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سوم فصل،  دوازدهمزیست 

بارمه پاسخنامهاسوال به همرردیف
 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

برای یک صفت خاص هیچ گاه انواع رخ نمود از انواع ژن نمود کم تر نیست.   الف( 

از زمان تولد آشکار می شود. PKUعالئم بیماری ب( 
اگر دختری هموفیل باشد حتما پدرش هم هموفیل است.      ج( 

 هموفیلی یک بیماری وابسته به جنس و بارز است.       د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

.وجود دارد Dفردی که گروه خونی............... دارد. بر روی گویچه های قرمزش .........................   الف( 

به شکل های مختلف ژن های مربوط به یک صفت که جایگاه ژنی یکسانی دارند..................... می گویند.    ب(

رنگ گل..............................است.گل میمونی رابطه بین دگره های مربوط به در       (ج

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
 در بیماری هموفیلی کدام فرایند دچار اختالل می شود؟  (1

بدن آسیب می بیند؟در بیماری فنیل کتونوری کدام بخش از   (2

3) PKU در اثر فقدان کدام آنزیم به وجود می آید؟ 

 یک صفت:انواع مختلف      (4

 به ترکیب دگره ها در یک فرد چه می گویند؟     (5

می شود؟ PKUخوردن چه غذاهایی باعث تشدید عالئم بیماری  (6

 روش مهار بروز اثر یک بیماری ژنتیک:   ( 7

ژن نمود فرزندان را می توان با چه روشی به دست آورد؟  ( 8

 قد انسان چگونه صفتی است؟    (9
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5/0

5/0

25/0

5/0

5/0

75/0

75/0

5/0

5/0

گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4
روش تشخیص فنیل کتونوری در بدو تولد: .1

همه مواردد(        نوار مغزج(          آزمایش خونب(     آزمایش ادرارالف( 

چند نوع ژن نمود متفاوت وجود دارد؟ +Aبرای گروه خونی  .2

 6 د(       4 ج(     3 ب(      2الف(   

به فردی که بیش از یک نوع دگره برای یک صفت دارد چه می گویند؟ .3
 د( بارز          دو رگه ج(         خالصب(   ناخالص الف(

چند نوع ژنوتیپ متفاوت وجود دارد؟ +Aبرای گروه خونی  .4

6د(                  4ج(                       3ب(                 2الف( 
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75/1  

5

دگره باشد . برای این صفت چند ژنوتیپ وجود دارد؟ 4اگر ژن مربوط به یک صفت آتوزومی در انسان دارای 

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6

 دگرهالف( 

Xصفت وابسته به ب( 

صفات چند جایگاهی پیوستهج( 

صفت مستقل از جنس   د( 

 شناسیژن  ه( 

5/2

2اگر گروه خونی مادر مثبت و گروه خونی فرزندش منفی باشد .ژنوتیپ مادر خاص است یا ناخالص؟چرا؟7

5/1مثبت یا منفی بودن گروه خونی به چه چیزی بستگی دارد؟8

5/1رخ نمود ، ژن نمود را تشخیص داد؟در چه حالت می توان با دیدن 9

5/1رابطه بین کدام دگره ها هم توانی است؟ رابطه بین کدام دگره ها غالب و مغلوبی است؟ ABOخونیرابطه با گروه در  10

5/0از چه نوعی است؟ ABوراثت گروه خونی 11

20جمع موفق باشید
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بارمپاسخنامه

 .حداکثر برابر با تعداد انواع ژن نمود استتعداد انواع رخ نمود بستگی به رابطه بین دگره ها دارد و  غلط.الف(  1

.ئم می شودهنگام تولد عالئم آشکاری ندارد و تجمع فنیل آالنین حاصل از تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک باعث بروز عال غلط.ب( 

 درستج( 

غلط. هموفیلی صفتی وابسته به جنس و نهفته است.د( 

1

2بارزیت ناقصج(      دگرهب(   پروتئین-ثبتمالف(  2

فرایند لخته شدن خون (1 3

مغز (2

 آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین ( 3

 شکل های صفت  (4

 ژن نمود (5

تغذیه از پروتئین های حاوی فنیل آالنین ( 6

 تغییر عوامل محیطی ( 7

 ربع پانتم( 8

 پیوسته ( 9

75/4

1ج-4الف -3  ج-2 ب-41

برای محاسبه تعداد انواع ژن نمود از رابطه          5
  𝑛(𝑛+1)     

2
تعداد انواع دگره ها است بنابر این انواع ژن  nاستفاده می شود که در این رابطه       

نمود:
𝑛(𝑛+1)

2
=
4(4+1)

2
=10 

75/1

های همتا دارند.شکل های مختلف یک صفت که جایگاه ژنی یکسانی روی فام تن  الف( 6

می گویند. Xصفت وابسته به قرار دارد. به آن  X تن فام در شود می بررسی که صفتی ژن   گاهیب( 

 صفاتی که فنوتیپ های آن ها دارای یک طیف هستند. ج(

صفت مستقل از جنس می گوییم. باشد داشته قرار غیرجنسی های تن فام از یکی در آنها ژنی جایگاه که را صفاتید(  

.پردازد می دیگر نسل به نسلی از صفات وراثت چگونگی به که است شناسی زیست از ای شاخه( ه 

5/2

ست و مادر با داشتن یک دگره ارا از مادر دریافت کرده  dدارد که قطعا یکی از دگره های  ddناخالص. زیرا فرزندی که گروه خونی منفی دارد ژن نمود7
d .ناخالص خواهد بود 

2

ی اشد گروه خوند مثبت و اگر نببستگی دارد که در غشای گویچه های قرمز قرار دارد اگر این پروتئین باشد گروه خونی فر dبه بودن یا نبودن پروتئین 8

 فرد منفی است.
5/1

5/1اگر رابطه بین دگره ها غالب و مغلوبی باشد و فرد رخ نمود مغلوب داشته باشد. 9

Bو Aرابطه بین 10

Oو Bو رابطه  بین  Oو Aرابطه بین 

5/1

5/0هم توانی 11

موفق باشید
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