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 نام نام خانوادگی:                                   علوم شگفتی های برگ                             تهیه تنظیم:       

ميكروسكوپ از دو واژه يونانی ميكرو, به معنی كوچك و سكوپ, به معنی ديدن, گرفته شده است. بنابراين 
كوچك زنده كه دانشمندان بيش از همه آن را ميكروسكوپ يعنی ديدن چيزهای كوچك. يكی از موجودات 

مورد مطالعه قرار دادند كك بود. برای همين بود كه اسم اولين ميكروسكوپ ها را شيشه های کكی گذاشته 
.بودند

ميكروسكوپ نوری زمينه روشن: قسمتهای مهم يك ميكروسكوپ نوری عبارتند از:

 وير است.عدسی چشمی: اين عدسی برای مطالعه و مشاهده تص -1

 عدسی شيئی: اين عدسی برای بزرگنمايی است و شامل چهار عدسی می باشد: -2

 ج )عدسی خشك( 11( عدسی شماره ب            )عدسی كوچك( 4الف( عدسی شماره 

 )عدسی روغنی( 111د( عدسی شماره               )عدسی خشك( 41( عدسی شماره 

 و آن را بطور مستقيم روی نمونه هدايت می كند.: كندانسور نور را جمع كرده كندانسور -3

 مقدار نور ورودی را كم و زياد می كند. ديافراگم: -4

:ماكرومتر صفحه ميكروسكوپ را باال و پايين برده و برای پيدا كردن تصوير نمونه بكار )پیچ تند( ماكرومتر -5
 می رود.

 و آن را برای مشاده مشخص تر می كند.: تصوير تنظيم شده را واضحتر كرده )پیچ کند(ميكرومتر -6

.می نامندعدسی اول راکه روی شیء قرارمی گیردعدسی شیئی
.که فقط یک عدسی چشمی دارد وبایک چشم می توان درآن نگاه کرد :یک چشمی 

  .که دوعدسی چشمی داردوباهردوچشم می توان به درآن نگاه کرد :دوچشمی

.دسته تقسیم کرد ۴به  به طورکلی اجزای میکروسکوپ رامی توان
.کلید: المپ راروشن وخاموش می کند-3.منبع نوراست :المپ-2منبع نورواجزای مرتبط

.شدت نورراکم یازیادمی کند :پیچ تنظیم شدت نور-4

عدسی هاواجزای مرتبط
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.که چشم روی آن قرارمی گیرد :عدسی چشمی
.که روی شیء قرارمی گیرد :عدسی شیئی

.اچندعدسی است که نورالمپ رابرشیء متمرکزمی کندشامل یک ی :کندانسور
عدسی های شیئی بابزرگ نمایی های مختلف روی آن قراردارند.باچرخش این صفحه،عدسی  :صفحه چرخان

.شیئی موردنظرروی شیئی قرارمی گیرد
فاصله ی دوچشم درمیان افرادمختلف متفاوت است.بااین وسیله  :تغییردهنده ی فاصله ی عدسی ها

.رمی تواندفاصله ی بین دوعدسی شیئی رامتناسب بافاصله ی دوچشم خودتنظیم کندهرنف

 

اجزای مربوط به اسالید
.که اسالیدروی آن قرارمی گیرد :صفحه ی میکروسکوپ

.اسالیدرانگه می دارد :گیره
.پیچ تنظیم تند: که صفحه ی میکروسکوپ رابه سرعت به باالیاپايين می برد

.فحه ی میکروسکوپ رابه آرامی به باالیاپايين می بردکه ص :پیچ تنظیم کند
اجزای مربوط به بدنه

.که میکروسکوپ راروی میزنگه می دارد :پایه
.که عدسی های چشمی وشیئی راروی صفحه ی میکروسکوپ نگه می دارد :دسته

دکه قسمت باالی میکروسکوپ)عدسی های چشمی(رابه قسمت پايين متصل می کن :پیچ نگه دارنده

 میکروسکوپ الکترونی  
در میکروسکوپ های الکترونی به جای نور از الکترون  مزیتهایی نسبت به میکروسکوپهای نوری دارند ؟ 

استفاده می شود . قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی به مراتب ازمیکروسکوپ نوری بیشتر است .

های الکترونی مدرن می توانند اجسام میکروسکوپ  . قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی چقدر است ؟ 
 نانو متر را نشان دهند . 2/1 ریزی به اندازه ی

میکر و سکو پ الکترونی   .2 . میکروسکوپ الکترونی نگاره1 دو نوع میکروسکوپ الکترونی را نام ببرید ؟  
 گذاره
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  . چرا میکروسکوپ های الکترونی جایگزین میکروسکوپ های نوری نشده اند ؟ 

 الکترونی نام برده نمی توان سلول زنده را بررسی کرد .  ز علل این امر آن است که با میکروسکوپ هاییکی ا

 . اندازه و شکل هر سلول به چه چیزی بستگی دارد / مثال بزنید ؟11

ومی توانند قسمت های مختلف بدن را   به کار آن سلول بستگی دارد . مثال" سلول های ماهیچه ای دراز اند 
  یکدیگر نزدیک کنند . به 

  دو نوع سلول که از ابتدا ی عمر زمین پدید آمده اند کدام اند ؟  

سلول های پروکاریوتی و سلول های یوکاریوتی

 قارچ ها اغازیان سلولهای  یوکاریوت دارند.-جانورانباکتری ها سلولهای پروکاریوت دارند. گیاهان –

پوشاننده و مشخص دارد. اما هسته ی پروکاریوت   غشا پوشاننده سلولهای یوکاریوت هسته ی انها غشا 
 ندارد.

 را در بر می گیرد .  پرده ای نرم است که سیتوپالسم سلول  ؟ غشای سیتو پالسمی چیست.  

 برابر است  2111حداکثر بزرگنمایی میکروسکوپ نوری 

 نشان می دهند    x2000بزرگنمایی میکروسکوپ یا عدسی را به صورت 

 استک میلیون برابر یا حتی بیشتر بزرگنمایی میکروسکوپهای الکترونی ی

 برای محاسبه بزرگنمایی میکروسکوپ نوری باید بزرگنمایی عدسی شئی و چشمی را ضرب کرد

 .با میکروسکوپ نوری انواع سلول های جاناران پرسلولی و تک سلولی را مشاهده کرد

از روغن مخصوص استفاده کرد برای کم کردن  x100با بزگنمایی  هنگام استفاده از میکروسکوپ نوری باید
بعد از تمیز کردن عدسی ها اولو یت با این است که صفحه در پايين  شکست نور به هنگام عبور از اسالید

 .ترین وضعیت قرار گیرد

ئی روی نوع پیچ تنظیم کندو و تنظیم تند استفاده میشود عدسی ش 2برای تنظیم تصویر میکروسکوپ از 
x100 و عدسی چشمیx10 )باشد و از پیچ  کند استفاده میشود)در بزگنمایی زیاد از پیچ کند 
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  ایراد میکروسکوپ الکترونی :
 برای کم کردن شکست نور به هنگام عبور از اسالید -2کند. هقادر نیست سلول زنده را مشاهد -1

 تصاویر رنگ نمونه را نشان نمی دهد  مثل فرد نابینا ست -4میکروسکوپ الکترونی با نور کار نمی کند  -3

 یزات ان نیتروژن مایع استهتج  -6قیمت ان زیاد است کار با ان مهارت می خواهد-5

 جهت حرکت می کند باال پايين نمی رود4: پیچ تنظیم اسالید

 فقط باال پايين می رود  صفحه ی مکروسکوپ

 دریچه دیافراگم تشکیل شده کارش متمرکز کردن نور است کندانسور حداقل از دو عدسی محدب و یک

 پايين می بردوسمت باال سرعت پیچ ماکرومتر)تند(    به سرعت صفحه میکروسکوپ را به 

 میکروسکوپ را به اهستگی سمت باال پايين می بردپیچ مکیرومتر)کند( صفحه 

 گیره مسئول محکم کردن اسالید بر صفحه میکروسکوپ است 

 
 

های سلول : شباهت

 .همه ی سلول ها سه بخش اصلی پوسته و هسته و سیتوپالسم را دارند .1

 . همه ی سلول ها رشد می کنند .2
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 . همه ی سلول ها تقسیم می شوند .3

تفاوت های سلول گیاهی و جانوری:

 سلول هاي گياهي اغلب چند وجهي هستند ولي سلول هاي جانوري كروي هستند. -1

 گیاهی تولید کننده و سلول های جانوری مصرف کننده اند.سلول های  -2

سلول هاي گياهي داراي ديواره سلولي از جنس سلولز هستند ولي سلول هاي جانوري فاقد ديواره سلولي -3
   هستند.

و درشت هستند ولي سلول هاي جانوري اندامك واكوئل  سلول هاي گياهي داراي اندامك واكوئل مركزي-4
 ندارند.مركزي 

سلول هاي گياهي داراي اندامك هاي پالست )کلروپالست= سبزینه= اندامک تولید غذا( هستند ولي -5
 سلول هاي جانوري اندامك پالست را ندارند.

، دیواره ی سلول هم وجود  روی سطح سلول جانوری غشاء وجود دارد و در سلول گیاهی عالوه بر غشاء  - 6
 دارد.

 گیاهی دانه های نشاسته وجود دارد که در سلول های جانوری یافت نمی شوددر اغلب سلول های  -7

 در کنار جداره ها ی سلول قرار دارد. هسته در سلولهای گیاهی در مرکز قرار دارد ولی در سلولهای جانوری  -1

تند،به های گیاهی فاقد تاژک هسهای جانوری ممکن است یک یا چند تاژک داشته باشند اما، سلولسلول - 9
 های گیاهی .های جنسی نر بعضی از گونهجز سلول

شود. های جانوری یافت نمیهای گیاهی اندامکی به نام پالست وجود دارد که در سلولدر سلول - 11 
باشند و آنها را به سه گروه کلروپالست ،کروموپالست و های مختلف گیاهی میها مسئول رنگیزهپالست

 ند.کنلوکوپالست تقسیم می

  سلول گیاهی نسبت به سلول جانوری دارای اشکال متنوع تری است . -11

 :انواع سلول های روپوست 

 :روپوست به عنوان بافت پوششی گیاه به نوبه خود از سلول هایی تشکیل شده است که عبارتند از
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 :سلول نگهبان روزنه—تار کشنده--سلول های ترشحی--کرکسلول نگهبان روزنه—

.ل های روپوست گیاه می باشد که دارای کلروپالس است. . بنابراین در فتوسنتز نقش داردیکی از سلو

.سلول های نگهبان روزنه با باز و بسته کردن روزنه های گیاه، ورود و خروج گاز ها و بخار آب را کنترل می کنند

  

 روزنه در زیر برگ بیشتر است

 :شباهت ها

.سیتوپالسم و غشاء پالسمایی می باشند هر دو سلول دارای هسته مشخص، -1

.هر دو نوع سلول دارای ریبوزوم یوکاریوتی می باشند -2

هر دو دارای اندامک های غشاء دار مشابهی هستند شامل، شبکه آندوپالسمی صاف و زبر، جسم گلژی، -3
میتوکندری، پراکسی زوم

 .هر دو دارای اسکلت سلولی هستند --4

 :تفاوت ها

.مژک و سانتریول در سلول های جانوری وجود دارد ولی در اکثر سلول های گیاهی دیده نمی شودتاژک،  --1

.لیزوزیم در سلول های جانوری وجود دارد اما در سلول های گیاهی وجود ندارد-2

.سلول های گیاهی دارای واکوئل مرکزی، دیواره سلولی و کلروپالست دارند که سلول های جانوری ندارند-3
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.سلول های گیاهی شکل مشخص دارند که سلول های جانوری ندارند-4

سلول های گیاهی غذای خود را می سازند اما سلول های جانوری این امکان را ندارند و مصزف کننده -5
.هستند

 مقایسه سلول های گیاهی و باکتری
 :شباهت ها

.هر دو ریبوزوم دارند --3.هر دو شکل مشخص دارند-2 .هر دو دارای دیواره سلولی هستند-1

.هر دو سیتوپالسم و غشاء پالسمایی دارند -4

 :تفاوت ها
.سلول گیاهی هسته مشخص دارند اما باکتری ها ندارند-1

سلول های گیاهی دارای اندامک های غشاء دار و بدون غشاء شامل شبکه آندوپالسمی صاف و زبر، جسم -2
، میکروتوبول،ریز رشته، اسکلت سلولی و کلروپالست هستند که گلژی، میتوکندری، پراکسی زوم،اکوئل مرکزی

.باکتری ها ندارند

.دیواره سلولی گیاهی منفذ دار ولی سلول باکتری بدون منفذ است-3

.جنس دیواره سلولی گیاهی سلولزی است اما دیواره سلول های باکتریایی جنس دیگری دارد-4

.که سلو های گیاهی ندارند  کپسول هستند سلول های باکتریایی دارای پیلی، تاژک و-5

.اندازه سلول های گیاهی بزرگتر از سلول های باکتریایی است-6

.سلول های گیاهی فتوسنتز کننده هستند ولی باکتری ها اکثرا تجزیه کننده است-7

یوکاریوتی) بزرگ و ریبوزوم های باکتریایی از نوع پروکاریوتی)کوچک و ساده( ولی ریبوزوم گیاهی از نوع -1
.پیچیده( است
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مقایسه سلول های جانوری و باکتری
:شباهت ها

.هر دو سیتوپالسم و غشاء پالسمایی دارند-3.هر دو ریبوزوم دارند-2 .هر دو می توانند تاژک داشته باشند-1
.هر دو گروه جزء مصرف کنندگان هستند -4

  

 کوتیکول الیه موم مانند روی برگ 

 رگبرگ است  میان برگ –لی برگ در برش پهنک شامل روپوست –سه بخش اص

 ابکش  -اوند ها دونوعند : چوبی

 : اب و مواد معدنی)شیره خام( را از ریشه به برگ می برداوند چوبی

: مواد ساخته شده در برگ )شیره پرورده ( در انها جریان داشته و به بخش های مختلف گیاه می  اوند ابکش
 برد.

بین روپوست باالیی و زیرین را میان برگ می نامند بیشترین فتوسنتز انجام میشود بیشترین سلولهای 
 فتوسنتز در سلولهای استوانه ای انجام میشود

 فیل ها در اندامک های سبز رنگی به نام کلرو پالست قرار دارندکلرو
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 فتوسنتز یا غذا سازی گیاهان توسط کلروفیل انجام میشود

 یشهر دانه میوه ساقه
ساقه 

نشاسته ای 
 سیب زمینی 
ساقه قندی 

 نیشکر

میوه 
نشاسته ای 

-موز
 -هندوانه
 –خربزه 
 -سیب

میوه 
قندی 
-خرما
 انگور

میوه روغنی 
-زیتون

-اووکادو 
 نارگیل

 دانه
نشاسته ای 

-جو-گندم
 -نخود-برنج
 -لوبیا

دانه روغنی 
-ذرت

-افتابگردان
-گردو-کنجد
بادام -سویا
 کدو

دانه
پروتئین 

 -لوبیا-سویا
 -نخود

-چغندر
-ترب

-هویج
 شلغم

 ذرت جزو نشاسته ای هم به حساب  امده .

کاکتوس بخاطر کلروفیل فتوسنتز می کنند اما محل غذا سازی برگ –ساقه گیاهانی مانند بوته لوبیا 
 است

در شب فتوسنتز متوقف می شود.از طلوع افتاب فتوسنتز شروع میشود ظهر حداکثر میشود غروب 
در کاکتوس غذا سازی فقط در ساقه و در لوبیا هم در ساقه هم در برگ غذا سازی انجام .دتمام میشو

 میشود

برگ گیاهانی مثل کدو با سطح وسیع و رنگ سبز پر رنگ میوه درشت و نازک بودن برگ شدت فتو  
 الکل برگ را بی رنگ نمی کند رنگ سبز را حل می کند و رنگ ان سفید میشود   سنتز بیشتر است.

  -111درجه کمتر از دمای جوش اب است چون دمای انجماد الکل خیلی کم است  79دمای جوش الکل 
به همین دلیل در هوای سرد منجمد نمی شودمیزان فتوسنتز در طول سال در کل زمین مقدار ثابتی 

نیم کره جنوبی بهار است  استاست مثال د رنیم کره شمالی پاييز 

ره خوار ونوس که به عنوان مگس دام هم شناخته می شود بیشتر از گیاه حش--گیاه ونوس تله ای

شده است.حشرات به خاطر شهد آن به برگ های دهان مانندش جذب     سایر گیاهان گوشتخوار شناخته
 می شوند. هنگامی که یک حشره وارد تله این گیاه می شود موهای ریز روی برگ ها را لمس می کند

 د کلروفیل تغییر شیمیایی داده تجزیه می شود اما دو ماده زرد تغییر رنگ می دههنگام پاييز برگ سبز
.نارنجی کاروتن می ماند-گزانتوفیل
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             تبدیالت انرژینکته                                        

انرژی ها از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شوند: 

1- مکانیکی به انرژی گرمایی: اصطکاک، ترمز کردنانرژی

2-انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی: دینام، ژنراتور

3-انرژی مکانیکی به انرژی صوتی: ضربه زدن بر طبل یا هر جسم دیگر

4-انرژی مکانیکی به انرژی تابشی: برش فلزات ، جرقه ی سنگ چخماق

5-پلانرژی گرمایی به انرژی مکانیکی : ترموکو

6- انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی: موتورهای گرمایی در موتور اتومبیل ، توربین بخار، موتور جت و

موشک، موتور سیکلت

7-انرژی گرمایی به انرژی صوتی: دیگ های زودپز

8-انرژی گرمایی به انرژی تابشی: آهن گداخته، رشته سیم درون المپ

9-تورهای الکتریکی در پنکه، سشوار، مخلوط کنانرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی: مو

10-انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی: بخاری برقی، اتو، پلوپز

11-انرژی الکتریکی به انرژی صوتی: بلندگو ، قسمت گوشی تلفن، رادیو

12- انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی: شارژ باتری تلفن همراه

13-گرمایی: جوشکاری، چراغ های خیابان ها و جاده ها انرژی الکتریکی به انرژی تابشی و

14-انرژی صوتی به انرژی مکانیکی: لرزش باندهای لوازم صوتی، ریزش بهمن

15-انرژی صوتی به انرژی الکتریکی: میکروفن، قسمت دهنی تلفن

16-انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی: انفجار باروت و دینامیت
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17-رمایی و تابشی )نورانی(: سوختن چوب یا زغال ، بخاری نفتی، کوره انرژی شیمیایی به انرژی گ

نفتی

18- انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی: باتری ، هنگامی که از آن استفاده می شود، مار ماهی و سفره

ماهی می توانند از خود برق تولید کنند و به این وسیله دشمن را از خود دور میکنند



....انرژی صوتی: صدای نارنجک صوتی، انفجار ترقه و بمبانرژی شیمیایی به -19
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