
 

 

1زیست دوازدهم فصل چهار - 09174457144صادق طاهري

 
1. تغییر ترتیب استقرار ژنهاي روي کروموزوم ناشی از کدام جهش کروموزومی است؟ 

 
4) واژگونی3) مضاعف شدن2) جابه جایی1) حذف 

 
2. کدام جهش کروموزومی در کروموزومهایی با محتواي ژنتیکی و اندازهي یکسان صورت میگیرد؟ 

 
4) واژگونی3) مضاعف شدن2) حذف شدن1) جابه جایی 

 
3. رویداد جهش مقابل در کروموزومهاي جنسی کدام جانور غیر ممکن است؟  (با تغییر) 

 
  

 
1) انسان ماده

 
2) ملخ ماده

 
3) مار ماده

 
4) زنبور نر

4. رشته ي زیرالگویی براي ساخت یک mRNA است، اگر در اثر جهش، نوکلئوتید آدنین دار مورد نظر حذف شود، پس از رونویسی و

 
ترجمه  ..................  

 

 
2) پپتید1) در پپتید ساخته شده،  دو آمینو اسید حذف می شوند.

ساخته
شده

بلندتر
می شود.

4) یک3) سه tRNA به جایگاه P وارد می شوند.
دي پپتید
تشکیل

می شود.

 
5. هر سلولی که با پدیده ي دیاپدز از جدار مویرگ هاي خونی خارج شود قطعًا .................. 

2) داراي ژن هاي پروتئین هاي مکمل است.1) می تواند تا بیش از یک سال زنده بماند.
4) بین خون و لنف در گردش است.3) از گروه گرانولوسیت ها است.

 
6. در رشتۀ الگوي مربوط به ژن بیماري کم خونی داسی شکل چه تغییري رخ داده است؟

 
1) پورین به جاي پورین

 
2) پورین به جاي پیریمیدین

 
3) پیریمیدین به جاي پورین

 
4) پیریمیدین به جاي پیریمیدین

 
7. کدام کدون ها از چپ به راست مربوط به آغاز و پایان ترجمه هستند؟

 (1 (2 (3 (4

 
8. با مشاهدة کاریو تیپ به کدام بیماري نمی توان پی برد؟

 
1) جنسیت نوزاد

 
2) ناهنجاري عددي

 
3) سندرم داون

 
4) کم خونی داسی شکل

 
9. چند مورد صحیح است؟

 
الف) در کم خونی داسی شکل جاي اسید آمینه عوض شده است.

 
ب) هموفیلی به علت نقص در فاکتور  گلبول هاي قرمز به وجود می آید.

 
ج) ناقلین کم خونی داسی شکل استعداد بیشتري براي ابتال به انگل ماالریا دارند.

 
1) یک مورد

 
2) دو مورد

 
3) سه مورد

 
4) صفر مورد

TAC ⋅ CG ⋅AAT ⋅TAA ⋅ACA ⋅ACT ⋅GCTA
––↑

حذف

UAG−AUGUAA−AUGUGA−UAAAUG−UAG

V III
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10. تغییر در چارچوب از پیامد هاي کدام جهش نمی تواند باشد؟

1) جانشینی
 
2) جا به جایی

 
3) اضافه شدن

 
4) مضاعف شدن

11. در توالی  از  با اضافه کردن کدام باز به جایگاه مورد نظر، رشتۀ پلی پپتید نسبت به

 
قبل کوتاه تر خواهد بود؟

 (1 (2 (3 (4

 
12. در توالی  الگو، اگر باز گوانین مورد نظر حذف شود  .................. 

 
1) پروتئین محصول کوتاه تر می شود

 
2) پروتئین محصول بلند تر می شود.

 
4) جهش خاموش رخ می دهد3) جهش بی معنی رخ می دهد

 
13. براي تشخیص کدام جهش، سلول باید در حال تقسیم باشد؟

4) جانشینی3) اکتسابی2) ارثی1) عددي

14. در کم خونی داسی شکل، در رشتۀ الگوي ژن هموگلوبین، یک باز .................. جاي یک باز .................. و یک اسید آمینۀ

 
.................. جاي یک اسید آمینۀ .................. را گرفته است.

 
1)  -  - گلوتامات - والین

 
2)  -  - والین - گلوتامات

4)  -  - گلوتامات - والین3)  -  - والین - گلوتامات

 
15. در توالی الگو  اگر باز  مورد نظر از رشته حذف شود، چه اتفاقی می افتد؟

1) پروتئین تغییر نمی کند.
 
2) پروتئین محصول بلند تر می شود.

 
3) پروتئین کوتاهتر می شود.

 
4) نوع آمینو اسید ها تغییر می کند.

 
16. روش تولید انسولین در مهندسی ژنتیک، مشابه کدام جهش است؟

 
1) اضافه شدن

 
2) جا به جایی

 
4) جانشینی3) مضاعف شدن

 
17. چند مورد صحیح است؟

 
الف) در کم خونی داسی شکل پلی پپتید دچار تغییر می شود.

 
ب) شانس انتقال دگرة  در افراد  بیشتر از  است.

 
ج) الگوي وراثت کم خونی داسی شکل و فنیل کتونوري مشابه است.

 
د) دیابت بی مزه را می توان، با تزریق روزانۀ انسولین کنترل کرد.

 
1) یک مورد

 
2) دو مورد

 
4) هیچکدام3) سه مورد

18. کدام یک قسمت محدودتري را در ابتدا از  درگیر می کند؟
1) واژگونی

 
2) جا به جایی

 
3) تغییر در چارچوب

 
( 4) الحاق (

19. در جهش جانشینی کدام یک رخ نمی دهد؟
1) خاموش

 
2) بی معنا

 
3) تغییر در چارچوب

 
4) دگر معنا

 
، نسبت به دناي افراد عادي ..................  20. در مولکول دنا، افراد داراي الل 

 
1) یک باز آدنین بیشتر دارد.

 
2) یک باز تیمین بیشتر دارد.

 
4) هیچکدام3) یک باز سیتوزین بیشتر دارد.

TAC AAC TGC □CT GA⋯DNA

ATGC

TAC A C CTAATT AC ⋯G
↓

TAAT

TAAT

TAC AC TGA CAT TCG ⋯G
↓

G

HbH HbS bSH HbS bA

DNA

insertian

Hbs
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21. کدام یک از جهش هاي زیر داراي مقیاس وسیع تري بر روي  است؟

2) جانشینی1) واژگونی
 
3) حذف یک یا چند نوکلئوتید

 
4) اضافه

22. کدام یک جزء ناهنجاري هاي کروموزومی محسوب نمی شود؟
3) واژگونی2) جانشینی1) جا به جایی

 
4) مضاعف شدن

 
23. کدام جهش منجر به ایجاد الل  شده است؟

 
4) اضافه3) حذف2) جانشینی1) جا به جایی

 
24. کدام جهش از نوع خاموش است؟

 (1 (2
 (3 (4

 
25. در مورد افراد داراي الل  چند مورد صحیح است؟

 
الف) به ماالریا مبتال نمی شوند.

 
ب) افراد هتروزیگوت در مناطق ماالریا خیز شانس بقاي بیشتري دارند.

 
ج) شانس ظاهر شدن فنوتیپ بیمار در پسران بیشتر از دختران است.

د) الل بیماري در همۀ سلول هاي بدن بیان می شود.

 
1) یک مورد

 
2) دو مورد

 
3)  سه مورد

 
4) چهار مورد

26. در توالی  الگو اگر باز  مورد نظر، با یک  جایگزین شود، کدام جهش اتفاق

 
می افتد؟

 
1) بی معنا 

 
2) خاموش

 
3) دگر معنا

 
4) تغییر در چارچوب

 
27. در توالی  الگو، اگر باز مورد نظر با یک باز  عوض شود،  .................. 

2) پروتئین بلندتر می شود.1) پروتیئن کوتاهتر می شود.

 
4) توالی پروتئین عوض نمی شود.3) توالی پروتئین عوض می شود.

 
28. پرتوي  در کدام یک نقشی ندارد؟

 
2) عکسبرداري از 1) پی بردن به ساختار سه بعدي پروتئین

 
4) رادیوگرافی3) ایجاد دیمر تیمین

 
29. کدام دو مورد را نمی توان همزمان در یک سلول مشاهده کرد؟

 
1) حباب همانند سازي - لیزوزیم

 
2) دندریت - میتوکندري

 
3) کلروپالست - دوك تقسیم

 
4) پروتئین هیستون - سلول آوند چوبی لیگنینی شده

 
30. کدام دو مورد را می توان همزمان در یک سلول مشاهده کرد؟

 
1) هیستون - گلبول قرمز بالغ

2) اپراتور _هیستون

 
3) غالف میلین - شبکۀ آندوپالسمی

4) زنجیرة انتقال الکترون - خط 

DNA

HbS

GAU → AAUATT → ATC

CCG → TCGAUG → AAG

HbS

TAC CGT GGC ATGA T TCG ⋯G
↓

GT

DNATAC ACC GTGA T GG ⋯C
↓

T

X

DNA

Z
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31.  در کدامیک جهش مضاعف شدن نمی تواند رخ دهد؟

 
1) آغازي، تک سلولی

 
2) گامت خزه

 
3) تخم ضمیمه در نهان دانگان

 
4) فولیکول بالغ

 
32. در کدام یک عملکرد سلول دستخوش تغییر می شود؟

 
2) جهش در ژنوم غیر هسته اي1) جهش در اینترون

 
4) چلیپایی شدن در کاستمان  میان فامنیک هاي غیرخواهري رخ می 3) جهش خاموش

دهد.

 
33. کدام یک صحیح است؟

 
1) در پروکاریوت ها، تنظیم بیان ژن فقط در مرحلۀ رونویسی امکان پذیر است.

2) میتوکندري انرژي الزم براي حرکت چرخشی تاژك را فراهم می کند.
3) در جهش خاموش در توالی باز ها تغییر محسوسی به وجود نمی آید.

 
4) افزایش تعداد اینترون ها، در کیفیت پروتئین سازي نقش دارد.

 
34. کدام یک صحیح است؟

1) چلیپایی شدن در کاستمان  میان فامینک هاي خواهري رخ می دهد.

 
2) در زمان کراسینگ اور، فامینک هاي خواهري در قطبین سلول قرار می گیرند.

 
3) بدون وقوع کراسینگ اور، احتمال ایجاد گامت هاي نوترکیب با گامت هاي والدینی در یک جاندار  برابر است.

4) چلیپایی شدن در کاستمان  میان فامنیک هاي غیرخواهري رخ می دهد.

 
35. در کدام یک امکان وقوع کراسینگ اور وجود دارد؟

 
1) گردة نارس

 
2) کیسۀ رویانی

 
3) تخم ضمیمه

 
4) پارانشیم خورش

 
36. در کدام یک کراسینگ اور می تواند رخ دهد؟

 
2) آندوسپرم و یاختۀ دو هسته اي1) یاختۀ رویشی و تخم زا

 
4) هیچکدام3) بافت خورش و کسیۀ گرده

37. در کدامیک از موارد زیر نو ترکیبی رخ می دهد؟
2) مالنوما1) کال

 
3) موز بدون دانه

 
4) غدة سیب زمینی

 
38. در کدام یک نوترکیبی نمی تواند رخ دهد؟

 
1) بکرزایی مار

 
2) کرم هرمافرودیت

 
3) زنبور نر

 
4) درخت زیتون

 
39. چند مورد صحیح است؟

 
الف) بدون جهش هیچگونه گوناگونی در جمعیت دیده نمی شود.

 
ب) انتخاب طبیعی در نهایت باعث می شود، فرد سازش بیشتري با محیط پیدا کند.

 
ج) اگر فراوانی هاي اللی تغییر کند، جمعیت حتمًا از تعادل خارج می شود.

د) در جمعیتی که براي مدتی طوالنی در محیطی پایدار باشد، گوناگونی اللی از بین می رود.
 (1 (2 (3 (4

2

1

2n = 4
2

0234
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40. چند مورد صحیح است؟

 
الف) در جمعیت تعادلی فراوانی الل ها ثابت است.

 
ب) شارش ژن رقابت بین افراد جمعیت را کاهش می دهد.

 
ج) انتخاب طبیعی در جهت کاهش تفاوت بین افراد عمل می کند.

د) وجود هتروزیگوت اغلب سرعت کوچک شدن خزانۀ ژنی را کاهش می دهد.
 (1 (2 (3 (4

 
41. کدام یک صحیح است؟

1) کراسینگ اور همواره به نوترکیبی منجر می شود.

 
2) بین هر چهار رشتۀ  ساختار تتراد می تواند کراسینگ اور رخ دهد.

 
3) در کراسینگ اور  سانترومر شرکت می کنند.

 
4) کراسینگ اور فقط می تواند بین کروموزوم هاي همتا رخ دهد.

 
42. کدام یک صحیح است؟

 
1) انگل ماالریا کل زندگی خود را در گلبول قرمز می گذارد.

 
2) گلبول قرمز افراد  با ورود انگل ماالریا داسی شکل می شود.

3) انتخاب طبیعی به افزایش بقاي افراد با ژن نمود  در مناطق ماالریا خیز منجر می شود.
4) یوکاریوت ها فقط از طریق میتوز تکثیر می شوند.

43. با .................. شدن جمعیت، به تعادل نزدیکتر می شود و با  .................. شدن جمعیت، اثر .................. ، .................. می شود.

 
1) بزرگتر - کوچکتر - شارش ژن - کمتر

 
2) بزرگتر - کوچکتر - رانش ژن - بیشتر

 
3) کوچکتر - بزرگتر - شارش ژن - بیشتر

 
4) کوچکتر - بزرگتر - رانش ژن - کمتر

 
44. چند مورد صحیح است؟

 
الف)هموفیلی به دلیل وجود ژن  معیوب در کروموزوم  گلبول هاي قرمز به وجود می آید.

 
ب) در کم خونی داسی شکل، جهش مربوط به الل بیماري در جایگاه فعال رخ داده است.

 
ج) ماده وراثتی در افرادي که کم خونی داسی شکل دارند نسبت به افراد سالم کمتر است.

 
د) کاهش ترشح اریتروپویتین، می تواند منجربه آنمی شود.

 (1 (2 (3 (4

 
45. با .................. شدن جمعیت اثر .................. و .................. ژنی، .................. و جمعیت .................. می شود.

 
1) کوچکتر - رانش - شارش - بیشتر - متعادل تر

 
2) بزرگتر - شارش - رانش - کمتر - نامتعادل تر

 
3) کوچکتر - شارش - رانش - بیشتر - نامتعادل تر

 
4) کوچکتر- رانش - شارش - کمتر- متعادل تر

 
46. گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

 
1) صفات برتر صفاتی هستند که احتمال بقاي فرد را افزایش می دهند.

2) در جیرجیرك ماده تعادل بین وزن اسکلت خارجی و اندازة بدن موفقیت تولید مثلی را تعیین می کند.

 
3) انتخاب طبیعی همواره فردي را که موفقیت تولید مثلی بیشتر داشته باشد برمی گزیند.

4) رانش ژن همواره به کوچک شدن خزانۀ ژنی منجر می شود.

 
47. در سلولی که در حال کراسینگ اور است، حداقل چند زنجیرة نوکلئیک اسید وجود دارد؟

 (1 (2 (3 (4

1234

DNA

4

H HbS bS

H HbA bS

X

1234

24816
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48. در سلولی که در حال کراسینگ اور است، حتمًا .................. وجود دارد.

3) واکوئل2) سانترومر1) سانتریول
 
4) غشاء هسته

49. چلیپایی شدن در کدام یک رخ می دهد؟

 
2) بالستوسیست1) اووسیت اولیه

 
3) جسم زرد

 
4) اپیدیدیم

 
50. کدام یک در مورد میتوکندري صحیح است؟

 
الف) جهش در ژنوم میتوکندري می تواند بر نسل بعد منتقل شود.

 
ب) انرژي مورد نیاز براي انتقال  بر بخش داخلی میتوکندري، توسط  و  تأمین می شود.

 
ج) در شرایط کمبود اکسیژن، گلوکز در میتوکندري به جاي تبدیل به استیل  به الکتات تبدیل می شود.

 
د) برخی رنگیزه هاي فتوسنتزي می توانند از میتوکندري در برابر رادیکال هاي آزاد حفاظت کنند.

 
1) الف و د

 
2) ب و ج

 
3) الف و ب

 
4) ج و د

 
51. چند مورد صحیح است؟

 
الف) توالی هاي میانه (اینترون ها) جز خزانۀ ژنی محسوب نمی شوند.

 
ب) دنا بسپاراز با عمل نوکلئازي خود  را پیرایش می کند.

 
ج) رانش اللی به صورت جهت دار سبب کوچک شدن خزانۀ ژنی می شود.

 
د) جهش در سلول هاي پیکري خزانۀ ژنی جمعیت را گسترش می دهد.

 
1) یک مورد

 
2) دو مورد

 
4) هیچکدام3) سه مورد

 
52. کدام صفت می تواند از عوامل برهم زنندة تعادل در جمعیت باشد؟

 
1) خارج کردن پوستۀ تخم هاي شکسته در کاکایی

 
2) وجود لکه هاي چشمگیر روي دم طاووس نر

 
3) رفتار قلمرو خواهی در پرندگان

4) حوزة رکود تابستانی در الك پشت ها

 
53. چند مورد صحیح است؟

 
الف) فراوانی تجمعی الل هاي موجود در یک جمعیت را خزانۀ ژنی آن جمعیت می گوییم.

 
ب) مکان، زمان و تعداد افراد از ویژگی هاي اصلی جمعیت اند.

 
ج) شارش ژن همواره خزانۀ ژنی دو جمعیت را گسترش می دهد.

 
د) بدون جهش، هیچ گوناگونی در جمعیت وجود نخواهد داشت.

 (1 (2 (3 (4

 
54. گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

1) کم خونی داسی شکل به بقاي انگل ماالریا در جمعیت کمک می کند.

 
2) روغن هاي گیاهی داراي منابع غنی از  هستند.

 
3) هموفیلی در اثر نقص در سلول هایی که منشأ میلوئیدي دارند ایجاد می شود.

 
4) انتقال پروتئین ها به خون فقط از راه درون بري میسر است.

55. چلیپایی شدن در کدام مرحله به وقوع می پیوندد؟

 
1) دوران جنینی

 
2) روز اول چرخۀ جنسی

 
3)  روز دوم چرخۀ جنسی

 
4) بعد از لقاح

 
56. کدام یک از عوامل برهم زنندة تعادل جمعیت به شمار نمی رود؟

2) آمیزش تصادفی 1) جهش
 
3) شارش ژن

 
4) انتخاب طبیعی

H+FADH2NADH

COA

DNA

1234

B12

14
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اووسیت اولیه
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57. گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

 
1) اگر در ژنی جهش ایجاد شود، همیشه الل جدیدي از آن ژن ایجاد می شود. (با در نظر نگرفتن بخش تنظیمی)

2) انواع گروه هاي خونی بر اثر جهش در یک جایگاه کروموزومی بوجود آمده اند.

 
3) جهش می تواند در هر یک از مراحل همانندسازي و رونویسی رخ دهد.

 
4) جهش در توالی هاي میانه، نمی تواند به نسل بعد منتقل شود.

 
58. در کدام یک نوترکیبی رخ می دهد؟

 
 (1 (2
 (3 (4

 
59. در کدام یک کراسینگ اور رخ می دهد؟

 
 (1 (2
 (3 (4

60. نو ترکیبی در کدام یک رخ می دهد؟

 
1) یاخته هاي زامه زا

 
2) یاخته هاي سرتولی

 
3) اپیدیدیم

 
4) دیوارة لوله هاي اسپرم ساز

61. در کدام یک کراسینگ اور رخ می دهد؟
1) اووگونی

 
2) اووسیت اولیه

 
4) اووم3) اووسیت ثانویه

62. در کدام یک نو ترکیبی رخ می دهد؟

 
1) بافت خورش

 
2) کیسۀ رویانی

 
4) آندوسپرم3) تخم زا

 
63. کدام دو مورد هم زمان در یک جاندار وجود ندارد؟

 
1) روبیسکو - هیستون

 
2) حباب همانند سازي - مضاعف شدگی

 
3) پالزمید - کراسینگ اور

 
4) سلوالز - هلیکاز

12
34

12
34
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64. فراوانی اللی کدام یک در جمعیت، می تواند وابسته به نوعی انگل تک سلولی باشد؟

 
1) کم خونی داسی شکل

 
3) هموفیلی2) نشانگان داون

 
4) فنیل کتونوري

65. در کدام بیماري شاخصه اي مرتبط با تغییر در تعداد و شکل گلبول قرمز حتمًا دیده نمی شود؟

 
1) بیماري هاي تنفسی و قلبی

 
2) کم خونی داسی شکل

4) آنمی3) هموفیلی

66. کدام بیماري در اثر جهش هاي اکتسابی به وجود می آید؟

 
3) لیپوما2) تاالسمی1) کم خونی داسی شکل

 
4) سندروم داون

 
67. کدام یک در ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی نقش ندارد؟

 
1) جا به جایی ژنی

 
2) انتخاب طبیعی

 
3) وجود ژن هاي مقاوم در جمعیت اولیه

 
4) رانش ژنی

 
68. چند مورد صحیح است؟

 
الف) شارش ژن در نهایت سبب یکی نشدن خزانۀ ژنی دو جمعیت می شود.

 
ب) همواره ژن هایی که با محیط سازگارترند به نسل بعد منتقل می شود.

 
ج) انتخاب طبیعی وقوع جهش را در جهت سازگاري جمعیت با محیط هدایت می کند.

د) با بزرگتر شدن خزانۀ ژنی، جمعیت به تعادل نزدیکتر می شود.
4) هیچکدام3) 2) 1) 

 
69. کدام یک از عوامل بر هم زنندة تعادل جمعیت است؟

 
2) نوترکیبی1) وجود هتروزیگوت

 
3) گوناگونی اللی

 
4) انتخاب طبیعی

 
70. در کدام یک از موارد ذکر شده، امکان رخ دادن نوترکیبی وجود ندارد؟

 
3) جیرجیرك2) کال1) جانداران هرمافرودیت

 
4) انگل ماالریا

71. کدام جانور، شانس بیشتري براي سنگواره شدن دارد؟
4) کرم پهن3) قاصدك2) برگ گیسو1) جیرجیرك

72. کدام یک ساختارهاي همتا هستند؟
2) بال خفاش – بالۀ جلویی دلفین1) آبشش ماهی – پوست دوزیستان

4) نایدیس - کیسه هاي هوایی پرندگان3) پروتو نفریدي – کلیه

73. دلفین با کدام جانور قرابت بیشتري دارد؟
4) موش3) پالتی پوس2) الك پشت1) سفره ماهی

74. روشی از زیست شناسی نوین که به رده بندي جانداران کمک می کند، به کدام یک شباهت بیشتري دارد؟
1) روشی که براي تولید واکسن هپاتیت  به کار می رود.

2) روشی که براي تولید ژن انسولین انسانی به کار می رود.
3) روشی که براي تولید جانداران تراژنی به کار می رود.
4) روشی که براي تشخیص بیماري ایدز به کار می رود.

123

B
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75. کدام یک ساختارهاي آنالوگ نیستند؟

2) پاي جیرجیرك – گوش خفاش1) بال خفاش – بال پروانه
4) لولۀ مالپیگی - کلیه3) چشم سادة زنبور عسل – گیرندة فروسرخ مار زنگی

76. کدام یک ساختارهاي آنالوگ نیستند؟
1) خط جانبی در ماهی ها و مجاري نیم دایره در گوش انسان

2) پاي مگس و زبان گوشت خواران
3) غدد شاخکی و غدد پیش رانی در حشرات

4) نفریدي و غدد نمکی در پرندگان

77. کدام یک از اندام هاي وستیجیال است؟
4) چشم پالناریا3) دم گربه2) لگن مار1) بالۀ کوسه

78. کدام یک اندام وستیجیال است؟
4) بقایاي پا در لگن مار پیتون3) کیسۀ صفرا2) لوزالمعده1) طحال

 
79. کدام یک در انسان اندام می تواند وستیجیال محسوب شود؟

1) استخوان مچ
 
4) استخوان لگن3) استخوان جمجمه2) هیپوفیز میانی

80. با مقایسۀ بین  جانداران مختلف، به کدام یک نمی توان دست یافت؟
2) ژن هاي مشترك بین جانداران1) ویژگی هاي خاص مرتبط با هر ژن

4) طول عمر جاندار3) تاریخچۀ تغییر جاندارن

81. تعریف ارنست مایر در مورد گونه شامل کدام مورد نمی شود؟
2) جاندارانی که بکرزایی می کنند.1) جانداران هرمافرودیت

4) جاندارانی که غشاي هسته ندارند.3) جانداران هاپلویید

82. توالی هاي حفظ شده ..................
1) توالی هایی که در میان کروموزوم هاي مختلف جاندار دیده می شوند.

2) توالی هایی که بین گونه هاي مختلف ثابت هستند.
3) توالی هاي  که دوام بیشتري در سلول دارند.

4) توالی هایی از  که بین گونه هاي خویشاوند دیده می شوند.

83. توالی هایی از  که شباهت هاي ساختاري بین جانداران گونه هاي مختلف را به وجود می آورند چه نام دارد؟
4) توالی هاي ثابت3) توالی هاي بین ژنی2) توالی هاي حفظ شده1) توالی هاي تکراري

84. کدام یک از کاربردهاي تشریح مقایسه اي محسوب نمی شود؟
2) شناسایی شرایط محیطی جانداران در گذر زمان1) پیدا کردن ردپاي تغییر گونه ها

4) پیدا کردن توالی هاي حفظ شده در میان گونه ها3) ترسیم گونه هاي قدیمی منقرض شده

85. کدام یک در شناسایی گونه هاي خویشاوند کاربرد ندارد؟
2) وجود توالی هاي حفظ شده1) وجود نیاي مشترك

4) وجود ساختارهاي وستیجیال3) وجود ساختارهاي آنالوگ

86. کدام یک توالی هاي حفظ شدة مشترك کمتري با سایرین دارد؟
4) پلنگ3) دلفین2) وال1) کوسه

DNA

mRNA

tRNA

DNA
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87. با بررسی کدام یک نمی توان به خویشاوندي بین گونه ها پی برد؟

4) توالی هاي حفظ شده3) ساختارهاي همتا2) ساختارهاي آنالوگ1) ساختارهاي وستیجیال

88. با بررسی ساختارهاي وستیجیال به کدام یک نمی توان پی برد؟
2) ترسیم گونه هاي اجدادي1) روابط خویشاوندي بین گونه ها

4) ترسیم شرایط زندگی جاندار3) وجود توالی هاي خاص حفظ شده

89. اثر به خصوصی که پرتوي  بر  می گذارد، با نظریۀ ارائه شده توسط کدام دانشمند (در محدودة کتاب درسی) مطابقت
ندارد؟

4) مندل3) ارنست مایر2) واتسون و کریک1) هوگو دووري

90. کدام یک در رابطه با گونه زایی صحیح نیست؟
1) گونه زایی هم میهنی در جاندارانی که قادر به خودلقاحی هستند با موانع کمتري روبه رو است.

2) گونه زایی هم میهنی نسبت به گونه زایی دگر میهنی اغلب در زمان کمتري رخ می دهد.
3) گونه زایی به طور مستقیم با فرآیندهاي تولید مثلی در ارتباط است.

4) زیستا بودن زاده از گونۀ مادري به معناي در یک گونه قرار داشتن با والد است.

91. کدام عامل بر گونه زایی هم میهنی و دگر میهنی اثر مشابهی دارد؟
4) تعداد افراد جمعیت3) شارش ژن2) زمان1) مکان

92. گیاهان چند الدي (پلی پلوییدي) چگونه به وجود می آیند؟
2) خطاي میوزي در آنافاز 1) خطاي میوزي در متافاز 

4) خطاي میوزي در آنافاز  و 3) خطاي میوزي در متافاز  و متافاز 

93. کدام یک در مورد درخت گیسو صحیح است؟
1) بر طبق شواهد فسیلی از  میلیون سال پیش تا کنون بدون تغییر مانده است.

2) طی واکنش تنفس یاخته اي از هر مولکول گلوکز  مولکول اکسیژن تولید می کند.
3) در غشاي تیالکوئید خود داراي یک نوع زنجیرة انتقال الکترون است.

4) دناي راکیزه مانند دناي باکتري ها حلقوي است.

، در دو نسل پیاپی خودلقاحی، کروموزوم ها در آنافاز میوز  از هم جدا نشوند، گیاهان حاصل 94. اگر در نوعی انگور، با 

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

 
.( 2) هگزا پلویید، زیستا و عقیم است.1) اوکتا پلویید، زیستا و زایاست (

4) تتراپلویید، زیستا و زایاست.3) تري پلویید، زیستا و عقیم است.

95. ساختارهاي همتا، ساختارهایی هستند که .................. یکسان و .................. متفاوت دارند و ساختارهاي آنالوگ، ..................
یکسان و .................. متفاوت دارند.

2) کار – طرح ساختاري – کار – طرح ساختاري1) کار – طرح ساختاري – طرح ساختاري – کار
4) طرح ساختاري – کار – طرح ساختاري – کار3) طرح ساختاري – کار – کار – طرح ساختاري

96. کدام دانشمند، یکی از تعاریف رایج در مورد گونه را ارائه کرده است؟
4) هوگو دووري3) ارنست مایر2) مندل1) واتسون و کریک

UVDNA

II

IIIIII

270
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97. چند مورد صحیح است؟

 
الف ) ساختارهاي همتا، کارهاي مشابهی را در جانداران گونه هاي مختلف انجام می دهند.

 
ب ) با بررسی توالی هاي حفظ شده، می توان به تاریخچۀ تغییر گونه پی برد.

 
ج ) گیاهان تترا پلویید گل مغربی، داراي  کروموزوم هستند.

 
د ) گیاهان سه الد نازا هستند.

 (1 (2 (3 (4

 
98. چند مورد صحیح است؟

 
الف ) در گونه زایی هم میهنی، رانش ژن تأثیر بسزایی بر نتیجۀ گونه زایی دارد.

 
ب ) جانداران تترا پلویید، قادر به آمیزش با گونه نیایی خود نیستند.

 
ج ) با مقایسۀ ژنگان گونه هاي مختلف، می توان به ویژگی هاي خاص یک گونه پی برد.

 
د ) ساختارهاي وستیجیال، رد پاي تغییر گونه ها هستند.

 (1 (2 (3 (4

99. با مشاهدة ساختارهاي استخوانی حرکتی همتا در دو جاندار، کدام یک حتمی است؟
2) مشابهت حرکات بدنی دو جاندار1) مشابهت محیط زندگی دو جاندار
4) مشابهت توالی هاي بین ژنی دو جاندار3) مشابهت منشأ اجدادي دو جاندار

100. علت وجود ساختارهاي همتا چیست؟
2) عادات تغذیه اي مشابه دو جاندار1) شباهت شرایط محیطی دو جاندار

4) هیچکدام3) اشتقاق اجدادي

 
101. کدام  یک بر رخ غدد تأثیر کمتري دارد؟

4) انتخاب طبیعی3) شارش ژن2) آمیزش غیر تصادفی1) جهش

 
102. کدام یک از نظر تصادفی بودن متفاوت از بقیه است؟

4) نوترکیبی3) جهش2) رانش ژن1) انتخاب طبیعی

 
103. در شرایطی که فشار اکسیژن محیط طبیعی باشد، خون افراد مبتال به کدام بیماري عملکرد بهتري در انتقال اکسیژن دارد؟

1) افراد 
 
2) ناقلین کم خونی داسی شکل

4) ناقلین ماالریا3) آنمی (کم خونی)

104. کدام گزینه در رابطه به گروهی از جانوران که داراي گیرندة پرتو فرابنفش در چشم مرکب خود هستند، صحیح نمی باشد؟
1) تعریف ارنست مایر دربارة گونه ها، می تواند در مورد آن ها صادق باشد.

2) داراي بال با ساختار هایی با طرح متفاوت نسبت به بال کبوتر می باشند.

 
3) ممکن است تحت تأثیر انتخاب طبیعی، خزانۀ ژنی نسل بعد آن ها دستخوش تغییر شود.

4) بعد از بلوغ، همۀ افراد زیستا و زایا در این گروه، با تولید گامت نوترکیب در تولید مثل جنسی شرکت می کنند.

 
105. گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

، از دستۀ جهش هاي کوچک محسوب می شود. 1) جهش ایجادکننده الل 
2) جهش ایجاد کنندة هموفیلی، در ژن  رخ می دهد.

3) گروه هاي خونی  در اثر جهش در کروموزوم شمارة  به وجود آمده اند.
4) صفت مرتبط با پروتئین  گروه هاي خونی، از صفات چندجایگاهی است.

56

1234

1234
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HbS

HbA
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D
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106. کدام گزینه صحیح است؟

 
1) هر یاخته پیکري زنده بدن انسان، براي تعیین ژنوم سیتوپالسمی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 
2) انتخاب طبیعی بر خالف آمیزش هاي تصادفی می تواند سبب تغییر فراوانی الل ها در جمعیت شود.

 
3) هر جهش ژنتیکی در یاخته هاي جنسی یک مرد بالغ، طی تولید مثل جنسی به نسل بعد منتقل می شود.

 
4) جانداران دورگۀ نازا توانایی تکثیر اطالعات ژنتیکی موجود بر روي کروموزوم (هاي) والدین خود را ندارد.

107. در یک ژن مربوط به تولید نوعی پروتئین تک رشته اي در پروانۀ مونارك، در اثر وقوع هر نوع جهش .................. همواره

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

1) تغییر چار چوب - با حذف یا اضافه شدن یک نوکلئوتید در دنا، جایگاه رمزة پایان در رناي حاصل تغییر می کند.

 
2) دگر معنا - شکل سه بعدي پروتئین و عملکرد آن تغییر می کند.

3) جانشینی، همانند جهش حذفی - تغییري در توالی رناي پیک به وجود می آید.
4) بی معنا، همانند جهش تغییر چارچوب - طول رشتۀ پلی پپتیدي تغییر می کند.

 
108. چند مورد صحیح است؟

 
الف) در اکثر گیاهان،  در یاخته هاي میانبرگ با اسیدي سه کربنی ترکیب می شود.

 
ب) کامبیوم آوندساز، آوند چوبی را به سمت خارج گیاه گسترش می دهد.

ج) در روند پیدایش گیاهان چندالدي، در صورتی که فام تن ها در کاستمان اول جدا نشوند، در آمیزش با کامۀ طبیعی، نیمی از زاده ها

 
سه الد خواهند بود.

 
د) رنگ گیاه گل میمونی، از صفات تک جایگاهی است.

4) هیچ کدام3) 2) 12) 

 
109. در یک خانواده که فرزند پسر .................. به طور حتم .................. 

 
1)  مبتال به نوعی بیماري اتوزوم نهفته است - هر یک از والدین، حداقل یک دگره نهفته براي این صفت دارد.

 
2) از نظر گروه خونی  خالص می باشد - ممکن نیست والدین از نظر این صفت، داراي ژنوتیپ مشابهی با فرزند خود باشند.

3) از نظر انعقاد خون مشکل دارد - ژن بیماري را از والدي دریافت کرده است که در طی هر بار میوز، همواره یک نوع کامه تولید می 
کند.

 
4) در بدن خود قادر به تولید عامل انعقادي  نمی باشد - حداقل یکی از والدین نیز، فاقد این عامل انعقادي در خون می باشد.

 
110. گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

1) در جمعیتی که متعادل است، هیچ تغییري مورد انتظار نیست.
2) اسوالد ایوري و همکارانش، قوانین بنیادي وراثت را کشف کردند.

، از سر کربوکسیل آغاز می شود. 3) ترجمۀ  به 
4) در پیش هسته اي ها، رناي پیک برخالف رناي ناقل پس از رونویسی دچار تغییر می شود و در رنا پیک اینترون ها حذف می شود.

 
111. کدام گزینه دربارة هر جهشی درست است که با مشاهدة کاریوتیپ از وجود آن می توان آگاه شد؟

 
1) احتمال دارد توان بقاي جمعیت را در شرایط محیطی جدید تغییر دهد.

2) سبب تغییر در جایگاه الل هاي ژن ها می گردد.
3) با تغییر در تعداد نوکلئید هاي کروموزوم همراه است.

 
4) سبب افزایش تعداد جایگاه هاي ژنی مربوط به برخی صفت ها می شود.

 
112. کدام ساختارها، نشان می دهند جانداران براي پاسخ به نیازي یکسان، به روش هاي متفاوتی سازش پیدا کرده اند؟

2) ساختارهاي آنالوگ1) ساختارهاي وستیجیال
3) ساختارهاي همتا

 
4) ساختارهاي همتا - وستیجیال
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113. کدام گزینه دربارة دیرینه شناسان صحیح نمی باشد؟

1) در تشریح مقایسه اي به کمک بررسی ساختار هاي همتا در مهره داران، گونه هاي خویشاوند با یکدیگر را در یک گروه قرار می 
دهند.

2) به مطالعۀ بقایاي یک جاندار یا آثار پیکر جانداري که در گذشته دور زندگی می کرده است، می پردازند.

 
3) معتقدند که در طول زمان هاي مختلف، زندگی به شکل هاي مختلف جریان داشته و تغییر گونه ها در طول زمان انجام شده است.

 
4) آن ها می دانند که جاندارانی مانند دایناسور ها و درخت گیسو در چه زمانی زندگی کرده اند.

 
114. با مشاهده و بررسی کدام یک، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که مارها از تغییر یافتن سوسمارها پدید آمده اند؟

4) توالی هاي حفظ شده3) ساختارهاي آنالوگ2) ساختارهاي وستیجیال1) ساختارهاي همتا

115. نوعی صفت ارثی فقط از مادر به فرزندان منتقل می شود و هیچ گاه از پدر به فرزندان منتقل نمی شود. در رابطۀ با این صفت در
بدن انسان سالم، کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟

 
1) ممکن است ژن (هاي) مربوط به این صفت در طی تقسیم یاخته اي به صورت نامساوي بین یاخته هاي حاصل از تقسیم پخش شوند.

 
2) تعداد الل هاي مربوط به این صفت و روي کروموزوم هاي یاخته، قطعًا در مرحلۀ  چرخۀ یاخته اي دو برابر می شوند.

3) براي بیان شدن در برخی یاخته ها، جایگاه (هاي) ژنی مربوط به آن توسط آنزیم رنا بسپاراز در هسته مورد رونویسی قرار می گیرد.

 
4) این صفت فقط در گروهی از فرزندان دیده می شود که ژن هاي تعیین کننده جنسیت، فقط بر روي کروموزوم  آن ها قرار دارند.

 
116. رانش ژن بر کدام پدیده اثر کمک کنندة محسوس تري خواهد داشت؟

1) گونه زایی دگرمیهنی در جمعیت هاي کوچک
2) گونه زایی هم میهنی در جمعیت هاي کوچک
3) گونه زایی دگرمیهنی در جمعیت هاي بزرگ
4) گونه زایی هم میهنی در جمعیت هاي بزرگ

 
117. در چه صورت احتمال به وجود آمدن گیاه منوپلویید یا تک الد بیش تر است؟

1) در تقسیم اول کاستمان، فام تن ها جدا نشوند و هر کامه با کامه و گیاه خودلقاحی کند.
، فام تن ها جدا نشوند و هر کامه با کامۀ مشابه خود آمیزش داده 2) در تقسیم دوم کاستمان، در یکی از سلول هاي حاصل از کاستمان 

شود.
3) در تقسیم اول کاستمان، فام تن ها جدا نشوند و کامه ها با کامۀ طبیعی آمیزش کنند.

، فام تن ها جدا نشوند و کامه ها با کامۀ طبیعی آمیزش کنند. 4) در تقسیم دوم کاستمان، در یکی از سلول هاي حاصل از کاستمان 

 
، آزوال و سیانوباکتر به ترتیب داراي کدام یک از موارد زیر می تواند باشد؟ 118. ژنگان در 

1) فام تن حلقوي – فام تن راکیزه – فام تن سبزدیسه
2) دیسک – فام تن خطی – فام تن سبزدیسه

3) دیسک – فام تن سبزدیسه – فام تن حلقوي
4) فام تن حلقوي – دیسک – فام تن راکیزه

 
119. جهش هاي ارثی و اکتسابی در کدام یک می توانند مشترك باشند؟

2) منشأ سلول هاي اولیه1) وسعت درگیري سلول ها در بدن
4) جایگاه هاي ژنومی درگیر در جهش3) زمان ایجاد جهش
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120. در یاخته هاي بنیادي مغز استخوان یک دختر  ساله، جهش .................. بر خالف جهش .................. می تواند باعث شود که

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

 
1) واژگونی - مضاعف شدگی - هیچ ژنی از ژنگان یاخته قبل از تقسیم حذف نشود.

 
2) حذف - واژگونی - برخی از ژن ها بر روي کروموزوم ها تنها یک نسخه باقی بماند.

 
3) جابه جایی - حذف - از برخی ژن ها روي کروموزوم هیچ نسخه اي باقی نماند.

 
4) مضاعف شدگی - جابه جایی - برخی از ژن ها از روي یک کروموزوم حذف شوند.

 
121. چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی کامل می کند؟

 
«هر جهشی که در بخش الگوي ژن مربوط به میوگلوبین ایجاد شود، قطعًا روي  .................. اثر می گذارد.»

 
الف) فعالیت ذخیرة اکسیژن توسط پروتئین

 
ب) ساختار رناي پیک وارد شده به سیتوپالسم

 
ج) توالی نوکلئوتیدي عامل تعیین کننده توالی رناي پیک

 
د) توالی هاي پادرمزه وارد شده به ریبوزوم براي ترجمه

 (1 (2 (3 (4

 
122. ژنگان در کدام یک، شباهت بیشتري با ژنگان در انسان دارد؟

4) استرپتوکرکوس نومونیا3) 2) هیدر1) سیانوباکتر

123. کدام گزینه نادرست می باشد؟
1) در پی ابتالي فرد به کم خونی ناشی از گویچه هاي قرمز داسی شکل، میزان ترشح هورمون اریتروپویتین از کلیه ها افزایش می یابد.

2) افراد داراي ژنوتیپ خالص از نظر کم خونی داسی شکل، در سنین بزرگسالی قطعًا نسبت به بیماري ماالریا مقاوم می باشند.
3) در افراد مبتال به کم خونی داسی شکل همانند افراد مبتال به نشانگان داون، نوعی تغییر دائمی در ماده وراثتی ایجاد شده است.
4) در طی آلودگی گویچه هاي قرمز خون فرد سالم به عامل ماالریا، تعداد نوعی گویچۀ سفید با هسته دو قسمتی افزایش می یابد.

 
124. گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

1) در روند پیدایش گیاهان چندالدي، در صورتی که فام تن ها فقط در تقسیم اول کاستمان از هم جدا نشوند نیمی از کامه ها طبیعی
خواهند بود.

2) پارانشیم خورش، منشأ بافت آلبومن در گیاهان گلدار است.
3) گلی که یکی از چهار حلقۀ اصلی گل را نداشته باشد، گل یک جنسی نامیده می شود.

4) آبسیزیک اسید، باعث بسته شدن روزنه هاي آبی در گیاه می شود و به حفظ آب در گیاه کمک می کند.

125. در پی بروز انواعی از جهش در بدن انسان، که در طی آن، تعداد و مکان جایگاه هاي ژنی مربوط به گروهی از صفات در یاخته 

 
هاي هسته دار بدن تغییر می کند، می توان گفت .................. 

 
1) همگی باعث حذف قسمتی از یک فام تن و غالبًا باعث مرگ یاخته می شوند.

 
2) این جهش ها همواره از طریق تولید مثل جنسی به زاده ها منتقل می شوند.

3) سبب تغییر در فعالیت پروتئین هاي یاخته می شوند.

 
4) همواره در پی وجود برخی عوامل جهش زا مانند نوشیدنی هاي الکلی بروز می کند.

 
126. گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

1) کراسینگ اور بین فامینک هاي خواهري، به گسترش خزانۀ ژنی کمک می کند.
2) خزانۀ ژنی جمعیت در همۀ جانداران فتوسنتزکننده شامل فام تن هاي هسته اي، فام تن راکیزه و فام تن سبزدیسه است.

3) توالی هاي میانه جزء خزانۀ ژنی محسوب می شوند.
4) خزانۀ ژنی انسان شامل فام تن هاي پیکري و فام تن راکیزه است.
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127. در زنبور عسل، صفت رنگ چشم اتوزوم و داراي دو دگرة قرمز و سفید می باشد. در جمعیت زنبور هاي عسل، رنگ چشم زنبور 

 
هاي ماده به صورت قرمز، صورتی و سفید دیده می شود. با توجه به توضیحات، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 
«از آمیزش .................. با زنبور عسل نر چشم سفید، .................. »

 
الف) هر زنبور ماده با چشم قرمز در جمعیت زنبور هاي عسل - رنگ چشم همۀ زاده ها صورتی می باشد.

 
ب) نوعی زنبور داراي چشم سفید - همۀ زاده هاي نر، داراي رنگ چشم سفید می باشند.

 
ج) نوعی زنبور داراي چشم صورتی - زاده ها ممکن است حاصل لقاح دو گامت نوترکیب باشند.

د) نوعی زنبور داراي دو الل متفاوت مربوط به صفت رنگ چشم - قطعًا نیمی از زاده ها، بعد از بلوغ، دو نوع کامه در رابطه با این صفت
ایجاد می کنند.

 (1 (2 (3 (4

 
128. چند مورد صحیح است؟

 
الف) وجود رقابت در تعداد لکه هاي چشم مانند روي پرهاي دم طاووس نر، از عوامل برهم زنندة تعادل در جمعیت به شمار می رود.

 
ب) شارش دگره اي همانند رانش دگره اي و برخالف انتخاب طبیعی، تصادفی عمل می کند.

 
ج) در رفتار غذایابی، انتخاب طبیعی همواره غذایی را برمی گزیند که محتواي انرژي بیشتري دارد.

 
د) انتخاب طبیعی می تواند رفتاري را انتخاب کند که شانس بقاي خود یا افراد دیگرگونه را افزایش می دهد.

 (1 (2 (3 (4

 
129. کدام گزینه جاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟

«در صورتی که تغییر ایجاد شده در مادة وراثتی، پیامدي .................. داشته باشد، قطعًا .................. »

 
1) خنثی - جهش ایجاد شده در درون ژن هاي موجود در دنا نمی باشد.

 
2) مضر - اگر از نوع تغییر چارچوب باشد، حداقل یک پیوند فسفودي استر در هر رشتۀ دنا شکسته می شود.

 
3) مضر - از نوع ناهنجاري هاي عددي فام تن نخواهد بود.

4) مفید - تعداد نوکلئوتید هاي دنا بدون تغییر باقی می ماند.

 
130. گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

1) در روند پیدایش گیاهان چندالدي، درصورتی که فقط در کاستمان  فام تن ها جدا نشوند، دو برابر حالتی که فقط در کاستمان  در
یکی از سلول هاي فام تن ها جدا نشوند، کامۀ طبیعی تشکیل خواهد شد.

، برخالف آنافاز کاستمان  سانترومر در فام تن ها وجود دارد. 2) در متافاز کاستمان 
3) سندرم داون می تواند به علت خطاي کاستمانی در  متافاز  رخ دهد.

، غشاي هسته تشکیل می شود. 4) در تلوفاز کاستمان  و تلوفاز کاستمان 

 
131. ساختار هایی که نشان می دهند گربه و سفره ماهی داراي نیاي مشترکی هستند، .................. 

1) می توانند نشان دهندة آن باشند که ساختار بدنی بعضی گونه ها از طرح مشابهی برخوردار است.

 
2) نشان می دهد که در همۀ مهره داران اندام جلویی داراي ساختار و کار یکسانی هستند.

 
3) همواره داراي اندازه اي بزرگ هستند و بسیار کار امد می باشند.

 
4) ممکن است در برخی مهره داران کار و طرح ساختاري متفاوتی داشته باشد.

 
132. چند مورد صحیح است؟

الف) در روند ایجاد گیاهان چندالد، در صورتی که در تقسیم دوم کاستمان در یکی از سلول هاي فامینک هاي خواهري جدا شوند، پس از

 
آمیزش با کامۀ طبیعی نیمی از زاده ها تک الد خواهند بود.

 
ب) تولید گیاهان مقاوم به شوري، یکی از کاربردهاي مهندسی ژنتیک است که هم اکنون در دسترس قرار گرفته است.

 
ج) دانه هاي روغنی، منابع غنی از فولیک اسید به شمار می روند.

 
د) در روند ایجاد گیاهان تراژن، از جاندارانی داراي دیسک و فام تن مستقل استفاده می شود.

 (1 (2 (3 (4
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133. کدام یک از عوامل جهش زاي شیمیایی محسوب می شود؟

2) سدیم نیتریت1) پرتوي 
 
4) سیانید3) پاداکسنده ها

 
134. کدام گزینه نادرست است؟

«گونه زایی هم میهنی .................. گونه زایی دگر میهنی .................. »

 
1) همانند - تدریجی بوده و جمعیت جدید توانایی انجام آمیزش موفقیت آمیز با جمعیت اولیه را ندارد.

 
2) بر خالف - با امکان ایجاد جاندار زیستا در صورت آمیزش با جمعیت اولیه همراه است.

 
3) بر خالف - بدون جدایی جغرافیایی است و می تواند بر اثر خطا در تقسیم کاستمان رخ دهد.

 
4) همانند - با ایجاد جدایی تولید مثلی بین افراد جمعیت همراه است.

 
135. کدام یک به ترتیب توصیف کاملتري ژنگان درآزوال و سیانوباکتر ارائه می دهد؟

1) ژنگان هسته اي / ژنگان راکیزه – ژنگان هسته اي / ژنگان میتوکندري / ژنگان سبزدیسه
2) ژنگان حلقوي – ژنگان حلقوي

3) ژنگان هسته اي / ژنگان راکیزه / ژنگان سبزدیسه – ژنگان حلقوي
4) ژنگان هسته اي / ژنگان راکیزه – ژنگان حلقوي / ژنگان راکیزه

 
136. کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

«در فرد مبتال به بیماري گویچه هاي قرمز داسی شکل و داراي ژنوتیپ  .................. »  

 
1) قطعًا بیش از یک ساختار پروتئین هموگلوبین تغییر کرده است.

2) در برخی یاخته ها بیش از دو دگره  یافت می شود.

 
3) تنها یک جفت نوکلئوتید در دناي گویچه هاي قرمز نابالغ تغییر کرده است.

4) قطعًا دگره (هاي) مربوط به این بیماري توسط کامه ها به فرزندان منتقل می شود.

 
137. در ارتباط با جهش ایجاد کنندة دگرة کم خونی داسی شکل، چند مورد صحیح است؟

 
الف) یک باز دوحلقه اي جایگزین یک باز تک حلقه اي در دگرة طبیعی شده است.

 
ب) رناي ناقل رونویسی شده از این ژن، یک باز  کمتر از رناي طبیعی دارد.

 
ج) این جهش منجر به تغییر ساختار هموگلوبین می شود.

 
د) وجود دگرة  در جمعیت، همواره به نفع بقاي جمعیت عمل می کند.

 (1 (2 (3 (4

 
138. شکل زیر نشان دهندة یکی از عوامل خارج کنندة جمعیت از تعادل است. کدام عبارت دربارة این عامل صحیح است؟

 

 
1) بر روي شانس انتقال ژن هاي افراد جمعیت به نسل بعد تأثیرگذار است.

2) همانند انتخاب طبیعی، همواره باعث سازش با محیط می شود.
3) بر جمعیت هایی با تعداد افراد بیش تر تأثیر بیش تري می گذارد.

4) باعث تغییر فراوانی نسبی ژن نمود از نسلی به نسل دیگر نمی شود.

 
139. شارش ژنی .................. رانش اللی می تواند .................. 

 
1) برخالف - منجر به افزایش شباهت هاي اللی میان جمعیت هاي مختلف شود.

 
2) همانند - در جهت حذف برخی الل هاي نامطلوب در جمعیت ها به صورت انتخابی عمل می کنند.

 
3) بر خالف - در جهت کاستن تعداد افرادي که سهم در خزانه ژنی نسل بعد دارد، عمل کند.

 
4) همانند - با تغییر فراوانی ژن هاي خزانه ژنی جمعیت ها، منجر به سازش پذیري آن ها با محیط شود.
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140. جهش به وجود آورندة کدام بیماري، مشابه جهش ایجادکنندة گیاهان چندالد است؟

 
1) جهش در یاخته هاي دستگاه تنفسی به علت بنزوپروپین دود سیگار

2) کم خونی داسی شکل
3) سندرم داون

4) فنیل کتونوریا

 
141. چند مورد، عبارت مقابل را نادرست تکمیل می نماید؟ «در جانوران، هر نوع .................. »

 
 تبادل قطعه بین دو کروموزوم، جهش محسوب می گردد.

 
 تغییر فراوانی دگره ها در جهت ناسازگاري با محیط رخ می دهد.

 
 به هم خوردن تعادل ژنی جمعیت به غنی تر شدن خزانه ژنی کمک می کند.
 آرایش فام تن ها در متافاز دو به تنوع کامه هاي ایجاد شده کمک می نماید.

 (1 (2 (3 (4

 
142. چند مورد صحیح است؟

 
الف) در جهش ارثی، همۀ یاخته هاي حاصل از تخم داراي آن جهش خواهند بود.

 
ب) در رناي ناقل در پیش هسته اي ها، پس از رونویسی نوکلئوتیدهاي مکمل می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند.

 
ج) در گل میمونی، دگرة رنگ قرمز و دگرة رنگ سفید هم توان هستند.

 
د) نمودار فراوانی رخ نمود صفات چندجایگاهی، زنگوله اي است.

4) همۀ موارد3) 2) 1) 

 
143. کدام یک در ایجاد مقاومت باکتري ها نسبت به پادزیست ها مؤثر است؟

 
4) وجود ناخالص ها3) چلیپایی شدن2) نوترکیبی1) انتخاب طبیعی

 
144. یکی از عوامل برهم زننده تعادل که فراوانی افراد ناسازگار با محیط را کاهش می دهد، .................. 

 
1) برخالف عامل ایجاد کننده الل جدید، همواره تفاوت هاي فردي را در جمعیت کاهش می دهد.

2) همواره با حذف کامل الل ناسازگار از جمعیت همراه است.

 
3) می تواند فراوانی الل  در مناطقی که ماالریا شایع تر است، را افزایش دهد.

 
4) همانند رانش می تواند به صورت هدف دار تنوع را کاهش می دهد.

 
145. در طی پدیده گونه زایی دگر میهنی، هر عاملی که تفاوت ها در بین دو جمعیت افزایش می دهد، .................. 

 
1) در خزانه ژنی نسل بعد آن ها تغییراتی ایجاد می کند.

2) می توانند باعث افزایش تنوع ژنوتیپ در بین افراد جمعیت شوند.
3) باعث حفظ گوناگونی ژنتیکی در جمعیت می شوند.

4) باعث انتقال ژن هاي سازگار تر با محیط به نسل بعد می شود.

 
146. چند مورد صحیح است؟

 
الف) قرار گرفتن باز نادرست در زنجیرة  جهش محسوب می شود.

 
ب) جهش در ژنگان سبزدیسه گیاهان، می تواند به نسل بعد منتقل شود.

 
ج) تنظیم قند مالتوز در اشرشیاکالي، تنظیم منفی و تنظیم قند الکتوز، تنظیم مثبت است.

 
د) رناي ناقل در پیش هسته اي، با حذف توالی هاي میانه پیرایش می شود.

4) هیچ کدام3) 2) 1) 
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147. جهش بر روي توالی هاي افزاینده بر روي چند مورد از گزینه هاي زیر می تواند تأثیرگذار باشد؟

 
الف) توالی نوکلئوتیدها

 
ب) توالی آمینواسیدها

 
ج) مقدار محصول

 
د) توالی ریبونوکلئوتیدها

4)  مورد3)  مورد2)  مورد1)  مورد

 
148. کدام یک از عبارات زیر همواره صحیح است؟

1) جهش جانشینی باعث تغییر در توالی آمینواسیدها می شود.
2) رانش اللی سبب کوچک شدن خزانۀ ژنی می شود.

3) سنگواره از بقایاي جاندارانی که در گذشته زندگی می کرده اند تشکیل می شود.
4) ساختارهاي آنالوگ وظایف مشابهی را انجام می دهند.

 
149. چند مورد از گزینه هاي زیر همیشه صحیح است؟

 
الف) به وجود آمدن رمز پایان در ژنگان در قسمتی که قبًال رمز پایان نبوده است، منجر به کوتاه شدن محصول پروتئینی می شود.

 
ب) تنظیم بیان ژن در پیش هسته اي ها در مرحلۀ رونویسی انجام می شود.

 
، مهارکننده از اپراتور جدا می شود و مصرف قند ممکن می شود. ج) با حضور قند در باکتري 

 
د) رونویسی، با پیوستن رنا بسپاراز به راه انداز آغاز می شود. (در پروکاریوت ها)

1)  مورد
 
4)  مورد3)  مورد2) صفر مورد

 
150. کدام گزینه نادرست است؟

 
1) امکان کراسینگ اور بین 2 الل گروه خونی  و  وجود ندارد.

 
2) در اثر کراسینگ اور بین دو کروموزوم همتا، ممکن است دو کامه نوترکیب ایجاد نشود.

، ممکن است در اسپرماتوسیت اولیه، فرایند چلیپایی شدن انجام شود. 3) در بدن هر انسان سالم با کروموزوم 

 
4) در زمان تشکیل چهارتایه ها در یاخته هاي اووسیت اولیه، ممکن است کراسینگ اور رخ دهد.

 
151. فقط در ناهنجاري فام تنی ساختاري که تنها از نوع ..................  باشد، .................. 

1) واژگونی - مقدار کل ژن هاي موجود در هستۀ یاخته تغییر نمی کند.
2) جابه جایی - قسمتی از یک فام تن به فام تن دیگر منتقل می شود.

3) حذفی - مقدار دناي یاخته کاهش پیدا می کند.

 
4) غیرحذفی- یاخته می تواند به رشد و نمو خود ادامه دهد.

 
152. چند مورد از موارد موجود براي تکمیل جملۀ زیر مناسب نیست؟

 
«در یک یاخته لنفوسیت، هر نوع جهش کوچک با تغییر در همراه است.»

 
الف)توالی نوکلئوتیدي رناي پیک

 
ب) چارچوب خواندن نوکلئوتیدها

 
ج ) ساختار یا عملکرد یک پروتئین

 
د ) مقدار مادة وراثتی داخل یاخته

 (1 (2 (3 (4

 
153. اگر جهش .................. ، آن گاه به طور قطع .................. 

1) باعث تغییر در جایگاه فعال آنزیم شود - عملکرد آنزیم تغییر می کند.

 
2) در جایی دور از جایگاه فعال آنزیم رخ دهد - احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است.

 
3) در یک ژن رخ دهد و عملکرد آنزیم محصول ژن تغییر کند - محصول رونویسی از ژن نوعی  است.

 
4) در راه انداز باکتري اشرشیاکالي رخ دهد - جهش بر توالی پروتئین محصول ژن اثر نخواهد داشت.
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154. کدام مورد براي تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «علت ..................  است.»

 
1) همتا بودن بال کبوتر و پروانه، یکسان بودن کار این دو بخش

 
2) قرارگیري دلفین و شیرکوهی در یک گروه، داشتن نیاي مشترك

3) اثبات زندگی  میلیون سالۀ گل الله، بررسی سنگواره ها

 
4) وستیجیال بودن استخوان پا در پیتون، نبود بقایاي آن در لگن

155. به طور معمول، در یک فرد جوان و ناقل بیماري هموفیلی، چند مورد دربارة هر یاختۀ سالم و طبیعی حاصل از تقسیم اووسیت

 
اولیه که از تخمدان آزاد می شود و توانایی شرکت در لقاح را دارد، قطعًا صحیح است؟

 
الف) هر کروموزوم هسته آن ها، از دو نیمه با محتواي ژنتیکی یکسان تشکیل شده است.

 
ب ) در هستۀ این یاخته ها، حداکثر یک نوع الل براي هموفیلی یافت می شود.

 
ج ) همگی، ژن هاي مسئول تعیین جنسیت را در ژنوم خود دارند.

د ) فقط یک عامل مربوط به هر صفت را دریافت کرده اند.
 (1 (2 (3 (4

 
156. انتخاب طبیعی ..................  نمی تواند .................. 

 
1) همانند شارش - بر تنوع افراد یک جمعیت بیفزاید.

 
2) برخالف رانش - گوناگونی دگره ها را در جمعیت کاهش دهد.

 
3) برخالف جهش - سازش فرد را با محیط افزایش دهد.

 
4) همانند رانش - در کاهش گوناگونی افراد جمعیت، مؤثر باشد.

 
157.  .................. برخالف  .................. ، می تواند باعث ..................  گردد.

1) جهش - نوترکیبی - حفظ گوناگونی در جمعیت ها
2) انتخاب طبیعی - ایجاد و حفظ ناخالص ها - کاهش گوناگونی در جمعیت ها

3) شارش ژنی - جهش حفظ گوناگونی در جمعیت ها
4) گوناگونی دگره اي - آمیزش غیر تصادفی - کاهش گوناگونی در جمعیت ها

 
158. رانش دگره اي برخالف انتخاب طبیعی .................. 

1) سبب تغییر فراوانی دگره اي در خزانۀ ژنی می شود.
2) فقط افرادي را که شانس بقاي کمی دارند، حذف می کند.

3) منجر به سازش جمعیت نسبت به محیط می شود.
4) لزومًا باعث کاهش فراوانی افراد ناسازگار با محیط نمی شود.

 
159. در اثر آمیزش گیاه گل مغربی دیپلوئید و تتراپلوئید،  .................. 

 
1) دانۀ به وجود آمده نمی تواند حاوي یاخته تتراپلوئید باشد.

 
2) تخم حاصل درهر مجموعۀ کروموزومی خود  کروموزوم دارد.

 
3) گیاه حاصل می تواند با تقسیم میوز، گردة نارس  تولید کند.

 
4) زاده هاي نسل دوم توانایی تکثیر اطالعات ژنتیک موجود در دناي خود را دارند.

 
160. نمی توان گفت .................. ، در هر گونه زایی دگر میهنی مؤثر است.

1) سدهاي جغرافیایی که یک جمعیت را به دو قسمت جداگانه تقسیم می کنند.
2) رخدادهایی ناگهانی و زمین شناختی که بر اثر آن تعداد زیادي از دگره ها از بین می روند.

 
3) عامل افزایش فراوانی دگره هایی که رخ نمودهایی ایجاد می کنند تا با محیط سازگارتر شوند.

4) عواملی که سبب ایجاد دگره هاي جدید در جمعیت می شوند.
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1.گزینه 4 در جهش واژگونی، قطعهي جدا شده در جهت معکوس به جاي اول خود متصل میشود. بنابراین ترتیب استقرار ژنها

تغییر میکند.
جهش «مضاعف شدن» بین کروموزومهاي همتا انجام میشود که هم شکل و هم اندازه بوده و محتواي ژنتیکی یکسان 2.گزینه 3

 
دارند.

جهش مضاعف شدن بین کروموزوم هاي همتا صورت میگیرد که البته در مورد کروموزومهاي زنبور نر (باتوجه به 3.گزینه 4

 
هاپلویید بودن) صدق نمیکند چون زنبور نر فقط یک کروموزوم جنسی دارد.

در انسان ماده و ملخ ماده، مار ماده کروموزوم هاي جنسی به صورت  می باشد یعنی داراي کروموزوم همتا می باشند پس امکان

 
وقوع جهش مضاعف شدن در آنها وجود دارد. 

 
mRNA ي رونویسی شده قبل از جهش:  4.گزینه 4

 
 آمینو اسید در رشته ي پلی پپتید پس از ترجمه وجود خواهد داشت. 

 
mRNAي رونویسی شده بعد از جهش:

 آمینواسید در رشته ي پلی پپتید پس از ترجمه وجود خواهد داشت.
سلول هایی که توانایی دیاپدز و عبور از جداز مویرگ هاي خونی را دارند، مونوسیت ها و نوتروفیل ها هستند که همانند 5.گزینه 2

 
تمامی سلول هاي هسته دار بدن، داراي ژن هاي پروتئین هاي مکمل هستند، زیرا ماده ي ژنتیک همه ي آن ها یکسان است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): تنها در ارتباط با مونوسیت هایی است که پس از ورود به بافت ها به ماکروفاژ تبدیل می شوند، در ضمن ماکروفاژ توانایی گزینه ي (

 
دیاپدز ندارد.

 
): مونوسیت ها جزء گروه آگرانولوسیت ها هستند. گزینه ي (

): گردش بین خون و لنف از مشخصات لنفوسیت هاي B و T است، در ضمن براي مونوسیت هایی که به ماکروفاژ تبدیل گزینه ي (
شده اند نیز صادق نمی باشد.

 
) قرار گرفته است. ) به جاي یک باز پیریمیدین ( در رشتۀ الگو، باز پورین ( 6.گزینه 2

 
گزینۀ  صحیح است. 7.گزینه 4

کاریوتیپ ناهنجاري هاي کروموزومی را تشخیص می دهد، کم خونی داسی شکل بر اثر جهش جانشینی به وجود می آید که 8.گزینه 4

 
جزء ناهنجاري هاي کروموزومی نیست.

 
گزینۀ (الف) صحیح است. 9.گزینه 1

 
سایر گزینه ها:

گزینۀ (ب) هموفیلی به علت نقص در فاکتور  خون که یک پروتئین انعقادي است به وجود می آید و ربطی به گویچه هاي سرخ

 
خون ندارد.

 
گزینۀ ( ج) ناقلین تاالسمی به انگل ماالریا مقاوم هستند. بنابراین تنها یک گزینه صحیح است.

در همۀ گزینه ها قطعه اي از کروموزوم به ژن اضافه یا از آن برداشته می شود که می تواند تعداد باز هاي جا به جا شده 10.گزینه 1
مضربی از  باشد یا نباشد، و می توان منجر به تغییر چارچوب شود. اما در گزینۀ  یا جانشینی، تغییري در تعداد باز ها به وجود نمی 

 
آید. بنابراین نمی تواند منجر به تغییر شود.

با اضافه کردن یک بازآدنین در جایگاه مورد نظر توالی  به وجود می آید که روي  الگو، مکمل  که 11.گزینه 1
کدون پایان ترجمه در  است. پس ترجمه زودتر از حالت اول پایان می گیرد و پروئین محصول ژن کوتاه تر از حالت طبیعی

 
می شود.

اگر باز گوانین حذف شود، توالی مورد نظر که کدون پایان  در آن دیده می شود بر اثر تغییر در چارچوب به  12.گزینه 2
 کدون آغاز روي  الگو تبدیل می شود که کدون پایانی در آن دیده نمی شود، پس پروتئین حاصل

 
بلندتر از پروتئین اولیه است.

XX

CGAAUG
– ––––

UGC
– ––––
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– ––––

AUU
– ––––

UGU
– –––– UGA– ––––
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– ––––
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ناهنجاري هاي عددي را از روي کاریوتیپ به سادگی می توان تشخیص داد. سلول هاي مورد استفاده براي تهیه 13.گزینه 1

 
کاریوتیپ باید در حال تقسیم باشند تا کروموزوم ها در متافاز در حداکثر فشردگی قرار داشته باشند و کروموزوم ها قابل رویت باشند.

 
مقایسه ژن هاي هموگلوبین در افراد سالم و بیماران 14.گزینه 2

دناي هموگلوبین طبیعی دناي هموگلوبین جهش یافته

رناي پیکرناي پیک

هموگلوبین طبیعی هموگلوبین یاختۀ داسی شکل

ValGlu

G A A

TTC C A T

G U A

 
با توجه به صورت سؤال که ذکر شده توالی مربوط به  الگو است،  مربوط به کدون آغاز است. با حذف باز 15.گزینه 3
گوانین مورد نظر، اگر سرتاسر جلو برویم، اولین کدون پس از میتونین  است که مربوط به کدون پایان ترجمه در  می 

 
باشد. پس پروتئین کوتاهتر می شود.

در مهندسی ژنتیک ژن تولید انسولین را از سلول هاي انسانی خارج کرده و به ژنگان باکتري وارد می کنند، بنابراین این 16.گزینه 2

 
جهش از نوع جا به جایی است.

 
الف) صحیح است. 17.گزینه 2

ب) افراد  معموًال در سنین کم می میرند ولی افراد  به سن تولید مثل رسیده  و شانس بیشتري براي انتقال

 
ِدگره  دارند.

 
ج) هر دو بیماري اتوزومی مغلوب هستند و الگوي وراثت مشابهی دارند پس صحیح است.

 
د) دیابت بی مزه ربطی به قند خون و انسولین ندارد. پس این گزینه اشتباه است.

) یا همگی جز ناهنجاري هاي کروموزومی هستند و بر طبق تعریف کتاب درسی مقیاس وسیع تري دارند به جز گزینۀ ( 18.گزینه 3

 
تغییر در چارچوب خواندن که جزء جهش هاي کوچک دسته بندي شده است.

جهش جانشینی می تواند منجر به همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  شود، فریم شیفت (تغییر در چارچوب) فقط زمانی اضافه 19.گزینه 3

 
می شود که تعدادي باز که مضرب  نیستند از رشته حذف یا اضافه شوند.

هیچکدام. چون در بیماري کم خونی داسی شکل یک باز  با یک  عوض شده است که مکمل یکدیگرند، پس در دو 20.گزینه 4
رشتۀ  یا کروموزوم تعداد بازها تغییري نمی کند.

 
واژگونی جزء ناهنجاري هاي کروموزومی در حالیکه گزینۀ  و  و  جزء جهش هاي کوچک هستند. 21.گزینه 1

گزینۀ  و  و  به هر سه جز ناهنجاري هاي کروموزومی هستند. جانشینی جزء جهش هاي کوچک است و ناهنجاري  22.گزینه 2
محسوب نمی شود.

 
جهش جانشینی منجربه ایجاد الل  شده است. یک نوکلئوتید  جایگزین (جانشین)  شده است. 23.گزینه 2

دناي هموگلوبین طبیعی دناي هموگلوبین جهش یافته

رناي پیکرناي پیک

هموگلوبین طبیعی هموگلوبین یاختۀ داسی شکل

ValGlu

G A A

TTC C A T

G U A

 
24.گزینه 2 و  هر دو رمز پایان هستند که بعد از رونویسی تبدیل به  و شده هر دو مربوط به  کدون

پایان ترجمه اند و تغییر در محصول ژن ایجاد نمی شود. باقی گزینه ها با توجه به جدول اسید هاي آمینه مربوط به اسید هاي آمینۀ
متفاوت هستند.

 
گزینۀ  (الف و ب صحیح است). 25.گزینه 2

DNATAC

ACTmRNA

H HbS bSH HbA bS

HbS

3

3
3

TA

DNA

234
134

HbSAT

ATCATTUAAUAG
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الف) افراد داراي الل  به ماالریا مبتال نمی شوند، زیرا انگل ماالریا نمی تواند در گلبول هاي قرمز این افراد زنده بماند، چرا که با

 
ورود انگل گلبول داسی شکل شده و از بین می رود.

 
ب) چون افراد هتروزیگوت به ماالریا مقاوم هستند، تعدادشان نسبت به افراد سالم بیشتر می شود.

 
ج) این بیماري اتوزوم مغلوب است و ربطی به جنسیت ندارد. پس این گزینه اشتباه است.

 
د) الل بیماري فقط در گلبول هاي قرمز بیان می شود.

با جایگزینی مطرح شده در صورت سؤال، توالی  به توالی  تبدیل می شود که مکمل کدون  در  26.گزینه 1

 
 است و یک کدون پایان می باشد. بنابراین ترجمه زودتر از حالت معمول پایان گرفته و پروتئین کوتاه می شود.

با عوض شدن باز سیتوزین مورد نظر، توالی  به توالی  27.گزینه 4
تبدیل می شود، که  مکمل  و  مکمل  روي  هستند، بنابراین یک کدون پایان به یک کدون پایان

 
دیگر تبدیل شده است و توالی پروتئین عوض نمی شود.

 
. پرتوي  در سایر گزینه ها کاربرد دارد. 28.گزینه 3 عامل ایجاد دیمر تیمین اشعۀ  است نه اشعۀ 

 
سلول هاي آوندي چوبی لیگنینی شده مرده هستند و فاقد پروتئین هیستون می باشند.  29.گزینه 4

 
سایر گزینه ها:

 
) در هو هسته اي ها حباب همانند سازي تشکیل می شود. بین سلول ها می توانند داراي لیزوزیم باشند.

 
) سلول هاي عصبی داراي دندریت و میتوکندري هستند.

) سلول هاي گیاهی کلروپالست دارند، اگرچه سلول هاي گیاهی سانتریول ندارند اما دوك تقسیم را تشکیل می دهند. (گیاهان ابتدایی

 
پست (خزه ها و سرخس ها) و جانداران سانتریول دارند اما گیاهان عالی (بازدارندگان و نهاندانگان) سانترویل ندارند.

 
هستند. سلول هاي ماهیچه اي داراي میتوکندري و زنجیرة انتقال الکترون و همچنین خط  30.گزینه 4

 
سایر گزینه ها:

 
) گلبول قرمز بالغ فاقد هسته و هیستون می باشد. گزینۀ 

 
) هیستون و اپراتور با هم مشاهده نمی شوند اپراتور در پروکاریوت ها است ولی هیستون در یوکاریوت ها می باشد. گزینۀ 

 
) سلول هاي عصبی در اطراف خود، نه داخل خود داراي غالف میلین هستند، شبکۀ آندوپالسمی داخل سلول می شود. گزینۀ 

) گامت خزه چون هاپلویید است کروموزوم هاي همتا ندارد، جهش مضاعف شدگی بین کروموزوم هاي همتا رخ گزینۀ  31.گزینه 2

 
می دهد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) عامل ماالریا انگل تک سلولی و از آغازیان و یوکاریوت است، پس کروموزوم هاي همتا را دارد. گزینۀ 

 
) تخم ضمیمه در نهان دانگان با تقسیمات متوالی به آندوسپرم تبدیل می شود و از طرفی داراي کروموزوم همتا می باشد. گزینۀ 

 
) فولیکول بالغ از سلول هاي  تشکیل شده و داراي کروموزوم هاي همتاست. گزینۀ 

جهش در ژنوم غیر هسته اي مانند جهش در میتوکندري می تواند به میتوکندري هاي سلول هاي دختري منتقل شود، چرا 32.گزینه 2
که اندامکها قبل از هسته و در مرحلۀ  تقسیم سلولی تقسیم می شوند و جهش هاي اندامک ها هم می تواند به اندامک هاي نسل بعد

 
منتقل شود.

جهش در توالی هاي اینترون چون اینترون ها نقش ژنی ندارند تأثیري بر عملکرد سلول ندارد. در جهش خاموش هم عملکرد محصول

 
ژن تغییري نمی کند.

. میان فامنیک هاي غیر خواهري رخ می دهد نه کاستمان  چلیپایی شدن در کاستمان 
جهش یعنی تغییر پایدار بر روي دنا حال اگر تعداد اینترون ها زیاد باشد احتمال این که جهش بر روي اینترون ها اتفاق 33.گزینه 4
بیفتد بیشتر شده و احتمال جهش در اگزون را کاهش می دهد و با در نظر گرفتن این موضوع که رونوشت اینترون در  حذف

 
می شود و رونوشت اگزون ترجمه می شود، می تواند به صورت غیرمستقیم بر کیفیت پروتئین نهایی تاثیرگزار باشد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
گزینۀ   ) در پروکاریوت ها، تنظیم بیان ژن معموًال در مرحلۀ رونویسی انجام می شود نه همیشه.

) میتوکندري در سلول هاي یوکاریوتی وجود دارد، حرکت چرخشی تاژك مربوط به پروکاریوت ها و شالقی مربوط به گزینۀ 

 
یوکاریوت ها است.

 
) در جهش خاموش، در توالی آمینو اسید ها تغییر محسوسی به وجود نمی آید. (نه باز ها) گزینۀ 

 
، طبق شکل که نحوة توزیع فام تن ها را طی کاستمان نشان می دهد. گزینۀ  34.گزینه 3

 
سایر گزینه ها:

 
) چلیپایی شدن بین کروموزوم هاي غیر خواهري رخ می دهد.

) در زمان کراسینگ اور، فام تن ها در میانه سلول قرار می گیرند.

HbS

AGTATTUAA
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) چلیپایی شدن در کاستمان  میان فامنیک هاي غیرخواهري رخ می دهد نه کاستمان 
حالت اولحالت دوم

 
در نوترکیبی هنگام هنگام کاستمان  در زمان جفت شدن فامتن هاي همتا و ایجاد و ایجاد چهار تایه ممکن است قطعه  35.گزینه 4

 
اي از فامتن بین فامنیک هاي غیر خواهري مبادله شود که آن را کراسینگ آور می گویند در گزینۀ  این پدیده امکان پذیر می باشد.

 
در بافت خورش و کیسۀ گرده تقسیم میوز یا کاستمان صورت می گیرد، پس شاهد کراسینگ اور هستیم. 36.گزینه 3

، موز بدون دانه داراي دانه هاي ریزي است که پس از لقاح تشکیل شده اند، پس در آن میوز رخ داده است و گزینۀ  37.گزینه 3

 
گامت هاي نوترکیب تشکیل شده اند.

 
سایر گزینه ها:

 
) کال: تودة سلولی که از تقسیم میتوز تشکیل شده است و بنابراین تقسیم میوز و نوترکیبی ندارد.

 
) مالنوما: تودة بدخیم سلول هاي رنگه دار پوست که با تقسیم میتوز به وجود می آید.

 
) غدة سیب زمینی: از روش هاي تولید مثل غیر جنسی گیاهان است که با تقسیم میتوز به وجود آمده است.

 
) زنبور نر هاپلوئید است و از طریق میتوز گامت تولید می کند و تقسیم میوز و نوترکیبی ندارد.  38.گزینه 3

 
سایر گزینه ها:

 
) مار ماده  است و براي تولید گامت از تقسیم میوز استفاده می کند.

) کرم هرمافرودیت یا نر ماده هم اندام هاي تناسلی نر را دارد و هم ماده. خود کرم  است و براي تولید گامت از میوز استفاده می 

 
کند.

 
) درخت زیتون جزء هوهسته اي ها هستند و با میوز گامت تولید می کنند و نوترکیبی دارند.

 
بررسی موارد: 39.گزینه 1

 
(الف) جهش با افزودن دگره هاي جدید خزانه ژنی را تهی تر و گوناگونی را افزایش می دهد.

 
(ب) انتخاب طبیعی همیشه روي «جمعیت» اثر می کند نه روي «فرد».

 
(ج) اگر فراوانی الل ها به یک نسبت کم یا زیاد شود تعادل جمعیت به هم نمی خورد.

 
(د) نوترکیبی، جهش و سایر عوامل گوناگونی جمعیت را حفظ می کنند.

 
) گزینۀ (ج) و (د) صحیح هستند. 40.گزینه 2

 
سایر گزینه ها:

 
الف) در جمعیت تعادلی فراوانی «نسبی» الل ها ثابت است. اگر همۀ الل ها به یک نسبت کم یا زیاد شوند تعادل به هم نمی خورد.

ب) شارش ژن، ژن هاي جدیدي را به جمعیت وارد می کند که می تواند موجب کم شدن یا زیاد شدن رقابت بین جمعیت اولیه شود.

 
) در کراسینگ اور کروماتید هاي غیرخواهري از کروموزوم هاي همتا شرکت دارند. 41.گزینه 4

 
سایر گزینه ها:

 
) اگر کروماتید هاي شرکت کرده در کراسینگ اور داراي الل هاي ژنی یکسانی باشند، نوترکیبی رخ نمی دهد. گزینۀ 

 
) کراسینگ اور فقط بین کروماتید هاي غیر خواهري رخ می دهد. گزینۀ 

 
) در کراسینگ اور تنها دو کروموزوم مضاعف شده و دو سانترومر حضور دارند. گزینۀ 

 
) در مناطق ماالریا خیز فراوانی افراد  بیشتر از سایر مناطق است. گزینۀ  42.گزینه 3

 
سایر گزینه ها:

 
) انگل ماالریا بخشی از زندگی خود را در گلبول قرمز می گذارد.

 
) در افراد با ژن نمود  همۀ گلبول هاي قرمز داسی شکل هستند. بعضی یوکاریوت ها ممکن است میوز نداشته باشند.
با بزرگتر شدن جمعیت، جمعیت به تعادل نزدیکتر می شود و با کوچکتر شدن جمعیت اثر رانش ژن بیشتر می شود. 43.گزینه 2
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کاهش ترشح اریتروپویتین می تواند سبب کم شدن تولید گویچه هاي سرخ و آنمی می شود. (گزینۀ (د)) 44.گزینه 1

 
الف) هموفیلی مربوط به فاکتور انعقادي شمارة  است و ربطی به گلبول هاي قرمز ندارد.

 
ب) جایگاه فعال مربوط به آنزیم هاست.

 
ج) کم خونی داسی شکل ناشی از جهش جانشینی بوده و مادة وراثتی در افراد بیمار و سالم برابر است.

 
با کوچکتر شدن جمعیت اثر شارش و رانش ژنی بیشتر می شود و جمعیت نامتعادل تر می شود. 45.گزینه 3

در جیرجیرك ماده، سنگین تر و بزرگ تر بودن موفقیت تولید مثلی را افزایش می دهد و وزن اسکلت خارجی اندازة 46.گزینه 2

 
جاندار را محدود می کند.

 
سایر گزینه ها:

 
) صفات برتر صفاتی هستند که احتمال بقاي گونه را افزایش می دهند نه فرد را. گزینۀ 

) انتخاب طبیعی گونه اي را که موفق تر باشد بر می گزیند. براي مثال مورچه هاي کارگر عقیم هستند اما توسط انتخاب طبیعی گزینۀ 

 
گسترش پیدا کرده اند.

) اگر افرادي که از جمعیت در اثر رانش ژنی حذف می شوند، همۀ الل ها یشان در سایر افراد جمعیت حضور داشته باشد، خزانۀ گزینۀ 
ژنی کوچک نمی شود.

در وقوع نوترکیبی دو کروموزوم مضاعف و بنابراین چهار کروماتید خواهري حضور دارند و هر کروماتید از دو رشتۀ 47.گزینه 3

 
. گزینۀ  صحیح است. نوکلئوتیدي تشکیل شده و بنابراین 

 
سانترومر 48.گزینه 2

 
سایر گزینه ها:

 
) در یاخته هاي گیاهی سانتریول وجود ندارد (فقط خزه و سرخس سانتریول دارد). گزینۀ 

 
) واکوئل می تواند در سلول حضور نداشته باشد. گزینۀ 

 
) غشاء هسته در زمان تشکیل تتراد ها ازبین رفته است. گزینۀ 

اووسیت اولیه داراي ساختار تتراد است و کراسینگ  اور در آن رخ می دهد. 49.گزینه 1

 
الف) جهش در ژنوم میتوکندري گامت ها می تواند به میتوکندري هاي نسل بعد منتقل شود. 50.گزینه 1

 
ب)  به فضاي بین دو غشا منتقل می شود نه بخش داخلی میتوکندري.

 
ج) گلوکز در سیتوپالسم به الکتات تبدیل می شود.

د) کارتنئوید ها از مواد آنتی اکسیدان هستند که از میتوکندري در برابر رادیکال هاي آزاد حفاظت می کنند.

 
) یک مورد صحیح است. (گزینۀ (د)) گزینۀ  51.گزینه 1

 
الف ) اینترون ها جزء ژن محسوب می شوند.

 
گزینۀ ب) دنابسپاراز  را ویرایش می کند.

 
گزینۀ ج) رانش اللی به صورت تصادفی و غیر جهت دار عمل می کند.

گزینۀ د) با توجه به تعریف خزانۀ ژنی، الل هاي موجود در سلول هاي پیکري هم خزانۀ ژنی محسوب می شوند.
وجود لکه هاي چشمگیر روي دم طاووس نر از صفاتی است که شانس انتخاب شده پرنده را براي تولید مثل افزایش می  52.گزینه 2

 
دهد و منجر به آمیزش غیر تصادفی می شود که از عوامل برهم زنندة تعادل در جمعیت است.

 
سایر گزینه ها مستقیمًا تأثیري بر تولید مثل ندارند.

 
جمعیت به افرادي گفته می شود که به یک گونه تعلق دارند و در یک زمان و مکان زندگی می کنند. 53.گزینه 1

 
الف) فراوانی «نسبی» نه تجمعی.

 
ب) اگر شارش ژن «دو سویه» باشد می تواند خزانۀ ژنی دو جمعیت را گسترش بدهد.

گزینۀ (د) صحیح نیست، بدون وجود جهش نیز، جمعیت هاي گوناگونی خود را حفظ می کنند.
هموفیلی در اثر نقص در فاکتور  به وجود می آید که یک پروتئین انعقادي است و از سلول هایی که منشأ 54.گزینه 3

 
میلوئیدي در مغز استخوان دارند به وجود می آید.

 
رد سایر گزینه ها:

 
) انگل ماالریا به فراوانی نسبی الل کم خونی داسی شکل در جمعیت کمک می کند. گزینۀ 

 
) فقط در منابع جانوري وجود دارد. گزینۀ 

) انتقال پروتئین هاي «بزرگ» از طریق آندوسیتوز صورت می گیرد. گزینۀ 

 
در  روز اول چرخۀ جنسی اووسیت ثانویه تشکیل شده و رها می شود. 55.گزینه 2
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نوترکیبی در اووسیت اولیه رخ می دهد. در دوران جنینی میوز آغاز شده و مرحلۀ پروفاز متوقف شده است. در  روز اول چرخۀ

 
جنسی تقسیم میوز کامل می شود. ساختار تتراد مربوط به پروفار میوز است.

56.گزینه 2 آمیزش از نوع غیر تصادفی تعادل را در جمعیت بر هم می ریزد نه تصادفی.

 
رد سایر گزینه ها: 57.گزینه 1

 
) گروه خونی  و  روي کروموزوم هاي متفاوتی قرار دارند. گزینۀ 

 
) جهشی که در رونویسی رخ دهد سبب ایجاد تغییر پایدار در ژنوم نمی شود. گزینۀ 

 
) جهش در توالی هاي میانه بر اثر همانند سازي می تواند به نسل بعدي منتقل شود. گزینۀ 

نکته: جهش خاموش رمز یک آمینواسید را به رمز دیگري از همان آمینواسید تغییر می دهد.
اسپرماتوسیت اولیه . در اسپرماتوسیت اولیه ما شاهد ساختار تتراد هستیم و کروموزوم هاي خواهري در این مرحله از 58.گزینه 2

 
هم جدا می شوند.

 
این مرحله نشان دهندة اووسیت اولیه است که ساختار تتراد در میانۀ سلول شکل گرفته است. 59.گزینه 2

نو ترکیبی در اسپرماتوسیت اولیه رخ می دهد که در دیوارة لوله هاي اسپرم ساز تشکیل می شود. 60.گزینه 4

 
ساختار تتراد در اووسیت اولیه تشکیل می شود. 61.گزینه 2

 
تقسیم در بافت خورش رخ می دهد. 62.گزینه 1

 
بافت خورش از سلول هاي  کروموزومی تشکیل شده است و با تقسیم میوز و سپس میتوز کیسۀ رویانی را تشکیل می دهد.

 
تخم زا و یاختۀ دو هسته اي از یاخته هاي کیسۀ رویانی اند.

 
پالزمید توسط باکتري ها تولید می شود که پروکاریوت و فاقد ساختار تتراد هستند. 63.گزینه 3

 
کم خونی داسی شکل در مناطق ماالریا خیز فراوانی بیشتري دارد. 64.گزینه 1

 
) هموفیلی مربوط به نقص در فاکتور  انعقادي است و ربطی به گلبول قرمز ندارد. گزینۀ  65.گزینه 3

 
) آنمی حتمًا مربوط به تغییر گلبول هاي قرمز نیست و ممکن است به تعداد آن ها مربوط باشد. گزینۀ 

لیپوما تودة خوش خیم سلول هاي چربی است که در سلول هاي اتوزومی رخ می دهد و به دلیل جهش هاي اکتسابی به 66.گزینه 3
وجود می آید.

 
رانش اللی در مقاومت آنتی بیوتیکی نقشی ندارد. 67.گزینه 4

 
الف) شارش ژن اگر به صورت مداوم و دو سویه باشد سبب یکی شدن خزانۀ ژنی دو جمعیت می شود. 68.گزینه 4

 
ب) در رانش اللی، ژن ها به طور تصادفی از خزانۀ ژنی حذف می شوند.

 
ج) انتخاب طبیعی روي وقوع جهش تأثیري ندارد.

د) با بزرگتر شدن جمعیت، جمعیت به تعادل نزدیکتر می شود. با وقوع عواملی مانند جهش که بر هم زنندة تعادل جمعیت است هم می 

 
توان خزانۀ ژنی را گسترش داد.

 
انتخاب طبیعی از عوامل بر هم زنندة تعادل در جمعیت محسوب می شود. 69.گزینه 4

 
تودة کال از تقسیم میتوز سلول هاي تمایز نیافته تشکیل شده و فاقد نوترکیبی است. 70.گزینه 2

سایر گزینه ها جزء یوکاریوت ها (هو هسته اي ها) هستند و داراي تقسیم میوز و نوترکیبی اند. (در تودة کال میوز رخ نمی دهد، ولی در

 
سایر جانداران ذکر شده میوز رخ می دهد و امکان نوترکیبی وجود دارد.)

جیرجیرك به دلیل داشتن اسکلت خارجی شانس بیشتري براي سنگواره شدن دارد. 71.گزینه 1
اندام هاي همتا اندام هایی هستند که طرح ساختاري آنها یکسان است با اینکه کار متفاوتی دارند. 72.گزینه 2

موش از پستانداران است و به ماهی خویشاوندي نزدیک تري دارد. سفره ماهی از ماهیان غضروفی، الك پشت از 73.گزینه 4
دوزیستان و پالتی پوس از پستانداران تخم گذار ابتدایی است.

براي تشخیص بیماري ایدز در کتاب درسی روش مولکولی اشاره شده است که می تواند شباهت بیشتري به روش 74.گزینه 4

 
زیست شناسی نوین که به رده بندي جانداران کمک می کند داشته باشد.

چشم سادة زنبور عسل که روي پیشانی جانور قرار دارد براي تشخیص طول روز و شب و جهت نور تکامل پیدا کرده و 75.گزینه 3

 
تصویر تشکیل نمی دهد، گیرندة فروسرخ مار زنگی حرارت بدن شکار را تشخیص می دهد و براي شکار طراحی شده است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): هر دو براي پرواز طراحی شده اند. گزینۀ (

 
): روي پاي جیرجیرك پردة صماخ براي شنوایی وجود دارد و گوش خفاش هم براي شنوایی طراحی شده است. گزینۀ (

 
): هر دو براي دفع مواد زائد از بدن تکامل پیدا کرده اند. گزینۀ (

 
خط جانبی در ماهی ها براي شکار و تشخیص اشیاي محیط به کار می رود و مجاري نیم دایره در انسان براي تعادل. 76.گزینه 1
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بررسی سایر گزینه ها:

 
): هر دو براي چشایی به کار می روند. گزینۀ (

 
):هر دو براي دفع مواد زائد کاربرد دارند. گزینۀ (

 
):هر دو براي دفع مواد زائد کاربرد دارند. گزینۀ (

بقایا پا در لگن مار پیتون 77.گزینه 2
بقایاي پا در لگن مار پیتون 78.گزینه 4

 
بخش میانی هیپوفیز عملکرد مشخصی در انسان ندارد و عملکرد آن به خوبی در انسان شناخته نشده است. 79.گزینه 2

طول عمر جاندار را نمی توان از روي ژن هاي آن مشخص کرد. چون ژن ها از بدو تولد در جاندار وجود دارد و بسته به 80.گزینه 4
شرایط محیطی طول عمر جاندار مشخص می شود.

تعریف ارنست مایر در جاندارانی صدق می کند که تولید مثل جنسی دارند. در باکتري ها که غشاي هسته ندارند تولید 81.گزینه 4
مثل جنسی وجود ندارد.

توالی هاي حفظ شده، توالی هایی است که بین گونه هاي مختلف ثابت هستند. 82.گزینه 2
توالی هاي حفظ شده، توالی هایی از  که شباهت هاي ساختاري بین جانداران گونه هاي مختلف را به وجود می  83.گزینه 2

آورند.
پیدا کردن توالی هاي حفظ شده در میان گونه ها با مطالعات مولکولی صورت می گیرد و بر عهدة تشریح مقایسه اي 84.گزینه 4

نیست. در تشریح مقایسه اي اجزاي پیکر جانداران مختلف با یکدیگر مقایسه می شود.
ساختارهایی که کار یکسان اما ساختارهاي متفاوت دارند ساختارهاي آنالوگ نامیده می شوند. این ساختارها نشان 85.گزینه 3

می دهد که براي پاسخ به یک نیاز جانداران به روش هاي مختلفی سازش پیدا کرده اند و در شناسایی گونه هاي خویشاوند کاربرد ندارند.
کوسه از ماهیان غضروفی است و وال، دلفین و پلنگ همه از پستانداران هستند، در میان گونه هایی که خویشاوندي 86.گزینه 1

بیشتري دارند توالی هاي حفظ شدة بیشتري دیده می شود.
با بررسی ساختارهاي آنالوگ نمی توان به خویشاوندي بین گونه ها پی برد. 87.گزینه 2

وجود توالی هاي خاص حفظ شده توسط مطالعات مولکولی شناسایی می شود. 88.گزینه 3
پرتوي  باعث ایجاد دیمر تیمین می شود که با مدل ارائه شده  توسط واتسون و کریک سازگاري ندارد. 89.گزینه 2

گونه در زیست شناسی به جاندارانی گفته می شود که می توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و زاده هاي زیستا و زایا را 90.گزینه 4
به وجود آورند ولی نمی توانند با جانداران دیگر آمیزش موفقیت آمیز داشته باشند.

 
بررسی سایر گزینه ها: 91.گزینه 4

 
): عامل جدا کنندة گونه زایی هم میهنی از دگر میهنی مکان است. گزینۀ (

 
): گونه زایی دگر میهنی تدریجی ولی گونه زایی هم میهنی به یکباره رخ می دهد. گزینۀ (

 
): شارش ژن در گونه زایی هم میهنی تأثیري ندارد ولی در گونه زایی دگر میهنی جزو عوامل مهمی است. گزینۀ (

چند الدي به دلیل جدا نشدن صحیح کروموزوم ها در میوز رخ می دهد. عمل جدا شدن کروموزوم ها در آنافاز رخ 92.گزینه 4

 
می دهد.

 
دناي راکیزه یا میتوکندري مانند دناي باکتري ها حلقوي است. 93.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): درخت گیسو از  میلیون سال پیش تاکنون بدون تغییر مانده است. گزینۀ (

 
): طی واکنش تنفس سلولی در جانداران از هر مولکول گلوکز  مولکول آب و  مولکول  تولید می شود. گزینۀ (

 
): گیاهان در غشاي تیالکوئید خود داراي دو نوع زنجیرة انتقال الکترون هستند. گزینۀ (

94.گزینه 1

(می توان به جاي واژة اکتاپلویید از  استفاده کرد، یا کلمۀ هشت الد را به کار برد.)
ساختارهاي همتا، ساختار یکسان و کار متفاوت دارند و ساختارهاي آنالوگ کار یکسان و طرح ساختاري متفاوت دارند. 95.گزینه 3

ارنست مایر 96.گزینه 3

 
بررسی موارد: 97.گزینه 2

 
الف ) نادرست است، کار متفاوتی را انجام می دهند.

 
ب ) درست است.

 
. ج ) نادرست است، 

 
د ) درست است.

2
3
4

DNA

UVDNA

1
2
3

1170
266CO2
3

2n = 8 8 × 2 = 16 16 × 2 = 32 = 8n
8n = 32

4n = 28 ← 2n = 14



صادق طاهري زیست دوازدهم فصل چهار - 09174457144 26

 
بررسی موارد: 98.گزینه 3

 
الف ) نادرست است، در گونه زایی هم میهنی رانش ژن مطرح نیست.

 
ب ) درست است، گیاهان تترا پلویید به گونۀ جدیدي تعلق دارند و در شرایط طبیعی قادر به آمیزش با گونۀ نیایی خود نمی باشند.

 
ج ) درست است.

 
د ) درست است.

وجود ساختارهاي همتا، نشان دهندة منشأ نیایی مشترك است. 99.گزینه 3
وجود نیاي مشترك دلیل وجود ساختارهاي همتا در جانداران است. 100.گزینه 3

 
بسیاري از جهش ها تأثیر فوري بر رخ غدد ندارند و بنابراین ممکن است تشخیص داده نشوند. 101.گزینه 2

انتخاب طبیعی فرآیندي غیرتصادفی و جهت دار است در حالی که جهش، نوترکیبی و رانش ژن تصادفی است. 102.گزینه 1
) گلبول قرمز افراد ناقل کم خونی داسی شکل فقط زمانی که اکسیژن محیط کم باشد داسی شکل می شود و در مواقع 103.گزینه 2 

 
عادي مشکلی ندارند. در فشار اکسیژن طبیعی شکل گلبول قرمز نیز طبیعی است.

 
)   این افارد در همۀ شرایط داراي گلبول قرمز داسی شکل هستند.

 
) افراد مبتال به آنمی همیشه مشکل خون رسانی دارند.

 
) ناقلین ماالریا به دلیل وجود انگل در گلبول هاي قرمز مشکل دائمی دارند.

گونه در زیست شناسی به جاندارانی گفته می شود که می توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و زاده هایی زیستا و زایا 104.گزینه 4
را به وجود آورند. در این سؤال هدف زنبور بوده هر  گزینه شماره یک تا سه با توجه به تعریف گونه و در نظر گرفتن ویژگی هاي
زنبور عسل صادق است بجز گزینۀ شمارة  می دانیم چشم مرکب ویژگی حشرات می باشد و زنبور عسل نیز در این گروه قرار می 

 
گیرد زنبور عسل براي تولید گامت تقسیم میتوز انجام می دهد و طی تقسیم میتوز گامت نو ترکیب به وجود نمی آید.

n2 n

n

n2n

nn

زنبورنر

میتوز

لقاح

میوز

ملکه

بکرزایی

زنبورنر
 

 
105.گزینه 1 ) این جهش از نوع جانشینی و از دستۀ جهش هاي کوچک است.

 
) هموفیلی در ارتباط با فاکتور هشت  گروه خونی است و ربطی به هموگلوبین ندارد.

 
) گروه هاي خونی  روي فام تن شمارة  قرار دارند.

) این صفت دو دگرة  و  دارد که روي یک جایگاه از فام تن شمارة  قرار دارند.

 
انتخاب طبیعی باعث به هم خوردن تعادل می شود همانند آمیزش غیر تصادفی و بر خالف آمیزش تصادفی. 106.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) در خصوص گلبول درست نیست گزینۀ 

 
) جهش روي ژنوم میتوکندري یاخته هاي اسپرم به نسل بعد منتقل نمی شود. گزینۀ 

 
) جانداران  رگه با تقسیم میتوز توانایی تکثیر اطالعات ژنتیکی والدین خود را دارند. گزینۀ 

 
بررسی سایر گزینه ها: 107.گزینه 3

) جهش تغییر در چارچوب الزامًا حذف یا اضافه شدن یک نوکلئوتید نیست می تواند تعدادي باشد ولی حتمًا باید مضربی از عدد گزینۀ 

 
 نباشد.

) جهش از نوع دگرمعنا باعث تغییر آمینو اسید می شود و باعث تغییر ساختار اول رشته می شود و الزاما شکل و عملکرد  را گزینۀ 

 
تغییر نمی دهد.

 
) پاسخ سؤال می باشد هر گونه تغییر پایداري بر روي ماده وراثتی اثر خود را بر روي رنا اعمال می کند. گزینۀ 

) می تواند یک کدون پایان به یک کدون پایان دیگر تبدیل شود در این صورت طول رشته تغییر نمی کند. گزینۀ 

 
الف) نادرست، بیشتر گیاهان  هستند. 108.گزینه 2

 
ب) نادرست، داخل گیاه

 
ج) درست است.

 
د) درست است.
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زمانی که بیماري از نوع اتوزوم و نهفته است یعنی فرد بیمار داراي  الل از بیماري بوده که یکی را از پدر و دیگري را 109.گزینه 1

 
از مادر خود دریافت کرده است.

نیز در انعقاد خون اختالل ایجاد می کند و بیماري ) دقت کنید که عوامل دیگري، مانند کمبود کلسیم و کمبود ویتامین  رد گزینۀ 
ژنتیکی محسوب نمی شود.

 
) درست است. 110.گزینه 1

 
) نادرست، قوانین بنیادي وراثت توسط گریگور مندل کشف شد.

 
، از سر آمین شروع می شود.  ) با توجه به شکل پایین، ترجمۀ  به 

) در  
پیش هسته اي ها،

رناي ناقل پس از
ترجمه تا

می خورد. در
پروکاریوت

اینترون و اگزون

 
وجود ندارد.

جهش ها اگر در مقیاس وسیع رخ دهند ( حذف، جابه جایی، مضاعف شدگی و واژگونی) یا عددي با مشاهدة کاریوتیپ 111.گزینه 1
می توان از وجود چنین ناهنجاري هایی آگاه شد. در کل جهش ها می توانند سبب بروز تفاوت در جمعیت شوند و روي بقا جمعیت در

 
محیط تأثیر مثبت، منفی یا خنثی بگذراند.

ساختارهاي آنالوگ نشان می دهند که براي پاسخ به یک نیاز، جانداران به روش هاي گوناگونی سازش پیدا کرده اند. 112.گزینه 2
همۀ گزینه ها به جز گزینۀ شمارة  صحیح است. به این موضوع توجه داشته باشید که دیرینۀ شناسی شاخه اي از 113.گزینه 1

زیست شناسی است که به مطالعۀ سنگواره ها می پردازد و این متفاوت از این جمله است که بگوییم دیرینه شناسان از ساختار هاي همتا
براي رده بندي جانداران استفاده می کنند این وظیفه به عهدة زیست شناسان می باشد که دیرینه شناسی شاخه اي از زیست شناسی می 

باشد.
با مشاهدة بقایاي پا در لگن مار پیتون به صورت وستیجیال، دانشمندان به رابطۀ مار با سوسمارها پی برده اند. 114.گزینه 2
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قبل از پاسخ به این مسائل باید در نظر داشته باشیم  نوع دنا در سلول هاي یوکاریوتی وجود دارد. (هسته و 115.گزینه 1

سیتوپالسمی) از طرفی وقتی صحبت از انتقال صفات به والدین مطرح شده آمیزش بین اسپرم و تخمک است می دانیم که اسپرم داراي
سیتوکینز مساوي و تخمک داراي سیتوکینز نا مساوي می باشد و طی فرایند لقاح هسته اسپرم وارد تخمک می شود و دنا میتوکندري

اسپرم وارد تخمک نمی شود و از آنجایی که بیماري مورد نظر فقط از مادر به فرزندان می رسد در نتیجه می توان گفت این صفت مربوط
به ژن هاي سیتوپالسمی می باشد با توجه به این که سیتوکینز در زنان به صورت مساوي صورت نمی گیرد دنا سیتوپالسمی نیز به صورت

 
نامساوي می تواند تقسیم شده باشد.

 
گزینۀ ) اشاره به مرحله  شده که مربوط به دنا هسته اي می باشد.

 
) اشاره به رنا بسپاراز در هسته شده که مربوط به دنا هسته اي می باشد. گزینۀ 

) گفته فقط در گروهی از فرزندان که ژن هاي تعیین کننده جنسیت فقط بر روي کروموزوم  است یعنی فقط دختران در گزینۀ 

 
صورتی که دنا سیتوپالسمی هم به فرزندان پسر و هم دختر منتقل می شود.

 

گونه زایی دگرمیهنی با جدا شدن دو جمعیت از هم آغاز می شود و هرچه دو جمعیت کوچک تر باشند اثر آن 116.گزینه 1
محسوس تر است.

 
طبق شکل پایین، در این صورت نیمی از زاده ها منوپلویید یا تک الد خواهند بود. 117.گزینه 3

 
 ) در این صورت هرگز کامۀ تک الد به وجود نخواهد آمد.

 
) در این صورت هرگز کامۀ تک الد به وجود نخواهد آمد.

 
) در این صورت یک چهارم زاده ها تک الد خواهند بود.

نشدن درتقسیم اولجدا

ژنگان در  می باشد. 118.گزینه 3

: جهش هاي ارثی تمام سلول هاي بدن را درگیر می کنند ولی جهش هاي اکتسابی تنها تعدادي از سلول ها را درگیر 119.گزینه 4

 
می کنند.

: منشأ سلول هایی که جهش هاي ارثی در آن ها رخ داده است، کامه هاي والد فرد هستند اما منشأ سلول هایی که جهش اکتسابی در

 
آن ها رخ داده است، سلول هایی به غیر از کامه ها می باشند.
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: جهش هاي ارثی قبل از لقاح و جهش هاي اکتسابی بعد از لقاح به وجود آمده اند.

: هر دو می توانند یک جایگاه معین از ژنوم را درگیر کنند.

 
در حذف نسخه اي از ژن حذف می شود ولی در واژگونی هیچ ژنی حذف نمی شود. 120.گزینه 2

 
) در جهش ها از نوع واژگونی، مضاعف شدگی، جابه جایی هیچ ژنی از ژنگان قبل از تقسیم حذف نمی شود. گزینۀ 

 
) در هر  (حذف و جا به جایی) برخی از ژن ها حذف و هیچ نسخه اي از آن روي کروموزوم باقی نمی ماند. گزینۀ 

 
) در هر  برخی ژن ها روي یک کروموزوم حذف می شود. گزینۀ 

 
پاسخ سؤال گزینۀ  که  مورد است می باشد. 121.گزینه 4

در صورت سؤال به کلمۀ هر جهش اشاره شده که می تواند در توالی هاي ساختاري یا تنظیمی باشد به صورت خاموش و یا دگرمعنا و ...

 
و از نظر وسعت کوچک یا بزرگ باشد پس صورت سؤال کامًال کلی گویی کرده است.

 
مورد الف) الزامًا هر جهشی تغییر در عملکرد ندارد.

مورد ب) اگر رناي پیک وارد شده به سیتوپالسم منظور نبود می توانست این گزینه درست باشد ولی وقتی  وارد سیتوپالسم

 
می شود رونوشت اینترون در آن حذف می گردد پس اگر جهش بر روي اینترون بوده باشد روي ساختار  بالغ بی تأثیر است.

 
مورد ج) صحیح می باشد.

 
مورد د) همانند مورد (ب) است.

هیدر یوکاریوت است و با توجه به وجود توالی هاي حفظ شده در بین گونه هایی که خویشاوندي بیشتري دارند، هیدر 122.گزینه 2
نسبت به باکتري ها شباهت بیشتري در ژنگان با انسان دارند. هیدر و انسان هر دو داراي  خطی و  میتوکندري هستند. 

 سایر گزینه ها حلقوي است و فاقد میتوکندري اند.
123.گزینه 2

 

 
124.گزینه 2 – بر اساس شکل پایین، اگر فام تن ها در تقسیم اول کاستمان  جدا نشوند، یعنی از کامۀ طبیعی نخواهند بود.

 
 – صحیح است. 

 
 – بر اساس زیست یازدهم، ممکن است گل فاقد حلقه گلبرگ یا یکی از حلقه هاي غیرضروري باشد و دوجنسی باشد.

 
 – روزنه هاي آبی همیشه باز هستند و هورمون هاي گیاهی بر آن اثر ندارند.

نشدن درتقسیم اولجدا

 
در صورت سوال اشاره به تعداد کرده است یعنی ناهنجاري هاي عددي و تغییر در مکان جایگاهی ژنی مربوط به 125.گزینه 3

گروهی از صفات یعنی نا هنجاري هاي ساختاري و چون کلمۀ تغییر در جایگاه را آورده است در نتیجه مضاعف شدن را شامل  نمی شود و

 
همۀ این جهش ها می توانند در نهایت در فعالیت پروتئین هاي یاخته تغییر ایجاد کنند.

126.گزینه 3 – کراسینگ اور بین فامینک هاي خواهري، به مبادلۀ ژنی نمی انجامد، چون هر دو داراي ژن هاي مشابهی هستند و

 
بنابراین تأثیري بر خزانۀ ژنی ندارد. از طرفی جابه جایی قطعه اي از فام تن بین فامتینک هاي غیرخواهري کراسینگ است.

 
 – باکتریوکلروفیل ها، فاقد سبزدیسه هستند. باکتري هایی که فتوسنتز می کنند سبزدیسه ندارند.

 
 – توالی هاي میانه جزء ژن هستند و همۀ جایگاه هاي ژنی جزء خزانۀ ژنی محسوب می شوند.
 – خزانۀ ژنی انسان شامل فام تن هاي پیکري و کروموزوم هاي  و  و فام تن راکیزه است.
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127.گزینه 2

n2

n n n

n

n2n

ملکه
میوز

بکرزایی لقاح

زنبور نرماده کارگر یا ملکه

گامت
میتوز

نرزنبور

 
با توجه به نکاتی که در زیر آورده شده هر  گزینه به نادرستی تکمیل می کند.

 
- زنبور ماده با ملکه متفاوت است ولی هر  دیپلوئید هستند. پس هر زنبور ماده الزامًا در آمیزش شرکت نمی کند.

 
- ملکه توانایی بکرزایی دارد و حاصل بکرزایی همیشه زنبور نر و هاپلوئید است.

 
- ملکه ماده است ولی هر ماده اي ملکه نیست.

 
- فقط ملکه در آمیزش شرکت می کند.

 
- نو ترکیب براي تقسیم میتوز و زنبور نر اتفاق نمی افتد.

 
- زنبور مادة کارگر در لقاح شرکت نمی کند.

 
- زاده هاي حامل آمیزش همگی ماده هستند.

 
الف) این عامل به تصادفی نبودن انتخاب جفت منجر می شود و بنابراین از عوامل برهم زنندة تعادل جمعیت است. 128.گزینه 3

 
ب) شارش و رانش دگره اي تصادفی و انتخاب طبیعی جهت دار یا غیرتصادفی است.

 
ج) گاهی جانور غذایی را مصرف می کند که محتواي انرژي چندانی ندارد اما مواد مورد نیاز آن ها را تأمین می کند.

د) اشتراك گذاشتن خون خورده شده توسط خفاش ها که باعث می شود افراد دیگرگونه شانس بقاء داشته باشند یک نوع رفتار است

 
که از طریق انتخاب طبیعی برگزیده شده.

در صورتیکه که تغییر ایجاد شده در ماده وراثتی پیامدي مضر داشته باشد قطعًا اگر از نوع تغییر چارچوب باشد 129.گزینه 2
حداقل یک پیوند فسفودي استر در هر رشته دنا شکسته می شود.

 
: طبق شکل پایین، درصورتی که در کاستمان  فام تن ها جدا نشوند، کامۀ طبیعی تشکیل نخواهد شد. گزینۀ  130.گزینه 4

 
: در هر دو مرحله سانترومر وجود دارد. گزینۀ 

: سندرم داون به علت خطاي کاستمانی در آنافاز  یا آنافاز  به وجود می آید. در متافاز  کروموزوم ها در حال جدا شدن گزینۀ 

 
نیستند و این مرحله نقشی در ایجاد سندرم داون ندارد.

 
: صحیح است. گزینۀ 

نشدن درتقسیم اولجدا

  
از ساختار هاي همتا براي تعیین گونه هاي خویشاوندي استفاده می شود این ساختار ها به ساختارهایی گفته می شود که 131.گزینه 1

طرح ساختاري آنها یکسان است با این که کار متفاوتی انجام می دهند و می تواند نشان دهندة آن باشد که ساختار بدنی برخی از گونه ها

 
از طرح مشابه اي برخوردار است.

الف) نادرست، طبق شکل  صفحۀ  کتاب درسی زیست دوازدهم، در این صورت  زاده ها تک الد یا مونوپلویید 132.گزینه 2

 
خواهند بود. 
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ب) درست است.

 
ج) نادرست، فولیک اسید فقط در منابع جانوري یافت می شود.

 
د) درست است.

سدیم نیتریت از عوامل جهش زاي شیمیایی و پرتوي  از عوامل جهش زاي فیزیکی است. پاداکسنده ها از مواد 133.گزینه 2
ضدسرطان هستند و هیدروژن سیانید با توقف زنجیرة انتقال الکترون منجر به مرگ سلول می شود. مواد سرطان زا چرخه هاي توقف

رشد سلول را مهار می کنند، هیدروژن سیانید با مرگ فوري سلول نمی تواند سرطان زا باشد.

 
گونه زایی دگر میهنی: 134.گزینه 1

 
) زمان طوالنی (تدریجی)

 
) همراه با سد جغرافیایی

 
) آمیزش بین افراد رخ نمی دهد حتی با کنار هم بودن (در دو گونه)

 
) وجود جدایی تولید مثلی

 
) عدم شارش ژن

 
گونه زایی هم میهنی:

 
) زمان کم (خطا میوز) ناگهانی

 
) بدون سد جغرافیایی

 
) آمیزش بین افراد می تواند رخ دهد (در دو گونه)

 
) وجود جدایی تولید مثلی

 
135.گزینه 3 آزوال یک یوکاریوت فتوسنتز کننده است و سبزدیسه دارد. ژنوم آن شامل ژنوم هسته اي و راکیزه و سبزدیسه است.

سیانوباکتر یک باکتري فتوسنتزکننده است. باکتري هایی که فتوسنتز می کنند سبزدیسه ندارند.  ژنوم آن ها از یک فام تن حلقوي

 
تشکیل شده است.

نشدن درتقسیم اولجدا

 
دقت کنید افراد مبتال به کم خونی داسی شکل معموًال در سنین پایین می میرند؛ در نتیجه نمی توان گفت که به طور قطع 136.گزینه 4

 
ژن هاي مربوط به این صفت را از طریق گامت به فرزندان منتقل می کنند.

 
بررسی گزینه ها:

 
» :  دقت شود ساختار پروتئین ها در چهار سطح بررسی می شود که هر ساختار مبناي تشکیل ساختار باالتر است. گزینۀ «

 
» : در صورت جهش بزرگ  و یا نوترکیبی می توان دگره هاي جدید و بیشتري ایجاد گردد. گزینۀ «

» :  در آن تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار تغییر یافته است دقت کنید گویچه هاي قرمز بالغ هسته گزینۀ «

 
ندارند.

» : از آنجایی که افراد مبتال در سنین پایین می میرند پس به سن بلوغ نمی رسند که ژن هاي مربوط به این صفت را از طریق گزینۀ «

 
گامت به فرزندان منتقل کنند.

137.گزینه 2
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الف) صحیح است.

 
، یک باز  بیشتر از رناي طبیعی دارد. ب) رناي پیک یا ناقل رونویسی شده از ژن 

ج) بین جهش منجر به تغییر شکل هموگلوبین و همین طور داسی شکل شدن گلبول قرمز می شود، پس هم شکل زنجیرة هم و هم شکل

 
هموگلوبین تغییر می کند، پس صحیح است.

د) فقط در مناطقی که شیوع ماالریا باال باشد به نفع بقاي جمعیت است.

 
شکل صورت، رانش دگره اي را نشان می دهد که می تواند شانس انتقال ژن ها را به نسل بعد تغییر دهد. 138.گزینه 1

، شارش به صورت پیوسته و دو طرفه باعث می شود خزانه ژن  جمعیت به هم شباهت پاسخ سؤال گزینۀ شمارة  139.گزینه 1

 
پیدا کند که این عمل کامًال عکس رانش است. چون رانش در یک جمعیت بررسی می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) اشاره به انتخابی بودن رانش دارد که کامًال غلط بوده زیرا رانش و همچنین شارش پدیده اي کامًال تصادفی هستند. گزینۀ 

) رانش با حذف افراد یک جمعیت می تواند در جهت کاهش تعداد افرادي که سهم در خزانۀ ژنی نسل بعد دارند نقش داشته گزینۀ 

 
باشد.

 
) رانش منجر به سازش پذیري جمعیت نمی شود. گزینۀ 

هر دو بر اثر جدا شدن و با هم ماندن کروموزوم ها به وجود می آیند. 140.گزینه 3

 
در این سؤال هر  گزینه غلط است و پاسخ گزینۀ شمارة  می باشد. 141.گزینه 4

 
زیرا در مورد آخر اشاره به متافاز  شده که درست آن متافاز  است.

 
در مورد سوم رانش تعادل ژنی را از بین می برد ولی جمعیت را غنی نمی کند.

در مورد دوم تغییر در فراوانی دگره ها همیشه در جهت سازش با محیط نیست مثل رانش و هر تبادل قطعه بین  کروموزوم جهش

 
نیست مثل کراسینگ اور

 
الف) درست است. 142.گزینه 3

 
ب) درست، هم در هوهسته اي ها و هم پیش هسته اي ها، رناهاي ناقل داراي تاخوردگی هستند.

 
ج) نادرست، دگرة رنگ سفید و رنگ قرمز نسبت به هم بارزیت ناقص دارد.

 
د) درست، نمودار توزیع فراوانی صفات چندجایگاهی شبیه زنگوله است.

انتخاب طبیعی می تواند علت مقاوم شدن باکتري ها به پادزسیت ها را توضیح دهد که در مرحلۀ آخر  انتقال صفت 143.گزینه 1

 
مقاومت از باکتري هاي مقاوم به غیرمقاوم در مقاومت آنتی بیوتیکی نقش دارد.

 
سایر گزینه ها:

چلیپایی شدن و نوترکیبی الل مقاومت را به وجود نمی آورند و اساسًا در باکتري ها وجود ندارند و در صورت وجود هم فقط منجر به
جابه جایی صفت در باکتري ها می شوند نه تکثیر آن. وجود ناخالص ها یا هتروزیگوت ها در باکتري ها مطرح نیست.

 
در مناطق ماالریا خیز افراد داراي ژنوتیپ  نسبت به افراد سالم مقاوم تر و برتر هستند. 144.گزینه 3

گاهی براي وقوع رخداد هاي زمین شناختی و وقوع سد هاي جغرافیایی یک جمعیت به دو قسمت جداگانه تقسیم می  145.گزینه 1
شود و ارتباط بین  جمعیت که قبًال به یک جمعیت تعلق داشتند قطع می شود و سپس در اثر وقوع پدیده هایی همچون جهش، نو 

 
ترکیبی و انتخاب طبیعی به تدریج  جمعیت با یکدیگر متفاوت می شوند و در خزانه ژنی نسل بعد آن ها تغییراتی ایجاد می شود.

 
الف) نادرست، جهش به تغییر پایدار در مادة وراثتی اطالق می شود، جهش در  الزامًا تغییر پایدار نیست. 146.گزینه 1

 
ب) درست، اگر در کامه ها باشد، می تواند.

 
ج) نادرست، تنظیم مالتوز مثبت و تنظیم الکتوز منفی است.

 
د) نادرست، پیرایش مختص هوهسته اي هاست. پروکاریوت ها اگزون و اینترون ندارند.

چون توالی هاي افزاینده باعث افزایش سرعت رونویسی می شوند جهش در توالی هاي افزاینده ممکن است بر مقدار 147.گزینه 2

 
محصول ژن تأثیرگذار باشد.

جهش در توالی هاي افزاینده، در توالی نوکلئوتیدهاي خود افزاینده تأثیر می گذارد. (گزینۀ  هم می تواند صحیح باشد.)

 
)  جهش جانشینی ممکن است منجر به جهش خاموش شود و تغییري در توالی آمینواسیدها ایجاد نشود. 148.گزینه 4

 
) ممکن است الل هاي افرادي که از جمعیت حذف می شوند در سایر افراد هم گونه هم وجود داشته باشد و خزانۀ ژنی کوچک نشود.

 
) سنگواره از بقایا یا آثار جاندارانی که در گذشته زندگی می کرده اند تشکیل می شود.

) ساختارهاي آنالوگ طرح ساختاري متفاوت و کار یکسانی دارند.

 
گزینۀ «د» نمی تواند همیشه صحیح باشد. 149.گزینه 2

 
در تنظیم منفی رونویسی حتی با اتصال رنابسپاراز، اگر پروتئین مهارکننده به اپراتور متصل باشد، رونویسی انجام نمی شود.

 
بررسی سایر موارد:
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الف) می تواند محصول  کوتاه تر بشود یا تغییر نکند در سوال اشاره اي به محل به وجود آمدن رمز پایان نشده. ممکن است توالی

 
تغییر کرده از ابتدا در توالی هاي کد کننده  نباشد.

 
ب) تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها قبل و حین رونویسی و قبل و بعد از ترجمه امکان پذیر است.

ج) حضور قند الکتوز یا مالتوز در محیط باکتري در صورت عدم وجود گلوکز باعث فعال شدن ژن ها و تولید آنزیم هاي مربوطه و
مصرف قند می شود.

 
بررسی گزینه ها: 150.گزینه 3

»: کراسینگ اور بین دو الل که روي یک جفت کروموزوم همتا قرار دارند، رخ می دهد، درحالی که الل هاي گروه هاي خونی  گزینۀ «

 
 و  روي یک کروموزوم قرار ندارند. 

 
»: اگر قطعات مبادله شده در چلیپایی شدن حاوي دگره هاي متفاوتی باشند(نه به طور قطع) کامه هاي نوترکیب ایجاد می شود. گزینۀ «

 
»: دقت کنید در بدن پسري که هنوز بالغ نشده است، تقسیم میوز مشاهده نمی شود. گزینۀ «

 
»: در زمان تشکیل چهارتایه ها ممکن است کراسینگ اور صورت بگیرد. گزینۀ «

 
در جهش فام تنی از نوع حذف قسمتی از فام تن از دست می رود؛ بنابراین مقدار دناي یاخته کاهش می یابد.  151.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
» : در جهش هاي جابه جایی و مضاعف شدن نیز مقدار ژن هاي موجود در هسته می تواند دچار تغییر نشود. گزینۀ «

 
» : در جهش مضاعف شدن قسمتی از یک فام تن به فام تن همتا منتقل می شود. گزینۀ «

» : جهش هاي فام تنی حذفی غالبًا باعث مرگ یاخته می شوند، بنابراین، به ندرت ممکن است در این نوع جهش نیز یاخته به گزینۀ «

 
رشد و نمو خود ادامه دهد.

 
همۀ موارد نادرست است. 152.گزینه 4

 
بررسی موارد:

 
الف) جهش هایی که در بخش بین ژنی رخ می دهند بر توالی محصول ژن و بر ساختار رناي پیک تأثیر نمی گذارند.

 
ب ) این مورد تنها در مورد جهش تغییر چارچوب صحیح است.

 
ج ) جهش خاموش روي ساختار یا عملکرد پروتئین ها اثر نمی گذارد.

د ) در جهش جانشینی مقدار مادة وراثتی کم یا زیاد نمی شود.
اگر جهش در یکی از توالی هاي تنظیمی (در پروکاریوت ها: راه انداز، محل اتصال فعال کننده - در یوکاریوت ها: راه  153.گزینه 4

 
انداز و افزاینده) رخ دهد، بر توالی پروتئین اثري نخواهد داشت؛ بلکه بر مقدار و سرعت رونویسی اثر می گذارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
» : در این حالت احتمال تغییر عملکرد آنزیم بسیار زیاد است، نه به طور قطع. گزینۀ «

» : اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد، به طوري که بر آن اثري نگذارد (یعنی یک شرط گذاشته و به طور قطع گزینۀ «

 
نیست) احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است.

 
» : فقط در مورد آنزیم هاي پروتئینی صادق است و مثًال در مورد نقش آنزیمی رنا صادق نیست. گزینۀ «

 
دلفین و شیرکوهی هر دو به علت داشتن نیاي مشترك در یک گروه قرار می گیرند. 154.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
» : بال کبوتر و بال پروانه آنالوگ اند، نه همتا. گزینۀ «

 
» : گل الله جزء جانداران جدید است. درخت گیسو  میلیون سال زندگی کرده است. گزینۀ «

 
» : بقایاي پا در لگ مار پیتون به صورت وستیجیال موجود است. گزینۀ «

منظور صورت سؤال، اووسیت ثانویه و گاهًا اولین جسم قطبی می باشد که هاپلوئید بوده و هر کروموزوم آن ها دو 155.گزینه 1

 
کروماتیدي است.

 
بررسی موارد:

 
مورد الف) اگر کراسینگ اور صورت گرفته باشد، محتواي ژنتیکی دو نیمۀ کروموزوم با هم متفاوت خواهد بود.

 
مورد ب ) اگر کراسینگ اور صورت گرفته باشد، دو الل مختلف براي هموفیلی در این یاخته ها دیده می شود.

 
مورد ج ) همۀ این یاخته ها یکی از دو کروموزوم هاي جنسی را دارند؛ در نتیجه ژن هاي مسئول تعیین جنسیت را نیز دارند.

 
مورد د ) بعضی صفات چند جایگاه ژنی دارند؛ در نتیجه بیش از یک عامل (الل) براي این صفات وجود دارد.

 
انتخاب طبیعی در «فرد» تغییر ایجاد نمی کند؛ اما جهش اثرات متفاوتی را بر فرد می گذارد. 156.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
» : شارش می تواند سبب افزایش تنوع در جمعیت پذیرنده شود. گزینۀ «

 
» : انتخاب طبیعی همانند رانش، می تواند سبب کاهش گوناگونی دگره اي و کاهش گوناگونی افراد شود. » و « گزینه هاي «

گزینهها: رس ب در 2 گزینه 157
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» : نادرست - نوترکیبی می تواند باعث حفظ گوناگونی گردد. گزینۀ «

 
» : درست - انتخاب طبیعی می تواند گوناگونی جمعیت ها را کاهش دهد. گزینل «

 
» : نادرست - جهش باعث ایجاد حفظ گوناگونی در جمعیت ها می گردد. گزینۀ «

» : نادرست - گوناگونی دگره اي باعث حفظ گوناگونی در جمعیت ها می گردد. گزینۀ «
رانش دگره اي و انتخاب طبیعی هر دو منجر به تغییر فراوانی دگره اي می شوند. اما رانش دگره اي برخالف انتخاب 158.گزینه 4

طبیعی، بدون توجه به سازگاري دگره ها با محیط، باعث تغییر فراوانی آن ها می شود.
). تخم اصلی حاصل تري پلوئید ( ) و تتراپلوئید ( در اثر آمیزش گیاه گل مغربی دیپلوئید ( 159.گزینه 2

 
تایی دارد. ) خواهد بود که در هستۀ خود سه مجموعۀ کروموزوم

 
بررسی سایر گزینه ها:

» : اگر گیاه نر  و گیاه ماده  باشد، در این صورت گامت نر  و سلول دو هسته اي نیز  خواهد بود و از آمیزش آن  گزینۀ «

 
و تخم ضمیمه  تشکیل می شود. ها تخم اصلی 

 
» : گیاه  نازاست و میوز نمی کند. گزینۀ «

 
» : در این آمیزش گیاهان نسل اول نمی توانند آمیزش کنند، درنتیجه گیاهان نسل دوم ممکن نیست ایجاد شوند. گزینۀ «

» : رانش دگره اي است که بر اثر عواملی مانند سیل، زلزله و ... تعداد زیادي از افراد از بین می روند، منظور از گزینۀ « 160.گزینه 2

 
ولی این ویژگی فقط در جمعیت کوچک مؤثر است و اگر هیچ کدام از دو جمعیت جدا شده، کوچک نباشند تأثیرگذار نیست.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
» : هر نوع گونه زایی دگرمیهنی با ایجاد سد جغرافیایی آغاز می شود. گزینۀ «

 
» : منظور رخ دادن انتخاب طبیعی است. گزینۀ «

 
» : منظور رخ دادن جهش است. گزینۀ «
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پاسخنامه کلیدي آزمون با کد: 1031535
-14-23-34-44-52
-62-74-84-91-101

-111-122-131-142-153
-162-172-183-193-204
-211-222-232-242-252
-261-274-283-294-304
-312-322-334-343-354
-363-373-383-391-402
-414-423-432-441-453
-462-473-482-491-501
-511-522-531-543-552
-562-571-582-592-604
-612-621-633-641-653
-663-674-684-694-702
-711-722-734-744-753
-761-772-784-792-804
-814-822-832-844-853
-861-872-883-892-904
-914-924-934-941-953
-963-972-983-993-1003

-1012-1021-1032-1044-1051
-1062-1073-1082-1091-1101
-1111-1122-1131-1142-1151
-1161-1173-1183-1194-1202
-1214-1222-1232-1242-1253
-1263-1272-1283-1292-1304
-1311-1322-1332-1341-1353
-1364-1372-1381-1391-1403
-1414-1423-1431-1443-1451
-1461-1472-1484-1492-1503
-1513-1524-1534-1542-1551
-1563-1572-1584-1592-1602


