 -1سیستضٌاساى تِ هٌظَر  ........................ ٍ ..................اس خاًذاراى آىّا را در گزٍُ ّای هتفاٍتی قزار هیدٌّذ.
ظ113
هطالؼِ – استفادُ راحتتز
ّ -2ز گاُ ضوي گزٍُ تٌذی ،راٌّوا یا کلیذی تزای ضٌاسایی خاًذاراى طزاحی کٌین تِ چٌیي راٌّوایی
 ........................گَیٌذ .ظ114س9
کلیذ ضٌاسایی دٍ راّی
 -3کلیذ ضٌاسایی دٍ راّی را تؼزیف کٌیذ؟ ظ114
تِ راٌّوا یا کلیذی کِ تزای ضٌاسایی خاًذاراى طزح هیضَد کلیذ ضٌاسایی دٍ راّی هیگَیٌذ.
 -4کلیذ ضٌاسایی دٍ راّی تز اساس  .......................خاًذاراى طزاحی ضذُ است .ظ114س11
ضثاّتّای
 -5چزا تِ تؼضی اس کلیذّای ضٌاسایی دٍراّی هیگَیٌذ؟
سیزا در ّز هزحلِ تایذ اس تیي دٍ حالت یکی را اًتخاب کٌین.
 -6تا چٌذ قزى پیص داًطوٌذاى خاًذاراى را فقط تز اساس  ...................گزٍُ تٌذی هیکزدًذ .ظ115س1
غفات ظاّزی
 -7رٍشّای هَرد استفادُ تزای دستِتٌذی خاًذاراى کذاهٌذ؟
ٍیژگیّای ظاّزی ،ساختارّای داخلی (ستَى هْزُّا در هَخَدات) ٍیژگیّای هلکَلی (تز اساس )DNA

 ............................ -8فیلسَف یًَاًی تَد کِ خاًذاراى را در سِ گزٍُ قزار داد آىّایی کِ در خطکی راُ هی رًٍذ
در آب ضٌا هیکٌٌذ ٍ در َّا پزٍاس هیکٌٌذ .ظ115س2
ارسطَ
 -9ارسطَ فیلسَف یًَاًی گیاّاى را چگًَِ طثقِتٌذی هیکزد؟ ظ115س3
گیاّاى را ًیش تِ سِ گزٍُ  -1ػلفّا  -2درخچِّا  -3درختّا تقسین کزدُ تَد.
 -11اهزٍسُ ػالٍُ تز غفتّای ظاّزی تِ  ٍ .....................حتی ضثاّت تیي  ....................تطکیلدٌّذُ سلَلّا ًیش
تَخِ هیضَد .ظ115س5
ساختار درًٍی – هَلکَلّای
 ......................... -11خاًَراى تِ دٍ ضاخِ  ..................... ٍ ....................تقسینتٌذی هیضًَذ .ظ115س6
سلسلِ – هْزُداراى – تیهْزُّا
 -12اٍلیي سطح طثقِتٌذی هَخَدات سًذُ چِ ًام دارد؟
سلسلِ
 -13اًَاع سلسلِّای خاًذاراى را ًام تثزیذ؟ ظ116ضکل4
-1تاکتزیّا  -2آغاسیاى  -3قارذّا  -4گیاّاى  -5خاًَراى
-14دٍ یا چٌذ گًَِ کِ دارای غفات هطتزک ّستٌذ یک  ...................را تطکیل هیدٌّذ .ظ116ضکل5
خٌس
 -15هدوَػِ ضاخِّایی کِ دارای غفات هطتزک ّستٌذ یک  ......................را تطکیل هیدٌّذ .ظ116ش5
سلسلِ
-16تؼذاد افزادی کِ در تیزُ خاًَراى قزار دارد اس تؼذاد افزاد راستِ کنتز ٍ اس تؼذاد افزاد ردُ تیطتز است.
ظ116ضکل5

ظ

ؽ

ًادرست – تؼذاد افزاد
 -17در گزٍُتٌذی پزًذگاى در کذام گزٍُ تٌَع تیطتزی ٍخَد دارد؟ ظ116ضکل5
 -1ردُ

 -2راستِ

 -3خٌس

 -4ضاخِ

گشیٌِ  – 4تؼذاد ٍ تٌَع خاًذاراى در ضاخِ تیطتز اس سایز گشیٌِّاست.
 -18در ردُتٌذی خاًذاراى اس تاال تِ پاییي تٌَع خاًذاراى  .....................تؼذاد آىّا  ٍ ......................ضثاّت آىّا
 .............................هیضَد .ظ116س6
کنتز – کنتز – تیصتز
 -19گًَِ را تؼزیف کٌیذ؟ ظ116س8
گًَِّا گزٍّی اس خاًذاراى ّستٌذ کِ ّوگی ضثیِ ّن ّستٌذ ٍ هیتَاًٌذ اس طزیق تَلیذهثل خاًذاراًی ضثیِ
خَد کِ آىّا ًیش قادر تِ تَلیذ هثل ّستٌذ را ایداد کٌٌذ.
ٍ -21یژگیّای هَخَداتی کِ در یک گًَِ قزار هیگیزًذ را تٌَیسیذ؟ ظ116
افزاد یک گًَِ ضثاّت سیادی تِ ّن دارًذ ٍ هیتَاًٌذ تا یکذیگز تَلیذهثل کٌٌذ ٍ سادُّای ضثیِ تِ خَد تا
قاتلیت سًذُ هاًذى ٍ تَلیذهثل تِ ٍخَد آٍرًذ
 -21دٍ ًوًَِ اس هطکالت طثقِتٌذی را تٌَیسیذ کِ هٌدز تِ گذاضتي ًام ػلوی در اًَاع خاًذاراى ضذ .ظ117
 -1یکساى تَدى ًام یک خاًَر ٍ یک گیاُ هاًٌذ آفتاب پزست  -2یکساى ًثَدى ًام یک خاًَر در ستاىّای
هختلف
 -22تزای حل هطکل تطاتِ اسوی دٍ یا چٌذ خاًذار هختلف چِ رٍضی اتذاع ضذ؟ ظ117س6
تزای ّز گًَِ اس خاًذاراى یک ًام ػلوی اًتخاب کزدًذ.
 -23تِ تزًحّای هَرد استفادُ اغطالحا  Oryza Sativaگفتِ هیضَدّ .ز یک اس ایي دٍ کلوِ تیاىگز کذام
سطح ردُ تٌذی خاًذاراى ّستٌذ.

 -24در ضوال کطَر دٍ هَخَد (یک پطِ ٍ یک ػٌکثَت) تا یک ًام ٍ تحت ػٌَاى "تاتا لٌگ دراس" ضٌاختِ هی-
ضًَذ؛ راّی پیطٌْاد کٌیذ تا ایي دٍ خاًذار را تتَاى اس یکذیگز توایش داد.
تا استفادُ اس رٍش دٍ اسوی کِ تَسط کارل لیٌِ ارائِ ضذ ،هیتَاى ایي دٍ خاًذار را اس ّن تفکیک داد.
ّ -25وِ تاکتزیّا تک سلَلیاًذ ٍ اًذاهکی تِ ًام کلزٍفیل ًذارًذ .ظ118

ظ

ؽ

درست
 -26سِ خػَغیت تزای تاکتزیّا تٌَیسیذ؟ ظ118س1
 -3تِ رٍش تقسین دٍ تایی (دٍ ًین ضذى) تَلیذهثل هیکٌٌذ.

 -1تک سلَلی  -2پزٍکاریَتاًذ
 -27آیا ّوِ تاکتزیّا هضز ّستٌذ؟

خیز ًِ .تٌْا هضز ًیستٌذ ،تلکِ تِ سالهت ها ّن کوک هیکٌٌذ هثال :تاکتزیّای هفیذی کِ در دستگاُ گَارش
ها سًذگی هیکٌٌذ.
 -28دٍ فایذُ تاکتزیّا در دستگاُ گَارش اًساى را تیاى کٌیذ؟ ظ118س5
ٍ -1یتاهیي تَلیذ هیکٌٌذ

 -2هاًغ فؼالیت تاکتزیّای تیواریسا هیضًَذ.

 -29سلَلّای هَخَدات سًذُ تز اساس ٍضؼیت ّستِ تِ چٌذ گزٍُ تقسین هیضًَذ؟
 -1سلَلّای پزٍکاریَت
 -2سلَلّای یَکاریَت
 -31سلَلّای  ........................فاقذ پَضص ّستِ تِ دٍر هادُ ٍراثتی خَد ّستٌذ .ظ118خَد را تیاسهاییذ
پزٍکاریَتی
 -31پزٍکاریَت را تؼزیف کٌیذ؟ ظ 118خَد را تیاسها
تاکتزیّا پزٍکاریَت ّستٌذ یؼٌی ّستِ هطخع ًذارًذ ٍ در اطزاف هَاد ٍراثتی آىّا پَضطی ٍخَد ًذارد در
ًتیدِ ّستِ تطکیل ًویضَد ٍ هَاد تطکیل دٌّذُ ّستِ درٍى سیتَپالسن پزاکٌذُاًذ.

 -32یَکاریَت را تؼزیف کٌیذ؟ ظ 118خَد را تیاسها
در سلَلّای گیاّی ٍ خاًَری هادُ ٍراثتی درٍى پَضص ّستِ قزار دارد در ًتیدِ ّستِ ٍاقؼی تطکیل هیضَد
کِ تِ ایي خاًذاراى یَکاریَت هیگَیٌذ.
 -33تیطتز تاکتزیّا دارای دیَارُ سلَلی  ٍ .....................خشء سلَلّای  .......................هیتاضٌذ.
ّ -1ستٌذ – یَکاریَت

ظ118خَد را تیاسها

ّ -2ستٌذ – پزٍکاریَت

گشیٌِ 2
 -34کذام یک اس هَارد سیز فاقذ ّستِ هطخع درٍى سلَل هیتاضذ؟ ظ118خَد را تیاسها
 -1قارذ چتزی

 -2خلثک قزهش

 -4تاکتزی

 -3هخوز ّا

گشیٌِ 4
 -35داًطوٌذاى تاکتزیّا را تز اساس ضکل تِ سِ دستِ  ........................ ٍ ........................ ...................تقسینتٌذی
هیکٌٌذ .ظ118فؼالیت
کزٍی – هیلِای – فٌزی
 -36قارذّا ٍ خلثکّا اس سلَلّای یَکاریَتی ّستٌذ .ظ119

ظ

ؽ

درست
 -37هطَْرتزیي گزٍُ آغاسیاى ّ ...................ستٌذ کِ فتَسٌتش اًدام  .......................ظ119س3
خلثک ّا – هیدٌّذ
 -38چْار هَرد اس فَایذ خلثکّا را تٌَیسیذ؟ ظ119
 -1تَلیذ اکسیژى ٍ غذا تزای خاًذاراى آتشی

 -2ساختي هَاد تْذاضتی آرایطی

 -3در غٌؼت تستٌیساسی

 -4در غٌؼت خویز دًذاىساسی

 -39داًطوٌذاى در تالضٌذ تا اس ( .........................خلثکّا – قارذّا) سَخت پاک تْیِ کٌٌذ .ظ119س5
خلثکّا
 -41کذام یک اس فَایذ خلثکّا ًویتاضذ؟ ظ119
 -1ساختي غذا تزای خاًذاراى دریاسی
 -2تَلیذ تیطتز اکسیژى خَ سهیي
 -3تدشیِ اخساد خاًذارى آتشی
گشیٌِ  -3خلثکّا تَاى تدشیِ ًذارًذ تلکِ فتَسٌتش کٌٌذُاًذ
 -41خلثکّا ٍ تاکتزیّا تِ تزتیة تز اساس  ....................... ٍ ....................تِ سِ دستِ تقسین هیضًَذ.
ظ119فؼالیت
رًگ – ضکل
 -42اس خلثکّا هادُای تِ ًام  ....................استخزاج هیضَد .ظ119آیا هیداًیذ
آگار
 -43آگار را تؼزیف کٌیذ؟ ظ119آیا هیداًیذ
اس خلثکّا هادُای تِ ًام آگار تْیِ هیضَد کِ در غٌؼت تستٌیساسی کارتزد دارد.
 -44تؼضی اس  ....................پَستِّایی اس خٌس سیلس دارًذ کِ اس ایي هادُ در غٌایغ هختلف هاًٌذ ضیطِساسی
ٍ ساخت کاغذ سوثادُ استفادُ هیضَد .ظ121س3
آغاسیاى
 -45کذام یک اس ػٌاغز سیز اس آغاسیاى تذست هیآیذ ٍ در غٌؼت ضیطِساسی تِ کار هیرٍد.
الف) سیلیس
الف) سیلیس

ب) آّي

ج) آلَهیٌین

د) هس

 -46لکِّای سرد رٍی تزگّا ٍ لکِ سیاُ رٍی خَضِ گٌذم هیتَاًذ ًطاًِ ًَػی آفت قارچی تاضذ .ظ 121س5

ظ

درست

ؽ

 -47یک هَرد اس فَایذ قارذّای تک سلَلی را تٌَیسیذ؟ ظ121فؼالیت
هخوز در تْیِ ًاى
 .................... -48هزس تیي هَخَدات سًذُ ٍ غیز سًذُ ّستٌذ سیزا در تذى هَخَدات سًذُ فقط فؼالیت هیکٌٌذ.
ظ121س آخز
ٍیزٍسّا
 -49سِ هَرد اس ٍیژگیّای ٍیزٍسّا را تٌَیسیذ؟ ظ122س1
 -1هزس هَخَد سًذُ ٍ غیز سًذُاًذ

 -2ساختار سلَلی ًذارًذ  -3خارج اس تذى هَخَد سًذُ غیزفؼالٌذ

 -51دٍ هَرد اس راُّای اًتقال ٍیزٍس ایذس تِ افزاد سالن را تٌَیسیذ؟ ظ122س4
ٍیزٍس ایذس تِ ّوزاُ هایؼات تذى هاًٌذ خَى ٍ ٍسایل آلَدُ تِ آىّا ٍ  ...اس فزدی تِ فزد دیگز هٌتقل هیضَد.
ٍ -51یزٍس ایذس تا اس تیي تزدى  .................تاػث ضؼیف ضذى سیستن  ......................تذى اًساى هیضَد .ظ122
گلثَل سفیذ  -ایوٌی
 -52هؼوَال تزای هطاّذُ ٍیزٍسّا ًیاس تِ هیکزٍسکَجّای  .........................است .ظ122ضکل11
الکتزًٍی
ٍ -53یزٍسّا در کذام ضزایط هیتَاًٌذ سًذگی کٌٌذ؟ ظ122
-1درٍى آتگَضت

 -2تخن هزؽ خٌیيدار

 -3آب قٌذ

 -4پالسوای خَى حاٍی غذای هحلَل

گشیٌِ ٍ -2یزٍسّا فقط داخل سلَل هیتَاًٌذ سًذگی ٍ تَلیذهثل کٌٌذ.

 -54چِ ٍیژگیای اس ٍیزٍسّا آىّا را ضثیِ خاًذاراى هیکٌذ؟
تَلیذهثل آىّا (تکثیز در تذى هَخَدات سًذُ)

تْیِ ٍ تٌظین اسفٌذ هاُ 1395
ًاحیِ  3تثزیش هذرسِ ضْیذ فتح الِ پَر
موالئی

