
 

 

 پاسخ نامه()همراه  olom123p@کانال علوم  نیآزمون آنال سیزدهمینسواالت 

 ۷ل ، فصهشتم هیپا علوم

 یسعادت –آزمون: پارسه  یطراحسرپرستان تیم 

 ؟نیستکدام یک از صفات زیر، ارثی -۱

            چال روی گونهد(                وزنج(                   اثر انگشتب(            رنگ چشمالف( 

 کنند؟دنای چه جانداری می( DNA)در مهندسی ژنتیک، برای تولید یک ماده مانند انسولین انسانی، ژن مورد نظر را معموال وارد -۲

 گیاهد(              ویروس( ج           قارچب(                   باکتریالف( 

 )عامل بروز صفات وراثتی(تواند باشد؟ عبارت مقابل تعریف کدام یک از گزینه های زیر می-۳

            هسته د(            ژنج(          دنا ب(          کروموزوم الف(

 های ادریسی نقش موثری دارند؟کدام عامل در رنگ گل-۴

 ( خاکpHپی اچ )د(        شدت نورج(       دمای هواب(        میزان آبالف( 

 علت اصلی دیابت جوانی مربوط به ........... است. -۵

 ضعف ایمنی بدند(           عوامل محیطیج(تغذیه ناسالم               ب(               نقص ژنتیکیالف( 

 ی صفات، در کدام بخش سلول وجود دارد؟عامل تعیین کننده-۶

 هسته              د(              سیتوپالسمج(              )میتوکندری( راکیزهب( شبکه آندوپالسمی         الف( 

 های کدام جاندار بیشتر از بقیه است؟تن()فام تعداد کروموزوم -۷

 برنجد(  پروانه         ج( مرغ          ب(انسان          الف( 

 شود؟ی کدام صفت فقط از والدین به فرزندان منتقل میعامل ایجادکننده -۸

 جثه بدن               د( زبان مادری            ج( گروه خونی            ب( رنگ پوست          (  الف

 ها تغییر ...........های سلولشود و تعداد کروموزومسلول ایجاد میدر تقسیم رشتمان )میتوز( از یک سلول اولیه .......... -۹

 کند.می –چهار  د(                 کند.نمی –چهار ج(       کند.            می –دو ب(    کند.           نمی –دو الف(

 تن مسئول تعیین جنسیت هستند.بدن انسان، .................. است که ............. فام)کروموزوم(های  تنتعداد فام-۱۰

        یک - ۴۶د(          یک - ۴۴ج(        دو - ۴۶ ب(      دو - ۴۷ الف(

 شود؟کدام تقسیم سلولی در سراسر عمر ما انجام می-۱۱

          کاستماند(                 رشتمانج(                  های سرطانیتقسیم سلولب(          میوزالف(
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 شرکت کننده
۲۸/۰9/99 



 

 

 های یک جاندار به ................... آن جاندار بستگی دارد. )کروموزوم( تنتعداد فام-۱۲

 نوع جاندارد(              اندازه سلولج(        جنسیتب(        ی پیکراندازهالف( 

ها ی تقسیم سلولکنندهی از کار افتادن عوامل کنترلشود که در نتیجهها گفته میبیماری سرطان به تقسیمات غیرعادی سلول-۱۳

 آید؟انجام دهد، چند سلول به وجود می بار تقسیم رشتمان)میتوز( ۶دهد. در صورتی که یک سلول سرطانی رخ می

 ۱۲د(                  ۶۴ج(             ۳۶ب(              ۱۲۸الف( 

 ها مشابه است؟اند، کدام یک از صفات زیر در آنبزرگ شدهدو محیط متفاوت در دوقلوهای همسان که در -۱۴

 رنگ چشم –گروه خونی د(               گروه خونی –اثرانگشت ج(             وزن -قد ب(  ضریب هوشی       –رنگ پوست الف( 

 ) با استفاده از میکروسکوپ(، در سلول مشاهده کرد؟ ها را)کروموزوم( تنتوان فامچه زمانی می-۱۵

  ها در هر زمانی، قابل مشاهده هستند.                      تنفامب(                در زمان تقسیم سلولیالف(

 های سلول قابل مشاهده نیستند.تنفامد( زمان تغذیه سلول                       ج( 

 ؟شودبیشتر انجام می )میتوز( های زیر، تقسیم رشتمانکدام یک از سلولدر -۱۶

 های استخوانسلولد(            پوستج(               ماهیچه قلبب(           کبدالف( 

 است؟ کدام گزینه درست -۱۷

            قرار دارد.  تن درون ژنفام( ب             ی صفات است.کنندهتن بخشی از دنا و عامل تعیینفامالف( 

             بیشتر صفات ارثی تحت تاثیر چند ژن هستند. د(                      سازند. را می ها، دناهمراه پروتئین تن بهفامج(

 طالیی به منظور ................. در دستور کار برخی کشورها قرار دارد.تولید برنج -۱۸

                        Aتولید محصولی غنی از ویتامین ب(                            ی بهترایجاد طعم ومزهالف( 

 آفات ایجاد محصولی مقاوم در برابرد(                       تولید محصول غذایی بیشتر ج(

 گردد؟ها مییابند، سبب بروز چه رنگی در گلهای ادریسی در آن پرورش میافزودن مقادیر بسیار کمی آهک به خاکی که گل-۱۹

 سفیدد(                 زردج(            آبیب(                صورتی الف(

 های آخرین نسل چند کروموزوم خواهند داشت؟ بار تقسیم رشتمان انجام دهد، سلول ۳۰۰کروموزومی  ۴۶اگر یک سلول -۲۰

 ۲۳د(                     ۱۳۸۰۰ج(                ۴۶ب(                   ۳۰۰الف( 

 

 

 

 



 

 

 

 

 آنالین سراسری علوم تجربی کلید پاسخ سواالت آزمون
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 "شوند.های کوچک، پیموده میهای طوالنی، با گامراه"

 «موفق و سالم باشید»


