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 : پاسخ پرسش ها ی چند گزینه ای ( الف

 6سوال  5سوال  4سوال  3سوال  2سوال  1سوال 

 ج د ج الف ج ب

 پاسخ پرسش های تکمیل کردنی: )ب

 

 

 نادرست : –پاسخ پرسش های درست  ج(

 6سوال  5سوال  4سوال  3سوال  2سوال  1سوال 

 نبدرست درست درست

 )عذسی(

 نبدرست

 )میکروسکوپ(

 نبدرست درست

  پاسخ پرسش های تشریحی:( د

 .ضَد هی استفبدُ هیىشٍسىَپ اص سلَلی ته جبًذاساى ٍ ّب سلَل تش بیص ی هطبّذُ بشای.وَچه چیضّبی دیذى ٍسیلِ ای است بشای هیىشٍسىَپ-1

 وٌین تطبیِ سبختوبى یه بِ سا هَجَدات بذى چٌبًچِ گفت تَاى هی)بذى سبختوبى ٍاحذ (گَیین هی سلَل سا صًذُ هَجَدات بذى صًذُ ٍاحذ وَچىتشیي-2

 .ّستٌذ سبختوبى ی دٌّذُ تطىیل آجشّبی تؼبیشی بِ ّب سلَل

 .ّستٌذ ّستِ ٍ سیتَپالسوی غطبی پالسن، سیتَ ػوذُ طَس بِ وِ است ضذُ تطىیل هختلفی اجضای اص سلَل ّش-3

 ّب ایي .اًذ ضذُ تطىیل ّب سلَل لشاسگشفتي ّن وٌبس اص وِ د بیٌی هی سا سًگی سبض ّبی سضتِ ، بگزاسیذ هیىشٍسىَپ صیش ٍ بشداضتِ بشوِ اص سا بی آ ی لطشُ-4

 .داسًذ ًبم ای سضتِ ّبی جلبه ٍ ّستٌذ سبدُ ّبی پشسلَلی

 ته هَجَدات . دّیذ لشاس الهل آى ٍی س ٍ بشیضیذ الم سٍی سا ضذُ ِتْیّ هحلَل اص لطشُ یه.وٌیذ غبش یوو ٍ بشیضیذ آة دس سای ًبًَای هخوش همذاسی-5

 جضء هخوشّب .دیذ خَاّیذ صدى جَاًِ حبل دس سا ّب آى اص بؼضی وٌیذ، تشًگبُ بیص دلّت بب اگش .ّستٌذ هخوشّب ّوبى بیٌیذ، هی وِ ضىلی بیضی یب گشد سلَلی

 .ّستٌذ سلَلی ته ّبی لبسچ

 .وٌذ سسن سا آى تػَیش ٍ ببیٌذ دلّت بب سا پٌبِ چَة اص ای لطؼِ تَاًست آى بب ٍ سبختسا  هیىشٍسىَپ اٍلیي پیص سبل 444 حذٍد َّن سابشت -6

 6سوال 5سوال 4سوال 3سوال 2سوال 1سوال

 نور غشب گیبه گلخبنه ای شیئی-چشمی 01تب01 ررّه بین
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 حشوت بب سپس بطىٌذ تب بضًیذ ساتب بشي .د وش استفبدُ ای گلخبًِ گیبّبى یب تشُ گیبُ ی تبصُ بشي اص تَاى یه سٍصًِ ًگْذاسًذُ ی ّب سلَل دیذى بشای-7

 اص پس بگزاسیذ، الم ی سٍ سا آى اص وَچىی ی تىِّ . وٌیذ جذا اًذ، پَضبًذُ سا بشي ٍپبییٌی ییببال سطَح وِ سا ضفبفی بخص دیگش ی ًیوِ ی سٍ ًیوِ یه ةهَسّ

 .ًوبییذ هطبّذُ هیىشٍسىَپ بب ٍ دّیذ لشاس آى ٍی س سا الهل آة، لطشُ یه وشدى اضبفِ

 آة لطشُ یه ٍ گزاضتِ الم ساسٍی لبضك تَی ضذُ جوغ هبدُ سپس ٍ بىطیذ خَد دّبى داخلی سطح سٍی آساهی بِ ٍ بشدُ دّبى داخل بِ سا تویض لبضمی-8

 وٌیذ ٍهطبّذُ بگزاسیذ هیىشٍسىَپ صیش دس ٍ دادُ لشاس آى سٍی سا الهل ٍ بشیضیذ آى سٍی

 دیذى بشای ٍ ضًَذ ًوی دیذُ غیشهسلح چطن بب وِ داسًذ ٍجَد ًیض صیبدی هَجَداتی بیٌین هی چطن بب وِ هَجَداتی بش ػالٍُ وٌین هی صًذگی هب وِ دًیبیی دس-9

 .ضَد هی گفتِ هیىشٍسىَپی یب بیٌی رسُ هَجَدات آًْب بِ دلیل ّویي بِ گشدد، هی استفبدُ هیىشٍسىَپ یب بیي رسُ اص آًْب

 .ضًَذ هی صیبد صدى جَاًِ بب ّستٌذٍ سلَلی ته ّبی لبسچ اص هخوشّب-11

 .تشًذ وَچه گیبّبىسلَل ّبی  بِ ًسبت ٍ ًذاسًذ سلَلی ی دیَاسُایي ًَع سلَل ّب  ٍ ی ًذاسًذهٌظو ضىل جبًَسی ّبی سلَل-11

 سٍضي غَست بِ سا ًوًَِ تػَیش تَاًینهب هی ٍ وٌذ هی ػبَس ّب ػذسی ٍ ًوًَِ اص ًَس .ضَد هی تببیذُ ًوًَِ بِ ی ًَس هٌبغ یه اص ًَس ّب هیىشٍسىَپ ایي دس-12

 .ببیٌین آى خَد اص تش بضسي ٍ

 (.ًیست غحیح ّب ػذسی وشدى پبن بشای غٌؼتی ٍ هؼوَلی الىل اص استفبدُ.) ًوبییذ تویض سا ّب ػذسی هیىشٍسىَپ بب وبس اص بؼذ ٍ لبل-13-1

 .است صیبد هیىشٍسىَپ الهپ سَختي احتوبل .ًوبییذ خبهَش سا آى هیىشٍسىَپ، اص استفبدُ ػذم هَالغ دس-2

 .دّیذ لشاس ًَس هسیش دس سا ون بضسگٌوبیی بب ػذسی هیىشٍسىَپ، بب وبس اًتْبی ٍ ابتذا دس-3 

 .وٌیذ پبن ػذسیٍ الم سٍی اص سا آى وبس اص وشدیذ بؼذ استفبدُ ػذسی هخػَظ سٍغي اص اگش-4

 .دّیذ لشاس آى سٍی سا هیىشٍسىَپ سٍوص ٍ وشدُ خبسج پشیض اص سا آى بشق خِ یدٍضب ًوَدُ، خبهَش سا آى حتوبً پ، هیىشٍسىَ بب وبس اص پس-5

 :اص ػببستٌذ ًَسی هیىشٍسىَپ یه هْن لسوتْبی-14

 .است تػَیش هطبّذُ ٍ هطبلؼِ بشای ػذسی ایي :چطوی ػذسی-1
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 .ببضذ هیدس دسجِ ّبی بضسگٌوبیی هتفبٍت  ػذسی چْبس ضبهل ٍ است بضسگٌوبیی بشای ػذسی ایي :ضیئی ػذسی -2

 .وٌذ هی ّذایت ًوًَِ سٍی هستمین طَسِ ب سا آى ٍ وشدُ جوغ سا ًَس وٌذاًسَس :وٌذاًسَس-3

 .وٌذ هی صیبد ٍ ون سا ٍسٍدی ًَس همذاس :دیبفشاگن -4

 .سٍد هی بىبس ًوًَِ تػَیش وشدى پیذا بشای ٍ بشدُ پبییي ٍ ببال سا هیىشٍسىَپ غفحِ هبوشٍهتش:هبوشٍهتش-5

 .وٌذ هی تش هطخع ذُّهطب بشای سا آى ٍ وشدُ ٍاضحتش سا ضذُ تٌظین تػَیش :هیىشٍهتش-6

 وٌذاًسَس ٍ ًَس تػحیح فیلتش ، ٍات 24 ٍلتبط بب الهپ لبیل اص ، ببضذ هی آى بب هشتبط لطؼبت ٍ ًَس تغزیِ هٌبغ بش هطتول ػوذتبً ًَسی اجضای : ًَسی اجضای -1

 :وٌذ هی هتوشوض بشسسی هَسد ضیء یب ًوًَِ سٍی بش ٍ وشدُ تػحیح سا ًَس وِ است لطؼِ پٌج بش هطول وٌذاًسَس وِ

 -دیبفشاگن تٌظین پیچ- وٌذاًسَس ًگْذاسًذُ پیچ- هحذة ػذسی ػذد دٍ-وٌذ هی تٌظین سا ًَس حجن وِ دیبفشاگن - ًَس تػحیح  سًگی فیلتش

 ّبی بضسگٌوبئی داسای ضیئی ػذسی . ضًَذ هی طشاحیX04 ،X04 ،Xهختلف، ّبی بضسگٌوبئی بب چطوی وِ ػذسی ٍ ضیئی ػذسی بش هطتول هیىشٍسىَپ لَلِ

 اص هؼوَالً ضیئی ػذسی .است هتفبٍتX044 X24 و X04  ّبی بضسگٌوبئی داسای چطوی ػذسی ٍ X01 ،X01 ،X هیىشٍسىَپ ًَع بِ بستِ وِ هیببضذ

 .گشدد هی تطىیل است ضذُ تؼبیِ آى دس وِ هحذة ػذسی چٌذیي

 .وٌذ هی تغییش ضیئی ػذسیْبی هَلؼیت هتحشن یب گشداى غفحِ  آى چشخبًذى بب ٍ گیشًذ هی لشاس غفحِ ایي سٍی بش ضیئی ّبی ػذسی
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