
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

باتوجه به وراثت رنگ دانه نوعی ذرت که صفتی چندجایگاهی است، ذرتی با ژن نمود ............ و ذرتی با ژن نمود ............ دارای1

رخ نمود های یکسانی هستند که دگره های آن بر روی دنای ............ قرار دارد

2) -  - هسته 1) -  - پالست

4) -  - هسته 3) -  - پالست

AABbCCaaBbccAABBcca aBBCC

AabbCcaabbCCAaBbCcAaBBCc

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام مورد یا موارد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟2

"پیوند میان منومرهای محصول نهایی بیان ژن  دگرۀ ............ از نوع ............ است."

الف)  مربوط به گروه خونی  - پپتیدی

ب)  مربوط به گروه خونی  - پپتیدی

پ)  مربوط به گروه خونی  - اشتراکی

ت)  رنگ گلبرگ گل میمونی - اشتراکی

AABO

DRh

BABO

R

الف - ب - پ (2 ب - ت (1

الف - ب - پ - ت (4 الف - پ (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

تصویر زیر مربوط به نوعی آزمایش است که .............3

اگر انجام نشود، نوزاد به مشکالت مغزی خطرناک مبتال خواهد شد. (1

تع�ن کنندۀ ژن نمود و رخ نمود بسیاری از بیماری های وراثتی است. (2

نتیجۀ آن باید به سرعت تع�ن شود و ممکن است غذای نوزاد را تغ�ر دهد. (3

می تواند در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری های ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۳دوازدهم

آقای کنکور
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، فرزندی با گروه خونی  دارد. اگر بدانیم که گروه خونی زن وی، فقط ازنظر  با او یکسان است،4 فردی با گروه خونی 

کدام گزینه می تواند نشان دهنده فام تن های درگیر در گروه خونی زن در مرحله متافاز باشد؟

A+O−Rh

(2 (1

(4 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به صفت چند جایگاهی مربوط به نوعی ذرت، کدام مورد از نظر فنوتیپی به ذرتی با ژن نمود  تشابه کمتری5

دارد؟

AaBbCC

(2 (1

(4 (3

AABBCCAabbcc

AABbCcAaBBCC

تالیفی پیمان رسولی

Xاگر یکی از دگره های صفتی، بر روی فام تن  آدمی قرار داشته باشد ............6

ممکن نیست که کروموزوم های غیرجنسی در تع�ن فنوتیپ نهایی آن نقش داشته باشند. (1

در تمام یاخته های پیکر این فرد حداقل یک دگره از این صفت وجود خواهد داشت. (2

ممکن است در اکثر یاخته های بدن فرد سالم، این ژن توسط رنابسپاراز رونویسی شود. (3

در اکثر یاخته های پیکر فرد، عوامل رونویسی به تقویت رونویسی این ژن کمک می کنند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به اینکه صفت رنگ دانه در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است و هر کدام دو دگره دارند اگر ژن نمود آستانه ای به ترتیب7

 و  باشند در صورت لقاح بین یاخته تخم زا و اسپرم در این گیاهان آندوسپرم که ژن نمود 

دارد به طور حتم نسبت به ذرتی با ژن نمود ............ است.

AABBCCaabbccAAaBBbCCc

، تیره تر (2 ، روشن تر (1

، روشن تر (4 ، تیره تر (3

AaBbCcAaBbcc

AABBccAaBbcc

تالیفی پیمان رسولی
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دربارۀ گروه خونی انسان چند مورد به درستی بیان شده است؟8

الف) همۀ پروتئین های موجود بر روی غشای گلبول قرمز به گروه خونی  مربوط هستند.

ب) عامل ایجادکننده گروه خونی  ساختاری از جنس اصلی ترین ماده انرژی زای تار ماهیچه اسکلتی دارد.

ج) در گلبول قرمز بالغ تولید پروتئین  همانند ساخت آنزیم تولیدکننده کربوهیدرات به بیان ژن ها مرتبط است.

د) افراد ناخالص از نظر گروه خونی  همواره دو نوع کربوهیدرات بر روی غشاء گلبول های قرمز دارند.

Rh

ABO

D

ABO

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

از آمیزش ذرت ماده aabbcc با ذرت نر AaBbCc کدام یک از ژنوتیپ های زیر ممکن است به یاخته های آندوسپرم زاده ها مربوط9

باشد؟

AaabbbCCc (2 AAaBBbCCc (1

AaaBBbCcc (4 aaaBbbccc (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

از ازدواج مردی با گروه خونی  و زنی با گروه خونی  (هر دو به ظاهر سالم)، پسری هموفیل با گروه خونی  و دختری10

مبتال به تاالسمی ماژور که نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته است، متولد گردید. در این خانواده، احتمال تولد کدام فرزند در این

خوانده می تواند غیرممکن باشد؟(با تغ�ر)

(CC:سالم، Cc:تاالسمی مینور، cc:تاالسمی ماژور)         

A+B+O−

پسری سالم از نظر تاالسمی و هموفیلی با گروه خونی    (1

دختری سالم از نظر تاالسمی و هموفیلی با گروه خونی   (2

پسری مبتال به تاالسمی ماژور و هموفیلی با گروه خونی   (3

دختری مبتال به تاالسمی مینور و هموفیلی با گروه خونی   (4

AB−

O+

B+

A−

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

در نوعی ذرت اگر صفتی سه جایگاهی باشد ممکن نیست توسط ژن های موجود بر روی ............ زوج کروموزوم کنترل شود.11

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در یک جمعیت از زنبور عسل، بلندی بال نسبت به کوتاهی بارز است در این جمعیت در صورت آمیزش نرهایی با بال ............12

بلند با ملکه ای که بال کوتاه دارد، تمامی زاده های نسل بعد بال بلند خواهند بود. (1

بلند با ملکه ای که بال کوتاه دارد، زاده های نر، بال بلند دارند. (2

کوتاه با ملکه ای که بال کوتاه دارد، اغلب زاده های نسل بعد می توانند بال کوتاه باشند. (3

کوتاه با ملکه ای که بال بلند دارد، امکان تولد زاده ای با بال کوتاه وجود ندارند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟13

"مرد مبتال به هموفیلی ............"

در رسوب دادن فیبرین در رگ ها دچار مشکل است. (1

قطعًا الل بیماری را به تمام دختران خود منتقل می کند. (2

قطعًا الل سازندۀ فاکتور 8 را ندارد. (3

قطعًا در مادر خود الل بیماری را داشته است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

اگر زنی مبتال به هموفیلی با گروه خونی B مثبت با فردی مبتال به فنیل کتونوری و با گروه خونی O منفی ازدواج کند و پسری با14

گروه خونی O مثبت و مبتال به فنیل کتونوری متولد شود کدام گزینه در رابطه با فرزندان نادرست است؟

پسران خانواده  می توانند از نظر گروه خونی  و بیماری فنیل کتونوری متفاوت از والدین باشند. (1

دختران خانواده همواره ناقل بیماری هموفیلی هستند. (2

تمامی فرزندان خانواده گروه خونی Oیا B دارند. (3

پسران خانواده می توانند از نظر تولید فاکتور انعقادی همانند افراد سالم باشند. (4

ABO

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟15

" اگر پدر خانواده سالم و دارای گروه خونی  و مادر خانواده مبتال به هموفیلی و دارای گروه خونی  باشد، در میان

فرزندان امکان ............ برخالف ............ وجود ندارد."

الف) پسر بیماری که می تواند از مادر خون بگیرد - دختر سالمی که می تواند به پدر خون بدهد.

ب) پسر سالمی که می تواند به مادر خون بدهد - دختر بیماری که می تواند از پدر خون بگیرد.

پ) دختر بیماری که می تواند از پدر خون بگیرد - پسر سالمی که می تواند به مادر خون بدهد.

ت) دختر سالمی که می تواند به مادر خون بدهد - پسر بیماری که می تواند از پدر خون بگیرد.

(AB+)(O−)

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در یک پسر 19 ساله گلبول های قرمز موجود در خون به شکل زیر هستند. در حالت معمول، کدام گزینه در مورد این پسر به16

نادرستی بیان شده است؟

اسپرماتوسیت اولیه برخالف یاخته های حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه در گروه خونی Rh و ABO خالص (1

هستند.

به طورقطع در گلبول قرمز خود دارای نوعی پروتئین است که در گلبول های قرمز بالغ والدین فرد نیز یافت (2

 می شود.

در مورد گروه خونی Rh، ژنوتیپ همۀ یاخته های تک هسته ای این فرد برخالف فنوتیپ آن ها، (3

به طورقطع یکسان است.

با قرار گرفتن در شرایط کم اکسیژن، با افزایش ترشح هورمونی از کلیه، سرعت تقسیم یاخته های باال (4

افزایش می یابد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چه تعداد از موارد زیر جمله را به درستی تکمیل می  کند؟17

"زنی که به بیماری وابسته به جنس مبتال است با مردی همانند خود ازدواج می  کند و صاحب فرزندی سالم می  شوند. در بین

فرزندان این خانواده ............"

الف) همۀ پسران قطعًا ژنوتیپ ناخالص دارند.

ب) احتماال همۀ دختران این خانواده دارای فنوتیپ سالم هستند.

ج) نیمی از پسران سالم و نیمی دیگر قطعًا بیمار هستند.

د) همۀ دختران به بیماری مبتال هستند.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی سهند میرطاهری

چند مورد از عبارات داده شده جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟18

فقط در نوعی بیماری مطرح شده در بخش ژنتیک (فصل سوم) کتاب درسی با فرض اینکه پدر ............. و مادر ............. باشد

تولد ............. ممکن خواهد بود.

الف) سالم - بیمار - دختری با ژن نمود متفاوت از مادر

ب) بیمار - سالم - پسری با ژن نمود یکسان با پدر

ج) سالم - سالم - دختری ناقل بیماری

د) بیمار - بیمار - دختری سالم و خالص

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی
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چند مورد، دربارۀ سلول های دربرگیرندۀ کیسۀ رویانی در یک تخمک تازه بارورشدۀ لوبیا، درست است؟ 19

الف) آندوسپرم را به طور کامل مصرف می کنند.

ب) در هستۀ خود، هر دو دگرۀ یک ژن را دارند.

ج) در شرایطی ساختارهای چهار کروماتیدی می سازند.

د) با تشکیل یک بخش ویژه، رویان را به گیاه مادر متصل می نمایند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد وجه شباهت هر یاختۀ ماهیچه ای واجد خطوط تیره و روشن است؟20

الف) از طریق صفحات بینابینی با سایر یاخته ها ارتباط دارد.

ب) از برخی ژن های موجود در یاخته بیش از دو دگره (الل) دارد.

ج) توسط بخش سمپاتیک دستگاه عصبی محیطی تحریک می شود.

د) دارای تعدادی پروتئین با ساختار چهارم در سارکومرهای خود است.

۲ (2 ۱ (1

۴ (4 ۳ (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام گزینه در رابطه با انسان درست نیست؟21

در گروهی از صفات حدواسط که حاالت خالص بروز پیدا می کند تعداد انواع ژن نمود و رخ نمود برابر است. (1

قرارگیری دگرۀ D در غشاء گویچۀ قرمز باعث  می شود فرد گروه خونی Rh مثبت داشته باشد. (2

گروهی از انسان ها تنها با داشتن یک دگره بارز  می توانندRh مثبت در نظر گرفته شوند. (3

در رابطه بارز نهفتگی تعداد انواع ژن نمود ها با تعداد انواع رخ نمود ها یکسان نیست. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام عبارت، در مورد همۀ یاخته های خونی قرمز بالغ یک فرد بالغ درست است؟(با تغ�ر)22

لوله های پروتئینی کوچک، طی مرحلۀ  چرخۀ سلولی مضاعف می گردند. (1

بودن یا نبودن نوعی پروتئین روی غشا آن در تع�ن گروه خونی نقش دارد. (2

لوله های پروتئینی کوچک، در بخش مرکزی سانتریول (میانک)ها وجود دارند. (3

هسته ای کروی پوشش دار با هموگلوبین فراوان دارند. (4

G۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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در جمعیت زنبور های عسل، صفت رنگ بال مستقل از جنس و دارای دو دگرۀ سفید (w) و زرد (R) است. به صورتی که دگرۀ23

مربوط به رنگ زرد به رنگ سفید بارز است و رنگ چشم زنبورهای ماده و نر تنها به صورت های سفید، زرد دیده می شود. باتوجه به

توضیحات کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

"از آمیزش ............ با زنبور عسل نر بال زرد، ............"

نوعی زنبور با بال سفید - امکان ایجاد زنبور کارگری با رنگ سفید وجود دارد. (1

هر زنبور با بال زرد - امکان ایجاد زنبور ملکه ای با رنگ سفید وجود دارد. (2

نوعی زنبور با بال سفید - هر زنبور نر ایجاده شده می تواند، سفیدرنگ یا زردرنگ باشد. (3

هر زنبور بال زرد - هر زنبور ایجاد شده 2n کروموزومی است. (4

تالیفی پیمان رسولی

زن و مردی هر دو به بیماری هموفیلی مبتال هستند. کدام گزینه در رابطه با این افراد نادرست است؟24

هر دوی این افراد در فرآیند لخته شدن خون دارای اختالل هستند. (1

است. الل بیماری در این خانواده به صورت  (2

است. ژنوتیپ زن برخالف ژنوتیپ مرد قطعًا  (3

هم زن و هم مرد فقدان عامل انعقادی هشت دارند. (4

Xh

X Xh h

تالیفی سهند میرطاهری

هنگام انتقال خون، گویچه های سرخ فرد را جدا کرده و به کسی که نیاز به خون دارد تزریق می کنند. در این صورت می توان گفت25

اگر خون فردی با گروه خونی ............ را به ............ تزریق کنیم، سیستم ایمنی فرد گیرنده نسبت به آن واکنش نشان ............ .

2) -  - می دهد 1) -  - می دهد

4) -  - نمی دهد 3) -  - نمی دهد

(A+)(AB+)(O−)(A−)

(B+)(AB−)(A−)(AB+)

اکبرپور تالیفی علیرضا 

از ازدواج مردی سالم و فاقد کربوهیدرات و پروتئین گروه خونی در سطح گویچه های قرمز با زنی ناقل بیماری هموفیلی با گروه26

+ABخونی  ممکن ............ متولد شود.

نیست دختری دارای پروتئین و فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی، سالم از نظر فرآیند لخته شدن خون (1

است دختری فاقد پروتئین D و دارای یک نوع کربوهیدرات با یک دگره اختالل در فرآیند لخته شدن خون (2

نیست پسری با اختالل در فرآیند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی (3

است پسری سالم با ژن نمود گروه خونی مشابه پدر (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



اگر گویچه های سرخ پدر فاقد ............ و مادر دارای ............ باشد، ممکن نیست که در فرزندان گویچه های سرخ ............27

باشند.

هیدرات کربن  - هیدرات کربن  و  - دارای هیدرات کربن  و فاقد هیدرات کربن  و  (1

هیدرات کربن  و پروتئین  - هیدرات کربن  و پروتئین  - فاقد هیدرات کربن های  و  و دارای پروتئین  (2

هیدرات کربن  و  - پروتئین  و هیدرات کربن  - دارای پروتئین  و فاقد هیدرات کربن  و  (3

پروتئین  و هیدرات کربن  - هیدرات کربن  و  - فاقد پروتئین  و هیدرات های کربن  و  (4

ABDABD

BDADABD

ABDADAB

DAABDAB

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به سه قانون مندل، چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل   می کند؟28

قانون اول: دو دگرۀ مربوط به هر صفت، به هنگام تشکیل گامت ها از یکدیگر جدا  می شوند.

قانون دوم: دگره های مربوط به هر صفت بدون تأثیر بر صفات دیگر طی تشکیل گامت ها از هم جدا  می شوند.

قانون سوم: یک جاندار با دو دگرۀ غیر یکسان حالت ظاهری دگره ای را نشان  می دهد که نسبت به دگرۀ دیگر غالب است.

"بر اساس ژنتیک امروزی می توان گفت وراثت ژن های مربوط به   ............ همانند ژن های مربوط به ............ بر اساس قانون

  ............  مندل به طور کامل توجیه نمی شود."

الف) اندازۀ طول قد انسان - گروه خونی ABO - اول

ب) فقدان فاکتور ۸ در انسان - رنگ نوعی ذرت - اول

ج) کروموزوم جنسی X - کروموزوم شمارۀ یک - دوم

د) حالت موی انسان - رنگ گلبرگ گل میمونی - سوم

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام گزینه تکمیل گر مناسبی برای جمله زیر نیست؟29

"در صورتی که در انسان داشتن الله گوش پیوسته را نوعی ژن مستقل از جنس کنترل کند که این ژن در مردان بارز و در زنان

نهفته باشد. اگر مردی با الله گوش ............ با زنی که الله گوش ............ دارد ازدواج کند ............"

آزاد - پیوسته - همه دختران الله گوش پیوسته دارند. (1

پیوسته - آزاد - همه پسران الله گوش آزاد دارند. (2

آزاد - آزاد - گروهی از پسران  می توانند ژن نمودی مشابه با پدر خود داشته باشند. (3

پیوسته - پیوسته - گروهی از دختران می توانند  رخ نمودی مشابه با مادر خود داشته باشند. (4

تالیفی پیمان رسولی
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در صورت ازدواج مردی هموفیل با گروه خونی  با زنی ناقل این بیماری که گروه خونی  دارد کدام گزینه به طور حتم در30

رابطه با اعضای این خانواده درست است؟

O−AB−

امکان تولد پسری مبتال به هموفیلی با گروه خونی وجود ندارد. (1

هیچ یک از دختران از نظر گروه خونی  با والدین خود یکسان نیستند. (2

گروهی از فرزندان از نظر صفت  با والدین خود متفاوت اند. (3

امکان تولد دختری ناقل هموفیلی با گروه خونی وجود ندارد. (4

A−

ABO

Rh

B−

تالیفی پیمان رسولی

دگره ها ی گروه خونی  که بر روی فام تن  شمارۀ ............ قرار دارد و دگرۀ گروه خونی  مثبت خالص که بر روی فام تن31

شمارۀ ............ قرار دارد توسط رنابسپارازهای ............ رونویسی می شوند.

ABRh

1 - 9 - متفاوت (2 - 1 - یکسان 9 (1

1 - 9 - یکسان (4 - 1 - متفات 9 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

زنی سالم که پدری هموفیل داشته با مردی هموفیل ازدواج کرده است. کدام ژن  نمود در بین فرزندان این دو نفر به چشم32

نمی  خورد؟

(2 (1

(4 (3

X yHX XH h

X yhX XH H

تالیفی سهند میرطاهری

ABORhدر گروه خونی  ............ گروه خونی  ............33

برخالف - بودن یا نبودن یک یا دو نوع کربوهیدرات مبنای گروه بندی است. (1

همانند - مبنای گروه بندی براساس بودن یا نبودن یک عامل است. (2

همانند - بودن یا نبودن یک نوع گیرنده عامل گروه بندی است. (3

برخالف - مبنای گروه بندی می تواند به فسفولیپید متصل شود. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

در خانواده ای که والدین هر دو  سالم اند. دختری فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین با گروه خونی و پسری فاقد عامل انعقادی34

شماره 8 با گروه خونی  متولد شود با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام مورد زیر در این خانواده ممکن است؟

A+

B+

دختری ناقل فنیل کتونوری و هموفیلی با گروه خونی مشابه مادر (1

پسری فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین  (2

دختری مبتال به هموفیلی و دارای گروه خونی  (3

پسری ناقل هر دو بیماری با گروه خونی  (4

D

AB+

A−

تالیفی پیمان رسولی
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چند مورد از موارد زیر دربارۀ آدمی درست است؟35

الف) فراوانی صفات وابسته به جنس از صفات مستقل از جنس بیشتر است.

ب) صفات وابسته به جنس برخالف صفات غیر وابسته به جنس، در یاخته های جنسی بروز می کنند.

پ) صفات اتوزومی برخالف صفات وابسته به جنس می توانند چندجایگاهی فرض شوند.

ت) صفات وابسته به جنس برخالف اتوزومی، در میان مردان و زنان شیوع یکسانی ندارند.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

از ازدواج مردی با گروه خونی B و زنی با گروه خونی A که هر دو سالم هستند، پسری کور رنگ و فاقد کربوهیدرات های گروه 36

خونی متوّلد گردید. در این خانواده، امکان توّلد کدام فرزند غیرممکن است؟ (با تغ�ر)

(کوررنگی صفتی وابسته به x و نهفته)

AB دختری کوررنگ با گروه خونی (2 B پسری کوررنگ با گروه خونی (1

O دختری سالم با گروه خونی (4 A پسری سالم با گروه خونی (3

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟37

" اگر پدر ............ و مادر ............ باشند، ممکن نیست فرزند ............ باشد "

الف) سالم - سالم - بیمار 

ب) بیمار - بیمار - سالم

ج) سالم - بیمار - سالم   

د) بیمار - سالم - بیمار

1 مورد (2 صفر مورد (1

4 مورد (4 2 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

زنی مبتال به هموفیلی و کوررنگی با مردی سالم ازدواج می کند اگر در این خانواده پسری مبتال به هر دو بیماری متولد شود هرگز38

امکان تولد ............ وجود ندارد.( کوررنگی نوعی بیماری وابسته به جنس نهفته است)

الف) دختری مبتال به هر دو بیماری ب) دختری ناقل هموفیلی

ج) پسری تنها مبتال به هموفیلی د) پسری تنها مبتال به کوررنگی

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی
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چند مورد جمله ی زیر را به درستی تکمیل می کند؟39

در صورت انجام تولیدمثل جنسی درکرم پالناریا با ژن نمود ............ تولید فرزندی با ژن نمود ............ دور از انتظار است.

الف)  ب) 

ج)  د) 

Aabb − AAbbAABB − AaBb

aaBB − aaBbaaBB − AaBB

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد به عنوان جهش در ماده وراثتی است؟40

الف) تغ�ر قند نوکلئوتیدهای مولکول دنا

ب) هر تغ�ر دائمی که قطعا به نسل بعد منتقل می شود.

ج) هر عامل ایجادکننده تنوع در افراد جمعیت

د) هر نوع تغ�ر در رخ نمود یک فرد

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

زن سالمی با مردی سالم ازدواج می کند، اگر فرزندان اول و دوم حاصل از گامت های والدی این والدین، به ترتیب پسر مبتال به41

Xهموفیلی و پسر مبتال به کوررنگی (صفت وابسته به  و نهفته) باشد، احتمال ایجاد کدام گزینه وجود ندارد؟

دختر ناقل هر دو بیماری (2 پسر سالم نسبت به هر دو بیماری (1

دختری فاقد دگره بارز (4 پسری فقط مبتال به بیماری هموفیلی (3

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

مردی مبتال به هموفیلی که دارای کربوهیدرات A و B و پروتئین D در غشاء گویچه های قرمز بالغ خود است، صاحب دختری شده42

است. در سن بیست سالگی در بدن این دختر در حالت طبیعی امکان مشاهدۀ کدام مورد وجود ندارد؟ (فرض بر آزاد شدن فقط 1

اووسیت ثانویه در دوره های جنسی)

وجود نداشتن هیچ کدام از دگره های A یا B از گروه خونی ABO در گویچه های قرمز موجود در خون. (1

وجود دگرۀ بارز هموفیلی در گویچۀ قطبی اول و اووسیت ثانویۀ به وجود آمده در یک دورۀ جنسی. (2

وجود دگرۀ مغلوب هموفیلی در گویچۀ قطبی اول و اووسیت ثانویۀ به وجود آمده در یک دورۀ جنسی. (3

وجود نداشتن دگرۀ B از گروه خونی ABO در گویچۀ قطبی اول و اووسیت ثانویه در یک دورۀ جنسی. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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کدام گزینه جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟43

"ازنظر گروه خونی Rh، در یک فرد ........... یک فرد ..........."

خالص بارز برخالف - ناخالص پروتئین های D بیشتری بر روی گویچه های خونی مشاهده می شود. (1

خالص بارز همانند - خالص نهفته، دو ژن بر روی کروموزوم های هسته یک گویچه نابالغ وجود دارد. (2

خالص نهفته برخالف - ناخالص، هر دگره از یکی از والدین به فرد رسیده است. (3

ناخالص همانند- خالص بارز، در گویچه قرمز بالغ رنای پیک از رونویسی حداقل یک ژن ساخته می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به تصاویر، چند مورد از موارد زیر درست است؟44

الف) تصویر 1 همانند 2 مربوط به وراثتی صفاتی است که توان ایجاد

رخ نمود های حد واسط دارند.

ب) در تصویر 1 برخالف تصویر 2، دگره های صفت نمی توانند بر روی دنای

بیش از یک جفت کروموزوم همتا باشند.

ج) تصویر 1 همانند 2 مربوط به صفاتی است که در جمعیت این گیاهان نمودار رخ نمود حالت زنگوله ای به خود می گیرد.

د) ژن های مربوط به تع�ن رنگ در تصویر 1 همانند تصویر 2 بر روی دناهای خطی قرار گرفته اند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

فرض می کنیم که ظاهرشدن دندان های آسیاب مربوط به نوعی صفت مستقل از جنس بارز و بیماری هموفیلی، مربوط به صفتی45

وابسته به x نهفته است. اگر زن و مردی سالم و دارای دندان های آسیاب بتوانند به طور معمول صاحب فرزندانی شوند که بعضی از

آن ها در ارتباط با این صفات، ژن نمودی متفاوت با والدین داشته باشند، در این صورت تولد کدام فرزند غیرممکن است؟(با تغ�ر)

دختری فاقد دندان های آسیاب و سالم  (2 پسری فاقد دندان های آسیاب و سالم  (1

پسری دارای دندان های آسیاب و هموفیل  (4 دختری دارای دندان های آسیاب و هموفیل  (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

کدام عبارت در ارتباط با انسان نادرست است؟46

دو نوع کربوهیدرات، توسط دو نوع دگره (الل) موجود در غشاء   گویچه  های قرمز تولید می  شوند. (1

اثر هر دو دگره (الل) مربوط به فام  تن (کروموزوم)های غیرجنسی، می  تواند هم زمان ظاهر شود. (2

تشکیل پروتئین D بر غشاء   گویچه  های قرمز به حضور دو دگره (الل) نیازمند است. (3

بروز یک ویژگی خاص می  تواند فقط ناشی از وجود یک دگره (الل) باشد. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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اگر تع�ن جنسیت در نوعی پروانه شبیه آدمی فرض شود، باتوجه به طرح زیر که حالت بال ها را نشان می دهد می توان گفت47

صفت مورد بررسی ............ است.

وابسته به جنس با رابطۀ بارز و نهفته (1

غیر وابسته به جنس با رابطۀ بارزیت ناقص (2

وابسته به جنس با رابطۀ هم توانی (3

غیر وابسته به جنس با رابطۀ هم توانی (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

صفت رنگ گلبرگ گل میمونی ............ صفت رنگ دانه ذرت ............48

همانند - دارای رخ نمودهایی است که نمودار توزیع آن ها حالت زنگوله ای دارد. (1

برخالف - دارای دگره هایی است که توسط دنای درون میان یاخته کنترل می شود. (2

همانند - در هر جایگاه، توسط دو دگره که یکی از آن ها بارزیت دارد کنترل می شود. (3

برخالف - بیش از دو نوع رخ نمود در جمعیت گیاهان ایجاد می کند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام موارد ویژگی تمام صفات تک ژنی را به درستی بیان می کند که فقط از مادر به همه فرزندان منتقل شده و هیچ وقت از پدر به49

ارث نمی رسد؟

الف) چند نسخه از ژن آن ها ممکن است در یاخته های فرد مشاهده شود.

ب) تعداد نسخه های مربوط به این صفت در انتهای  قطعًا دو برابر تعداد آن ها در  است.

ج) در تقسیم ماده زمینه ای قطعًا هر یاخته دختری تعداد یکسانی از نسخه های این ژن را دریافت می کند.

د) ژن مربوط به این صفت توسط آنزیمی رونویسی می شود که قطعًا ژن آن روی دنای خطی قرار دارد.

G۲G۱

فقط الف (2 الف - ب - ج (1

فقط ج (4 ب - د (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در بیماری فنیل کتونوری ............ سلیاک ............50

همانند - تجمع یک آمینواسید در خون می تواند باعث بروز بیماری شود. (1

برخالف - تغ�ر عوامل محیطی می تواند بروز بیماری را مهار کند. (2

همانند - فرد می تواند دچار آسیب های مغزی شود. (3

برخالف - تجمع فنیل آالنین در بدن باعث اثر مستقیم بر مغز می شود. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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چند مورد از موارد زیر در ارتباط با انواع رابطۀ بین دگره (الل)ها به درستی بیان شده است؟51

الف) در رابطۀ بارزیت ناقص، دگره (الل)های هر صفت، الزامًا در حالت ناخالص هم زمان با یکدیگر بروز می کنند.

ب) در رابطۀ بارز و نهفتگی، تنوع رخ نمود (فنوتیپ)های یک صفت الزامًا برابر با تعداد دگره (الل)های آن صفت است.

ج) در رابطۀ هم توانی، الزامًا تعداد ژن نمود (ژنوتیپ)های یک صفت برابر با تعداد رخ نمود (فنوتیپ)های آن صفت است.

د) در رابطۀ بارز و نهفتگی، تعداد دگره (الل)های هر صفت الزامًا کمتر از تعداد ژن نمود (ژنوتیپ)های آن صفت است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در مورد صفت تع�ن رنگ دانۀ نوعی ذرت می توان گفت که برخی از فنوتیپ ها می توانند حداکثر مربوط به ............ ژنوتیپ52

مختلف باشند.

5 نوع (2 2 نوع (1

6 نوع (4 4 نوع (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در مورد تع�ن رنگ دانه نوعی ذرت که صفتی سه جایگاهی و پیوسته است، چند مورد از موارد زیر درست است؟53

- هر چه تعداد الل های بارز بیشتر باشد، دانه ذرت پررنگ تر است.

، 9 الل بارز مربوط به این صفت وجود دارد. - در هر یاخته آندوسپرم دانه های کامًال قرمز در 

- فنوتیپی که بیشترین ژنوتیپ ممکن را دارد، دارای سه الل نهفته در هر یاخته زنده دارای هیستون گیاه است.

- سفید ترین دانه ها کمترین فراوانی را در میان کل فنوتیپ های این نوع ذرت دارند.

- رخ نمودهایی که کمترین فراوانی را در میان 7 نوع فنوتیپ دارند، هرکدام فقط یک نوع گامت می سازند.

G۱

3 مورد (2 2 مورد (1

5 مورد (4 4 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

با قرار گرفتن دانۀ گردۀ گل میمونی سفید (WW) روی کاللۀ گل میمونی صورتی (RW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام54

ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

RRR - صورتی (2 WWR - صورتی (1

WWW - سفید (4 WRR - سفید (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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به طور معمول، در مورد فردی که ناقل هموفیلی است و از نظر صفت گویچه های قرمز داسی شکل دارای 2 دگره نهفته می باشد،55

بطور معمول کدام مورد صحیح است؟

نمی تواند از نظر ژن نمود، حداقل با یکی از والدین خود مشابه باشد. (1

هر یاخته زاینده این فرد طی یک بار تقسیم کاستمان، تنها یک کامه تولید می کند. (2

در آرایش فام تن ها طی متافاز کاستمان 1، 4 دگره نهفته از نظر صفت گویچه داسی شکل در سطح میان یاخته قرار می گیرد. (3

در یاخته های حاصل از کاستمان 1، ممکن است فامینک نوترکیب حاوی دگره هموفیلی و گویچه داسی شکل ایجاد شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

باتوجه به گروه خونی  و  اگر والدین گروه خونی ............ داشته باشند، نسبت به حالتی که گروه خونی ............56

داشته باشند، امکان تنوع گروه های خونی در فرزندان بیشتر است.

ABORh

(2 (1

(4 (3

(O , AB ) −+ + (B , A )− −(B , A ) −+ + (O , AB )+ +

(O , AB ) −− + (B , O )− +(B , O ) −− − (A , B )+ −

اکبرپور تالیفی علیرضا 

داشتن گودی روی چانه نوعی صفت است که دگرۀ آن بر روی کروموزوم غیرجنسی قرار دارد و در مردان با ژن نمود  و در57

زنان با ژن نمود  ظاهر می شود اگر در صورت ازدواج مردی که روی چانه آن گودی وجود ندارد و مبتال به هموفیلی و کوررنگی

است با زنی که مبتال به هموفیلی و کوررنگی است و روی چانه خود گودی دارد، پسری مبتال به هموفیلی و کوررنگی با گودی روی

چانه متولد شده باشد. کدام گزینه در رابطه با اعضای این خانواده به درستی بیان شده است؟ (دگرۀ بروز کوررنگی توارث مشابه با

بیماری هموفیلی دارد.)

AA, Aa

AA

پسر خانواده اگر چه روی چانه خود گودی دارد اما فاقد فاکتور انعقادی شماره 8 است. (1

مادر خانواده از نظر صفت وجود گودی روی چانه و بیماری های هموفیلی و کوررنگی ناخالص است. (2

دختر خانواده از نظر ژن نمودی برای صفات گودی روی چانه و هموفیلی با مادر خود مشابه است. (3

تولد دختری ناقل هموفیلی و کوررنگی با ژن نمود  از نظر وجود گودی روی چانه دور از انتظار نیست. (4Aa

تالیفی پیمان رسولی

، به ترتیب چند نوع ژن نمود و چند نوع رخ نمود متفاوت58 در صورت آمیزش دادن دو ذرت با ژن نمودهای  و 

در بین زاده ها مشاهده خواهد شد؟

AABbccaaBbCc

4 و 4 (2 6 و 4 (1

1 و 1 (4 6 و 6 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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باتوجه به اینکه صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره (الل) دارد و دگره های بارز، رنگ59

قرمز و دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ)های دو آستانۀ طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب

AAbbcc را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ)های aabbcc و AABBCC ژن نمود (ژنوتیپ)های

و aaBBCC به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟

AABBCc (2 aaBbCC (1

AABbCC (4 AaBBCc (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

کدام گزینۀ عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟60

در ذرتی که دارای صفتی پیوسته است ............

هر چه تعداد جایگاه ژنی برای یک صفت بیشتر شود تعداد انواع فنوتیپ های ممکن بر آن صفت بیشتر می شود. (1

بیشتر بودن تعداد جایگاه ژنی لزوما نشانۀ فام تن های موثر بیشتر در صفت مربوطه نیست. (2

با افزایش تعداد الل های بارز، فراوانی یک فنوتیپ بیشتر می شود. (3

فراوانی ژن نمود با فراوانی یک صفت در جمعیت رابطه مستقیم دارد. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟61

"هر یاختۀ طبیعی هاپلوئید متحرک در مجرای لولۀ رحم قطعًا ............"

با استفاده از قند مصرفی، انرژی الزم برای حرکت را تأمین می کند. (1

توسط یک الیۀ ژله ای احاطه شده است. (2

درون هستۀ خود کروموزوم هایی دارای ژن مربوط به گروه های خونی رایج را دارد. (3

می تواند موجب تولید یک جنین کامل و سالم شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در علم ژن شناسی، کدام عبارت در ارتباط با صفات ارائه شده صحیح نمی باشد؟62

، به بودن یا نبودن پروتئینی بستگی دارد که ساختار چهارم پروتئین ها را ندارد. صفت گروه خونی  (1

، به بودن یا نبودن دو نوع مادۀ آلی در غشای یاخته های فاقد هسته بستگی دارد. صفت گروه خونی  (2

صفت تیره شدن رنگ پوست، به قرار گرفتن یا نگرفتن در معرض آفتاب بستگی دارد. (3

صفت فنیل کتونوری، به بودن یا نبودن نوعی آنزیم تجزیه کننده در انسان بستگی دارد. (4

Rh

ABO

تالیفی حمید راهواره
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هنگامی که ............ .63

بین برخی دگره های یک صفت تک جایگاهی، رابطۀ بارزیت ناقص وجود داشته باشد، انواع فنوتیپ با ژنوتیپ برابر است. (1

بین دگره های یک صفت چند جایگاهی، رابطۀ هم توانی وجود داشته باشد، انواع فنوتیپ بیش از انواع ژنوتیپ است. (2

برخی صفات چند جایگاهی و در هر جایگاه چند دگره ای باشند، ممکن است انواع فنوتیپ ممکن بیش از انواع ژنوتیپ باشد. (3

صفت وراثتی فقط در یکی از دو جنس مشاهده  شود، فقط احتمال دارد دگرۀ مربوط به آن از مادر به دخترهایش منتقل (4

شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

مردی مبتال به فنیل کتونوری و دارای گروه خونی B است اگر این مرد با زن دارای گروه خونی A که دارای پدر هموفیل بوده است64

ازدواج کند، کدام گزینه برای فرزندان آن ها غیر ممکن است؟ (با تغ�ر)

B دختری هموفیل با گروه خونی (2 پسری دارای گروه خونی AB و هموفیل (1

دختری دارای گروه خونی O و ناقل هر دو بیماری (4 A پسری سالم با گروه خونی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در یک صفت تک جایگاهی با ........... قطعًا ...........65

افزایش انواع دگره ها در جمعیت - تعداد ژن نمودهای ناخالص بیش از خالص ها افزایش می یابد. (1

کاهش انواع ژنوتیپ ها در جامعه - انواع فنوتیپ ها کاهش می یابد. (2

افزایش انواع فنوتیپ ها در بین افراد جمعیت - انواع ژنوتیپ خالص در جمعیت افزایش می یابد. (3

کاهش تعداد انواع الل ها در یک فرد - انواع رخ نمود در جمعیت کاهش می یابد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Rhکدام عبارت در ارتباط با صفت  صحیح است؟66

صفتی تک جایگاهی است و هر فرد دارای یک جایگاه ژنی برای آن است. (1

دو ژن در ارتباط با پروتئین  در هر فرد دیده می شود که به ترتیب  و  نام دارند. (2

،  یا  را دارد. هر فام تن شماره 1 درون گویچۀ قرمز بالغ در جایگاه ژن  (3

ژن نمودهای خالص آن دو برابر رخ نمود مغلوب این صفت است. (4

DDd

RhDd

تالیفی حمید راهواره
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+Aتصویر زیر بخشی از غشای گویچۀ قرمز فردی با گروه خونی  را نشان می دهد. کدام گزینۀ درست است؟67

1 همانند 4 توسط آنزیمی ساخته شده است که درون هسته تولید می شود. (1

5 می تواند هیدرات کربن  باشد که توسط نوعی آنزیم پروتئینی از روی ژن  تولیدشده (2

است.

شمارۀ 4 تحت هیچ شرایط طبیعی نمی تواند مربوط به پروتئین  مسئول گروه خونی  (3

باشد.

شمارۀ 3 همانند شمارۀ 2 می تواند در تع�ن گروه خونی اصلی این فرد نقش داشته باشد. (4

AA

DRh

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به همۀ انواع رابطۀ بین دگره ای (اللی) مطرح شده در کتاب درسی، در کدام گزینه تنوع رخ نمود (فنوتیپ) از سایرین کمتر68

است؟

نوعی بیماری با 3 دگره (الل) که رابطۀ بین دگره (الل)ها از نوع هم توانی است. (1

نوعی بیماری با 4 دگره (الل) که رابطۀ بین دگره (الل)ها از نوع بارز و نهفتگی است. (2

نوعی صفت با 3 دگره (الل) که رابطۀ بین 2 تا از دگره (الل)ها از نوع هم توانی و بقیه از نوع بارزیت ناقص است. (3

نوعی صفت با 4 دگره (الل) که رابطۀ بین 3 تا از دگره (الل)ها از نوع بارز و نهفتگی و بقیه از نوع هم توانی است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در یک زن سالم ۳۰ ساله، ............69

جدا شدن کروماتیدهای غیرخواهری در هر اووسیت اولیه یک بار در هر ماه صورت می گیرد. (1

اتمام میوز ۲ در پی الحاق غشاء هستۀ اسپرم و تخمک نابالغ صورت می گیرد. (2

محل ساخت جفت سانتریول ها در یاخته های درگیر در فرآیند گامت زایی همواره در دوران جنینی است. (3

همۀ یاخته های شروع کنندۀ چرخۀ تخمدانی حداقل دو نسخه برای هر دگره ای از ژن های هسته ای دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

اگر صفت طول شاخک در نوعی پروانه دارای چهار جایگاه ژنی باشد که هر جایگاه توسط دو دگره کنترل  می شود و دگره ها با70

,  A حروف بزرگ و کوچک  نمایش داده  می شوند، با در نظر گرفتن این صفت به عنوان صفتی مستقل از جنس ............  B  ,  C  , D

از آمیزش پروانه هایی با ژن نمود حد آستانه ای امکان تولد پروانه ای با ژن نمود حدواسط وجود دارد. (1

پروانه ای با ژن نمود  نسبت به پروانه ای با ژن نمود شاخک بلندتری دارد. (2

پروانه هایی با دو دگرۀ بارز نسبت به پروانه هایی با چهار دگرۀ بارز شاخک بلندتری دارند. (3

از آمیزش پروانه هایی با 8 دگره بارز با پروانه هایی با 8 دگره نهفته پروانه ای با 5 دگره بارز ایجاد  می شود. (4

AAbbccAaBbCc

تالیفی پیمان رسولی
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در یک خانواده، مادر گروه خونی AB دارد و عالوه بر داشتن پروتئین D در غشاء گویچه های قرمز خود، می تواند عامل انعقادی71

شمارۀ ۸ را بسازد و پدر گروه خونی B و پروتئین D دارد و فاقد عامل انعقادی شمارۀ ۸ است. اگر دختر این خانواده، فاقد عامل

انعقادی شمارۀ ۸ و فاقد پروتئین D باشد و بتواند فقط کربوهیدرات A گروه خونی را بسازد، در این صورت تولد کدام فرزند

غیرممکن است؟

پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرآیند لخته شدن خون (1

D پسری با اختالل در فرآیند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین (2

دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرآیند لخته شدن خون (3

D دختری با اختالل در فرآیند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

Rhدر بروز صفت حالت رنگ گلبرگ قرمز در گل میمونی ............ صفت گروه خونی  منفی ............72

همانند - می تواند دو نوع الل وجود داشته باشد. (2 برخالف - همواره یک نوع الل وجود دارد. (1

همانند - یک نوع الل وجود دارد. (4 برخالف - دو نوع الل وجود دارد. (3

تالیفی مسعود حدادی

طاسی نوعی بیماری مستقل از جنس است که در مردان تنها با ژن نمود  و در زنان تنها با ژن نمود  نمایش داده  می شود.73

براین اساس در صورت ازدواج مردی طاس با زنی ............

AAaa

سالم - تمامی فرزندان در ژن نمود خود تنها دگرۀ بارز دارند. (1

طاس - امکان تولد مردان و زنان سالم وجود دارد. (2

سالم - پسران جمعیت  همگی از نظر طاسی سالم هستند. (3

طاس - امکان تولد فرزندی با ژن نمود ناخالص وجود ندارند. (4

تالیفی پیمان رسولی

در هر چرخۀ جنسی یک زن سالم، هر یاخته ای که از اولین سیتوکینز نابرابر حاصل می شود قطعًا ............74

در صورت لقاح با اسپرم توانایی انجام تقسیمی با سیتوکینز نابرابر را دارد. (1

دارای ژن های مربوط به صفت تولید فاکتور و گروه خونی Rh است. (2

تعداد زیادی ریزکیسه حاوی مواد سازنده جدار لقاحی دارد. (3

کروموزوم های آن در آنافاز تقسیمی که انجام می دهد دو برابر می شوند. (4

V III

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه در رابطه با گروه خونی صحیح است؟75

گروه خونی Rh همانند ABO صفتی گسسته است. (1

اگر گروه خونی ABO و Rh را باهم بررسی کنیم، درمجموع 6 نوع رخ نمود می  توان انتظار داشت. (2

در گروه خونی ABO، الل O بر الل B بارز است. (3

در فردی که گروه خونی O دارد برخالف فردی که گروه خونی AB دارد، ژنوتیپ گروه خونی او نمایانگر فنوتیپ او است. (4

تالیفی سهند میرطاهری

کدام گزینه در رابطه با بیماری فنیل  کتونوری صحیح است؟76

نوعی بیماری وابسته به جنس نهفته است که در دوران کودکی بروز می  کند. (1

حساس  ترین مرحله در این بیماری دوران نوزادی است. (2

این کودکان برای رشد بهتر عالوه بر شیر مادر باید از شیرخشک استفاده کنند. (3

تنها کاری که این افراد می  توانند انجام دهند عدم استفاده از غذاهای بدون فنیل  آالنین است. (4

تالیفی سهند میرطاهری

در جمعیت نوعی خرس ها صفت رنگ پوست نوعی صفت تک جایگاهی با 3 دگره در جمعیت است که یک دگره بر بقیه بارز و دو77

دگرۀ دیگر رابطه بارز و نهفتگی دارند. از لقاح دو خرس سیاه هرگز خرس خاکستری متولد نمی شود ولی از لقاح دو خرس سیاه

ممکن است خرس قهوه ای متولد شود. کدام گزینه در این جمعیت مورد انتظار نیست؟ (بدون در نظرگیری جهش و کراسینگ اور

خرس ها را 2n در نظر بگیرید)

از لقاح دو خرس خاکستری، خرسی قهوه ای متولد شود. (1

از لقاح دو خرس قهوه ای و سیاه، خرسی قهوه ای متولد شود. (2

از لقاح دو خرس خاکستری و قهوه ای، خرس خاکستری متولد شود. (3

از لقاح دو خرس خاکستری خالص و سیاه، خرسی سیاه متولد شود. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

مردی مبتال به یک بیماری وابسته به  مغلوب دارای گروه خونی  با زنی سالم از نظر بیماری فوق با گروه خونی 78

ازدواج کرده است. فرزند اول این خانواده پسری بیماری با گروه خونی  است. اگر فرزند دوم این خانواده دختر باشد، چند نوع

ژن نمود و چند نوع رخ نمود از نظر این صفات می تواند داشته باشد؟

XAB+A−

B−

8 - 12 (2 16 - 16 (1

12 - 16 (4 6 - 8 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه ژن نمود ذرتی را نشان می  دهد که، نسبت به ذرتی با بیشترین فراوانی درصد شباهت بیشتری دارد؟79

AABBCC (2 aabbcc (1

AABBCc (4 AaBbCC (3

تالیفی پیمان رسولی
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باتوجه به رابطۀ زیر که ژنتیک خانواده را نشان می دهد می توان گفت که الگوی وراثت صفت ............ است.80

والدین ⇒ پدر سالم و مادر سالم

فرزندان ⇒ فرزند اولو 
دختر بیمار

فرزند دوم
پسر سالم

بارز وابسته به جنس (2 نهفتۀ وابسته به جنس (1

بارز غیروابسته به جنس (4 نهفتۀ غیروابسته به جنس (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در نوعی بیماری ............ که ............ ، الزامًا ............81

مستقل از جنس - رخ نمود بیشتر ژن نمودها بیماری را نشان نمی دهد - از ازدواج مرد و زن سالم، همۀ فرزندان حاصل بیمار (1

خواهند بود.

وابسته به جنس - ممکن است زنان ناقل بیماری در آن دیده شود - از ازدواج مرد سالم و زن بیمار، همۀ دختران حاصل سالم (2

خواهند بود.

مستقل از جنس - رخ نمود بیشتر ژن نمودها بیماری را نشان  می دهد - از ازدواج مرد و زن بیمار، همۀ فرزندان حاصل سالم (3

خواهند بود.

وابسته به جنس - ممکن نیست زنان ناقل بیماری در آن دیده شود - از ازدواج زن سالم و مرد بیمار، همۀ پسران حاصل بیمار (4

خواهند بود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

ذرتی که از نظر فراوانی و تنوع ژن نمودی با ذرتی که ............ دگره بارز یکسان است از نظر رنگی با ذرتی که ژن نمود ............82

دارد می تواند متفاوت باشد.

سه -  (2 چهار -  (1

یک -  (4 پنج -  (3

AAbbccAABbCC

AabbccAaBbCc

تالیفی پیمان رسولی

صفت رنگ پوست در کرم خاکی دو جایگاه ژنی دارد به طوری که هر جایگاه ژنی توسط دگره های  و  با حروف کوچک و بزرگ83

بررسی  می شود از آمیزش کرم های خاکی با ژن نمود های ............ امکان تشکیل کرم خاکی با ژن نمود ............ وجود ندارد.

AB

(2 (1

(4 (3

AaBb − aabbوAABBAABB − AaBbوAaBb

AaBb − AAbbوaabbAaBb − aaBBوAAbb

تالیفی پیمان رسولی
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اگر در خانواده ای پدر از نظر هموفیلی، سالم و مادر خالص نهفته باشد، می توان گفت در این خانواده ............84

همۀ پسران، الل بیماری را دریافت می کنند. (2 نیمی از پسران به این بیماری مبتال می شوند. (1

همۀ دختران به این بیماری مبتال می شوند. (4 نیمی از دختران، الل بیماری را دریافت می کنند. (3

تالیفی مسعود حدادی

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟85

"اگر والدینی سالم، دختری مبتال به بیماری داشته باشند، به طورقطع این بیماری ........... نیست."

X ب) بارز وابسته به                      X الف) بارز غیروابسته به

X ت) نهفته وابسته به                     X پ) نهفته غیروابسته به

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

اگر دگرۀ نوعی بیماری در آدمی بر روی کروموزوم جنسی قرار گرفته باشد ممکن نیست ............ .86

صفت از پدر به پسران خانواده منتقل شود. (1

تمام فرزندان پدر و مادر بیمار، سالم باشند. (2

تمام فرزندان پدر و مادری سالم، بیمار باشند. (3

صفت از پدر به تمام دختران و پسرانش منتقل شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

از ازدواج زن و مردی سالم پسری مبتال به هموفیلی و کوررنگی متولد شده کدام گزینه در رابطه با فرزندان این خانواده به نادرستی87

بیان شده است؟

امکان تولد دختری ناقل هر دو بیماری وجود دارد. (1

تولد دختری سالم از نظر هر دو بیماری دور از انتظار نیست. (2

پسر خانواده می تواند از نظر هر دو بیماری سالم باشد. (3

پسر یا دختر خانواده  می تواند تنها به یک بیماری مبتال باشد. (4

تالیفی پیمان رسولی

درنتیجۀ آمیزش مردی سالم با زنی هموفیل و کوررنگ امکان تولد کدام یک از فرزندان زیر غیرممکن است؟ (کوررنگی نوعی بیماری88

وابسته به جنس نهفته است)

پسر تنها مبتال به کوررنگی (2 دختر ناقل هموفیلی و کوررنگی (1

دختر سالم از نظر هر دو بیماری (4 پسری مبتال به هموفیلی و کوررنگی (3

تالیفی پیمان رسولی
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در روابط میان دگره ها (الل ها) از نوع ............89

1) بارز و نهفتگی، همیشه تشخیص ژن نمود (ژنوتیپ) فرد باتوجه به رخ نمود (فنوتیپ) امکان پذیر است.

بارز و نهفتگی، تعداد ژن نمود (ژنوتیپ)ها، ممکن است کمتر از انواع رخ نمود (فنوتیپ) باشد. (2

بارزیت ناقص، هر دو دگره (الل) به طور هم زمان بروز می کنند. (3

4) هم توانی، رخ نمود (فنوتیپ) حد واسط در افراد خالص بروز می کند.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

اگر دو ذرت با ژن نمودهای AaBbcc و aaBbCc با هم آمیزش کنند، چند مورد از عبارت های زیر درست خواهند بود؟90

الف) در بین زاده ها تعداد انواع ژن نمودهای متفاوت از والدین دو برابر انواع رخ نمودها خواهد بود.

ب) فراوان ترین رخ نمود در بین زاده ها به اندازه والدین الل بارز خواهد داشت.

ج) در بین زاده ها قرمزترین زاده قطعًا از نظر یک ژن دو دگره یکسان نخواهد داشت.

د) در بین زاده ها با افزایش تعداد دگره های بارز تولید ماده قرمزرنگ از ژن های هسته افزایش می یابد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

، صاحب دو فرزند پسر با گروه خونی  می باشند، که اولی مبتالبه بیماری91 پدر و مادری به ظاهر سالم با گروه خونی  و

هموفیلی و دیگری مبتالبه تاالسمی ماژور (مستقل از جنس نهفته)، امکان تولد کدام فرزند در این خانواده غیرممکن است است؟(با

تغ�ر)

(CC:سالم، Cc: تاالسمی مینور، cc: تاالسمی ماژور)

A+B+O−

پسری سالم از نظر هموفیلی و تاالسمی با گروه خونی  (1

دختری سالم از نظر هموفیلی و تاالسمی با گروه خونی  (2

پسری مبتال به هموفیلی و تاالسمی مینور با گروه خونی  (3

دختری مبتال به هموفیلی و تاالسمی مینور با گروه خونی  (4

B−

AB−

B+

O+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

کدام گزینه جملۀ   زیر را به درستی تکمیل ن  می  کند؟92

"اگر در یک بیماری ............ تنها دختران به بیماری مبتال باشند، قطعًا ............"

مستقل از جنس بارز - فرزندانی با داشتن حتی یک دگرۀ بیماری زا عالئم بیماری را دارند. (1

وابسته به جنس بارز - پدر خانواده برخالف مادر عالئم بیماری را دارد. (2

وابسته به جنس نهفته - پدر خانواده دگرۀ   بیماری زا را دارد. (3

مستقل از جنس نهفته - والدین هرگز نمی توانند ناخالص باشند. (4

تالیفی پیمان رسولی
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در خانواده  ای که والدین هر دو سالم  اند، دختری فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین با گروه خونی B و پسری فاقد عامل انعقادی93

شمارۀ هشت با گروه خونی A متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام مورد زیر، در این خانواده ممکن

است؟

دختری با گروه خونی AB و فاقد عامل انعقادی شمارۀ 8 و دارای آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (1

پسری با گروه خونی AB، دارای عامل انعقادی شمارۀ 8 و فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (2

دختری با گروه خونی O و فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین و دارای عامل انعقادی شمارۀ 8 (3

پسری با گروه خونی O و فاقد عامل انعقادی شمارۀ 8 و دارای آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

XXدر صفات تک جایگاهی نهفتۀ وابسته به  ............ صفات تک جایگاهی بارز وابسته به  ............94

برخالف - فراوانی مردان مبتال در جامعه نسبت به زنان مبتال کمتر است. (1

همانند - فراوانی زنان سالم از فراوانی مردان سالم بیشتر است. (2

برخالف - فراوانی مردان سالم از فراوانی زنان سالم کمتر است. (3

همانند - فراوانی زنان مبتال از مردان مبتال بیشتر است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به اینکه صفت رنِگ دانه در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است و الل های بارز، رنگ قرمز و الل های نهفته، رنگ سفید را95

ایجاد می کنند و فتوتیپ های دو آستانه طیف یعنی قرمز و سفید به ترتیب ژنوتیپ های AABBCC و aabbcc را دارند، از آمیزش

دو ذرت با ژنوتیپ های AaBbCC و aabbcc زاده هایی به وجود می آیند، کدام زاده از نظر رنگ دانه نسبت به سایرین کمرنگ تر

است؟

aabbCc (2 AaBbCc (1

aabbcc (4 aaBbcc (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

برخی از ویژگی ها که از والدین دریافت نشده اند ............ برخی از ویژگی ها که از والدین دریافت شده اند ............96

همانند - قطعًا در پی استفاده از نوعی آنزیم بسپاراز و الگو قرار دادن یک رشته از دنا (DNA)، نمود پیدا می کنند. (1

برخالف -   می توانند با تأثیر بر مادۀ وراثتی و ایجاد برخی تغ�رات در آن، باعث ایجاد بیماری(های) ژنتیکی شوند. (2

همانند - ممکن است در پی نمود این ویژگی ها، مرگ برنامه ریزی شده فقط در برخی از یاخته های بدن رخ دهد. (3

برخالف - ممکن نیست که در مراحل اولیۀ تشکیل تخم (زیگوت) در دنا (DNA)ی جنین به وجود بیایند. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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چندمورد ازنظر درستی یا نادرستی با عبارت زیر مطابقت دارد؟97

"می توان با تغ�ر مواد غذایی، ژن عامل بروز بیماری فنیل کتونوری را خاموش کرد"

الف) فنیل کتونوری درنتیجۀ عدم وجود ژن سازندۀ آنزیم تجزیه کنندۀ فنیل آالنین ایجاد می شود.

ب) تغ�ر عوامل محیطی می تواند رخ نمود یک بیماری را تغ�ر دهد.

ج) تجمع آمینواسید فنیل می تواند باعث آسیب به کل دستگاه عصبی مرکزی شود.

د) برای پیشگیری از ابتال به بیماری فنیل کتونوری، خون نوزادان را در بدو تولد بررسی می کنند.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

پدر و مادر فردی به ترتیب گروه خونی  و  داشته و هردو خالص هستند. بیان ژن های مربوط به گروه خونی در این فرد98

باعث تولید ............ نوع پروتئین مختلف می شود که ............ نوع از آن ها دارای جایگاه فعال هستند.

B−A+

3 - 2 (2 3 - 3 (1

2 - 2 (4 2 - 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

، در صورتی که زن ............ و مرد ............ باشد، قطعًا در بین فرزندان ............ دیده نمی شود.99 Xدر یک بیماری ............ 

نهفته مستقل از - سالم - سالم - پسر بیمار (2 نهفته وابسته به - بیمار - سالم - پسر بیمار (1

بارز مستقل از - بیمار - بیمار - دختر سالم (4 بارز وابسته به - سالم - بیمار - دختر سالم (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

بدون در نظر گرفتن جهش در صورت ازدواج مردی که از نظر بیماری کم خونی داسی شکل ............ دارد با زنی که از نظر این100

بیماری ............ است تولد فرزندی که ............ دور از انتظار است.

دو دگرۀ  - ناقل - احتمال بقای آن بیشتر از افراد بیمار است. (1

دو دگرۀ  - ناقل- در مناطق ماالریاخیز احتمال بقا و تولید مثل آن ها با افراد  برابر است. (2

یک دگرۀ بارز - سالم - احتمال بقا و تولیدمثل آن ها صفر است. (3

یک دگرۀ نهفته - مبتال - ژن نمود  دارد. (4

Hbs

HbAHb HbA s

Hb HbA A

تالیفی پیمان رسولی
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چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟101

"تع�ن دقیق ژن نمود ............ همانند ............ امکان پذیر است"

الف) مرد هموفیل با گروه خونی AB منفی - زن مبتال به فنیل کتونوری با گروه خونی O مثبت

ب) زن ناقل هموفیلی با گروه خونی B مثبت - مرد سالم از نظر هموفیلی با گروه خونی A مثبت

ج) مرد مبتال به هموفیلی با گروه خونی  مثبت - زنی ناقل فنیل کتونوری با گروه خونی O منفی

د) زنی مبتال به فنیل کتونوری با گروه خونی Oمنفی - مردی مبتال به فنیل کتونوری با گروه AB منفی

AB

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

از ازدواج زن و مردی به ترتیب با گروه خونی  و  درصورتی که فرض کنیم در بین فرزندان حاصل همه ژنوتیپ های102

ممکن وجود دارد و تعداد ژنوتیپ های جدید در بین فرزندان 10 نوع است، حداقل چند نفر از فرزندان گروه خونی والدین را

خواهند داشت؟

B+AB+

6 (2 9 (1

2 (4 12 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در گیاه گل کدو والد ماده ژن نمود  و والد نر  است. در صورت انجام لقاح چند مورد به درستی بیان شده است؟103

الف) لپه ها از نظر ژن نمودی  می توانند  باشند.

ب) تخم ضمیمه ای  می تواند  باشد.

ج) یاخته ای دو هسته ای  می تواند ژن نمود  داشته باشند.

د)گامت نر  می تواند از نظر ژن نمودی  باشد.

AaBB

AB

AAB

aa

B

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی
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مردی سالم از نظر بیماری های هموفیلی و فنیل کتونوری و فاقد گویچه های قرمز داسی شکل، با زنی که فقط از نظر بیماری فنیل104

کتونوری بیمار است ازدواج کرده است. فرزند اول دارای گویچه های قرمز داسی شکل بوده و نمی تواند آمینواسید فنیل آالنین مصرف

کند. بر اساس ژن نمود والدین، ممکن ............ که فرزند بعدی ............ و اگر شکل زیر نشان دهندۀ فرزند بعدی در رحم مادر

باشد، ............ است. (کم خونی داسی شکل، یک بیماری غیرجنسی است که رابطۀ بین دگره های آن از نوع بارز و نهفتگی است)

نیست - فاقد عامل انعقادی شمارۀ 8 باشد - در ژنوتیپ بخش شمارۀ "1" ، لزومًا دگره (1

(الل) های هریک از بیماری ها مشابه یکدیگر

نیست - پسری از نظر بیماری هموفیلی ناقل باشد - برخی از یاخته های خونی بخش "2" ، (2

حاوی یک جفت دگرۀ نهفتۀ فنیل کتونوری

است - توانایی مصرف آمینواسید فنیل آالنین را داشته باشد - در ژنوتیپ بخش شمارۀ (3

"1" ، لزومًا تعداد دگره های نهفته کمتر از تعداد الل بارز

است - حاوی گویچه های قرمز با شکل غیرطبیعی باشد - برخی از یاخته های خونی بخش (4

"2" ، حامل دو دگرۀ بارز مربوط به بیماری هموفیلی

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

+Aفردی دارای گروه خونی  است. کدام گزینه درباره این فرد نادرست است؟105

، رنابسپاراز شمارۀ 2 از روی بخشی از بزرگترین فام تن درون هسته رونویسی انجام داده است. برای ایجاد پروتئین  (1

، در میان یاخته و از روی رنای پیکی که رونوشت یک ژن دارد صورت گرفته تولید آنزیم  الزم برای افزودن عامل گروه خونی  (2

است.

ممکن است یکی از دو دگره مربوط به گروه خونی روی فام تن شمارۀ 1 همانند فام تن شمارۀ 9 توسط رنابسپاراز، رونویسی (3

نشود.

تولید مولکول های غشایی مربوط به این دو گروه خونی توسط ریبوزوم های سطح شبکۀ آندوپالسمی صورت گرفته است. (4

D

A

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در صورت قرارگیری دانۀ گرده گل میمونی صورتی بر روی کاللۀ گل میمونی سفید ایجاد رخ نمود و ژن نمودهای کدام گزینه به106

ترتیب برای رویان و آندوسپرم دور از انتظار نیست؟

صورتی -  (2 سفید -  (1

قرمز -  (4 صورتی -  (3

RRWRWW

RRWRRW

تالیفی پیمان رسولی

در غشاء گویچه های قرمز فردی با گروه خونی ............107

، آنزیم های الزم برای ایجاد کربوهیدرات B وجود دارد. (1

، همۀ کربوهیدرات ها درنتیجۀ عمل محصول دو دگره از یک ژن تولید شده اند. (2

، پروتئین D حاصل ترجمه توسط ریبوزوم متصل به  شبکۀ آندوپالسمی است. (3

، کربوهیدرات B برخالف پروتئین D، مشاهده نمی شود. (4

B+

AB−

O+

A−

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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باتوجه به صفت چندجایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد از نظر رخ  نمود (فنوتیپ) به ذرتی با ژن  نمود (ژنوتیپ)108

AaBbCC شباهت کمتری دارد؟

(2 (1

(4 (3

AABBCCAaBBCC

AabbccAaBbcc

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد از عبارت های داده شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟109

"اگر در خانواده ای پدر ............ و مادر ناقل هموفیلی باشد، به طور حتم تمامی فرزندان دختر ............ و همۀ فرزندان پسر قطعًا

"............

الف) بیمار - حداقل یک دگرۀ بیماری زا را دارند - ژن نمودی مشابه پدر خود دارند.

ب) بیمار - ژن نمودی مشابه مادر خود دارند - عامل انعقادی شمارۀ 8 را ندارند.

ج) سالم - حداقل یک دگرۀ سالم را دارند - از نظر ابتال به بیماری با پدر خود یکسان اند.

د) سالم - دگرۀ سالم را مادر خود دریافت می کنند - سالم هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

AaBBCcدر بین گزینه های داده شده دانه ذرتی با کدام آندوسپرم، دانه های تیره تری نسبت به ذرتی با رویان  دارد؟110

(2 (1

(4 (3

AAaBBbCCcAaaBbbCcc

AAaBBBCccAAaBBBCCC

تالیفی پیمان رسولی

ـایی شدن فام تـن های111 در زنی سالم با گروه خونی  ناخالص با پدری مبتال به دو بیماری وابسته به  نهفته، در صورت چلیپ

جنسی، کدام یـک از زاده های احتمالـی پدر وی، قطعًا محصول لقاح کامه های نوترکیب می باشد؟

Rh+X

پسری  مبتال به دو بیماری (2 پسری  مبتال به یک بیماری (1

دختری  در هر دو صفت سالم (4 دختری  مبتال به دو بیماری (3

Rh+Rh−

Rh+Rh−

تالیفی امیرحسین حقانی فر

درصورتی که یک صفت وابسته به  دارای دو الل هم توان باشد، در بین فرزندان پدر و مادری با رخ نمود متفاوت، ...........112

مشاهده کرد.

X

نمی توان پسری با فنوتیپ مادر (2 می توان دختری با دو نوع الل (1

نمی توان دختری با فنوتیپ پدر (4 می توان پسری با دو نوع الل (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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با قرار گرفتن دانۀ گردۀ گل میمونی صورتی (RW) روی کاللۀ گل میمونی سفید (WW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام113

ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

RRR - قرمز (2 WWW - قرمز (1

RRW - صورتی (4 RWW - صورتی (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

بر اساس اینکه فنیل کتونوری یک بیماری منتقل از جنس است، باتوجه به اطالعات ژنتیکی خانواده در جدول زیر کدام گزینه در114

رابطه با تولد فرزندان این خانواده نادرست است؟

آنزیم تجزیه کننده ی

فنیل آالنین

عامل انعقادی

شمارۀ 8

پروتئین D روی غشاء

گویچه ی قرمز

کربوهیدرات های غشاء

گویچه ی قرمز

پدرفقط Aدارددارددارد

مادرفقط Bدارددارددارد

پسر (1)فاقد هرگونه کربوهیدراتنداردنداردندارد

دختری با اختالل در روند لخته شدن خون و فاقد هرگونه کربوهیدرات در غشاء گویچۀ قرمز (1

پسری سالم از نظر هموفیلی و فنیل کتونوری با گروه خونی  (2

در غشاء گویچۀ قرمز دختری ناقل هر دو بیماری و دارای پروتئین D و کربوهیدرات های  (3

پسری با ژن نمود مشابه پدر از نظر گروه های خونی و بیماری (4

AB+

AB

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کنند؟ "در بررسی یک صفت تک جایگاهی انسان که دو کپی از ژن آن در هر115

دو جنس دیده می شود، در صورتی که ........... دگره در بین افراد جمعیت دیده شود، قطعًا ..........."

الف) چهار - به تعداد چهار عدد ژن نمود خالص در بین افراد جمعیت وجود خواهد داشت.

ب) سه - انواع ژن نمودهای ناخالص با تعداد ژن نمودهای خالص برابر خواهد بود.

ج) دو - به تعداد دو برابر انواع ناخالص ها در جمعیت، دگره در هر فرد دیده می شود.

د) یک - دو الل در هر فرد از جمعیت مشاهده می شود.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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اگر گروه خونی اصلی  را وابسته به  فرض کنیم چند مورد از موارد زیر درست خواهد بود؟116

الف) می توان گفت که تفاوت انواع فنوتیپ در مردان نسبت به زنان 1 و تفاوت انواع ژنوتیپ ممکن در این دو جنس برابر 3 است.

ب) هیچ مردی نخواهد توانست به مرد دیگر خون بدهد ولی امکان انتقال خون بین زنان در جمعیت وجود خواهد داشت.

پ) در غشای گویچه های قرمز برخی زنان برخالف مردان، هر دو نوع هیدرات کربن  و  وجود خواهد داشت.

ت) اگر مرد و زنی با گروه خونی  با هم ازدواج کنند، ممکن نیست فرزندی با گروه خونی  داشته باشند.

(ABO)X

AB

AO

3 مورد (2 4 مورد (1

1 مورد (4 2 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در حالت عادی در ارتباط با صفت تک جایگاهی با دو دگره کدام مورد صحیح است؟117

امکان ندارد دگره نهفته به تنهایی قادر به بروز صفت باشد. (1

امکان ندارد انواع ژن نمودها یک از انواع رخ نمودها بیشتر باشد. (2

امکان دارد که فرزند، هر دو دگره را از یک والد دریافت کند. (3

امکان دارد فردی با ژن نمود ناخالص رخ نمود نهفته را بروز دهد. (4

تالیفی حمید راهواره

به طور معمول در یک فرد جوان، چند مورد دربارۀ سلول های حاصل از اووسیت(مام یاخته) اولیه که از تخمدان آزاد می شوند و118

به تدریج از بین می روند، صحیح است؟

الف) ژن های مسئول تع�ن جنسیت را دارند.

ب) فقط یک جایگاه مربوط به هر ژن را دریافت کرده اند.

ج) هر کروموزوم هستۀ آن ها از دو نیمۀ همانند تشکیل شده است.

د) در تشکیل آن ها فقط هورمون های هیپوفیزی و هیپوتاالموسی نقش داشته است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

چندمورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟119

اگر بیماری قطعًا ............ باشد. می توانیم ............ بیمار و دارای ............ سالم داشته باشیم.

الف) نهفته - زن - مادر 

ب) بارز - مرد - پدر

ج) نهفته - مرد - دختر 

د) بارز - زن - پسر

3 مورد (2 2 مورد (1

هیچکدام (4 4 مورد (3

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟120

"ازنظر گروه خونی ABO، در فردی با ..........."

الف) ژن نمود AO دگره سازنده کربوهیدرات A وجود دارد.

ب) رخ نمود AB قطعًا دو ژن A و B در دنای هسته ای یاخته های میلوئیدی حضور دارند.

ج) ژن نمود OO، قطعًا هر دو والد فاقد ژن آنزیم اضافه کننده کربوهیدرات بوده اند.

د) رخ نمود B بر روی همۀ گویچه های قرمز بالغ فقط کربوهیدرات B مشاهده می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در فرد مبتال به فنیل کتونوری ............121

انعکاس عقب کشیدن دست دچار اشکال می شود. (1

در بدو تولد شیر خشکی بامیزان کم فنیل آالنین به کودک داده می شود. (2

بروز عالئم پس از آسیب نورون ها و بافت عصبی صورت می گیرد. (3

آنزیم تولیدکنندۀ فنیل آالنین دچار اختالل می شود. (4

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد در رابطه با ژنتیک گیاهان درست است؟122

الف) بزرگ ترین بخش دانه در گیاه ذرت برای یک صفت تک ژنی و تک جایگاهی دارای سه دگره است.

ب) بزرگ ترین بخش دانه در گیاه لوبیا دارای دو مجموعۀ کروموزومی است.

ج)  نمی توان گفت همواره در همۀ گیاهان یاخته ی تخم زا از نظر کروموزومی  هاپلوئید است.

د) در شرایط خاص امکان ایجاد گامت مادۀ 2n کر وموزومی از یک گیاه 2n کروموزومی وجود دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

صفتی که ............123

گسسته است قطعًا به دو شکل ظاهری دیده می شود. (1

دارای بیش از دو حالت است، قطعًا صفت پیوسته است. (2

چند جایگاهی است، می تواند دارای رخ نمود پیوسته باشد. (3

تک جایگاهی است، نمی تواند گسسته باشد. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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چند مورد از موارد زیر در بیماران مبتال به فنیل کتونوری  درست است؟124

الف) در ساختار هیچ یک از محصوالت عملکرد رناتن، فنیل آالنین یافت نمی شود.

ب) تجمع نوعی مولکول دارای عامل آمین در مغز، مستقیمًا باعث آسیب بافت  عصبی می شود.

ج) استفاده از رژیم غذایی بدون فنیل آالنین، پس از دوران کودکی ضرورتی ندارد.

د) نوزادان نباید به هیچ وجه از شیر مادر استفاده کنند چون دارای فنیل آالنین محلول است.

(P KU )

1 مورد (2 3 مورد (1

2 مورد (4 4 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

فقط در نوعی از بیماری  های مطرح  شده در بخش ژنتیک (فصل سوم) کتاب درسی، با فرض اینکه پدر بیمار و مادر سالم باشد، تولد125

............ ممکن خواهد بود.

دختر بیمار و پسر سالم (2 فرزندی با ژن  نمود (ژنوتیپ) ناخالص (1

پسری با ژن  نمود (ژنوتیپ) یکسان با مادر (4 دختری با ژن  نمود (ژنوتیپ) متفاوت با مادر (3

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نوعی زنبور مادۀ وحشی، طی آزاد شدن ترکیبات فرار از برگ گیاه تنباکو، روی نوعی نوزاد کرمی شکل تخم گذاری   می کند. در این126

زنبورها نوعی بیماری وجود دارد که دگره (الل)های آن به ترتیب با حروف A و B نمایش داده  می شود و رابطۀ بین الل ها از نوع بارز

و نهفتگی است. الل A برخالف الل B باعث بروز بیماری نمی شود و بر الل B غالب است. با فرض اینکه این جانور از نظر این بیماری

ناخالص باشد، چند مورد از موارد زیر دربارۀ این جانور و جنین حاصل از آن به نادرستی بیان شده است؟

الف) در پی لقاح این زنبور با زنبور نری که الل این بیماری را ندارد، نوعی زنبور که توانایی تکثیر ژن های خود را ندارد، قطعًا تولید

 می شود.

ب) در پی لقاح این زنبور با زنبور نری که از الل بیماری رونویسی انجام  می دهد، نوعی زنبور نر به وجود می آید که الزامًا بیمار است.

ج) در پی لقاح این زنبور با زنبور نری که ناقل این بیماری محسوب  می شود، نوعی زنبور با توانایی انتقال ژن به نسل بعد، تولید

 می شود.

د) در پی لقاح این زنبور با زنبور نری که فقط الل بیماری را دارد، الزامًا نوعی زنبور که توانایی تقسیم میوز (کاستمان) را ندارد، تولید

 می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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چند مورد جملۀ مقابل را به طور درستی تکمیل می کنند؟ "در یک صفت تک ژنی  اللی ........... یک صفت تک ژنی  اللی127

"...........

، هر یاخته پیکری یک مرد سالم حداقل یک الل دارد. الف) وابسته به  برخالف - مستقل از 

، در هر زامه طبیعی قطعًا یک الل مشاهده می شود. ب) وابسته به  همانند - مستقل از 

، در بین زنان قطعًا بیش از الل ها، ژنوتیپ دیده می شود. ج) مستقل از  برخالف - وابسته به 

، هر یاخته پوششی در زنان قطعًا همه انواع الل ها را دارد. د) مستقل از  همانند - وابسته به 

nn

XX

XX

XX

XX

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟128

"در یک بیماری وابسته به جنس نهفته هیچ گاه از ............ منتقل نمی شود. "

الف) مادر سالم و پدر بیمار به فرزند دختر           ب) مادر بیمار و پدر سالم به فرزند پسر

ج) پدر سالم و مادر بیمار به فرزند دختر                      د) پدر بیمار و مادر سالم به فرزند پسر

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

اگر در یک خانواده پدر و مادر ناقل فنیل کتونوری باشند و هر دو یک دگره بیماری زا برای هموفیلی داشته باشند، کدام گزینه در129

رابطه با فرزندان خانواده به نادرستی بیان شده است؟

امکان تولد پسری مبتال به فنیل کتونوری وجود دارد. (1

امکان تولد دختری مبتال به هموفیلی وجود دارد. (2

تنها دختران خانواده می توانند به فنیل کتونوری مبتال شوند. (3

نمی توان گفت تنها پسران به هموفیلی مبتال  می شوند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام مورد درست است؟130

ژن های صفات وابسته به جنس در آدمی روی کروموزوم  قرار دارند. (1

هر فردی که فقط یک الل بیماری را دارد، ناقل نامیده می شود. (2

میزان قند خون صفتی پیوسته است. (3

صفت گروه خونی  صفتی چند جایگاهی است. (4

X

ABO

تالیفی منصور کهندل
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کدام گزینۀ نادرست است؟131

هر صفت با رخ نمود پیوسته، توسط چند ژن بر روی چند کروموزوم مختلف کنترل می شود. (1

معموًال صفات چند جایگاهی، دارای منحنی توزیع فراوانی رخ نمودها به صورت زنگوله ای هستند. (2

بسیاری از صفاتی که تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند، چند جایگاهی محسوب می شوند. (3

تمام ژن هایی که در بروز یک صفت دخالت دارند ممکن است روی کروموزوم همتا نباشند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

بیماری کوررنگی از نظر نوع کروموزومی که دگرۀ آن را حمل می کند همانند کمبود عامل 8 انعقادی است. بر این اساس می توان132

گفت در مردان از نظر این دو صفت حداکثر ............ نوع ژنوتیپ و برای زنان حداکثر ............ نوع فنوتیپ قابل تصور است.

9 - 4 (2 4 - 4 (1

4 - 9 (4 9 - 9 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

از ازدواج مردی مبتال به هموفیلی و کم خونی داسی با گروه خونی  و زنی ناقل هر دو بیماری با گروه خونی دختری با133

منفی متولد شده است کدام گزینه در رابطه با اعضای این خانواده درست نیست؟ ژن نمود مشابه مادر اما با گروه خونی 

O−AB−

A

وجود دگرۀ  در پسران این خانواده سبب کاهش بقای انگل مولد ماالریا در گویچه قرمز او می شود. (1

فرزندان این خانواده حداکثر یک نوع کربوهیدرات گروه خونی در گویچه قرمز خود دارند. (2

مصرف ویتامین  و فولیک اسید در گروهی از فرزندان بیش ازحد نرمال است. (3

دارند. افرادی که در این خانواده فاقد فاکتور انعقادی شماره  ۸اند قطعًا کروموزوم (4

HbS

B۱۲

Y

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟134

علت تفاوت در رخ نمود ها، تفاوت در تنظیم بیان ژن های مختلف است. (1

در بیماری فنیل کتونوری نوعی کاتالیزور زیستی وجود ندارد. (2

هر اسپرماتوسیت اولیه تنها یک عامل مربوط به هر صفت را دریافت کرده است. (3

نمی توان گفت هر زنبور ماده الزاما در لقاح شرکت می کند. (4

تالیفی پیمان رسولی
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در میان فرزندان خانواده ای، تمام گروه های خونی ممکن، که دگر ه های آن روی کروموزوم شمارۀ 9 قرار می گیرد وجود دارد. کدام135

موارد زیر درباره این خانواده درست است؟

الف) ژن های گویچه های قرمز هریک از والدین حداقل دارای یک دگره  است که دستور ساخت آنزیم نمی دهد.

ب) امکان اینکه گروه خونی فرزند بعدی شبیه هیچ یک از والدین نباشد، با امکان این که شبیه والدین باشد برابر است.

ج) اگر والدین فاقد پروتئین  در غشای گویچه های قرمز خود باشند، ممکن است فرزند بعدی هیچ پروتئینی در غشای گویچه

قرمز نداشته باشد.

د) فقط یکی از والدین طی تقسیم میوز (کاستمان) از هر یاخته زاینده، توان تولید 2 نوع کامه (گامت) با دگره های متفاوت را دارد.

D

ب - د (2 الف - ب (1

الف - ب - ج - د (4 الف - ب - د (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به اینکه صفت رنگ در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است و هرکدام دو دگره (الل) دارند و دگره های بارز، رنگ قرمز و136

دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ)های دو آستانۀ طیف یعنی قرمز و سفید به ترتیب ژن نمود

AABBCC و aabbcc را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ)های AABBCC و aabbcc به وجود

می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟

AaBBcc (2 AABBcc (1

AABbCC (4 AaBBCC (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در بیماری ............ امکان اینکه پدر و مادر ............ فرزند ............ داشته باشند وجود ندارد137

وابسته به  بارز - بیمار - سالم (2 وابسته به  نهفته - سالم - بیمار (1

مستقل از جنس نهفته - بیمار - سالم (4 مستقل از جنس بارز - بیمار- سالم (3

XX

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟138

"در حین توارث نوعی بیماری وابسته به جنس ............ هرگز امکان ندارد ............"

نهفته - مادر سالم، دگرۀ بیماری زا را به پسر بیمار خود منتقل کند. (1

بارز - مادر بیمار، دگرۀ سالم را به فرزند پسر خود منتقل کند. (2

نهفته - پدر و مادر سالم، فرزند دختر بیمار داشته باشند. (3

بارز - پدر بیمار و مادر سالم، دارای دختری مبتال به بیماری باشند. (4

تالیفی پیمان رسولی
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در خانواده ای، پدر با موهای موج دار، توانایی ساخت پروتئین D و آنزیم موردنیاز برای قرارگیری کربوهیدرات A روی غشاء139

گویچه های قرمز را دارد و به بیماری هموفیلی مبتال نیست. مادر این خانواده با موهای موج دار، توانایی ساخت پروتئین D و آنزیم

موردنیاز برای قرارگیری کربوهیدرات B روی غشاء گویچه های قرمز را دارد و به بیماری هموفیلی مبتال نیست. اگر فرزند اول این

خانواده با موهای صاف، ناقل بیماری هموفیلی باشد و روی غشاء گویچه های قرمز آن، پروتئین D برخالف کربوهیدرات های مربوط

به گروه خونی ABO وجود داشته باشد، کدام گزینۀ ویژگی فرزند بعدی این خانواده را الزامًا به نادرستی بیان   می کند؟ (رابطۀ بین

دگره های حالت مو، از نوع بارزیت ناقص است)

D دختری با موهای موج دار و سالم از نظر بیماری هموفیلی که روی کروموزوم های شمارۀ 1 آن، دگره های سازندۀ پروتئین (1

وجود دارد.

ABO پسری با موهای صاف و مبتال به بیماری هموفیلی که روی کروموزوم های شمارۀ 9 آن، دگره های مشابه گروه خونی (2

وجود ندارد.

دختری با موهای موج دار و مبتال به بیماری هموفیلی که روی کروموزوم های شمارۀ 1 آن، دگره های متفاوت از یکدیگر وجود (3

ندارد.

پسری با موهای فر و سالم از نظر بیماری هموفیلی که روی کروموزوم های شمارۀ 9 آن، دگره های سازندۀ هر دو کربوهیدرات (4

وجود دارد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

اگر در صورت ازدواج دو فرد گروه خونی فرزند در متنوع ترین حالت ممکن از نظر ژن  نمودی باشد، چند مورد در رابطه با اعضای140

خانواده به درستی بیان شده است؟

الف) حداقل یکی از والدین از نظر گروه خونی ناخالص است.

ب) ژن نمود والدین از نظر گروه خونی  یکسان است.

ج) فرزندان خانواده نمی توانند گروه خونی  داشته باشند.

د) امکان تولد فرزندانی با گروه خونی مشابه والدین وجود ندارد.

ABO

Rh

O−

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

از مردی هموفیل با زنی سالم، دختری هموفیل به دنیا آمده است. اگر برای تولد فرزند بعدی پدیده جدا نشدن کروموزومی برای141

یک کروموزوم یاخته اووسیت ثانویه زن اتفاق بیافتد، ممکن ...........

نیست دختری سالم از نظر هموفیلی به دنیا بیاید. (1

است پسری با دو کروموزوم  و بیمار متولد شود. (2

است پسری با یک کروموزوم  و دو کروموزوم  و سالم متولد شود. (3

نیست دختری سالم از نظر هموفیلی و دارای یک کروموزوم  اضافه به دنیا بیاید. (4

X

XY

X

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه قطعا ذرت هایی با رنگ تیره تری نسبت به ذرتی با بیشترین فراوانی را نشان می دهد؟142

ذرتی با ژن نمود  (2 ذرتی با فراوانی سه عدد در جمعیت (1

ذرتی که در حدواسط نمودار قرار دارد. (4 ذرتی با دو دگرۀ بارز (3

AABBcc

تالیفی پیمان رسولی

اگر در یک خانواده پدر و مادر تنها یک دگرۀ مربوط به بیماری هموفیلی را داشته باشند و هر دو علی رغم داشتن گروه خونی143

فرزندی با گروه خونی به دنیا آورند کدام گزینه در رابطه با اعضای خانواده درست است؟

AB+

B−

تمامی فرزندان مبتال به هموفیلی که گروه خونی  دارند پسر هستند. (1

تمامی فرزندان این خانواده گروه خونی متفاوتی از والدین دارند. (2

امکان تولد پسری فاقد توانایی تولید فاکتور انعقادی شماره ۸ و با گروه خونی  وجود دارد. (3

امکان تولد دختری با ژن نمود مشابه مادر از نظر بیماری هموفیلی و گروه های خونی وجود ندارد. (4

A+

A−

تالیفی پیمان رسولی

صفت مقابل نوعی صفت ............ است که نمودار فراوانی رخ نمودهای آن از نوع ............ نیست.144

تک جایگاهی - غیرزنگوله ای (1

تک جایگاهی - زنگوله ای (2

چندجایگاهی - غیرزنگوله ای (3

چندجایگاهی - زنگوله ای (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

داشتن مو روی بند انگشتان نوعی صفت است که دگرۀ آن روی کروموزوم غیرجنسی قرار دارد و در مردان با ژن نمود  و  و145

در زنان با ژن نمود  ظاهر می شود اگر زنی با گروه خونی که روی انگشتان خود مو ندارد با مردی که روی انگشتان خود مو

ندارد اما گروه خونی دارد ازدواج کند و پسری با گروه خونی و فاقد مو روی انگشتان متولد شود در این خانواده .............

BBBb

BBA+

B+O−

امکان تولد فرزندی با ژن نمود  و گروه خونی  وجود ندارد. (1

پسران همانند دختران نمی توانند فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی را داشته باشند. (2

پسران خانواده  نمی توانند عالوه بر داشتن پروتئین در غشاء گویچه قرمز ژن نمود Bb  نمود داشته باشند. (3

دختران و پسرانی که ژن نمود  دارند از نظر داشتن مو روی انگشتان مشابه اند. (4

BBAB−

D

Bb

تالیفی پیمان رسولی
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در خانواده  ای که فرزندان از نظر ژن نمود بیماری فنیل کتونوری کامًال با والدین متفاوت اند و همۀ   آن ها تنها یک دگرۀ   هموفیلی دارند146

............

ژن نمود دقیق پسران در این خانواده قابل تع�ن نیست. (1

پسران تنها به یک بیماری مبتال هستند. (2

دختران خانواده نمی توانند ناقل هر دو بیماری باشند. (3

والدین خانواده از نظر رخ نمود بیماری هموفیلی یکسان  اند. (4

تالیفی پیمان رسولی

در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طی فرآیند زامه زایی (اسپرم زایی) از هم جدا می شوند، چه مشخصه ای دارند؟147

با تقسیم خود، یاخته های تک الد (هاپلوئیدی) را به وجود می آورند. (1

برای هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند. (2

ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه جا می گردند. (3

با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم)ها را باعث می شوند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در خانواده ای 4 نفره، پدر و پسر برخالف مادر و دختر، توان تولید عامل انعقادی شمارۀ هشت را ندارند. می توان گفت که ............148

.

مادر خانواده برخالف دختر خانواده قطعًا ناخالص است. (1

پسر خانواده همانند دختر خانواده قطعًا خالص است. (2

ممکن است پسر خانواده دگرۀ نهفته  را به پسر خود منتقل کند. (3

ممکن است دختر خانواده، دگرۀ نهفته را به دختر خود منتقل کند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه درست است؟149

دگرۀ  در گروه خونی  همانند دگرۀ  در گروه خونی  هیچ گاه بیان نمی شود. (1

در غشای گویچه های سرخ فردی که گروه خونی  منفی دارد، پروتئین و هیدرات کربن یافت نمی شود. (2

در گل میمونی با گلبرگ های دارای صفت رنگ حد واسط، هر دو گرۀ موجود در ژنوتیپ، به مقدار کمی بیان می شوند. (3

ژن مربوط به ساخت عامل انعقادی شمارۀ 8 روی فام تنی است که در سانتریفوژ، پا�ن تر از کروموزوم 1 قرار می گیرد. (4

OABOdRh

O

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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هر جهش کوچک ............ هر جهش بزرگ ............150

را همانند - می توان باتوجه به کاریوتیپ فرد مشخص کرد. (1

برخالف - ساختار مولکول حاصل از رونویسی را تغ�ر می دهد. (2

همانند - ممکن است تعداد بازهای آلی نیتروژن دار دنا را تغ�ر ندهد. (3

برخالف - ممکن نیست باعث کاهش ضریب هوشی و مشکالت یادگیری شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

از آمیزش مردی با گروه خونی و زنی با گروه خونی نامشخص ایجاد تنها سه حالت رخ نمودی متفاوت در فرزندان محتمل است151

کدام گزینه در رابطه با اعضای این خانواده همواره درست است؟

AB

تمامی اعضای خانواده حداقل یک دگره B یا A را دارند. (1

همواره امکان تولد فرزندی با ژن نمود  وجود ندارد. (2

یکی از فرزندان خانواده فاقد هرگونه کربوهیدرات گروه خونی است. (3

والدین هرگز نمی توانند گروه خونی مشابه داشته باشند. (4

AO

تالیفی پیمان رسولی

Xدر بررسی یک بیماری وابسته به  ...........، درصورتی که زن ........... و مرد ........... باشد، قطعًا نصف ........... خواهند شد.152

نهفته- سالم- بیمار- پسران، سالم (2 بارز- بیمار- سالم- فرزندان، بیمار (1

بارز- سالم- بیمار- فرزندان، بیمار (4 نهفته- بیمار- سالم- دختران، سالم (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

رنگ چشم در نوعی جانور توسط یک ژن سه  دگره ای و غیر جنسی کنترل  می شود به طوری که دگره های اول و دوم  رابطۀ هم توانی153

با یکدیگر دارند و دگره های سوم و اول با یکدیگر رابطۀ بارز نهفتگی دارند کدام گزینه در رابطه با اعضای خانواده  همواره درست

است؟

والدین هرگز  نمی توانند رخ نمود دگره های دوم را داشته باشند. (1

چهار نوع رنگ مختلف برای این صفت می توان تصور کرد. (2

تعداد جایگاه ژنی این صفت با تعداد دگره ها برابر است. (3

بیشتر رخ نمود ها نمی توانند  رابطۀ بارز نهفتگی داشته باشند. (4

تالیفی پیمان رسولی

در بررسی یک صفت تک ژنی وابسته به  با 5 دگره، ............ تعداد رخ نمودها در بین ............ جمعیت، فقط زمانی دیده154

می شود که بین دگره ها رابطه ............ به طور کامل برقرار باشد.

X

کمترین - مردان - بارزیت ناقص (2 بیشترین - زنان - بارز و نهفتگی (1

کمترین - افراد - بارز و نهفتگی (4 بیشترین - افراد - هم توانی (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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باتوجه به صفت چندجایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد از نظر رخ  نمود (فنوتیپ) به ذرتی با ژن  نمود (ژنوتیپ)155

aaBBCC شباهت کمتری دارد؟

(2 (1

(4 (3

AAbbCcAABBCC

aaBbCcAabbcc

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟156

"در صورت آمیزش گیاهان گل میمونی با رنگ های ............ امکان ایجاد گل میمونی با رنگ ............ وجود ندارد."

الف) سفید و صورتی - قرمز                   ب) صورتی و صورتی - سفید

ج) قرمز و سفید - سفید                       د) صورتی و قرمز - سفید

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه درست است؟157

صفات پیوسته نمی  توانند تک  جایگاهی باشند. (1

هر فردی که فقط یک الل بیماری مستقل از جنس را دارد، ناقل است. (2

در فرد مبتال به فنیل  کتونوری، تجزیۀ آمینواسید فنیل  آالنین در بدن منجر به تولید ترکیباتی می  شود که به مغز آسیب (3

می  رسانند.

صفت تیره شدن رنگ پوست، می  تواند نتیجۀ اثر ژن و یا محیط باشد. (4

تالیفی سهند میرطاهری

از ازدواج زنی ناقل از نظر هموفیلی با گروه خونی  با مردی سالم از نظر هموفیلی و دارای گروه خونی  ممکن ............158

متولد شود.

AB+A+

نیست پسری سالم با کربوهیدرات A و پروتئین D در غشاء گویچه های قرمز (1

است دختری با ژن نمود هموفیلی مشابه مادر و فاقد کربوهیدرات و پروتئین گروه خونی در غشاء گویچه های قرمز (2

نیست دختری فاقد فاکتور هشت انعقاد خون و دارای گروه خونی  (3

است پسری هموفیل دارای کربوهیدرات های مربوط به گروه های خونی ABO و Rh در غشاء گویچۀ قرمز (4

B−

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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فرض می کنیم ظاهر شدن دندان های آسیاب، مربوط به  نوعی صفت مستقل از جنس بارز و بیماری هموفیلی، مربوط به صفتی159

وابسته به X نهفته است. اگر زن و مردی سالم بتوانند صاحب فرزندانی شوند که بعضی از آن ها ژن نمودی متفاوت با والدین داشته

باشند، در این صورت چند مورد از موارد زیر در بین فرزندان این خانواده دیده نمی شود؟(با تغ�ر)

 الف) پسری فاقد دندان های آسیاب و سالم 

ب) دختری فاقد دندان های آسیاب و سالم 

 ج) دختری دارای دندان های آسیاب و هموفیل 

د) پسری دارای دندان های آسیاب و هموفیل 

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

اگر در آلبالو، ژن نمود کالله از نظر یک صفت دوجایگاهی به صورت  باشد، ژن نمود دانه های گردۀ خروجی از حلقۀ سوم این160

کنه در میوۀ حاصل از تولیدمثل زایشی آن به طور طبیعی می تواند ............ باشد. گل می تواند ............ و ژن نمود نرم آ

AaBb

 - (2  - (1

 - (4  - (3

ABAABBAaAabb

BbAaBbabAaBb

اکبرپور تالیفی علیرضا 

Rhدرصورتی که مردی بالغ  مثبت باشد، در هر یاخته طبیعی ........... خود قطعًا ...........161

پوششی مخاط روده - رونویسی از حداقل یک ژن مربوط به گروه خونی  انجام می شود. (1

اسپرماتوسیت ثانویه - دو الل کامًال یکسان بر روی کروموزوم یک هسته ای خود دارد. (2

اسپرماتید - درون هسته فقط یک نسخه از ژن مربوط به این گروه خونی وجود دارد. (3

با کروموزوم مضاعف شده - چهار الل تولیدکننده پروتئین  دارد. (4

Rh

D

تالیفی حشمت اکبری برهانی

فردی دارای گروه خونی  و اولین فرزند او دارای گروه خونی  است. فام تن هایی که دگره های مربوط به گروه خونی162

 و گروه خونی  را دارند در کدام گزینۀ به درستی نشان داده شده اند؟

AB+A−

RhABO

(2 (1

(4 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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هر سلول تخمدان یک زن که روی 4 جفت از کروموزوم هایش دگره های متفاوتی از ژن ها دارند، پس از میوز چند نوع گامت تولید163

می شود؟

هشت (2 شانزده (1

یک (4 چهار (3

تالیفی منصور کهندل

صفت مقابل نوعی صفت ............ نیست اما نمودار فراوانی رخ نمودهای آن از نوع ............ است.164

تک جایگاهی - غیرزنگوله ای (1

تک جایگاهی - زنگوله ای (2

چندجایگاهی - غیرزنگوله ای (3

چندجایگاهی - زنگوله ای (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه در رابطه با بیماری های وراثتی درست است؟165

در بیماری وابسته به جنس نهفته همانند بیماری فنیل کتونوری امکان تولد پسری سالم از والدین بیمار وجود ندارد. (1

پدران مبتال به هموفیلی کروموزوم دگرۀ بیماری زا خود را به فرزندان پسر نسل بعد منتقل می کنند. (2

احتمال بروز بیماری وابسته به X نهفته در زنان بیشتر از مردان است. (3

احتمال بروز بیماری وابسته به X بارز در مردان بیشتر از زنان است. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه عبارت زیر را در مورد رابطۀ بین دگره ها به درستی تکمیل   می کند؟166

"در بارزیت ناقص ............"

همانند هم توانی، افراد ناخالص هر دو حالت خالص را به طور هم زمان بروز می دهند. (1

برخالف هم توانی، ژن نمود هر فرد به طور دقیق از روی رخ نمود آن قابل تع�ن است. (2

همانند بارز و نهفتگی، افراد ناخالص رخ نمودی مشابه برخی از افراد خالص را بروز می دهند. (3

برخالف بارز و نهفتگی، تعداد انواع رخ نمودهای هر صفت، با تعداد ژن نمود های آن برابر است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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در صورت ازدواج مرد و زنی با گروه خونی  که هردو  سالم اند پسری مبتال به هموفیلی با گروه خونی  متولد شده است.167

کدام گزینه در رابطه با اعضای این خانواده نادرست است؟

A+O−

پسر خانواده  می تواند واجد کربوهیدرات A و پروتئین D باشد. (1

دختر خانواده  می تواند از نظر هموفیلی سالم و خالص باشد. (2

به طور حتم در روند انعقاد خون دختر خانواده اختالل ایجاد  می شود. (3

پسر خانواده  می تواند از نظر گروه خونی  و  ناخالص باشد. (4ABORh

تالیفی پیمان رسولی

پدر و مادری سالم، دو فرزند پسر با گروه خونی  و  دارند که هر دو به زالی و هموفیلی مبتال می باشند. احتمال دارد کدام168

گزینه نشان دهندۀ صفات فرزند سوم این خانواده که دختر است باشد؟(با تغ�ر)

(زالی: بیماری مستقل از جنس نهفته)

OAB

زال و هموفیل با گروه خونی   (2 زال و هموفیل با گروه خونی   (1

سالم از نظر زالی و هموفیلی با گروه خونی   (4 سالم از نظر زالی و هموفیل با گروه خونی   (3

ABA

OB

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در جمعیتی از انسان ها، در بررسی یک صفت تک ژنی ...........  با چهار دگره ........... تعداد رخ نمود زمانی مشاهده می شود که169

........... رابطه بارز و نهفتگی بین دگره ها وجود داشته باشد.

X

وابسته به - در بین مردان کمتر - بیشترین (2 مستقل از - در بین زنان بیشترین - کمترین (1

مستقل از - در بین مردان کمترین - کمترین (4 وابسته به - در بین زنان بیشترین - بیشترین (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک خانواده مادر گروه خونی  دارد و عالوه بر داشتن پروتئین  در غشاء گویچۀ قرمز خود، توانایی تولید فاکتور انعقادی170

شماره 8 را دارد. اگر پدر خانواده مبتال به زالی و هموفیلی باشد و از نظر گروه خونی در نظر گرفته شود و دختری مبتال به

هموفیلی و زالی متولد شود، دراین صورت تولد کدام فرزند غیرممکن است؟

OD

AB  +

دختر سالم و خالص از نظر بیماری های هموفیلی و زالی (1

دختر ناقل هر دو بیماری با گروه خونی (2

پسر مبتال به هر دو بیماری با گروه خونی  (3

پسر سالم از نظر هر دو بیماری با گروه خونی (4

A+

B−

B+

تالیفی پیمان رسولی
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟171

"در مورد ............ اگر ژنوتیپ ............ باشد، قطعًا ............" (بدون در نظر گرفتن جهش)

زنبور عسل - زنبور ماده و نر به ترتیب AABBCC و aabbcc - زنبور ماده حاصل AaBbCc است. (1

تولیدمثل کرم کبد - کرم کبد AABbCC - ژنوتیپ جانور حاصل تنها به 2 صورت می تواند باشد. (2

بکرزایی زنبور عسل - زنبور ماده AABBcc - ژنوتیپ تخم تشکیل شده ABc است. (3

بکرزایی مار - مار ماده AaBbCc - ژنوتیپ مار حاصل از بکرزایی AABBCC یا aabbcc است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در میان فرزندان خانواده ای، هر 8 نوع گروه خونی از نظر ABO و Rh امکان دارد. کدام یک از گزینه های زیر نارست است؟172

امکان اینکه پدر خانواده در شرایط نیاز بتواند به مادر خون بدهد وجود ندارد. (1

ممکن است یک یا هر دو والد از نظر گروه خونی Rh حالت ناخالص داشته باشند. (2

ممکن نیست ژن نمود برخی فرزندان کامًال شبیه ژن نمود یکی از والدین باشد. (3

یکی از والدین قطعًا آنزیم افزایندۀ هیدرات کربن A به غشاء گویچه قرمز را دارد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینۀ در مورد بیماری هموفیلی نادرست است؟173

افرادی که حتی یک الل بیماری زا دارند ممکن است عامل انعقاد شماره هشت را نداشته باشند. (1

همۀ افراد مبتال به این بیماری قطعًا الل بیماری زا را از مادر خود به ارث برده اند. (2

زن مبتال به این بیماری می تواند دختر سالم داشته باشد. (3

دگره این بیماری روی فام تن  قرار دارد و نهفته است. (4Y

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

در یک خانواده پدر و مادری به ترتیب گروه خونی A و B را دارند و هر دو عالوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز174

خود، می توانند عامل انعقادی شمارۀ ۸ را بسازند. اگر پسر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شمارۀ ۸ باشد و نتواند کربوهیدرات های

گروه خونی و نیز پروتئین D را بسازد. در این صورت، تولد کدام فرزند در این خانواده غیرممکن   است؟

دختری دارای عامل انعقادی شمارۀ ۸ و دارای پروتئین D و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی (1

D پسری دارای عامل انعقادی شمارۀ ۸ و با توانایی تولید یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین (2

D پسری با اختالل در فرآیند لخته شدن خون و دارای فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین (3

D دختری با اختالل در فرآیند لخته شدن خون و دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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اگر در یک خانواده مادر خانواده ناقل بیماری های هموفیلی، فنیل کتونوری و کم خونی داسی شکل در نظر گرفته شود و فاقد هرگونه175

کربوهیدرات گروه های خونی باشد با مردی مبتال به همۀ این بیماری ها که گروه خونی AB دارد ازدواج کند، کدام گزینه در رابطه با

فرزندان خانواده نادرست است ؟

دختر خانواده حداقل یک دگرۀ بیماری زا را از والدین خود دریافت می کند. (1

فرزندان خانواده از نظر فنیل کتونوری و کم خونی داسی شکل  می توانند مشابه مادر خود باشند. (2

پسران خانواده می توانند از نظر گروه خونی با والدین خود یکسان باشند. (3

دختران خانواده  می توانند ناقل هموفیلی و مبتال به فنیل کتونوری باشند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟176

"در انسان، برای هر ژنی که بین دو دگره آن رابطۀ ........... وجود داشته باشد، در حالت ناخالص قطعًا ..........."

هم توانی - بروز هر دگره مستقل از دگره دیگر اتفاق می افتد. (1

بارز و نهفتگی - بروز یکی از دگره ها اثر بروز دگره دیگر را می پوشاند. (2

بارزیت ناقص - رخ نمود حاصل با محصول هر یک از ژن نمودهای دیگر متفاوت است. (3

بارز و نهفتگی - فرد توان انتقال دگره نهفته به فرزندانش را ندارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

AaBbCcکدام گزینه ذرت هایی را نشان می دهد که از نظر رخ نمودی نسبت به ذرتی با ژن نمود  تیره تر است؟177

(2 (1

(4 (3

AABbccAaBBcc

AAbbCCaabbCc

تالیفی پیمان رسولی

در صورت ازدواج مردی با گروه خونی ............ با زنی که گروه خونی نامشخص دارد دختری با گروه خونی یکسان با پدر متولد178

داشته باشد امکان ندارد ............ +ABشده است در این خانواده اگر پسر گروه خونی

1) - پسری فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی در غشاء گویچه قرمز خود متولد شود.

2) - دختری با گروه خونی مشابه مادر متولد شود.

3) - فرزندانی با گروه خونی Rh مثبت در این خانواده متولد شوند.

4) - مادر خانواده فاقد هر گونه کربوهیدرات گروه خونی در غشای گویچه قرمز خود باشد.

A+

B+

O−

AB−

تالیفی پیمان رسولی
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در گویچه قرمز فردی با گروه خونی ...........، عامل ایجادکننده گروه خونی ........... عامل ایجادکننده گروه خونی ...........179

، توسط ریبوزوم های آزاد ساخته شده است. 1) -  برخالف - 

، با یک واکنش آنزیمی روی غشای گلبول قرمز قرار گرفته است. 2) -  همانند - 

، مولکولی است که به بخش کوچکی از سطح آن پیش ماده متصل می شود. 3) -  برخالف - 

، دارای بخشی است که در غشاء یاخته فرورفته است. 4) -  همانند - 

O+RhABO

AB−ABORh

A+ABORh

B−RhABO

تالیفی حشمت اکبری برهانی

اگر صفت وجود مو روی انگشتان در مردان با ژن نمود  و  و در زنان با ژن نمود  نمایان شود. آن گاه در صورت ازدواج180

مردی که روی انگشتان خود ............ با زنی که روی انگشتان خود مو ............

AAAaAA

دارد - ندارد، به طور حتم فرزندان نمی توانند روی انگشتان خود مو داشته باشند. (1

دارد - دارد، امکان تولد پسری که روی انگشتان خود مو ندارد غیرممکن است. (2

ندارد - ندارد، امکان تولد دختری با ژن نمود مشابه مادر دور از انتظار است. (3

ندارد - دارد، تولد پسری با ژن نمود مشابه پدر امکان پذیر است. (4

تالیفی پیمان رسولی

در فرآیند اسپرم زایی در یک مرد بالغ سالم، هر یاخته ای که در مایع میان یاخته ای آن حلقه ای از پروتئین های اکتین و میوزین181

انقباض می یابند، قطعًا ............

مقدار زیادی مایع میان یاخته درون خود دارد. (2 دارای دو نوع کروموزوم جنسی است. (1

دو جفت سانتریول در هر سمت یاخته دارد. (4 دو دگرۀ یکسان از یک ژن دارد. (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Rhکدام گزینه در رابطه با صفت  درست است؟182

اگر در والدین خانواده ای  مثبت باشند، امکان تولد پسری  منفی وجود ندارد. (1

فردی که  مثبت است به طور طبیعی ژن ایجاده کنندۀ پروتئین D را در غشاء گویچۀ قرمز خون خود به صورت فعال دارد. (2

جایگاه ژنی آن در قسمت میانی کروماتید مربوط به کروموزوم شمارۀ 1 قرار دارد. (3

وجود دو دگرۀ D برای تولد فرزندی مثبت ضروری است. (4

RhRh

Rh

Rh

تالیفی پیمان رسولی

کدام عبارت در ارتباط با انسان صحیح است؟183

در همۀ افراد، بروز یک ویژگی خاص همواره ناشی از حضور دو دگره (الل) است. (1

اثر دو دگره (الل) مربوط به دو فام  تن (کروموزوم) غیرجنسی، می  تواند همراه باهم ظاهر شود. (2

دو نوع کربوهیدرات، با حضور دو نوع دگره (الل) موجود در غشاء گویچه  های قرمز تولید می  شوند. (3

وجود پروتئین D بر غشاء گویچه  های قرمز به طور حتم وابسته به حضور دو دگرۀ (الل) یکسان است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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چند مورد از موارد زیر نادرست اند؟184

،  و  سه شکل مختلف صفت گروه خونی اند. الف) فقط 

ب)  و  شکل های مختلف صفت  هستند.

ج) صاف، فر و موج دار دگره های مختلف صفت حالت مو می باشند.

د) مشکی، قهوه ای، سبز یا آبی شکل های مختلف یک صفت می باشند.

ABO

DdRh

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

تالیفی حمید راهواره

در همۀ بیماری  های مطرح  شده در بخش ژنتیک (فصل سوم) کتاب درسی، با فرض اینکه پدر بیمار و مادر سالم باشد، وجود کدام185

مورد غیرممکن خواهد بود؟

دختری بیمار و پسری سالم (2 فرزندی با ژن  نمود (ژنوتیپ) پدر (1

دختری سالم با ژن  نمود (ژنوتیپ) خالص (4 فرزندی با ژن  نمود (ژنوتیپ) مادر (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

چند مورد از موارد زیر جای خالی را به درستی تکمیل می کند؟186

"در هر تولیدمثلی ..........."

الف) که ارتباط بین نسل ها را کامه ها برقرار می کنند، ویژگی های والدین توسط دنای موجود در کامه ها به نسل بعد منتقل می شود.

ب) که ویژگی های والدین توسط دنای موجود در کامه ها به نسل بعد منتقل می شود، هر والد بخشی از ویژگی های خود را به

زاده ها منتقل می کند.

ج) که کامه ها سبب انتقال اطالعات والدین به زاده ها می شود، کامه ها نیمی از محتوی دنای والدین را دارا می باشد.

1 مورد (2 صفر مورد (1

3 مورد (4 2 مورد (3

تالیفی حمید راهواره

مردی هموفیل که پدرش دارای گروه خونی  است، با زنی دارای الل هموفیلی و گروه خونی  ازدواج کرده است. باتوجه به187

اینکه یکی از فرزندان این خانواده پسری دارای گروه خونی  و ازنظر هموفیلی سالم است، کدام یک از گزینه های زیر درست

است؟

OB

O

مادر خانواده قطعًا الل هموفیلی را از پدر خود به ارث برده است. (1

این خانواده نمی تواند دارای دختر سالم باشد. (2

پدر این خانواده نمی تواند گروه خونی ناخالص داشته باشد. (3

یکی از فرزندان این خانواده می تواند پسری دارای گروه خونی  و ازنظر هموفیلی سالم باشد. (4AB

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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در یک خانواده، پسران گروه خونی دارند با این تفاوت که یکی از آن ها خالص و دیگری ناخالص است؛ اگر گروه خونی خواهر188

آن ها  باشد، ژنوتیپ پدر و مادر می تواند چند مورد از عبارات زیر باشد؟

الف)  ب) 

ج)  د) 

A    +

AB−

AODd − BoDdAODd − ABDd

ABDd − ABddABDd − AOdd

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

189........... ، AaBbCcaabbccدر صورت آمیزش ذرت نر با ژن نمود  و ذرت ماده با ژن نمود 

فقط دو نوع زاده از نظر ژنوتیپی در بین زاده ها دیده می شود. (1

رخ نمود کامًال قرمز در بین زاده ها مشاهده می شود. (2

احتمال ایجاد ذرتی مشابه والد نر در بین زاده ها به اندازه احتمال ایجاد ذرتی مشابه والد ماده است. (3

در بین زاده های حاصل تعداد دانه های دارای دو دگره بارز از تعداد زاده های دارای یک دگره بارز بیشتر است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

از نظر صفت رنگ دانۀ ذرت، از آمیزش ذرت نر AABBcc با یک ذرت ماده aaBBCC، کدام گزینه دربارۀ دانه های حاصل به درستی190

بیان شده است؟

پوستۀ دانه می تواند ژن نمود AaBBCc داشته باشد. (1

ذخیرۀ دانه های حاصل تنها دو الل یکسان از هر ژنی دارند. (2

ریشۀ رویانی دانه های حاصل رنگ کامًال یکسانی با دانه های ذرت والد نر دارد. (3

لپه های دانه های حاصل حداکثر دو الل بارز از هر ژن مربوط به این صفت دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در کدام مورد از خانواده های زیر ممکن است یک پسر سالم به همراه یک دختر هموفیل متولد شود؟191

الف) مرد سالم و زن سالم

ب) مرد هموفیل و زن سالم

ج) مرد سالم و زن هموفیل

الف و ج (2 الف و ب (1

ب و ج (4 فقط ب (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در خانواده  ای که والدین هر دو سالم  اند، دختری فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین با گروه خونی B و پسری فاقد عامل انعقادی192

شمارۀ هشت با گروه خونی A متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن

است؟

پسری با گروه خونی O و فاقد عامل انعقادی شمارۀ 8 و دارای آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (1

پسری با گروه خونی AB، دارای عامل انعقادی شمارۀ 8 و فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (2

دختری با گروه خونی O و فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین و دارای عامل انعقادی شمارۀ 8 (3

دختری با گروه خونی AB و فاقد عامل انعقادی شمارۀ 8 و دارای آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در گیاه آلبالو برای صفتی تک جایگاهی چنانچه بین دگره (الل) های R و W رابطه  هم توانی وجود داشته باشد، چند مورد در رابطه193

با این گیاه به درستی بیان شده است؟ (بدون در نظر گرفتن امکان جهش یا کراسینگ اور)

الف) سلول دو هسته ای تخمک، می تواند رخ نمود (فنوتیپ) هم توان داشته باشد.

ب) ممکن است یک زاده، از نظر ژن نمود (ژنوتیپی) و فنوتیپی کامًال شبیه والد خود باشد.

پ) در جمعیت این گیاه، انواع ژنوتیپ مشاهده شده صفت فرض شده برابر انواع فنوتیپ آن است.

ت) اگر مادگی دارای ژن نمود ناخالص باشد امکان ندارد پوسته دانه تشکیل شده ژن نمود خالص داشته باشد.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

کدام گزینۀ قطعًا درست است؟194

در ذرت ها، صفت رنگ دانه سه جایگاهی است و حالت پیوسته دارد. (1

مصرف فنیل  آالنین در افراد مبتال به  منجر به آسیب مغزی می شود. (2

رنگ گلبرگ گل میمونی برخالف گل ادریسی، مربوط به رنگیزه های کریچه است. (3

تغذیه نمی تواند باعث جلوگیری از بیان شدن الل نهفتۀ مبتالیان به فنیل  کتونوری شود. (4

P KU

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 2 1

کافیست در هر ژنوتیپ تعداد الل های بارز را بشماریم. اگر تعداد الل های بارز در این ژنوتیپ 3 جایگاهی برابر باشد، فنوتیپ آن ها

هم شبیه هم است.

رنگیزه های مربوط به تع�ن رنگ ذرت توسط 3 ژن دو دگره ای که دگره های هر ژن روی کروموزوم های همتا واقع شده اند کنترل

می شوند. پس کنترل آن ها مربوط به ژن های درون هسته است نه ژن های درون پالست.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 2

محصول نهایی بیان ژن یا رنا است که پیوند میان منومرهای آن فسفودی استر (اشتراکی) است، یا پروتئین است که پیوند میان

منومرهای آن پپتیدی (اشتراکی) است.

در این جا، محصول نهایی بیان ژن های  (در مورد الف) و  (در مورد پ) آنزیم  هستند که به ترتیب باعث افزوده شدن

هیدرات کربن  و  به غشای گویچه های قرمز می شوند.

بیان ژن  هم (مورد ب) باعث تولید پروتئین  می شود.

AB

AB

DD

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 3

این آزمایش در بدو تولد برای تشخیص برخی بیماری ها ازجمله احتمال ابتال به  انجام می شود. نتیجه این آزمایش باید به

سرعت مشخص شود تا اگر نوزاد به  مبتال باشد به جای شیر مادر، از شیرخشک بدون فنیل آالنین استفاده کند. .

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: نادرست. ممکن است اصًال نوزاد به  مبتال نباشد که مشکل مغزی ایجاد شود.

گزینۀ 2: نادرست. این آزمایش تع�ن کنندۀ رخ نمود (ابتال) به برخی بیماری های ژنتیک ازجمله  است.

گزینۀ 4: نادرست. گرچه نمی توان بیماری های ژنتیک را در حال حاضر درمان کرد (مگر در موارد معدود) اما گاهی می توان با تغ�ر

عوامل محیطی، بروز اثر ژن ها را مهار کرد.

P KU

P KU

P KU

P KU

اکبرپور تالیفی علیرضا 

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۳دوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 2 4

در صورتی که گروه خونی مرد  باشد و زن فقط ازنظر  با وی یکسان باشد (یعنی گروه خونی مثبت داشته باشد) پس

حالت های مختلف گروه خونی  به صورت زیر برای وی ممکن است.

ازطرفی چون هر دو مثبت هستند و فرزند اول گروه خونی منفی دارد. پس هر دو ناخالص اند و با توجه به اینکه کروماتیدهای

خواهری الل های یکسانی باید داشته باشند، پس بین گزینه های 2 و 3 باید انتخاب کنیم. چون ژن  روی کروموزوم 1 (بزرگ تر)

قرار دارد پس گزینۀ 2 درست است.

A+Rh

ABO

←
پدر

AO  →
فرزند
OO  ⇒

مادر
−− باشد AO BOو OOو مادر می تواند

Rh

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 5

ذراتی با ژن نمود  دارای چهار دگرۀ بارز است بنابراین در میان گزینه ها ذرتی با ژن نمود  که دارای یک دگره

بارز است شباهت کمتری به ذرتی با ژن نمود  دارد.

AaBbCCAabbcc

AaBbCC

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 6

برخی ژن ها باید در تمام یاخته های هسته دار بدن آدمی بیان شوند مانند ژن پروتئین های ریبوزومی یا ژن رنابسپاراز

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. ممکن است این صفت چندجایگاهی باشد و سایر جایگاه ها بر روی کروموزوم های غیرجنسی قرار داشته باشند.

گزینۀ 2: نادرست. گویچه های قرمز بالغ، فاقد هسته و اندامک هستند بنابراین هیچ ژنی ندارند.

گزینۀ 4: نادرست. بسیاری از ژن ها به یاخته یا بافت خاصی اختصاص دارند و در سایر یاخته ها بیان نمی شوند بنابراین رونویسی

هم نمی شوند که نیازی به تقویت آن وجود داشته باشد.

عالوه بر آن دقت کنید که تقویت رونویسی لزومًا در تمام ژن های یوکاریوتی صورت نمی گیرد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 7

آندوسپرم که ژن نمود  دارد از نظر ژن نمود دانه به صورت  است و دارای چهار دگره بارز است

بنابراین رنگ تیره تری نسبت به ذرتی با ژن نمود  دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) ذرتی با  ژن نمود  نسبت به ذرتی با ژن نمود  تعداد دگره های بارز بیشتری دارد پس تیره تر است

3) ذرتی با ژن نمود  همانند ذرتی با ژن نمود  چهار دگرۀ بارز دارد پس از نظر تیره و روشن بودن مشابه آن

است

4) ذرتی که تنها دو دگرۀ بارز دارد و  است، قطعًا نسبت به ذرتی با چهار دگره بارز، روشن تر است.

AAaBBbCCcAaBbCc

AaBbcc

AaBbCCAaBbCc

AABBccAaBbCc

AaBbcc

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 8

فقط مورد "ب" به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. الزامًا همۀ پروتئین های غشاء گلبول قرمز پروتئین  نیستند.

ب) درست. عامل ایجادکننده گروه خونی  کربوهیدرات های هستند. گلوکز (ماده اصلی انرژی زای ماهیچه اسکلتی) نیز از

جنس کربوهیدرات است.

ج) نادرست. گلبول قرمز بالغ ژن ندارد که بیان داشته باشد.

،  و  ناخالص هستند و فقط در گروه خونی  دو نوع کربوهیدرات در غشاء گلبول قرمز د) نادرست. ژن نمودهای 

دیده می شود.

D

ABO

AOBOABAB

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 9

در این آمیزش ژن نمود یاختۀ دو هسته ای حاصل از گیاه ماده aabbcc بوده است و ژن نمود اسپرم گیاه نر aBc بوده است و

آندوسپرم aaaBbbccc بوده است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 10

1. ابتدا ژنوتیپ پدر و مادر را تع�ن می کنیم:

2. فرزندان را از لحاظ گروه خونی مشخص می کنیم:

3. فرزندان را از لحاظ  یا  بودن بررسی می کنیم:

4. فرزندان را از لحاظ بیماری تاالسمی بررسی می کنیم:

تولد دختری هموفیل با گروه خونی  و مبتال به تاالسمی مینور غیرممکن است.

ژنوتیپ مادر : I i Dd Cc X X ×B H h I i Dd Cc X y :A H ژنوتیپ پدر 

P : I i ×A I iB

F  :۱ I I +A B I i +A I i +B ii

(+) RH(−)

P : Dd × Dd

F  :۱ DD + Dd + dd

P : Cc × Cc

F  :۱ CC + Cc + cc

A−

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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گزینه 4 11

برای این صفت سه جایگاهی می توان سه حالت فرض کرد:

حالت اول: هر سه جایگاه بر روی بخش های مختلف یک زوج کروموزوم همتا باشد = در کل یک زوج کروموزوم

حالت دوم: دو جایگاه بر روی بخش های مختلف یک زوج کروموزوم همتا و یک جایگاه بر روی زوج کروموزوم همتای دیگر باشد =

در کل 2 زوج کروموزوم

حالت سوم: هر جایگاه روی یک زوج کروموزوم مجزا باشد = در کل سه زوج کروموزوم

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 12

بلندی بال با حرف  و کوتاهی بال با حرف نشان داده می شود. زنبورهای نر، تک الد و زنبورهای ماده دوالد هستند. بنابراین در

) خواهند بود. ) تمام زاده های نسل بعد بال بلند ( ) با ملکه بال کوتاه ( صورت آمیزش نر بال بلند (

بررسی سایر گزینه ها:

2) در صورت آمیزش زنبور ملکه و زنبور نر قطعا زاده های حاصل همگی ماده خواهند بود.

3) در صورت آمیزش زنبور نر بال کوتاه با ملکه ای که بال کوتاه دارد  تمامی زاده های نسل بعد به طور حتم بال کوتاه

خواهند بود. (به علت کلمۀ می توانند، نادرست است)

4) در صورت آمیزش نر بال کوتاه  با ملکۀ بال بلند یا  بر اساس آمیزش های زیر امکان تولد زاده ای با بال کوتاه

وجود دارد:

Aa

AaaA × aa = Aa

(a)(aa)

(a)Aa)(AA

Aa × a = Aa + aa

AA × a = Aa

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 13

چون هموفیلی در شایع ترین حالت خود فاکتور 8 را ندارد و می تواند مربوط به موارد دیگر نیز باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": هموفیلی قطعًا با اختالل در انعقاد خون است.

گزینۀ "2": مرد هموفیل چون روی الل X بیماری را دارد به همۀ دخترانش بیماری را منتقل می کند.

گزینۀ "4"  : مرد هموفیل الل X را از مادر خود دریافت کرده است. درنتیجه مادر دارای الل بیماری است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 4 14

باتوجه به اطالعات مسئله آمیزش به صورت زیر است:

پسران خانواده هرگز  نمی توانند از نظر هموفیلی سالم باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) پسران خانواده از نظر گروه خونی و فنیل کتونوری با والدین متفاوت اند.

2) بر اساس آمیزش باال دختران خانواده همواره ناقل بیماری هموفیلی هستند.

3) تمامی فرزندان خانواده گروه خونی O یا B دارند.

X X ×h h X Y =H X X +H h X Yh

pp × P p = P p + pp

BO × OO = BO + OO

Dd × dd = Dd + dd

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 4 15

همۀ موارد نادرست هستند. دقت کنید که این سوال یک تست ترکیبی مفهومی است که برای پاسخ به آن، تسلط به فصل ایمنی

از یازدهم عالوه بر ژنتیک الزم است.

) و کروموزوم نکتۀ 1: در اینجا با سه صفت جداگانه که دگره های مربوط به آن ها به ترتیب روی کروموزوم شمارۀ 1 (گروه خونی 

) و کروموزوم   (هموفیلی) قرار دارند، روبرو هستیم. شمارۀ 9 (گروه خونی 

در این گونه موارد بهترین راه این است که برای هر صفت جدای از سایرین، حاالت مربوطه را در نظر بگیریم.

نکتۀ 2: از نظر هموفیلی پدر ژنوتیپ  دارد که می تواند از این نظر دو نوع گامت به صورت های  و  تولید کند و مادر

هم ژنوتیپ  دارد که می تواند از این نظر 1 نوع گامت به صورت  تولید کند. مربع پانت از این نظر به صورت زیر رسم

می شود:

کامه ها

نتیجههمه دختران سالم ناقلهمه پسران بیمار

باتوجه به مربع پانت باال، چون هیچ پسری سالم و هیچ دختری بیمار نخواهد شد پس گزینه های 2 و 3 حذف می شوند.

، پدر با ژن نمود  دو نوع و مادر با ژن نمود  یک نوع گامت تولید می کند که مربع پانت نکتۀ 3: از نظر گروه خونی 

آن ها به صورت زیر خواهد بود:

کامه ها

نتیجهگروه خونی گروه خونی 

بنابراین فرزندان یا گروه خونی  یا  دارند که هیچ کدام نمی توانند به مادر خون بدهند ولی می توانند به پدر خون بدهند.

همچنین همه می توانند از مادر خون بگیرند ولی نمی توانند از پدر خون بگیرند.

یادآوری: در انتقال خون، باید توجه کرد که سیستم ایمنی فرد گیرنده، نسبت به آنتی ژن های بیگانه واکنش داده و اجازه انتقال

خون ناسازگار را نمی دهد. مثًال فردی که گروه خونی  مثبت دارد چون در غشای گویچه هایش پروتئین  دارد، نمی توان به

فردی که  منفی دارد خون بدهد زیرا پروتئین  برای فرد گیرنده بیگانه محسوب می شود.

Rh

ABOX

X YHYXH

X Xh hXh

YXH

X YhX XH hXh

ABOABOO

BA

BOAOO

BA

AB

RhD

RhD
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اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 16

دقت کنید که افزایش ترشح هورمون اریتروپویتین باعث افزایش تولید گلبول های قرمز  می شود نه افزایش سرعت تقسیم

گلبول های قرمز!!! این یاخته ها اصال تقسیم نمی شوند!

گزینۀ "1": ژنوتیپ فرد در گروه های خونی OOdd است. اصطالح "خالص" برای یاخته ای که فقط 1 الل دارد تعریف نمی شود.

ازآنجایی که صفت های گروه خونی تک جایگاهی هستند و اسپرماتوسیت اولیه برخالف اسپرماتید (حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه)

دیپلوئید هستند، می توان گفت ژنوتیپ در اسپرماتید Od و در اسپرماتوسیت اولیه OOdd است و این مورد صحیح است.

گزینۀ "2": در همۀ گلبول های قرمز بالغ و سالم (در همۀ افراد) آنزیم کربنیک انیدراز وجود دارد.

گزینۀ "3": ژنوتیپ همۀ یاخته های پیکری هسته دار مشابه یکدیگر است؛ زیرا همه از یاختۀ تخم منشأ گرفته اند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 17

از صورت سؤال درمی  یابیم که بیماری وابسته به X بارز است، پس:

بررسی موارد:

"الف" و "ج": پسران این خانواده نیمی بیمار و نیمی سالم هستند و خالص یا ناخالص بودن برای آن  ها بی  معنا است. (رد مورد

"الف" و تأ�د مورد "ج")

"ب" و "د": همۀ دختران این خانواده بیمار هستند. (تأ�د مورد "د" و رد مورد "ب")

P : x y ×A x xA a

F  :۱ x x +A A x x +A a x y +A x ya

تالیفی سهند میرطاهری
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گزینه 4 18

تمامی عبارت ها نادرست اند.

بررسی همۀ عبارت ها:

در بیماری های مطرح شده فصل سه شامل هموفیلی (وابسته به جنس نهفته) و فنیل کتونوری (منتقل از جنس نهفته ) است، وقتی

صورت سوال می گوید نوعی بیماری پس تنها باید در مورد یک بیماری درست باشد نه هر دو.

الف) در بیماری هموفیلی اگر پدر بیمار  و مادر سالم  باشد امکان تولد دختری با ژن نمود متفاوت از مادر یعنی

 وجود دارد همچنین اگر بیماری فنیل کتونوری فرض شود مطابق با آمیزش زیر امکان تولد دختری با ژن نمود متفاوت از

مادر وجود دارد.

ب) در بیماری هموفیلی اگر پدر بیمار  و مادر سالم  یا  باشد امکان تولد پسری بیمار وجود دارد و

بیماری فنیل کتونوری نیز به صورت زیر است.

ج) در هموفیلی اگر پدر سالم  و مادر سالم باشد  امکان تولد دختری ناقل هموفیلی وجود دارد در

فنیل کتونوری نیز از آمیزش پدر و مادر سالم  امکان تولد دختری ناقل وجود دارد.

د) در هیچ یک از بیماری ها امکان تولد دختر سالم و خالص از والدین بیمار وجود ندارد.

(X Y )h(X X )H H

(X X )H h

pp × P p = P p + pp/pp × P P = P p

(X Y )hX XH HX XH h

pp × P p = P p + pp/pp × P P = P p

(X Y )H(X X )X h

(P p)

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 19

فقط مورد (ب) صحیح است.

این یاخته ها در خارجی ترین بخش بافت خورش قرار دارند و همانند سایر یاخته های بافت خورش تخمک، دیپلوئید هستند و

حاوی کروموزوم های همتا می باشند و بنابراین در هستۀ این یاخته ها دو دگرۀ یک ژن موجود است.

بررسی موارد:

الف: در لوبیا لپه ها آندوسپرم را مصرف می کنند نه بافت خورش!

ج: در هر تخمک فقط یکی از یاخته های بافت خورش میوز انجام می دهند و تتراد تشکیل می شود.

د: بخش ویژه ای که رویان را به گیاه مادر متصل می کند از سلول تخم منشأ می گیرد.

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 20

منظور صورت سؤال یاخته های قلبی و اسکلتی است! موارد "ب" و "د" صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف: این تنها در ارتباط با ماهیچۀ قلبی صحیح است!

ب: به صورت سؤال توجه کنید گفته شده "هر ..."!! برخی از یاخته های ماهیچۀ قلبی یک هسته دارند و ممکن است این مورد را

غلط گرفته باشید!! اما دقت کنید یاخته های تک  هسته ای نیز می توانند صفات چندجایگاهی داشته باشند! پس این مورد درست

است!

ج: برای اسکلتی صحیح نیست!

د: درست است؛ این یاخته ها دارای سارکومر و پروتئین میوزین هستند؛  همان طور که در شکل کتاب درسی مشخص است؛ این

پروتئین بیش از یک زنجیره دارد لذا حتمًا واجد ساختار چهارم پروتئین ها است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 2 21

دگره های مربوط به گروه های خونی مثبت یا منفی در کروموزوم شمارۀ یک قرار دارند و نه در غشاء گویچۀ قرمز!

بررسی سایر گزینه ها:

1) در رابطه بارزیت ناقص ، حدواسط حاالت خالص بروز پیدا می کند که در این حالت تعداد انواع ژن نمود و رخ نمود برابر است.

3) گروهی از انسان ها تنها با داشتن یک دگره بارز یعنی حالت  می توانند مثبت درنظر گرفته شوند.

4) در رابطه بارز نهفتگی تعداد انواع ژن نمود ها با تعداد انواع رخ نمود ها یکسان نیست. زیرا تعداد انواع ژن نمود در این حالت از

تعداد انواع رخ نمود بیشتر است.

DdRh

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 22

بودن یا نبودن نوعی پروتئین روی غشا یاخته های خونی قرمز در تع�ن گروه خونی Rh نقش دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: گلبول های قرمز بالغ در خون توانایی تقسیم شدن ندارند.

گزینۀ3: لوله های کوچک پروتئینی در بخش مرکزی سانتریول قرار ندارند.

گزینۀ4: یاخته های قرمز خون فاقد هسته هستند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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گزینه 3 23

بر اساس شکل کتاب درسی زنبور نر  هاپلوئید است درحالی که زنبور های ماده (ملکه و کارگر) دیپلوئید هستند. توجه کنید که زنبور

ملکه و نر در آمیزش شرکت می کنند همچنین زنبور نر تنها در اثر بکرزایی ایجاد  می شود. پس زنبور های حاصل از لقاح همواره ماده

هستند پس گزینه 3 نادرست است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) طبق آمیزش زیر امکان ایجاد زنبور کارگری با بال سفید وجود دارد:

2) طبق آمیزش زیر امکان ایجاد زنبور ملکه ای با رنگ سفید وجود دارد:

4) تمامی زنبورهای حاصل از آمیزش 2n کروموزومی و ماده هستند.

WW × RW =  +
زرد

 RW WW

RW × RW = RR + RW +
سفید

WW

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 24

شایع  ترین نوع هموفیلی به فقدان عامل انعقادی هشت مربوط است که معلوم نیست این افراد دارای چه نوع هموفیلی هستند.

تالیفی سهند میرطاهری
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گزینه 4 25

باتوجه به نوع پروتئین یا هیدرات کربن موجود در غشای گویچه های قرمز، مشخص می شود که فرد می تواند از چه گروه یا

گروه های خونی خون بگیرد. به عنوان مثال، افراد دارای گروه خونی  منفی، چون فاقد پروتئین  در غشای گویچه های خود

هستند، اگر خون  مثبت که در غشای گویچه هایش دارای پروتئین  است دریافت کنند، این پروتئین برای لنفوسیت های

ایمنی اختصاصی فرد گیرنده بیگانه است و نسبت به آن واکنش می دهد. باتوجه به همین موضوع می توان گفت:

1- افراد دارای هر گروه خونی، می توانند به همان گروه خونی، خون بدهند یا بگیرند.

، افراد با گروه  منفی می توانند به  مثبت خون بدهند ولی مثبت نباید به منفی خون بدهد. 2- در گروه خونی 

: 3- در گروه خونی 

گروه  فقط از  خون می گیرد ولی می تواند به همه گروه های دیگر خون بدهد.

گروه  از  و  خون می گیرد و می تواند به  و  خون بدهد.

گروه  از  و  خون می گیرد و می تواند به  و  خون بدهد.

گروه  از همۀ گروه های دیگر خون می گیرد ولی فقط می تواند به  خون بدهد.

4- برای تع�ن امکان انتقال خون، گروه  جداگانه و گروه  هم جداگانه در نظر گرفته می شود.

برای تمرین بهتر به جدول زیر دقت کنید:

RhD

RhD

RhRhRh

ABO

OO

AAOAAB

BBOBAB

ABAB

RHABO

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 26

باتوجه به  صورت سؤال می توان ژن نمود والدین را مشخص کرد:

به این ترتیب امکان تولد دختری با گروه خونی  یا  و ناقل از نظر هموفیلی  وجود دارد.

  →
X YH

 
مرد

× X XH h
 

زن
X X , X X , X Y , X YH H H h H h

  →OO × AB A , B

  →dd × D −   {
DD

Dd
+ , −

A−B−(X X )H h

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در هر مورد، ژنوتیپ های احتمالی والدین را در جدول زیر مرتب کرده ایم. کافی است گامت ها را به دست آورده و مشخص کنیم

کدام ممکن نیست:

) استفاده کرده است. ) از واژۀ (هیدرات کربن  نکته: گزینۀ 1 را بررسی نمی کنیم چون به جای واژۀ (پروتئین 

مادرپدر
عدم امکان در

فرزند؟

 و  و گزینۀ 2 (نادرست)

 و گزینۀ 3 (نادرست)

 و گزینۀ 4 (نادرست)

در اینجا پاسخ درست یعنی گزینۀ 4 را با وجه به جدول باال بررسی می بینم:

اگر مادر گروه خونی  داشته باشد، قطعًا به برخی فرزندانش الل  و به برخی دیگر الل  می دهد پس هیچ کدام از

فرزندانش ممکن نیست گروه خونی  با ژنوتیپ  داشته باشند.

DD

O−A−A+AB+A−

OA+AB+O+

B−O−ABO−

ABAB

OOO

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 28

قوانین مندل را به خاطر بسپارید، ممکن است بدردتان بخورد.

الف) درست؛ طبق متن کتاب اندازۀ قد انسان صفتی چند جایگاهی است و بیش از دو الل دارد. گروه خونی ABO هم دارای سه

الل است. قانون اول مندل تمامی صفات را دارای دو الل می داند؛ بنابراین وراثت این صفات توسط قانون اول مندل به طور کامل

توجیه نمی شود.

ب) درست؛ رنگ نوعی ذرت صفتی چند جایگاهی است و سه الل دارد. ژن مربوط به بیماری فقدان فاکتور ۸ در مردان نیز یک

جایگاه دارد که روی کروموزوم X است. قانون اول مندل تمامی صفات را دارای دو الل می داند، پس وراثت این صفات توسط قانون

اول مندل به طور کامل توجیه نمی شود.

ج) درست؛ دقت کنید قانون دوم مندل برای ژن هایی که روی یک کروموزوم (برای مثال کروموزوم X و یا کروموزوم ۱) قرار دارند

صدق نمی کند، زیرا ژن هایی که روی یک کروموزوم قرار دارند قطعًا همراه باهم در یک یاختۀ حاصل از میوز خواهند رفت و

نمی توان گفت به طور مستقل از هم و بدون تأثیر گذاشتن بر هم تقسیم  می شوند.

د) درست؛ حالت موی انسان دارای دو الل است که نسبت به هم بارزیت ناقص دارند. رنگ گلبرگ گل میمونی نیز از حالت بارزیت

ناقص پیروی   می کند. قانون سوم مندل تمام الل ها را به صورت غالب و یا مغلوب می داند و بنابراین برای ژن هایی که هم توان و یا

بارزیت ناقص هستند صدق نمی کند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 2 29

درصورتی که دگرۀ الله گوش پیوسته  و دگرۀ مربوط به الله گوش آزاد  باشد درنتیجه داریم:

مردانی که الله گوش پیوسته دارندزنانی که الله گوش پیوسته دارند

مردانی که الله گوش آزاد دارندزنانی که الله گوش آزاد دارند

1) بر اساس آمیزش زیر همه دختران الله گوش پیوسته دارند.

2) بر اساس آمیزش زیر پسران می توانند الله گوش آزاد یا پیوسته داشته باشند:

3) بر اساس روابط زیر گروهی از پسران می توانند ژن نمودی مشابه پدر خود را داشته باشند.

4) بر اساس روابط زیر گروهی از دختران می توانند رخ نمودی مشابه با مادر خود داشته باشند.

Aa

aaAA/Aa

Aa/AAaa

aa × aa = aa

Aa × Aa = AA + Aa + aa

aa × Aa = Aa + aa

aa × AA = Aa

Aa × aa = Aa + aa/AA × aa = Aa

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 30

باتوجه به اطالعات مسئله آمیزش ها به صورت زیر است:

باتوجه به آمیزش باال امکان تولد فرزندی با گروه خونی مشابه والدین وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) امکان تولد پسری مبتال به هموفیلی با گروه خونی  در این خانواده وجود دارد.

3) اگر والدین  منفی باشند تمامی فرزندان قطعا  منفی هستند.

4) باتوجه به آمیزش باال امکان تولد دختری ناقل هموفیلی با گروه خونی  وجود دارد.

هموفیلی : X Y +h X X =H h X Y +H X Y +h X X +H h X Xh h

ABO گروه خونی : AB × OO = AO + BO

Rhگروه خونی : dd × dd = dd

A−

RhRh

B−

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 31

دگره های  و  که بر روی فام تن شمارۀ 9 قرار دارند همانند دگره های  مربوط به گروه خونی  مثبت که بر روی کروموزم

شمارۀ 1 قرار دارند، توسط یک نوع آنزیم یعنی رنابسپاراز شمارۀ 2 رونویسی می شوند و بیان هردو گروه منجر به تولید پروتئین

می شود. منتها پروتئین  در غشاء قرار می گیرد ولی پروتئین های  و  آنزیم میان یاخته هستند که باعث افزوده شدن هیدرات

کربن مخصوص به خود به غشای یاخته می شوند.

ABDRh

DAB

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 32

این سؤال بسیار ساده است و فقط کافی است که ژنوتیپ زن را برای حل آن به دست آوریم. ازآنجاکه این فرد پدری هموفیلی

دارد، پس قطعًا زن ناقل  است.

پس ژنوتیپ  در بین فرزندان وجود ندارد.

(X X )H h

P : X y ×h X XH h

F  :۱ X X +H h X y +H X X +h h X yh

X XH H

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 1 33

گزینۀ 1: در گروه خونی  مبنای گروه بندی، بودن یا نبودن یک یا دو نوع هیدرات کربن به نام های  و  در غشای یاخته

است و این دو نوع هیدرات کربن با هم متفاوت هستند.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینه 2: مبنای گروه بندی Rh بودن یا نبودن یک عامل پروتئینی است.

گزینۀ 3: پروتئین متصل به غشا در گروه بندی  و همچنین کربوهیدرات های متصل به غشا گویچۀ قرمز گیرنده نیستند.

گزینۀ 4: در دو گروه بندی عامل به فسفولیپید غشا متصل می شود.

ABOAB

Rh

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 1 34

بر اساس اطالعات مسئله آمیزش ها به صورت زیر است بنابراین در این خانواده امکان تولد دختری ناقل هر دو بیماری با گروه خونی

مشابه مادر وجود دارد:

توجه کنید در بیماری وابسته به جنس مرد ناقل وجود ندارد بنابراین گزینۀ "1"درست است.

AB × AB = AA + BB + AB

Dd × Dd = DD + Dd + dd

P p × P p = P P + P p + pp

X Y ×H X X =H h X Y +H X Y +h X X +H H X XH h

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 35

فقط مورد (ت) درست است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در آدمی از 46 فام تن موجود در هسته یاخته ، 44 فام تن اتوزومی و فقط 2 فام تن جنسی هستند چون در مجموع،

مقدار دنا و انواع ژن هایی که روی آن قرار دارند در کروموزوم های غیرجنسی بیشتر است، انواع صفاتی که روی کروموزوم های

اتوزوم کنترل می شوند بسیار بیشتر از آن هایی است که روی کروموزوم های جنسی کنترل می شوند.

ب) نادرست. دقت کنید که یاخته های جنسی (گامت = کامه) را با صفات وابسته به جنس اشتباه نکنید. تمام یاخته های هسته دار

بدن آدمی (چه گامت ها و چه یاخته های پیکری) هم دارای کروموزوم جنسی و هم دارای کروموزوم اتوزوم هستند.

پ) نادرست. هم صفات اتوزوم و هم صفات وابسته به جنس می توانند تک جایگاهی یا چندجایگاهی باشند. برای چندجایگاهی

بودن یک صفت لزومًا نباید ژن ها روی کروموزوم های متفاوتی قرار داشته باشند و ممکن است روی بخش های مختلفی از یک نوع

) قرار داشته باشند. کروموزوم (مثًال کروموزوم 

) متفاوت است پس شیوع صفات وابسته به جنس در میان ت) درست. چون کروموزوم های جنسی (در مردان  و در زنان 

مردان و زنان متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال صفاتی که دگره های آن روی کروموزوم  قرار داشته باشد فقط در مردان مشاهده

می شود.

X

xyxx

y

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 36

1) ژنوتیپ پدر و مادر را مشخص می کنیم:

2) فرزندان را ازلحاظ گروه خونی بررسی می کنیم:

3) فرزندان را ازلحاظ بیماری کوررنگی بررسی می کنیم:

تولد دختری کوررنگ و با گروه  خونی AB غیرممکن است.

ژنوتیپ مادر : X X I iC c A

ژنوتیپ پدر : X Y I iC B

p : I i ×A I iB

F  : I I + I i + I i + ii۱
A B A B

p : X X ×C c X YC

F  : X X + X Y + X X  + X Y۱
C c C C C c

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 37

هیچ کدام از موارد جمله موردنظر را به درستی تکمیل نمی کند.

بررسی هریک از موارد:

) اگر پدر و مادر سالم ناقل باشند  امکان بیمار بودن فرزند  وجود الف) در بیماری اتوزومی نهفته (مانن 

دارد.

ب) در بیماری اتوزومی بارز، اگر پدر و مادر بیمار ناخالص باشند  امکان سالم بودن فرزند  وجود دارد.

ج) در بیماری اتوزومی نهفته، اگر پدر سالم، ناخالص  و مادر بیمار  باشد امکان سالم بودن فرزند  وجود دارد.

د) در بیماری اتوزومی نهفته، اگر پدر بیمار  و مادر سالم ناقل  باشد احتمال فرزند بیمار  وجود دارد.

P KU(Aa x Aa)(aa)

(Aa x Aa)(aa)

(Aa)(aa)(Aa)

(aa)(Aa)(aa)

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 38

عبارت های (الف) و (ج) و (د) درست اند.

بررسی همۀ عبارت ها:

وجود دارد:

الف و ب و ج و د) مطابق با آمیزش باال امکان تولد پسری تنها مبتال به هموفیلی یا تنها مبتال به کوررنگی وجود ندارند. در این

حالت تمامی دختران ناقل هموفیلی و کوررنگی اند و همۀ پسران مبتال به هر دو بیماری هستند.

X  X  ×d
h

d
h X  Y =D

H X  X  +D
H

d
h X  Yd

h

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 39

هرمافرودیت هستند یعنی هم اسپرم و هم تخمک تولید می کنند بنابراین عبارت  (الف) درست  ا

الف) کرم پهنی با ژن نمود  تنها گامتی با ژن نمود Ab تولید می کند و تمامی زاده های نسل بعد نیز  خواهند شد.

پس ایجاد زاده ای با ژن نمود  دور از انتظار است.

ب) کرم پهنی با ژن نمود  گامت های Ab، ab، ABو aB تولید می کند پس احتمال ایجاد فرزندی با ژن نمود  وجود

دارد.

ج) کرم پهنی با ژن نمود aaBb گامت هایی با ژن نمود ab و aB را تولید می کند پس طبق آمیزش امکان ایجاد کرمی با

ژن نمود  وجود دارد.

د) کرم پهنی با ژن نمود  گامت هایی با ژن نمود AB و aB تولید می کند پس طبق آمیزش  امکان ایجاد کرم پهنی

با ژن نمود  وجود دارد.

AAbbAAbb

Aabb

AaBbAABB

aB.aB

aaBB

AaBBAB.Ab

aaBB

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 40

هیچ کدام از موارد را نمی توان به عنوان جهش در نظر گرفت.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در جهش جانشینی نوع قند نوکلئوتیدها تغ�ر نمی کند، بلکه باز آلی عوض می شود.

ب) نادرست. جهش ممکن است در یاخته های پیکری خود فرد اتفاق بیافتد و به نسل های دیگر منتقل نشود.

ج) نادرست. تنوع در جمعیت به واسطه موارد دیگری مثل نوترکیبی در میوز و یا کراسینگ آور نیز اتفاق می افتد.

د) نادرست. تغ�ر در رخ نمود فرد می تواند ناشی از اثرات محیط باشد. پس نمی توان گفت هر تغ�ر رخ نمود نشان دهنده وقوع

جهش است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 41

پدر سالم دارای الل های بارز نسبت به این صفات (هموفیلی و کوررنگی) است، پس قطعًا دختر نیز این دگره های بارز را از پدر خود

دریافت می کند و نمی تواند فاقد آن ها باشد.

تحلیل گزینه های این سؤال بسیار مهم است:

از آنجا که یک پسر هموفیل و دیگری کوررنگی دارد و هر دو از گامت های والدی والدین خود به وجود آمده اند، پس ژنوتیپ پدر و

مادر به صورت زیر است:

توجه: کروموزومی که پسر هموفیل از مادر گرفته  بوده و کروموزومی که پسر کوررنگ از مادر گرفته  بوده.

توجه مهم: کراسینگ اوور فراموش نشود.

گامت های نوترکیب (مادر) و ژنوتیپ های حاصل

از آن ها

گامت های والدی (مادر) و ژنوتیپ های حاصل از

آن ها

دختر ناقل نسبت به

هر دو بیماری
دختر سالم خالص

دختر ناقل نسبت به

هموفیلی

دختر ناقل نسبت به

کوررنگی

پسر هموفیل و

کوررنگ
پسر کوررنگپسر هموفیلپسر سالم

XD
hX  d

H

X  X  ×d
H

D
h X  YD

H

Xd
hXD

HXD
hXd

H

X  XD
H

d
h

X XD
H

D
HX XD

H
D
hX XD

H
d
H

XD
H

X  Yd
h

X  YD
HX  YD

hX  Yd
H

Y

اعتمادزاده تالیفی مازیار 
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گزینه 2 42

می دانیم دختر یک مرد هموفیلی قطعًا یک دگرۀ مغلوب هموفیلی را دارد. درنتیجه اووسیت های اولیۀ این دختر می توانند

 باشند و یا  ؛ پس درنتیجه اگر یک اووسیت اولیه میوز خود را کامل کند و یک اووسیت ثانویه و یک گویچۀ

قطبی اول تولید کند، قطعًا حداقل در یکی از آن ها دگرۀ مغلوب هموفیلی وجود دارد. با این اوصاف گزینۀ "2" نادرست است، چون

گفته است در هر دو دگرۀ بارز وجود داشته باشد.

1) گویچه های قرمز بالغ خون هسته و درنتیجه دگره ندارند.

2) طبق توضیحات داده شده ممکن است.

3) ممکن است دختر دگرۀ مربوط به پروتئین اضافه کنندۀ کربوهیدرات A را دریافت کرده باشد، درنتیجه دگرۀ مربوط به B اصال در

دختر وجود نداشته باشد.

X Xh hX Xh H

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 2 43

) دارای دو ژن برای این ،  و  ازآنجایی که انسان دوالد است و از هر کروموزم 2 عدد دارد، به این ترتیب هر فرد (اعم از 

پروتئین می باشد. اینکه دگره نهفته باشد، به معنی نداشتن ژن نمی باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: همۀ گویچه های خونی پروتئین D ندارند. ازطرفی مقدار پروتئین D در فرد  با فرد  برابر است.

گزینۀ 3: همواره هر دگره از یکی از والدین به فرزند می رسد.

گزینۀ 4: گویچۀ قرمز بالغ هسته خود را از دست داده و دنای هسته ای برای بیان کردن ژن ها را نیز ندارد.

DDDddd

DDDd

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 44

بررسی گزینه ها:

تصویر 1 مربوط به رنگ دانه نوعی ذرت و تصویر 2 مربوط به رنگ گلبرگ گل میمونی است.

الف) درست. در هر دو مورد، تصویر میانی مربوط به صفت حد واسط است.

ب) نادرست. صفت رنگ گلبرگ گل میمونی تک جایگاهی است پس دگره های آن بر روی یک جفت کروموزوم همتا (هم ساخت)

قرار دارد ولی رنگ دانه این نوع ذرت صفتی 3 جایگاهی است. در صفات چندجایگاهی ممکن است همۀ ژن ها روی بخش های

مختلف یک کروموزوم یا روی کروموزوم های متفاوت قرار داشته باشند.

ج) نادرست. رنگ دانه ذرت صفتی پیوسته است که حالت پیوسته و نمودار توزیع رخ نمود آن حالت زنگوله ای دارد ولی رنگ گلبرگ

گل میمونی، صفتی گسسته است که فقط سه رخ نمود داشته و نمودار توزیع آن زنگوله ای نیست بلکه ستونی است.

د) درست. ژن های مربوط به تع�ن رنگ دانه ذرت و رنگ گلبرگ گل میمونی بر روی فام تن های همتا درون هسته قرار گرفته اند و

می دانیم دنای درون فام تن های هسته از نوع خطی است.

یادآوری: دنای مربوط به پالست ها از نوع حلقوی است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 3 45

در صورت سؤال عنوان شده است که برخی از فرزندان می توانند ژنوتیپ متفاوت با والدین (فاقد دندان آسیاب و هموفیل )داشته

باشند. باتوجه به اطالعات مسئله داریم:

باتوجه به روابط باال دختری هموفیل در بین فرزندان این خانواده دیده نمی شود و گزینه "3" غیرممکن است.

−Aa
مادر

X X ×H h −Aa
پدر

X YH

Aa × Aa  AA , Aa , aa

X X ×H h X Y  

H X X , X X , X Y , X YH h H H H h

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 1 46

الل  های مربوط به دگره  های گروه  های خونی در غشاء   گویچۀ قرمز وجود ندارند، بلکه در دنا (DNA) یافت می  شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: صفات مربوط به تع�ن گروه خونی (ABO) و Rh می  توانند هم زمان باهم ظاهر شوند مثل  و  و ...

گزینۀ 3: تشکیل پروتئین D بر غشاء   RBC به حضور دو دگره نیازمند است.

گزینۀ 4: صفات وابسته به X در مردان برای بروز فقط به یک الل نیاز دارند.

B+A+

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 47

نکتۀ 1: چون پدر حالت (خط دار) و مادر حالت (نقطه دار) و تمام فرزندان ماده صفت (نقطه- خط) دارند، پس رابطۀ میان الل های

نقطه و خط هم توانی است. (گزینۀ های 1 و 2 حذف می شوند)

نکتۀ 2: چون در زاده ها فقط نرها می توانند حالت (بال نقطه ای) و فقط ماده ها می توانند حالت (بال نقطه- خط) داشته باشند،

نشان می دهد که شیوع صفت در دو جنس برابر نیست و احتماًال صفت وابسته به جنس است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 3 48

، بارزیت کامل رنگ گلبرگ گل میمونی صفتی تک جایگاهی و دو اللی است که الل بارز یعنی  نسبت به الل نهفته یعنی 

ندارد (بارزیت ناقص).

رنگ دانۀ نوعی ذرت، صفتی سه جایگاهی است که هر جایگاه توسط دو الل (یکی بارز و یکی نهفته) کنترل می شود.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: نادرست. صفت رنگ دانه نوعی ذرت، حالت پیوسته و نمودار زنگوله ای دارد ولی صفت رنگ گلبرگ گل میمونی، حالت

گسسته و نمودار ستونی دارد.

گزینۀ 2: نادرست. هر دو صفت بر روی دنای خطی درون هسته و بر روی کروموزوم های همتا قرار دارند نه روی دنای حلقوی درون

میان یاخته.

گزینۀ 4: نادرست. هر دو صفت بیش از دو رخ نمود در جمعیت دارند (رنگ گل میمونی 3 رخ نمود و رنگ دانه نوعی ذرت، 7

رخ نمود).

RW

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2 49

صفاتی که ژن آن ها بر روی کروموزوم راکیزه قرار دارند، از مادر به همه فرزندان می رسند ولی از پدر به فرزندان نمی رسند. علت

این مسئله به عدم ورود تنه اسپرم به اووسیت ثانویه در حین لقاح است. یعنی میتوکندری های اسپرم به درون اووسیت ثانویه وارد

نمی شود و سهمی در صفات سلول تخمک و جنین حاصل از آن ندارند.

به این ترتیب فقط مورد "الف" به درستی بیان شده است.

الف) درست. در هر میتوکندری یک نوع دنای حلقوی وجود دارد. دقت کنید که ازآنجایی که هر یاخته ممکن است تعداد زیادی

راکیزه داشته باشد، پس می توان گفت از هر ژنی ممکن است چندین نسخه در یک یاخته وجود داشته باشد.

نکته: ممکن است یک میتوکندری بیش از یک نسخه از کروموزوم خودش را داشته باشد.

ب) نادرست. ازآنجایی که همانندسازی میتوکندری مستقل از اتفاقات چرخه یاخته ای و همانندسازی دنای هسته ای آن انجام

می گیرد، نمی توان گفت قطعًا تعداد میتوکندری ها و تعداد نسخه های دنا در یک مرحله به چه تعداد است.

ج) نادرست. ازآنجایی که تقسیم میان یاخته ممکن است نابرابر باشد، پس نمی توان گفت حتمًا تعداد میتوکندری در یاخته های

دختری برابر است.

د) نادرست. ژن پروتئین ها و آنزیم های درون راکیزه الزامًا روی دنای هسته ای قرار ندارد و ممکن است بر روی دنای حلقوی داخل

میتوکندری قرار داشته باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 50

تجمع فنیل آالنین در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناک منجر می شود که می تواند بر مغز اثر منفی داشته باشد. همچنین در بیماری

سلیاک به دلیل کاهش جذب مواد از جمله گلوکز، قند کافی به مغز نمی رسد و می تواند بر مغز اثر منفی داشته باشد.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: فقط در بیماری فنیل کتونوری تجمع آمینواسید (فنیل آالنین) باعث بروز بیماری در فرد می شود.

گزینۀ 2: در بیماری فنیل کتونوری با کاهش فنیل آالنین موجود در غذا و در سلیاک با کاهش مصرف گندم و جو حاوی پروتئین

گلوتن می توان از بروز بیماری جلوگیری کرد.

گزینۀ 4: در فنیل کتونوری فنیل آالنین به طور مستقیم بر مغز اثر منفی ندارد بلکه این مواد ایجادشده از این آمینواسید هستند که

باعث آسیب مغز می شوند.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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همۀ موارد به جز مورد "الف  " به درستی بیان شده اند.

بررسی موارد  :

الف) دقت کنید در رابطۀ بارزیت ناقص، در حالت ناخالص حد واسطی از حالت های خالص مشاهده  می شود.

نکته  : بروز همزمان دو نوع دگره (الل) مربوط به رابطۀ هم توانی است نه رابطۀ بارزیت ناقص!

ب و د) در رابطۀ بارزیت و نهفتگی، همواره تعداد دگره (الل)ها، برابر با رخ نمود (فنوتیپ)هایی است که متفاوت از یکدیگر هستند.

همچنین در این رابطه، تعداد دگره (الل)ها همواره کمتر از تعداد ژن نمود (ژنوتیپ)ها است.

ج) در رابطۀ هم توانی همانند رابطۀ بارزیت ناقص، تعداد رخ نمود (فنوتیپ) با تعداد ژن نمود (ژنوتیپ) همواره برابر است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 52

باتوجه به تصویر زیر 7 نوع فنوتیپ مختلف از نظر این صفت میان جمعیت ذرت ها دیده می شود (هر ستون نشانۀ یک نوع فنوتیپ

است) که:

برای فنوتیپ های 0 و 6 (دو سر طیف) فقط یک نوع ژنوتیپ

برای فنوتیپ های 1 و 5، سه نوع ژنوتیپ

برای فنوتیپ های 2 و 4، شش نوع ژنوتیپ

و برای فنوتیپ 3، هفت نوع ژنوتیپ می توان تصور کرد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 53

فقط مورد چهارم نادرست است

بررسی هریک از موارد

مورد اول: درست. هر چه تعداد الل های بارز در این صفت سه جایگاهی بیشتر باشد، بروز رنگ قرمز بیشتر است.

مورد دوم: درست. آندوسپرم دارای یاخته های تریپلوئید  است. پس ژنوتیپ هر یاخته به صورت 

است که نشان می دهد 9 الل بارز دارد.

مورد سوم: درست. باتوجه به طرح زیر، فنوتیپی که بیشترین ژنوتیپ ممکن را دارد، فنوتیپ حد واسط است که در هر ژنوتیپ آن

سه دگره بارز و سه دگره نهفته وجود دارد.

) در دو سر طیف ) و قرمز ترین دانه ها (با ژن نمود  مورد چهارم: نادرست. سفیدترین دانه ها (با ژن نمود 

نمودار زنگوله ای شکل قرار داشته و هر دو کمترین فراوانی را نسبت به سایر فنوتیپ ها دارند.

مورد پنجم: درست. دانه های سپید  و دانه های قرمز  کمترین فراوانی را دارند و هرکدام از نظر این

) دارند. صفت فقط توانایی تولید یک نوع گامت ( و 

(۳n)AAABBBCCC

aabbccAABBCC

(aabbcc)(AABBCC)

abcABC

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 54

باتوجه به اطالعات سؤال ژنوتیپ گیاه نر و ماده به صورت زیر است:

ازطرفی برای تولید درون دانه (آندوسپرم) گامت ماده (یاختۀ دو هسته ای) بایستی حاوی دو دگرۀ یکسان باشد؛ پس برای درون دانه

خواهیم داشت:

×WW
نر

→RW
ماده

WW , RW

×WW
گامت نر

یا ×RW
گامت ماده

W
گامت نر

→WW
گامت ماده

WRRیا
صورتی

WWW
سفید

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 55

باتوجه به متن کتاب که افراد مبتال به کم خونی گویچه داسی شکل معموًال در سنین کودکی می میرند، پس افرادی که از نظر صفت

گویچه های قرمز داسی شکل دارای 2 دگره نهفته هستند (بیمار) اوًال از پدر و مادری که ناخالص اند (تائید گزینۀ 1) متولد می شوند،

ثانیًا به سن تولیدمثلی نمی رسند و توانایی تولید گامت نخواهند داشت. (رد گزینه های 2 و 3 و 4)

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 56

در اینجا هرچه امکان ناخالص بودن بیشتر باشد، احتمال تنوع گامتی و امکان ایجاد ژن نمود بیشتر میان فرزندان افزایش می یابد.

در گزینه 4 از بخش اول حداکثر 8 نوع گروه خونی و بخش دوم حداکثر 2 نوع گروه خونی میان فرزندان ممکن است.

در سایر گزینه ها باتوجه به این که افراد با گروه خونی  مثبت و همچنین افراد با گروه خونی  و گروه خونی  را ناخالص

درنظر بگیریم، حداکثر انواع گروه خونی در فرزندان به صورت زیر است (که می توانید در هر مورد با رسم مربع پانت به آن برسید).

گزینۀ 1: 4 نوع - 4 نوع

گزینۀ 2: 4 نوع - 8 نوع

گزینۀ 3: 4 نوع - 4 نوع

RhAB

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 1 57

بر اساس مسئله آمیزش ها به صورت زیر است:

مردانی که روی چانۀ خود گودی دارند.مردانی که روی چانۀ خود گودی ندارند.

زنانی که روی چانۀ خود گودی دارند.زنانی که روی چانۀ خود گودی ندارند.

پس می توان گفت تولد پسری که روی چانۀ خود گودی دارد و مبتال به بیماری های هموفیلی و کوررنگی است دور از انتظار

نیست.

وجود گودی روی چانه : aa × AA =
مرد دارای گودی روی چانه و زن فاقد گودی روی چانه

Aa

هموفیلی و کوررنگی (باهم بررسی می شوند.) : X  Y × X  X  =c
h

c
h

c
h

+

پسر مبتال به هموفیلی و کوررنگی

 X  Yc
h

دختر مبتال به هموفیلی و کوررنگی

X Xc
h

c
h

aaAA/Aa

Aa/aaAA

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 58

برای حل این سؤال بهتر است ابتدا ژن ها را از هم تفکیک کنیم و سپس نتایج را باهم در نظر بگیریم.

پس می توان گفت ژن نمودها به صورت زیر خواهند بود:

AABbcc × aaBbCc

⎩⎪
⎨
⎪⎧AA × aa → Aa

Bb × Bb → BB , Bb , bb

cc × Cc → cc , Cc

انواع رخ نمودها : , , ,
دگره قرمز ۴ با

AaBBCc

 دگره قرمز ۳ با

AaBbCc , AaBBcc

 دگره قرمز ۲ با

AabbCc , AaBbcc
دگره قرمز ۱ با

Aabbcc

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 59

باتوجه به  صورت سؤال:

سه الل غالب در ذرت های تولیدی وجود دارد که باتوجه به گزینه ها تنها ژنوتیپ عنوان شده در گزینۀ 1 سه دگره غالب دارد.

AAbbcc × aaBBCC →  a  b  cA B C

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 3 60

در انتهای نمودار زنگوله ای برای صفت رنگ ذرت، همه الل ها بارز هستند؛ اما فراوانی فنوتیپ در پا�ن ترین مقدار است.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 3 61

یاخته های هاپلوئیدی متحرک در لولۀ فالوپ عبارت اند از اووسیت ثانویه، اولین جسم قطبی و اسپرم. همۀ این یاخته ها در صورت

طبیعی بودن درون هستۀ خود ۲۲ کروموزوم غیرجنسی دارند. ژن های مربوط به گروه های خونی ABO و Rh به ترتیب روی

کروموزوم 9 و 1 قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": فقط در مورد اسپرم صادق است.

گزينۀ "2": در مورد اسپرم صادق نیست.

گزينۀ "4": در مورد اولین جسم قطبی صادق نیست. این یاخته نیز می تواند لقاح یابد ولی جنین کامل و سالم ایجاد نمی کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 62

در علم ژن شناسی، ویژگی های ارثی جانداران را صفت می نامند درحالیکه در گزینۀ (3) ویژگی است که صفت نمی باشد.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 3 63

هنگامی که صفت تحت تأثیر محیط باشد، یک ژنوتیپ خاص در شرایط مختلف محیطی ممکن است بیش از یک نوع فنوتیپ را

نشان دهد. ازطرفی می دانیم بسیاری از صفت چندجایگاهی (همانند قد آدمی، وزن آدمی، رنگ پوست آدمی) تحت اثر محیط

هستند.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: نادرست. اگر بین (همۀ) دگره های هر جایگاه، رابطۀ بارزیت ناقص یا هم توانی باشد انواع فنوتیپ با ژنوتیپ برابر می شود

زیرا هر ژنوتیپ بیانگر یک نوع فنوتیپ است.

گزینۀ 2: نادرست. اگر بین تمام دگره های صفت چند جایگاهی رابطۀ هم توانی باشد به شرط اینکه تحت اثر محیط نباشد، انواع

ژنوتیپ و فنوتیپ باهم برابر می شود.

گزینۀ 4: نادرست. فقط صفت وابسته به  است که تنها ممکن است در یکی از دو جنس (یعنی فقط مردها) مشاهده شود و از

مرد به تمام پسرانش به ارث برسد.

Y

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2 64

همان طور که در صورت سوال گفته شده است زن مذکور ناقل هموفیلی می باشد زیرا یک کروموزوم X حاوی دگره بیماری را از

پدر دریافت کرده است.

در رابطه با مرد نیز باید گفت که از نظر هموفیلی سالم است پس از ازدواج این دو فرد هیچ گاه دختر مبتال به هموفیلی به وجود

نمی آید ولی سایر گزینه ها امکان پذیر است.

بررسی سایر گزینه ها:

"1" : باتوجه به گروه خونی پدر و مادر این گروه خونی امکان پذیر است و با ناقل بودن مادر، پسر می تواند دگره بیماری هموفیلی را

از مادر دریافت کند.

"3" : پسری با گروه خونی AO دگره A  را از مادر و دگره O را از پدر گرفته و باوجود ناقل بودن مادر از نظر بیماری هموفیلی و سالم

بودن مادر از نظر فنیل کتونوری پسری سالم از نظر هر دو بیماری امکان پذیر است. 

"4": دختری با گروه خونی OO یک دگره را از مادر با گروه خونی AO و دیگری را از پدری با گروه خونی BO گرفته است. باتوجه به

ناقل هموفیلی بودن مادر و بیماری فنیل کتونوری پدر تولد دختری ناقل هردو بیماری امکان پذیر است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 1 65

در یک صفت تک جایگاهی هر چه میزان دگره ها بیشتر باشد، انواع ژن نمود بین افراد جمعیت بیشتر می شود. این در حالی است

که تعداد ژن نمودهای خالص به اندازۀ تعداد دگره ها افزایش می یابد ولی تعداد ژن نمودهای ناخالص بیشتر باال می رود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: کاهش تعداد ژن نمود تنها زمانی با کاهش تعداد رخ نمود برابر است که بین دگره ها رابطه بارز و نهفتگی برقرار نباشد.

گزینۀ 3: انواع فنوتیپ به نوع رابطه بین دگره ها ارتباط دارد. ممکن است افزایش تعداد فنوتیپ به دلیل افزایش تعداد

ژن نمودهای ناخالص باشد .

گزینۀ 4: انواع الل در یک فرد زمانی کاهش می یابد که فرد ژن نمود خالص داشته باشد. در چنین حالتی نمی توان گفت

رخ نمودهای جمعیت کم می شوند چون فقط یک فرد بررسی شده است، نه افراد جمعیت!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 66

، 2 ژن نمود خالص  و  ولی تنها یک رخ نمود مغلوب گروه خونی - دارد. در مورد گروه خونی 

بررسی سایر گزینه ها:

، صفت تک جایگاهی است ولی هر انسان دو جایگاه این صفت را دارد (در هر فام تن 1، یک جایگاه). گزینۀ 1: صفت 

، دو ژن  و  در جمعیت دیده می شود نه هر فرد. گزینۀ 2: در ارتباط با صفت 

گزینۀ 3: گویچۀ قرمز، هسته و فام تن 1 ندارد.

RhDDdd

Rh

RhDd

تالیفی حمید راهواره
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گزینه 3 67

این فرد در غشای گویچه های سرخ دارای پروتئین  و هیدرات کربن  است. شمارۀ 4 مربوط به پروتئین سطح داخلی غشاء

است ولی پروتئین  مسئول ایجاد گروه خونی  باید در سطح خارج غشاء دیده شود.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: نادرست. در سطح کتاب درسی، تنها آنزیمی که درون هسته ساخته می شود،  ریبوزومی (رنای رناتنی) است که و

در میان یاخته و در ساختار ریبوزوم (رناتن) مسئول تولید پیوند پپتیدی است و درون هسته فعالیتی ندارد.

گزینۀ 2: نادرست. هیدرات کربن  رد غشای گویچه های سرخ این فرد وجود دارد ولی، تولید آن توسط یک آنزیم پروتئینی به نام

آنزیم  صورت گرفته که این آنزیم به دستور ژن  موجود بر روی کروموزوم شمارۀ 9، توسط ریبوزوم های آزاد میان یاخته

گویچه های سرخ نابالغ در مغز قرمز استخوان تولیدشده است.

گزینۀ 4: نادرست. شمارۀ 3 یک پروتئین ناقل است.

DA

DRH

RN A

A

AA

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2 68

فرض می کنیم که دگره (الل)های بیماری ها و صفات موردنظر، به ترتیب A B C D است. با این فرض به حل تست می پردازیم.

بررسی گزینه ها  :

1) از بین 4 الل باال، سه الل A B C را انتخاب می نما�م. ژن نمود (ژنوتیپ)های این بیماری، به این شکل است:

نکته  : در رابطۀ هم توانی، برای یافتن تعداد ژن نمود (ژنوتیپ)ها، از رابطۀ زیر استفاده می کنیم که در آن n بیانگر تعداد الل های آن

صفت است.

نکته  : تعداد ژن نمود (ژنوتیپ) و رخ نمود (فنوتیپ) ، در روابط بارزیت ناقص و هم توانی با یکدیگر برابر است.

2) در رابطۀ بارز و نهفتگی، تعداد رخ نمود (فنوتیپ)های متفاوت برابر با تعداد دگره (الل) ها است؛ لذا تعداد رخ نمود (فنوتیپ)

متفاوت این بیماری، 4 عدد است.

3) از بین 4 الل باال، سه الل A B C را انتخاب می نما�م که رابطۀ بین دو الل اول از نوع هم توانی و رابطۀ بین دو الل اول و الل آخر،

از نوع بارزیت ناقص است.

4) باتوجه به فرض اولیه، رابطۀ بین سه الل اولیه از نوع بارز و نهفتگی است و سه الل اولیه با الل آخری، رابطۀ هم توانی دارند.

باتوجه به فرض اولیه، این بخش دو نوع فنوتیپ Aو AD را شامل  می شود.

باتوجه به فرض اولیه، این بخش دو نوع فنوتیپ B و BD را شامل  می شود.

باتوجه به فرض اولیه، این بخش دو نوع فنوتیپ C و CD را شامل  می شود.

در آخر: با اینکه مؤلف کتاب درسی، طراحی سؤاالت محاسباتی از فصول 1 تا 5 را ممنوع اعالم کرده است، طراح کنکور سراسری 99،

در سؤال 201 دفترچۀ کنکور، سؤالی محاسباتی از فصل 5 زیست دوازدهم طراحی کرده است. این سؤال صرفًا برای آشنایی شما

عزیزان با این تیپ از سؤاالت بود که در کنکور سراسری غافلگیر نشوید.

AA − AB − AC/BB − BC/CC

n n − ۱ /۲( ( ))

CC/AA − AB − AC/BB − BC

AA − AB − AC − AD

BB − BC − BD

CC − CD − DD

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 4 69

یاختۀ شروع کنندۀ چرخۀ تخمدانی اووسیت اولیه است که 28 مضاعف شده است. به این ترتیب از هر ژنی روی کروموزوم های

هسته دو نسخه دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": جدا شدن کروماتیدهای خواهری در میوز 2 انجام می شود.

گزينۀ "2": در پی الحاق غشاء یاخته، یاختۀ اسپرم (زامه) و اووسیت ثانویه انجام می شود.

گزينۀ "3": در فرآیندهای گامت زایی عالوه بر یاخته های حاصل از اووگونی ها، یاخته های فولیکولی نیز درگیر هستند. به این ترتیب

نمی توان عنوان کرد، ساخت سانتریول در همۀ آن ها در دوران جنینی اتفاق می افتد. توجه کنید که در اووسیت ثانویه نیز ساخت

جفت سانتریول پس از بلوغ و هر ماه یک بار اتفاق می افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 70

بررسی تعداد دگره ها باعث ارزیابی طول شاخک  می شود. براین اساس از آمیزش پروانه هایی با ژن نمود حد آستانه ای امکان تولد

پروانه ای با ژن نمود حدواسط وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2 و 3) هرچه تعداد دگره های بارز بیشتر باشد، طول شاخک پروانه بلندتر خواهد شد.

4) از آمیزش پروانه هایی با 8 دگرۀ بارز و پروانه هایی با 8 دگرۀ نهفته طبق آمیزش زیر پروانه ای با 4 دگره بارز ایجاد می شود.

AABBCCDD × aabbccdd = AaBbCcDd

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 4 71

باتوجه به اطالعات مسئله داریم:

باتوجه به اطالعات دختر خانواده که به صورت  است، می توان ژنوتیپ پدر و مادر را به صورت زیر نوشت:

دقت کنید که چون دختر گروه خونی A دارد و به دلیل پدر B نمی تواند AA باشد، پس ژنوتیپ دختر AO و پدر BO است. در بین

فرزندان، دختری با گروه خونی O (فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی) نمی تواند وجود داشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پسر دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی (AO یا BO یا BB)، دارای پروتئین  (DD یا Dd) و سالم از نظر فرآیند لخته

شدن خون  در بین فرزندان دیده می شود.

گزینۀ 2: پسری با اختالل در فرآیند لخته شدن  با یک نوع کربوهیدرات گروه خونی (AO یا BO یا BB) و بدون پروتئین

 (dd) روی گویچۀ قرمز در بین فرزندان دیده می شود.

گزینۀ 3: دختری با هر دو کربوهیدرات گروه خونی (AB) و دارای پروتئین  (DD یا Dd) و سالم  نیز در بین فرزندان

دیده می شود.

−ABD
مادر

X −H ×  −B − D
پدر

X Yh

A − ddX Xh h

×AB
مادر

BO
پدر

AB , BB , BO , AO

Dd × Dd  DD , Dd , dd

X X ×H h X Y  

h X X , X X , X Y , X YH h h h H h

D

(X Y )H

(X Y )h

D

D(X X )H h

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 72

صفت حالت رنگ گل  میمونی اتوزومی، تک جایگاهی، دو  اللی با رابطۀ بارزیت ناقص است.

ژنوتیپ  قرمز،  سفید و  صورتی می شود.

: اتوزومی، تک جایگاهی، دو اللی با رابطۀ بارز و نهفتگی:  و  گروه خونی  و  گروه خونی گروه خونی 

 می شود.

RRWWRW

RHDDDdRH+dd

RH−

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 2 73

باتوجه به اطالعات صورت سوال و جدول مقابل ژن نمود مردان و زنان سالم و طاس قابل بررسی است:

مرد طاس:زن طاس:

زن سالم:

 یا 

مرد سالم:

 یا 

بنابراین در اثر آمیزش مردان و زنان طاس طبق آمیزش زیر امکان تولد زنان و مردان سالم وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1و3) آمیزش مطابق با زیر است بنابراین نمی توان گفت تمامی فرزندان دگره بارز دارند و نمی توان گفت مردان این جمعیت همگی

سالم اند.

4) طبق آمیزش  همۀ فرزندان ناخالص اند.

aaAA

AaAAAaaa

AA.aa = Aa

AA.AA = AAیاAA.Aa = Aa + AA

aa.AA = Aa

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 74

یاخته های حاصل از اولین سیتوکینز نابرابر اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی هستند. هر دو این یاخته ها هاپلوئیدی مضاعف شده

هستند. به این ترتیب در هریک از آن ها یک کروموزوم X (حاوی ژن مربوط به هموفیلی) و یک کروموزوم 1 (حاوی ژن گروه خونی

Rh) وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": سیتوکینز نابرابر در مورد اولین جسم قطبی اتفاق نمی افتد.

گزينۀ "3": ریزکیسه های دارای مواد جدار لقاحی در اووسیت ثانویه وجود دارد.

گزينۀ "4": میوز 2 فقط در صورت لقاح با اسپرم اتفاق می افتد و انجام آن الزامی نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 75

Rh همانند ABO صفتی گسسته است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": 8 نوع رخ  نمود  مشاهده می  شود.

گزینۀ "3": الل B بر O بارز است.

گزینۀ "4": در هر دوی این افراد ژنوتیپ و فنوتیپ یکسان است.

( ×۴
ABO

=۲
Rh

۸)

تالیفی سهند میرطاهری
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گزینه 2 76

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": این بیماری نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته است.

گزینۀ "3": نوزادی که به این بیماری مبتال است باید به جای شیر مادر، با شیرخشک مخصوص تغذیه شود.

گزینۀ "4": این افراد باید از غذاهای بدون فنیل  آالنین یا کم فنیل  آالنین  دار برای جلوگیری از بروز بیماری استفاده کنند.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 1 77

طبق اطالعاتی که صورت سؤال در اختیار ما گذاشته است، ما 3 دگره در جمعیت داریم که باید رابطۀ این ها با یکدیگر را پیدا کنیم.

G :قهوه ای ،W :خاکستری ،S :ابتدا برای هر رنگ یک حرف انگلیسی انتخاب می کنیم: سیاه

شرط اول سؤال این است که از لقاح دو خرس سیاه هرگز خرس خاکستری متولد نمی شود. اگر ما سیاه را بر خاکستری غالب در

نظر بگیریم، تولد یک خرس خاکستری از دو خرس سیاه کامًال ممکن است. اگر هر دو خرس SW باشند به راحتی خرسی با ژنوتیپ

WW می تواند متولد شود که خاکستری است. درنتیجه قطعًا دگرۀ خاکستری بر سیاه غالب است. حال داریم از لقاح دو خرس

سیاه ممکن است خرس قهوه ای متولد شود، شرط اول موردنیاز برای سیاه شدن خرس ها این است که حداقل یک دگرۀ S داشته

باشند. اگر فرض کنیم قهوه ای بر سیاه غالب است، هرگز امکان ندارد از لقاح دو خرس سیاه یک خرس قهوه ای متولد شود.

درنتیجه سیاه بر قهوه ای غالب است و طبق فرض صورت سؤال یک دگره بر دو دگرۀ دیگر غالب است. سیاه یک بار مغلوب شده و

قهوه ای هم یک بار مغلوب شده، پس خاکستری بر هر دو غالب است. طبق توضیحات گزینۀ "1" مورد انتظار نیست. چون از یک

خرس خاکستری خالص قطعًا خرسی خاکستری متولد خواهد شد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 78

باتوجه به اطالعات فوق می توان ژنوتیپ زن و مرد را به صورت زیر در نظر گرفت؛ مرد  و زن  از

آنجایی که فرزند اول، پسری بیمار  است و قطعًا  را از مادر دریافت کرده است، پس مادر ناقل بیماری است. از طرفی

، گروه خونی پدر ناخالص بوده است. به این ترتیب چون گروه خونی فرزند اول  است، پس ژن نمود مادر  و از نظر 

خواهیم داشت:

حال اگر فرزند بعدی دختر باشد از نظر ژنوتیپ و فنوتیپ برای بیماری فوق دو حالت وجود دارد؛  یا  از نظر گروه

، 4 نوع ژن نمود و 3 نوع رخ نمود و از نظر مثبت و منفی بودن گروه خونی 2 حالت ژنوتیپی و فنوتیپی وجود دارد. خونی 

پس دختر این خانواده  نوع ژنوتیپ و  نوع فنوتیپ می تواند داشته باشد.

X Y ABD−hX −H A − dd

(X Y )hXh

B−AORh

  X Yh
مرد

× X XH h
زن

 

→  :  :  :
دختر سالم

 ۱X XH h

دختر بیمار
 ۱X Xh h

پسر سالم
 ۱X YH

پسر بیمار
۱X Yh

  AB × AO  

→  :  :
A گروه خونی

 ۱AA : ۱AO
AB گروه خونی

 ۱AB
B گروه خونی

۱BO

  Dd × dd  

→  :
+

 ۱Dd
−

۱dd

X Xh hX XH h

ABO

۲ × ۴ × ۲ = ۱۶۲ × ۳ × ۲ = ۱۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 79

ذرت  هایی با 3 دگرۀ   بارز بیشترین فراوانی را دارند و در بین گزینه  ها گزینۀ 3  ذرتی با 4 دگرۀ بارز است که

بیشترین شباهت را با ذرت  های حدواسط دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1و 2 و 4) در سایر گزینه ها به ترتیب ذرت ها صفر، 6 و 5 دگرۀ   بارز دارند.

(AaBbCC)

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 80

فرزند اول بیمار است و قطعًا الل بیماری زا را از یک یا هر دو والد دریافت کرده. اما چون پدر و مادر سالم هستند، پس قطعًا الل

بیماری حالت نهفته دارد. (گزینۀ های 2 و 4 حذف می شوند)

اگر بیماری وابسته به  نهفته باشد، دختر بیمار ژن نمود  خواهد داشت که باید یکی از الل های  را از پدر و دیگری را از

مادر دریافت کرده باشد. اگر پدر دارای  باشد ژن نمود  خواهد داشت و باید بیمار باشد ولی نیست! پس وابسته به

جنس نهفته هم رد می شود.

xXaXaXa

XaXaY

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 81

* بیماری وابسته به جنس که زنان ناقل در آن دیده  می شود  : وابسته به جنس نهفته

* بیماری وابسته به جنس که زنان ناقل در آن دیده نمی شود  : وابسته به جنس بارز

* بیماری مستقل از جنس که در آن رخ نمود بیشتر ژن نمودها، بیماری را نشان نمی دهد  : مستقل از جنس نهفته

* بیماری مستقل از جنس که در آن رخ نمود بیشتر ژن نمودها، بیماری را نشان  می دهد  : مستقل از جنس بارز

بررسی همۀ گزینه ها:

1 و 3) مرد سالم و زن سالم یا حتی بیمار، ممکن است هر دو ژنوتیپ Aa داشته باشند که به این ترتیب در بیماری نهفته و یا بارز،

امکان وجود هر دو نوع فرزند بیمار و سالم وجود دارد.

2 و 4) در بیماری بارز از ازدواج زن سالم با مرد بیمار الزامًا تمامی پسران سالم خواهند بود. در بیماری نهفته از

ازدواج مرد سالم با زن بیمار الزامًا تمامی دختران حاصل ناقل و سالم خواهند بود.

(X X )h h(X Y )H

(X Y )H(X X )h h

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 82

ذرتی با یک دگرۀ بارز از نظر فراوانی و تنوع ژن نمودی با ذرتی با پنج دگرۀ بارز یکسان است و ذرتی که پنج دگرۀ بارز دارد با ذرتی

AaBbCcکه ژن نمود  دارد از نظر رنگی متفاوت است.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 3 83

کرم های خاکی لقاح دو طرفی دارند و هر دو  می توانند هم اسپرم و هم تخمک ایجاد کنند. بنابراین کرم خاکی اول گامت هایی

تولید می کند که با کرم خاکی دوم آمیزش می کند. براین اساس طبق آمیزش های مختلف امکان ایجاد گامتی با دگرهB وجود ندارد

پس کرمی با ژن نمود  ایجاد نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) طبق آمیزش زیر امکان ایجاد کرم خاکی با ژن نمود  وجود دارد.

2) طبق آمیزش زیر امکان ایجاد کرم خاکی با ژن نمود AABB وجود دارد.

3) طبق آمیزش زیر امکان ایجاد کرم خاکی با ژن نمود AaBb وجود دارد.

AaBb

AaBb

AB.ab = AaBb

AB.AB = AABB

Ab.Ab = AaBb

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 84

پدر  و مادر  است. باتوجه به مربع پانت، همۀ دختران  و سالم اند. همۀ پسران  بیمارند و الل

بیماری را دریافت می کنند.

کامه ها

X YHX Xh hX XH hX Yh

YXH

XhX YhX XH h

XhX YhX XH h

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 85

بررسی همه موارد:

باتوجه به اینکه والدین سالم هستند و فرزند بیماری دارند یعنی دگره (الل) کنترل کننده بیماری نهفته بوده است، چون در غیر این

صورت والدین نمی توانستند سالم باشند.

پس تا اینجا تشخیص دادیم الگوی بیماری نهفته است و دو مورد بارز بودن در گزینه ها رد می شود.

از طرف دیگر چون هیچ شرطی برای بیماری مطرح نشده و غیر وابسته به X می تواند باشد از نظر وابسته به X آن را بررسی

می کنیم.

XaY :بیمار داریم، پس پدر باید بیمار باشد یعنی XaXa چون دختر

اما در صورت سؤال پدر سالم است پس الگو نمی تواند وابسته به X نهفته نیز باشد. و سه مورد برای این بیماری نقض شد.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 4 86

اگر صفت وابسته به  باشد از پدر به تمام پسرانش منتقل می شود و اگر وابسته به  باشد.پسرانی که از پدر  را دریافت

نمی کنند ژن بیماریزا را نخواهند داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. اگر صفت روی کروموزوم  واقع شده باشد می تواند از پدر به تمام پسران خانواده منتقل شود.

گزینۀ 2: نادرست. اگر صفت از نوع بارز باشد، پدر بیمار ژن نمود  و مادر بیمار یکی از ژن نمودهای  یا 

خواهد داشت. اگر مادر ناخالص باشد، امکان دارد پسر سالم با ژنوتیپ  ایجاد شود و ممکن است تمام فرزندان این خانواده

(که شاید حتی یکی باشد!) پسران سالم باشند.

گزینۀ 3: نادرست. اگر صفت نهفته باشد (همانند هموفیلی) پدر سالم دارای ژن نمود  و مادر سالم دارای یکی از دو ژن نمود

 یا  است. اگر مادر ناخالص باشد، احتمال تولید پسری با ژن نمود  یعنی بیمار وجود دارد و ممکن است

تمام فرزندان این خانواده (که شاید فقط یکی باشد!) پسران بیمار شوند.

YXX

Y

X YAX XA aX XA A

X Ya

X YH

X XH HX XH hX Yh

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 87

برای آنکه به پسری مبتال به هموفیلی و کوررنگی از پدر و مادری سالم متولد شود باید مادر ناقل هر دو بیماری باشد پس آمیزش

به صورت زیر است:

بیماری های کوررنگی و هموفیلی بر روی یک کروموزوم به ارث می رسند و باهم بررسی می شوند بنابراین پسران خانواده یا از نظر

هر دو بیماری سالمند یا به هر دو بیماری مبتال هستند.

H  Y × X  X  = +  +C
H

C
H

c
h

پسر مبتال به هموفیلی و کوررنگی

X  Yc
h

پسر سالم از هر دو بیماری

X  YC
H

+

دختر سالم از هر دو بیماری

X  XC
H

C
H

دخترناقل هر دو بیماری

X  XC
H

c
h

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 88

باتوجه به اطالعات مسئله و آمیزش زیر تمامی دختران ناقل هر دو بیماری و به عبارتی  سالم اند و تمامی پسران مبتال به هموفیلی و

کوررنگی اند زیرا این دو بیماری پیوسته هستند:

X  X  ×d
h

d
h X  Y =D

H X  X  +D
H

d
h X  Yd

h

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 2 89

در صفات تحت تأثیر محیط، برای یک ژنوتیپ، چند نوع فنوتیپ امکان پذیر است.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: نادرست. در افراد با رخ نمود بارز، ممکن است ژن نمود خالص یا ناخالص باشد.

گزینۀ 3: نادرست. در بارزیت ناقص، فقط الل بارز بیان می شود ولی این بیان کامل نیست.

گزینۀ 4: نادرست. در رابطه هم توانی، برخالف بارزیت ناقص، فرد با فنوتیب حد واسط نداریم.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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موارد "الف" و "ب" درست می باشند.

بررسی موارد:

الف) درست. تعداد ژن نمودهای ممکن در بین فرزندان برابر  می باشد که اگر ژن نمودهای والدین را از آن کم

کنیم، 10 نوع ژن نمود متفاوت ایجاد خواهد شد.

در مورد محاسبه رخ نمودها بهترین راه کار این است که ژن نمودهای دارای بیش ترین الل بارز و ژن نمود دارای کمترین الل بارز (یا

بیش ترین الل نهفته) را نوشته و ژن نمودهای بین این دو عدد را محاسبه کنیم. مثًال در این سؤال بیش ترین دگره بارز مربوط به

AaBBCc (با 4 الل غالب) و کمترین aabbcc (با صفر الل غالب) است. بین این دو عدد 3 دگره بارز می تواند حضور داشته باشد.

به این ترتیب انواع رخ نمودها بین فرزندان 5 نوع می باشد.

ب) درست. فراوان ترین رخ نمود مربوط به زمانی است که 2 دگره غالب در ژن نمود حضور داشته باشند. یعنی؛

ج) نادرست. قرمزترین زاده، زاده هایی هستند که 4 دگره بارز و 2 دگره نهفته دارند. یعنی زاده های AaBBCc همانطور که

مشخص است در ژن B دو الل بارز کنار هم در یک زاده دیده می شوند.

د) نادرست. ماده رنگی از فعالیت آنزیم های حاصل از ژن ها ساخته می شوند و ژن اختصاصی برای ماده قرمز دانه ذرت وجود

ندارد.

aaBbCc × AaBbcc   

⎩⎪
⎨
⎪⎧۱Aa : ۱aa

۱BB : ۲Bb : ۱aa

۱Cc : ۱cc

۱۲ = ۲ × ۳ × ۲

AaBbcc , AabbCc , aaBbCc , aaBBcc

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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ابتدا ژنوتیپ والدین را پیدا می کنیم و سپس خواستۀ مسئله را به دست می آوریم.

باتوجه به ژنوتیپ پدر و مادر احتمال تولد دختری هموفیل غیرممکن است

پدر : X Y AoRrCcH

مادر : X X BoRrCcH h

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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در بیماری مستقل از جنس ابتال به بیماری ارتباطی با تولد سایر فرزندان ندارد و ممکن است از والدین ناخالص و سالم با ژن نمود

 فرزندی مبتال به بیماری متولد شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در بیماری مستقل از جنس بارز، افراد ناخالص نیز به بیماری مبتال خواهند بود. پس دختری با ژن نمود Hh نیز بیمار خواهد بود.

2) در یک بیماری وابسته به جنس بارز اگر تنها دختران بیمار باشند، پدر خانواده دارای دگرۀ   بیماری و مادر سالم است.

3) اگر دختران به بیماری وابسته به جنس نهفته مبتال باشند قطعًا پدر بیمار دارند.

(P p)

تالیفی پیمان رسولی
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برای حل این سؤال، ابتدا به اطالعات داده  شده در صورت سؤال توجه می  کنیم و درمی  یابیم که:

1) چون در این خانواده دختر مبتال به فنیل  کتونوری است (aa) و گفته شده هر دو والدین سالم هستند، پس والدین ناقل هستند.

2) ازآنجاکه در این خانواده پسر مبتال به هموفیلی به چشم می  خورد، پس الل مربوط به این بیماری را از مادر ناقل خود دریافت

کرده است.

3) به دلیل اینکه در میان فرزندان این خانواده یکی دارای گروه خونی A و دیگری دارای گروه خونی B است و گفته شده گروه

خونی والدین نیز یکسان است، پس پدر و مادر دارای گروه خونی AB هستند.

4) حال ژنوتیپ پدر و مادر را می  نویسیم:

از بین گزینه  ها فقط گزینۀ دو در این خانواده امکان تولد دارد؛ یعنی پسری با این ژنوتیپ:

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 3 و 4: احتمال تولد فرزندی با گروه خونی O غیرممکن است.

گزینۀ 1: برای تولد دختر هموفیل به پدر بیمار نیاز است که در این خانواده این  گونه نیست.

پدر مادرو = Aa

مادر : X XH h

X Y AB Aa , X X AB AaH H h

X Y AB aaH

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 94

: در صفات تک جایگاهی وابسته به 

اگر صفت نهفته باشد، در مردان بیش از زنان دیده می شود.

اگر صفت بارز باشد، در زنان بیش از مردان دیده می شود.

X

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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بررسی همه موارد:

باتوجه به اینکه در این نوع ذرت الل های بارز، رنگ قرمز و الل های نهفته رنگ سفید ایجاد می کنند، و از طرفی از آمیزش فوق،

ذرت هایی با ژنوتیپ های AaBbCc و AabbCc و aaBbCc و aabbCc به وجود خواهد آمد و در این ژنوتیپ ها، بدیهی است

ژنوتیپی که تعداد الل بارز کمتری دارد نسبت به سایرین کمرنگ تر است.

دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند که در این آمیزش، ژنوتیپ های گزینه های 3 و 4 ایجاد نمی شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 3 96

برخی از صفات در بدن انسان، منجر به از بین رفتن برخی یاخته ها به واسطۀ مرگ برنامه ریزی شده  می شوند. به عنوان مثال صفت

ساخت پروتئین پرفورین و آنزیم القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده و صفت اکتسابی از محیط مانند سوختگی در اثر نور آفتاب.

ترکیب با زیست یازدهم: مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته ای شامل یک سری فرآیندهای دقیقًا برنامه ریزی شده است که در بعضی

یاخته ها و در شرایط خاص ایجاد  می شود. این فرآیند با رسیدن عالئمی به یاخته شروع  می شود. به دنبال این رخداد، در چند ثانیه

 پروتئین های تخریب کننده در یاخته شروع به تجزیۀ اجزای یاخته و مرگ آن می کنند. حذف یاخته های پیر یا آسیب دیده، مانند

آنچه در آفتاب سوختگی اتفاق می افتد، مثالی از مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته ای است؛ چون پرتوهای خورشید دارای اشعۀ

فرابنفش اند، آفتاب سوختگی می تواند سبب آسیب به دنا یاخته ها و بروز سرطان شود. مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته ای، با از بین

بردن یاخته های آسیب دیده، آن ها را حذف   می کند. مثال دیگر، حذف یاخته های اضافی از بخش های عملکردی مانند پرده های بین

انگشتان پا در پرندگان است.

بررسی سایر گزینه ها  :

1) برای مثال، آفتاب سوختگی صفتی است که بدون استفاده از  آنزیم های دخیل در همانندسازی و رونویسی، نمود پیدا   می کند.

2) هر دو صفت   می توانند با استفاده از اثرگذاری بر  پروتئین های مؤثر بر سرعت تقسیم یاخته ای، در افزایش سرعت تقسیم

یاخته ای و ایجاد نوعی تودۀ بدخیم (سرطان) نقش داشته باشند.

4) نوشیدنی های الکلی، برخی ویروس ها و سایر عوامل محیطی، ممکن است باعث ایجاد نوعی صفت در مراحل اولیۀ تشکیل تخم

شوند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 97

توضیح نادرستی عبارت سؤال: تغ�ر عوامل محیطی ازجمله مواد غذایی حاوی آمینواسید فنیل آالنین تأثیر بر ژن ایجادکنندۀ بیماری

ندارد بلکه باعث کنترل بیماری فنیل کتونوری و کاهش بروز اثرات بیماری می شود.

بررسی موارد:

الف) در بیماری فنیل کتونوری ژن سازنده آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین وجود دارد اما این ژن بیان نمی شود بنابراین آنزیم را

نمی تواند بسازد.

ب) تغ�ر مواد غذایی نمی تواند فنوتیپ (رخ نمود) بیماری فنیل کتونوری را تغ�ر دهد بلکه فرد همچنان فنوتیپ بیماری دارد اما

اثرات منفی آن کاهش پیدا می کند.

ج) تجمع آمینواسید فنیل آالنین در بیماری فنیل کتونوری فقط باعث آسیب به مغز می شود.

د) ازنظر ابتال به بیماری فنیل کتونوری (نه پیشگیری) خون نوزادان را در بدو تولد ازنظر وجود این بیماری بررسی می کنند.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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چون پدر دارای ژن نمود  و مادر دارای ژن نمود  است، کامه های آن ها به ترتیب  و  خواهد بود که از

لقاح آن ها ژن نمود این فرد  و رخ نمود (یا همان گروه خونی)  خواهد شد.

در این فرد از روی کروموزوم شمارۀ 1، پروتئین  که غیر آنزیمی است تولید شده و به غشای گویچه قرمز افزوده می شود.

همچنین از روی کروموزوم های شمارۀ 9، پروتئین های  و  ساخته می شوند که در واقع آنزیم بوده و جایگاه فعال دارند و باعث

افزوده شدن هیدرات کربن  و  به غشای یاخته می شوند.

BBddAADDBdAD

ABDdAB+

D

AB

AB

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 99

، همه دختران پدر بیمار قطعًا دارای از آنجایی که کروموزوم  پدر قطعًا به فرزندان دختر می رسد، در بیماری های بارز وابسته به 

کروموزوم  دارای الل بیمار بوده و بیمار خواهند شد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در بیماری نهفته وابسته به  مادر بیمار دو الل نهفته (بیمار) دارد و چون تنها کروموزوم  پسرها از مادر به آن ها می رسد

پس قطعًا پسرها بیمار خواهند شد.

گزینۀ 2: اگر هر دو والد ناقل بیماری باشند می توانند پسر بیمار داشته باشند.

گزینۀ 4: در صورتی که هر دو والد ناخالص باشند، دختر سالم در بین فرزندان آن ها می تواند مشاهده شود.

XX

X

XX

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 100

بر اساس آمیزش زیر هرگز امکان تولد فردی با ژن نمود  امکان پذیر نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

1) آمیزش به صورت زیر است و احتمال تولد فرزندی با ژن نمود  که احتمال بقای آن بیشتر از افراد بیمار است، وجود

دارد.

2) آمیزش به صورت زیر است که در این حالت افرادی  می توانند متولد شوند که احتمال بقا و تولیدمثل آن ها با افراد 

. برابر است 

3) اگر آمیزش را به صورت زیر در نظر بگیریم امکان تولد افرادی که احتمال بقا و تولیدمثل آن ها صفر است و  هستند

صفر است.

Hb HbA A

Hb Hb ×A s Hb Hb =s s Hb Hb +A s Hb Hbs s

Hb HbA s

Hb Hb ×s s Hb Hb =A s Hb Hb +A s Hb Hbs s

Hb HbA s

(Hb Hb )A A

Hb Hb ×A A Hb Hb =A s Hb Hb +A A Hb HbA s

Hb Hbs s

Hb Hb ×A s Hb Hb =A s Hb Hb +A A Hb Hb +A s Hb Hbs s

تالیفی پیمان رسولی
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تنها عبارت (د) درست است. توجه کنید تنها در صورتی که یک حالت وجود داشته باشد می گو�م تع�ن دقیق ژن نمود امکان پذیر

است. بنابراین چون گروه خونی مثبت دو حالت DD یا Dd دارد، عبارت های الف ،ب و ج نادرست اند. اگر به عبارت (د) توجه

کنید تنها یک حالت برای زنی مبتال به فنیل کتونوری با گروه خونی Oمنفی و مردی مبتال به فنیل کتونوری با گروه AB منفی وجود

دارد.

Rh

تالیفی پیمان رسولی
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باتوجه به اینکه گروه خونی پدر و مادر  و  عنوان شده است و می توان در نظر گرفت مادر  یا  و  یا  و

پدر  یا  می تواند باشد. با توجه به ژنوتیپ های جدید می توان عنوان کرد که کل ژنوتیپ ها 12 نوع بوده است که

با کم کردن دو نوع ژنوتیپ پدر و مادر 10 نوع ژنوتیپ باقی مانده است. به این ترتیب باید با توجه به  نوع ژنوتیپ

حاصل، مشخص کنیم ژنوتیپ والدین چگونه بوده است؛

حال با توجه به اطالعات باال، گروه خونی  در 3 مورد از فرزندان  و گروه خونی  در 6 مورد از

فرزندان  مشاهده می شود.

B+AB+BBBODDDd

ABDdABDD

۴ × ۳ = ۱۲

AB × B−  

نوع ژنوتیپ می دهد که ۴ تنها زمانی
AB × BO → ۱AB : ۱BB : ۱BO : ۱AO

D − ×D−  

نوع ژنوتیپ می دهد که ۳ تنها زمانی
Dd × Dd → ۱DD : ۲Dd : ۱dd

AB+(۱ABDD : ۲ABDd)B+

(۱BBDD : ۲BBDd : ۱BODD : ۲BODd)

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 103

اگر والد ماده ژن نمود Aa و والد نر BB باشد. گامت نر تنهاB وگامت ماده  می تواند a یا A باشد. همچنین یاخته دو هسته ای از دو

AB داشته باشد. لپه نیز از نظر ژن نمودی مشابه رویان است و می توانند aa برابر شدن تخم زا ایجاد  می شود پس  می تواند ژن نمود

باشند و تخم ضمیمه ای حاصل آمیزش تخم زا و یاخته دو هسته ای است و می تواند  باشد.

بنابراین تمامی عبارت ها درست است.

AAB

تالیفی پیمان رسولی
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در ابتدا به نوشتن ژنوتیپ هریک از والدین اقدام می کنیم. الل های بیماری کم خونی داسی شکل را با الل های A و a نشان می دهیم.

باتوجه به اطالعات داده شده از پدر  یا  یا  یا  است. مادر نیز

 یا  یا  یا  است. حال با استفاده از اطالعات اضافی دیگر، به

ژنوتیپ دقیق والدین دست می یابیم. فرزند اول دارای ژنوتیپ ffaa است (ولی از نظر هموفیلی مشخص نشده است). بر این

اساس می توان یک حالت کلی از ژنوتیپ والدین به دست آورد:

دقت کنید که بیشتر یاخته های خونی، گویچه های قرمز هستند؛ لذا منظور از برخی یاخته های خونی، گویچه های سفید است.

دقت کنید که یاخته های خونی موجود در بخش   "  2" (جفت) مربوط به مادر است. طبق ژنوتیپ مادر می توان گفت که گویچه های

سفید جفت حاوی یک جفت الل نهفته هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) طبق ژنوتیپ والدین ممکن است پسری هموفیل به وجود آید.

3) طبق ژنوتیپ والدین، می توان ژنوتیپ فرضی (برای مثال ) برای بخش   "  1" (بند ناف) تع�ن کرد. طبق ژنوتیپ

فرضی نادرست است.

4) باتوجه به ژنوتیپ مادر، می توان دو الل بارز هموفیلی در این یاخته ها یافت، ولی هرگز ممکن نیست که دو الل نهفتۀ هموفیلی

مشاهده شود.

X Y F fAaHX Y F fAAHX Y F F AAHX Y F F AaH

X X ffAaH hX X ffAAH hX X ffAaH HX X ffAAH H

پدر : X Y F fAaH

مادر : X X ffAa / X X ffAaH H H h

X X ffaaH h

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 105

تولید پروتئین غشایی  مربوط به گروه خونی  مثبت، توسط ریبوزوم های روی سطح شبکۀ آندوپالسمی صورت گرفته است

(مانند سایر پروتئین های غشایی). ولی عامل ایجاد گروه خونی  پروتئین نیست بلکه هیدارت کربن است و توسط آنزیم  در میا ن

یاخته صورت گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. ژن مربوط به پروتئین  بر روی بزرگ ترین فام تن درون هسته (کروموزوم شمارۀ 1) قرار دارد و باید توسط

رنابسپاراز 2 رنای پیک از روی آن ساخت شود تا پس از بلوغ از هسته خارج شده و در میان یاخته توسط ریبوزوم ها به پروتئین 

ترجمه شود.

گزینۀ 2: درست. ژن مربوط به گروه خونی  بر روی کروموزوم شمارۀ 9 توسط رنابسپاراز شمارۀ 2 رونویسی شده و پس از تولید

رنای پیک تک ژنی و بلوغ آن، از هسته خارج و در میان یاخته ترجمه شده است تا آنزیم الزم برای افزودن هیدرات کربن  به

غشای یاخته تولید شود.

گزینۀ 3: درست. اگر فرد دارای ژن نمود  باشد، دگره  روی کروموزوم شمارۀ 9 و دگره  روی کروموزوم شمارۀ 1، بیان

نمی شوند.

DRh

A

D

D

A

A

AODdOd

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2 106

در نظر گرفته شود در صورت لقاح یا باشد و ژن نمود یاختۀ تخم زا تنها می تواند  در این لقاح ژن نمود یاختۀ اسپرم می تواند 

 و  ژن  نمود رویان  (صورتی) و ژن نمود آندوسپرم  خواهد بود. و در صورت لقاح و ژن نمود رویان

 (سفید) و ژن نمود آندوسپرم (WWW) در نظر گرفته می شود.

WRW

RWRW(RWW)WW

WW

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 107

پروتئین D به دلیل گروه خونی مثبت در غشاء گویچه های قرمز فرد وجود دارد. ازآنجایی که این پروتئین غشائی است، پس توسط

ریبوزوم های متصل به شبکۀ آندوپالسمی زبر ساخته می شود.

آنزیم هایی که باعث حضور کربوهیدرات های گروه خونی ABO در غشاء گویچۀ قرمز می شوند، در غشاء گویچۀ قرمز قرار ندارند.

عالوه بر کربوهیدرات های گروه خونی کربوهیدرات های دیگری نیز در غشاء گویچه های قرمز وجود دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 108

در ژنوتیپ گزینۀ 3 فقط یک الل بارز وجود دارد و چون در ژنوتیپ صورت سؤال، 4 الل بارز به چشم می  خورد، پس کمترین

شباهت، بین ژنوتیپ صورت سؤال و گزینۀ 3 وجود دارد.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 109

تمامی عبارت ها نادرست اند.

بررسی همۀ عبارت ها:

الف) مطابق با آمیزش زیر همۀ فرزندان دختر حداقل یک دگرۀ بیماری زا دارند. اما همۀ پسران بیمار نیستند.

ب) مطابق با آمیزش زیر همۀ دختران نمی توانند بیمار باشند یا ناقل!

ج و د) مطابق با آمیزش زیر دختران همگی حداقل یک دگرۀ سالم دارند و پسران می توانند ژن نمودی مشابه با پدر خود نداشته

باشند.

براساس آمیزش باال دختران دگرۀ سالم را می توانند از پدر یا مادر خود دریافت کنند و امکان تولد پسری ناسالم نیز وجود دارد.

X Y ×h X X =H h X Y +H X Y +h X X +H h X Xh h

X Y ×h X X =H h X Y +H X Y +h X X +H h X Xh h

X Y ×H X X =H h X X +H H X X +h h X Y +H X Yh

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 4 110

دارای چهار دگرۀ بارز است و به ترتیب آندوسپرم ها به صورت زیر به رویان تبدیل می شوند. AaBBCcذرتی با رویان

AAaBBbCCc → AaBbCc (سه دگره بارز)

AaaBbbCcc → AaBbCc (سه دگره بارز)

AAaBBBCcc → AaBbCc (چهار دگره بارز)

AAaBBBCCC → AaBbCc (پنج دگره بارز)

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 111

دقت کنید صفت  برای گیج کردن شماست! به آن توجه نکنید. اما به این توضیح برای دو صفت وابسته به  نهفته توجه

کنید:

وقتی زنی برای دو صفت وابسته به  نهفته مثل هموفیلی و کوررنگی ناقل است، یعنی دو وضعیت ژن نمودی در او مورد انتظار

.( است ( یا 

اکنون باید به بقیه اطالعات تست توجه کنید:

این زن، پدری مبتال به دو بیماری دارد، پس باید ژن نمود پدر  باشد. درنتیجه ژن نمود زن  است.

اکنون با چلیپایی شدن کروموزوم های جنسی زن داریم:

اکنون به جدول زیر توجه کنید:

فرزنداننوع گامت

گامت 

گامت 

گامت 

گامت 

والدی

نوترکیب

نوترکیب

والدی

پسر دو صفت سالم - دختر دو صفت سالم

پسر یک صفت بیمار - دختر احتماًال یک صفت بیمار

پسر یک صفت بیمار - دختر احتماًال یک صفت بیمار

پسر دو صفت بیمار - دختر یک یا دو صفت بیمار و یا

سالم

بنابراین گزینه های 2 و 3 و 4 رد می شوند، چراکه حتی اگر به وجود هم بیایند با گامت والدی بوده است.

توجه: در سؤال گفته شده قطعًا محصول لقاح کامه های نوترکیب باشد.

RhX

X

X  XD
H

d
hX  X  d

H
D
h

X  yd
hX  X  D

H
d
h

HD

Hd

hD

hd

تالیفی امیرحسین حقانی فر
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گزینه 1 112

درصورتی که صفتی دارای دو الل هم  توان باشد، دو نوع فنوتیپ در بین مردان  و سه نوع فنوتیپ در بین زنان

 مشاهده خواهد شد. اگر پدر و مادر فنوتیپ متفاوت داشته باشند، آمیزش می تواند به چهار

صورت زیر اتفاق بیافتد:

) مشاهده می شود. در هر چهار نوع آمیزش فوق دختری با دو نوع الل (یعنی 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: با توجه به مطالب باال در آمیزش های 1 و 4 پسری با فنوتیپ مادر قابل مشاهده است.

گزینۀ 3: در هیچ حالتی پسری با دو نوع الل نمی توان مشاهده کرد. زیرا پسرها فقط یک کروموزوم  و درنتیجه فقط یک الل

دارند.

گزینۀ 4: در آمیزش های 2 و 3 دختری با فنوتیپ پدر قابل مشاهده است.

(X Y , X Y )A B

(X X , X X , X X )A A A B B B

X X ×A A X Y →B X X +A B X YA

X X ×A B X Y →A X X +A A X X +A B X Y +A X YB

X X ×A B X Y →B X X +B B X X +A B X Y +A X YB

X X ×B B X Y →A X X +A B X YB

X XA B

X

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 113

ژنوتیپ گیاه والد مادۀ WW است، پس ژنوتیپ یاختۀ تخم زا به صورت W و ژنوتیپ یاختۀ دوهسته ای به صورت WW می باشد. از

طرفی ژنوتیپ گیاه والد نر برابربا RW است، پس اسپرم های این گیاه دارای ژنوتیپ R و W می باشد.

حال اگر اسپرم R با تخم زا لقاح پیدا کند، ژنوتیپ تخم اصلی RW (صورتی) می باشد، و ژنوتیپ تخم ضمیمه و آندوسپرم به صورت

RWW است.

WWW (سفید) و ژنوتیپ تخم ضمیمه و آندوسپرم به صورت WW با تخم زا لقاح یابد، تخم اصلی به صورت W اما اگر اسپرم

می شود.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 114

بر اساس اطالعات جدول آمیزش ها به صورت زیر است:

بنابراین در این خانواده امکان تولد دختری مبتال به هموفیلی وجود ندارد.

AO × BO = AB + AO + BO + OO

Dd × Dd = DD + Dd + dd

X Y ×H X X =H h X Y +H X Y +h X X +H H X XH h

P p × P p = P P + P p + pp

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 115

صورت سؤال به یک صفت مستقل از جنس مربوط است. همه موارد جمله فوق را به طور درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. همواره به تعداد دگره های موجود در جمعیت، دگره خالص در بین افراد جمعیت مشاهده می شود.

ب) درست. در صورتی که سه دگره در جمعیت وجود داشته باشد، سه ژن نمود خالص و سه ژن نمود ناخالص در بین افراد جمعیت

مشاهده می شود.

ج) درست. با دو دگره در بین افراد جمعیت 2 ژن نمود خالص و 1 ژن نمود ناخالص مشاهده می شود. دقت کنید که همواره تعداد

دگره ها (نه انواع آن) در یک فرد دوالد دو عدد است.

د) درست. حتی با وجود یک نوع دگره در جمعیت نیز، تعداد دگره ها 2 عدد است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 116

موارد (الف) و (پ) و درست هستند.

بررسی موارد:

الف) درست. گروه خونی  دارای 3 دگره است که اگر وابسته به  فرض شوند برای مردان سه نوع ژنوتیپ و 3 نوع

فنوتیپ و برای زنان همان 4 نوع فنوتیپ و 6 نوع ژنوتیپ قابل تصور است.

تفاوت انواع فنوتیپ برابر 1 و تفاوت انواع ژنوتیپ برابر 3 خواهد بود.

به جدول زیر توجه کنید:

دگرهمردانزنان

ژنوتیپفنوتیپژنوتیپفنوتیپ

3 نوع4633

،  و  خواهند بود که افراد با گروه خونی  می توانند به هر دو گروه دیگر خون ب) نادرست. مردان دارای 3 گروه خونی 

بدهند.

یادآوری: در انتقال خون، باید توجه کرد که سیستم ایمنی فرد گیرنده، نسبت به آنتی ژن های بیگانه واکنش داده و اجازه انتقال

خون ناسازگار را نمی دهد. مثًال فردی که گروه خونی  مثبت دارد چون در غشای گویچه هایش پروتئین  دارد نمی توان به

فردی که  منفی دارد خون بدهد؛ زیرا پروتئین  برای فرد گیرنده بیگانه محسوب می شود.

،  و  خواهند داشت ولی در میان زنان امکان گروه خونی  وجود دارد. پ) درست. مردان فقط سه گروه خونی 

ت) نادرست. مرد با گروه خونی  دارای ژن نمود  و زن با گروه خونی  دارای یکی از ژن نمود های  یا 

خواهد بود که اگر زن ژن نمود  را داشته باشد، امکان تولید پسری با ژن نمود  وجود دارد که گروه خونی 

ABOX

A

B

AB

O

X  XA A

X  XA O

X  XB B

X  XB O

X  XA B

X  XO O

A

B

O
 

X  YA

X  YB

X  YO

XA

XB

XO

تفاوت فنوتیپ ⇒ ۴ − ۳ = ۱
تفاوت ژنوتیپ ⇒ ۶ − ۳ = ۳

ABOO

RhD

RhD

ABOAB

AX YAAX XA AX XA O

X XA OX YOO
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خواهد داشت.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 117

درصورت خودلقاحی در جانداران نرماده یا گیاهان دوجنسی فرد ناخالص ممکن است هر دو دگره را از یک والد دریافت کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درصورتی که صفت وابسته به  باشد، دگره نهفته در مردها به تنهایی بروز صفت را دارد.

گزینۀ 2: درصفات وابسته به  با رابطۀ بارز و نهفته، 5 نوع ژن نمود ولی تنها 4 نوع رخ نمود مشاهده می شود.

گزینۀ 4: فرد ناخالص یا رخ نمود بارز یا رخ نمود حد وسط را بروز می دهد.

X

X

تالیفی حمید راهواره

گزینه 2 118

موارد (الف) و (ج) درست هستند.

منظور سؤال، گویچۀ قطبی اول و اووسیت ثانویه برخورد نکرده با اسپرم است.

بررسی موارد:

الف) درست.در حالت عادی هرکدام از این دو سلول یکی از کروموزوم های x را دارند.

ب) نادرست. بعضی از ژن ها چندجایگاهی هستند.

ج) درست. گویچۀ قطبی اول هاپلوئید بوده ولی کروموزوم هایش دو کروماتیدی است.

د) نادرست. در فرآیند تخمک سازی، هم هورمون های LH و FSH و هم استروژن دخالت دارند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 4 119

همه موارد درست است.

الف) اگر بیماری هموفیلی را که نهفته است در نظر بگیریم زن بیمار می تواند الل بیماری را از مادر ناقل اما سالم دریافت کرده باشد.

ب) در بیماری بارز الل بارز باعث بیماری می شود که اگر بیماری وابسته به جنس باشد مرد بیمار می تواند دارای پدر سالم باشد.

چون فقط  را از پدر گرفته است و الل بیماری را از مادر به ارث برده است.

ج) اگر مرد هموفیل باشد، الل بیماری را به دختر خود که دارای مادر سالم خالص است منتقل می کند و باعث می شود آن دختر

ناقل اما سالم شود.

د) اگر زن برای این بیماری ناخالص باشد می تواند الل سالم را به پسر منتقل کند و پسر سالم باشد.

Y

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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گزینه 2 120

موارد "ب" و "د" جملۀ فوق را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست - دگره های A و B به ترتیب آنزیم های اضافه کننده کربوهیدرات A و B به غشاء را می سازند و سازندۀ کربوهیدرات

نیستند.

ب) درست - در فردی با ژنوتیپ AB، در یاخته های بنیادی میلوئیدی که سازندۀ گلبول قرمز هستند، هر دو دگره (آلل) A و B وجود

دارد.

ج) نادرست - فرد AO یا BO نیز می تواند فرزندی با ژنوتیپ OO داشته باشد، پس والدین الزامًا فاقد آلل آنزیم اضافه کننده

کربوهیدرات نبوده اند.

د) درست - رخ نمود B شامل افرادی با ژن نمودهای BB و BO است. در هر دو حالت کربوهیدرات B روی گویچه های قرمز قرار

دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 121

در فرد مبتال به فنیل کتونوری بروز عالئم پس از آسیب نورون ها و بافت عصبی صورت می گیرد .

1) انعکاس عقب کشیدن دست تحت کنترل نخاع (نه مغز) است درحالی که در بیماری فنیل کتونوری یاخته های مغز آسیب می بیند.

2) به افراد مبتال به فنیل کتونوری در بدو تولد شیر خشکی بدون فنیل آالنین (نه بامیزان کم فنیل آالنین) داده می شود.

4) در افراد مبتال به فنیل آالنین آنزیم تجزیه کنندۀ فنیل آالنین (نه تولید کنندۀ آن) دچار اختالل می شود.

(pp)

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 122

تمامی عبارت ها درست اند.

بررسی همۀ عبارت ها:

الف) بزرگ ترین بخش دانه در گیاه ذرت همان آندوسپرم با عدد کروموزومی تریپلوئید است که برای یک صفت تک ژنی و

تک جایگاهی دارای سه دگره است.

ب) بزرگ ترین بخش دانه در گیاه لوبیا همان لپه است و دارای دو مجموعۀ کروموزومی است.

ج) نمی توان گفت همواره در همۀ گیاهان یاختۀ تخم زا از نظر کروموزومی  هاپلوئید است. مثال در گیاه گندم زراعی که هگزاپلوئید

است، تخم زا تریپلوئید است.

د) در شرایط خاص و در صورت بروز خطای میوزی در آنافاز ایجاد گامت مادۀ 2n کروموزومی از یک گیاه 2n کروموزومی وجود

دارد.

تالیفی پیمان رسولی
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بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: صفات دارای بارزیت ناقص، گسسته هستند اما با بیش از دو شکل ظاهری دیده می شوند.

گزینۀ 2: صفات دارای بارزیت ناقص دارای بیش از دو حالت هستند اما این صفات گسسته هستند.

Rhگزینۀ 4: گروه خونی  تک جایگاهی و گسسته است.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 2 124

فقط مورد (ج) درست است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در این بیماری، آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را تجزیه می کند وجود ندارد. پس فنیل آالنین تجزیه نمی شود ولی

بخشی از آن در ساختار پروتئین ها (محصوالت عملکرد رناتن) یافت خواهد شد.

ب) نادرست. تجمع فنیل آالنین در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناک منجر می شود و مغز آسیب می بیند.

ج) درست. نوزاد با شیر خشک هایی که فاقد فنیل آالنین است تغذیه می شود و در رژیم غذایی او برای آینده، از رژیم های بدون (یا

کم) فنیل آالنین استفاده می شود.

د) نادرست. پروتئین شیر مادر حاوی فنیل آالنین است. در شیر مادر فنیل آالنین (آمینواسید) به صورت آزاد وجود ندارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 125

در فصل سوم دوازدهم فقط بیماری  های وابسته به X نهفته مانند هموفیلی و غیرجنسی نهفته مثل فنیل  کتونوری تدریس شده

است؛ پس بیماری  هایی با الگوی بارز را نباید در نظر گرفت.

حال باید حالت  های مختلف را باتوجه به اطالعات داده  شدۀ سؤال بنویسیم:

اگر عامل بیماری را غیرجنسی نهفته در نظر بگیریم:

اگر عامل بیماری را وابسته به X نهفته در نظر بگیریم:

همان  طور که واضح است تنها در بیماری غیرجنسی نهفته ممکن است ژنوتیپ پسر مشابه مادر باشد.

     

پدر : aa

مادر : AA یا Aa ⎩⎪
⎨
⎪⎧P : aa × Aa

F  :  + aa۱

پسر مشابه مادر

 Aa

پدر : X Yh

مادر : X X یا X XH h H H

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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همۀ موارد به نادرستی بیان شده اند. اطالعات داده شده در صورت سؤال، برای حل تست نیاز نیست.

زنبور نر، یکی از جاندارانی است که با می تواند با میتوز، 2 گامت با ژن نمود (ژنوتیپ) مشابه به وجود آورد. زنبور ملکه پس از تقسیم

میوز و ایجاد تخمک، به دو طریق تولیدمثل   می کند:

1- تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم   می کند و زنبور نر هاپلوئید (تک الد) را به وجود   می آورد.

2- با اسپرم زنبور نر لقاح انجام داده و زنبور مادۀ ملکه و یا زنبور مادۀ کارگر را به وجود   می آورد.

از بین زنبورهای ملکه و کارگر، فقط زنبورهای ملکه توانایی تولیدمثل و انجام میوز (کاستمان) را دارند؛ اما هر دو   می توانند ژن هایی

که از والدین خود دریافت کرده اند را طی تقسیم میتوز (رشتمان) تکثیر کنند. (این نکته در کنکور سراسری 95 مورد پرسش قرار

گرفته شده است)

بررسی موارد:

الف) باتوجه به توضیحات اولیۀ داده شده در پاسخ سؤال، این مورد لزومًا نادرست است.

ب) دقت کنید که هرگز از لقاح زنبور نر و زنبور ملکه، زنبور نر به وجود نمی آید.

ج) دقت کنید که زنبور نر، هرگز نمی تواند ناقل هر نوع بیماری باشد.

د) باتوجه به توضیحات اولیه در پاسخ سؤال، زنبور مادۀ ایجادشده در پی لقاح، ممکن است زنبور ملکۀ نسل بعدی باشد که دارای

توانایی میوز است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 127

هیچ کدام از موارد درست نیستند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در یک صفت وابسته به  نهایتًا یک الل دیده می شود. دقت کنید که در یک صفت مستقل از  حداقل یک نوع

و حداکثر دو نوع الل دیده می شود.

ب) نادرست. در زامه ها (گامت های تولیدی یک مرد) یا کروموزوم  و یا کروموزوم  وجود دارد. در نیمی از زامه ها که 

ندارند، اللی از صفت وابسته به  وجود ندارد.

ج) نادرست. در زنان در صفت های وابسته به  نیز چون دو الل مشاهده می شود، پس تعداد ژنوتیپ ها از تعداد الل ها بیشتر

است.

د) نادرست. هر یاخته پوششی زنان دو الل برای هر صفت مستقل یا وابسته به  دارد. به این ترتیب از  الل موجود در جمعیت

فقط دو الل دارند.

XX

XYX

X

X

Xn

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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تنها عبارت (ج) درست است.

بررسی همۀ عبارت ها:

الف) درصورتی که مادر ناقل در نظر گرفته شود (ناخالص) می تواند بیماری وابسته به جنس به فرزند دختر منتقل شود.

ب) در بیماری های وابسته به جنس، پسر دگره های بیماری را تنها از مادر خود دریافت می کند و تنها کرومزوم Yرا از پدر خود

دریافت می کند.

ج) برای بروز یک بیماری وابسته به جنس نهفته در دختران هر دو والد باید دگرۀ بیماری زا را داشته باشند. در ارتباط با بیماری

وابسته به جنس نهفته اگر پدر واجد دگرۀ بیماری باشد قطعا بیمار محسوب می شود.

د) اگر مادر ناقل در نظر گرفته شود توانایی انتقال دگره های بیماری زا را به فرزندان پسر خود دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 129

بر اساس اطالعات مسئله آمیزش ها به صورت زیر است:

بررسی سایر گزینه ها:

1 و 2 و 4) بر اساس آمیزش باال امکان تولد فرزندانی مبتال به هموفیلی و فنیل کتونوری وجود دارد و  نمی توان گفت فقط پسران یا

دختران به این بیماری ها مبتال  می شوند.

P p × P p = P P + P p + pp فنیل کتونوری

X Y ×h X X =H h X Y +H X Y +h X X +H h X X hهموفیلی h

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 130

گزینۀ 1: نادرست. برخی ژن های وابسته به جنس روی کروموزوم  قرار دارند.

گزینۀ 2: نادرست. مردان در صفات وابسته به  فقط یک ژن دارند ولی ناقل نیستند.

گزینۀ 4: نادرست. گروه خونی  تک جایگاهی ولی چند اللی است.

Y

X

ABO

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 131

ممکن است ژن های آن در مکان های متفاوتی روی یک جفت کروموزوم همتا یا روی جفت کروموزوم های همتای متفاوتی قرار

داشته باشد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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راه اول:

انواع ژنوتیپ و فنوتیپ برای هر صفت را جداگانه محاسبه و در هم ضرب می کنیم (سریع تر)

- برای مردان

از نظر کوررنگی، برای مردان 2 نوع ژنوتیپ ممکن است:  و 

از نظر هموفیلی هم برای مردان 2 نوع ژنوتیپ ممکن است:  و 

پس برای مردان از نظر این دو صفت 2 ضربدر 2 یعنی 4 نوع فنوتیپ ممکن است.

- برای زنان

از نظر کوررنگی، 2 نوع فنوتیپ ممکن است: سالم و بیمار!

از نظر هموفیلی هم 2 نوع فنوتیپ ممکن است: سالم و بیمار

پس برای زنان از نظر این دو صفت 2 ضربدر 2 یعنی 4 نوع فنوتیپ ممکن است.

(کوررنگ هموفیل + کوررنگ غیرهموفیل + غیرکوررنگ هموفیل + غیرکوررنگ غیرهموفیل)

راه دوم: برای هر دو صفت، انواع ژنوتیپ و سپس فنوتیپ را می نویسیم. (طوالنی تر)

X YDX Yd

X YHX Yh

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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بر اساس اطالعات مسئله آمیزش ها به صورت زیر است:

بنابراین زنان نیز در این خانواده می توانند به هموفیلی مبتال باشند اما کروموزوم نداشته باشند.

بررسی گزینه ها:

1) وجود دگرۀ  در فرزندان این خانواده سبب کاهش بقای انگل مولد ماالریا در گویچۀ قرمز  می شود زیرا انگل ماالریا نمی تواند

به راحتی در گویچه های قرمز داسی شکل زندگی کند.

2) فرزندان گروه های خونی  یا  دارند بنابراین آ ن ها تنها یک نوع کربوهیدرات گروه خونی را در گویچۀ قرمز خود دارند.

3) در افرادی که به کم خونی داسی شکل مبتال هستند به علت افزایش ترشح هورمون اریتروپویتین و افزایش تولید گویچه های

قرمز مصرف ویتامین  و فولیک اسید در گروهی از فرزندان بیش ازحد نرمال است.

X Y ×h X Y =H h X Y +H X Y +h X X +H h X X hبیماری هموفیلی h

Hb Hb ×s s Hb Hb =A s Hb Hb +A s Hb Hb sبیماری کم خونی داسی شکل s

AB × OO = AO + BO ABO گروه خونی

dd × dd = dd Rh گروه خونی

Y

Hbs

AB

B۱۲

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 134

نمی توان گفت هر اسپرماتوسیت اولیه تنها یک عامل مربوط به هر صفت را دریافت کرده است.

1) علت تفاوت در رخ نمود ها، تفاوت در تنظیم بیان ژن های مختلف و روشن و خاموش شدن ژن های مختلف است.

2) در بیماری فنیل کتونوری نوعی کاتالیزور زیستی که همان آنزیم تجزیه کنندۀ آمینواسید فنیل آالنین است، وجود ندارد.

4) نمی توان گفت هر زنبور ماده الزاما در لقاح شرکت می کند، زیرا زنبور کارگر نمی تواند در لقاح شرکت کند.

تالیفی پیمان رسولی
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دگره های گروه خونی  بر روی محل های یکسانی از کروموزوم شماره 9 قرار دارند.

وقتی گفته می شود در میان فرزندان احتمال وجود هر 4 گروه خونی  وجود دارد:

باتوجه به گروه خونی  در میان فرزندان که ژن نمود  دارد در می یابیم یک دگره  را از پدر و یک دگره  را از مادر دریافت

کرده است.

باتوجه به گروه خونی  در میان فرزندان در می یابیم که دگره  را از یک والد و  را از والد دیگر دریافت کرده است.

در نتیجه ژن نمود والدین از نظر گروه خونی به صورت  و  خواهد بود.

بررسی موارد:

الف) نادرست. گویچه های قرمز هسته و سایر اندامک های خود را هنگام بلوغ در مغز قرمز استخوان از دست داده اند و فاقد

هرگونه ژن و الل (دگره) هستند.

ب) درست. اگر کامه های تولیدی والدین را باتوجه به ژن نمود آن ها در مربع پانت قرار دهیم مشخص می شود که از 4 خانه، 2 خانه

ژن نمود جدید و 2 خانه ژن نمودی شبیه والدین دارند.

کامه ها

جدید
شبیه یکی از

والدین

شبیه یکی از

والدین
جدید

ج) نادرست. در حالت طبیعی امکان این که در غشاء یاخته هیچ پروتئینی نباشد نیست! البته می توان گفت که اگر والدین هردو

گروه خونی  منفی داشته باشند قطعًا تمام فرزندان هم  منفی دارند و در غشای گویچه های قرمز آن ها پروتئین  (نه همۀ

پروتئین ها!) وجود ندارد.

د) درست. پدر طی هر تقسیم میوز 4 اسپرم (زامه) از دو نوع می سازد ولی مادر طی هر تقسیم میوز فقط یک نوع تخمک (مامه)

می سازد.

ABO

(OO − A − B − AB)

OOOOO

ABAB

AOBO

AO

B
AB

BO

O

AO
OO

RhRhD

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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از آمیزش دو ذرت AABBCC و aabbcc همۀ ذرت های حاصل به صورت AaBbCc خواهند بود که سه دگرۀ بارز دارند. در پاسخ ها

باید دنبال ژن نمود (ژنوتیپ )ی بگردیم که دارای سه دگرۀ بارز باشد که گزینۀ 2 یعنی AaBBcc درست است.

یادآوری: باتوجه به طرح زیر و روابط میان دگره ها و صفات در این نوع ذرت، تمام ژن نمود هایی که از نظر تعداد دگره های بارز یا

نهفته برابر باشند، رخ نمود یکسانی را بروز می دهند.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 137

در بیماری مستقل از جنس نهفته که پدر و مادر هر دو بیمار باشند  تمام فرزندان  خواهند شد و امکان فرزند

سالم در حالت طبیعی وجود ندارد.

بررسی سایر گزینۀ ها:

کافی است در هر مورد مربع پانت را رسم کنیم تا سایر گزینۀ ها رد شود.

(aa × aa)(aa)

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در بیماری وابسته به جنس نهفته پدر و مادر سالم هرگز  نمی توانند فرزند دختر بیمار داشته باشند به مثال زیر در رابطه با بیماری

هموفیلی توجه کنید:

بررسی سایر گزینه ها:

1) در بیماری وابسته به  نهفته طی آمیزش زیر مادر سالم می تواند دگرۀ بیماری زا را به پسر بیمار خود منتقل کند (درحالتی که ناقل

باشد) یعنی در حالت زیر:

2) در بیماری وابسته به  بارز مادر بیمار می تواند در حالت  دگره سالم را به فرزند پسر خود منتقل کند.

4) در بیماری وابسته به  بارز در صورت آمیزش زیر ممکن است پدر بیمار و مادر سالم دختری بیمار داشته باشند، یعنی در حالت

زیر:

X Y ×H X X →H h X Y +h X Y +H X X +H H X XH h

X

X Y ×h X XH h

XX XD d

X

X Y ×D X XD d

تالیفی پیمان رسولی
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با استفاده از اطالعات داده شده در صورت سؤال، ژنوتیپ والدین را پیدا می کنیم. با فرض اینکه الل های مربوط به نوع مو، به

ترتیب F و S باشد، پدر دارای ژنوتیپ  یا  یا  یا

 است. مادر نیز دارای ژنوتیپ  یا  یا  یا

 (و همۀ این ترتیب ها   می توانند برای  تکرار شوند) است. فرزند اول ناقل بیماری هموفیلی (دختر)

 ، موهای صاف SS، پروتئین D برخالف کربوهیدرات های ABO وجود دارد DdOO یا DDOO است. باتوجه به همۀ موارد

گفته شده ژنوتیپ والدین مشخص می گردد:

باتوجه به ژنوتیپ والدین، امکان به وجود آمدن دختر مبتال به هموفیلی (رد گزینۀ "3") وجود ندارد.

X Y DdAOF SHX Y DDAAF SHX Y DdAAF SH

X Y DDAOF SHX X DdBOF SH hX X DDBBF SH hX X DDBOF SH h

X X DdBBF SH hX XH H

X XH h

پدر :  X Y AODdF S / X Y AODDH H

مادر : X X BODdF S / X X BODDF SH h H h

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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عبارت های (الف) و (ب) درست اند.

بررسی همۀ عبارت ها:

در دو حالت زیر متنوع ترین حالت ممکن از نظر ژن نمودی ایجاد می شود.

الف) بر اساس آمیزش های باال حداقل یکی از والدین از نظر گروه خونی  ناخالص اند.

یکسان اند. ب) بر اساس آمیزش باال ژن نمود والدین از نظر گروه خونی 

داشته باشند. ج) فرزندان خانواده طبق آمیزش باال می توانند گروه خونی

د) امکان تولد فرزندانی با گروه خونی مشابه والدین وجود دارد.

AO × BO = AB + AO + BO + OO

Dd × Dd = DD + Dd + dd

ABO

Rh

O

تالیفی پیمان رسولی
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باتوجه به تولد دختر هموفیل می توان نتیجه گرفت زن ناقل  است. از طرفی جدا نشدن کروموزومی در اووسیت ثانویه

یعنی جدا نشدن کروموزومی در میوز 2 اتفاق افتاده است. در چنین شرایطی ممکن است جدا نشدن برای کروموزوم دارای الل

هموفیلی  رخ داده باشد و گامتی با دو  حاصل شده باشد. اگر این گامت با گامت سالم مرد که دارای کروموزوم 

است، لقاح کند، پسری با یک کروموزوم  اضافی و هموفیل متولد خواهد شد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: به دلیل الل  مادر، تولد دختری سالم  ممکن است.

گزینۀ 3: تولد پسری با دو کروموزوم  تنها زمانی ممکن است که در اووسیت ثانویه پدر، جدا نشدن کروموزومی رخ داده باشد.

گزینۀ 4: اگر جدا نشدن کروموزومی برای کروموزوم دارای الل سالم  اتفاق افتاده باشد، دختری سالم با یک کروموزوم اضافه

می تواند متولد شود.

(X X )H h

(X )hXhY

X

XH(X X )H h

Y

(X )H

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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هرچه تعداد دگره های بارز بیشتر باشد، رنگ ذرت تیره تر خواهد شد.

تعداد دگره های بارز6543210

تعداد دگره های نهفته0123456

فراوانی1367631

، چهار دگر ۀ بارز دارد. پس دارای رنگ ذرتی با بیشترین فراوانی سه دگر ۀ بارز و سه دگره نهفته دارد و ذرتی با ژن نمود 

تیره تری است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) ذرتی با فراوانی سه عدد در جمعیت  می تواند یک یا پنج دگرۀ بارز داشته باشد. پس قطعیتی ندارد که تیره باشد.

3) ذرتی با دو دگره بارز نسبت به ذرتی با سه دگره بارز روشن تر است.

4) ذرتی که در حدواسط نمودار قرار دارد و بیشترین فراوانی را دارد و دارای سه دگره بارز و سه دگره نهفته است.

AABBcc

تالیفی پیمان رسولی
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بر اساس اطالعات مسئله آمیزش ها به صورت زیر است:

براین اساس امکان تولد پسر مبتال به هموفیلی و با گروه خونی  وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) فرزندان مبتال به هموفیلی می توانند دختر یا پسر باشند.

2) فرزاندان نیز می توانند گروه خونی  داشته باشند.

3) دختر خانواده نیز می تواند از نظر ژن نمودی مشابه مادر خود باشد.

X Y ×h X X =H h
 + + +

پسر سالم

X YH

پسر مبتال به هموفیلی

X Yh

دختر ناقل

X XH h

دختر هموفیل

X Xh h

AB × AB = AA + AB + BB

Dd × Dd = DD + Dd + dd

A−

AB

(X X , AB , Dd)H h

تالیفی پیمان رسولی
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صفت رنگ دانه در این نوع ذرت صفتی 3 جایگاهی است و نمودار توزیع رخ نمودهای آن از نوع زنگوله ای شکل یعنی پیوسته

است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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مردانی که روی بند انگشتان خود مو دارندزنانی که روی بند انگشتان خود مو دارند

مردانی که روی بند انگشتان خود مو ندارندزنانی که روی بند انگشتان خود مو ندارند

بر اساس روابط زیر و اطالعات مسئله آمیزش به صورت زیر است:

بر این اساس هرگز فرزندی با ژن نمود  متولد نمی شود توجه کنید که به علت تولد فرزندی با گروه خونی بنابراین والدین

ناخالص اند.

bbBB/Bb

BB/Bbbb

AO × BO = AB + AO + BO + OO

Dd × Dd = DD + Dd + dd

Bb × bb = Bb + bb یا BB × bb = Bb

BBO−

تالیفی پیمان رسولی
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در هموفیلی درصورتی که پدر از نظر بیماری سالم و مادر بیمار باشد، همۀ   فرزندان تنها یک دگرۀ   بیماری زا دارند.

همچنین درصورتی که یکی از والدین بیمار و یکی دیگر از والدین سالم باشد، قطعًا بر اساس آمیزش زیر ژن نمود والدین و فرزندان

کامًال متفاوت خواهند بود.

همان طور که آمیزش ها را مشاهده می کنید، پسران تنها به یک بیماری (هموفیلی) مبتال هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) بر اساس آمیزش های باال قطعًا ژن نمود دقیق پسران خانواده قابل تع�ن است.

3) دختر قطعًا ناقل هر دو بیماری است.

4) مادر خانواده باتوجه به آمیزش های باال قطعًا به هموفیلی مبتال و پدر سالم است.

X Y  ×  H X X =h h X X +H h X Yh

P P  ×  pp = P p

تالیفی پیمان رسولی
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یاخته هایی که طی فرآیند اسپرم زایی درون لوله های اسپرم ساز از هم جدا می شوند اسپرماتید ها هستند که با تمایز خود اسپرم ها

را به وجود می آورند.

اگر صفات مستقل از جنس را "تک جایگاهی" فرض کنیم، چون اسپرماتیدها هاپلوئید (تک الد) هستند، برای هر صفت یک دگره

خواهند داشت.

تذکر مهم: طراح گرامی در این سؤال به اینکه ممکن است صفت مستقل از جنس، "چند جایگاهی" باشد توجه نکرده ولی چون

گزینه های دیگر درست نیستند به ناچار گزینۀ 2 را می پذیریم!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. اسپرماتیدها تقسیم نمی شوند بلکه با تمایز خود، یاخته های هاپلوئید اسپرم را به وجود می آورند.

گزینۀ 3: نادرست. اسپرماتیدها در مراحل انتهایی قبل تبدیل به اسپرم (مطابق تصویر باال) ممکن است دارای تاژک باشند ولی تاژک

اسپرماتید و همچنین اسپرم در لوله های اسپرم ساز فعال نیست. درواقع اسپرماتیدها توان حرکت ندارند!

گزینۀ 4: نادرست. یاخته های سرتولی با ترشحات خود تمایز اسپرم ها را موجب می شوند نه یاخته های اسپرماتید!

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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فقدان عامل انعقادی شمارۀ 8 نوعی هموفیلی است که از صفات وابسته به  محسوب می شود.

چون پدر و پسر بیمار هستند هردو ژن نمود   دارند.

پسر خانواده،  را از مادر و  را از پدر دریافت کرده است و چون مادر خانواده سالم است پس  را هم دارد و ژن نمود مادر

 خواهد بود.

دختر خانواده سالم است پس  را از مادر دریافت کرده است و البته از پدر  را دریافت کرده پس ژن نمود دختر هم همانند

مادر  است.

بررسی گزینه ها :

گزینۀ 1: نادرست. مادر و دختر خانواده هردو ناخالص و دارای ژن نمود  هستند.

گزینۀ 2: نادرست. در مورد صفات وابسته به  برای مردان خالص یا ناخالص بی معنا است! زیرا فقط یک دگره از آن را دارند!

گزینۀ 3: نادرست. پسر خانواده دارای ژن نمود  است که  را به پسر و  را به دختر خود منتقل می کند.

گزینۀ 4: درست. دختر خانواده دارای ژن نمود  است که می تواند هر یک از دو کروموزوم  و یا  را به هریک از

فرزندانش منتقل کند.

X

والدین ⇒
X Yh

پدر
X XH h

مادر

فرزندان ⇒
پسر

X Yh

دختر
X XH h

X Yh

XhyXH

X XH h

XHXh

X XH h

X XH h

X

X YhyXh

X XH hXhXH

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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، دگرۀ  در تع�ن رنگ گلبرگ گل میمونی و دگرۀ  در هموفیلی، ، دگرۀ  در گروه خونی  دگرۀ  در گروه خونی 

همگی دگره های نهفته هستند و بیان نمی شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. در غشای گویچه های سرخ فرد با گروه خونی  منفی، هیدرات کربن های گروه خونی  و پروتئین 

گروه خونی  وجود ندارد ولی سایر پروتئین ها و هیدرات های کربن مانند تمام غشاهای یاخته ای قطعًا یافت می شوند.

) بیان ) بیان می شود و الل نهفته (در این جا الل  گزینۀ 3: نادرست. در رابطه بارزیت ناقص هم، الل بارز (در این جا الل 

نمی شود.

گزینۀ 4: نادرست. ژن هموفیلی روی کروموزوم  است که زوج 23 محسوب می شود. کروموزوم زوج 1 در کاریوتیپ آدمی از همه

کروموزوم های دیگر بلندتر و سنگین تر است و طبعًا طی فرایند سانتریفیوژ بیشتر حرکت می کند و در بخش پا�ن تری از کروموزوم

 قرار می گیرد.

oABOdRhwXh

OABOD

Rh

RW

X

X

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در جهش های کوچک (از نوع جانشینی) و جهش های بزرگ (از نوع واژگونی) تعداد نوکلئوتید و در نتیجه تعداد باز، قند و فسفات و

پیوند های فسفودی استر تغ�ر نمی کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. اکثر جهش های بزرگ را برخالف جهش های کوچک می توان توسط میکروسکوپ نوری و با تع�ن کاریوتیپ

متوجه شد.

گزینۀ 2: نادرست. جهش های کوچک در بخش های خارج از ژن (مثل توالی بین ژنی) رونویسی نمی شوند پس در ساختار محصول

رونویسی تأثیری ندارند.

گزینۀ 4: نادرست. جهش کوچکی که منجر به ایجاد بیماری  می شود به طور غیرمستقیم می تواند بر مغز اثر بگذارد و باعث

کاهش ضریب هوشی شود. همچنین جهش بزرگی مانند آنچه در سندروم داون روی می دهد می توان بر ضریب هوشی اثر

بگذارد.

P KU

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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سه حالت وجود دارد که در آن از آمیزش مردی با گروه خونیAB و زنی با گروه خونی نامشخص تنها سه حالت رخ نمودی متفاوت

در فرزندان ایجاد شود که به شرح زیر است:

مطابق با آمیزش تمامی اعضای خانواده حداقل یک دگرهA یا B را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) طبق آمیزش های باال امکان تولد فرزندی با ژن نمود AOوجود دارد.

3) امکان تولد فرزندی با گروه خونی O طبق آمیزش های باال وجود ندارد.

4) طبق آمیزش باال والدین  می توانند گروه خونی مشابه داشته باشند.

AB.AB = AA + AB + BB

BO.AB = AB + AO + BB + BO

AO.AB = AB + AA + BO

تالیفی پیمان رسولی
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درصورتی که بیماری وابسته به  بارز باشد، زن سالم  است و مرد بیمار  می باشد. از ازدواج این دو همۀ پسران

 (سالم) و همۀ دختران  (بیمار) خواهند شد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درصورتی که بیماری بارز باشد، زن بیمار می تواند  یا  باشد که با توجه به ژن نمود مادر نتیجۀ فرزندان

می تواند متفاوت باشد.

گزینۀ 2: در بیماری های وابسته به  نهفته، زن سالم  یا  می تواند باشد که فقط در حالت اول می تواند پسر بیمار

به دنیا آورد.

، بیمار شدن دختران به بیمار بودن پدر وابسته است. به این ترتیب از پدر سالم، دختر بیمار گزینۀ 3: در بیماری های وابسته به 

متولد نمی شود.

XX Xa aX YA

X YaX XA a

X XA AX XA a

XX XA aX XA A

X

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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این صفت شبیه به صفت گروه خونی  در انسان است که دارای سه دگره  است. طوری که بین دگره های

 رابطه هم توانی و بین دگره های  رابطه بارز نهفتگی وجود دارد. و هر فرد  می تواند دو دگره از سه دگره را داشته باشد.

و اگر مطابق با گروه های خونی این صفت را فرض کنیم چهار نوع حالت مختلف  قابل تصور است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) والدین  می توانند رخ نمود دگره های دوم را داشته باشند و از نظر گروه خونی B باشند.

3) این صفت تک جایگاهی و سه  دگره ای است پس تعداد جایگاه ژنی و تعداد دگره ها در این صفت یکسان نیست.

4) اگر مطابق با گروه خونی ABO با این صفت برخورد کنیم گروه خونی A و B بین دگره های خود رابطه بارز نهفتگی دارند و گروه

خونی AB دارای رابطه هم توانی است.

ABOA , B , O

A, BA, O

A, B, AB, O

تالیفی پیمان رسولی
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زمانی که بین الل ها رابطه بارز و نهفتگی وجود داشته باشد با 5 الل، 5 نوع فنوتیپ مردان و 5 نوع فنوتیپ زنان خواهند داشت که

کمترین میزان فنوتیپ است. دقت کنید که در حالت غیر از بارز و نهفتگی فنوتیپ زنان افزایش می یابد ولی تعداد فنوتیپ مردها

همان 5 عدد باقی می ماند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در رابطه بارز و نهفتگی کمترین انواع فنوتیپ در بین زنان مشاهده می شود، نه بیشترین.

گزینۀ 2: در مردان با رابطه بارز و نهفتگی یا هم توانی نیز فقط 5 نوع فنوتیپ مشاهده می شود.

گزینۀ 3: اگر رابطه بارزیت ناقص هم بین دگره ها وجود داشته باشد، تعداد فنوتیپ های افراد به این صورت خواهد بود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 155

بوتۀ ذرت مربوطه دارای دو دگرۀ نهفته است. هرچه تعداد دگره های نهفته در ذرت مورد مقایسه بیشتر باشد، طبعًا از نظر فنوتیپی

تفاوت بیشتری خواهد داشت که در اینجا گزینۀ 4 با داشتن پنج دگرۀ نهفته پاسخ درست است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 3 156

تمامی عبارت ها به جز عبارت (ب) درست اند.

بررسی سایر گزینه ها:

الف)

ب)

ج)

د)

WW.RW = RW + WW

RW.RW = RR + RW + WW

RR.WW = RW

RW.RR = RW + RR

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 157

صفاتی که رخ  نمودهای پیوسته دارند، چند جایگاهی هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": در بیماری بارز، هر فرد حتی با داشتن یک الل بیماری، به آن مبتال است.

گزینۀ "3": در بیماران فنیل  کتونوری تجزیۀ آمینواسید فنیل  آالنین صورت نمی  گیرد.

گزینۀ "4": تیره شدن رنگ پوست بر اثر آفتاب یک صفت نیست؛ صفت نوعی ویژگی ارثی است.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 3 158

باتوجه به صورت سؤال ژن نمود والدین چنین است:

از آمیزش این دو، دختری هموفیل  متولد نمی شود.

زن

AB

D −  {
DD

Dd

X XH h

×

×

×

مرد

A  {
AA

AO

D −  {
DD

Dd

X YH

(X X )h h

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1 159

 در صورت سؤال عنوان شده است که برخی از فرزندان می توانند ژنوتیپ متفاوت با والدین (فاقد دندان آسیاب و هموفیل )داشته

باشند. باتوجه به اطالعات مسئله داریم:

باتوجه به روابط باال دختری هموفیل در بین فرزندان این خانواده دیده نمی شود و مورد "ج" غیرممکن است.

−Aa
مادر

X X ×H h −Aa
پدر

X YH

Aa × Aa  AA , Aa , aa

X X ×H h X Y  

H X X , X X , X Y , X YH h H H H h

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 160

دانۀ گردۀ رسیده حاصل میوز + میتوز در حلقۀ 3 است. حاصل میوز یاختۀ مادری با ژن نمود  ممکن است  یا

 باشد که به این ترتیب گزینه های 2 و 3 حذف می شوند.

از طرفی می دانیم میوه از هر نوعی که باشد (چه حقیقی و چه کاذب) ژن نمودی شبیه مادگی دارد که درنهایت گزینۀ 4 پاسخ

خواهد بود.

AaBbAB + ab

Ab + aB

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 161

یاختۀ اسپرماتید هاپلوئید تک کروماتیدی است. به این ترتیب از همۀ ژن های مستقل از جنس هسته ای، فقط یک نسخه در آن

وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: پروتئین های مربوط به گروه خونی در یاخته های پوششی مخاط روده بیان نمی شوند.

گزینۀ ۲: اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید مضاعف است. در حالت عادی فقط یک نوع الل و به تعداد دو عدد دارد. دقت کنید که اگر

کراسینگ آور اتفاق افتاده باشد، همانند شکل زیر الل های موجود بر روی کروماتیدهای خواهری ممکن است متفاوت باشند.

گزینۀ ۴: فردی با گروه خونی  مثبت ممکن است  باشد، دراین صورت چهار الل در کروموزوم های مضاعف شده وجود دارد

ولی دقت کنید که در این حالت از دو نوع هستند و دوبه دو یکسان می باشند.

RhDd

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 162

چون این فرد گروه خونی + دارد ممکن است ژنوتیپ  یا  داشته باشد ولی چون فرزندش گروه خونی - (یعنی ژن نمود 

) دارد، پس این فرد قطعًا ناخالص است به این ترتیب گزینۀ 2 حذف می شود.

دگرۀ گروه خونی  روی کروموزوم زوج 9 قرار دارد و چون کروموزوم شمارۀ 9 از کروموزوم شمارۀ 1 کوچک تر است گزینۀ 4

جواب صحیح خواهد بود.

DDDddd

ABO

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 163

هر سلول تخمدان در طی میوز چهار سلول تولید می کند که فقط یکی از آن ها تخمک است و سه تای دیگر گویچه اند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 164

صفت رنگ گلبرگ گل میمونی، صفتی تک جایگاهی است و نمودار توزیع رخ نمودهای آن زنگوله ای نیست چون صفتی گسسته

است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 165

مثالی از بیماری وابسته به جنس نهفته هموفیلی است در این بیماری اگر والدین بیمار باشند قطعًا دگرۀ بیماری زا را به نسل بعد

منتقل می کنند پس امکان تولد پسری سالم وجود ندارد همچنین طبق آمیزش زیر فرزندان حاصل از آمیزش با والدین مبتال به

فنیل کتونوری همگی بیمارند.

 بررسی سایر گزینه ها: 

2) دگرۀ بیماری زا در بیماری هموفیلی هرگز از پدر خانواده به پسران منتقل نمی شود زیرا پدران تنها کروموزوم Y را به نسل بعد

منتقل می کنند.

3) درمان بیماری وابسته به X نهفته احتمال بروز بیماری در مردان بیشتر از زنان است.

4) در بیماری وابسته به X بارز احتمال بروز بیماری در زنان بیشتر از مردان است.

P P × P P = P P

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 166

درباره بارزیت ناقص برخالف هم توانی افراد ناخالص نمی توانند به طور هم زمان در هر دو حالت خالص را بروز دهند. در بارزیت

ناقص همانند هم توانی ژن نمود هر فرد به طور دقیق از روی رخ آن قابل تع�ن است. در بارزیت ناقص برخالف بارز و نهفتگی

ژن نمود ناخالص نمی توانند رخ نمودی مشابه با برخی از افراد خالص بروز دهند. در بارزیت ناقص برخالف بارز و نهفتگی تعداد

رخ نمود های مختلف هر صفت با تعداد ژن نمودهای آن برابر است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 3 167

باتوجه به اینکه از ازدواج مرد و زنی با گروه خونی A مثبت فرزندی با گروه خونی Oمنفی متولد شده است بنابراین آمیزش به صورت

زیر است همچنین ماده باید ناقل فرض شود که در این حالت امکان تولد پسری هموفیل وجود دارد:

براین اساس امکان تولد دختر هموفیل که در روند انعقاد خون اختالل ایجاد  می شود وجود ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) منظور افرادی با گروه خونی A مثبت است که طبق آمیزش باال امکان تولد آن وجود دارد.

2) باتوجه به آمیزش مربوط به هموفیلی امکان تولد دختر خالص و سالم از نظر هموفیلی وجود دارد.

امکان تولد پسری ناخالص برای هر دو صفت وجود دارد. 4) باتوجه به روابط مربوط به آمیزش گروه های خونی  و 

AO × AO = AA + AO + OO

Dd × Dd = DD + Dd + dd

X Y ×H X X =H h X X +H H X X +H h X Y +H X Yh

ABORh

(AODd)

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 168

والدین فرزندانی با گروه خونی  و  دارند، پس باید والدین دارای گروه خونی  و  می باشند و از لحاظ این صفت ژنوتیب

به صورت:

 والدین سالم فرزندان زال دارند پس از نظر صفت زالی والدین ناخالص هستند. 

باتوجه به اینکه مادر سالم دارای پسر هموفیلی است می توان نتیجه گرفت که مادر از نظر صفت هموفیلی  بوده و

پدر خانواده سالم  است.

تمام دختران این خانواده از نظر هموفیلی سالم هستند.

گزینه 3 توجه کنید گفته هموفیل نه هموفیلی!

OABAB

والدین : Ai × Bi

فرزندان : Ai + AB + Bi + ii

∗

والدین : Dd × Dd

فرزندان : DD + Dd + dd

∗∗X X( H h)

X y( H )

yXH

X yHX XH HXH

X yhX XH hXh

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 169

، در بین زنان و مردان بیشترین تعداد فنوتیپ زمانی مشاهده می شود که بین الل ها رابطه بارز و نهفتگی در صفات مستقل از 

وجود نداشته باشد و رابطه بین دگره ها هم توانی یا بارزیت ناقص وجود داشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: در بین مردان از نظر یک صفت وابسته به  تک ژنی همواره به تعداد الل ها رخ نمود مشاهده می شود و ربطی به نوع

رابطه بین الل ها ندارد.

گزینۀ 3: صفت وابسته به  در زنان همانند صفت مستقل از  بررسی می شود و بیشترین رابطه بارز و نهفتگی باعث ایجاد

کمترین تعداد فنوتیپ ها می شود.

گزینۀ 4: کمترین تعداد فنوتیپ زمانی دیده می شود که بین همه الل ها رابطه بارز و نهفتگی وجود داشته باشد.

X

X

XX

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 170

باتوجه به اطالعات مسئله مادر خانواده از نظر هموفیلی و زالی ناقل است تا دراین صورت دختری زال و هموفیل متولد شود:

ABOگروه خونی : OO.AB = AO + BO

Rh گروه خونی : Dd.Dd = DD + Dd + dd

هموفیلی : X X .X Y =H h h X X +H h X X +h h X Y +H X Yh

زالی : Aa.aa = Aa + aa

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 171

AbC -2 و ABC -1 :می تواند دو نوع باشد AABbCC کرم کبد لقاح داخلی دارد و خودش گامت می سازد و گامت ها حاصل از

AABBCC - AABbCC - AabbCC :سه ژنوتیپ برای جانور حاصل ممکن است

گزینۀ "1": دقت کنید که زنبور نر برخالف ماده دیپلوئید است و زنبور نر نمی تواند به تعداد زنبور ماده الل داشته باشد.

گزینۀ "3": دقت کنید که در بکرزایی تخم تشکیل نمی شود، زیرا لقاحی صورت نگرفته است!

گزینۀ "4": ممکن است گامت ابتدایی تشکیل شده aBc باشد و ژنوتیپ جانور حاصل به صورت aaBBcc باشد. (مثال های نقض

دیگری نیز وجود دارد)

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 172

از نظر گروه خونی اصلی والدین قطعًا ژن نمود AO و BO دارند ولی از نظر گروه RH ممکن است هر دو ناخالص (Dd و Dd) یا یکی

خالص و یکی ناخالص (Dd و dd) باشد.

به این ترتیب ممکن است ژن نمود برخی فرزندان کامًال شبیه یکی از دو والد باشد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 173

فام تن  همیشه فاقد دگره (الل) مربوط به هموفیلی می باشد.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: در مردان وجود یک دگرۀ بیماریزا بر روی کروموزوم  می تواند باعث بیماری شود.

گزینۀ 2: اگر دختر باشند می توانند از پدر خود هم به ارث ببرند.

گزینۀ 3: اگر پدر سالم باشد، دختر با وجود اینکه دگره معیوب و بیماری زا را از مادر می گیرد ولی ناقل خواهد بود و بیمار نمی شود.

Y

X

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 4 174

دختر هموفیل (مبتال به بیماری وابسته به x نهفته) حتمًا باید پدر مبتال داشته باشد.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 175

باتوجه به اطالعات مسئله آمیزش ها به صورت زیر است:

باتوجه به روابط باال پسران یا دختران خانواده از نظر گروه خونی با والدین خود متفاوت اند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) باتوجه به آمیزش های باال دختر خانواده قطعا حداقل یک دگرۀ بیماری زا از والدین خود دریافت می کند.

2) مطابق با آمیزش های باال، فرزندان خانواده از نظر فنیل کتونوری و کم خونی داسی شکل می توانند مشابه  مادر خود

 باشند.

4) باتوجه به آمیزش مربوط به هموفیلی و فنیل کتونوری دختران خانواده، می توانند ناقل هموفیلی و مبتال به فنیل کتونوری باشند.

بیماری هموفیلی ⇒ X X ×H h X Y =h X X +H h X X +h h X Y +H X Yh

بیماری فنیل کتونوری ⇒ P p × pp = P p + pp

بیماری کم خونی داسی شکل ⇒ Hb Hb ×A s Hb Hb =s s Hb Hb +A s Hb Hbs s

گروه خونی ⇒ AB × OO = AO + BO

(ppHb Hb )A s

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 176

در حالت بارز و نهفتگی فرد ناخالص  است که در هنگام تولید گامت، دو نوع کامه دارای  و  ایجاد می کند که هر کدام از

آن ها را می تواند به فرزند خود انتقال دهد.

دقت کنید که در هم توانی دو آلل به طور مستقل از هم بروز پیدا می کنند (رد گزینۀ 1). درحالی که در بارز و نهفتگی بروز یک آلل اثر

آلل دیگر را می پوشاند (رد گزینۀ 2). ازطرفی در بارزیت ناقص هر یک از ژن نمودها، یک رخ نمود اختصاصی برای خود دارند (رد

گزینۀ 3).

DdDd

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 177

هرچه تعداد دگره های بارز بیشتر باشد رنگ ذرت تیره تر است. پس ذرتی با ژن نمود  نسبت به ذرتی با ژن نمود

 تیره تر است.

AAbbCC

AaBbCc

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 178

بررسی سایر گزینه ها:

یا AB داشته باشد و اگر ژن نمود گروه خونی مادر فرض شود طی آمیزش زیر امکان 1) مادر خانواده می تواند گروه خونی

تولد پسری با گروه خونی  (فاقد هر دو نوع کربوهیدرات در گویچه های قرمز) امکان پذیر است.

2) مادر  می تواند گروه خونی  یا  داشته باشد و بر اساس آمیزش زیر امکان تولد دختری با گروه خونی مشابه مادر وجود

دارد:

3) تولد فرزندانی با گروه خونی  مثبت در این خانواده بر اساس آمیزش زیر وجود دارد:

4) فرزندان همگی گروه خونی  دارند پس مادر خانواده هرگز  نمی تواند گروه خونی  داشته باشد زیرا باید حداقل یکی از

کربوهیدرات های  یا  را داشته باشد.

BBO

O

AO × BO = AO + BO + AB + OO

AAB

AB × AB = AA + AB + BB

RH

Dd × dd = Dd + dd

ABO

AAB

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 3 179

گروه

خونی
محلعامل ایجادکننده

حالت های

مختلف
عمل ژن

انواع

ژن

انواع

ژنوتیپ

انواع

فنوتیپ

زنجیره

کربوهیدرات

تولید آنزیمغشاء 

سازنده
364

پروتئین
غشاء 

232تولید پروتئین

، آنزیم سالم سازنده کربوهیدرات نکته 1: در گروه خونی  منفی پروتئین  طبیعی تولید نمی شود. همین طور در گروه خونی 

ساخته نمی شود.

نکته 2: عاملی که از بیان ژن های  و  در گروه خونی  تولید می شود، دارای فعالیت آنزیمی است و پیش ماده دارد.

نکته 3: عاملی که از بیان ژن  در گروه خونی  تولید می شود، پروتئینی بدون فعالیت آنزیمی است. آمینواسید، پیوند

پپتیدی، ساختار اول و ساختار سه بعدی دارد ولی جایگاه فعال و پیش ماده ندارد.

ABO
RBC

A B −

Rh
RBC

D −

RhDO

ABABO

DRh

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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بر اساس اطالعات مسئله ژن نمود و رخ نمود مردان و زنان به صورت زیر است:

مردانی که روی انگشتان خود مو دارندزنانی که روی انگشتان خود مو دارند

مردانی که روی انگشتان خود مو ندارندزنانی که روی انگشتان خود مو ندارند

بررسی سایر گزینه ها:

1) اگر آمیزش ها به صورت زیر باشد:

امکان تولد پسر یا دختری فاقد مو روی انگشتان وجود دارد.

2) اگر مرد و زن روی انگشتان خود مو داشته باشند مطابق آمیزش های زیر امکان تولد پسری که روی انگشتان خود مو ندارند

وجود ندارد:

3) بر اساس آمیزش زیر امکان تولد دختری با ژن نمود مشابه مادر وجود دارد:

4) بر اساس آمیزش زیر امکان تولد پسری با ژن نمود مشابه پدر امکان پذیر نیست.

AAAA/Aa

Aa/ aaaa

Aa × Aa = AA + Aa + aa

AA × AA = AA یا AA × Aa = AA + Aa

Aa × aa = Aa + aa

aa × AA = Aa

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 181

انقباض حلقۀ اکتین و میوزین اشاره به انجام سیتوکینز است. در اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه به دنبال تقسیم هستۀ

سیتوکینز اتفاق می افتد. درون همه این یاخته مقدار زیادی مایع سیتوپالسم وجود دارد که بین دو یاخته تفکیک می شود. دقت

کنید که در حین تمایز اسپرماتید مقدار زیادی سیتوپالسم خود را از دست می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در اسپرماتوسیت ثانویه فقط یک کروموزوم جنسی مشاهده می شود.

گزينۀ "3": کروموزوم های دو کروماتیدی دو دگرۀ یکسان از یک ژن دارند ولی توجه کنید که اگر کراسینگ اور رخ داده باشد، دو

دگرۀ موجود روی یک کروموزوم مضاعف شده می تواند متفاوت باشد؛ بنابراین برای اسپرماتوسیت ثانویه این مسئله قطعی نیست.

گزينۀ "4": اسپرماتوگونی در مرحلۀ  و S چرخۀ یاخته ای خود فقط یک جفت سانتریول دارد، همچنین در فاصلۀ بین اتمام میوز

1 تا شروع میوز ۲ در اسپرماتوسیت ثانویه یک جفت سانتریول دیده می شود.

G۰

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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بر اساس شکل کتاب درسی جایگاه ژنی صفتRh در قسمت میانی کروماتید مربوط به کروموزوم شمارۀ 1 قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اگر در خانواده ای والدین ناخالص باشند، امکان تولد پسری Rh منفی وجود دارد. طبق آمیزش زیر:

2) توجه کنید که جایگاه ژنی صفت Rh به طور طبیعی در کروموزوم شماره 9 (نه غشاء گویچۀ قرمز خون) قرار دارد.

3) فردی که Dd است نیز Rh مثبت است.

Dd.Dd = DD + Dd + dd

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 183

در صفات هم  بارز (هم  توان) این موضوع درست است. به عنوان  مثال در فردی با گروه خونی AB هر دو دگره باهم بیان (ظاهر)

می  شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - هر ویژگی لزومًا وراثتی (صفت) نیست که حتمًا توسط دگره ها کنترل شود.

گزینۀ 3: نادرست - دگره ها در ساختار دنا قرار دارند نه در غشاء گویچۀ قرمز.

گزینۀ 4: نادرست - هم وجود دو دگرۀ یکسان (DD) و هم غیریکسان (Dd) باعث ایجاد گروه خونی RH مثبت یعنی وجود پروتئین

D در غشاء گویچۀ قرمز می گردد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 184

موارد (الف)، (ب) و (ج) نادرست اند.

انواع مختلف یک صفت را شکل های آن صفت می گویند و حالت های مختلف ژن یک صفت را دگره می گویند پس:

،  و  است.  ، ) اند و شکل های این صفت:  ،  و  دگره های یک صفت (گروه خونی  الف) 

اند که شکل های مختلف صفت  را تع�ن می کنند. ب)  و  دگره های ژن گروه خونی 

ج) صاف و فر و موج دار، شکل صفت اند نه دگره های یک ژن.

ABOABOABABO

DdRhRh

تالیفی حمید راهواره
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x چون در فصل سوم کتاب سال دوازدهم فقط به دو بیماری فنیل کتنوری (غیروابسته به جنس نهفته) و هموفیلی (وابسته به

نهفته) اشاره شده است، باید این دو بیماری را در تک  تک گزینه  ها بررسی کنیم.

پدر از نظر هر دو صفت بیمار است؛ پس ژن  نمود او از نظر هموفیلی  و از نظر فنیل کتنوری  است.

مادر از نظر هر دو صفت سالم است؛ پس ژن نمود او از نظر هموفیلی  یا  و از نظر فنیل کتنوری  یا 

است.

در گزینۀ 4 ممکن نیست دختر سالم از نظر هر دو صفت خالص باشد، چون قطعًا یک دگرۀ معیوب مربوط به هموفیلی را از پدر

دریافت کرده است.

X Yhf f

X XH HX XH hF FF f

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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فقط مورد "ب" صحیح است.

بررسی سایر موارد:

الف) منظور سؤال تولیدمثل جنسی است، در حالی که در ارتباط با بکرزایی زنبورعسل که فقط کامه های یک والد نقش دارد صحیح

نمی باشد.

ب) در هر تولیدمثلی هر والد فقط بخشی از ویژگی های خود را به زاده ها منتقل می کند، زیرا بعضی از ویژگی های جانداران ارثی

نیستند.

ج) در بکرزایی زنبورعسل، زنبورعسل نر با میتوز گامت (کامه) می سازد. پس کامه ها همۀ محتویات دنای والد را دریافت می کنند.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 187

مرد هموفیل دارای ژن نمود  است که چون پدر درای گروه خونی  دارد، و پسری درای گروه خونی  دارد پس گروه

خونی پدر درای الل  و خالص یا ناخالص است.

زن دارای هموفیلی می تواند دو نوع ژن نمود  یا  داشته باشد و چون دارای پسری با گروه  خونی  و ازنظر

هموفیلی سالم است، بنابراین ژن نمود آن  است.

گزینۀ 1: مادر خانواده می تواند الل هموفیلی خود را از مادر یا پدر یا هر دو به ارث برده باشد.

گزینۀ 2: چون مادر می تواند دارای الل سالم باشد پس می تواند این الل را به دختر منتقل کند و دختر را ناقل بیماری کند.

گزینۀ 3: پدر می تواند گروه خونی ناخالص داشته باشد.

) باشند. پسر این خانواده گزینۀ 4: اگر پدر خانواده دارای گروه خونی  ناخالص  و مادر سالم دارای گروه خونی  (

می تواند دارای گروه خونی  و ازنظر هموفیلی سالم باشد.

X YhOO

O

X XH hX Xh hO

X X BOH h

A(AO)BBO

AB

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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عبارت های (ب) و (د) درست اند.

بررسی همۀ عبارت ها:

الف) در این حالت امکان تولد فرزندی با ژن نمود AA وجود ندارد.

ب) باتوجه به آمیزش زیر امکان تولد فرزندی با گروه خونی  مثبت و AB منفی مطابق با اطالعات مسئله وجود دارد:

ج) باتوجه به آمیزش امکان تولد فرزندی با ژن نمود AO وجود ندارد.

د) باتوجه به آمیزش زیر امکان تولد فرزندی با گروه خونی  مثبت و ABمنفی مطابق با اطالعات مسئله وجود دارد:

A

AO.AB = AA + AB + AO + BO

Dd.Dd = DD + Dd + dd

A

AB.AO = AA + AO + AB + BO

Dd.Dd = DD + Dd + dd

تالیفی پیمان رسولی
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) برابر با باتوجه به آمیزش باال، در بین زاده ها احتمال ایجاد ذرتی مشابه والد نر (دارای سه الل بارز یعنی 

) برابر  می باشد.  و احتمال ایجاد ذرتی مشابه والد نر (فاقد دگره بارز یا 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1:  نوع ژنوتیپ در بین زاده ها قابل مشاهده است.

) در بین زاده های این والدین دیده نمی شود. گزینۀ 2: رخ نمود کامًال قرمز (

) برابر  کل زاده ها گزینۀ 4: در بین زاده های حاصل دانه های دارای دو دگره بارز ( یا  یا 

) در بین زاده ها نیز برابر  کل زاده ها می باشد. از طرفی دانه های دارای یک دگره بارز ( یا  یا 

می باشد.

AaBbCc × aabbcc ⇒   

⎩⎪
⎨
⎪⎧Aa × aa → Aa + aa

Bb × bb → Bb + bb

Cc × cc → Cc + cc

AaBbCc

 ×
۲
۱

 ×
۲
۱

 =
۲
۱

۸
۱

aabbcc 

۸
۱

۲ × ۲ × ۲ = ۸
AABBCC

AaBbccAabbCcaaBbCc 

۸
۳

AabbccaaBbccaabbCc 

۸
۳

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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باتوجه به ژن نمود ذرت های والد می توان عنوان کرد:

به این ترتیب دانه های حاصل دارای 4 الل بارز هستند. باتوجه به ژن نمود والدین هر دوی آن ها نیز 4 الل بارز دارند که نشان می دهد

رنگ دانه ها در هر سه گیاه یکسان است.

بررسی سایر گزینه ها:

.(aaBBCC) گزينۀ "1": پوستۀ دانه ژنوتیپ گیاه ماده را دارد

گزينۀ "2": ذخیرۀ دانه های حاصل آندوسپرم است که از هر ژنی سه نسخه دارد. دربارۀ ژن دوم هر سه نسخه ژن B خواهد بود.

گزينۀ "4": دانۀ ذرت یک لپه دارد، نه لپه ها!

 →AABBcc
ذرت نر

× aaBBCC
ذرت ماده 

  

⎩
⎨
⎧AA

BB
cc

×
×

aa
BB
CC⎭
⎬
⎫

AaBBCc

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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) ممکن است یک پسر سالم  و یک دختر هموفیل از یک مرد هموفیل  و زن سالم ( با ژن نمود 

 متولد شود.

بررسی موارد دیگر:

الف) از ازدواج مرد سالم  و زن سالم دختر هموفیل  نمی تواند متولد شود.

ب) از ازدواج مرد سالم  و زن هموفیل  پسر سالم  نمی تواند متولد شود.

(X Y )hX XH h(X Y )H

(X X )h h

(X Y )H(X X )h h

(X Y )H(X X )h h(X Y )H

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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ابتدا باید باتوجه به ژن نمودهای فرزندان، دربارۀ والدین قضاوت کنیم:

دربارۀ گروه خونی:

چون گروه خونی دختر B و پسر A است و پدر و مادر گروه خونی یکسان دارند، هر دو باید هر دو الل A و B را داشته باشند؛ پس

گروه خونی AB دارند و زاده  های آن  ها از این نظر باتوجه به مربع پانت به  صورت زیر خواهد بود:

گامت پدر

______________

گامت مادر

AB

AAAAB

BBBAB

پس گزینه های 1 و 3 که در آن به فرزندی با گروه خونی O اشاره شده حذف می  شوند.

دربارۀ هموفیلی:

چون پسر خانواده مبتال به هموفیلی است، قطعًا مادر از نظر هموفیلی ناقل (ناخالص) است و ژن  نمود مادر  و پدر 

است که باتوجه به مربع پانت، زاده های آن  ها به این صورت خواهند بود:

گامت پدر

______________

گامت مادر

پس  از این نظر تنها پسر خانواده می  تواند بیمار باشد، تمام دختران سالم و برخی از پسران هم سالم خواهند بود و گزینۀ 4 که دختر

هموفیل در آن ذکر شده حذف می  شود.

دربارۀ فنیل کتنوریا:

چون پدر و مادر سالم ولی دختر اول مبتال به فنیل کتنوریا است، پس پدر و مادر از نظر این بیماری ناقل (ناخالص) هستند و

ژن  نمود هر دو به  صورت Ff است که باتوجه به مربع پانت زاده های آن  ها به این صورت خواهد بود:

گامت پدر

______________

گامت مادر

Ff

FFFFf

fFfff

X XH hX YH

XHY

XHX XH HX YH

XhX XH hX Yh
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پس  از این نظر هم می  توانند فرزند سالم (دارای آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین با ژن  نمودهای FF یا Ff) و هم فرزند بیمار (فاقد آنزیم

تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین با ژن  نمود ff) داشته باشند و اصًال این مورد نقش تع�ن  کننده در پاسخ به این تست ندارد.

تذکر مهم: طبعًا الزم نیست در هر مورد مربع پانت کشیده شود و با کمی دقت و تمرین می  توان به  سرعت به پاسخ درست رسید؛

اما در اینجا چون هدف توضیح و تشریح کامل پاسخ بوده است در هر مورد به  طور جداگانه مربع پانت رسم و توجیه انجام شده

است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 193

موارد "ب"، "پ" و "ت" به درستی بیان شده اند.

بررسی همه موارد:

الف) نادرست. سلول دو هسته ای همواره ژنوتیپ خالص، RR یا WW دارد پس نمی تواند فنوتیپ هم توان داشته باشد.

ب) درست. ازآنجایی که گیاه آلبالو تولیدمثل غیرجنسی نیز دارد (رشد جوانه پایه های جدید بر روی ریشه های گیاه مادر) پس

می تواند زاده ای کامًال شبیه والدین خود داشته باشد.

پ) درست. چنانچه بین الل ها رابطه هم توانی وجود داشته باشد بنابراین انواع ژنوتیپ برابر انواع فنوتیپ خواهد بود.

ت) درست. پوسته دانه در اثر تغ�ر پوسته تخمک تشکیل می گردد. پوسته تخمک سلول پیکری است پس ژن نمود آن همانند و

یکسان با سایر بخش های پیکری گیاه (مانند مادگی) می باشد. پوسته دانه تنها بخشی از دانه است که ژن نمود قدیمی و مادری

دارد.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 4 194

فرد مبتال به فنیل  کتونوری  دارای ژن نمود  است و ژن هایی دارد که خودشان بیان نمی شوند و آنزیم تجزیه کنندۀ

فنیل  آالنین را نمی سازند!

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: نادرست. در نوعی ذرت، صفت رنگ دانه صفتی سه جایگاهی و پیوسته است.

گزینۀ 2: نادرست. بعد از دوران شیرخوارگی، در رژیم غذایی فرد مبتال به فنیل  کتونوری می تواند مقادیر کم فنیل آالنین وجود داشته

باشد. مقادیر کم در ساختار پروتئین ها استفاده می شود و تجمع نمی یابد تا باعث مشکل مغزی گردد.

گزینۀ 3: نادرست. رنگ گلبرگ گل ادریسی، مربوط به آنتوسیانین  درون کریچه است که در خاک های اسیدی (تجمع آلومینیم در

کریچه) به رنگ آبی و در خاک های دیگر به رنگ صورتی در می آید.

(P KU )aa

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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