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سطح 

 سوال
 متن سواالت 

 شماره

 سوال

 
 انسان کمک می کند که در جانداران صفات جدید ایجاد کند؟کدام شاخه از علم زیست شناسی، به 

 (   زیست فناوری     4(  زیست گیاهی         3زیست شیمی                  ( 2زیست گیاهی            (1
1 

 

 ؟استارثی  صفات زیر مواردچه تعداد از 

 

 

1) 4                        2  )5                         3  )6                                4   )7 

2 

 
 ماهیت عامل تعیین کننده صفات چیست؟

 (   لیپید4(   کربوهیدرات                       3                (  دنا        2پروتئین                 (1
3 

 

 ؟استعبارت کدام گزینه صحیح 

 همه صفات موجود در جانداران به وسیله ژن تعیین می شود. (1

 در تعیین برخی صفات مانند رنگ چشم فقط یک ژن دخالت دارد. (2

 است.دنای بخشی از ژن بوده و حاوی اطالعاتی برای تعیین صفات  (3

 دنای برخی از یاخته ها در هسته قرار ندارد. (4

4 

 

 ؟نیستچه تعداد از عبارت های زیر صحیح 

  ،رنگی را می سازد.رشته های  تنیده شده دنای درون یاخته ها 

 .در درون همه یاخته های یک جاندار، تعداد مشخص و برابری از کروموزوم وجود دارد 

  یاخته را با استفاده از میکروسکوپ مشاهده کرد.در هر لحظه می توان فام تن های یک 

 .بین تعداد فام تن های موجود در یاخته یک جاندار و اندازه پیکر آن جاندار، رابطه مشخصی وجود ندارد 

 .اگر دو نفر به هم شباهت داشته باشند، می توان گفت ژن های آنها به هم شبیه است 

1) 1                    2   )2                           3   )3                               4   )4     

5 

 
 تعداد فام تن در یاخته کدام جاندار بیشتر از بقیه است؟

 (   برنج4(  پروانه                       3(   مرغ                      2انسان                      (1
6 

 

می کاریم.  مرطوب در آزمایشی، چهار قطعه سیب زمینی را که هر کدام دارای جوانه است، در لیوان پر از خاک

ته لیوان ها را سوراخ می کنیم. با توجه به شرایط نگه داری لیوان ها می توان گفت بهترین رویش در لیوان 

 رخ می دهد. این آزمایش اثر .............. را در بروز صفات جانداران نشان می دهد. ........ شماره

 وراثت  - 1 (1

 محیط - 4 (2

 محیط -1 (3

 محیط -3 (4

 

7 

فر کردن مو  –رنگ چشم  –اثر انگشت  –نرمه گوش  -سوت زدن  –اثر انگشت  –آموختن زبان  –لوله کردن زبان   

                      1شماره 
 آفتاب و آب کافی

                     2شماره 
 تاریک و آب کافی

                   4شماره 
                   دارفقط پوست جوانه 

 کافی آفتاب و آب

                    3شماره 
 بدون آبو  آفتاب
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 دمای پوست آن را .............. دادند.در آزمایشی برای تغییر رنگ موی خرگوش از ......................، 
 افزایش –(   سفید به سیاه 2کاهش                                –سیاه به سفید  (1

 افزایش -(  سیاه به سفید 4              کاهش                     –(  سفید به سیاه 3       
8 

 

در یاخته های انسان، ............جفت فام تن وجود دارد که از این تعداد، ......... جفت آن در تعیین جنسیت نقش 

 دارد.

1) 46 – 2                 2   )23 – 2                     3   )46 - 1                      4  )23 - 1 
9 

 

در غذا، باعث تفاوت در ظاهر این دو موش شده  نوع مادهوراثت این دو موش یکسان است. کمبود کدام نوع 

 است؟

  Bویتامین  (1

  Aویتامین  (2

      Cویتامین  (3

                   Dویتامین  (4

10 

 
 انسولین استفاده می شد؟لمعده کدام جاندار برای استخراج اتا قبل از ساخت انسولین به روش امروزی، از لوزو

 11 (   کبوتر4(   گاو                       3(   مرغ                       2        گوسفند            (1

 
 امروز با تغییر در ژن های کدام جاندار، انسولین مورد نیاز بیماران را تهیه می کند؟

 12 (  خزنده 4(   حشره                  3(   قارچ                      2باکتری                  (1

 

 برنج طالیی که امروزه تولید می شود، محصول کدام نوع تغییر است؟

 تغییر در مواد معدنی خاک برنج (1

 تغییر در ترکیب شیمیایی آب در دسترس برنج (2

 برنجتغییر در بافت و اجزای ظاهری  (3

 تغییر در ژن های یاخته های برنج (4

13 

 

 پژوهشگران علم ژنتیک، به چه منظور ژنی از ماهی به گوجه فرنگی انتقال دادند؟

 برای مقاومت در برابر کم آب  (1

 مقاومت در برابر آفت های گیاهی (2

 مقاومت در دمای باالی محیط (3

 مقاومت در برابر سرما (4

14 

 

 و بروز صفات در جانداران است؟ کدام ماده شیمیایی رابط بین ژن ها

 (  لیپید ها 2کربوهیدرات ها                        (1

 (  پروتئین ها 4ویتامین ها                              (   3      
15 

 
در یاخته های ......... انجام می کرد و طی آن ......................، نوعی تقسیم یاخته ای است که .........تقسیم ........

 ................. .حاصل 
16 
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 تعداد دنای تغییری نمی کند.  -در سراسر عمر   –میوز  (1

 تعداد دنای دو برابر می شود. -  در دوره خاصی از عمر  –میتوز  (2

 مقدار دنای دو برابر می شود. –در سراسر عمر  – رشتمان (3

 تغییری نمی کند.تعداد دنای  -در سراسر عمر   –میتوز  (4

 

 ؟نیستچه تعداد از عبارات زیر در مورد تقسیم رشتمان صحیح 

  ،دو برابر می شود. آنهاتعداد فام تن ها به شکل کالف در آمده و قبل از انجام تقسیم در یاخته ها 

 .طی انجام تقسیم، تعداد یاخته ها  و تعداد کروموزوم های آن دو برابر می شود 

  این نوع تقسیم در بدن کنترل نشود، یاخته ها به آرامی و به تعداد زیاد تقسیم شده وسلول های سرطانی اگر

 حاصل می شود.
  کود شیمیایی موجود در کشاورزی و آالینده های سوخت های فسیلی در افزایش سرعت کنترل نشده تقسیم

 یاخته ها موثر است.

  می گیرد.این نوع تقسیم در هر لحظه از بدن ما صورت 

1) 1                      2   )2                       3  )3                           4   )4  
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  ) سواالت تیزهوشانی در بخش انتهایی قرار دارد.( متن سواالت 

 

 وراثت این دو گیاه یکسان است. تغییر کدام عامل باعث تفاوت در رنگ گلبرگ های این گل شده است؟

 جنس خاک (1

 میزان اسیدیته خاک  (2

 ترکیب شیمیایی هوا (3

 میزان آب دریافتی (4

 

18 

 

 کدام عبارت صحیح است؟

 اگر صفتی در پدر و مدار باشد، آن صفت به طور میانگین و حد وسط در فرزندان ظاهر می شود. (1

 فام تن های جنسی در یاخته های زنان، شبیه به هم هستند. (2

 نسبت به حالت عادی تغییر کند، جنین زنده نمی ماند.در هنگام تشکیل جنین، اگر تعداد فام تن های یاخته  (3

 ژن های انسان با هیچ یک از جانداران شباهتی ندارد. (4

19 

 

 چه عاملی باعث پیچیده شدن انسان نسبت به سایر جانداران شود؟

 موجوداتزیاد بودن تعداد ژن های انسان نسبت به دیگر  (1

 تفاوت در اجرای دستورات صادر شده از طرف ژن ها  (2

 تفاوت تنوع در یاخته های تشکیل دهنده بدن انسان و سایر جانداران (3

 زیاد بودن تعداد دستورات الزم برای ساخته شدن انسان نسبت به سایر موجودات  (4

 

20 
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 پاسخ های تشریحی

 

 4گزینه 

با مطالعه ژن های بیوتکنولوژی یا زیست فناوری شاخه ای از علم زیست شناسی و زیر مجموعه علم ژنتیک، 

 با دستکاری در ژن های موجودات زنده، در صفات آنها تغییراتی ایجاد می کنندموجودات زنده و نیز 

1 

 

 2گزینه

کردن مو تحت تاثیر محیط و انسان هاو آموزش های محیط پیرامون انجام می آموختن زبان، سوت زدن و فر 

 گیرد. بقیه صفات و توانایی ها به صورت ارثی از پدرو مادر به ما می رسد.

2 

 
 2گزینه 

 حاوی دستوراتی برای ایجاد صفات در جانداران است DNAمولکول های طویل دنای یا 
3 

 

 4گزینه 

 برخی صفات تحت تاثیر محیط است ولی بسیاری از صفات موجودات زنده تحت تاثیر ژن است.

 برخی صفات مانند رنگ چشم تحت تاثیر چند ژن است.

 بخشی از دنای است که در بروز صفات موجودات زنده نقش دارد. ژن

 دنای باکتری ها در هسته قرار ندارد. در واقع باکتری ها مثل دیگر یاخته ها هسته مشخصی ندارند.

4 

 

 2گزینه 

 قابل مشاهده شدن است.یک یاخته قبل از تقسیم شدن یاخته تن های  کروموزوم ها یا فام

ر ال تعداد فام تن های پروانه بیشتبین تعداد فام تن ها و اندازه پیکر جانداری، رابطه مشخصی وجود ندارد، مث

 .از انسان است

بروز صفات عالوه بر ژن ها، تحت تاثیر محیط، آموزش و تغذیه و ... است. تحت تاثیر همه این عوامل دو 

 شخص ممکن است ظاهر شبیه به هم اما ژن های نسبتا متفاوتی داشته باشند.

5 

 6 3گزینه  

 

 3گزینه 

این آزمایش تاثیر محیط) نور آفتاب و آب و بافت سیب زمینی( را نشان می دهد. چون همه آنها جوانه) حاوی( 

 را دارند.

7 

 

 3گزینه 

آنزیم  آن، با کاهش دما فعال شده و یاخته ها با تولید  ژن هایی در یاخته های با کاهش دمای پوست خرگوش،

 که از جنس پروتئین هستند باعث رشد مو های دارای رنگیزه سیاه می شود.های خاصی 

8 

 9 4گزینه  
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عدد( از آن در تعیین  2عدد( فام تن است که یک جفت)  46) جفت  23ان به طور معمول یاخته های انس

 جنسیت) نر و ماده بودن( نقش دارد.

 

 1گزینه

در این شکل( شکل  Bموش های با ژنتیک مشابه تحت تاثیر عواملی محیط چون تغذیه) کمبود ویتامین 

 ظاهری متفاوتی داشته باشند.

10 

 
 3گزینه 

 گاو استخراج می شد.لمعده اانسولین مورد نیاز بیماران دیابت در گذشته از لوزو
11 

 

 1گزینه 

انسولین استفاده می شود. مثل استخراج انسولین از باکتری  امروز با روش های موثر و در دسترس تر برای تولید

می شوند کشت  منتقل شده،به باکتری ها ژن های تولید انسولین از انسان  که در آنهاتغییر ژن یافته ی که های

 انسولین تولید می کنند. و باکتری ها

12 

 

 4گزینه 

با قرار دادن ژن هایی که رنگ طالیی در برنج ایجاد می کنند، برنج تغییر ژن یافته و رنگ ظاهری آن طالیی 

 می شود. بقیه عوامل جز عوامل محیطی هستند.

13 

 

 4گزینه 

یرات ماهی ها در برابر سرمای آب مقاوم هستند. با انتقال این ژن می توان گوجه فرنگی هایی که در برابر تغی

 ناگهانی دما مقاوم هستند تولید کرد.

14 

 

 4گزینه 

ژن ها دستورات خود را با ساختن پروتئین های خاص صادر می کنند. و پروتئین ها باعث بروز صفات خاصی 

 می شوند.

15 

 

 4گزینه 

در تقسیم رشتمان یا میتوز که در سراسر عمر و در بسیاری از یاخته ها و بافت های بدن رخ می دهند تعداد 

 یا مقدار دنای تغییر نمی کند.

16 

 

 2گزینه 

یا مقدار دنای تغییر نمی کند. قبل سیم رشتمان یا میتوز در هر لحظه در بدن رخ می دهد و طی آن تعداد تق

 ) دو یاخته(ر یاخته حاصلبه ه یماز تقسیم دنای کالفی مانند شده و تعداد دنای دو برابر شده و بعد از تقس

 تعداد برابری دنای می رسد.

می اخته های سرطانی تولید یو شده ها  عوامل شیمیایی می تواند باعث تقسیم سریع و کنترل نشده یاخته

 کند.

17  
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 2گزینه 

تغییر در ترکیب شیمیایی خاک) تغییر اسیدیته خاک( که تغییر در عامل محیطی است در تغییر صفات جانداران 

 موثر است.

18 

 

 2گزینه 

ممکن است صفتی در پدر یا مادر باشد ودر فرزندان آن صفت از پدر به ارث برسد و یا از مادر، و ممکن است 

 وآن صفت حد وسط یا میاگین نباشد

 فام تن های جنسی زنان شبیه به هم ولی فام تن های مردان با هن متفاوت هستند.

 از انسان های معمولی دارند.بیشتر فام تن  1آنها داون که یاخته های  سندرمژنتیکی  ران در بیما

 ژن انسان با ژن نوعی باکتری شباعت زیادی دارد ولی نحوه فعال شدن این ژن ها نسبت به هم متفاوت هستند.

19 

 

 2گزینه 

در انسان نسبت به سایر جانداران دستورات ژن ها به شکل متفاوتی اجرا می شود به همین دلیل بدن انسان 

 پیچیدگی زیادی نسبت به سایر جانداران دارد.

20 
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