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 ؟دهددهیم. چه اتفاقی برای سلول روی میی آن در داخل یک محلول هیپوتونیک قرار مییک سلول گیاهی را بعد از جداکردن دیواره .1

 شود.شود و در نهایت متالشی میسلول بزرگ می (2 بقا ندارد.ی خود توانایی رود زیرا سلول گیاهی بدون دیوارهسلول از بین می (1

 دهد.اتفاق مشهودی رخ نمی (4  شود.هایش چروکیده میسلول با کوچکتر شدن واکوئل (3

 ماند.نخورده باقی میشود، ولی خود سلول دستی سلول متالشی می( هسته5

 ؟توانند باشندیک از موارد زیر میها کدامشود. این دانهمی جانوری دیده وهای گیاهی لیزی در سیتوپالسم سلوهای ردر زیر میکروسکوپ نوری دانه .2

 کروموزوم (5 ( هسته4 ( میتوکندری3 ریبوزوم (2 کلروپالست (1

 ؟است نادرستگزینه کدام  .3

 شود.در حین اگزوسیتوز سطح لومنی وزیکول ترشحی به سطح سیتوزولی غشای پالسمایی تبدیل می (1

 مژه، تاژه و میکروتوپول هر سه با حرکت در سلول مرتبط هستند. (2

 کند.ی وراثتی را برای تقسیم آماده میهسته با دو برابر کردن ژنوم، ماده (3

 شود.های شبکه آندوپالسمی زبر ساخته میهای ترشحی در ریبوزومپروتئین (4

 شود.جا میبهجا( در انتقال فعال، یک ماده در خالف جهت شیب غلظت خود 5

کند که دیگر دارای کلروپالست ای تولید میهای جهش یافتهدهد و از این راه سلولقرار می UVهای یک جلبک را در معرض پرتو محققی سلول .4

 ؟دهدیک از کارهای زیر را انجام میها محقق باید کدامکارآمد نیستند. برای زنده نگهداشتن این سلول

  ها را در تاریکی قرار دهد.( آن2 ض نور خورشید قرار دهد.ها را در معرآن( 1

 ها کلروفیل تزریق نماید.( به آن4 ها را در یک محلول حاوی قند قرار دهد.آن( 3

 ها را افزایش دهد.دمای آن سلول( 5

 ؟یستی رویان گیاهان آوندی( نهای اولیهها )برگی فیزیولوژیک لپهیک وظیفهکدام .5

  ی پروتئین( ذخیره3 فتوسنتز( 2 کربوهیدرات از اندوسپرمجذب ( 1

 تولید مثل (5  ی لیپید( ذخیره4

 ؟نیست های عناصر آوندییک از موارد زیر از ویژگینمایند. کدامعناص آوندی آب و موادمعدنی را تحت فشار منفی منتقل می .6

 .ندی محکم داری سلولی ثانویهدیواره( 2  در ظاهر دراز هستند.( 1

 ها وجود دارد.های دو انتهای آنمنافذی در دیواره( 4 ها از بین رفته است.ی سلولی در دو انتهای آندیواره( 3

 اند(.)از بین رفته ( هسته و سیتوپالسم ندارند5

شناس آلمانی به نام مونش ارائهه شهد. گیاهی یک ی پرورده برای اولین بار به وسیلهی نقل و انتقاالت شیرهتئوری جریان فشاری در رابطه با نحوه .7

 ؟کندیک از مشاهدات زیر به طور مستقیم از این نظریه حمایت میکدام

 دهد.های گیاهان رخ میها و ساقههای باز برگتعرق در روز از روزنه( 1

 ی در حال رشد این گیاه است.ندهای آبکشی موجود در یک میوهفرنگی بیش از فشار تورژسانسی در آوآبکشی یک برگ سبز گوجه شار تورژسانسی در آوندهایف( 2

 شود.آب در آوندهای چوبی تحت فشار منفی منتقل می( 3

 اند.ها در گیاهان از محل مصرف به سمت محل تولید در حرکتکربوهیدرات( 4

 ها است.دهای آبکشی در برگتر از پتانسیل اسمزی آونها کم( پتانسیل اسمزی آوندهای آبکشی موجود در انتهای ریشه5

هایی با فتوتروپیسم در غهالت از آزمایش 1881چارلز داروین و پسرش فرانسیس در سال  .8

ی یک جسم کدر انجهام دادنهد. بهه وسیلهها بههایی از کولئوپتیل آنطریق پوشاندن بخش

ئوپتیهل گوینهد. کهدام گیهرد کولی این گونه گیاههان را در برمیی نورستهغالفی که ساقه

 ؟کندرو را بهتر بیان میبهگزینه علت مشاهده نتایج رو

شوود. ایون دارند شناسایی میقه قرارتر از نوک سامتر پایینمیلیهایی که چندور توسط سلولن( 1 

 شود که کولئوپتیل به سمت نور رشد کند.ها سبب میسلول

را شناسایی کورده و بوه یوک توورت بوه آن  ی غالت، محرک نوریهم کولئوپتیل و هم ریشه( 2

 دهند. پاسخ می

 از پایین کولئوپتیل به سمت نوک آن حرکت کند.باید بر شیمیایی یک پیغام( 3

هایی کوه چنودین اموا سولول شوود،های نووک سواقه شناسوایی میمحرک نوری توسط سلول( 4

 دهند.میتر از نوک ساقه قرار دارند به آن پاسخ متر پایینمیلی

 شود.کنند و در نتیجه کولئوپتیل به سمت نور خم میتر رشد میهای سطحی از ساقه که در نور است در مقایسه با طرفی که در سایه قرار دارد سریع( سلول5
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مهزار  ژاپهنن نهوعی های برنج در ژاپنی به نام کوراساوا نشان داد که علت رشد طولی غیرطبیعی بعضی از ساقهشناس یک زیست 1925در سال  .9

یک از موارد زیر در رابطه بها جیبهرلین شود. کدامی گیاهان برنج میساقه ای به نام جیبرلین موجب رشد طولیقارچ است. این قارچ با تولید ماده

 ؟است نادرستبه احتمال زیاد 

رود کوه میوزان هورموون جیبورلین از گیاهوان عوادی ه( انتظار میی گیاهان نخودی که به علت جهش، طول کوتاه دارند )گیاهان نخود ساقه کوتادر ساقه( 1

 تر است.بیش

 شود.یابد و مانند گیاه عادی میی این گیاه افزایش میدر تورت تماس گیاه نخود ساقه کوتاه با هورمون جیبرلین طول ساقه( 2

 گیاه نخود ساقه کوتاه دچار جهش در مسیرتولید هورمون جیبرلین شده است.( 3

 شود.تر میگیاه نخود معمولی در تورت تیمار با جیبرلین در آزمایشگاه طویل (4

 تر شوند.ای طویلشد که گیاهان برنج معمولی به شکل بیمار گونهها در مزارع ژاپن موجب میجیبرلین تولید شده توسط قارچ( 5

 ؟است نادرستهای زیر در رابطه با ژنتیک مندلی یک از گزینهکدام  .11

 لوکوس به معنای جایگاه ژن بر روی کروموزوم است.( 2 ها الل گویند. های مختلف ژنفرمبه ( 1

 های یک فرد است.ژنوتیپ به معنای ترکیب اللی موجود در ژن( 4 باشد.تواند وجود داشتهتنها دو الل برای هر ژن می( 3

 شند.باهای گوناگون داشتههای یکسان ممکن است ژنوتیپ( افراد با فنوتیپ5

های حاصهل از ایهن آمیهزش بهین دو زاده 51٪( غالب است. cی سفید )( بر خوشهCی رنگی )( و خوشهt( بر الل کوتاهی )Tدر ذرّت الل بلندی ) .11

والد را یک از موارد زیر به احتمال زیاد ژنوتیپ دو گیاه ذرت ی رنگی هستند. کدامها نیز دارای خوشهزاده 75٪گیاه ذرت دارای صفت بلندی و 

 ؟دهددرستی نشان میبه

1 )Tt Cc Tt Cc 2 )tt Cc Tt Cc 3 )tt cc Tt Cc 4 )tt Cc TTCc 5 )Tt CC TTCc 

 ی سلولی تشکیل شده است از:یک چرخه .12

 ، متافاز، آنافاز و تلوفازپروفاز (G2 3و  G1 ،S( 2 میتوز و میوز (1

 ( میوز و لقاح5 اینترفاز و میتوز( 4

 ؟اندشده ها مشتقهای دیپلوئیدی که از آنهای حاصل از میوز نسبت به سلولسلول .13

 ها نصف شده است.آن DNAها دو برابر ولی میزان میزان سیتوپالسم آن( 1

 نصف شده است.ها های آنو تعداد کروموزوم DNAمیزان  (2

 ها نصف شده است.آن DNAبه همان تعداد کروموزوم دارند ولی میزان ( 3

 دارند. DNAبه همان تعداد کروموزوم و به همان میزان ( 4

 ها دو برابر شده است.آن DNAنصف ولی میزان  ها( میزان سیتوپالسم آن5

 ؟زیر درست است هاییک از گزینهکدام .14

 توانند بر روی غذاهای درون یخچال رشد کنند.ها میویروس( 1

 ها برای انسان خطرناک هستند.ی ویروسهمه( 2

 .شوندها تلقی میها جزء پروکاریوتویروس (3

 دست گیرند.های یوکاریوتی را بهتوانند کنترل سلولها میویروس (4

 نر هستند.بزرگهای ها اندکی از باکتریویروس( 5

 ؟های تجویز شده را مصرف کنند.چرابیوتیکشود که بیماران تمام آنتیتوصیه می .15

 .هاست.آنها به معنای هدر دادن بیوتیکعدم مصرف آنتی( 1

 ها الزم است.بیوتیک برای از بین بردن ویروسدوزهای باالی آنتی( 2

 .بیوتیک استهای مقاوم به آنتیبیوتیک به معنای افزایش احتمال ایجاد جمعیت باکتریدوزهای کم آنتیی های تحمل کنندهاجازه دادن به بقای باکتری( 3

 بیوتیک مصرف کرد.های ویروسی باید مدت زیادی آنتی( برای درمان بیماری4

 کند.ها جلوگیری میبیوتیک به درون آنها از ورود آنتیی سلولی باکتریدیواره( 5

 ؟ندارندام یک از موارد زیر نقش ها در کدباکتری .16

  فراوری نیتروژن درون خاک( 3 ی مواد آلیتجزیه( 2 های جانورانیبیمار( 1

 ( تولید الکل در مشروبات الکلی5 هضم غذا در جانوران( 4
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 شود؟ترشح کمتر از حد نرمال هورمون گاسترین موجب کدام یک از موارد زیر می .17

1) Ph .هضم پروتئین در معده کاهش یابد. (2    معده کاهش یابد 

 ترشح موکوس قلیایی در معده افزایش یابد. (4 هضم کربوهیدرات در معده افزایش یابد.( 3

 ( احساس سوزش معده ایجاد شود.5

 تبادل گازهای تنفسی در جانوران همواره با کدام یک از موارد زیر همراه است؟ .18

 ( انتقال فعال گازها5 ( انتشار از عرض غشا4 بی تنفس( کنترل عص3 ( حرکات تنفسی 2 ( تنفس سلولی 1

 کنند. علت چیست؟ها در حین انجام عمل تنفس انرژی زیادی مصرف میماهی .19

 های خود هستند.هایشان مجبور به پمپ کردن میزان زیادی آب بر روی آبششها برای مرطوب نگه داشتن سطح آبششماهی( 1

 زی است.ها بسیار بیشتر از موجودات خشکیهای ماهیدرون بافت CO2میزان( 2

 ها به علت پوشیده شدن با تفحات محافظ چندان کارآمد نیست.ماهیآبشش( 3

 یابند.ت میهایشان به اکسیژن مورد نیاز خود دسزیاد آب، با پمپ کردن میزان کمی از آب بر روی آبشش O2 ها به علتماهی( 4

 هایشان هستند.مجبور به پمپ کردن میزان زیادی از آب بر روی آبششکم آب،  O2ها به علت ( ماهی5

 در کدام یک از موارد زیر فشار خون از همه بیشتر است؟ .21

 در حین انقباض دهلیزها در دیاستول( 2 در حین انقباض دهلیزها در سیستول( 1

 ها در سیستولدر حین استراحت بطن( 4 ها در سیستولحین انقباض بطندر ( 3

 ها در دیاستول( در حین استراحت بطن5

 های زیر فشار خون کمتر است؟در حین دیاستول در کدام یک از گزینه .21

 ( وریدها5 هاوریدچه( 4 هامویرگ( 3 هابطن( 2 هاسرخرگ (1

 ؟شودنمیموارد زیر را موجب قرار گرفتن غذا در پشت دهان کدام یک از  .22

 قرار گرفتن اپی گلوت مقابل نای (3 ی بینیبسته شدن حفره (2 افزایش حرکات معده (1

 ( قطع موقت تنفس5 فشار به حلق و شروع عمل بلع( 4

 گویند؟دهدن چه میبه تقسیمات سلولی که در سلول تخم دقیقا بعد از لقاح رخ می .23

 ( بالستودیسک5 بالستوسل( 4 بالستوال( 3 بالستومر( 2 تسهیم( 1

 شود.کدام یک از موارد زیر در رابطه با این مرحله صحیح است؟تر میی رحم حفظ و ضخیمی قاعدگی بعد از تخمک گذاری دیوارهدر چرخه .24

 های استروژن و پروسترون همراه است.با کاهش شدید سطح هورمون( 1

 کند.های آن شروع به از بین رفتن و ریزش میه نام اندومتر، برخالف دیگر بخشی رحم بدر این مرحله بخشی از دیواره (2

 ی تخمدان همراه است.در چرخه 4ی فولیکولیبا مرحله (3

 دهد.در این مرحله قاعدگی رخ می( 4

 ی تخمدان همراه است.ی لوتئالی در چرخه( با مرحله5

 چیست؟ COOH-نام گروه عاملی .25

 کربوکسیل( 5 ( کتون4 ( آمین3 یل( کربون2 هیدروکسیل( 1

 است؟ نادرستهای زیر کدام یک از گزینه .26

 زا، انرژی مواد اولیه بیش از انرژی مواد محصول است.های انرژیدر واکنش( 1

 های انرژی خواه مصرف انرژی الزم نیست.برای انجام واکنش( 2

انورژی  kcal/mol7/3کوه در آن  iP و ADPبوه  ATPانرژی نیاز است؛ پس، این واکنش می تواند با هیودرولیز kcal/ mol 4برای تولید گلوکز فسفات به ( 3

 شود، همراه گردد.آزاد می

 آید.رود، بلکه فقط از شکلی به شکل دیگر در میشود و نه از بین میقانون اول ترمودینامیک اعالم می دارد که انرژی نه تولید می( 4

 زا نیز برای آغاز به انرژیی معادل انرژی فعال سازی نیاز دارند.ی انرژیهاواکنش( 5

 ؟های زیر اکسیداسیون و احیا هر دو با هم انجام شده استدر کدام یک از واکنش .27

1 )O H e H O
 

  2 24 4 2 2 )H H e
 

 2 2 2 3 )H O H O 2 2 22 2 

4 )Na Na e
 

   5 )Cl e Cl
 

 2 2 2 
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 است؟ نادرستهای زیر کدام یک از گزینه .28

 های مولکول آب به علت شرکت در ژیوندهای قطبی بار جزئی دارنداتم( 1

 شود، پیوند کوواالنسی نام دارد.پیوندی که بین اتم هیدروژن از یک مولکول آب و اتم اکسیژن از مولکول آب دیگری تشکیل می( 2

 های مثبتی هستند که یک یا چند الکترون از دست داده اند.ها یونکاتیون( 3

 پیوندهای یونی در تشکیل کلریدسدیم نقش دارند.( 4 

 رساند.های قطبی و غیر قطبی را به حداقل میاثر هیدروفوب سطح تماس مولکول( 5

ATP)واکنش  .29 (NADH H ) H O


    22 2 iADPپیروات 2 P NAD


   2 2 2  هاست؟گلوکز( مربوط به کدام یک از گزینه 2

 فسفر یالسیون اکسیداتیو (5 گلیکولیز( 4  اکسیداسیون پیرووات( 3 چرخه ی اسیدسیتریک( 2 تنفس سلولی ( 1

 شود؟به ازای سوختن یک گرم از کدام یک از موارد زیر انرژی بیشتری تولید می .31

 بوهیدراتکر( 5 گلیکوژن( 4 پروتئین( 3 گلوکز( 2 چربی( 1

 ی اسیدسیتریک)کربس( در کجا قرار دارند؟های چرخهآنزیم .31

 ( لیزوزوم5 ی آندوپالسمیشبکه( 4 ماتریکس میتوکندری ( 3 کریستای میتوکندری( 2 سیتوپالسم( 1

 تر است؟بیشهیدروژن از همه  های زیر غلظت یوندر کدام یک از فضا .32

 ی آندوپالسم یشبکه( 3 ماتریکس میتو کندری( 2 سیتوپالسم( 1

 دقیقا در سمت داخل غشای پالسمایی( 5 در فضای بین دو غشای میتو کندری( 4

 ؟ندارد های زیر در میتوکندری وجودکدام یک از مولکول .33

 اسید التیک( 5 اسید چرب( NADH. 4( 3 اسیدسیتریک( 2 استیل کو آنزیم( 1

 ؟است ادرستها نروزنهیی تبخیر در گیاهان و وظیفهشود. کدام یک از موارد زیر دربارهخارج میها های آنشود از روزنهاغلب آبی که از گیاهان تبخیر می  .34

 ها در تاریکی بسته و در وشنایی باز هستند.در حالت عادی روزنه( 1

 شوند.ها باز میهای نگهبان، روزنهبا افزایش فشار تورژسانسی در سلول( 2

 های نگهبان روزنه باز می شوند.ه علت افزایش پتانسیل اسمزی در سلولها ببا وشن شدن سطح برگ، روزنه( 3

 یابد.ها افزایش میهای نگهبان روزنه، فشار تورژسانسی در آنبا کاهش پتانسیل اسمزی در سلول( 4

K هایورود یون( 5
 شود.های نگهبان روزنه، موجب باز شدن روزنه میبه سلول 

شهود. کهدام مهورد در ایهن های نوری فتوسنتزن انرژی نور خورشید ابتدا در شیب پروتون و سپس به صورت شیمیایی ذخیره میریان واکنشدر ج .35

 است؟ نادرسترابطه 

 های الکترون در فسفریالسیوننوری روی غشای تیالکوئید قرار دارند.حامل( 1

 شود.تیالکوئید اسیدی میدر فسفریالسیون نوری استروما بیش از فضای ( 2

 کنند.دارند، عبور می ATPهایی که قابلیت سنتز های هیدروژن در خروج از فضای تیالکوئید و ورود به استروما از پروتئینیون( 3

4 )ATP  در سمت استرومایی غشای تیالکوئید از ترکیبADP  باiP شود.تولید می 

 شوند.تحویل داده می II ی آب به فتوسیستمهای بوجود آمده از تجزیهنوری الکترون ( در فسفریالسیون5

 است؟ ادرستی کالوین نهای زیر در رابطه با چرخهکدامیک از گزینه .36

 باشدفسفوگلیسرات می 3اولین محصول چرخه، ( 1

2 )NADPH  شود.فسفات می 3فسفوگلیسرات به گلیسرآالهید  3موجب احیای 

 شود.بیس فسفات توسط آنزیم روبیسکو انجام می 5و  1سیالسیون ریبولوز کربوک( 3

 ی کالوین احتیاجی به نور نیست.برای انجام چرخه( ا4

 شود.در هر دور چرخه تولید می ATPدو مولکول ( 5

 ؟رو چیستهنام مولکول روب .37

  تری فسفوپپتید( 1

  ( قند ریبوز2

  داکسی آدنوزین تری فسفات( 3

  .باز آلی آدنین( 4

 تری فسفات داکسی تیمیدین( 5
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رو تاثیر این تغییرات را بهی زمین شده است. نمودار روتر شدن جو کرهای و گرمدر جو موجب شدت گرفتن اثرات گلخانه CO2افزایش میزان  .38

 ؟ستا نادرستیک از موارد زیر در این رابطه دهد. کدامبر فتوسنتز نشان می

 شودموجب کاهش نرخ فتوسنتز می C44ر اکثر گیاهان دمای باالی د( 1

 زیاد نسبت به گیاهان حاضر  CO2، گیاهان در محیط حاوی فشار C24 در دماهای زیر( 2

 .کنندتری فتوسنتز میمعمولی با شدت کم CO2در محیط حاوی فشار     

 .در جو افزایش شدت فتوسنتز در گیاهان است CO2 یکی از نتایج افزایش( 3

 .شوددیده می C 35 و  C34حداکثر فتوسنتز در دمای بین  CO2در فشار باالی ( 4

 .شودی فتوسنتز تلقی مییک عامل محدودکننده معموالًدر جو  CO2میزان ( 5
 

 ؟شوندهم متصل می چگونه به DNAی یک مولکول دو رشته .39

 ( نیروهای هیدروفوب3 های کربن( پیوندهای کوواالن بین اتم2 پیوندهای هیدروژنی (1

 استر( پیوندهای فسفو دی5 پیوندهای پپتیدی( 4

 :DNAدر حین همانندسازی  .41

 ی دیگر همانندسازی کند.رود تا رشتهاولیه از بین می DNAی یک رشته( 1

 شوند.اولیه بعد از عبور چنگال همانندسازی به هم متصل می DNAهای رشته( 2

 هر حباب همانندسازی دارای چنگال همانندسازی است.( 3

 شود.نسبت به دیگری انجام میتری ها همواره با سرعت کمهر حباب همانندسازی دارای دو چنگال همانندسازی است که همانندسازی در یکی از آن( 4

 باید از هم جدا شوند تا از هر دو همانندسازی انجام شود. DNAی دو رشته( 5

 ؟استکدام  3-GTAGTAGGT-5ی رونویسی شده از قطعه mRNAتوالی  .41

1) GTAGTAGGT  5 3 2) ACCUACUAC  5 3 

3) CUUGCUGCU  5 3 4) UAAGUAGUA  5 3 

5 )ACCTACTAC  5 3 

 ؟های زیر ترتیب وقایع دخیل در سنتز پروتئین را از راست به چپ به درستی نشان می دهدیک از گزینهکدام .42

i آمینواسیل :– tRNA  به جایگاهA شود.ریبوزوم وارد می iiگیرد.: پیوند پپتیدی شکل می 

iii :tRNAکند.ی بدون اسید آمینه ریبوزوم را ترک می iv زیر واحد کوچک ریبوزوم با :mRNA کند.ارتباط برقرار می 

v انتقال :tRNA ی پپتیدی به جایگاه متصل به زنجیرهP. 

1 )i ،iii ،iv  وv 2 )ii ،iv ،v ،i  وiii 3 )iv ،i ،ii ،v  وiii 4 )iv ،i ،iii ،ii  وv 5 )v ،iv ،iii ،ii  وi 

 ؟تواند ایجاد شودیک از موارد زیر میجهش تغییر چارچوب توسط کدام .43

 فقط حذف شدن یک نوکلئوتید( 2 فقط اضافه شدن یک نوکلئوتید( 1

 حذف شدن سه نوکلئوتید پشت سرهم( 4 تغییر یک نوکلئوتید به نوکلئوتید دیگر( 3

 حذف و یا اضافه شدن یک نوکلئوتید (5

 ؟های محدودکننده به چه منظور در مهندسی ژنتیک استفاده می شوندآنزیم .44

  .در نقاطی خاص DNAهای برای قطعه قطعه کردن مولکول( 1

 های خارجی به درون سلول میزبان با کمک ویروسبرای انتقال ژن( 2

  به یکدیگر DNAبرای اتصال قطعات ( 3

 DNAبرای کلون کردن قطعات ( 4

 های حاوی پالسمید به درون سلول میزبانبرای انتقال سلول( 5

 ؟نیستموارد زیر جزء تفسیر داروین در رابطه با انتخاب طبیعی کدام یک از  .45

 رسند.مانند و به بلوغ میاز تعدادی است که زنده می آورند بیشهایی که افراد یک جمعیت به دنیا میبه طور معمول تعداد زاده( 1

 .ای وجود داردتنوع در هر گونه( 2

 .کنندافراد یک گونه با یکدیگر بر سر غذا و مکان برای زندگی رقابت می( 3

 .شوندها از والدین به فرزندان منتقل میژن( 4 

 .کنندها را بیش از دیگران با محیط هماهنگ میهستند که آنهایی تری با محیط دارند دارای تفتافرادی که سازش بیش( 5
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رود چند درصد از افراد نسل بعد فنوتیپ غالهب است. انتظار می 2/1ی یک صفت در جمعیتی که در تعادل واینبرگ قرار داردن فراوانی الل نهفته .46

 ؟نشان دهند

1 )8 2 )11 3 )32 4 )14 5) 61 

 ؟کندار ژنتیکی یک جمعیت را بهتر توصیف میکدام گزینه اثر رانش بر روی ساخت .47

 یابد.ها از طریق مهاجرت به جمعیت، ساختار ژنتیکی آن تغییر میبا ورود ژن( 1

 یابد.ها از طریق مهاجرت از جمعیت، ساختار ژنتیکی آن تغییر میبا خروج ژن( 2

 ایجاد کند. های کوچک دگرگونیتواند در ساختار ژنتیکی جمعیتشانس به تنهایی می( پ3

 شوند.ها میها به مرور زمان موجب تغییر ساختار ژنتیکی جمعیتجهش( 4

 شود.انتخاب طبیعی به نفع یک الل، موجب تغییر ساختار ژنتیکی می( 5

مدت زمانی کوتاه  های زمانی طوالنی تغییر نکرده استن درکه در بازهدهد که آن جاندار با وجود آنشواهد فسیلی مربوط به یک جاندار نشان می .48

 ؟ی تکامل آن جاندار منطبق با کدام الگو استاست. نحوهدر طول تکامل دچار تغییرات شگرفی شده

  ( تکامل همگرا4 ( الگوی تغییر تدریجی3 ( انشعاب سازگارکننده2 ایالگوی تعادل نقطه( 1

 کنندهانتخاب پایدارتکامل براساس ( 5

 ؟نتخاب طبیعی ضروری استموارد زیر برای تحقق اکدام یک از   .49

i :تر از دیگر افراد جمعیت شبیه باشندها به والدین خود بیشزاده. 

ii :شودها تفاوت در میان افراد یک جمعیت باعث تفاوت در موفقیت تولیدمثلی آن. 

iii :افراد یک جمعیت نمو خود را براساس محیط تنظیم کنند. 

iv : ترین زاده را تولید کندبیشهر فردی تمایل داشته باشد که. 

v :.جمعیت یک محیط سریعتر از منابع غذایی آن محیط رشد کند 

1 )i  وii 2 )i  وv 3 )i ،iii  وiv 4 )ii  وiv 5 )ی مواردهمه 

 های تنظیمین فرآیند خود تنظیمی منفی:در سیستم .51

 .شودسیستم می درونموجب تشدید اشتباهات( 2 .کندبینی میاشتباهات در سیستم را پیش( 1

 .ی کنترل را بر عهده داردتا حدودی وظیفه( 4 .دهدرا افزایش می سرعت عملکرد سیستم(3

 دهد.سرعت عملکرد سیستم را کاهش می( 5
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