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 الفبای زیست فناوری  (7)فصل 
  نام دارند. صفتویژگی هایی که به بدن ما مربوط می شوند  صفت چیست؟

 عوامل موثر بر صفات عبارتنداز:

 .ژن ها صفات هر فرد را تعیین می کنند :عوامل ارثی  (1
 دیگر صفات از بسیاری ، شکل،  رنگ پوست :مثل

 وجود دارند و بر صفات تاثیر می گذارند.عواملی که در خارج از پیکر موجودات  عوامل محیطی: (2
 :مثل

 در سـیا  رنگ ایجاد در که شـود پروتئین می نوعی تولید سـب  سـرما)هیمالیایی خرگوشتاثیر سـرما بر رنگ پوسـت  (1

 (دارد نقش خرگوش موهای

ضی در قلبی سکته خطر (2 شتر دارند، که هایی ژن علت به افراد، بع ست. این افراد دیگران از بی شته سالم تغذیه اگر ا  دا

 کنند. زندگی در سالمت دیگر افراد همانند توانند می دهند، انجام مناس  های ورزش و باشند

 در بدن موش Bاثر کاهش ویتامین (3

 نقش دارند.  محیطو  وراثتدر ایجاد صفات مختلف موجودات دو عامل  :نکته
 انواع  صفات عبارتنداز:

 دیگر منتقل می شوند.صفاتی که از نسلی به نسل  :صفات ارثی (1
  رنگ چشم، رنگ پوست، کوررنگی و .... مثال: 

 صفاتی که به نسل بعدی منتقل نمی شوند. صفات غیر ارثی: (2
  داشتن ماهیچه های قوی در اثر ورزش، قطع شدن انگشتان، واکسینه شدن در برابر بیماری ها و ... مثال:
 عبارتنداز: صفات ارثی رایج در انسان برخی

 مختلف رنگ چشم (1

 چال روی گونه (2

 پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش (3

 اثر انگشت (4

 توانایی لوله کردن زبان (5

DNA  دستورهایی است که عبارتنداز: و دارای اطالعات 
  بدن تعیین شکل (1

 جانداران همه و ما ارثی صفات ایجاد (2

  ژن وجود دارند. نام به واحدهایی در DNA ودستورات اطالعات: نکته
  ژن چیست؟

 .شوند می منتقل دیگر نسل به نسلی و دیگر سلول به سلولی از که است صفات کنند  تعیین عامل و DNA از بخشی ژن

 : نکته
 وجود دارند.  DNAژن ها در هسته ی سلول و در مولکول هایی به نام  (1

  هر چه ژن های دو نفر شباهت بیشتری با هم داشته باشند، شباهت آن دو نفر هم بیشتر است. (2
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 .گویند می ژنی یا ارثی های بیماری ها، این بیماری به .هاست ژن در نقص علت به جوانی دیابت مانند ها بیماری بعضی میدانید؟آیا 
 مهندسی ژنتیک چیست؟

 .انتقال ژن ها از جانداری به جاندار دیگر و ایجاد صفاتی که به طور طبیعی در آن جاندار وجود ندارد

 از باکتری عبارتنداز: روش انتقال ژن تولید انسولین
  (باکتری می شود DNA وارد و انسان استخراج از انسولین تولید ژن) مثل استخراج ژن مورد  نظر از جاندار (1

 باکتری DNAورود این ژن به درون  (2

 (انسولین کننده تولید باکتری) ساخت ماد  ی مورد نظر به مقدار زیاد توسط باکتری (3
 (.می رود کار به انسولین به وابسته دیابت درمان برای انسولین را نوع این)باکتری و استفاد  از آناستخراج ماد  ی مورد نظر از  (4

 تهیه می کردند. گاو پانکراس از را انسولین درزمان گذشته: نکته

 طالیی چگونه است؟ روش تولیدبرنج
ست ای ماد  دارای برنج نوع این   به ماد  این.شود می تبدیلA ویتامین به دربدن که ا

 را ماد  این کنند  تولید ژن معمولی، های برنج زیرا ندارد؛ وجود برنج در طبیعی طور

 .کردند تولید را طالیی برنج و وارد، معمولی های برنج به را ژن این پژوهشگران.ندارند

 سلول مختلف دارد.نوع  200بیش از  بدن انسان دارای :نکته
  کروموزوم چیست؟

می  کروموزومو پروتئین های همرا  با آن در هســـته ی ســـلول،  DNAبه مجموعه ی 

 گویند. 

 چه مراحلی باید طی گردد تا به ژن برسیم؟

 سلول (1

 هسته (2

 کروموزوم (3

4) DNA 
  ژن (5

 که اند جنســـی دوکروموزوم، ،موجود در بدن انســـان  کروموزوم 46 از: نکته

 .کنند می تعیین را انسان جنسیت

 چیست؟ تقسیم میتوز

با کروموزوم های  برابرنوعی تقسیم که در آن تعداد کروموزوم سلول های حاصل 

 سلول اولیه است.

 دو برابرسلول  DNAقبل از هر نوع تقسیم سلولی   (1

و سپس  آید مانند،درمی نخ کالفی شکل به و می شود

بین دو سلول به صورت مساوی تقسیم می  DNAاین 

  شود.

 جاندار انجام می شود.تقسیم میتوز در تمام عمر بدن  (2
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 نقش تقسیم میتوز چیست؟
در زمان آسی  دیدگی سلولها باتولید  ترمیم: (1

 سلولهای جدید زخم ها را ترمیم می کند.
با تقسیمات میتوز تعداد سلول ها بیشتر  رشد :  (2

 .شد   وموج  رشد جاندار می شود
  می شود. غدد سرطانیها منجر به تشکیل تود  های سلولی به نام  تقسیمات میتوز بی رویه و بدون کنترل در سلول: نکته

 عوامل سرطان زا عبارتنداز:

  مثل فرابنفش شدیدپرتوهای  (1

  مصرف دخانیات (2

  آالیند  های هوا مثل سرب (3

  بعضی کودهای شیمیایی (4

 بیشتر بدانید:
 عبارتنداز: سرطان و عوامل موثر بر آن

 )لوسمی( و مغزعامل اصلی سرطان خون  اشعه ی ایکس: (1
 علت اصلی سرطان مرگبار مالنوما )نوعی سرطان پوست( اشعه ی فرابنفش: (2
 از عوامل موثر بر سرطان ریه تنباکو: (3

 عبارتنداز: سرطان افزایشعوامل رفتاری و تغذیه ای  بیشتر بدانید:

 مصرف دخانیات (1

 قرارگیری طوالنی مدت در معرض نور مستقیم خورشید (2

 که سب  سرطان رحم و سینه می شوند مثل استروژن استفاد  از هورمون هایی (3

 قرارگیری دراز مدت در معرض آالیند  هایی مثل سرب و آزبست )پنبه نسوز( (4

 عبارتنداز:سرطان  کاهشعوامل رفتاری و تغذیه ای 

  مصرف کلم (1

  Eو   Cمصرف سبزیجات حاوی ویتامین های  (2

  کاهش مصرف چربی های حیوانی (3

  گیاهیمصرف روزانه فیبرهای  (4

 (7نمونه سواالت فصل)
 صفت چیست؟ (1

 منظور از عوامل عوامل ارثی چیست؟ (2

 منظور از عوامل عوامل محیطی چیست؟ (3

 نقش دارند.  .................................و  .............................در ایجاد صفات مختلف موجودات دو عامل  (4

 را نام ببرید؟ صفات ارثی رایج در انسان برخی (5

6) DNA دستورهایی است ؟ و دارای چه اطالعات 

  ژن چیست؟ (7
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  ....................... وجود دارند. نام به واحدهایی در DNA اطالعات ودستورات (8

 وجود دارند.  ……………………ژن ها در هسته ی سلول و در مولکول هایی به نام  (9

 تهیه می کردند. ................................. از قبالً انسولین را (10

 روش انتقال ژن تولید انسولین از باکتری را توضیح دهید؟  (11

 طالیی توضیح دهید؟ روش تولیدبرنج (12

  کروموزوم چیست؟ (13

 چه مراحلی باید طی گردد تا به ژن برسیم؟ (14

 .کنند می تعیین را جنسیت انسان که اند جنسی .....................................کروموزوم موجود در بدن انسان  46 از (15

 چیست؟تقسیم میتوز (16

 نقش تقسیم میتوز چیست؟ (17

 عوامل سرطان زا را نام ببرید؟ (18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7پایان فصل)


