
 

استفاده می  صفات تغییر و حیوانات یا گیاهان کیفی ارتقا محصوالت، تغییر یا ساخت برای زنده موجودات از که فنونی -1

 دانشی () شود چه نامیده می شوند ؟

 الف( تکنولوژی                    ب( زیست فناوری                   ج( بیو تکنولوژی                د( مورد ب و ج 

 ) درک و فهم ( گیرد؟کدام یک از صفات ارثی زیر تحت تاثیر محیط قرار نمی -2

 ی قلبی( بروز سکتهد             ( رشد و چاقی    ج        ( چال روی چانه     ب( هوش و دیابت بزرگسالی      الف

 

 

  ) دانشی (دهد. شکل مقابل یک ........................................... را نشان می -3

 ( ژن  د        ( کروموزوم       ج               DNA( مولکول ب     ( مولکول پروتئین    الف

 

  ) درک و فهم (ی چه واقعیتی است؟ دهنده تصویر زیر نشان -4

شود.ها باعث تفاوت صفات می( تفاوت ژنالف  

   محیطی بر صفات ارثی تاثیر دارند. ( عواملب

( بعضی صفات در کنترل ژن نیستند.ج  

 .( هر سه گزینه درست استد

توانند  بیشتر است. این افراد چگونه میهای آنها ی قلبی در برخی افراد به خاطر وجود ژن مربوطه در سلولخطر سکته -5

  دانشی ()همانند افراد دیگر در سالمت زندگی کنند؟

 2و 1 ( گزینهدتوانند مانند دیگران زندگی کنند     (  نمیجهای مناسب       ( ورزشبی سالم         ( تغذیهالف

  دانشی () ؟ ندارندی کدام ماده را های معمولی، ژن تولید کنندهبرنج -6

  B( ویتامین د                                       A( ویتامین ج                 ( نشاسته     ب           ( پروتئین    الف

های مورد نظر به ترتیب از کدام های مقاوم به سرما ژنی انسولین و گوجه فرنگیهای تولید کنندهدر ایجاد باکتری  -7

  ) دانشی (شود؟ می جانداران تامین

 گوجه فرنگی –( انسان د        ماهی     –( انسان ج        ماهی     –( باکتری ب     گوجه فرنگی      –( باکتری الف 

 هر فرد بی نظیر

ژن و صفات 

 ارثی 



    ) درک و فهم (توان گفت: با توجه به شکل می -8

 ها دارند.دستورهایی برای ساختن پروتئین DNA( الف 

 ها دارند.دستورهایی برای ساختن چربی DNA( ب 

 ها دارند.ها دستورهایی برای ساختن چربی( ژنج 

 ها دارند.ها دستورهایی برای ساختن پروتئین( ژند

   ) دانشی (شد؟ برای درمان دیابت وابسته به انسولین از چه روشی استفاده می در گذشته -9

( استفاده از انسولین پانکراس گاویب                او              ( انتقال ژن تولید کننده انسولین به گالف   

( کاهش مصرف مواد قندی و ورزش کردند                  ( انتقال ژن مولد انسولین انسانی به نوعی باکتری    ج  

  ) دانشی (کند؟ برای درمان دیابت نوع اول از چه تکنیکی استفاده می امروزه -10

( استفاده از انسولین پانکراس گاویب                  ( انتقال ژن تولید کننده انسولین به گاو              الف  

( کاهش مصرف مواد قندی و ورزش کردند                   ( انتقال ژن مولد انسولین انسانی به نوعی باکتری    ج  

  درک و فهم ()  نیست؟فات جدید در جانداران کدام گزینه مثالی از انتقال ژن برای ایجاد ص -11

 های آبی و قرمز   های ادریسی به رنگ( تولید گلب                               ( تولید برنج طالیی                      الف  

 ی انسولین انسانیهای تولید کنندهایجاد باکتری (د                           ( تولید گوجه فرنگی مقاوم به سرما         ج  

 

 ) دانشی (های بدن ما چند کروموزوم دارند؟  سلول -12

 32( د                           64( ج                        23( ب                      46( الف  

   ) درک و فهم ( کند؟چند کروموزوم انسان جنسی بوده و جنسیت آن را تعیین می -13

   1( د                           2(  ج                        22( ب                      46( الف  

 ) درک و فهم (شود؟ های حاصل به ترتیب چند برابر میهای سلولدر تقسیم میوز و میتوز تعداد کروموزوم-14

 دو  –( یک د            یک        –( دو ج        یک        –( نصف بنصف             –یک الف(

تقسیم 

 سلولی 



  ) درک و فهم (های جانداران درست است؟ کدام گزینه در ارتباط با تعداد کروموزوم -15

   .( جانداران درشت جثه تعداد کروموزوم بیشتری دارندالف  

 .( جانداران ریز جثه تعداد کروموزوم بیشتری دارندب   

    .ی پیکر جاندار ارتباطی نداردتعداد کروموزوم با اندازه( ج  

 ( در پستانداران درشت جثه کروموزوم بیشتر است.د  

  ) درک و فهم (های حاصل چند کرموزوم دارند؟ دهد و سلولشکل زیر کدام تقسیم سلولی را نشان می -16

 دو جفت    –( میتوز 2                  2 –( میتوز 1   

 دو جفت –( میوز 4                    2 –(میوز 3   

 

  ) دانشی (ها درست است؟ کدام گزینه در مورد کروموزوم -17

  شوند.ها قبل از تقسیم دو برابر می( تعداد کروموزومج                       و پروتئین تشکیل یافته است. DNA( از الف  

 ها درست است.ی گزینه( همهد             شوند.دیده می های در حال تقسیم( فقط در سلولب  

 ) دانشی ( آید؟، ...............  برابر شده و به شکلی  .................. در می DNAقبل از تقسیم سلولی مقدار  -18

 کالفی نخ مانند    –( نصف ب                                       ی مارپیچ     رشته –( دو الف    

 ی مارپیچرشته –( نصف د                                        کالفی نخ مانند       –( دو ج    

 ) دانشی (  شوند. های در حال ........................ و با استفاده از ......................... دیده میها فقط در سلولکروموزوم -19

 ذره بین –( رشد د     میکروسکوپ      –( رشد ج  ذره بین      –(  تقسیم بمیکروسکوپ        –( تقسیم الف   

 ها تغییر ............ .های سلولشود و تعداد کروموزومدر تقسیم میوز از هر سلول، .........................  سلول ایجاد می -20

  ) دانشی (

 کندمی -4( د            کند         نمی -4( ج             کند    می -2( ب                  کند    نمی -2( الف

 



   ( ی) کاربردشود؟ از یک سلول پس از چهار با تقسیم میتوز چند سلول تولید می -21

  16( د                      8( ج                        4( ب                           2(الف 

    ( ی) کاربردشود؟بار تقسیم میتوز و یک بار تقسیم میوز چند سلول تولید می 2از یک سلول پس از  -22

 32(د                            16(ج                           8(ب                           4( الف

 ) درک و فهم ( گزینه است؟ی کدام در شکل زیر، عالمت سوال نشان دهنده -23

 در حال تقسیم DNA( ب                   قبل از تقسیم DNA( الف   

 ( کروموزوم در حال تقسیمد                 ( کروموزوم قبل از تقسیمج   

 

 

شوند در این صورت بیماری میها به سرعت تقسیم های بیشتری در بدن باشد سلولگاهی بدون اینکه نیازی به سلول -24

 ) دانشی (شود.  .............................. ایجاد می

 ( آلزایمرد                 ( ام . اس    ج                   ( سرطان      ب                  ( آسم   الف

   ) دانشی (  دهد؟کدام نوع تغذیه احتمال ابتال به سرطان را افزایش می -25

     خوردن چای به خصوص چای سبزب(                              آب پز کردن غذا و مصرف زردچوبه الف ( 

  های با برگ سبز تیرهمصرف سبزید(                                    زیاده روی در مصرف غذاهای شور ج( 

تقسیم 

مشکل 

 ساز


