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 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 گل الله از گذشته های دور بوده و تا امروز هم هست.  -1

 باله دلفین و دست انسان نشان می دهد که در گذشته های دور گونه های خویشاوند بودند.-2

 ساختارهای آنالوگ ردپای تغییر گونه ها هستند .-3

 در مطالعات مولکولی ژن های گونه ها با هم مقایسه می شود.-4

1 

 

2 
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 دارند------------تعریف ارنست مایر از گونه در باره جاندارانی درست است که -1

 رخ نمی دهد .-----در گونه زایی دگر میهنی دیگر -2

 بود خواهد 4n تخم یاخته ،-------- یا دهد، انجام --- بتواند چارالد گیاه اگر-3

 .است مناطق سایر از بیشتر بسیار است، شایع ماالریا که مناطقی در---- ---دگره فراوانی -4

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 چندالدی به تولید چه گیاهانی منجر می شود ؟ -1

 کراسنگ اور چیست؟ -2

 چگونه انتخاب طبیعی جمعیت را از حالت تعادل خارج می کند؟-3

 خزانه دو جمعیت شبیه هم شود ؟به دنبال شارش ژن چگونه ممکن است -4

 چگونه جهش جمعیت را از حالت تعادل خارج می کند ؟-5

 می شود ؟ چگونه جمعیت باکتری ها از غیر مقاوم به مقاوم تبدیل-6

 دود سیگار چرا جهش زاست؟-7

 نگان انسان مناسب تر است ؟ لنفوسیت تی مردان ، لنفوسیت بی زنان، گویچه قرمز مردانکدام سلول برای گرفتن ژ-8

 کدام جهش غالبا باعث مرگ می شود ؟-9

 طول پلی پپتید تغییر نکند؟ کدام نوع جهش وجود دارد تا UGAو UAAدر بین دو نوع کدون پایان -10

 در افراد کم خون داسی شکل ، اسید آمینه تغییر کرده . چه امینواسیدی جایگزین نوع سالم شده ؟ زنجیره هموگلوبین 4چند زنجیره از -11
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7  

 هر نوع جهش را بنویسید.نام 
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 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 غ گل الله از گذشته های دور بوده و تا امروز هم هست.  -1

 ص باله دلفین و دست انسان نشان می دهد که در گذشته های دور گونه های خویشاوند بودند.-2

 غ ساختارهای آنالوگ ردپای تغییر گونه ها هستند .-3

 ژنگان نه ژن غ  در مطالعات مولکولی ژن های گونه ها با هم مقایسه می شود.-4

1 

 

2 
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 دارند-----------مثل جنسی تولید –تعریف ارنست مایر از گونه در باره جاندارانی درست است که -1

 رخ نمی دهد .----ژنشارش –در گونه زایی دگر میهنی دیگر -2

 بود خواهد 4n تخم یاخته ،------لقاحی با گیاه چهارالددیگرر دگ– یا دهد، انجام --خودلقاحی- بتواند چارالد گیاه اگر-3

 .است مناطق سایر از بیشتر بسیار است، شایع ماالریا که مناطقی در----Hbs ---دگره فراوانی -4

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 ٔ نتیجه در توانند نمی اما هستند زایا و زیستا که شود می منجر گیاهانی تولید به چندالدی  چندالدی به تولید چه گیاهانی منجر می شود ؟ -1

 .یروند م شمار به جدید ای گونه بنابراین و آورند پدید زایا و زیستا های زاده خود، نیایی گونۀ افراد با آمیزش

 های فامینک بین تن فام از ای قطعه است ممکن چهارتایه، ایجاد و همتا های تن فام شدن جفت هنگام ،1 میوز درکراسنگ اور چیست؟ -2

 .یگویند م )اور کراسینگ( دنش چلیپایی را پدیده این .شود مبادله غیرخواهری

 طبیعی انتخاب .دهد می تغییر ژنی خزانۀ در را ها گره د فراوانی طبیعی انتخابچگونه انتخاب طبیعی جمعیت را از حالت تعادل خارج می کند؟-3

 شود می تغییر دستخوش آینده نسل ژن ٔ خزانه ترتیب، این به .کاهد می افراد دیگر فراوانی از و یگزیند برم را محیط با سازگارتر افراد

 یابد، ادامه دوسویه و پیوسته طور به ژن شارش جمعیت، دو بین اگرخزانه دو جمعیت شبیه هم شود ؟به دنبال شارش ژن چگونه ممکن است -4

 شود می شبیه هم به جمعیت دو ژن خزانۀ سرانجام

 می افزایش را گوناگونی و یکند م تر غنی را ژن خزانۀ جدید، های دگره افزودن با جهش،چگونه جهش جمعیت را از حالت تعادل خارج می کند ؟-5

 .دهد

 توضیح نیز را ها پادزیست به ها باکتری شدن مقاوم علت تواند می طبیعی انتخابمی شود ؟ چگونه جمعیت باکتری ها از غیر مقاوم به مقاوم تبدیل-6

 دهند؛ می اختصاص خود به را جمعیت همه تدریج به و شوند می تکثیر مقاوم های باکتری و روند می بین از غیرمقاوم های باکتری لمثا این در دهد

 .یابد می تغییر مقاوم به غیرمقاوم از جمعیت نتیجه در

 وجود دارد.سیگار دود در که کرد اشاره بنزوپیرن به توان می زا جهش شیمیایی مواددود سیگار چرا جهش زاست؟-7

 ، لنفوسیت بی زنان، گویچه قرمز مردان لنفوسیت تی مرداننگان انسان مناسب تر است ؟ کدام سلول برای گرفتن ژ-8

 جهش حذفکدام جهش غالبا باعث مرگ می شود ؟-9

 خاموش طول پلی پپتید تغییر نکند؟ کدام نوع جهش وجود دارد تا UGAو UAAدر بین دو نوع کدون پایان -10

دو  در افراد کم خون داسی شکل ، اسید آمینه تغییر کرده . چه امینواسیدی جایگزین نوع سالم شده ؟ زنجیره هموگلوبین 4چند زنجیره از -11

 زنجیره .زنجیره های بتا . والین 
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