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فصل چهارم: تغییر در اطالعات وراثتی،  دوازدهمزیست 

بارمه پاسخنامهاسوال به همرردیف
جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

 می باشند.  زایا هم و زیستا هم  ای، گونه بین آمیزش از حاصل های زاده   الف( 

 گونه ها هستند.ساختارهای همتا ، رد پای تغییر      ب( 

 است.  جانداران بدن سخت های قسمت حاوی معموالً سنگواره     ج( 
رخ دهد. نیز می تواند در یاخته های پیکری زنبور عسلهش مضاعف شدن ج     د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

.هدد نمی رخ جغرافیایی جدایی ،..................... زایی گونه برخالف ..................... زایی گونه در الف( 
.نامند می ...............................  شوند می دیده مختلف های گونه بین در که را دنا از هایی توالی     ب(
ترکیبات نیتریت دار مثل...................... برای ماندگاری سوسیس و کالباس اضافه می شود.   (ج

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
 یک  مثال برای گونه زایی هم میهنی بزنید:  (1

 زیست شناسان از مقایسه دنای جانداران چه اطالعاتی به دست می آورند؟  (2

 وستیجیال به معنای چیست؟  (3
 زیست شناسان از ساختارهای همتا به چه منظوری استفاده می کنند؟   (4

 برای ساختارهای آنالوگ بزنید:یک مثال      (5

بر اثر چه پدیده هایی دو جمعیت از هم جدا شده با یکدیگر متفاوت می شوند؟   (6

 در دیرینه شناسی به بررسی چه چیزی می پردازند؟   ( 7

علت مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست کدام پدیده است؟     ( 8

سازگار از محیط شود؟کدام پدیده می تواند باعث حذف دگره های ( 9
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گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4

در کدام یک از جانداران زیر احتمال گونه زایی دگر میهنی کم تر است؟ .1

 نوعی گیاه دو جنسید(      دلفینج(       پلنگب(     کبوترالف( 

ثر چند نوع د. حداکهمزمان دو صفت وابسته به جنس دو دگره ای که دگره های آن ها از رابطه هم توانی تبعیت می کندر بررسی  .2
 رخ نمود برای زنان محتمل است؟

18د(                9 ج(                   14 ب(                     12الف(   

بودن را شناسایی کند؟ هوگو دووری با بررسی کدام گیاه توانست چارالد .3
 گندمد(            گل میمونی ج(           گل مغربیب(              گل الله عباسیالف(

 کدام یک ساختار وستیجیال در مار پیتون است؟ .4
های نیش قویان دند د(     بقایای دست و پا در روی بدن ج(     بقایای دم اضافی در انتهای بدن ب(      بقای پا در لگن الف(
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75/1  

و در پایان هر کدام چند جفت باز وجود دارد؟ ی را نشان می دهند؟کهر کدام چه نوع جهش کوچ 3و  2و  1قسمت های   با توجه به شکل   5

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6

 گونه زایی هم میهنیالف( 
 زیستا ب( 

گونه از نظر ارنست مایرج( 

ساختار آنالوگ د( 

 گونه های خویشاونده( 

5/2

2بر اثر چه عواملی گونه زایی دگر میهنی رخ می دهد؟7

5/1جدایی تولید مثلی چیست؟8

5/1در چه صورتی جهش جانشینی بی تاثیر است؟9

5/1منظور از خود لقاحی گیاهان چیست؟ 10

5/0می شود؟ چه ساز و کارهایی باعث ایجاد گونه جدید11

20جمع موفق باشید
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بارمپاسخنامه

نیستند. زایا و زیستا ای، گونه بین آمیزش از حاصل های زاده غلط.الف(  1

 ساختارهای وستیجیال ، رد پای تغییر گونه ها هستند. غلط.ب( 

 درستج( 

عسل نر هاپلوئید است و کروموزوم همتا ندارد.جهش مضاعف شدن بین دو کروموزوم همتا رخ می دهد و زنبور غلط. د( 

1

2سدیم نیتریت ج(    توالی حفظ شدهب(   دگر میهنی -هم میهنیالف(  2

گیاهان چند الدی (1 3

خویشاوندی جانداران با هم (2

 رد پا ( 3

برای رده بندی جانداران  (4

 بال کبوتر و بال پروانه (5

نتخاب طبیعیا -نوترکیبی -جهش ( 6

 سنگواره ها ( 7

 انتخاب طبیعی( 8

 رانش دگره ای ( 9

75/4

1الف-4 ب -3 ج-2 د-41

جفت باز 10 -جهش اضافه -1 5

جفت باز 9 -جهش جانشینی -2

جفت باز 8-جهش حذف -3

75/1

 نوع این .شود می اصلح جدیدی گونه نتیجه، در و افتد می اتفاق مثلی تولید جدایی کنند، می زندگی زیستگاه یک در که هایی جمعیت بین گاهی الف( 6
 .نامند می میهنی هم گونه زایی را زایی گونه

 .دهد می ادامه را خود طبیعی زندگی و ماند می زنده که شود می گفته جانداری به باال، تعریف در زیستاب( 

 با توانند نمی ولی آورند وجود هب زایا و زیستا های زاده و کنند آمیزش هم با طبیعت در توانند می که شود یم گفته جاندارانی به شناسی زیست در گونه ج(
 .باشند داشته آمیز موفقیت آمیزش دیگر جانداران

.نامند می آنالوگ ساختارهای دارند، متفاوت طرح اما یکسان کار که را ساختارهایید(  

.گویند می خویشاوند های گونه دارند مشترکی نیای که را هایی گونه ه(

5/2

 زایی، کوه پدیده نتیجه رد مثالً .شود می تقسیم جداگانه قسمت دو به جمعیت، یک جغرافیایی، سدهای وقوع و شناختی زمین رخدادهای وقوع اثر بر گاهی 7
.کند تقسیم قسمت دو به را جمعیت یک و شود ایجاد دریاچه یا و دره کوه، مثالً منطقه یک در است ممکن

2

5/1.دشون می گونه همان افراد از دیگر بعضی با گونه یک افراد از بعضی آمیزش مانع که است عواملی تولیدمثلی، جدایی از منظور 8

5/1 اگر رمز مربوط به یک آمینو اسید را به رمز دیگری از همان آمینو اسید تبدیل کند. 9

5/1یعنی مادگی یک گل توسط دانه گرده همان گل بارور شود. 10

5/0زایی هم میهنی و دگر میهنیگونه  11

موفق باشید
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