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ها آزاد و برخی دیگر پیوسته است.با تحقیق در این باره   متوجه شدند که الله گوش بعضی از آندانش آموزان در کالس   5/0

 ها دارای این صفت می باشد.  ن آمتوجه شدند یکی از از والدین  ، 

 چه نام دارد؟   ،این صفت- الف

 

 چیست؟   این صفت، عامل ایجاد کننده ی  - ب

2 

 مقابل: با توجه به شکل  1

 ؟ ،از چه نوعی استی  یاخته ام  یالف( این تقس

 چه تغییری کرده است؟   ،تعداد کروموزوم ها بعد از تقسیم- ب

 در بدن چیست؟  یاخته ای دو کاربرد این نوع تقسیم   - پ

1 -   .......................... 2 -   ............................ 
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 یک غلط علمی وجود دارد.آن را مشخص کنید و کلمه صحیح را بنویسید.)فعل جمله را تغییر ندهید.(  ،در متن زیر 5/0

و همه  صفات  ن یما جانداران است. ا یصفات ارث  جادیو ا  ن تعیی  ی بـرا  ییاطالعـات و دسـتورها  ی نـا در واقـع داراد

 شـده اند.   یسـازمانده  ، یاختهبه نام    ییاطالعات در واحدها
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 تقسیم میتوز)رشتمان(

 کنترل شده

 .......... رشد

 کنترل نشده

............ 



 ی خاص  یهـا  ی ژگیبـا و  یکننـد تـا با اسـتفاده از ژن هـا، محصوالت کشـاورز  یپژوهشـگران تـالش م   یامـروزه بعضـ 75/0

 .محصوالت است نی از ا  یمثال   ییکنند. برنج طال  ـدیتول

 

 تفاوت برنج طالیی با برنج معمولی چیست؟- الف

 به چه علت است؟، این تفاوت - ب
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 خالی را کامل کنید.   هایرا نشان می دهد.جا  )رشتمان(میتوزشکل زیر تقسیم  75/0
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محیط نیز می تواند روی   "که مریم معتقد است  ،در صورتی"ارثی است  طول قد افراد،یک صفت کامالً"ست که  ازهرا معتقد   1

 .نظر شما در این باره چیست؟ "تاثیرگذار باشد  ، قد افراد
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 )فعل جمله را تغییر ندهید.( .در جمالت زیر ، غلط علمی وجود دارد.آن را مشخص و تصحیح کنید 5/0

 هایی با تعداد کروموزوم های مشابه سلول اولیه حاصل می شود، میوز نام دارد.  یاختهکه در آن ،    یاخته ایالف( تقسیم  

 ، فام تن است.( و عامل تعیین کنندة صفات ارثی در یاخته  DNAبخشی از دنا ) ب(
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 با راه حل  های ایجاد شده، کدام گزینه است؟  یاختهبار تقسیم میتوز انجام دهد، تعداد     4  ،یاختهاگر یک   1

 256د(                    16ج(                   12ب(             8الف(  
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های رنگین تولید کنند.رنگ گلبرگ ها به چه عواملی   می توانند با تغییر در محیط کشت،گل ، امروزه پرورش دهندگان گل 5/0

 بستگی دارد؟
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 ؟کدام عوامل )ارث یا محیط( تعیین می کندصفات زیر را   1

 )                     (   تغییر رنگ گل در خاک های متفاوت- الف

  )                   ( ایجاد چال گونه- ب

 )                     (   رنگ آبی چشم در بعضی افراد- پ

 )                    (   ا خرگوش در اثر سرم   مویتغییر رنگ    - ت
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46 

 کروموزوم
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 کروموزوم

............ 

............ 

............ 

 تقسیم میتوز

 تقسیم میتوز


	29c86824c21a23b1113d38aee73e07ae600024db1e4d77568b80098a4ea77eaa.pdf

