
 ضٌبسی دٍازدّن زیست 4اهتحبى فصل 

 ًورُ 5/1 درستی یب ًبدرستی جوالت زیر را هطخص کردُ ٍ جوالت اضتجبُ را اصالح کٌیذ.

  ّبی ّوَگلَثیي است. خًَی داسی ضکل، تغییر ضکل در هَلکَل علت ثیوبری کن الف(

 ًطًَذ. ّب تأثیری فَری ثر فٌَتیپ ًذارًذ ٍ هوکي است تطخیص دادُ ثسیبری از جْصة( 

 ًبهٌذ. را خساًِ شًی آى جوعیت هی ّبی شًی یک فرد ّبی هَجَد در ّوِ جبیگبُ هجوَع ّوِ الل ج(

 ّبی گل اللِ ضبهل شًَم ّستِ ٍ هیتَکٌذری است. شًَم سلَل د(

  ًورُ 1هَرد صحیح را از داخل پراًتس اًتخبة کٌیذ.  -2

 خفبش( –است  –کَسِ  –الف( کذاهیک خَیطبًٍذی دٍرتری ثب دلفیي دارد؟ )ضیر کَّی 

 ثبل کجَتر( –استخَاى دًجبلچِ در اًسبى  –پب در هبر پیتَى  –ة( کذاهیک اًذام ٍستجیبل ًیست؟ )ثبل هرغ 

 (2هتبفبز  – 2پرٍفبز  – 1هتبفبز  – 1ضَد؟ )پرٍفبز  ّبی هختلف از تترادّب در کذام هرحلِ هیَز تطکیل هی آرایص ج(

 راًص( –جْص  –ًَترکیجی  –؟ )اًتخبة طجیعی نکندزایی دگرهیٌْی هوکي است ثِ افسایص تفبٍت دٍ جوعیت کوکی  د( کذاهیک در گًَِ

 ًورُ 5/0هٌظَر از جْص خبهَش چیست؟  -3

 ًورُ 1 ّبی هقبثل ثِ سؤاالت زیر پبسخ دّیذ. ثب تَجِ ثِ ضکل -4

 ّب قرار دارًذ؟ هقبثل در کذام ًَع ًبٌّجبریّبی الف( جْص

 کٌذ؟ در کذام ًَع جْص، طَل کرٍهَزٍم تغییر ًوی( ة

 جبیی است؟ ( کذاهیک ًطبى دٌّذُ جْص جبثِج

 ضَد؟ ( کذاهیک اغلت ثبعث هرگ هید

 ًورُ 1اًذاز یک شى چِ تأثیری ثر هحصَل آى خَاّذ داضت؟  جْص در راُ  -5

 ًورُ 1 کٌیذ.اصطالحبت زیر را تعریف  -6

 الف( ضبرش شى:

 ة( سبختبرّبی ّوتب:

 ًورُ 5/0ّب ًسجت ثِ دارٍّب ًطبى دٌّذُ چِ چیسی است؟  هقبٍم ضذى ثبکتری -7

 ًورُ 1جوالت زیر را ثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ.  -8

 زایی دارد. ضَد، تحت ضرایطی قبثلیت سرطبى اضبفِ هیالف( ترکیت .................................. کِ ثرای هبًذگبری هحصَالت پرٍتئیٌی ثِ آًْب 

 تر ثبضذ، راًص اللی اثر ................................. دارد. ة( ّرچِ اًذازُ یک جوعیت کَچک

 ضَد. ی است کِ حفظ هیدّذ .......................................... ، تعییي کٌٌذُ صفت در هٌبطق هبالریبخیس، ًطبى هی HbAHbSج( ثرتری افراد 

 دٍ جبًذار ضجبّت کوتری داضتِ ثبضٌذ، خَیطبًٍذی ............................. ًذارًذ. DNAّرچِ د( 

 ًورُ 1 در هَرد گیبُ گل هغرثی ثِ سؤاالت زیر پبسخ دّیذ. -9

 الف( ایي گیبُ ثِ طَر طجیعی )دیپلَئیذ( دارای چٌذ کرٍهَزٍم است؟

 زایی است؟ حبصل چِ ًَع گًَِذ ة( گل هغرثی تتراپلَئی

 ضَد؟ ج( اگر گیبُ دیپلَئیذ طجیعی ثب یک گیبُ تتراپلَئیذ آهیسش دّذ، چِ ًَع تخوی حبصل هی

 د( گیبُ حبصل از ًوَ ایي تخن )قسوت ج(، چِ ٍیصگی خَاّذ داضت؟

 ًورُ 5/0دٍ هَجَد ًبم ثجریذ کِ کل ثذى آًْب سٌگَارُ ضذُ ثبضذ.  -10

فردی ثِ صَرت هقبثل است:شًَتیپ  -11
  

  
 ّبی ًَترکیت: اٍٍر گبهت ، در صَرت ٍقَع کراسیٌگ  

 ًورُ 1ّبی ٍالذی را ثٌَیسیذ.  ٍ گبهت
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