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سخنی با دانش آموزان
گاهــی اوقــات خوانــدن یــک کتــاب دیــد مــار را نســبت بــه یــک موضــوع عــوض میکنــد ،گاهــی وقتهــا زمــان زیــادی را
بــرای مطالعــه صــرف میکنیــم ولــی چــون از روش مناســبی بــرای مطالعــه اســتفاده نمیکنیــم بــازده مــا کــم اســت ،گويــا در
درسهــا اص ـ ً
ا پیشــرفت نمیکنیــم یــا خیلــی آهســته جلــو میرویــم .هــدف از تألیــف کتــاب درســی زیرذرهبیــن ایــن اســت
کــه شــما روش درســت مطالعــه زیستشناســی را یــاد بگیریــد و در مســیر درســتی گام برداریــد تــا در زمــان کمتــری بــه نتیجــة
بهتــری برســید .ایــن کتــاب حاصــل چندیــن ســال تدریــس در مراکــز مختلــف آموزشــی کشــور و آشــنایی بــا محدودیتهایــی
اســت کــه دانشآمــوزان بــا آن روبــهرو بــوده و همچنیــن ارائــة راهحلهایــی بــرای مطالعــة مناســب بــا هــدف موفقیــت در
امتحانــات تشــریحی و آزمونهــای تســتی اســت.
کتابــی کــه پیــش رو داریــد مجموعــة جامــع کتابهــای درســی زیــر ذرهبیــن اســت ،در ایــن کتــاب نیــز ماننــد جلدهــای قبلــی،
مطالبــی کــه در کنکــور از آنهــا ســوالی طــرح نمیشــود ،حــذف شــده تــا حجــم مطالــب کمتــر و مطالعــة آن بــرای دانشآمــوزان
راحتتــر شــود.
در ایــن کتــاب تمامــی قیدهــا بــا رنــگ زرد و مطالــب مربــوط بــه ترینهــا (مهمتریــن ،اولیــن و )...بــا رنــگ آبــی و افعــال
خــاص بــا رنــگ قرمــز مشــخص شــدهاند .همچنیــن نــکات ترکیبــی کتــاب زیســت دهــم بــا رنــگ آبــی ،زیســت یازدهــم بــا
رنــگ قرمــز و زیســت دوازدهــم بــا رنــگ ســبز نوشــته شــده اســت .بعضــی از مفاهیــم و کلیــد واژههــا ،بــر روی کلمــات و
عبــارات کتــاب آورده شــده اســت و نــکات یــک دهــه کنکــور از هــر صفحــة کتــاب در آن صفحــه نوشــته شــده تــا دسترســی بــه
آنهــا آســان بــوده و بــا ادبیــات کنکــور آشــنا شــوید .نــکات مربــوط بــه شــکلها و همچنیــن توضیحــات کاملکننــدة کتــاب،
در حاشــیة خــود کتــاب درســی آمــده اســت .در پایــان هــر فصــل ایســتگاه اطالعــات آورده شــده کــه بــا کمــک آن میتوانیــد
میــزان یادگیــری خــود را محــک بزنیــد و در صــورت لــزوم مطالــب خوانــده شــده را تکــرار کنیــد .بــرای اســتفاده مناســب از ایــن
بخــش کتــاب ابتــدا پاســخ خــود را بــا مــداد بنویســید ســپس بــه کتــاب مراجعــه کــرده و در صــورت درســت بــودن پاســخ ،آن را
بــا رنــگ آبــی و در صــورت نادرســت بــودن جــواب درســت را بــا رنــگ قرمــز بنویســید تــا در هنــگام جمعبنــدی بــه آنهــا توجــه
بیشــتری كنیــد .از آنجــا کــه تأکیــد ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور و وزارت آمــوزش و پــرورش ،تکیــه بــر مطالعــة کتــاب
درســی اســت .مــا نیــز پایــه و اســاس کار خــود را بــر کتــاب درســی قــرار دادهایــم .امیــد اســت بــا اســتفاده از ایــن کتــاب ،گامــی
هــر چنــد کوتــاه بــه ســمت موفقیــت و رســیدن بــه اهــداف واالی خــود برداریــد .بــرای ارتبــاط بــا اینجانــب و ارائــه نظــرات و
پیشــنهادات خــود میتوانیــد بــا ایمیــل  Rezaeitwo@gmail.comتمــاس بگیریــد.
در پایــان از تمامــی افــرادی کــه جهــت نوشــتن ایــن مطالــب مــرا یــاری نمــوده و از راهنماییهــای آنهــا برخــوردار بــودهام
از جملــه آقایــان حمیــد مشــایخی ،خانمهــا زهــرا نصیــری اقــدم و دکتــر مینــا ســخایی و همچنیــن از گــروه فنــی انتشــارات
زیرذرهبیــن ســرکار خانمهــا ســپیده زارعــی و مریــم مجــاور کــه صمیمانــه در اتمــام و تکمیــل ایــن مجموعــه از کمکهــای
بیدریغشــان بهرهمنــد بــودهام تشــکر میكنــم.
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پروانة مونارک دارای طناب عصبی شکمی است.
پروانة مونارک شکار بعضی از پرندگان بوده و سمی است.

کرمها شاخهای از بیمهرگان هستند.

جابجایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد.

مادة دفعی پروانة مونارک اوریک اسید بوده و قلب آن در ناحیة پشتی قرار دارد.

پروانة مونارک جزو حشرات بوده و دارای گردش خون باز ،همولنف و تنفس نایدیسی است.

انواع بیماریها:

 -1ارثی  -2اکتسابی

سطوح سازمانیابی جانداران با هم متفاوت است.

مجموعه اعمالی که بر ای پایدار نگاه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام میشود ،هومئوستازی نام دارد.
رشد و نمو فقط تحت تأثیر  DNAنیست
مث ً
ال در گیاهان گلدهی به طول روز بستگی
دارد و مقدار رشد گیاه میتواند تحت تأثیر
عوامل محیطی مانند نور ،آب و  ...باشد.

پاسخ به دما ،پاسخ به تماس ،پاسخ به
گرانش زمین و گلدهی در گیاهان نوعی
پاسخ به محیط است.

هورمون آلدوسترون در تنظیم
مقدار سدیم خون نقش دارد.

جانــداران نابالــغ و بعضــی از جانــداران
پیــر توانایــی تولیــد مثــل ندارنــد.

تولیدمثل باعث بقای گونه شده و روی بقای فرد اثرکمی دارد.
گیرندههای حسی بجز گیرندههای درد سازش پیدا میکنند.

پوســتک ضخیــم در بــرگ خرزهــره و وجــود روزنههــا در
فرورفتگیهــای غارماننــد مثالــی از ســازش در گیاهــان اســت.

گیاهان و جانوران همگی ،پرسلولی هستند.

در موجودات تک سلولی بافت وجود ندارد.

ساختن دستگاههایی مانند الکتروکاردیوگرام و اسپیروگرام و انجام سونوگرافی و کولونوسکوپی همگی حاصل نگرش بین رشتهای است.

