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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل ششم : تقسیم یاخته)

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

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

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

2. در گیاه نخود، پس از آنکه کروماتیدهاي یاخته تخم، حداکثر فشردگی را پیدا نمودند، ..................  (با تغییر)
1) غشاء هسته شروع به محو شدن مینماید.

2) جفت سانتریولها در قطبین سلول مستقر میشوند.
3) کروموزومهاي همتا از یکدیگر جدا میگردند.

4) کوتاه شدن ریز لوله هاي پروتئینی ممکن میشود.

 
3. کدام گزینه صحیح است ؟

1) 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. 2) هر رشته تشکیل دهنده مولکول 

3) در زمان تقسیم، رشته هاي کروماتین با افزایش فشردگی به کروموزوم تبدیل می شوند.
4) 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.

 
4. 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.

 (1 (2 (3 (4

 
5. 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.

 (1 (2 (3 (4

 
6. از بین گزینه هاي زیر؛ کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

 
1) مرحلۀ وقفه دوم یا   کوتاه ترین مرحله از مدت اینترفاز است، و در این مرحله مصرف آمینواسید ها در یاخته افزایش می یابد.

 
2) میتوز به ترتیب شامل، پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز و سیتوکینز است.

 
،   عدد است. 3) تعداد مولکول   در هر هسته یاخته هاي پیکري انسان، در مرحله  وقفه اول یا  

 
4) هر یاختۀ در بافت عصبی انسان بالغ، در مرحله اي به نام  قرار دارد.

7. یک تتراد.................. سانترومر دارد.
4) چهار جفت3) چهار2) یک جفت1) یک

10
97

22
8 

ال
ری

س

DNA

DNA8

X

DNA8

1234

23
2

1234

G2

DNAG192
G0



3/2/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

http://www.monta.ir/#printpreviewexam;caller=requestadvisorexam;examrequestid=1097228;details=%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%2… 2/16

صفحه 2

8. ویژگی عمدة تقسیم میوز کدام است؟
II 1) جفت شدن طولی کروموزوم هاي همتا در پروفازI 2) جفت شدن طولی کروموزوم هاي همتا در پروفاز

I 3) جدا شدن کروماتیدهاي خواهري در آنافازII 4) جدا شدن کروماتیدهاي تترادي در آنافاز
9. در کدام مرحله از زندگی سلول، مواد وراثتی به شکل کروماتین است؟

4) آنافاز3) پروفاز2) اینترفاز1) متافاز
10. 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)
II 1) آنافازII 2) متافازI 3) پروفازI 4) تلوفاز

11. کدام یک، در تقسیم دوم میوز رخ می دهد؟
2) جفت شدن کروموزوم هاي همتا1) تفکیک کروموزوم هاي تتراد

4) جدا شدن کروموزوم هاي همتا3) تفکیک کروماتیدهاي هر کروموزوم
12. کدام شکل، آنافاز میوز  را در سلول گیاه نهاندانه با کروموزوم  نشان می دهد؟

 (1 (2 (3 (4
13. به طورمعمول درتنظیم چرخۀ سلول از  .................. تا  .................. نقطۀ وارسی وجود ندارد. (با تغییر)

1) آغاز نخستین مرحلۀ رشد- همانند سازي 
2) مرحله اي که یاخته ها آمادة مرحلۀ تقسیم می شوند - ازبین رفتن پوشش هسته

3) پایان مرحلۀ سنتز- تک کروماتیدي شدن کروموزوم ها

 
-  تا آغاز همانند سازي اندامکی 4) آغاز همانند سازي 

14. ساختمان سانتریول کدام است؟
2)  دسته لولۀ دوتایی و  لولۀ مرکزي1)  دسته لولۀ دوتایی

4)  دسته لولۀ سه تایی و  لولۀ مرکزي3)  دسته لولۀ سه تایی
15. در اواخر آنافاز میتوز، هر کروموزوم به ترتیب از راست به چپ چند کروماتید و چند سانترومر دارد؟

4)  و 3)  و 2)  و 1)  و 
16. کدام یک از رویدادهاي زیر در میتوز صورت نمی گیرد؟ (با تغییر)

1) فشرده شدن شدن ماده وراثتی 
 
2) دوباره نمایان شدن پوشش هسته

4) حرکت یک جفت سانتریول به هریکی از دو قطب سلول جانوري3) همانندسازي 
17. در کدام مرحله از تقسیم میتوز، کروموزوم ها نازك تر و طویل تر می شوند؟

4) متافاز3) آنافاز2) اواخر پروفاز1) اواخر تلوفاز

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

2)  تلوفاز میوز وپروفاز میوز 1)  و
4) متافاز و تلوفاز میتوز3)   و تلوفاز میوز 

19. جنس شیمیایی دوك کدام است و در کدام مرحله تشکیل میشود؟
2)  پروتئین، ابتداي متافاز1) پروتئین، در پروفاز

4) هیدراتکربن، در ابتداي متافاز3) هیدراتکربن، پروفاز
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صفحه 3

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

 
2) تعداد سانتریومرهاي سلول دوبرابر می شود.1) کروماتینها مضاعف
3) هستک یا هستک ها

 
4) رشته هاي دوك تخریب 

21. در کدام یک از موارد زیر، تقسیم سلولی در گیاهان و جانوران شبیه است؟
2)  ایجاد صفحه در سیتوپالسم1)  تقسیم سیتوپالسم

4) مراحل تقسیم هسته3)  تقسیم سانتریولها
22.   به طور معمول در مراحل تقسیم یاخته تخم انسان، در مرحله اي که .................. قطعًا .................. (با تغییر)

1) تعداد کروموزوم ها، با کروماتیدها، برابر است – غشاي هسته قابل مشاهده است.
2) تعداد کروموزوم ها، با کروماتیدها برابر است – کروموزوم ها در سطح استواي سلول قرار نگرفته اند.

3) غشاي هسته شروع به تجزیه شدن می کند. سانتریول ها در دو قطب سلول قرار گرفته اند.
4) پیچیدگی ها و تابیدگی هاي کروموزوم ها باز می شوند- تعداد کروموزوم ها با کروماتیدها برابر نیست.

23. کدام عبارت در مورد تقسیم لنفوسیت خاطره، نادرست است؟
1) در جریان تقسیم سلولی، کروموزوم ها ابتدا کوتاه و قطور و سپس بلند و باریک می شوند.

2) در جریان تقسیم سلولی، سه نقطه ي وارسی، عبور سلول از یک مرحله به مرحله ي بعد را کنترل می کنند.
3) طی سیتوکینز، کمربندي از رشته هاي پروتئینی در میانه ي سلول ایجاد می شود.

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

 
24. به ترتیب کدام واقعه قبل، و کدام واقعه بعد از عبارت زیر روي می دهد؟

 
" کروموزوم ها در وسط یاخته ردیف می شوند"

1) 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. 

2) 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.

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

4) 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. 

 
25.  در مرحلۀ  .................. مرحلۀ  .................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. کدام عبارت درست است؟ (با تغییر)
1) در هر جاندار یوکاریوتی، گامت ها با تقسیم میوز تشکیل می شوند.

2) هر نوع تولید مثلی که با دخالت میتوز انجام می شود، غیر جنسی است.
3) هر نوع تولید مثلی که در آن فقط یک والد شرکت دارد، غیر جنسی است.

4) هر سلول جاندار قبل از تقسیم، کروموزوم هاي خود را همانندسازي می کند.
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صفحه 4

28. کدام عبارت، درباره ي همه ي رشته هاي دوك موجود در یک سلول مریستمی گیاه توت فرنگی، درست است؟(با تغییر)
1) تا صفحه ي میانی سلول ادامه می یابند.

2) به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند.
3) در پی حرکت جفت سانتریول ها شکل می گیرند.

4) براي حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ها ایجاد می شوند.
29. یک سلول جانداري به غیر از باکتري در کدام مرحله از چرخه ي سلولی خود، مدت بیشتري را سپري می کند؟ (با تغییر)

4) مرحله ي 3) میتوز و سیتوکینز2) مرحله ي 1) 
30. تقسیم میتوز میتواند ................... که مرحلهي  دارند و تقسیم میوز میتواند در .................... هستند، انجام شود.  (با تغییر)

1) در همهي سلولهایی – همهي سلولهایی که عدد کروموزومی آنها زوج
2) در همهي سلولهایی – سلولهایی که کروموزومهاي آن دو به دو همتا

3) فقط در سلولهاي  و  – همهي سلولهایی که عدد کروموزومی آنها زوج
4) فقط در سلولهاي  و  – سلولهایی که کروموزومهاي آن دو به دو همتا

31. در مرحله اي از تقسیم لنفوسیت خاطره که کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند، هیچ گاه .................. روي نمی دهد.
2) جدا شدن کروموزوم هاي همتا1) ناپدید شدن غشاي هسته

4) قابل رویت شدن کروموزوم ها3) حداکثر فشردگی کروموزوم ها

 
32. 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 .................. »

 
2) پسین چهر – در قطبین یاخته دیده می شوند.1) پرومتافاز – به سانترومِر کروموزوم ها متصل می شوند. 

4) واپسین چهر – تقسیم در سیتوپالسم دیده می شوند.3) پس چهر – به سانترومِر کروموزوم ها متصل نیستند.
33. با توجه به شکل روبرو، کدام گزینه در مورد مرحلۀ تقسیم و عدد کروموزومی یاختۀ اولیه به درستی بیان شده است؟

1) مرحله پروفاز میوز یک 
2) مرحله پروفاز میوز دو 

3) مرحله پروفاز میتوز 
4) مرحله پروفاز میوز یک 

 
34. کدام عبارت جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟

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

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

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

3) مرحلۀ متافاز برخالف مرحلۀ پروفاز - آرایش تترادها در استواي یاخته مشاهده می شود.
4) انتهاي مرحلۀ تلوفاز برخالف مرحلۀ  لولۀ ریز پروتئینی متعلق به سانتریول ها در یاخته مشاهده می شود.

 
35. 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 های مجاور خود آسیب بزند.

 
 علت اصلی ا�جاد توده (الف) تقسیمات تنظیم نشده است.

 �اخته های ا�جاد کننده تومور (ب) می توانند به بخش های لنفی مجاور محل تکثیر خود، دسترسی پیدا کنند.
(ب)(الف)

 (1 (2
 (3 (4

SG2G1
S

n2n

n2n

2n = 8
n = 4
2n = 8

2n = 4

B

108 − G1

∙

∙

∙

∙
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صفحه 5

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

 
1) صفحۀ یاخته اي فقط داراي پیش سازهاي تیغۀ میانی است.

2) در مرحلۀ تلوفاز میتوز قبل از شروع سیتوکینز، رشته هاي دوك کامًال ناپدید می شوند.
3) الن و پالسمودسم پس از تشکیل دیوارة جدید پایه گذاري می شوند.

 
4) برخالف یاخته هاي جانوري دستگاه گلژي نقش مؤثري دارد.

37. در کوتاه ترین مرحلۀ اینترفاز، .................. 
1) یک یاختۀ پیکري هسته دار انسان،  مولکول  در هستۀ خود دارد.

2) نورون ها می توانند وارد مرحلۀ  شوند.
3) ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته شروع می شود.

4) یاخته ها آمادة تقسیم می شوند و مولکول هاي  هسته، دو برابر مرحلۀ  شده است.
38. کدام عبارت دربارة شکل روبه رو نادرست است؟ 

1) در یاخته هاي جانوري یافت می شود.
2) رشته هاي دوك را سازمان دهی می کند.

3) در هر یاخته  فقط یک جفت از آن یافت می شود.
4) لوله هاي کوچکی فقط از جنس پروتئین هستند.

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

3) 2) 1) آنافاز
 
4) پروفاز

 
40. در یاختۀ پوست بدن انسان، در مرحلۀ  .................. 

1)    ، ساخت پروتئین هاي مورد نیاز تقسیم آغاز می شوند.
2) واپسین چهر، یاخته داراي   کروموزوم است.

 
3) پس چهر، کروموزوم ها به رشته هاي دوك متصل می شوند.

4) پیش چهر، کروموزوم ها بیشترین فشردگی را پیدا می کنند.
41. در یک یاختۀ سرالدي زیتون در مرحلۀ آنافاز میتوز،  .................. کروموزوم مشاهده می شود و دوك تقسیم در حال  ..................

 
است.

– تشکیل 2)  – تشکیل1) 
4)  – کوتاه شدن3)  – کوتاه شدن

 
42. چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟

 
الف – چشم انسان برخالف چشم مار زنگی قادر به تشخیص پرتوهاي فروسرخ نیست.

 
ب – هر یاختۀ زندة بدن انسان که قادر به ایجاد رشته هاي پروتئینی اکتین و میوزین است، حاوي تارچه هاي ماهیچه اي است.

 
ج – هر جانوري که براي تنفس از شش استفاده می کند، اسکلت درونی از جنس بافت پیوندي دارد.

د – در بدن انسان، کراتین، ماده اي است که با از دست دادن فسفات، می تواند انرژي الزم براي انقباض ماهیچه اسکلتی را تأمین کند.
 (1 (2 (3 (4

 
43. کدام گزینه درست است؟

1) در انسان همانند همۀ جانداران، کروموزوم هایی وجود دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند.
2) در انسان، همۀ پروتئین هایی که در جدایی کروموزوم ها طی میتوز نقش دارند، در مرحلۀ میان چهر وجود دارند.

3) هر رشتۀ دوك، ریزلولۀ پروتئینی است که هنگام تقسیم پدیدار و به سانترومر کروموزوم ها متصل می شود.
4) سانتریول ها استوانه هایی متشکل از ریزلوله هاي پروتئینی هستند که در نزدیکی هستۀ هر یاختۀ جانوري یافت می شوند.

 
44. کدام عبارت در رابطه با سرطان نادرست است؟ (با تغییر)

46DNA

G0

DNAG1

SG2

G2
2n + 2n

4692
4692

1234
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صفحه 6

1) عامل برخی از سرطان ها، پرتوهاي فرابنفش هستند.
2) ژن ها در ایجاد برخی سرطان ها نقش دارند.

3) برخی از روش هاي درمان سرطان، به پیاز مو آسیب می رساندند.
4) یاخته هاي سرطانی فقط توسط خون به بافت هاي دورتر می روند.

45. براي تهیۀ کاریوتیپ انسان، از کدام یاخته می توان استفاده کرد؟
3) گرده2) خارجی ترین الیۀ اپیدرم1) گویچۀ قرمز

 
4) یاختۀ استخوانی  

46. یاخته اي داراي  جفت کروموزوم، با  بار تقسیم رشتمان بدون تقسیم میان یاخته، .................. که هر هسته ..................

 
کروموزوم دارد تولید می کند. 
2)  یاختۀ تک هسته اي - 1)  یاختۀ تک هسته اي - 

4) یک یاختۀ  هسته اي - 3) یک یاختۀ چند هسته اي - 
47. صفحۀ سلولی در سلول هاي توبره  واش توسط کدام ساخته می شود؟

 
2) انقباض حلقه اي1) غشاء پالسمایی

 
4) پالسمودسم3) دستگاه گلژي

 
48. 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
 (1 (2 (3 (4

49. 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.

1) انتهاي مرحلۀ   مولکول 

 
2) ابتداي مرحلۀ   سانترومر

 
میکروتوبول سانتریولی 3) انتهاي مرحلۀ   

 
4) ابتدا مرحلۀ  قرار نداشتن ماده وراثتی در فشرده ترین حالت خود

50. کدام گزینه دربارة تومور بدخیمی که در مخاط بخش کیسه اي شکل لولۀ گوارش انسان وجود دارد، نادرست است؟
1) می توان از درون بین براي بافت برداري از آن استفاده کرد.

2) درمان این تومور، ممکن است منجر به مرگ یاخته هاي مغز استخوان شود.
3) در مبارزه با یاخته هاي این تومور، یاخته هاي دفاع غیراختصاصی نیز نقش دارند.

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

83

81668
1668

1234

S46DNA

G292
G154

G1
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل ششم : تقسیم یاخته)

دستگاه لنفی به گردش خون و نیز به ایمنی بدن کمک می کند. همچنین در مسیر رگ هاي لنفی، گره لنفی وجود دارد که 1.گزینه 3
). لنف سرانجام به یکی از سیاهرگ هاي بزرگ بدن 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  می ریزد (رد گزینه هاي  و 

 
.( ها را انجام می دهند (رد گزینۀ 

در گیاه ذرت یاخته تخم میوز انجام نمی دهد بلکه میتوز انجام میدهد. به این ترتیب، پس از حداکثر فشردگی که همان 2.گزینه 4
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: 3.گزینه 3

. 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 موارد: 4.گزینه 2

 
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.

 
بررسی موارد: 5.گزینه 2

 
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 ج. ( نادرست )دو مجموعه کروموزومی زنان هردو داراي 

 
ژنی مشابه ندارند.

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

 
برسی گزینه ها: 6.گزینه 1

: مرحلۀ وقفه دوم، نسبت به مراحل قبلی اینترفاز، کوتاه تر است که در آن، یاخته ها آمادة مرحله تقسیم می شوند. ساخت گزینه 

 
پروتئین ها ( "مصرف بیشتر آمینواسید") و عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته افزایش پیدا می کنند.

: تقسیم یاخته، شامل تقسیم هسته و تقسیم میان یاخته است. میتوز به مراحل تقسیم هسته گویند. سیتوکینز ( تقسیم گزینه 

 
سیتوپالسم) است.

) رشته هاي کروماتینی هنوز ، وقفۀ اول، قبل از مرحلۀ ( : هر رشتۀ کروماتین داراي یک مولکول  است. در مرحله  گزینه 

 
دو برابر نشده اند. تعداد  عدد است.

: در بافت عصبی، یاخته هاي عصبی ( نورون) و یاخته هاي غیرعصبی وجود دارد. یاخته هاي عصبی، وارد مرحله اي به نام  گزینه 
می شوند. اما یاخته هاي غیرعصبی ( نوروگلیا) امکان تقسیم دارند.

یک تتراد مجموعۀ دو کروموزوم است و بنابراین یک جفت سانترومر دارد. 7.گزینه 2
ویژگی عمدة تقسیم میوز، تشکیل تتراد یا جفت شدن طولی کروموزوم هاي همتا در پروفاز I می باشد. 8.گزینه 2

10
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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

صفحه 7

) به شکل کروماتین هستند و در میتوز فشرده میشوند و به شکل مواد وراثتی در اوایل اینترفاز(مراحل   و ابتداي 9.گزینه 2
کروموزوم درمیآیند.

 
تتراد در پروفاز I ایجاد می شود و در همین مرحله است که غشاي هسته ناپدید می شود. 10.گزینه 3

 
کروماتیدهاي خواهري و در تقسیم میوز  کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند. در تقسیم میوز  11.گزینه 3

جدا شدن کروموزوم هاي همتا در آنافاز میوز  و جفت شدن کروموزوم هاي همتا در پروفاز میوز  اتفاق می افتند.
davtji\ در گیاه .( در آنافاز  ، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند نه کروموزوم ها (رد گزینۀ  12.گزینه 2

( (بازدانگان و نهاندانگان) سانتریول وجود ندارد. (رد گزینه هاي  و 

 
آغاز همانند سازي  ابتداي  و است که نقطۀ وارسی وجود ندارد. 13.گزینه 4

 
.( 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 (
هر سانتریول از  دستۀ  تایی از لولۀ کوچک پروتئینی ساخته شده است. 14.گزینه 3

در آنافاز، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند و کروموزم تک کروماتیدي تشکیل می گردد. بنابراین در 15.گزینه 1
اواخر آنافاز میتوز هر کروموزوم، همواره یک کروماتید و یک سانترومر دارد.

 
) رخ می دهد، نه در میتوز. همانند سازي  در مرحلۀ سنتز ( 16.گزینه 3

سایر رویدادها در میتوز رخ می دهند.

 
در مرحلۀ تلوفاز کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند تا به صورت کروماتین درآیند. 17.گزینه 1

18.گزینه 2 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 شکل 19.گزینه 1
میگیرد.

 
)، مضاعف میشوند. بقیۀ موارد، بخشهایی از فرایند تقسیم میتوز هستند. کروماتینها در اینترفاز ( 20.گزینه 1

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.
21.گزینه 4 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.

سلول تخم تقسیم میتوز انجام می دهد. با توجه به شکل مقابل سلول در مراحل آنافاز میتوز و تلوفاز میتوز، 22.گزینه 2
کروموزوم هاي تک کروماتیدي دارد و تعداد کروموزوم ها با کروماتیدها، برابرند ولی در متافاز و پرومتافاز و پروفاز، کروموزومها

 
مضاعف 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 گزینۀ (

 
کروموزوم ها با کروماتیدها برابر است ولی غشاي هسته وجود ندارد. 

): کروموزوم هاي مضاعف در متافاز میتوز در سطح استوایی قرار گزینۀ (

 
دارند و در این مرحله تعداد کروموزوم ها با کروماتیدها برابر نیست.

): در پرومتافاز، غشاي هسته شروع به تجزیه شدن می کند و در گزینۀ (
پروفاز 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 گزینۀ (
می شوند و کروموزوم ها در این مرحله تک کروماتیدي اند و تعداد

کروموزوم با کروماتید برابر است.
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چرخه ي سلولی شامل اینترفاز، تقسیم هسته (میتوز یا میوز) و سیتوکینز است. سه نقطه ي وارسی مربوط به چرخه ي 23.گزینه 2

 
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:
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صفحه 8

 
: 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) گزینه ي 

 
می شوند.

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

 
برسی گزینه ها: 24.گزینه 3

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

 
کروموزوم ها 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 گزینۀ 

 
مولکول ِدنا است. 

25.گزینه 1

 
بررسی گز�نه ها:

: همانطور که در شکل روبرو می بینید، هستک فقط در مرحلۀ ا�نترفاز درون هسته  گز�نۀ 

 
قابل مشاهده است. 

: مرحلۀ پرومتافاز همانند آنافاز، غشای هسته از بین رفته است و کروموزوم ها در گز�نۀ 

 
فضای سیتو�السم قرار دارند. 

 
: مرحلۀ متافاز همانند پروفاز، دارای دو جفت سانتریول است.  گز�نۀ 

: مرحلۀ آنافاز برخالف مرحله تلوفاز، �اخته کشیده تر د�ده می شود. گز�نۀ 

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 حاصل گزینۀ  26.گزینه 3

 
انقباض حلقه اي از جنس اکتین و میوزین است. 

 
: در یاخته هاي گیاهی، رشته هاي دوك، در سیتوکینز هم، دیده می شوند.  گزینۀ 

: برخی از رشته های دوک، به سانترومر متصل نمی شود. به شکل روبرو  گز�نۀ 

 
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  گزینۀ 

هاي گیاهی (نهاندانگان و بازدانگان)، میتوز انجام می دهند اما سانتریول ندارند.
قبل از تقسیم هر سلولی، کروموزوم هاي خود را همانندسازي می کند. منظور از سلول هاي یوکاریوتی، سلول جاندارانی به 27.گزینه 4

 
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 گزینه ي (

 
ایجاد 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 گزینه ي (

 
می 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 (
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28.گزینه 4 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:
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صفحه 9

: رشتههاي دوك انواع مختلفی دارند و الزاما همهي آنها در صفحهي میانی به سانترومرها متصل نیستند. برخی از رشته  گزینه  و 

 
هاي دوك کوتاه تر هستند و تا میانه سلول کشیده شده اند.

 
: گیاه توت فرنگی، از گیاهان نهان دانه است و سانتریول ندارد. گزینه 

بیشترین عمر سلول در مرحله ي اینترفاز سپري می شود و از مراحل اینترفاز بیشترین زمانی که سلول در آن فعالیت 29.گزینه 4
دارد، مرحله ي   است.

همهي سلولهایی که توانایی مرحله ي  را دارند، چه  یا  یا پلی  و یا حتی یک سلول ناهنجار باشند، تقسیم 30.گزینه 2
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.
جدا شدن کروموزوم هاي همتا در سلول هایی رخ می دهد که در حال تقسیم به روش میوز هستند، حال آن که تقسیم 31.گزینه 2

 
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.
32.گزینه 4

. در مرحلۀ پرومتافاز، گروهی از رشته های دوک به دلیل تخر�ب پوشش هسته به سانترومر

 
کروموزوم ها متصل می شوند.

. در مرحلۀ �سین چهر ( آنافاز ) گروهی از رشته های دوک در قطبین �اخته د�ده می شوند. چون  

 
عده ای از آن ها تا میانۀ �اخته کشیده شده اند.

 
. در مرحلۀ �س چهر ( متافاز ) گروهی از رشته های دوک به سانترومر کروموزوم ها متصل نیستند.

. در مرحلۀ وا�سین چهر( تلوفاز )، در تلوفاز( وا�سین چهر)  رشته های دوک تخر�ب شده و

کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند.

آنافاز 5-

هاي دختريکروموزوم

متافاز 4-

بخش استوایی یاخته
مربوط به گزینهمربوط به گزینه 

 
بررسی گزینه ها: 33.گزینه 3

 
): در مرحلۀ پروفاز میوز یک، تتراد تشکیل می شود. گزینۀ (

): در مرحلۀ پروفاز میوز دو، یک مجموعه کروموزومی دیده می شود، ولی براي نوشتن عدد کروموزومی باید به یاخته اولیه که گزینۀ (

 
می خواهید وارد تقسیم شود نگاه کنیم.

 
): کروموزوم ها دو کروماتیدي دیده می شود، تتراد دیده نمی شود، و دو مجموعه کروموزومی در یاخته دیده می شود. گزینۀ (

): در مرحلۀ پروفاز میوز یک، تتراد تشکیل می شود. گزینۀ (
34.گزینه 4

. طبق شکل مقابل در مرحلۀ متافاز و آنافاز، عده ای از رشته های دوک در �شت سانترویول  

 
تشکیل می شوند و تا وسط �اخته کشیده نشده اند.

 
. کروموزوم ها در مرحلۀ پرومتافاز، حداکثر فشردگی را ندارند.

 
. لنفوسیت  تقسیم میوز انجام نمی دهد.

) �عنی  لولۀ ریز . در مرحلۀ تلوفاز در �ک �اخته، دو جفت سانتریول، شامل (

) �عنی  لولۀ ریز پروتئینی است. اما در مرحلۀ  در �ک �اخته، دو سانتریول (

پروتئینی وجود دارد.

آنافاز 5-

هاي دختريکروموزوم

متافاز 4-

بخش استوایی یاخته

 
                  ( مربوط به گزینه(

 
بررسی موارد: 35.گزینه 2

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.
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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 ویژه لنف به نواحی دیگر بدن می روند.

36.گزینه 4
. 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

1
2
3
4
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صفحه 10

 
کوتاه ترین مرحله در اینترفاز، مرحلۀ  است. 37.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها:

،  کروموزوم دو کروماتیدي دارد. بنابراین داراي  ) یک یاختۀ پیکري هسته دار با قابلیت تقسیم در انسان، در مرحله 

 
مولکول  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

 
، دو برابر شده است. قبل از 

 
شکل مورد نظر، سانتریول است.  38.گزینه 3

 
. سانتریول در یاخته هاي جانوري وجود دارد.

 
. یکی از وظایف سانتریول، سازماندهی تشکیل رشته هاي دوك است.

( . در یاخته هایی که در حال تقسیم هستند، دو جفت سانتریول دیده می شود. زیرا قبل از هر تقسیم ( میتوز، میوز و میوز 

 
سانتریول همانندسازي و مضاعف می شود.

 
. هر سانتریول از  دستۀ سه تایی لوله هاي کوچک پروتئینی تشکیل شده است.

 
. نقطۀ وارسی متافازي . نقطۀ وارسی         . نقطۀ وارسی        نقاط وارسی شامل:  39.گزینه 3

 
، نقطۀ وارسی وجود ندارد. براي ورود به مرحلۀ 

 
): در مرحلۀ  ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته"افزایش"پیدا می کند. گزینه ( 40.گزینه 2

 
): در مرحلۀ تلوفاز (واپسین چهر) در یاخته، دو هسته با مادة ژنتیکی مشابه ( کروموزوم) وجود دارند. گزینه (

 
): اتصال کروموزوم ها به رشته هاي دوك، مربوط به مرحلۀ پرومتافاز است. پس چهر مرحلۀ متافاز است. گزینه (

 
): کروموزوم ها در مرحلۀ پس چهر (متافاز) بیشترین فشردگی را پیدا می کنند. پیش چهر مرحلۀ پروفاز است. گزینه (

یک یاختۀ سرالدي زیتون داراي  کروموزوم است.در مرحلۀ آنافاز میتوز، کروماتید هاي خواهري از یکدیگر جدا می  41.گزینه 4
شوند. وتعداد کروموزوم دو برابر یعنی  عدد می شود. در مرحلۀ آنافاز میتوز، دوك تقسیم در حال کوتاه شدن است.

 
هر چهار مورد نادرست است.  42.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها:

 
(الف): مارزنگی به کمک گیرنده هاي فروسرخ موجود در سوراخ هاي جلو و زیر هر چشم خود پرتوهاي فروسرخ را تشخیص می دهد. 
(ب): در هنگام تقسیم سیتوکینزسلول حلقه اي از جنس اکتین و میوزین در یاخته هاي بدن انسان مانند لنفوسیت  به وجود می آید و

 
این یاخته ها الزاما ماهیچه اي نیستند.

(ج): عالوه بر مهره داران خشکی زي، برخی بی مهرگان مانند حلزون و لیسه نیز با شش تنفس می کنند. در حالی که اسکلت درونی از

 
جنس بافت پیوندي مختص مهره داران است. 
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صفحه 11

 
(د): کراتین فسفات (نه کراتین) با از دست دادن گروه فسفات ، می تواند انرژي الزم براي انقباض ماهیچه هاي اسکلتی را تامین کند. 

 
بررسی گزینه ها: 43.گزینه 2

 
): در انسان و بعضی از جانداران کروموزوم هایی وجود دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند. گزینۀ (

): رشته هاي دوك و سانتریول ها از ریز لوله هاي پروتئینی تشکیل شده اند و در جدایی کروموزوم ها طی میتوز موثرند. همۀ گزینۀ (

 
این پروتئین ها (ریز لوله هاي پروتئینی) در میان چهر وجود دارند.

 
): گروهی از رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها متصل نمی شوند. گزینۀ (

 
): به عنوان مثال گویچه هاي قرمز بالغ در خون انسان، هسته ندارند. گزینۀ (

 
بررسی سایر گزینه ها: 44.گزینه 4

 
. پرتوهاي فرابنفش عامل برخی سرطان ها هستند. گزینۀ   

. در ایجاد سرطان ، ژن ها نقش . علت اصلی سرطان بعضی تغییرات در مادة ژنتیکی یاخته است ( نه علت همۀ سرطان ها).  . گزینۀ 

 
دارند. خارج از کتاب هم برخی سرطان ها در اثر کمبود برخی یون ها ایجاد می شود که ربطی به ژن ندارد.

 
. برخی از روش هاي درمان سرطان، مثال شیمی درمانی به پیاز مو آسیب می رساند. گزینۀ 

 
. یاخته هاي سرطانی، همراه با جریان خون یا به ویژه لنف به نواحی دیگر بدن می روند. گزینۀ 

 
بررسی گزینه ها: 45.گزینه 4

 
.  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.

 
بدون تقسیم سیتوپالسم یک یاخته به وجود می آید که داراي  هسته است. هر هسته داراي  کروموزوم است. 46.گزینه 3

در سلول هاي گیاهی (مانند توبره واش) وزیکول هایی که توسط دستگاه گلژي ساخته شده اند در میانه سلول به یکدیگر 47.گزینه 3
می پیوندند و صفحه اي را پدید می آورند که همان صفحۀ سلولی است.

 
موارد «ج» و «د» صحیح می باشند. 48.گزینه 2

 
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.

 
فشرده ترین حالت ماده وراثتی در مرحلۀ تقسیم است نه در مرحلۀ اینترفاز. 49.گزینه 4

 
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 گزینۀ «

 
شده اند که در مجموع می شود  ریزلوله. اما گیاهان دانه دار از جمله گیاهان نهاندانه (زیتون) سانتریول ندارند.

 
بررسی گزینه ها: 50.گزینه 4

 
): 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 گزینۀ (
منفذ در 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 گزینۀ (

 
در نتیجه ضعف سیستم ایمنی در مبارزه با یاخته هاي سرطانی می شود، پس نمی تواند در کاهش اندازة تومور موثر باشد. 
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پاسخنامه کلیدي آزمون با کد: 1097228
-13-24-33-42-52
-61-72-82-92-103

-113-122-134-143-151
-163-171-182-191-201
-214-222-232-243-251
-263-274-284-294-302
-312-324-333-344-352
-364-374-383-393-402
-414-424-432-444-454
-463-473-482-494-504


