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زندگی انسان چگونه آغاز می شود؟ 
به دنبال تقسیمات متوالی سلول تخم 

 و تمایز سلول هاي حاصل جاندار بالغ 
 شکل می گیرد.  

  

ـتـقسـیم یاـخته

ارتباط بین دنا و پروتئین ها چیست؟
ژن ها عامل بروز صفات و تنظیم فعالیت هاي 
 یاخته ها هستند چون با رمز گذاري پروتئین 

ها صفات را کنترل می کنند.
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نوعی اسید نوکلئیک است. 

ـمولکول دـنا

پلیمري دورشته اي است از واحد هاي تکرار شونده اي به نام نوکلئوتید 
به صورت نردبانی مارپیچی که است که حول محور طولی خود پیچ خورده است. 

DNA درون یاخته ها، ساختار هایی به نام کروموزوم می سازد که تعداد آن ها در 
هر جاندار مشخص است. 
محل حضور دنا کجاست؟ 

چه عواملی به فشردگی آن کمک می کنند؟ 
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فقط در هسته به شکل دناي خطی
کروموموزوم

مختص 
یوکاریوت ها

دناي حلقوي
در یوکاریوت ها

به شکل کروموزوم اصلی دناي حلقوي
و کروموزوم هاي کمکی

در پروکاریوت ها

در میتوکندري و 
کلروپلاست
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اـنواع دـنا و مـحل ـحضور آن
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فشردگی دـنا
اولین مرحله از فشردگی 
دنا پیچ خوردگی خود به 

خودی آن است
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فشردگی دـنا
حداکثر فشردگی ماده ژنتیک در چه حالتی است؟ 

در زمان تقسیم هسته به صورت کروموزوم 

مهم ترین پروتئین در فشردگی ماده ژنتیک چیست؟ 

هیستون پروتئینی مختص یوکاریوت هاست. 
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کروموزوم از چه اجزایی تشکیل شده است؟ 

چند نوع مونومر دارد؟ 

چند نوع کروموزوم داریم؟ 

ماده ژنتیک هسته اي در یوکاریوت ها به چه 

فرم هایی دیده می شود؟  

کروماتین (فامینه) کروموزوم (فام تن)

قبل از تقسیم دیده می شود در حین تقسیم دیده می شود

رشته هاي بلند، در هم تنیده و نازك ضخیم، فشرده و کوتاه

غیر قابل رویت توسط میکروسکوپ 
نوري قابل رویت توسط میکروسکوپ نوري
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کروـموزوم و کروـماتین
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در این شکل هر کروموزوم  از دو بخش شبیه هم 
بنام فامینک (کروماتید)تشکیل شده است . به این 
کروموزوم ها ، کروموزوم هاي مضاعف شده می 

گویند . 
کروماتید هاي هرکروموزوم دو کروماتیدي از 

نظر نوع  ژن ها کاملا یکسان اند  که به آنها 
کروماتید هاي  خواهري گفته می شود . 

کروماتید هاي خواهري در محلی به نام       
سانترومر به هم متصل می شوند.   

سانترومر ها در مرحله آنافاز میتوز و میوز2 
همانندسازي می کنند.
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کروـموزوم ـمضاـعف
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عدد پلوئیدي چیست؟ 

عدد هاپلوئیدي چیست؟ 

عدد کروموزومی چیست؟  
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ـعدد کروـموزومی
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ـنحوه ـعدد کروـموزومی
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منظور از تعداد دسته هاي کروموزومی 
چیست؟ 

کدام سلول ها هاپلوئید و کدام سلول ها 
دیپلوئید اند؟ 

تک الد    و       دوالد
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کروموزوم هاي همتا چه ویژگی هایی 
دارند؟ 
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ـهمتایی کروـموزوم ـها
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ـتعداد کروـموزوم و ـتعریف  
ـعدد کروـموزومی
هر گونه اي  از جانداران تعداد مشخصی کروموزوم در یاخته 

هاي پیکري خود دارند . 
 ممکن است تعداد کروموزوم یاخته هاي پیکري در بعضی 

جانداران شبیه هم باشند .مثلا در یاخته هاي پیکري انسان و 
درخت زیتون 46 کروموزوم وجود دارد . ولی مسلما ژن هاي 

آنها با هم بسیار متفاوتند . 
تعداد کروموزوم هاي جانداران مختلف (بجز باکتري ها ) 

از دو یا بیش از هزار عدد متغیر است .  
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ـکارـیوتـیپ
در کاریوتیپ کروموزوم ها، مضاعف هستند. 

در انسان همانند بعضی جانداران   

کروموزوم هاي جنسی وجود  دارند. 
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ـصحـیح ـغلط

کروموزوم از دنا و پروتئین ایجاد شده است              ص           غ 

تمام محتواي ژنتیکی سلول یوکاریوتی به هنگام آغاز تقسیم یاخته اي فشردگی اش افزایش پیدا  

میکند.    ص            غ               

 هیستون ها اولین مرحله فشرده سازي دنا را باعث می شوند.           ص             غ        
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فشردگی دـنا
اولین مرحله از فشردگی 
دنا پیچ خوردگی خود به 

خودی آن است
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مراحلی را که یک یاخته از یک 
تقسیم تا پایان تقسیم بعدي می 
گذراند را چرخه یاخته اي می 

گویند . 
این چرخه ، شامل مراحل میانچهر 

(اینتر فاز)و تقسیم است . 
 در یاخته هاي مختلف ، مدت این 

مراحل متفاوت است . 
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چرـخه ـسلولی
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اینترـفاز بیشترین زمان چرخه یاخته اي؟ 

بیشترین زمان از بین مراحل 
اینترفاز؟ 

کمترین زمان از بین مراحل اینترفاز؟ 
ماده وراثتی به شکل ؟ 

چرا G0 داریم؟ 

آیا سلولی داریم که در G0 باقی 
بماند؟ 
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اـیـسـتـگاه ـهای وارسی
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همانند سازي ماده ژنتیک در سلول فقط در مرحله s دیده می شود   ص   غ 

همانند سازي ماده ژنتیک هسته اي فقط در مرحله S  دیده می شود ص   غ 
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ـصحـیح ـغلط
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GAP 1
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S
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GAP 2

@BIO_ONLINEMADRESE

https://t.me/bio_onlinemadrese


@BIO_ONLINEMADRESE

ـتـقسـیم
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ـتـقسـیم 
مـیـتوز
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ـتـقسـیم مـیـتوز 
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ـتـقسـیم مـیـتوز 
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میتوز

رشته هاي دوك از جنس میکروتوبول ها و پروتئین هاي سیتوسلی هستند پس 
توسط ریبوزوم هاي آزاد در سیتوپلاسم ساخته و توسط سانتریول ها در سلول 

ها جانوري و یا پروتئین هایی دیگر در گیاهان سازماندهی(تشکیل)  می شوند. 
در تمامی مراحل تقسیم میتوزسلول جانوري تعداد سانتریول ها 4 

عدد(2جفت) و تعداد میکروتوبول هاي سانتریولی 108 عدد می باشد. 
تعدادي و نه همه رشته هاي دوك در مرحله پرومتافاز به کروموزوم هاي 

مضاعف شده متصل می گردند. 
رشته هاي دوك غیرمتصل به کروموزوم ها در مرحله آنافاز طولانی و رشته 

هاس دوك متصل کوتاه می شوند. 

نـکات
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سـیتوکـیـنز
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نحوه ی تشکیل دیواره سلولی در گیاهان
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سیتوکینز پس از تقسیم میتوز رخ می دهد.  
همه سلول ها پس از میتوز سیتوکینز نمی کنند چرا که برخی سلولها واجد بیش 

از یک هسته هستند مثل سلول دو هسته اي در کیسه رویانی نهاندانگان و یا 
سلول هاي عضلات اسکلتی در مراحل جنینی 

اولین بخشی از دیواره سلولی که شکل می گیرد تیغه میانی است که همزمان 
با سیتوکینز سلول گیاهی تشکیل می شود. 

مهم ترین  ماده موجود در تیغه میانی پلی ساکاریدي به نام پکتین است که 
توسط دستگاه گلژي ساخته می شود.(تمام محتویات تیغه میانی توسط گلژي 

ساخته می شوند.) 
دیواره سلولی بین دو سلول گیاهی واجد حداقل 3 لایه و حداکثر 5 لایه می 

باشد.  

نکات سیتوکینز
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سلول هاي زنده گیاهی هم می توانند دیواره دومین داشته باشند. 
ضخامت دیواره دومین(پسین)] بیشتر از دیواره نخستین است. 
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ـمحاـسبات
طرح ساده سازي شده اي از مراحل تقسیم 

میتوز و میوز و کروموزوم هاي سلولی 

2n=4 در رسم کنید و مشخص کنید در هر 

مرحله چند کروموزوم و با چه کیفیتی دارد؟

@BIO_ONLINEMADRESE

https://t.me/bio_onlinemadrese


در مرحله ي متافاز برخلاف آنافاز تمام رشته هاي دوك به کروموزوم ها متصل هستند    ص    غ 

می توان گفت که در همه ي یاخته هاي در حال میتوز، سانتریول ها در اینترفاز همانندسازي کرده اند  ص   غ               

حین تقسیم میتوز، میزان فشردگی ماده ژنتیک فقط در دو مرحله ي پروفاز و تلوفاز تغییر می کند   ص   غ                        

هر سانتریول از یک جفت استوانه ي عمود بر هم تشکیل شده است     ص        غ 

ـصحـیح ـغلط



طی میتوز یک سلول یه دوسلول با محتواي ژنتیکی یکسان تقسیم می شود              ص        غ 

یاخته هاي حاصل از میتوز، همیشه همانند یاخته مادري خود دیپلوئید هستند        ص        غ 
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ـصحـیح ـغلط
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در اسیدهاي نوکلئیک تعداد نوکلئوتید هاي آدنین دار با نوکلئیوتید هاي تیمین دار برابر است    ص        غ 

در انسان همه سلول هاي سوماتیک، ژن هاي تعیین جنسیت دارند.      ص         غ            

افراد یک گونه همگی تعداد کروموزوم هاي یکسان دارند      ص          غ                      

ممکن است دو جاندار که تعدادکروموزوم هاي غیریکسان دارند با یکدیگر تولید مثل جنسی داشته باشند.   

ص         غ    

هر جانداري که در تولیدمثل جنسی شرکت میکند قطعا میوز دارد         ص          غ 

زنبور نر ممکن است عمل کراسینگ اوور انجام دهد        ص          غ 
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ـصحـیح ـغلط
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در مرحله s در چرخه ي یاخته اي تعداد سانترومر ها مضاعف می شود.         ص         غ 

در جانوران برخلاف بیشتر گیاهان رشته هاي دوك توسط سانتریول ها ساخته  می شوند      ص           غ 

یک سلول جانوري در مرحله متافاز میتوز 108 میکروتوبول سانتریولی دارد       ص           غ 

همزمان با تشکیل رشته هاي دوك، اتصال دوك به سانترومر ها اتفاق میوفتد       ص           غ 

در  مرحله متافاز میتوز هر دوکی قطعا به سانتریول اتصال دارد      ص            غ 

در مرحله آنافاز میتوز، کروموزوم ها مضاعف می شوند        ص          غ 
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ـصحـیح ـغلط
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در مرحله آنافاز میتوز همانند آنافاز میوز2 تعداد سانترومر ها در سلول دوبرابر می شوند.   ص      غ 

تلوفاز مرحله پایانی تقسیم سلول است   ص  غ 

در مرحله آنافاز میتوز برخلاف مرحله متافاز تعداد سانترومر ها و کروماتیدها با یکدیگر برابر است  ص   غ 

همیشه پس از انجام مراحل رشتمان، سیتوکینز آغاز می شود   ص     غ 

در پایان هر میتوز طبیعی قطعا دو هسته با محتواي ژنتیکی یکسان تشکیل می شود   ص     غ 

در پایان هر سیتوکینز الزاما دو سلول با محتواي سیتوپلاسمی یکسان ایجاد نمی شود  ص  غ 

1-گویچه قطبی        2-اولین تقسیم تخم نهاندانگان     3-تولید دانه گرده رسیده     4-لنفوسیت B نابالغ به B خاطره و پلاسموسیت 

@BIO_ONLINEMADRESE

ـصحـیح ـغلط
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سلول سوماتیک جانوري در مرحله متافاز داراي 184 زنجیره پلی نوکلئوتیدي است.  

در پروفاز چند سانترومر دارد؟    

سلول مولد زایشی این جاندار چند تتراد تشکیل می دهد؟   

نقاط وارسی مراحلی از چرخه سلولی هستند          ص         غ 

اگر دنا آسیب دیده باشد و اصلاح نشود   در نقطه وارسی شماره 1 مرگ برنامه ریزي شده رخ می دهد   ص        غ 
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ـصحـیح ـغلط
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یک هورمون گیاهی و یک هورمون جانوري موثر در نقاط وارسی و سرعت تقسیم سلول را بیان کنید  

انواع تومورها: 
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ـصحـیح ـغلط
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در مرحله متافاز 1، تتراد ها در استواي هسته تحمع پیدا می کنند.   ص            غ 

دو کروموزوم غیر همتا به هیچ عنوان تتراد تشکیل نمی دهند    ص        غ 

تعداد کروموزوم ها سلول قبل و بعد ازمرحله آنافاز1 میوز با یکدیگر برابر است   ص           غ 

در فاصله بین دو تقسیم همیشه محتواي ژنتیکی هسته اي مضاعف می شود    ص     غ 

در هر پروفاز و هر متافازي تعداد زنجیره هاي دناي خطی چهار برابر تعداد سانترومر ها است.   ص        غ 

در هر پروفاز و هر متافازي تعداد کروماتید ها دو برابر تعداد کروموزوم ها ست.   ص        غ 

تنها مرحله اي که ممکن است غشاي هسته به دورکروموزوم مضاعف شده شکل بگیرد تلوفاز1 است ص      غ 
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هر سلولی که مجموع کروموزوم هایش عددي زوج است ممکن است میوز کند          ص          غ 

در انسان تمامی سلول هاي حاصل از میوز طی فرایند تمایز به گامت تبدیل می شوند        ص          غ 

در تمامی جانوران گامت ها حاصل میوز هستند        ص            غ 

فرایند چلیپایی (کراسینگ اوور) چیست؟ 
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ـصحـیح ـغلط
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  AaBbEe 2  با ژنوتیپn=6 سلول

توانایی تولید چند نوع گامت را دارد؟    

کروموزوم هایش به چند طریق می توانند وارد متافاز 1 شوند؟    

به دنبال تقسیم میوز چند نوع گامت ایجاد می کند؟   
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ـصحـیح ـغلط

https://t.me/bio_onlinemadrese


افراد مبتلا به نشان داون در هر سلول پیکري خود چند عدد کروموزوم اتوزوم دارند؟  

اولین گویچه قطبی که همراه تخمک غیرطبیعی(منجر به تولد فرد مبتلا با داون) تولید می شود واجد چند 

زنجیره ي پلی نوکلئوتیدي در کروموزوم هاي آتوزومی خود است؟  

@BIO_ONLINEMADRESE

ـصحـیح ـغلط

https://t.me/bio_onlinemadrese

