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 هطخص کٌیذ. الف( پاسخ دسست سا تا عالهت 

. ساختِ ضذُ است-1  ؟تذى هَجَدات صًذُ اص ٍاحذّای تسیاس کَچکی تِ ًام ....................

 ّستِد(                           پَستب( سلَل                               ج(                             هاّیچِالف( 

 ؟ضَد تشای دیذى سلَل اص ایي ٍسیلِ استفادُ هی -2

 پشیسکَجد(                         تیي رسُج(                            تلسکَجب( هیکشٍسکَج                  الف( 

 ؟سضذ تذى اًساى تِ سثة چیست -3

 ًفس کطیذىد(             ّا تقسین سلَلج(                استشاحت کشدىب(                    ٍسصش کشدىالف( 

 دّذ؟ سٍ چِ ًَع سلَلی سا ًطاى هی تصَیش سٍتِ -4

 سلَل گیاّید(            یچِسلَل هاّج(               سلَل استخَاىب(          سلَل عصثی  الف( 

 
 ضَد؟ غزاساصی دس کذام قسوت گیاُ اًجام هی -5

 هیَُد(                          تشگج(                                   ساقِب(                            سیطِ  الف( 

 هٌاسة پش کٌیذ. کلوِ( جاّای خالی سا تا ب

. است. هادُسثضی سًگ تشگ تِ سثة  -6  ای تِ ًام .........................

. ًیض تَلیذ هی گیاّاى تِ جض غزایی کِ تشای خَد هی -7  کٌٌذ. ساصًذ، هقذاس صیادی گاص ..................

 ّای هختلف سلَل صیش سا دس هقاتل ّش فلص تٌَیسیذ. ًام قسوت -8

 
 

 داسًذ؟ ) سِ هَسد(گیاّاى تشای غزاساصی تِ چِ چیضّایی احتیاج  -9

 

 

 هَسد( 2ضَد؟ )   کشتي دی اکسیذ چگًَِ تَلیذ هی -11
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 ؟ّای صیش سا تٌَیسیذ ٍظایف ّش یک اص سلَل -11

 (                         سلَل هاّیچِ )                                              (                       سلَل استخَاى )                            

 

 ّای هَجَدات صًذُ ٍ غیشصًذُ سا دس جذٍل صیش تٌَیسیذ. ٍیژگی -12

 هَجَد غیشصًذُ هَجَد صًذُ

  

  

  

 

 آًٍذ سا تعشیف کٌیذ. -13

 

 

 

 ًام دستگاُ صیش ٍ کاس آى سا تٌَیسیذ. -14

 ًام دستگاُ:................................

 

 ..................................................................................................کاس دستگاُ: 

 

 پیشٍص ٍ سشتلٌذ تاضیذ.
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