سواالت نهايي و جواب پيش دانشگاهي -فصل دوم (تكنولوژي زيستي)
1

هٌظَس اص طى دسهبًي چيؼت؟ تعشيف كٌيذ( .ديوبُ )88

جواب يؼٌي قشاس دادى يل ًؼخِ ػبلن اص طى ( )0/25دسٍى ػلَلْبي فشدي مِ داساي ًؼخِ اي ًبقق اص ّوبى طى اػت)0/25( .
2

ػَاالت صيش سا پبػخ دّيذ( :ديوبُ )88
ة) دس اثتذاي الكتشٍفَسص ،هخلَط  ، DNAدس ًضديكي كذام قغت هيذاى الكتشيكي قشاس دادُ هي ؿَد؟
ج) دس هٌْذػي طًتيك ،غشثبل كشدى ،ثِ چِ هٌظَسي اًجبم هي ؿَد؟

جواب ة) قغت هٌفي ()0/25

ج) جذامشدى ثبمتشيْبيي مِ  DNAي ًَتشميت سا جزة مشدُ اًذ ( )0/25اص ثبمتشيْبيي مِ ًَ DNAتشميت سا جزة ًنشدُ اًذ)0/25( .

3

دس هَسد هشاحل هٌْذع طًتيك ثِ پشػؾ ّبي صيش پبػخ دّيذ( :ديوبُ )88
الف) چشا ثِ پالصهيذّب ،كشٍهَصٍهْبي كوكي ًيض گفتِ هي ؿَد؟

جواب الف -صيشا حبٍي طى ّبيي ّؼتٌذ مِ دس مشٍهَصٍم اكلي ثبمتشي ٍجَد ًذاسًذ )0/5( .
4

جواب
5

ػَاالت صيش سا پبػخ دّيذ( .اػفٌذ )88
الف) هٌظَس اص ثشيذى DNAچيؼت؟
ة) ثشاي غشثبل كشدى ثبكتشيْب دس هٌْذػي طًتيك ،چِ هبدُ اي سا ثِ هحيظ كـت ثبكتشي اضبفِ هي كٌٌذ؟
ج) ٍيظگي ّبي دٍ اًتْبي چؼجٌذُ قغعبت DNAسا ثٌَيؼيذ؟

ة) آًتي ثيَتيل ()0/25

الف) قغغ پيًَذ فؼفَدي اػتش ()0/25

ج) قغؼبتي اص  DNAمَتبُ تل سؿتِ ( )0/25مِ ثب ينذيگش هنول ّؼتٌذ)0/25(.
چشا ثشاي تَليذ پشٍتئيي ّبي اًؼبى اص جبًَساى تشاطًي اػتفبدُ هي ؿَد؟

(اػفٌذ )88

ثشاي تَليذ پشٍتئيي ّبي پيچيذُ اًؼبًي ثِ مبس هي سًٍذ مِ اص عشيق تنٌَلَطي طى دس ثبمتشيْب تَليذ ًوي ؿًَذ)0/5( .
6

چگًَگي اػتفبدُ اص ثبكتشيَفبطّب سا دس هٌْذع طًتيك ثٌَيؼيذ.

(اػفٌذ )88

جواب ثب قشاس دادى طى خبسجي ( )0/25دس  DNAثبمتشيَفبط ( ٍ )0/25ػپغ آلَدُ مشدى ثبمتشيْب ثِ ايي ثبمتشيَفبط DNA ،آى دس ػلَل
هيضثبى ؿشٍع ثِ ّوبًٌذ ػبصي هي مٌذ )0/25( .
7

ثب تَجِ ثِ ؿكل هقبثل ثِ پشػؾ ّبي صيش پبػخ دّيذ( :اػفٌذ )88
الف) ؿوبسُ ّبي  2 ٍ 1هعشف چِ آًضين ّبيي ّؼتٌذ؟
ة) ًبم هَلكَل ؿوبسُ  4 ٍ 3چيؼت؟

جواب الف) EcorI :1
ة)  -3پالصهيذ
8

 DNA :2ليگبص

ّش هَسد ()0/25

ًَ DNA -4تشميت

دسثبسُ ي هٌْذػي طًتيك ثِ پشػؾ ّبي صيش پبػخ دّيذ( :اػفٌذ )88
ة) هشاحل ػبخت ٍاكؼي ّشپغ تٌبػلي ثِ كوك هٌْذػي طًتيك سا تَضيح دّيذ.
الف) اص هعوَل تشيي ٍكتَسّب ،دٍ هَسد ًبم ثجشيذ.

ّش هَسد ()0/25

جواب الف -پالصهيذ ٍ -يشٍع (ثبمتشيَفبط )
ة) طى ػبصًذُ ي پشٍتئيي ػغحي ّشپغ ()0/25سا ثِ طى ٍيشٍع غيشثيوبسي صاي آثلِ گبٍي ٍاسد هينٌٌذ()0/25اص ايي پغ ٍيشٍع
دػتَس ػبخت پشٍتئيي ػغحي ّشپغ سا هيذّذ( .)0/25اص ايي ٍيشٍع تغييش يبفتِ ثِ ػٌَاى ٍامؼي ثشػليِ ثيوبسي اػتفبدُ هيـَد)0/25(.
9

ؿكل هقبثل هشثَط ثِ ًتيجِ ي الكتشٍفَسص هخلَط  DNAپالصهيذ ٍ طى خبسجي اػت ،كذام ًَاس احتوبأل هشثَط ثِ طى خبسجي
اػت؟ چشا؟ (تيشهبُ )09

جواب ًَاس  )0/25( Bصيشا ًَاسي مِ ثِ قغت هثجت ًضديل تش اػت ،حبٍي هَلنَل  DNAمَچل تش يؼٌي  DNAخبسجي
اػت)0/5( .
11

هشاحل اًجبم طى دسهبًي سا تَضيح دّيذ( .تيشهبُ )09
1

جواب دس اجشاي ايي سٍؽ اثتذا ػلَل ّب سا اص ثذى ثيوبس خبسج مشدُ ( ٍ )0/25طى ػبلن سا ٍاسد آى ّب هي مٌٌذ ( )0/25ػپغ ػلَل ّبي
تغييش يبفتِ سا ثِ ثذى ثيوبس ثبص هي گشداًٌذ)0/25( .
11

ثِ پشػؾ ّبي صيش دس هَسد هٌْذػي طًتيك پبػخ دّيذ( :ؿْشيَس )09
الف) يكي اص هْن تشيي اّذاف هٌْذػي طًتيك سا ثٌَيؼيذ.

ج) ػِ هَسد اص ٍيظگي ّبي پالصهيذ ّب سا ثٌَيؼيذ.

جواب الف)يني اص هْن تشيي آى ّب تَليذ طى (يب فشآٍسدُ ي آى ثِ هقذاس اًجَُ اػت))0/5(.
ج) هَاسدي هبًٌذ:هَلنَلْبي  ، DNAحلقَي،مَچني ّؼتٌذ،مِ دس ثؼضي اص ثبمتشي ّب ٍجَد داسًذ ،پالصهيذّب هي تَاًٌذ هؼتقل اص
مشٍهَصٍم اكلي ّوبًٌذ ػبصي مٌٌذ ،پالصهيذّب سا مشٍهَصٍهْبي موني ًيض هي ًبهٌذ .يب ّش هَسد كحيح ديگش ّ ( ........شهَسد ()0/25
12

جواب

ؿكل صيش دس ساثغِ ثب ػبختي ٍاكؼي ثِ سٍؽ هٌْذػي طًتيك هي ثبؿذ .ثِ پشػؾ ّبي صيش پبػخ دّيذ( :ؿْشيَس )09
الف)ؿوبسُ ( )1سا ًبم گزاسي كٌيذ.
ة)كذام يك اص ٍيشٍع ّبيي كِ دس ؿكل هي ثيٌيذ ،ثشاي ايجبد ايوٌي ثش عليِ عبهل ثيوبسيضا ،ثِ افشاد
تضسيق هي ؿَد؟
ّـ) ٍاكؼي ّبيي كِ ثِ سٍؽ هٌْذػي طًتيك ػبختِ هي ؿًَذ ،چِ هضيتي ًؼجت ثِ
ٍاكؼي ّبيي كِ دس گزؿتِ (ثِ سٍؽ غيش هٌْذػي طًتيك) تْيِ هي ؿذًذ ،داسًذ؟

الف)پشٍتئيي ػغحي ّشپغ()0/25

ة)ٍيشٍع آثلِ گبٍي(غيش ثيوبسي صا) ()0/25

ج) ٍامؼي ّبيي مِ ثب سٍؽ ّبي هٌْذػي طًتيل ػبختِ هي ؿًَذ ،خغش اًتقبل ثيوبسي ثِ افشادي مِ ثشاي جلَگيشي اص آى ثيوبسي اقذام
مشدُ اًذ سا ًذاسًذ)0/25(.

13

دس آصهبيؾ ٍيلوَت ،ثشاي تـكيل اٍليي ػلَل ّبي جٌيي گَػفٌذ دالي ،چِ هشاحلي اًجبم ؿذ؟ (ؿْشيَس )09

جواب ػلَل پؼتبى گَػفٌذ سا (دس هحيظ مـ ت ٍيظُ اي مِ چشخِ ي ػلَلي سا هتَقف هي مٌذ قشاس هي دٌّذ) ( )0/25دس اثش تحشيل النتشيني
( )0/25ثب ػلَل تخول فبقذ ّؼتِ ي يل گَػفٌذ ديگش ادغبم مشد)0/25(.ايي ػلَل ادغبم ؿذُ ،تقؼين ؿذُ ٍ اٍليي ػلَل ّبي
جٌيي سا ثِ ٍجَد آٍسد)0/25(.
14

دس استجبط ثب هٌْذػي طًتيك ثِ پشػـْبي صيش پبػخ دّيذ:
الف) دس كذام هشحلِ اص آصهبيـْبي هٌْذػي طًتيك اص آًتي ثيَتيك اػتفبدُ هي ؿَدً( .بم ثجشيذ).
ة) هٌظَس اص حبهل يب ٍكتَس چيؼت؟
ّـ) دس سٍؽ الكتشٍفَسص دس طل ًَ ،اسي كِ ثِ قغت هثجت ًضديك تش اػت ،حبٍي هَلكَلْبي  DNAخبسجي اػت؟ يب پالصهيذ؟

جواب

الف) غشثبل مشدى ()0/25
ة) ٍػيلِ اي اػت مِ طى هَسد ًظش (طى خبسجي) سا ثِ دسٍى ػلَل ثبمتشي ّذايت هي مٌذ)0/5( .
ّـ) هَلنَلْبي  DNAخبسجي ()0/25

15

ثِ پشػـْبي صيش پبػخ كَتبُ دّيذ( :اػفٌذ )09
الف) اٍليي طى دسهبًي هشثَط ثِ ًبٌّجبسي دس كذام دػتگبُ ثذى اًؼبى ثَد؟
ج) يبى ٍيلوَت ثشاي تَليذ گَػفٌذ دالي ،كذام ػلَلْب سا ثب تحشيك الكتشيكي ثبّن ادغبم كشد؟ ًبم ثجشيذ.

جواب الف) دػتگبُ ايوٌي ()0/25
ج) ػلَل پؼتبى گَػفٌذ ( )0/25ثب ػلَل تخول ( )0/25فبقذ ّؼتِ گَػفٌذي ديگش ()0/25
23

دس استجبط ثب آًضين هحذٍد كٌٌذُ  ،ثِ پشػؾ ّبي صيش پبػخ دّيذ( :ديوبُ )09
الف)جبيگبُ تـخيص آًضين هحذٍد كٌٌذُ ي  ، ECORIكذام تَالي ًَكلئَتيذي اػت؟
ة)ثشؽ ايي آًضين ثيي كذام ًَكلئَتيذّب اػت؟

جواب الف) )0/25( GAATTC
16

ثِ پشػـْبي صيش پبػخ دّيذ:

ة)ثيي ًَملئَتيذّبي )0/25( CTTAAG )0/25( A ٍG
(ديوبُ )09
2

ة) يبى ٍيلوَت ثشاي تَليذ گَػفٌذ دالي ،اص كذام ػلَل ّبي توبيض يبفتِ ي گَػفٌذ اػتفبدُ كشد(ًبم ثجشيذ).

جواب ة) ػلَل پؼتبى گَػفٌذ ( ٍ )0/25ػلَل تخول فبقذ ّؼتِ ()0/25
17

دسثبسُ هٌْذػي طًتيك ثِ پشػؾ ّبي صيش پبػخ كَتبُ دّيذ( :ديوبُ )09
الف) دس آصهبيؾ كَّي ٍ ثبيش اٍليي جبًذاسي كِ طى ّبي آى هَسد دػت ٍسصي قشاس گشفت ،چِ ًبم داؿت؟
ة) دس هٌْذػي طًتيك ،ثشاي ثشقشاسي پيًَذ فؼفَدي اػتش ،اص چِ آًضيوي اػتفبدُ هي ؿَد؟
د) فقذاى كذام پشٍتئيي دس خَى ،ػجت ًبتَاًي دس اًعقبد خَى ؿذُ ٍ ثيوبسي ّوَفيلي سا ثِ ٍجَد هي آٍسد؟

ة) آًضين  DNAليگبص ()0/25

جواب

الف) ثبمتشي اؿشيـيب مالي ()0/25

18

هحققبى چگًَِ اص پالصهيذ  Tiثشاي اًتقبل طى ثِ گيبّبى اػتفبدُ هي كٌٌذ؟

د) فبمتَس اًؼقبدي ؿوبسُ )0/25( VIII

(ديوبُ )09

جواب الف)پغ اص خشٍج طى ايجبد مٌٌذُ ي تَهَس اص پالصهيذ .)0/25( Tiيل  DNAخبف سا جبيگضيي آى هي مٌٌذ ( . )0/25ػپغ آى سا ثب
يل تفٌگ طًي ثِ ػلَل ّبي گيبُ ؿليل هي مٌٌذ)0/25( .
19

جواب
21

ؿكل صيش دٍ هَ لكَل  DNAسا ًـبى هي دّذ ،ثب تَجِ ثِ ؿكل ثِ ػَأالت صيش پبػخ دّيذ:
(تيشهبُ )01
الف) كذام ؿكلDNA ،ي يك پالصهيذ ٍ ،كذامDNAي اًؼبى سا ًـبى هي دّذ؟
ة) ثخـي اص هَلكَل  DNAكِ ثب  Aهـخص ؿذُ ،چِ چيضي سا ًـبى هي دّذ؟
ج) اگش ايي دٍ قغعِ ي DNAثِ ّن ٍصل ؿًَذ ،هَلكَلDNAي حبصل چِ ًبهيذُ هي ؿَد؟

الف) ؿنل ( )1پالصهيذ ( )0/25ؿنل ( DNA )2اًؼبى ()0/25
ة) اًتْبي چؼجٌذُ ()0/25

ج) ًَ DNAتشميت ()0/25

طًَم دس ػلَلْبي يَكبسيَتي فتَػٌتض كٌٌذُ ،ؿبهل هحتَاي  DNAكذام اًذاهكْب اػت؟ (تيشهبُ )01

جواب طًَم هحتَاي ّ DNAؼتِ اي ( DNA ٍ )0/25هيتَمٌذسي ( ٍ )0/25ملشٍپالػت ()0/25
21

چْبس هشحلِ ي اػبػي سٍؽ ّبي هٌْذػي طًتيك سا ًبم ثجشيذ( .هشداد )01

جواب  AND -1ثشؽ دادُ هي ؿَد)0/25( .
 -3ملَى مشدى طى()0/25
22

 - 2تَ ليذ ًَ DNAتشميت()0/25
 -4غشثبل مشدى ػلَل ّب()0/25

(ؿْشيَس )01
دسثبسُ ي كبسثشد هٌْذػي طًتيك ثِ پشػؾ ّبي صيش پبػخ دّيذ:
الف) پضؿكبى دس اٍليي طى دسهبًي كِ ثش سٍي دختش ثچِ اي اًجبم ؿذ ،طى ػبلن سا دسٍى كذام ػلَل ّب قشاس دادًذ؟
ة) دٍ سٍؿي سا كِ هحصَالت غزايي اص عشيق هٌْذػي طًتيك اصالح ؿذُ اًذ ًبم ثجشيذ.
ج) يكي اص هْن تشيي ؿَاّذي كِ كبسايي هٌْذػي طًتيك سا تبييذ هي كٌذ ،چيؼت؟
د) اهشٍصُ ثب سٍؽ هٌْذػي طًتيك ،چگًَِ َّسهَى سؿذ گبٍي سا ثب ّضيٌِ اي كن ،تَليذ هي كٌٌذ؟
ّـ) طى ايجبد كٌٌذُ ي ثيوبسي تحليل عضالًي دٍؿي ثش سٍي كذام كشٍهَصٍم اًؼبى قشاس داسد؟
ٍ) پشٍتئيٌي كِ ثب سٍؽ هٌْذػي طًتيك ػبختِ هي ؿَد ٍ ،دس سًٍذ اًعقبد خَى دخبلت داسد ،چِ ًبم داسد؟

جواب الف) ػلَل ّبي هغض اػتخَاى ()0/25

ة) هبًٌذ :افضايؾ اسصؽ غزايي گيبّبى ٍ تٌظين ػشػت سػيذى هيَُ ّب يب ايجبد گيبّبى هقبٍم ثِ ؿشايظ خـني ٍ .....رمش دٍ هَسد كحيح
ّش مذام (ً )0/25وشُ

ج) پشٍطُ ي طًَم اًؼبى ()0/25

د) طى َّسهَى سؿذ گبٍي سا ٍاسد ثبمتشيْب هي مٌٌذ .ثبمتشي ايي َّسهَى سا ثب ّضيٌِ اي من تَليذ هي مٌذ)0/25( .
ّـ) مشٍهَصٍم )0/25( x
23

ٍ) فبمتَس اًؼقبدي ؿوبسُ ي )0/25( VIII

دس ساثغِ ثب سٍؽ ّب ٍ اثضاسّبي هٌْذػي طًتيك ثِ ػَأالت صيش پبػخ دّيذ( :ؿْشيَس )01
ج) ًقؾ آًضين ليگبص چيؼت؟
ة) جٌغ پالصهيذّب اص چِ هبدُ اي اػت؟
د) هٌظَس اص غشثبل كشدى چيؼت؟
3

جواب ة) )0/25( DNA
ج) ثشاي ثشقشاسي پيًَذ فؼفَدي اػتش هيبى دٍ  ، DNAهٌْذػبى طًتيل اص آًضين ليگبص اػتفبدُ هي مٌٌذ)0/5( .
د) دس ايي هشحلِ ثبمتشي ّبيي سا مِ ًَ DNAتشميت سا جزة مشدُ اًذ اص ثبمتشي ّبيي مِ ًَ DNAتشميت سا جزة ًنشدُ اًذ ،جذا
هي مٌٌذ)0/5( .
24

جواب

دسثبسُ هٌْذػی طًتیل ثِ پشػؾ ّبی صیش پبػخ دّیذ( :خشداد )29
الف) دسمذام یل اص هشاحل صیش اص آًضین  DNAلیگبص اػتفبدُ هی ؿَد؟
 )9تَلیذ ًَ DNAتَمیت
 )1ثشؽ DNA
ة) دس آصهبیؾ یبى ٍیلوَت ،ثِ چِ هٌظَس اص ؿَك النتشینی اػتفبدُ ؿذ؟(یل دلیل)
ج) ثِ چِ دلیل ثبمتشی ّبیی مِ ًَ DNAتشمیت سا جزة مشدُ اًذً ،ؼجت ثِ یل آًتی ثیَتیل خبف هقبٍم ؿذُ اًذ؟

الف)  -2يب (تَليذ ًَ DNAتشميت)()0/25
ة) ؿَك النتشيني غـبي ػلَل سا ثبص مشدُ ٍ دٍ ػلَل ادغبم ؿذًذ ()0/25(.رمش يل دليل مبفي اػت)
ج) صيشا پالصهيذ حبٍي طى هقبٍهت ًؼجت ثِ آًتي ثيَتيل اػت)0/5(.

25

دٍ ّذف پشٍطُ طًَم اًؼبى سا ثٌَیؼیذ( .ؿْشیَس )29

جواب ّذف پشٍطُ طًَم اًؼبى()HGPتؼييي تَالي ًَملئَتيذي طًَم اًؼبى ( ٍ)0/25تؼييي ًقـِ جبيگبُ ّش طى سٍي ّش مشٍهَصٍم اػت.
()0/25
26

دس اٍلیي طى دسهبًی ،چشا ػلَل ّبی هغض اػتخَاى حبكل اص ساُ هٌْذػی طًتیل ،ثِ ػبختي آًضین دس ًؼل ّبی ثعذی اداهِ دادًذ؟ (دیوبُ )21

جواب چَى ايي ًَع ػلَل ّبي هغض اػتخَاى داساي قذست تقؼين ّؼتٌذً ،ؼل ّبي ثؼذي ايي ػلَل ّبي حبكل اص هٌْذػي طًتيل ثِ
ػبختي ايي آًضين اداهِ دادًذ)0/5( .
27

هٌظَس اص ملَى ؿذى طى دس هٌْذػی طًتیل چیؼت؟ (دیوبُ )21

جواب ٍقتي اص يل طى ًؼخِ ّبي ينؼبى هتؼذد ػبختِ هي ؿَد هي گَيٌذ آى طى ملَى ؿذُ اػت)0/5( .
28

ثِ ػَاالت صيش پبػخ كَتبُ دّيذ( :ديوبُ )02
ج) هٌْذػبى طًتيك ثشاي ثشقشاسي پيًَذ فؼفَدي اػتش هيبى دٍ  DNAاص كذام آًضين اػتفبدُ هي كٌٌذ؟
د) دس پبيبى الكتشٍفَسصًَ ،اسي كِ ثِ قغت هثجت ًضديك تش اػت حبٍي كذام هَلكَل  DNAاػت؟

جواب ج)  DNAليگبص ()0/25
29

د) هَلنَل ّبي مَچنتش ( DNAخبسجي ) ()0/25

اصغالحبت صيش سا تعشيف كٌيذ( .ديوبُ )02

الف) طى دسهبًي

جواب الف) طى دسهبًي يؼٌي قشاس دادى يل ًؼخِ ػبلن اص يل طى ،دسٍى ػلَل ّبي فشدي مِ داساي ًؼخِ اي ًبقق اص ّوبى طى اػت)0/5( .
31

دسثبسُ هٌْذػی طًتیل ثِ ػؤاالت صیش پبػخ دّیذ( .خشداد )29
الف) دس هٌْذػی طًتیل ثشای ػبختي هَلنَل ًَ DNAتشمیت ،اص چِ ًَع آًضین ّبیی اػتفبدُ هی ؿَد؟(فقظ ًبم آًضین ّب سا رمش مٌیذ).
ة) ّذف اص اًجبم هشحلِ غشثبل مشدى چیؼت؟

جواب الف) آًضين ّبي هحذٍد مٌٌذُ ( ٍ )0/25آًضين ليگبص ()0/25
ة) جذا مشدى ثبمتشي ّبيي مِ ًَ DNAتَميت سا جزة مشدُ اًذ ( )0/25اص ثبمتشي ّبيي مِ ًَ DNAتشميت سا جزة ًنشدُ
اًذ)0/25( .
31

دس ػَأالت صیش گضیٌِ كحیح سا اًتخبة ًوَدُ ٍ دس پبػخٌبهِ ثٌَیؼیذ( .ؿْشیَس )29
الف) طى مذام ثیوبسی ،ثش سٍی مشٍهَصٍم  Xقشاس ًذاسد.
ً -4ـبًگبى صالی ً -بؿٌَایی
 -9سًگذاًِ ای ؿذى ؿجنیِ چـن
 -9تبالػوی
 -1تحلیل عضالًی دٍؿي
ة) ثعذ اص اتوبم النتشٍفَسص هخلَطِ دٍ ًَع  DNAپالصهیذی ٍ خبسجی ،دٍ ًَاس دس طل تـنیل هی ؿَد .ثِ تشتیت ًَاسِ حبٍی مذام هَلنَل ّب
ثِ قطت هثجت ٍ ،مذام ثِ قطت هٌفی ًضدیل تش اػت؟
4

 -1هَلنَل ّبی ثضسه تش ،یعٌی پالصهیذ  -هَلنَل ّبی مَچل تش ،یعٌی  DNAخبسجی
 -9هَلنَل ّبی مَچل تش ،یعٌی پالصهیذ  -هَلنَل ّبی ثضسه تش ،یعٌی  DNAخبسجی
 -9هَلنَل ّبی ثضسه تش ،یعٌی  DNAخبسجی -هَلنَل ّبی مَچل تش ،یعٌی پالصهیذ
 -4هَلنَل ّبی مَچل تش ،یعٌی  DNAخبسجی  -هَلنَل ّبی ثضسه تش ،یعٌی پالصهیذ
جواب
32

الف) ( 2تبالػوي) ()0/25
ة) ( 4هَلنَل ّبي مَچل تش ،يؼٌي  DNAخبسجي  -هَلنَل ّبي ثضسگتش ،يؼٌي پالصهيذ) ()0/25
آصهبیؾ یبى ٍیلوَت مِ هجٌی ثش ملَى مشدى یل گَػفٌذ ثَد ،مذام فشضیِ سا سد مشد؟ (ؿْشیَس )29

جواب دس ػبثق ،ملَى مشدى فقظ ثِ ٍػيلِ ػلَل ّبي جٌيٌي يب ًَصادي هوني ثَد .هحققبى تلَس هي مشدًذ ًوي تَاى اص ػلَل ّبي توبيض يبفتِ
ثشاي تَليذ هَجَد صًذُ مبهل اػتفبدُ مٌٌذ .آصهبيؾ ٍيلوَت ايي فشضيِ سا سد مشد)0/5( .

33

دسػتی یب ًبدسػتی ّش یل اص عجبسات صیش سا ثذٍى رمش دلیل هـخق مٌیذ( .دیوبُ )29
ة) پالصهیذّب ،هَلنَل ّبی  DNAحلقَی مَچنی ّؼتٌذ مِ دس ّوِ ثبمتشی ّب ٍجَد داسًذ.

جواب ة) ًبدسػت ()0/25
34

دسجوالت صیش جبّبی خبلی سا ثب ملوبت هٌبػت پش مٌیذ( .دیوبُ )29
ة) دس النتشٍفَسص ،پشٍتئیي ّب ثشاػبع  ......................اص ینذیگش جذا هی ؿًَذ.

جواب ة) اًذا صُ ()0/25
35

هٌظَس اص جبًَساى تشاطًی چیؼت؟ (دیوبُ )29

جواب جبًَساًي مِ دس ػلَل ّبي آًْب  DNAثيگبًِ ٍجَد داسد)0/5( .
36

دسػتي يب ًبدسػتي ّش يك اص عجبسات صيش سا ثذٍى ركش دليل هـخص كٌيذ( .خشداد )04
الف)گَػفٌذ دالي اص ًظش طًتيكي كبهال هـبثِ ثب گَػفٌذي ثَد كِ تخوك اص آى گشفتِ ؿذُ ثَد.

جواب الف) ًبدسػت ()0/25
37

ثِ ػَاالت صيش دسثبسُ هٌْذػي طًتيك پبػخ دّيذ( .خشداد )04
الف) دس اػتخشاج طى ثِ سٍؽ الكتشٍفَسص دس طل هَلكَل ّبي  DNAثِ كذام ػوت هيذاى الكتشيكي حشكت هي كٌٌذ؟
ة) طًَم ّؼتِ اي اًؼبى ؿبهل چٌذ كشٍهَصٍم اتَصٍم اػت؟
ج ) آًضين هحذٍد كٌٌذُ ثِ كبس سفتِ دس جذا كشدى طى اًؼَليي كشٍهَصٍم اًؼبًي چِ ًبم داسد؟

جواب الف) قغت هثجت ()0/25
38

ة)  22اتَصٍم ()0/25

ج) آًضين )0/25( EcoRI

دسػتی یب ًبدسػتی ّش یل اص عجبسات صیش سا ثذٍى رمش دلیل هـخق مٌیذ( .ؿْشیَس )24
ة)پالصهیذّب ًوی تَاًٌذ هؼتقل اص مشٍهَصٍم اكلی ثبمتشی ّوبًٌذػبصی مٌٌذ.

جواب ة) ًبدسػت ()0/25
39

دسجوالت صیش جبّبی خبلی سا ثب ملوبت هٌبػت پش مٌیذ( .ؿْشیَس )24
ة)جبًَساًی مِ دس ػلَل ّبی آًْب  DNAثیگبًِ ٍجَد داسد سا جبًَساى  ........................هی ًبهٌذ.

جواب ة) تشاطًي ()0/25
41

دس هَسد هٌْذػی طًتیل ثِ ػؤاالت صیش پبػخ دّیذ( .ؿْشیَس )24
الف) چشا هٌْذػبى طًتیل اص جبًذاس ػبدُ ای هثل ثبمتشی ثشای تَلیذ اًجَُ طى اػتفبدُ هی مٌٌذ؟
ة) اتلبل اًتْبی چؼجٌذُ پالصهیذ ثِ اًتْبی چؼجٌذُ طى خبسجی تَػظ مذام پیًَذ كَست هی گیشد؟

جواب الف) صيشا تَليذ هثل ػشيؼي داسًذ)0/25( .
41

ة) پيًَذ ّيذسٍطًي ()0/25

دسجوالت صیش جبّبی خبلی سا ثب ملوبت هٌبػت پش مٌیذ( .دیوبُ )24
الف) ینی اص اكلی تشیي هشاحل هٌْذػی طًتیل ػبختي  ......................اػت.
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جواب الف) ػبختي ًَ DNAتشميت ()0/25
42

دس هَسد هٌْذػی طًتیل ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ( .دیوبُ )24
الف) دس هٌْذػی طًتیل مذام داسٍی پشٍتئیٌی جْت اًعقبد خَى دس ثیوبساى ّوَفیلی ػبختِ ؿذُ اػت؟
ة) دس ثبمتشی ّب طى هقبٍهت ًؼجت ثِ آًتی ثیَتیل دس مذام ٍ DNAجَد داسد؟

جواب الف)فبمتَس اًؼقبدي ؿوبسُ )0/25( VIII

ة)  DNAپالصهيذ ()0/25

دسثبسُ هٌْذػی طًتیل ثِ ّشیل اص ػؤاالت صیش پبػخ دّیذ( :خشداد )29
43
جواب الف) آًضین هحذٍد مٌٌذُ  EcoRIدس ثشؽ  DNAپیًَذ فؼفَدی اػتش هیبى مذام ًَملئَتیذ ّب سا هی ؿنٌذ؟
ة) دسمذام هشحلِ اص هشاحل تْیِ ی ًَ DNAتشمیت ،آًتی ثیَتیل اػتفبدُ هی ؿَد؟

الف) )0/25( G ٍ A
44

دس هَسد طى دسهبًی ثِ ػؤاالت پبػخ دّیذ( :خشداد )29
الف) پضؿنبى دس اٍلیي تالؽ ّبی خَد اص مذام ػلَل ّب ثشای دسهبى مَدك هجتال ثِ ًبٌّجبسی دػتگبُ ایوٌی اػتفبدُ مشدًذ؟
ة) ػلَل ّبی حبكل اص هٌْذػی طًتیل دس ًؼل ّبی ثعذی پغ اص طى دسهبًی چِ ٍیظگی سا مؼت هی مٌٌذ؟

جواب الف ) ػلَلْبي هغض اػتخَاى ()0/25
45

ة ) ػبختي آًضين هشثَط ثِ طى هٌْذػي ؿذُ ()0/25

دسثبسُ هٌْذػی طًتیل ثِ ّشیل اص ػؤاالت صیش پبػخ دّیذ( :ؿْشیَس )29
الف) آًضیوی مِ ثشای ثشقشاسی پیًَذ فؼفَدی اػتش هیبى دٍ هَلنَل  ،DNAطى خبسجی ٍ پالصهیذ ثِ مبس هی سٍد چِ ًبم داسد؟
ة) سٍؽ النتشٍفَسص عالٍُ ثش جذا ػبصی ًَملئیل اػیذ ،ثشای مذام هَلنَل آلی دیگشً ،یض مبسثشد داسد؟

جواب الف) ليگبص ()0/25
46

ة) غشثبل مشدى ()0/25

ة) پشٍتئيي ّب ()0/25

آصهبیؾ ٍیلوَت ،مذام فشضیِ ثشای تَلیذ یل هَجَد صًذُ مبهل سا سد مشد؟ (ؿْشیَس )29

جواب ملَى مشدى ( ) 0/25فقظ ثِ ٍػيلِ ي ػلَل ّبي جٌيٌي يب ًَصادي ( )0/25هوني اػت.
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