
نام آزمون: نمونه سوال تشریحی نهایی فصل 7زیست

آموزشگاه پرسا

در جدول زیر، هر یک از موارد ستون «الف»، با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آن ها را پیدا کنید و در پایین جدول بنویسید. (در  1
ستون «ب» یک مورد اضافه است)

 
ستون «ب»ستون «الف»

آنزیم  - ایجاد منافذي در دیوارة باکتري

آمپی سیلین - اتصال دناي مورد نظر به دیسک (پالزمید)

ناقل همسانه سازي (وکتور) - ایجاد انتهاي چسبنده

آنزیم لیگاز - جدا سازي یاخته هاي تراژنی

شوك الکتریکی 
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درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  2

تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز، براي جلوگیري از انتقال ویروس به سایر افراد اهمیت زیادي دارد.

به سؤاالت زیر دربارة فناوري هاي نوین زیستی پاسخ دهید.  3

دو ویژگی دیسک (پالزمید) را بنویسید.

در مهندسی ژنتیک به مجموعۀ دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن، چه می گویند؟

چگونه می توان با مهندسی پروتئین مدت زمان فعالیت پالسمایی و اثرات درمانی پالسمین را بیشتر کرد؟

دو مورد از کاربردهاي زیست فناوري در پزشکی را نام ببرید.

چرا تشخیص زودهنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادي دارد؟

اصطالحات زیر را تعریف کنید.  4

جاندار تراژنی: ..................

در مورد کاربرد هاي زیست فناوري به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  5

مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک چیست؟

ژن درمانی را تعریف کنید.

چرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادي دارد؟

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  6

به قرار دادن نسخۀ سالم یک ژن در یاخته هاي فردي که داراي نسخه اي ناقص از همان ژن است، .................. می گویند.

درستی یا نادرستی هریک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  7
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یاخته هاي بنیادي کبد می توانند تکثیر شوند و به یاختۀ کبدي یا یاختۀ مجراي صفراوي تمایز پیدا کنند.

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  8

جداسازي یک یا چند ژن و تکثیر آن ها را .................. می گویند.

در مورد فناوري هاي نوین زیستی به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  9

به جانداري که از طریق مهندسی ژنتیک داراي ترکیب جدیدي از مواد ژنتیکی شده است، چه می گویند؟

اجزاي دناي نوترکیب را بنویسید.

افزایش پایداري پروتئین در مقابل گرما، با روش هاي مهندسی پروتئین، اهمیت زیادي دارد. دو مورد از اهمیت آن را بنویسید.

Bواکنش نوترکیب ضد هپاتیت  چگونه تولید می شود؟

گانه ژن درمانی)، سطرهاي  ستون کناري را به یکی از سطرهاي ستون مرکزي از طریق حروف انگلیسی متصل کنید. با توجه به شکل (مراحل   10
 

ززبتوضیح مراحل (بدون ترتیب) 
ویروس تغییریافته به درون یاخته

بیمار منتقل و ژنوم آن با ژنوم یاخته
بیمار ترکیب می شود.

تولید پروتئین یا هورمون موردنظر
توسط یاخته هاي تغییریافته ژنی 
خارج سازي یاخته ها از بدن بیمار 

ژن درون ویروس جاسازي می شود.

تزریق یاخته هاي تغییر یافته به بیمار 

تغییر ویروس در آزمایشگاه (عدم
توان تکثیر) 

تغییر ژنتیکی یاخته هاي بیمار 

مراحل

مرحلۀ 

مرحلۀ 

مرحلۀ 

مرحلۀ 

مرحلۀ 

مرحلۀ 

مرحلۀ 
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گانه تولید پروتئین هاي انسانی با استفاده از دام هاي (گوسفند) تراژنی را به ترتیب شرح دهید. مراحل   115

نخستین ژن درمانی موفقیت آمیز در سال  میالدي براي یک دختربچه اي با نوعی .................. در دستگاه ایمنی، انجام شد، به این ترتیب که  12
نسخه اي از .................. را به .................. از بدن خارج شده، منتقل، سپس آن ها را وارد بدن کردند.

1990

 

گانه ساخت انسولین به روش مهندسی ژن را بنویسید. الف. با توجه به شکل، در جلوي هر عبارت، شماره مربوطه در شکل هاي مقابل یا مراحل   13

اتصال زنجیره هاي  و  به واسطه  پیوند اشتراکی در آزمایشگاه براي تولید انسولین فعال. 

ب. انتقال دیسک هاي نوترکیب به باکتري و انتخاب یاخته هاي دریافت کننده  نوترکیب به
واسطه پادزیست. 

پ. انتقال ژن زنجیره هاي  و  انسولین، به طور جداگانه به دیسک. 

 . ت. استخراج و خالص سازي زنجیره هاي پلی پپتیدي  و 
ث. ژن مقاومت به پادزیست. 

ح. توالی پلی نوکلئوتیدي زیر واحد  در انسولین. 

خ. توالی پلی نوکلئوتیدي زیر واحد  در انسولین. 
د. راه انداز. 

ذ. توالی پلی پپتیدي زیر واحد  در انسولین.

4

AB2

DNA

AB

AB

A

B

B

2

ت
س

صل 7زی
ی ف

ی نهای
شریح

نمونه سوال ت

آموزشگاه پرسا



2



 

   

در جلوي هر عبارت، شماره مربوطه در شکل هاي مقابل را بنویسید. الف. پیش هورمون طبیعی  14
انسولین که غیرفعال است. 
ب. هورمون فعال انسولین. 

پ. زنجیره اي است که به کربوکسیل آزاد انتهایی در پیش هورمون، نزدیک تر است. 
ت. زنجیره اي است که به آمین آزاد انتهایی در پیش هورمون، نزدیک تر است. 

س. پیوند کواالن گوگردي. 
ش. زنجیره اي که وجودش غیرفعال کننده انسولین است.

تولید پنبه مقاوم به آفت به روش مهندسی ژنتیک، چگونه باعث کاهش نیاز به سم پاشی در مزارع می شود؟   15
نوزاد کرمی شکل ( .................. ) با نفوذ به درون .................. پنبه، از .................. سم، هنگام سم پاشی دور می ماند، در صورتی که پنبه ها با روش زیست

فن آوري مقاوم شوند، الرو حشره در اثر خوردن گیاِه مقاوم شده با آفت، از بین می رود و .................. به درون غوزه را از دست می دهد.

جهت مهندسی بافت از یاخته هاي تمایز یافته، مانند؛ یاخته هاي ماهیچه استفاده نمی شود، چرا؟  16

تاریخچه دوره هاي مختلف کاربرد زیست فن آوري را نام برده، شرح دهید.  17

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را تعیین کنید.  18

پالزمید را به نام فام تن کمکی نیز می شناسند، زیرا؛ اغلب حاوي ژن هایی مقاوم به پادزیست ها است که در فام تن اصلی وجود ندارند.

DNA نوترکیب، به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن، گفته می شود.

درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را تعیین کنید.  19

از مزایاي واکسن هاي تولیدشده با روش مهندسی ژن، این است که؛ با مصرف این واکسن ها، شخص هرگز مبتال به آن بیماري نمی شود.

در مورد فناوري هاي نوین زیستی به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  20

دانشمندان در دورة زیست  فناوري نوین، با انتقال ژن میان ریزجانداران (میکروارگانیسم ها) به چه اهدافی رسیده اند؟

EcoR1آنزیم  پیوند فسفودي استر بین کدام نوکلئوتیدهاي جایگاه تشخیص آنزیم را برش می زند؟

در مهندسی ژنتیک، چرا باکتري هاي فاقد دناي نوترکیب در محیط حاوي پادزیست (آنتی بیوتیک) از بین می روند؟

چرا مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی پزنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است؟

یک بیماري انسانی نام ببرید که براي مطالعۀ آن، از جانوران تراژنی به عنوان مدل استفاده می شود؟
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1  - ایجاد منافذي در دیوارة باکتري: شوك الکتریکی 

 - اتصال دناي مورد نظر به دیسک (پالزمید): آنزیم لیگاز 

 - ایجاد انتهاي چسبنده: آنزیم  

 - جدا سازي یاخته هاي تراژنی: آمپی سیلین

  2

درست

  3

دیسک یک مولکول دناي دو رشته اي و حلقوي خارج فام تنی است که معموًال درون باکتري ها و بعضی قارچ ها مثل مخمرها وجود دارد و می تواند مستقل از ژنوم میزبان همانندسازي
کند. دیَسک ها را فام تن هاي کمکی نیز می نامند، چون حاوي ژن هایی هستند که در فام تن  اصلی باکتري وجود ندارند. 

دناي نوترکیب 

جانشینی یک آمینواسید پالسمین با آمینواسید دیگري در توالی  

- تشخیص بیماري  - ژن درمانی           - تولید واکسن      - تولید دارو 

زیرا باعث می شود که بدون اتالف وقت اقدامات درمانی و پیشگیري الزم براي جلوگیري از انتقال ویروس به سایر افراد صورت گیرد. 

  4

به جاندارانی که از طریق مهندسی ژنتیک داراي ترکیب جدیدي از مواد ژنتیکی شده است، جاندار تغییریافته ژنتیکی یا تراژنی می گویند.  

  5

تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال است.

قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته هاي فردي که داراي نسخه اي ناقص از همان ژن است.

زیرا باعث می شود که بدون اتالف وقت اقدامات درمانی و پیشگیري الزم براي جلوگیري از انتقال ویروس به سایر افراد صورت گیرد.

  6

ژن درمانی

  7

درست

  8

همسانه سازي (دنا) 

  9

جاندار تغییریافتۀ ژنتیکی یا تراژنی

دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن

در دماي باالتر سرعت واکنش بیشتر و خطر آلودگی میکروبی در محیط واکنش کمتر می شود. همچنین، نیازي به خنک کردن محیط واکنش به خصوص در مورد واکنش هاي گرمازا
نیست.

ژن مربوط به پادِگن (آنتی ژن) سطحی عامل بیماري زا به یک باکتري یا ویروس غیربیماري زا منتقل می شود.

( ) (مرحله  به  و  ) (مرحله  به  و  ) (مرحله  به  و  ) (مرحله  به  و  ) (مرحله  به  و  ) (مرحله  به  و  (مرحله  به  و   10

. انتقال ژن مورد نظر انسانی به دیسک و تولید دیسک نوترکیب   11

. انتقال دیسک نوترکیب به درون یاخته ي تخم گوسفند. 

. زاده شدن و به بلوغ رسیدن بره تراژن که تمام یاخته هایش ژن موردنظر را دارا می باشند. 

. بیان ژن موردنظر در یاخته هاي غدد پستانی و تولید شیر حاوي پروتئین موردنظر 

. پروتئین موردنظر از شیر خالص سازي و جدا می شود.

نقص ژنی - ژن کارآمد - لنفوسیت هاي  12

مرحله  (پ)، مرحله  (ب)، مرحله  (ت)، مرحله  (آ)، شماره  (د)، شماره  (خ)، شماره  (ث)، شماره  (ح)، شماره  (ذ)  13

شماره  (ب)، شماره  (آ)، شماره  (ش)، شماره  (پ)، شماره  (ت)، شماره  (ث)  14

الرو - غوزه  نارس - معرض مستقیم - فرصت ورود   15
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زیرا سرعت تکثیر کمی دارند و گاهی نیز اصال تکثیر نمی شوند، و در صورت تکثیر فقط همان نوع یاخته را تولید می کنند.  16
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. دوره سنتی: در این دوره فرآورده هاي تخمیري، مانند؛ سرکه، نان و لبنه ها تولید می شده.   17

. دوره کالسیک: در این دوره با کشت تخمیري ریزاندام گان (میکروارگانیسم ها)، مواد غذایی، پادزیست ها (آنتی بیوتیک) و یا آنزیم ها تولید می شده. 

. دوره نوین: در این دوره، با تغییرات (دست ورزي) ژن، اصالح ژن و یا تراژنِی ریزاندام گان، ترکیبات جدید با کارایی باالتر و مقادیر بیشتر، تولید شد. 

  18

درست

درست

  19

درست

  20

دانشمندان توانستند با تغییر و اصالح خصوصیات ریزجانداران، ترکیبات جدید را با مقادیر بیشتر و کارایی باالتر تولید کنند. 

این آنزیم پیوند فسفودي استر بین نوکلئوتید گوانین دار و آدنین دار هر دو رشته را برش می زند.

به دلیل حساسیت به پادزیست 

زیرا تبدیل پیش هورمون به مورمون در باکتري انجام نمی شود.

کاربرد آن ها به عنوان مدلی براي مطالعه بیناري هاي انسانی از قبیل انواع سرطان، آلزایمر و بیماري ام.اس 
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