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 تریكودینا

 ابزي-اغازي مژكدار-تک سلولی مشخصات

 كمک به حركت  و اوردن باكتري به سوي دهان سلولی براي تغذیه مژک ها

خارهاي اتصال 

 دهنده
 باعث اتصال موجود به میزبان خود می شود یعنی ماهی

  این خارها زائده سلولی هستند

 محل ورود باكتري ها )می خوره از اینجا( دهان سلولی

 خطی در اونهDNAموجود یوكاریوته پس داراي هسته و  هسته ي نعلی شكل

 جدا كردن داخل سلول از بیرون  پالسماییغشا 

 نقش مهمی داردو در جابجایی مواد داخل سلول  ماده اي نسبتا روان كه اندامک ها در ان شناورند سیتوپالسم

 نکات طالیی

 انواع سیتوپالسم كنكوري

 اندامکماده ي زمینه ایی بدون :سیتوسل

 ماده ي زنده اي كه)سیتوپالسمی (كه در منافذ دیواره سلولی گیاهان جابجا می شود)در الن ها(پالسمودسم:

 :سیتوپالسم سلول هاي ماهیچه مخطط اسكلتیسارکوپالسم

 :سلول گیاهی فاقد دیواره )یعنی غشا و سیتوپالسم دارد(پروتوپالست

نمی باشد زیرا درست است باكتري -----تریكودینا هم زیستی*دقت داشته باشید زندگی بین ماهی و 

هاي سطح بدن ماهی و یا اب را می خورند اما ممكن است اگر تعدادشان زیاد شود ابشش هاي ماهی ها را فرا 

 بگیرند و اورا بكشند.
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 میكروسكوپ

 وسیله اي كه با ان می توان اجسام كوچک را بزرگ كرد  تعریف

تعاریف 
 مهم

 نمونه:به چیزي كه می خواهیم با میكروسكوپ مشاهده كنیم گفته می شود

 بزرگ نمایی:توانایی میكروسكوپ در بزرگ كردن تصویر یک جسم

 ریز نگار:عكسی كه توسط میكروسكوپ ازنمونه گرفته می شود

 قدرت تفكیک:توانایی یک ابزار نوري در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یكدیگر 

 دقت كنید توانایی یک ابزار نوري به قدرت تفكیک ان بستگی دارد نکات

 انواع میكروسكوپ

 نوري

 ویژگی:در ان براي مشاهده اجسام از نور مرئی استفاده می شود

 برابر در قوي ترین نوع ان2000بزرگنمایی:تا 

 مزیت:با ان می توان سلول زنده را مشاهده كرد چون به سلول اسیبی نمی زند

 معایب:بزرگنمایی ان اندک است و با ان نمی توان اجزاي سلولی را مشاهده كرد 

 و هسته سلول  نكته:دقت داشته باشید بعضی از اجزاي سلولی با ان قابل مشاهده است مثل میتوكندري و كلروپالست

 گیره و.......-المپ-عدسی هاي شیئی-اجزا:عدسی چشمی

 مسیر عبور نور تا مشاهده نمونه

 مپ          كندانسور        نمونه       عدسی شیئی       عدسی چشمیال

 این میكروسكوپ ها قدرت تفكیک و بزرگنمایی بسیار باالیی دارند

 ویژگی:استفاده از الكترون براي مشاهده به جاي نور

 مزیت:مشاهده اندامک هاي درون سلول به دلیل بزرگنمایی باال

 مشاهده سلول زندهمعایب :عدم 

 (به علت برخورد الكترون با سلول زنده ان را تخریب می كند1زیرا:

  (محیط میكروسكوپ براي جلوگیري از انحراف الكترون ها خال می باشد كه سلول زنده در ان تخریب می شود2

 تصویر دو بعدي–گذاره  :تصویر از داخل سلول 

 تصویر سه بعدي-سلول    نگاره    تصویر از روي سطح 
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 نسبت سطح به حجم

 محدود كننده ي اندازه سلول باعث

 بتواند نیاز حجم را برطرف كند به قدري باشد كه سطحش  سلول اندازه  باید

برابر شده می باشد می توان نتیجه گرفت كه اگر سلولی اندازه اش دو برابر شود سطح ان چهار 3mو واحد حجم  2mدقت كنید واحد سطح

 برابر می شود  كه در صورت بزرگ شدن سلول دیگر سطح ان نمی تواند نیاز سطح را برطرف كند8ولی حجم ان 

 كیلویی رو می تونین با با یه بشقاب سیرش كنین ولی صد كیلویی رو عمرا نمی تونین!!!!شک نكنین4مثال:شما اگه یه ادم 
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 انواع جانداران

 
 ابتدایی ترین و ساده ترین موجودات كره زمین  ویژگی

 فاقد هسته و اندامک هاي پیچیده 

 باکتری ها اجزای

غشا 
 پالسمایی:

 و قند غشا در همه ي سلول ها وجود دارد و داخل سلول را از بیرون ان جدا می كند و از فسفولیپید و پروتئین

 ساخته شده است

ناحیه 
نوکلئوئید

 ی
 و پروتئین هاي همراه در ان قرار داردDNAقسمتی از سلول كه 

 جز اجزاي سلولی و وكار ان اتصال امینواسید ها به هم می باشد و در پروتئین سازي نقش دارد  ریبوزوم

 نكته:این ریبوزوم ها ساده و كوچک می باشند برخالف ریبوزوم یوكاریوتی كه بزرگ و پیچیده می باشد 

دیواره 
 سلولی:

بسیاري از باكتري ها وجود دارد و نقش ان شكل دهی به باكتري ها و حفاظت از باكتري می باشد این ساختار در 

 و جنس ان در باكتري ها پپتید و گلیكان می باشد

 کپسول:
ی از باكتري ها و جود دارد  و نقش ان كمک به چسبیدن باكتري به محیط اطراف و همین ــاین ساختار در بعض

 ها در برابر عوامل خارجی و بیماري زایی انها می باشدطور حفاظت از باكتري 

*نكته:در مورد كپسول می توان توضیح داد كه باكتري مولد ذات الریه یعنی استرپتوكوكوس نومونیا دونوع 

 (5دارد كپسول دار و بدون كپسول كه كپسول دار ان خطرناک و كشنده می باشد )ازمایش گریفیت سوم

 پیلی 
مفرد آن )

 :پیلوس(

این ساختار كمک می كند باكتري ها به محیط اطراف متصل شوند و این پیلی ها در همه ي باكتري ها وجود 

 ندارد بلكه در بعضی انها یافت می شود

 نكته: پیلی ها در فرایند هم یوغی نیز مورد استفاده قرار می گیرد )انتقال ماده وراثتی(*

 باكتري ها در محیطمایع به جلو نقش دارد برامدگی هاي بلند سلولی  كه در حركت کژتا

 تعداد معموال یک تا چند عدد
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ته نشده متفاوت است و از میكروتوبول ساخ و عملكردي  * نكته:تاژک باكتري ها با یوكاریوت ها از نظر ساختاري

 و از تار هاي پروتئین ساخته شده است است

 ضخامت

 كپسول    دیواره     غشا پالسمایی

 *از بین سه الیه در باكتري ها تنها غشا پالسمایی نفوذپذیري انتخابی دارد

 انواع باكتري از نظر شكل                                              تجمع باكتري ها

 باسیلوس     میله اي                                                        استرپتو    رشته اي

 اسپرلیوم      مارپیچی                                                    استافیلو      خوشه اي

 كوكوس      گرد و كروي

حلقوي دیگري نیز دارند كه به ان كروموزوم كمكی یا DNAحلقوي خود DNAبعضی باكتري ها عالوه بر 

پالزمید می گویند كه معموال حاوي ژن مقاومت به انتی بیوتیک بوده و باكتري ها را در برابر انتی بیوتیكی كه 

 ژنش را دارد مقاوم میک ند 

شد و به ان تقسیم دوتایی *دقت داشته باشید تولید مثل باكتري ها غیر جنسی بوده و ساده ترین نوع تقسیم می با

 می گویند 

منفی كه بر پایه پاسخ  باكتري هار ا بر اساس نوع دیواره سلولی به دو گروه تقسیم می كنند گرم مثبت و گرم

دادن به روش رنگ امیزي گرم می باشد و باكتري هاي گرم مثبت و منفی با انتی بیوتیک هاي متفاوتی نابود می 

 شوند

 
 اساس شیوه تغذیه به دو گروه تقسیم می شوند اتوتروف)تولید كننده( و هتروتروف)مصرف كننده(باكتري ها بر 
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انواع 

باكتري 

ف ها
رو

وت
تر

ه
 

استافیلوكوكوس -1

 اورئوس

 

 فتواتوتروف

 گوگردي سبز-1

استرپتوكوكوس -2

 نومونیا
 گوگردي ارغوانی-2

مایكوباكتریوم توبر -3

 كلوسیز
 غیرگوگردي ارغوانی-3

 سیانو باكتري ها      مثال :آنابنا-4 كلستریدیوم بوتولینم-4

كورینه باكتریوم -5

 دیفتریا
 نیتروباكتر-1

پروپیونی باكتریوم -6

 اكنس
 نیتروزوموناس-2

  اشرشیا كالي-7

  ریزوبیوم-8

  استرپتومایسز-9

 مواد الی مورد نیاز خود را از محیط اطرافشان كسب كنند هتروتروف:به موجوداتی اطالق می شود كه باید

 اتوتروف:موجوداتی كه قابلیت این را دارند تا مواد الی مورد نیاز خودرا به كمک مواد معدنی بسازند

*نكته:عده اي از باكتري ها مفیدند  مثل انهایی كه در روده بزرگ انسان زندگی میكنند و یا لوله گوارش گیاه 

 باكتري بیماري زاست و یا سم انها اما عده اي دیگر بیماري زا و خطرناكند كه یا خودخواران و 
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 سلول هاي یوكاریوتی

 سلول هاي یوكاریوتی از هر نوعی كه باشند جانوري گیاهی اغازي و ... شباهت هاي اساسی با یكدیگر دارند  ویژگی

 تخصصی دارند و به صورت مجزایی فعالیت می كننددر این سلول ها اجزایی وجود دارد كه كار  ساختار
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 اجزای ساختار سلول

اجزاي 

 بدون غشا

 ریبوزوم

 اسكلت سلولی     ریز لوله و ریز رشته

 سانتریول 

 تاژک و مژک

 غشادار  اجزای

 و انجام گرفتن كارهاي متفاوت د ر سلول جدا كردن سیتوپالسم سلول به قسمت هاي مجزا كاربرد غشا

 فواید

 عمل اندامک ها از هم جدا می گردد 

 افزایش مساحت غشاهاي سلول جهت انجام كارهاي متفاوت

 بسیاري از فعالیت هاي شیمیایی سلول یا همان متابولیسم در فضاي درون اندامک ها صورت می گیرد

 

 

 تک غشایی

 

 مشترک 

 بین گیاهی و جانوري

 زوم یپراكس

 دستگاه گلژي 

 وزیكول ها

 اندوپالسمی زبر و صافشبكه 

 گوارشی–انواع واكوئل ها ي  غذایی 

 واكوئل مركزي گیاهی

 لیزوزوم جانوري

 كلروپالست)گیاهی(–میتوكندري –هسته  دو غشایی

 اجزاي سلول

 بدون غشا
  مشترک بین جانوري و گیاهیریبوزوم / اسكلت سلولی 

  فقط جانوري سانتریول و تاژک 

 : (تک غشایی 1

  مشترک بین جانوري و گیاهی شبكه آندوپالسمی –دستگاه گلژي  –پراكسی زوم 

  فقط گیاهی  واكوئل                        فقط جانوري لیزوزوم 

 كلروپالست هسته و میتوكندري            فقط گیاهی  (دو غشایی :  مشترک  2
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 اندامک هاي غشاءدار

 داراي كروموزوم و هستک و اسكلت سلولی –مركز رهبري سلول  –اندامک دو غشایی  ( هسته 1

 حلقوي و ریبوزوم پروكاریوتی DNAداراي  – ATPكار تنفس سلولی و تولید  –اندامک دو غشایی  (میتوكندري2

 اندامک دو غشایی – 2Oكار فتوسنتز و تولید قند و  –گیاهی و بعضی آغازیان ) جلبک ها (  (كلروپالست3

 داراي ریبوزوم      كار : غشاسازي و پروتئین سازيزبر

 فاقد ریبوزوم     كار : ساخت لیپیدصاف 

 فقط در گیاهان 

 نگه داري مواد دفعی-جذب مواد-گوارش مواد -  مواد ذخیرهكار : 

 مواد آمده از شبكه آندوپالسمیبسته بندي و ترشح  گلژي(دستگاه 6

 2O2Hبا داشتن كاتاالز تجزیه  ی زومس(پراك7

 كمک به هضم غذا و اندامک هاي پیر و فرسوده با آنزیم هاي تجزیه كننده –فقط در جانوران  (لیزوزوم8

 بدون غشاء اجزاي سلولی

 ساخت پروتئین ( ریبوزوم 1

 سازمان دهی میكروتوبول –ساخت مژک و تاژک  –ایجاد دوک تقسیم  –موجود در گیاهان ابتدایی و جانوران  (سانتریول2

 ریز رشته میكروفالفت 

 ریز لوله میكروتوبول 

 حركت سلولی –استحكام  –كار : شكل دهی به سلول 

 یا چند عدد 1تعداد  –ساخته شده از میكروتوبول  –كمک به حركت سلول  (تاژک4

 تعداد زیاد –ساخته شده از میكروتوبول  ( مژک 5
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 دیواره سلولی

 انواع دیواره در جانداران و جنس انها
 جنس عمدتا پپتید و گلیكان باکتری ها

 سایر پلی ساكارید هاسلولز+پروتئین و  گیاهان

 كیتین قارچ ها

 اغازیان

 روزنه داران  سوراخ دار اهكی

 دیواره دوقسمتی و سیلیسیدیاتوم 

 انواع جلبک ها دارند در نبعضی  از جلبک هاي  قرمز كربنات كلسیم نیز وجود دارد

 تاژكداران چرخان  بیشترشان دارند)انهایی كه دارند اغلب با الیه اي از سیلیس پوشیده شده(

 مژكداران  دیواره سخت اما انعطاف پذیر

 كپک هاي مخاطی سلولی

 پالسمودیومیكپک هاي مخاطی 

 یواره سلولی گیاهاند
 برابر غشا پالسمایی100تا10 ضخامت

 عمدتا از رشته هاي سلولزي نازكی كه این رشته ها در سیمانی از جنس سایر پلی ساكارید ها و پروتئین قرار گرفته اند جنس

 حفاظت و استحكام بخشیدن به سلول نقش

 ساختار دیواره مابین دوسلول بالغ

 

 

 

 دیواره نخستین

دومین دیواره  
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 در گیاهان سلولی دیواره ساختار

 دیواره دومین دیواره نخستین تیغه میانی دیواره نخستین دیواره دومین

  محل وجود الن 

 دیواره دومین
 لیگنین

 یا 
 چوب پنبه

 دیواره اي كه بر روي دیواره نخستین رسوب می كند و افزایش ضخامت دیواره در بعضی سلول ها 

چون با رسوب ماده ي چوب  *عمدتا سلول هاي دیواره دومین مرده اند و اجزاي خود را از دست داده اند

 فیبر(-اسكلرانشیم)اسكلرئید-اوندچوبیمثل: لیگنین سلول خفه می شود

 جهت 4جهت سلول مشاهده بشه یا  6دیواره دومین ممكنه در نكته:بچه ها مواد 

 سلول هاي كالهک ریشه-دیواره چوب پنبه  اي:اندودرمین ریشه

دیواره 
 نخستین
 سلولزی

 و نازكتر از دیواره دومین در مجاورت تیغه میانی قرار دارد

 داردالیه اي مشترک بین سلول ها كه دو سلول را مجاور هم نگه می  تیغه میانی

 قسمت هاي نازكتر دیواره سلولی سلولزي  الن

 در الن ها دیواره دومین وجود ندارد

و تقریبا در  الن هاي سلول ها مجاور هم قرار می گیرند و در مجموع نقاط نازكتر دیواره را تشكیل می دهند

 همه ي سلول هاي گیاهی وجود دارد چه مرده چه زنده

 نكات كنكوري:

باشید كه تیغه میانی در مرحله سیتوكینز توسط وزیكول هاي دستگاه گلژي به وجود می اید سپس دیواره اولین و پس دقت داشته _1

 از ان دیواره دومین بر روي ان رسوب می كند
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 غشا ء پالسمایی  

 جدا كردن محیط داخل سلول از بیرون

 عبور و مرور كنترل شده داراي خاصیت نفوذ پذیري انتخابی و تراوایی نسبی 

 گلیكولیپید-گلیكوپروتئین-كلسترول–كربوهیدرات ها -انواع پروتئین ها -الیه فسفولیپید  2 اجزاء

 

 مولكول هاي فسفولیپیدي غشا

 الیه اي در اطراف سلول 2 ساختار

 بیش ترین مولكول غشاء تعداد

 سر غیر قطبی ) آب گریز (  2سر قطبی ) آب دوست (  1 هر الیه فسفولیپید داراي دو قسمت است  ساختاريویژگی 

 *نكات : دو الیه فسفولیپید سر قطبی به سمت بیرون و داخل سلول می باشد اما سر غیر قطبی مابین دوالیه می باشد .

 كند و یا مواد محلول در آن ) چون كوچكند (به مقدار اندكی آب می تواند از آن عبور  1 ویژگی كاربردي

 مواد لیپیدي ) مثل : استروئیدها / فسفولیپیدها / تري گلیدیدها / موم ها ( می توانند به آسانی از آن عبور كنند . 2
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 انواع پروتئین ها

 پروتئین  پذیرنده

 الیه خارجی غشا ء و بخش خارجی  محل

 براي اتصال فیزیكی میان سلول ها و مولكول هااتصال به مولكول هاي دیگر  نقش

 برخی آنتی ژن هاي سلولی  مثال آنها

 پروتئین  کانالی

 در سرتا سر غشاء یافت می شود جایگاه

 با انتشار تحلیل شود بدون صرف انرژي  ایجاد منافذ و كانال هاي خاصی براي عبور مواد در عرض غشا  نقش

 انواع
 بعضی همیشه باز  1

 بعضی انتخابی در هنگام عبور از مواد خاصی باز می شوند .  2

 *نكته : كانال ها مواد را تنها در یک جهت جابجا می كنند 

 مثال : كانال هاي انتقال دهنده ي عصبی كه بعد از برخورد با آن باز می شوند . 

 پروتئین  گیرنده

 در سرتا سر عرض غشا یافت می شوند جایگاه

بعدي گیرنده متناسب با پیش ماده خود است و بعد از انتقال به پیش ماده خود شكل گیرنده تغییر كرده و  3ساختار  ویژگی

 زنجیره اي از واكنش ها را به راه می اندازد . 

زمانی كه هورمون گلوكاگون به گیرنده ویژه ي خود بر روي سطح سلول برخورد می كند شكل گیرنده تغییر كرده و  مثال

 حلقوي به وجود می آید  AMPسپس زنجیره اي از واكنش ها را راه انداخته و در نهایت پیک  دومین یا 
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 پروتئین ناقل یا پمپ
 غشا عرض سرتاسر در جایگاه

 ...( و+ Na+ / K مثل) ها یون كردن جابجا وظیفه

 یون ها را جابجا می كنند ) برخالف شیب غلظت (  ATP هاي ناقل با انتقال نماي و صوف  پروتئین:  نكته*

 ها كلروپالست تیالكوءید غشاء در هیدروژن پمپ – نورون غشاء سطح روي پتاسیم – سدیم پمپ مثال

 شود می محسوب پمپ هاي پروتئین جز نیز كلروپالست تیالكوئیدو میتوكندري غشاء در مصرف كننده انرژي الكترون  پروتئین:  نكته

 آنزیمی

 و یا خارجی غشا در الیه داخلی غشا جایگاه

  تولید مواد خاصی در سلول وظیفه

 داخلی مثل انهایی كه در شكل گلوكاگون می بینید

 گلبول هاي قرمزخارجی مثل انیدراز كربنیک 

 مولكول هاي قنددار

 فقط در غشاء بیرونی سلول جایگاه

 گلیكولیپید - گلیكوپروتئین انواع

 *نكته : فقط به بعضی از پروتئین هاي غشایی قند متصل می باشد .



 

  
 

52 
AMIR MARDANI 

 1یستز                         سفري به درون سلول :2فصل                    امیر مردانی      

 

 كلسترول

 فقط در غشاء سلول هاي جانوري یافت می شود . ) بی مهرگان و مهره داران ( ویژگی

 ما بین الیه ي فسفولیپیدي بیرونی و داخلی جایگاه

 *نكته : اگر به شكل كتاب دقت كنید كلسترول به جاي یک فسفولیپید قرار گرفته است . 

 *نكته : كلسترول داراي سر آب دوست و آب گریز است مثل فسفولیپید

 

 دستگاه غشاء درونی
 واكوئل انتقالی-لیزوزوم –پراكسی زوم  –واكوئل  –دستگاه گلژي  –هسته–اندامک هاي غشاءدار در شبكه آندوپالسمی زبر و صاف  اجزا

 قسمت هاي مختلف براي انجام كارهاي متفاوتتقسیم كردن فضاي درون سلول به   نقش

  . هر اندامک به طور مجزا در غشاء خود كار خاصی انجام می دهد 

مثال نكته:تمامی اندامک ها جز دستگاه غشایی درونی نیستند این اندامک باید در ساخت ذخیره و ترشح مولكول هاي مهم زیستی نقش داشته باشند  

 دستگاه غشا درونی نیستندمیتوكندري و كلروپالست جز 

 كتاب شكلنكات ویژه 

 واحد هاي قندي گلیكو فقط در سمت غشاي بیرونی وجود دارن و ریز رشته ها فقط سمت غشا درونی-1

 ریز رشته های اسکلت سلولی سیتوپالسم
 داخلی سلول وجود دارد و به پروتئین هاي غشاء متصل هستند دقت داشته باشید ریز لوله نیستند .این ریز رشته ها تنها در غشاء 

 میكروتوبول لوله ریز : شامل سلولی اسكلت :  تركیبی نكته*

 میكروفالمنت رشته ریز

 رشته های ماده ی بین سلولی

پروتئین هاي غشاء این رشته ها در مایع بین سلولی و خارج سلولی وجود دارد و گاها به 

 سلول وصل می شود

مثل : رشته هاي كالژن در بافت 

 رشته اي-استخوانی 
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 هسته

 در آن قرار دارد  DNAمركز رهبري سلول و تنظیم فعالیت هاي سلول به واسطه اینكه  .1

 كروموزوم و پروتئین هاي همراه آن  DNAمحل  .2

 محل ساخت ریبوزوم یوكاریوتی  .3

 rRNA /mRNA   /TRNAمحل رونویسی و ساخت  .4

 حذف رونوشت اینتووننابالغ  mRNAمحل بالغ شدن  .5

  الیه ي فسفولیپیدي  4اندامک دو غشاءدار با غشاهاي منفذدار 

 داراي شیره ي هسته كه مایعی داخل آن را پر كرده 

  : (كرموزوم )  1اجزاء داخل آنDNA    ) هستک یا هستک ها  2+ هیستون) 

 (اسكلت هسته اي  پروتئین هایی به صورت شبكه اي در هم رفته براي پایداري شكل و     پوشش هسته3  

 

 هستک
 توده اي متراكم از رشته ها و دانه ها 

 و پروتئین RNAو هیستون ها و  DNAداراي بخشی از

 محل ساخت : پیش سازهاي ریبوزوم

 تركیبی و كنكورينكات 

 سلول هاي با هسته هاي مشخص      

 قارچ كپک مخاطی پالسمودیومی-ماهیچه هاي مختلط چند هسته اي  .1

 یت گرانولوس هسته چند قسمتی  .2

 سلول هاي بنیادي گیاهان  هسته بزرگ  .3

 تریكودیناهسته نعلی شكل  .4

 گلبول قرمز + سلول هاي آوند آبكشی   سلول هاي زنده زنده فاقد هسته  .5

از ـــــوز ناپدید می شود و در طی تلوفــــــــــاز تقسیم میتـــــهسته در یوكاریوت ها در مرحله ي پروفنكته : پوشش  .6

 .پدیدار می شود ) تشكیل می شود ( 

 نكته:قارچ ها همواره پوشش هسته شان را حفظ میكنن حتی در میتوز از بین نمی رود .7
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 یبوزومر

 اجزاي سلولی جزیی از

 بخش كوچک  –بخش بزرگ  –بدون غشاء  –دوقسمتی  ساختار

 + پروتئینrRNA تشکیل شده از

 و پروتئین سازي mRNAترجمه رمز  وظیفه

 محل ساخت
  در یوكاریوتی : در هستک كه جاي بخشی ازDNA  و پروتئین هاي متصل به آن ) هیتون ها ( وRNA  و پروتئین

 است و محلی است كه پیش سازهاي ریبوزوم در آن ساخته می شوند . 

 در پرو كاریوتی : داخل سیتوپالسم 
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 عملکرد ساخت پروتئین
 ساخت پلی پپتید توسط ریبوزوم هاي روي سطح آن .1

 گلیكوپروتئین اضافه كردن واحدهاي قندي به پروتئین  .2

 گلیكوپروتئین بسته شده و با كندن قسمتی از شبكه خارج می شود .  .3

 دستگاه گلژي براي آماده شدن آن براي ترشح ) نشانه گذاري (رفتن وزیكول به  .4

مثالی از پروتئین هاي 

 ساخته شده

 :  پادتن(  1

 ( ترجمه بار چند)  پپتیدي پلی ي رشته چند پروتئین 

  . در خود شبكه آندوپالسمی زبر پادتن كامل و  ساخته می شود 

  ) ساخت توسط گلبول هاي سفید خون ) پالسموسیت 

 پروتئین ها و آنزیم هاي درون واكوئل و لیزوزوم(  2

 *نكات مهم : 

 (سلول هایی كه پروتئین سازي زیادي دارند شبكه ي آندوپالسمی زبر و دستگاه گلژي گسترده اي دارند مثل پالسموسیت 1

 .  ( داخل شبكه ریبوزوم وجود ندارد 2

 در شبكه اندوپالسمی به شكل فعال تولید نمی شوند بلكه بعضی بعد از ترشح فعال می شوند(یادمان باشد تمام پروتئین هاي دفاعی بدن مانند پادتن 3

 مثل پروتئین مكمل 

 شبکه ی آندوپالسمی زبر
 شبكه اي از كیسه هاي پهن متصل به هم كه از امتداد غشاء هسته به وجود آمده اند  ساختار

 گرفته است .بر روي غشاء این اندامک ، ریبوزوم قرار 

 ( غشاء سازي 1

 ساخت پروتئین هاي غشاء سلولی به طور مستقیم .1

ساخته شدن فسفولیپیدهاي غشاء در شبكه ي آندوپالسمی صاف توسط آنزیم هاي ساخته  .2

 زبرشده در 

 ساخت غشاء اندامک هاي درون سلولی .3

 ساخت پروتئین هاي تخصصی كه قرار است ترشح شوند به خارج سلول  ( پروتئین سازي2
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 شبکه ی آندوپالسمی صاف

 (شبكه به هم پیوسته از لوله ها و كیسه هاي غشاء دار و فاقد ریبوزوم و متصل به شبكه ي آندوپالسمی زبر 1

 كه در زبر ساخته شده است . ( داراي آنزیم هاي خاص و متعدد 2

 ساختار

 موم ها( –فسفولیپیدها  –استروئیدها  –( ساخت لیپیدها ) مثل اسیدهاي چرب  1

 سم زدایی  ( تجزیه داروها و مواد شیمیایی مضر   1( در سلول هاي كبد )جگر( :  2

 با آنزیم هاي خاص  ( تنظیم مقدار قندي كه خون آزاد می شود   3

 پالسمیكه به ماهیچه اسكلتی و صاف میگن شبكه ساركو      قلبی ( ذخیره ي یون كلسیم –اسكلتی  –( در بافت ماهیچه اي )صاف  4

 بافت  پیوندي چربی :تولید چربی را انجام می دهددر (5

 (سلول سازنده استروئید مثل:سلول هاي فولیكولی تولید استروژن و پروژسترون   +تستوسترون توسط سلول هاي بینابینی د ربیضه ها6

 وظیفه

 نكات كنكوري : 

 ( در این اندامک ساخته می شوند .  تستوسترون و استروژن و پروژسترون – ( هورمون هاي استروئیدي ) مثل جنسی 1

 ( این اندامک در كبد به علت تنظیم مقدار قند خون با هورمون هاي انسولین و گلوگلون در ارتباط است .  2

جزیه شده باشد سپس این انزیم ها تعیین می كنند چقدر به فقط دقت بكنید انزیم هاي صاف در ازادسازي گلوكزي به خون نقش دارند كه بر اثر گلوكاگون گلیكوژن ت

 خون ازاد شود

 . ( این اندامک در ماهیچه ها به آزاد سازي كلسیم كمک می كنند ماهیچه ها منقبض شوند  3

؟  پروتئین هاي چه پروتئین هایی توسط ریبوزوم های شبکه اندوپالسمی زبر و چه پروتئین هایی توسط ریبوزوم های ازاد ساخته می شود-سوال

 انال و پمپ و..( و پروتئین هاي تخصصی داخل لیزوزوم توسط ریبزوم هاي شبكه اندوپالسمی ساخته می شوندترشحی و پروتئین هاي غشایی)ك

 

پروتئین ها یا به شكل یک رشته پلی پپتیدي هستند و یا به شكل چند رشته پروتئین ها از نظر تعداد رشته های پلی پپتیدی به شکل هایی هستند؟-سوال

 پلی پپتیدي مثل پادتن
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 انواع واکوئل

 مرکزی

 موجود در سلول هاي گیاهی بالغ بجز مریستم ها

 ایفا می كند این اندامک حكم یک لیزوزوم بزرگ را

 سلول گیاهی بعد از جذب اب با تورژسانس انرا در واكوئل مركزي ذخیره می كند

 سلول  گیاهی موادشیمیایی حیاتی و یا دفعی خود را در ان ذخیره می كند

 در گلبرگ نهان دانگان در واكوئل مركزي رنگیزه هایی براي جذب حشرات وجود دارد

مواد سمی هستند براي دفاع غیر اختصاصی در برابر جانوران گیاه خوار . بعضی  در بعضی گیاهان واكوئل هـــا حاوي

 افات گیاهی 

نکات 
 کنکوری

نكته كنكوري:مثال گیاهان تیره شب بوگروهی از تركیب هاي شیمیایی را كه در مجموع به ان خردل می گویند تولید می 

تیره گیاهیمانند كلم و تربچه نیز به دلیل وجود همین تركیب كنند روغن خردل بو مزه ي تند دارد مزه ي تند اعضاي این 

 ها می باشد این مواد براي حشرات سمی اند.

 نكته:حشرات ابتدا با بو و سپس با رنگ گل انرا شناسایی می كنند

 غذایی
ه و غذا داخل این واكوئل عمدتا در جانوران تشكیل می شود بدین صورت كه با ورود ذره اي غذا قسمتی از غذا كنده شد

وزیكولی قرار می گیرد كه به ان واكوئل غذایی می گویند بعد از ان اندامک لیزوزوم به ان پیوسته و انزیم هاي خود را 

 درون واكوئل تخلیه می كند

نکات 
 کنکوری

نكته:در فرایند فاگوسیتوز )ذره خواري(میكروب ها زمانی كه وارد سلول ذره خوار می شوند یک واكوئل غذایی تشكیل 

 می شود كه سپس ان سلول با انزیم هاي لیزوزومی خود انرا از بین می برد 

 ضربان دار

اف و داخل سلول  فشا راسمزي این نوع واكوئل عمدتا در تک سلولی هاي اب شیرین یافت می شود زیرا بین اب اطر

 متفاوت بوده  و داخل سلول فشار اسمزیش بیشتر است و اب جذب می كند 

 راهكار :سلول براي اینكه نتركد با كمک واكوئل هاي ضربان دار اب را به بیرون دفع می كند

 عدد(2اوگلنا)در هر كدام -مثال موجوداتی كه دارند:پارامسی

 

 دیگه؟این طفلک همون غذایی كه لیزوزوم بهش پیوسته رو میگنواكوئل گوارشی چیه 

 لیزوزوم

 انزیم(40حدود )اندامكی است غشا دار كه توسط زبر و گلژي ساخته می شود و دارا ي انزیم هاي

 تجزیه كننده است
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نحوه عمل :این اندامک با پیوستن به واكوئل تشكیل شده كه حاوي مواد غذایی یا می تواند 

 باشد و تخلیه انزیم هایش درون واكوئل ان مواد را تجزیه می كندمیكروب 

نكات مهم:در دوران جنینی كه بین انگشتان پرده وجود دارد)مثل اردک(لیزوزوم می تواند این 

 پرده را از بین ببرد 

–نكته:این اندامک در سلول هاي فاگوسیت كننده به تعداد زیادي دیده می شود مثل ماكروفاژها 

 نوتروفیل و...–مونوسیت 

نكته:این اندامک در بسیاري از گیاهان دیده نمی شود در بعضی از سلول هاي گیاهی می توان 

 دید.

حواستون باشه :لیزوزوم رو با لیزوزیم اشتباه نگیرین لیزوزیم انزیم برون سلولی تجزیه كننده 

 ي هارو تخریب می كند.هستش كه در عرق بزاق و اشک یافت می شود و دیواره سلولی باكتر
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 میتوکندری

 ساختار
 غشاء داخلی چین خورده –غشاء خارجی صاف  –غشایی  2اندامک 

 Matrixداخل آن پر شده از مایع 

 وظیفه

 تبدیل انرژي شیمیایی به شكل دیگر

تبدیل انرژي شیمیایی مواد غذایی مثل قندها به انرژي موجود در پیوندهاي تنفس سلولی 

P  ،ATP  در طی تنفس سلولیATP  . كه ناقل انرژي است ساخته می شود 

 *نكات : 

غشاء داخلی كه چین خورده است ساختارهاي تیغه مانند به وجود آورده است كه به ر تیغه كریستا   .1

 می گویند . مزیت چین خوردگی افزایش سطح غشاء درونی و افزایش فعالیت اندامک

 آنزیم هاي الزم براي تنفس سلولی بر روي تیغه ها قرار دارد .  .2

3. DNA  حلقوي و ریبوزوم پروكاریوتی آن داخل مایعMatrix  . قرار دارد 

 چرخه سلولی همانند سازي می كند .  G2این اندامک با تقسیم دوتایی در مرحله  .4
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 کلروپالست
 داخل آن مایع استروما یا  وجود دارد  –داراي قرص هاي تو خالی به نام تیالكوئید  –غشاءدار  2اندامک  ساختار

 حلقوي و ریبوزوم DNAفضاي داخلی + داراي  3داراي  –هر بسته تیالكوئید را گرانوم می نامند 

 6O12H6+C2OO2+H2CO                فتوسنتز وظیفه

 گیاهان و بعضی آغازیان ) جلبک ها (  موجود در

 *نكات مهم : 

 انرژي خورشید در قرص هاي تیالكوئید گرانوم ها به دام می افتد 

 این اندامک داراي رنگیزه جذب كننده ي نور كلروفیل و كار و تنوئید می باشد . 

 چرخه ي سلولی همانند سازي می كند .  2Gاین اندامک با تقسیم دوتایی و در مرحله ي 

 نكات دیگر :

پروتئین ،  ، در سلول ها پالست هاي دیگري نیز یافت می شود كه وظایف مختلفی دارند مثل ذخیره نشاسته ، ذرات رنگی

 لیپید را دارند . 

 كلروپالست ، پالست داراي كلروفیل می باشد . 

 پیش8نكات تركیبی با فصل

 الزم براي تولید قند در تیالكوئید می باشد و محل انجام تولید قند در استروما یا بستره می باشد ATPمحل تولید

 و یا چرخه كالوین می گویندCO2تثبیت CO2به فرایند تولید قند از 
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 مقایسه میتوکندری و کلروپالست

 شباهت

 هر دو زمانی باكتري بوده اند  .1

 هر دو اندامک دو غشایی می باشند  .2

 حلقوي ریبوزوم پروكاریوتی می باشند  DNAهر دو داراي  .3

  همانندسازي می كنند . 2Gهر دو با تقسیم دوتایی از مرحله ي  .4

 غشا بیرونی متعلق به یوكاریوت بوده زمانی و غشا داخلی براي باكتريدر هردو  .5

 تفاوت
 میتوكندري هم در سلول هاي جانوري و هم گیاهی اما كلروپالست گیاهی .1

 داراي فضا داخلی3فضا داخلی اما كلروپالست  2میتوكندري داراي  .2

 مایع داخل میتوكندري  اما كلرو پالست بسته یا .3

 نحوه به وجود امدن این دو اندامک
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 اجزاي سلولی بدون غشاانواع 

 

 جایگاه سلول در یوكاریوتی ) محل پروتئین سازي (

چسبیده به غشاء خارجی هسته  –پراكنده در ماده ي زمینه اي سیتوپالسم چسبیده به شبكه ي آندوپالسمی زبر 

 داخل میتوكندري و كلروپالست –

 كل پروكاریوت ها )باكتري ها (  –كوچک و ساده : داخل میتوكندري و كلروپالست   انواع

  . بزرگ و پیچیده : داخل هسته ساخته شده اند و در سیتوپالسم فعالیت می كنند 

 

 تاژک

 ساختار سانتریول / دراز و بلند تشكیل شده از میكروتوبول ها 

 وظیفه كمک به حركت سلول

 تعداد یک یا چند عدد

 ساخته شده از پروتئین هاي دیگر جز میكروتوبول پروكاریوتی 

 ساخته شده از میكروتوبول یوكاریوتی 

 انواع

سلول  -بعضی از سلول هاي الیه ي داخلی كیسه ي گوارشی هیدر –آنتروزوئید خزه و سرخس  –سلول هاي تاژكدار كنكوري : اسپرم 

گامت  –زئوسپور كاهوي دریایی   -سلول بالغ كالمیدوموناس  – كالمیدوموناس زئوسپور –گامت كالمیدوموناس  –هاي پیكري و لوكس 

گامت نر  –برخی گامت هاي كپک هاي مخاطی پالسمودیومی  –تاژكداران جانور مانند اوگلنا –تاژكداران چرخان  -كاهوي دریایی 

 هاگداران
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 ژکم

 تشكیل شده از میكروتوبول كوتاه ساختار

 كمک به حركت دادن مواد موجود در اطراف سلول  وظیفه

 تا تعداد زیادي 1تعداد  تعداد

 سلول هاي مژكدار كنكوري

 نایژک ها-نایژه-نايالیه هاي مخاطی -1

 سلول هاي مژكدار)گیرنده هاي مكانیكی(قسمت مجاري نیم دایره  و حلزونی گوش-2

 سلول هاي مژكدار لوله فالوپ-3

 سلول هاي مژكدار پوششی درون لوله هاي دستگاه گردش مواد عروس دریایی-4

 اهی هاسلول هاي مژكدار خط جانبی م-5

 مژكداران دسته اي از اغازیان-6

  مژک هاي موجود بر روي تریكودینا-7

 سلول هاي مژكدار در سقف حفره بینی-8

 

 سانتریول

 تایی میكروتوبول و فاقد غشاء 3دسته  9متشكل از  ساختار

 وظیفه
 یوكاریوتی ( در ساختار تاژک و مژک 1

 ( سازمان دهی میكروتوبول ها 2

 سلول هاي جانوري و گیاهان ابتدایی ) خزه و سرخس (  موجود در
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 اسكلت سلولی

 اجزا
 میكروتوبول ریز لوله 

 میكروفالمنت   ریز رشته

 ( رشته هاي دوک  تقسیم در طی میتوز و میوز 2(شكل دهی و استحكام سلول     1 وظیفه

 *نكته : هر دو این لوله ها توخالی می باشند .
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 جابجایی انواع مواد ریز و درشت

 ابجایی مواد ریزج

 انتقال فعال

و با كمک ناقل  ( ATPجابجایی مواد بر خالف شیب غلظت و از محیط كم تراكم به پر تراكم با مصر ف انرژي )

 هاي پروتئینی

 ل :امث

 )بیرون راندن سدیم و وارد كردن پتاسیم به داخل(پمپ سدیم پتاسیمی نورون

 قند هاي ساده و همه ي امینو اسید هاجذب اغلب 

 پمپ غشایی در كلروپالست -جذب بعضی مواد در ریشه گیاهان-

 گلوكز و امینو اسید3HCO-NaCl-باز جذب بعضی مواد در كلیه مثل -

 بعضی سم ها و داروها-H+-ترشح بعضی مواد در كلیه مثل -

 درون اوند چوبی انتقال یون هاي محلول در اب از سلول هاي دایره محیطیه به-

را جابجا H+نكته:پمپ غشایی تیالكوئید كلروپالست ها با مصرف انرژي الكترون هاي برانكگیخته فتوسیستم ها 

 می كند

انتشار تسهیل 
 شده

 فرایند فیزیكی

 جابجایی مواد از محیط كم پرتراكم به كم تراكم بر حسب شیب غلظت تا یكسان شدن غلظت

 چون نمی توانند از غشا عبوركنند با كمک كانال هاي خاصی

 انتشار ساده
 فرایند فیزیكی

 جابجایی مواد از محیط كم پرتراكم به كم تراكم بر حسب شیب غلظت تا یكسان شدن غلظت

 از طریق غشا فسفولیپیدي

 جایی اكسیژن و دي اكسید كربن:جابمثل 

 اسمز
 از عرض یک غشا با نفوذپذیري انتخابی  جابجایی اب

بگم اسمز به علت اختالف غلظت دو اب در محیط متفاوت است كه در نهایت اب تمایل دارد از محیط خالصه 

  رقیق تر به غلیظ تر رود تا غلظت اب برابر شود
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 جابجایی مواد درشت
 موادي كه از طریق غشا یا كانال ها نمی توانند عبور كنند و هردو با مصرف انرژي

ورود درشت مولكول ها یا مواد با تشكیل وزیكول یا واكوئل از طریق جداشدن قطعه  ورود یا اندوسیتوز

 اي از غشا سلول 

 خروج یا اگزوسیتوز
 ترشح مواد درشت از سلول به بیرون 

ترشح پرفورین از -ترشح هیستامین از ماستوسیت-مثال:ترشح پادتن از پالسموسیت

Tو...–س ترشح اینترفرون از سلول الوده به ویرو-كشنده 

 

 قیدهاي مهم مطرح شده در كتاب درسی

تریكودینا شكل و ویژگی هاي ریخت شناختی سلول را تعیین و برخی با تنظیم  DNA(ژن هاي           برخی از /                    ) اغلب 1

 تولید پروتئین هاي اختصاصی شكل و كار سلول را اختصاصی می كنند . 

داشتن مژک ، دهان سلولی و خارهاي اتصال دهنده موجب می شوند تا تریكودینا ، سلولی و خارهاي اتصال دهنده موجب می شوند  2

 ( باشد .             / اندک         تا تریكودینا ، سلولی با تخصص یافتگی ) زیاد 

 ( سلول ها ، از جمله تریكودینا ، غشاي پالسمایی دارند .          / اغلب            ) همه ي 3

( سلول هاي بدن انسان ، مانند سلول هاي پوشاننده ي لوله هاي تنفسی ، همانند تریكودینا مژک دارند           بعضی از  /        ) اغلب   4

 . 

 . ( روان است            / نسبتا          سیتوپالسم ماده اي ) كامال  5

 ( سلول ها  و اندامک هاي آن ها ممكن نیست .            / هیچ یک از          بدون میكروسكوپ ، مشاهده ) اغلب  6

 ( بخش هاي درون سلول را كشف كنند .           / بعضی از           زیست شناسان با میكروسكوپ نوري توانستند ) همه ي 7

 .  است mµ8 تا mµ2( سلول هاي پروكاریوتی بین          ش تر  / بی          اندازه ي ) همه ي 8

 ( باكتري ها ، اطراف غشاي پالسمایی را دیواره ي سلولی باكتریایی فرا گرفته است .           بیش تر /        در ) همه ي   9

 باكتري ها ، دیواره ي سلولی به وسیله ي كپسول احاطه شده است .   (         / بعضی از          در ) بیش تر  10

 ( اندامک هاي سلول هاي یوكاریوتی را غشا می پوشاند .           / بیش تر          ) همه ي  11
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 تاژک باشد .  ( باكتري ها ، برآمدگی هایی بر سطح خود دارند كه می تواند پیلی یا          / بعضی از          ) همه ي  12

 ( باكتري ها كمک می كند تا به سطوح مختلف بچسبند .            / بعضی از          كپسول به ) اغلب  13

( گونه هاي گیاهی ، سلول           بعضی از  /         سلول هاي جانوري ممكن است تاژک داشته باشند ولی به جز سلول هاي جنسی نر ) اغلب   14

 تاژک ندارند . هاي گیاهی 

 ( سلول هاي یوكاریوتی با یک دیگر شباهت اساسی دارند ، ولی با سلول هاي پروكاریوتی بسیار متفاوت اند .          برخی از   /        ) همه ي    15

 ( آغازیان دیواره ي سخت و ضخیمی دارند .            بسیاري از /         سلول هاي گیاهی ، قارچ ها و ) همه ي   16

 ( اندامک ها بی رنگ اند .           بیش تر  /         در سلول زنده ، ) همه ي   17

ار انجام ( فعالیت هاي شیمیایی سلول ، یا به عبارت دیگر متابولیسم سلولی ، در فضاي درون اندامک هاي غشاد           / بسیاري از          )همه ي  18

 می گیرد . 

( آنزیم هایی كه وجود آن ها براي فرآیند هاي متابولیسمی الزم است ، درون غشاي اندامک ها جاي دارند          / بسیاري از            ) همه ي  19

 . 

 ی چند وجهی هستند .( سلول هاي بالغ گیاه           / بسیاري از          برخالف بیش تر سلول هاي جانوري ، ) همه ي  20

 ( واكنش هاي تنفس سلولی درون ماتریكس میتوكندري انجام می شود .           / بسیاري از         ) همه ي  21

 ( سلول هاي گیاهی بالغ است             / بسیاري از          وجود یک واكوئل مركزي بزرگ ، ویژگی ) همه ي 22

 ( سلول هاي گیاهی بالغ ، واكوئل مركزي آنزیم هایی دارد كه گوارش سلولی را به انجام می رسانند .           / برخی از           در ) بیش تر  23

( سلول هاي گیاهی خصوصا سلول هاي مسن ، دیواره ي دومین بر سطح درونی دیواره ي نخستین رسوب           /بعضی از           در ) بیش تر 24

 می كند . 

( آن ها چسبیده به بخش هایی از شبكه ي            / بعضی از          ( ریبوزوم ها درون مایع سیتوپالسمی و ) اغلب           / بعضی از           ) اغلب 25

 آندوپالسمی و غشاي خارجی هسته هستند . 

 ز خود عبور می دهد و از نفوذ بعضی دیگر ، جلوگیري می كند . ( مواد را ا         / بعضی از             غشاي پالسمی سلول ها ) اغلب 26

( از مواد            برخی /         غشاي سلولی براي آن كه مرز مناسبی بین محتویات سلول و محیط پیرامونی به وجود آورد ، باید به ) بسیاري از   27

 اجازه ي ورود یا خروج ندهد . 

( مولكول هاي پروتئینی غشاي سلول به ویژه آن هایی كه بر سطح خارجی سلول اند ، مولكول هاي پذیرنده             ز/ بعضی ا          ) اغلب  28

 هستند . 
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( كانال هاي پروتئینی تخصصی غشاي سلول ، همیشه باز هستند و ) اغلب  / بعضی از  ( آن ها فقط در مواقع            / بعضی از          ) اغلب  29

 عبور مواد باز می شوند . 

 ( پروتئین هاي غشا ، ناقل هستند .           بعضی از  /         ) بیش تر   30

 ه غشایی درونی سلول به طور فیزیكی به هم پیوسته اند و بعضی دیگر از هم جدا هستند . ( غشاهاي دستگا           / بعضی از          ) بیش تر  31

 ( پروتئین هایی كه به وسیله ریبوزوم ها ساخته می شوند ، درون غشاي شبكه ي آندوپالسمی جاي می گیرند .          / بعضی از           ) همه ي  32

 ( از مواد از طریق انتشار به سلول وارد و یا از آن خارج می شوند .           برخی  /         ) بسیاري   33

 ( محلول هاي نمک ها و سایر موادي كه در آب حل می شوند درون واكوئل قرار دارند .          بسیاري از   /         ) همه ي   34

 رگ تر را به وسیله آندوسیتوز جذب كنند . ( سلول ها می توانند ذرات بز          / بعضی از          ) بیش تر  35

 ( ماده ي وراثتی یوكاریوتی درون هسته جاي دارد .            بیش تر /         ) همه ي   36

 ( دو یا چند هسته دارند .            / بعضی           ( سلول هاي یوكاریوتی یک هسته و ) اغلب          بعضی از  /         ) اغلب   37

 ( گیاهان واكوئل حاوي مواد سمی است .          / بعضی             در )بیش تر 38

 ( در مجاورت یک دیگر قرار می گیرند .           معموال           الن هاي سلول هاي مجاور ، ) همواره  / 39

 اي حاصل از فتوسنتز براي تهیه مواد غذایی دیگر به كار می روند . ( قنده          / بخشی از           ) همه ي  40

 ( مواد را از طریق انتقال فعال جذب می كند .           بعضی از  /         ریشه ي گیاهان ) همه ي   41

 ( سلول ها ، مواد غذایی را می بلعند .           / بسیاري از           ) همه ي  42

 ( تراواست .            / نسبی          دیواره ي سلولی گیاهان نسبت به آب و موادي كه در آن حل شده اند ، به طور ) كامل  43

         نمی دهند   /         ( عمل می كنند اما به مولكول هاي آب اجازه ي عبور ) می دهند           غیر تخصصی   /         كانال هاي پروتئینی ) تخصصی   44

 . ) 

 كتاب درسی قابل استنباط از جمالتقیدهاي 

 ( آغازیان وجود دارد .           بعضی از  /         ( گیاهان و ) همه ي             اغلب /         كلروپالست در ) همه ي   45

 ( سلول هاي گیاهی وجود دارد .          همه ي   /         واكوئل مركزي در ) برخی از   46

 ( پالست ها داراي كلروفیل هستند و كلروپالست نامیده می شوند .           / بعضی از           ) همه ي  47

 ( سلول ها سانتریول ندارند .            / اغلب          در گیاهان پیشرفته ) همه ي 48
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 لول هاي گیاهی دیواره ي سلولی دارند . ( س           / اغلب         ) همه ي  49

 ( باكتري ها سیتوپالسم ، غشا پالسمایی ، ریبوزوم و ناحیه ي نوكلئوئیدي دارند .           بیش تر /         ) همه ي   50

 مطرح شده در كتاب درسی قیدهايسایر 

 غشایی ناحیه ي نوكلئوئیدي را احاطه نمی كند .  هیچ 51

ذرات بسیار كوچک مانند یون ها و مولكول هاي كوچک می توانند به وسیله ي انتشار و انتقال فعال به سلول ها وارد یا از آن خارج شوند  فقط 52

 . 

 اولین ها ، ترین ها و ..

 این شبكه را انجام می دهند .  اصلیآنزیم هاي درون غشاي شبكه ي آندوپالسمی صاف ، كارهاي 

 دستگاه غشایی درونی است .  صلین سلول به قسمت هاي مختلف ، كار اتقسیم كردن فضاي درو

 است .  µm10و  µm1سلول ها ، باكتري هایی هستند كه اندازه ي آن ها بین  كوچک ترین

آن ها ) صرف نظر از سلول هاي دراز عصبی و  بزرگ ترینو اندازه ي  µm10سلول هاي گیاهی و جانوري در حدود  كوچک تریناندازه ي 

 است .  µm100ماهیچه اي و سلول هاي تخم بسیاري از جانوران ( در حدود 

 میكروسكوپ ها ، میكروسكوپ هاي نوري بودند .  اولین

 نانومتر را نشان دهند .  2/0میكروسكوپ هاي الكترونی مدرن می توانند اجسام ریزي به اندازه ي  قوي ترین

 سلول ها بعضی از سلول هاي عصبی و ماهیچه اي هستند .  زتریندرا

 تفاوت سلول هاي پروكاریوتی و یوكاریوتی اندامک هاي گوناگونی موجود در سلول هاي یوكاریوتی است .  آشكارترین

 رگ هاي بدن عبور كنند . باریک ترینقطر دارند و می توانند از درون  µm8گلبول هاي قرمز خون فقط 

 تعداد مولكول هاي غشا ، مولكول هاي فسفولیپیدي هستند .  رینبیش ت
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