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مقدمه  

ادارات آموزش و پرورش،  ايجاد يک نهاد تخصصی در صنعت آموزشی برای تأمين تجهيزات و مواد استاندارد مدارس و  ضرورت 
مقامات وقت را برآن داشت تا طرح تأسيس يک شركت وابسته به آموزش و پرورش را تهيه و برای اجرا تصويب كنند. در همين راستا 
در سال 1354 وزارت آموزش و پرورش و سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران بر آن شدند تا برای محقق ساختن اهداف بزرگ 
آموزشی كشور، شركت صنايع آموزشی را تأسيس كنند. شركت صنايع آموزشی با انتخاب تعدادی از شركت های معتبر در حوزه صنعت 
آموزشی اروپا و ايجاد شراكت و هم پيمانی و پيشبرد اهداف تعيين شده را در دستوركار قرار دادند. اين شركت انواع تجهيزات آموزشی، 
كمک آموزشی، آزمايشگاهی و كارگاهی را برای كليۀ دوره های تحصيلی متناسب با شرايط زمان، تغييرات فن آوری، برنامه ريزی و 
محتوای كتاب های درسی طراحی، نمونه سازی و توليد  و تأمين كرده و می كند و با عضويت در سازمان های نظارتی و مؤسسات معتبر 
جهانی از جمله انجمن تحقيق و توسعۀ كشور و با داشتن گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO-9001 و گواهينامه تعهد به تعالی 

)EFQM( روز به روز بر توانمندی ها و كيفيت محصوالت خود افزوده است.

اكنون پس از گذشت سالها خدمت و كسب تجارب فراوان، شركت توانسته است با برخورداری از واحد تحقيق و توسعه )R&D( و 
استفاده از كادری متخصص و كارآمد به بزرگترين توليدكنندۀ تجهيزات آموزشی در خاورميانه تبديل شود و قادر است كليۀ محصوالت 
آموزشی را )از كمترين تعداد تا توليد انبوه( با استانداردهای بين المللی توليد و به مراكز آموزشی وزارت آموزش و پرورش، سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای )وزارت كار و امور اجتماعی( و مراكز آموزش عالی كشور ارائه نمايد.

شركت صنايع آموزشی تجهيزات آموزشی را در كارخانۀ خود و در چهارده سالن كارگاهی شامل كارگاه تراشکاری، كارگاه فلزكاری 
و پرس كاری، كارگاه درودگری، كارگاه نقاشی، كارگاه شيشه گری، كارگاه قالب سازی، كارگاه تزريق پالستيک، كارگاه چاپ اسکرين 
الکترونيک، كارگاه توليد و مونتاژ مجموعه های آموزش خودرو، كارگاه توليد و مونتاژ  -سيلک اسکرين، كارگاه موالژ، كارگاه برق و 

مجموعه های فيزيک دانشگاهی، كارگاه صنايع شيميايی و كارگاه بسته بندی مجموعه های آموزشی توليد می كند.

تجهيزات  كاربران  عنوان  به  معلمان  آموزش  به  نسبت  آموزشی  تأمين كاالهای  و  توليد  از طراحی،  آموزشی عالوه  شركت صنايع 
)خوابگاه،  عالی  رفاهی  امکانات  و  مجهز  كالس های  و  آزمايشگاه ها  با  آموزشی  مركز  يک  سبب  همين  به  و  می كند  اقدام  آموزشی 
رستوران...( را به وجود آورده است. شركت صنايع آموزشی نخستين و تنها شركت تجهيزات آموزشی است كه آموزش كاربران تجهيزات 

را در زمره تعهدات خود قرار داده است.

بخشی از محصوالت شركت در قالب مجموعه های زير ارائه می شوند:

- مجموعه های آموزشی رياضيات ابتدايی و دوره اول متوسطه

- مجموعه آموزشی علوم ابتدايی و دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه

- مجموعه آموزشی کار و فن آوری

- مجموعه آموزشی شيمی دوره اول و دوم متوسطه و دانشگاهی

- مجموعه آموزشی زيست شناسی و آناتومی برای تمامی دوره های تحصيلی

- مجموعه های آموزشی فيزيک متوسطه

- مجموعه آموزشی فيزيک دانشگاهی



مقدمه 

- مجموعه شيشه ابزارهای آزمايشگاهی

- مجموعه های تجهيزات ورزشی و پرورشی مدارس

-اسباب بازی های آموزشی و خالق

- مجموعه های تجهيزات آموزشی کودکان استثنايی

- مجموعه های تجهيزات هوشمندسازی مدارس

- مجموعه های تجهيزات آموزش های فنی و حرفه ای

- و...

و  امين  به عنوان مشاوری  و  تارک صنعت آموزشی كشور می درخشد  بر  از چهار دهه  با پيشينه ای بيش  شركت صنايع آموزشی 
كارگزاری متخصص با تأييد سازمان پژوهش و  برنامه ريزی آموزشی، اصالحات در نظام آموزشی كشور را پشتيبانی می كند.



زیست شناسی

7 آزمايش 1 : غذاهای پشتيبان رشد بدن 

8 آزمايش 2 : گويچه های انتقال دهنده گازهای تنفسی 

9 آزمايش 3 :  تعيين گروه های خونی 

فصل اول:

آزمایش های مربی
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زیست شناسی فصل اول: آزمایش های مربی

 آزمايش 1
  غذاهای پشتيبان رشد بدن

ابزار و مواد مورد نياز:

6عدد لوله آزمايش   .1

1عدد جای لوله آزمايش 10 عدد   .2

1عدد تخم مرغ   .3

1عدد شير كوچک   .4

1عدد پيپت ساده   .5

1عدد آبميوه كوچک   .6

1عدد قطره چکان   .7

500 گرم سيب زمينی   .8

100 ميلی ليتر محلول بيوره   .9

100 ميلی ليتر 10. آب مقطر 

200 ميلی ليتر 11. آب جوش 

شرح اجرای آزمايش:

 ابتدا دو لوله برداريد و درون هر يک از آن ها 5 ميلی ليتر سفيده تخم مرغ خام بريزيد به درون لوله اولی 10 قطره آب مقطر  به 
درون لوله دوم 10 قطره محلول بيوره بريزيد. به دورن هر كدام از لوله های سوم، چهارم و پنجم به ترتيب 5 ميلی ليتر شير، آب ميوه 

و آب سيب زمينی بريزيد سپس به درون لوله های سوم تا پنجم 10 قطره محلول بيوره اضافه كنيد.

 با توجه به اينکه محلول بيوره شناساگر پروتئين هاست به سواالت زير پاسخ دهيد.

 ميزان تغيير رنگ را در 5 لوله بررسی ومقايسه كنيد

 آيا كمترين و بيشترين پروتئين در كدام ماده غذائی وجود دارد؟
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فصل اول: آزمایش های مربیزیست شناسی 

 آزمايش 2
  گويچه های انتقال دهنده گازهای تنفسی

ابزار و مواد مورد نياز:

200ميلی متر الکل اتانول   .1

3عدد النست يک بار مصرف   .2

1بسته پنبه   .3

4عدد الم   .4

4عدد المل   .5

1دستگاه ميکروسکوپ دو چشمی   .6

شرح اجرای آزمايش:

 ابتدا دستهای خود را دوبار با صابون بشوئيد سپس نوک انگشت سبابه خود را با الکل ضد عفونی كنيد و با النست استريل ضربه ای 
بر نوک انگشت وارد كنيد تا از سوراخ كوچک ايجاد شده خون بيرون بيايد. قطره خون را در گوشه ی يک تيغه )الم( قرار دهيد. لبه ی 
يک تيغه ديگر را با زاويه 45 درجه روی قطره خون قرار دهيد. ابتدا آن را به سمت عقب كمی حركت دهيد تا خون پشت آن جمع 
شود و سپس تيغه را روی تيغه زيرين به سمت جلو حركت دهيد تا گستره نازكی از خون روی تيغه زيرين تشکيل شود. پس از خشک 

شدن گستره ی خون روی تيغه آن را زير ميکروسکوپ مشاهده كنيد.

ايمنی و هشدار: 

 اگر از النست چند بار مصرف استفاده می كنيد نوک آن را قبال روی شعله بگيريد تا ضد عفونی شود. هر النست يک بار مصرف 
برای يک نفر است افراد ديگر از آن اكيدا استفاده نکنند. پس از خون گيری از انگشت محل سوراخ شده را با الکل پاک كرده، محل را 

فشار دهيد تا بسته شود چون بسياری از بيماريها مانند ايدز و هپاتيت از طريق خون منتقل می شود.

پرسش:

 علت گسترده كردن خون چيست؟

 با چه بزرگنمايی گويچه های قرمز را بخوبی مشاهده كرديد؟

 ويژگی های ظاهری گلبولهای قرمز را بنويسيد.

 آيا توانستيد گلبول سفيد هم مشاهده كنيد؟ چرا؟
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زیست شناسی فصل اول: آزمایش های مربی

 آزمايش 3
  تعيين گروه های خونی

ابزار و مواد مورد نياز:

 

1شيشه  Aآنتی كور  .6

1شيشه  Bآنتی كور  .7

1شيشه  Dآنتی كور  .8

1برگ  A4 يک برگ كاغذ  .9

شرح اجرای آزمايش:

 ابتدا دستهای خود را دوبار با آب و صابون خوب بشوئيد سپس نوک انگشت سبابه خود را با الکل ضد عفونی كنيد و باالنست 
استريل ضربه ای بر نوک انگشت وارد كنيد تا از سوراخ ايجاد شده خون بيرون آيد.

 سه الم انتخاب كنيد و روی هر كدام يک قطره خون بريزيد.

 بالفاصله روی قطره های خون به ترتيب يک قطره آنتی كورB ،A و D اضافه كنيد هر كدام را با يک بهم زن )چوب كبريت با 
انتهای چوبی(جداگانه. بهمبزنيد تا قطره های خون و آنتی كور مربوطه مخلوط شود.

 الم ها را روی كاغذ سفيد قرار دهيد تا رسوب را بهتر مشاهده و گروه خونی را تعيين كنيد.

ايمنی و هشدار: 

 النست استريل و يک بار مصرف باشد در صورت استفاده از النست دائمی آن را قبالروی شعله بگيريد.

 انگشت خود راحتما ضد عفونی كنيد و بعد از خون گيری مجددا با پنبه آغشته به الکل ضد عفونی كنيد.

پرسش:

 بعد از حدود يک دقيقه در قطره های خون چه تغييری مشاهده می كنيد.

 گروه خونی مورد آزمايش شما چيست؟

 گروه خونی مورد آزمايش مثبت است يا منفی؟

 با استفاده از آنتی كور A و B  به كدام گروه های خونی می توان پی برد؟

 با استفاده از آنتی كور D چه صفتی از گروه های خونی مشخص شود؟



زیست شناسی

11 آزمايش 4 : مشاهده ساختارياخته های ماهيچه ای 

12 آزمايش 5 : نقاشی با بزاق دهان )اثبات وجود آميالز در بزاق دهان( 

13 آزمايش 6 : بررسی اثر نور برتوليد نشاسته دربرگ 

14 آزمايش 7 : استخوانهای محكم و انعطاف پذير 

15 آزمايش 8 : روزنه های هوائی در برگ ها 

16 آزمايش 9 : تقسيم ميتوز در ياخته های ريشه پياز 

18 آزمايش 10 : ياخته های مبارز بدن 

19 آزمايش 11 : تخمير )تنفس بی هوازی( 

فصل دوم:

آزمایش های دستورالعملی
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 آزمايش 4
  مشاهده ساختارياخته های ماهيچه ای

ابزار و مواد مورد نياز:

1عدد ميکروسکوپ نوری   .1

1عدد بشر 100 ميلی ليتر   .2

1عدد تيغ بيسوری   .3

1عدد پنس    .4

1عدد الم   .5

1عدد المل   .6

1عدد سوزن تشريح ياسوزن ته گرد   .7

200گرم ماهيچه گوسفند   .8

200 ميلی ليتر استيک اسيد   .9

50ميلی ليتر 10. محلول آبی متيلن 

1عدد 11. دستکش يک بار مصرف 

شرح اجرای آزمايش:

 حدود نيم سانتی متر مکعب از ماهيچه گوسفند راجداكنيد و حدود 5 دقيقه آنرا درون بشر حاوی 10 ميلی ليتر استيک اسيد 
قرار دهيد.

 با پنس تکه ماهيچه را از بشر خارج كرده شستشو دهيد و روی تيغه بگذاريد.

 با كمک سوزن رشته های ماهيچه ای را از هم جداكنيد و يک قطره محلول آبی متيلن روی رشته ها بريزيد و چند دقيقه صبر كنيد.

 روی نمونه تيغک )المل( قراردهيد و آنرا با ميکروسکوپ مشاهده كنيد.

پرسش:

 نقش استيک اسيد و محلول آبی متيلن چيست؟

 با ميکروسکوپ كدام اجزای ياخته  ماهيچه ای را مشاهده كرديد؟



فصل دوم: آزمایش های دستورالعملیزیست شناسی
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 آزمايش 5
  نقاشی با بزاق دهان )اثبات وجود آميالز در بزاق دهان(

ابزار و مواد مورد نياز:

1برگ كاغذ صافی   .1

1عدد گوش پاک كن   .2

100گرم پودر نشاسته   .3

100ميلی ليتر محلول رقيق لوگل   .4

2عدد ظرف پتری    .5

1عدد پنس   .6

1عدد بشر 100ميلی ليتر   .7

1عدد آبفشان   .8

1عدد دستکش يک بار مصرف    .9

1عدد بهم زن    .10

1عدد 11. پيپت ساده 

شرح اجرای آزمايش:

 در بشر 100 ميلی ليتر در حدود 10 گرم پودر نشاسته بريزيد و به آن 50 ميلی ليتر آب اضافه كنيد و بهم بزنيد تا مخلوط 
همگن سفيد رنگی ايجاد شود.

 10 ميلی ليتر از مخلوط آب و نشاسته را دريک ظرف پتری و در ظرف پتری ديگر محلول لوگل بريزيد.

 يک ورق كاغذ صافی را درون ظرف پتری مخلوط آب و نشاسته فرو ببريد تا كامل آغشته شود.

 كاغذ صافی را از مخلوط بيرون آورده بگذاريد كمی خشک شود.

 يک گوش پاک كن تميزی را به بزاق دهان خود آغشته كنيد و روی كاغذصافی آغشته شده از مخلوط نقاشی كنيد و 5 دقيقه 
صبر كنيد.

 كاغذ صافی را با كمک پنس درمحلول لوگل فرو ببريد و يک دقيقه صبر كنيد و كاغذ صافی را از محلول لوگل خارج كنيد.

پرسش:

 چرا پس از نوشتن روی كاغذ صافی بايد كمی صبر كنيد.

 علت قرار دادن كاغذ صافی در محلول لوگل چيست؟

 چه تغييری در پايان آزمايش در كاغذ صافی مشاهده می كنيد؟ چرا؟



زیست شناسی فصل دوم: آزمایش های دستورالعملی

13

 آزمايش 6
  بررسی اثر نور برتوليد نشاسته دربرگ

ابزار و مواد مورد نياز:

1عدد تيغ بيسوری با دسته    .1

1عدد پنس   .2

1عدد بشر 100ميلی ليتر   .3

1عدد بشر 250 ميلی ليتر   .4

1عدد قيچی    .5

1عدد چراغ بونزن يا گرمکن برقی    .6

2عدد ظرف پتری   .7

100سانتی متر پوش برگ آلومينيومی   .8

1عدد گلدان شمعدانی   .9

100ميلی ليتر اتانول    .10

50 ميلی ليتر 11. محلول لوگل 

1000ميلی ليتر 12.  آب  

شرح اجرای آزمايش:

 دو برگ از گياه شمعدانی را با پوش برگ آلومينيومی سوراخدار بپوشانيد و با استفاده از گيره های كاغذی پوش برگ ها را روی 
برگ ها ثابت كنيد و گلدان را دو روز در برابر نور قرار دهيد )انتخاب دو برگ، جهت احتياط می باشد(

 بعد از دو روز پوش برگ ها را برداشته برگ ها را با قيچی از دمبرگ قطع كنيد.

 در بشر 250ميلی ليتری در حدود 100 ميلی ليتر آب ريخته حرارت دهيد تا به جوش آيد سپس برگ ها را درون آب جوش قرار 
داده 3 تا 5 دقيقه گرما دهيد و برگ ها را با پنس از بشر خارج كنيد.

 در بشر 100ميلی ليتری 50 ميلی ليتر الکل اتانول بريزيد و بشر 100 ميلی ليتر را درون بشر 250 ميلی ليتر كه حاوی آب 
جوش است قرار دهيد و برگ ها را درون بشر 100 ميلی ليتر در درون الکل قرار دهيد و به آرامی بشر 250 ميلی ليتر را گرما دهيد 

تا برگ ها كامال بيرنگ شوند.

 برگ ها را با پنس از الکل خارج كرده در آب مقطر قرار دهيد سپس خارج كرده هر كدام را در يک ظرف پتری قرار داده، روی 
هر برگ محلول لوگل بريزيد و نتايج آزمايش را بررسی كنيد.

پرسش:

 چرا ابتدا برگ ها را در آب جوش قرار داديد؟

 علت قرار دادن برگ ها در الکل داغ چيست؟

 پس از ريختن لوگل روی برگ ها، علت تفاوت رنگ در بخش های نور ديده و نور نديده چيست؟
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 نتيجه می گيريد مهمترين عامل محيطی در فرآيند فتوسنتز كدام است؟

 همه ی عوامل موثر در فتوسنتز را نام ببريد؟

 آزمايش 7
  استخوانهای محكم و انعطاف پذير

ابزار و مواد مورد نياز:

2عدد 1. بشر 1000ميلی ليتر )يک شيشه خيار شور1000سی سی( 

1000ميلی ليتر 2. استيک اسيد )سركه سفيد( 

2عدد 3. استخوان ران مرغ تميز شده ی يک اندازه 

1000ميلی ليتر 4. آب  

شرح اجرای آزمايش:

 در هر كدام از ظرف های شيشه ای يک استخوان ران مرغ قرار دهيد.

 در يکی از ظرف ها  استيک اسيد بريزيد تا استخوان در اسيد غوطه ور شود و در ديگری آب بريزيد تا استخوان غوطه ور شود 
درب ظرف حاوی اسيد را ببنديد و هر دو را بمدت حدود يک هفته يا بيشتر نگهداريد. پس از گذشت زمان مربوطه استخوان را از اسيد 

خارج كرده بشوئيد.و استحکام آنرا با استخوان ديگر مقايسه كنيد.

پرسش:

 كدام استخوان قابليت خم شدن دارد؟ چرا؟ 

 چه عاملی باعث سختی استخوان می باشد؟

تكميل آزمايش :

 اگر يک استخوان ران مرغ را روی توری فلزی سه پايه فلزی چراغ بونزن قرار دهيد و چراغ را روشن كنيد بعد از مدتی از استخوان 
در زير دستگاه هود  اين آزمايش حتماً  آنچه مانده است چيست؟ و آنچه سوخته و دود شده چه می باشدتوجه كنيد  چه می ماند؟ 

آزمايشگاه شيمی صورت بگيرد تا بو و دود حال از سوختن در محيط پخش نشود.
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 آزمايش 8
  روزنه های هوائی در برگ ها

ابزار و مواد مورد نياز:

1ورق كاغذ آغشته به كلريد كبالت    .1

1عدد گلدان شمعدانی    .2

5عدد گيره سنجاقی   .3

شرح اجرای آزمايش:

 دو قطعه از كاغذ آغشته به كلريد كبالت آبی رنگ را به اندازه زير و روی برگ ببريد. يکی را در سطح رويی برگ و ديگری را در 
سطح زيرين برگ قرار داده با گيره سنجاقی ثابت كنيد. گلدان شمعدانی در برابر نور باشد پس از گذشت حدود يک ساعت كاغذ ها را 

از رو و زير برگ برداريد و تغييرات روی كاغذها را بررسی كنيد.

پرسش:

 چه تغيير رنگی در كاغذ ها ديده می شود؟

 نقاط تغيير رنگ نشان دهند ی چيست؟

 دو قطعه ی كاغذ از نظر نقاط تغيير رنگ چه تفاوتی با هم دارند از بررسی خود چه نتيجه ای می گيريد؟
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 آزمايش 9
  تقسيم ميتوز در ياخته های ريشه پياز

ابزار و مواد مورد نياز:

1عدد بشر 250 ميلی ليتر    .1

3عدد شيشه ساعت   .2

1عدد سوزن ته گرد بزرگ   .3

1عدد دستمال كاغذی   .4

1عدد ميکروسکوپ دو چشمی   .5

100ميلی ليتر استيک اسيد خالص   .6

100ميلی ليتر اتانول   .7

50 ميلی ليتر محلول كريستال ويوله   .8

1عدد پياز خوراكی قرمز   .9

1عدد آبفشان    .10

100 ميلی ليتر 11. هيدروكلريدريک اسيد رقيق 

1سری 9 تايی 12. مدل های تقسيم ميتوز در سلول گياهی 

1سری 8 تايی 13. مدل های تقسيم ميتوز در سلول جانوری  

قبل از شروع آزمايش محلول های زير را تهيه كنيد:

محلول5ml : A هيدوركلريدريک اسيد رقيق +5ml آب مقطر

محلول5ml : B استيک اسيد خالص+15mlاتانول %96

B يک حجم محلول + A يک حجم محلول : C محلول
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شرح اجرای آزمايش:

 پياز را در دهانه بشر 250ميلی ليتر )شيشه مربای كوچک( پر از آب قرار دهيد به طوريکه ته پياز مرتباً با آب تماس داشته باشد 
و هم چنين تاريک باشد بعد از چند روز كه ريشه های طويلی از ته پياز رشد كردند از نوک ريشه ها قطعاتی به طول 2 تا 3 ميلی متر 
  C را به آن اضافه كنيد پس از گذشت 15 دقيقه قطعات را از محلول C ببريد و در شيشه ساعت بريزيد سپس 2 تا 3 قطره از محلول
خارج كنيد و آن ها را در شيشه ساعت ديگر حاوی محلول B بريزيد و 20 ثانيه صبر كنيد. سپس قطعات ريشه را از محلول B خارج 
كنيد و روی يک تيغه تميز قرار داده و روی آن ها يک يا دو قطره محلول كريستال ويوله بريزيد به كمک سووزن ته گرد انتهای قطعات 
ريشه را ريش ريش كنيد سپس يک قطره آب در يک سوی تيغک بريزيد و با دستمال كاغذی از سمت مقابل آب را جذب كنيد تا 

رنگ اضافی خارج شود. حال اساليد برای ديدن زير ميکروسکوپ آماده است.

پرسش:

 نقش كلريدريک اسيد  استيک اسيد دراين آزمايش چيست؟

 آيا كروموزوم ها را در مراحل مختلف ميتوز مشاهده كرديد؟

 تصويری از اين مراحل رسم كنيد.

 تذکر: شما می توانيد برای درک مفاهيم تقسيم ميتوز از مدل های آموزشی تقسيم ميتوز در سلولهای جانوری و گياهی استفاده 
كنيد.
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 آزمايش 10
  ياخته های مبارز بدن

ابزار و مواد مورد نياز:

1دستگاه 444 ميکروسکوپ نوری 2 چشمی  .1

4عدد 444 الم  .2

4عدد 444 المل  .3

4عدد 444 النست استريل يک بار مصرف  .4

1بسته 444 پنبه   .5

200 ميلی ليتر 444 اتانول  .6

1عدد 444 قطره چکان  .7

50 ميلی ليتر 444 محلول گيما  .8

50 ميلی ليتر 444 روغن ايمرسيون  .9

شرح اجرای آزمايش:

 ابتدا دست های خود را دوبار با آب و صابون بشوئيد سپس نوک انگشت سبابه خود را با پنبه آغشته به الکل ضد عفونی كنيد.

 باال نست استريل ضر به ای مناسبی به نوک انگشت خود وارد كنيد تا از سوراخ ايجاد شده خون بيرون آيد.

 يک قطره خون در گوشه ی يک تيغه )الم( تميز قرار هيد.

 لبه تيغه )الم( ديگری با زاويه 45 درجه روی قطره  خون قرار دهيد، كمی تيغه دومی را به سمت عقب بکشيد تاخون زير لبه تيغه 
دوم جمع شود سپس با كشيدن تيغه دوم )در خالف جهت( خون را ر وی تيغه اول پخش كنيد تا گستره نازكی از خون تشکيل شود.

 پس از خشک شدن خون چند قطره اتانول ر وی گستره خون بريزيد و صبر كنيد تا الکل تبخير شود.

 چند قطره محلول گيمسا روی گستره خون بريزد. بعد از گذشت 15 دقيقه رنگ اضافی را با آب مقطر  به آرامی شستشو دهيد.

 پس از خشک شدن نمونه و قرار دادن تيغک )المل( روی آن نمونه را زير ميکروسکوپ مشاهده كنيد.

 برای تشخيص انواع ياخته های سفيد از يکديگر از بزرگنماوئی 100x و روغن ايمرسيون استفاده كنيد.

پرسش: 

 در نمونه خود چند نوع ياخته مشاهده كرديد؟

 مهمترين تفاوت ياخته های مشاهده شده از نظر ويژگی های ظاهری چيست؟

 چگونه گويچه های سفيد را از ياخته های ديگر تشخيص داديد؟

 گويچه هائی سفيد چه تفاوت های با يکديگر دارند؟

 كدام ياخته های خونی را درگستره خونی نديديد؟ چرا؟
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 آزمايش 11
  تخمير )تنفس بی هوازی(

ابزار و مواد مورد نياز:
5عدد بطری پالستيکی نوشابه كوچک    .1

5عدد بادكنک هم اندازه    .2

1عدد دماسنج الکلی   .3

1عدد بشر 500 ميلی ليتر    .4

1عدد هيتر برقی   .5

100 گرم پودرمخمر   .6

100 گرم شکر    .7

100گرم سديم كلريد   .8

1000ميلی ليتر آب    .9

1عدد 10. پيپت ساده  

1عدد ترازو   .11

1كيلو 12. يخ 

توجه: اگر اين آزمايش همزمان توسط 5 گروه انجام شود اقالم باال ضربدر پنج می شود.

شرح اجرای آزمايش:

 دانش آموزان گروه 1 بطری ها رامطابق جدول زير آماده و آن ها را شماره گذاری كنند.

بطريهامحتويات

1فقط يک گرم مخمر+ 10ml آب 30 درجه ساتی گراد

2يک گرم مخمر + يک گرم نمک سديم كلريد+10ml آب 30 درجه  سانتی گراد 

3يک گرم مخمر+ 2گرم شکر+10ml آب 30 درجه  سانتی گراد 

4يک گرم مخمر+ 10گرم شکر +10ml آب 30 درجه  سانتی گراد 

25 گرم شکر + 10ml آب 30 درجه  سانتی گراد 

 به دهانه هر بطری يک بادكنک را محکم ببنديد

 با گذشت زمان با دقت به بطری ها و بادكنک ها توجه، و مشاهدات خود را در جدول صفحه بعد يادداشت كنند.
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بطریمشاهدات
1
2
3
4
5

 گروه دوم تا گروه پنجم آزمايش خود را به ترتيب با آبی دردماهای صفر درجه – 10 درجه – 4 درجه و 60 درجه سانتی گراد 
انجام دهند.

پرسش:

 دراين آزمايش ها چه ماده ای بيانگر انجام تخمير است؟

 آيا اين ماده تنها محصول عمل تخمير است؟

 در كدام بطری تخمير شديد تر صورت گرفت؟ چرا؟

 گروه ها نتايج كار خود را با يکديگر مقايسه و مورد بحث قرار دهند.



زیست شناسی
فصل سوم:

آزمایش های كاوشگری

22 آزمايش 12 :  گياهان چگونه وزن کم می کنند؟ 

23 آزمايش 13 : آيا کاتاليزگر های زيستی می توانند نقش سم زدايی داشته باشند؟ 

24 آزمايش 14 :  آيا گياهان با هم رقابت می کنند؟ 
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 آزمايش 12
  گياهان چگونه وزن کم می کنند؟

ابزار و مواد مورد نياز:

2عدد گلدان های مشابه با گياه مشابه   .1

1عدد نصف بطری در باز   .2

1عدد نصف بطری در بسته   .3

شرح اجرای آزمايش:

 دو گلدان پالستيکی مشابه با 2 گياه كاشته شده مشابه تهيه كنيد و با حرف الف و ب نامگذاری كنيد.

 به خاک هر گلدان يک ليوان آب دهيد و صبر كنيد تا آب اضافی از زير گلدانها خارج شود.

 گلدان الف را با نيمه بطری در بسته و گلدان ب را با نيمه بطری درباز بپوشانيد.

 گلدانها رادر محيط مشابهی از نظر نور و دما قرار دهيد. علت آن رابيان كنيد.

 جرم گلدانهارا به مدت سه روز، هر 12 ساعت يک بار اندازه گيری و نتايج حاصله را در جدول زير بنويسيد.

جرم گياه بجرم گياه الفروز
اول 
دوم
سوم

 پس از پايان آزمايش نتايج بدست آمده را بررسی و مشخص كنيد كه جرم كدام گلدان كاهش بيشتری داشته است. علت را تفسير كنيد.

 چه روزهائی گياه الف و ب، كمترين وبيشترين كاهش جرم را نشان می دهند.

يافته های من : 

توسعه و 
كاربرد

1-آيا اين شيوه، می توانددر حفظ گياهان به هنگام مسافرت به شما كمک كند؟
-2
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 آزمايش 13
  آيا کاتاليزگر های زيستی می توانند نقش سم زدايی داشته باشند؟

ابزار و مواد مورد نياز:

1عدد سينی تشريح    .1

4عدد استوانه مدرج 50 ميلی ليتر   .2

2عدد هاون چينی   .3

1عدد بشر 500ميلی ليتر    .4

200 ميلی ليتر هيدرژن پراكسيد   .5

1عدد كرونومتر   .6

1عدد دستکش   .7

1عدد عينک پالستيکی شفاف   .8

1عدد جگر خام   .9

1عدد تيغ بيسوری    .10

1عدد 11. هيتر برقی 

شرح اجرای آزمايش:

ابتدا دستکش بپوشيد و عينک بزنيد.

 جگر گوسفند رادرون سينی تشريح قرار دهيد و به كمک تيغ بيسوری چهارتکه به حجم حدود نيم )0/5( سانتی متر مکعب از 
آن برش دهيد.

 دو قطعه از چهار قطعه را درون بشر محتوی آب حرارت دهيد تا پخته شود سپس از آب خارج و صبر كنيد تا سرد شود.

 يکی از قطعات پخته شده و يکی از قطعات جگر خام را در هاون های چينی جداگانه له كنيد )اكنون چهار قطعه جگر به صورت: 
خام له شده - پخته له شده - خام له نشده- پخته له نشده داريد(

 به هر كدام از استوانه های مدرج 20ml هيدروژن پراكسيد بريزيد.

 همزمان با روشن كردن زمان سنج )كرونومتر( چهار قطعه جگر را به چهار استوانه مدرج منتقل كنيد.

 دو دقيقه بعد، ارتفاع مواد موجود درچهار استوانه مدرج را اندازه بگيريد و يادداشت كنيد.

پرسش:

 علت باال آمدن محتويات در استوانه های مدرج چيست؟

 در كدام استوانه مدرج واكنش با سرعت بيشتری انجام شده است؟
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يافته های من : 

توسعه و 
كاربرد

1- بررسی كنيد درانسان آسيب به كبد چه عوارضی را در پی خواهدداشت؟
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 آزمايش 14
  آيا گياهان با هم رقابت می کنند؟

ابزار و مواد مورد نياز:

1عدد هاون چينی   .1

1عدد بشر 500 ميلی ليتر    .2

1ليتر آب    .3

200ميلی ليتر سديم هيپوكلريت %1   .4

1ليتر آب مقطر   .5

250گرم دانه گندم   .6

250 گرم دانه لوبيا   .7

2عدد ظرف پتری    .8

2برگ كاغذ صافی   .9

100گرم 10. برگ اكاليپتوس خشک 

1عدد 11. قيف  

1عدد بشر 250 ميلی ليتر    12

شرح اجرای آزمايش:

 مقدار 50 گرم برگ اكاليپتوس خشک را درون  هاون چينی بريزيد و با دسته هاون بساييد تا پودر شود. پودر برگ ها را در 250 
ميلی ليتر آب بمدت 24 ساعت درون بشر خيس كنيد و سپس مخلوط را با كمک كاغذ صافی صاف كنيد.

 50 عدد دانه گندم و 50 عدد دانه لوبيابرداريد و آن ها را با هيپوكلريت سديم1% ضدعفونی كنيد سپس با آب مقطر شستشو دهيد.

 يک دسته پنجاه عددی را حدود 3 تا4 ساعت در ظرفی دارای آب مقطر و در ظرف ديگر دسته ديگر را بهمان مدت در عصاره 
آبی برگ اكاليپتوس غوطه ور كنيد.

 دانه های هر دسته را روی كاغذ صافی مربوط در ظرف پتری بريزيد و كاغذ صافی را مرتبا مرطوب نگهداريد.
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 هر 12 ساعت يکبار دانه های جوانه زده را در هر ظرف پتری شمرده و يادداشت كنيد. اين كار را يک هفته تکرار كنيد و برای 
محاسبه درصد جوانه زنی دانه از فرمول زير استفاده كنيد.

تعداد دانه های جوانه زده
= درصد جوانه زنی

تعداد كل دانه ها

 نتايج آزمايش را تفسير و گزارش كنيد.

يافته های من : 

توسعه و 
كاربرد

1- با توجه به اهميت كنترل علف های هرز در مزارع چه كاربرد عملی برای نتايج اين آزمايش پيشنهاد می كنيد؟
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