
 میوز 2زیست 6فصل 4پرسش های جلسه

 کنیدو درست ان را زیرش بنویسید.جمالت زیر را مشخص صحیح یا غلط بودن 

 جاد می شوند.یاخته های مؤثر در تولیدمثل غیر جنسی با نوعی تقسیم به نام میوز ای (1

 مصرف دخانیات از جمله عوامل محیطی است که در روند جداشدن کروموزوم ها فقط در مردان اختالل ایجاد می کند.( 2

 انجام می شود. 1با رسیدن کروموزوم ها به دو سوی یاخته، وقایع عکس مرحله پروفاز  1در مرحله تلوفاز  ( 3

 م ها روی داده است.دن کروموزود کروموزوم دیده می شود، فرایند با هم ماندر یاخته هایی که افزایش یا کاهش یک یا چن( 4

 اشتباه در تقسیم میتوز که در ایجاد نسل بعد دخالت دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است.( 5

 شبیه فرایند میتوز است. رشته های دوک تقسیم در مرحله آنافاز میوزی که کاهش کروموزومی در آن روی می دهد، نحوۀ کوتاه شدن (6

 ، تقسیم سیتوپالسم صورت می گیرد و نتیجه آن ایجاد دو یاخته است.1همواره در پایان میوز ( 7

 بیه هستند.به هم ش 1برخالف یاخته های حاصل از میوز  2یاخته های حاصل از میوز ( 8

 با تخریب رشته های دوک تقسیم به صورت مصنوعی می توان یاخته پلی پلوئیدی ایجاد کرد. ( 9

 افزایش سن مادر با احتمال تولد نوزاد مبتال به نشانگان داون رابطه مستقیم دارد.( 10

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 یاخته های موثر در تولید مثل جنسی با نوعی تقسیم ................ به نام ............... ایجاد می شوند. (1

 ..... نام دارد.ساختار چهار کروماتیدی در مرحلۀ .......................میوز شکل می گیرد و ........... (2

بسیار شبیه ................است و در پایان از هر یاخته دو یاخته شبیه به هم ایجاد می شودکه کروموزوم های ان .....  2فرایند میوز (3

 است.

، شودوموزوم کروموزوم ها بدون این که از هم جدا شوند به یک یاخته بروند ویاختۀ دیگر فاقد کر گردر مرحلۀ .................. همۀا (4

 ................ اتفاق افتاده است.

 ............ کروموزوم دارد. که فرد در یاخته های پیکری خود  .................نمونه معروف با هم ماندن کروموزوم ها بیماری   (5

 با افزایش .................................... مادر، احتمال .در تشکیل یاخته های جنسی وی بیشتر می شود.  (6

 ایجاد کرد.  ......................... با تخریبپلی پلوئیدی شدن را می توان بصورت ................... و (7

 روی می دهد و پس از آن نیز................... انجام میشود. .......................و.................... پیش از تقسیم میوز  (8

 رند.کروموزوم دا ..........یاخته به وجود می آید که هر کدام یک یاختۀ پیکری زیتون .......................   1در پایان تقسیم میوز (9

در جدول زیر هریک از واژه های ستون الف با یکی از عبارت های ستون )ب( ارتباط دارد. شمارۀ واژۀ درست را مقابل عبارت  مرتبط 

 بنویسید.

 شماره )ب( عبارت )الف( واژه

 تتراد (1
 1آنافاز  (2
 1تلوفاز  (3
 1متافاز  (4
 1پروفاز  (5
 سیتوکینز (6
 نشانگان (7
 همانندسازی (8
 نشانگان داون (9

 دنش ی پلوئیدیپل (10

  پیش از تقسیم میوز روی می دهد.

  به آمیزه ای از نشانه های یک بیماری یا یک حالت می گویند.

  اتفاق می افتد. 1کروموزوم ها به دو سوی یاخته می رسند و وقایع عکس مرحله پروفاز 

  ساختاری چهار کروماتیدی است.

 21م دارای دو کروموزوم شماره یکی از گامت های ایجاد کننده فرد به جای یک کروموزو
 بوده است.

 

  تترادها در استوای یاخته روی رشته های دوک قرار می گیرند

کروموزوم ها بدون جدا شدن به یک باخته می روند و باخته دیگر بدون کروموزوم باقی می 
 ماند.

 

  ند.کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند و به سوی قطبین باخته حرکت می کن
 

 با انتخاب یکی از عبارات داخل پرانتز ، جملة درست را به دست آورید.



 معكوس( وجود دارد.  -مستقیم ) افزایش سن مادر و احتمال تولد فرزند مبتال به نشانگان داون، رابطه بین  (1

 به یک باخته بروند، پلی پلوئیدی شدن روی می دهد.ى( کروموزوم ها بدون این که از هم جدا شوند عضب -ۀ مرحله آنافاز )هم اگردر (2

 یک یا چندتا از( کروموزوم ها از هم جدا نمی شوند. -ۀ الت با هم ماندن کروموزوم ها )همحدر (3

 بوده است. 21سه( کروموزوم شماره   -دو بتال به نشانگان داون دارای )ایجاد کنندة فرد میکی از گامت های  (4

 کروموزوم دارند.(  47 - 45همه( یاخته های پیکری )  -داون )برخی نشانگان در فرد مبتال به  (5

 .کاهش عدد کروموزومی روی می دهد(2میوز – 1میوزدر مرحلة ) (6

 طی نسل های متوالی دو برابر نشود.میتوز( برای این انجام می شود که تعداد کروموزوم ها در   -تقسیم )میوز  (7

 های همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند و فشرده می شوند. کروموزوم( 1متافاز / 1در مرحله )پروفاز  (8

 ( روی می دهد.ازاینترف  - میوز تقسیمی دو مرحله ای است که پس از آن )تقسیم سیتوپالسم  (9

 پرسش های تصویری

 سش های زیر پاسخ دهید:با توجه به شکل، به پر( 1)

 الف( شکل مربوط به چیست؟

 ب( تشکیل این ساختار در کدام مرحله از تقسیم میوز صورت می گیرد؟

 وجود دارد؟ DNAپ( در این ساختار چند سانترومر و چند مولکول 

 شکل مربوط به مراحل مختلف تقسیم میوز است:( 2)

 ید.الف( نام مراحل شماره گذاری شده را بنویس

1) ..................... 

2) ..................... 

3) ..................... 

4) ..................... 

5) ..................... 

6) ..................... 

7) ..................... 

هر یاخته چند کروموزوم و چند کروماتید ( 4ب( در مرحله شماره )

 دارد؟

 

 2و میوز  1پ( با توجه به این شکل هر یک از یاخته ها در پایان میوز 

 چند کروموزوم دارند؟

 رخ می دهد با هم مقایسه شده اند. جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.، چهار فرایند مختلف که طی میوز زیر( در جدول 3) 

 نتیجه فرایند شرح فرایند مرحله روی دادن فرایند نام فرایند

 تشکیل تتراد
 

های همتا از طول  کروموزوم ................
 در کنار

 هم قرار می گیرند.

تیدی ساختارهای چهار کروما
 تتراد به وجود می آید. به نام

 
 

 پلی پلوئیدی شدن
 

همه کروموزوم ها بدون این  .....................
 که جدا

 شوند به یک یاخته می روند.
 

 ............و ...........

 آنافاز )میتوز و میوز( .........................
 

در یاخته های حاصل کمبود یا  .........................
افزایش یک یا چند کروموزوم 

 شود. دیده می



 

 

 زیر را که مربوط به دو فرایند میتوز و میوز است، کامل کنید جدول (4)

موارد 
 مقایسه

هدف از 
 انجام آن

 محل انجام مان انجامز
 

 تعداد
 مرحله

تعداد یاخته  تتراد تشکیل
 های

 حاصل
 

 عدد کروموزومی
 یاخته های حاصل 

در مقایسه با 
 یاخته اولیه

یاخته های 
حاصل در 
 مقایسه با
 یکدیگر

 میتوز
 

رشد و ترمیم 
بافتهای آسیب 

 دیده

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 

 میوز
 

از دوران  ..............
 بلوغ
 

 دارد .............. ..............
 

عدد کروموزومی  ..............
و تعداد 

کروموزوم های 
 نصف می شودآن 

.............. 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 اگر تقسیم میوز روی ندهد چه اتفاقی می افتد؟ -1

 

 را بنویسید. 2تفاوت آنافاز میوز او میوز  -2

 

 در تقسیم میوز به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1درباره مرحله پروفاز  -3

 میدهد؟ الف( در این مرحله چه اتفاقاتی رخ

 

 ب( این مرحله تقریبا شبیه کدام مراحل تقسیم میتوز است؟

 چیست؟n2حاصل تقسیم میوز یک یاخته  -4

 تفاوت اساسی تقسیم میتوز و میوزا را بنویسید. )دو مورد( -5

چند  حداکثر و حداقلبا هم ماندن کروموزوم های یک یاخته پیکری انسان در تقسیم میوز در دو جفت کروموزوم رخ دهد یاخته های حاصل   -6

 کروموزوم خواهند داشت؟

 چرا برخی از افراد به نشانگان داون مبتال می شوند؟ -7

 عوامل محیطی را که می توانند موجب اختالل در تقسیم میوز شوند، نام ببرید.از چهار مورد -8

 زینه ای زیر را بررسی کرده و پاسخ درست را انتخاب کنید.پرسش های چهار گ

 کدام گزینه نادرست است؟ -1

 کاهش عدد کروموزومی روی می دهد، 1در مرحله میوز ( 1

 همانندسازی و اینترفاز قبل از تشکیل تتراد انجام می شوند.( 2

 می کند. ها در طی نسل های متوالی جلوگیری تقسیم میتوز از دو برابر شدن کروموزوم( 3



 در تولیدمثل جنسی، دو گامت با هم ترکیب و هسته های آنها ادغام می شوند. ( 4

 است.................. 1در انسان، حاصل تقسیم میوز   -2

 دو یاخته هاپلوئید با کروموزوم دو کروماتیدی( 1

 دو یاخته دیپلوئید با کروموزوم های دو کروماتیدی( 2

 های تک کروماتیدی روموزومدو یاخته هاپلوئید با ک( 3

 دو یاخته دیپلوئید با کروموزوم های تک کروماتیدی( 4

 ............................. همانند .............................. در مرحله آنافاز روی می دهد. -3

 پلی پلوئیدی شدن -های همتا  جداشدن کروموزوم( 1

 ها کروموزوم با هم ماندن -دورشدن سانتریول ها از هم ( 2

 تشکیل تتراد -پلی پلوئیدی شدن ( 3

 تشکیل تتراد -با هم ماندن کروموزوم ها ( 4

 کدام عبارت نادرست است؟ -4

 کروموزوم دارند. 47افراد مبتال به نشانگان داون در هر یاخته خود ( 1

 با هم ماندن کروموزوم ها می تواند در میوز یا میتوز رخ دهد.( 2

 یزان سن مادر رابطه مستقیم دارد.خطای میوزی با م( 3

 مصرف دخانیات می تواند در روند جداشدن کروموزوم ها در هر دو جنس اختالل ایجاد کند.( 4

 کدام گزینه درست است؟  -5

 گرچه تقسیم یاخته ای با دقت زیادی انجام می شود، اما امکان بروز اشتباهاتی در روند انجام آن وجود دارد.( 1

 می دهد. زندان را به نشانگان داون افزایشر احتمال مبتالشدن فرافزایش سن پد( 2

 مصرف دخانیات از عوامل محیطی افزاینده احتمال بروز اشتباهات میوزی در مردان نیست.( 3

 اتفاق می افتد، کامال شبیه میتوز است. 2وقایعی که در میوز ( 4

ر یاخته .................. یاخته شبیه هم ایجاد می شود که کروموزوم های آن بسیار شبیه .............. است و در پایان از ه 2میوز  -6

 ...................... است

 دوکروماتیدی – 4 -میتوز ( 1

 دو کروماتیدی  - 2 -میتوز ( 2

 تک کروماتیدی  - 2 -میتوز ( 3

 تک کروماتیدی  - 4 -میوز ا( 4

 می تواند احتمال وقوع این اشتباه....................... است که .......... در مرحله ........بیماری نشانگان داون نمونه ای از ............  -7

 میوزی را افزایش دهد.

 افزایش سن مادر -متافاز  -با هم ماندن کروموزومها ( 1



 مصرف دخانیات -آنافاز  -با هم ماندن کروموزوم ها ( 2

 مصرف نوشیدنی های الکلی -متافاز  -با هم ماندن کروموزوم ها ( 3

 ها مجاورت با پرتوها و الودگی -آنافاز  -پلی پلوئیدی شدن ( 4

 . « تتراد ..............................»کدام گزینه جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟   -8

 .میوز تشکیل می شود 1در مرحله پروفاز ساختاری چهار کروموزومی است که ( 1

 .در مرحله ای از میوز تشکیل می شود که شبیه مرحله پرومتافاز و متافاز میتوز است( 2

 های همتا و فشرده شدن کروموزوم ها در راستای طولی تشکیل میشود. پس از جداشدن کروموزوم( 3

 هایش به رشته های دوک متصل می شود. از ناحیه سانترومر 1ساختاری است که در مرحله پروفاز ( 4

 ؟ندارددر چند مورد از موارد زیر، رویداد نام برده شده با مرحله آن همخوانی  -9

 آنافاز -های همتا  الف( جداسازی کروموزوم

 تلوفاز -ب( رسیدن کروموزوم ها به دو سوی یاخته 

 آنافاز –پ( قرار گیری تترادها روی رشته های دوک تقسیم 

 پروفاز -رفتن تترادها در استوای یاخته ت( قرار گ

 متافاز -های همتا از طول در کنار هم و فشرده شدن آنها  ث( قرار گرفتن کروموزوم

1)1                 2)2                           3)3                               4)4 

 در تقسیم میوز، مجموع تعداد کروموزوم ها و کروماتیدها به ترتیب هر یک چند مرتبه کاهش می یابد؟ -10

 1و1( 1

 2و  1( 2

 1و  2( 3

 2و  2( 4

 .....................  2................................. متافاز 1در مرحله متافاز 1

 کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند. -برخالف ( 1

 همه رشته های دوک به سانترومر کروموزوم ها متصل هستند.  -همانند ( 2 

 کروموزوم ها به صورت دوکروماتیدی هستند. -برخالف ( 3

 استوای یاخته ردیف شده اند. ها در سطح کروموزوم –همانند ( 4

 . میوز ......... دهد و میتوز ............. در -12

 عدد کروموزومی و تعداد کروموزوم در یاخته های حاصل با والد یکسان است. -مانند (ه1

 یدهد. پیش از تقسیم هسته اینترفاز رخ نم -برخالف ( 2

 ی شود.پس از تقسیم هسته تقسیم میان باخته انجام م -مانند ه( 3



 در همه یاخته های جنسی بدن )گامتها( رخ می دهد -خالف بر( 4

 یک از وقایع زیر در میوزا دیرتر از سایرین رخ می دهد؟ مکدا -13

 تشکیل رشته های دوک( 1

 تشکیل پوشش هسته( 2

 ها افزایش فشردگی کروموزوم( 3 

 کوتاه شدن رشته های دوک( 4

 


