ٍ-1یژگی هطتشک ّوِ جبًذاساى چیست؟ ظ93
پیکش ّوِ جبًذاساى اص سلَل سبختِ ضذُ است.
 -2ضجبّت جبًذاساًی هثل دسخت سیت ،گٌجطک ٍ ثبکتشی ایي است کِ ّوِ آىّب  . ...................ظ93
اص سلَل سبختِ ضذُاًذ.
 -3آیب تؼذاد سلَلّب دس ّوِ جبًذاساى یکسبى است؟ ظ93
خیش ،ثؼضی جبًذاساى فقط اص یک سلَل سبختِ ضذُاًذ اهب ثشخی دیگش ثیص اص یک سلَل داسًذ.
 -4جبًذاسی سا ًبم ثجشیذ کِ فقط اص یک سلَل سبختِ ضذُ است؟ ظ93
ثبکتشی
 -5سلَلٍ ،احذ  ...................... ٍ ..................دس هَجَدات صًذُ است .ظ93
سبختبس – ػول
 -6چٌذ ًَع اص سلَلّبی ثذى سا ًبم ثجشیذ؟ ظ94
سلَلّبی ػػجی – هبّیچِای ،خًَی ٍ پَستی
 -7آیب سبختبس ّوِ سلَلّبی ثذى یکسبى است؟ ظ94
خیش – ثب ّوِ ضجبّتّبیی کِ ثِ ّن داسًذ ّش یک اص آىّب سبختبس هٌحػش ثِ فشدی داسًذ.
ٍ -8یژگیّبی سلَل کذاهٌذ؟ ظ94
ّوِ سلَلّبی صًذُ ًفس هیکطٌذ – ثِ هَاد غزایی ًیبص داسًذ – تَلیذهثل هیکٌٌذ (تقسین هیضًَذ) – حشکت داسًذ.

 -9چشا سلَل سا ٍاحذ سبختبس ٍ ػول دس هَجَدات صًذُ هی ًبهٌذ؟ ظ94
صیشا ّش سبختبس صًذُای کِ دس ثذى هَجَدات صًذُ ٍجَد داسد اص سلَل تطکیل ضذُ است ٍ ّش ػولی کِ تَسط
ثخطی اص ثذى اًجبم هیضَد سلَلّبی آى قسوت ،آى سا اًجبم هیدٌّذ.
 -11غطبی پالسوبیی چیست؟ ظ94
پَضطی است کِ سلَل سا احبطِ هیکٌذ.
 -11دٍ هَسد اص کبسّبی غطبی پالسوبیی چیست؟ ظ94
-1هحبفظت اص سلَل

 -2کٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج هَاد

 -12آیب ّوِ سلَلّب غطبی پالسوبیی داسًذ؟ ظ94
ثلِ
 -13آیب غطب هبًٌذ یک غبفی (آثکص) ػول هیکٌذ؟ ظ94
خیش – غطب هبًٌذ یک غبفی ًیست کِ هَاد سا ثش اسبس اًذاصُ ػجَس دّذ.
ٍ -14سٍد ٍ خشٍج هَاد اص غطب ثش چِ اسبسی غَست هیگیشد؟ ظ94
ثش اسبس ًفَرپزیشی اًتخبثی (ثِ هَاد هَسد ًیبص سلَل اجبصُی ٍسٍد هیدّذ ٍ فقط هَاد صائذ ٍ تشضحی هیتَاًٌذ
اص سلَل خبسج ضًَذ).
 -15غطبی سلَل ػوذتب اص چِ هبدُای سبختِ ضذُ است؟ ظ94
لیپیذ (چشثی)
 -16ػالٍُ ثش چشثی چِ هَلکَلّبی دیگشی دس غطب ٍجَد داسًذ؟ ظ94
اًَاػی اص هَلکَلّبی پشٍتئیي ٍ کشثَّیذسات
 -17سیتَپالسن چیست؟ ظ95
ثخطی اص سلَل است کِ اًذاهکّب ٍ هَاد هَسد ًیبص ثقبی سلَل هبًٌذ ًوکّب ،آًضین ٍ هَاد دیگش دس آى قشاس داسًذ.

 -18اًذاهک چیست؟ ظ95
اًذاهکّب سبختبسّبیی دسٍى سلَلیاًذ کِ ثشای اًجبم فؼبلیتّبی هختلف ثِ غَست هجضا ثِ سلَل کوک هیکٌٌذ.
 -19آیب ّوِ سلَلّب اًذاهک داسًذ؟ ٍ آیب اًذاهکّبی ّوِ سلَلّب هطبثِ ّستٌذ؟ ظ95
ثلِ  -خیش
ّ -21ستِ چیست؟ ظ95
ّستِ ثخطی اص سلَل است کِ فؼبلیتّبی سلَل هثل تقسین سلَلی ٍ ٍیژگیّبیی هثل ضکل ٍ اًذاصُ آى سا
کٌتشل هیکٌذ.
 -21تقسین سلَل سا چِ چیضی کٌتشل هیکٌذ؟ ظ95
ّستِ سلَل
 -22دس کذام یک اص هَجَدات صًذُ ّستِ سلَل غطبیی داسد کِ آى سا دس ثش هیگیشد؟ ظ95
گیبّبى ،جبًَساى ،قبسچّب ٍ آغبصیبى
 -23دس سلَل کذام یک اص هَجَدات صًذُ ّستِ هطخػی تطکیل ًویضَد؟ ظ95
ثبکتشیّب
 -24آیب هطبّذُ ّوِ سلَلّب ثذٍى سًگآهیضی ،اهکبىپزیش است؟ ظ97
خیش
 -25ثشای هطبّذُ ثْتش سلَلّب اص چِ سٍضی هیتَاى استفبدُ کشد؟ ظ97
سًگ کشدى سلَلّب
 -26سًگ آهیضی سلَلّب چگًَِ ثبػث دیذى آىّب هیضَد؟ ظ97
سًگّب ثِ تشکیجبت اغلی سلَل هیچسجٌذ ٍ آىّب سا ٍاضحتش هیکٌٌذ.

ٌّ -27گبم سًگ آهیضی آثی هتیل ثِ  .......................هیچسجذ ٍ آىّب سا ثِ خَثی هطخع هیکٌذ .ظ97
پشٍتئیيّبی غطب ٍ ّستِ
 -28دٍ هَسد اص تفبٍتّبی سلَلّبی گیبّی ٍ جبًَسی سا ثٌَیسیذ؟ ظ98
سلَلّبی گیبّی دیَاسُ سلَلی ٍ کلشٍپالست داسًذ دس حبلی کِ سلَلّبی جبًَسی آىّب سا ًذاسًذ.
 -29جَس کشدًی :ظ98

(ا  ----ة)

( ---2الف ،ة ،ج)

 -31ضکل سلَلّبی گیبّی هٌظنتش است یب سلَلّبی جبًَسی؟ چشا؟ ظ98
سلَلّبی گیبّی – ثِ دلیل داسا ثَدى دیَاسُ سلَلی
 -31جبًذاساى پش سلَلی سبدُ (کلٌی) سا تؼشیف کٌیذ؟ ظ98
جبًذاساى پشسلَلی ّستٌذ کِ دس پیکش آىّب تؼذادی سلَل کٌبس ّن قشاس داسد ٍ ّش سلَل هیتَاًذ هستقل اص
سلَلّبی دیگش ثِ فؼبلیت حیبتی خَد اداهِ دّذ.
ً -32بم دیگش جبًذاساى پش سلَلی سبدُ چیست؟ ظ98
کلٌی
 -33جلجک سضتِای ًوًَِای اص جبًذاساى  .........................است .ظ98
پش سلَلی سبدُ
 -34دس پش سلَلی هثل  ....................... ٍ ...................تقسین کبس غَست گشفتِ است .ظ99
گیبّبى – جبًَساى

 -35ثیي ًَع کبس ٍ  ..................سلَلّب تٌبست ٍجَد داسد .ظ99
ضکل
 -36ظ  ،ؽ

ظ99

ثیي ضکل سلَل ٍ ًَع کبسی کِ آى سلَل اًجبم هیدّذ استجبطی ٍجَد ًذاسد.
ؽ
 -37سلَلّبی ثبفت پَضطی پَست چِ ضکلی داسًذ ٍ چِ ٍظبیفی ثِ ػْذُ داسًذ؟ ظ99
ثِ ّن فطشدُ ٍ ضخین ّستٌذ ٍ ٍظیفِ هحبفظت سا ثِ ػْذُ داسًذ.
 -38سلَلّبی ثبفت پَضطی هَیشگّب چِ ضکلی داسًذ ٍ چِ ٍظبیفی ثِ ػْذُ داسًذ؟ ظ99
ًبصک ّستٌذ ٍ هٌبفزی ثیي آىّب ٍجَد داسد ٍ تجبدل هَاد سا اًجبم هیدٌّذ.
 -39سلَلّبی خًَی چِ ضکلی داسًذ؟ چشا؟ ظ99
گشد ّستٌذ – ثشای آسبًی حشکت دس سگّب
 -41سلَلّبی ػػجی چِ ضکلی داسًذ؟ چشا؟ ظ99
دساص ٍ کطیذُ ّستٌذ – ثشای اًتقبل پیبم ػػجی
 -41آًٍذّب چِ ضکلی داسًذ ٍ چِ ٍظیفِای ثش ػْذُ داسًذ؟ ظ99
دساص ٍ لَلِ هبًٌذ ّستٌذ – اًتقبل هَاد سا ثش ػْذُ داسًذ.
 -42ثبفت چیست؟ ظ99
دس جبًذاساى پشسلَلی ،اص اجتوبع تؼذادی اص سلَلّبی ّوکبس ٍ هطبثِ ثبفت تطکیل هیضَد.
 -43دس ثذى اًسبى چٌذ ًَع ثبفت اغلی ٍجَد داسد؟ ظ99
پَضطی ،پیًَذی ،ػػجی ،هبّیچِای

 -44اًذام یب ػضَ چیست؟ چٌذ هَسد ًبم ثجشیذ؟ ظ99
ٍقتی ثبفتّبی هختلف دس کٌبس ّن قشاس هیگیشًذ اًذام یب ػضَ تطکیل هیضَد هثل هؼذُ ،کلیِ ٍ قلت
 -45دستگبُ چیست؟ چٌذ هَسد ًبم ثجشیذ؟ ظ99
اًذامّب یب اػضب دس کٌبس ّن دستگبُّب سا ثِ ٍجَد هیآٍسًذ هثل دستگبُ گشدش خَى ٍ گَاسش
 -46ثب جوغ ضذى  .....................دس کٌبس ّن هَجَد صًذُ ثِ ٍجَد هیآیذ .ظ99
دستگبُّب
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