


 زیست یازدهم فصل ششم پرواز - تستی

کدام عبارت نادرستی را بیان می کند؟ «در تقسیم میوز طبیعی یک سلول  هرگاه .................. قطعا .................. » - 1

غشا هسته در حال تشکیل است ـ هر هسته حاوي یک مجموعۀ کروموزومی است.

کروموزوم ها به سوي دو قطب یاخته کشیده می شوند ـ در هر سمت یاخته یک مجموعۀ کروموزومی وجود دارد.

هسته حاوي کروموزوم هاي دو کروماتیدي است ـ  یاخته در پایان میوز  قرار دارد.

کروموزوم ها در استواي سلول ردیف شده اند ـ هر کروموزوم از دو مولکول  تشکیل شده است.
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DNA

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 2
نمی توان گفت ..................

هر ناهنجاري کروموزومی با کاریوتیپ قابل تشخیص است.

مادة وراثتی یاخته در مرحلۀ سیتوکینز (تقسیم سیتوپالسم) به صورت کروماتین است.

، تعداد دنا در مرحلۀ  و متافاز برابر است. در یک لنفوسیت 

در مرحلۀ پرومتافاز، بین دو کروماتید، پروتئین هاي اتصالی وجود دارند.

BG2

به ترتیب تشکیل و تخریب دوك تقسیم در کدام مرحله از میتوز یک یاختۀ جانوري اتفاق می افتد؟ - 3

در مرحله اي که سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند - در مرحله اي که تعداد کروموزوم ها در سلول دو برابر می شود.

در مرحله اي که سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند - در مرحله اي که فشردگی مادة وراثتی کم می شود.

در مرحلۀ پرومتافاز - در مرحله اي که فشردگی مادة وراثتی کم می شود.

در مرحلۀ پرومتافاز - در مرحله اي که تعداد کروموزوم ها در سلول دو برابر می شود.

جمالت نادرست کدام اند؟  - 4
الف) تنها روش هاي درمان سرطان، جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی هستند. 

ب) در شیمی درمانی، دارو باعث سرکوب تقسیم یاخته هاي سرطانی فقط در تومور بدخیم می شود. 
ج) همۀ افرادي که تحت اثر تابش هاي شدید در پرتو درمانی قرار می گیرند مجبور به پیوند مغز استخوان هستند. 

د) در همۀ روش هاي رایج درمان سرطان عوارضی همچون تهوع، خستگی و ریزش مو مشاهده می شود.

«الف» ـ «د» «ب» ـ «ج»   «الف» ـ «ج» ـ «د» همه

در حین تقسیم یک یاختۀ .................. نقطۀ وارسی اصلی می تواند  ..................، تقسیم را متوقف نماید. - 5

سنگ فرشی پوست، سومین ـ قبل از اتصال رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها

مکعبی معده، دومین ـ پس از همانندسازي سانتریول ها

استوانه اي روده، اولین ـ پس از همانندسازي 

سنگ فرشی مري، سومین ـ قبل از کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به سانترومر کروموزوم ها

DNA

کدام گزینه براي تکمیل جملۀ زیر به نادرستی مناسب است؟  - 6
«در میان عوامل تنظیم کنندة تقسیم یاخته ..................»

در گیاهان، نوعی عامل رشد باعث ایجاد توده یاخته اي محافظ در محل آسیب می شود.

نوعی عامل رشد، سرعت تقسیم یاخته اي را براي بهبود زخم افزایش می دهد.

هاِي مغز قرمز استخوان، اریتروپویتین ترشح شده از کبد و کلیه تولید گلبول قرمز را افزایش می دهد.

پروتئین ها همواره سرعت تقسیم یاخته اي را باال می برند تا رشد، ترمیم و تولیدمثل محقق شوند.
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تقسیم یاخته



کدام عبارت نادرست است؟  - 7
«در چرخۀ سلولی مگس میوه و در مرحلۀ ..................»

، کروماتیدها هنوز به حداکثر فشردگی خودشان نرسیدهاند.

تقسیم میان یاخته اي، حلقه اي از جنس پروتئینی اکتین و میوزین پدید می آید.

آنافاز  کروماتیدهاي خواهري از هم فاصله می گیرند.

پروفاز، دو جفت سانتریول شروع به همانندسازي میکنند.
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کدام گزینه صحیح است؟ - 8

در تلوفاز همۀ تقسیمها، کروموزومها تک کروماتیدي هستند.

در آنافاز همۀ تقسیمها، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا میشوند.

در پروفاز همۀ تقسیمها، سانتریولها مسئول تولید رشته هاي دوك هستند.

در متافاز همۀ تقسیمها، رشتههاي دوك به کروموزومهاي دو کروماتیدي متصل هستند.

در مورد عبارات زیر ..................      - 9
الف) در هر جاندار، یک مجموعه کروموزوم از والد مادري و یک مجموعه کروموزوم از والد پدري دریافت شده است. 

ب) عدد کروموزومی هر یاخته در بدن انسان، با عدد کروموزومی هر یاخته در درخت زیتون برابر است. 
ج) با بررسی کاریوتیپ در هر جاندار مشاهده می شود که هر کروموزوم، فقط داراي یک همتا می باشد. 

د) حداقل تعداد کروموزوم هاي جانداران مختلف (به جز باکتري ها) در هر مجموعه،  کروموزوم غیرهمتا است.

«د» برخالف «ج» نادرست است. «الف» برخالف «ب» درست است. «ب» همانند «ج» نادرست است. «الف» همانند «د» درست است.  
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در یک یاختۀ جانوري با قابلیت گذشتن از نقاط وارسی چرخۀ یاخته اي، در مرحله اي که تعداد کروموزوم ها دو برابر می شود .................. - 10

فاصلۀ جفت سانتریول ها در قطبین یاخته، نسبت به مرحله متافاز بیشتر است. تمامی رشته هاي دوك کوتاه می شوند. 

بعد از مرحله  و گذشتن از نقطه وارسی، صورت می گیرد. DNAG1مقدار  یاخته نسبت به مرحله قبل آن نصف شده است. 

چند مورد از گزینه هاي زیر در رابطه با کاریوتیپ کروموزوم هاي یاخته هاي پیکري انسان به درستی بیان شده اند؟ - 11

) بهترین مرحله براي تهیه کاریوتیپ مرحله متافاز میتوز می باشد.  

) با بررسی کاریوتیپ، فقط می توان کروموزوم هاي همتا را مشاهده نمود. 

) در زمان تهیه کاریوتیپ، کروموزوم ها قطعا دوکروماتیدي خواهند بود.  

) با بررسی کاریوتیپ، می توان هر نوع ناهنجاري کروموزومی را تشخیص داد.
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چند مورد عبارت زیر را به شکل درستی بیان می کند؟ - 12
در پایان مرحله ا ي از میتوز که بالفاصله بعد از مرحله اي است که تشکیل دوك تقسیم آغاز می شود قطعًا  ..................  

الف) هر سانتریولی (میانکی)، داراي  لوله کوچک پروتئینی دیده می شود. 
ب) پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی تجزیه شده اند.

ج) همه دوك هاي تقسیم به سانترومر کروموزوم ها متصلند.  

د) به تعداد  عدد سانتریول (میانک)، در سلول مشاهده می شود.
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟ - 13
«در مرحله .................. ،،  .................. مرحله .................. » 

الف) پرومتافاز، همانند – پروفاز، کروموزوم ها دو کروماتیدي اند. 
ب) آنافاز، همانند – تلوفاز، کروموزوم ها تک کروماتیدي اند. 

ج) آنافاز، برخالف – متافاز، کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند. 

DNAد) پروفاز، برخالف – آنافاز، تعداد  برابر با تعداد کروموزوم ها است.
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کدام موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟  - 14
در مراحلی از تقسیم که سانترومرها به رشته هاي دوك متصل هستند ..................  

الف) مواد درون هسته با سیتوپالسم مخلوط شده است. 

ب) هر کروموزوم از یک مولکول  و تعدادي مولکول هیستون تشکیل شده است. 
پ) کروموزوم ها داراي فشردگی زیادي هستند. 

ت) کروموزوم ها در سطح استوایی سلول ردیف شده اند.

پ و ت الف و پ ب و پ الف و ب

DNA

چند مورد از موارد زیر درست نیست؟ - 15

الف) در کاریوتیپ یک فرد مبتال به نشانگان داون،  عدد کروموزوم غیر جنسی مشاهده می گردد. 

ب) با افزایش سن مادر، احتمال خطا در آنافاز  میوز بیشتر می شود.  
ج) نشانگان داون، مثالی از پدیده پلی پلوئیدي می باشد . 

د) گامت هاي ایجاد کننده فرد داون، فاقد جفت کروموزوم هاي همتا می باشند.
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در هستۀ سلول پارانشیم خورش درخت زیتون کروماتیدهاي هر کروموزوم از هم جدا شده اند و به سمت دو قطب سلول در حرکت می باشند. این - 16
سلول در ..................

ابتداي مرحلۀ   سانترومردارد.  انتهاي مرحلۀ   مولکول  دارد. 

ابتدا مرحلۀ  مادة وراثتی در فشرده ترین حالت خود قرار ندارد.  انتهاي مرحلۀ    میکروتوبول سانتریولی دارد. 

S46DNAG292

G154G1

در مرحله اي که هر کروموزوم موجود در استواي یاخته، از یک طرف به رشته هاي دوك متصل است .................. - 17

کروموزوم ها با حداکثر فشردگی در هسته یاخته دیده می شود.  کروموزوم ها در یک ردیف در وسط یاخته قرارگرفته است. 

هر کروموزوم داراي یک مولکول  است. DNAساختارهاي تتراد در یاخته دیده می شود. 

کدام عبارت، دربارة  تقسیم میتوز (رشتمان) به درستی بیان شده است؟ - 18

در مرحلۀ آنافاز، نوعی پروتئاز در جدا شدن کروماتیدها نقش دارد.

تشکیل دوك و اتصال آن به سانترومر، می تواند هم زمان اتفاق بیافتد.

در مرحله اي که کروموزوم ها بیشترین فشردگی را دارند، شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچک تر تجزیه می شود.

در مرحله اي که رشته هاي دوك شروع به کوتاه شدن می کنند، یاخته، عمود بر جهت رشته هاي دوك، کشیده می شود.

کدام گزینه براي تکمیل جملۀ زیر به نادرستی مناسب است؟  - 19
«نقاط وارسی در چرخۀ یاخته اي هر یاختۀ تقسیم پذیري به آن اطمینان می دهند که ..................»

مرحلۀ قبل کامل شده است و عوامل الزم براي مرحلۀ بعد آماده است.

کروموزوم ها به صورت دقیق به رشته هاي دوك متصل شده و در وسط یاخته آرایش یافته اند.

 سالم است و مرگ یاخته اي به راه نمی افتد.

رشته هاي دوك به درستی بین سانتریول هاي دو قطب یاخته کشیده شده اند.

DNA
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کدام گزینه درست است؟ - 20

تقسیمات تنظیم نشده قطعا سبب ایجاد تومور بدخیم می شود.

تومور خوش خیم، توموري است که  به بافت مجاور خود آسیبی نمی رساند.

یاخته هاي تشکیل دهندة لیپوما همانند مالنوما داراي چرخۀ یاخته اي بدون توقف در  هستند.

یاخته هاي مالنوما فقط می توانند ازطریق جریان لنف به نواحی دیگر بدن بروند.

G1

چند مورد جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ " در انسان .................. گامت هاي حاصل از سلولی که دچار پدیدة جدا نشدن کروموزومی در - 21
.................. شده است، اگر با گامت سالم لقاح پیدا کنند، فقط تخم معیوب تولید می کنند." 

%- میوز               %- میوز                     ب)  الف) 

%- میوز  %- میوز                     د)  ج) 
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در چرخۀ سلولی ذرت، در مرحلۀ  .................. (با تغییر) - 22

تقسیم سیتوپالسم، صفحۀ جداکننده، دیوارة سلولی است که غشا ندارد.

، کروماتین، حداکثر فشردگی و تراکم را پیدا نکرده است.

، یک جفت سانتریول شروع به همانندسازي میکنند.

پروفاز، کروموزومهاي قابل رویت و رشتههاي دوك، درون هسته شکل میگیرند.
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چند مورد از گزینه هاي زیر جمله ارائه شده را به درستی کامل می کند؟ - 23
سلول هاي حاصل از تقسیم  ..................  همگی  ..................  

الف) میتوز با تقسیم سیتوپالسم- توانایی میتوز دارند. 
ب) میوز با تقسیم سیتوپالسم- توانایی میتوز دارند. 

ج) میوز با تقسیم سیتوپالسم-  هاپلوئید هستند. 

DNAد) میتوز با تقسیم سیتوپالسم- در هر کروموزوم خود داراي یک مولکول  هستند.

1234

در مرحله اي از تقسیم سلولی کروماتیدي هاي خواهري ازهم جدا می شوند،  .................. - 24

ممکن نیست کروموزم هاي همتا وجود داشته باشد.

ممکن نیست کروموزمی با دو کروماتید وجود داشته باشد.

امکان تبدیل اووسیت  به اووسیت  وجود ندارد.

مجموع تعداد کروموزم هاي سلول حاصل، نصف تعداد کروموزوم هاي سلول اولیه است.

III

سلول  با  و سلول  با  مفروض است.   - 25
کدام عبارت نادرست است؟

تعداد انواع کروموزوم ها در سلول  و  برابر است. تعداد سانترومرها در سلول  و  برابر است.

، پلی پلوئید است. سلول  همانند سلول  ،  مجموعه کروموزومی دارد. سلول  سه مجموعه کروموزومی و سلول

A3n = 24B4n = 24

ABAB

AB4AB

کدام گزینه در ارتباط با سلولی با عدد کروموزومی  که میوز انجام می دهد نادرست می باشد؟ - 26

، در هر قطب سلول  کروموزوم تک کروماتیدي دیده می شود. در پایان آنافاز 

 کروموزومی شدن سلول هاي حاصل از مرحلۀ بعد از مرحلۀ قرارگیري کروموزوم هاي همتا در بخش استواي سلول دیده می شود.

سانتریول ها در دو مرحله از میوز، به دو طرف سلول حرکت می کنند.

تعداد مراحل داراي سلول هاي  کروموزومی، در طی دو مرحلۀ میوز، بیشتر از حالت  کروموزومی یا کروموزوم هاي دو کروماتیدي همتا می باشد.

2n = 40
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کدام گزینه در مورد سلولی با  (یاختۀ دیپلوئید با  کروموزوم) صحیح است؟ - 27

در هر مجموعۀ آن،  کروموزوم همتا یافت می شود.

اگر یک جفت از کروموزوم هاي آن جنسی باشند، شمارة کروموزوم هاي غیرجنسی از  تا  است.

،  مولکول  جدید ساخته می شود. در مرحلۀ 

تعداد کروماتیدهاي هر قطب در مرحلۀ آنافاز میتوز،  عدد است.

2n = 2424

12

122

S24DNA

12

پس از تهیه کاریوتیپ از یک سلول پوششی دختر  ساله، مشاهده می شود که فقط یک کروموزوم  وجود دارد. با توجه به این کاریوتیپ می توان - 28
گفت  ..................

حتما در هنگام تشکیل سلول جنسی در بدن مادر این کودك، کروموزوم هاي جنسی با هم مانده اند.

در تمام سلول هاي پیکري این دختر،  کروموزوم وجود دارد که  تاي آن غیرجنسی است.

امکان دارد در سن بلوغ با تقسیم میوز، در بدن این فرد، سلول هاي جنسی طبیعی تشکیل شود.

در هنگام میتوز در بدن این فرد، یکی از سلول هاي حاصل، فاقد کروموزوم جنسی  است.
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کدام گزینه عبارت زیر را در مورد جانداران به درستی تکمیل می کند؟ - 29
در پایان ..................  ممکن نیست که  ..................

تلوفاز  - ماده ژنتیکی سلول اولیه تغییر کند.

تلوفاز   – در یک گامت دو عدد کروموزوم جنسی  وجود داشته باشد.

یک چرخه سلولی – عدد کروموزومی سلول هاي حاصل با سلول زاینده برابر باشد.

مرحله  از یک چرخه سلولی عادي – کروموزومی یک کروماتید داشته باشد.

1

2x

S

ایجاد شود  و   ،  ، در مرحلۀ گامت زایی در انسان اگر پدیده جدا نشدن کروموزوم ها در مورد کروموزوم هاي شماره  - 30
همه موارد می تواند امکان پذیر باشد به جز ..................

یاخته حاصل میوز می تواند داراي  کروموزوم باشد.

یاختۀ حاصل میوز می تواند داراي  کروموزوم باشد.

اختالف تعدادکروموزوم هاي  هسته یاخته هاي هر میوز می تواند حداکثر هشت عدد باشد.  

یاختۀ حاصل از میوز می تواند داراي چهار مجموعه کروموزومی باشد. 

8957

23

27

چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  - 31
«در مرحله اي از فرآیند میوز هنگامی که  ..................  ممکن است تعداد کروماتیدها دو برابر سانترومرها باشد.» 

الف) سانترومر به رشته هاي دوك متصل می شود. 
ج) پوشش هسته تشکیل می شود.

ب) کروموزوم ها به قطبین یاخته حرکت می کنند. 
د) رشته هاي دوك کوتاه می شوند.

1234

کدامیک از شکل هاي زیر به درستی نشان داده شده است؟  - 32

: قد کوتاه : قد بلند                   : رنگ چشم آبی                    : رنگ چشم مشکی                  اگر فرض کنیم      
A

a ba b
A aa A A B B

a a b b

A A a
b bBB

a
B B

ba a

A A A A
B B

bbba a

AaBb
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  - 33
«در یک یاختۀ گیاهی برگ، در زمانی که نخستین مقدمات تقسیم میان یاخته (سیتوپالسم) فراهم می گردد،  .................. »

پوشش هسته اي در اطراف هر مجموعۀ کروموزومی بازسازي می شود.

فام تن (کروموزوم)هاي کوتاه و فشرده شدة شروع به بازشدن می نمایند.

رشته هاي دوك به فام تن (کروموزوم)هاي تک کروماتیدي اتصال دارند. 

فام تن (کروموزوم)هاي غیرهمساخت در وسط یاخته به صورت ردیف درمی آیند.

چند مورد از موارد ارائه شده میتواند جمله زیر را به درستی تکمیل کند؟  - 34
«در هسته یک سلول همیشه  .................. » 

الف) تعداد کروموزوم ها با تعداد کروماتیدها برابر است. 
ب) تعداد کروماتیدها دو برابر رشته هاي پلی نوکلئوتیدي است. 

ج) تعداد کروماتیدها با تعداد سانترومرها برابر است. 

د) تعداد کروموزوم ها برابر تعداد مولکول هاي  است. 
هـ) تعداد کروموزوم ها برابر تعداد سانترومرها است.

DNA

1234

یک جانور دیپلوئید و یک گیاه تتراپلوئید با تعداد کروموزوم برابر در مقایسه با هم قطعًا  .................. - 35

، بوجود آمده اند. در اثر خطا و با هم ماندن کروموزوم ها در آنافاز میوز  در هر مجموعه کروموزومی، تعداد کروموزوم هاي برابري خواهد داشت.

گامت هاي حاصل از آن ها تعداد مجموعه هاي کروموزومی برابري دارند. در درون هسته سلول هاي پیکري خود، تعداد سانترومرهاي برابري دارند.

1

به طور طبیعی طی نوعی تقسیم هسته که .................. کاهش عدد کروموزومی در گروهی از یاخته هاي بدن انسان صورت می گیرد، در مرحله اي که - 36
..................

بدون – پوشش هسته دوباره تشکیل می شوند، یک جفت سانتریول در یاخته دیده می شود.

با – رشته هاي دوك تقسیم کوتاه می شوند، عدد کروموزومی یاخته دوبرابر می شود.

بدون – رشته هاي دوك تقسیم کوتاه می شوند، تعداد کروموزوم ها در قطبین یاخته مشابه است.

23با – کروموزوم هاي مضاعف به رشتۀ دوك متصل می شوند،  ردیف جفت کروموزوم رویت می شود.

هر ساختار درون سلول که از ریز لوله هایی تشکیل شده است .................. . - 37

هنگام تقسیم، به بخش هایی از کروموزوم متصل می شود.

تشکیل آنها در مرحلۀ اینترفاز است

داراي مجموعه هاي سه تایی از ریز لوله هاي پروتئینی است.

پس از آب کافت، به واحدهاي ساختاري، مشابه واحدهاي ساختاري کالژن تبدیل می شود. 

، چند مورد صحیح است؟     در سلولی فرضی با  - 38

الف) در مرحله متافاز ،  تتراد در استواي سلول، روي رشته هاي دوك قرار می گیرند. 

، سلول هاي حاصل،  کروموزوم دو کروماتیدي خواهند داشت.  ب) به طور معمول در صورت انجام میوز

ج) این سلول  نوع کروموزوم و از هر کروموزوم دوتا دارد. 

د) در صورت انجام میتوز، هر سلول حاصل  کروموزوم تک کروماتیدي خواهد داشت.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

2n = 8

18

14

4
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به طور معمول طی مراحل چرخۀ یاخته اي یاخته هاي پیکري انسان .................. امکان پذیر نیست. - 39

اتصال هر رشتۀ دوك به سانترومر کروموزوم ها پس از تجزیه شدن پوشش هسته

وجود رشته هاي دوك در سطح استوایی یاخته پس از جداشدن کروماتیدهاي خواهري

دو برابر شدن مادة ژنتیک قبل از پدیدار شدن رشته هاي دوك

حرکت کروموزوم ها به سمت سطح استوایی یاخته قبل از حداکثر فشردگی آن ها

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟  - 40
«از کاریوتیپ هر یاختۀ .................. می توان براي  ..................  استفاده کرد.» 

الف) در حال تقسیم ـ تشخیص بسیاري از ناهنجاري هاي کروموزومی 
ب) خونی با منشأ میلوئیدي ـ تعیین تعداد کروموزوم هاي یک شخص 

ج) حاصل از تقسیم لنفوسیت هاي  ـ تشخیص محتواي ژنی کروموزوم ها 
د) بافت عصبی ـ تعیین جنسیت یک شخص

  

B

4312

خانم مبتال به بیماري نشانگان داون .................. - 41

می تواند صاحب فرزندي، با تعداد کروموزوم  شود.

در صورت انجام یک میوز طبیعی ( همگی کروموزوم هاي همتا از هم جدا شوند) گامت هاي غیر طبیعی، با بیست چهار کروموزوم تولید نخواهد کرد. 

در هستۀ یاخته هاي این فرد سه مجموعه کروموزومی وجود دارد. 

در اثر لقاح بین گامت هاي نر و ماده با تعداد کروموزوم هاي غیر طبیعی بوجود آمده اند. 

46

کدام یک از موارد زیر در دختر  ساله و پسر  ساله به طور طبیعی یافت می شود؟ - 42

الف) سلولی بدون کروموزوم  

ب) سلولی با یک کروموزوم  

ج) سلولی با دو کروموزوم  

د) سلولی با  کروموزوم 

الف، ج، د  ب، ج  الف، ج  الف 

520

x

x

x

4x

چند مورد از موارد داده شده جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 43
نمی توان گفت که قطعا  ..................  

الف) عوامل محیطی موجب ایجاد سرطان می شوند. 
ب) همۀ روش هاي رایج براي درمان سرطان، موجب آسیب بافت پوششی استوانه اي سادة روده باریک می شوند. 

ج) همۀ افراِد تحت درمان با تابش هاي شدید یا شیمی درمانی قوي، مجبور به پیوند مغز استخوان می شوند. 
د) در شیوع بیشتر سرطان ها در بعضی جوامع، ژن هاي مؤثر در بروز سرطان نقش دارند.

یک مورد  چهار مورد  سه مورد  دو مورد 

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «طی فرآیند چرخۀ سلولی، در هر سلول یوکاریوتی  .................. »  - 44
الف) بعد از پایان تلوفاز میتوز، سیتوکینز آغاز می شود. 

ب) در مرحلۀ آنافاز، همۀ رشته هاي دوك کوتاه می شوند. 
ج) در پایان تلوفاز، با تشکیل غشاي هسته، تقسیم سلول به پایان می رسد. 

د) ضمن فشرده شدن کروموزم ها، دوك میتوزي تشکیل می شود.

1234
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در مرحلۀ ..................  میوز یک برخالف مرحلۀ  ..................  میوز دو، .................. - 45

آنافاز ـ پروفاز ـ طول رشته هاي دوك تغییر می کند. متافاز ـ متافاز ـ به هر سانترومر یک رشتۀ دوك متصل است.

تلوفاز ـ پروفاز ـ رشته هاي دوك در هسته تخریب می شوند. آنافاز ـ آنافاز ـ تترادها از هم جدا می شوند.

کدام عبارت در رابطه با نورون هاي مغزي که در مجاورت نرم شامه قرار دارند، صحیح است؟ - 46

هدایت پیام در آن ها قطعا به صورت جهشی است. 

، داراي رشته هاي کروماتینی به اندازة دو برابر مرحلۀ  است. هستۀ همه آن ها در مرحلۀ 

 در هر مجموعۀ کروموزومی آنها، دو کروموزوم جنسی وجود دارد. 

، در محل هایی خاص به دور پروتئین هاي هیستون پیچیده است. در هر کروموزوم شمارة  یک مولکول 

G2G1

10DNA

چند مورد صحیح نمی باشد؟  - 47
الف) در عده اي از جانداران، همۀ کروموزوم ها از نوع غیرجنسی هستند. 

ب) در یک مجموعۀ کروموزومی، هیچگاه کروماتیدهاي خواهري یافت نمی شود. 
پ) سانترومر به محل هایی در یک کروموزوم گفته می شود که دو کروماتید خواهري به یکدیگر متصل می شوند. 

ت) محتواي ژنی و اندازة دو کروماتید خواهري یکسان است.

1234

کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 48
ممکن نیست .................. .

در پایان میوز بدون خطاي میوزي تعداد کروموزوم ها با سلول اولیه برابر باشد.

، تعداد کروموزوم هاي سلول حاصل، از سلول اولیه بیشتر باشد. در پایان هر نوع میوز

، داراي کروموزوم همتا باشند. سلول هاي حاصل از میوز

در آنافاز  طبیعی تعداد کروموزوم ها، در هر قطب سلول با یکدیگر متفاوت باشد.

1

1

2

1

کدام گزینه درست است؟ - 49

در مرحله اي از تقسیم میتوز که تمام رشته هاي دوك به سانترومرها متصل می باشند، کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند.

در یک سلول در حال تقسیم در پوست انسان، تعداد سانترومرها در مرحله آنافاز نصف تعداد سانترومرها در مرحله متافاز است.

در یک سلول در حال تقسیم میتوز، تعداد رشته هاي مولکول  در مرحله متافاز دوبرابر تعداد رشته هاي کروماتین است.

تعداد رشته هاي مولکول  در هر هسته تلوفازي، با تعداد کروماتیدها در مرحله پروفاز باهم برابر است.

DNA

DNA

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟ - 50

الف) رشته هاي دوك تقسیم، در مرحله اي شکل می گیرد که کروموزوم قادر به اتصال به رشته هاي دوك می باشند. 

، سلول داراي  ریز لوله در ساختار سانتریول هاي خود می باشد.  ب) همزمان با همانند سازي مولکول 
ج) در مرحله اي که کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارا هستند، رشته دوك تقسیم به سانترومر متصل می باشد. 

د) در مرحله اي که کروموزوم ها داراي حداکثر فشردگی می باشند رشته هاي دوك سانترومري می توانند با هم از نظر اندازه متفاوت باشند.

DNA108

1234

در یک تقسیم میوز طبیعی، ممکن نیست پس از .................. - 51

جدا شدن کروموزوم هاي همتا از هم، پوشش هسته در اطراف کروموزوم هاي تک کروماتیدي تشکیل شود.

تجزیۀ غشاي هسته در اطراف کروموزوم هاي غیرهمتا، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا شوند.

قرارگیري کروموزوم هاي غیرهمتا در استواي یاخته، یاخته هایی با عدد کروموزومی متفاوت ایجاد شود.

تشکیل دوك در یاخته هاي هاپلوئید، مقدار مادة ژنتیک در یاخته ها افزایش یابد.

8



چند مورد صحیح است؟  - 52
الف) یاخته هاي دارینه اي در محلی که مالنوما مشاهده می شود، به فراوانی یافت می شوند. 

ب) لیپوما براي زندگی میکروب هاي بیماري زا مناسب نیست. 
ج) هورمون مترشحه از تیموس در تشکیل دوك تقسیم در لنفوسیت ها مؤثر است. 

IIد) دیابت نوع  همانند سرطان زمینه ارثی دارد.

1234

چند مورد به درستی بیان شده است؟ - 53

الف) تنوع زیرواحدهاي موجود در  مولکول کروموزوم، نسبت به نوکلئوزوم، کمتر است. 

ب) در هسته یک سلول، همیشه تعداد مولکول هاي،  برابر با تعداد کروموزوم ها است. 
ج) می توان گفت هر مولکول پروتئین موجود در کروموزوم، به فشرده شدن آن کمک می کند. 

د) تعداد کروموزوم هاي یک سلول پیکري انسان، در مراحل  و  از چرخه سلولی، با هم برابر است.

DNA

DNA

G1G2

1234

چند مورد از موارد ارائه شده می تواند جمله زیر را به درستی تکمیل کند؟ - 54
«هر .................. » 

الف) کروماتید با کروماتید خواهري خود از نظر نوع ژن ها یکسان است. 
ب) همه گونه از جانداران، تعداد معینی کروموزوم در سلول هاي پیکري خود دارند که به آن عدد کروموزومی می گویند.

ج) مجموعه کروموزومی می تواند داراي کروموزوم هاي همتا باشد. 

8DNAد) نوکلئوزوم داراي  مولکول پروتئینی به نام هیستون به همراه بخشی از مولکول  است.

1234

در تقسیم میوز یک اسپرماتوسیت اولیه در یک انسان سالم در مرحله متافاز  ..................  .   - 55

، تعداد کروماتیدها با تعداد سانترومرها برابر است. ، همانند آنافاز

، همه میکروتوبول هاي دوك از یک سو به سانتریول ها و از سوي دیگر به سانترومرها متصل اند. ، همانند متافاز

، در هر اسپرماتوسیت  کروموزوم وجود دارد. ، برخالف آنافاز

، کروموزوم هاي همتا، در اسپرماتوسیت ثانویه وجود ندارد. ، برخالف متافاز

22

12

1246

21

چند مورد، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ - 56
در .................... همه تقسیم ها .................... 

الف) پروفاز- درون هسته کرموزوم هاي دوکروماتیدي دیده می شود. 
ب) آنافاز- تعداد کروموزوم ها و سانترومرها نسبت به مرحله قبل دوبرابر می شود. 

ج) تلوفاز- دوهسته با کرموزوم هاي جنسی یکسان تشکیل می شود. 
د) متافاز- هر کروموزوم از دو طرف به رشته هاي دوك متصل است. 

هـ) پروفاز- کروموزوم هاي همتا دیده می شود که در مواردي تتراد تشکیل می دهند.

2345

چند مورد از موارد زیر، جملۀ داده شده را به درستی کامل می کنند؟  - 57
«در چرخۀ زندگی جنسی کدو، در زمانی که سلول یاخته تخم حاصل در حال تقسیم شدن است، .................. قبل از  .................. رخ می دهد.»  

الف) حداکثر فشردگی کروموزوم ها - جدا شدن کروموزوم هاي همتا از یکدیگر  
ب) تشکیل دوك میتوزي بین سانتریول ها - تجزیه پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی 

ج) کوتاه شدن ریزلوله هاي پروتئینی - نمایان شدن پوشش هسته  ها  
د) حداکثر فشردگی کروماتیدهاي کروموزوم ها- کوتاه شدن دوك تقسیم

1234
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در گل مغربی  کدام گزینه صحیح است؟ - 58

، هفت عدد تتراد تشکیل می دهد. در پروفاز 

درون هر هسته هاپلویید آن،  عدد سانترومر وجود دارد.

در مرحلۀ متافاز  روي دوك تقسیم هر سلول، دو مجموعه کروموزوم قرار دارد.

سلول هاي حاصل از میوز  آن فاقد کروموزوم همتا هستند.

4n = 28

I

14

II

II

چند مورد جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟  - 59
«در  ..................  میتوز  ..................  میوز  ..................» 

الف) متافاز ـ برخالف متافاز  ـ کروموزوم ها در یک ردیف در استواي یاخته مستقر هستند. 

ب) آنافاز ـ همانند آنافاز  ـ کروماتیدها با کوتاه شدن رشته هاي دوك به قطبین یاخته مهاجرت می کنند. 

ج) پروفاز ـ برخالف پروفاز  ـ ساختارهاي تترادي تشکیل نمی شوند. 

د) تلوفاز ـ همانند تلوفاز  ـ غشاي هسته مجدداً تشکیل می شود.

همه  

I

II

I

I

123

چند مورد از گزینه هاي داده شده، می تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 60
نمی توان گفت که در میتوز، مرحلۀ  ..................  از مرحله اي که در آن ..................  امکان  ..................  وجود دارد. 

الف) پیش ـ کروموزوم ها بیشترین فشردگی را دارند ـ مشاهده دوك تقسیم 
ب) پیش ـ کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند ـ تهیۀ کاریوتیپ  

ج) پیش ـ پروتئین هاي اتصالِی ناحیۀ سانترومر تجزیه می شود ـ مشاهدة کروماتین 
د) پس ـ تشکیل مجدد پوشش هسته ـ تقسیم اجزاي سیتوپالسم، بین دو سلول 

و) پس ـ کروموزوم ها در بخش استواي سلول قرار می گیرند ـ کوتاه شدن همۀ دوك هاي تقسیم

4325

10




