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کتــاب مطالــب فصل هــای 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13  در ایــن 
کتــاب درســی به طور کامــل، دقیق و روان در قالــب 100 نکته آورده 

گی های خاص خود است.  که هر نکته نیز دارای ویژ شده 
بخش های تشکیل دهندۀ کتاب

شامــــل  کـــه  کتـــاب  اصلــــی  بخــــش های  نشــــان دهندۀ   

هستند. تعدادی 

بیانگر بخش های اصلی هر فصل  

 بیانگر یک نکته از 100 نکتۀ کتاب

9 زیرنکته
به عنوان زیرنکتۀ مهم تر

 مثال
گزینه ای نشان دهندۀ پرسش های چهار 

مشخصات و ویژگی های کتاب
1 حــاوی مطالــب آموزشــی مرتبــط با عنــوان مورد نظر بــه همراه 
مثال هــای مناســب و در صــورت نیاز اســتفاده از جــدول با هدف 
یادگیــری کامل تر و در عین حال ســاده تر موضوع مورد مطالعه به 
همــراه مطالبی خــارج از مفاهیم کتاب درســی که دانســتن آن ها با 

توجه به خالصه گویی کتاب ضروری به نظر می رسد. 
2 اســتفاده از تصاویــر رنگــی مرتبــط همــراه بــا نامگــذاری و بعضاً  

کتاب درسی متفاوت از تصاویر 
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غیرارادی: مانند افزایــش ضربان قلب و تنفس هنگام ورزش،  2 

پاسخ های انعکاسی )غیرارادی بازتابی(
انعکاس: پاسخی سریع،  بدون تفکر و غیر ارادی به یک تحریک  9

هدف: حفاظت از بدن و کمک به بقاء جاندار

انواع انعکاس:  9
هدفپاسخمحرک

1- عقب کشیدن
خم کردنسوزندست

ساعد
از آسیب  دوری 
بافت ها فیزیکی 

افتادنمشاهدۀ غذا2- ترشح بزاق راه 
آب دهان

آمادگی برای 
جویدن و بلع غذا

ازبستن چشماجسام خارجی3- پلک زدن جلوگیری 
آسیب چشم

ترشحگرد و غبار4- عطسه
غدد اشکی

خروج غبار
از چشم

بلعیدنکمبود اکسیژن5- خمیازه
دریافت اکسیژنمقداری هوا

حرکتضربه6- پرش زانو
پا به باال ساق 

دور کردن
منبع ضربه
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صف       یبصع میظنت یبصع میظنت   صف یّ ا ل      یّ ا ل

جهت جریان پیام  عصبی در دندریت و آکسون متفاوت 
است به طوری که دندریت ها پیام  عصبی را به سمت جسم یاخته ای 

می برند و آکسون ها پیام عصبی را از جسم یاخته ای دور می کنند.

انواع نورون از نظر ساختمان و عملکرد  9

وظیفهساختارانواع نورون

بلند،حسی دندریت 
آکسون کوتاه

اندام های از  انتقال پیام عصبی 
حسی به مراکز عصبی

دندریت کوتاه،حرکتی
بلند آکسون 

انتقال پیام   عصبی از مراکز عصبی 
به بخش های عمل کننده )ماهیچه 

و غدد(

رابط
دندریت کوتاه،
آکسون کوتاه

بلند یا 

انتقال پیام ها ارزیابی اطالعات و 
یا  به نورون های حرکتی 

نورون های رابط دیگر

دارینه
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     مو  وصف مو  وصف      حس و حرکتحس و حرکت  

انواعوویژگیهایماهیچهها:99 

نوع
ویژگی
یاخته

نوع
عمل

شکلمحلرنگ

اسکلتی

)مخطط(

رشته ای، 
چندهسته ای 
دارای خطوط 
تیره و روشن، 
غیرمنشعب

ارادی
)سریع و 
پرقدرت(

متصل به قرمز
استخوان ها

صاف

دراز، 
دوکی شکل و 
تک هسته ای، 
فاقد نوارهای 
تیره و روشن

غیرارادی
)آرام و 
پایدار(

سفید

دیوارة 
دستگاه 
گوارش، 

رگ ها، رحم، 
تنفس، 

مثانه، قاعدة 
مو

قلبی

رشته ای، 
منشعب، 

مخطط، دارای 
یک یا دو هسته

غیرارادی
)قوی و 
منظم(

قلبقرمز

پرسشهایچهارگزینهای
ماهیچۀساقپا222222222222222222ماهیچۀقلب222222222222222222است22 .

2( همانندـ  فاقد یاخته های منشعب 1( برخالفـ  مخطط 
4( برخالفـ  یاخته های آن رشته ای  3( برخالفـ  به استخوان متصل  
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انسولین  9
← افزايش قند  ← جذب گلوكز زمان ترشح: خوردن مواد قندی

← ترشح انسولين ← تحريک لوزالمعده خون
عملکرد

اجازۀ ورود گلوکز به یاخته و افزایش سوخت وساز بدن 1 
← جذب گلوکز  اثر بر یاخته های کبد و ماهیچه های اسکلتی 2 

← تبدیل گلوکز به گلیکوژن ← ورود گلوکز به کبد از خون
گلوکاگون  9

زمان ترشــح: گرســنگی و یا بین وعده های غذایی، ورزش شدید، 
← تحریــک پانکراس )لوزالمعده( ← کاهش قند خون روزه داری

← ترشح گلوکاگون
← افزایش قند خون ← تجزیۀ گلیکوژن عملکرد: اثر بر یاخته های کبد

 گلیکوژن مهم ترین مادۀ ذخیره ای در یاخته هاست.

 

  



الفبای زیست  فناوری
فصل چهارم

داشتم نگاهی به خبرای پزشــکی می کردم. رسیدم به آماری که نشون 
می داد بیماری های ســرطانی و قلبی به شدت رو به افزایش است. وقتی 
در خانواده هاشون بررسی می کنیم گاهی اوقات می بینیم که در نسل های 
قبلــی نیز این بیماری بوده و آن را به وراثت نســبت می دهیم؛ ولی در 
جایی هم مســألۀ وراثت با عوامل دیگری ارتباط پیدا می کنه؛ به طوری 
که فرزندان افراد بیمار، ســالم هستند و یا برعکس. در هر صورت حتماً 
این بیماری ها درمان پذیر هســتند و یا میشه کاری کرد که اصالً  به اونا 
دچار نشــیم. مثل بیماری های خیلی خطرناک سل، دیفتری و کزاز و ... 
کــه روزی افراد زیادی رو به کام مرگ می کشــید؛ ولی امروزه با تزریق 
واکسن به راحتی قابل پیشگیری هستند. شاید بشه یه روزی کاری کرد 
که نســبت به سرطان مقاوم بشیم. میگین نه؟!! آخه االن دارن گیاهانی 
تولید می کنند که نســبت به خیلی چیزها مقاومند. میگین چه جوری؟! 

پس این فصل رو بخونین.  
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     یّ هچا صف یّ هچا صف      ایروال تست  یا  لتایروال تست  یا  لت  

هدف تقسیم میتوز:  9
رشد موجود پریاخته ای 1 

جایگزینی یاخته های آسیب دیده و زخمی 2 

ثابت نگه داشتن نسبی تعداد کل یاخته های فرد بالغ 3 

یاختۀ مادر تقسیم را آغاز کرده است.

دو یاختۀ مادر

قبل از تقسیم میتوز )رشتمان(:  9
محتويات  تمام  شدن  مضاعف  1 

سيتوپاسم )از جمله اندامک ها( 
همانندســازیDNA )دو برابر  2 

←Â¹÷Ä مضاعف شدن   شــدن(
← دارای دو كرماتيد  كروموزوم ها

و يک سانترومر

کروماتیدهای یک کروموزوم حاوی ژن های یکسان 
هســتند )کروماتیدهای خواهری( و در محل ســانترومر به هم 

متصل می شوند.



100 نکتۀ علوم هشتم )زیست و زمین(140

تقسیم میوز )کاستمان( 52

9   ← ← تقسيم ميوز ياخته های اندام های توليدمثلی
توليد گامت های نر و ماده

DNA )دنا( قبل از شــروع تقسيم ميوز   9 دو برابر شــدن مقدار
)همانند ميتوز(

9   ¾\ÃTº←  میوز: شامل دو تقسيم پياپی هسته و سيتوپاسم
4 ياخته تشکيل

← تعــداد کروموزوم  : تقســیم یــک یاخته به دو یاخته I میوز
یاخته های حاصل به نصف کاهش می یابد.

: تقسیم هر یاخته به دو یاخته )شبیه تقسیم میتوز( II میوز
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     یّ  لعف یّ  لعف      کاظن واتکاظن وات  

در ساختار پوستۀ جامد زمین، فراوان ترین فلز، شبه فلز و 1    
نافلز )به ترتیب( کدامند؟

2( سیلیسیم، کربن، اکسیژن 1( آهن، سیلیسیم، کربن 
4( آلومینیوم، سیلیسیم، اکسیژن 3( آهن، کلسیم، اکسیژن 

کدام عنصر در پوستۀ زمین نسبت به بقیه فراوان تر است؟1    
4( نیکل 3( منیزیم  2( سرب  1( آهن 

کدام گزینه اجزای سنگ کره را به درستی نشان می دهد؟1    
2( پوستۀ  قاره ای و پوستۀ اقیانوسی 1( نرم کره و گوشتۀ باالیی 

3( سسست کره و گوشتۀ پایینی  4( گوشتۀ باالیی و گوشتۀ پایینی
با مطالعۀ ترکیب شیمیایی پوستۀ زمین می توان دریافت حدود 1    

............... درصد پوسته را .................. عنصر تشکیل داده است.
 8 98 ـ )4  88 98 ـ )3  8 88 ـ )2  98 8 ـ )1

کانی 60

به اجزای تشکیل دهندۀ سنگ ها، کانی می گویند.  9
کانی ماده ای اســت طبیعی، جامد، متبلور با ترکیب   9

شیمیایی نسبتاً ثابت که عمدتاً غیرآلی است.
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با زاویۀ قائم

با زاویۀ

پرسشهایچهارگزینهای
کدامکانیباناخنخطبرنمیدارد؟6  .7

4( گرافیت 3( کلسیت  2( ژیپس  1( تالک 
تفاوتوشباهتالماسوگرافیتبهترتیبکداماست؟6  .7

2( سختی ـ ترکیب شیمیایی 1( سختی ـ جال  
4( ترکیب شیمیایی ـ جال 3( شکل بلور ـ سختی 

 نیرویپیونددهندةاتمهایآهــنوگوگرددرکانیپیریت6  .7
قویترازآهنوگوگرددرگالنمیباشد.کدامگزینهصحیحاست؟

1( چگالی گالن از پیریت بیشتر است.

2( چگالی پیریت از گالن بیشتر است.

3( سختی گالن از پیریت بیشتر است.

4( سختی پیریت از گالن بیشتر است.
درجۀسختییککانیبهکدامعاملبستگیدارد؟6   7

2( ترکیب شیمیایی 1( زمان تبلور  
4( نوع پیوند در شبکۀ بلورین 3( محل تبلور  
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     یّ  لعف یّ  لعف      کاظن واتکاظن وات  

کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی طبقه بندی 

مثالنوعردیف

سیلیکات ها 1

)Mg سیلیکات های تیره )دارایFe و

1- الیوین 2- پیروکسن 3- آمفیبول 4- میکای سیاه 

5- تورمالین 6- تالک 7- سرپانتین 8- آزبست

)Mg سیلیکات های روشن )بدونFe و

1- کوارتز 2- فلدسپات 3- میکای سفید 4- کائولینیت

1- انیدریت 2- ژیپس 3- باریت 4- آلونیتسولفات ها2

کربنات ها3
کلسیت 2- دولومیت 3- منیزیت 4- سیدریت  -1

کیت 5- اسمیت سونیت 6- سروزیت 7- ماال

1- آپاتیت 2- فیروزهفسفات ها4

1- هالیت 2- سیلویت 3- فلوئوریتهالید ها5

سولفیدها6
کالکوســیت  -4 مانیتیــت   -3 پیریــت   -2 گالــن   -1 

کالکو پیریت 6- زرنیخ  -5

کسیدها7 ا
لیمونیــت   -4 مانیتیــت   -3 هماتیــت   -2 یــخ   -1 

کوپریت کرندوم 6-   -5

گوگردعناصر8 کربن 5-  1- طال 2- نقره 3- مس 4- 
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     یّ  لعف یّ  لعف      کاظن واتکاظن وات  

پیروکسن:  9
سیلیکات آهن و منیزیم و کلسیم 1 

َرخ: دوجهتۀ قائم 2 

جال: شیشه ای 3 

مهم ترین نوع آن: اوژیت 4 

کاربرد: جواهرات و به دست آوردن فلزات کمیاب 5 

آمفیبول:  9
سیلیکات کلسیم، منیزیم و آهن آبدار 1 

َرخ: دوجهته با زاویۀ120 درجه 2 

مهم ترین نوع آن: آزبست، گلوگوفان و هورنبالند 3 

کاربرد: جواهرات، مواد دیرگداز و پارچۀ نسوز 4 

بیوتیت )میکای سیاه(:  9
سیلیکات منیزیم، آهن و پتاسیم آبدار 1 

َرخ: یک جهته 2 

جال: شیشه ای 3 

میکای سیاه و سفید عالوه بر رنگ، دارای ترکیب شیمیایی متفاوت اند. 4 

مسکوویت )میکای سفید(:  9
سیلیکات آلومینیوم و پتاسیم آبدار 1 

َرخ: یک جهته 2 

سیلیکات روشن 3 

رنگ: سفید تا بور 4 

کاربرد: تولید محصوالت نسوز و عایق های حرارتی  5 
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تورب که زغال سنگ قهوه ای رنگ است، چگونه تولید می شود؟1    
1( سوختن ناقص هر نوع زغال سنگ
2( تجزیۀ گیاهان در محیط مردابی

3( سوختن ناقص آنتراسیت
4( تجمع فسیل گیاهان در محیط مرداب

برای تشکیل تلۀ نفتی وجود کدام عامل زیر ضروری است؟1    
2( وجود دریای قدیمی 1( وضعیت تاقدیسی مخزن 
4( وجود سنگ مخزن 3( وضعیت ناودیسی مخزن 

سنگ های پوششی نفت معموالً از کدام جنس می باشند؟1    
2( ماسه سنگ و آهک 1( سنگ آهک و کلسیت 

4( گچ و انیدریت 3( کلسیت و آهک 
ترتیب قرار گرفتن مواد مختلف در یک مخزن نفتی از پایین 1    

به باال کدام است؟
2( نفت ـ گاز ـ آب شور 1( گاز ـ نفت ـ آب شور 
4( آب شور ـ نفت ـ گاز 3( آب شور ـ گاز ـ نفت 

تقسیم بندی سنگ ها

سنگ های آذرین 82

ســنگ های آذرین از انجماد و تبلور مواد مذاب با دمای باال   9
)ماگما یا گدازه( حاصل می شوند که در هنگام تبلور، یون های 

سازندۀ کانی ها با نظم و ترتیب معینی 
کنار هم چیده شــده اند و حول یک 

نقطۀ ثابت ارتعاشات اندکی دارند.
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مهم ترین عوامل مؤثر بر دگرگونی سنگ کدام است؟1    
2( آب ـ عمق  ـ زمان 1( فشار ـ دما ـ آب 
4( فشار ـ عمق ـ آب 3( عمق ـ فشار ـ زمان 

در عمل دگرگونی کدام یک صورت نمی گیرد؟1    
2( ذوب 1( تراکم  

4( بزرگ شدن کانی ها 3( تغییر ترکیب شیمیایی 

انواع سنگ های دگرگونی و کاربرد آن ها 89

انواع دگرگونی: دگرگونی در ســنگ ها را می توان بر   9
حسب عوامل دگرگون ساز به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

دگرگونی مجاورتی )حرارتی( 1 
دگرگونی ناحیه ای  2 

دگرگونی دفنی )استاتیک( 3 
دگرگونی حرکتی ـ حرارتی )دینامیک( 4 

دگرگونی گرمابی )هیدروترمال( 5 
دگرگونی اصابتی 6 

انواع سنگ های دگرگونی:  9
سنگ های دارای جهت یافتگی: این سنگ ها عالوه بر گرما، تحت  1 

تأثیر فشار می باشند.
 اسلیت )سنگ لوح(، شیست، گنیس

سنگ های بدون جهت یافتگی: در تشکیل این سنگ ها، فشار  2 
تأثیر چندانی ندارد.

 مرمر، هورنفلس، کوارتزیت 
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     یّ وللعف یّ وللعف      ویاد انتویاد انت  

افق های خاک:  9
1- باالترين اليه، افقA است كه حاوی گياخاک، مقدار كمی رس و ماسه است.

2- افــقB زير افقA قرار دارد و حاوی رس، ماســه و مقدار كمی 
گياخاک می باشد.

3- افقC كه زير افقB قرار دارد، اليۀ ضخيم تری است كه از سنگ هايی 
هوازده تشکيل شده است. در زير افقC ، سنگ بستر قرار دارد.

هرچه خاک دارای افق های بیشــتری باشد، خاک 
غنی تر و کامل تری محسوب می شود.

در مناطق سرد، خاک کمتری تشکیل می شود؛ چون سطح 
یخ زدۀ زمین مانع هوازدگی بیشتر می شود.

در مناطق مرطوب و حاره ای خاک نازک و در مناطق معتدل 
خاک ضخیم می باشد.

پرسش های چهارگزینه ای

کدام گزینه تعریف دقیقی از خاک کامل است؟.  26
1( تعداد افق های آن زیاد باشد.

2( گیاخاک و رس فراوان داشته باشد.
3( گیاه در آن بهتر رشد کند.
4( محتوی امالح بیشتر باشد.

A خاک تشکیل شده است از ........ 261 افق 
1( گیاخاک اندک، رس و ماسۀ فراوان
2( ماسه و شن زیاد، گیاخاک فراوان

3( مقدار فراوانی گیاخاک، مقدار کمی رس و ماسه
4( ماسه و شن اندک، گیاخاک اندک
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گزینة »1« رباط بافت پیوندی است و غضروف هم نوعی بافت . 51
پیونــدی اســت. در مفصل هــای ثابــت و نیمه متحــرک رباط وجود 
ندارد. رباط حرکت استخوان را محدود می کند و در داخل کپسول 

مفصلی هم وجود دارد.
کــه بــه . 52 گزینــة »3« ماهیچــۀ ســاق پــا از نــوع اســکلتی اســت 

اســتخوان متصل اســت اما از جهت رشته ای و مخطط بودن شبیه 
ماهیچۀ قلبی است و یاخته های ماهیچۀ قلبی منشعب می باشند.

گزینــة »2« مــوارد »ب« و »ت« صحیح هســتند. یاخته های . 53
، دوکی، تک هســته ای و فاقد نوارهــای تیره و  ماهیچــۀ صــاف، دراز
روشن هستند که هیچ شباهتی با ماهیچۀ اسکلتی ندارند و عمل 
ایــن ماهیچه هــا آرام اســت. در دیوارۀ رگ ها ماهیچــه صاف وجود 

که با انقباض خود موجب حرکت خون در رگ ها می شوند. دارد 
گزینة »3« تصویر مربوط به ماهیچۀ قلبی اســت که رشــته ای، . 54

منشعب، دارای یک یا دو هسته و دارای نوارهای تیره و روشن است.
گزینــة »4« حتــی در زمــان اســتراحت نیــز ماهیچه هــا کمــی . 55

دارای انقباض هستند.
گزینة »2« چون ســؤال نوع ماهیچه را مشــخص نکرده اســت . 56

گزینۀ »2« شامل انواع یاخته های ماهیچه ای می شود. فقط 
گزینــة »3« بخش مــورد ســؤال زردپی اســت که همیشــه به . 57

استخوان متصل نیست و موجب حرکت آن نمی شود. مثل زردپی 
ماهیچه های اطراف کرۀ چشــم که به صلبیه متصل اســت و باعث 
حرکــت کــرۀ چشــم می شــود. بعضــی ماهیچه هــای اســکلتی مثــل 

بندارۀ خارجی میزراه به زردپی متصل نیستند.
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گزینه هــای »1«، »2« و »4« فقــط در . 89 گزینــة »3« روابــط در 

4 نوع باز آلی با هم برابر باشد، اما  صورتی برقرار است که تعداد هر
گزینۀ»3« همیشه برقرار است. چون می توان درصورت کسر  رابطۀ 
C قــرار دهیــم کــه در ایــن وضعیت،  ،G T و به جــای ، A به جــای

صورت و مخرج مشابه می شود.

DNA اســت و ژن بخشــی . 90 گزینة »2« نوکلئوتید واحد ســازندۀ

DNA است. از

، اجزاء تشــکیل دهندۀ یک نوکلئوتید اســت . 91 گزینة »4« تصویر

که در نوع باز آلی می تواند تفاوت داشته باشد.

22 جفــت مشــابه و . 92 کروموزوم هــای زن و مــرد در گزینــة »4« 

23 با هم فرق دارند. فقط در جفت

46 کرومــوزوم وجود . 93 گزینــة »1« در یاخته هــای بدن انســان

دارد کــه هــر کــدام دارای دو کروماتیــد و یــا بــه عبارت دیگــر دارای 
DNA در  46 مولکول 2 92× = DNA می باشــد؛ پــس دو مولکــول

هستۀ یاخته های انسانی )به جز یاخته جنسی( وجود دارد.

گزینة »2« تصویر کروموزوم را نشان می دهد که از دو مولکول. 94

DNA و پروتئین ســاخته شــده و جایگاه آن درون هســته اســت. 
پس موارد»پ« و »ت« صحیح هستند.
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            پا ا ظاماتپا ا ظامات  

کانی . 155 گزینة »3« توانایی انعکاس، عبور یا جذب نور توســط 
کانی اشاره دارد. به جالپذیری 

کانــی . 156 نرم تریــن  ســختی1،  درجــه  بــا  تالــک   »4«  گزینــة 
محسوب می شود.

کانی، ســختی، چگالی نســبی و یا . 157 گزینة »4« پس از تشــکیل 
کانی ثابت است.( کند. )خصوصیات یک  کانی نمی تواند تغییر  َرخ 

کنش پذیری . 158 کانی و وا گزینة »4« شکل و اندازۀ بلور به ظاهر 
کانی بستگی دارد. به خصوصیات شیمیایی 

کانی ربطی به شــکل و انــدازۀ ظاهری . 159 گزینــة »3«  نوع یــک 
آن ندارد. همواره زوایای بین سطوح مشابه در تمام بلورهای یک 

کانی معین، یکسان و تغییرناپذیر است.
کانی های رسی می باشد و از . 160 کائولن از جمله  گزینة »4« چون 

X قابل  کانی های ُرســی نهان بلور هستند، در نتیجه با پرتو طرفی 
مشاهده می باشد.

که زوایای بین سطوح مشابه بلور یک . 161 گزینة »4« از آن جایی 
کانــی معیــن، همــواره یکســان و غیرقابل تغییــر اســت، بنابراین در 

کانی مورد استفاده قرار می گیرد. شناسایی 
کانــی، در صــورت وجود . 162 گزینــة »4« در هنــگام تشــکیل یک 

ناخالصــی، رنگ کانــی تغییر می کند. به طور مثال، کوارتز در حالت 
خالــص بی رنگ اســت ولــی ترکیبــات مس، رنــگ آن را آبــی، منگنز 

گوگرد رنگ آن را زرد می کند. رنگ آن را ارغوانی و 
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