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 جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید. 2
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 آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره یاخته ای تولید می شود. ،  در هنگام ریزش برگ ها ،  در پاسخ به افزایش کدام یک(14
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 انجام می گیرد؟ هر یک از فعالیت های زیر توسط کدام هورمون گیاهی 5
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 :حفظ آب گیاه (17
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 قش هر کدام را بنویسید.) یک مورد (ن 6

 هیپوتاالموس )زیر نهنج (: (18
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 هیستامین: (21
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 کروموزومی چند یاخته ایجاد می شود؟ n4در پایان تقسیم ، از یک یاختۀ  (24
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که به آن نوکلئوزوم یا هسته تن می  .است پیچیده هیستون نام به پروتئینی مولکول 8 اطراف در دور 2 حدود « ِدنا» مولکول نوکلئوزوم را تعریف کنید. 
 گویند.
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