


 زیست یازدهم فصل ششم پرش - تستی

در شرایط عادي، کدام در تقسیم میوز هرگز اتفاق نمی افتد؟ - 1

دو بار همانندسازي در کروموزوم ها همانندسازي سانتریول ها

استقرار کروموزوم هاي همتا در کنار هم تفکیک کروماتیدها

اگر یک سلول  کروموزومی تقسیم میوز انجام دهد .................. کروموزومی تولید می کند. - 2

چهار سلول  دو سلول  چهار سلول  دو سلول 

44

11112222

کدام اعمال در تقسیم دوم میوز صورت می گیرد؟ (با تغییر) - 3

جدا شدن کروماتیدها - دو برابر شدن تعداد سانترومرهاي سلول  تقسیم سانترومرها - جدا شدن همتاها

جدا شدن همتاها - انتقال کروموزوم ها به قطبین انتقال همتاها به قطبین - جدا شدن کروماتیدها

کدام نادرست است؟  - 4
«در یک سلول جانوري در مرحلۀ ..................»

تلوفاز میوز  دوك تقسیم از بین می رود.

آنافاز میوز  تعداد کروموزوم هاي سلول دو برابر می شوند.

پروفاز میوز  کروموزوم هاي همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند.

متافاز میوز  کروموزوم هاي مضاعف شده در سطح استوایی سلول ردیف می شوند.

II

I

I

II

در کدام یک از مراحل تقسیم میوز، پوشش هسته تجزیه می شود، کروموزوم هاي همتا که هر کدام دو کروماتید دارند، از طول درکنار هم قرار می  - 5
گیرند و ساختاري چهار کروماتیدي را پدید می آورند که تتراد نام دارد؟ (با تغییر)

I تلوفاز I پروفاز II متافاز II آنافاز

در اواخر آنافاز میتوز، هر کروموزوم به ترتیب از راست به چپ چند کروماتید و چند سانترومر دارد؟ - 6

11122122 و  و  و  و 

ویژگی عمدة تقسیم میوز کدام است؟ - 7

I جفت شدن طولی کروموزوم هاي همتا در پروفاز II جفت شدن طولی کروموزوم هاي همتا در پروفاز

II جدا شدن کروماتیدهاي تترادي در آنافاز I جدا شدن کروماتیدهاي خواهري در آنافاز

کدام گزینه دربارة سلول حاصل از تقسیم یک سلول دیپلوئید به روش میوز درست است؟ - 8

ایجاد چهار سلول هاپلوئید تولید دو سلول هاپلوئید تولید چهار سلول دیپلوئید ایجاد دو سلول دیپلوئید

در فرآیند میتوز، .................. نمی شوند. (با تغییر) - 9

رشته هاي دوك تخریب   پوشش هستۀ ناپدید تعداد سانترومرهاي سلول دوبرابر کروماتینها مضاعف 

یک تتراد.................. سانترومر دارد. - 10

چهار جفت چهار یک جفت یک

کدام یک، در تقسیم دوم میوز رخ می دهد؟ - 11

جفت شدن کروموزوم هاي همتا تفکیک کروموزوم هاي تتراد

جدا شدن کروموزوم هاي همتا تفکیک کروماتیدهاي هر کروموزوم
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تقسیم یاخته
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در تقسیم میتوز از یک سلول کروموزومی در اثر یک بار تقسیم، چند سلول حاصل میشود و عدد کروموزومی هر یک چه قدر است؟ - 122n

n − 1n − 42n − 42n − 2

در تقسیم میتوز، پس از آنکه کروماتیدهاي هر کروموزوم، دستخوش حداکثر فشردگی شدند، بالفاصله  .................. رخ میدهد. - 13

کوتاه شدن رشتههاي دوك دور شدن سانتریولها از یکدیگر ناپدید شدن پوشش هسته جدا شدن کروموزومهاي همتا

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  - 14

«در پروفاز میوز  یاختۀ طبیعی در انسان .................. وجود دارد.» 

 جفت تتراد  کروموزوم دوکروماتیدي  کروماتید  جفت کروموزوم هم ساخت

I

23239246

کدام پدیده، ویژگی خاص تقسیم میوز است؟ - 15

جدایی کروماتیدهاي خواهري دو مرتبه تقسیم سانترومر جدایی کروموزوم هاي همتا DNAدو مرتبه همانندسازي 

در مورد تتراد کدام جمله صحیح است؟ - 16

چهار کروموزوم همتا که مجاور هم قرار دارند. یک کروموزوم که چهار سانترومر دارد.

یک جفت کروموزوم همتا و مضاعف که از طول، مجاور و متصل هستند. دو جفت کروموزوم همتا و دو کروماتیدي که از طول، مجاور و متصل هستند.

در کدام مراحِل چرخۀ سلولی، هر کروموزوم، دو کروماتید و یک سانترومر دارد؟ - 17

متافاز و تلوفاز میتوز G1G2IIISII و تلوفاز میوز وپروفاز میوز   و تلوفاز میوز 

صفحۀ سلولی در سلول هاي توبره  واش توسط کدام ساخته می شود؟ - 18

پالسمودسم دستگاه گلژي  انقباض حلقه اي غشاء پالسمایی 

در تقسیم میتوز سلول جانوري، به طور حتم  .................. - 19

رشته هاي دوك پروتئینی در هسته تشکیل می شوند.  شروع به همانندسازي می کند.

تعداد کروموزوم ها در اواسط تقسیم دو برابر می شوند. کروموزوم هاي همتا به یکدیگر می چسبند.

DNA

در مرحلۀ آنافاز تقسیم میتوز کدام تغییرات در سلول قابل مشاهده است؟ - 20

ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته افزایش پیدا می کند.

مولکول  سنتز و مضاعف میشود.

کروماتیدها از هم جدا می شوند و کروموزومها به دو طرف سلول میروند.

پوستۀ هسته از میان میرود و دوك پدید میآید.

DNA

کدام یک، پایان دومین مرحلۀ اینترفاز چرخۀ سلولی را اعالم میکند؟ - 21

تحلیل سانتریول ساخت پروتئین ها براي ایجاد دوك تقسیم افزایش می یابد.

آغاز پیدایش نوکلئوزومها DNAآغاز دو برابر شدن 

کدام یک از وقایع چرخۀ سلولی، همزمان در یک مرحلۀ انجام نمیشود؟ (با تغییر) - 22

تشکیل پوشش هسته و از بین رفتن دوكها

ناپدید شدن پوشش هسته و اتصاالت کروموزوم ها به رشته هاي دوك 

حداکثر فشردگی کروماتیدهاي خواهري یک کروموزوم و دور شدن سانتریولها

جدا شدن کروماتیدهاي خواهري و کوتاه شدن رشتههاي دوك

هر هسته سلول مریستمی در درخت زیتون، در هر مجموعه کروموزومی خود  .................. - 23

46462323 کروموزوم همتا دارد. کروموزوم غیرهمتا دارد. کروموزوم همتا دارد. کروموزوم غیرهمتا دارد.
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کدام عبارت در مورد تقسیم سلول سرالدي درخت زیتون درست است؟ - 24

در مرحله اي از تقسیم، سانتریول ها، ساخته شدن رشته هاي دوك را سازمان می دهند.

هنگام تقسیم سیتوپالسم، ریزکیسه ها به هم می پیوندند و یک ریزکیسه بزرگ می سازند.

در مرحله اي از تقسیم که بالفاصله پس از تشکیل دوك آغاز می شود، رشته هاي کروماتین شروع به فشردگی می نمایند.

DNADNAنقطه وارسی متافازي، سلول را از سالمت  مطمئن می کند. نقطه وارسی، سلول را از سالمت  مطمئن می کند.

کدام یک از موارد زیر شباهت میوز و میتوز را بیان می کند؟ - 25

سلول هاي دختر دیپلوئید هستند.  قبل از تقسیم تکثیر می شود.

کروماتیدهاي خواهري در حین آنافاز جدا می شوند. کروموزوم هاي همتا جفت می شوند.

2

DNA

فردي در اولین تقسیم میوز، دچار با هم ماندن جفت کروموزوم  شده است، ممکن نیست  .................. - 26

گامتی طبیعی ایجاد کند. ، داراي کروموزوم دوکروماتیدي باشد.   در شروع میوز 

گامتی با  کروموزوم ایجاد کند. گامتی با  کرموزوم ایجاد کند.  

21
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بالفاصله قبل از متافاز میتوز یاختۀ سرالدي ریشۀ زیتون .................. - 27

سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند و بین آن ها دوك میتوزي تشکیل می شود.

پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی تجزیه می شوند تا رشته هاي دوك بتوانند به کروموزوم ها برسند.

کروموزوم ها در بخش استوایی یاخته ردیف می شوند.

هستک ناپدید و کروموزوم هاي دو کروماتیدي پدیدار می شوند.

- شکل مقابل مرحله اي را در میتوز نشان می دهد. در مرحلۀ  ..................  از آن در این یاخته  .................. 28

قبل ـ پوشش هسته ها تجزیه شده است.

بعد ـ می توان تشکیل دو هسته با مادة ژنتیکی برابر را مشاهده کرد.

قبل ـ رشته هاي دوك تشکیل می شوند.

بعد ـ با تجزیۀ پروتئین موجود در ناحیه سانترومر، کروماتیدها از هم جدا می شوند.

کدام گزینه، به درستی بیان نشده است؟ - 29

در هسته ي یاخته  پیکري هر جاندار، از هر کروموزوم دو نسخه وجود دارد. 

ممکن است، دو فرد هم گونه از نظر نوع و اندازه برخی کروموزوم ها با هم یکسان نباشند. 

ممکن است، در جاندارانی به غیر از جانوران نیز، کروموزوم جنسی در تعیین جنسیت نقش داشته باشد. 

دو کروموزوم همتا، ممکن است، با وجود محتواي ژنی یکسان، دستور دو نوع پروتئین متفاوت صادر نمایند. 

در مرحله   .................. مرحله  .................. - 30

، سلول داراي هسته با کروموزوم هاي دوکروماتیدي است. همانند –  ، سلول از نقطه وارسی عبور نمی کند.  برخالف-  

، سلول داراي هسته با ماده وراثتی همانندسازي شده است.  همانند -  ، سلول در دوره اینترفاز باقی می ماند. برخالف- 

G2

G1S

G0G1

کدام گزینه از عبارت هاي داده شده نادرست می باشد؟ - 31
در فرایند تقسیِم سلولی که جهت ترمیم زخم در گیاه انجام می گیرد، ..................

ریزکیسه هاي دستگاه گلژي، داراي پیش سازهاي تیغۀ میانی و دیوارة سلول اند.

از تجزیۀ ریزکیسۀ بزرگ، پیش سازهاي تیغۀ میانی و دیوارة سلول ایجاد می شود.

قبل از تجزیۀ کامل دوك هاي تقسیم، ریزکیسه هاي حاصل از دستگاه گلژي به هم می پیوندند.

تشکیل صفحۀ سلولی در محّل تشکیل دیوارة جدید، مقدم بر تشکیل کامل غشاي دو سلول می باشد.
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) در هر مجموعۀ کروموزومی به ترتیب چند کروموزوم و چند کروموزوم هم ساخت وجود دارد؟ در یاخته اي فرضی ( - 32

 - صفر -  صفر 

4n = 48

31244 − 3−12

به طور طبیعی در .................. همۀ سلول هاي تقسیم شونده ..................  - 33

پرومتافاز - کروموزوم ها بیشترین فشردگی را دارند و شبکۀ آندوپالسمی در حال تخریب است. 

متافاز میتوز - کروموزوم ها به عده اي از رشته هاي دوك متصل هستند که سر دیگر آن ها در مجاور سانتریول قرار دارد. 

آنافاز میوز - کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند.

تلوفاز میتوز - کروموزوم ها تک کروماتیدي هستند. 

کدام عبارت نادرست است؟(با تغییر) - 34

رشته هاي دوك تقسیم، از لوله کوچک پروتئینی ساخته شده اند. هر سانتریول از  لوله کوچک پروتئینی تشکیل یافته است.

هر سلول جانوري در مرحلۀ پروفاز میتوز، داراي دو جفت سانتریول است. ، دو سانتریول دارد. هر سلول جانوري در مرحلۀ متافاز میوز

27

I

کدام گزینه صحیح است؟ - 35

دوك تقسیم، مجموعه اي از ریز رشته هاي پروتئینی میکروسکوپی است که فقط هنگام تقسیم پدیدار می شود.

در سلول هاي جانوري رشته هاي دوك توسط سانتریول ساخته می شود.

همانندسازي سانتریول همانند دناي هسته قبل از مرحلۀ تقسیم میتوز یاخته جانوري انجام می شود.

بالفاصله قبل از مرحله اي که کروموزوم ها بین یاخته هاي دختري تقسیم می شوند، کروموزوم ها در هسته پراکنده اند.

کدام گزینه براي تکمیل عبارت مقابل نامناسب است. «در چرخۀ سلولی سلول بنیادي مغز استخوان .................. » - 36

در مرحله اي که مادة ژنتیک سلول دو برابر می شود، تعداد نوکلئوزوم ها و کروماتیدها هم دو برابر می شود.

ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم سلول در  آغاز می شود.

تقسیم سلولی در مرحلۀ اینترفاز انجام نمی شود.

سلول هایی که در مرحلۀ  به طور موقت متوقف می شوند، می توانند دوباره به مرحلۀ  وارد شوند.

G2

G0G1

با توجه به شکل روبرو، کدام گزینه در مورد مرحلۀ تقسیم و عدد کروموزومی یاختۀ اولیه به درستی بیان شده است؟ - 37

مرحله تلوفاز میوز یک، یاخته   مرحله تلوفاز میتوز، یاخته 

مرحله تلوفاز میوز یک، یاخته   مرحله تلوفاز میوز دو، یاخته 

2n = 62n = 6

2n = 6n = 3

با توجه به شکل روبرو، کدام گزینه در مورد مرحلۀ تقسیم و عدد کروموزومی یاختۀ اولیه به درستی بیان شده است؟ - 38

مرحله پروفاز میوز دو  مرحله پروفاز میوز یک 

مرحله پروفاز میوز یک  مرحله پروفاز میتوز 

2n = 8n = 4

2n = 82n = 4

به طور طبیعی در همهي ..................(با تغییر) - 39

تقسیمها، کروموزومها روي دوك قرار میگیرند. متافازها، هر کروموزوم، دو کروماتیدي است. 

تقسیمها، کروموزومهاي خواهري از یکدیگر جدا میشوند. متافازها، کروموزومها میان سانتریول ها قرار میگیرند.

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 40

مرگ برنامه ریزي شده در بسیاري از یاخته ها و در شرایط خاص ایجاد می شود.

حذف یاخته هاي پیر و آسیب دیده در بریدگی یا آفتاب سوختگی نمونه اي از بافت مردگی است.

بافت مردگی با رسیدن عالیم خاصی به یاخته شروع و در اثر فّعالیّت پروتئین ها ایجاد می شود.

حذف یاخته هاي اضافی پرده هاي بین انگشتان پا در پرندگان نمونه اي از مرگ برنامه ریزي شده است.
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کدام یک، تعریف درستی از چرخۀ سلولی هیدر ارائه نمی کند؟ - 41

کروموزوم ها درمرحلۀ پروفاز، قابل مشاهده با میکروسکوپ نوري شده و مضاعف می شوند.

در مرحله پروفاز (پیش چهر) سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند.

، هنوز حداکثر فشردگی خودش را پیدا نکرده اند است. مادة وراثتی در مرحلۀ 

تعداد کروموزوم ها، در مرحله آنافاز میتوز نسبت به مرحله متافاز، دو برابر می شود.

S

زنبور عسل ملکه .................. . - 42

مغز آن، از دو گره عصبی به هم جوش خورده تشکیل شده است. 

می تواند عمدة اطالعات خودش را به صورت امواج فروسرخ درك کند.

یاخته هاي پیکري آن ها، از هر کروموزوم داراي  نسخه بوده و توانایی بکرزایی دارد. 

داراي چشم مرکب است که هر واحد بینایی آن، تصویري موزاییکی ایجاد کرده و به مغز می فرستد.

2

یاختۀ دیپلوئید، که داراي چهار کروموزوم است .................. - 43

در مرحله آنافاز میتوز در هر قطب سلول داراي چهار سانترومر است.

در مرحلۀ تلوفاز میتوز، مادة وراثتی مضاعف شده، وجود دارد.  

در مرحله پروفاز میتوز، کروموزم ها به تدریج همانند سازي می کنند، و با میکروسکوپ نوري می توان آنها را مشاهده کرد.  

) در سطح استوایی سلول وجود دارد.   4DNAدر مرحله متافاز میتوز،  مولکول ِدنا (

از بین عبارت هاي زیر، کدام عبارت به درستی بیان شده است؟ - 44

پروتئین هاي اکتین و میوزین فقط در ساختارهاي سارکومِر یاخته هاي ماهیچه اي یافت می شوند.  

قطعًا، پس از تشکیل دوبارة غشاي هسته در مرحله تلوفاز هر یاخته، رشته هاي دوکی، در سیتوپالسم دیده نمی شوند.

برخی از رشته هاي دوك، در مراحل تقسیم، هیچگاه به سانترومر کروموزوم ها متصل نمی شوند.  

همۀ یاخته هایی که تقسیم میتوز انجام می دهند، براي سازمان دادن رشته هاي دوك، نیاز به سانتریول دارند.   

کدام گزینه دربارة همۀ رشته هاي دوك موجود در یک سلول مریستمی گیاه توت فرنگی، درست است؟ (با تغییر) - 45

به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند. تا صفحۀ میانی سلول ادامه می یابند.

براي حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ها ایجاد می شوند. در پی حرکت جفت سانتریول ها شکل می گیرند.

در گیاه نخود، پس از آنکه کروماتیدهاي یاخته تخم، حداکثر فشردگی را پیدا نمودند، ..................  (با تغییر) - 46

جفت سانتریولها در قطبین سلول مستقر میشوند. غشاء هسته شروع به محو شدن مینماید.

کوتاه شدن ریز لوله هاي پروتئینی ممکن میشود. کروموزومهاي همتا از یکدیگر جدا میگردند.

در نشانگاه داون نمی توان گفت .................. - 47

تریزومی  در کاریوتیپ ژنتیکی بیمار نمایان است. افراد مبتال به بیماري می توانند از هر دو جنس باشند.

پدیدة با هم ماندن کروموزوم ها گامت هاي ناهنجار ایجاد کرده است. مادر بیمار قطعًا داراي سن باال بوده است.

21

کدام عبارت جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 48
«در ساختمان یک کروموزوِم دو کروماتیدي ..................»

پروتئین هاي خاصی، براي اتصال کروموزوم به رشته دوك دیده می شود. همانند کروموزوم تک کروماتیدي سانترومر وجود دارد.

کروماتیدهاي خواهري محتواي ژنتیکی متفاوتی را درخود دارند. پروتئین هایی دو کروماتید خواهري را در سانترومر به هم متصل می سازند.

5



کدام جمله نادرست است؟ - 49

در پروفاز میتوز یاخته نرم آکنۀ زیتون، میانک ساخته شدن رشته هاي دوك تقسیم را سازمان دهی می کند.

هم زمان با حضور دو جفت سانتریول در لنفوسیت  امکان رؤیت هستک در آن وجود دارد.

هنگام سیتوکینز یاخته جانوري تقسیم پذیر غلظت یون هاي فسفات آزاد در یاخته افزایش می یابد.

اگر  سلول آسیب دیده باشد و اصالح نشود فرایندهاي مرگ برنامه ریزي شدة یاخته اي به راه می افتد.

B

DNA

کدام یک از اشکال زیر، انتهاي مرحله ي تلوفاز تقسیم سلول جانوري را مشخص میسازد؟ - 50

همۀ جمالت براي کامل کردن عبارت مناسب اند به جز:  - 51
«در پرتودرمانی ..................  شیمی درمانی .................. »

همانند ـ یاخته هاي مغز استخوان می توانند آسیب ببینند. برخالف ـ تقسیم یاخته هاي سرطانی در همه بدن سرکوب نمی شود.

و ـ فقط یاخته هاي سرطانی مورد هجوم پرتو یا دارو قرار می گیرند. و ـ بعضی بیماران مجبور به پیوند مغز استخوان هستند.

در پایان مرحلۀ .................. تمام انواع تقسیم ها .................. - 52

آنافاز- تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر صورت می گیرد. متافاز - کروماتیدها، بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند.

پروفاز- کروموزوم هاي همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند. تلوفاز - تقسیم میان یاخته انجام می شود.

یاخته اي داراي  جفت کروموزوم، با  بار تقسیم رشتمان بدون تقسیم میان یاخته، .................. که هر هسته .................. کروموزوم دارد تولید - 53
می کند.

یک یاختۀ  هسته اي -  یک یاختۀ چند هسته اي -   یاختۀ تک هسته اي -  یاختۀ تک هسته اي - 

83

816681668

کدام گزینه در رابطه با یک سلول  درست است؟ - 54

: اتصال هر کروموزوم دوکروماتیدي از دو طرف به رشته هاي دوك  پروفاز 

: جداشدن کروموزوم هاي هم ساخت و کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر  آنافاز 

: ردیف شدن کروموزوم هاي غیرهمتا در استواي یاخته  متافاز 

: ایجاد هسته هایی با کروموزوم هاي دوکروماتیدي  تلوفاز 

2n

1

1

2

2

با توجه به شکل روبرو، کدام گزینه در مورد مرحلۀ تقسیم و عدد کروموزومی یاختۀ اولیه به درستی بیان شده است؟ - 55

مرحله متافاز میوز یک  مرحله متافاز میتوز 

مرحله متافاز میتوز مرحله متافاز میوز دو

2n = 62n = 6

2n = 6n = 6

با توجه به شکل روبرو، کدام گزینه در مورد مرحله و عدد کروموزومی یاختۀ اولیه به درستی بیان شده است؟ - 56

مرحلۀ آنافاز میوز دو   مرحلۀ آنافاز میوز یک  

مرحلۀ آنافاز میوز یک  مرحلۀ آنافاز میتوز 

2n = 42n = 4

n = 82n = 8

تفاوت تقسیم میتوز و میوز در کدام گزینه است؟ (با تغییر) - 57

تعداد دفعات تقسیم سیتوپالسم تعداد دفعات همانند سازي 

وجود مرحله  محلی که تقسیم صورت می گیرد

DNA

G1

به طور طبیعی در همۀ .................. . - 58

تلوفازها، سلول هاي حاصل هاپلوئید هستند. متافازها، هر کروموزوم دو کروماتیدي است. 

پروفازها، با دور شدن سانتریول ها از یکدیگر دوك شکل می گیرد. تقسیم ها، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند.
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از یک یاختۀ پیکري انسان سالم کاریوتیپ تهیه شده است. می توان با قاطعیت گفت در این یاخته .................. - 59

کروموزوم هاي  حداکثر فشردگی را دارا هستند. هر کروموزوم درون هسته داراي یک کروموزوم شبیه خود است.

هر مجموعه کروموزوم شامل  کروموزوم همتا است. چرخۀ یاخته اي در اینترفاز متوقف نشده است.

X

23

یک سلول جانوري در کدام مرحله از چرخۀ سلولی خود، مدت بیشتري را سپري می کند؟ - 60

مرحله اي که یاخته ها آماده تقسیم می شوند. ) هسته دو برابر می شود. مرحله اي که دناي (

مرحله اي که بعد از تقسیم سیتوپالسم آغاز می شود. مرحله اي که حلقۀ انقباضی در سیتوپالسم قرار می گیرد.

DNA
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