
فصل چهارم
تغییروتحولگونهها

تقدیم به چارلز داروین
که باعث شد شجره ناَممونو بشناسیم!!



تغییر و تحول گونه هافصل چهارم

پرسش های چهار گزینه ای

تاریخچه و نظریات تغییر گونه ها و انتخاب طبیعی 

 ت چند مورد درباره ی جاندار ش:ل مقابل نادرست است؟-
الف( تنفس نایی و همولنف و گردش خون باز دارد.
ب( فهوسنهز می کند و تراکئید و عناصر آوندی دارد.

ج( تنفس نایی به همراه قلب با خون روشن و همولنف دارد.
د( منشأ اولیه ی آن حشرات بوده و تبادل مواد با مویرگ دارد.

ه ( با اسههار خود، شانس بقا و تولید مثل خود را زیاد کرده و به فرزندان می رساند. 
2( 2 مورد   ت( 3 مورد 
4( 1 مورد   3( 4 مورد 

2  کدام گزینه در مورد برگ مهحرک درست است؟-
ت( همانند برگ گیاه حساس اتوتروف است.

2( دارای عناصر آوندی فراوان است.
3( جنس ماده ی زمینه ای اسکلت خارجی آن مانند اسکلت سلولی آن است.

4( قلب پشتی آن منافذ دریچه دار دهنده ی خون دارد. 
3  کدام ویژگی در مورد برگ مهحرک نادرست است؟-

ت( از مواد آلی انرژی می گیرد.
2( ماده ی زائد نیتروژن دار را جامد دفع می کند. 

3( طناب عصبی شکمی با یک جسم سلولی در هر قطعه از بدن دارد. 
4( جنس اسکلت خارجی آن مانند دیواره ی کپک نوروسپورا می باشد.

4  کدام نادرست است؟ »برگ مهحرک ……… ریزوم سرخس ……… .«-
2( همانند - تنفس هوازی دارد.   ت( برخالف - تنفس نایی دارد. 

4( همانند - فاقد قدرت فتوسنتز می باشد. 3( همانند - فاقد اسکلت سلولی می باشد. 
5  کدام گزینه بین برگ مهحرک و بیسهون بهوالریا مشهرک نیست؟ )درست ترین گزینه(-

2( در هر دو جنس xy در تعیین جنسیت فرزند نقش دارند. ت( فاقد اپران و ژن ساخت EcoR1 می باشند.  
4( چشم مرکب و لوله ی گوارش دارند. 3( همه ی زاده های آن ها هم رنگ خودشان است. 

6  اندیشه ی اولیه تغییر گونه ها را ………-
2( زیست شناسان امروزی مبنای گوناگونی حیات می دانند.  ت( داروین، با تغییر و تحول، ارائه داد. 

4( فیلسوفان رومی به صورت شواهد متقاعدکننده تغییر گونه ها ارائه دادند.   3( فیلسوفان رومی ارائه دادند. 
7  کدام گزینه نادرست است؟-

ت( اغلب زیست شناسان امروزی پذیرفته اند که نظریه ی داروین می تواند مبنای گوناگونی حیات در زمین را توضیح دهد.
2( با دیدگاه ثابت و بدون تغییر گونه ها نمی توان وجود و انتشار سنگواره های کشف شده را تفسیر کرد.

3( قبل از سفر داروین، بیش تر افراد دانشمند و غیر دانشمند، هر یک از گونه ها را از آغاز پیدایش بدون تغییر تصور می کردند.
4( داروین، نظریه ی المارک مبنی بر تغییر گونه ها در ارتباط با تغییر شرایط فیزیکی حیات را قبول داشت ولی موروثی شدن صفات 

اکتسابی را نپذیرفته بود.
8  چند مورد درباره ی نظریات قبل از داروین صحیح می باشد؟ -

الف( وجود و انهشار سنگواره ها نظریه ی اغلب دانشمندان قبل از داروین را در مورد ثبات گونه ها دچار تردید کرد. 
ب( المارک برخالف داروین تغییرات گونه را در اثر تغییر افراد یک جمعیت در میزان اسهفاده از اندام های خود می دانست. 

ج( موروثی شدن صفات اکهسابی برخالف تغییر گونه ها براساس تغییر محیط، مورد توجه دانشمندان بعد از المارک قرار نگرفت. 
د( براساس نظریه ی المارک، تالش مداوم زرافه برای رسیدن به برگ درخت، در هر نسل مقدار زیادی بر بلندی گردن اضافه می کرد. 

ه ( طبق نظر چارلز لیل، جانداران و زمین در گذشهه دچار تغییرات تدریجی شده اند. 
و( قبل از داروین اصل آمیخهگی صفات را در مورد فرزندان قبول داشهند. 

4( 5 مورد 3( 4 مورد  2( 3 مورد  ت( 2 مورد 
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9  چند مورد عبارت زیر را نادرست ت:میل می کند؟ -
»داروین در سفر مشاهده کرد که، ……… «

الف( سطح زمین در گذشهه دچار تغییرات تدریجی شده است. 
ب( تغییرات جانداران فقط بر پایه ی تغییر تدریجی قابل تفسیر می باشد. 
ج( جانداران یک گونه برخالف گونه های مخهلف دچار تغییر نشده اند. 

د( نیاکان گاالپاگوسی ها، از آمری:ای جنوبی به آن جا مهاجرت کرده بودند. 
4( 1 مورد 3( 4 مورد  2( 2 مورد  ت( 3 مورد 

 0ت سهره ی کوچک درخهی ……… سهره ی بزرگ زمینی ……… نداشت.-
2( برخالف - آمیالز برون سلولی   ت( همانند - آمیالز برون سلولی 

4( برخالف - گلیکوژناز درون سلولی 3( همانند - گلیکوژناز برون سلولی  
 تت سهره های درخهی داروین ……… سهره های زمینی همواره ……… -

2( همانند - گیاهخوارند.    ت( برخالف - گوشتخوارند. 
4( برخالف - گیاهخوار نیستند.   3( همانند - گوشتخوارند.  

 2ت سهره ی زمینی ……… نیای خود، ……… .-
2( همانند - به سلوالز نیاز دارند.  ت( برخالف - گلیکوژن ذخیره ای دارند.  

4( برخالف - گلیکوژن را درون روده تجزیه نمی کنند.  3( همانند - آمیالز برون سلولی دارند.  
 3ت تغییراتی که در یک ………، به منظور تطابق بههر با محیط انجام می شود را ……… می گوییم.-

2( گونه - سازش    ت( گونه - انتخاب طبیعی 
4( فرد - انتخاب طبیعی   3( جمعیت - سازش 

 4ت بخش مشهرک نظریه ی المارک و داروین چه بود؟-
2( انتخاب طبیعی مهم ترین عامل تغییر گونه هاست. ت( تغییر محیط، اساس تغییر گونه هاست. 

4( شرط اول تغییر گونه ها، جهش است. 3( سازش گونه ها در برابر محیط، اکتسابی است. 
 5ت نخسهین تغییر الزم در فرآیند تغییر گونه ها ……… که ویژه ……… جانداران است.-

2( انتخاب طبیعی - اغلب   ت( تغییر ژنوتیپی - همه 
4( انتخاب طبیعی - همه   3( تغییر ژنوتیپی - اغلب 

 6ت غذای جاندارانی که نیای سهره های جزایر گاالپاگوس بودند، ………-
2( در گاالپاگوس غذای هیچ گونه ای نمی باشد.   ت( قلب چهار حفره ای دارند. 

4( فتوسنتز می کند.  3( می تواند در تعیین ترکیب شیره پرورده کمک کند. 
 7ت ساده ترین توضیح داروین برای ……… گیاهان و جانوران جزایر گاالپاگوس و آمری:ای جنوبی، ……… سفر داروین صورت گرفت و -

گفت، ……… نیاکان در این مورد نقش داشهه است.
2( شباهت - در حین - مهاجرت   ت( تفاوت - پس از - سازش 

4( تفاوت - در حین - سازش   3( شباهت - پس از - مهاجرت 
 8ت چند مورد از عبارت های زیر درست است؟-

الف( سنگواره های آرمادیلو در آمری:ای جنوبی کاماًل مشابه نمونه های زنده ی آرمادیلو نبودند.
ب( درازی گردن زرافه به دلیل تالش مداوم او برای رسیدن به برگ درخهان بوده است که در حال حاضر کاماًل قابل قبول است.

ج( جانداران موجود در مناطق جغرافیایی نزدیک، نسبت به جانداران موجود در مناطق مشابه اما دور، شباهت بیش تری دارند.
د( گیاهان مهعلق به گونه ی براسی:ا اولراسه، از طریق انهخاب طبیعی در محیط حاصل شده اند.

4( 4 مورد 3( 2 مورد  2( 3 مورد  ت( 1 مورد 
 9ت کدام گزینه نادرست است؟-

ت( رشد جمعیت انسانی سریع تر از منابع غذایی است و به صورت مضربی از یک عدد در آن ضرب می شود.
2( رشد منابع غذایی می تواند به صورت اضافه شدن یک عدد در محیط باشد.

3( منابع غذایی در هر حالت خود رشد عددی دارند و از رشد انسانی کم تر است.
4( مرگ در اثر بیماری، جنگ و گرسنگی، رشد جمعیت انسان را کاهش می دهد.
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20  کدام نمودار، رشد جمعیت انسانی و منابع غذایی را با گذشت زمان طبق نظریه ی مالهوس نشان می دهد؟-

    )2   ت(  

 )4     )3

 ت2 جانداران موجود در مناطق جغرافیایی ……… نسبت به جانداران موجود در مناطق جغرافیایی ……… اما دور شباهت های ……… دارند.-
2( نزدیک - متفاوت - کم تری   ت( نزدیک - مشابه - بیش تری 
4( نزدیک - مشابه - کم تری   3( نزدیک  - متفاوت - بیش تری 

22  در هر جمعیت، افرادی که تطابق بیش تری با محیط دارند ……… زاده ها را تولید می کنند، و این فرزندان در صورت داشهن ……… -
به تدریج ویژگی جمعیت را تغییر می دهند.

2( بیش ترین - زمان کافی برای زادآوری ت( سازگارترین - ویژگی فیزیکی و رفتاری بهتر 
4( سازگارترین - زمان کافی برای زادآوری 3( بیش ترین - ویژگی فیزیکی و رفتاری بهتر 

23  چرا جانداران یک محل با جانداران همان گونه در محل های دیگر مهفاوت هسهند؟-
ت( زیرا زیستگاه آن ها از نظر فراهم کردن فرصت برای بقا و زادآوری افراد، مشابه است.

2( زیرا زیستگاه آن ها از نظر فراهم کردن فرصت برای بقا و زادآوری افراد، کاماًل متفاوت است.
3( زیرا زیستگاه آن ها از نظر فراهم کردن فرصت برای دست یابی به غذا مشابه است ولی در بقیه ی موارد یکسان نیست.

4( زیرا زیستگاه آن ها از نظر فراهم کردن فرصت برای دست یابی به غذا، کاماًل متفاوت است.
24  کدام یک از موارد زیر حاصل مشاهدات داروین در طول سفر خود نمی باشد؟-

2( شباهت گیاهان و جانوران جزایر گاالپاگوس با سواحل آمریکای جنوبی ت( مقایسه ی فسیل های آرمادیلو با نمونه های زنده ی آن 
4( مشاهده ی چند گونه از سهره ها با تفاوت در منقار آن ها 3( تغییرات تدریجی سطح زمین در گذر زمان 

25  از این که »حشره ی برگ مهحرک به علت اسههار خوبی که دارد، شانس بقا و تولیدمثل بیش تری می یابد«، ……… »تغییر اندازه منقار -
جمعیت سهره ها« ……… به حساب می آید.

4( همانند - سازش 3( همانند - انتخاب طبیعی  2( برخالف - سازش  ت( برخالف - انتخاب طبیعی 
26  کدام گزینه تعریف یک جمعیت است؟-

2( مجموعه ی پروانه های شب پرواز ایران ت( مجموعه ی ولوکس های تهران در سال 1380 
4( مجموعه ی انسان های بغداد در سال 2001 3( مجموعه ی خفاش ها در سال 1350 

27  چند مورد از موارد زیر درباره ی تحول در اف:ار داروین نادرست نمی باشد؟ -
الف( پس از انهشار نظریه ی داروین، تنها پیدا کردن ژنهیک باعث ایجاد دیدگاه های جدید در نظریه ی وی نشد. 

ب( مطلب کلیدی داروین برخالف مطلب کلیدی تغییر گونه های جدید، تطابق افراد را در انهخاب طبیعی نقش اصلی می داند. 
ج( فهمیدند براساس انهخاب طبیعی فراوانی نسبی و تنوع برخی الل ها در یک جمعیت در طول زمان کم یا زیاد می شود. 
د( جهش و نوترکیبی را منبع بی انههایی برای ایجاد انواع جدید و انهخاب طبیعی یا مصنوعی در همه ی جانداران می دانند. 

4( 1 مورد 3( 2 مورد  2( 4 مورد  ت( 3 مورد 
28  داروین و هم عصران او از ……… برخالف ……… اطالع نداشهند.-

2( منبع انتخاب طبیعی - رقابت بین گونه ها ت( نحوه ی وراثت صفات - انتخاب طبیعی 
4( نحوه ی سازوکار انتخاب طبیعی - جهش 3( گونه حد واسط - انتخاب مصنوعی 

29  چه خصوصیهی در جاندار، آن را قادر می سازد تا در محیط، بیش تر تولیدمثل کند؟-
4( ژنوتیپ غالب داشتن 3( نوترکیبی بیش تر  2( انتخاب طبیعی  ت( سازگاری بیش تر با محیط 

30   ……… باعث تغییر در فراوانی نسبی صفات در جمعیت ها و در نهایت پیدایش ……… می شود.-
2( جهش - جمعیت جدید ت( انتخاب طبیعی - گونه های جدید 
4( جهش - گونه ی جدید 3( انتخاب طبیعی - جمعیت جدید 
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 ت3 برای تغییر گونه ……… بر دیگر عوامل تقدم دارد و انهخاب طبیعی ……… الل ها را در جامعه تغییر نمی دهد.-
2( تنوع در جمعیت - فراوانی نسبی   ت( زادآوری بیش تر - تنوع 

4( تنوع در جمعیت - تنوع 3( زادآوری بیش تر - فراوانی نسبی 
32   ش:ل مقابل ………-

ت( مطلب کلیدی تغییر گونه های جدید است.
2( نشان دهنده ی تعریف کلی از جمعیت است.

3( مطلب کلیدی داروین را معرفی می کند.
4( باعث کلید معمای تغییر و تکامل گونه های داروین بود.

33  فرضیه ی داروین در مورد سهره  های جزایر گاالپاگوس چه بود؟-
2( فقط سهره های گیاه خوار از سهره های گوشت خوار اشتقاق یافته اند. ت( سهره های دانه خوار، تکامل یافته ترین سهره ها هستند. 

4( همه ی سهره ها از یک نیای مشترک اشتقاق یافته اند. 3( سهره های کاکتوس خوار از سهره های دانه خوار اشتقاق یافته اند. 
34  اصلی ترین تفاوت سهره های داروین در ……… بود ولی همگی ……… بودند.-

2( اندازه ی بدن - دارای گلیکوژناز درون سلولی ت( اندازه ی منقار - دارای دو نوع اسپرم 
4( اندازه ی بدن - همه چیزخوار 3( اندازه ی منقار - دارای چهار اندام حرکتی 

35  نظر داروین، کلید معمای چگونگی انجام تغییر در گونه ها، با بررسی کدام موضوع بوده است؟ -
ت( گیاهان و جانوران جزایر گاالپاگوس بسیار شبیه گیاهان و جانوران سواحل نزدیک آمریکای جنوبی بودند. 
2( جانداران مناطق جغرافیایی نزدیک نسبت به جانداران مناطق جغرافیایی مشابه، اما دور، بیش تر شبیه اند. 

3( در هر جمعیت، افرادی که تطابق بیش تری با محیط دارند، بیش ترین تعداد زاده ها را تولید می کنند. 
4( رشد افراد یک جمعیت به صورت هندسی است ولی مقدار غذا با افزایش یک عدد ثابت زیاد می شود. 

36  طبق نظریه ی ترکیبی انهخاب طبیعی، در جمعیت ………، همه ی عوامل گوناگونی ژنی رخ نمی دهد.-
2( زنبق برخالف عامل سینه پهلو   ت( مرغ همانند کرم خاکی 

4( عامل ماالریا برخالف عامل اسهال خونی 3( عامل کزاز همانند عامل اسهال خونی 
37  هنگامی که داروین در سفر به مشاهده ی جانداران می پرداخت، مهوجه مواردی شد که ……… براساس فرآیند تغییر ……… قابل -

تفسیر بود.
4( فقط - تدریجی 3( اغلب - ناگهانی  2( فقط - ناگهانی  ت( اغلب - تدریجی 

38  طبق نظریه ی داروین چه عاملی در انهقال صفت مطلوب به نسل بعد در افراد جامعه مورد نیاز است؟-
2( وجود زمان کافی برای زادآوری   ت( ایجاد جهش 

4( وجود افراد سازگار در جامعه   3( ایجاد سازش در جامعه 
39  طبق نظریه ی داروین علت اصلی تشابه جانداران ……… گونه، داشهن ……… بوده است.-

4( یک - رقابت زیاد 3( دو - زیستگاه نزدیک  2( یک - زیستگاه نزدیک  ت( دو - رقابت کم 
40  داروین مهوجه شد که جانداران موجود در مناطق جغرافیایی نزدیک نسبت به جانداران موجود در مناطق جغرافیایی ……… اما دور -

تفاوت ……… با یک دیگر دارند.
4( مختلف - بیش تری 3( مشابه - کم تری  2( مختلف - کم تری  ت( مشابه - بیش تری 

 ت4 داروین پی برد که جانداران موجود در مناطق جغرافیایی ……… نسبت به جانداران موجود در مناطق جغرافیایی مشابه، اما ……… -
شباهت های ……… با یک دیگر دارند. 

4( نزدیک - دور - کم تری 3( دور - نزدیک - یکسانی  2( دور - نزدیک - بیش تری  ت( نزدیک - دور - بیش تری 
42  کدام دو عامل، منبع بی انههایی برای ایجاد انهخاب طبیعی در همه ی جانداران است؟-

4( جهش و زادآوری 3( نوترکیبی و لقاح تصادفی  2( جهش و لقاح طبیعی  ت( جهش و نوترکیبی 
43  چند مورد زیر، صحیح است؟ -

الف( طبق نظریه ی المارک، علت تغییر گونه ها در ارتباط با تغییر شرایط فیزی:ی حیات است. 
ب( طبق تحقیقات سچ و آلهمن، اولین مول:ول خودهمانندساز، دارای چهار نوع نوکلئوتید و ریبوز بوده است.

ج( طبق نظریه ی ترکیبی انهخاب طبیعی، همواره جهش و نوترکیبی عامل ایجاد تنوع در گونه هاست. 
د( نهایج آزمایشات داروین این بود که ژن در بروز صفات و وراثت نقش مهمی دارد.

4( 3 مورد 3( 4 مورد  2( 1 مورد  ت( 2 مورد 
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44  از نظر داروین گونه ی نیایی در مورد سهره های گاالپاگوس از چه منبعی تغذیه می کرد؟-
4( دانه خوار 3( جانور  2( حشره خوار  ت( کاکتوس خوار 

45  طبق نظریه ی ترکیبی گوناگونی ژنی در جمعیت ها، زمان کدام یک از عوامل گوناگونی درست  عنوان نشده است؟-
I 2( تفکیک کروموزوم های والدین در آنافاز میوز   ت( جهش در هنگام رونویسی 

4( نوترکیبی در هنگام تشکیل آرایش متافازی  I 3( کراسینگ اوور در متافاز میوز
46  انهخاب طبیعی چگونه منجر به پیدایش گونه های جدید می شود؟-

4( تغییر در ژنوتیپ 3( تغییر در انواع فنوتیپ  2( تغییر در تعداد صفات  ت( تغییر در فراوانی نسبی صفات 
47  طبق نظریه ی ترکیبی انهخاب طبیعی، گوناگونی ژنی در جمعیت، بر اساس کدام مورد نیست؟ -

2( جهش حذف کروموزومی ت( لقاح غیرتصادفی گامت های نر و ماده 
4( تفکیک کروموزوم ها در هنگام میوز   3( کراسینگ اوور 

48  زمینه ی الزم برای گوناگونی ژنی در اثر تبادل قطعه ی کروماتیدی در ………، ولی جدا شدن الل ها در ……… توجیه می شود که اصل -
……… مندل را توجیه می کند.

4( پروفاز I - آنافاز II - دوم 3( متافاز I - آنافاز I - اول  2( پروفاز I - آنافاز I - اول  ت( متافاز I - آنافاز II - دوم 
49  چه نوع عاملی به گوناگونی الل ها منجر نمی شود؟-

2( واژگونی و جابه جایی کروموزومی   ت( کراسینگ اوور و تفکیک الل ها 
4( مضاعف شدن کروموزوم ها و کاهش عدد کروموزومی با هم ماندن 3( جابه جایی نوکلئوتیدهای DNA و اختالل در نقاط وارسی 

50  طبق نظریه ی ترکیبی انهخاب طبیعی، کدام یک از موارد زیر، باعث گوناگونی ژنی در جمعیت نمی باشد؟-
2( کراسینگ اوور و اصل اول مندل   ت( جهش کروموزومی و یا ژنی 

4( خودلقاحی و ژن خود ناسازگار    I میوز و پروفاز I 3( آنافار
 ت5 خاسهگاه کلم ……… از قسمت های زایشی براسی:ا اولراسه می باشد.-

4( گل، هماننِد بروکسل 3( گل، هماننِد بروکلی  2( برگ، برخالف بروکسل  ت( بروکسل، برخالف بروکلی 
52  خاسهگاه گل کلم، کلم بروکلی و کلم بروکسل به ترتیب کدام است؟-

4( گل، گل، گل 3( ساقه، گل، گل  2( گل، ساقه، گل  ت( گل، گل، ساقه 
53  کلم های بروکسل براسی:ا اولراسه در اثر پدیده ی ……… همانند ……… از ……… ایجاد شده اند.-

2( انتخاب طبیعی - برگ بیدی - ساقه  ت( انتخاب مصنوعی - بنفشه ی آفریقایی - ساقه 
4( انتخاب مصنوعی - بنفشه ی آفریقایی - برگ 3( زادگیری انتخابی - برگ بیدی - ساقه 

54  کدام یک منابع بی انههایی برای ایجاد انواع جدید، به  منظور عمل انهخاب طبیعی یا مصنوعی فراهم می کند؟-
4( جهش، نوترکیبی و سازش 3( نوترکیبی و سازش  2( جهش و نوترکیبی  ت( جهش و سازش 

55  براسی:ا اولراسه ……… برگ مهحرک و ……… برگ بیدی ……… می باشد.-
2( برخالف - همانند - هتروتروف ت( همانند - برخالف - هتروتروف 

4( برخالف - همانند - اتوتروف   3( همانند - همانند - اتوتروف 
56  کدام کلم ها از قسمت رویشی براسی:ا اولراسه حاصل شده اند؟-

4( بروکلی و برگ 3( برگ و گل  2( بروکسل و برگ  ت( بروکلی و بروکسل 
57  منشأ تش:یل کلم ……… در اثر هورمون ……… می شود.-

2( برگ - اتیلن، دوامش بیش تر ت( گل و بروکلی - اکسین، مقدارش کم 
4( بروکسل - سیتوکینین طول سلول هایش، زیاد   3( بروکلی - ژیبرلین، زودتر پیر 

58  طبق نظریه ی ترکیبی تغییر گونه ها، گوناگونی ژنی در جمعیت ها بر اساس ……… برخالف ……… می باشد.-
2( جدا شدن الل ها در آنافاز II - انتخاب طبیعی ت( جهش کروموزومی - انتخاب طبیعی 

4( سازش با محیط - کراسینگ اوور   3( ایجاد فنوتیپ جدید - جهش 
59  به ترتیب، سهره های کوچک درخهی و منقار بزرگ زمینی جزایر گاالپاگوس از کدام، تغذیه می کردند؟-

4( میوه، کاکتوس 3( حشرات، کاکتوس  2( میوه، دانه  ت( حشرات، دانه 
60  پدیده ای که سبب تغییر جمعیت ها در طول زمان می شود، ام:ان ندارد که ……… -

2( فراوانی اللی را کم کند. ت( در نهایت گونه ی جدید ایجاد کند. 
4( فراوانی نسبی صفات را زیاد کند. 3( تنوع جدید در الل ها ایجاد کند. 


