
 .زیست دوازدهم 3نمونه سؤاالت نهایی فصل 

  )هاي نهایی نظام جدید شامل سؤاالت هفت دورة اخیر آزمون(
  .ها در آزمون هاي مختلف است برخی سواالت نشان دهندة تکرار شدنِ آن تکراري بودنِ

 .سؤاالت قرمز رنگ، مربوط به بخش هاي حذف شدة کتاب در شرایط کرونا هستند

 

١ 
 

  درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .1

  . نمی توان تنها از روي ژن ها علت  اندازة قد یک فرد را توضیح داد )الف

    .توان هستند نسبت به هم، هم Bو  A) آلل هاي(دگره هاي  ABOدر گروه خونی ) ب

  . آن را تشخیص داد) ژنوتیپ(در گل میمونی، با دیدن رنگ گل می توان ژن نمود ) پ

  .گسسته اي دارند) فنوتیپ هاي(صفات چندجایگاهی رخ نمودهاي ) ت

  .به دلیل نبودن آنزیم سازندة آمینواسید فنیل آالنین است) PKU(بیماري فنیل کتونوري ) ث

  .حالت حد واسط قرمز و سفید است RW) ژنوتیپ(در رنگ گل میمونی، رنگ گل با ژن نمود ) ج

در هر یک از عبارت هاي زیر، پاسخ درست را از بین واژه هاي درون پرانتز انتخاب کنید و در برگۀ  .2

  پاسخنامه بنویسید

  .است) مثبت –منفی ( Rh در غشاي گویچه هاي قرمز وجود داشته باشد، گروه خونی Dاگر پروتئین ) الف

  .است) چندجایگاهی –تک جایگاهی (رنگ گل میمونی مثالی از صفات ) ب

  .شبیه زنگوله است) غیرپیوسته –پیوسته (نمودار توزیع فراوانی رخ نمودهاي ) پ

  .در زاده ها مشاهده می شود) ژنوتیپ(نوع رخ نمود ) سه  –دو (از آمیزش دو گل میمونیِ صورتی ) ت

در رخ نمودهاي ناخالص، هرچه تعداد دگره هاي بارز بیشتر باشد، مقدار . نوعی ذرت صفتی با سه جایگاه ژنی دارد) ث

  .کمتر است) سفید –قرمز ( رنگ 

  .وجود ندارد) بسازد –تجزیه کند (در بیماري فنیل کتونوري، آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را ) ج



٢ 
 

در رابطه با رنگ نوعی ذرت، در رخ نمودهاي ناخالص، هرچه تعداد دگره هاي بارز بیش تر باشد، مقدار رنگ قرمز ) چ

  . است) کمتر –بیشتر (

  نمودار توزیع فراوانی کدامیک شبیه زنگوله است؟ .3

  رنگ ذرت) ت     Rhصفت ) پ   ABOگروه خونی ) ب  رنگ گل میمونی) الف

  .فرزندان حاصل از ازدواج مردي هموفیل با زنی ناقل هموفیلی را با رسم مربع پانت بنویسید) ژنوتیپ هاي(ژن نمودهاي  .4

  چه رابطه اي برقرار است؟ Oو  A) آلل(، بین دو دگره  ABOدر گروه خونی  .5

  .وجود دارد.................... رابطۀ  Bو  A) آلل هاي(، بین دگرههاي ABOدر گروه خونی  .6

7. D  وd  شکل هاي مختلف صفتRh برقرار است......................... رابطۀ ) آلل ها(بین این دگره ها . را تعیین می کنند. 

 .را به خود اختصاص داده اند................ یک جایگاه مشخص از فام تن شمارة  ABOدگرة صفت گروه هاي خونی  .8

 .است................... را داشته باشد، گروه خونی این فرد،  Aفقط آنزیم  ABOاگر فردي براي گروه خونی  .9

  .آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تجزیه کند، وجود ندارد...................... در بیماري  .10

  است؟ Rو  Wکدام رنگ گل میمونی نشان دهندة رابطۀ بارزیت ناقص بین دو دگرة  .11

  آورند؟ چندجایگاهی است، دگره هاي بارز چه رنگی را به وجود می در رنگ نوعی ذرت که یک صفت .12

  شود؟ تجمع چه ماده اي در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناك منجر می) PKU(در بیماري فنیل کتونوري  .13

براي ) هایی فنوتیپ(و رخ نمودهایی ) ژنوتیپ( چه ژن نمود. دارد ABو مادري گروه خونی  Oپدري گروه خونی  .14

  )98شهریور ( )بدون ذکر راه حل(بینی می کنید؟  آنان پیشفرزندان 

براي ) هایی فنوتیپ(و رخ نمودهایی ) ژنوتیپ(چه ژن نمود . دارد ABو مادري گروه خونی  Oپدري گروه خونی  .15

  )97دي ) ( بدون ذکر راه حل(بینی می کنید؟  فرزندان آنان پیش

  :در مورد بیماري هموفیلی به دو پرسش زیر پاسخ دهید .16

  سالم است یا بیمار؟ XHXh) ژنوتیپ(دختر داراي ژن نمود ) الف

  شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان چه ماده اي در بدن است؟) ب



٣ 
 

  .دختر ناقل بیماري هموفیلی را بنویسید) ژنوتیپ(ژن نمود  .17

  انسان جایگاهی براي دگره هاي هموفیلی ندارد؟) کروموزوم(کدام فام تن  .18

  جلوگیري کرد؟) PKU(از بروز بیماري فنیل کتونوري چگونه می توان  .19

  کدام آنزیم وجود ندارد؟) PKU(در بیماران مبتال به فنیل کتونوري  .20

و رخ نمودهایی ) ها ژنوتیپ(چه ژن نمودها . ل هم نیستمردي هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناق .21

  )بدون ذکر راه حل(می کنید؟ براي فرزندان آنان پیش بینی ) فنوتیپ هایی(

  است؟) کروموزوم(در کدام فام تن  Rhجایگاه ژنی گروه خونی  .22

  صفت رنگ نوعی ذرت یک صفت چندجایگاهی است یا تک جایگاهی؟ .23

 شود؟ تغذیۀ نوزاد مبتال به فنیل کتونوري با شیر مادر، باعث آسیب رسیدن به کدام یاخته هاي بدن او می .24

 .بین دگره ها چیست؟ یک مثال براي آن ذکر کنیدمنظور از رابطۀ هم توانی  .25

  )بدون ذکر راه حل. (دارند Oو دختري سالم با گروه خونی  ABزن و مردي سالم، پسري هموفیل با گروه خونی  .26

  .پدر و مادر را براي صفت هموفیلی بنویسید) ژنوتیپ(ژن نمود ) الف

 گروه خونی پدر و مادر چیست؟) فنوتیپ(رخ نمود ) ب

چه ژن نمود و رخ نمودهایی براي فرزندان آنان پیش بینی می . الم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کندمردي س .27

 ).بدون ذکر راه حل(کنید؟

  .در مورد انتقال اطالعات در نسل ها به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .28

  اندازة قد انسان صفتی گسسته است یا پیوسته؟) الف

  عالوه بر ژن به چه چیزي نیاز دارد؟ساخته شدنِ سبزینه در گیاهان ) ب

 در بدن افراد مبتال به فنیل کتونوري کدام آنزیم وجود ندارد؟) پ

 .زاده هاي حاصل از آمیزش دو گل میمونی صورتی را با رسم مربع پانت بنویسید) فنوتیپ هاي(رخ نمودهاي  .29

  .در مورد انتقال اطالعات در نسل ها به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .30

منفی شود، ژن نمود این  Rhمثبت باشد، و گروه خونی یکی از فرزندان آن ها  Rhگر گروه خونی زن و شوهري ا) الف

  .والدین را بنویسید



۴ 
 

  ممکن نیست پدر ناقل باشد؟ Xچرا در صفات وابسته به ) ب

سفید را ذرت هاي موجود در دو آستانۀ طیف یعنی قرمز و ) ژنوتیپ(در رابطه با رنگ نوعی ذرت، ژن نمود ) پ

 .بنویسید

 درفام تن شمارة چند است؟ ABOجایگاه ژن هاي گروه خونی  .31

 علت شایع ترین نوع هموفیلی چیست؟ .32

  :در مورد انتقال اطالعات در نسل ها به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .33

  پیش از کشف قوانین وراثت، چه تصوري در مورد رابطۀ بین صفات والدین و فرزندان وجود داشت؟) الف

 .را بنویسید Rhهاي گروه خونی ) ژنوتیپ(واع ژن نمود ان) ب

  .زن و مردي سالم از نظر بیماري هموفیلی، پسري هموفیل دارند .34

  .ژن نمود این زن و مرد را براي هموفیلی بنویسید) الف

 .اگر این زن و مرد صاحب فرزند دختري شوند، ژن نمودهاي احتمالی این دختر را براي هموفیلی بنویسید) ب

 چرا نوزادان در بدو تولد، از نظر ابتالي احتمالی به بیماري فنیل کتونوري، با انجام آزمایش خون بررسی می شوند؟ .35

  به پرسش هاي زیر پاسخ دهید Rhو  ABOصفات گروه خونی  مورددر  .36

  است؟ 9شمارة ) کروموزوم(جایگاه ژنی کدام یک از صفات فوق در فام تن ) الف

  منفی را بنویسید Oدي با گروه خونی مر) ژنوتیپ(ژن نمود ) ب

 وجود دارد؟ Bو  Aچه رابطه اي بین دگره هاي ) پ

  :و نهفته است Xبا توجه به این که هموفیلی یک بیماري وابسته به . زن و مردي سالم صاحب فرزندي هموفیل شده اند .37

  جنسیت فرزند هموفیل را مشخص کنید) الف

  .یسیدوالد ناقل را بنو) ژنوتیپ(ژن نمود ) ب

 ؟نداردپسر سالم در این خانواده وجود  یااحتمال تولد کدام یک، دختر هموفیل ) پ

 چگونه است؟ RWرنگ گل میمونی  .38

  گسسته است؟ یااندازة قد انسان صفتی پیوسته  .39
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