پرسشهاي چهارگزینهای فصل اول
زیستشناسی،ديروز،امروز و فردا

پيشگفتار
1 .1کدام گزینه دربارة مهاجرت پروانة مونارک نادرست است؟
 )1مقصد گروهی از پروانهها میتواند مبدا حرکت گروهی دیگر باشد.

 )2نوزاد پروانة مونارک در رفتار شگفتانگیز اینگونه ،نقش زیادی ندارد.

 )3برای سریعتر رسیدن به مقصد ،مهاجرت باید بهطور شبانهروزی انجام شود.
 )4نوزاد پروانة مونارک را نمیتوان کرمی برگخوار درنظر گرفت.

2 .2کدامیک در مقایسة نوزاد مونارک با پروانة بالغ نادرست است؟                                                                                          
 )1هر دوی آنها دارای هومئوستازی و حرکت هستند.

 )2تمامی ویژگیهای جانداران در هر دوی آنها قابل مشاهده است.

 )3تشخیص جایگاه خورشید و جهت مقصد توسط نوزاد انجام نمیشود.

 )4هردوی آنها با کمک  DNAموجود در سلولها ،رشد و نمو خود را کنترل میکنند.
3 .3کدام یک از جملههای زیر نادرست است؟
 )1پروانة مونارک در روز مهاجرت میکند تا بتواند جهت حرکت خود را بیابد.

 )2نورونهای موجود در بدن پروانة مونارک به تشخیص جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد مهاجرت کمک میکنند.
 )3پروانههای بالغ مونارک را میتوان در تمامی مسیر مهاجرت مشاهده كرد.

 )4نوزاد مونارک از تمامی زائدههای سطح بدن خود برای حرکت استفاده میکند.
4 .4چند مورد از عبارتهای زیر دربارة پروانة مونارک درست است؟
الف) همانند شته دارای تنفس نایی بوده و فاقد مویرگ است.

ب) مانند زنبور طناب عصبی شکمی داشته که در هر بند از بدن یک گره عصبی دارد.

ج) برخالف ماهی دارای چشم مرکب بوده که تصویری موزائیکی ایجاد میکند.

د) همانند انسان مواد زائد نیتروژندار خود را بهصورت اوریکاسید دفع میکند.

هـ) همانند جیرجیرک دارای گردش خون باز بوده و همانند ملخ گیاهخوار است.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 4 )3مورد

5 .5با توجه به ویژگیهای جانور موجود در شکل مقابل ،میتوان گفت   .............
 )1برای مهاجرت دارای سلولهای عصبی خاصی است.

 )۲در دستگاه گوارش آن ،آنزیمی برای تجزیه ترکیب دیواره سلولی گیاهان وجود دارد.
 )3از تمامی زوائد بدن خود برای حرکت به سمت مقصد استفاده میکند.
 )۴جانور بالغ آن دارای شش اندام حرکتی است.

 2 )4مورد
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6 .6چند مورد از موارد زیر در ارتباط با پروانة مونارک درست است؟
الف) نوزاد آن نوعی کرم است و یاختههایی برای تشخیص جهت نور دارد.

ب) هر پروانة مونارک ،هر سال مهاجرت کاملی را به مقصد انجام میدهد.

ج) در مسیر مهاجرت هر ساله ،جایگاه خورشید را در آسمان تشخیص داده و به سوی آن حرکت میکند.
د) همواره به سمت جنوب کانادا مهاجرت میکند.

هـ) در طول مهاجرت هر ساله ،شبها به سمت مقصد پرواز نمیکند.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

7 .7کدام گزینه جملة زیر را بهدرستی تکمیل نمیکند؟	                                                                                           «قلمچی »95 -

«پروانة مونارک          					                                                                         ».........
 )1طی چهار نسل پیدرپی ،مسیر مهاجرت خود را میپیماید.
 )2دارای نورونهایی است که در تشخیص جایگاه خورشید نقش دارند.
 )3هرسال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا طی میکند.
 )4دارای نوزاد کرمیشکل است.
8 .8گزینة درست را انتخاب کنید«                                                                                                                                    .گزینه دو »95 -

 )1نوزاد پروانة مونارک هرسال هزاران کیلومتر راه میپیماید و راه را به اشتباه نمیرود.
 )2هریک از پروانههای مونارک به تنهایی ساالنه هزاران کیلومتر را میپیماید.
 )3کرم زیبای مونارک به کمک یاختههای عصبی خود جهت مقصد را تشخیص میدهد.
 )4جایگاه خورشید در آسمان در تشخیص جهت پروانة مونارک نقش دارد.

تشناسي
تزيس
علم
چيست؟                 
شناسي
محدودةزيس
تعريف و     گفتار:1
9 .9چند مورد از عبارتهای زیر دربارة عملکرد زیستشناسان درست است؟                                                                         
الف) پاسخ به همة پرسشهای انسان           

ب) تشخیص خوب یا بد بودن استفاده از محصوالت تراژن

ج) مهار کردن بسیاری از بیماریهایی که در گذشته باعث مرگ میشدند.

د) ساختن تجهیزات مورد نیاز در پزشکی

هـ) تالش برای پی بردن به رازهای آفرینش
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

1 010دانشمندان علوم تجربی فقط در جستجوی چه چیزی هستند؟                                                                                         
 )1علت پدیدههای طبیعی و قابل مشاهده
 )2اثبات خوبی یا بدی مبارزه با آفتهای کشاورزی
 )3حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت و زیستگاهها
 )4شناسایی هویت انسانها با کمک بررسی  DNAآنها
1 111کدامیک از گزینهها ،عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟                                                                                               
«اساس علوم تجربی  ...................بوده و میتواند  .....................را بررسی کند».
 )1آزمایش – ساختارها

 )2مشاهده – فرایندها

 )3اندازهگیری -مشاهدات

		  )4تجربه – ارزشها

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
1 212علم زیستشناسی نمیتواند                                                                                                                                ..............
 )1گیاهان یا جانورانی ایجاد کند که محصوالت بهتر و بیشتری تولید کند.
 )2در حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت به ما کمک کند.
 )3به نابودی آفتهای کشاورزی و حفظ زیستگاهها به ما کمک کند.
 )4در مهار بیماری دیابت و افزایش فشار خون نقش مهمی داشته باشد.
1 313کدام گزینه نادرست است؟  
 )1با مهندسی ژنتیک میتوان به تولید انرژیهای پاک کمک کرد.
 )2زیستشناسان در جلوگیری از نابودی دریاچة ارومیه میتوانند نقش مؤثری داشته باشند.
 )3علوم تجربی نمیتواند خوشمزه بودن یک مادة غذایی را اثبات کند.
 )4زیستشناسی به بررسی عملی جانداران و فرایندهای زیستی میپردازد.
1 414هدف کدام یک از پرسشهای زیر با سایرین متفاوت است؟  
 )1چگونه میتوان گیاهانی ایجاد کرد که برای تأمین نیتروژن خود به کودهای شیمیایی نیازی ندارند؟
 )2در خم شدن گیاه به سمت روشنایی کدام عوامل درونی اثرگذارند؟
 )3از کدام باکتریها برای تبدیل شاخه و برگ گیاهان به سوختهای زیستی میتوان بهره گرفت؟
 )4چگونه میتوان هورمون رشد را برای درمان کاهش رشد کودکان در باکتریها تولید کرد؟
1 515زیستشناسی عملی است که                                                                                                                                      .........
 )1به بررسی عملی جانوران و فرایندهای زیستی میپردازد.
 )2بسیار پیشرفت کرده و به اندازهای توانا و گسترده است که میتواند به همة پرسشهای انسان پاسخ دهد.
 )3بهوسیلة آن بسیاری از بیماریهایی که در گذشته مرگآور بودهاند ،مهار شده است.
 )4جزو علوم تجربی بوده و با آن میتوان فرایندهایی را بررسی کرد که فقط بهطور مستقیم قابل مشاهده و اندازهگیری باشند.
1 616اساس علوم تجربی                                                                                                                                               .............
 )1در بررسیهای علمی مربوط به علوم تجربی دیگر ،مورد استفاده قرار نمیگیرد.
 )2برای پاسخگویی به برخی سؤاالت انسان ،محدودیتهایی دارد.
 )3در جستجوی علتهای پدیدههای طبیعی بهکار نمیرود.
 )4به صورتی است که میتوان به کمک آن دربارة زشتی و زیبایی پدیدهای نظر بدهیم.
1 717امروزه    ................
 )1تشخیص هویت انسان با استفاده از  DNAکار پیچیدهای است.
 )2زیستشناسان به تنهایی و به کمک علم زیستشناسی میتوانند دستگاهها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تولید کنند.
کمیت بهتر از قبل هستند.
 )3محصوالت گیاهانی مانند برنج و گندم اصالح شدهاند و دارای کیفیت و ّ

 )4برخالف گذشته ،دیابت و فشار خون ریشهکن شدهاند و دیگر همانند گذشته منجر به مرگ نمیشوند.
1 818کدام گزینه در مورد علم زیستشناسی درست نیست؟                                                                                               «قلمچی »95 -

 )1دارای محدودیتهایی است و نمیتواند به همة پرسشهای ما پاسخ دهد.
 )2در این علم فقط ساختارها و فرایندهایی را بررسی میکنند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم قابلمشاهده و اندازهگیری است.
 )3زیستشناسان معتقدند که این علم تاکنون بیشتر جانداران روی زمین را شناسایی و بررسی کرده است.

 )4علم بررسی حیات است و در این علم معموالً بهجای تعریف حیات ،ویژگیهای جانداران را معرفی میکنند.
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مرزهاي حيات
1 919کدام عبارت زیر نادرست است؟                                                                                                                                        
 )1به نظر میرسد که پدیدة حیات ،تعریفی ساده و کوتاه داشته باشد.
 )2از اطالعات ذخیرهشده در  DNAفقط برای تنظیم رشد و نمو استفاده میشود.
 )3همة جانداران به محرکهای محیطی پاسخ میدهند.
 )4بخشی از انرژی جانداران بهصورت گرما از دست میرود.
2020کدام گزینه درست است؟                  						 	                      
 )1سطوح سازمانیابی و نظم در گیاهان و جانوران مانند هم نيست.
 )2افزایش برگشتناپذیر تعداد سلولها ربطی به اطالعات ذخیرهشده در  DNAندارد.
 )3موجودات تکسلولی نیازی به هومئوستازی ندارند.
 )4جانداران همیشه موجوداتی شبیه به خود را بهوجود میآورند.
2121کدام گزینه ،عبارت روبهرو را بهدرستی کامل نمیکند؟ «همة جانداران                                                     »..........................
 )1سطوحی از سازمانیابی دارند و منظماند.

 )2دارای  DNAبوده که الگوی رشد و نمو آنها را تنظیم میکند.

		
 )3تولیدمثل میکنند.

 )4به محرکهای محیطی پاسخ میدهند.

2222کدامیک از گزینهها عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟                                                                                                
« محیط جانداران  ......................است و جاندار میتواند وضع درونی پیکر خود را  »............................
 )1همواره در حال تغییر  -متناسب با آن تغییر دهد.
 )3گاهی ثابت  -در حد ثابتی نگاه دارد.

 )2گاهی ثابت  -متناسب با آن تغییر دهد.

 )4همواره در حال تغییر  -در حد ثابتی نگاه دارد.

2323درکدام گزینه ،ویژگی موجودات زنده و مثال آن درست نوشته نشده است؟                                                                     
 )1نظم و ترتیب  -پیکر انسان از چندین نوع بافت ایجاد شده است که آنها نیز تشکیلدهندة اندام هستند.
 )2هومئوستازی  -نوشیدن آب توسط جانوران در هنگام تشنگی.

 )3نمو  -تشکیل گل روی شاخهای بدون گل از گیاهی که دارای گل است.
 )4تولیدمثل  -ایجاد بوتههای توتفرنگی جدید از ساقههای روندة آن.

			 			                                     
2424چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟
الف) همة جانداران سازمانیابی و نظمی مشابه هم دارند.
ب) مقدار سدیم خون با مقدار سدیم دفعشده ازطریق ادرار رابطة مستقیم دارد.
ج) بخشی از انرژی غذا در گنجشک صرف گرم کردن بدن او میشود.
د) سازش با محیط نیز میتواند در ارتباط با اطالعات ژنتیکی فرد باشد.
هـ) تعریف حیات بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشد.
 3 )3مورد
 4 )2مورد
 )1تمامی موارد

 2 )4مورد

2525دربارة هومئوستازی در جانداران ،کدام مورد زیر درست است؟                                                                                          
 )1محیط جانداران گاهی دچار تغییر میشود.
 )2دفع سدیم در انسان فقط ازطریق ادرار انجام میشود.
 )3قابل مشاهده و اندازهگیری نيست.

 )4میتواند وضع درونی پیکر جاندار را در حد ثابتی نگه دارد.

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
2626با توجه به تصویر روبرو که یکی از سطوح سازمانیابی موجودات زنده را نشان میدهد ،قطع ًا                       .............
 )1اولین سطحی را نشان میدهد که در آن موجودات غیرزنده هم وجود دارد.
 )۲در این سطح باید موجودات آبزی و خشکیزی وجود داشته باشند.
 )3در این سطح ،چند اجتماع وجود دارد.
 )۴تمامی گونهها باید پرسلولی باشند.
2727پائینترین سطح حیات ..............و پائینترین سطح سازمانیابی حیات  ..................است.
		
 )1سلول  -اتم
		
 )3اتم  -سلول

 )2اتم  -زیستکره

 )4سلول  -مولکول

2828با توجه به ویژگیهای حیات ،کدام گزینه نادرست است؟
 )1از اطالعات ذخیرهشده در  ،DNAدر تنظیم رشد و نمو ،همانند پاسخ به محیط استفاده میشود.
 )2هومئوستازی همانند رشد و نمو ،تحت تأثیر شرایط متغیر محیط قرار میگيرد.
 )3تولیدمثل ،همانند پاسخ به محیط باعث افزایش شانس بقای فرد میگردد.
 )4از انرژی جذبشده ،در رشد و نمو همانند سازش با محیط ،استفاده میشود.
2929کدامیک از گزینهها عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟
« در هر بومسازگان  ..................گوناگون با هم  ..................دارند و یک   ...................را بهوجود میآورند         ».
		
 )1جمعیتهای  -تعامل  -اجتماع
		
 )3جانداران  -رقابت  -زیستبوم

 )2گونههای  -همزیستی  -اجتماع

 )4عوامل غیرزنده  -ارتباط  -زیستگاه

3030کدامیک از گزینهها عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟
«  .............همانند  ....................دارای  ..................نیست».
 )1بومسازگان  -جمعیت  -موجودات زنده
 )3جمعیت  -اجتماع  -عوامل غیرزنده

 )2اجتماع  -زیستبوم  -چند گونه

 )4زیستکره  -بومسازگان  -جاندار

3131با توجه به تصویر روبرو که یکی از سطوح سازمانیابی موجودات زنده را نشان میدهد ،قطعاً   .............
 )1این جانور از جنوب کانادا به مکزیک و بالعکس مهاجرت میکند.
 )۲برای مبادلة گازهای تنفسی از سیستم تراشهای استفاده میکند.
 )3برای رساندن گازهای تنفسی به سلولهای خود ،دارای سیستم گردش خون باز میباشد.
 )۴سلولز را با کمک آنزیم سلوالز در رودةکور گوارش میدهد.
3232سطوح سازمانیابی ،در کدام گزینه بهترتیب نوشته نشده است؟                                                                                       
		
 )1سلول  -بافت  -اندام
		
 )3اندام  -دستگاه  -جاندار

 )2اجتماع  -زیستبوم  -بومسازگان
 )4جمعیت  -اجتماع  -بومسازگان

3333كدام گزينه در ارتباط با سازش با محيط نادرست است؟     
 )1وجود شش ریشه در درختان حرّا مانع از مرگ ریشهها بهعلت کمبود اکسیژن میشود.
 )2تغییر برخی از برگها برای شکار و گوارش حشرات جهت تأمین انرژی در گیاهان گوشتخوار.
 )3وجود تعداد فراوانی کرک در فرورفتگیهای غارمانند در برگ خرزهره.
 )4ایجاد عدسک در مناطقی از پیراپوست برای تأمین اکسیژن بافتهای زندة زیرین آن.
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3434کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل میکند؟                                                                                                         
«هر جانور همانند هر گیاه ».....................................

 )1دارای ویژگیهایی است که ماندگاری آن را در محیط افزایش میدهد.

 )2برای انجام فعالیتهای زیستی خود به تمامی انرژی دریافتی از غذای خود نیاز دارد.
 )3توانایی ایجاد فرزندانی کموبیش مشابه خود دارد.

 Dذخیرهشده در سلولهای خود تنظیم میکند.
 )4الگوهای رشد و نمو خود را با کمک  NA
3535چند مورد از عبارتهای زیر دربارة پائینترین سطح ساختاری و عملکردی حیات درست است؟  
الف) میتواند یک جاندار درنظر گرفته شود.

ب) همة آنها ویژگیهای مشترکی دارند.

ج) باعث ایجاد بافت در تمامی جانداران پرسلولی میشوند.

د) همة آنها دارای  DNAبرای ذخیرة اطالعات الزم برای زندگی هستند.
هـ) دارای هومئوستازی ،رشد و تولیدمثل هستند.

 )1تمامی موارد

 2 )2مورد

 3 )3مورد

 )4فقط يك مورد

3636در یک بومسازگان برخالف اجتماع ...........................
 )1تنوعی از جمعیتهای مختلف وجود ندارد.

 )2موجودات زنده میتوانند خشکیزی یا آبزی باشند.

 )3جمعیتهای مختلف با یکدیگر در تعامل میباشند.

 )4عوامل غیر زنده مانند آب و خاک در نظر گرفته میشود.
3737کدام عبارت دربارة یگانگی و تنوع حیات نادرست است؟
 )1تعداد جانداران ناشناخته بسیار بیشتر از جانداران شناسایی شده و نامگذاری شدهاند.
 )2شباهت افراد موجود در یک گونه با یک جمعیت برابر است.

 )3افراد یک گونه همانند زادههای حاصل از تولیدمثل شباهت و تفاوت دارند.
 )4افزایش تنوع با افزایش سطح سازمانیافتگی رابطة مستقیم دارد.

3838کدام عبارت زیر به نادرستی بیان شده است؟       				                                                      
 )1گوناگونی جانداران از شگفتیهای آفرینش است.
 )2تعداد جانداران ناشناخته بسیار بیشتر از گونههای شناخته شده است.
 )3زیستشناسان تاکنون میلیونها گونه را شناسایی کرده و هر سال هزاران گونة جدید کشف میکنند.
 )4اطالعات ذخیرهشده در  DNAموجودات زنده یکسان است.
3939کدامیک از گزینهها عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟
« بالدار شدن نوزاد پروانة مونارک  ...............تشکیل اولین گل بر روی یک درختچه ..........محسوب میشود».
 )1همانند ـ رشد

 )2همانند ـ نمو

 )3برخالف ـ رشد

 )4برخالف ـ نمو

4040چه تعداد از ویژگیهای زیر بین انسان و پروانة مونارک مشترک نیست؟

الف) ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر خود در تغییرات محیط
ب) پاسخ به محرکهایی مانند نور
ج) تأمین انرژی مورد نیاز خود ازطریق غذا خوردن و صرف آن برای پیدا کردن غذا
د) وجود بافتها و دستگاههایی برای حرکت و گردش خون
هـ) الگوهای رشد و نمو
 4 )1مورد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد
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4141چند مورد جملة زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟
«............مربوط به ویژگی ................در مورد جانداران است».
الف) گرمازایی -فرایند جذب و استفاده از انرژی

ب) دفع سدیم اضافی از طریق ادرار -پاسخ به محیط

ج) خم شدن ساقه به سمت نور -همایستایی

د) موهای سفید خرس قطبی -پاسخ به محیط

هـ) استفاده گنجشک از انرژی برای جستجوي غذا – سازش با محیط

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 4 )4مورد

4242چند عبارت زیر ،جمله را بهدرستی تکمیل نمیکند؟                                                                                                          
«تک یاختهها....................پریاختهها.»............................

الف) همانند  -در برابر محیط متغیر میتواند پیکرة درونی خود را در حد ثابتی نگه دارند.
ب) برخالف -تنظیم رشد و نمو ندارند.

ج) برخالف -ویژگی بقای حفظ گونه دارند.

د) برخالف -موجوداتی کامالً شبیه خود را بهوجود میآورند.
 1 )1مورد

 4 )2مورد

 2 )3مورد

 3 )4مورد

4343کدامیک از گزینهها ،عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟                
« آن ویژگی از موجود زنده که سبب حفظ بقای گونه میشود     »...................
 )1الگوی رشد و نمو را تنظیم میکند.
 )2سبب میشود که جاندار وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد.
 )3سطوحی از سازمانیابی را نشان میدهد.
 )4سبب سازش فرد در محیط و ماندگاری آن میشود.
4444چند مورد از عبارتهای زیر دربارة سلسله مراتب سازمانیابی زیستی و سطوح حیات درست نیست؟  
الف) همة جانداران ،همه انواع زیستگاهها و همه زیستبومها ،سطح زیستکره را تشکیل میدهند                   .

ب) تمامی اطالعات مربوط به فعالیتهای زیستی جاندار ،در پائینترین سطح ساختاری ،در مولکول  DNAذخیره میشود.

ج) سلولهای هر بافت ازنظر شکل و نوع فعالیت کام ً
ال شبیه یکدیگرند                                                                            .

د) در هر بومسازگان اجتماعهای گوناگون با هم در تعاملاند.

هـ) از کنار هم قرارگرفتن چندین بومسازگان ،زیستبوم تشکیل میشود.

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

4545چند مورد از موارد زیر ،جمله را بهدرستی تکمیل میکند؟  
«در سازمانیابی سطوح حیات..........همانند...............است».

الف) دستگاه -اندام شامل سلولهایی با عملکرد متفاوت
ب) زیستبوم -جمعیت شامل اجزای غیرزنده نیز

ج) بومسازگان -جمعیت شامل یک گونه از جانداران

د) زیستکره -بومسازگان دارای سطح وسیعتری از حیات ،نسبت به زیستبوم
هـ) اجتماع  -بوم سازگان دارای گونههای متفاوتی

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد
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4646میتوان گفت جاندارانی که ..............یکسان دارند بهطور حتم  ...........مشترکی دارند.
		
 )1بومسازگان -زیستبوم
		
 )3جمعیت -بومسازگان

 )2زیستکره -جمعیت
 )4جمعیت -اجتماع

4747کدامیک از طبقهبندیهای سطوح حیات ،جانداران آبزی و خشکزی را برای اولینبار در کنار هم قرار میدهد؟                          
		
 )1بومسازگان
		
 )3جمعیت

 )2زیستبوم
 )4اجتماع

4848کدامیک از موارد زیر بهدرستی بیان شده است؟                                                              
 )1سطحی از حیات که شامل همة زیستگاهها و همة جانداران میشود قبل از زیستبوم قرار دارد.
)2تنها سطحی که ویژگیهای حیات در آن پدیدار میشود سطحی است که همة فعالیتهای زیستی در آن انجام میشود.
 )3سطحی که شامل همة خشکیها ،اقیانوسها و دریاچههاست ،گسترة طبقهبندی حیات را پایان میدهد.
 )4سطحی که شامل محیطهای خشکی ،اقیانوس و دریاچههاست ،فاقد بومسازگان مختلف است.
4949افزایش دفع سدیم از ادرار ،در صورت افزایش سدیم خون ،نمونهای از  .........جانداران است«                                      .قلمچی »95 -

 )1سازش و ماندگاری در محیط
 )2هومئوستازی
		
 )3پاسخ به محیط
 )4نظم و ترتیب
5050کدامیک از موارد زیر درست است؟                                                                                                                             «قلمچی »95 -

الف) بومسازگان از چند زیستبوم تشکیل میشود                                                                                                              .
ب) زیستشناسی علم بررسی حیات است.
ً
ج) خمشدن ساقة گیاهان به سمت نور صرفا نوعی رشد و نمو است.
د) وجود موهای سفید در خرس قطبی یک نوع سازش با محیط است.
 )4ب و د
 )3ب و ج
 )2الف و ج
 )1الف و ب

5151در سطوح سازمانبندی حیات  .........نسبت به  .........در  .........سطح باالتر قرار دارد«                                                    .قلمچی »95 -

 )1دستگاه حرکتی  -هستة یاخته 4 -
 )2دستگاه حرکتی  -بافت استخوان 3 -
		
 )3جاندار  -یاختة ماهیچه 5 -
 )4جاندار  -راکیزه (میتوکندری) ۴ -
5252تنوع جانداران ذرهبینی نسبت به جانداران غیرذرهبینی  ................تعداد جانداران ناشناخته نسبت به جانداران شناساییشده،
 ..................است«                                                                                                                                                          .قلمچی »95 -
 )1همانند  -بیشتر
 )2همانند  -کمتر
		
 )3برخالف  -بیشتر
 )4برخالف  -کمتر

5353چند مورد از موارد ذکرشده ،جملة زیر را به نادرستی تکمیل میکنند؟                                                                        
«یاخته در همة جانداران »............
الف) وجود دارد و واحد ساختاری و عملی حیات است.
ب) باعث رشد و ترمیم بافتهای آسیبدیده میشود.
ج) اطالعات مورد نیاز برای زندگی خود را در مولکول دنا ( )DNAذخیره میکند.
د) دارای غشایی است که ورود و خروج مواد را به یاخته کنترل میکند.
هـ) پائینترین سطح ساختاری است که همة فعالیتهای زیستی در آن انجام میشود.
 1 )1مورد

 ۲ )2مورد

 3 )3مورد

«قلمچی »95 -

 4 )4مورد
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5454چند مورد از عبارات بهدرستی بیانشده است؟                                                                                                             «قلمچی »95 -

الف) از تعامل جمعیتهای گوناگون ،یک اجتماع بهوجود میآید                                                                                       .

ب) بدن گوزن از چند دستگاه تشکیل شده است.

ج) هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده است.

د) یک جمعیت از مجموع جانداران چندگونه که در یکجا زندگی میکنند ،تشکیل شده است.
 1 )1مورد

 ۲ )2مورد

 3 )3مورد

 4 )4مورد

5555دنا ( )DNAیکی از  .........جانداران مختلف است که در همة جانداران وجود  .........و کار  .........انجام میدهد«             .قلمچی »95 -

		
 )1شباهتهای  -ندارد  -متفاوتی
 )2تفاوتهای  -ندارد  -متفاوتی

		
 )3شباهتهای  -دارد  -یکسانی
 )4تفاوتهای  -دارد  -یکسانی

5656کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور نامناسب تکمیل میکند؟                                                                                          «قلمچی »96 -

«همة جانداران پریاخته میتوانند  .............کنند                                                                                                              ».

 )1در محیطی که در حال تغییر است ،زندگی
 )2در دنای خود اطالعاتی را ذخیره

 )3تشکیل بخشهای جدید را در پیکر خود ،تنظیم

 )4از گرمای حاصل از جذب انرژی ،برای انجام فعالیت زیستی ،استفاده
5757چند مورد درست است؟                                                                                                                                              «قلمچی »96 -

الف)  DNAدر همة یاختهها وجود دارد و کار یکسانی را انجام نمیدهد           .
ب) کوچکترین واحدهای حیات نمیتوانند یک جمعیت را بهوجود آورند.

ج) گسترة حیات از یاخته شروع میشود و با کل کرة زمین پایان مییابد.

د) نورون در پروانة مونارک پائینترین سطح ساختاری است که همة فعالیتهای زیستی در آن انجام میشود.

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

5858همة جانداران میتوانند «                                                                                                                                           ...قلمچی »96 -

 )1گرما تولید کنند.

 )2به هر محرک محیطی پاسخ دهند.

 )3ازطریق  DNAموجود در هستة خود ،رشد و نمو کنند.

 )4همة فعالیتهای زیستی خود را بین واحدهای ساختاری و عملی حیات تقسیم کنند.
5959چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟                                                                                                                  «قلمچی »95 -

الف) دانشمندان علوم تجربی فقط در جستجوی علت پدیدههای طبیعی و قابل مشاهده هستند   .

ب) تعریف حیات بسیار دشوار و حتی غیرممکن است.

ج) اغلب جانداران به محرکهای محیطی پاسخ میدهند.

د) جانداران در فرایند تولیدمثل ،جاندارانی کامالً شبیه به خود را بهوجود میآورند.

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

6060کدام مورد ویژگیهای جانداران را توصیف نمیکند؟                                                                                                    «گزینه دو »95 -

 )1ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر
 )3بهوجود آوردن موجوداتی کام ً
ال شبیه به خود

 )2پاسخ به محرکهای محیطی
 )4سازش و سازگاری در محیط
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6161در بین عبارتهای زیر چند مورد نادرست است؟                                                                                                          «گزینه دو »95 -

الف) تنوع گیاهان و جانوران از جانداران ذرهبینی بیشتر است                                                                                          .

ب) گسترة حیات از یاخته شروع میشود و با زیستکره پایان مییابد.

ج) زیستشناسان تاکنون هزاران گونه گیاه و جانور را شناسایی و نامگذاری کردهاند.
د) جانداران یک گونه که در یک جا زندگی میکنند یک اجتماع را بهوجود میآورند.

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

6262کدام گزینه نادرست است؟                                                                                                                                        «گزینه دو »95 -

 )1پائینترین سطح ساختاری که همة فعالیتهای زیستی در آن انجام میشود ،یاخته است.
 )2همة جانداران از یک یاخته تشکیل شدهاند.

 )3از همکاری چند یاخته بافت بهوجود میآید.
 )4راکیزه از اجزای عملکردی یاخته است.

6363کدام گزینه درست است؟                                                                                                                                          «گزینه دو »95 -

 )1مجموع پرندگان تهران ،یک جمعیت را تشکیل میدهند.
 )2تنوع ،بین جانداران و در هر جاندار وجود دارد.

 )3بسیاری از جانداران ،سطوحی از سازمانیابی دارند و منظم هستند.
 )4زیست بوم زیرمجموعهای از بومسازگان است.

6464موجودات زنده در یک برکه شامل خرچنگها ،قورباغهها ،نوزادان قورباغه ،جلبکها و سنجاقکها هستند .در مجموع این

جانداران  ......را تشکیل میدهند«                                                                                                                             .گزینه دو »95 -

 )1زیستبوم

 )2بومسازگان

 )3اجتماع

 )4جمعیت

شناسي
علمتزيست
تعريف و محدودة
شناسی نوین
گفتار :2زیس
6565کدامیک از عبارتهای زیر بهدرستی بیان شده است؟
 )1زیستشناسان امروزی برای کلنگری فقط ارتباطهای بین سطوح مختلف سامانههای زنده را بررسی میکنند.

 )2زیستشناسان امروزی به این نتیجه رسید ه اند که بهتر است برای درک سامانههای زنده ،جزءنگری را کنار بگذارند.
 )3جانداران تکسلولی را نمیتوان بهعنوان یک سامانة پیچیده درنظر گرفت.

 )4سامانههای پیچیدهای همانند جانداران پرسلولی ارتباط چندانی با محیط پیرامونی خود ندارند.
6666برای کدامیک از موارد زیر نیازی به نگرش بین رشتهای وجود ندارد؟  
 )1بررسی وضعیت قلب بیمار با کمک نوار قلب

 )2تحلیل اسپیروگرام در تشخیص درست بیماریهای شش

 )3استفاده از رنگ کارمن زاجی برای دیدنِ دیوارههای سلولزی بافتهای گیاهی
 )4بررسی مجموعة ژنهای هر گونه از جانداران

6767برای ایجاد یک جاندار تراژن ،قطعاً    .............................................
 )1به نگرش بین رشتهای و زیستشناسی نوین نیاز است.

 )2باید ژنهای منتقلشده ،برای ایجاد یک داروی جدید مورد استفاده قرار گیرد.
 )3اخالق زیستی و حقوق جانداران درنظر گرفته شده است.
 )4گیرندة ژن باید ژنی از افرادی از جمعیت خود دریافت کند.
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6868در کلنگری  .................جزءنگری                                                                                                           ............................
 )1همانند  -اثر عوامل زنده و غیرزنده بر موجود زنده ،مورد توجه قرار میگیرد.
 )2برخالف  -ارتباط جاندار و اجزای تشکیلدهندة آن با محیط زیست بررسی نمیشود.
 )3همانند  -جانداران را نوعی سامانة پیچیده میدانند.
 )4برخالف – سامانههای زنده بهصورت تصویری بزرگتر و کاملتر مشاهده میشود.
6969علم زیستشناسی از چه زمانی به رشتهای مترقی و امیدبخش تبدیل شد؟  
 )1جایگزین شدن کلنگری به جای جزءنگری
 )2پس از شناخت ساختار مولکولDNA

 )3بعد از اختراع میکروسکوپ نوری و پی بردن به وجود سلول و اجزای آن
 )4پس از کاربرد فنآوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی
7070کدام گزینه را میتوان یک جاندار تراژن درنظر گرفت؟  
 )1جانوری که توانایی تولید آنزیم سلوالز را دارد.
 )2فرد مبتال به دیابت که هورمون انسولین ساختهشده توسط باکتری را دریافت میکند.
 )3میوة بدون دانهای که با کمک روشهای ژنتیکی ایجاد شده است.
 )4فردی که با ژندرمانی نسخة سالم از ژن ناسالم خود را دریافت کرده است.
7171کدام گزینه نادرست است؟                                                                                                                                               
 )1اتمهای سازندة یک گلوکز ،نمیتوانند ویژگیهایی مشابه خود گلوکز را داشته باشند.
 )2هر اندام چیزی بیش از مجموع بافتهای سازندة آن است.
 )3هنگام بررسی یک موجود زنده ،به همة عوامل زنده و غیر زندهای که بر حیات آن اثر دارد نیز باید توجه کرد.
 )4انتظارات جامعه از زیستشناسان نسبت به دهههای قبل ،کاهش یافته است زیرا از حل برخی مسائل بشری ناتوانند.
7272چند مورد ازموارد زیر در مورد زیستشناسی نوین به نادرستی بیان شده است؟    
الف) هنگام بررسی یک موجود زنده باید به همة عوامل زنده و غیر زنده که بر حیات اثر میگذارد توجه شود.
ب) پیچیدگی کل یک جاندار ،بیشتر از اجتماع اجزاي آن است.

ج) جانداران سامانة پیچیدهای با ارتباطات اجزایی یک یا چندسویه هستند.

د) زیستشناسان امروزی به این نتیجه رسیدهاند که ارتباطهای درون سامانهای را در تصویری جزئیتر بررسی کنند.
هـ) هریک از اجزای پیکر هر جاندار در نمای کلی برای ما معنی پیدا میکند.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

7373کدامیک از گزینهها عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟
«در یک سامانة پیچیده».............
 )1پیچیدگی آن وقتی بیشتر مشاهده میشود که مطالعه بر روی اجزاي سازندة آنها انجام شود.
 )2پیچیدگی سامانه (سیستم) وقتی مشخص میشود که متوجه ارتباط چند سویه اجزاي آن جاندار با یکدیگر شویم.
 )3با مطالعة بخشهای کوچکتر میتوان به تمامی ویژگیهای آن سامانه پیبرد.
 )4باید جزءنگری کنار گذاشته شود و همچنین میتوان گفت عوامل غیرزنده به اندازة عوامل زنده حائز اهمیت هستند.
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7474چند مورد از موارد زیر تائیدکنندة جملة «کل چیزی بیشتر از اجتماع اجزاست» ميباشد؟
الف) پرداختن به بخشهای مختلف و کلی بدن و بررسی آنها بهصورت جداگانه

ب) هر دستگاه چیزی بیش از مجموع بافتهای آن است این موضوع در مورد بومسازگان نیز میتواند صادق باشد.
ج) ارتباط تکسویه بین اجزا بخشی از یک سامانة بزرگ را تشکیل میدهد که در نمای کلی معنی پیدا میکند.

د) ویژگی سامانة سطح دستگاه ،از سطوح حیات را باید با مطالعة هر اندام و ارتباط بین آنها  بررسی کرد.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

7575چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده است؟                                                                                                           
الف) هریک از اجزای پیکر هر جاندار در نمای کلی برای ما معنی پیدا میکند   .

ب) جزءنگری نسبت به کل نگری در ترسیم تصویر جامع از جانداران نقش مهمتری دارد.

ج) زیستشناسان امروزی همانند زیستشناسان قدیمی کمتر به تعاملهای ارتباطی و کلینگری توجه میکنند.
د) نگرش بینرشتهای علم زیستشناسی برای بررسی کلینگری سودمند است.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

7676کدام عبارت زیر درست نيست؟                                                                                                                                        
 )1برای بررسی مجموعه ژنهای هرگونه از جانداران عالوهبر اطالعات زیستشناسی نیاز به اطالعات رشتههاي دیگر است.
 )2پس از کشف مولکول  .DNAروشها و ابزارهای زیستشناسان متحول شد.
 )3امروزه فناوریها و علوم نوین در پیشرفت علم زیستشناسی نقش مهمی دارند.
 )4نگرش بین رشتهای برای علم زیستشناسی برای کلنگری بسیار سودمند است.
7777چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟                              
الف) انتقال ژن بین دو گونة متفاوت امکانپذیر بوده و جانور دهندة ژن ،جاندار تراژن محسوب میشود.

ب) پروتئین باکتریایی را میتوان به انسان انتقال داد و انسانی که پروتئین را از باکتری گرفته است تراژن محسوب میشود.

ج) انتقال ژن بین دو فرمانرو مختلف امکانپذیر نبوده و جانور گیرندة ژن ،جاندار تراژن محسوب میشود.
د) انتقال ژن در یک اجتماع و بین جمعیتهای مختلف عمل تراژن محسوب میشود.

هـ) فردی که با انتقال ژن و ژندرمانی معالجه شده است را نمیتوان تراژن درنظر گرفت.

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

7878چند مورد از موارد زیر در مورد فناوریهای نوین زیستشناسی بهدرستی بیان شده است؟                                              
الف) برای شناسایی مجموعه ژنهای جانداران ،دیگر نیازی به جمعآوری بایگانی حاصل از پژوهشهای آن نيست.

ب) ثبت و تحلیل حجم زیاد دادههای حاصل از فناوریهای زیستشناسی ،امکان انجام محاسبات را پیچیدهتر كرده است.

ج) به کمک فناوریهای نوین در زیستشناسی ،میتوان مسائل اخالق زیستی مربوط به تولید جانوران تراژن را برطرف کرد.

د) فناوری نوین در زیستشناسی ذخیرهسازی ،تحلیل و پردازش دادههای حاصل از مشاهدات زیستی را تسهیل كرده است.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

7979کدامیک از گزینهها عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟                                                                                                
« امروزه  .............از نتایج فناوری مشاهدة سامانة زیستی زنده و  .................از نتایج فناوری اطالعاتی و ارتباطی است».
 )1امکان ردیابی پروتئین در یاختة کشتشده -انجام محاسبات در کوتاهترین زمان ممکن
 )2امکان ردیابی پروتئین در یاختة زنده -تصویربرداری از یاختههایی در حد چند آنگستروم
 )3امکان انتقال ژن از انسان به پروانة مونارک -ذخیرة اطالعات در رایانههای پرسرعت
 )4امکان وارد کردن ژن انسان به باکتری -مشاهده و شناسایی مجموعه ژنهای جانداران
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8080جاندار تراژن میتواند ..................بوده و جاندار پذیرندة ژن قطعاً  .............................است  .
		
 )1پروکاریوت-گونة دیگر

 )3پروکاریوت یا یوکاریوت  -همگونه

 )2یوکاریوت-گونة دیگر

 )4پروکاریوت یا یوکاریوت – گونة دیگر

8181چند مورد از موارد زیر در ارتباط با اخالق زیستی که باید رعایت شود ،درست است؟
الف) تولید عوامل بیماریزای مقاوم به دارو

ب) انتقال محصول ژن رشد انسانی به باکتری

ج) انتقال ژن باکتریایی به گیاه گل اطلسی

د) انتقال یک نسخة سالم  از یک ژن به فردی که دارای نسخة ناقص از همان ژن است.

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

8282میتوان گفت سالح زیستی                                                                                                            ......................................
 )1قطعاً یک عامل زندة زیستی است.

 )2نمیتواند یک داروی تاریخ انقضا گذشته باشد.

 )3یک مادة غذایی حاوی سم باکتری است.

 )4ممکن است اثرات مفید نیز بر روی افراد داشته باشد.

8383گیاه تراژنی ممکن نیست   ..............

«قلمچی »95 -

 )1ژن گیاهان خودرو را در اختیار داشته باشد.
 )2ظاهرکنندة صفات انسانی باشد.

 )3فاقد آنزیم تجزیهکنندة سلولز باشد.
 )4به محرک بیرونی پاسخ دهد.

8484کدامیک از گزینههای زیر ،تعبیر درستی را ازجملة «کل ،چیزی بیشتر از اجتماع اجزاء است ».بیان کرده است؟        «قلمچی »95 -

 )1هنگامیکه اجزای تشکیلدهندة یک مجموعه بهصورت جدا از هم کار میکنند ،کارایی سامانه درمجموع افزایش مییابد.

 )2اینکه اجزای یک مجموعه جدا از هم و یا در تعامل با یکدیگر کار کنند ،تفاوتی در خروجی سامانه ایجاد نمیکند.
 )3ویژگیهای سامانة پیچیده و مرکب را میتوان صرفاً با مطالعة اجزای سازندة آنها توضیح داد.
 )4ارتباط بین اجزاء مانند خود اجزاء در تشکیل و خروجیای که یک مجموعه خواهد داشت ،مؤثر است.

8585چند مورد زیر در محدودة علم زیستشناسی قرار میگیرد؟                                                                                       «قلمچی »96 -

الف) پیشبینی بیماریهایی که در آینده به سراغ انسان خواهند آمد   .

ب) شناخت سامانههایی در بدن انسان که به تشخیص زشتی و زیبایی میپردازند.
ج) مشاهدة آرایش اتمی مولکولهای شرکتکنندة در ساختار یاختهها
د) احیای بومسازگانهایی که از بین رفتهاند.

 1 )1مورد

 2 )2مورد

 3 )3مورد

 4 )4مورد

8686کدامیک جاندار تراژن نیست؟                                                                                                                                    «قلمچی »96 -

 )1انسانی که ژن ساخت هموگلوبین را از نوعی بافت پیوندی دیگر بدن خود دریافت کرده باشد.
 )2باکتریای که ژن ساخت انسولین را از انسان دریافت کرده باشد.

 )3گیاه گندمی که اطالعات الزم را برای تولید مادهای که در بدن انسان به ویتامین  Aتبدیل میشود ،از برنج طالیی دریافت کرده باشد.
 )4گوسفندی که اطالعات الزم برای مقاومت در برابر سرما را از نوعی ماهی آب سرد دریافت کرده باشد.
8787کدام مورد در حوزة اخالق زیستی قرار نمیگیرد؟                                                                                                     «گزینه دو »96 -

		
 )1حقوق جانوران

 )2تولید جانداران تراژن

		
 )3فناوری ژندرمانی

 )4تشخیص بیماریهای ارثی
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8888کدام گزینه نمیتواند مربوط به فناوریهای نوین زیستشناسی باشد؟                                                                       «گزینه دو »96 -

 )1ذخیره و پردازش دادههای حاصل از شناسایی ژنهای جانداران
 )2تصویربرداری از مولکول گلوکز
 )3ردیابی پروتئینهای گیاهی در گل انگشتانه
 )4رنگآمیزی اجزای درونی یاختة کشتهشده
8989شخصی مبتال به بیماری ایدز شده است .یکی از اعضای خانوادة او برای جلوگیری از انتشار بیماری ،این مطلب را به دیگران
میگوید .این کار او میتواند با کدام موضوع زیر در ارتباط باشد؟                                                                                 «گزینه دو »96 -
		
 )1پزشکی شخصی
 )2اخالق زیستی
		
 )3کلنگری
 )4جزءنگری
9090چند مورد از عبارت های زیر درست است؟                                                                                                                 «گزینه دو »96 -

الف) پیکر هریک از جانداران ،از اجزای بسیاری تشکیل شده است                                                                                      .
ب) کل ،چیزی بیشتر از اجتماع اجزا است.
ج) جانداران نوعی سامانة پیچیدهاند که اجزای آن با هم ارتباط چندسویه دارند.
د) ویژگیهای یاخته با جمع ویژگی مولکولهای تشکیلدهندة آن یکسان است.
 )4فقط يك مورد
 2 )3مورد
 3 )2مورد
 )1تمامی موارد

شناسي
زيست
محدودة
خدمت انسان                    
شناسی در
علمت
گفتار :3زیس
تعريف و   
9191گیاهان زراعی ......................
 )1از گیاهان خودرو ،تولیدکنندگی بیشتری داشته و در مدت نسبتاً کوتاهی دانه و میوه تولید میکنند.
 )2برای تولید گازوئیل زیستی مورد استفاده قرار نمیگیرند زیرا اهمیت تغذیهای بیشتری دارند.
 )3بهطور مستقیم تأمین غذای انسانها را برعهده دارند.
 )4مانند همة جانداران دیگر در محیطی پیچیده رشد میکنند و محصول میدهند.
9292کدامیک از گزینهها عبارت زیر را به نادرستی کامل میکند؟

«اجتماعهای پیچیدة میکروبی در خاک                                                                                               »..............................
 )1شامل باکتریها و قارچهایی بوده که هرکدام از چندین گونة مختلف درست شدهاند.
 )2در تهیة مواد مغذی و حفاظت از گیاهان در برابر بیماریها ،نقشهای مهمی دارند.
کمیت و کیفیت غذای انسان نقشی برعهده ندارند.
 )3بهطور مستقیم در افزایش ّ
 )4دارای تعاملهای سودمند یا زیانمند با گیاهان هستند.

9393کدامیک از عبارتهای زیر نادرست است؟                                                                                                                         
 )1غذای انسان بهطور مستقیم یا غیر مستقیم از گیاهان بهدست میآید.
 )2شناخت بیشتر گیاهان تنها راه تأمین غذای بیشتر و بهتر برای انسان است.
 )3یکی از ویژگیهای گیاهان خودرو این است که در محیطها و اقلیمهای مختلف به آسانی میرویند.
 )4از میکروبها میتوان برای حفاظت گیاهان در برابر آفتها استفاده کرد.
9494انرژی زمینگرمایی  .............گازوئیل زیستی   ...........است.
		
 )1برخالف – انرژیزا

 )2همانند  -عامل تخریب بومسازگان

 )3همانند  -سبب گرمایش نامناسب زمین

 )4برخالف  -باعث عدم تخریب محیط زیست
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9595کدام گزینه نادرست است؟                                                                                                                                               
 )1گیاهان خودرو همانند گیاهان زراعی ،در اقلیمهای مختلف به آسانی و با سرعت رشد میکنند.
 )2گیاهان خودرو برخالف گیاهان زراعی ،با محیطهای زیست مختلف سازش پیدا میکنند.
 )3گیاهان خودرو همانند گیاهان زراعی میتوانند در مدتی کوتاه ،مقدار زیادی دانه و میوه تولید کنند.
 )4گیاهان خودرو برخالف گیاهان زراعی ،نسبت به تغییر وضعیت محیط زیست پاسخ میدهند.
9696چند مورد ،عبارت زیر را به نادرستی کامل میکند؟
«گیاهانی که معموالً در اقلیمهای مختلف به آسانی و با سرعت رشد میکنند ،امکان ندارد که ..............داشته باشند».

الف) شناخت اینگونه گیاهان ،تاثیری بر افزایش غذای انسان
ب) در مدت کوتاه تولید مقدار زیادی دانه و میوه را

ج) نقشی در تولید گیاه تراژن

د) ژنهای مفیدي برای انتقال به گیاهان زراعی در جهت افزایش غذای انسان

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

9797چند عبارت ،در بهبود غذای انسان نقشی ندارد ؟                                                                                                             
الف) تولید گیاه تراژن خودرو ،از ژن گیاه زراعی

ب) تولید گیاه مقاوم به قارچ گیاهی

ج) تولید گیاه زراعی تراژن ،از ژن گیاه خودرو

د) ایجاد گیاه تراژن خودرو مقاوم به حشرات
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

9898کدام گزینه جزو راههای افزایش کمّیت و کیفیت غذای انسان نیست؟                                                                         «قلمچی »95 -

 )1شناخت بیشتر گیاهان ،زیرا غذای انسان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان بهدست میآید.
 )2انتقال ژنهای مطلوب از جانداران دیگر به گیاهان زراعی و بهبود ویژگیهای آنها
 )3شناخت تأثیر عواملی مانند دما ،رطوبت ،نور و ...که بر روی کیفیت رشد گیاهان تولیدشده مؤثرند.
 )4شناخت راههای نابودی و مقابله با تمامی اجتماعهای پیچیدة میکروبی که در خاک وجود دارند.
9999چند مورد از عبارتها میتواند جملة زیر را بهنادرستی کامل كند؟                                                                                 «گزینه دو »95 -

«یکی از راههای افزایش ک ّمیت و کیفیت غذای انسان                                                                                      »..................
الف) شناخت بیشتر و بهتر جانوران است.

ب) انتقال ژنهای دلخواه گیاهان خودرو به گیاهان زراعی است.

ج) تغییر سازوکارهای مولکولی مربوط به سرعت رشد کیفیت و ک ّمیت محصول است.

د) شناخت روابط گیاهان زراعی و محیط زیست است.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

10100کدام جمله دربارة گیاهان خودرو نادرست است؟                                                                                                       «گزینه دو »96 -

 )1در محیطها و اقلیمهای مختلف به آسانی رشد میکنند.
 )2زادآوری و رشد سریع دارند.
 )3در مدتزمان نسبتاً طوالنی به تولیدکنندگی بسیار زیاد میرسند.
 )4دنای این گیاهان را به گیاهان زراعی میتوان منتقل کرد.

زیست شناسي ( )1پایه دهم
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10101کدامیک از موارد زیر راهی برای بهدست آوردن غذای با کمیّت و کیفیت بیشتر برای انسان محسوب نمیشود؟         «گزینه دو »96 -

 )1انتقال ژنهای مفید از گیاهان خودرو به گیاهان زراعی
 )2مبارزه با همة باکتریها و قارچها در محیط پرورش گیاهان
 )3شناخت اجتماعات میکروبی خاک برای حفاظت گیاهان در برابر آفتها
 )4شناخت روابط گیاهان زراعی و محیطزیست
 10102کدام یک از عبارتهای زیر نادرست است؟
 )1بین میزان خدمات بومسازگان و میزان تولیدکنندگان آن ،رابطة مستقیم وجود دارد.
 )2تخریب جنگلهای حاشیة دریاچة ارومیه باعث کاهش مساحت این دریاچه شده است.
 )3پایدارکردن بومسازگانها موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشود.
 )4بین جلوگیری از جنگلزدایی و وقوع سیل رابطة عکس وجود دارد.
10103کدام گزینه جزو عوامل خطر خشک شدن دریاچة ارومیه نیست؟
 )1افزایش تعداد تولیدکنندگان در حاشیة دریاچه ،در چندین سال گذشته.
 )2بیتوجهی به قوانین طبیعت توسط مسئولین و مردم .
 )3احداث بزرگراه بر روی دریاچه توسط وزارت راه و شهرسازی.
 )4استفاده علمی از آبهای رودخانههایی که به این دریاچه میریزند.
10104کدامیک از گزینههای زیر در جنگلزدایی و استفاده از سوختهای فسیلی مشترک است؟
 )1کاهش تنوع زیستی و تولیدکنندگی

 )2وقوع سیل و فرسایش خاک

		
 )3تغییر آب و هوا

 )4ایجاد آلودگی در محیط زیست

10105چند مورد از موارد زیر در ارتباط با خدمات بوم سازگان و حفاظت از آن درست نيست؟                                                   
الف) خدمات هر بومسازگان به میزان فعالیت گیاهان ،قارچها و باکتریها بهعنوان تولیدکنندگان آن بستگی دارد.
ب) ارتباط مستقیمی بین وجود گیاهان و خدمات بومسازگان وجود دارد.

ج) افزایش میزان تولیدکنندگان بومسازگان ،موجب بهبود کیفیت زندگی انسان میشود.

د) در یک بومسازگان ،تغییرمقدار تولیدکنندگی امکان پذیر است.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

10106چند مورد از موارد زیر علل خشک شدن دریاچه ارومیه را توجیه میکند؟                                                                       
الف) حفر بیحساب چاههای کشاورزی در اطراف دریاچه          ب) اصول علمی بازسازی

			           د) بیتوجهی به قوانین طبیعت
ج) عوامل محیطی و طبیعی
هـ) استفاده غیر علمی از آب رودخانههای منتهی به دریاچه

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

10107چند مورد از موارد زیر ،جزو نتایج بهوجود آمده طی جنگلزدایی نيست؟                                                                         
الف) وقوع سیل	         ب) افزایش تنوع زیستی          ج) فرسایش خاک                    
د) پایدار شدن بومسازگان        هـ) انقراض برخی گونهها

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
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 10108چند مورد از عبارتهاي بيان شده ،جملة زیر را به نادرستی کامل میکند؟  
«میتوان گفت تنها عامل»...................

الف) خشک شدن دریاچه ارومیه بیتوجهی به قوانین طبیعت است.

ب) افزایش محصول گیاهان ،شناخت اجتماعهای زیستی میکروبی آن است.
ج) بروز سیل ،جنگلزدایی است.

د) باال بردن کمیت و کیفیت غذا ،شناخت روابط گیاهان با محیط زیست آنهاست.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

10109تغییر آب و هوا ،و کاهش تنوع زیستی در ایران بیشتر از پیامدهای................است«                                                   .گزینه دو »95 -

		
 )1خشک شدن دریاچه ارومیه
 )2جنگلزدایی در ایران
		
 )3وقوع زلزله در سالهای اخیر
 )4استفاده از الکل برای به حرکت درآوردن خودروها
11110چند مورد از عبارتها ،جملة زیر را بهدرستی تکمیل میکند؟                                                                                      «گزینه دو »96 -

«بزرگترین دریاچة داخلی ایران به دلیل  ....................یکی از بومسازگانهای آسیبدیدة ایران است    ».

الف) حفر بیحساب چاههای کشاورزی در اطراف آن                                                                                                         
ب) احداث بزرگراه روی آن

ج) بیتوجهی به قوانین طبیعت

د) استفادة غیر علمی از آب رودخانههایی که به آن میریزند.

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

11111کدام عبارت جملة زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟

«گزینه دو »96 -

« ......بومسازگان                                                                                                                                                         »......
 )1میزان خدمات -به میزان موجودات زنده و غیرزندة آن بستگی دارد.
 )2پایدار کردن -موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشود.
 )3خدمات -منابع و سودهایی است که هر بومسازگان در بردارد.
 )4برای احیای -با استفاده از اصول علمی بازسازی آن را انجام میدهند.
11112چند مورد از عبارتها ،جملة زیررا بهدرستی کامل میکند؟    
«سوختهای فسیلی  ...................سوختهای زیستی ».....................................

الف) همانند – باعث گرمایش زمین میگردند زیرا موجب تولید کربندیاکسید میشوند.

ب)  برخالف -تجدیدناپذیر بوده و به مرور از منابع آنها کاسته میشود.

ج) برخالف  -باعث تخریب محیط زیست میشوند.

د) برخالف – موجب بارش باران اسیدی شده و دارای مواد سرطانزا هستند.

هـ) برخالف – استخراج سادهتری داشته و به آسانی در دسترس قرار میگیرند.
 4 )1مورد

 1 )2مورد

 2 )3مورد

 3 )4مورد
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1 113تولید انرژیهای تجدیدپذیر قطع ًا                                                                                                       ................................
 )1بدون کمک گیاهان زراعی و مهندسی ژنتیک امکان پذیر نیست.
 )2کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تجدیدناپذیر را به دنبال دارد.
 )3به تجزیه سلولز توسط آنزیم سلوالز ساخته شده با روشهای مهندسی ژنتیک ،نیازمند است.
 )4مانع تولید کربندیاکسید و گرمایش زمین میشود.
11114چند مورد دربارة گازوئیل زیستی نادرست است؟                                                                                                               
الف) مواد سرطانزا ندارد ولی تولید باران اسیدی میکند.

ب) بهترتیب پس از فرآیندهای استخراج ،انجام واکنش شیمیایی و تصفیه ،تولید میشود.
ج) به دلیل چرخهای بودن فرایند تولید ،آن را تجدیدپذیر میدانند.

د) دارای منابع پایدار و پاکتر نسبت به گازوئیل فسیلی است.
 3 )2مورد

 )1تمامی موارد

 )4فقط يك مورد

 2 )3مورد

11115در ارتباط با واکنشهای زیر موارد «الف»« ،ب» و «ج» بهترتیب کداماند؟                                                                    «قلمچی »95 -

گازوئیل زیستی

ج

روغن گیاهی تصفیهشده

ب

روغن گیاهی

الف

دانههای روغنی  

 )1تصفیه  -استخراج  -واکنش شیمیایی

 )2واکنش شیمیایی  -تصفیه  -استخراج

 )3استخراج  -تصفیه  -واکنش شیمیایی

 )4تصفیه  -واکنش شیمیایی  -استخراج

11116هر نوع سوخت دارای منشأ زیستی «                                                                                                             .................قلمچی »96 -

 )1از گیاهان و دانههای روغنی بهدست میآید.
 )2غیر فسیلی و فاقد منشأ جانوری است.
 )3که سرشار از سلولز است ،فاقد مواد سرطانزا بوده و باعث باران اسیدی نمیشود.
 )4الزاماً باعث کاهش کربندیاکسید جو و کاهش گرمایش زمین میشود.

11117سوختهای فسیلی  ..........سوختهای زیستی «                                                                                                 ...................گزینه دو »96 -

 )1برخالف -فرایندهای چرخهای دارند.
 )2برخالف -باعث باران اسیدی نمیشوند.
		
 )3مانند  -تجدیدپذیر هستند.
 )4مانند  -منشأ زیستی دارند.
1 118کدام گزینه ترتیب مراحل ساخت گازوئیل زیستی را بهدرستی نشان میدهد؟                                                           «گزینه دو »96 -

الف) استخراج روغن گیاهی

ب) استخراج دانههای روغنی از گیاه                                                                                                                                 
ج) تصفیه کردن

د) واکنشهای شیمیایی
 )1ج -ب -الف -د

 )2الف -ج -د -ب

 )3ب -الف -ج -د

11119کدام عبارت نادرست است؟   
 )1برخی داروها ،برخی بیماریها را در بعضی از افراد به آسانی درمان میکنند.
 )2در پزشکی شخصی از مشاهدة حال بیمار استفاده نمیکنند.
 )3نمیتوان گفت که پزشکی شخصی یکی از دستاوردهای زیستشناسی نوین است.
 )4برخی از داروهای مفید در بعضی از افراد اثرهای جانبی خطرناک دارد.

 )4د -الف -ج -د

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
12120پزشکی شخصی                                                                                                          ....................................................... ،
 )1بیماریهای عفونی را که فرد در آینده به آن مبتال خواهد شد ،پیشبینی میکنند.
 )2برای تشخیص و درمان بیماریها ،از اطالعاتی که روی ژنهای هر فرد وجود دارد ،استفاده میکند.
 )3روشی برای تشخیص و درمان بیماریهایی است که در گذشته به مرگ انسان منجر میشد.
 )4روشهای درمانی و دارویی را طراحی میکند که با آن میتوان با یک دارو ،بیماری افراد زیادی را درمان کرد.
12121کدام مورد جمله را به نادرستی کامل میکند؟                                                                                                             «قلمچی »95 -

«در پزشکی شخصی                                                                                                                                     ».....................
 )1میتوان از بیماریهایی که در آینده قرار است فرد به آن مبتال شود ،آگاه شد.
 )2برای درمان بیماری صرفاً از مشاهدة حال بیمار استفاده میشود.
 )3برای تشخیص بیماری از اطالعات ژنی فرد استفاده میشود.
 )4برای هر فرد روشهای درمانی خاص در ارتباط با بیماری طراحی میشود.
12122کدام گزینه عبارت زیر را بهطور مناسب تکمیل میکند؟                                                                                                «قلمچی »96 -

«پزشکان در پزشکی شخصی قادر به  ...................نيستند».
 )1بررسی اطالعات ژنی هر فرد
 )2کاهش اثرات زیانبار بیماریهای ارثی
 )3طراحی روشهای درمانی و دارویی خاص هر فرد
 )4پیشبینی هر بیماری که قرار است فرد در آینده به آن مبتال شود.

مروري بر فصل اول
12123کدامیک از گزینهها عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟
« ...........................همانند  .................................است».
 )1اجتماع -اکوسیستم دارای موجودات غیرزنده
 )2جنگلزدایی – استفاده از سوختهای فسیلی ،مسئلة زیستمحیطی امروز جهان
 )3خدمات بومسازگان در دریاچة ارومیه  -جنگلهای شمال در حال افزایش
 )4فناوری ژندرمانی – ایجاد جانداران تراژن ،عامل تولید سالح زیستی
12124کدامیک از گزینهها ،عبارت روبهرو را به نادرستی کامل میکند؟ « بعضی از   »..........................
 )1بومسازگانهای زمین در حال تخریب و نابودی هستند.
 )2افراد توسط برخی داروها به آسانی درمان میشوند.
 )3بیماریها مانند بیماری قند و افزایش فشار خون مهار شدهاند.
 )4سلولهای بدن انسان سرطانی میشوند.
12125زیستشناسان نمیتوانند .........................
 )1ژنهای یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند.
 )2بینیاز و جدا از موجودات زندة دیگر و در تنهایی به زندگی ادامه دهند.
 )3به بهبود و افزایش تولید سوختهای فسیلی کمک کنند.
 )4در ساخت ابزار و روشهای نوین پزشکی با دانشمندان علوم دیگر همکاری داشته باشند.

27

زیست شناسي ( )1پایه دهم

28

12126کدامیک از گزینههای زیر درست است؟
 )1هرچه سطوح متفاوت حیات بزرگتر میشود ،تنوع گونهها در آن بیشتر میشود.
 )2تنظیم ،ثبت و تحلیل اطالعات حاصل از پروژههای مربوط به ژنهای جانداران ،منتشر شده است.
 )3با وجود پیشرفت روشها و ابزارها ،هنوز امکان شناسایی و ردیابی پروتئینها در سلولهای زندة بدن وجود ندارد.
 )4شناخت اجتماعات میکروبی موجود در خاک ،نمیتواند به افزایش خدمات بومسازگانها منجر شود.
12127کدام یک از عبارتهای زیر نادرست است؟  
 )1گیاهان خودرو همانند گیاهان زراعی به تغییرات محیط پاسخ میدهند.
 )2یکی از سوءاستفادهها از علم زیستشناسی تولید فراوردههای غذایی با عواقب زیانبار است.
کمیت و کیفیت غذای انسان است.
 )3شناخت روابط گیاهان زراعی و محیط زیست ،یکی از راههای افزایش ّ
 )4همیشه افزایش خدمات بومسازگان برای پایداری زیستبومها مفید است.

12128کدام گزينه عبارت روبهرو را بهدرستی کامل میکند؟ «نمیتوان گفت                                                               ».............
 )1پروانه مونارک دارای نورونهایی است که میتواند براساس آن جایگاه خورشید در آسمان را بیابد.
 )2علم زیستشناسی دارای محدودیتهایی است و از حل برخی مسائل ناتوان است.
 )3به کمک علم زیستشناسی جایگزینی سوخت زیستی به جای سوخت فسیلی امکانپذیر شده است.
 )4برخی از جانداران به محرکهای محیطی پاسخ میدهند.
12129چند مورد از عبارتها ،جملة زیر را بهدرستی کامل میکند؟                                                                                            
«زیستشناسان امروزی پی بردند ،برای کلنگری به سامانههای زنده».........

الف) اطالعات زیستشناختی کافی نبوده و از فنون و مفاهیم مهندسی و علوم پایه ،رایانه و آمار استفاده میکنند.

ب) فقط کافی است ارتباطهای بین سطوح مختلف سازمانی سازمانهای زنده را بررسی كنید.
ج) از اطالعات رشتهای دیگر برای شناخت هرچه بیشتر سامانه استفاده میکنند.

د) ارتباطهای درهم آمیخته درون سامانه همانند اجزاء اهمیت زیادی دارد.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

1 3130چند مورد از عبارتهای زیر درست نيست؟
الف) انسانهای اولیه برخالف زیستشناسان امروزی از چوب و برگ گیاهان انرژی بهدست میآوردند.

ب) در ارتباط با انرژیهای تجدیدپذیر ،زیستشناسان میتوانند به بهبود و افزایش سوختهای غیر زیستی مانند گازوئیل نیز کمک کنند.
ج) بیش از یک چهارم انرژی مصرفی کنونی جهان از سوختهای غیر فسیلی است                                                          .
د) زیستشناسان از انتخاب مصنوعی برای تبدیل سلولز به سوختهای دیگر استفاده میکنند.

		
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

		
 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

1 3131چند مورد از عبارات زیر در تبدیل سلولز به سوختهای دیگر درست نيست؟
الف) استفاده از مهندسی ژنتیک در تولید گیاهان دارای رشد بسیار با مصرف انرژی بیشتر                                                
ب) فراهم کردن آنزیمهای مهندسیشده برای تجزیة بهتر سلولز

ج) تغییر محصول ژنهای گیاهان برای رشد بهتر با مصرف آب کمتر

د) انتخاب مصنوعی گیاهانی که مقدار بیشتری سلولز تولید میکنند.

		
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

		
 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
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 13132چند مورد از موارد زیر در مورد پزشکی شخصی درست است؟                                                                                       
الف) نمیتوان گفت بیماران از عوارض جانبی داروها بیشتر در امان میمانند.

ب) امکان تشخیص و شناسایی بیماری را به پزشک معالج میدهد ولی در درمان بیماری ناتوان است.
ج) امکان پیشبینی بیماریهای ارثی در آینده را به فرد میدهد.

د) در پزشکی شخصی عالوهبر مشاهدة حال بیمار ،ژنهای فرد را نیز مورد بررسی قرار میدهند.
 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

 13133جانور مقابل      .......................................
 )1برخالف دوران بلوغ خود ،در دوران نوزادی دارای تنفس پوستی میباشد.
 )۲دارای گردش مواد بسته و ساده میباشد.
 )3از طریق بطن چپ خود خون روشن را به اندامها ،میرساند.
 )۴در زیر پوست خود شبکة مویرگی یکنواخت و وسیعی دارد.
 13134چند مورد عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟                                                                                                        «قلمچی »95 -

«ممکن نیست اجتماعات میکروبی       ».........
الف) در انسان ،منجر به بروز بیماری گردد.

ب) در گیاهان ،به افزایش تولیدکنندگی منجر شود.

ج) در مهندسی ژنتیک برای بهبود مقاومت گیاهان بهکار رود.

د) در انتقال صفت یا صفاتی به جانداران دیگر نقش داشته باشد.
 1 )1مورد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4هيچكدام

13135تحول در نگرشها ،روشها و ابزارهای زیستشناسان پس از شناخت ساختار مولکولی رخ داد که «                   .........قلمچی »95 -

 )1در هریک از اجزای عملکردی یاخته یافت میشود.
 )2در ساختار بخشی از یاخته با نفوذپذیری انتخابی دیده میشود.
 )3اطالعات ذخیرهشده در آن منجر به تنظیم الگوهای رشد و نمو میشود.
 )4امروزه با استفاده از آن تنها برای تولید سوختهای زیستی تالش میشود.
13136چند مورد عبارت روبهرو را بهدرستی کامل میکند؟ «هر «                                			 »...................قلمچی »96 -

الف) گیاهی ،توانایی پاسخ به محرکهای محیطی مربوط به خود را دارد                                                                            .

ب) جانداری ،ویژگیهایی برای سازش و ماندگاری در محیط دارد.

ج) جانداری ،با وجود تغییرات محیطی ،توانایی ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر خود را دارد.

د) جانوری ،الگوهای الزم برای تشکیل بخشهای جدید در پیکرش را در اطالعات دنای خود ذخیره دارد.

 )1تمامی موارد

 3 )2مورد

 2 )3مورد

 )4فقط يك مورد

13137همة موارد زیر در مولکول  DNAصدق میکند ،بهجز «                                                                                            .........قلمچی »95 -

 )1با استفاده از آن هویت انسانها بهآسانی شناسایی میشود.
 )2با بررسی ژنهای آن میتوان ،بیماریهای احتمالی فرد را در آینده پیشبینی کرد.
 )3الگوهای رشد و نمو در همة جانداران توسط آن تنظیم میشود.
 )4در همة جانداران ردیف واحدهای یکسانی دارند.
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13138در بین عبارتهای زیر چند مورد نادرست است؟                                                                                                      «گزینه دو »96 -

الف) اجتماعهای پیچیدة جانوران در تهیة مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفتها و بیماریها نقش مهمی دارند.
ب) از مهندسی ژنشناسی فقط در بهبود مقاومت گیاهان به بیماریهای ویروسی استفاده میشود                           .
ج) غذای انسان مستقیم یا غیر مستقیم از جانوران بهدست میآید.
د) انرژی آبهای روان ،باد ،زمین گرمایی و سوختهای فسیلی تجدیدپذیر است.
 )4فقط يك مورد
 2 )3مورد
 3 )2مورد
 )1تمامی موارد

13139چند مورد از موارد زیر به جانداری تراژن اشاره دارد؟                                                                                                «گزینه دو »96 -

الف) محصول یک ژن انسان به نوعی باکتری اضافه شده است                                                                                          .
ب) گیاه زراعی که ژن گیاه خودرو به آن منتقل شده است.
ج) آغازی پرسلولی که ژن خارجی از همگونة خود دریافت کرده و صفات جدیدی پیدا کرده است.
د) باکتری که ژن مربوط به تولید انسولین (پروتئین انسانی) را دریافت کرده است.
 )4فقط يك مورد
 2 )3مورد
 3 )2مورد
 )1تمامی موارد

قصة تقدیر و اراده...

(به قلم مصطسفی پویان)

اگهي گمان نميكني ولي خوب ميشود؛
اگهي نميشود كه نميشود که نمیشود!
اگهي هزار دوره ُدعا بياجابت است؛	       
اگهي نگفته قرعه به نام تو ميشود!
اگهي گداي گدايي و بخت با تو يار نيست؛	    
اگهي تمام شهر گداي تو ميشود!
نميدانم چطور ،چگونه و چرا چرخ گردون در كشاكش اين روزگار ،مردي از تبار انسانيت را در مسير حركت خانة زيستشناسي
قرار داده است .نميدانم چه رازي در اين آشنايي و تقدير وجود داشت كه تا اين اندازه با هم مهربان ،دوست و صميمي شديم! انگار
سالهاي سال است كه همديگر را ميشناسيم؛ با هم دوستيم و با هم بزرگ شدهايم! انگار دوستان گرمابه و گلستان هم بوديم!
انگار هممدرسهاي ،همدانشگاهي و يا همخدمتي بوديم!...
واقعيت اين است كه داستان آشنايي من با اميررضا عارف ،داستان يك اتفاق بود؛ اتفاقي از جنس اتفاقهاي ناب در زندگي! شايد
در نگاه اول ،عمق و دليل اين آشنايي به چشم نيايد اما زماني كه قدمبهقدم خاطرات اين دوستي پرافتخار را براي شما مينويسم
زيبايي وصفناپذير اين تقدير را درك خواهيد كرد!
دوستان ،هدف من از اين نوشتا ِر متفاوت ،در كتابي كه كام ً
ال فضاي علمي ،كنكوري و محاورهاي دارد .بيان مجموعة خاطراتي
است كه به شما آيندهسازان اين كشور و بازيگران آيندة عرصة علم و فرهنگ اين مملكت ،انگيزهاي متفاوت و شوري مضاعف
داده باشم؛ شوري كه باعث شود قدمهاي خود را استوارتر برداريد ،تالش خود را بيشتر و بيشتر كنيد و بدانيد آنچه كه امروز در برابر
شما بهعنوان «كنكور سراسري» قرار داده شده همان سد انحرافي است كه در مسير يك رودخانة زالل و پر آب ايجاد شده است تا
شما را از هدف اصلي باز دارد .ميخواهم قصة زندگي مردي را براي شما بازگو كنم كه چگونه با ارادة پوالدين و تالش و پشتكار
فراوانش توانست به جايگاهي مهم و افتخارآفرين در سطح جهاني دست يابد .قصهاي كه بازگو ميكنم قصة تقدير و اراده است؛
قصهاي كه ميگويد چگونه ميشود با اراده تقدير زيبايي را رقم زد.
باشد كه داستان زندگيش چراغي بر سر راه شما آيندهسازان عزيز باشد كه اكنون در اول اين مسير پرفراز و نشيب هستيد.
با ما همراه باشيد تا خاطرات اين اتفاق شيرين را با هم مرور كنيم . ...

ادامه در صفحه 52

پاسخنامه لکیدی فصل اول
1.1

3131

6161

9191

12121

2.2

3232

6262

9292

12122

3.3

3333

6363

9393

12123

4.4

3434

6464

9494

12124

5.5

3535

6565

9595

12125

6.6

3636

6666

9696

12126

7.7

3737

6767

9797

12127

8.8

3838

6868

9898

12128

9.9

3939

6969

9999

12129

1010

4040

7070

10100

13130

1111

4141

7171

10101

13131

1212

4242

7272

10102

13132

1313

4343

7373

10103

13133

1414

4444

7474

10104

13134

1515

4545

7575

10105

13135

1616

4646

7676

10106

13136

1717

4747

7777

10107

13137

1818

4848

7878

10108

13138

1919

4949

7979

10109

13139

2020

5050

8080

11110

2121

5151

8181

11111

2222

5252

8282

11112

2323

5353

8383

11113

2424

5454

8484

11114

2525

5555

8585

11115

2626

5656

8686

11116

2727

5757

8787

11117

2828

5858

8888

11118

2929

5959

8989

11119

3030

6060

9090

12120

پاسخنامه تشریحی فصل اول
زیستشناسی،ديروز،امروز و فردا

-1
پروانة مونارک برای جهتیابی به حضور خورشید نیاز داره درنتیجه نمیتونه شبها مهاجرت کنه .اگر بخواد شبها به مهاجرتش ادامه بده ،درسته که سرعت
رسیدن به مقصد زودتر میشه ا ّما مسیریابی براش ممکن نیست .در گزینة  ،3دقت کنید که نوزاد کرمیشکل پروانة مونارک ،مرحلهای از چرخة زندگی پروانه

بوده که به اون الرو گفته میشه ،درصورتیکه کرمها گروهی از بیمهرگان هستن که برای خودشون انواع و ویژگیهای زیادی دارن ،مثل کرمخاکی و کرمکدو.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:
گزینة  1درسته ،چون مهاجرت بهصورت رفت و برگشت انجام میشه بههمین دلیل جنوب کانادا هم میتونه مبدأ مهاجرت گروهی از پروانهها در فصل
نامساعد و هم میتونه مقصد مهاجرت گروهی دیگه از پروانهها در فصل مساعد باشه ،همین طور مکزیک .رفتار مهاجرت پروانة مونارک بهعنوان یکی از
شگفتانگیزترین رفتارها در جانوران مطرحه ،ولی نوزاد پروانه توانایی مهاجرت نداره ،پس گزینة  2هم درسته.
-2
یکی از ویژگیهای جانداران ،تولیدمثله که فقط در جانداران بالغ دیده میشه ،نوزاد پروانة مونارک قادر به تولیدمثل نیست چون فاقد اندامهای الزم
برای تولیدمثله؛ پس گزینة  2نمیتونه درست باشه و جوابه.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

راستی حواستون باشه که ممکنه یک جانور در اثر پیری نتونه تولیدمثل کنه یا مث ً
ال بعضی از گیاهان هم تولیدمثل جنسي ندارن ،درصورتیکه زنده

هستن .بقیة ویژگیهای موجوداتزنده در هر دو تاشون وجود داره که درستی گزینههای  1و 4رو ثابت میکنه؛ و ا ّما در گزینة  ،3باید دقت کنیم که
فقط پروانة بالغ در مهاجرت شرکت میکنه ،پس نوزادش نیازی به تشخیص مسیر مهاجرت نداره.

-3
زائدههایی که در سطح پشتی بدن نوزاد پروانة مونارک وجود داره ،برای حرکت اون کاربردی نداره ،پس قید «تمامی» باعث نادرستی جمله میشه.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

چون پروانه برای مسیریابی به خورشید نیاز داره پس فقط در روز مهاجرت میکنه و برای این کار از نورونهای دستگاه عصبیش باید استفاده کنه که

درستی گزینههای  1و  2هستش .نکتة جالب اینه که ما فقط در مرحلة خاصی میتونیم تخم و الرو این پروانه رو ببینیم چون تخمها حرکتی ندارن
و حرکت الروها هم خیلی کمه ،ولی در عوض در تمامی مسیر مهاجرت ( ،البته در زمانهای خاص ) ،میتونیم پروانههای بالغ رو ببینیم.
-4
این تست ،یه تست کام ً
ال ترکیبیه و فصلهای مختلفی رو به هم ارتباط میده .بهغیر از مورد (د) بقیة موارد درسته.
مورد «الف» :شته و پروانه هر دوتاشون حشره هستن و طبق مطالب فصل  3و  4دارای تنفس نایدیسی بوده و گردش خون باز دارن .یعنی مویرگ
بین سرخرگ و سیاهرگشون قرار نمیگیره.
مورد «ب» :زنبور هم مانند پروانه حشر ه هست و طبق فصل 1سال یازدهم یک طناب عصبی شکمی دارن که هر بند از بدن یک گره عصبی داره.
مورد «ج» :حشرات چشم مرکب دارن که اینو تو فصل  3یازدهم میخونیم .تصویر چشم مرکب حالتی شبیه پازل داره ،یعنی یک تصویر کلی که از
اتصال تعداد زیادی تصویر کوچیک ایجاد میشه.

زیست شناسي ( )1پایه دهم
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مورد «د» :انسان بیشتر مواد زائد نیتروژندارش رو بهصورت اوره دفع میکنه درصورتیکه حشرات اوریکاسید دفع میکنن.
مورد «هـ» :جیرجیرک هم یه حشره هستش و مثل بقیة حشرات گردش خون باز داره .گوارش ملخ رو هم توی فصل  2باهاش آشنا میشیم،
( البته مثل پروانه خانم! رژیم گیاهخواری داره).
-5
این جانور نوزاد پروانة مونارک بوده ،که از برگ گیاهان تغذیه میکنه پس باید دارای آنزیم سلوالز باشه؛ چون بخش اعظم دیوارة سلولهای گیاهی
از سلولز ساخته شده .پس گزینة  2درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

نوزاد پروانه مهاجرت نمیکنه ،پس گزینة  1نادرسته .زوائد پشتی نوزاد پروانة مونارک وسیلة حرکتی نیست ،پس گزینة  3هم نادرسته .پروانة مونارک
یک حشره بوده و دارای شش پا برای راه رفتن و بال برای پرواز هست؛ پس تعداد اندامهای حرکتی از  6تا بیشتره ،گزینة  4هم نادرسته.
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تنها عبارت درست مورد هـ هستش .امااااااا چرااااااا همونطوریکه قب ً
ال گفته شده؛ شکل نوزاد مونارک ،شبیه کرم هستش درحقیقت جزو دستهبندی
حشرات محسوب میشه نه کرمها( .علت تو باقالی رفتن مورد «الف».

هر پروانة مونارک  4مرحله (تخم /الرو /شفیره /پروانة بالغ) رو در
زندگی خودش سپری میکنه .نکتة جالب اینهکه چطور یه پروانه

الرو (نوزاد کرمی شکل)

تخم

()2

()1

میتونه حدود  5000کیلومتر مسیر رو طی کنه و برگرده ،اینجاست
که یک پروانه این همه کار رو نمیکنه بلکه ،چند نسل پشت سرهم
این مهاجرت رو انجام میدن .درواقع در مسیر مهاجرت ،محتوای
 DNAهر نسل ،برنامه مهاجرت رو عین  GPSدارن(.علت تو
باقالی رفتن مورد «ب» با توجه به متن کتاب ،پروانهها با استفاده از

نورونهای عصبی جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد (مسیر

پروانه بالغ
()4

شفیره (پیله)
()3

رسیدن) رو تشخیص میدن و به سوی اون پرواز میکنن ،نه به
سوی خورشید( .باقالی میل دارین؟؟) دکتر جان ،کتاب به وضوح
گفته این پروانهها هر سال هزاران کیلومتر از مکزیک تا جنوب

خروج از شفیره (پیله)

کانادا و بالعکس رو طی میکنن ،پس بودن کلمة «همواره» در صورت مورد «د» ،باعث کاشت باقالی توی اون شده .تنها مورد درست دربارة پروانهجون
همین عبارته که ،پروانه خانم با تشخیص جایگاه خورشید و نور اون ،مسیر مهاجرت و جهت مقصد خودش رو پیدا میکنه ،پس در تاریکی شب اقدام به
مهاجرت نمیکنه( .شبها اترااااااااق میکنننننننند).
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پروانههاي مونارک طی  3نسل پیدرپی برنامه مهاجرت خودشون رو انجام میدن و هرساله هزاران کیلومتر ،از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس رو طی میکنن!

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

طبق متن کتاب ،مونارک بالغ دارای نورونهایی هستش که به کمک اونا ،تشخیص جایگاه خورشید ،مسیر و مقصد مهاجرت ،مشخص میشه و مسیر
مهاجرت از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس هستش و این حشرة بالغ دارای نوزاد کرمی شکله( .درستی گزینة  2 ،4و )3
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پروانه مونارك با كمك نورونهاي عصبي و جايگاه خورشيد در آسمان ،جهت مقصد خودش رو پيدا ميكند.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

آخه نوزاد ،اونم مونارکش مگه میتونه کاری به این سختی (مهاجرت) رو انجام بده! (رد گزینة  1و )3پروانههای بالغ بهصورت گروهی (نه تکی) طی

نسل پیدرپی ،وظیفة مهاجرت رو بهوسیله نورونهاشون و تشخیص جایگاه خورشید انجام میدن (علت درستی  4و رد )2
ِ 3

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
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موارد «ج» و «هـ» طبق متن کتاب درستن و بقیه موارد غلطه .مورد الف بهخاطر قید «همه» نادرسته ،مورد «ب» هم بهخاطر این غلطه که زیستشناسان
دربارة خوبی و بدی نظری نمیدن .تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با همکاری زیستشناسان ساخته میشه نه توسط اونا ،پس مورد «د» هم غلط میشه.
-10
باید حواسمون به قید «فقط» توی صورت سؤال باشه وگرنه به سادگی اشتباه میکنیم .طبق متن کتاب گزینة یک درسته چون گفته «دانشمندان
علوم تجربی فقط در جستجوی علتهای پدیدههای طبیعی و قابل مشاهدهاند».

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

به طورکلی پژوهشگران علوم تجربی دربارة زشتی و زیبایی ،خوبی و بدی ،ارزشهای هنری و ادبی نمیتونن نظر بدن ،چه برسه که بخوان اثباتش

هم بکنن! پس گزینة  2نادرسته .وجود قید فقط ،هم باعث نادرستی گزینة  3و هم باعث نادرستی گزینة  4میشه.
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اساس علوم تجربی مشاهده هستش ،تنها گزینهای که جاخالی اول رو درست پر میکنه گزینة  2هست .اما جاخالی دوم میتونه با ساختارها و

فرایندها پر بشه.
-12

عمال ً نابودی آفتها غیر ممکنه ،چون همیشه در حال تکاملن .مث ً
ال حشرات نسبت به حشرهکشها مقاوم میشن و بعد از یه مدت ،حشرهکشها

دیگه قابلیت اولیه خودشون رو از دست میدن؛ پس گزینة  3نادرست و جوابه.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

با زیستشناسی میتونیم گیاهان یا جانورانی تراژن ایجاد کنیم که محصوالت بهتر و بیشتری تولید کنن .پس گزینة  1درسته.گزینة  2هم درسته،
چون با شناخت روابط جانداران و استفاده از اون ،زیستشناسی میتونه در حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت به ما کمک کنه .پیشرفت در پزشکی
که مدیون علم زیستشناسیه ،در مهار بیماریهایی از جمله دیابت و افزایش فشار خون نقش مهمی داشته.

-13
گاهی اوقات دوتا کلمه که ظاهری شبیه هم دارن ممکنه برامون دردسرساز بشن! مث ً
ال عملی و علمی در گزینة  4که باعث نادرستی این گزینه شده.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

مهندسی ژنتیک ،با ایجاد گیاهانی که بازده بیشتری دارن ،در تولید انرژی پاک میتونه نقش بسیار مؤثری داشته باشه .در بازسازی بومسازگان

دریاچة ارومیه هم زیستشناسان با استفاده از اصول علمی نقش مهمی دارن.
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هدف از سؤال گزینة  ،2پی بردن به قوانین موجود در آفرینش بوده ،درصورتیکه سه سؤال دیگه هدفی برای بهبود زندگی انسان رو دنبال میکنه.
-15
زیستشناسی عزیز! موجب مهار و درمان(نه ریشهکن شدن) بسیاری ازبیماریها (نه همه) مثل بیماریهای دیابت و افزایش فشار خون شده.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزینة  :1زیستشناسی به بررسی علمی (نه عملی) جانداران (نه جانوران) میپردازه (جانوران جزئی از جانداران محسوب میشن) .گزینة  :2طبق
متن کتاب ممکنه با مشاهدة پیشرفتها و آثار علم زیستشناسی این تصور در ذهن ما شکل بگیره که این علم به اندازهای توانا و گستردهاس که

میتونه به همة پرسشهای انسان پاسخ بده و همة مشکالت زندگی ما رو حل کنه (دکتر جان زیستشناسی محدودیت داره محدودیییییییت! و
از حل برخی مسائل بشری ناتوانه) .گزینة  :4با زیستشناسی فقط (نه بیشتر) ساختارها و فرایندهایی رو میتونیم بررسی کنیم که برای ما بهطور
مستقیم و یا غیر مستقیم قابل مشاهده و اندازهگیریان.
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به بعضي از سؤاالت نميشه پاسخ داد چون امكاناتش نيست يا قابل مشاهده و اندازهگيري نيست؛ پس گزينة  2درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

بهطورکلی مشاهده ،اساس علوم تجربیه و درواقع هر علمی ،که جزو علوم تجربی محسوب میشه ،مشاهدة پایه و اساس اون علمه ،چه زیستشناسی
چه هر علم تجربی دیگه (علت رد گزینة  .)1علوم تجربی فقط (نه بیشتر) در جستجوی علت پدیدههای طبیعی و قابل مشاهدهاند( .علت رد گزینة

 )3و همچنین علوم تجربی نمیتونه دربارة زشتی و زیبایی ،خوبی و بدی و ارزشهای هنری و ادبی نظر بده( .علت رد گزینة  )4و همونطور که در
تستهای قبل گفتیم ،در پاسخ به همة پرسشهای انسان پرسشگر ،محدودیت داره.
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گندم و برنج اصالح شده با مهندسي ژنتيك ،ارزش غذايي بيشتري دارن؛ مث ً
ال آهن و ويتامين بيشتر .پس گزينة  3درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزینة  :1امروزه با پیشرفتهای زیستشناسی ،تعيین و شناسایی هویت افراد با استفاده از  DNAکار آسونی هست نه پیچیده .گزینة  :2زیستشناسی
با همکاری متخصصان دیگر رشتههای علمی و فنی ،دستگاهها و تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی و  ...ایجاد میکنن (نه به تنهایی) .موجب مهار و
درمان (نه ریشهکن شدن) بسیاری از بیماریها (نه همه) مثل بیماریهای دیابت و افزایش فشار خون شده.
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طبق کتاب درسی در مبحث یگانگی و گوناگونی حیات ،گفته شده که « زیستشناسان تاکنون میلیونها گونه گیاه ،جانور ،جانداران تکیاختهای و...
ن گونة جدید کشف میکنن».
شناسایی و نامگذاری کردهاند اما معتقدند تعداد جانداران ناشناخته بسیار بیشتر از اینه .اونا هر ساله هزارا 

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

سه گزینة دیگه هم دقیقا متن کتاب هستش و نياز به توضيح نداره!
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زیست کره

از اطالعات ذخیرهشده در  ،DNAعالوهبر تنظیم رشد و نمو ،در سایر

زیست بوم
بومسازگان
یک اجتماع بهعالوة یک محیط
فیزیکی

ویژگیهای حیات نیز استفاده میشه ،بنابراین قید«فقط» گزینة  2رو نادرست
میکنه و جوابه.

اجتماع
مجموع چند جمعیت که با هم
تعامل دارند

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

در گزینة  1باید دقت بشه که نگفته حیات تعریفی ساده و کوتاه داره ،گفته به

نظر میرسه؛ پس درسته .قید «همه» در گزینة  3و قید «بخشی» در گزینة
 4مهمه و بايد بهش دقت ويژه بشه.
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مسلماً نوع بافتها و بخشها و همچنین اندامهای گیاهی و جانوری تفاوتهای
اساسی دارن ،پس گزینة  1درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

رشد سلولها تحت کنترل اطالعات ذخیرهشده در  DNAهستش ،پس گزینة
 2نادرست میشه .تمامی موجودات زنده دارای هومئوستازی هستن ،مث ً
ال دفع آب
اضافی توسط پارامسی که یک تکسلولیه .گزینة  4هم بهعلت حذف قید «کم و
بیش» نادرست شده.

فیل

درخت

دستگاه عصبی

دستگاه هوایی
برگ

مغز

بافت گیاهی

بافت عصبی

یافته گیاهی

یافته عصبی
متان
اکسیژن

جمعیت
افراد یک گونه که در یک محل
زندگی میکنند
جاندار
مجموعهای از چند دستگاه
دستگاه
مجموعهای از چند اندام
اندام
مجموعهای از چند بافت
بافت
مجموعهییافتهها
یافته
واحد ساختاری و عملی حیات
مولکول
از اتصال دو یا چند اتم به یکدیگر،
مولکول تشکیل میشود
اتم
کوچکترین واحد یک عنصر
که از الکترونها ،پروتونها و
نوترونها تشکیل شده است.
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ابتدا باید به قید«همة» دقت کنیم ،به این ترتیب تمامی گزینهها بهجز گزینة  ،3قید مناسب دارن ،ا ّما این گزینه در برخی از جانداران مثل جانوران
پیر مث ً
ال زنان یائسه ،جور در نمیاد ،چون توان تولیدمثلی در اونا وجود نداره.
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با توجه به مفهوم هومئوستازی ،محیط جانداران همواره در حال تغییره و جاندار میتونه وضع درونی پیکر خودشو در حد ثابتی نگه داره ،پس فقط

گزینة  4درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

محیط جانداران دائماً در حال تغییر بوده و جانداران نمیتونن اونو ثابت نگه دارن و یا حتی محیط داخلی خودشون رو کام ً
ال ثابت نگه دارن.
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هنگامیکه یه گیاه گل داره ،سایر گلهایی که در اون گیاه ایجاد میشه حتی اگر روی یک شاخة دیگه از همون گیاه باشه ،رشد به حساب میاد و
نمیتونیم اون رو نمو درنظر بگیریم.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

نوشیدن آب در گزینة  ،2باعث ثابت ماندن غلظت خون میشه ،پس هومئوستازیه .بوتههای توتفرنگی هم با استفاده از ساقههای روندة خودِشون،

تولیدمثل غیر جنسی دارن که در کتاب یازدهم باهاشون آشنا میشیم.
-24

بهجز مورد الف سایر عبارتها درسته؛ حاال چرا مورد الف نادرسته؟ همة جانداران سازمانیابی و نظم دارن ولی ممکنه مشابه هم نباشه؛ مث ً
ال در انواع
بافت ،سازگاریها و  ...باهم تفاوت داشته باشن .هرچی سدیم خون بیشتر باشه ،کلیهها باید سدیم بیشتری دفع کنن ،پس سدیم ادرار هم زیاد میشه،

یعنی رابطه ،مستقیمه و مورد ب درسته .بعضی از ویژگیهای موجودات مثل رنگ موی خرس قطبی ژنتیکیه ،با این حساب مورد د هم درسته.
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گزینة  4که کام ً
ال متن کتابه و درسته اما چرا گزینههای دیگه نادرستن؟

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزینة  1بهخاطر قید«گاهی» که درستش «همواره» هستش ،گزینة  2هم باز بهخاطر قید «فقط» ،چون ما ازطریق عرق کردن و حتی مدفوع هم
ممکنه سدیم دفع کنیم .قند و سدیم خون رو میشه با آزمایش اندازهگیری کرد ،پس گزینة  3هم غلطه.

-26
این شکل یک بومسازگان را نشان میدهد که از موجودات زنده و غیرزنده که با هم در ارتباط هستند ایجاد شده ،پس گزینة 1درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

بومسازگانها انواع مختلف دارن ،مث ً
ال در دریا موجود خشکیزی وجود نداره ،پس گزینة  2نادرسته .تمامی موجودات زندة یک بومسازگان که از

چند جمعیت درست شده یک اجتماع هستند ،پس گزینة  3هم نادرسته .در جمعیتهای موجود در بومسازگان ،جمعیتهای میکروبی هم وجود
داره ،پس گزینة  4هم نادرسته.
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شاید توي جواب این سؤال کمی سردرگم شدی!!! ،بچهها دقت کنین ،حیات از سلول شروع میشه ولی سازمانیابیهایی با سطح پائینتر از سلول
هم وجود داره؛ مِثل اندامک ،مولکول و اتم .پس براساس توضیحاتم باید به این نتیجه برسین که پائینترین سطح حیات ،سلوله ،اما پائینترین سطح
سازمانیابی حیات اتمه.
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تولیدمثل ممکنه باعث کاهش شانس بقای فرد بشه؛ مث ً
ال گوزنی که شاخای بلندی داره ،توي پیدا کردن جفت موفقتره (گوزنهای ماده از شاخ بلند
و منشعب خوششون میاد نه ماشین و ویالی خوب) .اما احتمال دیده شدن و شکار شدنش بیشتره ،پس گزینة  3نادرست و جوابه.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

اگه یه فردی تو آفتاب وایسه پوستش تیره میشه که این پاسخ از طریق ژنها ایجاد میشه و گزینة  1درسته .اگه یه فردی در سن رشد ،دچار سوء
تغذیه بشه ،رشد و نموش ُکند میشه ،پس گزینة  2هم درسته .یه شکارچی مثل یوزپلنگ ایرانی خودمون ،هرچی سرعت دویدنش بیشتر باشه (که

به صرف انرژی نیاز داره) سازشش با محیط بهتره ،چون میتونه غذای بیشتری شکار کنه ،یعنی گزینة  4هم درسته.
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هر بومسازگان شامل یک اجتماع زیستی هستش که از چند جمعیت درست شده و با هم و محیط در ارتباط هستن ،با توجه به این تعریف گزینة 1
جواب درسته.
-30
ابتدا باید به فعل عبارت داده شده ،دقت کنیم چون منفیه ،یعنی شباهت دو چیز رو در نداشتن یک خصوصیت از ما میخواد .تا قبل از سطح
بومسازگان عوامل محیطی یا غیر زنده در سازمانیابی وجود ندارن درنتیجه گزینة  3درسته چون جمعیت و اجتماع قبل از بومسازگان قرار دارن.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزینة  1نادرست میشه چون بومسازگان و جمعیت هر دو دارای موجود زنده هستن .اجتماع و زیستبوم هم هر دو دارای چندین گونة مختلف

هستن ،پس گزینة  2هم نادرسته ،زیستکره و بومسازگان ،موجود زنده و غير زنده دارن ،پس گزینة  4هم نمیتونه جواب باشه.
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جانور موجود در شکل نوعی کفشدوزک بوده و جزء حشرات است .حشرات دارای نایدیس بوده و با کمک آن گازهای تنفسی را بهطور مستقیم با
تمامی سلولهای بدن مبادله میکنن ،درستی گزینة .2

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

کفشدوزک از حشرات ریزی مانند شته تغذیه میکنه ،پس سلولز را تجزیه نمیکنه و گزینة  4نادرسته .کفشدوزک برای تبادل گازهای تنفسی
نیازی به سیستم گردش مواد نداره زیرا تنفس تراشهای داره ،پس گزینة  3هم نادرسته .مهاجرت از جنوب کانادا به مکزیک و بالعکس مربوط به

پروانة مونارکه نه کفشدوزک.
-32

سطوح سازمانیابی در گزینة  2ترتیب درستی نداره و باید بهصورت اجتماع  -بومسازگان  -زیست بوم ،باشه .در بقيه گزينهها درست نوشته شده.
-33
این هم یه تست ترکیبیه و جواب دادن بهش کمی سخته .هدف از شکار در گیاهان گوشتخوار تأمین انرژی نیست ،اونا برای تأمین نیتروژن مورد

نیازشون شکار میکنن ،در نتیجه گزینة  2نادرسته .فقط در گزینة  3علت وجود تعداد زیاد کرک اینه که آب کمتری از فرورفتگیهای غارمانند،
خارج بشه.

-34
علت نادرستی گزینة  2اینه که بسیاری از گیاهان انرژی مورد نیازشون رو از غذا بهدست نمیارن ،بلکه از نور خورشید استفاده میکنن .از طرفی
دیگه ،بخشی از انرژی بهصورت گرما تلف میشه .البته باید حواسمون باشه که الگوهای رشد و نمو میتونه تحت تأثیر عوامل محیطی هم قرار بگیره.

-35
پائینترین سطح ساختاری و عملکردی حیات ،همون سلوله .مورد الف درسته چون همة باکتریها و بسیاری از آغازیان تکسلولی هستن و
هرکدومشون یک جاندار درنظر گرفته میشن .مورد ب درسته چون حداقل در  7ویژگی باهم مشترکن ،پس مورد هـ هم درست میشه .اما در بعضی

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
از جانداران پرسلولی مثل آغازیان و قارچها بافت وجود نداره ،پس مورد ج نمیتونه درست باشه .گلبولهای قرمز و سلولهای آبکشی فاقد هسته

بوده و در نتیجه مورد د هم نادرسته.
-36

با توجه به عبارت دادهشده ،ما باید دنبال تفاوتی بین اجتماع و بومسازگان باشیم .همونطور که قب ً
ال گفتیم ،اولین سطحی که در اون عوامل غیر زنده
وجود دارن ،بومسازگان هستش و چون اجتماع ،یک سطح پائینتر قرار داره نمیتونه دارای عوامل غیر زنده باشه و گزینة  4اختالف اونا رو نشون
میده؛ اما سه گزینة دیگه شباهت بومسازگان و اجتماع رو بیان میکنه و نادرسته.

-37
علت نادرست بودن گزینة  2اینه که ،افراد یک گونة محدود به جا و زمان نیستن ولی افراد یک جمعیت با زمان و مکان محدود میشن ،پس میشه گفت ،شباهت
در یک جمعیت بیشتر از یک گونه هستش ،مث ً
ال شباهت جمعیت گنجشکهای جنگل الهیجان در سال  97بیشتر از گنجشکهای کل کرة زمین هستش.
در مورد گزینة  4باید بگم که هرچی سطح سازمانیابی باالتر باشه تعداد موجودات زنده و گونههای اونها بیشتر میشه ،در نتیجه تنوع هم بیشتر میشه.

-38
بهجز دوقلوهای همسان و موجوداتی که حاصل تولیدمثل غیر جنسی هستن DNA،سایر جانداران باهم متفاوته که نتیجة اون ،گوناگونی در

ویژگیهای جاندارانه.
-39

دکترجان این دوتا تعریفو لطفا بهخاطر بسپار! رشد :یعنی افزایش حجم غیر قابل بازگشت سلولها یا بزرگشدن بخشهای تشکیلدهندة یک جاندار
یا تشکیل بخشهایی در بدن یک جاندار که مشابه بخشهای قبلی باشه .نمو :عبور از یک مرحلۀ زندگی به مرحلۀ دیگه که شرطش هم تشکیل

بخشهای جدیده (نه مشابه) که قب ً
ال مثل این بخش رو نداشتیم .گلدادن گیاه یعنی عبور از مرحلة رویشی به مرحلة زایشی .حتی میوه دادن هم
نمو محسوب میشه .بالدار شدن نوزاد پروانة مونارک هم نموه ،چون عبور از یک مرحلهبه مرحله دیگه است؛ چون نوزاد پروانة مونارک بال نداره.

دقت داشته باشین در بحث نمو بخشهای جدیدی بهوجود میان که قبلنا نبوده.
-40

موردهای الف  -ب  -ج جزو  7ویژگی حیاته که در همة جانداران مشترکه .منظور از الگوی رشد و نمو همون اطالعات ذخیرهشده در  DNAاست.
 DNAیا الگوی اطالعاتی ذخیرهشده در انسان و پروانة موناک متفاوته و همچنین سیستم حرکتی و گردش خون بین مونارک که نوعی حشره

است با انسان هم متفاوته ،گردش خون حشرات باز و گردش خون انسان بسته هستش .دربارة انواع سیستم گردش مواد و خون در فصل  4زیست

دهم میخونید.
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موارد ب ،ج ،د و هـ نادرست هستن و فقط مورد الف درسته .مورد ب :دفع سدیم اضافی ازطریق ادرار مربوط به همایستایی میشه .مورد ج :خم
شدن ساقه به سمت نور ویژگی پاسخ به محیطه .مورد د :موهای سفید خرس قطبی مربوط به سازش محیطه .مورد ه :استفادة گنجشک از انرژی
برای جستجو ،ویژگی فرایند جذب و استفاده از انرژی محسوب میشه.

-42
موارد «ب»« ،ج» و «د» کام ً
ال نادرست هستن .مورد «الف» :هومئوستازی در همة جانداران ،چه جاندار تکسلولی و چه جاندار پرسلولی و چه گیاه
باشه و یا جانور وجود داره؛ حتی در آغازیان ،باکتریها و قارچها هم در هومئوستازی رو میشه دید .درواقع در این عبارت ،تعریف همایستایی
با هومئوستازی اومده .مورد «ب» :تنظیم رشد و نمو هم در تکیاختهها و هم پریاختهها دیده میشه .مورد «ج» :تکیاختهها مثل پریاختهها

ویژگیهایی جهت سازش و ماندگاری دارن( .ویژگی سازش با محیط و ماندگاری ،به حفظ بقا و ماندگاری در محیط اشاره داره) مورد «د»:
ال شبیه بههم( ).مگه منو شما کام ً
تکیاختهها و پریاختهها موجوداتی کمو بیش شبیه هم رو بهوجود میارن (نه کام ً
ال شبیه پدر یا مادرمونیم؟؟؟)
-43
باتوجه به تست قبل گفته شد ویژگی سازش با محیط و ماندگاری ،به حفظ بقا و ماندگاری در محیط اشاره داره.
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موارد «ج» و «د» نادرسته .مورد الف :این عبارت دقیقاً متن کتابه درسیه که دو تا تعریف برای زیستکره داره؛ یکی شامل همة محیطهای زیستکرة

زمین ،از جمله خشکیها ،اقیانوسها و دریاچههاست و یکی دیگه ،همین عبارته که شامل همة جانداران (نه جانوران) ،همة زیستگاهها و همة
زیستبومهای زمینه .مورد «ب» :یاخته پایینترین سطح ساختاریه که همة فعالیتهای زیستی در اون انجام میشه و همچنین اطالعات الزم برای

زندگی یاخته در مولکول دنا ذخیره میشه .مورد «ج» :به تعدادی یاخته که با همکاری همدیگه وظیفهای خاص رو انجام میدن بافت میگن.
سلولهای یک بافت «کام ً
ال» شبیه هم نیستن .مورد «د» :در هر بومسازگان جمعیتهای گوناگون با هم تعامل دارن (نه اجتماعات) و یک اجتماع

رو بهوجود میارن .مورد «هـ» :کامال درسته کارش.
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موارد «الف» و «هـ» درسته .مورد «الف» :دستگاهها هم مانند اندامها از بافتهایی با سلولهای متفاوتی هستن .مورد «ب» :به افراد زندة

یک گونه (نه چندگونه) که در یک مکان و در یک زمان مشخص زندگی میکنن جمعیت گفته میشه .زیستبوم شامل چندین بومسازگان
هستش و در تعریف بومسازگان داریم مجموعهای از موجودات زنده و غیر زنده در یک محیط ،پس در جمعیت همانند زیستبوم اجزای
غیرزنده نیستش .مورد «ج» :این گزینه هم درسته چون طبق تعریف باال ،الزامی در یک یا چندگونه بومسازگان وجود نداره و میتونه یک
گونه یا چند گونه باشه .به کلمه «میتواند» دقت کنید .مورد د :زیستکره سطح باالتری از بومسازگان و زیست بومه .مورد «هـ» :از سطح
اجتماع به باال گونههای متفاوتی میتونیم ببینیم.
-46

   

یه نکته ذرهبینی

جاندارانی که در یک سطح پائینتر حیات ،مشترک هستند (برای مثال در سطح جمعیت باهم مشترکن و شناسنامه و کارت ملیشون مال یه جمعیت
یکسانه) « یقینا ً» « ،حتما ً»  « ،الزاما ً» « ،قطعا ً» در سطوح باالتر (مثلن اجتماع و بومسازگان و برو باالتر  )...هم باهم مشترکن.

اماااااااا اگه درسطح باالتر باهم اشتراک داشته باشن «لزوماً» در سطح پایینی مشترک نیستن ،مث ً
ال جانداران یک اجتماع میتونه مربوط به یک
جمعیت و یا به جمعیتهای متفاوتی تعلق داشه باشن.
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پائینترین سطح یا اولین سطحی که در اون عوامل غیر زنده در کنار عوامل زنده قرار میگیرن بومسازگان هست .همچنین طبق شکل کتاب در این

سطح عوامل خشکیزی حضور پیدا میکنن .در اجتماع فقط عوامل زنده وجود دارن.
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زیستکره شامل همة زیستگاهها و همه جانداران و همه زیستبومها هست و این سطح بعد از زیستبوم قرار داره نه قبل از اون (علت نادرستی

گزینة  )1همچنین این سطح ،گسترة حیات رو پایان میده و همچنین دارای بومسازگان مختلفه ،علت درستی گزینة  3و نادرستی گزینة  .)4درسته
که یاخته سطحی است که همة فعالیتهای زیستی در اون انجام میشه ولی تنها سطح نیست ،توی عبارت گفته«تنها سطح» (نادرستی گزینة )2
-49
محیط جانداران همواره درحال تغییره اما جاندار میتونه وضع درونی بدن خودشو در حد ثابتی نگه داره (هومئوستازی) ،مثال وقتی سدیم خون

افزایش پيدا میكنه دفعش ازطریق ادرار زیاد میشه.
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موارد ب و د درستن .مورد الف  :زیستبوم از چند بومسازگان تشکیل شده نه برعکس .مورد ج :خم شدن ساقة گیاهان به سمت نور یک نوع پاسخ به محیطه.
-51
سطوح سازمانیابی حیات  10سطحه که شامله :یاخته ،بافت ،اندام ،دستگاه ،جاندار ،جمعیت ،اجتماع ،بومسازگان ،زیستبوم و زیستکره هست.

راکیزه (میتوکندری) و هسته ،اندامکهای سلولی هستن که در فصل دوم کلی باهاشون کار داریم.

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
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این سوال یه سوال تبلیغاتیه!!! که دوستان قبول زحمت کردن و نام درخشان ما رو یعنی ذرهبینیها رو آوردن ......بععععللههه تنوع در جانداران
ذرهبینی از جانداران دیگه بیشتره .اصال ً ما زیر ذرهبینیها بیشماااریم .همچنین تعداد جانداران ناشناخته بسیار بیشتر از گونههایی هستش که
شناسایی و نامگذاری شدن.
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فقط مورد «ب» نادرسته .جانداران به دو دستة پرسلولی و تکسلولی تقسیمبندی میشن .تکسلولیها فاقد بافتن ،درواقع بافتی وجود نداره که
حاال یاخته زحمت ترمیم یا رشد اون بافتو بکشه.
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بهجز مورد د سایر موارد درسته .یک جمعیت افراد یک گونه هستن (نه چند گونه) به همین دلیل مورد د نادرسته .یک اجتماع شامل چند جمعیت
مختلف میشه که با هم در ارتباط هستن ،پس مورد الف درسته .گوزن یک جانوره ،پس باید در بدن اون دستگاه تنفس ،گردش خون و ..وجود داشته
باشه ،پس مورد ب هم درسته .دستگاه هم از چند اندام درست میشه مثل دستگاه گوارش که از معده ،روده و  ...درست شده.
-55
وجود دنا ( )DNAیکی از شباهتهای جانداران مختلف هست که در همة جانداران چه تکسلولی و چه پرسلولی وجود داره و درحالیکه توالی
ژنهاش و واحدهای سازندهاش در همه یکسان نیست اما کار یکسانی (ذخیرة اطالعات )رو در یاختهها برعهده داره.
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همة جانداران هفت ویژگی حیات رو دارن .در فرایند جذب و استفاده از انرژی ،جاندار از انرژی برای فعالیتهای زیستی خودش استفاده میکنه و
بخشی از این انرژی رو بهصورت گرما از دست میده و دیگه براش کارایی نداره.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزینة  :1به همایستایی جانداران اشاره داره .محیط جاندار همواره درحال تغییره ،اما جاندار وضع درونی پیکر خودش رو درحد ثابتی حفظ میکنه.

گزینة  2و  :3اطالعات ذخیرهشده در دنای جاندار ،الگوی رشد و نمو همة جانداران رو تنظیم میکنه (اطالعات الزم برای زندگی یاخته در مولکول
دنا ذخيره میشه).
-57
بهجز مورد «د» سایر موارد نادرسته .علت نادرستی مورد «الف» اینه که بعضی سلولها مثل گلبول قرمز فاقد هستهان ،پس قید «همه» این عبارت

رو نادرست میکنه .بسیاری از موجودات زنده تکسلولی هستن و میتونن جمعیت داشته باشن ،پس مورد «ب» هم نادرسته .زیستکره بزرگترین
گسترة حیاته که عالوهبر کرة زمین ،اتمسفر و موجودات زنده رو هم شامل میشه.
-58
همة جانداران برای انجام فعالیتهای زیستی خودشون به انرژی نیاز دارن و بخشی از اون رو بهصورت گرما ازدست میدن.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزینة  :2همة جانداران به محرکهای محیطی پاسخ میدن اما نه هر محرکی .گزینه  DNA :3همة جانداران در هسته نیست ،ممکنه جاندار اصال

هسته نداشته باشه مثل باکتری.گزینة  :4همة فعالیتهای زیستی در پایینترین سطح حیات ،یعنی یاخته انجام میشه.
-59

موارد «ج» و «د» نادرسته .در مورد «ج» :همة جانداران به محرکهای محیطی پاسخ میدن (نه اغلبشون) .مورد «د» :جانداران در فرایند تولیدمثل،
موجوداتی کم و بیش شبیه خودشون رو بهوجود میارن.
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گزینه های  1و  2و  4جزو هفت ویژگی جانداران محسوب میشن و جانداران در فرایند تولیدمثل ،موجوداتی کم وبیش شبیه خودشون رو بهوجود

ال شبیه خود] به کلمة کام ً
میارن [نه کام ً
ال دقت کنین.
-61

موارد «الف» و «د» نادرسته .طبق نکتة گفتهشده در سؤاالت قبلی تنوع و تعداد ما ذرهبینیها!! بیشتره و همچنین جانداران یک گونه که در یک
مکان زندگی میکنن ،جمعیت رو ایجاد میکنه نه اجتماع رو.
-62
همة جانداران از یاخته درست شدن (نه یک یاخته ) بعضیهاشون تکیاخته و بعضیهاشون پریاخته هستن.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

پائینترین سطح ساختاری و پائینترین سطح حیات که همة فعالیتهای زیستی در اون وجود داره ،یاخته است که از کنار هم قرار گرفتنشون بافت

شکل میگیره و راکیزه (میتوکندری) یکی از اجزای (نه تنها) عملکردی اون محسوب میشه.
-63
منظورش از تنوع در هر جاندار ميتوانه تنوع در اندامكها يا تنوع در بافتها و سلولها باشه.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

در تعریف جمعیت گفته میشه که «گروهی از افراد یک گونه که با همدیگه در یک زمان و در یک مکان زندگی میکنن» .مجموع پرندگان تهران
از چندین گونه هستن (علت نادرستی  )1و ویژگی نظم و سازمانیابی در همة جانداران دیده میشه (علت نادرستی  )3و همچنین بومسازگان
زیرمجموعة زیستبوم هستش (علت نادرستی )4
-64

در هر بومسازگان جمعیتهای مختلفی که با هم ارتباط دارن ،یک اجتماع رو میسازن .اجتماع :مجموعهای از جمعیتهای مختلفه که در یک مکان
زندگی میکنن و با هم در ارتباطن .جمعیت :گروهی از افراد یک گونه است که با هم در یک زمان و مکان زندگی میکنن .در این مورد چند جمعیت
متفاوت داریم که در بومسازگان برکه يک اجتماع رو تشکیل میدن.
-65
گزینة  2در متن کتاب درسی وجود داشته و درنتیجه درسته،

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

در گزینة  1قید «فقط» نادرسته ،چونکه زیستشناسان به همة عوامل زنده و غیرزندهای که بر حیات موجودات اثر داره هم توجه دارن .چون

تکسلولیها هم یک جاندار محسوب میشن ،پس باید اونا رو هم یک سامانة پیچیده درنظر بگیریم ،پس گزینة  3نادرسته .همة موجودات زنده چه
پرسلولی و چه تکسلولی با محیط پیرامون خودشون در ارتباطن ،مث ً
ال تبادالت گازی و انرژی دارن.
-66
استفاده از رنگآميزي براي ديدن بهتر اجزاي سلول بهصورت تجربي توسط زيستشناسان بوده.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

ما برای ساخت و استفاده از دستگاه الکتروکاردیوگرام باید از رشتههای فنی کمک بگیریم ،پس گزینة  1جواب نیست .برای تحلیل اسپیروگرام و

همينطور بهدست آوردن اون ،باز به رشتههای فنی نیازمندیم و گزینة  2هم نمیتونه جواب باشه .برای بررسی مجموعة ژنها هم به کامپیوتر یا

رایانه (البته نه یارانه!) جهت ذخیره و پردازش اطالعات نیاز داریم ،یعنی نادرستی گزینة .4
-67

در این سؤال باید به قید «قطعاً» دقت کنیم ،گزینة  1کام ً
ال درسته ،چون بدون همکاری رشتههای مختلف ،مهندسی ژنتیک امکانپذیر نبود.

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
سایر گزینهها زیر ذرهبین:

علت نادرستی گزینة  2اینه که در مهندسی ژنتیک ممکنه ما اص ً
ال دارو تولید نکنیم .اگه یک فردی با مهندسی ژنتیک ،سالح زیستی درست کنه،
به نظر شما اخالق زیستی رو رعایت کرده؟ پس گزینة  3هم نادرسته .در مهندسی ژنتیک ما میتونیم ژنی رو از انسان به باکتری منتقل کنیم مثل

تولید انسولین ،پس گزینة  4هم نادرسته.
-68

در کلنگری برخالف سامانههای زنده بهصورت تصویری بزرگتر و کاملتر مشاهده میشود.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

در جزءنگری ،اثرعوامل زنده و غیرزنده بر موجود زنده ،مورد توجه قرار نمیگیره ،پس گزینة  1نادرسته .در کلنگری ،ارتباط جاندار و اجزای تشکیلدهندة

ط زیست بررسی میشه ،پس گزینة  2هم غلطه .سامانة پیچیده مربوط به کلنگری میشه و گزینة  3رو هم باید نادرست درنظر گرفت.
اون با محی 
-69

براساس متن کتاب ،از سال  ،1953پس از شناخت مولکول  ،DNAنگرشها ،روشها و ابزارهای زیستشناسان متحول شد و علم زیستشناسی

به رشتهای مترقی و امیدبخش تبدیل شد.
-70

فرد تراژن باید ژنهای افراد گونههای دیگه رو داشته باشه ،چون جانوران بهطور معمول توانایی ساخت آنزیم سلوالز رو ندارن یعنی ژن سازندة این
آنزیم رو ندارن ،پس جانوری که این آنزیم رو میتونه بسازه باید ژنش رو از یک گونه دیگه گرفته باشه و تراژنه.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

استفاده از محصول یک ژن نمیتونه باعث تراژن شدن اون فرد بشه ،پس گزینة  2نادرسته .میوههای بدون دانه ممکنه در اثر تریپلوئیدی شدن ایجاد

بشن (سال یازدهم فصل )6که در اینصورت ژن بیگانهای دریافت نکرده و تراژن نیستن .در گزینة  4فرد بیمار ژن سالم رو از فردی از گونة خودش

دریافت کرده و باز هم نمیتونه تراژن باشه.
-71

با اینکه زیستشناسان از حل برخی مسائل بشری ناتوانند ،ولی انتظارات جامعه از اونا ،نسبت به دهههای قبل ،بسیار افزایش پيدا كرده؛ چون
زیستشناسی بسیار پیشرفت کرده و به رشتهای پویا و امیدبخش تبدیل شده ،پس جواب گزینة  4میشه.
-72
موارد ج و د نادرستن.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

زیستشناسان امروزی معتقدن که بهتره برای درک سامانههای زنده ،جزءنگری رو کنار بذارن و بیشتر کلنگری کنن (علت تو باقالی رفتن عبارت

دو درسته) تا ارتباط بین اجزا شناخته بشن و تصویر بزرگتر و کاملتر و جامعتر بهدست بیارن .به همین دلیل برای بررسی یک موجود زنده به همة
عوامل زنده و غیر زنده در ارتباط با اون هم توجه میکنن (علت درستی عبارت الف) جانداران رو نوعی سامانة پیچیدة بزرگ میدونن که اجزای اون
با هم ارتباط چندسویه دارن (نه یکسویه) (علت نادرستی ج) و همواره کل (ترکیب اجزاء) چیزی بیشتر از اجتماع اجزاء هستش( .علت درستی ب)
-73
طبق متن کتاب :پیکر هریک از جانداران از اجزای بسیاری تشکیل شده ،هریک از این اجزاء بخشی از یک سامانة بزرگ رو تشکیل میده که در
نمای کلی برای ما معنی پیدا میکنه؛ بنابراین ،جانداران رو نوعی سامانۀ پیچیده میدونن که اجزای اون با هم ارتباط چندسویه دارن .پیچیدگی این
سامانهها رو وقتی بیشتر درک میکنیم که ارتباط جاندار و اجزای تشکیلدهندة بدن اون رو با محیط زیست بررسی کنیم( .نه ارتباط بین اجزاء یک
جاندار) (رد گزینۀ  )2و همچنین زیستشناسان امروزی به این نتیجه رسیدن که بهتره برای درک سامانة زنده ،جزءنگری رو کنار بذارن و بیشتر
کلنگری کنن تا بتونن ارتباطهای درهمآمیختة درون سامانه رو کشف و اونا رو در تصویر بزرگتر و کاملتر مشاهده کنن .یعنی سعی میکنن هنگام
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بررسی یک موجود زنده به همة عوامل زنده و غیر زندهای هم توجه کنن که روي حیات اون اثر میذارن (علت رد گزینۀ  )4و همچنین طبق متن
کتاب ویژگیهای سامانههای پیچیده رو نميشه فقط ازطریق مطالعة اجزای سازندة اونا توضیح داد( .رد گزینۀ  1و )3
-74
موارد «الف» و «ج» نادرسته .ارتباط بین اجزا مثل خود اجزا در تشکیل جاندار ،مؤثر و کل ،چیزی بیشتر از اجتماع اجزای اوناس و همچنین
سامانههای پیچیده و مرکب رو نمیشه فقط ازطریق مطالعة اجزای سازندة اونا توضیح داد( .نادرستی الف) اجزای پیکر جانداران بهعنوان سیستم
پیچیده ،با هم ارتباطات چندسویه دارن( .نادرستی ج) هر یاخته چیزی بیش از مجموع مولکولهای تشکیلدهندة اونه و این موضوع در سطوح بافت،
اندام ،دستگاه و جاندار هم صادقه و تا سطح زیستکره ادامه داره( .علت درستی ب و د)
-75
موارد «ب» و «ج» نادرسته .برای درک سامانههای زنده ،باید جزءنگری رو کنار بذاریم و بیشتر کلنگری کنیم ،اص ً
ال زیستشناسای امروزی (برخالف
زیستشناسای گذشته) به این جمله رسیدن که بتونن ارتباطات درون این سامانهها رو کشف و اونارو در تصویری بزرگتر و کاملتر مشاهده
کنن ،پس کلنگری مهمتر از جزءنگریه .زیستشناسای امروزی برای کلنگری به سامانههای زنده نه فقط ارتباطهای بین سطوح مختلف سازمانی
سامانههای زنده رو بررسی میکنن ،بلکه برای شناخت هرچه بیشتر اونا از اطالعات رشتههای دیگه هم کمک میگیرن.
-76
نگرشها و روشها و ابزارهای زیستشناسان پس از شناخت ساختار مولکول دنا ( )DNAمتحول شد (نه پس از کشف مولکول  )DNAبقیة
گزینهها درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

برای بررسی مجموعه ژنهای هرگونه از جانداران ،عالوهبر اطالعات زیستشناختی ،از فنون و مفاهیم مهندسی ،علوم رایانهای ،آمار و بسیاری از
رشتههاي دیگه هم استفاده میشه( .درستی گزینة  )1و همچنین برای کلنگری و شناخت بیشتر ارتباطات بین سطوح مختلف سازمانی سامانههای
زنده ،از اطالعات رشتههای دیگه هم کمک میگیرن( .درستی گزینههای  1و )4
-77
عبارات «د» و «هـ» درستن .جاندار تراژن جانداریه که ژنهای افراد دیگ ه رو در خودش داره .درواقع جاندار گیرندة ژن (نه دهندة ژن) تراژن محسوب ميشه
(نادرستی مورد الف) جاندار تراژن ،ژن گون ة دیگه ،نه محصول ژن (پروتئین) رو میگیره (نادرستی مورد ب) و همچنین مهندسان ژنتیک میتونن ژنهای
انسانی رو به گیاهان ،جانوران دیگه و حتی باکتریها وارد کنن که قلمروهاي متفاوتي هستن (علت نادرستی مورد ج) .یک اجتماع مجموعهاي از گونهها و

جمعیتهای متفاوته ،پس میشه گفت انتقال ژن در اجتماع ،عمل تراژن بهشمار میاد( .درستی عبارت د) و در ژندرمانی انتقال یک نسخة سالم از یک ژن به
فردی که دارای نسخهای ناقص از همون ژن باشه ،پس ژندرمانی چون انتقال بین یک گونه است ،اص ً
ال جزو مبحث تراژن قرار نمیگیره (درستی مورد هـ).

-78
تنها مورد «د» درسته .در بحث فناوری نوین ،یکی از مباحث فناوریهای اطالعاتی و ارتباطیه .امروزه بیشتر از هر زمان دیگه به جمعآوری ،بایگانی و تحلیل
دادهها و اطالعات حاصل از پژوهشهای زیستشناختی نیاز داریم( .رد عبارت الف) و همچنین بهوسیله اون امکان انجام محاسبات رو در کوتاهترین زمان
فراهم میسازه یعنی انجام محاسبات ،سادهتر نه پیچیدهتر صورت میگیره (رد عبارت ب) تولید جاندار تراژن جزو مباحث مهندسی ژنتیکه که خود مهندسی
ژنتیک جزو فناوریهای نوین محسوب میشه و همچنین فناوریايه که مسائل اخالق زیستی رو ایجاد میکنه و نه برطرف میکنه( .رد عبارت ج).
-79
بهطورکلی فناوری مشاهدة سامانههای زیستی زنده دارای روشهای مختلف و کارامدی برای مشاهدة یاختة زنده (نه کشتهشده) هست (رد گزینه .)1

همچنین میتونیم بهوسیلة اون تصویربرداری کنيم از اشیا در حد چند آنگستروم و همچنین میتونیم جایگاه یاختة درون بدن رو شناسایی کنيم
(پس هم مشاهده و هم شناسایی)؛ و آخرین مورد اینکه بهوسیله اون میتونیم مولکولهایی مثل پروتئین (نه فقط پروتئین) رو در یاختههای زنده

شناسایی و ردیابی کنيم.

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
مهندسی ژن (ژنتیک) نمونهای از این فناوریه( .درستی قسمت اول گزینة  2و  3و  4و رد گزینة  4و  2بهخاطر قسمت دوم که ویژگیهای فناوری
مشاهدة سامانة زیستی زنده رو برای فناوری اطالعاتی و ارتباطی گفته) .و از جمله ویژگیهای فناوری اطالعاتی و ارتباطی به جمعآوری ،بایگانی و
تحلیل دادهها و اطالعات حاصل از پژوهشهای زیستشناختی میپردازه و چون ثبت و تنظیم حجم دادههای حاصل از پژوهشهای زیستشناختی

مثل مجموعه ژنهای جانداران زیاده ،چاپ میسر نیست ،پس ،از رایانههای پرظرفیت و پرسرعت که امکان انجام محاسبات رو در کوتاهترین زمان

ممکن فراهم میکنه ،استفاده میکنن .بچهها دقت کنید شناسایی و مشاهدة مجموعه ژنهای جانداران بهوسیلة فناوری مشاهدة سامانة زیستی زنده
است ولی ذخیره ،تحلیل و پردازش این مجموعه ،بهوسیلة فناوری اطالعاتی و ارتباطیه.

-80
در بحث جاندار تراژن وجود گونة دیگه الزامیه و اینگونه میتونه پروکاریوت (تکیاختهای) و یا یوکاریوت (پریاختهای) باشد.
-81
در ارتباط با اخالق زیستی  4موضوع رو بهخاطر مبارک بسپارید )1 :محرمانه بودن اطالعات ژنی و همينطور اطالعات پزشکی افراد  )2فناوری

ژندرمانی  )3ایجاد جاندار تراژن  )4حقوق جانوران .درواقع این  4مورد موضوعی هستش که براساس اخالق زیستی باید رعایت بشه .عبارات ج و
د بهترتیب تولید جاندار تراژن و فناوری ژندرمانی اشاره میکنه که هر دو جزو مسائل اخالق زیستی محسوب میشه .عبارت (الف) اشاره به تولید
سالحهای زیستی داره که از نتایج سوء استفاده از علم زیستشناسیه و عبارت ب چون گفته محصول ژن تراژن نیست چون در بحث ایجاد جاندار

تراژن خود ژن انتقال پيدا ميكنه نه محصول اون (پروتئین)
-82

در بحث تولید سالح زیستی باید دقت داشته باشین که هر عامل زیستی یا عامل میکروبی که میتونه بهعنوان سالح علیه انسان ،حیوانات و گیاهان

بهکار بره ،سالح زیستی محسوب میشه .سالحهای زیستی انواع مختلفی داره .میتونه عامل بیماریزایی باشه که نسبت به داروهای رایج مقاومه یا
فراوردههای غذایی و دارویی با عواقب زیانبار برای افراد باشه.

-83
تمامي گياهان داراي آنزيم سلوالز هستن پس گزينة  3درسته

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزینة  :1میشه ژنهای گیاهان خودرو رو به گیاهان زراعی منتقل کرد تا سرعت رشد ،کیفیت و کمیت محصوالت رو تغییر داد .گزینة :2

بهوسیله مهندسی ژنتیک میشه ژنهای انسانی رو به گیاهان وارد كرد .گزینة  :4همة جانداران ،حتی جانداران تراژن به محرکهای محیطی
پاسخ میدن.
-84
ِ
سمت جملة مورد نظر در گزينة  4آمده است.
تعبیر در

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزینههای  2 ،1و  3به نگاه جزئینگری و اجزای سامانه اشاره داره .کارایی یک سامانه وقتی افزایش پیدا میکنه که اجزا در ارتباط با هم کار انجام
بدن نه جدا از هم (رد گزینة  )1و مطمئنن خروجی سامانه وقتی که اجزا جدا از هم باشن و یا در ارتباط هم باشن متفاوته( .رد گزینة  )2و طبق
متن کتاب ویژگیهای سامانههای پیچیده و مرکب رو نمیشه فقط ازطریق مطالعة اجزا توضیح داد( .رد گزینة )3
-85
همة موارد در ارتباط با محدودة علم زیستشناسی هستن .مورد «الف» :با خوندن اطالعات مولکولهای دنای افراد ،از بیماریهای ارثی که ممکنه

در آینده به سراغمون بیاد خبردار میشه .مورد «ب» :علم زیستشناسی نمیتونه در مورد زشتی و زیبایی نظر بده ولی سامانههایی که این عمل رو
انجام ميدن مث ً
ال دستگاه عصبی و بینایی و ....رو میشه با علم زیستشناسی مورد بررسی قرار داد.
-86
جاندار تراژن ،ژنهای افراد گونة دیگه رو در خودش داره؛ درصورتیکه در گزینة ( )1ژن از یک بافت انسان به بافت دیگة اون منتقل شده.
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سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزینة  :2ژن انسولین گونة انسان به گونه باکتری منتقل شده پس تراژن محسوب میشه .گزینة  :3برنج طالیی حاوی ژنی است که تولید ویتامین
 Aرو ممکن میكنه و به گندم که گونة دیگهای هست انتقال میده ،پس تراژن محسوب میشه .گزینة  :4ماهی آب سرد از گونه ماهی ،ژن مقاوم

به سرما رو به گونة گوسفند وارد میکنه ،پس تراژن محسوب میشه.
-87

محرمانه بودن اطالعات ژنی و اطالعات پزشکی افراد ،فناوری ژندرمانی و ایجاد جاندار تراژن و حقوق جانوران از موضوعهای اخالق زیستی محسوب میشه.
-88
رنگآمیزی اجزای یاختة کشتهشده و مشاهدة اجزای درون اون از گذشته بوده است .
-89
محرمانه بودن اطالعات پزشکی و ژنتیکی افراد جزو مسائل اخالق زیستی محسوب میشه.
-90
عبارات «الف»« ،ب» و «ج» درستن .ویژگی سامانههای پیچیده و مرکب رو نمیتونیم فقط ازطریق مطالعة اجزای سازنده توضیح بديم .هر یاختهای
هم چیزی بیش از مجموع مولکولهای تشکیلدهندة اونه.

-91
گیاهان زراعی ،نوعی جاندار بوده و مثل همة اونا تو محیطی پیچیده رشد میکنن ،درستی گزینة .4

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گیاهان خودرو نسبت به گیاهان زراعی رشد و تولیدکنندگی بیشتری دارن ،پس گزینة  1نادرسته .آفتابگردان ،زیتون و سویا گیاهانی زراعی هستن
که در تولید گازوئیل زیستی استفاده میشن ،پس گزینة  2هم نادرسته .انسان موجودی همهچیز خواره ،پس وقتی از گوشت جانوران استفاده میکنه

بهطور غیرمستقیم از گیاهان زراعی استفاده شده ،نه مستقیم.
-92

اجتماعهای پیچیدة میکروبی توي خاک ،در تهیة مواد مغذی و حفاظت از گیاهان در برابر آفتها و بیماریها ،نقشی مهم دارن ،پس وجود اونا بهطور

مستقیم باعث کاهش یا افزایش مقدار تولیدکنندگی گیاهان میشه ،پس گزینة  3نادرسته.
-93

در گزینة  2قید «تنها» نادرسته و باید به جای اون «یکی» رو قرار بدیم ،یعنی بگیم شناخت گیاهان یکی از راههای تأمین غذای بیشتر و بهتره.
-94
ی یا سوختهای تجدیدناپذیر :مثل نفت ،بنزین ،گازوئیل ،ب) سوختهای غیر فسیلی یا سوختهای
انواع سوختها :الف) سوختهای فسیل 
تجدیدپذیر :آبهای روان ،باد ،خورشید ،زمینگرمایی سوختهای زیستی

معایب سوختهای فسیلی :باعث گرمایش زمین ،آلودهکنندة هوا ،تخریب محیطزیست ،افزایش کربن دیاکسید

مزایای سوختهای غیرفسیلی :منابع پایدار ،مؤثرتر و پاکتر از سوختهای فسیلیه .حاال باتوجه به نکات گفتهشده برو تو کار تستا ببين چه ميكني!!...
-95
گزینة  2 ،1و  3درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

از جمله ویژگیهای گیاهان خودرو )1 :با محیطهای زیست مختلف سازگارن  )2میتونن توي محیطها و اقلیمهای مختلف بهآسونی رشد كنن )3 .رشد
سریع  )4زادآوری و  )5در مدتی نسبتاً کوتاه به تولیدکنندگی بسیار زیاد برسن )6 .بهسرعت دانه و میوه تولید میکنن .گیاهان زراعی و خودرو هر

دو به تغییر وضعیت محیطزیست پاسخ میدن .درواقع پاسخ به محیط ،ویژگی همة جاندارانه( .برخالف بهکار رفته ،علت نادرستی گزينة  )4امروزه
برای داشتن محصول بهتر میشه ژنهایی از گیاهان خودرو استخراج و با فنون مهندسی ژنتيك به دنای گیاهان زراعی منتقل کرد.
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-96
منظورگياهان خودرو بوده كه ويژگيهاي اونارو توي پاسخ تست قبلي براتون آورديم.
-97
موارد الف و د نادرسته .ما میتونیم گیاهان خودرو تراژن رو از ژنهای گیاه زراعی تولید کنیم ولی راه مفیدی برای بهبود غذایی انسان نیست و

تأثیری بر بهبود غذا نداره.
-98

اجتماعهای پیچیدة میکروبی توي خاک ،در تهیة مواد غذایی و حفاظت گیاهان در برابر آفتها و بیماریها نقش مهمی دارن ،پس همة اجتماعهای

میکروبی که در خاک وجود داره برای گیاه مضر نیست.
-99

تنها مورد نادرست الفه ،زیرا شناخت بیشتر و بهتر گیاهان (نه جانوران) یکی از راههای افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان هست.
-100
گزينه  3به دليل داشتن عبارت «مدتزمان طوالني» نادرست است.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گیاهان خودرو ویژگیهایی مثل سازگاری در محیطهای مختلف ،رشد آسون و سریع و در مدتزمان کوتاه (نه طوالنی) و زادآوری سریع و تولید
مقدار زیادی (نه کم) دانه و میوه رو دارن .خب همة این ویژگیهای خوب رو میتونیم با انتقال ژنهاشون به یک گیاه زراعی و ایجاد یک گیاه تراژن

در بهبود کیفیت و کمیت غذای انسان داشته باشيم.
-101

گزینة  :2اجتماعات میکروبی در خاک مثل قارچها و باکتریها همگی برای گیاه مضر نیستن که بخوایم همه رو نابود کنیم اتفاقاً بعضیهاشون برای
خاک و گیاه الزمه.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزینة  :1گیاهان خودرو ویژگیهایی مثل سازگاری در محیطهای مختلف ،رشد آسون و سریع و در مدتزمان کوتاه و زادآوری سریع و تولید مقدار
زیادی دانه و میوه رو دارن .خب همة این ویژگیهای خوب رو میتونیم با انتقال ژنهاشون به یک گیاه زراعی و ایجاد یک گیاه تراژن در بهبود

کیفیت و کمیت غذای انسان داشته باشيم .گزینة  :3شناخت اجتماعات میکروبی به یافتن راههای افزایش تولیدکنندگی گیاهان کمک میکنه .برای

بهبود مقاومت گیاهان به بیماریهای گیاهی هم از مهندسی ژنتیک استفاده میکنن .گزینة  :4شناخت روابط گیاهان زراعی و محیط زیست یکی
کمیت و کیفیت غذای انسان میشه.
از راههای افزایش ّ

-102
در حاشیة دریاچة ارومیه جنگلی وجود نداره ،زیرا خاک و آب شوره و محیط مناسبی برای ایجاد جنگل نیست ،پس گزینة  2نادرسته و جواب.

گزینة  1درسته ،چون معموالً هرچی تعداد تولیدکنندگان بیشتر باشه پایداری اون بومسازگان بیشتر شده و تغییر اقلیم ،تغییر چندانی در مقدار

تولیدکنندگی ایجاد نمیکنه.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

پایداری بومسازگانها با تولیدکنندگی اونا رابطة مستقیم داره و موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشه ،درستی گزینة  .3جنگلزدایی یعنی
تخریب جنگلها و کاهش مساحت جنگلها ،مخصوصاً در نواحی کوهستانی و شیبدار ،باعث ایجاد سیل میشه ،پس با جلوگیری از جنگلزدایی

میشه جلوی سیل رو گرفت.
-103
گیاهان زراعی جزو تولیدکنندگان محسوب میشن و افزایش تعداد اونا از یه حدی بیشتر ،باعث مصرف زیاد آب و کاهش سطح آب دریاچه شده ،یعنی
گزینة  1درسته .اما در گزینة  4استفادة غیر علمی از آب رودخانهها باعث کم آب شدن دریاچه شده.
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-104

مصرف سوختهای فسیلی باعث آلودگی هوا و گرمایش زمین میشه که نوعی تغییر آب و هواست ،پس گزینة  3جواب درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

کاهش تنوع زیستی و تولیدکنندگی در استفاده از سوختهای فسیلی وجود نداره و گزینة  1جواب نیست .وقوع سیل و فرسایش خاک هم فقط

مربوط به جنگلزدایی میشه .استخراج سوختهای فسیلی باعث آلودگی محیطزیسته میشه و ربطي به جنگلزدایی نداره.
-105
تنها مورد نادرست« ،الفه» ،میزان خدمات هر بومسازگان به میزان تولیدکنندگان يا همون اتوتروفهای اون بومسازگان بستگی داره .گیاهان یکی
از تولیدکنندگانی هستن که طی فرایند فتوسنتز O2 ،تولید میکنن (قارچها و باکتریها تأثیری بر خدمات بومسازگان ندارن( ).نادرستی الف و
درستی عبارت ب) همچنین حفاظت از بومسازگان و ترمیم و بازسازی اونا یکی از راههای بهبود کیفیت زندگی انسانه( .درستی عبارت ج) طبق
متن کتاب که گفته میشه «پایدار کردن بومسازگانها بهطوری که حتی درصورت تغییر اقلیم ،تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی اونا روی نده،
موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشه» از جمله متوجه میشیم که مقدار تولیدکنندگان میتونه تغییر کنه.
-106
عبارات «الف»« ،د» و «هـ» درستن .از جمله عوامل درخطر افتادن و خشک شدن دریاچة ارومیه )1 :خشکسالی  )2حفر بیحساب چاههای کشاورزی

در اطراف دریاچه  )3بیتوجهی قوانین طبیعت  )4احداث بزرگراه روی دریاچه  )5استفادة غیرعلمی از آبهای رودخانههایی که به این دریاچه

میریزند )6 .سدسازی در مسیر این رودها
-107

عبارات «ب» و «د» نادرستن .از جمله تأثیرات جنگلزدایی  )1تغییر آب و هوا (اقلیم)  )2فرسایش خاک  )3کاهش تنوع زیستی (نه افزایش)

 )4افزایش (نه کاهش) احتمال وقوع سیل
-108

تمامی موارد تنها عامل نیستن بلکه یکی از عوامل محسوب میشن و عوامل مختلفی در اونا دخالت دارن .لطفاً به قیدهای کتاب توجه كنين تا

بتونین از پس خیلی از تستها بربیاین.
-109

تأثیرات جنگلزدایی )1 :تغییر آبو هوا (اقلیم)  )2فرسایش خاک  )3کاهش تنوع زیستی (نه افزایش)
-110
تمامی موارد درستن ،با توجه به متن کتاب  -1خشکسالی -2 ،حفره بیحساب چاههای کشاورزی در اطراف آن -3 ،بیتوجهی به قوانین طبیعت،

 -4احداث بزرگراه روی دریاچه -5 ،استفادة غیر علمی از آبهای رودخانههایی که به این دریاچه میریزن -6 ،سدسازی در مسیر رودخانه همگی از

عوامل خشکی آن هستن.
-111

میزان خدمات بومسازگان به میزان تولیدکنندگان اون بستگی داره و موجودات غیرزنده رو شامل نمیشه( .نادرستی گزینة  )1همچنین طبق متن کتاب ،پایدار

کردن بومسازگان بهطوریکه حتی درصورت تغییر اقلیم ،تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی اونا روی نده ،موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشه.
-112

فقط مورد «د» ،عبارت رو به نادرستی کامل میکنه و چهار مورد ديگه ،جمله مورد نظر رو به درستي كامل كنند .سوختهای زیستی باعث تخریب
محیط زیست نمیشن .استخراج سوختهای فسیلی محیط زیست رو آلوده میکنه ولی سادهتر از سوختهای زیستی بهدست میاد ،براي همینه که

دولتها ترجیح میدن از این سوخت استفاده کنن.
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باید به قید «قطعاً» در صورت سؤال توجه کنیم ،ما برای استفاده از انرژی باد ،خورشید و زمینگرمایی نیازی به گیاه و آنزیم سلوالز نداریم ،پس

گزینههای  1و  3با توجه به قید قطعاً ،غلطه .سوختهای زیستی جزو انرژیهای تجدیدپذیرن ا ّما مانع تولید کربندیاکسید و گرمایش زمین نمیشن،
پس گزینة  4هم نادرسته.
-114
عبارات الف و ب نادرستاند .گازوئیل زیستی از دانههای روغنی مثل آفتابگردان ،زیتون یا سویا تهیه ميشه و بهعلت چرخهای بودن این فرایند
تجدیدپذیر محسوب میشه .گازوئیل زیستی مواد سرطانزا نداره و تولید باران اسیدی نمیکنه (نادرستی عبارت الف و درستی ج) و همچنین جزو
سوختهای زیستی که منابع پایدار مؤثر و پاکتر نسبت به سوختهای فسیلی هستن (درستی د) و در طی فرایند تولید ابتدا استخراج سپس تصفیه
و درنهایت واکنش شیمیایی تولید میشه (علت نادرستی ب)
-115
به توضیحات پاسخ سؤال  114دقت کنيد؛ مجددا ً بخونين!...
-116
دقت کنین سوختهای فسیلی و سوختهای زیستی ،هردو منشأ زیستی دارن .هر دوی این سوختها میتونن منشأ گیاهی داشته باشن ،اما سوختهای
فسیلی میتونن منشأ غیرگیاهی هم داشته باشه .در مورد گزینة  ،3سلولز ،سوخت محسوب نمیشه ،بلکه اون رو به سوختهای زیستی تبدیل میکنن.
-117
سوختهای فسیلی مثل سوختهای زیستی منشأ زیستی دارن و از تجزیة پیکرة جانداران بهوجود میان.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

گزينة  :1سوختهای زیستی فرایندهای چرخهای دارن (برخالف سوختهای فسیلی) گزينة  :3همچنین سوختهای زیستی ،تجدیدپذیرن.
گزينة  :2باران اسیدی تولید نمیکنن.
-118

ن و سویا رو استخراج میکنن؛ سپس اون رو
طبق شکل تولید فرآیند چرخهای گازوئیل زیستی ،اول دانههای روغنی گیاهانی مثل آفتابگردان ،زیتو 
تصفیه ،بعد روی روغن استخراج شده یکسری واکنشهای شیمیایی انجام میدن تا گازوئیل زیستی بهدست بیاد.
-119
گزینة  1کام ً
ال درسته و گرنه کسی دکتر نمیرفت و دارو نمیخورد! گزینة  2هم طبق متن کتاب درسته .پزشکی شخصی قطعاً یکی از دستاوردهای
مهم زیستشناسی نوینه ،پس گزینة  3نادرسته و جوابه .استفاده از برخی داروها مثل آنتیبیوتیک باعث ایجاد حساسیت شدید در برخی از افراد
میشه که حتی ممکنه جون خودشون رو از دست بدن ،پس نمیشه یک داروی مفید رو برای همة افراد تجويز كرد.
-120
پزشکی شخصی دربارة بیماریهای گذشته ،حال و آینده مورد استفاده قرار میگیره ،پس گزینة  3هم نادرسته.
علت نادرستی گزینة  1اینه که بیماریهای عفونی ،اکتسابی بوده و ربطی به ژنهای فرد نداره.
داروهای استفاده شده در پزشکی شخصی بسیار خاص بوده و نمیتونیم از اون داروها برای تعداد زیادی بیمار استفاده کنیم چون ژنهای افراد
مختلف و اطالعات ژنتیکی اونا باهم فرق داره.
-121
در پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماریها به جای مشاهدة حال بیمار با بررسی اطالعاتی که روی ژنهای فرد قرار داره ،روش درمانی و

دارویی خاص فرد رو طراحی میکنن .در این گزینه گفتهشده «صرفاً» که اشتباهه .سایر گزینهها از موارد پزشکی شخصیه.
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-122

پزشکان در پزشکی شخصی با بررسی اطالعات ژنی هر فرد ،روشهای درمانی و دارویی خاص اون فرد رو طراحی میکنن .بهعالوه از بیماریهای
ارثی اون آگاه میشن و بیماریهایی که قراره فرد در آینده مبتال بشه (منظور بیماریهای ژنی یا تحت تاثیر ژنها نه هر بیماری) رو پیشبینی
میکنن و با اقدامات الزم اثر اون رو کاهش میدن.
-123
گزینة  1نادرسته ،چون اجتماع فاقد موجودات غیرزنده هستش .گزینة  3نادرسته ،چون با تخریب جنگل تولیدکنندگی کم شده و خدمات بومسازگان
کاهش پیدا میکنه .ژندرمانی همونطور که از اسمش پیداست برای کارهای مفید استفاده میشه ولی ایجاد جانداران تراژن ممکنه مخرب باشه،
پس گزینة  4هم نمیتونه جواب باشه.
-124
به قید «بعضی» باید دقت کنیم ،گزینة  3با قید بسیاری تو کتاب درسی اومده ،پس این گزینه غلطه.
-125
زیستشناسان هم باالخره آدمن و نمیتونن تنها زندگی کنن ،البته خودمونیم ،گاهی تنها کار کردن و تنها درس خوندن خیلی به ما کمک میکنه
چون تمرکزمون رو باال میبره.
-126
تنظیم ،ثبت و تحلیل اطالعات حاصل از پروژههای مربوط به ژنهای جانداران و انتشار اونا بهصورت چاپی ممکن نیست ولی بهصورت کامپیوتری
انجام شده ،پس گزینة  2درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

در یکسری از سطوح سازمانیابی حیات گونه وجود نداره ،حواستون باشه که پائینتر از سطح جمعیت ،گونه وجود نداره ،پس گزینة  1نادرسته.امکان
شناسایی و ردیابی پروتئینها در سلولهای زندة بدن وجود داره ،پس گزینة  3هم نادرسته.شناخت اجتماعات میکروبی موجود در خاک ،میتونه به
افزایش تولیدکنندگی و درنهایت به افزایش خدمات بومسازگانها منجر بشه.
-127
شاید گزینة  4به ظاهر درست باشه ،ولی اگه به مثال دریاچة ارومیه دقت کنین (کشاورزی در حاشیة دریاچه) و همچنین کشت بیرویه در زمینهای
کشاورزی ،متوجه ميشيم که افزایش تولیدکنندگی بیش از حد هم ،باعث تخریب منابع میشه.
-128
در بحث مرزهای حیات لطفاً به قید همه توجه بشه .همة جانوران (نه برخی) به محرک محیطی پاسخ میدن .بقیة گزینهها درستن.
-129
«الف»« ،ج» و «د» عبارات درستی هستن .عالوهبر ارتباطات بین سطوح مختلف مطالعة هرکدوم از سطوح و اجزاء هم اهمیت داره (نادرستی عبارت
«ب» و درستی «د») .زیستشناسان برای شناخت هرچه بیشتر از اطالعات رشتههای دیگه هم کمک میگیرن( .درستی عبارت «الف» و «ج»)
-130
عبارت «الف»« ،ب» و «ج» نادرستن .انسانهاي اولیه با سوزوندن برگ و چوب درختا انرژی بهدست میارن ،زیستشناسان هم از برگ و چوب و ضایعات
گیاهی برای گرفتن سلولز استفاده میکنن ولی با راههای کاربردیتر و مؤثرتر (علت نادرستی الف) زیستشناسان میتونن به بهبود و افزایش سوخت غیر
زیستی مثل گازوئیل زیستی نه گازوئیل که جزو سوختهای فسیلیه ،کمک کنن (علت نادرستی ب) و همچنین بیشتر از سهچهارم نیاز کنونی جهان به
انرژی از منابع فسیلی تأمین میشه و کمتر از یکچهارم اون از سوختهای زیستی حاصل میشه( .علت نادرستی ج)

زیستشناسي،دیروز ،امروز و فردا
-131
عبارت «الف» و «ج» نادرسته .مهندسی کردن ژنهای گیاهان برای رشد بیشتر با آب کمتر و کود کمتر و فراهم کردن آنزیمهای مهندسیشده
برای تجزیة بهتر سلولز و همچنین انتخاب مصنوعی گیاهانی که مقدار بیشتر سلولز تولید میکنن (علت درستی «ب» ،و «د» و نادرستی «الف») در
مهندسی ژن محصول ژن (پروتئینه) رو تغییر نمیدن (علت نادرستی ج)
-132
تنها عبارت «ج» درسته .در پزشکی شخصی میشه گفت بیماران از عوارض جانبی بیشتر در امان هستن .پزشک معالج امکان تشخیص و درمان
رو میده و همچنین بهجای (نه عالوه بر) مشاهدة حال بیمار ،ژنهای هر فرد مورد بررسی قرار میگیره (علت نادرستی موارد «الف»« ،ب» و «د»)
-133
قورباغه جانوری دوزیسته که در دوران بلوغ خود دارای تنفس پوستی بوده و به همین خاطر در زیر پوست خود شبکة مویرگی یکنواخت و وسیعی
داره ،یعنی گزینة  4درسته.

سایر گزینهها زیر ذرهبین:

قورباغه در دوران نوزادی دارای آبشش بوده و تنفس پوستش نداره ،اما در دورة بلوغ عالوه بر شش دارای تنفس پوستی هم هستش ،پس گزینة 1
نادرسته .گردش خون قورباغه بسته اما مضاعف و ناقص هستش چون دارای یک بطن بوده(چپ و راست نداره) و خون تیره و روشن با هم مخلوط میشه.

-134
هیچكدوم از عبارات جمله رو به درستی کامل نمیکنه .قبل از هرچیز به کلمة «ممکن نیست» به اول جمله دقت کنین .مورد «الف» :اجتماعات
میکروبی هم مفید هستن و هم مضر .درواقع بعضی از اونا موجب بیماری برای انسان میشن و بعضیهاشون بر سالمت انسان تأثیرگذارن .مورد «ب»:
شناخت اجتماعات میکروبی یکی از راههای افزایش تولیدکنندگیه .مورد «ج» :برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماریهای گیاهی هم از مهندسی ژن
استفاده میکنن .مورد «د» :در بحث مهندسی ژنتیک هم برای انتقال صفت یا صفاتی به جانداران دیگه استفاده میکنن.
- 135
تحول در نگرشها ،روشها و ابزارهای زیستشناسان پس از شناخت ساختار مولکول  DNAکه اطالعات ذخيرهشده در اون منجر به تنظیم الگوی

رشد و نمو در همة جانداران میشه .دنا در همة اجزای عملکردی یاخته ،یافت نمیشه (علت نادرستی  )1و در هسته و میتوکندری و کلروپالست
در پریاختهایها حضور داره .گزینة  2غشای یاخته رو معرفی میکنه که در اون  DNAنداریم .در فصل  2با غشای سلولی آشنا میشید .همچنین

دنا در تولید سوختهای زیستی نقشی نداره.
-136

هر جانداری (جانور ،گیاه و ) ...توانایی پاسخ به محرکهای محیطی رو داره (ویژگی پاسخ به محیط) ویژگیهایی برای سازش و ماندگاری در محیط
هم داره (ویژگی سازش با محیط) با وجود تغییرات محیطی ،توانایی ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر خودش رو هم داره (ویژگی هومئوستازی)،
الگوی الزم برای تشکیل بخشهای جدید در پیکرش رو در اطالعات دنای خودش ذخیره میکنه (رشد و نمو)
-137
امروزه با کمک علم زیستشناسی و مولکول دنا میشه هویت انسانها رو به آسونی شناسایی کرد و همچنین اطالعات ذخيره شده در دنا ،الگوی
رشد و نمو در همة جانداران رو تنظیم میکنه و همچنین در پزشکی شخصی با بررسی ژنهای فرد به جای حال بیمار ،بیماریهای احتمالی فرد
رو در آینده ميشه پیشبینی کرد.
-138
مورد «الف» :اجتماعات پیچیدة میکروبی [نه جانوران] در تهیة مواد مغذی و حفاظت از گیاهان در برابر آفتها و بیماریها نقش مهمی دارن .مورد
«ب» :از مهندسی ژن (ژنتیک) در بهبود مقاومت گیاهان در بیماریهای ویروسی ،باکتریایی و قارچی استفاده ميشه ،پس گفتن «فقط» عبارت رو

51

زیست شناسي ( )1پایه دهم

52

نادرست میکنه .مورد «ج» :غذای انسان بهطور مستقیم و غیرمستقیم از گیاهان و جانوران بهدست میاد .مورد «د» :انرژیهای آب ،باد و زمینگرمایی
جزو سوختهای غیرفسیلی رو تجدیدپذیرن و سوختهای فسیلی جزو سوختهای تجدیدناپذیرن .در این عبارت سوختهای فسیلی رو جزو
سوختهای تجدیدپذیر درنظر گرفته که باعث اشتباه شدن عبارت میشه.

-139
موارد «ب» و «د» درسته .مورد «الف» :برای ایجاد جاندار تراژن ،خود ژن و نه محصول ژن رو به جاندار گیرنده که الزاماً از گونه دیگه هست ،وارد

میکنن( .علت نادرستی «الف» و «ج»)

قصة تقدیر و اراده...

(به قلم مصطسفی پویان)

ماجراي آشنايي من و اميررضا از اينجا شروع شد كه در يكي از شبهاي زمستان چهار سال پيش مشغول چك كردن ايميلهاي
خانة زيستشناسي بودم كه با ايميلي از دانشگاه هاروارد (مؤسسه دانا  -فاربر) روبهرو شدم .فرستندة ايميل ،شخصي نبود جز دكتر
اميررضا عارف كه در مؤسسة دانا  -فاربر دانشگاه هاروارد مسئول يكي از دپارتمانهاي مربوط به تحقيقات داروهاي جديد شيمي
درماني بود .اميررضا در آن ايميل ساده فقط تقاضاي يك تماس تلفني كرده بود و شماره موبايل و يا تلفن ثابتي از من ميخواست
تا بتواند در فرصت مناسب تماس بگيرد .واقعيت اين است كه بعضي از تماسها ،ايميلها و قرارها آنقدر در زندگي آدمها خاص
و متفاوتند كه تا روزگاراني دور هم از ذهن پاك نميشوند .اينكه واقع ًا قرار بود چه اتفاقاتي در پس اين تماس تلفني ساده بيافتد
مسجل بود كه اين ايميل ،ايميلي متفاوت از يك دانشگاه متفاوت و از يك فرد
را كسي جز خداوند يكتا نميدانست ،اما براي من ّ
متفاوت است!...
آن شب به ايميل دكتر جواب ندادم و تصميم گرفتم خودم تماس بگيرم .با نگاهي به ساعت و در نظر گرفتن اختالف زماني بين
ايران و امريكا ،با شمارة تلفني كه در ايميل بود تماس گرفتم ...
شايد باورش بسيار سخت باشد ولي در همان سالم ابتداي مكالمه ،آنقدر انرژي مثبت و نيروي جاذبه بين ما رد و بدل شد كه انگار
سالهاي سال است همديگر را ميشناسيم! صميميت كالمي در صحبتهاي اميررضا موج ميزد! مگر ميشود يك نفر در چنين
جايگاه علمي و در اين موقعيت َرشكبرانگيز ،تا اين اندازه خاكي و افتاده صحبت كند! مگر ميشود آدم تا اين حد پايبند به اصولي
باشند كه مدتهاست از جامعة علمي ما رخت بربسته است! اينجا بود كه به ياد اين مثل قديمي افتادم« :هر درختي كه بارش بيشتر
باشد سرش خميدهتر است».
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