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زیـــــــست شناسی دهم  -لــــیموترش
دفترچـــــــــه ســـــــواالتـــــــ
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

گروه مولفان
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ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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تعداد سواالت در هر فصل

co

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی
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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه دهم

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  02سوال

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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هر سطحی از سطوح سازمانیابی حیات که در تشکیل  ................نقش دارد ،قطعا ................
 )2اجتماع – مجموعهای از جمعیتهای گوناگون میباشد.
 )1اندام – در همهی جانداران زنده دیده میشود.
 )4زیست بوم – شامل ارتباط بین موجودات زنده و غیرزنده میشود.
 )3جاندار – از چند بافت مختلف تشکیل شده است.
کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور مناسب تکمیل میکند؟
« در هر بوم سازگان» ................ ،
 )1تعدادی زیست بوم متفاوت وجود دارد.
 )3جمعیتهای گوناگون با هم تعامل دارند.

 )2فقط یک گونه جانداران وجود دارد.
 )4اجتماعات متفاوتی از جانداران یافت میشود.

گازوئیل زیستی برخالف سوخت فسیلی چه مشخصهای دارد؟
 )2درآلودگی هوا نقش مؤثری دارد.
 )1باعث گرمایش زمین میشود.
 )4از انرژیهای تجدیدپذیر محسوب میشود.
 )3مسبب ایجاد باران اسیدی است.

m

کدام مورد از ویژگیهای سطوح سازمانیابی حیات نادرست است؟
 )1ویژگی حیات ،از نسختین سطح آن آغاز میشود.
 )2گستره حیات از یاخته شروع شده و با همه محیطهای کره زمین ،پایان مییابد.
 )3اعضای هر زیست بوم ممکن است ،ساکن خشکی ،اقیانوس و یا دریاچه باشند.
 )4در هر بوم سازگان ،افراد هر جمعیت ،برخالف اعضای گونههای مختلف ،با هم تعامل دارند.

co

h.

کدام مورد اولین و اساسیترین گام در پزشکی شخصی محسوب میشود؟
 )2ارائه روشهای درمانی خاص
 )1مشاهده حال بیمار
 )4بررسی اطالعات ژن های فرد
 )3کاهش اثرات جانبی برخی داروها

rs

اصلی ترین دلیل تجدیدپذیر دانستن فرایند تولید گازوئیل زیستی چیست؟
 )2امکان مهار افزایش  CO2در جو
 )1چرخهای بودن فرایند تولید
 )4امکان استفاده از دانههای روغنی مختلف
 )3تولید محصوالت فرعی در این فرایند
کدام عبارتهای زیر در مورد گازوئیل زیستی ،صحیح میباشند؟

to
o

الف  -از انرژیهای تجدیدناپذیر میباشند.

ب  -فرایند تولید و مصرف آن به صورت یک چرخه میباشد.
ج  -در صورت حل شدن در آب ،آن را اسیدی میکند.
د  -وجود آن در محیط ،موجب ایجاد سرطان نمیشود.
 )2ب و د
 )1الف و ج

 )4ب و ج

 )3الف و د
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کدام عبارت زیر در مورد پزشکی شخصی صحیح میباشد؟
 )1روشی است که در آن پزشکان با مشاهدهی حال بیمار ،بیماری وی را تشخیص میدهند.
 )2پزشکان به کمک این روش ،داروهایی برای درمان بیماری همهی افراد طراحی میکنند.
 )3به کمک این روش قدیمی ،میتوان از بیماریهای ارثی افراد آگاه شد.
 )4پزشکان به کمک این روش نمیتوانند احتمال ابتال به بیماری ارثی فرد را از بین ببرند.

کدام عبارت زیر نادرست میباشد؟
 )1انرژی زمین گرمایی ،از انرژیهای تجدیدپذیر میباشد.
 )2مصرف سوختهای فسیلی در گرمایش زمین نقش دارند.
 )3مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر برخالف استخراج آنها برای محیط زیست مخرب میباشد.
 )4با مصرف انرژی تجدیدپذیر میتوان از بوم سازگانها حفاظت کرد.
چند مورد از عبارتهای زیر صحیح میباشد؟

 انسان جزئی از شبکهی حیات است ولی میتواند جدا از سایر جانداران زندگی کند.

 میزان خدمات هر بومسازگان به میزان تولید کنندگان و مصرف کنندگان آن بستگی دارد.
 افزایش و کاهش تولید کنندگی بوم سازگانها در صورت تغییر اقلیم در کیفیت زندگی انسان اثر مثبت دارد.
 منابع موجودات غیرزندهی بوم سازگان جزء خدمات بوم سازگان محسوب نمیشود.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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کدام عبارت زیر به طور صحیح بیان شده است؟
 )1شناخت بیشتر گیاهان ،تنها راه به دست آوردن غذای بیشتر و بهتر است.
 )2با انتقال ژنهای دلخواه گیاهان زراعی به دِنای گیاهان خودرو میتوان کیفیت محصول را به شکل دلخواه تغییر داد.
 )3مهندسی ژن شناسی در تغییر بسیاری از سازوکارهای مولکولی مربوط به سرعت رشد موثر است.
 )4اجتماعهای پیچیدهی میکروبی در خاک آفت بوده و موجب بیماریهای گیاهان میشوند.
کدام عبارت زیر در مورد مسئلهی محیط زیستی امروز جهان درست میباشد؟
 )1با توجه به آن میتوان از ضایعات چوب ،سوخت زیستی تولید کرد )2 .با کمک آن میتوان از روی دنا به بیماریهای ارثی پی برد.
 )4با کمک آن میتوان کلیت و کیفیت غذای انسان را افزایش داد.
 )3از پیامدهای بد آن ،کاهش تنوع زیستی میباشد.

m

کدام عبارت زیر نادرست میباشد؟
 )2جنگلزدایی میتواند از علل وقوع سیل باشد.
 )3واکنشهای شیمایی در تولید روغن گیاهی تصفیه شده نقش دارد.
 )4گازوئیل زیستی ،منبع موثرتر و پاکتر انرژی برای کاهش وابستگی به گاز میباشد.
 )1مهندسی ژن شناسی در بهبود مقاومت گیاهان به بیماریهای گیاهی ویروسی کاربرد دارد.

h.
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موهای سفید خرس قطبی ،نشانگر ویژگی  ................در جانداران میباشد و براساس ویژگی هم ایستایی ................
 )1پاسخ به محیط  -جاندار میتواند محیط خود را در حد ثابتی نگه دارد
 )2پاسخ به محیط  -جاندار میتواند برای انجام فعالیتهای زیستی خود از انرژی غذا استفاده کند
 )3سازش به محیط  -جاندار میتواند برای انجام فعالیتهای زیستی خود از انرژی غذا استفاده کند
 )4سازش به محیط  -جاندار میتواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد
توجه به همهی عوامل زنده و غیرزندهی موثر بر حیات یک جاندار در  ................صورت میگیرد و با جزء نگری قادر به شناسایی

rs

بسیاری از فرایندهای زنده ................
 )2جزء نگری -نیستیم
 )1جزءنگری -هستیم

 )4کل نگری -نیستیم

 )3کل نگری -هستیم

کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور نادرست کامل میکند؟

چند مورد ،متن زیر را به طور صحیح کامل میکند؟
به طور معمول ،همهی جانداران ................
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یکی از ویژگیهای همه جانداران ................ ،است که میتواند ................
 )2رشدونمو – با کمک اطالعات ذخیره شده در  DNAتنظیم گردد.
 )1همایستایی – محیط اطراف جاندار را حد ثابتی نگه دارد.
 )4پاسخ به محیط – منجربه تغییر وضعیت جاندار در مقابله با محرک شود.
 )3تولیدمثل – سبب تولید زادهای مشابه والد شود.

الف ـ از تعدادی یاخته تشکیل شدهاند.

ب ـ فرآیند جذب و مصرف انرژی را به یک شکل انجام میدهند.

ج ـ توانایی تولید یاخته جدید را دارند.

د ـ دارای اجزای عملکردی به نام اندامک هستند.

1 )1

2 )2

علم زیست شناسی میتواند ................
 )1در حفظ تنوع زیستی به ما کمک کند.
 )3به بررسی علت پدیدههای غیرقابل مشاهده بپردازد.

3 )3

4 )4

 )2به دلیل عدم محدودیت ،به بسیاری از پرسشهای ما پاسخ مناسبی دهد.
 )4برای حل همة مشکالت زندگی ما ،راهحل مناسبی ارائه دهد.

در ارتباط با سطوح سازمان یابی حیات ................ ،سطح ................
 )1باالترین – واحدی است که تمام ویژگیهای حیات را دارد.
 )2آخرین – شامل همه جانداران ،همه زیستگاهها و همه زیستبومهای زمین است.
 )3اولین – زنده ،از تعدادی یاخته تشکیل شده است که باهم همکاری و تعامل دارند.
 )4در بزرگترین – همهی اجزاء دارای یاختههایی هستند که باهم در تعامل میباشند.

هنگام مطالعه یک جاندار زنده ،در کل نگری ................ ،جزء نگری................ ،
 )1برخالف – ویژگیهای هر بخشی از پیکر جاندار بررسی میشود.
 )2همانند – اثر عوامل محیطی موثر بر حیات بررسی میشود.
 )3همانند – تصویری جامع و کامل از یک سامانه پیچیده به دست میآید.
 )4برخالف – به روابط بین اجزای مختلف جاندار توجه میشود.
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی دهم به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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