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       محتوای نوشتاری کتاب

 2زیست شناسی

 1400-99 :صیلیسال تح

 : مهدیه آذرشب طراح

 بسمه تعالی

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش 

 و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 زیست شناسیدبیرخانه راهبری کشوری 

 زنجان استانشده در  تولید

 

 6فصل

 3و2و1گفتار

 96تاص 79ازص 

 2زیست شناسی درس

 

 تقسیم سلولی : عنوان /  موضوع

 اهداف یادگیری :

 خوب یادگرفته ودرک کند. میتوزومیوز را دانش آموز مفهوم کروموزوم، -1

 باهم مقایسه کند. یادگرفته ومراحل میتوزومیوزرا راتقسیم سلولی  -2

 .وسرطان رویه سلول وایجاد تومور آشنایی بیشترباتقسیم بی -3

 .مردگی ومرگ برنامه ریزی شده سلولآشنایی با بافت  -4

 

 در قالب جمله های کوتاه  به زبان ساده چکیده نکات مهم درس

 وپروتئین هیستون ساخته شده است.DNA از اتینکروم

 کروموزم دیگر همتا نیست. در یک مجموعه کروموزومی، هیچ کروموزومی با

 .نمی شوند تقسیمبسیاری ازنورون ها)سلول سیستم عصبی( به طورموقت یا دائم 

 درتقسیم میوز عددکروموزومی نصف می شود.

جنسی وبه سلول های  یها کروموزومتغییر در تعداد  موجب میوز2و1در آنافازها جدانشدن کروموزوم 

 د.گردبیماری جنین می یا  تبع آن سلول تخم می شود که موجب مرگ 
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 توضیح خالصه: 

 معرفی کروموزوم وکروماتین:

داخل  داخل هسته کروموزوم قرارگرفته. هسته دارند. ،درداخل سیتوپالسم خودیوکاریوت سلول های 

مشخصی کروموزوم وجود دارد ک نسبت به گونه دیگرمتفاوت است.  تعدادها گونه همه هسته 

به شکل  ،کروموزوم قبل ازتقسیم .شده اندکروماتید دارد که درنقطه سانترومر بهم وصل 2هرکروموزوم 

 -کایوتیپ می . تصویر کروموزومی رانامیده می شود  کروماتیندرهم ونازک دیده می شود که  رشته های

 گویند.

 درانسان:

 23جفت کروموزوم غیرجنسی یاپیکری وجفت 22جفت کروموزم داخل هسته قراردارد.  23درگونه انسان 

 مشخص می شود. XYبا نماد  ودرمرد  XXنماد )آخری( کروموزوم جنسی هست. ودرزن با

 تقسیم سلولی: چرا

سلول  ؛یعنی شود. نیازهست که تعداد سلول زیادوجلوگیری ازمرگ سلولی، تولیدمثل  ، برای رشدونمو

 پرومتافاز، (، میتوز)با مراحل پروفاز،S,G1G,2تقسیم سلول دارای مرحله اینترفاز)بامراحل تقسیم وتکثیریابد.

 هست(. وتلوفاز آنافاز متافاز، که هرکدام دارای مراحل پروفاز، 2ومیوز 1میوز)با میوز وتلوفاز( آنافاز متافاز،

 سرطان: و تومور

 -یک سری پروتئین هایی یاعامل هایی وجود دارند که عبورازمرحله ای وورود به مرحله بعد راکنترل می 

یافته  قاعده تکثیر بدون نظم و که به آن ها نقاط وارسی می گویند. اگر این کنترل بهم بخورد، سلول کنند

وتوده سلولی را به وجود می آورد که تومورمی گویند. توموربدخیم که خطرناک هست وتومورخوش خیم 

حتی، ممکن است درماهیت ژنتیکی سلول تغییربسیارکوچکی به وجود بیاید که  .معموال بی خطراست

 اد سرطان تاثیر دارند.باعث سرطان شود. البته محیط و موادغذایی مصرفی هم درایج

 :نکروز و آپوپتوزیس 

مثل بریدن انگشت موقع  بافت مردگی می گویند. به آن نکروزیا، اگرسلول دربافت آسیب دیده وازبین برود

نشانی  بعدازتولداما؛  انگشتان دست وپای ما دراوایل دوران جنینی بهم چسبیده است. پیازپوست کندن.

چون یه سری پروتئین های مخصوص)فاکتورمرگ  گشتان وجود ندارد.ازچسبندگی وپرده های میانی ان

   باعث ازبین رفتن سلول های پرده ای شده اند.برنامه ریزی شده=آپوپتوزیس(
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 سندرم داون:

اگراین اتفاق  کروموزوم ها وکروماتیدها ازهم جدا می شوند.، (2وآنافازمیوز)آنافازمیوز حله آنافازمیتوزدرمر

یکی از این اتفاقاتی  اضافه خواهیم داشت. کروموزوم کم یا ،سلول پایانی نرود، درپروفاز،مهم درست پیش 

این  کروموزم دارند. 3کروموزوم ،2هست که به جای  21اضافه شدن یک کروموزوم درجفت می افتد  هک

تمال اح سال  35عامل اصلی بیماری، سن مادر هست. درجنین مادران باالی  بیماری سندروم داون هست.

 این بیماری باالست. 

 تصاویر:         

                                                     

 کاریوتیپ انسانی که جفت کروموزوم های همتا یا                                         مولکول  8به اطراف   DNAدور 2، پیچیدن  DNAرشته مارپیج 

 جفت کروموزوم  23نشان می دهد. راهومولوگ                                   که باعث فشرده شدن کروموزوم می شود. پروتئین هیستون

                      

 شیارتقسیم درسلول جانوری به دلیل وجود پروتئین     ایجاد     پروفاز)تشکیل دوک(                             (، DNAهمانندازراست به چپ: اینترفاز)

                ی که دچار انقباض می شوند.های  اکتین ومیوزین                                    (متافاز)کروموزوم هادروسط دوک(، آنافاز)جدایی ، پرومتافاز

 تلوفاز)تخریب دوک، ظهورغشای هسته، تقسیم سیتوپالسم(
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 ، 1، متافاز)وسط(1پروفازراست به چپ:  1مراحل میوز                         مرگ برنامه ریزی شده که باعث ازبین رفتن پرده های  آپوپتوزیس یا

 )دوسلول(   1)جدایی کروموزوم های تتراد(،  تلوفاز1آنافاز                                                        بین انگشتان جوجه سمت راست شده است.

 میوز 2وتلوفاز 2انافاز ،2متافاز ،2مراحل پروفاز    

                          
 کروموزوم تری پلوئیدی مبتالبه  کودکی با                                                    تایی(2تعدادکروموزومی: هاپلوئید)تکی(،دیپلوئید)

 دهان نیمه باز سندرم داون با                                                                    تایی(3تایی(،تری پلوئید)4تتراپلوئید)

 

 :  های کتاب فعالیت پاسخ

سلول ماهیچه مخطط. ازبهم پیوستن چند سلول جنینی به وجود می آید. درآغازیان : مثال  1فعالیت  86ص

 وقارچ ها هم هسته ها بدون تقسیم سیتوپالسم ، تقسیم می شوند.

 تلوفاز، پروفاز، متافاز،راست به چپ: : باال 2فعالیت 87ص

 : اینترفاز، آنافازراست به چپ پایین                   

  د کروموزوم ها بعدازمیتوزباهم برابراست.ولی؛ تعداد کروماتیدها نصف می شود.: تعدا 4فعالیت 91ص
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ومیتوز از  2کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند. میوز 1: میوز تتراد دارد. درآنافاز 5فعالیت 94ص

 ازمیوز است. نصف تعداد قبل 2لحاظ نحوه آرایش مشابهند.عددکروموزومی متفاوت دارند.درمیوز

 برابرمی شود. 10که  %3پ(                 %8ب(            : الف( سن باالی مادر   8فعالیت 96ص

 

 معنای واژگان : 

 کروماتید: فامینک               نوکلئوزوم: هسته تن  کروموزوم: فام تن            کروماتین: فامینه           

 متاستاز: دگرنشینی                  دوالد              سانتریول: میانک دیپلوئید:   هاپلوئید: تک الد            

 

 سواالت امتحانی پرتکرار :

 چه زمانی کروموزوم ها دروسط سلول قرار می گیرند؟ -1

 وقتی رشته های دوک کوتاه شوند، چه اتفاقی برای کروموزوم ها پیش می آید؟ -2

 غشای هسته درکدام مرحله میتوزومیوزتشکیل می شود؟  /پوشش -3 

 مرحله میتوزومیوزفشرده، ضخیم وکوتاه تراست؟رشته های کروماتین درکدام  -4

 چهارکروماتیدی یا تتراد درکدام مرحله هست؟  -5

 چراخطاهای میوزی نسبت به خطاهای میتوزی اهمیت بیشتری دارد؟  -6

 سواالتپاسخ 

 وقتی که رشته های دوک تشکیل شوند. -1

 کروموزوم نصف شده وکروماتیدها از هم جدا می شوندوبه دو سرسلول می روند. -2

 تلوفاز-3        

 پروفاز-4        

 1فازپرو -5        
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 منتقل می کند. یجاد نسل بعد دخالت دارد وخطاها را به نسل بعدچون سلول های حاصل ازمیوز درا -6

 

  ارجاعات :

 99چاپ  کتاب زیست شناسی درسی یازدهم-1

 98( چاپ 2زیست شناسی) راهنمای معلم -2

 

 




