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مفاهیم پایه و روابط بین دگره و نکات تکمیلی

 همونطور که مستحضرید صفحۀ اول این فصل در کتاب درسی، یه عالمت هشدار زده شده که نباید سؤال عددی واسه این فصل طرح بشه که ما هم ازون تبعیت کردیم، ولی یادتون 
باشه که هنوزم میشه سؤاالی خیلی سختی واسه ژنتیک طرح کرد که ما واستون این کارو کردیم ... پس توی این فصل قراره اول تستای متوسطی رو ببینید ولی هرچی که جلوتر میرین، پیچیدگی 

مباحث و درجۀ سختی سؤاال بیشتر میشه! هرچی زودتر بریم سراغ فصل که وقت کم نیاریم ...
کدام گزینۀ زیر در ارتباط با انتقال اطالعات در نسل ها صحیح است؟2  -69

1(ویژگیهایینظیررنگچشم،مووپوستفقطتحتتأثیروراثتقرارمیگیرند.
2(صفاتقابلانتقالطیوراثت،درهرفردمیتوانندبهیکشکلدیدهشوند.

3(مطابققوانینبنیادیوراثت،فرزندانآمیختهایازصفاتوالدینخودرابهارثمیبرند.
4(مندلباکمکاطالعاتیکهازساختاردناوعملکردآنداشت،قوانینبنیادیوراثتراتعریفکرد.

کدام یک از گزینه های زیر نادرست بیان شده است؟2  -69

2(صفاتبهشکلهایمختلفیدریکجمعیتقابلمشاهدههستند. 1(هرویژگیجاندارانقطعاًبهنسلبعدمنتقلمیشود.
4(هرعلمیکهوراثترابررسیمیکند،شاخهایاززیستشناسیاست. 3(هرصفتجاندارانازوالدینبهارثرسیدهاست.

با توجه به علم ژنتیک، هر فرد در یک جمعیت ............ 2  -69

کثردرتعییننیمیازصفاتموجوددرفرزنداننقشدارد. 2(حدا 1(چندینشکلازیکنوعصفترابروزمیدهد.
4(باکمکمیوز،یاختههایمؤثردرتشکیلنسلبعدراایجادمیکند. 3(برایبروزاثرژنهایخود،بهآنزیمرنابسپارازنیازدارد.

هر گیاه گل میمونی که گل ............ ندارد، قطعاً برای صفت رنگ گل ............ است.2 69-9

4(صورتیرنگـناخالص 3(صورتیرنگـخالص 2(قرمزرنگـناخالص 1(قرمزرنگـخالص
در نتیجۀ آمیزش گیاه میمونی ............ امکان تشکیل گل میمونی با رنگ ............ وجود دارد.2 69-6

2(گلقرمزوگلصورتیـگلسفید  1(گلقرمزوگلسفیدـگلسفید
4(گلسفیدوگلصورتیـگلصورتی  3(گلسفیدوگلسفیدـگلصورتی

مباحث مهم ترکیبی مستقل
 تعداد کل

سؤاالت

وراثت بیماری ها و صفات در 

انسان - روابط بین دگره ها - 

وراثت صفت پیوستۀ رنگ دانۀ 

ذرت - ژنتیک گیاهی

2 4 6 کنکور داخل و خارج 98

0 8 8 کنکور داخل و خارج 99

0 10 10 کنکور داخل و خارج 1400

0 4 4 کنکور داخل 1401

از تبصره های فراوان  باالخره بعد  این فصل خیلی بحث برانگیز بوده و 

پس  نمیشه!  طرح  احتمال  تست  کنکور  توی  ازش  دیگه  درسی،  کتاب 

اگه ریاضیت ضعیفه با خیال راحت برو سراغ این فصل و آگاه باش که 

هیچ مشکلی برات پیش نمیاد؛ ولی حواست باشه که هنوزم می شه 

سؤاالی مفهومی سختی از این فصل طرح کرد. 

 صفت پیوستۀ رنگ 
ً
ژنتیک گیاهی )مخصوصا این فصل مباحث  توی 

دانۀ ذرت( و وراثت صفات در انسان )دو یا سه صفت به صورت همزمان( 

اهمیت زیادی دارن و توی کنکور زیاد به چشم می خورن... برای تسلط 

کامل به این مبحث، تک تک سؤاال رو با دقت حل کن و پیش برو تا به 

 هرگز بررسی پاسخ نامه فراموش نشه!
ً
تسلط کافی برسی. ضمنا

Bزیست شناسی دوازدهم I O L O G Y
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-     

»در مورد رابطۀ بین دگره های ............ می توان بیان داشت فردی که ژن نمود ناخالص دارد، فنوتیپ ............ حالت های خالص را نشان می دهد.«

الف( مربوط به گروه خونی Rh برخالف دگره های مربوط به توانایی تولید فاکتور انعقادی   و عدم توانایی ساختن آن ـ مشابه یکی از 

IB گروه خونی ABO همانند دگره های مربوط به صفت رنگ گل در گیاه میمونی ـ حدواسط IA و ب(

IA و i گروه خونی ABO ـ حدواسط ج( توانایی تولید فاکتور انعقادی   و عدم توانایی ساختن آن برخالف دگره های

د( ابتال به بیماری کم خونی داسی شکل و سالم بودن از نظر این بیماری همانند دگره های گروه خونی Rh ـ مشابه یکی از

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟-     

»در رابطۀ بارزیت ناقص ............ «

1(همانندهمتوانی،افرادناخالصهردوحالتخالصرابهصورتهمزمانبروزمیدهند.
2(برخالفهمتوانی،ژننمودهرفردبهطوردقیقازرویرخنمودآنقابلتعییناست.

3(همانندبارزنهفتگی،افرادناخالصرخنمودیمشابهبرخیازافرادخالصرابروزمیدهند.
4(برخالفبارزنهفتگی،تعدادرخنمودهایمختلفهرصفتباتعدادژننمودهایآنبرابراست.

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟-     

»در یک صفت دو اللی، در رابطۀ ............ برخالف رابطۀ ............ و همانند رابطۀ ............ «

الف( هم توانی ـ بارزیت ناقص ـ بارز و نهفتگی، تعداد رخ نمودها و ژن نمود های هر صفت برابر است.

ب( بارزیت ناقص ـ هم توانی ـ بارز و نهفتگی، هر دو الل این صفت به صورت هم زمان بروز پیدا نمی کند.

ج( هم توانی ـ بارز و نهفتگی ـ بارزیت ناقص، هر رخ نمود نشانگر یک ژن نمود خاص است.

د( بارزیت ناقص ـ بارز و نهفتگی ـ هم توانی، در افراد ناخالص، از روی هر دو الل رونویسی صورت می گیرد.

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

 توی سؤال بعدی از مفهومی صحبت می کنیم که مستقیمًا توی کتاب درسی اشاره نشده ولی توی بررسی تست های مسأله که مربوط به گفتار بعدی هستند؛ به کارمون میاد ... 
کدام موارد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟ )بدون در نظر گرفتن کراسینگ اور(-     

DdEe زمانی که دگره های ............ بر روی یک کروموزوم قرار دارند؛ تولید فردی با ............ است.« DdEe »در آمیزش

ب( D و e ـ رخ نمود مشابه یکی از افراد نسل قبل، غیرممکن  الف( D و E ـ رخ نمود نهفته در هر دو صفت، ممکن 

د( d و E ـ با ژن نمود خالص در هر دو صفت غیرممکن ج( d و e ـ رخ نمود بارز در هر دو صفت، ممکن 

4(بـد 3(الفـج 2(جـد 1(الفـب

گروههایخونی

 برای بررسی خود گروه خونی Rh به تنهایی سؤاالت خیلی سختی نمی شود طرح کرد ولی سه تست بعدی، نکات مهم گروه خونی Rh رو براتون میگن و شما رو برای ترکیب کردن 
این مبحث با بقیه مباحث آماده میکنن !

کدام گزینه در مورد جایگاه ژن های Rh درست است؟-     

2(اینجایگاهژنیدرنزدیکیانتهایکروماتیدقرارگرفتهاست. 1(بررویبزرگترینکروموزومقرارگرفتهاست.
4(بررویکروموزومهایمضاعفشده،یکجایگاهبرایژنهایRhدیدهمیشود. G2چرخۀیاختهایازرویآنهمانندسازیصورتمیگیرد. 3(درمرحلۀ

در مورد صفات مربوط به گروه خونی، کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی نسبت به سایر گزینه ها متفاوت است؟-     

1(دریکفردسالم،نوعکربوهیدراتگروهخونیABOموجوددرسطحفراوانترینگویچههایخونی،بایکدیگرمتفاوتاست.
2(تعدادژننمود)ژنوتیپ(هایمربوطبهکربوهیدراتگروهخونینسبتبهژننمود)ژنوتیپ(هایپروتئینگروهخونی،کمتراست.
3(جایگاههایژنیمربوطبهگروهخونیABOدربزرگترینجفتکروموزومهایموجوددرکاریوتیپ،روبهروییکدیگرقراردارند.
وiمربوطبهکربوهیدراتهایگروهخونیودگرههایمربوطبهتولیدپروتئینD،بایکدیگرمشابهاست. IA 4(رابطۀمیاندگرۀ

فردی که گویچه های قرمزی مشابه شکل ............ دارد؛ به طور قطع ............ -     

1( 2ـتعیینژننموددقیقویازنظرگروهخونیRhامکانپذیراست.
2( 1ـدرهمۀیاختههایپیکریخوددارایدگرۀDمیباشد.

3( 1ـدارایفرزندانیباتواناییتولیدپروتئینDمیباشد.
4( 2ـفرزندانیفاقدتواناییتولیدپروتئینDدارد.
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟-     

»در نتیجۀ تولد فرزندی با گروه خونی Rh ............ در خانواده ای، به طور حتم ............ «

ب( مثبت ـ تولد فرد Rh منفی در این خانواده، دور از انتظار است. الف( مثبت ـ هر دو والد توانایی تولید پروتئین D را دارند. 

کثر یکی از والدین برای گروه خونی Rh ژن نمود ناخالص دارد. د( منفی ـ حدا ج( منفی ـ حداقل یکی از والدین از نظر گروه خونی Rh منفی است. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در خانواده ای والدین دارای گویچه های قرمز مشابه شکل   هستند و فرزندی واجد گویچه های قرمز مشابه شکل   دارند. کدام گزینه در ارتباط با اعضای خانواده -     

همواره صحیح است؟

1(ژننمودپدرومادردراینخانوادهباهمتفاوتدارد.
2(ژننموددقیقوالدیناینخانواده،غیرقابلتعییناست.

3(تولدفرزندباژننمودDDدراینخانوادهقابلانتظاراست.
4(همۀفرزنداناینخانواده،ژننمودیمتفاوتباوالدینخواهندداشت.

در نتیجۀ ازدواج دو فرد با گروه خونی ............ از لحاظ Rh، همواره ............ -     

2(منفیـبرخیفرزندانازنظرصفتRh،ناخالصهستند. 1(مثبتـفرزندانیباژننمودمتفاوتباوالدینمتولدمیشوند.
4(منفیـتولدفرزندباگروهخونیRhمثبتغیرقابلانتظاراست. 3(مثبتـفقطفرزندانیباتواناییتولیدپروتئینDمتولدمیشوند.

گر در خانواده ای، پدر Rh ............ و دخترش Rh ............ باشند، آن گاه در این خانواده ............ -      ا

2(مثبتـمنفیـژننمودمادربهطوردقیققابلتعییناست. 1(مثبتـمثبتـژننموددقیقپدرقابلتعییناست.
4(منفیـمثبتـرخنمودمادربرایRh،مشابهدخترشاست. 3(منفیـمنفیـمادرژننمودیمشابهسایریندارد.

معموالً با توجه به گروه های خونی ABO و Rh، هر فردی که ............ -     

ABاست،قطعاًهردوصفتگروهخونیتحتتأثیرژننمودناخالصبروزکردهاند. 1(دارایگروهخونی
ABاست. 2(تواناییتولیدهمۀآنزیمهاوپروتئینهایمربوطبهآنهارادارد،دارایگروهخونی
3(دارایگروهخونیAاست،رویهردوکروموزوم9آنفقطیکنوعاللگروهخونیحضوردارد.

ABاست،قطعاًارتباطبیناللهایهرصفتگروهخونیآنهمتوانمیباشد. 4(دارایگروهخونی
A و مقاوم به بیماری ماالریا، با قاطعیت بیان داشت؟-      کدام مورد را می توان دربارۀ مردی سالم با گروه خونی

1(برروییکیازکروموزومهایشمارۀ9وی،دگرۀمربوطبهتولیدکربوهیدراتگروهخونیقراردارد.
2(دگره هایمربوطبهگروهخونیرویبلندترینکروموزوم ها،توسطآنزیمدنابسپارازالگوقرارنمی گیرند.

3(دختراناودارایحداقلیکدگرۀمربوطبهکمخونیداسیشکلدرکروموزوم هایجنسیخودهستند.
4(درغشایدوالیۀیاخته هایخونیتعیین کنندۀرنگنوعیبافتپیوندیمایع،مولکول هایپروتئینیوجودندارد.

 حاال بریم سراغ گروه خونی اصلی که همون گروه خونی ABOئه!
در نتیجۀ ازدواج مردی با گروه خونی ............ با زنی با گروه خونی A، تولد فرزندی با رخ نمودی از گروه خونی ............ دور از انتظار است.-     

BـAB )4 O )3ـمتفاوتباهردووالد B )2ـمشابهمادر  OـA )1

 تو سؤال بعدی بیشتر با مفاهیم سال یازدهم سر و کار داریم تا ژنتیک ... ولی خب یه سوژه هستن واسه آزمونای آزمایشی و نمیشه نادیدشون بگیریم! 
یک زن بالغ و سالم با گروه خونی B، در هر یاختۀ ............ بدن خود قطعاً ............ دارد. -     

1(پیکریهستهدارـدودگرهبرایکنترلاینصفت
2(دیپلوئیدـفقطیکنوعدگرهازنظرصفتگروهخونیاصلی

3(حاصلازتقسیماووسیتثانویهـیکنوعدگرهبرایکنترلاینصفت
B4(حاصلازتقسیممیوزـدگرۀمربوطبهتولیدآنزیمسازندۀکربوهیدرات

)آزمون های سراسری گاج(-      در هنگام بررسی صفت ............ می توان گفت که ............  

1(گروهخونیRhدرانسانـهرفرددارایپروتئینD،برایاینصفتژننمودخالصدارد.
2(گروهخونیABOدرانسانـهرفردفاقدکربوهیدراتB،دارایگروهخونیAاست.

3(رنگگلمیمونیـتعدادانواعرخنمودهابرایرنگگل،باتعدادانواعاللهایجمعیتبرابراست.
کثردونوعاللبرایاینگروهخونیوجوددارد. 4(گروهخونیABOدرانسانـدرگویچۀقرمزنابالِغهرفردی،حدا
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 توی تست بعدی گروه خونی هر دو والد مشخص است ولی فرزندان نه! 
کدام گزینه زیر در ارتباط با آمیزش دو فرد با گروه خونی A و B همواره درست است؟-     

2(احتمالتولدفرزندباگروهخونیABوجوددارد. 1(تولدفرزندباگروهخونیOغیرقابلانتظاراست.
4(درپیتولدهرفرزندی،ژننمودوالدینمشخصمیشود. 3(برخیفرزندانگروهخونیمشابهوالدینخواهندداشت.

 برای حل تست بعدی باید بدونین که فردی که گروه خونی B یا O دارد، پادتن ضد کربوهیدرات A را تولید می کند؛ چون این کربوهیدرات رو در سطح یاخته های خودش ندارد... 
گر در نتیجۀ ازدواج زنی با گروه خونی B با مردی واجد گروه خونی نامشخص، فرزندی متولد شود که در سطح گویچه های قرمز خود فقط کربوهیدرات A را داشته -      ا

باشد. آن گاه کدام گزینه در مورد اعضای این خانواده صحیح بیان شده است؟

1(پدراینخانواده،فاقدتواناییتولیدهردونوعکربوهیدراتگروهخونیABOاست.
2(تعیینژننموددقیقپدراینخانوادهازنظرصفتگروهخونیABOغیرممکناست.

3(هموارهتولدفرزندیفاقدتواناییتولیدهردونوعکربوهیدراتگروهخونیABOدراینخانوادهقطعیاست.
4(لنفوسیتهایموجوددرخونپدراینخانواده،قادربهتولیدپادتنضدیکیازانواعکربوهیدراتهایگروهخونیABOهستند.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟-     

گر فرزند اول گروه خونی با ژن نمود AO داشته باشد، فرزند دوم به طور قطع نمی تواند ............ « »در نتیجۀ ازدواج دو فرد، ا

ب( هر دو کربوهیدرات A و B را بسازد. الف( گروه خونی B داشته باشد. 

د( دارای ژن نمودی متفاوت با والدین باشد. ج( ژن نمود خالص داشته باشد. 

3 )4  2 )3  1 )2 1(صفر
هرگاه فردی گروه خونی ............ داشته باشد، دارای والدینی است که ............ را دارند. -     

 BوAـتواناییتولیدهمزمانکربوهیدراتهایAB )2  DـدرغشایگویچۀقرمزخودپروتئینO )1
 BـدرغشایگویچۀقرمزخودکربوهیدراتB )4   Dکثریکالل Aـدرکروموزومهایشمارۀ1خودحدا )3

 توی دو تست بعدی باید با توجه به گروه خونی فرزندان متولدشده، گروه خونی والدین رو حدس بزنین! کار نسبتًا سختیه... 
در نتیجۀ تولد دو فرزند با گروه های خونی A و O در یک خانواده ............ -     

2(دووالدگروههایخونیمتفاوتیدارند. 1(ژننمودیکیازوالدینقابلتعییناست.
4(فرزنداندارایگروهخونیمشابهوالدینهستند. 3(تولدفرزندیباگروهخونیBدورازانتظاراست.

گر در نتیجۀ ازدواج دو فرد، فرزند اول گروه خونی A و فرزند دوم گروه خونی B داشته باشد؛ چند مورد دربارۀ والدین این خانواده همواره صادق است؟-      ا

ب( یکی از والدین در سطح گویچه های قرمز خود کربوهیدرات ندارد. الف( حداقل یکی از والدین، برای صفت گروه خونی ناخالص است. 

د( رخ نمود والدین از نظر گروه خونی شبیه فرزندان آن ها می باشد. ج( ژن نمود دو والد از نظر گروه خونی ABO با یک دیگر تفاوت دارد. 

4(صفر  1 )3  2 )2  3 )1
کمک -      با  که  است  شده  متولد  دختر  فرزندی  نمی دانیم؛  را  وی  خونی  گروه  که  زنی  با  دارد   B کربوهیدرات  خود  قرمز  گویچه های  سطح  در  که  مردی  ازدواج  از 

لنفوسیت های خود قادر به تولید پادتن ضد کربوهیدرات B گروه خونی اصلی است. در این خانواده ............ غیرممکن است.

2(تولیدکربوهیدراتهایگروهخونیتوسطیاختههایبدنمادر  ABO1(تعیینژننموددقیقوالدمادرازنظرصفتگروهخونی
4(تولدفرزندیباتواناییتولیدپادتنضدکربوهیدراتAگروهخونی 3(تولدفرزندیباگروهخونیاصلیمتفاوتباسایراعضایخانواده

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟-     

گر در نتیجۀ ازدواج دو فرد با یک دیگر، تولد فرزندانی با هر یک از گروه های خونی ABO ممکن باشد، آن گاه در این خانواده، هر فرزندی که ............ دارد لزوماً ............ است.« »ا

 ABO1(ژننمودخالصـفاقدتواناییتولیدحداقلیککربوهیدراتگروهخونی
 ABO2(گروهخونیمتفاوتباوالدینـواجدژننمودخالصبرایصفتگروهخونی

 ABO3(گروهخونیمشابهوالدینـقادربهتولیدفقطیکنوعکربوهیدراتگروهخونی
4(درسطحگویچههایقرمزخودکربوهیدراتBـازنظرصفتگروهخونیABO،ناخالص

در یک خانواده، گویچه های قرمز مادر ............ و گویچه های قرمز پدر ............ برای گروه خونی ABO و Rh هستند. در این خانواده ممکن نیست ............ متولد شود.-     

)آزمون های سراسری گاج(  B Dـفرزندیباگروهخونی B A »  , 1(دارایآنتیژنAوDـفاقدآنتیژن
2(دارایآنتیژنAوBوفاقدآنتیژنDـفاقدآنتیژنBوDـپسریباگروهخونیمشابهمادر

DـدختریباگروهخونیABOمشابهپدر B A »  , 3(فاقدآنتیژنAوBودارایآنتیژنDـدارایآنتیژن
 AB 4(دارایآنتیژنBوفاقدآنتیژنDـفاقدآنتیژنBودارایآنتیژنDـفرزندیباگروهخونی
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 توی پنج تا تست بعدی نه گروه خونی دقیق فرزندان مشخصه و نه گروه خونی والدین! پس باید شیش دونگ حواستو جمع کنی تا بتونی تست ها رو جواب بدی... 
گر در نتیجۀ ازدواج دو فرد، فرزندانی با ............ متولد شوند؛ ............ -      ا

1(ژننمودخالصـهردووالدازنظرگروهخونیخالصبودهاند.
2(رخنمودمتفاوتباوالدینـدووالدگروههایخونیمتفاوتیداشتهاند.

کثریکیازوالدینازنظرگروهخونیخالصبودهاست. 3(ژننمودناخالصـحدا
4(ژننمودمشابهیکیازوالدینـحداقلیکدگرۀمشابهبینوالدینقابلمشاهدهاست.

گر در نتیجۀ ازدواج دو فرد، فقط فرزندانی متولد شوند که از نظر گروه خونی ژن نمود ناخالص دارند؛ ............ -      ا

2(حداقلیکیازوالدینناخالصاست. 1(حداقلیکیازوالدین،خالصاست.
4(یکیازوالدیندارایدگرۀOمیباشد. 3(رخنمودوالدینوفرزندانمتفاوتاست.

گر در نتیجۀ ازدواج دو فرد امکان تولد فرزندانی با گروه های خونی AB و O وجود داشته باشد، کدام گزینه دربارۀ این خانواده درست است؟-      ا

کثریکیازوالدینژننمودناخالصدارد. 2(حدا 1(ژننمودپدرومادربایکدیگریکساناست.
4(هردووالداینخانواده،دارایدگرۀOهستند. 3(یکیازوالدینهردوکربوهیدراتAوBراتولیدمیکند.

گر در یک خانواده، همواره تولد فرزندانی با رخ نمود مشابه والدین غیرقابل انتظار باشد. کدام گزینه در ارتباط با اعضای این خانواده صادق است؟-      ا

2(تولدفرزندواجدگروهخونیOدورازانتظاراست. 1(پدرومادرگروههایخونیمشابهبایکدیگردارند.
4(همۀفرزنداناینخانواده،هردونوعکربوهیدراتAوBرامیسازند. 3(هردووالددراینخانواده،دارایژننمودخالصهستند.

AB برخالف گروه خونی O وجود داشته باشد. کدام گزینه دربارۀ اعضای این خانواده درست است؟-      B A »  , گر در نتیجۀ ازدواج دو فرد امکان تولد فرزندانی با گروه خونی ا

کثریکیازوالدینژننمودناخالصدارد. 2(حدا 1(حداقلیکدگرهمشترکبینپدرومادربرایاینصفتوجوددارد.
4(مشاهدۀدگرهiدروالدینغیرممکناست. 3(ژننمودهمۀفرزندانمتفاوتباوالدیناست.

گر در یک خانواده، برخی فرزندان رخ نمودی مشابه والدین و برخی از آن ها رخ نمودی متفاوت با والدین داشته باشند؛ آن گاه ............ -      ا

1(حداقلیکیازوالدین،ازنظرصفتگروهخونیناخالصاست.
2(ژننمودپدرومادربرایصفتگروهخونیمشابهیکدیگرمیباشد.

3(تولدفرزندانیفاقدتواناییتولیدمولکولهایکربوهیدراتAوBغیرممکناست.
4(بامشخصشدنژننمودیکیازوالدین،رخنمودوالددیگربهطوردقیقمشخصمیشود.

 در چند سؤال بعدی هم میرویم به سراغ ترکیب کردن گروه خونی اصلی و گروه خونی فرعی ...
B متولد شود؛ آن گاه کدام گزینه درست است؟-      A و زنی با گروه خونی نامشخص، دختری با گروه خونی گر در نتیجۀ ازدواج مردی ا

2(رخنمودمادرودختردراینخانوادهقطعاًبایکدیگریکساناست. Oقطعاًممکناست. 1(تولدفرزندانیباگروهخونی
Aدورازانتظاراست. 4(دراینخانوادهتولدفرزندباگروهخونی 3(ژننموددقیقپدراینخانوادهقابلتعییناست.

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟-     

A و زنی با گروه خونی ............ به طور قطع ............ « »در نتیجۀ ازدواج مردی با گروه خونی

O ـ برخی فرزندان ژن نمودی مشابه والدین خواهند داشت. ب( AB قابل انتظار است.  B ـ تولد فرزند با گروه خونی الف(

A ـ همۀ فرزندان با رخ نمودی مشابه یکی از والدین متولد خواهند شد. د( B غیرممکن است.  AB ـ تولد فرزندی با گروه خونی ج(

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-     

»در صورت تولد فرزندی با گروه خونی ............ در نتیجۀ ازدواج دو فرد با گروه خونی ............ تعیین ژن نمود همۀ افراد خانواده امکان پذیر است.«

O B B  
 » @@ ب(  A AB A  

 » @@ الف(

A B O  
 » @@ د(  A B AB  

 » @@ ج(

3 )4  2 )3  1 )2 1(صفر
کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟-     

»معموالً در بررسی گروه های خونی، هرگاه فردی ............ ، قطعاً دارای ............ است.«

کنشآنزیمیبرایاضافهشدنکربوهیدراتAوBبهغشا 1(دارایدودگرۀهمتوانباشدـتواناییانجاموا
OOddباشدـژنوتیپDوپروتئینB A , 2(درغشایگویچۀقرمزخودفاقدکربوهیدرات

3(پروتئینDراتولیدنکندـاللdدرهردوفامتنشمارۀ1خود
4(دارایژنوتیپناخالصباشدـرابطۀبارزنهفتگیبینتماماللهایموجود
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چند مورد به منظور تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ -     

»از ازدواج مردی واجد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و پروتئین D در سطح گویچه های قرمز با زنی که فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی داشته و از نظر رخ نمود 

گروه خونی Rh با همسر خود متفاوت است، تولد فرزندی .............. غیر محتمل .............. «

الف( واجد فقط یک دگرۀ مربوط به ساخت کربوهیدرات گروه خونی ABO بر روی کروموزوم   ـ است.

ب( واجد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و ژنوتیپ ناخالص از نظر گروه خونی Rh ـ است. 

ج( فاقد هر گونه کربوهیدرات در سطح غشای گویچه های قرمز و فاقد پروتئین D ـ نیست. 

د( فاقد ژنوتیپ خالص گروه خونی Rh و فاقد کربوهیدرات های گروه خونی ـ نیست.  

 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
)کنکور 1400 داخل و مشابه 1400 خارج(-      O و درگیر با مشکل انعقاد خون، با قاطعیت بیان داشت؟  چند مورد را می توان دربارۀ مردی با گروه خونی

الف( بر روی فام تن )کروموزوم( شمارۀ  ، فاقد هرگونه دگرۀ )الل( گروه خونی است.

ب( بر روی نوعی فام تن )کروموزوم( جنسی آن، دگره ای )اللی( نهفته قرار گرفته است.

ج( بر روی یکی از بلندترین فام تن  )کروموزوم(های موجود در کاریوتیپ آن، ژن D واقع شده است.

د( گویچه های قرمز کربوهیدرات دار آن، از یاخته هایی با توانایی تولید چندین نوع یاخته ایجاد شده اند.

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

وراثتصفاتمستقلازجنس

دسته ای از بیماری ها که انتقال آن ها از قوانین کشف شده توسط ِمندل پیروی می کند، چه مشخصه ای دارند؟-     

1(همۀآنهاتوسطکروموزومهایجنسیازنسلیبهنسلبعدمنتقلمیشوند.
2(عوارضگروهیازآنها،باتغییرعواملمحیطیقابلمهارکردناست.

3(همۀآنها،فقطباکمکآزمایشهاییپسازتولدقابلتشخیصهستند.
4(بسیاریازآنها،بیماریهایقابلدرمانمحسوبمیشوند.

 یادتون باشد که صفات گروه خونی که بررسی کردیم، نوعی صفت مستقل از جنس بودند؛ به خاطر همین تعداد تستای این بخشو کم تر آوردیم تا وقت برای بررسی تست های 
ترکیبی صفات مستقل از جنس و وابسته به X داشته باشیم!  

گر از ازدواج دو فرد با رنگ موی طبیعی، برخی -      دگرۀ مربوط به بیماری زالی بر روی کروموزوم های غیرجنسی قرار داشته و نوعی دگرۀ نهفته محسوب می شود. ا

فرزندان دارای موهای سفید باشند و برخی فرزندان موهای طبیعی داشته باشند؛ قطعاً ............ است. )در زالی فرزندان از ابتدای تولد، موهای سفید دارند.(

1(ژننمودپدرومادرازنظرصفتزالیمشابهیکدیگر
2(ژننموددقیقهرفرزنِدواجدرخنمودیمشابهوالدین،قابلتعیین

3(تولدفرزندانباژننمودمشابهوالدینغیرممکن
4(دگرۀمربوطبهزالی،فقطازیکوالدبهفرزندانمنتقلشده

با توجه به شکل مقابل که گویچه های قرمز فردی را نشان می دهد، به طور حتم می توان بیان داشت که ............ دارد. -     

RhوABO1(دگرۀنهفتهمربوطبهگروههایخونی
2(ازنظرصفتگروهخونیABOوRh،ژننمودخالص

3(حداقلیکیازوالدینویگروهخونیمشابهخوداینشخص
4(حداقلیکدگرۀمربوطبهگروهخونیBبررویکروموزومهایشمارۀ9  

 توی قسمت اول فصل اگه یادتون باشه از یک مفهومی صحبت کردم که خارج از کتابه! کاربردش توی تست بعدیو ببینین که چطوره ... 
چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-     

گر درنتیجۀ ازدواج مردی بیمار با گروه خونی A و زنی بیمار با گروه خونی B نخستین فرزند دارای گروه  »دگرۀ نوعی بیماری غیرجنسی بارز بر روی کروموزوم   قرار دارد. ا

خونی AB و مبتال به این بیماری و دومین فرزند، دارای گروه خونی O و سالم از نظر این بیماری باشد. آن گاه در این خانواده هر فرزند ............ قطعاً ............ خواهد بود.«

الف( مبتال به بیماری ـ دارای گروه خونی متفاوت با والدین 

ب( سالم از نظر این بیماری ـ دارای گروه خونی متفاوت با والدین

ج( واجد توانایی تولید کربوهیدرات A ـ مبتال به این بیماری

د( واجد دگرۀ i از نظر صفت گروه خونی ـ از نظر این بیماری سالم 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 سه تست بعدی خالقانه ترین سؤاالی این فصل محسوب می شوند، پس دریابیدشون که بعدًا توی کنکور مشابهشون رو خواهید دید! 
صفت طاسی نوعی صفت است که دگره های آن بر روی کروموزوم های غیرجنسی قرار دارد. این صفت در مردان با ژن نمود BB و Bb و در زنان با ژن نمود BB ظاهر -     

می شود. از ازدواج دو فرد، پسری غیرطاس و دختری طاس متولد شده اند. کدام گزینه دربارۀ اعضای این خانواده صحیح است؟

1(هرفردمبتالبهطاسی،ژننمودیمتفاوتباافرادغیرطاسخواهدداشت.
2(هرفرزنددخترباژننمودناخالصازنظراینصفت،مبتالبهطاسیخواهدبود.

3(هرفرزندپسرباژننمودخالصازنظراینصفت،رویشمویطبیعیخواهدداشت.
4(هرفرزندباژننمودناخالصازنظراینصفت،رخنمودیمشابهوالدهمجنسخودخواهدداشت.

با فرض این که رویش مو روی بند انگشتان تحت کنترل یک ژن روی کروموزوم های غیرجنسی باشد و این صفت در مردان با ژنوتیپ AA و Aa و در زنان با ژنوتیپ -     

گر زنی فاقد مو روی بند انگشتان با مردی که دارای مو روی انگشتان خود است ازدواج کنند، در این خانواده امکان تولد پسر فاقد مو روی بند  AA بروز پیدا کند، ا

انگشتان و دختر دارای مو روی بند انگشتان وجود نداشته باشد، کدام گزینه دربارۀ این خانواده درست است؟

2(فرزنداناینخانوادهژنوتیپیمشابهباوالدیندارند. 1(ژنوتیپپدرومادربهطوردقیققابلپیشبینیاست.
4(برخیدختراناینخانواده،دارایژنوتیپناخالصهستند. 3(همۀفرزنداندارایمورویبندانگشتاندراینخانواده،ژنوتیپخالصدارند.

با فرض این که ژن بیماری هانتینگتون بر روی کروموزوم شمارۀ   قرار داشته باشد و این بیماری در حالت بارز، عالئم خود را نشان دهد، کدام گزینه در مورد این -     

بیماری به درستی بیان شده است؟

2(زنانبیمارممکناستپسرانسالمداشتهباشند. 1(افرادباژنوتیپناخالصدراینبیماری،ناقلهانتینگتونهستند.
4(درصورتازدواجدوفردبیمار،همۀفرزنداننیزبیمارخواهندبود. 3(مردانبیمار،همۀدخترانخودرانیزبیمارخواهندکرد.

 ترکیب دو تا صفت غیروابسته به X با یک دیگر رو توی سؤال بعد می بینیم! ضمنًا از توضیحات سؤاالت قبلی راجع به طاسی هم استفاده کن ... 
گر از ازدواج زن طاس و مردی غیرطاس با یک دیگر، همۀ فرزندان ژن نمودی متفاوت با -      ظاهر شدن دندان های آسیاب، نوعی صفت مستقل از جنس بارز است. ا

والدین از نظر صفت دندان های آسیاب داشته باشند. کدام گزینه در مورد اعضای این خانواده درست است؟

2(همۀفرزنداناینخانواده،طاسبودهودندانهایآسیابدارند. 1(ژننمودپدرومادرازنظرهردوصفتمشابهیکدیگراست.
4(ژننموددقیقهمۀفرزندانازنظرهردوصفتقابلتعییناست. 3(همۀفرزنداندارایدندانهایآسیاب،رویشمویطبیعیدارند.

با توجه به مطلب کتاب درسی، در یک منطقۀ ماالریاخیز، پدر خانواده به سبب شکل گویچه های قرمز خود، در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا قرار دارد، در حالی -     

)کنکور 1400 داخل و مشابه 1400 خارج( که مادر خانواده نسبت به این بیماری مقاوم است. تولد کدام فرزند در این خانواده غیرممکن است؟ 

1(پسریباگویچههایقرمزکامالًغیرطبیعیودرمعرضخطرمرگومیردرسنینپایین
2(پسریباگویچههایقرمزطبیعیودرمعرضخطرابتالبهبیماریماالریا

کسیژنمحیط 3(دختریحساسنسبتبهکمبودا
4(دختریمقاومنسبتبهانگلماالریا

Xوراثتصفاتوابستهبه

در ارتباط با وراثت صفات وابسته به X بارز همانند بیماری وابسته به X نهفته، کدام گزینه صحیح بیان شده است؟ -     

2(دختربیمار،قطعاًپدریبیماردارد. 1(پسربیمار،قطعاًمادریبااللبیماردارد.
4(دخترسالم،قطعاًمادریسالمدارد. 3(پسرسالم،قطعاًپدریبااللسالم)ازنظراینبیماری(دارد.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-     

»همۀ افراد مبتال به بیماری هموفیلی ............ «

1(حداقلیکدگرۀمربوطبهاینبیماریراازوالدیدریافتکردهاندکهدریاختههایپیکریخودفاقدکروموزومYاست.
کتورانعقادیVIII،تواناییتشکیلرشتههایفیبرینخودراازدستدادهاند. 2(بهعلتکاهشتولیدفا

3(درهریکازیاختههایموجوددرمغزاستخوانخود،دودگرۀمربوطبهاینبیماریرادارند.
4(تواناییانتقالدگرۀمربوطبهبروزاینبیماریبهفرزندانهمجنسخودرادارند.

کدام گزینه دربارۀ افرادی که ناقل بیماری هموفیلی هستند، به درستی بیان شده است؟-     

1(اینافرادتواناییتشکیلتتراددرپیشازسنبلوغرادارند.
کتیندراینافراد،درتنظیمفعالیتهایجنسینقشدارد. 2(ترشحهورمونپروال

3(امکانترشحتستوسترونازغدددرونریزموجوددرحفرۀشکمیآنهاوجودندارد.
4(درحینتولیدگامتهایاینافرادپسازمیتوز،سیتوپالسمبهصورتنامساویتقسیممیشود.
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پسران دگرۀ نوعی بیماری را فقط از مادر خود دریافت می کنند. چند مورد در ارتباط با این بیماری نادرست است؟-     

الف( برای بروز بیماری در زنان، وجود حداقل دو دگره در یاخته های پیکری ضروری است. 

ب( دگرۀ مربوط به این بیماری بر روی بزرگ ترین کروموزوم کاریوتیپ قرار گرفته است.

ج( انتقال دگرۀ مربوط به این بیماری از مردان به فرزندان دختر، غیرممکن است.

د( برخی افراد دارای دو کروموزوم X، ناقل این بیماری محسوب می شوند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در صورت ازدواج دو فرد با انعقاد خون طبیعی، فرزندی متولد شده است که قادر به تولید فاکتور انعقادی شمارۀ   نیست؛ در این خانواده قطعاً همۀ ............ هستند.-     

2(افرادداراییکدگرۀمربوطبههموفیلی،ناقلاینبیماری 1(فرزنداندختر،درتشکیللختۀخوندچارمشکل
Y4(فرزندانباانعقادخونطبیعیدراینخانواده،فاقدکروموزوم کتورانعقادیشمارۀ8،پسر 3(فرزندانبااختاللدرتولیدفا

در نتیجۀ ازدواج زنی با انعقاد خون طبیعی که دگرۀ هموفیلی را نیز دارد، با مردی ............ است.-     

2(هموفیل،تولدپسرانیباانعقادخونطبیعیمحتمل 1(سالم،تولددخترانیناقلبیماریهموفیلیغیرمحتمل
4(هموفیل،تولددخترانیفاقددگرۀهموفیلیمحتمل 3(سالم،تولدپسرانیبااختاللدرانعقادخونغیرمحتمل

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-     

گر در یک خانواده ............ متولد شود؛ قطعاً ............ « »ا

کتورهایانعقادیرادارند. 1(فرزندناقلبیماریهموفیلیـهردووالدتواناییتولیدفا
2(فرزندبیمارازوالدینسالمـدراینخانوادهتولدفرزنددختربااختاللانعقادخونرخمیدهد.

کتورانعقادیشمارۀ8ـحداقلیکیازوالدینانعقادخونغیرطبیعیدارند. 3(دخترمبتالبهفقدانفا
کتورانعقادیدرخونهستند. 4(پسرودخترباانعقادخونغیرطبیعیـهردووالدمبتالبهفقداننوعیفا

 حاال برویم سراغ یک بیماری بارز! حاال یکم با هموفیلی فرق داره ... ببینم چه میکنی!
گر دختری مبتال به این بیماری، مادری سالم داشته باشد؛ بروز کدام مورد زیر در این خانواده ممکن است؟-      دگرۀ نوعی بیماری بارز بوده و بر روی کروموزوم X قرار دارد. ا

2(تولددخترانباژننمودمشابهوالدهمجنسخود  1(تولدفرزندانناقلاینبیماری
4(وجودفقطیکنوعدگرهازنظراینصفتدرژننمودهروالد 3(انتقالدگرۀاینبیماریبهفرزندانپسر

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟-     

گر در خانواده ای ............ بتوانند به نوعی بیماری وابسته به X بارز مبتال شوند، ............ « »ا

ب( همۀ فرزندان ـ فرزندان دگره بیماری را فقط از مادر دریافت می کنند. الف( فقط دختران ـ پدر و مادر از نظر ابتال به این بیماری، مشابه هم هستند. 

د( همۀ دختران ـ دگره سالم هیچ گاه از مادر به فرزندان منتقل نمی شود. ج( فقط پسران ـ امکان انتقال دگره بیماری از پدر به فرزندان وجود ندارد. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینه در مورد خانواده ای درست است که فقط یکی از والدین و فرزندانی از وی که جنسیتی مخالف با او دارند، قادر به تولید فاکتور انعقادی شمارۀ   نیستند؟ -     

2(تولدفرزندانناقلبیماریهموفیلیغیرمحتملاست. 1(برخیفرزندانویبیشازیکدگرۀهموفیلیدارند.
4(تولدفرزندخالصفاقددگرۀهموفیلیممکناست. 3(برخیازاعضایاینخانواده،دودگرۀهموفیلیدارند.

گر دگرۀ نوعی بیماری بر روی کروموزوم X قرار داشته باشد و ............ این بیماری، ............ داشته باشد، به طور حتم می توان بیان داشت که دگرۀ این بیماری بر دگرۀ -      ا

سالم بودن آن بارز است.

2(زنیمبتالبهـمادریبیمار  1(زنیمبتالبهـپسریسالم
4(مردیسالمازنظرـمادریسالم  3(مردیسالمازنظرـپسریبیمار

گر در نتیجۀ ازدواج ............ متولد شود؛ ژنوتیپ همۀ افراد این خانواده به طوردقیق قابل تعیین است.-      ا

2(مردیهموفیلوزنیسالم،دختریسالم 1(مردوزنیسالمازنظرهموفیلی،دختریهموفیل
4(مردیهموفیلوزنیسالم،پسریهموفیل 3(مردیسالمازنظرهموفیلیوزنیهموفیل،پسریسالم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-     

»به دنبال ازدواج ............ به طور حتم هر فرزندی که ............ باشد؛ قطعاً ............ خواهد بود.«

کتورهایانعقادیخون 1(زنومردیبایکدگرۀهموفیلیـکروموزومYداشتهـقادربهتولیدفا
2(مردیبااختاللدرانعقادخونوزنیباانعقادخونطبیعیـفاقدکروموزومYـناقلبیماریهموفیلی

Yکتورهایانعقادیخونـفاقدکروموزوم 3(زنومردیواجدیکدگرۀسالمازنظرهموفیلیـفاقدتواناییتولیدفا
Yکتورهایانعقادیخونـدارایکروموزوم 4(مردیباانعقادخونطبیعیوزنیبااختاللانعقادخونـفاقدتواناییتولیدفا
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 حاال بریم دو تا بیماری وابسته به X رو به صورت هم زمان بررسی کنیم ... 
گر در نتیجۀ ازدواج زنی سالم با مردی مبتال به کام شکاف دار، پسری با اختالل در انعقاد خون و دختری با کام شکاف دار متولد شده باشد؛ تولد کدام یک از فرزندان -      ا

زیر محتمل است؟ )دگرۀ کام شکاف دار نوعی دگرۀ نهفته روی کروموزوم X است.(

2(دختریدارایاختاللدرانعقادخون  1(فرزندناقلهردوبیماری
4(فرزندواجدکامشکافدارواختاللانعقادخون  3(پسریسالمازنظرهردوبیماری

با در نظر داشتن این مورد که بیماری کوررنگی، نوعی بیماری وابسته به X نهفته است و در گیرنده های مخروطی افراد مبتال به این بیماری، رنگدانه های مربوط به -     

تشخیص جزئیات رنگ ها وجود ندارد، کدام گزینه عبارت را به نادرستی کامل می کند؟

گر در این خانواده ............... ، به طورحتم ............... «  » مردی مبتال به کوررنگی و هموفیلی با زنی ناقل هر دو بیماری کوررنگی و هموفیلی ازدواج کرده است. ا

1(هرفرزندمبتالبههردوبیماری،فقطازیکجنسباشدـهیچیکازدخترانخانواده،ناقلهردوبیماریبایکدیگرنیستند.
2(هردخترمبتالبهکوررنگی،هموفیلینیزداشتهباشدـدگرههاینهفتۀهردوبیماریبرروییکیازکروموزومهایxمادرقراردارند.

3(نیمیازدختران،بهصورتهمزمانناقلهردوبیماریباشندـهمۀپسرانکوررنگخانواده،درفرایندتشکیللختهنیزدچارمشکلهستند.
4(هرفردبیمار،فقطبهیکیازبیماریهامبتالباشدـدرصورتوقوعنوترکیبی،دگرههایاینصفاتدریکیازکروموزومهایxمادرشبیهپدرمیشود.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟-     

»همۀ فرزندان ............ حاصل از ازدواج ............ ، قطعاً جنسیت یکسانی خواهند داشت.«

ب( هموفیل ـ مردی هموفیل و زنی سالم الف( سالم ـ مردی سالم و زنی هموفیل 

د( هموفیل ـ مردی سالم و زنی سالم ج( سالم ـ مردی هموفیل و زنی سالم 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
)کنکور 91 خارج(-      یک بیماری وابسته به X نهفته هیچ گاه از ............ منتقل نمی شود. 

2(مادربیماروپدرسالمبهفرزندپسر 1(مادرسالموپدربیماربهفرزنددختر
4(پدربیمارومادرسالمبهفرزندپسر 3(پدرسالمومادربیماربهفرزنددختر

وراثتصفاتوابستهبهXومستقلازجنس

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟-     

»در حین بررسی نوعی صفت وابسته به X برخالف صفات مستقل از جنس، همواره ............ است.«

ب( مادر بیمار، دارای پسری بیمار الف( مادر سالم، دارای پسری سالم 

د( دختر بیمار، دارای والدینی بیمار  ج( دختر سالم، دارای والدینی سالم 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟-     

»در حین توارث نوعی بیماری ............ دور از انتظار است.«

2(مستقلازجنسنهفته،تولددخترانسالمازپدربیمار 1(مستقلازجنسبارز،تولدپسرانسالمازوالدینبیمار
4(وابستهبهXنهفته،تولددخترانسالمازوالدینبیمار 3(وابستهبهXبارز،تولدپسرانبیمارازپدرسالم

کدام مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟-     

 A در آینده صاحب فرزندی سالم و غیرهم جنس می گردد. در صورتی که فرد )A متولد شده است و این فرد )فرد A در نتیجۀ ازدواج زن و مردی سالم، فرد بیمار «

.................. باشد، توارث این بیماری فقط به شکل ................. است.«

2(مؤنثـمستقلازجنسنهفته  1(مؤنثـوابستهبهجنسبارز
4(مذکرـوابستهبهجنسنهفته  3(مذکرـمستقلازجنسبارز

گر در آینده این پسر )فرد C( با زنی بیمار )فرد D( ازدواج -      به دنبال ازدواج مردی سالم )فرد A( با زنی بیمار )فرد B(، فرزند پسر سالمی )فرد C( متولد شده است. ا

کند و صاحب دختری سالم شود، آن گاه کدام گزینه در ارتباط با شیوۀ توارث این بیماری صحیح است؟

گرتوارثبیماریبهشیوۀوابستهبهجنسنهفتهباشد،ژننمودفردBوCازنظراینبیماری،غیرقابلتعییناست. 1(ا
گرتوارثبیماریبهشیوۀوابستهبهجنسبارزباشد،ژننمودفردBوDازنظراینبیماری،غیرقابلتعییناست. 2(ا
گرتوارثبیماریبهشیوۀوابستهبهجنسنهفتهباشد،ژننمودفردAوCازنظراینبیماری،قابلتعییناست. 3(ا
گرتوارثبیماریبهشیوۀوابستهبهجنسبارزباشد،ژننمودفردDوAازنظراینبیماری،قابلتعییناست. 4(ا
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چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟-     

»در صورت تولد ................ می توان نتیجه گرفت، بیماری مذکور، قطعاً الگوی توارِث ............... دارد.« )بیماری راشیتیسم مقاوم به ویتامین D و بیماری هانگینتون به ترتیب 

نوعی بیماری وابسته به X و مستقل از جنس بارز هستند.(

الف( پسر سالم از پدر بیمار و مادر بیمار ـ مشابهی با بیماری هانگینتون 

ب( پسر بیمار از پدر بیمار و مادر سالم ـ مشابهی با کمبود در فاکتور انعقادی   

 D ج( دختر سالم از پدر و مادر بیمار ـ متفاوتی با بیماری راشیتیسم مقاوم به ویتامین

د( دختر سالم و پسر بیمار از پدر و مادر سالم ـ متفاوتی با بیماری عدم وجود آنزیم تجزیه کنندۀ فنیل آالنین

 1 )4   2 )3   3 )2   4 )1
کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟  -     

»در فردی که از نظر بیماری ............ است، به طور حتم ............ «

کسیژنمحیط،مصرفATPدریاختههایدرونریزکلیهافزایشمییابد. 1(کمخونیداسیشکل،ناخالصـباکاهشمیزانا
2(فنیلکتونوریا،خالصنهفتهـباتولیدوتجمعفنیلآالنیندرمغز،فعالیتیاختههایعصبیآندچاراختاللمیشود.

3(هموفیلی،بیمارـدرهنگامخونریزیهایشدید،تشکیللختههایخونیبااختاللمواجهمیشود.
کتیندرتنظیمفعالیتهایجنسیدورازانتظاراست. 4(هموفیلی،ناقلـاثرگذاریهورمونپروال

     - A و کربوهیدرات VIII است. در صورتی که پدر این خانواده توانایی تولید عامل انعقادی X X BOH h دختری از نظر گروه خونی و بیماری هموفیلی دارای ژنوتیپ

و B را نداشته باشد، مادر این خانواده می تواند از نظر گروه خونی دارای ژنوتیپ ............ و از نظر بیماری هموفیلی دارای ژنوتیپ ............ باشد.

X XH H AO )4ـ  X Xh h AB )3ـ  X XH h BB )2ـ   X Xh h BO )1ـ

 توی این بخش قراره سه تا صفت و حتی چهارتا صفت رو به صورت هم زمان بررسی کنیم! پس دیگه باید کمربندتو سفت ببندی که جاده بسیار لغزندس و هر لحظه امکان سرنگونیت هست!
A  و درگیر با همۀ انواع بیماری های عنوان شده در فصل   زیست شناسی سال دوازدهم، با قاطعیت بیان داشت؟-      کدام مورد را می توان دربارۀ مردی با گروه خونی

1(بررویهرفامتن)کروموزوم(شمارۀ9،دارایاللمربوطبهساختآنزیماضافهکنندۀکربوهیدراتAبهغشایگویچههایقرمزاست.
2(برروینوعیفامتن)کروموزوم(جنسیآن،دگره)الل(نهفتۀمربوطبهیکیازبیماریهایموردنظرقابلمشاهدهاست.

3(بررویبزرگترینکروموزومجنسیکاریوتیپآن،دگرۀنهفتۀمربوطبهبیماریمؤثردرفعالیتمغزمشاهدهمیشود.
4(بررویبزرگترینکروموزومهایموجوددرتصویرکاریوتیپآن،دگرۀDمربوطبهگروهخونیRhیافتمیشود.

O شده است -      از ازدواج مردی هموفیل با گروه خونی Rh مثبت و زنی سالم از نظر هموفیلی و دارای گروه خونی Rh منفی، فرزند اول پسری هموفیل با گروه خونی

و فرزند دوم دختری سالم با گروه خونیAB شده است. چند مورد دربارۀ این خانواده نادرست است؟

الف( همۀ فرزندان این خانواده گروه خونی متفاوت با والدین دارند.

ب( همۀ فرزندان دارای انعقاد خون غیرطبیعی در این خانواده، پسر هستند.

ج( همۀ فرزندان با انعقاد خون غیرطبیعی، دگرۀ بیماری را از هر دو والد خود دریافت کرده اند.

د( همۀ فرزندان واجد توانایی تولید فقط یک نوع از کربوهیدرات های گروه خونی، از نظر Rh مثبت هستند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
A با نظر گرفتن همۀ حاالت، تولد کدام مورد غیرممکن است؟-      B و در نتیجۀ ازدواج دو نفر سالم از نظر هموفیلی و دارای گروه های خونی

1(دختریبااختاللدرانعقادخونوفاقدکربوهیدراتهایAوBدرگویچههایقرمزخود
2(پسریبااختاللدرانعقادخونوواجدپادتنضدکربوهیدراتAدرخونخود

3(پسریدارایانعقادخونطبیعیوواجدگروهخونیمتفاوتباوالدین
4(دختریدارایانعقادخونطبیعیوواجدگروهخونیمشابهوالدین

برای کدام یک از رخ نمود های زیر، می توان ژن نمود دقیق فرد را تعیین کرد؟ -     

O 1(مردبااختاللدرانعقادخونودارایگروهخونی
AB کتورهایانعقادیخونوگروهخونی 2(مردیباتواناییتولیدفا

 A 3(دختریبااختاللدرانعقادخونودارایگروهخونی
 B کتورهایانعقادیخونودارایگروهخونی 4(زنیباتواناییتولیدفا
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گر مردی سالم با گروه خونی AB با زنی سالم ازدواج کرده و صاحب دخترانی سالم با گروه های خونی A و B و پسری هموفیل با گروه خونی AB شود؛ کدام گزینه -      ا

دربارۀ اعضای این خانواده، همواره می تواند درست باشد؟

1(گروهخونیمادربهطوردقیققابلتعییناست.
2(فرزنداِنهموفیلدراینخانواده،فقطیکدگرۀبیماریزادارند.

3(تولدپسریهموفیلوفاقدتواناییتولیدکربوهیدراتهایگروهخونیممکناست.
4(تعداددگرههایابتالبهبیماریهموفیلیدریاختههایپیکریبدنپدرومادراینخانوادهبرابراست.

گر در نتیجۀ ازدواج زنی مبتال به دیستروفی عضالنی دوشن با مردی با فقدان فاکتور انعقادی شمارۀ  ، نخستین فرزند پسری هموفیل و دارای تحلیل عضالنی -      ا

و دارای گروه خونی AB و دومین فرزند دختری مبتال به یکی از این دو بیماری و دارای گروه خونی O باشد. تولد چند مورد زیر در این خانواده دور از انتظار است؟

الف( پسری سالم از نظر هر دو بیماری و دارای توانایی تولید هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی

ب( پسری مبتال به هر دو بیماری و دارای توانایی تولید فقط یک نوع کربوهیدرات  گروه خونی

ج( دختری مبتال به هر دو بیماری و دارای توانایی تولید یک نوع کربوهیدرات گروه خونی

د( دختری ناقل هر دو بیماری و دارای توانایی تولید هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
گر در نتیجۀ ازدواج دو فرد سالم با رویش موی طبیعی، پسری مبتال به طاسی و هموفیل متولد شود؛ در این خانواده هر فرزند ............ قطعاً ............ -      ا

2(بارویشمویغیرطبیعیـبههموفیلیمبتالاست. 1(بارویشمویطبیعیـبههموفیلیمبتالنیست.
4(ناقلبیماریهموفیلیـبهطاسیمبتالنیست. 3(بااختاللانعقادیخونـبهطاسیمبتالاست.

B و مبتال به زالی و ناقل بیماری هموفیلی با در نظر گرفتن همۀ -      از ازدواج مردی با اختالل در انعقاد خون که دارای گروه خونیAB است با زنی دارای گروه خونی

حاالت امکان تولد کدام یک از موارد زیر وجود ندارد؟ )افراد زال از بدو تولد موهای سفیدی خواهند داشت.(

 BوA2(پسریسالمازنظرهردوبیماریودارایتواناییتولیدکربوهیدراتهای  Oکتورانعقادیشمارۀ8ودارایگروهخونی 1(پسریفاقدتواناییتولیدفا
4(یکدخترسالمازنظربیماریهموفیلیویکدخترمبتالبهبیماریزالی کتورانعقادیشمارۀ8ودارایموهایسفید 3(دخترباتواناییتولیدفا

     - AB A و دارای گویچه های قرمز داسی شکل شده و زنی سالم؛ چهار فرزند متولد شده است که فرزند اول، دختری با گروه خونی از ازدواج مردی با گروه خونی

و اختالل انعقادی خون و گویچه های قرمز داسی شکل شده و فرزند دوم، پسری واجد اختالل انعقادی خون و دارای ژن  نمود AADD )برای گروه خونی( و فرزند سوم 

B است. کدام گزینه در مورد فرزند چهارم این خانواده غیرمحتمل است؟ )کم خونی داسی شکل نوعی بیماری  دختری مبتال به کم خونی داسی شکل و دارای گروه خونی

مستقل از جنس و نهفته است.(

D1(دختریناقلهردوبیماریوفاقدتواناییتولیدکربوهیدراتهایگروهخونیودارایتواناییتولیدپروتئین
D2(پسریبااختاللدرانعقادخونوداراییکنوعکربوهیدراتگروهخونیودارایتواناییتولیدپروتئین

کتورهایانعقادیخونودارایگروهخونیمشابهمادرخود 3(پسریفاقدتواناییتولیدیکیازفا
4(دختریناقلبیماریهموفیلیودارایگروهخونیمشابهوالدغیرهمجنسخود

در یک خانواده ساکن مناطق کوهستانی، پدر سالم، فاقد پروتئین و انواع کربوهیدرات های گروه خونی بوده و مادر ضمن داشتن جایگاه ژنی خالص بارز برای -     

گر در این خانواده، فرزند اول از نظر بیماری هموفیلی بوده و صفت گروه خونی  کربوهیدرات های گروه خونی، توانایی تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ فنیل آالنین را ندارد. ا

Rh ناخالص باشد، با در نظر گرفتن همۀ حاالت تولد فرزندی با کدام مشخصات غیرمحتمل است؟

کتورانعقادیشمارۀVIIIوفاقدپروتئینمربوطبهگروهخونی 1(دختریباتواناییتولیدفا
بهرویکروموزومشمارۀ9 IA 2(پسریسالمازنظرتواناییتشکیللختۀخونیوواجددگرۀ

3(دختریباتواناییساختکربوهیدراتBگروهخونیوواجدفنوتیپیکسانبرایسایرصفاتبامادر
4(پسریدارایدودگره)الل(نهفتهبرایهرصفتگروهخونیباتواناییتولیدآنزیمتجزیهکنندۀفنیلآالنین

در یک خانوادۀ ساکن در مناطق جنوب کشور، پدر سالم تنها دارای کربوهیدرات A متعلق به گروه خونی بوده و فاقد توانایی تولید پروتئین مربوط به گروه خونی Rh است. -     

مادر این خانواده، مبتال به فنیل کتونوری بوده و توانایی رونویسی از ژن مربوط به آنزیم های اضافه کنندۀ هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی به سطح فراوان ترین گویچه های 

گر فرزند اول، کربوهیدرات B و پروتئین D و دارای ژن نمود خالص برای بیماری هموفیلی باشد، تولد چند مورد از فرزندان زیر در این خانواده، غیرمحتمل است؟ خونی را دارد. ا

Rh و ABO الف( فرزندی واجد عامل انعقادی شمارۀ   و جایگاه ژنی خالص برای دو نوع گروه خونی

ب( پسری دارای دگره های بارز مربوط به بیماری فنیل کتونوری با اختالل در فعالیت آنزیم پروترومبیناز

ج( دختری با مشکالت مغزی، فاقد دگرۀ مربوط به آنزیم های اضافه کنندۀ هر نوع کربوهیدرات گروه خونی

د( فرزندی واجد دگره های d بر روی هر کروموزوم شمارۀ   و فاقد نوعی از کربوهیدرات  متعلق به گروه خونی

4 )4   3 )3   2 )2   1 )1
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یاخته های گویچۀ قرمز نابالغ فردی، توانایی رونویسی از روی ژن پروتئین D و ژن مربوط به آنزیم سازندۀ کربوهیدرات A برخالف آنزیم سازندۀ کربوهیدرات B را -     

دارد و دگرۀ مربوط به هموفیلی را فقط به فرزندانش که جنسیتی مخالف وی دارند؛ منتقل می کند. در این فرد همچنین گویچه های قرمز در شرایط صعود به ارتفاعات، 

داسی شکل می شوند. کدام گزینه می تواند نشان دهندۀ ژن نمود این فرد باشد؟

 X YHb Hb AODdh A S )2   X YHb Hb ABDdh A S )1

 X X Hb Hb AODdh h A S )4    X X Hb Hb AADdH h S S )3
در یک خانواده دختری مقاوم به بیماری ماالریا و فاقد عامل انعقادی شمارۀ هشت با گروه خونی A و پسری سالم از نظر هموفیلی و بیمار از نظر کم خونی داسی -     

شکل و دارای گروه خونی B متولد شده است. در کدام گزینه ژنوتیپ مربوط به پدر و مادر به ترتیب به درستی بیان شده است؟

 Hb Hb X YAO Hb Hb X X BOA s H A s h h )2   Hb Hb X YAA Hb Hb X X BBS S h S S H h )1

 Hb Hb X YBO Hb Hb X X ABA s H A s H h )4   Hb Hb X YOO Hb Hb X X ABA s h s s H h )3
AB با زنی دارای وضعیت نامشخص از نظر بیماری فنیل کتونوری، هموفیلی و گروه خونی، سه -      از ازدواج مردی مبتال به بیماری فنیل کتونوری و دارای گروه خونی

IB از نظر گروه خونی و فرزند دوم، پسری فاقد توانایی عامل  فرزند متولد شده است. فرزند اول، دختری ناقل از نظر بیماری هموفیلی و فنیل کتونوری و دارای دو الل

)آزمون های سراسری گاج( انعقادی VIII و مبتال به بیماری فنیل کتونوری و دارای ژنوتیپ AODd از نظر گروه خونی است. فرزند سوم این خانواده نمی تواند ............ باشد. 

iوd1(درساختارکروموزومشمارۀ1و9خودبهترتیبدارایاللهای
O 2(دختریمبتالبهبیماریهموفیلیودارایگروهخونی

3(پسریفاقدتواناییتولیدآنزیمتجزیهکنندۀآمینواسیدفنیلآالنین
X X ABDdH h 4(ازنظربیماریهموفیلیوگروهخونیدارایژنوتیپ

در نتیجۀ ازدواج مردی هموفیل و دارای گروه خونی B با زنی دارای گروه خونی A، پسری هموفیل با گروه خونی AB و دختری زال با گروه خونی O متولد شده -     

است. احتمال تولد کدام یک از گزینه های زیر در این خانواده وجود ندارد؟ )زالی، نوعی بیماری نهفته و مستقل از جنس است.(

B2(پسریسالمازنظرهردوبیماریودارایگروهخونی 1(دختریباگروهخونیAوناقلهردوبیماری
4(پسریباگروهخونیABومبتالبههردوبیماری   O3(دختریفاقداللهردوبیماریودارایگروهخونی

مردی با گروه خونی A و دارای توانایی تولید پروتئین دیستروفین طبیعی با زنی سالم و دارای توانایی تولید هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی، ازدواج می کند. در -     

صورت تولد کدام یک از فرزندان زیر، می توان ژن نمود دقیق این دو فرد از نظر صفات گفته شده را تعیین کرد؟ )بیماری دیستروفی عضالنی دوشن الگوی توارثی مشابه 

هموفیلی داشته و در آن افراد نمی توانند پروتئین دیستروفین طبیعی تولید کنند.(

1(دختریمبتالبهبیماریدیستروفیعضالنیدوشنوفاقدتواناییتولیدکربوهیدراتAگروهخونی
2(پسریمبتالبهبیماریدیستروفیعضالنیدوشنودارایتواناییتولیدتنهاکربوهیدراتBگروهخونی

3(دختریسالمازنظربیماریدیستروفیعضالنیدوشنودارایتواناییتولیدهردوکربوهیدراتگروهخونی
4(پسریسالمازنظربیماریدیستروفیعضالنیدوشنوفاقدتواناییتولیدهردونوعکربوهیدراتگروهخونی

بیماری فنیل کتونوری در اثر فقدان نوعی آنزیم تجزیه کنندۀ آمینواسید فنیل آالنین در بدن به وجود می آید. این بیماری نهفته و غیرجنسی است. طاسی نوعی -     

بیماری مستقل از جنس است که در مردان Bb و BB و در زنان bb ظاهر می شود. با توجه به این دو بیماری، در صورت ازدواج مرد طاس و مبتال به بیماری فنیل کتونوری 

و زن طاس و ناقل فنیل کتونوری، تولد کدام فرزند در هر حالتی ممکن است؟

2(پسرغیرطاسوسالمازنظرفنیلکتونوری 1(پسرطاسومبتالبهفنیلکتونوری
4(دخترطاسوناخالصازنظرهردوصفت 3(دخترسالموخالصازنظرهردوصفت

B با مردی مبتال به نوعی بیماری وابسته به X نهفته و نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته که دارای گروه -      با در نظر گرفتن آمیزش زنی سالم و دارای گروه خونی

A  می باشد، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ )راهنمایی: در این سوال، از سایر بیماری های ژنتیکی و غیرژنتیکی و کراسینگ اور، صرف نظر کنید.( خونی

کتین در بدن وی در آینده، در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثل نقش .............. ، وجود  »در طی وقوع این آمیزش، امکان تولد یک فرزنِد .................. که هورمون پروال

نخواهد داشت.«

1(ناقلازنظرهردونوعبیماریودارایتواناییظاهرکردناثردودگرۀمربوطبهنوعیگروهخونیهمراهبایکدیگرـندارد
2(مبتالبهیکبیماری،ناقلبیماریدیگروفاقدهرنوعمولکولزیستیمرتبطباگروهخونیدرغشایگویچههایقرمزـدارد

3(واجدیکدگرۀبارزنسبتبهدگرۀدیگردرگروهخونیABO،فاقددگرۀdودارایژننمودخالصبرایهردونوعبیماریـندارد
4(واجدفقطیکدگرهازنوعیبیماریدرنوعیفامتنودارایدگرههاییکساندرمحلیباالترازسانترومردرفامتنهایشمارۀ1ـدارد
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در یک خانواده، مادر گروه خونی AB دارد و عالوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز خود، می تواند عامل انعقادی شمارۀ   را نیز بسازد و پدر گروه -     

گر دختر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شمارۀ   و فاقد پروتئین D باشد و بتواند فقط کربوهیدرات  خونی B و پروتئین D دارد و فاقد عامل انعقادی شمارۀ   است. ا

)کنکور 98 داخل( A گروه خونی را بسازد، در این صورت، تولد کدام فرزند غیرممکن است؟  

1(پسریداراییکنوعکربوهیدراتگروهخونیودارایپروتئینDوسالمازنظرلختهشدنخون
D2(پسریبااختاللدرفرایندلختهشدنخونوداراییکنوعکربوهیدراتگروهخونیوفاقدپروتئین

3(دختریدارایهردونوعکربوهیدراتگروهخونیودارایپروتئینDوسالمازنظرفرایندلختهشدنخون
D4(دختریبااختاللدرفرایندلختهشدنخونوفاقدهردونوعکربوهیدراتهایگروهخونیودارایپروتئین

     - A و پسری فاقد عامل انعقادی شماره هشت با گروه خونی B در خانواده ای که والدین هر دو سالم اند، دختری فاقد آنزیم تجزیه کنندۀ فنیل آالنین با گروه خونی

)کنکور 99 داخل و مشابه 99 خارج( متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن است؟ 

1(پسریباگروهخونیOوفاقدعاملانعقادیشمارۀ8ودارایآنزیمتجزیهکنندۀفنیلآالنین
2(پسریباگروهخونیABودارایعاملانعقادیشمارۀ8وفاقدآنزیمتجزیهکنندۀفنیلآالنین
3(دختریباگروهخونیOوفاقدآنزیمتجزیهکنندۀفنیلآالنینودارایعاملانعقادیشمارۀ8
4(دختریباگروهخونیABوفاقدعاملانعقادیشمارۀ8ودارایآنزیمتجزیهکنندۀفنیلآالنین

در همۀ بیماری های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( کتاب درسی، با فرض اینکه پدر و مادر سالم باشد، وجود کدام مورد غیرممکن خواهد بود؟-     

)کنکور 99 داخل و مشابه 99 خارج( 2(دختریبیماروپسریسالم   1(فرزندیباژننمود)ژنوتیپ(پدر
4(دختریسالمباژننمود)ژنوتیپ(خالص  3(فرزندیباژننمود)ژنوتیپ(مادر

با توجه به بیماری های هموفیلی و داسی شدن گلبول های قرمز، در صورت ازدواِج هر زن و مرد سالمی با یک دیگر، تولد چند مورد زیر ممکن است؟-     

د( دختری سالم و ناخالص ج( دختری بیمار و خالص  ب( پسری بیمار  الف( پسری سالم 

)کنکور 1400 داخل و مشابه 1400 خارج(  4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

صفاتپیوستهوگسستهوصفاتتکجایگاهیوچندجایگاهیواثرمحیطبرصفاتومهاربیماریهایژنتیکی

 در این بخش توی کتاب درسی از رنگ دانۀ نوعی ذرت بحث شده است که ما تصمیم گرفتیم مسائل اون رو تو بخش ژنتیک گیاهی بیاریم! پس منتظر ذرت و مسائل اون باشین...
چند مورد عبارت زیر را نامناسب تکمیل می کند؟-     

»در ارتباط با صفات مختلف، می توان بیان داشت که همۀ صفاتی که ............ قطعاً ............ «

ب( دارای بیش از دو حالت هستند ـ نوعی صفت پیوسته محسوب می شوند. الف( در برخی یاخته های بدن فقط یک جایگاه دارند ـ تک جایگاهی هستند. 

د( چندجایگاهی هستند ـ در همۀ یاخته های بدن، بیش از یک جایگاه دارند. ج( بر روی کروموزوم های جنسی قرار دارند ـ نوعی صفت وابسته به X هستند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟-     

»هر فردی که ............ به طور حتم ............ «

کتورانعقادیVIIIدارد. 1(داراینوعیاختاللارثیدرانعقادخوناستـفقدانفا
2(فقطیکدگرهبرایبیماریهاینهفتهداردـازنظرآنسالم،محسوبمیشود.

3(بهنوعیبیماریارثیمبتالستـآنرابهنسلبعدیخودمنتقلمیکند.
4(ناقلنوعیبیماریوابستهبهXاستـیکنوعکروموزومجنسیدارند.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟-     

»صفاتی که دارای رخ نمودهای ............ هستند، لزوماً ............ دارند.«

2(پیوستهـدرتعیینرنگدانۀهمۀانواعذرتهانقش 1(گسستهـدرنمودارتوزیعفراوانِیرخنمودهایخود،دوحدآستانه
4(پیوستهـنمودارتوزیعفراوانِیرخنمودیمشابهزنگوله 3(گسستهـجایگاهیبرروییکیازکروموزومهایغیرجنسی

چند مورد دربارۀ افراد مبتال به فنیل کتونوریا صحیح بیان نشده است؟-     

الف( همانند کمبود ید در دوران جنینی، یاخته های همه بخش های دستگاه عصبی مرکزی آسیب می بینند.

ب( برخالف افراد مبتال به دیابت شیرین نوع  ، داشتن زمینه ارثی در بروز بیماری نقش دارد.

ج( همانند سندروم داون، وجود بیماری با تعیین کاریوتیپ پیش از تولد قابل تشخیص است.

د( برخالف شایع ترین نوع هموفیلی، با تغییر شرایط محیطی غیرقابل کنترل است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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نوعی ترکیب شیمیایی که کمبود یا فقدان آن، در بروز عالئم ............ مؤثر است، قطعاً ............ -     

1(بیماریهموفیلیـنوعیمولکولپروتئینآنزیمیدرونیاختهایمحسوبمیشود.
2(دیابتشیریننوع1ـتوسطهمۀیاختههایدرونریزپانکراستولیدمیشود.

3(بزرگشدنغدۀتیروئیدـفقطدرغذاهایدریایییافتمیشود.
4(فنیلکتونوریاـدربخشیازخود،جایگاهفعالدارد.

چند مورد در رابطه با افراد مبتال به بیماری فنیل کتونوریا درست نیست؟-     

ب( وجود یک دگرۀ بیماری زا، برای بروز عالئم این بیماری کافی است. الف( در تمام زندگی خود فقط باید رژیم فاقد فنیل آالنین داشته باشند. 

د( برخالف افراد عادی با فقدان آنزیم تولیدکننده فنیل آالنین مواجه هستند. ج( تشخیص این بیماری، با تعیین کاریوتیپ غیرممکن است. 

4 )4  3 )3  2 )2   1 )1
در نوعی بیماری که آنزیم تجزیه کنندۀ آمینواسید فنیل آالنین وجود ندارد؛ ............ -     

1(تغییرآمینواسیدفنیلآالنیندربدنبیمارانغیرممکناست.
2(رژیمهایغذاییفاقدآالنیندرجلوگیریازبروزاینبیمارینقشدارند.

3(ترشحمایعواجدترکیباتنمکیموجودبررویقرنیهدچاراختاللمیشود.
4(پسازآسیبیاختههایتولیدکنندۀپیامعصبیدرطنابعصبیپشتی،عالئمآنظاهرمیشود.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟-     

»در نوعی بیماری که با اختالل ژنتیکی همراه است و ............ به طور حتم ............ « 

1(نخستینموردبرایژندرمانیمحسوبمیگرددـژنبیماریزاازیاختههایبدنفردبیمارخارجمیشود.
کسیژنکمتریبهبافتهامیرسد. 2(بهدلیلجهشدگرمعنادرژنسازندۀزنجیرۀبتایهموگلوبینایجادمیشودـا

3(داراییککروموزومشمارۀ21اضافیاستـیاختههایپیکریهستهدارفرد،45کروموزومغیرجنسیدرهستۀخوددارند.
4(عالئمآنباخوردنپروتئینهایحاویآمینواسیدفنیلآالنینبروزپیدامیکندـازابتدایتولدعالئمآنظاهرنمیشود.

چند مورد زیر می تواند نشانۀ اثر محیط بر روی صفات مختلف باشد؟-     

الف( تغییر رنگ گلبرگ های برخی گیاهان تحت تأثیر عوامل محیطی 

ب( اثر نور بر تولید سبزدیسه در یاخته های ترشحی روپوست گیاه ذرت

ج( اثر عواملی نظیر تغذیه و ورزش بر ترشح هورمون رشد در بدن انسان نابالغ  

د( مشابه بودن رنگ برخی دانه های ذرت واجد ژن نمودهای متفاوتی از نظر صفت رنگ

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در ارتباط با صفات جانداران مختلف می توان بیان داشت که ............ همواره ............ -     

2(یاختههاییباژننمودیکسانـرخنمودیکسانیدارند. 1(صفاتتکجایگاهیـرخنمودیگسستهدارند.
4(یاختههایباژننمودمتفاوتـرخنمودمتفاوتیدارند. 3(تعدادژننمودهاـازتعدادرخنمودهابیشتراست.

ژنتیکگیاهی

 توی این بخش قراره از مفاهیمی که توی سال یازدهم راجع به تولیدمثل جنسی گیاهان خوندین استفاده کنیم! همونطورم که قباًل قول دادم یه عالمه تست ذرت با هم دیگه حل میکنیم! 
در حین بررسی دانه های نوعی ذرت با رنگ های پیوسته بین سفید تا قرمز، کدام گزینه دربارۀ دانه هایی واجد رخ نمودی با بیشترین تعداد در جمعیت نادرست است؟-     

2(دارایحداقلسهنوعدگرۀبارزهستند. 1(قطعاًدارایبیشازیکنوعدگرهنهفتههستند.
کثردارایسهنوعدگرهنهفتههستند. 4(حدا 3(لزوماًدارایبیشازیکنوعدگرهبارزهستند.

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟-     

»هر دانۀ ذرتی که برای صفت رنگ دانه، دارای ............ است، به طور حتم ............ دارد.«

ب( رخ نمود آستانه ای ـ فقط یک نوع دگرۀ بارز الف( بیش از یک دگرۀ بارز ـ رخ نمود حد واسط 

د( دو نوع دگرۀ بارز ـ رخ نمود غیرآستانه ای ج( رخ نمود حدواسط ـ سه نوع دگرۀ نهفته 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
در نوعی ذرت که رنگ دانه ها صفتی پیوسته است و رخ نمودی بین سفید تا قرمز دارد، دانه هایی واجد آندوسپرم ............ نسبت به سایر گزینه ها رنگ روشن تری دارند.-     

AAaBbbccc )4  AaaBbbCCc )3  AaabbBccC )2  AAaBBbCCc )1
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با توجه به نوعی گیاه ذرت که رنگ دانۀ آن دارای رخ نمودی پیوسته از سفید تا قرمز است؛ کدام مورد دربارۀ صفت رنگ این دانه ها درست است؟-     

2(دانههایواجدسهنوعدگرۀبارز،دارایرخنمودهایمشابهیهستند. 1(گیاهانیبارخنمودیکسانبهطورحتمژننمودیکسانیدارند.
4(دانههاییبابیشترینفراوانی،رخنمودیتیرهترازسایردانههابهنظرمیرسند. 3(هردانۀذرتواجدرخنمودیناخالص،دارایحداقلیکدگرۀبارزاست.

کدام گزینه دربارۀ گیاه ذرتی که طی خودلقاحی قادر به تولید هر دو رخ نمود آستانه ای خالص از نظر صفت رنگ دانه است؛ نادرست می باشد؟-     

1(تعداددگرههایبارزموجوددریاختههایآنکمترازیاختههایفراوانترینرخنموداست.
2(درپوستۀدانههایحاصلازخودلقاحیآن،هموارهسهدگرۀبارزدیدهمیشود.

3(قادربهتولیددانههاییباژننمودمتفاوتورخنمودیکساناست.
4(دارایتواناییتولیدرخنمودهایناخالصاست.

در صورت آمیزش دو گیاه ذرت با رخ نمود خالص و متفاوت از نظر صفت رنگ دانه، با در نظر گرفتن همۀ حاالت همواره دانه ای ایجاد می شود که ژن نمود ............ است.-     

AaBbCc،4(لپۀآن  AaaBbbCcc،3(آندوسپرمآن  AABBCC،2(رویانآن  aabbcc،1(پوستۀآن
در صورتی که درون هر یک از یاخته های آندوسپرم موجود در نوعی دانۀ ذرت، ............ عدد دگره نهفته برای صفت رنگ ذرت وجود داشته باشد؛ به طور حتم -     

رخ نمود این دانۀ ذرت مشابه ژن نمود ............ خواهد بود.

AaBBcc4(چهارـ  AaBbCc3(سهـ  AAbbCC2(دوـ  AABbCC1(یکـ
صفت رنگ در نوعی ذرت توسط سه جایگاه ژنی دواللی کنترل می شود. در این نوع ذرت، تعداد ژنوتیپ دارای ............ الل قرمز با تعداد ژنوتیپی که دارای ............ -     

)آزمون های سراسری گاج( است، برابر نیست. 

2( 4ـدودگرۀبارز  1( 2ـسهدگرۀنهفته
CویکدگرۀBیکدگرۀ،a4( 6ـیکدگرۀ   cودودگرۀa3( 1ـیکدگرۀ

     - AABBcc در صورتی که از آمیزش دو گیاه ذرت خالص، فقط امکان تولید یک نوع دانه از نظر صفت رنگ وجود داشته باشد؛ به نحوی که پوستۀ این دانه ژن نمود

و رویان آن ژن نمود AaBBcc داشته باشد. کدام گزینه در مورد این گیاهان درست است؟

2(هریاختۀموجوددرآندوسپرمایندانه،سهدگرۀنهفتهدارد. 1(هردوگیاهوالد،ازدانههاییبارنگمشابهایجادشدهاند.
4(یکیازگیاهانوالد،درهریاختۀپیکریخوددودگرۀبارزبرایصفترنگدانهدارد. 3(یاختههایآندوسپرمیکدگرۀبارزبیشترازیاختههایپوستهدانهدارند.

گر در نتیجۀ خودلقاحی یک گیاه ذرت امکان تولید دانه هایی با هر دو رخ نمود آستانه ای از نظر صفت رنگ دانه وجود داشته باشد؛ کدام گزینه بیشترین شباهت -      ا

را به دانۀ ایجاد کنندۀ این گیاه ذرت دارد؟

AABBCc )4  Aabbcc )3  AaBBcc )2  aaBBcc )1
در صورت خودلقاحی کدام یک از گیاهان ذرت زیر، امکان تولید دانه هایی با رنگ تیره تری نسبت به سایرین وجود دارد؟-     

AaBbcc )4  AaBbCc )3  AABBcc )2  AaBBcc )1
در پی خودلقاحی گیاه ذرت با ژن نمود ............ به طورقطع تولید دانه هایی با رنگی ............ است. -     

AAbbCc )2ـتیرهترازAABbccدورازانتظار AaBbCc )1ـمشابهAAbbCCقابلانتظار
Aabbcc )4ـروشنترازaaBbccدورازانتظار aaBBCC )3ـمشابهیکیازآستانههاقابلانتظار

در پی خودلقاحی نوعی گیاه ذرت فقط دانه هایی با رنگ مشابه دانۀ AaBbCC تشکیل می شوند. کدام گزینه در ارتباط با مقایسه صفت رنگ در این دانه ها درست است؟-     

2(بهطورحتمپوستهدانهژننمودیمشابهیاختههایرویاندارد. 1(هریکازیاختههایایندانهها،چهاردگرۀبارزدارند.
4(تعداددگرههاینهفتهدریاختههایآندوسپرمولپۀایندانههابایکدیگربرابراست. کثرتعداددگرههایبارزموجوددریاختههایایندانههاچهارعددمیباشد. 3(حدا

کدام گزینه در ارتباط با همۀ گیاهان ذرتی درست است که دانۀ ایجادکنندۀ آن ها دارای رنگی می باشد که بیشترین فراوانی را در جمعیت ذرت ها دارد؟-     

1(طیخودلقاحیفقطدانههاییباژننمودمشابهخودراایجادمیکند.
2(درهریکازیاختههایپیکریتکهستهایودوالدخوددارایفقطسهدگرۀبارزهستند.

3(طیخودلقاحیتواناییایجاددانههاییباهردورخنمودآستانهایرادارند.
4(فاقدتواناییایجادگامتهاییباسهدگرۀنهفتهازنظرصفترنگدانههستند.

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟-     

»گیاه ذرتی که یاخته های پیکری هسته دار آن برای صفت رنگ دانه ............ دگرۀ بارز دارند، طی خودلقاحی دانه هایی تولید می کند که همواره ............ «

ب( پنج ـ تیره تر از دانۀ AABbCc هستند. الف( دو ـ سفید رنگ نیستند. 

د( چهار ـ در همۀ یاخته های پوستۀ خود، قطعاً چهار دگرۀ بارز دارند. ج( سه ـ در هر یاخته  آندوسپرم حداقل یک دگرۀ بارز دارند. 

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



440440

در صورت لقاح یاخته های جنسی نر و تخم زای دو گیاه ذرت با ژن نمود AABBCC و aabbCC همواره ............ -     

1(تولیددانههاییبارنگیمشابهیکیازآستانههایجمعیتقابلانتظاراست.
2(هریاختهدردانههایذرتایجادشده،چهاردگرۀبارزبرایصفترنگدانهدارد.

3(دانههاییتولیدمیکنندکهازلحاظصفترنگ،بیشترینفراوانیرادرجمعیتدارند.
4(یاختههایآندوسپرمدانهبرایصفترنگ،دگرههایبارزبیشتریازیاختههایپوستۀدانهدارند.

کدام گزینه، به منظور تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ )خودلقاحی عبارت است از آمیزش بین یاختۀ تخم زا و یاختۀ جنسی نر تولیدی توسط یک گیاه(-     

»هر گیاه ذرتی که بر اثر خودلقاحی فقط توانایی تولید دانه هایی با یک نوع رخ نمود از نظر صفت رنگ دانه را دارد، ................... «

2(درهمۀجایگاههایژنیخوددارایدگرۀبارزبودهوخالصمیباشد. 1(درپیخودلقاحی،گیاهیباحداقلیکدگرۀبارزایجادمیکند.
4(نمیتواندنسبتتعداددگرههایبارزبهدگرههاینهفتهآن،2باشد. 3(نسبتبهگیاهیباژننمودAaBbCcتیرهترویاروشنتراست.

کدام گزینه در مورد هر گیاه ذرتی درست است که طی خودلقاحی توانایی تولید دانه هایی تیره تر از دانۀ AABbCC را دارد؟-     

2(دریاختههایپیکریخودحداقلچهاردگرۀبارزبرایصفترنگدانهدارد. کثرسهدگرۀنهفتهدریاختههایپیکریخوددارد. 1(برایصفترنگدانه،حدا
4(دانۀایجادکنندۀاینگیاهرخنمودیمشابهدانۀAaBBCcدارد. 3(درپیخودلقاحی،فاقدتواناییتولیددانههاییسفیدرنگمیباشد.

با توجه به دانه های ذرتی که رخ نمودی از سفید تا قرمز داشته باشند، در صورتی که پوستۀ دانه ژن نمود »AABBcc« و یاخته های ترشح کنندۀ جیبرلین دارای -     

ژن نمود »AaBbCc« داشته باشند؛ کدام گزینه صحیح است؟

1(تعداددگرههایبارزموجوددریاختههایگامتمؤثردرتشکیلایندانهباهمبرابراست.
2(یاختههاییکهدارایگیرندهبرایجیبرلینهستند،پنجدگرۀبارزبرایصفترنگدانهدارند.

3(پیشازلقاح،درونکیسۀرویانیمؤثردرتشکیلایندانه،8دگرهبارزبرایاینصفتدیدهمیشود.
4(تعداددگرههایبارزمربوطبهصفترنگدانه،دریاختههایپوستهوآندوسپرمایندانهباهمبرابراست.

گر در تولید دانه ای واجد رویانی با ژن نمود »AaBbCc« و آندوسپرمی با ژن نمود »AAaBBbCCc« ، یاخته های -      نوعی ذرت دانه هایی با رنگ قرمز تا سفید دارد. ا

زایندۀ دانۀ گردۀ نارس و یاخته های بافت خورش با ژن نمود خالص نقش داشته باشند؛ کدام گزینه صحیح است؟

1(گیاهانمؤثردرتشکیلآن،دارایژننمودیمشابهازنظرصفترنگدانههستند.
2(تعداددگرههایبارزمربوطبهصفترنگدرآندوسپرمایندانه،باپوستۀآنبرابراست.

3(بالفاصلهپسازلقاحبهتعداددگرههایبارزمربوطبهاینصفتدرونکیسۀرویانی،افزودهمیشود.
4(درونکیسۀرویانیسازندۀایندانه،پیشازلقاحمشاهدۀدگرۀبارزبرایصفترنگدانهغیرممکناست.

کدام گزینه عبارت را به طور درست کامل می کند؟ -     

»به طور معمول ................. ذرت هایی که در پی خودلقاحی، فقط ذرت هایی با رنگ تیره تر نسبت به ذرتی با ژن نمود AABbcc ایجاد می کنند، ................. «

1(همۀـقطعاًواجدیکجفتدگرۀ)آلل(بارزدرهریکازجایگاههایژنیخودمیباشند.
2(بعضیازـمیتوانندذرتهاییتولیدکنندکهرخنمودآنها،بیشترینفراوانیدرجمعیتدانههایذرترادارد.

3(همۀـبهطورحتمدریاختههایجنسیخود،تعداددگرۀبارزبیشترینسبتبهدگرۀنهفتهدارند.
4(بعضیازـدریاختههایبخشذخیرهکنندۀاندوختۀغذایی،دگرههایبارز4عددبیشترازدگرههاینهفتهاست.

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-     

»در اثر آمیزش گیاهانی واجد ژن نمودهای موجود در جایگاه های .................. با یک دیگر، ایجاد گیاهی با .................. است.«

الف(   و   ـ رنگ روشن تر نسبت به گیاهی با ژن نمود AabbCc، غیرمحتمل 

ب(   و   ـ تعداد دگره های بارز بیشتر نسبت به گیاهی با ژن نمود AABbCc، محتمل

ج(   و   ـ تعداد جایگاه های ژنی خالص کم تر نسبت به گیاهی با ژن نمود aaBBCc، محتمل

د(   و   ـ توانایی تولید انواع بیشتری از گامت ها نسبت به گیاهی با ژن نمود AaBbCC، غیرمحتمل

1 )4   2 )3   3 )2   4 )1
با توجه به صفت رنگ دانه در نوعی ذرت، کدام گزینه صحیح است؟ -     

1(هردانۀذرتیکهدردوجایگاهژنیناخالصاست،رنگروشنترینسبتبهدانههایبخش6دارد.
2(هردانۀذرتیکهدردوجایگاهژنیخالصاست،رنگتیرهترینسبتبهدانههایبخش2دارد.
3(هردانۀذرتیکهدرسهجایگاهژنیخالصاست،رنگمشابهیبادانههایبخش1یا7دارد.

4(هردانۀذرتیکهدرسهجایگاهژنیناخالصاست،رنگمشابهیبادانههایبخش3دارد.
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با توجه به شکل روبه رو که صفت رنگ در نوعی ذرت را نشان می دهد، کدام گزینه از نظر درستی یا 3 --99

نادرستی نسبت به سایر گزینه ها متفاوت است؟ )در طی خودلقاحی گامت  نر و مادۀ یک گیاه با یک دیگر 

لقاح می کنند.( 

1( هر ژن نمود در بخش 5 می تواند در اثر لقاح میان گیاهانی واجد ژن نمودهایی در بخش 2 و 3 ایجاد شود. 
2( هر ژن نمود موجود در بخش 2 ضمن لقاح با گیاه AaBbCc، گیاهی واجد دو جایگاه ژنی ناخالص ایجاد می کند. 

3( همۀ گیاهان واجد 2 جایگاه  ژنی خالص، در پی لقاح با گیاهی در بخش 3، می توانند قرمزترین ذرت را به وجود آورند.
4( همۀ گیاهان واجد تنها یک جایگاه ژنی ناخالص، می توانند طی خودلقاحی حداقل یکی از دانه های دو آستانۀ رخ نمودی را تولید کنند. 

گر این گیاه، دانه ای تولید کند که ژن نمود یاخته های سازندۀ پوستک 3 --90 نوعی ذرت، توانایی انجام خودلقاحی داشته و واجد دانه هایی با رنگ قرمز تا سفید می باشد. ا

در اندام های هوایی گیاه حاصل از کاشت آن، AaBbCC باشد، با فرض فقدان دگرۀ نهفته در بزرگ ترین یاختۀ کیسۀ رویانی مؤثر در ساخت این دانه، کدام گزینه صحیح 

می باشد؟ )راهنمایی : از وقوع هرگونه ناهنجاری ساختاری و عددی در فام تن ها صرف نظر کنید.(

کثر واجد 4 دگرۀ بارز می باشد. 1( درونی ترین یاخته های پیراپوست موجود در ریشۀ گیاِه حاصل از کاشت این دانه، حدا
2( تنوع دگره های نهفته در یاختۀ اتصال دهندۀ رویان به پوستۀ این دانه، بیشتر از تنوع دگره های بارز موجود در آن می باشد.

3( تعداد دگره های نهفتۀ موجود در یاخته های اندوختۀ غذایی دانۀ بالغ، با تعداد دگره های نهفتۀ زامۀ حاضر در این لقاح، برابر می باشد.
4( بزرگ ترین یاختۀ حاضر در دانۀ گردۀ رسیدۀ مؤثر در این لقاح، پس از گذراندن چرخۀ یاخته ای، تغییراتی در ساختار خود ایجاد می کند.

 شکر میان تست: حاال برویم سراغ گیاه میمونی!
از قرارگیری دانۀ گردۀ نوعی گل میمونی بر روی کاللۀ یک گل میمونی دیگر، ژنوتیپ آندوسپرم دانۀ تشکیل شده به صورت WWR می شود. به ترتیب، کدام ژنوتیپ 3  -90

برای گل میمونی تولیدکنندۀ این دانۀ گرده و کدام فنوتیپ برای رنگ گلبرگ های گیاه حاصل از لقاح، قابل انتظار است؟

RW )4 ـ صورتی WW )3 ـ قرمز  RW )2 ـ سفید  RR )1 ـ سفید 
در تشکیل دانۀ گیاه میمونی که ............ دارد؛ به طور قطع ............ نقش داشته است. 3  -90

2( آندوسپرم آن، ژن نمود RRW ـ یاختۀ تخمزای گیاه میمونی با گلبرگ صورتی  1( پوستۀ آن، ژن نمود RW ـ دانۀ گردۀ گیاه میمونی با گلبرگ صورتی 
4( پوستۀ آن، ژن نمود WW ـ یاختۀ تخمزای گیاه میمونی با گلبرگ سفید 3( رویان آن، ژن نمود RR ـ دانۀ گردۀ گیاه میمونی با گلبرگ قرمز 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟3 90-9

»یکی از شرایط تولید دانۀ گیاه گل میمونی که در آینده گلبرگ هایی ................. می باشد.«

1( صورتی تولید خواهد کرد و آندوسپرم دانۀ آن ژن نمود RWW دارد، قرارگیری دانۀ گردۀ گل سفید بر روی کاللۀ گل قرمز
2( سفید تولید خواهد کرد و آندوسپرم دانۀ آن ژن نمود RRW دارد، قرارگیری دانۀ گردۀ گل صورتی بر روی کاللۀ گل سفید

3( قرمز تولید خواهد کرد و رویان دانۀ آن متصل به یاخته هایی با ژن نمود RW است، قرارگیری دانۀ گردۀ گل قرمز بر روی کاللۀ گل صورتی
4( صورتی تولید خواهد کرد و رویان دانۀ آن متصل به یاخته هایی با ژن نمود RW است، قرارگیری دانۀ گردۀ گل صورتی بر روی کاللۀ گل قرمز

با توجه به گیاهان گل میمونی کدام گزینه عبارت را به نحو متفاوتی نسبت به سایر گزینه ها کامل می کند؟ 3 90-0

گر در دانه ای که سبب پیدایش این گیاه می شود، بخشی که ............... باشد، با قاطعیت می توان برداشت کرد که ............... « »ا

1( در دو انتهای رویان قرار گرفته، واجد ژن نمود خالص و کامالً مشابه با پوستۀ دانه ـ هر دو دگرۀ R و W در ساختار درون دانه وجود دارد. 
2( هورمون محرک رویش دانه را می سازد، واجد دو دگرۀ یکسان برای این صفت ـ بزرگ ترین یاختۀ کیسۀ رویانی، دگرۀ مشابِه اسپرم سازنده را داشته است.
3( ذخیرۀ مواد غذایی در دانۀ نابالغ را انجام می دهد، واجد ژن نمود RRW ـ دگرۀ R از تقسیم یاختۀ زایشی در لولۀ گرده به دانه انتقال داده شده است.

4( تنها بخش به جامانده از گیاه والد محسوب می شود، ژن نمود ناخالص داشته ـ گلبرگ های گیاه صورتی بوده و نسبت انواع دگره ها در درون دانه به صورت 2 به 1 است.
با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره )الل( دارد و دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته، رنگ 3  -90

سفید را به وجود می آورند و رخ نمود )فنوتیپ(های دو آستانۀ طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود )ژنوتیپ(های AABBCC و aabbcc را دارند. بنابراین 

)کنکور 98 داخل( ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود )ژنوتیپ(های AAbbcc و aaBBCC به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟ 

AABbCC )4  AaBBCc )3  AABBCc )2  aaBbCC )1
با قرار گرفتن دانۀ گردۀ گل میمونی سفید )WW( بر روی کاللۀ گل میمونی صورتی )RW(، کدام رخ نمود )فنوتیپ( برای رویان و کدام ژن نمود )ژنوتیپ( برای درون 3  -90

)کنکور 98 داخل( دانه )آندوسپرم( مورد انتظار است؟ 

WWW 4( سفید ـ  WRR 3( سفید ـ  RRR 2( صورتی ـ  WWR 1( صورتی ـ
با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد، از نظر رخ نمود )فنوتیپ( به ذرتی با ژن نمود )ژنوتیپ( aaBBCC شباهت کم تری دارد؟3  -90

)کنکور 99 داخل و مشابه 99 خارج(  Aabbcc )4  aaBbCc )3  AABBCC )2  AAbbCc )1
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WWR است، کدام ژن نمود )ژنوتیپ( به  ترتیب برای دانۀ گرده و ُکاللۀ  گل میمونی، -       با در نظر گرفتن این که ژن نمود )ژنوتیپ( درون دانه )آندوسپرم( گل میمونی

)کنکور 1400 داخل و مشابه 1400 خارج( مورد انتظار نیست؟ 

 RW RWو )4   WW RWو )3   RW RRو )2   RR RWو )1
)کنکور 1400 داخل و مشابه 1400 خارج(-      با توجه به نمودار توزیع فراوانی رنگ ذرت )صفت چندجایگاهی( در کتاب درسی، کدام عبارت نادرست است؟ 

1(ژننمودی)ژنوتیپی(حاویهمۀانواعدگره)الل(هادربخش4،وجوددارد.
2(هرژننمود)ژنوتیپ(دربخش5،درهرجایگاهژنی،دگرۀ)الل(بارزدارد.

3(هرژننمود)ژنوتیپ(دربخش6،دریکجایگاهژنیناخالصاست.
4(هرژننمود)ژنوتیپ(دربخش2،دردوجایگاهژنیخالصاست.

ژنتیکجانوری

 احتمال طرح مسائل از بخش ژنتیک جانوری در نظام جدید کم شده ولی خب بد نیست که چند تا تست رو با هم حل کنیم تا واسش آماده بشیم... 
در نتیجۀ تولیدمثل جنسی کرم پهنی با ژن نمود ............ تولید تخم هایی با ژن نمود ............ است.-     

aaBb )4ـAaBB،غیرممکن AABb )3ـAabb،ممکن AABb )2ـAaBBممکن AaBb )1ـAABB،غیرممکن
صفت رنگ پوست در نوعی مار، صفتی با سه جایگاه ژنی است که در هر جایگاه، دو دگره قرار دارد، دگره های بارز، رنگ های تیره و دگره های نهفته، رنگ های روشن -     

ایجاد می کنند. چند مورد می تواند بیانگر ژن نمود مار حاصل از بکرزایی یک مار ماده را به درستی بیان کند؟ 

 aaBbCc )د  AaBBcc )ج  aaBBcc )ب  AABBCc )الف

 1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-     

»در کرم کبد، به منظور تولید ............... ممکن است ................... «

1(گامتیباژننمودaBـیاختۀواجدژننمودaaBbدربخشیازبدنتقسیمشود.
2(یاختۀتخمباژننمودAaBbـگامتهایحاویدگرههاینهفتهوبارزمتنوع،بهبدنجانورمجاورواردشوند.

3(یاختۀتخمباژننمودAabbـدرفشردگیفامتنهاییاختههایمولّدگامِتدارایژننمودAABbتغییریایجادشود.
4(گامتیباژننمودAbـیاختهایباژننمودAaBb،دربیضههایموجوددرحدفاصلبینتخمدانورحم،فعالیتخودراآغازکند.

صفتی خاص در کرم خاکی صفتی با دو جایگاه ژنی است که هر جایگاه آن توسط دو دگره کنترل می شود. به صورتی که دگره های A و a مخصوص جایگاه اول و دگره های -     

B و b مخصوص جایگاه دوم هستند. در پی آمیزش دو کرم خاکی با ژنوتیپ )ژن نمود(های AABb و Aabb تشکیل کدام یک از ژن نمودهای زیر دور از انتظار است؟

AAbb )4  Aabb )3  AaBb )2  aabb )1

 برو سراغ تست بعدی که قراره یه عالمه به چالش بکشه تو رو!
در نوعی زنبور عسل، وجود لکه های رنگی بر روی بال، توسط دو دگرۀ A و B کنترل می شود؛ به نحوی که دگرۀ A موجب ایجاد لکه های کوچک و دگرۀ B موجب -     

ایجاد لکه های بزرگ می گردند. در این زنبور هم چنین طول خرطوم، توسط دو دگره L و S کنترل می شود که دگرۀ L باعث ایجاد خرطوم بلند و دگرۀ S موجب ایجاد 

گر بین دو دگرۀ A و B رابطۀ هم توانی و بین دو دگرۀ S و L رابطۀ بارزیت ناقص وجود داشته باشد؛ در صورتی که زنبور ملکه ای واجد بال هایی با  خرطوم کوتاه می شود. ا

لکه های کوچک و بزرگ و دارای خرطوم متوسط ............ کند؛ امکان تولید زنبورهای ............ بر روی بال وجود دارد.

1(بکرزاییـخرطوممتوسطودارایلکههایکوچک
2(بکرزاییـخرطومکوتاهودارایلکههایبزرگوکوچک

3(بازنبورخرطومکوتاهودارایلکههایبزرگرویبال،آمیزشـخرطومکوتاهوفاقدلکههایکوچک
4(بازنبورخرطومبلندودارایلکههایکوچکرویبال،آمیزشـخرطومکوتاهودارایلکههایکوچکوبزرگ

شیوۀ توارث صفات و تعیین جنسیت در جمعیت مگس های سرکه مشابه انسان ها می باشد. در جمعیتی از مگس های سرکه، نسل اول تنها شامل »مگس مادۀ بال -     

کوتاه و چشم خطی و مگس نر بال بلند و چشم گرد« می باشد و در نتیجۀ آمیزش آن ها فقط مگس هایی )نسل دوم( متولد می گردد که شامل »مگس مادۀ بال بلند و چشم 

لوبیایی شکل و مگس نر بال بلند و چشم خطی« می باشد. در نتیجۀ آمیزش مگس های جدید با یک دیگر، ظاهرشدن چند مورد از رخ نمودها در مگس های حاصل )نسل 

سوم( غیرممکن است؟ )نسل اول مگس ها از نظر صفات ذکرشده ژن نمود خالص داشته اند.( 

ب( مگس نر بال بلند و دارای چشم های خطی الف( مگس نر بال کوتاه و دارای چشم های گرد 

د( مگس مادۀ بال بلند و دارای چشم های گرد ج( مگس مادۀ بال کوتاه و دارای چشم های لوبیایی شکل 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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کدام گزینه در مورد شخصی درست است که قادر به تولید پروتئین D است؟-     

1(هردووالدوی،رخنمودیمشابهخوداینفردازنظرصفتگروهخونیRhدارند.
2(دریاختههایماهیچهایصافموجوددربدناینفرد،ژناینپروتئینرونویسینمیشود.

3(دردرونهستۀهریکازیاختههایهستهدارموجوددربدناینفرد،حداقلیکدگرۀDوجوددارد.
کثردوژندرارتباطباتواناییتولیداینپروتئینمشاهدهمیشود. 4(دریاختههایهستهداربدناینفرد،حدا

در ارتباط با صفتی دو اللی که بین الل های آن رابطۀ بارزیت ناقص برقرار است، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-     

2(درافرادناخالص،فنوتیپحدواسطافرادخالصبروزمیکند. 1(ژنوتیپافرادباتوجهبهفنوتیپآنهاقابلتشخیصنیست.
4(انواعژنوتیپهایقابلتصوربرایصفت،بیشترازانواعفنوتیپهااست. 3(درافرادناخالص،هردوفنوتیپمربوطبهافرادخالصمشهوداست.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟-     

»فردی که دارای گروه خونی ............ باشد، قطعاً ............ دارای ............ است.«

D ـ در بزرگ ترین کروموزوم یاخته های پیکری هسته دار خود ـ الل O ب(   B ـ یکی از والدین او ـ گروه خونی B الف(

A و کربوهیدرات D ـ درون گویچه های قرمز خود ـ پروتئین A د(  IB IA و یک الل AB ـ در هر یاختۀ هسته دار خود ـ یک الل ج(

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
با توجه به این مطلب که صفت طاسی در مردان با ژن نمود BB و Bb و در زنان با ژن نمود BB بروز پیدا می کند، در نتیجۀ ازدواج مردی ............ قطعاً همۀ ............ خواهند بود.-     

2(غیرطاسوزنیطاسـپسران،دارایرویشمویغیرطبیعی 1(طاسوزنیطاسـدختران،دارایرویشمویطبیعی
4(غیرطاسوزنیغیرطاسـفرزندانبارویشمویطبیعی،دختر 3(طاسوزنیغیرطاسـفرزندانبارویشمویغیرطبیعی،پسر

در ارتباط با صفات ژنی مختلف می توان بیان داشت که ............ همانند ............ -     

1(دگرههایگروهخونیRhـدگرههایگروهخونیABO،بایکدیگرفقطرابطۀبارزنهفتگیدارند.
2(رنگدانهدرنوعیذرتـرنگگلبرگدرگیاهمیمونی،نوعیصفتگسستهمحسوبمیشود.

3(قدانسانـرنگپوستانسان،تحتتأثیرشرایطمحیطیتغییرمیکند.
4(صفاتپیوستهـگسسته،نموداررخنمودیزنگولهایشکلدارند.

O و پسری مبتال به -      X نهفته(، ازدواج کرده اند و دختری مبتال به هموفیلی با گروه خونی مردی مبتال به هموفیلی با زنی مبتال به کوررنگی )صفت وابسته به 

کوررنگی با گروه خونیAB و فاقد الل d دارند. احتمال تولد فرزندی با مشخصات کدام گزینه در این خانواده وجود دارد؟

2(پسریفقطمبتالبههموفیلیودارایگروهخونیمشابهمادرخود 1(دختریناقلهردوبیماریودارایگروهخونیاومشابهپدرخود
درغشایگویچههایقرمزخود IA 4(پسریدارایمحصولبیانالل 3(دختریمشابهژنوتیپمادرخودازنظرهمۀصفات

گر پدر این خانواده، خواهری بیمار داشته باشد و در بین فرزندان این خواهرش، پسرانی سالم از نظر این بیماری -      پدر و مادری سالم، دارای پسرانی بیمار هستند. ا

وجود داشته باشد، کدام یک از الگوهای زیر دربارۀ این بیماری صدق می کند؟ )با فرض اینکه در همۀ افراد فقط یک بیماری مورد بررسی است(

4(وابستهبهXنهفته 3(وابستهبهXبارز 2(مستقلازجنسنهفته 1(مستقلازجنسبارز
کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟-     

»به طور طبیعی، در فردی که ............ است، قطعاً ............ «

Aـهمۀاللهایگروهخونیاوبیانمیشوند. 1(دارایگروهخونی
2(دارایعاملانعقادVIIIـدریاختهها،اللنهفتهدیدهنمیشود.

3(ازنظربیماریهموفیلی،ناقلـدریاختههایهستهداراینفرد،کروموزومYیافتنمیشود.
4(مبتالبهبیماریPKUـتجمعفنیلآالنینبههمۀیاختههایدستگاهعصبیمرکزیآنآسیبمیرساند.

با فرض این که در یک خانواده، همۀ فرزندانی که متولد می شوند، از نظر صفت گروه خونی فقط بتوانند ژن نمودی مشابه والدین داشته باشند؛ چند مورد زیر نادرست است؟-     

ب( هر والد توانایی تولید حداقل یکی از کربوهیدرات های گروه خونی را دارد. الف( تولد فرزندی فاقد توانایی تولید کربوهیدرات های گروه خونی غیرممکن است. 

د( ژن نمود گروه خونی برای هر دو والد با یک دیگر یکسان است. ج( هر دو والد، از نظر صفت گروه خونی دارای ژن نمود خالص هستند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
گر در نتیجۀ ازدواج مردی با گروه خونی A با زنی با گروه خونی B، فرزندی با گروه خونی ............ متولد شود؛ در این خانواده ............ -      ا

B )2ـپدرومادرهردودارایژننمودناخالصهستند. A )1ـژننمودپدربرخالفمادرقابلتعییناست.
AB )4ـامکانمشاهدۀهمۀانواعژننمودهایگروهخونیاصلیوجوددارد. O )3ـاحتمالتولدفرزندانیباگروهخونیمتفاوتباوالدینوجوددارد.
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در نتیجۀ ازدواج مردی مبتال به ............ با زنی ناقل هموفیلی و ناقل دیستروفی عضالنی دوشن، قطعاً در همۀ حاالت امکان تولد ............ )الل بیماری دیستروفی -     

عضالنی دوشن، نوعی الل نهفته است که بر روی کروموزوم X قرار دارد.(

2(دیستروفیعضالنیدوشنـدختریمبتالبههردوبیماریوجودندارد. 1(هموفیلیـپسریمبتالبههردوبیماریوجوددارد.
4(دیستروفیعضالنیدوشنـپسریسالمازنظرهردوبیماریوجودندارد. 3(هموفیلیـدختریناقلهردوبیماریوجوددارد.

رنگ پوست در نوعی مار صفتی با سه جایگاه ژنی است به نحوی که هر جایگاه توسط دو دگره کنترل می شود و بین هر دو دگره، رابطۀ بارزیت نهفتگی وجود دارد -     

و ژن نمودهای DDEEFF و ddeeff دو آستانۀ رخ نمودی مربوط به رنگ پوست این جانور هستند. در صورت بکرزایی مار ماده ای که در هر یاختۀ پیکری خود ............ 

دگرۀ نهفته در مورد این صفت دارد، تولید مارهایی با ............ غیر قابل انتظار است. )دگره های بارز موجب تیره تر شدن پوست جانور می شوند.(

2( 4ـدودگرۀنهفتهبرایاینصفتدرهریاختۀپیکری 1( 3ـیکیازرخنمودهایآستانهایرنگپوست
4( 2ـچهاردگرۀبارزبرایاینصفتدرهریاختۀپیکری 3( 3ـبارخنمودیمشابهجانورنسلقبلخود

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟ -     

IA است. در  »پدر خانواده ای که فقط یک دگرۀ بیماری های هموفیلی و کم  خونی داسی  شکل دارد؛ در هر یک از یاخته های تک هسته ای پیکری خود دارای دو دگرۀ

متولد شود، مادر این خانواده نمی تواند ............ داشته باشد.«   X X I iHb HbH h A s sصورتی که در این خانواده دختری دارای ژنوتیپ

 i2(درساختاربزرگترینکروموزومخوددگرۀ کتورانعقادیشمارۀ8مشکل 1(درتولیدفا
4(آنزیمسازندۀهردونوعکربوهیدراتگروهخونیاصلی 3(گویچههایقرمزیمقاومبهفعالیتانگلماالریا

A متولد شده است. در این خانواده قطعاً ............ -      B با زنی با گروه خونی نامشخص، فرزندی با گروه خونی از ازدواج مردی با گروه خونی

2(پدرازهردوکروموزومشمارۀ)1(،برایساختپروتئینDاستفادهمیکند. 1(هردووالدبرایهردوگروهخونیABOوRh،ناخالصهستند.
4(دربینفرزندان،امکانمشاهدۀهمۀگروههایخونیوجوددارد. 3(مادرحداقلیکیازآنتیژنهایگروهخونیABOرادارد.

گر یک مادر صاحب فرزندی ............ نوعی بیماری وابسته به X ............ شود، قطعاً ............ -      ا

2(سالمازنظرـبارزـبرایاینصفت،اللبارزندارد. 1(مبتالبهـبارزـبرایاینصفتحداقلیکاللبارزدارد.
4(سالمازنظرـنهفتهـبرایاینصفت،اللنهفتهندارد. 3(مبتالبهـنهفتهـبرایاینصفتحداقلیکاللنهفتهدارد.

گر دگرۀ راشیتیسم مقاوم به ویتامین D، بر روی کروموزوم X قرار داشته باشد -      راشیتیسم نوعی بیمار است که در آن استحکام استخوان های فرد کاهش می یابد. ا

و بر دگرۀ سالم بارز باشد؛ آن گاه در نتیجۀ ازدواج مردی مبتال به راشیتیسم مقاوم به ویتامین D و زنی مبتال به هموفیلی، چند مورد زیر درست هستند؟

الف( فقط برخی فرزندان، به یکی از این دو بیماری مبتال خواهند شد.

ب( همۀ فرزنداِن دختر، به راشیتیسم مقاوم به ویتامین D، مبتال هستند.

ج( فقط برخی فرزندان، به هر دو بیماری هموفیلی و راشیتیسم مبتال خواهند شد.

د( همۀ فرزندان دارای هموفیلی، دگرۀ بیماری زا را از والد غیرهم جنس خود دریافت می کنند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
هر گیاه ذرتی که فقط قادر به تولید دانه هایی با یک نوع رخ نمود از نظر صفت رنگ دانه است، ............ -     

2(نمیتوانددریاختههایپیکریخوددارایچهاردگرۀبارزباشد. 1(داراییکیازرخنمودهایآستانهایازنظررنگدانهمیباشد.
4(نمیتوانددریاختههایپیکریخودسهدگرۀنهفتهداشتهباشد. 3(همۀیاختههایدانههایتولیدیآنژننمودیکسانیدارند.

با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر دو جایگاه دو دگره )الل( دارد و دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته، رنگ سفید -     

را به وجود می آورند و رخ نمود )فنوتیپ(های دو آستانۀ طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود )ژنوتیپ(های AABBCC و aabbcc را دارند. بنابراین ذرت هایی 

)کنکور 98 خارج( که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود )ژنوتیپ(های AABBCC و aabbcc به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟ 

AABbCC )4  AaBBCC )3  AaBBcc )2   AABBcc )1
با قرارگرفتن دانۀ گرده گل میمونی صورتی )RW( بر روی کاللۀ گل میمونی سفید )WW(، کدام رخ نمود )فنوتیپ( برای رویان و کدام ژن نمود )ژنوتیپ( برای درون -     

)کنکور 98 خارج( دانه )آندوسپرم( مورد انتظار است؟ 

RRW4(صورتیـ   RWW3(صورتیـ  RRR2(قرمزـ  WWW1(قرمزـ
در یک خانواده پدر و مادری به ترتیب گروه خونی A و B را دارند و هر دو عالوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز خود، می توانند عامل انعقادی -     

گر پسر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شمارۀ   باشد و نتواند کربوهیدرات های گروه خونی و نیز پروتئین D را بسازد. در این صورت، تولد کدام  شمارۀ   را بسازند. ا

)کنکور 98 خارج( فرزند در این خانواده غیرممکن است؟ 

1(دختریدارایعاملانعقادیشمارۀ8ودارایپروتئینDوفاقدهردونوعکربوهیدراتهایگروهخونی
D2(پسریدارایعاملانعقادیشمارۀ8وباتواناییتولیدیکنوعکربوهیدراتگروهخونیوفاقدپروتئین

D3(پسریبااختاللدرانعقاددرفرایندلختهشدنخونودارایفقطیکنوعکربوهیدراتگروهخونیوفاقدپروتئین
D4(دختریبااختاللدرفرایندلختهشدنودارایهردونوعکربوهیدراتهایگروهخونیودارایپروتئین


