
  بسمه تعالی

  )پایه دوازدهم تجربی(4سواالت ژنتیک فصل 

  »در مصاف بین انسان هاي سخت و روزهاي سخت، این انسان هاي سخت هستند که باقی می مانند نه روزهاي سخت« 

  ناخالص داشته باشد کدام گروه هاي خونی در فرزندان آنها قابل انتظار است ؟  Bومادر گروه خونی  ABاگر پدر گروه خونی  - 1

  باشد، نسبت کدام فنوتیپ گروه خونی در میان فرزندان می تواند بیشتر باشد؟ ABو مادر  AOاگر گروه خونی پدر  - 2

 منفی خواهند شد؟ Rhمنفی ازدواج کند ، چه نسبتی از فرزندان آن ها  ABص با زنی با گروه خونی لمثبت و ناخا Aهرگاه مردي با گروه خونی  - 3

  

  مثبت ، چند نوع ژنوتیپ می تواند داشته باشند؟ Bمردي با گروه خونی  - 4

  شود چقدر است؟ ABسوم پسري با گروه خونی احتمال اینکه فرزند . دارد Oو فرزند دوم گروه خونی  ABدر خانواده اي فرزند اول گروه خونی  - 5

  

  در حالتی که تمام فنوتیپ هاي گروه خونی بین فرزندان یک خانواده محتمل باشد نسبت احتمالی فرزندان ناخالص چقدر است؟ -  6

  ژنوتیپ والدین را بنویسید ) الف     )اتوزومی و مغلوب(فرزند زالی بدنیا آمده است در خانواده اي که والدین سالم باشند - 7

  احتمال اینکه در این خانواده فرزندي سالم به دنیا بیاید چقدر است  ) ج                        ژنوتیپ فرزندزال را بنویسید ) ب 

  : نیدهستند با استفاده از مربع پانت مسایل زیر را حل ک) مغلوب ( و رنگ قهوه اي ) غالب ( به ترتیب مربوط به رنگ سیاه  bو  Bدر خرگوش الل هاي  - 8

  بوجود آمدن یک فرزند ناخالص چقدر است ؟ ه احتمال ب)  bb( در آمیزش یک فرد ناخالص با یک فرد خالص مغلوب ) الف 

  از آمیزش یک فرد ناخالص با یک فرد خالص مغلوب احتمال بوجود آمدن یک فرد خالص غالب چقدر است؟ ) ب 

  پایه بلند و صورتی هستند؟  زاده هارا با گیاه میمونی قرمز پایه کوتاه آمیزش می دهیم چه نسبتی از ) ناخالص(یک گیاه میمونی صورتی پایه بلند  - 9

  :از آمیزش دو خوکچه هندي سیاه ناخالص، زاده اي سفیدرنگ متولد شده است مطلوبست  -  10

  احتمال زاده اي سیاه رنگ –تمال زاده اي خالص         ج اح –ژنوتیپ والدین                ب  –الف 

  باشند چقدر است؟ bbداراي ژنوتیپ  bbBbاحتمال اینکه فرزندان اول و دوم والدینی با ژنوتیپ  -  11

احتمال آنکه فرزند بعد خانواده نیز مبتال به این . از پدر و مادري سالم، فرزندي با بیماري خاصی که بصورت مغلوب منتقل می شود بوجود آمده است - 12
 بیماري باشند، چقدر است؟ 
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فنوتیپ فرزندان  - را بنویسید ب ژنوتیپ والدین  –الف : نخود فرنگی گلبرگ ارغوانی ، دو نوع فنوتیپ در فرزندان ایجاد شده است  آمیزش دو گیاهاز  -  13
 )ارغوانی بر سفید غلبه دارد( .را مشخص کنید

  

  : به سواالت زیر در مورد صفت سه اللی گروههاي خونی پاسخ دهید  -  14

  براي این صفت چند نوع ژنوتیپ در افراد می توان انتظار داشت؟ ) الف 

  خواهند داشت؟  ABدارند گروه خونی  IAIBچرا در افرادي که ژنوتیپ ) ب 

  چه ژنوتیپ هایی ممکن است داشته باشند؟ )  Aفنوتیپ ( دارند Aافرادي که گروه خونی ) ج 

این نوع ) الف   . همه ي افراد نسل اول داراي موي قرمز روشن هستند)  WW( با گاو موسفید خالص )  RR( از آمیزش گاو مو قرمز تیره ي خالص  -  15
  الگوي وراثتی چه نام دارد؟ 

  بدنیا بیاورند، چقدر است؟  Bکه ناخالص است ازدواج می کند، احتمال اینکه پسري با گروه خونی  Bبا فردي از گروه خونی  ABزنی با گروه خونی  - 16

  :زنی ناقل هموفیل با مردي سالم ازدواج می کند مطلوبست - 17

  .ژنوتیپ والدین را بنویسید –الف 

  چه نسبتی از فرزندان، سالم خواهند بود؟ –ب 

  چقدر احتمال دارد دختري بیمار متولد شود؟ –ج 

  ناقل می شوند؟چه نسبتی از فرزندان ، افرادي  –د 

  :اگر دختر خانواده اي هموفیل باشد و مادر او سالم -  18

  احتمال پسر سالم –ب                            ژنوتیپ والدین کدام است؟               - الف 

  یلی باشد؟ اگر زنی ناقل هموفیلی و زال با مردي سالم که ناقل زالی است ازدواج کند، چقدر احتمال دارد که فرزند اول آنها دختري زال و ناقل هموف - 19 

  

اگر بدانیم مادر زن کوررنگ بوده است ، احتمال این که فرزند دوم این زوج سالم زن و مردي که مبتال به کوررنگی نیستند با هم ازدواج می کنند ،  -  20
  باشد چقدر است؟

  .ژنوتیپ والدین و فرزند ناقل را بنویسید –الف       :لد شده است مطلوب استاز ازدواج زن و مردي سالم، فرزندي ناقل هموفیلی متو -  21

  چه نسبتی از فرزندان ، پسري هموفیل خواهد بود؟  –ب 

  چه نسبتی از فرزندان ،افرادي سالم خواهند بود؟ –ج 

  چه نسبتی از فرزندان ، فنوتیپ مغلوب را خواهند داشت؟ –د 
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  : مطلوبست )  IBi×IAi( در آمیزش  - 22

   Oاحتمال بوجود آمدن پسري با گروه خونی ) ب     ژنوتیپ فرزندان ) الف 

به روش خودلقاحی چه نوع ژنوتیپ ها و فنوتیپ هاي )  RW( صفت رنگ گل در گیاه میمونی غالب ناقص است از آمیزش گل میمونی صورتی  - 23
  جدیدي تولید خواهد شد؟ 

  از آمیزش دو خوکچه هندي سیاه ناخالص ، چند نوع ژنوتیپ و چند نوع فنوتیپ حاصل می شود؟ - 24

دارند چهار نوع گروه خونی متفاوت در فرزندان دیده می شود ژنوتیپ فرزندان  Bو دیگري گروه خونی  Aدر خانواده اي که یکی از والدین گروه خونی  - 25
  .  را بنویسید

  : در خانواده اي که پدر ومادر موي موج دار دارند - 26

  ) S= صاف  R= مجعد ( ا موي موج دار چقدر است ؟ احتمال داشتن دختري ب) ب . ژنوتیپ والدین را بنویسید) الف 

به طور طبیعی احتمال هیچ ( دارند  Bونیمی گروه خونی  Aدر خانواده اي که پدر و مادر گروه هاي خونی متفاوتی دارند نیمی از فرزندان گروه خونی  - 27
  . رزندان را بنویسیدفنوتیپ والدین و ژنوتیپ ف) نوع گروه خونی دیگر در میان فرزندان وجود ندارد 

  ) سفید = Wقرمز = R( چه فنوتیپ هایی حاصل می شود؟ )  RW( گل میمونی صورتی  آمیزش دواز  - 28

  نوع رابطه اللی این صفت را بنویسید -الف         :دختري با موهاي صاف با پسري که موهاي مجعد دارد ازدواج میکند - 29

  فرزندان ایجاد می شود؟چه فنوتیپ جدیدي از این صفت در  - ب. 

  چه نسبتی از فرزندان این خانواده صفت مشابه مادر دارند؟ - ج 

  چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ وجود دارد؟) RHدر نظر گرفتن  اب(براي گروههاي اصلی خون انسان  -  30

  AaBb) د aaBB) ج aabb) ب Aabb) الف  : استمغلوب  کدام فرد هموزیگوت  - 31

ژنوتیپ ها و ) با رسم مربع پانت ( قرار دارد اگر پدر سالم و مادر ناقل باشد  Xبیماري وابسته به جنس است و ژن آن روي کروموزوم  هموفیلی نوعی -  32
  . فنوتیپ جدید مورد انتظار در فرزندان را بنویسید

  

  قرار دارد ظاهر نمی شود؟ Xچرا در زنان اثر یک الل مغلوب که بر روي کروموزوم  - 33

  و مردي سالم داراي فرزند هموفیل شده اند اگر پدر زن هموفیل باشد ژنوتیپ مادر و جنسیت فرزند هموفیل را بنویسید زن -  34

  فنوتیپ کدام یک از دو ژنوتیپ زیر با هم یکی است؟ - 35

 aaBB – Aabb) د     AABB- AaBb) ج        Aabb – aaBb) ب      AABB – aabb )الف 

زند بعدي هر فرزند اول یک خانواده زال و فرزند دوم به بیماري فنیل کتونوري مبتال است اگر پدر و مادر هر دو سالم باشند، چقدر احتمال دارد که فر - 36
  دو بیماري را داشته باشد؟ 
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   ژنوتیپ والدین؟. چشم آبی متولد می شودرنگ آبی چشم بر سایر رنگها غلبه دارد، از ازدواج دو فرد با چشم هاي قهوه اي ، فرزندي با  - 37

 حاصل می شود؟ در فرزندان  چند نوع ژنوتیپ  AABbcc X AaBbCcاز آمیزش روبرو  - 38

  

  چقدر است؟ )از نظر دو صفت( احتمال به وجود آمدن فرزند هتروزیگوت -الف         AaBb x aaBb   اگر ژنوتیپ والدین بصورت روبرو باشد  - 39

  چه نسبتی از فرزندان داراي دو صفت غالب خواهند بود؟ –ب 

  چه نسبتی از فرزندان داراي دو صفت مغلوب خواهند بود؟ –ج 

تمال متولد شدن پسر و دختر کوررنگ در این خانواده حنگی هتروزیگوت است با مردي کوررنگ ازدواج می کند ارزنی سالم که نسبت به بیماري کور - 40
 )و مغلوب وابسته به جنس بیماري(چگونه است؟ 

  

با ژنوتیپ  آمیزش دو گیاهاز   - 41
ab
AB در نسل اول چند نوع ژنوتیپ و چند نوع فنوتیپ حاصل می شود؟  

  2و3) د      4و4) ج      2و 3) ب    3و 9) الف

موجودي با ژنوتیپ  -  42
ef
EF

bc
BC . Aa چند نوع گامت تولید می کند؟  

8) الف 16) ب    32) ج    4) د     

  کروموزوم به شکل روبرو است  8فردي در سلول خود داراي  - 43

چه تعداد گامت می تواند تولید کند؟ - الف   

در هر میوز چند نوع گامت تولید می کند؟ –ب   

  چه نسبتی از فرزندان داراي دو صفت مغلوب خواهند بود؟ –الف      aaBbDd  AaBbDDاز آمیزش  -  44

  چه نسبتی از فرزندان داراي سه صفت غالب خواهند بود؟ –ب 

  چه نسبتی از فرزندان داراي سه صفت مغلوب خواهند بود؟ –ج 

  چه نسبتی از فرزندان داراي سه صفت خالص خواهند بود؟ –د 

  چه نسبتی از فرزندان داراي سه صفت ناخالص خواهند بود؟ –ه 

  منفی شود ، چند درصد است؟ Rhمنفی است ، احتمال اینکه فرزند اول آنها دختر  Rhدارند و فرزند اول  مثبت Rhدر خانواده اي که پدر و مادر  – 45
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