
 

 

 

 خاصه فصل اول :

 

 

 

 

 

 کربن ، آب مقطر ، نمک ، شکر  عنصر : مثال ماده ای که تنها از یک جزء ساخته شده است . :ماده خالص 

 آب نمک ، شربت خاکشیر ، هوا  و آلیاژها: مانند . باشند شده تشکیل ماده چند یا دو از که موادی : ) مخلوط( ماده ناخالص

 می کنند. خود را حفظ هاولی خواص آن، دهنده لیتشک یاست که اجزا نیمخلوط ا یها یژگیاز و یکی :  1نکته 

 

 

 

 

 

 

 نشینتهمواد جامد آن  بعد از گذشت مدتی اگر مخلوط ساکن باقی بماند،)تعلیقه( این است که سوسپانسیون ویژگی مخلوط : 2نکته 

 شود.نشین میته ظرف ته آن، در در موجود دوغ که پس از گذشت زمان، ماستمخلوط مانند  شود.می

 

 

 

 

 

حل  خوراکی)سدیم کلرید( گرم نمک 38حدود  درجه سلسیوس 20لیترآب با دمای میلی 100آزمایش نشان می دهد که در  : 3نکته 
 .می شود

  ( نامحلولناهمگن )  -2 همگن ) محلول(  -1   : مخلوطانواع 
در هم پراکنده شده اند و از هم  یکنواخت ی مخلوط به طوردر این نوع مخلوط اجزای تشکیل دهندههمگن )محلول( : مخلوط  -1

 شکر، بادکنک پر از هوا آب و مانند : قابل تشخیص نیستند.

 در هم پراکنده شده اند  غیریکنواختی مخلوط به طور دراین نوع مخلوط اجزاء تشکیل دهنده: ناهمگن) نامحلول(  مخلوط -2 

 آجیل ، شربت خاکشیر و شربت معده و آب و روغن:  مانند داد. توان آنها را از هم تشخیص میو 

 گویند. می سوسپانسیون)تعلیقه(آید، به وجود میذرات جامد در مایع به مخلوط ناهمگنی که از پخش شدن  :سوسپانسیون )تعلیقه(  

 .خاکشیر در آب ، شربت آنتی بیوتیک ، شربت معده ، دوغ ، آبلیمو ، آب گل آلود :  مانند

 محلولاجزای تشکیل دهنده ی 

ماده ای که معموا جز بیش تری از محلول را تشکیل می دهد.:  حال  

ماده ای که بین ذرات حال قرار می گیرد.: حل شونده   

 %70محلول الکل  : مثال

 است. حالالکل دارد : الکل  %70

 است.حل شونده % آب دارد : آب  30

 سکه طا : حال : طا ، حل شونده : مس    -1

 گازدار : حال : نوشابه ، حل شونده : گاز  نوشابه -2

 هوای پاک : حال : نیتروژن ، حل شونده : گازهای دیگر -3

  : مثال



 

 

 

مقدار حل شدن برخی مواد در آب، مانند  .یابدمی  افزایش دما افزایشدر آب با  نمکمقدار حل شدن برخی مواد، مانند  : 4نکته 
 می یابد. کاهشدما  افزایشبا  اکسیژن گاز

 

 

  

 

 

 

 جداسازی مواد مخلوط از هم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد اسیدی :  

 است. کمتر 7( آنها از عدد PHپی اچ )

 .همه ی اسید ها ترش مزه اند

 .کردن آنها، احساس سوزش روی پوست دست بوجود می آوردلمس 

 .کاغذ تورنسل را به رنگ قرمز در می آورند

 پرتقال: آبلیمو ، نوشابه ،آب مثال  

  مواد بازی :  

 است. بیشتر 7 عدد ( آنها ازPHپی اچ)

 می دهند. تند و تیز و تلخ بازها مزه ی

 لمس آنها باعث لیز شدن)صابونی( سطح پوست می شود.

 آبی در می آورند.بازها کاغذ تورنسل را به رنگ 

: صابون ، شربت معدهمثال   

 نوع مخلوط ها مثال اساس جداسازی مواد از هم نام دستگاه جداسازی

 پاسما)خوناب( از خون ،چربی از شیرجداکردن  سوسپانسیون )تعلیقه(

 آب و روغن

 مخلوط گندم و کاه

 چگالیتفاوت وزن و  سانتریفیوژ)گریزانه(

 همگنمخلوط دو مایع  تفاوت چگالی قیف جداکننده 

 تفاوت اندازه )بزرگی و کوچکی( کُمباین مخلوط دو ماده جامد

 مخلوط  ناهمگن  مخلوط ماسه و شن و آب و نمک تفاوت اندازه )بزرگی و کوچکی( کاغذ صافی

 تفاوت در نقطه جوش تقطیر دستگاه مخلوط الکل و آب همگن مخلوط دو مایع



 

 

 

 خاصه فصل دوم : 

 .کنند!( مواد تغییر می به تغییری می گوییم که درآن نوع مولکول های ) نه اتمها تغییر شیمیایی :
شیرین یا قرص جوشان جوش -4فشان آتش آزمایش کوه -3قرار دادن تخم مرغ در سرکه    -2میخ آهنی در کات کبود   -1مثال : 
 آتش گرفتن جنگل ها -10پوسیده شدن کاغذ  -9زنگ زدن آهن  -8پیرشدن   -7پختن غذا  -6فاسد شدن میوه  -5در آب 

 روند.بلکه از حالتی به حالت دیگر می کنند.نمینوع مولکول های مواد تغییر  در آن به تغییری می گوییم که تغییر فیزیکی :

 یخ زدن آب -4خم کردن فلزات  -3پاره کردن کاغذ  -2جوشیدن آب  -1
 
 

 .است همراه گرما و نور تولید با که است شیمیایی تغییری ن : سوخت

 دور کردن مواد سوختنی -3خفه کردن     -2کردن     سرد  -1های خاموش کردن آتش : راه

از این  به طـوری که اگر یکی .اسـت نیاز گرما و اکسـیژن ،ماده سـوختنی سـوختن به برای)مثلث آتش( : سوختن هایفراورده
 .شـود انجام نمی سـوختن سـه مورد موجود نباشـد،

 

 

 شوند.تغییر شیمیایی دچار تغییر میموادی که در یک  ماده یادهنده : واکنش

 

 

 و دیاکس یبه کربن د یو ضمن آزاد کردن انرژ بیهوا ترک ژنیبا اکس ،میزنده در حضور آنز موجودات در بدنگلوکز :  1نکته 
 شود. یم لیتبد بخارآب

 نیدر معرض ا قهینفر به مدت چند دق کیکه هرگاه  یطور به است یاو کشنده یسم اریبو و بس یرنگ، ب یگاز بکربن مونوکسید : 
 .ردیشود و ممکن است بم یمسموم م رد،یبگ قرار گاز

و بخار آب، گاز کربن  دیاکس ید کربن ندارد، عاوه بر انیکه هوا در آن جر یاتاق ایبسته  یگاز در فضا در اثرسوختن چوب و : 2نکته 
 دیاست، با روشن یبخار و (سوز مهیه) نهیکه شوم یکه همواره در اتاق دیباش داشته ادیرو به  نیاز ا شود. یم دیتول زین دیمونوکس
 .داشته باشد انیهوا جر

 .کند جا جابه را جسمی و دهد انجام کار تواند می شود، انجام مناسبی شرایط در شیمیایی تغییر اگر : 3نکته 
 
 

 : شیمیایی تغییر های نشانه

 گاز خروج (4  آزاد شدن نور و گرما (3 رنگ تغییر (2 رسوب تشکیل( 1

 آتش مثلث

 .شوندتغییر شیمیایی تولید می موادی که در یکماده یا  :فراورده 

 .سرعت واکنش شیمیایی را افزایش داده و خود در نهایت دست نخورده باقی می مانندکه در  اده ایم : کاتالیزگر

 .شوند انجام تر سریع زنده موجودات بدن در شیمیایی تغییرات شوند می سبب ها آنزیم : آنزیم 



 

 

 

 خاصه فصل سوم : 

 

 

 یمنف یبار ها تعدادبا مثبت  یهاتعداد بار جهیها برابر است در نتتعداد پروتونبا تعداد الکترون ها  یدر هر اتم در حالت عاد:  1 نکته
 هستند. یخنث یکیاز نظر بار الکتر یاتم ها در حالت عاد لیدل نیاتم برابر است به هم

 .دهند می نشان)بخوانید اِچ(   H نشانه  با را هیدروژن عنصر نمونه برای دهند؛ می نشان مشخصی شیمیایی نشانه با را عنصر هر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است.  یشمس منظومه هیشب اریمدل بس نیساختار اتم در ا رایمعروف است؛ ز شمسیمنظومه مدل بور به مدل  مدل اتمی بور :
به نام مدار به  یا رهیدا یرهایمس در چرخند در مدل بور، الکترون ها یم دیبه دورخورش اراتیس شمسیهمان طور که در منظومه 

 حرکت اند. دور هسته در
 
 

 تعداد الکترونها در هر مدار، در مدل اتمی بور

  الکترون 2مدار اول:  -1

  الکترون 8مدار دوم:  -2

  الکترون 8مدارسوم :  -3

 
 
 
 
 

 پروتون

 نوترون

 الکترون



 

 

 
 

 .ندیگو یآن عنصر م یها زوتوپیا دارند، عنصر، که تعداد نوترون متفاوت کی یبه اتم ها ایزوتوپ :
 
 

  هیدروژن سه ایزوتوپ دارد :                                                   کربن سه ایزوتوپ دارد :
 
 

 پرتوزا دارند به ماده  زوتوپیکه ا یمواد دارد. ییپرتوزا تیاست و خاص داریناپا            زوتوپیا دروژن،یه یها زوتوپیا نیاز ب
 پرتو زا معروف اند.

 به است و داریباشد آن عنصر ناپا شتریبرابر تعداد پروتون ها ب میو ن کیعنصر تعداد نوترون ها از  کیاگر در پرتوزا یا رادیواکتیو :  
 .ندیگو یپرتوزا م ای ویاکت ویآن راد

 یآتش سوز صیتشخ  -3  ها یماریو درمان ب ییشناسا  -2ی انرژ دیتول  - 1کاربرد مواد پرتوزا : 
 .مییگو یم ونیذره باردار  نیشود که به ا یم لیتبد دارذره بار کیالکترون از دست بدهد به  ای ردیالکترون بگ یاگر اتمیون : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک الکترون از دست داده، حاا 

 بار مثبت )پروتون( و 11

بار منفی )الکترون( دارد 10   

می شود )یک بار مثبت(پس تبدیل به یون مثبت  

 یون مثبت

 یک الکترون گرفته، حاا 
بار مثبت )پروتون( و 17  

بار منفی )الکترون( دارد 18   

 پس تبدیل به یون منفی)یک بار منفی( می شود

 یون منفی

 

 دو الکترون گرفته، حاا 

 بار مثبت )پروتون( و 8

 بار منفی )الکترون( دارد 10 

 پس تبدیل به یون منفی)دو بار منفی( می شود

 

 

 



 

 

 

 خاصه فصل چهارم : 

 دو دستگاه در بدن ما کار هماهنگی و ارتباط بین دستگاهای مختلف را انجام می دهند : 

 دستگاه هورمونی -2دستگاه عصبی  -1

 دهند. عمل خود را انجام می هورمونی از طریق فعالیت شیمیاییو دستگاه الکتریکی  دستگاه عصبی از طریق فعالیت

 می گویند.  پیام حسیبه پیامی که مغز و نخاع ما از محیط اطراف یا داخل بدن دریافت می کنند   پیام حسی :

 می گویند. عصب حسیهایی که پیامهای حسی را منتقل می کنند : به عصب عصب حسی

 می گویند.پیام حرکتی به پیامی که از مغز یا نخاع به اندامها ارسال می شود  پیام حرکتی : 

 می گویند. عصب حرکتیبه اعصابی که پیامهای حرکتی را منتقل می کنند  عصب حرکتی :

است چون هر  ارادیبه فعالیتی که در اراده و اختیار ما قرار دارد فعالیت ارادی می گوییم. مثا راه رفتن یک فعالیت :  فعالیت ارادی
 .وقت بخواهیم راه می رویم و هر وقت بخواهیم می ایستیم

اختیار ما  به فعالیتی که در اراده و اختیار ما نیست فعالیت غیر ارادی می گوییم. مثا ضربان قلب در اراده و : فعالیت غیر ارادی
 نیست یعنی ما نمی توانیم ضربان قلبمان را متوقف کنیم.

 :  پاسخهای انعکاسی)غیر ارادی بازتابی(ویژگیهای 

 بدون اختیار و اراده و تفکر ما انجام می شوند.  -1

 بسیار تند و سریع انجام می شوند. -2

 اغلب برای حفاظت از بدن یا دور کردن یک آسیب از بدن انجام می شوند.  -3

 گرد و غبار از بینی خارج شود.مثا اگر گرد و غبار وارد بینی ما شود بدون اراده عطسه می کنیم تا 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه عصبی

بخش مرکزی
مغز

ساقه مغز

بصل النخاع

پل مغزی

مغز میانی نیمکره های مخ

مخچه نخاع

اعصاببخش محیطی



 

 

 

کره است که اطاعات حواس پنج گانه را دریافت می کنند و دستورات ازم را به آنها می فرستند. فرایندهایی دارای دو نیم مخ :
 .مانند تفکر ، حل مساله ، استدال ، صحبت کردن و ... نیز توسط مخ تجزیه و تحلیل می شود

  کنند.های سمت راست بدن را کنترل میهای سمت چپ بدن و نیم کره چپ فعالیتنیمکره راست مخ فعالیت : 1 نکته

قسمت خارجی مخ که چین و چروک های زیادی هم دارد، قشر مخ یا بخش خاکستری نامیده می شود که بسیاری  :قشر مخ 
 ازفعالیت های ارادی ما را کنترل می کند.

 : بخش های مختلف قشر مخ

 لوب پیشانی -2لوب آهیانه  -1 

 لوب گیجگاهی -4لوب پس سری  -3 

 

ی که از طریق اندام های حسی فرستاده اطاعات یمخچه با بررسبدن است. برای این منظور  حفظ تعادل وظیفه اصلی مخچه مخچه :
  .شود یحفظ م یتعادل بدن در هر حالت آنها فرستد که با انقباض یها م چهیماه یرا برا یحرکت امیپ ،شده است

 .کرده اند تتقوی را خودمخچه  شتر،یب نیکنند با تمر یکار م کیمناستیکه ژ یبندبازان و افراد : 2 نکته

 

 ساقه مغز : 

 

 

 

 

بخش محیطی  شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره ها قرار گرفته است و از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد. رابط مغز و: نخاع 
                                                                          رساند.دستگاه عصبی است و اطاعات را به مغز و فرمان های مغز را به اندام های بدن می

 شیاز بدن را واپا یبخش یم هاها و اندا چهیشود که ماه یعصب وارد و خارج م یبه هر قسمت نخاع از گردن تا کمر، تعداد:  3نکته 
 .کند یم

 

 



 

 

 

 :دو نوع سلول در بافت عصبی دیده می شود :  سلول های بافت عصبی

       کمکی یا پشتیبان سلول های )یاخته( - 2)سلولهای)یاخته( عصبی(  ها نورون -1

سلول دهند و  یرا انجام م یعصب یها امیانتقال پهستند که کار  یبافت عصب یاصل ی)یاخته(سلول هاعصبی(  )سلولهای  نورون ها
 دهند ینورون ها را انجام م یبرا محافظ دیتولو  هیتغذمانند  ییکار ها یکمک)یاخته(  یها

 

 بخش های مختلف نورون)سلول عصبی( : 

 آکسون)آسه( -2دِندریت)دارینه(  -1

    جسم سلولی)جسم یاخته ای( -3 
 شود. یگفته م یبلند، تار عصب (آسهآکسون های) ای (نهیداردندریت ها ) به تار عصبی :

 دهند. یم لیشده اند، عصب را تشک احاطه یدر کنار هم، که با غاف ی عصبیاز تارها یمجموعه ا عصب : 

سلول مثل  گرید سلول هایو  نورون ها )سلولهای عصبی(با  ( آسهآکسون ) یانتها قیاز طر (یعصب یها اختهینورون ها )  : 4نکته 
 در ارتباط اند. یا چهیماههای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خاصه فصل پنجم : 

 .ندیگو یمی حس یکنند، اندام ها یم لیتبد یعصب امیو به پ افتیرا در یکه اثر محرک خاص ییبه اندام هااندام های حسی : 

 .ندیگو یشوند محرک م یحواس پنج گانه م یهاه رندیگ کیکه باعث تحر یطیبه عوامل مح:  کحرِّمُ 

 : بیناییحس 

نور چشم   رندهیگ (اختهسلول های)یرسد. نور بر  یبه آن به چشم م شده دهیبازتاب نور تاب ، به صفحه یک کتاب نگاه می کنیم یوقت
 یریتصو یافتی. مغز با اطاعات درفرستاده می شودمغز  بهیی نایعصب ب قیاز طر امیپ نیشود. ا یم جادیا یعصب امیکند و پ یم اثر

 .مینیب یکند و ما آن را م یم آماده  از جسم را

 .رسد یم به چشم ماًیمستق ،امپ روشن ای ونیزیمانند تلو ینور اجسام:  1 نکته

 هست. یاستوانه او  یمخروط ینور رندهیگ سلول)یاخته(دو نوع  ،هیشبکیعنی چشم  یداخل هیدر اگیرنده های عصبی چشم : 

 لیتبد یعصب امیاثر نور را به پوظیفه سلول های گیرنده نوری : 
در قشر مخ  یینایبه مرکز حس ب یینایعصب ب قیکنند و از طر یم
 .فرستند یم

 قرار دارد. قشر مخ یدر قسمت پس سر یینایمرکز حس ب : 2نکته 

که هر کدام به هستند سه نوع   ی :مخروط یها رندهیگانواع 
 .دارند تیحساس (سبزو  یآب ،قرمز) یاصل یاز رنگ ها یکی

 دیو سف اهیس دید یا استوانهی ها رندهیگگیرنده های استوانه ای : 
 است. شتریدارند و تعدادشان ب

 

 :  حس شنوایی 

در  ییو به مرکز شنوا لیتبد یعصب امیدر اطراف ما پراکنده اند. هر کدام که به گوش ما برسد به پ یصوت به صورت امواج ایصدا 
 . شود پاسخ مناسب داده ازیشود تا ضمن درک آن در صورت ن یقشرمخ فرستاده م

 قرار دارد.قشر مخ  یجگاهیگ در قسمت ییمرکز شنوا:  3نکته 

 گوش میانی -3گوش داخلی  -2گوش خارجی  -1بخش های مختلف گوش : 

وجود دارند  رندهیگ( اختهیسلول های ) یداخل گوشدر  است. یآنها گوش داخل نیاست که مهم ترسه بخش  یگوش دارا : 4نکته 
   کنند. یم لیتبد یعصب امیرا به پ یصوت یها امیو پ

ف چش  بخش های مخت



 

 

 

 یصوت مژه ها یقرار دارند و با انرژ یگوش داخل یبخش حلزوناند که در  یمژه دار (اختهسلولهای)یگیرنده های صوتی : 
 .کنند یم دیتول یعصب امیشوند و پ یم کیآنهاتحر

 

 

 

 

 

 

 :  حس چشایی 

ها  رندهیگ نیا یرو پس از حل شدن در بزاق ییقرار دارند. مواد غذا ییچشا رندهیگ (اختهسلول های )یدهان  وارهیزبان و د یرو
 .شود یداده م صیفرستاده، و مزه تشخ (قسمت گیجگاهی) به قشر مخ امیکنند. پ یم جادیا یعصب امیو پ رندیگ یقرار م

دارند که نسبت به  وجود یمختلف گیرنده هایپوست  یانیم هیدر احس امسه : 
ها  رندهیگ نیهر کدام از ا کی. تحرستنده گرما، سرما، فشار ، درد و لمس حساس

 فرستاده می شود.که این پیام به قشر مخ  کند. یم جادیا یخاص یعصب امیپ

 

 

 بندی( اسکلت)استخوان -2 )عضله(ماهیچه ها -1شامل دو بخش :  دستگاه حرکتی :

 .ندیگو یم یاستخوان بند غضروف ها و اتصاات آنها در بدن ما ها، استخوانبه مجموعه  بندی( :اسکلت)استخوان

 در هنگام رشد یغضروف یها بخش نیساخته شده اند. ا غضروف از ما ابتدا یاستخوان ها شتریب چگونگی ساخت استخوان ها :

 شوند. یم لیسخت و به استخوان تبد ،فسفر و میکلس مثل یجذب مواد معدن با

 است. بافت پیوندیبافت استخوان و غضروف، انواعی از   : 5نکته 

کمک به ماهیچه ها در  -3شکل و فرم دهی به بدن  -2محافظت از اندام های مهمی مثل قلب، مغز و شش  -1 وظایف استخوان ها :
 دهند. یرا انجام م یخون( اختهیسلولهای ) دیو تول یمواد معدن رهیذخ -4حرکت بدن 

 

 مختلف گوش بخش های

 گیرنده های پوست



 

 

 

 نهزمیقرار دارند. در ماده  یا نهزمینام ماده  بهی در ماده اسلول های استخوانی  :  ماده زمینه 
 وجود دارد.  کلسیم مانند یو مواد معدن ینیپروتئ یها رشته

 فراوان است.و فسفر  میکلس آن نهزمیماده  در دارد و یادیاستحکام و مقاومت ز :  استخوان

دراز و سطح استخوان  یدر تنه استخوان ها: بافت متراکم  -1:  انواع بافت های استخوان 
 قرار دارد پهن یها

قرار  پهن یدراز و وسط استخوان ها یاستخوانها در دو سر :  )حفره دار(یبافت اسفنج -2 
 دارد.

 مانع اصطکاکو  است غضروف وجود دارد. غضروف نرم و قابل انعطاف محل اتصال استخوان هاگوش و  ۀال ،ینیدر نوک بف : غضرو
 شود. یدر مفاصل م استخوان ها

 .ندیگو یرا مفصل م گریکدیمحل اتصال استخوان ها به  مفصل : 

ستون مهره ها و حرکت محدودی دارند مانند  -2 بازو و شانه)کتف( مفصل بین در جهت های مختلف می چرخند -1انواع مفصل : 
 جمجمه مفصل بین استخوان مانند هستند ثابتکاماً  -4آرنج مانند در یک جهت خاص حرکت می کنند  -3 مفصل بین دنده ها

 دارد. نام کند، رباط یمتحرک به هم وصل م یکه استخوان ها را در محل مفصل ها یمحکم یوندیبافت پرباط :  

 شوند. یحرکت آنها م باعث دهند و با انقباض و انبساط یگاه خود قرار م هیها استخوان ها را تک چهیماه : 6نکته 

 انواع ماهیچه ها : 

 است. یدهند و عملشان اراد یم لیاسکلت ما را تشک : یتاسکل چهیماه - 1

  مانند باز و بسته کردن مردمک، حرکات دستگاه گوارش دارند یاراد ریعمل غ : صاف چهیماه -2

  ، مانند تپش قلب است یاراد ریعملشان غ : یقلب چهیماه -3

 

 

 

 

 

 

 ارادیغیر  ارادی

 ماهیچه قلبی ماهیچه های دست وپا

 اسکلتی )مخطط(

 جدول مقایسه انواع ماهیچه ها 



 

 

 

 ماهیچه اسکلتی : 

کنار هم قرار گرفته اند.  در دراز و نازک اند و در طول یا چهیماه (اختهسلول های)ی
 چهیماه کند و دستجات یرا به هم متصل م سلولهای )یاخته(ماهیچه ای ،یوندیبافت پ

 دهند. یم لیرا تشک چهیماه آنها سازد که مجموعه یرا م یبزرگ و بزرگ تر یا

         آن ادامه سر ها تا دو چهیماه یرشته ها و رو نیب یوندیبافت پتاندون)زردِپی( : 
سازند که معمواً به  یرا م ن )زردپِی(به نام تاندو یدرنگیو طناب سف ابندی یم

 شود. یم استخوان متصل

متصل  استخوان آن به یشود و چون زردپِ یم میکوتاه تر و ضخ چهیماه شوند، یبا هم منقبض م (اختهی سلولها) همه یوقت : 7 نکته
 .شود یاست، باعث حرکت آن م

 شود، یمنقبض و کوتاه م یا چهیماه یوقت:  ها به صورت جفت چهیعملکرد ماه
 یحالت استراحت نم در چهیماه نیدهد. ا یسمت حرکت م کیرا به  یاستخوان

چند  ای کی دیعمل را با نیبرگرداند. ا خودی قبل یتواند استخوان را به جا
 چهیماه شتریب لیدل نیاستخوان انجام دهند. به هم گرید سمت در چهیماه
 .کنند یکار م عمل متقابل دارند و جفت جفت یاسکلت یها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای(دستجات سلولی)یاخته

 



 

 

 

 خاصه فصل ششم : 

 دهند. یم لیرا تشک یکنند، دستگاه هورمون یم دیکه هورمون تول ییها اختهیاز غدد و  یگروه:  یدستگاه هورمون

 شوند. یترشح، و وارد خون م )غدد یا سلول خاص(یدر بدن هستند که از دستگاه هورمون ییایمیش باتیهورمون ها ترکهورمون : 

( ادیز ایکم ) میآنها را تنظ تیرسند و فعال یهدف خود م یاندام ها ایخون به اندام  قیهورمون ها از طر: ها هورمون کلی وظیفه 
 کنند. یم

 است. حساس به هورمون( اختهیسلول های )از  خاصیاندام هدف شامل مجموعه  اندام هدف :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیاستخوان ها تول بر ریبا تأث نیهورمون همچن نیشود. ا یبر استخوان ها باعث رشد قدِ ما م ریهورمون رشد با تأث هورمون رشد :
 دهد. یم شیرا در استخوان افزا میکند و جذب کلس یم ادیرا ز یخون یها اختهی

 رهیذخ و دیآنها تول جهیکنند که نت یم کنترل )واپایش(را  ییندهایفرا دیروئتیغده  یهورمون ها :)متابولیسم(  سوخت و ساز میتنظ
 کنند.  یم نیرا در مواقع مختلف تأم سلولها ازیمورد ن یعمل، انرژ نیبدن است و با ا (اختهیسلولهای)در  یانرژ

  یاریهوش شیباعث افزا یبزرگسالمغز و در  ژهیبه و رشد بهتر اندام هاباعث  یکودکدر  غده تیروئید یهورمون ها : 1نکته 
 شوند. یم

 کند؛ یآن را از خون جذب م د،یروئیرود که ت یبه کار م دی د،یروئتیغده  یساخته شدن هورمون ها در نقش عنصر یُد در بدن :
 مؤثر است. غده نیدر کارکرد ا ینمک معمول یدار به جا دیُاستفاده از نمک  ای یمثل ماه دداریُ یمصرف غذاها نینابراب

 
 
 



 

 

 
 

 انواع بیماری دیابت )بیماری قند خون( :

ترشح هورمون  زانیاست، به م یارث شتریکه ب قند یمارینوع ب نیا  یا  بیماری قند جوانی )وابسته به انسولین( : 1دیابت نوع  -1 
 شود. یقند م یماریب ۀقند خون و بروز نشان شیافزا باعث نیکاهش انسولبه طوری که  مرتبط است. نیانسول

و خوردن بیش از حد کربوهیدرات و چربی، احتمال بروز آن را  تحرکچاقی، عدم   یا بیماری قند بزرگسالی : 2دیابت نوع  -2
 د.می کن بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

 مقابله با فشارهای روحی و جسمی)استرس( : 

در  یراتییتغ م،یریگ می قرار …و گرانیشدن از رفتار د ناراحت تصادف، زان،یمرگ عز دن،یمانند ترس یا ژهیو تیما در وضع یوقت
 فوق کلیه غده یهورمون ها، شود یم کاسته از شدت آن یبعد از مدت یاست ول شتریدهد که ابتدا شدت آن ب یرخ م ما رفتار و بدن
 دهند. یم شیکنند؛ مثاً قندخون، فشارخون و ضربان قلب را افزا یکمک م بدن حالت به نیمختلف در ا یبه روش ها

ت. زیرا در این حالت ایمنی اس بدن خطرناک یبرا یعصب یها یو ناراحت یفشار روح تیمدت در وضع یقرار گرفتن طوان:  2نکته 
 بدن برای مقابله با بسیاری از آمادگی ندارد.و  کاهش یافتهبدن 

 

  بدن یها چهیاعصاب و ماه حیعملکرد صح،   استحکام استخوان ها و دندان هانقش کلسیم در بدن : 

 راه های تنظیم کلسیم خون توسط غده پاراتیروئید :

 افزایش جذب کلسیم در روده -3آزاد کردن کلسیم به درون خون در استخوان  -2افزایش باز جذب کلسیم از ادرار در کلیه  -1

 

 

 

 سلول های )یاخته( ماهیچه ای

 تنظیم قند خون : 



 

 

 

 کند که با وجود آنها یدر فرد بروز م یراتییقرار دارد، تغ یو نوجوان یکودک نبی که بلوغ،در دوره صفات ثانویه جنسی : 

  می گویند.  یجنس هیصفات ثانو ، صفات نیابه  شود.  یدو جنس مشخص تر م یظاهر یها تفاوت

رشد استخوان ها و  -3 بدن گرید یمو در صورت و قسمت ها دنیروئ -2 شدن صدا بم -1 انواع صفات ثانویه جنسی در مردان :
 ماهیچه ها

 بدن یاز قسمت ها یمو در بعض شیرو -3استخوان لگن  رشد -2رشد سینه ها  -1 انواع صفات ثانویه جنسی در زنان :

 .تخمدان ها هستند ها و در زنان ضهیدر مردان ب یغدد جنس : 3نکته 

 سلول های جنسی -2ساخت هورمون های جنسی  -1وظایف غدد جنسی : 

 

 (رونتسو)تست همردان یهورمون جنستولید و ترشح  -2 ،اسپرم )زامه( یا نر یِجنس ( اختهیسلولهای )  -1 بیضه ها :نقش 

 تولید و ترشح هورمون جنسی زنانه )استروژن و پروژسترون(  -2)تخمک( ماده  یجنس (اختهی)هایسلولتولید  -1 ها : تخمداننقش 

 بیضه ها  و تخمدان ها از دوران بلوغ به بعد فعال می شوند. : 4نکته 

 .دارند قرار رحم کنار و شکممحوطه بیضه ها در کسیه بیضه و تخمدان ها در :  5نکته 

کنند. مثا با  یم میخودشان مقدار ترشح خودشان را تنظ یعنیدارند  یمیخود تنظ سمیاز هورمونها مکان یبرخ تنظیمی :خود 
شده  میتنظ نیکه قند آن با انسول یشود. خون یباعث کاهش قند خون م نیانسول ترشح با( لوزالمعده  افزایش قند خون پانکراس)

از غدد،  یاریصورت بس نیدهد؛ به هم یرا کاهش م نیگذارد و ترشح انسول یم ریبر آن تأث (لوزالمعدهپانکراس ) است با عبور از
 .ندیگو یم یمیکنند که به آن خود تنظ یم میخون تنظ بیترک رییخود را براساس تغ یدیتول هورمون مقدار

 کند. یم میرا تنظ یو غدد جنس هیغده فوق کل د،یروئیاز غده ها مانند غده ت یعمل برخ زیپوفیغده ه : 6 نکته

 شود. یتوسط مغز کنترل م زیپوفیعمل غده ه  : 7 نکته

 

 

 

 

 

 

 تفاوت تنظیم عصبی و هورمونی



 

 

 

 خاصه فصل هفتم : 

مانند : رنگ چشم ، رنگ  .ندیگو یم یصفات ارث (رسد یبه ارث م) شوند یبه فرزندان منتقل م نیکه از والد یبه صفات : یصفات ارث
 پوست، قد، نرمه گوش و ...

 DNA همان ای یکیکه ماده ژنت میریگ یم جهیبرند پس نت یخود به ارث م نیرا از والد)دِنا( DNA ای یکیفرزندان ماده ژنت : 1نکته 
 کننده صفات است. نییتع)دِنا(

DNA : )ییدستور العمل ها یقرار دارد و حاو )یاخته(است که در هسته سلول یخورده ا چینردبان پ هیدراز و شب یمولکول )دِنا 
 شود. یم نییبدن جانداران تع یهایژگیکه بر اساس آنها صفات و و است

 نیهر ژن را چند پله ا) کند. یم نییصفت را تع کیرمز  ایاست که دستور )دنا(  DNAاز  یقسمت : ژن
  (دیریبگ نردبان در نظر

 ژن عامل وراثت است. : 2نکته 

 ندیگو یم )فام تن( را کروموزوم نیپروتئ یفشرده شده همراه با مولکول ها)دنا(  DNA :)فام تن( کروموزوم
 شود. یم دهید Xکه به شکل 

     کروموزوم 46کروموزوم )فام تن ( را می سازد.  سلول های بدن انسان درون سلول)یاخته(  DNA : 3نکته 
 جفت آن کروموزوم جنسی است. 2دارد که  جفت( 23)

 

کروموزوم( هم در  44) جفت کروموزوم 22  : 4نکته 
مردان و هم در زنان مشترک هستند، اما جفت بیست 
و سوم کروموزوم ها )کروموزوم های جنسی (  هستند 

 می کنند.          که مردان و زنان را از هم متمایز 

در زنها مشابه هم  یجنس یکروموزوم ها : 5نکته 
 دو کروموزوم با هم نیدر مردها ا یهستند ول

 متفاوت هستند. 

 شوند. یم دهید کروسکوپیو با استفاده از م میدر حال تقس یها سلول درکروموزوم ها  : 6نکته 

 یبرخ لیدل هم دارند به یشتریمشابه ب یکنند ژنها یم افتیدر پدر و مادر کیخود را از  یخانواده چون ژنها کیفرزندان  : 7نکته 
 یآنها پ یبه شباهت ژن ها میتوان یاز شباهت دو نفر م، بنابراین هستند هیشب نشانیبه والد ایخانواد به هم  کیمواقع فرزندان 

 .میببر

جفت کروموزوم مشترک در  22
 بین مردان و زنان 

جنسی که جفت کروموزوم  یک
  مردان و زنان متفاوت هستنددر 



 

 

 

 .دارند جانداران قرار کریاند که در خارج از پ یعوامل ،یطیعوامل مح محیطی :عوامل 

جانداران در آن رشد و  که است یطینوع جاندار وجود دارد، به علت عواملِ موجود در مح کیافراد  نیتفاوت ها، که ب یبعض : 8نکته 
 .مهم اند زین یطیبلکه عوامل مح ست؛یجانداران ن یریکننده در شکل گ نییاز صفات، ژن تنها عامل تع یاریدر بس کنند. یم یزندگ

 )ژن( :  بر وراثت یطیعوامل مح ریاز تأث ییمثال ها

سالم داشته باشند و  هیاگر تغذ افراد نیا است. شتریب گرانیکه دارند از د ییافراد به علت ژن ها یدر بعض قلبیخطر سکته  -1
 کنند. یزندگ سامت در گریتوانند همانند افراد د یمناسب انجام دهند، م یورزش ها

 شود. یرنگ م یرشد کند صورت یرنگ و اگر در خاک خنث یرشد کند آب یدیاگر در خاک اس یسیادر گل -2

که گیاهی می کنیم مشاهده در ادامه در تاریکی نگه داریم  رادیگری گلدان اگر یک گدان را در معرض نور خورشید بگذاریم و  -3
شروع به زرد شدن  اهی که در تاریکی بوده برگهایشدر معرض نور بوده رشد کرده و برگهای آن سبز و بزرگ شده است اما گیکه 

 رشد آن کند و متوقف می گردد. در ادامه و است کرده

  کند. یصفت مربوط به آن ژن در جاندار بروز م میکن یجاندار DNAژن را وارد  کیاگر :  در جانداران دیصفات جد جادیا

 مثالهایی از ایجاد صفات جدید در جانداران : 
کردند. امروزه  یباکتر یو وارد دِنا استخراج را از انسان نیانسول دیدانشمندان، ژن مربوط به تول باکتری تولید کننده انسولین : -1
 .برند یبه کار م نیقند وابسته به انسول یماریدرمان ب یرا برا نینوع انسول نیا

 A نیتامیاست که دربدن به و یماده ا ینوع برنج دارا نیا:  تولید محصوات کشاورزی با ویژگی های خاص مثل برنج طایی -2
 ماده را ندارند. نایکننده  دیژن تول ،یمعمول یها برنج رایدر برنج وجود ندارد؛ ز یعیماده به طور طب نیشود.ا یم لیتبد

می باشد، قرار می  آب سرد  یماه یژن نوعاین گوجه فرنگی ها ژنی که  از   DNAدر : تولید گوجه فرنگی مقاوم در برابر سرما -3
 .داشتخواهند  در برابر سرما  یشتری، مقاومت بشوند دیتول قیطر نیکه به ا ییها یگوجه فرنگدهند 
 .سلول هستندها در  نیپروتئ دیتولی برا ییاطاعات و دستورالعمل ها یژن ها دارا:  9نکته  

سیم در این تق شود. یم میمشابه تقس )یاخته(به دو سلول )یاخته(سلول کیآن  یاست که ط یمیتقس: )ِرشتمان(  توزیم میتقس
 سراسر عمر ما انجام می شود.

سلول  کیکه  یشوند و هنگام یبرابر م 2داخل هسته ها )فام تن( کروموزوم  توزیم میقبل از تقس: چگونگی تقسیم میتوز)رِشتمان( 
 تعداد کروموزوم ها در سلول لیدل نیکند. به هم یم افتیاز کروموزوم ها را در یمین دیشود هر سلول جد یم میتقس سلول به دو

 کند. ینم یرییتغ دیجد
رفته را  نیب از یها سلول یشوند تا جا یم میپوست دائماً تقس یها سلولبدن ما، مانند  یها سلولاز یانواع توده های سرطانی :

 یسرطان یشوند و توده ها یم میتقس ها به سرعت سلولباشد،  یازیدر بدن ن یشتریب یها سلولبه  نکهیبدون ا یاما گاه رند؛یبگ
 دهند. یم لیتشک

 نور -6 یکشاورز یاز کودها و سم ها یبرخ -2 ییایمیدارو ها و مواد ش یبرخ -2مواد پرتو زا  یبرخ -1 : سرطان جادیعوامل ا
 شده و ........ سرخ یغذاها یبعض -7الکل و مواد مخدر  -4 یلیفس یسوخت ها یها ندهیآا - 5 دیخورش میمستق



 

 

 

 خاصه فصل هشتم : 

 به تنفس و ... ه،یمانند تغذ یشود. اعمال ینسل انجام م یبقا یموجودات زنده است که برا یهایژگیاز و یکیتولید مثل : 

 ندارد. یخود جاندار ربط یمثل به زندگ دیتول یکند ول یبودن خود جاندار کمک م زنده 

  

 

 

 

 

 

 

 است. ازیماده ن و نر فرد یا دو نوع سلول جنسی دو به یجانداران نیمثل درچن دیانجام شدن تول یبرا تولید مثل جنسی :

 است. یکاف فرد کیوجود  یجنس ریمثل غ دیتول یبراتولید مثل غیر جنسی : 

 مه،یحالت هر ن نیدر ا شود یم میتقس میبه دو ن وسط رشد کرد از یکه به اندازه کاف نیبعد از ا جاندار روش نیدر ا :  شدن میدون
 .باکتری ها به این روش تولید مثل می کنند .شود ریو تکث میروش تقس نیتواند به هم یرشد م کامل است که بعد ازسلول  کی

 یدیجد جاندار بزرگ شده و به یمدگآبر  نیشود و سپس ا یم جادیدر بدن جاندار ا یبر امدگ کیروش ابتدا  نیدر اجوانه زدن : 
 شود. یم دهید(دریه) ها یو هم در پرسلول (مخمر) ها یروش هم در تک سلول نیشود. ا یم لیتبد

 .ندیگو یمجوانه شوند،  یبزرگ م جیها که به تدر یبرآمدگ نیا از کیبه هر :   1نکته 

که  دارد ییخزه انشعاب ها اهیکند. مثاً گ یم جادیا یو کامل دیقطعه از بدن جاندار موجود جد کیروش  نیدر ا قطعه قطعه شدن:
 .کند یم جادیخزه ا اهیگ کیاز آنها رشد، و  کیاگر جدا شوند، هر

 یهاگ در صورت شود. یم ادیبه نام هاگ ز ییهاسلول دیتول است که با یاز جانداران ینمونه اروی نان و میوه ها کپک  هاگ زایی :
  آورد. یمد مانند والد خود به وجو یکند و جاندار یرشد م رد،یگمناسب قرار یکه در جا

 هاگ ها در هاگدان تشکیل می شوند. شود. یم است که همراه با هوا و آب پخش یو مقاوم سبک کوچک، (اختهسلول)یگ : ها

گامت نر و گامت ماده  بیککه از تر کند یم دیماده تول )کامه(گامت ،نر و فرد ماده )کامه(گامت،فرد نر تشکیل سلول)یاخته( تخم :
 .دیآ یبه وجود م تخمسلول 



 

 

 

 به ترکیب شدن گامت)کامه( نر و ماده لقاح می گویند. لقاح : 

هم  میتقس نیشود. در ا یسلول نصف م تن()فامیآن تعداد کروموزوم ها یشود که ط یگفته م یمیبه تقستقسیم میوز )کاستمان( : 
 یم لیسلول تبد 4هر سلول به  وزیم میدر تقس یشوند ول یبرابر م 2 تن()فامکروموزوم ها میقبل از تقس )رشتمان( توزیم مانند

 شود. یتعداد کروموزوم ها نصف م لیدل نیشود به هم

 : تفاوت تقسیم میتوز و میوز )رشتمان و کاستمان(       

 

 

 

 

 

 

 

سلول  یغذا یبعد از لقاح تا مدت دیبزرگتر هستند چون آنها با یا زامه( اسپرم)نر یاز گامتها (تخمک) ماده ی)کامه(گامتها:  2 نکته
 است. کسانیپاسم است چون اندازه هسته در هر دو  تویفراهم کنند. البته تفاوت اندازه تخمک و اسپرم مربوط به س را تخم

 رسانند. یدم هستند که با کمک آن حرکت کرده و خود را به تخمک م کی یاسپرم ها معموا دارا : 3 نکته

 انواع لقاح :

 شوند. یم بیبدن جانور ماده ترکون در (زامهاسپرم )و  ماده (کامهگامت)داخلی :  -1 

 شوند. یم بیدرخارج از بدن جانور ماده ترک (زامهاسپرم )و  ماده (کامهگامت)خارجی :  -2 

 تفاوت لقاح خارجی و داخلی : 

 

 

 

 



 

 

 

 شود. یم دهیبخش رَحِم نام نیاختصاص دارد. ا نیاز بدن مادر به رشد و نمو جن یپستانداران بخش شتریدر برَحِم : 

بند ناف،  یعنی کند یم جادیدستگاه گردش خون مادر ارتباط ا و نیجن نیکه دارد، ب یا یخون یبند ناف با رگ هابند ناف : 
 برد. یبدن مادر م به زیرا ن نیجن یرساند و مواد دفع یم نیرا از مادر به جن ژنیو اکس یموادمغذ

 به که فرد یشوند و زمان یم دیتول ینیتخمک ها در دوران جن یشود ول یاز سن بلوغ آغاز م )زامه( اسپرم دیدر انسان تول:  4نکته 
 شود. یاز آنها از تخمدان آزاد م یکیتخمک ها کامل شده و هر ماه  نیبلوغ برسد ا

      اگر دو عدد تخمک با دو اسپرم لقاح : همسان ریهمسان و غ یدوقلو ها
      سلول تخم کیاگر  یول شوند یم دیهمسان تول ریغ یکنند دوقلو ها دایپ

   نیشود هر کدام از ا میبعد از لقاح به دو قسمت مجزا تقس هیمراحل اول در
       سلول تخم کیشوند و چون هر دو از  یم نیجن کیبه  لیتبد قسمت ها

  خواهند بود. همسان یعنیها هم کاما مشابه هم  نیبه وجود آمده اند جن

 

 

 تولید مثل در گیاهان گلدار : 

 گلدار است. اهانیگ یِمثل جنس دیاندام تول گل:  5نکته 
 دهند. یم لیبخش نر گل را تشک پرچمو  ماده بخش یمادگ : 6نکته 
در  نر (کامهگامت)ماده در تخمک ها و  (کامهگامت های ) : 7نکته 

 .ندیآ یگرده به وجود م یدانه ها
  قرار گل یمادگ یگرده رو یدانه ها به قرار گرفتن گرده افشانی :

 گویند. یم
 لیتشک گرده از دانه یلوله اگرده افشانی هنگام تشکیل سلول تخم : 

 شود. یم لینر و ماده تشکگامت های  بیترک تخم از .برد یماده مه( کامگامت ) نر را به سمت ه(کامگامت)شود که  یم
 
 
 
 
 
 

را از  شانیژنها از یمیو ن (پدر) فرد کیخود را از  یاز ژنها یمیبه وجود آمده اند ن یمثل جنس دیتول قیکه از طر یجانداران:  8 نکته
 است. شتریب طیآنها با مح یسازگار با هم دارند و احتمال یادیز یافراد تفاوتها نیا لیدل نیکنند به هم یم افتیدر(مادرر )گیفرد د

 




