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کدوم مورد نادرسته؟

کوئل( 1گزینه  خود ذخیره میکنن( کریچه)سلول های گیاهی آب زیادی در وا

سلول ها براساس وظیفه شون شکل و اندازه های متفاوتی دارن( 2گزینه 

شکل هندسی منظم سلول های گیاهی به خاطر وجود دیواره ی یاخته ست( 3گزینه 

م بشهسلول های دیواره مویرگ ها ضخیم تره تا تبادل بین خون و بافت بهتر انجا( 4گزینه 



دلیل این که گوشه یه اتاق اسپری خوشبوکننده می زنیم و تمام اتاق خوش بو میشه کدوم پدیده س؟

اسمز( 1گزینه 

انتشار مولکول های اسپری توی هوا( 2گزینه 

تبخیر( 3گزینه 

هیش کدوم( 4گزینه 



کی زیر وجود داره؟ Aویتامین  در کدوم خورا
هویج( 1گزینه 
نان( 2گزینه 
سیب( 3گزینه 
هیش کدوم( 4گزینه 



ن؟کدوم یکی از مواد مغذی زیر در بدن بی واسطه بافت تشکیل مید

کربوهیدارت ها( 1گزینه 

پروتئین ها( 2گزینه 

ویتامین ها( 3گزینه 

چربی ها( 4گزینه 



در مورد مواد مغذی کدام عبارت نادرسته؟

.ردنمیشه ویتامین ها رو بدون تجویز پزشک مصرف ک( 1گزینه 

.ترهآمینواسید های ضروری در پروتئین های گیاهی بیش( 2گزینه 

.آنزیم ها مهم ترین پروتئین ها در بدن هستن( 3گزینه 

ن کنهسلولز نمی تونه مستقیما برای جانوران انرژی تامی( 4گزینه 



یکنید ؟اگر بخواید به کسی که اضافه وزن داره مشاوره غذایی بدید کدوم یکی از راهکارهای زیر رو پیشنهاد م
حذف یک وعده مواد غذایی(الف

حذف چربی و مواد قندی از غذای روزانه(ب
افزایش ورزش و تحرک(پ
کاهش مصرف چربی و مواد قندی(ت

الف و پ( 1گزینه 
ب و پ( 2گزینه 
پ و ت( 3گزینه 
الف و ت( 4گزینه 



شتهگذامیکروسکوپزیرروخودشدهانپوششیهایسلولازاینمونهمدرسهآزمایشگاهدرپارسا
کنه؟مشاهدهمیکروسکوپزیرنمیتونهروسلولبخشکدوممیکنه،مشاهدهو

غشا(1گزینه

(یاختهمیان)سیتوپالسم(2گزینه

هسته(3گزینه

میتوکندری(4گزینه



رودههایسلولی(هاخوردگیچین)پرزهاجووگندممصرفاثردر"سلیاک"بیماریدر
مشکلبا،خونبهباریکرودهدرغذاییموادجذبورفتهبینازایمنیسیستمتوسطباریک
میشه؟مشکلدچارهاسلولاینتوسطموادجذبچراشمانظرمیشهبهروبرو

فردمصرفیآبمیزانکاهشدلیلبه(1گزینه

فردمصرفیغذاییموادکاهشدلیلبه(2گزینه

باریکرودههایسلولتعدادشدنکمدلیلبه(3گزینه

باریکرودههایسلولحجمبهسطحنسبتکاهشدلیلبه(4گزینه



دررسهببهشونهاسلولنیازموردموادتاشهمیجابهجاهابافتوخونبیندائماهاسلولبینمایع
.میشهزرگبخیلیوآبازپرفردشکمبافتوشدهمشکلدچارفرآیندایندارهنامآسیتکهعارضهیک

کنه؟تجویزداروییچهبایدپزشکشمانظربه

میدهکاهشروخوندرنمکغلظتکهدارویی(1گزینه

کنهمیکمروخونحجموآورهادرارکهدارویی(2گزینه

میدهافزایشراخوندرنمکغلظتکهدارویی(3گزینه

درستهسهودوگزینه(4گزینه



هاست؟؟یوتیوکارمخصوصفقطوفقطویژگیکدومپروکاریوتی،یاهستنیوکاریوتییاهاسلول

بودنسلولیتک(1گزینه

اندامکوهستهداشتن(2گزینه

غشاداشتن(3گزینه

درسته3و2گزینه(4گزینه



برسونن؟اکسیژنمابدنهایسلولبهدائماقرمزهایگلبولبایدچرا

اکسیژنههاسلولانرژیمنبعچون(1گزینه

میکننذخیرهرواکسیژنهاسلولچون(2گزینه

دارنمیتوکندریماهایسلولچون(3گزینه

مضرههامونسلولبرایوسمیهاکسیژناصال(4گزینه











دستگاه گوارش نیاز به جاذبه زمین ندارد•
زمین تنیس•
محافظت معده در برابر اسیدش•
ساخت مواد شوینده با الهام از دستگاه گوارش•



















نرم شدن

اسیدی
لیزوزیم












