
دبیرستان ومًوٍ        (1399خردادماٌ)وًبت ديم     (1)پاسخىامٍ سًاالت آزمًن مجازی زیست شىاسی

 خیامی قایه

------------------------------------------------ 

 زض هعسُ اًؿاى غسُ ّای هجاٍض پیلَض ٍغسُ ّای تاالتط اظ پیلَضزض زاقتي چٌس هَضز ظیطهكتطک اًس؟ .1

a.                                                  ؾلَل حاقیِ ایc.ؾلَل پپتیک 

b.                                    ؾلَل زاضای غى گاؾتطیيd.ؾلَل هَکَظی 

1)1               2)2                  3)3                4)4 

 کسام هَضز زض قلة اًؿاى ؾالن ٍتالغ ًازضؾت اؾت؟ .2

 .گطُ زٍم کَچکتط اظ گطُ اٍل تَزُ ٍکوی هتوایل تِ زّلیع ضاؾت اؾت .1

 .ظایف تحطیکات عثیعی ٍ قسضت اًقثاض شاتی ، تٌْا زض تافت ّازی قلة تاقی هاًسُ اؾت .2

 .ًَعی تافت پیًَسی عایق زض هحل اضتثاط هاّیچِ ّای زّلیعتا   هاّیچِ ّای تغي ٍجَز زاضز .3

 .تافت گطّی قاهل گطُ ّای اٍل ٍ زٍم ٍضقتِ ّایی زض هیَکاضز تغي ّاؾت ٍعصثی هحؿَب هی قَز .4

 ............کسام ًازضؾت اؾت؟ زض اًؿاى تِ عَض هعوَل ،گلَهطٍل .3

 .تٌْا زض اًتْای یک ًفطٍى ٍجَز زاضز (1

 .تَزُ ای اظ هَیعگ ّای حاٍی هَاز زفعی هی تاقس (2

 .ّوَاضُ ذَى تیطُ ضا تِ قثکِ زٍم هَیطگی هی ضؾاًس (3

 .لَلِ ّای پیچ ذَضزُ زٍض زض هٌغقِ قكطی کلیِ قطاض زاضًس (4

اظ کسام  (ضاؾت تِ چپ)ضگی کِ هَاز غصایی ٍاکؿیػى ضا تِ هغع کثَتط ٍهاّی تاهیي هی کٌس،تِ تطتیة .4

 هٌكا گطفتِ اؾت؟

 زؾتگاُ تٌفؿی-قلة (1

 قلة-زؾتگاُ تٌفؽ (2

 قلة-قلة (3

 زؾتگاُ تٌفؽ-زؾتگاُ تٌفؽ (4

 ..........تطای ؾاذتِ قسى هاّیِ ّای زٍ ؾط تاظٍی اًؿاى ،: کسام هَاضز هی تَاًٌس جولِ ظیط ضا تکویل کٌٌس .5

 .تِ حضَض تِ تیف اظ یک ًَع تافت اصلی ًیاظ هی تاقس (الف

 .هجوَعِ ای اظ هیَى ّا زض یک ؾاضکَهط قطاض  هی گیطًس (ب

 .هیکطٍى زض کٌاض ّن قطاض هی گیطًس100تا10تاضچِ ّایی تِ قغط(ج

 .قثکِ ؾاضکَپالؾوی اعطاف ّط هیَفیثطٍل  ضا احاعِ هی کٌس (ز

 ز-ج (4ب                    -ج (3ز                  -الف(2ب                         -الف (1

 .تسٍى ٍاؾغِ ی ضتاط تِ یکسیگط هتصل اًس.................. زٍ اؾترَاى .  6

 ضاى ٍ ًاضک ًی (4ضاى ٍزضقت ًی                      (3                 زضقت ًی ٍ ًاظک ًی (2لگي ٍضاى                         (1
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 .قطاض زاضز...........ضٍزُ تالفاصلِ تعس اظ .......................زض زؾتگاُ گَاضـ . 7

 هعسُ-گٌجكک (4ؾٌگ زاى                    -هلد (3             قیطزاى-گاٍ(2چیٌِ زاى             -کطم ذاکی (1

 تافت پَقكی کالفِ ّای زضٍى کپؿَل تَهي قثیِ تِ کسام اؾت؟.8

 الیِ زاذلی هطی (4هراط زٍاظزِّ                     (3              اتاقک ّای قكی (2جساض لَلِ ّای ًفطًٍی             (1

چطخ ضیؿک قطاض گیطز،ظٍزتط ...................زض قطایظ هكاتِ زضٍى کیؿِ ّای َّازاض ...................... اگط هحلَل . 9

 .زض هی آیس.............. تغییط ضًگ زازُ  ٍتِ ضًگ 

 ظضز–جلَیی –تی کطتٌات (2قیطی                                                -عقثی- تی کطتٌات(1

 قیطی-عقثی-آب آّک (4ظضز                                                   –جلَیی -آب آّک(3

 .ؾْطُ ّای حكطُ ذَاض عثَض ًوی کٌٌس.................. َّای تَْیِ ًكسُ اظ زضٍى . 10

 کیؿِ ّای َّازاض جلَیی  (1

 کیؿِ ّای َّازاض جلَیی.قف ّا  (2

 قف ّا ٍکیؿِ ّای َّازاض عقثی (3

 کیؿِ ّای َّازاض عقثی(4

 ....................کسام هغلة زض هَضز جاًَضاى ًازضؾت اؾت؟ ّیسض تطذالف .11

 .هلد ، زؾتگاُ گطزـ ذَى ًساضز(1

 .کطم ذاکی ، کیؿِ گَاضقی زاضز (2

 .ظًثَض، هغع ًساضز(3

 .عطٍؼ زضیایی ، ؾلَل ّای هػک زاض زاضز (4

 ............................ّیسض.12

 .ّواًٌس توام ّعاضپایاى هٌحصطا صیاز اؾت (1

 .ّواًٌس ققایق زضیایی تَاًایی حطکت ًساضز(2

 .تطذالف الًاضیا ًوی تَاًس کلَى ایجاز ًوایس(3

 .تطذالف اؾفٌج هی تَاًس شضات غصایی تؿیاض تعضگی ضا اظ ؾلَل ّای ذَز تثلعس(4

 ............ّط ؾلَلی کِ زاضای ضیثَظٍم ّای تا اًساظُ ٍؾاذتاض هتفاٍت تاقس. 13

 . حلقَی اؾتDNAزاضای (1
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 .فاقس هیکطٍتَتَل اؾت (2

 .قغعا تقؿین هیتَظ زاضز (3

 .قغعا ّتطٍتطٍف اؾت (4

 چٌس هَضز جولِ ظیط ضا تِ زضؾتی کاهل ًوی کٌس؟.14

 ......................... پالکت ّا زضهحل ظذن 

 .زچاض تَضغؾاًؽ قسُ ٍهی تَاًٌس هحل ظذن ضاتثٌسًس (الف

 .تا تافت پیًَسی جساض هَیطگ ّا تطذَضز هی کٌٌس  (ب

 .آؾیة زیسُ ٍاظ آًْا پطٍتطٍهثیي آظاز هی قَز (ج

 .تحت تاثیط هَازی کِ اظ اًَاع ؾَل ّای زیگط آظاز هی قَزچؿثٌسُ هی قًَس (ز

1 )1               2)2                            3)3                     4)4 

 کسام گعیٌِ عثاضت ظیط ضا تِ عَض ًازضؾت تکویل هی کٌس؟. 15

 .اؾت............ ّوَاضُ.................. هحصَل عول آًعین

 تطکیثی ًاهحلَل زض هعسُ    -ضًیي (1

 یک اهَلؿیَى پایساض- لیپاظ پاًکطاؼ (2

 زٍهًََهطی-پتیالیي (3

 چٌسهًََهطی-پپؿیي (4

 جٌؽ  کسام یک تا تقیِ تفاٍت اؾاؾی زاضز؟.16

 صلثیِ (4                     غكای هَکَظی( 3ؾرت قاهِ                        (2آتكاهِ                    (1

 کسام ؾاذتاض ّای ؾلَلی زض یَکاضیَت ّا زاضای غكای فؿَلیپیسی اًس؟. 17

 پطاکؿی ظٍم-لیعٍظٍم–ضیثَظٍم  (1

 هیکطٍتَتَل-ٍاکَئل-ؾاًتطیَل (2

 جؿن گلػی قثکِ آًسٍپالؾوی-هیتَکٌسضی(3

 تاغک-هػک-ّؿتک(4

 .فاقس پالؾوَزؾن ّؿتٌس........................ ؾَل ّای تالغ .18

 ّسایت کٌٌسُ قیطُ ذام (ا
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 هیاًثطگ اؾفٌجی (2

 ّسایت کٌٌسُ قیطُ پطٍضزُ(3

 اؾتحکاهی ترف ّای جَاى (4

 تِ عَض عثیعی زض اًؿاى ؾالن ٍتالغ هحل قطاض گطفتي کسام یک ًازضؾت تیاى قسُ اؾت؟.19

 لگٌچِ زض ترف هطکعی کلیِ(1

 ضاؾت ضٍزُ زض پكت ٍظیکَل ؾویٌال(2

 هغع ظضز اؾترَاى زض هجطای ّاٍضؼ(3

 ضگ ّای لٌفی زض ّوِ جای تسى (4

 ...................حطکت گیاّی ایجاز قسُ زض اثط هحطک ّای تیطًٍی .20

 .هوکي ًیؿت ًاقی اظ ضقس ًاتطاتط ترف ّای هرتلف یک اًسام تاقٌس (1

 .هوکي ًیؿت زض تقای گیاّاى تسٍى زاًِ ًقف زاقتِ تاقٌس(2

 .ّواًٌس تاظ قسى ّاگساى فقظ زض ترف ّای ظًسُ ی گیاُ اًجام هی قًَس(3

 .هوکي اؾت تاعث ایجاز ضاتغِ صیازی قًَس(4
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