
تقدیم به: یاخته، همون سلول 
قدیم که اولین مرحله گستره ی حیات می باشد.



زيست شناسى ديروز، امروز و فردا

فصـــل 
اول

پرسش هاى چهارگزينه اى

درسـنـامه

مقدمه •
ــتفاده مى كند، اين پروانه به كمك نورون هاى  ــكل آن از برگ به عنوان منبع غذايى اس ــد كه نوزاد كرمى ش ــره) مى باش مونارك نوعى پروانه (حش
خود (ياخته هاى عصبى)، تعيين جايگاه خورشيد در آسمان و جهت مقصد خود را تشخيص داده و هر سال هزاران كيلومتر را طى چند نسل براى 

رسيدن به محل مناسب زندگى مهاجرت مى كنند. (از مكزيك تا جنوب كانادا و برعكس)

ــتى، طناب عصبى شكمى، توانايى دفع  ــد كه لوله ى گوارش، گردش خون باز، همولنف، قلب پش ــره اى از نوع پروانه ها مى باش نكته: مونارك حش
ــتگاه گردش مواد انجام مى دهد. همه ى اين نكات را به تدريج در فصل هاى  ــيد دارد. تنفس از راه نايديس هاى خود و بدون كمك دس اوريك اس

جلوتر مى خوا نيم.

نكته: رفتار جهت يابى مسير مهاجرت در پرندگان و پروانه ها، رفتار غريزى نام دارد كه تحت تأثير ماده ى ژنتيكى جانور مى باشد.

نكته: پروانه هاى مونارك با چشم مركب خود، نور خورشيد را گرفته و پس از پردازش در مغز، جهت مقصد را در روز تشخيص مى دهند. (دقت 
كنيد، شب ها كه نور خورشيد وجود ندارد، مهاجرتى هم انجام نمى دهند.)

نكته: 

زيست شناسى چيست؟

زيست شناسى يا بيولوژى، شاخه اى از علوم تجربى است كه به كمك مشاهده، به بررسى علمى جانداران و فرايندهاى زيستى مى پردازد. در حقيقت 

ــازى گياهان، تنوع زيستى جانداران،  ــؤاالتى در مورد اعمال غذاس ــى آن مى توان پاسخ به س ــى حيات است و با بررس ــى علم بررس زيست شناس
ــتى مثل الكل با سوخت فسيلى (مثل مواد نفتى) و يا پيشگيرى از  ــرطان ها و درمان آن ها و جانشينى سوخت زيس ــى س زنجيره هاى غذايى، بررس

بيمارى هاى ارثى و درمان آن و هزاران عمل ديگر را به دست آورد.

نكته: زيست شناسان هم به راز هاى آفرينش پى مى برند و هم به حل مسائل و مشكالت زندگى اجتماعى انسان كمك مى كنند.

نكته: علوم تجربى، علومى مثل زيست شناسى، فيزيك، شيمى و… مى باشد كه با مشاهده، آزمايش و اندازه گيرى به نتايج بسيارى مى رسند.
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ــتى، طناب عصبى شكمى، توانايى دفع  ــد كه لوله ى گوارش، گردش خون باز، همولنف، قلب پش ــره اى از نوع پروانه ها مى باش ــتى، طناب عصبى شكمى، توانايى دفع نكته: مونارك حش ــد كه لوله ى گوارش، گردش خون باز، همولنف، قلب پش ــره اى از نوع پروانه ها مى باش ــتى، طناب عصبى شكمى، توانايى دفع نكته: مونارك حش ــد كه لوله ى گوارش، گردش خون باز، همولنف، قلب پش ــره اى از نوع پروانه ها مى باش مونارك حش
ــتگاه گردش مواد انجام مى دهد. همه ى اين نكات را به تدريج در فصل هاى  ــيد دارد. تنفس از راه نايديس هاى خود و بدون كمك دس اوريك اس

جلوتر مى خوا نيم.

نكته: رفتار جهت يابى مسير مهاجرت در پرندگان و پروانه ها، رفتار غريزى نام دارد كه تحت تأثير ماده ى ژنتيكى جانور مى باشد.

روز پروانه هاى مونارك با چشم مركب خود، نور خورشيد را گرفته و پس از پردازش در مغز، جهت مقصد را در روز پروانه هاى مونارك با چشم مركب خود، نور خورشيد را گرفته و پس از پردازش در مغز، جهت مقصد را در روز تشخيص مى دهند. (دقت  نكته:
كنيد، شب ها كه نور خورشيد وجود ندارد، مهاجرتى هم انجام نمى دهند.)

نكته:

زيست شناسى چيست؟

نكته: زيست شناسان هم به راز هاى آفرينش پى مى برند و هم به حل مسائل و مشكالت زندگى اجتماعى انسان كمك مى كنند.

نكته: علوم تجربى، علومى مثل زيست شناسى، فيزيك، شيمى و… مى باشد كه با مشاهده، آزمايش و اندازه گيرى به نتايج بسيارى مى رسند.
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محدوده ى علم زيست شناسى

دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربى به دليل اين كه مى دانند، مشاهده، اساس علوم تجربى است، فقط در جست وجوى علت هاى پديده هاى طبيعى 
و قابل مشاهده اند و فقط ساختارها و فرايندهايى كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم قابل مشاهده و اندازه گيرى باشند را بررسى مى كنند. 

ــا زيبايى، خوبى و بدى و ارزش هاى هنرى يا  ــتى ي ــن علم تجربى، نمى توانند در مورد پديده ى غيرقابل رؤيت و اندازه گيرى مثل زش ــه: محققي نكت
ادبى يا تصور يك پديده نظر بدهند.

نكته: 

برخى نكات در مورد محدوده ى پيدا شده ى علم زيست شناسى •
1) امروزه مقدار قابل توجهى از غذايى كه مى خوريم از جانوران و گياهان اصالح شده كه محصوالت بيش تر و بهتر ايجاد مى كنند، تهيه مى شود.
ــدن روش هاى درمانى با داروهاى جديد، ديگر مرگ آور نيستند.  ــار خون باال، به دليل پيدا ش 2) امروزه بيمارى هايى مانند مرض قند (ديابت) و فش

(مثًال تهيه داروهايى همانند انسولين كه با مهندسى ژنتيك به دست آمده اند.)
3) امروزه با استفاده از DNA (ِدنا) افراد، هويت انسان را به آسانى شناسايى مى كنند و از بيمارى هاى ارثى او خبردار مى شوند.

4) امروزه علم زيست شناسى در مبارزه با آفت هاى كشاورزى، حفظ تنوع زيستى و بهبود طبيعت و زيستگاه به ما كمك مى كند.
علم زيست شناسى به دليل محدوديت هايى كه دارد، نمى تواند به همه ى پرسش هاى بشرى پاسخ دهد و همه ى مشكالت را برطرف كند.

مرزهاى حيات

ــتن تعريفى براى حيات، تعريف حيات بسيار دشوار و  ــت ولى برخالف ساده و كوتاه پنداش ــى حيات اس ــى، علم بررس نكته: با اين كه زيست شناس
ــوالً ناچاريم به جاى تعريف حيات،  ــى به مطالعه ى موجودات زنده مى پردازد، معم ــد. از طرفى چون زيست شناس حتى غيرممكن به نظر مى رس

ويژگى هاى جانداران را بررسى كنيم.

هفت ويژگى مشترك در همه ي جانداران

الف) نظم و ترتيب  •
هر جاندارى، سطوحى از نظم و سازمان يابى دارد و همگى بايد فعاليت هاى منظم داشته باشند. (مثًال هر اندامك كار خاصى دارد يا هر ياخته در 

جانداران پرياخته اى، ژن هاى فعال و آنزيم هاى خاصى دارد و …)

ب) هم ايستايى (هومئوستازى) •
ــتازى  ــد بتوانند وضع درونى پيكر خود را در حد ثابتى نگه دارند كه به آن هومئوس ــداران با اين كه محيط همواره متغيرى دارند باي ــه ى جان هم
مى گويند و در همه ى تك ياختگان و پرياختگان وجود دارد. مثًال زيادى سديم بدن بايد منجر به دفع سديم اضافى شود و يا كمبود آن در انسان 
بايد با باال بردن هورمون آلدوسترون، مقدار آن را در خون زياد كند يا باز و بسته شدن روزنه گياهان براى تنظيم آب درون گياه در محيط هاى 
ــن يا  ــب مواد غذايى محيط خود، ژن هاى مختلفى را به مقدار مختلف و مورد نياز روش مختلف انجام گيرد. (دقت كنيد كه باكترى ها نيز برحس

خاموش مى كنند كه به آن هومئوستازى مى گويند.)

محدوده ى علم زيست شناسى

ــا زيبايى، خوبى و بدى و ارزش هاى هنرى يا  ــتى ي و اندازه گيرى مثل زش غيرقابل رؤيت در مورد پديده ى غيرقابل رؤيت در مورد پديده ى غيرقابل رؤيت ــن علم تجربى، نمى توانند ــن علم تجربى، نمى توانند محققي نمى توانند محققي ــه: نكت
ادبى يا تصور يك پديده نظر بدهند.

نكته:

همه ىعلم زيست شناسى به دليل محدوديت هايى كه دارد، نمى تواند به همه ىعلم زيست شناسى به دليل محدوديت هايى كه دارد، نمى تواند به همه ى پرسش هاى بشرى پاسخ دهد و همه ى مشكالت را برطرف كند.

مرزهاى حيات

ــتن تعريفى براى حيات، تعريف حيات بسيار دشوار و  ــت ولى برخالف ساده و كوتاه پنداش ــتن تعريفى براى حيات، تعريف حيات بسيار دشوار اس ــت ولى برخالف ساده و كوتاه پنداش بسيار دشوار اس ــى حيات ــى، علم بررس ــى حيات با اين كه زيست شناس ــى، علم بررس ــى حيات با اين كه زيست شناس بررس نكته:
ــوالً ناچاريم به جاى تعريف حيات،  ــى به مطالعه ى موجودات زنده مى پردازد، معم ــد. از طرفى چون زيست شناس حتى غيرممكن به نظر مى رس

ويژگى هاى جانداران را بررسى كنيم.

هفت ويژگى مشترك در همه ي جانداران
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ج) رشد و نمو •
هر جاندارى با استفاده از اطالعات ژنتيكى موجود در DNA (ِدناى) خود، الگوهاى رشد و نمو خود را تنظيم مى كند.

نكته: رشد،  افزايش تعداد يا حجم ياخته هاى جاندار به صورت برگشت ناپذير است ولى نمو به وجود آمدن ويژگى در جاندار است كه قبًال وجود 
نداشته است مثًال ايجاد اولين برگ در يك گياه نوعى نمو است ولى ايجاد برگ هاى ديگر از همان نوع قبلى، نوعى رشد به حساب مى آيد.

نكته: رشد يك فرايند كمى ولى نمو يك فرايند كيفى مى باشد.

د) فرايند جذب انرژى و استفاده از آن  •
هر جاندارى بايد قدرت گرفتن انرژى را از محيط داشته باشد و با انجام تنفس ياخته اى بتواند انرژى مواد آلى غذايى را به صورت ATP ذخيره 

كرده و براى انجام فعاليت هاى زيستى از آن استفاده كند. همچنين مى تواند بخشى از انرژى را نيز به صورت گرما از دست بدهد.

نكته: جانداران توليد كننده (مثل گياهان و …) از نور خورشيد يا مواد معدنى و جانداران مصرف كننده از مواد آلى به عنوان منبع اصلى انرژى 
استفاده مى كنند ولى همگى با تنفس ياخته اى، ATP به دست مى آورند.

هـ) پاسخ به محيط •
هر جاندارى بايد بتواند به محرك هاى محيطى پاسخ بدهد. مثًال ساقه ي گياهان با نورگرايى مثبت به سمت نور خم مى شوند.

و) توليدمثل •
مى توان گفت مهم ترين ويژگى موجود زنده، توانايى توليدمثل مى باشد تا بتواند براى حفظ نسل و گونه ى خود، موجوداتى كم و بيش شبيه خود ايجاد كند.

ــدن باكترى ها،  ــت و به صورت هاى دو نيم ش ــى وجود يك فرد در آن كافى اس ــال هاى قبل به ياد داريد كه در توليدمثل غيرجنس نكته: از س
ــمتى از سيب زمينى جوانه دار يا هاگ زايى مثل قارچ ها مى باشد. در توليدمثل جنسى  ــدن مثل قس جوانه زدن در هيدر و مخمر نان، قطعه قطعه ش

وجود دو فرد در آن الزامى است. (البته به جز خودلقاحى كه در برخى گياهان ديده مى شود!)

ز) سازش با محيط •
هر جاندارى براى حفظ بقاى خود بايد بتواند با محيط سازش داشته باشد تا شانس ماندگارى آن بيش تر شود. مثًال خرس قطبى در محيط برفى و 
سرد، داراى موهاى سفيد مى شود يا مثًال گلبرگ هاى گياه ادريسى در خاك اسيدى، آبى رنگ و در خاك قليايى و خنثى به رنگ صورتى مى باشند.

ــاب نمى آيند چون برخى ويژگى ها مثل نظم و ترتيب  نكته: ويروس ها به دليل اين كه همه ى ويژگى هاى حيات را با هم ندارند واحد زنده به حس
و گاهى سازش را دارند ولى خيلى از ويژگى ها مثل هومئوستازى را ندارند.

ويژگى
هر 7 ويژگى حياتتعداد ياختهمنبع انرژىتوليدمثلهسته و اندامك غشادارنوعفرمانرو

دارندپرياخته اىنور خورشيدجنسى و غيرجنسىدارنديوكاريوتگياهان

دارندپرياخته اىمواد آلىاغلب جنسىدارنديوكاريوتجانوران

مواد آلىجنسى و غيرجنسىدارنديوكاريوتقارچ ها
تك ياخته اى و 

پرياخته اى
دارند

جنسى و غيرجنسىدارنديوكاريوتآغازيان
مواد آلى يا نور 

خورشيد
تك ياخته اى و 

پرياخته اى
دارند

غيرجنسىندارندپروكاريوتباكترى ها
مواد آلى  يا معدنى 

يا نور خورشيد
فقط 

تك ياخته اى
دارند

نكته: رشد،  افزايش تعداد يا حجم ياخته هاى جاندار به صورت برگشت ناپذير است ولى نمو به وجود آمدن ويژگى در جاندار است كه قبًال وجود 
نداشته است مثًال ايجاد اولين برگ در يك گياه نوعى نمو است ولى ايجاد برگ هاى ديگر از همان نوع قبلى، نوعى رشد به حساب مى آيد.

نكته: رشد يك فرايند كمى ولى نمو يك فرايند كيفى مى باشد.

نكته: جانداران توليد كننده (مثل گياهان و …) از نور خورشيد يا مواد معدنى و جانداران مصرف كننده از مواد آلى به عنوان منبع اصلى انرژى 
استفاده مى كنند ولى همگى با تنفس ياخته اى، ATP به دست مى آورند.

ــدن باكترى ها،  ــت و به صورت هاى دو نيم ش ــى وجود يك فرد در آن كافى اس ــال هاى قبل به ياد داريد كه در توليدمثل غيرجنس نكته: از س
ــمتى از سيب زمينى جوانه دار يا هاگ زايى مثل قارچ ها مى باشد. در توليدمثل جنسى  ــدن مثل قس جوانه زدن در هيدر و مخمر نان، قطعه قطعه ش

وجود دو فرد در آن الزامى است. (البته به جز خودلقاحى كه در برخى گياهان ديده مى شود!)

ــاب نمى آيند چون برخى ويژگى ها مثل نظم و ترتيب  نكته: ويروس ها به دليل اين كه همه ى ويژگى هاى حيات را با هم ندارند واحد زنده به حس
و گاهى سازش را دارند ولى خيلى از ويژگى ها مثل هومئوستازى را ندارند.
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سطوح مختلف حيات

سطوح سازمان يابى شده ى حيات ويژگى زيبا و جالبى است كه از ياخته شروع مى شود و با رسيدن به زيست كره يعنى همه ي محيط هاى زيستى 
كره ي زمين و جانداران آن شامل اقيانوس ها، خشكى و درياچه ها پايان مى پذيرد كه در ادامه به بررسى آن ها پرداخته ايم:

یاخته

بافت

اندام

دستگاه

جاندار
جمعیت

اجتماع

زیستبوم

زیستکره

بومسازگان

اندامک

مولکول

اتم

جانداران یک گونه
در یک مکان و 

یک زمان میباشند.

مجموعهي چند گونهي مختلف 
در یک محیط میباشد.

همان اکوسیستم است که
مجموعه محیط و جانداران

مختلف موجود در آن میباشد.

نکته: خشکیزي و آبزي هم
میتوانند در یک بومسازگان باشند.

مجموعهي چند اکوسیستم
یا بومسازگان میباشد.

از مجموعه چند دستگاه ایجاد شده است.

از چند نوع اندام
ایجاد شده است.

از چند نوع بافت مختلف
ایجاد شده است.

مجموعه یاختههاي یکسان میباشند.

- شروع کننده گسترهي حیات میباشد.
- پایینترین واحد ساختاري و عملی حیات است.

- همگی غشا و ماده ژنتیکی دارند.
- پدیدار شدن ویژگیهاي حیات، همهي فعالیتهاي

زیستی و ویژگیهاي حیات را دارد.

اجزاي عملکردي یاختهها هستند.
هسته، میتوکندري (راکیزه) و...

از ترکیب اتمهاي مختلف
یا یکسان ایجاد شدهاند.

این سطوح
شروع کننده
سطوح حیات

نیستند

ــتره ى حيات نيستند ولى اتم و مولكول در هر  ــوند و مولكول ها را به وجود مى آورند. اتم، مولكول و اندامك جزء گس 1) اتم ها با هم تركيب مى ش
ماده ى زنده و غيرزنده موجود در طبيعت وجود دارند.

2) اندامك ها اجزاى عملكردى ياخته اند، مانند راكيزه (ميتوكندرى) براى تنفس ياخته اى و انرژى زايى و هسته كه جايگاه ِدنا است.

ــاخت ليپيدها، پروتئين ها و انتقال مواد مى باشند. دستگاه گلژى در بسته بندى آن ها و  ــبكه هاى آندوپالسمى مختلف، اندامك مسئول س نكته: ش
نقل و انتقال شان در ياخته و يا به خارج ياخته نقش دارد.

نكته: پروكاريوت ها (باكترى ها) فاقد اندامك غشادار مى باشند ولى اتم و مولكول دارند.

نكته: برخى ساختارهاى فاقد غشا مثل ريبوزوم، اسكلت ياخته اى و سانتريول، در ياخته ها وجود دارند ولى به آن ها اندامك نمى گويند. (ريبوزوم 
در ياخته پروكاريوتى و يوكاريوتى وجود دارد و مسئول سنتز رشته هاى پلى پپتيدى مى باشد.)

3) ياخته كوچك ترين واحدى است كه همه ى ويژگى هاى حيات در آن وجود دارد. هر ياخته از مولكول هايى تشكيل شده كه با هم در تعامل اند، 
به گونه اى كه مجموع اين تعامل ها را حيات مى ناميم. (هر ياخته، ماده ژنتيكى، غشا و ميان ياخته يا سيتوپالسم دارد.)

4) تعدادى ياخته هم شكل با يك ديگر همكارى مى كنند و يك بافت را به وجود مى آورند.

سطوح مختلف حيات

ــاخت ليپيدها، پروتئين ها و انتقال مواد مى باشند. دستگاه گلژى در بسته بندى آن ها و  ــبكه هاى آندوپالسمى مختلف، اندامك مسئول س نكته: ش
نقل و انتقال شان در ياخته و يا به خارج ياخته نقش دارد.

نكته: پروكاريوت ها (باكترى ها) فاقد اندامك غشادار مى باشند ولى اتم و مولكول دارند.

نكته: برخى ساختارهاى فاقد غشا مثل ريبوزوم، اسكلت ياخته اى و سانتريول، در ياخته ها وجود دارند ولى به آن ها اندامك نمى گويند. (ريبوزوم 
در ياخته پروكاريوتى و يوكاريوتى وجود دارد و مسئول سنتز رشته هاى پلى پپتيدى مى باشد.)
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نكته: جانوران اغلب حاوى بافت هاى پوششى، پيوندى، عصبى و ماهيچه اى مى باشند. اغلب گياهان نيز بافت هاى پوششى، زمينه اى و آوندى دارند.

ــتخوان كه در اين شكل نشان داده شده است و از بافت پيوندى و پوششى روى آن  ــود، مانند اس ــكيل مى ش 5) هر اندام از چند بافت مختلف تش

و… تشكيل شده است.

6) بدن گوزن نشان داده شده در شكل از چند دستگاه و هر دستگاه از چند اندام تشكيل شده است؛ مثًال دستگاه حركتى از ماهيچه ها و استخوان ها 

تشكيل شده است. (بافت تمايز يافته، اندام و دستگاه ويژگى جانوران و گياهان مى باشد كه البته خزه گيان اندام و دستگاه مشخصى ندارند.)

7) جاندارى مانند گوزن، موجود جداگانه اى است كه از چند دستگاه ايجاد شده است.

8) مجموع جانداران يك گونه كه در يك زمان و مكان، با هم زندگى مى كنند، يك جمعيت را به وجود مى آورند.

9) در هر اكوسيستم (بوم سازگان) جمعيت هاى گوناگون با هم تعامل دارند و يك اجتماع را به وجود مى آورند.

10) زيست بوم از چند بوم سازگان تشكيل مى شود كه همگى در يك زيستگاه هستند.

11) زيست كره شامل همه ى جانداران، همه ى زيستگاه ها و همه ى زيست بوم هاى زمين است.

ــى كنيم به آن يك  ــا را با محيط غيرزنده اطراف بررس ــت ولى وقتى تعامل آن ه ــداران گونه هاى مختلف در حال تعامل اس ــه جان ــاع مجموع 12) اجتم

اكوسيستم يا بوم سازگان مى گويند.

13) بوم سازگان بر سه نوع خشكى، آبى و آبى خشكى مى باشند.

ــامل چندين بوم سازگان و اجتماع است كه همه در يك منطقه با شرايط يكسان از نظر مكان و آب و هوا قرار دارند مثًال  ــت بوم ش 14) هر زيس

همگى در اقيانوس يا همگى در درياچه يا همگى در خشكى مى باشند.

15) طبقه بندى جانداران را قبًال خوانده ايد كه به صورت زير مى باشد:

فرمانرو ← شاخه ← رده ← راسته ← تيره ← سرده ← گونه ← نژاد

ــتم طبقه بندى هر چه از  ــا)، آغازيان، قارچ ها، گياهان و جانوران وجود دارد. در اين سيس ــت 5 فرمانرو پروكاريوت ها (باكترى ه ــه: در طبيع نكت
فرمانرو به سمت گونه و نژاد مى رويم، شباهت جانداران بيش تر و تعداد محدودتر مى شود. افراد يك گونه و نژاد توانايى توليدمثل و ايجاد افراد 

كم و بيش مشابه را در حالت توليدمثل جنسى دارند.

نكته: زيست بوم، مجموعه ى چندين بوم سازگان مختلف نزديك هم مى باشند كه شرايط محيطى تقريبًا يكسانى از نظر آب و هوايى دارند.

نكات ياخته و ويژگى هاى آن

1) ياخته واحد ساختار و عمل در همه ي جانداران مى باشد زيرا ويژگى هاى حيات (7 ويژگى گفته شده ى قبل) در اين سطح پديدار مى شود و در 

حقيقت پايين ترين سطح ساختار سازمان يابى حيات است كه همه ى فعاليت هاى زيستى در آن انجام مى شود.

2) همه ى جانداران ياخته دارند كه يا يك ياخته اى (باكترى ها، اغلب آغازيان و برخى قارچ ها) و يا پرياخته اى (برخى آغازيان و قارچ ها و همه ى 

جانوران و گياهان) مى باشند.

3)  توانايى تقسيم شدن ياخته و ايجاد ياخته هاى جديد، اساس توليدمثل و رشد و نمو در همه ى گونه ها و ترميم موجودات پرياخته اى مى باشد.

4) همه ى ياخته ها غشايى براى تنظيم مواد عبورى دارند و اطالعات الزم زندگى آن ها در مولكول هاى DNA (ِدنا) آن ها نهفته است.

ــت بدهند (مثل گويچه  ــته خود را از دس ــازش و تمايز تغييراتى كنند، مثًال هس 5) دقت كنيد كه برخى ياخته ها، پس از مدتى مى توانند به دليل س

قرمز بالغ يا ياخته آبكش بالغ گياهان) يا مثًال برخى مثل ياخته عصبى (نورون) و ماهيچه اسكلتى، پس از تولد ديگر تقسيم نشوند.

جانوران اغلب حاوى بافت هاى پوششى، پيوندى، عصبى و ماهيچه اى مى باشند. اغلب گياهان نيز بافت هاى پوششى، زمينه اى و آوندى دارند. نكته:

ــتم طبقه بندى هر چه از  ــا)، آغازيان، قارچ ها، گياهان و جانوران وجود دارد. در اين سيس ــت 5 فرمانرو پروكاريوت ها (باكترى ه ــه: در طبيع نكت
فرمانرو به سمت گونه و نژاد مى رويم، شباهت جانداران بيش تر و تعداد محدودتر مى شود. افراد يك گونه و نژاد توانايى توليدمثل و ايجاد افراد 

كم و بيش مشابه را در حالت توليدمثل جنسى دارند.

نكته: زيست بوم، مجموعه ى چندين بوم سازگان مختلف نزديك هم مى باشند كه شرايط محيطى تقريبًا يكسانى از نظر آب و هوايى دارند.

نكات ياخته و ويژگى هاى آن
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نكات يگانگى و گوناگونى حيات

ــت كه اين تنوع در جاندارانى كه با چشم مسلح (مثًال با ميكروسكوپ) ديده مى شود از  ــگفتى هاى آفرينش اس 1) تنوع از ويژگى هاى حيات و ش
جاندارانى كه با چشم غيرمسلح ديده مى شوند بسيار بيش تر است.

2) زيست شناسان معتقدند كه تعداد جانداران ناشناخته بسيار بيش تر از شناخته شده هاست.
3) يكى از اهداف زيست شناسان مشاهده ى تنوع زيستى است تا بتوانند ويژگى هاى مشترك گونه هاى مختلف را پيدا كنند.

ــت كه در همه ي جانداران وجود دارد و كار يكسانى را انجام مى دهد، واحد سازنده ي  ــباهت هاى جانداران مختلف اس DNA (4 (ِدنا) يكى از ش
ــت برخى ياخته ها ماده  ــد. (همه ى جانداران DNA دارند ولى در جانداران پرياخته اى، ممكن اس ــان مى باش آن ها نيز در جانداران مختلف يكس

ژنتيكى يا DNA نداشته باشند. مثل گويچه قرمز بالغ و ياخته تشكيل دهنده ى آوند آبكش گياهان) 
5) جانداران يك گونه ژن هاى يكسان با دستورالعمل هاى مختلف دارند ولى جايگاه ژن آن ها يكسان است.
6) تنوع نه تنها در بين جانداران، بلكه در هر جاندار نيز وجود دارد. (مثالً تنوع در برگ هاى يك درخت!)

كدام عبارت زير در مورد زندگى مونارك صحيح نمى باشد؟- 1
2) هر مونارك هر سال مهاجرت كاملى را به مقصد انجام مى دهد. 1) نوزاد آن براى گوارش نياز به آنزيم سلوالز دارد. 

4) مى تواند با سيستم عصبى، جايگاه خورشيد را تشخيص دهد. 3) ياخته هاى عصبى براى يافتن جهت مقصد مهاجرت دارند. 

كدام يك از موارد استفاده علم زيست شناسى نمى باشد؟- 2
2) حفاظت از تنوع زيستى با عدم حذف جانداران 1) وادارسازى گياهان به ساخت محصوالت بهتر در زمان كوتاه تر 

4) جايگزينى سوخت هاى الكلى و فسيلى به جاى همديگر 3) شناسايى ياخته سرطانى در مراحل اوليه 

كدام عبارت در مورد علم زيست شناسى و اهداف آن صحيح نمى باشد؟- 3
1) اين شاخه به بررسى علمى جانداران مى پردازد.

2) سعى مى كند به رازهاى آفرينش از قبيل پيشگيرى از بيمارى هاى ارثى بپردازد.
3) به حل مسائل و مشكالت زندگى اجتماعى كمك مى كند.

4) شاخه اى از علم تجربى براى بررسى فرايندهاى مختلف زيستى و غيرزيستى مى باشد.

امروزه به كمك علم زيست شناسى كدام يك از موارد زير امكان پذير نمى باشد؟- 4
2) مهار هر بيمارى كشنده قديمى 1) اصالح محصوالت زيستى جانداران 

4) حفظ تنوع زيستى 3) بررسى هويت انسان ها  

چند عبارت زير صحيح مى باشد؟- 5
الف) پژوهشگران علم تجربى فقط در جست وجوى علل پديده هاى طبيعى و غيرطبيعى قابل مشاهده هستند.

ب) زيست شناسان فقط ساختارها و فرايندهايى را بررسى مى كنند كه مستقيمًا قابل مشاهده يا اندازه گيرى باشند.
ج) زيست شناسان درباره ى ارزش هاى هنرى و زشتى و زيبايى يك اثر نظر نمى دهند.

4) 3 مورد 3) 2 مورد  2) 1 مورد  1) صفر مورد 

كدام عبارت زير در مورد محدوده علم زيست شناسى صحيح نمى باشد؟- 6
1) پروانه ى مونارك در شب قدرت ادامه مهاجرت را ندارد.

2) تشخيص زيبايى يك عمل برخالف تشخيص هويت انسانى در محدوده ى علم زيست شناسى نمى باشد.
3) امروزه با بررسى جايگاه هر ژن روى DNA افراد، از بيمارى هاى ارثى وى خبردار مى شوند.

4) قابل مشاهده بودن هر پديده، تنها عامل دليل بررسى آن توسط اين علم نمى باشد.

اساس علم تجربى به طور ……… در صورتى كه  ………  باشد به علم زيست شناسى كمك مي كند.- 7
2) مستقيم و غيرمستقيم - قابل اندازه گيرى 1) فقط مستقيم - قابل اندازه گيرى 

4) مستقيم و غيرمستقيم - قابل ارزشيابى 3) فقط مستقيم - قابل ارزشيابى  

نكات يگانگى و گوناگونى حيات
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علم بررسى حيات را ……… مى گويند كه نياز به ……… دارد.- 8
2) زيست شناسى - اساس علم تجربى 1) علم تجربى - مشاهده   

4) زيست شناسى - بررسى مستقيم مشاهده ها 3) علم تجربى - بررسى مستقيم حيات 

چند مورد زير در مورد ويژگى هاى مشترك همه ى جانداران صحيح مى باشد؟- 9
الف) همه ى آن ها قادر به نگهدارى وضع درونى پيكر خود در حد ثابتى مى باشند.

ب) اطالعات DNA الگوهاى رشد و نمو را تنظيم مى كند.
ج) همگى به محرك هاى محيطى پاسخ مشابه مى دهند.

4) 3 مورد 3) 2 مورد  2) صفر مورد  1) 1 مورد 

ويژگى اى از موجود زنده كه سبب حفظ بقاى گونه مى شود، ……… - 10
2) الگوى رشد و نمو را تنظيم مى كند. 1) سطوح منظم از سازمان يابى محركى دارد. 

4) سبب سازش و ماندگارى فرد مى شود. 3) موجوداتى كم و بيش مشابه ايجاد مى كند. 

تك ياخته اى ها ……… پرياخته اى ها، ……… - 11
2) برخالف - رشد و نمو ندارند. 1) همانند - هومئوستازى دارند.  

4) برخالف - سطوحى از سازمان يابى منظم دارند. 3) همانند - در فضاى بين ياخته ها هم ايستايى مى كنند. 

چند مورد جمله ى زير را به نادرستى تكميل مى كند؟- 12
«……… مربوط به ويژگى ……… در مورد جانداران مى باشد.»

ب) گرمازايى - جذب و استفاده از انرژى الف) خمش ساقه به سمت نور - هومئوستازى 
د) مقابله با محيط همواره متغير - نظم و ترتيب ج) موهاى سفيد خرس قطبى - ماندگارى در محيط 
4) 1 مورد 3) 2 مورد  2) 4 مورد  1) 3 مورد 

در جانداران يك گونه طى توليدمثل، همواره افرادى ……… و ……… ايجاد مى شود.- 13
2) كم و بيش مشابه - با سازش هاى متفاوت 1) مشابه - سازگار  

4) كم و بيش مشابه - سازگار 3) مشابه - با سازش هاى متفاوت  

با بررسى عواملى كه هويت انسان ها را به آسانى شناسايى مى كند، مى توان ……… - 14
2) هم ايستايى را نيز بررسى كرد. 1) عامل تنظيم كننده الگوهاى رشد و نمو جاندار را بررسى كرد. 

4) سازش با محيط را بررسى كرد. 3) توليدمثل جانداران را بررسى كرد. 

با افزايش سديم و گلوكز خون، افزايش دفع سديم ……… افزايش دفع گلوكز در ادرار، از نشانه هاى ……… مى باشد.- 15
2) برخالف - هم ايستايى 1) همانند - هومئوستازى  

4) برخالف - نظم و ترتيب 3) همانند - استفاده از انرژى  

باكترى ها ……… انسان توانايى ……… را ندارند.- 16
2) همانند - پاسخ به محيط 1) برخالف - هم ايستايى  

4) همانند - ماندگارى و سازش 3) برخالف - ذخيره اطالعات در چند ياخته 

هم ايستايى در مونارك با ثابت نگه داشتن وضعيت ……… با وجود شرايط ……… بيرونى مى باشد.- 17
2) درون ياخته اى - ثابت 1) درون پيكرى - همواره متغير  

4) درون ياخته اى - همواره متغير 3) درون پيكرى - ثابت  

در سطوح الزم براى ايجاد گستره ى حيات پس از مولكول، ……… تا ……… ادامه دارد.- 18
4) اندامك - زيست كره 3) اتم - زيست بوم  2) اندامك - زيست بوم  1) اتم - زيست كره 

چند مورد عبارت زير را نادرست تكميل مى كند؟- 19
«در سطوح مختلف حيات، ……… در بين ……… تا ……… قرار ندارد.»

ب) بوم سازگان - اجتماع - زيست بوم الف) جمعيت - دستگاه - بوم سازگان 
د) ياخته - اندام - اجتماع ج) جاندار - جمعيت - زيست بوم  

4) 1 مورد 3) 4 مورد  2) 3 مورد  1) 2 مورد 
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جانداران موجود در سطح ……… برخالف ……… داراى خزانه ى ژنتيكى مشابه مى باشند.- 20
4) بوم سازگان - زيست بوم 3) اجتماع - بوم سازگان  2) بوم سازگان - اجتماع  1) جمعيت - اجتماع 

زيست بوم ……… زيست كره، داراى ……… مى باشد.- 21
2) برخالف - همه ى زيستگاه هاى زمين 1) همانند - همه ى زيستگاه هاى زمين 

4) برخالف - بوم سازگان هاى مختلف 3) همانند - بوم سازگان هاى مختلف 

در بررسى سطوح مختلف حيات، از قسمتى كه تعامل جانداران گونه هاى مختلف با همديگر نقش ايفا مى كند، ……… - 22
2) افراد همگى از يك گونه هستند. 1) جاندار پرياخته اى وارد مى شود.  

4) بوم سازگان ايجاد مى شود. 3) زيست بوم ايجاد مى شود.  

جانداران آبزى و خشكى زى نزديك به هم از طبقه بندى ……… براى اولين بار در كنار هم قرار مى گيرند.- 23
4) جمعيت 3) زيست بوم  2) بوم سازگان  1) اجتماع 

سطحى از سطوح حيات كه شامل محيط هاى خشكى، اقيانوس و درياچه مى شود، ……… - 24
2) فاقد بوم سازگان مختلف مى باشد. 1) قبل از زيست بوم وجود دارد.  

4) گستره ى طبقه بندى حيات را پايان مى دهد. 3) از چند زيست بوم كنار هم ايجاد شده است. 

چند مورد درباره ى سطحى از طبقه بندى كه ويژگى حيات در آن شروع به پديدار شدن مى كند صحيح مى باشد؟- 25
ب) همواره در همه ى گونه ها تشكيل بافت مى دهد. الف) واحد ساختار و عمل جاندار ايجاد مى شود. 

د) همگى داراى اندامك و DNA مى باشند. ج) تنها سطحى است كه همه ى فعاليت هاى زيستى را انجام مى دهد. 
4) 1 مورد 3) 4 مورد  2) 2 مورد  1) 3 مورد 

توانايى ياخته ها در تقسيم شدن، اساس كدام دو ويژگى هر موجود زنده اى را تشكيل مى دهد؟- 26
4) ترميم موجود و سازش 3) توليدمثل و رشد و نمو  2) رشد و نمو و ترميم موجود  1) سازش با محيط و توليدمثل 

همه ى ياخته هاى طبيعت، داراى ……… هستند.- 27
2) ديواره و ريبوزوم 1) ماده ژنتيكى در حالت بلوغ و غشا 

4) توليدمثل و ديواره محافظ 3) غشا و ريبوزوم  

 ……… جانداران ميكروسكوپى از ساير جانداران ……… است.- 28
4) شباهت - ناشناخته، كم تر 3) تنوع - كم تر  2) شباهت - بسيار بيش تر  1) تنوع - بسيار بيش تر 

چند مورد از عبارات زير درباره ى گوناگونى حيات درست است؟- 29
الف) زيست شناسان معتقدند، تعداد جانداران ناشناخته از شناخته شده بسيار بيش تر است.

ب) زيست شناسان هر سال گونه هاى جديد زيادى كشف مى كنند.
ج) مشاهده تنوع زيستى و يافتن ويژگى هاى مشترك بين گونه هاى مختلف از اهداف اصلى زيست شناسان است.

د) دنا (DNA) در همه ى جانداران مختلف وجود دارد و كار يكسانى را انجام مى دهد.
4) 1 مورد 3) 2 مورد  2) 3 مورد  1) 4 مورد 

در مراحل تشكيل سطوح مختلف حيات، اجزاى عملكردى ياخته ها، ……… - 30
2) سبب ايجاد بافت مى شوند. 1) همگى داراى DNA هستند.  

4) شروع كننده گستره ى حيات مى باشند. 3) از اجتماع مولكول هاى مختلف ايجاد شده است. 

چند مورد زير جمله ى مقابل را نادرست تكميل مى كند؟ «مجموعه تعامل هاى ………»- 31
الف) مولكولى سبب تشكيل ياخته شده اند.

ب) مولكولى طبيعت را شروع حيات مى نامند.
ج) جمعيت هاى گوناگون، يك اجتماع را در چند بوم سازگان مجاور ايجاد مى كند.

4) 3 مورد 3) 2 مورد  2) 1 مورد  1) صفر مورد 

جانداران موجود در يك بوم سازگان، همگى ……… - 32
4) از چند اجتماع مى باشند. 3) از يك گونه مى باشند.  2) با هم تعامل دارند.  1) خشكى زى يا دريازى هستند. 



فصل
1 

زيست شناسى ديروز، امروز و فردازيست شناسى ديروز، امروز و فردا
10

كدام عبارت زير در مورد سطوح حيات صحيح مى باشد؟- 33
1) اجتماع برخالف بوم سازگان فاقد قسمت هاى غيرزيستى است.
2) اندام حركتى گوزن، از استخوان و ماهيچه ها ايجاد شده است.

3) اجزاى عملكردى ياخته ها، پايين ترين سطحى است كه همه ى فعاليت هاى زيستى را دارد.
4) در بين جانداران مختلف برخالف هر جاندار، تنوع وجود دارد.

 ……… برخالف ……… گستره ى وسيع ترى از حيات را نسبت به ……… دربرمى گيرد.- 34
2) دستگاه - اندام - بافت 1) بوم سازگان - زيست بوم - اجتماع 

4) زيست بوم - اجتماع - بوم سازگان 3) اجتماع - جمعيت - بوم سازگان 

نمى توان گفت، ……… - 35
1) اجتماعات زيستى مختلف تشكيل چند بوم سازگان مى دهد.

2) جمعيت هاى مختلف، مى توانند تشكيل چند اجتماع را بدهند.
3) زيست بوم از چند اجتماع تشكيل شده است.

4) در دو بوم سازگان مختلف، يك نوع اجتماع مى توانند با هم در حال تعامل باشند.

درسـنـامه

زيست شناسى نوين

ــِى امروز، در چه جايگاهى قرار دارد و تا چه حدى توانسته است مشكالت  ــتيم كه ببينيم، زيست شناس ــمت به دنبال اين موضوع هس در اين قس
دنياى امروز را حل كند و دورنماى آينده  ى آن به چه صورت است؟

نكات زيست شناسى نوين (جزءنگرى و كل نگرى)

1) بيش تر زيست شناساِن قرن گذشته، جانداران را به جاى اين كه به صورت كلى بررسى كنند، بخش هاى مختلف بدن آن ها را بررسى مى كردند 
و كم تر نقش بر هم كنش و ارتباط اجزاى مختلف بدن با هم را مورد بررسى قرار مى دادند.

ــت كه عالوه بر نقش برهم كنش اجزاى مختلف بدن يك جاندار، ارتباط تنگاتنگى نيز بين جانداران و ريزاندامگان  ــده اس ــخص ش 2) امروزه مش
(ميكروارگانيسم هاى) همزيست وجود دارد.

نكته: انواع همزيستى

هميارى ← هر دو طرف سود مى برند.

همسفرگى ← يكى سود مى برد و ديگرى نه سود و نه زيان.

انگلى ← انگل سود مى برد ولى ميزبان زيان مى بيند.

ــالمت انسان يافت شده است كه  ــوند بر س ــت كه ميكروبيوم ناميده مى ش 3) امروزه انبوهى از يافته ها درباره ي تأثير اجتماعات ميكروبى همزيس
مقدار زيادى از آن ها با انسان هميارى دارد.

4) زيست شناسان قديم توانستند با جزءنگرى، بسيارى از ساختارها و فرايندهاى زنده را بشناسند ولى نتوانستند تصوير جامع و كلى از جانداران نشان دهند.
ــد. اين پيچيدگى ها وقتى جالب توجه تر  ــويه دارن ــامانه ى پيچيده ي بزرگ مى دانند كه اجزاى آن با هم ارتباط هاى چندس ــداران را نوعى س 5) جان
مى شود كه ارتباط جاندار و اجزاى تشكيل دهنده ى آن را با محيط زيست بررسى كنيم كه اين ويژگى ها در اكوسيستم (بوم سازگان) قابل مشاهده 

و بررسى است. (اگر از درسنامه ى قبل يادتان باشد بررسى محيط به همراه جاندار از بوم سازگان ها شروع مى شود.)

زيست شناسى نوين

نكات زيست شناسى نوين (جزءنگرى و كل نگرى)

نكته: انواع همزيستى

هميارى ← هر دو طرف سود مى برند.

همسفرگى ← يكى سود مى برد و ديگرى نه سود و نه زيان.

انگلى ← انگل سود مى برد ولى ميزبان زيان مى بيند.
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فصـــل 
اول

پاسخ هاى تشريحى

2 -گزينه ى 1

ــد كه در حالت نوزادى به صورت كرمى شكل و گياه خوار (مواد پرسلولز) است، پس به آنزيم  ــرات مى باش نكته: مونارك نوعى پروانه از گروه حش
ــل مى تواند از مكزيك تا كانادا مهاجرت كند و برگردد  ــتى گزينه ى (1)). اين پروانه در طى چند نس ــلوالز براى گوارش غذا نياز دارد (درس س
(نادرستى  گزينه ى (2)). جانور به كمك ياخته هاى عصبى (نورون) خود مى تواند جايگاه خورشيد در آسمان و جهت مقصد را تشخيص دهد و به 

سوى آن پرواز كند. (درستى گزينه ى (3) و (4))
نكته: بيش تر جانوران قادر به توليد آنزيم سلوالز نيستند ولى اگر رژيم غذايى گياه خوارى و يا همه چيزخوارى داشته باشند، براى هضم سلولز 

نياز به ميكروب هايى دارند كه آنزيم سلوالز را براى جانور تأمين كند.

ــوخت هاى زيستى (الكلى) را جايگزين سوخت فسيلى مثل مواد نفتى كنند ولى برعكس -گزينه ى 2 ــى در پى اين است كه س زيست شناس  4
آن را انجام نمى دهد (نادرستى گزينه ى (4)). ساير گزينه ها از مطالعات و اهداف علم زيست شناسى است.

زيست شناسى، شاخه اى از علم تجربى است كه به بررسى علمى جانداران و فقط به فرايندهاى زيستى آن ها مى پردازد تا عالوه -گزينه ى 3  4
بر پى بردن به رازهاى آفرينش به حل مسائل و مشكالت زندگى اجتماعى انسان نيز كمك كند.

ــرى، نمى توانيم همه ى مشكالت بشر از قبيل درمان همه ى بيمارى ها را -گزينه ى 4 ــى به دليل محدوديت هاى بش امروزه در علم زيست شناس  2
انجام دهيم. ولى مى توانيم به اصالح محصوالت گياهى و جانورى، بررسى DNA ، هويت انسان ها و بيمارى هاى ارثى آن ها و حفظ تنوع زيستى بپردازيم.

فقط (ج) درست است. پژوهشگران علم تجربى و زيست شناسان، فقط به جست وجوى پديده هاى طبيعى مى پردازند كه به طور -گزينه ى 5  2
مستقيم يا غيرمستقيم قابل مشاهده و اندازه گيرى باشند ولى درباره ى زشتى، زيبايى يا ارزش هنرى يا ادبى نظر نمى دهند.

بررسى گزينه ها:-گزينه ى 6  3
ــير مهاجرت خود را رديابى مى كند، پس در تاريكى،  ــيد و نور آن، مس ــخيص جايگاه خورش ــت. پروانه ى مونارك با تش ــت اس گزينه ي (1): درس

مهاجرت خود را چند ساعت متوقف مى كند.
ــتى يا بدى و خوبى يا ارزشيابى هنرى نمى پردازد ولى به مواردى مثل  ــت. علم زيست شناسى به محدوده ى زيبايى و زش ــت اس گزينه ي (2): درس

تشخيص هويت انسان مى تواند ورود كند.
گزينه ى (3): نادرست است. با خواندن توالى هر ژن، مى توانيم به نقص ژنى آن فرد پى ببريم چون در افراد يك گونه جايگاه ژن ها يكسان هستند.
گزينه ى (4): درست است. علم زيست شناسى فقط به بررسى پديده هاى طبيعى (زيستى) مى پردازد كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم قابل مشاهده 

و اندازه گيرى باشد.
2 -گزينه ى 7

نكته: اساس علم تجربى، مشاهده است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم و در صورتى كه قابل اندازه گيرى باشد به علم زيست شناسى كمك مى كند 
ولى ارزشيابى هنرى يا ادبى در محدوده ى نظردهى علم زيست شناسى نيست.

2 -گزينه ى 8

نكته: زيست شناسى، علم بررسى حيات است كه شاخه اى از علم تجربى مى باشد. زيست شناسى نياز به مشاهده مستقيم و يا غيرمستقيم ساختارها 
و فرايندها دارد.

موارد (الف) و (ب) درست مى باشد.-گزينه ى 9  3
الف) درست است. هومئوستازى در همه ى  جانداران سبب ثابت نگه داشتن شرايط درونى جاندار مى شود در حالى كه شرايط محيط آن متغير است.

ب) درست است. اطالعات ذخيره شده در دناى (DNA) جانداران سبب تنظيم الگوى رشد و نمو مى شود.
ج) نادرست است. همه ى جانداران به محرك هاى محيطى پاسخ مى دهند ولى پاسخ آن ها برحسب نياز آن ها مى باشد و مشابه نيست.

1
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B1 گزينه ى 2-گزينه ى -گزينه ى-

-گزينه ى 4-گزينه ى -گزينه ى 2 B

-گزينه ى 4-گزينه ى -گزينه ى 3 A

-گزينه ى 2-گزينه ى -گزينه ى 4 B

-گزينه ى 2-گزينه ى -گزينه ى 5 C

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 6 C

-گزينه ى 2-گزينه ى -گزينه ى 7 A

-گزينه ى 2-گزينه ى -گزينه ى 8 B

نكته: زيست شناسى، علم بررسى حيات است كه شاخه اى از علم تجربى مى باشد. زيست شناسى نياز به مشاهده مستقيم و يا غيرمستقيم ساختارها 
و فرايندها دارد.

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 9 B
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توليدمثل يكى از ويژگى هاى هر موجود زنده است كه سبب توليد موجوداتى كم و بيش مشابه هم شده و بقاى گونه را ايجاد مى كند.-گزينه ى 10  3

نكته ي مهم: دقت كنيد كه بقاى فرد با عواملى مثل سازش، نظم، هومئوستازى و… تضمين مى شود ولى بقاى گونه را توليدمثل افراد، تضمين مى كند.

همه ى جانداران قادر به رشد و نمو، هومئوستازى، تنظيم نظم و سازش هستند ولى فضاى بين ياخته اى ويژه پرياخته اى هاست.-گزينه ى 11  1
موارد (الف) و (د) نادرست مى باشند.-گزينه ى 12  3

بررسى عبارات:
الف) نادرست است. خمش ساقه در گياهان به سمت نور نشانه ى پاسخ به محيط مى باشد.

ب) درست است. گرمازايى و انرژى يابى براى فعاليت هاى زيستى از عوامل جذب و استفاده از انرژى است.
ج) درست است. در خرس قطبى، سفيد شدن موهاى بدن نشانه اى از سازش با محيط و ماندگارى جاندار مى باشد.

د) نادرست است. مقابله با محيِط همواره متغير و ثابت نگه داشتن وضعيت درونى بدن، مربوط به هم ايستايى يا هومئوستازى مى باشد.
2 -گزينه ى 13

ــازگارند و باقى مى مانند ولى برخى ناسازگارند كه  ــوند كه برخى س ــابه ايجاد مى ش نكته: افراد يك گونه در اثر توليدمثل، موجوداتى كم و بيش مش
شانس بقا و زادآورى آن ها كم تر مى باشد.

امروزه با استفاده از دناى (DNA) جانداران، هم به آسانى هويت آن ها را بررسى مى كنند و هم الگوهاى تنظيم كننده ى رشد -گزينه ى 14  1
و نمو بررسى مى شود.

ــانه ى هومئوستازى است كه به كمك كاهش فعاليت -گزينه ى 15 ــديم در ادرار نش ــديم خون بااليى دارد، زيادى دفع س در فردى كه س  2
ــت و دفع قند نيز در ادرار زياد مى شود، يعنى ديابت دارد و بيمار است و  ــترون صورت مى گيرد ولى در فردى كه قند خون باالس هورمون آلدوس

اين فرد نتوانسته است قند خون را در حد متعادل نگه دارد.

ــت (نه افزايش قند در ادرار) چون افراد سالم در ادرار خود قند و  ــانه هاى ديابت، پيدايش قند در ادرار اس ــال بعد مى خوانيم كه از نش نكته: در س
پروتئين دفع نمى كنند.

همه ى هفت ويژگى گفته شده در جانداران تك ياخته  اى و پرياخته اى وجود دارد ولى باكترى، تك ياخته اى است و ياخته هاى -گزينه ى 16  3
متعدد ندارد.

ــتازى، جاندار با وجود شرايط همواره متغير بيرونى سعى در ثابت نگه داشتن شرايط درون پيكرى -گزينه ى 17 ــتايى يا هومئوس در هم ايس  1
(اعم از ياخته و فضاى بين ياخته اى) دارد. دقت كنيد كه حتمًا نبايد در پرياخته اى ها، شرايط درون ياخته در حد ثابت نگه داشته شود.

گستره ى حيات، بسيار وسيع و سطوح سازمان يابى دارد كه از ياخته شروع مى شود و تا زيست كره ادامه دارد. در كادر زير -گزينه ى 18  4
ترتيب تشكيل را مشاهده مى كنيد:

اتم ← مولكول ← اندامك ← ياخته (شروع گستره) ← بافت ← اندام ← دستگاه ← جاندار ← جمعيت ← اجتماع ← بوم سازگان (اكوسيستم) 
← زيست بوم← زيست كره (پايان گستره) 

موارد (الف) و (ب) نادرست تكميل مى كنند.-گزينه ى 19  1
كادر زير بيانگر كل سطوح مختلف براى تشكيل حيات از اتم تا زيست كره مى باشد كه نادرستى (ج) و (د) در آن كامًال مشخص است:

اتم ← مولكول ← اندامك ← ياخته ← بافت ← اندام ← دستگاه ← جاندار ← جمعيت ← اجتماع ← بوم سازگان ← زيست بوم ← زيست كره

1 -گزينه ى 20

ــان است. در سطوح مختلف  ــت كه جايگاه ژن هاى آن ها يكس ــابه اس نكته: جمعيت مجموعه افراد يك گونه با ژنوم (DNA) و خزانه ژنتيكى مش
حيات از اجتماع به بعد، جانداران گونه هاى مختلف با ژنوم يا DNA مختلف ديده مى شود.

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 10 A

دقت كنيد كه بقاى فرد با عواملى مثل سازش، نظم، هومئوستازى ونكته ي مهم: دقت كنيد كه بقاى فرد با عواملى مثل سازش، نظم، هومئوستازى ونكته ي مهم: دقت كنيد كه بقاى فرد با عواملى مثل سازش، نظم، هومئوستازى و… تضمين مى شود ولى بقاى گونه را توليدمثل افراد، تضمين مى كند.

-گزينه ى 1-گزينه ى -گزينه ى 11 A

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 12 C

-گزينه ى 2-گزينه ى -گزينه ى 13 B

-گزينه ى 1-گزينه ى -گزينه ى 14 C

-گزينه ى 2-گزينه ى -گزينه ى 15 C

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 16 B

A17 گزينه ى 1-گزينه ى -گزينه ى-

-گزينه ى 4-گزينه ى -گزينه ى 18 A

بوم سازگان (اكوسيستم) ← بوم سازگان (اكوسيستم) ← بوم سازگان (اكوسيستم)  اجتماع ← اجتماع ← اجتماع  جمعيت ← جمعيت ← جمعيت  اتم ← مولكول ← اندامك ← ياخته (شروع گستره) ← بافت ← اندام ← دستگاه ← جاندار 
زيست كره (پايان گستره) ← زيست كره (پايان گستره) ← زيست كره (پايان گستره)  زيست بوم← زيست بوم← زيست بوم

C19 گزينه ى 1-گزينه ى -گزينه ى-

اتم ← مولكول ← اندامك ← ياخته ← بافت ← اندام ← دستگاه ← جاندار ← جمعيت ← اجتماع ← بوم سازگان ← زيست بوم ← زيست كره

-گزينه ى 1-گزينه ى -گزينه ى 20 B
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زيست شناسى ديروز، امروز و فردازيست شناسى ديروز، امروز و فردا

3 -گزينه ى 21

ــت آن ها مى باشد. مجموعه ى چند بوم سازگان  ــازگان يا اكوسيستم مجموعه افراد چند گونه و محيط زيس ــطوح مختلف حيات، بوم س نكته: در س
نزديك به هم در يك زيستگاه را زيست بوم مى گويند و مجموعه ى همه ى زيست بوم ها در همه ى زيستگاه هاى مختلف را زيست كره مى نامند.

در هر بوم سازگان، جمعيت هايى با گونه هاى گوناگون با هم تعامل پيدا مى كنند و يك اجتماع را ايجاد مى نمايند.-گزينه ى 22  4
1 -گزينه ى 23

نكته: در يك اجتماع افراد جمعيت هاى مختلف كنار هم قرار مى گيرند كه مى توانند خشكى زى يا آبزى باشند.

4 -گزينه ى 24

نكته: زيست كره آخرين سطح از سطوح مختلف گستره ى حيات مى باشد كه از مجموع همه ى زيست بوم هاى كره ى زمين ايجاد شده است.

فقط مورد (الف) صحيح مى باشد.-گزينه ى 25  4

نكته: در سطوح مختلف حيات، ياخته يا سلول، اولين سطحى است كه ويژگى حيات در آن پديدار مى شود.

بررسى عبارات:
الف) درست است. ياخته واحد ساختار و عمل مى باشد.

ب) نادرست است. در جانداران و گونه هاى تك ياخته اى، ياخته ها تشكيل بافت و سيستم پرياخته اى نمى دهند.
ج) نادرست است. از سطح ياخته تا زيست كره حاوى جاندار زنده مى باشند كه همه ى فعاليت هاى زيستى را انجام مى دهند.

ــت. برخى ياخته ها مثل گويچه قرمز بالغ يا ياخته آوند آبكش بالغ در گياهان هسته و DNA ندارند. پروكاريوت ها (باكترى) نيز  ــت اس د) نادرس
فاقد اندامك غشادار هستند.

3 -گزينه ى 26

ــد و نمو محسوب مى شود ولى در موجودات پرياخته اى سبب  ــدن، اساس توليدمثل و رش ــيم ش نكته: در همه ى جانداران توانايى ياخته ها در تقس
ترميم جاندار نيز مى شود.

ــتند ولى برخى مثل گياهان و برخى باكترى ها و … داراى ديواره مى باشند. توليدمثل (تقسيم -گزينه ى 27 ــا هس همه ى ياخته ها داراى غش  3
ــكلتى پس از تولد وجود ندارد. ماده ى ژنتيكى DNA نيز در حالت بلوغ در  ــدن) در برخى ياخته هاى بالغ مانند نورون (عصبى) و ماهيچه اس ش

گويچه قرمز و ياخته آبكش گياهان وجود ندارد.
1 -گزينه ى 28

ــوند از ساير جاندارانى كه با چشم عادى يا  ــلح (مثل ميكروسكوپ) ديده مى ش ــم مس ــمندان معتقدند كه تنوع در جاندارانى كه با چش نكته: دانش
غيرمسلح ديده مى شوند بسيار بيش تر است.

همه ى عبارت ها صحيح مى باشند و مى توانيد از صفحه ى 12 كتاب درسى آن ها را بررسى كنيد ولى آن ها را همين االن خوب -گزينه ى 29  1
به ياد بسپاريد.

3 -گزينه ى 30

نكته: اندامك ها، اجزاى عملكردى ياخته اند كه از اجتماع مولكول ها ايجاد شده اند و مجموعه آن ها سبب ايجاد ياخته مى شوند. برخى از آن ها مثل 
ميتوكندرى، كلروپالست و هسته داراى دنا (DNA) هستند. (گستره حيات از ياخته شروع مى شود نه از اندامك!!)

موارد (الف) و (ب) صحيح مى باشند.-گزينه ى 31  2
بررسى عبارات:

* هر ياخته از مولكول هايى تشكيل شده كه با هم در تعامل هستند (درستى الف) و مجموع تعامل هاى مولكولى را شروع حيات مى نامند. (درستى ب)
* در هر بوم سازگان (نادرستى ج)، جمعيت هاى مختلف با هم در تعامل هستند و يك اجتماع را مى سازند. (هر بوم سازگان يك اجتماع دارد.)

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 21 B

-گزينه ى 4-گزينه ى -گزينه ى 22 B

-گزينه ى 1-گزينه ى -گزينه ى 23 B

نكته: در يك اجتماع افراد جمعيت هاى مختلف كنار هم قرار مى گيرند كه مى توانند خشكى زى يا آبزى باشند.

-گزينه ى 4-گزينه ى -گزينه ى 24 C

نكته: زيست كره آخرين سطح از سطوح مختلف گستره ى حيات مى باشد كه از مجموع همه ى زيست بوم هاى كره ى زمين ايجاد شده است.

-گزينه ى 4-گزينه ى -گزينه ى 25 C

نكته: در سطوح مختلف حيات، ياخته يا سلول، اولين سطحى است كه ويژگى حيات در آن پديدار مى شود.

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 26 B

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 27 A

-گزينه ى 1-گزينه ى -گزينه ى 28 A

-گزينه ى 1-گزينه ى -گزينه ى 29 B

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 30 A

-گزينه ى 2-گزينه ى -گزينه ى 31 C
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2 -گزينه ى 32

نكته: بوم سازگان همان اكوسيستم است. هر بوم سازگان، مجموعه محيط و جانداران 
ــف با هم در تعامل  ــك اجتماع از گونه هاى مختل ــد كه به صورت ي ــى مى باش مختلف

هستند و مى توانند خشكى زى يا آبزى ولى در نزديكى هم باشند.

بررسى گزينه ها:-گزينه ى 33  1
گزينه ى (1): درست است. اجتماع، مجموعه ى جانداران چند گونه در يك محيط را بررسى مى كند ولى بوم سازگان مجموعه ى جانداران گونه هاى 

مختلف و محيط زيست غيرزنده آن هاست. (بررسى محيط جانداران از سطح بوم سازگان شروع مى شود نه اجتماع!!) 
گزينه ى (2): نادرست است. دستگاه حركتى گوزن از استخوان و ماهيچه ايجاد شده است. (نه اندام حركتى!!)

گزينه ى (3): نادرست است. اجزاى عملكردى ياخته ها، همان اندامك ها مى باشند ولى همه ى فعاليت هاى زيستى در كل ياخته انجام مى شود نه هر اندامك!!
گزينه ى (4): نادرست است. تنوع نه تنها در بين جانداران بلكه در هر جاندار هم وجود دارد.

4 -گزينه ى 34

ــيع ترى از حيات دربرگرفته مى شود. بنابراين  ــمت زيست كره مى رويم، گستره ى وس ــتره ى حيات هرچه از ياخته به س ــطوح گس نكته: در كل س
زيست بوم از بوم سازگان و بوم سازگان از اجتماع و اجتماع از جمعيت و... گستره ى وسيع ترى دارند. وسيع ترين گستره مربوط به زيست كره است 

و كوچك ترين مربوط به ياخته مى باشد. اتم، مولكول و اندامك جزء شروع گستره ى حيات نيستند.

بررسى گزينه ها:-گزينه ى 35  4
گزينه ى (1): مى توان گفت. هر بوم سازگان، از يك اجتماع و جمعيت هاى در حال تعامل ايجاد شده است، پس چند اجتماع تشكيل چند بوم سازگان مى دهد.

گزينه ى (2): مى توان گفت. اگر جمعيت هاى مختلف كنار هم و در تعامل باشند، تشكيل يك اجتماع مى دهند ولى اگر با هم تعاملى نداشته باشند 
و يا دور از هم باشند، چند اجتماع را تشكيل مى دهند.

گزينه ى (3): مى توان گفت. زيست بوم، از چند بوم سازگان مختلف ايجاد شده است كه هر بوم سازگان، يك اجتماع دارد.
گزينه ى (4): نمى توان گفت. هر بوم سازگان، چند جمعيت در حال تعامل دارد چون هر بوم سازگان يك اجتماع و چند جمعيت در حال تعامل دارد.

ــه مى پرداختند و كم تر -گزينه ى 36 ــف بدن جانداران به صورت جداگان ــى بخش هاى مختل ــان قديم به جزئى نگرى و بررس زيست شناس  4
ــتى گزينه ى (4) و نادرستى گزينه ى (1) و (2)). زيست شناسان قديم  ــى مى كردند (درس ــتى آن ها را بررس برهم كنش گونه هاى مختلف و همزيس
ــيارى از ساختارها و فرايندهاى زنده (نه غيرزنده!) را بشناسند،  ــتند بس كلى نگرى روى جانداران را انجام نمى دادند و با اين كه با جزئى نگرى توانس

اما نتوانستند تصوير جامع و كلى از جانداران ارائه دهند. (نادرستى گزينه ى (3))
4 -گزينه ى 37

ــف يك اجتماع پرداختند ولى قديمى ها بيش تر به جزئى نگرى و  ــان امروزى بيش تر به كلى نگرى و رابطه ى بين گونه هاى مختل ــه: زيست شناس نكت
بررسى بخشى از يك گونه مى پرداختند.

3 -گزينه ى 38

نكته: ميكروبيوم همان اجتماعات ميكروبى (ريزاندامگان يا ميكروارگانيسم ها) مى باشند كه به صورت همزيست با جانداران ارتباط تنگاتنگى برقرار 
مى كنند و بر سالمت انسان نيز مؤثرند.

اجتماعات ميكروارگانيسم ها يا ريزاندامگان (ميكروبيوم) با جانداران، همواره ارتباط تنگاتنگى دارند كه مى تواند در قسمت هاى -گزينه ى 39  3
مختلف، رو يا درون بدن آن ها وجود داشته باشد و اثر مثبت يا منفى روى سالمت بگذارد كه در زيست شناسى امروزه بيش تر به صورت كلى نگرى 

مورد بررسى قرار گرفته است.
ــتند با جزء نگرى، بسيارى از ساختارها و فرايندهاى زنده را بشناسند ولى نتوانستند تصوير كلى و -گزينه ى 40 ــان قديم توانس زيست شناس  1

جامع از جانداران و روابط همزيستى آن ها ارائه دهند.

-گزينه ى 2-گزينه ى -گزينه ى 32 B

-گزينه ى 1-گزينه ى -گزينه ى 33 C

-گزينه ى 4-گزينه ى -گزينه ى 34 B

-گزينه ى 4-گزينه ى -گزينه ى 35 C

-گزينه ى 4-گزينه ى -گزينه ى 36 C

-گزينه ى 4-گزينه ى -گزينه ى 37 C

اجتماع يك اجتماع يك اجتماع پرداختند ولى قديمى ها بيش تر به جزئى نگرى و  ــف ــان امروزى بيش تر به كلى نگرى و رابطه ى بين گونه هاى مختل ــف زيست شناس ــان امروزى بيش تر به كلى نگرى و رابطه ى بين گونه هاى مختل ــف زيست شناس گونه هاى مختل ــه: نكت
بررسى بخشى از يك گونه مى پرداختند.

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 38 B

-گزينه ى 3-گزينه ى -گزينه ى 39 B

-گزينه ى 1-گزينه ى -گزينه ى 40 A
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