
 

 

 

 

 کریحسن :  تنظیم و تهیه

 انس :  زیست شناسیلیس

 کارشناس ارشد: بیوشیمی

 



 

 

 monarch(سلطان پروانه یا ملكه پروانه) مونارک پروانه   نوزاد بلکه نیست؛ کرم زیبا، شکل   کرمی جاندار این

butterflies  گذارد می نمایش به را رفتارها انگیزترین شگفت از یکی مونارک پروانه  . است برگ خوردن حال   در .

 .پیماید می بالعکس و کانادا جنوب تا مکزیک از پی در پی نسل سه طی را کیلومتر هزاران هرسال پروانه این

 پژوهش، ها سال از پس شناسان زیست رود؟ نمی اشتباه به را راه و کند می پیدا را خود مسیر مونارک پروانه   چگونه

 با ها روانهپ که اند یافته (هایی نورون) عصبی های یاخته پروانه، این بدن در آنان. اند کرده حل را معما این تازگی به

 .کنند می پرواز آن سوی به و دهند می تشخیص را مقصد جهت و آسمان در خورشید جایگاه آنها، از استفاده

 رنگ های رگه با روشن نارنجی آنها رنگ دارند، طول سانتیمتر 11/5 تا ۹ بین و هستند بزرگ نسبتا ها پروانه این

 را آنها ،1۹۹۱ سال در بار نخستین شولر، اچ ساموئول نام به آمریکایی شناس حشره دانشمند یک است، مشکی

 این که گویند می هم گروهی و است بوده تسمیه وجه ها پروانه این بزرگی که گویند می نامید، پادشاه معنی به مونارک

 .گرفتند را نام این – انگلیس شاه – سوم ویلیام افتخار به ها پروانه

 

 دار پولک و دار پرده بالها هستند، خرطوم دارای. هستند حشرات رده از باالن پولک راسته به متعلق ها پروانهنکته : 

 مانند گرز شاخکها. ماند می عمودی استراحت زمان در بال ها پروانه در. دارد کننده خورد دهانی قطعات الرو. است

 .دارند گره یا

 :بدن ساختار

 هاماگزیال اولین و ماندیبولها. هستند زایده دارای آن هقطع ۱ که است خورده جوش بهم قطعه 6 شامل حشره یک سر

 پایینی لب دوم ماگزیالی. کند می محافظت جلو از را دهان باالیی لب یک و شوند می واقع اطراف در دهان به نسبت

 به ماگزیال پروانه در. دهند می تشکیل را جونده و کننده خورد دهانی قطعات شده ذکر اندامهای این. سازد می را

 .شود می خارج مکنده دهانی قطعات صورت

 در. است متصل نیز بال جفت یک سوم و دوم قطعات به و است پا جفت یک بردارنده در سینه قطعه 3 از یک هر

 کمک گذاری تخم کار به که دارد وجود ای زایده نهم و هشتم قطعات در. هستند زایده بدون اول قطعه ۹ حشره شکم

 هستند زوجی اسپیراکلهای دارای شکمی اول قطعه 8 و ای سینه آخر قطعه دو. دارد قرار دهم هقطع در مخرج. کنند می

 .شوند می منتهی نایی تنفسی دستگاه به که



 

 

 در بجز پایان بند دیگر مانند حشرات بدن های ماهیچه است شده معلوم که است قرن یک از بیش: بدن های ماهیچه

 .است مخطط تیپ از عموما استثنایی موارد

 و ها لوله این مجموع. گیرد می صورت تراشه نام به ویژه تهی میان های لوله از ای شبکه بوسیله تنفس: تنفس دستگاه

 که هستند منشعبی اکتودرمی های لوله ها تراشه. آورد می بوجود را حشره تنفسی سیستم کلی بطور آنها متعدد انشعابات

 .شوند می باز بیرون به استیگمات نام به تقارنم های روزنه بوسیله بدن جانبی طرف دو در

. شود می ختم تراکئول نام به باریک بسیار تنفسی های لوله و ای تراشه سلول یک به تنفسی های لوله از یک هر انتهای

 و بافتها ، اندامها سوی به مستقیم بطور رسانی اکسیژن برای باشد می میکرون یک از کمتر آنها قطر که تراکئولها این

 .شود می کشیده بدن سلولهای

 و بوده ساده بسیار دار سلوم مهره بی جانوران دیگر با مقایسه در حشرات خون گردش دستگاه:  خون گردش دستگاه

 بوجود را آئورت ، سر و سینه قفسه در و قلب معموال شکم ناحیه در لوله این. است شده تشکیل پشتی لوله یک از تنها

 آنها شماره موارد بیشتر در که اطاقک تعدادی به قلب اینحالت در. است قلب های خانه با پشتی ولهل پروانه در. آورد می

 ها خانه فاصل حد در که آن جانبی های روزنه بوسیله قلب داخل به خون جریان. است شده تقسیم رسد می عدد 8 به

 .گیرد می انجام دارند قرار

 : حشرات  یسامانه  دفع

ترشح، و در  یگیمالپ یها هکلر از همولنف به لول و میپتاس ینها ویدارند .  یگیمالپ یام لوله هابه روده به ن متصل

 هلول یمحتوا .  شود یم ترشح ها هبه لول دیاس کی. سپس اورشود یلوله ها م نیا اسمز وارد قیآن آب از طر یپ

 قیاز طر دیاس کیاور شوند. یم ازجذبها ب ونیدر روده، آب و  عاتیو با عبور ما هیتخل به روده، یگیمالپ یها

 .شود یدستگاه گوارش دفع م یدفع روده به همراه مواد

 :  شناسی زیست علم محدوده  

 .آیند می دست به شده اصالح جانوران و گیاهان از خوریم، می که غذایی از توجهی قابل مقدار

 و اند شده اصالح یخوریم، م که ذرتی و برنج گندم، حتی و ها میوه انواع گوسفند، و گاو ماهی، مرغ، امروزه

 . کنند می تولید بیشتر و بهتر محصوالت

 شدند، می منجر مرگ به پیش سال صد حدود که فشارخون افزایش و قند یهای بیمار مانند بیماریها از بسیاری امروزه

 . نیستند آور مرگ دیگر جدید، داروهای و درمانی های روش علت بهو  اند مهارشده

نا  از استفاده با زهامرو  . کنند می شناسایی آسانی به را ها هویت انسان( ، DNA )د 

نای های مولکول اطالعات خواندن با همچنین  در است ممکن که شوند می خبردار ای ارثی های بیماری از افراد، د 

 . بیایند انسان سراغ به آینده



 

 

 های رشته دیگر متخصصان و شناسان زیست ریهمکا حاصل…  و آزمایشگاهی پزشکی، تجهیزات و ها دستگاه

 . هستند فنی و علمی

 .کند کمک ما به نیز ها زیستگاه و طبیعت بهبود و زیستی تنوع حفظ در کشاورزی، های آفت با مبارزه در تواند می

 برخی حل   از و دهند پاسخ ما های پرسش همه   به توانند نمی و دارند هایی محدودیت تجربی، علوم طورکلی بهنکته : 

 .اند ناتوان بشری مسائل

 که کنیم می بررسی را فرایندهایی یا و ساختارها فقط شناسی، زیست در است؛بنابراین، تجربی علوم اساس   مشاهده،

 .اند گیری واندازه مشاهده قابل مستقیم غیر یا مستقیم طور به ما برای

 حیات :  مرزهای

. باشد غیرممکن حتی شاید و است دشوار بسیار حیات چیست؟تعریف تحیا است؛اما حیات بررسی علم شناسی، زیست

 جانداران که گفت توان می. کنیم می معرفی را جانداران های ویژگی حیات، تعریف جای به معموالا  ناچار بنابراین،

 :دارند هم با را ویژگی هفت این همه  

 دارند یابی سازمان از سطوحی جانداران، همه  : ترتیب و نظم

 ) شکل از کمپبل(اند. منظم و 

 

 

  شرایط تواند می جاندار ( :ستازی هومؤ)  پایدار حالت حفظ

 سدیم وقتی" مثال دارد نگه ثابتی حد در را خود پیکر درونی

 . شود می زیاد ادرار طریق از سدیم دفع یابد افزایش خون در 

 .)شکل از کمپبل(

 

 عاتاطال و کنند می نمو و رشد جاندارن :نمو و رشد

  را جانداران نمو و رشد الگوی DNA در شده ذخیره 

 ) شکل از کمپبل(.کند می تنظیم

 

 



 

 

 گیرند، می انرژی جانداران :انرژی از استفاده و جذب فرایند

 کنند می استفاده خود زیستی های فعالیت انجام برای آن از 

 .دهند می دست از گرما صورت به را آن از بخشی و 

  برای آن انرژی از و خورد می ماهی خورک، ماهی 

 .کند می استفاده ماهی شکار و جستجو پرواز،

  پاسخ محیطی های محرک به جانداران همۀ : محیط به پاسخ

 .شود می خم نور سمت به گیاهان ساقه" مثال. دهند می

 

 

 وجود به را خود شبیه وبیش کم موجوداتی جانداران :تولیدمثل

 .شود می زاده یوزپلنگ زا همیشه یوزپلنگ. آورند می 

 

 

  آنها به که دارند هایی ویژگی جانداران : محیط با سازش

 " مثال. کنند می کمک محیط در ماندگاری و سازش برای

 .استتار برای محیط با( ها مانتیس)  ها راهبک شدن همرنگ

 .قطبی خرس سفید موهاییا 

 

 یابی سازمان سطوح و وسیع گستره   حیات، جالب ایه ویژگی از یکی: (یابی مان ساز سطوح)حیات مختلف سطوح

 .است آن

 .هاست دریاچه و ها اقیانوس ها، خشکي ازجمله زمین، کره زیست   هاي محیط همه شامل : کره زیست

 .یابد می پایان کره زیست با و شود می شروع مولکول و اتم از حیات، گستره  نکته : 

 

 

 

 



 

 

 ویژگی زیرا ؛دارد زیستی یابی سازمان مراتب سلسله در صی خا مکان سلول:  عمل و ساختار واحد ) یاخته ( سلول

 انجام آن در زیستی های فع الیت همه   که است ساختاری سطح ترین پایین یاخته، . شود می پدیدار سطح این در حیات

 که دارند غشایي همه مثالا، دارند؛ مشترک هاي ویژگي ها یاخته. همه .اند هشد تشکیل یاخته از جانداران همه   .شود می

نا هاي مولکول در یاخته زندگي براي الزم اط العات. کند مي تنظیم اطراف محیط و یاخته بین را مواد عبور  ذخیره د 

 .است شده

 جانداران) یاخته تعدادی دیگر، بعضی و مثل باکتری ها  (ای یاخته تک جانداران) یاخته یک جانداران، بعضینکته : 

 .مثل جانوران و گیاهان .دارند (ای پریاخته

 های یاخته تولید و شدن تقسیم در آنها توانایی. است حیات عملی و ساختاری واحد جانداران، همه   در یاختهنکته: 

 .است ای پریاخته موجودات ترمیم و نمو و رشد مثل، تولید اساس جدید،

 

 هم ارتباط دارند.بوم سازگان : مجموع موجودات زنده و غیرزنده یک محیط هستند و با 

 به را ها مولکول و شوند می ترکیب باهم ها اتم -1
 .آورند می وجود

 راکیزه مانند اند، یاخته عملکردی اجزای ها اندامک -2
نا جایگاه که هسته و (میتوکندری)  .است د 

 های ژگیوی همه   که است واحدی ترین کوچک یاخته -3
 شده تشکیل هایی مولکول از یاخته هر. دارد را حیات
 تعامل این مجموع که ای گونه به تعامل اند، در باهم که
 .نامیم می حیات را ها

 یک و کنند می همکاری یکدیگر با یاخته تعدادی -۱
 .آورند می وجود به را بافت

 مانند می شود؛ تشکیل مختلف بافت چند از اندام هر -5
 .است شده داده نشان اینجا در که استخوانی بافت

 چند از دستگاه هر و دستگاه چند از گوزن این بدن  -6
 ها ماهیچه از حرکتی دستگاه مثالا  است؛ شده تشکیل اندام
 .است شده تشکیل ها استخوان و

 .است ای جداگانه موجود گوزن، این مانند جانداری -۹

می  زندگی اج یک در که گونه یک جانداران مجموع -8
 .آورند می وجود به را جمعیت یک کنند،

 تعامل باهم گوناگون های جمعیت سازگان بوم هر در -۹
 .آورند می وجود به را اجتماع یک و دارند

 .شود می تشکیل سازگان بوم چند از بوم زیست -10

 و ها زیستگاه همه   جانداران، همه   شامل کره زیست -11
 .تاس زمین های بوم زیست همه  

 



 

 

 

 

 جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید؟در در شکل باال 

 

  اصلی های هدف از یکی: حیات گوناگونی و یگانگی

 یافتن آن، پی در و زیستی تنوع مشاهده   شناسان، زیست

نا مثالا  است؛ مختلف های گونه مشترک های ویژگی   د 

  تشکیل را مختلف جانداران های شباهت از یکی که 

 یکسانی کار و دارد وجود جانداران همه   در دهد، می

 .دهد می انجام 

 

 



 

 

 نوین شناسی زیست 2 گفتار

 نگری کل و نگری جزء

 بدن مختلف های بخش کنند، بررسی کل ی صورت به را جانداران اینکه جای به شناسان زیست بیشتر   گذشته، قرن تا

 معلوم امروزه همچنین. کردند می توجه جانداران بدن اجزای میان تباطار و کنش برهم به کمتر و بررسی، جداگانه را

. دارد وجود آنها با همزیست (ها ارگانیسم میکرو) ریزاندامگان و جانداران بین تنگاتنگی های ارتباط که است شده

 وجود انسان، متسال بر شوند می نامیده میکروبیوم میکروبی، که اجتماعات این تأثیر درباره   ها یافته از انبوهی

 اما بشناسند، را زنده فرایندهای و ساختارها از بسیاری جزءنگری، با توانستند قدیم شناسان زیست اگرچه. دارد

  .دهند نشان جانداران از کل ی و جامع تصویری اند نتوانسته

 ست؟ی( چMicrobiome) ومیکروبیم

 چندتاست؟ کنند یم یمختلف بدن ما زندگ یر بخش ها( که دها کروبی)م یپوکروسکیتعداد موجودات م دیکن یم فکر

 بدن انسان ( یبرابر کل سلولها10حدود  یعنیاست. ) سمیکروارگانیم ها ونیلیتر زبانیم یما در طول زندگ بدن

 یژنوم تمام نسبت به ما هستند و به مجموعه  یمتفاوت DNA یدارا میشان هست که ما حامل ها سمیکروارگانیم نیا همه

  .شود یگفته م ومیکروبیآنها م

 میکروبیوم در ویکیپدیا:

و  یکل ی( به معنا Microbiota ای Microbiome: یسی)به انگل ستیهمز زسازوارگانیر ای ستیهمز زاندامگانیر

ها،  آن ی با در نظر نگرفتن سرده و گونه زاندامگانیر یا اختهی ی ها و توده ژن ی همه زاندامگان،یر بوم ستیز ریفراگ

 نیبه ا نیدارند. ا زبانیبا جانور م یستیهمز ی رابطه ست،یهمز زاندامگانی. رندیرا گو ژهیبخش و کیر در مستق

 گریها، قارچها و د یباکتر ی. مثال به تمامزا یماریهمسفره باشند، هم ب توانند یهم م زاندامگانیر نیاست که ا یمعن

 نی. بزرگترندیگو یپوست م ومیکروبیم کنند، یم یدر پوست انسان زندگ یکه بطور بوم ییها کروبیانواع م

اصطالح گرچه  نیباشد. ا یو بطور خاص روده بزرگ م یدستگاه گوارش تحتان ومیکروبیبدن انسان، م ومیکروبیم

خاک  ومیکروبیمعتبر است. مثال م زین یشناس کربیعلم م یها شاخه گریدر د یبکار رفته است، ول یدر پزشک شتریب

 اصفهان. یفاضالب شهر ومیکروبیم ایدشت مغان، 

 تعریف میکروبیوم در سایت دیگر:

 آنها است. زبانیکه بدن انسان م ییها کروبیم ی(، مجموع ژنوم تمامMicrobiome" )ومیکروبی"م    

 یابداع شده است و دست کم معن ییهم معنا ینوع جادیاصطالح با هدف انعکاس مفهوم واژه ژنوم و ا نیا   

است که  کروبیم ونیلیتر 100 زبانیم یفرد معمول کیدهند. بدن  یانتقال م یرا به خوب یسلول تک یزمهایارگان

 موجود در بدن انسان است. یها برابر کل سلول 10تعداد  نیا



 

 

گونه از آنها در  150گونه مختلف آنها در دهان و  600از  شیشده اند که ب لیدسته تشک 22از  زمهایکروارگانیم نیا

آورد  یرا به وجود م یکیاز تنوع ژنت عیوس یتنوع گونه ها مجموعه ا نیکنند. در مجموع ا یم یدگهر کف دست ز

ژن است. از  ونیلیم 23 ومیکروبیم کهیدر حال تهزار ژن اس 23 بایتقر یانسان حاو یان ا یکه د یبه صورت

 تیبه اهم یانسان دگاهیماند و آنچه از د یم یدهند، تعداد آنها ثابت باق یمکان نم رییمعموال تغ کروبهایم نیکه ا ییآنجا

 وجوددهند. در واقع انسان بدون  یبدن انجام م یبهبود عملکرد سلولها یاست که در راستا ییکمکها د،یافزا یآنها م

 نخواهد بود. یقادر به ادامه زندگ ومهایکروبیم

 اجزاست اجتماع از بیشتر کل،

 .کند می پیدا معنی کلی نمای در و شده کامل حالت در پازل یا جورچین   

 بزرگ سامانۀ یک از بخشی ، اجزا این از یک هر. است شده تشکیل بسیاری اجزای از نیز جانداران از یک هر پیکر

 .کند می پیدا معنی ما برای کلی نمای در که دهد می تشکیل را

 چندسویه های ارتباط باهم آن اجزای که دانند می پیچیده سامانۀ یا پیچیده، سیستم نوعی را جانداران علت همین به

 .دارند

 پدیدار هم جدیدی های ویژگی جدید سطح هر در که است پیشرفته ای اندازه به جانداران بدن در اجزا کنش میان

 (اکسیژن و هیدروژن: آن ی دهنده تشکیل های اتم و آب مولکول مثال.) شود

 ای رشته بین نگرش

 سازمانی مختلف سطوح بین های ارتباط فقط نه زنده، های سامانه به گرین کل برای امروزی شناسان زیست    

 علوم دیگر های رشته اطالعات از آنها بیشتر چه هر شناخت برای بلکه کنند، می بررسی را زنده های سامانه

 .گیرند می کمک نیز ریاضی و فنی ، رایانه علوم تجربی،

 .شد متحولDNA  (1953) مولکول ساختار شناخت زا پس شناسان زیست ابزارهای و ها روش ها، نگرش

 .دانست گذشته سال صد در زیستی یافته مهمترین توان می را DNA ساختار کشف

 زیستی اخالق

 علوم های رشته دیگر پژوهشگران   با شناسان زیست همکاری علت به شناسی، زیست علم سریع های پیشرفت     

 فنون نیز و جانداران های ژن در ورزی دست و (ژنتیک) شناسی ژن سیمهند ویژه به فناوری، متخصصان و تجربی

 نیز و (ژنتیک) ژنی اطالعات بودن محرمانه .است شده جامعه در هایی نگرانی ایجاد باعث پزشکی، در استفاده مورد

 های عموضو جمله   از جانوران حقوق و تراژن جانداران تولید درمانی، ژن های فناوری افراد، پزشکی اطالعات

 .هستند زیستی اخالق

 فناوری های نوین



 

 

 و ها داده تحلیل و بایگانی آوری، جمع به دیگر زمان هر از بیشتر امروزه:   ارتباطی و اطالعاتی های فناوری    

 .داریم نیاز شناختی زیست های پژوهش از حاصل اطالعات

 واحد میلیارد میلیاردها( پروتئومیکس)  جاندار هر های پروتئین و( ژنومیکس)  جاندار هر های ژن مجموعۀ شناسایی

 .نیست میسر چاپی صورت به ها آن انتشار و اطالعات از حجم این نگارش و تنظیم. دهد می دست به اطالعاتی

 فناوری این (بیوانفورماتیک. ) سپرد پرسرعت و پرظرفیت های رایانه به را ها آن تحلیل و اطالعات این باید ناگزیر

 .اند کرده فراهم ممکن زمان ترین کوتاه در را محاسبات نجاما امکان ها

  چندی تا :زنده زیستی های سامانه مشاهده   های فناوری

  را سلول نخست بود الزم ها سلول مشاهده برای  پیش

 درون اجزای بتوانتد تا کنند آمیزی رنگ سپس و بکشنند

  و مختلف های روش امروزه حالیکه در ببینند؛ را آن 

  .دارد وجود زنده های سلول مشاهده برای ارآمدیک

 حتی یا چندآنگستروم حد در اشیایی از توان می امروزه

  مولکول توان می حتی .کرد تصویربرداری کوچکتر 

 و شناسایی زنده های سلول در را ها پروتئین مانند هایی

 بدن درون تومورهای مشاهدۀ برای اخیراا . کرد ردیابی 

 .کنند می استفاده(probs) کاوشگرها زا نیز جانوران 

 

 جانداران بدن به را جاندار یک های ژن توانند می شناسان زیست که هاست مدت:  )ژنتیک( شناسی ژن مهندسی

 انتقال باعث که روش، این. کنند ظاهر را خود اثرهای بتوانند شده منتقل های ژن که ای گونه به کنند، وارد دیگر

 . دارد نام شناسی ژن مهندسی شود، می دیگر جانداران به اندارج یک از صفاتی یا صفت

 . کنند می استفاده شناسی ژن مهندسی از پایه علوم های پژوهش و کشاورزی پزشکی، در

 . شوند می نامیده تراژن جانداران دارند، خود در را دیگر ای گونه افراد های ژن که جاندارانی

 .کنند وارد ها باکتری حتی یا دیگر جانوران گیاهان، به را انسانی های ژن توانند می حتی شناسی ژن مهندسان

 

 

 

 



 

 

 

 زیست شناسی در خدمت انسان  2 گفتار

 و حفاظت، ها سازگان بوم از چگونه اصوالا  .اند نابودی و تخریب حال در زمین های سازگان بوم بعضی اکنون هم   

 کنیم؟ بازسازی و ترمیم را دیده آسیب های سازگان بوم

 کنند، می آلوده را هوا اند، شدنی تمام گازوئیل و بنزین گاز، نفت، مانند تجدیدناپذیر، های انرژی یا فسیلی های سوخت   

 های انرژی کاربرد از چگونه .شود می زیست محیط تخریب باعث آنها استخراج عالوه، به و زمین، گرمایش باعث

 زمین خورشید، باد، روان، های آب های انرژی جدیدپذیر،مانندت های انرژی از استفاده عوض، در و بکاهیم فسیلی

 دهیم؟ افزایش را زیستی های سوخت و گرمایی

 یسالم و کاف یغذا نیتأم

 : است اهانیگ شتریو بهتر، شناخت ب شتریب یبه دست آوردن غذا یاز راه ها یکی  

 اهانیگ یها یژگیاز و یکیکه  میدان یم د؛یآ یبه دست م اهانیاز گ میرمستقیغ ای میبه طور مستق انسان یغذا     

 یمختلف به آسان یها میها و اقل طیتوانند در مح یمختلف سازگارند و م ستیز یها طیکه با مح است نیخودرو ا

ا کوتاه به تول یکنند و در مدت یرشد، و زادآور عیسر ند،یبرو کنند.  دیتول وهیم برسند و دانه و ادیز اریبس یدکنندگینسبتا

 یمنتقل کرد. م یزراع اهانیگ ی استخراج، و با فنون اهانیگ نیو از ا ،ییدلخواه را شناسا یتوان ژن ها یروزه مام

نا یژن شناس یمهندس (DNA)از  یاریبس ق،یطر نیتوان به ا مربوط به سرعت رشد،  یمولکول یو کارها ساز به د 

 داد. رییمحصول را به شکل دلخواه تغ تیو کم   تیفیک

 : است ستیز طیمح و یزراع اهانیانسان، شناخت روابط گ یغذا تیفیو ک تیکم   شیافزا یاز راه ها رگید یکی

مانند دما، رطوبت، نور و  رزندهیغ شامل عوامل ده،یچیپ یطیدر مح گریمانند همه  جانداران د یزراع اهانیگ    

. دهند یو محصول م کنند یآنها رشد م مانند و ها، قارچ ها، حشرات یها، باکتر روسیعوامل زنده شامل انواع و

. به کند یمحصول کمک م شیبه افزا اهان،یعوامل و گ نیا نیب انمندیز ایسودمند  یتعامل ها شتریشناخت ب ن،یبنابرا

در برابر آفت  اهانیو حفاظت گ یمواد مغذ ه  یدر خاک، در ته یکروبیم ده  یچیپ یاجتماع ها که عالوه، معلوم شده است



 

 

 یدکنندگیتول شیافزا یراه ها افتنیبه  یکروبیم یاجتماع ها نیدارند. شناخت ا یمهم یها، نقش ها یماریب و ها

 یبرا زیو ن یو قارچ ییایباکتر ،یروسیو یاهیگ یها یماریبه ب اهانیبهبود مقاومت گ ی. براکند یکمک م اهانیگ

 .کنند یاستفاده م یژن شناس یاز مهندس زیبا حشرات آفت ن ییارویرو

 آنها یو بازساز میاظت از بوم سازگان ها، ترمحف

 یبه زندگ ییتنها و در گریو جدا از موجودات زنده  د ازین یتواند ب یاست و لذا نم اتیاز شبکه  ح یانسان، جزئ    

 ادامه دهد.

، خدمات بردارند در را که مجموع موجودات زنده  هر بوم سازگان ییمنابع و سودها یبه طورکل  : خدمات بوم سازگان

 . نامند یبوم سازگان م

 دارد. یبستگ آن دکنندگانیتول زانیخدمات هر بوم سازگان به م زانیمنکته :      

 : هیاروم اچه  یدر شدن خشکعوامل 

 عتیطب نیبه قوان یتوجه یب  -3        در اطراف آن یکشاورز یحساب چاه ها یحفر ب  -2          یخشکسال -1   

  زندیر یم اچهیدر نیکه به ا ییرودخانه ها یاز آب ها یرعلمیاستفاده  غ -۱         اچهیدر یه روبزرگرا احداث -۱  

 رودها نیا ریدر مس یسدساز -5  

 جنگل نیزم ایاستفاده از چوب  یقطع درختان جنگل ها برا یعنی یی:زدا جنگل

 :  ییجنگل زدا یامدهایپ    

 سیل -۱    خاک شیفرسا -3     یستیع زکاهش تنو -2       آب وهوا رییتغ -1     

 ریدپذیتجد یها یانرژ نیتأم

 یامروز شناسان ستیآوردند؛ اما ز یبه دست م یبا سوزاندن چوب و برگ درختان، انرژ هیاول یانسان ها    

سان شنا ستیسلولزند. ز از سرشار اهانیکه گ میدان یم سراغ دارند. اهانیچوب و برگ گ یبرا یمؤثرتر یکاربرد ها

 کنند. لیتبد گرید یسلولز را به سوخت ها کوشند یم

 روش های بهینه سازی از سلولز گیاهان توسط زیست شناسان : 

 .کنند یم دیسلولز، تول یشتریکه مقدار ب یاهانیگ یانتخاب مصنوع -1     

 یها میآنز هم کردنآب و کود کمتر و فرا ،یبا انرژ شتریرشد ب یبرا اهانیگ نیا یکردن ژن ها یمهندس -2     

 .بهتر سلولز ه  یتجز یبرا شده یمهندس



 

 

و  اهانیگ یها روغن نیغالت، همچن شکر،یمانند ن یمحصوالت کشاورز یچوب، تفاله ها عاتیتوان از ضا یم -3   

 .کرد دیو الکل تول یستیز لیمانند گازوئ ،یستیسوخت ز جات،یسبز

 یروغن یاز دانه ها یستیز لیگازوئ دیتول یا هچرخ ندیفرا

 یا هچرخ را به علت ایسو ای تونیگردان، ز آفتاب مانند ،یروغن یاز دانه ها یستیز لیگازوئ دیتول یا هچرخ ندیفرا   

 شود. ینم یدینزا ندارد و باعث باران اس سرطا مواد یستیز لی. گازوئدانند یم ریدپذیتجد ند،یفرا نیبودن ا

 

 

 ها بیماری درمان و سالمت

 با مار،یمشاهده  حال ب یها به جا یماریو درمان ب صیتشخ یبرا یشخص یشکان در پزشکپز: یشخص یپزشک

 یم یطراح خاص   هر فرد را ییو دارو یدرمان یهر فرد وجود دارد، روش ها یژن ها یکه رو یاطالعات یبررس

 شیالشود، پآن مبت به ندهیآرا که قرار است در  ییها یماریشوند، ب یاو آگاه م یارث یها یماریو به عالوه، از ب کنند

 .دهند یاقدامات الزم، اثر آن را کاهش م و با کنند یم ینیب

 )تعریف خارج از کتاب( (Personalized medicine پزشكی شخصی یا پزشکی شخصی شده )

ه ک باشد. یفرد م کیدرمان و مراقبت( متناسب با ژنت ص،یتشخ ،یریشگی)سالمت، پ یخدمات پزشک هیارا یبه معن   

 .ردیگ یاو صورت م ستیز طیهر فرد و مح یبا توجه به ژنها

مؤثر )با  یتواند به او دارو یاز اطالعات نهفته شده در ژنوم فرد م یمدل، به عنوان مثال، پزشک با آگاه نیدر ا  

و  یدر سبک زندگ رییتغ ینموده و سفارش مناسب را برا زیمناسب را تجو ی( و در دوزهایحداقل آثار سوء جانب

 دهد. هیصفات ارا رییتغو  هایماریو درمان ب یریشگی( به منظور پطی)مح ییغذا میرژ

 گفت. زین یژنوم یپزشکتوان  یم یمدل از پزشک نیرو به ا نیاز انکته : 



 

 

 تست های فصل اول

        بیان شده است؟درست در جمالت زیر چند مورد  -1

   . شود می پدیدار مولکولی سطح در حیات ویژگی -   

 .باشد می زمین کرۀ زیست    ی زنده موجودات شامل  فقط کره زیست -   

     .شوند می نامیده تراریخت جانداران دارند، خود در را دیگر ای گونه افراد ژنهای که جاندارانی -   

 .آورند می وجود به را خود شبیه کامال موجوداتی جانداران -   

   1  )  1                     2)   2                       3)   3                       ۱)   ۱ 

  درست نمی باشد؟در جمالت زیر چند جمله  -2

  در واقع نوعی پاسخ به محیط می باشد.، استتار  برای محیط با ) ها مانتیس ( ها راهبک شدن همرنگ -   

 . ست ا حیات عملی و ساختاری واحد حاالت اکثر در سلول -   

  .است تجربی علوم اساس   ، بینی پیش -   

  .دهند می پاسخ محیطی های محرک به جانداران اغلب -   

1  )  1                       2 )   2                       3 )   3                     ۱  )  ۱ 

  نادرست می باشد؟در جمالت زیر چند مورد  -3

  .بدهند نظر ادبی و هنری های ارزش بدی، و خوبی زیبایی، و زشتی درباره   توانند می تجربی علوم پژوهشگران -   

 همه   و دهد پاسخ انسان های پرسش همه   به تواند می که است گسترده و توانا ای اندازه به شناسی زیست علم -   

 . کند حل را ما زندگی مشکالت

 .کند می تنظیم را جانداران همه   نمو و رشد لگوهایا جانداران، پروتئین در شده ذخیره اطالعات   -   

 .دارد بستگی آن کنندگان مصرف میزان به سازگان بوم هر خدمات میزان -   

   1 )  1                       2 )  2                         3 )   3                     ۱  )  ۱ 

   ؟نادرست نمی باشددر جمالت زیر چند مورد  - 4

 می بالعکس و کانادا جنوب تا مکزیک از درپی پی نسل دو طی را کیلومتر هزاران هرسال مونارک پروانه   -   

 .پیماید

نا از استفاده با امروزه -     .کنند می شناسایی آسانی به را ها انسان،  د 

 .کنیم می معرفی را جانداران های ویژگی حیات، تعریف جای به - 

 جنگل. زمین یا چوب از استفاده برای ها جنگل درختان قطع یعنی زدایی، جنگل -  

      1 )  1                      2  )  2                             3)   3                         ۱  )  ۱ 



 

 

 دهد. یپروانه  مونارك با كمك كدام یاخته خود، جهت مقصد را تشخیص م -5

 ی( ماهیچه ا۱ ی                 ( بنیاد3 ی                    ( پوشش2         ی            عصب( 1   

 کند؟ یکامل م یبه نادرست را ریعبارت ز نهیکدام گز -6

 .  شودی گفت ....... باعث .......... م توانی م     

 هیکل یینارسا - یزنایم یتاخوردگ ( 1   

  هیبه کل کروبیعدم نفوذ م - ها هیاطراف کل یوندیشفاف پ یپرده  (2   

  هیاطراف کل یازحد چرب شیب لیتحل -ها  هیکل ینسب یافتادگ (3   

  یرفتن هومئوستاز نیاز ب -اندام ها  یبرخ تیدر موقع رییتغ( ۱   

 (95اسفند ماه  9) آزمون پیشرفت تحصیلی                   .... .................... اتیح یابیدر سطوح سازمان  -7

 دهند. یم لیرا تشک یستیکنند اجتماع ز یم یجا زندگ کیگونه که در  کیافراد  (1

 باشد. یزنده م ریبوم فاقد موجودات غ ستیکره برخالف ز ستیز (2

 را دارند. اتیح یها یژگیهستند که تمام و یواحد نیها،کوچکتر اختهی یعملکرد یاجزا (3

 هم دارند. یبوم مشترک ستی، به طور حتم زدارند یکسانیکه بوم سازگان  یجانداران (۱

 باشد؟ یم حیصح ،یشناس ستیز نینو یها یدر ارتباط با، استفاده از فناور ریچه تعداد از جمالت ز -8

 (95اسفند ماه  9) آزمون پیشرفت تحصیلی       کنند.  یم یربرداریدر حد چند آنگستروم تصو ییایاش ازالف (    

 کنند.  یم ییا را درون بدن شناساه اختهی گاهیجاب (     

 کنند.  یم یابیو رد ییها شناسا اختهیرا در  یخاص یها نیپروتئج(     

 زمان ممکن فراهم کرده است.  نیانجام محاسبات را در کوتاهتر امکاند (     

           1 )  1                    2 )  2                      3 )  3                     ۱ )  ۱   

 باشد؟ ینم حیانسان کدام مورد صح یغذا تیفیو ک تیکم شیافزا یدر مورد راه ها -9

 (95اسفند ماه  9) آزمون پیشرفت تحصیلی در برابر آفات اهانیمقاوم کردن گ یبرا کیژنت یاستفاده از مهندس (1   

 اکدر خ یکروبیم دهیچیپ یاجتماع ها یبردن تمام نیمقابله و از ب (2   

 ستیز طیو مح یزراع اهانیگ نیشناخت روابط ب (3   

 اهانیرشد گ تیفیمانند دما و نور و ... در ک یعوامل ریشناخت تاث (۱   

نوزاد پروانه مونارک از .............. تغذیه می کند و پروانه های مونارک بالغ مسیر مهاجرت خود را .........  -01

 پیدا می کنند .

 با تولید گروهی از مواد شیمیایی و نشانه گذاری مسیر حرکت  –( حشرات 1    



 

 

 با تولید گروهی از مواد شیمیایی و نشانه گذاری مسیر حرکت –( برگ گیاه 2    

 توسط یاخته های عصبی موجود در بدن ، با تشخیص جایگاه خورشید  –( حشرات 3   

 تشخیص جایگاه خورشید توسط یاخته های عصبی موجود در بدن ، با –( برگ گیاه ۱   

 چند عبارت در مورد ویژگی های همه جانداران درست است ؟ -00

 الف ( برای حفظ نظم و ایجاد نظم به انرژی نیاز دارند.    ب( هم ایستایی ) هومئوستازی (دارند .    

 می دهند. ج( انرژی را جذب می کنند و از آن استفاده می کنند.       د( به محرک های محیطی پاسخ    

   1    )1                          2   )2                      3   )3                         ۱   )۱ 

 چند مورد ، به یکی از هفت ویژگی تعریف کننده حیات اشاره می کند؟ -02

 شبیه خود را به وجود می آورد.  الف( خرس قطبی موهای سفید دارد.                    ب( یوزپلنگ جانداری دقیقا    

 ج( ساقه گیاه به سمت نور خم می شود.                 د( همه جانداران در یک سطح از سازمان یابی قرار دارند.     

  

 بیان شده است؟  نادرستیعبارت زیر به   کدام -13

 های زمین است. ( زیست کره : شمامل همه جانداران و همه زیستگاه ها و همه زیست بوم1    

 ( بوم سازگان : شامل همه موجودات زنده و همه اجزای غیرزنده یک محیط و روابط بین آنها ست.2    

 ( اجتماع زیستی : شامل جمعیت های مختلف در محیط های مختلف است.3    

 ( جمعیت : شامل گروهی از افراد یک گونه ، در یک زمان و در یک مکان معین است.۱    

 بیان شده است؟ نادرستی ند عبارت بهچ -04

 الف ( هر اجتماع زیستی را فقط افراد یک گونه تشکیل می دهند.   

 ب( هر جمعیت فقط افرادی از یک گونه را شامل نمی شوند.    

 ج( امروزه معموال به جای تعریف حیات ، همه مشخصات مختلف جانداران معرفی می شوند.    

 ل محیط های زیست کالن کره زمین می شود.د( زیست کره فقط شام    

   1  )1                       2   )2                          3  )3                        ۱  )۱ 

 چند مورد زیر به درستی بیان شده است؟ -05

 الف( اندامک ها ، اجزای عملکردی یاخته اند ، مانند دنا و ریبوزوم .  

 کوچک ترین واحدی است که اغلب ویژگی های حیات را دارد.ب( یاخته ،   

 ج( مجموع تعامل های بین مولکول های تشکیل دهنده هر یاخته ، حیات گفته می شود.  



 

 

د( توانایی یاخته در تقسیم شدن ،اساس تولید مثل و توانایی آن در تغییر ، اساس نمو و ترمیم جانداران پریاخته ای    

 است. 

    1  )1                        2   )2                            3   )3                       ۱  )۱ 

 

 ؟نمی باشدکدام عبارت ، درباره پروانه مونارک صحیح  -06

 ( هر سال هزاران کیلومتر مسیر مهاجرتی خود را طی می کند.1    

 ا به نمایش می گذارد.( دارای شگفت انگیزترین رفتارهاست و هر سال آن ر2    

 ی عصبی برای تشخیص جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد خود است.ی( دارای سلول ها3    

 ( نوزاد این پروانه همانند پروانه بالغ ، از برگ ها تغذیه می کند.۱    

 کدام عبارت ،جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ -07

 .... «پروانه مونارک ...........»     

 ( در مرحله ای از زندگی خود، دارای نوزاد کرمی شکل است.1    

 ( دارای رفتار مهاجرتی است و طی سه نسل پی در پی ، مسیر مهاجرتی خود را می پیماید.2    

 ( نوزاد این پروانه دارای توانایی گوارش سلولز است.3    

 در آسمان و جهت مقصد خود است. ( دارای سلول هایی عصبی برای تشخیص جایگاه زمین۱    

 چند مورد از موارد زیر ، در محدوده علم زیست شناسی می باشد؟ -08

 الف( حفاظت از گونه های گیاهی    

 ب( پیشگیری و درمان بیماری های ارثی    

 ج( جایگزینی سوخت های زیستی با سوخت های فسیلی    

 یشتر و بهتر د( وادار ساختن گیاهان به تولید محصوالت ب   

 مورد  ۱( ۱مورد                 3( 3مورد                    2( 2(   ا مورد               1   

 بیان شده است؟ نادرستکدام عبارت ،  -09

 شناسی به اندازه ای توانا و گسترده است که می تواند به تمامی پرسش های آدمی پاسخ دهد.( علم زیست 1   

 سی ، شاخه ای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانوران و فرایند های زیستی می پردازد.زیست شنا( 2   

 مشاهده اند. ی علت های پدیده های طبیعی و قابل( دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی فقط  در جست و جو3   

برای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم  ( در زیست شناسی ، فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی می کنیم که۱   

 قابل مشاهده و اندازه گیری اند.  

 است ؟ نادرستکدام عبارت زیر ،  -21



 

 

 ( در انسان هنگامی که سدیم خون افزایش می یابد، دفع آن  از طریق ادرار نیز زیاد می شود.1   

 ران را تنظیم می کند.( اطالعات ذخیره شده در مولکول دنا ، الگوهای رشد و نمو جاندا2   

 ( همه جانداران به محرک های محیطی پاسخ می دهند. 3   

 ( جانداران بخشی از انرژی دریافتی خود را به صورت گرما از دست می دهند.  ۱   

  کدام عبارت ، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ -20

 ..............«امروزه »    

 ول دنا افراد ، هویت انسان ها را به آسانی شناسایی می کنند. ( با استفاده از مولک1    

 ( روش های مختلف و کارامدی برای مشاهده سلول های زنده وجود دارد . 2    

هایی که قرار است فرد در آینده به آنها به آن ها مبتال شود ،  ( در پزشکی شخصی ، امکان پیش بینی بیماری3    

 وجود دارد.

 یاری از کشورها برای به حرکت درآوردن خودروها، از الکل زیستی استفاده می کنند. ( در بس۱    

 کدام یک اساس علوم تجربی است؟  -22

 ( اندازه گیری۱( مشاهده                    3( پاسخ                     2( پرسش                       1   

 چند مورد از عبارت های زیر درست است؟  -23

الف ( در زیست شناسی فقط فرایندهایی را بررسی می کنیم که برای ما به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری     

 باشد. 

 در همه جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می دهد. DNAب( مولکول     

 ج( زیست شناسان هر ساله هزاران گونه جدید کشف می کنند.     

 ه حیات از سلول شروع می شود و با زیست کره پایان می یابد.د( گستر     

 مورد ۱(  ۱مورد                 3(  3مورد               2(   2مورد                     1(    1    

 چند مورد ، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  -24

 « همه جانداران ،  .............. » 

 از سازمان یابی دارند.الف( سطوحی    

 ب( می توانند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارند.    

 ج( به محرک های محیطی پاسخ می دهند.   

 د( موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به وجود می آورند.    

 مورد  ۱(  ۱      مورد             3(  3مورد                  2(  2مورد                  1(  1   

 



 

 

 چند مورد ، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  -25

 ............« در همه جانداران   » 

 الف( سطوحی از سازمان یابی و نظم وجود دارد.    

 وجود دارد و کار یکسانی انجام می دهد. DNAب( مولکول     

 ج( سلول ، واحد ساختاری و عملی حیات است.    

 د( ویژگی هایی وجود دارد که آن ها را برای سازش و ماندگاری در محیط کمک می کند.    

   1  )1                     2  )2                         3  )3                           ۱  )۱ 

 است ؟  نادرستچند مورد ،  -26

 دهند. الف ( بسیاری از جانداران به محرک های محیطی پاسخ می   

 ب( بسیاری از جانداران سطوحی از  سازمان یابی و نظم دارند.   

 ج ( جانداران بخشی از انرژی دریافتی خود را به صورت گرما از دست می دهند.    

 د( محیط جانداران همواره در تغییر است.   

   1   )1                              2  )2                        3  )3                         ۱  )۱ 

 آورند.  ی..... را به وجود م.. کیو  گوناگون با هم تعامل دارند یها تیجمع (بوم سازگان) ستمیدر هر اکوس  -27

 بوم ستیز (۱              اجتماع (3               گونه (2             تیجمع (1       

 (  2/2/96) آزمون پیشرفت تحصیلی   باشد؟ یم حیوانه مونارک صحدر باره پر ریچه تعداد از جمالت ز -28

 است. یدیآن از نوع متانفر یسامانه دفع -    

 .کند یاستفاده م یعصب یها اختهیمهاجرت از  ریمس نییدر تع -   

 دستگاه گردش خون باز است. یدارا -   

 است. (یسیدینا) یا آن از نوع تراشه یسامانه تنفس -   

     1)  1                         2)   2                             3)  3                           ۱)  ۱  

 کند؟ یم لیتکم یرا به درست ریمتن ز نه،یکدام گز یستیز لیگازوئ دیتول ندیدر فرآ -29

 یستیز لیگازوئ............... ← ← .................. ← .................. ← ...یروغن یها دانه            

 ( 2/2/96) آزمون پیشرفت تحصیلی    و مصرف الکل نیریسیگل دیشده، تول هینفت خام تصف ،یاهینفت خام گ (1    

 نیریسیالکل و مصرف گل دیشده، تول هینفت خام تصف ،یاهینفت خام گ (2    

 نیریسیصرف گلالکل و م دیتول ،یاهیشده، نفت خام گ هینفت خام تصف (3    

 و مصرف الکل نیسریگل دیتول ،یاهیشده، نفت خام گ هینفت خام تصف (۱    



 

 

 ( 08/0/96قلمچی )                                              امروزه امکان ........... وجود ندارد.           -31

 ( ردیابی پروتئین ها در یاخته ها 2( مشاهده یاخته ها بدون کشتن آن ها                        1     

 ( وارد کردن ژن های انسانی به باکتری ها۱( ثبت اطالعات ژن ها به صورت چاپی                   3     

 توانستند با .............. شناسان ستیدر گذشته، ز -30

 زنده را بشناسند. یندهایاز ساختارها و فرا یاریبس ،یکل نگر ( 1    

 زنده را بشناسند. یندهایاز ساختارها و فرا یاریبس ،ینگر ءجز ( 2   

 از جانداران نشان دهند. یجامع و کل یریتصو ،یکل نگر ( 3   

 از جانداران نشان دهند. یجامع و کل یریتصو ،ینگر ءجز ( ۱   

 چند عبارت نادرست است؟ -32

 .هندد یم لیگونه تشک کیافراد  را فقط  یستیهر اجتماع ز (الف    

 .شود یگونه شامل نم کیاز  یفقط افراد تیهر جمع (ب     

 .شود یم نیکالن کرة زم ستیز یها طیکره شامل مح ستیز (ج    

 .شوند یم یهمة مشخصات مختلف جانداران معرف ات،یح فیتعر یامروزه معموالا به جا (د    

             1  )1               2  )2               3  )3            ۱ )  ۱    

 (5/9/95) سنجش اول                                 کند؟ی م لیطور مناسب تکم را به ریچند مورد عبارت ز -33

 جانداران .................. ههم        

 د.را دارن دیجد اختهی دیتول ییتوانا (ب                  .دهند یپاسخ م یطیمح یها به محرک (الف   

 اند. شده لیتشک اختهی یاز تعداد (د                             دارند. یابیاز سازمان  یسطوح (ج   

             1 )   1                   2 )  2                 3 )  3                 ۱ )  ۱      

 (5/9/95) سنجش اول         افت؟یواهد خ شیکاهش و افزا بیکدام دو مورد به ترت ،ییزدا جنگل یدر پ  -34

 یستیتنوع ز  - ییآب و هوا یداریپا (2                خاک شیفرسا - یستیتنوع ز (1     

       ییآب و هوا یداریپا -خدمات بوم سازگان   (۱    خدمات بوم سازگان  - خاک   شیفرسا (3     

 (5/9/95) سنجش اول                                        .........توانستند ............ میقد شناسان ستیز   -35

 .ندینما دیجانداران تراژن را تول (1     

 از جانداران نشان دهند. یجامع و کل یریتصو (2     

 زنده را بشناسند. یندهایاز ساختارها و فرا یاریبس (3     

 ببرند. یودات زنده پبر موج رزندهیعوامل زنده و غ ریبه تأث (۱     



 

 

 (5/9/95) سنجش اول                              کند؟ی م لیطور مناسب تکم را به ریعبارت ز نه،یکدام گز -36

 ........................... تواندی م یشناس ستیز علم         

 به ما کمک کند. یستیدر حفظ تنوع ز  (1    

 مشاهده بپردازد. رقابلیغ یها دهیعلت پد یبه بررس (2    

 ارائه دهد. یحل مناسب ما، راه یحل همة مشکالت زندگ یبرا (3   

 دهد. یما پاسخ مناسب یها از پرسش یاریبه بس ت،یعدم محدود لیبه دل (۱   

 (5/9/95) سنجش اول                            کند؟ی م لیطور مناسب تکم را به ریعبارت ز نه،یکدام گز -37

 هر بوم سازگان، ........................ در             

 گونه جانداران وجود دارد. کیفقط  (2                 بوم متفاوت وجود دارد. ستیز یتعداد (1   

 .شود یم افتیاز جانداران  یاجتماعات متفاوت (۱              گوناگون با هم تعامل دارند. یها تیجمع (3   

 (5/9/95) سنجش اول                       دارد؟ یا  چه مشخصه یلیبرخالف سوخت فس یستیز لیگازوئ -38

 دارد. یهوا نقش مؤثر یدرآلودگ (2                     .شود یم نیزم شیباعث گرما (1    

 .شود یمحسوب م ریدپذیتجد یها یاز انرژ (۱                   است. یدیباران اس جادیمسبب ا (3    

 (8/00/95) قلمچی                            در هر سطح از سطوح سازمان یابی حیات ،  ...          -39

 ( شکل گیری تعامل هایی دیده می شود که مجموع آن ها را حیات می نامیم.1   

 ( چیزی بیش از مجموع مولکول های تشکیل دهنده آن سطح را شامل می شود.2   

 بین از اجزاء همانند خود اجزاء تاثیر گذار است. ( ارتباط3   

 ( ویژگی هایی وجود دارد که در هر جانداری دیده می شود.۱   

 (8/00/95) قلمچی  گیاه تراژنی ممکن نیست ........                                                           -41

 ( ظاهر کننده صفات انسانی باشد.2باشد.                ( ژن گیاهان خودرو را در اختیار داشته 1    

 ( به محرک بیرونی پاسخ دهد.۱( فاقد آنزیم تجزیه کننده سلولز باشد.                           3    

 (09/9/95ممکن نیست ...                                                                    )قلمچی  -40

 همه جانداران برای سازش با محیط از ویژگی هایی بهره ببرند.( 1   

 ( در بین برگ های یک درخت تنوع وجود داشته باشد.2   

 ( تعامل اجتماع های گوناگون ، منجر به شکل گیری جمعیت شود.3   

   ( محیط جانداران همواره در حال تغییر باشد.  ۱   

 ( 09/9/95به ترتیب کدام اند؟              )قلمچی   ج   ب  و الف   ،   در ارتباط با واکنش های زیر موارد -42



 

 

 

 گلیسیرین              نفت خام تصفیه شده                 نفت خام گیاهی                      دانه های روغنی           

 استخراج –تصفیه  –میایی ( واکنش شی2واکنش شیمیایی                –استخراج  –( تصفیه 1   

                                                                                                            استخراج  –واکنش شیمیایی  –تصفیه (۱       واکنش شیمیایی         –تصفیه  –استخراج  (3   

 (  2/02/95)سنجش دوم            .............                            در سطوح سازمان یابی حیات ......... -43

 ( افراد یک گونه که در یک جا زندگی می کنند اجتماع زیستی را تشکیل می دهند .1      

 ( زیست کره برخالف زیست بوم فاقد موجودات غیرزنده می باشد.2      

 ترین واحدی هستند که تمام ویژگی های حیات را دارند.( اجزای عملکردی یاخته ها ، کوچک3      

 ( جاندارانی که بوم سازگان یکسانی دارند، بطور حتم زیست بوم مشترکی هم دارند.۱      

 چه تعداد از جمالت زیر در ارتباط با ، استفاده از فناوری های نوین زیست شناسی ، صحیح می باشد؟ -44

 ( 2/02/95)سنجش دوم                                                                                                   

 الف( از اشیایی در حد چند انگستروم تصویر برداری می کنند.     

 ب( جایگاه یاخته ها را درون بدن شناسایی می کنند.     

 ابی می کنند.ج( پروتئین های خاصی را در یاخته ها شناسایی و ردی     

 د( امکان انجام محاسبات را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کرده است.     

1   )1                2   )2             3   )3           ۱   )۱  

 ؟نمی باشددر مورد راه های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان کدام مورد صحیح   -45

 یک برای مقاوم کردن گیاهان در برابر آفات( استفاده از مهندسی ژنت1      

 ( مقابله و از بین بردن تمامی اجتماع های پیچیده میکروبی در خاک 2      

 ( شناخت روابط بین گیاهان زراعی و محیط زیست3      

       شناخت تاثیر عواملی مانند دما و نور و .... در کیفیت رشد گیاهان  ( ۱      

 (20/9/95................                                                               ) سنجش اول بوم سازگان .. -46

 ( از چند زیست بوم تشکیل شده است.1    

 ( همانند زیست کره تنها از موجودات زنده تشکیل شده است.2    

 ( برخالف زیست بوم فاقد اجزای غیرزنده است.3    

 ارتباط گونه های مختلف با یکدیگر و محیط است. ( بیانگر۱    

 ج ب الف



 

 

کدام جمالت زیر صحیح می « ماده ای که در سلول های انسان می تواند منجر به تعیین هویت شود » در مورد  -47

 (20/9/95باشند؟    ) سنجش اول 

 الف ( الگوهای رشد ونمو را در بدن جانداران تنظیم می کنند.   

 وش های درمانی و دارویی خاص هر فرد را فراهم می کند.ب( قابلیت طراحی ر    

 ج( بعضی از بیماری های ارثی افراد را پیش بینی می کند.    

 ( الف و ب وج  ۱(   ج  و  الف                  3(    ب و ج          2(     فقط ب          1

 ه زیر را به درستی تکمیل می کند. در ارتباط با ویژگی های مشترک جانداران کدام مورد ، جمل -48

 (20/9/95) سنجش اول              ............. جزء ویژگی ................ محسوب می شود؟در جاندارن      

 سازش با محیط   –( تنگ شدن مردمک چشم در نور زیاد 1     

 پاسخ به محیط –( سفید بودن موهای خرس قطبی 2     

 هم ایستایی  –ژن از کلیه ها جهت جهت تنظیم محیط داخلی دفع هیدرو( 3     

   رشد و نمو  –( استفاده از انرژی برای انجام فعالیت های زیستی ۱     

 (20/9/95؟     ) سنجش اول کدام یک از جمالت زیر در مورد جزءنگری و کل نگری درست بیان شده است؟ -49

 ه های زنده با عوامل غیرزنده در محیط ، توجه داشت.( در جزءنگری ، باید به ارتباط سامان1    

 ( در کل نگری ، جاندارن را نوعی سامانه پیچیده می دانند که اجزای آن با هم ارتباط های چند سویه دارند .2    

 ( در جزءنگری ، به بررسی برهم کنش میان اجزای بدن جانداران توجه می شود.3    

 نستند با کل نگری بسیاری از ساختارها و فرایندهای زیستی زنده را بشناسند.   ( زیست شناسان قدیم توا۱    

 (20/9/95؟    ) سنجش اول نیستکدام یک از موارد زیر مربوط به نقش اجتماعات پیچیده میکروبی در خاک  -51

  ( حفاظت از گیاهان در برابر آفات2( افزایش پایداری گیاه در اقلیم های خشک         1    

 ( تهیه مواد مغذی ۱( کمک به یافتن راه های افزایش تولیدکنندگی      3    

 (20/9/95در مورد سوخت های فسیلی و زیستی چه تعداد از جمالت زیر صحیح است؟       ) سنجش اول  -50

 الف( سوخت های زیستی مانند سوخت های فسیلی کربن دی اکسید تولید می کنند .     

 ید سوخت های زیستی از آنزیم های مهندسی شده برای تجزیه بهتر سلولز ، استفاده می شود.ب( در تول     

 ج( در چرخه تولید گازوئیل زیستی در مرحله واکنش شیمیایی ، گلیسیرین مصرف می شود.     

  ندارد.د( گازوئیل زیستی برخالف سوخت های فسیلی مواد سرطان زا       

1   )1                           2   )2                           3   )3                          ۱   )۱ 

 (24/01/95- 4د درست است ؟     ) مبتکراندر ارتباط با سطوح سازمان یابی حیات ، چند مور -52



 

 

 الف( بوم سازگان از چند زیست بوم تشکیل شده است .    

 ساکن در یک منطقه ، یک جمعیت را تشکیل می دهد. ب( مجموع جاندارن گونه های مختلف     

 ج( راکیزه ) میتوکندری ( و هسته از اجزای عملکردی یک یاخته محسوب می شوند.     

 د( جاندارن یک گونه که در یک مکان زندگی می کنند، موجود جداگانه ای به حساب می آیند.     

1  )1                          2  )2                             3  )3                         ۱  )۱  

 محسوب می شود؟« سازش با محیط » کدامیک از گزینه های زیر نوعی   -53

 ( مهاجرت چند هزار کیلومتری پروانه های مونارک .1      

 ( بسته شدن سریع برگ های کوزه مانند گیاه توبره واش .2      

 .ه هوادار در برگ شناور نیلوفر آبی ( تشکیل نرم آکن3      

 .( تغییر رنگ موهای روباه قطبی از قهوه ای به سفید در زمستان۱     

 کدام یک از گزینه های زیر حداقل خدمات بوم سازگان را دارد؟ -54

 ( تاالب انزلی ۱( دریاچه ارومیه       3( خلیج فارس          2( دریاچه خزر             1     

 در طرح فرایند تولید گازوئیل زیستی از دانه های روغنی ، موارد الف و ب و ج به ترتیب ، کدامند؟ -55

 ( 7/8/95 – 0) مبتکران                   

 ( نفت خام تصفیه شده ، روغن ، مواد زائد1   

 ( نفت خام گیاهی ، نفت خام تصفیه شده ، گلیسیرین 2   

 ، نفت خام تصفیه شده ( روغن ، نفت خام گیاهی 3   

 ( نفت خام تصفیه شده ، نفت خام گیاهی ، مواد زائد ۱   

 چند مورد از عبارت های زیر ، درست بیان شده است؟     -56

 ( 7/8/95 – 0) مبتکران                          

 ( یکی از شباهت های جانداران مختلف است.DNAالف ( شباهت ساختاری دنا )    

 ز اهداف مطالعات زیست شناسی ، مشاهده تنوع زیستی و یافتن ویژگی های مشترک گونه های مختلف است.ب( ا    

 ج( به روابط میان ریزاندامگان و جانداران ، میکروبیوم می گویند.    

 د( جانداران نوعی سامانه پیچیده هستند که فقط نوعی ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده آن وجود دارد.    

    1   )1              2   )2               3   )3               ۱   )۱  

 ( 7/8/95 – 0) مبتکران              میزان خدمات هر بوم سازگان به میزان .............. آن بستگی دارد. -57

 وجودات زنده ( م۱تولیدکنندگی          (3( تجزیه کنندگی           2( مصرف کنندگی         1     

 



 

 

 ( 7/8/95 – 0) مبتکران                                            به طور معمول گیاهان خودرو ، ................ -58

 دارند . اندکی ( با محیط های زیست مختلف سازگاری1     

 ( سرعت رشد و زادآوری کمی دارند.2     

 کنندگی بسیار زیاد می رسند.( در مدت نسبتا کوتاهی ، به تولید3     

 ( قادر به تولید دانه و میوه نیستند.  ۱     

 (   7/8/95 – 0) مبتکران               ؟                  نمی شودکدام یک از مزایای گازوئیل زیستی محسوب  -59 

 ا( نداشتن مواد سرطان ز2( تجدیدپزیر بودن آن                              1     

 بعد از سوختن در وسایل نقلیه  CO2( عدم تولید گاز ۱     باران اسیدی                    ( عدم ایجاد 3     

) کدام یک ، دلیل بهتری برای انتخاب مصنوعی گیاهانی است که مقدار بیشتری سلولز ، تولید می کنند؟ -61

 (   7/8/95 – 0مبتکران 

 ( تبدیل سلولز به سوخت های جدید2یاهی مورد نیاز                  ( تبدیل سلولز به ترکیبات گ1    

 ( استفاده از محصوالت حاصل از تجزیه سلولز ۱( کاهش آلودگی هوا و تهیه چوب مرغوب تر                3    

 (   7/8/95 – 0تکران ) مب              بیانگر کدام ویژگی کلی جانداران است؟                         عبارت زیر -60

 «گنجشک به منظور انجام فعالیت های زیستی مانند پرواز ، غذا می خورد. »      

 ( پاسخ به محیط 2( سازش با محیط                                    1    

 ( فرایند جذب و استفاده از انرژی۱( رشد و نمو                                         3    

 (   7/8/95 – 0) مبتکران          است؟         نشدهدر کدام مورد از مهندسی ژن شناسی )ژنتیک ( استفاده  -62

 ( ردیابی و شناسایی پروتئین ها در یاخته زنده 2( باکتری تولید کننده انسولین انسانی                       1    

 ( تولید آنزیم هایی برای تجزیه بهتر سلولز ۱                   ( تولید گیاهان زراعی مقاوم به آفت ها 3    

   استفاده از کدام یک ، در افزایش مقاومت به ویروس های گیاهی ، باکتریایی و قارچی موثرتر است؟ -63

 (   7/8/95 – 0) مبتکران                                                                                                    

 ( دست ورزی ژن های آن ها 2    ها                                           ( افشانه حاوی آفت کش 1   

 ( تغییر محیط کشت گیاهان زراعی ۱      رای از بین بردن آفت های گیاهی  ( استفاده از سموم مختلف ب3   

 – 0ان یابی حیات است ، الف ، ب ، ج به ترتیب کدام اند؟ ) مبتکران طرح زیر در رابطه با سطوح سازم -64

7/8/95   ) 

 ( درشت مولکول ها ، جاندار و زیست کره2( اندامک ، جمعیت و بوم سازگان                                1    

 کول ها ، جامعه و بوم سازگان( درشت مول۱( اندامک ، بوم سازگان و زیست کره                            3    



 

 

 (   7/8/95 – 0) مبتکران                        بیش تر زیست شناسان تا قرن گذشته ، نتوانستند  ...         -65

 د.ن( بسیاری از ساختارها و فرایندهای زنده را بشناس1    

 ( بخش های مختلف بدن جانداران را به طور جداگانه بررسی کنند.2    

 ( تصویری جامع و کلی از جانداران نشان دهند.3    

 ( به میزان قابل توجهی ، به برهم کنش و ارتباط میان اجزای بدن جانداران پی ببرند.۱    

 (   7/8/95 – 0) مبتکران                 ؟        نیستکدام یک از مزایای کل نگری زیست شناسان امروزی  -66

 نده وغیر زنده  بر حیات جاندار را مورد توجه قرار دهند.اثر همه عوامل ز( 1    

 ( ارتباط های درهم آمیخته اجزای بدن جانداران را کشف و تصویر کامل تر آن ها را مشاهده کنند.2    

 ( ارتباط جاندار و اجزای تشکیل دهنده بدن آن با محیط زیست را بررسی کنند.3    

 ندهای زنده را با بررسی بخش های مختلف بدن جاندار به طور جداگانه بشناسند.( بسیاری از ساختارها و فرای۱    

 0کدام گزینه با تحولی عظیم در زیست شناسی ، آن را به رشته ای مترقی ، توانا و پویا تبدیل کرد؟) مبتکران  -67

– 7/8/95   ) 

 فاده از فنون و مفاهیم مهندسی و رباتیک ( است2( استفاده از اطالعات رشته های دیگر علوم تجربی          1    

 ( تغییر در ساختار دنا  ۱( شناخت ساختار دنا                                             3    

 (   7/8/95 – 0) مبتکران                 پروانه مونارک ، به کمک دریافت های .............                   -68

 جایگاه خورشید و جهت مقصد خود را تشخیص می دهد.عصبی ، ( 1    

 ( عصبی ، جهت نور را تشخیص می دهد و از آن دور می شود. 2    

 ( ماهیچه ای ، توانایی پرواز در خالف جهت نور و یافتن پناهگاه را کسب می کند. 3    

 ( ماهیچه ای ، جایگاه خورشید و مسیر خود را پیدا می کند.۱    

 ( 7/8/95 – 0ناسان در نظر دارند از چه طریقی ، دریاچه ارومیه را احیاء کنند؟        ) مبتکران زیست ش -69

 ( سدسازی در مسیر رودهای ورودی به این دریاچه 1    

 ( احداث بزرگراه روی دریاچه 2    

 ( حفر چاه های کشاورزی 3    

 ( استفاده از اصول علمی بازسازی بوم سازگان۱    

 امیک از موارد زیر میکروبیوم محسوب نمی شود؟ کد -71

 ( سیانوباکتری های روی برگ گونرا2( آزوال                                   1   

 ( تجیزه کنندگان سلولز موجود در سیرابی و نگاری گاو ۱( ریزوبیوم                              3   



 

 

 ح نیست ؟کدام عبارت در مورد بوم سازگان صحی -70

 ( اجتماعی از جمعیت های مختلف در حال تعامل باهم و با محیط.1   

 ( خدمات هر بوم سازگان به میزان فعالیت همه جانداران آن بستگی دارد.2   

 ( هر چه گیاهان یک بوم سازگان بیشتر باشد خدمات آن بیشتر است.3   

 ند.میزان خدمات بوم سازگان موثر ( برخی باکتری ها در۱   

 

 پاسخ تشریحی تست ها

        بیان شده است؟ درست در جمالت زیر چند مورد  -1

 غ  . شود می پدیدار مولکولی سطح در حیات ویژگی -

 غ.باشد می زمین کرۀ زیست    ی زنده موجودات شامل  فقط کره زیست -

 ص    .شوند می نامیده ختتراری جانداران دارند، خود در را دیگر ای گونه افراد ژنهای که جاندارانی -

 غ.آورند می وجود به را خود شبیه کامال موجوداتی جانداران -

 ۱د(                     3ج(                   2ب(                  1الف ( 

  درست نمی باشد؟در جمالت زیر چند جمله  -2

 غ در واقع نوعی پاسخ به محیط می باشد.، استتار  برای محیط با ) ها مانتیس ( ها راهبک شدن همرنگ -

 غ. ست ا حیات عملی و ساختاری واحد حاالت اکثر در سلول -

 غ .است تجربی علوم اساس   ، بینی پیش -

 غ .دهند می پاسخ محیطی های محرک به جانداران اغلب -

 ۱د (                    3ج (                 2ب (                 1الف ( 

  نادرست می باشد؟در جمالت زیر چند مورد  -3

 غ .بدهند نظر ادبی و هنری های ارزش بدی، و خوبی زیبایی، و زشتی درباره   توانند می تجربی علوم پژوهشگران -

 همه   و دهد پاسخ انسان های پرسش همه   به تواند می که است گسترده و توانا ای اندازه به شناسی زیست علم -

  غ. کند حل را ما زندگی مشکالت

 غ.کند می تنظیم را جانداران همه   نمو و رشد الگوهای جانداران، پروتئین در شده ذخیره اطالعات   -

 غ.دارد بستگی آن کنندگان مصرف میزان به سازگان بوم هر خدمات میزان -

 ۱د (                  3ج (                  2ب (               1الف (

 مورد 3 می باشد؟ننادرست در جمالت زیر چند مورد  - ۱



 

 

 غ.پیماید می بالعکس و کانادا جنوب تا مکزیک از درپی پی نسل دو طی را کیلومتر هزاران هرسال مونارک پروانه   -

نا از استفاده با امروزه -  ص.کنند می شناسایی آسانی به را ها انسان،  د 

 ص.کنیم می معرفی را جانداران های ویژگی حیات، یفتعر جای به -

 صجنگل. زمین یا چوب از استفاده برای ها جنگل درختان قطع یعنی زدایی، جنگل -

موجود در بدن خود، جایگاه خورشید در آسمان و جهت ی عصب یمونارك با استفاده از یاخته هاپروانه  - 1گزینه  -5

 كند. یپرواز مآن  یدهد و به سو یم مقصد را تشخیص

  2گزینه  -6

  ۱گزینه  -۹

 ۱گزینه  -8

 2گزینه  -۹
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12- 

 

13- 

 



 

 

1۱- 

 

15- 

 

 پروانه مونارک بالغ از شهد گل ها تغذیه می کند. – ۱گزینه  -16

 به جای کلمه خورشید ، کلمه زمین آورده شده است که غلط است. – ۱گزینه  -1۹

 می باشند.همه جمالت درست  – ۱گزینه  -18

  1گزینه  -1۹

 به جای قید اغلب ، قید همه جانداران درست می باشد. – 2گزینه  – 20

 هنوز سوخت زیستی آنچنان متداول نشده است.  – ۱گزینه  -21

 3گزینه  -22

 قید جمله در کتاب بطور مستقیم یا غیرمستقیم می 1درست می باشد.در گزینه  3و  2فقط گزینه های  – 2گزینه  -23

 هم گستره حیات از اتم تا زیست کره است. ۱باشد. و در گزینه 

 یعنی همه جمالت درست هستند. ۱گزینه   -2۱

 . ۱گزینه  -25

 می باشد.« همه »الف و ب نادرست است زیرا قید آنها،  – 2گزینه  -26

 . 3گزینه  -2۹

 یگی دارند.غلط است زیرا حشرات لوله های مالپ 1درست است. فقط گزینه  3گزینه  -28

 طبق شکل زیر. 1گزینه  -2۹

 



 

 

 

  3گزینه  -30

 

  2گزینه  -31

 گونه است. کیافراد  تیاز چند گونه مختلف است / جمع یا هر اجتماع مجموعه - ۱ نةیگز -32

 گر،ید یو بعض اختهی کیجانداران،  یشده اند. بعض لیتشک اختهیجانداران از  همة درست است. 3 نهیگز -33

 دارند. تهاخی یتعداد

 زانیشود. م یخاک م شیو فرسا یستیآب و هوا، کاهش تنوع ز رییسبب تغ ییزدا جنگلدرست است. 1 نهیگز -3۱

 کتاب دهم 22 صفحه دارد. یآن بستگ دکنندگانیتول زانیخدمات هر بوم سازگان به م

زنده را بشناسند،  یندهایفرا از ساختارها و یاریبس ،یتوانستند با جزءنگر میشناسان قد ستیاگرچه ز -3گزینه  -35

 کتاب دهم 22 از جانداران نشان دهند. یجامع و کل یریاما نتوانستند تصو

 ها به ما  ستگاهیو ز عتیو بهبود طب یستیتواند در حفظ تنوع ز یم یشناس ستیز علم درست است. 1 نهیگز -36

ما پاسخ دهد. دانشمندان و پژوهشگران علوم  یها پرسش تواند به همة یدارد و نم ییها تیعلم محدود نیمک کند. اک

 کتاب دهم 22 صفحه و قابل مشاهده اند. یعیطب یها دهیپد یعلت ها یفقط در جست و جو ،یتجرب

 آورند.  یاجتماع را به وجود م کیگوناگون با هم تعامل دارند و  یها تیدر هر بوم سازگان، جمع -3گزینه -3۹

 کتاب دهم 22 صفحه شود. یم لیبوم از چند بوم سازگان تشک ستیز



 

 

باعث  تیهوا و در نها یجو، آلودگ دیاکس یکربن د شیموجب افزا یلیفس یها سوخت درست است. ۱ نهیگز  -38

 شود. ینم یدیاس باران مواد سرطان زا ندارد و باعث ،یستیز لیشوند. گازوئ یم نیزم شیگرما

  3گزینه  -3۹

  

۱0-  

 

۱1- 

  

۱2- 

  

  ۱گزینه  -۱3

 چون طبق جمالت کتاب همه گزینه ها درست می باشند. ۱گزینه  -۱۱



 

 

 در برابر آفت ها اهانیو حفاظت گ یمواد مغذ ه  یدر خاک، در ته یکروبیم ده  یچیپ یاجتماع هازیرا  – 2گزینه  -۱5

 اهانیگ یدگدکننیتول شیافزا یراه ها افتنیبه  یکروبیم یاجتماع ها نیدارند. شناخت ا یمهم یها، نقش ها یماریب و

 .کند یکمک م

نیز  3و  2غلط است زیرا هر زیست بوم خود از چند بوم سازگان تشکیل شده است. گزینه  1گزینه  – ۱گزینه  -۱6

 بوم سازگان : مجموع موجودات زنده و غیرزنده یک محیط هستند و با هم ارتباط دارند.اشتباه هستند زیرا  

 ۱گزینه  -۱۹

  3گزینه  -۱8

 2گزینه   -۱۹

  1گزینه  -50

 مورد ج نادرست است و بقیه موارد درست هستند.  – 3گزینه  -51

  1گزینه  – 52

های موجودات زنده هست که اونها رو قادر میکنه با شرایط محیط  محیط یکی از ویژگی سازش با  - 3 گزینه  -53

 زندگی خودشون سازگاری پیدا کنن . 

 اسخ به محیط اتفاق می افته . دقت کنید ! سازش با محیط قطعا در پی پ

 سازش به محیط رو با پاسخ به محیط اشتباه نگیر !:  نکته مهم تستی

جاندار در ابتدا به یک محرک محیطی پاسخ میده وبعد اگه تونست خودش رو با محیط سازگار می کنه اگر نتونه در 

 . خواهد کرد پاسخ به محرک و یا سازش با محیط موفق عمل کنه شانس بقاش کاهش پیدا 

 

 ی دیگر :بررسی گزینه ها

 )پاسخ به محیط( مهاجرت پروانه های مونارک در پاسخ به تغییر فصل رخ میده (1

 )پاسخ به محیط(  بسته شدن سریع اندام کوزه مانند توبره واش در پاسخ به تماس یک جاندار با آن اتفاق می افته (2

یلوفر آبی نوعی سازگاری است که سبب می شود میزان اکسیژن مورد تشکیل نرم اکنه ی هوادار در برگ شناور ن (3

 نیاز گیاه در شرایط غرقابی همچنان تامین گردد)سازش با محیط(

 دهد .)پاسخ به محیط( ر پاسخ به تغییر فصل روی میدتغییر رنگ موهای روباه قطبی در زمستان  (۱

ده همواره سفیده و نوعی سازش با محیط پوشیده از برف حواست باشه! موهای خرس قطبی که در کتاب اوم: دام تستی

 قطب محسوب میشه وبا موهای روباه قطبی فرق داره که در فصول مختلف سال تغییر رنگ میده!

هر بوم  یکه مجموع موجودات زنده  ییمنابع وسودها یعنیبوم سازگان  خدمات . هیاروم اچهیدر 3 نهیگز -5۱

 سازگان در بر دارند.



 

 

 دارد. یکنندگان* آن بستگ دیتول زانیمات هر بوم سازگان به *مخد زانیم

 )بوم سازگان( کمتر باشد ،خدمات آن هم کمتر است. ستمیاکوس کی دکنندگانیهرچه تعداد تول پس

 نیها است پس کمتر نهیگز رینسبت به سا دکنندهیموجودات تول نیکمتر یباال،دارا یدرجه شور لیبه دل هیاروم اچهیدر

 م سازگان را دارد.خدمات بو

 2گزینه  -55

که  دانند یم دهیچیسامانه  پ ینوع جانداران راچون در کتاب این جمله آمده : اشتباه است.  ۱فقط گزینه   -3گزینه  -56

 دارند. هیچندسو یآن باهم ارتباط ها یاجزا

  3گزینه  -5۹

  3گزینه  -58

  ۱گزینه  -5۹

 2گزینه  -60

 ۱گزینه  -61

 2گزینه  -62

 2گزینه  -63

 3گزینه  -6۱

  ۱گزینه  -65

  ۱گزینه  -66

 3گزینه  6۹

  1گزینه  -68

  ۱گزینه  -6۹

 با  آزوال اهیگ .شود یجاندار گفته م کیبا  ستیهمز دیمف یها کروبیبه اجتماع م ومیکروبیم - 1 نهیگز -۹0

ها  نهیگز ریسا هستن نه خود آزوال! ومیکروبیبا آزوال م ستیهمز یها یانوباکتریدارد . س یستیهمز ها یانوباکتریس

 مختلف هستند. یها ومیکروبیمعرف م

 .جانداران یدارد نه همه  یکنندگان آن بستگ دیتول یستیز تیفعال زانیهر بوم سازگان به م خدمات -2 نهیگز -۹1

  : ها نهیگز یبررس

 ده است.شکل آم سینو ری)بوم سازگان( در کتاب در بخش ز ستمیاکوس فیدرست. تعر -1    

 .شود یم شتریمات بوم سازگان هم بدباشد خ شتریکنندگان ب دیتعداد تول زانیدرست . هر م -3    

 گذارند. ریخدمات بوم سازگان تاث زانیکننده هستند پس در م دیتول ها یانوباکتریس هامثل یباکتر یدرست. برخ -۱   


