


 زیست یازدهم فصل ششم تشریحی

A a

B b

C c

، اگر هر جفت کروموزوم را با حروف بزرگ و کوچک از یکنوع مشخص نمائیم، چند نوع آرایش تترادي، در این جاندار چند در جانداري که  - 1
نوع میوز و چند نوع سلول حاصل از این میوز امکان دارد تشکیل شوند؟

2n = 6

در هر سلول حاصل از میوز  نسبت به سلول حاصل از میوز  تعداد کروموزوم ها  ..................  و تعداد   .................. و تعداد سانترومرها - 2
.................. است.

IIIDNA

در مورد مرگ برنامه ریزي شده سلول جملۀ زیر را با چه عبارت هائی می توان کامل نمود:  - 3
 می توان گفت که مرگ برنامه ریزي شده سلول ..................  

– در هر سلولی رخ می دهد.    

– در هر شرایطی رخ می دهد. 

– چند ثانیه پس از رسیدن عالیم ویژه به سلول، سلول می میرد. 

– تحت اثر پروتئین هاي ویژه اي رخ می دهد. 

A

B

C

D

جمله را با کلمه یا کلمات مناسب پر کنید:  - 4
در بافت ُمردگی  .................. سبب مرگ سلول ها می شوند. 

– جهش و عوامل محیطی – عوامل محیطی     – جهش     ABCD– پروتئین ویژه    

با سه عبارت مناسب جمله را کامل کنید.  - 5
یاخته ها در پاسخ به  .................. سرعت تقسیم خود را کنترل می نمایند.

با توجه به آنچه دربارة میتوز فراگرفته اید تصاویر میکروسکوپی زیر را براساس مراحل تقسیم، با شماره گذاري مرتب کنید. - 6

1
2
3
4
5
6
7
8

20 25 30 35 40 45 50
سن مادر

منحنی زیر، رابطۀ بین سّن مادر در هنگام بارداري و احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتال به نشانگان داون را نشان می دهد.الف) منحنی را تفسیر کنید.  - 7

ب) احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتال به بیماري در یک مادر  ساله چقدر است؟ 

ج) احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتال به بیماري داون در یک مادر  ساله چند برابر مادر 
ساله است؟

50

4535

1

تقسیم یاخته



- تقسیم میوز 1 از نظر نحوة آرایش کروموزوم ها و جدا شدن آنها تفاوت اساسی با تقسیم میتوز دارد. آیا می توانید با توجه به شکل هاي میتوز و میوز، - 8
این تفاوت ها را بیان کنید؟ 

- تقسیم میوز  را با تقسیم میتوز مقایسه کنید. چه شباهت ها و تفاوت هایی بین این دو فرآیند وجود دارد؟

1

22

وقتی مادة وراثتی سلول هاي ماهیچۀ اسکلتی انسان بالغی به صورت فامینه است کدام یک از فرایندهاي زیر در این سلول ها ُرخ می دهند؟  - 9

– دو کروماتیدي شدن فامینه  – همانندسازي دنا                             

– آماده شدن سلول براي شروع پروفاز – دو برابر شدن تعداد سانترومرها    

AB

CD

درستی یا ناردستی هر جمله را مشخص کنید: - 10

46 می توان گفت هر سلول موجود در مجراي لوله فالوپ انسان  کروموزم دارد.

نمی توان گفت در لولۀ فالوپ انسان هنگام انجام تقسیم سلولی، تتراد تشکیل می شود.

23می توان گفت در لولۀ فالوپ انسان، اسپرم با سلولی برخورد می کند که   نوع کروموزوم دارد.

IIنمی توان گفت در هر دورة جنسی در یک زن بالغ میوز  قطعًا انجام می شود.

در مورد تومورها، درستی یا نادرستی هر جمله را مشخص نمایید. - 11

براي تشکیل تومور بعضی از مراحل چرخۀ یاخته اي انجام نمی شود.

Sبراي تشکیل تومور در مرحلۀ  چرخۀ یاخته اي، هر رشتۀ فامینه چند رشته اي می شود.

در تشکیل تومور تعداد نقاط وارسی در هر چرخۀ سلولی با چرخه هاي عادي تفاوتی ندارد.

براي تشکیل تومور تقسیم سلولی با کاهش کروموزوم همراه است.

اگر یک سلول اُووگونی موش پس از دو مرتبه میتوز، سلول هاي حاصل، میوز انجام دهند؛ در مجموع چند گامت ماده حاصل می شود. - 12

پس از انجام تقسیمات میتوزي از یک سلول  سلول حاصل شده است. در این جریان چند تا میتوز، چند تا دوك تقسیم و چند مرتبه همانند سازي - 13

 شده است؟

8

DNA

اگر در گیاهی  باشد، تعداد کروموزوم ها را در هر مورد مشخص نمایید.  - 14

: دانۀ گردة رسیده 

: کیسۀ رویان 

: تخم ضمیمه 

: لولۀ گردة رسیده

2n = 24

A

B

C

D

جملۀ زیر را دربارة گیاه لوبیا با کلمات داده شده کامل نمایید.  - 15
در گیاه لوبیا براي تولید گامت نر .................. ، .................. میتوز و .................. مرتبۀ میوز انجام می شود. 

قطعًا - معموًال - یک بار - چند بار - دوبار

اگر در موش ها  باشد، جملۀ زیر را با استفاده از کلمات ذکر شده کامل نمائید.  - 16
اووسیت اولیه .................. اووسیت ثانویه داراي .................. تتراد می باشد و هر تتراد .................. تشکیل می شود. 

همانند - برخالف -  تا -  تا - یک دورة جنسی - در  سالگی -  بعد از تولد - بعد از بلوغ - در دورة جنینی

2n = 40

402015

در کدام گروه از موارد ذکر شده نمی توان دوك تقسیم را در هیچ کدام مشاهده نمود؟  - 17

: سلول لنفوئیدي - سلول لنفوسیت  - پالسموسیت 

: پالسموسیت - ِگرده - اریِتروسیت در خون 

: سلول لنفوئیدي - پالسموسیت - ِگرده 

: سلول میلوئیدي - لنفوسیت  - سلول بنیادي مغز استخوان

AB

B

C

DT

2

الف)

ب)

پ)

ت)

الف)

ب)

پ)
ت)



در بن الدهاي ریشه گیاه زیتون کدام موارد قابل مشاهده اند؟ با بله یا خیر مشخص نمایید.  - 18

: تتراد در مرحلۀ پروفاز  

: اضافه شدن به مقدار مادة وراثتی در طول میتوز 

:  کروموزوم در مرحلۀ آنافاز میتوز در هر سلول. 

:  نوع کروموزوم در مرحلۀ آنافاز میتوز هم چون مرحلۀ  چرخۀ سلولی.

AI

B

C92

D23S

کدام موارد در بُن الد هاي گیاه لوبیا دیده می شوند؟ با بله یا خیر مشخص نمایید.  - 19

: دوك تقسیم 

: دو جفت سانتریول در مرحلۀ آنافاز میتوز. 

 . : کروموزوم هاي تک کروماتیدي در مرحلۀ تلوفاز 

. : تتراد در مرحلۀ پروفاز 

A

B

CI

DI

در انسان، تعداد کروماتیدهاي هر کدام را بنویسید:  - 20

: اوویست اولیه 

: زام یاختک 

: اولین جسم قطبی 

: اسپرماتویست ثانویه

A

B

C

D

در هر قطب دوك خود دارد؟ در سلولی که   در پایان آنافاز  و در پایان آنافاز  به ترتیب چند کروموزوم و چند مولکول  - 212n = 12IIIDNA

در سلولی که  ، تعداد کروموزوم ها، کروماتیدها،  و سانترومر را در مرحلۀ پروفاز  و در مرحلۀ پروفاز  (هر سلول) بنویسید. - 222n = 24DNAIII

از بین سلول هاي ذکر شده، در کدام سلول ها موقع تقسیم یاخته، صفحۀ یاخته اي تشکیل می شود؟  - 23

- لنفوئید - سرالد     - سلول انتقال دهندة آب و مواد آلی در گیاهان     - تراکئید    12345- اریتروسیت   

در کدام سلول ها پروتئین  اکتین و میوزین در کار از سلول هاي ذکر شده پروتئین هاي اکتین و میوزین وجود دارند و در کدام سلول ها پروتئین و - 24
اکتین در کار انقباض شرکت دارند؟ 

سلول هایی که اَکتین و میوزین در آن ها در کار انقباض شرکت دارند سلول هاي داراي اَکتین و میوزین سلول ها

- سه سر بازو 

- میوکارد قلب 

- پودوسیت 

- مخروطی در لکۀ زرد 

- سلول موکوزي ناي 

⊚

1

2

3

4

5

در سلولی که   در پایان مرحلۀ پس چهر در هر قطب دوك خود داراي  .................. می باشد.  - 25

 از هر کروموزوم چند تا         چند مجموعه کروموزوم 

چند تا کروموزوم چند نوع کروموزوم                

4n = 16

A=B=

C=D=

در سلولی که  در مرحلۀ پسین چهر در هر قطب سلول داراي  .................. می باشد. - 26

 چند کروموزوم                          چند مجموعه کروموزوم 

 از هر کروموزوم چند نسخه    چند نوع کروموزوم

n = 20

= A= B

= C= D

مهمترین وقایع براي ثابت ماندن تعداد کروموزوم ها در سلول هاي دختري حاصل از تقسیم یاخته را نام برده و بنویسید هر کدام از این وقایع در چه - 27
مرحله اي از چرخۀ سلولی رخ می دهند؟

جمله را با کلمات مناسب کامل کنید:  - 28
میتوز فرایندي است  .................. که طّی آن تعداد کروموزوم ها زیاد شده و غشاء هسته  .................. می  شود و تقسیم یاخته رخ  .................. . 

ناپیوسته – پیوسته – تحلیل – تجزیه – نمی دهد – می دهد 

3



کدام عمل در کوتاه ترین و طویل ترین مرحله از چرخۀ سلولی رخ می دهد؟  - 29

– افزایش تعداد کروموزوم ها  – همانندسازي           

– رشد ابعادي سلول – پروتئین سازي                          

ADNAB

CD

تعداد مولکول هاي  در هر سلول در مرحلۀ ذکر شده چند تا می باشد؟  - 30

 .  سلول میلوئیدي انسان در مرحلۀ 

 .  در پارانشیم درخت زیتون در مرحلۀ 

 . گامت انسان و در مرحلۀ 

. گامت درخت زیتون در مرحلۀ 

DNA

= AG2

= BG1

= CG2

= DS

در سلولی که    و در مرحلۀ   است به ترتیب داراي چند  .................. می باشد؟  - 31

= کروموزوم 

= مجموعۀ کروموزومی 

= نوع کروموزوم 

= نسخه از هر کروموزوم

2n = 24G2

A

B

C

D

A B C D

باتوجه به شکل کدام بخش کروموزوم هاي همتا را نشان می دهد. - 32

با استفاده از خمیر بازي (چند رنگ) و با رعایت موارد بهداشتی، مراحل تقسیم میتوز را طراحی کنید. براي این کار، عدد کروموزومی یاختۀ فرضی را  - 33

یا  در نظر بگیرید. هر مجموعه کروموزوم ها را با یک رنگ انتخاب کنید و با توجه به این فعالیت به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: 
الف) در متافاز کروموزوم هاي هم ساخت نسبت به هم چگونه  روي رشته هاي دوك قرار می گیرند؟ 

ب) با توجه به عدد کروموزومی انتخابی، تعداد کروموزوم ها و کروماتیدها را قبل و بعد از میتوز تعیین کنید.

4

6

هاي جدیدغشاي یاخته
هاکیسهحاصل از غشاي ریز

حاصل از(یاختۀ جدیددیوارة
(ايمحتواي ریز کیسه کیسۀدر نهایت یک ریز

شودبزرگ ساخته می

ها به همکیسهریز
هايکیسهپیوندند و ریزمی

سازندبزرگتر می ها در بخشکیسهریز
شوندمیانی یاخته جمع می

صفحۀ یاختهدیوارة یاخته

در دنیاي جانداران یاخته هاي چند هسته اي به روش هاي مختلفی ایجاد می شوند. آیا می توانید بعضی از آن ها را نام ببرید؟ در مورد نحوة تشکیل این - 34
یاخته ها توضیح دهید.

در مورد کروموزوم انسان، درستی و یا نادرستی هر جمله را مشخص نمایید: - 35

1بزرگترین کروموزوم را با شمارة  تعیین می کنند.

، دو نسخه وجود دارد. 2در سلول هاي پیکري انسان برخالف گامت ها از کروموزوم شمارة 

xکوچکترین کروموزوم در زنها کروموزوم  است.

کوچکترین کروموزوم در مردها و در زن ها هم شماره اند.

اگر در جانور پستاندار ماده اي  باشد و جفت کروموزوم هاي او به ترتیب با حروف  نام گذاري شوند، این پستاندار - 36
ماده توانایی تولید حداکثرچند نوع تخمک را دارد؟ و همچنین هر سلول اووسیت اولیه این پستاندار ماده توانایی تولید چند نوع تخمک را ضمن هر میوز

دارد؟

2n = 6C, c − B, b − A, a

4

الف)

ب)

پ)

ت)



در پستانداري در مراحل تخمک زایی، اولین جسم قطبی  کروماتید دارد، تعداد هر یک از موارد خواسته شده را در ارتباط با آن بنویسید.  - 37

: مامۀ یاختۀ آن چند تتراد دارد؟ 

: مامه زاي آن چند نوع کروموزم دارد؟ 

: در هر قطب دوك تقسیم آن در آنافاز  چند کروماتید جمع می شود؟ 

: در آنافاز  در هر سلول چند زنجیرة پلی نوکلتوتیدي بوده است؟

20

A

B

CII

DI

، جفت کروموزوم  هم تفکیک نشوند، امکان تولید چند نوع تخمک وجود دارد؟ اگر هنگام تشکیل تخمک عالوه بر جفت کروموزوم  - 3821xx

زنجیرة پلونوکئوتیدي جمع شوند ..................   اگر در پایان آنافاز  در یک سلول  کروموزومی در هر قطب دوك تقسیم  - 39

– این سلول در مرحلۀ پروفاز  چند تتراد تشکیل می دهد؟ 

– این سلول در مرحلۀ آنافاز  چند کروموزوم دارد؟ 

– این سلول در مرحلۀ   چند کروموزوم دارد؟

II2n60

AI

BII

CG1

زنجیر پلی نوکلئوتیدي باشد، در مرحلۀ متافاز  و در مرحلۀ متافاز  برحسب عدد  در هر اگر در سلولی  کروموزومی در مرحلۀ  ،  - 40

وجود دارد؟ سلول چند  ، مولکول 

2nG1120IIIn

nDNA

در سلول هاي سرالد گیاه لوبیا هنگامی که در عرض سلول یک ریز کیسۀ بزرگ تشکیل می شود. کدام موارد در این سلول قابل مشاهده است؟  - 41

– غشاء هسته در حال تشکیل  – کروموزوم هاي دو کروماتیدي    

– دیوارة یاختۀ جدید – رشته هاي دوك در حال تجزیه    

AB

CD

A B

شکل  و  به ترتیب چه مراحلی را و در چه سلول هایی نشان می دهند و وضع غشاء هسته در هر کدام - 42
چگونه است؟

AB

اگر سلولی در آخر مرحلۀ   چرخۀ خود  سانترومر داشته باشد، در مرحلۀ پسین چهر در کّل سلول و در هر قطب سلول چند کروماتید دارد؟ - 43G280

اگر در پایان مرحلۀ پسین چهر در هر قطب دوك  زنجیرة پلی نوکلئوتیدي جمع شوند، این سلول در مرحلۀ   و در مرحلۀ   چرخۀ سلولی - 44
خود به ترتیب چند کروماتید داشته است؟

160G1G2

و سانترومر و سانتریول در در سلولی که   در پایان مرحلۀ پسین چهر در هر قطب دوك تقسیم تعداد کروموزوم ها، کروماتیدهاي  - 45

) به ترتیب چگونه اند؟ مقایسه با سلول مادري (آخر  

2n = 40DNA

G2

در سلولی که   در مرحلۀ پسین چهر (آنافاز) تعداد کروموزوم ها، کروماتیدها،  و سانترومر نسبت به سلول مادري (آخر  ) به - 46
ترتیب چگونه اند؟

2n = 24DNAG2

، مجموعۀ کروموزومی، نوع سلول میلوئیدي مغز قرمز استخوان انسان در مرحلۀ پس چهر (متافاز) داراي چند کروموزوم، کروماتید،  - 47

کروموزوم، کروموزوم جنس  و  بوده و هر مجموعۀ آن چند کروموزوم دارد؟

DNA

xy

در طی مراحل میتوز کدام یک از وقایع ستون الف با کدام یک از وقایع ستون ب در یک مرحله رخ نمی دهند؟  - 48
ستون ب ستون الف 

تشکیل دوك فشرده شدن کروموزوم ها  

دو کروماتیدي شدن کروموزوم حرکت سانتریول به دو قطب  

تقسیم شدن سانترومر جدا شدن کروماتیدهاي خواهري  

افزایش انواع کروموزوم تجزیۀ غشاء هسته 

AE

BF

CG

DH

جمله را کامل نمائید:  - 49
در سلول در حال میتوزي که دوك تقسیم کامل شده است  .................. سانتریول وجود دارد که هر سانتریول  .................. ریز لوله  پروتئینی در ساختمان

خود دارد و در این سلول تعداد ریزلوله هاي  .................. است.
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A B C D

در کدام سلول تعداد کروموزوم هاي هر مجموعه بیشتر است؟ - 50

در کدام گروه انواع کروموزوم ها و در کدام گروه تعداد کروموزوم هاي هر مجموعه بیشتر است؟  - 51

            

               

A = 2n = 12B = 3n = 12

C = 4n = 12D = 2n = 8
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