
  
 

   :  دبیر منا      تجربیرشته :          دهمدوازپايه                        

 

 1صفحه :               

 

    دقیقه  25وقت :          تاريخ     3شناسی   زيست نام درس  : 

 نمره ســــــــــؤاالت رديف

 :   دیرا مشخص کن ريز ینادرست بودن عبارت ها ايدرست  1
 .  امندن یم تیجمع آن ژن ةرا خزان تیجمع کیافراد  یژن یها هگاجایموجود در همة  ة الل هایمجموع هم (أ

 طبیعی همواره در جهت کاهش فراوانی الل ها عمل می کند.نتخاب ا (ب

 شود. کیب میمنجر به تولید گامت های نوتر یرخواهریغ قطعات کروموزومی میان دو کروماتید مبادلههر نوع  (ج

 (97)خرداد ژنوم سلول های گیاهی شامل ژنوم هسته و کلروپالست است. (د

1 

 .دیاز کلمات داخل پرانتز مورد درست  را مشخص کن ريدرجمالت ز 2

 می شود.آن ز اشده  جداکوچک  تیجمعو اصلی جمعیت بین تفاوت افزایش( -سبب )کاهشرانش ژن  یهنیدگرم ییزا هگوندر ( الف
 .دیفزایب یکیبر تنوع ژنت دیجد یالل ها شیدایبه پ ازیتواند بدون ن می( جهش – یبیب( )نوترک

 شود.  یم یطیمح راتییدر برابر تغ تیجمع یتوان بقا افزایش( -کاهش)باعث ( ی)ژن یهمانند شیافزا( ج
 است.بوده  ازش(س -)شانسقطعا در اثرخود انتقال می دهند، به نسل بعد یک جمعیت  از افراد یبعضژن هایی که د( 

2 

 را با کلمات مناسب کامل کنید: یخال یدر جمالت زير جا 3
 (9۳خرداد )امند. ن یم ییاجهش جابه جصل شود،مت ....................وموزوم به کروموزومکر کیاگر قطعه جدا شده از  (الف

 (91اه م)خرداد .دابی یهش محاصل، به طور واضح کا یمقدار ماده وراثت.......  .............از نوع  ،یکروموزوم جهش درب(
 د.دار یینزاسرطا تیبلقا یطیحت شراشود، ت یبه آن اضافه م ینیمحصوالت پروتئ یماندگار یکه برا.................... بیکتر -ج
 .د.... می نامن........................ یساختارها ،اما طرح متفاوت دارند کسانیرا که کار  ییساختارها (د

 2 

 ریالگو مقابل، تحت تأث DNAحاصل از  mRNAرشته  4
 (9۶ قرار گرفته است.)خرداد کوچک یاز انواع جهش ها یکی

 ؟ دیرا مشخص کن یالگو ، نوع جهش نقطه ا DNAالف( با توجه به رشته     
 ، مورد جهش قرار گرفته است ؟ DNAدر رشته  دیب ( کدام نوکلئوت    
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 شود؟ یداده م صیکروموزوم ها چگونه تشخو ساختار موجود در تعداد  یناهنجار -الف 5
 روی می دهد. یکیزیف یزا عوامل جهش جهش مثال بزنید که تحت تأثیر نمونه ای -ب

5/0 

  ؟ ستیمشترک چ یایمنظور از ن -الف 6
 زنید.ببرای اندام وستیجیال یک مثال  ست؟یچ ةدر جانداران، نشان دهند الیجیوست یاندام ها -ب

75/ 

 5/0  .د()دو مور،بدست می آورند رای اطالعات چه مختلف یگونه ها کریپ یا هسیمقا حیتشرزیست شناسان از  7
 5/0 ؟آوردند یرا به دست می چه اطالعاتمختلف جانداران  یDNA نیب ةسیمقا شناسان از ستیز 8
 دهد؟ یرا نشان م نبرگوای – یاز عوامل به هم خوردن تعادل هارد کیکدام  ر،یاز موارد ز کیهر  9

  ها ستیها نسبت به پادز یاز باکترن بعضی کرد دایالف( سازش پ    
 .یو رفتار یظاهر یها یژگیبر اساس و یجانورانتخاب بعضی ب(     

5/0 

 (با کمی تغییر 9۳. )خرداد دیپاسخ ده ریبه سؤاالت ز یگل مغرب اهیدر مورد گ 10
 اهیگ کیبا  یعیطب دیوئپلید اهیاگر گب(        ت؟         اس ییگونه زا حاصل چه نوع دیتتراپلوئگل مغربی الف(     

                    داشت ژگی خواهدچه ویتخم،  نیحاصل از نمو ا اهیگو  حاصل خواهد شد یتخم چه نوعانجام دهد،  زشیآم دیئتتراپلو

1  

 (با کمی تغییر 9۴کنکور 159س).. …………قطعا ، …………ة هر جانور دو رگ    11
 خود را دارد. نیوالد یکیاطالعات ژنت ریتکث ییتوانا -نازا( 2خود است.    کینزد یگونه ها نیتبادل ژن ب قادر به -ستایز( 1
 .ردیم یم دیپس از تول یاهکوت ةبا فاصل -نازا (۴               کند. یم دینازا تول ای فیضع ییزاده ها -ستایز( ۳
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 ..……… ابتدا ، یشناختن یرخداد زمیک بر اثر وقوع  ییاین یگونه  کیاز  ماهیی دوگونه مجزاهنگام ایجاد  12
 .دیالل ها فعال گرد ی ردهندهیینها، عامل تغت (1
 الل ها دست به کار شدند. یفراوان رییعوامل مؤثر بر تغ یهمه  (2
 شدند. یدمثلیتول ییو جدا یناگهان راتییمتحمل تغ تیجمع یاز اعضا یبعض (۳
 .دیکند گرد ایمتوقف  ت،یجمع یساختار ژن رییمؤثر بر تغ یروهایاز ن یکی (۴
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