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 و شودمی آغاز تخم نام به ایهیاخت تشکیل با انسان، زندگی 

 .شودمی تبدیل یاخته میلیاردها با نوزادی به ماه چند از پس

به یابد،می ادامه هم این از بعد حتی هایاخته افزایش روند

 میلیارد صدها به بالغ فرد یک بدن در هایاخته تعداد که طوری

 هایاخته پیاپی تقسیمات با زانگیشگفت افزایش این .رسدمی

 فرا گذشته هایسال در که مطالبی به توجه با .پذیردمی صورت

می را بالغ فرد یک بدن در تقسیم از انواعی چه گرفتید،

 انجام هایی،یاخته نوع چه در هاتقسیم این از نوع هر شناسید؟

 هاییاخته همۀ آیا چیست؟ تقسیم از نوع هر نتیجۀ شود؟می

 شوند؟می قسیمت بدن،

 کروموزوم :1 گفتار

 پروتئین و (DNA) دِنا از کروموزوم دانیدمی که طورهمان

 در یاخته که زمانی .کنید توجه ۱ شکل به .است شده تشکیل

 صورت به و ترکم هسته، وراثتی مادۀ فشردگی ،نیست تقسیم حال

می (کروماتین) فامینه آن، به که است درهم هایرشته از ایهتود

 تَن هسته نام بهتکراری  واحدهای از کروماتین رشتۀ هر .گویند

 «دِنا» DNAمولکول  آن، در کهشود می تشکیل )نوکلئوزوم(

 هیستون نام به پروتئینی مولکول 8 اطراف در دور 2 حدود

 به ،یاخته زندگی مراحل تمام در هسته وراثتی مادّۀ .است پیچیده

 ،یاخته تقسیم از یشپ .است کروماتین صورت به تقسیم، جز

 تَن فام شدن، فشرده با و شوندمی برابر دو کروماتینی هایرشته

 (.۱ شکل) کنندمی ایجاد را ها (کروموزوم)

 
 کروموزوم شدن فشرده مراحل -1 شکل

 

 :کروموزوم اجزای

می نشان فشردگی حداکثر در را کروموزوم یک تصویر ،2 شکل

 کروموزوم هر شود،می همشاهد شکل این در که طورهمان .دهد

 شده تشکیل (کروماتید) فامینک نام به هم به شبیه بخش دو از

 .گویندمی شده مضاعف هایکروموزوم ها،کروموزم این به .است

 به و اندیکسان هاژن نوع نظر از دوکروماتیدی هر کروماتیدهای

 .شودمی گفته خواهری کروماتیدهای هاآن

 ته:نک

انواع تقسیم 

 سلولی

 تقسیم دوتایی پروکاریوتی)باکتری(

 یوکاریوتی

 تقسیم هسته
 میتوز

 میوز

 تقسیم سیتوپالسم

 )سیتوکینز(

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :1تمرین 

 مشخص کنید:

 مولکول پروتئین تشکیل شده است. 8هر هیستون از  -الف

اسر طول در ساختار رشتۀ کروماتین در سر DNAمولکول -ب

 .خود به شکل مارپیچ است

ای، مادۀ وراثتی هسته دو برابر قبل از تقسیم هر نوع یاخته -پ

 شود.می

هر یاختۀ انسان اگر در حال تقسیم نباشد دارای مادۀ  -ت

 وراثتی به شکل فامینه است.

 پاسخ:

 

 

 

 

 Bژن به گیرندۀ لنفوسیتپس از اتصال آنتی :1تست  

 . ……ممکن نیست

 های فامینه افزایش یابد.تنهسته تعداد( ۱

 تن تغییر کند.در هر هسته DNAهای تعداد پیچ (2

 های یاخته افزایش یابد.تعداد ژن( 3

 ها دو کروماتیدی شوند.تنفام( 4

 پاسخ:
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 .اندمتصل هم به سانترومر نام به محلی در خواهری کروماتیدهای

 
 کروماتیدی دو کروموزوم یک ساختار -2 شکل

 کروموزوم عدادت

 پیکری هاییاخته در کروموزوم معیّنی تعداد جانداران، از گونه هر

 ،پیکری هاییاخته .گویندمی کروموزومی عدد آن به که دارند خود

 کروموزوم تعداد است ممکن .جاندارند غیرجنسی هاییاخته همان

 در مثالً باشد؛ هم شبیه جانداران از بعضی پیکری هاییاخته

 دارد، وجود کروموزوم 46 زیتون درخت و انسان پیکری ایهیاخته

 تعداد .اندمتفاوت بسیار هاآن هایژن مسلّم طور به ولی

 بیش تا 2 از (هاباکتری جز به) مختلف جانداران هایکروموزوم

 .است متغیر عدد ۱000از

 هستند (دیپلوئید) دوالد انسان، پیکری هاییاخته

 هایناهنجاری زا بعضی تشخیص و هاکروموزوم تعداد تعیین برای

 از تصویری کاریوتیپ .شودمی تهیه کاریوتیپ کروموزومی،

 ،شکل ،اندازه براساس که است فشردگی حداکثر با هاکروموزوم

 گذاریشماره و مرتب ،سانترومرها قرارگیری محل و ژنی محتوای

 (.3 لشک) نداهشد

 
 انسان کاریوتیپ -3 شکل

 کروموزوم هر که شودمی مشاهده انسان، پکاریوتی بررسی با

 همتا ،هاکروموزوم این به که است خود شبیه کروموزوم یک دارای

 هر از هاآن پیکری هاییاخته که جاندارانی به .شودمی گفته

 این در .گویندمی دیپلوئید باشند، داشته نسخه 2 کروموزوم

 به دو به دو که دارد وجود کروموزوم مجموعه دو ،هایاخته

 .اندشبیه دیگریک

 ها مرتب کنید.موارد زیر را از نظر تعداد ژن :2تمرین 

 تنب( هسته  DNAالف( 

 تنت( فام  پ( فامینک

 پاسخ:

 

 

 

 . …… ممکن نیست :2تست  

 تن متفاوت باشند.های دو فامینک یک فامژن( ۱

شده قبل از تقسیم سلولی ( سانترومر هر کروموزوم مضاعف2

 د آید.وجوبه

 تر باشد.ها نزدیک( سانترومر به انتهای یکی از کروموزوم3

 ها تک کروماتیدی باشند.( در هنگام تقسیم سلولی کروموزوم4

 پاسخ:

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :3تست  

دیده  DNAرشته مولکول  ۱84کثر * در هر هستۀ زیتون حدا

 شود.می

 است. * تعداد کروموزومی همۀ افراد یک گونه یکسان

 تن است.های عامل بیماری کزاز روی یک فام* همۀ ژن

دار تواند دو برابر یاختۀ دارینه* یاختۀ سرالدی زیتون می

 انسان، فامینک داشته باشد.

۱ )۱  2 )3 

3 )4  4 )2 

 پاسخ:
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 یک و مادری والد از کروموزوم مجموعه یک ،هایاخته این در  

 شده دریافت پدری والد از «n2» .دهندمی نشان مجموعه

 .دهندمی نشان «n2» کلی نماد با را هایاخته این .است

 در که دارند وجود ییهاکروموزوم ،جانداران بعضی و انسان در

 .دارند نقش جنسیت تعیین

 .شودمی گفته جنسی کروموزوم ،هاکروموزوم این به

 این ۀنمون .نباشند هم شبیه است ممکن سیجن هایکروموزوم

 .کنیدمی مشاهده 3 شکل کاریوتیپ در را هاکروموزوم

 نشان Yو X نماد با را انسان در جنسی هایکروموزوم

 و X کروموزوم یک مردان و X کروموزوم دو زنان دهند.می

 .دارند Yکروموزوم یک

 (لوئیدهاپ) الد تک انسان، جنسی یاختۀ مانند هایاخته بعضی

 پلوئیدها هاییاخته .دارند کروموزوم مجموعه یک یعنی هستند؛

 هایکروموزوم تعداد «n» دهند.می نشان «n» کلی نماد با را

 است. 23n انسان در مثالً است؛ مجموعه یک

 کروموزوم با وزومیکروم هیچ کروموزومی، مجموعۀ یک در

 .نیست تاهم دیگر

 ایهیاخت چرخۀ

 بعدی تقسیم پایان تا تقسیم یک پایان از یاخته یک که مراحلی

 شامل چرخه، این .گویندمی ایهیاخت چرخۀ را گذراندمی

 هاییاخته در .است تقسیم و (اینترفاز) چهر میان مراحل

 (.4 شکل) است متفاوت مراحل این مدت مختلف،

 
 یاخته چرخۀ مختلف مراحل -4 شکل

 

 :اینترفاز

 .گذرانندمی مرحله این در را خود زندگی مدت تربیش هایاخته

 کارهای انجام و نیاز مورد مواد ساخت ،رشد مانند کارهایی

 شامل اینترفاز .شودمی انجام مرحله این در یاخته معمول

 .است « 2G» و «1G»، «S» مراحل

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :3تمرین 

 مشخص کنید:

 است. ۱5تر از کروموزوم انسان بزرگ ۱اندازۀ کروموزوم  -الف

 است. Yتر از کروموزوم انسان بزرگ Xاندازۀ کروموزوم  -ب

 ند.اهر جفت کروموزوم انسان از نظر ژنی شبیه هم -پ

کروموزوم غیرجنسی  22در هر مجموعه کروموزومی انسان  -ت

 وجود دارد.

 پاسخ:

 

 

 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :4تست  

 کند؟می

برای تهیه کاریوتیپ کروموزومی انسان ممکن نیست از 

……… 
 * نورون استفاده شود.

 * محل قرارگیری سانترومرها استفاده شود.

 ها مورد توجه قرار گیرد.وموزوم* محتوای ژنی کر

 ها استفاده شود.تن* شکل فام

۱ )۱  2 )3 

 2( 4  ( صفر3

 پاسخ:

 

 

هر یک از جمالت زیر را با کلمات مناسب  :4تمرین 

 داخل پرانتز پر کنید.

 ………توان( نمی -تواناز روی کاریوتیپ انسان )می -الف

 جنسیت را تعیین کرد.

ری ژنتیکی تهیۀ کاریوتیپ برای تشخیص هر نوع بیما -ب

 . ………نیست(  -کارساز )است

از  ………بسیاری(  -توان )بعضیاز روی کاریوتیپ می -پ

 های کروموزومی را شناسایی کرد.ناهنجاری

 پاسخ:
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 و ستهایاخته رشد مرحلۀ «:1G» یا اّول وقفۀ مرحلۀ

 ییهایاخته .نندمامی مرحله این در زیادی زمان مدت هایاخته

 این در معموالً ،شوندمین تقسیم دائمی یا موقت طور به که

 به دائم یا موقت طور به هایاخته این .شوندمی متوقف مرحله

 این نمونۀ ،نورون .شوندمی وارد «G» منا به ایهمرحل

 .ستهااختهی

 این در ،هسته (DNA) دِنای دنش برابر دو «:S» مرحلۀ

 همانندسازی .است همانندسازی نتیجۀ که شودمی انجام مرحله

 مولکول دو دِنا، مولکول یک از آن طی که است فرایندی دِنا

 .شودمی ایجاد هم شبیه کامالً

 مراحل به نسبت مرحله این «:2G» یا دوم وقفۀ مرحلۀ

 مرحلۀ آمادۀ هایاخته ،آن در و است ترکوتاه اینترفاز، قبلی

 عوامل و هاپروتئین ساخت مرحله، این در .شوندمی تقسیم

 هایاخته و کنندمی پیدا افزایش یاخته تقسیم برای نیاز مورد

 .شوندمی تقسیم آمادۀ

 :یاخته تقسیم

 یاخته میان تقسیم و هسته تقسیم فرایند دو مرحله، این در

 فرایندها این با حدودی تا گذشته هایلسا در .شودمی انجام

 جدید یاختۀ دو نهایت در یاخته، میان تقسیم با .شدید آشنا

 .شودمی ایجاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124یاختۀ  :5تست   n  مجموعه  ……دارای

 هستند. ……کروموزومی است که کروموزوم هر مجموعه 

 غیرهمتا -( سه2  همتا -( سه۱

 غیرهمتا -( چهار4  همتا -هار( چ3

 پاسخ:

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :5تمرین 

 مشخص کنید:

 است. Gهر یاختۀ انسان اگر تقسیم نشود در مرحلۀ  -الف

ترین مرحلۀ اینترفاز هر رشتۀ کروماتین دارای دو در کوتاه -ب

 است. DNAمولکول 

مرحله  5شامل  Mمرحله دارد که در آن  6 تقسیم سلول -پ

 است.

تر مدت زندگی خود را در مرحلۀ بیش Bهای لنفوسیت -ت

 کند.همانندسازی می DNAگذرانند که می

 پاسخ:

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :6تست  

های پیکری یک مرد سالم ممکن نیست * هیچ یک از یاخته

 داشته باشند. Xم بیش از یک کروموزو

 سانترومر دارد. 46* هر یاختۀ زندۀ زیتون حداقل 

 DNAمولکول  92یک یاختۀ پیکری انسان  2G* در مرحلۀ 

 شود.دیده می

 شود.پروتئین ساخته می 1Gبرخالف  2G* در مرحلۀ 

۱ )2 2 )3 3 )4 4 )۱ 

 سخ:پا
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 میتوز :2 گفتار

« S» مرحلۀ در که ژنتیک، مادّۀ (میتوز) رشتمان در

 هاکروموزوم .رسدمی جدید هاییاخته شده بود بههمانندسازی 

 یاخته وسط در دقیق طور به باید ابتدا ،نداهپراکند هسته در که

 تقسیم خترید هاییاخته بین مساوی مقدار به و یابند آرایش

 ها،کروموزوم صحیح شدن جدا و حرکت برای .شوند

 (.الف -5 شکل) شودمی ایجاد تقسیم دوک نام به ساختارهایی

 که است پروتئینی هایلوله ریز از هایهمجموع تقسیم، دوک

می متصل آن هب کروموزوم سانترومر و پدیدار ،تقسیم هنگام

 سانترومر، به متصل دوک هایرشته شدن کوتاه با .شود

 .روندمی قطبین به و شوندمی جدا هم از هاکروموزوم

 شدن ساخته (هاسانتریول) میانک جانوری، هاییاخته در

 .دهندمی سازمان را دوک هایرشته

 ،اینترفاز در که اند برهم عمود استوانۀ جفت یک ،هاسانتریول

 این از یک هر .کنندمی همانندسازی یاخته، تقسیم برای

 شده تشکیل پروتئینی ترکوچک لولۀ تعدادی از ،هاوانهاست

 .است شده داده نشان 5 شکل در هاسانتریول ساختار .است

 
 تقسیم دوک (الف -5 شکل

 سانتریول جفت (ب

 سادگی، برای شناسانزیست ولی ،است پیوسته فرایندی میتوز،

 .کنندمی بندیمرحله را آن

می مشاهده 6 شکل در را هاکروموزوم تقسیم از ایهساد طرح

 .کنید

 
 شدن جدا و هاکروموزوم تقسیم از ایساده طرح -6 شکل

 میتوز در خواهری کروماتیدهای

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :6تمرین 

 مشخص کنید:

در رشتمان که مادۀ ژنتیک همانندسازی کرده است به  -الف

 رسد.های جدید مییاخته

 ته برای تقسیم شدن نیاز به تشکیل دوک دارد.هر یاخ -ب

دهی دوک تقسیم نیاز به میانک هر یاخته برای سازمان -پ

 دارد.

های دختری حاصل از یک تقسیم تعداد کروموزوم یاخته -ت

 میتوز در حالت طبیعی همواره برابر است.

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز پر  :7تمرین 

 کنید.

 ……جدا شدن(  -دوک تقسیم در )حرکت -لفا

 های همتا دخالت دارد.کروموزوم

 ریزلوله است. ……( 54-27هر سانتریول معادل ) -ب

، یک جفت استوانۀ عمود بر ……ها( میانک -ها)فامینک -پ

 اند.هم

 ……تایی(  9دستۀ  3 -تایی 3دستۀ  9هر سانتریول ) -ت

 ریزلوله است.

 پاسخ:
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 ،فشرده کروماتین هایرشته مرحله، این در :(پروفاز) چهر پیش

 .شوندمی ترکوتاه و ضخیم

 را هاآن توانمی نوری میکروسکوپ با تدریج به که طوریبه

 دو به هاسانتریول کروموزوم، شدن فشرده ضمن .کرد مشاهده

 تشکیل میتوزی دوک هاآن بین و کنندمی حرکت یاخته طرف

 .شودمی

 این در .شودمی آغاز دوک تشکیل از پس فاصلهبال :پرومتافاز

 ترکوچک قطعات به آندوپالسمی شبکۀ و هسته پوشش مرحله،

 .برسند هاکروموزوم به بتوانند دوک هایرشته تا شوندمی تجزیه

 متصل دوک هایرشته به هاکروموزوم سانترومر حال همین در

 .شوندمی

 پیدا را فشردگی نیتربیش که هاکروموزوم :(متافاز) چهر پس

 .شوندمی ردیف یاخته (استوایی سطح) وسط در ند،اهکرد

 در اتصالی پروتئین تجزیۀ با مرحله این در :(آنافاز) چهر پسین

 شدن جدا .شوندمی جدا هم از کروماتیدها سانترومر، ناحیۀ

 کروموزوم به متصل دوک هایرشته شدن کوتاه با کروماتیدها

 دو به اند،کروماتیدی تک اکنون که هاومکروموز .شودمی انجام

 .شوندمی کشیده (قطب) یاخته سوی

 و شده تخریب دوک هایرشته :(تلوفاز) چهر واپسین

 کروماتین صورت به تا کنندمی شدن باز به شروع هاکروموزوم

 تلوفاز، پایان در .شودمی تشکیل مجدداً نیز هسته پوشش .درآیند

 میتوز تقسیم مراحل .دارد مشابه تیکیژن مادۀ با هسته دو یاخته

 .است شده داده نشان 7 شکل در

 
 میتوز تقسیم مراحل از ایساده طرح -7 شکل

 سیتوپالسم تقسیم

 تقسیم سیتوپالسم دو بین یاخته اجزای ،(میتوز) رشتمان از پس

 .شودمی تشکیل جدید یاختۀ دو سیتوپالسم تقسیم با .شوندمی

 در فرورفتگی ایجاد با سیتوپالسم سیمتق جانوری هاییاخته در

  ایهحلق انقباض حاصل فرورفتگی این .شودمی شروع آن وسط

هر رشتۀ دوک تقسیم در یاختۀ جانوری قطعاً  :7تست  

…… 
 شود.( به سانترومر کروموزوم متصل می۱

 یاخته است.( یک ریزلوله پروتئینی در میان2

 ت دارد.( در حرکت کروموزوم به وسط سلول دخال3

 شود.( پس از فاصله گرفتن دو سانتریول از هم سازماندهی می4

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 جدول زیر را به هم ارتباط دهید. :8تمرین 

 «ب» «الف»

 چهر( پیش ۱

 ( پرومتافاز2

 چهر( پس 3

 ( پسین چهر4

 ( واپسین چهر5

aناپدید شدن هسته ) 

bناپدید شدن هستک ) 

cهای دوک( ظاهر شدن رشته 

dها( شروع حرکت کروموزوم 

fهای دختری( تشکیل کروموزوم 

gمناسب برای تهیۀ کاریوتیپ ) 

 

 پاسخ:
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 در کمربندی مانند که است میوزین و اکتین جنس از 

 شدن تنگ با .است متصل غشاء به و گیردمی قرار سیتوپالسم

 شوندمی جدا هم از یاخته دو نهایت در انقباضی حلقۀ این

 (.8 لشک)

 
 جانوری یاختۀ یک در یاختهمیان تقسیم -8 شکل

 این در .شودمین تشکیل انقباضی حلقۀ گیاهی، هاییاخته در

 محلّ  در ایهیاخت صفحۀ نام به ساختاری نخست هایاخته

 تجمع با صفحه این .شودمی ایجاد جدید، دیوارۀ تشکیل

یم تشکیل هاآن پیوستن هم به و گلژی دستگاه هایریزکیسه

 دیوارۀ و میانی تیغۀ هایسازپیش دارای ،هاریزکیسه این .شود

 یاختۀ دو مادری یاختۀ دیوارۀ به صفحه این اتصال با .اندیاخته

 و الن مانند ساختارهایی (.9 شکل) شوندمی جدا هم از جدید

 هنگام در شدید آشنا هاآن با گذشته سال که پالسمودسم

 .شوندمی گذاریپایه جدید، دیواره تشکیل

 
 گیاهی یاختۀ در یاختهمیان تقسیم -9 شکل

روش به ایچندهسته هاییاخته جانداران دنیای : در۱فعالیت 

 این از بعضی با گذشته سال در .شوندمی ایجاد مختلفی های

 در ببرید؟ نام را هاآن از بعضی توانیدمی آیا .شدید آشنا هایاخته

 آن نتیجۀ و کنید تحقیق هاتهیاخ از نوع این تشکیل نحوۀ مورد

 .دهید ارائه کالس به را

 

 تصاویر ایدفراگرفته میتوز دربارۀ چهآن به توجه : با2فعالیت 

 گذاریشماره با تقسیم، مراحل اساس بر را زیر میکروسکوپی

 .کنید مرتب

 

جدول زیر را برای یک یاخته سرالدی زیتون  :9تمرین 

 مقدار هر یک را مشخص کنید:

کروموزوم  n لهمرح

 )سانترومر(

 (DNA)کروماتید

1G    

2G    

    پروفاز

    پرومتافاز

    متافاز

    آنافاز

هر هسته 

 تلوفاز

   

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 ……در میتوز قطعاً  ……بالفاصله پس از  :8تست  

آنافاز شروع  -اتصالی در محل سانترومر ( تجزیه پروتئین۱

 شود.می

 شود.پرومتافاز شروع می -( شروع سازماندهی دوک تقسیم2

متافاز پایان  -ها در وسط سلول( مرتب شدن کروموزوم3

 یابد.می

 یابد.تلوفاز پایان می -( ناپدید شدن دوک تقسیم4

 پاسخ:
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 است شده تنظیم فرایندی یاخته، تقسیم

 مغز بنیادی هاییاخته مانند ،جانداران بدن هاییاخته از یبعض

 تقسیم دائماً توانندمی گیاهان سرالدی هاییاخته و استخوان

 نامساعد شرایط مثالً خاصی، شرایط در هایاخته همین .شوند

 را خود تقسیم ،هایاخته تعداد حدّ از بیش افزایش یا محیطی

 هاینورون برعکس، .کنندمی متوقف یا و دهندمی کاهش

 چگونه هایاخته این .شوندمی تقسیم ندرت به عصبی دستگاه

 تقسیم باید مقداری چه به یا زمان چه در دهندمی تشخیص

یاخته تقسیم تعداد و سرعت کنندۀتنظیم عواملی چه شوند؟

 این چرا و شوندمی تنظیم یاخته هایچرخه تعداد چگونه اند؟

 خورد؟می هم به هایاخته برخی در تنظیم

 یاخته تقسیم کنندۀتنظیم عوامل

 شیمیایی مواد و محیطی عوامل بعضی به پاسخ در هایاخته

 هاپروتئین از انواعی .کنندمی تنظیم را خود تقسیم سرعت

 .شوندمی ایهیاخت تقسیم به منجر فرایندهایی با داردکه وجود

 مانع صی،خا شرایط در که دارند وجود نیز دیگری هایپروتئین

 تقسیم سرعت در هاپروتئین این .شوندمی هایاخته تقسیم از

 در گیاهان در یا کنند؛می عمل ترمز و گاز پدال مانند یاخته

 تقسیم با تا شوندمی تولید رشد عامل نوعی دیده،آسیب محل

 نفوذ مانع یاخته تودۀ این .کنند ایجاد یاخته تودۀ سریع،

 زیر انسان پوست در ،رشد عامل نوعی یا شود؛می هامیکروب

 ،هایاخته تقسیم سرعت افزایش با که شودمی تولید زخم محل

 مواد، این دیگر مثال .دهدمی افزایش را زخم بهبود سرعت

 با .شدید آشنا آن با گذشته سال در که است اریتروپویتین

می اثر بدن بخش کدام بر ماده این آموختید چهآن به توجه

 چیست؟ آن هنتیج و گذارد

 وارسی نقاط .دارد وجود وارسی نقطۀ چند ،ایهیاخت چرخۀ در

 که دهندمی اطمینان آن به که اندیاخته چرخۀ از مراحلی

 بعد مرحلۀ برای الزم عوامل و است شده کامل قبل مرحلۀ

 .بینیدمی را نقاط این از بعضی ۱0 شکل در .اندآماده

 

 چند مورد درست است؟ :9تست  

از میتوز که شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچک حلۀ ر* در م

 شوند.های دوک تشکیل میشود، رشتهتجزیه می

 * بدون کلسیم تقسیم یاختۀ جانوری غیرممکن است.

های بنیادی مغز استخوان انسان * ممکن نیست تقسیم یاخته

 های مریستمی گیاهان متوقف شود.همانند یاخته

های گیاهی بدون تشکیل خته* ممکن نیست در سیتوکینز یا

 میانی دیوارۀ نخستین ساخته شود. تیغه

 2( 4 ۱( 3 3( 2 صفر( ۱

 پاسخ:

 

 

 

 

 

جمالت زیر را با کلمات داخل پرانتز پر  :10تمرین 

 کنید.

در سیتوکینز یاخته جانوری حلقه انقباضی به غشا متصل  -الف

 ……نیست(  -)است

در ساخت دیوارۀ  در سیتوکینز یاختۀ گیاهی دستگاه گلژی-ب

 ساخت غشا دخالت دارد. ……همانند(  -سلولی )برخالف

ریزکیسه  ……تشکیل(  -)ادغام ای قبل ازصفحه یاخته -پ

 آید.بزرگ پدید می

در سیتوکینز سلول گیاهی ساختارهای مانند الن و  -ت

تشکیل دیواره جدید  هنگام(..... -پس از)پالسمودسم 

 شود.گذاری میپایه

 پاسخ:
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 یاخته چرخۀ در وارسی نقاط -10 شکل

 یاخته رویۀبی تقسیم

 تعادل اگر .یابندمی کاهش مرگ، با و افزایش تقسیم، با هایاخته

 وضعی چه بخورد، هم به هایاخته مرگ و یاخته تقسیم بین

هتود تومور، .باشد تومور یک ایجاد تواندمی نتیجه آید؟می پیش

 .شودمی ایجاد نشده تنظیم تقسیمات اثر در که است ای

 .شوندمی تقسیم بدخیم و خیمخوش نوع دو به تومورها

 خود جای در آن هاییاخته و دارد کم رشدی خیمخوش نوع

 بزرگ قدرآن معموالً تومور نوع این .شوندمین منتشر و مانندمی

 در البته .بزنند آسیب خود مجاور هایبافت به که شوندمین

 انجام در تواندمی شود، بزرگ اندازه از بیش رتومو که مواردی

 انواع از یکی لیپوما .کند ایجاد اختالل اندام طبیعی اعمال

 در .است متداول بالغ افراد در که است خیمخوش تومورهای

می ایجاد یاخته تودۀ و شده تکثیر چربی هاییاخته تومور، این

 (.الف -۱۱ شکل) کند

 
 آرنج نزدیکی در لیپوما خیم،خوش تومور (الف -11 تصویر

 و کندمی حمله مجاور هایبافت به سرطان یا بدخیم تومور

 از ییهایاخته تواندمی یعنی دارد؛ (متاستاز) دگرنشینی توانایی

 نواحی به لنف ویژه به یا ،خون جریان با همراه و شده جدا آن

 شکل) کنند رشد و شوند مستقر جاآن در بروند، بدن دیگر

 یاخته ژنتیکی مادۀ در تغییرات بعضی ،سرطان اصلی علت (.۱2

 شکل) شود خارج کنترل از یاخته چرخۀ شودمی باعث که است

 ب(. -۱۱

 

 

 درست است؟ کدام عبارت :10تست  

در مرحلۀ تقسیم یاختۀ جانوری، سه نقطه وارسی وجود ( ۱

 دارد.

بنیادی از نقطه وارسی های موجب عبور یاخته 2Oکمبود  (2

 شود.متافازی می

ها در وسط در نقطۀ وارسی متافازی از آرایش کروموزوم (3

 یابد.هسته اطمینان می

مانع از ورود یاخته به مرحلۀ بعد در  1G( نقطۀ وارسی 4

صورت فراهم نبودن عوامل الزم برای دوک تقسیم یا میتوز 

 شود.می

 پاسخ:

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :11تمرین 

 :مشخص کنید

 ای دوک تقسیم ظاهر شود.ممکن نیست دو جسم یاخته -الف

ها در پاسخ به بعضی عوامل محیطی و مواد شیمیایی یاخته -ب

 کنند.سرعت تقسیم خود را تنظیم می

از سالمت  1Gهای غضروفی، نقطۀ وارسی در یاخته -پ

DNA کند.مطمئن می 

ریزی شده تواند موجب مرگ برنامهمی 1Gنقطه وارسی  -ت

 یاخته گردد.

 پاسخ:
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رنگدانه هاییاخته بدخیم تومور نوعی :مالنوما (ب -11 تصویر

 پوست دار

 
 طانیسر هاییاخته دگرنشینی و رشد مراحل -12 شکل

 

 سرطان درمان و تشخیص

 دارد وجود هاسرطان درمان و تشخیص برای متعددی هایروش

 بافت .گیردمی قرار استفاده مورد هاروش این از ترکیبی گاهی و

 سرطانی بافت از بخشی یا تمام آن، در که است روشی برداری

 این به خون آزمایش .شودمی رداشتهب سرطان به مشکوک یا

 .کندمی کمک شناسایی

 و درمانیمیشی ،جراحی شامل سرطان درمان رایج هایروش

 سرعت به که ییهایاخته پرتودرمانی، در .است پرتودرمانی

 قرار قوی پرتوهای تأثیر تحت مستقیم طور به شوند،می تقسیم

 .گیرندمی

 تقسیم سرکوب باعث داروها از استفاده با درمانی شیمی

 توانندمی درمانی هایروش این .شودمی بدن همۀ در هایاخته

 گوارش دستگاه پوشش و مو پیاز ،استخوان مغز هاییاخته به

 .برسانند آسیب نیز

 که است درمانیمیشی جانبی عوارض از هایاخته این مرگ

 .شودمی خستگی و تهوع ،مو ریزش باعث

میشی یا شدید، هایتابش تأثیر تحت که افراد بعضی حتی

می استخوان مغز پیوند به مجبور گیرندیم قرار قوی درمانی

 .بسازند را نیاز مورد خونی هاییاخته بتوانند تا شوند

 دارند نقش سرطان ایجاد در دو هر محیط، و وراثت

 .هستند آن مرگ و یاختهۀچرخ کنندۀتنظیم ،هاپروتئین

 مشخص بنابراین، .هستند هاژن عملکرد محصول هاپروتئین

  زیادی هایژن .دارند نقش هاژن ان،سرط ایجاد در که است

خیم تومور خوش ……تومور بدخیم  :11تست  

…… 
 توانایی متاستاز ندارد. -( برخالف۱

 شود.نشده ایجاد میدر اثر تقسیمات تنظیم -( همانند2

اند که از طریق لنف پایه به ویژه هاییدارای یاخته -( برخالف3

 روند.خون به نواحی دیگر بدن می

 زند.های مجاور آسیب میهمواره به بافت -همانند( 4

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :12تست  

های نوعی بافت پیوندی لیپومانومی تکثیر غیرعادی یاخته* 

 است.

های بافت پوششی * مالنوما نوعی تکثیر غیرعادی یاخته

 سنگفرشی چند الیه است.

شان بسته شده، تر در افرادی که صفحه رشد* لیپوما بیش

 متداول است.

 کند.های متاستاز تولید می* مالنوما برخالف لیپوما، یاخته

 3( 4 4( 3 صفر( 2 2( ۱

 پاسخ:
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 تربیش شیوع علت .مؤثرند سرطان بروز در که نداهشد شناخته 

 .است مسئله همین جوامع، بعضی در هاسرطان بعضی

 ،فرابنفش پرتوهای .ندمؤثر سرطان بروز در هم محیطی عوامل

 «دِنا»ساختار  به خودروها دود و محیطی هایآالینده بعضی

 مواد زا،سرطان شیمیایی مواد و پرتوها سایر .زنندمی آسیب

 ،هاویروس بعضی ،دودی ماهی و گوشت مثل شده دودی غذایی

 عوامل از دخانیات و الکلی هاینوشیدنی ،ضدبارداری هایقرص

 .دانزاییسرطان مهم

 از نوع کدام که کنید بررسی علمی منابع از استفاده : با3فعالیت 

 انواع بعضی چرا .دارند تریبیش شیوع ما کشور در هاسرطان

 ترند؟شایع ما کشور از خاصی هایبخش در سرطان

 

 یاخته شدۀ ریزیبرنامه مرگ

 یا بریدگی در مثالً باشد؛ تصادفی تواندمی هایاخته مرگ

 این به .روندمی بین از و بینندمی آسیب هااختهی ،هاسوختگی

 شدۀ ریزیبرنامه مرگ ولی .شودمی گفته مردگی بافت حالت،

 شده ریزیبرنامه دقیقاً فرایندهای سری یک شامل ایهیاخت

 .شودمی ایجاد خاص شرایط در و هایاخته بعضی در که است

 دنبال به .شودمی شروع یاخته به عالیمی رسیدن با فرایند این

 یاخته در کنندهتخریب هایپروتئین ثانیه چند در رخداد، این

 .کنندمی آن مرگ و یاخته اجزای تجزیۀ به شروع

 آفتاب در آنچه مانند ،دیده آسیب یا پیر هاییاخته حذف

 شدۀ ریزیبرنامه مرگ از مثالی افتد،می اتفاق سوختگی

 ،اندفرابنفش ۀاشع دارای خورشید پرتوهای چون است؛ ایهیاخت

ها و بروز یاخته «دِنا»تواند سبب آسیب به می سوختگی آفتاب

ای، با از بین بردن شدۀ یاختهریزیسرطان شود. مرگ برنامه

 حذف دیگر، مثال.کندمی حذف را هاآن دیده، آسیب هاییاخته

 بین هایپرده مانند عملکردی هایبخش از اضافی هاییاخته

 (.۱3 شکل) است گانپرند در پا انگشتان

 

 

 

 

 

 

 

 

برای هر یک از موارد زیر یک پاسخ کوتاه  :12تمرین 

 بنویسید.

 علت اصلی سرطان چیست؟ -الف

توانند در انجام خیم میدر چه صورتی تومورهای خوش -ب

 ند؟ها اختالل ایجاد کناعمال طبیعی اندام

ها مثل قفل چه عواملی در تنظیم سرعت تقسیم یاخته -پ

 کنند؟ گاز یا ترمز عمل میپدال 

 پاسخ:

 

 

 

 

های تشخیص و کدام مورد در ارتباط با روش :13تست  

 ؟درمان سرطان نادرست است

( در روش شیمی درمانی ممکن است فرد در انعقاد خون ۱

 دچار مشکل شود.

های سرطانی مستقیم تحت ( در روش پرتو درمانی یاخته2

 گیرد.تابش پرتوها قرار می

های پرتودرمانی همانند روش شیمی درمانی از روش( روش 3

 رایج درمان سرطان است.

( در روش شیمی درمانی داروها باعث سرکوب تقسیم همۀ 4

 شود.های بدن مییاخته

 پاسخ:
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 جنینی دوران در انگشتان میانی هایپرده حذف -13 شکل

 شده ریزیبرنامه مرگ اثر در پرندگان برخی

 موارد رعایت با و (رنگ چند) بازی خمیر از استفاده : با4فعالیت 

 کار، این برای. کنید طراحی را میتوز تقسیم مراحل بهداشتی،

 هر .بگیرید نظر در 6 یا 4 را فرضی ۀیاخت کروموزومی عدد

 به توجه با و نمایید انتخاب رنگ یک با را هاکروموزوم مجموعه

 :دهید پاسخ زیر هایپرسش به فعالیت این

 چگونه هم به نسبت ساختهم هایکروموزوم متافاز در (لفا

 گیرند؟می قرار دوک هایرشته روی

 و هاکروموزوم تعداد انتخابی، کروموزومی عدد به توجه با (ب

 .کنید تعیین میتوز از بعد و قبل را کروماتیدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :13تمرین 

 ص کنید.مشخ

درمانی همانند پرتودرمانی امکان پیوند در روش شیمی -الف

 مغز استخوان در افراد مبتال وجود دارد.

ها در بعضی جوامع نقش تر همه سرطانعلت شیوع بیش -ب

 هاست.ژن

های ضدبارداری همانند دخانیات از عوامل مهم قرص -پ

 اند.زاییسرطان

درمانی ممکن است میروش شیافراد سرطانی تحت درمان  -ت

 در جذب مواد غذایی دچار اختالل باشند.

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 کدام عبارت درست است؟ :14تست  

توانند تحت تأثیر می Iکننده اینترفرون های ترشح( یاخته۱

 قرار گیرند. IIاینترفرون 

ن منجر به بافت مردگی های بد( هر نوع مرگ تصادفی یاخته2

 شود.می

 دهد.ها رخ میبدون دخالت ژن ریزی شده( مرگ برنامه3

ای نیاز به ترشح ریزی شده( برای انجام هر نوع مرگ برنامه4

 پرفورین و آنزیم است.

 پاسخ:
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 جنسی مثل تولید و میوز :3 گفتار

 با .شدید آشنا غیرجنسی و جنسی مثل تولید با گذشته در

 نوع دو این در اصلی هایتفاوت چه ید،اهآموخت چهآن به جهتو

 دارد؟ مزایایی چه هاروش این از یک هر دارد؟ وجود تولیدمثل

 نوع کدام شناسید؟می را غیرجنسی مثل تولید هایروش چه

 دارد؟ یتربیش ارتباط جنسی مثل تولید با تقسیم

 هاکروموزوم تعداد ،کاهش(میوز) کاستمان

 و ترکیب هم با (گامت) جنسی یاختۀ دو جنسی، مثل تولید در

 تولید در مؤثر هاییاخته .شوندمی ادغام هم با هاآن هایهسته

 .شوندمی ایجاد میوز نام به کاهشی تقسیم نوعی با جنسی مثل

 چیست؟ جانداران در تقسیم نوع این اهمیت شما نظر به

 از پس است؛ شده تشکیل 2 و۱ میوز کلی مرحلۀ دو از میوز

 (.۱4 شکل) شودمی انجام یاخته میان تقسیم نیز هسته تقسیم

 .دهدمی رخ اینترفاز ،میتوز مانند نیز تقسیم این در

 
 میوز تقسیم از ایساده طرح -14 شکل

 1 میوز

 .شودمی نصف کروموزومی عدد میوز، تقسیم از مرحله این در

 ،۱ روفازپ :از اندعبارت که دارد مرحله 4 میوز از بخش این

 (.۱6 شکل) ۱ تلوفاز و ۱ آنافاز ،۱ متافاز

می قرار هم کنار در طول از همتا هایکروموزوم :1 پروفاز

 تتراد کروماتیدی، 4 ساختار این به .شوندمی فشرده و گیرند

 دوک هایرشته به سانترومر ۀناحی از هاتتراد .شودمی گفته

 پرومتافاز و پروفاز شبیه مرحله، این وقایع سایر .شوندمی متصل

 (.۱5 شکل) است میتوز

 
 تتراد یک از ایساده طرح -15 شکل

 

 پر کنید. –جدول زیر را با عالمت + و  :14تمرین 

 گیاه جانور باکتری جاندار

    تقسیم دوتایی

    تقسیم میتوز

    تقسیم میوز

    تولیدمثل جنسی

    تولید مثل غیرجنسی

 پاسخ:

 

 

مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  چند :15تست  

 کند؟می

وجود  ………یاختۀ دوالد قطعاً میوز در هر مرحله از تقسیم 

 دارند.

  های دو کروماتید* کروموزوم

 دختریهای * کروموزوم

 * تترادهای کروموزومی

 * هستۀ هاپلوئیدی

۱ )۱ 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ:

 

 

نتز پر جای خالی را با کلمات داخل پرا :15تمرین 

 کنید.

 -یک سلول دیپلوئید )همانند )II(الف( در پایان میوز 

دیپلوئید(  -سلول )هاپلوئید )I(پایان میوز  ………برخالف( 

 شود.تولید می ………

 ………( 4-2ب( هر تتراد کروموزوم معادل )

 است. ……… غیرهمتا( -تاهم)کروموزوم

برابر با(  –معموالً )دو برابر  )I(ر پایان میوز پ( یک سلول د

 .سانترومر داردتتراد،  ………

ت( سلولی که در سیتوپالسم خود دارای تتراد است قطعاً در 

 است. ………( )I(پروفاز  -)I(مرحلۀ )متافاز 

 پاسخ:

konkurmag.ir

http://konkurmag.ir
http://konkursara.com


14 

 

 : تقسیم یاخته6فصل               و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . همجموعسوءاستفاده از این هر گونه     (زیست یازدهم) علی کرامت  

Keramat A. 

می قرار دوک هایرشته روی یاخته، ستوایا در تترادها :1 متافاز

 .گیرند

 اند،کروماتیدی دو یک هر که ساخت هم هایکروموزوم :1 آنافاز

 .کنندمی حرکت یاخته قطبین سمت به و شوندمی جدا هم از

 .است میتوز فرایند شبیه دوک، هایرشته شدن کوتاه نحوۀ

 هسته پوشش یاخته، سوی دو به هاکروموزوم رسیدن با :1 تلوفاز

 یاخته میان تقسیم ۱ میوز پایان در معموالً  .شودمی تشکیل دوباره

 (.۱6 شکل) است یاخته دو ایجاد ۱ میوز نتیجۀ .شودمی انجام

 هاییاخته کروموزومی عدد بگویید توانیدمی ۱6 شکل به توجه با

 دارد؟ مادری ۀیاخت با تفاوتی چه حاصل،

 2 میوز

 متافاز ،2 پروفاز مراحل ،۱ میوز از صلحا هاییاخته مرحله این در

 .گذرانندمی را 2 تلوفاز و 2 آنافاز ،2

 یاخته هر از آن، پایان در و است میتوز شبیه بسیار 2 میوز وقایع

 تک هاآن هایکروموزوم که شودمی ایجاد هم شبیه یاخته دو

 .دارند را مادر هاییاخته هایکروموزوم نصف و است کروماتیدی

 با و مجموع در .شودمی انجام یاختهمیان تقسیم ،2 میوز نپایا در

 کروموزومی n یاخته n2، 4یاخته یک از میوز تقسیم پایان

 .شودمی حاصل

 
 میوز تقسیم مراحل از ایساده طرح -16 شکل

 

 جدا و هاومکروموز آرایش نحوۀ نظر از ۱ میوز تقسیم -۱: 5فعالیت 

 با توانیدمی آیا . دارد میتوز تقسیم با اساسی تفاوت هاآن شدن

 کنید؟ بیان را هاتفاوت این میوز، و میتوز هایشکل به توجه

 و هاشباهت چه .کنید مقایسه میتوز تقسیم با را 2میوز تقسیم -2

 دارد؟ وجود فرایند دو این بین هاییتفاوت

 

 

رشتۀ پلی  24دارای  )I( سولی در پروفاز :16تست  

همان تقسیم در هر یک از  )I(نوکلئوتیدی است، در تلوفاز 

 (86)سراسری کشور     ؟ها چند سانترومر خواهد داشتهسته

۱ )3 2 )4 3 )6 4 )۱2 

 پاسخ:

 ؟باشدتواند میشکل مقابل کدام ن :71تست  

 (86)سراسری خارج کشور 

 
 مرحلۀ از میتوز یک سلول هاپلوئید( ۱

 در یک سلول دیپلوئید. 2( متافاز 2

 در یک سلول هاپلوئید 2( متافاز 3

 ( مرحلۀ از میوز یک سلول دیپلوئید.4

 پاسخ:

 کدام عبارت صحیح است؟: 18تست  

 (89)سراسری  

 ها تک کروماتیدی هستند.ها، کروموزومتقسیم ۀ( در تلوفاز هم۱

ها، کروماتیدهای خواهری از یک دیگر تقسیم ۀنافاز هم( در آ2

 شوند.جدا می

های ها مسئول تولید رشتهها، سانتریولتقسیم ۀ( در پروفاز هم3

 دوک هستند.

های دو های دوک به کروموزومها، رشتهتقسیم ۀ( در متافاز هم4

 شوند.کروماتیدی متصل می

 پاسخ:

در مورد جانداران به  کدام گزینه عبارت زیر را: 19تست  

 (93)سراسری   نماید؟درستی تکمیل می

 ...........«در پایان .......... ممکن نیست که »

های حاصل، افزوده ی ژنتیکی سلولبر مقدار ماده - I( تلوفاز۱

 شود.

ی ژنتیکی های حاصل، مقدار مادهسلول –( یک میوز عادی 2

 اشند.متفاوتی داشته ب

عدد کروموزومی سلول جنسی با سلول  –( یک میتوز عادی 3

 ی آن برابر باشد.زاینده

تر از تترادهای ها، بیشدر سلولی، تعداد کروموزوم - II( تلوفاز4

 ی آن باشد.سلول زاینده

 پاسخ:
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 طرح بهداشتی، موارد بارعایت و خمیربازی از استفاده : با6فعالیت 

 عدد کار، این برای .بسازید را میوز تقسیم مراحل از ایساده

 بهتر .بگیرید نظر در 8 یا و 6، 4 را فرضی ٔ  یاخته کروموزومی

 .شوند انتخاب رنگ یک با هاکروموزوم از مجموعه هر که است

 

 هاکروموزوم تعداد در تغییر

 ندرت به ولی شود،می انجام زیاد دقت با ایهیاخت تقسیم چه گر

 پلی) چندالدی .دهد رخ تقسیم روند در اشتباهاتی است ممکن

 این از ییهانمونه ،هاکروموزوم ماندن هم با و شدن (پلوئیدی

 تقسیم در هم تواند،می تقسیم در اشتباه .هستند میوزی خطاهای

 از حاصل هاییاخته چون ولی دهد، رخ میوز تقسیم در هم و میتوز

 یتربیش اهمیت از دارند، مستقیم تدخال بعد نسل ایجاد در میوز

 .برخوردارند

 بدون هاکروموزوم همۀ آنافاز ۀمرحل در اگر :شدن پلوئیدیپلی

 برابر دو یاخته آن بروند، یاخته یک به شوند جدا هم از اینکه

 .بود خواهد کروموزوم فاقد دیگر ۀیاخت و داشت خواهد کروموزوم

 این تقسیم دوک یهارشته تخریب با توانمی آزمایشگاه در

 که جانداری یا یاخته به .(۱7 شکل) کرد ایجاد را وضعیت

 الد چند باشد، داشته کروموزوم دست دو از بیش آن هاییاخته

 n3 موز و n6زراعی گندم مثالً  شود؛می گفته (پلوئیدپلی)

 (.۱7 شکل) اندکروموزوم

 
 .هاکروموزوم تعداد از ایساده طرح -17 شکل

 کروموزوم چند یا یک حالت، این در :هاکروموزوم ماندن هم با

 در بنابراین، .شوندمین جدا هم از (میوز و میتوز) آنافاز مرحلۀ در

 مشاهده کروموزوم چند یا یک افزایش یا کاهش حاصل، هاییاخته

  .ستا داون نشانگان حالت، این نمونۀ (.۱8 شکل) شودمی

 

 تعداد هر یک از موارد زیر را محاسبه کنید. :16تمرین 

 زیتون 2و آنافاز  ۱های آنافاز کروموزومالف( 

 2گندم زراعی در پروفاز هر کروموزوم ب( کروماتیدهای 

 2و  ۱یاخته انسان در تلوفاز  DNAهای پ( رشته

 پاسخ:

خل پرانتز پر جای خالی را با کلمات دا :17تمرین 

 کنید.

 -الف( گندم زراعی نسبت به موز دو برابر )مجموعه کروموزومی

 دارد. ………کروموزوم( 

 -دو -ب( یاختۀ چند الد نسبت به یاختۀ هاپلوئید حداقل )یک

 تر دارد.مجموعه کروموزومی بیش ………سه( 

 ……… آنافاز میتوز( -2آنافاز  -۱پ( اگر در مرحلۀ )آنافاز 

برابر  وتواند داز هم جدا نشود سلول حاصل می هاکروموزوم …

 سلول مادر کروموزوم داشته باشد.

 ………همانند(  -ها )برخالفت( در با هم ماندن کروموزوم

ها از هم کروموزوم ………همه(  -چند -پلی پلوئیدی )یک

 شوند.جدا نمی

 

 پاسخ:

124یاختۀ  :18تمرین  n  123نسبت به یاختۀ n 

 ………سه(  -در هر مجموعه کروموزومی خود )یک

 دارد. ………تری( کم -تریکروموزوم )بیش

 پاسخ:
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 : تقسیم یاخته6فصل               و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . همجموعسوءاستفاده از این هر گونه     (زیست یازدهم) علی کرامت  

Keramat A. 

می نشانگان حالت یک یا یک بیماری،های نشانه ای ازآمیزه به

 47 خود پیکری هاییاخته در داون، به مبتال افراد .گویند

 2۱ شمارۀ به مربوط اضافی کروموزوم (.۱8 شکل) دارند کروموزوم

 2۱ شمارۀ کروموزوم 3 افراد این پیکری هاییاخته یعنی است؛

 هایگامت از یکی که است آن حالت این بروز علت .دارند

 2 دارای ، 2۱ شمارۀ کروموزوم یک جای به فرد، ایجادکنندۀ

 از بارداری هنگام در مادران سنّ  باالبودن .است بوده 2۱ کروموزوم

 مادر، سنّ افزایش با زیرا است؛ بیماری این بروز مهم عوامل

 تربیش وی جنسی هاییاخته تشکیل در میوزی خطای احتمال

 .آموخت خواهید آینده هایفصل در را موضوع این علت .شودمی

 .شوند میوز تقسیم در اختالل موجب توانندمی نیز محیطی عوامل

 و مضر یپرتوها با جاورتم ،الکلی هاینوشیدنی ،دخانیات مصرف

 دو هر در هاکروموزوم شدن جدا روند در تواندمی نیز هاآلودگی

 .کند ایجاد اختالل جنس،

 
 توانیدمی آیا .داون به مبتال فرد یک کاریوتیپ -18 شکل

 دهید؟ تشخیص را فرد این جنسیت

 هایبیماری از دیگری انواع با علمی، منابع از استفاده : با7فعالیت 

 بررسی این گزارش و شوید آشنا هاکروموزوم ندنما هم با از ناشی

 .کنید ارائه کالس در را
 

 و بارداری هنگام در مادر سنّ بین رابطۀ زیر، : منحنی8فعالیت 
 .دهدمی نشان داون را نشانگان به مبتال فرزند آمدن دنیا به احتمال

 
 .کنید تفسیر را منحنی الف(

 50 مادر یک در بیماری به مبتال فرزند آمدن دنیا به احتمال ب(

 است؟ چقدر ساله

 مادر یک در داون بیماری به مبتال فرزند آمدن دنیا به احتمال پ(

 است؟ ساله 35 مادر برابر چند ساله 45

های زیادی در مورد افراد داون به پرسش :19تمرین 

 پاسخ دهید.

 الف( هر فرد چند مجموعه کروموزوم دارد؟

 رجنسی دارد؟ب( هر فرد چند کروموزوم غی

 ن؟وپسر داست یا تر ان بیشودختر دا پ( احتمال تولد

ساله نسبت به مادران  45ت( شانس تولد فرزند داون از مادران 

 ساله چقدر است؟ 40

 پاسخ:

 

 

 

 

سازی انسان، در اثر اگر در هنگام اسپرم :20تست  

خطای میوزی پدیدۀ با هم ماندن کروموزومی در یکی از 

ای ثانویه رخ دهد چقدر احتمال دارد از چهار هاسپرماتوسیت

اسپرم تولید شده، پس از لقاح فرزند مبتال به نشانگان داون 

 متولد شود؟

۱ )25% 2 )50% 3 )75% 4 )۱00% 

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 ای یک ساله و مبتال به نشانگان پسر بچه در: 2۱تست  

……… 

 ها رخ داده است.( پدیدۀ با هم ماندن کروموزوم۱

 است 2۱های پیکری دارای کروموزوم ۀ سلول( هم2

 شود.نیز یافت می X( سلولی با بیش از یک کروموزوم 3

 نیز هستند. yها دارای کروموزوم ( همۀ سلول4

  پاسخ
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