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فصل سوم: انتقال اطالعات در نسل ها

، چند دگره، چند نوع رخ نمود و چند نوع ژن نمود دارد؟ انواع مختلف آن ها را بنویسید.   گروه خونی معروف به   1
 ، و  دگره:  پاسخ:

  ،  ،  ، رخ نمود: 

 ،  ،  ،  ،  ، ژن نمود: 

، چند دگره، چند نوع رخ نمود و چند نوع ژن نمود دارد؟ انواع مختلف آنها را بنویسید.   گروه خونی   2
دگره:  و   پاسخ:

(مثبت)،  (منفی)  رخ نمود: 

 ،  ، ژن نمود: 

ژن هاي  و  در گروه خونی  باعث چه فرآیندي می شوند؟    3
این ژن ها به ترتیب آنزیم هاي  و  را می سازند که آنها هم کربوهیدرات هاي  و  را به غشا اضافه می کنند (به غشاي گویچه هاي قرمز).   پاسخ:

کدام یک از شکل هاي زیر، رابطه ي بین دو دگرة یک صفت را نشان می دهد. دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.   4
 

شکل پ). به این دلیل که دو دگرة یک ژن باید در یک جایگاه ژنی باشند (پس شکل ب حذف می شود). عالوه براین دگره هاي روي یک کروماتید (فامینک) خواهري باید مانند هم پاسخ:
باشد (چون از روي یک مولکول همانندسازي شده اند)، پس شکل الف نیز حذف می شود.  

حالت (هاي) ژن نمودي هر یک از رخ نمودهاي زیر را بنویسید.    5
الف) گروه خونی مثبت  

 ب)  

پ)  
ت) گل میمونی صورتی

الف) چون گروه خونی مثبت است دو حالت دارد،  یا   پاسخ:
دو حالت دارد  یا   ب)  دو گروه خونی است. 

گروه خونی منفی نیز یک حالت دارد،  .   یا   

  . پ)   دو گروه خونی است.  یک حالت دارد 

گروه خونی مثبت دو حالت دارد  یا   و  

  . ت) گل میمونی صورتی چون حد واسط سفید و قرمز است فقط یک ژن نمود دارد، 

هموفیلی چیست؟    6
هموفیلی یک بیماري وابسته به  و نهفته است. در این بیماري فرآیند لخته شدن خون دچار اختالل می شود.   پاسخ:

گل میمونی با رنگ قرمز را با یک گل صورتی آمیزش می دهیم، ژن نمودها و رخ نمودهاي نسل بعد را مشخص کنید.    7

گفتار 1: مفاهیم پایه
ABO

3ABO

 4OBAAB

6OOBOBBAOAAAB

Rh

2dD

 2Dd

 3ddDdDD

ABABO

ABAB

A
−

AB
+

DDDd

A
−AAAAO

dd←AOddAAdd

AB
+ABAB

DDDd← ABDdABDD

RW

گفتار 2: انواع صفات

X

1

Rectangle



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA+%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A7%25D8… 7/13

پاسخ:
 
 

 

به چه صفتی، صفت وابسته به  گفته می شود؟    8
اگر ژن مربوط به یک صفت، در فام تن  قرار داشته باشد، به این صفت وابسته به  گفته می شود.   پاسخ:

منظور از فرد ناقل در بررسی بیماري هاي ژنتیکی چیست؟    9
ناقل فردي است که بیمار نیست اما ژن بیماري را دارد و می تواند به نسل بعد منتقل کند.   پاسخ:

در بررسی بیماري ها، افراد ناقل ژن نمود خالص دارند یا ناخالص؟ رخ نمود آن ها چیست؟    10
. این افراد رخ نمود بارز دارند، یعنی سالم به نظر می رسند و بیمار نیستند.   افراد ناقل ژن نمود ناخالص دارند مانند ناقل بیماري هموفیلی  پاسخ:

تفاوت صفات پیوسته و گسسته چیست؟ (مثال بزنید)   11
صفات پیوسته صفاتی هستند که هر عددي بین یک حداقل و یک حداکثر ممکن است باشد. ولی صفات گسسته چند حالت محدود قابل مشاهده هستند.   پاسخ:

مثال براي صفات پیوسته: اندازه قد انسان  

مثال براي صفات گسسته: گروه خونی 

صفاتی که یک جایگاه ژن در فام تن دارند را صفات  ..................  می نامیم.    12
تک جایگاهی   پاسخ:

صفات چند جایگاهی به کدام صفات گفته می شود؟ (مثال بزنید)    13
صفاتی که در بروز آنها بیش از یک جایگاه ژن شرکت دارد را صفات چند جایگاهی می نامیم. مانند رنگ نوعی ذرت که طیفی از سفید تا قرمز است.   پاسخ:

در مورد نوعی ذرت که رنگ آن چند جایگاهی است، رخ نمودهاي دو آستانۀ طیف چه ژن نمودهایی دارند؟ توضیح دهید.    14
این صفت داراي  جایگاه ژنی است. رخ نمودهاي دو آستانۀ طیف یعنی سفید و قرمز به ترتیب ژن نمودهاي  و  دارند. در این جایگاه ها دگره هاي بارز، رنگ پاسخ:

قرمز و دگره هاي نهفته رنگ سفید را به وجود می آورند.  

ژن نمودهاي زیر مربوط به رنگ نوعی ذرت است که داراي 3 جایگاه ژنی است و دگره هاي بارز رنگ قرمز و دگره هاي نهفته رنگ سفید  15
دارند. ژن نمودهاي زیر را از چپ به راست مرتب کنید. (چپ کم ترین رنگ قرمز _ راست بیش ترین رنگ قرمز)  

الف          

ب            

پ            

ت            

ث            

ج             

چ            
پاسخ:

ژن نمودهایی که حروف بزرگ کم تري دارند در چپ و به ترتیب با اضافه شدن تعداد حروف بزرگ به طرف راست می نویسیم.
 ب و الف و چ و ج و ث و پ و ت  

زیر کلمات مناسب خط بکشید.    16
الف) رخ نمود صفات تک جایگاهی، (پیوسته _ غیرپیوسته) است.  

ب) گاهی براي بروز یک (رخ نمود _ ژن نمود) وجود ژن کافی نیست.  
الف) غیرپسوسته ب) رخ نمود پاسخ:

) چیست؟ اثرات آن در بدن چیست؟   بیماري فنیل کتونوري (  17
بیماري است که در آن آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تجزیه کند، وجود ندارد. تجمع فنیل آالنین در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناك منجر می شود.   پاسخ:

در این بیماري مغز آسیب می بیند.  

چگونه از بروز اثرات بیماري فنیل کتونوري ممانعت به عمل  آورده می شود؟    18
چون علت بیماري، تغذیه از پروتئین هاي حاوي فنیل آالنین است، با تغذیه نکردن از خوراکی هایی که فنیل آالنین دارند، می توان مانع بروز اثرات این بیماري شد.   پاسخ:

RR = ژن نمود گل میمونی با رنگ قرمز
RW = ژن نمود گل میمونی با رنگ صورتی

RR , RW : ژن نمود نسل بعد
R (قرمز): رخ نمود نسل بعد
RW (صورتی)
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چرا باید نوزادان را در بدو تولد از نظر ابتالي احتمال به بیماري فنیل کتونوري، بررسی کرد؟    19
فنیل کتونوري یک بیماري نهفته است. وقتی نوزاد متولد می شود، عالئم آشکاري ندارد ،در عین حال تغذیه نوزاد مبتال به این بیماري با شیر مادر به آسیب یاخته هاي مغزي او می  پاسخ:

انجامد. (شیر مادر حاوي فنیل آالنین است. )  

در صورت ابتالي نوزاد به فنیل کتونوري، چه اقداماتی صورت می گیرد؟    20
نوزاد با شیر خشک هایی که فاقد فنیل آالنین است، تغذیه می شود و در رژیم غذایی او براي آینده، از رژیم هاي بدون (یا کم) فنیل آالنین استفاده می شود.   پاسخ:

کلمات مناسب از ستون (الف) را به کلمات مرتبط از ستون (ب) وصل کنید. (در ستون (الف) یک کلمه اضافی است.)   21
( الف) 

ژن نمود خالص 
دگره 

 

گروه خونی  

 و 

(ب) 
هم توان 

فام تن شمارة  
جایگاه ژنی یکسان 

چند اللی

دگره  جایگاه ژنی یکسان  پاسخ:

  چند اللی 

گروه خونی   فام تن شمارة  

 و   هم توان 

عبارات مناسب از ستون الف را به ستون ب وصل کنید. (یک کلمه در ستون الف اضافی است.)   22
(الف) 

دگرة  

 
ژن نمود ناخالص 

گویچۀ قرمز 
بارز و نهفتگی 

(ب) 
گل میمونی صورتی رنگ 

فام تن شمارة  

ژن  و  
بارز

پاسخ: دگرة   بارز 

  فام تن شمارة  

ژن نمود ناخالص  گل میمونی صورتی رنگ 

بارز و نهفتگی  ژن  و 

عبارت هاي مناسب از ستون الف را به ستون ب وصل کنید. (یک عبارت در ستون الف اضافی است.)   23
 (الف) 

ناخالص 
وزن 

گروه خونی 
گل میمونی 

عامل انعقادي 

(ب) 
بارزیت ناقص 

صفت مستقل از جنس 
ناقل 

صفت پیوسته

ناخالص  ناقل  پاسخ:
وزن  صفت پیوسته 

گروه خونی  صفت مستقل از جنس 

گل میمونی  بارزیت ناقص 

پدري گروه خونی   و مادري گروه خونی  دارد. چه ژن نمود ها (ژنوتیپ ها) و رخ نمود هایی (فنوتیپ هایی) براي فرزندان آنان پیش   24
بینی می کنید؟ (بدون ذکر راه حل)

: گروه خونی  : گروه خونی  و  پاسخ:

گفتار 1: مفاهیم پایه
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در مورد بیماران هموفیلی به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   25

الف) دختر داراي ژن نمود (ژنو تیپ)  سالم است یا بیمار؟ 
ب) شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان چه ماده اي در بدن است؟

الف) سالم  پاسخ:
ب) فقدان عامل انعقادي  (هشت)

) کدام آنزیم وجود ندارد؟ در بیماران مبتال به فنیل کتونوري (  26
در این بیماري آنزیمی که آمینو اسید فنیل أالنین را می تواند تجزیه کند، وجود ندارد. پاسخ:

به چه صفتی، صفت وابسته به جنس می گویند؟    27
به صفاتی که جایگاه ژنی آنها در یکی از دو فام تن جنسی قرار داشته باشد، صفت وابسته به جنس گویند.   پاسخ:

به چه صفتی، صفت مستقل از جنس می گویند؟    28
صفاتی را که جایگاه ژنی آنها در یکی از فام تن هاي غیرجنسی قرار داشته باشد، صفت مستقل از جنس می گویند.   پاسخ:

اگر پدري گروه خونی مثبت و مادري گروه خونی منفی داشته باشد و آنها فرزندي با گروه خونی منفی داشته باشند، احتمال به دنیا آمدن  29
پسري با گروه خونی مثبت را محاسبه کنید.  

به این دلیل که پدر گروه خونی مثبت دارد ژن نمود  و یا  دارد.   پاسخ:

گروه خونی مادر منفی است، پس ژن نمود  دارد.  

) دارند، پس ژن نمود پدر  است، پس با توجه به این موارد: به این دلیل که آنها فرزندي با گروه خونی منفی (

 

پدري گروه خونی  و مادري گروه خونی  دارد.    30
الف) ژن نمود پدر و مادر را مشخص کنید.  

ب) با توجه به مورد الف، احتمال به دنیا آمدن فرزندي با گروه خونی  را محاسبه کنید.  
الف) ژن نمود پدر:  ژن نمود مادر:  یا   پاسخ:

:  یا      ب) فرزندي با گروه خونی 

اگر صفتی تک جایگاهی و داراي  دگره باشد که دگره ي اول نسبت به دو دگرة دیگر بارز، و دگرة دوم و سوم نسبت به هم هم توان  31

باشند. (دگره ها را با  و  و  نشان دهید.)  
الف) ژن نمودهاي ممکن را بنویسید.  

ب) رخ نمودهاي ممکن را بنویسید.  
پاسخ:

الف)   نوع ژن نمود خواهیم داشت

                 

            

       

  ب)   نوع رخ نمود خواهیم داشت

 و   و      و    

رابطۀ بارزیت ناقص بین دگره ها را تعریف کنید (با ذکر مثال)    32
در رابطۀ بین دگره ها، اگر حد واسط دو دگره در رخ نمود بروز پیدا کند، این رابطه را بارزیت ناقص گویند. مانند رابطه ي بین  و  در رنگ گل میمونی که رنگ گل، حد واسط پاسخ:

دو رنگ سفید و قرمز می شود (صورتی رنگ).  

ترکیب دگره ها را در فرد،  ..................  و شکل ظاهري یا حالت بروز یافتۀ صفت را  .................. می نامیم.    33
پاسخ:

ژن نمود _ رخ نمود

A
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B
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BO

گام ھا
O

O

AO + BO
1
2

1
2
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Dd × dd → Dd , dd پدر→ مادر
1
2

1
2

احتمال بھ دنیا آمدن فرزندی با گروه خونی مثبت

← ← احتمال پسر با گروه خونی مثبت×
1
4

1
2

1
2

است، پس
1
2

 احتمال بھ دنیا آمدن پسر نیز

ABB

B

ABBOBB

BAB × BO → B
1
2

AB × BB → B
1
2
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ژن هاي  و  چه نسبتی با پروتئین  دارند؟ این دو ژن نسبت به هم چه نامیده می شوند؟    34
ژن  می تواند پروتئین  را بسازد ولی ژن d توانایی ساخت پروتئین  را ندارد.   پاسخ:

این دو ژن نسبت به هم دگره (الل) نامیده می شوند.  

اگر گویچه ي قرمزي به شکل روبرو باشد رخ نمود آن چیست؟ آیا می توان ژن نمود آن را با قاطعیت مشخص کرد؟ چرا؟    35
 

رخ نمود آن  (گروه خونی مثبت) است.   پاسخ:

خیر، ژن نمود آن را نمی توان با قاطعیت مشخص کرد چون می تواند هر یک از حالت هاي  و  باشد.  

رابطه ي بارز و نهفتگی بین دگره ها را تعریف کنید (با ذکر مثال)    36
در رابطه اي که یکی از دگره ها بروز کند و دیگري در رخ نمود تأثیري نداشته باشد رابطۀ بین دگره ها را بارز و نهفتگی می نامند. مانند الل هاي  و  در گروه خونی   پاسخ:

رابطۀ هم توانی بین دگره ها را تعریف کنید. (با ذکر مثال)    37
  . در رابطۀ بین دگره ها، اگر هر دو دگره در رخ نمود بروز پیدا کنند، رابطۀ بین دگره ها را هم توانی گویند. مانند رابطۀ دگره هاي  و  در گروه خونی  پاسخ:

پیش از کشف قوانین وراثت، تصور عمومی در مورد رابطه ي بین صفات فرزندان و والدین چه بود؟    38
تصور بر آن بود که صفات فرزندان آمیخته اي از صفات والدین و حد واسطی از آنهاست.   پاسخ:

قوانین بنیادي وراثت توسط کدام دانشمند کشف شد؟ این قوانین چه توانمندي به دانشمندان داد؟    39
توسط گریگور مندل کشف شد. توانمندي پیش بینی صفات فرزندان را به دانشمندان داد.   پاسخ:

در تولید مثل جنسی ارتباط بین نسل ها را  ..................  برقرار می کنند.    40
کامه ها (گامت ها) پاسخ:

ویژگی هاي والدین چگونه به نسل بعد منتقل می شود؟    41
توسط دستورالعمل هایی که در دناي موجود در کامه ها قرار دارد به نسل بعد منتقل می شود.   پاسخ:

از لحاظ وراثتی ویژگی هاي ما به چند دسته تقسیم می شوند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.    42
_ ویژگی هایی که از پدر و مادر به ما می رسند. مانند رنگ چشم یا گروه خونی   دسته تقسیم می شوند.  به  پاسخ:

_ ویژگی هایی که در طول زمان خودمان آن ها را به دست می آوریم، مانند تیرگی رنگ پوست به علت قرارگرفتن در معرض آفتاب.  

صفت را در علم ژن شناسی تعریف کنید.    43
در علم ژن شناسی، ویژگی هاي ارثی جانداران را صفت می نامند.   پاسخ:

ژن شناسی چیست؟    44
شاخه اي از زیست شناسی که به چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر می پردازد.   پاسخ:

به انواع مختلف یک صفت،  ..................  آن صفت می گویند.    45
شکل هاي   پاسخ:

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید.  46
پاسخ: 

گریگورمندل، قوانین وراثت را با توجه به ساختار و عمل ژن ها، کشف کرد.  
نادرست، در زمان کشف قوانین وراثت، ساختار و عمل ژن  کشف نشده بود.   پاسخ:

ویژگی هایی که فرزندان دارند، از والدین به آنها ارث رسیده است.  
نادرست، ویژگی هاي ارثی ما (صفت ها) از والدین به ما ارث رسیده اند.   پاسخ:

درون گویچه ي قرمز است.   براساس بودن یا نبودن پروتئین  گروه خونی 
در غشاي گویچه هاي قرمز است نه درون آن.   براساس بودن یا نبودن پروتئین  نادرست، گروه خونی  پاسخ:

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را مشخص کنید.  47
پاسخ: 

وجود ندارد.   در گروه خونی منفی (مربوط به گروه خونی  )، ژنی در رابطه با پروتئین 
نادرست، ژن در رابطه با پروتئین  وجود دارد ولی پروتئین  را نمی سازد.   پاسخ:
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اگر گروه خونی  باشد، هیچ یک از دو آنزیم  و  ساخته نخواهند شد.  
، آنزیم هاي  و  ساخته نمی شوند.   درست، در گروه خونی  پاسخ:

در یک صفت، دگره هاي مختلف می توانند نسبت به هم رابطه هاي مختلف داشته باشند.  
، دگره هاي  و  رابطه ي بارز و نهفتگی دارند، در حالی که  و  هم توان هستند.   درست، مثال در گروه خونی  پاسخ:

اگر گروه خونی فردي مثبت باشد، درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.  48
پاسخ: 

قطعًا در گویچه هاي قرمز او در خون، حداقل یک دگرة  وجود دارد. 
نادرست، گویچه هاي قرمز بالغ هسته ندارند، پس درآنها دنا و دگره اي وجود ندارد.  پاسخ:

قطعًا در نورون هاي او، حداقل یک دگرة  وجود دارد.  
نادرست، الزامی نیست، اگر فرد  باشد، در یاخته هاي بدن او دگرة  وجود ندارد.   پاسخ:

در هر یاخته اي بدن این فرد حداکثر دو دگرة  می تواند وجود داشته باشد. 
نادرست. در یاخته هاي چند هسته اي می تواند بیش از دو دگرة  وجود داشته باشد.   پاسخ:

درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید.  49
پاسخ: 

یک زن سالم اگر با یک مرد هموفیل ازدواج کند، امکان تولد فرزند هموفیل وجود ندارد.  
نادرست. اگر زن سالم ولی ناقل باشد احتمال تولد فرزند هموفیل وجود دارد.   پاسخ:

) است.   شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان عامل انعقادي هشت (
درست پاسخ:

مردها براي بیماري هاي وابسته به  ژن نمود و رخ نمود ناقل ندارند.  
درست. مردها به دلیل داشتن یک  در ژنومشان فقط می توانند سالم یا بیمار باشند و ناقل بودن براي آن ها ممکن نیست.   پاسخ:

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.  50
پاسخ: 

در گیاهان، ساخته شدن سبزینه، عالوه بر ژن، به نور هم نیاز دارد.  
درست   پاسخ:

با دانستن اطالعات ژن ها و تغذیه و ورزش افراد می توان علت اندازه قد یک نفر را توضیح داد.  
نادرست. عالوه بر تغذیه و ورزش سایر عوامل محیطی نیز می توانند در قد تأثیرگذار باشند.   پاسخ:

قد یک صفت چند جایگاهی است که صفتی پیوسته در نظر گرفته می شود.  
درست. صفات تک جایگاهی غیرپیوسته هستند و از آنجا که اندازه قد صفتی پیوسته است، می توان نتیجه گرفت که این صفت چند جایگاهی است.   پاسخ:

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  51
پاسخ: 

در هو هسته اي ها (یوکاریوت ها)، اتصال بعضی رنا هاي کوچک مکمل به رناي پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است. 
درست پاسخ:

صفات چند جایگاهی رخ نمود هاي (فنوتیپ هاي) گسسته اي دارند. 
درست پاسخ:

هر چه اندازة یک جمعیت بزرگ تر باشد، رانش دگره اي اثر بیشتري دارد.
نادرست پاسخ:
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فصل سوم: انتقال اطالعات در نسل ها

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  52
پاسخ: 

به بخش هایی که در مولکول دنا وجود دارند و رونوشت آن ها در رناي پیک سیتوپالسمی حذف نمی شوند، .................. می گویند.
بیانه (اگزون) پاسخ:

 و  شکل هاي مختلف صفت  را تعیین می کنند. بین این دگره ها (الل ها) رابطۀ .................. برقرار است.
بارز و نهفتگی (غالب و مغلوبی) پاسخ:

پیدایش گیاهان چند الدي (پلی پلوییدي)، مثال خوبی از گونه زایی .................. است.
هم میهنی پاسخ:

گفتار 1: مفاهیم پایه
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