
 زیست دهم

    اول : زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردافصل 

بارمتشریحی سوال به همراه پاسخنامهردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
پروانه مونارک پس از بلوغ از برگ هم عالوه بر شهد استفاده می کند-1

به کمک علم زیست شناسی می توان بیماری قند و فشار خون را درمان کرد -2

حفظ طبیعت و زیستگاه ها از محدوده علم زیست شناسی است. -3

الگوی رشد و نمو در نا ذخیره شده است. -4

2

2
داخل پرانتز را مشخص کنید. درجمالت زیر عبارت صحیح

نمو( شامل تشکیل بخش های جدید است. -)رشد-1

به محیط( است.پاسخ  –خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور به دلیل )سازش با محیط -2

کوچکترین سطحی است که همه ویژگی های حیات را داراست. بافت( –)یاخته  -3

سازگان ( است.بوم  –دو سطح قبل از زیست کره ) زیست بوم  -4

نگری ( را کنار گذاشتجز  –برای درک سامانه زنده باسد ) کل نگری  -5

5/2

جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3

استفاده کرد.هم  ---------و---------د عالوه بر اطالعات زیست شناخی از ژن های هر گونه بای برای بررسی مجموعه-1

را در یاخته تشخیص داد. -------را در بدن جاندار و جایگاه --------امانه زنده می توان جایگاه سری مشاهده وادر فن -2

از مهندسی ژن استفاده می کنند. --------در  -3

5/2

عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4
سویا -الف سوخت فسیلی-1

میکروارگانیسم های خاک -ب سریعرشد  -2

الودگی هوا -ج                            تهیه مواد مغذی گیاهان -3

انسان -د                          مقاومت به بیماری گیاهی -4

گیاهان زراعی -ه                              جزئی از شبکه حیات  -5

گیاهان خودرو-و 

مهندسی ژن  -ی 

5/2

های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5

شباهت انسان اولیه و انسان امروزی چیست؟-1

ندهردو از سوخت زیستی استفاده می کن -الف

 هردو از سوخت فسیلی استفاده می کنند -ب

 هردو باعث گرم شدن کره زمین می شوند -ج

 الف و ج  -د

از ویژگی های گازوئیل زیستی چیست -2

همه موارد -ای است       د سوخت چرخه -سرطان زا نیست     ج -باران اسیدی تولید نمی کند   ب -الف

 درصد افزایش می یابد؟ 60تا چه سالی نیاز به انرژی تا  -3

  2060تا سال  -د     2030تا سال  -ج       2040تا سال  -ب     2050تاسال  -الف

5/1

3پاسخ دهید.پرسشهای زیر  با توجه به تصویر 6

چه چیزی را نشان می دهند    6تا  1شماره های   
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یعات گیاهی می کنند؟چه استفاده ای از چوب ، برگ و ضا زیست شناسان-1

شکی شخصی را بنویسید.زدو کاربرد پ -2

از دانه های روغنی چه ماده ای می توان بدست آورد -3

ای جنگل زدایی برای کره زمین چیست؟پیامده -4

سالح زیستی چیست؟ -5

اجتماع را تعریف کنید. -6

موفق و پیروز باشید.
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 زیست دهم

    اول : زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردافصل 

بارمتشریحی سوال به همراه پاسخنامهردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1

غلط  فقط نوزاد مونارک از برگ استفاده می کند    پروانه مونارک پس از بلوغ از برگ هم عالوه بر شهد استفاده می کند-1

فقط می توان مهار کرد غ      به کمک علم زیست شناسی می توان بیماری قند و فشار خون را درمان کرد -2

بهبود طبیعت و زیستگاه ها  غ   حفظ طبیعت و زیستگاه ها از محدوده علم زیست شناسی است. -3

ص   الگوی رشد و نمو در نا ذخیره شده است. -4

2

2
داخل پرانتز را مشخص کنید. درجمالت زیر عبارت صحیح

( شامل تشکیل بخش های جدید است.نمو -)رشد-1

( است.به محیطپاسخ  –خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور به دلیل )سازش با محیط -2

کوچکترین سطحی است که همه ویژگی های حیات را داراست. بافت( – یاخته) -3

( است. سازگانبوم  –دو سطح قبل از زیست کره ) زیست بوم  -4

( را کنار گذاشت نگریجز  –د ) کل نگری یبرای درک سامانه زنده با -5

5/2

جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3

استفاده کرد.هم   آمار ، رایانه علوم مهندسی، مفاهیم و فنون----د عالوه بر اطالعات زیست شناخی از ژن های هر گونه بای برای بررسی مجموعه-1

را در یاخته تشخیص داد. -----پروتئین--را در بدن جاندار و جایگاه -----یاخته---امانه زنده می توان جایگاه ری مشاهده سوادر فن -2

از مهندسی ژن استفاده می کنند. -----پزشکی---در  -3

5/2

عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4

سویا -الف                                   ج        سوخت فسیلی -1

میکروارگانیسم های خاک -ب                                  و            سریعرشد  -2

الودگی هوا -ج                       ب       تهیه مواد مغذی گیاهان -3

انسان -د                  ی        مقاومت به بیماری گیاهی -4

گیاهان زراعی -ه                     د         جزئی از شبکه حیات  -5

گیاهان خودرو-و 

مهندسی ژن  -ی 

5/2

های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5

شباهت انسان اولیه و انسان امروزی چیست؟-1

ندهردو از سوخت زیستی استفاده می کن -الف

 هردو از سوخت فسیلی استفاده می کنند -ب

 هردو باعث گرم شدن کره زمین می شوند -ج

 الف و ج  -د

از ویژگی های گازوئیل زیستی چیست -2

همه موارد -دای است        سوخت چرخه -سرطان زا نیست     ج -باران اسیدی تولید نمی کند   ب -الف

 درصد افزایش می یابد؟ 60تا چه سالی نیاز به انرژی تا  -3

  2060تا سال  -د     2030تا سال  -ج       2040تا سال  -ب     2050تاسال  -الف

5/1
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پاسخ دهید.پرسشهای زیر  با توجه به تصویر  6

زیست .سلولزند از سرشار گیاهان که یدانیممیعات گیاهی می کنند؟چه استفاده ای از چوب ، برگ و ضا زیست شناسان-1

کنند تبدیل زیستی های سوخت به را سلولز کوشند می شناسان

مشاهدۀ جای به ها بیماری درمان و تشخیص برای شخصی پزشکی در پزشکان   شکی شخصی را بنویسید.دو کاربرد پز -2

طراحی را فرد هر خاص ِّ دارویی و درمانی های روش دارد، وجود فرد هر های ژن روی که طالعاتیا بررسی با بیمار، حال

پیش  شود،المبت آن به آینده در است قرار که را هایی بیماری شوند، می آگاه او ارثی های بیماری از عالوه، به و یکنندم

 دهندی م کاهش را آن اثر الزم، اقدامات با و بینی می کنند

زیستی وئیلگاز از دانه های روغنی چه ماده ای می توان بدست آورد -3

خاک فرسایش و زیستی تنوع کاهش وهوا، آب تغییر  ای جنگل زدایی برای کره زمین چیست؟پیامده -4

با دارویی و غذایی های فرآورده یا است مقاوم رایج داروهای به نسبت که باشد زایی بیماری عامل  سالح زیستی چیست؟ -5

  باشند افراد برای زیانبار عواقب

.آورند می وجود به را اجتماع یک و دارند تعامل باهم گوناگون های جمعیت سازگان بوم هر در اجتماع را تعریف کنید.  -6

3

موفق و پیروز باشید.
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