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در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
؟کدام یک عامل ایجاد بیماري آنفلوآنزا است-1

ویروسد) آغازیانج) قارچب) باکتريالف) 
؟کدام یک از موجودات زیر ساختار سلولی ندارند-2

هاباکتريد) هاویروسج) قارچ هاب) ايهاي قهوهجلبکالف) 
؟روي دهدهاي گندم به علت وجود چه نوع آفتی ممکن است هاي زرد روي برگلکه-3

باکتريد) ویروسج) قارچب) جلبکالف) 
؟شباهت اصلی ویروس ها با جانداران در چیست-4

دیواره سلولید) شباهت مولکولیج) تولید مثلب) ساختار سلولیالف) 
؟گیرندجلبک هاي سبز در کدام گروه قرار می-5

آغازیان) دقارچ هاج) گیاهانب) جانورانالف) 
هستند؟کدام سلسله از جانداران، پروکاریوت -6

گیاهاند) آغازیانج) قارچ ب) باکتريالف) 

جاهاي خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.
شود...... تشکیل میگونه..... و ........جنسنام علمی جانداران از دو بخش ......-7
شود........ طراحی میصفت جانداراندر طبقه بندي جانداران، کلید دوراهی بر اساس ......-8
شود........ افراد بیشتر میشباهت هايتر ..........تر به کوچکهاي بزرگدر گروه بندي جانداران از گروه-9

گویند..... میپروکاریوتل را ..اگر ماده وراثتی درون پوشش قرار نداشته باشد و هسته تشکیل نگردد، سلو-10
شود..... برخی آغازیان براي تولید شیشه استفاده میسیلیسیاز پوستۀ ......-11
شود؟ي جاندارن از چه طریقی به طور دقیق مشخص مینوع هر گونهمنظور از گونه چیست؟-11

خانگیمثل گونه قمريهایی شبیه خود به وجود آورند. توانند از طریق تولید مثل با هم، زادهبه جاندارانی که بسیار به هم شبیه هستند و می
کند.نام علمی نوع جانداران را به طور دقیق مشخص می

؟جدول را کامل کنید-12
بررسی شباهت هاي این 

تواند در گروه بندي مولکول می
باشدبجانداران مناس

این موجود خارج از بدن شبیه 
شودبلور است و تکثیر نمی

ابتال به این ویروس ممکن است 
ها هیچ علمتر از بیماري تا سال

را نشان ندهد

پوسته پوسته شدن یا زخم شدن 
بین انگشتان پا از آثار فعالیت 
این سلسله از جانداران است

قارچایدزویروس سرماخوردگیDNAمولکول 

هاي هر موجود را بنویسید؟دو مورد از فایده-13
باکتري هاي مفید ساکن در دستگاه گوارشجلبک ها

تولید اکسیژن، غذاي جانوران آبزي، استفاده در ساخت مواد 
هاي غذایی، تولید سوخت هاي پاكبهداشتی و مکمل

کمک به گوارش غذا، جلوگیري از فعالیت باکتري هاي 
زابیماري 

؟رساندویروس ایدز از چه طریقی به بدن آسیب می-14
دن قدرت مبارزه کند. در نتیجه بها، سیستم ایمنی بدن را ضعیف میشود و با از بین بردن این سلولهاي سفید تکثیر میویروس ایدز در گلبول

شود.دهد و فرد بیمار میها را از دست میبا میکروب
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زیر، نام و نوع هر قارچ را مشخص کنید؟هايدر شکل-15
......قارچ چترينام: ...

پرسلولینوع: تک سلولی 

.....قارچ مخمرنام: ....
پرسلولی تک سلولی نوع: 

؟دهیدهایی به آنها میکنید و بر این اساس چه نامبندي میها را در شکل زیر بر چه اساسی گروهباکتري-16
تري هاکباشکل 

اي           کرويمارپیچی                 میله
نمایید.رسم ها را بر اساس صفت تعداد سلول جلبکبا توجه به توضیحات زیر، کلید شناسایی-17

د و در انهاي سبز تک سلولیاي هستند. بسیاري از جلبکهاي سبز، قرمز و قهوهها انواع مختلفی دارند که به رنگجلبک
اي هوههاي قرمز و قکنند. جلبککنند. برخی از آنها پرسلولی هستند و در آب هاي شور زندگی میهاي شیرین زندگی میآب

کنند.اي در دریاها زندگی میهاي قهوههاي گرم اقیانوس و جلبکدر ابهاي قرمز پرسلولی هستند. جلبک

نمودار زیر مشخص کنید.در(از سلسله تا گونه)موقعیت یوزپلنگ ایرانی را-18

تعداد سلول

جلبک سبزتک سلولی

پرسلولی

جلبک قرمز

جلبک قهوه اي

جلبک سبز
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