 -1کذام گشیٌِ در راتغِ تا عثقِ تٌذی صحیح اعت؟
الف) راّی تزای یافتي کلیذ ؽٌاعایی □
ب) در عغَح ردُ تٌذی جاًذاراى تعذاد افزاد عغح راعتِ تیؾتز اس عغح ردُ اعت□.
ج)در ًْایت عثقِ تٌذی،گزٍّْایی دارین کِ در آى هَجَدات،تیؾتزیي تفاٍت را تاّن دارًذ□.
د)فقظ ؽثاّت ّا اعاط عثقِ تٌذی جاًذاراى اعت□.
 -2در ارتثاط تا ٍیزٍػ ّا کذام گشیٌِ ًادرعت اعت؟
ب)ٍیزٍط ّا عاختار علَلی ًذارًذ□.

الف)ّوِ ی ٍیزٍط ّا سیاى آٍرًذ□.

د) ٍیزٍط ّا تا هیکزٍعکَج قَی آسهایؾگاّی دیذُ هی ؽًَذ□.

ج)هیشتاى اختصاصی دارًذ□.

 -3لکِ ّای سرد رٍی تزگ گٌذم،اس آثار کذام دعتِ اس هَجَدات سیز هحغَب هی ؽَد؟
ب) تاکتزی □

الف) قارچ □

د) آغاسیاى □

ج)ٍیزٍط □

ًَ -4عی تاکتزی ّز  11دقیقِ یک تار تقغین هی ؽَد.اس تقغین چِ تعذاد اس ایي ًَع تاکتزی خظ اس  51دقیقِ  224تاکتزی حاصل هی
ؽَد؟
ب) □ 6

الف)□ 5

د)□ 8

ج)□ 7

 -5چٌذ عثارت اس عثارت ّای دادُ ؽذُ،جولِ سیز را تذرعتی کاهل هی کٌذ؟«تزخی آغاسیاى»............
-1حلقِ ی اٍل سًجیزُ غذایی را تؾکیل هی دٌّذ.
-2دیَارُ ی علَلی اس جٌظ عیلیظ دارًذ.
-3در چزخِ ی کزتي ًقؼ دارًذ.
-4در راتغِ ی غذایی اس ًَع ّویاری ؽزکت هی کٌٌذ.
 -5تک علَلی ّغتٌذ.
الف)4عثارت □

ج)2عثارت □

ب)3عثارت □

د) 5عثارت□

 -6ؽثاّت جاًذاراى در کذام یک تیؾتز اعت؟
الف)راعتِ □

ب) ردُ □

ج)جٌظ □

 -7کذام یک اس گشیٌِ ّای سیز،ؽاهل  5علغِ ی جاًذاراى هی تاؽذ؟
الف)عتارُ دریایی – جلثک قَُْ ای -هخوّز – ٍیزٍط ایذس-تَتَلیٌیَم□
ب)جلثک قزهش – آفتاتگزداى – قارچ خز علَلی – آهیة – کَکغی □
ج)عتارُ ی دریایی – آفتاتگزداى – قارچ چتزی – آهیة – تاعیلَط □
د) کفؾذٍسک – جلثک عثش -هخوّز – عتارُ ی دریایی – تَتَلیٌیَم □
 -8در کذام گشیٌِ ّ،وِ ی هَارد هی تَاًذ اس ٍیضگی ّای ٍیزٍط ایذس تاؽذ؟
الف) تغذیِ – خاصیت تغییز خذیزی – حاٍی صى □
ب) قاتل تحزیک – تغذیِ –اًگل درٍى گلثَل عفیذ □
ج) خاصیت تغییز خذیزی – اًگل درٍى علَل – حاٍی صى □
د) قاتل تحزیک – تغذیِ – خاصیت تغییز خذیزی □

د) ؽاخِ□

 -9جذٍل سیز چٌذ ٍیضگی هْن جاًذاراى ًاؽٌاط آٍردُ ؽذُ اعت.تز اعاط اعالعات جذٍل کذام عثارت درعت ًیغت؟(

ًؾاًِ ی

داؽتي آى ٍیضگی ٍ ×ًؾاًِ ی ًذاؽتي آى ٍیضگی اعت)
تَاًایی تَلیذ هثل

یَکاریَت تَدى

تَاًایی فتَعٌتش

جاًذار الف
جاًذار ب

داؽتي دیَارُ علَلی

×
×

×

جاًذار ج
الف)جاًذار ب تک علَلی اعت □
ب)اهزٍسُ اس جاًذار الف ٍ ب هی تَاى تزای خاک عاسی هحیظ سیغت اعتفادُ کزد□.
ج) جاًذار ج،جاًذاری اعت کِ هی تَاًذ اس هَاد هعذًی،هَاد آلی تغاسد□.
د)جاًذار الف،جاًذاری اعت کِ هی تَاًذ اس تجشیِ کٌٌذگاى تشرگ عثیعت تاؽذ□.
 -11ؽثاّت تیي اعضای جاًَراى اس گًَِ تِ عوت علغلِ ٍ.............تعذاد ًوًَِ ّا در ّز عغح...........هی ؽَد.
ج) تیؾتز – تیؾتز □ د) کوتز –تیؾتز □

الف) تیؾتز – کوتز □ ب)کوتز – کوتز □

ٍ -11یزٍط  HIVچگًَِ عیغتن ایوٌی تذى را ضعیف هی کٌذ؟
الف)تا اس تیي تزدى گلثَل ّای عفیذ □

ب) تا افشایؼ تعذاد کلثَل ّای عفیذ □

ج) تا اس تیي تزدى گلثَل ّای قزهش □

د) تا افشایؼ تعذاد گلثَل ّای قزهش □

 -12ؽکل سیز تیاًگز چزخِ ی هَاد در عثیعت هی تاؽذ.در جاّای خالی  3 ٍ 2 ٍ 1تِ تزتیة اس راعت تِ چح چِ کلواتی راتایذ جایگشیي
ًوَد؟
الف) تجشیِ کٌٌذگاى – تَلیذ کٌٌذگاى – هَاد هعذًی □
ب) تجشیِ کٌٌذگاى – تَلیذ کٌٌذگاى – هَاد آلی □
ج) تَلیذ کٌٌذگاى– تجشیِ کٌٌذگاى – هَاد هعذًی □
د) هَاد هعذًی -تجشیِ کٌٌذگاى – تَلیذ کٌٌذگاى □
ٍ -13یزٍط ایذس اعالعات ٍراثتی خَد راتِ  DNAکذام علَل ٍارد هی کٌذ؟
الف)علَل خَؽؾی □

ب) گلثَل عفیذ□

ج) گلثَل قزهش □

د) علَل عصثی □

 -14در هَرد گزٍُ تٌذی جاًذاراى کذام گشیٌِ صحیح هی تاؽذ؟
الف) تعذاد جاًذاراى در علغلِ اس ؽاخِ کوتز اعت □

ب) تعذاد جاًذاراى در ؽاخِ اسردُ کوتز اعت□.

ج)ؽثاّت جاًذاراى راعتِ اسخاًَادُ تیؾتز اعت□.

د)ؽثاّت جاًذاراى راعتِ اسردُ تیؾتز اعت□.

 -15تِ تزتیة تاکتزی ّا تز اعاط ؽکل تِ...............گزٍُ اصلی ٍ جلثک ّا تز اعاط رًگ تِ ................گزٍُ عوذُ تقغین هی ؽًَذ.؟
الف) دٍ – عِ □

ب) عِ – دٍ □

ج) دٍ – دٍ □

د) عِ –عِ □

 -16کذام علغلِ اس جاًذاراىً،غثت تِ عایزیي گًَاگًَی تیؾتزی دارًذ؟
الف)آغاسیاى □

ب) قارچ ّا □

ج) جاًَراى □

د) گیاّاى □

 -17تَلیذ گیاّاى هقاٍم تِ آفت اس کارتزدّای...............هی تاؽذ.
الف)تاکتزی ّا □

ب) ٍیزٍط ّا □

ج) جلثک ّا □

د) قارچ ّا □

