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 (تولیذ مثل در جانذاران) 8فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 
 امت. تىلیؼ هخل باکتـی و هغمـ اف يىع تىلیؼ هخل ......................... 1
 ىىػ.فیاػ هی هایی به يام .........................یاعتهکپک ياو با تىلیؼ  2
ـکیب ىؼو  3  گىیًؼ.هی يـ و هاػه ......................... کاهه )گاهت(به ت
 آیًؼ.به ورىػ هی يـ ػؿ .........................)گاهت( های کاههها و هاػه اف تغمک های )گاهت(کاههػؿ گیاهاو  4
 ؿوه تىلیؼ هخل لاؿچ ......................... 5

 و هغمـها.........................
 .امت

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  
 ياػؿمت  ػؿمت  ايؼ.فا ػاؿای لماس ػاعلیی رايؼاؿاو بچههمه 6
 ياػؿمت  ػؿمت  ی تىلیؼ هخل رًنی امت.ا یاعتهتىلیؼ هخل رايؼاؿاو پـ 7
ای که لماس عاؿری ػاؿيؼ ينبت به آيهایی کـه لمـاس ػاؿاو رايىؿاو هاػهػؿ ههـه 8

ـابـ   کًًؼ.تىلیؼ هی کاهه )گاهت(ػاعلی ػاؿيؼ چًؼیى ب
 

 ياػؿمت   ػؿمت 
 تا مى  فاهه )امپـم(تىلیؼ  9

ً
 ياػؿمت  ػؿمت  مالگی اػاهه ػاؿػ. 51ػؿ ايناو هؼمىال

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ.های رًنی ايزام هیػؿ ايؼام کامتماو )هیىف(تمنین  11

 ها را به هن وؿل کًیذ(و)آی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت ها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

 عاؿد اف بؼو رايىؿ هاػه   گىیًؼ  رًنی يـ ػؿ گیاهاو هی یاعتهبه  11

 ؿصن   آیؼ  اف تکخیـ آو رايؼاؿ کاهل به ورىػ هی 12

ـاؿ هی یاعتهػؿ پنتايؼاؿاو  13 ـای تکخیـ و ؿىؼ و يمىػؿایى هضل ل ـػ  تغن ب  تغن یاعته   گی

ـيؼگاو   یاعته هضل ؿىؼ و يمى 14  ػايه گـػه   تغن تا تبؼیل ىؼو به يىفاػ ػؿ پ
  

  )فاهه )امپـم 
 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

تىايذ به تًهایی و به عىر هظتمل جايذار جذیاذی را ایجااد کًاذ اس ایاى ویژه بزای تىلیذهثل اطت که هی یاختههاگ یک  15

 باػذ.هی يظزهاگ ػبیه .........................

 ػ( هاػگی  د( پـچن   کاهه )گاهت(ب(  الف( تغن 

 اح داخلی ولی رػذ جًیى خارجی اطت؟درکذام گشیًه لم 16

ػ( الک پيت  د( پلًگ  ب( کىمه  الف( فیل 

 ػىد؟های سیز هىجب ایجاد ؿفات ثايىیه جًظی در هزدها هیکذام یک اس هىرهىو 17

 ػ( امتـوژو و پـوژمتـوو          د( تنتىمتـوو  پـوژمتـوو ب(  الف( امتـوژو 

  گیزد؟در ػکل همابل به جای ػالهت طئىال کذام گشیًه لزار هی 18

ب( لىله گـػه  الف( عاهه 

 ػ( کینه رًیى  د( تغمک 
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 ػىد؟های سیز درگیاه به هیىه تبذیل هیکذام یک اس ايذام 19

 ػ( تغمک  د( تغمقا   ب( تغمؼاو الف( کالله 

 باػذ؟گیزی دوللىها ؿذیخ هیکذام گشیًه سیز درهىرد چگىيگی ػکل 21

 ىىيؼ. و به ٍىؿت هنتمل اف هن ایزاػ هی فاهه )امپـم( الف( ػوللىهای همناو اف لماس ػو تغمک و ػو

 باىًؼ.یک رًل هی ب( ػوللىهای همناو هن ىکل و اف

ـاصل او یاعتهد( اگـ   .ىىػرؼا اف هن تبؼیل ىىػ ػوللىی ياهمناو ایزاػ هی یاعتهلیه تمنین به ػو تغن ػؿ ه

 باىًؼ.  ىىيؼ و کاهاًل هن ىکل و اف یک رًل هیهغتلف ایزاػ هی فاهه )امپـم( وتغمک  ػو لماس افياهمناو ػ( ػوللىی 

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 آیؼ؟بىرىػ هی اعتهی چهاؿ یاعتهػؿ کؼام يىع تمنین اف یک  21

 ػو ؿوه تىلیؼ هخل غیـرًنی ػؿگیاهاو يام ببـیؼ؟ 22

 ىىػ؟ايزام هی هایی چه ؿوهلماس ػؿ رايىؿاو اف يظـهکايی به  23

 هامت؟بـ ػهؼه کؼام ايؼام )گاهت( هاکاههػؿ رايؼاؿاو يـ و هاػه تىلیؼ  24

 ػؿهـهاه چًؼ  25
ً
 ىىػ.ها آفاػ هیاف تغمؼاو کاهه )گاهت(ػؿ فياو بؼؼ اف بلىؽ هؼمىال

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

 يىع تىلیؼهخل ػؿهـیک اف رايؼاؿاو فیـ ؿا هيغٌ کًیؼ. 26

 ب( کپک ياو ........................................ الف( هغمـ ياو ....................................

 ػ( هاهی ............................................. د( ػؿعت میب ...................................

 ىىػ؟ها تىلیؼ هیب( ػؿکؼام ايؼام ؟ىىػ چگىيه تکخیـ هیالف( کپک ياو  27

ـاکًؼه هید(   ىىػ؟ چگىيه پ

ـاؿ گیـػ تا بتىايؼ ؿىؼ و تکخیـ پیؼا کًؼ؟ ـایٖی بایؼ ل  ػ( ػؿچه ى

   امظ ػهیؼ.با تىره به ىکل به مئىاالت فیـ پ 28

ـای تىلیؼ هخل امت یا غیـرًنی؟  الف( ایى ىکل یک ؿوه رًنی ب

 .ب( ىکل ؿا کاهل کًیؼ

 ؟کًؼد( رايؼاؿی ؿا يام ببـیؼ که با ایى ؿوه تىلیؼ هخل هی

ـا  29 ؿىـتماو تىايـؼ صاٍـل تمنـین ایزاػىؼه تىمٔ ػو فـػ يــ و هـاػه ػؿ تىلیـؼ هخـل رًنـی يمـی )گاهت( هایکاههچ

 باىًؼ؟ )هیتىف(

 ػاؿيؼ؟ رايىؿاو تغن گؾاؿهایی ينبت به فا چه هقیترايىؿاو بچه 31

 هؼف اف تىلیؼ هخل چینت؟ ايىاع تىلیؼ هخل ؿا يام ببـیؼ. 31

ـا؟ 32  به يظـ ىما اگـ تمنین کامتماو ورىػ يؼاىت، تىلیؼ هخل رًنی اهکاو پؾیـ بىػ؟ چ

 به مىاالت فیـ ػؿباؿه لماس تىّیش ػهیؼ. 33

  لماس چینت؟ الف(

 ب( تفاوت لماس ػاعلی با عاؿری ؿا بًىینیؼ.

 د( چه رايؼاؿايی لماس ػاعلی ػاؿيؼ؟
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 ـ لماس 3 ـ هاگ 2 ـ غیـ رًنی 1

 ـ هاگ فایی ـ رىايه فػو 5 های گـػهـ ػايه 4
 

 ـ ػؿمت 8 ياػؿمتـ  7 ػؿمتـ  6

 ـ ػؿمت 11 ـ ياػؿمت 9
 

 ـ ؿصن 13 تغن یاعتهـ  12 ـ ػايه گـػه 11

 ـ عاؿد اف بؼو رايىؿ هاػه 14
 

 ـ د 17 ـ ػ 16 ـ الف 15

 ـ ب 21 ـ ب 19 ـ ب 18
 

 کامتماو )هیىف(ـ تمنین  21

 فػو ـ پیىيؼفػولٖؼه ىؼو ـ للمهـ به ؿوه لٖؼه 22

 . لماس عاؿری2 . لماس ػاعلی1ـ به ػو ؿوه  23

 ـ به ػهؼه غؼػهای رًنی امت. 24

 گاهت(کاهه )یک ـ  25

 ػ( تىلیؼ هخل رًنی د( تىلیؼهخل رًنی ب( هاگ ـ الف( رىايه فػو 26

 ىىيؼ.ها تيکیل هیب. ػؿ هاگؼاو .کًًؼـ الف ـ با تىلیؼ هاگ تکخیـ پیؼا هی 27

ـيؼگاو و ...   د. هىا ـ باػ. رايىؿايی هخل فيبىؿ، پ

ـ  یاعتهػ. ایى  ـاؿ گی ـگاه ػؿ رای هًامب اف يظـ يىؿ، ؿٕىبت و ... ل  کًؼ.ػ بهتـ و مـیؼتـ ؿىؼ هیه
 ـ الف. غیـ رًنی 28

   ب.          

 د. باکتـی          
ـابـ  یاعتههـ  تى فام، تؼؼاػ ؿىتماوـ چىو ػؿ تمنین  29 بـه ورـىػ  هـاکاهه ؿىتماواه امت پل اگـ با تمنین اولیه یاعتهب

ـکیب  آیًؼ بؼؼهی ـابـ هیتغن  یاعتههای  تى فامباهن تؼؼاػ ها کاههاف ت  ػ.ىى ػو ب

ـایٔ ایمًی  و تغؾیه يظـ اف پل کًؼهی یهتغؾ و ؿىؼ هاػؿ ؿصن ػؿرًیى  چىو اف بچهرايىؿاو  ـ ػؿ 31  گؾاؿاو ػاؿػ. تغن بهينبت بهتـی ى

 تىلیؼ هخل رًنی و غیـ رًنی –بمای ينل  -31

ـا بـــ احـــ تمنــین کامــتماو تؼــؼاػ  -عیـــ -32 ـابـــ یاعتــه والــؼ هی هــای یاعتــه صاٍــل اف لمــاس، ػو تى فامفیــ ىــؼ و ػیگـــ  ب

 تىاينت ؿىؼ کًؼ. يمی

ـکیب ىؼو یاعته رًنی يـ و هاػه  -33  الف( ت

 ىىػ. ب( لماس ػاعلی ػؿ بؼو رايؼاؿ و لماس عاؿری ػؿ بیـوو بؼو رايؼاؿ ايزام هی   

  د( هايًؼ امب و ايناو     


