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)تسا هفاضا دروم کی »ب«

»ب« نوتس»فلا« نوتس

 میزنآيرتکاب ةراوید رد يذفانم داجیا - 

نیلیس یپمآ)دیمزالپ( کسید هب رظن دروم ياند لاصتا - 

)روتکو( يزاس هناسمه لقانهدنبسچ ياهتنا داجیا - 

زاگیل میزنآینژارت ياه هتخای يزاس ادج - 

یکیرتکلا كوش

1EcoR1

2

3

4

).تسا یفاضا ترابع کی( .دینک لصتم  نوتس ترابع هب ار  نوتس زا بسانم ترابع-2

مرگ بآ ۀمشچ -     زالیمآ  -

لاعفریغ ینالوط يرادهگن -نورفرتنیا -

یجاسن -نیمسالپ -

هاتوک رثا تدم -تسود امرگ يرتکاب -

ییاضف لکش رییغت - دیسا ونیمآ یلاوت رییغت -

يرتکاب دض تیلاعف رییغت-

AB

A––B––
1A

2B

3C

4D

5E

F

.دینک صخشم ار طلغ و حیحص تالمج دیمزالپ دروم رد -3

.دنتسه يوقلح ياند

.دنتسین يرورض يرتکاب یگدنز يارب

.دنوشیم لیدبت يوقلح ياند هب هدنهد شرب ياه میزنآ طسوت

.دنوشیم يزاسدننامه يرتکاب یلصا موزومورک اب نامزمه طقف

.دنراد دوجو اهچراق یضعب و اهيرتکاب نورد ًالومعم

.دینک صخشم ار طلغ و حیحص تالمج-4

.درک هدافتسا ناوت یم ینیب يزاسزاب يارب تفاب یسدنهم زا

1

فناورى هاى نوین زیستى

الف)

ب)

پ)

ت)

ث)

الف)



.تسا يرابجا یعونصم تفاب لیکشت يارب یمقر ریوصت
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.دینک فیرعت ار یتسیز ینمیا-10
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؟دنراد يرتکاب رد يدربراک هچ اهمیزنآ نیا )ب

؟دنیوگیم هچ لصاح ياهتشر کت ياهیلاوت هب )پ

.درک لرتنک نیلوسنا تفایرد هلیسو هب ناوتیم ار تباید يرامیب عاونا ..................-20
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رد ار یسدنهم هچ لکش نیا )فلا .دیهد خساپ ریز تالاوس هب ریز لکش هب هجوت اب-21

؟دهدیم ناشن يروانفتسیز

؟تسا ییاههدنریگ عون هچ ياراد رظن دروم هتفای میمرت مادنا )ب
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زا ییاه هخسن سپس .دنداد تشک ندب زا جراخ رد و دندرک ادج رامیب نوخ زا ار .................. ادتبا نآ نامرد يارب .دزاسب ار .................. هاگتسد مهم میزنآ

.دندرک رامیب ندب دراو ار اهنآ و لقتنم اه تیسوفنل هب ار دمآراک ..................
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.دوب صاخ ییاه شور اب اهنآ .................. ای و .................. ،.................. لماش نسکاو دیلوت یلبق ياه شور-30

.دوش یم لیدبت لاعف نومروه هب .................. مان هب یلاوت زا یشخب ندش  ادج اب و تسا .................. ۀریجنز کی تروص هب نومروه شیپ-31

.دوش یم هتخاس .................. لوکلوم کی تروص هب نیلوسنا ،ناسنا هلمج زا نارادناتسپ رد-32

.دنتسه لصتم رگیدکی هب هک تسا هدش لیکشت .................. و .................. ياه مان هب يدیتپپ یلپ هاتوک ۀریجنز ود زا ،لاعف نیلوسنا لوکلوم-33

.تسا واگ لثم یناروناج .................. زا نآ ندرک صلاخ و يزاسادج نیلوسنا ۀیهت ياه شور زا یکی-34

.دنک یم هلمح .................. هب هبنپ هب مجاهم رادناج-35

.دوش یم .................. ادتبا تفآ هب مواقم هایگ يزاس هناسمه يارب-36

یم هرشح گرم ثعاب و هدش لاعف .................. رثا اب مس نیا .دننک دیلوت .................. تروص هب ار مس دناوت یم يزکاخ ياه يرتکاب زا ..................-37

.دوش

.دیربب مان ار يروانف تسیز اب هدشمواقم ناهایگ زا دروم هس-38
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)تسا یفاضا دروم کی( .دینک لصو »ب« نوتس بسانم ترابع هب ار »فلا« نوتس ترابع-39

بفلا

سران ةزوغ–    هدننک زتنسوتف – 

بیکرتون نسکاو دیلوت– ادج کسید– 
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.دینک رپ لکش هب هجوت اب ار یلاخ ياج-42

.دینک فیرعت ار ینامرد نژ-43

؟تسیچ بسانم نسکاو یگژیو-44

.دیربب مان طقف ار یکشزپ رد يروانف تسیز ياهدربراک زا دروم راهچ-45

.دیسیونب ار نیون يزرواشک ضراوع زا دروم هس-46
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؟دوش یم داجیا يرتکاب نورفرتنیا رد يرییغت هچ-49
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؟دیربب مان طقف ار بیکرتون ياند لیکشت و کیتنژ یسدنهم ياه شور رد يدیلک ياهرازبا-64

.دینک فیرعت ار هدنبسچ ياهتنا-65

؟دوشیم داجیا اهنآ رد نیئتورپ یسدنهم طسوت يرییغت هچ و تسیچ اهزالیمآ ۀفیظو-66

.دیربب مان ار نیئتورپ یسدنهم طسوت هدش داجیا دیفم تارییغت زا دروم هس-67

؟دیربب مان لاثم رکذ اب ار يداینب ياههتخای عاونا-68

؟دیربب مان لاثم رکذ اب ار يداینب ياههتخای عاونا-69

؟دنکشیم ار رتسا يدوفسف دنویپ دنچ دوخ هاگیاج رد  ةدنهد شرب میزنآ-70 EcoR1
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.دیهد خساپریز تالاؤس هب کیتنژ یسدنهم لحارم دروم رد-73

؟دوشیم هتسکش )میزنآ صیخشت هاگیاج رد( اهدیتوئلکون مادک نیب رتسايد وفسف دنویپ ، میزنآ طسوت  اند شرب ماگنه )فلا

؟دوشیم هدافتسا یمیزنآ هچ زا ،کسید هب )یجراخ نژ( رظندروم ياند لاصتا يارب )ب

؟دوشیم ياهدافتسا هچ ،دنتسه یجراخ ياند ياراد هک ییاهيرتکاب زا )ج

(DNA)EcoR1

؟دوشیم لیدبت )نیلوسنا( لاعف نومروه هب ،)نیلوسناشیپ( نومروهشیپ هنوگچ-74
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