
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

21 (فناوری زیست الفبای) 7 فصل

 

 (الفبای زیست فناوری) 7فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 

 آیؼ. ورىػ هی ف یک یاعته، ػو یاعته بها ػؿ تمنین ......................... 1

ـيذ ٕالیی هاػه 2  ىىػ.تبؼیل هی ای ورىػ ػاؿػ که به ویتاهیى .........................ػؿ ب

 يام ػاؿػ. واصؼ تيکیل ػهًؼه پیکـ همه رايؼاؿاو ......................... 3

 ورىػ ػاؿػ. کـوهىفوم() تى فام پـوايه ......................... یاعتهػؿ هـ  4

ـای تىلیؼ هىلکىل ......................... ها ػاؿای إالػات و ػمتىؿالؼمل ژو 5  هنتًؼ. هایی ب

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  

 ياػؿمت  ػؿمت  هنتًؼ.  )کـوهىفوم( تى فامػؼػ  46های بؼو ايناو ػاؿای یاعتهتمام  6

 ياػؿمت  ػؿمت  تـ امت. هایياو بیویاعتههای )کـوهىفوم( تى فامرايؼاؿاو بقؿگتـ تؼؼاػ  7

 ياػؿمت   ػؿمت  بـین.بهای آيها پی تىايین به ىباهت ژواف ىباهت ػو هغق هی 8

ـاؿ گیــػ هىهـای مـفیؼ ؿيگـی  9 ـگىه هیمالیا هًگاهی که ػؿ هؼـُ مــها لـ ع

 کًؼ.تىلیؼ هی

 

 ؿمت ياػ ػؿمت 

 ياػؿمت  ػؿمت  تغؾیه مالن ػؿ پیيگیـی اف مـٕاو هىحـ امت. 11

 ها را به هن وؿل کًیذ(و)آی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت ها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

ـامـ ػمـ رايؼاؿ ايزام هی تمنیمی که ػؿ 11  )کـوهىفوم( تى فام   ىىػ   م

 ژو   إالػات ماعت پـوتئیى ػؿ ایى واصؼها يهفته امت    12

ـاه  (DNA) ػيا 13 ـوتئیى هم  ؿىتماو )هیتىف(تمنین    ػهؼ.   ؿا هی هاؿىته ایىتيکیل پ

ـای تؼییى وایزاػ     14  ػاؿای إالػات و ػمتىؿهایی ب

      ت اؿحی ها و همه رايؼاؿاو امت.ٍفا

   کامتماو )هیىف(تمنین 

  ( ػياDNA) 

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

 کاطاتماو )هیاىس(و  رػاتماو )هیتاىس(تىايایی ايجام تمظاین  یاختهاطت، اگز ایى  )کزوهىسوم( تى فام 11ی دارای ایاخته 15

 خىاهذ داػت. )کزوهىسوم( تى فامه به تزتیب ) اس راطت به چپ( چًذ به وجىد آهذ یاختهداػته باػذ 

  8ـ  8ػ(   16ـ  8د(   8ـ  16ب(   16ـ  16الف( 

  اس ؿفات سیز با بمیه هتفاوت اطت؟ کذام یک 16

ػ( فياؿ عىو  د( ؿيگ پىمت  ب( ؿيگ چين  الف( بیماؿی ػیابت 

 کىدکاو هؤثز اطت. و ایجاد بزيج عالیی در پیؼگیزی اس ................ ر درهاو ..............ایجاد باکتزی تىلیذ کًًذه ايظىلیى د 17

 ب( ػیابت غیـ وابنته به اينىلیى ـ يابیًایی  الف( ػیابت وابنته به اينىلیى ـ ياىًىایی 

 ًىاییػ( ػیابت غیـ وابنته به اينىلیى ـ ياى د( ػیابت وابنته به اينىلیى ـ يابیًایی 

 تىايًذ تىلیذ کًًذ؟ها کذام هاده سیز را هیژو 18

 ػ( کـبىهیؼؿات  د( لیپیؼ  ب( پـوتئیى  DNA الف( 



 

 

  ت فصل ه  فصل للو  جربه  شتم سؤاال 22

 باػذ؟کذام گشیًه سیز ؿذیخ هی 19

 الف( ػؿ ایزاػ بنیاؿی اف ٍفات، ژو و ػىاهل ٕبیؼی با همؼیگـ يمو ػاؿيؼ 

 ب( ػؿ ایزاػ ٍفات اؿحی همىاؿه، یک ژو يمو ػاؿػ 

 باىؼ که هماو ػاهل تؼییى کًًؼه ٍفات امت بغيی اف ژو هی (DNAػيا )د( 

ـاؿ ػاؿػ. (DNAػيا )ػ(  ـای ایزاػ ٍفات اؿحی امت ػؿ میتىپالمن ل  که صاوی إالػات و ػمتىؿهای الفم ب

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 های اؿحی چینت؟بیماؿی تـیى ػلت ههن 21

 آیؼ؟به ورىػ هیؿا ها باىؼ کؼام بیماؿی های بؼو بؼوو ایى که يیافی به آواعتهی مـیغتمنین ىؼو  21

ـاؿ ػاؿػ و باػج بـوف تفاوت ایى ػاهل  22 ـ ػؿ عاؿد اف پیکـ رايؼاؿاو ل  ؟ىىػاػ یک يىع رايؼاؿ هیها ػؿ اف

 ػؿ هـػاو و فياو باهن تفاوت ػاؿيؼ؟ ییهاتى فام چه 23

 ها با امتفاػه اف هیکـومکىپ لابل ػیؼو هنتًؼ؟یاعتهػؿچه فهايی ػؿ های ػؿوو هنته  تى فام 24

 های سیز پاطخ کاهل دهیذبه پزطغ 

ػهـؼ های ٍىؿتی هـیهای آبی و اگـ ػؿعاک عًخی کاىته ىىػ گلگیاه اػؿینی اگـ ػؿعاک امیؼی کاىته ىىػ گل 25

 گیـیؼ؟ای هیاف ایى هياهؼه چه يتیزه
 

 ؟ هخال بقيیؼ.هنتاف رايؼاؿی به رايؼاؿ ػیگـ ها وژ اهکاو ايتمالآیا  26
 

 ىىػ ؿا يام ببـیؼ؟مـٕاو هیایزاػ بیماؿی هضیٖی که باػج ههن ػو هىؿػ اف ػىاهل  27
 

ـای تمنین  28  يام ببـیؼ. ؿىتماو )هیتىف(مه ویژگی ب
 

 اٍٖالصات ػلمی فیـ ؿا تؼـیف کًیؼ. 29

 :ماو )هیتىف(ؿىتد(  تمنین   ب( ژو:   الف( ٍفات اؿحی:
 

 کًًؼ؟ ها ؿا ػمتکاؿی هی به چه ػلت ژو 31
 

ـابـ مـها، مبب ایزاػ ایى ویژگی هی 31  ىىػ؟ چگىيه ژو هـبىٓ به هماوهت ػؿ ب
 

 های فیـ ؿا هيغٌ کًیؼ. ايؼام هؼف هىؿهىو 32

 هىؿهىو ؿىؼ:

 هىؿهىو گلىکاگى:
 

 ىىػ ؿا يام ببـیؼ؟ مه ٍفتی که با اؿث هًتمل هی 33
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 7پاسخناهه فصل 
 

 

 

 یاعتهـ  A 3ـ  2 ؿىتماو )هیتىف(ـ  1

 (DNA)ػيا  ـ 5 381ـ  4
 

 ـ ػؿمت 8 ـ ياػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ـ ياػؿمت 9
 

 )کـوهىفوم( تى فامـ  13 ـ ژو 12 ؿىتماو )هیتىف(ـ  11

 (DNAػيا )ـ  14
 

 ـ د 17 ـ ب 16 ـ ب 15

 ـ الف 19 ـ ب 18
 

 هاـ يمٌ ػؿ ژو 21

 ـ بیماؿی مـٕاو 21

 ـ ػىاهل هضیٖی 22

 های رًنی)کـوهىفوم( تى فامـ  23

 هایاعتهـ ػؿ هًگام تمنین  24

 ىىيؼػهؼ بؼْی اف ٍفات تضت تأحیـ هضیٔ ایزاػ هیـ يياو هی 25

ـ ـ بله هی 26 ت وابنـته بـه بـای تأهیى اينـىلیى ػؿ بیمـاؿی ػیاتىاو یک و یا چًؼ ژو ؿا اف فـػی به فـػ ػیگـ ايتمال ػاػ هخاًل ب

ـفته و واؿػ  تىايـؼ اينـىلیى بـاکتـی هـییـک بـاکتـی يمىػيـؼ ) (DNAػيا )اينىلیى، ژو هـبىٓ به تىلیؼ آو ؿا اف ايناو گ

 اينايی تىلیؼ کًؼ( تا بتىايًؼ اينىلیى هىؿػ يیاف فـػ بیماؿ ؿا تأهیى يمایؼ.

  ـ امتفاػه اف کىػهای ىیمیایی و ممىم آفت کو ػؿکياوؿفی 1ـ  27

 های فنیلی های صاٍل اف مىعتى يالٌ مىعتـ ورىػ آالیًؼه 2   

ـامـ ػمـ ها ايزام هی 1ـ  28  گیـػ.ـ تمنیمی که ػؿ م

 آیؼ.به ورىػ هی یاعتهػو  یاعتهـ ػؿ ایى تمنین اف یک  2   

 های هاػؿ یکناو امت.یاعتههای تمنین ىؼه با یاعتهها ػؿ )کـوهىفوم( تى فامـ تؼؼاػ  3   

ىـىيؼ ٍـفات اؿحـی ها اف والؼیى به فـفيؼاو و اف ينلی به ينل ػیگـ هًتمـل هـیٍفاتی که تىمٔ ژو ؿفات ارثی: ف.الـ  29

 ىىيؼ.ياهیؼه هی

فات و بغيی اف  ب. ژو: فات ؿا اف ينلی به ينل ػیگـ هًتمل هی (DNAػيا )ػاهل ایزاػ کًًؼه و تؼییى کًًؼهٍ   کًؼ.  امت کهٍ 

ـامــ ػمــ، ايزـام هـییاعتـهىػی تمنین ػؿ ي :رػتماو )هیتىس( . تمظین  ـػ و مـبب ؿىـؼ و تــهین هـای بـؼو امـت کـه ػؿ م گیـ

ـػػ و ػؿ ٕی آو اف یک های آمیب ػیؼه بؼو هی بافت ـوهىفوم( تى فامبا هماو تؼؼاػ  یاعتهػو  یاعتهگ ـػػ.ایزاػ هی )ک  گ

 به ػلت ایًکه ٍفات هفیؼ ایزاػ ىىػ. -31

ـابـ مـها هیم ها يىػی پـوتئیى هی ژو -31  ىىػ. افيؼ که باػج هماوهت ػؿ ب

 کبؼ –ها  وامتغىا -32

 گـوه عىيی –يـهه پیىمته گىه  –ؿيگ چين  -33
  


