
 نام و نام خانوادگی :                                    نام  دبیرستان:            69سال دهم مهر ماه  1آزمون فصل 

 غلط یک نمره منفی از بیست کم می شود( 4توجه هر / نمره و5هر مورد )در جلوی ان مشخص  نمایید "غ"و نادرست را با نوشتن  "ص"عبارات درست را با نوشتن 

      .کرد توجیه جزءنگری نگرش براساس می توان را پروانه ی مونارک مهاجرت مقصد جهت یابی فرایند -1

     .است بی تأثیر انسان ها هویت در شناسایی ،ژنتیکی اطالعات از استفاده زیست شناسی، علم ٔەمحدود در-2

    .کرد کمک زیستی تنوع افزایش و کشاورزی آفت های به نابودی نمی توان گیاهان، اصالح با-3

  علم زیست شناسی در پی جایگزینی سوخت های الکلی و فسیلی به یکدیگر می باشد.   --4

  .دارد ها فرایند و ها ساختار( مستقیم غیر و مستقیم مشاهده) تجربی علم اساس به نیازی که. است تجربی موعلاز حیات بررسی علم -5

  مقابله با محیط همواره متغییر مربوط به ویژگی نظم و ترتیب در مورد جانداران می باشد.   -9

    .دارد یک جمعیت را می سازند وجود فارس استان گندم مزارع خاک در حاضر حال در که اجتماعات میکروبی -7

     .است مشاهده قابل غیرزنده و زنده اجزای بین ارتباط ، همواره حیات، یابی سازمان سطوح ِ در سه-8

  می باشد ترمیم و نمو و رشد اساس سلول، تقسیم شدن توانایی قطعاً جانداران، گروه متنوع ترین در -6

    . باشد داشته نقش زیستی جمعیت یک از بیش تشکیل در است ممکن خود، زندگی طول در جاندار، یک -11

  است مختلف گونه های بین تعامل حاصل می شود، ایجاد جانداران اجتماع از که سطحیکوچکترین  حیات، سازمانی سطوح در -11

 .انسانی که بارها از جمعیت خودژن سازندۀ آنزیم دستگاه ایمنی را دریافت کرده است عمل تراژنی محسوب نمی شود-12

   سد سازی در دریاچه ارومیه می تواند از دالیل  خشک شدن این دریاچه باشد.  -11

  به جو می شود.   CO2گازوئیل زیستی همانند گازوئیل تجدید ناپذیر)فسیلی(،سبب ورود  -41

 است.کمتر از یک چهارم انرژی مصرفی کنونی جهان از سوخت های غیر فسیلی  -15

  پس از انتخاب مصنوعی گیاهان پرسلولز،آن ها را با مهندسی ژنتیک تغییر می دهند. -19

  ه برمشاهده ی حال بیمار،ژن های فرد را نیز بررسی می کنند. در روش پزشکی شخصی،عالو-17

  جانداران آبزی و خشکی زی نزدیک به هم از طبقه بندی اجتماع،  برای اولیّن بار در کنار یکدیگر قرار می گیرند.   -11

  همه جانداران  به محرک های محیطی پاسخ مشابه می دهند.   -16

 .دهد ادامه خود حیات به غیرزنده و زنده عوامل با تعامل بدون است ممکن خود، زندگی طول در جاندار، یک-21

 )این سوال نمره منفی ندارد(جا های خالی را با عبارات صحیح پر کنید-ب

 دارند مهمی نقشوبیماری ها  ظت گیاهان در برابر آفت ها او حف ..……………در تهیه  اجتماعات میکروبی -1

  مؤثر است.    ……………………ارتباط بین اجزائ مانند خود اجزاء در  -2

  .به منابع و سود هایی می گویند که مجموع موجودات زندۀ هر بوم سازگان در بردارند.   ………………… -1

  ..دارند. ……………جانداران را نوعی سیستم یا سامانۀ پیچیده می دانند که اجزای آن با هم ارتباط های  -4

  ..جانداران را نشان می دهد.  ……………موهای سفید خرس قطبی ویژگی  -5

  ،همه  زیستگاه ها و همۀ زیست بوم ها ی زمین است.  ……………زیست کره شامل همۀ  -9

   .. زیستی است.  …………محرمانه بودن اطالعات ژنی، اطالعات پزشکی افراد ، و حقوق جانوران از جملۀ . -7

  .. استفاده می شود.  …………و فرایند تولید گازوئیل زیستی از دانه های روغنی مانند سویا ، آفتاب گردان -1

  روشی برای تشخیص و درمان بیماری های افراد است.   ……………… -6

  ..سامانه های زیستی زنده است. …………تصویر برداری از بوم سازگان و جانداران آن ها از فاصلۀ دور بک کمک ماهواره جزء فناوری های  -11

………………………………………………………………………………………………………. 
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