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 بارم  شرح سؤاالت ردیف 

 دسػتی یا ًادسػتی عثاستْای صیش سا تعییي کٌیذ ؟  -1

 ؿتي پالػوَدم، علت ٍجَد دسختای تا استفاع چٌذ دُ هتش ٍحتی چٌذ صذ هتش اػت . االف ( د

 ب( سػَب کَتیي دس دیَاسُ ػلَل ّای گیاّی تغییش طلِ ای ؿذى اػت .

 ج( یاختِ ّای ّوشاُ فقظ دس کٌاس آًٍذای آتکـی ًْاًذاًگاى یافت هی ؿًَذ . 

 د( ػاهاًِ تافت پَؿـی، تشاتشی هَاد سا دس گیاُ تش عْذُ داسد . 

 حشّا یافت هی ؿَد .  س( ؿؾ سیـِ دس دسخت

 ص( هقذاس تافت آًٍذی چَتی کِ کاهثیَم آًٍذی هی ػاصد تِ هشاتة تیـتش اص تافت آًٍذ آتکـی اػت . 

 ع( عذػک تش خالف سٍصًِ ّای آتی قاتلیت تاص ٍ تؼتِ ؿذى داسد . 

 ؽ( ػشالدّای ًخؼتیي فقظ هَجة افضایؾ عَل ػاقِ ، ؿاخِ ٍ سیـِ هی ؿًَذ . 
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 دس ساتغِ تا گلَتي تِ ػؤاالت صیش پاػخ دّیذ  -2

 الف( گلَتي اص چِ جٌؼی اػت ؟ 

 ب( ٍاحذّای تـکیل دٌّذُ گلَتي چِ ًام داسد ؟ 

 ج( هحل رخیشُ گلَتي دس کذام تخؾ اص دٍساى ًوَی گیاّاى اػت ؟ 

 د( گلَتي دس چِ گیاّاًی یافت هی ؿَد ؟ 

 س( گلَتي دس کذام اًذاهک ػلَلی گیاّی رخیشُ هی ؿَد ؟ 

 ص( دس تشخی افشاد گِ تِ گلَتي حؼاػیت داسًذ چِ تیواسی ایجاد هی ؿَد فقظ ًام تثشیذ ؟
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 محل مهر آموزشگاه
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 تا تَجِ تِ عکغ صیش تِ ػؤاالت پاػخ دّیذ . 

 سا ًام گزاسی کٌیذ ؟  Dتا  Aتخؾ ّای  -3-1

A                  : B              :C       :D               :                      

 پَػت دسختاى ؿاهل کذام تخؾ اص دسخت هی ؿَد.)تا حشٍف اًگلیؼی تا تَجِ تِ ؿکل ًوایؾ دّیذ (  -3-2

اص ػِ تخؾ تـکیل ؿذُ کِ تِ عشص غیش قاتل تـخیصی تْن چؼثیذُ اًذ ایي تخؾ ؿاهل چِ  Aتخؾ  3-3

                        هَاسدی اػت ؟
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 جَاب کَتاُ دّیذ . -4

 الف( ًقؾ پکیتي ) تیغِ هیاًی (  دس ػلَل ّای گیاّی چیؼت؟ 

 ب( ًضدیکتشیي ٍ دٍستشیي الیِ اص دیَاس ػلَل ّای گیاّی تِ پشٍتَپالػت کذاهٌذ ؟ 

 م دس ٌّگام تواع چیؼت ؟  ج( علت صتشی تشگ  گٌذ
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 تَسطػاًغ ٍ پالػوَلیض پاػخ دّیذ ؟دس هَسد  -5

 اٍاى ًیض سفع ًوی ؿَد ٍ گیاُ هی هیشد ؟ چِ حالتی پالػوَلیض تا آتیاسی فشالف( دس 

 ب( چشا ػلَل گیاّی تش اثش تَسطػاًغ ًوی تشکذ ؟ 

 ج( دس چِ ؿشایغی ػلَل گیاّی دچاس تَسطػاًغ هی ؿَد ؟ 

 د( پالػوَلیض چِ اثشی تش حجن ٍاکَئل ٍ ؿکل غـاء ػلَل گیاّی داسد ؟ 
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 ...اگش سٍپَػت پیاص سا  -6

 چِ اتفاقی هی افتذ . چشا؟  الف( دس هحل آب هقغش قشاس دّین

 دسصذ قشاس دّین چِ اتفاقی هی افتذ چشا ؟  10ب( دس هحل آب ًوک 
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 دلیل ّش کذام سا تٌَیؼیذ ؟  -7

 قشهض گَجِ فشًگی :الف( سًگ 

 ب( سًگ صسد گلثشگ ّا : 

 ج( سًگ ػثض گیاّاى : 

 د(تغییش سًگ تشگْا دس تعضی اص گیاّاى دس پائیض :  
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 موفق و پیروز باشید 

 1 عشص قشاس گیشی دػتجات آًٍذی دس تشؽ عشضی ػاقِ گیاّاى تک لپِ ای ٍ دٍ لپِ چِ تفاٍتی داسد ؟ -8

 اصغالحات صیش سا تعشیف کٌیذ . -9

 پشیذسم  –طلِ ای ؿذى  –الى  –پشتَپالػت 
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 تِ پشػـْای صیش پاػخ دّیذ ؟  D تا  Aتا تَجِ تِ تصاٍیش  -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّش کذام اص تشؽ ّای عشضی اسائِ ؿذُ تِ کذام اًذام اص گیاّاى تک یا دٍ لپِ ای هشتَط اػت ؟  -10-1

 ؟ ُ گزاسی ؿذُ سا ًاهگزاسی کٌیذ ؿواسّش کذام اص تخؾ ّای -10-2
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 دٍ هَسد اص ػاصؽ ّای گیاّاى آتی تشای هثاسصُ تا کوثَد اکؼیظى دس آب سا تیاى ًوائیذ ؟  -11
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 جاّای خالی سا تا کلوات هٌاػة پش کٌیذ ؟ -12

 دس گیاُ هی ؿَدالف( ػشالد ًخؼتیي تاعث سؿذ ............................ ٍ ػشالد پؼیي تاعث سؿذ .................................. 

 .  تخن ؿشتتی هقذاس فشاٍاًی ........................................ داسد ب( 
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