
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

کدام موارد ویژگی تمام صفات تک ژنی را به درستی بیان می کند که فقط از مادر به همه فرزندان منتقل شده و هیچ وقت از پدر به1

ارث نمی رسد؟

الف) چند نسخه از ژن آن ها ممکن است در یاخته های فرد مشاهده شود.

ب) تعداد نسخه های مربوط به این صفت در انتهای  قطعًا دو برابر تعداد آن ها در  است.

ج) در تقسیم ماده زمینه ای قطعًا هر یاخته دختری تعداد یکسانی از نسخه های این ژن را دریافت می کند.

د) ژن مربوط به این صفت توسط آنزیمی رونویسی می شود که قطعًا ژن آن روی دنای خطی قرار دارد.

G۲G۱

فقط الف (2 الف - ب - ج (1

فقط ج (4 ب - د (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر یاختۀ ............ موجود در ............2

هاپلوئیدی - لولۀ اسپرم ساز مردی بالغ، از سیتوکینز یاختۀ قبلی خود ایجاد می شود. (1

دیپلوئید - لولۀ اسپرم ساز مردی بالغ، به دنبال تقسیم، یاخته هایی ایجاد می کنند که به اسپرم تمایز می یابند. (2

دیپلوئید - دستگاه تولیدمثل زنی بالغ که جزء یاختۀ بیرونی بالستوسیست است، در تولید هورمون  نقش دارد. (3

هاپلوئید - دستگاه تولیدمثل زنی بالغ، در صورت ترکیب شدن با اسپرم، تقسیم میوز 2 را تکمیل می کند. (4

HCG

تالیفی مسعود حدادی

دورۀ جنسی زنان با ............ شروع می شود که در آن دیواره ............ رحم تخریب می شود.3

قاعدگی - خارجی (2 آمیزش - داخلی (1

آمیزش - خارجی (4 قاعدگی - داخلی (3

تالیفی پوریا ملکی

(در) هر جسم قطبی ............ قطعًا ............4

با فام تن های مضاعف شده - حاصل سیتوکینز نابرابر بوده است. (1

درون تخمدان - در لولۀ رحم دو یاخته با اندازۀ برابر تولید می کند. (2

با دو جفت سانتریول - کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند. (3

احاطه شده با یاخته های فولیکولی - توانایی لقاح با اسپرم را دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۷یازدهم

آقای کنکور
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دربارۀ فرآیند اسپرم زایی در یک مرد جوان سالم چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟5

"هر یاختۀ ............ لولۀ ............ قطعًا ............"

الف) دیپلوئیدی مجرای - اسپرم ساز - در به وجود آمدن اسپرم تاژک دار مشارکت دارد.

ب) هاپلوئیدی سراسر مجرای - اسپرم بر - با مصرف انرژی فروکتوز انرژی الزم برای حرکت دم را تأمین می کند.

ج) دیپلوئیدی دیوارۀ - غدۀ وزیکول سمینال - روی شبکه ای از پروتئین ها و گلیکوپروتئین ها مستقر است.

د) هاپلوئیدی دیوارۀ - اسپرم ساز - از یک سیتوکینز ناکامل حاصل شده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟6

"به طورمعمول، در یک زن جوان، هر ............"

یاخته اطراف اووسیت اولیه قادر به رشد و تقسیم است. (1

اووسیت متوقف شده در پروفاز ۱، ۲۳ ساختار چهار کروماتیدی درون یاخته دارد. (2

جسم قطبی نخستین از تقسیم نابرابر میان یاخته درون تخمدان ایجاد می شود. (3

اووسیت درون لولۀ رحم، با تشکیل جدار لقاحی تقسیم می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در مراحل تولید اسپرم کدام یک زودتر از بقیه روی می دهد؟7

متراکم شدن هسته ها (2 تاژک دار شدن اسپرماتیدها (1

از دست دادن مقدار زیادی سیتوپالسم (4 حالت کشیده پیدا کردن یاخته ها (3

تالیفی منصور کهندل

چند مورد ویژگی مشترک اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی است؟8

الف) در دوران جنینی یک فرد دیده نمی شود.

ب) در یک زن جوان سالم، از تقسیم نابرابر مایع میان یاخته درون یکی از دو لولۀ رحم به وجود می آید.

ج) فقط می تواند به تعداد ۲۳ کروموزوم مضاعف شده داشته باشد.

د) قادر است طی لقاح با اسپرم توده ای پریاخته ای به وجود آورد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟9

"(در) بخش ............ بخش ............"

A همانند - B موادی آزاد می کند که مسیر رسیدن اسپرم به اووسیت ثانویه را روان می کند. (1

B برخالف - C در آزاد کردن فروکتوز به خون برای تغذیه اسپرم های قادر به حرکت ایفای نقش (2

می کند.

C همانند - D اسپرم هایی دیده می شوند که قابلیت استفاده از قند ترشح شده از غدد گشناب دان را (3

دارند..

D برخالف - A تمایز اسپرم با کمک پیک شیمیایی ترشح شده از یاخته های بینابینی انجام می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر یاخته ............ مسیر تولید یاختۀ جنسی در زنان فقط ............10

دیپلوئیدی - در دوران جنینی قادر به انجام میتوز بوده است. (1

هاپلوئیدی - دارای یک نسخه از هر ژن کروموزم های جنسی فرد است. (2

با کروموزم های دو کروماتیدی - در پی لقاح با اسپرم سیتوکینز نابرابر انجام می دهد. (3

در انتهای میوز ۱ - پس از خروج از تخمدان امکان لقاح با اسپرم را دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد درست است؟11

محافظت از جنین بر عهدۀ دو پردۀ جنینی است. (1

بخشی از پرده های محافظ جنین توسط سلول های رحم تولید می شوند. (2

کوریون عالوه بر جفت در تشکیل بند ناف نیز مشارکت می کند. (3

آمنیون نقش حفاظتی و کوریون نقش تغذیه ای دارند. (4

تالیفی منصور کهندل

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟12

"هر یاختۀ طبیعی هاپلوئید متحرک در مجرای لولۀ رحم قطعًا ............"

با استفاده از قند مصرفی، انرژی الزم برای حرکت را تأمین می کند. (1

توسط یک الیۀ ژله ای احاطه شده است. (2

درون هستۀ خود کروموزوم هایی دارای ژن مربوط به گروه های خونی رایج را دارد. (3

می تواند موجب تولید یک جنین کامل و سالم شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در یک دختر بالغ، چند مورد دربارۀ هورمون  های FSH و LH همواره صحیح است؟13

الف) با سازوکار بازخورد منفی تنظیم می  گردند.

ب) باعث تکمیل مراحل تخمک  زایی می  گردند.

ج) تحت کنترل دو نوع هورمون زیرنهنج (هیپوتاالموس) تنظیم می  شوند.

د) بر ترشح هورمون  های جنسی زنانه و چرخۀ رحمی تأثیر می  گذارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟14

"در یک فرد سالم، تعداد مولکول های دنا در هسته ............ تعداد ............ هسته یک ............ است."

اسپرماتوسیت اولیه چهار برابر - سانترومرهای - اسپرم (1

اسپرماتوسیت ثانویه دو برابر - کروموزوم های - اسپرماتید (2

اووسیت اولیۀ برابر - رشته های دنا - اووم (3

اووسیت ثانویه دو برابر - مولکول های دنا - دومین جسم قطبی (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک زن سالم ۳۰ ساله، ............15

جدا شدن کروماتیدهای غیرخواهری در هر اووسیت اولیه یک بار در هر ماه صورت می گیرد. (1

اتمام میوز ۲ در پی الحاق غشاء هستۀ اسپرم و تخمک نابالغ صورت می گیرد. (2

محل ساخت جفت سانتریول ها در یاخته های درگیر در فرآیند گامت زایی همواره در دوران جنینی است. (3

همۀ یاخته های شروع کنندۀ چرخۀ تخمدانی حداقل دو نسخه برای هر دگره ای از ژن های هسته ای دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جمل  ۀ زیر  را به طور نادرستی تکمیل می کند؟16

"در هنگام تشکیل تودۀ زردرنگ درون تخمدان یک زن بالغ جوان، ............ شروع می شود."

الف) کاهش مقدار استروژن در خون

ب) کاهش اختالف مقدار هورمون های هیپوفیز پیشین

ج) افزایش غلظت هورمون پروژسترون در خون

د) افزایش مقدار شبکۀ مویرگی دیوارۀ رحم

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد دربارۀ فرآیند تخمک زایی در زنان بالغ صحیح است؟17

الف) هر اووسیت اولیه با میوز  به اووسیت ثانویه تمایز می یابد.

ب) سلول های الیۀ زاینده با میتوز، اووسیت های اولیه را به وجود می آورند.

ج) نفوذ سر اسپرم به درون اووسیت ثانویه محرک ادامه تقسیم میوز  است.

د) اسپرم می تواند با هریک از یاخته های حاصل از اووسیت اولیه لقاح یابد.

I

II

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی موسی بیات

دربارۀ فرآیند اسپرم زایی ............ مورد به ............ بیان شده است.18

الف) درون لولۀ متصل به بخش باالیی بیضه، هر یاختۀ هاپلوئیدی به طور حتم قادر به حرکت هستند.

ب) ساختارهای چهار کروماتیدی در همۀ یاخته های حاصل از رشتمان اسپرماتوگونی تشکیل می شود.

ج) هر اسپرم تولیدشده در لولۀ اسپرم ساز تحت تأثیر هورمون تستوسترون به سمت اپیدیدیم هدایت می شوند.

د) خون خارج شده از همۀ بخش های دستگاه تولیدمثلی مرد تا حدودی قلیایی است.

۳ - نادرستی (2 ۴ - نادرستی (1

۳ - درستی (4 ۲ - درستی (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟19

"به طورمعمول هر یاخته قادر به آغاز فرآیند لقاح با اسپرم ............"

توسط تعدادی یاختۀ پیکری احاطه شده است. (1

دو جفت سانتریول دارد. (2

قطعًا اندازۀ بزرگ تری نسبت به اسپرم دارد. (3

کروزوم تخریب می شود. توسط الیه ای احاطه شده است که با آنزیم های هضم کنندۀ آ (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به شکل زیر، بخش ............20

A، مجرایی دارد که ترشحات درون ریز آن را به داخل لولۀ اسپرم بر خالی می کند. (1

B، به اندازۀ گردو است و مجاری خارج شده از مثانه از درون آن عبور می کند. (2

C، دارای یاخته هایی است که ترشحات روان کنندۀ آن ها می تواند باعث تسهیل ایجاد یاختۀ زیگوت (3

شود.

D، با کمک دیوارۀ خود در رساندن اسپرم به تخمک ایفای نقش می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در دستگاه تولیدمثل یک مرد غده ای که پس از پروستات قرار دارد، ............21

قند الزم برای حرکت تاژک اسپرم را تأمین می کند. (1

ترشحات آن قلیایی و شیری رنگ است. (2

به اندازۀ نخودفرنگی است و با مجرایی ترشحات خود را به اسپرم بر می ریزد. (3

رسیدن اسپرم به اووسیت ثانویه را ممکن می سازد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

............ در زن های سالم بین ............ تا ............ سالگی عادت ماهانه متوقف می شود.22

معموًال - 45 - 50 (2 اکثرًا - 40 - 45 (1

معموًال - 40 - 45 (4 اکثرًا - 45 - 50 (3

تالیفی پوریا ملکی

دربارۀ چرخۀ تخمدان یک زن جوان، در ............ قطعًا ............23

مدت زمانی که مقدار FSH از مقدار LH باالتر است - مقدار هورمون پروژسترون خون ثابت است. (1

مدت زمانی که مقدار پروژسترون از مقدار استروژن باالتر است - افزایش دیوارۀ رحم مشابه قبل ادامه می یابد. (2

زمانی که مقدار استروژن و پروژسترون باهم برابر است - مقدار استروژن خون با زمان آغاز چرخه برابر است. (3

زمانی که مقدار FSH و LH باهم برابر است - مقدار استروژن ترشح شده از تخمدان از مقدار پروژسترون بیشتر است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟24

"به طورمعمول، در تخمدان یک زن ۳۰ ساله، هر اووسیتی که ............، قطعًا ............"

الف) درون تخمدان با تقسیم، یک یاخته بزرگ تر از اسپرم به وجود می آورد - دو جفت سانتریول دارد.

ب) درون لولۀ رحم تقسیم می شود - حاوی ۲۳ نوع کروموزوم متفاوت است.

ج) آغاز یک چرخۀ جنسی قرار دارد - توسط یاخته هایی دیپلوئیدی احاطه شده است.

د) درون هسته دو برابر سانترومرها کروماتید دارد - نوعی تقسیم انجام می دهد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟25

"به طور معمول در یک فرد جوان هنگام عمل جایگزینی ............"

تولید پروژسترون از جسم زرد آغاز می شود. (1

سلول های درونی بالستوسیست از سایر سلول ها متمایز گردیده اند. (2

جنین به واسطۀ استفاده از مواد غذایی خون مادر به سرعت رشد می کند. (3

پرده های محافظت کننده و تغذیه کنندۀ جنین به سرعت نمو پیدا می کنند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

دربارۀ تخمدان های یک زن جوان ............ نادرست است.26

الف) هر اووسیت فاقد ساختار تتراد قطعًا خارج از تخمدان رشته دوک تشکیل می دهد.

ب) هر یاختۀ متوقف شده در پروفاز ۱ در صورت اتمام میوز ۱ یاخته هایی با اندازۀ متفاوت ایجاد می کند.

ج) هر یاختۀ دیپلوئیدی درون تخمدان با دریافت گلوکز و اکسیژن از خون، ATP موردنیاز خود را تأمین می کند.

د) هر یاختۀ هاپلوئیدی درون لولۀ رحم دو جفت سانتریول برای سازماندهی رشته های دوک دارد.

ب همانند ج (2 الف برخالف د (1

ج همانند الف (4 د برخالف ب (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد دربارۀ نوعی جانور بی  مهره که گاهی اوقات می  تواند به  تنهایی تولیدمثل کند و زاده  هایی تک  الد (هاپلوئیدی) را به وجود27

آورد، صادق است؟

الف) به کمک دستگاه عصبی خود، اطالعات دریافت  شده از هریک از واحدهای بینایی را یکپارچه می  کند.

ب) می  تواند با ترشح موادی، پاسخ رفتاری مناسبی در فرد یا افراد دیگر گروه خود ایجاد کند.

ج) آب، اوریک اسید و یون  های ویژه  ای را به  طور فعال، وارد سامانۀ دفعی خود می  نماید.

د) مویرگ  ها در همۀ قسمت  های بدن آن، بین رگ پشتی و شکمی وجود دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در بدن مرد سلول هایی که دارای گیرندۀ هورمون محرک فولیکولی هستند ............28

در البه الی لوله های اسپرم ساز قرار دارند. (1

در تولید و ترشح مواد تأمین کنندۀ انرژی اسپرم ها نقش دارند. (2

موادی ترشح می کنند که تمایز اسپرم ها را سبب می شود. (3

توانایی انجام میوز دارند. (4

تالیفی منصور کهندل
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هنگامی که مقدار استروژن بیش از مقدار پروژسترون است، کدام نمی تواند دیده شود؟29

رشد دیوارۀ رحم (2 ریزش دیوارۀ رحم (1

شروع تحلیل جسم زرد (4 آغاز رشد جسم زرد (3

تالیفی منصور کهندل

دربارۀ دستگاه تولیدمثل در یک مرد جوان سالم، چند مورد به درستی بیان شده است؟30

الف) یاخته های غدد وزیکول سمینال گلوکز الزم برای فعالیت را از خون می گیرند.

ب) دو لولۀ اسپرم بر در محل پروستات همۀ ترشحات غدد برون ریز را به میزراه می ریزند.

ج) اسپرم های موجود در اپیدیدیم، قطعًا پس از ۱۸ ساعت از طریق اسپرم بر به میزراه می رسند.

د) اسید کل مسیر رسیدن اسپرم به اووسیت ثانویه توسط ترشحات غدد پیازی میزراهی خنثی می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟31

هنگامی که مقدار هورمون ............

الف) استروژن بیش از پروژسترون است، ممکن نیست دیوارۀ رحم در حال ریزش باشد.

ب) استروژن بیش از پروژسترون باشد، ممکن نیست مقدار هورمون  در حال کاهش باشد.

ج)  در حال افزایش است، ممکن است دیوارۀ رحم در حال ریزش باشد.

د) پروژسترون در حال افزایش است، قطعًا دیوارۀ رحم در حال رشد است.

LH

LH

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل

در یک مرد سالم و بالغ قطعًا ............32

یاخته های موجود درون لوله ای که از روی مثانه عبور می کند، مقدار قند کافی برای رسیدن به گامت ماده را دارند. (1

تعداد مجرای واردشده به هر لولۀ اسپرم بر از تعداد مجرای واردشده به مثانه کمتر است. (2

مجرای پا�ن ترین غدۀ برون ریز دستگاه تناسلی به پا�ن تر از اولین برآمدگی میزراه متصل است. (3

یاخته های هاپلوئیدی درون غده هایی که به خنثی شدن مسیر حرکت اسپرم کمک می کنند، توانایی حرکت دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر سلولی که درون لولۀ فالوپ به سمت رحم حرکت می کند قطعًا ............33

فاقد کروموزوم های همتا است. (2 کروموزوم های تک کروماتیدی دارد. (1

قادر به میتوز نیست. (4 توسط سلول های دیپلوئید احاطه شده است. (3

تالیفی منصور کهندل
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چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟34

"در یک مرد سالم و بالغ در لوله هایی که بلوغ اسپرم در آن ها صورت می گیرد، هر یاخته ای ............"

الف) که در آن حلقه متشکل از اکتین و میوزین منقبض می شوند، قطعًا یک یاختۀ دم دار است.

ب) هاپلوئیدی توسط یاخته های سرتولی پشتیبانی می شود، حداقل یک جفت سانتریول دارد.

ج) با مقدار کمی مایع میان یاخته، قطعًا قادر به حرکت نیست.

د) که از آن خارج می شود، دارای کیسه ای محتوای آنزیم های تجزیه کننده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به تصویر زیر نمی توان گفت ............35

بخش "الف" همانند بخش "ب" می تواند پیک دوربرد که در استخوان گیرنده دارد تولید کند. (1

فعالیت بخش "الف" و "ب" می تواند باعث تغ�ر مقدار مواد عبوری از بخش "ج" گردد. (2

در بخش "ج" و "الف" برخالف "ب"، یاخته های تحت کنترل اعصاب خودمختار وجود دارد. (3

بخش "الف" و "ب" همانند بخش "ج" در قسمتی از خود با پردۀ پیوندی لولۀ گوارش تماس دارند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در یک زن سالم، بالفاصله بعد از کاهش شدید هورمون های محرک غدد جنسی ............36

هورمون ترشح شده از فولیکول ها در حال کاهش یافتن است. (1

ترشح هورمون ضخیم کنندۀ آندومتر شروع به افزایش می کند. (2

فولیکول و دیوارۀ تخمدان تخریب شده و اووسیت رها می گردد. (3

همۀ یاخته های فولیکول بالغ به جسم زرد تبدیل می شوند. (4

تالیفی موسی بیات

در یک مرد سالم و بالغ قطعًا ............37

مقدار تستوسترون ورودی به کیسۀ بیضه از مقدار تستوسترون خروجی بیشتر است. (1

مقدار FSH ترشح شده از هیپوفیز پیشین با بازخورد منفی اثر خودش تنظیم می شود. (2

هورمون های ترشح شده از هیپوفیز پیشین باعث مصرف انرژی در یاختۀ هدف خود می شود. (3

هر یاختۀ دیپلوئیدی در لوله های درون کیسۀ بیضه در تولید یاختۀ اسپرم مشارکت دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در روزی از یک چرخۀ تخمدانی در یک زن سالم ۳۰ ساله که مقدار هورمون ............38

استروژن از پروژسترون بیشتر است ضخامت دیوارۀ رحم در حال افزایش است. (1

LH از FSH بیشتر است قطعًا مقدار این هورمون ها در خون با بازخورد منفی تنظیم می شود. (2

استروژن و پروژسترون برای اولین بار برابر باشد اختالف مقدار LH و FSH رو به افزایش است. (3

غلظت LH و FSH برای آخرین بار برابر باشد بالفاصله میزان تغ�رات پروژسترون از استروژن شدیدتر است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

اولین تقسیم یاخته های اسپرماتوگونی از نوع ............ و دومین تقسیم از نوع ............ است.39

میتوز - میوز 1 (2 میوز 1 - میتوز (1

میوز 2 - میوز 1 (4 میوز 1 - میوز 2 (3

تالیفی پوریا ملکی

غده ای که به اندازۀ یک گردو است ............40

به تعداد دو عدد یافت می شود. (2 ترشحات خود را به درون خون می ریزد. (1

پا�ن تر از پروستات قرار دارد. (4 میزراه برای رسیدن به مثانه از درون آن می گذرد. (3

تالیفی منصور کهندل

اووسیت ثانویه ............ اولین جسم قطبی ............41

همانند - دارای یک نسخه از همۀ ژن های گونۀ انسانی است. (1

برخالف - قادر به آمیختن غشاء یاخته ای با یاختۀ هاپلوئیدی دارای کروموزوم Y است. (2

همانند - همواره رشته های دوک متصل به سانترومر در آن کوتاه می شود. (3

برخالف - قادر است باعث سخت شدن الیۀ ژله ای شفاف محافظتی شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از موارد زیر جای خالی را به درستی تکمیل می کند؟42

"در هر تولیدمثلی ..........."

الف) که ارتباط بین نسل ها را کامه ها برقرار می کنند، ویژگی های والدین توسط دنای موجود در کامه ها به نسل بعد منتقل می شود.

ب) که ویژگی های والدین توسط دنای موجود در کامه ها به نسل بعد منتقل می شود، هر والد بخشی از ویژگی های خود را به

زاده ها منتقل می کند.

ج) که کامه ها سبب انتقال اطالعات والدین به زاده ها می شود، کامه ها نیمی از محتوی دنای والدین را دارا می باشد.

1 مورد (2 صفر مورد (1

3 مورد (4 2 مورد (3

تالیفی حمید راهواره
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟43

"سلولی در بدن مرد که دارای گیرنده برای تستوسترون است، ممکن نیست ............"

دارای چندین هسته باشد. (2 در ساختار نوعی غدۀ درون ریز باشد. (1

نوعی یاختۀ بدون هسته و دارای میتوکندری. (4 تحت تأثیر هورمون  نیز قرار دارد. (3FSH

تالیفی منصور کهندل

چند مورد از موارد زیر در لوله های اسپرم ساز یک مرد بالغ، به ترتیب می تواند دو جفت سانتریول، کروموزوم های دو کروماتیدی و44

کروموزوم همتا داشته باشد؟

الف) اسپرماتوگونی                      ب) اسپرماتوسیت اولیه

ج) اسپرماتوسیت ثانویه                د) اسپرماتید                     هـ) اسپرم

3 - 4 - 4 (2 3 - 4 - 5 (1

2 - 3 - 3 (4 2 - 3 - 4 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در اسپرماتوسیت (زام یاخته) ثانویه ........... اووسیت (مام یاخته) ثانویه ...........45

همانند - و اووسیت اولیه، در اینترفاز از ۳ نقطه وارسی اصلی عبور کرده اند. (1

همانند - و نخستین گویچه قطبی، همه کروموزوم های جنسی از نوع X هستند. (2

برخالف - در متافاز دارای ۲۳ کروموزوم با حداکثر فشردگی و به صورت غیرکروماتینی است. (3

برخالف - در تقسیم سیتوپالسم، کمربند پروتئینی، آن ها را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در چرخۀ جنسی یک زن سالم ۳۰ ساله، هرگاه ............46

اووسیت ثانویه ای درون تخمدان وجود نداشته باشد، قطعًا دیوارۀ رحم رو به افزایش است. (1

فولیکول به دیوارۀ تخمدان چسبیده باشد، به طور حتم مقدار استروژن خون رو به افزایش است. (2

از میزان اختالف غلظت استروژن و پروژسترون کاسته می شود، به مقدار اختالف LH و FSH افزوده می شود. (3

برای آخرین بار میزان استروژن از پروژسترون باالتر می شود، مقدار هورمون محرک فولیکولی افزایش می یابد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد در ارتباط با سلول های دیوارۀ هر لولۀ پر پیچ وخم دستگاه تولیدمثل یک مرد جوان درست است؟47

الف- باعث تولید سلول های هاپلوئیدی(تک الدی) می شوند.

ب- ژن های مسئول تع�ن جنسیت را دربردارند.

ج- در مجاورت سلول های سازندۀ تستوسترون هستند.

د- در تماس با سلول های هاپلوئیدی بالغ و متحرک قرار می گیرند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هر سلول اسپرماتید ............48

فاقد تاژک است. (2 قطعًا فاقد کروموزوم های دو کروماتیدی است. (1

ممکن است در درون لولۀ اسپرم ساز یافت شود. (4 با سلول های مجاور خود اتصال سیتوپالسمی دارد. (3

تالیفی منصور کهندل

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟49

"به طور طبیعی، اولین جسم قطبی ............ دومین جسم قطبی ............"

برخالف - قطعًا از تقسیم نابرابر مایع میان یاخته حاصل می شود. (1

همانند - عدد کروموزومی یکسانی با یاختۀ مولد خود دارد. (2

برخالف - ممکن است با یک یاختۀ دیگر آمیخته شود. (3

همانند - 23 نوع کروموزوم مختلف درون هسته دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

بعد از تولید اسپرم، اسپرم ها اول در لوله ای به نام ............ سپس در لولۀ دیگری به نام ............ قرار می گیرند.50

اسپرم بر- اسپرم ساز (2 اسپرم بر - اپیدیدیم (1

اپیدیدیم - اسپرم بر (4 اپیدیدیم - اسپرم ساز (3

تالیفی پوریا ملکی

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟51

"در چرخۀ تخمدانی یک زن جوان سالم، شروع ............ تقریبًا همزمان با ............ صورت می گیرد."

افزایش ضخامت دیوارۀ رحم - کاهش اختالف مقدار هورمون های هیپوفیزی (1

افزایش ترشحات دیوارۀ رحم - تحلیل کامل جسم زرد (2

کاهش هورمون لوتئالی - آزاد شدن یاخته های دیپلوئیدی از تخمدان (3

رشد تودۀ زردرنگ درون تخمدان - بیشترین اختالف هورمون های هیپوفیزی (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه در رابطه با دستگاه های تولیدمثلی در انسان سالم و بالغ درست است؟52

ترشحات غدد پروستات یک مرد همانند ترشحات غدد پیازی میزراهی، قلیایی است. (1

محل تشکیل گامت در زن برخالف مرد، درون غدد جنسی داخل محوطه شکمی است. (2

سرعت رشد دیواره رحم در هفته دوم دوره جنسی، بیشتر از هفته سوم دوره جنسی است. (3

در روز چهاردهم دوره جنسی، فولیکول (انبانک) بالغ به بخشی از دیواره تخمدان می چسبد. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

باتوجه به شکل زیر از اسپرم انسان، در بخش ...........53

الف همانند بخش ب، همۀ واکنش های مربوط به بیان ژن آنزیم های الزم برای قندکافت (1

انجام می شود.

ب برخالف بخش ج، همۀ ژن های مربوط به واکنش های چرخۀ کربس حضور دارند. (2

کروزوم توسط ریبوزوم های آزاد درون مایع میان الف برخالف بخش ج، پروتئین های درون آ (3

یاخته ساخته می شود.

ب همانند بخش الف، واکنش های مربوط به ساخت نوعی بسپار صورت می گیرد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت جای خالی را به طور مناسبی تکمیل می کند؟54

"جهشی که ........... به طور حتم ..........."

در برخی کروموزوم های مردان امکان پذیر نیست - در زنبورعسل دارای توانایی بکرزایی، رخ نمی دهد. (1

همواره بین دو کروموزوم همتا رخ می دهد - در هنگام تشکیل کامه سبب جدانشدن الل های بعضی صفات می شود. (2

سبب تغ�ر تعداد نوکلئوتیدهای یک فام تن می شود - در هنگام بررسی تصویر کروموزوم ها در حداکثر فشردگی قابل (3

تشخیص است.

طی آن دگره های یک صفت با هم به ارث می رسند - طی شکستن و تشکیل پیوند کوواالن ایجاد شده است. (4

تالیفی حمید راهواره

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)55

"به طورمعمول، در پایان نیمۀ دوم چرخۀ جنسی زنان، ............" 

از فعالیت ترشحی تخمدان کاسته شده است. (1

بر فعالیت ترشحی هیپوفیز پیشین افزوده می شود. (2

اووسیت، اولین تقسیم میوزی خود را کامل می کنند. (3

فولیکول ها، تحت تأثیر هورمون محرک خود قرار می گیرند. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟56

"در یک مرد سالم و بالغ در حالت ایستاده ............ از غده ای که ............، غده ای است که ............"

باالتر - به اندازۀ گردو است - در پشت مثانه قرار دارد. (1

پائین تر - مواد قندی به میزراه آزاد می کند - ترشحات شیری رنگ آن باعث خنثی شدن مسیر اسیدی اسپرم به گامت ماده (2

می شود.

باالتر - حالت اسفنجی دارد - در تأمین انرژی حرکتی دم اسپرم نقش دارد. (3

پائین تر - در کنار اسپرم بر واقع است - ترشحات آن موجب روان شدن حرکت اسپرم به سمت گامت ماده می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

بخشی از دستگاه تولیدمثل یک زن بالغ سالم که گامت بالغ در آن مشاهده می شود، ............57

تخمک های بالغ را به درون رحم وارد می کند. (1

سر اسپرم در این گامت نفوذ کرده و لقاح انجام می شود. (2

تحت تأثیر هورمون های محرک غدد جنسی قرار می گیرد. (3

قطعًا دارای تعدادی گامت با قابلیت تحرک است.. (4

تالیفی موسی بیات

LHافزایش ترشح اندک هورمون استروژن ............ ترشح زیاد هورمون  ............58

برخالف - منجر به افزایش ترشح هورمون پروژسترون می گردد. (1

همانند - تأثیر منفی بر فعالیت غدد زیرمغزی و زیرنهنجی دارد. (2

همانند - باعث تشکیل فولیکول بالغ درون تخمدان می گردد. (3

برخالف - همزمان با آغاز چرخه های تخمدانی و قاعدگی است. (4

تالیفی موسی بیات

کدام یک از گزینه های زیر کامل کنندۀ جمله هستند؟59

"در تخمدان ............ لوله های رحم و ............ رحم ............ وجود دارد."

الف) همانند - برخالف - یاخته های فولیکولی مشاهده می شوند.

ب) برخالف - همانند - هورمون های جنسی به گیرنده های خود متصل می شوند.

ج) همانند - همانند - در هر دورۀ جنسی گروهی از یاخته های بدن تخریب می شوند.

د) برخالف - برخالف - در دوران بارداری فعالیت یاخته ها افزایش می یابد.

ب (2 الف - ج (1

الف - د (4 ب - ج (3

تالیفی موسی بیات
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رحم ............60

اندامی است گالبی شکل و از جنس انواع بافت پیوندی (1

اندامی است کیسه مانند و ماهیچه ای (2

در دوران قاعدگی دیواره هایش دچار تغ�ر می شود. (3

مانند لولۀ فالوپ در برخی بخش های خود مژک دارد. (4

تالیفی منصور کهندل

FSHLHهورمون  ............  باعث رشد ............ می شود.61

همانند - فولیکول (2 برخالف - فولیکول (1

همانند - جسم زرد (4 برخالف - جسم زرد (3

تالیفی پوریا ملکی

در چرخۀ تخمدانی یک زن سالم ۲۵ ساله، در ............ مرحلۀ فولیکولی ............ مرحله لوتئالی ............62

آغاز - همانند پایان - ذخیرۀ خونی دیوارۀ رحم رو به افزایش است. (1

پایان - برخالف پایان - مقدار هورمون های هیپوفیزی با بازخورد منفی تنظیم می شود. (2

آغاز - همانند آغاز - مقدار هورمون استروژن از یاخته های دیپلوئیدی موجود در تخمدان روبه افزایش است. (3

پایان - برخالف آغاز - یاخته های ترشح کنندۀ تخمدان در مجاورت اووسیت فعال قرار دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

شکل زیر جفت شدن دو فام تن همتا به شکل چهارتایه را در یاخته اووسیت اولیه یک زن بالغ نشان می دهد. با در نظر گرفتن63

فرآیند چلیپایی شدن، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

"چنانکه ............ قطعًا می توان گفت ............"

تبادل قطعات بین فامینک های 2 و 3 در ناحیه 2 روی دهد - نصف کامه های حاصل از کاستمان 2 (1

این یاخته، فامینک نوترکیب خواهند داشت.

تبادل قطعات بین فامینک های 1 و 3 در ناحیه 1 روی دهد - هر کامه نوترکیب حاصل دو دگره (2

بارز خواهد بود.

تبادل قطعات بین فامینک های 1 و 3 در ناحیه 1 و فامینک های 1 و 4 در ناحیه 2 روی دهد - (3

امکان تشکیل کامه از نوع والدین وجود ندارد.

تبادل قطعات بین فامینک های 1 و 4 در ناحیه 2 و فامینک های 2 و 3 در ناحیه 1 روی دهد - هر (4

کامه حاصل از کاستمان 2 نوترکیب خواهد بود.

تالیفی کیوان نصیرزاده
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برای انجام لقاح ............ زودتر از ............64

کروزوم - تشکیل الیۀ شفاف ژله ای صورت می گیرد. آزاد شدن محتویات آ (1

هر گونه افزوده شدن به غشاء اووسیت ثانویه قطعًا - ورود هستۀ اسپرم به درون اووسیت ثانویه اتفاق می افتد. (2

تشکیل ریزکیسه های حاوی مواد سازندۀ جدار لقاحی - هضم الیۀ ژله ای توسط آنزیم های اسپرم است. (3

فاصله گرفتن یاخته های فولیکولی از هم قطعًا - ورود هستۀ اسپرم به درون تخمک نابالغ اتفاق می افتد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در آدمی چند مورد از ویژگی های زیر به ترتیب به اووسیت اولیه، اووسیت ثانویه، دومین جسم قطبی و اووم مربوط است؟65

الف) ۴۶ مولکول دنا درون هسته

ب) ۲۳ سانترومر قادر به اتصال به رشته های دوک

ج) کروموزوم هایی با توانایی اتصال دوطرفه به دوک

د) ۲۴ نوع کروموزوم

هـ) توانایی لقاح با اسپرم

و) توانایی انجام پروتئین سازی

2 - 3 - 5 - 4 (2 3 - 3 - 4 - 3 (1

3 - 2 - 4 - 4 (4 2 - 2 - 6 - 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در طِی چرخۀ جنسی یک فرد سالم، هم زمان با ............، میزان هورمون ............ در خون شروع به ............ می نماید. (با تغ�ر)66

تشکیل اووسیت ثانویه - پروژسترون - افزایش (1

تشکیل اولین گویچۀ قطبی - استروژن - افزایش (2

آغاز رشد فولیکول پاره شده - لوتئینی کننده - کاهش (3

آزادشدن اووسیت ثانویه از تخمدان - محرک فولیکولی - کاهش (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

دربارۀ چرخۀ تخمدانی یک زن جوان چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟67

"هر کاهشی در ............ خون، همزمان با ............"

الف) FSH - افزایش مقدار استروژن خون است.

ب) پروژسترون - کاهش ضخامت دیوارۀ رحم است.

ج) استروژن - کاهش در مقدار هورمون لوتئالی است.

د) LH - کاهش ترشحات درون ریز فولیکول است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در انسان، همۀ یاخته هایی که در مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپالسم به وجود می آیند و در رشد و نمو جنین فاقد68

نقش اند، از نظر ............ با یکدیگر تفاوت و از نظر ............ به یکدیگر شباهت دارند.

مقدار دنای (DNA)ی هسته - داشتن فام تن (کروموزوم)های همتا (1

تعداد فام تن (کروموزوم)های هسته - تعداد میانک (سانتریول)ها (2

عدد کروموزومی - تعداد فامینک (کروماتید)های هسته (3

محل به وجود آمدن - تعداد سانترومرهای هسته (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

بعضی از ............ از جفت عبور می کنند.69

مواد دفعی موجود در خون جنین (2 مواد غذایی موجود در خون مادر (1

پادتن های موجود در خون مادر (4 آنتی ژن های موجود در خون جنین (3

تالیفی منصور کهندل

در هنگام لقاح ............70

اسپرم با فشار از الیۀ داخلی اطراف اووسیت عبور می کند. (1

هستۀ اسپرم با هستۀ اووسیت ثانویه ادغام می شود. (2

میتوکندری های اسپرم در لقاح شرکت نمی کنند. (3

قبل از آغاز لقاح باید میوز 2 کامل شود. (4

تالیفی منصور کهندل

باتوجه به شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟71

بخش 2 بر خالف بخش 3، در آینده در تشکیل جفت و بند ناف نقش دارد. (1

بخش 3 بر خالف بخش 4، در آینده همۀ بافت  های مختلف جنین را می  سازد. (2

بخش 1 همانند بخش 2، در آینده همواره باعث تداوم فعالیت جسم زرد می  شود. (3

بخش 4 همانند بخش 1، در آینده بر قطر هر دو نوع رگ خونی آن افزوده می  گردد. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در ارتباط با وقایع جایگزینی و عملکرد جفت، کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟72

سرخرگ های رحمی مادر در ساختار جفت، به صورت مارپیچی هستند. (1

در زمان سه الیه ای بودن جنین، زوائد انگشتی کوریونی (برون شامه جنین) تشکیل می شود. (2

امکان عبور درشت مولکولی مشابه گیرنده های آنتی ژنی سطح لنفوسیت های B، از جفت ممکن نیست. (3

سلول های بنیادی موروال، قادرند درنهایت منجر به ساخت کلیه های جنین و کوریون (برون شامه جنین) شوند. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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در مسیر تولید اسپرم در یک مرد سالم کدام دو مورد زیر می تواند به یک نوع یاختۀ واحد اشاره داشته باشد؟73

الف) یاخته ای با ۹۲ کروماتید با قابلیت انجام میتوز

ب) یاخته ای با حداقل ۱۰۸ ریزلولۀ پروتئینی

ج) یاخته ای دارای قدرت حرکت

د) یاخته ای با تعداد سانترومر و مولکول دنای خطی برابر

هـ) یاخته ای دارای قابلیت انجام نوعی تقسیم بدون تغ�ر عدد کروموزومی

و) یاخته ای به وجود آمده از سیتوکینز نابرابر

الف - ج (2 ب - و (1

د - ج (4 ب - هـ (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

دربارۀ دورۀ جنسی در یک زن ۳۰ سالۀ سالم کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟74

"هر نوع ............ خون قطعًا با ............ همراه است."

FSH کاهش - LH افزایش (2 کاهش پروژسترون - کاهش استروژن (1

LH افزایش استروژن - افزایش (4 کاهش FSH - افزایش پروژسترون (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در حین فرآیند لقاح ............75

فقط سر اسپرم از الیۀ بیرونی اطراف اووسیت ثانویه عبور می کند. (1

کروزوم با استفاده از انرژی حاصل از تنفس یاخته ای اسپرم است. خروج آنزیم های درون آ (2

پس از ورود هستۀ اسپرم به درون اووسیت ثانویه غشاء دو یاختۀ هاپلوئید به هم می پیوندد. (3

ریزکیسه های حاصل از جسم گلژی در اووسیت ثانویه با مصرف انرژی به غشا آمیخته می شوند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در لولۀ رحمی یک زن، در پی ادغام غشاء اسپرم و اووسیت ثانویه، ............76

بالفاصله با صرف انرژی از غشاء اووسیت ثانویه کاسته می شود. (1

پس از تکمیل میوز 2 کروموزوم های اسپرم و اووم در مایع میان یاخته کنار هم قرار گرفته و هستۀ تخم پدید می آید. (2

یاخته های فولیکولی اجازۀ ورود اسپرم دیگری به اووسیت ثانویه را نمی دهند. (3

یاخته ای با یک نوع کروموزوم حلقوی پدید می آید. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در ساختار جفت، زوائد انگشتی ............77

توسط الیه های زایندۀ جنین ایجاد می شوند. (1

توسط داخلی ترین پردۀ محافظ جنین ایجاد می شوند. (2

جزء بخش مادری جفت هستند. (3

با خون مادر در تماس مستقیم اند. (4

تالیفی منصور کهندل

باتوجه به شکل زیر، کدام عبارت نادرست است؟78

بخش 2 همانند بخش 4، در آینده نقشی در تغذیۀ جنین دارد. (1

بخش 1 بر خالف بخش 3، در آینده مانع تخمک  گذاری فرد باردار می  شود. (2

بخش 3 بر خالف بخش 4، در آینده همۀ بافت  های مختلف جنین را می  سازد. (3

بخش 4 همانند بخش 1، در آینده بر قطر هر دو نوع رگ خونی آن افزوده می  گردد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم، ............79

ترشحات غدد برون ریز در کسب قدرت حرکتی توسط اسپرم مؤثرند. (1

هر یاختۀ هاپلوئید با قدرت حرکت در تمام لوله های موجود در درون کیسۀ بیضه مشاهده می شود. (2

هر اسپرماتوسیت با یک مجموعۀ کروموزومی توانایی حرکت دادن تاژک خود را دارد. (3

هر پیک شیمیایی تولیدشده درون بیضه در تولید اسپرم نقش دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

 به طورمعمول در انسان، قبل از ............ جنین، ............  (با تغ�ر)80

1) تشکیل سیاهرگ های بند ناف - بالستوسیست به جدارۀ رحم متصل می گردد. 

2) جایگزینی - مادران باردار قطعًا از بارداری خود مطلع می شوند. 

3) به وجود آمدن پرده های محافظت کنندۀ اطراف - ساختار جفت تشکیل می شود. 

4) شروع تشکیل الیه های زاینده - حفره ای در دیوارۀ رحم توسط آنزیم های ترشح شده از یاخته های تروفوبالست ایجاد

می شود. 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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در چرخۀ تخمدانی یک زن بالغ جوان، چند مورد بالفاصله پس از آزاد شدن اولین جسم قطبی از تخمدان صورت می گیرد؟81

الف) ادامۀ روند افزایشی میزان پروژسترون خون

ب) شروع کاهش استروژن ترشح از یاخته های فولیکولی

ج) کاهش اختالف غلظت هورمون های مترشحه از هیپوفیز پیشین

د) اتمام مهار ترشح هورمون LH توسط استروژن

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در چرخۀ تخمدانی یک زن ۳۰ ساله، در آغاز مرحلۀ ............82

فولیکولی، اختالف مقدار استروژن و پروژسترون در پا�ن ترین حد خود است. (1

لوتئالی، فعالیت ترشحی یاخته های فولیکولی در حال افزایش است. (2

فولیکولی، با کم شدن مقدار پروژسترون تخریب دیوارۀ رحم اتفاق می افتد. (3

لوتئالی، اختالف مقدار LH و FSH خون رو به کاهش است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

سلولی که در شکل نشان داده شده است ............83

دارای گیرندۀ هورمون  است. (1

ماده ای به خون ترشح می کند که محرک میوز است. (2

در غذارسانی به اسپرماتوسیت ها نقش دارد. (3

فعالیت بیگانه خواری نیز انجام می دهد. (4

FSH

تالیفی منصور کهندل

هر مهره داری که سلول های جنسی خود را به داخل آب رها می سازد، ............ (با تغ�ر)84

پردازش نهایی اطالعات را در بخش جلویی برجستۀ طناب عصبی انجام می دهند. (1

دارای گردش خون مضاعف است. (2

فاقد دفاع غیر اختصاصی برخالف دفاع اختصاصی است. (3

به کمک دستگاه تنفسی خود، فقط از اکسیژن محلول در آب استفاده می نماید. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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در چرخۀ تخمدانی یک زن جوان، کدام گزینه دو اتفاق همزمان را نشان نمی دهد؟85

تحلیل کامل جسم زرد - غلظت برابر هورمون های تخمدانی در خون (1

حداکثر میزان استروژن در خون - افزایش ضخامت دیوارۀ رحم (2

بیشترین اختالف مقدار هورمون های مترشحه از هیپوفیز پیشین - تشکیل جسم زرد (3

شروع افزایش پروژسترون خون - شروع کاهش استروژن خون (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد دربارۀ بدن یک زن جوان سالم درست است؟86

الف) در انتهای قاعدگی، هورمون پروژسترونی ترشح نمی شود.

ب) در بازۀ زمانی که مقدار استروژن از مقدار پروژسترون خون کمتر است، قطعًا مقدار FSH خون از مقدار LH پا�ن تر است.

ج) در چرخۀ تخمدانی در بازۀ زمانی که ضخامت دیوارۀ رحم در حال افزایش است، مقدار استروژن موجود در خون از مقدار روز

اول چرخه بیشتر است.

د) بیشترین اختالف مقدار هورمون های تخمدانی بالفاصله قبل از آزاد شدن اووسیت ثانویه اتفاق می افتد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در طِی چرخۀ جنسی یک فرد سالم، هم زمان با ............، میزان هورمون ............ در خون ............ (با تغ�ر)87

آغاز تحلیل توده ای زردرنگ از سلول های فولیکولی - استروژن - کاهش می یابد. (1

تشکیل نخستین گویچۀ قطبی - لوتئینی کننده - شروع به افزایش می نماید. (2

آغاز رشد فولیکول پاره شده - محرک فولیکولی - شروع به کاهش می نماید. (3

آزاد شدن تخمک از تخمدان - پروژسترون - افزایش می یابد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

چند مورد زیر درست است؟88

الف) اسپرم ها برای کسب توانایی حرکت، 18 ساعت در درون اپیدیدیم باقی می مانند.

ب) ترشحات وزیکول سمینال در پشت مثانه وارد مجرای اسپرم بر می شود.

ج) از هر بیضه یک لولۀ اسپرم بر خارج شده و وارد حفرۀ شکم می شود.

د) بعد از پروستات دو غدۀ برون ریز به اندازۀ نخودفرنگی قرار دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل
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در دستگاه تولیدمثلی یک مرد بالغ، هر غدۀ برون ریز ............89

واقع در پشت مثانه، در ترشح ترکیبی دخالت دارد که به درون اسپرم ها وارد می شود. (1

مرتبط با لولۀ میزراه، ترشحات روان کننده آزاد می کند. (2

کناری غدۀ اسفنجی شکل در تنظیم تولید اسپرم دخالت دارد. (3

در زیر مثانه، با ترشحات قلیایی خود مسیر خروج اسپرم از اسپرم بر را خنثی می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک دورۀ جنسی در یک زن ۳۰ سالۀ سالم، ............90

اتمام دفع خون و بافت های دیوارۀ رحم، در پایان چرخه اتفاق می افتد. (1

شروع کاهش اندازۀ جسم زرد، با شروع ترشحات دیوارۀ رحم همراه است. (2

در بازۀ زمانی بیشتر بودن مقدار LH خون نسبت به FSH، مقدار مویرگ های خونی دیوارۀ رحم افزایش می یابد. (3

بالفاصله قبل از حداکثر مقدار LH خون، مقدار هورمون های مترشحه از تخمدان در بیشترین حد خود است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هنگامی که دیوارۀ رحم در حال ریزش است، چند مورد زیر می تواند دیده شود؟91

الف) کاهش میزان استروژن و پروژسترون

ب) تقسیم سلول های احاطه کنندۀ اووسیت اولیه

ج) ثابت ماندن مقدار هورمون 

د) ثابت ماندن مقدار هورمون پروژسترون

LH

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل

چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟92

انتقال ویژگی های ارثی در جاندارانی که ............، هیچ گاه بدون ............ ممکن نیست.

الف) سطوح تنفسی ویژه دارند - تشکیل آرایش چهارتایه ها

ب) مواد مغذی را به طور مستقیم از محیط، با انتشار ساده دریافت می کنند - تشکیل کامه

ج) بخش جلوئی طناب عصبی آن ها به صورت برجسته درآمده - تقسیم تخمک لقاح نیافته

2 مورد (2 1 مورد (1

صفر مورد (4 3 مورد (3

تالیفی کیوان نصیرزاده
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یاخته های سرتولی ............ یاخته های بینابینی ............93

همانند - در مبارزه با عوامل بیگانه بر اساس ویژگی های عمومی آن ها عمل می کند. (1

برخالف - برای هورمون محرک ترشح هورمون جنسی مردانه گیرنده دارد. (2

همانند - در تولید یاخته های جنسی قادر به حرکت در لوله های اسپرم ساز نقش ایفا می کند. (3

برخالف - در تماس مستقیم با یاخته های تاژک دار انسان قرار دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به شکل زیر از ساختار اسپرم انسان، در بخش ............94

الف مادۀ وراثتی با استفاده از دو نوع پروتئین مختلف همانندسازی می کند. (1

ب ژن های دخیل در ساخت آنزیم های هضم کنندۀ الیۀ داخلی اووسیت ثانویه قرار دارند. (2

الف پروتئین های دخیل در تولید رنا توسط ریبوزوم های متصل به شبکۀ آندوپالسمی ساخته (3

می شوند.

ب دو نوع مولکول ناقل الكترون کاهش یافته و سپس اکسایش می یابند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در رابطه با سلول احاطه شده با سلول های فولیکولی کدام مورد نادرست است؟95

نمی تواند با اجزای حرکتی خود حرکت کند. (1

ممکن است دارای کروموزوم های دو کروماتیدی باشد. (2

می تواند دارای 92 مولکول دنای خطی باشد. (3

هنگام حرکت در لولۀ فالوپ کروموزوم های تک کروماتیدی دارد. (4

تالیفی منصور کهندل

ویژگی مشترک جانورانی که زاده  هایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه می  کنند، کدام است؟96

گوارش میکروبی در آن  ها پس از گوارش آنزیمی صورت می  گیرد. (1

فشار خون ریوی در آن  ها، کمتر از فشار خون گردش عمومی بدن است. (2

هوا به کمک مکش حاصل از فشار مثبت به شش  های آن  ها وارد می  شود. (3

به هنگام بارداری، نوعی پردۀ جنینی از اختالط خون مادر و جنین جلوگیری می  کند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

هنگامی که مقدار استروژن در حال کاهش است، ............97

مقدار  در حال افزایش است. (2 مقدار پروژسترون در حال افزایش است. (1

ممکن است دیوارۀ رحم در حال رشد باشد. (4 دیوارۀ رحم شروع به ریزش می کند. (3

FSH

تالیفی منصور کهندل
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چند مورد جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟98

"در تخمدان هر زن جوان سالم، هر یاختۀ پوشیده شده توسط یاخته های فولیکولی قطعًا ............"

الف) به تعداد ۲۴ نوع کروموزوم درون خود دارند.

ب) دارای ساختارهای چهار کروماتیدی درون هسته هستند.

ج) می تواند نوعی یاخته تولید کند که منشأ جنین باشد.

د) می تواند در میانۀ چرخۀ تخمدانی، تقسیمی را که در آن متوقف شده به اتمام برساند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟99

اووسیت اولیه ............ دومین جسم قطبی ............"

الف) برخالف - قطعًا در بدن یک زن از زمان بلوغ تا یائسگی مشاهده می شود.

ب) همانند - حاوی کروموزوم هایی در هسته است که از هر ژنی دو نسخه دارند.

ج) برخالف - حاصل مستقیم تقسیمی است که عدد کروموزومی یاختۀ حاصل با یاختۀ والد برابر است.

د) همانند - در دستگاه تولیدمثلی جنس ماده به طور مستقل تولید می شود.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در ارتباط با دستگاه تولیدمثل انسان سالم کدام گزینه عبارت درستی بیان می کند؟100

الیه های اطراف بالستوسیست، تروفوبالست نام دارند و سرانجام در تشکیل جفت دخالت دارند. (1

به طورقطع علت ایجاد جنین های همسان، جدا شدن یاخته های بنیادی از هم در حین تقسیمات اولیۀ تخم است. (2

یاخته های بیرونی الیۀ بالستوسیست به حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد به خون مادر (3

می شود.

در دوزیستان، به دلیل نداشتن ارتباط خونی مادر و جنین، میزان اندوختۀ تخمک کم است. (4

تالیفی مسعود حدادی
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کدام مورد جمله زیر را به درستی کامل می کند؟101

"در جانوری که ...........، غذا بالفاصله پس از عبور از ........... وارد ........... می شود."

معده چهارقسمتی دارد - بخش معده ای جذب کننده آب - بخش جذب کننده مواد (1

سیستم تنفس نایدیسی دارد - بخش دندانه دار لوله گوارش - بخش جذب کننده مواد غذایی (2

در هر بند بدن، یک جفت متانفریدی دارد - بخشی که گوارش مکانیکی غذا را انجام می دهد - بخش جذب کننده مواد (3

غذایی

دارای بطن های کامًال جدا و فاقد غدد شیری است - اولین بخش ذخیره کننده غذا - بخش دارای سنگ ریزه و توان گوارش (4

مکانیکی

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در یک زن سالم ۳۰ ساله در هر روزی از یک چرخۀ تخمدانی که مقدار هورمون ...........102

استروژن از پروژسترون بیشتر است، ضخامت دیوارۀ رحم روبه افزایش می باشد. (1

2) از  بیشتر است، قطعًا مقدار این هورمون ها در خون با بازخورد منفی تنظیم می شود.

استروژن و پروژسترون برای اولین  بار باهم برابر باشد، اختالف مقدار  و  رو به افزایش است. (3

غلظت  و  برای آخرین بار باهم برابر باشد، بالفاصله میزان تغ�رات پروژسترون از استروژن شدیدتر است. (4

LHFSH

LHFSH

LHFSH

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد زیر درست است؟103

الف) میزراه با عبور از پروستات وارد مثانه می شود.

ب) پروستات بزرگ تر از مثانه است.

ج) غدد پیازی میزراهی کوچک تر از پروستات اند.

د) وزیکول سمینال باالتر از پروستات قرار دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل

در محل مشخص شده در شکل زیر کدام روی می دهد؟104

مقدار هورمون  در حال افزایش است. (1

مقدار هورمون استروژن کمتر از پروژسترون است. (2

جسم زرد در حال رشد است. (3

جسم زرد در حال تحلیل است. (4

LH

تالیفی منصور کهندل
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دربارۀ چرخۀ جنسی یک زن ۳۰ سالۀ سالم، اتفاقات اشاره شده در چند مورد زیر به طور همزمان صورت می گیرد؟105

الف) شروع افزایش پروژسترون خون و کاهش هورمون لوتئالی

ب) شروع تحلیل جسم زرد و شروع قاعدگی

ج) پاره شدن فولیکول و کاهش هورمون محرک فولیکولی در خون

د) شروع آزاد شدن استروژن از یاخته های فولیکولی و افزایش ضخامت دیوارۀ رحم

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)106

"در انسان، ............"

به طورمعمول یاخته های داخلی بالستوسیست در تشکیل پردۀ کوریون نقش  دارند. (1

هنگام جایگزینی بالستوسیست در دیوارۀ رحم، منبع تولید پروژسترون فعال است. (2

کاهش حجم سلول های حاصل از میتوز تخم، در طول لولۀ فالوپ ادامه پیدا می کند. (3

به دنبال تشکیل جفت در جدارۀ رحم، بلوغ فولیکول های تخمدانی متوقف می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

تفاوت های اساسی تخمک زایی با اسپرم زایی تقسیم ............ است.107

مساوی هسته (2 نامساوی هسته (1

نامساوی سیتوپالسم (4 مساوی سیتوپالسم (3

تالیفی پوریا ملکی

در فرآیند اسپرم زایی در یک مرد بالغ سالم، هر یاخته ای که در مایع میان یاخته ای آن حلقه ای از پروتئین های اکتین و میوزین108

انقباض می یابند، قطعًا ............

مقدار زیادی مایع میان یاخته درون خود دارد. (2 دارای دو نوع کروموزوم جنسی است. (1

دو جفت سانتریول در هر سمت یاخته دارد. (4 دو دگرۀ یکسان از یک ژن دارد. (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه جملۀ زیر را نادرست تکمیل می نماید؟109

"هر تخمک بالغ یک زن سالم ............"

فاقد توانایی هر نوع تقسیم سلولی است. (1

یک مجموعۀ کروموزومی و یک جفت سانتریول دارد. (2

به کمک مژک های لولۀ فالوپ حرکت می کند. (3

فقط می تواند با اسپرم در تماس باشد. (4

تالیفی موسی بیات

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



چند مورد از موارد زیر، در رابطه با "شبکۀ مویرگی بین دو رگ که خون را از قلب دور می کند" است؟110

الف) بخش قشری غدۀ فوق کلیه

ب) لولۀ گوارش در بخش شکمی

ج) تیغه های آبششی ماهی قرمز

د) کوریون در بخش جنینی جفت

3 مورد (2 2 مورد (1

1 مورد (4 4 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در رابطه با سلول هایی که با یک الیه سلول فولیکولی احاطه می شوند، کدام مورد صدق می کند؟111

ممکن است کروموزوم های همتا نیز داشته باشند. (2 قطعًا کروموزوم های دو کروماتیدی دارند. (1

ممکن است بتوانند تقسیم میتوز نیز انجام دهند. (4 ممکن است میوز 1 را تکمیل کرده باشند. (3

تالیفی منصور کهندل

کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟112

دوقلوهای ............

همسان ژنوتیپ یکسان و جفت مشترکی دارند. (1

همسان جفت متفاوت ولی صفات ظاهری یکسانی دارند. (2

ناهمسان جنسیت متفاوت و جفت مشترک دارند. (3

4) ناهمسان  ژتوتیپ متفاوت و جفت مستقل دارند.

تالیفی منصور کهندل

در دستگاه تولیدمثل مرد، در رابطه با غده ای که ترشحات روان کننده دارد، کدام مورد درست است؟113

پا�ن تر از دو نوع غدۀ برون ریز دیگر قرار دارد. (2 از دو نوع غدۀ برون ریز دیگر بزرگ تر است. (1

ادرار از درون آن عبور می کند. (4 ترشحات آن در تأمین انرژی اسپرم ها نقش دارد. (3

تالیفی منصور کهندل

به طورمعمول در تخمدان یک انسان ماده در ............ به طورقطع ............114

دوران جنینی - ۲۳ ساختار چهار کروماتیدی در هستۀ همۀ یاخته ها تشکیل می شود. (1

۵ سالگی - به مقدار دنای موجود در تعدادی از یاخته ها افزوده می شود. (2

جوانی - تعدادی یاختۀ هاپلوئیدی در هر ماه آمادۀ تولید یاختۀ جنسی می شوند. (3

دورانی که کاهش تراکم استخوان شدت می گیرد - تحت تأثیر هورمون های مترشحه از هیپوفیز پیشین اووسیت ثانویه تولید (4

می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام مورد، دربارۀ همۀ جانورانی صادق است که زاده  هایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه می  کنند؟115

گوارش میکروبی در آن  ها، پس از گوارش آنزیمی صورت می  گیرد. (1

در شرایطی، بازجذب آب از مثانۀ آن  ها به خون افزایش پیدا می  کند. (2

فشار خون ریوی در آن  ها، کمتر از فشار خون گردش عمومی بدن است. (3

در شرایط بارداری، سرخرگ  های بند ناف، خون جنین آن  ها را به جفت منتقل می  کند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در ساختار بند ناف آدمی کدام مورد دیده می شود؟116

دو رگ نازک با خون تیره (2 دو رگ قطور با خون روشن (1

یک رگ نازک با خون روشن (4 یک رگ قطور با خون تیره (3

تالیفی منصور کهندل

در چرخۀ تخمدانی یک زن جوان ............ قطعًا ............117

همزمان با افزایش هورمون های هیپوفیز پیشین در خون - میزان پروژسترون خون افزایش می یابد. (1

به دنبال هرگونه افزایش در اندوختۀ خونی رحم - مقدار استروژن موجود در خون افزایش می یابد. (2

همزمان با شروع کاهش مقدار هر دو هورمون تخمدانی - تغ�رات هورمون های هیپوفیزی معکوس می شود. (3

به دنبال اولین زمان برابر شدن مقدار هورمون های تخمدانی - برخی یاخته های فولیکولی با مژک های لولۀ رحم در تماس اند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

ترشحات وزیکول سمینال در ............ نقش دارند و در ............ پروستات با اسپرم ها در تماس قرار می گیرند.118

تأمین انرژی - داخل (2 تأمین انرژی - خارج (1

خنثی سازی اسید - داخل (4 خنثی سازی اسید - خارج (3

تالیفی منصور کهندل

LH نوعی هورمون مترشحه از هیپوفیز است که ............119

بالفاصله پس از تولید وارد خون سیاهرگی می شود. (1

بدون دخالت FSH منجر به ترشح نوعی هورمون جنسی در زنان می شود. (2

در سرخرگ بيضه مقدار بیشتری نسبت به سیاهرگ بیضه دارد. (3

تولید و آزاد شدن آن به پیام عصبی نیازمند است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟120

"نمی توان گفت در لوله های اسپرم ساز یک مرد بالغ، هر یاخته ............"

دیپلوئیدی سرتولی، برای یک هورمون آزادشده از هیپوفیز پیشین گیرنده دارد. (1

هاپلوئیدی آزادشده از دیواره، قطعًا یک نسخه از همۀ ژن های فرد را دارد. (2

دیپلوئیدی، با یاخته های کناری خود ارتباط میان یاخته ای دارد. (3

هاپلوئیدی با دو جفت سانتریول، به ازای هر سانترومر فقط چهار رشتۀ پلی نوکلئوتیدی درون هسته دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در رابطه با هورمون های دخیل در چرخۀ قاعدگی کدام مورد نادرست است؟121

کمی بعد از تخمک گذاری، سرعت رشد دیوارۀ رحم کاهش اما فعالیت ترشحی آن افزایش می یابد. (1

بالفاصله پس از تخمک گذاری، مقدار پروژسترون بیشتر از استروژن می شود. (2

هم زمان با آنکه پروژسترون شروع به کاهش می کند، ضخامت دیوارۀ رحم در حال افزایش است. (3

به ترتیب بیشترین و کمترین تفاوت در میزان هورمون های جنسی، کمی قبل و کمی بعد از تخمک گذاری است. (4

تالیفی موسی بیات

کدام گزینه در رابطه با یک جاندار سالم به درستی بیان شده است؟122

سلول های حاصل از تقسیم لنفوسیت B بدن انسان، تمامی مراحل تقسیم چرخه سلولی را می گذرانند. (1

سلول  هاپلوئید 46 کروماتیدی موجود در لوله اسپرم ساز انسان، پس از ورود به اپی دیدیم (برخاگ) توانایی حرکت می یابد. (2

تعداد سانترومر در هر سلول  دم دار درون لوله های اسپرم ساز انسان، برابر تعداد کروماتید سلول ماده ورودی به لوله رحم (3

می باشد.

در یاختۀ پیکری با چهار مجموعه فام تن، از هر کروموزوم در هر مجموعه، سه مشابه در سایر مجموعه ها وجود دارد. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در رابطه با بخش مشخص شده در نمودار ترشح استروژن، کدام گزینه صحیح است؟123

میزان ترشح هورمون لوتئینی کننده در باالترین سطح است. (1

تخمک نابالغ در لولۀ تخم بر در حال حرکت به سوی رحم است. (2

جسم زرد در حال افزایش ترشح هورمون های خود است. (3

گویچۀ اول قطبی و اووسیت ثانویه درون تخمدان وجود دارند. (4

تالیفی موسی بیات
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در لوله های اسپرم ساز یک مرد سالم و بالغ، همۀ ............124

اسپرماتوسیت ها، به هم چسبیده هستند و پس از یک مرحله تقسیم دم دار می شوند. (1

یاخته های هاپلوئیدی از تقسیمی حاصل شده اند که در آنافاز آن کروموزوم ها دو برابر شده اند. (2

یاخته های دیپلوئیدی با میتوز خود یاخته ای تولید می کند که میوز انجام دهد. (3

اسپرماتیدهای دارای تاژک، قطعًا ارتباط میان یاخته ای باهم ندارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟125

"در دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم بالغ، وظیفۀ ............ توسط ............ انجام می شود."

تولید یاخته های جنسی - لوله های اسپرم ساز (1

ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری اسپرم ها - لوله های اپیدیدیم (2

انتقال اسپرم های نابالغ - لوله های اسپرم بر (3

تولید هورمون جنسی مردانه - بیضه ها (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه نادرست است؟126

در دیوارۀ رحم خون مادر در تماس مستقیم با سلول های پردۀ کوریون قرار دارد. (1

آمنیون عالوه بر اطراف بند ناف به دیوارۀ رحم نیز چسیده است. (2

آمنیون کیسه ای است که اطراف جنین را در بر گرفته است. (3

بخشی از آمنیون در تشکیل بند ناف نقش دارد. (4

تالیفی منصور کهندل

در ساختار جفت آدمی ............127

همۀ سلول ها ژنوتیپ مشابه تروفوبالست را دارند. (1

خونی که در درون رگ های بسته جریان دارد، جنینی است. (2

خون مادر با کوریون و آمنیون در تماس است. (3

رگ های خونی جنین درون حفرات خونی مادر با خون مادر در تماس اند. (4

تالیفی منصور کهندل

مدت زمان بارداری شامل ............ است.128

260 روز (2 284 روز (1

36 هفته (4 9 ماه (3

تالیفی منصور کهندل
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به طور معمول، در مورد فردی که ناقل هموفیلی است و از نظر صفت گویچه های قرمز داسی شکل دارای 2 دگره نهفته می باشد،129

بطور معمول کدام مورد صحیح است؟

نمی تواند از نظر ژن نمود، حداقل با یکی از والدین خود مشابه باشد. (1

هر یاخته زاینده این فرد طی یک بار تقسیم کاستمان، تنها یک کامه تولید می کند. (2

در آرایش فام تن ها طی متافاز کاستمان 1، 4 دگره نهفته از نظر صفت گویچه داسی شکل در سطح میان یاخته قرار می گیرد. (3

در یاخته های حاصل از کاستمان 1، ممکن است فامینک نوترکیب حاوی دگره هموفیلی و گویچه داسی شکل ایجاد شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

در تمایز اسپرم از اسپرماتید ترتیب اتفاقات زیر به چه صورت است؟130

الف) از دست دادن مقدار زیادی میان یاخته

ب) قطع ارتباط میان یاخته ای با دیگر یاخته ها

ج) کشیده شدن یاخته

د) فشرده تر شدن هسته

هـ) تاژک دار شدن

ب - هـ - ج - د - الف (2 ب -  هـ - الف - د - ج (1

هـ - ب - ج - د - الف (4 ب - هـ - الف - ج - د (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر سلول تخمدان یک زن که روی 4 جفت از کروموزوم هایش دگره های متفاوتی از ژن ها دارند، پس از میوز چند نوع گامت تولید131

می شود؟

هشت (2 شانزده (1

یک (4 چهار (3

تالیفی منصور کهندل

در فرایند گامت زایی جانوران ممکن نیست که ............ 132

، ازنظر مقدار مولکول  متفاوت باشند. یاخته های حاصل از میوز  (1

ی سلول های حاصل افزوده شود. ، بر مقدار  در فاصلۀ بین میوز  و  (2

، چهار نوع ژنوتیپ متفاوت داشته باشند. سلول های حاصل از میوز  (3

، بیش از تعداد تترادهای سلول زاینده باشد. تعداد کروموزوم ها در یکی از سلول های حاصل از تلوفاز  (4

IDNA

IIIDNA

II

I

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در یک مرد جوان بالغ، برای ایجاد اسپرمی با قابلیت انجام لقاح، ............133

گامت ها درون لولۀ چسبیده به پشت بیضه ساختار الزم برای حرکت را پیدا می کنند. (1

کروزوم در محلی ساخته می شود که ماهیچۀ صاف طول آن  موجب رسیدن اسپرم ها به میزراه می شود. آ (2

فروکتوز ترشح شده به درون میزراه انرژی الزم برای رسیدن اسپرم به اووسیت ثانویه را فراهم می کند. (3

در بخشی از مسیر حرکت اسپرم تا اووسیت ثانویه، انرژی آزادشده از گلوکز نقش اصلی را دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به شکل زیر کدام نادرست است؟134

"در دستگاه تولیدمثلی یک مرد طبیعی بالغ، بخش ............ در ............ مشارکت دارد."

A - ذخیرۀ اسپرم ها به مدت ۱۸ ساعت (1

B - تولید مادۀ قندی الزم برای حرکت دم اسپرم (2

C - ترشح نوعی پیک شیمیایی برای تمایز اسپرماتید (3

D - ترشح ماده ای برای ورود به درون  یاخته های جنسی (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد درست است؟135

شبکه ای از سیاهرگ های بزرگ در تنظیم دمای بیضه ها نقش دارند. (1

اسپرماتید برخالف اسپرم فاقد وسیلۀ حرکتی است. (2

سلول های سرتولی در برخی مراحل اسپرم زایی پشتیبانی و تغذیه را بر عهده دارند. (3

ترشحات قلیایی غدد پیازی میزراهی روان تر از ترشحات پروستات هستند. (4

تالیفی منصور کهندل

کدام مورد نادرست است؟136

ضخامت دیوارۀ رحم در نقاط مختلف آن متفاوت است. (1

دیوارۀ رحم در محل واژن ضخیم تر از بخش های دیگر آن است. (2

در ساختار رحم برخالف بیضه ها لوله های پر پیچ وخم یافت نمی شود. (3

تخمدان ها غدد درون ریزی هستند که درون حفرۀ شکم قرار دارند. (4

تالیفی منصور کهندل
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در یک زن جوان، بالفاصله پس از ............137

اتمام ریزش کامل اندوختۀ خونی رحم، افزایش مقدار FSH خون شروع می شود. (1

تحلیل کامل جسم زرد، ترشحات دیوارۀ رحم افزایش می یابد. (2

به حداقل رسیدن اختالف غلظت FSH و LH در خون، بر مقدار LH خون افزوده می شود. (3

رسیدن استروژن خون به بیشترین مقدار خود، رشد و نمو و دیوارۀ داخلی رحم آغاز می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟138

"در جاندارانی بی  مهره که دستگاه عصبی، مسئول یکپارچه کردن اطالعات دریافتی از هریک از واحدهای بینایی است و فرد ماده،

گاهی اوقات به  تنهایی تولیدمثل می  کند، ............"

الف) آب، اوریک اسید و بعضی از یون  ها، به روش فعال به سامانۀ دفعی هر فرد وارد می  شود.

ب) هر دو نوع غدد جنسی نر و ماده، در محوطۀ شکم هر فرد یافت می  شود.

ج) پوشش سخت و ضخیم روی بدن، به  عنوان تکیه  گاه عضالت عمل می  کند.

د) نوعی ترکیب شیمیایی مترشحه از یک فرد می  تواند بر عملکرد و پاسخ رفتاری فرد دیگر تأثیرگذار باشد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

لقاح در ماهی قزل آال از نوع ............ و در کوسه ماهی از نوع ............ و در الک پشت از نوع ............ است.139

خارجی - داخلی - خارجی (2 داخلی - خارجی - داخلی (1

خارجی - داخلی - داخلی (4 خارجی - خارجی - داخلی (3

تالیفی پوریا ملکی

اگر در اولین تقسیم یک ........... در یک کروموزوم دچار جدا نشدن کروموزومی شود، ممکن نیست ...........140

زام یاخته اولیه - زامه ای با دو دگره یکسان از یک ژن به وجود بیاید. (1

گویچه قطبی نخستین - در یاخته های حاصل یک جفت کروموزوم حاوی الل های یکسان در همۀ ژن ها مشاهده شود. (2

مام یاخته اولیه - مامه طبیعی با عدد کروموزومی 23 ایجاد شود. (3

زام یاختک - یاخته ای با یک کروموزوم بیشتر حاصل شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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ساختار زیر در جانداری دیده می شود که ............141

دارای همولنف، سلوم و طناب عصبی شکمی در بدن خود است. (1

چون امکان جفت یابی مناسبی ندارد، به صورت هرمافرودیت زندگی می کند. (2

بیشتر مادۀ دفعی نیتروژن دارش که حاصل سوخت وساز اسیدهای نوکلئیک است از این راه دفع (3

می شود.

ساختار اسکلت در آن درونی یا بیرونی نبوده و بسیار شبیه به اسکلت عروس دریایی است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

سلولی که در لولۀ فالوپ در حال انتقال به رحم است ............142

در ابتدا دارای سیتوپالسم فراوانی است. (2 قطعًا کروموزوم های تک کروماتیدی دارد. (1

ممکن است قابلیت تحرک داشته باشد. (4 ممکن است دارای کروموزوم های همتا باشد. (3

تالیفی منصور کهندل

کدام مورد درست است؟143

تولید هورمون جنسی کار اصلی دستگاه تولیدمثلی است. (1

در دمای 37 درجه تقسیم های اسپرماتوگونی انجام نمی گیرد. (2

شبکه از مویرگ های خونی در تنظیم دمای بیضه نقش دارند. (3

رگ های تنظیم کنندۀ دمای بیضه ها در کیسۀ بیضه ها قرار دارند. (4

تالیفی منصور کهندل

کدام عبارت درست است؟144

در محل جفت، خون سیاهرگ مادر نسبت به سیاهرگ جنین تفاوت چندانی در غلظت کربن دی اکسید ندارد. (1

تمامی زنبورهایی که بعدها توان تولید زامه را خواهند داشت، از رشد برخی یاخته های حاصل از میوز زنبور ماده تولید (2

شده اند.

در شرایط تقریبًا مشابه، زاده های حاصل از تولیدمثل جنسی کرم خاکی نسبت به کرم کبد، تنوع ژنتیکی کمتری دارند. (3

ماری که از خروج تخمک از مرحلۀ خاصی از چرخۀ یاخته ای حاصل می شود، فقط توان تولید یک نوع گامت دارد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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برای انجام طبیعی لقاح چند مورد از فرآیندهای زیر با مصرف ATP صورت می گیرد؟145

الف) برون رانی مواد سازندۀ الیۀ ژله ای پیش از ورود هستۀ اسپرم

کروزوم از سر اسپرم در حین عبور از الیۀ بیرونی ب) آزاد شدن آنزیم های آ

ج) تولید مواد سازندۀ جدار لقاحی در پی به هم پیوستن غشاء اسپرم و اووسیت ثانویه

د) تجزیۀ پروتئین های اتصال دهندۀ کروماتیدهای خواهری تخمک نابالغ

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در لوله های اسپرم ساز یک مرد بالغ سالم، هر یاختۀ هاپلوئیدی ............ قطعًا ............146

حاصل از سیتوکینز یاختۀ پیشین - مواد الزم برای تأمین انرژی موردنیاز در ادامه تقسیم را از یاخته های سرتولی دریافت (1

می کند.

تاژک دار قادر به حرکت - در بخشی از دم خود فاقد غشا هستند. (2

با مایع میان یاختۀ مستقل - به دیوارۀ لولۀ اسپرم ساز چسبیده است. (3

با کروموزوم های مضاعف شده - بدون انجام همانندسازی قادر به انجام تقسیم است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟147

"در یک مرد جوان سالم، هر پیک شیمیایی آزادشده در بیضه ها ............"

الف) قطعًا در پاسخ به نوعی هورمون مترشحه از بزرگ ترین بخش غدۀ زیرمغزی تولید می شود.

ب) فقط با مصرف انرژی یاختۀ تولیدکننده آزاد می شود.

ج) قطعًا توسط یاخته ای با هستۀ کوچک ترشح می شود.

د) فقط روی یاخته های دوالد بدن گیرنده اختصاصی دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

به طورمعمول، کدام عبارت دربارۀ نوعی پردۀ جنینی که به دیوارۀ رحم مادر نفوذ می کند، نادرست است؟148

باعث اختالط خون جنین و مادر می شود. (1

تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه می یابد. (2

در انتقال مواد مغذی به جنین نقش مؤثری دارد. (3

حاصل تقسیم و تمایز تعدادی از یاخته های بالستوسیست است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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در چرخۀ تخمدانی یک زن سالم ۲۰ ساله، هر گونه افزایش ............149

ضخامت دیوارۀ رحم با ترشح نوعی هورمون از یاخته های دیپلوئیدی درون تخمدان همراه است. (1

هورمون استروژن با کاهش مقدار هورمون ایجادکنندۀ جسم زرد همزمان انجام می شود. (2

در مقدار هورمون پروژسترون خون با افزایش مقدار هورمون محرک فولیکولی همزمان است. (3

در ترشح هورمون لوتئالی همزمان با افزایش هورمون تحریک کنندۀ فولیکولی است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟150

"در هر زمانی از چرخۀ جنسی که مقدار استروژن رو به افزایش است می توان گفت ............"

مقدار هورمون  در حال کاهش است. (2 مقدار پروژسترون نیز در حال افزایش است. (1

دیوارۀ رحم در حال رشد است. (4 مقدار استروژن بیش از پروژسترون است. (3

LH

تالیفی منصور کهندل

به طورمعمول، باتوجه به محل تشکیل زامه (اسپرم)ها و مراحل زامه زایی (اسپرم زایی) در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟151

یاخته های زام یاختۀ (اسپرماتوسیت) ثانویه همانند یاخته های زامه زا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند. (1

یاخته های زام یاختک (اسپرماتید) همانند یاخته های زامه زا (اسپرماتوگونی) هستۀ فشرده ای دارند. (2

یاخته های زامه (اسپرم) برخالف یاخته های زام یاختک (اسپرماتید)، ابتدا توانایی حرکت و جابه جا شدن را دارند. (3

یاخته های زام یاختۀ (اسپرماتوسیت) ثانویه برخالف زام  یاختۀ (اسپرماتوسیت) اولیه، فام تن (کروموزوم)های تک کروماتیدی (4

دارند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

به طورمعمول، خارجی ترین پردۀ دربرگیرندۀ جنین، می تواند با تولید ساختار ویژه ای، ............ (با تغ�ر)152

یاخته های خونی موجود در گردش خون جنین را به مادر منتقل کند. (1

مواد غذایی را برای الیه های زایندۀ جنینی تامین کند. (2

از ورود هر دارویی به یاخته های داخلی بالستوسیست جلوگیری کند. (3

از ورود همۀ پروتئین های پالسمایی مادر به جنین، ممانعت به عمل آورد. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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باتوجه به شکل زیر از اجزای دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم، چند مورد وظیفۀ هر بخش را به درستی عنوان کرده است؟153

الف) 1: تولید یاخته های جنسی دارای ساختار حرکتی

ب) 2: ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری از اسپرم ها

ج) C: تولید نوعی پیک شیمیایی

د) D: تولید مایع روان کننده

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در چرخۀ تخمدانی یک زن ۳۰ ساله، با افزایش ............ قطعًا ............154

ترشح استروژن - به مقدار مویرگ های درون دیوارۀ رحم افزوده می شود. (1

ضخامت دیوارۀ رحم - مقادیر هورمون های تخمدانی افزایش می یابد. (2

اندازۀ فولیکول - از مقدار هورمون محرک فولیکولی در خون کاسته می شود. (3

هورمون لوتئنی کننده در خون - از مقدار هورمون استروژن در خون کاسته می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، در مورد همۀ جانورانی که جنین در بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای، با مادر ارتباط خونی دارد صادق است؟ (با تغ�ر)155

هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار مثبت به شش های آن ها وارد می شود. (1

بخش جلویی طناب عصبی شکمی آن ها، برجسته شده و مغز را تشکیل داده است. (2

شبکه های مویرگی ترشح کنندۀ مایع مغزی- نخاعی، فقط در خارج از بطن های ۱ و ۲ مغز آن ها قرار دارد. (3

ویژگی ساختار قلب آن ها به ترتیبی است که حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در تخمدان های یک زن جوان، هر یاخته ............ قطعًا ............156

دیپلوئیدی - دارای ساختارهای چهار تایی درون هسته است. (1

قادر به ترشح نوعی هورمون - قادر به انجام نوعی تقسیم است که طی آن دو یاختۀ متفاوت ایجاد می شود. (2

هاپلوئیدی - در پی لقاح با اسپرم دو یاخته با اندازۀ متفاوت ایجاد می کند. (3

آزادشده از دیوارۀ تخمدان - دارای نسخه ای از همۀ اطالعات دنای هسته ای فرد است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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رشد فولیکول موجب افزایش مقدار هورمون ............ می شود.157

تستسترون (2 پروژسترون (1

محرک فولیکول (4 استروژن (3

تالیفی پوریا ملکی

کدام مورد در ارتباط با هورمون  های FSH و LH یک دختر بالغ همواره درست است؟158

باعث تکمیل مراحل تخمک  زایی می  شوند. (1

با سازوکار بازخورد منفی کنترل می  گردند. (2

با زیادشدن ضخامت آندومتر، افزایش می  یابند. (3

تحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از مغز تنظیم می  شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

باتوجه به شکل زیر از اسپرم انسان، در بخش ............159

الف همانند بخش ب، واکنش های مربوط به بیان ژن آنزیم های الزم برای قندكافت انجام (1

می شود.

ب برخالف بخش ج، همۀ ژن های مربوط به واکنش های چرخۀ کربس حضور دارند. (2

کروزوم توسط ریبوزوم های آزاد درون مایع الف برخالف بخش ج، پروتئین های درون آ (3

میان یاخته ساخته می شود.

ب همانند بخش الف، واکنش های مربوط به ساخت نوعی بسپار صورت می گیرد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در دستگاه تولیدمثلی یک مرد بالغ طبیعی، هر لوله ای که ............ قطعًا ............160

اسپرم تولید می کند - در ترشح هورمون جنسی مردانه نقش دارد. (1

درون آن اسپرم های بالغ نگهداری می شوند - در محیط خارج از صفاق قرار دارد. (2

انتقال اسپرم به محیط بیرون از بدن دخالت دارد - از درون آن فقط گامت بالغ عبور می کند. (3

درون آن فروکتوز می توان یافت - درون آن اسیدی است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هر چرخۀ جنسی یک زن سالم، هر یاخته ای که از اولین سیتوکینز نابرابر حاصل می شود قطعًا ............161

در صورت لقاح با اسپرم توانایی انجام تقسیمی با سیتوکینز نابرابر را دارد. (1

دارای ژن های مربوط به صفت تولید فاکتور و گروه خونی Rh است. (2

تعداد زیادی ریزکیسه حاوی مواد سازنده جدار لقاحی دارد. (3

کروموزوم های آن در آنافاز تقسیمی که انجام می دهد دو برابر می شوند. (4

V III

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟162

"طی چرخۀ تخمدانی یک زن ۳۰ سالۀ سالم، هرگاه در خون غلظت ............ باشد، ............"

الف) پروژسترون با غلظت استروژن برابر - بالفاصله تغ�رات پروژسترون نسبت به استروژن زیادتر است.

ب) استروژن از غلظت پروژسترون بیشتر - قطعًا مقدار LH در خون رو به افزایش است.

ج) LH از غلظت FSH بیشتر - قطعًا قطر دیوارۀ رحم رو به رشد است.

د) FSH با غلظت LH برابر - همزمان مقدار استروژن خون به اندازۀ ابتدای چرخه است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به نمودار زیر که میزان ترشح هورمون های مؤثر در دورۀ جنسی زنانه را نشان می دهد، چند مورد صحیح است؟163

الف) افزایش هورمون (1) همواره باعث افزایش ترشح محرک فولیکولی می گردد.

ب) بیشترین مقدار ترشح هورمون (2) همزمان با ضخیم ترین دیوارۀ آندومتر است.

ج) میزان هورمون (2) با میزان ترشح هورمون آزادکننده رابطۀ معکوس دارد.

د) کاهش هورمون (1) می تواند منجر به تخریب برخی رگ های خونی شود.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی موسی بیات

بخش مشخص شده در شکل زیر چه ویژگی دارد؟164

ممکن است کروموزوم های آن دو کروماتیدی باشد. (1

ترشحات آن به درون خون وارد می شوند. (2

تحت تأثیر هورمون  فعال می شود. (3

در غذا رسانی به اسپرماتوسیت ها نقش دارد. (4

FSH

تالیفی منصور کهندل

در مسیر تخمک زایی در یک زن جوان، هر یاخته ............165

دارای کروموزوم های غیرمضاعف قطعًا با اضافه شدن بر مقدار غشاء یاختۀ مادر ایجاد می شود. (1

متوقف شده در پروفاز 1 قطعًا در پاسخ به مقدار باالی هورمون های پیش برندۀ یاخته ای با اندازۀ بزرگ تر از اسپرم ایجاد (2

می کند.

احاطه شدۀ توسط تعداد یاختۀ پیکری بیش از ۴۷ مولکول پلی نوکلئوتیدی درون خود دارد. (3

با حداقل ۱۰۸ ریزلوله فقط درون تخمدان دیده می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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Rhدرصورتی که مردی بالغ  مثبت باشد، در هر یاخته طبیعی ........... خود قطعًا ...........166

پوششی مخاط روده - رونویسی از حداقل یک ژن مربوط به گروه خونی  انجام می شود. (1

اسپرماتوسیت ثانویه - دو الل کامًال یکسان بر روی کروموزوم یک هسته ای خود دارد. (2

اسپرماتید - درون هسته فقط یک نسخه از ژن مربوط به این گروه خونی وجود دارد. (3

با کروموزوم مضاعف شده - چهار الل تولیدکننده پروتئین  دارد. (4

Rh

D

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در شکل زیر بخش مشخص شده ............167

جزء الیه های زایندۀ جنین است. (1

بخشی را می سازد که با خون مادر در تماس است. (2

در تولید برخی اندام های جنین نقش دارد. (3

داخلی ترین پردۀ جنینی را می سازد. (4

تالیفی منصور کهندل

مجرای اسپرم بر ............168

از روی اپیدیدیم خارج می شود. (1

در خارج از پروستات به میزراه متصل می شد. (2

همۀ بخش های آن با صفاق احاطه شده است. (3

در حین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات وزیکول سمینال را دریافت می کند. (4

تالیفی منصور کهندل

بکرزایی نوعی تولیدمثل ............ است که در آن، موجود ............ می تواند تولید شود.169

جنسی - هاپلوئید (2 غیرجنسی - هاپلوئید (1

جنسی - تريپلوئيد (4 غیرجنسی - دیپلوئید (3

تالیفی پوریا ملکی

یاخته های سرتولی در لولۀ اسپرم ساز، ............170

برای هورمون محرک ترشح تستوسترون گیرنده دارد. (1

با آزادسازی نوعی ترکیب شیمیایی، با عوامل بیماری زا مبارزه می کند. (2

با یاخته های دیگر لولۀ اسپرم ساز ارتباط سیتوپالسمی دارد. (3

ساخت دم در نوعی یاختۀ هاپلوئیدی موجود در لولۀ اسپرم ساز را هدایت می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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باتوجه به شکل زیر، چند مورد درست است؟171

الف) بخش A گلوكز الزم برای فعالیت یاخته هایش را از خون می گیرد.

ب) در بخش B دو اسپرم بر با اتصال به میزراه همۀ ترشحات غدد درون ریز دستگاه تولیدمثل را به درون

میزراه وارد می کنند.

ج) مایع الزم برای خنثی کردن کامل مواد اسیدی مسیر اسپرم به اووسیت ثانویه از بخش C ترشح

می شود.

د) اسپرم های موجود در بخش D، قطعًا بعد از ۱۸ ساعت توسط اسپرم بر به میزراه می رسند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در تشکیل زیگوت انسان کدام گزینه ترتیب درست انجام فرآیندها را نشان می دهد؟172

الف) هضم الیۀ داخلی تخمک نابالغ

ب) عبور اسپرم از بین یاخته های فولیکولی باقی مانده

ج) ورود هستۀ اسپرم به درون اووسیت ثانویه

د) برون رانی ریزکیسه های دارای مواد سازندۀ جدار لقاحی

هـ) ادغام هستۀ اسپرم با هستۀ اووم

و) انقباض حلقۀ متشکل از اکتین و میوزین

الف - ب - ج - و - هـ - د (2 ب - الف - ج - د - و - هـ (1

الف - ب - ج - د - و - هـ (4 ب - الف - ج - و - هـ - د (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد درست است؟173

مژک های ابتدای لولۀ فالوپ در ورود تخمک به لولۀ فالوپ نقش دارند. (1

اووسیت اولیه از تخمدان به حفرۀ شکم رها می شود. (2

تعدادی سلول دیپلوئید با حرکات زوائد لولۀ فالوپ وارد آن می شوند. (3

تعداد زیادی اسپرم وارد لولۀ فالوپ می شوند ولی فقط یکی از آن ها به تخمک می رسد. (4

تالیفی منصور کهندل
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بدون در نظر گرفتن وقوع جهش چند مورد به درستی بیان نشده است؟174

الف) در صورت وقوع هر کراسینگ اور، 50 درصد گامت های تولید شده نوترکیب هستند.

ب) در هر جانور ترکیب نهایی الل های هر گامت در مرحله متافاز میوز 1 مشخص می شود.

ج) اهمیت ناخالص ها در مناطق ماالریاخیز، در کم خونی ناشی از گویچه قرمز داسی شکل باعث افزایش تنوع در جمعیت می گردد.

د) در کاستمان (تقسیم میوز) تا زمانی که کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا نشده اند، توالی نوکلئوتیدی کامًال یکسانی دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی موسی بیات

کدام عبارت، دربارۀ نوعی پردۀ جنینی که به دیوارۀ رحم مادر می چسبد، نادرست است؟175

تحت تأثیر نوعی پیک دوربرد قرار می گیرد. (1

در اختالط خون مادر و جنین نقش مؤثری دارد. (2

در دو طرف آن، مبادلۀ مواد می تواند صورت گیرد. (3

به دنبال تغ�ر و تمایز بعضی از یاخته های بالستوسیست به وجود آمده است. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در چرخۀ تخمدانی یک زن سالم در آغاز مرحلۀ ............ پایان مرحلۀ ............176

فولیکولی برخالف - لوتئالی، مقدار FSH خون از LH بیشتر است. (1

لوتئالی برخالف - لوتئالی، اختالف مقدار استروژن و پروژسترون رو به کاهش است. (2

فولیکولی برخالف - فولیکولی، ضخامت دیوارۀ رحم در حال افزایش است. (3

لوتئالی برخالف - فولیکولی، ترشحات برون ریز بخشی از دستگاه تولیدمثل افزایش می یابد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک مرد بالغ، یکی از هورمون های مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند، ............177

باعث بلوغ اسپرم ها در محل تولید خود شود. (1

با تأثیر مستقیم بر لوله های اسپرم ساز، تولید تستوسترون را افزایش دهد. (2

باعث آزادسازی آنزیم های درون وزیکولی موجود در سر سلول های جنسی شود. (3

در میوز بعضی از سلول های دیوارۀ لوله های اسپرم ساز نقش داشته باشد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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چندمورد جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ "اووسیت اولیه ........... دومین جسم قطبی ..........."178

الف) برخالف - در بدن یک زن از زمان بلوغ تا یائسگی مشاهده می شود.

ب) همانند - حاوی کروموزوم هایی در هسته است که از هر ژنی دو نسخه دارند.

ج) برخالف - حاصل مستقیم تقسیمی است که طی آن عدد کروموزومی یاخته حاصل با یاخته والد برابر است.

د) همانند - در دستگاه تولیدمثلی جنسی ماده به طور مستقل تولید می شود.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟179

"در چرخۀ تخمدانی یک زن بالغ جوان در ............ مرحلۀ ............"

الف) آغاز - فولیکولی، اختالف غلظت هورمون های ترشحی از هیپوفیز پیشین رو به کاهش است.

ب) پایان - فولیکولی، بیشترین مقدار هورمون تخمدانی باعث آزاد شدن اووسیت ثانویه با مقداری فولیکول می شود.

ج) آغاز - لوتئالی، مقدار هورمون های تخمدانی برخالف هورمون های هیپوفیزی رو به افزایش است.

د) پایان - لوتئالی، مقدار استروژن از مقدار پروژسترون بیشتر است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هورمون (های) ترشح شده از ............ در انواع یاخته های کمتری نسبت به سایر موارد گیرنده دارند.180

غدۀ زیرمغزی که فقط ارتباط خونی با زیرنهنج دارد (2 بافتی با یاخته های غیر فشرده در زیر دیافراگم (1

یاخته های فولیکولی در حال رشد (4 باالترین غدۀ محافظت شده با قفسۀ سینه (3

تالیفی موسی بیات

در بخشی از چرخۀ جنسی زنان، اختالف میان مقدار  و  خون در بیشترین حد خود قرار دارد. بالفاصله پس ازاین زمان،181

............ (با تغ�ر)

LHFSH

اووسیت اولیه به اووسیت ثانویه تبدیل می شود. (1

میزان هورمون های مترشحه از تخمدان افزایش می یابد. (2

ترشحات جسم زرد و هورمون های هیپوفیزی افزایش می یابد. (3

تفاوت میان مقدار استروژن و پروژسترون خون کم می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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در تشکیل زیگوت انسان، کدام موارد زیر با صرف انرژی صورت می گیرد؟182

کروزوم الف) بیرون ریختن آنزیم های درون آ

ب) تشکیل جدار لقاحی

ج) تشکیل هستۀ اووم

الف و ب (2 فقط الف (1

فقط ب (4 ب و ج (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در زایمان طبیعی آدمی ............183

ابتدا جفت و سپس جنین از رحم خارج می شوند. (1

ابتدا جنین و سپس جفت از رحم خارج می شوند. (2

جفت و جنین همزمان باهم از رحم خارج می شوند. (3

گاهی جفت از رحم خارج نمی شود. (4

تالیفی منصور کهندل

در حین اسپرم زایی از یک اسپرماتوسیت اولیۀ مردی بالغ، در صورت وقوع یک جدا نشدن کروموزومی کروموزوم های جنسی در184

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

میوز 1، گامت های حاصل همگی دو نوع کروموزوم جنسی خواهند داشت. (1

میوز ۲، اسپرماتیدهای حاصل ممکن است از همۀ ژن های فرد یک کپی داشته باشند. (2

اسپرماتوسیت ثانویه، در صورت آمیزش هریک از گامت های حاصل با یک گامت مادۀ سالم، فردی بیمار حاصل می شود. (3

تقسیمی که اسپرماتوسیت ثانویه می سازد، از آمیزش بخشی از اسپرم های حاصل با گامت ماده فرد سالمی متولد می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

مهم ترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن کدام است؟185

منظم بودن عادت ماهیانه (2 تغ�رات منظم هورمون های جنسی (1

فعالیت ترشحی رحم و تخمدان ها (4 تولید تخمک های سالم (3

تالیفی منصور کهندل

در یک زن ۳۰ سالۀ سالم، هر ............186

اووسیت موجود در لولۀ رحم، قطعًا در پی لقاح با اسپرم میوز 2 را کامل می کند. (1

یاختۀ دیپلوئیدی با دنای مضاعف شده در تخمدان، قطعًا در مرحله ای از نوعی تقسیم یاخته ای قرار دارد. (2

یاختۀ هاپلوئیدی تولیدشده در تخمدان، توانایی انجام لقاح با اسپرم را دارد. (3

اووسیت طبیعی با دو کروموزوم جنسی، از تقسیم سیتوپالسم نابرابر ایجاد شده است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در انسان، همۀ یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپالسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین187

فاقد نقش اند، از نظر ............ به یکدیگر شباهت و از نظر ............ با یکدیگر تفاوت دارند.

داشتن فام تن (کروموزوم)های همتا - تعداد فامینک (کروماتید)های هسته (1

مقدار دنا (DNA)ی هسته - تعداد فام تن (کروموزوم)های هسته (2

تعداد سانترومرهای موجود در هسته - محل به وجود آمدن (3

تعداد میانک (سانتریول)ها - عدد کروموزومی (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

کدام مورد نادرست است؟188

عادت ماهیانه در ابتدای بلوغ نامنظم است و کم کم منظم می شود. (1

علت یائسگی ازکارافتادن تخمدان ها است. (2

بافت پوششی داخل رحم مخاطی است. (3

دیوارۀ گردن رحم باریک تر از نقاط دیگر آن است. (4

تالیفی منصور کهندل

در هر جانوری که ............ قطعًا ............189

لقاح دوطرفه است - یاخته های تولیدکنندۀ گامت های نر و ماده ژن نمود یکسانی دارند. (1

بکرزایی اتفاق می افتد - زادۀ حاصل از بکرزایی از نظر تمام ژن های ژنوم هسته دو دگرۀ یکسان دارد. (2

لقاح خارجی است - پس از لقاح چندین یاخته با مادۀ وراثتی متفاوت توسط الیه ای به هم متصل می شوند. (3

گامت از تقسیم میتوز حاصل می شود - آزادسازی همزمان اسپرم ها با گامت های ماده به عوامل محیطی ازجمله میزان دمای (4

محیط وابسته است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟190

"در یک زن جوان، در پایان مرحلۀ ............ چرخۀ تخمدان ............"

فولیکولی - ارتفاع حفره های موجود در دیوارۀ رحم به بیشترین مقدار خود می رسد. (1

لوتئالی - رشد جسم زرد باعث ترشح هورمون پروژسترون می شود. (2

فولیکولی - کاهش استروژن همزمان با افزایش قطر دیوارۀ رحم می شود. (3

لوئتالی - مقدار FSH رشد کمتری نسبت به LH دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در بافت های بدن یک مرد سالم و بالغ، یاخته ای ............ یافت ............191

فاقد کروموزوم جنسی X - نمی شود. (2 با دو کروموزوم جنسی Y - نمی شود. (1

فاقد کروموزوم 1 - می شود. (4 با سه کروموزوم 9 - می شود. (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

سلولی که از تخمدان وارد لوله های فالوپ می شود ............192

نمی تواند کروموزوم های همتا داشته باشد. (1

کروموزوم های آن قطعا دو کروماتیدی اند. (2

میوز 1 را کامل کرده است. (3

ممکن است دارای 46 کروموزوم تک کروماتیدی باشد. (4

تالیفی منصور کهندل

چه تعداد از عبارت های زیر درست اند؟193

الف) الیۀ داخلی اطراف تخمک برخالف الیۀ خارجی آن سلول ندارد.

کروزوم فقط بر الیۀ داخلی اطراف اووسیت مؤثر است. ب) آنزیم های آ

ج ) اووسیت ثانویه در لولۀ فالوپ لقاح را آغاز می کند.

ATPد ) تشکیل جدار لقاحی نیازمند مصرف  است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل

تخمدان ها ............194

ترشحات درون ریز و برون ریز دارند. (1

توسط طنابی از بافت پیوندی به دیوارۀ رحم متصل اند. (2

توسط صفاق احاطه می شوند. (3

به لولۀ فالوپ چسبیده اند. (4

تالیفی منصور کهندل

در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طی فرآیند زامه زایی (اسپرم زایی) از هم جدا می شوند، چه مشخصه ای دارند؟195

با تقسیم خود، یاخته های تک الد (هاپلوئیدی) را به وجود می آورند. (1

برای هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند. (2

ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه جا می گردند. (3

با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم)ها را باعث می شوند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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به طورمعمول در یک فرد سالم، کدام عبارت دربارۀ سلول های حاصل از اووسیت(مام یاخته) اولیه که از تخمدان آزاد می شوند و196

به تدریج از بین می روند، صحیح است؟

فقط یک جایگاه مربوط به هر صفت را دریافت کرده اند. (1

هر کروموزوم هسته، از دو نیمه که همانند یکدیگرند، ساخته شده است. (2

فقط تحت تأثیر هورمون های هیپوفیزی و هیپوتاالموسی به وجود آمده اند. (3

کروموزوم های هر سلول، ازنظر شکل، اندازه و محتوی ژنتیکی دوبه دو مشابه اند. (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

تمایز جفت از هفتۀ ............ بعد از لقاح شروع شده و تا هفتۀ ............ ادامه دارد.197

سوم - هشتم (2 دوم - هشتم (1

سوم - دهم (4 دوم - دهم (3

تالیفی منصور کهندل

در مراحل تولید اسپرم چند مورد نادرست است؟198

الف) تمایز اسپرماتید به اسپرم در حین حرکت آن در دیوارۀ لوله انجام می گیرد.

ب) با تقسیم طبیعی و صحیح در هیچ زام یاختکی کروموزوم دو کروماتیدی یافت نمی شود.

ج) سلول های دیوارۀ لولۀ اسپرم ساز فاقد گیرندۀ  هستند.

د) از تقسیم هر سلول اسپرماتوگونی دو سلول اسپرماتوسیت اولیه تولید می شود.

FSH

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل

کدام مورد زیر نادرست است؟199

جسم زرد در اواخر دورۀ جنسی تحلیل رفته و به جسم سفید تبدیل می شود. (1

پس از تکمیل مراحل تخمک زایی لقاح صورت می گیرد. (2

یاخته های جسم زرد تحت اثر هیپوفیز، دو هورمون استروژن و پروژسترون را تولید می کنند. (3

ریزش دیوارۀ رحم عالمت شروع دورۀ جنسی بعدی است. (4

تالیفی منصور کهندل

دربارۀ چرخۀ تخمدانی یک زن جوان، ............ بالفاصله پس از ............ اتفاق می افتد.200

افزایش شدید میزان LH - تخمک گذاری (1

بیشترین مقدار استروژن خون - تشکیل جسم زرد (2

تشکیل اووسیت ثانویه - لقاح با اسپرم (3

افزایش ترشحات برون ریز رحم - آغاز رشد جسم زرد (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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دربارۀ دستگاه تولیدمثلی انسان ............ مورد به ............ بیان شده است.201

الف) در تخمک سازی همانند اسپرم سازی، یاخته قادر به تولید یاختۀ تخم درون غدۀ جنسی تولید نمی شود.

ب) اسپرماتید همانند دومین جسم قطبی فاقد کروموزوم حلقوی است.

ج) نخستین جسم قطبی نسبت به اسپرم مولکول دنای بیشتری در هستۀ خود دارد.

د) اسپرماتوسیت اولیه نسبت به اووسیت اولیه به تعداد بیشتری در غدد جنسی یک فرد ۴ سالۀ سالم وجود دارد.

4 - نادرستی (2 3 - درستی (1

2 - درستی (4 3 - نادرستی (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در رابطه با مراحل نمو جنین کدام درست است؟202

بعد از تشکیل جفت الیه های زایندۀ جنین تشکیل می شوند. (1

در ماه دوم جنینی ضربان قلب آغاز می شود (2

در پایان ماه اول اندام های اصلی تشکیل شده اند. (3

در ماه دوم همۀ اندام ها شکل مشخص می گیرند. (4

تالیفی منصور کهندل

چند مورد درست است؟203

الف) بیضه ها درون کیسه ای قرار دارند که در همۀ مردان بالغ خارج از محوطی شکمی قرار دارد.

ب) دمای درون کیسۀ بیضه ها همواره از دمای محیط اطراف پا�ن تر است.

ج) دمای پا�ن تر کیسۀ بیضه ها فقط در تمایز صحیح اسپرم ها نقش ایفا می کند.

د) شبکه ای از رگ های خونی در بیضه ها در تنظیم دمای ۳۴ درجه ای بیضه ها مؤثر است.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 2 1

صفاتی که ژن آن ها بر روی کروموزوم راکیزه قرار دارند، از مادر به همه فرزندان می رسند ولی از پدر به فرزندان نمی رسند. علت

این مسئله به عدم ورود تنه اسپرم به اووسیت ثانویه در حین لقاح است. یعنی میتوکندری های اسپرم به درون اووسیت ثانویه وارد

نمی شود و سهمی در صفات سلول تخمک و جنین حاصل از آن ندارند.

به این ترتیب فقط مورد "الف" به درستی بیان شده است.

الف) درست. در هر میتوکندری یک نوع دنای حلقوی وجود دارد. دقت کنید که ازآنجایی که هر یاخته ممکن است تعداد زیادی

راکیزه داشته باشد، پس می توان گفت از هر ژنی ممکن است چندین نسخه در یک یاخته وجود داشته باشد.

نکته: ممکن است یک میتوکندری بیش از یک نسخه از کروموزوم خودش را داشته باشد.

ب) نادرست. ازآنجایی که همانندسازی میتوکندری مستقل از اتفاقات چرخه یاخته ای و همانندسازی دنای هسته ای آن انجام

می گیرد، نمی توان گفت قطعًا تعداد میتوکندری ها و تعداد نسخه های دنا در یک مرحله به چه تعداد است.

ج) نادرست. ازآنجایی که تقسیم میان یاخته ممکن است نابرابر باشد، پس نمی توان گفت حتمًا تعداد میتوکندری در یاخته های

دختری برابر است.

د) نادرست. ژن پروتئین ها و آنزیم های درون راکیزه الزامًا روی دنای هسته ای قرار ندارد و ممکن است بر روی دنای حلقوی داخل

میتوکندری قرار داشته باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۷یازدهم

آقای کنکور
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گزینه 3 2

منظور یاخته های تروفوبالست است که هورمون  ترشح می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: اسپرم هاپلوئید است ولی حاصل سیتوکینز اسپرماتید نیست.

گزینۀ 2: یاخته های سرتولی دیپلوئید هستند ولی اسپرم به دنبال تقسیم خود ایجاد نمی کند.

گزینۀ 4: در مورد نخستین و دومین گویچۀ قطبی صادق نیست.

HCG

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 3

←طبق متن کتاب  دورۀ جنسی زنان با قاعدگی آغاز می شود به همراه تخریب دیوارۀ داخلی رحم. (ص 103)

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 1 4

فام تن مضاعف شده در اولین جسم قطبی دیده می شود حاصل سیتوکینز پس از میوز 1 اووسیت اولیه است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های "2" و "3": فقط اولین جسم قطبی درون تخمدان دیده می شود و دو جفت سانتریول دارد. این یاخته الزامًا تقسیم

نمی شود.

گزينۀ "4": هر دو نوع جسم قطبی با فولیکول احاطه می شوند ولی فقط اولین جسم قطبی توانایی لقاح با اسپرم را دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 5

فقط مورد "ب" جمله را به طور نادرستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) درست؛ اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه با انجام تقسیم و یاختۀ سرتولی با ترشح پیک شیمیایی الزم برای تمایز اسپرم در

تولید اسپرماتید تاژک دار مؤثر هستند.

ب) نادرست؛ در مجرای اسپرم بر فقط اسپرم های هاپلوئیدی قادر به حرکت مشاهده می شوند. دقت کنید که ترشحات وزیکول

سمینال در انتهای لولۀ اسپرم بر به آن می ریزد و در اختیار اسپرم ها قرار می گیرد.

ج) درست؛ ازآنجایی که وزیکول سمینال نوعی غده است و یاخته های آن پوششی است، می توان انتظار داشت که روی رشته های

پروتئینی و گلیکوپروتئینی چسبناک غشاء پایه قرار داشته باشند.

د) درست؛ یاخته های هاپلوئیدی دیوارۀ اسپرم ساز، اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید هستند که هر دو رابط سیتوپالسمی با دیگر

یاخته ها دارند و سیتوکینز آن ها کامل نشده است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 6

هر اووسیت ثانویه الزامًا لقاح انجام نمی دهد و جدار لقاحی به وجود نمی آورد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": همۀ فولیکول ها قادر به رشد و تقسیم هستند ولی دقت کنید که الزامًا همگی رشد و تقسیم انجام نمی دهند.

گزينۀ "2": در همۀ اووسیت های اولیه، 23 نوع تتراد وجود دارد که در مرحلۀ جنینی تشکیل شده اند.

گزينۀ "3": جسم قطبی نخستین از میوز 1 و سیتوکینز نابرابر اووسیت اولیه تولید می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 7

در مراحل تولید اسپرم، ابتدا یاخته ها تاژک دار و از هم جدا می شوند و سپس هسته فشرده شده و سلول حالت کشیده پیدا

می کند

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 2 8

موارد "الف" و "د" درست هستند.

بررسی موارد:

الف) درست؛ در دوران جنینی تقسیم میوز اووسیت اولیه شروع می شود ولی در پروفاز 1 متوقف می شود. به این ترتیب در دوران

جنینی یک دختر اووسیت ثانویه اولین جسم قطبی دیده نمی شوند.

ب) نادرست؛ اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی حاصل تقسیم میوز 1 درون تخمدان هستند.

ج) نادرست؛ در هر دو این یاخته ها عالوه بر ۲۳ کروموزوم دو کروماتیدی هسته ای، کروموزوم حلقوی راکیزه هم قرار دارد.

د) درست؛ هر دو می توانند با اسپرم لقاح داشته باشند. توجه داشته باشید که لقاح اووسیت ثانویۀ مرسوم و لقاح اولین جسم

قطبی نادرست است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 9

از پروستات (A) ترکیبی قلیایی و از غدد پیازی میززاهی (B) ترکیبی قلیایی و روان کننده ترشح می شود. هر دو مایع ترشح شده به

اسپرم در رسیدن به اووسیت ثانویه کمک می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "2": فروکتوز توسط غدد وزیکول سمینال (C) ترشح می شود.

گزينۀ "3": درون وزیکول سمینال (و غدد برون ریز دیگر) اسپرم دیده نمی شود.

گزينۀ "4": در میزراه (D) اسپرم ها تمایزیافته هستند. دقت کنید که تمایز اسپرم از وظایف اپیدیدیم (برخاگ) است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 10

یاخته های مسیر تولید یاختۀ جنسی در زنان شامل اووگونی، اووسیت اولیه، اووسیت ثانویه، اولین جسم قطبی، تخمک و دومین

جسم قطبی است. از بین یاخته ها اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی حاصل میوز 1 هستند که پس از تخمک گذاری امکان

برخورد با اسپرم و لقاح برایشان مقدور می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در دوران جنینی اووسیت اولیۀ میتوز انجام نمی دهد.

گزينۀ "2": اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی هاپلوئیدی مضاعف شده هستند و از هر ژنی (حتی ژن های کروموزوم X) دو نسخه

دارند.

گزينۀ "3": هر اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی الزامًا با اسپرم لقاح نمی کنند. از طرفی در صورت لقاح اسپرم با اولین جسم

قطبی نیز سیتوکینز نابرابر اتفاق نمی افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 11

محافظت از جنین بر عهدۀ چندین پرده است که دو تای آن ها آمنیون و کوریون هستند. پرده های محافظ جنین تمامًا توسط

بخش های مربوط به خود جنین تولید می شوند. آمنیون و کوریون هر دو هم نقش محافظتی دارند و هم نقش تغذیه ای.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 3 12

یاخته های هاپلوئیدی متحرک در لولۀ فالوپ عبارت اند از اووسیت ثانویه، اولین جسم قطبی و اسپرم. همۀ این یاخته ها در صورت

طبیعی بودن درون هستۀ خود ۲۲ کروموزوم غیرجنسی دارند. ژن های مربوط به گروه های خونی ABO و Rh به ترتیب روی

کروموزوم 9 و 1 قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": فقط در مورد اسپرم صادق است.

گزينۀ "2": در مورد اسپرم صادق نیست.

گزينۀ "4": در مورد اولین جسم قطبی صادق نیست. این یاخته نیز می تواند لقاح یابد ولی جنین کامل و سالم ایجاد نمی کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 13

موارد (ج) و (د) صحیح است.

بررسی موارد:

الف) استروژن در غلظت  های باال، با تنظیم بازخوردی مثبت، باعث افزایش ترشح این دو هورمون می  شود.

ب) در این دختر اگر اسپرم با اووسیت ثانویه برخورد نکند و لقاح انجام نشود، مراحل تخمک  زایی کامل نمی  گردد.

ج) LH و FSH تحت تأثیر آزادکننده و مهارکننده هستند.

د) فولیکول و جسم زرد تحت تأثیر LH و FSH هستند و ازآنجاکه فولیکول و جسم زرد می  توانند استروژن و پروژسترون ترشح کنند،

پس LH و FSH بر چرخۀ رحمی نیز تأثیرگذار هستند.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 14

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 15

یاختۀ شروع کنندۀ چرخۀ تخمدانی اووسیت اولیه است که 28 مضاعف شده است. به این ترتیب از هر ژنی روی کروموزوم های

هسته دو نسخه دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": جدا شدن کروماتیدهای خواهری در میوز 2 انجام می شود.

گزينۀ "2": در پی الحاق غشاء یاخته، یاختۀ اسپرم (زامه) و اووسیت ثانویه انجام می شود.

گزينۀ "3": در فرآیندهای گامت زایی عالوه بر یاخته های حاصل از اووگونی ها، یاخته های فولیکولی نیز درگیر هستند. به این ترتیب

نمی توان عنوان کرد، ساخت سانتریول در همۀ آن ها در دوران جنینی اتفاق می افتد. توجه کنید که در اووسیت ثانویه نیز ساخت

جفت سانتریول پس از بلوغ و هر ماه یک بار اتفاق می افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 16

تشکیل جسم زرد در روز ۱۴ اتفاق می افتد. موارد "الف" و "د" جمله به طور نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ کاهش استروژن از روز ۱۳ شروع می شود.

ب) درست.

ج) درست.

د) نادرست؛ شروع افزایش قطر دیوارۀ رحم در روز حدودًا ۷ اتفاق می افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 17

موارد (ج) و (د) صحیح است. بررسی موارد:

الف) در هر تخمدان حدود یک  میلیون اووسیت وجود دارد که هر ماه یکی از آن ها با میوز  انجام می دهد. تعدادی اووسیت

بدون تغ�ر مانده و درنهایت از بین می روند.

ب) اووسیت های اولیه در دورۀ جنینی به وجود آمده اند.

ج) اگر اووسیت ثانویه با اسپرم لقاح یابد، قبل از ادغام هسته های دو گامت، اووسیت ثانویه میوز  می کند و تخمک بالغ به وجود

، اووسیت ثانویه و گویچۀ قطبی تولید می کند. به ندرت ممکن است اسپرم با گویچۀ قطبی نیز لقاح می آید. اووسیت اولیه با میوز 

یابد.

I

II

I

تالیفی موسی بیات
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گزینه 1 18

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ لولۀ متصل به بخش باالیی و پشتی بیضه اپیدیدیم (برخاگ) است که درون آن اسپرم ها (هاپلوئید) توانایی حرکت

پیدا کرده و ذخیره می شوند. ازآنجایی که فرآیند حداقل ۱۸ ساعت به طول می انجامد، می توان نتیجه گرفت هر اسپرم موجود در

این لوله توانایی حرکت ندارد.

ب) نادرست؛ از تقسیم میتوز اسپرماتوگونی دو یاخته حاصل می شود که یکی اسپرماتوگونی و دیگری به اسپرماتوسیت اولیه تمایز

پیدا می کند. در اسپرماتوسیت اولیه تتراد تشکیل می شود ولی اسپرماتوگونی دوباره میتوز انجام می دهد.

ج) نادرست؛ حرکت اسپرم ها در لولۀ اسپرم ساز به دلیل تولید اسپرم های جدید و فشار آن ها از پشت سر است.

د) نادرست؛ ازآنجایی که در غدد پروستات و پیازی میزراهی مواد قلیایی به مجاری تناسلی اضافه می شود و این مواد از خون گرفته

می شود، می توان انتظار داشت خون خارج شده از این بخش ها مواد قلیایی کمتری داشته باشد و تا حدودی اسیدی باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 19

یاخته ای که قادر است لقاح با اسپرم را آغاز کند، اووسیت ثانویه است. هر اووسیت ثانویه میوز 2 را انجام نمی دهد و به شرط لقاح با

اسپرم این کار را انجام می دهد. دقت کنید که در صورت سؤال نگفته یاخته ای که لقاح را آغاز کرده، عنوان شده یاخته ای که قادر

است لقاح با اسپرم را آغاز کند.

نکته: اولین جسم قطبی هم در شرایطی ممکن است با اسپرم لقاح را آغاز کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": اووسیت ثانویه توسط بخشی از یاخته های فولیکولی احاطه می شود.

گزينۀ "2": در اووسیت ثانویه دو جفت سانتریول وجود دارد.

کروزوم اسپرم تخریب می شود. گزينۀ "4": اطراف اووسیت ثانویه الیۀ ژالتینی وجود دارد که توسط آنزیم های آ

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 20

باتوجه به شکل A وزیکول سمینال، B پروستات، C پیازی میزراهی و D میزراه است. ترشحات غدۀ پیازی میزراهی روان کننده و

قلیایی است. به این ترتیب مسیر رسیدن اسپرم به اووسیت ثانویه و امکان لقاح را تسهیل می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": ترشحات وزیکول سمینال برون ریز است.

گزينۀ "2": میزراه در بدن انسان یک عدد است.

گزينۀ "4": اسپرم ها به اووسیت ثانویه می رسند، نه تخمک!

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 21

بعد از پروستات غدد پیازی میزراهی قرار دارند. ترشحات این غدد قلیایی و روان کننده است و امکان رسیدن اسپرم به اووسیت

ثانویه را فراهم می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": وزیکول سمینال!

گزينۀ "2": پروستات!

گزينۀ "3": به میزراه می ریزد!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 22

←طبق متن کتاب  معموًال در زن های سالم، بین 45 تا 50 سالگی عادت ماهانه متوقف می شود. (ص 103)

تالیفی پوریا ملکی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 3 23

باتوجه به نمودار حدودًا در روزهای ۱۶ و ۲۶ مقدار استروژن و پروژسترون باهم برابر هستند. همان طور که مشخص است مقدار

استروژن در این روزها با ابتدای چرخه برابر است. دقت کنید که مقدار پروژسترون در این دو روز از مقدار ابتدایی آن در شروع

چرخه بیشتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": مقدار FSH از ابتدای چرخه تا حدودًا روز ۷ و از روز ۲۶ تا انتهای چرخه از مقدار LH باالتر است. در روزهای ابتدایی

چرخه، پروژسترونی از تخمدان ها تولید نمی شود و مقدار آن ثابت است ولی در انتهای چرخه با تخریب جسم زرد مقدار پروژسترون

کاهش می یابد.

گزينۀ "2": در فاصلۀ روزهای ۱۶ تا ۲۶ مقدار پروژسترون خون از مقدار استروژن باالتر است. درصورتی که سرعت رشد دیوارۀ رحم

پس از روز ۱۴ کمتر می شود.

گزينۀ "4": مقدار LH و FSH در دو روز باهم برابر می شود؛ حدود روز ۷ و روز ۲۶. در روز ۷ مقدار استروژن ترشحی از پروژسترون

بیشتر است ولی در روز 26 مقدار استروژن و پروژسترون باهم برابر هستند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 24

موارد "الف" و "ج" جمله را به طور درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست؛ همۀ اووسیت های اولیه دارای دو جفت سانتریول هستند. چون میوز 1 را شروع کرده اند و در مرحلۀ پروفاز 1 متوقف

شده اند.

ب) نادرست؛ اووسیتی که درون لولۀ رحم تقسیم می شود اووسیت ثانویه ای است که هستۀ اسپرم به درون آن وارد شده است. در

این حالت اگر اسپرم دارای کروموزوم Y باشد، ۲۴ نوع کروموزوم مختلف (۲۲ کروموزوم غیرجنسی، یک کروموزوم X اووسیت ثانویه

و یک کروموزوم Y اسپرم) درون آن مشاهده می شود.

ج) درست؛ اووسیتی که در ابتدای یک چرخۀ جنسی قرار دارد، اووسیت اولیه است که توسط فولیکول ها احاطه شده است.

نکته: هر اووسیتی توسط یاخته های فولیکولی احاطه می شود.

د) نادرست؛ در همۀ اووسیت ها تعداد سانترومرها دو برابر کروماتیدها است (کروموزوم ها دو کروماتیدی هستند). دقت کنید که

هر اووسیتی (اولیه یا ثانویه) الزامًا تقسیم انجام نمی دهد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 25

جنین در مرحلۀ بالستوسیست به رحم می رسد که در این حالت بالستوسیست دارای یک الیه سلول سطحی است که اطراف تودۀ

سلولی متفاوت قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تولید پروژسترون پیش از جایگزینی صورت می گیرد. تقریبًا حدود ۱ هفته قبل از جایگزینی.

گزینۀ 3: جنین، پس از جایگزینی و تولید جفت صورت می گیرد و پس ازآن از مواد غذایی مادر استفاده می کند.

گزینۀ ۴: پرده های محافظ جنین (کوریون و آمونیون) پس از جایگزینی تولید شده و نمو صورت می گیرد، نه هنگام جایگزینی.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 3 26

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ اووسیت فاقد تتراد اووسیت ثانویه است. اووسیت ثانویه تقسیم میوز 2 را در خارج از تخمدان و درون لولۀ رحم

انجام می دهد. توجه داشته باشید که هر اووسیت ثانویه الزامًا میوز ۲ را انجام نمی دهد.

ب) درست؛ هر یاختۀ متوقف شده در میوز 1 اووسیت اولیه است. اووسیت اولیه در انتهای تقسیم میوز ۱ ضمن سیتوکینز نابرابر دو

یاخته با اندازه های متفاوت ایجاد می کند.

ج) درست؛ یاخته های درون تخمدان با انجام تنفس یاخته ای انرژی موردنیاز خود را تأمین می کنند.

د) نادرست؛ درون لولۀ رحم انواعی از یاخته های هاپلوئیدی ممکن است مشاهده شود؛ اووسیت ثانویه، اولین جسم قطبی، اسپرم

و دومین جسم قطبی. از بین این یاخته فقط اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی دو جفت سانتریول دارند و مابقی فقط یک جفت

سانتریول دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 27

منظور از نوعی جانور بی  مهره که گاهی اوقات می  تواند به  تنهایی تولیدمثل کند و زاده  هایی تک  الد را به وجود آورد، زنبور است که

طی بکرزایی باعث تولید زنبور نر هاپلوئید می  شود.

از بین موارد گفته  شده فقط (الف) و (ب) صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) در زنبور چشم مرکب وجود دارد که دارای واحدهای مستقل بینایی است و مغز اطالعات دریافت  شده از هریک از واحدهای

بینایی را یکپارچه می  کند.

ب) زنبور به کمک فرومون پاسخ رفتاری مناسبی در فرد یا افراد دیگر گروه خود ایجاد می  کند.

ج) در زنبور، آب به  صورت غیرفعال و با اسمز به لوله  های مالپیگی وارد می  شود.

د) زنبور دارای گردش خون باز است و شبکۀ مویرگی ندارد.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 28

گیرندۀ  در مردان در سلول های سرتولی قرار دارد. این سلول ها موادی ترشح می کنند که تمایز اسپرم ها را هدایت می کند.

سلول هایی که در البه الی لوله های اسپرم ساز قرار دارند، بینابینی هستند که گیرندۀ  را دارند. این سلول ها میوز نمی کنند.

FSH

LH

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 29

زیاد بودن مقدار استروژن از پروژسترون از حدود روز 27 شروع شده و تا روز 16 ادامه دارد. در این فاصله:

دیوارۀ رحم ابتدا در حال ریزش و سپس در حال رشد است. آغاز رشد جسم زرد در روز 14 اتفاق می افتد که در این بازۀ زمانی قرار

دارد ولی شروع تحلیل جسم زرد در حدود روز 22 آغاز می شود که در این زمان مقدار پروژسترون بیشتر از استروژن است.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 1 30

یاخته های پوششی غدد وزیکول سمینال برای فعالیت های خود از خون گلوکز دریافت می کند. (درستی الف)

ترشحات وزیکول سمینال ها به درون اسپرم برها می ریزند، درصورتی که ترشحات پروستات و غدد پیازی میزراهی به طور مستقیم به

میزراه می ریزند. (نادرستی ب)

اسپرم ها درون اپیدیدیم می توانند ذخیره شوند. (نادرستی ج)

عالوه بر غدد پیازی میزراهی، ترشحات پروستات نیز قلیایی هستند. (نادرستی د)

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 31

الف) نادرست. در روز 27 تا 5 مقدار استروژن بیش از پروژسترون است و دیوارۀ رحم در حال ریزش است.

ب) نادرست. در حدود روز 14 و 15 مقدار استروژن بیش از پروژسترون است و مقدار  در حال کاهش است.

ج) درست. در حدود روز 26 تا 5 که دیوارۀ رحم در حال ریزش است، مقدار  در حال افزایش است.

د) درست. پروژسترون از روز 14 تا 22 در حال افزایش است و در این زمان دیوارۀ رحم در حال رشد است.

LH

LH

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 32

به هر لولۀ اسپرم بر یک مجرا از غدۀ وزیکول سمینال وارد می شود. این در حالی است که دو میزنای به مثانه وارد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": لوله ای که از روی مثانه عبور می کند اسپرم بر است. یاخته های درون آن اسپرم هایی با قدرت حرکت هستند. توجه داشته

باشید قند فروکتوز برای رسیدن به گامت ماده توسط غده های وزیکول سمینال در اختیار اسپرم قرار می گیرد.

گزينۀ "3": مجرای غدد پیازی میزراهی به باالتر از اولین برآمدگی میزراه متصل می شود.

گزينۀ "4": یاخته های اسپرم به درون غدد برون ریز وارد نمی شوند، بلکه ترشحات آن با مجاری خود به درون لوله هایی که اسپرم

درون آن ها حرکت می کند وارد می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 33

سلولی که درون لولۀ فالوپ به سمت رحم حرکت می کند، قطعًا توسط سلول های فولیکولی احاطه می شود. اووسیت ثانویه و اولین

جسم قطبی کروموزوم های دو کروماتیدی دارند. زیگوت و سلول های جنینی کروموزوم همتا دارند و قادر به میتوز هستند.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 3 34

بلوغ اسپرم در اپیدیدیم اتفاق می افتد. موارد "الف"، "ب" و "ج" جمله را به طور نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ دقت کنید که حلقۀ انقباض حلقۀ اکتین و میوزین به معنی انجام سیتوکینز در یاخته های جانوری است. ازآنجایی که

اسپرم های درون برخاگ تقسیم نمی شوند، پس انجام سیتوکینز نمی تواند مربوط به یاخته های اسپرم دم دار باشد.

ب) نادرست؛ یاخته های سرتولی درون لوله های اسپرم ساز قرار دارند، نه درون اپیدیدیم!

ج) نادرست؛ مایع میان یاخته کم، از مشخصات اسپرم است. اسپرم ها در اپیدیدیم توانایی حرکت را پیدا می کنند؛ پس بخشی از

آن ها قادر به حرکت هستند.

کروزوم د) درست؛ اسپرم هایی که از اپیدیدیم خارج می شوند، کامًال تمایز یافته و قادر به لقاح با تخمک هستند؛ پس درون آن ها آ

وجود دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 35

هر سه بخش دارای رگ و درنتیجه یاخته های ماهیچۀ صاف هستند که تحت کنترل اعصاب خودمختار قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. از بخش "الف" ( غدۀ فوق کلیه) هورمون تستوسترون و از بخش "ب" هورمون اریتروپویتین ترشح می شود که به

ترتیب روی یاخته های استخوانی اثر رشدی و روی مغز قرمز استخوان اثر خونسازی دارد.

گزینۀ 2: درست. بخش "الف" می تواند تحت شرایطی میزان ترشح آلدوسترون را افزایش دهد که با اثر بر بخش "ب" و با بازجذب

سدیم و درنتیجه بازجذب آب مقدار ادرار موجود در بخش "ج" کاهش یابد.

گزینۀ 4: درست. هر سه بخش در دو طرف ستون مهره ها، زیر دیافراگم و عقب حفرۀ شکمی قرار دارند و می دانیم که حفرۀ شکمی

توسط پردۀ صفاق پوشیده شده است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 36

 و  در روز چهاردهم شروع به کاهش می کنند. درصورتی که استروژن از روز سیزدهم در حال کاهش است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: پروژسترون قبل از تخمک گذاری شروع به افزایش کرده است.

گزینۀ 3: این هورمون ها هم زمان با تخمک گذاری شروع به کاهش می کنند. پس بعد از کاهش  و  دیگر تخمک گذاری

انجام نمی شود.

گزینۀ 4: تعدادی از فولیکول ها همراه اووسیت ثانویه به لولۀ فالوپ رها می شوند.

LHFSH

LHFSH

تالیفی موسی بیات
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گزینه 3 37

LH و FSH با اثر روی یاختۀ هدف خود باعث ترشح نوعی پیک شیمیایی توسط یاختۀ هدف می شوند. برای تولید و ترشح

(اگزوسیتوز) پیک شیمیایی قطعًا یاختۀ هدف متحمل مصرف انرژی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": ازآنجایی که تستوسترون در بیضه ها تولید می شودف مقدار تستوسترون خروجی از کیسۀ بیضه از میزان تستوسترون

ورودی به آن بیشتر است.

گزينۀ "2": ازآنجایی که FSH باعث آزاد شدن نوعی پیک شیمیایی توسط یاخته های سرتولی لوله های اسپرم ساز می شود، پس

نمی تواند خودش اثر بازخوردی داشته باشد. دقت کنید که بر اساس شکل مقدار FSH با اثر بازخوردی LH روی هیپوتاالموس

می تواند تنظیم شود.

گزينۀ "4": در کیسۀ بیضه عالوه بر لوله های اسپرم ساز، لولۀ اپیدیدیم و ابتدای لولۀ اسپرم بر هم وجود دارد که یاخته های

دیپلوئیدی دیوارۀ آن ها در تولید اسپرم نقش ندارند.

نکته: سه نوع یاختۀ دیپلوئیدی درون لوله های اسپرم ساز وجود دارد، اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه با تقسیم هایی که انجام

می دهند اسپرم تولید می کنند و یاخته های سرتولی که با ترشح نوعی مادۀ شیمیایی باعث تمایز اسپرم می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 38

باتوجه به شکل مربوط به اتفاقات چرخۀ جنسی در چرخۀ تخمدانی یک زن سالم ۳۰ ساله غلظت LH و FSH در روزهای حدودًا ۷ و

۲۶ باهم برابر می شود. در روز ۲۶ مقدار استروژن و پروژسترون نیز باهم برابر است. بالفاصله بعد از این زمان کاهش پروژسترون

شدیدتر از کاهش استروژن اتفاق می افتد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": از ابتدای چرخه تا حدود روز ۱۶ و از روز ۲۶ تا انتهای چرخه مقدار استروژن از پروژسترون بیشتر است. در روزهای انتهای

چرخه دیوارۀ رحم افزایش نمی یابد.

گزينۀ "2": تقریبًا از روز ۷ تا روز ۲۶ مقدار LH خون باالتر از مقدار FSH است. در روزهای منتج به تخمک گذاری (تقریبًا از روز ۱۲ تا

۱۴) کنترل هورمون های هیپوفیز پیشین با بازخورد مثبت است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 39

این یاخته ها که نزدیک سطح خارجی لوله ها هستند، ابتدا با میتوز تقسیم می شوند، سپس اسپرماتوسیت اولیه، تقسیم میوز 1 را

انجام می دهد. (ص 99)

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 3 40

غده ای که به اندازۀ گردو است، پروستات است. پروستات، برون ریز است؛ یعنی ترشحات آن به خون نمی ریزد. تعداد آن 1 عدد

است. میزراه از درون پروستات عبور کرده و به مثانه می رسد.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 4 41

ریزکیسه های دارای مواد ایجادکنندۀ جدار لقاحی درون اووسیت ثانویه وجود دارد و پس از وارد شدن هستۀ اسپرم به درون

اووسیت ثانویه با اگزوسیتوز آن ها الیۀ شفاف محافظتی سخت شده و جدار لقاحی تشکیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": ژن های روی کروموزوم Y نیز جزء ژن های گونۀ انسانی محسوب می شوند که در هیچ کدام وجود ندارند.

گزينۀ "2": هر دو قابلیت لقاح با اسپرم دارای Y را دارند.

گزينۀ "3": اتمام میوز 2 به شرط لقاح با اسپرم اتفاق می افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 42

فقط مورد "ب" صحیح است.

بررسی سایر موارد:

الف) منظور سؤال تولیدمثل جنسی است، در حالی که در ارتباط با بکرزایی زنبورعسل که فقط کامه های یک والد نقش دارد صحیح

نمی باشد.

ب) در هر تولیدمثلی هر والد فقط بخشی از ویژگی های خود را به زاده ها منتقل می کند، زیرا بعضی از ویژگی های جانداران ارثی

نیستند.

ج) در بکرزایی زنبورعسل، زنبورعسل نر با میتوز گامت (کامه) می سازد. پس کامه ها همۀ محتویات دنای والد را دریافت می کنند.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 43

گیرندۀ تستوسترون در بدن آدمی در سلول های متعددی وجود دارد که می توان به هیپوتاالموس، هیپوفیز (غدد درون ریز) و نیز

اندام هایی اشاره کرد که تستوسترون با اثر بر آن ها، صفات ثانویۀ جنسی را ایجاد می کند؛ مانند سلول های ماهیچه ای که

چندهسته ای هستند و سلول های استخوانی که نوعی بافت پیوندی هستند. تستوسترون در تحریک اسپرم زایی نیز نقش دارد؛

بنابراین می توان گفت که بر سلول های لوله های اسپرم ساز که گیرندۀ  دارند نیز اثر می کند.تنها ساختار بدون هسته و دارای

میتوکندری سلول ما قطعات سلولی به نام پالکت یا گرده هستند که سلول محسوب نمی شوند.

FSH

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 4 44

دقت کنید که در صورت سؤال عنوان شده است "می تواند"؛ پس برای مثال یاختۀ اسپرماتوگونی هم می تواند دو جفت سانتریول

داشته باشد.

کروموزوم همتاکروموزوم دو کروماتیدیدو جفت سانتریول

اسپرماتوگونی

اسپرماتوسیت اولیه

اسپرماتوسیت ثانویه

اسپرماتید

اسپرم

✓✓✓

✓✓✓

✓✓×

×××

×××

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 45

اسپرماتوسیت ثانویه برخالف اووسیت ثانویه دارای تقسیم سیتوپالسم به صورت مساوی است که از آن اسپرماتید حاصل می شود.

اما اووسیت ثانویه با تقسیم سیتوپالسم نابرابر پس از برخورد با اسپرم به تخمک و گویچه قطبی دوم تبدیل می شود.

اسپرماتوسیت ثانویه و اووسیت ثانویه هر دو دارای یک مجموعه کروموزوم به همراه ۲۳ عدد کروموزوم مضاعف هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اینترفاز دارای ۲ نقطه وارسی اصلی است، چرخه سلولی دارای ۳ نقطه وارسی اصلی است.

2) اسپرماتوسیت ثانویه می تواند دارای کروموزوم نوع y نیز باشد.

3) در متافاز، کروموزوم ها مضاعف (غیرکروماتینی) هستند، و هر دو سلول کروموزوم هایشان مضاعف است.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 4 46

آخرین باری که مقدار هورمون استروژن از پروژسترون باالتر است، در روزهای آخر چرخۀ جنسی (از روز ۲۶ تا ۲۸) دیده می شود. در

این بازۀ زمانی FSH رو به افزایش است تا فولیکول جدیدی را برای چرخۀ جنسی بعدی تحریک کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": از روز ۱۴ که تخمک گذاری انجام می شود تا روز ۲۸ درون تخمدان اووسیت ثانویه وجود ندارد. از طرفی دقت کنید که در

بخش عمده مرحلۀ فولیکولی نیز اووسیت ثانویه در تخمدان دیده نمی شود و فقط در بازۀ زمانی ۱۳ تا ۱۴ (از زمان کامل شدن میوز

۱ تا تخمک گذاری) اووسیت ثانویه درون تخمدان مشاهده می شود. این در حالی است که در چند روز ابتدای چرخه ریزش

دیوارۀرحم انجام می شود.

گزينۀ "2": در روزهای انتهایی مرحلۀ فولیکولی، فولیکول به دیوارۀ تخمدان چسبیده است. این در حالی است که دقیقًا در روز

انتهای این مرحله مقدار استروژن افت می کند.

گزينۀ "3": در روزهای منتهی به روز ۱۶ و روز ۲۶ مقدار استروژن و پروژسترون خون به هم نزدیک می شود. فقط در روز ۲۶ مقدار

FSH افزایش پیدا می کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 47

لوله های پر پیچ وخم دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان عبارت اند از لوله های اسپرم ساز و لوله های اپیدیدیم. باتوجه به این مطلب

فقط مورد "ب" درست است.

بررسی موارد:

الف: نادرست - لوله های اپیدیدیم منجر به تولید یاخته های هاپلوئیدی نمی شوند.

ب: درست - سلول های دیوارۀ لوله های اسپرم ساز و اپیدیدیم هر دو از یاخته های دیپلوئیدی تشکیل شده اند که دارای

کروموزوم های جنسی و اتوزومی است. دقت کنید که ژن های روی کروموزوم های جنسی به طور مستقیم در تع�ن جنسیت نقش

دارند.

ج: نادرست - لولۀ اپیدیدیم در مجاورت یاخته های بینابینی (سازندۀ هورمون تستوسترون) قرار ندارد.

د: نادرست - یاخته های هاپلوئیدی لوله های اسپرم ساز با اینکه دارای دم هستند و تمایز پیدا کرده اند ولی قابلیت حرکت ندارند.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 48

اسپرماتید محصول میوز 2 است؛ بنابراین قطعًا کروموزوم های آن تک کروماتیدی است. اسپرماتید در ابتدا فاقد تاژک بوده و بعدًا

تاژک دار می شود. اسپرماتیدها در ابتدا دارای اتصال سیتوپالسمی هستند ولی بعدًا این اتصال از بین می رود. هیچ اسپرماتیدی

درون لولۀ اسپرم ساز یافت نمی شود.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 49

اولین جسم قطبی حاصل میوز 1 است. در میوز 1 عدد کروموزومی یاختۀ حاصل نصف عدد کروموزومی یاختۀ مولد است. از طرفی

دومین جسم قطبی حاصل میوز ۲ است و همانند میتوز عدد کروموزومی یاختۀ حاصل با یاختۀ مولد یکی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": اولین جسم قطبی حاصل سیتوکینز نابرابر است ولی دومین جسم قطبی ممکن است از تقسیم اولین جسم قطبی حاصل

شود و سیتوکینز تولیدکننده آن برابر باشد.

گزينۀ "3": در مواردی ممکن است اولین جسم قطبی با اسپرم لقاح کند ولی دومین جسم قطبی چنین امکانی ندارد.

گزينۀ "4": در هسته هر دو یاخته ۲۲ کروموزوم غیرجنسی و 1 کروموزوم جنسی مشاهده می شود. با این تفاوت در اولین جسم

قطبی کروموزوم دو کروماتیدی و در دومین جسم قطبی کروموزوم تک کروماتیدی درون هسته دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 50

پس از تولید اسپرم در لوله های اسپرم ساز، اسپرم ها وارد اپیدیدیم می شوند، سپس وارد لولۀ اسپرم بر می شوند. (ص 100)

تالیفی پوریا ملکی
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گزینه 2 51

افزایش ترشحات دیوارۀ رحم در ابتدای فاز لوتئالی شروع می شود. درصورتی که تحلیل کامل جسم زرد در انتهای فاز لوتئالی رخ

می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": کاهش اختالف هورمون های هیپوفیزی تقریبًا از روز 5 - 4 چرخه شروع می شود که تقریبًا همزمان با شروع ترشح

استروژن، رشد ضخامت دیوارۀ رحم آغاز می شود.

گزينۀ "3": آزاد شدن یاخته های فولیکولی در تخمدان حین تخمک گذاری در روز ۱۴ انجام می شود که تقریبًا همزمان با کاهش

هورمون LH خون است.

گزينۀ "4": بیشترین اختالف غلظت هورمون های LH و FSH و شروع رشد جسم زرد در روز ۱۴ اتفاق می افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 52

باتوجه به شکل کتاب درسی یازدهم می توان دید سرعت رشد دیواره رحم در هفته دوم دوره جنسی (آغاز دوره لوتئال) بیشتر از

هفته سوم است. درواقع دیواره، در هفته دوم با شیب تندتری نسبت به هفته سوم رشد می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) پروستات یک غده منفرد با ترشحات قلیایی است. پس استفاده از واژه "غدد" برای پروستات درست نیست.

2) سلول جنسی (گامت) زن تخمک است که درون لوله فالوپ و در حین لقاح با اسپرم تشکیل می شود نه درون غده جنسی! دقت

کنید که در هنگام تخمک گذاری، اووسیت ثانویه، تخمدان را ترک کرده و وارد لوله رحمی (لوله فالوپ) می گردد. با رسیدن اسپرم و

آغاز لقاح، هسته اووسیت، تقسیم میوز 2 را کامل کرده و گامت ماده تشکیل می شود.

4) حدود روز چهاردهم دوره جنسی در فولیکول بالغ که در این زمان به دیواره تخمدان چسبیده است (قبل از روز 14 چسبیدن

فولیکول به دیواره رخ  داده است) تخمک گذاری انجام می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 4 53

کروزوم و در تنه میتوکندری وجود دارد. در هر دو باتوجه به شکل الف سر، ب تنه و ج دم (تاژک) است. در بخش سر هسته و آ

رونویسی و تولید نوعی بسپار (رنا) انجام می شود. ازطرفی در مایع میان یاخته سر و همین طور در فضای درونی میتوکندری تنه

ترجمه و تولید پروتئین انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ژن آنزیم های الزم برای قندكافت درون هسته قرار دارد و بیان آن ها فقط در سر انجام می شود.

گزینۀ ۲: بخشی از ژن های الزم برای فعالیت میتوکندری، بر روی دنای خطی هسته (در سر) قرار دارند.

کروزوم تغ�ریافته ليزوزوم است، باتوجه به شکل زیر آنزیم های پروتئینی درون آن توسط ریبوزوم های گزینۀ ۳: ازآنجایی که آ

متصل شونده به شبکۀ آندوپالسمی ساخته می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 54

جهشی که همواره بین دو کروموزوم همتا رخ می دهد، جهش مضاعف شدگی است که طی آن بخشی از یک کروموزوم به

کروموزوم همتا متصل می شود؛ یعنی دو کروموزوم همتا که باید ژن های مربوط به صفات مشابه را داشته باشند، حاال یکی از آن ها

یک سری از ژن ها را ندارد و یکی دیگر دو ژن را با هم دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: جهش مضاعف شدگی در همۀ کروموزوم های مرد رخ نمی دهد، زیرا که  و  همتا نیستند ولی می تواند در زنبور دارای

) رخ دهد. توانایی بکرزایی (ملکه 

گزینۀ 3: جهش حذف و اضافه هم سبب تغ�ر تعداد نوکلئوتیدها می شود ولی در بررسی کاریوتیپ مشخص نمی باشد.

گزینۀ 4: در جهش خطای میوزی هم ممکن است دگره های یک صفت با هم به ارث برسند.

XY

۲n

تالیفی حمید راهواره

گزینه 3 55

در پایان نیمۀ اول (نه نیمۀ دوم) چرخۀ جنسی است که گامت ها اولین تقسیم میوزی خود را کامل می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در پایان نیمۀ دوم چرخۀ جنسی زنان، ترشحات استروژن و پروژسترون تخمدان کاهش می یابد.

گزینۀ2: در پایان نیمۀ دوم چرخۀ جنسی زنان، ترشحات  و  هیپوفیز پیشین افزایش می یابد.

گزینۀ4: در پایان نیمۀ دوم چرخۀ جنسی زنان،  هیپوفیز پیشین روی فولیکول تأثیر می گذارند.

FSHLH

FSH

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 56

باتوجه به شکل از باال به پا�ن غدۀ وزیکول سمینال، پروستات و پیازی میزراهی قرار دارند. مواد قندی از وزیکول سمینال آزاد

می شود و ترشحات شیری رنگ به پروستات مربوط است که پا�ن تر از وزیکول سمینال قرار دارد، ولی توجه داشته باشید که

همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود ترشحات وزیکول سمینال به درون اسپرم بر می ریزند، نه میزراه!

بررسی سایر گزینه ها:

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 57

گامت بالغ در لولۀ رحمی دیده می شود؛ اما باید دقت کرد تخمک بالغ تنها در اثر لقاح اسپرم با تخمک نابالغ تولید می شود و

می توان درون لولۀ تخم بر آن را مشاهده نمود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تخمک بالغ با اسپرم لقاح پیدا می کند و به صورت منفرد وارد رحم نمی گردد.

گزینۀ 2: اسپرم با گامت نابالغ (اووسیت ثانویه) لقاح آغاز می کند.

گزینۀ 3: لولۀ تخم بر تحت تأثیر هورمون های محرک غدد جنسی قرار ندارد.

تالیفی موسی بیات
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گزینه 2 58

استروژن فقط در روز سیزده دورۀ جنسی با افزایش اندک خود، باعث افزایش ترشح هورمون های محرک جنسی می شود. در سایر

موارد افزایش استروژن اثر خودتنظیمی منفی بر غدد زیرمغزی و زیرنهنجی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در دورۀ لوتئال در بخش هایی استروژن در حال افزایش بوده اما پروژسترون در حال کاهش است.

گزینۀ 3: ترشح زیاد استروژن باعث تولید فولیکول غالب می گردد.

گزینۀ 4: حدود یک هفته بعد از آغاز چرخۀ جنسی، ترشح استروژن به تدریج شروع به افزایش می کند.

تالیفی موسی بیات

گزینه 2 59

فقط مورد (ب) درست است. گیرندۀ استروژن در فولیکول ها است که هنگام ورود به لولۀ تخم بر با خون در ارتباط نبوده و بنابراین

استروژن به آن ها نمی رسد. پروژسترون هم که بر آندومتر رحم اثر می گذارد.

بررسی سایر گزینه ها:

الف) اگر لقاح صورت نگیرد در هر سه محل یاخته های فولیکولی وجود دارند؛ اما اگر لقاح انجام شود با تقسیمات متعدد تخم، الیۀ

فولیکولی از بین می رود.

ج) طی هر دورۀ جنسی چند فولیکول شروع به رشد نموده که تنها فولیکول غالب باقی می ماند و سایر فولیکول های در حال رشد از

بین می روند؛ اما اووسیت واردشده به تخم بر در صورت عدم لقاح از بدن دفع شده و در بدن تخریب نمی شود. شروع هر دوره هم

که با تخریب یاخته های آندومتر همراه است.

د) در دوران بارداری بافت آندومتر دیوارۀ رحم فعالیت زیادی دارد.

تالیفی موسی بیات

گزینه 2 60

رحم اندامی است ماهیچه ای شکل و کیسه مانند. در هنگام قاعدگی فقط دیوارۀ داخلی آن دچار تغ�ر می شود نه دیواره هایش.

برخالف لولۀ فالوپ فاقد مژک است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 61

FSHLHهورمون  موجب رشد فولیکول می شود و هورمون  موجب رشد جسم زرد می شود. 

تالیفی پوریا ملکی
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گزینه 4 62

در مرحلۀ فولیکولی یاخته های ترشح کنندۀ هورمون در تخمدان (فولیکول) در اطراف اووسیت قرار دارند. درصورتی که با

تخمک گذاری اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی به همراه تعدادی یاختۀ فولیکولی وارد لولۀ رحم می شوند و باقی یاخته های

فولیکولی به تنهایی درون تخمدان باقی مانده (جسم زرد) و هورمون ترشح می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در ابتدای مرحلۀ فولیکولی و در انتهای مرحلۀ لوتئالی دیوارۀ رحم رشد نمی کند.

گزينۀ "2": در انتهای مرحلۀ فولیکولی کنترل هورمون ها با بازخورد مثبت انجام می شود.

گزينۀ "3": در دو روز ابتدای مرحلۀ لوتئالی میزان هورمون استروژن در خون رو به کاهش است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 63

چنانکه تبادل قطعات بین فامینک های 1 و 4 در ناحیه 2 و فامینک های 2 و 3 در ناحیه 1 روی دهد، چون هر چهار کروماتید در

کراسینگ اور شرکت دارند هر کامه حاصل از کاستمان 2 نوترکیب خواهد بود.

یاخته اووسیت اولیه در زن در نهایت یک گامت تولید می کند عبارت کامه های حاصل از کاستمان 2 این یاخته نادرست است. (رد

گزینۀ 1)

چنانکه تبادل قطعات بین فامینک های 1 و 3 در ناحیه 1 روی دهد، یکی از کامه های نوترکیب حاصل  خواهد بود. (رد گزینۀ

(2

چنانکه تبادل قطعات بین فامینک های 1 و 3 در ناحیه 1 و فامینک های 1 و 4 در ناحیه 2 روی دهد، می توان کامه  را مشاهده

کرده چون کروماتید شماره 2 در کراسینگ اور شرکت نکرده است. (رد گزینۀ 3)

aBc

ABc

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 64

در فرآیند لقاح تشکیل ریزکیسه های حاوی مواد سازندۀ جدار لقاحی پیش از انجام فرآیند لقاح ساخته شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": تشکیل الیۀ شفاف ژله ای بیش از حضور تخمک در مجاورت اووسیت ثانویه ساخته می شود.

گزينۀ "2": اضافه شدن به غشاء اووسیت ثانویه در دو مرحله اتفاق می افتد: 1) اضافه شدن غشاء اسپرم، 2) اضافه شدن غشاء

ریزکیسه های حاوی مواد سازندۀ جدار لقاحی.

گزينۀ "4": فاصله گرفتن یاخته های فولیکولی پس از انجام لقاح نیز می تواند اتفاق بیفتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 3 65

کروموزوم دو

کروماتیدی

تعداد

سانترومر

(کروموزوم)

تعداد

کروماتید

(مولکول

دنا)

اتصال

کروموزوم X به

سانترومر از دو

طرف

انواع

کروموزوم

هسته

توانایی

لقاح

توانایی

پروتئین سازی

اووسیت

اولیه
469223

اووسیت

ثانویه
234623

دومین

جسم قطبی
232323

232323اووم

نکته: کروموزوم هایی که از دو طرف به سانترومر متصل می شوند، کروموزوم های یاخته ای هستند که در میتوز و میوز 2 شرکت

می کنند.

نکته: انواع کروموزوم های یک یاخته عبارت است از کروموزوم های هسته ای به عالوۀ کروموزوم های حلقوی اندامک ها که در انسان

فقط شامل میتوکندری است.

✓××✓

✓✓✓✓

×××✓

×××✓

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 66

همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید هم زمان با تشکیل اووسیت ثانویه میزان هورمون پروژسترون افزایش

می یابد.

سایر گزینه ها نیز با همان شکل رد می شوند.

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 67

فقط مورد "ب" جمله را به درستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ کاهش FSH در دو شرایط مجزا اتفاق می افتد. بار اول پس از تخریب فولیکول از روز ۵ تا حدود روز ۸ و بار دوم از

روز ۱۴ تا تقریبًا روز ۲۵! در بار اول استروژن افزایش می یابد ولی در فاصلۀ روزهای ۱۴ تا ۱۶ و همین طور ۲۲ تا ۲۵ از استروژن نیز

کاسته می شود.

ب) درست؛ افزایش پروژسترون فقط در فاز لوتئالی از روزهای ۱۴ تا حدودًا ۱۸ انجام می گیرد. در این فاصله ضخامت دیوارۀ رحم

کاهش می یابد.

نکته: مهم ترین وظیفۀ پروژسترون افزایش ضخامت دیوارۀ رحم است؛ پس افزایش پروژسترون همواره با افزایش دیوارۀ رحم و

کاهش آن با کاهش دیوارۀ رحم همراه است.

ج) نادرست؛ افزایش استروژن در دو شرایط متفاوت انجام می شود. در فاز فولیکولی تا روز 13 و در فاز لوتئالی از روز ۱۶ تقریبًا تا ۱۸

مقدار استروژن افزایش می یابد. افزایش فاز فولیکولی با کاهش LH و افزایش فاز لوتئالی با کاهش LH همراه است.

د) نادرست؛ مقدار LH در کل طول فاز فولیکولی تا روز ۱۴ و همین طور در انتهای فاز لوتئالی از روز ۲۶ تا ۲۸ افزایش می یابد. در فاز

لوتئالی افزایش LH با کاهش هورمون های تخمدانی همراه است ولی در فاز فولیکولی چنین نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 68

باتوجه به تصویر زیر، منظور سؤال اولین و دومین جسم قطبی است که هر دو حاصل تقسیم نامساوی سیتوپالسم به ترتیب به

دنبال میوز 1 و 2 هستند.

جسم قطبی اول که حاصل میوز 1 است در تخمدان ولی جسم قطبی 2 که حاصل میوز 2 است فقط پس از لقاح در اوایل لولۀ

فالوپ تولید می شود؛ پس از نظر محل تولید باهم تفاوت دارند ولی هر دو جسم قطبی n کروموزومی (هاپلوئید = تک الد) هستند؛

پس تعداد سانترومر برابر دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. مقدار دنای هستۀ جسم قطبی اول دو برابر دوم است، زیرا جسم قطبی اول n کروموزوم مضاعف ولی جسم

قطبی دوم n کروموزوم ساده دارد. در ضمن هیچ کدام از اجسام قطبی 1 و 2 کروموزوم همتا ندارند (چون هاپلوئید هستند).

گزینۀ 2: نادرست. تعداد فام تن (کروموزوم ) های هستۀ هر دو جسم قطبی 1 و 2 برابر است چون هاپلوئید هستند.

گزینۀ 3: نادرست. عدد کروموزومی هر دو جسم قطبی 1 و 2 هاپلوئید است اما تعداد فامینک (کروماتید) در جسم قطبی اول دو

برابر جسم قطبی دوم است.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 69

همۀ مواد غذایی خون مادر و مواد دفعی خون جنین از جفت عبور می کنند. هیچ آنتی ژنی از خون جنین وارد خون مادر نمی شود

ولی برخی پادتن ها از خون مادر وارد خون جنین می شوند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 70

به هنگام لقاح، اسپرم به کمک حرکت تاژک دم خود با فشار از البه الی سلول فولیکولی عبور می کند، نه الیۀ داخلی. در لقاح هستۀ

اسپرم با هستۀ تخمک لقاح می یابد نه اووسیت ثانویه. در لقاح فقط هستۀ اسپرم مشارکت دارد و میتوکندری های زیگوت همگی

از تخمک به ارث می رسند. آغاز لقاح با اووسیت ثانویه است نه تخمک بالغ.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 4 71

به ترتیب شمارۀ 1 تا 4 نشان  دهندۀ کوریون، آمنیون، یکی از الیه  های زایندۀ جنین و بخشی است که در آینده به بند ناف متمایز

می  شود.

در کوریون و بند ناف در آینده رگ  هایی تشکیل می  شود که با رشد جنین بر قطر آن  ها افزوده می  شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آمنیون و الیه  های زایندۀ بدن جنین در تشکیل جفت و بند ناف نقش ندارند.

گزینۀ 2: در بخش 3 فقط یکی از الیه  های زایندۀ بدن جنین نشان داده شده است، درحالی  که همۀ الیه  های زاینده باید فعالیت

کنند تا همۀ بافت  های بدن جنین تشکیل شود.

گزینۀ 3: آمنیون در تداوم فعالیت جسم زرد نقشی ندارد.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 3 72

گیرنده های آنتی ژنی در سطح لنفوسیت B، نوعی پادتن است. امکان عبور پادتن از جفت وجود دارد. پادتن ها با عبور از جفت باعث

ایجاد ایمنی موقتی در جنین می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) طبق تصویر کتاب، دانش آموز می تواند، مارپیچی بودن سرخرگ های رحمی را مشاهده کند.

2) طبق شکل کتاب، دانش آموز از مراحل جایگزینی بالستوسیست جنین سه الیه و وجود زوائد انگشتی کوریونی را مشاهده

می کند.

4) سلول های بنیادی موروال می توانند بخش های مختلف جنینی (طبق مثال سؤال، کلیه ها) و خارج جنینی (طبق مثال سؤال،

کوریون) را بسازند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 3 73

کروموزوم

(سانترومر)

کروماتید

(دنا)

رشتۀ

دنا
تقسیمسانتریول

حاصل

تقسیم

سیتوکینز

نابرابر
حرکتتاژک

46اسپرماتوگونی
92

46

184

92

دو جفت

یک جفت
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تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 74

هر کاهشی در مقدار پروژسترون خون با کاهش در مقدار استروژن همراه است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 75

اسپرم از البه الی یاخته های فولیکولی عبور می کند. همان طور که در شکل نشان داده شده است، بخش سر و تنه و بخشی از تنه

کروزوم بدون صرف انرژی نیز از بین یاخته های فولیکولی عبور می کند (رد گزینۀ 1). در حین عبور سر اسپرم از فولیکول ها غشاء آ

کروزوم بیرون می ریزند (رد گزینۀ 2). با هضم الیۀ درونی غشاء اسپرم و اووسیت ثانویه در ابتدا به زیستی پاره شده و آنزیم های آ

هم می پیوندند و سپس هستۀ اسپرم به درون اووسیت ثانویه وارد می شود (رد گزینۀ 3). بعد از ورود اسپرم ریزکیسه های حاوی

مواد سازندۀ جدار لقاحی با مصرف انرژی به غشاء ملحق شده و با اگزوسیتوز مواد درون خود را به الیۀ ژله ای آزاد می کنند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 76

منظور سؤال پس از لقاح است. زیگوت حاصل از لقاح فقط میتوکندری های اووسیت ثانویه (اووم) را دارد. درواقع توجه کنید که

میتوکندری اسپرم در یاختۀ زیگوت وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": پس از آغاز فرآیند لقاح ابتدا جدار لقاحی تشکیل شده، سپس تقسیم میوز ۲ کامل شده و درنهایت آمیختن هسته ها رخ

می دهد. دقت کنید که بالفاصله پس از آغاز لقاح، با اگزوسیتوز ریزکیسه هایی دارای مواد جدار لقاحی به مقدار سطح غشاء افزوده

می شود.

گزينۀ "2": کروموزوم ها درون هسته قرار دارند، نه در مایع میان یاخته!

گزينۀ "3": این مسئله ارتباطی به یاخته های فولیکولی ندارد و حاصل عمل جدار لقاحی است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 77

زوائد انگشتی جفت به کوریون مربوط اند که با خون مادر در تماس اند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 78

ابتدا بخش ها را نام گذاری می  کنیم:

بخش 1- کوریون (برون شامه)

بخش 2- آمنیون (درون شامه)

بخش 3- یکی از سه الیۀ زایندۀ جنین

بخش 4- سازندۀ بند ناف جنین

دقت کنید که بخش 3 فقط به یکی از سه الیۀ اصلی جنین اشاره دارد که طبعًا نمی تواند همۀ بافت های بدن جنین را بسازد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آمنیون، کوریون و بند ناف در تغذیۀ جنین نقش دارند.

گزینۀ 2: ازکوریون هورمون HCG ترشح می شود که وارد خون مادر شده و با اثر بر جسم زرد باعث تداوم ترشح پروژسترون از آن

می گردد. وجود این هورمون ها در خون از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد جلوگیری می کند.

گزینۀ 4: با افزایش رشد جنین و بند ناف، طبعًا قطر سرخرگ و سیاهرگ آن نیز زیاد می  شود. دقت کنید که قطر مویرگ تغ�ر

چندانی ندارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 4 79

دو نوع پیک شیمیایی درون بیضه ها تولید می شود؛ تستوسترون و پیک شیمیایی یاختۀ سرتولی. هر دو این پیک ها در تولید اسپرم

مؤثرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": ترشحات برون ریز به اسپرم هایی می رسند که قدرت حرکت دارند.

گزينۀ "2": درون اسپرم ساز، اسپرم قادر به حرکت مشاهده نمی شود.

گزينۀ "3": اسپرماتوسیت ثانویه اصًال تاژکی ندارد که قادر به حرکت آن باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 80

 شروع تشکیل الیه های زایندۀ جنینی بعد از جایگزینی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: بند ناف فقط یک سیاهرگ دارد.

گزینۀ "۲": دقت کنید ممکن است مادران باردار تا پایان هفتۀ چهارم بعد از لقاح از بارداری خود مطلع نشوند.

گزینۀ "٣": ابتدا پرده های محافظت کننده ازجمله کوریون و آمنیون تشکیل می شوند و سپس پردۀ کوریون در تعامل با رحم، جفت

را تشکیل می ده

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 1 81

آزاد شدن اولین جسم قطبی حین تخمک گذاری در روز ۱۴ چرخه اتفاق می افتد. فقط مورد "ج" جمله را به طور درستی تکمیل

می کند.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ از روز ۱۴ ترشح پروژسترون آغاز می شود.

ب) نادرست؛ کاهش استروژن از یک روز قبل تر (روز ۱۳) شروع می شود.

ج) درست؛ از روز ۱۴ مقدار هورمون های LH و FSH کم می شود و از میزان اختالف آن ها نیز کاسته می شود.

د) نادرست؛ پس از روز ۱۴ (تا روز ۱۶) نیز کاهش استروژن ادامه دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 82

روز ۱۴ مقدار LH و FSH در بیشترین میزان خود است و بیشترین اختالف را باهم دارند. از روز ۱۴ که مرحلۀ لوتئالی شروع می شود،

مقدار این دو کم شده و اختالفشان نیز کمتر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در روزهای حدودًا 16 و 26 کمترین اختالف این دو هورمون را داریم.

گزينۀ "2": در روز ۱۴ با اینکه پروژسترون رو به افزایش است ولی استروژن رو به کاهش است. پس نمی توان گفت مقدار هورمون

ترشحی یاخته های فولیکولی رو به افزایش است.

گزينۀ "3": در ابتدای مرحلۀ فولیکولی مقدار پروژسترون ثابت است و از تخمدان تولید نمی شود. کاهش مقدار آن از دو روز قبل از

شروع چرخۀ تخمدانی آغاز می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 83

شکل سلول بینابینی را نشان می دهد. این سلول تستوسترون ترشح می کند که محرک اسپرم زایی است. سه مورد دیگر به

سلول های سرتولی مربوط اند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1

گام اول

گام دوم

84

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

مهره دارانی که سلول جنسی خود را به داخل آب رها می کند شامل ماهی ها و دوزیستان می شوند.

تمامی مهره داران دارای طناب عصبی پشتی بوده و پردازش نهایی اطالعات را در بخش جلویی برجسته طناب عصبی یعنی مغز

انجام می دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: ماهی گردش خون ساده دارد.

گزینۀ3: همگی دارای دفاع غیر اختصاصی هستند.

گزینۀ4: دوزیستان بالغ شش دارند و از اکسیژن هوا استفاده می کنند.
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گزینه 4 85

افزایش پروژسترون در خون از روز ۱۴ شروع می شود، درحالی که کاهش استروژن خون از روز ۱۳ شروع می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در زمان تحلیل کامل جسم زرد غلظت استروژن و پروژسترون در خون برابر می شود.

گزينۀ "2": استروژن در روز ۱۳ در حداکثر مقدار خود قرار دارد که در این زمان نیز ضخامت دیوارۀ رحم در حال افزایش است.

گزينۀ "3": بیشترین اختالف هورمون های هیپوفیز پیشین (LH و FSH) به روز ۱۴ مربوط است که روز تخمک گذاری و تشکیل جسم

زرد است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 86

موارد "ب" و "د" جمله به طور درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ هورمون های جنسی توسط بخش قشری غدۀ فوق کلیه همواره تولید می شود و در انتهای چرخۀ جنسی فقط از

تخمدان هورمون پروژسترون آزاد نمی شود.

ب) درست؛ در فاصلۀ زمانی ۱۶ تا ۲۶ مقدار هورمون LH از FSH باالتر است.

ج) نادرست؛ در روز ۱۶ مقدار استروژن خون با مقدار استروژن ابتدای چرخه برابر است.

د) درست؛ بیشترین اختالف مقدار هورمون های تخمدانی به روز ۱۳ (قبل از تخمک گذاری در روز ۱۴) مربوط است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 87

با تحلیل جسم زرد کاهش استروژن خون مشاهده می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: نخستین گویچه قطبی به دنبال میوز  تولید می شود، اما قبل از تکمیل میوز  مقدار هورمون لوتئینی کننده  شروع

به افزایش می کند.

گزینۀ3: طبق شکل کتاب کاهش هورمون محرک فولیکولی  قبل از تخمک گذاری است.

گزینۀ4: توجه کنید که اووسیت ثانویه آزاد می شود نه تخمک .

IILH( )

FSH( )

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 3 88

الف) نادرست؛ باید می گفت حداقل 18 ساعت.

ب) درست؛ مجرای وزیکول سمینال در پشت مثانه به مجرای اسپرم بر متصل می شود.

ج) درست.

د) درست؛ دو غدۀ پیازی میزراهی بعد از پروستات قرار دارند و به اندازۀ نخودفرنگی هستند.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 1 89

وزیکول سمینال در پشت مثانه قرار دارد. مایع ترشحی از این غده قند فروکتوز دارد که جذب یاخته اسپرم می شود تا انرژی الزم

برای حرکت دم اسپرم را تأمین کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "2": ترشحات پروستات و غدد پیازی میزراهی به درون میزراه می ریزند. ترشحات غدد پیازی میزراهی روان کننده است.

گزينۀ "3": هیچ یک از غدد برون ریز در تنظیم تولید اسپرم دخالتی ندارند. دقت کنید که در نزدیکی پروستات غدد پیازی میزراهی

قرار دارد.

گزينۀ "4": غد پروستات و پیازی میزراهی زیر مثانه قرار دارند و ترشحات قلیایی آزاد می کنند ولی توجه داشته باشید که این

ترشحات به درون میزراه ریخته می شود، نه لوله های اسپرم بر!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 90

در فاصلۀ زمانی روز ۷ تا ۲۶ دورۀ جنسی مقدار LH از مقدار FSH بیشتر است. در این بازۀ زمانی قطر دیوارۀ رحم در حال افزایش

است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": اتمام دفع خون و بافت های دیوارۀ رحم در روزهای ابتدای چرخۀ جنسی اتفاق می افتد.

گزينۀ "2": اندازۀ جسم زرد از روز 22 شروع به کاهش می کند، درحالی که قبل از آن (تقریبًا همزمان با شروع مرحلۀ لوتئالی)

ترشحات دیوارۀ رحم افزایش می یابد. دقت کنید که در مرحلۀ فولیکولی نیز دیوارۀ رحم ترشحات داشته است.

گزينۀ "4": فقط برای استروژن درست است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 91

هنگام ریزش دیوارۀ رحم در روزهای آخر دورۀ جنسی میزان استروژن و پروژسترون در حال کاهش است. در پنج روز اول دورۀ

جنسی که دیوارۀ رحم در حال ریزش است، سلول های فولیکولی در حال تقسیم اند. در این زمان مقدار  در حال افزایش است.

ثابت ماندن مقدار پروژسترون در روزهای اول دورۀ جنسی دیده می شود.

LH

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 3 92

زنبورعسل نر سطح تنفسی ویژه دارد، تنفس نایدیسی، ولی برای انتقال صفت با میتوز کامه تولید می کند. آرایش چهارتایه طی

میوز تشکیل می شود. (رد گزینۀ الف)

تک یاخته ها (مثل باکتری ها) و جانورانی مثل کرم پهن مواد مغذی را به طور مستقیم از محیط، با انتشار ساده دریافت می کنند.

باکتری گامت تولید نمی کند. (رد گزینۀ ب)

در مهره داران بخش جلوئی طناب عصبی آن ها به صورت برجسته درآمده. مار بکرزایی دارد و در بکرزایی تخمک لقاح نمی یابد. (رد

گزینۀ ج)

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 93

یاخته های سرتولی درون لوله های اسپرم ساز و یاخته های بینابینی بین لوله های اسپرم ساز قرار دارند. به این ترتیب یاخته های

سرتولی با یاخته های اسپرماتید و اسپرم تاژک دار در تماس هستند ولی یاخته های بینابینی ارتباطی با آن ها ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": یاخته های سرتولی در مبارزه با عوامل بیگانه فعالیت دارد.

گزينۀ "2": هورمون محرک ترشح هورمون جنسی مردان (تستوسترون) LH است که گیرندۀ آن روی یاخته های بینابینی قرار دارد.

یاخته های سرتولی برای FSH گیرنده دارند.

گزينۀ "3": اسپرم های درون لوله های اسپرم ساز با اینکه دم  دارند ولی قادر به حرکت نیستند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 94

بخش "ب" تنۀ اسپرم است و دارای میتوکندری های فراوان است. درون میتوکندری و حین چرخۀ کربس دو نوع ناقل الکترونی

 و FAD کاهش یافته و سپس در زنجیرۀ انتقال الکترون دوباره اکسایش پیدا می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": اسپرم یاختۀ هاپلوئیدی حاصل از میوز است. همانندسازی و تقسیم در اسپرم اتفاق نمی افتد.

کروزوم قرار دارند. ژن این آنزیم ها در دنای هسته ای گزينۀ "2": آنزیم های تخریب کنندۀ الیۀ ژله ای اطراف اووسیت ثانویه درون آ

قرار دارد، نه روی دنای راکیزه!

گزينۀ "3": پروتئین های مایع میان یاخته، درون هسته، میتوکندری و کلروپالست توسط ریبوزوم های آزاد مایع سیتوپالسمی ساخته

می شوند.

NAD+

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 95

سلولی که توسط سلول های فولیکولی احاطه می شود می تواند سلول اووسیت اولیه و ثانویه و گویچه های قطبی و نیز سلول های

جنینی موروال و زیگوت باشد که هیچ یک وسیلۀ حرکتی ندارند. گزینۀ "2" دربارۀ اووسیت ثانویه صدق می کند. گزینۀ "3" می تواند

به زیگوت یا سلول جنینی در حال تقسیم و نیز اووسیت اولیه مربوط باشد. گزینۀ "4" دربارۀ سلول های در حال تقسیم صدق

نمی کند و بیان ممکن است یا می تواند در گزینۀ "4" وجود ندارد.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 96

تمامی پستانداران زاده های خود را به کمک غدد شیری تغذیه می کنند (هم تخم گذار، هم کیسه  دار و هم جفت  دار).

تمامی پستانداران دارای گردش خون مضاعف هستند که فشار خون گردش عمومی که باید خون را به کل بدن بفرستد طبعًا بیشتر

از فشار خون ریوی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - در پستانداران نشخوارکننده مانند: گاو، گوارش میکروبی پیش از گوارش آنزیمی صورت می گیرد.

گزینۀ 3: نادرست - در تمامی پستانداران دیافراگم وجود دارد که در دم نقش اصلی را ایفا می کند و با ایجاد فشار منفی باعث ورود

هوا به دستگاه تنفس می  گردد.

گزینۀ 4: نادرست - تولید پردۀ برون شامه (کوریون) که از اختالط خون مادر و جنین جلوگیری می  کند در پستانداران تخم گذار دیده

نمی شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 97

در اواخر هفتۀ چهارم استروژن و پروژسترون، هر دو در حال کاهش اند. گزینۀ "2" در اواخر هفتۀ دوم صدق نمی کند. گزینۀ "3"

کامًال نادرست است. گزینۀ "4" بیان کرده است که ممکن است؛ بنابراین باتوجه به کاهش استروژن در روز 14 این گزینه درست

است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 98

یاخته های اووسیت اولیه، اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی توسط یاخته های فولیکولی احاطه می شوند. موارد "ب"، "ج" و "د"

جمله را به طور نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست؛ دقت کنید که ۲۳ نوع کروموزوم در هسته و یک نوع در درون فضای داخلی میتوکندری این یاخته ها وجود دارد.

ب) نادرست؛ فقط اووسیت اولیه ساختار تتراها درون هسته دارد.

ج) نادرست؛ اولین جسم قطبی نمی تواند منشأ جنین باشد.

د) نادرست؛ فقط برای اووسیت اولیه صادق است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 99

هیچ یک از موارد جمله را به طور درستی تکمیل نمی کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ دومین جسم قطبی به شرط لقاح در بدن یک زن مشاهده می شود.

ب) نادرست؛ دو نسخه از ژن های هر کروموزوم به معنی کروموزوم های دو کروماتیدی است. کروموزوم های هسته ای دومین جسم

قطبی کروموزوم های تک کروماتیدی دارد.

ج) نادرست؛ دومین جسم قطبی حاصل مستقیم میوز ۲ است که طی آن تعداد کروموزوم های هسته ای یاختۀ والد و یاختۀ حاصل

برابر است.

د) نادرست؛ دومین جسم قطبی پس از لقاح با اووسیت ثانویه با اسپرم تولید می شود؛ پس تولید آن مستقل نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 100

منظور تروفوبالست است که هورمون  را به درون خون مادر ترشح  می کند. این هورمون به حفظ جسم زرد و تداوم ترشح

هورمون پروژسترون از جسم زرد به خون مادر کمک می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: الیۀ  اطراف بالستوسیست، تروفوبالست نام  دارند و سرانجام در تشکیل جفت دخالت دارند.

گزینۀ 2: در حین تقسیمات اولیۀ تخم ممکن است یاخته های بنیادی از هم جدا شوند یا تودۀ درونی بالستوسیست به دو یا چند

قسمت تقسیم شود و جنین های همسان ایجاد شود.

گزینۀ 4: در دوزیستان به دلیل داشتن دورۀ جنینی کوتاه، میزان اندوختۀ تخمک کم است.

HCG

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 101

سیستم متانفریدی در نرم تنان و بیشتر کرم های حلقوی از جمله کرم خاکی دیده می شود و چون در گزینه به هر بند اشاره شده

پس مربوط به کرم خاکی  است. در کرم خاکی، گوارش مکانیکی غذا در سنگدان انجام می شود و سپس غذا وارد روده می شود که

گوارش را کامل می کند و مواد را جذب می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) نشخوار کنندگان، معده چهارقسمتی دارند و غذا پس از هزارال (بخش معده ای جذب کننده آب) وارد شیردان می شود که محل

ترشح شیره های گوارشی است و سپس برای کامل شدن گوارش و جذب به روده می رود.

2) تنفس نایدیسی در حشرات و صدپایان دیده می شود (که از این دو گروه در کتاب فقط گوارش ملخ ذکر شده) و در ملخ، غذا

پس از پیش معده که دندانه دار است برای گوارش کامل وارد کیسه های معده می شود (نه معده) و سپس به معده برای جذب

مواد غذایی می رود.

4) بطن های جدا در پستانداران و پرندگان (و برخی خزندگان) وجود دارد که فاقد غدد شیری بودن، پستانداران را از پاسخ حذف

می کند (با سیستم گوارشی خزندگان آشنایی نداریم و مدنظر نیست). پس گزینه مربوط به پرنده است و پرنده ای که در کتاب

گوارش آن بررسی شده کبوتر است که اولین بخش ذخیره غذا در لوله گوارش پرنده چینه دان است و غذا پس از چینه دان به

معده می رود که شیره های گوارشی ترشح می کند و سپس از معده به سنگدان (دارای سنگ ریزه و قدرت گوارش مکانیکی) می رود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 4 102

به شکل زیر به دقت توجه کنید. باتوجه به شکل، غلظت  و  در روزهای حدودًا ۷ و ۲۶ باهم برابر می شود. در روز ۲۶

مقدار استروژن و پروژسترون نیز باهم برابر است. بالفاصله بعدازاین زمان کاهش پروژسترون شدیدتر از کاهش استروژن اتفاق

می افتد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: از ابتدای چرخه تا حدود روز ۱۶ و از روز ۲۶ تا انتهای چرخه مقدار استروژن از پروژسترون بیشتر است. در روزهای انتهای

چرخه دیوارۀ رحم افزایش نمی یابد.

گزینۀ ۲: تقریبًا از روز ۷ تا روز ۲۶ مقدار  خون باالتر از مقدار  است. در روزهای منتج به تخمک گذاری (تقریبًا از روز ۱۲ تا

۱۴) کنترل هورمون های هیپوفیز پیشین با بازخورد مثبت همراه است.

گزینۀ 3: باتوجه به شکل در حدود روز 16 برای اولین بار مقدار استروژن و پروژسترون باهم برابر می شود. در این روز مقدار  و

 روبه کاهش هستند و اختالف شان نیز درحال کاهش می باشد.

LHFSH

LHFSH

LH

FSH

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 103

موارد "الف" و "ب" نادرست هستند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 104

محل مشخص شده روز 15 را نشان می دهد. در این روز مقدار  در حال کاهش است. مقدار استروژن بیش از پروژسترون است.

جسم زرد در حال رشد است.

LH

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 3 105

از موارد عنوان شده اتفاقات "الف"، "ج" و "د" همزمان هستند.

بررسی موارد:

الف) درست؛ شروع افزایش پروژسترون خون در روز ۱۴ همزمان با تخمک گذاری و شروع رشد جسم زرد اتفاق می افتد. در این زمان

از میزان LH خون که در بیشترین حالت خود بوده است کاسته می شود.

ب) نادرست؛ شروع تحلیل جسم زرد زودتر اتفاق می افتد. به این معنی که در روز ۲۲ تحلیل جسم زرد شروع می شود و در روز ۲۸

این تحلیل کامل می شود. این در حالی است که شروع قاعدگی از روز آخر چرخه یعنی روز ۲۸ شروع می شود.

ج) درست؛ هر دو در روز ۱۴ اتفاق می افتند.

د) درست؛ هر دو در ابتدای چرخه تخمدانی (تقریبًا روز ۵ تا ۷) اتفاق می افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 106

بالستوسیست یک الیۀ بیرونی به نام تروفوبالست دارد که سرانجام برون شامه جنین (پردۀ کوریون) را می سازد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: در صورت وقوع بارداری، جسم زرد تا چند هفته ترشح پروژسترون را ادامه می دهد و در نتیجه در موقع جایگزینی که لقاح

می باشد نیز فعال است.

گزینۀ3: تقسیمات میتوزی سلول تخم به سرعت و بدون افزایش حجم سلول ها می باشد و در نتیجه بعد از هر تقسیم، حجم

سلول ها کاهش می یابد.

گزینۀ4: در این زمان نیز به دلیل خودتنظیمی منفی حاصل از فعالیت هورمون استروژن و پروژسترون، مقدار هورمون های

هیپوفیزی کاهش می یابد و فولیکول جدیدی رشد نمی کند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 4 107

از تفاوت های اساسی بین تخمک زایی و اسپرم زایی، تقسیم نامساوی سیتوپالسم است، به صورتی که در تخمک زایی گویچه قطبی

وجود دارد. (ص 104)

تالیفی پوریا ملکی
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گزینه 2 108

انقباض حلقۀ اکتین و میوزین اشاره به انجام سیتوکینز است. در اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه به دنبال تقسیم هستۀ

سیتوکینز اتفاق می افتد. درون همه این یاخته مقدار زیادی مایع سیتوپالسم وجود دارد که بین دو یاخته تفکیک می شود. دقت

کنید که در حین تمایز اسپرماتید مقدار زیادی سیتوپالسم خود را از دست می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در اسپرماتوسیت ثانویه فقط یک کروموزوم جنسی مشاهده می شود.

گزينۀ "3": کروموزوم های دو کروماتیدی دو دگرۀ یکسان از یک ژن دارند ولی توجه کنید که اگر کراسینگ اور رخ داده باشد، دو

دگرۀ موجود روی یک کروموزوم مضاعف شده می تواند متفاوت باشد؛ بنابراین برای اسپرماتوسیت ثانویه این مسئله قطعی نیست.

گزينۀ "4": اسپرماتوگونی در مرحلۀ  و S چرخۀ یاخته ای خود فقط یک جفت سانتریول دارد، همچنین در فاصلۀ بین اتمام میوز

1 تا شروع میوز ۲ در اسپرماتوسیت ثانویه یک جفت سانتریول دیده می شود.

G۰

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 109

اووسیت ثانویه در صورت لقاح با اسپرم، میوز  کرده و تخمک بالغ و گویچۀ قطبی را تولید می کند؛ یعنی تخمک بالغ با اسپرم و

گویچۀ قطبی که هاپلوئیدند، در تماس است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های 1 و 2: تخمک دارای کروموزوم های غیر مضاعف بوده که توانایی میتوز و میوز ندارد. در ضمن شامل یک جفت (2 عدد)

سانتریول نیز است.

گزینۀ 3: تخمک فاقد اندام حرکتی است و به کمک مژک های دیوارۀ لوله رحم به سمت رحم حرکت می کند.

II

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 110

در موارد زیر یک شبکۀ مویرگی بین دو سرخرگ قرار گرفته است:

- قشر کلیه (نه فوق کلیه) = کالفک بین سرخرگ های آوران و وابران قرار دارد.

- آبشش ماهی و نوزاد دوزیست = مویرگ آبششی در تیغه ها بین انشعاب سرخرگ شکمی و سرخرگ پشتی قرار دارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 111

سلولی که با یک الیه سلول فولیکولی احاطه می شود اووسیت اولیه است که کروموزوم های دوکروماتیدی دارد؛ زیرا میوز 1 را شروع

کرده و در پروفاز متوقف شده است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 112

دوقلوهای همسان می توانند تک جفتی یا دو جفتی باشند و از نظر ژنوتیپ مشابه هم هستند. دوقلوهای ناهمسان می توانند

جنسیت یکسان یا متفاوت داشته باشند. ژنوتیپ دوقلوهای ناهمسان متفاوت و جفت مستقلی دارند.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 2 113

ترشحات روان کننده به غدد پیازی میزراهی تعلق دارد که کوچک تر از دو نوع غدۀ دیگر هستند و پا�ن تر از بقیه قرار دارند. ادرار از

درون این غدد عبور نمی کند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 114

درون تخمدان های یک زن عالوه بر یاخته های سازندۀ گامت ها، یاخته های فولیکولی و یاخته های دیگری ازجمله یاخته هایی از

بافت های پوششی و پیوندی وجود دارد. دقت کنید در تخمدان یک دختر ۵ ساله این یاخته ها قادر به همانندسازی و تقسیم

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": تتراد فقط در اووسیت اولیه (با قابلیت انجام میوز) دیده می شود.

گزينۀ "3": در یک زن جوان به طورمعمول در هر ماه یک یاختۀ هاپلوئیدی (اووسیت ثانویه) آمادۀ تولید تخمک می شود.

گزينۀ "4": در یک زن یائسه، اووسیت اولیه ای وجود ندارد که میوز ۱ را ادامه داده و اووسیت ثانویه تشکیل دهد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 115

منظور از جانورانی که زاده  هایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه می  کنند، پستانداران هستند. همۀ پستانداران دارای گردش

خون مضاعف هستند و فشار خون در گردش کوچک کمتر از فشار خون در گردش عمومی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در پستانداران نشخوارکننده گوارش میکروبی قبل از گوارش آنزیمی صورت می  پذیرد، پس این گزینه در رابطه با این گروه

از پستانداران صادق نیست.

گزینۀ 2: این گزینه در ارتباط با دوزیستان صادق است نه پستانداران.

گزینۀ 4: این گزینه برای پستانداران تخم  گذار مثل پالتی  پوس صادق نیست.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 116

در بند ناف یک سیاهرگ قطور با خون روشن و دو سرخرگ نازک تر با خون تیره وجود دارند.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 4 117

هورمون های تخمدانی اولین بار در روز ۱۶ برابر می شوند. در این زمان تخمک گذاری انجام شده است و فولیکول به همراه

یاخته های هاپلوئیدی درون آن از طریق مژک های بافت پوششی لولۀ رحم به طرف رحم حرکت می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": هورمون های هیپوفیز پیشین در ابتدای چرخه (حدود روز ۷) و انتهای چرخه (حدود روز ۲۶) افزایش می یابد. در هیچ یک

از این زمان ها پروژسترون خون افزایش نمی یابد.

گزينۀ "2": افزایش دیوارۀ رحم (اندوختۀ خونی) علت افزایش ضخامت دیوارۀ رحم است.

گزينۀ "3": شروع کاهش هر دو هورمون تخمدانی روز ۲۲ است. در این زمان FSH و LH رو به کاهش هستند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 118

ترشحات وزیکول سمینال مواد قندی الزم برای تأمین انرژی اسپرم ها را دارند و در باالی پروستات به لولۀ اسپرم بر می ریزند و همراه

با اسپرم ها وارد پروستات می شوند

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 3 119

هورمون های هیپوفیزی LH و FSH از هیپوفیز پیشین تولید و ترشح می شوند. ازآنجایی که گیرندۀ این هورمون ها درون بیضه قرار

دارد، می توان انتظار داشت که مقدار این هورمون ها در سیاهرگ بیضه کمتر از سرخرگ بیضه باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": ممکن است مقداری هورمون درون  یاخته های هیپوفیز پیشین از قبل تولید شده باشد ولی ترشح آن ها با دریافت

هورمون آزادکنندۀ هیپوتاالموس اتفاق می افتد.

گزينۀ "2": هورمون های LH و FSH در زنان با کمک ترشح، هورمون های تخمدانی را تنظیم می کنند.

گزينۀ "4": دقت کنید که آزاد شدن ناقل عصبی به حضور پیام عصبی نیازمند است و ترشح هورمون ها بدون دخالت پیام عصبی

انجام می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 120

یاخته های دیپلوئیدی لولۀ اسپرم ساز، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و یاخته های سرتولی هستند. یاخته های سرتولی برای

هورمون FSH گیرنده دارند ولی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه برای تستوسترون گیرنده دارند که از یاخته های بینابینی

لوله های اسپرم ساز ترشح می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "2": اسپرم ها فقط یک کروموزوم جنسی دارند؛ X یا Y. پس در هر دو حالت فاقد ژن های مستقر در کروموزوم جنسی دیگر

هستند.

گزينۀ "3": یاخته های سرتولی با یاخته های کناری ارتباط میان یاخته ای ندارند. درصورتی که مایع میان یاختۀ اسپرماتوگونی ها و

اسپرماتوسیت های اولیه باهم در ارتباط است.

گزينۀ "4": اسپرماتوسیت ثانویه تنها یاختۀ هاپلوئیدی با دو جفت سانتریول است. این یاخته هاپلوئیدی دو کروماتیدی است؛ یعنی

هر کروموزوم دو کروماتید (دو مولکول دنا) و چهار رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دارد. ولی دقت کنید که رشته های DNA تنها رشته های

پلی نوکلئوتیدی درون هسته  نیستند، بلکه رناها هم پلی نوکلئوتیدی محسوب می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 121

در حدود روز 15 اگرچه استروژن در حال کاهش و پروژسترون در حال افزایش است، اما همچنان میزان استروژن بیشتر از

پروژسترون است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در روز 16 چرخۀ جنسی سرعت رشد دیوارۀ رحم کاهش یافته و بر میزان فعالیت ترشحی آن افزوده می شود.

گزینۀ 3: در دوره لوتئالی، ابتدا پروژسترون شروع به کاهش می کند و بعد از آن ضخامت دیوارۀ رحم شروع به کاهش می کند و

این اتفاق هم زمان نیستند.

گزینۀ 4: حدود روز 13 بیشترین اختالف و حدود روز 16 برابری میزان استروژن و پروژسترون در خون مشاهده می شود.

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 122

کروموزوم های همتا در اندازه، شکل و موقعیت سانترومر مشابه هستند؛ وقتی کروموزوم ها چهارتا چهارتا در اندازه، شکل یا موقعیت

سانترومر مشابه هستند یعنی کروموزوم ها چهارتا چهارتا همتا و مشابه هم هستند و درواقع چهار مجموعه کروموزومی خواهیم

داشت که در هر مجموعه یکی از کروموزوم های مشابه قرار می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) سلول های حاصل از تقسیم لنفوسیت B، سلول پادتن ساز و سلول B خاطره می باشد، که سلول پالسموسیت یا پادتن ساز اصًال

تقسیم نمی شود. سلول خاطره نیز در برخورد با آنتی ژن مربوطه مراحل چرخه سلولی خود را کامل می کند و در مواقعی که با

آنتی ژن برخورد ندارد غیرفعال بوده و در مرحله  چرخه سلولی متوقف می شود.

2) سلول  هاپلوئید (تک الد) دارای یک مجموعه کروموزومی یعنی 23 کروموزوم دو کروماتیدی است. سلول اسپرماتوسیت ثانویه

است که هنوز مرحله دوم میوز را انجام نداده، از طرفی سلولی که لوله های اسپرم ساز را به سمت لوله اپی دیدیم ترک می کند

اسپرم 23 کروماتیدی دارای دم می باشد نه سلول اسپرماتوسیت ثانویه.

3) سلول های دم دار لوله های اسپرم ساز، سلول های اسپرماتید و اسپرم می باشند که دارای 23 کروموزوم تک کروماتیدی هستند. هر

کروموزوم چه تک کروماتیدی چه دو کروماتیدی دارای یک سانترومر می باشد؛ پس 23 سانترومر در هر سلول دم دار (اسپرماتید یا

اسپرم) لوله اسپرم ساز وجود دارد. سلول ماده ورودی به لوله رحمی نیز اووسیت  ثانویه و اولین جسم قطبی است که درنتیجه

مرحله اول تقسیم میوز حاصل شده اند و 23 کروموزوم دو کروماتیدی یا مضاعف شده دارند؛ یعنی درواقع دارای 46 کروماتید

می باشند که این تعداد 2 برابر تعداد سانترومر موجود در هر سلول دم دار لوله اسپرم ساز دستگاه تناسلی مردانه است.

G۰

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 4 123

نمودار مربوط به ترشح هورمون استروژن است و بخش مشخص شده روز سیزدهم چرخه را نشان می دهد. در این مرحله هنوز

تخمک گذاری رخ نداده است و اووسیت و گویچۀ قطبی به لولۀ رحم آزاد نشده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در روز چهاردهم میزان ترشح  به حداکثر خود می رسد.

گزینۀ 2: به توضیح گزینۀ "4" مراجعه کنید.

گزینۀ 3: جسم زرد از روز چهاردهم به بعد تشکیل می شود.

LH

تالیفی موسی بیات
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گزینه 4 124

اسپرماتیدها مستقل شده و سپس تاژک دار می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": اسپرماتوسیت های ثانویه پس از تقسیم میوز 2 اسپرماتید می سازند که با انجام تمایز دم دار می شود. دقت کنید که تا

زمانی که تمایز به طور کامل انجام نگیرد و یاخته به درون مجرا وارد نشود، اسپرم نامیده نمی شود.

گزينۀ "2": اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید است ولی حاصل میوز ۱ است. از طرفی اسپرم هاپلوئید حاصل تمایز است نه تقسیم!

گزينۀ "3": یاخته های سرتولی و اسپرماتوگونی!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 125

لوله های اسپرم بر اسپرم هایی را انتقال می دهند که از اپیدیدیم خارج می شوند و قطعًا به بلوغ رسیده اند.

اسپرم ها توسط لوله های اسپرم ساز تولید می شوند (رد گزینۀ 1) و در اپیدیدیم نگهداری و بالغ می شوند (رد گزینۀ 2). از طرفی

بیضه ها (یاخته های بینابینی) در تولید تستوسترون نیز مشارکت دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 126

آمنیون در تشکیل بند ناف مشارکت ندارد.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 127

جفت دو بخش دارد. بخش مادری و بخش جنینی. ژنوتیپ بخش مادری با تروفوبالست متفاوت است. خون مادر در جفت به

دلیل پاره شدن رگ های خونی مادر وارد حفرات رحم می شود؛ لذا خونی که درون رگ بسته جریان دارد، خون جنین است. خون

مادر با کوریون تماس دارد ولی با آمنیون و رگ های جنین تماس ندارد.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 3 128

گزینۀ 3 صحیح است. 

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 129

باتوجه به متن کتاب که افراد مبتال به کم خونی گویچه داسی شکل معموًال در سنین کودکی می میرند، پس افرادی که از نظر صفت

گویچه های قرمز داسی شکل دارای 2 دگره نهفته هستند (بیمار) اوًال از پدر و مادری که ناخالص اند (تائید گزینۀ 1) متولد می شوند،

ثانیًا به سن تولیدمثلی نمی رسند و توانایی تولید گامت نخواهند داشت. (رد گزینه های 2 و 3 و 4)

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 130

در ابتدا یاخته ها از هم جدا و تاژک دار می شوند؛ سپس مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می دهند. هسته آن ها فشرده

شده و یاخته ها کشیده می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 131

هر سلول تخمدان در طی میوز چهار سلول تولید می کند که فقط یکی از آن ها تخمک است و سه تای دیگر گویچه اند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 132

در فاصلۀ بین میوز  و میوز  مرحلۀ S در اینترفاز را نداریم تا بر مقدار  سلول ها افزوده شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در صورتی که هنگام تقسیم میوز، پدیدۀ جدانشدن کروموزوم ها رخ دهد، یاخته های حاصل مقدار کروموزوم و مادۀ

زنتیکی متفاوتی خواهند داشت.

گزینۀ3: در صورت انجام کراسینگ اور احتمال این وضعیت وجود دارد.

گزینۀ4: در صورتی که در تقسیم یاخته های زایندۀ انسان پدیدۀ جدانشدن کروموزوم ها رخ دهد این اتفاق می افتد.

IIIDNA

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 4 133

در لوله های اسپرم بر، انقباض بافت ماهیچه صاف لوله ها باعث حرکت اسپرم به سمت میزراه می شود. یاخته های این بافت از گلوکز

برای انجام انقباض استفاده می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": گامت های درون اپیدیدیم دم دار هستند ولی قابلیت حرکت را آنجا پیدا می کنند.

کروزوم در اپیدیدیم انجام می شود، نه در لولۀ اسپرم بر! گزينۀ "2": تکمیل آ

گزينۀ "3": فروکتوز از وزیکول سمینال به درون اسپرم بر می ریزد، نه مجرای میزراه!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 134

باتوجه به شکل، A اپیدیدیم، B وزیکول سمینال، C بیضه و D پروستات است.

غدۀ پروستات مایع شیری رنگ و قلیایی ترشح می کند. مادۀ قلیایی موجود در این مایع برای خنثی کردن اسید موجود در مسیر

رسیدن اسپرم به اووسیت ثانویه مورداستفاده قرار می گیرد و وارد یاخته نمی شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 135

گزینۀ 1: نادرست. شبکه ای از رگ های کوچک نه بزرگ.

گزینۀ 2: نادرست. اسپرماتید می تواند تاژک داشته باشد.

گزینۀ 3: نادرست. در همۀ مراحل اسپرم زایی.

گزینۀ 4: درست. ترشحات غدد پیازی میزراهی قلیایی و روان کننده اند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 136

دیوارۀ رحم در محل واژن نازک تر از نقاط دیگر آن است.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 3 137

پس از هر دو روزی که مقدار LH و FSH باهم برابر است، قطعًا LH افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": ریزش دیوارۀ رحم تقریبًا ۵ تا ۷ روز اول طول می کشد. در این بازۀ زمانی و پس از آن FSH رو به کاهش است.

گزينۀ "2": در ابتدای مرحلۀ لوتئالی افزایش ترشحات رحم شروع می شود.

گزينۀ "4": رشد دیوارۀ رحم در ابتدای دورۀ جنسی شروع می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 138

موارد (ج) و (د) درست هستند.

بررسی هریک از موارد:

تست به زنبورعسل اشاره می کند که چشم مرکب دارد و برای تولید جنس نر، ملکه بکرزایی انجام می  دهد.

الف) نادرست؛ در سامانۀ دفعی حشرات (لوله های مالپیگی) مانند: سایر موارد، آب به  صورت اسمز وارد می  شود نه انتقال فعال.

ب) نادرست - زنبورعسل دوجنسی (هرمافرودیت) نیست که هم زمان غدد جنسی نر و ماده را داشته باشد.

ج) درست - حشرات دارای اسکلت خارجی هستند که ماهیچه ها از سطح داخل به آن ها متصل بوده و تکیه  گاه عضالت محسوب

می  شود.

گاه  سازی سایر اعضای جمعیت (گونه) از خطر حضور شکارچی استفاده می  کند. د) درست - زنبور از فرومون برای آ

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 4 139

لقلح در آبزیان (ماهی قزل آال) از نوع خارجی، در کوسه ماهی از نوع داخلی و در بیشتر خزندگان (الک پشت) از نوع داخلی است.

(ص 115 و ص 117)

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 3 140

مامه یاخته (اووسیت اولیه) با خطا در میوز 1 یاخته طبیعی به وجود نمی آورد و همه یاخته های حاصل یا یک کروموزوم بیشتر و یا

یک کروموزوم کمتر دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در جدا نشدن کروموزومی در میوز 1 (اولین تقسیم اسپرماتوسیت اولیه) کروموزوم های همتا با هم می مانند که الزامًا در

همه ژن ها دگره یکسان ندارند.

گزینۀ 2: جدا نشدن کروموزمی در تقسیم مستقیم گویچه قطبی نخستین (میوز 2) موجب با هم ماندن کروموزوم های حاصل از

تقسیم یک کروموزوم مضاعف می شود، نه کروموزوم های همتا!

گزینۀ 4: زامه یاختک (اسپرماتید) تقسیم نمی شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 141

تصویر مربوط به پروتونفریدی در کرم پهن آبزی به نام پالناریا است.

هرمافرودیت (نرماده) در جانورانی مانند کرم های پهن (پالناریا / کرم کدو / کرم کبد) و کرم های حلقوی (مانند کرم خاکی) که

حرکت کند دارند و امکان جفت یابی مناسبی ندارند دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پالناریا مانند سایر کرم های پهن، فاقد گردش خونی همولنف، سلوم و طناب عصبی شکمی است. طناب عصبی پالناریا

به صورت نردبانی شکل است نه شکمی.

گزینۀ 3: بیشتر مادۀ دفعی پالناریا از راه سطح بدن صورت می گیرد و کار پروتونفریدی در آن بیشتر دفع آب است تا دفع مواد زائد

نیتروژن دار.

گزینۀ 4: کرم ها به طورکلی فاقد اسکلت هستند.

یادآوری: اسکلت عروس دریایی بیرونی یا درونی نیست و از انواع آب ایستایی است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 142

سلولی که در لولۀ فالوپ در حال انتقال به رحم است، می تواند اووسیت ثانویه، گویچۀ قطبی و زیگوت و نیز سلول های فولیکولی

باشد. اولین گویچۀ قطبی و اووسیت ثانویه دو کروماتیدی اند. گویچۀ قطبی سیتوپالسم اندکی دارد. زیگوت و سلول های جنینی

دیپلوئیدند و کروموزوم همتا دارند و در گزینۀ "3" اشاره شده است که ممکن است دارای کروموزوم های همتا باشد؛ بنابراین گزینۀ

"3" درست است. هیچ یک از این سلول ها قابلیت تحرک ندارند.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 4 143

کار اصلی دستگاه تولیدمثلی تولید سلول های جنسی است. در دمای 37 درجه تمایز صحیح اسپرم ها مختل می شود. نمی توان

گفت تقسیم سلول های اسپرماتوگونی متوقف می شود. تنظیم دمای بیضه تحت کنترل شبکه ای از رگ های خونی است نه

مویرگ ها. این رگ ها در کیسۀ بیضه ها قرار دارند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 144

مار حاصل از بکرزایی در متن کتاب درسی، از نظر ژن نمود خالص است و حاصل میوز ژن نمود خالص فقط یک نوع گامت است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ خون سیاهرگ های رحمی تیره ولی خون سیاهرگ بند ناف جنین روشن است.

گزینۀ 2: نادرست؛ زنبورعسل ملکه از رشد تخمک حاصل نشده بلکه از رشد تخم حاصل شده است.

گزینۀ 3: نادرست؛ کرم خاکی دگرلقاح ولی کرم کبد خودلقاح است. زاده های حاصل از خودلقاحی به طورمعمول گوناگونی بیشتری

نسبت به دگرلقاحی ندارند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 145

برای انجام طبیعی لقاح وجود الیۀ ژله ای در اطراف اووسیت ثانویه ضروری است و برای این کار مواد سازندۀ الیۀ ژله ای قبل از

حضور اسپرم باید اگزوسیتوز شود. از طرفی پس از ورود هستۀ اسپرم به اووسیت ثانویه در حین آنافاز ۲ اووسیت ثانویه

پروتئین های اتصال دهندۀ کروماتیدهای خواهری بایستی تجزیه شوند تا آنافاز انجام گیرد.

کروزوم انجام می شود. دقت کنید که تولید مواد کروزوم بدون صرف انرژی و با پاره شدن غشاء آ در مقابل آزاد شدن آنزیم های آ

سازندۀ جدار لقاحی پیش از لقاح اتفاق می افتد و در حین لقاح فقط جدار لقاحی از موادی که پیشتر تولید شده اند، ساخته

می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 146

یاخته های هاپلوئیدی لوله های اسپرم ساز یک مرد بالغ عبارت اند از اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم! از بین این سه نوع

یاخته اسپرماتوسیت ثانویه کروموزوم های مضاعف شده دارد. این یاخته حاصل میوز 1 است و بدون انجام همانندسازی میوز 2 را

انجام می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید یاخته های هاپلوئیدی حاصل از سیتوکینز هستند. اسپرماتوسیت ثانویه تقسیم میوز 2 را

انجام می دهد ولی اسپرماتید تقسیم نشده و فقط تمایز می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "2": در لوله های اسپرم ساز یاختۀ هاپلوئیدی قادر به حرکت وجود ندارد. دقت کنید که بخش انتهایی دم اسپرم فاقد تاژک

است.

گزينۀ "3": مایع میان یاختۀ مستقل فقط در یاختۀ اسپرم دیده می شود که درون مجرای لولۀ اسپرم ساز دیده می شوند و به دیوارۀ

لولۀ اسپرم ساز متصل نیستند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 147

پیک های شیمیایی آزاد شونده از بیضه ها، هورمون تستوسترون ترشحی از یاخته های بینابینی و پیک شیمیایی ترشحی از

یاخته های سرتولی است. موارد "الف" و "ب" جمله را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست، تحریک ترشح تستوسترون، توسط هورمون LH و تحریک ترشح پیک شیمیایی، توسط FSH اتفاق می افتد. هر دو

این هورمون ها از هیپوفیز پیشین آزاد می شود.

ب) درست؛ همۀ پیک های شیمیایی با اگزوسیتوز آزاد می شوند که فرآیندی انرژی خواه است.

ج) نادرست؛ باتوجه به شکل یاخته های بینابینی هستۀ کوچکی دارند ولی هستۀ یاخته های سرتولی بزرگ است.

د) نادرست؛ پیک شیمیایی آزادشده از یاخته های سرتولی روی یاختۀ اسپرماتید گیرنده دارد و باعث تمایز اسپرماتید به اسپرم

می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 148

پردۀ کوریون به واسطۀ زوائد انگشتی خود به دیوارۀ رحم نفوذ می کند. این پرده از اختالط خون جنین و مادر با یکدیگر جلوگیری

می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: ترشح هورمون پروژسترون با حفظ کردن ضخامت دیوارۀ رحم سبب توسعۀ پردۀ کوریون جنینی می شود.

گزینۀ 3: پردۀ کوریون به دلیل تشکیل جفت در انتقال مواد مغذی به جنین نقش دارد.

گزینۀ ۴: پردۀ کوریون در اثر تقسیم و تمایز تروفوبالست (یاخته های سطحی بالستوسیست) ایجاد می گردد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 149

در چرخۀ تخمدانی یک زن بالغ و سالم افزایش دیوارۀ رحم به دنبال ترشح هورمون استروژن و پروژسترون انجام می شود. استروژن

توسط یاخته های فولیکولی و باقی ماندۀ آن ها (جسم زرد) و پروژسترون توسط باقی ماندۀ یاخته های فولیکولی ترشح می شوند.

یاخته های فولیکولی دوالد هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "2": افزایش هورمون استروژن در قسمت لوتئالی با افزایش هورمون پروژسترون (هورمون ترشحی از جسم زرد) همراه

است.

گزينۀ "3": افزایش هورمون پروژسترون از روز ۱۴ تا حدودًا ۱۸ همراه با کاهش هورمون های LH و FSH است.

گزينۀ "4": هورمون لوتئالی در دو بازه افزایش دارد. از ابتدای چرخه تا روز ۱۴ و در انتهای چرخه از روز ۲۶ تا ۲۸. در فاصلۀ بین

روزهای ۴ تا حدودًا 8 میزان FSH کاهش می یابد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 150

مقدار استروژن در دو زمان در حال افزایش است:

1- از روز چهارم تا روز سیزدهم.

2- 16 تا 18 نیز در حال افزایش است.

گزینۀ "1" برای بخش اول صدق نمی کند. گزینۀ "2" در بخش اول صدق نمی کند. گزینۀ "3" در بخش دوم صدق نمی کند. در هر

دوی این زمان ها دیوارۀ رحم در حال رشد است.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 1 151

در مسیر تولید اسپرم، یاخته های اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه به یکدیگر متصل هستند و روابط سیتوپالسمی بین آن ها

دیده می شود. 

فقط یاخته های اسپرم مستقل هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: هستۀ فشرده فقط در اسپرم مشاهده می شود.

گزینۀ 3: در مسیر تولید اسپرم، هیچ کدام از یاخته ها قادر به حرکت نیستند. اسپرم تاژک دارد ولی حرکت نمی کند. دقت کنید که

حرکت اسپرم ها در اپیدیدیم مشاهده می شود.

گزینۀ 4: فام تن تک کروماتیدی در انتهای میوز 2 دیده می شود (یعنی در اسپرماتید و اسپرم!)، در اسپرماتوسیت اولیه و

اسپرماتوسیت ثانویه فام تن ها دو کروماتیدی هستند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 152

منظور صورت سوال کوریون است. کوریون ساختار جفت را تشکیل می دهد و وظیفۀ تغذیۀ جنین را از زمان تشکیل سه الیۀ زاینده

جنینی، برعهده دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: این پرده مانع مخلوط شدن خون مادر و جنین می شود.

گزینۀ3: بعضی داروها می توانند از جفت عبور کنند و به جنین برسند.

گزینۀ4: بعضی از پادتن ها از طریق جفت به جنین منتقل می شوند.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 153

باتوجه به شکل، "1" بیضه، "2" اپیدیدیم، C وزیکول سمینال و D پروستات است.

موارد "الف" و "ب" درست هستند.

بیضه اسپرم های تاژک دار می سازد. اپیدیدیم برای نگهداری و بلوغ اسپرم محل مناسبی است. غدد وزیکول سمینال مایعی دارای

فروکتوز آزاد می کنند و ترشحات غدد پیازی میزراهی روان کننده است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 154

یکی از بافت های هدف استروژن دیوارۀ رحم است. به این ترتیب افزایش ترشح استروژن دیوارۀ رحم ضخیم تر می شود و به

مویرگ های دیوارۀ آن افزوده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "2": از حدودًا روز ۷ تا ۱۴ دیوارۀ رحم ضخیم تر می شود ولی پروژسترونی از تخمدان آزاد نمی گردد. از طرفی در فاصلۀ بین

روزهای ۱۳ تا ۱۶ ضخامت دیوارۀ رحم افزایش می یابد ولی مقدار استروژن کاهش می یابد.

گزينۀ "3": رشد فولیکول در کل فاز فولیکولی (تا روز ۱۴) اتفاق می افتد. در این فاصلۀ زمانی الزامًا FSH کاهش پیدا نمی کند.

گزينۀ "4": افزایش LH در خون در کل فاز فولیکولی و دو روز انتهای فاز لوتئالی انجام می شود. در ۱۳ روز اول ابتدای چرخه به مقدار

استروژن افزوده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 155

منظور طراح، پستانداران جفت دار است. جدایی کامل بطن ها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ها رخ

می دهد. این حالت، حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در پستانداران، سازوکار فشار منفی (نه مثبت) باعث مکش هوا طی دم به داخل شش ها می شود.

گزینۀ 2: نادرست. طناب عصبی در تمام مهره داران (ازجمله پستانداران) پشتی است و نخاع دارد. مهره داران طناب عصبی شکمی

ندارند.

گزینۀ 3: نادرست. شبکه های مویرگی که مایع مغزی- نخاعی را ترشح می کنند درون بطن های 1 و 2 در نیمکره های مخ قرار دارند.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 156

از دیوارۀ تخمدان در حین تخمک گذاری ثانویه و اولین جسم قطبی به همراه چندین یاخته، یاختۀ فولیکولی آزاد می شود. در همۀ

این یاخته ها از همۀ ژن های هسته ای حداقل یک نوع نسخه دگره وجود دارد.

نکته: اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی n کروموزومی و مضاعف شده هستند. توجه کنید که از هر ژنی دو نسخه دارند. اگر

کراسینگ اور در اووسیت اولیه اتفاق نیفتاده باشد، این دو نسخه کامًال یکسان هستند ولی اگر کراسینگ اور رخ داده باشد ممکن

است دو نسخۀ مختلف از یک ژن درون یاخته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": عالوه بر اووسیت اولیه، یاخته های فولیکولی نیز دیپلوئیدی هستند و تتراد ندارند.

گزينۀ "2": هورمون ها از یاخته های فولیکولی یا در ادامۀ چرخه از یاخته های باقی ماندۀ آن ها (جسم زرد) ترشح می شوند. تقسیم

این یاخته ها میتوز است.

گزينۀ "3": اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی یاخته های هاپلوئیدی هستند. دقت کنید که هر دو قادر به لقاح با اسپرم هستند

ولی تنها با لقاح اووسیت ثانویه دو یاخته با اندازۀ متفاوت تولید می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 157

، رشد فولیکول افزایش می یابد، که همین رشد فولیکول باعث ترشح استروژن می شود.  FSH←طبق متن کتاب  با ترشح 

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 4 158

هورمون های LH و FSH که محرک غدد جنسی هستند به دستور آزادکننده و مهارکنندۀ مترشحه از هیپوتاالموس کنترل می گردند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - افزایش یکباره و ناگهانی LH در نزدیکی نیمۀ دورۀ جنسی (اواخر دورۀ فولیکولی) باعث تکمیل میوز 1 تخمک  زایی

و انجام لقاح بین اسپرم و اووسیت ثانویه (مام یاختۀ ثانویه) باعث تکمیل میوز 2 تخمک  زایی می  گردد.

گزینۀ 2: نادرست - در اکثر روزهای دورۀ جنسی، تنظیم غلظت LH باواسطه بازخورد منفی است، اما درست پیش از تخمک گذاری،

بازخورد از نوع مثبت است.

گزینۀ 3: نادرست - در نیمۀ دوم دورۀ جنسی زنان، با اینکه ضخامت آندومتر در اکثر روزها در حال افزایش است، ولی مقدار LH و

FSH در اکثر روزها در حال کاهش است.

"چرخه های جنسی زنان و رابطۀ میان ضخامت آندومتر، هورمون های جنسی، وقایع تخمدان، هورمون های محرک غدد جنسی و

عملکرد هیپوفیز و هیپوتاالموس از بخش  های پرتکرار در کنکور سراسری هستند."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 4 159

در شکل، "الف" سر، "ب" تنه و "ج" دم (تاژک) است. در بخش سر هسته و در تنه میتوکندری وجود دارد. در هر دو رونویسی و

تولید نوعی بسپار انجام می شود. از طرفی در مایع میان یاختۀ سر و همین طور درون فضای درونی میتوکندری تنه ترجمه و تولید

پروتئین انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": ژن آنزیم های الزم برای قندکافت درون هسته قرار دارد و بیان آن ها فقط در بخش "الف" انجام می شود.

گزينۀ "2": بخشی از ژن های الزم برای فعالیت میتوکندری، روی دنا خطی هسته (در بخش "الف") قرار دارند.

کروزوم تغ�ریافتۀ لیزوزیم است، آنزیم های پروتئینی درون آن توسط ریبوزوم های متصل شونده به شبکۀ گزينۀ "3": ازآنجایی که آ

آندوپالسمی ساخته می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 160

اسپرم ها درون اپیدیدیم نگهداری می شوند. اپیدیدیم روی بیضه ها و درون کیسۀ بیضه قرار دارد که خارج از محوطۀ شکمی قرار

دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": تستوسترون توسط یاخته های بینابینی تولید می شوند، نه یاخته های لوله های اسپرم ساز!

گزينۀ "3": اسپرم برها و میزراه اسپرم ها را به خارج از بدن هدایت می کنند. از درون مجرای میزراه ادرار نیز عبور می کند.

گزينۀ "4": درون مجرای وزیکول سمینال، اسپرم بر و میزراه فروکتوز می توان یافت. ترشحات پروستات و غدد پیازی میزراهی درون

میزراه را قلیایی می کنند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 161

یاخته های حاصل از اولین سیتوکینز نابرابر اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی هستند. هر دو این یاخته ها هاپلوئیدی مضاعف شده

هستند. به این ترتیب در هریک از آن ها یک کروموزوم X (حاوی ژن مربوط به هموفیلی) و یک کروموزوم 1 (حاوی ژن گروه خونی

Rh) وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": سیتوکینز نابرابر در مورد اولین جسم قطبی اتفاق نمی افتد.

گزينۀ "3": ریزکیسه های دارای مواد جدار لقاحی در اووسیت ثانویه وجود دارد.

گزينۀ "4": میوز 2 فقط در صورت لقاح با اسپرم اتفاق می افتد و انجام آن الزامی نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 162

فقط مورد "الف" جمله را به درستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) درست؛ باتوجه به نمودار بالفاصله بعد از روزهای ۱۶ و ۲۶ تغ�رات پروژسترون به شکل شدیدتری اتفاق می افتد.

ب) نادرست؛ از روز ۱۳ تا ۱۶ مقدار LH رو به افزایش و از روز ۲۶ تا ۲8 مقدار LH ثابت است.

ج) نادرست؛ در روزهای ۲۲ تا حدودًا ۲۶ ضخامت دیوارۀ رحم افزایش نمی یابد.

د) نادرست؛ در روز حدودًا ۷ که غلظت LH و FSH باهم برابر است، مقدار استروژن کمی باالتر از مقدار آن در ابتدای چرخۀ جنسی

است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 163

موارد (ج) و (د) صحیح است. نمودارهای (1) و (2) به ترتیب مربوط به هورمون استروژن و پروژسترون است.

بررسی موارد:

الف) استروژن به جز روز سیزدهم چرخۀ جنسی که با هورمون های محرک غدد جنسی خودتنظیمی مثبت دارد، در سایر مواقع

خودتنظیمی منفی دارد و افزایش استروژن باعث کاهش این هورمون ها می شود.

ب) ضخامت آندومتر با مقدار پروژسترون رابطۀ مستقیم دارد، اما آندومتر کمی بعد از ترشح زیاد پروژسترون دارای بیشترین

ضخامت می شود نه همزمان!

ج) افزایش پروژسترون به طورمعمول اثر منفی بر غدۀ زیرنهنج داشته و باعث کاهش ترشح هورمون آزادکننده می گردد.

د) کاهش استروژن و پروژسترون باعث تخریب رگ های خونی آندومتر می گردد.

تالیفی موسی بیات
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گزینه 2 164

بخش مشخص شده، سلول های بینابینی را نشان می دهد. این سلول های تقسیم نمی شوند و لذا کروموزوم های آن ها دو

. غذا رسانی به کروماتیدی نیست. هورمون ترشح می کنند که به خون می ریزد. تحت اثر  قرار دارند نه 

اسپرماتوسیت ها کار سلول سرتولی است.

LHFSH

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 165

در مسیر تخمک زایی در یک زن جوان یاخته های اووسیت اولیه، اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی با تعدادی فولیکول احاطه

می شوند. در این یاخته ها عالوه بر کروموزوم های هسته کروموزوم حلقوی درون میتوکندری هم وجود دارد. با احتساب اینکه

کروموزوم های هسته ای اووسیت ثانویه و اولین گویچۀ قطبی دو کروماتیدی هستند، پس ۴۶ مولکول دنا در هسته و حداقل یک

مولکول دنا در میتوکندری دارند.

دقت کنید که در گزینۀ مولکول پلی نوکلئوتید عنوان شده است که شامل مولکول های رنا هم می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": کروموزوم های غیرمضاعف شامل اووم و دومین جسم قطبی است. اضافه شدن به مقدار غشاء یاخته مادر به معنی انجام

لقاح با اسپرم است. دقت کنید که دومین جسم قطبی از تقسیم اولین جسم قطبی با لقاح اووسیت ثانویه هم ایجاد می شود.

گزينۀ "2": همۀ اووسیت های اولیه در تخمدان های یک زن به اتمام میوز 1 نمی رسند و تعداد زیادی از آن ها از بین می روند.

گزينۀ "4": منظور از ۱۰۸ ریزلوله ساختار دو جفت سانتریول است. یاخته های اووسیت اولیه و اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی

می توانند دو جفت سانتریول داشته باشند. از این یاخته ها اووسیت اولیه خارج از تخمدان دیده نمی شود.

نکته: هر سانتریول از ۹ دستۀ سه تایی ریزلوله تشکیل شده است؛ پس هر سانتریول ۲۷ و هر جفت سانتریول ۵۴ ریزلوله دارد.

زمانی که سانتریول ها دو برابر شده باشند، ۱۰۸ ریزلوله درون یاخته دیده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 166

یاختۀ اسپرماتید هاپلوئید تک کروماتیدی است. به این ترتیب از همۀ ژن های مستقل از جنس هسته ای، فقط یک نسخه در آن

وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: پروتئین های مربوط به گروه خونی در یاخته های پوششی مخاط روده بیان نمی شوند.

گزینۀ ۲: اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید مضاعف است. در حالت عادی فقط یک نوع الل و به تعداد دو عدد دارد. دقت کنید که اگر

کراسینگ آور اتفاق افتاده باشد، همانند شکل زیر الل های موجود بر روی کروماتیدهای خواهری ممکن است متفاوت باشند.

گزینۀ ۴: فردی با گروه خونی  مثبت ممکن است  باشد، دراین صورت چهار الل در کروموزوم های مضاعف شده وجود دارد

ولی دقت کنید که در این حالت از دو نوع هستند و دوبه دو یکسان می باشند.

RhDd

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 167

محل مشخص شده، آمنیون را نشان می دهد که داخلی ترین پردۀ احاطه کنندۀ جنین است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 168

مجرای اسپرم بر از زیر اپیدیدیم پا�ن رفته و سپس باال می آید. در داخل پروستات به میزراه متصل می شود. بخش ابتدایی آن

خارج از شکم است و با صفاق احاطه نمی شود.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 169

بکرزایی نوعی تولیدمثل جنسی است که در آن تخمک لقاح نیافته منشاء تولید جانور جدید می شود و ممکن است باعث تولید

جانور هاپلوئید (مانند زنبور عسل نر) یا دیپلوئید (مانند مار) گردد.

تالیفی پوریا ملکی
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گزینه 4 170

از یاخته های سرتولی نوعی پیک شیمیایی آزاد می شود که تمایز اسپرم از اسپرماتید را هدایت می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": هورمون محرک تستوسترون LH است که روی یاخته های سرتولی گیرنده ای ندارد.

گزينۀ "2": مبارزه با عوامل بیگانه به واسطۀ بیگانه خواری است، نه ترشح ماده ای شیمیایی!

گزينۀ "3": یاخته های سرتولی باهم و با یاخته های دیگر ارتباط سیتوپالسمی ندارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 171

باتوجه به شکل، A وزیکول سمینال، B پروستات، C پیازی میزراهی و D اپیدیدیم است. فقط مورد "الف" درست است.

بررسی موارد:

الف) درست؛ یاخته های گشناب دان همانند دیگر یاخته های بدن برای فعالیت خود از خون گلوکز دریافت می کند.

ب) نادرست؛ فقط در مورد ترشحات وزیکول سمینال صادق است.

ج) نادرست؛ عالوه بر غدد پیازی میزراهی قدرت پروستات نیز ترشحات قلیایی دارد.

د) نادرست؛ اسپرم های بالغ شده در اپیدیدیم ممکن است در همان جا بمانند و ذخیره شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 172

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 173

ورود تخمک نابالغ به درون لولۀ فالوپ به کمک زوائد ابتدای آن انجام می گیرد نه مژک ها. آنچه از تخمدان خارج می شود اووسیت

ثانویه است نه اووسیت اولیه. با حرکات زوائد ابتدای لولۀ فالوپ، اووسیت ثانویه همراه با تعدادی سلول فولیکولی دیپلوئید وارد

لولۀ فالوپ می شوند. تعداد زیادی اسپرم به تخمک می رسد و فقط یکی می تواند لقاح دهد.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 4 174

همه موارد نادرست است.

بررسی موارد:

الف) درصورتی که دو کروموزوم همتا خالص باشند کراسینگ اور باعث نوترکیبی نمی شود.

ب) اسپرم زنبورعسل با تقسیم میتوز تولید می شود، نه میوز!

ج) اهمیت ناخالص ها در حفظ تنوع نقش دارد نه افزایش تنوع.

د) اگر کراسینگ اور بین کروموزوم های همتای ناخالص رخ دهد، آنگاه کروماتیدهای خواهری در مراحل متافاز و ابتدای آنافاز میوز 1

یکسان نیستند.

تالیفی موسی بیات

گزینه 2 175

خون مادر و جنین به طورمعمول مخلوط نمی شود و بین آن ها معموًال کوریون و دیوارۀ مویرگ جنین فاصله انداخته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. البته در سطح کتاب درسی به طور مستقیم به هورمونی که روی کوریون تأثیر می گذارد اشاره نشده است ولی

مانند سایر اندام ها قطعًا تحت تأثیر هورمون قرار می گیرد؛ ازجمله هورمون های جنسی مادر و هورمون های تیروئیدی می توانند

روی کوریون اثر داشته باشند.

توجه کنید که در کتاب درسی فقط به طور مستقیم گفته  شده که کوریون هورمون HCG که اساس تست های بارداری است را

ترشح می کند که این هورمون سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح پروژسترون از آن می شود.

گزینۀ 3: درست. در دو طرف پردۀ کوریون به ترتیب خون مادر و مویرگ های جنینی وجود دارد که باعث می شود مبادلۀ مواد بین

مادر و جنین در این بخش صورت گیرد.

گزینۀ 4: درست. بعد از جایگزینی بالستوسیست، پرده های محافظت کننده در اطراف جنین تشکیل می شوند که مهم ترین آن ها

آمنیون (درون شامه) و کوریون (برون شامه) هستند. درواقع منشأ اصلی کوریون، همان الیۀ خارجی بالستوسیست یعنی

تروفوبالست است.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 4 176

در ابتدای فاز لوتئالی به دلیل کاهش هورمون استروژن سرعت رشد دیوارۀ رحم کاهش می یابد ولی ترشحات برون ریز آن افزایش

می یابد تا رحم برای پذیرش بالستوسیت احتمالی آماده باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در هر دو میزان LH از میزان FSH بیشتر است.

گزينۀ "2": در ابتدای مرحله لوتئالی رو به کاهش و در انتهای آن رو به افزایش است.

گزينۀ "3": در ابتدای فاز فولیکولی، قاعدگی و ریزش دیوارۀ رحم اتفاق می افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 177

دو هورمون  و  که از هیپوفیز پیشین ترشح می شوند در فعالیت غدد جنسی مردان اثرگذار هستند. هورمون  با اثر

بر سلول های بینابینی باعث تحریک ترشح تستوسترون می شود و هورمون  نیز با کمک هورمون تستوسترون اسپرم سازی را

تحریک می کند. اسپرم سازی در نتیجۀ میوز بعضی از سلول های دیوارۀ لوله های اسپرم ساز می باشد، در نتیجه می توان گفت که

 در میوز این سلول ها نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: محل تولید اسپرم ها در لوله های اسپرم ساز می باشد اما بلوغ آن ها پس از خروج از لوله های اسپرم ساز در اپی دیدیم انجام

می شود.

گزینۀ2: تولید تستوسترون توسط سلول های بینابینی انجام می شود نه لوله های اسپرم ساز.

گزینۀ3: آنزیم های درون وزیکولی موجود در سر اسپرم، هنگام لقاح اسپرم با تخمک در بدن زن آزاد می شود که باعث تخریب

دیوارۀ ژله مانند اطراف تخمک می گردد.

FSHLHLH

FSH

FSH

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 1 178

هیچ یک از موارد جملۀ فوق را به طور درستی تکمیل نمی کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. دومین جسم قطبی، به شرط لقاح در بدن یک زن مشاهده می شود. پس مشاهده نشدن آن قطعی نیست.

ب) نادرست. دو نسخه از ژن های هر کروموزوم به معنی کروموزوم های دوکروماتیدی است. کروموزوم های هسته ای دومین جسم

قطبی تک کروماتیدی هستند.

ج) نادرست. دومین جسم قطبی حاصل مستقیم میوز ۲ است که طی آن تعداد کروموزوم های هسته ای یاختۀ والد و یاختۀ حاصل

برابر است.

د) نادرست. دومین جسم قطبی پس از لقاح اووسیت ثانویه با اسپرم تولید می شود، پس تولید آن وابسته به لقاح با اسپرم است و

مستقل نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 179

موارد "الف"، "ب" و "ج" جمله به طور درست تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ در دو سه روز ابتدایی مرحلۀ فولیکولی مقدار هر دو هورمون هیپوفیزی رو به افزایش است ولی دقت کنید که

افزایش FSH شدیدتر اتفاق می افتد.

ب) نادرست؛ تخمک گذاری به دلیل غلظت باالی هورمون های هیپوفیزی اتفاق می افتد.

ج) نادرست؛ در دو روز ابتدایی مرحلۀ لوتئالی غلظت پروژسترون رو به افزایش و غلظت استروژن رو به کاهش است.

د) درست؛ در دو روز انتهای مرحلۀ لوتئالی مقدار استروژن خون باالتر از مقدار پروژسترون است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 180

باالترین غدۀ موجود در قفسۀ سینه، تیموس است که بر لنفوسیت های  مؤثر است.

بررسی سایر موارد:

گزینۀ 1: بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه ساختار غیر پوششی دارد که یاخته ها به هم فشرده نیستند. هورمون اپی نفرین در بسیاری از

اندام ها گیرنده دارد.

گزینۀ 2: زیرمغزی پیشین تنها در ارتباط خونی با زیرنهنج است و پروالکتین در اندام مختلف گیرنده دارد.

گزینۀ 4: از یاخته های فولیکولی در حال رشد هورمون جنسی ترشح می شود که در خود فولیکول ها، آندومتر رحم و استخوان ها

گیرنده دارند.

T

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 181

در کمی قبل از تخمک گذاری، مقدار اختالف دو هورمون  و  به بیشترین اندازۀ خود می رسد. بالفاصله پس از این روز

غلظت استروژن رو به کاهش می رود و غلظت پروژسترون به مقدار خیلی کم افزایش می یابد؛ در نتیجه تفاوت مقدار این دو

هورمون کم می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: تقسیم اووسیت اولیه و ایجاد اولین جسم قطبی و اووسیت اولیه در اوایل مرحله فولیکولی رخ می دهد.

گزینۀ2: غلظت استروژن در حال کاهش است.

گزینۀ3: پس از این روز، ترشحات هیپوفیزی کاهش می یابد.

FSHLH

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 182

تشکیل جدار لقاحی با اگزوسیتوز و تشکیل هستۀ تخمک (اووم) با تکمیل میوز 2 انجام می شود که هر دو فرآیندهای انرژی خواه

هستند.

کروزوم با پاره شدن غشاء آن به دلیل فشار واردشده در وسط یاخته های فولیکولی اتفاق می افتد. آزاد شدن آنزیم های آ

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 183

در زایمان طبیعی ابتدا جنین و پس ازآن جفت خارج می شوند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 184

از هر اسپرماتوسیت ثانویه دو اسپرم حاصل می شود. جدا نشدن کروموزومی در میوز 2 این یاخته باعث می شود دو اسپرمی حاصل

شود که در یکی، یک کروموزوم جنسی اضافی و در دیگری کروموزوم جنسی وجود نداشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

XY گزينۀ "1": جدا نشدن کروموزومی در میوز 1، چهار اسپرم دارای اختالل تولید می کند. در دو یاخته هر دو کروموزوم جنسی

وجود دارد و دیگری فاقد کروموزوم جنسی است.

گزينۀ "2": اگر جدا نشدن کروموزومی در میوز 2 اتفاق بیفتد، یاختۀ حاصل دو کروموزوم X یا دو کروموزوم Y خواهد داشت و

نمی تواند همزمان هر دو کروموزوم جنسی را داشته باشد.

گزينۀ "4": از جدا نشدن کروموزومی در میوز 1، گامت سالم حاصل نمی شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 185

منظم بودن دوره های عادت ماهیانه مهم ترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 186

یاخته های هاپلوئیدی تولیدشده در تخمدان یک زن جوان سالم عبارت اند از اووسیت ثانویه و اولین گویچۀ قطبی! هر دو یاخته

توانایی لقاح با اسپرم را دارند.

G۲در یاخته های فولیکولی آماده به تقسیم نیز در مرحلۀ  اینترفاز دنای محافظت شده مشاهده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 187

اولین جسم قطبی و دومین جسم قطبی (حاصل تقسیم اووسیت ثانویه) از تقسیم نامساوی میان یاخته به ترتیب پس از تقسیم

میوز ۱ و ۲ تولید می شوند. این یاخته ها هرکدام ۲۳ سانترومر دارند ولی محل تولید آن ها متفاوت است. گویچۀ قطبی اولیه در

تخمدان و گویچۀ قطبی دوم در لولۀ رحمی تولید می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دقت کنید هیچ یک از این یاخته ها، کروموزوم همتا ندارند. دقت کنید که هر دو n هستند ولی اولین جسم قطبی،

مضاعف شده است ولی دومین جسم قطبی تک کروماتیدی است.

گزینۀ 2: مقدار دنای هسته ای در گویچۀ قطبی اولیه بیشتر است. دقت کنید که تعداد فام تن های آن ها یکسان است.

گزینۀ 4: تعداد میانک در این یاخته ها دو برابر شده اند. ازطرفی عدد کروموزومی این دو یاخته به صورت  بوده و یکسان

است.

n = ۲۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 4 188

دیوارۀ رحم در محل گردن رحم ضخامت بیشتری دارد و نازک ترین بخش رحم واژن است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 189

در جانورانی که لقاح خارجی انجام می دهند، تخمک دیوارۀ چسبناکی دارد که باعث می شود پس از لقاح با ایجاد الیه ای ژله ای

تخم های متفاوت به هم وصل شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": لقاح دوطرفه در هرمافرودیت هایی مثل کرم خاکی صورت می گیرد. در این حالت دو جانور، ماده وراثتی متفاوتی دارند.

گزينۀ "2": در مورد زنبور نر صادق نیست.

گزينۀ "4": در زنبور نر گامت ها حاصل تقسیم میتوز هستند. در زنبور لقاح داخلی است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 190

باتوجه به نمودار هورمون های جنسی مشخص است که در انتهای فاز فولیکولی از روز ۱۳ تا ۱۴ استروژن کاهش می یابد. در این

زمان قطر دیوارۀ رحم همچنان افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": حداکثر ارتفاع حفره های دیوارۀ رحم یعنی حداکثر قطر دیوارۀ رحم در هفتۀ چهارم اتفاق می افتد، نه انتهای فاز

فولیکولی!

گزينۀ "2": در انتهای فاز لوتئالی از روز ۲۶ به بعد جسم زرد به جسم سفید تبدیل شده است.

گزينۀ "4": در دو روز انتهای چرخه (انتهای مرحلۀ لوتئالی) FSH و LH افزایش می یابد. در این زمان مقدار افزایش FSH شدیدتر از

LH است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 191

در بدن انسان یاخته های پیکری دیپلوئید هستند و دو عدد از هر کروموزوم دارند. از طرفی یاختۀ قرمز خون هسته ندارد و

یاخته های ماهیچه ای بیش از یک هسته دارند (ماهیچۀ قلب 1 یا 2 هسته). به این ترتیب در یک یاخته ممکن است هیچ

کروموزومی ازجمله کروموزوم 1 یافت نشود.

یاخته های ماهیچۀ اسکلتی و قلب بیش از یک کروموزوم جنسی Y دارند (در هر هسته یک عدد). از طرفی چون در هر هسته دو

کروموزوم از یک نوع وجود دارد، پس همواره تعداد کروموزوم ها زوج است و در یک یاختۀ طبیعی نمی توان 3 کروموزوم از یک

نوع مشاهده کرد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 192

سلولی که از تخمدان وارد لولۀ فالوپ می شود شامل اووسیت ثانویه، اولین گویچه و سلول های فولیکولی است. سلول های

فولیکولی دارای کروموزوم همتا هستند. اووسیت ثانویه و اولین گویچه کروموزوم های دوکروماتیدی دارند. سلول فولیکولی میوز

انجام نمی دهد. سلول فولیکولی اگر در حال تقسیم نباشد دارای 46 کروموزوم تک کروماتیدی است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 193

کروزوم بر الیۀ هر چهار مورد درست است. الیۀ داخلی اطراف تخمک ژله ای ولی الیۀ خارجی آن ساختار سلولی دارد. آنزیم های آ

خارجی پوشش اطراف تخمک اثر ندارند. آغاز لقاح توسط اووسیت ثانویه و درون لولۀ فالوپ انجام می گیرد. برای تشکیل جدار

لقاحی باید ریزکیسه های درون اووسیت ثانویه محتویات خود را با اگزوسیتوز به درون الیۀ ژله ای ترشح کنند. اگزوسیتوز انرژی

ATP را مصرف می کند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 194

تخمدان ها:

1- ترشحات برون ریز ندارند.

2- طنابی که تخمدان ها را به رحم متصل می کند پیوندی و ماهیچه ای است.

3- درون حفرۀ شکم قرار دارند، بنابراین توسط صفاق احاطه می شوند.

4- به لولۀ فالوپ متصل نیستند.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 2 195

یاخته هایی که طی فرآیند اسپرم زایی درون لوله های اسپرم ساز از هم جدا می شوند اسپرماتید ها هستند که با تمایز خود اسپرم ها

را به وجود می آورند.

اگر صفات مستقل از جنس را "تک جایگاهی" فرض کنیم، چون اسپرماتیدها هاپلوئید (تک الد) هستند، برای هر صفت یک دگره

خواهند داشت.

تذکر مهم: طراح گرامی در این سؤال به اینکه ممکن است صفت مستقل از جنس، "چند جایگاهی" باشد توجه نکرده ولی چون

گزینه های دیگر درست نیستند به ناچار گزینۀ 2 را می پذیریم!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. اسپرماتیدها تقسیم نمی شوند بلکه با تمایز خود، یاخته های هاپلوئید اسپرم را به وجود می آورند.

گزینۀ 3: نادرست. اسپرماتیدها در مراحل انتهایی قبل تبدیل به اسپرم (مطابق تصویر باال) ممکن است دارای تاژک باشند ولی تاژک

اسپرماتید و همچنین اسپرم در لوله های اسپرم ساز فعال نیست. درواقع اسپرماتیدها توان حرکت ندارند!

گزینۀ 4: نادرست. یاخته های سرتولی با ترشحات خود تمایز اسپرم ها را موجب می شوند نه یاخته های اسپرماتید!

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 196

منظور سوال  اووسیت ثانویه در صورت عدم لقاح و اولین گویچۀ قطبی است. در این سلول ها کروموزوم های مضاعف شده هستند.

در کروموزوم های مضاعف شده دو کروماتید خواهری (دو نیمۀ همانند یکدیگر) وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برخی صفات چندجایگاهی هستند.

گزینۀ 3: تحت تأثیر هورمون های تخمدانی هم قرار دارند.

گزینۀ 4: در هر یاختۀ اووسیت ثانویه و هر یاختۀ گویچۀ قطبی اول کروموزوم های همتا مشاهده نمی شوند.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 197

گزینۀ 3 صحیح است.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 2 198

مورد "ج": نادرست؛ سلول سرتولی در دیوارۀ لولۀ اسپرم ساز قرار دارد و گیرندۀ  دارد.

مورد "د": نادرست؛ زیرا از تقسیم هر اسپرماتوگونی دو سلول حاصل می شود که یکی اسپرماتوگونی است.

FSH

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 199

ترشحات جسم زرد فقط تحت اثر  قرار دارد. جسم زرد در اواخر دورۀ جنسی شروع به تحلیل کرده و به جسم سفید تبدیل

می شود. طبق متن کتاب درسی، لقاح بعد از تکمیل مراحل تخمک زایی صورت می گیرد.

LH

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 200

پس از تخمک گذاری و تشکیل جسم زرد، ترشحات دیوارۀ رحم بیشتر می شود تا بتواند در صورت لقاح اووسیت ثانویه باعث

جایگزینی جنین ابتدایی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": افزایش شدید LH پیش  برندۀ تخمک گذاری است و قبل از آن اتفاق می افتد.

گزينۀ "2": بیشترین مقدار استروژن در روز ۱۳ دیده می شود، درصورتی که تشکیل جسم زرد پس از تخمک گذاری در روز ۱۴ است.

گزينۀ "3": تشکیل تخمک پس از لقاح با اسپرم اتفاق می افتد، نه اووسیت ثانویه!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 201

بررسی موارد:

الف) درست؛ در تخمک سازی این یاخته درون لولۀ فالوپ پدید می آید. در اسپرم سازی نیز پس از بلوغ و تمایز در اپیدیدیم حاصل

می شود.

ب) نادرست؛ در هر دو تعداد محدودی میتوکندری وجود دارد.

ج) درست؛ نخستین جسم قطبی کروموزوم های مضاعف شده و اسپرم کروموزوم های تک کروماتیدی در هسته دارند.

د) نادرست؛ دقت کنید که در بیضه های یک پسر ۴ ساله، اسپرماتوسیت اولیه وجود ندارد ولی در تخمدان های یک دختر ۴ ساله

تعداد زیادی اووسیت اولیۀ متوقف شده در پروفاز 1 وجود دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 202

تشکیل جفت و الیه های زایندۀ جنین همزمان باهم انجام می گیرد. ضربان قلب جنین در اواخر ماه اول شروع می شود. در پایان ماه

اول اندام های اصلی تشکیل نشده اند بلکه شروع به تشکیل کرده اند و در ماه دوم شکل مشخص می گیرند.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 1 203

همۀ موارد فوق نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ دقت کنید که در کتاب درسی اشاره شده است که محل طبیعی کیسۀ بیضه ها خارج از محوطۀ شکمی است؛ یعنی

ممکن است در مردی غیرطبیعی درون محوطۀ شکمی نیز قرار داشته باشد.

ب) نادرست؛ مایع کیسۀ بیضه ها از دمای محوطۀ شکمی پا�ن تر است نه الزامًا از دمای محیط! اگر فرد در دمای پا�ن محیط قرار

داشته باشد هم دمای محوطۀ شکمی و هم دمای کیسۀ بیضه ها باالتر از محیط است.

ج) نادرست؛ دمای پا�ن کیسۀ بیضه ها برای فعالیت بیضه ها (فعالیت تولید اسپرم و هورمون) ضروری است.

د) نادرست؛ در کیسۀ بیضه ها، نه خود بیضه ها!

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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