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 کالس:زیست دوازدهم  7آزمون فصل :  نام و نام خانوادگی   

 5/1 درستی یا نادرستی سواالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید . -1

 وتئینهای متفاوت می باشد .رالف ( تغییرات عمده در مهندسی پروتئین می تواند به ترکیب بخشهایی از پ

 جنینی یا بالغ  استفاده می شود . بنیادی  ب( برای تولید یاخته های تمایز یافته ای مانند یاخته عضالنی و کبدی از یاخته های

 چنان کنترل می کنند که بتوانند همه انواع یاخته های بدن را بوجود بیاورند .ج( تمایز یاخته های بنیادی جنینی را در محیط آزمایشگاهی 

 ژنی به علت عدم توانایی بدن در ساختن یک نوع پروتئین خاص است .د( بسیاری از بیماریهای 

 قال ژن مربوط به سم باکتریایی به گیاه ، پیش سم غیر فعال توسط گیاه تولید می شود .برای تولید گیاهان مقاوم به آفت ، پس از انته( 

 با عامل بیماریزا تحریک کند ، درحالیکه نباید اصال ایجاد بیماری کند .و( واکسن تولید شده به روش قدیمی باید بتواند دستگاه ایمنی را برای مقابله 

 

 1کامل کنید .جمالت زیر را با کلمات مناسب  -2

 . ، واکسن نوترکیب ............................................ تولید وبه بهره برداری رسیده است با استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک الف ( 

 درون ................................... از دست می دهد .می رود و فرصت ورود به ب( حشره آفت گیاه پنبه بر اثر خوردن گیاه ......................................از بین 

 را زیست فناوری می گویند .در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده هر گونه فعالیت ..................................... بشر ج( 
 

 5/0.ایجاد منفذ در دیواره باکتری به کمک ..................................... ایجاد می شود  *   -3

  [   موارد الف و ب ج (ب ( شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی ،     الف ( شوک الکتریکی ،  ]      
  

 وری می باشد ؟ اتولید گیاهان مقاوم به آفات جزء کدام یک از انواع زیست فن *   

 [ ب( کالسیک     ،      ج( نوین    الف (  سنتی   ،  ]     

 5/0واصالحات مفید در مهندسی پروتئین را بنویسید . دو مورد از تغییرات  – 4
 

 

 5/0مرحله در تولید انسولین اهمیت بیشتری دارد ؟ در مرحله پایانی ساخت انسولین چه فرآیندی صورت می گیرد ؟وچرا این  -5

 

 

 5/0جدید ) زیست فن آوری ( چه تغییری در ویروس ایجاد می شود ؟ در تولید واکسن  -6

 

 25/0انسانی و دیسک مربوط به تولید انسولین بنویسید .الف ( یک تفاوت بین دیسک استفاده شده در تولید پروتئین -7

 

 5/0ب(آنزیم های مهم در روش های مهندسی ژنتیک را نام ببرید .

 25/0جایگاه آغاز همانند سازی ، مربوط به دیسک است یا دنا ی خارجی ؟ج( در دنا نوترکیب ،  

 

 25/0الف ( نقش ژن مقاومت به پادزیست در باکتری چیست ؟ -8

 

 5/0اوم به پادزیست در جداسازی یاخته های ترا ژنی استفاده می شود ؟ ب( چگونه از ژن مق 

 

 25/0تری دارد؟کمفعالیت شده در روش مهندسی ژنتیک نسبت به اینترفرون طبیعی  چرا معموال اینترفرون ساخته الف (-9



 

 25/0گاو تراژنی به دلیل تولید چه نوع ترکیبی ، برای نوزاد انسان مناسب تر است ؟ب( شیر 

 

 5/0چرا برای از بین بردن آفت گیاه پنبه نیاز به سم پاشی متعدد است ؟  -10

 

 ژن درمانی ، پاسخ دهید ه تجرب به سواالت زیر در ارتباط با اولین-11

 5/0الف ( چرا الزم است بیمار به طور متناوب ، یاخته های مهندسی شده را دریافت کند ؟ 

 

 5/0 به جز لنفوسیتهای مهندسی شده ، چه روشهای دیگری برای درمان وجود دارد ؟ب(

 

 5/0د .روبرو به سواالت زیر پاسخ دهی  با توجه به شکل-12

 ؟جانوران بطور طبیعی رخ میدهدگروه از کدام  برو دررو  فرایند الف (

 

 رخ داده است ؟ تغییری به هورمون فعال چهبرای تبدیل پیش هورمون ب(

 

 25/0الف (اولین تجربه ژن درمانی ، مربوط به چه نقصی بود ؟- 13

 25/0این نقص به عملکرد کدام دستگاه بدن مربوط می شد ؟ب (

 

 (25/0هر قسمت . )سواالت چهار گزینه ای زیر را پاسخ دهید  -14

 مهندسی ژنتیک زیر ، کاربرد درمانی ندارد ؟  کدام مورد از محصوالت(  1

 پالسمین با پایداری باال                                                                    ب ( آمیالز مقاوم به اکسایش الف ( 

 مهندسی بافت وتولید پوست ج( اینترفرون با پایداری کم                                                                      د( 

 درست است ؟ ECOR1ر مورد    جمله د( چند 2

 نوعی پرو تئین مربوط به سامانه دفاعی پروکاریوتی است             الف ( 

 ب( توانایی شکستن یا تشکیل پیوند فسفو دی استر را دارد .            

 گذارند                                      اثر می DNAج(فقط بر روی  

 پس از برش حتما انتهای چسبنده ایجاد می کند د(                       

1 )1                                     2 )23 )34 )4 

 تولید کرده اند ؟ ( در جهت کاهش فرسایش خاک های سطحی ، دانشمندان چه نوع گیاهانی 3

 الف ( سازگار با خشکی و شوری                                                   ب( مقاوم به علف کش ها ی زود تجزیه شونده 



 د ( مقاوم به سموم وحشره کش ها ج( سازگار با اقلیم های متفاوت                            

  -موفق باشید 
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