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 ور وجـود دارد در بدن اين جـان ) هايي نورون(هاي عصبي  ياخته .كند ي مونارك به علت تغيير فصل به سمت محيط مساعدتر مهاجرت مي پروانه .

  . توانند مسير خود را پيدا كنند مي ،ها و با تشخيص جايگاه خورشيد ها با استفاده از آن كه پروانه
 هاي خود به حل مسائل و مشكالت زندگي اجتماعي انسان  از يافتهبا استفاده كنند  سعي مي ،شناسان عالوه بر پي بردن به رازهاي آفرينش زيست

  . دكنن كمك امروزي نيز

  شناسي چيست؟ زيست) الف

 پردازد اي از علوم تجربي است كه به بررسي علمي جانداران و فرآيندهاي زيستي مي شناسي، شاخه زيست.  
  شناسي ي علم زيست محدوده
 آيند دست مي خوريم از گياهان و جانوران اصالح شده به بسياري از غذاهايي كه مي .  
 اند شدند، مهار شده به مرگ منجر ميها كه قبالً  بسياري از بيماري .  
 نا  از با استفادهد)DNA(كنند شناسايي ميها را به آساني  ي افراد، هويت انسان .  
 هاي با خواندن اطالعات مولكولDNAشوند ان بيايند خبردار ميبه سراغ انس هاي ارثي كه در آينده ممكن است ي افراد، از بيماري .  
 كند ها نيز به ما كمك مي شناسي در مبارزه با آفات كشاورزي، در حفظ تنوع زيستي و بهبود طبيعت و زيستگاه علم زيست .  
 هاي انسان پاسخ دهد ي پرسش تواند به همه شناسي نمي علم زيست .  
 طور مستقيم يا غيـر مسـتقيم    كنيم كه براي ما به ايي را بررسي ميهها و فرآيندشناسي فقط ساختار در زيست. اساس علوم تجربي است ،مشاهده

  . اند گيري قابل مشاهده و اندازه

  
  هاي حيات مرز

هـاي   ويژگـي  ،به ناچـار بـه جـاي تعريـف حيـات     . ت بسيار دشوار و شايد حتي غيرممكن باشدتعريف حيا. علم بررسي حيات است ،يشناس زيست
  : هفت ويژگي مشترك جانداران. شوند ي ميمشترك جانداران بررس

  . اند يابي دارند و منظم از سازمانجانداران، سطوحي  ي همه –نظم و ترتيب  

  . تواند شرايط دروني خود را در حد ثابتي نگه دارد مي جاندار اما. در تغيير است هموارهمحيط جانداران  – )هومئوستازي( ايستايي هم 

   .ندنك ي جانداران را تنظيم مي ذخيره شده در دناي جاندار، الگوهاي رشد و نمو همه اطالعات – رشد و نمو 

كنند و بخشي را به صورت  هاي زيستي خود استفاده مي گيرند، از آن براي انجام فعاليت جانداران انرژي مي –فرآيند جذب و استفاده از انرژي  
  .دهند گرما از دست مي

  . دهند هاي محيطي پاسخ مي انداران به محركج ي همه –پاسخ به محيط  

  . آورند وجود مي شبيه خود را به  كم و بيشجانداران موجوداتي  –توليدمثل  

  .كنند ها كمك مي دارند كه براي سازش و ماندگاري در محيط به آن ييها جانداران ويژگي –محيط  با سازش 

  سطوح مختلف حيات
 آن است يابي سطوح سازماني وسيع و  هاي حيات، گستره يكي از ويژگي .  
 ناميم ها را حيات مي اي كه مجموع اين تعامل به گونه. اند هايي تشكيل شده كه با هم در تعامل هر ياخته از مولكول .  
 شكل و همكار  ي هم تعدادي ياخته  بافت، تعدادي بافت ام، چند اندام اند دستگاه .  
 يك اجتماع شامل چند جمعيت است. است كنند يك جمعيت شامل جانداران يك گونه كه در يك مكان زندگي مي .  
 اند شده لاز چند بوم سازگان تشكي ها بوم زيست .  
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  ياخته، واحد ساختار و عمل
 اند تشكيل شده )سلول(ي جانداران از ياخته  همه .  
 ي جانداران، واحد ساختاري و عملي حيات است ياخته در همه .  
 شود ويژگي حيات، در سطح ياخته پديدار مي .  
 شود هاي زيستي در آن انجام مي ي فعاليت ترين سطح ساختاري است كه همه پايين  ياخته .  
 دارندمثالً همه غشا . هاي مشتركي دارند ها ويژگي ي ياخته همه .  

  يگانگي و گوناگوني حيات
 هاي آفرينش است هاي حيات و يكي از شگفتي تنوع از ويژگي .  
 تر است بيني از جانداران ديگر بسيار بيش تنوع جانداران ذره.  
  

  مرجع   

  د؟كني مونارك چگونه مسير هزاران كيلومتري خود را پيدا ميپروانه.1

  )1ي  كتاب درسي، صفحه(  
  شان عالمه حليتيزهو -مالير

  تكرار 3

 .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.2
  .دهد جايگاه خورشيد در آسمان و جهت مقصد را تشخيص مي …ي مونارك با استفاده از  پروانه) الف
    .علم بررسي حيات است …) ب

  )2و  1ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  شاهد جعفري نعيمي -يزد
  تكرار 5

 .مشخص كنيدغياصزير را با حروفجمالت صحيح يا غلط .3
  .هاي ارثي مطلع شد توان از بيماري هاي دناي افراد، مي با خواندن اطالعات مولكول) الف
  .يابد با افزايش سديم خون، سديم ادرار كاهش مي) ب
  .ها ويژگي مشترك دارند ي ياخته همه) ج
 .هاي آدمي پاسخ دهد ي پرسش تواند به همه اي توانا و گسترده است كه مي شناسي به اندازه علم زيست) د

  )4و  3، 2ي ها كتاب درسي، صفحه(   

  شاهد جعفري نعيمي  -يزد
  تكرار 6

 توان دست يافت؟با استفاده از مولكول دنا به چه اطالعاتي ميهامروز.4
  )2ي  كتاب درسي، صفحه(  

  انرژي اتمي ايران -نتهرا
  تكرار 3

 مزه است؟ چرا؟ت كنند كه شير مايعي خوشتوانند ثاب شناسان مي آيا زيست.5
  )3ي  كتاب درسي، صفحه(  

  روش نوين -يزد
  تكرار 5

 هاي جانداران است؟يك از ويژگيهاي زير مربوط به كدام هريك از مثال.6
  :شود ي گياه به سمت نور خم مي ساقه) الف
  : موهاي سفيد در خرس قطبي) ب

  )4 تا 2ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  اعيس  -گرگان
  تكرار 6

 دهد؟هريك از موارد زير، كدام ويژگي موجودات زنده را نشان مي.7
  :هاي بدن افزايش اندازه يا تعداد ياخته) الف
  :تيره شدن رنگ پوست در برابر آفتاب زياد) ب
  :شود هاي كبد مي ي آن در ياخته افزايش قند خون منجر به ذخيره) ج

  )4و  3ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  دولتي ملك ثابت ونهنم -يزد
  تكرار 4

  باشد كه در پرانتز نوشته شده است؟آيا هريك از جمالت زير معرف همان ويژگي جاندار مي.8
  خير بله ) توليدمثل. (سازند ها را مي ها، اندام مجموع بافت) الف
  خير  بله ) سازش با محيط. (شود ي گياهان به سمت نور خم مي ساقه) ب
  خير  بله ) هومئوستازي. (شود يابد دفع آن از طريق ادرار زياد مي افزايش مي وقتي سديم خون) ج

  )5و  4 ،3ي ها كتاب درسي، صفحه(  

ستعدادهاي درخشان ا -مشهد
  3 تيزهوشان فرزانگان

   تكرار 6
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 كند؟ي جانداران را چه چيزي تنظيم مي الگوي رشد و نمو همه.9

 )3ي  كتاب درسي، صفحه(  
  ن علمپژوهندگا -كرج

  تكرار 7

 .جاهاي خالي را با كلمات و عبارات مناسب پر كنيد.10
  .نام دارد …ثابت نگه داشتن وضع دروني پيكر جانداران ) الف
و رشد و نمو و ترميم موجودات پرسلولي  …هاي جديد اساس  ها در تقسيم شدن و توليد ياخته توانايي سلول) ب

  .است
  )4و 3ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  شهيد جباريان -مشهد

  تكرار 4

 .هريك از مفاهيم سمت راست را به مورد مناسب آن در سمت چپ وصل كنيد.11
 سازگان تشكيل شده استاز چند بوم  جمعيت) الف
  هاي گوناگوني وجود دارند كه باهم تعامل دارنددر آن جمعيت  سازگان بوم)ب
  كننديجا زندگي ممجموع جانداران يك گونه كه در يك  كره زيست)ج
  هاي زمين است بوم ي زيستها و همهي زيستگاهي جانداران و همهشامل همه  بوم زيست)د

 )5ي  كتاب درسي، صفحه(  

  نور   -تهران 
  تكرار 6

 :جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.12
  .است …اساس توليدمثل، رشد و نمو و ترميم موجودات ) الف
هاي ارثي كه در آينده ممكن است پيش بيايـد افراد، از بيماري …هاي  عات مولكولامروزه با استفاده از اطال) ب

  .شوند خبردار مي
جانـداران را …جانداران الگوهـاي رشـد و نمـو     …كنند و اطالعات ذخيره شده در  جانداران رشد و نمو مي) ج

  .كند تنظيم مي
  .نام دارد …شود  ن انجام ميهاي زيستي در آ ي فعاليت ترين سطح ساختاري كه همه پايين) د

 )4تا  2ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  ساعي  -گرگان
  تكرار 3

 .جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.13
  .گيرد قرار مي …يابي حيات، بعد از اندام  در سطوح سازمان) الف
  .دنام دار …شود  هاي زيستي در آن انجام مي ي فعاليت ترين سطح ساختاري كه همه پايين) ب
  .وجود دارند …هاي  سازگان جمعيت در هر بوم. است …يك جمعيت يك ) ج

 )5و4ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  فاتح  -تهران
  تكرار 5

 ي صحيح كدام است؟گزينه.14
  …سازگان  در هر بوم

  .بوم متفاوت وجود دارد تعدادي زيست) 1
  .فقط يك گونه جاندار وجود دارد) 2
  .ل دارندهاي مختلف باهم تعام جمعيت) 3
  . شود اجتماعات متفاوتي از جانداران يافت مي) 4

 )5ي  كتاب درسي، صفحه(  

  ممتاز نمونه دولتي –قلعه گنج 

  تكرار 5

 چند مورد از جمالت زير درست است؟.15
  .دارند) هموستازي(ايستايي  ها هم اي ها مانند پرياخته اي ياخته تك) الف
  .شوند ا انجام ميه هاي زيستي، درون ياخته تمام فعاليت) ب
  .كند يابي مي جهت) ها نورون(هاي حسي  ي مونارك به كمك ياخته پروانه) ج
  .اند تمام افراد يك جمعيت از يك گونه تشكيل شده) د
1 (1                           2 (2                          3 (3                          4 (4  

 )5و  4، 3، 1ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  تيزهوشان فرزانگان  -ايالم
  تكرار 2
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 هريك از عبارات زير در مورد كدام واژه است؟.16
  .هاي زمين است بوم ي زيست ها و همه ي زيستگاه ي جانداران و همه شامل همه) الف
  .از مجموع چند بافت مختلف تشكيل شده است) ب
  .دهاي حيات را دار ي ويژگي كوچكترين واحدي است كه همه) ج
  .شامل چند جمعيت گوناگون است كه باهم تعامل دارند) د

 )5ي  كتاب درسي، صفحه(  

  حسنيه، -تهران
  تكرار 4

  .)قرار گرفته است …از …يابي حياتدر سازمان(كنند؟درستي تكميل مي ي مقابل را به چند مورد جمله.17
  اجتماع –جمعيت بعد ) ب             بافت                               –دستگاه قبل ) الف
  ياخته –بافت بعد ) د                 بوم                  زيست –سازگان قبل  بوم) ج
1 (3                                2 (4                               3 (1                               4 (2  

 )5ي  كتاب درسي، صفحه(  

  دانش  -سبزوار

  تكرار 4

  .كنيدگذاريها را نامشماره.يابي حيات آورده شده است اندر شكل زير سطوح سازم.18
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

 )5ي  صفحه، 1مرتبط با شكل  كتاب درسي، (  

  نور  -تهران

  تكرار 4

 .جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.19
  :يابي حيات ترتيب زير برقرار است در سطوح سازمان

  كره ، زيست …سازگان،  ، اجتماع، بوم …، دستگاه، جاندار،  … ياخته، بافت،
 )5ي  كتاب درسي، صفحه(  

  10 تيزهوشان عالمه حلي -تهران

   تكرار 3

  .ي زمين را بنويسيد گيري حيات در كره ي شروع و پايان شكل نقطه.20
 )5ي  كتاب درسي، صفحه(  

ستعدادهاي درخشان ا -مشهد
  3 تيزهوشان فرزانگان

  تكرار 2
 .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد.21

  .آيد حساب مي هومئوستازي به ،در جانداران دفع سديم اضافي بدن از طريق ادرار) الف
  .دهند هاي محيطي پاسخ مي بعضي از جانداران به محرك) ب
  .هاي زمين است بوم ي زيست ي درياها و همه ي جانوران، همه كره شامل همه زيست) ج

 )5و  3ي ها درسي، صفحهكتاب (  

  وش نوينر -يزد

  تكرار 4

 .عبارات زير را مشخص نماييدبودن غلط  ياصحيح .22
  .شوند بوم تشكيل مي سازگان از چند زيست بوم) الف
  .هاي بين جانداران مختلف است كه اطالعات ژني يكساني دارد مولكول دنا يكي از شباهت) ب

 )8و  5 ،3 يها كتاب درسي، صفحه(  

  حسنيه -تهران

  تكرار 3
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  شناسي نوين زيست) ب

  .كل بيشتر از اجتماع اجزاست

 اما نتوانستند تصويري جامع و كلي از جانداران را . نگري بسياري از ساختارها و فرآيندهاي زنده را بشناسند شناسان قديم توانستند با جزء زيست
  . نشان دهند

 تـر مشـاهده    هـا را وقتـي بـيش    پيچيدگي اين سامانه. دانيم كه اجزاي آن با هم ارتباط چند سويه دارند ي پيچيده مي ما جانداران را نوعي سامانه
  . بررسي كنيم با محيط زيست را ي آن دهنده كنيم كه ارتباط جاندار و اجزاي تشكيل مي
 كنند و  نگري كلتر  نگري را كنار بگذارند و بيش جزء ،هاي زنده اند كه بهتر است براي درك سامانه شناسان امروزي به اين نتيجه رسيده زيست

  . گذارند نيز توجه كنند كه بر حيات آن اثر مياي  عوامل زنده و غير زندهي  كنند هنگام بررسي يك موجود زنده به همه سعي مي
  اي  نگرش بين رشته

بلكـه از   ،كننـد  هـاي زنـده را بررسـي مـي     وح مختلف سامانههاي بين سط هاي زنده، نه فقط ارتباط نگري به سامانه شناسان امروزي براي كل زيست
  . گيرند نيز كمك مي فني و رياضي، علوم رايانه، علوم تجربيهاي ديگر  اطالعات رشته

  هاي نوين فناوري
  . شناسي تأثيرهاي بسياري داشته است ي اخير فناوري اطالعات و ارتباطات در پيشرفت زيست دستاوردها و تحوالت بيست ساله

 هـاي مختلـف و    كـه امـروزه روش   آميزي كننـد در حـالي   سپس رنگ ،ها را بكشند الزم بود نخست سلولها  ي سلول تا چندي پيش براي مشاهده
  . هاي زنده شناسايي و رديابي كرد ها را در سلول توان پروتئين امروزه مي .هاي زنده وجود دارد ي سلول كارآمدي براي مشاهده

 هاي انسـاني را بـه گياهـان و جـانوران ديگـر حتـي        توانند ژن مهندسان ژنتيك مي. اي ديگر را در خود دارند هاي افراد گونه جانداران تراژن ژن
  . ها وارد كنند باكتري

ي و در پزشـكي، كشـاورز  . شوند كنند و باعث انتقال صفت يا صفات مي ر ديگري وارد مياهاي يك جاندار را به جاند ژن يا ژن ،در مهندسي ژنتيك
  . كنند تحقيقات علوم پايه از مهندسي ژنتيك استفاده مي

  زيستي  قالاخ
 هـاي   و حقـوق جـانوران از جملـه موضـوع     تراژندرماني، توليد جانداران  محرمانه بودن اطالعات ژنتيك و نيز اطالعات پزشكي افراد، فناوري ژن

  .اخالق زيستي هستند
  

   
  

  
  
  مرجع

 نگري؟كنند تا جزءنگري استفاده مياز كلچرا دانشمندان امروزي بيشتر.23
 )6ي  كتاب درسي، صفحه(  

  شهيد ابراهيمي  -وازاه

  تكرار 4

 :درستي يا نادرستي عبارات زير را بدون ذكر دليل مشخص كنيد.24
  .يابد يابد، دفع آن از طريق ادرار كاهش مي وقتي سديم خون افزايش مي) الف
ها را در تصويري  هاي زنده را كشف و آن آميخته درون سامانه درهم هاي نگر، ارتباط شناسي كل در زيست) ب

  .كنند تر مشاهده مي كامل
  .ي آن توضيح داد ي اجزاي سازنده توان از طريق مطالعه هاي پيچيده و مركب را مي هاي سامانه ويژگي) ج

 )8و  6 ،3ي ها سي، صفحهركتاب د(  

  ساعي  -گرگان

  تكرار 5

 .هاي زيستي زنده را بنويسيدي سامانهمشاهده هاي مورد از فناوري25.3
 )8و  7ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  10 تيزهوشان عالمه حلي -تهران
  تكرار 3
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 شود؟به چه جانداراني تراژن گفته مي)الف.26
  وجود آمدن اين جانداران چيست؟ هدف از به) ب

 )8ي  كتاب درسي، صفحه(  

  ةمشكو -مشهد

  تكرار 4

  .كنيد جاي خالي را پر.27
  .گويند …توانايي يك جاندار در ثابت نگه داشتن وضع دروني پيكر خود را ) الف
  .است …توليد جانوران تراژن و حقوق جانوران از مباحث مربوط به ) ب

 )8و  3ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  تيزهوشان عالمه حلي -مالير

   تكرار 4

  .)مورد كافي است2(رد دارد؟شناسي چيست؟ در كدام علوم كارب منظور از مهندسي ژن.28
 )8ي  كتاب درسي، صفحه(  

  شاهد مهديون -تهران

  تكرار 6

 شود؟ضرورت رعايت اخالق زيستي بيش از همه در كدام حوزه احساس مي.29
  هاي هر گونه از جانداران ي ژن مجموعهبررسي  ) 1
  ها در درون بدن شناسايي جايگاه سلول) 2
  هاي جانداران ژنورزي در  مهندسي ژنتيك و دست) 3
  ها در سلول هايي مانند پروتئين شناسايي و رديابي مولكول) 4

 )8تا  5ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  سالله -كرج

  تكرار 4

 .دو موضوع مربوط به اخالق زيستي را بنويسيد.30
 )8ي  كتاب درسي، صفحه(  

  دولتي ملك ثابت نمونه -يزد

  تكرار 5

 .اصطالحات زير را تعريف كنيد.31
  جمعيت) الف
  :پزشكي شخصي) ب
  :جاندار تراژن) ج

 )12و  8، 5ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  )ع(امام حسين  -يزد

  تكرار 6
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  شناسي در خدمت انسان زيست) پ

  . هاي تجديدناپذير، مانند نفت، گاز، بنزين و گازوئيل تمام شدني هستند هاي فسيلي يا انرژي سوخت
  . شود ها باعث تخريب محيط زيست مي و استخراج آن شود ميآلودگي هوا و گرمايش زمين  ها باعث استفاده از اين سوخت

  . هاي زيستي را افزايش داد هاي آب روان، باد، خورشيد، زمين گرمايي و سوخت تجديدپذير، مانند انرژي يها انرژي استفاده از توان مي
  تأمين غذاي سالم و كافي

  هـاي   و حقـوق جـانوران از جملـه موضـوع     تراژندرماني، توليد جانداران  نيز اطالعات پزشكي افراد، فناوري ژنمحرمانه بودن اطالعات ژنتيك و
  .اخالق زيستي هستند

  
 تر و بهتر  هاي تأمين غذاي بيش تر گياهان يكي از راه بنابراين شناخت بيش ،آيد دست مي طور مستقيم يا غير مستقيم از گياهان به غذاي انسان به

   .است
 هـاي مختلـف بـه آسـاني      ها و اقليم توانند در محيط هاي زيست مختلف سازگارند و مي هاي گياهان خودرو اين است كه با محيط يكي از ويژگي

  . ميوه و دانه توليد كنند ،برويند سريع رشد و زادآوري كنند و در مدتي كوتاه
 رو را استخراج و به هاي دلخواه از گياهان خود ژن ،شناسي امروزه در مهندسي ژنDNA توان به اين طريق  يم .كنند ميي گياهان زراعي منتقل

  . بسياري از ساز و كارهاي مولكولي مربوط به سرعت رشد، كيفيت و كميت محصول را به شكل دلخواه تغيير داد
 در محيط عوامل غير زنـده و  . ابط بين گياهان زراعي و محيط زيست استشناخت رو ،هاي افزايش كميت و كيفيت غذاي انسان يكي ديگر از راه

مند بـين ايـن عوامـل و گياهـان بـه افـزايش        هاي سودمند يا زيان تر تعامل بنابراين شناخت بيش. عوامل زنده در ارتباط با اين گياهان وجود دارند
  . كند محصول كمك مي

 هاي مهمي دارند هاي مختلف نقش ها و بيماري ي مواد مغذي و حفاظت گياهان در برابر آفت هي ميكروبي در خاك در تهي هاي پيچيده اجتماع .  
 كنند هاي گياهي ويروسي، باكتريايي و قارچي و مبارزه با حشرات آفت استفاده مي امروزه از مهندسي ژن براي بهبود مقاومت گياهان به بيماري .  

  ها حفاظت از بوم سازگان
 ي ديگر و در تنهايي زندگي كند نياز و جدا از موجودات زنده تواند بي ي حيات است و لذا نمي شبكه انسان جزئي از .  
 ميـزان خـدمات هـر    . نامنـد  مـي  سـازگان  خدمات بـوم  را دارند هر بوم سازگان دربر ي طور كلي منابع و سودهايي كه مجموع موجودات زنده به
  . گي داردسازگان به ميزان توليدكنندگان آن بست بوم
 ها روي ندهد، موجب ارتقاي كيفيت زندگي انسـان   در صورت تغيير اقليم، تغيير چنداني در توليدكنندگي آن اگر سازگان، حتي پايدار كردن بوم
  . شود مي
 درصد مساحت  88حدود  1394تا سال  دنده اي نشان مي اطالعات ماهواره. ي اروميه است درياچه ،ي ايران ديده آسيب هاي سازگان يكي از بوم

هاي  هاي كشاورزي، احداث بزرگراه روي درياچه، سدسازي در مسير رودخانه ي چاه رويه د خشكسالي، حفر بينعواملي مان. خود از دست داده است
  . از عوامل خشك شدن درياچه هستند ،منتهي به درياچه

 مثالً يكـي از  . اند فرسايش خاك از آن جمله و ر آب و هوا، كاهش تنوع زيستيتغيي. ي زمين دارد يار بدي براي سيارهسآمدهاي ب زدايي پي جنگل
  . دانند زدايي مي جنگل را هاي اخير هاي وقوع سيل در سال علت

  هاي تجديدپذير تأمين انرژي
 هـاي ايـن    ، مهندسي كـردن ژن تر براي توليد گياهاني با سلولز بيش. هاي ديگر تبديل كنند كوشند سلولز گياهان را به سوخت شناسان مي زيست

  . اند ي بهتر سلولز از آن جمله هاي مهندسي شده براي تجزيه تر و فراهم كردن آنزيم تر با انرژي، آب و كود كم گياهان براي رشد بيش
 دانند ودن اين فرآيند، تجديدپذير مياي ب گردان، زيتون يا سويا را به علت چرخه هاي روغني، مانند آفتاب از دانه گازوئيل زيستياي توليد  فرآيند چرخه.   
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  ها سالمت و درمان بيماري

 روش درمـاني و   ،هـا  ي حـال بيمـار، بـا كـار روي ژن     جاي مشاهده به ،پزشكي شخصيها به نام  امروزه در روشي براي تشخيص و درمان بيماري
را  هـا  اثـر آن  تواننـد  مـي  ،مبـتال شـود   ها در آينده ممكن است به آن هاي ارثي فرد كه با آگاهي از بيماري .كنند دارويي خاص هر فرد را طراحي مي

  . كاهش دهند
  

  
  مرجع   

 .هاي فسيلي را بنويسيدسه مورد از معايب استفاده از سوخت.32
 )9ي  كتاب درسي، صفحه(  

  نمونه دولتي شهيد فهميده -مق

  تكرار 4

 علت تجديدپذير بودن گازوئيل زيستي كدام است؟)الف.33
   اند؟ نگري روي آورده نگري را كنار گذاشته و به كل شناسان امروزه جزء چه منظور زيستبه ) ب

 )11 و 6 يها كتاب درسي، صفحه(  

  رالعلومدولتي باق نمونه -ري

  تكرار 5

 .هاي افزايش كميت و كيفيت غذاي انسان را فقط نام ببريد سه مورد از راه.34
 )9ي  كتاب درسي، صفحه(  

  4 عالمه حلي تيزهوشان  -تهران

  تكرار 3

 )دمور4(اند؟هاي گياهان خودرو كدامويژگي.35
 )9ي  كتاب درسي، صفحه(  

  شريف  -شهركرد

  تكرار 4

 .…سوخت تجديدناپذير …انرژي تجديدپذير .36
  .شود هاي زيستي تأمين مي تنها از سوخت –برخالف ) 1
  .كند ا تأمين ميها به انرژي ر در حال حاضر نيمي از نياز انسان –همانند ) 2
  .شود باعث گرمايش زمين و تخريب محيط زيست نمي –برخالف ) 3
   .شود از منابع فسيلي تأمين مي –همانند ) 4

 )11ي  كتاب درسي، صفحه(  

  تيزهوشان فرزانگان  -تهران
  تكرار 5

ها توضيح  ي آن سازنده ي اجزاءتوان فقط از طريق مطالعههاي پيچيده و مركب را نمي هاي سامانه چرا ويژگي)الف.37
  داد؟
  كند؟ هاي افزايش توليدكنندگي گياهان كمك مي هاي ميكروبي به يافتن راه چرا شناخت اجتماع) ب

 )9و  6ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  دولتي دكترحسابي نمونه -اهواز

  تكرار 5

 درستي ذكر شده است؟كدام گزينه در رابطه با گياهان خودرو به.38
  .كنند د و زادآوري ميرشد سريع دارن) 1
  .يك گونه توانايي توليد ميوه و دانه را در هر اقليمي دارد) 2
  .هاي محدود و خاصي سازگارند با زندگي در محيط) 3
  .رسند در مدتي نسبتاً طوالني به توليدكنندگي مي) 4

 )9ي  كتاب درسي، صفحه(  

  تالش -تهران

  تكرار 4

 .كنيددرستي يا نادرستي موارد زير را مشخص.39
  .ها باهم ارتباط چندسويه دارند ي پيچيده هستند كه اجزاي آن جانداران نوعي سامانه) الف
  .كنندگان آن بستگي دارد سازگان به ميزان مصرف ميزان خدمات هر بوم) ب
  .ها اجزاي عملكردي سلول هستند اندامك) ج
  .ساني پاسخ دهدهاي ان ي پرسش تواند به همه ي توانا است كه ميا علم به اندازه) د

 )10و  6، 3ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  شهيد جباريان -مشهد

  تكرار 3
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 شود؟هاي گياهان به چه منظور انجام مي مهندسي كردن ژن)الف.40

  .مورد را بنويسيد 2هاي گياهان خودرو،  از ويژگي) ب
 )9ي  كتاب درسي، صفحه(  

  اي تيزهوشان شهيد اژه -شهر خميني
  تكرار 4

 كنند؟درستي تكميل مي را به زيري  د جملهچند مور.41
  ».در افزايش توليدات گياهان زراعي مؤثر است …شناخت «

  ي ميكروبي موجود در خاك اجتماعات پيچيده) الف
  بيشتر گياهان) ب
  تعامل سودمند يا زيانمند عوامل محيطي و گياهان) ج
  هاي گياهان خودرو ژن) د
1 (1                            2 (2                            3 (3                            4 (4  

 )9ي  كتاب درسي، صفحه(  

  شهيد بهشتي -بروجرد
  تكرار 3

 .سازگان را معرفي نماييد سازگان و خدمات بومبوم.42
 )10 و 5 يها كتاب درسي، صفحه(  

ستعدادهاي درخشان ا -مشهد
  3 تيزهوشان فرزانگان

  تكرار 8
 .ي خالي را با كلمات مناسب تكميل نماييدجاها.43

  .شوند ناميده مي …اي ديگر را در خود دارند، جانداران  هاي افراد گونه جانداراني كه ژن) الف
  .بستگي دارد …سازگان به  ميزان خدمات هر بوم) ب
  . شوند تشكيل مي …سازگان از چند  بوم) پ
  .نامند مي …سازگان در بردارند  ي هر بوم منابع و سودهايي را كه مجموع موجودات زنده) ت

 )10 و 8، 5 يها كتاب درسي، صفحه(  

  حسنيه -تهران

  تكرار 5

  .آن در حال انجام است…هايي برايايران ثبت شده و به تازگي كوشش…ي اروميه در فهرست  درياچه.44
  احياي                            –وحش  پناهگاه حيات) الف
  سازگان ترميم و بازسازي بوم –پارك ملي ) ب
  ايجاد زيستگاه در                             –پارك ملي ) ج
  سازگان ترميم و بازسازي بوم –وحش  پناهگاه حيات) د

 )10ي  كتاب درسي، صفحه(  

  ي محدثه نمونه -گرمسار

  تكرار 5

  كنند؟ را طراحي ميهاي درمان و دارويي خاص هر فردپزشكان از طريق پزشكي شخصي چگونه روش.45
 )12ي  كتاب درسي، صفحه(  

  شهيد جباريان -مشهد

  تكرار 4

  .به سؤاالت زير پاسخ دهيد.46
  .زدايي را بنويسيد پيامدهاي جنگل) الف
  توانند مورد تحقيق قرار دهند؟ شناسان چه مسائلي را مي زيست) ب

 )10 و 8، 3 يها كتاب درسي، صفحه(  

  2سما  -تهران

  تكرار 5

 .زير را با كلمات مناسب كامل كنيد جمالت.47
  .هستند …و  …هاي  پژوهشگران علوم تجربي فقط در جستجوي علت پديده) الف
  .شوند مي …و در نهايت  …و  …هاي فسيلي باعث افزايش  سوخت) ب
  .دهند را تشكيل مي …هاي زمين،  بوم ي زيست ها و همه ي زيستگاه ي جانداران و همه همه) ج

 )11 و 5، 3 يها صفحهكتاب درسي، (  

  دولتي الزهرا نمونه -تهران

  تكرار 4
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 .هاي زيستي را نام ببريد نمونه از سوخت يك)الف.48

  .از فوايد سوخت زيستي دو مورد بنويسيد) ب
 )11ي  كتاب درسي، صفحه(  

  كوثر  - ايذه

  تكرار 3

  …در توليد سوخت زيستي .49
  .مهندسي ژنتيك نقشي ندارد) 1
  .شود ي بهتر سلولز استفاده مي مهندسي براي تجزيه هاي از آنزيم) 2
  .شود تنها از سلولز گياهان استفاده مي) 3
  .استفاده كرد هاي روغني دانهتوان از  نمي) 4

 )12و  11ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  دانش -اهر

  تكرار 4

 .مشخص كنيد»غ«يا»ص«صحيح يا غلط بودن جمالت زير را با.50
  .آورند وجود مي دمثل، جانداران همواره موجوداتي مانند خود را بهدر فرايند تولي) الف
  .آيد وجود مي ي توليد گازوئيل زيستي، گليسيرين به عنوان يك تركيب جانبي به در چرخه) ب

 )11و  4ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  اي تيزهوشان شهيد اژه  -اصفهان 

   تكرار 3

  ست آوردن غذاي بهتر و بيشتر استفاده كرد؟دتوان از گياهان خودرو براي به چگونه مي.51
 )9ي  كتاب درسي، صفحه(  

  هشتيدكتر ب -تهران 

  تكرار 4

  ؟نيستهاي زيستي كاربردي ي سلولز گياهان به سوختبراي تبديل بهينهبه طور مستقيم كدام روش .52
  تر انتخاب مصنوعي گياهان توانمند در توليد سلولز بيش) 1
  تر تر با انرژي، آب و كود كم ياهان خاص براي رشد بيشهاي گ مهندسي كردن ژن) 2
  ي بهتر سلولز هاي مهندسي شده براي تجزيه فراهم نمودن آنزيم) 3
  ي محيط با گياهان شناخت روابط سودمند بين عوامل زنده و غيرزنده) 4

 )12و  11 ،9 يها كتاب درسي، صفحه(  

  رضا واثقي   –اصفهان 

  تكرار 5 

  :پاسخ كوتاه دهيد.53
  .هاي پزشكي شخصي را بنويسيد يكي از مزيت) الف
  باشد؟ هاي نوين مي يك از فناوري ها جزء كدام اي از اكوسيستم تصويربرداري ماهواره) ب

 ) 12و  7 يها كتاب درسي، صفحه(  

  مجتمع آموزشي حنان -تهران

  تكرار 4

تي آن را مشخص كنيد و سپس علت ابتدا درستي يا نادرس»غ«يا»ص«در مقابل هر عبارت با گذاشتن حرف.54
  .آن را ذكر كنيد

   .جمعيت برخالف اكوسيستم فاقد موجودات غيرزنده است) 1
  . كنند آساني درمان ميها را در برخي از افراد به  برخي از داروها، بسياري از بيماري) 2

3 (3
  . ي استع فسيلاز نيازهاي انرژيايي كنوني جهان از مناب 4

 )12 و 11 ،5 يها كتاب درسي، صفحه(  

  شاهد كوثر -تهران

  تكرار 5

 )مورد2(شود؟در چه مواردي از مهندسي ژنتيك استفاده مي)الف.55
  .زدايي را بنويسيد دو مورد از پيامدهاي جنگل) ب
  هاي معمولي چيست؟ مزيت گازوئيل زيستي نسبت به گازوئيل) ج
  شود؟ تب حيات، ويژگي حيات نخستين بار پديدار ميدر كدام سطح از سلسله مرا) د

 )11و  10، 8، 5ي ها كتاب درسي، صفحه(  

  شهيد ابراهيمي  -وازاه

  تكرار 4
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 …توان گفت در پزشكي شخصينمي.56
  .هاي ارثي فرد وجود دارد امكان آگاهي از بيماري) 1
  .خاص خود را دارد يهر فرد روش درمان و داروي) 2
  .مانند واض جانبي داروها بيشتر در امان ميبيماران از ع) 3
  .هاست تنها كاربرد، درمان بيماري) 4

 )12ي  كتاب درسي، صفحه(  

  شهيد جباريان، -مشهد

  تكرار 6

 ي استفاده از اين سوخت چيست؟شود؟ دو فايدهگازوئيل زيستي چگونه توليد مي.57
 )11ي  كتاب درسي، صفحه(  

  سالله -كرج

  تكرار 6

  كنند؟ها چگونه عمل ميشكي شخصي پزشكان براي تشخيص و درمان بيماريدر پز)الف.58
  چرا تأثير داروها در افراد مختلف متفاوت است؟) ب

 )12ي  كتاب درسي، صفحه(  

  شريف  -شهركرد

  تكرار 6

 جاهاي مشخص شده را با موارد داده شده،.اي توليد گازوئيل زيستي آورده شده است در شكل زير فرايند چرخه.59
  )اكسيد، گازوئيل زيستي ، كربن ديگياهي روغن. (كامل كنيد

  

  
  

  
 )11ي  صفحه، 5مرتبط با شكل كتاب درسي، (  

  تيزهوشان فرزانگان -مالير

  تكرار 11

 است؟نادرستيك در مورد پزشكي شخصيكدام.60
  .هاي ارثي فرد آگاه شود تواند در آن از بيماري پزشك مي) 1
  .ي حال بيمار توسط پزشك است اهدهاساس تشخيص و درمان، مش) 2
  .پذير است امكان ،هايي كه فرد در آينده قرار است به آن مبتال شود بيني بيماري در آن پيش) 3
  .شود هاي درماني و دارويي خاص هر فرد توسط پزشك به وي ارائه مي روش) 4

 )12ي  كتاب درسي، صفحه(  

   جواداالئمه -كرمانشاه

  تكرار 10
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) هـايي  نـورون (هـاي عصـبي    ي مونارك ياخته در بدن پروانه - 1
ها جايگاه خورشيد در  وجود دارند كه پروانه با استفاده از آن
دهـد و بـه سـوي آن     آسمان و جهت مقصد را تشخيص مي

  .كند پرواز مي

 شناسي زيست) ب)/ ها نورون(هاي عصبي  ياخته) الف - 2

 غ): د /ص): ج /غ): ب /ص): الف - 3

هـاي   امكان اطالع از بيمـاري ) 2ها  شناسايي هويت انسان) 1 - 4
 .ارثي كه ممكن است در آينده به سراغ انسان بيايد

ــدهايي بررســي   در زيســت - 5 شناســي فقــط ســاختارها و فراين
گيـري   طور مستقيم يا غيرمستقيم قابل انـدازه  شوند كه به مي

كه خوشمزه يا بدمزه بودن چيزي در ارتبـاط   باشند، در حالي
 .شناسي ندارد ي افراد است و ارتباطي به علم زيست ذائقهبا 

  سازش با محيط) ب/ پاسخ به محيط) الف - 6

ايستايي  هم) ج/ سازش با محيط) ب/ رشد ) الف - 7
  )هومئوستازي(

  بله) ج/ خير) ب/ خير) الف - 8

  (DNA)اطالعات ذخيره شده در مولكول دنا  - 9

 دمثل تولي) ب/ هومئوستازي) الف -10

جـا   مجموع جانداران يـك گونـه كـه در يـك    : جمعيت) الف -11
            .كنند زندگي مي

هاي گوناگوني وجود دارند كه  در آن جمعيت: سازگان بوم) ب
  .باهم تعامل دارند

هـا و   ي زيستگاه ي جانداران و همه شامل همه: كره زيست) ج
  .هاي زمين است بوم ي زيست همه
   .سازگان تشكيل شده است ماز چند بو: بوم زيست) د

  ياخته) د/ ي دنا، همه) ج/ (DNA)دنا ) ب/ اي پرياخته) الف -12

 گونه، گوناگون) ج/ ياخته) ب/ دستگاه) الف -13

 

  »3«ي  گزينه -14
  . هاي گوناگون باهم تعامل دارند سازگان جمعيت در هر بوم

  :ها رد ساير گزينه
سازگان تشكيل شده  چند بوم بوم از هر زيست :»1«ي  گزينه
  .است
سازگان هر جمعيت معرف يـك گونـه    در بوم: »2«ي  گزينه
  .است
سازگان يك اجتماع وجود دارد نـه   در هر بوم: »4«ي  گزينه

  .اجتماعات متفاوت

 »3«ي  گزينه -15
» ج«بررسـي مـورد   . انـد  صـحيح » د«و » ب«، »الـف «موارد 
) حسـي  نـه (هـاي عصـبي    ي مونارك به كمك ياختـه  پروانه
  .كند يابي مي جهت

  سازگان بوم) د/ ياخته) ج/ اندام) ب/ كره زيست) الف -16

 »4«ي  گزينه -17
  :بررسي موارد نادرست. اند صحيح» د«و » ج«موارد 
  .بافت قبل از دستگاه قرار دارد) الف
 .جمعيت قبل از اجتماع قرار دارد) ب

 اندام  -3       بافت     -2ياخته           -1  -18
  جمعيت -6      جاندار     -5   ه     دستگا -4
  بوم زيست -9    سازگان  بوم -8    اع    جتما -7

 كره زيست -10

 بوم اندام، جمعيت، زيست -19

 كره ي پايان حيات زيست ي شروع ياخته و نقطه نقطه -20

 درست ) ج/ نادرست) ب/ درست) الف -21

 نادرست ) ب/ نادرست) الف -22

نگـري را كنـار    جـزء  هاي زنده، بهتر است براي درك سامانه -23
هــاي  نگــري شــود تــا بتــوان ارتبــاط گذاشــته و بيشــتر كــل

هــا را در  هــا را كشــف و آن  ي درون ســامانه آميختــه درهــم
  .تر مشاهده كرد تر و كامل تصويري بزرگ

 درست) ب/ نادرست) الف -24

 

 و فردا شناسي ديروز، امروز زيستينامهپاسخ

 :پاسخ تشريحي
 فرداميرحسين بهروزي
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شناسـايي جايگـاه   ) 2صـورت زنـده    ها به ي ياخته مشاهده) 1 -25
هـا در   و رديـابي پـروتئين   شناسـايي ) 3ها درون بـدن   ياخته
 هاي زنده  ياخته

اي ديگـر را در خـود    هاي افـراد گونـه   جانداراني كه ژن) الف -26
 .دارند

انتقال صفت يا صفاتي دلخواه از جانداراني بـه جانـداران   ) ب
  .هاي منتقل شده، اثرات خود را ظاهر كنند ديگر تا ژن

 اخالق زيستي) ب/ هومئوستازي) الف -27
ل صفت يـا صـفاتي از يـك جانـدار بـه      روشي كه باعث انتقا -28

كه در . شناسي نام دارد شود، مهندسي ژن جانداران ديگر مي
 .كاربرد دارد پزشكي و كشاورزي

ي اخـالق   هاي جامعـه در حـوزه   يكي از نگراني: »3«ي  گزينه -29
ورزي در  زيستي، مباحث مربوط به مهندسي ژنتيك و دست

با نگـرش  اط با در ارتب» 1«ي  گزينه. هاي جانداران است ژن
ــته  ــين رش ــه اي ب ــاي  و گزين ــا  » 4«و » 2«ه ــاط ب در ارتب

  .هاي زيستي هستند ي سامانه هاي مشاهده فناوري
 درماني هاي ژن فناوري) 2محرمانه بودن اطالعات ژني ) 1 -30
جـا زنـدگي    مجموع جانداران يـك گونـه كـه در يـك    ) الف -31

 . كنند مي
رسـي  هـا بـا بر   روشي براي تشخيص و درمـان بيمـاري  ) ب

  .هاي هر فرد وجود دارد اطالعاتي كه روي ژن
اي ديگـر را در خـود    هـاي افـراد گونـه    جانداراني كه ژن) ج

  .دارند

تخريب محيط زيسـت  ) 3گرمايش زمين ) 2آلودگي هوا ) 1 -32
 به هنگام استخراج

  ي فرايند توليد گازوئيل زيستي  به علت چرخه) الف -33
 هـــاي هـــاي زنـــده و كشـــف ارتبـــاط درك ســـامانه) ب

هـا در   ي آن ي درون ايـن سـامانه و مشـاهده    آميختـه  درهم
  تر تر و كامل تصويري بزرگ

شناخت روابط گياهان زراعي و ) 2تر گياهان  شناخت بيش) 1 -34
  ي ميكروبـي   شـناخت اجتماعـات پيچيـده   ) 3محيط زيست 

   شناسي استفاده از مهندسي ژن) 4

  رشـد سـريع   ) 2هاي زيسـت مختلـف    سازگاري با محيط) 1 -35
توليدكننـدگي بسـيار زيـاد در مـدت     ) 4زادآوري سريع  )3

  زمان نسبتاً كوتاه

  »3«ي  گزينه -36
هـاي فسـيلي باعـث     هاي تجديدپذير برخالف سوخت انرژي

  . شوند گرمايش زمين و تخريب محيط زيست نمي
  :ها رد ساير گزينه

هاي روان، بـاد، خورشـيد و زمـين     انرژي آب: »1«ي  گزينه
  .هاي تجديدپذيرند گرمايي نيز جزء انرژي

3در حال حاضر : »2«ي  گزينه
نيازهاي انرژيايي جهـان از   4

  .شود منابع فسيلي تأمين مي
  .بع فسيلي ندارنداهاي تجديدپذير من انرژي: »4«ي  گزينه

رتباط بين اجزا نيز ماننـد خـود اجـزا در تشـكيل     زيرا ا) الف -37
هاي پيچيده مؤثر است و كل، چيزي بيشتر از اجتماع  سامانه

  .اجزاء است
ي  هاي پيچيده ميكروبي در خـاك، در تهيـه   زيرا اجتماع) ب

هـا،   ها و بيمـاري  در برابرآفتمواد مغذي و حفاظت گياهان 
  . نقش مهمي دارند

 » 1«ي  گزينه -38
  .كنند سريع رشد و زادآوري مي گياهان خودرو

 نادرست ) د/ درست) ج/ نادرست) ب/ درست) الف -39

 )الف -40
 آب و كود كمتررشد بيشتر گياهان با انرژي،  -1
ي بهتر  هاي مهندسي شده براي تجزيه فراهم كردن آنزيم -2

 سلولز 
  هاي گياهي  بهبود مقاومت گياهان در برابر بيماري -3
  د و كيفيت وكميت محصولتغيير دلخواه در سرعت رش -4
  ) ب
  .  كنند ميسريع رشد و زادآوري  -1
رسند  ميدر مدتي نسبتاً كوتاه به توليدكنندگي بسيار زياد  -2

 .كنند ميو دانه و ميوه توليد 

 » 4«ي  گزينه -41
ي موارد ذكر شده در افزايش توليدات گياهـان زراعـي    همه

  .مؤثرند

جتمـاع را  هـاي گونـاگون كـه يـك ا     به تعامل بـين جمعيـت   -42
 و شـود و بـه منـابع    سازگان گفته مـي  آورند، بوم وجود مي به

ــه  ــودهايي را ك ــومس ــر ب ــردار ه ــازگان درب ــدمات س د، خ
 . شود سازگان گفته مي بوم
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 / سازگان توليدكنندگان بومميزان ) ب/ تراژن) الف -43
  گوناگون  جمعيت) پ
 سازگان خدمات بوم) ت

  سازگان پارك ملي، ترميم و بازسازي بوم) ب -44
ي حال بيمار به بررسـي اطالعـاتي كـه روي     جاي مشاهده به -45

  .پردازند هاي هر فرد وجود دارند مي ژن
هوا، كاهش تنوع زيستي، فرسـايش خـاك و    و تغيير آب) الف -46

 وقوع سيل
طور مستقيم يا غيرمسـتقيم   ساختارها يا فرايندهايي كه به) ب

  .گيري باشند قابل مشاهده يا اندازه
اكسيد جو، آلودگي  كربن دي) ب/ ل مشاهدهطبيعي، قاب) الف -47

 كره  زيست) ج/ هوا، گرمايش زمين
  گازوئيل زيستي) الف -48

  عدم توليد باران اسيدي) 2زا  فاقد مواد سرطان) 1): ب
 » 2«ي  گزينه -49

ي بهتـر   هاي مهندسي شده بـراي تجزيـه   فراهم كردن آنزيم
ســلولز بــه جهــت تبــديل آن بــه ســوخت زيســتي صــورت 

  .پذيرد مي
 ص ) ب/ غ) فال -50
هاي دلخواه را در اين گياهان شناسـايي، از   توان ژن امروزه مي -51

شناسي بـه دنـاي    اين گياهان استخراج و با فنون مهندسي ژن
گياهان زراعي منتقل كرد تا از اين طريق بسـياري از سـاز و   
كارهاي مولكولي مربوط به سرعت رشـد، كيفيـت و كميـت    

 .محصول را به شكل دلخواه تغيير داد
 » 4«ي  گزينه -52

ي محـيط   شناخت روابط سودمند بين عوامل زنده و غيرزنده
غذاي انسـان   وبا گياهان بيشتر در ارتباط با افزايش محصول 

ي ديگـر مسـتقيماً در ارتبـاط بـا      كه سه گزينه است در حالي
هـاي زيسـتي عنـوان     ي سلولز گياهان به سوخت تبديل بهينه

  .اند شده
 هاي ارثي  يني بيماريب آگاهي و پيش پيش) الف -53

  هاي زيستي زنده ي سامانه هاي مشاهده فناوري) ب
 . جمعيت افراد يك گونه است –ص  -1 -54

  ها را در برخي افراد  برخي داروها، بعضي بيماري –غ  -2
 .چون نياز مردم جهان به انرژي زياد است –ص  -3

هـاي دلخـواه    شناسـايي ژن ) 2توليد جانداران تراژن ) 1) الف -55
  ها به گياهان زراعي ، استخراج و انتقال آنگياهي

 كاهش تنوع زيستي) 2هوا  و آبتغيير ) 1): ب
  .كند زا ندارد و باران اسيدي ايجاد نمي مواد سرطان) ج
  ياخته) د

 » 4«ي  گزينه -56
هـاي درمـاني و    در پزشكي شخصي عالوه بـر طراحـي روش  

هاي ارثي كـه   بيني بيماري دارويي خاصي براي هر فرد، پيش
هـا نيـز    قرار است به آن مبتال شـوند و كـاهش اثـرات آن   

  .پذيرد صورت مي

هـاي روغنـي    اي از دانـه  گازوئيل زيستي در فرايندي چرخـه  -57
شـود بـه    گـردان، زيتـون يـا سـويا توليـد مـي       نظير آفتـاب 

 روغنهاي روغني ابتدا  از دانه  كه در طي استخراج صورت اين
روغـن  گياهي،  نروغي  شود سپس از تصفيه گياهي توليد مي

با اضافه كردن تركيبـاتي  . گردد تصفيه شده ايجاد مي گياهي
 . شود هاي شيمايي گازوئيل زيستي حاصل مي در طي واكنش

زا ندارد و باعث باران اسـيدي   گازوئيل زيستي مواد سرطان
  .شود نمي

هـاي هـر فـرد وجـود      با بررسي  اطالعاتي كه روي ژن) الف -58
خــاص هــر فــرد را طراحــي  دارد، روش درمــاني و دارويــي

 .كنند مي

جا كه وراثت هر فرد با ديگري متفاوت اسـت در   از آن) ب
هـا   نتيجه واكنش افراد نسبت به داروها و اثـرات جـانبي آن  

  .تواند متفاوت باشد مي

 روغن گياهي -1 -59
  گازوئيل زيستي -2
 كربن دي اكسيد -3

 »2«ي  گزينه -60

ــان   ــراي تشــخيص و درم پزشــكان در پزشــكي شخصــي ب
ي حال بيمار، با بررسـي اطالعـاتي    جاي مشاهده ها به بيماري

هاي هر فرد وجود دارد، روش درماني و دارويي  كه روي ژن
 .كنند خاص هر فرد را طراحي مي




