
    تاریخ:                         3فصل  –هم تجربی دآزمون زیست شناسی دواز

 درست/نادرست (1درستی یا نادرستی جمالت را مشخص کنید.) 1

  را بسازد. Dمنفی ، قطعا ژنی دارند که نمی تواند پروتئین  RHافراد دارای  الف

  هرجاندار دیپلوئید ، برای هر صفت خاص حداقل دو آلل دارد. ب

  .در صفت رنگ ذرت ، در فنوتیپ های ناخالص هرچه تعدادآلل های نهفته بیشتر باشد، مقدار رنگ قرمز کم تر است پ

  ندارد. ABOصفت گروه خونی  هیچ آللی برای Oفردی با گروه خونی  ت

 

 (1).در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید.2

 ترتیب آلل ها در یک فرد را .................................. می نامیم. الف(

 رابطه بین آلل های قرمز و سفید در گل میمونی از نوع ............................... است.ب(

 ................. نامیده می شود.یک حداقل و حداکثر می تواند تغییر کند ................. صفتی که میزان آن بینپ(

 از عوامل محیطی که می توانند بر میزان بعضی صفات ژنی  اثر کنند ............................ را می توان نام برد. ت(

 

 نمره2.با توجه به شکل ، پاسخ دهید: 3

 چه آنزیم هایی وجود دارد؟ بنویسید. ABOالف(برای صفت گروه خونی 

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

 ............................کدام یک از آنزیم های گفته شده را دارد؟(1)ب(با توجه به شکل فرد شماره 

 ................................کدامیک از شماره های مطرح شده می تواند باشد؟ AOپ(فرد با ژنوتیپ 

 

 

 

 

 

 راهنما:

 

 

 

 نمره :

 

 

 

 

 

 



 .............     هم تجربیددواز کالس: نام و نام خانوادگی:                                        

 (1منظور از صفات وابسته به جنس چیست؟ مثال بزنید.).4

 (5/1)  :در بیماری فنیل کتونوریا .5

 الف(چه اشکالی در افراد وجود دارد؟ ب(چگونه می توان از بروز عالئم جلوگیری کرد؟

 (25/1مرد و زنی که هردو سالمند دارای دختری مبتال به فنیل کتونوریا )مستقل از جنس(هستند. ).6

 سالم در این خانواده چقدر است؟)با رسم مربع پانت( الف(الف(ژنوتیپ والدین چیست؟ ب(احتمال تولد پسری با ظاهر

 (1)زنی سالم که پدرش هموفیل است با مردی سالم ازدواج کرده است. .7

 احتمال تولد پسر هموفیل در این خانواده چقدر است؟)با راه حل(

منفی هستند. با راه حل نشان دهید احتمال  Aمثبت دارای فرزندی با گروه خونی  ABمنفی و زنی با گروه خونی  Bمردی با گروه خونی . 8

 (25/1تولد دختری با فنوتیپ مشابه مادر چقدر است؟ )

4....................................................................................................................................................................................................................................

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

 ........................................................................................................................................................................................................الف( 5

 .............................................................................................................................................................................................ب(...................

6 . 

 

7.  

8.  

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

