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 - 1همه ی .............
 )1هزارپایان برخالف گیاه خواران منحصرا شکارچی هستند.
 )2کنه ها همانند همه ی پشه ها انگل خارجی هستند
 )3افراد جمعیت های فرصت طلب برخالف جمعیت های تعادلی درسرمای زمستان می میرند
 ) 4گیاهان تیره ی شب بو  ،همانند همه ی گیاهان تیره ی پروانه واران ترگیبات ثانوی تولید می کنند
 -2چه تعداد ازعبارتهای زیردرباره گونه های مورد مطالعه درآزمایش ژوزف کانل صحیح است؟
الف) گونه ای که سازش کم تری باخشکی دارددررقابت با گونه ی دیگرفقط بخشی ازکنام بنیادی خوداشغال می کند
ب) گونه ای که ازلحاظ جثه کوچکتر است نمیتواند درحضور گونه ی بزرگتر به مناطق عمیق تخته سنگ ها نفوذ کند
ج) تراکم نوزادان آن درابتدای تولد ازطریق تعدادافراددرواحدحجم محاسبه می شود
د) همانندگونه های مورد مطالعه ی مک آرتور لقاح داخلی دارند
4 )2

3 )1

1 )3

2 )4

 -3درجمعیت هایی که اغلب مرگ ومیر افراد هدف دار نیست........
 )1هرفرد یک بارفرصت تولیدمثل دارد
 N<K )2بوده ورقابت درجمعت شدید است
 )3افرادجمعیت بلوغ وزادآوری سریع دارند
 )4همه ی افراد جثه ی کوچکی دارند ویک سال عمر می کنند
 -4چندمورد به طور نادرستی بیان نشده است؟
الف) افزایش درو ن آمیزی باتوان بقای جمعیت رابطه ی عکس دارد
ب) هنگامی که اثربنیان گذار رخ می دهد ممکن است درابتدا جمعیت دارای الگوی رشدنمایی باشد
ج) اندام مکنده ی شته به الیه ای که درمرکز ساقه های علفی وجود دارد نفوذ نمی کند
د) جانداری که کنام جاندار مورد ازمایش مک آرتوراست ازسلولهایی باپایانه ی مخروطی شکل برای انتقال آب استفاده می کند
2 )2

1)1

3 )3

 -5چندمورد به طور نادرستی بیان نشده است؟
الف) پایین بودن تراکم جمعیت همواره منجربه کاهش آهنگ تولیدمثل خواهدشد
ب) آهنگ رشد ذاتی جمعیت به تمام عوامل تاثیرگذار دراندازه ی جمعیت بستگی دارد
ج) برخی مورچه ها ازشیره ی پرورده ی خارج شده ازخرطوم شته ها تغذیه می کنند
د) طی پژوهش تیلمن تولید کنندگی بیش تر دراثر افزایش تنوع گیاهان منجر به کاهش رقابت می شود
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

 -6درهرنوع رابطه ی هم زیستی دریک اجتماع زیستی که  .........قطعا........
 )1یک گونه تغذیه ی گونه ای دیگر را تامین می کند – رابطه انگلی ایجادمی شود
 )2تکامل همراه بین دوگونه وجوددارد -هردوجاندار ازرابطه سودمیبرند
 )3فقط یک گونه ازرابطه سودمی برد – ایجاد رابطه به نفع جاندار بزرگ تراست
 )4ایجاد رابطه برای یک گونه سودوزیانی ندارد -گونه ی دیگر ازرابطه سود می برد
 -7درپژوهش ژوزف کانل گونه ای که تنها بخشی ازکنام بنیادی خود رااشغال کرده است........
 )1درعدم حضور گونه ی دیگر تعدادزیادی تخمک به درون آب رها می نماید
 ) 2نسبت به گونه ی بااندازه ی بزرگتر با کارایی کم تری ازمنابع استفتده می کند
 )3به علت نیاز تنفسی سازش اندکی برای زندگی درمناطق عمیق دارد

4 )4
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 )4دربخشی ازکنام واقعی خودباگونه ی ( )2رقابت می کند
 -8چندمورد ازعبارات زیرنادرست است؟
الف) درجمعیت هایی باالگوی رشد نمایی به طور معمول رقابت چندانی برسرمنابع طبیعی وجودندارد
ب) درالگوی رشد لجیستیک هرچه اندازه ی جمعیت به گنجایش محیط نزدیک ترشود شدت رقابت وآهنگ رشد کم تر می شود
ج) کنان را اغلب ازنظرتاثیری که هرجاندار برسیرانرژی دراکوسیستم می گذارد توصیف می کنند
د) رابطه هم زیستی درطبیعت بین دویا چندجاندار غیرهم گونه برقرارمیشود.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 -9چندمورد جمله زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟
«براساس پژوهش  ......نتیجه حاصل شدکه ».........
الف) مک ارتور – رقابت بین افراد یک گونه ی سسک کم تر از رقابت بین افراد دوگونه ی مختلف است
ب) گوس -درصورت محدود بودن منابع همواره حذف رقابتی درمورد گونه ی ضعیف تر انجام می شود
ج) ژوزف کانل – جاندار مورد مطالعه ی اوهمانند بعضی بی مهره گان همواره فاقدتحرک است
د) رابرت پاین – صیادی باعث کاهش رقابت وافزایش تنوع گونه ها می شود
3 )1

1 )2

4 )3

2 )4

 -11نوزاد پروانه ی کلم..........
 )1قابلیت رقابتی باالیی با افراد هم گونه ی خود دارد
 )2عمدتا ازروغن خردل تولیدشده توسط کلم وتربچه تغذیه می کند
 )3می تواند ترکیبات ثانوی تولیدشده توسط گیاهان تیره ی شب بوراتجزیه کند
 ) 4پس ازبلوغ ازسطوح تنفسی مرطوب خودبه تبادل اکسیژن با همولنف می پردازد
 -11هیدر.........
 )1همانند تمام هزارپایان منحصراصیاداست.
 )2همانندشقایقدریایی توانایی حرکت ندارد
 )3برخالف پالناریا نمی تواند کلون ایجادنماید
 )4برخالف اسفنج می تواند ذرات غذایی بسیار بزرگتر ازسلولهای خود راببلعد
 -12جانوری که به صورت چسبیده به تخت سنگ درآب زندگی می کند.....
 )1روش تولیدمثل غیرجنسی آن نمی تواندمشابه باساکاروزسرویزیه داشته باشد
 )2الزاماسخت پوست است ودستگاه گردش خون باز دارد
 )3حتما درمغزآن چندین گروه عصبی وجود دارزد
 ) 4می تواندهم داخل آب وهم خارج آب زندگی کندوگلوکزرا به پیرووات تبدیل کند.
 -13درهرنوع همزیستی گونه نفع برنده همواره .....
 )1موجب افزایش بقای جمعیت گونه دیگر می شود
 )2کنام بنیادی بزرگ تری نسبت به گونه دیگر است
 )3هماهنگ با گونه دیگر تغییر وتحول یافته است
 )4روی رقابت افراد جمعیت گونه دیگر بی تاثیر است
 -14کدام گزینه ،عبارت زیررا به طورمناسب تکمیل می کند؟درنوعی جمعیت که ..محیط .......
 )1زاده ها باسرعت زیادی به مرحله نمونهایی خودمی رسند -زمینه رقابت شدید میان افرادرا فراهم می کند.
 )2بیشترین زاده ها درکوتاه ترین زمان به وجود می آیند -برای زیست گونه ها نسبتا پایدار است
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 )3مرگ ومیر افرادمعموال غیر تصادفی است -درشرایط غیراشباع قراردارد
 )4تراکم آن نوسانات زیادی دارد -شدیدا متغیروغیرقابل پیش بینی است
 -15کدام مورد بانتیجه ی تحقیقات محقق نام برده شده مغایرت دارد؟
 )1ازمایشات گوس نشان داد،رقابت کنندگان می توانندباهم سازش داشته باشند
 )2پژوهش های کانل مشخص کرد اندازه ی کنام بنیادی دراثررقابت تعیین می شود
 ) 3پژوهش های تیلمن نشان داد باافزایش تنوع گیاهی پایداری اجتماع زیستی افزایش می یابد
 ) 4پژوهش های مک ارتورمشخص می کندالگوی تغذیه ای می توانددراندازه ی کنام واقعی موثرباشد

 -16درجمعیت کوچکی  11111جاندار وجود دارد که هر  6ماه یک بار تولیدمثل می کنند اگر آهنگ رشد طبیعی آن ها %21باشد پس از دوسال تعدادافراداضافه شده به این
جمعیت تقریبا  ...........جاندار خواهد بود
8111 )1

17111 )3

11111 )2

21111 )4

 -17کدام مورد جمله ی زیررا به درستی تکمیل می کند؟رقابت درجوامع زیستی.....
 )1همواره منجر به درگیری وستیز می شود.
 )2می تواند باصیادی رابطه عکس داشته باشد.
 )3باهمپوشانی گنام های واقعی رابطه ی عکس دارد.
 )4باتغییر الگوی تغذیه ی جانورتغییرنمی کند.
 -18چندمورد زیربرای کامل کردن جمله ی «درآزمایش » ...مناسب است؟
الف) کانل  ،گونه ی  1همواره مناطق کم عمق تخته سنگ ها را انتخاب می کند
ب) پاولوف ،سگبا روش آزمون وخطا توانست بین صدای زنگ وغذا ارتباط برقرارکند.
ج -پاین ،حذف صیادازمحیط باعث کاهش رقابت بین صدف ها می شود.
د -گوس ،بین گونه های 1و 2برخالف گونه های 1و 3حذف رقابتی صورت می گیرد.
ه – لورتز پاسخ به محرک بخش غریزی فرآیندنفش پذیری است.
1 )1

3 )3

2 )2

4)4

 -19چندموردجمله ی زیررابه نادرستی کامل می کند؟«روابط بین افراد .......می تواندمنجربه  .....گردد که »............
الف) گونه های نزدیک به هم – رقابت -ممکن است منجربه حذف برخی ازگونه ها شود.
ب) دوگونه ی مختلف – نوعی هم زیستی – ممکن است یک گونه سودوگونه ی دیگرزیان ببیند
ج) یک گونه – رقابت بین آن ها – درانتخاب طبیعی برخی ازافراد گونه حذف می شوند.
د) چندگونه ی مختلف – تکامل همراه -طی آن گونه های مختلف به صورت هماهنگ تکامل می یابند.
 )1یک

 )2دو

 )3صفر

 )4سه

 -21چندمورد ازعبارت های زیرنادرست اند؟
الف) هماهنگی تغییرافرادیک گونه تکامل همراه نامیده می شود.
ب) دربین افراد یک اجتماع زیستی نمی تواند رابطه ی صیادی وجود داشته باشد
ج -انگل معموال درون بدن میزبان که ازآن بزرگتراست زندگی می کند
د -رابطه بین عامل ماالریا وانسان نوع ویژه ای ازرابطه ی صیادی است.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -21چندمورد درارتباط باراهبردهای دفاعی گیاهان صحیح است؟
الف -هرترکیب ثانوی درگیاهان نقش دفاعی دارد.
ب -همه ی گیاهان مجهز به نوعی ازپیچیده ترین راه های دفاعی اند.
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ج -هرترکیب شیمیایی دفاعی درگیاهان جزترکیب های ثانوی است
د -می توانند باکاهش رابطه ی یادی تنوع گونه های یک اجتماع زیستی راکاهش دهند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -22درآزمایش گوس مشخص شدوقتی گونه ها دارای منابع  ...حذف رقابتی ......
 )1متفاوت وروش تغذیه ای مشابه باشند -رخ نمی دهد
 )2مشترک وروش تغذیه ای مشابه باشند -رخ نمی دهد
 )3متفاوت وروش تغذیه ای مشابه باشند -رخ می دهد
 )4مشترک وروش تغذیه ای کامالمشابه باشند -همواره رخ می دهد.
 -23دریک جمعیت ممکن نیست....
 )1رقابت وجودداشته باشد ولی الگوی رشدنمایی باشد
 )2بارشدجمعیت مقدار Kکاهش یابد ولی مقدار  rافزایش یابد
 )3افراد باحداکثرتوان خودتولیدمثل کنندولی الگوی رشدنمایی نباشد
 )4بارس یدن اندازه جمعیت به گنجایش محیط آهنگ تولیدمثل متوقف شود.
 -24درپژهش  .........مشخص شدکه  .........راکاهش می دهد
 )1تیلمن – افزایش تنوع گونه های گیاهی تولید کنندگی
 )2پاین -وجود ستاره ی دریایی  ،تنوع گونه های شکار آن
 )3کانل – رقابت بدون تقسیم منابع  ،شانس بقای گونه ها
 )4مک ارتور – انتخاب طبیعی رقابت بین سسک ها
 -25کدام عبارت درست است؟
 )1درهرجمعیت  ،کاهش تراکم منجربه کاهش آهنگ تولیدمثل می شود
 )2به طورمعمول درجمعیت های فرصت طلب مرگ ومیر افراد مستقل ازتراکم است
 )3بسیاری ازحشرات قادرند باتجزیه ی روغن خردل ازاثرات سمی آن درامان بماند
 ) 4دررابطه ی بین شته ومورچه های نگهبان  ،شته ها نه سود میبرند ونه زیان می بینند
 -26ازآزمایش تیلمن می توان نتیجه گرفت علت جذب بیش تر نیتروژن ازخاک باافزایش تنوع گونه های گیاهی بدلیل  ........بوده است.
 )1تفاوت درکنام های واقعی وکاهش رقابت
 )2تفاوت درکنام های واقعی وافزایش رقابت
 )3افزایش هم یاری بین گونه ها وکاهش تولید کنندگی
 )4افزایش هم سفرگی بین گونه ها وکاهش تولیدکنندگی
 -27کدام نادرست است ؟ «نوزاد پروانه ی کلم می تواند».......
 )1نخستین خط دفاعی بعضی گیاهان را بشکند
 )2باتغییردرترکیبات ثانویه با گیاه رابطه ی هم زیستی برقرار کند
 )3باافزودن موادی به روغن خردل ازاثرات سمی آن درامان بماند
 )4ازترکیبات دفاعی تولید شده توسط همه ی گیاهان تغذیه نماید
 -28درالگوی رشدلجستیک...........
 )1افزایش سرعت تولید مثل باعث افزایش مقدارkمی شود
 ) 2تغییرات آهنگ رشدورقابت درنظرگرفته نشده است ولی تغییرات میزان منابع غذایی دراین الگومدنظربوده است
 )3رشدجمعیت پیوسته است وممکن است جمعیت اندازه ی جمعیت گاهی ازگنجایش محیط فراتر رود
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 )4به تنوع افرادگونه توجهی نمی شود وبانزدیک شدن اندازه جمعیت به  kرقابت برخالف آهنگ رشد افزایش می یابد
 -29دررابطه انگلی ....صیادی ...........
 )1برخالف -یکی ازطرف های رابطه ضرر می کند
 )2برخالف -معموال یک طرف باعث کشته شدن طرف دیگر نمی شود.
 )3همانند -دوطرف رابطه همیشه یوکاریوت می باشند
 )4همانند -همواره کاهش رقابت بین گونه ها دیده می شود
 -31جانداری که درآزمایش گوس براثر رقابت حذف می شد...........
 )1ازجانداری تغذیه می کرد که قادربه تولید  FADH2بود
 )2بااستفاده ازیک نوع آنزیم پلی مراز قادر به ساختن انواع  RNAبود
 )3نمی توانست ازجانداران موجود دربخش باالیی ظرف تغذیه کند
 )4دونوع واکوئل برای خارج کردن آب اضافی ازپیکر خود داشت.
 -31درالگوی لجستیک به چندمورد زیرتوجه نشده است؟
الف -تنوع افرادگونه
ب -برهمکنش گونه های مختلف
ج -تاثیر حوادث طبیعی برمقدار K
د -پیوستگی رشدجمعیت
ه – محدود بودن منابع
2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

 -32کدام مورد بانتیجه ی تحقیقات محقق نام برده شده مغایرت دارد؟
 )1آزمایشات گوس نشان دادرقابت کنندگان می توانند باهم سازش داشته باشند
 )2پژوهش های کانل مشخص کرد اندازه ی کنام بنیادی دراثررقابت تعیین می شود
 )3پژوهش های تیلمن نشان دادباافزایش تنوع گونه گیاهی پایداری اجتماع زیستی افزایش می یابد
 ) 4پژوهشهای مک آرتور مشخص می کند الگوی تغذیه ای می تواند دراندازه ی کنام واقعی موثر باشد.
 -33چندعبارت جمله زیررا درست تکمیل می کند؟
«درپژوهش های»............
الف -پاین باحذف ستاره دریایی از اکوسیس تم دریا ابتدا تنوع ذزیستی کاهش وسپس رقابت بین گونه های رقیب افزایش می یابد
ب -کانل باحذف کشتی چسب های گونه  2ازقسمت های پایین زیستگاه بالفصله هریک ازافرادگونه  1توانایی اشغال تمام کنام بنیادی رادارند
ج -مک ارتور منبع تعذیه سسک ها با تجزیه محصول گام اول گلی کولیز می توانند انرژی الزم برای افزودن فسفات به بیش از  38مولکول  ADPرا درزنجیره انتقال الکترون
فراهم کنند
د -گوس گونه های رقیب ازموجوداتی تغذیه می کردند که همگی درزنجیره انتقال الکترون خودباکمک  NADHانرژی کسب می کردند
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

 -34کدام عبارت نادرست است؟
 )1هرعاملی که بقای جمعیت را کاهش می دهد می تواند ازتنوع ژنی جمعیت بکاهد
 )2هرعامل تعیین کننده اندازه جمعیت روی ترتکم جمعیت موثراست
 )3بطور طبیعی دریک اجتماع زیستی ویژگیهای اصلی جمعیت قابل تغییرند
 )4هرجمعیت پس از تشکیل باسرعت زیادرشدمی کندوبه گنجایش محیط می رسد
 -35درالگوی رشد نمایی  ....الگوی رشدلجستیک .......
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 )1برخالف – رشدجمعیت پیوسته درنظر گرفته شده است
 )2همانند -به تنوع افرادجمعیت توجه نشده است
 )3برخالف -درتراکم پایین رشدجمعیت به صورت تصاعدهندسی است
 )4همانند -برهم کنش بین گونه ها توجه شده است
 -36کدام موارد درباره ی نوع ویژه ای ازهم زیستی نادرست است؟
الف -هردوجاندار دارای کنام بنیادی یکسانی می باشند
ب -ساختارورفتاردوجانداربایکدیگر هماهنگ است
ج -دراغلب اوقات دوجاندارازیکدیگر سودمی برند
د -درمواردی یکی ازدوجاندار حذف می شود.
 )1الف وج

 )2الف ود

 )4ب وج

 )3ب ود

 -37درآزمایش وکارهای پژوهشی  .....تایید می شود
 )1گوس روی گونه های 1و 3حذف رقابتی گونه به دلیل محدودبودن منابع غذایی آن ها
 )2پاین روی ستاره دریای وصدف باریک کاهش رقابت بین گونه ها دراثرکاهش تنوع زیستی
 )3تیلمن روی  1تا 24گونه خاص درمناطق آزمایش درمینه سوتا  ،افزایش جذب نیترات ازخاک دراثرافزایش تنوع زیستی
 )4مک آرتورروی پنج گونه سسک رفتارمتفاوت آن ها دریک کنام واقعی دراثرانتخاب طبیعی
 -38کدام عبارت جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند ؟«اولین جانداران اکوسیستم ».....
 )1قطعا بیش ازیک نوع آنزیم برای بیان ژن ها ی خوددارند
 )2توانایی تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی را دارند
 )3سلولهای جنسی خودرا به کمک دوک تقسیم می سازند
 )4ممکن نیست فاقد بخش اتوتوروفی با توانایی تدلید مثل جنسی باشند
 -39دریک جمعیت  1111نفری اگر آهنگ تولددوبرابر آهنگ رشد باشد وتا پایان سال  111مرگ رخ دعد اندازه جمعیت درپایان سال چندخواهد شد؟)
911 )2

211 )1

1111 )4

1111 )3
 -41کدام مورد صحیح است ؟
 )1کنام بنیادی می تواندبخشی ازکنام واقی یک گونه باشد
 )2کنام یک گونه هیچ ارتباطی با انتخاب طبیعی ندارد
 )3کنام بنیادی چند گونه مختلف می تواند یکسان باشد
 )4اندازه کنام واقعی یک گونه فقط به رقابت با سایرگونه ها بستگی دارد

 -41معموال درجانداران با جمعیت های تعادلی بین ...........و.........رابطه ..........وجود دارد
 )1تراکم -رقابت – عکس
 )3رقابت – آهنگ رشد -عکس

 )2تراکم -آهنگ رشد -مستقیم
 )4منابع غذایی – رقابت – مستقیم

 -42براساس مشاهدات...............
 ) 1گوس ،درصورت محدودبودن منابع همواره حذف روی می دهد.
 ) 2داروین ،رقابت بین گونه هایی که شباهت زیاد به یکدیگر دارند حادتر است
 ) 3داروین همواره جانداران مناطق جغرافیایی مشابه نسبت به جانداران موجود درمناطق جغرافیایی نزدیک شباهت بیشتری به یکدیگر دارند
 )4گوس  ،نتیجه ی ر قابت به تشابه وهم پوشانی کنام های بنیادی گونه های رقیب بستگی دارد.
 -43درآزمایش ژورف کانل  ،هرگونه ای ازکشتی چسب که..........
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 ) 1معموال هنگام جزر ازآب خارج می شود قادر نیست کنام واقعی گونه ی دیگر را محدود کند
 )2دررقابت برسر منابع موفق تر است توانایی زیستن درمناطق مختلف تخته سنگ رادارد
 ) 3دارای کنام بنیادی وسیع تری است همواره درمناطق عمیق تخته سنگ ها جایگزین می شود
 ) 4هنگام تولید گامت به صخره چسبیده است فقط می تواند بخشی ازکنام بنیادی خودرااشغال کند
 -44کدام موارد ازنظردرتی یانادرستی مانند هم هستند؟
الف -درپژوهش رابرت پاین ،رابطه ی ستاره ی دریایی وجانوران مناطق جزر ومدی دریا بررسی شد
ب -هریک ازمناطق مورد مطالعه ی دیوید تیلمن شامل انواعی ازگونه های خاص وبومی بود
ج -اندازه ی شکار ومحل زندگی سسک پشت سیاه به آسانی قابل اندازه گیری است
د -کنام رااغلب ازنظر تاثیر اکوسیستم برسیر انرژی جاندار توصیف می کنند
 )1الف -ب

 )2ب و ج

 )3الف و د

 )4ب ود

 -45کدام عبارت نادرست است؟
 )1درپی افزایش آهنگ مرگ درجمعیت های طبیعی امکان افزایش همانندی بین افراد جمعیت نسل های بعد وجود دارد
 )2باافزایش آمیزش های غیرتصادفی درجمعیت ممکن است توان بقای جمعیت کاهش یابد
 ) 3هراجتماع زیستی مجموعه ای ازجمعیت های مختلف است که همه ی آن ها درحال تغییرمی باشند
 ) 4هرجمعیت کوچکی که تولید مثل آن فقط به روش جنسی است نمی تواند توان تولیدمثلی باالیی داشته باشد
 -46اگرآهنگ رشدیک جمعیت تعادلی منفی باشد پس از 4نسل دراین جمعیت قطعا..........
 )1منابع غذایی نیز درزیستگاه افزایش خواهدیافت
 )2کاهش تعداد افراد به کاهش توان تولیدمثلی آنها منجرخواهد شد
 )3می توان انتظارکاهش رقابت بین افرادراداشت
 )4میزان مراقبت ازفرزندان وافراد جوان تر کاهش خواهدیافت
 -47درالگوی رشدلجستیک  ....الگوی رشد نمایی  ....درنظر گرفته می شود
 )1برخالف – سرعت جایگزینی
 )2برخالف – رشدجمعیت پیوسته
 )3همانند -پارامتری به نام گنجایش محیط
 )4همانند -تنوع ژنوتیپی جمعیت ثابت
 -48درجمعیت هرجانداری که  ............مرگ ومیر گسترده ی افراد مستقل ازتراکم است.
 )1پرتوهای نوری راتوسط چندین عدسی دریک نقطه ازچشم خودمتمرکز می کند
 )2گامتوفیت آن درتمام طول عمرخودازنظر غذایی به اسپوروفیت وابسته است
 )3جزء فراوان ترین ومتنوع ترین جانوران درطول تاریخ خیات محسوب می شود
 )4هدایت شیرودی خام درآن به کمک سلول هایی با انتهای مخروطی انجام می شود.
 -49کدام عبارت درمورد شته ها ومورچه های نگهبان درست است؟
 )1شته ها با خرطوم خودشیره ی موجود درعناصر آوندی را می مکند
 )2مورچه ها از شته ها دربرابر هرجانور شکارچی محافظت می کنند
 )3شته ها می توانند درحرکت شیره ی خام گیاه اختالل ایجاد کنند
 )4مورچه ها صرفا ازمواد تولیدشده توسط شته ها تغذیه می شوند.
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 -51کدام عبارت نادرست است؟
 )1نوزادکلم با گیاهان تیره ی شب بورابطه ی همیاری دارد
 )2بین زنبورهای عسل ژاپنی وزنبورهای سرخ نوعی هماهنگی تکاملی ایجاد شده است.
 ) 3سودی که انگل ازمیزبان خودمی برد محدود به تامین زیستگاه وموادغذایی نیست
 ) 4معموال گیاهان ازراه های ساده برای نخستین خط دفاعی دربرابر گیاه خواران استفاده نمی کنند
 -51کدام عبارت درمورد پلنگ جاگوار نادرست است؟
 )1جمعیت آن ممکن است گاهی اوقات ازگنجایش محیط فراتر رود
 ) 2اندازه ی جمعیت آن ممکن است به علت افزایش مرگ ومیرمدتی پس از فصل تولیدمثل به حدطبیعی برگردد
 )3معموال درفصلی تولیدمثل می کند که الروهای  operophthera brumataنیزازتخم خارج می شوند
 )4غذای آن می تواندجانوری باشد که ماده دفعی نیتروژن دارخودرابدون صرف انرژی دفع می کند
 -52چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟هر  ...........................قطعاً ................................
الف – پراکنش در بوفالوها – دسته ای است.
ب – پراکنش در پرندگان – یکنواخت است .
ج – کاهش تراکم جمعیت – توان تولید مثلی جمعیت را کاهش می دهد.
د – کاهش اندازه جمعیت – بر توان بقای جمعیت موثر است.
ه – تغییر در آهنگ افزایش ذاتی جمعیت – تحت تاثیر همه ی عوامل تغییر دهنده ی جمعیت است.
و – اجتماع باکتری های اشریشیا – یک جمعیت محسوب می شود.
ز – آمیزش بین خویشاوندان – از تنوع ژنی می کاهد.
ح – الگویی از پراکنش – منعکس کننده ی انواع روابط بین جمعیت و محیط زیست است.
 – 53چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟در الگوی نمایی رشد جمعیت  ..........................الگوی لجستیک رشد ........................
الف – همانند – بر اندازه ی جمعیت موثر است
ب – برخالف – هیچ رقابتی در نظر گرفته نمی شود.
ج – برخالف – عوامل وابسته به تراکم در نظر گرفته نمی شود.
د – برخالف – دارای کاستی هایی می باشد.
ه – برخالف – نزدیک شدن اندازه ی جمعیت به گنجایش محیط آهنگ ذاتی را کاهش نمی دهد.
و – برخالف – در طبیعت به مدت زیادی باقی نمی ماند.
 –54چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟

در نظام طبیعت همواره ..................................

الف – جهش هایی رخ می دهد که آهنگ افزایش ذاتی ( )rرا افزایش می دهد.
ب – مقدار « kگنجایش محیط» ثابت است .
ج – کاهش تراکم به نفع افراد است.
د – کاهش تراکم  ،آهنگ تولید مثل را کاهش می دهد.
ه – افزایش تعداد افراد بالفاصله موجب کاهش آهنگ رشد می شود.
و – اصلی ترین عامل محدود کننده جمعیت  ،شکار شدن توسط گونه های دیگر است.
 – 55چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟در جمعیت های تعادلی  ........................جمعیت های فرصت طلب .........................
الف – برخالف – نمی تواند مربوط به گیاه علفی باشد.
ب – برخالف – می تواند تحت تاثیر انتخاب طبیعی باشد.
ج – برخالف – جمعیت همه ی انواع مهره داران را شامل می شود.
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د – همانند – در آستانه ی توزیع نرمال جمعیت ها  ،قرار می گیرد.
ه – برخالف – مرگ و میر گسترده ی افراد به ژنوتیپ و فنوتیپ ستگی ندارد.
و – برخالف – همواره رقابت شدید است.
ز – همانند – مقدار کل ماده و انرژی محدود است.
ح – برخالف – حوادث ناگهانی در آن رخ نمی دهد.
ط – برخالف – همواره نزدیک به گنجایش محیط است.
ی – همانند – بهترین راهبرد  ،هزینه ی زیادی دارد.
ک – همانند – توان تولید مثلی افراد به گنجایش محیط بستگی زیادی دارد.
 – 56چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟هر  ..................که  .............................قطعاً ...........................
الف – جانداری – فرصت طلب است – نمی تواند در دوران جنینی مغز سه قسمتی داشته باشد.
ب – گیاهی – جمعیت تعادلی دارد – می تواند حلقه های سالیانه تشکیل دهد.
ج – جانور بی مهره ای – جمعیت فرصت طلب دارد – می تواند طیفی از امواج الکترومغناطیس را درک کند.
د – جانداری – محیط برای آن شدید ًا متغیر باشد – نمی تواند فاقد نوکلئوزوم باشد.
ه – جانوری – در آن مرگ و میر غیرتصادفی باشد – تخمک با الیه های ژله ای دارد.
ز – جانوری – والدین تا مدتی از فرزندان خود مراقبت می کنند – توان گوارش برون سلولی نشاسته را دارد.
ح – جمعیتی – تعداد زیادی فرزند در کمترین زمان تولید می کند – تعداد افرادی که بالغ می شوند فراتر از حد گنجایش محیط است.
 – 57چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟هر رابطه ی  ..........................قطعاً .........................
الف – تکامل همراه بین گیاه و گرده افشان – توسط پرندگان انجام می شود.
ب – تکامل همراه – نوعی صید و صیادی است.
ج – صید و صیادی – همزیستی محسوب می شود.
د – انگلی بین جانداران – انگل کوچکتر از میزبان است.
ه – تکامل همراه – بین گونه ها در یک اکوسیستم است .
و – بین جانداران – حداقل یک طرف سود می برد.
ز – بین جانداران – بین دو جاندار از یک فرمانرو نخواهد بود.
ح – همزیستی – نمی توان تعیین کرد که کدام طرف سود نمی برد.
ط – شته با جانوران دیگر – همیاری است.
ی – انگلی بین جانداران – سبب مرگ میزبان نمی شود.
ک – دفاعی در گیاهان با شکارچیان خود – ترکیب های ثانوی وجود دارد.
 – 58چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند ؟همه ی مورچه ها .........................
الف – با شته ها رابطه ی همیاری برقرار می کنند.
ب – می توانند با عنکبوت همزیستی داشته باشند.
ج – مواد شیمیایی به نام فرومون ترشح می کنند .
د – در همولنف  ،فاگوسیت های مشابه خون دارند.
ه – در هر قطعه از بدن یک گره عصبی دارند.
و – فاقد کروموزوم های همتا در سلول های خود هستند.
ز – جمعیت فرصت طلب دارند.
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 – 59چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟در گیاهان .............................
الف – همواره نخستین راه دفاعی  ،ترکب های ثانوی هستند.
ب – همواره  ،راه های دفاعی فقط در مقابل علفخواران ایجاد می شود.
ج – برای مقابله با شکارچیان  ،تیغ و خار تولید می کنند.
د – می تواند مواد دارای پیوند پپتیدی برای دفاع بسازد.
ه – تولید کننده ی روغن خردل  ،همواره متعلق به گیاهان تیره ی شب بو هستند.
و – تولید روغ ن خردل می تواند  ،آنها را در مقابل همه ی حشرات محافظت کند.
 – 61چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟کنام .......................................
الف – نقش هر جاندار در اکوسیستم است.
ب – همه ی راه های ارتباطی جاندار با محیط زیست است.
ج – الگویی از زندگی است که زیستگاه را هم شامل می شود.
د – همواره از نظر تاثیری که هر جاندار بر سیر انرژی اکوسیستم می گذارد  ،توصیف می شود.
ه – اغلب جانداران با یکدیگر هم پوشانی دارد.
و –بنیادی نمی تواند هم اندازه ی کنام واقعی باشد.
ز – بنیادی پلنگ جاگوار و راکون هم پوشانی دارد.
ح  -اشتروک کنام می تواند رقابت را افزایش دهد.
 – 61چند مورد جمله زیر را به درستی کامل می کند ؟همه ی انواع سسک ................................ ،
الف – متعلق به یک گونه اند که آوازان خوان هستند.
ب – بر روی درختی به سر می برند که گامتوفیت در بخشی از اسپوروفیت تمایز می یابد.
ج – توان گوارش نشاسته را ندارند.
د – می توانند با جانداران دارای تنفس نایی رابطه ی همزیستی برقرار کنند.
ه – کنام بنیادی مشترک دارند.
و – از حشرات روی تنه ی درخت استفاده می کنند.
ز – منحصراً شکارچی اند .
ح – در استخوان اندام حرکتی جلویی  ،استخوان مچ بین زند زبرین و بازو قرار گرفته است.
ی – توان تقسیم منابع بین خود را دارند.
 – 62چند مورد جمله ی زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند ؟در جمعیت های طبیعی  ،همواره ............................
الف – جهش ژنی رخ می دهد و باعث تغییر در خزانه ی ژنی می شود.
ب – با رشد جمعیت  ،گنجایش محیط کاهش می یابد .
ج – آهنگ افزایش ذاتی جهش های جدید باالتر از انواع پیشین است.
د – پیدایش جهش یافته هایی که بازده باالتری در استفاده از مواد غذایی دارند  ،گنجایش محیط را افزایش می دهد.
ه – در برخی گونه ها در طول زمان تغییر چندانی صورت نمی گیرد.
و – در مهره داران در طول زمان تغییر چندانی نمی کند.
 – 63چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟در آزمایش گوس .........................
الف –  ، P.aureliaدر کشت توام با  P.caudatumباعث حذف آن می شود.
ب  ، P.aurelia -در کشت به تنهایی توان تولید مثلی بیشتری نسبت به کشت توان دارد.
ج  P.caudatum -در کشت توام نسبت به کشت به تنهایی توان تولید مثلی کمتری دارد.
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د – جاندارانی مطالعه شدند که دارای واکوئل ضربان دار شدند.
ه – می تواند بین دو گونه حذف رقابتی صورت نگیرد.
و – در آزمایش توام گونه  1و  3توان تولید مثلی گونه ی  3بیشتر است.
درپژوهشهای  .......برخالف پژوهشهای.........

 -64چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟

الف -مک آرتور – ژورف کانل مشخص شد که تقسیم منابع باعث کاهش رقابت می شود.
ب -گوس – مک آرتور رقابت عامل اصلی پژوهش بود.
ج -رابرت پاین – دیویدتیلمن صید وصیادی مورد مطالعه قرار گرفت.
د -ژورف کانل -مک آرتور برروی جانداری بود که لقاح داخلی نواشت.
هـ -دیویدتیلمن  -رابرت پاین تنوع گونه ای مورد پژوهش قرار گرفت.
و -رابرت پاین – مک آرتور بر روی جانداری بود که توانایی پس زدن پیوند را دارد.
 .........همانند.............

 ) 65چند مورد جمله را به درستی کامل می کند ؟
الف -کشتی چسب -شقایق دریایی همواره درجای خود ثابت است.

ب -کشتی چسب گونه ی  -1گونه  2توانایی زندگی طوالنی مدت درزیر آب را دارد.
ج -صدف باریک -ستاره ی دریایی لوله ی گوارش کوتاهتری نسبت به بدن دارد.
د -سسک سینه سرخ – پارامسی گونه  1دارای سلولهای مژکداراست.
هـ -پارامسی گونه  – 1غذای آن دارای ریبوزوم باساختار ساده است.
و -پارامسی گونه ی – 2صدف باریک باعث حذف رقابتی می شود.
ز -جاندار مورد آزمایش گوس – جاندار مورد آزمایش ژوزف کانل درمحیط غلیظ تر از سیتوزول سلولها زندگی می کند.
 -66چند مورد  ،جمله ی مقابل را به درستی کامل می کند ؟ انتخاب طبیعی  ،در جمعیت های شیر های شرق آفریقا نمی تواند .................
الف) فراوانی الل ها را در نسل های مختلف تغییر دهد
ب) الل های نامطلوب غالب را سریع تر از الل های نامطلوب مغلوب کاهش دهد
ج) سبب پیدایش الل های سازگار شود
د) بر ژنوتیپ افراد جمعیت موثر باشد
ه) در بروز رفتار افراد  ،نقش داشته باشد
و) در پاسخ به پرسش های چرایی رفتار کمک کند
ز) باعث انتخاب صفات چشمگیر در نرها شود
 -67چندمورد درباره ی هرجمعیتی صحیح است
الف – اندازه ی جمعیت  ،معموالً نزدیک به گنجایش محیط می باشد.
ب -انتخاب طبیعی برآن موثر است
ج -کاهش تراکم توان تولی مثلی آن را کاهش می دهد.
د -پایین بودن تراکم جمعیت  ،قطعاً سببب کاهش آهنگ تولید مثل می شود.
هـ  -آهنگ رشد ذاتی به همه ی عوامل تعیین کننده ی اندازه ی جمعیت بستگی دارد.
و -با انجام نوعی آزمایش غیر تصادفی بین افراد ،تنوع درون جمعیت کاهش می یابد.
ز -جهش می تواند باعث افزایش گنجایش محیط می شود.
 -68چند مورد جمله را به درستی کامل می کند؟
الف -افراد توان رقابتی باال دارند
ب -پراکنش یکنواخت دارند

درهرجمعیتی که رقابت وجود دارد............

هوالعیم

گرد آوری وتالیف محسن مصباح

فصل 6

12

ج -انتخاب طبیعی بر آنها اثر دارد
د -شرایط محیط برای آنها قابل پیش بینی است.
هـ -برای کاهش رقابت منابع را تقسیم می کنند
و -افراد رشد ونمو آهسته دارند
ز -افراد آن مهره دارند
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