
 واس
         

  
  

 

  پيشرفت خود را ارزيابي كنيد. درخت دانش، گام به گام با
  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. اول: گام

  مسلطم آبي:
  نسبتاً مسلطمسبز: 
  مسلط نيستممسلط نيستم :زرد
هاي بعدي پيشرفت  ارزيابي كرديد، اما در نوبت زردزرداگر در گام اول، دانش خود را در حد رنگ  هاي بعدي: گام

  را رنگ كنيد. آبييا  سبز هاي توانيد خانه كرديد، مي
  ها نياز به تمرين بيشتري داريد. شويد در كدام قسمت كنيد متوجه مي ها نگاه هرگاه به رنگ

  

  دار سؤال شناسنامه 92
  
  

  

  هاي كتاب درسي از شكلسؤال  92

  مرتبط با كنكور سراسري سؤال 14
  
  

 هاي شكلها براي پوشش  اين سؤال
  اند. كتاب درسي طراحي شده
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گاه  A  ید
         

  
  

 

  پيشرفت خود را ارزيابي كنيد. درخت دانش، گام به گام با
  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. گام اول:

  مسلطم آبي:
  نسبتاً مسلطمسبز: 
  مسلط نيستممسلط نيستم :زرد
هاي بعدي پيشرفت  ارزيابي كرديد، اما در نوبت زردزرداگر در گام اول، دانش خود را در حد رنگ  هاي بعدي: گام

  را رنگ كنيد. آبييا  سبز هاي انيد خانهتو كرديد، مي
  ها نياز به تمرين بيشتري داريد. شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هرگاه به رنگ

  

  دار سؤال شناسنامه 16
  كتاب درسي شكلاز 

  
  

  
  
  
  
  
  

 هاي شكلها براي پوشش  اين سؤال
  اند. كتاب درسي طراحي شده
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ی یا   
         

  
  

 

  پيشرفت خود را ارزيابي كنيد. درخت دانش، گام به گام با
  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. گام اول:

  مسلطم آبي:
  نسبتاً مسلطمسبز: 
  مسلط نيستممسلط نيستم :زرد
هاي بعدي پيشرفت  ارزيابي كرديد، اما در نوبت زردزرداگر در گام اول، دانش خود را در حد رنگ  هاي بعدي: گام

  را رنگ كنيد. آبييا  سبز هاي توانيد خانه ، ميكرديد
  ها نياز به تمرين بيشتري داريد. شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هرگاه به رنگ

  

  دار سؤال شناسنامه 55
  كتاب درسي شكلاز 

  
  

  

  مرتبط با كنكور سراسريسؤال  2
  
  
  

 هاي شكلها براي پوشش  اين سؤال
  اند. كتاب درسي طراحي شده

 

 كليدواژه 20

ارتباط شيميايي/ پيك شيميايي/ 
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  تنظيم شيميايي
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  ي آموزشي نكته  113
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  هاي دوربرد  پيك -2



ی  ا
         

  
  

 

  پيشرفت خود را ارزيابي كنيد. درخت دانش، گام به گام با
  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. گام اول:

  مسلطم آبي:
  نسبتاً مسلطمسبز: 
  مسلط نيستممسلط نيستم :زرد
هاي بعدي پيشرفت  ارزيابي كرديد، اما در نوبت زردزرداگر در گام اول، دانش خود را در حد رنگ  هاي بعدي: گام

  را رنگ كنيد. آبييا  سبز هاي خانه توانيد كرديد، مي
  ها نياز به تمرين بيشتري داريد. شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هرگاه به رنگ

  

  دار سؤال شناسنامه 45
  كتاب درسي شكلاز 

  
  

  
  
  
  

هاي  شكلها براي پوشش  اين سؤال
  اند. كتاب درسي طراحي شده
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عمومي اما هاي  دومين خط دفاعي: واكنش
                               سريع

  شكل 9
  نكته 92

  دار سؤال شناسنامه 24 

  ي يك دانشمند مشاهده -1

  ها) خوارها (فاگوسيت بيگانه -3
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ه   یا
         

  
  

 

  پيشرفت خود را ارزيابي كنيد. درخت دانش، گام به گام با
  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. گام اول:

  مسلطم آبي:
  نسبتاً مسلطمسبز: 
  مسلط نيستممسلط نيستم :زرد
هاي بعدي پيشرفت  ارزيابي كرديد، اما در نوبت زردزرداگر در گام اول، دانش خود را در حد رنگ  هاي بعدي: گام

  را رنگ كنيد. آبيا ي سبز هاي توانيد خانه كرديد، مي
  ها نياز به تمرين بيشتري داريد. شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هرگاه به رنگ

  

  ردا سؤال شناسنامه 50
  كتاب درسي شكلاز 

  
  

  مرتبط با كنكور سراسري سؤال 15
  
  

هاي  شكلها براي پوشش  اين سؤال
  اند. كتاب درسي طراحي شده
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ل ید   و
         

  
  

 

  پيشرفت خود را ارزيابي كنيد. درخت دانش، گام به گام با
  د.ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كني گام اول:

  مسلطم آبي:
  نسبتاً مسلطمسبز: 
  مسلط نيستممسلط نيستم :زرد
هاي بعدي پيشرفت  ارزيابي كرديد، اما در نوبت زردزرداگر در گام اول، دانش خود را در حد رنگ  هاي بعدي: گام

  را رنگ كنيد. آبييا  سبز هاي توانيد خانه كرديد، مي
  ز به تمرين بيشتري داريد.ها نيا شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هرگاه به رنگ

  

  دار سؤال شناسنامه 111
  كتاب درسي شكلاز 

  
  

  
  اسريمرتبط با كنكور سر سؤال  37

  
  

  
هاي  شكلها براي پوشش  اين سؤال

  اند. كتاب درسي طراحي شده
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 بكرزايي

  توليدمثل
  شكل 20
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  نكته 160
  دار سؤال شناسنامه 60 

  ي جنسي در زنان دوره -1

  زايي تخمك -2
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  شكل  5
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  ي لقاح نحوه -1

  تغذيه و حفاظت جنين -2



ل ید  گان و ن دا  ھا
         

  
  

 

  پيشرفت خود را ارزيابي كنيد. درخت دانش، گام به گام با
  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. گام اول:

  مسلطم آبي:
  نسبتاً مسلطمسبز: 
  مسلط نيستممسلط نيستم :زرد
هاي بعدي پيشرفت  ارزيابي كرديد، اما در نوبت زردزرداگر در گام اول، دانش خود را در حد رنگ  هاي بعدي: گام

  را رنگ كنيد. آبييا  سبز هاي توانيد خانه كرديد، مي
  ها نياز به تمرين بيشتري داريد. شويد در كدام قسمت ا نگاه كنيد متوجه ميه هرگاه به رنگ

  

  دار سؤال شناسنامه 44
  كتاب درسي شكلاز 

  
  

  مرتبط با كنكور سراسري سؤال 15
  
  
  

  

  
هاي  شكلها براي پوشش  اين سؤال

  اند. كتاب درسي طراحي شده
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 اي/ آندوسپرم سلول دو هسته
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