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 سلول و سازمان بندی آن  (11فصل )
 «بیشتر  بدانید»

 : تاریخچه ی سلول و نظریه ی سلولی
ا ر سلول های گیاهیبرای اولین بار به وسیله ی میکروسکوپ ساده اش  1600دانشمند انگلیسی در اواخر دهه ی  رابرت هوک

 چوب پنبهمیکروسکوپ دست ساز خود قطعه ی نازکی از  استفاده ازرابرت هوک انگلیسی  با ، 1665در سال   مشاهده کرد.

 .تکه های نازک چوب پنبه را مشاهده کرد را مشاهده کرد . آنچه او دید شبیه جعبه هایی کوچک بود.( سلول گیاهی مرده)

او از میکروسکوپ   مشاهده کرد.را  موجودات زنده(، برای اولین بار عدسی ساز و تاجر پارچه ی هلندی) وان لوون هوک، 1673در 

   استفاده کرد.   آب برکه  ساده ی دستی خود برای مشاهده ی

 
 
 
 
 
 
 

 سلول چیست؟

  واحد ساختار و عمل در موجودات زنده است.

 
 (عبارتنداز:ویژگی های مشترک همه سلولهابخشهای مختلف سلول )

 الف( غشای پالسمایی)پوسته(:
شا مانند یک  ساس اندازه عبور دهد، بلکه این غ ست که مواد را بر ا به مواد مورد دارد؛ یعنی فقط  نفوذپذیری انتخابیصافی نی

 نیاز سلول اجازه ورود می دهد و مواد زائد و ترشحی را از سلول خارج می کند.

 عبارتنداز: وظایف غشای پالسمایی
 محافظت از سلول (1

 کنترل ورود و خروج مواد (2

 (عبور می کنند:غشاءدیواره سلول)از دوراه مواد از 

  الف( از راه انتشار :
  ، جابجا می شوند. غلظت کمدارند به جایی با  غلظت زیادمواد از جایی که 

  ب( از راه نفوذ پذیری انتخابی :
  غشاء مواد مورد نیازسلول را انتخاب می کند وبه داخل سلول می فرستد.

  چند مثال از پدیده انتشار عبارتند از:
  (2Co - 2O)( انتقال گاز های تنفسی 1

 از روده کوچک ( جذب غذا2

  ( انتقال مواد بین خون وسلول ها3
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 : سیتوپالسم ب(
  ارند.، مانند نمک ها، آنزیم ها و مواد دیگر قرار دمواد مورد نیاز بقای سلولو  اندامک هابخشی از سلول است که در آن 

 : ج(هسته
 . آن را نیزکنترل می کند اندازه، شکل( و ویژگی هایی مثل تقسیم سلولیفعّالیّت های سلول)بخشی از سلول است که 

 نکته:
  سلو لهااندامک دارند، ولی اندامک های همه مشابه نیستند. همه

 جنس غشای پالسمایی از چه موادی است؟

 (ـ روغن )چربی لیپید (1

 مولکول های پروتئین  (2

 ساکاریدها( ـ  )قندها کربوهیدرات (3

 

 «بیشتر بدانید»
غشاء پوشاننده انواع سلول از نظر وضعیت هسته )

 ( عبارتنداز:هسته
 :یوکاریوتیسلول  (1

هسته دارای غشای پوشاننده است و به صورت واضح دیده می 

 می نامند.  شود. این سلو لها را یوکاریوت

 لهای دارای سلو آغازیان و قارچها جانوران، گیاهان، :مثل

 هستند. یوکاریوت

 :پروکاریوتیسلول  (2
هسته در بعضی سلو لها غشای پوشاننده ندارد؛ این سلو لها را 

 می نامند.  پروکاریوت

 دارند. پروکاریوت لهای سلو یها باکتر  :مثل

 

در چه مواردی با هم تفاوت دارند؟ سلول ها  

  اندازه (1

  شکل (2

 اندامک ها (3

 )وظیفه(عملکرد  (4

  اندامک چیست؟
  می گویند. اندامکاجزاء و ذرات درون سیتوپالسم را 
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 انواع اندامک های درون سیتوپالسم  با وظیفه شان عبارتند از:
 )تولید انرژی( میتوکندری:  (1

 : آزادسازی انرژی شیمیایی غذا وذخیره سازی آنهاوظیفه

 )ذخیره آب، موادغذایی،دفع ضایعات( واکوئل:  (2
  موادمختلف را ذخیره می کند.انبار سلول است که :  وظیفه

 جسم گلژی:  (3

  )بسته بندی وترشح مواد( ،بخش صادرات سلول است.:  وظیفه

 لیزوزوم:  (4
  تجزیه موادغذایی ـ ازبین بردن عوامل بیماری زا وبخش های از کار افتاده سیتوپالسم:  وظیفه

 سیتوپالسمی:  آندو شبکه (5
 سلول( مواد در حمل و ارتباطی )شبکه:   وظیفه

مجموعه ای از لوله ها وحفره ها وکیسه ها است که باعث ارتباط قسمت های مختلف سلول وجابجایی وتولید موادغذایی و ... می 

 شود.

 ریبوزوم:  (6
  است. تولید پروتئینمحل : وظیفه

 هسته:  (7
  سلول است. فرماندهیمرکز : وظیفه

 

 

 ها چگونه است؟ اندامک مشاهده و لها سلو آمیزی رنگ
 به متیل استفاده می شود. آبیلوگول )آبی متیل(  مشاهده پروتئین ها ی غشاء و پروتئین ها ی هسته از محلول رنگیبرای 

 کند. می مشخص خوبی به را وآنها چسبد می هسته و غشا پروتئین های

 تفاوت سلول های گیاهی با جانوری

 جانوری سلول سلول گیاهی اجزاء

 کوچکنسبتا  نسبتا بزرگتر حجم سلول (1

 شکل نا منظم شکل منظم شکل (2

 بدون دیواره ی سلولی دارای دیواره ی سلولی دیواره سلولی (3

 واکوئل کوچک دارد یا ندارد واکوئل بزرگ مرکزی واکوئل (4

 هسته در مرکز هسته نزدیک دیواره جایگاه هسته (5

 ندارد دارد کلروفیل (6
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 کُلنی چیست؟ یا ساده رسلولیپ
ستند که از  شده جاندارنی ه شکیل  سلول ت مجموعه ای 

ــلول دیگر فعّالیّت ــتقل از س ــلول مس  حیاتی اند وهر س

 جلبک ها  مثل :ادامه می دهد. خودرا

  سازمان بندی بدن چیست؟

 می گویند.سازمان بندی چگونگی کنار هم قرار گرفتن سلول های بدن برای ساختن بدن را 

 سلول → )نسج(بافت →اندام  )عضو( →دستگاه  →بدن 
 سطوح سازماندهی عبارتنداز:

 سلول ها: (1
  ) واحد سازنده ی تمام موجودات زنده( سلول عصبی، سلول ماهیچه ای و . . . 

 بافت)نسج(: (2
  )گروه سلول های هم شکل و همکار( مثال بافت عصبی ، بافت استخوانی و . . . 

 اندام : (3
  )به همکاری چند بافت کنار یکدیگر( قلب، مغز، دست و . . .

 :دستگاه  (4
 )مجموعه ی اندام ها ( دستگاه های تنفس، گردش خون و . . .  

 موجود زنده)گونه( : (5
  مجموعه ی چند دستگاه کنار هم با هدفی مشخص دارند. 

یک برگ برای جذب حداکثری نور خورشید توسط  :مثال 

  کلروپالست ها، نازک و پهن است.

 

 

 

 انواع بافت ها در بدن
 ماهیچه ای (1

 پوششی (2 
 عصبی (3

 پیوندی (4

a) خونی 

b) استخوانی 

c) غضروفی 

d) چربی 
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 تناسب کار وشکل سلولها:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (11نمونه سواالت فصل )
............................ بخشی از سلول است که در آن اندامک ها و مواد مورد نیاز بقای سلول، مانند نمک ها، آنزیم ها و مواد  (1

  دیگر قرار دارند.

آن را  ٔ  ( و ویژگی هایی مثل شکل، اندازه........................... بخشی از سلول است که فعّالیّت های سلول)تقسیم سلولی (2

  .نیزکنترل می کند

 نمودار زیر را تکمیل نمایید؟  (3

 سلول → ....................... →)عضو(اندام  → .................. →بدن 

 مشاهده پروتئین ها ی غشاء و پروتئین ها ی هسته از محلول ................................. استفاده می شود.برای  (4

 سلول چیست؟ (5

 بخشهای مختلف سلول )ویژگی های مشترک همه سلولها( را نام ببرید؟ (6

 را نام ببرید؟ وظایف غشای پالسمایی (7

 آنها را نام ببرید؟ از دوراه مواد از دیواره سلول)غشاء(عبور می کنند (8

 انواع سلول
 مثال شکل کار)وظیفه( نام سلول

 پوششی (1
 پوست ضخیم -فشرده  محافظ

 مویرگ نازک دارای منفذ تبادل موادغذایی ودفعی

 دسفی -قرمز گرد بادل گازهای تنفسیت -ابجایی مواد ج -دفاع  خونی (2

 نورون کشیده-دراز انتقال پیام عصبی عصبی (3

 آوندها وله مانندل-دراز انتقال مواد غذایی گیاهی (4
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  چند مثال از پدیده انتشار بنویسید؟ (9

 جنس غشای پالسمایی از چه موادی است؟ (10

 در چه مواردی با هم تفاوت دارند؟ سلول ها (11

  اندامک چیست؟ (12

 را نام ببرید؟انواع اندامک های درون سیتوپالسم   (13

 کُلنی چیست؟ یا ساده پرسلولی (14

  سازمان بندی بدن چیست؟ (15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11پایان فصل)
 


