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 :سلول واحد ساختار و عمل موجودات زنده نامیده می شود: یعنی براي تشکیل هر  سلول

ساختار بد بدن موجودات زنده به سلول نیاز است و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می 

 .شود به وسیله ي سلول هاي آن قسمت انجام می گیرد

  

 اساس نظریه ي سلولی:  

  دي سلول ساخته شده اند.موجودات زنده از یک یا تعدا تمام - 1

  همه ي فعالیت هاي موجود زنده، درون سلول انجام می گیرد - 2

  با تقسیم سلول هاي موجود زنده، سلول هاي جدید به وجود می آیند - 3

  سلول ها اطالعات ضروري براي تنظیم فعالیت ها را در خود ذخیره داشته و آن ها را به  - 4

  سلول هاي جدید انتقال می دهند.

 :شباهت هاي سلول ها  

همه ي سلول ها توسط غشاي پالسمایی (که عمدتاً  ):پوشش انتخاب گر (غشاي پالسمایی -1

از مولکول هاي لیپید به همراه تعدادي مولکول پروتئین ومقداري هیدرات کربن چسبیده به این دو 

  دهد: نوع مولکول ساخته شده) احاطه گردیده اند. این غشا کارهاي زیر را انجام می

  * حفاظت از سلول

* کنترل ورود و خروج مواد به صورت نفوذپذیري انتخاب (ورود مواد به سلول براساس نیاز و نه 

  اندازه ي ان ها و هم چنین خروج مواد زائد و ترشحی از سلول).

  فصل یازدهم:

  سلول و سازمان بندي آن
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  فضاي درون تمام سلول ها را محلولی به نام سیتوپالسم پر  بستري مناسب (سیتوپالسم): - 2

که اندامک ها و ترکیبات مورد نیاز براي بقاي سلول (آب، نمک ها، آنزیم ها و ....) در آن می کند 

  قرار دارند

حفظ خصوصیات سلول و فعالیت هاي مختلف آن از  ):کنترل فعالیت هاي سلول (هسته - 3

  جمله تقسیم سلولی تحت کنترل هسته انجام می گیرد.

ناگون که در سلول هاي مختلف، مشابه نیستند در اندامک هاي گو تقسیم کار (اندامک ها): - 4

  انجام فعالیت هاي متفاوت به صورت مجزا به سلول کمک می کنند.

  

  

 :تقسیم بندي سلول ها  

  سلول ها را براساس وضعیت هسته، به دو گروه تقسیم می کنند:

  : سلول هایی که هسته ي ابتدایی و بدون غشا دارند؛ مانند باکتري هاپروکاریوت -1

سلول هایی که داراي هسته ي کامالً مشخص و همراه با غشا می باشند مانند،  یوکاریوت: -2

  گیاهان، جانوران، قارچ ها و آغازیان.

  نکته: مشاهده ي تمام اندامک ها به صورت عادي در میکروسکوپ معمولی ممکن نیست؛ بعضی

کترونی می توان مشاهده اندامک ها را با رنگ آمیزي خاص و بعضی دیگر را با میکرسکوپ ال

نمود. اما در سلول هاي گیاهی میتوان با میکروسکوپ معمولی انواعی از پالست ها (مانند 

با مقایسه ي شکل هاي زیر میتوان به برخی  کلروپالست، آمیلوپالست و .....) را مشاهده کرد.

ندازه ي واکوئل ها، تفاوت هاي سلول هاي گیاهی و جانوري و از جمله ساختار دیواره، تعداد و ا

 وجود یا عدم وجود کلروپالست و ..... پی برد
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 انواع موجودات زنده و نحوه ي انجام کار در ان ها  

  ، مانند باکتري، آمیب و ...تمامی کارها توسط همان یک سلول انجام می شود :تک سلولی -1

هر سلول میتواند به طور مستقل به فعالیت خود ادامه دهد؛ مانند  پرسلولی ساده (کلنی): - 2

  جلبک رشته اي.

: سلول ها به شکل هاي مختلف وجود دارند و بین آن ها تقسیم کار صورت پرسلولی عالی - 3

  گرفته است؛ مثل گیاه و جانور.

  

 :تناسب بین کار و شکل سلول ها  

لول هاي گیاهی و جانوري بین شکل و کار همان طور که در جدول هاي زیر مشخص است، در س

  سلول ها تناسب وجود دارد

  شکل  کار  سلول جانوري

  پهن و نازك  پوشاندن سطح بدن و حفره هاي داخلی  پوششی

  گرد  انتقال و حرکت در رگ ها  خونی

  کشیده و دراز  انتقال پیام  عصبی

  کشیده و دراز  انقباض و کشش  ماهیچه اي

  

  شکل  کار  سلول گیاهی

  دراز و لوله مانندض  انتقال مواد  آوندي

  کشیده و چند وجهی  پوشش  روپوست

  لوبیایی شکل  حفاظت  نگهبان روزنه
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 :سازمان بندي سلول ها  

: از کنار هم قرار گرفتن سلول هاي همکار و هم شکل، بافت تشکیل می شود؛ مانند بافت بافت

  عصبی، پوششی، پیوندي و ماهیچه اي

از کنار هم قرار گرفتن بافت هاي مختلف، اندام به وجود می آید؛ قلب، کلیه، معده، و  اندام عضو:

....  

: اندام ها در کنار هم، دتسگاه را تشکیل می دهند، مانند دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و دستگاه

....  


