سواالت نهايي و جواب پيش دانشگاهي -فصل چهارم (تغيير و تحول گونه ها)
1

ثِ ػَاالت پبػخ دّيذ( :ديوبُ )88
الف) داسٍيي ثب اضبفِ كشدى ديذگبُ هبلتَع ثِ ًتبيج حبصل اص ػفش خَد ٍ ديگش تجشثيبتؾ ثِ كذام هطلت اػبػي پي ثشد؟

جواب الف) افشادي كِ اص ًظش ٍيژگي ّبي فيضيكي ٍ سفتبسي بب هحيط تطببك بيطتشي داسًذ ( )0/25احتوبل بمب ٍ صادآٍسي آًْب ًيض افضايص هي
يببذ)0/25( .
2

ثب تَجِ ثِ ؿكل پبػخ دّيذ( :ديوبُ )88
الف) ؿوبسُ ّبي ( )2( ٍ )1سا ًبهگزاسي كٌيذ.

ة) چشا ايي اًذاهْب ٍػتيجيبل ّؼتٌذ؟

جواب الف) ضوبسُ ( )2لگي ( ٍ )0/25ضوبسُ ( )1استخَاًْبي اًذاهْبي ػمبي ()0/25
ة) صيشا ايي اًذاهْب بِ ًسبت كَچكتش ضذُ ٍ فبلذ ًمص خبصي ّستٌذ)0/5( .
3

ثشاػبع ًظشيِ الهبسک ،دساص ؿذى گشدى صسافِ ّبي اهشٍصي چگًَِ اًجبم ؿذُ اػت؟ (ديوبُ )88

جواب بِ ػلت تالش صسافِ ّب بشاي سسيذى بِ بشگ دسختبى ( )0/25دس ّش ًسل همذاس كوي بِ بلٌذي گشدى آًْب اضبفِ ضذُ ( ٍ )0/25آى صفت
بِ ًسل بؼذ ّن هٌتمل ضذُ است)0/25( .
4

جواب
5

دسػتي يب ًبدسػتي جوالت صيش سا ثذٍى ركش دليل هـخص كٌيذ( :اػفٌذ )88
الف) هْشُ داساى هختلف دس اٍاخش دٍساى جٌيٌيٍ ،يظگي ّبي هـتشک ثيـتشي داسًذ.
ة) اهكبى تـكيل ػٌگَاسُ ،دس جٌگل ّبي كَّؼتبًي ثيـتش اػت.
ج) اًتخبة طجيعي ثبعث تغييش فشاٍاًي ًؼجي صفبت دس جوعيت ّب هي ؿَد.
د) فشاٍاًي پشٍاًِ ّبي ؿت پشٍاص فلفلي تيشُ دس هٌبطقي كِ گلؼٌگ ّبي سٍي تٌِ ي دسختبى ،اص ثيي سفتِ ثَدًذ ،ثيـتش هيـذًذ.

الفً -بدسست
ثِ ػَاالت صيش پبػخ دّيذ:

ة) ًبدسست
(اػفٌذ )88

ج) دسست

د) دسست

ّش هَسد ()0/25

ة) كذام ثخؾ ًظشيِ ي الهبسک هَسد تَجِ داسٍيي قشاس گشفت؟

جواب ة -هَسٍثي ضذى صفت اكتسب بي ()0/25
6

ثب تَجِ ثِ ؿكل ّب ثِ پشػؾ ّبي صيش پبػخ دّيذ:
الف) ؿوبسُ  1هعبدل كذام ؿوبسُ يب ؿوبسُ ّب دس ؿكل ديگش اػت؟ (اػفٌذ )88
ة) دس دٍ ؿكل چِ ؿوبسُ يب ؿوبسُّبيي ػبختبس ٍػتيجيبل ّؼتٌذ؟

جواب الف)0/5( 5 ٍ 4-
7

ة) )0/5( 2 ٍ 1

طجق ًظشيِ ي تشكيجي اًتخبة طجيعي  ،گًَبگًَي طًي دس جوعيت ّب هٌجش ثِ چِ هَاسدي هي ؿَد؟ (تيشهبُ )09

جواب دس فٌَتيپ افشاد ظبّش هي ضَد ( – )0/25دس ّش هحيط بؼضي اص فٌَتيپ ّب سبصگبستشًذ ٍ جبًذاساى سا لبدس هي سبصًذ دس آى هحيط بيطتش
تَليذهثل كٌٌذ ( - )0/25بش اثش اًتخبة طبيؼي ،فشاٍاًي ًسبي صفبت دس جوؼيت ّب تغييش هي كٌذ ٍ دس ًْبيت گًَِ ّبي جذيذ
پذيذاس هي ضًَذ )0/5( .
8

جواب

دس ّش هَسد پبػخ صحيح سا اص ثيي پبػخ ّبي اسايِ ؿذُ اًتخبة كٌيذ ٍ دس ثشگِ ي پبػخ ثٌَيؼيذ( :تيشهبُ )09
الف) ثش اػبع ًظشيِ ي هبلتَع ،سؿذ هٌبثع غزايي دس ثْتشيي حبلت چگًَِ اػت؟ (عذدي ٌّ -ذػي)
ة) ثشاي سػن دسخت ّبي تجبس صايـي اص اطالعبت حبصل اص كذام هَلكَل ثيـتش اػتفبدُ هي ؿَد؟ ( ًَكلئيک اػيذ -كشثَّيذسات)
ج) ػبختبسي كِ دس يک جبًذاس ًؼجت ثِ جبًذاس ديگش كَچک تش ؿذُ يب فبقذ ًقؾ هـخص اػت چِ ًبهيذُ هي ؿَد؟(ّوَلَگٍ -ػتيجيبل)
د) كذام يک اص هكبى ّبي صيش ثشاي تـكيل ػٌگَاسُ هٌبػت تش اػت؟ ( دسيبّبي كن عوق  -علفضاسّب)
ٍ) ػٌگَاسُ ي حلقِ ي حذٍاػط خضًذگبى ٍ كذام گشٍُ كـف ؿذُ اػت؟ (پؼتبًذاساى -هبّي ّبي آسٍاسُ داس)

الف) ػذدي ()0/25
د) دسيبّبي كن ػوك ()0/25

ة) ًَكلئيک اسيذ ()0/25

ج) ٍستيجيبل ()0/25

ٍ) پستبًذاساى ()0/25
1

9

ة)اًذام ٍػتيجيبل

ّش يک اص اصطالحبت صيش سا تعشيف كٌيذ( :ؿْشيَس )09

جواب ة) گبُ سبختبسي استخَاًي دس يک جبًذاس ٍجَد داسدٍ ٍ ،ظيفِ اي اًجبم هي دّذ .اهب ّويي سبختبس دس جبًذاسي ديگش بِ ًسبت كَچک
تش ضذُ ٍ ،فبلذ ًمص ضٌبختِ ضذُ اي است ،يب ًمص بسيبس جضئي بش ػْذُ داسد چٌيي سبختبسّبيي (كِ ًطبًذٌّذُ تغييشات جبًذاس دس
گزضتِ ّستٌذ) ،اًذام ٍستيجيبل ًبهيذُ هي ضًَذ)0/5( .
01

الهبسک دسثبسُ ي چگًَگي سخذاد تغييش گًَِ ّب چِ تفؼيشي داؿت؟ (ؿْشيَس )09

جواب اٍ احتوبل داد تغييش گًَِ ّب دس ًتيجِ استفبدُ يب ػذم استفبدُ فيضيكي افشاد يک گًَِ اص اًذاهْبي بذى خَد است)0/5 (.
00

الف) هطلت كليذي ًظشيِ ي داسٍيي سا ثٌَيؼيذ.

ثِ پشػؾ ّبي صيش دس ساثطِ ثب اًتخبة طجيعي پبػخ دّيذ( :ؿْشيَس )09

الف) دس ّش جوؼيت افشادي كِ تطببك بيطتشي بب هحيط داسًذ() 0/25بيطتشيي تؼذاد صادُ ّب سا تَليذ هي كٌٌذ )0/25(.بٌببشايي فشاٍاًي
جواب ًسبي ايي افشاد دس ّش ًسل افضايص هي يببذ)0/25( .
02

دٍ هَسد اص هـبّذات داسٍيي دس طَل ػفش  5ػبلِ اؽ ثبعث ؿذ اٍ ًتيجِ گيشي كٌذ كِ ،گًَِ ّبي صًذُ اص تغييش گًَِ ّبي هٌقشض ؿذُ ثِ
(ديوبُ )09
ٍجَد آهذُ اًذ سا ،ثِ طَس خالصِ ثٌَيؼيذ؟

جواب  -1فسيل آسهبديلَ ّبي يبفت ضذُ دس آهشيكبي جٌَبي بسيبس ضبيِ يكذيگش بَدًذ اهب بب ًوًَِ ّبي صًذُ ي آسهبديلَ ّب تفبٍت ّبيي
داضتٌذ)0/5( .
 -2گيبّبى ٍ جبًَساى جضايش گبالپبگَس بسيبس ضبيِ گيبّبى ٍ جبًَساى سَاحل آهشيكبي جٌَبي بَدًذ)0/25( .
03

دسخت تجبس صايـي ثب اػتفبدُ اص اطالعبت كذام هَلكَلْب سػن هي ؿًَذ؟

(اػفٌذ )09

جواب پشٍتئيي ّب (ًَ ٍ )0/25كلئيک اسيذّب ()0/25
04

دٍ هحيط هٌبػت ثشاي تـكيل ػٌگَاسُ سا ًبم ثجشيذ.

(اػفٌذ )09

جواب صهيٌْبي كن استفبع هشطَة ،جَيببسّب ،سٍدخبًِ ّبي دس حبل حشكت؛( )0/25دسيبّبي كن ػوك ٍ هٌبطك ًضديک آتطفطبى ّبيي كِ اص
آًْب خبكستش بلٌذ هي ضَد)0/25( .
05

جواب
06

جبي خبلي سا ثب كلوبت هٌبػت پش كٌيذ( :اػفٌذ )09
الف) اػتخَاًْبي لگي ٍ ساى هبس كِ ثبقي هبًذُ اػخَاًْبي لگي ٍ ساى ػبيش خضًذگبى ّؼتٌذ ،اًذاهي  ...................سا ثِ ٍجَد هي آٍسًذ.
ة) الگَي تغييش كِ دس آى ّش گًَِ پغ اص يک دٍسُ ي طَالًيً ،بگْبى دچبس تغييش ؿذيذ ؿذُ اػت الگَي ً ..............................بهيذُ هي ؿَد.
ج) هالًيٌي ؿذى صٌعتي ،يعٌي تيشُ تش ؿذى سًگ جبًذاس ثِ علت  ...................................اػت.

الف) ٍستيجيبل ()0/25

ة) تؼبدل ًمطِ اي (گًَِ صايي ًبگْبًي) ()0/25

ج) آلَدگي صٌؼتي ()0/25

ديذگبُ هبلتَع دس هَسد سؿذ جوعيت ٍ هٌبثع غزايي چيؼت؟ (تيشهبُ )01

جواب سضذ جوؼيت اًسبًي سشيغ تش اص هٌببغ غزايي است ( ) 0/25سضذ جوؼيت اًسبًي بِ صَست تصبػذ ٌّذسي است )0/25( ،دس حبلي كِ
هٌببغ غزايي دس بْتشيي حبلت خَد سضذ ػذدي داسًذ)0/25( .
07

ؿَاّذ تغييش گًَِ ّب سا فقط ًبم ثجشيذ ( .ػِ هَسد) (تيشهبُ )01

جواب سٌگَاسُ ّب )0/25( .هَلكَلْبي صيستي )0/25( .كبلبذ ضٌبسي (آًبتَهي) ()0/25
08

الگَي تغييش تذسيجي گًَِ ّب سا تعشيف كشدًُ ٍ ،وَداس آًشا سػن كٌيذ( .تيشهبُ )01

جواب الگَي تغييش كِ دس آى سٍيذادّبي تذسيجي دس طَل صهبى هٌجش بِ تطكيل گًَِ ّبي جذيذ
هي ضَد ،الگَي تغييش تذسيجي ًبهيذُ هي ضَد ٍ )0/5( .سسن ًوَداس ()0/5
09

ثشاػبع تذثيش ًظبم آفشيٌؾ كذام عَاهل تعييي كٌٌذُ ي ثقبي جبًذاس ٍ طًْبي اٍػت؟ (تيشهبُ )01

جواب هيضاى هَفميت جبًذاس بشاي صيستي ( ٍ )0/25تَليذ هثل دس ضشايط طبيؼي خَد ()0/25
21

دسػتي يب ًبدسػت ثَدى ّش يک اص جولِ ّبي صيش سا ثذٍى ركش دليل هـخص كٌيذ( :هشداد )01
الف) كبلجذ ؿٌبػي ٍ هشاحل تكَيي جبًذاساى ،احتوبل ٍجَد ًيبكبى هـتشک سا تقَيت هي كٌٌذ.
ة) هطلت كليذي دسثبسُ ي تغييش گًَِ ّب ايي اػت كِ ،هحيط دس تعييي جْت ٍ هقذاس تغييشات ًقؾ هْوي داسد.
2

جواب الف) دسست()0/25
20

ة) دسست()0/25

هٌظَس اص ػبصؽ ،اص ديذگبُ داسٍيي چيؼت؟ (ؿْشيَس )01

جواب تغييشاتي كِ دس يک گًَِ ،بِ هٌظَس تطببك بْتش آى گًَِ بب هحيط خَد اًجبم هي گيشد)0/5( .
22

ػِ هحيط سا ًبم ثجشيذ ،كِ دسآى احتوبل تـكيل ػٌگَاسُ ي جبًذاساى ثؼيبس كن اػت( .ؿْشيَس )01

جواب جٌگل ّبي هشتفغ ،كَّستبى ّب  ،ػلفضاسّب ٍ بيبببى ّب .ركش سِ هَسد صحيح ّش كذام (ً )0/25وشُ
 23ثشاي ّشيک اص عجبست ّبي صيش جَاة هٌبػت سا دس ثشگِ ي پبػخ ثٌَيؼيذ( :ؿْشيَس )01
الف) ػبختبسّبيي هبًٌذ اًذام ّبي جلَيي هْشُ داساى ،كِ اص اػتخَاى ّبي اصلي يكؼبًي تـكيل ؿذُ اًذ.
جواب ج) تيشُ ؿذى سًگ جوعيت جبًذاس ،ثِ علت آلَدگي صٌعتي.

الف) َّهَلَگ ()0/25

24

درستی یب ًبدرستی ّریک از عجبرات زیر را ثذٍى رکر دلیل هطخص کٌیذ( :دیوبُ )19
ج) داًطوٌذاى ثب استفبدُ از اطالعبت حبصل از پرٍتئیي ّب ٍ ًَکلئیک اسیذّب درخت ّبی تجبر زایطی را ترسین کردُ اًذ.
د) ثر طجق ًَضتِ ّبی هبلتَس ،رضذ جوعیت اًسبًی ثِ صَرت تصبعذ عذدی است.

جواب ج) دسست ()0/25
25

ج) هالًيٌي ضذى صٌؼتي ()0/25

د)ًبدسست ()0/25

در راثطِ ثب تغییر ٍ تحَل گًَِ ّب ثِ پرسص ّبی زیر پبسخ دّیذ( :خرداد )19
 -9استخَاى راى هبر
 - 9ثبل خفبش
الف) از ثیي اًذام ّبی زیر کذام ٍستیجیبل است؟
ة) دارٍیي ،فرایٌذی را کِ جوعیت ّب در پبسخ ثِ هحیط خَد تغجیر هی کٌٌذ ،چِ ًبهیذ؟

جواب الف)  - 2يب استخَاى ساى هبس ()0/25
26

در عجبرات زیر کلوِ ی هٌبست را از داخل پراًتس اًتخبة کردُ ٍ در ثرگِ ی پبسخ ثٌَیسیذ( :خرداد )19
الف) در آهیسش ّبی غیر تصبدفی فراٍاًی الل ّب تغییر(هی کٌذ ً -وی کٌذ).
ة) (ًَترکیجی -جْص) هی تَاًذ ثذٍى ًیبز ثِ پیذایص الل ّبی جذیذ ثر تٌَع شًتیکی ثیفسایذ.

جواب الف) ًوي كٌذ ()0/25
27

ة) اًتخبة طبيؼي ()0/25

ة) ًَتشكيبي ()0/25

در سَأالت زیر گسیٌِ درست را اًتخبة کردُ ٍ ،در ثرگِ پبسخ ثٌَیسیذ( .ضْریَر )19
 -9پٌگَئي
 -9هبر
ة) استخَاى لگي در کذام جبًذار اًذام ٍستیجیبل است؟

 -3توسبح

 -4اًسبى

جواب ة) گضيٌِ ( 1هبس) ()0/25
28

در راثطِ ثب ضَاّذ تغییر گًَِ ّب ثِ سؤاالت زیر پبسخ دّیذ( .خرداد )13
ة) هستقین تریي ضَاّذ تغییر گًَِ ّب چیست؟
الف) اًذام ّبی ٍستیجیبل در جبًذاراىً ،طبى دٌّذُ چیست؟

جواب الف) ًطبى دٌّذُ تغييشات جبًذاس دس گزضتِ ّستٌذ)0/25( .
29

ّر یک از هَارد زیر ثِ چِ فرآیٌذی در راثطِ ثب تغییر ٍ تحَل گًَِ ّب اضبرُ دارد؟ (ضْریَر )13
الف) تغییراتی کِ در یک گًَِ ،ثِ هٌظَر تطبثق ثْتر آى گًَِ ،ثب هحیط خَد اًجبم هی گیرد.
ة) جوعیت ّب در پبسخ ثِ هحیط خَد تغییر هی کٌٌذ.

جواب الف) سبصش ()0/25
31

ة) سٌگَاسُ ّب ()0/25

ة) اًتخبة طبيؼي ()0/25

درستی یب ًبدرستی ّر یک از عجبرات زیر را ثذٍى رکر دلیل هطخص کٌیذ( .دیوبُ )13
د) اهکبى تطکیل سٌگَارُ جبًذاراى در علفسارّب ثسیبر کن است.

جواب د) دسست ()0/25
30

درجوالت زیر جبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست پر کٌیذ( .دیوبُ )13
د) استخَاى ّبی لگي ٍ راى هبر کِ ثبزهبًذُ استخَاى ّبی لگي ٍ راى سبیر خسًذگبى ّستٌذ ،اًذاهی  ..................را ثِ ٍجَد هی آٍرًذ.

جواب د) ٍستيجيبل ()0/25
3

32

دسػتي يب ًبدسػتي ّش يک اص عجبسات صيش سا ثذٍى ركش دليل هـخص كٌيذ( .خشداد )09
ج) دس ثيي هْشُ داساى تٌْب هبّي ّبي ثبلغ ٍ دٍصيؼتبى ًبثبلغ ،دس طَل ًوَ سٍيبى ،حفشُ ّبي گلَيي خَد سا حفظ هي كٌٌذ.

جواب ج) دسست ()0/25
33

دسجوالت صيش جبّبي خبلي سا ثب كلوبت هٌبػت پش كٌيذ( .خشداد )09
ة) طجق ًظشيِ هبلتَع سؿذ جوعيت اًؼبًي  ...........اص هٌبثع غزايي اػت.

جواب ة) سشيغ تش ()0/25
ة) الگَی تعبدل ًقطِ ای
 34اصطالحبت زیر را تعریف کٌیذ( .ضْریَر )14
جواب ة) الگَي تغييشي كِ دس آى ّش گًَِ پس اص يک دٍسُ طَالًيً ،بگْبى دچبس تغييش ضذيذ ضذُ است سا الگَي تؼبدل ًمطِ اي هيگَيٌذ)0/5( .
35

دٍ هَرد از هَارد گًَبگًَی شًی در جوعیت ثرطجق ًظریِ ترکیجی اتٌخبة طجیعی را ثٌَیسیذ؟ (دیوبُ )14

جواب  -1جْص(كشٍهَصٍهي )  -2تفكيک كشٍهَصٍم ّبي ٍالذيي ٌّگبم تمسين هيَص  -3هببدلِ لطؼبتي بيي كشٍهَصٍم ّبي ّوتب ٌّگبم هيَص
(كشاسيٌگ اٍس)  -4لمبح تصبدفي گبهت ّبي ًش ٍ هبدُ (ًَضتي دٍ هَسد كبفي است ) ()0/5
36

هٌظَر از گًَِ ی ًیبی هطترک چیست؟ (خرداد )15

جواب گًَِ اي است كِ دٍ يب چٌذ گًَِ اص تغييش آى اضتمبق پيذا كشدُ ببضٌذ)0/5( .
37

در هقبیسِ ًوَ جبًذاراى در طَل ًوَ رٍیبى ،کذام گرٍُ از هْرُ داراى حفرُ گلَیی خَد را در هراحل ثعذی ًوَ ًیس حفظ هی کٌٌذ؟ (ضْریَر
)15

جواب هبّي ّبي ببلغ ( ٍ )0/25دٍصيستبى ًبببلغ ()0/25
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