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دهد. با توجه به نمودار به سواالت زیر پاسخ یک گونه را نشان می DNAفرض کنید نمودار زیر بخش های مختلف مربوط به . 1

 دهید.

 

 

 پر کنید. بر حسب درصد مقدار آن را در جدول ارد خواسته شده را محاسبه کرده، مو .الف.1

 

 .دهند( را تشکیل میRegulatory Sequences) های تنظیمیکه توالی DNAهایی از بخش
 

 شود.ساخته می ncRNAکه از روی آن  DNAهایی از بخش
 

 .نیستندکه به ترانسپوزون ها مربوط  DNAهای تکرار شونده بخش
 

 .هستندها مربوط که به ترانسپوزون DNAهای تکرارشونده بخش
 

 شود.ساخته می rRNAو  mRNA ،tRNAکه از آن  DNAبخشی از 
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 مشخص کنید. های خودبا توجه به شکل و همچنین دانسته صحیح یا غلط بودن هر یک از جمالت زیر را .ب.1

 

 غ ص گزاره

 باشند.( میretrotransposons) بیشتر ترانسپوزون های موجود در ژنوم های یوکاریوتی از نوع رتروترانسپوزون
  

 شوند.یافت میهای یوکاریوتی ها تنها در سلولترانسپوزون

 

  

 باشند.( میretrovirus) هاهای یوکاریوتی توسط رتروویروسرتروترانسپوزون ها حاصل آلوده شدن سلول
  

 noncodingغیر کد کننده ) DNAها را جزو کنند، آنها هیچ پروتئینی را کد نمیبه دلیل اینکه ترانسپوزون

DNAگیرند.( در نظر می 

  

 

یک از اعضای گروه تا آن  ها در برخورد با نوعی پروانه که هیچهای کنگو مشغول به کار است. آنتحقیقاتی در جنگلیک گروه . 2

 موقع ندیده بودند، رویه زیر را در پیش گرفتند:

ر یک پروانه های پشتی این پروانه جلب شد، او تا به حال چنین طرحی دتوجه یکی از اعضای گروه به خال های زرد رنگ بر روی بال

به شمال   ندیده بود، همکار او برای چند روز پروانه را زیر نظر گرفت و متوجه شد که پروانه از شهد گل یک گونه گیاهی اندمیک

ها مشاهده کرد که پروانه نری، در حالی که بر کند؛ این روش تغدیه برای او جدید بود. رهبر گروه یکی از روزرود کنگو تغدیه می

های زرد خود را کند به طوریکه خالای گیاه منبع شهد نشسته است،  با الگوی مشخصی بال های خود را باز و بسته میهروی گل

 او این رفتار را در پروانه دیگری ندیده بود.  کشد.به رخ می

 مشخص کنید هر یک از این افراد، کدام تعریف گونه را مد نظر داشتند.

 ( مورفولوژیک، اکولوژیک، بیولوژیک3( بیولوژیک، اکولوژیک، مورفولوژیک              2اکولوژیک        (مورفولوژیک، اکولوژیک، 1

 ( اکولوژیک، بیولوژیک، بیولوژیک4



 

 

شناسی در مدرسه فراهم کرده است. موضوع تحقیق او تکامل خرد آموز برای کالس زیستدانش. متن زیر را یک 3

(microevolutionمی )نا صحیح را با  صحیح را با عالمت تیک و جمالت باشد. جمالتمتن دارای اشکال)ات(ی می باشد. این

 مشخص کنید. عالمت ضربدر

ماده خام اینگونه تکامل، تنوع ژنتیکی  (2) دهد.تکامل در سطح جمعیت، کوچکترین واحد تکامل را تشکیل می تکامل خرد یا ( 1)

که به معنای متوسط  average heterozygosity (3) توان سنجید؛ به عنوان مثال،مختلفی میهای تنوع ژنتیکی  را با معیار است.

 در مورد average heterozygosity (4) یکی از این معیار ها است. در صدی از افراد که برای ژن خاصی هتروزیگوت هستند

پرواضح است که تنوع  (5) باشد.( می variabilitynucleotide) ( و نه تنوع نوکلئوتیدیgene variabilityها )تنوع ژن

ها تولید مثل جنسی شود. یکی از راههای گوناگونی در جمعیت ایجاد میبه صورت تنوع ژنتیکی نوکلوتیدی از تنوع ژنی بیشتر است.

پس از  باشد.دید ژنی میها و ایجاد ترکیبات جترین عامل تنوع جورشدن مستقل کروموزومدر این روش تولید مثل، اصلی (6)است. 

ها، انتخاب طبیعی، رانش ترین آنکه مهم (7)تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد ها میایجاد تنوع در جمعیت، فراوانی الل

تواند فراوانی الل تنها انتخاب طبیعی می (8)از میان این عوامل،  باشند.( میgene flow( و شارش ژنی )genetic driftژنتیکی )

    سازگار کننده با محیط را باال ببرد. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

  

 ( یک ژن به صورت زیر است.coding strandکننده ) . بخشی از توالی رشته کد4

5 3ACCGCAGATTTCACTGCC   

 های زیر را تعیین کنید.با توجه به این توالی، صحیح یا غلط بودن گزاره

 غ ص گزاره

مربوط به آمینواسید پنجم   tRNAآنتی کدون نمایش داده شده باشد،  reading frameاگر توالی باال در 

UGA .است 

  

mRNA شود.ی نشان داده شده ساخته میی مکمل رشتهاز روی رشته 

 

  

حالت،  3توان به حالت خواندن ممکن باشد( می 3نباشد )یعنی هر  reading frameدر صورتی که توالی باال در 

 ای در این توالی کدون پایان ایجاد کرد.تنها با یک جهش نقطه

  

 باشد.می RNA polymeraseتوالی باال همواره همراستا با جهت اتصال و حرکت 
  

 



 

 

 

 

 با اطالعاتی که از تنظیم مولکولی تکوین مگس سرکه دارید، صحت عبارات زیر را بررسی کنید.. 5

 غ ص گزاره

 (cytoplasmic ( سازنده عوامل تعیین کننده سیتوپالسمیmaternal effect genes) های تاثیر مادریژن 

determinants.هستند ) 

  

که ژن های  شوند( میdetermination) سلول های بنیادی زمانی به تبدیل به سلول های ماهیچه ای متعهد

 مربوط به اکتین و میوزین و سایر پروتئین های انقباضی مخصوص ماهیجه بیان شوند.

  

 ( مگس را تحت کنترل دارند.embryoابتدایی رویان )  ژن های همئوتیک تکوین
  

 مگس با توجه به محل ورود اسپرم به تخمک تعیین می شود. anterior-posteriorمحور 
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