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آن داران، حاصل مطالعه هاي مهره ها در زمينه تغيير گونه اولين بررسي-1  ها بود.ي توالي مونومرهاي ...............
 DNA 4(RNA)3 ساكاريد ) پلي2 ) پروتئين1

ميداران، ساخت با تداوم چه فرآيندي در جنين مهره-2 آن ارهاي مختلف تغيير و شكل نهايي مي كنند  شود؟ ها ايجاد

 ) سازش4 ) تمايز3 ) نمو2 ) رشد1

 دهنده استخوان ............... است. عالمت سؤال در شكل مقابل، نشان-3

 ) ران سوسمار1

 ) لگن سوسمار2

 ) ران مار3

 ) لگن مار4

د كدام بيان درباره اندام-4 ؟نيسترست هاي وستيجيال،
مي2 اند. تر شده ) در طي تكامل، كوچك1  دهد. ) تغييرات جاندار در گذشته را نشان

آن3  ) شايد در جانداران مختلف، وظايف متفاوتي داشته باشند.4 ها اساساً فاقد وظيفه هستند.)
و در دوزيستان ..... در جنين مهره-5 ميداران حفره گلويي داراي ............... بوده ، تا آخر عمر حفظ  شود. ..........

شش2 بالغ-) آبشش1 شش4 نابالغ-) آبشش3 بالغ-)  نابالغ-)
 ها چيست؟ مطلب كليدي در مورد تغيير گونه-6

و جهت تغييرات نقش مهمي دارد.1  ) محيط، در تعيين مقدار

بي تري با محيط دارند، زاده ) در هر جمعيت، افرادي كه تطابق بيش2 ميشهاي  كنند. تري توليد

مي ) استفاده فيزيكي زياد از يك اندام، موجب بزرگ3  شود. تر شدن آن

مي4  توان نشان داد. ) چگونگي ارتباط تحولي جانداران را به كمك درخت تبار زايشي

و تفكرات او مربوط-7 ؟شود نميكدام مورد به داروين

و گوناگوني افراد2 ) موروثي شدن صفات اكتسابي از محيط زندگي1  ) نقش جهش در ايجاد تنوع

 هاي فردي بين افراد يك گونه ) وجود تفاوت4 ) وجود حالت آميختگي صفات در آميزش والدين3

مي-8  دهد؟ در شكل مقابل، عالمت سؤال چه استخواني را در تمساح نشان

 ) ران1

 ) زند زيرين2

 ) بازو3

 ) زند زبرين4

 است؟ نادرستكدام عبارت-9
 هاي وستيجيال فاقد وظيفه هستند. ) اندام1
مي ) ساختار دم در اكثر مهره2  ماند. داران باقي
 هاي همولوگ در نياي مشترك هم وجود داشتند. ) اندام3
مي ترين شواهد تغيير گونه ها مستقيم ) سنگواره4  كنند. ها را ارائه

.. انجام مطالعات ديرينه-10 و تكامل در  تر است. ............. مناسبشناسي
كم1  هاي مرتفع كوهستان ) جنگل4 ) علفزار3 ) بيابان2 عمق ) درياي

مي-11  دانيد؟ كدام نوع سهره را در پديده مالنيني شدن صنعتي مؤثرتر
 خوار ) ميوه4 خوار ) دانه3 خوار ) حشره2 ) خونخوار1

ميدر مقاله مالتوس، ازدياد جمعيت آدمي با .......-12 و افزايش منابع غذايي با ............... يك عدد ثابت صورت  گيرد. ........ يك عدد ثابت
 مضرب-) مضرب4 مضرب-) افزايش3 افزايش-) افزايش2 افزايش-) مضرب1

و تحول گونه:4فصل شناسي زيست ها تغيير

?

?

 
www.1book.blog.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.1book.blog.ir



2

و تكامل ...............-13 .شود نميالگوي مقابل، مربوط به تغيير

 ) خزندگان از دوزيستان1

ا2 هاز ماهي) دوزيستان

 ) پستانداران از پرندگان3

 ) پرندگان از خزندگان4

 مفيد باشد؟ تواند نميهاي مختلف مورد مطالعه ديويدالك، توالي مونومرهاي كدام مولكول به منظور رسم درخت تبار زايشي در گونه-14
 ريبوزومي RNA)4 ) آنزيم محدودكننده3 ) افزاينده2 ) هليكاز1

.جزبهجانوران زير با هم، همولوگ هستند بال همه-15 ............... 
 ) خفاش4 ) شترمرغ3 ) پروانه2 ) پنگوئن1

و چندساله را با حلقه-16 تـر تشـكيل هاي ضخيم هايي كه حلقه هاي ساليانه متعدد در جنگل كامرون در نظر بگيريد. در سال يك درخت چوبي
 گردند، ............... مي

مي سهره) منقار1 مي هاي با منقار كوتاه، فراوان ) جمعيت سهره2 گردد. هاي منطقه، كوتاه  شود. تر
مي ) منقار سهره3 مي هاي با منقار بلند، فراوان ) جمعيت سهره4 گردد. هاي منطقه، بلند  شود. تر

مي كدام-17 ؟نيستوز يك از داليل گوناگوني ژني در نظريه تركيبي انتخاب طبيعي، منحصر به تقسيم
 هاي والدين ) تفكيك كروموزوم4 ) جهش3 ) كراسينگ اور2ها ) لقاح تصادفي گامت1

مي» وستيجيال«بال همه جانوران زير، اندام-18  ............... مگرشود، محسوب
 ) خفاش4 ) پنگوئن3 ) مرغ خانگي2 ) شترمرغ1

 براسيكا اولراسه جانداري ............... است.-19
د1 و هتروتروف) و هتروتروف2 اراي غشاهاي دروني  ) فاقد غشاهاي دروني

و اتوتروف3 و اتوتروف4 ) داراي غشاهاي دروني  ) فاقد غشاهاي دروني
مي كدام، به احتمال بيش-20  شود؟ تري فسيل

پت4 ) صفحات پوستي آرماديلو3 ) بدن سينورابديتيس الگانس2 ) عضالت خرچنگ دراز1  روداكتيل) اسكلت بيروني
و پستانداران در حيات، با كدام نمودار تغييرات زير تطابق بيش-21 و ظهور پرندگان  تري دارد؟ گسترش

1(2(3(4(

هم نتيجه-22 و  تري دارد؟ عصران او، تطابق بيش كدام آميزش با تفكرات داروين
و مادري با چشمان قهوه1 آناي كه تمام ) پدري با چشمان آبي  اي دارند. ها، چشم قهوه فرزندان
آن هاي گلبرگ ارغواني با نخودهاي گلبرگ سفيد كه زاده ) نخود فرنگي2  ها، همگي ارغواني هستند. هاي
آن3  دار دارند. ها موي موج ) مادري داراي موهاي فر با پدري داراي موهاي صاف كه تمام فرزندان
آن غالف زرد كه زاده هاي غالف سبز با نخودهاي ) نخود فرنگي4  ها، همگي واجد غالف سبز هستند. هاي

مي-23  گردد؟ حفره گلويي در كدام جانور، اندامي وستيجيال محسوب
 ) قورباغه بالغ4 ) المپري بالغ3 ) قورباغه نابالغ2 ) المپري نابالغ1

 تر است؟ هاي جزاير گاالپاگوس، باريك يك از سهره منقار كدام-24
 خوار ) حشره4 خوار ) كاكتوس3 خوار ) دانه2 وارخ ) ميوه1

 در اندام حركتي جلويي پنگوئن ...............-25
و با استخوان ) استخوان1 و زبرين مفصل گرديده هاي كف دست بلند شده  اند. هاي زند زيرين
و باريك گرديده است. ) انگشت شست به اندازه2 ي ساير انگشتان دست دراز
مي تان بنددار به همراه استخوان) انگش3 و ساعد در تشكيل بال وستيجيال شركت  كنند. هاي كف دست
و فاقد نقش خاصي است.4 و پنجمين انگشت دست، تحليل رفته  ) بندهاي انگشتان از بين رفته

كم ميزان تغييرات آمينواسيدهاي هموگلوبين كدام مهره-26  تر است؟ دار، نسبت به نياي مشترك
 ) موش4 ) مرغ3 ) گوريل2 المپري)1

زمان

ــير تغي

www.1book.blog.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.1book.blog.ir



3

 پاسخ است.1گزينه-1
پروتئين آمينواسيدهايها را در خود ثبت كردند، مثالً اولين بررسي در اين زمينه حاصل مطالعه تغييرات هاي زيستي آثار تغيير گونه مولكول

 داران است. هموگلوبين در مهره

 پاسخ است.2گزينه-2
مي موجب پيدايش شكل نهايي ساختارهاي مختلف بدن مهره»نمو«تداوم پديده  شود. داران

 پاسخ است.4گزينه-3
و وظيفه راه رفتن را از دست داده است پس اندامي وستيجيال محسوب در مقايسه با لگن سوسمار كوچك» لگن مار«استخوان  گردد.مي تر شده

 پاسخ است.3گزينه-4
آنها اندام  تري بر عهده دارند. ساير موارد همگي صحيح هستند.ي جزئي ها ناشناخته است يا وظيفهي وستيجيال وظيفه دارند، حال يا وظيفه

 پاسخ است.3گزينه-5
و تنها در ماهي حفره گلويي در جنين مهره مي داران داراي آبشش است و دوزيستان نابالغ تا آخر عمر باقي  ماند. هاي بالغ

 پاسخ است.1گزينه-6
مي مطلب كليدي تغيير گونه و مقدار تغييرات را محيط تعيين  كند. ها اين است كه جهت

 پاسخ است.2گزينه-7
و بنابراين نمي تفاوت منشأداروين از توانست مكانيسم مناسبي براي انتخاب طبيعي ارائـه هاي فردي بين افراد جمعيت(جهش) خبر نداشت

و نحوه  دانست، بنابراين ارثي شدنِ صفات اكتسابي از محيط را پذيرفته بود! وراثت صفات را هم نميي كند

 پاسخ است.2گزينه-8
مي» زندزيرين«استخوان و دهنده سـاعد دسـت در مهـره بينيد به همراه زند زبرين، تشكيل كه در اين شكل با عالمت سؤال داران هسـتند

 شوند. اندامي همولوگ محسوب مي
 پاسخ است.1گزينه-9

و محدودتري شدند اما به هر حال، اندام و يا داراي وظيفه جزيي . ساير مـوارد همگـي وظيفه دارندهاي وستيجيال فاقد وظيفه شناخته شده
 صحيح هستند.

 پاسخ است.1گزينه-10
و جنگل و علفزار نم بيابان آنيهاي كوهستاني مرتفع براي فسيل شدن، مناطق مناسبي محسوب و احتمال پيدا كردن سنگواره در هـا شوند

 خورند! شناسي نمي تر است، پس به درد مطالعات ديرين كم
 پاسخ است.2گزينه-11

 هاي شب پرواز فلفلي در پاسخ به آلودگي محيط در اثر انقالب صنعتي است. تر شدن رنگ جمعيت پروانه به معني تيره» مالنيني شدن صنعتي«

2هاي آلوده به ميزان اي تيره در محيطه جمعيت پروانه
3

1هاي روشن به ميزانو جمعيت پروانه
3

هـايي، خواهد شد چون در چنين محـيط

مي پروانه آن هاي تيره بهتر استتار و احتمال شكار شدن كموارخ حشرههاي شكارچي(از جمله سهره ها توسط پرنده شوند  تر است.)
 پاسخ است.1گزينه-12

و ازدياد جمعيت انساني با تصاعد عدديرشد منابع غذايي با تصاعد  گيرد.مي(مضربي از يك عدد ثابت) صورت هندسي(افزايش يك عدد ثابت)

 پاسخ است.3گزينه-13
و طي الگوي تغييرات ناگهاني(تعادل نقطه و پستانداران با همديگر و بنابراين پرندگان آن توان نمياي) از تغيير خزندگان مشتق شدند ها بين

و گسترش آن  آيد. ها با نمودار الگوي تغيير تدريجي جور درنمي فسيل حد واسط پيدا كرد. پس چگونگي تكامل
 پاسخ است.3گزينه-14

و اسيدهاي نوكلئ ميRNAو DNAيك(درخت تبار زايشي را بر اساس تغييرات توالي مونومرهاي پروتئين كنند. اما دقت كنيـد كـه ) رسم
سهره مي گونه مورد مطالعه ديويدالك همان مخصوص» محدودكننده«هاي كه آنزيم شوند، در حالي ها بودند كه جانداراني يوكاريوت محسوب

سهرهها باكتري و در  گردند. ها يافت نمي هستند
 پاسخ است.2گزينه- 15

و نسبت به ساير گزينهبال پروانه فاقد استخ  شود. ها اندامي همولوگ(همتا) محسوب نمي وان بوده

4فصلهايپاسخ تست
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 پاسخ است.2گزينه-16
مي10در فصل تشـكيل خشكهاي تر در محيط هاي باريكو حلقهپربارانهاي هاي ساليانه ضخيم در محيط خوانيم كه حلقه كتاب سال سوم

مي پيش4شوند. در فصل مي مي سهره جمعيتنيم كه انتخاب طبيعي بر خوا دانشگاهي نيز و طول منقار جمعيت را متناسب با ميزان ها اثر كند

(كه حلقه يابيم كه در سال دهد، حال درمي بارش باران تغيير مي پرباران  كوتاههاي منقار ترند) جمعيت سهره هاي ساليانه درختان ضخيم هاي

مي نيز فراوان ن گردد چون دانه تر و فراوان خواهند بود. هاي گياهي  رم

 پاسخ است.3گزينه-17
مي جهش و غيرجنسي(ميتوز) روي و عامل اصلي تنوع در جمعيت ها در توليدمثل جنسي(ميوز) مي دهند كه ساير شوند، در حالي ها محسوب
مي فقطموارد   گيرند. هنگام تقسيم ميوز انجام

 پاسخ است.4گزينه-18
(برخالف سه مورد ديگر)، كوچكبال خفاش اندامي همولو و و هنوز وظيفه كامالً مشخصگ است  را بر عهده دارد.» پرواز كردن«تر نشده

 پاسخ است.3گزينه-19
و توليدكننده است.» براسيكااولراسه« و فتوسنتزكننده بوده، پس غشاهاي دروني دارد  همان گياه گونه كلم است كه جانداري يوكاريوت

 سخ است.پا3گزينه-20
و قسمتي مي سختپوست آرماديلو داراي صفحات استخواني است شود، پس احتمال سنگواره شدن آن از ساير موارد كـه همگـي محسوب

 تر خواهد بود. هاي نرم بدن هستند بيش قسمت
 پاسخ است.4گزينه-21

و پستانداران در حيات، پس از نابودي دايناسورها در و گسترش پرندگان يا انقراض گروهيظهور پنجم روي داد. وقايعي مثل انقراض گروهي

و برخورد خرده و انفجارهاي آتشفشاني مي ها به زمين، باعث ايجاد تغييرات ناگهاني يا الگوي تعادل نقطه سيارك دوران يخبندان كه اي شوند

( با نمودار گزينه  ) تناسب دارد.4ي

 پاسخ است.3گزينه-22
و هم و بنابراين نحوه وراثت حالت موي آدمي با تفكـرات آميختگي صفاتن او معتقد به عصرا داروين (حالت حد واسط يا غالب ناقص) بودند

و بيش تري دارد، اما در ساير گزينه ها تطابق بيش آن و مغلوبي وجود دارد  تر با تفكرات مندل سازگاري دارد. ها، رابطه غالب

 پاسخ است.4گزينه-23
و فقط در ماهي ويي در جنين مهرهحفره گل مي داران شامل آبشش بوده و نيز دوزيستان نابالغ تا آخر عمر باقي (و نابالغ!) ماند. پـس هاي بالغ

(و آبشش ندارد)، حفره گلويي توان گفت كه چون قورباغه بالغ با شُش تنفسمي مي مي كند  شود. اش نوعي اندام وستيجيال محسوب

 است.پاسخ4گزينه-24
 تر است. خوار در جزاير گاالپاگوس نسبت به سايرين باريك هاي حشره نوك منقار سهره

 پاسخ است.4گزينه-25
و نقش خاصي ندارد، ولي ساير موارد همگي نادرست و انگشت پنجم يا شست هم تحليل رفته  اند. بندهاي انگشتان پنگوئن از بين رفته

 پاسخ است.1گزينه-26

ال و به نياي مشترك(ريشه درخت تبار زايشي) شبيه ترين مهره مپري از قديميماهي  تر از سايرين است. داران بوده

www.1book.blog.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.1book.blog.ir




