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 .هستند،تعیین می شوند  DNA توسط ژن ها که بخشی ازارثی هستند که بیشتر ویژگی ها و صفت های موجود در بدن جانداران 

ایجاد کننده ی آن ها از والدین به فرزندان یا به عبارت دیگر از نسلی به نسل دیگر منتقل شود را صفاتی که عامل  صفت ارثی:

 صفت ارثی می گویند.مثل رنگ چشم و گروه خونی

 مواد سازنده ی سلول ها:

 DNA ا مثلنوکلیک اسیده -4            لیپیدها)چربی ها( -3         کربوهیدرات ها)قندها( -2        پروتیین ها -1 

DNA حاوی دستورات و اطالعاتی  در هسته ی سلول ها قرار دارد و ساختمان آن رشته ای همچون نردبان پیچ خورده ای است که

  . برای تعیین و ایجاد صفات ما و جانداران می باشد

DNA .درون سلول، رشته هایی به نام کروموزوم می سازد 

 کروموزوم ها در سلول های در حال تقسیم و با استفاده از میکروسکوپ دیده می شوند. 

 سلول های هر جاندار تعداد مشخصی کروموزوم دارند. 

 .جفت هستند 23کروموزوم ها وجود دارد.این کروموزوم  46در هستۀ سلول های انسان 
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  انواع کروموزم های سلول بدن انسان:

 عدد 44کروموزم های غیر جنسی   -1

 عدد2کرموزم های جنسی   -2

 .هستند که تعیین کننده ی صفات هستند و از نسلی به نسل بعد منتقل می شوند DNA واحد های اطالعات در  ژن:

  وراثت یا ژن تنها عامل تعیین کننده صفات در جانداران نمی باشد. بلکه عوامل محیطی نیز مهم هستند.  نکته:

مانند : خطر سکته قلبی در بعضی افراد به علت ژن هایی که دارند بیشتر از دیگران است ولی این افراد اگر تغذیه سالم داشته 

 باشند و ورزش مناسب انجام دهند دچار سکته قلبی نمی شوند.

  چگونگی ایجاد صفات جدید در جانداران:

نسته اند صفاتی در جاندار درست کنند که به طور طبیعی در آن وجود نداشته دانشمندان با انتقال ژن جانداری به جاندار دیگر توا

 است.

باکتری می کنند و باکتری  DNAژن مربوط به تولید انسولین را از انسان استخراج کرده و وارد : برای این کار،  مثل تولیدانسولین

 شروع به ساخت انسولین می کند.

تبدیل می شود. ژن مربوط به این ماده را از برنج  Aتولید برنج طالیی : برنج طالیی دارای ماده ای است که در بدن  به ویتامین 

 برنج معمولی وارد می کنند ودر برنج معمولی این ماده تولید می شود. DNAطالیی جدا کرده و به 

 

   :چگونگی روند تعیین صفت در فرد توسط ژن

ژن ها دارای اطالعات و دستورالعمل هایی برای تولید پروتئین ها در بدن هستند. ژن ها از طریق تولید پروتئین هایی که می 

 سازند صفات را تعیین می کنند. 

 

 سلول ها تقسیم می شوند: 

  نقش های مهم تقسیم سلولی در بدن:

 تولید سلول های جنسی -4                  ترمیم بافت تخریب شده -3          جبران سلول های مرده -2               رشد و نمو -1

 

 ایجاد صفت  ساخته شدن پروتئین  ژن

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



 

 انواع تقسیم سلولی : 

: نوعی تقسیم سلولی که برای رشد و نمو،جبران سلول های مرده و ترمیم بافت بدن در سراسر عمر ) رشتمان(  تقسیم میتوز -1

 .صورت می گیردکه همواره تعداد کروموزم های سلول های به وجود آمده با سلول اولیه برابر استدر بدن 

 .نوعی تقسیم سلولی که برای تولید سلول جنسی صورت می گیرد :) کاستمان( تقسیم میوز -2

  چگونگی به وجود آمدن توده ی سرطانی:

سرعت شروع به تقسیم شدن می کنند و توده ی سرطانی را به وجود می  گاهی بدون آن که نیاز به سلول بیشتر باشد ، سلول ها به

 .آورند

 عوامل موثر در پیدایش سرطان

تغییرات به  DNA عوامل محیطی مثل آالینده ها ، کود های شیمیایی،تابش فرابنفش و مواد رادیواکتیو که بر روی ساختمان  -1 

  .وجود می آورند

 DNA ناگهانی و خود به خودی در ساختمانعوامل درونی مثل تغییر  -2
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل جعبه کامل کنید.  -1

 

 .نام دارد ....................تقل می شود،  من گریبه نسل د یکننده صفات است و از نسل نییکه عامل تع DNA از یبخش الف(

 سلول قرار دارد.    درون ...................... DNA در جانوران(  ب

 ................... نام داردت  شود صفا یبه فرزندان منتقل م نیکننده آنها از والد جادیکه عامل ا یصفات ج(

 .شود یم لیاست که در بدن به...................... تبد یماده ا یدارا ییطال برنج د( 

 .در سلول اند ................... دیتول یبرا ییاطالعات و دستورالعمل ها یها دارا ژنه( 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کرده و جمالت نادرست را با کمی تغییر درست کنید.  -2

 .دیآ یبه حساب م یارئ یها صفت  از انواع یکیگوش انسان ها  الله نآزاد بود ای الف( پیوسته 

 .است  در جاندارانصفات  یکننده نییژن تنها عامل تعب( 

 .سلول ها قرار دارند  در بدن انسان ژنها درون هستهج( 

 .شود یم جادینقص در ژنها ا لیبه دل یجوان ابتید یماریب د( 

 شود. یبرابر مدو  DNA سلول، مقدار میقبل از تقسه( 

 .دیآ یسلول، چهار سلول به وجود م کیاز  توزیم میدر تقسو(  

 . شودیتعداد کروموزوم ها نصف م توزیم میتقس درز( 

 

 با بیان یک مثال توضیح دهید. ؟شودمی محسوب کننده  تعیین عامل تنها ژن صفات ی آیا در همه -3

 

 ی این نوع برنج در چیست؟تولید بکنند؟ ویژگی و فایدهچگونه پژوهشگران توانستند برنج طالیی را  -4

 

 سرما برابر در مقاومت صفت به مربوط ژن دارای که کردند تولید فرنگی گوجه بوتۀ نوعی پژوهشگران، از گروهی پیش ها سال -5

 در بیشتری مقاومت بودند، شده تولید طریق این به که هایی فرنگی گوجه. بود آمده دست ن از نوعی ماهی آب سرد بهژ این. بود

 ؟شود می ویژگی این ایجاد سبب سرما، برابر در مقاومت به مربوط ژن چگونه شما نظر به. داشتند سرما برابر

 

 کربوهیدرات  -Aویتامین   -کروموزوم  –سیتوپالسم   –محیطی   - Dویتامین  –هسته  -پروتئین  –ژن  –ارثی 
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گیاه ادریسی اگر در خاک اسیدی کاشته شود گل های آبی واگر در خاک خنثی کاشته شود گل های صورتی می دهد. از این  -6

 مشاهده چه نتیجه ای می گیرید؟                              

 

 ی یاخته4 4. انجام داده استفام تن را در نظر بگیرید. این یاخته دو بار متوالی تقسیم رشتمان  380 با پروانه ی یک یاخته -7

 ؟دارند تن فام چند  کدام هر حاصل

 

 .بنویسید را زا عوامل محیطی در ایجاد سرطان نقش دارند. دو مورد از عوامل سرطان -8

 

 در تقسیم میتوز از یک سلول اولیه چند سلول حاصل می شود -9

 مقایسه کنید.تعداد کروموزوم های سلول های ایجاد شده را با سلول اولیه 

 این تقسیم با چه هدفی در بدن انجام می شود.)دو مورد(

 گزینه درست را انتخاب کنید.  -10

   عامل تعیین کننده صفات ارثی در کدام بخش یاخته قرار دارد؟ -

 میتوکندرید(                  یاختهمیان  ج(                   غشا ب(                 هستهالف ( 

 ی گوش جزء کدام صفات می باشد؟پیوسته یا آزاد بودن نرمه -

 هیچ کدام د(                    هم ارثی و هم اکتسابیج(                     صفات ارثی ب(                   صفات اکتسابیالف( 

       ها دستور ساختن کدام ماده را دارند؟ژن -

 کربوهیدراتد(                       لیپید ج(                              پروتئین ب(                          ویتامینالف ( 

 است؟نادرست کدام عبارت  -

 تن( جنسی دارد.انسان دو کروموزوم )فام  ب(                              .است عدد 46 انسان های(تنفام) کروموزوم تعداد الف( 

 تن( غیرجنسی دارد.کروموزوم )فام44 انسان د(                            جاندار تعداد نامشخصی کروموزوم دارند.های هر یاختهج( 

 ژن چیست؟ -

 کننده صفات اکتسابیعامل تعیینالف( 

 کننده صفات اکتسابییاخته و عامل تعیینبخشی از میانب( 

 ل صفات ارثی است.باشد و عامل انتقابه هیچ عنوان قابل انتقال نمیج( 

 که عامل تعیین کننده صفات ارثی است. DNA بخشی از هسته ود( 

 

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



 

 شود؟برنج طالیی در بدن به چه ویتامینی تبدیل می -

 

             C د(                                 A ج(                                      2B ب(                                 B 12 الف(

 می شود.  .................. تن(ها)فام در تقسیم میتوز )رشتمان( تعداد کروموزوم -

 چهارد(                     نصف  ج(                          شوددو برابر می  ب(                       ماندثابت میالف( 

 

 ..................  توان گفتدر مورد تقسیم رشتمان می -

 کند.های حاصل نسبت به یاختۀ اولیه تغییر میها در یاختهتنتعداد فامالف(

 شود.قبل از این تقسیم مقدار دنا نصف میب( 

 گیرد.دیدۀ بدن انجام میهای آسیبدر سراسر عمر ما جهت رشد و ترمیم بافتج( 

 آید.می وجود به یاخته 44 در این تقسیم از یک یاختۀد( 
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