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 ........................نام و نام خانوادگی :         

 ............................... شماره صنذلی :

 صیست دّن  : نام امتحان

  تجشتی-دّن   رشته: -پایه

 201  شماره کالس:          

  3  :تعذاد صفحه        
 

 5/0                                                                                            .ّن ایستایی ) ّوَستاصی( سا تعشیف کٌیذ -1

 
 

 55/0                                                                               اص ٍیظگی ّای تافت پَضطی سِ هَسد سا رکش کٌیذ.-2
 
 

 55/0                                                                                             اجضای تافت استخَاى سا فمط ًام تثشیذ. -3
 

 5/0                                                                        ش سا هطخص کٌیذ.هحل تشضح ّش یک اص َّسهَى ّای صی -4

 الف( سکشتیي                                             ب( گاستشیي

 5/1                                                                                                             به سواالت زیر پاسخ دهید. -5
 ؟اص کجا تشضح هی ضَد ٍ چِ ًمطی داسد تالف( سَسفاکتاً

 

 خَى تش کذام یک اص هشاکض تٌفسی تاثیش هیگزاسد ٍ دس پی آى چِ تغییشی دس تٌفس ایجاد هی ضَد؟  C 2ب( افضایص 
 

 اهذ تشیي ضطْا دس .................... دیذُ هی ضَد. ج( سادُ تشیي ساختاس آتططی دس .......................... ٍ کاس
 1                                                                                           تشای ّش یک اص هَاسد صیش ٍظیفِ ای تٌَیسیذ. -6

 دّلیضی –ب( گشُ سیٌَسی          الف( سیاُ سگ ضطی                                                   

 ج(هَیشگ                                                                          د( دسیچِ دٍلختی

 5/1                                                                                                  ًمص آلثَهیي دس خَى چیست؟ الف( -7
 

 ب( فَلیک اسیذ چیست ٍ تشای چِ فشآیٌذی الصم است؟
 

 ج( فشآیٌذ اًعماد خَى تا تشضح چِ آًضیوی ضشٍع هی ضَد؟
 

 تطص ّا تَسط کذام سگ تِ توام تذى اسسال هی ضَد؟آد( دس هاّی خَى پس اص اًجام تثادالت گاصی دس 

 دقیقه 75    مذت پاسخگویی:

 03/96/    تاریخ امتحان : 

 رئیسیان   آقاینام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر
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 1                                                                       کپسَل تَهي چٌذ دیَاسُ داسد؟ ساختاس تافتی اى چگًَِ است؟ -8
 
 
 1                                          عول تاص جزب دس کلیِ ّا تِ چِ صَست ّایی اًجام هی ضَد؟ ٍیظگی ّش یک چیست؟ -9
 
 

 1                                                                              سیستن دفعی دس ّش یک اص هَجَدات صیش چِ ًام داسد؟ -11

 د(حطشات                  ج( عٌکثَت                 ب( ًشم تٌاى                  الف( پالًاسیا          

 55/0                                                                        دس هَسد سلَل ّای گیاّی تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ. -11

 الف( جٌس تیغِ ی هیاًی چیست؟

 

 ب( ًمص پالسوَدسن چیست؟
 
 

 ج( دس کشٍهَپالستْا ) سًگ دیسِ ّا( چِ ًَع سًگیضُ ای رخیشُ هی ضَد؟
 
 

 5/0                                           تشای ّش یک اص اًَاع تافت ّای گیاّی کِ دس صیش آهذُ است یک ٍظیفِ تٌَیسیذ. -12

 الف( پاساًطین ) ًشم آکٌِ(                                          ب( اسکلشاًطین)سخت آکٌِ(

 25/1                                                 ی ) سشالدی( دٍ هَسد سا رکش کٌیذ.والف( اص ٍیظگی ّای سلَل ّای هشیست -13
 

 ب( عذسک چیست ٍ چِ ًمطی داسد؟
 

 لشاس هی گیشد؟ج( تا کٌذى پَست دسخت، کذام تخص دس هعشض آسیة ّای هحیطی 
 

 1                                                     سالِ گیاّاى تک لپِ ای ٍ دٍ لپِ ای سا تا یکذیگش همایسِ کٌیذ. )دٍ تفاٍت( -14
 
 
 

 5/0                                                              ّای ضَس صًذگی هی کٌٌذ چِ ٍیظگی داسًذ؟گیاّاًی کِ دس صهیي  -15
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 55/1                                                                                                         تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ. -16

 ًیتشٍطى هَسد استفادُ گیاّاى تِ چِ ضکل است؟الف( تیطتش 

 ب( چِ عٌصش هعذًی دس تٌظین آب یاختِ دخالت داسد؟

 ى فسفش چِ اثشی تش گیاُ داسد؟َج( کوثَد ی

 د( دٍ گشٍُ هْن اص تاکتشی ّای تثثیت کٌٌذُ ًیتشٍطى کذاهٌذ؟

 دس گیاُ گًَشا تاکتشی تثثیت کٌٌذُ دس کذام لسوت گیاُ صًذگی هی کٌذ؟ّ( 

 1                                                                                تعشیك ٍ تعشق سا تا یکذیگش همایسِ کٌیذ.) دٍ تفاٍت( -17

 

 
 
 

دیَاسُ ی سٍصًِ ّای َّایی سا دس تاص ٍ تستِ ضذى آصهایطی طشاحی کٌیذ کِ تِ ٍسیلِ آى تتَاى ًمص آسایص سضتِ ّای سلَلضی  -18
 1                .                                                                                                          ا تشسسی ًوَدآًْ
 
 
 
 

 5/0                             کش کٌیذ.راص اًَاع ساصش ّای گیاّاى تشای جلَگیشی اص ّذس سفتي آب اص سٍصًِ ّا دٍ هَسد سا  -19
 
 
 

 5/1                                                                                                         ٍاطُ ّای صیش سا تعشیف کٌیذ. -21

 الف( اًتمال سیوپالستی

 ب( ًَاس کاسپاسی

 ج( تاسگیشی آتکطی

 55/0)تي الد( آًٍذساص دس کجا لشاس داسد ٍ چِ ٍظیفِ ای داسد؟                                                              کاهثیَم -21

 


