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سخني با دانش آموزان
کتابی که پیش رو دارید سومین جلد از مجموعه کتابهای درسی زیر ذره بین است .در این کتاب نیز مانند جلد دوم مطالبی که
در کنکور از آنها سوالی طرح نمیگردد ،حذف شده است تا حجم مطالب کمتر شده و مطالعه آن برای دانش آموزان راحت تر شود.
حاشیههای این کتاب برخالف دو جلد قبل بیشتر به مطالب پایه (یعنی زیست شناسی  1و  ) 2مربوط می باشد.
در این کتاب نیز تمامی قیدها با رنگ زرد و مطالب مربوط به ترینها (مهم ترین ،اولین و )...با رنگ آبی و افعال خاص با رنگ
قرمز مشخص شدهاند .همچنین نکات ترکیبی کتاب زیست دهم با رنگ آبی ،زیست یازدهم با رنگ قرمز و زیست دوازدهم با رنگ
سبز نوشته شدهاست .بعضی از مفاهیم و کلید واژهها ،بر روی کلمات و عبارات کتاب آورده شده است و نکات یک دهه کنکور از
هر صفحة کتاب در آن صفحه نوشته شده تا دسترسی به آنها آسان بوده و با ادبیات کنکور آشنا شوید .نکات مربوط به شکلها و
همچنین توضیحات کامل کنندة کتاب ،در حاشیة خود کتاب درسی آمدهاست .در پایان هر فصل ،ایستگاه اطالعات آورده شده
که با کمک آن میتوانید میزان یادگیری خود را محک بزنید و در صورت لزوم مطالب خوانده شده را تکرار کنید .از آنجا که تاکید
سازمان سنجشآموزش کشور و وزارت آموزش و پرورش ،تکیه بر مطالعة کتاب درسی میباشد ،ما نیز پایه و اساس کار خود را بر
کتاب درسی قرار دادهایم .امید است با استفاده از این کتاب ،گامی هر چند کوتاه به سمت موفقیت و رسیدن به اهداف واالی خود
بردارید .برای ارتباط با این جانب و ارائه نظرات و پیشنهادات خود میتوانید با ایمیل  Rezaeitwo@gmail.comتماس بگیرید.
در پایان از تمامی افرادی که جهت نوشتن این مطالب مرا یاری نموده و از راهنماییهای آنها برخوردار بودهام ،از جمله آقایان حمید
مشایخی ،آقای مرتضی باقری و خانمها زهرا نصیری اقدم و دکتر مینا سخایی و همچنین از واحد فنی نشر زیرذرهبین که صمیمانه
در اتمام و تکمیل این مجموعه ،از کمکهای بیدریغشان بهرهمند بودهام تشکر مینمایم.
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پایة یازدهم

در نیم دور از مولکول  DNAمیتوان  10نوکلئوتید مشاهده کرد.
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پیوند استری بین قند و
فسفات درون یک نوکلئوتید

آنزیمهای تشکیل دهنده پیوند فسفودی استر:
 -1در همانندسازی DNA ،پلیمراز
 -2در رونویسی RNA ،پلیمراز
 -3در مهندسی ژنتیک ،لیگاز
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در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته ،متصل نیست ،در هر فام تن
(کروموزوم) ،میتواند جایگاههای همانندسازی متعددی به وجود آید( .خارج از کشور )98

در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته ،متصل نیست ،در دو انتهای هر یک از
رشتههای این عامل ،ترکیباتی متفاوت وجود دارد( .سراسری )98
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در یک مولکول  DNAتعداد بازهای پورین کمتر از دئوکسی ریبوزها ،پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای فسفودی استر میباشد( .سراسری )89
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