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امروزه دانشمندان می کوشند، .................. موجود در گیاهان را به سوخت هاي زیستی تبدیل کنند؟ - 1

کربن دي اکسید سلولز پروتئین

پروانه ي مونارك با کمک کدام یاخته ي خود، جهت مقصد را تشخیص می دهد. - 2

ماهیچه اي بنیادي پوششی عصبی

زیست شناسان از کدامیک از مولکول هاي زیر جهت تشخیص هویت افراد استفاده می کنند؟ - 3

قند ها ( دنا ( پروتئین ها  چربی ها

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 4

علوم زیستی می تواند به همه ي پرسش هاي انسان پاسخ دهد.
علوم تجربی قادر به مهار همه ي بیماري ها می باشد.

علوم تجربی درباره ي خوبی و بدي می تواند نظر دهد.
علوم زیستی فقط فرایندهایی را بررسی می کند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده باشد.

اساس علوم تجربی .................. می باشد. - 5

بررسی دقیق مشاهده پرسش آزمایش

اینکه «همۀ جانداران، سطوحی از سازمان یابی را دارند» بیان گر کدام یک از ویژگی هاي جانداران می باشد؟ - 6

نظم و ترتیب سازش با محیط هومئوستازي هم ایستایی

اینکه «جانداران می توانند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارند» مربوط به کدام ویژگی آنها می باشد؟ - 7

سازش با محیط پاسخ به محیط  هم ایستایی رشد و نمو

«دفع میزان اضافی سدیم خون از طریق ادرار»، بیان گر کدام ویژگی جانداران است؟ - 8

نمو پاسخ به محیط سازش با محیط هم ایستایی 

«موهاي سفید خرس قطبی» بیان گر کدام ویژگی جانداران می باشد؟ - 9

نظم و ترتیب سازش با محیط هومئوستازي پاسخ به محیط

پایین ترین سطح ساختاري حیات که همۀ فعالیت هاي زیستی در آن انجام می شود، .................. نام دارد. - 10

اندام یاخته بافت مولکول

به روشی که باعث انتقال صفت یا صفات از یک جاندار به جانداران دیگر می شود، مهندسی .................. می گویند. - 11

فیزیک فن آوري تراژنی ژنتیک

کدام یک از موارد زیر از عوامل غیرزندة مؤثر بر زندگی گیاهان نمی باشد؟ - 12

باکتري دما رطوبت نور

عوامل زنده اي که بر زندگی گیاهان مؤثر هستند، .................. - 13

رطوبت و نور نیز می تواند باشد. نمی توانند از ویروس ها باشند. نمی توانند در گروه حشرات باشند. فقط درگروه باکتري ها قرار دارند.

میزان خدمات هر بوم سازگان به میزان .................. آن بستگی دارد. - 14

تغییرات اقلیمی تولید کنندگان موجودات زنده  مصرف کنندگان

به منابع و سود هایی که مجموع موجودات زنده هر بوم سازگان در بر دارند، .................. بوم سازگان گویند. - 15

قدرت ترمیم ظرفیت پایداري خدمات

کدام یک از موارد زیر انرژي تجدید پذیر است؟ - 16

گازوئیل زیستی گاز بنزین نفت

تست آسان: زیست دهم فصل 1

آموزشگاه پرسا
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امروزه از کدام مولکول موجود در ساختار گیاهان در تولید سوخت هاي زیستی استفاده می شود؟ - 17

کربن دي اکسید پروتئین دنا سلولز

افزایش دفع سدیم از ادرار، در صورت افزایش سدیم خون نمونه اي از  ..................  جانداران است. - 18

نظم و ترتیب پاسخ به محیط هومئوستازي  سازش و ماندگاري در محیط

کدام گزینه از پیامدهاي جنگل زدایی نمی باشد؟ - 19

فرسایش خاك افزایش تنوع زیستی سیل تغییر آب و هوا

کدام گزینه تعریف درستی از جمعیت بیان می کند؟ - 20

مجموع جاندارانی از یک گونه که در چند مکان زندگی می کنند. مجموع جاندارانی از یک گونه که در یک مکان زندگی می کنند.
مجموع جاندارانی از چند گونه که در چند مکان زندگی می کنند. مجموع جاندارانی از چند گونه که در یک مکان زندگی می کنند.

کدام یک از گزینه هاي زیر، جزء عوامل اصلی مؤثر در خشکسالی دریاچۀ ارومیه نیست؟ - 21

وجود گونه هاي جانوري مختلف در دریاچه  حفر بی حساب جاده هاي کشاورزي در اطراف دریاچه 
احداث بزرگراه بر روي دریاچه سدسازي در رودهاي منتهی به دریاچه

کدام مورد جمله را به نادرستی کامل می کند؟  - 22
«در پزشکی شخصی  .................. »

براي درمان بیماري صرفًا از مشاهدة حال بیمار استفاده می شود.  می توان از بیماري هایی که در آینده قرار است فرد به آن مبتال شود، آگاه شد.
براي هر فرد روش هاي درمانی خاص در ارتباط با بیماري طراحی می شود.  براي تشخیص بیماري از اطالعات ژنی فرد استفاده می شود.

افزایش .................. نمی تواند ناشی از .................. باشد. - 23

تنوع زیستی - جنگل زدایی  وقوع سیل - جنگل زدایی 
کیفیت زندگی انسان - پایدار کردن بوم سازگان  مقدار تولید کنندگی - پایدار کردن بوم سازگان 

کدام گزینه عبارت زیر را دربارة همۀ جانداران، به طور مناسب تکمیل می کند؟  - 24
« هر  .................. چیزي بیشتر از مجموع  .................. تشکیل دهنده ي آن است. »

بافت ـ اندام هاي یاخته ـ مولکول هاي بافت ـ یاخته هاي اندام ـ دستگاه هاي

کدام گزینه نادرست است؟ «علم زیست شناسی .................. » - 25

با استفاده از دناي افراد هویت انسان ها را به آسانی شناسایی می کند.
در مبارزه با آفت هاي کشاورزي، حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت و زیستگاه ها به ما کمک می کند.

فقط ساختارها یا فرآیندهایی را بررسی می کند که قابل مشاهده و اندازه گیري اند.
می تواند دربارة خوبی و بدي، زشتی و زیبایی یک فرآیند زیستی نظر دهد.

یاخته جایگاه خاصی در سطوح سازمان یابی حیات دارد زیرا  .................. - 26

ویژگی حیات در این سطح پدیدار می شود. پایین ترین سطح حیات محسوب می شود.
همۀ جانداران از یاخته تشکیل شده اند. واحد ساختار و عمل در جانداران محسوب می شود.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  - 27
«امروزه در محدودة علم زیست شناسی می توان  .................. »

به تولید ذرت هاي اصالح شده با محصوالت بیش تر دست یافت.  
با توجه به بیماري هاي ارثی افراد، هویت آن ها را به آسانی شناسایی کرد.  
به منظور مبارزه با آفت هاي کشاورزي از گیاهان اصالح شده استفاده کرد.  

با استفاده از نسل جدید داروها، از مرگ آور بودن بیماري افزایش فشار خون کاست.  

کدام گزینه نادرست است؟ - 28

با استفاده از اصول علمی بازسازي بوم سازگان ها می توان به جلوگیري از نابودي دریاچۀ ارومیه امید داشت.
یکی از دغدغه هاي زیست محیطی امروز جهان، از علل وقوع سیل در سال هاي اخیر می باشد.
مجزا بودن از حیات موجب شده است انسان ها جدا از سایر موجودات به زندگی ادامه دهند.

ارتقاي کیفیت زندگی انسان ها با میزان خدمات بوم سازگان ها ارتباط دارد.
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  - 29
«زیست شناسان، .................. »

تا چندي پیش برخالف امروزه، قادر به مشاهدة یاخته ها نبودند.
می توانند به بهبود و افزایش تولید گازوئیل زیستی کمک کنند.

تاکنون میلیون ها گونۀ جاندار پریاخته اي و تک یاخته اي را شناسایی و نام گذاري کرده اند.
به دنبال مشاهدة تنوع زیستی و در پی آن، یافتن ویژگی هاي مشترك گونه هاي مختلف هستند.

چند مورد از ویژگی هاي زیر دربارة همۀ جانداران صدق می کند؟  - 30
 الف) توانایی سازش و ماندگاري در محیط 

ج) نیاز به انرژي براي انجام فعالیت هاي زیستی
ب) رشد و ترمیم توسط تقسیم شدن یاخته 

د) ثابت نگه داشتن غلظت مایع بین یاخته اي در پیکر خود 

1234

3

صل 1
ت دهم ف

س
زی

آموزشگاه پرسا



4/8/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA+%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2585+%25D9%2581… 4/6

گزینه 2 - 1
امروزه از سلولز موجود در گیاهان در تهیه سوخت هاي زیستی استفاده می شود.

گزینه 1 - 2
پروانه مونارك با استفاده از یاخته هاي عصبی موجود در بدن خود، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می دهد و به سوي آن پرواز می کند.

گزینه 3 - 3
امروزه از  افراد، جهت تشخیص هویت استفاده می شود.

گزینه 4 - 4
بررسی سایر گزینه ها: 

): علوم تجربی محدودیت هایی دارند و نمی توانند به همۀ پرسش هاي انسان پاسخ دهند.  گزینۀ (

): امروزه علوم زیستی بسیاري از بیماري ها را مهار کرده است.  گزینۀ (

): علوم تجربی دربارة زشتی و زیبایی، خوبی و بدي، ارزش هنري و ادبی نمی تواند نظر دهد.  گزینۀ (

گزینه 3 - 5
مشاهده، اساس علوم تجربی می باشد.

گزینه 4 - 6
نظم و ترتیب یکی از ویژگی هاي جانداران است که بیان گر آن می باشد که همۀ جانداران، سطوحی از سازمان یابی را دارند.

گزینه 2 - 7
یکی از ویژگی هاي جانداران هم ایستایی «هومئوستازي» است که جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد.

گزینه 1 - 8
دفع میزان مازاد سدیم خون از طریق ادرار باعث پایداري حالت درونی می شود که همان هم ایستایی است.

گزینه 3 - 9
 

گزینه 3 - 10
یاخته، پایین ترین سطح ساختاري است که همۀ فعالیت هاي زیستی در آن انجام می شود.

گزینه 1 - 11
مهندسی ژنتیک، روشی است که طی آن صفت یا صفاتی از طریق ژن مربوطه از یک جاندار به جاندار دیگر منتقل می شود.

گزینه 4 - 12
دما، نور، رطوبت از عوامل غیرزنده مؤثر بر رشد گیاهان می باشد و باکتري ها از عوامل زنده هستند. 

گزینه 3 - 13
انواع باکتري ها، قارچ ها و حشرات از عوامل زنده ي مؤثر بر زندگی گیاهان می توانند باشند.

گزینه 3 - 14
میزان خدمات هر بوم سازگان، به میزان تولید کنندگان آن بستگی دارد. پایدار کردن بوم سازگان ها به طوري که حتی در صورت تغییر اقلیم، تغییر چندانی در تولیدکنندگی آنها روي ندهد، موجب

ارتقاي کیفیت زندگی انسان می شود.

گزینه 1 - 15
به منابع و سود هایی که مجموع موجودات زنده هر بوم سازگان را دربردارند، خدمات بوم سازگان می گویند.

گزینه 4 - 16
سوخت هاي فسیلی (نفت، بنزین و گاز) از انرژي هاي تجدید ناپذیر هستند و گازوئیل زیستی که از دانه هاي روغنی به دست می آید، تجدید پذیر است.

گزینه 1 - 17
امروزه از سلولز گیاهان در تولید سوخت هاي زیستی مانند الکل استفاده می شود.

گزینه 2 - 18
هم ایستایی (هومئوستازي): محیط جانداران همواره در تغییر است اما جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد: مثًال وقتی سدیم خون افزایش می یابد دفع آن از طریق ادرار  زیاد

می شود. 

گزینه 3 - 19
جنگل زدایی سبب کاهش تنوع زیستی می شود نه افزایش آن. 

گزینه 1 - 20
مجموع جانداران یک گونه که دریک جا و یک زمان زندگی می کنند یک جمعیت را به وجود می آورند. 
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گزینه 2 - 21
خشکسالی، حفر بی حساب چاه هاي کشاورزي در اطراف آن، بی توجهی به قوانین طبیعت، احداث بزرگراه روي دریاچه، استفادة غیر علمی از آب هاي رودخانه هایی که به این دریاچه می ریزند و

سدسازي در مسیراین رودها، از عوامل خشکی دریاچۀ ارومیه هستند ولی وجود گونه هاي جانوري مختلف در دریاچه جزء عوامل اصلی موثر در خشکسالی نیست. 

گزینه 2 - 22
در پزشکی شخصی براي تشخیص و درمان بیماري ها به جاي مشاهدة حال بیمار با بررسی اطالعاتی که روي ژن هاي هرفرد وجود دارد، روش هاي درمانی و دارویی خاص فرد را طراحی می کنند. 

گزینه 2 - 23
جنگل زدایی موجب کاهش تنوع زیستی می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: یکی از پیامدهاي بسیار بد جنگل زدایی وقوع سیل می باشد.  گزینۀ 

: میزان خدمات هر بوم سازگان به میزان تولید کنندگی آن بستگی دارد. پایدار کردن بوم سازگان می تواند موجب افزایش تولید کنندگی آن شود.  گزینۀ 

: پایدار کردن بوم سازگان ها موجب ارتقاي کیفیت زندگی انسان می شود. گزینۀ 

گزینه 3 - 24
هر جاندار از یاخته تشکیل شده است، که ممکن است پریاخته یا تک یاخته اي باشد. هر یاخته چیزي بیش از مجموع مولکول هاي تشکیل دهندة آن است. در تک یاخته اي ها بافت، اندام و دستگاه

تشکیل نمی شود.

گزینه 4 - 25
پاسخ گزینۀ  - دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی فقط در جست وجوي علت هاي پدیده هاي طبیعی و قابل مشاهده اند. مشاهده اساس علوم تجربی است. بنابراین در زیست شناسی فقط
ساختارها و یا فرآیندهایی را بررسی می کنیم که براي ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه گیري اند. پژوهشگران علوم تجربی نمی توانند دربارة زشتی و زیبایی، خوبی و بدي، ارزش 

هاي هنري و ادبی نظر بدهند. 

،  و  صحیح و در محدودة علم زیست شناسی هستند.  پس گزینۀ  نادرست است و پاسخ ما می باشد و گزینۀ 

گزینه 2 - 26
یاخته مکان خاصی در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی دارد زیرا ویژگی حیات در این سطح پدیدار می شود.

گزینه 2 - 27
امروزه با استفاده از دناي افراد و خواندن اطالعات حاصل از آن، هویت انسان ها و نیز بیماري هاي ارثی که در آینده به سراغ آن ها می آید را شناسایی می کنند، شناسایی هویت فرد مبتنی بر دناي

اوست و نه بیماري هاي ارثی او.  

گزینه 3 - 28
همکاري و تعامل انسان با سایر موجودات و محیط زیست انسان را وابسته به حیات و ارتباط هاي آن کرده است. 

گزینه 1 - 29
تا چندي پیش براي مشاهدة یاخته الزم بود نخست آن را بُکشند و سپس رنگ آمیزي کنند تا بتوانند اجزاي درون آن را ببینند؛ در حالی که امروزه روش هاي مختلف و کارآمدي براي مشاهدة یاخته 

هاي زنده وجود دارد بنابراین در گذشته نیز یاخته و اجزاي درون آن دیده می شد.

گزینه 2 - 30
موارد «الف» و «ج» دربارة همۀ جانداران صدق می کند.  

بررسی موارد: 
الف) جانداران ویژگی هایی دارند که براي سازش و ماندگاري در محیط به آن ها کمک می کند، مانند موهاي سفید خرس قطبی. 

ب) تقسیم یاخته جهت رشد و ترمیم مختص به جانداران است. 
ج) جانداران انرژي می گیرند، از آن براي انجام فعالیت هاي زیستی خود استفاده می کنند و بخشی از آن را به صورت گرما از دست می دهند. 

د) جانداران تک یاخته اي فاقد مایع بین یاخته اي اند.
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