اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

آزمون شماره 1
1937/27/02

زیـــــــست شناسی دهم  -لــــیموترش
دفترچـــــــــه پاسخنــامه تشــریحی

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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تعداد سواالت در هر فصل
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 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

lim
oo

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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صفحه 1
limootoorsh.com

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.

Limootoorsh.com

صفحه 2

:1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

1

گزینه 4

زیستبوم از بومسازگان ایجاد شده است ،تعامالت بین جمعیتهای موجودات زنده از گونههای
مختلف و رابطه آنها با محیط زندگی (اجزاء غیرزنده) ،را بومسازگان میگوییم.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1اندامها از مجموعهای بافتها تشکیل میشوند ،بافت خود مجموعهای
از یاختهها است .گروهی از جانداران تک یاختهای هستند و فاقد بافت هستند.
(در جانداران پریاختهای نیز ممکن است بافت دیده نشود مثل آغازیان یا
پریاختههایی که به شکل کلنی هستند.
گزینه  )2جمعیتهای مختلف ،اجتماع را پدید میآورند ،همانطور که میدانید

m

به مجموعهای از جانداران یک گونه که در یک مکان و یک زمان مشخص با
هم زندگی میکنند ،جمعیت میگوییم.

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

مبحث سوال  :سطوح سازمانیابی حیات ()101

h.

آنالیز سوال

co

گزینه  )3دستگاههای مختلف باهم جاندار (پُریاختهای) را ایجاد میکنند،
دستگاهها از مجموعه اندامها (نه بافتها) تشکیل شدهاند.

توضیحات

سلول (یاخته)

کوچکترین واحد عملکردی است که همهی ویژگیهای حیات (همون
 7ویژگی جانداران) را دارد ،یاخته حاوی گروهی از اندامکها میباشد،
هر یاخته از مولکولهایی تشکیل شده که باهم در تعامل هستند ،به
مجموعه این تعاملها حیات میگوییم.
از همکاری تعدادی از یاختهها به وجود آمده است ،این یاختهها
همانند با یکدیگر ،یک کار مشخصی را انجام میدهند.
از اجتماع چندین بافت مختلف تشکیل میشود .مانند قلب یا معده یا
شش و ...

بافت
اندام

برخی جانداران تک یاختهای هستند و تمام فعالیتهای
جانداران توسط همان یاخته انجام میشود .این جانداران
سطح بافت ،اندام و دستگاه را ندارند.

to
o

rs

سطح حیات

تعریف

سطح سوال  :متوسط

در بدن مهرهداران  4نوع بافت پوششی ،پیوندی و ماهیچهای
و عصبی دیده میشود.

lim
oo

اندامها معموال وظیفه مشخصی دارند( .اینجور بگیم که نوعی
بافت در اون اندام بیشتر که وظیفهاش رو تعیین میکنه ،مثل
بافت ماهیچه در قلب یا بافت عصبی در مغز و ) ....

دستگاه

از اجتماع اندامهای مختلف به وجود آمده است.

دستگاههای مختلفی چون گوارش ،ایمنی ،تنفس و گردش
خون و  ...در جانوران دیده میشود.

جاندار

مجموعه چند دستگاه باهم ،تشکیل یه جاندار را میدهند.

دقت کنید که جانداران تک یاختهای مرحله بافت و اندام و
دستگاه را ندارند ،هرچقدر جانداران ما پیچیده تر باشد
(تکاملیافتهتر) به این دستهبندی جدول نزدیکتر است.

جمعیت

به مجموعهای از جانداران یک گونه که در یک مکان و یک زمان
مشخص با هم زندگی میکنند ،جمعیت میگوییم.
در اثر تعامل جمعیتهای مختلف با یکدیگر در هر بومسازگان ،اجتماع
زیستی پدید میآید.
تعامالت بین جمعیتهای موجودات زنده از گونههای مختلف و
رابطه آنها با محیط زندگی (اجزاء غیرزنده) ،را بومسازگان میگوییم.

دقت کنید که افراد گونه مثال گنجشک و کبوتر هرگز باهم
یک جمعیت را تشکیل نمیدهند.

اجتماع زیستی
بوسازگان
(اکوسیستم)
زیستبوم

اجتماع زیستی میتونید حیوانات ساکن در یک مزرعه رو در
نظر بگیرید.
اکوسیستم یا بومسازگان شامل اجزا زنده مثل جمعیت
گونههای مختلف و محیط (جزء غیرزنده) است.

گروهی از بومسازگان که مربوط به یک منطقه جغرافیایی یا آب و هوایی خاص هستند میتوانند زیست بوم را ایجاد کنند.

(بیوم)
زیستکره

شامل همه جانداران ،همه زیستگاهها (خشکیها ،اقیانوسها و )...و همه زیستبومهای زمین است.

ویژه آزمون مرحلــه  02مهر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

آنالیز سوال

در هر بوم سازگان ،جمعیتهای گوناگون با هم تعامل دارند و یک اجتماع را به وجود میآورند .زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل میشود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :سطوح سازمانیابی حیات ()101

شکل سطوح متفاوت حیات
۱ــ یاخته کوچک ترین واحدی است که همة ویژگی های حیات را دارد.
2ــ تعدادی یاخته با یکدیگر همکاری می کنند و یک بافت را به وجود می آورند.
3ــ هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می شود؛ مانند استخوانی که در اینجا نشان ً داده شده است.
 4ــ بدن این گوزن از چند دستگاه و هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده است؛ مثال دستگاه حرکتی از ماهیچه ها و استخوان ها تشکیل شده است.
 5ــ جانداری مانند این گوزن ،فردی از گونه گوزن هاست.

m

 6ــ افراد یک گونه که در یک جا زندگی می کنند ،یک جمعیت را به وجود می آورند.
7ــ در هر بوم سازگان جمعیت های گوناگون باهم تعامل دارند و یک اجتماع را به وجود می آورند.
 8ــ زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود.

3

گزینه 4

co

9ــ زیست کره شامل همة جانداران ،همة زیستگاه ها و همة زیست بوم های زمین است.

گازوئیل زیستی ،مواد سرطان زا ندارد و باعث باران اسیدی نمیشود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :گازوئیل زیستی ()101

rs

آنالیز سوال

h.

سوخت های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جو ،آلودگی هوا و در نهایت باعث گرمایش زمین میشوند.



بیش از سه چهارم ( )757نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی ،مانند نفت ،گاز و بنزین تأمین می شود.



سوخت های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جو ،آلودگی هوا و درنهایت باعث گرمایش زمین می شوند.



از سوی دیگر استخراج سوخت های فسیلی نیز محیط زیست را آلوده می کند.



انسان باید در پی منابع پایدار ،مؤثرتر و پاکتر انرژی برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی باشد.



زیست شناسان میتوانند به بهبود و افزایش تولید سوخت های زیستی مانند گازوئیل زیستی که از دانه های روغنی به دست میآید،
کمک کنند.
فرایند چرخهای تولید گازوئیل زی ستی از دانههای روغنی ،مانند آفتاب گردان ،زیتون یا سویا را به علت چرخهای بودن این فرایند،
تجدیدپذیر میدانند.



4
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نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است .انتظار می رود این نیاز تا سال  2232حدود  06درصد افزایش یابد.

گازوئیل زیستی  )1مواد سرطان زا ندارد و  )2باعث باران اسیدی نمی شود.
گزینه 4

زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل میشود و در هر بوم سازگان جمعیتهای گوناگون با هم تعامل دارند.
بررسی سایر گزینهها :

آنالیز سوال

زیست کره شامل همة محیطهای زیست کرة زمین ،از جمله خشکیها ،اقیانوسها و دریاچههاست .گسترة حیات ،یاخته شروع میشود و
با زیست کره پایان مییابد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

5

مبحث سوال  :سطوح سازمانیابی حیات ()101

سطح سوال  :متوسط

گزینه 4

پزشکان در پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماریها به جای مشاهدة حال بیمار ،با بررسی اطالعاتی که روی ژنهای هر فرد وجود دارد،
روشهای دارویی و درمانی خاص هر فرد را طراحی میکنند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

مبحث سوال  :پزشکی شخصی ()101

سطح سوال  :متوسط

2

:3

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

امروزه پزشکان از روشی به نام پزشکی شخصی استفاده میکنند ،پزشکی شخصی برای  )1تشخیص و  )2درمان بیماریها مورد استفاده
قرار میگیرد ،در این شیوه ،روشهای درمانی و دارویی خاصِ هر فرد ،براساس اطالعات ژنی آن فرد (استفاده از مولکول  )DNAتهیه
میشود ،در واقع درمان هر فرد منحصر به خود اوست( .افراد توی جامعه بسیار متفاوتا ،پس این روش به تنوع درون افراد جمعیت توجه
میکنه) عالوه بر این ،بررسی اطالعات ژنی فرد ،میتواند باعث شناسایی بیماریهای ارثی شود که ممکن است در آینده فرد را درگیر کند و
با پیشبینی این بیماریها ،میتوان اقدامات الزم برای کاهش اثرات بیماری (نه درمان قطعی آن) را انجام دارد.

6

گزینه 1

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

7

مبحث سوال  :گازوئیل زیستی ()101

سطح سوال  :متوسط

m

آنالیز سوال

فرایند چرخهای تولید گازوئیل زیستی از دانههای روغنی را به علت چرخهای بودن این فرایند ،تجدیدپذیر میدانند.

گزینه 2

co

بررسی مههی گزینهها :

گزینه الف) فرایند چرخهای تولید گازوئیل زیستی از دانههای روغنی را به علت چرخهای بودن این فرایند ،تجدیدپذیر میدانند.
(رد «الف»)

h.

گزینه ب) تولید گازوئیل زیستی به صورت چرخه صورت میگیرد( .تایید «ب»)
گزینه ج) گازوئیل زیستی ،باعث باران اسیدی نمیشود( .رد «ج»)

rs

گزینه د) گازوئیل زیستی ،مواد سرطان زا ندارد( .تایید «د»)

آنالیز سوال

8

گزینه 4

به تازگی رو شی برای ت شخیص و درمان بیماریها به نام پز شکی شخ صی در حال گ سترش ا ست ،پز شکان در این روش برای ت شخیص و درمان
بیماریها به جای مشاهده حال بیمار با بررسی اطالعات روی ژنهای فرد روشهای درمانی و دارویی خاص هر فرد را طراحی میکنند
و از و ضع بیماریهای ارثی هم آگاه می شوند ،بیماریهایی را که قرار ا ست در آینده به آن مبتال شود پیش بینیکرده و با اقدامات الزم اثر آن را
کاهش می دهند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

9
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آنالیز سوال
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نوع سوال  :استداللی ،شمارشی ،خط به خط

مبحث سوال  :گازوئیل زیستی ()101

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :پزشکی شخصی ()101

گزینه 3

سطح سوال  :متوسط

مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر همانند استخراج آنها برای محیط زیست مخرب میباشد.
بررسی سایر گزینهها :
طبق متن کتاب درسی  :انرژی زمین گرمایی ،از انرژیهای تجدیدپذیر میباشد.

نکته  :انرژی های آب های روان ،باد ،خورشید ،زمین گرمایی و سوخت های زیستی ،انرژیهای تجدیدپذیر میباشد.

آنالیز سوال

نکته  :مصرف سوختهای فسیلی در گرمایش زمین نقش دارند.
نکته  :با مصرف انرژی تجدیدپذیر میتوان از بوم سازگانها حفاظت کرد.

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط مبحث سوال  :انرژیهای تجدید پذیر و تجدیدناپذیر ()111

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  02مهر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) انسان ،جزئی از شبکهی حیات است و لذا نمیتواند بینیاز و جدا از موجودات زندهی دیگر و در تنهایی به زندگی ادامه دهد.
(رد «گزینه»)
مورد دوم) میزان خدمات هر بوم سازگان ،به میزان تولیدکنندگان (نه مصرف کنندگان) آن بستگی دارد( .رد « گزینه »)
مورد سوم) پایدار کردن بوم سازگانها به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم ،تغییر چن ـدانی در مق ـدار تولیدکنن ـدگی آنه ـا روی
ندهـد ،موجـب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشود( .رد « گزینه »)

آنالیز سوال

m

مورد چهارم) منابع و سودهایی را که مجموع موجودات زندهی (نه غیرزنده) هر بوم سازگان در بردارند ،خدمات بوم سازگان می نامند.
(تایید « گزینه »)

11

گزینه 3

co

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و شمارشی و دامدار

مبحث سوال  :بومسازگان ()101

سطح سوال  :نسبتا سخت

h.

امروزه می توان ژن های دلخواه را شناسایی و از گیاهان خودرو ،استخراج و با فنون مهندسی ژن شناسی به دنای گیاهان زراعی منتقل ک ـرد.
می توان به این طریﻖ بسیاری از سازوکارهای مولکولی مربوط به سرعت رشد ،کیفیـت و کمیـت محصـول را بـه شـکل دلخـواه تغییـر داد
بررسی سایر گزینهها :

rs

گزینه  )1یکی از راه های به دست آوردن غذای بیش تر ،شناخت بیش تر گیاهان است.

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

to
o

آنالیز سوال

گزینه  )4اجتماع های پیچیدهی میکروبی در خاک ،در تهیه ی مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفت ها و بیماری ها ،نقش های
مهمی دارند.
مبحث سوال  :تأمین غذای سالم و کافی ()101

سطح سوال  :متوسط



غذای انسان به طور مﺴتقیم یا غیرمﺴتقیم از گیاهان به دست میآید.



شناخت بیشتر گیاهان یکی از راههای تأمین غذای بیشتر و بهتر است.



گیاهان خودرو با محیطهای زیســت مختلف ســازگارند و میتوانند در محیطها و اقلیمهای مختلف به آ سانی برویند ،سریع ر شد ،و

lim
oo

زادآوری کنند و در مدتی نﺴبتاً کوتاه به تولیدکنندگی بﺴیار زیاد برسند و دانه و میوه تولید کنند.


امروزه برای داشتن محصول بهتر میتوان ژن هایی از این گیاهان استخراج ،و با فنون مهندسی ژن به دِنای گیاهان زراعی منتقل کرد.



یکی دیگر از راه های افزایش کمّیت و کیفیت غذای انسان ،شناخت روابط گیاهان زراعی و محیط زیست است.



گیاهان زراعی مانند همۀ جانداران دیگر در محیطی پیچیده ،شامل عوامل غیرزنده مانند دما ،رطوبت ،نور و عوامل زنده شامل باکتری ها،
قارچ ها ،حشرات و مانند آنها رشد می کنند و محصول می دهند.



شناخت بیشتر تعاملهای سودمند یا زیانمند بین این عوامل و گیاهان ،به افزایﺶ محصول کمک می کند.



اجتماع های پیچیدۀ میکروبی در خاک ،در تهیۀ مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفت ها و بیماریها ،نقش های مهمی دارند.



شناخت این اجتماعهای میکروبی به یافتن راههای افزایش تولیدکنندگی گیاهان کمک میکند.



برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماریهای گیاهی نیز از مهندسی ژن استفاده می کنند.

10

گزینه 3

جنگل زدایی ،مسﺌله ی محیط زیستی امروز جهان است.
پیامدهای بسیار بد جنگل زدایی برای سیاره ی زمین ،عبارت اند از )1 :تﻐییر آب و هوا  )2کاهﺶ تنوع زیﺴتی و

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :دستگاه خودمختار ()101

 )3فرسایﺶ خاک.

سطح سوال  :متوسط

4

:5

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 2

با توجه به شکل کتاب درسی ،روغن گیاهی تصفیه شده ،بر اثر واکنشهای شیمیایی به گازوئیل زیستی تبدیل میشود.
بررسی سایر گزینهها :

آنالیز سوال

طبﻖ متن کتاب ،جنگلزدایی میتواند از علل وقوع سیل باشد.
انرژی های آب های روان ،باد ،خورشید ،زمین گرمایی و سوخت های زیستی ،انرژیهای تجدیدپذیر میباشند ،که منبع موثرتر و پاکتر انرژی برای
کاهش وابستگی به گاز و نفت و بنزین (سوختهای فسیلی) هستند.
با توجه به متن کتاب ،مهندسی ژن شناسی در بهبود مقاومت گیاهان به بیماریهای گیاهی ویروسی کاربرد دارد.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و دامدار
گزینه 4

موهای سفید خرس قطبی ،مثالی از ویﮋگی های سازش با محیط در جانداران است .محیط جانداران همواره در تغییر است ,ولی جانــــدار با ویﮋگی هم
ایستایی ،می توان وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد.

co

آنالیز سوال

m

14

مبحث سوال  :زیست شناسی در خدمت انسان ()101

سطح سوال  :متوسط

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط

15

گزینه 3

مبحث سوال  :مرزهای حیات ()101

سطح سوال  :متوسط

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

16

گزینه 1

مبحث سوال  :جزءنگری و کلنگری ()101

rs

آنالیز سوال

h.

زیست شناسان امروزی با کل نگری سعی میکنند هنگام بررسی یک موجود زنده ،به همهی عوامل زنده و غیرزندهای نیز توجه کنند کــــه
حیات آن اثر میگذارند .زیست شناسان قدیم توانستند با جزءنگری ،بسیاری از ساختارها و فرایندهای زنده را بشناسند.

بررسی سایر گزینهها :
گزینه )2جانداری که طی تولیدمثل ایجاد می شود ،قطعا برای ادامه
حیات نیاز به رشد و نمو دارد ،تنظیم الگویهای رشد ونمو توسط
اطالعات ذخیره شده در ( DNAدنا) انجام میشود.
گزینه  )3در فرآیند تولیدمثل ،جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه به
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to
o

تموم موجودات زنده دارای  7ویﮋگی هستند که یک از آنها همایستایی
یا حفظ حالت پایدار است ،محیط اطراف جاندار همواره درحال تغییر است
ولی جاندار برای حفظ حیات باید محیط درون پیکر خود (محیط داخلی) را
در محدوده ثابتی نگه دارد( .پس دقت کنید محیط اطراف درحال تغییر است
ولی محیط درون سلول در جانداران تک سلولی و مایع اطراف یاختهها در
جانداران پرسلولی همواره در محدوده ثابتی قرار دارد).

سطح سوال  :متوسط

خود تولید میکنند ،ولی همانطور که میدونید دو نوع تولیدمثل جنﺴی و غیرجنﺴی

در جانداران صورت میگیرد ،در تولیدمثل جنﺴی دو والد شرکت دارند ولی در تولیدمثل غیرجنﺴی فقط یک والد شرکت دارد و
زادههای حاصل کامال شبیه والد خود هستند.
گزینه  )4همهی جانداران به محرکهای محیطی پاســم میدهند ،یعنی میتوانند با توجه به محرک وضــعیت خود را تغییر دهند ،مثال ســاقه گیاهان
براثر پدیده نورگرایی ،به سمت نور خم میشود( .تغییر وضعیت جاندار بر اساس محرک محیطی)
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

مبحث سوال  :ویژگیهای جانداران ()101

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  02مهر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) جانداران از دو گروه یوکاریوت و پروکاریوت تشکیل شدهاند  :پروکاریوتها همان باکتریها هستند و یوکاریوتها شامل  4فرمانرو
 )1گیاهان  )2جانوران  )3آغازیان  )4قارچها هســـتند .باکتریها همگی تکیاختهای ،گروهی از آغازیان و قارچها نیز تک یاختهای بوده و همه
جانوران و گیاهان و گروههایی دیگر از آغازیان و قارچها ،پُریاختهای میباشند( .رد گزینه الف)
گزینه ب) فرآیند جذب و م صرف انرژی در همه جانداران به یک شکل انجام نمیگیرد ،دو نوع جاندار در طبیعت وجود دارد گروهی اتوتروف
هستند یعنی غذا ساز که این گروه شامل گیاهان و برخی باکتریها و آغازیان می شود ،گروهی نیز هتروتروف هستند که از محیط غذای خود را کسب
میکنند مثل جانوران و قارچها و برخی باکتریها و آغازیان! (رد گزینه ب)

m

گزینه ج) یادتون که میاد همه جانداران ویﮋگی تولیدمثل و ر شد و نمو رو دا شتن ،همهی جانداران میتوانند یاختههای جدیدی تولید کنند،
در جانداران تک یاختههای ،تولید یاخته های جدید بر اثر تولیدمثل اســت و در جانداران پریاختهای معموال تولید یاختههای جدید در پی رشــد و نمو
صورت میگیرد(.تایید گزینه ج)

co

گزینه د) اندامک در یاختههای یورکاریوتی شامل جانوران و گیاهان و قارچها و آغازیان یافت می شود و در درون سلول باکتری ما اندامکی را
نمیبینیم( .رد گزینه د)

آنالیز سوال

h.

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار و شمارشی

مبحث سوال  :ویژگیهای جانداران ()101

فرمانرو

همگی پریاخته
همگی پریاخته
اکثرا پریاختهای یا برخی تکیاختهای
گروهی پریاختهای یا گروهی نیز
تکیاختهای
همگی تکیاخته

همگی هتروتروف
همگی اتوتروف
همگی هتروتروف
گروهی هتروتروف یا گروهی نیز
اتوتروف
گروهی هتروتروف یا گروهی نیز
اتوتروف

rs

پروکاریوتها

باکتریها

پریاختهای یا تکیاختهای

هتروتروف یا اتوتروف

گزینه 1

to
o
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یوکاریوتها

جانوران
گیاهان
قارچها
آغازیان

سطح سوال  :سخت

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

lim
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علم زیستشناسی میتواند در حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت و زیستگاهها به ما کمک کند .این علم محدودیتهایی دارد و نمیتواند به همۀ
پرسشهای ما پاسم دهد .دانشمندان و پﮋوهشگران علوم تجربی ،فقط در جست و جوی علتهای پدیدههای طبیعی و قابل مشاهدهاند.
مبحث سوال  :علم زیستسناسی و کاربر آن ()101

علم زیستشناسی کمکهای زیادی به ما میکند شامل موارد زیر است :

 .1تولید گیاهان و جانوران اصالح شده مانند مرغ و ماهی و گوسفند ،انواع میوه و گندم و ذرت اصالح شده
 .2بهبود طبیعت و زیستگاهها
 .3حفظ تنوع زیستی
 .4مبارزه با آفات کشاورزی
 .5شناسایی هویت انسان با استفاده از  DNAافراد
 .6مهار بسیاری از بیماریها مثل بیماریهای قلبی عروقی و دیابت (قند خون) و ...
 .7ساختان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به کمک متخصصان رشتههای دیگر

سطح سوال  :متوسط

6

:7

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 2

آخرین سطح از سطوح حیات ،زیستکره است که شامل همه جانداران ،همه زیستگاهها و همه زیستبومهای زمین است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پایین ترین (نه باالترین) سطح حیات ،یاختهها هستند ،یاخته سطحی است که تمام ویﮋگیهای حیات را دارد.
گزینه  )3اولین سطح زنده از سطوح حیات ،یاخته است ،دقت کنید وقتی تعدادی یاخته با یکدیگر همکاری میکنند ،یک بافت را به وجود می آورند.

آنالیز سوال

درحالی که اولین سطح زنده خود یاخته است ،نه بافت!
گزینه  )4بزرگترین سطح حیات ،زیستکره است که از اجزاء زنده و غیرزنده تشکیل شده است ،فقط اجزاء زنده دارای یاخته هستند.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و دامدار
گزینه 4

m

02

مبحث سوال  :رشد پسین ()106

سطح سوال  :نسبتا سخت

بررسی سایر گزینهها :

h.

co

در کل نگری برخالف جزء نگری ،به روابط بین اجزای مختلف جاندار توجه میشود.
پیکر جانداران از اجزا مختلفی ت شکیل شده ا ست ،مجموعه این اجزاء یک سامانه پیچیده را ت شکیل میدهد (در پریاختهایها مخ صو صا) که در نمای
کلی معنا پیدا می کند .این اجزاء ارتباط چندســویه با یکدیگر دارند ،عالوه بر این ارتباط بین اجزای بدن جاندار ،ارتباط جاندار (واجزای تشــکیلدهنده
آن) با محیط اطراف نیز بر پیچیدگی این روابط میافزاید.
نکته مهم دیگر در ارتباط با برهم کنش پیچیده اجزاء در بدن جانداران وجود دارد این اســـت که در هر ســـطح جدید از حیات ،ویﮋگیهای جدیدی از
حیات پدیدار میشود.

rs

در کل نگری ،همانند جزئی نگری ،اجزای پیکر جاندار بررسی میشوند ولی در کلنگری ،به ارتباط بین اجزاء نیز توجه میشود.
نکته مهم  :در کلنگری اثر عوامل محیطی موثر بر حیات بررسی میشود همچنین تصویری جامع و کامل از یک سامانه پیچیده به دست میآید.
تا یادمون نرفته  :در زیست شناسی جدید ،اعتقاد بر کلنگری بیشتر است چون با کلی نگری میتوان ارتباطات در هم آمیخته درون هر سامانه

to
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را کشف کرد و سامانه را در تصویر بزرگتر و کاملتری مشاهده کرد .زیستشناسان از این پس در هنگام بررسی یک موجود زنده ،به همه
عوامل زنده و غیرزنده که برحیات تاثیر میگذارند توجه میکنند.
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آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

مبحث سوال  :جزءنگری و کلنگری ()101

سطح سوال  :متوسط

