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 دانشگاهيزيست شناسي پيش

 «سراسري ايينههاي چهارگزپرسش»

49-88 
 ايهاي چهارگزينهپرسشتعداد   

 61 سازي : پروتئين6بخش
 5 : تكنولوژي زيستي2بخش
 2 وگسترش زندگي: پيدايش1بخش
 4 ها: تغيير و تحول گونه4بخش
 64  : ژنتيك جمعيت 5بخش
 1 زيستي اجتماعاتو  ها: پويايي جمعيت1بخش
 66 : رفتارشناسي8بخش
 67 انرژي در جانداران: شارش7بخش
 65       هاها و باكتري: ويروس9بخش

 21         : آغازيان61بخش
 8 ها: قارچ66بخش

 64 تركيبي: 62بخش 

 (ايپرسش چهارگزينه 121كل كتاب )
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ای از نوع یک جهش نقطه الریه،ساز باکتری مولد ذاتدر ژن پروتئین  (1
روی داده است. در این باکتری قطعاً تغییری در کدام مورد صوورت 

  49 –رسسرسسي  ؟گیردنمی
 ی ژنی رونوشت اولیه( اندازه1

 ( فعالیت محصول ژن2

 ی عامل ترانسفورماسیون( اندازه3

 ( تنظیم بیان ژن4

 
 کدام عبارت در مورد یک سلول فعال پانکراس، درست است؟ (2

  49 –رسسرسسي   
 شود.( هر کدون توسط یک آنتی کدون شناسایی می1

 است. هاtRNAها کمتر از تنوع اسید آمینو ( تنوع2

 ( هر آمینو اسید، بیش از یک رمز سه نوکلئوتیدی دارد.3

 سازی، کدون آغاز دارد.مورد نیاز برای پروتئین یRNA( هر 4

 
سولولی  وود و بوا  یتوانود یوی خر وهنوعی جاندار تک سولولی می (3

ی محیط را تجزیه نمایود. گذشت از نقاط وارسی، مواد آلی غیر زنده
  49 –رسسرسسي  کدام عبارت، در مورد این جاندار درست است؟

 ( به طور معمول، هر ژن بیش از یک توالی تنظیمی دارد.1

 گیرد.( تنظیم بیان هر ژن، همواره در سطح رونویسی انجام می2

 ها، ترجمه هم صورت بگیرد.ضمن رونویسی اغلب ژن ( ممکن است در3

ی یدک تدوالی تنظدیم ( مسئولیت تنظیم بیان چند ژن مجاور بر عهدده4

 باشد.کننده می

 اي(چهارگزينه پرسش 31سازي )پروتئين 
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  «3»ی گزینه (1
ی نددوع اول از نددوع جان ددینی و نددوع دوم از نددوع هددای نهطددهجهددش

ای از ندوع جان دینی بدر تغ تغییدر تغییرچارچوب است. در جهش نهطه
کندد. عامدل ترانسفورماسدیون نیدز ها تغییر نمیتعداد نوکلئوتید چارچوب
DNA .است 

 
 
  «2»ی گزینه (2

آمینواسدیدها، دددا ل 22در کتاب اشاره شده برای هریدک از «: 1»گزینه 
 وجود دارد. tRNAیک نوع 

 .های پایانی آنتی کدون نداریمبرای کدون«: 2»گزینه 
مثددل  ،یددک کدددون دارنددد بر ددی از آمینواسددیدها بددیش از«: 3»گزیندده 

 .آمینواسید سیستئین
 ها فا د کدون آغازاند.rRNAها و tRNA«: 4»گزینه 

 
 
  «1»ی گزینه (3

منظددور سددوال یددک یوکدداریوت تجزیدده کننددده اسددت. در «: 1»گزیندده 
هدای دیگدر معموالً تحت تداییر تدوالی اندازراهها هر ژن عتوه بر یوکاریوت

 مثل توالی افزاینده  رار دارند.
 تواند در سطح رونویسی نباشد.تنظیم بیان ژن می«: 2»زینه گ

های یوکاریوتی درون هسته  رار دارند، ولی در هسته اغلب ژن«: 3»گزینه 
 گیرد.ترجمه صورت نمی

بنابراین یدک تدوالی تنظدیم کنندده  ،ها اپران ندارندیوکاریوت«: 4»گزینه 
 تواند رونویسی از چند ژن را تنظیم نماید.نمی



 

 01 

 دانشگاهي و پايه شناسي پيشزيست

  دام عبارت در مورد استافیلوکوکوس اورئوس درست است؟ک (4

  49 –رسسرسسي  « …ی در مرحله»
( اول رونویسی، آندزیم رونویسدی کنندده، نوکلئوتیدد مناسدبی را بدرای 1

 کند.جایگاه آغاز انتخاب می

ی الگدو و غیدر الگدوی ( دوم رونویسی، پیوند بین بازهای آلی دو رشدته2

DNAشود.، گسسته می 

، کدون پایان بده جایگداه tRNAجایی آ رین ی ترجمه، با جابه( ادامه3

Aشود.ریبوزوم منتهل می ی 

 tRNAدیگر، ( آغاز ترجمه، پس از اتصال دو زیر وادد ریبوزوم به یدک4

 شود.خستین رمز جفت میبا ن ینآغاز

 
اگر در محیط باکتری اِ.کالی الکتوز یافت نشود، حتی پو  از اتاوال  (5

  49 –رسسرسسي  .............

ی چندد ژندی mRNAکنندده،کننده به پدروتئین تنظیم( عامل تنظیم1
 سا ته  واهد شد.

 کننده ادامه  واهد داشت. کننده به اپراتور، تولید عامل تنظیم( پروتئین تنظیم2
 کننده ادامه پیدا  واهد کرد.( مهارکننده به اپراتور، رونویسی از ژن تنظیم3
مدراز پلیRNAانداز، سددی در مهابدل درکدت( عوامل رونویسی به راه4

 ایجاد  واهد شد.
 
  49 –رسسرسسي  هر جهشِ ..............  است. (6

  هش جان ینیای، نوعی ج( نهطه1
 ای، بر بیان ژن تأییرگذار( نهطه2
 تأییر( جان ینی بر مولکول داصل از رونویسی بی3
 ای( تغییر چارچوب، نوعی جهش نهطه4
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  «2»ی گزینه (4
را نزدیکدی  DNA یپلیمراز، دو رشته RNAی دوم رونویسی آنزیم در مردله

 کند.راه انداز از هم جدا می

 دهد.ی سوم رونویسی رخ میمردله این عمل در«: 1»ی گزینه

 شود.می Aی پایان ترجمه وارد جایگاه کدون پایان در مردله«: 3»ی گزینه

  mRNAتر ریبدوزوم بده در مردلده آغداز ابتددا بخدش کوچدک«: 4»ی گزینه

به مجموعه اضافه و در نهایدت بخدش بدزره بده بخدش  tRNAمتصل سپس 

 شود.کوچک متصل می

 

 « 3»ی گزینه (5
شدود و کننده )مهارکننده( به اپراتدور متصدل میبود الکتوز، پروتئین تنظیمدر ن

کننده روی ژندی بده ندام ژن شود. رمزهای پروتئین تنظیماپران لک  اموش می

 کننده  رار دارد و ارتباطی به  اموش یا روشن شدن اپران لک ندارد.تنظیم
 

 « 4»ی گزینه (6
 ی است.اتغییر چارچوب، نوعی جهش نهطه هر جهش

 ممکن است تغییر چارچوب باشد.«: 1»ی گزینه
های جان ینی تأییری در بیان ژن ندارند. مثتً بعضی جهش«: 2»ی گزینه

میندو اسدید آ، که هر دو مربوط به UGCبه  UGUدر مورد تغییر کدون 
 سیستئین هستند.

شوند کده ایدن تغییدر می RNAیدهای توئسبب تغییر نوکل«: 3»ی گزینه
 های آغاز و پایان اتفاق بیفتد.وندند در کتوامی
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  40 –رسسرسسي  در مگ  سرکه .............. (7
 تواند در  ارج از هسته صورت بگیرد.بیان ژن، نمی تنظیم( 1
 سازد. ( تنها یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور را ممکن می2
 باشد.ا میهRNAنوع آنزیم رونویسی کننده مسئول تولید انواع  یک( 3
 در رونویسی د الت دارند. DNAهای دیگری از ( عتوه بر راه انداز توالی4
 

ای در یک ژن، همواره تغییری در ............. ایجاد بروز هر جهش نقطه  (8
  40 –رسسرسسي  کند. می
 ( ترتیب آمینواسیدها 1
   mRNA( تعداد مونومرهای 2
 داصل از ترجمه هایمولکول( طول 3
 های داصل از رونویسیولکول( م4
 
و  …Aی زیر، خهوارمین کودون وارد بوه جایگواه mRNAبه  توجه با (9

  41 -رسسرسسياست.  …ریبوزوم Pکدون وارد به جایگاه سومین آنتی

CGA.CGU. AUG .CGG.UAC.UGC.UUC.CAC.UGA  
1 )UGC-ACG 2 )UUC- UAC  

3 )AAG- UAC 4 )UUC- AUG 

 

 …فاقد الکتوز قرار گیرد، کالی در محیط  اشريشيا اگر (11

  41 -رسسرسسي  
 یابد.کننده ادامه می( رونویسی از ژن تنظیم1

 شود.به اپراتور مختل میIIمرازپلیRNA( اتصال2

 شود.ی تک ژنی اپران لک متو ف میmRNA( سنتز 3

 شود.کننده ایجاد میدر شکل پروتئین تنظیم ( تغییراتی4
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 « 4»ی گزینه (7
در  نیدز هایی مثدل تدوالی افزاینددهها عتوه بر راه انداز، توالیدر یوکاریوت

  د الت دارند. رونویسی
 
 
  «4» یگزینه (8

های داصل از رونویسی ای در یک ژن با تغییر مولکولهر جهش نهطه بروز
 همراه است.

که هردو   UGCبه  UGUجان ینی بی تاییر باشد مثل  از نوع جهشاگر 
و  1،2»های مدوارد گزینده ،باشندکدون متعلق به آمینواسید سیستئین می

 شوند. رد می «3
 
   «4»ی گزینه (9

 

 

 

 
 

  «1» یگزینه (11
دهدد کده در غیداب دستور سا ت پدروتئین مهارکنندده را می کنندهتنظیمژن 

 .شودالکتوز به اپراتور متصل می
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کوهن و بایر، ژن وارد شده در اولین جاندار دست ورزی  آزمایشدر  (11
  94-رسسرسسي  .شده، محاولی ایجاد کرد که ...... داشت

 ( کدون آغاز ترجمه2  ( پیوند پپتیدی1
 ( پیوند فسفودی استر4 ( جایگاه اتصال آمینواسید3
 

ای( در ی ژن اکتوین ننووعی پوروتئین توک رشوتهترجمه یندآفردر  (12
جوایی ریبووزوم بور روی های عضالنی انسوان و در حوین جابوهللوس

mRNA..............،  94-رسسرسسي  
1 )tRNA ی دامل یک آمینواسید  اص به جایگاهP شود.منتهل می 
2 )tRNA ی موجود در جایگاهPکند.، ریبوزوم را ترک می 
 شود.بر رار می A( پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه 3
 گردد.ی دامل آمینواسید میtRNAهمواره پذیرای  A( جایگاه 4
 

ی بیودل و ی موورد مطالعوهدر گونوه»است؟  نادرست عبارتکدام  (13
  99رسسرسسي ا  ، ......«تیتوم

 کنند.( سه نوع آنزیم در رونویسی شرکت می1
 کنند.( عوامل رونویسی به شناسایی راه انداز کمک می2
 ت اگزون وجود دارد.ی بالغ  طعاmRNA( در 3
 اپران، عتوه بر بخش تنظیم کننده، سه ژن سا تاری دارد. ( هر4

 

 
  49 –رسسرسسي  توانند . . . .در مهندسی ژنتیک، بعضی وکتورها می (14

 ( درون سلول میزبان به طور مستهل تکثیر شوند.1

 ی میزبان استفاده کنند.های همانند سازی کننده( از آنزیم2

 های میزبان وارد شوند.شلیک مستهیم به سلول( از طریق 3

 ای تبدیل شوند.با دو انتهای تک رشته DNA( به  طعات 4

 اي(چهارگزينه پرسش 5تكنولوژي زيستي )
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 «4» یگزینه (11
ی RNAی ورزی ژنددی، کددوهن و بددایر ژن رمزکنندددهطددی اولددین دسددت

فریهددایی اسددتخراج و بدده آی ی  ورباغددهDNA( را از rRNAریبددوزومی )
DNA هنگدام رونویسدی ی اشری یاکتی وارد کردند. بداکتریrRNA ی

نوعی ریبونوکلئیدک  rRNAدانید که سازد. در ضمن می ورباغه را نیز می
استر باشد و بین مونومرهای آن )ریبونوکلئوتیدها( پیوند فسفودیاسید می

 )کواالن( بر رار است. 
 
 «2» یگزینه (12

در  ی ترجمه، پس از بر راری پیوند پپتیدی بین آمینواسدیدهاادامه یمردلهدر 
و دیگر آمینواسیدی نخواهد داشدت  Pی موجود در جایگاه A ،tRNAجایگاه 

 کند.ریبوزوم را ترک می
 
 «4»گزینه  (13

باشدد کده ی مورد مطالعه بیددل و تیتدوم کپدک نوروسپوراکراسدا میگونه
 ها اپران دیده نمی شود.یوکاریوت است. در یوکاریوت

 
  «4»ی گزینه (14

ی شدروع همانندسدازی یل داشدتن نهطدهی وکتورها به دلهمه«:1»گزینه 
 توانند به طور مستهل تکثیر شوند.می

ها برای همانندسازی  ود در سلول میزبدان نیداز ی وکتورهمه«:2»گزینه 
 پلیمراز سلول میزبان دارند. DNAبه هلیکاز و آنزیم 

ها می باشد لذا ضرورتی نددارد کار وکتورها انتهال ژن به سلول«:3»گزینه 
 تفنگ ژنی به درون سلول وارد شوند.به کمک 

توانندد بده بدیش از بعضی از وکتورها مثل پتزمیدها زمانی می«:4»گزینه 
ای تبدیل شوند که بیش از یدک جایگداه یک  طعه با دو انتهای تک رشته

فهدط  DNAجای تولید  طعداتی از برش داشته باشند در غیراینصورت به
 تولید  واهد شد.DNAیک  طعه 
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 توانمیی نیتروژن از ریزوبیوم به گندم، انتقال ژن تثبیت کنندهبرای  (15

ژن مورد نظر را به یور مستقیم از یریق ......................... به گیاه مورد 

  40 –رسسرسسي  نظر منتقل نمود. 

 ( باکتری4 ( ویروس 3 ( تفنگ ژنی 2 (پتزمید 1
 

ی کمکی دارند، به تعوداد هاهایی که کروموزوممعمول در باکتری یوربه  (16

  41 -رسسرسسي دارد. وجود …، DNAهای مولکول

  ( دوراهی همانندسازی1
 بیوتیک( ژن مهاومت نسبت به آنتی2
  ( جایگاه شروع همانندسازی3
 ( جایگاه ت خیص آنزیم محدودکننده4
 

   41 -رسسرسسي ؟باشدنمیی یک جاندار تراژنی دهندهعبارت نشان کدام (17

 ( گندمی که تنها به روش تفنگ ژنی اصتح شده است. 1
 ی آنزیم دستگاه ایمنی را دریافت کرده است.( انسانی که بارها ژن سازنده2
 را دریافت کرده است. VIII( انسانی که فهط، محصول ژن فاکتورانعهادی 3
 االی بتاکاروتن و آهن را کسب کرده است.( برنجی که توانایی تولید مهادیر ب4
 

توان ژن موورد اصالح محاوالت بر ی گیاهان زراعی، می فرآینددر  (18
  94-رسسرسسي  نظر را ...........

 به سلول گیاهی شلیک کرد. Ti( به همراه پتزمید 1
 شلیک کرد. Ti( با یک تفنگ ژنی به پتزمید 2
 از جدا نمود.های محدود کننده و لیگ( با کمک آنزیم3
 نمود. Tiی تومور در پتزمید ( جایگزین ژن ایجاد کننده4
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 « 2» یگزینه (15
توان از وکتور و هدم از تفندگ برای انتهال ژن به یک سلول گیاهی هم می
تدوان ژن را بطدور مسدتهیم بده ژنی استفاده کرد. از طریق تفنگ ژندی می

، دتماً نیداز Tiزمید سلول میزبان منتهل کرد ولی برای انتهال به کمک پت
 نوترکیب است. DNAبه سا ت 

 
 

  «3» یگزینه (16
 DNA و پتزمید(  دلهوی بوده و دارای یدک  اصلیها )کروموزوم باکتری

هدا جایگداه تعداد کروموزوم جایگاه شروع همانندسازی هستند. بنابراین به
 شروع همانندسازی وجود دارد. 

 

  «3»ی گزینه (17
ژن « 4و  2، 1»های  ود، ژن بیگانه دارد، در گزینهجاندار تراژنی در ژنوم 

ی ژن )یعندی ، فدرآورده«3»بیگانه به جاندار اضدافه شدده ولدی در گزینده 
 پروتئین( به جاندار تزریق شده است.

 
 
 «4» یگزینه (18

در مهندسی ژنتیک برای اصتح محصوالت بر ی گیاهان زراعی، ژن ایجاد 

ی  دداص )ژن DNAرج و یددک  ددا Tiی تومددور را از پتزمیددد کننددده

 کنند.موردنظر( را جایگزین آن می
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  49 -رسسرسسي  …ها کواسروات …ی میکروسفرها همه (19

 توانند صفات را به نسل بعد منتهل نمایند.می –( همانند 1
 زنده هستند و توانایی تهسیم شدن دارند. –( بر تغ 2
 به غ ای سلول شباهت زیادی دارند. –( همانند 3
 باشند.گریز میهای آبدارای مولکول –بر تغ ( 4
 ؟نداردهم زیستی مغایرت  درونی عبارت با نظریه کدام (21

  99رسسرسسي ا  
 باشند.هوازی میهای بیها، از  وی اوندان باکتری( میتوکندری1
 های اولیه تفاوت دارند.ی یوکاریوتهای هستهها با ژنهای میتوکندری( ژن2
هدای هددوازی ی میتوکندددریایی و باکتریهدا تار ریبوزوم( انددازه و سددا3

 متفاوت است.
هدددای شدددبکه آندوپتسدددمی زبدددر و ( در یوکددداریوت اولیددده، ریبوزوم4

 ها م ابه هستند.میتوکندری

 
 است؟ نادرستی قورباغه دارای حفره گلویی، خند مورد، درباره (21

  49 –رسسرسسي  
 کنند.ت میهای نوترکیب در فرایند لهاح شرک( گامت1
 گردد.دار به صورت اسید اورکی دفع می( مواد زاید نیتروژن2
 رود.(  ون پس از انجام تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به  لب می3
 شود.ها، از طریق مصرغ سلولز تأمین می( گلوکز مورد نیاز سلول4
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
هوانی محویط در ها، تغییرات شودید و ناگدر نوعی الگوی تغییر گونه (22

میلیون سال پیش، مورد بررسی قورار گرفتوه اسوت. ایون  65حدود 
  49 –رسسرسسي  تغییرات، . . . . .

 ها ایجاد شد.( در پی یکسری تغییرات اندک و تدریجی گونه1
 های ساکن   کی گردید.( منجر به نابودی نیمی از گونه2
 أییر بود.تهای سازگار با محیط بی( بر تغییر فراوانی گونه3
 ها را میسر سا ت.( شنا ت کامل سیر تحول گونه4

 اي(چهارگزينه پرسش 2پيدايش و گسترش زندگي )

 اي(چهارگزينه پرسش 4) هاتغيير و تحول گونه
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 « 3»ی گزینه (19
هددای کوچددک انددد کدده از تجمددع زنجیرههای کوچکیمیکروسددفرها کیسدده

دارندد و  غ دای دو الیدهشدوند. ایدن سدا تارها ی ت دکیل میآمینواسید
های کوچدک کدروی لیپیددی ها کیسدهتوانند جوانه بزنندد. کواسدرواتمی

هدای آن درون آب بده شدکل مولکول به دلیل پیوندهای آبگریز ستند کهه
آیند. این سا تارها ممکن است در سا تار  ود آمینواسید هدم کره در می

 . هستند بسیار شبیه غ ای سلولی هاکواسرواتداشته باشند. 
 «2»گزینه  (21

های باکتریها،  وی اوندان ی درون همزیستی من أ میتوکندریهدر نظری
های ی سدلولها با هستههای میتوکندریشوند. بنابراین ژنعرفی میهوازی م

 یوکاریوت اولیه که میزبان این اندامک است تفاوت دارد.
  «3»ی گزینه (21

ی کده ی گلدویی یعندی ندوزاد  ورباغدهی دارای دفدره ورباغه«:1»گزینه 
 کنند.آب ش دارد. نوزادن  ورباغه گامت تولید نمی

 کندباغه آبزی است و آمونیاک دفع مینوزاد  ور«:2»گزینه 
دوزیستان نابدالغ مثدل  شدهپیش دان گاهی اشاره  4در فصل «: 3»گزینه 

دوم مدی  دوانیم کده در تدنفس  6ماهیان دارای آب ش اند و ما در فصل 
ها آب  ی  ون پس از اکسیژن گیری، بدون عبور از  لب مستهیماَ به اندام

 شوند.منتهل می
زیست دوم، نوزاد  ورباغده گیداهخوار اسدت  4جه به فصل با تو«:4»گزینه 

 بنابراین سلولز می تواند به یکی از منابع گلوکز مورد استفاده  رار گیرد.
  «1»ی گزینه (22

ای اسدت در ایدن توضیح سوال در ارتباط با الگوی تعادل نهطه«:1»گزینه 
ل الگو در پی یک مدت تغییرات اندک و تددریجی، تغییدرات ناگهدانی مثد

 دهد.انهراض گروهی رخ می
 روند.های ساکن   کی از بین میگونه %66در انهراض پنجم «:2»گزینه 
هدای سدازگار مثدل دایناسدورها بدرای همی ده بعضی از گونده«:3»گزینه 

 منهرض شدند.
ها نیاز به شواهد گونداگونی برای شنا ت کامل سیر تحول گونه«:4»گزینه 

تبار زای ی، بررسی اندام های همولوه،  است از جمله سنگواره ها، در ت
 وستیجیال و ...
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  49 –رسسرسسي  ی . . . . توجه . . . . در نظریه (23
 شود.می -( داروین، به چگونگی ورایت صفات1

 شود.می -ها( المارک، به چگونگی ر داد تغییر گونه2

 شود.نمی -ی رشد جمعیت( مالتوس، به تأییر عوامل کاهش دهنده3

 -هدای جمعیدتیبی انتخاب طبیعی، به فرایندد متندوع شددن ژن( ترک4

 شود.نمی

 

 

پرواز فلفلوی در دو های شو هایی که بر روی جمعیت پروانهبررسی (24

ی دورست و برمینگهام انجام گرفت، نشوان داد کوه در زموان منطقه

  49 -رسسرسسي مطالعه، تغییری در .............. صورت نگرفته است.
 ( میزان زادآوری افراد2 املی افراد( شایستگی تک1

 ها( تنوعِ درون جمعیت4 های ژنی جمعیت(  زانه3

 
 

 
  49 –رسسرسسي  ی . . . . ، قطعاً . . . . .هر جانور دو رگه (25

 کند.های نزدیک را پایدار میروند تبادل ژن بین گونه –( زیستا 1

 ا دارد.توانایی تکثیر اطتعات ژنتیکی والدین  ود ر –( نازا 2

 کند.هایی صغیف یا نازا تولید میزاده –( زیستا 3

 میرد.ی کوتاهی پس از تولد میبا فاصله -( نازا4

 اي(چهارگزينه پرسش 34ژنتيك جمعيت )
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  «2»ی گزینه (23
داروین به نظریه آمیختگی صفات معتفدد بدود نده بده  دوانین «: 1»گزینه 
 مندل.
المدارک بده مدورویی شددن صدفات اکتسدابی اعتهداد دارد او «: 2»گزینه 

ها در نتیجه استفاده یا عددم اسدتفاده فیزیکدی که تغییر گونه ادتمال داد
 های بدن  ود است.افراد یک گونه از اندام

هدا محددودیت ی رشدد جمعیدتیکی از عوامل محدودکنندده«: 3»گزینه 
 منابع غذایی است که مالتوس به آن توجه داشت.

جه  درار ی ترکیبی انتخاب طبیعی مورد توتنوع ژنی در نظریه«: 4»گزینه 
 گرفته است.

 
 « 4»ی گزینه (24

در آزمایش این محهق بریتانیایی م دخص شدد در ایدر انتخداب طبیعدی، 
ی آن تغییر در زادآوری کند که نتیجهها تغییر میشایستگی تکاملی پروانه

های روشدن و تیدره ها و در نهایت تغییر  زانه ژنی هر یک از پرواندهپروانه
برمینگهام و چه در جنگدل دورسدت هدر دو است، ولی چه در جنگل  بوده

 نوع پروانه دضور داشتند.
 
 

  «2»ی گزینه (25
در ارتباط با  اطر صدادق نیسدت چدون عهدیم بدوده و  ددرت  «:1»گزینه 

 انتهال ژن به نسل بعد را ندارد.
از طریدق تهسدیم میتدوز   ادر اسدت ی نازاییهر جانور دورگه «:2»گزینه 

 کند.های والدین  ود را تکثیر ژن
 شوند.با وجود  اطر نادرست می« 4»و « 3»ی دو گزینه
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، سوه نووع aو  Aدر جمعیتی فرضی و تعادلی، برای صفتی با دو الول  (26
ژنوتیپ وجود دارد. اگر افراد این جمعیوت تنهوا شودیدترین حالوت 

ی افراد دهند. با گذشت زمان، فراوانی اولیهدرون آمیزی را انجام می
  49 –رسسرسسي  اد . . .  واهد یافت.. . . . همانند افر

 مغلوب، افزایش -( غالب2 غالب، کاهش -( هتروزیگوس1

 مغلوب، کاهش -( هموزیگوس4 هموزیگوس، افزایش -( هتروزیگوس3

 
ی الگوهای انتخاب یبیعی که صفات پیوسته را مورد مطالعوه در همه (27

ق، دهند، پ  از گذشت مدت زمان یوالنی، وقوع کدام اتفواقرار می
  49 –رسسرسسي  است؟ غیر ممکن

جا ای جابدهدر جهت افزایش یک فنوتیپ آستانه ت( نمودار توزیع جمعی1

 شود.

 طیف بی تر شود. یهای  رار گرفته در بخش میانه( فراوانی فنوتیپ2

 های جمعیت، از فراوانی یکسانی بر وردار شوند.ی فنوتیپ( همه3

 ها ترجیح داده شوند.فنوتیپ( دو نوع فنوتیپ افراطی، بر سایر 4

 

دار، از یوک در گذشته، به منظور اشتقاق دو گونه مارمولوک شوا  (28

 …ی نیایی در نواحی جنوب غربی آمریکا، ابتدا گونه

  49 –رسسرسسي   
 ها فعال گردید.ی الل( تنها، عامل تغییر دهنده1

 ها دست به کار شدند.ی عوامل مؤیر بر تغییر فراوانی الل( همه2

 ( بعضی از اعضای جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولیدمثلی شدند.3

 ( یکی از نیروهای مؤیر بر تغییر سا تار ژنی جمعیت، متو ف یا کند گردید.4
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  «1»ی گزینه (26
شویم که در  ودلهادی زیر توجه کنیم متوجه میطرح اگر به «: 1»گزینه 

 شود.ها کم میها و غالبیگوسهربار  ودلهادی از مهدار فراوانی هتروز

 
 
  «3»ی گزینه (27

 دار است.مربوط به انتخاب جهت«: 1»گزینه 
 مربوط به انتخاب پایدارکننده است. «:2»گزینه 
هدای ی فنوتیدپدارد در الگوهای انتخاب طبیعی، همهنامکان «: 3»گزینه 

 جمعیت، از فراوانی یکسانی بر وردار شوند.
 مربوط به انتخاب گسلنده است.«: 4»نه گزی
 
 « 4»ی گزینه (28

زایی از نوع دگر میهنی است و در این الگو ابتدا بایدد شدارش ژن این گونه

 .کند یا متو ف گردد

هدا شدروع زایی بدا جددایی مکدانی جمعیتزایی دگر میهنی، گونهدر گونه

 شود.می
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مفورو   aaو  AA ،Aaجمعیت متعادلی با سوه نووع ژنوتیوپ  (29

به فراوانی افراد مغلووب  %12است. اگر با انجام یک بار  ودلقاحی، 

ی افزوده شده باشد، فراوانی ثانویه افراد هتروزیگوس به فراوانی اولیه

   49 –رسسرسسي  تواند باشد؟افراد هموزیگوس کدام می

1 )3
13

 2 )6
13

 3 )6
16

 4 )12
13

 

تر فراوانوی را بیش … یهادر نوعی از الگوی انتخاب یبیعی، فنوتیپ (31
  49 –رسسرسسي  …دارند، با گذشت زمان 

 ییرات اساسی  واهد شد. طعاً محیط دستخوش تغ –( میانه 1

 ی ژنی دو گروه کامتً از هم جدا شود.ممکن است  زانه –( دو آستانه 2

ها پدیش نمودار توزیع همواره در جهت افزایش یکی از آستانه –( میانه 3

  واهد رفت.

هدای ددد واسدط دو گدروه افدزایش ( دو آستانه، معموالً فراوانی فنوتیپ4

  واهد یافت.
ادلی متشوووکل از سوووه نووووع ژنوتیوووپ جمعیوووت در حوووال تعووو (31

(AA,Aa ,aa)  مفرو  است. اگر افراد این جمعیت شوروع بوه
 ودلقووواحی نماینووود، پووو  از پووون. نسووول ............... از فراوانوووی 

  های اولیه به فراوانی افراد مغلوب افزوده  واهد گردید.هتروزیگوس
  49 –رسسرسسي   

1 )
15
128

  2 )
31
32

 

3 )
31
64

  4 )
31
128
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 « 2» یگزینه (29

 های زیر بوده است:ترکیب جمعیت اولیه یکی از دالت

 

% AA % Aa % aa % AA % Aa % aa   36 48 16 16 48 48 


12 6
52 13

 

 

 « 2»ی گزینه (31
کند که البته ایدن دو گروه تهسیم میانتخاب گسلنده عمتً جمعیت یک گونه را به 

دو گروه توانایی آمیزش با هم را دارند. از آمیزش افراد این دو گروه، ادتماالً بر دی 
شوند. اگر بعضی افدراد ها فنوتیپ ددواسط را دارند و لذا در ر ابت دذغ میاز زاده

ی مده اطر یک تغییر ژنتیکی، صرفاً با افدراد هدم گدروه  دود آمیدزش کنندد، هبه
ای را  واهند داشدت و لدذا بدرای بهدا انتخداب ها همان فنوتیپ آستانههای آنزاده
های پیاپی این ویژگی یعنی آمیزش با افراد همسان در میان شوند. در طی نسلمی

ی شود. به این ترتیب با گذشت زمان ممکن است  زانهاعضای جمعیت متداول می
 ها فراهم شود.ی برای اشتهاق گونهزمینه ژنی دو گروه کامتً از هم جدا شود و

 

 « 3»ی گزینه (31
فرض کندیم، در هدر  xها را در یک جمعیت متعادل، اگر مهدار فراوانی هتروزیگوس

شدود، اضدافه می %20هدا کدم و بده هدر یدک از هوموزیگوس xاز مهدار  %02نسل 
 بنابراین:

   AA+Aa+aa ینوالد

xپنجم نسل
1
32

 چهارم نسلx
1
16

 سوم نسلx
1
8

 دوم نسلx
1
4

 اول نسلx
1
2
  

xاولیه هایا تتغ نسل پنجم با هتروزیگوس 
31
32

 

31 1 31
32 2 64

    

 
 شوده مينصف اين مقدار به افراد مغلوب اضاف
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های غیرسوومی، گروهووی یوواهری شووبیه بووه روانووهاز پ جمعیتوویدر  (32
ها ماون های سمی دارند نمقلد( تا از شکار شدن توسط پرندهپروانه

باشند و گروهی دیگر یاهری متفاوت دارند نغیر مقلد(. بوا گذشوت 
  40 –رسسرسسي  زمان در این جمعیت، ............................... 

 کند.نمیتغییر  افراد( شایستگی تکاملی 1
 دهد. در فراوانی فنوتیپی افراد رخ نمی( تغییری 2
 شود. های مربوط به جمعیت کاسته نمیل( از فراوانی ال3
 شود. از تنوع فنوتیپی افراد کاسته نمی( 4
  41 -رسسرسسي صحيح است؟ عبارت کدام (33

  ( مریکیپوس بیش از یک انگ ت در هر پا داشته است.1
 تر از مریکیپوس بوده است.ی بدن بزرهاندازه ( هیراکوتریوم از نظر2
 ( هیراکوتریوم، سازگاری زیادی برای زیست در علفزار داشته است.3
ی طدوالنی ( فراوانی مریکیپوس نسدبت بده اکوسدوس پدس از یدک دوره4

 افزایش یافته است.
دهد کوه در های کامرون، نشان میبر روی منقار جمعیتی از سهره بررسی (34

  41 -رسسرسسي .است …یک دوران یوالنی، گذشته و یی 
  ای سیر نزولی داشتههای آستانه( بهای فنوتیپ1
 ( شانس زادآوری تمام افراد جمعیت، یکسان بوده2
  ( شایستگی تکاملی افرادی با فنوتیپ ددواسط کاهش یافته3
 های جمعیت بوده( جهش و نوترکیبی عامل اصلی تغییر فراوانی الل4
هوای  وونی گلبولحال تعوادلی، مبوتال بوه کم درعیت جم افراد 16% (35

داسی شکل هستند، نسبت د تران ناقل بیماری به افراد  الص ایون 
  41 -رسسرسسي است. …جمعیت، 

1 )2
3

 2 )3
13

 3 )6
13

 4 )12
13

 



   

 11 

 دانشگاهيشناسي پيشزيست

 « 4»یگزینه (32
های غیرمهلدد، شایسدتگی تکداملی، فراواندی به دلیل تمایل پرنده بده شدکار پروانده

های مهلدد و سدمی کدم ها نسدبت بده پرواندههای این پرواندهفنوتیپی و فراوانی الل
افراد ایدن جمعیدت  %122طلب هستند، شود ولی چون د رات جمعیت فرصتمی

کنندده تندوع فندوتیپی افدراد  متدوازناب شود، از طرفی به دلیل انتخدمنهرض نمی
 شود.کاسته نمی

 
  «1»ی گزینه (33

کتاب درسی، مریکیپوس بیش از یک انگ ت در هدر  0-0باتوجه به شکل 
 .داشتهپا 

 
  «3»ی گزینه (34
های کدامرون از نظدر بررسی روی جمعیت سدهره 

اندازه منهار ن ان داده است کده در آن شایسدتگی 
ه )منهار متوسدط( نسدبت های میانتکاملی فنوتیپ

هدا و منهدار هدای آسدتانه )منهدار بزرهبه فنوتیپ
 تر است.کم ها(کوچک

 
 
 «3» یگزینه (35
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