
در مهندسی ژنتیک براي تهیۀ مولکول هاي نوترکیب کدام یک، پیوند فسفودي استر را بین دو انتهاي مکمل ایجاد می کند؟ (با تغییر) - 1

آنزیم برش دهنده آنزیم هلیکاز لیگاز پلی مراز

با ورود و تکثیر ژن اینترفرون در اِ.کالي، به روش مهندسی ژنتیک، می توان مواردي از بیماري .................. را درمان کرد. (با تغییر) - 2

آنفلوآنزا ذات الریه ماالریا سینه پهلو

ضمن عمل کدام آنزیم، پیوند هیدروژنی به همراه پیوند کوواالن می تواند قطع شود؟ - 3

آنزیم برش دهنده هلیکاز  لیگاز پلی مراز

کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین، درست است؟ - 4

پیوند شیمیایی بین دو زنجیرة  و  فقط در پیش انسولین وجود دارد.  بخشی از زنجیرة  در ساختار انسولین فعال به کار رفته است. 

در انسولین فعال، بخشی از زنجیرة  و  پیش انسولین حذف گردیده است.  ، به انتهاي آمینی پیش انسولین نزدیک تر است.  زنجیرة  نسبت به زنجیرة 

کدام گزینه براي تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «در مهندسی ژنتیک، هر یاختۀ .................. همواره ..................» - 5

گیاه تراژنی - می تواند درون ژنگان (ژنوم) خود، ژن خارجی را داشته باشد. 

پروکاریوت تراژنی - ژن هاي خارجی را به درون کروموزوم اصلی خود وارد می کند. 

تراژنی - داراي بیان ژنی متفاوت از، پیش از دست ورزي ژنتیکی می باشد.

تراژنی در یک گیاه - ژن خارجی را از جاندار تراژنی دیگري دریافت کرده است. 

اولین جاندارانی که از نظر ژنتیکی تغییر یافتند، همگی .................. - 6

، سبب ور  آمدن خمیر نان می شوند. با تولید  ، ترکیبات آلی و اکسیژن بسازند.  می توانند با استفاده از 

آنزیمی دارند که در اولین مرحله از همسانه سازي نقش دارد.  مولکول دنایی دارند که مستقل از فام تن اصلی تقسیم می شود.

کروموزوم هاي کمکی: - 7

همگی توسط آنزیم هاي  بریده می شوند. ساختار حلقوي دارند و در باکتري ها یافت می شوند.

حامل برخی ژن هاي کروموزوم هاي اصلی می باشند. همانند سازي وابسته به تکثیر سلول دارند.

قند موجود در ساختار کدام، با بقیه متفاوت است؟ - 8

توالی افزاینده آنتی کدون ریبوزوم کدون    

عبارت صحیح کدام است؟ (با تغییر) - 9

تعداد کمی از باکتري ها می توانند  نوترکیب را جذب و به تکثیر ژن بپردازند.

اکثر آنزیم هاي برش دهنده توالی هاي بلند و خاصی از  را شناسایی و برش می دهند.

برخی آنزیم هاي برش دهنده، قطعاتی از  کوتاه تک رشته اي با انتهاي چسبنده تولید می کنند.

کروموزوم هاي کمکی در بسیاري از باکتري ها وجود دارند و مستقل از کروموزوم هاي اصلی همانندسازي می کنند.

همۀ ناقل هاي همسانه سازي مورد استفاده در مهندسی ژنتیک، .................. (با تغییر) - 10

بیش از یک جایگاه تشخیص براي آنزیم برش دهنده دارند.   از آنزیم هاي همانندسازي کنندة میزبان استفاده می کنند.  

همواره به قطعاتی از  با دو انتهاي تک رشته اي تبدیل می شوند. تنها براي کلون کردن  در باکتري ها استفاده می شوند.  

قند موجود در کدام متفاوت از سایرین است؟ (با تغییر) - 11

افزاینده در یوکاریوت ها پیش مادة   پالزمید

، .................. وجود دارد. (با تغییر) به طور معمول در باکتري هایی که کروموزوم هاي کمکی دارند، به تعداد مولکول هاي  - 12

جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده دوراهی همانند سازي ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک جایگاه شروع همانند سازي

تنظیم: مهندس صادق طاهري

مبحث: زیست دوازدهم - فصل 7

صادق طاهريشماره تماس: 09174457144
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کدام عبارت صحیح است؟ - 13

استفاده از مهندسی ژنتیک، تنها در جهت تولید انبوه محصول نوعی ژن صورت می گیرد.

در همسانه سازي دنا برخالف مهندسی ژنتیک، صرفًا به جداسازي و تکثیر یک یا چند ژن دنا توجه می شود.

در هر آزمایش مهندسی ژنتیک، همواره از باکتري استفاده می شود.

جایگاه تشخیص نوعی آنزیم برش دهنده ممکن است تنها شامل  نوکلئوتید باشد. 

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 14
«می توان گفت هر .................. مورد استفاده در مهندسی ژنتیک، ..................»

انتهاي چسبنده حاصل از اثر آنزیم برش دهندة  - حاوي پیوند اشتراکی از نوع فسفو دي استر است. 

ناقل همسانه سازي - فاقد باز آلی نیتروژن دار یوراسیل در واحد هاي سازندة خود می باشد.

انتهاي چسبنده حاصل از اثر آنزیم برش دهندة   - داراي تعداد نوکلئوتید هاي زوج در ساختار خود است. 

ناقل همسانه سازي - تکثیر سریع ژن هاي خود را مستقل از یاختۀ میزبان انجام می دهد.

کدام گزینه، عبارت زیر را در مورد روش هاي مهندسی ژنتیک به درستی تکمیل می کند؟  - 15
« در طی تولید اینترفرون در باکتري .................. تولید انسولین در باکتري، .................. .»

برخالف - پروتئین صرفًا به صورت غیرفعال تولید می شود. همانند - پیوند هاي اضافی تولید می شود.

برخالف - مولکول پیش ساز به طور طبیعی تولید می شود. همانند - مولکول حاصل، با انواع مورد استفاده در بدن تفاوت دارد. 

چند مورد، در ارتباط با همۀ فام تن هاي کمکی (پالزمید ها) درست است؟  - 16
الف) داراي یک جایگاه آغاز رونویسی و چند جایگاه آغاز همانند سازي است. 

) حلقوي بوده و فاقد نوکلئوتید داراي باز آلی یوراسیل می باشد.  ب) نوعی دناي (
ج) بسیاري از آن ها حاوي ژن هایی هستند که در فام تن (کروموزوم) اصلی باکتري وجود ندارند. 

د) الزامًا فقط یک جایگاه تشخیص براي آنزیم برش دهنده دارند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

نمی توان گفت که در مهندسی بافت در پوست .................. - 17

دوك تقسیم به طور موقت درون برخی یاخته ها پدیدار و سپس ناپدید می شود. براي تشکیل داربست مناسب به انواعی از کربوهیدرات ها و پروتئین ها نیاز است. 

تکثیر و تمایز یاخته ها تنها منجر به ایجاد یاخته هایی از همان نوع می شود. گیرنده هاي حسی گوناگونی در بخش هاي مختلف پوست ایجاد می شود.

با توجه به کاربرد هاي زیست فناوري در علم پزشکی، می توان با .................. براي .................. استفاده نمود. - 18

استخراج دناي موجود در خون - تشخیص بیماري ایدز در مراحل اولیه 

تزریق یک آنزیم مهم در دستگاه ایمنی - ژن درمانی فرد مبتال به نقص دستگاه ایمنی 

انتقال آنتی ژن ویروس هپاتیت به یک ویروس غیر بیماري زا - تولید واکسن ضد هپاتیت 

جداکردن زنجیرة  از پیش هورمون انسولین در میان یاختۀ (سیتوپالسم) باکتري - تولید انسولین 

مولکول هاي  غیر ویروسی که به طور طبیعی اطالعات آن ها ویژگی هاي اضافه تري را به  میزبان خود می دهند، .................. - 19

همواره براي تکثیر ژن هاي خود وابسته به تقسیم یاختۀ میزبان می باشند.

همواره حاوي ژن هایی هستند که در کروموزوم اصلی جاندار میزبان وجود ندارد. 

تنها در یاخته هایی دیده می شوند که به کمک اپراتور بیان ژن هاي خود را تنظیم می کنند.

برخالف کروموزوم اصلی میزبان، در ساختار آن ها چندین جایگاه آغاز همانند سازي وجود دارد. 
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کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  - 20
«یاخته هاي بنیادي .................. یاخته هاي بنیادي .................. امکان دارد .................. .»

جنینی، برخالف - بالغ - فقط در بدن یک زن بالغ برخالف مرد بالغ دیده شود. 

بالغ، برخالف - بالستوال - به مقدار کمی در محیط کشت آزمایشگاه تکثیر شوند. 

موروال، برخالف - بالغ - در آزمایشگاه، همۀ انواع یاخته هاي جنین را تولید کنند. 

مغز استخوان، همانند - موروال - پس از برداشت و کشت، به یاخته هاي کوریون (برون شامه) تمایز یابند. 

در مهندسی ژنتیک در ارتباط با باکتري، پس از برقراري پیوند فسفو دي استر توسط آنزیم لیگاز کدام مرحله قبل از سایرین اتفاق می افتد؟ - 21

قسمتی از مولکول دنا توسط نوعی آنزیم بسپاراز شناسایی می گردد.  یاخته هاي داراي ژن خارجی از سلول هاي دیگر تفکیک می شوند. 

یاخته هاي حاوي دناي نوترکیب در محیط کشت تکثیر پیدا می کنند.  با استفاده از شوك الکتریکی منافذي در دیوارة یاخته اي ایجاد می شود. 

کدام گزینه در ارتباط با آنزیم  صحیح می باشد؟ - 22

می تواند توالی تک رشته اي تولید کند که داراي  جفت حلقۀ آلی باشد. 

ممکن نیست باعث از بین رفتن عامل تحریک کنندة مرگ یاخته اي در گیاهان شود. 

می تواند مستقیمًا پیوند هایی که باعث استحکام ساختار مولکول دنا می شوند را بشکند. 

در یاخته اي که تعداد پیوند هاي فسفودي استر، در دناي آن با تعداد مولکول هاي قند برابر است، ساخته می شود.

کدام مورد در رابطه با تولید پالستیک هاي قابل تجزیه به روش زیست فناوري صحیح است؟ - 23

براي تولید آن نیاز به نگرش بین رشته اي وجود دارد.  قبل از دورة زیست فناوري نوین این امکان فراهم شد. 

این کار را با وارد کردن تنها بسپاري خاص به نوعی دناي خطی انجام می دهند. براي تولید آن نیازي به استفاده از روش مهندسی ژنتیک نیست. 

اولین جاندارانی که به کمک مهندسی ژنتیک تراژنی شدند، همگی .................. - 24

داراي دیسک هایی هستند که ژن مقاومت به آنتی بیوتیک را دارند. 

آمیالز هایی تولید می کنند که پایداري بیشتري در مقابل گرما دارند. 

به کمک آنزیم هاي برش دهنده توانایی شکستن پیوند هاي فسفودي استر را دارند. 

توانایی تولید مولکول  را همانند مولکول  در میان یاختۀ خود دارند. 

طی مراحل مهندسی ژنتیک، به دنبال،  .................. قطعًا .................. - 25

بیان ژن مقاومت به پادزیست (آنتی بیوتیک) - همۀ باکتري ها در محیط حاوي نوعی پادزیست رشد می کند.

) نوترکیب را دریافت می کنند. ایجاد منفذ در دیوارة باکتري - همۀ باکتري ها دنا (

فعالیت آنزیم  - ژن خارجی به هر دیسک انتقال می یابد.

فعالیت آنزیم لیگاز - تعداد پیوند هاي فسفودي استر دنا تغییر می کند.

کدام گزینه در ارتباط با تولید پالسمین به کمک روش هاي زیست فناوري صحیح است؟ - 26

تغییر جزئی در توالی آمینواسیدي آن، موجب تغییر در میزان عملکرد آن نمی شود.

افزایش زمان فعالیت پالسمایی آن، سبب پیدایش خاصیت درمانی آن شد. 

براي ساخت آن نیاز به شناخت کامل از ساختار و عملکرد پروتئین است. 

تعداد پیوند در ساختار اول پروتئین ساخته شده با کمک زیست فناوري، نسبت به پروتئین طبیعی بیشتر است. 

کدام عبارت در رابطه با دوره هاي زیست فناوري به درستی بیان شده است؟ - 27

در دوره هایی که کشت باکتري دیده می شود، تغییر و اصالح خصوصیات ریزاندامگان (میکروارگانیسم) وجود ندارد. 

هر دوره اي که محصوالتی با کارایی باالتر تولید شده با آغاز انتقال ژن از یک ریزاندامگان به انسان همراه بود. 

دوره اي که براي اولین بار تولید پادزیست در آن ممکن شد، همراه با روش هایی براي رشد ریزاندامگان بود. 

در دوره هایی که محصوالت تخمیري تولید می شوند، ممکن نیست از مهندسی ژنتیک استفاده شود. 
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کدام عبارت در رابطه با هر اینترفرون تولید شده به روش هاي زیست فناوري به درستی بیان شده است؟ - 28

تغییر در نحوة تشکیل پیوند هاي موجود در آن، قطعًا موجب غیرفعال شدن آن می شود. 

علت تغییر فعالیت آن نسبت به نوع طبیعی، عدم تشکیل پیوند ها در باکتري است. 

پروتئین اینترفرون تولید شده توسط باکتري توانایی فعالیت ضد ویروسی را دارد. 

همانند هر پروتئین مقاوم تولید شده با مهندسی پروتئین، به عنوان دارو استفاده می شود.

با توجه به مراحل مهندسی ژنتیک کدام مرحله دیرتر از سایرین رخ می دهد؟ - 29

ایجاد انتها هاي چسبنده در مولکول  با طول یکسان 

برقراري پیوند فسفودي استر بین نوکلئوتید هاي دیسک و دناي خارجی 

کنترل مقاومت باکتري هاي دریافت کنندة دناي نوترکیب در محیط حاوي پادزیست 

ایجاد شوك الکتریکی یا شوك حرارتی، به منظور ورود دناي نوترکیب به یاختۀ میزبان 

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «.................. در ارتباط با دورة زیست فناوري .................. می باشد.» (با تغییر) - 30

ور آمدن خمیر نان، همانند تولید فرآورده هاي لبنی - سنتی 

تولید خیارشور برخالف تولید فراورده هاي غذایی - کالسیک 

انتقال ژن بین ریزاندامگان ها (میکروارگانیسم ها)، همانند کشت ریزاندامگان همواره - نوین 

کشت ریزاندامگان ها، برخالف استفاده از فرایند تخمیر در تولید ترکیبات آلی - کالسیک 

کدام عبارت، در ارتباط با ژن درمانی صحیح است؟ - 31

با یک دورة ژن درمانی، لزومًا فرد تا آخر عمر درمان می شود. دناي نوترکیب حاوي ژن مورد نظر را به بدن فرد تزریق می کنند.

وارد کردن تنها یک نسخه از ژن سالم به یاخته، می تواند کافی باشد.  می توان از ویروس هاي «تغییر نیافته» به عنوان ناقل استفاده کرد. 

در دوره اي از زیست فناوري که .................. شد، نمی توان .................. را مشاهده کرد. - 32

ترکیبات جدیدي تولید - استفاده از نوعی جاندار مؤثر در ور آمدن خمیر نان 

مواد غذایی تولید - تغییر در میزان مادة تولیدي و اصالح ژنوم نوعی جاندار 

براي نخستین بار تولید محصوالت تخمیري ممکن - کشت ریزاندامگان (میکروارگانیسم ها) در محیط کشت 

براي نخستین بار خصوصیات ریزاندامگان دچار تغییر - تولید پادزیست (آنتی بیوتیک) توسط میکروارگانیسم ها

دارو هاي مطمئن و مؤثر در زیست فناوري پزشکی، .................. . (با تغییر) - 33

اثري همواره متفاوت از فرآورده هاي مشابه تولید شده از منابع غیرانسانی دارند. 

طی مراحل ساخت آن ها هیچ گونه پیوند کوواالنسی شکسته یا تشکیل نخواهد شد. 

موجب ایجاد مکانیسم تحمل ایمنی توسط سیستم دفاعی بدن می شوند.

به دنبال جداسازي و خالص کردن این دارو ها، از اندام هاي سازندة آن ها در جانوران تهیه می شوند.

در مراحل ژن درمانی، .................. بالفاصله قبل از .................. و بالفاصله بعد از .................. صورت می گیرد. - 34

ترکیب ژنوم ویروس تغییر یافته با ژنوم یاختۀ بیمار - تزریق یاخته هاي داراي ویروس تغییر نیافته به بیمار - جاسازي ژن در ویروس 

تغییر ژنتیکی به یاخته هاي بیمار - تزریق یاخته هاي تغییر یافته به بیمار - ایجاد تغییر در ساختار ویروس 

جاسازي ژن در ویروس - ترکیب ژنوم ویروس با ژنوم یاختۀ بیمار - خارج کردن یاخته ها از بدن بیمار

تزریق یاخته هاي تغییریافته به بیمار - تولید پروتئین یا هورمون مورد نظر - تغییر یاخته هاي بیمار از لحاظ ژنتیکی 

در ارتباط با تولید انسولین به کمک باکتري  می توان گفت که .................. . - 35

مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال در باکتري است. 

مولکول انسولین در نوعی جاندار داراي قلب چهار حفره اي، از دو زنجیرة کوتاه پلی نوکلئوتیدي به نام هاي  و  تشکیل شده است.

در مولکول انسولین فعال تولید شده، انتهاي آمینی زنجیرة  در مقابل انتهاي آمینی زنجیرة  قرار می گیرد.

در تشکیل دو زنجیرة  و  نوعی آنزیم از جنس دئوکسی ریبونوکلئیک اسید نقش داشته است. 
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کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 36
«در فناوري مهندسی پروتئین و بافت، .................. .»

یاخته هاي بنیادي بالغ در هر اندام در صورت تمایز فقط به یاخته هاي بافتی همان اندام تبدیل می شوند. 

یاخته هاي تودة داخلی بالستوال قادر به تشکیل همۀ بافت ها در بدن جنین هستند. 

یاخته هاي بنیادي بالغ در بافت هاي مختلف مستقر هستند و در مغز استخوان مشاهده نمی شوند.

تغییرات در فرایند مهندسی پروتئین ها ممکن نیست سرعت واکنش ها را تغییر دهد. 

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 37
«یاخته هاي .................. می توانند در .................. .» 

الف) بنیادي جنینی - شرایط آزمایشگاهی سبب تشکیل یک جنین کامل شوند. 
ب) بنیادي بالغ - تشکیل یاخته هایی نقش داشته باشند که قدرت تمایز باالیی دارند. 

ج) بالستوال - تشکیل رابط بین بند ناف و دیوارة رحم نقش داشته باشند. 

د) ترشح کنندة هورمون  - تأمین مواد غذایی مورد نیاز جنین مؤثر باشند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 38
«آنزیمی که به طور طبیعی در بدن، ساختار حاصل از اجتماع فیبرین و گویچه هاي قرمز را تجزیه می کند .................. .»

همانند ترکیبات پاداکسنده کاربرد درمانی دارد. 

مدت اثر خیلی کوتاهی در پالسماي خون دارد. 

به روش هاي مهندسی پروتئین تغییر می یابد و اثرات درمانی بیشتري پیدا می کند.

اگر به روش مهندسی پروتئین ساخته شود نسبت به حالت طبیعی، فعالیت کمتري دارد. 

کدام گزینه به صورت صحیح بیان شده است؟ - 39

حشره پس از خوردن غوزة مقاوم از بین می رود. مهاجم غوزة پنبه براي نفوذ درون غوزة نارس بزاق ترشح می کند.

مزارع مقاوم به طور کامل از مصرف آفت کش بی نیاز شده اند. سم باکتري جهت مقاوم سازي به پنبه منتقل می شود.

کدام گزینه جاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟  - 40
«.................. برخالف .................

سیانید – آرسنیک ، می تواند باعث اختالل در فعالیت پالسمین شود. آمیالز – پالسمین،  در شبکۀ آندوپالسمی  براي انتقال مهیا می شود.

اینترفرون – ایمونوگلوبین، از سلول هاي آلوده به ویروس ترشح می شود. اینترفرون – آمیالز، براي تولید نیازمند رنابسپاراز  است.

براي انتقال دناي نوترکیب به باکتري .................. - 41

ابتدا باکتري را در محیط کشت مناسب قرار می دهند. با شوك حرارتی میتوان منفذ در غشاي باکتري ایجاد کرد.

دناي انتقالی به باکتري باید خطی باشد. عوامل شیمیایی به تنهایی ایجاد منفذ می کنند.

بینی .................. گوش .................. - 42

همانند – داراي گیرنده هاي شیمیایی است. همانند – نیازمند تصویر رقمی براي تولید مصنوعی است.

بر خالف – توانایی تولید استیل کوانزیم  را ندارد. بر خالف – یاخته هاي مژکدار ندارد.

کدام عبارت صحیح است؟ - 43

همۀ باکتري ها می توانند پالزمید نوترکیب را دریافت کنند و به تولید انبوه ژن خارجی بپردازند. 

آنزیم هاي برش دهنده هم در باکتري ها و هم در برخی مخمر ها یافت می شوند.

فام تن هاي کمکی مستقل از فام تن هاي اصلی باکتري همانند سازي می کنند.

آنزیم هاي برش دهنده در بیش از یک مرحله از مهندسی ژنتیک به کار برده می شوند.

پیش مادة لیگاز همانند .................. ، .................. می باشد. - 44

هلیکاز - ریبو نوکلئوتید رنابسپاراز - دنا  - دئوکسی ریبو نوکلئوتید دنابسپاراز - دئوکسی ریبوز 
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در طی مهندسی پروتئین می توان .................. را مشاهده کرد. - 45

تغییرات در دنا را به واسطۀ حذف ژن  تغییر شرایط بهینۀ فعالیت پروتئین 

تبدیل پروتئین هاي غیرآنزیمی به آنزیمی  تغییر در ساختار نهایی دوم برخی پروتئین ها 

کدام یک از موارد زیر دربارة مهندسان و مهندسی بافت به نادرستی بیان شده است؟  - 46
الف) قادر به تکثیر بافت از بافتی با رشته ها و مادة زمینه اي هستند. 

ب) قادر به تولید بافتی با گیرنده هاي شیمیایی هستند. 
پ) اندامی که تعادل انسان را همراه با مخچه هماهنگ می کند، توسط قراردهی یاخته ها روي داربست شکل می گیرد. 

ت) قسمتی که توسط مهندسان بافت ترمیم می یابد، از اجتماع بافت هاي مختلف بوجود آمده است.

یاخته هاي بنیادي کبد در کدام گزینه زیر نقش ندارند؟ - 47

کاهش احتمال انسداد رگی کاهش احتمال تصلب شرایین تشکیل کیلومیکرون انعقاد خون

کدام گزینه دربارة استفاده از جانوران تراژن صحیح  نیست؟ - 48

مطالعه عملکرد همۀ رخ نمودهاي انسانی در آنها ممکن نیست.  مطالعۀ یاخته هاي عصبی آسیب دیده در آنها ممکن است. 

مطالعه نقاط وارسی در چرخۀ سلولی در آنها ممکن است.  تولید پروتئین با رمزه هاي انسانی در آنها ممکن نیست. 

آنزیم  .................. در مهندسی ژنتیک با فرآیند  .................. ، قطعًا  .................. - 49

برش دهنده - سنتز آبدهی - باعث افزایش تعداد جایگاه تشخیص آنزم در دیسک می شود.

اتصال دهنده - سنتز آبدهی - تعداد پیوندهاي قند - فسفات دناي ناقل را دو برابر می کند.

دنا بسپاراز - نوکلئازي - پیش از فعالیت هلیکاز، پیوندهاي فسفودي استر تشکیل می دهد.

برش دهنده - هیدرولیز - باعث شکافتن پیوند بین بازهاي نیتروژن دار نمی شود.

آمیالز که گوارش شیمیایی را در دهان آغاز می کند .................. - 50

می تواند با مهندسی ژنتیک محدود  بهینه خود را افزایش دهد.  می تواند به صورت غیرفعال به قسمت ابتداي رودة باریک ترشح شود. 

سرعت کمتري در اتصال به پیش ماده دارد.  نمی تواند بسیاري از مراحل تولید صنعتی را ممکن سازد. 

اینترفرون  .................. - 51

طبیعی، ساختار نهایی با پیوندهاي نادرست در اجزاي سازنده دارد. 

تولید شده با مهندسی ژنتیک، زمان واکنش کمتري نسبت به حالت طبیعی دارد. 

تغییر یاخته با مهندسی پروتئین، گروه کربوکسیل انتهایی را از دست داده است. 

تولید شده در یاخته بدن، فعالیت مشابه اینترفرون تولید شده با مهندسی پروتئین را دارد. 

در جانوران داراي .................. قطعًا .................. - 52

توانایی تولید انسولین به صورت پیش هورمون - جنین مراحل نخستین رشد خود را در رحم آغاز می کند.

) توسط آنزیم رنابسپاراز ( پلی مراز) نوع  ساخته شده است.  پروتئین هاي پادتن در گردش خون خود - هر مولکول رناي پیک (

آبشش براي تبادل گازهاي تنفسی - اسکلت درونی جانور در حفاظت از بخش برجستۀ جلویی طناب عصبی پشتی نقش دارد. 

ساده ترین ساختار تنفسی در مهره داران - در اندام هاي جلویی خود داراي دو استخوان مشابه استخوان هاي ساعد انسان می باشند. 

در هر مرحله از همسانه سازي دناي انسان با استفاده از پالزمید که .................. برخالف مرحله اي که .................. ، قطعًا .................. دیده می شود. - 53

تشکیل پیوند فسفودي استر مشاهده می شود - ژن موردنظر جدا می شود - عدم استفاده از پادزیست (آنتی بیوتیک) 

تولید انبوه فراورده ژن انجام می شود - در دیوارة باکتري منفذ ایجاد می شود - دناي نوترکیب 

قسمتی از سامانۀ دفاعی باکتري استفاده می شود - ژنوم باکتري افزایش می یابد - انتهاي چسبنده 

جایگاه تشخیص آنزیم شناسایی می شود - از پادزیست استفاده می شود - دناي خطی 
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- .................. در محدوده اي از کاربرد زیست فناوري در پزشکی قرار می گیرد که .................. 54

تولید هورمون انسولین فعال به روش مهندسی ژنتیک در باکتري - محصول تولید شده، در بدن انسان پاسخ ایمنی ایجاد نمی کند.

استفاده از نسخۀ کارآمد ژن - قطعًا بر روي افراد نسل بعد فرد نیز مؤثر است. 

استفاده از ریزاندامگان غیر بیماري زا - می تواند با تغییر ژنوم یک جاندار همراه باشد. 

شناسایی نوکلئیک اسید هاي عامل بیماري زا - عوامل بیماري زا را تغییر می دهند تا تکثیر نشوند. 

در هر مرحله اي از فرایند همسانه سازي ژن انسولین که از .................. استفاده می شود، .................. - 55

 - هر مولکول دنایی که تحت تأثیر آنزیم قرار گرفته است، از حالت حلقوي به خطی تبدیل می شود.

لیگاز - هنگام انجام عمل خود می تواند با تشکیل  پیوند فسفو دي استر یک دناي حلقوي ایجاد کند.

 - براي انجاِم آن مرحله براي جداسازي ژن،  پیوند فسفو دي استر بین نوکلئوتید هاي آدنین دار و گوانین دار شکسته می شود.

پادزیست (آنتی بیوتیک) - رشد بسیاري از باکتري هایی که دناي نوترکیب ندارند، در محیط حاوي پادزیست (آنتی بیوتیک) دیده می شود.

هر .................. در فرایند مهندسی ژنتیک که .................. ؛ به طور قطع .................. . - 56

آنزیمی - پیوند فسفو دي استر تشکیل می دهد - می توان آن را نوعی آنزیم بسپاراز (پلیمراز) محسوب کرد. 

مرحله اي - در آن پیوند هیدروژنی تشکیل می شود - تعداد نسخه هاي ژن خارجی را افزایش می دهد.

جانداري - توانایی دریافت دناي نوترکیب را دارد - تنها حاوي یک نوع رنابسپاراز ( پلیمراز) براي رونویسی از دنا است. 

آنزیمی - در نخستین مرحله استفاده می شود - با ابکافت (هیدرولیز) دو پیوند اشتراکی را در هر جایگاه تشخیص برش می دهد.

ممکن نیست .................. . - 57

در جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده، همانند توالی دو انتهاي چسبنده، روي هم قرار گرفته، ثبات قطر در دنا دیده شود. 

در عمل آنزیم برش دهنده در صورت عدم ایجاد انتهاي چسبنده، شکستن پیوند هیدروژنی دیده شود. 

آنزیم هاي برش دهنده، ستون قند - فسفات در رشتۀ دنا را شکافته و انتهاي چسبنده ایجاد کنند. 

، پیوند فسفو دي استر بین دو نوکلئوتید پورین دار را در جایگاه تشخیص خود برش دهد.  آنزیم 

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 58
«در هر یاخته اي که در آن آنزیم برش دهنده در دفاع در مقابل عوامل بیگانه نقش دارد، ..................»

در هر توالی نوکلئوتیدي، مقدار گوانین و سیتوزین برابر است. 

رونویسی از ژن روبیسکو توسط رنابسپاراز پیش هسته اي ( پلی مراز پروکاریوتی) صورت می گیرد.

در مرحلۀ پایان ترجمه، ساختار هایی داراي پیوند پپتیدي در پایان فرایند نقش دارند. 

ژن سازندة رمزه (کدون) و پادرمزه (آنتی کدون) توسط دو نوع رنابسپاراز متفاوت شناسایی می شوند.

آنزیم .................. آنزیم .................. توانایی .................. پیوند .................. را دارد. - 59

دنابسپاراز ( پلی مراز) همانند - رنابسپاراز ( پلی مراز) - شکستن - فسفو دي استر

هلیکاز برخالف - دنابسپاراز - هیدرولیز (آبکافت) - هیدروژنی 

لیگاز همانند -  - تشکیل - هیدروژنی 

دنابسپاراز برخالف - لیگاز - شکستن - فسفو دي استر 

کدام گزینه، به ترتیب در ارتباط با «تشکیل دناي نوترکیب» و «وارد کردن دناي نوترکیب به باکتري» صحیح است؟ - 60

برش جایگاه تشخیص مستقر در ژن مطلوب - استفاده از شوك حرارتی 

از بین رفتن باکتري هاي حساس به پادزیست (آنتی بیوتیک) - تجزیۀ پیوند هاي فسفو دي  استر و هیدروژنی 

ایجاد برش در ناقل همسانه سازي - ایجاد منفذ در دیوارة باکتري به کمک مواد شیمیایی 

افزایش فعالیت آنزیم دنابسپاراز ( پلیمراز) - شکل گیري منافذي تنها در غشا به کمک شوك الکتریکی 
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چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟  - 61
الف) همسانه سازي برخالف همانند سازي روي مولکولی با قند تیمین دار انجام می شود. 

ب) مواد تولید شده در نوعی باکتري خاکزي می توانند همانند مواد تولید شده در معده غیر فعال تولید شوند. 
پ) یکی از نتایج مهندسی ژنتیک می تواند بر خالف یکی از نتایج عواقب جنگل زدایی باشد. 

ت) گیاهی که داراي جاندار همزیست تثبیت کننده ي نیتروژن در ریشۀ خود است می تواند همانند گیاه مقاوم به آفت از تیرة پروانه واران باشد. 
ث) جاندار تولید کنندة آمیالز در چشمۀ آب گرم میتواند برخالف جاندار خاکزي تولید کننده پیش سم با یک نقطۀ آغاز همانند سازي، پذیراي دناي

نوترکیب باشد.

چند مورد دربارة پالستیک هاي قابل تجزیه صحیح است؟  - 62
الف) جانداري که انتقال ژن از آن صورت می گیرد، می تواند اکسیژن را به یون اکسید تبدیل کند. 

ب) جانداري که انتقال ژن به آن صورت می گیرد، می تواند درون ساختارهاي کیسه مانند، رنگیزه داشته باشد. 
پ) جانداري که به طور طبیعی بسپاري از این نوع مواد را می سازد، می تواند با تغییر شرایط محیطی شرایط خود را نسبتًا ثابت نگه دارد. 

ت) فناوري استفاده شده در تولید این مواد می تواند جزو فناوري هاي اطالعاتی باشد. 
ث) تولید جانداري که توانایی تولید این نوع مواد را دارد، جزو موضوعات اخالق زیستی است.

چند مورد جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟  - 63

 .................. روبیسکو ..................  
الف . همانند - در سبزدیسه وجود دارد. 

ب. همانند - در جایگاه فعال خود پذیراي اکسیژن است. 
پ.بر خالف - در مقابله با عوامل مهاجم نقش ندارد. 

ت.برخالف - تعداد کربن هاي پیش ماده را افزایش می دهد.

کدام گزینه در مورد مهندسی پروتئین و بافت نادرست است؟ - 64

تغییرات عمده، شامل تغییر در ماهیت دستور العمل هاست.

سیانید می تواند بر نتایج اصالحات مهندسی پروتئین تاثیر بگذارد.

آنزیمی که در بزاق انسان است مقاوم به گرما نیست.

براي تقویت پالسمین از ویتامین محلول در چربی موثر در انعقاد خون استفاده می شود.

چند مورد در مورد دوره هاي زیست فناوري درست است؟  - 65
الف)  در دورة نوین، ماده اي تولید شد که می تواند یاخته ي تراژنی را از یاختۀ غیر تراژن جدا کند. 

ب) آمیالز می تواند بر روي یکی از محصوالت دورة کالسیک تأثیر بگذارد. 
پ) باکتري با اکسید اتانال، محصول دورة سنتی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

ت) توانایی تولید کلسی تونین در دورة کالسیک بیشتر شد. 
ث) از جاندار تولید کنندة آمیالز مقاوم به گرما، می توان در زیست شناسی نوین استفاده کرد.
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چند مورد از موارد زیر جاي خالی را به طور نامناسب پر می کند؟  - 66
«..................  برخالف .................. ، ..................» 

الف) اولین یاخته ي مورد استفاده در ژن درمانی – یاخته ي مورد تهاجم ویروس ایدز، در خط دوم دفاع نقش دارد. 
ب) ناقل مورد استفاده در ژن درمانی – میزبان تولید کنندة فقط یک زنجیر انسولین، قادر به تولید پیرووات نمی باشد. 

پ) جاندار مهاجم به غوزة پنبه – ملخ، داراي غدد بزاقی حاوي آنزیم تجزیه کنندة نشاسته است. 
ت) جاندار تولید کنندة سم غیر فعال – عامل عفونت سینه پهلو، توانایی تولید رناي پیک از چند ژن را دارد. 

ث) جانداري از فرمانروي عامل ترش شدن شیر – جانداري از فرمانروي عامل کشف هورمون جیبرلین، توانایی میزبانی در دورة زیست شناسی نوین را
دارد.

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟  - 67
الف) جاندار مورد مطالعۀ پاولوف برخالف جاندار مورد مطالعۀ اسکینر، داراي جایگاه براي تأثیر آنزیم برش دهنده است. 

ب) جاندار مورد مطالعۀ گریفیت همانند جاندار مورد مطالعۀ داروین، توانایی کشت در دورة زیست فناوري کالسیک را دارد. 
پ) جاندار مورد مطالعۀ مچینکو برخالف همۀ دوزیستان، برجستگی هاي کوچک تنفسی دارد. 

ت) جاندار مورد مطالعۀ مزلسون و استال همانند سیانوباکتري ها، داراي فام تن اصلی متصل به غشا است. 
ث) جاندار مورد مطالعۀ زیست شناسان امروزي برخالف جاندار مورد مطالعۀ زیست شناسان گذشته، تنها هنگام کشته شدن اجزاي درون یاخته قابل رویت

دارد.

    

چند مورد از موارد زیر دربارة سطوح مختلف حیات و زیست فناوري به نادرستی بیان شده است؟  - 68
الف) سطحی از حیات که توانایی استفاده در تولید اللۀ گوش مصنوعی را دارد، در عامل ماالریا وجود ندارد. 

ب) سطحی از حیات که در تودة داخلی بالستوال وجود دارد، در مهندسی ژنتیک می تواند در نقش ناقل باشد. 
پ) هر سطحی که به آن دناي نوترکیب انتقال می یابد، پایین ترین سطح ساختاري حیات است. 

ت) جانداري که، توانایی از بین بردن حشرة آفت را دارد، قطعًا توانایی تشکیل اندام از بافت ها را دارد.

چند مورد از عبارات زیر جمله را به درستی تکمیل می کند؟  - 69
یاخته هاي بنیادي موروال .................. یاخته هاي تودة داخلی .................. . 

الف) همانند - در تشکیل جفت، فرایند جایگزینی و تشکیل بافت هاي جنین دخالت دارند. 
ب) برخالف - حاصل تقسیمات میتوزي متوالی، بدون افزایش حجم سلولی و حجم جنین است. 

ج) برخالف - حاصل آخرین مرحله از مراحل جنینی در لوله هاي رحمی هستند. 
د) همانند - در درون رحم می تواند الیه هاي زایندة جنینی که منشأ بافت هاي مختلف هستند را به وجود آورد.

صفر  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد ذکر شده نادرست است؟  - 70
الف) رسیدن به ثبات نسبی برخالف ایجاد پیوند هاي آبگریز، جزء تغییرات جزئی مهندسی پروتئین است. 

ب) تغییر در ساختار صفحه اي و منافذ غشایی همانند تغییر در پیوند یونی میوگلوبین، جزء زمینۀ تغییرات جزئی مهندسی پروتئین است. 
پ) تغییر ساختار چهارم پروتئین تک زنجیره اي برخالف تغییرات رناي پیک جزء زمینۀ تغییرات عمدة مهندسی پروتئین است. 

ت) تغییرات پیش ماده  برخالف تغییرات پیش مادة لیگاز، جزء زمینۀ تغییرات عمدة مهندسی پروتئین است. 
ث) دستکاري ساختار راه  انداز همانند تغییر در بیانه ها، جزء زمینۀ تغییرات عمدة مهندسی پروتئین است.
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براي برقراري پیوند فسفودي استر از آنزیمی به نام لیگاز استفاده می شود. گزینه 1 - 1
اینترفرون براي درمان بیماري هاي ویروسی است و عامل بیماري آنفلوآنزا ویروس است؛ اما عامل بیماري سینه پهلو یا ذات الریه باکتري، و عامل بیماري ماالریا یک نوع از آغازیان می  گزینه 4 - 2

باشد.

با عمل آنزیم محدود کننده پیوند فسفو دي استر در دو زنجیرة  پلی نوکلئوتیدي  شکسته می شود. در بسیاري از موارد پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشته نیز شکسته و انتهاي گزینه 4 - 3
چسبیده ایجاد می گردد.

به شکل پیش انسولین در شکل زیر دقت کنید.  گزینه 3 - 4

A زنجیرة

COOH

B زنجیرة
H N2

C زنجیرة

پیش انسولین

A زنجیرة

COOH

B زنجیرة
H N2

 انسولین

COOH

H N2

 

همان طور که در شکل واضح است، زنجیرة  به انتهاي کربوکسیل پیش انسلوین نزدیک تر است و زنجیرة  به انتهاي آمین پیش انسولین نزدیک تر می باشد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) با توجه به شکل باال، در ساختار پیش انسولین، زنجیرة  وجود دارد؛ ولی براي تبدیل پیش انسولین به انسولین باید زنجیرة  جدا شود؛ پس انسولین فاقد زنجیرة  است.  گزینۀ 

) همان طور که در شکل باال مشاهده می کنید، پیوند هیدروژنی هاي بین زنجیره هاي  و  در پیش انسولین و انسولین وجود دارد.  گزینۀ 

) به طور دست نخورده باقی می مانند و حتی پیوند هیدروژنی بین ) همان طور که توضیح داده شد، براي تبدیل پیش انسولین به انسولین فقط زنجیرة  حذف می شود و سایر زنجیره ها ( گزینۀ 
آنها حذف نمی شود.

از آنجا که یک ژن جدید به درون سلول وارد شده است و محتواي ژنتیکی سلول تغییر کرده است؛ درنتیجه بیان ژن سلول نیز تغییر کرده است.  گزینه 3 - 5
بررسی سایر گزینه ها: 

: یاخته هاي آبکشی که هسته ندارند، درون خود نیز ژن خارجی را ندارند.  گزینۀ 

: ژن خارجی ممکن است درون دناي دیسک باقی بماند (و وارد کروموزوم اصلی باکتري نشود.)  گزینۀ 

: در مورد تولید پالستیک هاي قابل تجزیه ژن هاي مورد نظر از باکتري وارد گیاه شد و نیازي به باکتري تراژن نیست.  گزینۀ 

اولین جاندارانی که از نظر ژنتیکی تغییر یافتند، باکتري ها بودند.  گزینه 4 - 6
بررسی گزینه ها: 

: همۀ باکتري ها فتوسنتزکننده نیستند و گروه ویژه اي از آن ها اکسیژن تولید می کنند.  گزینۀ 

: هر باکتري لزومًا تخمیر الکلی ندارد.  گزینۀ 

: معموًال (نه همواره) باکتري ها داراي دیسک هایی می باشند که در خارج از فام تن اصلی قرار گرفته اند و می توانند مستقل از فام تن اصلی تکثیر شوند.  گزینۀ 

: باکتري ها آنزیم هاي برش دهنده دارند که این آنزیم ها در اولین مرحلۀ همسانه سازي براي جداسازي ژن ها استفاده می شوند. گزینۀ 

) همانند  کروموزم هاي کمکی (پالزمیدها)، مولکول هاي  حلقوي هستند و در باکتري ها یافت می شوند. همۀ پالزمیدها توسط آنزیم هاي  بریده نمی شوند. (رد گزینۀ  گزینه 1 - 7
 ( ) پالزمید ها می توانند حامل ژن هایی باشند که روي کروموزم اصلی یافت نمی شوند. (رد گزینۀ  سازي پالزمیدها مستقل از کروموزم اصلی است. (رد گزینۀ 

توالی افزاینده بخشی از مولکول  است پس قند دئوکسی ریبوز دارد.   گزینه 4 - 8
کدون و آنتی کدون به ترتیب جزئی از  و  می باشند و قند ریبوز دارند. ریبوزوم شامل  و پروتئین است پس قند ریبوز دارد.

ي نوترکیب ساخته شد، آن را در مجاورت باکتري ها قرار می دهند تا باکتري ها آن را جذب کنند. البته همهۀ باکتري ها موفق به در حین مراحل مهندسی ژنتیک پس از آن که  گزینه 1 - 9
ي نوترکیب را جذب می کنند و از روي آن نسخه هاي متعددي می سازند (به عبارتی دیگر آن را تکثیر می کنند). ي نوترکیب نمی شوند، اما تعداد کمی از آن ها  جذب 

همۀ ناقل هاي همسانه سازي (پالزمیدها و ویروس ها)  حاملی هستند که با استفاده از آنزیم هاي میزبان تکثیر می یابد و خود ابزار تقسیم شدن را ندارند.  گزینه 1 - 10
بررسی سایر گزینه ها: 

): معموًال همۀ ناقل هاي همسانه سازي، بیش از یک جایگاه تشخیص براي آنزیم محدود کننده ندارند.  گزینۀ (

) و نیز هدف مهندسی ژنتیک فقط کلون کردن  نیست؛ بلکه افزایش محصول آن نیز مد نظر است.     ): همۀ ناقل هاي همسانه سازي، میزبان باکتریایی ندارند (مثًال پالزمید  گزینۀ (

): همۀ ناقل هاي همسانه سازي چندین جایگاه تشخیص ندارند. از طرفی آنزیم هاي برش دهنده معموًال انتهاي چسبنده تولید می کنند؛ ولی برخی انتهاي صاف ایجاد می کنند. گزینۀ (

قند موجود در  از جنس دئوکسی ریبوز و قند  از جنس ریبوز می باشد. پالزمید، پیش مادة  و افزاینده در یوکاریوت ها همگی از جنس  می باشد. در گزینه 2 - 11
حالی که  قند ریبوز دارد.

در باکتري ها، هر مولکول  یک نقطۀ شروع همانند سازي دارد.  گزینه 1 - 12
بررسی سایر گزینه ها: 

 ! ): ژن مقاومت به یک آنتی بیوتیک خاص فقط روي پالزمید دیده می شود نه روي هر مولکول  گزینۀ (

): در باکتري ها همانند سازي معموًال دو طرفه است. پس به تعداد مولکول ها معموًال باید چهار دو راهی همانند سازي داشته باشیم.  گزینۀ (

): تعداد جایگاه تشخیص آنزیم محدودکننده به توالی موجود در روي  ها بستگی دارد و نمی توان تعداد آن را به قطعیت مشخص کرد.   گزینۀ (
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 13

: مهندسی ژنتیک ممکن است در جهت تکثیر نوعی ژن صورت بگیرد. گزینۀ 
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: براي هر مهندسی ژنتیک، الزامی براي استفاده از باکتري نیست.  گزینۀ 

: جایگاه تشخیص دو رشته اي است، درنتیجه تعداد نوکلئوتید هاي آن نمی تواند عددي فرد باشد.  گزینۀ 
همانند سازي ناقل همسانه سازي می تواند مستقل از فام تن (کروموزوم) اصلی یاخته انجام شود، نه مستقل از خود یاختۀ میزبان، ناقل به منظور همانند سازي خود نیاز به استفاده از گزینه 4 - 14

آنزیم هاي یاختۀ میزبان دارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

: انتهاي چسبندة حاصل از آنزیم  ، داراي توالی  است. پس هم زوج است و هم داراي پیوند فسفو دي استر است.  گزینه هاي  و 
گزینۀ 2: هر ناقل همسانه سازي که به منظور انتقال ژن خارجی به یک جاندار مورد استفاده قرار می گیرد، از جنس دنا است. درنتیجه به طور حتم فاقد قند ریبوز و باز آلی یوراسیل در ساختار خود

است. 
هر دو فرآورده پس از تولید در باکتري، با انواع مورد استفاده در بدن تفاوت دارد.  گزینه 3 - 15

بررسی سایر گزینه ها: 

: مشکل تولید انسولین در باکتري، تبدیل انسولین غیرفعال به فعال است. (نه پیوند هاي اضافی)  گزینۀ 

: طی تولید انسولین  در باکتري، پروتئین به صورت غیرفعال تولید می شود.  گزینۀ 

: طی تولید انسولین در باکتري، مولکول پیش ساز (پیش هورمون) به طور طبیعی تولید می شود. گزینۀ 

فقط مورد (ب) درست است.  گزینه 1 - 16
بررسی موارد: 

مورد الف) کروموزوم هاي کمکی داراي چند جایگاه آغاز رونویسی و معموًال یک جایگاه آغاز همانند سازي است. 

) حلقوي می باشند. دنا ها فاقد نوکلئوتید یوراسیل دار هستند.  مورد ب) دیسک ها (پالزمید ها) نوعی دناي (
مورد ج) همۀ آن ها حاوي ژن هایی هستند که در فام تن (کروموزوم) اصلی موجود نمی باشد. پالزمید در مخمر ها هم وجود دارد. 

مورد د) دیسک مورد استفاده براي مهندسی ژنتیک بهتر است که فقط یک جایگاه تشخیص براي آنزیم برش دهنده داشته باشد، یعنی می تواند بیشتر هم داشته باشد. 
بررسی گزینه ها:  گزینه 4 - 17

: از آنجا که داربست از مولکول هاي آلی تشکیل شده است و در مهندسی بافت، داربست به همراه بافت هاي تولید شده براي بازسازي به کار گرفته می شوند، به طور قطع در این داربست گزینۀ 
مولکول هاي پروتئین و کربوهیدرات وجود دارند. 

: به علت تقسیم یاخته ها و انجام میتوز دوك تقسیم در آن ها شکل می گیرد.  گزینۀ 

: گیرنده هاي موجود در پوست مثل تماسی و دمایی و ... در قسمت هاي مختلف آن قرار گرفته اند.  گزینۀ 

: در پوست یاخته هایی وجود دارد که داراي قدرت تکثیر و تمایز به انواع مختلف یاخته هاي پوست می باشند. گزینۀ 
یکی از کاربردهاي زیست فناوري در علم پزشکی، تشخیص بیماري هایی مثل ایدز در مراحل اولیه است. در این روش دناي موجود در خون فرد مشکوك را استخراج کرده و سعی می  گزینه 1 - 18

کنند دناي ویروس را در آن پیدا نمایند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: براي انجام ژن درمانی باید سلول هایی را از بدن بیمار خارج کرده و کشت داد. سپس ژن سالم را وارد آن نمود و نهایتًا سلول را به بدن بیمار برگرداند. توجه کنید که براي درمان بیماران گزینۀ «
می توان از تزریق آنزیم و پیوند مغز  استخوان هم استفاده کرد که این روش ها دیگر جزء ژن درمانی نیستند. 

»:  براي تولید واکسن به کمک زیست فناوري باید ژن مربوط به آنتی ژن سطحی عامل بیماري زا را به باکتري یا ویروس غیربیماري زا منتقل کرد نه خود آنتی ژن را.   گزینۀ «

»:  باکتري هاي تراژن پس از تولید پیش هورمون انسولین، نمی توانند با جدا کردن زنجیرة  آن را فعال کنند.  گزینۀ «
پالزمیدها مولکول هایی هستند که اطالعات آنها ویژگی هاي اضافه تري به میزبان می دهند و حاوي ژن هایی هستند که در کروموزوم اصلی جاندار یافت نمی شوند.  گزینه 2 - 19

بررسی سایر گزینه ها: 

»: همانندسازي پالزمید می تواند مستقل از همانندسازي دناي اصلی باشد.  گزینۀ «

»: پالزمید در برخی قارچ ها مانند مخمرها نیز دیده می شود.  گزینۀ «

»: در ساختار هر پالزمید فقط یک جایگاه آغاز همانندسازي وجود دارد.  گزینۀ «
یک زن بالغ در صورتی که باردار باشد، امکان دارد بدنش داراي یاخته هاي بنیادي جنین باشد، اما هیچ مرد بالغی یاختۀ بنیادي جنینی ندارد.  گزینه 1 - 20

بررسی سایر گزینه ها: 

»:  یاخته هاي بنیادي سریع تکثیر می شوند.   گزینۀ «

»:  تمایز یاخته هاي بنیادي جنینی نمی تواند به گونه اي تنظیم شود که بتوانند در محیط آزمایشگاه همۀ انواع یاخته هاي جنین را به وجود آورند.  گزینۀ «

»:  با توجه به شکل هاي زیر، یاخته هاي بنیادي بالغ نمی توانند به یاخته هاي خارج جنینی (برون شامۀ جنین) تبدیل شوند.  گزینۀ «

یاخته هاي بنیادي بالغ در خون

یاخته هاي
استخوانی

یاخته هاي
خونی

یاخته هاياندام ها
ماهیچه اي

یاخته هاي
عصبی

 

در مراحل مهندسی ژنتیک، پس از فعالیت آنزیم لیگاز، باید دناي نوترکیب وارد یاختۀ میزبان شود. این کار توسط ایجاد منافذي در دیوارة باکتري با استفاده از شوك الکتریکی یا گزینه 3 - 21
حرارتی همراه با مواد شیمیایی انجام می گیرد. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 4 - 22
: هر توالی تک رشته اي حاصل از اثر آنزیم  در بخش  شامل  حلقۀ (نه  جفت) است که از حلقه هاي باز آلی نیتروژن دار و حلقه هاي آلی قند پنج کربنی گزینۀ 
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تشکیل شده است. 

: آنزیم هاي برش دهنده در باکتري ها وجود دارند و قسمتی از سامانۀ دفاعی آن ها محسوب می شوند. پس می تواند هنگام آلوده شدن باکتري به یک ویروس در از بین بردن آن نقش داشته گزینۀ 
باشد. مرگ یاخته اي یکی دیگر از پاسخ هاي دفاعی در گیاهان است.

2

: پیوند هاي هیدروژنی در استحکام ساختار  نقش دارد. این آنزیم وظیفۀ شکستن پیوند هاي فسفودي استر را دارد. پیوند هاي هیدروژنی در پی شکسته شدن پیوند هاي فسفودي استر گزینۀ 
به صورت خود به خودي شکسته می شوند. 

: تنها در پروکاریوت ها تعداد کل پیوند هاي فسفودي استر، در دنا با تعداد قند ها برابر است، آنزیم هاي برش دهنده مختص باکتري ها می باشند.  گزینۀ 
زیست فناوري از گرایش هاي علمی متعددي از جمله علوم زیستی، فیزیک، ریاضیات و علوم مهندسی بهره می برد. (نگرش بین رشته اي)  گزینه 2 - 23

بررسی سایر گزینه ها: 

: از آنجا که براي تولید پالستیک هاي قابل تجزیه نیاز است که ژن هاي تولیدکنندة بسپاري خاص را به یک جاندار دیگر وارد کنیم و آن را تراژنی کنیم؛ (مهندسی ژنتیک) پس وارد گزینه هاي  و 
محدودة زیست فناوري نوین می شویم. 

: براي تولید پالستیک هاي قابل تجزیه ژن هاي بسپاري خاص را به گیاه وارد می کنند. توجه کنید که ژن هم بسپاري (پلیمري) خاص است، ولی دقت داشته باشید که براي انجام این فرایند باید گزینۀ 
چند ژن خاص را جا به جا کنیم نه یک ژن. 

اولین جانداران تراژنی باکتري ها هستند که همگی داراي آنزیم هاي برش دهنده هستند که جزئی از سامانۀ دفاعی آن ها می باشد.  گزینه 3 - 24
بررسی سایر گزینه ها: 

: دقت کنید الزامًا همۀ دیسک ها داراي ژن مقاومت به آنتی بیوتیک نیستند و از طرفی همۀ باکتري ها دیسک ندارند.  گزینۀ 

: این مورد براي باکتري هاي گرمادوست در چشمه هاي آب گرم صحیح است.  گزینۀ 

: دقت کنید که فقط گروهی از باکتري ها فتوسنتزکننده هستند و  تولید می کنند. گزینۀ 
گزینه 4 - 25

آنزیم لیگاز با فعالیت خود در تشکیل پیوند فسفو دي استر بین دو دناي ناقل و ژن خارجی نقش دارد که د ر نتیجه تعداد پیوندهاي فسفو دي استر دنا دچار تغییر می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

) در این مرحله، اگر باکتري، دناي نوترکیب را دریافت کرده باشد و ژن را بیان کرده باشد، در محیط حاوي پادزیست رشد می کند. (پس باکتري هایی که دناي نوترکیب را دریافت نمی   گزینۀ 
کنند، از بین می روند.)

) در مرحلۀ وارد کردن دناي نوترکیب به یاختۀ میزبان، در دیواره باکتري منافذي ایجاد می شود، ولی در این مرحله همۀ باکتري ها، دناي نوترکیب را دریافت نمی کنند. بنابراین الزم است  گزینۀ 
باکتري دریافت کنندة دناي نو ترکیب از باکتري فاقد آن تفکیک شود.

) در فعالیت آنزیم  در مهندسی ژنتیک، انتهاي چسبنده ایجاد می شود تا ژن خارجی در دیسک جاگذاري شود. درصورت انتقال قطعۀ دناي موردنظر به دیسک و ورود آن به یاختۀ  گزینۀ 
میزبان، با هر بار همانندسازي دیسک، دناي موردنظر نیز همانندسازي شود. پس امکان دارد هر دیسک نتواند ژن خارجی را دریافت کند.

لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط آنزیم پالسمین تجزیه می شوند.  گزینه 3 - 26
پالسمین کاربرد درمانی نیز دارد، اما مدت اثر آن در پالسما خیلی کوتاه است. جانشینی یک آمینواسید پالسمین با آمینواسید دیگري در توالی، باعث افزایش مدت زمان فعالیت پالسمایی و بیشتر
شدن اثرات درمانی آن می شود (نه پیدایش خاصیت درمانی)؛ براي این عمل جانشینی آمینواسید الزم است از ساختار و عملکرد پروتئین شناخت کافی داشته باشیم. دقت کنید در اثر جانشینی

آمینواسید تغییري در تعداد پیوند هاي پپتیدي پروتئین ایجاد نمی شود.
در دورة زیست فناوري کالسیک، تولید پادزیست ها (آنتی بیوتیک ها) ممکن شد. در این دوره از روش هاي کشت (رشد) ریزاندامگان ها استفاده شد.  گزینه 3 - 27

بررسی سایر گزینه ها: 

: کشت باکتري در دورة زیست فناوري نوین و کالسیک دیده می شود. تغییر و اصالح خصوصیات ریزاندامگان ها تنها در دورة زیست فناوري نوین وجود دارد.  گزینۀ 

: هر دوره نسبت به دورة قبل خود کارایی باالتري دارد. لذا تولید محصوالت با کارایی باالتر در دورة زیست فناوري نوین نیز دیده می شود. این دوره با انتقال ژن از ریزاندامگان به گزینۀ 
ریزاندامگان دیگر آغاز شد. 

: در هر سه دوره، محصوالت تخمیري تولید شد. در دورة زیست فناوري نوین از مهندسی ژنتیک استفاده شد.  گزینۀ 
پروتئین اینترفرون تولید شده توسط باکتري ها در مهندسی ژنتیک نیز توانایی فعالیت ضد ویروسی را دارد، اما قدرت آن در برابر اینترفرون طبیعی، بسیار کمتر است.  گزینه 3 - 28

بررسی سایر گزینه ها: 

: پروتئین تولید شده در مهندسی ژنتیک با نحوة تشکیل پیوند متفاوت، فعالیت بسیار کمتري نسبت به نوع طبیعی آن دارد، نه اینکه غیرفعال باشد.  گزینۀ 

: پیوند ها توسط باکتري تشکیل می شود، اما برخی از پیوند ها به نادرستی تشکیل می شود که سبب تغییر فعالیت آن می شود.  گزینۀ 

: آمیالز مقاوم در برابر گرما به عنوان دارو استفاده نمی شود.  گزینۀ 
جداسازي یاخته هاي تراژنی از سایر یاخته هاي دیگر، آخرین مرحلۀ مهندسی ژنتیک می باشد که به روش هاي مختلفی صورت می گیرد. یکی از این روش ها استفاده از دیسکی است گزینه 3 - 29
که حاوي ژن مقاومت به پادزیستی (آنتی بیوتیکی) مانند آمپی سیلین است. درصورتی که باکتري دناي نوترکیب را جذب کرده باشد، در محیط حاوي پادزیست (آنتی بیوتیک) رشد می کند. در غیر این 

صورت، باکتري هاي فاقد دناي نوترکیب به دلیل حساسیت به پادزیست (آنتی بیوتیک) در این محیط از بین می روند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

: در مرحلۀ نخست مهندسی ژنتیک، با برش دناي موردنظر از جایگاه تعیین شده، توالی هاي انتهاي چسبنده ایجاد می شود.  گزینۀ 

: پس از برش دناي موردنظر، اتصال آن به ناقل و تشکیل دناي نوترکیب صورت می گیرد.  گزینۀ 

: وارد کردن دناي نوترکیب به یاختۀ میزبان، قبل از جداسازي یاخته هاي تراژنی صورت می گیرد. گزینۀ 
انواعی از باکتري ها تخمیر الکتیکی انجام می دهند. بعضی از این باکتري ها مانند آنچه در ترش شدن شیر رخ می دهد، سبب فساد مواد غذایی می شوند؛ اما انواعی از آن ها در تولید گزینه 1 - 30

مواد غذایی به کار می روند. تخمیر الکتیکی در تولید فرآورده هاي شیري و خوراکی هایی مانند خیارشور نقش دارد. 
زیست فناوري سنتی: تولید محصوالت تخمیري مانند سرکه، نان، لبنیات با استفاده از فرآیند هاي زیستی مربوط به این دوره است. 

زیست فناوري کالسیک: با استفاده از روش هاي تخمیر و کشت میکروارگانیسم ها تولید موادي از قبیل آنتی بیوتیک ها، آنزیم ها و مواد غذایی انجام شد. 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 31

: به بدن تزریق نمی کنیم، بلکه یاخته هاي خاصی را خارج کرده و ژن مورد نظر را به یاخته ها (در خارج از بدن) وارد می کنیم. گزینۀ 
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: به طور مثال براي اولین ژن درمانی ذکر  شده که چون لنفوسیت ها بقاي زیادي ندارند، الزم است که به طور متناوب لنفوسیت هاي مهندسی شده را تزریق کنیم.  گزینۀ 

: طبق شکل باید ویروس را تغییر دهیم (تغیر یافته) تا نتواند در یاخته هاي بدن تکثیر شود.  گزینۀ 
آزمایشگاه طوري

تغییر می دهند که

ویروس را در

ویروس جاسازي
ژن درون

به درون یاخته بیمار
منتقل و ژنوم آن

با ژنوم یاخته بیمار

ویروس تغییر یافته

یاخته هاي بیمار از لحاظ

.نتواند تکثیر شود

.کندمیتولیدرانظرمورد
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مراحل ژن درمانی

کشت میکروارگانیسم ها در محیط کشت در دو دورة زیست فناوري کالسیک و زیست فناوري نوین دیده می شود. براي اولین بار، محصوالت تخمیري مانند سرکه، نان و فرآورده هاي گزینه 3 - 32
لبنی در دورة زیست فناوري سنتی دیده شد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در هر سه دورة زیست فناوري، مواد جدیدي نسبت به قبل تولید شدند. ور آمدن نان به علت تخمیر الکلی است که توسط انواعی از جانداران رخ می دهد.  گزینۀ 

: در هر سه دورة زیست فناوري سنتی، کالسیک و نوین مواد غذایی تولید می شود و در زیست فناوري نوین مواد غذایی، در مقدار بیشتر و کارایی باالتري می توانند تولید شوند.  گزینۀ 

: در دورة زیست فناوري نوین، با انتقال ژن به ریزاندامگان (میکروارگانیسم)، خصوصیات آن ها تغییر کرد. در این دوره نیز محصوالتی مثل پادزیست ها، با کیفیت بهتري تولید شدند.  گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  گزینه 3 - 33
: اثر درمانی آن همانند دارو هاي تهیه شده از منابع غیرانسانی می باشد؛ اما برخالف آن ها پاسخ ایمنی ایجاد نمی کنند.  گزینۀ 

: در مراحل مهندسی ژنتیک پیوند فسفو دي استر که نوعی پیوند کوواالنسی می باشد، هم شکسته و هم تشکیل می شود.  گزینۀ 

: دارو هاي تولید شده در مهندسی ژنتیک در زیست فناوري پزشکی، پاسخ هاي ایمنی ایجاد نمی کنند که به این فرآیند تحمل ایمنی می گویند.  گزینۀ 

: دارو هاي معمولی به این روش تهیه می شوند (نه دارو هاي تولید شده در زیست فناوري پزشکی).  گزینۀ 
گزینه 4 - 34

آزمایشگاه طوري
تغییر می دهند که

ویروس را در

ویروس جاسازي
ژن درون

به درون یاخته بیمار
منتقل و ژنوم آن

با ژنوم یاخته بیمار

ویروس تغییر یافته

یاخته هاي بیمار از لحاظ

.نتواند تکثیر شود

.کندمیتولیدرانظرمورد

.

.ترکیب می شود
.ژنتیکی تغییر یافته اند

.می شود
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مراحل ژن درمانی  

در مولکول انسولین فعال، دو انتهاي آمینی زنجیر ها در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.  گزینه 3 - 35
بررسی سایر گزینه ها: 

: تولید شکل فعال انسولین در باکتري انجام نمی شود.  گزینۀ 

: خزندگان، پرندگان و پستانداران داراي قلب  حفره اي می باشند. در پستانداران از جمله انسان، انسولین از دو زنجیرة کوتاه پلی پپتیدي به نام هاي  و  تشکیل شده است.  گزینۀ 

: زنجیره هاي  و  پلی پپتیدي هستند. می دانیم در تشکیل پیوند بین آمینواسید ها، آنزیمی از جنس دنا نقش ندارد و دنا ها نقش آنزیمی ندارند.  گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  گزینه 2 - 36
: یاخته هاي بنیادي کبد در صورت تمایز می توانند به یاخته هاي مجراي صفراوي تبدیل شوند که یاخته هاي مجراي صفراوي جزء یاخته هاي کبدي به شمار نمی آیند.  گزینۀ 

: یاخته هاي بنیادي جنینی، همان یاخته هاي تودة داخلی بالستوال هستند و یاخته هاي بنیادي جنینی قادر به تشکیل همۀ بافت هاي بدن هستند.  گزینۀ 

: یاخته هاي بنیادي بالغ در مغز استخوان وجود دارند.  گزینۀ 

: اصالحات مفید در مهندسی پروتئین حداکثر سرعت واکنش را می توانند تغییر دهند.  گزینۀ 
موارد (ب)، (ج) و (د) عبارت را به درستی تکمیل می کنند. گزینه 3 - 37
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بررسی موارد: 
مورد الف) در شرایط آزمایشگاهی، یاخته هاي جنینی نمی توانند به گونه اي تنظیم شوند که به همۀ سلول هاي جنینی تمایز پیدا کنند. 

مورد ب) یاخته هاي بنیادي بالغ براساس شکل می توانند تقسیم شوند و یاخته هاي بنیادي تشکیل دهند که قدرت
تقسیم و تمایز باالیی دارند. 

مورد ج) یاخته هاي الیۀ خارجی بالستوال (تروفوبالست) در تولید جفت (رابط میان بند ناف و دیوارة رحم) نقش دارند. 

مورد د) یاخته هاي الیۀ تروفوبالست (الیۀ خارجی) تودة بالستوال، هورمون  را ترشح می کند. همچنین یاخته هاي الیۀ خارجی، آنزیم هاي هضم کنندة دیوارة رحم را تولید و ترشح می کنند.
جنین در فرآیند جایگزینی، مواد مغذي مورد  نیاز خودش را از بافت هاي هضم شده به دست می آورد.

فیبرین به همراه گویچه هاي قرمز لخته را می سازد. لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط آنزیم پالسمین تجزیه می شوند.  گزینه 4 - 38
بررسی سایر گزینه ها: 

: پالسمین و ترکیبات پاداکسنده کاربرد درمانی دارند و ترکیبات پاداکسنده در پیشگیري از سرطان و نیز بهبود عملکرد مغز و اندام هاي دیگر نیز نقش مثبتی دارد.  گزینۀ 

: مدت اثر پالسمین در پالسما خیلی کوتاه است.  گزینۀ 

: جانشینی یک آمینواسید پالسمین با آمینواسید دیگر، باعث می شود که مدت زمان فعالیت پالسمایی و اثرات درمانی آن بیشتر شود.  گزینۀ 

: اگر پالسمین به روش مهندسی پروتئین (جانشینی یک آمینواسید) با آمینواسید دیگري در توالی باشد، باعث می شود که فعالیت آن بیشتر شود.  گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  گزینه 1 - 39
: حشره گیاه خوار براي نفوذ درون گیاه بزاق خود را ترشح می کند و بزاق با داشتن آمیالز، امکان نفوذ به غوزه را فراهم می کند.  گزینه 

: حشره گیاه مقاوم شده را می خورد و از بین می رود و فرصت نفوذ به درون غوزه را از دست می دهد.  گزینه 

: سم باکتري منتقل نمی شود بلکه ژن تولید کنندة سم منتقل می شود  گزینه 

: نیاز به سم پاشی مزارع مقاوم تا حدود زیادي و نه به طور کامل از بین رفته است. گزینه 

: آمیالز و پالسمین هردو از جنس پروتئینی هستند و در شبکۀ آندوپالسمی براي انتقال فراوري می شوند.  گزینۀ  گزینه 4 - 40
: سیانید همانند آرسنیک با اشغال جایگاه فعال میتواند سبب اختالل در عملکرد آنزیم شود.  گزینۀ 

 (  ، : هردو مورد پروتئین بوده و براي تولید نیازمند مواد یکسانی هستند. (رناتن،  گزینۀ 

: اینترفرون از یاخته هاي آلوده به ویروس ولی پادتن (ایمونوگلوبین) از لنفوسیت (پادتن ساز ها) آزاد می شود.  گزینۀ 

باکتري ها را ابتدا در محیط کشت مناسب قرار می دهند و سپس در دیوارة آن ها منفذ ایجاد می کنند.  گزینه 2 - 41
: منفذ در دیواره باکتري ایجاد می شود نه در غشا.  گزینۀ 

: مواد شیمیایی به کمک شوك حرارتی استفاده می شوند.  گزینۀ 

: دناي انتقالی (دیسک یا پالزمید) دنایی حلقوي است.  گزینۀ 

براي تولید هر اندام به شیوة مهندسی بافت، نیازمند تهیۀ تصویر رقمی است.  گزینه 1 - 42
: بینی گیرندة شیمیایی دارد اما گوش گیرندة مکانیکی دارد.  گزینۀ 

: بینی و گوش یاخته هاي مژکدار دارند.  گزینۀ 

: استیل کوانزیم  رابط گلیکولیز و چرخۀ کربس است که در یاخته هاي با تنفس هوازي هم بینی و هم گوش انجام می شود.  گزینۀ 

از آنزیم هاي برش دهنده هم در مرحلۀ اول براي جداسازي ژن از کروموزوم استفاده می شود و هم در مرحلۀ دوم براي شکستن پالزمید به کار برده می شوند.  گزینه 4 - 43
بررسی سایر گزینه ها: 

: تعدادي از باکتري ها پالزمید نوترکیب را جذب می کنند.  گزینۀ 

: آنزیم برش دهنده فقط در باکتري ها یافت می شوند. دیسک هم در باکتري ها و برخی مخمر ها یافت می شود.  گزینۀ 

: فام تن هاي اصلی در باکتري غلط است. باکتري فقط یک فام تن اصلی دارد.  گزینۀ 

لیگاز و آنزیم هاي برش دهنده، مانند  بر روي نوکلئوتید هاي دنا اثر می گذارند. لیگاز با تشکیل پیوند فسفودي استر و  با شکستن پیوند فسفودي استر. گزینه 3 - 44

مهندسی پروتئین با تغییر در فعالیت پروتئین شرایط بهینۀ آن ها را می تواند تغییر دهد. مثًال دماي محیط و یا  بهینه را براي فعالیت آنزیم ها تغییر می دهد.  گزینه 1 - 45
بررسی سایر گزینه ها: 

: مهندسی پروتئین با تغییر در آمینواسید ها ارتباط دارد نه با حذف ژن ها. گزینۀ 

HCG

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3trNAmRNA

4

1

3

4

2

3

4A

1

2

3

ECOR1ECOR1

PH

2

14

صل 7
ت دوازدهم - ف

س
زی

صادق طاهري



: در طی مهندسی پروتئین تغییر در ساختار فضایی پروتئین می شود نه ساختار دوم.  گزینۀ 

: در روش هاي مهندسی پروتئین فعالیت پروتئین ها بهینه می شود، اما نوع کارکرد آن ها متفاوت نمی شود. گزینۀ 
بررسی موارد:  گزینه 2 - 46

الف) درست بافتی که مهندسان بافت روي داربست قرار می دهند بافت غضروف است که نوعی بافت پیوندي است و رشته هاي فراوان و مادة زمینه اي دارد. 
ب) نادرست. بافتی که گیرندة شیمیایی دارد بافت عصبی بینی (به عنوان اندام مورد ترمیمی در مهندسی بافت) و غضروف صرفًا بافت روي بینی را تولید می کند نه بافت عصبی را. 

پ) نادرست مجاري نیم دایره اي در گوش داخلی قرار دارند و وظیفۀ هماهنگی تعادل را با مخچه دارند در حالیکه مهندسی بافت می توانند اللۀ گوش آسیب دیده (گوش خارجی) را ترمیم کند. 
ت) نادرست. یاختی که می تواند ترمیم شود اللۀ گوش یا بینی است که هردوي آنها فقط از غضروف تشکیل شده اند.

یاخته هاي بنیادي کبد در تشکیل کبد و مجاري صفراوي نقش دارند.  گزینه 3 - 47
بررسی گزینه ها: 

: انعقاد خون به وسیلۀ ویتامین  انجام می شود که محلول در چربی است و براي جذب نیاز به صفرا دارد.  گزینۀ 

: کیلومیکرون نیز بعد از جذب لیپیدها تشکیل می شود که تشکیل آن ملزم به جذب لیپید و ملزم به تولید نمک هاي صفراوي و لسیتین از کبد است.  گزینۀ 

: تصلب شرایین ارتباطی با صفرا یا کبد ندارد و سخت شدن دیوارة رگ است. (در سطح کتاب)  گزینۀ 

: انسداد رگ توسط افزایش لیپوپروتئین کم چگال است که در کبد با تولید لیپوپروتئین ها به خصوص پر چگال از این اتفاق جلوگیري می شود. گزینۀ 
مطالعۀ بیماري هایی مثل ام.اس و سرطان ها و تولید پروتئین هاي انسانی با دگره هاي یکسان در جانوران تراژن ممکن است.  گزینه 3 - 48

همچنین رخ نمودهاي انسانی نمی توانند همگی در جانور تراژن بروز داده شوند. 
برش دهنده با فعالیت هیدرولیزي پیوند فسفودي استر را می شکافد و پیوند هیدروژنی را نمی شکافد.  گزینه 4 - 49

رد گزینه ها: 

) فعالیت برش دهنده، با هیدرولیز است و نه سنتز آبدهی. 

) پیوندهاي فسفودي استر دناي ناقل  تا در هر رشته و  تا در کل افزوده می شود اما دو برابر نمی شود - همچنین عالوه بر فسفودي استر، پیوندهاي قند - فسفات درون نوکلئوتیدها نیز باید
حساب شوند. 

) تشکیل پیوند فسفودي استر در فعالیت بسپارازي و نوکلئازي دنابسپاراز است اما هر دو پس از فعالیت هلیکاز است. 

بسیاري از مراحل تولید صنعتی در دماهاي باال است که آمیالز مهندسی نشده ، نمی تواند فعالیت کند.  گزینه 3 - 50
رّد گزینه: 

»: پروتئازهاي بانکراس به صورت غیرفعال به دوازدهه ترشح می شوند.  گزینۀ «

»: این کار با مهندسی پروتئین امکانپذیر است.  گزینۀ «

»: فعالیت آمیالز مهندسی شده به علت دماي باالي واکنش، سریع تر است و سرعت اتصال پیش ماده به آنزیم افزایش می یابد. گزینۀ «
فعالیت اینترفرون تولید شده با مهندسی پروتئین، همانند اینترفرون طبیعی است.  گزینه 4 - 51

رّد گزینه ها: 

»: اینترفرون طبیعی پیوند اشتباه ندارد.  گزینۀ «

»: زمان واکنش اینترفرون با مهندسی ژنتیک به علت فعالیت کمتر، بیشتر است.  گزینۀ «

»: گروه کربوکسیل و آمینو انتهاي زنجیرة پلی پپتیدي، هرگز جدا نمی شود. گزینۀ «
دوزیستان ساده ترین ساختار تنفسی بین مهره داران دارند. این جانوران مهره دار بوده و اندام جلویی در مهره داران همتا بوده و داراي ساختاري مشابه با ساعد انسان می باشد.  گزینه 4 - 52

بررسی سایر گزینه ها: 

»: پستانداران قابلیت تولید انسولین به صورت پیش هورمون را دارند. دقت کنید برخی از پستانداران مانند پالتی پوس، رحم ندارند.  گزینۀ «

»: مهره داران داراي ایمنی اختصاصی هستند و در مهره داران رناهاي پیک موجود در میتوکندري توسط رنابسپاراز نوع  تولید نمی شود.  گزینۀ «

»: دقت کنید برخی بی مهره ها مانند سخت پوستان نیز آبشش دارند و این جانوران طناب عصبی شکمی دارند.  گزینۀ «

جایگاه تشخیص آنزیم در مراحل اول و دوم شناسایی می شود. از پادزیست (آنتی بیوتیک) در مرحلۀ چهارم استفاده می شود. در مرحلۀ اول که دناي خطی انسان برش داده می شود و گزینه 4 - 53
در مرحلۀ دوم نیز با برش دادن دناي حلقوي پالزمید، دناي خطی تولید می شود. در مرحلۀ چهارم که از پادزیست (آنتی بیوتیک) استفاده می شود، دناي خطی مشاهده نمی شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: تشکیل پیوند فسفودي استر در مرحلۀ دوم و چهارم مشاهده می شود. در مرحلۀ دوم به دلیل اتصال قطعۀ جدا شده به ناقل همسانه سازي و در مرحلۀ چهارم نیز باکتري رشد می کند که براي گزینۀ 
رشد و تقسیم باکتري، همانندسازي دنا و تشکیل پیوند فسفودي استر مشاهده می شود. در مرحلۀ چهارم از پادزیست (آنتی بیوتیک) استفاده می شود. 

: تولید انبوه فراوردة ژن جزء مراحل همسانه سازي دنا نیست.  گزینۀ 

: در مرحلۀ اول و دوم از آنزیم برش دهنده که قسمتی از سامانۀ دفاعی باکتري است، استفاده می شود. در مرحلۀ چهارم نیز از سامانۀ دفاعی باکتري براي مقاومت در برابر پادزیست (آنتی  گزینۀ 
بیوتیک) استفاده می شود. ژنوم باکتري در مرحلۀ سوم به دلیل ورود دناي نوترکیب به آن، افزایش پیدا می کند. در مرحلۀ چهارم انتهاي چسبنده وجود ندارد. 

استفاده از باکتري غیربیماري زا در تولید واکسن استفاده می شود. در این روش، درصورتی که ژن مربوط به آنتی ژن سطحی عامل بیماري زا را به باکتري منتقل کنند، سبب تغییر ژنوم گزینه 3 - 54
باکتري می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: هورمون انسولین فعال در باکتري تولید نمی شود. بلکه پیش هورمون در باکتري تولید می شود.  گزینۀ 

: استفاده از نسخۀ کارآمد ژن در ژن درمانی مشاهده می شود. در ژن درمانی از سلول هاي پیکري فرد مثل لنفوسیت ها استفاده می شود و بر روي سلول هاي جنسی، ژن درمانی انجام نمی شود و گزینۀ 
درنتیجه محصوالت این ژن درمانی در نسل بعد فرد بیمار تولید نمی شوند. 

: شناسایی نوکلئیک اسید هاي عامل بیماري زا در محدودة تشخیص بیماري است. جلوگیري از تکثیر عوامل بیماري زا با تغییر آن ها در آزمایشگاه انجام می شود که مربوط به بخش ژن گزینۀ 
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 درمانی است. 
بررسی گزینه ها:  گزینه 2 - 55

: براي برش دادن ژن انسولین از دناي خطی انسان و همچنین براي برش دادن پالزمید از آنزیم  استفاده می شود. این آنزیم براي برش ژن انسولین باید  جایگاه تشخیص گزینه هاي  و 

آنزیم داشته باشد و  پیوند فسفو دي استر را برش دهد. با این حال دناي حاصل همچنان خطی است. ولی براي برش دادن پالزمید وجود یک جایگاه تشخیص آنزیم کافی است و با ایجاد برش در
پالزمید، از حالت حلقوي به خطی تبدیل می شود. 

: آنزیم لیگاز براي چسباندن ژن انسولین به پالزمید مورد استفاده قرار می گیرد و این کار را با ایجاد  پیوند فسفو دي استر بین نوکلئوتید هاي آدنین دار و گوانین دار انجام می دهد و باعث گزینۀ 
ایجاد دناي حلقوي می شود. 

: باکتري هایی که دناي نوترکیب را ندارند، به دلیل حساسیت به پادزیست در محیط حاوي پادزیست از بین می روند.  گزینۀ 
آنزیمی که در مرحلۀ اول مهندسی ژنتیک (برش دنا) استفاده می شود، فقط آنزیم برش دهنده است؛ آنزیم هاي برش دهنده همگی هنگام برش جایگاه تشخصی خود، دو عدد پیوند گزینه 4 - 56

فسفو دي استر را هیدرولیز می کنند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

: براي اتصال دناي مورد نظر به دیسک، آنزیم لیگاز استفاده می شود. این آنزیم پیوند فسفو دي استر بین دو انتهاي مکمل را ایجاد می کند. منظور از آنزیم هاي بسپاراز، دنابسپاراز ( گزینۀ 

پلی مراز)، و رنابسپاراز ( پلی مراز) است که توانایی تشکیل پیوند فسفو دي استر دارند. 

: هنگام ساختن دناي نوترکیب (به دلیل تشکیل پیوند بین دو انتهاي چسبنده)، همانند سازي دناي نوترکیب و جداسازي یاخته هاي تراژنی (به دلیل فعالیت دستگاه رونویسی) پیوند هیدروژنی گزینۀ 
تشکیل می شود؛ پس لزومًا تعداد نسخه هاي ژن افزایش نمی یابد. 

: دناي نوترکیب را به درون یاختۀ میزبان، مثًال باکتري منتقل می کنند. پس اجباري بر استفاده از سلول هاي باکتریایی نیست. در باکتري ها رونویسی از انواع ژن ها توسط یک نوع آنزیم گزینۀ 
رنابسپاراز انجام می شود.

آنزیم هاي برش دهنده، هنگام فعالیت و ایجاد انتهاي چسبنده، عالوه بر پیوند هاي فسفو دي استر پیوند هاي هیدروژنی را می شکنند و اگر انتهاي چسبنده تشکیل نشود، پیوند گزینه 2 - 57
هیدروژنی نیز شکسته نمی شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: قرارگیري جفت باز ها به صورت مکمل باعث ثبات قطر دو رشته می شود که در توالی جایگاه تشخیص آن ها، به دلیل دو رشته اي بودن همانند توالی دو انتهاي چسبنده روي هم قرار گرفته، گزینۀ 
دیده می شود. 

: آنزیم هاي برش دهنده، با شکستن پیوند فسفو دي استر، اسکلت هاي قند- فسفات رشته هاي دنا را می شکافند و می توانند انتهاي چسبنده را که نامتقارن می باشد، ایجاد کنند.  گزینۀ 

: آنزیم  پیوند فسفو دي استر بین نوکلئوتید هاي گوانین دار و آدنین دار هر دو رشته را برش می دهد، که گوانین همانند آدنین، نوعی باز آلی پورینی می باشد. گزینۀ 
آنزیم هاي برش دهنده در باکتري ها ساخته می شوند که در آن ها، مرحلۀ آخر ترجمه با ورود عوامل آزاد کننده (داراي ساختار پروتئینی)، زیر واحد هاي رناتن (ریبوزوم) جدا می شوند گزینه 3 - 58

و رناي پیک آزاد می شود و درنتیجه ترجمه پایان می یابد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) که تک رشته اي هستند، این عبارت لزومًا صحیح : در نوکلئیک اسید ها، در مولکول هاي دنا مقدار سیتوزین و گوانین برابر است (به دلیل رابطۀ مکملی باز ها) ولی در مولکول هاي رنا ( گزینۀ 
نمی باشد. 

گزینۀ 2: ساخته شدن روبیسکو و رونویسی از ژن آن، فقط در باکتري هاي فتوسنتز کننده صورت می گیرد. 

) قرار دارد؛ که در این یاخته ها یک نوع رنابسپاراز ( ) و پادرمزه (آنتی کدون) در رناي ناقل ( : در پیش هسته اي ها (پروکاریوت ها)، رمزه (کدون) در رناي پیک ( گزینۀ 
پلی مراز) در ساختن انواع رنا ها نقش دارد. 

لیگاز فاقد توانایی شکستن پیوند فسفو دي استر می باشد.  گزینه 4 - 59
بررسی سایر گزینه ها: 

: رنابسپاراز فاقد توانایی شکستن پیوند فسفو دي استر می باشد.  گزینۀ 

: پیوند هیدروژنی نه هیدرولیز می شود، نه سنتز آبدهی! بلکه تشکیل و یا شکسته می شود.  گزینۀ 

: پیوند هیدروژنی به صورت خود به خودي تشکیل می شود (نه با کمک آنزیم ها).  گزینۀ 
بررسی گزینه ها:  گزینه 3 - 60

: برش جایگاه در اطراف ژن مطلوب - بخش دوم این مورد صحیح است. (در ضمن برش ژن در مرحلۀ جداسازي قطعه اي از دنا صورت می گیرد نه در مرحلۀ اتصال قطعۀ دنا به ناقل و گزینۀ 
تشکیل دناي نوترکیب) 

: این مورد مربوط به جداسازي یاخته هاي تراژن می باشد - در وارد کردن دنا نوترکیب به یاختۀ میزبان پیوند فسفو دي استر شکسته و تشکیل نمی شود.  گزینۀ 

: هر دو مورد درست است. دقت کنید که ایجاد منفذ در دیوارة باکتري به وسیلۀ شوك حرارتی یا الکتریکی و به کمک مواد شیمیایی صورت می گیرد؛ ولی در قسمت دوم این گزینه صرفًا گزینۀ 
گفته شده که منفذ ایجاد شود و اشاره اي به چگونه ایجاد کردن منفذ نکرده که با توجه به نادرست بودن سایر گزینه ها این گزینه درست است. 

: این مورد مربوط به تکثیر شدن دناي نوترکیب است - منافذ در دیواره نیز ایجاد می شود، نه فقط در غشا.  گزینۀ 
موارد (الف) و (ث) نادرست هستند.  گزینه 1 - 61

بررسی موارد: 
الف) نادرست، همسانه سازي و همانند سازي پیش مادة دنا دارند. پس هر دو می توانند روي ملکولی با باز تیمین دار ( نه قند تیمین دار) انجام شوند. 

ب) درست، سم باکتري خاکزي مثل پروتئاز هاي معده (پپسینوژن ها) می توانند به صورت غیر فعال تولید شوند. 
پ) درست، یکی از نتایج مهندسی ژنتیک تولید گیاهان مقاوم به علف کش ها است که باعث کاهش فرسایش خاك می شود. یکی از مضرات جنگل زدایی فرسایش خاك است. 

ت) درست، تیرة پروانه واران مثل سویا، نخود، عدس، شبدر، لوبیا و یونجه می توانند ریزوبیوم هاي تثبیت کنندة نیتروژن داشته باشند. همچنین سویا، ذرت و پنبۀ مقاوم به آفت توسط مهندسی
ژنتیک تولید می شود.
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ث) نادرست، جاندار تولید کننده ي آمیالز در چشمۀ آب گرم باکتري است که باکتري ها اغلب یک نقطۀ آغاز همانند سازي نیز دارند و می توانند میزبان دیسک نوترکیب باشند. (هر دو جاندار
باکتري هستند) 

فقط مورد (الف) نادرست است.  گزینه 3 - 62
بررسی تک تک موارد: 

الف) نادرست؛ انتقال ژن از باکتري صورت می گیرد که راکیزه ندارد و نمی توانداکسیژن را به یون اکسید تبدیل کند. 
ب) درست، انتقال ژن به گیاه صورت می گیرد که سبزدیسه دارد که ساختارهاي کیسه مانند آن (تیالکوئید) رنگیزه دارند. 

پ) درست، باکتري به طور طبیعی بسپاري از این مواد را می سازد که هم ایستایی از ویژگی هاي آن است. 
ت) درست، زیست فناوري در فناوري هاي مهندسی  ژنتیک طبقه بندي می شود. 

ث) درست، تولید جاندار تراژنی از موضوعات اخالق زیستی است. 

فقط مورد (ب) به درستی تکمیل می کند.  گزینه 1 - 63
الف . روبیسکو در کلروپالست است ولی آنزیم برش دهنده در باکتري ها است که فاقد اندامک اند. 

ب. روبیسکو در جایگاه فعال خود اکسیژن و یا کربن دي اکسید را می گیرد و پیش مادة  نیز نوکلئوتید است که در ساختارش اتم هاي اکسیژن فراوانی وجود دارد و قند آن هم اکسیژن
دارد. 

پ.  آنزیم برش دهنده بوده و جزء سامانۀ دفاعی باکتري ها است. 

ت. روبیسکو با ترکیب  با ترکیب  کربنی و ایجاد ترکیب  کربنی ناپایدار، تعداد کربن هاي پیش ماده را افزایش می دهد. 

پالسمین باعث تجزیۀ لخته می شود در حالیکه از ویتامین  (که محلول در چربی است)، براي ایجاد لخته استفاده می شود.  گزینه 4 - 64
بررسی سایر گزینه ها: 

: تغییرات عمدة مهندسی پروتئین شامل تغییر در توالی دنا و دستکاري ژنتیک است که ماهیت دستور العمل (ژن) را تغییر می دهد.  گزینۀ 

: سیانید با اشغال جایگاه فعال آنزیم، یکی از نتایج مهندسی پروتئین که اصالح تمایل آنزیم براي اتصال به پیش ماده است را تحت تاثیر قرار می دهد.  گزینۀ 

: آنزیمی که در بزاق انسان است آمیالز است که مقاوم به گرما نیست و براي فعالیت هاي صنعتی، از آنزیم مهندسی شدة مقاوم به گرما استفاده می شود.  گزینۀ 

فقط مورد (الف) نادرست است.  گزینه 4 - 65
بررسی سایر گزینه ها: 

الف) تولید پادزیست (آمپی سیلین) که به جداسازي یاخته هاي تراژن کمک می کند در دورة کالسیک صورت گرفت. 
ب) آمیالز در صنایع غذایی استفاده می شود و نتایج دورة کالسیک تولید پادزیست ها، مواد غذایی و آنزیم هاست. 

پ) باکتري ترش کنندة شیر، با اکسید اتانال و تخمیر الکلی محصول لبنی که حاصل دورة سنتی است را تحت تاثیر قرار می دهد. 
ت) کلسی تونین آنزیم است که در دورة کالسیک تولید آن بیشتر شد. (توجه کنید که کلسی تونین انسانی می تواند توسط مهندسی ژنتیک و در دورة نوین تولید شود.) 

ث) جاندار تولید کنندة آمیالز مقاوم به گرما باکتري چشمۀ آب گرم است که می تواند میزبان مهندسی ژنتیک در دورة نوین باشد. 

موارد (الف)، (پ) و (ت) به طور نامناسب کامل می کنند.  گزینه 2 - 66
بررسی موارد: 

مورد الف: نادرست، اولین یاختۀ مورد استفادة ژن درمانی لنفوسیت بود و یاختۀ مورد تهاجم ایدز نیز لنفوسیت  کمک کننده. هر دوي این یاخته ها در خط سوم دفاع یعنی دفاع اختصاصی نقش
دارند. 

مورد ب: درست، ناقل ژن درمانی ویروس است و میزبان تولید کنندة یک زنجیره انسولین باکتري. ویروس ها توانایی تولید انرژي ندارند؛ زیرا یاخته نیستند و باید از انرژي و مواد میزبان استفاده
کنند، پس گلیکولیز و تولید پیرووات در ویروس ها دیده نمی شود. 

مورد پ: نادرست، مهاجم غوزه حشرة گیاه خوار است درست مثل ملخ. حشرات گیاه خوار داراي آنزیم آمیالز در بزاق خود هستند که نشاسته را به مواد کوچکتر تبدیل می کند. 
مورد ت: نادرست، نوعی باکتري خاکزي سم غیر فعال تولید می کند و عامل سینه پهلو نیز باکتري استرپتوکوکوس نومونیا است. هردوي این ها باکتري بوده و توانایی رونویسی همزمان از چند ژن و

تولید رناي پیک چند ژنی را دارند. 
مورد ث: درست، عامل ترش شدن شیر باکتري است و عامل کشف جیبرلین قارچ جیبرال. باکتري ها و مخمر ها (از قارچ ها) توانایی میزبانی مهندسی ژنتیک یعنی دورة نوین زیست شناسی را دارند. 

موارد (الف)، (ب) و (ث) نادرست است.  گزینه 2 - 67
بررسی تک تک موارد: 

الف) نادرست؛ همۀ جانداران دنا دارند و می توانند داراي جایگاه تشخیص براي آنزیم برش دهنده باشند. 
ب) نادرست؛ گریفیت به مطالعۀ باکتري هاي پوشینه دار و بدون پوشینه پرداخت که کشت میکروارگانیسم ها در دورة زیست فناوري کالسیک بود و گیاه از تیره گندمیان (مورد مطالعۀ داروین) جزء

آنها نیست. 
پ) درست؛ ستارة دریایی برخالف همۀ دوزیستان ساده ترین آبشش که برجستگی هاي کوچک پوستی است را دارد. 

ت) درست، باکتري مورد مطالعۀ مزلسون و استال و سیانوباکتري ها فام تن اصلی متصل به غشا دارند. 
ث) نادرست، در گذشته براي رویت اجزاي درون سلول ابتدا آنرا می کشتند و رنگ می کردند اما امروزه چنین نیست. 

بررسی تک تک موارد:  گزینه 2 - 68
الف) درست، بافت غضروف در تولید الله گوش مصنوعی کاربرد دارد. عامل ماالریا انگل تک یاخته اي است که بافت ندارد. 

ب) نادرست، تودة داخلی بالستوال یاخته هاي بنیادي جنینی هستند. ناقلین مهندسی ژنتیک می توانند یاخته  (باکتري و مخمر) باشند. 
پ) درست، دناي نوترکیب به یاخته انتقال می یابد که یاخته پایین ترین سطح ساختاري حیات است. 

ت) نادرست، برخی باکتري هاي خاکزي و گیاه مهندسی شده می توانند حشرة آفت را از بین ببرند اما باکتري ها بافت و اندام ندارند. 

یاخته هاي بنیادي موروال به جنین و پرده هاي اطراف جنین تمایز می یابند؛ ولی سلول هاي تودة داخلی به جنین تمایز می یابند.  گزینه 3 - 69
بررسی موارد: 

مورد الف) نادرست - این جمله در مورد موروال درست است؛ ولی تودة داخلی فقط بافت هاي جنینی را می دهد.
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مورد ب) درست - در مرحلۀ موروال سلول هاي جنینی مرتب تقسیم می شوند؛ ولی حجم سلول و حجم کل جنین در مقایسه با سلول تخم اولیه تغییر نمی کند. و در مرحلۀ بالستوال که داراي تودة سلول 
هاي داخلی است، افزایش حجم جنین صورت می گیرد. 

مورد ج) درست - موروال آخرین مرحله در مراحل جنینی است که در لولۀ رحمی شکل می گیرد؛ ولی مرحلۀ بالستوال در درون رحم انجام می شود. 
مورد د) نادرست - مرحلۀ موروال در لوله هاي رحمی است و اگر در این مرحله خارج شود، در شرایط آزمایشگاهی بافت هاي جنینی و پرده هاي اطراف آن را ایجاد می کند. بالستوال درون رحم می 

تواند بخش هاي مختلف را بسازد. 

تغییرات در دنا تغییرات عمده و تغییرات در آمینو اسید ها و پیوند هاي بین آن ها تغییرات جزئی مهندسی پروتئین هستند.  گزینه 3 - 70
موارد (الف)، (پ) و (ت) نادرست است. 

بررسی موارد: 
الف) نادرست، رسیدن به ثبات نسبی و ایجاد پیوند آبگریز براي ساختار سوم است که تغییر در آن زمینۀ تغییر جزئی است. 
ب) درست، ساختار صفحه اي ساختار دوم و پیوند یونی ساختار سوم پروتئین است و تغییر در آن ها زمینۀ تغییر جزئی است. 

پ) نادرست، پروتئین هاي تک زنجیره اي ساختار چهارم ندارند ولی تغییر در ساختار چهارم جزئی و تغییر در رناي پیک زمینۀ تغییر عمده است. 

ت) نادرست، پیش مادة  و لیگاز دنا هستند که تغییر در آن ها زمینۀ تغییر عمدة مهندسی پروتئین است. 
ث) درست، راه انداز در دنا و بیانه ها نیز در دنا هستند و تغییر در آن ها زمینۀ تغییر عمدة مهندسی پروتئین است. 
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1 - 1

2 - 4

3 - 4

4 - 3

5 - 3

6 - 4

7 - 1

8 - 4

9 - 1

10 - 1

11 - 2

12 - 1

13 - 2

14 - 4

15 - 3

16 - 1

17 - 4

18 - 1

19 - 2

20 - 1

21 - 3

22 - 4

23 - 2

24 - 3

25 - 4

26 - 3

27 - 3

28 - 3

29 - 3

30 - 1

31 - 4

32 - 3

33 - 3

34 - 4

35 - 3

36 - 2

37 - 3

38 - 4

39 - 1

40 - 4

41 - 2

42 - 1

43 - 4

44 - 3

45 - 1

46 - 2

47 - 3

48 - 3

49 - 4

50 - 3

51 - 4

52 - 4

53 - 4

54 - 3

55 - 2

56 - 4

57 - 2

58 - 3

59 - 4

60 - 3

61 - 1

62 - 3

63 - 1

64 - 4

65 - 4

66 - 2

67 - 2

68 - 2

69 - 3

70 - 3
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