
 ّبی زیجب                          ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: فٌَتیپثِ ًبم آفریٌٌذُ 

 ًورُ 1 درستی یب ًبدرستی جوالت زیر را هشخص کٌیذ.

 الف( کشف قَاًیي ٍراثت قجل از کشف سبختبر ٍ عولکرد ًَکلئیک اسیذّب ثَد.

 تَاًی ثرخالف غبلت ٍ هغلَثی )ثبرز ٍ ًْفتگی(، الل هغلَة ٍجَد ًذارد. ة( در ّن

 ج( فٌَتیپ صفبت چٌذجبیگبّی، غیرپیَستِ است.

شَد، راثطِ غبلت ًبقص ٍجَد دارد. ّبی خبلص هشبّذُ هی حبلت ًبخبلص، ثِ صَرت حذٍاسط حبلتزهبًی کِ صفت در د( 

 ًورُ 1 هَرد صحیح را از داخل پراًتس اًتخبة کٌیذ. -2

 کوتریي فراٍاًی را دارًذ. (AAbbcc – AaBbCc – AABBCc – aabbCC)ّبی دارای شًَتیپ  ررتالف( 

رًگ ررت( – Rhصفت  – ABOگرٍُ خًَی  –ة( ًوَدار تَزیع فراٍاًی کذاهیک شجیِ زًگَلِ است؟ )رًگ گل هیوًَی 

 ( Oگرٍُ خًَی  –فرد ًبقل تبالسوی  –فرد ّوَفیل  –گرٍُ خًَی هٌفی )دّذ؟  ج( کذاهیک صفت هغلَة را ًشبى ًوی

 (6 -5 -4 -3در اًسبى، چٌذ ًَع شًَتیپ ٍجَد دارد؟ ) ABOدر گرٍُ خًَی د( 

ّبی خًَی فرزًذاى شَد؛ شًَتیپ هبدر ٍ اًَاع گرٍُ دیذُ هی Aدارد، در هیبى فرزًذاى آًْب گرٍُ خًَی  Bٍ هبدر گرٍُ خًَی   ABپذری گرٍُ خًَی  -3

 ًورُ 1را ثب رسن هرثع پبًت هشخص کٌیذ. 

ًورُ 5/1 کٌذ. لی داشتِ است، ثب زًی ًبقل ّوَفیلی ازدٍاج هیهردی کِ هبدرش ثیوبری ّوَفی -4

 الف( شًَتیپ ایي زٍج را ثٌَیسیذ.

 ة( شًَتیپ ٍ فٌَتیپ فرزًذاى آًْب را هشخص کٌیذ.

 ج( چِ ًسجتی از فرزًذاى ثیوبری ّوَفیلی دارًذ؟

ًورُ 1در هَرد ثیوبری فٌیل کتًََری ثِ سؤاالت زیر پبسخ دّیذ.  -5

 ثیوبری غبلت است یب هغلَة؟الف( ایي 

 ثیٌذ؟ ة( در ایي ثیوبری چِ ثخشی از ثذى آسیت هی

 تَاى از ثرٍز ایي ثیوبری جلَگیری کرد؟ج( چگًَِ هی

ًورُ 75/0شٌبسی را تعریف کٌیذ.  شى -6

fasl3



 ًورُ 1 اگر گلجَل قرهس فردی هطبثق شکل هقبثل ثبشذ؛ -7

 الف( گرٍُ خًَی ایي فرد چیست؟

 ترکیت رٍی غشبی گلجَل قرهس چیست؟ة( جٌس 

 ثرای اضبفِ شذى ایي هبدُ ثِ غشبی گلجَل قرهس ثِ چِ چیسی ًیبز است؟ج( 

 رٍی کذام کرٍهَزٍم است؟ ABOّبی گرٍُ خًَی  جبیگبُ شىد( 

 

 ًورُ 75/0 چِ ًَعی است؟ ّبی زیر از راثطِ ّر یک از الل -8

 هثجت ٍ هٌفی: Rhعبهل ج(                یذ ٍ قرهس:                 رًگ گل هیوًَی سف:                                   ة(  IA  ٍIBالف( 

 

 ًورُ 1ثِ سؤاالت زیر پبسخ کَتبُ دّیذ.  -9

 ثرای سبختِ شذى سجسیٌِ در گیبّبى چِ چیسّبیی الزم است؟الف( 

 گسستِ؟اًذازُ قذ صفتی پیَستِ است یب ة( 

 شَد؟ ل هیِ شذى خَى دچبر اختال، فرایٌذ لختکذام ثیوبری در ج( 

 

 ًورُ 1ّوِ افراد ًسل اٍل دارای هَی قرهس رٍشي ّستٌذ.  (WW)ثب گبٍ هَ سفیذ خبلص  (RR)از آهیسش گبٍ هَ قرهس تیرُ خبلص  -10

 الف( الگَی ٍراثت ایي صفت چِ ًبم دارد؟

 شًَذ؟ ّبیی ظبّر هی پة( از آهیسش دٍ گبٍ قرهس رٍشي چِ فٌَتیپ ٍ شًَتی

 

 

 

 

 سؤال تشَیقی:

ّبی خًَی  خبلص ازدٍاج کردُ است؛ شًَتیپ آًْب را ًَشتِ ٍ ثب رسن هرثع پبًت گرٍُ   +ABًبخبلص ثب زًی ثب گرٍُ خًَی  -Aهردی ثب گرٍُ خًَی  -11

 فرزًذاى آًْب را هشخص کٌیذ.

  

 


