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 دانش آموزان عزیز ابتدا به سئواالتی که می دانید پاسخ دهید و سپس روی سئواالتی که کمتر تسلط دارید فکر نمایید

رم  زیست دوازدهم 3فصل 
با

0
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 در جلوی آن مشخص کنید تیک و عالمت مورد قبول نیست "غ "یا "ص"نوشتن درستی یا نادرستی گزینه های زیر را با 1

  .   را دارد  dیا D ژن   ،Rhجایگاه ژن  ،1هرکروموزوم شمارۀ  الف:

     .  دارندرا  Bو  Aهردو آنزیم های سازنده کربوهیدرات  Oگروه خونی  -ب
  و یک حد اکثر را داشته باشد   می تواند هر مقداری بین یک حد اقل یک صفت پیوسته  -ت
  تمام ویژگی های یک فرد از والدین دریافت  می گردد.    -ث
  گاهی برای بروز یک فتوتیپ وجود ژن کافی نیست.   -ج
    می توان تنها از روی ژن ها،علت اندازه قد یک فرد را توضیح داد.-چ
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 جا های خالی را با عبارات مناسب کامل نمایید 2

        .نسل ها................................ هستند بین ارتباط برقرارکننده های یاخته -الف

     .می گویند...................  جانداران ارثی ویژگی های به -ب

    .گویند...................... فرد در )آلل(ها دگره به ترکیب -پ

     .صفات..........................گویند.دارد شرکت ژنی جایگاه یک از بیش آن بروز که تیاصفبه  -ت

      ؟ انجام.....................................می باشدتولد  بدو در کتونوری فنیل تشخیص روش -ث

   ؟ .........................................می باشد فقدان هموفیلی نوع ترین شایع -ج

  به  فردی که بیش از یک نوع الل برای یک صفت دارد........................................می گویند.     -چ
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 ) توجّه یک واژه اضافی است(    در جدول زیر هریک از واژه ها با یکی از گزاره ها ارتباط منطقی دارد شمارۀ آن را بنویسید 

 شماره واژه گزاه واژه

 توانی هم-1
 گسسته  صفت -2
 جنس به وابسته صفات -3

 (رخ نمود) فنوتیپ -4 

 نمود( ژنژنوتیپ)-5

      .دهند می بروز را خود اثر الل دو هر آن، در که الل ها بین ای رابطه -الف

   را گویند صفت بروزیافته  حالت یا ظاهری شکل -ب

   باشد داشته تواند می را مشخصی مقدارهای فقط که تیاصف

    .باشد داشته قرار جنسی کروموزوم دو از یکی در آنها ژنی جایگاه که را صفاتی
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 پاسخ کوتاه دهید 3

   وراثت را بیان کنید؟ قوانین کشف از پیش تا فرزندان صفات بارۀ در موجود نظریه -الف
 
  ژن را تعریف کنید؟   جایگاه -ب

 ؟ چه می گویند است خالص حالتهای واسط حد صورت به ناخالص حالت در صفت آن، در که اللها بین ای رابطه به-پ

 

   ؟ چه می نامند باشد داشتهن قرار جنسی کروموزوم دو از یکی در آنها ژنی جایگاه که را صفاتی -ت

 . ناقل می گویند؟  فرد به چه -ث

   تولد چیست؟  بدو در کتونوری فنیل عالئم نبودن آشکار علت -ج
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داشته باشند چه گروه  های خونی در فرزندان  O باشد. و این زوج فرزندی با گروه خونی Bومادر  A اگرگروه خونی پدر 4

 این خانواده قابل مشاهده است؟
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چه ژنوتیپ و .باشند هموفیلدیگری پسر و وابسته به جنس()صفت کورنگ پسری دارای زوج واین باشد هموفیل وپدر سالم مادر اگر 5
 است؟  قابل پیش بینی خانوادهفنوتیپ های برای فرزندان این 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کوتاهترین دعا برای بزگترین آرزو

 

 

پیروز موفق باشید
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 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
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