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شناسی دیروز، امروز، فردازیست:فصل اول

:هامعرفی نشانه
:آماري هر سوال استگر اطالعاتاست که بیانهایی به شرح زیر استفاده شدهدر شناسنامه هر سوال نشانه

.باشدآموزان  شرکت کننده در آزمون میبه معناي تعداد  مراجعین به  سوال، از کل دانش

.اندباشد که به این سوال پاسخ صحیح  دادهکنندگان میبه معناي درصدي از شرکت

.باشدبه معناي تاریخ برگزاري آزمون می

.باشدکنندگان در آن آزمون میبه معناي جمعیت شرکت

در این جدول . ها مانند نمودار باال تهیه شده استبندي سوالبراي هر مبحث کتاب، جدول و نمودار سطح
هاي مراجعه ابتدایی و انتهایی سؤاالت و درصدة، شمار)نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر(هر سطح تعداد سؤاالت 

.هر سطح مشخص شده است
بدیهی است که این نمودار باید . استها تنظیم شدهسوالةنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمار

.شودتر میمراجعه در سطح دشوارتر کمرویم درصدمنطقی داشته باشد و هرچه رو به پایان میشیب
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هاسطح سوال نسبتاً دشوار: سطح اول دشوار: سطح دوم : سطح سوم
دشوارتر

شماره سوال 14 -1 24 -15 36 -25
مراجعهدرصد  30 -39 25 -30 20 -24
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هاي سه سطحیمجموعه کتابفرداوامروزدیروز،شناسی،زیست: اولفصلزیست پایه

هاي نسبتاً دشوارسؤال

.سوال پاسخ دهند5سوال به 10از هر 5500تا 4750آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.دهندسوال پاسخ ) 7یا (6سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند8سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

. یابدپایان می…شروع و با…ي حیات از گستره- 1
2800021/08/95%10%39

زیست بوم –یاخته ) 1
زیست کره –یاخته ) 2
زیست بوم –تر از یک یاخته اجزاء کوچک) 3
زیست کره –تر از یاخته اجزاء کوچک) 4

…هاباکتري- 2

1880023/07/95%10%39
.فاقد هومئوستازي و نمو هستند)1
.راي توانایی پاسخ به محیط هستندیابی اما دافاقد سازمان)2
.ا و توانایی سازش با محیط هستندداراي توانایی تولید گرم)3
.ا داراي توانایی تولیدمثل هستندفاقد نظم و ترتیب ام)4

هاي مختلف با هم در یابی حیات، اولین سطحی از حیات که در آن جانداران گونهمختلف سازماندر بررسی سطوح - 3
.قرار دارد.... اند، بالفاصله قبل از تعامل

2800021/08/95%28%37
جمعیت) 4بوم سازگان) 3زیست کره) 2زیست بوم) 1

کند؟چندمورد عبارت را به درستی تکمیل می-4
.....طور معمول هرنوع جاندار تراژنیبه

. باشدگونه خود میهاي جانداران همهایش مشابه ژنتعداد زیادي از ژن) الف
.دهدهاي محیطی پاسخ میبه محرك) ب
.هایی دارد که باهم اتصال دارندیاخته) ج
. تواند صفاتی را بروز دهد که قبالً آنها را نداشته استمی) د

1880023/07/95%19%35
یک مورد) 4چهار مورد) 3سه مورد) 2مورد دو ) 1
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پایهزیست هاي سه سطحیمجموعه کتاب شناسی دیروز، امروز و فردازیست: اولفصل  5497: کد کتاب

.باشد…ناشی از تواندنمی…افزایش -5
2500007/08/95%17%35

زداییجنگل-وقوع سیل ) 1
زداییجنگل-تنوع زیستی ) 2
سازگانپایدار کردن بوم-کنندگی مقدار تولید) 3
سازگانپایدار کردن بوم-کیفیت زندگی انسان ) 4

است؟نادرستکدام مورد - 6
2600005/09/95%16%35

. شناسان معتقدند تعداد جانداران ناشناخته از مجموع جانداران شناخته شده تا به امروز بسیار بیشتر استزیست)1
. باشدتنوع زیستی دلیلی بر یگانگی حیات می) 2
. دهددر همه جانداران وجود دارد و کار یکسانی را انجام می(DNA)دنا ) 3
. هاي مختلف استهاي مشترك بین گونهشناسان یافتن ویژگیاز اهداف زیست) 4

کند؟ چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می-7
» .نیز موثر بوده است…عالوه بر تحول (DNA)شناخت ساختار مولکول دنا «

شناسان ها، در تحول ابزارهاي زیستنگرش) الف
شناسان هاي زیستروشابزارها، در تحول ) ب
شناسان شناسی در تحول انتظارات جامعه از زیستدر زیست) ج
شناسی در تحول علم پزشکیدر زیست) د

2500007/08/95%10%35
1 (42 (33 (24 (1

. باشد…تواند نوعی سالح زیستی نمی- 8
3200019/09/95%15%33

داروي رایج ) 2زا عامل بیماري) 1
فرآورده دارویی با عواقب زیانبار ) 4فرآورده غذایی با عواقب زیانبار ) 3

؟باشدمیصحیحزیرمواردازیککدام- 9
2800021/08/95%5%33

. ي جانداران براي تطابق با محیطی است که گاهی در تغییر استهاي همهیکی از ویژگی) هومئوستازي(ایستایی هم) 1
.شودرشد و نموي یکسانی دیده میها همواره الگوهاي ي جانداران داراي دنا هستند و در آنهمه) 2
. رودهمواره بخشی از انرژي جانداران به صورت گرما هدر می) 3
. پاسخ به محیط توسط جانداران استاي از ویژگیخم شدن برگ گیاهان برخالف ساقه به سمت نور نمونه) 4
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هاي سه سطحیمجموعه کتابفرداوامروزدیروز،شناسی،زیست: اولفصلزیست پایه

باشد؟چند مورد از موارد زیر، جزء موضوعات اخالق زیستی می-10
تولید جانداران تراژن ) بهاي ژن درمانی فناوري) الف

اطالعات پزشکی بیماران ) دحقوق جانوران ) ج
2800021/08/95%16%32

1(12 (23 (34 (4

»…ي مونارك نوزاد پروانه«نماید؟را به درستی کامل میمقابلي مورد جملهچند- 11
.پیمایددر طی مهاجرت هزاران کیلومتر را می) الف
.نمایداز برگ گیاه تغذیه می) ب
.دخالت دارندیابی مسیر مهاجرت هاي عصبی است که در جهتداراي یاخته) ج

2500007/08/95%14%32
3)24)13)2صفر)1

…دنا- 12

1880023/07/95%18%31
.دهددر بسیاري از جانداران وجود دارد و کارهاي مختلفی انجام می)1
.دهددر تمام جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می)2
.دهددارد و کار یکسانی انجام میدر بسیاري از جانداران وجود )3
.دهددر تمام جانداران وجود دارد و کارهاي مختلفی انجام می)4

…هايانرژي- 13

2500007/08/95%20%30
.کنندتجدید ناپذیر هوا را آلوده نمی)1
.شوندباعث تخریب محیط زیست نمیناپذیر طی استخراجتجدید)2
.شوندزیستی باعث گرمایش زمین میهاي فسیلی مانند نفت، گاز و سوخت)3
.است... هاي روان، باد، خورشید و زمین گرمایی و پذیر شامل آبتجدید)4

:ه جزبدهند ي کارهاي زیر را انجام میي موثرتر از سلولز در گیاهان همهشناسان براي استفادهزیست- 14
2500007/08/95%17%30

هاي گیاهان براي رشد بیشتر با آب کمترمهندسی کردن ژن) 1
هاي مهندسی شده براي تولید بهتر سلولزفراهم کردن آنزیم) 2
هاي گیاهان براي رشد بیشتر با انرژي کمترمهندسی کردن ژن) 3
.کنندسلولز تولید میتري انتخاب مصنوعی گیاهانی که مقدار بیش) 4
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زیست پایههاي سه سطحیمجموعه کتاب شناسی دیروز، امروز و فردازیست: فصل اول 5497: کد کتاب

هاي دشوارسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 4750آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

است؟نادرستکدام گزینه - 15
3200019/09/95%11%30

.استتربیشبینی از جانوران تنوع جانداران ذره)1
.ي کبدي انسان استعملکردي یاختهغشا یکی از اجزاي )2
.ها وجود نداردیژگی مشترك در آنتنوع در بین موجودات زنده بسیار زیاد است، بنابراین و)3
.اندي موجودات زنده متعلق به یک گونهدر یک جمعیت همه)4

نماید؟درستی کامل میي زیر را بهچند مورد جمله- 16
»…نگرشناسی کلدر زیست«

.گیردهاي بین سطوح مختلف سازماندهی موجود زنده مورد بررسی قرار میتنها، ارتباط)الف
.گیردر علوم مورد بررسی قرار میهاي موجود زنده با سایتنها، ارتباط)ب
.شودشناسی از ریاضی و شیمی نیز استفاده میهاي هرگونه عالوه بر اطالعات زیستبراي بررسی مجموع ژن)ج
.شوداي نیز استفاده میبین رشتهاز نگرش ) د

2500007/08/95%12%29
1(12 (23 (34 (4

.نداردوجود…امروزه امکان - 17
3200019/09/95%13%28

هاها در یاختهردیابی پروتئین) 2هاها بدون کشتن آني یاختهمشاهده) 1

ها هاي انسانی به باکتريوارد کردن ژن) 4صورت چاپیبهها ثبت اطالعات تمام ژن) 3

است؟نادرستکدام گزینه - 18
1880023/07/95%8%28

.یروسی و حشرات آفت استفاده نمودهاي وگیاهان در برابر بیماريدرمقاومتایجادتوان براياز مهندسی ژنتیک می)1

.ها دخالت دارندان در برابر آفتي مواد مغذي خاك و حفاظت گیاههاي میکروبی خاك در تهیهاجتماع)2

.تولید محصوالت گیاهی دخالت دارددما برخالف حشرات بر روي میزان )3

.کمک نمایندتربیشتوانند به رشد گیاهان و تولید محصوالت هاي خاك میها و قارچباکتري)4
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نماید؟ي زیر را به درستی کامل میهچند مورد جمل- 19
».…گازوئیل زیستی «

.شودزا ندارد و باعث باران اسیدي نمیمواد سرطان) الف
.شودهاي سویا تولید تواند از دانهمی) ب
.هاي فسیلی منشا زیستی دارندبرخالف سوخت) ج

3200019/09/95%18%27
3)24)13)2صفر)1

است؟نادرستکدام گزینه -20
2800021/08/95%13%27

.هاي مختلف اثرات متفاوت داردانیک دارو براي درمان یک بیماري، در انس)1
.کنندا طراحی میريدر پزشکی شخصی با اطالعات ژنتیکی فرد، راه درمان منحصر به فرد)2
.بینی نمودال به آن را دارد پیشهایی را که فرد در آینده امکان ابتتوان تمام بیماريبا پزشکی شخصی می)3
.کنندتري سلولز تولید میار بیشانتخاب نمود که مقدراتوان با انتخاب مصنوعی، گیاهانیمی)4

نماید؟ ي زیر را به درستی کامل میچند مورد جمله- 21
»…نارك ي مونوزاد پروانه«

. پیمایدهر سال هزاران کیلومتر را می* 
. کندها جهت مقصد را براي پرواز شناسایی میبا استفاده از نورون* 
. کنداز مکزیک تا جنوب کانادا را طی می* 

3200019/09/95%5%27
3) 24) 13) 2صفر ) 1

کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می- 22
».کنند…توانندمیي جانداران پر یاختههمه«

2800021/08/95%10%26
در محیطی که در حال تغییر است، زندگی ) 1
در دناي خود اطالعاتی را ذخیره ) 2
هاي جدید را در پیکر خود، تنظیم تشکیل بخش) 3
انجام فعالیت زیستی را استفادهاز گرماي حاصل از جذب انرژي، براي) 4

.…هر نوع سوخت داراي منشأ زیستی - 23
2800021/08/95%17%25

.آیدهاي روغنی به دست میو دانهاز گیاهان ) 1
.جانوري استغیرفسیلی فاقد منشاء ) 2
. شودزا بوده و باعث باران اسیدي نمیکه سرشار از سلولز است، فاقد مواد سرطان) 3
.شودالزاماً باعث کاهش کربن دي اکسید جو و کاهش گرمایش زمین می) 4

»…هر «کند؟ چند مورد عبارت را به درستی کامل می- 24
. هاي محیطی مربوط به خود را داردگیاهی، توانایی پاسخ به محرك) الف

. هایی براي سازش و ماندگاري در محیط داردجانداري، ویژگی) ب
. جانداري، با وجود تغییرات محیطی، توانایی ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر خود را دارد) ج
. دید در پیکرش را در اطالعات دناي خود ذخیره داردهاي ججانوري، الگوهاي الزم براي تشکیل بخش) د

2800021/08/95%15%25
1 (12 (23 (34 (4



15
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هاي دشوارتر سؤال

.سوال پاسخ دهند1سوال به 10از هر 5500تا 4750آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 3یا (2سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند4سوال به بیش از 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

کند؟ ي جانداران، به طور مناسب تکمیل میي همهکدام گزینه عبارت زیر را درباره- 25
. ي آن استتشکیل دهنده…چیزي بیشتر از مجموع …هر 

1880023/07/95%13%24
هايیاخته–بافت ) 2هاي دستگاه–اندام ) 1
هاي اندام–بافت ) 4هاي مولکول–یاخته ) 3

چند مورد صحیح است؟ - 26
. دهدکار یکسانی را انجام نمیها در آنها وجود دارد و ي یاختهدر همهDNA) آ

. توانند یک جمعیت را به وجود آورندترین واحدهاي حیات نمیکوچک) ب
. یابدي زمین پایان میشود و با کل کرهي حیات از یاخته شروع میگستره) پ
.شوددر آن انجام میهاي زیستیتي فعالیترین سطح ساختاري است که همهي مونارك پاییننورون در پروانه) ت

2800021/08/95%3%24
1 (12 (23 (34 (0

…توانند همه جانداران می- 27

2800021/08/95%14%23
. گرما تولید کنند) 1
. به هر محرك محیطی پاسخ دهند) 2
. ي خود، رشد و نمو کنندموجود در هستهDNAاز طریق ) 3
. هاي زیستی خود را بین واحدهاي ساختاري و عملی حیات تقسیم کنندي فعالیتهمه) 4

گیرد؟ شناسی قرار میي علم زیستچند مورد زیر در محدوده- 28
. هایی که در آینده به سراغ انسان خواهند آمدبینی بیماريپیش) آ

. پردازندشخیص زشتی و زیبایی میر بدن انسان که به تهایی دشناخت سامانه) ب
ها ي در ساختار یاختههاي شرکت کنندهي آرایش اتمی مولکولمشاهده) پ
. اندهایی که از بین رفتهاحیاي بوم سازگان) ت

2600005/09/95%13%23
1 (12 (23 (34 (4

کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می- 29
.باشندنمی…قادر به » پزشکی شخصی«پزشکان در 

1880023/07/95%7%22
بررسی اطالعات ژنی هر فرد ) 1
هاي ارثی کاهش اثرات زیانبار بیماري) 2
هاي درمانی و دارویی خاص هر فرد طراحی روش) 3
فرد در آینده به آن مبتال شودبیماري که قرار استبینی هر پیش) 4
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؟نیستکدام یک، جاندار تراژن -30
3200019/09/95%7%22

. انسانی که ژن ساخت هموگلوبین را از نوعی بافت پیوندي دیگر بدن خود دریافت کرده باشد) 1
. اي که ژن ساخت انسولین را از انسان دریافت کرده باشدباکتري) 2
شود، از برنج طالیی دریافت تبدیل میAاي که در بدن انسان به ویتامین گیاه گندمی که اطالعات الزم را براي تولید ماده) 3

.کرده باشد
. ماهی آب سرد دریافت کرده باشدگوسفندي که اطالعات الزم براي مقاومت در برابر سرما را از نوعی) 4

…هاي زنده بدن یاختهي همه- 31

1880023/07/95%15%21
. کندغشایی دارند که عبور مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می) 1
. ي میکروبی هستندات پیچیدهدر تعامل سودمند با اجتماع) 2
. هاي جدید، اساس تولیدمثل، رشد و نمو هستندبا توانایی تقسیم و تولید یاخته) 3
. شودهاي زیستی در آن انجام میترین سطح ساختاري هستند که اغلب فعالیتپایین) 4

»…شناسی علم زیست«است؟ نادرستکدام گزینه - 32
3200019/09/95%11%21

. کندها را به آسانی شناسایی میبا استفاده از دناي افراد هویت انسان) 1
. کندها به ما کمک میهاي کشاورزي، حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت و زیستگاهدر مبارزه با آفت) 2
. اندگیريکند که قابل مشاهده و اندازهفقط ساختارها یا فرآیندهایی را بررسی می) 3
. ي خوبی و بدي، زشتی و زیبایی یک فرآیند زیستی نظر دهدتواند دربارهمی) 4

باشد؟از موارد زیر صحیح میچند مورد- 33
. بینی در مقایسه با سایر جانداران کم استتنوع جانداران ذره) الف

. هاي نامگذاري شده استشناسان معتقدند تعداد جانداران ناشناخته بسیار بیشتر از نمونهزیست) ب

. هاي مشترك جانداران یک جمعیت استشناسان یافتن ویژگیهاي زیستیکی از هدف) ج

. دهد، یکسان استي جانداران انجام میکاري که دنا در همه) د

2600005/09/95%8%21
3) 4صفر ) 13) 22) 1

…نیستممکن - 34

2600005/09/95%15%20
. تراژنی تلقی شودآیندي افراد یک جمعیت از راه مهندسی ژنتیک، فرانتقال ژن در بین ) 1
. ي آنها توضیح دادي اجزاي سازندههاي پیچیده و مرکب را نتوان فقط از طریق مطالعههاي سامانهویژگی) 2
. ها شناسایی و ردیابی کردآمیزي بتوان پروتئینی را در یاختهبدون رنگ) 3
.ي آن باشدهاي تشکیل دهندهکولته، چیزي بیشتر از اجتماع مولشناسی یک یاخدر زیست) 4
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…مصرف گازوئیل زیستی با …هاي روغنی تولید دانه- 35

2500007/08/95%12%20

. اتمسفر همراه است2COکاهش - برخالف ) 1
.همراه استاتمسفر 2COافزایش - برخالف ) 2
. اتمسفر همراه است2COکاهش -همانند ) 3
.اتمسفر همراه است2COافزایش -همانند ) 4

است؟ نادرستکدام گزینه - 36
…به طور معمول، گیاهان «

2600005/09/95%11%20

. توانند در مدتی کوتاه، مقدار زیادي دانه و میوه تولید کنند، میبرخالف گیاهان خودروزراعی ) 1
. سازگان موثر هستندخودرو، زادآوري سریع دارند و بر میزان خدمات بوم) 2
. هاي مناسب را فراهم کنندتوانند براي بهبود گیاهان زراعی، ژنخودرو می) 3
.کنندتلف، سازش پیدا میهاي زیست مخخودرو برخالف گیاهان زراعی، با محیط) 4




