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  باشد؟ چند عبارت زیر نادرست می 
  .آنزیم مؤثر بعد از عمل پرفورین در حذف یاخته قرار گرفته در آفتاب سوختگی مؤثر است) الف
  .برد های مرده از بین نمی دیده را برخالف یاخته های آسیب شده، یاخته ریزی مرگ برنامه) ب
  .دیده و سالم را نیز حذف کند های غیرآسیب تواند در مواردی یاخته شده می ریزی مرگ برنامه) ج
  .گیرد ها بدون درگیری لنفوسیت صورت می در بافت مردگی مرگ تصادفی یاخته) د
   مورد١) ٤   مورد٢) ٣   مورد٤) ٢   مورد٣ )١

  ؟دهد یک دیرتر رخ می در طی سیتوکینز یک یاخته گیاهی، کدام 
  های کمربند پروتئینی در میانه یاخته  تجمع رشته)١
  تجمع تعداد زیادی ریزکیسه کوچک در میانه یاخته) ٢
  شده در گلژی در میانه یاخته های ساخته پیوستن ریزکیسه) ٣
  های دیگر ساز تیغه میانی و دیواره ایجاد یک ریزکیسه حاوی پیش) ٤

  ی یکسان انجام شوند؟ توانند در یک مرحله در طی میتوز، نمیکدام وقایع  
  های دوک و جدا شدن کروماتیدهای خواهری  کوتاه شدن رشته)١
  ها از یکدیگر حداکثر فشردگی کروماتیدها و آغاز دور شدن سانتریول) ٢
  ها ی آندوپالسمی و برخورد دوک به سانترومر کروموزوم تجزیه پوشش شبکه) ٣
  های دوک و شروع ایجاد کروماتین شدن رشتهناپدید ) ٤

  های سرطانی درست است؟ کدام جمله در مورد مراحل رشد و متاستاز یاخته 
  .اند های دورتر منتقل نشده های سرطانی هنوز به بافت  در مرحله دوم برخالف مرحله سوم یاخته)١
  .شود ها شروع می گسترش یاخته سرطانی در بافتمتاستاز از مرحله سوم و بعد از ) ٢
  .کنند های بافت مجاور می های سرطانی شروع به تهاجم به یاخته در مرحله اول یاخته) ٣
  .اند های سرطانی وارد لنف شده در مرحله چهارم برخالف مرحله سوم یاخته) ٤

  .............گیرد که  ای از میتوز انجام می رحلهدر یک یاخته جانوری، ایجاد دوک در م 
  .شود ها ناپدید می ی بعد از آن، پوشش هسته و برخی اندامک  در مرحله)١
  .کنند در آن مرحله دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می) ٢
  .ی وارسی نیست برای ورود به آن مرحله، نیاز به عبور از نقطه) ٣
  .شوند های در آن مرحله مضاعف شده از هم دور می ولسانتری) ٤

  ترتیب رویدادها در کدام گزینه صحیح بیان شده است؟ 
  ی پوشش هسته ها ـ تجزیه اتصال دوک به کروموزوم:  پرومتافاز)١
  ها های دوک تقسیم ـ کاهش فشردگی کروموزوم تخریب رشته: تلوفاز) ٢
  ی پروتئین اتصالی به سانترومر ی کروموزومی ـ تجزیه دو برابر شدن تعداد مجموعه: آنافاز) ٣
  ها تا بیشترین مقدار ها در استوای یاخته ـ افزایش فشردگی کروموزوم قرارگیری کروموزوم: متافاز) ٤
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  ............. ...ً، قطعا ........... ای از تقسیم رشتمان که  در هر مرحله 
  .ها در حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند شوند ـ سانتریول تر می تر و کوتاه ها ضخیم  کروموزوم)١
  .شوند ها متصل می های دوک به سانترومر کروموزوم شوند ـ رشته ای تخریب می یاخته غشاهای درون) ٢
  .گردند ری هر کروموزوم از هم جدا میشوند ـ کروماتیدهای خواه های غیرغشایی تجزیه می پروتئین) ٣
  .گیرد شود ـ تغييراتی در ساختار غشای هسته صورت می های کروماتین درون یاخته مشاهده می رشته) ٤

  بالغ درست است؟خونی یک فرد های ی گلبولرمورد همهددام عبارت ک 
  ) با تغيير٩٦خارج سراسری (

  .گویندای مضاعف میچرخه یاخته G2ی طی چه مرحله، هاچهیزلولهر )١
  .وجود دارندها ولسانتری، در بخش مرکزی های پروتئینیریزلوله) ٢
  .با دو غشاء دارندندامک حداقل یک نوع و حداکثر دو نوع ا) ٣
  .شوندای میباعث پایداری پوشش هستهها ریزرشته) ٤

  )٩٢سراسری (............، حداکثر فشردگی را پیدا نمودند،  در میتوزکه کروماتیدهای زیگوت س از آندر گیاه اطلسی، پ 
  .نماید  غشای هسته شروع به محو شدن می)١
  .شوند ها در قطبین یاخته مستقر می جفت سانتریول) ٢
  .گردند های همتا از یکدیگر جدا می کروموزوم) ٣
  .شود های ریزپروتئینی ممکن می کوتاه شدن رشته) ٤

  ی سرالدی طبیعی، درست است؟ های دوک موجود در هر یاخته ی رشته ی همه کدام عبارت، درباره 
  ) با تغيير٩٤سراسری ( 

  .یابند ی میانی یاخته ادامه می  تا صفحه)١
  .گردند میها متصل  به سانترومر کروموزوم) ٢
  .گیرند ها شکل می در پی حرکت جفت سانتریول) ٣
  .شوند ای پدیدار می در پی تقسیم یاخته) ٤

  )٩٨چی قلم(  کند؟ در کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می 
، در .............. در یک مرحله ی عمقی سطح داخلی مری، هرگاه  ی پوشاننده در طی تقسیم میتوز یک یاخته«

  »................ ی بعد  مرحله
  .شوند ها در سطح استوایی یاخته ردیف می ها دوک میتوزی تشکیل شود ـ کروموزوم  بین سانتریول)١
های دوک متصل شوند ـ پس از جدا شدن، کروماتیدها به دو سوی یاخته کشیده  ها به رشته سانترومر کروموزوم) ٢
  .وندش می
کروماتیدی به دو سوی یاخته کشیده  های تک تر تجزیه شود ـ کروموزوم پوشش هسته به قطعات کوچک) ٣
  .شوند می
ًی سانترومر، کروماتیدها از هم جدا شوند ـ پوشش هسته مجددا تشکیل  ی پروتئین اتصالی در ناحیه با تجزیه) ٤
  .شود می
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  )٩٨چی قلم(  »............ لیپوما ............. مالنوما «کند؟  ارت زیر را به طور صحیح تکمیل میکدام گزینه، عب 
  .آید ها به وجود می  برخالف ـ در اثر بر هم خوردن تعادل بین تقسیم یاخته و مرگ یاخته)١
  . استدار ایجاد شده های هسته همانند ـ در پی بروز برخی تغييرات دائمی در ژنوم یاخته) ٢
  .زند های مجاور خود آسیب نمی ًها است که معموال به بافت ای از یاخته برخالف ـ توده) ٣
  .ها حمله کند همانند ـ ممکن است از طریق جریان خون و یا لنف به سایر بافت) ٤

های پروتئینی دوک در حال   که ریزلولهای یک یاخته بنیادی مغز استخوان، در مرحله) میتوز(در تقسیم رشتمان  
  )٩٨چی قلم(  ی آن صحیح است؟ کدام عبارت درباره. کوتاه شدن هستند

  .شود ی کروماتیدها تجزیه می دهنده های اتصال  پروتئین)١
  .شوند ها در قسمت میانی یاخته ردیف می کروموزوم) ٢
  .شود شیار ناشی از کمربند انقباضی تنگ می) ٣
  .اند ها هنوز به حداکثر میزان فشردگی نرسیده کروموزوم) ٤

ی  کنند، در یک مرحله ، دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا میرشتمانای از تقسیم  در مرحله 
  )٩٨سنجش (  قبل از آن کدام اتفاق روی داده است؟

  ها  تشکیل پوشش هسته در اطراف کروموزوم)١
  ها های دوک به سانترومر کروموزوم  اتصال رشته)٢
  ها در سطح استوایی سلول استقرار کروموزوم) ٣
  ها از یکدیگر دور شدن جفت سانتریول) ٤

ر ی سانتروم های اتصالی در ناحیه ای که پروتئین ای که بالفاصله بعد از مرحله ای، در مرحله ی یاخته در هر چرخه 
  )٩٨سنجش (  افتد؟ شوند، کدام مورد اتفاق می تجزیه می

  .شوند ها، کروماتیدها از یکدیگر جدا می های دوک متصل به کروموزوم  با کوتاه شدن رشته)١
  .دارند DNAشود که هر کدام یک مولکول هایی تشکیل می پوشش هسته در اطراف کروموزوم) ٢
  .شوند ی وارسی متافازی، به دو سوی یاخته کشیده می س از عبور از نقطهها پ کروموزوم) ٣
  .شود اندازه تشکیل می ی هم اجزای یاخته بین دو سیتوپالسم به طور مساوی تقسیم شده و دو یاخته) ٤
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