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 بارم سوال  ردیف

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

 خواهند شد.در صفات وابسته به ایکس نهفته پدر بیمارو مادر سالم قطعا تمام دختران بیمار  -1

 دور از انتظار نیست . ABنسبت به   Bتعداد کمتر کربوهیدرات های روی گویچه قرمز  فردی با گروه -2

 دگره بزرگ داشته باشد در جمعیت کمتر است. 3دگره بزرگ داشته باشد نسبت به زمانی که  4ترکیب دگره ای  نوعی ذرت زمانی که -3

 آسیب می بیند  PKUدستگاه عصبی مرکزی در  -4

1 

 

2 

  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 است. -------------و------------در گل میمونی دگره اندوسپرم و تخم به ترتیب )نر(و سفید  ماده()از آمیزش دو والد قرمز -1

 چه دگره هایی روی چه کروموزوم هایی قرار دارد.و مبتال به هموفیلی  ناخالص مثبت Aمردی با گروه خونی  -2

 چند نوع دگره ، چند نوع ژنوتیپ و چند نوع فنوتیپ برای گروه های خونی در جمعیت انسانی وجود دارد؟-3

 درصد پسران هموفیل هستند . ژنوتیپ پدر و مادر ؟ 50از ازدواج مردو زنی سالم -4

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 جمعیتی وجود دارد؟در جمعیت ذرت ها چند عدد دگره و چند عدد ژنوتیپ در ترکیب -1

 چه زمانی نمودار یک صفت زنگوله ای است و چه زمانی نقطه ای -2

 ی می کند و دیگری در هلند . چرا پسر ایرانی قد کوتاه تر است؟ندگی گرفته شدندیکی در ایران زندگدو برادر دو قلو که به فرزندخوا-3

 آیا می توان فنیل کتونوری را درمان کرد ؟ -4

1 

 دهیدپاسخ  4

 در صفات با رابطه بارز و نهفتگی در کدام حالت از روی فنوتیپ می توان ژنوتیپ را حدس زد؟ -1

 تنوع زیستی )صفات ( را در دنیای باکتری ها با یک مثال توضیح دهید.-2

 فرق ژن با الل چیست؟-3

 همه صفات ظاهری ارثی هستند و منشا ژن دارند . این جمله درست است ؟چرا ؟-4

 همیشه از یک الل رنای پیک ایجاد نمی شود . این جمله را با مثالتوضیح دهید.-5

 دارند . گروه خونی والدین. ABدرصد بچه ها گروه خونی  50حاصل ازدواج زوجی این است که  -6
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 بارم سوال  ردیف

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

 درصد دختران سالم 50اگر مادر ناقل باشد غ  خواهند شد.در صفات وابسته به ایکس نهفته پدر بیمارو مادر سالم قطعا تمام دختران بیمار  -1

 صدور از انتظار نیست . ABنسبت به   Bتعداد کمتر کربوهیدرات های روی گویچه قرمز  فردی با گروه -2

 ص دگره بزرگ داشته باشد در جمعیت کمتر است. 3دگره بزرگ داشته باشد نسبت به زمانی که  4ترکیب دگره ای  نوعی ذرت زمانی که -3

 غ فقط مغز آسیب می بیند  PKUدستگاه عصبی مرکزی در  -4

1 

 

2 

  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 است. ---------RW----و-------RRW-----در گل میمونی دگره اندوسپرم و تخم به ترتیب  )نر(و سفید )ماده(از آمیزش دو والد قرمز -1

 9روی روموزوم های  iو AI های دگره  چه دگره هایی روی چه کروموزوم هایی قرار دارد.و مبتال به هموفیلی ناخالص مثبت  Aمردی با گروه خونی  -2

 Xروی کروموزم  hودگره  1روی کروموزوم های  d,Dو دگره های 

 فنوتیپ 4ژنوتیپ و  6دگره ،  3 چند نوع دگره ، چند نوع ژنوتیپ و چند نوع فنوتیپ برای گروه های خونی در جمعیت انسانی وجود دارد؟-3

 hXHXمادر   XYپدر  درصد پسران هموفیل هستند . ژنوتیپ پدر و مادر ؟ 50از ازدواج مردو زنی سالم -4

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 ترکیب ژنوتیپی 27دگره و  6 جمعیتی وجود دارد؟در جمعیت ذرت ها چند عدد دگره و چند عدد ژنوتیپ در ترکیب -1

 . زمانی که صفات پیوسته باشد . زمانی که صفات گسسته باشد چه زمانی نمودار یک صفت زنگوله ای است و چه زمانی نقطه ای -2

چون بیان  ی می کند و دیگری در هلند . چرا پسر ایرانی قد کوتاه تر است؟ندگی گرفته شدندیکی در ایران زندگدو برادر دو قلو که به فرزندخوا-3

 بعضی از ژن ها تحت تاثیر محیط است .ژن قد تحت تاثیر ورزش و تغذیه در پسر هلندی بیشتر بیان شده 

 خیر . با رژیم غذایی کم یا خالی از فنل االنین کنترل می شود آیا می توان فنیل کتونوری را درمان کرد ؟ -4

1 

 دهیدپاسخ  4

 حالت خالص مغلوب در صفات با رابطه بارز و نهفتگی در کدام حالت از روی فنوتیپ می توان ژنوتیپ را حدس زد؟ -1

دوسویه با کپسول و بدون کپسولی استرپتوکوکوس نومونیا که هردو وجود  تنوع زیستی )صفات ( را در دنیای باکتری ها با یک مثال توضیح دهید.-2

 از یک گونه اند.

 محصول ژن ممکن است پروتئین نباشد ولی محصول الل همیشه پروتئین است  فرق ژن با الل چیست؟-3

 خیر . چون مثال تیره شدن پوست تحت تاثیر نور خورشید است  همه صفات ظاهری ارثی هستند و منشا ژن دارند . این جمله درست است ؟چرا ؟-4

 پروتئینی تولید نمی کند.  RHدر عامل  dالل مثال  توضیح دهید. همیشه از یک الل رنای پیک ایجاد نمی شود . این جمله را با مثال-5

 AO    BO دارند . گروه خونی والدین. ABدرصد بچه ها گروه خونی  50حاصل ازدواج زوجی این است که  -6
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موفق و پیروز باشید.
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