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اصالحیه کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی رشتۀ علوم تجربی کد 2٩0/2 چاپ ١٣٩4

اصالحیهخطپاراگرافصفحه

١آخر٩
DNA ← )ژن )اول
ژن )دوم( ← حذف

شماره های ١، ٢و٣ در شکل حذف شده است )فقط اعداد(.ــشکل ٣ــ١٠١

١٦
زیرنویس شماره ٥

شکل ٧ــ١
ــ

به  و  شده  جدا   tRNA از   P جایگاه  در  موجود  اسید  آمینو 
را   P جایگاه   tRNA و  می شود  متصل   A جایگاه  آمینواسید 

ترک می کند.

٢٤
شکل و زیرنویس

١٠ــ١
RNA پلی مراز در شکل اّول فاصله دارد در شکل دوم چسبیده 

است. حلقٔه تشکیل شده کوچک تر شده است.

٣٠١١

وکتورها: )از بعد از آن که … تا می نامند حذف و تعریف جدید 
به عنوان  که  است   DNA ملکول  یک  وکتور  شود(  جایگزین 
و  سلول  یک  درون  به  بیگانه  ژنتیکی  ماده  انتقال  برای  حامل 

تکثیر آن استفاده می شود.
جاندار ← گونه )کلمٔه پنجم(١٤ )بعد از کادر(٣٩

٤٣٣
١
٢

جانوران ← جاندار )کلمٔه هفتم(
بیگانه ← گونه دیگری )کلمٔه سوم از آخر جمله(

٨٠٢٣
در گذشته های دورتر از همان نیا اشتقاق پیدا کرده اند، ←

نیای آنها در گذشته های دورتر از هم جدا شده اند،
اصالح شود به: مقایسه توالی هموگلوبین در چند جاندارعنوان جدول٨٠
رنگیزه ← رنگدانه٨٧٢٤

٨٨
شکل ١٤ــ٤

تصویر پروانه ها
سفید ← روشن

سیاه ← تیره

آخرقبل از آخر ٩٥
ــ جهش، اگرچه مادٔه خام تغییر گونه هاست، ولی ←

ــ اگرچه جهش، زمینٔه تغییر گونه ها را فراهم می کند، ولی
انقراض ← عامل انقراضی٩٩١٤

در آن ← از جمله حذف شد١آخر١١٥
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٣دوم١١٨
این جمله به انتهای پاراگراف اضافه شده است: البته این تعریف 

در مورد همٔه گونه ها صدق نمی کند.
هرگز ← معموال٧ًسوم١١٨
حذف جمله: و یا این که رنگ و…… جذاب نیست. ٣ و ١٢١١٤
سایر جانوران ← بسیاری از جانوران دیگرانتهای خط ١٤٤١٣
انقراض ← حذف رقابتیــدر عنوان١٥٠
مولکول پایداری ← مولکول آلی پایداری١٨٧٤٢
میانبرگ ← فتوسنتزکننده برگ١٨٧٤٥

١٨٩١٥

به   ٢ زیرنویس  و  توک ٢ مشخص شده  با عدد  آلی  اسیدهای 
صفحه اضافه می شود: ٢ــ گیاهان تیره کراسوالسه )گل ناز( 
کربن دی اکسید را در شب به صورت مالیک اسید )C٤( ذخیره 

می کنند.

١٩٤١٣
غشای سلولی ← بخشی از آن در غشای سلولی و بخشی در 

سیتوپالسم

١٩٤١٤
الکتات یا اتانول و دی اکسیدکربن ←

اتانول و کربن دی اکسید یا الکتات
بالفاصله ← حذف٢٠٨٢١

٢٠٨
زیرنویس شکل

ـ  ٩ ٤ـ
همانندسازی ← تکثیر

همانندسازی کنند ← تکثیر شوند
اعصاب ← سلول های عصبی٢٠٩٢٢

٢و٢٤٢٣٣
بدون ← به

نمی تواند ← حذف
کند ← می کند

ویژگی های منحصر به فردی دارند ← ویژگی هایی دارند.٢٤٩١٣
چتری ← حذف٢٥٠١١

٢٥٩
نوشته های بند ١ شکل 
اصالح شده است به:

ساختارهای گرز مانندی به نام بازیدی در شکاف های زیرکالهک 
تشکیل می شوند.


