
 )تقسین سلَل( سیست یبسدّن 6اهتحبى فصل 

 ًوزُ 1 درستی یب ًبدرستی جوالت سیز را هشخص کٌیذ. -1

 پلَئیذی هختص هیَس است. ّبی پلی اشتجبُ در تقسین ٍ ایجبد سلَل ة(                   شَد. الف( ثب تقسین ّستِ، در ًْبیت دٍ سلَل جذیذ ایجبد هی

 ّبی یکسبى ّستٌذ. د( کزٍهبتیذّبی خَاّزی دارای صى                ّبی سبلن ثذى آسیت ثزسبًذ. ثخشدرهبى سزطبى هوکي است ثِ ج( 

 ًوزُ 5/0شَد؟  ای هی اس کبریَتیپ چِ استفبدُ -2

 ًوزُ 1ّز یک اس تَضیحبت سیز هزثَط ثِ کذام هزحلِ چزخِ سلَل است؟ -3

 ّب ثِ دٍ طزف سلَل: ة( حزکت سبًتزیَل       تجشیِ پزٍتئیي اتصبلی در ًبحیِ سبًتزٍهز:                                       الف( 

 ّبی دٍک: د( تخزیت رشتِ           ّب ٍ عَاهل هَرد ًیبس تقسین سلَل:                  ج( افشایش سبخت پزٍتئیي

 ًوز1ُشَد؟  تتزاد چیست ٍ چِ سهبًی ایجبد هی -4

 ّب هحصَل عولکزد ...................... ّستٌذ. الف( پزٍتئیي ًوزُ 2 جبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ. -5

 شًَذ. گذاری هی سبختبرّبیی هبًٌذ الى ٍ ............................... در ٌّگبم تشکیل دیَارُ جذیذ سلَل گیبّی، پبیِة(  

 کٌذ.هطوئي هی DNAج( ًقطِ ٍارسی .....................،  سلَل را اس سالهت 

 کزٍهَسٍم غیزجٌسی ٍجَد دارد. عذد د( در سلَل جٌس ًز ..................

 دٍ عبهل ............................. ٍ ............................. در ایجبد سزطبى ًقش دارًذ. ُ(

 گَیٌذ. هثل: .............................. ّبی آى سِ دست کزٍهَسٍم داشتِ ثبشذ، ............................. هی ٍ( ثِ سلَل یب جبًذاری کِ سلَل

 ًوزُ 75/0 کزٍهَسٍهی را رسن کٌیذ. 6یک سلَل  2هزحلِ آًبفبس  -6

 ًوزُ 25/0 است. الف( در ّز سلَل آى چٌذ هجوَعِ کزٍهَسٍهی ٍجَد دارد؟ 4n=28ای اس گیبُ گل هغزثی  گًَِ -7

 ًوزُ 25/0 ة( سلَل جٌسی حبصل اس تقسین هیَس در ایي گیبُ چٌذ کزٍهَسٍم دارد؟

 ًوزُ 25/0چزا؟  ًوزُ 25/0سبلِ است؟  35سبلِ چٌذ ثزاثز هبدر  45احتوبل ثِ دًیب آهذى فزسًذ هجتال ثِ ثیوبری داٍى در یک هبدر  -8

 الف( ًشبى دٌّذُ کذام هزحلِ تقسین هیَس است؟ًوزُ  1، ثِ سؤاالت پبسخ دّیذ. هقبثل ثب تَجِ ثِ شکل -9

 ة( در ایي سلَل چٌذ سبًتزیَل ٍجَد دارد؟

 ٍجَد دارد؟ DNA ج( در ایي سلَل چٌذ هَلکَل

 د( سلَل اٍلیِ چٌذ کزٍهَسٍم داشتِ است؟ 

 ًوزُ 5/0لیپَهب چیست؟  -10

 ًوزُ 75/0ًَکلئَسٍم را تعزیف کٌیذ.  -11

 عَاهل تٌظین کٌٌذُ تقسین سلَلی چِ جٌسی دارًذ؟ الف(  ًوزُ 75/0 ثِ سؤاالت سیز پبسخ کَتبُ دّیذ. -12

 شَد؟ ّبی هیبًی اًگشتبى در دٍراى جٌیٌی ثزخی اس پزًذگبى هی ة( چِ فزایٌذی ثبعث حذف پزدُ

 سبًتزیَل( –کزٍهَسٍم  –ج( ّوبًٌذسبسی کذاهیک اٍلیي ًشبًِ تقسین سلَلی است؟ )هیتَکٌذری  

 


