 -1کذام هَرد تا ًقص پستاًذاراى در عثیعت ارتثاط کوتزی دارد؟
الف) جلَگیزی اس اًتطار تیواری ّا □
ب) حفظ جٌگل تِ عٌَاى سیستگاُ □
ج) پاکساسی عثیعت اس الضِ ّای جاًَراى □
د) ًقص اساسی در تغذیِ سایز جاًَراى□
 -2کذام یک اس جاًَراى سیز دستگاُ عصثی پیطزفتِ تزی دارد؟
الف) قَرتاغِ □

ج) توساح □

ب) عقاب □

ً -3قص قسوت عالهت گذاری ضذُ در تذى هاّی چیست؟
الف) حزکت عوَدی □
ب) تصفیِ ی خَى □
ج) تَلیذ سلَل ّای جٌسی □
د) جذب غذا □
 -4کذام گشیٌِ صحیح ًیست؟
الف)پستاًذاراى جفت دار پیطزفتِ تزیي ًَع رحن را دارًذ□
ب) خزس ّا هاًٌذ کزم خاکی ّوِ چیش خَار ّستتٌذ□
ج) استخَاى ّای عقاب تزای پزٍاس تْتز،هتزاکن ٍ هحکن تز ضذُ است□.
د) کَسِ هاّی اس ًَع هاّی ّای غضزٍفی است□.
 -5کذام گزٍُ اس جاًَراى سیز ّوگی تٌفس پَستی دارًذ؟
الف) سوٌذر – هارهَلک – کزم خاکی □

ب) سَسوار – هارهَلک –قَرتاغِ□

ج) هار – سوٌذر – کزم خاکی □

د) قَرتاغِ – سوٌذر –کزم خاکی □

 -6کذام عثارت سیز درست است؟
الف) آتطص ّای ًَساد قَرتاغِ تعذ اس تلَغ تِ ضص تثذیل هی ضَد□.
ب) هاّی ّایی کِ سزپَش آتططی دارًذ هی تَاًٌذ اس سخت پَستاى تغذیِ کٌٌذ□.
ج) ّوِ ی هاّی ّا،دٍکی ضکل اًذ،یعٌی سز ٍ دم ضاى کطیذُ است ٍ هیاًِ ی تذًطاى پْي است□
د) گزٍُ ًزم تٌاى هاًٌذ هاّی ّایی کِ سزپَش آتططی دارًذ اس اکسیژى هحلَل در آب استفادُ هی کٌٌذ□.
 -7در کذام گزٍُ جاًَراى سیز،تکاهل اًذام ّا،جْت تغذیِ کاهل اس هحیظ اعزاف درست ًطاى دادُ ضذُ است؟
الف) هاّی – کثَتز – خزس – هار □

ب) هاّی – هار – کثَتز – خزس □

ج) کثَتز – هاّی – هار – خزس □

د) خزس – کثَتز – هار –هاّی □

 -8کذام گشیٌِ تا تقیِ هتفاٍت است؟
الف) هار – الک پطت – سَسوار □

ب)الک پطت – سَسوار – کزٍکَدیل □

ج) سَسوار – هارهَلک – آفتاب پزست □

د) هارهَلک – آفتاب پزست – هار □

د)ٍال □

 -9کار آهذتزیي دستگاُ تٌفسی ٍ پیطزفتِ تزیي دستگاُ عصثی تِ تزتیة اس راست تِ چپ در کذام گزٍُ اس هْزُ داراى سیز ٍجَد دارد؟
الف) پزًذگاى – پستاًذاراى □ ب) پستاًذاراى – پزًذگاى □ ج) پزًذگاى – خشًذگاى □ د) پستاًذاراى – پستاًذاراى □
ٍ -11ظیفِ ی تالِ ّای سیٌِ ای ٍ ضکوی کِ جشء تالِ ّای سٍج هی تاضٌذ در کذام گشیٌِ آهذُ است؟
الف)حزکت ٍ تعادل □

ج) حزکت ٍ سزعت □

ب) سزعت ٍ تعادل □

د) حزکت ٍ تَقف □

 -11کذام یک اس جاًَراى سیز جشء گزٍُ خشًذگاى ًوی تاضذ؟
ب) الک پطت □

الف) آفتاب پزست □

د) هار □

ج) کزم □

 -12کذام یک اس تالِ ّای سیز،در تذى هاّی تِ صَرت جفت ّستٌذ؟
الف) پطتی – دهی □

ب) ضکوی – هخزجی □

ج) سیٌِ ای – پطتی □ د) ضکوی – سیٌِ ای □

 -13در یک اردٍی دستِ جوعی،تعذادی اس داًص آهَساى تِ تیاتاى ّای اعزاف قن رفتِ اًذ،آًْا هاری را هطاّذُ کزدُ اًذ تا تَجِ تِ کذام ٍیژگی،هی
تَاًٌذ تِ عَر یقیي هطخص کٌٌذ هار سوی است؟
الف) گزدًی هطخص ٍ سزی گزد □

ب)گزدًی ًاهطخص ٍ سزی گزد□

ج) سز هثلثی ضکل ٍ دم کَتاُ □

د) سز هثلثی ضکل ٍ دم تلٌذ □

 -14در کذام یک اس گشیٌِ ّای سیز تِ تزتیة اس راست تِ چپ ًحَُ ی پزٍرش جٌیي ٍ ًَساد پیطزفتِ تز ضذُ است؟
الف) خفاش – پالتی پَس – کاًگَرٍ □
ج) خفاش – هاّی – کثَتز □

ب) پالتی پَس – کاًگَرٍ-هَش □
د) پالتی پَس – الک پطت – کاًگَرٍ □

 -15عثارت دادُ ضذُ در کذام گشیٌِ تا جاًذار داخل پزاًتش ّن خَاًی ًذارد؟
الف) ٍجَد هَیزگ ّای خًَی فزاٍاى در آتطص ّا تاعث تثادل گاسی تیي آب ٍ خَى در ایي هْزُ دار هی ضَد(ارُ هاّی)
ب)تا داضتي پَلک ّای ضخین ٍ سخت ٍ ساسگاری تا خطکی ضٌاختِ هی ضَد(.قَرتاغِ)
ج)اس حطزات تغذیِ هی کٌذ ٍ در کٌتزل جوعیت حطزات ًقص دارد(.هارهَلک)
د) داضتي تذى دٍکی ضکل ٍ ًذاضتي هثاًِ اس ٍیژگة ّای آى تطوار هی رٍد(.کثَتز)
 -16تغذیِ ٍ حفاظت اس جٌیي در کذام جاًَر تْتز صَرت هی گیزد؟
الف) ضتز هزغ □

ب) هاّی □

ج) خفاش □

د) کاًگَرٍ □

 -17کذام گشیٌِ در هَرد جاًَر سیز ًادرست است؟
الف) ًَساد اس ضیز هادر تغذیِ هی کٌذ□.
ب) پستاًذار تخن گذار است□.
ج) در آب تخَتی ضٌا هی کٌذ □
د) تا آتطص تٌفس هی کٌذ□.
 -18در تذى کاًگزٍ کذام هَرد دیذُ ًوی ضَد؟
الف)غذد ضیزی □

ب) هَ □

ج) تٌذ ًاف □

د) تخن اٍلیِ□

 -19کذام ٍیژگی در هاّی ٍ پزًذُ هطتزک است؟
الف) تذى دٍکی ضکل □

ب) داضتي هثاًِ □

ج) تادکٌک ضٌا □

د) کیسِ ی َّایی □

 -21کذام یک اس ٍیژگی ّای سیز در ّوِ ی پستاًذاراى هطتزک است؟
الف) جٌیي آًْا در ضکن جاًذار هادُ رضذ هی کٌذ□.
ب) در ّوِ ی آًْا اًذاهی تِ ًام جفت ٍجَد دارد□.
ج) دهای تذى آًْا تاتع ضزایظ هحیظ است□.
د) ًَساد آًْا اس سیز هادر تغذیِ هی کٌذ□.
 -21پزًذگاى گزٍّی اس هْزُ داراى ّستٌذ کِ تذى آًْا اس پز پَضیذُ ضذُ است  ٍ.اًذام حزکتی جلَیی آًْا تثذیل تِ تال ضذُ است،اس هیاى ٍیژگی
ّای سیز کذام یک تِ پزٍاس کوک ًوی کٌذ؟
ب) تذى دٍکی ضکل □

الف) داضتي هثاًِ □
ج) کیسِ ّای َّادار در کٌار ضص ّا □

د) استخَاى ّای تَخالی ٍ هحکن □

 -22کذام یک اس پستاًذاراى سیز تٌذ ًاف ًذارد؟
الف) ٍال □

ب) خفاش حطزُ خَار □

ج) هَش □

د) ًَک اردکی □

 -23کذام هاّی سیز سزپَش آتططی دارد؟
الف) ارُ هاّی □

ب) ضیز هاّی □

ج) هاّی خاٍیار □

د)کَسِ □

