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چٌد هَرد صحیح است؟ -1
ّرجاًدار ترای ّر صفت دٍ الل دارد کِ یکی را از پددر ٍ   -الف

.دیگری را از هادر گرفتِ است
ّا از ّن جددا   ّوَارُ شى ّای ّر صفت ٌّگام تطکیل گاهت -ب

.هی ضًَد
ّای ّر صفت تدٍى  عثق قاًَى جَر ضدى هستقل شى ّا ، الل -ج

.ضًَد تأثیر تر صفات دیگر از ّن تفکیک هی
در آهیسش دی ّیثریدی تِ چگًَگی ٍراثت دٍ الل یک صفت  -د

.ضَد کِ حالت هتقاتل را ًطاى هی دٌّد، تَجِ هی
1 )1                        2 )2                        3 )3                       4 )4   
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ای تدا   اگر رًگ چطن صفت ٍاتستِ تِ جٌس تاضد ٍ رًگ قَُْ -2

ی غالثیت ًاقص داضتِ تاضدد در ایدي صدَرت     رًگ سیاُ راتغِ

ای تیرُ در ّر تار هیَز حداکثر چٌدد   تیستَى تتَالریا چطن قَُْ

کٌد؟  گاهت تَلید هی

1 )1                                  2 )2                                       

3 )4                                4 )8
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ای تدا   اگر رًگ چطن صفت ٍاتستِ تِ جٌس تاضد ٍ رًگ قَُْ -3

ی غالثیت ًاقص داضتِ تاضد در ایي صَرت هلدد   رًگ سیاُ راتغِ

ای تیرُ در ّر تار هیَز حدداکثر چٌدد گاهدت تَلیدد             چطن قَُْ

هی کٌد؟ 

1 )1                                   2 )2                         

3 )4                                 4 )8
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تا ّر تار تقسین هیَز قغؼاً یک گاهت ............. ًاقل تیواری  -4

. کٌد تَلید هی

زالی                                    ( 1

تاالسوی                                       ( 2

ّوَفیلی                         ( 3

ّاًتیٌگتَى( 4

5
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5-    ُ ............. ی فدرد   قغؼاً تٌَع گاهتی از ّر سدلَ  زایٌدد

.تر ذَاّد تَد ًسثت تِ تقیِ کن

                                                هثتال تِ ّاًتیٌگتَى ٍ ّوَفیلی( 1

ًاقل ّوَفیلی ٍ زالی( 2

                                                 هثتال تِ تاالسوی هاشٍر ٍ زالی( 3

ذًَی داسی ضکل ٍ تاالسوی ًاقل کن( 4

6
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، اگر هی تاضٌد  کرٍهَزٍهی                 ّا دارای ػدد  چکاٍک -6

ّای اتَزٍهی َّهَزیگَس تاضٌد، در ایدي   جفت از کرٍهَزٍم 4

ُ  ............ ی  صَرت پرًدُ .............. ی  در هقایسِ تدا پرًدد

.تر را دارد ًَع گاهت تیص............ حداکثر تَاًایی تَلید 

                                                                   4 -ًر  -هادُ ( 1

  4 -هادُ  -ًر ( 2

                                                                  2 -ًر –هادُ ( 3

   2 -هادُ  -ًر ( 4

7
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چٌد هَرد صحیح است؟ -7

.تِ دًیا آید........... از  هوکي ًیست Xدر یک تیواری ٍاتستِ تِ 

                                                     ٍالدیي تیوار، دذتر سالن -الف 

ٍالدیي سالن ، پسر تیوار      -ب 

                                           پدر سالن ٍ هادر تیوار، دذتر تیوار -ج 

پدر تیوار ٍ هادر سالن ، دذترسالن -د 

1 )1                     2 )2                     3 )3                       4 )4 
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اگر عَ  هٌقار یک صفت ٍاتستِ تِ جٌس تاضدد، از آهیدسش    -8

ی هٌقار تلٌد، در صدَرتی کدِ    چرخ ریسک ًر هٌقار کَتاُ تا هادُ

تَاًٌدد   ّا هدی  ی زادُ فرض ضَد، ّوِ............ ّا  ی الل راتغِ

.ضًَد............ هٌقار 

هتَسظ            -غالثیت ًاقص ( 1

تلٌد        -غالة ٍ هغلَتی ( 2

هتَسظ                    -ّن تَاًی ( 3

کَتاُ -غالة ٍ هغلَتی ( 4

9
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هوکي ًیسدت  در آهیسش دٍ جفت صفت ّترٍزیگَس هستقل،  -9

ّدا اداّر    فٌَتیپ در تیي زادُ............ شًَتیپ ٍ ............ 

.ضًَد

1 )9 - 4                                    2 )12 - 8

3 )12 - 9                                 4 )6 - 2  
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                 ترای یک زٍج ، Aاحتوا  داضتي پسری تا گرٍُ ذًَی  -10

است ترای ایي زٍج در هجوَع چٌد ًَع شًَتیدپ گدرٍُ ذدًَی         

تَاى اًتظار داضت؟ هی

1 )1                                        2 )2                                   

3 )3                                     4 )4
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پدر ٍ هادری سالن دارای فرزًدی هثتال تِ تیواری ّای زالی  -11

اًد، اگر فرزًد ایي ذاًَادُ تا فدرد ًاقدل    ٍ تحلیل ػضالًی دٍضي

ّا ازدٍاج کٌد، چِ ًسثتی از فرزًداًطاى هثتال تِ ّدر   ایي تیواری

دٍ تیواری تِ دًیا ذَاٌّد آهد؟

12

1
2

1
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1
8

1
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است؟ ًادرستگیری  ی زیر کدام ًتیجِ تا تَجِ تِ دٍدهاًِ -12

13
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.                                                  تَاًد الگَی تیواری ٍاتستِ تِ جٌس غالة تاضد دٍدهاًِ ًوی( 1

.تَاًد الگَی تیواری ٍاتستِ تِ جٌس هغلَب تاضد دٍدهاًِ ًوی( 2

ی زًداى سدالن،    اگر دٍدهاًِ اتَزٍهی هغلَب فرض ضَد ّوِ( 3

.                                         اًد ًاقل

ی هرداى سدالن،   اگر دٍدهاًِ اتَزٍهی هغلَب فرض ضَد ّوِ( 4

.اًد ًاقل

14
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تا تَجِ تِ دٍدهاًِ ی زیر ، چٌد هَرد صحیح است؟ -13

15

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 1 1 12 
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،  7ایي دٍدهاًِ ٍاتستِ تِ جٌس هغلَب ًیسدت، چدَى فدرد     -الف

.دذتر تیوار دارد

،             10ی   در ایي الگَی تیواری، احتوا  ًاقل تَدى فرد ضوارُ -ب

.است

% 50،  تا یک فرد ّترٍزیگدَس ازدٍاج کٌدد   5اگر فرد ضوارُ  -ج

.ضًَد ّایطاى تیوار هی زادُ

ِ  شًَتیدپ   6ی  شًَتیپ فرد ضوارُ -د از ًظر ایي تیواری دقیقاً هطات

.است 1ی  فرد ضوارُ

1 )1                         2 )2                        3 )3                          4 )4
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ِ  ی زیر، اگر تؼییي شًَتیپ ّوِ در دٍدهاًِ -14 عدَر   ی افراد تد

قغغ هوکي تاضد، تیواری هَردًظر هرتَط تِ کدام ًدَع صدفت   

( 91 -سراسری ذارج از کطَر )است؟ 

17
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ٍاتستِ تِ جٌس هغلَب( 1

اتَزٍهی هغلَب( 2

ٍاتستِ تِ جٌس غالة( 3

اتَزٍهی غالة( 4

18
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تا تَجِ تِ دٍدهاًِ ی زیر ، شًَتیپ چٌد ًفر تِ عدَر قغدغ    -15

؟ًیستقاتل تؼییي 

19

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 1 1 12 

1 )2                     2 )3                      3 )4                      4 )5
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کِ ػالهت سؤا  دذتر  ی زیر احتوا  ایي تا تَجِ تِ دٍدهاًِ -16

قدر است؟ تیوار تاضد، چِ

20

1
12

1                         )2                           )3                         )4 )
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ی   تاضد، دٍدهاًِتیوار        ، اگر احتوا  تِ دًیا آهدى دذتر  -17

؟ ًداردزیر  تا کدام تیواری هغاتقت 

ٍاتستِ تِ جٌس هغلَب                        ( 1

ٍاتستِ تِ جٌس غالة( 2

اتَزٍهی غالة( 3

اتَزٍهی هغلَب( 4

21
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ّای ذًَی ّترٍزیگَس  اگر در یک جوؼیتی افرادی تا گرٍُ -18

ًدَع شًَتیدپ ٍ   .......... تا ّن ازدٍاج کٌٌد، اهکداى پیددایص   

ًَع فٌَتیپ در تیي فرزًداى یدک ذداًَادُ هوکدي    ............ 

.ًیست

1 )4 - 4                                   2 )4- 3                                

3 )3- 3                                  4 )4 - 2  
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ارغددَاًی داًددِ صددا  ذَدلقدداحی گیدداّی گلثددر  از  -19

ّا ضثیِ ٍالدیي ضددًد   زادُ(         ّترٍزیگَس ترای ّردٍ صفت)

گیری صحیح است؟ در ایي صَرت  کدام ًتیجِ

.           ضًَد ّای گلثر  ارغَاًی، داًِ چرٍکیدُ هی از زادُ(        1

.              ضًَد از زادُ ّای گلثر  سفید، داًِ صا  هی(       2

23

9
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3
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.           فقظ          از زادُ ّا، شًَتیپ هتفاٍت تا ٍالدیي دارًد( 3

ّایی کِ فٌَتیپ هطاتِ ٍالدیي ذَد دارًد، از ًظر  از زادُ(        4

. اًد شًَتیپ ّترٍزیگَس

24

1
16

1
4
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ارغدَاًی داًدِ صدا     لقداحی گیداّی گلثدر     از ذَد  -20

ّا ضثیِ ٍالدیي ضدًد در  زادُ(       ّترٍزیگَس ترای ّردٍ صفت)

گیری صحیح است؟ ایي صَرت  کدام ًتیجِ

.           ضًَد ّا گلثر  سفید ٍ داًِ چرٍکیدُ هی از زادُ(        1

.              ضًَد ّا گلثر  سفید ٍ داًِ صا  هی از زادُ(       2

25

1
2

1
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.ضًَد ّای َّهَزیگَس، داًِ چرٍکیدُ هی از زادُ(        3

    

.   ّا، گلثر  ارغَاًی ٍ داًِ چرٍکیدُ هی ضًَد از زادُ(          4

26
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4
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ارغدَاًی داًدِ صدا     لقداحی گیداّی گلثدر     از ذَد  -21

ُ ّا ضثیِ ٍالدیي ضددًد   (       ّترٍزیگَس ترای ّردٍ صفت) زاد

گیری صحیح است؟ در ایي صَرت  کدام ًتیجِ

ّای داًدِ صدا  ، تدرای ّدر دٍ صدفت       گلثر  ارغَاًی(       1

.         ضًَد ّترٍزیگَس هی

.              ضًَد ّا، گلثر  سفید ٍ داًِ چرٍکیدُ هی زادُ(         2

27
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.ضًَد ّای داًِ صا  َّهَزیگَس هی از گلثر  ارغَاًی(        3

     

.      ضًَد ّا، گلثر  ارغَاًی ٍ داًِ چرٍکیدُ هی از زادُ(          4

28
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است؟ ًادرستچٌد هَرد  -22

ّای یک صفت چٌد شًدی رٍی   عَر عثیؼی هوکي ًیست شى تِ -الف

.یک کرٍهَزٍم تاضٌد

ّای یک شى چٌد اللی رٍی یک  عَر عثیؼی هوکي ًیست الل تِ -ب

.کرٍهَزٍم تاضٌد

هوکي ًیست تدٍى تغییر شًَتیپ در یک فرد، فٌَتیپ فرد تغییدر   -ج

.کٌد

ّای شًی در اًساى ٍ حیَاى از ًظر فٌَتیپی  هوکي ًیست تیواری -د

.هطاتِ تاضٌد

1 )1                        2 )2                        3 )3                          4 )4 
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را .............. افراد هثتال تِ فٌیل کتًََریا، ػالیدن تیوداری    -23

.دٌّد ًطاى هی

ّیپَتیرٍئیدیسن                      ( 1

هالتیپل اسکلرٍسیس           ( 2

                       2دیاتت ًَع ( 3

ّاًتیٌگتَى( 4

30
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ی  آهیسش کثَتر ًر چطن سیاُ پطت ذاکستری تا کثَتر هادُاز   -24

ّای ًسل اٍ  فٌَتیدپ هطداتِ    ی زادُ ای پطت سیاُ، ّوِ چطن قَُْ

پدر ذَد دارًد، اگر در ًسل دٍم ّیچ کثدَتر ًدری ًتَاًدد چطدن     

............ای ضَد در ایي صَرت  قَُْ

ًسثتی از کثَترّای چطن سدیاُ ًسدل دٍم ، پطدت ذاکسدتری     چِ 

ذَاٌّد ضد؟

1                              )2                         )3                          )4 )

31
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 Pچِ ًسثتی از کثَترّای ًسل دٍم، فٌَتیپ هتفاٍت تا ًسدل   -25

ذَاٌّد داضت؟

1                            )2                         )3                             )4 )
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