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هانسل در اطالعات انتقال

 دینوال هایویژگی که است آن گویای والدین، و فرزندان بین شباهت

 در که دانیممی همچنین. شودمی منتقل فرزندان به نحوی به

یم برقرار (هاگامت)ها کامه راها نسل بین ارتباط جنسی تولیدمثل

 در که یهایدستورالعمل توسط والدین از یک هر هایویژگی و کنند

. شودمی منتقل بعد نسل به دارد، قرارها کامه در موجود دِنای

 ن،فرزندا صفات که بود آن بر تصور وراثت، قوانین کشف از پیش

 یکی اگر مثالً. ستهاآن از واسطی حد و والدین صفات از یاهآمیخت

 وسطمت قدی آنان فرزند باشد، قد کوتاه دیگری و بلندقد والدین از

 درست تصور این که داد نشان متعدد مشاهدات اما. داشت خواهد

 .نیست

 هاژن و دِنا عمل و ساختار هنوز که زمانی ،نوزدهم قرن اواخر در

 نیادیب قوانین توانست مندل گریگور نام به دانشمندی نبود، معلوم

 را فرزندان صفات شدمی قوانین، این کمک به. کند کشف را وراثت

 ینا در دِنا، عمل و ساختار از شما شناخت به توجه با .کرد بینیپیش

 . شویممی آشنا امروزی زبان به وراثت پایه مفاهیم با فصل

 مفاهیم پایه: 1گفتار 

 از بعضی. شناسندمی هاآن با را ما که داریم یهایویژگی ما از یک هر

 چشم، رنگ مثل یم؛اهکرد دریافت خود والدین از راها ویژگی این

 ارثی که شناسیممی هم را یهایویژگی. خونی گروه یا مو رنگ

 در گرفتنقرار علت به که پوست رنگ شدن تیره تغییر مثل نیستند؛

. است شده ایجاد آفتاب معرض

 نامندمی صفت را جانداران ارثی هایویژگی شناسی، ژن علم در

 چگونگی به که است شناسیزیست از یاهشاخ ،شناسیژن (.1 شکل)

 . پردازدمی دیگر نسل به نسلی از صفات وراثت

 
 ممکن که دارد هاییجمعیت، ویژگی افراد از یک هر -1 شکل

 .شوند منتقل بعد نسل به هااین ویژگی است

نادرستی هر یک از جمالت زیر را  درستی یا: 1تمرین  

 مشخص کنید.

الف( همواره از لقاح دو کامه نر و ماده، صفات والدین به فرزندان 

 شود.منتقل می

ها را از نوع ب( دانشمندان قبل از گریگور مندل روابط بین الل

 کردند.توانی تصور میهم

 پ( هر ویژگی جانداری ارثی است.

بینی است.فرزندان قابل پیش ت( طبق قوانین وراثت، صفات

  پاسخ:

 

 

 

 

ژنی با دو دگره مفروض است که روابط صفتی تک: 2تمرین  

ها از نوع غالب و مغلوبی می باشد، اگر صفت اتوزومی باشد، بین دگره

 نمود را در افراد زیر مشخص کنید:نمود و رخانواع ژن

 نمودرخ نمودژن افراد

 AA الدتک

a a 

 دو الد
AA

Aa 
A 

aa a 

 سه الد

AAA

Aaa 
AAa

A 

aaa a 

  پاسخ:
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. شوندمی دیده مختلفی هایشکل به بردیم نام که صفاتی از یک هر

 آبی یا سبز ی،اهقهو مشکی، رنگ به است ممکن چشم رنگمثالً 

. ودش دیده فر یادار موج صاف، شکل به است ممکن مو حالت یا. باشد

. گویندمی صفت آن هایشکل صفت، یک مختلف انواع به

خونی هایگروه

 گروه از منظور دانیدمی آیا دانید؟می را خود خونی گروه شما آیا

 مثالً خونی
A شخصی  خونی گروه گویندمی وقتی چیست؟

A 

 وهگر یکی. نداهکرد مشخص او برای را خونی گروه «دو»واقع  در است

 در. Rh نام به ایخونی گروه دیگری و ABOبه  معروف خونی

 با و استتر ساده Rh .کنیممی بررسی را خونی گروه دو این ادامه

 . کنیممی آغاز آن

 نبودن یا بودن اساس بر Rhخونی  گروه:Rhخونی  گروه

 پروتئین و دارد جای قرمز هایگویچه غشای در که است پروتئینی

D نیخو گروهباشد، داشته وجود پروتئین این اگر .شودمی نامیده 

Rh خونیگروه  باشد نداشته وجود اگر و است مثبتRh منفی 

 (.2 شکل) شد خواهد

 
 Dپروتئین Rhخونی  گروه مبنای -2 شکل

 اب ارتباط در ژن دو. دارد بستگی ژن به نوعی Dپروتئین  نبود و بود

ئین پروت تواندمی که ژنی. شوددیده می مردم میان در پروتئین، این

D پروتئین  تواندنمی که ژنی و بسازد راD را ژن دو این بسازد. را 

 .نامیممیdو  Dترتیب  به

D  وd از یکسانی جای دو، هر. دارند تنفام در مشخصی جای 

 که باشید داشته توجه. اندداده اختصاص خود به را 1ة شمار تنفام

. را دو هر نه و دارد را dیا  D ژن جایگاه این در 1 شماره تنفام هر

 گویندمیRh هایژن جایگاه ،1 شماره تنفام از جایگاه این به

 (.3 شکل)

 

 

 

 

 

نمود هر یک از افراد زیر را مشخص نمود و رخژن: 3تمرین  

 کنید.

 شود.، لخته میRhالف( گروه خونی فردی که با پادتن ضد 

 شود.، لخته میAب( گروه خونی فردی که با پادتن ضد 

 را دارند. Rh تنافرادی که توانایی ساخت پادپ( 

 را ندارند. Aت( افرادی که توانایی ساخت پادگن 

  پاسخ:

Ddیا  DDنمود: الف( ژن

نمود: رخ
Rh

ABیا  AOیا  AAنمود: ژنب( 

 ABیا  Aنمود: رخ

 ddنمود: ژنپ( 

نمود: رخ
Rh

BBیا BOیا  OOنمود: ژنت( 

Bیا  Oنمود: رخ

 زیست یازدهم 5یادآوری فصل 

 ژنپادگن= آنتی پادزهر= پادتن

 پادتن ژنآنتی یخون گروه


Rh D - 


Rh -  ضدD 

A A  ضدB 

B B  ضدA 

AB A  وB - 

O -  ضدA  وB 
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 Rh هایژن جایگاه -3 شکل

کنند و را تعیین می Rhهای مختلف صفت که شکل dو  Dبه 

 که جاآن گویند. ازمی )الل(دگره دارند؛  جایگاه ژنی یکسانیهر دو 

را داریم.  Rhبرای  هم دگره دو پس داریم، 1 تنفام دو ما از یک هر

 داشته را dیا هر دو  D، 1شمارة  تنفام دو هر است بنابراین ممکن

 اما. است خالص صفت این برای فرد گویندمی صورت این در. باشند

 برای فرد گویندمی باشد داشته را dو دیگری  Dتن فام یک اگر

 (.4 )شکل است ناخالص صفت، این

 
 ناخالص و خالص نمودهای ژن -4 شکل

، ddفرد  خونی گروه و مثبت است، DDکه  فردی خونی گروه

 شود؟می چگونه است؛ Dd که فردی خونی گروه اما. است منفی

 .دانست را دگره دو این رابطة بین باید سؤال این به پاسخ برای

 را مثبت خونی گروه ،ناخالص افراد که دهندمی نشان مشاهدات

 بگیرند، قرار هم کنار dو  Dدگرة  دو اگر بنابراین. داشت خواهند

 که شودمی گفته حالتی چنین در. کندمی بروز که است Dآلل  این

 و بارز رابطةها دگره بین و است نهفته dو دگرة  بارز Dدگره 

گرة د و حرف بزرگ با را بارز دگره قرارداد، طبق. است برقرار نهفتگی

 .دهیممی نشان آن کوچک حرف با را نهفته

کار  Rh خونی گروه هایدگره نهفتگی و بارزة رابط علت توضیح

های گویچه غشای در تا است Dآسانی است. داشتن تنها یک دگره 

 فردی خونی گروه علت، همین به شود مشاهده D پروتئین قرمز

 (.5 شکل) شد خواهد مثبت است، ناخالص صفت این برای که

 را مشخص کنید. الدین زیرنمود وژنو نمود رخ: 4 تمرین 

 است. Oو دیگری  ABیکی از فرزندان الف( 

 دهند.توانی را نشان میهمه فرزندان، صفت هم ب(

پ( احتمال تولد فرزند 
Rh% ،25 .است 

 است. %50ناخالص،  Rhت( احتمال تولد فرزند 

  پاسخ:

BOو  AOالف( 

BBو  AAب( 

 Ddو  Ddپ( 

 Ddو  ddیا  Ddو  DDیا  Ddو  Ddت( 

 

 

 

، حداکثر چند نوع های زیرنمودرخهر یک از : 5 تمرین 

 توانند نشان دهند؟نمود میژن

الف( 
A   )ب

AB 

پ( 
O   )ت

B

  پاسخ:

 AADDیا AODDیا  AADdیا  AODdالف( 

 ABddب( 

 OODDیاOODdپ( 

BBddیا  BOddت( 
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 Rhخونی گروه هایآلل نهفتگی بین و بارز رابطۀ توضیح -5 شکل

 تحال یا ظاهری شکل و (ژنوتیپ) نمود ژن فرد، در راها دگره ترکیب

 ژن انواع 1 جدول. نامیممی (فنوتیپ) نمود رخ را صفت یافته بروز

 .دهدمی نشان خونی گروه این درمورد را نمود رخ و نمود

 

  
 ABO خونی گروه صفت در راها دگره بینة رابط از دیگری نوع

 توانیم ببینیم.می

Aگروه  چهار به خون ABOخونی  گروه در : ABOخونی گروه

 ،B ،AB  وO مبنای بر بندیگروه این .شودمی بندی گروه 

 غشای در Bو  A هاینام به کربوهیدرات نوع دو نبودن یا بودن

 (.6قرمز است. )شکل های گویچه

 

 
 خونی گروه مبنای -6 شکل 

 

هایی وجود دارد؟ اضافه شدن چه دگره ABO خونی گروه رایب

  واکنش یک قرمز، به غشای گلبول Bو  Aهای کربوهیدرات

 

 

 

 های زیر را پاسخ دهید.پرسش: 6 تمرین 

 «مفروض است.Rhو  ABOفردی با گروه خونی »

ناخالص « 9»خالص و « 1»الف( اگر این فرد روی کروموزوم شماره 

 دهد؟نمود نشان مینمود و رخباشد. چند نوع ژن

خالص « 9»ناخالص و « 1»ب( اگر این فرد روی کروموزوم شماره 

 دهد؟مینمود نشان نمود و رخباشد. چند نوع ژن

  پاسخ:

 

 

 الف( 

 نمودرخ نمودژن

AODd 
A 

AOdd 
A 

BODD 
B 

BOdd 
B 

ABDD 
AB 

ABdd 
AB 

 ب(

 نمودرخ نمودژن

AADd 
A 

BBDd 
B 

OODd 
O 
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، که Aآنزیم  یکی. دارد وجود آنزیم نوع دو. است آنزیمی

که  B آنزیم دیگری و کندمی اضافه غشارا به  Aکربوهیدرات 

 وجودیک از این دو آنزیم کند. اگر هیچرا اضافه می Bکربوهیدرات 

 ابراینبن. شد نخواهد اضافه کربوهیدراتی هیچ گاه آن باشند، نداشته

را  Aای که آنزیم دارد. دگره وجود دگره سه صفت، این برای

 آنزیمی هیچ که یاهدگر وسازد را می Bای که آنزیم سازد، دگرهمی

 9شمارة  تنفام در ABOخونی  گروههای ژن جایگاه .سازدمین

 .است

. نامیممی Oو  A ،Bترتیب  به را دگره سه این سادگی، برای

 AA ،BBخالص های نمود برای ژن نمود رخ تشخیص اینجا در

. شودمی Oیا  A ،Bترتیب  به خونی گروه: است آسان OOیا 

 ینب نهفتگی و رابطة بارز چیست؟ ناخالصهای نمود نمود ژن رخ اما،

 است؟ چگونهها دگره

و  AO ،BOاز  اندعبارتها دگره این برای ناخالصهای نمود ژن

AB .که  فردی خونی گروه بزنید حدس توانیدمی آیاAO است 

 آنزیمی هیچ Oدگره  اما سازدمی را Aآنزیم  Aدگره  چیست؟

 علت همین به. شد خواهد Aفرد  این خونی پس گروه .سازدنمی

 توانمی استدالل را همین. است بارز Oبه  نسبت Aشود می گفته

 Oدگره  به نسبت هم Bدگره . برد کار به BOنمود  ژن برای

 همین به و شوندمی دو آنزیم ساخته هر ABنمود  ژن در. است بارز

 در. داشت خواهد را Bو  Aکربوهیدرات  دو هر قرمز گلبول علت

 نهفتگی و بارز نوع از ، دیگرBو  Aدگره  دو بین اینجا رابطه

 ایهدگره گوییمو می نامیممی توانی هم را ایرابطه چنین. نیست

A  وB هستند توان هم هم به نسبت. 

Aبا  ترتیب را به Oو  A ،Bهای شناسان دگرهژن
I ،B

I  وi 

ه دگر که دهدمی روشنی نشان به گذارینام نوع دهند. ایننشان می

A
I  وB

I به  نسبت اما توانهم هم به نسبتi .بارزند 

ناقص بارزیت

 و نهفتگی و بارز یکی: شدیم آشنا یاهدگرة رابط نوع دو با جااین تا

 آن و است برقرارها دگره بین نیز دیگریة رابط. توانیهم دیگری

 حدواسط صورتبه ناخالص، حالت در صفت که است موقعی

 .بیاوریم گیاهان از مثالی بار این. شودمی مشاهده خالص هایحالت

 (. 7 شکل) است خوبی مثال میمونی گل رنگ

 

 

 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.: 7 تمرین 

گلبول قرمز هر دو نوع کربوهیدرات را  نمودی که در غشایالف( رخ

 -آن )قطعًا ناخالص« 9»های تنرا نیز دارد، فامDدارد و پروتئین 

شاید  -آن )قطعاً خالص« 1»های تنباشد و فام شاید ناخالص( ……

 باشد. ……خالص( 

های متفاوت داشته باشند دگره« 9»های ب( اگر افراد روی کروموزوم

خود « 9»های افرادی که روی کروموزوم برخالف( …… -)همانند

نشان  نمود( ……نوع رخ 3 -نمودنوع ژن 3های یکسانی دارند )دگره

دهند.می

  پاسخ:

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 8 تمرین 

 مشخص کنید.

بین فرزندان  ABOالف( اگر احتمال تولد همه انواع گروه خونی 

ممکن باشد هر یک از والدین فقط توانایی ساخت یک نوع 

 کربوهیدرات را در غشای گلبول قرمز خون دارد.

را داشته باشند، احتمال  Dاگر هر دو والد توانایی تولید پروتئین ب( 

 صفر است.، dتولد فرزندی با گلبول قرمز فاقد پروتئین 

روی غشای گلبول قرمز خود دو نوع کربوهیدرات را پ( اگر والدین 

ین، والدداشته باشند احتمال تولد فرزندی با گروه خونی متفاوت از 

 است. %50

به دنیا آید، حداقل  Dت( اگر فرزندی با گلبول قرمز فاقد پروتئین 

 خود فاقد دگره بارز است. «1»های یکی از والدین روی کروموزوم

به دنیا آید، هر والد  Dث( اگر فرزندی با گلبول قرمز فاقد پروتئین 

 خود فاقد دگره بارز است.« 1»های حداقل روی یکی از کروموزوم

  پاسخ:

 

 

 

 

 

konkoorsara.ir

https://daneshjofa.ir/
http://konkoorsara.ir
http://konkursara.com


 )زیست دوازدهم(علی کرامت   و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه              ها: انتقال اطالعات در نسل3فصل 

Keramat A. 

45

 
 میمونی گل -7 شکل

 دیگری و قرمز یکی که دارد وجود میمونی گل رنگ برای دگره دو

 در. دهیممی نشان Wو  R با ترتیب به را دو این. است سفید

. است سفید گل رنگ WWحالت  در و قرمز گل رنگ RRحالت 

 صورتی، رنگ. است صورتی گل، این است؟ چگونه RWگل  رنگ

 هک شودگفته می حالت این در. است سفید و قرمز واسط حد حالت

 .است برقرار ناقص بارزیت رابطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین گزینه برای پر کردن جمله زیر کدام کامل :1تست  

 )آزمون مدارس برتر(    است؟

«دنا کشف شد. ……از معلوم شدن  ……قوانین بنیادی وراثت »

 عمل -( پس2 ساختار و عمل -پس( 1

 عمل -( قبل4 ساختار و عمل -( قبل3

 پاسخ: 

ترین روی بزرگ ……های گروه خونی جایگاه ژن :2تست 

 )آزمون مدارس برتر( دگره است. ……تن قرار دارد و دارای فام

1 )ABO- 2  دو )ABO- سه 

3 )Rh- 4  سه )Rh- دو 

پاسخ: 

 است. ……از جنس  Rhژن آنتی Aژن آنتی :3تست  

 )آزمون مدارس برتر(

 پروتئین -( برخالف2  پروتئین -همانند( 1

 کربوهیدرات -( برخالف4 کربوهیدرات -( همانند3

 پاسخ: 

در بین  ABOاگر هر چهار نوع گروه خونی  :4تست  

 ……پذیر باشد، والدین قطعاً از نظر ها امکانزاده

 )آزمون مدارس برتر(

 ژنوتیپ و فنوتیپ متفاوت هستند.( 1

 ( ژنوتیپ متفاوت ولی از نظر فنوتیپ ممکن است، مشابه باشند.2

 ( ژنوتیپ و فنوتیپ مشابه هستند.3

 توانی هستند.های با رابطه هممتفاوت و دارای دگره ( ژنوتیپ4

 پاسخ: 

تنوع ژن نمود کدام گروه خونی در یک جامعه  :5 تست 

 )آزمون مدارس برتر(   تر است؟بیش

1 )
AB 2 )

AB 

3 )
O  4 )

A 

 پاسخ: 
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  صفات انواع2: گفتار 
می متقسی جنسی و غیرجنسیة دست دو بهها تنفام که دارید یاد به

 که را صفاتی. هستند Yو  X انسان جنسی هایتنفام. شوند

 دباش داشته قرار غیرجنسی هایتنفام از یکی در هاآن ژنی جایگاه

 زا یکی در هاآن ژنی جایگاه که را صفاتی و جنس از مستقل صفت

. گویندمی جنس به وابسته باشد داشته قرار جنسی تنفام دو

جنس از مستقل صفات وراثت

 از مستقل صفت یک Rhرسند؟ می ارث به چگونه اتوزومی صفات

 باشند، داشته Ddدو ژن نمود  هر مادری و پدر اگر. است جنس

  است؟ انتظار مورد هاآن فرزندان برای یهاینمود ژن یا نمود ژن چه

 را یکی تنها همتا تنفام جفت هر از مادر، و پدر از یک هر دانیممی

 و درپ هم مثال، این در. کنندمنتقل می بعد نسل بهها کامه طریق از

 که ایکامه یکی: کنندمی تولید کامه نوع دو Rhنظر  از مادر هم

D که  ایکامه دیگری دارد وd این به فرزندان نمود ژن. دارد 

 مودن ژن. پیدا کنند لقاح یکدیگر باها کامه کدام که دارد بستگی

 نام پانت. آورد دست به پانت مربع نام به روشی با توانمی را فرزندان

 مربع روش در .است کرده پیشنهاد را روش که این است دانشمندی

 یک ستون و سطر در جداگانه طور به را والدین هایگامت پانت،

 دادن قرار هم کنار با را جدول هایخانه بعد و نویسیممی جدول

 (.2ول جد) کنیممی پر هم متناظر ستون و سطر هایکامه

 Dd هاکامه

D DD Dd 

d DD dd

 پانت مربع -2جدول 

اند. بنابراین یکسان dDو  Dd هاینمود ژن که داشت توجه باید

، DDتواند یکی از ژن نمودهای شود میهر فرزندی که متولد می

Dd  وdd باشد داشته را. 

دارد.  ABو مادری گروه خونی  Oخونی  گروه پدری: 1 فعّالیت

 د؟کنیمی بینیپیش آنان فرزندان برای یهاینمود رخ و نمود ژن چه

X به وابسته صفت

 این به. دارد قرار Xتن فام در شودمی بررسی که صفتی ژنِ گاهی

ه ب وابسته یک بیماری ،هموفیلی .گویندمی Xبه  وابسته صفات،

X تن فام روی که بیماری دگرة این دیگر، عبارتی به یا است نهفته و

X خون شدن لخته فرایند بیماری، این نهفته است. در دارد قرار 

 قدانف است به مربوط هموفیلی نوعترین شایع. شودمی اختالل دچار

 .)هشت( VIIIانعقادی  عامل

 

 

ند؟کزیر را به درستی تکمیل می جملهکدام گزینه : 6 تست

 )آزمون مدارس برتر(    

«ای ……یک دگره نهفته در هر یاخته»

 تواند صفت خود را ظاهر کند.خالص میصورت ( فقط به1

 شود.تر از دگره بارز رونویسی می( همواره کم2

 تواند رونویسی شود.رنابسپاراز می( فقط توسط یک نوع 3

.شودهای جدید منتقل میاز دگره بارز به یاخته ( همواره مستقل4

 پاسخ: 

ناخالص، با Rhاز ازدواج دو فرد با گروه خونی  :7 ستت

 ………توان نتیجه گرفت توجه به جدول پانت می

)آزمون مدارس برتر(

1 )
4
1

 نمود بارز، خالص هستند.های با رخاز زاده 

2 )
4
1

 نمود نهفته دارند.افراد خالص، رخ 

3 )
4
3

 نمود به والد خود شباهت دارند.نمود و ژنها از نظر رخزاده 

4 )
3
2

باشند.ینمود بارز دارند، ناخالص مهایی که رخاز زاده 

 پاسخ: 

متولد شده است. Oفرزندی با گروه خونی  :8 تست

است، چقدر احتمال دارد دختر بعدی این  %25احتمال این گروه 

 خانواده گروه خونی متفاوتی با بقیه افراد خانواده داشته باشد؟

)آزمون مدارس برتر(

1 )
4
1

  2 )
8
1

 

3 )
2
1

  4 )
16
1

 

 پاسخ: 

از آمیزش دو گل میمونی صورتی با توجه به جدول : 9 تست

ها دیده نمود در بین زادهنمود و چند نوع ژنپانت چند نوع رخ

)آزمون مدارس برتر(    شود؟می

1 )2- 3  2 )3- 3  

3 )3- 4  4 )3- 2

 پاسخ:
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 نامیده Hژن  )دگرة سالم نامیممی hرا  هموفیلی دگرة بیماری

 به راها است. دگره Xبه  دهیم وابسته نشان آنکه برای شود( ومی

Hنویسیم: می Xباالنویس  صورت
X وh

X 

 نشان هموفیلی برای راها نمود رخ وها نمود ژن انواع 3 جدول

های دگره برای جایگاهی Y تنفام در که کنید دقت. دهدمی

 .ندارد وجود هموفیلی

 مرد زن 

HH سالم
XX YX

H 
hH ناقل

XX - 

hh هموفیل
XX YX

h

 هموفیلی برای نمودها رخ و هانمود ژن انواع -3جدول

 بیماری ژن اما نیست بیمار که است فردی ،3 جدول در ناقل از منظور

ها نمود ژن ینیبپیش برای .کند بعد منتقل نسل به تواندمی و دارد را

 توانمی بعد،های نسل در Xبه  وابسته صفاتهای نمود رخ و

 .کنید توجه زیر مثال به. کرد استفاده پانت مربع همچنان از

 و است سالم که کند ازدواج زنی با دارد قصد هموفیل مردی:مثال

 از حاصل فرزند است ممکن آیا بداند خواهدمی زن. نیست هم ناقل

 باشد؟ هموفیل ازدواج، این

YXهموفیل  مرد نمود ژن
h کند هایی که تولید میو گامتh

X 

HHسالم  زن نمود ژن. است Yو 
XX صفت این برای و است 

Hکند: می تولید گامت نوع یک فقط
X 

 مربع کمک به توانمی را بعدهای نسلهای نمود رخ وها نمود ژن

 .یافت پانت

h هاگامت
X Y 

H
X 

hH
XX 

 دختر ناقل
YX

H 
 پسر سالم

 بعد نسل نمود رخ و نمود ژن -4 جدول

 . بود نخواهند هموفیل ازدواج این از حاصل فرزندان بنابراین

. کند ازدواج هموفیل زنی با دارد قصد سالم مردی:2فعالیت 

 کنید؟می بینیپیش آنان فرزندان برای یهاینمود رخ و نمود ژن چه

گسسته و پیوسته صفات

 قدشانة انداز خود هایکالسیهم از اگر است؟ چقدر شما قدة انداز

 یوستهپ صفتی قد اندازه. شنید خواهید را گوناگونی اعداد بپرسید، را

 حداکثر، یک و حداقل یک بین عددی هر که معنی این به است

 در است؟ چنین هم Rhکه  گفت توانمی آیا. باشد است ممکن

 دیده منفی و مثبت شکل دو به تنها Rhصفت  ،هاانسان میان

 . است گسسته صفتی Rhبنابراین  شود؛می

تبدیل فیبرینوژن به فیبرین  تواناییفردی فاقد  :10 تست

ترین نوع حالت این بیماری را داشته باشد با است، اگر این فرد شایع

این بیماری  …… این فرد دارای دگرهتوان گفت  ……قاطعیت می

مدارس برتر()آزمون     است.

  نهفته -( پدر2  نهفته -( مادر1

 بارز ( پدر –4  بارز -( مادر3

 پاسخ: 

 

 

منتقل  ……گاه از بیماری هموفیلی هیچ: 11 تست

)آزمون مدارس برتر(    .شودنمی

  و پدر بیمار به فرزند دختر سالم( مادر 1

 ( مادر بیمار و پدر سالم به فرزند پسر2

  سالم و مادر بیمار به فرزند دختر پدر( 3

( پدر بیمار و مادر سالم به فرزند پسر4

 پاسخ: 

 

 

 

است؟)آزمون مدارس برتر( نادرستکدام عبارت : 12 تست

 نمود برابرنمود با انواع ژنمیمونی تعداد انواع رخ گل( برای رنگ 1

 است.

i ،B هایدگره( دو برابر تعداد 2
I  وA

I  در جمعیت انسان

 نمود وجود دارد.ژن

نمودها، در زن و مرد ای، تعداد انواع ژندو دگره صفتی( برای هر 3

 برابر است.

توانی همانند بارزیت ناقص، فرد ناخالص رخ نمود ( در حالت هم4

 متفاوت با افراد خالص دارد.

 پاسخ: 
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جایگاهی چند و جایگاهی تک صفات

 نژ جایگاه یک که هستند صفاتی کردیم، بررسی جااین تا که صفاتی

 یک ABOخونی های گروه صفت دگره مثال، برای. دارند تنفام در

 صفاتی چنین. نداهداد اختصاص خود به را 9 تنفام از مشخص جایگاه

 . نامیممی جایگاهی تک را

 نژ جایگاه یک از بیش هاآن بروز در که هستند صفاتی مقابل، در

. است جایگاهی چند صفات از مثالی ذرت نوعی رنگ. دارد شرکت

 (. 8 شکل) است قرمز تا سفید از طیفی ذرت این رنگ

 
 ذرت متفاوت هایرنگ -8 شکل

 ره که است ژنی جایگاه سه با صفتی ذرت نوع این در رنگ صفت

 از جایگاه، سه این درها ژن دادن نشان برای. دارند دگره دو کدام

 برحسب. کنیممی استفاده Cو  A ،B کوچک و بزرگ حروف

 بارز، هایدگره. شودمی ایجاد مختلفی هایرنگ ،هادگره ترکیب نوع

 بنابراین. آورندمی وجود به را سفید رنگ نهفته هایدگره و قرمز رنگ

 ژن ترتیب به سفید و قرمز یعنی ،طیفة آستان دو هاینمود رخ

 هاینمود رخ در. دارند را aabbccو  AABBCC هاینمود

 قرمز رنگ مقدار باشد، تربیش بارز هایدگره تعداد چه هر ناخالص،

 .است تربیش

 یاهپیوست هاینمود رخ جایگاهی چند صفات بینیممی که چنان

 ینب یاهپیوست طیف مجموع در ذرت، این جمعیت افراد یعنی .دارند

 توزیع نمودار علت، همین به. گذارندمی نمایش به را قرمز و سفید

 رخ هک باشیم داشته توجه. است زنگوله شبیهها نمود رخ این فراوانی

 مونیمی گل رنگ مثالً. است غیرپیوسته جایگاهی، تک صفات نمود

 . است (طیف بدون) صورتی یا قرمز یا سفید، یا
 

 
ذرت در رنگ تعیین چگونگی -9شکل

 

ها برای صفت رنگ در ذرت اگر فقط یکی از ژن :13 تست 

نوع  ……توان صورت میناخالص داشته باشد، در این نمودژن

مدارس برتر()آزمون  ژن نمود تصور کرد. ……نمود و رخ

1 )3- 9   2 )2- 6  

3 )3 -12   4 )4- 24

 پاسخ: 

 

bbaaذرتی با ژنوتیپ : 14 تست   برای جایگاه دوم ،

تواند نمود مینمود و چند نوع ژنژنی خود حداکثر چند نوع رخ

)آزمون مدارس برتر(   داشته باشد؟

1 )2- 2   2 )2- 3  

3 )3- 3   4 )1- 1

 پاسخ: 

 

 

 

نمود متفاوتی نمودها، رخذرت کدام ژن گیاهدر : 15 تست

)آزمون مدارس برتر(   نیبت به هم دارند؟

1 )AaBbCc- aaBBCc  

2)AAbbcc- aabbCC  

3 )AABbCC- AaBBCC  

4 )aaBbCc- AABbcc 

 

ذرت سفید با ذرت قرمز، ذرتی  آمیزشاز : 16 تست

تفاوت  ……نمود با ذرتی با ژنوتیپ آید که از نظر رخوجود میبه

)آزمون مدارس برتر(    دارد.

1 )AABbcc  2 )AabbCC 

3 )aaBBCc  4 )AAbbCC

 پاسخ: 
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محیط اثر

 ثالم برای. نیست کافی ژن وجود تنها نمود رخ یک بروز برای گاهی

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

 عواملی ورزش و تغذیه. است متعددی عوامل شامل انسان، محیط

 ال،مث عنوان به. بگذارند اثر نمود رخ ظهور بر توانندمی که اندمحیطی

 تنها توانمین بنابراین .دارد بستگی هم ورزش و تغذیه به انسان قد

. داد توضیح را نفر یک قد اندازه علت ،هاژن روی از

ژنتیک هایبیماری مهار

 کرد درمان حاضر حال در را ژنتیک هایبیماری توانمین چه گر

 بروز محیطی، عوامل تغییر با توانمی گاهی اما (معدود موارد در مگر)

 کتونوری فنیل بیماری موضوع، این مثال. کرد مهار راها ژن اثر

)PUK( را آالنینفنیل آمینواسید که آنزیمی بیماری این در .است 

 ایجاد به بدن در آالنینفنیل تجمع .ندارد وجود کند تجزیه تواندمی

 .بیندمی آسیب مغز بیماری، این در. شودمی منجر خطرناک ترکیبات

 چگونه؟ اما. کرد جلوگیری بیماری این بروز از توانمی خوشبختانه

 پس. است آالنینفنیل حاوی هایپروتئین از تغذیه بیماری، این علت

 مانع توانمی دارند، آالنین فنیل که یهایخوراکی از نکردن تغذیه با

 . شد بیماری این اثرات بروز

 شود،یم متولد نوزاد وقتی .است نهفته بیماری یک کتونوری فنیل

 کتونوریفنیل به مبتال نوزاد تغذیه حال، عین در. ندارد آشکاری عالئم

 مغزی هاییاخته آسیب به (است آالنینفنیل حاوی که)مادر شیر با

 ابتالی نظر از تولد بدو در را نوزادان علت، همین به. انجامدمی او

 در. کنندمی بررسی خون آزمایش انجام با بیماری، این به احتمالی

 تغذیه تاس آالنین فنیل فاقد که یهایشیرخشک با نوزاد ابتال، صورت

 (کم یا) بدون هایرژیم از آینده، برای او غذایی رژیم در و شودمی

 (10 شکل) شودمی استفاده آالنینفنیل

 
 تولد بدو هایآزمایش انجام برای نوزاد از گیریخون -10 شکل

 

 

 

 

 

 

صفات چند جایگاهی  ……صفات تک جایگاهی : 17 تست

 )آزمون مدارس برتر(   باشند.توانند ……می

 صفاتی پیوسته -( برخالف2 ایدگره چند-( همانند1

صفاتی پیوسته -( همانند4 وابسته به جنس -( برخالف3

 پاسخ: 

 

 

)آزمون مدارس برتر( عبارت صحیح است؟ کدام: 18 تست 

 ها دخالت دارند.فقط ژن نمودیبروز هر رخ  برای( 1

های ژنتیکی وجود ( در حال حاضر امکان درمان هیچ یک از بیماری2

 ندارد.

 ها دارند.تنای همگی چند جایگاه ژنی روی فام( صفات چند دگره3

 ها داشتهتوانند بیش از دو نوع دگره( صفات مستقل از جنس می4

 .باشند

 پاسخ: 

 

بیماری است که فرد از بدو تولد عالیم  PKU: 91 تست 

 آالنینآمینواسید فنیل و این فرد توانایی …… آشکار آن را نشان  ……

)آزمون مدارس برتر(    را ندارد.

  جذب -دهد( نمی2  جذب -دهد( می1

 تجزیه -دهد( نمی4  تجزیه -دهد( می3

است که فرد رمزة  …… بیمارییک PKU: 20 تست 

)آزمون مدارس برتر(  ……آالنین را آمینواسید فنیل

  دارد -( بارز2  دارد -( نهفته1

 ندارد -( بارز4  داردن -( نهفته3

 پاسخ: 
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