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بخش ايل :تشخیص صحیح از غلط ( 5ومرٌ)
بذين رکر دلیل تعییه کىیذ کذام عبارت صحیح ي یا غلط است:
هیآٍرًذ .......................
هیکٌٌذ ٍ یک تافت را تِ ٍجَد 
 -1تؼذادی یاختِ تا یکذیگز ّوکاری 
 -2فزایٌذی کِ در آى ،یاختِ هَاد را تزخالف ضیةغلظت هٌتقل هیکٌذ ،اًتطارتسْیلضذُ ًام دارد................
 -3تافت چزتی ًَػی تافت پَضطیاست کِ اس تؼذاد سیادی یاختِ چزتیتطکیلضذُاست.......................
 -4ضص چپاًساى تِ ػلت هجاٍرتتا قلة ،اس ضص راست قذری کَچک تز است.......................
اپییکارد قزار گزفتِ است....................
هاّیچِای کِ درٍى کیسِ ایهحافظتکٌٌذُ تِ ًام 

 -5قلة ،اًذاهی است
یاختِای در آًجا ًاسک هاًذُ است.................

هیضَدکِ دیَارُ
هٌطقِای گفتِ 

 -6الى تِ
هیکٌذ...................
 -7ساهاًِآًٍذی سزاسز اًذام گیاُ را هی پَضاًذ ٍ آى را در تزاتز ػَاهل تیواری سا ٍتخزیة گز ،حفظ 
تاکتزیّا تزایتِ دست آٍردى ًیتزٍصىِ تیطتزّوشیستی دارًذ........................

 -8تزخی گیاّاى تا اًَاػی اس
هیضَد....................
 -9خزٍج آب اس سطح اًذام ّایَّایی گیاُ تعریق ًاهیذُ 
هیضَد ٍ تاسطح
الیِّای تافتی است کِ اس آًٍذآتکص پسیي ضزٍع 
هجوَػِای اس 

هیضٌاسین،
 -10آًچِ تِ ػٌَاى پَست درخت 
اًذام اداهِ دارد ..............
بخش ديم :سًاالت جای خالی ( 5ومرٌ)
هیکٌٌذ ،یک  ..........را تِ ٍجَد هی آٍرًذ.
 -1هجوَع جاًذاراى یک گًَِ کِ در یک جا سًذگی 
هیپَضاًذ.
رگّا) را 
رٍدُّا ٍ 
حفزُّا ٍ(................هاًٌذ دّاى ،هؼذُ ،

 -2تافت پَضطی ،سطح تذى(پَست)،سطح
ضصّا درٍى قفسِ سیٌِ ٍ رٍی پزدُ  .......................قزار دارًذ.

-3
هیکٌٌذ.
ّا،دریچِّای  .............قزار دارًذ کِ اس تاسگطت خَى تِ تطي جلَگیزی 

سزخزگّای خزٍجی اس 
تطي

 -4در اتتذای
گَیچِّای سفیذ ّستٌذً .قص

هیضًَذ ،
تافتّای هختلف تذى ًیشپزاکٌذُ 

یاختِّای خًَی ،کِ ضوي گزدش در خَى ،در

-5
اصلی آًْا ........................،در تزاتزػَاهل خارجی است.
ّایسفیذتزخالفگَیچِّایقزهشدارایّ.........................ستٌذ.


گَیچِ
-6
هیکٌٌذ.
رگّای خًَی ٍ لٌفی ،اػصاب ٍ هیشًای تا گذر اس  ،.....................تا کلیِ ارتثاط تزقزار 

-7
سهیٌِای ٍ آًٍذی در آًْا قاتل تطخیص است؛ تِ

ًْاىداًگاى تزش دّین ،سِ تخصِ پَضطی،
 -8اگز ریطِ ،ساقِ ٍ تزگ را در 
هیگَیٌذ؛
تخصّا .................

ّزیک اس ایي
قارچّا است کِ تِ آى
ساسگاریّا تزای جذب آب ٍ هَاد هغذّیّ ،وشیستی ریطِ گیاّاى تا اًَاػی اس 

 -9یکی اس هؼوَل تزیي
 .........................گفتِ هی ضَد.
هیکٌذ .
 ........................... -10ساسٍکار السم را تزای جاتِ جایی آبٍ هَاد هؼذًی تِ تزگ فزاّن 

بخش سًم :تفسیر ي تکمیل شکلَای زیستی( 8/5ومرٌ)
تخصّایهطخصضذُاسضکلسیزهزتَطتِگزدشخَىهاّیراتکویلکٌیذ(ً2وزُ) :

-1

 -2بخش َای مشخص شذٌ از شکل زیر مربًط بٍ ساختمان کلیٍ اوسان را تکمیل کىیذ( 2/5ومرٌ):

 -3بخش َای مشخص شذٌ از شکل زیر مربًط بٍ ريزوٍ َای گیاٌ خرزَرٌ را تکمیل کىیذ ( 2/5ومرٌ):

 -4بخش َای مشخص شذٌ از شکل زیر مربًط بٍ َمسیستی قارچ ي گیاٌ را تکمیل کىیذ( 1/5ومرٌ):

بخش چُارم :سًاالت جًاب کًتاٌ ( 1/5ومرٌ)
 -1درارتثاطتااًتقالهَاددرػزضریطِتِسَالسیزپاسخدّیذً0/5(.وزُ) .
الف-پزٍتَپالستتِچِهؼٌاست؟ 
 -2درارتثاطتایاختِّایخًَیتِسَالسیزپاسخدّیذً0/5(.وزُ).
ّادرکذامساختِهیضَد؟


یاختِّایخًَیٍگزدُ
الف-
 -3درارتثاطتاکلیاتدستگاُدفغادرارتِسَالسیزپاسخدّیذً0/5(.وزُ).
الفٍ-ظیفًٍِقصاساسیدستگاُدفغادرارچیست؟


