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 هاآسكوميست

  جانداران

  قرمز
 كلپ: اي قهوه

 هاباكتري

 آغازيان
 هاآميب
 دارانروزن

 هادياتوم

 هاجلبك

 تاژكداران
  ندجانورمان
  چرخان
 اوگلناها

 پارامسي:مژكداران

 مانندكپك

  )عامل ماالريا(پالسموديوم فالسيپاروم :هاگداران

 هاقارچ

گروهي كه توليدمثل
  جنسي ندارند 

  )كپك سياه نان(ريزوپوس استولونيفر:هازيگوميست

گروهي كه توليدمثل
 جنسي دارند

اي، قارچ پفكـي، قـارچ  قارچ ژله :هابازيديوميست
ها  صدفي، قارچ چتري مثلِ آمانيتا موسكاريا، زنگ      

 گياهان  .ها اي  ـ ريشه  قارچ  قارچِها و اهكو سي
 خزه:گيانخزه

 سرخس:نهانزادان آوندي

  و سكويا سرو،كاج:بازدانگان
نخود،(ارانو ي پروانه ، عشقه، تيره)خنجري(، آگاو)يوالف(جو دوسر:نهاندانگان

 و هر گياه ديگري كه، گل سرخد، بلوط، چمن، نارون، افرا، موبي...) لوبيا، سويا و
 ...كند  گل يا ميوه توليد مي

وناس، اسپيروژير،دومكالمي: سبز
 كاهوي دريايي، ولوكس

  مخاطي سلولي 
  مخاطي پالسموديومي

 جانوران

ساكاروميسز سرويزيه،): مخمر(سلوليتك
  كانديدا آلبيكنز
ــلولي ــاني،: پرســ قــــارچ فنجــ

 قـارچِ  و   نوروسپوراكراسا
  .ها لسنگگ

سيليوم، قارچ   آسپرژيلوس، پني:هادئوتروميست
   پنيرهاي  دهنده الي انگشتان پا، قارچ طعم
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 جانوران

 هيدر، عروس دريايي، شقايق دريايي:تنانكيسه

 پالناريا، كرم كدو:هاي پهنكرم

 ايهاي لولهكرم

 كرم خاكي:هاي حلقويكرم

 Cepaea nemoralis:حلزون:نرمتنان

 ي سياهعنكبوت بيوه:عنكبوتيان بندپايان

خرچنـگ دراز،كـشتي چـسب، دافنـي،       : پوستان  سخت
   ).limulus sp(خرچنگ نعل اسبي 

مگس سركه، برگ متحـرك، مورچـه، شـپش،: حشرات
هـا  موريانه، شته، ملخ، سنجاقك، حشره شـبتاب، پروانـه        

ي مونارك، بيدها مثل بيستون بتوالريا، بروماتـا، پروانـه        (
  )ي كلم ابريشم و پروانه

  و ستاره دريايي توتيا:خارتنان

 دارانمهره

مـاهي، آال، گربـه  مـاهي، قـزل   المپري، كوسـه : ها  ماهي
 مارماهي، دلقك ماهي 

 وزغ، قورباغه:دوزيستان

 سوسمار، تمساح، مار:خزندگان

 چكـاوك وسهره، سسك، چرخ ريسك، كوكـو،  : پرندگان
  .مرغ جوال

 پستانداران

 پوس پالتي: گذار تخم

  سومكانگورو، اپا: زا زنده
ــت ــات: دار جف ــا  پريم ــسان،(ه ان

هـا  اسـب . . .) گوريل، شـامپانزه و     
هيراكوتريــــوم، مريكيپــــوس،(

، گوسفند تاسماني، چيتـا،)اكوئوس
 ، لمور، دالي، روياناراكون

 اسفنج:هااسفنج



 

 

10  

  
  

  .ها به بدن است  خط دفاعي در برابر هجوم ميكروبدفاع غيراختصاصي 
  ) سوم6ص(

  ) سوم81ص(  .شود  ناميده مي پيك  ،هورمون 
  ) سوم153ص(مندل: دروراثت كشف كاي هالگو بيني  را براي پيش كسي كه قوانيني

  ) سوم153ص(  هاي نايت  ار آزمايشتكر:  پژوهشي كه مندل انجام داد
  ) سوم155ص(  آميزش مونوهيبريدي :  آزمايش مندل

وادار كردن افراد مناسب تر به توليد مثـل بـا   : ي انسان در ژنتيك    تجربه 
هـا در برابـر    ها و حفاظت از آن يكديگر، به منظور حفظ مرغوبيت و افزايش تعداد آن   

  ) سوم159ص(  . شكارچيان طبيعت
  ) سوم163ص(  ها  قانون تفكيك ژن): مندل(راثت  قانون و
  ) سوم182ص(  . كند  سالگي بروز مي50 تا 30گتون در سنين نيتي هان  نشانه

  ) چهارم56ص(  . هوازي هتروتروف و بي: سلولي جانداران تك 
  ) چهارم 56ص(   .ها پديد آمدند  مواد آلي اقيانوسهاي اتوتروف به دنبال كاهش غلظت  سلول

  ) چهارم56ص(  . اند هاي فتوسنتزكننده بوده سلول ها  اكتريسيانوب
به دليل افزايش تراكم اكسيژن در جو زمين پديد آمدند كه         : هاي هوازي    سلول 

  ) چهارم56ص (. انرژي موجود در تركيبات غذايي استفاده كنند ازتوانستند به كمك اكسيژن، مي
 بـه   و يوكـاريوتي شـدند  -هـاي پـيش    وارد سـلول ،هـاي فتوسـنتزكننده    باكتري 

  ) چهارم57ص (  . كلروپالست تبديل شدند
  . اند به وجود آمده سال پيش  ميليون600 جانداران پرسلولي بين يك ميليارد تا 

  ) چهارم58ص(
هـاي   هايي را كه از سـلول  ها آموختند كه عالوه بر پاسخ دادن به تغييرات محيطي، پيام           سلول

هـاي   بـه ايـن ترتيـب شـكل    . ها پاسخ مناسب دهنـد  و به آنرسد نيز دريافت كنند      ديگر مي 
  ) چهارم58ص(  .  ندكار و تخصصي شدن پديدار شد تقسيم 

 انـد كـه    كمـك كـرده  ... توليد مثل جنسي و فاگوسيتوز و       سازوكارهايي از قبيل    
  ) چهارم58ص(  .  هاي پرسلولي تشكيل شوند مجموعه
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  ) چهارم63ص(  . داران خشكي، دوزيستان اوليه بودند مهره 
  ) چهارم126ص(  . بار توسط هوگو دووري كشف شد  ،پلوئيد پيدايش گياهان پلي

  ) چهارم143ص(  . گياهان است راه دفاعي    هاي ثانوي تركيب
وجـود   همزيستي بـه   پيش در اثر درون    سال    ميليارد 5/1ها در حدود       يوكاريوت 

  ) چهارم225 ص(  .آمدند
 ظاهر شدند توليد مثل جنسي و پرسلوليبار  هايي كه  ويژگي اصلي يوكاريوت

  ) چهارم225 ص(  .بودن است
  

  
  ) دوم17 ص(  ميكروسكوپ نوري  :  ميكروسكوپ

  ) دوم87 ص(  ي زرده كيسه: مزهاي قر محل زايش گلبول 
  ها هاي جمجمه و ستون مهره استخوان:  كننده از دستگاه عصبي مركزي عامل محافظت  

  ) سوم43 ص(  
  ) سوم118 ص(  زيگوت: نداري كه به تازگي تشكيل شده سلول از جا 

  ) سوم196 ص(  كاسبرگ: ي گل  حلقه
  ) سوم212 ص(  )   چه ريشه(رويان  ي  ظهور ريشه: زني عالمت جوانه 

  ) سوم213 ص(   . دنكن  دوره رويشي، ريشه و ساقه ايجاد مي  گياهان دو ساله در  
  .گذاري در خاك را انجام دادند تخمداري هستند كه  جانداران مهره خزندگان جزء 

  ) سوم239 ص(  
  ) سوم247 ص(  ي فوليكولي   مرحله : ي تخمدان ي چرخه  مرحله
  ) چهارم5 ص(  گرو : هاي يك ژن ـ يك آنزيم  انديشه

  ) چهارم9 ص(   . هاست قدم براي ساخت پروتئين رونويسي 
  .شود  كه رونويسي ميشود  گفته ميDNA نوكلئوتيدي از   به ،جايگاه آغاز رونويسي

  ) چهارم10ص(   
  .  شدندDNA گروهي بودند كه موفق به كشف رمز  ،نيرنبرگ و همكاران او

  ) چهارم12 ص(
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 tRNA  ،tRNAچهارم15 ص(  . آغازگر است ي (  
هاي مهندسي ژنتيك تغييـر        جانداري است كه با روش     باكتري اشريشياكالي   

  ) چهارم28 ص(  . پيدا كرد
اي كه مبتال به نوعي ناهنجـاري         اي انجام ژن درماني در دختربچه     ها بر    تالش 

  ) چهارم38 ص(  . دستگاه ايمني بود صورت گرفت
 گيـاه خـود را     كنندگان بذر كشاورزاني بودنـد كـه بـذرهاي             اصالح 

  ) چهارم41 ص(    .كردند انتخاب مي

  )چهارم 43 ص(  ! دالي خانوم: ي سلول تمايزيافته وسيله  كلون شده به جانور
  ) چهارم48 ص(   . ها پديدار شد  بار در اقيانوسحيات 
  ) چهارم48ص(  .  ها بودند سلول  ي  واحدهاي سازنده، هاي پيچيده مولكول
  )چهارم  53ص(   .  قدم به سمت سازماندهي سلول بوده است        ميكروسفرها احتماالً      تشكيل   
RNA چهارم53ص(  .  مولكول خود همانندساز بوده است (   

RNA چهارم53ص(   . هاي پروتئيني را كاتاليز كرده باشد مولكول   ممكن است تشكيل (  
 ، ميكروسـفرها و يـا   RNAهـاي     مسيرهاي متابوليـسمي بـه دليـل نيـاز مولكـول           

  .اند  تشكيل شده، به حفظ انسجام ساختاري و تكثير ها، ساختارهاي سلول مانند حاصل از آن
  ) چهارم54ص(

  ) چهارم56ص( . ي وجود گذاشتند ها پا به عرصه  يوكاريوتپيش،  سال  ميليارد1/ 5حدود 
ـاني          درصد از جانداران روي كـره      85پيش   سال    ميليون 440در حدود    ـين بـه طـور ناگه ي زم

  ) چهارم58ص(.   انقراض گروهي روي زمين بوده است          5 مورد از   اين واقعه     . منقرض شدند  
  ) چهارم62ص(. ها بودند ها و قارچ د، جلبكر شدنها ظاه ن پرسلولي كه در خشكياجاندار 
هـا، گياهـان سـطح زمـين را پوشـانده و               همياري بين گياهان و قـارچ      پس از   
  ) چهارم62ص(  .  هاي بزرگ را تشكيل دادند جنگل

  ) چهارم62ص(  .   ساكنان خشكي بودندحشرات يكي از 
  ) چهارم62ص(    . جانوراني بودند كه بال داشتندحشرات 
  ) چهارم62ص(  .   و فاقد آرواره بودندكوچك هايي ماهيران، دا مهره 

  . پيش از دريا بيرون آمدند سال  ميليون370داران ساكن خشكي حدود   مهره
  ) چهارم63ص(
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  ) چهارم67ص(  .  بار فيلسوفان رومي ارائه كردند   ها را ي تغيير گونه انديشه
ار از طريق تجزيه و تحليـل   بها براي  بيني تغيير در توالي نوكلئوتيدي ژن     پيش

  ) چهارم80ص(  .  شدهاي مشابه در چندين گونه آزمايش   پروتئينيتوالي آمينواسيدها 
  ) چهارم181 ص(  . ي موثر در فتوسنتز است   رنگيزهكلروفيل 
  .  كربني است3شود يك اسيد   تشكيل ميC3مولكول پايداري كه در گياهان 

  )ارم چه187ص(
  ) چهارم195ص(  .  ي تنفس سلولي است  مرحلهگليكوليز  

  ) چهارم211ص(  .  بار به يك بيماري گوسفندي نسبت داده شدند ها  پريون
  
  

  
  ) دوم2ص(  .  شوند، كربن دارند هايي كه در سلول ساخته مي مولكول تقريباً 

 بـه صـورت درشــت   ،انـد   جانـداران يكـسان  هـاي كوچـك كـه در     مولكـول 
  ) دوم 3ص(  . اند  متفاوت،آيند كه در افراد مختلف جانداران هايي در مي ولمولك

  )دوم 6ص(   .  هاست  ليپيدها آب گريز بودن آن ويژگي 
  ) دوم7ص(  .   استروئيدها يكسان و شبيه مولكول كلسترول استساختار 
  .شوند ها مي  كارهاي درون سلول، باعث انجام ها هاي موجود در ساختار سلول پروتئين

  ) دوم7ص(   
  ) دوم10ص(  .  ها عمل اختصاصي دارند آنزيم 

  ) دوم16ص(  . هاي زنده غشاي پالسمايي دارند  سلول
  ) دوم22ص(   . كامل نيستندي  كامل يا كرهها مكعبِ  سلول
بـا  ) ، گياهي، آغازي، قـارچي    يجانور(هاي يوكاريوتي، از هر نوعي كه باشند           سلول 
  ) دوم23ص(  .  اند متفاوت   هاي پروكاريوتي سلول دارند، اما با هاي اساسي يكديگر شباهت
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و ) ميكروتوبـول ( پروتئينـي بـه نـام ريزلولـه          يهاي   هاي سلولي از لوله      اسكلت 

هـا فقـط از     سانتريولاما . اند اخته شدههاي پروتئيني به نام ريز رشته س       رشته
  ) دوم26ص(  . اند تشكيل شده) ميكروتوبول(ريزلوله 
 نقاطي است كـه   در    ار يك ماده، يكسان شدن غلظت آن      ي نهايي انتش    نتيجه

  ) دوم38ص(  . آن ماده قرار دارد
  ) دوم43ص(. دهد كارهاي زيستي را يك سلول به تنهايي انجام نمي   ها در پرسلولي

. شـوند  وان ديـده مـي   گياهـان علفـي و جـ      سه نوع بافت اصـلي در سـاختار         
  ) دوم48ص(  )  مركزيي   استوانهروپوست، پوست و(

گياهـان آونـدي يافـت     آوند چوبي است كـه در     هاي    از سلول تراكئيد نوعي   
  ) دوم51ص(  . شود مي
  .ي پرده ديافراگم از حفره شكم جدا شده است  پستانداران قفسه سينه به وسيلهدر

  )وم د71ص(

  ) دوم75ص(  جانداران بايد به تبادل مواد با محيط بپردازند 
طور  توانند به ها مي  سلول) هيدر، شقايق دريايي، عروس دريايي  (تنان  در كيسه 

  ) دوم75ص(  .  مستقل به تبادل مواد با محيط بپردازند
هـاي شـعاعي و عرضـي عـروس دريـايي داراي            لولـه ي    پوشانندههاي     سلول 
  ) دوم75ص(  .  مژك هستند   

  ) دوم76ص(  .داران دستگاه گردش خون بسته دارند مهره 
) دو دهليـز و دو بطـن      ( حفـره    4دگان، پرنـدگان و پـستانداران از         خزن  قلبِ

  ) دوم77ص(  .  ساخته شده است
  ) دوم77ص(   .ها  مضاعف دارند به جز ماهيداران گردش خونِ  مهره

  . آن قادر به انقباض ذاتي هستنداي  تارهاي ماهيچه ،هنگام به وجود آمدن قلب در جنين
  ) دوم79ص(

 يك ماهيچه صاف حلقوي وجود دارد كـه بـه صـورت        ،ها  مويرگ در ابتداي   
  ) دوم83ص(  . كند يك دريچه عمل مي

  ) دوم87ص(   . دهند  اجزاي سلولي خود را از دست مي  تقريباًها  اريتروسيت
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  ) دوم91ص(  .بدن حضور دارندهاي لنفي در  رگ
هـا   هاي هوايي جوان گياه وجود دارند، اما تعداد آن     بخش ها در ساختار      روزنه

  ) دوم96ص(   .هاست  از ساير بخش   ،در برگ
  ) دوم98ص(  .  كنند  جهات حركت مي آبكشي در هايتركيبات آلي در آوند

  ) دوم103ص(. كنند هاي سطحي بدن خود آمونياك دفع مي  سلولمهرگان كوچك از  بي
ي محكمـي بـه نـام كيتـين         س ماده  حشرات اسكلتي خارجي دارند كه از جن       

     ) دوم111ص(   .بستر پروتئيني قرار گرفته استاست كه در 
  ) دوم112ص(  .  پرندگان و پستانداران چهار اندام حركتي دارند

  ) دوم112ص(  .داران اسكلت دروني دارند  مهره
  ) دوم114ص(    . شود هاي زنده ديده مي  سلولهاي مختلف در  حركت به صورت

  ) دوم118ص(.  اه و پهن وجود داردداران سه نوع استخوان دراز، كوت مهره در بدن 
  ) دوم121ص(.   جهات بچرخندها بتوانند در  استخوانشود  ميمفصل گوي و كاسه باعث 

  ) سوم28ص(  .  ها يكسان است  آنها انواع گوناگوني دارند، ولي اساس ساختاري  نورون
كننـده شـوند و    توانند باعـث وابـستگي روانـي مـصرف      مواد روان گردان مي   

  ) سوم35ص(  .  دنشو ها موجب وابستگي جسمي نيز مي  آن
گيرنـد، هماننـد افـراد     افرادي كه به طور غيرمستقيم در معرض دود سيگار قرار مـي         

  ) سوم36ص(  . قرار دارند آنعوارضِ سيگاري در معرض 
داران داراي توانايي هماهنگ كردن اطالعات دريـافتي از محـيط و       مهره  مغزِ

  ) سوم52ص(  . هاست  و متناسب به آنهاي الزم دادن پاسخ
هـاي   هـا در انـدام    آنشوند، امـا    بدن يافت ميهاي حس در     گيرنده
  ) سوم55ص(   .اند متمركز شده) پوست، چشم، گوش، بيني و زبان(حس 

هايي از يك يا چند نورون هستند كه اثر محرك  هاي پوست، دندريت   گيرنده 
  ) سوم55ص(  . كنند را به پيام عصبي تبديل مي

  ) سوم67ص(  .ي درد دارند  جانوران گيرندهاحتماالً 
  ) سوم79ص(  .كنند ها اختصاصي عمل مي  هورمون 
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  ) سوم99ص(  . مواد شيميايي درون سلول باكتري را در بر دارد عصاره سلولي، 

 برابـر  G بـه  C و T بـه  Aهايي كه چارگف بررسي كرده بود، نسبت       DNA در  
  ) سوم104ص(  .  يك بود

) زيگـوت (يا زماني يك سـلول   ) وليلتك س (اند     جانداران، يا خود يك سلول      
  ) سوم113ص(    .)پرسلولي(اند  بوده

  ) سوم114ص(  .  دهد طول زندگي جانداران رخ مي تقسيم سلول، در 
در حـال تقـسيم اسـت، سـلول مـادر و            كه   انواع تقسيم سلول، سلولي را       در  

  ) سوم114ص(  .نامند هاي دختر مي هاي حاصل از تقسيم را سلول سلول
 و يكـي از   دهد  رخ مي طور نامساوي      سيتوپالسم به  ، سيتوكينزِ  Iزايي بعد از ميوز       در تخمك 

  ) سوم141ص(  .  كند  سيتوپالسم را دريافت مي   تقريباً دو سلول حاصل  
ند و ر مهم داها در چگونگي رشد و نمو و درست كار كردن بدن، نقش حياتي و  ژن

  ) سوم141ص(  .  كم و كاست براي تندرستي بدن ضروري است ها بي آن حضور 
 اين والد يـك نـسخه از    . در توليدمثل غيرجنسي فقط يك والد شركت دارد 

  ) سوم144ص(  . كند  هاي خود را به فرزندان خود منتقل مي ژن
صفاتي كه تحت تأثير چند ژن قرار دارند، صفات چند ژني نام دارند كه اين چند ژن                  

هـاي مختلـف     در يك كروموزوم قرار داشته باشند يا در كروموزوم  همهمكن است   م
  ) سوم177ص(  .پراكنده باشند

  ) سوم187ص(.ي وجود داردگياهان دو مرحله اسپوروفيتي و گامتوفيت در طول زندگي 
  ) سوم213ص(. ساله نيستند   يك، گياهان علفي  علفي هستند، اما    ،گياهان يك ساله 

  ) سوم213ص(.  چوبي نيستند،گياهان چند ساله اند اما   چوبي، چند ساله گياهان

دهند به گياهان برگ ريز   هاي خود را از دست مي        برگ كه هر سال    گياهاني  
  ) سوم213ص(  )  نارون، افرا، مو. (اند معروف
  ) سوم215ص(  . گياهان وجود دارند هاي نخستين در  مريستم

: ي خام نياز دارند  خود فقط به دو مادههاي دراتكربوهي گياهان براي تشكيل  
  ) سوم226ص(  دي اكسيد كربن و آب 
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هايي را كـه در طـول زنـدگي خـود خواهـد       گامت هر دختر در ابتداي تولد،      
 پـس از تولـد تعـداد ايـن     يعني هاي خود دارد داشت، به صورت نابالغ درون تخمدان 

  )سوم 245ص(  .  نابالغ افزايش نخواهد يافتيها تخمك
  ) سوم245ص(.شوند  گامت او بالغ مي400 تا 300، تنها ن طول زندگي يك زدر 

شروع به تشكيل شدن جنين هاي اصلي   اندام،  بارداري چهارمدر انتهاي هفته 
  ) سوم253ص(  .شود كنند و ضربان قلب آغاز مي مي

  ) چهارم12ص(  . اند ن يكسانا جانداريعني در اند،  ها عمومي كدون
  ) چهارم21ص(   .كنند زمان استفاده نمي هاي خود به طور هم  ژنها از  سلول

ها حاصل تقسيم   آنبدن ما از صدها نوع سلول مختلف ساخته شده است كه    
  ) چهارم21ص(  .   هستند)زيگوت( اوليه يك سلول ميتوز
  ) چهارم21ص(  .  هاي بدن ما يكسان است    سلول  ي ژنتيك   ماده

تحـت كنتـرل يـك بخـش        هاي موجود در يك اُپـران          ژن ها    در پروكاريوت 
  ) چهارم23ص(  .انداز دارند ها يك راه  آنكننده هستند و  تنظيم

 DNAها موفق به جـذب         باكتري   مهندسي ژنتيك،  ي كلون كردن    در مرحله 
  ) چهارم31ص(  .  شوند نوتركيب نمي

لعـه قـرار   مطا هـاي انـسان مـورد     ژني ژنوم انسان، توالي و جايگاه  در پروژه 
  ) چهارم39ص(  .گرفته است
مـاوراي بـنفش   پرتـوي  ي محافظتي اوزون بود،  پيش، كه زمين فاقد اليه سال   چهار ميليارد 

  ) چهارم51ص(  .  آمونياك و متان موجود در اتمسفر را از بين ببرد       توانست     مي
ي درون  شناسـان نظريـه    زيـست   تقريباًها، اكنون     ي منشا ميتوكندري    درباره
  ) چهارم57ص(   .اند تي را پذيرفتههمزيس

هـاي مختلـف      از گونه    اعضاي متعلق به   انقراض گروهي يعني مرگ     
  ) چهارم58ص(  . كه تحت تأثير تغييرات بزرگ بوم شناختي انجام شده است

ي جمعيت انساني قابل تعميم     ي مالتوس درباره    داروين به اين نتيجه رسيد كه انديشه      
  )چهارم 72ص(   .هاست  گونهبراي 
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