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 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1

 حق استفاده از محصوالت دارای فنل االنین را ندارند. pkuبزرگساالن با بیماری  -1

 در ایجاد و ساختن امینو اسید فنیل االنین مشکل دارند. pkuافراد  -2

 همیشه بروز یک رخ نمود عالوه بر ژن محیط هم موثر است.-3

 مندل با استفاده از اطالعات دنا قوانین بنیادی وراثت را پایه گذاری کرد. -4
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  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 پیوسته ( است/–صفات چند جایگاهی بیشتر )گسسته  -1

 است.aabbcc  ،(aAbbcc aAbBcc- )نزدیک ترین رنگ ذرت به  -2

 زیست شناسی ( است . –ژن شناسی شاخه ای از )علوم تجربی -3

 شکل های یک صفت را با یک مثال توضیح دهید-4
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 پاسخ مناسب را بیابید 3

 چیست؟ Dپروتئین -1

 dمحل دقیق الل پروتئین -2

 کروموزوم های همتا باا کروماتیدهای خواهری چه فرقی دارد؟-3

 با توجه به باکتری استرپتوکوک نومونیا رخ نمود را توضیح دهید-4
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 پاسخ دهید 4

 را بنویسید.   B,I Ai , I رابطه بین دگره های    -1

 <باشد ژن نمود اسپرم و تخم زا چیست  RWWاگر ژن نمود اندوسپرم گل میمونی -2

 است؟  Xاز میان تمام صفات بیان شده در فصل سوم کدام مستقل از جنس و کدام وابسته به -3

 ثمره ازدواج زوجی تمام پسران هموفیل هستند . ژن نمود پدر و مادر -4

 است ژن نمود پدر و مادر  ABاز ثمره ازدواج زوجی تمام فرزاندان گروه خونی -5

 اگر نوزادی فاقد ژن تجزیه کننده نوعی امینو اسید باشد راه کار چیست؟ -6

 بیشترین تنوع دگره ای در خزانه ژنی ذرت کدام نوع ترکیب ژن نمودی است ؟-7
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 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1

 می توانند محدود کنندغ  حق استفاده از محصوالت دارای فنل االنین را ندارند. pkuبزرگساالن با بیماری  -1

 تجزیه آن مشکل دارند  .غدر  در ایجاد و ساختن امینو اسید فنیل االنین مشکل دارند. pkuافراد  -2

 غ گاهی اوقات همیشه بروز یک رخ نمود عالوه بر ژن محیط هم موثر است.-3

 مندل چیزی از دنا نمی دانست غ  مندل با استفاده از اطالعات دنا قوانین بنیادی وراثت را پایه گذاری کرد. -4
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2 

  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 ( است/ پیوسته–صفات چند جایگاهی بیشتر )گسسته  -1

 است.aabbcc  ،(aAbbcc -aAbBcc )نزدیک ترین رنگ ذرت به  -2

 ( است . زیست شناسی –ژن شناسی شاخه ای از )علوم تجربی -3

 مثال رنگ چشم انسان ها متنفاوت اسا یا فرم مو با هم فرق می کند  شکل های یک صفت را با یک مثال توضیح دهید-4

 

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 مثبت است. پروتئینی است که در روی غشا پالسمایی گویچه قرمز اگر وجود داشته باشد گروه خونی  چیست؟ Dپروتئین -1

  1ی باالی جفت کرموزوم شماره بازو  dمحل دقیق الل پروتئین -2

نظر موضوع ژن  کرموزوم های همتا از نظر نوع ژن ممکن است متفاوت باشند ولی از کروموزوم های همتا باا کروماتیدهای خواهری چه فرقی دارد؟-3

 خواهری کامال به هم شبیه اند کروماتیدهای یکسانند. 

این گونه دو سویه کپسول دار و بدون کپسول دارد که این دو سویه رخ نمود های  با توجه به باکتری استرپتوکوک نومونیا رخ نمود را توضیح دهید-4

 این باکتریست 
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 پاسخ دهید 4

بارز و  iدگره از سمت راست نسبت به توانی و دوتای اول  اول از سمت راست رابطه همدوتای   را بنویسید.   B,I Ai , I رابطه بین دگره های    -1

 نهفتگی 

 Wو تخم زا   Rاسپرم  <باشد ژن نمود اسپرم و تخم زا چیست  RWWاگر ژن نمود اندوسپرم گل میمونی -2

و رنگ گل میمونی و بیماری   RHگروه خونی ، عامل است؟  Xاز میان تمام صفات بیان شده در فصل سوم کدام مستقل از جنس و کدام وابسته به -3

PKU  مستقل از جنس و هموفیلی وابسته به جنس 

  hXhXو مادر بیمار   YHX ، پدر سالم  ثمره ازدواج زوجی تمام پسران هموفیل هستند . ژن نمود پدر و مادر -4

 BBو  AAاست ژن نمود پدر و مادر  ABاز ثمره ازدواج زوجی تمام فرزاندان گروه خونی -5

 شیر مادر ممنوع . شیر و غذای فاقد فنل االنین  اگر نوزادی فاقد ژن تجزیه کننده نوعی امینو اسید باشد راه کار چیست؟ -6

 دگره سه تا بزرگ و سه تا کوچک باشد.  6ترکیبی که از  بیشترین تنوع دگره ای در خزانه ژنی ذرت کدام نوع ترکیب ژن نمودی است ؟-7
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