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 چهارم فصلزیست دوازدهم    

بارمسوال ردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
.شود می منجر نوکلئوتید جفت یک در جانشینی به نوکلئوتید یک در جانشینی -1

و اضافه از انواع جهش های بزرگ است.جهش حذف  -2

به کمک کاریوتایپ می توان جهش های کوچک را شناسایی کرد.-3

دو کروموزوم غیر همتا اتفاق می افتد.مضاعف شدگی بین جهش -4

1

2
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

ها فقط بخشی از ژنگان هستند.------------1

در تمام سلول های بدن قابل مشاهده است.-----فقط در بخشی از سلول های بدن و جهش های ----------جهش های -2

صورت گرفت.--------و بعد از کشف ژن بر اساس ----------قبل از کشف ژن شناسایی جانداران بر اساس -3

---------جمعیتی در حال تعادل ژنی است که -4

2

پاسخ مناسب را بیابید 3
شارش ژن چیست؟ -1

چه زمانی فامینک نوترکیب بوجود می آید؟-2

چه زمانی گویچه های قرمز در افراد ناقل داسی شکل می شوند ؟-3

در مجموع سنگواره ها چه چیزی را نشان می دهند-4

همتا چیست؟تفاوت ساختار آنالوگ و -5

مثالی از اندام وستیجیال بزنید.-6

منظور از جدایی تولید مثلی چیست؟-7

چه عواملی باعث تغییر دو جمعیت می شود؟دگر میهنی در گونه زایی -8

سرعت کدام گونه زایی بیشتر است هم میهنی یا دگر میهنی ؟ -9

؟نازا می شودگیاه چه نوع آمیزشی در گل مغربی منجر به تولید -10
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2 

 چهارم فصلزیست دوازدهم    

بارمسوال ردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
ص .شود می منجر نوکلئوتید جفت یک در جانشینی به نوکلئوتید یک در جانشینی -1

غ کوچک و اضافه از انواع جهش های بزرگ است.جهش حذف  -2

زرگبغ  به کمک کاریوتایپ می توان جهش های کوچک را شناسایی کرد.-3

همتاغ   دو کروموزوم غیر همتا اتفاق می افتد.مضاعف شدگی بین جهش -4

1

2
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

ها فقط بخشی از ژنگان هستند.------ژن------1

در تمام سلول های بدن قابل مشاهده است.----ارثی-فقط در بخشی از سلول های بدن و جهش های ------اکتسابی----جهش های -2

صورت گرفت.----ژن----و بعد از کشف ژن بر اساس ------صفات ظاهری----قبل از کشف ژن شناسایی جانداران بر اساس -3

م گاه آن باشد، ثابت دیگر نسل به نسلی از ها نمود ژن یا ها گره د نسبی فراوانی جمعیتی در اگر---------جمعیتی در حال تعادل ژنی است که -4

یگویند

2

پاسخ مناسب را بیابید 3
جمعیت به را مبدأ جمعیت های گره د از تعدادی واقع در یکنند، م مهاجرت دیگری جمعیت به جمعیت یک از افرادی وقتیشارش ژن چیست؟ -1

یگویند م ژن شارش پدیده، این به .شود می جمعیت دو هر های دگره نسبی فراوانی در تغییر سبب و یکنند م وارد مقصد

فامینک دو این در ها گره د از جدیدی ترکیب باشند، متفاوتی های گره د حاوی شده مبادله قطعات اگرچه زمانی فامینک نوترکیب بوجود می آید؟-2

یگویند م نوترکیب های ینکفام آنها به و یآید م وجود به

محیط اکسیژن مقدار که یشوند م شکل داسی هنگامی فقط آنها قرمز های گویچهچه زمانی گویچه های قرمز در افراد ناقل داسی شکل می شوند ؟-3

باشد کم

.است داشته جریان مختلفی های شکل به زندگی مختلف، های زمان در که یدهند م نشاندر مجموع سنگواره ها چه چیزی را نشان می دهند -4

ساختارهای یا ها اماند» دهند، انجام متفاوتی کار اگر حتی است، یکسان آنها ساختاری طرح که را هایی اندامهمتا چیست؟تفاوت ساختار آنالوگ و -5

 نامند می آنالوگ ساختارهای دارند، متفاوت ساختاری طرح اما یکسان کار که را ساختارهایی.نامند می « همتا

رابط وجود از حاکی این و است موجود وستیجیال هصورت ب آن لگن در پا بقایای اما ندارد پا اینکه با پیتون مارمثالی از اندام وستیجیال بزنید.-6

است هداران مهر دیگر و آن میان های

.یشوند م گونه همان افراد از دیگر بعضی با گونه یک افراد از بعضی آمیزش مانع که است عواملیمنظور از جدایی تولید مثلی چیست؟-7

طبیعی انتخاب و نوترکیبی جهش،چه عواملی باعث تغییر دو جمعیت می شود؟دگر میهنی در گونه زایی -8

هم میهنی سرعت کدام گونه زایی بیشتر است هم میهنی یا دگر میهنی ؟ -9

کنند آمیزش الدند، تک که طبیعی، گیاهان های گامت با 2nگیاه های گامت اگر؟نازا می شودگیاه چه نوع آمیزشی در گل مغربی منجر به تولید -10

نازاست تخم، این نمو از لحاص الدِ سه گیاه .شد خواهند ) 3n ( )تریپلوئید( الد سه حاصل های تخم
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