
  داس صورت به طبیع  حالت از قرمز های گویچه شیل   تغییر به منجر که جهشی   باره در گزینه کدام -531

  است؟ درست ،شودم 

 م  رارق پروتئین در اسید گلوتامیک جای به والین آمینواسید موردنظر، ژن در نوکلئوتید سیه  جانشیین   با( 5

                                                                                                                                                                  .گیرد

 .  یابد م  افزایش ژن، رونویس  از حاص  رنای موللول در پیریمیدین باز واجد نوکلئوتیدهای تعداد( 2

                    .شودم  اضافه ژن آدنین و گوانین آل  باز واجد نوکلئوتیدهای فاص  حد در نوکلئوتید سه (3

 .کند م  تغییر حاص  پروتئین  𝐍𝐇𝟐و   C00H( تعداد پیوندهای میان گروه های  4  

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

 

 

انم  داس  شل 

جمعبندی رشته الگو

CTT

CAT

پورین افزایش 

رشته رنای پیک

GAA

GUA

پیریمیدین افزایش

رشته رمزگذار

GAA

GTA

پیریمیدین افزایش



 

 

 

 همراه است نوکلئوتیدهاتبدی  ال  سالم به ال  جهش یافته با تغیر در دو  : اول نلته 

 مواره های قرمزش همتفاوت نسییبت به فردی که گلبول نوکلئوتیدهافرد مقاوم به ماالریا پس دو  : دوم  نلته

 گرد است.دارد

 پنجمین کدون وارده به جایگاهدر صورت  که جهش در ژن رخ دهد  :سوم  نلته GUA، A است  

 از ژن نوکلئوتیدهامین 51از رمز اغاز دچار تغیر میشود نه  نوکلئوتیدهامین 51:  چهارم  نلته 

 رمز شیشیمین امینواسید زنجیره بتا هموگلوبین میتواند ت ت تاریر مام  جهش زای فیزیل     :پنجم  نلته

 یازدهم میتواند قرار گیرد 15دوازدهم و مام  مرگ برنامه ریزی شده در ص 12ص

 32هموگلوبین طبیع  مام  مزه اومام  است.ترکیب با ص شیشمین امینواسید زنجیره بتا   :شیشیم    نلته 

 یازدهم

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

   است؟ مناسب زیر مبارت تلمی  برای گزینه، کدام -511

 «... ..... که رود م  انتظار حتم طور به ،....... شل  داس  خون  کم بیماری نظر از سالم فرد یک..... .. در اگر» 

 شود زینجایگ والین آمینواسید با زنجیره، آمینواسید شیشمین  - هموگلوبین پپتیدی پل  زنجیره نوع یک( 5

 .شوند شل  داس  قرمز های گویچه -

 - شییود T نوکلئوتید جانشییین هموگلوبین بتای زنجیره رمز شییشییمین در A نوکلئوتید یک - تخم یاخته( 2 

 .میردم  پایین سنین در که شود متولد فردی

 ، A  مسییتقردرجایگاه کدون پنجمین - هموگلوبین بتای زنجیره ( mRNA ) پیک رنای ترجمه فرایند( 3 

GUA  فرد( نمود ژن) ژنوتیپ - باشد  𝐇𝐛𝑨 𝐇𝐛𝑺   باشد. 

 A به(  DNA) دنا رمز شییشییمین میان  نوکلئوتید - هموگلوبین بتای زنجیره های ژن رمزگذار های رشییته( 4 

                                                                                                                      .یابد افزایش ماالریا به نسبت فرد مقاومت - کند تغییر

 نلات:

 



 

 

 کند؟م  تلمی  درست ، به را زیر مبارت گزینه، کدام -533

 بامث قطعا دهد، رخ میوگلوبین کننده رمز ژن در رمزگذار رشته ملم  رشیته  در که کوچل  جهش نوع هر »

 .« شودم .................  در تغییر ایجاد

   حاص  پروتئین آمینواسیدهای نوع( 3                                    رونویس  از حاص  موللول( 5

   حاص  پیک رنای در نوکلئوتیدها تعداد( 4                                       ترجمه از حاص  موللول( 2

 

جهش

درون ژن

تغیر توال  رنا یا 
موللول حاص   
رونویس 

حتم 

تغیر توال  
امینواسیدی یا 
موللول حاص   

ترجمه

میتواند رخ دهد

جهش مربوط به 
پخش اگزون ژن 
پروتئین یوکاریوت 

جهش ژن پروتئین 
باکتریای 

میتواند رخ ندهد

ژن مربوط به پروتئین 
نباشد

جهش در بخش 
اینترون  ژن باشد

جهش از نوع 
جانشین  خاموش 

باشد

رنای نابالغ

میتواند رخ دهد در بخش اگزون ژن

میتواند رخ ندهد در بخش اینترون ژن

خارج ژن

در بخش تنظیم  رخ 
دهد

توال  رنا و  
امینواسیدی

بدون تغیر

مقدار رنا و پرونیین با تغیر

در بخش غیر 
تنظیم  رخ دهد

توال  رنا و پروتئین
بدون تغیر

 بخش دوم :



 

   است؟ مناسب زیر، مبارت تلمی  برای گزینه کدام - 533

 «.................. ........... حتم طور به شود،.......... ......... جهش یک که صورت  در» 

 .است داده تغییر دنا در را تنظیم  توال  نوم  - پروتئین تولید میزان کاهش سبب( 5

 هایتوال  رد پروتئین نوم  آمینواسیدی توال درتغییر ایجاد سبب پروتئین یک کننده رمز ژن درتغییر با( 2 

 .است داده رخ ژن بیانه

( 4. تاس صیفر  حت  یا کم آنزیم ممللرددرتغییر احتمال - آنزیم فعال جایگاهازدور جای  در تغییر سیبب ( 3 

 تغییر جادای سییبب - پپتید پل  آمینواسیییدهای تعداددرتغییر سییبب پروتئین یک کننده رمز ژن در تغییر با

 .است شده پیک رنای نوکلئوتیدی توال در

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

 است؟ مناسب زیر مبارت تلمی  برای گزینه، کدام -513

 «......... ........ که گفت توان م  حتم طور به گاه آن ،.................. و دهد رخ ژن درون کوچک جهش  اگر »

 .کند م  تغییر آمینواسیدی توال  و خواندن چارچوب.  نماید حذف را نوکلئوتید دو( 5

 .است داده رخ خاموش جانشین  جهش - نگذارد تأریر پروتئین آمینواسیدی توال  بر( 2  

 .کند نم  تغییر آنزیم ممللرد به شود فعال جایگاه از دور جای  در آمینواسید یک تغییر بامث( 3  

 دهشیی ایجاد( میانه) اینترون توال  در ماندگار تغییری به بماند باق  تغییر بدون بالغ ی(RNA) رنا توال ( 4 

 .  است

 

 



   است؟ مناسب زیر مبارت تلمی  برای گزینه، کدام -511

  «  ........... قطعة.............. ......... که کوچل  های جهش انواع همه در» 

 تغییر نوکلئوتیدهای تعداد.  شییوندم ن خواندن چارچوب تغییر به منجر و دهند م  رخ انسییولین ژن در( 5

 .است سه از مضرب ( DNA) دنا در یافته

 هستند تأریر ب  پروتئین آمینواسیدی توال  بر و دهند م  رخ( mRNA) پیک بنای یک ژن از بخشی   در( 2 

 .اند شده جانشین نوکلئوتید چند یا یک -

 م صییول توال  - دهند م  تغییر را ژن بیان میزان ول  هسییتند تأریر ب  رونویسیی  م صییول توال  بر( 3 

 .کند م  تغییر( مراز پل ) از بسپار آنزیم نوم  ممللرد

 هر یتغییر.  کنند م  تبدی  دیگری آمینواسید رمز به را آمینواسید یک رمز و هسیتند  جانشیین   نوع از( 4 

 .  شودم  ایجاد ژن م صول فعالیت در اندک چند

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

   است؟ درست مبارت کدام آن، به مرتبط های موللول انواع و هاژن به توجه با - 531

  آنزیم ممللرد تغییر بامث قطعا دهد،م  رخ آنزیم یک فعال جایگاه رمزهای م   در کیه  جهشیی  هر( 5

 .شودم 

 خیم و پیامد تواندم  ژن، در نوکلئوتید یک فقط جانشییین  برخالف ژن یک درون از نوکلئوتید دو حذف( 2 

 .باشد داشته

 اسییت مملن کند،م  تبدی  ATT به را ATA توال  که ژن یک الگوی رشییته در جانشییین  جهش نوم ( 3 

 .نباشد معنا ب  جهش

 اومام  هاآن غالب مزه که غذاهای  در شل ، داس  یاخته هموگلوبین بتای زنجیره آمینواسید شیشیمین  ( 4 

 .  دارد وجود فراوان  به است،



 

 

 

   است؟ ص یح ،هاآن مل  یا هاجهش درباره گزینه کدام -531

 در سرطان ایجاد بامث و استفاده ویتنام جنگدر اسیت  مصینوم   اکسیین  از خاصی   نوع که نارنج  مام ( 5

 .شد منطقه آن مردم

 در هم اب مق تیمین دو بین پیوند تشلی  بامث که اسیت  فیزیل  زای جهش موام  از یل  فرابنفش پرتو( 2 

 .شودم  دنا

 ارث به والد دو هر یا یک از ،شییوندم  منتق  تخم یاخته به لقاح، از پس که هاگامت در موجود های جهش( 3 

 .رسندم 

 بامث قیمامست شوند،م  اضافه پروتئین  م صیوالت  به ماندگاری برای که نیتریت سیدیم  مانند ترکیبات ( 4 

 .  شوندم  بدن در زای  سرطان

 

عوامل جهش زا

فیزیکی

پرتو فرابنفش

شیمیایی

بنزوپیرن

 بخش سوم :



 

 

 

 سازوکارهای اطمینان از ص ت همانندسازی دنا 

  دنا:در مرحله قب  از همانند سازیG1 یازدهم 88در مرحله 

  دوازدهم ط  فرایند ویرایش  52حین همانند سازی دنا در صف ه 

  بامث تولید ترکیبات   شود.سدیم نیتریت مستقیما بامث سرطان زای  نم

 شود.شود.ت ت شرایط  نه حتما بامث سرطان زای  م م 

 شود.میتواند شود یا نشود.ث  بعد منتق  نم به طور حتم به ن جهش در گامت همه 

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

 است؟ شده بیان ص ی   طور به زا جهش موام  درباره مورد، چند -53۱

 ت ت تواند م  یابد، م  جهش شل  داس  خون  کم بیماری در که ژن یک الگوی رشته از رمزی -الف 

 .کند پیدا جهش فرابنفش پرتوی تأریر

 سرطان هب که کنند ایجاد جهش  توانند م  که هستند شیمیای  ترکیبات نیتریت، سدیم و بنزوپیرن -ب 

 .شودم  منجر

 سرطان بروز سبب تواند م  ورارت ، ۂماد نوکلئوتیدی توال  در تغییری ایجاد با زا جهش مام  هر -ج 

 . شود

 . برسد ارث به فرزندان به تواند م  دهد، م  رخ مرد یک جنس  های یاخته در که جهش  هر -د

 

 5   )5                            2  )2                                3     )3                               4   )4       

 نلات:

 



 

 

 

  است؟ مناسب زیر مبارت تلمی  برای گزینه، کدام -515

 «...........................  توانند م  ،.................... شوند م  بامث که موامل  همه  » 

 .دهند تغییر را ها دگره) ال  نسب  فراوان .  شود خارج تعادل حال از جمعیت( 5

 . شوند م یط با جمعیت سازش به منجر.  بگیرد پیش در را تغییر روند جمعیت( 2 

 . دهند تغییر را جمعیت اندازه به کند تغییر دیگر نس  به نسل  از جمعیت ژن  خزانه( 3

 .بگذارند ارر جنس  تولیدمث  فاقد های جمعیت بر - کنند تغییر ها( فراوان نسب  ال  ) دگره (4

....................................................................................................................................................................... 
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تغیر فراوان  نسب  ژن نمود و
فراوان  نسب  ال 

جهش

رانش

شارش

انتخاب طبیع 

تغیرفراوان  نسب  ژن نمود امیزش غیر تصادف 

 م:چهار  بخش

 



 

 

    هم به فنوتیپ                                                     انتخاب جفت یا همان آمیزش غیر تصادف 

 هم به ژنوتیپ بستگ  دارد.                        

          فقط به فنوتیپ بستگ  دارد.                                          انتخاب طبیع 

          :جهش  - 5                                           افزودن ال  جدید 

 شارش  - 2                         

           :جهش  -5                                             ایجاد ال  جدید 

    غن  تر کردن خزانه ژن 

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

     است؟ مناسب زیر عبارت تکمیل برای گزینه، کدام تی،زیس های جمعیت تعادل زننده برهم عوامل به توجه با -۲۵۱

  «................. که عاملی همانند دهد،می افزایش را محیط با جمعیت سازگاری همواره که عاملی» 

 .دارد بستگی( نمود ژن) ژنوتیپ یا( نمود رخ) فنوتیپ به باشد، مؤثر تواندمی آن در جفت انتخاب( ۲

 . ندک کم جدید محیطی شرایط در را جمعیت بقای توانایی تواند می دهد،می رخ طبیعی تصادفی رویدادهای اثر در( ۱ 

 . دهدمی کاهش را تأثیر تحت جمعیت هر در افراد گوناگونی دهد،می تغییر را جمعیت دو ( های دگره) الل فراوانی( ۳

 .دکن عمل سازگارتر جدید محیطی شرایط در که کند ایجاد ( ایدگره) اللى است مکنکند متر میخزانه ژن را غنی( 4

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

 تعادل حال از را جمعیت توانندمی مختلف عامل پنج آن، در که است درست جمعیتی هر درباره عبارت، کدام -۲۱۳

  کنند؟ خارج

 .شودمی متولد زایا و زیستا ایزاده مخالف، جنس سالم فرد با آن سالم فرد هر آمیزش پی در( ۲

 .دارد تفاوت اجتماع در حاضر زیستی های جمعیت سایر افراد ژنوم با آن در حاضر افراد( ژنگان) ژنوم( ۱ 

 .دهند انجام آمیزش گونه هم افراد با توانندنمی افراد بعضی آن، افراد بین مثلی تولید جدایی بروز صورت در( ۳ 

 .وندش درجمعیت گوناگونی تداوم باعث وانندتمی کند،می تولید را هاگامت که ای باخته تقسیم نوعی در آن اعضای( 4 

 نلات:



  

 

 

  است ؟ زیرنادرستمبارات   تلمی  برای مورد، چند - 518

 ایکاره و ساز کمک با رود، باال جدید م یط  شرایط در جمعیت بقای توانای  که شودم  بامث که مامل » 

 ..................................«  که گفت توانم  کارها و ساز این همه درباره. یابدم  تداوم جمعیت در مختلف 

 .دارند کروموزوم  مجمومه در که شوند م  دیده جانداران از های  جمعیت در فقط - الف

 .باشند داشته ال  نوع دو حداق  که هستند مؤرر جمعیت افراد از گروه  بر فقط -ب 

 . شودم  تشلی  تقسیم دوک که شوند انجام توانند م  میوز از ای مرحله در فقط -ج 

 .کنندم  تولید گامت میوز با که دارند وجود جانداران از های  جمعیت در فقط -د

5   )5                            2  )2                                3    )3                               4   )4       

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

 

عوامل استمرار تداوم و 
گوناگونی یک جمعیت

جهش

گوناگونی دگره در گامت مرتبط با میوز

اورنوترکیبی یا کراسینگ مرتبط با میوز

اهمیت ناخالص

 پنجم :بخش 



 

 

 

 

   ن ناخال  بودشیرط اینله گوناگون  دگره در گامت و کراسینگ اور و اهمیت ناخال  سبب تنوع شود

 است.

    و مث  گیاه و  پس این موامی  میتوانید هم در جیانداران  دیده شییود که با میتوز گامت تولید میلنن

 کنند.زنبور نر.وهم در جانداران  دیده شود که با میوز گامت تولید م 

  در تمام  جانداران  که ضریبn  .زوج است میتواند همه موام  فوق دیده شود 

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

 اررگذار میوز تقسیییم درط  که هاجمعیت در گوناگون  تداوم موام  از یک هر درباره گزینه کدام -532

  است؟ ص یح هستند،

 همتا هایاستردرکروموزوم فسفودی پیوند تشلی  و شیلسیتن   نیازمند شیدگ ،  مضیامف  جهش همانند( 5

 .باشندم 

 متفاوت دگرهای ترکیب با های زاده قطعات، تبادل از حاصیی  نوترکیب هایگامت لقاح پ  در نهایت در( 2 

 .شوندم  ایجاد

 مؤرر جمعیت قایب بر جمعیت، در نمود رخ تنوعدرتغییر با توانندم  جانشییین ، های جهش همانند( 3 

 .باشند

 تأریر است، متص  تنها فام سانترومر به دوک( های)رشیته  میوزکه ازتقسییم  ای مرحله درهر موام  این( 4 

 .  هستند گذار

 

 نلات:

 



 

 در را گوناگون  طبیع ، انتخاب وجود با که اسییت نیاز سییازوکارهای  به جانوری، جمعیت یک در -534

 درست حتم طور به میوز تقسییم  با مرتبط کارهای و سیاز  همه درباره مبارت، دامک. بخشیند  تداوم جمعیت

   است؟

 .دارند مشابه  ژن  م توای و شل  اندازه، که هستند های (  تن فام) کروموزوم به مربوط( 5

 .  نباشد خال  فرد( نمود ژن) ژنوتیپ که شوند م  ها گامت در تنوع ایجاد بامث صورت  در( 2  

  .شوندم  تولید میوز تقسیم پایان در گامت نوع دو ،هاآن از کدام هر بودن فعال صورت در( 3

 .شوندم  جدا هم از خواهری کروماتیدهای درآن، که دهدتقسیم میوزی رخ م در نوم  (  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   است؟ نامناسب زیر مبارت تلمی  برای گزینه، کدام -522

  |...................................«  "قطعا که پردازند م  ها گونه تغییر شاهد نوم  مطالعه به شناسان دیرینه» 

 انجری مختلف  های شییل  به زندگ  مختلف، یهاآنزم در که کنند مشییخ  توانندم  آن، ممر تعیین با( 5

 .است داشته

 سییال میلیون 51۱ از بیش به مربوط ایدولپه گیاه از ایگونه پیدایش که دهندم  نشییان هاآن از بعضیی ( 2 

 .است یش

( حشره ک  مث ) جاندار بدن ک  یا( حشیره  خارج  اسیللت  مث ) سیخت  های قسیمت  بقایای شیام  ( 3 

                                                                                                                                                                       .اشندبم 

   شییده منجمد صییورت به( مو و پوسییت حت ) ها ماموت بدن های قسییمت همه شییام  ،هاآن از نوم ( 4 

 .باشدم 

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

 

 

 گیاه دو لپه است بدلی  رگ برگ های منشعب. 11گیسو با توجه به شل  ص 

 بقایای جاندار-5                         حالت: 2فسی  

 رار جاندارآ-2                                                 

 دهم5۱۱و ص  18دوازدهم و ص 11ص ص: 3بقایای جاندار در 

 

 م :ششبخش 

 نلات:

 



 است؟ شده بیان ،نادرست  به ها درگونه تغییر با ارتباط در گزینه کدام -541

 زندگ  دور درگذشته الزاما گیسو، درخت برخالف الله گیاه که شویمم  متوجه ها سنگواره مقایسه با( 5 

 . است کردهنم 

 برای جانداران متفاوت سازش نشانگر پرنده، بال با است مرکب چشم دارای که جانداری بال مقایسه( 2

 .است نیاز یک به پاسخ

 هب شیرکوه  و دلفین مشترک نیای به نسبت انسان، و مثبت فشار پمپ دارای جاندار مشترک نیای( 3 

 .است ترنزدیک حال زمان

 با نآ رابطه و ها گونه تغییر ردپای به مضامف، خون گردش جانداردارای نوم  درلگن پا بقایای بررس  با( 4 

 . بریم م  پ  داران مهره دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ؟باشد نم  همتا و وستیجیال ساختارهای اشتراک وجه زیر گزینه کدام -545

 .باشند جاندار برای مشخ  ممللرد واجد توانندم  خویشاوند، جانداران بندی گروه به کمک ضمن( 5

 وجود هاآن برای متفاوت ممللردهای مشاهده املان مختلف، جانوران در هاآن ای مقایسه تشریح با( 2

 .دارد

 مشخ  جانداران برخ  بدن  ساختار شباهت گونه، یک در ساختارها این مقایسهای تشریح در( 3 

 .شودم  

 .بود خواهد همراه زیست  انرژی مصرف با جانداران برای هاآن حفظ و مؤرراند ها گونه تغییر بررس  در( 4

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

 

 

 

 

      

  انواع ساختارها وظیفه رابطه ساختار 

  همتا یلسان یا متفاوت رابطه بین مهره داران یلسان 

  آنالوگ یلسان مهره دار و ب  مهرهبین  متفاوت 

  وستیجیال یلسان یا متفاوت رابطه بین مهره داران کوچک یا ساده 

      

 م :هفتبخش 

 نلته :

 

 ساختار چند گونه را بررس  م  کند    3هر

 ساختار شاهد تغییر گونه هستند  3هر



 با مختلف های گونه جانداران پیلر اجزای مقایسه ها، گونه تغییر به بردن پ  های روش از یل  -528

  کند؟م  کام  ص ی   طور به روش این درباره را زیر مبارت مورد، چند. است یلدیگر

 « ..............................  تواند م  ،................. در که ساختار نوم »  

 یلسان نیاز یک به متفاوت سازش دهنده نشان - است شده ایجاد پروازکردن برای پروانه و کبوتر - الف

 .باشد

. دباش ها تغییرگونه برای پای  رد - سوسمارهاست یافتن تغییر از هاآن آمدن پدید دهنده نشان مارها -ب 

 . شود استفاده جانداران بندی رده برای.  شودم  استفاده شنا برای دلفین در و پرواز برای پرنده - ج

 .شود مشاهده مار لگن ناحیه در.  دارد داران مهره سایر به نسبت کمتری کارای  پیتون مار -د

5   )5                            2  )2                                3    )3                               4   )4       

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

 ص ی   طور به را زیر مبارت مورد، چند ای، مقایسه تشریح درباره درس  کتاب مطلب به توجه با -533

  کند؟ م  کام 

.. .................... که ساختارهای  خالف بر که هستند ساختار نوم  از های  مثال گربه دست و انسان دست» 

 «... ................ تواندم 

 .دهند انجام جاندار در را خاص  کار - اند شده ساده یا کوچک مشابه، ساختار به نسبت( الف

 .شود استفاده ها گونه مشترک نیای تعیین برای.  دارند متفاوت ساختاری طرح اما یلسان کار( ب 

. باشد داران مهره از انوام  بین رابطه از حاک  - شوند م  دیده جاندار یک در شده ضعیف صورت به( ج 

 ترکمش گونه یک از ها گونه اشتقاق بیانگر - دهند م  نشان را ها گونه بعض  بدن  ساختار مشابه طرح( د

 .باشد

5   )5                            2  )2                                3    )3                               4   )4       



 

 

        جدید ای گونه ایجاد بامث که مختلف سازوکار دو -51۱

 ،شل  به توجه با. اند شده داده نشان مقاب  شل  در شوند،م 

  است؟ مناسب زیر مبارت تلمی  برای گزینه، کدام

 که مامل  ،........................ کار سازو......................  سازوکار در» 

 « ..................... تواند م  دارد، نقش مثل  تولید جدای  در

 .شود م یط با جمعیت افراد ناسازگاری کاهش بامث -« 2» - همانند« 5( »5 

 .بیفزاید جمعیت دو بین تفاوت میزان بر ژن، شارش توقف از پس فقط -« 5» - همانند« 2( »2 

  . کند ایجاد افراد آمیز موفقیت آمیزش برای مانع  جمعیت، افراد در تغییر با -« 5» - برخالف« 2( »3 

 افزایش را گوناگون  و ترکند غن  را ژن خزانه جدید، های( دگره) ل ابا افزودن  -« 2» -برخالف «  5( »4

 . دهد

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

 

هر سازوکار 
گونه زای 

هم میهن  دگر میهن 

 م :هشتبخش 



 

 

 

 

 

وجوه استراک 
هم میهن  و دگر 

میهن 

وقوع جهش

غن  کردن خزانه 
ژن 

کاهش 
ناسازگاری یا 
سازگارتر

ایجاد ال  جدید

جدای  تولید 
مثل  و جدای  
خزانه ژن 

ایجاد گامت های  از ل اظ 
م توای ژن  متفاوت با گامت 

های گونه اولیه

تفاوت دگر میهن  و 
هم میهن 

دگر میهن 

وجود مانع 
جغرافیای 

در یک جمعیت رخ 
میدهد

توقف شارش 

تدریج  ط  چند 
نس 

هم میهن 

نبود مانع 
جغرافیای 

غیر تدریج  و ظ  
یک نس 

در جمعیت ها رخ 
میدهد



  است؟ مناسب زیر مبارت تلمی  برای گزینه، کدام -541

 شود، م  آغاز جغرافیای  سدهای و شناخت  زمین رخدادهای وقوع ارر بر که زای  گونه کار سازو نوم  در»

 « .............................حتم طور به

 جمعیت دو تولیدمثل  هایدرویژگ  تفاوت افزایش بامث تواندم  تصادف  طبیع  حوادث دادن روی( 5

 . شود

 کام  طور به دهد، م  تغییر را جمعیت دو ژن  خزانه که جمعیت تعادل زننده برهم مام  نوم  ابتدا( 2 

 .شود م  متوقف

 ریلدیگ با توانندنم  جمعیت دو افراد شدند، یلدیگر از مجزا گونه دو شام  جمعیت در که آن از پس( 3 

 .دهند انجام آمیزش

 بخش تداوم مام  نوم  بودن فعال از ناش  بیشتر جمعیت،افزایش تفاوت های ایجاد شده بین دو  (4

 .است جمعیت در گوناگون 

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

 دیگر زای  گونه برخالف دهد،م  رخ تدریج  غیر صورت به که زای  گونه نوم  با ارتباط در -541

  است؟ درست گزینه کدام

 .افتد م  اتفاق آن ط  در جمعیت افراد ورارت  ماده نوکلئوتیدهای در ماندگار تغییر( 5

 .شود م  جدا هم از دو آن ژن  خزانه و افتاده اتفاق تولیدمثل  جدای  گونه یک افراد میان( 2 

 . است ضروری والدین، های گامت با( ژن  م توای نظر از) متفاوت های  گامت آمدن وجود به( 3 

 . است جغرافیای  جدای  وقوع بدون و دهد رخ جمعیت یک از بیش بین تواند م ( 4

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



 شود، م  تشلی  n3 یاخته نوم  آنها آمیزش از که مغرب  گ  گیاه دو با ارتباط در گزینه، کدام -512

  است؟ ص یح همواره

 .دارند تعلق مختلف گونه دو به گیاه دو هر مایر، ارنست تعریف با مطابق( 5

 .دارند یلدیگر با متفاوت ظاهری مشابه، های کروموزوم داشتن ضمن( 2

 .نیستند n4 یا n2 ها یاخته برخ  آنها، از یک هر حیات طول در( 3 

 .شودم  یافت بیشتری دنای همانندسازی آغاز های جایگاه تعداد آنها، از یل  در( 4

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

 

 

       

  نر ماده اصل  ضمیمه 

 n3 n2 n2 n2  

 n3 n4 n4 n4  

 n1 n3 n4 n2  

 n4 n3 n2 n4  

      

 بندی آمیزش های گ  مغرب  : جمع


