
ویژگی هاي فسیل هاي راهنما:  1-گزینه 2

) از نظر جغرافیایی گسترش زیادي دارند. 

) دورة زندگی محدود و کوتاهی دارند. 

) نمونه هاي آن فراوان است. 

) مربوط به جاندارانی با ساختار ساده می باشند. 

) تشخیص آن آسان است. 

رگۀ آذرین  بعد از رسوب گذاري  و  و  در آن ها رخنه کرده است و سپس الیۀ  روي آن را هم 2-گزینه 4

پوشانده است، با این حساب الیۀ  از  هم جوان تر است و سّن تقریبی فسیل موجود در الیۀ  از  میلیون سال هم کم تر
است.

3-سنگ هاي رسوبی - سنگ هاي رسوبی از به هم فشرده شدن رسوبات دریایی حاصل شده اند. در واقع اگر بین این رسوبات
اجساد جانداران قرار گیرد، فسیل در بین این سنگ ها ایجاد می شود. 

4-دریاهاي شور، گرم و کم عمق، محل زندگی این جانداران بوده که توسط چین خوردگی از آب خارج شده اند.

،  میلیون سال است و الیۀ  که بین آن هاست داراي سن نسبی  میلیون سال و الیۀ  5-تفاوت بین الیه هاي  و 

که بعد از  قرار دارد، داراي سن نسبی  میلیون سال است.
6-وجود معادن سنگ و نمک و گچ در یک منطقه، بیانگر آب و هواي گرم و خشک در گذشتۀ آن منطقه است.

7-مواد معدنی - آهکی و سیلیسی

- نمک زارها - یخچال هاي طبیعی             - صمغ درختان             -8
9-زمین شناسان ابتدا از تصاویر ماهواره اي و عکس هاي هوایی و شواهد زمین شناسی مناطق مختلف زمین، محل هاي مستعد
وجود ذخایر سوخت هاي فسیلی را شناسایی، سپس با امواج لرزه اي و دیگر روش هاي دورسنجی احتمال وجود ذخایر را بررسی

می کنند. 
چنانچه مطالعه بر روي این نمونه ها وجود فسیل هاي ذره بینی (میکروفسیل ها) که با تشکیل سوخت هاي فسیلی در ارتباط هستند

(پالنکتون ها) را نشان دهد، وجود این منابع در آن محل اثبات می شود.
ویروس ها براي تولید مثل باید وارد سلول هاي زنده شوند و زمانی که در یاخته هاي زندة جانداران قرار گیرند، 10-گزینه 1

یاخته را به ساختن مادة وراثتی ویروس و پوشش پروتئینی آن وادار می کنند، بنابراین تنها گزارة (ت) صحیح است. 
از موارد داده شده فقط عبارت «ت»: «افراد یک گونه نسبت به افراد یک رده شباهت بیشتري دارند.» صحیح است.  11-گزینه 2

بررسی سایر موارد: 
مورد «الف»: قمري خانگی از ردة پرندگان است. مهره دار بودن شاخه محسوب می شود. 

مورد «ب»: کبوتر از شاخۀ مهره داران است، جانور بودن سلسله محسوب می شود.  
مورد «پ»: ویروس ها با داشتن ساختار خاص خود (ویروس ها ساختار سلولی ندارند) در هیچ یک از گروه هاي موجودات زنده

طبقه بندي نمی شوند. از بین موجودات باکتري ها پروکاریوت هستند.
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12-(1)  (ب) 

(2)  (الف) 

(3)  (ج) 

) ساخت مواد بهداشتی و مکمل هاي غذایی به ویژه ویتامین  -13

) تولید ماده اي به نام آگار 

) تولید اکسیژن و تأمین غذاي جانداران آبزي مانند ماهی ها

14-تشابه بین افراد در گروه هاي بزرگ تر نسبت به گروه هاي کوچک تر کمتر ولی تعداد افراد هر گروه بیشتر می شود.

15-الف) مخمر            ب) قارچ            پ) باکتري            ت) جلبک

16-نوعی باکتري به نام کلوستریدیم بوتولینم ممکن است در مواد کنسرو شده وجود داشته باشد که در این صورت این
باکتري تکثیر و سم مرگباري را ایجاد می کند، اما این سم با حرارت از بین می رود.

): باکتري کروي ): باکتري میله اي          شکل ( ): باکتري مارپیچی          شکل ( 17-شکل (

18-سلسله  شاخه  رده  راسته  خانواده  جنس  گونه 

-19
الف) گونه           ب) باکتري - دیاتوم هم از یک سلول تشکیل شده           پ) جلبک ها          ت) قارچ ها و باکتري ها           د)

ویروس ها

- پوشش اطراف مادة وراثتی باکتري ها وجود ندارد به همین دلیل به آنها پروکاریوت گفته می شود.  -20

- باکتري ها دیوارة سلولی داشته و از این لحاظ به گیاهان، قارچ ها و آغازیان شبیه هستند.
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