
 تِ ًام خذا 

    تاسیخ اهتحاى:           .................... ....................ًام ٍ ًام خاًَادگی:   

 دقیقِ 80هذت :                    ًام دسس:  صیست ضٌاسی                    

 سال تحػیلی                                        یاصدّن تجشتی                 کالس: 

 هحل هْش هذسسِ                                               دٍمًَتت                        ًام دتیش: 
 

 

1 

                                                            دسست یا ًادسست تَدى جوالت صیش سا هطخع کٌیذ.

 ظ              ؽ                                                     .غَست هی گیشد G2دٍ تشاتش ضذى ساًتشیَل ّا دس عَل هشحلِ  (الق

 ظ              ؽ  دس هثال دسخت آکاسیا، ساتغِ تیي صًثَس گشدُ اكطاى تا دسخت دس صهاى گل دّی، ّویاسی هی تاضذ.          ب( 

 ظ              ؽ             .تقین اًجام هی گیشدستشٍص تة تحشیک هشکض دهایی تذى تَسظ هیکشٍب ّا تغَس ه دس ج(

 ظ             ؽ                                                     دس تٌِ استخَاى دساص، هـض قشهض دس تیي تاكت كطشدُ دیذُ هی ضَد. د(

 ظ              ؽ             .قغؼِ هیاًی اسپشم، تؼذاد كشاٍاًی هیتَکٌذسی ٍجَد داسددس  س(

 ظ             ؽ .یش ضکل یاكتِ هی تاضذدس پیاص، تخص خَساکی ًَػی تشگ تـی ص(
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 گضیٌِ دسست سا اًتخاب کٌیذ. 2

 تشای تشسین کاسیَتیپ اًساى اص کشٍهَصٍم ّای هشحلِ ...............  استلادُ هی ضَد صیشا تیطتشیي كطشدگی سا داسًذ.( 1

 تلَكاص -4              آًاكاص                      -3             هتاكاص          -2              پشٍكاص          -1

 اٍٍسیت اٍلیِ ٍ اٍٍسیت ثاًَیِ تِ تشتیة اص ساست تِ چپ .........  کشٍهَصٍم ٍ .........  کشٍهاتیذ داسًذ. (2

1) 23 – 23                     2) 46 - 23               3 )23- 46                         4 )46 - 46 

 غلثیِ چگًَِ تاكتی است؟ (3

 یػضالً -4          پَضطی چٌذ الیِ                -3                    پیًَذی -2پَضطی تک الیِ               -1

 سالیسیلک اسیذ سثة .............   ٍ جلَگیشی اص ..............  ػاهل تیواسی صا دس گیاُ هی ضَد.( 4

 پخص    -دكاع ضیویایی  -4ٍسٍد          –هشگ یاختِ ای  -3ٍسٍد          –دكاع ضیویایی  -2پخص            -یاختِ ای  هشگ   -1

 اص تقسیوات تخن ضویوِ ٍ تخن اغلی تِ تشتیة .............  ٍ ..............  ایجاد هی ضًَذ. (5

 آًذٍسپشم -لپِ ّا   -4      لپِ ّا        –آًذٍسپشم  -3         آًذٍسپش -سٍیاى  -2 لپِ ّا            –سٍیاى   -1

 پتاسین دس ؿطا ًَسٍى کذام هَسد ًادسست است؟ –دس استثاط تا كؼالیت پوپ سذین  (6

 اكضایص تاس هثثت دس تیشٍى ؿطا -2حلظ پتاًسیل آساهص دس سلَل                           -1

 هٌلی تش کشدى دسٍى سلَل تا ٍاسد کشدى تاس هٌلی -4دٍ سَی                          اًتقال یَى ّای هثثت تِ -3
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 جاّای خالی سا تا کلوِ هٌاسة پش کٌیذ. 3

 .ی ضًَذگل دادى ٍاتستِ تِ عَل سٍص ٍ ضة ًیست، چٌیي گیاّاًی تی تلاٍت ًاهیذُ ه  ................................دس تؼضی اص گیاّاى هاًٌذ   -1

 .سیتَپالسن( اًجام ًوی ضَد –)ّستِ   .....................تش خالف (، ضیش ًاسگیل تقسین   –) ّواًٌذ  .................... دس تخص سلیذ گَضتی ًاسگیل -2

 دس تالؾ ضذى لٌلَسیت ّا ًقص داسد. ...................  َّسهَى -3

 .ا گیاّاًی ّستٌذ کِ گل ٍ داًِ تَلیذ هی کٌٌذ.تٌْ  ....................... گیاّاى -4

 .ًقص اغلی سا تش ػْذُ داسد  ........................دس ایجاد غلحِ یاختِ ایی تشای تقسین سیتَپالسن سلَل گیاّی اًذاهک  -5
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 دٍ هَسد اص تلاٍت ّای تیي تَهَسّای تذ خین ٍ خَش خین سا تٌَیسیذ.الق(  4

 ًَع تذ خین ٍ یک هثال تشای ًَع خَش خین تٌَیسیذ.ب( یک هثال تشای 
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 تِ سَاالت صیش پاسخ کَتاُ دّیذ: 5

 دس کذام ًَع دیاتت، هیضاى تشضح اًسَلیي دس حذ کاكی هی تاضذ؟

 کذام ًَع دیاتت ًَػی تیواسی خَد ایوٌی هی تاضذ؟

 

 دلیل کاّص هقاٍهت تذى دس تیواسی دیاتت چیست؟
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 .تشسین یک هٌظشُ است ًقاضی دس حال 6
  

 ٍقتی تِ هَضَع ًقاضی خَد ًگاُ هی کٌذ چِ تـییشی دس قغش ػذسی چطن اٍ ایجاد هی ضَد؟ -الق      
  

 دس ٌّگام کطیذى عشح ٍ ًگاُ کشدى تِ غلحِ ًقاضی  ، ػذسی چطن اٍ چِ تـییشی هی یاتذ؟ -ب    
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 ِ ضکل سٍتشٍ تِ سَاالت پاسخ دّیذ)جَاب سا تش سٍی ضکل هطخع کٌیذ(.تا تَج 7

 الق( کذام تخص دسخت صًذگی هی تاضذ؟

 .ب( هحل دقیق تغي چْاسم هـض سا هطخع ًواییذ

 ج(کذام قسوت هـض سا تِ ًخاع هتػل هی کٌذ؟ 
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 دس هَسد اکسیي ّا تِ سَاالت پاسخ دّیذ: 8

 َس جَاًِ اًتْایی، ؿلظت کذام َّسهَى دس جَاًِ جاًثی کاّص هی یاتذ؟دس حضالق(

 ب(استلادُ اص تشخی اکسیي ّا دس هضساع، سثة اص تیي سكتي کذام گیاّاى هی ضَد؟
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 )هالتیپل اسکلشٍصیس ( تِ سَاالت پاسخ دّیذ:MSدس هَسد تیواسی  9

 الق(  کذام تخص هَسد حولِ قشاس هی گیشد؟

 

 ّذایت تاثیش گزاس است یا تش سشػت اًتقال؟تش سشػت ج( 
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 ّش کذام اص اتلاقات صیش هشتَط تِ کذام هشحلِ اص تقسین هیتَص هی تاضذ؟ 10

 ...........................قشاس گشكتي کشٍهَصٍم ّای هضاػق دس ٍسظ سلَل:               ..................... تطکیل هجذد ؿطای ّستِ : 

 .............................تثذیل کشٍهَصٍم تِ کشٍهاتیي:          ..................... لت ساًتشیَل ّا اص ّن:دٍس ضذى ج

 

 

1 

گل داٍٍدی، ًَػی گیاُ ضة تلٌذ است. تغَس هختػش تَضیح دّیذ چگًَِ هی تَاًین دس كػلل تْلاس ٍ تاتسلتاى کلِ     گیاُ صًثق ّواًٌذ  11

 اُ داسین، صًثق سا ٍاداس تِ گل دّی کٌین؟سٍصّای تلٌذ ٍ ضة ّای کَت
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 گشدُ اكطاًی تِ سَاالت پاسخ دّیذ:دس هَسد  12

 الق(صًثَس ػسل هؼوَال گشدُ اكطاًی چِ گل ّایی سا اًجام هی دّذ؟

 ب(دٍ هَسد اص ٍیژگی ّای گل ّایی کِ تَسظ تاد گشدُ اكطاًی هی ضًَذ سا تٌَیسیذ
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 تل تِ سَاالت پاسخ دّیذ:تا تَجِ تِ ضکل هقا 13

 ًَع هلػل هَسد ًظش سا هطخع ًواییذ.الق( 

 تخص ساصًذُ هایغ هلػلی سا دس ضکل هطخع کٌیذ. ب(

 یکی اص ػَاهلی کِ سثة هی ضَد  اغغکاک دس هحل ایي هلػل کاّص یاتذ سا تٌَیسیذ. ب(
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 دس هَسد خظ دٍم دكاع ؿیش اختػاغی تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ: 14

 سلَل تَلیذ کٌٌذُ ّسیتاهیي سا ًام تثشیذ. یکق(  ال

 دلیل اكضایص دیاپذص گلثَل ّای سلیذ دس پاسخ التْاتی چیست؟ب( 
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 دس هَسد ًطاًگاى داٍى تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ: 15

 کشٍهَصٍم اضاكی هشتَط تِ کذام ضواسُ هی تاضذ؟

 ص؟اختالل ایجاد ضذُ هشتَط تِ تقسین هیَص است یا هیتَ

 چشا تاال تَدى سي هادس خغش تشٍص ایي تیواسی سا اكضایص هی دّذ؟
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 هَسد ساقِ ّای تخػع یاكتِ تشای تَلیذ سٍیطی تِ سَاالت پاسخ دّذ:دس 16

 کذام ًَع ساقِ دس سغح خاک دیذُ هی ضَد؟

 دس پیاص تخص خَساکی چیست؟

 کذام ساقِ صیش داسای هَاد رخیشُ ایی هی تاضذ؟

 ی کذام ًَع دیذُ هی ضَد؟دس تَت كشًگ

 

1 

 دس گل کاهل، خاسجی تشیي ٍ داخلی تشیي حلقِ کذام اًذ؟ 17

 دس چِ غَستی یک گل تک جٌسی ٍ دس چِ غَستی دٍ جٌسی هی تاضذ؟

 

1 

 

 تِ تشتیة اص کذام سلَل ّا تشضح هی ضًَذ؟ 2ٍ  1ّای ًَع  ایٌتشكشٍى 18

 

  یذ. تشای ّش کذام اص ایي ایٌتشكشٍى ّا یک ًقص تٌَیس
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 اغغالحات صیش سا تؼشیق کٌیذ. 19

  صهیي گشایی:الق( 

                  

 :هحیظ کطت ستشٍىب(
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 سٍص اٍل دٍسُ جٌسی سا تٌَیسیذ. 14هٌثغ تَلیذ َّسهَى ّای جٌسی صًاًِ دس  20

 دٍسُ جٌسی اكضایص کذام َّسهَى هی تاضذ؟ 14دلیل تخوک گزاسی دس سٍص 

 سی ػاهل اغلی سضذ ٍ اكضایص حجن دیَاسُ سحن هی تاضذ؟کذام َّسهَى جٌ
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21 

 
 اگش ضکل صیش هشتَط تَلیذ گاهت دسًَػی جاًَس هادُ تاضذ تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ:

 ؟ًَع تقسین دس حال اًجام چیست( الق

 هشحلِ دس حال اًجام سا هطخع ًواییذ.ب( 

 دس پایاى ایي تقسین چٌذ گاهت تَلیذ هی ضَد؟ ج(
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 ضکل سٍتشٍ هشتَط تِ جلت هی تاضذ. تِ سَاالت صیش دس هَسد آى پاسخ دّیذ.

 الق( تش سٍی ضکل سیاّشگ سا هطخع ًواییذ.

 

 ب( جْت جشیاى خَى سا دس سشخشگ تٌذ ًاف هطخع کٌیذ.
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 دس ّشیک اص هَاسد صیش اص کذام َّسهَى گیاّی استلادُ هی ضَد؟  23

                                   ..................................           سیطِ داس کشدى قلوِ ّا     -ب                    ...............................صٍدسس کشدى هیَُ ّا    -لقا  

 ........................................   ّا ( سٍیص داًِد           .................................                ضاداتی ضاخِ ّای گل   -ج
 

1 

 ( اص لقاح کذام سلَل ّای ایجاد هی ضَد؟n3تخن ضویوِ ) 24

 

 اص سضذ ٍ ًوَ ایي تخن کذام تخص دس داًِ ایجاد هی ضَد؟
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    هَكق تاضیذ.
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