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    7 سواالت فصل

 
 زیست شناسی 

    فناوری های زیستی موضوع:

 (96:)خرداد یدپاسخ ده یردهند، به سؤاالت ز یانبوه ژن انجام م یدجهت تول یک،که مهندسان ژنت ییبا توجه به روش ها

 شود؟ یاستفاده م یمکدام آنز یب،نوترک DNA یل، به منظور تشک DNAدو  انیم یوندپ یدر برقرار -    

 (95. )خرداد یدپاسخ ده یراز سؤاالت ز یکبه هر  یکژنت یمهندس درباره●  

 شکند؟ یرا م یدهاکدام نوکلئوت یاناستر م یفسفود یوندپ DNAدر برش  EcoRIمحدود کننده  یمالف( آنز    

 شود؟ یاستفاده م یوتیکب یآنت یب،نوترک DNA ی یهب( در کدام مرحله از مراحل ته    

 (95. )خرداد یدبه سؤاالت پاسخ ده یمورد ژن درمان در●  

 استفاده کردند ؟ یمنیدستگاه ا یدرمان کودک مبتال به ناهنجار یها برا یخود از کدام سلول یتالش ها ینپزشکان در اول -

 (93. )خرداد یدپاسخ ده یربه سؤاالت ز یکژنت یمهندس ٔ  باره در●  

ها را  یمشود؟ )فقط نام آنز یاستفاده م ییها یماز چه نوع آنز یب،نوترک DNAساختن مولکول  یبرا یکژنت یدر مهندس

 .(یدذکر کن

 (92: )خرداد یدپاسخ ده یرز یبه پرسش ها یکژنت یمهندس ٔ  باره در●  

 شود؟ یاستفاده م یگازل DNA یماز آنز یراز مراحل ز یکالف( در کدام     

 DNA(برش 1      

 یبنوترک DNA ید( تول2      

 مقاوم شده اند؟ یخاص یوتیکب یآنت یکرا جذب کرده اند، نسبت به  یبنوترک DNAکه  ییها یباکتر یل( به چه دلب    

 دهید:پاسخ 

 کنند؟ یم یهته یمحدودکننده را از چه جاندار یها یمآنز  -الف

 است؟ یژگیچه و یدارا یمنوع آنز یندو رشتة جایگاه تشخیص ا یتوال -ب

    یدر پزشک یکژنت یمهندس

 تهیه دارو و واکسن

 مورد از کاربردهای مهندسی ژنتیکی در پزشکی را بیان کنید. سه -1

 خاص است.آنزیم(/پروتئین)بدن در ساختن یک نوعنقص( /یتوانای عدمی)ژن یها ی( از بیماریعلت)همه/بسیار -2

     تأمین ژنتیک یمهندس یروش ها تیکی که باژنهای ربیمادارای افراد  مورد نیازی پروتئین هاداروها یا در ارتباط با  -3

 به سواالت زیر پاسخ دهید می شود

 و بنویسید نقش هر کدام در بدن چیست؟ تئین ها نام ببریدواز این نوع پر دو مورد  -الف

 ین ها در چه نوع جانداری و چگونه تولید می شوند؟تئونوع پر ینا  -ب

ی یا پیشگیربه دو مورد اشاره کنید و بگویید راه  شوند.  نمی موجود درمان یهابا دارو ی کهویروس یها یاز بیمار -4

 چیست؟ مبارزه با آنها 

 چگونه تولید می شدند و ایراد آن ها چه بوده است؟ در گذشته واکسن ها -5

  ی دهد؟پاسخ مبه آن چگونه بدن پس از تزریق واکسن  یدستگاه ایمن -6

 ؟شود یتیک ساخته مژن یمهندس یروش هابا واکسن چگونه یک  -7

  نسبت به واکسن های سنتی چیست؟ شوند یژنتیک ساخته م یمهندس یکه با روش ها یواکسن هایمزیت   -8

 ؟را توضیح دهیدژنتیک  یمهندس از طریق Bیتضد هپاتواکسن روش تهیه  -9



 

                                                          2 

  
 

  

    7 سواالت فصل

 
 زیست شناسی 

    فناوری های زیستی موضوع:

 توسط سیستم ایمنی به عنوان آنتی ژن تلقی می شود؟   Bیتضد هپاتچه بخشی از ویروس  -10

 ترکیب که توسط مهندسی ژنتیک تولید شده است نام ببرید؟یک ویروس نو -11

که در  هرپس یپروتئين سطحپلی مراز از روی ژن  RNAکدام )نکته(  -12

می کند و ُکدهای این  رونویسیویروس آبله ی گاوی کار گذاشته شده 

RNA توسط کدام ریبوزوم ها ترجمه می شوند؟ 

 ژن درمانی 

 ؟شوند یم ایجاد یزمانچه ژنتیک  یها یناهنجار -13

 چه؟ ییعن یژن درمان -14

 چگونه صورت می گیرد؟ یژن درمان -15

 و چگونه صورت گرفت؟ در چه موردی بود؟ یانجام ژن درمان یاولین تالش ها برا -16

 برای درمان چه نوع بیماری هایی کاربرد دارد؟ یژن درمان -17

 آیا در ژن درمانی، پزشکان ژن ناقص را از بدن بیمار خارج می کنند؟ -18

 نسل های بعد آن فرد هم سالم خواهند بود ؟ چرا؟ ی،درمانژن با  یاآ -19

 یژنتیک در کشاورز یمهندس 

 کاربردهای مهندسی ژنتیک در کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:از  -20

 ........مقاوم به شرایط  ایجاد گیاهان  -الف

 کرده اند.حاصل  ...............   سازگاریمتفاوت و  .............. مختلف،  ........که با  یتولید گیاهان -ب

 گیاهان.  ................و افزایش  ........... تنظیم سرعت رسیدن   -ج

 ................ .به مقاوم  یاز گیاهان زراع یتولید انواع -د

 ............... . به مقاوم یاز محصوالت گیاه یتولید انواع -ر

 را بیان کنید. یراژنت یزراع یاهانگ یجادمراحل ا -21

 یژن در دامدار یتکنولوژ

 به سه مورد اشاره کنید.ی فناور یستدر ز یجانوران تراژن یدتول یتاهماز  -22

 ؟ چیستانسان به دام ها  یها ژن افزودنهدف از  -23

  منظور از جانور تراژن چیست؟ مثال بزنید. -24

به  یکمهندس ژنت یقرا ازطر ییتوانا ینمقاوم به علف کش ها و حشرات که ا یزراع یاهانگ یدتول یببه ترت -25

 دارد؟ ییها یتدست آورند چه مز
حشره کش              نیازبه عدم –هرز  یبردن علف ها  ین( ازب2     حشرکش       نیازبه عدم –بردن حشرات  ین( ازب1
 مضر حشرات دنبر ازبین – هرز علفهای بردن بین از( 4      مضر حشرات بردن ازبین –( ازبین بردن حشرات 3

 است ؟    transgenicکدام یک از موارد زیر یک جاندار تراژن   -1
 درمان می شود   E.coli( انسانی که با هورمون رشد تولیدی باکتری 1
 ( یک بوته گوجه فرنگی که از یک سلول ریشه گوجه فرنگی از روش کشت سلولی تولید شده است 2
 وی ( یک خرگوش دارای ژن سازنده انسولین گا3
 ( یک باکتری که از محیط ، پالزمیدی حاوی ژن ضد آنتی بیوتیک آمپلی سیلین را دریافت کرده است4
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    7 سواالت فصل

 
 زیست شناسی 

    فناوری های زیستی موضوع:

 تست:
 در پالزمید یک باکتري باشد آنگاه : Aاگر ژن 

 ( حتماً در کروموزوم اصلی باکتری وجود دارد     1
 ( ممکن است در کروموزوم اصلی باکتری وجود داشته باشد2 
 می باشد Aاصلی دارای زن ( معموالً کروموزوم 3
 .در کروموزوم اصلی باکتری وجود ندارد A( زن4
 هدف از غربال کردن سلول های کلون شده چیست؟ -
 ( تکثیر وکتوردر سلول میزبان           2  ( تکثیر سلول میزبان                 1
 ( مقاوم کردن سلول آنتی بیوتیک4( جداکردن سلول های حاوی وکتور از بقیه                 3
 
5- DNA ........ های انسان و وکتور با یک نوع آنزیم محدود کننده برش داده می شوند تا 
 ( به راحتی وارد سلول میزبان شوند2( وکتور بتواند بیش تر تکثیر شود                          1
 ( انتهای چسبنده مکمل داشته باشند4     ( وکتور در مقابل آنتی بیوتیک مقاوم شود            3
 ضمن عمل کدام آنزیم هم پیوند هیدروژنی و هم پیوند کوواالن قطع می شود؟ -6
1 )DNA          2لیگاز )DNA       هلیکاز4( آنزیم محدود       3پلیمراز ) 


