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درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ( .ﺑﺪون ذﮐﺮ دﻟﯿل)
اﻟﻒ) ﮔﺮﯾﻔﯿﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺑﺪون ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ ،ﭘﻮﺷﯿﻨﻪدار ﺷﺪهاﻧﺪ.
ب) راﻫﺎﻧﺪاز ژن آﻧﺰﯾﻢ  RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز  3ﺗﻮﺳﻂ  RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز  2ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ج) ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﭘﻮﺷﺸﯽ زﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺳﻪ آﻟﻞ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد .د) ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ

۱/52

داﺳﯽﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ژﻧﯽ از ﻧﻮع اﺿﺎﻓﻪﺷﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ه) راﻧﺶ دﮔﺮهاي ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
5

ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ) اﯾﻮري و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﭘﺲ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺖ ﺻﻮرت (ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد).

۱

ب) آﻧﺰﯾﻢ (ﻫﻠﯿﮑﺎز ،دﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز) ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎ در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻣﯽﺷﻮد.
ج) ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از رﺷﺘﻪ  DNAﮐﻪ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،رﺷﺘﻪ (اﻟﮕﻮ ،رﻣﺰﮔﺬار) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
د) دوﭘﺎر ﺗﯿﻤﯿﻦ در اﺛﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ دو ﺗﯿﻤﯿﻦ (ﻣﺠﺎور ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ) اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
۳

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 )۳-۱ﺗﻤﺎم ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎي آدﻧﯿﻦدار ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏاﺳﯿﺪ............... ،
اﻟﻒ) در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﺗﯿﻤﯿﻦدار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ب) ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪي اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ.

ج) در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت دارﻧﺪ.

د) ﺑﺎ دو ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮد وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 )۳-5در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر  .................پﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ. ............... ،
اﻟﻒ) دوم  -ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ب) ﭼﻬﺎرم  -ﻫﺮﯾﮏ از زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دارﻧﺪ.
ج) دوم  -ﺗﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﺎت و ﻣﺎرﭘﯿﭻﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

د) ﭼﻬﺎرم  -وﺟﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪي اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

 )۳-۳ﺟﻨﺲ ﮐﺪامﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) راﻫﺎﻧﺪاز

ج) اﻓﺰاﯾﻨﺪه

ب) اﯾﻨﺘﺮون

د) ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﯾﺴﯽ

 )۳-4در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ در ذرت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ...........
اﻟﻒ) ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞﻫﺎي ﻣﻐﻠﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ.
ب) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓﮔﻞ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﺻﻔﺘﯽ ﭼﻨﺪﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪژﻧﯽ( اﺳﺖ.
ج) ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ.
د) اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺳﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ژﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ژنﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﻪ آﻟﻞ دارﻧﺪ.
صفحه ی  ۱از4
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۱

4

ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ پﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ .ﻫﺮ ﻣﻮرد  0/2ﻧﻤﺮه
اﻟﻒ) ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ «ﻫﺮ رﺷﺘﻪ دﻧﺎ و رﻧﺎي ﺧﻄﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ دو ﺳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت دارد» ﭼﯿﺴﺖ؟
ب) ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج) ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﯿﺶﻣﺎده ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟

5/2

د) ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﺧﺘﺎر اول در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫ) ﻧﻘﺶ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﻠﯿﮑﺎز در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﭼﯿﺴﺖ؟
2

اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ) ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ
5

ب) ﺻﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ
ج) ﺟﻬﺶ ﺧﺎﻣﻮش
د) ژﻧﻮم (ژﻧﮕﺎن)
6

ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

7

اﻟﻒ) ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ ،ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻧﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ؟

۱

ب) ﺛﺎﺑﺖﺑﻮدن ﻗﻄﺮ دﻧﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهاي دارد؟

۱

8

ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ روﻧﻮﯾﺴﯽ را ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

9

ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ روﻧﻮﯾﺴﯽ را ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

۱0

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺪام ﺷﻤﺎره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺘﻪ رﻧﺎي ﺑﺎﻟق و ﮐﺪام ﯾﮏ رﺷﺘﻪ دﻧﯿﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟

0/72

۱

(ﺗﻮﺿﯿﺢ الزم ﻧﯿﺴﺖ)
0 /2

۱۱

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺎن ژن پﯿﺶ از روﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ پﺲ از روﻧﻮﯾﺴﯽ.
اﻟﻒ) اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ رﻧﺎي ﭘﯿﮏ

ب) ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻓﺎمﺗﻦ

صفحه ی  2از4
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۱5

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اپﺮان ﻻﮐﺘﻮز ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ پﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
اﻟﻒ) ﺷﻤﺎرهﻫﺎي  1و  2را ﻧﺎمﮔﺬاري ﮐﻨﯿﺪ.
ب) ﺟﻨﺲ ﺷﻤﺎره  1را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ج) ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺰﯾﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
۱

۱۳

ﻓﺮدي ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺮ در ﻣﻮرد Rh
اﻟﻒ) ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ب) اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ دﺧﺘﺮي ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان او را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

۱

۱4

از ازدواج زﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ  Aﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدي ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ  Bﻣﺜﺒﺖ دارد ،پﺴﺮي ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ  Oﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻟﻒ) ژﻧﻮﺗﯿﭗ اﯾﻦ زن و ﻣﺮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ب) از ازدواج اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮي ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  Dو داراي دو ﻧﻮع ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮد ﭼﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎﯾﯽ

۱

ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ؟
۱2

از ازدواج زن و ﻣﺮدي ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺴﺮي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮررﻧﮕﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮررﻧﮕﯽ در اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ( .ﮐﻮررﻧﮕﯽ ﺻﻔﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ).
۱

۱6

ﭼﺮا ﻧﻮزادان را در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻓﻨﯿﻞﮐﺘﻮﻧﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
۱

صفحه ی  3از4
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۱7

در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﻬﺶ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

۱8

در ﺟﻬﺶ واژﮔﻮﻧﯽ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟

۱

0 /2
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :زیست 3

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  0تهران

نام دبیر :آقای سیف

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کلید

تاریخ امتحان4111/41/ 10 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 4111-4114

ساعت امتحان 44:11 :ﺻﺒح /ﻋصر
مدت امتحان 01 :دﻗیقﻪ

راهنمای تصحیح

ردیف

۱

الف) غ

ب) ص

محل مهر یا امضاء مدیر

ج) غ

ه) ص

د) غ

۲

الف) میگیرد

ب) دنابسپاراز

ج) الگو

د) مجاور

هرمورد 0/52

۳

 )۳-۱ب

 )5-۳ب

 )۳-۳د

 )4-۳الف

هرمورد 0/2

۴

الف) ﯾﻌﻨی در ﯾﮏ انﺘﻬا گروه هیﺪروﮐسیﻞ ( )0/52و در ﯾﮏ انﺘﻬا گروه هیﺪروﮐسیﻞ دارد)0/52( .
ب) ﯾﻌﻨی دو رﺷﺘﻪ دناي ﻗﺒﻠی وارد ﯾﮑی از ﯾاﺧﺘﻪها ( )0/52و دو رﺷﺘﻪ دناي ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺳﻠول دﯾگر میﺷود)0/52( .
ج) ﭼون اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗا زمانی ادامﻪ دارد ﺗا هﻤﻪ ﺟاﯾگاههاي ﻓﻌال آنﺰﯾﻢ با ﭘیﺶماده ﭘر ﺷود)0/2( .
د) ﺗرﺗیﺐ ﻗرار گرﻓﺘﻦ آمیﻨواﺳیﺪها بﻪ ﺻورت ﺧﻄی ()0/2
ه) ﺷﮑسﺘﻦ ﭘیونﺪ هیﺪروژنی ( )0/52و باز ﮐردن مارﭘیﭻ دنا ()0/52

۵

ب) ﺣالﺘی ﮐﻪ ژن ﺗﻌییﻦﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺖ روي ﮐروموزوم ﺟﻨسی باﺷﺪ.
الف) مواد آلی ﮐﻪ بﻪ آنﺰﯾﻢ ﮐﻤﮏ میﮐﻨﻨﺪ.
ج) ﺟﻬﺸی ﮐﻪ رمﺰ ﯾﮏ آمیﻨواﺳیﺪ را بﻪ رمﺰ دﯾگري براي هﻤان آمیﻨواﺳیﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ میﮐﻨﺪ .د) ﮐﻞ مﺤﺘواي ماده وراﺛﺘی هر مورد 0/2

۶

بﻪ دو ﻓرم مارﭘیﭻ و ﺻﻔﺤﻪاي ( )0/2بیﻦ بخﺶهاﯾی از زنجیره ﭘﻠیﭘپﺘیﺪي ﭘیونﺪهاي هیﺪروژنی برﻗرار میﺷود)0/2( .

۷

الف) دنا ﺣالﺖ ماﭘیﭽی و بیﺶ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ دارد ( )0/2ب) ﭘاﯾﺪاري اﻃﻼﻋات دنا ()0/2

۸

آﻏاز ،ﻃوﯾﻞﺷﺪن و ادامﻪ

۹

با ﻗرار گرﻓﺘﻦ ﯾﮑی از رمﺰههاي ﭘاﯾان در ﺟاﯾگاه  Aرﯾﺒوزوم ( )0/52ﻋامﻞ ﭘاﯾان ﺗرﺟﻤﻪ وارد اﯾﻦ ﺟاﯾگاه میﺷود )0/52( .و رﺷﺘﻪي
ﭘﻠیﭘپﺘیﺪي و هﻤﭽﻨیﻦ اﺟﺰاي رﯾﺒوزوم و رناي ﭘیﮏ ﺟﺪا میﺷونﺪ)0/52( .

۱۱

هر ﻗسﻤﺖ 0/52

 ۱دناي الگو و  5رناي بالﻎ

۱۱

الف) ﭘس از رونوﯾسی

۱۲

الف) مﻬارﮐﻨﻨﺪه ،راهانﺪاز

هر مورد 0/52

 )5ﭘیﺶ از رونوﯾسی
ب) آمیﻨواﺳیﺪي
Dd

ب) dd

DD

هرمورد 0/52
ج) از ﭼپ بﻪ راﺳﺖ

هرمورد 0/52

۱۳

الف) مثﺒﺖ

۱۴

الف) BODd

۱۵

ﺧیر ( )0/52ﭼون آلﻞ ﺳالﻢ را از ﭘﺪر ﺧود درﯾاﻓﺖ میﮐﻨﻨﺪ)0/52( .

۱۶

ﭼون ﻓﻨیﻞﮐﺘوري بیﻤاري نﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ( )0/52و در نوزادي ﻋﻼﺋﻢ آﺷﮑاري نﺪارد )0/52(.ﺗﻐﺬﯾﻪ نوزاد مﺒﺘﻼ ،با ﺷیر مادر باﻋﺚ آﺳیﺐ
مﻐﺰي میﺷود)0/2(.

۱۷

هﻨگامی ﮐﻪ ﺟﻬﺶ در ﯾﮑی از ﺗوالیهاي ﺗﻨﻈیﻤی( )0/2مثﻞ راهانﺪاز ( )0/52ﯾا اﻓﺰاﯾﻨﺪه رخ دهﺪ)0/52(.

۱۸

ﻗﻄﻌﻪاي از ﮐروموزوم ﺟﺪا ﺷﺪه ( )0/52و در ﺟﻬﺖ مﻌﮑوس بﻪ هﻤان ﮐروموزوم مﺘصﻞ میﺷود)0/52( .
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