مهندس ییگسترده دارد و روش ها اریبس یمروقل یفناور ستیز -ج
 است. یسنت یفناور ستیمربوط به دوره ز یستیز یندهایبا استفاده از فرا ، مانند ............ یریمحصوالت تخم دیتول -د
 .ابدی یانتقال م گرید یا اختهیتوسط ...............   به  اختهی کی یDNAاز  یقطعه ا کیژنت یدر مهندس -ر
 کرد: رخالصهیتوان به صورت ز یرا م کیژنت یمهندس قیاز طر یتراژن یزراع اهانیگ جادیمراحل ا -ز
 یتراژن اهیگ تولید -4 اهیو انتقال ژن به گ ............ -3 صفت مورد نظر نهایژ ایاستخراج ژن  -٢ مطلوب ........... ایصفت  نییتع -1

 است. ........................ژن و  تولید انبوه کیژنت یاز اهداف مهندس یکی -س 
 نمره 1          پاسخ دهید:

        ست؟یچ  یتراژن منظور از جاندار  -الف -3
  ؟چیست DNA نگیهدف از کلون -ب

 (مورد 3)با چه اهدافی صورت می گیرد خالص یDNAاز  یادیز ریمقاد دیتول -ج
 ؟چیست DNAهمسانه سازی دومین مرحله  -د
 ؟ن چیستآ ةنزیم های برش دهنده در جاندار تولیدکنندآنقش  -ر
 نمره 5/3:        دیپاسخ ده ریدر ارتباط با مهندسی ژنتیک به سواالت ز -4 

 ؟لی پورین دار وجود داردآچند نوع باز  EcoR1نزیم آجایگاه برش در  -الف
    ؟منظور از انتهای چسبنده چیست -ب
                    ؟ میکن یجدا م ی میزبانDNAاز  چگونهژن مورد نظر را  -ج
 شکند؟ یرا م یدروژنیه وندیچند پخود  ییشناسا گاهیدر جا EcoR1 میآنز -د
 ؟چیست یهمسانه سازمنظور از ناقل  -ر
 ن تهیه می کنند نام ببرید.آدو نوع جانداری که پالزمید را از  -ز

 ؟چیست بینوترک یDNAمنظور از  -س
 ؟ن منفذ ایجاد می کنندآ با چه روش هایی در سلول میزبانبه  بینوترک یDNAبرای انتقال  -ش
 ن را ذکر کنید.ژاز یاخته های غیر ترا یتراژن یها اختهی یجداسازیکی از روش های  -ب
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