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. درستی ي وادرستی عثارتهای زیر را مشخص کىیذ- الف

      ًادزستدزست.                              زگ ّایی کِ خَى زا تِ قلة تسهی گسداًٌد سسخسگ ًام دازًد- 1

      ًادزستدزست.                                   تسای حفظ هحیط شیست هی تَاًین شتالِ ّا زا تاشیافت کٌین- 2

      ًادزستدزست.                            تا استفادُ اش حس الهسِ هی تَاى دهای یک جسن زا تعییي کسد- 3

      ًادزست                            دزست.                     گلثَل ّای سفید ٍظیفِ جاتجایی اکسیطى زا دازًد- 4

.  اوتخاب کىیذگسیىه صحیح را از تیه گسیىه ها تا عالمت - ب

هایع غلیظ اطساف سلَل چِ ًام دازد؟ - 5

                           غشای اطساف سلَل  (              دسیتَپالسن  (                       جّستِ  (             بپَستِ  (الف

کدام یک اش هَازد شیس هحلَل جاهد دز هایع است؟ - 6

       ًوک دز آب  (                 دشیس دز آب  (           ججَّس دز آب  (            بالکل دز آب  (الف

سٌگ هسهس دز کدام گسٍُ اش سٌگ ّای شیس قساز هی گیسد؟ - 7

       زسَتی  (                دآذزیي دزًٍی (                جدگسگًَی  (           بآذزیي تیسًٍی (الف

کدام یک اش گیاّاى شیس تَسیلِ ی ّاگ تَلید هثل هی کٌد؟ - 8

       گٌدم (                              دخصُ (                          جلَتیا (                          بکاج (الف

. در جاهای خالی کلمه ی مىاسة تىًیسیذ- ج

. هی گَیٌد........................ تِ ایي ًَز . هاُ هاًٌد آیٌِ ًَز خَزشید زا تِ شهیي تس هی گسداًد- 9

. ًاهیدُ هی شَد........................ ّس یک اش دٍ سس آّي زتا - 10

. است........................ سین کشی تسق خاًِ ّا ی ها، - 11

. ًام دازد........................ کسم کَچکی کِ دز زٍدُ اًساى شًدگی هی کٌد، کسم - 12

. ته سًاالت پاسخ دهیذ- د

. تصزگتسیي ٍ کَچکتسیي سیازُ ی هٌظَهِ ی شوسی زا ًام تثسید- 13
 

. دٍ زٍش تسای قَی تس کسدى آّي زتای الکتسیکی تٌَیسید- 14
 

 

 



 ( هَزد4)هَجَدات شًدُ چِ ٍیطگی ّایی دازًد- 15
 

 

دستگاُ تٌفس اش چِ قسوت ّایی تشکیل شدُ است؟ - 16
 

 

. چْاز هَزد اش شکل ّای اًسضی زا ًام تثسید- 17
 

 

 ( هَزد2)تسای جلَگیسی اش ّدز زفتي گسها چِ کازّایی اًجام هی دّید؟- 18
 

 

هٌتقل هی شَد؟ ... اًسضی الکتسیکی دز کجا تَلید هی شَد ٍ چگًَِ تِ خاًِ ّا، کازخاًِ ّا ٍ - 19
 

 

. اصطالحات شیس زا تعسیف کٌید- 20

: شًجیسُ غرایی - 
 

 : هحلَل- 
 

: هداز - 
 

: گَازش - 

 

 حسن  اسماعیلی/موفق و پیروز باشید


