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تقسیم یاخته:  ششم فصل،  یازدهمزیست 

بارمه پاسخنامهاسوال به همرردیف
جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

باشد،چند الد می گویند. داشته کروموزوم دست یک  آن های یاخته که جانداری بهالف( 

 .است پروتئینی های ریزلوله از ای مجموعه دوک تقسیم ب( 

 .دهند می سازمان را دوک های رشته شدن ساخته سانتریول جانوری، های یاخته در ج( 

 انجام می شود. اینترفازدوبرابر شدن دنای هسته در مرحله  ( د

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

.گویند می ..........................حالت یک یا بیماری، یک های نشانه از ای ه آمیز به   الف( 

نام دارد. ......................................شود می برداشته سرطان به مشکوک یا سرطانی بافت از بخشی یا تمام روشی که درآن    ب( 

آالینده ها ی محیطی و دودخودرو ها به ............................ آسیب می زنند.    ج( 

 تومور خوش خیم ................................ در افراد بالغ متداول است.   د( 

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
 کروموزومی چند یاخته ایجاد می شود؟ 2nتقسیم میوز از یک یاخته در پایان  (1

؟گیرند می قرار دوک های رشته روی یاخته، استوای در در کدام مرحله از تقسیم میوز تترادها  (2

 محصول عملکرد ژن چیست؟  (3

هستند؟بروز سرطان چه عواملی در   عامل اصلی 2  ( 4

 تومور بدخیم دارای چه ویژگی می باشد؟  (5
 کدام ساختارها در هنگام تشکیل دیواره جدید در یاخته های گیاهی ایجاد می شود؟  (6

 شود؟صفحه یاخته ای در گیاهان چگونه ایجاد می  ( 7

 نام دیگر مرحله آنافاز چیست؟( 8

 میتوز چگونه فرآیندی است؟( 9
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4

تومور بدخیم یاخته های رنگدانه پوست چه نام دارد؟ (1

سرطان پوستد( مالنوما               ج(        مالنین ب(     لیپوما  الف( 

ربوط به کدام مرحله می (( این جمله م شوند می ردیف یاخته)استوایی سطح( وسط در اند، کرده پیدا را فشردگی بیشترین که ها کروموزوم))  ( 2

 باشد؟

 آنافازد(             پرومتافازج(             متافازب(                 پروفازالف( 

 کدام یک پلی پلوئید می باشد؟  ( 3

2nگندم زراعید(          6n موزج(       6nب(  گندم زراعی      3nالف( گندم زراعی

( وقفه دوم کدام مرحله است؟ -4

اینترفازد(            G2ج(        G1ب(       Sالف( 
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75/1  

 کدام مراحل از میوز را نشان می دهد؟شکل زیر  5

1-

2-

3-

4-

چه اتفاق رخ می دهد؟ 3در مرحله   -5

چه چیزی تشکیل می شود؟ 4در مرحله  -6

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6
تومور خوش خیمالف( 

 تقسیم یاخته ب( 

 پرتودرمانیج( 

 چرخه یاخته ای  د(

 همانند سازی دنا ه( 

5/2

2نشانگان داون دارد؟باال بودن سن مادران چه تاثیری در بروز 7

5/1پلی پلوئیدی شدن را توضیح دهید:8

5/1چه عواملی در روند جداشدن کروموزوم ها اختالل ایجاد می کند؟9

5/1در افراد مبتال به داون کروموزوم ها چه تغییری می کنند؟ 10

5/0یاخته ها بیشترین مدت زندگی خود را در کدام مرحله می گذرانند؟11

20جمع موفق باشید
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بارمپاسخنامه

باشد،چند الد می گویند. داشته کروموزوم دست دو از بیش آن های یاخته که جانداری به غلط.الف(  1

 درستب( 

 درستج( 

انجام می شود. sغلط. دوبرابر شدن دنای هسته در مرحله د( 

1

2لیپوماد(       ساختار دناج(      بافت برداریب(        نشانگانالف(  2

کروموزومی  nیاخته  4 (1 3

 1متافاز(2

پروتئین( 3

 وراثت و محیط( 4

 دگرنشینی( 5

 الن و پالسمودسم( 6

.شود می تشکیل آنها پیوستن هم به و گلژی دستگاه های ریزکیسه تجمع با صفحه این( 7
 پسین چهر( 8

 پیوسته( 9

75/4

1ج -4   ب -3    ب -2  ج -41

1تلوفاز-1         5

1آنافاز -2

1متافاز -3

1پروفاز -4

.گیرند می قرار دوک های رشته روی یاخته، استوای در تترادها -5
تتراد -6

75/1

شوند. نمی منتشر و مانند می خود جای در آن های یاخته و دارد کم تومور خوش خیم توموری است که رشدی الف( 6

 شود و دو یاخته جدید ایجاد می شود. می انجام سیتوپالسم تقسیم و هسته تقسیم فرایند دوتقسیم یاخته  درب( 

انی می گویند.. به این روش پرتودرمگیرند یم  قرار قوی پرتوهای تأثیر تحت مستقیم طور به شوند، می تقسیم سرعت به که هایی یاختهج( 

 .گویند می ای یاخته چرخۀ را گذراند می بعدی تقسیم پایان تا تقسیم یک پایان از یاخته یک که مراحلید( 

 .شود می ایجاد یکسان مولکول دو دِنا، مولکول یک از آن طی که است فرایندی دِنا همانندسازیه( 

5/2

 وی جنسی های یاخته تشکیل در زیمیو خطای احتمال مادر، سنّ افزایش با زیرا است؛ بیماری این بروز مهم عوامل از بارداری هنگام در مادران سنّ باالبودن 7
.شود می بیشتر

2

 فاقد دیگر ٔ  یاخته و داشت اهدخو کروموزوم برابر دو یاخته آن بروند، یاخته یک به شوند جدا هم از اینکه بدون ها کروموزوم همۀ آنافاز ٔ  مرحله در اگر 8
بود خواهد کروموزوم

5/1

5/1ها آلودگی و مضر پرتوهای با مجاورت الکلی، های نوشیدنی دخانیات، مصرف 9

5/1کروموزوم می باشند. 47و دارای  دارند 21 شمارۀ کروموزوم 3 افراد این پیکری های یاخته یعنی 10

5/0اینترفاز 11

موفق باشید

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/



