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الفباي زيست فناوري: ٧سؤاالت فصل علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه

  .جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد  

 ... .ها تأثير ..........عوامل محيطي در برزو آنرسد ..................... نام دارند و . صفاتي كه از والدين به فرزندان مي١

است. ها، ............... و ......................... ساخته شده. ياخته بيشتر از پروتئين٢

 . محل قرارگيري دنا ...................... است.٣

دارد.  مشود ................... نامنتقل ميكننده صفات است و از نسلي به نسل بعدي بخشي از دنا كه عامل تعيين. ٤

كنند. ها ..................... و ........................ و بسياري ديگر از صفات جاداران را تعيين مي. ژن٥

 هايي از مولكول ................ است.ها بخشژن. ٦

شود. اي به ياخته ديگر منتقل ميياخته. عامل تعيين كننده صفات ارثي ......... هستند و از ٧

 سازد.هايي به نام ................ مي. دنا درون ياخته رشته٨

تن دارد. دن انسان سالم ............... عدد فامي بها. ياخته٩

شود. . قبل از تقسيم سلولي مقدار دنا .................. مي١٠

شود. است كه در بدن به ................ تبديل مياي ماده . برنج طاليي داراي١١

 ارد.. مولكول نردباني شكل كه داراي اطالعات و دستورهايي براي تعيين شكل بدن و ايجاد صفات ارثي است ................. نام د١٢

شود. آسيب ديده بدن ميهاي تقسيم ................. سبب ................. و ...................... بافت. ١٣

شوند. ها بيش از حد افزايش يابد .............................. تشكيل مي. اگر سرعت تقسيم ياخته١٤

شود. ها در ........................... و با استفاده از .................. ديده ميتن. فام١٥

  .درست يا نادرست بودن هر عبارت را مشخص كرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحيح را بنويسيد

◯.ژن تنها عامل تعيين كننده صفات است. ١

ای خالیج. ١

. درست و نادرست٢
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  الفباي زيست فناوري: ٧سؤاالت فصل  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

 هاي زير پاسخ دهيد.به پرسش  

   هر يك از مفاهيم زير را تعريف كنيد.. ١
  :صفات ارثي -

  : ژن -

  :عوامل محيطي -

  : تقسيم ميتوز -

  فام تن:  -
  
  ؟را نام ببريد ارثيمورد از صفات  ٤. ٢
  

  

  كنند؟چرا از اثر انگشت در شناسايي افراد استفاده مي. ٣
  

  ياخته از چه موادي ساخته شده است؟. ٤
  
  دنا و ژن را شرح دهيد. اين دو در كجا قرا دارند؟ . ٥
  
  
  ؟"ها به اندازه پيكر جانداران بستگي داردتنتعداد فام "آيا اين جمله صحيح است . ٦
  

  ها پي ببريم؟هاي آنتوانيم به شباهت ژننفر ميآيا از شباهت دو. ٧
  

  ؟دهد؟چرااگر موهاي خرگوش را تراشيده و كيسه يخ بگذاريم چه اتفاقي رخ مي. ٨
  
  

  ؟توان از آن جلوگيري كردچگونه ميشود؟ميخطر سكته قلبي چگونه ايجاد . ٩
  

  هايي از تأثير عوامل محيطي را نام ببريد؟. مثال١٠
  
  

  ◯ هايي ايجاد كنند.توانند بين افراد يك نوع جاندار تفاوتعوامل محيطي مي. ٢

  ◯.ها بستگي داردهاي جانداران به اندازه پيكر آنتنتعداد فام. ٣

  ◯ شود.ها نصف ميتنتوز تعداد فامدر تقسيم مي. ٤

  ◯  رنگ مو در خرگوش هيماليا يك صفت ارثي است.. ٥

  ◯ است.ويتامين آ شركت كردهدر برنج طاليي ژن توليدكننده . ٦

  ◯ .تواند احتمال پيشگيري از سرطان را افزايش دهدمصرف غالت و گوشت مي. ٧

  ◯. صفات ارثي مانند رنگ چشم به دليل وجود يك ژن است. ٨

  ◯ .تن داردهاي همه جانداران تعداد يكساني فامياخته. ٩
  
  

  
ی. پرسش٣  حیھای تشر
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  الفباي زيست فناوري: ٧سؤاالت فصل  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

  

  نمونه از ايجاد صفات جديد در جانداران را بنويسيد؟ ٣. ١١
  
  

  ؟نحوه ايجاد صفات جديد در جانداران توسط دانشمندان را توضيح دهيد. ١٢
  
  

  ؟توسط باكتري را بنويسيد مراحل الزم براي توليد انسولين. ١٣
  
  
  

   هايي توليد كردند كه مقاومت بيشتري در برابر سرما داشتند؟دانشمندان چگونه گوجه فرنگي. ١٤
  
  

  ؟شوداي است؟ چگونه توليد مي. برنج طاليي داراي چه ويژگي١٥
  
   

   رو بيانگر چيست؟شكل رو به. ١٦
  
  
  

  ؟مقايسه كنيدتن هاي جنس نر و ماده را با هم فام. ١٧
  
  
  

  كند؟ها تغيير ميتندر تقسيم ميتوز تعداد فامآيا ؟ تقسيم ميتوز را شرح دهيد. ١٨
  
  
  

  ؟ويژگي تقسيم ميتوز را بنويسيد. ١٩
  
  
  

  افتد؟. اگر در بدن تقسيم ياخته با سرعت بيشتري انجام بگيرد چه اتفاقي مي٢٠

  شود؟چه عوامل محيطي باعث بروز سرطان مي. ٢١
  
   

  منطقي است؟ "تر استپذير به صرفهگذاري در توليد انرژي نو و تجديدسرمايه ". چرا جمله ٢٢
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  الفباي زيست فناوري: ٧سؤاالت فصل  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

  شود را بنويسيد.اي كه باعث افزايش احتمال ابتال به سرطان مي. نوع تغذيه٢٣
  

  شود را بنويسيد.اي كه باعث كاهش احتمال ابتال به سرطان مي. نوع تغذيه٢٤
  

  
  

  .گزينه صحيح را انتخاب كنيد  

  تر است؟گيري جانداران صحيح. كدام مورد ذكر شده در ارتباط با عوامل مؤثر بر شكل١
    ) عوامل محيطي و ارثي٤  ) تغذيه٣  ثي) عوامل ار٢  عوامل محيطي) ١ 
   "اثر انگشت ..................  "كدام گزينه نادرست است؟ . ٢

  كند.) در تمام عمر تغيير نمي٢  ) هر فرد مخصوص خود اوست١
    ) در تمام انگشتان يك دست با هم متفاوت است. ٤  ) دست چپ و راست هر فرد همانند هم است. ٣
  كننده صفات است، ............. نام دارد.كه عامل واپايشبخشي از دنا . ٣

    ) ژن٤  ) پروتئين٣  ) هسته٢  تنفام) ١
  . كدام گزينه نادرست است؟٤

  تواندتحت تأثير عوامل محيطي تغيير كند. ) رنگ گلبرگ گل مي٢  كننده صفات نيستند.ها تنها عامل واپايش) ژن١
    كننده ويتامين آ را دارد. ) برنج طاليي ژن توليد٤  هاي بدن وجود دارند. اندامها و ها در همه بافت) پروتئين٣
  است؟ نادرستچه تعداد از موراد زير . ٥

   اند. اندازههاي بدن آدمي همهاي درون ياختهتنفام -

  شود. كرزوكوپ ديده مياند كه بدون ميقدر بزرگها در هنگام تقسيم آنتنفام -

  گيري جانداران است. كننده در شكلفقط در صفات ارثي، ژن عامل تعيين - 

  ژن بخشي از دنا است كه اطالعات و دستوراتي براي تعيين شكل بدن را دارد.  -
 ٣) ٤  ٢) ٣  ٤) ٢  ١) ١   
  كدام جمله در مورد دنا نادرست است؟. ٦

  ) اطالعات دنا درون واحدهايي به نام ژن قرار دارد. ٢  شود.  ) قبل از تقسيم ياخته مقدار دنا نصف مي١
    ) دنا درون هسته ياخته قرار دارد. ٤  ) ايجاد صفات ارثي بر عهده دنا است.٣
  كدام جمله در مورد ايجاد صفات جديد در جانداران صحيح است؟. ٧

  كنند.  ) ژن مربوط به توليد انسولين ز انسان خارج و وارد دنا يك نوع ميكروب مي١

  شود تا يك ماده به ويتامين آ تبديل شود. )  ژن در بدن موجود زنده سبب مي٢

  شود. جام مي) توليد انسولين با استفاده از وارد كردن ژن به يك نوع ميكروب براي درمان بيماري هپاتيت ان٣

  كردند. هاي قدين انسولين را از كبد گاو استخراج مي) در زمان٤
  
 يك در مورد تقسيم ميتوز درست است؟كدام. ٨

  شود. ) تقسيمي كه تا سن بلوغ انجام مي٢  شود.دو ياخته به سه ياخته تقسيم مي) ١
    شود. اي انجام مي) جانشيني ياخته٤  شود. ) دو ياخته به چهار ياخته تقسيم مي٣
  تن دارند و تعداد آن در هر جاندار ......... است. هاي بدن انسان سالم ......... فامياخته. ٩

    نامشخص - ٤٦) ٤  مشخص – ٤٧) ٣  مشخص  – ٤٦) ٢  نامشخص -٤٧) ١
  متفاوت است؟كدام مورد در مر د و زن . ١٠
  هاي جنسي در هر ياختهتن) تعداد فام٢  هاي هر ياختهتن) تعداد فام١
    هاي غير جنسي در هر ياختهتنتعداد فام) ٤  هاي جنسي در هر ياخته تن) نوع فام٣
  ؟د داشتتن خواهنفام كند ................. ياخته حاصل خواهد شد و هر كدام .........مرحله تقسيم ميتوز انجام طي مي ٤اگر يك ياخته انسان . ١١
٢٣ – ٨) ٢   ٤٦ – ١٦) ١  
٢٣ - ١٦) ٤  ٤٦ – ٨) ٣  

ایھای چھارگزینه. پرسش٤
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الفباي زيست فناوري: ٧سؤاالت فصل علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه

  موهاي بدن خرگوش چيست؟نقش سرما در تغيير رنگ . ١٢
شود. وجود آمدن رنگ سياه در موهاي بدن خرگوش مي) سرما نوعي آنزيم است كه موجب به١

  شود. تر موهاي سياه نسبت به موهاي سفيد مي) سرما باعث رشد بيش٢

شود. هاي سياه در موهاي بدن خرگوش ميهاي رنگدانه) وجود سرما موجب كاهش فعاليت٣

شود. هاي سفيد در موهاي بدن خرگوش ميسرما موجب افزايش فعاليت رنگ دانه) وجود ٤

 هاي سرطاني در بدن چيست؟وجود آمدن غدهعلت به. ١٣
  ) از بين رفتن هسته ياخته١

 هاي بدن با سرعت زياد ) تقسيم ياخته٢

  ) اختالل در عملكرد غشاي ياخته٣

 هستههاي موجود در تن) كاهش تعداد فام٤

 در طي تقسيم ميتوز در حالت طبيعي ................. ١٤
آيد. تن نصف ياخته اوليه پديد مي) چهار ياخته مشابه، با تعداد فام١

 آيد. تن برابر ياخته اوليه پديد مي) چهار ياخته مشابه، با تعداد فام٢

  آيد. ميتن نصف ياخته اوليه پديد ) دو ياخته مشابه، با تعداد فام٣

  آيد. تن برابر ياخته اوليه پديد مي) دو ياخته مشابه، با تعداد فام٤

 شوند؟ها با ميكروسكوپ ديده ميهاي كروموزومتنچه زماني فام. ١٥
) زماي كه ياخته در حال تقسيم است. ٢) زماني كه ياخته به حداكثر رشد خود برسد. ١
) هميشه قابل مشاهده است. ٤  ) زماني كه ياخته در حال رشد است. ٣
 كدام جاندار براي توليد انسولين انساني مناسب است؟. ١٦
 بيني) قارچ ذره٤ ) گوسفند٣ ) گاو٢  باكتري) ١
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  الفباي زيست فناوري: ٧فصل پاسخنامه  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

  

  

  

  ليپيدها –ها . كربوهيدرات٢  ندارد –. صفات ارثي ١
  . ژن٤  . هسته ياخته٣
  تن. فام٦  رنگ –. شكل ٥
  تن. فام٨  . ژن٧
٢. ١٠  ٤٦. ٩  

  تن. فام١٢  . ويتامين آ١١
  هاي سرطاني. توده١٤  ترميم –رشد  –. ميتوز ١٣
    هاي در حال تقسيم. ياخته١٥

  

  

  . درست٢  . نادرست / عوامل محيطي نيز در بعضي موارد تأثيرگذارند.١
  ها ثابت هستند. تن. نادرست / تعداد فام٤  . نادرست / بستگي ندارد.٣
    . نادرست / صفت ارثي محيطي است. ٥
  اي است كه در بدن به ويتامين آ تبديل مي شود.. نادرست / اين برنج داراي ماده٦
  . نادرست / صفات ارثي به دليل وچود چند ژن است. ٨  . درست٧
    هاي جانداران با هم متفاوت است.تن. نادرست / تعداد فام٩

  

  

  پاراگراف پايين ٦٠. ص ٩
  ٥شكل  ٦٠. ص ١٠
  ها) توليد انسولين توسط باكتري١. ١١

  ) برنج طاليي براي توليد ويتامين آ در بدن٢      
م در                  هاي نوعي ماهي براي توليد گوجه فرنگي مقاو) استفاده از ژن٣      
  برابر سرما          
  كتاب درسي ٦١. ص ١٢
كتري . ژن مربوط به توليد انسولين را از انسان خارج كرده و وادر دناي با١٣
دن توانند در بهاي تكثير يافته حاوي انسولين بوده كه ميتريكنند. باكمي

  انسان انسولين توليد كنند. 
  فكر كنيد ٦٢. ص ١٤
  ٣پاراگراف  ٦١. ص ١٥
  ها دارند.ها دستورهايي براي ساختن پروتئين. ژن١٦
 ها در نر و ماده مشتركجفت از آن ٢٢تن دارد كه جفت فام ٢٣. انسان ١٧

ت ها به صورباشد. در مادهجفت آن در نر و ماده متفاوت مي بوده و فقط يك
XX  و در نرها به صورتXY باشد.مي  
  ٢پاراگراف  ٦٣. ص١٨

  

١ .  

  كتاب درسي ٥٦صفات ارثي: ص -

  كتاب درسي ٥٧ص : ژن -

  كتاب درسي ٦٠عوامل محيطي: ص  -

  كتاب درسي ٦٣تقسيم ميتوز:  ص  -

  كتاب درسي ٥٨فام تن: ص -
  
  گوشنرمه/  چشم رنگ/  زيان كردنلوله توانايي/  گونه روي . چال٢
  اثر انگشت هر فرد منحصر به خود است.  -. ٣

  ماند.در تمام طول عمر ثابت مي -    
  ها / ليپيدها / دناها / كربوهيدراتپروتئين. ٤
  ٢درسي پاراگراف كتا ٥٧. ص ٥
  ها به اندازه جانداران بستگي ندارد.  تن. تعداد فام٦
 شوند پس اگر صفاتي با همها كنترل مي. بله ، زيرا صفات توسط ژن٧

جود وهايشان با هم مشابه باشند تا آن صفات را بهمشابه باشند بايد ژن
  آورند.

شوند زيرا صفت رنگ يك صفت رنگ مي. موهاي آن قسمت سياه٨
  محيطي است. –ارثي 

 ای خالیج. ١

 . درست و نادرست٢

یحی. پرسش٣  ھای تشر
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  الفباي زيست فناوري: ٧فصل پاسخنامه  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

  

  

  گيرد.در سراسر عمر انجام مي) ١. ١٩
  شود.ديده بدن ميهاي آسيبرشد و ترميم بافت) باعث٢      
  شوند. هاي سرطاني) توليد ميهاي سرطاني (توده. ياخته٢٠
  ٢پاراگراف  ٦٤. ص ٢١
  فعاليت ٦٤. ص ٢٢
  فعاليت ٦٤. ص ٢٣
  فعاليت ٦٤. ص ٢٤
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