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صیژگی های 
پرصلن ﹦ مونارک مقدمه

حشرهایازنوعپروانههامیباشد. 1 
تنفسنایدیسی،گردشموادباز،همولنف،لولۀگوارشودفعاوریکاسیددارد. 2 

لقاحداخلی،چشممرکبوطنابعصبیشکمیومغزازجوشخوردنچندگرهدارد. 3 
جمعیتآنهاهرسالهزارانکیلومترازمکزیکتاجنوبکاناداوبالعکسرامیپیماید. 4 
نورون هاییبرایتشخیصجایگاهخورشیددرآسمانوپروازبهسویجهتمقصددارد. 5 

یکیازشگفتانگیزترینرفتارهایغریزیمهاجریترابهنمایشمیگذارد. 6 

شاخهایازعلوم تجریباستکهبهبررسیعلمیجاندارانوحیاتیعنیبهفرایندهای زیسیتمیپردازد. تعریف

زیست شناسی ص حولشی آن

پیبردنبهرازهایآفرینش
مشاهدهتنوعزیستیویافتنویژگیهایمشترکگونههایمختلفجانداران

حلمسائلومشکالتزندگیانسانوطبیعت
درجستوجویعلتهایپدیدههایطبیعیوقابلمشاهدههستند.

هدف

بررسیمنابعغذاییاصالحشدهگیاهیوجانوریبهعنوانمقدارقابلتوجهیازغذاییکهمیخوریم.
مهاربیماریهایشایعمثلدیابتوفشارخونباپیدایشداروودرمان

پیشگیریازبیماریهایارثیبامطالعهDNAافراد
اختراعدستگاههاوتجهیزاتپزشکی،آزمایشگاهیو…

مبارزهباآفاتگیاهیوبهبودطبیعتدرحفظتنوعگونهها!

محدصدۀ آن

مانندهرشاخۀعلمتجربی،مشاهدهاساسآناست.
فقطپدیدههاییکهبهطورمستقیموغیرمستقیمقابلمشاهده  و اندازه گیری اندرابررسیمیکند.

بههمۀپرسشهایبشریپاسخنمیدهد.
دربارۀزشتیوزیبایی،خوبیوبدی،ارزشهایکیفیتینظرنمیدهد.

محدصدیت های آن

هرجزئیازاجزاییکسامانۀبزرگ،درنمایکلیبرایمامعنیپیدامیکند.
جانداران،نوعیسامانهمیباشندکهاجزایآنباهمارتباطدارند.

ویژگیهایسامانههارامنی توان فقطبامطالعهاجزایسازندۀآنتوضیحدادبلکهبایدبهارتباطبیناجزایآنهانیزدقتکرد.
محققینامروزیبرایدرکسامانههایزنده،بیشترکلنگریمیکنند.

درکلنگریارتباطدرهمآمیختهدرونسامانهایپیدامیشودوبههمۂعواملزندهوغیرزندهتوجهمیشود.

کا، بیشتر لز لجتماع لجزلست

زیست شناسی نوین

امروزهبرایبررسیوشناختهرچهبیشترسامانههایزنده،ازاطالعاترشتههایدیگرنیزکمکمیگیرند.
مثاًلبرایبررسیژنهایجانداران،عالوهبرزیستشناختیازفنونمهندسی،رایانه،آمارو…هماستفادهمیشود. نگرش بین رشته لی

باپیشرفتعلممخصوصًادرمهندیس ژنتیک،دسترسیبهاطالعاتمحرمانهژنتیکیوپزشکیآسانمیشود.
درایجادجانورانتراژن،حقوقجانورانموردتهاجمقرارمیگیرد.

سالحهایزیستیمثاًلبااثرمقاومبرداروهایاایجادغذاهایاداروهایزیانآورمیتوانایجادکرد.
لخالق زیستی

بهجمعآوری،بایگانیوتحلیلاطالعاتکمکمیکنند.
امکانانجاممحاسباترادرکواته ترینزمانممکنفراهمکردهاند.

تنظیم،ثبتوتحلیلحجماطالعاتمختلفراانجاممیدهند.
لناصری های لطلاعاتی ص لرتباطی

لناصری های نوین
سببانتقالصفتیاصفاتیازراهانتقالژنازیکجانداربهجانداردیگرمیشود.

درپزشکی،کشاورزیوپژوهشهایعلومپایهازآناستفادهمیشود.
در جانداران تراژن که از گونۂ دیگری ژن گرفته اندبررسیمیکند.

ژنهایانسانیرابهگیاه،جانوردیگریاحتیباکتریمنتقلمیکنند.
پیشرفتسریععلمزیستشناسیراایجادکردهاست.

مهندسی ژن )ژنتیک(
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غذایانسانبهطورمستقیمیاغیرمستقیمازگیاهانبهدستمیآید،پسنیازبهشناخت بیشرتآنهاداریم.
امروزهبامهندسیژنتیک،ژنهایگیاهانخودرورابهDNAگیاهانزراعیمیزنندوآنهاراتراژنمیکنند)خرزهرهنوعیگیاهخشکیزیخودرومیباشد(.

تأمین غذلی سالم ص کالی

زیست شناسی در خدمت لنسان

منابعوسودهاییکههربومسازگانرادربرمیگیرد،خدمات بوم سازگانمیباشند.
خدماتهربومسازگانبهمیزان تولیدکنندیگآنهابستگیدارد.

پایدارکردنهربومسازگانحتیباوجودتغییراقلیم،سببادامۀتولیدکنندگیآنهاوارتقایزندگیانسانمیشود.

حفاظت لز بوم سازگان ها، ترمیم ص بازسازی آن ها

قطعدرختانجنگلبرایاستفادهازچوبیازمینجنگلمیباشد.
مسئلهمحیطزیستیامروزجهاناست.

سببتغییرآبوهوا،کاهشتنوعزیستی،فرسایشخاکوبروزسیلمیشود.
درسالهایاخیردرایرانوجهانانجامشدهاست.

جنگا زدلیی

مانندهرجانداریدرمحیطیباعواملغیرزندهوزندهرشدمیکنندومحصولمیدهند.
شناختبیشترتعاملهایسودمندوزیانمنداینعواملوگیاهان،سببافزایشمحصولمیشود.

گیاهانمانندهمۀجانداراندرمحیطپیچیدهشاملعواملزندهوغیرزندهزندگیمیکنند.
برایبهبودمقاومتگیاهبهبیماریهاازمهندسیژناستفادهمیکنند)انتقالژنتولیدپروتئینضدآفتازباکتریبهگیاه(.

شناخت رصلبط گیاهان ص محیط زیست

نوعیازبوم سازگان هایآسیبدیدۀایراناست.
چندینسالاستدرخطرخشکشدنقراردارد.

درحالحاضرزیستشناسانبااصولعلمیبازسازیبومسازگانهادرحالاحیایمجددآنهستند.
دریاچه لرصمیه

بهاتزیگروشیبهنامپزشیک شخیصایجادشدهاست.
باپزشکیشخصیوبررسیژنهایافراد،داروهایموردنیازآنهارابهفردمیدهند.

درپزشکیشخصیبرایتشخیصودرمانبیماریها

ازمشاهدۀحالبیمارنیزاستفادهمیکنند.
اطالعاترویDNAهرفردرابررسیمیکنند.

ازبیماریهایارثیهرفردوبیماریهایآیندۀاومطلعمیشوند.
روشهایداروییودرمانیخاصهرفردراطراحیمیکنند.

سالمت ص درمان بیماری ها

امروزهبیشترینانرژیجهانازمنابعفسیلیآلودهکنندهایجادمیشود
CO2جوراباالمیبرند.

بهآلودگیهوامنجرمیشوند.
درنهایتباعثگرمایشزمینمیشوند.

محیطزیستراآلودهوبومسازگانراتخریبمیکند. استخراجسوختفسیلی
زیستشناساندرصددهستندکهگازوئیلهایزیستیراازدانههایروغنیاستخراجکنندوبهجایسوختفسیلیاستفادهکنند.

تأمین لنرژی های تجدیدپذیر

الکلنوعیسوختزیستیاست.
دربرخیکشورهابهکمکسوختهایزیستی،خودروهاراحرکتمیدهند.

سوختهایزیستیهمانندسوختفسیلیازجاندارانمنشأمیگیرندولیمنشأآنهاجاندارانکنونیمیباشد.
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زیستشناسی،علمبررسیحیاتمیباشدکهبرایحیات،تعریفدشواروحتیغیرممکناست.
بهجایتعریفحیات،ویژگیآنیاجاندارانرابررسیمیکنیم.

مرزهای حیات

حیات

همۀجانداراننظموسازمانیابیدارند. نظم ص ترتیب

صیژگی های جاندلرلن

همۀجاندارانبهمحرکهایمحیطیپاسخمیدهند.
خمشگیاهانبهنوریاتولیدهورمونهابرحسبشرایطمحیطینوعیسازشاست. پاسخ به محیط

هرگونهسببایجادجاندارانیکموبیششبیهخودمیشود.
نوعجنسی،سببتنوعزیاددرفرزندانونوعغیرجنسی،سببتنوعکمدرآنهامیشود. تولیدمثا

جاندارانباویژگیهایمختلفبایدبرایماندگاریخود،بامحیطسازشکنند)موهایسفیدخرسقطبیوگیاهخرزهرهدرخشکی(. سازش با محیط

محیطجاندارانهموارهدرتغییراست.
تعریف:ثابتنگهداشتنوضعیتدرونیپیکرجاندارباوجودمحیطمتغیرمیباشد.

همۀاندامهاواعضایبدنجانداردرایجادآنکمکمیکنند.
تنظیمترشحهورمونهاوسایرمواددربدنراکنترلمیکند.

هم لیستایی هومئوستازی

رشد،افزایشبرگشتناپذیرتعدادیاحجمیاختههاستکهفرایندیکمیاست.
نمو،فرایندیکیفیبهمعنیتشکیلویژگیجدیددرجاندارمیباشد.

ایجاداولینگلدرگیاه،نمواستولیگلهایبعدیرشدمحسوبمیشوند.
اساسآنتقسیمشدنمیباشد.

رشد ص نمو

هرجانداریانرژیمیگیردوآنرابهانواعموردنیازتبدیلمیکند.
جاندارانبرایانجامفعالیتهایزیستیخودانرژیمیخواهند.

بخشیازانرژیبهصورتگرماآزادشدهوبخشیبهصورتATPذخیرهمیشود.
جذب لنرژی ص لستفاده لز آن

تعدادییاختهدرکنارهمیکبافتراتشکیلمیدهد. بالت
2

ازچندبافتمختلفتشکیلشدهاست.)استخوانیکانداماستولیبافتاستخوانی،نوعیبافتپیوندیمیباشد.( لندلم
3

مجموعهچنداندامبراییککاراییخاصمیباشد.مثاًلدستگاهحرکتیازماهیچه،غضروفواستخوانتشکیلشدهاست. دستگاه
4

ازدستگاههایمختلفایجادشدهاستوفردیازیکگونهمشخصمیباشد. جاندلر
5

کوچکترین،پایینترینواولینواحدیدرسطوححیاتمیباشد.
درهمۀجاندارانوجوددارد.برخیتکیاختهایوبرخیپریاختهایهستند.)همۀگیاهانوجانورانپریاختهایهستند.(

یاختهواحدساختاریوعمیلحیاتمیباشدکههمۀفعالیتهایزیستیدرآنانجاممیشود.
هریاختهایویژگیهایمشترکیمثلغشاومادۀژنتیکیDNAدارد.

یاخته
1

 

بررسی سطوح مختلف حیات

گسترۀوسیعحیاتازیاختهشروعمیشودوتازیستکرهپایانمییابد.

سطوح سازمان یابی حیات

گروهیازجاندارانمشابههستندکهباتولیدمثلمیتوانندجاندارانیمشابهخودباقابلیتزندگیوتولیدمثلایجادکنند. تعریف گونه

افرادیکگونهکهدریکزمانودریکمکاندرحالزندگیهستند. جمعیت
6

جمعیتهایمختلفازگونههایمختلفکهکنارهمزندگیمیکنندوباهمارتباطدارند. لجتماع
7
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مجموعهجمعیتهایمختلفیکاجتماع)عواملزنده(ومحیط آن ها)عواملغیرزنده(کهدریکمنطقهاززمینوجوددارندکهرویهمتأثیرمیگذارند. بوم سازگان )لکوسیستم(
8

چندبومسازگانمختلفدریکمنطقۀبزرگتربودهکهاقلیم)آبوهوا(وپراکندگیجاندارانمشابهیدارند. زیست بوم
9

یکیبیشتروجودندارد. همۀجانداران،زیستگاههاوزیستبومهایرویکرۀزمینمیباشند)لکخشکیها،اقیانوسهاودریاچههاست(. زیست کره
10

مانندهرمولکولزیستی،دردنیایغیرزندهساختهنمیشوند.
ازسهعنصرکربن،هیدروژنواکسیژنایجادشدهاند.)فسفرونیتروژندرساختارآنهاوجودندارد.(

کربوهیدرلت ها
1

چهار گرصه لصلی دلرند

ازH،CوOایجادشدهاندکهنسبتآنهاباکربوهیدراتهامتفاوتاست.

لیپیدها
2

یکگلیسرولالکلیوسهاسیدچربباانواعمتفاوتیایکسانرشتهایدارند.
روغنوچربیانواعیازآنهاست.
درذخیرۀانرژینقشمهمیدارند.

انرژیآنها،تقریبًادوبرابرکربوهیدراتهابرحسبهرگرممیباشد.

تری گلیسریدها

لنولع

O،H،Cونیتروژندارند)فسفرندارند(.
دراثربههمپیوستنآمینواسیدهادررناتنودردرونیاختهایجادمیشوند.

کارهایمختلفومتنوعانجاممیدهند.درانقباضماهیچه،انتقالمواددرخون،دفاعو…نقشدارند.
انرژیفعالسازیواکنشهاراکممیکند. نوعآنزیمیآنهاسرعتواکنشهایشیمیاییراافزایشمیدهد

پرصتئین ها
3

عالوهبرO،H،CوN،مقداریفسفردارند.
درساختاردناورناوحفظاطالعاتوراثتیمؤثرند.

اطالعاتوراثتیرادرDNAبهصورتدورشتهایذخیرهمیکنند.
هرمولکولازچهارنوعنوکلئوتیدمیتواندتشکیلشود.

نوکلئیک لسیدها
4

بخشاصلیغشاییاختههاست.
دواسیدچرب،یکگلیسرولویکترکیبفسفاتداردارد.

قسمتگلیسرولآبدوستودمهایاسیدچربآبگریزدارد.
لسفولیپیدها

درساختغشاییاختۀجانوریوانواعیازهورمونهامؤثراست.
درساختارصفرا،HDLوLDLتولیدشدهدرکبدنقشدارد.

دقتکنیدکهدرغشایگیاهاندیدهنمیشود.
کلسترصف

سادهترینکربوهیدراتهاهستندوهیدرولیزنمیشوند.
ششکربنۀگلوکز،فروکتوزوگاالکتوزهستند.

پنجکربنیریبوزودئوکسیریبوزآنهامعروفاست.
برایجذبنیازیبهگوارشندارند.

مونوساکاریدها

لنولع

ازترکیبدوتامونوساکاریدباآزادشدنآبمیباشند.
طیهیدرولیزبهگلوکزوفروکتوز)دوتا6کربنی(تبدیلمیشود. قندوشکرازساکارزآنهاست

دربرخیباکتریهانیزهیدرولیزمیشود. طیهیدرولیزبهگلوکزوگاالکتوزتبدیلمیشود الکتوز،قندشیراست
دربرخیباکتریهانیزهیدرولیزمیشود)مثلاشرشیاالکی(. ازهیدرولیزآندومولکولگلوکزبهدستمیآید مالتوز

دی ساکاریدها

ازتعدادزیادیمونوساکاریدایجادشدهاند.
سلولز،نشاستهوگلیکوژنآنهاازتعدادفراوانیگلوکزایجادشدهاست.

قندذخیرهایگیاهاناست)درسیبزمینیوغالتزیاداست(. نشاسته
درکاغذسازیوتولیدانواعپارچهمؤثراست. درطبیعتمهماست سلولز

درکبدوماهیچۀجانورانودرقارچهاذخیرهمیشود. گلیکوژن

پلی ساکاریدها

مولکولهاییدرجاندارانمیباشندکهدردنیایغیرزندهدیدهنمیشوند.

سا�الايرزمولکوف های زیستی

سایر مولرد
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واحدساختاروعملکردبدنجانداراناستواولینسطححیاتمیباشد.
همگیغشا،ریبوزومومادهژنتیکیبههمراهسیتوپالسمدارند)برخیمثلگویچۀقرمزویاختۀآبکشطیتمایزهستهراازدستمیدهند(.

محیطزندگییاختههایانسان،فضایبینیاختهایمیباشدکهیاختهبااینفضاتبادلموادمیکند.
بهمجموعهمایعاتموجوددرخون،لنفومایعبینیاختهای،محیطداخلیبدنمیگویند.

یاختۀجانوری،سهبخشغشا،سیتوپالسموهستهدارد.
غشایآننفوذپذیریانتخابییاتراوایینسبیداردکهازلیپیدوپروتئین،کربوهیدراتتشکیلشدهاست.)نولکئیکاسیدندارد.(

لیپیدغشاییاختههایانسان،دوالیهفسفولیپیدبههمراهکلسترولدارد.موادیازبینفسفولیپیدهایاازدرونمنافذپروتئینیعبورمیکنند.
کربوهیدراتفقطدرسطحخارجیغشاوجودداردکهبهبرخیپروتئینهایافسفولیپیدهااتصالدارد)انشعابدارند(.

سرهایآبدوستفسفولیپیدهاهمبهسمتخارجیاختهوهمبهسمتسیتوپالسمقرارگرفتهاستودمهایآبگریزآنبهسمتهمدیگرقراردارند.

بررسی یاخته 
ص غشای آن

یاخته ص لنتقاف مولد

شکل،اندازه،کاروفعالیتهاییاختهرامشخصمیکند.
اطالعاتالزمبرایتعیینصفاتدردنایآناست.

پوششدوالیهایومنفذداردارد.
ارتباطباسیتوپالسمراازطریقمنافذانجاممیدهد.

دوغشایفسفولیپیدیمنفذدارداردکهارتباطباسیتوپالسمبرقرارمیکند.
DNAداردومحلهمانندسازیورونویسی)ساختRNA(میباشد.

هسته

فاصلۀبینغشاوهستهراپرمیکند.
مادۀزمینهایواندامکدارد.

مادۀزمینهایآن،آبومواددیگرداردومحل انجام واکنش هایی مثل قندکافت و تخمیر می باشد )دوازدهم(.

سیتوپالسم

کارآنساخترشتۀپلیپپتیدهرپروتئیناست. رناتن )ریبوزصم( 

لندلمک ها

شبکهایازلولههاوکیسههادرسراسرسیتوپالسماست.
رناتنداردوپروتئینمیسازد. زبر
رناتننداردولیپیدمیسازد. صاف

غشایآنهمانندغشایهستهدرهنگامتقسیمیاختهازبینمیرود.
شبک ﹦ آندصپالسمی

ازکیسههایرویهمتشکیلشدهاستکهازهمجداهستند.
بستهبندیوترشحموادرابرعهدهدارد. دستگاه گلژی

استوانهایحاوی9دستهریزلولۀپروتئینیسهتاییمیباشد.
برایتقسیمیاختهاست)دریاختۀجانوریدیدهمیشود(.

غشاندارد.
سانتریوف )میانک(

کیسهایبرایجابهجاییمواداست. ریزکیسه )صزیکوف(

گوارشدرونیاختهایدارد. کیسهایباآنزیمهایتجزیۀمواددارد  لیزصزصم )کالنده تن( 

تأمینانرژیمیکند. کیسهایبرایتنفسیاختهای)دوغشادارد(میباشد رلکیزه

ازدوالیۀفسفولیپیدیوپروتئینیایجادشدهاست.
مرز بین درون و بیرون یاخته است.

نفوذپذیری انتخابی دارد )تراوایینسبیدارد(.

غشا
فراوانترینمولکولزیستیهستند.

در دو الیه قرار دارد.
سرآبدوستودواسیدچربآبگریزدارد.

لسفولیپید

مولکوف های زیستی غشا

درسمتدرونوبیرونغشااست. سطحی
برخیدرانتقالموادشرکتمیکنند. کاماًلدرعرضغشااست سرتاسری پرصتئین

فقطدرسطحخارجیغشاهستند.
درتماسبابرخیپروتئینهاوبرخیفسفولیپیدهامیباشند. کربوهیدرلت ها

ویژۀغشایجانوریاست.
جاییکمولکولفسفولیپیدقرارمیگیرد. کلسترصف
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عبورموادیمثلگازهایتنفسیدرجهتشیبغلظتمیباشد.
تاهنگامیصورتمیگیردکهبیندوطرفغشا،تفاوتغلظتوجودداشتهباشد.

انرژیزیستییاخته)ATP(درآنمصرفنمیشود.
انرژیجنبشیمواددرآنمؤثراست.

موادطیانتشارمیتوانندبرحسبانحاللدرآبیالیپید،ازمنافذیاازبینفسفولیپیدهاعبورکنند.

لنتشار ساده
1

بدصن صرف 
لنرژی زیستی

للف( عبور مولکوف های کوچک

رله های لنتقاف مولد لز غشا

عبورمولکولهایآبدربیندوطرفغشایدارایخاصیتنفوذپذیریانتخابیازجایرقیقتربهغلیظترمیباشد.
هرچهیکمحلول،غلیظترباشد،فشاراسمزیوقدرتآبگیریبیشتریدارد.

فشارالزمبرایتوقفکاملاسمزرافشاراسمزیمیگویند.
غلظتمواددرمایعبینیاختهایوخونمشابهدرونیاختهمیباشدپسآبزیادیواردیاختهنمیشودویاختهنمیترکد.

دریاختههایگیاهیقرارگرفتهدرمحیطبسیاررقیق،وجوددیوارۀیاخته،مانعترکیدنیاختهمیشود.
آبطیاسمزمیتواندهمازمنافذوهمازبینفسفولیپیدهاعبورکند.

هموارهازسمتآبخالصبهسمتمحلولحرکتمیکند.
نوعیانتشارسادهبرایمولکولآبمیباشد.

دربرخییاختههایگیاهیوجانوریوغشایواکوئولهاپروتئینهایمخصوصانتقالآبوجوددارد)فصل7(.

لسمز )گذرندگی(
3

عبورمولکولهادرجهتشیبغلظتازراهپروتئینهایکاانیلغشامیباشد.
سرعتآنبهتعدادپروتئینهایکانالیغشابستگیدارد.

انتقالپروتونتوسطکانالهایATPسازدرراکیزهوسبزدیسه مثال
همانندانتشارساده،یاختهطیآنانرژیزیستیمصرفنمیکندوعبوردرجهتشیبغلظتمادهاست.

لنتشار تسهیا شده
2

عبورموادبرخالفشیبغلظتوبهکمکانرژیزیستییاختههامیباشد.
دراینروش،موادازپمپهایغشاییعبورمیکنندنهکانالها!

انرژیاینفرایند،اغلبازشکستنپیوندبینفسفاتهادرمولکولATPتأمینمیشود.
پمپسدیم-پتاسیمدرغشاییاختههانمونهایازاینعملمیباشدکهازATPانرژیمیگیرند.

دربرخیپمپهامثلپمپهایزنجیرۀانتقالالکترونراکیزهوسبزدیس�ه،انرژیازعبور الکرتونتأمینمیش�ود.
ازبسترۀراکیزهوسبزدیسهبااینمکانیسماست)دوازدهم(. +H خروج

بازگشتیونهایکلسیمبهشبکۀآندوپالسمیپسازپایانانقباضماهیچه)یازدهم(.

لنتقاف لعاف با صرف لنرژی زیستی

ورودمولکولهایدرشتباصرفانرژیبهدرونیاختهمیباشد.
غشادورمولکولهاقرارمیگیردوازحجمغشاکممیشود.

دراینفرایندبرایتشکیلکیسههایغشایی،ATPمصرفمیشود.
آندصسیتوز )درصن بری(

ب( عبور مولکوف های درشت )درشت مولکوف ها(
خروجذرههایبزرگازیاختهباصرفانرژیزیستیازATPمیباشد.
کیسههایغشاییتولیدشدهدریاختهبهغشاییاختهمتصلمیشوند.

حجمغشازیادشدهومادهبزرگخارجمیشود.
خروجآنزیمهاوسایرمولکولهایبسپارزیستیازیاختهها
خروجناقلینعصبیدرشتمولکولازانتهایآکسونها

لگزصسیتوز )برصن رلنی( 
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یاختههایبههمفشردهبافضایبینیاختهایاندکدارد.
درسطحبدن)الیهبیرونیپوست(،سطحداخلیحفرههاومجاریدرونبدنرامیپوشاند.

درزیراینبافتغشایپایهازشبکۀرشتههایپروتئینیوگلیکوپروتئینوجوددارد.
غشایپایهساختاریاختهاینداردولییاختههایپوششیرابههممتصلکردهوبهبافتزیرینوصلمیکند.

اینبافتمعمواًلسهنوعیاختهبهشکلهایسنگفرشی،مکعبیواستوانهایدریکیاچندالیهدارد.
دربرخیمناطقمثللولههایتنفسیولولۀرحمدارایمژکمیباشد.

یاختههایدیوارۀحبابکهاهمگیپوششیهستند.

بالت پوششی
1

چهارنوعبافتاصلیمتشکلازیاختههاوفضایبینیاختهایبهنسبتهایمختلفدراندامهاودستگاههایبدنانسانوجوددارد.

بالت های لنسان

انواعیاختههاراداردکهسازندهرشتههایکالژن،ارتجاعی)کشسان(وهمچنینمادۀزمینهایبافتمیباشند.
یاختههاوبافتهایمختلفرابههمپیوندمیدهدودرانواعآنمقدارونوعرشتههاومادۀزمینهایآنمتفاوتمیباشد.

تنهابافتدارایمادۀزمینهایبینیاختهایمیباشدوفضایبینیاختهایآنمعمواًلازبافتپوششیبیشتراست.
هریاختۀآنتکهستهایاستودقتکنیدکهرشتههایکالژنواالستیکبخشیازمادۀزمینهاینیستند.

بالت پیوندی
2

مادۀزمینهایسست،شفاف،بیرنگوچسبندهبامخلوطیازانواعدرشتمولکول)لگیکوپروتئین(دارد.
معمواًلبافتپوششیراپشتیبانیمیکند.مثاًلآسترپیوندییکالیهایزیرالیهپوششیلولۀگوارشمیباشد.
همرشتههایکالژنوهمارتجاعیداردودارایرگخونیاست. دربرابرکششچندانمقاومنمیباشد

شکلیاختههاوهستههایآنمتفاوتاست. درهمۀالیههایلولۀگوارشدیدهمیشود.

پیوندی سست
1

لنولع بالت پیوندی

بهنسبتپیوندیسست،کالژنومقاومتبیشتردرمقابلکششدارد.
تعدادیاخته،مقدارمادۀزمینهایوانعطافآنازپیوندیسستکمتراست.

بیشترفضایبینیاختهایتوسطکالژنهاپرشدهاست.
دررباط،زردپی،کپسولمفصلیوبخشهاییازقلب)بهجزدرونشامه(وجوددارد.

یاختههایدوکیکشیدهباهستۀمرکزیدارند.

پیوندی مترلکم )رشته لی(
2

حاوییاختههاییسرشارازچربیذخیرهایمیباشدکهبزرگترینذخیرهکنندۀانرژیدربدنمیباشد.
همانندکبد،چربیخونراذخیرهمیکند. نقشضربهگیروعایقحرارتیدارد.

دراطرافکلیهنقشمحافظدارد.
درحفظموقعیتبرخیاندامهامثلکلیههامؤثرند. فضایبینیاختهایمتغیردارد

هستۀهریاختهبهغشایآنچسبیدهاست.

چربی
3

پیوندیسیال)درفصل4بهطوراکملمیخوانیم.( خون
4

سختترینبافتپیوندی)درفصل3زیستیازدهممیخوانیم(
مادۀزمینهایآنپروتئینغیرکالژنیوامالحکلسیمزیادیدارد. لستخولنی

5

درسراستخوانهایدرازدرمحلمفاصلوجوددارد.
درساختارنای،نایژههاوحنجرهوجوددارد.

نوعیبافتپیوندیانعطافپذیراست.
غضرصف
6

سهنوعیاختهوبافتماهیچهایصاف،مخططاسکلتیومخططقلبیوجوددارد.
بیشترینوزنبدنراتشکیلمیدهد.

یاختۀمخططدرماهیچۀاسکلتیوقلبیوجوددارد.
ماهیچۀمخططهمانماهیچۀاسکلتیاست.

بهجدولماهیچهدقتکنید. بالت ماهیچه لی
3

یاختههایعصبی)نورون(وغیرعصبی)پشتیبان(دارندکهدرفصلاولیازدهمبررسیمیکنیم.
سببانتقالپیامبهماهیچههاوغددوتحریکفعالیتآنهامیشود.

بالت عوبی
سهبخشدندریت،جسمیاختهایوآکسوندارد.4

سهنوعحسی،رابطوحرکتیدارد.
معمواًلپسازتولدتقسیمنمیشود.

یاخت ﹦ عوبی )نورصن(

بعدازتولدتقسیممیشودوباانواعمختلفدرتولیدمیلین،تغذیه،دفاعوهمایستاییمایعاطرافنوروننقشدارد. یاخت ﹦ غیرعوبی )پشتیبان(



9
لوا لصف

هینز یایند

مقایسۀ انواع ماهیچه های بدن

ماهیچۀ قلبیماهیچۀ مخطط اسکلتیماهیچۀ صاف

یاختۀمنشعباستوانهایباصفحاتارتباطیدرهمیاختۀرشتهایاستوانهایشکلدارد.یاختۀرشتهایدوکیشکلدارد.
)بینابینی(میباشد.

یاختۀمخططدارد.یاختۀمخططدارد.یاختۀغیرمخططدارد.

واحدهایانقباضیمنظمکنارهمدارد.واحدهایانقباضیمنظمکنارهمدارد.فاقدواحدهایانقباضیمنظممیباشد.

یاختۀچندهستهایدارد.یاختۀتکهستهایدارد.
اغلبتکهستهایوکمیدوهستهایمیباشد.)ازاجتماعچندیاختۀجنینیایجادشدهاست(

انقباضغیرارادیدارد.انقباضارادیوغیرارادیدارد.انقباضغیرارادیدارد.

انقباضتندوکوتاهدارد.انقباضتندوکوتاهدارد.انقباضکندوطوالنیدارد.

انقباضذایتداردولیبااعصابخودمختارهمتحتکنترلاعصابپیکریمیباشد.تحتکنترلاعصابخودمختاراست.
تحریکمیشود.



هدیه
تعداد سؤاالت : 20 / زمان پیشنهادی :  20 دقیقه

کدام مورد جمله را به نادرستی کامل می کند؟ »در پزشکی شخصی ………« 1
1( می توان از بیماری هایی که در آینده قرار است فرد به آن مبتال شود، آگاه شد.

2( برای درمان بیماری صرفًا از مشاهدۀ حال بیمار استفاده می شود.
3( برای تشخیص بیماری از اطالعات ژنی فرد استفاده می شود.

4( برای هر فرد روش های درمانی خاص در ارتباط با بیماری طراحی می شود.
سراسری - 92 2 چند مورد جملۀ مقابل را به طور نادرست تکمیل می کنند؟ »هر پروتئین غشایی، ………«

ب( برای عبور مواد از منافذ خود اختصاصی عمل می کند. الف( برای ایفای نقش خود نیاز به صرف انرژی دارد. 

د( به برقراری اتصال فیزیکی میان یاخته ها کمک می کند. ج( حداقل با زنجیره ای از مونوساکاریدها اتصال دارد. 
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 3
»بافت اصلی که در آن شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در اتصال یاخته های این بافت به یکدیگر نقش دارند، ………«

1( در بخش هایی از بدن نظیر گردیزه و درون مری تشکیل می دهد. 
2( در بخش های مختلف لولۀ گوارش به اشکال سنگ فرشی یا استوانه ای دیده می شود. 

3( انواعی دارد که در آن ها میزان رشته های کشسان و مادۀ زمینه ای متفاوت است. 
4( فضای بین یاخته ای اندکی در بین یاخته های یک یا چند الیۀ آن مشاهده می شود. 

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  4
»در سطوح سازمان یابی حیات، ……… قطعًا ………«

الف( کوچک ترین سطحی که شامل چند اندام می شود - به تولید یک جاندار می پردازد. 
ب( بزرگ ترین سطحی که به بررسی عوامل غیرزنده نیز در آن پرداخته می شود - از چند اجتماع ایجاد شده است. 

ج( کوچک ترین سطحی که شامل چند گونۀ مختلف می شود - در سطح بعد یک بوم سازگان ایجاد می کند. 
د( بزرگ ترین سطحی که دارای انواع بافت ها می باشد - شامل همۀ زیست بوم های کرۀ زمین می شود. 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
کدام گزینه در رابطه با »به جز بیشترین مولکول غشای یاخته، هر مولکولی که توسط شبکه ای از کیسه ها و لوله ها ساخته می شوند«، صحیح است؟  5

1( اغلب آن ها برخالف مولکول ذخیره کنندۀ اطالعات وراثتی یاخته،  فاقد فسفر می باشند. 
2( همانند برخی پلی ساکاریدها، سبب ذخیرۀ انرژی در یاخته می شود. 

3( بیش از سه نوع عنصر در ساخت آن به کار رفته است. 
4( نوع عناصر به کار رفته در آن ها با کربوهیدرات ها یکسان است. 

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »اساس علوم تجربی، ……… است و پژوهشگران این علم ………« 6
الف( مشاهدۀ پدیده های طبیعی - در هر شاخه به بررسی علمی جانداران می پردازند. 

ب( به طور مستقیم و غیرمستقیم قابل انجام -  می توانند زشتی عمل تولید سالح های زیستی را اثبات کنند. 
ج( بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی - فقط در جست وجوی علل پدیده های طبیعی و قابل مشاهده هستند. 

د( در شاخه های مختلف، یکسان - امروزه بسیاری از بیماری های ارثی را درمان کرده اند. 
4( 4 مورد  3( 3 مورد   2( 2 مورد   1( 1 مورد  

سوخت های فسیلی فاقد چند ویژگی زیر می باشند؟ 7
ج( باال بردن دمای زمین ب( قدرت دوباره سازی  الف( آلوده کنندگی هوا 

ه ( داشتن منشأ زیستی د( تخریب بوم سازگان 
4( 4 مورد 3( 2 مورد  2( 1 مورد  1( 3 مورد 

درستی یا نادرستی عبارت زیر همانند چند مورد می باشد؟  8
»شناخت تعامل های سودمند و زیانمند بین گیاه و سایر عوامل زنده و غیرزنده، به افزایش و کاهش محصول آن ها کمک می کند.«

الف( زیست شناسان امروزی برای شناخت هرچه بیشتر عوامل غیرزنده از اطالعات رشته های دیگر نیز کمک می گیرند. 
ب( شناخت روابط گیاهان، و جانوران، از راه های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان می باشد. 

ج( پیکر برخی از جانداران از یاخته های مختلفی تشکیل شده است که در نمای کلی برای ما معنی پیدا می کند. 
د( شناخت بیشتر گیاهان، راهی برای تأمین غذای بیشتر و توجه به کیفیت مواد مغذی آن می باشد. 

4( 2 مورد 3( 1 مورد  2( 3 مورد   1( صفر مورد  

فصل اول
دنیای زنده



هینز یایند
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چند مورد زیر صحیح می باشد؟ 9
الف( در نگرش بین رشته ای، برای بررسی ژن های گونه های مختلف یک جمعیت از علوم غیرزیستی نیز استفاده می شود.

ب( پیشرفت های سریع زیست شناسی به ویژه در نگرش بین رشته ای، زمینه ساز سوء استفاده های علمی شده است.
ج( در استفاده از اخالق زیستی، می توان سالح های زیستی را برخالف داروهای مقاوم به بیماری ها رواج داد.

د( سوخت های زیستی به دلیل ناپایداری، سریع تر از سوخت فسیلی از بین رفته و آلودگی ایجاد نمی کنند.
4( 3 مورد 3( 1 مورد  2( صفر مورد  1( 2 مورد 

در برخی از جانداران، به ترتیب ویژگی های رشد، جذب و استفاده از انرژی و پاسخ به محیط به چه صورت معنی پیدا می کنند؟ 10
1( بزرگ شدن تعداد یا ابعاد یاخته ها به صورت برگشت ناپذیر - آزاد کردن بخشی از انرژی جذب شده به شکل گرما - عکس العمل به محرک های محیطی 

2( تشکیل اولین گل ها - استفاده از انرژی در پرواز گنجشک - خم شدن ساقۀ گیاهان به نور 
3( فقط افزایش تعداد یاخته ها - انرژی الزم برای غذایابی گنجشک - تغییر رنگ گلبرگ ها در خاک های مختلف 

4( افزایش ابعاد برخی یاخته ها - انتقال فعال برخی مواد بین یاخته ها - سفید شدن موهای خرس قطبی 
کدام یک عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  11

»در سطوح سازمان یابی حیات، ……… نسبت به ……… در ……… سطح باالتر قرار دارد.«
1( ماهیچه - استخوان - یک

2( شروع تعامل بین عوامل زنده و غیرزنده یک محیط - تعامل مری و نای - سه 
3( گوزن - معده آن - دو 

4( افراد زنده چند گونه کنار هم - غضروف - پنج 
چند عبارت، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  12

»اگر دریاچۀ ارومیه را یکی از سطوح سازمان یابی حیات در نظر بگیریم، ………«
الف( در سطح قبل از آن برای اولین بار تأثیر عوامل زنده و غیرزنده یک محیط را بررسی می کنیم. 

ب( سطح بعد از آن به بررسی قسمتی می پردازد که جانداران از نظر آب و هوا و پراکندگی مشابه هستند. 
ج( در دو سطح قبل از آن، معمواًل بین جانداران دارای تولیدمثل جنسی، می توان آمیزش موفقیت آمیز مشاهده کرد. 

د( دو سطح بعد از آن شامل چند زیست کره می شود. 
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

چند مورد جملۀ روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ »……… برخالف ……… از ……… تشکیل شده است.« 13
الف( هر واحد تشکیل دهندۀ بافت استخوانی - استخوان - یاخته های تقریبًا مشابه

ب( دستگاه حرکتی - استخوان - چند بافت
ج( بررسی اجتماع - جمعیت - تعامل عوامل غیرزنده و زنده 

د( دستگاه حرکتی - مادۀ زمینه ای بافت استخوانی - ساختارهای دارای ویژگی های حیات
4( 2 مورد 3( 1 مورد  2( صفر مورد  1( 3 مورد 

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در بین گروه های اصلی مولکول هایی که در دنیای غیرزنده دیده نمی شوند، هر مولکولی که ………« 14
الف( فاقد نیتروژن می باشد، شکل حلقوی پنج یا شش ضلعی دارد. 
ب( فاقد فسفر می باشد، در گروه کربوهیدرات یا پروتئین قرار دارد. 

ج( منبع مشترک ذخیرۀ هیدرات کربن در مگس و قارچ می باشد، به همراه سه اسید چرب، تشکیل تری گلیسرید می دهد. 
د( به طور ویژه در غشای یاخته های جانوری قرار دارد، در تولید برخی عوامل هومئوستازی دهنده بدن مؤثر است. 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
چند عبارت زیر در مورد اندامک های سیتوپالسمی موجود در یاختۀ کبدی انسان صحیح می باشد؟  15

الف( هرکدام که در ساختن پروتئین ها نقش دارند، شبکه ای از لوله ها و کیسه ها را دارند. 
ب( هرکدام که در ساختن بیشتر مولکول موجود در غشاها نقش دارند، بدون رناتن می باشند. 

ج( هرکدام که چهار الیه فسفولیپید دارد، مسئول تأمین انرژی یاخته می باشد. 
د( هرکدام که از تعدادی کیسه روی هم تشکیل شده است، در تشکیل ریزکیسه نقش دارد. 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
چند مورد از عبارات زیر دربارۀ غشای یاخته های جانوری نادرست می باشند؟ 16

الف( هر نوع مولکول زیستی الیۀ خارجی آن می تواند به کربوهیدرات متصل شود.
ب( مولکول زیستی ویژۀ آن ها، در البه الی مولکول های فسفولیپیدی قرار دارند.

ج( فقط برخی مولکول ها و یون ها می توانند از دو غشای یاخته عبور کنند.
د( کربوهیدرات های آن با بخش حاوی مادۀ زمینه و اندامک ها در تماس نیستند.

4( صفر مورد 3( 2 مورد  2( 3 مورد  1( 1 مورد 



3 چند مورد زیر دربارۀ اسمز و فشار اسمزی بین آب خالص و محلول غلیظ نادرست می باشد؟ 17
الف( عبور آب به سمت محلول غلیظ را فشار اسمزی می گویند.

ب( پس از برابر شدن غلظت در دو طرف غشا، مقدار آب عبوری به دو طرف برابر می شود.
ج( مولکول های آب، فقط از سمت آب خالص به سمت محلول غلیظ می روند.

د( فشار اسمزی موجب توقف کامل انتقال آب می شود.
4( 1 مورد 3( 2 مورد  2( 4 مورد  1( 3 مورد 

چند مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟  18
»در انسان، گروهی از مولکول ها می توانند در ……… شیب غلظت و ……… و از طریق ……… به یاخته های بدن وارد شوند.«

الف( جهت - بدون استفاده از رایج ترین شکل انرژی - ایجاد ریزکیسه
ب( خالف جهت - بدون عبور از منفذ پروتئین های غشایی - درون بری

ج( جهت - با کمک انرژی جنبشی یاخته - فسفولیپیدها 
د( خالف جهت - با مصرف منبع انرژی غیررایج - برخی پروتئین ها

4( 4 مورد  3( 3 مورد   2( 2 مورد   1( 1 مورد 
نوعی از یاخته ها در پروانۀ مونارک وجود دارد که به کمک آن جانور، جهت مقصد مهاجرت را تشخیص می دهد. دربارۀ این یاخته ها چند مورد زیر  19

نادرست است؟
الف( برخالف یاخته های موجود در زردپی انسان، کروی شکل نمی باشند.

ب( در بافتی قرار دارند که هر یاخته آن سبب انقباض ماهیچه یا ترشح غدد می شود.
ج( همانند چربی انسان، مادۀ زمینه ای حاوی رشته های پروتئینی مختلف می باشند.

د( همواره تک هسته ای بوده و روی غشای پایه قرار ندارند.
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در بدن انسان سالم، در هر نوع بافت ………، همۀ یاخته ها ………« 20
الف( متصل به غشای پایه - از نوع بافت پوششی هستند. 

ب( دارای مادۀ زمینه ای - در فضایی با کالژن زیاد قرار گرفته اند. 
ج( دارای قدرت انقباضی - هسته ای چسبیده به غشا دارند.  

د( انتقال دهندۀ پیام به ماهیچه ها - پیام عصبی را به انتهای آکسون منتقل می کنند. 
4( 4 مورد  3( 3 مورد   2( 2 مورد   1( 1 مورد 
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هدیه
پزشکان در پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماری ها عالوه بر بررسی وضعیت بیمار، اطالعات موجود در دنای هر فرد را بررسی و روش های درمانی 11 12

و دارویی خاص هر فرد را طراحی می کنند. سایر موارد بر طبق متن کتاب درسی صحیح می باشند.
همۀ موارد نادرست هستند.21 14

الف( پروتئین های مؤثر در انتشار تسهیل شده، برای عبور مواد از خود انرژی مصرف نمی کنند )همچنین برخی پروتئین ها اصالً نقش انتقالی ندارند(. /
ب( برخی پروتئین های غش�ایی، در عبور مواد از عرض غش�ای یاخته نقش�ی ندارند. / ج( همۀ پروتئین های غش�ایی با کربوهیدرات ها در تماس نمی باشند و فقط برخی از 
آن ها در اتصال با زنجیره ای از کربوهیدرات ها قرار دارند. / د( با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، پروتئین های س�طحی موجود در س�طح داخلی غشای یاخته، نقشی در اتصال 

فیزیکی بین یاخته ها ندارند.
در زیر یاخته های بافت پوشششی، غش�ای پایه وجود دارد که ش�بکه ای از رش�ته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی اس�ت و یاخته های این بافت را به یکدیگر و به 31 13

بافت های زیر آن، متصل نگه می دارد.در بافت پوششی برخالف بافت پیوندی، رشته های کشسان و مادۀ زمینه ای وجود ندارد.
گزین�ۀ )1(: باف�ت پوشش�ی در برخ�ی از بخش های بدن، مثاًل در گردیزه، دهان، مری، لولۀ تنفس�ی و… وجود دارد. / گزینۀ )2(: بافت پوشش�ی در 
دهان و مری به صورت سنگ فرش�ی چندالیه و در معده و روده، به صورت اس�توانه ای دیده می ش�ود. / گزینۀ )4(: یاخته های بافت پوشش�ی )هم یک الیه و هم چندالیه( 

به یکدیگر بسیار نزدیک هستند و بین آن ها فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد.
فقط مورد )ب( نادرست است.41 13

الف( درست است. کوچک ترین سطحی که شامل چند اندام می شود، دستگاه می باشد که می تواند یک جاندار را تولید کند. بدن یک فرد از فعالیت و 
همکاری چند دستگاه، شکل می گیرد. / ب( نادرست است. بزرگ ترین سطحی که به بررسی عوامل غیرزنده در آن پرداخته می شود، زیست کره با مجموع همۀ اجتماع های 
 زیستی است )نه اغلب آن ها(. / ج( درست است. کوچک ترین سطحی که شامل چند گونۀ مختلف می شود، اجمتاع است که در سطح بعد از خود، بوم سازگان را می سازد. /

د( درست است. زیست کره، شامل همۀ زیست بوم های کرۀ زمین می شود که بزرگ ترین سطح دارای همۀ بافت ها می باشد.
ش�بکۀ آندوپالس�می، ش�بکه ای از لوله ها و کیسه ها است که در سراسر سیتوپالسم گسترش دارند و بر دو نوع زبر )دارای رناتن( و صاف )بدون رناتن( 51 11

می باشد. شبکۀ آندوپالسمی زبر در ساختن پروتئین ها و شبکۀ آندوپالسمی صاف در ساختن لیپیدها نقش دارد. )سؤال در مورد پروتئین ها و لیپیدها می باشد.(
 پروتئین ها و لیپیدها برخالف مولکول دنا، در ساختار خود فاقد فسفر هستند ولی فقط در فسفولیپیدها فسفر دیده می شود که بیشترین مولکول غشای یاخته هستند.

گزینۀ )2(: پروتئین ها برخالف لیپیدها و کربوهیدرات ها، در تولید انرژی در یاخته نقش�ی مؤثر ندارند. / گزینۀ )3(: در س�اختار لیپیدها، س�ه عنصر 
کربن، هیدروژن و اکس�یژن به کار رفته اس�ت )از بین انواع مختلف آن، فقط فس��فولیپید اس��ت که عالوه بر این عناصر، فس��فر هم دارد(. / گزینۀ )4(: این جمله در کتاب 

درسی فقط در مورد لیپیدها به کار رفته است ولی بودن نیتروژن در پروتئین عامل تفاوت آن با قندهاست.
همۀ موارد نادرست هستند. )در متن کتاب می خوانید که اساس علوم تجربی مشاهده است و این جمله در تمام شاخه های این علم صدق می کند.(61 14

الف( نادرست است. زیست شنایس، یک شاخه از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد و نمی توان گفت همۀ 
شاخه های علوم تجربی )مثل فیزیک و شیمی( به بررسی جانداران می پردازند. / ب( نادرست است. پژوهشگران علوم تجربی دربارۀ زشتی و زیبایی، خوبی و بدی اظهار نظر 
 نمی کنند. / ج( نادرس�ت اس�ت. اس�اس علوم تجربی، مشاهده است )نه بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی! چراکه این ها فقط در زیست شناسی وجود دارند(. /
د( نادرست است. امروزه با کمک زیست شناسی، بسیاری از بیماری ها مانند بیماری قند و فشار خون که حدود صد سال پیش به مرگ منجر می شوند، مهار شده اند و به 

علت روش های درمانی و داروهای جدید دیگر مرگ آور نیستند. )این علم در حال حاضر نمی تواند بسیاری از بیماری های ارثی را درمان کند.(
سوخت های فسیلی، تجدیدانپذیرند و قدرت دوباره سازی ندارند. سایر موارد به جز مورد )ب( از ویژگی های سوخت های فسیلی می باشند.71 12

 دقت کنید که منشأ سوخت زیستی، جانداران امروزی است ولی منشأ سوخت فسیلی از جانداران قدیمی می باشد. به سایر موارد هم در متن کتاب درسی اشاره شده است.
جملۀ مطرح شده در سؤال اندرست است، زیرا شناخت این تعامالت به افزایش محصول گیاهان کمک می کند )نه اکهش!(. فقط مورد )الف( نادرست می باشد.81 13

الف( نادرس�ت اس�ت. زیست شناسان امروزی برای شناخت هرچه بیشتر س�امانه های زنده )نه غیر زنده!( از اطالعات رشته های دیگر کمک می گیرند. / 
ب( درس�ت اس�ت. گیاهان با جانداران مختلفی روابط پیچیده دارند. یکی از این جانداران، حش�رات هس�تند که از جانوران می باش�ند. / ج( درس�ت اس�ت. همۀ جانداران، 
پریاخته ای نمی باش�ند و تعدادی یاخته ندارند )مثالً باکتری ها و اغلب آغازیان و برخی قارچ ها، تک یاخته ای هس��تند(. / د( درس�ت اس�ت. متن کتاب درس�ی است که 

گفته: »شناخت بیشتر گیاهان، راهی برای تأمین غذای بیشتر و با مواد مغذی بیشتر می باشد.«
همۀ موارد نادرست هستند.91 12

ال�ف( در یششک جمعیششت، تنه�ا اف�راد یششک گونه در یک م�کان و زم�ان زندگی می کنن�د )پس گونه ه��ای مختلف در ی��ک جمعیت بی معنی اس��ت(. / 
ب( پیشرفت های سریع علم زیست شناسی، به ویژه در مهندیس ژنتیک، زمینۀ سوءاستفاده هایی را در جامعه فراهم کرده است )مهندسی ژنتیک مربوط به فناوری های 
نوین است و ارتباطی به نگرش بین رشته ای ندارد(. / ج( یکی از سوءاستفاده ها از علم زیست شناسی و مهندسی ژنتیک، تولید سالح زیستی است. ولی اخالق زیستی 

در جهت مبارزه با آن عمل می کند. / د( سوخت های زیستی به نسبت فسیلی، پاک تر و اپیدارتر هستند و آلودگی ایجاد نمی کنند.
بزرگ ش�دن تعداد یا ابعاد یاخته به صورت برگش�ت ناپذیر )رش��د(، آزاد کردن بخش�ی از انرژی به ش�کل گرما در ویژگی )جذب و استفاده از انرژی( و داشتن 101 11

عکس العمل در مقابل محرک های محیطی )ویژگی پاسخ به محیط( است.
گزینۀ )2(: تش�کیل اولین گل، منو اس�ت )نه رش��د(. / گزینۀ )3(: رش�د، فقط افزایش تعداد یاخته ها نیس�ت بلکه ممکن است حجم آن ها زیاد شود. / 

گزینۀ )4(: سفید شدن موهای خرس قطبی، نوعی سازش است )نه پاسخ به محیط!(.
ماهیچه )اندام دارای بافت های مختلف پیوندی، ماهیچه ای و… ( و اس�تخوان )اندام دارای بافت اس��تخوانی، پیوندی، چربی و …( هر دو در یک 111 11

سطح از سازمان یابی حیات یعنی اندام قرار می گیرند. )بازم تکرار می کنم که ماهیچه و استخوان اندام هستند و لطفًا آن ها را با بافت ماهیچه ای یا بافت استخوانی اشتباه نگیرید!(
گزینۀ )2(: تعامل بین عوامل زنده و غیرزندۀ محیط، در سطح بوم سازگان است که نسبت به فرد )نای و مری مربوط به دو دستاگه مختلف هستند(، 
در سه سطح باالتر قرار دارد. / گزینۀ )3(: سطح جاندار )گوزن( نسبت به سطح اندام )معده( در دو سطح باالتر قرار دارد. / گزینۀ )4(: اجمتاع )افراد چند گونه( نسبت به 

ابفت )غضروف( در پنج سطح باالتر قرار دارد.
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5 س�طح حیات برای دریاچۀ ارومیه، بوم سششازگان اس�ت و موارد )الف( و )د( نادرس�ت هس�تند.121 12
الف( نادرس�ت اس�ت. س�طح قبل از بوم س�ازگان، اجمتاع اس�ت که در آن تعامل عوامل زنده و غیرزنده را نداریم بلکه فقط به بررس�ی روابط چند نوع 
 گونۀ مختلف می پردازیم. / ب( درست است. سطح بعد از بوم سازگان، زیست بوم است که در آن، جانداران مشابه از نظر اقلیم )آب و هوا( و پراکندگی بررسی می شوند. / 
ج( درس�ت اس�ت. دو س�طح قبل از بوم س�ازگان، جمعیت اس�ت که در مورد یک گونه می باش�د و بین افراد دارای تولیدمثل جنس�ی آن، آمیزش های موفقیت آمیز نیز رخ 

می دهند. / د( نادرس�ت اس�ت. دو س�طح بعد از بوم س�ازگان، زیسششت کره اس�ت )اما فقط یک زیس��ت کره داریم ها!(.
فقط مورد )د( جمله را به درستی تکمیل می کند.131 13

الف( نادرس�ت اس�ت. خود بافت از یاخته های کم و بیش مش�ابه تشکیل شده است پس نمی شه گفت هر یاخته از یاخته هایی تشکیل شده است. / ب( نادرست 
است. استخوان به عنوان اندام، همانند یک دستگاه، دارای چند بافت می باشد./ ج( نادرست است.بررسی و تعامل در اجتماع و جمعیت، همانند هم شامل عوامل غیرزنده نمی شوند. / 

د( درست است. مادۀ زمینه ای بافت پیوندی، فاقد یاخته است. از طرفی دستگاه حرکتی هم با اینکه یک جاندار کامل نیست ولی دارای یاخته و ویژگی های حیات می باشد.
فقط مورد )د( صحیح است. کلسرتول لیپید ویژه غشاهای یاخته های جانوری است که در تولید برخی هورمون ها هم شرکت دارد و هورمون ها در هم ایستایی نقش دارند.141 11

الف( لیپیدها هم مثل کربوهیدرات ها فاقد نیتروژن هس�تند ولی ش�کل حلقوی پنج یا ش�ش ضلعی ندارند )این ش��ل مخصوص کربوهیدرات های 
مونوس��ااکریدی اس��ت(. / ب( اغلب لیپیدها هم فاقد فس�فر هس�تند )فقط در بین لیپیدها، فسفولیپیدها هستند که فس��فر دارند(. / ج( گلیکوژن منبع مشترک ذخیره هیدرات 

کربنی مگس و قارچ است اما سه اسید چرب ویژۀ تری گلیسریدهاست.
موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح می باشند. دقت کنید که هدف از قرار دادن یاختۀ کبدی در این سؤال فقط توجه به این نکته بود که سؤال در مورد یک یاختۀ جانوری است.151 13

ال�ف( نادرس�ت اس�ت. رانتن هششای آزاد و شششبکۂ آندوپالمسششی زبر در س�اخت پروتئین نقش دارند ام�ا رناتن ها ش�بکه ای از لوله ها و کیس�ه ها ندارند. / 
 ب( درس�ت اس�ت. شششبکۂ آندوپالمسی صاف در ساخت لیپیدها از جمله فسفولیپیدهای غشا نقش دارد. این نوع ش�بکۀ آندوپالسمی برخالف نوع زبر آن، رناتن ندارد. / 
ج( درس�ت اس�ت. از میان اندامک های سششیتوپالمسی یک یاختۀ جانوری، تنها میتوکندری چهار الیه فسفولیپید دارد که مس�ئول تأمین انرژی یاخته می باشد )توجه داشته 
باش��ید که هس��ته، اندامک سیتوپالس��می نیست ولی چهار الیۀ فس��فولیپیدی دارد(. / د( درست است. دستگاه گلژی از تعدادی کیس�ۀ روی هم تشکیل شده است که عمل 

بسته بندی و ترشح را انجام می دهد. در همین گفتار می آموزید که گاهی برای ترشح، از تولید ریزکیسه و روش برون رانی استفاده می شود.
موارد )الف( و )ج( نادرست هستند.161 13

الف( نادرس�ت اس�ت. مولکول های کلسرتول نیز در ساختار الیۀ خارجی غش�ا دیده می شوند اما کربوهیدرات ها تنها به برخی فسفولیپیدها و پروتئین ها 
متصل هس�تند )پس لکس��ترول نوعی مولکول زیس��تی اس��ت که به کربوهیدرات غش��ا وصل نمی شود(. / ب( درست اس�ت. کلسترول، مولکول زیس�تی است که تنها در 
یاخته های جانوری یافت می ش�ود. می بینید که این مولکول ها در البه الی مولکول های فس�فولیپیدی قرار دارند. / ج( نادرس�ت است. هر یاخته، یک غشا دارد. )دقت کنید که 
عبارت را اکمل بخوانید! در اینجا ذهن ش��ما بیش��تر به س��مت برخی مولکول و یون رفته اس��ت و ممکن است در دام دو غش��ا افتاده باشید و اصالً به آن توجه نکنید!( / د( درست 

است. کربوهیدرات های غشا با سیتوپالسم )دارای مادۀ زمینه و اندامک( در تماس نیستند و تنها در سطح خارجی آن مشاهده می شوند.
تمام موارد نادرست هستند که آن ها را بررسی می کنیم:171 12

ال�ف( نادرس�ت اس�ت. عب�ور خالص آب از محلول رقیق تر ب�ه محلول غلیظ تر، با گذر از غش�ا نیمه تراوا، امسششز نام دارد و به فش�ار الزم برای متوقف 
کردن این فرایند، فش�ار اس�مزی گفته می ش�ود. / ب( نادرس�ت است. در فرض س�ؤال گفته ش�ده که یک طرف آب خالص و در طرف دیگر محلول غلیظ داریم. در این 
ش�رایط، هیچ گاه غلظت دو س�وی غش�ا نمی تواند برابر شود چون در آب خالص میزان مادۀ حل شونده صفر است و نیز در اسمز، مواد حل شونده از غشا عبور نمی کنند. در 
س�مت دیگر هم، مواد حل ش�ده، قطعًا غلظتی بیش�تر از صفر دارند. / ج( نادرس�ت است. در این فرایند مقدار کمی آب از محلول غلیظ به آب خالص وارد می شود و بیشرت 
مولکول های آب عبوری از محلول رقیق به غلیظ اس�ت )نه هۀ مولکول ها، برای همین کتاب درس��ی از جابه جایی »خالص« آب و قید »بیشتر«اس��تفاده کرده است(. 
/ د( نادرس�ت اس�ت. در صورت وارد آمدن فش�ار اسمزی و توقف اسمز، مولکول های آب یم توانند از غشا عبور کنند اما نکتۀ مهم این است که عبور آب به مقدار مساوی 
به هر دو قس�مت صورت می گیرد. در این حالت فش�ار اس�مزی به صفر رسیده است. )فشار اسمزی سبب توقف اسمز و انتشار آب می شود ولی پس از برقراری حالت 

تعادل انتقال آب به مقدار مساوی در دو سمت صورت می گیرد.(
موارد )الف( و )ج( عبارت را به طور نامناسب تکمیل می کنند.181 12

الف( نادرست است. ایجاد ریزکیسه فقط در روش عبور مولکول های درشت )درون بری و برون رانی( دیده می شود که این روش حتمًا از رایج ترین 
ش�کل انرژی یاخته یعنی ATP اس�تفاده می کند. / ب( درس�ت اس�ت. درشت مولکول ها می توانند فارغ از جهت ش�یب غلظت و بدون عبور از فسفولیپیدها یا پروتئین های 
غشایی، با تشکیل ریزکیسه یعنی به روش درون بری وارد یاخته شوند )مولکول های بزرگ از منافذ بین فسفولیپیدها و پروتئین ها عبور نمی کنند(. / ج( نادرست است. انتشار 
ساده در جهت شیب غلظت و به کمک انرژی جنبی مولکول ها )نه یاخته!( با گذر از فسفولیپیدهای غشا صورت می گیرد )یادت باشه یاخته انرژی زیستی داره، مولکول 
انرژی جنبش��ی داره!(. / د( درس�ت اس�ت. می دانید که گاهی انتقال فعال می تواند بدون مصرف ATP و از طریق پمپ ها به یاخته وارد یا خارج شود. همین طور که گفته 

شد، این مکانیسم را در سال های بعد خواهید خواند ولی انتقال فعال در هر صورت به انرژی زیسیت یاخته محتاج است.
به یاد دارید که در این نوع پروانه، یاخته های عصبی یا نورونهایی وجود دارند که آن ها را با یافتن جایگاه خورشید در آسمان، در این امر کمک می کنند. در رابطه 191 13

با نورون ها، موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. نورون ها همواره تک هسته ای هستند و در برخالف بافت پوششی، در تماس با غشای پایه قرار ندارند )درستی د(.
ال�ف( زردپ�ی از بافت پیوندی متراکم تش�کیل ش�ده که همانند نورون ها یاخته های کشششیده دارد )نه کروی ش��ل(. / ب( باف�ت عصبی، یاخته های 
پشتیبان هم دارد که تحریک کنندگی ندارند. )فقط یاخته های اصلی بافت عصبی یا نورون ها می توانند ماهیچه ها را منقبض و غدد را مجبور به ترشح کنند.( / ج( مادۀ زمینه ای 

و رشته های مختلف برون یاخته ای، تنها در بافت پیوندی دیده می شود در حالی که بافت مورد بحث ما، بافت عصبی است.
تمام موارد، عبارت این سؤال را به شکل نادرستی تکمیل می کنند.201 14

الف( نادرس�ت اس�ت. عالوه بر یاخته های بافت پوشش�ی، بافت پیوندی مثل سسششت در پشتیبانی از بافت پوشش�ی، یم تواند در زیر غشای پایه و در 
تماس با آن قرار بگیرد. / ب( نادرس�ت اس�ت. تمام انواع بافت پیوندی دارای مادۀ زمینه ای هس�تند اما فقط یاخته های بافت پیوندی متراکم در فضایی با کالژن زیاد قرار 
دارند. / ج( نادرس�ت اس�ت. یاخته های ماهیچه ای دارای قدرت انقباض هس�تند اما از بین آن ها، یاخته های ماهیچۀ صاف، هس�ته ای در وسط یاخته و نه در تماس با غشا 
دارند. / د( نادرس�ت اس�ت. انتقال پیام به ماهیچه تنها توس�ط یاخته های اصلی یا نورون ها صورت می گیرد که می توانند پیام عصبی را در طول خود به انتهای آکس�ون 
هدایت کنند. توجه داشته باشید که انتقال پیام عصبی )که مدنظر این عبارت است(، همواره بین دو یاخته صورت می گیرد و نه درون هر نورون )این مطالب را به شل 

جامع تری در کتاب سال بعد می خوانید( )یاخته های ماهیچۀ قلبی هم این ویژگی را دارند اما آکسون ندارند که این مطلب را هم در فصل 4 خواهید خواند(
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