
 
 

 
 ٣٨ 

 پانزدهمجلسه 

در افراد سالم ............ افراد مبتال به نشانگان داون «کند؟ چند مورد، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می 
  .»قطعًا ............ 

 دارد.ود وج 21کروموزوم 2با بیش از پیکری ایـ یاخته همانندالف) 
 شود.گامت با توانایی لقاح ایجاد می 4ب) همانند ـ در پایان میوز،

 هستند. 21های پیکری فاقد کروموزومج) برخالف ـ گروهی از یاخته
 شود.یان عمر تقسیم نمیتا پا G0یی موجود در مرحلهد) همانند ـ هر یاخته

١(1  ٢(2  ٣(3  ٤(4  

  ها، به درستی بیان شده است؟کدام عبارت، در مورد تغییر در تعداد کروموزوم 
 شود.ی جنسی غیرطبیعی میها، منجر به تولید یاختهع تغییر در تعداد کروموزومهر نو )١
 تواند منجر به عدم تغییر عدد کروموزومی یاخته شود.ها، می) با هم ماندن کروموزوم٢
 شود.پلوئید دیده میی حاوی بیش از دو دست کروموزوم، در جانداری پلی) هر یاخته٣
 ی پیکری خود، عالئم نشانگان داون دارد.کروموزوم در یاخته 47) هر فرد با٤

  ی تقسیم میوز در جانوران، قطعًا درست است؟کدام گزینه، درباره 
 شود.ی جنسی میمنجر به تولید چهار یاخته )١
 ی خود همراه است.) با تشکیل ساختار تتراد در هسته٢
 شود.ی دوک تقسیم، به سانترومرها متصل می) هر رشته٣
 کند.را آغاز می 2، بالفاصله میوز1ی حاصل از میوز) هر یاخته٤

ی جانوران، همواره ................. در تولیدمثل جنس«کند؟ چند مورد، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می 
  »شود.مشاهده می

 الف) ترکیب شدن دو گامت با یکدیگر
 ب) تولید گامت نر با نوعی تقسیم کاهشی

 ج) تولید جانداری با عدد کروموزومی مشابه والد
 د) تولید گامت ماده در پی دو مرحله تقسیم میوز

١(1  ٢(2  ٣(3  ٤(4  

تواند به به طور معمول، ................... می«کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می 
  »................. منجر شود.

 پلوئیدیهای دوک در تقسیم میوز ـ تولید جاندار پلیتخریب رشته )١
 ) با هم ماندن کروماتیدها در آنافاز میتوز ـ تغییر عدد کروموزومی یاخته٢
 ها در یک اووسیت اولیه ـ تولید چند گامت غیرطبیعی) با هم ماندن کروموزوم٣
 ی طبیعی و غیرطبیعیهاهای دوک در هنگام میوز ـ تولید گامت) ایجاد خطا در فعالیت رشته٤
 

5

4

3

2

1



 
 

 
 ٣٩ 

 پانزدهمجلسه 

 ی قبل از آن .............شود، ........... مرحلهکه ............... می 2ای از میوزدر یک فرد، به طور طبیعی در مرحله 
 ی دوک متصل است.کروماتیدهای خواهری از هم جدا ـ برخالف ـ به هر سانترومر دو رشته )١
 کروموزوم در هر قطب یاخته وجود دارد. 23ـ همانند ـ  ی دوک دیدهتخریب رشته) ٢
 کند.های دوک تغییر نمی) تخریب پوشش هسته آغاز ـ برخالف ـ طول رشته٣
 شوند.مینها به هم نزدیک ) تعداد سانترومرها مضاعف ـ همانند ـ میانک٤

  یاخته حاصل از میوز، ............... 
 کند.قطعًا در لقاح شرکت می )١
 تواند دوباره میوز کند.باشد، می n) اگر زوج٢
 تواند دوباره برای تقسیم وارد اینترفاز شود.) می٣
 تواند به جاندار اصلی تبدیل شود.) نمی٤

ای که تعداد کروموزوم یاخته های دوک در حال تشکیل شدن است ............ مرحلهای از میوز که رشتهدر مرحله 
  شود، .................ی قبل آن میدو برابر مرحله

 ها مضاعف هستند.همانند ـ کروموزوم )١
 کروماتیدی نیستند.ها تک) برخالف ـ کروموزوم٢
 ) همانند ـ قطعًا تعداد کروموزوم هر یاخته مانند یاخته مادر است.٣
 ها فشرده هستند.) برخالف ـ کروموزوم٤

  کدام عبارت صحیح است؟ 
 .کروماتیدی هستندها تکها، کروموزومی تقسیمدر تلوفاز همه )١
 های دوک هستند.ها مسئول تولید رشتهها، سانتریولی تقسیم) در پروفاز همه٢
 شوند.ها، کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا میی تقسیم) در آنافاز همه٣
 اند.شدههای دوکروماتیدی متصل های دوک به کروموزومها، رشتهی تقسیم) در متافاز همه٤

 )٩٣(سراسری  کند؟کدام گزینه عبارت زیر را در مورد جانداران، به درستی تکمیل می 
 »در پایان .............. ممکن نیست که ............... «
 های حاصل، افزوده شود.ی ژنتیکی یاختهـ بر مقدار ماده 1تلوفاز )١
 ی ژنتیکی متفاوتی داشته باشند.صل، مقدار مادههای حا) یک میوز عادی ـ یاخته٢
 ی آن برابر باشد.) یک میتوز عادی ـ عدد کروموزومی یاخته جنسی با یاخته زاینده٣
 ی آن باشد.ها، بیش از تترادهای یاخته زایندهای، تعداد کروموزومـ در یاخته 2) تلوفاز٤
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 )٩٨(گزینه دو  کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 
 »دهد ............ ای رخ میهایی که در یک گیاه دیپلوئید دولپهبه طور طبیعی در تمام تقسیم«
 شود.تولید می DNAیک عدد سانتریول بعد از همانندسازی )١
 شوند.ا بعد از تشکیل تتراد از هم جدا میهای همت) کروموزوم٢
 ی کروموزومی دارند.های حاصل از تلوفاز، یک مجموعه) هسته٣
 تشکیل شده است. DNA) در تمام پروفازها، هر کروموزوم از دو مولکول٤

کند؟ (بدون در نظر گزینه عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل میدر مورد تقسیم میوز و ویژگی مراحل آن، کدام  
 )٩٨چی (قلم گرفتن انواع جهش) 

 »ی ................. در طی تقسیم هسته، بالفاصله در مرحله«
ها در استوای یاخته تنهای متفاوتی از آرایش فامبعد از تشکیل ساختارهای چهار کروماتیدی، امکان ایجاد حالت )١
 جود دارد.و
توان گفت، پوشش هسته، در اطراف یک مجموعه کروموزومی ) بعد از جدا شدن کروماتیدهای خواهری، می٢

 شود.تشکیل می
های دو کروماتیدی به حداکثر میزان فشردگی خود های همتا از یکدیگر، کروموزوم) قبل از جدا شدن کروموزوم٣

 رسند.می
، میان کروماتیدهای خواهری وجود DNAی یاخته، احتمال تبادل قطعاتی ازانه) قبل از قرارگیری تترادها در می٤

 دارد.

 )٩٨(سنجش  کدام عبارت در مورد تقسیم میوز در انسان، درست است؟ 
 کند.را آغاز می 2بالفاصله میوز 1ی حاصل از میوزهر یاخته )١
 شوند.های دوک به تترادها متصل میی رشتههمه 1ی پروفاز) در مرحله٢
 با هم برابرند. 2و 1های طبیعی حاصل از میوز) عدد کروموزومی یاخته٣
 است. 2برابر میوز 1در هر کروموزوم میوز DNAهایعداد مولکول) ت٤
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