
  
    :  دبير نام      تجربيرشته :          دهمدوازپايه                 

    

  ١حه : صف

     دقيقه  10وقت :          تاريخ     3شناسي   زيست نام درس  : 

 منره ٥/٠هر تست 

رند چه به دست آو كيس ژنتمهند قيرا ازطر ييتوانا نيكه ا حشراتو  علف كش هامقاوم به  يزراع اهانيگ ديتول بيبه ترت  - 1
  دارد؟ ييها تيمز

حشره كش              ازبهين عدم –هرز  يبردن علف ها  ني) ازب2  حشركش          ازبهين عدم –بردن حشرات  نيازب ) 1
 رمض حشرات ردنب ازبين –هاي هرز  از بين بردن علف )4      مضر حشرات بردن ازبين –) ازبين بردن حشرات 3
  ست؟ا نادرستمورد استفاده قرار گرفت ،  يژن درمان نياول يكه برا ييكدام عبارت، در مورد سلول ها - 2

  وجود داشت.   xآن ها دو كروموزوم  يدر هسته  )1

  و انتقال به نسل بعد را داشت. يژن سالم در آن ها قدرت همانندساز )2

  ژن كردند. يژن سالم و بازگشت به بدن، بالفاصله شروع به ساخت فراورده  افتيبعد از در )3

  شد. يمنيدر دستگاه ا افتهيژن جهش  ميسلول ها موجب ترم نيژن سالم در ا يفراورده  )4

  )88(س رمان كرد.د ......... را.. يمارياز ب يتوان موارد يم كيژنت يبه روش مهندس يدر اكال نترفرونيژن ا ريبا ورود و تكث  - 3

)  آنفلوآنزا    4يفتري) د3  اي) ماالر2  سل    )1

   :دیپاسخ ده

  نمره1  )97 يد ،يي.(امتحان نهاديپاسخ ده ريز يبه پرسش ها يفناور ستيز يدر مورد كاربردها - 4

  ست؟يچ كيژنت يبه روش مهندس نيمرحله در ساخت انسول ني. مهم ترالف

  دارد؟ ياديز تياهم دزيا روسيبا و يزود هنگام آلودگ صيچرا تشخ. ب

 
د به شو يم نيأمتژنتيك  يسمهند يكه با روش ها يكيژنت يبيمارها يمورد نياز افراد دارا يپروتئين ها ايدر ارتباط با داروها  - 5

  نمره 1  ديپاسخ ده ريز سوال

  ؟مي هند افزايش يعيطب نيروتئپ ةبه اندازا رهانيك از آره ياثرات درمانو بيان كنيد چگونه  ديها نام ببر نينوع پروتئ نيدو مورد از ا

 
  نمره 5/0 ا توضيح دهيد.ربافت  يمهندس يبه كمك روش ها الله گوش هيته يچگونگ - 6

  

 
  نمره 5/0  نيدرا بيان ك B تيضد هپات بيواكسن نوتركچگونگي تهيه   - 7

  

  

  نمره 5/0 يان كنيد.را ب يفناور ستيز ) به كمكBtخاكزي(سم يباكترسم مقاوم در برابر  رتذ ديتول يچگونگ - 8
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  دهم   وازدپايه   7فصل  3و  2گفتار   رسيدآزمون 

  نام 

  نام خانوادگي    



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

