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1 کدام عبارت صحیح است؟

در تلوفاز همهي تقسیمها، کروموزومها تک کروماتیدي هستند.

در آنافاز همهي تقسیمها، کروماتیدهاي خواهري از یک دیگر جدا میشوند.

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

در متافاز همهي تقسیمها، رشتههاي دوك به کروموزومهاي دو کروماتیدي متصل میشوند.

2 کدام مولکول، در ساختار غشاي پالسمایی سلول سازندة خود قرار می گیرد؟ (با تغییر)

انتقال دهنده هاي عصبی هموگلوبین  اینترفرون گیرندة آنتی ژن

3 در یک فرد سالم، مویرگ هاي لنفی روده  .................. (با تغییر)

گلوکز و آمینواسید را جذب می کند. محتویات خود را مستقیمًا به کبد وارد می کنند.

در بازگرداندن لنف به دو سیاهرگ بزرگ بدن نقش دارند. در مبارزه با بعضی از عوامل بیماري زا نقش دارند.

4 ژن سازندة پروتئین .................. می تواند در سلول هاي .................. انسان بیان شود.

ناقل عصبی از سیناپس مهاري- ماهیچه اي میلین - عصبی

پرفورین - پالسموسیت اینترفرون - پوششی

5 چگونگی آزاد شدن پادتن از یاخته هاي پادتن ساز، همانند .................. است. (با تغییر)

ورود سدیم به سیتوپالسم یاختۀ عصبی  آزاد شدن استیل کولین از سلول ماهیچه  

خروج سدیم از نورون، توسط پمپ سدیم - پتاسیم آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت

6 کدام دو مادة زیر نمی توانند توسط سلول هاي یک اندام انسان سالم و بالغ تولید شوند؟ (با تغییر)

موسین و سورفاکتانت بیلی روبین و هموگلوبین گاسترین و فاکتور داخلی اریتروپویتین و لیستین 

7 کدام یک توسط سلول هاي بافت پیوندي ساخته نمی شود؟ (با تغییر)

ماده اي که با جذب آب چسبناك شده و میکروب ها را به دام می اندازد.

ماده اي که به میکروب ها متصل شده و بیگانه خواري آن ها را افزایش می دهد.

ماده اي که باعث می شود گرده ها طی روند انعقاد تورژسانس شوند.

ماده اي که واکنش بین آب و دي اکسید کربن را تسریع می کند.

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

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.
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9 کدام گزینه صحیح است ؟

هر یاخته زمانی که در حال تقسیم نیست، توده اي از رشته هاي درهم به نام کروماتین دارد.

، از واحد هاي تکراري به نوکلئوزوم، تشکیل شده است. هر رشته تشکیل دهنده مولکول 

در زمان تقسیم، رشته هاي کروماتین با افزایش فشردگی به کروموزوم تبدیل می شوند.

واحد هاي تکراري تشکیل دهندة هسته تن، از مولکول  تشکیل شده است که حدود دو دور در اطراف  مولکول نوکلئوپروتئینی، به
نام هیستون پیچیده است.

10 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ 
هر کروموزوم موجود در هسته سلول انسان با توانایی تقسیم میتوز  ..................

داراي یک کروموزوم شبیه به خود است که از والد دیگر دریافت شده است.

در مرحلۀ  داراي دو رشته کروماتین است که شبیه یکدیگر هستند.

، دناي خود را دو برابر کرده و به صورت مضاعف شده در می آید. در مرحلۀ 

، همۀ مراحل فشردگی را پشت سر گذاشته است. در 

11 چند گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 

هر کروموزوم  ..................  

یی است که در مناطقی، به دور  مولکول هیستون پیچیده شده است.   الف. داراي 
ب. در مراحلی از چرخه سلولی می تواند به صورت تک کروماتیدي باشد. 

ج. داراي ژن هایی است که قطعا بر روي کروموزوم جنسی دیگر هسته، ژن هاي مشابه آن وجود دارد. 
د. موجود در هستۀ یاخته، قطعا از والد مادري دریافت شده است.

12 چند مورد زیر قطعًا بین دو کروموزوم همتا مشابه است؟ 
الف. طول                        ب. شکل                  ج. حاالت متفاوت یک صفت              ج. محل سانترومر 

د. محتواي ژنی

13 کدام گزینه، صحیح بیان شده است؟

هر کروموزوم همتا در انسان، می تواند در اثر همانندسازي از کروموزوم همتاي دیگر به وجود آمده باشد.

کروماتید هاي خواهري مربوط به یک کروموزوم، پس از دریافت از پدر و مادر در مرحله  همانندسازي می کنند. 

زمانی که کروموزوم حداکثر فشردگی را دارد، می تواند دو کروماتیدي باشد.

یاخته اي که در بین کروموزوم هاي خود، داراي کروموزومی بدون کروموزوم مشابه است، نمی تواند دیپلوئید محسوب شود.
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14 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
هر یاخته انسان  ..................

قطعا داراي دو کروموزوم مربوط به تعیین جنسیت است. 

حداقل یکی از کروموزوم هاي مربوط به تعیین جنسیت را دارد.

مستقیم یا غیر مستقیم از تقسیم یاخته اي به وجود آمده که داراي کروموزوم جنسی بوده است.

داراي دو کروموزوم شماره  است که محتواي ژنتیک مشابه دارند. 

15 چند گزینه زیر به درستی بیان نشده است؟ 
الف. هر چه عدد کروموزومی یاخته هاي یک جاندار، بیش تر باشد، جاندار پیشرفته تر است. 

ب. اگر دو جاندار، تعداد مشابهی کروموزوم داشته باشند، قطعا همۀ محتواي ژنی آنها مشابه خواهد بود. 

پ. تعداد کروموزوم ها، در یوکاریوت ها قطعا   عدد یا بیش تر است. 

ت. عدد کروموزومی یاخته هاي درخت زیتون،  است.

16 چند گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
 .................. همانند  ..................  

کروموزوم غیر همتا وجود دارد.  الف.  در یک مجموعه کروموزومی مرد – زن، 

ب.  در یک یاخته جنسی – یاخته پیکري، در هر مجموعۀ کروموزومی یک کروموزوم شماره  وجود دارد. 
ج.  دو مجموعه کروموزومی در یک یاختۀ مرد – زن، داراي کروموزوم هایی هستند که دوتا دوتا محتواي ژنی مشابه

دارند. 
د.  در همه جانداران – انسان، کروموزوم هایی وجود دارند، که در تعیین جنسیت نقش دارند.

17 هر سلول پیکري گربه داراي  کروموزوم است. چند گزینه در رابطه با این موجود صحیح است؟ 

الف.  هر مجموعۀ کروموزومی گربه، داراي  کروموزوم غیر همتا است. 

ب.   هر کروماتین گربه، ممکن است در مرحلۀ  مضاعف شود. 
پ.  هر یاخته گربه، در مرحلۀ اینترفاز کارهاي معمول خود را انجام میدهد. 

ت. یاخته هاي غیر جنسی این موجود، داراي دو کروموزوم شمارة  است که یکی از والد نر و دیگري از والد ماده
دریافت کرده است.
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A
B

18 کدام گزینه از بین گزینه هاي زیر، به درستی بیان شده است؟

) تشکیل شده است.  کروماتین همانند کروموزوم از پروتئین و ِدنا (

کروماتین برخالف کروموزوم، مادة وراثتی است که فشردگی ندارد.

در هستۀ تن (نوکلئوزوم) ، مولکول ِدنا، حدود  متر در اطراف  مولکول پروتئینی  به نام هیستون پیچیده است. 

در زمانی که یاخته، درحال رشد و ساخت مواد مورد نیاز خود است، ماده وراثتی به شکل کروموزوم است.  

19 کدام گزینه از بین گزینه هاي زیر، به درستی بیان شده است؟

براي تعیین تعداد کروموزوم و تشخیص هر ناهنجاري کروموزومی، کاریوتیپ تهیه می شود. 

 کاریوتیپ تصویري از کروموزوم ها است که بر اساس اندازه، شکل، محتواي ژنی و محل قراگیري سانترومرها، مرتب و شماره گذاري شده
اند. 

دو کروموزومی که در کاریوتیپ با شمارة یکسان، نامگذاري می شوند، قطعا داراي اطالعات ژنی یکسان هستند که باعث می شود، صفت
مشابهی را ایجاد کنند. 

در کاریوتیپ هر چه شمارة کروموزوم بیش تر می شود، اندازة کروموزوم کوچک تر می شود. 

20 درون هر یاختۀ جنسی مردان:

بیست و سه کروموزوم جنسی وجود دارد.  کروموزوموم هاي جنسی، از نظر اندازه با هم متفاوت هستند. 

یک مجموعۀ  کروموزومی هم ساخت وجود دارد.  ، سانترومر وجود دارد.  

21 با توجه به شکل روبرو، کدام نتیجه گیري به درستی بیان شده است؟

بخشی که در کادر  قرار گرفته است، یک کروماتید از کروموزوم مضاعف را نشان می دهد. 

و  نوع ژن هاي، کامال شبیه هم دارند.  نقطه 

شکل روبرو، داراي چهار مولکول  است. 

هر بازوي این شکل، یکی از والد مادري و دیگري، از والد پدري است. 

22 چند مورد از گزینه هاي زیر، می تواند به درستی عبارت زیر را کامل کند. 
در یک خانم سی ساله یاخته اي  .................. یافت می شود.  

،        ج-بدون کروموزوم جنسی ،     ب-با چندین کروموزوم جنسی  الف-با دو کروموزوم جنسی 

،                              د-یک کروموزوم جنسی 

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

23 کدام گزینه، از بین گزینه هاي زیر، نادرست بیان شده است؟

مراحلی که یک یاخته، از شروع یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدي می گذراند را چرخۀ یاخته اي می گویند. 

هر چه مدت چرخۀ یاخته اي کوتاه تر باشد، سرعت تقسیم یاخته  اي افزایش می یابد. 

دو یاخته جدید محصول تقسیم یاخته اي، هر کدام وارد یک چرخۀ یاخته اي جدید می شوند.

به دنبال شناسایی آنتی ژن، یاخته لنفوسیت، از مرحله   خارج می شود و وارد مرحله  می شود. 
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24 مفهوم نوکلئوزوم، کدام است؟

 واحدهاي هیستونی +  مولکول 

واحدهاي هیستونی و کروماتین حدود  دور اطراف آن پیچیده است. 

یک مولکول هیستونی و قسمتی از مولکول 

DNA یک مولکول هیستونی + یک مولکول

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

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

26 یک تتراد.................. سانترومر دارد.

چهار جفت چهار یک جفت یک

27 در مورد تتراد کدام جمله صحیح است؟

یک کروموزوم که چهار سانترومر دارد.

چهار کروموزوم همتا که مجاور هم قرار دارند.

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

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

28 کدام عبارت، صحیح است؟  

«تعداد کروموزومهاي ..................»  (با تغییر)

افراد گونههاي مختلف، همواره با یک دیگر متفاوت است. افراد یک گونه و نوع آن ها یکسان است.

همۀ سلولهاي بدن یک جاندار، یکسان است. بعضی جانداران بیشتر از  است.

29 در مورد طرح سادة تقسیم میوز، زیرنویسی کدام شکل درست است؟

تلوفاز پروفاز آنافاز متافاز

30 در کدام مرحله از تقسیمات هستۀ سلول به روش میوز، تتراد تشکیل می شود و پوشش هسته از بین می رود؟ (با
تغییر)

II تلوفاز II متافاز I پروفاز I آنافاز

31 در کدام مرحله از زندگی سلول، مواد وراثتی به شکل کروماتین است؟

آنافاز پروفاز اینترفاز متافاز

32 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 گیرند و ساختاري چهار کروماتیدي را پدید می آورند که تتراد نام دارد؟ (با تغییر)

I تلوفاز I پروفاز II متافاز II آنافاز
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با توجه به شکل تقسیم سلولی مقابل، به ترتیب مراحل قبل و بعد کدام یک می باشد؟  33

، تلوفاز  پروفاز  ، آنافاز  آنافاز 

، تلوفاز  متافاز  ، تلوفاز  متافاز 

34 چرخۀ سلولی که از پنج مرحله تشکیل شده است کدام سه مرحله را به ترتیب در مجموع، اینترفاز مینامند؟

نخستین مرحلۀ رشد، دومین مرحلۀ رشد و سیتوکینز نخستین مرحلۀ رشد ،سنتز و دومین مرحلۀ رشد

نخستین مرحلۀ رشد، میتوز و سیتوکینز سنتز، نخستین مرحلۀ رشد و میتوز

35 در کدام مرحله از تقسیم سلول انسان، هر یک از کروموزوم هاي هر قطب، از دو مولکول  تشکیل شده
است؟

I تلوفاز میوز تلوفاز میتوز II آنافاز میوز آنافاز میتوز

36 اگر سلول  باشد، در مرحلۀ آخر پروفاز  میوز به ترتیب چند تتراد و چند کروماتید در آن مشاهده
می شود؟

 و  و  و  و 

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

تعداد دفعات تقسیم سیتوپالسم تعداد دفعات همانند سازي 

وجود مرحله  محلی که تقسیم صورت می گیرد

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

چهار سلول  دو سلول  چهار سلول  دو سلول 

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

دو بار همانندسازي در کروموزوم ها همانند سازي سانتریول ها

استقرار کروموزوم هاي همتا در کنار هم تفکیک کروماتیدها

40 در ارتباط با مراحل چرخۀ سلولی، کدام صحیح است؟ (با تغییر)

در پروفاز، کروموزوم ها به صورت رشته هاي درهم تنیده و قابل رؤیت هستند.

طوالنی ترین زمان، اینترفاز است که ضمن آن  همانندسازي میکند.

کوتاه ترین زمان، نخستین مرحلۀ رشد است که ضمن آن کروموزومها با میکروسکوپ نوري قابل رؤیت میگردند.

مرحلۀ  بالفاصله بعد از تلوفاز آغاز می شود و مرحلۀ همانند سازي است.

41 کدام یک، در تقسیم دوم میوز رخ می دهد؟

جفت شدن کروموزوم هاي همتا تفکیک کروموزوم هاي تتراد

جدا شدن کروموزوم هاي همتا تفکیک کروماتیدهاي هر کروموزوم
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42 کدام اعمال در تقسیم دوم میوز صورت می گیرد؟ (با تغییر)

تقسیم سانترومرها - جدا شدن همتاها

جدا شدن کروماتیدها - دو برابر شدن تعداد شدن سانترومرهاي سلول 

انتقال همتاها به قطبین - جدا شدن کروماتیدها

جدا شدن همتاها - انتقال کروموزوم ها به قطبین

43 چند جمله از جمالت زیر در مورد تقسیم میوز نادرست است؟ 
الف) در شروع تقسیم سلول، رشته هاي دوك درون هسته به کروموزوم ها اتصال می یابند. 

ب) همانندسازي  در آغاز پروفاز  انجام می شود. 
ج) بالفاصله پس از تقسیم هسته، غشاي سلول به درون، فرورفتگی پیدا می کند. 

د) پوشش هسته در تلوفاز  ناپدید می شود.

44 شكل مقابل .................. را در سلول اولیھ .................. نشان مي دھد. 

،II آنافاز میوز ،I آنافاز میوز

آنافاز میتوز، آنافاز میتوز،

45 کدام یک، تعریف درستی از چرخۀ سلولی هیدر ارائه نمی کند؟ (با تغییر)

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

دوجفت سانتریول در نزدیکی هسته، مسئول تشکیل رشته هاي دوك تقسیم هستند.

، هنوز حداکثر فشردگی خودشان را پیدا نکرده اند. کروماتید ها در مرحلۀ 

جدا شدن کروماتید هاي خواهري در آنافاز، با کوتاه شدن رشته هاي دوك همراه است.

46 زنانی که سن باالي  سال دارند، باید نسبت به تهیه کاریوتیپ از .................. قبل از .................. آگاه شوند.

تخمک- افزایش ناگهانی  خود - بارداري

جنین - زایمان خود - زایمان

47 کدام یک از جمالت زیر نادرست است؟

کاریوتیپ، تصویري از کروموزوم هاي در حال تقسیم است که در آن کروموزوم ها برحسب اندازه و شکل ردیف شده اند.

جدا نشدن کروموزوم هاي شمارة  می تواند منجر به نشانگان داون شود.

در مادران باالي  سال خطر تولد نوزاد مبتال به نشانگان داون بسیار افزایش می یابد.

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

کنند." 

%- میوز                %- میوز                     ب)  الف) 

%- میوز  %- میوز                     د)  ج) 

49 به طورمعمول درتنظیم چرخۀ سلول از  .................. تا  .................. نقطۀ وارسی وجود ندارد. (با تغییر)

آغاز نخستین مرحلۀ رشد- همانند سازي 

مرحله اي که یاخته ها آمادة مرحلۀ تقسیم می شوند - ازبین رفتن پوشش هسته

پایان مرحلۀ سنتز- تک کروماتیدي شدن کروموزوم ها

-  تا آغاز همانند سازي اندامکی  آغاز همانند سازي 

50 کدام عبارت در مورد نشانگان داون نادرست است؟ (با تغییر)

احتمال تولد فرزند مبتال به نشانگان داون در مادران  ساله،  برابر مادران  ساله است.

امکان آسیب به دناي تخمک هایی که پس از  سالگی در زنان بالغ می شوند، افزایش می یابد.

در کاریوتیپ کروموزومی سلول هاي افراد مبتال به نشانگان داون،  کروماتید دیده می شود.

این جهش هم می تواند در آنافاز  و هم در آنافاز  براي کروموزوم هاي همتاي  رخ دهد.

51 ساختمان سانتریول کدام است؟

 دسته لولۀ دوتایی دسته لولۀ دوتایی و  لولۀ مرکزي

 دسته لولۀ سه تایی دسته لولۀ سه تایی و  لولۀ مرکزي

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

 و  و  و  و 

53 هرگاه هنگام تقسیم، در هستۀ یک سلول، تعدادي ساختار چهار کروماتیدي ایجاد شود، به طور قطع می توان گفت
که .................. .(با تغییر)

این سلول، دو تقسیم متوالی را انجام خواهد داد.

از این تقسیم، چهار گامت تولید خواهد شد.

این تقسیم در تولید مثل جنسی رخ نمی دهد.

تعداد کروموزوم هاي حاصل این تقسیم در هر سلول، زوج می باشد.

54 در کدام مرحله از تقسیم میتوز، کروموزوم ها نازك تر و طویل تر می شوند؟

متافاز آنافاز اواخر پروفاز اواخر تلوفاز
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55 در تقسیم میتوز از یک سلول  کروموزومی در اثر یک بار تقسیم، چند سلول حاصل میشود و عدد
کروموزومی هر یک چه قدر است؟

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

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.

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

 و تلوفاز میوز وپروفاز میوز 

متافاز و تلوفاز میتوز   و تلوفاز میوز 

58 جنس شیمیایی دوك کدام است و در کدام مرحله تشکیل میشود؟

پروتئین، در پروفاز پروتئین، ابتداي متافاز

هیدراتکربن، در ابتداي متافاز هیدراتکربن، پروفاز

59 در گامت هاي حاصل از میوز عادي یک فرد تتراپلوئید  کروموزومی، که والدینش به یک گونه تعلق داشته 
اند، .................. .

تعداد کروموزوم ها  عدد می باشد. کروموزوم هاي همتا وجود ندارد.

سه مجموعه کروموزوم وجود دارد. کروموزومها، دو به دو همتا هستند.

60 کدام عبارت نادرست است؟(با تغییر)

هر سانتریول از  لوله کوچک پروتئینی تشکیل یافته است.

رشته هاي دوك تقسیم، از لوله کوچک پروتئینی ساخته شده اند.

، دو سانتریول دارد. هر سلول جانوري در مرحلۀ متافاز میوز

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

61 در کدام مرحله از تقسیم میتوز غشاء هسته از بین میرود و در کدام مرحله، غشاء هسته به وجود میآید؟ (با
تغییر)

متافاز، تلوفاز تلوفاز، پرومتافاز پرومتافاز، تلوفاز پروفاز، آنافاز

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

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

آغاز پیدایش نوکلئوزومها آغاز دو برابر شدن 
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63 از میتوز یک سلول .................. و میوز یک سلول .................. سلول هایی ایجاد می شوند که درون هستۀ خود
چهارکروموزوم غیرهمتا دارند.

    

64 به هنگام ورود به میتوز، سلول جانوري چند سانتریول دارد؟

یک عدد سه عدد یک جفت دو جفت

65 به طور طبیعی در همۀ .................. .

متافازها، هر کروموزوم دو کروماتیدي است. 

تلوفازها، سلول هاي حاصل هاپلوئید هستند.

تقسیم ها، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند.

پروفازها، با دور شدن سانتریول ها از یکدیگر دوك شکل می گیرد.

66 در تقسیم میتوز، پس از آنکه کروماتیدهاي هر کروموزوم، دستخوش حداکثر فشردگی شدند، بالفاصله 

.................. رخ میدهد.

ناپدید شدن پوشش هسته جدا شدن کروموزومهاي همتا

کوتاه شدن رشتههاي دوك دور شدن سانتریولها از یکدیگر

67 کروموزومهاي تک کروماتیدي در انتهاي کدام مرحلۀ میتوز، کوتاهترین و قطورترین حالت را دارند؟

آنافاز پروفاز تلوفاز متافاز

68 در فرآیند میتوز، .................. نمی شوند. (با تغییر)

تعداد سانتریومرهاي سلول دوبرابر کروماتینها مضاعف 

رشته هاي دوك تخریب   هستک یا هستک ها، ناپدید

69 در کدام یک از موارد زیر، تقسیم سلولی در گیاهان و جانوران شبیه است؟

مراحل تقسیم هسته  تقسیم سیتوپالسم ایجاد صفحه در سیتوپالسم تقسیم سانتریولها

70 طی تقسیم سلول پوششی رودة انسان، در مرحله اي که کروموزوم ها دو کروماتیدي اند، ممکن نیست 
..................

رشته هاي دوك به سانترومرها متصل باشند. غشاي هسته در حال تشکیل شدن باشد.

در هر قطب سلول یک جفت سانتریول مشاهده کرد. کروماتیدها حداکثر فشردگی را داشته باشند.

71 چند مورد، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟ 
هر رشتۀ دوك ..................  

الف- از یک طرف به سانترومر متصل است.  
ب- از یک طرف به سانتریول متصل است. 

ج- از یک رشتۀ توپر پروتئینی ساخته شده است.

صفر
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72   به طور معمول در مراحل تقسیم یاخته تخم انسان، در مرحله اي که .................. قطعًا .................. (با تغییر)

تعداد کروموزوم ها، با کروماتیدها، برابر است – غشاي هسته قابل مشاهده است.

تعداد کروموزوم ها، با کروماتیدها برابر است – کروموزوم ها در سطح استواي سلول قرار نگرفته اند.

غشاي هسته شروع به تجزیه شدن می کند. سانتریول ها در دو قطب سلول قرار گرفته اند.

پیچیدگی ها و تابیدگی هاي کروموزوم ها باز می شوند- تعداد کروموزوم ها با کروماتیدها برابر نیست.

73 کدام گزینه از بین عبارت هاي زیر، به درستی بیان شده است؟          

دوك تقسیم، مجموعه اي از ریز لوله هاي پروتئینی است که هنگام تقسیم، ساخته می شوند.  

به هر دوك تقسیم، سانترومر کروموزوم متصل می شود، تا کروموزوم ها حرکت و جدا شدن صحیحی را در حین تقسیم داشته باشند.  

هر دوك تقسیمی در حین تقسیم میتوز، کوتاه می شود.   

سانتریول ها، در مرحله اینترفاز، همانند سازي می کنند.  

74 کدام عبارت در مورد تقسیم لنفوسیت خاطره، نادرست است؟

در جریان تقسیم سلولی، کروموزوم ها ابتدا کوتاه و قطور و سپس بلند و باریک می شوند.

در جریان تقسیم سلولی، سه نقطه ي وارسی، عبور سلول از یک مرحله به مرحله ي بعد را کنترل می کنند.

طی سیتوکینز، کمربندي از رشته هاي پروتئینی در میانه ي سلول ایجاد می شود.

رشته هاي پروتئینی کروموزوم ها را ابتدا به وسط سلول و سپس به قطبین منتقل می کنند.

75 سانتریول در سلول هاي جانوري ..................

داراي تعدادي لولۀ کوچک تر پروتئینی هستند که در نُه دستۀ سه تایی سازمان یافته اند.  

در مرحلۀ وقفۀ اول، دو جفت است که عمود بر هم اند.  

ساخته شدن ریزلوله هاي پروتئینی رشته هاي دوك را موجب می شود.

در مرحلۀ پیش از تقسیم، در قطبین سلول یافت می شود.  

76 یاختۀ دیپلوئید، که داراي چهار کروموزوم است ..................

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 (
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77 به ترتیب کدام واقعه قبل، و کدام واقعه بعد از عبارت زیر روي می دهد؟ 
" کروموزوم ها در وسط یاخته ردیف می شوند"

در هستۀ یاخته، سانترومر کروموزوم ها به رشته هاي دوك متصل می شوند - جدا شدن کروماتیدها با کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به
کروموزوم انجام می شود.  

کروموزوم ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند - کوتاه شدن رشته هاي دوك، باعث می شود دو کروماتید متصل به هم از هم جدا شوند.

کروموزوم ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند - تعداد کروموزوم ها در یاخته دوبرابر می شود.  

پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچک تر تجزیه می شوند. - کروموزوم ها که اکنون داراي دو مولکول ِدنا هستند، به دو سوي
یاخته (قطب) کشیده می شوند.  

78  در مرحلۀ  .................. مرحلۀ  ..................

اینترفاز، برخالف - پروفاز، هستک درون هسته، دیده می شود.  

پرومتافاز، برخالف – آنافاز، در هسته، کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند.

متافاز، همانند - پروفاز، چهار جفت سانتریول در یاخته دیده می شود.  

تلوفاز، همانند - آنافاز، نسبت به مراحل دیگر تقسیم یاخته، یاخته کشیده تر است.   

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

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.   

80 کمربند پروتئینی در پایان تلوفاز تقسیم سلولهاي  .................. تشکیل نمیگردد.

زیتون جیرجیرك  پالناریا وال

81 صفحۀ سلولی در سلول هاي گیاهی توسط کدام ساخته می شود؟

دیوارة نخستین دستگاه گلژي دیوارة ثانویه غشاء

82 در یاخته هاي گیاهی،  ..................  

حلقه هاي انقباضی تشکیل نمی شود. در این یاخته ها، صفحۀ یاخته اي جدید در محل دیوارة یاختۀ قدیمی ایجاد می شود.  

در فاصله بین پایان تقسیم میتوز  و تشکیل کامل دیوارة یاخته، هنوز رشته هاي دوك در یاخته دیده می شود.  

غشاي یاخته هاي جدید حاصل از میتوز، حاصل از محتواي ریز کیسه اي می باشند.  

ساختارهایی مانند الن و پالسمودسم، بعد از تشکیل دیوارة جدید، پایه گذاري می شوند.  
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83 کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟ 
نمی توان گفت که  ..................

شروع کنندة فرایند هاي مرگ برنامه ریزي شده یاخته ها، همیشه در اثر دخالت سیستم ایمنی است.  

یاخته هاي بنیادي و سرالد، همیشه سرعت تقسیم باالیی دارند.

نقاط وارسی همیشه در مرز بین پایان یک مرحله و شروع مرحلۀ دیگر، در چرخۀ یاخته اي است.   

در بدن یک فرد، انواع مختلف یاخته، سرعت تقسیم یاخته اي متفاوتی دارند.

84 کدامیک از یاخته هاي زیر، نسبت به بقیه موارد سرعت تقسیم یاخته اي کمتري دارد؟

یاخته هایی که منشا بافت چوب پنبه اي هستند.  

یاخته هایی که منشا آوندهاي چوب پسین و آوند آبکش پسین در گیاه هستند.   

یاخته هایی که منشا آوندهاي چوبی و آبکش نخستین در گیاه هستند.  

یاخته هایی که منشا پوستک در گیاه هستند.  

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

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. 

86 در پایان مرحله ي  .................. تمام انواع تقسیم ها  ..................

آنافاز- کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند. متافاز- حداکثر فشردگی در کروماتیدها پدید می آید.

تلوفاز- پوشش اطراف هسته تحلیل می رود. تلوفاز- مرحله ي سیتوکینز آغاز می شود.

87 در سلولهاي لنفوسیت خاطرهي انسان، عاملی که بتواند چرخهي سلولی را در پایان مرحلهي  متوقف کند،
مانع .................. نخواهد شد. (با تغییر)

ادامهي فشردگی  تشکیل حلقهي انقباضی تشکیل رشتههاي دوك همانندسازي سانتریولها

88 کدام گزینه نادرست است؟

هر یک از ریز وله هاي پروتئینی که به سانترومر متصل می شود، یک دوك تقسیم نامیده می شود.

کروموزوم هاي دختري همان کروماتیدهاي خواهري هستند که از محل سانترومر جدا شده اند.

عده اي از رشته هاي دوك، تا میانۀ سلول کشیده شده اما به سانترومر متصل نشده اند.

فشرده شدن کروموزوم و حرکت سانتریول ها به دو طرف یاخته، همزمان صورت می گیرد.

89 در چرخۀ سلولی ذرت، در مرحلۀ  .................. (با تغییر)

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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90 چند گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
در مرحلۀ .................. مرحلۀ ..................  

الف) متافاز همانند _ اینترفاز ، طول خاصی از  هسته به دور مولکول پروتئینی پیچیده شده است. 
ب) پرومتافاز برخالف – متافاز، رشته هاي دوك شروع به تشکیل می کنند. 

پ) آنافاز همانند – متافاز، سانترومر به رشتۀ دوك متصل باقی می ماند. 

ت) پروفاز برخالف – پرومتافاز، تعداد مولکول هاي  با تعداد کروماتید برابر است.

91 سلول  در مقایسه با سلول   .................. (با تغییر)

سانترومرهاي بیشتري دارد. تنوع کروموزومی بیشتري دارد.

پلی پلوئید نام دارند.  هم می تواند تقسیم میتوز و هم میوز انجام دهد.

92 به طور معمول، سلولهاي اندامکدار حاصل از تقسیم میتوز، همگی  .................. (با تغییر)

نیمی از سیتوپالسم سلول مادر را دریافت میکنند. کروموزوم تک کروماتیدي دارند.

در اثر ایجاد حلقه انقباضی یاخته مادر بوجود آمده اند. براي تقسیم سیتوپالسم، کمربند پروتئینی تشکیل میدهند.

93 کدام موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟ 
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

94 کدام عبارت درست است؟ (با تغییر)

در هر جاندار یوکاریوتی، گامت ها با تقسیم میوز تشکیل می شوند.

هر نوع تولید مثلی که با دخالت میتوز انجام می شود، غیر جنسی است.

هر نوع تولید مثلی که در آن فقط یک والد شرکت دارد، غیر جنسی است.

هر سلول جاندار قبل از تقسیم، کروموزوم هاي خود را همانندسازي می کند.

95 کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟(با تغییر) 
«در تقسیم میتوز سلول هاي مریستمی زیتون، در مرحله اي که .................. »

کروموزوم ها به رشته هاي دوك اتصال یافته  اند، حداکثر فشردگی را در کروموزوم ها می توان مشاهده کرد. 

غشاي هسته شروع به ناپدید شدن می کند، مادة ژنتیک به شکل کروماتین می باشد.

رشته هاي دوك از بین می روند، کروموزوم ها از فشردگی خارج می شوند.

تعداد سانترومرها دو برابر می شود، رشته هاي دوك کوتاه می شوند.
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96 کدام عبارت، درباره ي همه ي رشته هاي دوك موجود در یک سلول مریستمی گیاه توت فرنگی، درست است؟(با
تغییر)

به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند. تا صفحه ي 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.

97 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
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.

98 کدام عبارت در مورد سلولی با  (یاختۀ دیپلوئید با  کروموزوم) صحیح است؟

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.

99 اگر یک گونه گندم در هر هسته یاخته هاي خود  کروموزوم داشته باشد، لذا هر مجموعه کروموزومی
سلول ها در این جاندار  ..................  (با تغییر)

 کروموزوم همتا دارد. کروموزوم غیر همتا دارد. کروموزوم همتا دارد. کروموزوم غیر همتا دارد.

100 در تقسیم میتوز سلول جانداري به غیر از باکتري به طور حتم  .................. (با تغییر)

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.

101 در مرحله ي    .................. مرحله ي   ..................

برخالف-  ، سلول داراي هسته با کروموزوم هاي تک کروماتیدي است.

برخالف-   ، سلول در دوره ي اینترفاز باقی می ماند.

همانند-  ، سلول داراي هسته با کروموزوم هاي دوکروماتیدي است.

همانند-  ، سلول همواره در دوره ي اینترفاز باقی می ماند.

102 یک سلول جانداري به غیر از باکتري در کدام مرحله از چرخه ي سلولی خود، مدت بیشتري را سپري
می کند؟ (با تغییر)

مرحله ي  میتوز و سیتوکینز مرحله ي 
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103 هنگام میوز طبیعی یک سلول زاینده، کروموزوم هاي مضاعف شده، همگی ساختار هاي چهار کروماتیدي ایجاد
کرده اند. در این مورد کدام گزینه قطعا درست است؟ (با تغییر)

این سلول زاینده مربوط به جانداري با تعداد کروموزوم هاي زوج است.

هر سلول زاینده، داراي دو مجموعه کروموزومی که درون هر مجموعه کروموزوم هاي غیرهمتا وجود دارد.

محصول نهایی این تقسیم، تشکیل چهار عدد گامت است.

هر سلول حاصل از تقسیم، یک مجموعه کروموزومی که داراي کروموزوم هاي غیرهمتا است.

104 زنبور عسل ماده  ..................

دو طناب عصبی گره دار و شکمی دارد.

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

هاپلوئید بوده و توانایی بکرزایی دارد.

می تواند اطالعات محیط خودش را به صورت تصاویر موزاییکی دریافت کند.

105 در پایان مرحله ي .................. تمام انواع تقسیم ها ..................(با تغییر)

آنافاز- کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند. متافاز- حداکثر فشردگی در کروماتیدها پدید می آید.

تلوفاز- پوشش اطراف هسته تحلیل می رود. تلوفاز- مرحله ي سیتوکینز آغاز می شود.

106 در کدام جمله، کلمه اي که زیر آن خط کشیده شده، نادرست است؟ (با تغییر)

در تلوفاز همه ي تقسیم هایی که به طور مستقیم تولید گامت در گیاهان می کنند. کروموزوم هاي تک کروماتیدي دارند.

در پروفاز تمام تقسیم ها، رشته هاي دوك شکل می گیرند.

در متافاز بعضی از تقسیم ها، رشته هاي دوك به کروموزوم هاي دو کروماتیدي متصل می شوند.

در آنافاز بعضی از تقسیم ها، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند.

107 چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟ 
الف) در پروفاز همه ي تقسیم ها، سانتریول ها مسئول تولید رشته هاي دوك هستند.  

ب) در متافاز همه ي تقسیم ها، رشته هاي دوك به کروموزوم هاي دو کروماتیدي متصل می شوند.  
پ) در آنافاز همه ي تقسیم ها، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند.  

ت) در تلوفاز همه ي تقسیم ها، کروموزوم ها تک کروماتیدي هستند.

108 چند مورد از سلول هاي بالغ زیر را می توان براي تهیه ي کاریوتیپ آدمی استفاده کرد؟(با تغییر) 

الف) سلول پادتن ساز        ب) گویچۀ قرمز        ج) اسپرم        د) لنفوسیت 

109 کدام یک از اشکال زیر، انتهاي مرحله ي تلوفاز تقسیم سلول جانوري را مشخص میسازد؟
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110 در همه ي،   ..................

تلوفازها، کروموزوم ها تک کروماتیدي اند.

آنافازها، ریزلوله هاي متصل به سانترومر کروموزوم ها، کوتاه می شوند.

متافازها، کروموزوم ها در سطح سلول ردیف می شوند.

پروفازها، هم زمان با تشکیل دوك، غشاي سلول تجزیه می شود. 

111 تقسیم میتوز میتواند ................... که مرحلهي  دارند و تقسیم میوز میتواند در .................... هستند، انجام
شود.  (با تغییر)

در همهي سلولهایی – همهي سلولهایی که عدد کروموزومی آنها زوج

در همهي سلولهایی – سلولهایی که کروموزومهاي آن دو به دو همتا

فقط در سلولهاي  و  – همهي سلولهایی که عدد کروموزومی آنها زوج

فقط در سلولهاي  و  – سلولهایی که کروموزومهاي آن دو به دو همتا

112 چند مورد از موارد زیر، جمله ي داده شده را به درستی کامل می کنند؟  (با تغییر) 
«در چرخه ي زندگی جنسی گیاهان نهان دانه، در زمانی که سلول یاخته تخم حاصل در حال تقسیم شدن است، 

.................. قبل از  .................. رخ می دهد.»  
الف) حداکثر فشردگی کروماتیدهاي خواهري - جدا شدن کروموزوم هاي همتا از یکدیگر  

ب) از بین رفتن پوشش هسته-رسیدن سانتریول ها به دو قطب سلول  
ج) کوتاه شدن ریز رشته هاي پروتئینی - نمایان شدن پوشش هسته  ها  

د) حداکثر فشردگی کروموزوم ها- کوتاه شدن رشته هاي دوك تقسیم متصل به کروموزوم

113 در مرحله اي از تقسیم لنفوسیت خاطره که کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند، هیچ گاه .................. روي نمی 
دهد.

جدا شدن کروموزوم هاي همتا ناپدید شدن غشاي هسته

قابل رویت شدن کروموزوم ها حداکثر فشردگی کروموزوم ها

114  در پسر بچه اي یک ساله و مبتال به نشانگان داون، ..................

هستند. همه ي سلول هاي پیکري داراي کروموزوم  پدیده ي با هم ماندن کروموزوم ها رخ داده است.

همه ي سلول ها داراي کروموزوم  نیز هستند. سلولی با بیش از یک کروموزوم  نیز یافت می شود.

115 به طور طبیعی، در تقسیم یک سلول زاینده ي گامت جانوري، هر گاه .................. ، قطعًا ..................(با تغییر)

سلول هاي حاصل، بیش از یک گامت باشند- نتیجه ي این تقسیم، چهار سلول اسپرم است.

در نتیجه ي تقسیم، فقط یک نوع گامت به وجود آید- در این تقسیم، سیتوکینز نامساوي رخ داده است.

سیتوکینز نامساوي رخ ندهد- سلول یا سلول هاي حاصل براي ایجاد زاده حتمًا باید در لقاح شرکت کنند.

تعداد کروموزوم هاي سلول زاینده،  باشد- در بین سلول هاي حاصل، نمی توان سلول هایی با تعداد کروموزوم مشابه یافت.
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116 طی تقسیم میوز، در مرحلھ ی .................. 

، پس از همانندسازي سانتریول ها، پوشش هسته تشکیل می شود. تلوفاز 

، پس از ناپدید شدن کامل پوشش هسته، تشکیل رشته هاي دوك آغاز می شود. پروفاز 

، پس از قرار گرفتن کروموزوم ها در میانه ي سلول، تترادها تشکیل می شود. متافاز 

، پس از جدایی کروماتیدهاي خواهري، کوتاه شدن رشته هاي دوك ادامه می یابد. آنافاز 

117 چند مورد در ارتباط با یک سلول یوکاریوتی نادرست است؟ (باتغییر) 

الف) هر هسته اي که در حال تقسیم نباشد در مرحله ي  است. 
ب) به طور طبیعی کروموزوم ها درون سیتوپالسم نمی توانند به شکل کروماتین دیده شوند. 

ج) هیچ یک از رشته هاي دوك تقسیم نمی توانند به سانترومر کروموزوم تک کروماتیدي متصل شوند. 
د) هر یک از رشته هاي دوك تقسیم متصل به سانترومر در مرحله ي آنافاز کوتاه می شوند.

، کروموزوم هاي غیرهمتاي دوکروماتیدي در استواي سلول قرار دارند. سلول زاینده ي 118 در یک سلول 
این سلول در .................. داشته است. (با تغییر)

،  کروماتید  انتهاي مرحله ي  انتهاي مرحله ي  ،  کروماتید

،  میکروتوبول سانتریولی ابتداي مرحله ي  ،  سانترومر ابتداي مرحله ي 

119 کدام نادرست است؟  (با تغییر) 
«در یک سلول جانوري در مرحله ي  .................. »

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.

120 در تقسیم میوز در بیشتر جانداران بالفاصله پس از آن که  .................. (با تغییر)

پوشش هسته تجزیه می شود، کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند.

کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند، سیتوکینز رخ می دهد.

کروموزوم هاي مضاعف شده در دو قطب سلول تجمع یافتند، رشته هاي دوك تشکیل می شوند.

سانتریول ها دو برابر می شوند، پوشش هسته شروع به تجزیه شدن می کند.
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121 سلول هاي پیکري دختري  جفت کروموزوم غیر جنسی و یک کروموزوم جنسی دارد. اگر کروموزوم

جنسی این دختر را به صورت   نمایش دهیم و کروموزوم هاي پدر و مادر به صورت زیر باشد، علت تولد چنین
فرزندي از این پدر و مادر را به کدام مورد می توان نسبت داد؟ 

 : پدر 

  : مادر

جدا نشدن کروموزوم هاي جنسی مادر در میوز  جدا نشدن کروموزوم هاي جنسی پدر در آنافاز 

جدا نشدن کروموزوم هاي جنسی پدر در متافاز  جدا نشدن کروموزوم هاي جنسی مادر در میوز 

122 براي ایجاد فردي که در هر هسته یاخته پیکري خود داراي  عدد کروموزوم  است.  الزم
است  ..................

پدیده ي جدا نشدن کروموزوم ها در تخمک زایی مادر رخ دهد. حداقل یکی از گامت هاي والدین غیر طبیعی باشد.

پدیده ي جدا نشدن کروموزوم ها در هر دوي والدین رخ دهد. سن مادر از حد معینی باالتر باشد.

123 هر جانوري که  .................. (با تغییر)

محصول بکرزایی است، داراي عدد کروموزومی مشابه والد خود است.

تولید مثل جنسی دارد، تشکیل تتراد کروموزومی براي آن ضروري است.

% به یکی از دو جنس نر یا ماده منتقل می شود. میوز دارد، کروموزوم هاي گامت آن پس از لقاح به احتمال 

،  تتراد تشکیل دهد در سلول هاي پیکري  کروموزوم دارد.  در پروفاز میوز 

124 در تقسیم سلولی به روش میوز ..................  میتوز، ..................

بر خالف- هر سلول حاصل، قدرت لقاح دارد.

همانند- هر سلول حاصل، قدرت تقسیم دارد.

برخالف- سلول هاي جدید کروموزوم هاي کم تري نسبت به سلول مادر دارند.

همانند- کروموزوم هاي همتا در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

125 کدام یک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

هر دو نوع کروموزوم جنسی یک مرد سالم از جفت کروموزوم شمارة  کوچک تر هستند.

سانترومر همواره در بخش میانی کروموزوم قرار دارد.

می توان از هر یاختۀ خونی براي تهیۀ کاریوتیپ انسان استفاده کرد.

در بدن یک انسان سالم و بالغ یاخته هایی با تعداد مجموعه هاي کروموزومی متفاوت یافت می شود. 
 

126 یک یاختۀ زندة بافت پوششی انسان با  مولکول  هسته اي، قطعًا ..................

از اولین نقطۀ وارسی چرخۀ یاخته اي عبور کرده است.

در مرحله اي قرار دارد که کروموزوم هاي آن با میکروسکوپ نوري قابل مشاهده است.

، کروماتید در هسته دارد. به تعداد نصف مولکول هاي 

در مرحله اي قرار دارد که رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم هاي آن متصل می باشند. 
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127 در طی چرخۀ یاخته اي یک یاختۀ پوششی داراي هسته با قابلیت تقسیم در بدن انسان، کدام مورد نسبت به
سایر موارد دیرتر اتفاق می افتد؟

دو برابر شدن تعداد سانترومرهاي یاخته حداکثر شدن فشردگی کروموزوم ها   

تماس کروموزوم ها با مایع میان یاخته حرکت سانتریول ها به قطبین یاخته  

128 کدام گزینه، عبارت زیر را دربارة مراحل تقسیم میتوز در یک یاختۀ جانوري به نادرستی تکمیل می نماید؟ 
«در مرحلۀ .................. گروهی از رشته هاي دوك .................. »

پسین چهر – در قطبین یاخته دیده می شوند. پرومتافاز – به سانترومِر کروموزوم ها متصل می شوند.  

واپسین چهر – تقسیم در سیتوپالسم دیده می شوند. پس چهر – به سانترومِر کروموزوم ها متصل نیستند.

129 به طور معمول، در فرآیند تقسیم رشتمان یک یاختۀ زندة اپیدرم پوست انسان، .................. قبل از آغاز
شکل گیري رشته هاي دوك و .................. بعد از تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر صورت می گیرد.

نقطۀ وارسی دوم – جدا شدن کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر

همانندسازي سانتریول ها – ایجاد حداکثر فشردگی در کروموزوم ها

تجزیۀ شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچک تر – اتصال رشته هاي دوك به سانترومرها

تجزیۀ پوشش هسته – تخریب رشته هاي دوك 
 

130 در مرحله هایی از تقسیم میتوز هر یاخته که پوشش هسته مشاهده نمی شود، قطعًا ..................

تعداد سانترومرها با تعداد کروماتیدها برابر است. کروموزوم ها فشرده و ضخیم هستند.      

رشته هاي دوك در دو قطب یاخته به سانتریول ها متصل هستند.  سانتریول ها به قطبین یاخته حرکت می کنند.   

.................. ، 131 در چرخۀ یاخته اي، در .................. یک یاختۀ جانوري با عدد کروموزومی 

 ابتداي مرحلۀ  کروماتید در هسته مشاهده می شود.

ابتداي مرحلۀ آنافاز میتوز – تنها 108 ریزلولۀ پروتئینی در یاخته وجود دارد.

انتهاي مرحلۀ متافاز میتوز – همۀ رشته هاي دوك تا وسط یاخته ادامه یافته اند.

انتهاي مرحلۀ پروفاز میتوز – کروموزوم هاي فشرده با میکروسکوپ نوري قابل مشاهده اند.

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

مرحله متافاز میوز یک  مرحله متافاز میتوز 

مرحله متافاز میتوز مرحله متافاز میوز دو

133 مرحله اي که تعداد کروموزوم ها دو برابر می شود ..................

تمامی رشته هاي دوك کوتاه می شوند. 

فاصلۀ سانتریول ها در قطبین یاخته، نسبت به مرحله متافاز بیشتر است.

مقدار  یاخته نسبت به مرحله قبل آن نصف شده است. 

بعد از مرحله  و گذشتن از نقاط وارسی، صورت می گیرد.
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134 در مرحله اي که هر کروموزوم موجود در استواي یاخته، از یک طرف به رشته هاي دوك متصل است
..................

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. ساختارهاي تتراد در یاخته دیده می شود. 

135 هستک می تواند ..................

در مرحله اي از چرخه یاخته اي دیده می شود که کروماتیدها از هم جدا می شوند.

در مرحله اي از چرخۀ یاخته اي دیده می شود که یاخته ها بیشترین مدت زندگی خود را در این مرحله می گذرانند.  

در مرحله اي از چرخۀ یاخته اي دیده می شوند که کروموزوم ها در پوشش هسته محصور نشده اند. 

در مرحله اي در مجاورت هسته  دیده می شود که بین تقسیم سیتوپالسم و شروع پروفاز چرخۀ یاخته اي جدید است.  

136 خانم مبتال به بیماري نشانگان داون ..................

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. 

137 کدام گزینه نادرست بیان شده است؟(با تغییر)

بعضی افراد که تحت تأثیر شیمی درمانی قوي قرار می گیرند، مجبور به پیوند مغز استخوان می شوند.

یاخته هاي بنیادي مغز استخوان می توانند وارد فاز  شوند. 

در یاخته هاي عصبی ممکن است همانندسازي  در هسته رخ دهد. 

هورمون مترشحه از کبد می تواند باعث تنظیم تقسیم یاخته اي شود. 

138 چند مورد در رابطه با مرگ برنامه ریزي شدة یاخته صحیح است؟ 
الف. می تواند به صورت تصادفی در برخی یاخته ها انجام شود. 
ب. موجب افزایش بیگانه خواري توسط بیگانه خوارها می شود. 

ج. طی این فرایند چندین پروتئین شروع به تجزیۀ اجزاي یاخته می کنند. 
د. برخی لنفوسیت ها با ترشح انواعی از آنزیم ها در این پدیده نقش دارند.
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139 کدام عبارت جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ 

«در .................. از چرخۀ یاخته اي یک لنفوسیت  بالغ .................. »

مرحلۀ متافاز همانند مرحلۀ آنافاز - همۀ رشته هاي دوك تا وسط یاخته کشیده شده اند.

مرحلۀ پرومتافاز همانند مرحلۀ آنافاز - کروموزوم ها، حداکثر فشردگی خود را دارند. 

مرحلۀ متافاز برخالف مرحلۀ پروفاز - آرایش تترادها در استواي یاخته مشاهده می شود.

انتهاي مرحلۀ تلوفاز برخالف مرحلۀ  لولۀ ریز پروتئینی متعلق به سانتریول ها در یاخته مشاهده می شود.

140 چند مورد در رابطه با شکل هاي مقابل صحیح است؟ 

  توده (ب) نوعی تومور است که در افراد بالغ متداول است. 

 توده (الف) هیچ گاه آنقدر بزرگ نمی شود که به بافت هاي مجاور خود آسیب بزند. 

 علت اصلی ایجاد توده (الف) تقسیمات تنظیم نشده است. 

 یاخته هاي ایجاد کننده تومور (ب) می توانند به بخش هاي لنفی مجاور محل تکثیر خود،
دسترسی پیدا کنند.

(ب)(الف)

141 شکل مقابل، بخشی از تقسیم یک یاخته را نشان می دهد، کدام گزینه در مورد این یاخته صحیح است؟

عدد کروموزومی یاخته در این مرحله،  است. 

بالفاصله پس از این مرحله، کوتاه شدن رشته هاي دوك آغاز می گردد.

شکل، نمی تواند مربوط به مرحلۀ آنافاز میتوز نوعی یاخته باشد. 

این یاخته، در مرحلۀ  چرخۀ یاخته اي داراي  رشته کروماتین بوده است. 

142 در تقسیم یاختۀ گیاهی با توانایی سیتوکینز .................. .

صفحۀ یاخته اي فقط داراي پیش سازهاي تیغۀ میانی است. 

در مرحلۀ تلوفاز میتوز قبل از شروع سیتوکینز، رشته هاي دوك کامًال ناپدید می شوند.

الن و پالسمودسم پس از تشکیل دیوارة جدید پایه گذاري می شوند.

برخالف یاخته هاي جانوري دستگاه گلژي نقش مؤثري دارد. 

143 کدام گزینه در مورد تقسیم میوز نادرست است؟

، به هر کروموزوم، یک رشتۀ دوك متصل است.  در مرحلۀ متافاز میوز 

، به هر کروموزوم، دو رشتۀ دوك متصل است.  در مرحلۀ متافاز میوز 

، قطعًا دو یاخته به وجود می آید. در مرحلۀ تلوفاز میوز 

تعداد سانترومرهاي یک یاختۀ انسان در مرحلۀ آنافاز دو، برابر مرحلۀ متافاز یک است. 
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144 کدام عبارت زیر درست است؟

هورمون تستوسترون نمی تواند روي نوعی یاختۀ هدف هورمون پاراتیروئیدي تأثیرگذار باشد. 

یاخته هاي بینابینی مستقیمًا هدف یکی از هورمون هاي هیپوفیزي هستند. 

با تحریک ترشح هورمون  می توان مانع از رویش مو در صورت پسران در سن بلوغ شد. 

هورمون  ترشح شده از غدة زیرمغزي سبب تقسیم میوز یاخته هاي زامه زا می شود.

145 کدام گزینه در مورد احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتال به نشانگان داون نادرست است؟

نسبت احتمال تولد فرزند مبتال به بیماري داون در یک مادر  ساله به مادر  ساله حدود سه برابر است. 

نسبت احتمال تولد فرزند مبتال به بیماري داون در یک مادر  ساله کمتر از سه برابر در یک مادر  ساله است. 

احتمال خطا در مرحلۀ آنافاز میتوز مادر  ساله نسبت به مادر  ساله بیشتر است. 

احتمال بروز خطاي میوزي در مادر  ساله نسبت به مادر  ساله بیشتر است. 

146 کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ 
«نقطۀ وارسی .................. در چرخۀ یاخته اي .................. »

اول - می تواند باعث به راه افتادن فرایندهاي مرگ یاخته اي شود. 

سوم - جهت اطمینال از اتصال دقیق فامینه ها به رشته هاي دوك می باشد.

دوم - در مرحله اي رخ می دهد که نسبت به مراحل قبلی اینترفاز، کوتاه تر است. 

آخر - همزمان با مرحله اي است که کروموزوم ها حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.

147 یاختۀ شکل مقابل، .................. (با تغییر)

 مولکول  در مجموع کروموزوم هاي خود دارد.

در هر مجموعۀ کروموزومی، سه کروموزوم دارد.

سه مجموعۀ کروموزومی دارد.

ممکن است در مرحلۀ پرومتافاز باشد.

148 نمی توان گفت .................. 

دو فامینک یک فام تن، ژن هاي یکسان دارند.

تعداد کروموزوم هاي جانداران مختلف، از  تا بیش از  عدد متغیر است.

محل قرارگیري سانترومر کروموزوم هاي انسان با یکدیگر متفاوت است.

کروموزوم شماره یک انسان، نوکلئوزوم هاي بیشتري نسبت به کروموزوم شماره  دارد.

149 در یک یاختۀ پیکري هسته دار با قابلیت تقسیم میتوز در انسان، .................. 

در اواخر مرحلۀ آنافاز، کمتر از  لولۀ پروتئینی در ساختار دوك و سانتریول ها وجود دارد.

در مرحلۀ متافاز، فقط  رشتۀ دوك از سانتریول ها به سوي سطح استوایی یاخته کشیده شده اند.

در مرحلۀ پروفاز، در هر مجموعه از کروموزوم ها،  مولکول  هسته اي وجود دارد.

در مرحلۀ تلوفاز، غشاي در اطراف  کروموزوم در حال تشکیل شدن است.
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الف

ب

150 در کوتاه ترین مرحلۀ اینترفاز، .................. 

یک یاختۀ پیکري هسته دار انسان،  مولکول  در هستۀ خود دارد.

نورون ها می توانند وارد مرحلۀ  شوند.

ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته شروع می شود.

یاخته ها آمادة تقسیم می شوند و مولکول هاي  هسته، دو برابر مرحلۀ  شده است.

 .................. ، 151 در مراحل تقسیم کاستمان یک یاختۀ جانوري با عدد کروموزومی 

اندامکی که تقسیم می شود، طی تقسیم، مادة ژنتیکی خود را مضاعف می کند.

در مرحله اي که هستک ها در حال از بین رفتن هستند، رشته هاي دوك نمی توانند به سانترومرها متصل شوند.

در هر مرحله اي که تترادها در استواي یاخته قرار دارند، کروموزوم ها در تماس با میان یاخته قرار دارند.

زمانی که  کروماتید در حال حرکت به سمت قطبین یاخته می باشد، مادة ژنتیکی در حداکثر فشردگی قرار ندارد.

152 کدام عبارت دربارة شکل روبه رو نادرست است؟

در یاخته هاي جانوري یافت می شود.

رشته هاي دوك را سازمان دهی می کند.

در هر یاخته  فقط یک جفت از آن یافت می شود.

لوله هاي کوچکی فقط از جنس پروتئین هستند.

153 کدام جمله دربارة افراد مبتال به نشانگان داون به درستی بیان شده است؟

داراي  کروموزوم اضافی هستند. در یاخته هاي هسته دار پیکري خود داراي  کروموزوم هستند.

کاریوتیپ این افراد با افراد سالم تفاوت ندارد. از هر کروموزوم خود به جاي  نسخه،  نسخه دارند.

154 به ترتیب تشکیل و تخریب دوك تقسیم در کدام مرحله از میتوز اتفاق می افتد؟

پرومتافاز –آنافاز پرومتافاز – تلوفاز پروفاز – تلوفاز پروفاز – آنافاز

155 ورود به کدام مرحله از چرخۀ یاخته اي، مستقیمًا و بدون عبور از نقطۀ وارسی امکان پذیر است؟

پروفاز  آنافاز

156 در کدام یک از مراحل زیر، نمی توان کروموزوم ها را تک کروماتیدي یافت؟

تلوفاز میوز  آنافاز میوز آنافاز میتوز تلوفاز میتوز

157 کدام عبارت در مورد شکل مقابل نادرست است؟

در بخش «الف» تعدادي نوکلئوزوم وجود دارد.

واحد سازندة بخش «ب» آمینواسید است.

در مرحلۀ قبل از آن، کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند.

تعداد مولکول هاي ِدنا در این مرحله دو برابر پروفاز می شود.

158 کدام گزینه نادرست است؟

: جداشدن کروموزوم هاي هم ساخت از یکدیگر آنافار : اتصال تترادها به رشته هاي دوك  پروفاز

: ایجاد یاخته هایی با کروموزوم هاي دوکروماتیدي تلوفاز : ردیف شدن کروموزوم ها در استواي یاخته متافاز
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؟

159 کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟

بین دو هسته تن متوالی، هیستون وجود ندارد. در دو هسته تن متوالی،  مولکول هیستون وجود دارد.

دو فام تن مضاعف، شامل دو جفت فامینک خواهري است.  پیش از تقسیم یاخته، فامینه دو برابر می شود.

160 تقسیم میان یاخته در یاخته هاي گیاهی  .................. یاخته هاي جانوري، ..................

همانند – به کمک اکتین و میوزین صورت میگیرد. همانند – با تشکیل صفحۀ یاخته اي آغاز می شود.

برخالف – پس از مرحلۀ تلوفاز در یاخته رخ می دهد. برخالف – با پیوستن غشاي ریزکیسه ها رخ می دهد.

161  کدام عبارت درست است؟

کروماتید هاي خواهري در مرحلۀ آنافاز میتوز، کروموزوم هاي دختر نامیده می شوند.

کروموزوم هاي جنسی که در تعیین جنسیت نقش دارند، در یاخته هاي پیکري وجود ندارند.

، کروموزوم هاي هم ساخت از یکدیگر جدا می شوند. در مرحلۀ آنافاز میوز

در مرحلۀ   یاخته اي با  ، تعداد کروماتیدهاي خواهري  جفت است.

162 نوع واحد سازندة بخش عالمت گذاري شده، با واحد سازندة کدام متفاوت است؟

آلبومین گلوتن

پرفورین پکتین

163 مرحلۀ قبل از شکل زیر که مربوط به تقسیم میتوز است را چه می نامند؟

پروفاز اینترفاز

متافاز پرومتافاز

164 کدام عبارت، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
«این شکل مربوط به حذف پرده هاي میانی انگشتان  .................. است.»

در اثر بافت مردگی در دوران جنینی برخی پرندگان

همراه با تجزة اجزاي یاخته ها توسط پروتئین هاي تخریب کننده

165 در گندم زراعی داراي  کروموزوم، در هر دستۀ کروموزومی  .................. وجود دارد.

 کروموزوم همتا کروموزوم ناهمتا کروموزوم همتا کروموزوم ناهمتا

166 چند مورد زیر دربارة یاخته اي که در مرحلۀ متافاز تقسیم میتوز قرار دارد، به نادرستی بیان شده است؟ 
الف) هر رشتۀ دوك از دو طرف به سانتریول ها متصل است. 

ب) یاخته در این مرحله داراي حداکثر فشردگی است. 
ج) کروموزوم هاي تک کروماتیدي در سطح استوایی یاخته ردیف شده اند. 
د) از این مرحلۀ تقسیم یاخته نمی توان براي تهیۀ کاریوتیپ استفاده کرد.
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167 یاخته اي داراي  جفت کروموزوم، با  بار تقسیم رشتمان بدون تقسیم میان یاخته،  .................. تولید می کند.

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

168 به طور طبیعی در همۀ انواع  ..................

متافاز ها، کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند. پرومتافازها، کروموزوم ها بیشترین فشردگی را دارند.

تلوفازها، کروموزوم ها تک کروماتیدي هستند. آنافازها، کروماتیدي خواهري از هم جدا می شوند.

169 در تقسیم یاخته هاي پوششی روده، بالفاصله پس از  ..................

کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به سانترومرها، سیتوپالسم یاخته تقسیم می شود.

تشکیل رشته هاي دوك، کروموزوم ها به حداکثر فشردگی خود می رسند.

تجزیۀ کامل شبکۀ آندوپالسمی، سانتریول ها به سمت دو طرف یاخته حرکت می کنند.

ردیف شدن کروموزوم ها در استواي یاخته، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند.

170 براي تهیۀ کاریوتیپ انسان، از کدام یاخته می توان استفاده کرد؟

یاختۀ استخوانی    گرده خارجی ترین الیۀ اپیدرم گویچۀ قرمز

171 کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟ 

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

 تتراد جفت کروماتید خواهري

 کروماتید      جفت کروموزوم هم ساخت

) در هر مجموعۀ کروموزومی به ترتیب چند کروموزوم و چند کروموزوم 172 در یاخته اي فرضی (
هم ساخت وجود دارد؟

 – صفر –  –  – صفر

173 کاریوتیپ زیر می تواند مربوط به کدام یک از افراد زیر باشد؟

دختر مبتال به داون پسر مبتال به داون

پسر سالم دختر سالم

174 کدام گزینه درست است؟

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.
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175 کدام گزینه، عبارت درستی را بیان می کند؟

آزمایش خون به تنهایی می تواند نشان دهندة وجود بافت سرطانی باشد.

در پرتو درمانی، تقسیم یاخته ها در سراسر بدن سرکوب می شود.

شیمی درمانی سبب مرگ یاخته هایی می شود که تقسیم دائمی دارند.

شیمی درمانی بر روي یاخته هاي پوششی بی تاثیر است.

176 کدام گزینۀ نادرست است؟

محصول عملکرد ژن ها می تواند در ایجاد سرطان موثر باشد.

علت شیوع باالي ابتال به انواعی از سرطان در یک جامعه می تواند دالیل ژنتیکی باشد.

پرتو ها در بروز سرطان و درمان آنها موثرند.

پروتئین ها در تنظیم چرخۀ یاخته اي نقش دارند اما نمی توانند سبب مرگ یاخته شوند.

177 کدام گزینه نادرست است؟

در مرگ برنامه ریزي شده ابتدا پروتئین هایی درون یاخته تخریب می شوند، سپس عالئمی به یاخته ارسال می گردد.

در بافت مردگی، یک عامل تصادفی سبب مرگ یاخته می شود.

) و نهایتا حذف یاخته هاي آسیب دیده در اثر مرگ برنامه ریزي شده می  در آفتاب سوختگی، اشعۀ فوق بنفش سبب آسیب به دنا (
شود.  

پردة بین انگشتان پا در جوجه اردك در اثر مرگ برنامه ریزي شده از بین نمی رود.  

178 کدام عبارت در رابطه با سرطان درست است؟  

هر توموري که رشد دارد، قدرت متاستاز دارد. 

یکی از عوامل ایجاد سرطان به ژن ها مربوط می شود.

هر روش درمانی سرطان، روي مغز استخوان اثر می گذارد.

یاخته هاي سرطانی فقط پس از ورود به خون می توانند به بافت هاي دورتر مهاجرت کنند. 

179 کدام یک از شکل هاي زیر می تواند متافاز میوز را در یاختۀ سرالدي لوبیاي  به درستی نشان دهد؟ 

180 براي تهیۀ کاریوتیپ انسان، از کدام یاخته می توان استفاده کرد؟ 

یاخته هایی که بیش از  درصد یاخته هاي خونی را تشکیل می دهد.

خارجی ترین الیۀ اپیدرم پوست که درنخستین خط  دفاعی نقش دارد. 

ذراتی که از قطعه قطعه شدن مگا کاریوسیت ها به وجود می آیند.  

انواعی از یاخته ها که ترشح اینترفرون نوع  را به عهده دارد. 
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؟

 

) در هر مجموعۀ کروموزومی به ترتیب چند کروموزوم و چند کروموزوم هم  181 در یاخته اي فرضی (
ساخت وجود دارد؟ 

 - صفر  -  صفر 

182 در یک یاختۀ سرالدي زیتون در مرحلۀ پرومتافاز میتوز، .................. کروماتید مشاهده می شود و سانترومرها
در حال  .................. است.

 - اتصال به رشته هاي دوك   - اتصال به رشته هاي دوك 

 - جدا شدن  - جدا شدن 

183 مرحلۀ بعد از شکل زیر که مربوط به تقسیم میتوز است را چه می نامند؟

پروفاز اینترفاز

متافاز پرومتافاز

184 کاریوتیپ، .................. 

فقط از سلول هاي در حال تقسیم می تواند تهیه شود. 

در هر مرحله از تقسیم میتوز می تواند تهیه شود. 

از تمام یاخته هاي بدن می تواند تهیه شود ولی گلبول هاي سفید براي این عمل مناسب ترین یاخته ها هستند. 

از جاندارانی می تواند به دست آید که داراي دو مجموعۀ کروموزومی هستند. 

185 در موز با  کروموزوم، در هر دستۀ کروموزومی .................. وجود دارد.

 کروموزوم همتا  کروموزوم ناهمتا  کروموزوم همتا  کروموزوم ناهمتا

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

 یاختۀ تک هسته اي -  یاختۀ تک هسته اي - 

یک یاختۀ  هسته اي -  یک یاختۀ چند هسته اي - 

187 کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟ 

در دو هستۀ تن متوالی بیش از  مولکول هیستون وجود دارد. 

بین دو هسته تن متوالی مولکول  دو رشته  اي وجود دارد. 

رشته هاي کروماتین در مرحله اي قبل از پروفاز، دو کروماتیدي می شوند.

ساختن پروتئین ها فقط در مرحله اي که رشته هاي کروماتین مضاعف نشده اند، انجام می شود.

188 در رابطه با بخشی که با عالمت سوال ؟ مشخص شده کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

مونومرهاي سازندة این بخش با مونومرهاي تشکیل دهندة پکتین یکسان است. 

در یاخته هاي گیاهی پس از تشکیل صفحۀ سلولی، باعث جدا شدن غشا پالسمایی دو سلول می شود.

این بخش پس از سیتوکینز بین دو یاخته وجود دارد. 

 پس از برخورد آنتی ژن  با گیرندة آنتی ژنی در لنفوسیت  ایجاد می شود.
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189 در رابطه با کاریوتیپ مقابل کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

داراي یک کروموزوم اضافه در یکی از شمارة کروموزوم هاي خود است. 

پسري است که در کروموزوم هاي جنسی خود کمبود دارد. 

هنگام میوز یاخته  یکی از والدین، پدیده پلی پلوئیدي شدن اتفاق افتاده و گامت حاصل، فرد مقابل را بوجود آورده. 

پسري را نشان می دهد که بیش از یک عدد کروموزوم شمارة  دارد. 

190 کدام یک، تعریف درستی از چرخۀ سلولی هیدر ارائه نمی کند؟

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 خودشان را پیدا نکرده اند. مادة وراثتی در مرحلۀ 

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

191 کدام عبارت نادرست است؟ 
«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.

192 کمربند پروتئینی در پایان تلوفاز تقسیم سلول هاي .................. تشکیل می گردد.

سطح تنفسی در کرم خاکی  گویچه قرمز بالغ انسان 

گرده هاي نارس در کیسه گرده گل درخت زیتون  سلول هاي تشکیل دهنده اسکلت در عروس دریایی 

)  نادرست است؟  193 چند جمله از جمالت زیر در مورد تقسیم میوز یک سلول دپیلوئید (

الف) تعداد کروموزوم ها در پایان مرحله آنافاز  ، دو برابر می شود. 

ب) همانندسازي  در آغاز پروفاز  انجام می شود. 
ج) پس از تقسیم هسته، تقسیم سیتوپالسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع می شود. 

د) کروموزوم ها در مرحله تلوفاز  ، تک کروماتیدي هستند.
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194 در پایان مرحلۀ .................. تمام انواع تقسیم ها ..................

متافاز - کروماتیدها، بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند.

آنافاز- تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر صورت می گیرد.

تلوفاز - تقسیم میان یاخته انجام می شود.

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

195 در کدام جمله، کلمه اي که زیر آن خط کشیده شده، نادرست است؟

در تلوفاز همۀ تقسیم هایی که به طور مستقیم تولید گامت در گیاهان می کنند، هر کروموزوم، از یک مولکول  تشکیل شده است. 

در پروفاز تمام تقسیم ها، ریزلوله هاي پروتئینی براي حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ها شکل می گیرد.

در متافاز بعضی از تقسیم ها، رشته هاي دوك به کروموزوم هاي دو کروماتیدي متصل می شوند.

در آنافاز بعضی از تقسیم ها، کروموزوم هاي با محتواي ژنی یکسان از یکدیگر جدا می شوند.

196 چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟ 
الف) در پروفاز همۀ تقسیم ها، سانتریول ها مسئول تولید رشته هاي دوك هستند.  

ب) در آنافاز همۀ تقسیم ها، مقدار ماده وراثتی یکسان می ماند. 
پ) در متافاز همۀ تقسیم ها، کروموزوم ها در یک ردیف در استواي یاخته قرار می گیرند. 

ت) در تلوفاز همۀ تقسیم ها، هر کروموزوم با یک مولکول  وجود دارد.

197 چند مورد از موارد زیر، جملۀ داده شده را به درستی کامل می کنند؟ 
«در چرخه ي 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 ریزرشته هاي پروتئینی - نمایان شدن پوشش هسته  ها  

د) حداکثر فشردگی کروماتیدهاي کروموزوم ها- کوتاه شدن میکروتوبول هاي دوك تقسیم

198 کدام نادرست است؟ 
«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.
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199 در تقسیم میتوز سلول جانوري به طور حتم  ..................

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.

200 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 سلول در .................. داشته است.

انتهاي مرحلۀ   مولکول 

ابتداي مرحلۀ   سانترومر 

میکروتوبول سانتریولی  انتهاي مرحلۀ   

ابتدا مرحلۀ  قرار نداشتن ماده وراثتی در فشرده ترین حالت خود 

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

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.

202 در خطوط دفاع غیر اختصاصی بدن زن سالم  ساله اي، ..................

برخی گویچه هاي سفید می توانند با میکروب هاي بیماري زا مبارزه کنند 

پروتئین هاي آنزیمی در مبارزه با باکتري ها نقش دارد. 

در پاسخ به ورود میکروب، نوعی پروتئین ترشح می شود.

مادة مخاطی مانع نفوذ میکروب به سطوح زیرین می شود.

203 یاخته هاي مریستم گیاهان نهان دانه، پس از عبور از .................. نقطۀ وارسی چرخۀ یاخته اي، وارد مرحله اي از
.................. می شوند که در این مرحله، .................. .

اولین - اینترفاز - تعداد مولکول هاي دنا در هسته ثابت می ماند. 

اولین - اینترفاز - با میکروسکوپ نوري می توان فامتن ها را مشاهده کرد. 

سومین - تقسیم رشتمان - هر کروموزوم به دو کروموزوم دختري تبدیل می شود. 

دومین - تقسیم رشتمان - طول برخی رشته هاي دوك تقسیم کوتاه تر می شود. 

204 کدام گزینه دربارة تومور بدخیمی که در مخاط بخش کیسه اي شکل لولۀ گوارش انسان وجود دارد، نادرست
است؟

می توان از درون بین براي بافت برداري از آن استفاده کرد.

درمان این تومور، ممکن است منجر به مرگ یاخته هاي مغز استخوان شود.

در مبارزه با یاخته هاي این تومور، یاخته هاي دفاع غیراختصاصی نیز نقش دارند.

افزایش غلظت نوعی هورمون در خون که در تنش هاي طوالنی مدت ترشح می شود، سبب کاهش اندازة آن می شود. 

205 کدام گزینه در رابطه با جانداري که مچینکوف الرو آن را مورد مطالعه قرار داد، صحیح نیست؟ (با تغییر)

داراي شبکۀ مویرگی یکنواختی در زیر پوست خود است.  در بدن خود داراي برجستگی هایی براي تنفس است.

همانند سخت پوستان فاقد اسکلت درونی است. در زیر پوست خود داراي یاخته هاي بیگانه خوار است.
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206 همۀ لنفوسیت ها، ..................

داراي گیرنده هاي آنتی ژنی یکسان در سطح خود می باشند. در سومین خط دفاعی بدن انسان شرکت می کنند.

توانایی تغییر شکل براي عبور از مویرگ هاي خونی را دارند. فقط پس از بلوغ، به جریان خون وارد می شوند.

207 کدام یاختۀ زیر براي تهیۀ کاریوتیپ در انسان نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد؟

نوعی لنفوسیت عمل کنندة تولید کنندة پادتن یاخته هاي پوششی عمقی اپیدرم پوست

یاختۀ پوششی سطح زبان کوچک ترین گویچه هاي سفید خون

208 کدام گزینه دربارة همۀ رشتههاي دوك موجود در یک یاختۀ سرالدي نوعی گیاه نهاندانه، درست است؟

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

تولیدشان توسط ژن هاي موجود در هسته کنترل می شود. در پی حرکت سانتریول ها شکل می گیرند.

209 در نوعی تقسیم هسته بدون کاهش عدد کروموزومی در مرحله اي که .................. الزامًا ..................

کروموزوم ها در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند - رشته هاي کروماتین شروع به فشرده شدن می کنند.

پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر تجزیه می شود - کروماتیدها به سانتریول ها نزدیک می شوند.

پوشش هستۀ یاختۀ جانوري شروع به تخریب شدن می کند - بین سانتریول ها دوك میتوزي تشکیل می شود.

کروموزوم ها به رشته هاي کروماتینی تبدیل می شوند - در پایان، دو یاخته با مادة ژنتیک مشابه مشاهده می شود.

210 با توجه به شکل مقابل، چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   
«در مرحله اي که بالفاصله .................. از مرحلۀ شکل مقابل قرار دارد، ..................»  

الف) بعد - فام تن ها به کمک میکروسکوپ نوري قابل مشاهده می شوند. 
ب) قبل - هستک (هاي) موجود در هسته ناپدید می شوند. 

ج) بعد - پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی به صورت کامل تجزیه می شود. 
د) قبل - مادة ژنتیک همانند سازي کرده و فشرده می شود.

211 کدام گزینه عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ 
«در تقسیم رشتمان یاخته هاي بنیادي مغز قرمز نوعی استخوان در یک فرد سالم، در هر مرحله اي که ..................

صورت می گیرد، ..................»

دور شدن جفت سانتریول ها از هم- بین آن ها دوك میتوزي تشکیل می شود.

فشرده شدن کروماتید هاي خواهري- رشته هاي دوك متصل به کروموزوم ها کوتاه می شوند.

شروع از بین رفتن پوشش هسته- کرموزوم ها به صورت دو کروماتیدي قابل رؤیت می شوند.

تشکیل پوشش هسته- کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند تا به صورت کروماتین درآیند. 
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212 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«در یک انسان بالغ، هر توده اي که در اثر تقسیمات تنظیم نشده به وجود می آیند و .................. می تواند ..................»

معموًال به بافت هاي مجاور خود آسیب نمی زند - یاخته هایش توسط جریان لنف به نواحی دیگر بدن منتقل شوند. 

در انجام عملکرد طبیعی اندام اختالل ایجاد می کند - یاخته هایش در بافت هاي نواحی دیگر بدن مستقر شوند و رشد کنند. 

رشد کمی دارد و در جاي خود می ماند - از طریق جریان لنف به سایر اندام هاي بدن انسان منتقل شود. 

توانایی دگرنشینی در بافت هاي دیگر را دارد - در صورت بروز بعضی تغییرات در مادة ژنتیک یاخته ایجاد شود. 

213 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«در یک یاختۀ جانوري، در نوعی تقسیم هسته بدون تغییر عدد کروموزومی در یاخته هاي حاصل از تقسیم، در مرحله اي

که .................. قطعًا ..................»

گروهی از رشته هاي دوك تقسیم، شروع به کوتاه شدن می کنند - در پایان این مرحله، پروتئین اتصالی در محل سانترومرها مشاهده می 
شود.

گروهی از رشته هاي دوك به محل اتصال کروماتید هاي خواهري متصل می شوند - پوشش هسته شروع به تجزیه شدن می کند.

سانتریول ها شروع به فاصله گرفتن از هم می کنند - گروهی از رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها متصل می شوند.

پوشش هسته مجدداً تشکیل می شود - در پایان، یک یاخته با دو هسته در دو قطب آن مشاهده می گردد.

214 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«در انسان، در هر مرحله اي از تقسیم کاستمان که کروموزوم ها .................. به طور حتم ..................»

در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند- به سانترومر هر کروموزوم یک رشتۀ دوك متصل است. 

شروع به حرکت به سمت قطبین یاخته می کنند- تعداد کروموزوم هاي موجود در یاخته دو برابر می شود.

با حرکت خود، باعث از بین رفتن تترادها می شوند- در هر قطب یاخته، کروموزوم هاي فاقد کروماتید هاي خواهري دیده می شود.

تک کروماتیدي، به صورت کروماتین در می آیند- پوشش هسته در اطراف یک مجموعۀ کروموزومی تشکیل می شود.

215 کدام گزینه دربارة یک یاختۀ گیاهی با قدرت تقسیم هسته و تقسیم میان یاختۀ به صورت مساوي، نادرست
است؟

ممکن است در زمان تشکیل پوشش هسته در اطراف کروموزوم ها در قطبین یاخته، رشته هاي دوك در سیتوپالسم مشاهده شوند. 

در طی فرایند تقسیم میان یاخته، ریز کیسه هاي پلی ساکاریدي به نام پکتین توسط دستگاه گلژي ایجاد می شوند.

همزمان با تشکیل ریز کیسۀ بزرگ در بخش میانی یاخته، فرایند تقسیم میان یاخته پایان می پذیرد.

تشکیل پالسمودسم همانند تشکیل الن، در طی فرایند تقسیم میان یاخته پایه گذاري می شود.

216 در رابطه با تقسیم میوز نوعی یاختۀ دوالد جانوري، کدام گزینه به درستی بیان شد  است؟

، کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند.  در طی مرحلۀ تلوفاز میوز  برخالف مرحلۀ متافاز میوز 

، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند. در مرحلۀ آنافاز میوز  برخالف مرحلۀ آنافاز میوز 

، یک جفت سانتریول در هر قطب یاخته مشاهده می شود. در مرحلۀ متافاز میوز  همانند مرحلۀ متافاز میوز 

، نوعی مولکول پروتئینی اتصالی در محل سانترومر کروموزوم ها تجزیه می شود. در مرحلۀ آنافاز میوز  همانند مرحلۀ آنافاز میوز 
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217 در بافت هاي بدن یک مرد سالم  و بالغ، نمی توانیم یاخته اي پیکري .................. مشاهده کنیم. 

فاقد کروموزوم جنسی   داراي یک کروموزوم جنسی 

و داراي یک کروموزوم شمارة یک و داراي بیش از دو کروموزوم شمارة یک 

218 کدام یک از موارد زیر در تقسیم میوز در بدن انسان نسبت به سایرین زود تر رخ می دهد؟

قرارگرفتن کروموزوم هاي همتا از طول در کنار هم  تشکیل شدن مجدد پوشش هسته (ها) 

قرار گرفتن ساختار هاي چهار کروماتیدي در استواي یاخته  کشیده شدن کروموزوم هاي تک کروماتیدي به دو سوي یاخته 

219 کدام یک از موارد زیر در رابطه با احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتال به نشانگان داون درست است؟

پس از  سالگی در زنان احتمال خطاي میتوزي و درنتیجه احتمال تولد فرزند مبتال به نشانگان داون افزایش می یابد.

با افزایش احتمال ابتال به پوکی استخوان در زنان، احتمال تولد فرزند مبتال به نشانگان داون کاهش می یابد.

نسبت احتمال تولد فرزند مبتال به نشانگان داون در یک مادر  ساله به مادر  ساله در حدود  برابر است. 

احتمال تولد فرزند مبتال به این بیماري در مادران  ساله صفر است. 

220 در مورد نوعی تقسیم یاخته در بدن انسان که تعداد یاخته ها بدون تغییر عدد کروموزومی آن ها افزایش می 
یابد، می توان گفت  .................. از مرحله اي از تقسیم هسته که در آن ..................  می شود .................. .

قبل - کروموزوم ها به کروماتین، تبدیل - تعداد کروموزوم هاي یاخته افزایش پیدا می کند.

بعد - شروع تشکیل رشته هاي دوك، مشاهده - بیشترین فشردگی کروموزوم ها مشاهده می شود.

قبل - پروتئین اتصالی کروماتیدها در ناحیۀ سانترومر، تجزیه - کروموزوم هاي تک کروماتیدي به قطبین سلول کشیده می شوند.

بعد - پوشش شبکۀ آندوپالسمی، کامًال تجزیه - سانترومر کروموزوم ها به گروهی از رشته هاي دوك متصل می شوند.

221 دربارة هر نوع تومور بدخیم در بدن انسان، هر گاه  .................. مشاهده شود، می توان گفت قطعًا ..................

عدم تعادل بین تقسیم یاخته اي و مرگ یاخته اي - بعضی ویروس ها و پرتوهاي فرابنفش در بروز این سرطان ها نقش داشته اند. 

استقرار و رشد یاخته هاي سرطانی در نواحی دیگر بدن - یاخته هاي سرطانی در گره هاي لنفی مجاور محل تکثیر خود مشاهده می شوند. 

گسترش یاخته هاي سرطانی در بافت هاي اطراف تومور - دگرنشینی و سرطانی شدن بافت هاي دورتر نیز رخ داده است.

شروع تهاجم یاخته هاي سرطانی به بافت - آسیب به گروهی از ژن ها و پروتئین هاي یاخته مشاهده می شود.

222 در تقسیم رشتمان یاخته هاي پوششی عمقی اپیدرم پوست انسان، ..................  بعد از  .................. اتفاق می 
افتد.

اتصال سانترومر کروموزوم ها به گروهی از رشته هاي دوك - شروع حرکت سانتریول ها به قطبین یاخته 

کوتاه و ضخیم شدن رشته هاي مادة وراثتی - تجزیۀ پروتئین اتصالی کروماتیدها در ناحیۀ سانترومرها 

دو برابر شدن مقدار دناي هسته اي یاخته - تجزیه پوشش شبکۀ آندوپالسمی یاخته 

ردیف شدن کروموزوم -  
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223 در تقسیم رشتمان (میتوز) نوعی یاختۀ خونی که گیرندة آن به نوعی آنتی ژن متصل شده است، ممکن نیست
.................. در یک مرحله رخ دهد. (باتغییر)

پیدایش کروموزوم هاي دختري و قرار داشتن کروماتیدها در حداکثر فشردگی 

اتصال سانترومرهاي کروموزوم ها به گروهی از ریزلوله ها و ناپدید شدن هستک (ها)

شروع کاهش فشردگی کروموزوم ها و تشکیل مجدد پوشش هسته 

شروع تشکیل دوك تقسیم و آغاز تخریب پوشش هسته 

224 کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ 
«در نوعی تقسیم هسته در یاخته ها که اشتباه در آن از اهمیت بیشتري برخوردار است، قطعًا در ..................»

مرحله یا مراحلی از آن کروموزوم ها مضاعف و فشرده می شوند.

هر متافاز، رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم هاي درون هسته متصل می باشد. 

طی هر آنافاز، تعداد کروماتیدهاي سلول نسبت به متافاز قبل از آن تغییر نمی کند.

زمان شروع تشکیل رشته هاي دوك تقسیم، به هر کروموزوم دو رشتۀ دوك متصل می شود.

225 یاختۀ پیکري فردي فقط مبتال به نشانگان داون که در مرحلۀ  چرخۀ یاخته اي می باشد؛ نمی تواند
. ..................

بیشتر از سه کروموزوم شمارة  داشته باشد.  فاقد کروموزوم هاي شمارة  باشد. 

داراي هسته اي با دو کروموزوم  باشد.  بیشتر از  کروموزوم داشته باشد. 

226 چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح کامل می کند؟ 
«در نوعی تقسیم یاخته، تعدادي کروموزوم در سطح استوایی یاخته ردیف شده اند که در بین آن ها هیچ دو کروموزوم

همتایی یافت نمی شود، این یاخته ممکن است ..................» 
الف) بالفاصله پس از این مرحله، وارد مرحلۀ متافاز شود. 

ب) حاصل تقسیم نوعی اسپرماتوسیت در بیضۀ انسان باشد. 
ج) در یکی از فولیکول هاي درون تخمدان، تقسیم خود را کامل کند. 

د) مربوط به نوعی یاختۀ جانوري در مرحله اي از تقسیم رشتمان باشد.

 مورد  مورد مورد مورد

227 چند مورد دربارة فرایند مهم نشان داده شده در شکل مقابل، به درستی بیان شده است؟   
الف) نشان دهندة حذف یاخته هاي اصلی از بخش هاي عملکردي در دوران جنینی بعضی از

پرندگان است. 
ب) حذف پرده هاي میانی در انگشتان به علت ایجاد یک سري فرایندهاي دقیقًا برنامه 

ریزي شده در یاخته ها می باشد. 
ج) پروتئین هاي تخریب کننده در یاخته شروع به تجزیۀ اجزاي یاخته و مرگ آن می کنند. 

د) نوعی بافت مردگی در دوران جنینی بعضی از پرندگان را نشان می دهد.
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228 کدام هورمون هاي زیر می تواند سبب افزایش فعالیت پروتئین هاي اکتین و میوزین مؤثر در تقسیم میان یاخته
در سلول هدف خود شود؟ 

الف) هورمون رشد         ب)  در مردان           ج)  در مردان             د)  در زنان

ب، د  الف، د  ب، ج  الف، ج 

229 کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «مالنوما .................. لیپوما ..................»

برخالف - در اثر بر هم خوردن تعادل بین تقسیم یاخته ها و مرگ یاخته ها به وجود می آید.

همانند - ممکن است در اثر تقسیمات تنظیم نشدة یاخته هاي نوعی اندام ایجاد شده باشد. 

برخالف - توده اي از یاخته ها است که معموًال به بافت هاي مجاور خود آسیب نمی زند.

همانند - می تواند گروهی از یاخته هاي خود را از طریق لنف یا خون به بافت هاي دیگر بفرستد. 

230 در رابطه با شکل روبه رو که مربوط به مرحله اي از تقسیم رشتمان (میتوز) است، چند مورد عبارت زیر را به 
درستی تکمیل می کند؟  

«در مرحله اي که بالفاصله .................. از این مرحله قرار دارد، نمی توان  .................. را مشاهده
کرد.» 

الف) بعد - جدا شدن فامینک هایی (کروماتیدهایی) با تنوع ژنی یکسان 
ب) قبل - پوشش غشایی در اطراف فام تن هاي (کروموزوم هاي) یاخته 

ج) بعد - افزایش فاصلۀ بین میانک هاي (سانتریول هاي) درون یاخته 
د) قبل - شروع سازماندهی رشته هاي دوك توسط سانتریول ها

 مورد  مورد  مورد  مورد 
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اتصال رشتههاي دوك به کروموزومهاي دو کروماتیدي به مرحله ي متافاز تمام انواع تقسیمها است.   1
) در تلوفاز میوز I کروموزومها، دو کروماتیدي هستند. 

) در آنافاز میوز I، کروموزومهاي همتا از هم جدا میشوند. 

) بعضی از جانداران سانتریول ندارند ولی دوك دارند (مثل گیاهان دانه دار). 

). ناقلین عصبی درون وزیکول هاي ترشحی قرار می گیرند و سپس اینترفرون از یاخته ترشح می شود (رد گزینۀ   2
). گیرنده هاي آنتی ژن پس از ) هموگلوبین توسط ریبوزوم موجود در سیتوپالسم ساخته می شود. (رد گزینۀ  اگزوسیتوز می شوند (رد گزینۀ 

 .( تولید در شبکه ي آندوپالسمی زبر و بسته بندي در جسم گلژي به غشاي پالسمایی لنفوسیت ها منتقل می شوند (تائید گزینۀ 

دستگاه لنفی به گردش خون و نیز به ایمنی بدن کمک می کند. همچنین در مسیر رگ هاي لنفی، گره لنفی وجود دارد  3
). لنف سرانجام به یکی از سیاهرگ هاي بزرگ بدن که محل تولید و تجمع لنفوسیت است. و با میکروب ها مبارزه می کنند (تائید گزینۀ 

). مویرگ هاي لنفی برخالف مویرگ هاي خونی گلوکز و آمینواسیدها را جذب نمی کنند بلکه جذب چربی ها را می ریزد (رد گزینه هاي  و 

 .( انجام می دهند (رد گزینۀ 

- پروتئین موجود در میلین، توسط سلول هاي پشتیبان ساخته می شود.     4
- ناقل عصبی در سیناپس مهاري، در سلول هاي عصبی بیان می شود. 

- سلول هاي پوششی آلوده به ویروس می توانند اینترفرون بسازند.  

- ساخت پرفورین، توسط لنفوسیت هاي  کشنده و یاختۀ کشنده طبیعی، انجام می گیرد.  

). استیل کولین پادتن از یاختۀ پادتن ساز و هیستامین از ماستوسیت با پدیدة اگزوسیتوز خارج می شوند (تائید گزینۀ   5
) خروج سدیم از نورون توسط پمپ سدیم- پتاسیم به ناقل عصبی است که از انتهاي آکسون سلول عصبی (نورون) خارج می شود (رد گزینۀ 

) ورود سیتوپالسم سلول عصبی از طریق کانال هاي نشتی و دریچه دار صورت واسطۀ پروتئین پمپ غشایی است و نه اگزوسیتوز. (رد گزینۀ 

( می گیرد. (رد گزینۀ 

در یک فرد بالغ بیلی روبین در کبد توسط درشت خوار ها از تخریب هموگلوبین گویچه هاي قرمز به وجود می آیند،  6
درحالی که هموگلوبین در مغز استخوان ساخته می شود.  

بررسی سایر گزینه ها:

: اریتروپویتین هورمونی است که توسط سلول هاي کبد و کلیه ساخته می شود. کبد صفرا می سازد که در آن لیستین وجود دارد. گزینۀ 

: گاسترین و فاکتور داخلی معده هر دو توسط سلول هاي غدد معده در نزدیکی پیلور ساخته می شوند. گزینۀ 

: موسین و سورفاکتانت هر دو توسط سلول هاي اندام شش (موسین توسط سلول هاي مجاري تنفسی و سورفاکتانت توسط سلول هاي گزینۀ 
حبابک شش ها ترشح می شود) ساخته می شوند.

ماده اي که با جذب آب چسبناك شده و میکروب ها را به دام می اندازد موسین است که با جذب آب به موکوز تبدیل  7
می شود این ماده در غشاء مخاطی دیده می شود و از سلول هاي پوششی غشاء موکوزي، به همراه آب و موسین ترشح می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): گویچه هاي سفید که متعلق به بافت پیوندي خون هستند و پادتن ترشح می کنند.  گزینۀ (

): پالکت ها موادي را ترشح می کنند که باعث تورژسانس (آماس) و به هم چسبیدن سایر پالکت ها می شود. این سلول ها نیز به بافت گزینۀ (
پیوندي خون تعلق دارند.
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): ماده اي که واکنش آب و دي اکسید کربن را تسریع می کند آنزیم آنیدرازکربنیک است که در غشا گویچه هاي قرمز قرار دارد گزینۀ (
گویچه هاي قرمز نیز از سلول هاي بافت پیوندي خون هستند. 

در گیاه ذرت یاخته تخم میوز انجام نمی دهد بلکه میتوز انجام میدهد. به این ترتیب، پس از حداکثر فشردگی که  8
همان متافاز هست کوتاه شدن ریز لوله هاي پروتئینی روي میدهد.

بررسی سایر گزینه ها:

: غشاء هسته در پروفاز شروع به محو شدن می نماید. گزینۀ 

: گیاه نخود یک گیاه نهان دانه است. گیاه نهان دانه سانتریول ندارد. گزینۀ 

: در میتوز کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند. گزینۀ 

بررسی گزینه ها:   9
. همۀ یاخته ها هسته ندارند. هسته مخصوص سلول هاي یوکاریوت است و سلول هاي پروکاریوت، فاقد هسته هستند. هم چنین، در بین یاخته

هاي یوکاریوتی، گلبول هاي قرمز هسته ندارند. 

 . . هر رشته کروماتین، از واحد هاي تکراري به نام نوکلئوزوم، تشکیل شده است نه هر رشته تشکیل دهندة مولکول 

. ماده وراثتی هسته در تمام مراحل زندگی یاخته، به جز تقسیم، به صورت کروماتین است. رشته هاي کروماتین با فشرده شدن، کروموزوم ها
را ایجاد می کنند. 

. هیستون مولکول پروتئینی است نه نوکلئوپروتئینی.

بررسی گزینه ها:   10
. در مردان کروموزوم هاي جنسی به صورت  و  هستند و مشابه هم نیستند. 

. در مرحلۀ  هنوز رشته هاي کروماتین مضاعف نشده اند. 

، مرحلۀ دو برابر شدن دناي هسته و در نتیجه مضاعف شدن کروموزوم هاست.  . مرحلۀ 

، کروموزوم ها ساختار نوکلئوزومی دارند و هنوز همۀ مراحل فشردگی طی نشده است. فشردگی در متافاز کامل می شود.  . در مرحلۀ 

بررسی موارد:   11
الف. ( درست ) همه کروموزوم ها، داراي  هستند و  در مناطقی، به دور  مولکول هیستون می پیچید. 

، به صورت تک کروماتیدي هستند.  ب. ( درست ) همه کروموزوم ها در در مرحلۀ آنافاز میتوز یا آنافاز میوز 

ج. ( نادرست ) اگر سلول مربوط به یک مرد باشد، کروموزوم جنسی دیگر  است که ژنهاي مشابه  ندارد. 

د. ( نادرست ) پدر ومادر هردو داراي کروموزوم  هستند. پس کروموزوم  می تواند از پدر یا مادر به فرزند رسیده باشد. 

کروموزوم هاي همتا، داراي طول، شکل، محل سانترومر و محتواي ژنتیک مشابه هستند. اما حاالت متفاوت یک صفت  12
در دو کروموزوم همتا می تواند متفاوت باشد. 

بررسی گزینه ها:   13
. کروموزوم هاي همتا از ابتدا در سلول تخم وجود داشته اند. سلول تخم این کروموزوم ها را از پدر ومادر دریافت کرده است. 

. کروماتیدهاي خواهري از پدر و مادر دریافت نمی شوند. کروماتیدهاي خواهري در اثر همانند سازي  به وجود می آیند.
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. کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز و آنافاز حداکثر فشردگی را دارند. در مرحلۀ متافاز کروموزوم ها دو کروماتیدي و در مرحلۀ آنافاز تک
کروماتیدي هستند. 

. سلول هاي یک مرد داراي  کروموزوم هاي هستند که کروموزوم شماره  مشابه هم نیستند. ولی یاخته هاي یک مرد دیپلوئید محسوب
می شوند. 

بررسی گزینه ها:   14
. گلبول قرمز به دلیل اینکه هسته ندارد، بدون کروموزوم است. یاخته هاي جنسی نیز داراي یک کروموزوم دلیل رد گزینه هاي  و  و 

جنسی هستند. 

. هر یاخته انسان در زمانی از تقسیم یاخته قبلی به وجود آمده است. و یاختۀ تقسیم شونده قطعا داراي هسته است.

بررسی موارد:   15
الف. ( نادرست ) تفاوت گونه هاي مختلف جانداران بیش از همه به دلیل محتواي ژنی آنها است. مثال برخی جانداران تا  عدد کروموزوم

دارند، اما از انسان پیچیده تر نیستند. 

 ب. ( نادرست ) یاخته هاي پیکري یا غیر جنسی انسان داراي  کروموزوم است . یاخته هاي درخت زیتون هم همین تعداد کروموزوم دارند.
اما این دو موجود در بسیاري از ژن هاي خود تشابهی ندارند. 

پ. ( درست ) تعداد کروموزوم هاي جانداران مختلف ( به جز باکتري ها ) از  تا  عدد متغیر است. 

ت. ( درست ) در یاخته هاي درخت زیتون،  کروموزوم وجود دارد.

بررسی موارد:   16
الف. ( درست ) هر مجموعۀ کروموزومی در انسان داراي  کروموزوم است.  کروموزوم یک مجموعه، غیر همتا هستند. 

ب. ( درست ) یاخته جنسی داراي یک مجموعه کروموزوم است. یک مجموعه کروموزوم، از یاخته پیکري نیز از هر شماره کروموزوم، یک عدد
دارد. 

، ولی در مردان یکی داراي  و دیگري داراي  است.  و  محتواي ژنی ج. ( نادرست )دو مجموعه کروموزومی زنان هردو داراي 
مشابه ندارند. 

د. ( نادرست ) در انسان و بعضی جانداران، کروموزوم هایی وجود دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند.

بررسی موارد:   17
الف. (درست) گربه، موجودي  کروموزومی است. بنابراین هر مجموعۀ کروموزومی آن  کروموزوم دارد. 

همانند سازي می کند. اما دریاختۀ عصبی که تقسیم نمی شود، کروماتین ب. (درست) کروماتین در یاخته هایی که تقسیم می شوند، در مرحلۀ 

وارد مرحلۀ  نمی شود ودر نتیجه، همانندسازي نمی کند. 
پ. (درست) مرحله اینترفاز در همه یاخته ها، زمانی است که یاخته، کارهاي معمول خود را انجام می دهد. 

ت.(درست)  شماره هاي کروموزومی گربه از  تا  است و از هر شماره کروموزوم دوتا دارد. بنابراین از شمارة  نیز دو کروموزوم دارد.

بررسی گزینه ها:   18
: کروموزوم همانند کروماتین، از ِدنا و پروتئین تشکیل شده است.  گزینۀ 

: کروماتین و کروموزوم، هر دو فشردگی دارند اما، فشردگی کروموزوم بیشتر است. ساختار نوکلئوزوم ( هسته تن) که در کروماتین ها گزینۀ 
نیز دیده می شود، اولین مرحله فشردگی است. 

: در هستۀ تن ( نوکلئوزوم) ، مولکول ِدنا، حدود  دور ( نه اینکه  متر) در اطراف  مولکول پروتئینی پیچیده است.  گزینۀ 

: پیش از تقسیم یاخته، مادة وراثتی به شکل کروماتین است. یاخته ها بیشتر مدت زندگی خود را در مرحلۀ پیش از تقسیم می گذرانند. گزینۀ 
در این مرحله، یاخته کارهایی مانند رشد، ساخت مواد مورد نیاز و... انجام می دهد. 

بررسی گزینه ها:   19
: براي تعیین تعداد کروموزوم و تشخیص بعضی ناهنجاري کروموزومی، کاریوتیپ تهیه می شود. گزینۀ 
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: کاریوتیپ " تصویري" از کروموزوم ها با حداکثر فشردگی است که بر اساس اندازه، شکل، محتواي ژنی و محل قرار گیري گزینۀ 
سانترومرها، مرتب و شماره گذاري شده اند. 

: دو کروموزومی که در کاریوتیپ، با شماره یکسان نامگذاري می شوند، کروموزوم همتا گفته می شوند. کروموزوم هاي همتا اندازه، گزینۀ 
شکل، " محتواي ژنی" و محل قرار گیري سانترومرها در آنها مشابه است. 

: براي شماره گذاري کروموزوم هاي غیرجنسی،  یکی  از  معیارهایی که در نظر گرفته می شود، اندازه است. درازترین  جفت گزینۀ 
کروموزوم، با شماره یک نامگذاري می شود و به ترتیب تا آخر. البته در کاریوتیپ، بعد از کروموزوم هاي غیرجنسی، کروموزوم هاي جنسی را

قرار می دهند. کروموزوم جنسی x، کروموزوم بزرگی از نظر اندازه است. و کروموزوم جنسی  کوچک است.
بررسی گزینه ها:   20

: درون هسته هر یاختۀ جنسی انسان، یک مجموعه کروموزوم یافت می شود. و در مردان درون این مجموعه، فقط "یک"  کروموزوم گزینۀ 

جنسی   یا  یافت می شود. 

: درون هسته هر یاختۀ جنسی انسان، یک مجموعه بیست و سه کروموزومی قرار گرفته است، که بیست و دو تا کروموزوم غیر جنسی گزینۀ 
و یک عدد کروموزوم جنسی است. 

: درون هسته هر یاخته جنسی انسان، بیست و سه کروموزوم قرار دارد. هر کروموزوم داراي، یک سانترومر است.  گزینۀ 

: درون هسته هر یاخته جنسی، بیست وسه کروموزوم "غیر هم ساخت"  قرار دارد. گزینۀ 
 21

برسی گزینه ها:  

: با توجه به تصویر روبرو، کروماتید در تصویر سوال به اشتباه نشان داده شده است. گزینۀ 

 

کروماتید

سانترومر

کروموزوم دو کرماتیدي

: هر دو کروماتید یک کروموزوم از نظر نوع ژن ها یکسان اند.  گزینۀ 

: هر بازو داراي یک مولکول  است. یک کروموزوم دوکروماتیدي، داراي دو مولکول  است.  گزینۀ 

: هر کروموزوم از دو بخش شبیه به هم به نام کروماتید، تشکیل شده است. که از همانندسازي ِدنا به وجود آمده است نه از دو والد. گزینۀ 

برسی موارد:    22
هستند.  الف : یاخته هاي هسته دار پیکري زنان داراي، چهل و چهار کروموزوم غیرجنسی، و دو کرموزوم جنسی، 

ب : یاخته هاي ماهیچه اي مخطط، داراي چندین هسته هستند. و درون هر هسته دو کروموزوم جنسی X یافت می شود، بنابراین در یک یاخته

چندین کروموزوم جنسی  می توان یافت. 
ج :گویچه قرمز، یاخته اي بدون هسته است. در نتیجه در این یاخته ها، کروموزوم غیرجنسی و جنسی وجود ندارد. 

د : خانم سی ساله می تواند سلول جنسی تولید نماید. در سلول جنسی انسان، یک مجموعه کروموزوم یافت می شود که یکی از کروموزوم ها
جنسی است.

: مراحلی که یک یاخته از" پایان" یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدي می گذراند را چرخۀ یاخته اي می گویند.  گزینه   23
: هر چه مدت مرحلۀ اینترفاز کوتاه تر باشد، یاخته زودتر به مرحلۀ تقسیم یاخته اي می رسد، و زودتر یاخته هاي جدید تولید می گزینه 
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شوند. 

: با توجه به شکل روبرو، دو یاختۀ جدید هر یک وارد چرخۀ یاخته اي جدیدي می شود.  گزینه 

SS

G1G1

G2G2

M

کینز
سیتو

تلوفاز آنافاز متافاز

پرومتافاز

پروفاز

میتوز

G0

مرحلۀ تقسیم

: از میان لنفوسیت هاي با گیرنده مختلف، آن لنفوسیتی که توانسته است آنتی ژن را شناسایی کند  گزینه 
از حالت غیر فعال به حالت فعال وارد شده، و به سرعت تکثیر می شود.   

، حدود  دور به دور  مولکول هیستون می پیچد و نوکلئوزوم را به وجود میآورد. از مولکول   24
حاصل تقسیم میوِز یک سلول دیپلوئید،  سلول هاپلوئید است.  25

یک تتراد مجموعۀ دو کروموزوم است و بنابراین یک جفت سانترومر دارد.  26

تتراد، شامل  کروموزوم همتا است که از طول کنار هم قرار می گیرند.  27
بعضی از جانداران کروموزوم زیادي دارند، تعداد کروموزوم هاي جاندارن مختلف از  تا بیش از  عدد متغیر  28

است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

): براي مثال در انسان نوع کروموزوم جنسی در نر و ماده متفاوت است.در یاخته هاي مردان کروموزوم جنسی  دارند ولی زنان گزینۀ (
ندارند. 

): همواره این گونه نیست مثال در یاخته هاي پیکري انسان و درخت زیتون  کروموزوم وجود دارد.  گزینۀ (

): دستهاي از سلولهاي بدن مانند گویچه هاي قرمز اصًال هسته و کروموزوم ندارند یا سلول هاي ماهیچه مخطط براي مثال به دلیل گزینۀ (
چندین هسته اي بودن داراي تعداد بیشتري کروموزوم درون سلول خود هستند.

در متافاز، کروموزوم ها در سطح استوایی سلول قرار می گیرند. در پروفاز، کروموزوم ها پراکنده هستند و در آنافاز،  29
میوز II کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند. در تلوفاز I، کروموزوم هاي همتا و در تلوفاز II کروماتیدهاي خواهري دیده نمی شوند.

تشکیل تتراد و از بین رفتن پوشش هسته را در پروفاز I می بینیم.  30
) به شکل کروماتین هستند و در میتوز فشرده میشوند و به مواد وراثتی در اوایل اینترفاز(مراحل   و ابتداي  31

شکل کروموزوم درمیآیند.
تتراد در پروفاز I ایجاد می شود و در همین مرحله است که غشاي هسته ناپدید می شود.   32

با توجه به جدا شدن کروموزوم هاي همتا، شکل مربوط به آنافاز I می باشد که مراحل قبل و بعد از آن، به ترتیب،  33
متافاز I و تلوفاز I می باشد.

, سنتز  و دومین مرحلۀ رشد  اینترفاز را میسازند و میتوز و سیتوکینز در نخستین مرحلۀ رشد   34
مجموع تقسیم سلولی را تشکیل می دهند.

در هر قطب، کروموزوم هاي  کروماتیدي قرار دارند. هر کروماتید هم یک مولکول  است. در تلوفاز میوز   35
در نتیجه هر کروموزوم  مولکول  دارد. 

،  کروموزوم دوکروماتیدي دارد که سلول با  ، سه تتراد تشکیل می دهد. همچنین، این سلول در پروفاز   36
در مجموع  کروماتید دارد.
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میوز در واقع دو تقسیم پشت سر هم است که کاهش کروموزومی در میوز  رخ می دهد و میوز  نوعی میتوز است.  37

در اثر تقسیم میوز  سلول ساخته می شود که نصف سلول اصلی کروموزوم دارند. بنابراین  سلول  کروموزومی  38
خواهیم داشت.

همانندسازي تنها یک بار در مرحلۀ  انجام می شود.   39
سایر موارد در مراحل مختلف تقسیم میوز اتفاق می افتد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: هماند سازي سانتریول ها در میوز   گزینۀ 

: تفکیک کروماتیدها در آنافاز میوز   گزینۀ 

: تشکیل تتراد در پروفاز  گزینۀ 

) که بخشی از اینترفاز است،  بیشتر عمر سلول در اینترفاز میگذرد که شامل  است. در مرحلۀ سنتز (  40
 (  همانند سازي میکند. در پروفاز، کروموزوم ها فشرده، ضخیم و کوتاه تر می شوند و قابل رؤیت هستند. (رد گزینۀ 

در نخستین مرحلۀ رشد یا  مواد وراثتی به صورت کروماتین بوده و قابل رویت نمی باشند. کوتاه ترین مرحله،  است نه  (رد گزینۀ 

 (

.( مرحلۀ سنتز یا  مربوط به اینترفاز بوده و بعد از  آغاز می شود. بعد از تلوفاز معموًال سیتوکینز اتفاق می افتد (رد گزینۀ 

کروماتیدهاي خواهري و در تقسیم میوز  کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند.  در تقسیم میوز   41
جدا شدن کروموزوم هاي همتا در آنافاز میوز  و جفت شدن کروموزوم هاي همتا در پروفاز میوز  اتفاق می افتند.

در میوز  کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند و تقسیم سانترومر نیز انجام می گیرد. در میوز  تعداد  42
سانترومرهاي موجود در سلول مادري در هر سلول دختري نصف می شود ولی در میوز  تعداد سانترومرها با جدا شدن کروماتیدهاي

خواهري دو برابر شده و بعد بین دو سلول تقسیم می شوند.
بررسی موارد:   43

جملۀ (الف): نادرست- رشته هاي دوك در سیتوپالسم هستند. 

 . جملۀ (ب): نادرست- چون همانندسازي  در اینترفاز صورت می گیرد، نه در آغاز پروفاز 
جملۀ (ج): نادرست- در گیاهان بدین صورت نیست، لذا جمله «ج» هم نادرست است. 

جملۀ (د): نادرست- پوشش هسته در پروفاز  ناپدید می شود.

, تعداد کروموزوم  کروموزوم هاي شکل با هم همتا نیستند، پس شکل مربوط به آنافاز میوز  است نه آنافاز میوز   44
 ( ها نیز  می باشد. (تأیید گزینۀ  و رد گزینۀ 

شکل نمی تواند مربوط به آنافاز میتوز سلول  باشد چون در آن صورت باید در سلول  کروموزوم تک کروماتید داشته باشیم (رد

 .( گزینۀ 

.( شکل نمی تواند مربوط به آنافاز میتوز سلول  باشد چون در شکل همتا مشاهده نمی شود (رد گزینۀ 

) در مرحلۀ  اینترفاز و قبل از پروفاز صورت می گیرد. ولی مضاعف شدن کروموزوم ها (یعنی همانند سازي   45
سایر موارد در مورد هیدر درست هستند.

به زنانی که سنین باالي  سال دارند توصیه می شود که قبل از زایمان به تهیۀ کاریوتیپ از جنین اقدام نمایند.  46

 . جدا نشدن کروموزوم ها مربوط به آنافاز میوز  و  است نه متافاز میوز   47
سایر موارد درست می باشند.

الف و ج درست هستند.   48
از جدا نشدن کروموزومی در میوز  چهار گامت از دو نوع مختلف حاصل می شود که هیچ یک از آن ها طبیعی نیستند و لقاح آن ها با گامت

، چهار گامت از سه نوع مختلف حاصل می شود. دو طبیعی منجر به ایجاد تخم معیوب خواهد شد. از جدا نشدن کروموزومی در میوز 
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%) از این گامت ها سالم نیستند و در لقاح با گامت طبیعی، تخم معیوب ایجاد می کنند.  مورد (

آغاز همانند سازي  ابتداي  و است که نقطۀ وارسی وجود ندارد.   49
 .( بین مرحلۀ و مرحلۀ  (همانند سازي DNA) یک نقطۀ وارسی وجود دارد (رد گزینۀ 

 .( ) با از بین رفتن پوشش هسته (پرومتافاز میتوز) یک نقطۀ وارسی وجود دارد (رد گزینۀ  بین آغاز همانند سازي اندامک ها (

.( ) تا تک کروماتیدي شدن کروموزوم ها (آنافاز میتوز) دو نقطۀ وارسی وجود دارد (رد گزینۀ  بین پایان سنتز (

در آنافاز میوز  هر کروموزوم از کروموزوم همتاي خود جدا می شود. پس باهم ماندن کروموزوم هاي همتا فقط در  50
. با هم ماندن کروموزوم ها در آنافاز میوز  هم رخ می دهد ولی در این مرحله کروموزوم هاي آنافاز میوز  رخ می دهد نه در آنافاز میوز 

همتا جدا نمی شوند، کروماتیدهاي خواهري جدا می شوند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در مادران  ساله احتمال تولد فرزند داون سه در  تولد است در حالی که در مادران   ساله این احتمال به  می رسد.  گزینۀ «

»: از آن جایی که همۀ تخمک هاي یک زن از هنگام تولد درون تخمدان ها موجود است، بنابراین هرچه سن زن ها افزایش یابد، مجموع گزینۀ «
آسیب هایی که به دناي تخمک هاي آن ها وارد می شود بیش تر می شود. 

»: کاریوتیپ، تصویري از کروموزوم هاي با حداکثر فشردگی (در حال تقسیم) است. پس کروموزوم ها مضاعف هستند. همان طور که گزینۀ «

اشاره شد فرد داون یک کروموزوم اضافه دارد پس به هنگام تشکیل کاریوتیپ، تصویر  کروموزوم مضاعف یا  کروماتید مشاهده
می شود.

هر سانتریول از  دستۀ  تایی از لولۀ کوچک پروتئینی ساخته شده است.  51
در آنافاز، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند و کروموزم تک کروماتیدي تشکیل می گردد. بنابراین در  52

اواخر آنافاز میتوز هر کروموزوم، همواره یک کروماتید و یک سانترومر دارد.

منظور از ساختار چهار کروماتیدي، تتراد است که در میوز دیده میشود تقسیم میوز نیز دو تقسیم متوالی است البته  53
توجه کنید که این گزینه به طور قطع درست نیست چون براي مثال، زمانی که اسپرم با اووسیت ثانویه لقاح پیدا نکند دومین تقسیم میوز اتفاق

) است.   نمیافتد. اما مشخص است که منظور طراح محترم سؤال گزینهي (

از میوز یک سلول ممکن است فقط یک گامت تولید شود (مانند سلول زایندهي تخمک). از طرفی از میوز یک سلول ممکن است اصًال گامت

). تقسیم میوز در تولید مثل جنسی رخ می دهد و حاصل تولید نشود! و به جاي آن هاگ تشکیل شود (مثًال در گیاهان و قارچها) (رد گزینه ي 

 ( آن می تواند سلولی با کروموزوم فرد باشد مانند اسپرم در انسان که  می باشد. (رد گزینۀ  و 
در مرحلۀ تلوفاز کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند تا به صورت کروماتین درآیند.   54

در اثر تقسیم میتوز از یک سلول،  سلول با عدد کروموزومی مشابه سلول مادر حاصل میشود.  55

در مرحلۀ آنافاز کروماتیدها از هم جدا میشوند و به سوي دو قطب سلولی می روند.   56
، مربوط به اینترفاز می شوند. گزینۀ  مربوط به پروفاز و گزینۀ  و 

57  کروموزوم، همواره یک سانترومر دارد، در  و پروفاز میوز  ،  کروماتید ولی در  ، تلوفاز میوز  و
تلوفاز میتوز، یک کروماتید دارد.

هر یک از رشتههاي دوك از ریز لولههاي پروتئینی به نام میکروتوبول ساخته شده است. در مرحلۀ پروفاز، دوك  58
شکل میگیرد.

در فردي که  است و میوز طبیعی انجام میدهد، در هر یک از گامتهاي حاصل به طور معمول   59
) و داراي  ). در سلول  کروموزومی، کروموزوم ها دو به دو همتا هستند (تایید گزینۀ  و رد گزینۀ  کروموزوم وجود دارد (رد گزینۀ 

.( مجموعه کروموزوم می باشد (رد گزینۀ 

، سلول داراي دو جفت سانتریول است. ( در اینترفاز، سانتریول ها دو برابر می شوند، بنابراین در پروفاز یا متافاز   60
عدد سانتویول)
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سانتریول

رشته هاي دوك تقسیم  

در مرحلۀ پرومتافاز پوشش هسته ناپدید میشود و در تلوفاز، پوشش هسته دوباره تشکیل میشود.  61

) ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته افزایش می یابد. در مرحلۀ وقفل دوم (  62

سلولی که چهار کروموزوم غیر همتا دارد، هاپلوئید  است. سلول هاي حاصل از تقسیم میوز، یک سلول   63
، سلول هایی  کروموزومی و داراي  کروموزوم  غیر همتا  هستند.  و سلول هاي حاصل از تقسیم میتوز، یک سلول 

طی مرحلۀ اینترفاز، سانتریولها که یک جفت هستند، همانندسازي میکنند و سلول به هنگام ورود به میتوز،  جفت  64
سانتریول خواهد داشت.

در همۀ پروفازها و متافازها، کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند، یعنی هر کروموزوم دو مولکول  دارد.    65
بررسی سایر گزینه ها: 

: هاپلوئید بودن سلول، بستگی به عدد کروموزومی و نوع تقسیم سلول در حال تقسیم دارد (از یک سلول  در پایان میتوز دو گزینۀ 

سلول  خواهیم داشت). 

: باکتري ها تقسیم دوتایی انجام می دهند و فاقد کروماتید خواهري اند.  گزینۀ 

: گیاهان دانه دار سانتریول ندارند. گزینۀ 

حداکثر فشردگی کروماتیدها مربوط به مرحلۀ متافاز است. پس از این مرحله، کوتاه شدن رشتههاي دوك در آنافاز  66
رخ میدهد.

در بین مراحل میتوز، کروموزوم تک کروماتیدي در آنافاز و تلوفاز دیده میشود که میزان فشردگی در آنافاز بیشتر  67
است چون در تلوفاز، کروموزومها شروع به باریک و دراز شدن میکنند. 

بیشترین فشردگی کروموزوم هاي دو کروماتیدي در متافاز صورت می گید و در مرحله ابتداي آنافاز حداکثر فشردگی را دارند.

)، مضاعف میشوند. بقیۀ موارد، بخشهایی از فرایند تقسیم میتوز هستند.  کروماتینها در اینترفاز (  68
در مرحلۀ پروفاز میتوز هستک و در مرحلۀ پرومتافاز پوشش هسته ناپدید می شوند و در مرحلۀ تلوفاز میتوز میکروتوبول ها تخریب می شوند. 

در آنافاز میتوز تعداد سانترومرها دو برابر می شود. زیرا هر کروموزوم دو کروماتیدي به دو کروموزوم تک کروماتیدي تبدیل می شود.

69  مراحل تقسیم هسته در گیاهان و جانوران یکسان میباشد. گیاهان پیشرفته سانتریول ندارند و تقسیم سیتوپالسم
(سیتوکینز) نیز در گیاهان و جانوران متفاوت است. در گیاهان تقسیم سیتوپالسم با تشکیل صفحه سلولی ولی در جانوران با تشکیل حلقۀ

انقباضی (کمربندي) از رشته هاي پروتئینی اکتین و میوزین انجام می شود.

تقسیم سلول پوششی رودة انسان از نوع تقسیم میتوز است و غشاي هسته در مرحلۀ تلوفاز میتوز در حال تشکیل  70
است، در این مرحله کروموزوم ها تک کروماتیدي اند.  

طی تقسیم میتوز در مراحل پروفاز و متافاز کروموزوم ها دو کروماتیدي اند که در مرحلۀ متافاز گروهی از رشته هاي دوك از یک سو به قطب و

) و در ) و در مرحلۀ متافاز کروماتیدها حداکثر فشردگی را دارند (رد گزینۀ  از سوي دیگر به سانترومر کروموزوم ها متصل اند (رد گزینۀ 

.( مرحلۀ پرومتافاز و متافاز هر قطب سلول نیز یک جفت سانتریول مشاهده می شود (رد گزینۀ 

هیچ کدام از موارد صحیح نیستند. بررسی گزینه ها:   71
الف: گروهی از رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها متصل شده اند نه همۀ آن 

ها. 
ب: رشته هاي دوك از یک انتها نزدیک سانتریول هستند اما به سانتریول متصل
نیستند و بعضی از سلول ها مانند سلول هاي گیاهی سانتریول ندارند اما دوك تشکیل

می شود. 
ج: هر یک از رشته هاي دوك از یک لولۀ توخالی از جنس پروتئین به نام میکروتوبول ساخته شده است.  

سلول تخم تقسیم میتوز انجام می دهد. با توجه به شکل مقابل سلول در مراحل آنافاز میتوز و تلوفاز میتوز،  72
کروموزوم هاي تک کروماتیدي دارد و تعداد کروموزوم ها با کروماتیدها، برابرند ولی در متافاز و پرومتافاز و پروفاز، کروموزومها مضاعف
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هستککروماتین
هسته

پوشش
هسته

تخریبدر
پوشش هسته

غشاي یاخته هاسانتریول

اینترفاژ پروفاز-1 2-
کروموزوم دوکروماتیدي

هاي دوك در حال تشکیلرشته

دوك تقسیم

پرومتافاز 3-

متافاز آنافاز-4 تقسیم-5 6-
شیار تقسیم یاخته

تشکیل مجدد پوشش هسته هاي دختريکروموزوم بخش استوایی یاخته

هستند (یعنی هر کروموزوم دو کروماتیدي است) و تعداد کروماتیدها دو برابر تعداد کروموزوم ها می باشد.  
 بررسی گزینه ها: 

): در آنافاز میتوز، کروموزوم ها تک کروماتیدي اند و تعداد کروموزوم ها گزینۀ (
با کروماتیدها برابر است ولی غشاي هسته وجود ندارد.  

): کروموزوم هاي مضاعف در متافاز میتوز در سطح استوایی قرار دارند و گزینۀ (
در این مرحله تعداد کروموزوم ها با کروماتیدها برابر نیست. 

): در پرومتافاز، غشاي هسته شروع به تجزیه شدن می کند و در پروفاز گزینۀ (
دو جفت سانتریول شروع به دور شدن می کنند ولی هنوز در دو قطب سلول قرار

ندارند.  

): در تلوفازها پیچیدگیها و تابیدگی هاي کروموزوم باز می شوند و گزینۀ (
کروموزوم ها در این مرحله تک کروماتیدي اند و تعداد کروموزوم با کروماتید برابر است.

بررسی گزینه ها:   73
: دوك تقسیم، مجموعه اي از ریز لوله هاي پروتئینی است که هنگام تقسیم، "پدیدار" می شوند.   گزینۀ 

: اگر به شکل روبرو خوب دقت کنید، متوجه می شوید که سانترومر به همۀ دوك هاي تقسیم متصل نمی شود،  گزینۀ 
برخی از دوك هاي تقسیم به کروموزوم متصل نیستند.   

 

متافاز 4-

بخش استوایی یاخته

: همۀ رشته هاي دوك کوتاه نمی شوند بلکه فقط رشته هاي دوك متصل به سانترومر کوتاه می شوند و در نتیجه کروموزوم ها به قطبین گزینۀ 
می روند. 

: سانتریول ها، یک جفت استوانۀ عمود بر هم اند که در اینترفاز، براي تقسیم یاخته، همانند سازي می کنند.   گزینۀ 

چرخه ي سلولی شامل اینترفاز، تقسیم هسته (میتوز یا میوز) و سیتوکینز است. سه نقطه ي وارسی مربوط به چرخه ي  74
سلولی اند، و چون تقسیم سلول خاطره شروع شده در انتهاي مرحله ي تقسیم سلولی تنها یک نقطه ي وارسی وجود دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در جریان تقسیم سلولی، در پروفاز کروموزوم ها کوتاه و قطور شده و در انتهاي تقسیم بلند و نازك می شوند.  گزینه ي 

: طی سیتوکینز، کمربندي از رشته هاي پروتئینی در میانه ي سلول منجر به جدا شدن سیتوپالسم بین دو سلول (سیتوکینز) می  گزینه ي 
شوند. 

: رشته هاي دوك از جنس پروتئین و کروموزوم ها را بین دو قطب تقسیم می کنند. گزینه ي 

 75
: همانطور که در شکل روبرو، مشاهده می کنید، ساختار هر سانتریول، از نُه دسته سه تایی لوله کوچک است.    گزینۀ 

 

: در مرحلۀ وقفه اول، هنوز سانتریول همانند سازي نکرده است، هر یاخته داراي "یک جفت سانتریول" است.   گزینۀ 

: ریز لوله هاي پروتئینی توسط ریبوزوم ساخته شده اند، و نقش سانتریول ها ساخت ریزلوله هاي پروتئینی نیست، بلکه در هنگام تقسیم، گزینۀ 
ریزلوله هاي ساخته شده را سازمان دهی می کنند. 

: سانتریول ها در مرحلۀ اینترفاز (میان چهر) در کنار هسته دیده می شوند. در حین مرحلۀ پروفاز، سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت گزینۀ 
می کنند و به قطبین سلول می روند.  

1

2

3

4

1

2

3

4

(1)

(3)

(4)

1

2

3

4

45

سیم یاخته
تق

خدیجه جباري
Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2585+%25DB%258C%25D8%25A7%25D… 46/73

 76
:  در مرحله آنافاز میتوز، کروموزوم ها، تک کروماتیدي هستند. اگر یاخته در مرحله پروفاز داراي  کروموزوم  گزینۀ 

دو کروماتیدي باشد، در مرحله آنافاز در هر قطب سلول داراي  کروموزوم تک کرماتیدي است.

آنافاز 5-

هاي دختريکروموزوم

: در مرحله تلوفاز میتوز، مادة وراثتی به صورت غیر مضاعف است.  گزینۀ 

 

تقسیم 6-
شیار تقسیم یاخته

تشکیل مجدد پوشش هسته

: ماده وراثتی در مرحله  ، در "مرحلۀ اینترفاز" همانند سازي می کند. در مرحلۀ پروفاز به دلیل اینکه کروماتین فشرده، ضخیم و گزینۀ 
کوتاه تر می شود، به تدریج با میکروسکوپ نوري می توان آن را مشاهده کرد.    

: هر کروموزوم مضاعف، داراي دو مولکول ِدنا است. در مرحله متافاز چهار کروموزوم مضاعف شده، در سطح استوایی سلول مرتب گزینۀ 
شده اند، که مجموعًا هشت مولکول ِدنا یافت می شود.   

برسی گزینه ها:   77
: سانترومر کروموزوم ها در مرحله پرومتافاز به رشته هاي دوك متصل می شوند، اما در این مرحله "هسته وجود ندارد" و کروموزوم ها گزینۀ 

در میان یاخته قرار دارند.  

: با تجزیۀ "پروتئین اتصالی" در ناحیۀ سانترومر، کروماتیدها از هم جدا می شوند.  گزینۀ 

: هم حداکثر فشردگی پیدا کردن کروموزوم ها و هم در وسط قرار گرفتن کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز انجام می شود اما ابتدا گزینۀ 
کروموزوم ها بیشترین فشردگی را پیدا می کنند.( قبل از اینکه کروموزوم ها در وسط یاخته قرار بگیرند) – با تک کروماتیدي شدن کروموزوم 

ها، در یاخته تعداد کروموزوم ها دو برابر می شود. ( مرحله بعد از متافاز)  

: در مرحله آنافاز که بعد از مرحلۀ متافاز انجام می شود، کروموزوم ها، تک کروماتیدي هستند و هر کروموزوم داراي یک مولکول ِدنا گزینۀ 
است.  

 78
بررسی گزینه ها: 

: همانطور که در شکل روبرو می بینید، هستک فقط در مرحلۀ اینترفاز درون هسته  گزینۀ 
قابل مشاهده است.  

: مرحلۀ پرومتافاز همانند آنافاز، غشاي هسته از بین رفته است و کروموزوم ها در گزینۀ 
فضاي سیتوپالسم قرار دارند.  

: مرحلۀ متافاز همانند پروفاز، داراي دو جفت سانتریول است.   گزینۀ 

: مرحلۀ آنافاز برخالف مرحله تلوفاز، یاخته کشیده تر دیده می شود. گزینۀ 

آنافاز 5-

هاي دختريکروموزوم

هستککروماتین

هسته

پوشش هسته

غشاي یاخته هاسانتریول

اینترفاژ 1-

گزینه گزینه 

: در یاخته هاي جانوري تقسیم سیتوپالسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع می شود.این فرورفتگی گزینۀ   79
حاصل انقباض حلقه اي از جنس اکتین و میوزین است.  

: در یاخته هاي گیاهی، رشته هاي دوك، در سیتوکینز هم، دیده می شوند. گزینۀ 
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: برخی از رشته هاي دوك، به سانترومر متصل نمی شود. به شکل روبرو  گزینۀ 
دقت نمائید.  

آنافاز 5-

هاي دختريکروموزوم

  

: همه یاخته هایی که میتوز انجام می دهند، لزوما براي سازمان دادن رشته هاي دوك، نیاز به سانتریول ندارند. براي مثال، سلول هاي گزینۀ 
گیاهی (نهاندانگان و بازدانگان)، میتوز انجام می دهند اما سانتریول ندارند.

«زیتون» نوعی گیاه است و بنابراین مرحلۀ سیتوکینز با تشکیل یک صفحۀ سلولی از جنس دیواره که توسط غشا احاطه  80
شده است، صورت میگیرد ولی سه مورد دیگر همگی جانور هستند.

در سلولهاي گیاهی وزیکولهایی که توسط دستگاه گلژي ساخته شدهاند در میانه سلول به یکدیگر میپیوندند و  81
صفحهاي را پدید میآورند که همان صفحۀ سلولی است.

:در یاخته هاي گیاهی، نخست ساختاري به نام صفحۀ یاخته اي در "محل تشکیل دیوارة جدید" ایجاد می شود.   گزینۀ   82
: با توجه به شکل روبرو، بعد از پایان تقسیم میتوز، رشته هاي گزینۀ 
دوك هنوز وجود دارند، تا ریزکیسه ها را به میانه یاخته منتقل نمایند.  

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

  

: غشاي یاخته هاي جدید حاصل از "غشاي ریزکیسه ها" است. دیواره یاختۀ جدید، حاصل از محتواي ریز کیسه اي است.   گزینۀ 

: ساختارهایی مانند الن و پالسمودسم، در" هنگام تشکیل دیوارة جدید "پایه گذاري" می شود.   گزینۀ 

: جمله درست است. زیرا لیپوما در افراد بالغ متداوال است نه کودکان.  گزینۀ   83
: جمله درست است. یاخته هایی که سرعت تقسیم زیاد دارند نیز، در شرایط خاصی، مثال شرایط نامساعد محیطی یا افزایش بیش از حد گزینۀ 

تعداد یاخته ها، تقسیم خود را کاهش می دهند و یا متوقف می کنند. 

: جمله درست است. نقطه وارسی "متافاز" در وسط مرحلۀ تقسیم یاخته قرار دارد و روي مرز پایان یک مرحله از چرخه سلولی و شروع گزینۀ 
مرحلۀ بعدي قرار ندارد.  

: جمله نادرست است. یاخته ها در پاسخ به بعضی عوامل محیطی و مواد شیمیایی  گزینۀ 
سرعت تقسیم خود را تنظیم می کنند و سرعت تقسیم حتی در یک فرد نیز ثابت نیست.   

SS

G1G1

G2G2

M

کینز
سیتو

تلوفاز آنافاز متافاز

پرومتافاز

پروفاز

میتوز

G0

مرحلۀ تقسیم

 

بعضی از یاخته هاي بدن جانداران، مانند یاخته هاي بنیادي مغز استخوان و یاخته هاي سرالدي گیاهان می توانند دائما  84
تقسیم شوند.  
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بررسی گزینه ها:

: یاخته هاي منشا چوب پنبه، یاخته هاي سرالدي هستند که به سمت درون بافت نرم آکنه اي می سازد.   گزینۀ 

: کامبیوم آوند ساز، بن الدي است که آوندهاي چوب پسین و آبکش پسین را می سازد.   گزینۀ 

: سرالد نخستین، آوندهاي چوبی و آبکش نخستین را می سازند.   گزینۀ 

: یاخته هاي روپوست، از ترکیبات لیپیدي مانند کوتین، الیه اي به نام پوستک می سازند و آن را به سطحی از روپوست ترشح می کنند که گزینۀ 
مجاور هواست. 

بررسی گزینه ها:   85
): سانتریول ها از ساختارهایی هستند که از لوله هاي کوچک پروتئینی تشکیل شده اند، ولی اتصالی به کروموزوم ندارند.  گزینۀ (

): تشکیل رشته هاي دوك مربوط به مرحلۀ تقسیم است.  گزینۀ (

): رشته هاي دوك، مجموعه هاي دسته بندي شده از ریز لوله ها نیستند.  گزینۀ (

): جنس ریز لوله هاي پروتئینی درون سلول و کالژن، پروتئین است و از هیدرولیز آنها آمینو اسید تولید می شود.  گزینۀ (
در متافاز دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.   86

بررسی سایر گزینه ها: 

): در آنافاز میتوز و آنافاز میوز  کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا نمی شوند بلکه کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می  گزینۀ (
شوند.  

): در سلول هاي چند هسته اي، مرحله ي سیتوکینز رخ نمی دهد.  گزینۀ (

): در تلوفاز، پوشش هسته دوباره شکل می گیرد. گزینۀ (

همانندسازي سانتریول ها در مرحلهي اینترفاز رخ میدهد، در حالی که تشکیل رشتههاي دوك و ادامهي فشردگی   87
 مربوط به مرحلهي میتوز و تشکیل حلقهي انقباضی مربوط به سیتوکینز است. با توقف سلول در انتهاي مرحلهي  اینترفاز، سلول

وارد مراحل بعدي یعنی میتوز و سیتوکینز نمیشود.
بررسی گزینه ها:   88

): دوك مجموعه اي از ریزلوله هاي پروتئینی است، نه یک ریز لوله.  گزینۀ (

): طبق شکل مقابل دو کروماتید خواهري از یکدیگر جدا شده و کروموزوم هاي دختري را به وجود می آورند.  گزینۀ (

هاي تک کروماتیدي کروموزوم

سانترومر

همانند سازيمیتوز

): طبق شکل مقابل برخی رشته هاي دوك تا میانۀ یاخته آمده اند اما به سانترومر متصل نیستند.  گزینۀ (

سانتریول

هاي دوك تقسیم رشته

): ضمن فشرده شدن کروموزوم، سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند.  گزینۀ (

در مرحلهي  کروماتین، فشردگیهاي الزم را پیدا نکرده است.   89
بررسی سایر گزینه ها: 

: صفحه ي سلولی در واقع یک دیواره سلولی است که توسط غشا احاطه شده است. گزینه ي 
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: ذرت یک گیاه  نهان دانه است و سانتریول ندارد.  گزینه ي 

: در گیاهان و جانوران و آغازیان رشته هاي دوك در خارج از هسته و در سیتوپالسم شکل می گیرند. گزینه ي 

بررسی موارد:   90
مورد الف) درست - در مرحلۀ متافاز و اینترفاز، دناي هسته به دور  مولکول پروتئینی هیستون پیچیده شده است. اما در متافاز، فشردگی

کروموزوم بیشتر از مرحلۀ اینترفاز است. 
مورد ب) نادرست - در مرحلۀ پروفاز، رشته هاي دوك شروع به تشکیل می کنند و در پرومتافاز، رشته هاي دوك تشکیل شده اند. 

مورد پ) درست - در مرحلۀ آنافاز و متافاز رشته هاي دوك هم چنان به سانترومر کروموزوم متصل هستند. 

مورد ت) نادرست - در تمام مراحل تقسیم و اینترفاز، هرکروماتید برابر یک مولکول  است. 

سلول هایی با تعداد مجموعه هاي کروموزومی فرد (عدد کروموزومی فرد) توانایی میوز ندارند، پس سلول   91
در مقایسه با سلول  هم توانایی تقسیم میتوز و هم توانایی تقسیم میوز دارد، در حالی که سلول  تنها توانایی تقسیم میتوز

دارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

،  است بنابراین تنوع کروموزومی در  بیشتر است.  ،  و در سلول  : در سلول  گزینه ي 

: هر کروموزوم داراي یک سانترومر است پس تعداد سانترومر هر دو برابر است.  گزینه ي 

: هم سلول  و هم سلول  پلی پلوئید یا چند الد  اند. گزینه ي 

در مرحلۀ آنافاز میتوز، دو کروماتید خواهري هر کروموزوم از محل سانترومر از یکدیگر جدا میشوند کروموزوم  92
هاي حاصله همگی تککروماتیدياند.  

  .( سلولهاي یوکاریوتی درون هسته یک یا چند هستک دارند (رد گزینۀ 

   .( فقط سلول هاي جانوري و سلولهاي فاقد دیواره براي تقسیم سیتوپالسم کمربند پروتئینی تشکیل میدهند (رد گزینۀ 

در بعضی موارد سلول هاي حاصل از میتوز سلول مادر نیمی از سیتوپالسم سلول مادر را دریافت نمیکنند، به طور مثال سلولهاي حاصل از میتوز

.( تخم اصلی گیاهان نهاندانه (رد گزینۀ 

در مرحلۀ پرومتافاز، متافاز و آنافاز رشته هاي دوك به سانترومر متصل هستند.   93
بررسی موارد: 

الف) درست، در مرحلۀ پرومتافاز، غشاي هسته از بین می رود و مواد درون هسته با سیتوپالسم مخلوط می شود. بنابراین، در مرحلۀ متافاز و
آنافاز نیز مواد درون هسته کامال با سیتوپالسم مخلوط شده است. 

ب) نادرست، در مرحلۀ پرومتافاز و متافاز، هر کروموزوم از دو مولکول  و در مرحلۀ آنافاز، هر کروموزوم از یک مولکول 
تشکیل شده است. 

پ) درست، در هر سه مرحلۀ مورد سوال، فشردگی کروموزوم زیاد است. 
ت) نادرست، کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز در وسط یاخته ردیف می شوند. 

قبل از تقسیم هر سلولی، کروموزوم هاي خود را همانندسازي می کند. منظور از سلول هاي یوکاریوتی، سلول جاندارانی  94
به غیر از باکتري ها است. 

بررسی گزینه ها: 

): در بعضی یوکاریوت ها مانند گیاهان، گامت ها محصول تقسیم میتوز هستند. در زنبور عسل نر نیز اسپرم ها با تقسیم میتوز ایجاد گزینه ي (
می شوند. 

): اوًال که تولید مثل فقط لقاح گامت ها نیست و تقسیم سلول تخم و ... نیز جزء تولیدمثل محسوب می شوند، ثانیًا گامت ها نیز می  گزینه ي (
توانند محصول میتوز باشند. مانند گامت هاي گیاهان و اسپرم زنبور عسل نر! 

): در بکرزایی فقط یک والد شرکت دارد اما تولید مثل جنسی است. گزینه ي (

(3)

(4)
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پوشش هسته در مرحلۀ پرومتافاز تجریه و ناپدید می شود اما ماده ژنتیک در این مرحله به شکل کروموزوم است.   95
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

): کروموزوم ها در مرحله متافاز به رشته هاي دوك اتصال یافته اند [زیرا این اتصال در مرحله پرومتافاز انجام شده است] و حداکثر گزینه ي (
فشردگی کروموزوم ها را در مرحله متافاز مشاهده می کنیم.  

): منظور تلوفاز میتوز است.  گزینه ي (

): منظور آنافاز میتوز است. گزینه ي (

96  لوله هاي پروتئینی در حین تقسیم سلولی براي حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ها ایجاد می شوند و این اتفاق هم
در سلولهاي جانوري و هم در سلولهاي گیاهی اتفاق میافتد. 

بررسی سایر گزینهها: 

: رشتههاي دوك انواع مختلفی دارند و الزاما همهي آنها در صفحهي میانی به سانترومرها متصل نیستند. برخی از رشته هاي دوك گزینه  و 
کوتاه تر هستند و تا میانه سلول کشیده شده اند. 

: گیاه توت فرنگی، از گیاهان نهان دانه است و سانتریول ندارد.  گزینه 

بررسی گزینه ها:   97
): براي تعیین تعداد کروموزوم ها و تشخیص بعضی از ناهنجاري هاي کروموزومی، کاریوتیپ تهیه می شود.  گزینۀ (

): در مرحلۀ تلوفاز که قبل از مرحلۀ سیتوکینز است، کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند و به صورت کروماتین در می آیند.   گزینۀ (

): یک لنفوسیت  در مرحلۀ  و متافاز داراي  کروموزوم دو کروماتیدي است. بنابراین در هر دو مرحله داراي  مولکول  گزینۀ (

 است.  

): پروتئین هاي اتصالی در مرحلۀ آنافاز تجزیه می شوند. بنابراین در مرحلۀ پرومتافاز هنوز بین دو کروماتید، پروتئین هاي اتصالی گزینۀ (
وجود دارند. 

بررسی گزینه ها:   98
): کروموزوم هاي هر مجموعه، غیرهمتا هستند.  گزینۀ (

): شمارة کروموزم ها از  تا  است که  شمارة آن غیرجنسی است.  گزینۀ (

،  مولکول  در هستۀ خود دارد. پس ضمن همانندسازي،  مولکول  (دناي) جدید ): این یاخته در مرحلۀ  گزینۀ (
ساخته می شود. 

): تعداد کروماتیدهاي هر قطب در مرحلۀ آنافاز میتوز این یاخته،  عدد است.  گزینۀ (

سلول هاي پیکري گونه اي از گندم    99
شش مجموعه کروموزومی دارد که در هر مجموعه  کروموزوم غیر همتا قرار دارد.

در مرحله ي آنافاز با جدا شدن کروماتیدهاي خواهري تعداد کروموزوم ها دو برابر می شوند.   100
بررسی سایر گزینه ها 

: در تقسیم میتوز  همانندسازي نمی کند، بلکه در مرحله ي سنتز اینترفاز این اتفاق می افتد.   گزینه ي 

: رشته هاي دوك درون هسته شکل نمی گیرند، چون پوشش هسته از بین می رود مگر در قارچ ها.  گزینه ي 

: کروموزوم هاي همتا در تقسیم میوز به یکدیگر می چسبند و تشکیل تتراد می دهند.   گزینه ي 

سلول وارد شده به مرحله ي  (به طور موقت یا دائم) در اینترفاز باقی می ماند. حال آنکه سلول وارد شده به  101
مرحله ي  و  همواره در مرحله ي اینترفاز باقی نمی ماند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: سلول هاي قبل از مرحله ي  داراي ماده وراثتی تک کروماتیدي می باشد. گزینه ي 
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، کروموزوم ها تک کروماتیدي هستند.  ، بنابراین در مرحله ي  :  قبل از مرحله ي  بوده ولی  بعد از مرحله ي  گزینه ي 

: سلول وارد شده به مرحله ي  همواره در مرحله ي اینترفاز باقی نمی ماند. گزینه ي 

بیشترین عمر سلول در مرحله ي اینترفاز سپري می شود و از مراحل اینترفاز بیشترین زمانی که سلول در آن  102
فعالیت دارد، مرحله ي   است.

از آنجایی که همه ي کروموزوم هاي مضاعف شده در ساختار تترادي (چهار کروماتیدي) قرار گرفته اند یعنی تعداد  103
کروموزوم هاي این جاندار زوج است. 

سلول زاینده می تواند سلولی  و یا  کروموزومی باشد. بنابراین می تواند چهار مجموعه کروموزوم ناهمتا داشته باشد که این کروموزوم ها

). محصول نهایی میوز در یک سلول گیاهی گامت نیست. و در بازدانگان و نهاندانگان به هنگام تشکیل دو به دو با هم همتا باشند (رد گزینه ي 

). در نهایت اینکه سلول حاصل از میوز می تواند   و  باشد (رد گزینه ي  گامتوفیت ماده یک سلول زنده می ماند نه چهار تا (رد گزینه ي 

.(

زنبورعسل به وسیله ي چشم مرکب خودش، می تواند پیام حاصل از تصاویر موزاییکی را به مغز مخابره کند.   104
بررسی سایر گزینه ها: 

: زنبورعسل از حشرات است و تنها یک طناب عصبی شکمی دارد.  گزینه ي 

: حشرات قادر به درك امواج فرابنفش می باشند اما قادر به درك امواج فروسرخ نمی باشند.  گزینه ي 

) است. : زنبور عسل ماده، دیپلوئید ( گزینه ي 

در متافاز دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.   105
بررسی سایر گزینه ها: 

): در آنافاز میتوز و آنافاز میوز  کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا نمی شوند بلکه کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می  گزینه ي (
شوند. 

): در سلول هاي چند هسته اي، مرحله ي سیتوکینز رخ نمی دهد (طبق متن کتاب سیتوکینز در بسیاري مواد در انتهاي میتوز رخ می  گزینه ي (
دهد). 

): در تلوفاز، پوشش هسته دوباره شکل می گیرد. گزینه ي (

در همه ي متافازها رشته هاي دوك به کروموزوم هاي دو کروماتیدي متصل می شوند.   106
بررسی سایر گزینه ها: 

: در گیاهان، گامت نتیجه ي تقسیم میتوز است و در تلوفاز میتوز، کروموزوم ها تک کروماتیدي هستند.  گزینه ي 

: در پروفاز تمام تقسیم هاي سلولی یوکاریوتی (میتوز و میوز) رشته هاي دوك شکل می گیرند.  گزینه ي 

، کروموزوم هاي خواهري از هم جدا ، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند، اما در آنافاز  : در آنافاز میتوز و آنافاز میوز  گزینه ي 
می شوند. 

فقط جمله ي «ب» درست است.   107
در متافاز میتوز و متافاز میوز  و  رشته هاي دوك به کروموزوم هاي دو کروماتیدي متصل می شوند. 

بررسی سایر موارد: 
مورد الف) سانتریول ها در سلول هاي گیاهان نهان دانه و بازدانگان وجود ندارند. 

مورد پ) در آنافاز میوز  کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند. 

، کروموزوم ها دوکروماتیدي هستند.  مورد ت) در تلوفاز میوز 
پس جمالت الف، پ و ت نادرست هستند.

فقط مورد «د» صحیح است.   108
کاریوتیپ، تصویري از کروموزوم ها با حداکثر فشردگی است. (در حال تقسیم) که در آن کروموزوم ها بر حسب اندازه و شکل ردیف
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شده اند. 
گویچۀ قرمز فاقد هسته است و در نتیجه کروموزوم هاي هسته اي در آن یافت نمی شوند. اسپرم و تخمک تقسیم نمی شوند. یاختۀ پادتن ساز

توانایی تقسیم ندارد. 

لنفوسیت هاي  در برخورد با آنتی ژن به یاختۀ پادتن ساز و  خاطره تقسیم می شوند.

گزینه  پروفاز، گزینه  تلوفاز، گزینه  آنافاز و گزینه  متافاز را نشان میدهد.   109
در همه آنافازها، ریز لوله هاي پروتئینی (میکروتوبول ها) متصل به سانترومر کروموزوم ها، کوتاه می شوند.   110

بررسی سایر گزینه ها: 

: در تلوفاز میوز  کروموزوم ها دو کروماتیدي اند.  گزینه ي 

: در متافاز کروموزوم ها در سطح استواي سلول ردیف می شوند.  گزینه ي 

: در پروفاز غشاي هسته تجزیه می شود نه غشاي سلول.  گزینه ي 

همهي سلولهایی که توانایی مرحله ي  را دارند، چه  یا  یا پلی  و یا حتی یک سلول ناهنجار باشند، تقسیم  111
میتوز را انجام میدهند. اما سلولهایی که عدد کروموزومی آنها زوج است، زمانی میتوانند تقسیم میوز انجام دهند که کروموزومهاي آنها دو

به دو همتا باشند براي مثال سلول  قادر به میوز نمی باشد. میدانید که گندم زراعی  هم میتواند تقسیم میوز انجام دهند.
موارد «ج» و «د» صحیح می باشند.   112

چرخه ي زندگی جنسی گیاهان سلول یاخته تخم فقط میتوز انجام می دهد. بنابراین موارد ج و د درست هستند. 
بررسی موارد: 

مورد الف) نادرست- جدا شدن کروموزوم هاي همتا از ویژگی تقسیم میوز است نه میتوز. 
مورد ب) نادرست- نهاندانگان سانتریول ندارند. پس در آن ها رسیدن سانتریول ها به دو قطب سلول معنی ندارد. 

مورد ج) درست- کوتاه شدن ریز رشته هاي پروتئینی در آنافاز و قبل از پدیدار شدن پوشش هسته (تلوفاز) انجام می گیرد. 
مورد د) درست- حداکثر فشردگی کروماتیدهاي کروموزوم ها در متافاز و قبل از کوتاه شدن رشته هاي دوك در آنافاز انجام می شود.

جدا شدن کروموزوم هاي همتا در سلول هایی رخ می دهد که در حال تقسیم به روش میوز هستند، حال آن که  113
تقسیم لنفوسیت میتوز است نه میوز. 

در تقسیم میتوز، کروموزوم ها، از پایان مرحله ي  در اینترفاز تا مرحله ي آنافاز، دو کروماتیدي هستند. ناپدید شدن غشاي هسته و قابل رویت
شدن کروموزوم هاي مضاعف شده مربوط به پروفاز و حداکثر فشردگی کروموزوم هاي مضاعف شده مربوط به مرحله ي متافاز است که در همه 

ي آن ها، کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند.
در پسر مبتال به نشانگان داون پدیده ي با هم ماندن کروموزوم ها رخ نداده است بلکه پدیده ي با هم ماندن  114

 .( کروموزوم ها در مراحل گامت سازي در والدین این فرد رخ داده است (رد گزینه ي 
در بدن انسان، سلول هایی مانند گلبول هاي قرمز بالغ فاقد هسته اند و در نتیجه این سلول ها نه کروموزوم غیر جنسی و نه کروموزوم جنسی (

). همچنین سلول هایی مانند ماهیچه هاي اسکلتی داراي چندین هسته اند پس از همه ي کروموزوم ها چندین ) دارند (رد گزینه هاي  و 

.( نسخه دارند پس در بدن یک پسر بچه می توان سلولی با بیش از یک کروموزوم  را یافت (تایید گزینه ي 
بررسی گزینه ها:   115

): غلط، در تقسیم سلول زاینده ي گامت در زنبور عسل نر سلول هاي حاصل دو سلول اند که با تقسیم میتوز به وجود آمده اند. زنبور گزینه ي (
عسل نر، تک الد (هاپلوئید) است. و با میتوز گامت ایجاد می کند بنابراین به ازاي هر یک از سلول هاي زایندة گامت جانوري، دو اسپرم ایجاد

می شود. 

): غلط، در زنبور عسل نر در نتیجه ي تقسیم هر سلول زاینده (میتوز) دو عدد گامت (فقط یک نوع گامت) به وجود می آید ولی گزینه ي (
سیتوکینز مساوي انجام می شود. 

): درست، اگر در تقسیم سلول زاینده، سیتوکینز نامساوي رخ ندهد، قطعًا سلول زاینده ي اسپرم است و نمی تواند بکرزایی انجام گزینه ي (
دهد.
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): غلط، سلول  قادر به تقسیم میوز نمی باشد. گزینه ي (

در آنافاز میوز  با شروع کوتاه شدن رشته هاي دوك، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند و پس از آن  116
نیز با ادامه ي کوتاه شدن رشته هاي دوك، کروماتیدها به سوي قطبین سلول کشیده می شوند. 

بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

، در فاصله ي بین دو تقسیم میوز، سانتریول ها مضاعف می شوند.  ): پس از تشکیل پوشش هسته و پایان میوز  گزینه ي (

): تشکیل رشته هاي دوك همزمان با ناپدید شدن پوشش هسته است.  گزینه ي (

): تترادها پس از تشکیل، به میانه ي سلول هدایت می شوند. گزینه ي (

تنها مورد الف نادرست است. سلول هاي یوکاریوتی را از سال نهم به یاد دارید که سلول هاي جاندارن از غیر از  117
باکتري ها است. 

بررسی موارد: 
مورد الف) نادرست - هیچ الزامی وجود ندارد که سلول هاي داراي اندامک را سلول هاي یوکاریوت گویند که همۀ انواع جانداران از این نوع

سلول ها دارند به جز باکتري ها. 
مورد ب) درست - کروماتین با توجه به اطالعات کتاب کروموزوم هایی هستند که به صورت رشته هاي باریک و در هم تنیده دیده می شوند.
کروموزوم ها در مراحل میتوز (پروفاز، متافاز، آنافاز و ابتداي تلوفاز) در سیتوپالسم قرار دارند که در این زمان در وضعیت کروماتین قرار

ندارند. 

، تلوفاز میتوز و تلوفاز میوز  تک کروماتیدي اند و ، انتهاي آنافاز میتوز، انتهاي آنافاز میوز  مورد ج) درست - کروموزوم ها در مراحل 
دوك به آنها متصل نمی شود. 

مورد د) درست - در آنافاز میتوز، میوز  و  هر یک از رشته هاي دوك تقسیم متصل به سانترومر کوتاه می شوند.

سلولی که داراي  کروموزم است که قبل از مرحله ي سنتز ( ) تک کروماتیدي و بعد از آن که در این مرحله  118
همانندسازي رخ می دهد کروموزوم ها دو کروماتیدي می شوند یعنی  کروماتید دارد. در انتهاي مرحله ي  ، کروموزوم تک کروماتیدي

است یعنی  کروماتید 
بررسی سایر گزینه ها: 

): ر انتهاي مرحله ي  ، کروموزوم تک کروماتیدي است یعنی  کروماتید.  گزینه ي (

): در ابتداي مرحله ي  ، کروموزوم دو کروماتیدي است که محل اتصال دو کروماتید در یک کروموزوم را سانترومر می گویند گزینه ي (
بنابراین در این مرحله تعداد سانترومرها برابر است با تعداد کروموزوم ها.  

): مضاعف شدن سانتریول ها در مرحله ي  اینترفاز رخ می دهد و قبل از این مرحله یک جفت سانتریول در سلول وجود دارد که گزینه ي (

هر کدام از  میکروتوبول تشکیل شده اند یعنی جمعا  میکروتوبول.

در آنافاز میوز  کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند، تعداد کروموزوم ها در مرحله ي آنافاز میوز  با  119
تعداد کروموزوم هاي سلول در ابتداي تقسیم برابر است.

سانتریول ها در مرحله ي  یا بین میوز  و  مضاعف می شوند که بعد از آن پروفاز  یا پروفاز  رخ می   120
دهد و در پروفاز نیز غشاي هسته شروع به تجزیه شدن می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در پروفاز  غشاي هسته تجزیه می شود و جدا شدن کروموزوم هاي همتا در آنافاز  رخ می دهد.   گزینه ي 

: کروماتیدي هاي خواهري در آنافاز  جدا می شوند و تقسیم سیتوپالسم پس از تلوفاز  انجام می شود.   گزینه ي 

: کروموزوم هاي مضاعف شده در تلوفاز  در دو قطب سلول تجمع می یابند. رشته هاي دوك پس از سیتوکینز (در بیشتر جانداران) گزینه ي 

در پروفاز  تشکیل می شود.

جدا نشدن کروموزوم ھا در آنافاز  یا آنافاز  صورت می گیرد.  121
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 لطفًا به طرح مقابل دقت کنید:
44 +X

A
Yاتوزوم

Iمیوز

22 + X
A Y 22

22 + X
A

Y 22 + X
A

Y

گامت هاي غیر طبیعی

22 22

IIمیوز

22 +X

44 + X O

لقاح

44 +X
A

Xاتوزوم

22 + X A

پایان میوز طبیعی

پدر مادر

A

A

A

فرد مبتال به تري زومی  می تواند از لقاح یک گامت طبیعی با یک گامت غیرطبیعی (داراي کروموزوم  اضافی)  122
ایجاد شود.  

بررسی سایر گزینه ها: 

) : گاهی نیز ممکن است گامت غیر طبیعی مربوط به پدر باشد.   گزینه ي (

) : مادران جوان نیز ممکن است چنین فرزندي داشته باشند، اما هر چه سن مادر باالتر باشد، احتمال تولد فرزند مبتال به تري زومی  گزینه ي (

 بیش تر می شود. باال بودن سن مادران در هنگام بارداري از عوامل مهم (نه تنها عامل) مهم بروز این بیماري است. 

) : جدا نشدن کروموزوم هاي  در یکی از والدین منجر به تولد چنین فرزندي می شود.   گزینه ي (

جانوري که  کروموزم دارددر پروفاز  تتراد تشکیل می دهد.    123
براي سایر گزینه ها می توان به زنبورها اشاره کرد:  

) زنبور نر بر خالف زنبور ملکه هاپلوئید است. و تعداد کروموزوم هاي هر هسته یاخته نصف زنبور عسل ماده است. 

) رنبور نر با میتوز گامت می دهد و در میتوز تتراد تشکیل نمی شود.  

) تخمک زنبور عسل ملکه پس از لقاح فقط به جانور ماده تبدیل می شود.  

میوز نوعی تقسیم هسته ي سلولی است که تعداد کروموزوم هاي سلول هاي حاصل از این تقسیم، نصف تعداد  124
سلول هاي اولیه است.  
بررسی سایر گزینه ها: 

): در گیاهان سلول حاصل از میوز هاگ است که قدرت لقاح ندارد.  گزینه ي (

): براي بسیاري از گامت ها توانایی تقسیم ندارند. البته در بکرزایی زنبور عسل، گامت (تخمک) شروع به تقسیم میتوز می کند و گزینه ي (
جاندار نر را ایجاد می کند. 

): فقط در میوز تتراد تشکیل می شود. گزینه ي (

 125
. مردان داراي دوکروموزوم جنسی یکی  و دیگري  هستند. کروموزوم  از کروموزوم شماره  بزرگ  

تر است. 

. در عده اي از کروموزوم ها، سانترومر در بخش میانی کروموزوم نیست.  

. گویچه هاي قرمز، مادة وراثتی ( هسته ) ندارند. این یاخته ها تقسیم نمی شوند. 

. در بدن یک انسان بالغ یاخته هاي پیکري حاوي دو مجموعۀ کروموزومی هستند. هم چنین با تقسیم میوز،
یاخته هایی با یک مجموعۀ کروموزومی مثال گامت ها نیز به وجود می آیند.

مربوط به گزینه 

 

. هر کروماتید، یک مولکول  دارد. بنابراین به علت وجود  مولکول   کروماتید وجود دارد.  126
پس نتیجه می گیریم که کروموزوم ها مضاعف هستند. این یاخته داراي  کروموزوم دوکروماتید است. بنابراین از مرحلۀ  گذشته است و

قطعا نقطۀ وارسی اول که مربوط به  را گذرانده است.
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. کروموزوم ها در تقسیم میتوز قابل مشاهده هستند. اما این یاخته می تواند در مرحلۀ  نیز باشد. اما در مرحلۀ  کروموزوم ها با
میکروسکوپ نوري قابل رویت نیستند. 

. در همۀ یاخته هاي هسته دار، تعداد مولکول  با تعداد کروماتید برابر است. چون هر کروماتید از یک مولکول  تشکیل شده
است. 

. در مرحلۀ پرومتافاز، متافاز و آنافاز، کروموزوم ها به رشتۀ دوك متصل هستند. اما این یاخته در مرحلۀ  و پروفاز نیز داراي  مولکول
دنا است. 

ترتیب انجام موارد مطرح شده چنین است.    127
. حداکثر شدن . تماس کروموزوم ها با مایع میان یاخته اي در مرحلۀ پرومتافاز  . حرکت سانتریول ها به قطبین یاخته در مرحلۀ پروفاز 

. دو برابر شدن تعداد سانترومرهاي یاخته در مرحلۀ آنافاز زیرا یک کروموزوم دوکروماتیدي با یک فشردگی کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز 
سانترومر تبدیل شود به دو کروموزوم تک کروماتیدي. 

 128
. در مرحلۀ پرومتافاز، گروهی از رشته هاي دوك به دلیل تخریب پوشش هسته به سانترومر

کروموزوم ها متصل می شوند. 

. در مرحلۀ پسین چهر ( آنافاز ) گروهی از رشته هاي دوك در قطبین یاخته دیده می شوند.  
چون عده اي از آن ها تا میانۀ یاخته کشیده شده اند. 

. در مرحلۀ پس چهر ( متافاز ) گروهی از رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها متصل
نیستند. 

. در مرحلۀ واپسین چهر( تلوفاز )، در تلوفاز( واپسین چهر)  رشته هاي دوك تخریب شده و
کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند.

آنافاز 5-

هاي دختريکروموزوم

متافاز 4-

بخش استوایی یاخته

مربوط به گزینهمربوط به گزینه 

. نقطۀ وارسی دوم در مرحلۀ  قرار دارد که قبل از آغاز تشکیل رشته هاي دوك یعنی قبل از مرحلۀ پروفاز  129
است. هم چنین جدا شدن کروماتیدهاي خواهري در مرحلۀ آنافاز و پس از تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر صورت می گیرد. 

. همانندسازي سانتریول در مرحلۀ اینترفاز یعنی قبل از پروفاز اتفاق می افتد. اما ایجاد حداکثر فشردگی کروموزوم ها مربوط به متافاز است
یعنی قبل از آنافاز. 

. تجزیۀ شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچکتر در مرحلۀ پرومتافاز انجام می شود یعنی پس از شکل گیري رشته هاي دوك. اتصال رشته هاي
دوك به سانترومر در مرحلۀ پرومتافاز صورت می گیرد یعنی قبل از تجزیۀ پروتئین هاي اتصالی در ناحیۀ سانترومر. 

. تجزیۀ پوشش هسته در مرحلۀ پرومتافاز و تخریب رشته هاي دوك در مرحلۀ تلوفاز انجام می شود. 

در مراحل پرومتافاز، متافاز و آنافاز پوشش هسته مشاهده نمی شود.   130
. در هر سه مرحله، کروموزوم ها فشرده و ضخیم هستند. 

. در پرومتافاز و متافاز، تعداد سانترومر نصف تعداد کروماتیدها است. 

. حرکت سانتریول ها مربوط به مرحلۀ پروفاز است. در مراحل بعدي سانتریول ها مستقر شده و در قطبین قرار دارند. از طرف دیگر
سانتریول در یاخته هاي جانوري وجود دارد. 

. سانتریول در یاخته هاي جانوري وجود دارد. 
در بعضی از یاخته ها در دو قطب یاخته، سانتریول دیده نمی شود. (براي مثال در یاخته گیاهی در نهاندانگان و بازدانگان) 

): در ابتداي مرحله   هنوز ماده ژنتیکی همانند سازي نکرده است و در نتیجه  کروماتید در هسته ي گزینه (  131
یاخته مشاهده می شود. 

): هر سانتریول از  دسته سه تایی لوله پروتئینی تشکیل شده است. در یاخته در انتهاي مرحله آنافاز میتوز،  جفت سانتریول ( گزینه (
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 لوله پروتئینی) یافت می شود. اما دقت کنید عالوه بر سانتریول، تعدادي رشتۀ دوك در میان یاخته وجود دارد که آن ها هم نوعی لوله ي
پروتئینی هستند.  

) :دقت کنید بعضی از رشته هاي دوك در نزدیکی سانتریول باقی مانده اند و تا وسط یاخته ادامه نیافته اند  گزینه (

): در تقسیم میتوز یاخته هاي جانوري، در مرحلۀ پروفاز میتوز رشته هاي کروماتین شروع به فشرده شدن می کنند و توسط گزینه (
میکروسکوپ هاي نوري قابل مشاهده می شوند. 

بررسی گزینه ها:   132
): کروموزوم ها در یک ردیف در استواي یاخته قرار گرفته اند. (متافاز میتوز) . در یاخته دو مجموعه کروموزومی دیده می شود. زیرا گزینۀ (

در یاخته کروموزوم هاي همتا دیده می  شود. 

): در متافاز  میوز یک،کروموزوم ها باید در دو ردیف در استواي یاخته قرار گرفته باشند.  گزینۀ (

):در متافاز میوز دو، باید یک مجموعه کروموزومی در یک ردیف در استواي یاخته قرار می گیرند و نباید کروموزوم همتا در یاخته گزینۀ (
دیده شود. همچنین در این مرحله تعداد کروموزوم نصف می شود. 

): در متافاز میتوز براي یک یاخته هاپلوئید نباید کروموزوم همتا در یاخته دیده شود.  گزینۀ (

منظور سوال، مرحلۀ آنافاز است.   133
بررسی گزینه ها: 

): رشته هاي دوك متصل به سانترومر کروموزوم ها، کوتاه می شود اما رشته هاي دوك که متصل به کروموزوم نیستند طویل می شوند، و گزینۀ (
در نتیجه یاخته کشیده تر می شود. 

): یاخته در مرحلۀ آنافاز کشیده تر می شود و فاصله جفت سانتریول ها در قطبین زیاد می شود.  گزینۀ (

): مقدار  در مرحله متافاز و مرحله آنافاز با هم برابر است. زیرا تعداد کروماتید ها در مرحله متافاز و آنافاز برابر است.  گزینۀ (

دو برابر می شود که بعد از  است اما در مرحله آنافاز تعداد کرموزوم ها دو برابر می  ): در مرحله همانند سازي  مقدار  گزینۀ (
شود.

توضیح سوال مربوط  به مرحلۀ متافاز میوز یک است.   134
بررسی گزینه ها: 

): کروموزوم در مرحلۀ متافاز یک، در دو ردیف در استواي یاخته قرار می گیرند.  گزینۀ (

): در مرحله متافاز یک، کروموزوم ها حداکثر فشردگی را پیدا می کنند. اما در متافاز پوشش هسته کامال از بین رفته است و کروموزوم  گزینۀ (
ها به جاي هسته در سیتوپالسم رها می شود. 

): در مرحلۀ متافاز یک، تتراد ها در استواي یاخته قرار می گیرند.  گزینۀ (

): در مرحلۀ متافاز یک، کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند و هر کروموزوم داراي دو مولکول  است. گزینۀ (

 135
 با توجه به شکل روبرو هستک ها در مرحلۀ اینترفاز دیده می شوند. 

بررسی گزینه ها: 

): مرحلۀ آنافاز است که در این مرحله هستک  در یاخته دیده نمی شود.  گزینۀ (

): مرحلۀ اینترفاز است. در اینترفاز در یاخته، هستک مشخص است.  گزینۀ (

): هستک در مرحله اي از چرخۀ یاخته اي دیده می شود که پوشش هسته در یاخته گزینۀ (
وجود دارد. 

): منظور اینترفاز است. اما دقت کنیم که هستک درون هسته و نه در مجاورت گزینۀ (
هسته قرار می گیرند.

اینترفاز-1
هستککروماتین

هسته
درهسته

پوشش
تخریب

هستهپوشش

یاختهغشاي هاسانتریول
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بررسی گزینه ها:   136
): خانم مبتال به داون داراي، در هر هسته  یاخته هاي خود داراي  کروموزوم می باشد. که در هر میوز از چهار یاخته حاصل از میوز، گزینۀ (

دو یاخته ( گامت) داراي   کروموزوم و  دو یاخته داراي  کروموزوم ایجاد می کند. اگر گامت داراي  کروموزوم با یک اسپرم
طبیعی لقاح یابد، این خانم مبتال به نشانگان داون می تواند صاحب فرزند سالمی شود. 

کروموزوم در هر هسته خود، حتی با وجود میوز طبیعی، در هر بار تقسیم میوز، گامت ): فرد مبتال با نشانگان داون به علت داشتن  گزینۀ (

هایی با تعداد کروموزوم  و  بوجود می آورد. 

، به جاي دو کروموزوم ): افراد مبتال به نشانگان داون داراي دو مجموعه کروموزومی هستند با این تفاوت که فقط کروموزوم شماره  گزینۀ (

، داراي سه تا کروموزوم  می باشند. این افراد تري زومی هستند اما یاخته اي که داراي سه مجموعه کروموزومی است، تریپلوئید است. 

): افراد مبتال به نشانگان داون در اثر لقاحی به وجود آمده اند که یکی از گامت ها دچار اختالل بوده است نه هردو گامت.  گزینه (

. بعضی از افراد که تحت تأثیر شیمی درمانی قوي قرار می گیرند مجبور به پیوند مغز استخوان می شوند تا یاخته   137
هاي خونی مورد نیاز را بسازند. 

. یاخته هاي بنیادي مغز استخوان می توانند دائما تقسیم شوند. پس نیازي به ورود به مرحلۀ  ندارند. 

. یاخته هاي عصبی به ندرت تقسیم می شوند. بنابراین در همان موارد نادر براي تقسیم الزم است  موجود در هسته را همانندسازي
کنند. 

. اریتروپویتین هورمون مترشحه از کبد است که سبب افزایش تعداد گلبول هاي قرمز می شود بنابراین در تنظیم تقسیم یاخته هاي تولید 
کنندة گلبول قرمز نقش دارد.

الف. ( نادرست) مرگ برنامه ریزي شده، فرایند تصادفی نیست.    138
ب. (درست) پس از مرگ برنامه ریزي شده ، یاخته هاي مرده توسط بیگانه خوارها تجزیه می شوند.  

ج. (درست) در مرگ برنامه ریزي شده، با رسیدن عالئمی به یاخته، در مدت چند ثانیه پروتئین هاي تخریب کننده شروع به تجزیۀ اجزا یاخته
می کنند. 

د. (نادرست) لنفوسیت هاي  کشنده و یاختۀ کشندة طبیعی با ترشح پرفورین در غشا یاختۀ میزبان منفذي ایجاد می کند و سپس با وارد کردن
آنزیمی (نه انواعی از آنزیم ها)، باعث مرگ برنامه ریزي شده می شود. 

 139
. طبق شکل مقابل در مرحلۀ متافاز و آنافاز، عده اي از رشته هاي دوك در پشت سانترویول  

تشکیل می شوند و تا وسط یاخته کشیده نشده اند. 

. کروموزوم ها در مرحلۀ پرومتافاز، حداکثر فشردگی را ندارند. 

. لنفوسیت  تقسیم میوز انجام نمی دهد. 

) یعنی  لولۀ ریز . در مرحلۀ تلوفاز در یک یاخته، دو جفت سانتریول، شامل (

) یعنی  لولۀ ریز پروتئینی است. اما در مرحلۀ  در یک یاخته، دو سانتریول (
پروتئینی وجود دارد.

آنافاز 5-

هاي دختريکروموزوم

متافاز 4-

بخش استوایی یاخته

                   ( مربوط به گزینه(

بررسی موارد:   140
الف. (نادرست) تودة (ب) مالنوما است. مالنوما نوعی تودة بدخیم یاخته هاي رنگدانه دار پوست است. این توده تومور رایجی در افراد بالغ

نیست. 
ب. (نادرست) تودة (الف)، لیپوما است. لیپوما نوعی تومور خوش خیم است. تومورهاي خوش خیم معموًال (نه هیچ گاه) آن قدر بزرگ نمی شوند

که به بافت هاي مجاور خود آسیب بزنند. 
پ. (درست) همۀ تومورها در اثر تقسیمات تنظیم نشده ایجاد می شوند. 

ت. (درست) تومور (ب) مالنوما است که تومور بدخیم است. در تومورهاي بدخیم، یاخته هایی جدا می شوند و همراه با جریان خون، یا به
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ویژه لنف به نواحی دیگر بدن می روند.

مرحلۀ نشان داده شده در تصویر، آنافاز میتوز و یا آنافاز میوز  است.   141
. این یاخته در مرحلۀ آنافاز داراي یک مجموعۀ کروموزوم در هر قطب است. بنابراین در مجموع داراي دو مجموعه کروموزوم و عدد

کروموزومی  است. 

. کوتاه شدن رشته هاي دوك در همین مرحله انجام می شود. 

. اگر یاختۀ اولیه  باشد. شکل می تواند مرحلۀ آنافاز میتوز را نشان دهد. 

. این گزینه به این صورت صحیح تر است: این یاخته، در مرحلۀ  چرخۀ یاخته اي داراي  رشته کروماتین بوده است.  گزینۀ 

. این یاخته، در مرحلۀ  چرخۀ یاخته اي داراي  رشته کروماتین بوده است. 

 142
. صفحۀ یاخته اي عالوه بر پیش سازهاي تیغۀ میانی، پیش سازهاي دیوارة یاخته اي را هم شامل می شود.

. طبق شکل روبه رو پس از سیتوکینز نیز هنوز رشته هاي دوك هنوز مشاهده می شوند. 

. الن و پالسمودسم در هنگام تشکیل دیوارة جدید، پایه گذاري می شوند نه پس از آن. 

. در تقسیم یاخته هاي گیاهی، دستگاه گلژي به دلیل تولید ریزکیسه هاي حاوي مواد دیواره و تیغۀ میانی نقش مؤثري دارد. اما در جانوران
دستگاه گلژي نقش مؤثري در تقسیم ندارد.

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

مربوط به گزینه

، کروموزوم ها به حالت تتراد هستند. و به هر کروموزوم از یک طرف رشتۀ دوك متصل . در مرحلۀ متافاز میوز   143
است. 

، یک کروموزوم دو کروماتیدي از هر طرف به یک دوك متصل است. بنابراین یک کروموزوم به دو رشتۀ دوك . در مرحلۀ متافاز میوز 
متصل است. 

. معموًال، نه قطعًا در پایان میوز  تقسیم میان یاخته انجام می  شود. بنابراین امکان دارد در پایان میوز  دو یاخته به وجود نیاید. 

، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند. بنابراین تعداد سانترومر برابر سانترومر در مرحلۀ متافاز یک می  . در مرحلۀ آنافاز میوز 
شود.

. هورمون تستوسترون همانند هورمون پاراتیروئیدي روي یاخته هاي استخوانی تأثیر می گذارد.   144
، یک هورمون هیپوفیزي است که روي سلول هاي بینابینی به طور مستقیم مؤثر است.  . هورمون 

. هورمون  با تأثیر بر روي سلول هاي بینابینی ترشح تستوسترون را افزایش می دهد. هورمون تستوسترون سبب تحریک رویش مو در
صورت پسران می شود. 

. یاخته هاي زامه زا (اسپرماتوگونی) تقسیم میوز انجام نمی دهند.
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 145
. احتمال تولد فرزند مبتال به داون در یک مادر  ساله (سه درصد) حدود سه برابر بیشتر  

از یک مادر  ساله (یک درصد) است. 

. احتمال تولد فرزند مبتال به داون در یک مادر  ساله هشت درصد و در مادر  ساله

سه درصد است که کمتر از  برابر می شود. 

. نمودار در رابطه با خطاي میوزي در مادران که سبب ایجاد گامت هاي غیرطبیعی و تولد
فرزند داون می شود کشیده شده است. نه خطاي میتوزي 

 . طبق نمودار احتمال خطاي میوزي در مادر  سال بیشتر از مادر  ساله است.
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، یاخته از سالمت دنا مطمئن می شود. اگر دنا آسیب دیده باشد و اصالح نشود، . در نقطۀ وارسی اول یا   146
فرآیندهاي مرگ یاخته اي به راه می افتد. 

. نقطۀ وارسی سوم یا متافازي زمانی اتفاق می افتد که کروموزوم ها کوتاه و فشرده شده اند و دیگربه صورت فامینه یا کروماتین نیستند. 

. نقطۀ وارسی دوم در مرحلۀ  رخ می دهد. این مرحله از بقیه مراحل اینترفاز کوتاه تر است. 

. نقطۀ وارسی آخر همان نقطۀ وارسی متافازي است. که در آن کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند. 

بررسی گزینه ها:   147
) این یاخته،  مولکول  در کروموزوم هاي خود دارد.  

) عدد کروموزومی یاخته،  است و داراي کروموزوم هاي همتا است، بنابراین دیپلوئید است. دو مجموعه کروموزوم دارد و در هر

مجموعه  کروموزوم غیر همتا دارد. 

) این یاخته، دو مجموعه کروموزومی دارد. 

) چون کروموزوم ها تک کروماتیدي اند، بنابراین ممکن نیست سلول در مرحلۀ پرومتافاز باشد. رشته هاي دوك نیز در یاخته دیده نمی شود. 

 148
 بررسی گزینه ها: 

) دو کروماتید (فامینک) یک کروموزوم (فام تن) از نظر نوع ژن ها یکسان اند. کروماتیدهاي خواهري،
حاصل همانندسازي هستند. 

) تعداد کروموزوم هاي جانداران مختلف به جز باکتري ها، از  تا بیش از  عدد متغیر است.  

) در کاریوتیپ، کروموزوم ها بر اساس اندازه، شکل، محتواي ژنی و محل قرارگیري سانترومرها، مرتب
و شماره گذاري شده اند.  

، بزرگ تر از کروموزوم شمارة  است، بنابراین ) با  توجه به کاریوتیپ انسان کروموزوم شمارة 
نوکلئوزوم هاي بیشتري هم دارد.

 

  ( مربوط به گزینه(

بررسی گزینه ها:   149
) در انتهاي مرحلۀ آنافاز میتوز  کروموزوم تک کروماتیدي وجود دارد و به هر کدام یک رشتۀ دوك متصل است (لولۀ پروتئینی)، از طرفی 

) بنابراین تا اینجا  لولۀ پروتئینی داریم، از  سانتریول در یاخته وجود دارد که هر کدام  زیر لوله پروتئینی دارد (

طرفی برخی از رشته هاي دوك به کروموزوم ها متصل نیستند. بنابراین تعداد لوله هاي پروتئینی از  عدد بیشتر است. 

)  رشتۀ دوك به سمت استواي یاخته آمده اند و به سانترومر کروموزوم ها متصل شده اند و برخی دیگر از رشته هاي دوك هم تا استواي
یاخته آمده اند و به کروموزوم متصل نیستند. 

) عدد کروموزومی یاختۀ پیکري هسته دار انسان  است و در مرحلۀ پروفاز میتوز، دو مجموعۀ کروموزوم دارد و در هر مجموعه
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 کروموزوم دو کروماتیدي قرار گرفته است، بنابراین در هر مجموعه  مولکول  وجود دارد. 

) در مرحلۀ تلوفاز میتوز، دو هسته تشکیل می شود و در هر هسته  کروموزوم تک کروماتیدي داریم. 

کوتاه ترین مرحله در اینترفاز، مرحلۀ  است.   150
بررسی گزینه ها: 

،  کروموزوم دو کروماتیدي دارد. بنابراین داراي  مولکول  ) یک یاختۀ پیکري هسته دار با قابلیت تقسیم در انسان، در مرحله 

 است. 

 ( ) ورود به مرحلۀ  ویژگی مرحلۀ  است. ( نه مرحله 

) در مرحلۀ  ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم افزایش (نه شروع) پیدا می کند.   

، ) مرحلۀ  است که یاخته ها آمادة تقسیم می شوند و چون مرحلۀ  را پشت سر گذاشته اند، مقدار  هسته نسبت به مرحلۀ قبل از 
دو برابر شده است. 

بررسی گزینه ها:   151
) تقسیم کاستمان (میوز)، نوعی تقسیم هسته است و نه تقسیم اندامک.  

) در مرحلۀ پروفاز هستک ها ناپدید می شوند که در این مرحله رشته هاي دوك به سانترومر متصل می شوند.  

) در طی در طی مراحل متافاز و ابتداي آنافاز تترادها در استواي یاخته قرار دارند و با میان یاخته در تماس هستند. 

) در مرحلۀ آنافاز، کروماتیدها به قطبین می روند. در مرحلۀ متافاز و آنافاز، مادة ژنتیک (کروموزوم ها) در حداکثر فشردگی قرار دارند.  
شکل مورد نظر، سانتریول است.    152

. سانتریول در یاخته هاي جانوري وجود دارد. 

. یکی از وظایف سانتریول، سازماندهی تشکیل رشته هاي دوك است. 

) سانتریول . در یاخته هایی که در حال تقسیم هستند، دو جفت سانتریول دیده می شود. زیرا قبل از هر تقسیم ( میتوز، میوز و میوز 
همانندسازي و مضاعف می شود. 

. هر سانتریول از  دستۀ سه تایی لوله هاي کوچک پروتئینی تشکیل شده است. 

. افراد مبتال به نشانگان داون، در یاخته هاي پیکري خود داراي  کروموزوم هستند که به دلیل پدیدة با هم  153
ماندن کروموزوم ها، در کروموزوم شماره  رخ داده است. 

. این افراد داراي سه کروموزوم شمارة  هستند. 

، به جاي دو نسخه ، سه نسخه دارند.  . فقط در کروموزوم شمارة 

. در کاریوتیپ افراد سالم دو کروموزوم شمارة  ولی در کاریوتیپ افراد مبتال به سندروم داون سه کروموزوم شمارة  وجود دارد. 
تشکیل دوك تقسیم مربوط به پروفاز و تخریب آن در مرحلۀ تلوفاز اتفاق می افتد.  154

. نقطۀ وارسی متافازي  . نقطۀ وارسی         . نقطۀ وارسی        نقاط وارسی شامل:   155
، نقطۀ وارسی وجود ندارد.  براي ورود به مرحلۀ 

در آنافاز میتوز، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند. بنابراین در آنافاز و تلوفاز میتوز، کروموزوم ها  156
تک کروماتیدي هستند.  

در آنافاز میوز  نیز کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند. بنابراین در تلوفاز میوز  نیز، کروموزوم ها، تک کروماتیدي هستند. 

، کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند. بنابراین هر کروموزوم دو کروماتیدي است.  اما در آنافاز میوز

): کروماتین و شکل فشردة آن، کروموزوم، از واحدهاي تکراري به نام هسته تن( نوکلئوزوم) تشکیل می گزینه (  157
شوند. 

): سانتریول ها، از تعدادي لولۀ کوچک تر پروتئینی تشکیل شده است.  گزینه (

): در مرحلۀ متافاز، کروموزوم ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند. گزینه (
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): تعداد مولکول هاي  در مرحلۀ آنافاز برابر با مرحلۀ پروفاز است، اما تعداد کروموزوم هاي آن دو برابر می شود.  گزینه (

، تترادها از ناحیۀ سانترومر به رشته هاي دوك متصل می شوند.   ): در پروفاز گزینه (  158
، کروموزوم هاي هم ساخت از هم جدا می شوند.   ): در آنافاز  گزینه (

، کروموزوم ها در استواي یاخته قرار می گیرند.   ): متافاز  گزینه (

): در تلوفاز  تقسیم میوز، هسته هایی با کروموزوم هاي تک کروماتیدي تولید می شوند.  گزینه (

): در هر هسته تن  مولکول هیستون وجود دارد. بنابراین در دو هسته تن متوالی  مولکول هیستون گزینه (  159
وجود دارد.  

)) که فاقد پروتئین است به هم متصل می شود.   ): دو نوکلئوزوم، توسط  (( گزینه (

): فامینه ها در مرحله همانند سازي، که از مراحل پیش تقسیم است، دوبرابر می شود.  گزینه (

): هر فام تن مضاعف،  فامینک خواهري دارد(ولی فامینک هاي فام تن هاي متفاوت، خواهر نیستند) بنابراین دو فام تن مضاعف، دو گزینه (
جفت فامینک خواهري دارد. 

): در یاخته هاي جانوري به جاي صفحۀ یاخته اي، حلقۀ انقباضی تشکیل می شود.  گزینه (  160
): در یاخته هاي جانوري، اکتین و میوزین مانند کمربند در سیتوپالسم قرار می گیرند.   گزینه (

): غشاي جدید یاخته ها در یاخته هاي گیاهی، از اتصال ریز کیسه ها ایجاد شده است که در سطح صفحۀ یاخته جمع شده اند. داخل ریز گزینه (
کیسه ها پیش سازهاي تیغۀ میانی و دیوارة یاخته هستند. 

): در یاخته هاي جانوري و گیاهی، تقسیم سیتوپالسم همزمان با تلوفاز شروع می شود.  گزینه (

): در مرحلۀ آنافاز میتوز، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند و پس از جدا شدن، هر کدام گزینه (  161
یک کروموزوم تک کروماتیدي (دختري) محسوب می شوند. 

): کروموزوم هاي جنسی در تمام یاخته هاي هسته دار وجود دارند.  گزینه (

، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند.  ): در آنافاز میوز  گزینه (

): در  هنوز همانندسازي  انجام نشده، لذا تعداد کروماتیدها  برابر نشده و اصال کروماتید خواهري، وجود ندارد.  گزینه (

بخش مشخص شده، حلقۀ انقباضی اکتین و میوزین است که از جنس پروتئین و داراي واحد سازندة آمینواسیدي  162
است، اما پکتین پلی ساکاریدي و واحد سازندة آن مونوساکارید است.

مرحله اي که در شکل نشان داده شده است، مرحلۀ پروفاز است. مرحلۀ قبل از آن، اینترفاز است.  163
شکل مربوط به حذف پرده هاي میانی انگشتان در دوران جنینی برخی پرندگان است. حذف این پرده ها توسط  164
پروتئین هاي تخریب کننده انجام می شود. و به همراه آن اجزاي یاخته نیز تجزیه می شود. این عمل بافت مردگی نیست. به این اتفاق مرگ

برنامه ریزي شده می گویند.

گندم زراعی  است. بنابراین هر مجموعۀ کروموزومی آن داراي  کروموزوم غیر همتا است.   165
بررسی موارد:   166

الف. هر رشتۀ دوك از یک طرف به سانتریول ها متصل است. سمت دیگر رشتۀ دوك ممکن است آزاد باشد یا به سانترومر کروموزوم متصل
باشد. 

ب. کروموزوم ها در این مرحله در حداکثر فشردگی قرار دارند نه یاخته. 
ج. کروموزوم هاي دو کروماتیدي نه تک کروماتیدي در سطح استوایی یاخته ردیف شده اند. 

د. از این مرحله می توان براي کاریوتیپ استفاده کرد چون کروموزوم ها در حداکثر فشردگی قرار دارند. 

بدون تقسیم سیتوپالسم یک یاخته به وجود می آید که داراي  هستۀ است. هر هسته داراي  جفت کروموزوم  167
است.  

. در پرومتافاز، کروموزوم ها هنوز حداکثر فشردگی را ندارند.  168
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. در انواع متافاز شامل متافاز میتوز، متافاز میوز  و متافاز میوز  کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند. 

. در آنافاز میوز  کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند. 

. در تلوفاز میوز  کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند. 
بررسی گزینه ها:   169

): کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به سانترومر ها مربوط به مرحلۀ آنافاز است و پس از آن مرحلۀ تلوفاز قرار دارد. در حالی که گزینۀ (
تقسیم سیتوپالسم پس از مرحلۀ تلوفاز است.  

): تشکیل رشته هاي دوك در مرحلۀ پروفاز رخ می دهد و پس از آن مرحلۀ پرومتافاز قرار دارد، در حالی که حداکثر فشردگی گزینۀ (
کروموزوم ها مربوط به مرحلۀ متافاز است.  

): تجزیۀ کامل شبکۀ آندوپالسمی مربوط به مرحلۀ پرومتافاز است، در حالی که حرکت سانتریول ها به سمت دو طرف یاخته مربوط به گزینۀ (
مرحلۀ پروفاز است. 

): کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز در استواي یاخته ردیف می شوند و بالفاصله پس از آن مرحلۀ آنافاز است که در آن، کروماتیدهاي گزینۀ (
خواهري از هم جدا می شوند. 

بررسی گزینه ها:   170
.  گویچۀ قرمز و گرده هسته ندارند. و براي کاریوتیپ مناسب نیستند. در ضمن گرده، یاخته محسوب نمی شود.  رد گزینۀ  و 

. خارجی ترین الیۀ اپیدرم، از یاخته هاي مرده است که مناسب براي کاریوتیپ نیست.   رد گزینۀ 

. یاختۀ استخوانی، یاختۀ هسته دار و داراي توانایی تقسیم است. پس براي این منظور مناسب است. 

یک یاختۀ طبیعی،  تتراد تشکیل می شود. در این یاخته،  جفت کروماتید خواهري یا  در پروفاز میوز   171
کروماتید تشکیل می شود. هم چنین  جفت کروموزوم هم ساخت وجود دارد.  

، در هر مجموعۀ کروموزومی  کروموزوم وجود دارد. در هر مجموعۀ در یاخته اي فرضی با   172
کروموزومی کروموزوم هم ساخت وجود ندارد.

 173
 کروموزوم هایی که با رنگ قرمز مشخص کرده ایم، کروموزوم هاي جنسی هستند. چون این دو کروموزوم به

صورت  و  هستند پس مربوط به یک پسر است. 

کروموزوم هایی که با رنگ سبز مشخص کرده ایم کروموزوم شمارة  است که چون دو عدد هستند نمی
توانند مربوط به فرد سندروم داون باشند . این فرد سالم است. 

 

. تومور توده اي است که در اثر تقسیمات تنظیم نشده ایجاد می شود. تومورها به دو نوع خوش خیم و بدخیم  174
تقسیم می شوند. 

. تومور هاي خوش خیم معموال آن قدر بزرگ نمی شوند که به بافت مجاور آسیب برسانند. بنابراین گاهی به بافت مجاور آسیب می رسانند. 

. هر تومور داراي یاخته هاي تکثیر شونده است اما میزان رشد در تومورهاي مختلف متفاوت است. یاخته هاي تکثیر شونده در  توقف نمی 
کنند. 

. یاخته هاي تومورهاي بدخیم پس از جدا شدن از تومور از طریق جریان خون یا لنف می توانند به نواحی دیگربدن بروند.  

. آزمایش خون به تشخیص سرطان کمک می کند.   175
. در پرتو درمانی، یاخته هایی که به سرعت تقسیم می شوند به طور مستقیم تحت تاثیر پرتوهاي قوي قرار می گیرند. 

. شیمی درمانی سبب مرگ یاخته هاي مغز استخوان می شود. یاخته هاي مغز استخوان تقسیم دائمی دارند. 

. شیمی درمانی سبب مرگ یاخته هاي مغز استخوان، پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش می شود. 

. پروتئین ها در تنظیم چرخۀ یاخته اي نقش دارند. ژن ها از طریق ساخت پروتئین ها نقش خود را ایفا  176
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می کنند. بنابراین پروتئین ها که محصول عملکرد ژن ها هستند از طریق تاثیر بر چرخۀ یاخته اي در ایجاد سرطان نقش دارند. 

. علت شیوع بیش تر بعضی سرطان ها دربعضی جوامع ژنتیک است. 

. پرتوهاي فرا بنفش به ساختار  آسیب می رسانند. از طرفی پرتودرمانی یکی از راه هاي درمان سرطان است.  

. پروتئین ها تنظیم کنندة چرخۀ یاخته و مرگ یاخته هستند. 

. در مرگ برنامه ریزي شده ابتدا عالئمی به یاخته ارسال می گردد، سپس پروتئین هاي تخریب کننده سبب  177
تجزیۀ اجزا یاخته می شوند. 

. علت بافت مردگی عوامل تصادفی است. 

) در اثر اشعۀ فوق بنفش خورشید آسیب می بیند. واکنش بدن در برابر این آسیب حذف یاخته هاي آسیب . در آفتاب سوختگی، دنا (
دیده است که با راه اندازي مرگ برنامه ریزي شده انجام می شود. 

. جوجه اردك ها براي شنا به پردة بین انگشتان پا نیاز دارند. بنابراین در اثر مرگ برنامه ریزي شده از بین نمی روند. 

بررسی سایر گزینه ها:   178
). همۀ تومورها رشد دارند ولی فقط تومورهاي بدخیم متاستاز دارند.  گزینۀ   (

. علت اصلی سرطان بعضی تغییرات در مادة ژنتیکی یاخته است ( نه علت همۀ سرطان ها).   . ( گزینۀ (

. در ایجاد سرطان ، ژن ها نقش دارند. خارج از کتاب هم برخی سرطان ها در اثر کمبود برخی یون ها ایجاد می شود که ربطی به ژن ندارد. 

). روش هاي درمانی مثل جراحی، روي مغز استخوان تأثیري ندارد.  گزینۀ (

). یاخته هاي سرطانی، همراه با جریان خون یا به ویژه لنف به نواحی دیگر بدن می روند. گزینۀ (

بررسی سایر گزینه ها:   179
: در تقسیم میوز، کروموزوم ها در مرحلۀ پروفاز  و متافاز  به صورت تتراد هستند. هم چنین در سلول هاي لوبیا سانتریول وجود گزینۀ   

ندارد. شکل مرحلۀ متافاز میوز  را در سلول جانوري نشان می دهد. 

: در این شکل، کروموزوم ها دو تا دوتا شبیه هستند. بنابراین یاخته  کروموزومی است. هم چنین کروموزوم ها در سطح استواي گزینۀ  
سلول ردیف شده اند. در آن سانتریول نیز وجود ندارد. 

: در این شکل سانتریول وجود دارد و در سلول هاي لوبیا سانتریول وجود ندارد. شکل مرحلۀ متافاز میتوز   سلول  را نشان گزینۀ  
می دهد. 

: در تقسیم میتوز، کروموزوم ها به صورت تتراد در نمی آیند. شکل متافاز میوز  سلول  را نشان می دهد. گزینۀ  

بررسی گزینه ها:   180
).  گویچۀ قرمز که بیش از  درصد یاخته اي خونی را تشکیل می دهند و گرده ها که از قطعه قطعه  شدن میان یاخته ) و ( رد گزینۀ (

مگاکاریوسیت ها به وجود می آیند هسته ندارند. و براي کاریوتیپ مناسب نیستند. در ضمن گرده، یاخته محسوب نمی شود. 

): خارجی ترین الیۀ اپیدرم، از یاخته هاي مرده است که مناسب براي کاریوتیپ نیست.  رد گزینۀ (

): لنفوسیت هاي  یاخته هاي هسته دار و داراي توانایی تقسیم هستند. پس براي این منظور مناسب هستند. این یاخته ها اینترفرون گزینۀ (

نوع  ترشح می کنند. 

در یاخته  اي فرضی با  در هر مجموعۀ کروموزومی  کروموزوم وجود دارد. در هر مجموعۀ  181
کروموزومی، کروموزوم هم ساخت وجود ندارد. 

یک یاختۀ سرالدي زیتون داراي  کروموزوم است. در مرحلۀ پرومتافاز میتوز، تعداد  کروماتید در یاخته  182
وجود دارد. و با از بین رفتن غشاء هسته، رشته هاي دوك به سانترومر کروموزم ها متصل می شوند.

مرحله اي که در شکل نشان داده شده است، مرحلۀ پروفاز است. مرحلۀ بعد از آن، پرومتافاز است.   183

. کاریوتیپ تصویري از کروموزوم ها با حداکثر فشردگی است. حداکثر فشردگی کروموزوم ها هنگام تقسیم  184
سلول به دست می آید. بنابراین فقط از یاخته هاي در حال تقسیم می توان کاریوتیپ تهیه کرد. در یاخته در حال تقسیم غشاء هسته از بین رفته
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است. 

. مرحلۀ متافاز مناسب ترین مرحله براي تهیۀ کاریوتیپ است. در مرحلۀ پروفاز و پرومتافاز هنوز کروموزوم ها فشردگی الزم را ندارند. در
مرحلۀ تلوفاز نیز پیچ و تاب کروموزوم ها شروع به باز شدگی می کند. 

. همۀ یاخته هاي بدن توانایی تقسیم میتوز را ندارند. گلبول قرمز نیز هسته ندارد. 

. از جاندارانی با یک نسخه و یا چندین نسخۀ کروموزومی هم می توان کاریوتیپ تهیه کرد.

موز  است، بنابراین در هر مجموعه کروموزومی آن داراي یازده کروموزوم غیر همتا است.  185

بدون تقسیم سیتوپالسم یک یاخته به وجود می آید که داراي  هسته است. هر هسته داراي  کروموزوم است.   186

): در هر هسته تن  مولکول هیستون وجود دارد. بنابراین در دو هسته تن متوالی  مولکول هیستون گزینه (  187
وجود دارد. 

)) دو رشته اي به هم متصل می شود.  ): دو نوکلئوزوم، توسط  (( گزینه (

): رشته هاي کروماتین در مرحله همانند سازي، که از مراحل پیش تقسیم است، دوبرابر می شود.  گزینه (

):  ساخت پروتئین ها فقط محدود در مرحلۀ  نیست بلکه براي مثال در مرحلۀ  که کروماتین ها مضاعف شدند نیز پروتئین  گزینه (
سازي انجام می شود. 

لنفوسیت هاي  پس از برخورد با آنتی ژن تقسیم می شوند و براي جدا شدن دو یاخته حاصل از تقسیم حلقه  188
انقباضی تشکیل می دهند. 

بررسی سایرگزینه ها:  

) اکتین و میوزین مواد پروتئینی هستند و داراي واحد سازندة امینواسیدي می باشند. ولی پکتین پلی ساکاریدي است و واحد سازندة آن
مونوساکارید است. 

) حلقۀ انقباضی در یاخته هاي گیاهی در هیچ زمانی تشکیل نمی شوند. 

 حلقۀ انقباضی هنگام سیتوکینز و یا قبل از آن در تلوفاز وجود دارد.  

 189
 کروموزوم هایی که با بیضی مشخص شده است، کروموزوم هاي جنسی هستند. چون این دو

کروموزوم به صورت  و  هستند پس مربوط به یک پسر است. 

کروموزوم هایی که با دایره مشخص شده است کروموزوم شمارة  است که فرد از آنها دو
عدد دارد. این فرد سالم است. 

) هیچ یک از شمارة کروموزوم هاي فرد، تعداد اضافی و یا کمبود ندارند. 

) به دلیل داشتن کروموزوم هاي  و  فرد مورد نظر پسر و در ضمن سالم است. 

) اگر پدیدة پلی پلوتئیدي شدن رخ داده بود، همۀ شماره کروموزوم ها باید بیش از  عدد
باشد و چنین نیست. 

 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 X Y

) در مرحلۀ  اینترفاز و قبل از پروفاز صورت می گیرد. مضاعف شدن کروموزوم ها (یعنی همانند سازي   190
ولی سایر موارد در مورد هیدر درست هستند. در مرحله آنافاز میتوز، با جدا شدن کروماتیدهاي خواهري، چون هر کروموزوم دو کروماتیدي،

به دو کروموزوم تک کروماتیدي تبدیل می شود، تعداد کروموزوم ها دو برابر می شود.

مگس میوه از حشرات است و در چرخۀ سلولی، سانتریولها در اینترفاز همانندسازي کرده و مضاعف میشوند و در  191
پروفاز، از همدیگر دور شده و تقسیم می گردند، اما بقیۀ موارد دربارة سلول جانوري درست هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در مرحلۀ  ، کروماتیدها هنوز به حداکثر فشردگی خودشان نرسیده اند و در متافاز به حداکثر فشردگی خود گزینۀ 
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می رسند. 

: مگس میوه از جانوران است و در جانوران سلول ها فاقد دیواره اند و سیتوکینز با تشکیل کمربند پروتئینی انجام می شود.  گزینۀ 

: در مرحلۀ آنافاز رشته هاي دوك کوتاه شده و کروماتیدها به سمت قطبین سلول منتقل می شوند. گزینۀ 
«زیتون» نوعی گیاه است و بنابراین مرحلۀ سیتوکینز با تشکیل یک صفحۀ سلولی از جنس دیواره که توسط غشاء  192

احاطه شده است، صورت می گیرد. گویچه قرمز بالغ در انسان هسته ندارد و اسکلت عروس دریایی، آب ایستایی است و سلول ندارد. 
بررسی موارد:   193

جملۀ (الف): نادرست، در مرحله آنافاز ، فقط کروموزوم هاي همتا از هم جدا می شوند و تعداد کروموزوم تغییري نمی کند. 

 . جملۀ (ب): نادرست، چون همانندسازي  در اینترفاز صورت می گیرد، نه در آغاز پروفاز 
جملۀ (ج): نادرست، در گیاهان بدین صورت نیست، لذا جمله «ج» هم نادرست است. 

، کروموزوم ها هنوز دو کروماتیدي هستند.  جملۀ (د): نادرست، در تلوفاز
در متافاز، کروموزوم ها که بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند در وسط یاخته ردیف می شوند.   194

بررسی سایر گزینه ها: 

» : در آنافاز  ، کروموزوم هاي هم ساخت (نه کروماتیدها) از هم جدا می شوند، در نتیجه در این مرحله پروتئین اتصالی در ناحیه گزینۀ «
سانترومر تجزیه نمی شود. 

» : معموًال (نه همیشه) تقسیم میان یاخته اي انجام می شود.  گزینۀ «

» : فقط در پروفاز  میوز، ساختار تتراد تشکیل می شود. گزینۀ «
در همۀ متافازها رشته هاي دوك به کروموزوم هاي دو کروماتیدي متصل می شوند.   195

بررسی سایر گزینه ها: 

: در گیاهان، گامت نتیجۀ تقسیم میتوز است و در تلوفاز میتوز، کروموزوم ها تک کروماتیدي هستند.  گزینۀ 

: در پروفاز تمام تقسیم هاي سلولی یوکاریوتی (میتوز و میوز) رشته هاي دوك شکل می گیرند.  گزینۀ 

، کروموزوم هاي همتا ( که اندازه، ، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند، اما در آنافاز  : در آنافاز میتوز و آنافاز میوز  گزینۀ 
شکل، محتواي ژنی و محل قرارگیري سانترومر یکسان دارد) از هم جدا می شوند.

فقط جملۀ «ب» درست است.   196
) در مرحله آنافاز میتوز و مرحله  و  میوز تغییري نمی کند.  مقدار مادة وراثتی (

بررسی سایر موارد: 
مورد الف) سانتریول ها در سلول هاي گیاهان نهاندانه و بازدانگان وجود ندارند. 

، کروموزوم ها در دو ردیف در استواي یاخته قرار گرفته اند.  مورد پ) در مرحله متافاز 

، کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند.  مورد ت) در تلوفاز میوز 
پس جمالت الف، پ و ت نادرست هستند.

موارد «ج» و «د» صحیح می باشند.   197
چرخۀ زندگی جنسی گیاهان سلول یاخته تخم فقط میتوز انجام می دهد. بنابراین موارد «ج» و «د» درست هستند. 

بررسی موارد: 
مورد الف) نادرست، جدا شدن کروموزوم هاي همتا از ویژگی تقسیم میوز است نه میتوز. 

مورد ب) نادرست، نهاندانگان سانتریول ندارند. پس در آن ها رسیدن سانتریول ها به دو قطب سلول معنی ندارد. 
مورد ج) درست، کوتاه شدن ریز رشته هاي پروتئینی در آنافاز و قبل از پدیدار شدن پوشش هسته (تلوفاز) انجام می گیرد. 

مورد د) درست، حداکثر فشردگی کروماتیدهاي کروموزوم ها در متافاز و قبل از کوتاه شدن رشته هاي دوك در آنافاز انجام می شود.

در آنافاز میوز  کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند، تعداد کروموزوم ها در مرحلۀ آنافاز میوز  با تعداد  198
کروموزوم هاي سلول در ابتداي تقسیم برابر است.
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در مرحلۀ آنافاز با جدا شدن کروماتیدهاي خواهري تعداد کروموزوم ها دو برابر می شوند.   199
بررسی سایر گزینه ها: 

: در تقسیم میتوز  همانندسازي نمی کند، بلکه در مرحلۀ سنتز اینترفاز این اتفاق می افتد.   گزینۀ 

: رشته هاي دوك درون هسته شکل نمی گیرند، چون پوشش هسته از بین می رود مگر در قارچ ها.  گزینۀ 

: کروموزوم هاي همتا در تقسیم میوز به یکدیگر می چسبند و تشکیل تتراد می دهند. گزینۀ 

فشرده ترین حالت ماده وراثتی در مرحلۀ تقسیم است نه در مرحلۀ اینترفاز.   200
بررسی سایر گزینه ها: 

،  همانندسازي می کند. به این ترتیب در پایان   مولکول  وجود دارد زیرا  مولکول  » : طی مرحلۀ  گزینۀ «
همانند سازي کرده اند. 

»: در ابتداي  ،  کروموزوم دو کروماتیدي وجود دارد در نتیجه  سانترومر دیده می شود.  گزینۀ «

» : در مرحلۀ  هر سلول یک جفت (دو عدد) سانتریول دارد که هر یک از نه دستۀ سه تایی (بیست و هفت) ریزلوله تشکیل شده اند گزینۀ «

که در مجموع می شود  ریزلوله. اما گیاهان دانه دار از جمله گیاهان نهاندانه (زیتون) سانتریول ندارند. 

بیشترین عمر سلول در مرحلۀ اینترفاز سپري می شود و از مراحل اینترفاز بیشترین زمانی که سلول در آن فعالیت  201
دارد، مرحلۀ   است که بعد از تقسیم سیتوپالسم و شروع چرخۀ جدید سلولی قرار دارد. 

در نخستین خط دفاعی آنزیم لیزوزیم و در دومین خط، آنزیم هاي درون یاخته اي یاخته هاي بیگانه خوار نقش  202
دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:  

) کلمه خطوط نادرست است، در خط اول گویچه سفید نداریم.   گزینۀ 

) دقت کنید ترشح پروتئین هاي نخستین خط دفاعی در پاسخ به ورود میکروب نیست، بلکه به صورت دائمی ترشح می شود.   گزینۀ 

) فقط مربوط به نخستین خط دفاعی است.   گزینۀ 

 203
بررسی گزینه ها: 

): اولین نقطۀ وارسی چرخۀ یاخته اي  است. پس از این مرحله، یاختۀ مریستمی وارد مرحلۀ  می شود.در این مرحله ) و ( رد گزینه هاي (
تعداد مولکول هاي دنا دو برابر می شود. هم چنین کروموزوم ها به صورت رشته هاي کروماتین هستند و قابل مشاهده نمی باشند.

): سومین نقطۀ وارسی، نقطۀ وارسی متافازي است. پس از این مرحله، یاختۀ مریستمی وارد مرحلۀ آنافاز می شود. در مرحلۀ آنافاز هر گزینۀ (
کروموزوم که به صورت دو کروماتیدي است به دو کروموزوم دختري تبدیل می شود. 

): دومین نقطۀ وارسی، نقطۀ وارسی  است. پس از این مرحله، یاخته وارد مرحلۀ پروفاز میتوز می شود. در مرحلۀ پروفاز، رشته هاي گزینۀ (
دوك تشکیل می شوند و طول آنها بلندتر می شود. 

بررسی گزینه ها:   204
): از درون بین عالوه بر دیدن درون معده و تشخیص سرطان می توان براي نمونه برداري هم استفاده کرد.  گزینۀ (

): درمان با روش هایی مثل شیمی درمانی می تواند منجر به از بین رفتن یاخته هاي مغز استخوان شود.  گزینۀ (

): یاخته هاي کشندة طبیعی در دفاع غیراختصاصی، با ترشح پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزي شده، به ترتیب سبب ایجاد منفذ در گزینۀ (

یاختۀ سرطانی و راه اندازي مرگ برنامه ریزي شده می شوند. ترشح اینترفرون نوع  نیز با فعال کردن ماکروفاژها به از بین بردن یاخته هاي
سرطانی کمک می کنند. 

): در تنش هاي طوالنی مدت غلظت هورمون کورتیزول درون خون افزایش می یابد. کورتیزول سبب سرکوب سیستم ایمنی و در گزینۀ (
نتیجه ضعف سیستم ایمنی در مبارزه با یاخته هاي سرطانی می شود، پس نمی تواند در کاهش اندازة تومور موثر باشد.  

جاندار مورد مطالعۀ مچنیکوف، الرو ستارة دریایی بود.  205
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بررسی گزینه ها: 

): ستارة دریایی داراي ساده ترین نوع آبشش یعنی برجستگی هاي کوچک و پراکندة پوستی است.   گزینۀ (

): طبق شکل مقابل ستاره دریایی شبکۀ مویرگ یکنواختی در زیرپوست خود ندارد.  گزینۀ (

O2

CO2

پوست

خارپوستان

): ستارة دریایی همانند الرو خود در زیر پوست یعنی در سلوم خود داراي یاخته هاي آمیبی است.  گزینۀ (

): سخت پوستان و ستارة دریایی جز بی مهرگان هستند. بی مهرگان فاقد اسکلت درونی می باشند.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   206
): یاخته هاي کشندة طبیعی نوعی لنفوسیت هستند و در خط دوم دفاع شرکت می کنند.   گزینۀ (

): گیرنده هاي آنتی ژنی در انواع لنفوسیت هاي شرکت کننده در خط سوم دفاع متفاوت است.  گزینۀ (

): لنفوسیت هاي  قبل از بلوغ نیز وارد خون می شوند.  گزینۀ (

): همۀ گلبول هاي سفید و از جمله لنفوسیت ها توانایی دیاپدز یا تراگذري دارند. تراگذري توانایی تغییر شکل براي عبور از مویرگ  گزینۀ (
هاي خونی است. 

براي تهیۀ کاریوتیپ از یاخته هاي تقسیم شونده استفاده می شود. یاخته هاي عمقی اپیدرم پوست که نوعی بافت  207
پوششی هستند، کوچک ترین گویچه هاي سفید خون یعنی لنفوسیت ها و یاخته هاي پوششی سطح زبان از یاخته هاي تقسیم شونده هستند. 

یاختۀ پادتن ساز قدرت تقسیم ندارد. 

بررسی گزینه ها:   208
): گروهی از رشته هاي دوك تا صفحۀ میانی یاخته کشیده می شوند. همچنین عده اي از رشته هاي دوك به سانترومر ) و ( رد گزینه هاي (

کروموزوم ها متصل می شوند.  

): در یاخته هاي گیاهی سانتریول وجود ندارد .  گزینۀ (

): رشته هاي دوك پروتئینی هستند و تولیدشان توسط ژن هاي موجود در هسته کنترل می شود.   گزینۀ (

در مرحلۀ پروفاز، پوشش هسته شروع به تخریب می کند. در همین مرحله، سانتریول ها به دو طرف یاختۀ جانوري  209
حرکت می کنند و بین آن ها دوك میتوزي تشکیل می شود.  

بررسی سایر گزینه ها:  

): در مرحلۀ متافاز میتوز، کروموزوم ها که بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند، در وسط (سطح استوایی) یاخته آرایش می یابند، اما گزینۀ (
شروع فشرده شدن رشته هاي کروماتین، از مرحلۀ پیش چهر یا پروفاز است.  

): در مرحلۀ آنافاز با تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر، کروماتیدها از هم جدا می شوند. فاصله گرفتن کروماتیدها با کوتاه گزینۀ (
شدن رشته هاي دوك متصل به کروموزوم انجام می شود. اما دقت کنید برخی یاخته ها سانتریول ندارند.  

): در مرحلۀ تلوفاز میتوز، کروموزوم ها به رشته هاي کروماتینی تبدیل می شوند. اما در پایان این مرحله از تقسیم میتوز یک یاخته با دو گزینۀ (
هستۀ داراي مادة ژنتیک مشاهده می شود و با تقسیم سیتوپالسم اجزاي یاخته بین دو سیتوپالسم تقسیم می شوند و دو یاختۀ جدید تشکیل می 

شود. 

شکل مربوط به مرحلۀ پرومتافاز میتوز می باشد. مورد (ب) درست بیان شده است.    210
بررسی موارد:
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الف) نادرست، در مرحلۀ پروفاز (مرحلۀ قبل از پرومتافاز) دقت کنید رشته هاي کروماتین فشرده، ضخیم و کوتاه تر می شوند به طوري که به
تدریج، با میکروسکوپ نوري می توان آنها را مشاهده کرد. 

ب) درست، ناپدید شدن هستک (ها) مربوط به مرحلۀ پروفاز می باشد.  
ج) نادرست، از بین رفتن پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی به صورت کامل مربوط به پرومتافاز می باشد. 

د) نادرست، همانند سازي مادة ژنتیک هسته اي، در مرحلۀ  انجام می شود. و مرحلۀ  بخشی از مرحلۀ اینترفاز است و اینترفاز بالفاصله مرحلۀ
قبل از پروفاز است، نه پرومتافاز. 

فشرده شدن کروموزوم ها، از مرحلۀ پروفاز شروع شده و تا متافاز ادامه دارد، در متافاز، کروموزوم ها به حداکثر  211
فشردگی می رسند. کوتاه شدن رشته هاي دوك در مرحلۀ آنافاز میتوز صورت می گیرد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در مرحلۀ پروفاز میتوز، سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند و بین آن ها دوك میتوزي تشکیل می شود.  گزینۀ 

: مربوط به مرحلۀ پروفاز میتوز است.  گزینۀ 

: در مرحلۀ تلوفاز میتوز، رشته هاي دوك تخریب شده و کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند تا به صورت کروماتین درآیند. پوشش گزینۀ 
هسته نیز مجدداً تشکیل می شود.

تومور بدخیم یا سرطان در اثر بروز بعضی تغییرات در مادة ژنتیک ایجاد می شوند.  212
در مرحلۀ تلوفاز میتوز، پوشش هسته مجدداً تشکیل می شود و در پایان یک یاخته با دو هسته مشاهده می گردد.  213

در انسان در مرحلۀ تلوفاز میوز  کروموزوم هاي تک کروماتیدي به صورت کروماتین در می آیند و در هر قطب  214
یاخته پوشش هسته در اطراف یک مجموعۀ کروموزومی تشکیل می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در مرحلۀ متافاز میوز  و  کروموزوم ها در استواي یاخته ردیف می شوند، در مرحلۀ متافاز میوز  به هر کروموزوم یک رشتۀ دوك، گزینۀ 

اما در مرحلۀ متافاز میوز  به هر کروموزوم دو رشتۀ دوك متصل است. 

: دقت کنید براي آنافاز میوز  صادق نیست.  گزینۀ 

: تترادها در مرحلۀ پروفاز میوز  تشکیل و در مرحلۀ آنافاز میوز  با حرکت کروموزوم ها به سمت قطبین یاخته از بین می روند، در گزینۀ 

مرحلۀ آنافاز میوز  کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند. 
دقت کنید پس از تشکیل ریز کیسۀ بزرگ، با اتصال غشاي ریز کیسه به غشاي یاختۀ مادري، تقسیم میان یاخته  215

پایان می پذیرد. 

هاکیسهحاصل از غشاي ریز 

حاصل از(
(ايمحتواي ریز کیسه

شودبزرگ ساخته می سازندتر میبزرگ
ها در بخشکیسهریز

شوندمیانی یاخته جمع می

صفحۀ یاختهدیوارة یاخته

ها به همریز کیسه
دیوار یاختۀ جدید

هاي جدیدغشاي یاخته

در نهایت یک ریزکیسۀ هايپیوندند و ریزکیسهمی

در مرحلۀ متافاز میوز  و  یک یاختۀ جانوري در هر قطب یاخته، یک جفت سانتریول مشاهده می شود.  216
یاخته هاي پیکري به شکل هاي بدون هسته (مانند گویچۀ قرمز بالغ)، یا تک هسته اي (مانند یاخته هاي پوششی) و یا  217
) بنابراین، داراي بیش از یک هسته (مانند ماهیچۀ اسکلتی) هستند و در هر هسته دو مجموعۀ کروموزومی ( کروموزوم) دارند (

یاخته اي پیکري با یک کروموزوم شمارة یک نمی تواند وجود داشته باشد. 
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، کروموزوم هاي همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند و فشرده می شوند. به این ساختار  در مرحلۀ پروفاز میوز   218
هاي چهار کروماتیدي، تتراد گفته می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در میوز در بدن انسان تشکیل مجدد پوشش هسته در مراحل تلوفاز میوز  و  رخ می دهد.  گزینۀ 

: در مرحلۀ آنافاز  میوز در بدن انسان، کروموزوم هاي تک کروماتیدي به قطبین یاخته کشیده می شوند.  گزینۀ 

، تتراد ها در استواي یاخته قرار می گیرند. : در مرحلۀ متافاز میوز  گزینۀ 

بررسی گزینه ها:   219
: نادرست- احتمال خطاي میوزي در زنان افزایش می یابد.  گزینۀ 

: نادرست- با افزایش سن زنان بعد از  سالگی، تراکم استخوان کاهش و احتمال ابتال به پوکی استخوان افزایش می یابد، همچنین با گزینۀ 
افزایش سن بعد از شروع سن بلوغ، احتمال خطاي میوزي و تولد فرزندان مبتال به نشانگان داون افزایش می یابد. 

: درست- باتوجه به نمودار زیر، در مادران  ساله  درصد متولدین و در مادران  ساله  درصد متولدین به نشانگان داون مبتال گزینۀ 
شده اند. 
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: نادرست- احتمال ابتال فرزندان به نشانگان داون در مادران  ساله صفر نمی باشد. گزینۀ 

منظور صورت سؤال تقسیم میتوز می باشد. در مرحلۀ واپسین چهر (تلوفاز) کروموزوم ها به صورت کروماتین درمی   220
آیند که مرحلۀ قبل از آن مرحلۀ آنافاز است. در مرحلۀ آنافاز تعداد کروموزوم هاي یاخته افزایش می یابد.

علت اصلی سرطان، بعضی تغییرات در مادة ژنتیکی یاخته است که باعث می شود چرخۀ یاخته اي از کنترل خارج  221
شود. پروتئین ها، تنظیم کنندة چرخۀ یاخته و مرگ آن هستند. پروتئین ها محصول عملکرد ژن ها هستند. بنابراین، مشخص است که در ایجاد

سرطان، ژن ها نقش دارند. 

در تقسیم رشتمان بدن انسان، ابتدا در مرحلۀ پروفاز، سانتریول ها به دو قطب یاخته شروع به حرکت می کنند و بین  222
آن ها دوك تقسیم شکل می گیرد. سپس در مرحلۀ پرومتافاز، سانترومر کروموزوم ها به گروهی از رشته هاي دوك متصل می شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: رشته هاي کروماتین در مرحلۀ پروفاز، فشرده، ضخیم و کوتاه تر می شوند؛ درحالی که پروتئین اتصالی کروماتیدها در ناحیۀ گزینۀ «
سانترومر در مرحلۀ آنافاز تجزیه می شود. 

»: مقدار دنا، طی همانندسازي و در مرحلۀ  دو برابر می شود، که قبل از همۀ مراحل میتوز روي می دهد.  گزینۀ «

»: در انسان کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند (نه هسته). در این مرحله پوشش هسته از بین رفته گزینۀ «
است. 

با توجه به شکل، ناپدید شدن هستک (ها) در مرحلۀ پیش چهر (پروفاز) رخ می دهد، اما اتصال سانترومر کروموزوم   223
ها به گروهی از ریزلوله ها در مرحلۀ پیشاپس چهر (پرومتافاز) است.
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 بررسی سایر گزینه ها: 

»: بیانگر مرحلۀ پسین چهر (آنافاز) است.  گزینۀ «

»: بیانگر مرحلۀ واپسین چهر (تلوفاز) است.  گزینۀ «

»: بیانگر مرحلۀ پیش چهر (پروفاز) است.  گزینۀ «

هستککروماتین
هسته

پوشش
هسته

تخریب در

هسته پوشش

غشاي یاخته ها سانتریول

اینترفاز پروفاز1 2

کروموزوم دوکروماتیدي

هاي دوك در حال تشکیل رشته

دوك تقسیم

پرومتافاز 3

متافاز آنافاز4 5
تلوفاز و تقسیم 6

شیار تقسیم یاخته

تشکیل مجدد پوشش هسته هاي دختري کروموزوم بخش استوایی یاخته

_
_ _

_ _ _

صورت سؤال به تقسیم میوز اشاره دارد.   224
، تعداد کروماتیدهاي یاخته ثابت است و تغییر نمی کند.  در حالت طبیعی، در مراحل آنافاز میوز   و 

بررسی گزینه ها: 

) دقت کنید که همانندسازي مادة ژنتیک هسته اي در طی تقسیم میوز صورت نمی گیرد.  گزینۀ  

، میوز هسته در سلول مشاهده نمی شود.  ) دقت کنید در مراحل متافاز  و  گزینۀ  

، به هر کروموزوم یک رشتۀ دوك متصل می شود. ) در مرحلۀ پروفاز میوز 

افرادي که فقط مبتال به نشانگان داون هستند، در یاخته هاي پیکري هسته دار خود، در هر هسته  کروموزوم  225
دارند. هستۀ یاخته هاي پیکري فرد مبتال به سندروم داون اگر زن باشد دو کروموزوم  و اگر مرد باشد یک کروموزوم  و یک کروموزوم 

 دارند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) گویچه هاي قرمز بالغ فاقد کروموزوم می باشند.  گزینۀ  

) یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی چندهسته اي می باشند. گزینۀ  و 

موارد «ب» و «د» صحیح هستند. توجه داشته باشید که صورت سوال هم می تواند مربوط به تقسیم میتوز یک یاختۀ  226
هاپلوئید باشد و هم مربوط به تقسیم میوز  در یک یاخته دیپلوئید. 

بررسی موارد: 
مورد «الف»: این یاخته در مرحلۀ متافاز است و پس از آن وارد مرحلۀ آنافاز می شود. 

مورد «ب»: اسپرماتوسیت ثانویه که تقسیم میوز  را انجام می دهد، خود حاصل تقسیم اسپرماتوسیت اولیه است. 

مورد «ج»: تقسیم میوز  اووسیت ثانویه در صورت برخورد با اسپرم و شروع فرایند لقاح، در لولۀ رحمی کامل می شود نه درون تخمدان. 
مورد «د»: در رابطه با تقسیم میتوز یاخته هاي جانوري هاپلوئید مثل یاخته هاي زنبور عسل نر صادق است. 

فقط موارد (ب) و (ج) عبارت درستی را بیان می کند.    227
بررسی سایر موارد: 

 مورد الف) حذف یاخته هاي اضافی از بخش هاي عملکردي است. 
 مورد د) این عمل مربوط به بافت مردگی نیست. 

هورمون رشد که سبب تقسیم یاخته هاي غضروفی در صفحات رشد می شود، سبب افزایش فعالیت پروتئین هاي  228
اکتین و میوزین در هنگام تقسیم میان یاخته می شوند و هورمون  نیز در زنان باعث تقسیم یاخته هاي فولیکولی می شود.
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هورمون  در مردان با تحریک یاخته هاي بینابینی، سبب ترشح تستوسترون از آن ها می شود و هورمون  در مردان با تحریک یاخته 
هاي سرتولی، تمایز اسپرم ها را تسهیل می کند.

مالنوما نوعی تومور بدخیم یاخته هاي رنگدانه دار پوست است و لیپوما نوعی تومور خوش خیم یاخته هاي چربی  229
است، که هر دو در پی تقسیمات تنظیم نشده در بدن ایجاد شده اند.

این تصویر به مرحلۀ پرومتافاز اشاره می کند. مرحلۀ قبل از آن، پروفاز و بعد از آن متافاز است. موارد الف و ج  230
عبارت را به درستی کامل می کنند. 

بررسی موارد: 
مورد «الف»: در مرحلۀ متافاز، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا نمی شوند. 

مورد «ب»: در مرحلۀ پروفاز می توان قسمت هایی از پوشش هسته را مشاهده کرد. 
مورد «ج»: در مرحلۀ متافاز سانتریول ها از هم دور شده اند و دیگر فاصلۀ بین آن ها در این مرحله بیشتر نمی شود. 

مورد «د»: در مرحلۀ متافاز، رشته هاي دوك توسط سانتریول ها سازماندهی می شوند.
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