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مجموعة زیرذره بین



سخني با دانش آموزان

اوايل مهر سال 66 بود، با ناراحتي زياد و به اصرار پدرم وارد دبيرستان شهيد رجايي کرج شدم، اصاًل از درس هاي تئوري خوشم 
نمي اومد، سال قبل شاگرد سوم کالس شده بودم و براي ورود به هنرستان فني خودم رو آماده می کردم حتي امتحان ورودي رو هم 
داده بودم، اما ظاهراً تقدير من چيز ديگه ای بود، بايد پزشک مي شدم! من برخالف ديگران پزشکي رو دوست نداشتم. اصاًل با روحياتم 
سازگار نبود، نمي تونستم از صبح تا شب با آدم هاي مريض سروکار داشته باشم حتي فکر کردن به اون هم آزارم مي داد. همين مسئله 
باعث شد که شروع به شيطنت و بازيگوشي کنم، يک سال تحصيلي رو بدون درس خوندن، فقط صرف بازي و ورزش کردم شايد 
نيمي از سال رو بيرون کالس بودم )اخراج( و 5 تا تجديدي آوردم، خودش يک رکورد بود! اما کالس زيست شناسي و زمين شناسي 
برای من با درس هاي ديگه متفاوت بود، انگاري داشتم براي ادامه تحصيل انگيزه پيدا ميکردم، لجبازي با پدرم باعث شده بود سال 
اول دبيرستان مردود بشم، اما عشق بی اندازه ام به درس زيست شناسی برام آينده  ديگه ای رقم زد و در نهايت دبير زيست شناسی شدم.  
و اما کتابي که پيش رو داريد از مجموعه کتاب هاي درسي زير ذره بين است، در اين کتاب نيز مانند کتاب دهم، هدف آموزش 
روش درست مطالعة زيست شناسي جهت آمادگي براي کنکور و امتحان هاي نهايي مي باشد. مطالبي که در کنکور از آنها سوالي 
طرح نمی شود، حذف شده است تا حجم مطالب کمتر شود و مطالعه آن براي دانش آموزان راحت تر شود. در اين کتاب نيز تمامي 
قيدها با رنگ زرد و مطالب مربوط به ترين ها )مهم ترين، اولين و ...( با رنگ آبي مشخص شده اند همچنين افعال خاص نيز با 
رنگ قرمز مشخص شده اند. نکات مفهومي و بعضي از مفاهيم و کليدواژه ها، بر روي کلمه ها و عبارت های کتاب آورده شده 
است، رنگ آبي مخصوص نکات سال دهم و رنگ قرمز مربوط به نکات سال يازدهم مي باشد. نکته های مربوط به شکل ها  و 
همچنين توضيحات کامل کنندة کتاب، در حاشيه خود کتاب درسي نيز آمده است. مطالبي که در قسمت هايي با کادر زرد مي باشد 
نکته های کنکوري مربوط به آن صفحه است که در ده سال گذشته در کنکور سراسري يا خارج از کشور آمده اند. از آنجا که 
تأکيد سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت آموزش و پرورش، تکيه بر مطالعه خود کتاب درسي است، ما نيز پايه و اساس 
کار خود را بر کتاب درسي قرار داده ايم. در پايان هر فصل ايستگاه کنترل اطالعات قرار گرفته که دانش آموز دوباره با نکته های 

کليدي و مطالبي که بايد روي آنها تسلط بيشتري داشته باشد، برخورد کند. 
اميد است با استفاده از اين کتاب، گامي هرچند کوتاه به سمت موفقيت و رسيدن به اهداف واالي خود برداريد. براي ارتباط با 
اينجانب و ارائه نظرات و پيشنهادات خود مي توانيد با ارسال پيام به ايميل Rezaeitwo@gmail.com و يا به کانال تلگرامي 

با آدرس house_of_biology @ مراجعه کنيد. 
و  به خاطر حمايت ها  پويان  آقاي مصطفي  جناب  به خصوص  زيست شناسي  خانه  محترم  اعضاي  تمامي  از همکاري  پايان  در 
همکاري صميمانه شان در آماده سازي و انتشار اين اثر سپاسگزاري مي کنم.همچنين از گروه فنی انتشارات زيرذره بين سرکار خانم ها 
سپيده زارعی و مريم مجاور که صميمانه در اتمام و تکميل اين مجموعه از کمک های بی دريغشان بهره مند بوده ام تشکر ويژه دارم و از 
راهنمايي هاي سرکار خانم سخايی و حمايت های آقاي مرتضي باقري مدير محترم دبيرستان شهيد بهشتی مشهد براي فراهم 

کردن شرايط الزم براي نوشتن اين کتاب، صميمانه قدرداني می کنم.
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بیشتر�بدانید
در�دهۀ��1950دو�دانشمند�به�نام�های�
بررسی� برای� و��هاکسلی�2 هاجکین�1
تغییرات�الکتریکی�غشای�یاختۀعصبی�
استفاده� مرکب� نرم�تن� قطور� آسۀ� از�
کردند.�آنان�پتانسیل�الکتریکی�غشای�
آسه�را�اندازه�گیری�و�ترکیب�شیمیایی�
و� سدیم� یون�های� اثر� و� آسه� درون�
آن� الکتریکی� فعالیت�های� بر� پتاسیم�
آنها� کار� حاصل� کردند.� بررسی� نیز� را�
عملکرد� دربارۀ� جدیدی� یافته�های�
به� یاختۀ�عصبی� تحریک�پذیر� غشای�
دنیای�علم�عرضه�و�جایزه�نوبل�رشته�
را� �1963 سال� پزشکی� ـ� فیزیولوژی�

نصیب�این�دانشمندان�کرد.

1-�Alan�Lloyd�Hodgkin
2-�Andrew�Fielding�Huxley

پتانسیل�عمل: دانستید�که�در�حالت�آرامش،�بار�مثبت�درون�یاختٔه�عصبی�از�بیرون�آن�کمتر�
است. وقتی�یاختۀ�عصبی�تحریک�می�شود،�در�محل�تحریک،�اختالف�پتانسیل�دو�سوی�غشای�
آن�به�طور�ناگهانی�تغییر�می�کند؛�داخل�یاخته�از�بیرون�آن،�مثبت�تر�می�شود�و�پس�از�زمان�کوتاهی،�
اختالف�پتانسیل�دو�سوی�غشا،�دوباره�به�حالت�آرامش�برمی�گردد.�این�تغییر�را�پتانسیل�عمل�می�نامند.�

هنگام�پتانسیل�عمل،�در�یاختۀ�عصبی�چه�اتفاقی�می�افتد؟�
در�غشای�یاخته�های�عصبی،�پروتئین�هایی�به�نام�کانال�های�دریچه�دار�وجود�دارند�که�با�تحریک�
یاختۀ�عصبی�باز�می�شوند�و�یون�ها�از�آنها�عبور�می�کنند.�وقتی�غشای�یاخته�تحریک�می�شود،�ابتدا�
الکتریکی� بار� و� یاخته� وارد� فراوانی� یون�های�سدیم� و� باز�می�شوند� کانال�های�دریچه�دار�سدیمی�
درون�آن،�مثبت�تر�می�شود.�پس�از�زمان�کوتاهی�این�کانال�ها�بسته�می�شوند�وکانال�های�دریچه�دار�
پتاسیمی�باز�و�یون�های�پتاسیم�خارج�می�شوند.�این�کانال�ها�هم�پس�از�مدت�کوتاهی�بسته�می�شوند�

)شکل�7(.�به�این�ترتیب،�دوباره�پتانسیل�غشا�به�پتانسیل�آرامش�)70-(�بر�می�گردد.
فعالیت�بیشتر�پمپ�سدیم�ـ�پتاسیم�موجب�می�شود�غلظت�یون�های�سدیم�و�پتاسیم�در�دو�سوی�

غشا�دوباره�به�حالت�آرامش�باز�گردد.

در�گروه�خود��دربارۀ�پرسش�های�زیر�گفت�وگو��و�نتیجه�را�به�کالس�گزارش�کنید.فّعالیت�2
�پتاسیم�و�کانال�های�نشتی�را�با�هم�مقایسه�کنید�. 1ـ�کار�پمپ�سدیمـ�

2ـ�چرا�در�حالت�آرامش،�بار�مثبت�درون�یاخته�های�عصبی�از�بیرون�آنها�کمتر�است؟

�چگونگی�ایجاد�پتانسیل�عمل؛�در�شکل�یون�های�پتاسیم�بیرون�و�یون�های�سدیم�درون�یاخته،�نشان�داده�نشده�اند. شکل7ـ�
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