
1 

تقسیم یاخته:  ششم فصل،  یازدهمزیست 

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

مرحله وقفه اول مرحله رشد یاخته هاست و یاخته ها مدت زمان کمی در این مرحله می مانند.الف( 

 مرحله است. 5و دارای میتوز فرآیندی ناپیوسته ب( 

 در انواع یاخته ها سانتریول ها ساخته شدن رشته های دوک را سازمان می دهند.ج( 

 با تقسیم سیتوپالسم ، دو یاخته جدید تشکیل می شود.د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

................................ هستند.بعضی یاخته ها مثل یاخته جنسی انسان الف( 

 دو برابر شدن دنای هسته در مرحله ..................... رخ می دهد.ب( 

نام دیگر رشتمان...................... است.ج( 

 ................................ به ندرت تقسیم می شوند.د( 

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
 در تقسیم یاخته چه مراحلی اتفاقی می افتد؟(1

برای حرکت و جداشدن صحیح کروموزوم ها چه ساختاری ایجاد می شود؟(2

 جنس سانتریول ها چیست؟ (3

 پیشاپس چهر کدام مرحله است؟( 4

 در کدام مرحله رشته های دوک شروع به تخریب شدن می کنند؟(5

 از رایج ترین درمان های سرطان چیست؟ (6

 عوارض شیمی درمانی را نام ببرید:( 7

 تومور بد خیم چه نام دارد؟ ( 8

 تنظیم کننده چرخه یاخته ها کدام ماده می باشد؟( 9
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گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4
 شیمی درمانی باعث آسیب  به کدام یک می شود؟ (1

همه مواردد(       پوشش دستگاه گوارشج(       پیاز موب(     یاخته مغز استخوانالف( 

 مرگ برنامه ریزی شده یاخته ای می باشد؟کدام یک ( 2

الف وبد(             از بین رفتن پرز های معدهج(             آفتاب سوختگیب(                 حذف پرده میانی انگشتان پرندگانالف( 

کاهش تعداد کروموزوم ها مربوط به کدام مرحله است؟ (3

 میوزالف( 

 میتوز ب( 

پلی پلوئید ج( 

 تترادد( 

 کدام یک پلی پلوئید می باشد؟ ( 4

3nآناناسد(          6n موزج(       6nگندم زراعی ب(       3nگندم زراعیالف( 
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تقسیم یاخته:  ششم فصل،  یازدهمزیست 

75/1  

بارمپاسخنامه

کنید. بخش های مشخص شده را در شکل زیر نام گذاری 5

1-

2-

3-

4-

5-

6-

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6

همانند سازی دناالف( 

 نقاط وارسیب( 

 تومورج( 

 نشانگاند( 

 اینترفازه( 

5/2

2چیست؟تتراد 7

5/1علت سرطان چیست؟8

5/1لیپوما چگونه به وجود می آید؟9

5/1سانتریول چیست؟ 10

5/0سندروم داون دارای چند کروموزوم می باشند؟افراد مبتال به 11

20جمع موفق باشید
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تقسیم یاخته:  ششم فصل،  یازدهمزیست 

غلط. یاخته ها مدت زمان زیادی در این مرحله می مانند.الف(  1

 مرحله است. 5میتوز فرآیندی پیوسته و دارای غلط. ب( 

سانتریول ها ساخته شدن رشته های دوک را سازمان می دهند. غلط. در یاخته های جانوریج( 

 درستد( 

1

2نورون های دستگاه عصبید(     میتوزج(   sب(   تک الدالف(  2

تقسیم هسته و سیتوپالسم(1 3

 دوک تقسیم(2

 پروتئین( 3

 پرومتافاز( 4

 تلوفاز( 5

جراحی -پرتو درمانی –شیمی درمانی ( 6

 خستگی -تهوع  -ریزش مو( 7

 سرطان( 8

 پروتئین( 9

75/4

1ب -4    لفا -3    د -2  د-41

کروموزوم های تک کروماتیدی -1 5

همانند سازی -2

کروماتیدهای خواهری     -3

سانترومر -4

میتوز -5

کروموزوم های دختری -6

75/1

.شود می ایجاد یکسان مولکول دو دِنا، مولکول یک از آن طی که است فرایندی دِنا همانندسازی الف( 6
 اند آماده بعد لۀمرح برای الزم عوامل و است شده کامل قبل مرحلۀ که دهند می اطمینان آن به که اند یاخته چرخۀ از مراحلی وارسی نقاطب( 

 شود می ایجاد نشده تنظیم تقسیمات اثر در که است ای توده تومور،ج( 

  گویند می نشانگان حالت یک یا بیماری، یک های نشانه از های آمیز به د( 

 مرحله این در یاخته معمول رهایکا انجام و نیاز مورد مواد ساخت رشد، مانند کارهایی .گذرانند یم   مرحله این در را خود زندگی مدت بیشتر ها یاختهه( 
 شود می انجام

5/2

2.شود می برداشته سرطان به مشکوک یا سرطانی بافت از بخشی یا تمام آن، در که است روشی  برداری بافت 7

5/1.شود خارج کنترل از یاخته چرخۀ شود می باعث که است یاخته ژنتیکی مادۀ در تغییرات بعضی سرطان، اصلی علت 8

 ایجاد یاخته تودۀ و شده تکثیر چربی های یاخته تومور، این در .است متداول بالغ افراد در که است خیم خوش تومورهای انواع از یکی لیپوما 9
کند می

5/1

5/1.کنند می سازی همانند یاخته، تقسیم برای اینترفاز، در که اند برهم عمود استوانۀ جفت یک ها، سانتریول 10

5/0کروموزوم1147

موفق باشید
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