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 (۶۹۳۱-۶۹۳۱) ی دوممتوسّطه – نامنیکی پسرانهدبیرستان غیردولتی   

 : یازدهم تجربیکالس  یازدهمی: پایه  شناسیزیست  آزمون درس:یکن

 شهبازیمدرّس: آقای  20/20/231۶تاریخ:    نام و نام خانوادگی:   

 

 

 

 

 بارم سؤاالت
 (نمره ۶.۱درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید.در صورت غلط بودن ذکر علت الزامیست در غیر اینصورت نمره ای منظور نمیشود.).۶

 «........اگر یک یا خته»

 .سانترومر دارد۱۵داشته باشد،در انتهای انافاز میوز در هر قطب   DNAمولکول G2. ۱۵الف.در مرحله

 .رشته دوک به کروموزوم ها متصل است۴۵کروماتید داشته باشد،در متافاز   G1,24ب.در مرحله

 دارد  DNAمولکول  G1,25کروماتید داشته باشد،در مرحله۱۵ج.در مرحله متافاز،

 .کروموزوم دارد۶۱باشد،در انافاز در هر قطب کروماتید داشته   G2,32د(در

 

 ۵.۱رشته پلی نوکلئوتیدی در هر محموعه اش است.در انافاز میتوز در هرقطب سلول چند کروماتید دیده می شود؟)۶۴دارای   G2در مرحله ۹nسلولی .۴

 (نمره

 

نسبت به تعداد کروماتید های موجود در هر   G1، در مرحلهn(n۹۳=۹نسبت تعداد رشته های پلی نوکلئوتیدی در هر محموعه کروموزوم در یک سلول ).۹

 (نمره۵.۱چقدر است؟) ۴n=48در جانداری با عدد کروموزومی  ۵nقطب سلول در آنافاز میتوز یک سلول 

 

 (نمره ۵.۱است؟)  DNAدارای چند مولکول llنوع گامت تولید کند،این سلول در تلوفاز میوز۶۱سلولی دیپلوئید میتواند .۵

 

سلولهای نسل اخر چه تعدادی   DNAنسل میتوز متوالی انجام دهد،مجموع مولکولهای۴است،یک میوز و به دنبال آن  ۴n=6اگر سلولی که در آن .۱

 (نمره ۵.۱است؟)

 

 (۶.۱رشته پلی نوکلئوتیدی داشته باشد،ایا میتوان گفت....) ۶۱۱در سلولی،  Iاگر هر سلول حاصل از تقسیم میوز.۱

 تتراد تشکیل داده اند؟  I ,78در پروفاز میوز الف(این سلول

 داشته است؟  DNAمولکول ۱۷ب(این سلول در شروع تقسیم،

 .خواهند داشت  DNAمولکول ۱۷این سلولها،  IIج(سلولهای حاصل از میوز

 (نکته:بدون ذکر علت نمره ای منظور نمیشود)

 

 (نمره ۵.۱۱ودرصورت غلط بودن علت آن را ذکر کنید.)هر عبارتدرستی یا نادرستی هریک از عبارات زیر را تعیین نموده .۱

 .انسان است Iسگ،بیش از نصف تعداد رشته های پلی نوکلئوتیدی هر سلول حاصل از میوز  IIیک سلول حاصل از میوز  DNAالف(تعداد مولکولهای

 .رشته پلی نوکلئوتیدی خواهد داشت ۴۵در هر قطب سلول  Iوزکروموزوم دارد،در انتهای آنافاز می ۴۵مجموعه کروموزومی که مجموعا ۵ب(سلولی با 

 .بیشتر است IIاز متافاز  Iج(دریک میوز طبیعی قطعا تعدادنوکلئوزوم سلول در تلوفاز

 .تعداد کروموزوم ها دوبرابر میشود  IIهمانند انافاز میوز  Iد(در انافاز میوز

 .استوای سلول قرار گرفته و شبکه اندوپالسمی تجزیه میشودکروموزوم ها در   ,Iذ(در انسان در مرحله متافاز میوز

 .بوجود می آیند  Iتترادها ساختارهایی دوکروموزومی هستند که در انها هر کروموزوم تک کروماتیدی بوده و فقط در متافاز میوز

 .نوکلئوتیدی وجود داردرشته پلی  ۱۷، ۴در هر قطب سلول برخالف انافاز, Iدر انافاز,(۴n=78ر(در حین تقسیم میوز سگ)

 .بار سانتریولها مضاعف میشوند۴ژ(میتوان گفت در سلول جانوری،دریک تقسیم میوز کامل

 .دچار کاهش عدد کروموزومی شده اند  IIبرخالف سلولهای حاصل از میوز  Iو(نمیتوان گفت سلولهای حاصل از میوز

 

 موفق باشید

 بنیامین شهبازی

 


