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 رفتار شگفت انگیز پراونة مونارک چیست؟ -1
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 سازمان بندی سلولی در بدن جانداران بیان کننده کدات ویژگی آنهاست؟ -11

 منظور از هم ایستایی )هومئوستازی( در جانداران چیست؟ -11

 جانداران را تنظیم می کند؟کدات عامخ الگوهای رشد و نمو  -12

 جانداران به چه منظور نیاز به انرژی دارند؟ -13

 خم شدن ساقه گیاه به سمت نور، بیانگر کدات ویژگی جانداران است؟ -14

 سازش با محیط، چه اهمیتی برای جانداران دارد؟ م ال بزنید. -15

 گستره و سطوح سازمان یابی حیات را به ترتیب نات بیرید؟ -16

 زنده بودن از کدات سطح سازمان یابی حیات شروع می شود؟ -17
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 گستره حیات از .................. شروع می شود و با ................. پایان می یابد. -18

 واحد ساختار و عمخ جانداران چه نات دارد؟ -19

 نات دارد؟ پایین ترین سطح ساختاری که همه فعالیتهای زیستی در آن انبات می شود چه -21
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 بعضی از ویژگیهای مشترک همه سلولها را بیان کنید. -22
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 زیست بوت را تعریف کنید. -28

 زیست کره شامخ کدات سطوح از سازمان یابی حیات است؟ -29
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 جانداران تراژن به چه جانورانی گویند؟ -43
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