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 فصل ششم

 اختهی میتقس

 تمرین های تفکیک شده زوج و فرد -الف

 1گفتار 

 کروموزوم

 B. . . . . . . . و . . . . . . . . . تشکیل شده است. کروموزوم از -1

ماده وراثتی موجود در هسته در پیش از تقسیمات یاخته ای به شکل . . . . . . . . .  -2

 Bو در هنگام تقسیم به شکل . . . . . . . . . . .  یافت می شود.دیده می شوند 

 یرشته ها از یهسته، کمتر و به صورت توده ا یوراثت ۀماد یفشردگدر زمانی که  -3

 A.ندیگو یم . . . . . . . . . . . . درهم است که به آن، 

 Aشده است. لیتشک . . . . . . . . به نام  یتکرار یاز واحدها نیکرومات ۀهر رشت -4

. . و با فشرده شدن،  شوندی دو برابر م ینیکرومات یرشته ها اخته،ی میاز تقس شیپ -5

 A.کنند یم جادیرا ا . . . . . . . . 

هشت مولکول پروتئینی که باعث فشردگی ماده وراثتی می شود . . . . . . . . . . نام  -6

 Aدارد.

 کروموزوم: یاجزا

 Aشده است. لیتشک . . . . . . . . به هم به نام  هیبخش شب هر کروموزوم از دو -7

. . . . . . . . اند و به آنها ن کسایها ن ژ از نظر نوع یدیهر دوکرومات یدهایکرومات -8

 A.شودی گفته م

 Aاند. لبه هم متص . . . . . . . . به نام  یمحل در یخواهر یدهایکرومات -9

 Aکروموزوم ها در حالت حداکثر . . . . . .  قابل رویت اند. -10

 تعداد کروموزوم

 Cعدد کروموزومی را تعریف کنید؟ -11

 Cچیست؟ غیر جنسیمنظور از کروموزوم های  -12

 هستند (دیپلوئید)انسان، دوالد  یکریپ یها هاختی

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -13

 یپ چیست؟کاریوت-الف

 مفهوم کروموزوم ،کرومانین و کروماتید

باشد  ینم میکه سلول در حال تقس یدر هنگام

 یدرون هسته سلول از رشته ها یماده وراثت

شده  لیتشک نیبه نام کرومات یدرهم

 DNA یو رشته ها نیاز پروتئ نیاست.کرومات

هر  یسلول میساخته شده است.  اما قبل از تقس

رشته  کیکند و  یم یهمانند ساز  DNAرشته  

 یسلول میتقس گامسازد. در هن یخودش م هیشب

دهد  یشکل م رییتغ نیکرومات نی)مرحله پروفاز( ا

به خود  یو فشرده و متراکم  شده و شکل خاص

 یحالت به آن کروموزوم م نی. در اردیگ یم

دو بازو به نام  ی. هر کروموزوم داراندیگو

 یاست. که در محل یخواهر دیکرومات ای دیکرومات

 .ندشو یبه نام سانترومر به هم متصل م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در کاریوتیپ بر چه اساسی کروموزوم ها را شماره گذاری و مرتب می کنند؟-ب

 های همتا یا خواهری)هومولوگ(چیست؟ منظور از کروموزوم-ج

 اصطالح دیپلوئید را تعریف کنید؟-د

 D:دیپاسخ ده ریز یبه پرسش ها -14

 منظور از کروموزوم های جنسی چیست؟-الف

 کروموزوم های جنسی را در انسان با چه نمادهایی مشخص می کنند؟-ب

 اصطالح هاپلوئید را تعریف کنید؟-ج

در سلول های هاپلوئیدی، کروموزوم ها هم ساخت نیستند منظور از این که گفته می شود -د

 چیست؟

 یا اختهی ۀچرخ

. . .  را گذراندی م یبعد میتقس انیتا پا میتقس کی انیاز پا اختهی کیکه  یمراحل -15

 A.ندیگوی م . . . . . . . 

 Aاست. میو تقس (نترفازیا)چهر  انی، شامل مراحل م. . . . . . . . . . .   -16

 Dزیر پاسخ دهید:به پرسش های  -17

 بیشترین زمانی که در چرخه سلولی وجود دارد مربوط به کدام مرحله است؟-الف

 درمرحله اینترفاز چه اتفاقی می افتد؟-ب

 مرحله اینترفاز شامل چه بخش هایی است؟-ج

 چه انفاقاتی رخ می دهد؟ G1در مرحله وقفه اول یا  -د

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -18

 تبدیل می شود؟ G0به  G1بگوئید در چه  زمانی  با ذکر مثال-الف

 چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ Sدر مرحله  -ب

 چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ G2در مرحله -ج

 در مرحله تقسیم یاخته چه اتفاقاتی رخ می دهد؟-د

 2گفتار 

 توزیم

 شودی م میشده بود، تقس یهمانندساز. . . . . .  ۀکه در مرحل ک،یژنت ۀمادّ توزیمدر -19

 ست؟یکلمه کروموزوم چ یعنام

از دو کلمه  (chromosomeکروموزوم) کلمه

کلمه   .chromo+someشده است: لیتشک

chromo  رنگ گرفته  یبه معنا یونانیاز کلمه

جسم  یبه معنا یکلمه ا someشده است و کلمه 

ماده  نیاست که ا نیا ینامگذار نیاست. علت ا

 بهشود.  یخاص، رنگ م یبه سرعت با مواد رنگ

 دیکلمه را با نیا یاصطالح یمعنا حاتیتوض نیا

 در نظر گرفت. ریجسم رنگ پذ

 

 

 

سلول  کی یکروموزوم ها یزیپس از رنگ آم اگر

دوتا  مینیب یم میکن یآن ها را بررس میدر حال تقس

جفت  23شوند  یم یعنیهستند  هیدوتا به هم شب

جفت را از بزرگ به کوچک مرتب  23 نیاگر ا

 پیوتیکه به آن کار دیآ یبه دست م یریتصو میکن

 .ندیگو یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A.رسدی م دیجد یها هاختیو به 

 . . . . . . . . . به نام  ییها، ساختارهام کروموزو حیحرکت و جدا شدن صح یبرا -20

 A.شودی م جادیا

است که هنگام  ینیپروتئ یهاه زلولیر از یا همجموع م،یدوک تقسدر هنگام میتوز، -21

 Bنادرست( –.)درست شودی سانترومر کروموزوم به آن متصل م و داریپد م،یتقس

 مدوک متصل به سانترومر، کروموزو یها هکوتاه شدن رشت بادر هنگام تقسیم میتوز، -22

 Bنادرست( –)درست .روندی م نیشوند و به قطب یها از هم جدا م

ی را سازمان م . . . . . . . . . . ساخته شدن  . . . . . . . . . .  ،یجانور یها اختهیدر  -23

 B.دهند

 میتقس یبرا ،. . . . . . . عمود برهم اند که در  ۀجفت استوان کی، . . . . . . . . .  -24

 B.کنندی م یهمانند ساز اخته،ی

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -25

 می افتد؟در کدام مرحله از تقسیمات میتوز همانند سازی کروموزوم ها اتفاق -الف

 وظیفه دوک تقسیم چیست؟-ب

 دوک تقسیم از چه چیزی ساخته شده و جنس آن از چیست؟-ج

 وظیفه سانتریول ها چیست؟ و در کدام گروه از سلول ها یافت می شود؟-د

 سانتریول ها از چند دسته ریز لوله)میکروتوبول(ساخته شده است؟-ه

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -26

 تقسیم میتوز را فقط نام ببرید؟مراحل مختلف -الف

 در مرحله پروفاز چه وقایعی اتفاق می افتد؟آن را بنویسید؟-ب

 د؟یسیافتد؟آن را بنو یاتفاق م یعیفاز چه وقامتادر مرحله  -ج

 د؟یسیافتد؟آن را بنو یاتفاق م یعیفاز چه وقاآنادر مرحله  -د

 د؟یسیافتد؟آن را بنو یاتفاق م یعیفاز چه وقاتلودر مرحله  -ه

را سازمان  . . . . . . . . . . . ساخته شدن  اه ولیسانتر ،. . . . . . . .  یها اختهیدر  -27

 B.دهندی م

 میتقس یبرا ،. . . . . . . . عمود برهم اند که در  ۀجفت استوان کیها،  ولیسانتر -28

 B.کنندی م. . . . . . . . . .   اخته،ی

 توپالسمیس میتقس

 

 46 یمعمول( داراهر سلول انسان)به طور 

کروموزوم است که دو تا دو تا از نظر شکل و 

هم  هستند  هیسانترومر شب یریاندازه و محل قرار گ

 یکروموزوم ها هیکه به هر دوتا کروموزوم شب

جفت  23.در انسان ندیگو یهومولوگ م ایهمتا 

جفت  23.در جنس ماده هر میکروموزوم دار

جفت  22 هستند اما در جنس نر اکروموزوم همت

 .ستندیهمتا ن 23همتا هستند و جفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دینیب یم ییباال یها پیوتیهمانطور که در کار

 23و جفت  XYمرد را   یکروموزوم ها 23جفت 

 23نامند.جفت  یم  XXزن را   یکروموزوم ها

 یم یجنس یکروموزوم ها را کروموزوم ها

 یجفت کروموزوم نیاست که ا نینامند.علت ا

 تیکننده جنس نییتع یاصل یاست که ژن ها نیا

در  نیقرار دارد. ا یوموزومجفت کر نیا یبر رو

 نییکه در تع گریجفت د 22است که  یحال

 ریغ یندارند کروموزوم ها مینقش مستق تیجنس

 یشوند. کروموزوم ها یم دهیاتوزوم نام ای یجنس

از جنس نر XX44+XX44جنس ماده را به صورت

 دهند. ینشان م  X44  + XY  44را به صورت 

 

 

 

 



در وسط آن شروع  یفرورفتگ جادیبا ا توپالسمیس میتقس انرداجان یها هاختیدر  -29

 Bنادرست( –)درست .شودی م

و  نیاز جنس اکت یحاصل انقباض حلقه ا ،یفرورفتگدر هتگام تقسیم سیتوپالسم، -30

به غشاء متصل  که ردیگی م قرار توپالسمیدر س یاست که مانند کمربند نیوزیم

 Bنادرست( –)درست است.

 شده است میتنظ یندیفرا اخته،ی میتقس

و  . . . . . . . . . . . .  یادیبن یها اختهیبدن جانداران، مانند  یها اختهیاز  یبعض -31

 Bشوند. میدائماً تقس توانند یم اهانیگ . . . . . . . . . یها اختهی

سلول هایی که می توانند در شرایط عادی دائماً تقسیم شوند، در شرایط خاص  -32

خود را  میها، تقس اختهیتعداد  از حد شیب شیافزا ای. . . . . . . . .   طیمثالً شرا

 B.کنندی م . . . . . . . .  ایو  دهندی کاهش م

 اختهی میتقس ۀکنند میعوامل تنظ

 میسرعت تقس . . . . . . . . . . . . و  . . . . . . عوامل  یها در پاسخ به بعض اختهی -33

 B.کنندی م میخود را تنظ

ی م یا اختهی میمنجر به تقس ییندهایوجود داردکه با فرا . . . . . . . . . . از  یانواع -34

 میمانع از تقس ،یخاص طیوجود دارند که در شرا زین یگرید. . . . . . . . . .  . شوند

 B.شوندی ها م اختهی

. . . . شوند تا با  یم دیتول عامل رشد ینوع ده،ید بیدر محل آس. . . . . . . . . در  -35

 Bکنند. جادیا اختهی ۀتود ،. . . . . . . . .

 شیشود که با افزا یم دیمحل زخم تول ریانسان ز . . . . . . . عامل رشد، در ینوع -36

 Bدهد. یم شیرا افزا . . . . . . بهبود  سرعت ها، اختهی میسرعت تقس

 اختهی یۀرو یب میتقس

 Dخ دهید:به پرسش های زیر پاس -37

 تومور چیست؟-الف

 انواع تومور را نام ببرید؟-ب

 متاستاز یا دگرنشینی چیست؟-ج

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -38

 ر بد خیم و خوش خیم چیست؟فرق تومو-الف

 

  نزیتوکیس ای اختهیدرون میتقس

 .باشدیم میدو ن( به توپالسمی)س اختهیدرون میتقس

 رسدیم انیبه پا توزیم یوقت هااختهی شتریب در

 یاچهیماه یها. در سلولشودیآغاز م نزیتوکیس

که هر سلول چند بار  ینجنیاز دوره  ریمخطط غ

 دهدیانجام نم نزیتوکیس یول دهدیانجام م توزیم

 است. یگردی وضع به گونه

 

که  ییهاسلول گریو د یجانور یهاسلول در

از  یکمربند نز،یتوکیس یندارند، ط وارهید

 شودیم جادیسلول ا انهیدر م ینیپروتئ یهارشته

 میتقس میکه با تنگ شدن آن، سلول به دو ن

 ییهاسلول گریو د یاهیگ یها. در سلولشودیم

به روش  توپالسمیسخت دارند س وارهیکه د

 یاهیگ یها. در سلولشودیم میتقس یگرید

ساخته  یکه توسط دستگاه گلژ ییهاکولیوز

و  وندندیپیم گریکدیسلول به  انهیاند در مشده

صفحه در واقع  نی. اآورندیم دیرا پد یاصفحه

است که غشا آن را احاطه کرده  یسلول وارهید کی

 است.

 

 

 



 یک تومور بدخیم و یک تومور خوش خیم مثال بزنید؟-ب

 ست؟یسرطان چ یعلت اصل-ج

 و درمان سرطان صیتشخ

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -39

 بیوپسی یا بافت برداری را تعریف کنید؟-الف

 چه چیزی به نتیجه گیری از بافت برداری کمک می کند؟ -ب

 روش های رایج درمان سرطان را نام ببرید؟-ج

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -40

 مختصراً توضیح دهید؟روش پرتو درمانی جهت درمان سلول های سرطانی را -الف

 د؟یده حیرا مختصراً توض یسرطان یجهت درمان سلول ها شیمی درمانیروش  -ب

 عوارض شیمی درمانی را ذکر کنید؟ -ج

 سرطان نقش دارند جادیهر دو در ا ط،یوراثت و مح

 Aو مرگ آن هستند. اختهیچرخه  ۀکنند می، تنظ. . . . . . . . .  -41

مشخص است که در  ن،ی. بنابراهستند کرد ژن ها محصول عمل . . . . . . . . . .  -42

 Aها نقش دارند. نسرطان، ژ جادیا

 اختهی ۀشد یزیمرگ برنامه ر

 Cمنظور از مرگ برنامه ریزی شده یاخته ای چیست؟ توضیح دهید؟ -43

در رابطه با مرگ برنامه ریزی شده دو مثال یکی عامل محیطی علت آن باشد و  -44

 Cذکر کنید؟ یکی عامل ژنتیکی باشد

ها  اختهی، . . . . . . . . . . ای یدگیباشد؛ مثالً در بر یتواند تصادف یها م اختهیمرگ  -45

 A.نندیبی م بیآس

به حالتی که مرگ یاخته ها تصادفی یا در اثر آسیب دیدگی به وجود آید، . . . . .  -46

 A. . . . .  گویند.

 3گفتار 

 یمثل جنس دیو تول وزیم

 Cمثل جنسی و تولید مثل غیر جنسی وجود دارد؟ چه تفاوتی بین تولید -47

 Cمزایای تولید مثل جنسی را ذکر کنید؟ -48

 یبا سلول ها اهانیدر گ نزیتوکیس سمیمکان

باشد.که احتماالً به  یکامالً متفاوت م یجانور

محکم در اطراف آن  یسلول وارهیوجود د لیدل

 نیپالسم ب تویدر س دیجد یسلول وارهیهاست. د

تلوفاز  یط افتهی کیتفک یدو مجموعه کروموزوم

 کند. یشدن م ی، شروع به سر هم بند

 

 تومور چست ؟

 یبدن دچار فرسودگ یعیطب یکه سلول ها یوقت

نو  یسلول ها یعیشود. به طور طب یمردن م ایو 

 شیپ یشود. گاه یآنها م نیگزیشده و جا دیتول

شود.  یکه رشد سلول ها دچار اختالل م دیای یم

از نظر اندازه بزرگ  توانندیم یخاص یهااندام

 ادیرا ز شانیتعداد سلول ها ای( یپرترومیشوند )ه

است که  یدر صورت نی( و ایپرپالزیکند.)ه یم

آن  تیاز ظرف شیکار خواسته شده از آن اندام ب

 باشد.

 میخخوش یتومورها

رشد کرده و به  یبه آرام میخخوش یتومورها

 یتومورها رو نیکنند. ا یحمله نم گرید یبافتها

. رشد کنندیاطراف خود فشار وارد م یبافتها

متوقف شود.  یبعد از مدت میخخوش یتومورها

تومورها با عمل  نیمعموال با خارج کردن کامل ا
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 میبدخ یتومورها

 میبدخ یصورت عدم درمان به موقع تومورها در

تومورها  نیشود . ا یم ماریتواند باعث مرگ ب یم

غالبا به  میبدخ یبه سرعت رشد کرده. تومورها

 میخخوش یکند . تومورها یم تیبافتها سرا ریسا

 یم ریاطراف خود تاث یبر بافت ها میمستق

که  هیثانو یتومورها لیبا تشک نیگذارد.همچن

. در شوندیم دهینام Metastases ازهامتاست

 باشند،یم هیکه دور از محل تومور اول ییهااندام

 ردیگیصورت م

 انواع انتشار تومور در بدن

 یانتشار لنفاو

مجاور  یتومور در درون عروق لنفاو یسلولها

 یجدا شده و به غدد لنفاو گریکدیرشد کرده و از 

شوند، که در آنجا ممکن  یآن قسمت منتقل م

 دهد. یرو هیاست رشد ثانو

 

 یعروق انتشار

 ای رگهایتومور امکان دارد به مو یسلولها

خون  انیحمله کرده و از راه جر یمحل یدهایور

سلولها در  نیبه سمت جلو حمل شوند. ا

مانند و رشد  یاندام ها م ریسا یرگیمو یهاشبکه

 دهند . یم لیرا تشک هیثانو

 

 توسط مهاجرت انتشار

 یپرده سروز کی یکه دارا ییتومورها یسلولها

 یامکان دارد از آن جدا شده و رو باشندیم

آن پرده کاشته شوند. به عنوان  گرید یقسمت ها

 قیطر نیتخمدان ممکن است به ا نومیمثال ، کارس

در سرتاسر حفره صفاق پخش شود. تهاجمات 

،  میبدخ یتومورها کیو انتشار متاستات یموضع

العاده مشکل کال آنها را فوق نخارج ساخت

 .سازدیم
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در  راتییحاصل تغ یاختالالت کروموزوم

از  شی. بباشدیتعداد کروموزومها م ایساختمان و 

داده  صیشصت اختالل مختلف در انسان تشخ

. افراد مبتال شودیشده که مربوط به کروموزومها م

که شباهت  نیامراض ، معموال قبل از ا نگونهیبه ا

به  یشتریخود داشته باشند شباهت ب نیبه والد

دارند. عقب  کسانی پیوتیبا کار گرید ماریب

ر متعدد ، د یشکل یهایرشد ، ناهنجار یافتادگ

دارند بدون  یکه اختالالت اتوزوم ییآنها انیم

 دهیباشد د ریکه کدام کروموزوم درگ نیتوجه به ا

 .شودیم

 

 

 ها در تعداد کروموزوم هایناهنجار

 یو جانوران عال اهانیگ کیسومات یها سلول

زوج هستند  یکروموزومها یمعموال دارا

(n2بد)که از هر کروموزوم ، دو عدد در  یمعن نی

که  یشیبالغ زا یسلول موجود است. سلولها کی

 یدارا یعیطور طبه اند، بانجام داده وزیم میتقس

 یعنی باشندیعضو از هر جفت کروموزوم م کی

از  یاریوجود بس نی. با ادهستن nبه صورت 

 یکیسمات یبافتها یو جانوران ، دارا اهانیگ

 کروموزوم یدارا یهستند که به صورت موضع

 .باشندیاز حد معمول م شتریب ییها

ها ممکن است به  در تعداد کروموزوم رییتغ

 یپیصورت کاهش در قدرت بقا و اختالالت فنوت

 راتییاند ظاهر شود. تغکه زنده مانده ییدر آنها

: شوندیم میدر تعداد کروموزومها به دو نوع تقس

 .یدیو انوپلوئ یدیوپلوئی
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 است؟ یبه چه روش یاهیگ یدر سلول ها توپالسمیس مینوع تقس-الف

 

 کیاز  یبردار رونوشت ندیبه فرا یهمتاساز

 .ندیگو DNAمولکول 

 دیتول DNA، دو مولکول DNA یهمانندساز در

 کیو  دجدیرشته  کی یدارا ک،یکه هر  شودیم

در هر  دهاینوکلئوت فیهستند )رد یمقدیرشته 

است(  کسانیحاصل،  DNA یهااز مولکول کی

مشابه  قاًیدختر دق یهاDNA شودیکه باعث م

که هر  ریروش تکث نیمادر باشند. به ا یاانید

DNA  رشته از  کیدختر ازDNA  کیمادر و 

شده  حفظمهین قهطری است شده ساخته نورشته 

 .ندیگویم

 همانندسازی

 میبه کمک آنز DNA یدینوکلئوتپلیدو رشته 

و  شوندیجدا م گریکدیاز  پیمانند ز کازیهل

ساخته  یدجدیهر رشته، رشته  یسپس از رو

 یاانیبه نام د یمیکه آنز بیترت نیبه ا شود؛یم

حرکت  یدینوکلئوت ینوار پل یبر رو مرازیپل

آزاد که در  یدهایو با استفاده از نوکلئوت کندیم

گروه  3 ای 2 یوجود دارند )دارا توپالسمیس

را در مقابل  دیفسفات هستند( هر نوکلئوت

 .دهدیمکمل خود قرار م دینوکلئوت

DNAبدون فسفات  یفقط در جهت انتها مرازیپل

 یدینوکلئوت یفسفات دار نوار پل یبه سمت انتها

 DNAکه دو رشته  ییو از آنجا کندیحرکت م

 ینوار همانند ساز کیخالف جهت هم هستند، در 

( 3'به  5') گریو در رشته د شودیانجام م وستهیپ

 تیبه صورت قطعه قطعه انجام مشود که در نها

 کندیقطعات مجاور را به هم متصل م گازیم لیآنز

 ( دهدیم لیاستر تشک یفسفو د وندی)پ

دارد و  زین یگرید ییتوانا مرازیپل یاانید میآنز

 دیکه نوکلئوت یاست: در صورت شیرایآن و

 یعنیشود، دختر اضافه یهایاانیبه د یاشتباه

غلط  دیو نوکلئت گرددیبرم میآنز نیمکمل نباشد، ا

. کندیم ضیتعو حیصح دیرا جدا و آن را با نکلئوت

 یهایاانیدنشوند در  حیاشتباهات تصح نیاگر ا

. به شودیو به نسل بعد منتقل م دمانیم یدختر باق

 .ندیگوینشده جهش م حیاشتباهات تصح نیا
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شود که در  یگفته م ییالسمودسم به کانال هاپ

مجاور قرار دارند و  یاهیدو سلول گ وارهید نیب

 یکانال ها حاو نیکنند. ا یآنها را به هم مرتبط م

را از  ییانتقال مواد غذا فهیاند و وظ توپالسمیس

 برعهده دارند. گریبه سلول د یسلول

 

است  یاهیسلول گ وارهینازک در د یالن منطقه ا

 همانباشد. یم یپالسمودسم یکانال ها یکه حاو

 انیب ”یاهیسلول گ یاجزا” طور که در مقاله 

 یسلول وارهیاز دو بخش د یاهیهر سلول گ م،یکرد

سلول  وارهیدشده است. لیو پروتوپالست تشک

 وارهید ،یانیم غهیت هیال 3به نوبه خود از  زین یاهیگ

 وارهیدشود. یم لیتشک نیپس وارهیو د نینخست

 یسلول وارهید هیال نیو مقاوم تر نیجوان تر نیپس

 یو هاد میاسکلرانش یاست که در بافت ها اهیگ

مرگ  یشدن به معنا یشود. چوب یم یچوب ،یچوب

 یاهیمرده گ یسلول ها وارهیسلول است و در د

 نیپالسمودسم وجود ندارند. در ا یکانال ها گرید

 الن .ابدی یمبا الن ادامه  یارتباطات سلول طیشرا

است  یاهیسلول گ وارهیاز د یقسمت قتیدر حق

 نینخست وارهیو د یانیم غهیت هینها از دو الکه ت

ندارد. وجود  نیپس وارهیشده است و د لیتشک

امکان را  نیدر الن ها ا یکانال ها پالسمودسم

سلول ها با وجود  نیکند تا انتقال مواد ب یفراهم م

 .ابدیادامه  نیپس یها وارهید

 تفاوت الن و پالسمودسم:

در  یاست ول توپالسمیس یپالسمودسم حاو-1

 وجود ندارد. توپالسمیالن س

زنده  یدر همه سلول ها و بافت ها پالسمودسم-2

مرده  یالن در سلول ها یوجود دارد ول یاهیگ

 شود. یم جادیا یاهیگ

وجود دارد  یاهیسلول گ وارهیدر د پالسمودسم-3

که  یسلول وارهیاز د ییاما الن تنها در بخش ها

 شود. یم دهیساخته شده است د نیپس وارهید
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 رسدیم انیبه پا توزیم یوقت هااختهی شتریدر ب

 یاچهیماه یها. در سلولشودیآغاز م نزیتوکیس

که هر سلول چند بار  ینجنیاز دوره  ریمخطط غ

 دهدیانجام نم نزیتوکیس یول دهدیانجام م توزیم

 است. یگردیوضع به گونه 

 

 

 

 یهادر سلول یکنترل یزمیمکان یقاط وارسن

عمل  یاز صحت درست نانیاطم یبرا یوتیوکاری

و عبور سلول را از  باشدمی سلولمراحل چرخه 

 .کندیچرخه کنترل م گردیمرحله به مرحله  کی

 

 یهانیاز پروتئ یادر اصل مجموعه یوارس نقاط

 کننده هستند. میتنظ

 

کنترل  یمهم نقاط وارس اریبس یاز عملکردها یکی

 یدر ط (DNA)یاانید ایامر است که آ نیا

. ریخ ای استداکردهی)جهش( پبیآس یهمانندساز

 ییهاگنالیکه جواب مثبت باشد س یدر صورت

ادامه روند چرخه را  یو جلو شودیم جادیا

 ریبرطرف شود و در غ بیآس نکهیتا ا ردیگیم

 .شودینم میتقس لسلو صورتنیا

 

 



مشکوک  ای یاز بافت سرطان یبخش ایاست که در آن، تمام  ی. . . . . . . . . .  روش -83

 Aکند. یکمک م ییشناسا نیخون به ا شیشود. آزما یبه سرطان برداشته م

 A. . . .  است.و . . . .  یدرمان یمیش ،یدرمان سرطان شامل جراح جیرا یروش ها -84

مو، تهوع  زشیاست که باعث ر یپرتو درمان یها از عوارض جانب اختهی نیمرگ ا -85

 ای د،یشد یتابش ها ریافراد که تحت تأث یبعض یشود. حت یم یو خستگ

شوند تا بتوانند  یمغز استخوان م وندیمجبور به پ رندیگ یقرار م یقو یپرتودرمان

 Bنادرست( -را بسازند.)درست  ازیمورد ن یخون یها اختهی

 Bد؟یسیسرطان را بنو جادیرا در انقش وراثت  -86

 B؟دیکه در بروز سرطان مؤثرند را نام ببر یطیعوامل مح -87

 که کدام نوع از سرطان ها در دیکن یبررس یبا استفاده از منابع علم :3فعالیت  -88

از  یخاصی انواع سرطان در بخش ها یدارند. چرا بعض یشتریب وعیما ش کشور

 Dترند؟ عیکشور ما شا

مراحل  ،یموارد بهداشت تیو بارعا (چند رنگ) یباز ریاستفاده از خمبا : 4فعالیت  -89

 ای 4را  یفرض اختهی یکار، عدد کروموزوم نیا ی. برادیکن یرا طراح توزیم میتقس

و با  دیینما رنگ انتخاب کی. هر مجموعه کروموزوم ها را با دیریدر نظر بگ 6

در متافاز کروموزوم  -الف :دیپاسخ ده ریز یبه پرسش ها تیفعال نیتوجه به ا

با  -ب رند؟یگ یدوک قرار م یرشته ها یهم ساخت نسبت به هم چگونه رو یها

ها را قبل و بعد  دیتعداد کروموزوم ها و کرومات ،یانتخاب یتوجه به عدد کروموزوم

 D.دیکن نییتع توزیاز م

 Cو الف تا ج را مشخص کنید: 3تا  1در شکل زیر شماره ها  -90

 

 سهیمقا میتوان با کدام تقس یرا م 2 وزیم -ب؟  دهد یچه رخ م 2 وزیالف در م -91

 D؟کرد

 Dد؟یکن سهیمقا گرید کیرا با  وزیو م توزیم میتقس -92

کروموزوم ها و جدا شدن آنها  شیآرا ۀاز نظر نحو 1 وزیم میتقس -1: 5فعالیت  -93

 و  توزیم یبا توجه به شکل ها دیتوان یم ایدارد. آ توزیم میبا تقس یتفاوت اساس

 ندیاست که در اثر فرا یکیژنت یماریب کیسرطان 

از سرطان  %10-5. دیآ یدر ژن ها به وجود م رییتغ

که  یرسند، در صورت یبه ارث م نیها از والد

 ندیآ یبه وجود م یطیاکثر آن ها در اثر عوامل مح

هنوز شناخته نشده  زیاز آن ها ن یاریو عامل بس

به  نیدکه ژن عامل سرطان از وال یاست. هنگام

نامند. سرطان  یم ”یسرطان ارث“ارث برسد، آن را 

پستان، روده بزرگ، تخمدان، پروستات و  یها

 نیتر عیاز جمله شا زیغدد درون ر یسرطان ها

 یسرطان ها یسرطان ها هستند. به طور کل نیا

 ریدارند که شامل موارد ز ییشاخص ها یارث

 هستند:

 بروز سرطان حداقل در دو نسل پشت سر هم –1

 سال 50 ریز نیبروز سرطان در سن –2

 غالب سرطان یوراثت یالگو –3

تر از حد معمول )مثال  نییپا نیسرطان در سن –4

 ساله( 20فرد  کیسرطان روده بزرگ در 

 کیفرد )مثل  کینوع سرطان در  کیاز  شیب –5

 زن با هر دو سرطان پستان و تخمدان(

اندام )هر دو  کیرطان در هر دو جفت س –6

 (نهیهر دو س ه،یچشم، هر دو کل

نادر سرطان )مانند  ایمعمول و  ریانواع غ –7

 (هیسرطان کل

دهد  یکه معموال رخ نم یسرطان در جنس –8

 )مانند سرطان پستان در مرد(

 

 

 

 

 

 

 



. چه دیکن سهیمقا توزیم میرا با تقس 2 وزیم میتقس- 2 د؟یکن انیتفاوت ها را ب نیا وز،یم

 Dوجود دارد؟ ندیدو فرا نیا نیب ییشباهت ها و تفاوت ها

از  یا طرح ساده ،یموارد بهداشت تیو بارعا یباز ریبا استفاده از خم :6فعالیت  -94

 4،6 را یفرض اختهی یکار، عدد کروموزوم نیا ی. برادیرا بساز وزیم میمراحل تقس

رنگ  کیبا  مجموعه از کروموزوم ها. بهتر است که هر دیریدر نظر بگ 8و یا 

 Dانتخاب شوند.

 C؟ستیسندرم داون چ یماریعلت ب -95

 B؟دیسیشود را بنو یوزیم ماتیتواند موجب اختالل در تقس یکه م یطیعوامل مح -96

از باهم  یناش یها یماریاز ب یگریبا انواع د ،یبا استفاده از منابع علم :7فعالیت  -97

 D.دیرا در کالس ارائه کن یبررس نیا گزارش و دیماندن کروموزوم ها آشنا شو

آمدن  ایو احتمال به دن یسنّ مادر در هنگام باردار نبیرابطه  ر،یز یمنحن: 8فعالیت -98

 Dدهد. ینشان م را فرزند مبتال به نشانگان داون

 .دیکن ریرا تفس یمنحن-الف

 ساله چقدر است؟ 50مادر  کیدر  یماریآمدن فرزند مبتال به ب ایاحتمال به دن-ب

 35ساله چند برابر مادر  45مادر  کیداون در  یماریآمدن فرزند مبتال به ب ایاحتمال به دن-پ

 ساله است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم  هیمربوط به پا ریسال اخ 4 ییبه بعد سواالت امتحان نها 99 تذکر:از سوال

 باشد. یم یرشته تجرب رستانیدب

از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص درست یا نادرست بودن هر یک  -99

 Bکرده و در پاسخ نامه بنویسید.

 کروموزومی،زنده نمی مانند. 45در انسان،بیشتر افراد -الف

ها در  جدا نشدن کروموزوم نیب یچه تفاوت

 وجود دارد؟ IIو Iوزیم

جفت کروموموزوم  کیکه   ی: در صورت جواب

 از گامت یمیاز هم جدا نشوند ، ن Iوزیهمتا در م

 یمی( و نn+1) یکروموزوم اضاف کی یها دارا

( خواهند داشت . n-1کروموزوم کم ) کی گر،ید

صورت   II وزیدر م دهیپد نیاگر ا کهیدر صورت

 گرید یمیون( n) یعیها طب از گامت یمی، ن ردیگ

کروموزوم  کی ای(و n-1کم )) زومکرومو کی

 (خواهند داشت. n+1اضافه)

 جدا نشدن

کروموزومى )چه از نظر تعداد و چه اختالالت 

دهد. این ساختار( گاهى در انسان رخ مى

افتد: جدا هاى مختلف اتفاق مىاختالالت در شکل

جائی، حذف، دوتائى شدن، واژگونی، نشدن، جابه

 ها و موازاتى سیسم.ایزوکروموزم

 

دهد اى رخ مىر این نوع اشکالى در تقسیم هستهد

شود. در اینجا امیده مىن 'جدا نشدن'نام که به

جفت کروموزوم از هم جدا نشده و هر دو با هم 

شوند، بنابراین به یک قطب هسته منتقل مى

هاى نامساوى هاى دختر تعداد کروموزومسلول

عدد براى  47عدد براى یکى و  45خواهند داشت. 

دیگری. اختالالت عددى کروموزوم که در آن 

داد هاپلوئید با تعها درست برابر تعداد کروموزوم

شود. اگر جفت نامیده مى نباشد، آنوپلوئیدى

ه جاى دو کروموزوم، سخاصى از کروموزوم به

شود و نامیده مىکروموزوم داشته باشد، تریزومى 

جاى دو کروموزوم اگر هر جفتى از کروموزوم به

نام م موجود باشد بهفقط یک کروموزو

ممکن است  'جدا نشدن'گیرد. نام مى 'مونوزومی'

 در طى گامتوژنز یا در طى میتوز ایجاد شود.

 

 

 

 



(یک نقطه G2( و قبل از دومین مرحله ی رشد)Sدر چرخه سلولی،اواخر مرحله ی سنتز)-ب

 ی وارسی وجود دارد.

 است. n=2قارچی که از آن آنتی بیوتیک پنی سیلین به دست می آید،عدد هاپلوئید آن -ج

 های یوکاریوتی که در حال تقسیم اند،دیده می شود.کروموزوم درون هسته ی سلول -د

شده و تقسیم سلول  G0، وارد مرحله  G2بعضی سلول ها پس از دومین مرحله ی رشد-ه

 در آن ها برای همیشه متوقف می شود.

رخ دهد،تعداد کروموزوم های چهار گامت  1اگر رویداد جدا نشدن کروموزوم ها در میوز -و

 ی شود.ایحاد شده،غیر طبیعی م

در عبارت های زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کرده،و در پاسخ  -100

 Aنامه بنویسید؟

 ساده ترین نوع تقسیم سلول در . . . . . . . .  دیده می شود.-الف

کاریوتیپ،تصویری از کروموزوم های در حال تقسیم است که در آن کروموزوم ها بر -ب

 . . . . ردیف شده اند.حسب اندازه و شکل و . . . . . . . 

 Cبه سواالت زیر پاسخ دهید: -101

 ساده ترین توع تقسیم در جانداران را نام ببرید.-الف

 هیستون شرکت می کند؟ در ساختار هر نوکلئوزوم چند مولکول-ب

 همانند سازی سانتریول ها در کدام مرحله ی چرخه سلولی انجام می شود؟-ج

های کروموزوم ها در کدام مرحله از تقسیم میتوز  بازشدگی مجدد پیچیدگی ها و تابیدگی-د

 صورت می گیرد؟

در انسان،پدیده ی جدا نشدن کروموزوم ها،با افزایش سن،بیشتر در چه  -102

 Bجنسی و در کدام مرحله ی تقسیم رخ می دهد؟

طرح روبه رو مرحله ای از تقسیم میوز را در یک جاندار نر، نشان می  -103

 Cدهد.

 ه طور دقیق بنویسید.نام این مرحله را ب-الف

 تعداد تتراد را در سلول های زاینده مشخص کنید.-ب

 چه نامیده می شوند؟ 2سلول های حاصل از میوز-ج

 

 

ها؛ که با از کروموزوم یابه مجموعه پیوتیکار

 تیتوجه به تعداد آنها، شکل و اندازه، موقع

 نیاتصال، هرگونه تفاوت ب یسانترومرها، الگو

 یکیزیف یژگیو هرگونه و ،یجنس یهاکروموزوم

 نیمعموالً بزرگتر .شودیماند، گفتهمنظم شده گرید

شماره  وزومِرا به عنوانِ کروم سمیکروموزومِ ارگان

که پس از آن از همه بزرگتر است  کروموزومی ،1

. اگر رندیگمی نظر در …و 2کروموزومِ شماره 

کروموزوم را بر حسبِ شکل و  46 نیا میبخواه

متوجه  میکن یبند شان دسته ظاهری اندازه

ها دو تا دو تا از نظر  کروموزوم نیکه ا میشویم

. حال چنانچه ندهست گریکدیبه  هیشکل و اندازه شب

 نیاندازه )از بزرگتر بِیها را به ترتکروموزوم نیا

به نامِ  یبه شکل می( منظم کننیبه سمت کوچکتر

 .میابییدست م پیوتیکار

 سانتریول ها

ساختار بدون غشا  کی ولینتراس ای انَکیم

 یهااختهی شتریمانند است که در ببشکه

سطوح  اهانیدر گ یول شودیم دهید یوتیوکاری

عالوه بر  انکیم ها حضور ندارد.باال و قارچ

 ییابتدا اهانینر گ یهااختهیدر  یجانور یهااختهی

ذره  انکیم .مانند خزه و سرخس حضور دارند

معموالً از  انکیم یهاوارهید است. تنانیم یمرکز

 نیاست. اساخته شده ییتاسه زلولهینه عدد ر

نقش دارد. قبل از  زین یااختهی میاندامک در تقس

جفت و پس از آن دو  کیمرحله رشد  نیدوم

نقش  3 انکیوجود دارد. م اختهیدر  انکیجفت م

 -2 میدوک تقس لیتشک -1بر عهده دارد: 

 تاژک و مژک لیتشک -3 اهزلولهیر یسازمانده

 

 

 

 



 Bدر ارتباط با چرخه ی سلول،به پرسش های زیر پاسخ دهید. -104

 شده است؟ G0در چه حالتی گفته می شود که سلول وارد مرحله -الف

در کدام مرحله از چرخه ی سلول جانوری،کمربندی از رشته های پروتئینی ایجاد می -ب

 شود؟

 Bبه پرسش های زیر پاسخ دهید. -105

کدام مرحله از میتوز،کروموزوم ها با باز شدن پیچیدگی های آن ها دوباره شروع در -الف

 به باریک و دراز شدن می کنند؟

 میکروتوبول از جنس چه ماده ای است؟-ب

 Cبه پرسش های زیر که درباره ی تقسیم میوز است پاسخ دهید. -106

 شکل مقابل،دقیقاً مربوط به کدام -الف

 مرحله از تقسیم میوز است؟

 در این مرحله،در یک سلول،چند رشته ی-ب

 پلی نوکلئوتیدی وجود دارد؟ 

 هسته ی هر سلول دیپلوئید است یا هاپلوئید؟-ج

 C.دیپاسخ ده توزیچرخه سلول و م یدرباره  ریز یبه پرسش ها -107

 بیشتر چرخه ی زندگی یک سلول یوکاریوتی،به کدام مرحله اختصاص دارد؟-الف

 سلولی،نقاط وارسی در کدام یک از مراحل زیر وجود دارد دارد؟در تنظیم چرخه ی -ب

 (G2دومین مرحله ی رشد)-2(               Sمرحله ی سنتز)-1

 یک سلول جانوری به هنگام ورود به مرحله ی میتوز،چند جفت سانتریول خواهد داشت؟-ج

 هر یک از موارد زیر در کدام مرحله از میتوز رخ می دهد؟-د

 تشکیل پوشش هسته در اطراف کروموزوم ها-2ن هستک          ناپدید شد-1

 Cبه پرسش های زیر در رابطه با شکل پاسخ دهید: -108

 شکل مقابل دقیقاً مربوط به کدام-الف

 مرحله از تقسیم میوز است؟

 در این مرحله در یک سلول،چند -ب

 ارد؟وجود د DNAمولکول 

 ها دیپلوئید

دارند  یدیپلوئیکه چرخه د یدر همه جانداران-1

(است دیپلوئید) n 2 بدن جاندار بالغ یسلول ها

 ها اتومی.مثل جانوران ،د

که تناوب نسل دارند مثل  یتمام جانداران-2

 ییایدر یوکاهو ی،جلبک قرمز،قهوه ا اهانیگ

 است. دیپلوئی،د یتی،ساختار اسپوروف

 ساقه– گوتی:ز یومیپالسمود یدر کپک مخاط-3

 یومپالسمودی وتوده ،کپسول

 و تی:اسپورانژ ،اسپوروف ییایدر یدر کاهو-4

 گوتیز

 گوسپوری:زدوموناسیدر کالم-5

 گوسپورانژی:زکوتایگومیدر ز-6

  تیاسپوروف ان،یرو تخم، : انیگ درخزه-7

 نه،هاگدانیان،هاگی(،روگوتیسرخس:تخم)زدر8

 -شهیر-زومیر-)برگ شاخهتیواسپوروف

در بازدانگان:سلول مادر گرده وسلول مادر -9

خورش،مخروط نر)مخروط  میهاگ ماده ،پارانش

انیت،رویماده،تخمک،تخم،اسپوروفمخروطگرده(

 دانه،پولک نر وماده،مخروط دانه،بال دانه ،پوسته

 گرده سهیها،ک در نهاندانگان:بساک،پرچم،لپه-10

،کالله،خامه،سلول مادر گرده،سلول مادر هاگ 

 ،برچه انیرو خورش پوسته دانه، میپارانش ماده

 چه،ساقه چه شهی،ر تیاسپوروف تخمدان، ،،تخمک

 گوتی،ز

 

 

 

 

 

 

 



 Bات زیر را تعریف کنید:اصطالح -109

 نوکلئوزوم-پلی پلوئیدی               ب-الف

،که در حال تقسیم  n=78 2 به پرسش هایی زیر در رابطه با سلولی با  -110

 Cمیوز است،پاسخ دهید:

 سلول،چند عدد است؟،تعداد سانتریول در هر 2در مرحله ی پروفاز -الف

 ،چند تتراد در سطح استوایی این سلول مشاهده می شود؟1در مرحله ی متافاز -ب

 وجود دارد؟ DNA،در هسته ی هر سلول ،چند عدد مولکول 2در مرحله ی تلوفاز -ج

 B:در رابطه با میتوز،به پرسش های زیر پاسخ دهید -111

 نفش دوک در تقسیم میتوز چیست؟-الف

 مرحله از تقسیم میتوز شکل مقابل،کدام-ب

 را نشان می دهد؟ 

 

 Bدرباره ی نشانگان داون،به پرسش های زیر پاسخ دهید: -112

 در سلول پیکری فرد بیمار ،چند کروموزوم وجود دارد؟-الف

 در کاریوتیپ متعلق به فرد بیمار،کروموزوم شماره ی چند اضافی دارد؟-ب

 Cبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -113

 از تقسیم میتوز،هستک پدیدار می شود؟در کدام مرحله -الف

 چرا معموالً،سلول های از بین رفته در مغز و نخاع جبران نمی شوند؟-ب

 Bبا توجه به شکل،به پرسش های زیر پاسخ دهید: -114

 ،1این سلول در مرحله ی پروفاز-الف

 چند رشته ی پلی توکلئوتیدی دارد؟

 ،چند تتراد1در این سلول در مرحله ی متافاز -ب

 سطح استوایی سلول مشاهده می شود؟در 

 Bاصطالح کروموزوم همتا را بنویسید. -115

 

 

 هاپلوئیدها

تاژکه(،گامت 4زئوسپور) ییایدر یدر کاهو-1

 نر وماده تیوگامتوف

 :سلول تاژکدار،یومیپالسمود یدرکپک مخاط-2

 شکل وهاگ یبیآم یسلول ها

سلول  تاژکه(2زئوسپور) : دوموناسیدر کالم-3

 تاژکه(2گامت)- بالغ جاندار 

دارند  یدیکه چرخه هاپلوئ یدرهمه جانداران-4

 است دیقسمت ها ،هاپلوئ هیگوت،بقیاز ز ریبه غ

،کپک  ر،ولوکسیروژی،اسپ دوموناسیکالم مثل

 وقارچ ها یسلول یمخاط

 ساقه محور–نر وماده  تی:گامتوفانیدر خزه گ-5

مانند ،آرکگن و  شهوری مانند برگ ،بخش مانند

 تخم زا-هاگ-دیآنتروزوئ یدیآنتر

-آرکگن-(تیدر سرخس:پروتال )گامتوف-6

 دیزوئیزا،هاگ،ر د،تخمیآنتروزوئ-یدیآنتر

 رهیماده(،ذخ تیدربازدانگان:آندوسپرم)گامتوف-7

نر(،دانه گرده  تی)گامتوفدهیدانه ،دانه گرده رس

 ،لوله گرده ماده ونر،آرکگن،تخمزا هاگ نارس،

 یشیسلول رو-یشیزا د،سلوالی،آنتروزوئ

-ماده( تی)گامتوفیانیرو سهیدر نهاندانگان:ک-8

 نر(،دانه گرده نارس تی)گامتوفدهیدانه گرده رس

زا، سلول  د،تخمیگرده،انتروزوئ لوله ،هاگ ماده

 یشیرو ،سلولیشیزا

 

 

 

 

 

 

 

 



 تست ها-ج

قابل  وزیم میچند مرحله از تقس یدر ط یوتیوکاریسلول  کیهسته  یغشا -116

 Bاست ؟ تیرو

  ( چهار مرحله4     ( سه مرحله3     ( دو مرحله2      مرحله کی( 1

 لیتشک DNAمولکول  کیهر کروموزوم از  ریاز مراحل ز کیر کدامد -117

 Aشده است ؟

  II وزی( اواخر آنافاز مII    4 وزی( متافاز مI    3 وزی( اواخر آنافاز م2    توزی( متافاز م1

قابل  ریاز مراحل ز کیدر کدام  دینام دیکه بتوان آن را کرومات یساختار -118

 Aباشد یمشاهده نم

  Iتلوفاز  لی( اواII   4 وزی( اواخر آنافاز م3    توزی( اواخر متافاز مI    2( اواخر پروفاز 1

شود . در هر سلول  یم وزیسلول وارد م نیاست . ا 42n=6 یدر سلول -119

 یدینوکلئوت یپل رهیچند کروموزوم و چند زنج بیبه ترت II وزیحاصل از تلوفاز م

 Bشود ؟ یمشاهده م

 1 )6 – 12      2 )24 – 48        3 )12 – 48       4 )21 – 42  

 وزیکدام مرحله از م یعیطب ریبه نشانگان داون به علت وقوع غ انیمبتال -120

 Aمبتال شده اند ؟ یماریب نیبه ا

  I( تلوفاز I         4( آنافاز I         3( متافاز I        2( پروفاز 1

کدام گزینه در باره حاصل تقسیم سلول به روش میوز درست است؟ )  -121

 A (76آزاد 

 (تولید چهار سلول دیپلوئید2(ایجاد دو سلول دیپلوئید                     1

 (ایجاد چهار سلول هاپلوئید.4(تولید دو سلول هاپلوئید                     3

میوز کدام گزینه مشاهده می شود؟ ) در هنگام تقسیم سلولی به روش  -122

 B(76آزاد 

 جفت می شوند. I(کروموزوم های همتا در مرحله پروفاز 1

 (معموالً سلول های دیپلوئیدی تشکیل می شوند.2

      (حاصل تقسیم ایجاد دو سلول است.3

 (سلول های حاصل کامالً به هم شبیه اند.4

 پروفاز

که با متراکم شدن  یااختهی میمرحله تقس نیاول

است(  G2کروموزومها )که آغاز آن از مرحله 

مرحله بوده و  نیتریطوالن دیو شا شودیآغاز م

پروفاز نام دارد. متراکم  کشد،یچند ساعت طول م

مرحله پروفاز ادامه  یشدن کروموزومها در ط

که در آغاز  ییکروموزومها نی. بنابراابدییم

بودند، در آخر  فیظر یابه صورت رشته فازپرو

که  ی. هنگامشوندیم میمرحله کامال حج نیا

 RNA یژنها یاز کروموزوم که حاو یبخش

 RNAسنتز  شود،یاست، متراکم م یبوزومیر

هستک که  جهیو در نت ابدییکاهش م یبوزومیر

 نیدر ح .گرددیم دیقبال مشخص شود، ناپد

 یدادهایرو یسر کیها  متراکم شدن کروموزوم

شده و  دی. هستک ناپددهدیرخ م گریمهم د

 ، جهت جدا کردن کروموزوم یازلولهیدستگاه ر

مرحله  لی. در اواگرددیم لیدختر تشک یها

دور  گریکدیاز  ولیپروفاز دو جفت سانتر

 لیتشک هازلولهیاز ر یآنها محور نیو ب شوندیم

. شوندیم دهیدوک نام یهاکه رشته گرددیم

تا در دو قطب  شوندیاز هم دور م ولهایسانتر

 هازلولهیاز ر یو پل رندیهم قرار گ یمخالف روبرو

 نیچن یاهیگ یهااختهی. در دیآیآنها بوجود م نیب

 یها قطب نیدوک ب یهامتشکل از رشته یپل

حالت  نیاما در ا گردد،یم لیتشک اختهیمخالف 

 کروسکوپیبا م هازلولهیدهنده ر نمرکز سازما

 .شودینم دهید ینور

 

 

 

 

 

 

 

 



در تقسیم میوز، کروموزوم های هومولوگ در کدام مرحله تشکیل تتراد  -123

 A(78می دهند که بعد از آن پوسته هسته از بین می رود؟ )آزاد 

  II(آنافاز I             4(پروفاز I         3(تلوفاز II          2(تلوفاز 1

کروماتین به در تقسیم سلول به روش میوز در کدام مرحله رشته های  -124

 A(78شکل کروموزوم در می آیند و پوسته هسته از بین می رود؟ ) آزاد 

 II(تلوفاز I            4(آنافاز I          3(پروفاز II         2(آنافاز 1

کروموزوم می باشد، هنگام تقسیم میوز، در مرحله  8از سلولی که دارای  -125

 B(79، چند تتراد تشکیل می شود؟ )آزاد  Iپروفاز

1 )3                2 )8                   3 )4                     4 )16 

 A(76کدام ویژگی خاص تقسیم میوز است؟ )سراسری  -126

 (جدائی کروموزوم های هومولوگ.2                 (دو مرتبه همانند سازی.1

 خواهری(جدائی کروماتیدهای 4              (دو مرتبه تقسیم سانترومر.3

 B(78سراسری روموزومی، کدام جمله صحیح است؟ )در مورد تتراد ک -127

 (یک کروموزوم که چهار سانترومر دارد.1

 (چهار کروموزوم هومولوگ که مجاور هم قرار دارند.2

 (دو جفت کروموزوم همتا و دو کروماتیدی که از طول مجاور و متصل هستند.3

 ول مجاور و متصل هستند.(یک جفت کروموزوم همتا و مضاعف که از ط4

است . هنگام میوز چند تتراد تشکیل می   n2= 24سلولی که دارای      -128

 Bدهد؟

 24( 4                 12( 3                  6( 2                    4ا( 

در مرحله متافاز چند نوار پلی نوکلئوتیدی وجود  n2= 4در سلولی با  -129

 Cدارد؟

1)4                    2 )8                   3)16                 4)24 

ترتیب دارای چند کروماتید ه هر یک کروموزوم ب IIدر آخر آنافاز میوز  -130

 Bو چند سانترومر است؟

 2و  2( 4                  2و1( 3             1و 2( 2              1و1( 1

 

 ادامه مطلب پروفاز

هسته خرد  یدستگاه دوک ، غشا لیهنگام تشک

 یشبکه آندوپالسم لهیو مواد آن بوس شودیم

 کیاز  یازلولهیدوک ر نی. بنابراگرددیجذب م

دوک  تی. موقعشودیم دهیکش گریقطب به قطب د

که از مرکز هسته  کندیرا مشخص م میصفحه تقس

که  یو عمود بر دوک است. هنگام گذردیم

،  میدر حال تقس یورجان یهااختهی یولهایسانتر

در اطراف خود  رسند،یم اختهی یبه قطبها

 یرا به صورت شعاع هازلولهیاز ر ییهارشته

را  ولهایسانتر یکه همانند داربست فرستندیم رونیب

نوع  نی. ادارندینگاه م اختهی یدر برابر غشا

 .ندیگویرا ستاره )آستر( م هازلولهیر شیآرا

 

 

 متافاز

آغاز  یمتافاز ، هنگام یعنی،  توزیمرحله م نیدوم

در  اختهیجفت در مرکز  یدهایکه کرومات شودیم

مرحله کروموزومها  نی. در ارندیسطح قرار بگ کی

که به دو  هازلولهیقابل شمارش هستند. ر یبه آسان

اند، آشکارا قابل شده دهیطرف قطب کش

 گریکدی یاند. کروموزومها هم موازمشاهده

قرار  یبلند آنها در هر جهت یوستند، بلکه بازین

فاصله از دو قطب در  کی. سانترومرها به ردیگیم

 توزیم میتقس در.رندیگیسطح قرار م کی

 ریخود را بطور غ یکروموزومها ، سانترومرها

. هر سانترومر دو طرف دارد و کنندیفعال دنبال م

به هر طرف آن متصل شده  یسانترومر زلولهیر کی

نظم و  نی. اشودیم دهیمخالف کش یو به قطبها

کامال مهم است. هر  توزیروند م یبرا بیترت

خطرناک است.  هازلولهیر نیدر استقرار ا یاشتباه

به  یسانترومر زلولهیبه عنوان مثال ، اتصال دو ر

خواهر  یدهایهمان قطب سبب جدا نشدن کرومات

دختر  اختهیماندن آنها در همان  یباق جهیو در نت

 .شودیم

 

 



در میوز تقسیم سانترومرها و تقسیم سیتوپالسم برای تشکیل هسته  -131

nکروموزومی مضاعف مربوط به کدام است؟B 

  Iتلوفاز   -   II( آنافاز II                2تلوفاز  -   II( آنافاز 1

 Iتلوفاز  - I  ( آنافاز II                  4تلوفاز  -   I( آنافاز 3

در پایان مرحله اول میوز هر سلول دارای  n2=  4سلول فرضی با  -132

 B.است ……………

 ( چهار کروموزوم غیر مشابه  2( دو کروموزوم غیر مشابه           1

 ( چهار کروموزوم مشابه4( دو کروموزوم مشابه               3

 B………دارای  Iدر متافاز میوز  n2= 8سلول فرضی دارای  -133

 سانترومر است.                                                              16( دارای 2     ( چهار کروموزوم جهار کروماتیدی است  1

 ( دارای چهار سانترومر است.4             ( یک صفحه کروموزومی است     3

سلول عدد باشند. 28اگر تعداد سانترومرهای تترادی پروفاز میوز اول  -134

 Bاولیه دارای چند کروموزوم است؟

1 )56                  2 )28                          3 )14                          4 )7 

اولین متافاز میوز و میتوز را از روی کدام نشانه راحت تر تشخیص می  -135

 Bدهند؟

 ( طرز اتصال کروماتیدها به سانترومر                                                                   2    ( محل استقرارکروموزوم ها                1

 ( طرز استقرار کروموزوم ها در روی دوک4      ( تعداد کروموزومهای دو کروماتیدی   3

اگر تعداد نوکئوتیدهای ژن ها را ثابت فرض بگیریم , در کروموزوم  -136

 Cترتیب :ه انسان ب 12و  17شماره 

 کمتر ژن –( نوکلئوتید کمتر 2                 بیشتر نوکلئوتید –( ژن کمتر 1

 ( نمی توان مشخص کرد.4ر                 بیشت ژن –( نوکلئوتید بیشتر 3

در کدام مراحل چرخه ی سلولی، هر کروموزوم، دو کروماتید و یک  -137

 C(83سانترومر دارد؟ )سراسری 

1 )G1  وG2                          2 )G2 و پروفاز میوزII 

 IIو تلوفاز میوز  S( 4               (متافاز و تلوفاز میتوز3

 

 ادامه مطلب متافاز

در مرحله  توزیمتوقف کردن م یشناسان برا ستیز

استفاده  نیسیبه نام کلش یامتافاز ، از ماده

و تعداد کروموزومها را  یختیتا ساختار ر کنندیم

ها ، اندازه از گونه یاریمطالعه کنند. در بس

بزرگتر در  یاست. کروموزومها ریکروموزومها متغ

 رارکوچکتر در مرکز ق یو کروموزومها رونیب

و  میمرحله کروموزومها ضخ نی. در ارندیگیم

اند. کرومونما به حداکثر انقباض خود کوتاه

 میمرحله متافاز ، سانترومرها تقس انی. در پارسدیم

 ها هم سانترومر همه کروموزوم می. تقسشوندیم

 کروموزوم یا. شکل استوانهردیگیزمان صورت م

 امحکم کالف شدن کرومونم جهیمتافاز نت یها

و  یپروفاز یها . کوتاه شدن کروموزومستا

 میهنگام تقس یمتافاز یآنها به کروموزومها لیتبد

 است.برابر  6تا  3

 

 آنافاز

رانده شده در اثر  یATP،  توزیمراحل م نیدر ب

 یهازلولهیپل ر ینهایپروتئ یساختار راتییتغ

جفت از  یهازلولهیاز ر کیجفت است. چون هر 

اند، مخالف قالب شده ی، به قطبها یکیزینظر ف

سبب دور  یگرید یاز آنها رو کیسر خوردن هر 

به  سانترومرها .شودیم گریکدیشدن قطبها از 

 یاپی. با جابجا شدن پکنندیطرف قطبها حرکت م

 یهازلولهیخود ر یقطب یاز انتهاها نیتوبول یاجزا

روند کوتاه شدن  نی. اشوندیکوتاه م یسانترومر

 یسانترومر یهازلولهیچون ر ست،یانقباض ن کی، 

. هر قدر اجزا شوندیکننده جابجا م میمرکز تنظ

 شرفتهیپ ینظم یب شوند،جابجا  شتریب نیتوبول

حامل کروموزوم سبب کوتاهتر شدن آن  زلولهیر

 کترینزد اختهیو کروموزوم را به قطب  گرددیم

 دهیدر دوک هم د نیاکت یها. رشتهکشاندیم

 .شوندیم

 

 

 



 A(82تیغه ی میانی سلول های گیاهی را کدام می سازد؟ )سراسری  -138

 (دیواره ی نخستین.4        (دستگاه گلژی.3       (دیواره ی ثانویه.2      (غشاء.1

در کدام مرحله از مراحل میتوز کروموزوم ها به وسط سلول حرکت و  -139

در سطح استوائی سلول ردیف می شوند و دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر 

 A(82فشردگی را پیدا می کنند؟ )پزشکی 

 (آنافاز.4            (متافاز.3             (پروفاز.2              (تلوفاز.1

در مرحله آنافاز تقسیم میتوز کدام تغییرات در سلول قابل مشاهده است؟  -140

 B( 77)آزاد 

 (فعالیت های ماده سازی و مواد الزم برای بزرگ شدن سلول تهیه می شود.1

 سنتز و مضاعف می گردد. DNA(ملکول 2

 لول می روند.(کروماتیدها از هم جدا می شوند و کروموزومها به دو طرف س3

 (پوسته هسته از میان می رود و دوک پدید می آید.4

 A(78هر کروموزوم از دو نیمه تشکیل شده، نام هر یک چیست؟ )آزاد  -141

 (کروماتید.4         (سانتروزوم.3         (نوکلئوزوم.2        (کروماتین.1

 Bاست: نادرستکدام گزینه  -142

هسته، کمتر و به صورت  یوراثت ۀماد یفشردگ ست،ین میدر حال تقس اختهیکه  یزمان-1

 .ندیگو یم نهیدرهم است که به آن، فام یرشته ها از یتوده ا

و با فشرده شدن، فام تَن  شوند یدو برابر م ینیکرومات یرشته ها اخته،ی میاز تقس شیپ-2

 .کنند یم جادیها را ا

 مکروموز نیشده است. به ا لیتشک نکیبه هم به نام فام هیبخش شب هر کروموزوم از دو-3

 .ندیگوی مضاعف شده م یها کروموزوم ها،

گفته  یخواهرفامینه های اند و به آنها  نکساینها ژ از نظر نوعفامینه های هر کروموزوم،-4

 اند. لبه نام سانترومر به هم متص یمحل در یخواهر فامینه های. شودی م

 Aشبیه انسان است.تعداد کروموزوم های کدام یک از جانداران زیر  -143

 سیب زمینی-4شامپانزه            -3سگ           -2زیتون              -1

گزینه مناسب را  2و شماره  1در شکل زیر به ترتیب به جای شماره  -144

 Cانتخاب کنید:

 لوفازت

که در مرحله آنافاز صورت  دهایجدا شدن کرومات

شده را  یژنوم همانندساز حیصح میتقس رد،یگیم

 نی. با اکندیاست، کامل م توزیم یکه عنصر اصل

بردن  نینقش تلوفاز که از ب یفایا لیتکم

دو هسته است، آغاز  لیدوک و تشک التیتشک

 هازلولهی. رشودیم ی. دستگاه دوک متالششودیم

و به صورت  دهندیرا از دست م ودنظم خ

و آماده استفاده  ندیآیدر م نیتوبول یمونرمرها

 دیجد یااختهیمجدد در ساختار اسکلت 

هسته در اطراف هر گروه  یغشا .شوندیم

 دهایکرومات نی. اردیگیدختر شکل م یدهایکرومات

اند، شروع به باز شدن که هنوز به شکل کروموزوم

و به صورت  شوندیم دهیو کامال کش کنندیم

که به  ییاز ژنها یکی. ابندییم یتجل نیکرومات

است که  یبوزومیر RNA شود،یسرعت ظاهر م

 .گرددیم کسبب ظهور مجدد هست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ،مرحله تقسیمG0                   2-G0مرحله تقسیم،-1

 اینترفاز،میتوز-4میتوز،اینترفاز                        -3

طوالنی تر را در اینترفاز،کدام مرحله زمان کوتاه تر و کدام مرحله زمان  -145

 Aبه خود اختصاص داده است؟

1-G1  ،G2        2-G2  ،G1      3-G0  ،G2       4-G2 ،  G0 

در وسط  یفرورفتگ جادیبا ا توپالسمیس میتقس . . . . . . .  یها هاختیدر  -146

 . . . . . . . . . از جنس  یحاصل انقباض حلقه ا یفرورفتگ نی. اشودی آن شروع م

 Bمتصل است.. . . . . . و به  ردیگی م قرار توپالسمیدر س یاست که مانند کمربند

 گیاهی ، پروتئین ، غشا-2گیاهی ، اکتین و میوزین ، هسته                    -1

 جانوری ، اکتین و میوزین ، غشا-4جانوری ، پروتئین ، هسته                          -3

توان به . . . . .  اشاره کرد و از تومورهای  ورهای خوش خیم میماز تو -147

می توان به . . . . . . . اشاره کرد اولی از تقسیمات سلول های . . . . . . .  بدخیم

 Bایجاد و از سلول های . . . . . . . .  می باشد.

 لیپوما،مالنوما،چربی،رنگدانه پوست-2مالنوما،لیپوما،چربی،رنگدانه پوست           -1

 لیپوما،مالنوما،رنگدانه پوست،چربی-3مالنوما،لیپوما،رنگدانه پوست،چربی           -3

شود.  یگفته م . . . . . . . . . . .، ها یسوختگ ای یدگیها در بر اختهیمرگ  -148

 یزیبرنامه ر قاًیدق یندهایفرا یسر کی شاملی ا اختهی ۀشد یزیمرگ برنامه ر یول

را . . . . . . .  شود یم جادیا خاص طیها و در شرا اختهی یشده است که در بعض

 Bگویند.

 نگروزیس ، آپوپتوسیس-2متاستوزیس ، آپوپتوسیس              -1

 آپوپتوسیس ، نگروزیس-4آپوپتوسیس ، متاستوزیس              -3

                    

 وزیبخش اول م

خود شامل چهار  توزیهمانند م وزیاول م بخش

 مرحله است:

 پروفاز اول

است  یادهیچیاول روند پ وزیمرحله پروفاز در م

و شامل  ردیگیصورت م توزیکندتر از م اریکه بس

 پنج مرحله است:

 لپتوتن : رمرحلهیز

مشخص  یاحجم هسته شیپروفاز با افزا آغاز

دراز ،  یها به صورت تخمها . کروموزومشودیم

به  حیتسب یهابه شکل دانهنازک و تاب خورده 

مرحله را  زیر نی. اشوندینام کرومومر ظاهر م

 رسندیها منفرد به نظر م . کروموزومندیلپتوتن گو

قبال دو برابر  اختهی یDNA شتریکه ب یدر حال ،

هستند.  دیدو کرومات یها دارا و کروموزوم هشد

تا مرحله  DNA، سنتز « براون » بر اساس گفته 

را  یااختهیچرخه  G2ادامه دارد و زمان  پتوتنیل

 .دهدیم لیتشک

 : گوتنیز رمرحلهیز

ساخت به  هم یها مرحله کروموزوم نیا در

که دو  ییروی. نشوندیجفت م یاژهیو بیترت

هنوز  کشد،یم گریکدی یجفت کرومزوم را به سو

 ناپسیروند را س نیمشخص نشده است. ا

ساخت را   هم یها و جفت کروموزوم ندیگویم

 .ندیگوی)تتراد( م

 

 

 

 

 

 

 

 



را . . . .  پرندگانی برخ ینیدر دوران جن انگشتان یانیم یحذف پرده ها -149

 C. . . . . گویند.

1-Apoptosis      2-Necrosis      3-Biopsy      4-Homologous 

کدام عبارت،در مورد همه ی گلبول های خونی یک فرد بالغ درست  -150

 D(96)کنکور است؟

 چرخه ی سلولی مضاعف می گردند. G2،طی مرحله ی ریز لوله چه ها-1

 ریز رشته ها،با پروتئین های سطح داخلی غشا تماس دارند.-2

 ریز لوله چه ها،در بخش مرکزی سانتریول ها وجود دارند.-3

 ریز رشته ها،باعث پایداری پوشش هسته ای می شوند.-4

شوند  یآن مضاعف م یها ولیکه سانتر ی.کدام عبارت، درباره هرسلول -151

 D(95)کنکور است؟ ،درست

 .ردیگ یقرار م یسیآن مورد رونو یدر صورت لزوم، هر واحد سازنده ژن ها-1

 است. یمتفاوت یدرون سلول یها میهر ژن آن، مستلزم استفاده از آنز انیب-2

 .رندیگ یدوک شکل م یآن، رشته ها یدیلوئیدر کنار هر هسته دپ-3

 است. یدیپپت یپل رهیزنج کیهر ژن آن،  ییمحصول نها-4

که کروماتیدهای زیگوت، حداکثر فشردگی  در گیاه اطلسی، پس از آ ن -152

 D(93)کنکور را پیدا نمودند، ............

 غشای هسته شروع به محو شدن می نماید. -1

 شوند.ی ها در قطبین سلول مستقر م لجفت سانتریو-2

 کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا می گردند. -3

 کوتاه شدن رشته های ریز پروتئینی ممکن می شود.-4

 C(91در همه ی سلولهای یوکاریوتی، ............)کنکور  -153

 پوشش هسته در پروفاز ناپدید و در تلوفاز دوباره ظاهر می شود.-1

 شود. یانجام م 1قبل از آغاز پروفاز  DNA یهمانند ساز-2

 در شروع تقسیم سلول، رشته های دوک به کروموزوم ها اتصال می یابند. -3

 بالفاصله پس از تقسیم هسته، غشای سلول به درون فرو رفتگی پیدا می کند.-4

 : تنیپاک رمرحلهیز

و  کندیمرحله هستک از نظر اندازه رشد م نیا در

. حال شوندیم ترخمیها کوتاهتر و ضخ کروموزوم

 تتراد هستند که از دو کروموزوم هم کیهر کدام 

اند. هر شده لیتشک دیکرومات 4 ایساخت 

خواهر  دیتتراد ، به دور کرومات کیاز  دیکرومات

. هر شودیم ترمیتر و ضخ و کوتاه چدیپیخود م

ساخت سانترومر مستقل دارد.  هم کرومزووم

سانترومر خاص خود را دارا  دیهر کرومات نیبنابرا

،  تنیپاک رمرحلهیدر ز دادیرو نیمهمتر است.

 دیاست که دو کرومات یبه هنگام اسمایک لیتشک

را  یخواهر از هر کروموزوم همساخت ، قطعات

دو  نی. تبادل قطعات بکنندیخود مبادله م نیب

 نگیساخت را کراس از دو کروموزوم هم دیکرومات

است. در  یطوالن تنیپاک رمرحلهی. زندیگواور 

سبب جدا شدن  ییروی، ن رمرحلهیز نیا انیپا

 .شودیم گریکدیاز  دهایکرومات

 : پلوتنید رمرحلهیز

 گریکدیها ، جدا شدن از  مرحله کروموزوم نیا در

نقاط تبادل  یاما چون در بعض کنند،یرا آغاز م

نقاط متصل به  نیصورت گرفته است، لذا در ا

 قتایمرحله حق زیر نی. امانندیم یباق گریکدی

 تیاهم یدارا یکینام دارد و از نظر ژنت اسمایک

 یدهایکرومات نیتبادل ب رایاست، ز یفراوان

. ردیگیصورت م رمرحلهیز نیدر ا یاخواهرن

و سبب  انجامدیاور به تبادل ژنها م نگیکراس

 کی. در ژنتشودیم بینوترک یدهایکرومات لیتشک

 یتجرب لهیاور به عنوان وس نگی، کراس یمولکول

 .رودیبکار م یکروموزوم یردارنقشه ب یبرا

 

 

 

 

 

 

 



مراحل مختلف  گریکدی یبا همکار یاریعوامل بس یچرخۀ سلول کیدر  -154

 Sفاز  ها به ورود سلول یبرا G1-Cyclin مولکول دی. فرض کنکنند یرا کنترل م

برای انتفال ژن  A از وکتور ندیفرآ نیا یبررس یاست. در پژوهش برا ازیموردن

G1-Cyclin .(95)المپیاد به درون سلول های هدف استفاده شدE 

 

 

که گلوکز در  یطیمرتبط است. در شرا طیمحکز با میزان گلو GAL promoterفعال بودن 

 ادداشتیاز که  3و  2،  1بیان نمی شود نمودارهای  G1 –Cyclin، وجود داشته باشد طیمح

واقع در هر مرحله از  یها تعداد سلول انگریاند، ب پروژه برداشت شده نیمحققان ا یها

 هستند گزاره های درست کدام اند؟ -Glcو  + Glc طیچرخه در شرا

 است. A شده با وکتور حیتلق یعیطب یها مربوط به سلول 2نمودار -الف

 است. A وکتور حیبدون تلق یعیطب یمربوط به سلولها 1نمودار -ب

 Aپیش فعال بدون تلقیح وکتور  G1 –Cyclinمربوط به سلول های دارای  3نمودار -ج

 است.

است که با وکتور  G1 –Cyclinمربوط به سلول های دارای ژن غیر فعال برای  3نمودار -د

A .تلقیح شده اند 

است که با وکتور  G1 –Cyclinمربوط به سلول های دارای ژن غیر فعال برای  2نمودار -ه

A .تلقیح داده نشده اند 

 

 الف و د-5الف و ب و د   -4ب و ج و ه    -3الف و ج و ه      -2الف و ب      -1

 

 

 

 : نزیاکید رمرحلهیز

 ترمیتر و ضخ ها کوتاه مرحله ، کروموزوم نیا در

 ی. کروموزومهاشودیم دیناپد اسمایشده و ک

 دهیهسته کش طیهمساخت از دو سو به سمت مح

صورت  دهایاما جدا شدن کامل کرومات شوند،یم

همساخت فقط در انتها  ی. کروموزومهاردیگینم

و ساختار حلقه  مانندیم یباق گریکدیمتصل به 

. به عالوه هستک دهندیم لیرا تشک یضیعرمانند 

و دوک بطور کامل  شودیم دیهسته ناپد یو غشا

تتراد در صفحه  ی. کرومزومهاگرددیم لیتشک

 .رندیگیمتافاز قرار م

 اول متافاز

و همانند  شودیآغاز م نزیاکیمرحله پس از د نیا

همساخت در  یاست. کروموزومها توزیمتافاز م

 قیو از طر مانندیم یباق ییصفحه استوا

 . شوندیدوک متصل م یهاسانترومرها به رشته

 اول آنافاز

خواهر از هر  یدهایآنافاز اول ، کرومات در

سانترومر به  لهیکروموزوم همساخت که به وس

مربوط به خود  یاند، به قطبهامتصل گریکدی

و  شودیم یکامال متالش اسمای. کروندیم

 نی. اگردندیاز هم جدا م یناخواهر یدهایکرومات

 یو مادر یپدر ی، با کروموزومها دهایکرومات

که  توزیبا آنافاز م سهی. در مقارندخود تفاوت دا

دارد، هر  دیکرومات کیدر آن هر کروموزوم 

 دی، از دو کرمات وزیرحله آنافاز مکروموزوم در م

 دهایاز کرومات یکیشده است که احتماال  لیتشک

 است. بی، نوترک

 تلوفاز اول

باز شده  دهایکرومات چشیمرحله کوتاه ، پ نیدر ا

در حالت  یو تا مدت شوندیدراز م دهایو کرومات

هسته در اطراف هر  ی. غشامانندیم یباق یفشردگ

و دو هسته مجزا  گرددیم لیتشک دیگروه کرومات

موجودات پس از  ی. در بعضندیآیبوجود م

غشاها در هسته ، هر هسته دختر قبل از  لیتشک

در  یآغاز شود، مدت وزیم میتقس نیدوم نکهیا

توجه داشت که  دی. باماندیم یباق نترفازیمرحله ا

 شودیساخته نم DNA وزیم میدو تقس نیب


