
 

 زيست شناسي ديروز امروز فردا – ۱فصل 

 ۱۱ فعالیت ص

 ثابت شناسان زيست» بگويیم نیست درست که است گفته تلويزيوني برنامه يک مجری. س

 نادرست؟ يا است درست گفته اين. «است خوشمزه مايعي شیر که اند کرده

 ثابت را چیزی تواند نمی علم بنابراین، و نیستند قطعی علم های یافته چون است، درست گفته این. ج

 تعیین ابراین،بن و است انفرادی و شخصی و حسی، ارزشی موضوعی خوشمزگی به عالوه، و کند

 .نیست علم قلمرو در خوشمزگی

 

 

 گوارش و جذب مواد -۲فصل 

  :62فعالیت صفحة 

 صاف قلبي اسکلتي )مخطط( نام

 ساختار
 شكل ای استوانه های سلول

 بدون انشعاب
 شكل های دوکی سلول منشعب ای های استوانه سلول

 غیرارادی غیرارادی ارادی عمل

 صورتی -سفید قرمز قرمز رنگ

تعداد 

 هسته
 ای هسته تک یک یا دو هسته ای ای چندهسته

 

  



 

  :62فعالیت صفحة 

رود )حجم  باال می ،به علت اسمز زکند و آب درون نی عمل می تراوا پردة نیمهمرغ مانند  الف( غشای تخم

و درون آن به سمت باال آب )و سایر محتویات( وارد نی شده ««« آب درون تخم مرغ افزایش می یابد( 

 حرکت می کند

 ، چروکیده)محیط کم آب( غلیظ شود و در آب نمک مرغ متورم می ، تخم(آب خالص) ب( درون آب مقطر

 . علت، اسمز است.گردد می

 پوسته آهکی تخم مرغ را از بین می برد ،**** سرکه

 :03فعالیت صفحة 

های اطراف آن،  ها و اندام که آن را به بافتاست تشكیل شده  یة بیرونی از بافت پیوندی سستالی ،در مری

 نید بخشی از روده را مشاهده کنید.توا در صورت تمایل می ،کند. به جای مری متصل می

 

 

 

 :00فعالیت صفحة 

 مواد و شرایط الزم برای این آزمایش:

 درجه سانتی گراد است ۷۳چون دمای بدن ««« درجه سانتی گراد  ۷۳تامین دمای  .1

برای آنكه آنزیم پپسین فقط در محیط اسیدی فعال می شود و در واقع ««« کلریدریک اسید  .2

 محیط کاهش می دهد pHکلریدریک اسید 



 

تخم مرغ باید پخته شده باشد تا بتوانیم آن را خرد کنیم و در واقع گرما به نوعی تامین گوارش  .3

 را انجام می دهد محیط آزمایشمكانیكی در 

 

درجه  33 ˚آموزان باید به این موضوع توجه کنند که آنزیم پپسین در دمای  دانش ،آزمایشاین در طراحی 

مرغ باید پخته و ریز  سفیدة تخم کند و در شرایط آزمایش باید دما ثابت نگه داشته شود. بدن فعالیت می

 شود. 

 !!!*** پپسین پروتئین را به اسید آمینه تبدیل نمی کند

* اگر در این آزمایش به جای پپسین از پپسینوژن نیز استفاده می شد، از جایی در محیط اسید 

 وجود دارد، در نهایت پپسین ایجاد می شود کلیه روند فوق ادامه پیدا می کردکلریدریک 

 

 :04فعالیت صفحة 

شوند. البته  فعال می باریک شوند و بعد در روده در لوزالمعده ترشح می غیرفعالها به شكل  این آنزیم

 کننده تریپسین هم دارد. لوزالمعده عامل غیرفعال

 :02فعالیت صفحة 

، نشاسته به است ای که بزاق ریخته شده در لوله آید.  درمی رنگ آبيلوگول به  ، نشاستهدر حضور 

 شود. تغییر رنگ دیده نمیدر اثر لوگول و  شود میتر تبدیل  های ساده مولكول

 خالصه آزمايش در يک نگاه

 ۱ ۲ ۷ 

 بزاق + نشاسته + آب نشاسته + آب بزاق بشر

 + لوگول ۷بشر  + لوگول ۲بشر  + لوگول ۱بشر  لوله آزمایش

 عدم تغییر رنگ آبی عدم تغییر رنگ نتیجه

 دلیل
چون در این ظرف اصال نشاسته 

 وجود ندارد

نشاسته با لوگول واکنش داده و 

 آنرا آبی رنگ می کند

بزاق دارای آنزیم آمیالز است 

که نشاسته را به ذرات 

کوچكتری تقسیم می کند که با 

لوگول واکنش نداده و رنگ 

 معرف را تغییر نمی دهد

 *** شماره لوله ها با کتاب متفاوت است



 

 :43فعالیت صفحة 

 :اند این اعداد ثبت شده ،در برگة آزمایش

/  mg/dl 132کمتر از  mg/dl  /LDL 02بیش از  mg/dl  /HDL  222گلیسرید کمتر از  تری

LDL/HDL  3کمتر از. 

های  در غذاهای گیاهی و روغن بیشترهای غیراشباع  در غذاهای جانوری و چربی بیشترهای اشباع  چربی

های اشباع )سیر شده( حداکثر تعداد هیدروژن را دارند، اما  د. چربینشو گیاهی مانند روغن زیتون دیده می

های اشباع موجب افزایش کلسترول  گانه دارند. چربی های غیراشباع حداقل یک یا دو پیوند دو یا سه چربی

LDL شوند. در بدن می  

 

 :40فعالیت صفحة 

 :سال از جدول زیر استفاده می کنند  22برای افراد بیش از 

 BMI وضعیت وزن

 1.81کمتر از  کمبود وزن 

  2.82- 1.81 وزن طبیعی 

 21-2282 اضافه وزن

 وبیشتر از آن 32 چاقی 

 

 :42فعالیت صفحة 

 های سلولزی تشكیل شده است )گیاهدیواره یاخته ای قرار دارد اغلب از رشته ««« در یاخته های گیاهی 

 (هستند سلوالز آنزیم خواران نیازمند

دهد  فرصت بیشتری به آن می ،خواران است. بلندتر بودن طول روده تر از علف رودة گوشتخواران کوتاهطول 

 تا مواد غذایی موجود در غذای گیاهی را جذب کند.



 

تبادالت گازی -۳فصل   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 94ص فعالیت 

 خیلی سبز( ۱۸۱)رجوع به ص 

 

 

از انتهای لوله ی بلند داخل ظرف  هنگام بازدمو   Aاز انتهای لوله ی بلند داخل ظرف  هنگام دم(  2

B  شود.باب خارج می ح  

 مشاهده می شود. B( تغییر رنگ در ظرف  3

به این دلیل که هوا از محیط خارج در   نیز مشاهده می شود. A( با گذشت زمان تغییر رنگ در ظرف  4

وجود دارد که می  CO2است و می دانیم که در هوای محیط نیز میزانی گاز  Aحال وارد شدن به ظرف 

 تواند رنگ معرف را تغییر دهد

 

 به پرسشها : پاسخ

قرار دارد بنابراین هنگام دم مایع بر  Bی مرکزی داخل مایع ظرف  الف ( انتهای لوله بلند متصل به لوله

و هوا از لوله ی کوتاه متصل به لوله ی مرکزی وارد می شود.  اثر مكش ایجاد شده وارد این لوله می شود

 Aین ظرف می شود. هنگام بازدم هوای ظرف وارد ا Aالبته این هوا از خارج از طریق لوله بلند ظرف 

راهی برای خروج ندارد پس هوای زیادی وارد این ظرف نمی شود.در حالیكه هوا از طریق لوله ی بلند وارد 

 خارج می شود Bشده و در نهایت به وسیله ی لوله ی کوتاه ظرف  Bمایع ظرف 

 ب های هوا از آن خارج می شوند.( که حبا Bی هوای بازدمی ) ظرف  ب ( در ظرف مربوط به لوله

نیز وارد می شود البته به مقدار کم این هوا مستقیما وارد مایع نمی شود  Aج ( بله هوای بازدمی به ظرف 

 و تنها با سطح آن تماس می یابد در نتیجه تغییر رنگ کندتر و به صورت تدریجی انجام می شود.

 



 

 75ص فعالیت 

نشان نمی دهد زیرا همیشه بین نیم تا یک لیتر هوا در شش ها باقی می عدد حاصل ظرفیت واقعی را  -1

 ماند.

کافی است با اندکی تمرین از طریق لوله عمل دم ) به تنهایی ( انجام داده شود . بدیهی است که عمل  -2

 بازدم نیز معادل دم خواهد بود.

 

 

 گردش مواد در بدن - ۴فصل 

 ها پاسخ فعالیت

 تشریح قلب گوسفند :22فعالیت صفحة 

 های سطح پشتی: نشانه

 حالت برآمده دارد )محدب(. - 

 رگ های آکلیلی )کرونر( در آن، حالت اُریب است. - 

 شوند. ها ديده مي در اين سطح، بیشتر سرخرگ - 

 های سطح شكمی: نشانه

 حالت صاف یا تخت دارد. - 

 رگ اکلیلی در آن، حالت عمودی دارد. - 

 شوند. ها ديده مي بیشتر سیاهرگدر اين سطح،  - 

  تشخیص سمت چپ و راست قلب:

در این حالت چپ و راست قلب  -قرار دادن سطح پشتی روی سینه و سطح شكمی به سمت جلو( ۱

 های چپ و راست است. مطابق دست

 توان تشخیص داد. سمت چپ قلب ضخامت بیشتری دارد و با لمس کردن، دیوارة آن را می( ۲

شود. از سرخرگ   ها و ادامة آن، که به کدام حفرة قلب وارد می کردن سوند به داخل سرخرگبا وارد ( ۷

 شود. آئورت سوند به سمت بطن چپ و از سرخرگ شش سوند به سمت راست قلب، هدایت می



 

شود  گردد که با انقباض آن خون به تمام بدن فرستاده می علت قطور بودن بطن چپ به وظیفة آن برمی -

 ای قوی و قطور است. مل مستلزم ماهیچهو این ع

 اند. در جلو حالت مورب و در عقب عمودی هستند. های کرونر )آکلیلی( در جلو و عقب متفاوت رگ -

ها  ها ضخامت بیشتری دارند. اگر سرخرگ ها ضخامت کمتری دارند ولی دیوارة سرخرگ دیوارة سیاهرگ -

ها روی هم  گردند ولی دیوارة سیاهرگ حالت اول برمی را با انگشت فشار دهیم و رها کنیم دوباره به

 خوابیده است.

  باالی صفحه :26فعالیت صفحة 

ها وجود داشته باشد. در  برای پر شدن بطن فرصت کافياهمیت این فاصلة زمانی در این است که  .1

شدن خون  زمینه پمپ شوند. ها با خون پر می شود و بطن ها می این فاصله خون از دهلیزها وارد بطن

 این است که ابتدا در بطن ها تجمع یابد و سپس پمپ شود

ها می فرستند برای تخلیة کامل بطن بهتر است  ها خون را به سمت باال و به درون سرخرگ چون بطن .2

یادمان باشد که سرخرگ های ششی و سرخرگ  انقباض از پایین شروع و به سمت باال ادامه یابد.

 آئورت در سقف بطن ها )در سطح باالیی بطن ها( قرار گرفته اند.

 : پايین صفحه26فعالیت صفحة 

 دهلیزی بطنی  سینی       

 باز         بسته  الف( در مرحلة استراحت عمومی  

  باز         بسته  انقباض دهلیزی    

 بسته        باز   انقباض بطنی    

 3/2+  1/2+  2/.=  2/.  ب( زمان یک چرخه )یک ضربان( 

  دقیقه 1=  02ثانیه ÷  2/.=  27                                        

 پ(  

است در این حالت  0/12است، فشار آئورت  3/0وقتی که فشار بطن از آئورت بیشتر شود، فشار بطن  .1

در این فاصله فشار بطن  3/13به  3/0با افزایش فشار بطن چپ از  های سینه، بسته هستند. دریچه

ثانیه  3/2تا  2/2کند. پس جواب بین  شود و خون به درون آئورت جریان پیدا می از آئورت بیشتر می

 است.

وقتی فشار بطن از دهلیزها بیشتر است، در دو ردیف اول، فشار دهلیز بیشتر از بطن است ولی در فاصله  .2

های دهلیزی بطن  رود، فشار بطن از دهلیز بیشتر و دریچه می 3/0به  3/2که فشار بطن از  2/2تا  1/2



 

ها بسته هستند، یعنی  ها از دهلیزها بیشتر است این دریچه شوند و در ادامه نیز چون فشار بطن بسته می

 بسته هستند. 2/.شوند و تا انتهای  بسته می 2/2از 

اند و وقتی فشار بطن از دهلیز بیشتر باشد دو  ها بسته تر باشد، سینیوقتی که فشار آئورت از بطن بیش .3

) می توان این طور هر دو نوع دریچه بسته هستند.  2/.و  2/2های  شود که این حالت در زمان بسته می

در نظر گرفت که در لحظه شنیدن صداهای اول و دوم قلب برای مدت زمان بسیار کوتاهی هر دو 

      ند(دریچه بسته می شو

    

 پايین صفحه :23فعالیت صفحة 

          ml =cc 1222  =Lit 1 

 ای * تعداد ضربان قلب در دقیقه ده قلب = حجم ضربه برون    

 31ای *  = حجم ضربه 1222             

      
    

  
       

 شود.  لیتر خون از بطن وارد سرخرگ می میلی 00یعنی در هر ضربان حدود 

 آئورت بطن چپ       

 یسرخرگ شش بطن راست    

  



 

 : 20فعالیت صفحة 

غالباً فشار خون را در شریان بازویی اندازه می گیرند. در هر فرد فشار خون را در دو سطح حداکثر و 

حداقل اندازه گیری می کنند. در زمانی که قلب منقبض می شود، فشار خون به حداکثر مقدار خود می 

 .سطح را فشار ماکزیمم یا سیستولی می نامندرسد؛ این 

سطح مینیمم یا دیاستولی در زمان استراحت قلب که فشار خون به حداقل مقدار خود می رسد، بدست 

می آید. هر دو سطح فشار خون به صورت دو عدد کنار هم یا به صورت کسر بر حسب میلیمتر جیوه نشان 

معادل فشار  08معادل فشار ماکزیمم و عدد کوچكتر  028تر یا و عدد بزرگ 08/028داده میشود، مثالً 

 .مینیمم است

 : گوشی از سه قسمت تشكیل شده است

 انتهای گوشی( ۱

این قسمت از دو لوله فلزی تشكیل شده است که در انتهای آنها پوشش الستیكی قرار دارد و باید بطور 

این قسمت بصورت مورب است و وقتی داخل  ثابت و راحت در داخل گوشها قرار گیرد. در بعضی گوشی ها

گوش قرار میگیرد قسمت مورب آنها باید متمایل به جلو باشد. دو لولة فلزی در انتهای دیگر به دو لوله 

 .الستیكی متصل میشوند

 لوله های الستیكی ( ۲

صفحه این دو لوله از یک طرف به لوله های فلزی متصل هستند و سپس به یک لوله منتهی شده و به 

 .گوشی وصل میگردند

 دیافراگم یا صفحه گوشی( ۷

این قسمت از یک صفحه فلزی )دیافراگم( تشكیل شده است که به انتهای لولة الستیكی متصل است. 

گاهی بعضی از صفحه های گوشی دو طرف دارد؛ یک طرف آن بل )قسمت کوچكتر و با سطح گودتر( و 

سطح صاف( است که توسط یک قطعه فلزی میله ای شكل طرف دیگر دیافراگم )قسمت بزرگتر و با 

کوچک که قابلیت چرخش دارد، به انتهای لوله الستیكی وصل است. اگر گوشی هم دیافراگم و هم قسمت 

 بل داشته باشد،

باید گوشی را در گوش بگذارید و با زدن ضربة مالیم روی دیافراگم یا بل دریابید که کدامیک از این دو 

ة گوشی ارتباط دارد و صدا را منتقل می کند. معموالً با نیم دور چرخاندن میلة فلزی می قسمت به لول

توان دیافراگم یا بل را به لولة گوشی مرتبط ساخت. صدا از قسمت بل بهتر شنیده میشود؛ اما اگر از 

 .دیافراگم استفاده میشود باید با انگشتان دست صفحة گوشی را روی بازو نگهداشت



 

 دازه گیری فشار خونشرایط ان

 : قبل از اندازه گیری فشار خون رعایت موارد زیر ضرورت دارد

حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون، فرد معاینه شونده باید فعالیت شدید نداشته باشد؛ غذای 

فرد  سنگین، قهوه، الكل، دارو و نوشیدنی های محرك مصرف نكرده باشد و سیگار نكشیده باشد. ضمناً

 .ساعت( ناشتا باشد 01نباید مدت طوالنی )بیش از 

 .دقیقه قبل از اندازه گیری فشار خون، فرد معاینه شونده باید استراحت کامل داشته باشدپنج 

لباس فرد معاینه شونده باید سبک و آستین های لباس به اندازه کافی گشاد باشد تا وقتی آستین باال زده 

ارد نكند. اگر آستین تنگ باشد و روی بازو فشار آورد باید لباس را درآورد. می شود روی بازو فشار و

آستین تنگ باعث اعمال فشار روی سرخرگ بازویی شده و در نتیجه بطور کاذب فشار خون پایینتر از 

 .آنچه هست خوانده میشود

 .اتاق معاینه باید ساکت و آرام و با دمایی مناسب باشد

 .ی با فردی که فشار خون او اندازه گیری میشود، باید خودداری شوداز گفتگوهای مهیج و شوخ

 فشار خون را میتوان در حالت نشسته، ایستاده و دراز کشیده اندازه گیری کرد

در اندازه گیری فشار خون بین دست راست و چپ ممكن است اختالف مختصری وجود داشته باشد؛ اما 

 دست راست اندازه گیری شود بهتر است فشار خون در وضعیت نشسته و از

اگر فشار خون فرد معاینه شونده در حالت نشسته اندازه گیری می شود باید پشت وی تكیه گاه مناسب 

 .داشته باشد

در حین اندازه گیری فشار خون، دست فرد معاینه شونده نباید آویزان باشد و باید بر روی چیزی تكیه 

و منقبض شده باعث می شود که فشار خون بطور کاذب کند تا عضالت دست شل باشد. عضالت سفت 

بیش از اندازة واقعی نشان داده شود. بنابراین بازوی دست فرد چه در حالت نشسته، ایستاده و یا دراز 

کشیده باید در سطح قلب باشد و تكیه گاه مناسب داشته باشد. در حالت ایستاده می توان با یک دست 

 .را گرفت تا تكیه گاه ایجاد شود بازوی دست فرد معاینه شونده

 

  



 

 (Korotkoff) صداهای كورتكوف

اندازه گیری فشار خون بر اساس شنیدن صداهای کورتكوف برنامه ریزی شده است؛ بنابراین شناخت این 

صداها ضروری است. در حین اندازه گیری فشار خون با باد کردن بازوبند و اعمال فشار روی سرخرگ 

خون در سرخرگ قطع میشود و زمانی که باد بازوبند تخلیه شود، فشار بازوبند روی بازویی، جریان 

سرخرگ بازویی کم شده و در نتیجه مجدداً خون به داخل سرخرگ جریان می یابد و از طرفی در قسمتی 

از سرخرگ که بطور نسبی فشرده شده، جریان گردابی پدید می آید. این دو فرآیند موجب پیدایش 

 : ورتكوف می شوند. این صداها را می توان به مراحل مختلف زیر تقسیم نمودصداهای ک

  در ابتدا صداهای ضربه زدن ضعیفی که واضح نیستند، ظاهر می شوند و به تدریج شدت آنها

افزایش می یابد و قوی تر می گردند. با شنیدن این صداهاست که سطح فشار سیستولی مشخص 

 .می گردد

  می شوند و ممكن است بصورت صدای غرغر یا شرشر درآیدکم کم صداها ضعیف. 

  مجدداً صداها واضح می شوند؛ اگر چه مشخص تر میگردند ولی هرگز کامالً به شدت صدهای

مرحله اول نمی رسند. صداهای مرحله دوم و سوم در اندازه گیری فشار خون مورد استفاده 

 .نیستند

  می یابند و مثل صدای مالیم جریان هوا شنیده می دوباره صداهای واضح به طور ناگهانی کاهش

 .شوند

  در این مرحله تمام صداها بطور کامل قطع میشوند و از بین می روند و با قطع صدا، سطح فشار

 .دیاستولی مشخص می گردد

بنابراین صداهای کورتكوف از مرحله ظهور با صداهای ضعیف شروع می شوند که به تدریج قوی تر شده و 

صدها واضح تر و شدیدتر می شوند و در نهایت با ضعیف شدن ناگهانی، صداها مالیم تر شده و بعد کم کم 

 .کامالً از بین می روند

 
 

 :24فعالیت صفحة 

برد. بنابراین، خوردن زیاد آن  مصرف قهوه یا نسكافه )قهوه آماده( در بیشتر موارد فشار خون را باال می

 تواند مفید باشد. وز میشود. مقدار کم آن در ر توصیه نمی

 

 

 



 

 :27فعالیت صفحة 

ها، رابطة مستقیمی وجود دارد. هرجا الزم باشد مواد زیادی بین مویرگ  بین شكل و عمل هریک از مویرگ

منافذ بیشتر و گشادتر به وجود آمده است، مثل مغز استخوان . در اینجا  الزم است  و اندام مبادله شود

 های ساخته شده نیز به مویرگ وارد شوند.  سلول

ای وارد و خارج نشود .این  ها  مثل مغز ورود مواد باید به شدت کنترل شود  تا هر ماده در بعضی قسمت

 های پیوسته در آن بوجود آمده است . راین مویرگاندام فقط به اکسیژن و گلوکز نیاز دارد بناب

شده هستند  ها مثل روده و کلیه نیز منافذ روی مویرگ زیاد هستند، ولی این منافذ کنترل در بعضی اندام

 تا جذب و دفع مواد با کنترل صورت گیرد.

 

 :22فعالیت صفحة 

کنند  می باله خارجو آنهایی که از   سرخرگبرند  می انتهای بالههایی که خون را به  در بالة دمی، رگ

کنیم. اگر  هستند و چون در میكروسكوپ مرکب، تصویر معكوس است جهت آنها را برعكس می سیاهرگ

بینید جهت آن  کنید، تصویر معكوس نیست و آنچه را می از میكروسكوپ استریو یا تشریحی استفاده می

 صحیح است.

 

 : باالی صفحه18فعالیت صفحة 

 ینكه بتواند هموگلوبین بیشتری را در خود جای دهد.برای ا -

ها عبور کند. اگر فرو رفته نبود  برای اینكه بتواند در مواقع الزم خم شود و مثالً از درون مویرگ -

 توانست به آسانی خم شود. نمی

رفت  میهای قرمز نبودند فشار اسمزی خون باال  تواند در آب حل شود. اگر درون گویچه هموگلوبین می -

 شد . یا هموگلوبین در پالسما تجزیه و دفع می

 

 

 

 

 



 

 

 : پايین صفحه18فعالیت صفحة 

         در میكرولیتر خون                                                  12222تا 222.. 1 

WBC- 

                                                 میلیون در میكرولیتر خون 1تا                                

  RBC-                              

    platelet                                                     212222در هر میكرولیتر خون                         

                      

 

 2        .mg/dl     222کمتر از               

TGS- 

        mg/dl     کلسترول                                            222کمتر از 

        mg/dl      02بیشتر از               HDL 

        mg/dl     132کمتر از               LDL 

     mL 1222222   *Lit 1*     1222.        تعداد  3 

  

             = 21222222222در خون    RBCتعداد           

                                            212222222  =1 * % 

  روزانه تخریب و باید جایگزین شوند.         

 :16فعالیت صفحة 

 آمیزی کرد. های گیمسا یا ... رنگ توان با استفاده از رنگ گسترش خونی را می 

 

 

 

 



 

 تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد  -7فصل 

 

 63 فعالیت صفحةتوضیح 

 کلیه گوسفند  تشريح

فقط سرخرگ از كلیه در بیشتر کلیه ها که چربی های اطراف آن جدا شده است میزنای کنده شده و 

کنید و در بین آنها با احتیاط آن ها را جدا باشد اطراف کلیه کنده نشده چربی ها ی اگر است.  آویزان

   )مطابق شكل کتاب (میزنای ، سرخرگ و سیاهرگ کلیوی را تشخیص دهید

و حالت توپری را از بیرون نشان می دهد و بافتهای تشكیل دهنده آن  میزنای از بقیه ضخیم تر است

 نرم هستند .

)به     گردد سرخرگ ديواره ضخیمي دارد که با فشار دادن آن دوباره به حالت اول برمي

 دلیل آنکه قطر ماهیچه های آن بیشتر است خاصیت ارتجاعي خود را بیشتر حفظ مي کند(

 . درون آن گاهی خون دیده می شودسیاهرگ دیواره نازکترو روی هم افتاده ای دارند و 

بعد از برش طولی و تشخیص بخش قشری و مرکزی  ستون های کلیوی را مشاهده کنید در زیر آن ها 

در کنار هم قرار گرفته اند که از روی ضخامت دیواره می توان سرخرگ یا سیاهرگ  ین هرمیرگ های ب

با قرار دادن بودن آن ها را تشخیص داد .این رگ ها به رگ های قوسی و سپس شعاعی متصل می شوند . 

 .قابل شمارش می شوند مشخص وهای کلیوی  و بریدن ستون های کلیوی هرمقیچی روی این رگ ها 

 . عدد در دو قسمت  کلیه ديده مي شوند .1تا  12داد هرم ها متفاوت و از تع

 

 

 

 

 

  



 

 از ياخته تا گیاه -2فصل 

 پاسخ فعالیت ها 

 :836فعالیت صفحة 

آموزان از آن چیزی است که دربارة یاختة گیاهی، یاد  الف( این فعالیت به منظور خودارزیابی دانش

آموزان  کند. دانش های آنها، کمک می فهمی یادگیری معنادار و رفع کجهایی به  اند. چنین فعالیت گرفته

 توانند از مواد متفاوتی، این مدل را بسازند. می

ها، سخت شدن به علت  ها و در بعضی میوه ای شدن تیغة میانی به نرم شدن میوه ها، ژله ب( در بعضی میوه

 انجامد. ها، می چوبی شدن دیواره

 

 :830فعالیت صفحة 

کنند. در  ها را هنگام پالسمولیز و تورژسانس، مشاهده می آموزان واکنش یاخته این فعالیت، دانش در

صورتی که اگر در استفاده از آب معمولی، حالت پالسمولیز، مشاهده شود، به این معنی است که مقدار 

ا فشار اسمزی کم، بینی عملكرد یاختة جانوری در محیطی ب های معدنی آب، زیاد است. آنها در پیش نمک

 های جانوری را، در نظر داشته باشند. ای در یاخته باید تأثیر نبودن دیوارة یاخته

های جانوری را باید در آب مقطر قرار  در طراحی آزمایش، کافی است آنها به این نكته اشاره کنند که یاخته

 داد. 

ت که براساس روش علمی گروه تیمار و در طراحی آزمایش، برای تغییر در اندازه یا وزن بافت، کافی اس

 های غلیظ و رقیق بررسی کنند. گواه را تشكیل دهند و این دو متغیر را در محیط

 

 

 

 

  



 

 :834فعالیت صفحة 

کند)که  برگ کلم بنفش وقتی در آب با درجة طبیعی باشد، معموالً تغییر چندانی در رنگ آب ایجاد نمی

ها و تخریب غشای زیستی  اما جوشاندن آن، که سبب مرگ یاختهآن هم به علت برش برگ با چاقوست(، 

 شود. شود، سبب رنگی شدن آب می می

 

 :837فعالیت صفحة 

 های متفاوت نمونه های میكروسكوپی تهیه و مشاهده کرد. دیسه. در زمان تغییر سبزدیسه به رنگ

 

 :831فعالیت صفحة 

های آبی و هم در تأمین اکسیژن برای  برابر جریانهوا هم در سبک شدن اندام گیاهی و کاهش مقاومت در 

 کند. های گیاه، عمل می یاخته

 

 :883فعالیت صفحة 

ای بنویسند. به  ها را در سامانة بافت زمینه آموزان باید نقش و ساختار یاخته الف( در تهیة این جدول، دانش

 کنند.ها را در جدول بیاورند و آنها را مقایسه  ها و تفاوت عبارتی شباهت

ب( نقش آب در گیاه از مواد ساخته شده، بیشتر است. برای به گردش درآمدن آب در گیاه، همیشه حجم 

شود. بنابراین، گیاه به آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبكشی، نیاز دارد.  عظیمی از آب، تبخیر می

  ، توانایی غذاسازی را دارد.آموزان باید این را در نظر داشته باشند که بخش عمدة گیاه همچنین، دانش

 

 

 :886فعالیت صفحة 

ای، طراحی  لپه و دولپه برای مشاهدة ساختار نخستین ریشه و ساقه و مقایسة این ساختارها در گیاهان تک

های سلولزی را به رنگ قرمز  های چوبی را به رنگ آبی و کارمن زاجی، دیواره شده است. آبی متیل، دیواره

 شود. ن ترتیب، محدودة آوندهای چوبی و آبكشی، مشخص میآورند و به ای درمی

 



 

 :887فعالیت صفحة 

آموزان این سرالد را از نظر محل قرارگیری و نتیجة فعالیت آنها، باهم مقایسه  الف( کافی است که دانش

 کنند.

جهت  شود. این فعالیت در اند، انجام می دیده 112ب( این پژوهش با کمک آموزشی که در فعالیت صفحة 

 توجه هرچه بیشتر به محیط اطراف و عالقمند شدن به شناسایی گیاهان، طراحی شده است.

 

 :882فعالیت صفحة 

زیست و ذخایر طبیعی، طراحی  آموزان به حفظ محیط هردو فعالیت الف و ب، برای توجه دادن دانش

تری،  شناسان در مقیاس بزرگ زیستهایی است که  هایی برای تمرین پژوهش اند. ضمن اینكه زمینه شده

آموزان از آنچه در این فصل  دهند. قسمت ب در این فعالیت، به خوبی میزان یادگیری دانش انجام می

 دهد. اند را نشان می آموخته

 

 

 

 

 

 

 جذب و انتقال مواد در گیاهان  – 2فصل 

 ۱۱۱فعالیت ص 

بیشزتر، تهویزه بیشزتر، مزواد غزذایی کمتزر       هر چه میززان شزن بیشزتر ، نفوذپزذیری بیشزتر، زه کشزی        

 خواهد بود

هززر چززه میزززان رس بیشززتر ، نفوذپززذیری کمتززر، زه کشززی کمتززر، تهویززه کمتززر، مززواد غززذایی بیشززتر  

   خواهد بود 

 مخلوطی از رس وشن برای خاك مناسب است.



 

 

 ۱۲۱فعالیت ص 

اسزاس روش علمزی   توانزد انجزام شزود بزه شزرط آن کزه بزر         این آزمایش بزه روش هزای مختلزف مزی     -

هززا کاشززت گیززاه در محلولهززای هیززدروپونیک و یززا محززیط کشززت   اسززتوار باشززد. یكززی از بهتززرین روش

هزای کشزت دارای همزه عوامزل و شزرایط مزورد نیزاز بزرای رشزد اسزت بزه جزز یزک               است. این محزیط 

ی عامززل. بنززابر ایززن میتززوان هززر نززوع تغییززر رشززد و یززا تغییززرات ظززاهری را بززه آن نسززبت داد. روشززها

 علمی دیگر نیز میتواند مورد پذیرش قرار گیرد.

 

 ۱۲۱فعالیت ص 

بخززش ت( زیززرا نوارهززای عرضی)شززعاعی( مززانع از رشززد قطززری شززده ولززی مززانع افزززایش طززول        

 شود.  نمی

 

 )باال(۱۳۱فعالیت ص 

 بخززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززش پ( بلززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززه  

محاسزبه کزرده و تعزداد روزنزه هزا را در      بخش ت( با توجه بزه بزرگنمزایی میكروسزكوپ میزدان دیزد را      

 کنیم. واحد سطح)معموال میكرومتر مربع( محاسبه می

 بخش ث( 

 

 

 

 

 

 

  

 تره شمعدانی میخک



 

 پايین ۱۳۱فعالیت ص 

 ۴درصززد کلریززد پتاسززیم بززاز و در محلززول  ۵/۰ب( در روشززنایی روزنززه هززای موجززود در آب خززالص و  

نزد. میززان بزاز شزدن روزنزه هزا       درصد آب نمک بسزته انزد. روزنزه هزای تیمزار تزاریكی همگزی بسزته ا        

تابع عوامل درونی و بیرونی است و اگزر همزه شزرایط بزه جزز یكزی ثابزت باشزد میتزوان نتیجزه گرفزت            

کززه آن متغیززر عامززل رفتززار روزنززه هاسززت. در محلولهززای روشززنایی میزززان بززاز بززودن یززا بسززته بززودن  

ل نزیم درصزد بزا آب خزالص     وابسته به غلظت مواد محلزول اسزت. بنزابر ایزن منفزذ روزنزه هزا در محلزو        

 تفاوت دارد.

پ( در بسیاری از گیاهان خشزكی روزنزه هزای هزوایی در روز بزاز و در تزاریكی تزا حزدود زیزادی بسزته           

شوند که علزت آن عملكزرد پمزپ هزای پتاسزیم و کلزر در مجزاورت نزور و نیزز تجمزع بعضزی قنزدا              می

 در سلولهای نگهبان روزنه است.

 

 

 


