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1 کدام یک، ماده اي است که به طور معمول در پالسماي خون زنان یافت نمی شود؟ (با تغییر)

پادتن انیدرازکربنیک استروژن گلوکاگون

2 ترشحات وزیکول سمینال، .................. (با تغییر)

 بلوغ و تحرك اسپرم ها را سبب می شود. انرژي الزم براي فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.

 به همراه تستوسترون، تولید اسپرم را تحریک می کند. محیط اسیدي مسیر حرکت اسپرم ها را خنثی می کند.

3 لقاح گامت هاي آدمی در .................. انجام می گیرد.

واژن تخمدان رحم لوله ي فالوپ

4 در هنگام خروج اسپرم، کدام ماهیچه ها منقبض می شوند و اسپرم ها را در آن به جلو می رانند؟

ماهیچه هاي صاف اطراف میزراه ماهیچه هاي صاف اطراف میزناي

ماهیچه هاي مخطط اطراف میزراه ماهیچه هاي مخطط اطراف میزناي

5 در نمودار مقابل، عالمت سؤال، تغییرات کدام هورمون را در چرخه ي جنسی زنان نشان می دهد؟(با تغییر)

استروژن پروژسترون

6 در انسان کدام سلول به سطح خارجی لوله نزدیک تر است؟

7 به طور معمول، در مردان بالغ، .................. (با تغییر)

تستوسترون تولید اسپرم را در اپی دیدیم (خاگ) تحریک می کند.

اپی دیدیم داراي اسپرم هایی با قابلیت هاي حرکتی متفاوت است.

همۀ سلول هاي دیوارة لوله هاي اسپرم ساز، توانایی انجام میوز را دارند.

ترشحات پروستات به خنثی کردن محیط قلیایی مسیر حرکت اسپرم ها کمک می کند.

8 کدام سلول، هاپلوئید و دو کروماتیدي نیست؟

اووسیت ثانویه دومین گویچۀ قطبی اسپرماتوسیت ثانویه نخستین گویچۀ قطبی

خدیجه جباري
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9 در تقسیم میوز یک یاخته اسپرماتوسیت اولیه، کدام پدیده ها در دو مرحله تقسیم میوز روي می دهند؟ (با تغییر)

همانندسازي  و تقسیم سانترومر تشکیل دوك و تقسیم سانترومر

تشکیل دوك و تقسیم سانتریول تقسیم سانتریول و همانندسازي 

10 به  طور معمول، در انتهاي هفتۀ اوِل مرحله ي لوتئاِل انسان، در  ..................

تخمدان، فعالیت ترشحی جسم زرد کاهش می یابد. رحم، فرایند ضخیم شدن دیواره متوقف می شود.

هیپوفیز پیشین، هورمون  به مقدار بیش تري ساخته می شود. خون، مقدار هورمون پروژسترون افزایش می یابد.

11 در مرحله اي از چرخه ي تخمدان زنان که بیشترین اختالف میزان هورمون  و  وجود دارد،
..................

پروژسترون باعث افزایش ضخامت دیوارة رحم می شود . رحم، حداکثر میزان ضخامت دیواره را دارد.

جسم زرد تشکیل شده در ترشح  نقش دارد. میزان استروژن از پروژسترون بیشتر است.

12  .................. اسپرم، ..................

سر-محتوي چندین هسته است. سر - محتوي چندین میتوکندري است

دم - توسط غشاي پالسمایی احاطه شده است. قطعۀ میانی - در مصرف  نقش دارد.

13 به طور معمول در .................. از چرخۀ جنسی زنان بالغ ..................(با تغییر)

فاصلۀ زمانی روزهاي  تا  - ضخامت دیوارة رحم رو به کاهش است.

روز پایانی مرحلۀ فولیکولی - غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در خون رو به افزایش است.

اواسط مرحلۀ فولیکولی - غلظت استروژن و پروژسترون در خون رو به کاهش است.

فاصلۀ زمانی روزهاي  تا  - اندازة جسم زرد رو به افزایش است.

14 در صورتی که گروه خونی مادر  و گروه خونی جنین  باشد، در بند ناف، خون .................. جریان دارد و
غلظت اکسیژن در .................. بند ناف زیاد است. (با تغییر)

با گروه خونی  - سرخرگ هاي با گروه خونی  - سرخرگ هاي

با گروه خونی  - سیاهرگ با گروه خونبی  - سیاهرگ

15 به طور معمول، در چرخۀ جنسی یک زن سالم، هم زمان با .................. مقدار پروژسترون خون، افزایش می یابد
و میزان .................. در خون، رو به کاهش می رود.

افزایش اندازة جسم زرد- هورمون محرك فولیکولی شروع ضخیم شدن دیوارة رحم- هورمون آزادکننده

ریزش دیوارة رحم- هورمون استروژن شروع رشد فولیکول ها- هورمون لوتئینی کننده

16 به طور معمول در هر چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، ..................

موارد خودتنظیمی مثبت به مراتب بیشتر از مواد خودتنظیمی منفی روي می دهد.

پروژسترون در تخمدان، طی مرحلۀ فولیکولی نیز به خون ترشح می شود.

، خونریزي قاعدگی و کاهش ضخامت دیوارة رحم روي می دهد. در فاصلۀ روزهاي  تا 

استروژن در تخمدان، طی مرحله ي لوتئال هم، به خون ترشح می شود.
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17 در یک مرد سالم، در کدام قسمِت شکل مقابل، می توان اسپرم هایی با قابلیت تحرك متفاوت یافت؟(با تغییر)

18 در شکل مقابل، که گامت سازي در انسان را نشان می دهد سلول هاي  و  در کدام مورد اختالف ندارند؟

تعداد میتوکندري

میزان DNA هسته اي

مقدار سیتوپالسم

نقش زیستی

19 سلول هاي فولیکول تخمدان در زنان بالغ، .................. سلول هاي جسم زرد، .................. هستند.

همانند - هاپلوئید برخالف - دیپلوئید

همانند - قادر به ترشح استروژن برخالف - قادر به ترشح پروژسترون

20 به طور عمده طی .................. در مرحلۀ .................. دورة جنسی زنان بالغ، هورمون هاي جنسی با هم برابر می 
شوند. (با تغییر)

دو زمان - فولیکولی یک زمان - فولیکولی دو زمان - لوتئال یک زمان - لوتئال

21 کدام یک از گزینه هاي زیر، کامل کنندة جمله ي مقابل هستند؟ «در مرحلۀ .................. عمل خود تنظیمی منفی،
 « ..................

الف) لوتئال- اثر بازدارنده بر روي ترشح بعضی از هورمون هاي هیپوفیز پیشین دارد. 
ب) لوتئال- مانع ترشح بیش تر هورمون هاي آزاد کننده از هیپوتاالموس می شود. 

ج) فولیکولی- موجب مهار ترشح  و  از هیپوفیز پیشین می شود. 

د) فولیکولی- مانع ترشح بیش تر  و  از هیپوفیز پیشین می شود.

ب و د  ب و ج  الف و د  الف و ج 

22 در حدود روز چهاردهم از چرخۀ جنسی زنان ، .................. (با تغییر)

مقدار ترشح هورمون هاي جنسی افزایش می یابد.

دیوارة رحم تحت تاثیر مستقیم  و  رشد می کند.

با مکانیسم خود تنظیمی مثبت ، میزان  افزایش می یابد.

با مکانیسم خود تنظیمی مثبت، مقدار ترشح استروژن  تنظیم می شود.
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23 کدام عبارت درست است؟ (با تغییر)

غدد وزیکول سمینال ، در کنار و پشت مثانه قرار دارند.

پایین بودن دماي کیسۀ بیضه فقط به منظور ذخیره سازي اسپرم می باشد.

هورمون  ، ترشح هورمون تستوسترون را تحریک می کند.

میتوکندري ، انرژي حرکت اسپرم و ورود آن به اپی دیدیم را تأمین می کند.

24 کدام مورد، می تواند جمله ي مقابل را تکمیل کند؟ «هر جانوري که .................. » (با تغییر)

تخمکی با الیۀ محافظ خارجی دارد، براي لقاح، آن را از بدن خارج می کند.

پستاندار است، قبل از تولد جنینش با آن رابطه ي خونی دارد.

براي لقاح، گامت نر یا ماده خود را از بدن خارج می کند، لقاح خارجی دارد. 

لقاح خارجی دارد و تعداد زیادي گامت آزاد می کند.

25 غدد جنسی مرد .................. غدد جنسی زن ..................

همانند - تحت تأثیر هورمون هاي جنسی و غیرجنسی است. همانند - فقط تحت تأثیر هورمون هاي غیرجنسی است.

بر خالف - تحت تأثیر هورمون هاي جنسی و غیرجنسی است. برخالف - فقط تحت تأثیر هورمون هاي غیرجنسی است.

26 کدام هورمون به هیچ یک از  عبارت زیر مربوط نمی شود؟ (با تغییر) 
الف) باعث تولید اسپرم ها در لوله هاي اسپرم ساز می شود. 

ب) مصرف طوالنی مدت آن باعث سرکوب سیستم ایمنی می شود.  
ج) کاهش آن می تواند باعث کاهش بازجذب سدیم از لوله هاي نفرونی شود.

آزادکننده کورتیزول کلسی تونین

27 چند جمله از جمالت زیر درست است؟ (با تغییر) 
الف) به دنبال تشکیل جفت در جدارة رحم، بلوغ فولیکول هاي جدید در تخمدان متوقف می ماند. 

ب) جایگزینی بالستوسیست در دیوارة رحم، نهایتًا سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون هاي پروژسترون و
استروژن از آن می شود. 

ج) هم زمان با آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان، بر مقدار تولید پروژسترون افزوده می شود. 
د) هم زمان با شروع رشد جسم زرد، تولید هورمون استروژن حداکثر میزان خود نیست

28 کدام گزینه نادرست است؟ (با تغییر)

اسپرم پس از تاژك دار شدن در مسیر عبوري خود به میزراه از غدد وزیکول سمینال عبور نمی کند.

در چرخۀ قاعدگی هنگامی که ترشح پروژسترون رو به افزایش می گذارد، دیوارة رحم، شروع به ضخیم شدن می کند.

تخریب دیوارة رحم، زمانی صورت می گیرد که غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون کاهش یابند.

هر گامت نر می تواند از مولکول فروکتوز انرژي براي خود به دست بیاورد.
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29 چند مورد جمله ي زیر را به نادرستی کامل می کند؟ (با تغییر) 
در جانوران هر اسپرم  ..................   

الف- داراي کروموزوم جنسی  است.  
ب- حاصل تقسیمی است که طی آن تتراد ایجاد می شود. 

ج- سلول ریز و متحرکی است که با مژك خود حرکت می کند.

30 طی چرخۀ تولید مثلی زن، حداکثر  ..................

غلظت پروژسترون، رحم را براي لقاح آماده می کند.

غلظت  مربوط به زمانی است که تخمک گذاري صورت گرفته است.

غلظت  هم زمان با مرحله اي است که هورمون لوتئینی کننده در حداکثر است.

ضخامت جدار رحم مربوط به مرحله اي است که استروژن در حداکثر غلظت خود است.

31 درفرآیند اسپرم زایی، هنگام .................. ، هرکروموزوم، یک مولکول  خواهد داشت.

از بین رفتن رشته هاي دوك دراسپرماتید کوتاه و قطورشدن کروماتین ها

ردیف شدن کروموزوم ها در سطح استوایی سلول تشکیل رشته هاي دوك در اطراف هر هسته 

32 در زنان .................. (با تغییر)

بعد از میوز  ، سیتوپالسم هر سلول به طور مساوي تقسیم می شود.

و مردان، هورمون  مستقیمًا محرك ترشح هورمونی جنسی است.

هنگام خروج اووم از تخمدان، هر کروموزوم آن دو کروماتید است.

هر اووسیت اولیه موجود در تخمدان جنین یک گامت تولید می کند.

33 در انسان، خونی که درون .................. جریان دارد، همانند خون درون .................. تیره رنگ است. (با تغییر)

سیاهرگ هاي بند ناف - سیاهرگ هاي کلیه سرخرگ هاي ششی - سرخرگ هاي کلیه

سیاهرگ هاي بند ناف - سیاهرگ هاي ششی سرخرگ هاي ششی - سرخرگ هاي بند ناف

34 کدام عبارت جاي خالی را به نادرستی تکمیل می کند؟ (با تغییر) 
«در هر دوره ي جنسی یک زن، همواره هم زمان با .................. » مناسب می باشند.

ترشح استروژن از فولیکول، اووسیت اولیه درون فولیکول تقسیم میوز  را ادامه می دهد.

رشد جسم زرد، سلول تخم در طول لوله به سمت رحم حرکت می کند.

افزایش ترشح پروژسترون، ترشح  و  کاهش می یابد.

بلوغ فولیکول، دیوارة رحم ضخیم و پُرخون می شود.

35  در انسان، ترشح پروژسترون کمی .................. به حداکثر میزان خود می رسد.

قبل از پاره شدن فولیکول بعد از رشد جسم زرد قبل از رشد جسم زرد بعد از رشد فولیکول
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36 در فردي با چرخه ي قاعدگی منظم، با فرض این که لقاح، بالفاصله پس از تخمک گذاري رخ دهد ..................(با
تغییر)

تقسیمات بالستوسیست در لولۀ فالوپ تا مرحله ي هشت سلولی ادامه پیدا می کند.

در هفتۀ چهارم بعد از لقاح، تمایز جفت هم چنان ادامه دارد. 

یک هفته پس از جایگزینی، ترشح هورمون هاي جنسی از جسم زرد متوقف می شود.

در هفتۀ دوم پرده هاي کوریون و آمنیون از سلول هاي داخلی بالستوسیست به وجود می آیند.

37 کدام گزینه صحیح است؟ (با تغییر)

همه ي جاندارانی که می توانند تولید مثل جنسی انجام دهند، قادر به انجام تقسیم میوز نیز هستند.

کوسه ها قادر هستند با داشتن اندام هاي تخصص یافته، لقاح خارجی داشته باشند.

در مرحله ي لوتئال از چرخه ي جنسی زنان، تنها هورمونی که غلظتش افزایش می یابد، پروژسترون است.

در ابتداي مرحله ي لوتئال چرخه ي جنسی زنان، همانند انتهاي آن غلظت استروژن بیشتر از پروژسترون است.

38 نوع خود تنظیمی ترشح اکسی توسین در ترشح شیر، مشابه نوع خود تنظیمی استروژن روي  در 
.................. تخمدان است.

نیمۀ دوم دورة لوتنالی نیمۀ اول دورة لوتنالی نیمۀ دوم دورة فولیکولی نیمۀ اول دوره ي فولیکولی

39 در انسان، اثر افزایش هورمون .................. بر میزان ترشح .................. مثالی از خود تنظیمی مثبت است.

استروژن-  در مرحلۀ فولیکولی پروژسترون-  از هیپوفیز

استروژن-  در مرحلۀ لوتئال کورتیزول- محرك فوق کلیه از هیپوفیز

40 چند مورد به درستی بیان شده است؟  
الف) توانایی تشکیل تتراد ← اسپرماتوسیت اولیه 

← اسپرماتوسیت ثانویه  ب) ورود به تقسیم میوز 
ج) سلول داراي کروموزوم نوترکیب  ← اسپرماتوسیت ثانویه 

د) سلول سانتریول دار و متحرك ← اسپرماتید 
ه) سلول با توانایی تقسیم میتوز و کوچکتر از اسپرماتوسیت اولیه ← اسپرماتوگونی

یک چهار سه دو

41 - چند مورد نادرست بیان شده است؟  

الف) توانایی تشکیل تتراد  اووسیت اولیه و اولین گویچه ي قطبی 

ب) ورود به تقسیم میوز  اووسیت ثانویه 

ج) سلول سانتریول دار و متحرك  اوول 

د) سلول با توانایی تقسیم میتوز و کوچکتر از اووسیت اولیه  اووگونی و اولین گویچه ي قطبی

یک   چهار سه دو
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42 در فرایند تخمک زایی انسان، ..................

همۀ سلول ها سانتریول دارند.

 اوول برخالف اووگونی فاقد تاژك می باشد.

سلول هاي تک کروماتیدي قطعا سیتوپالسم کمتري از سلول هاي جفت کروماتیدي دارند.

قطعا، تعداد  هاي گویچۀ قطبی و اوول یکسان می باشند.

43 افزایش ترشح .................. باعث .................. (با تغییر)

هورمون ضد ادراري - افزایش دفع اوره در انسان می شود.

پیک نزدیک برد از انتهاي اکسون هاي درون اعصاب پیکري - افزایش ترشح لیزوزیم در لولۀ گوارش می شود.

هورمون هاي تحریک کننده از هیپوتاالموس - افزایش خروج شیر از غدد شیري می شود.

هورمون  - افزایش فعالیت ترشحی سلول هاي بینابینی می شود.

44 در بدن یک خانم .................. درون لولۀ فالوپ رخ می دهد.

میوز اوول و میتوز در بالستوسیست میوز اووسیت ثانویه و میتوز در بالستوسیست

میوز اوول و میتوز در زیگوت میوز اووسیت ثانویه و میتوز در زیگوت

45 براي کامل کردن جمله «در دستگاه تولیدمثلی مرد، .................. » چند عبارت از عبارات زیر مناسب اند؟ (با
تغییر) 

الف) سه غده ي برون ریز، سر راه خروجی اسپرم ها قرار دارند. 
ب) اسپرم ها قبل از کسب توانایی حرکت، از بیضه ها خارج می شوند. 

ج) غده اي که اسپرم ها, توسط یک مجرا از وسط آن عبور می کنند, تامین انرژي مورد نیاز اسپرم ها را بر عهده دارد. 
د) ترشحات غدد برون ریز بر تحرك اسپرم ها بی  تاثیر است. 

46 در فرآیند تخمک زایی، هنگامی که .................. هر کروموزوم یک مولکول  خواهد داشت. (با تغییر)

کروماتین هاي کوتاه و ضخیم شده قابل رؤیت شوند. کروموزوم ها در سطح استوایی سلول ردیف شوند.

در هسته هر یاخته حاصل از تقسیم اووسیت ثانویه  اطراف هستۀ هر سلول، رشته هاي دوك تشکیل شود.

47 با آسیب  ..................

پروستات، تولید مواد مغذي براي حرکت اسپرم دچار اختالل می شود.

اپی دیدیم امکان دارد، حرکت تاژك اسپرم آغاز نشود.

غدد پیازي- میزراهی اسید موجود در مسیر رسیدن اسپرم به تخمک خنثی نمی شود.

وزیکول سمینال، خاصیت اسیدي ادرار باقی مانده در مجراي ادرار، از بین نمی رود.
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48 هورمون ..................

پروژسترون، رحم را براي انجام لقاح آماده می کند.

محرك ترشح تستوسترون، بر روي تخمدان اثر ندارد.

محرك فولیکول در انسان فقط درون تخمدان گیرنده دارد.

 در چرخه جنسی طبیعی زنان تحت کنترل خودتنظیمی مثبت و منفی قرار دارد.

49 درون .................. (با تغییر)

بیضه سلول هاي تاژك دار یافت نمی شود.

هر اپی دیدیم تعدادي لوله پر پیچ و خم یافت می شود.

تخمد ان براي هورمون غیرجنسی گیرنده دارد. 

در تخمدان هر سلولی که وارد پروفاز میوز  شود، قطعًا سلول هاپلوئید ایجاد می کند.

50 نمی توان گفت .................. (با تغییر)

در پستانداران کیسه دار، احتیاجات جنین از طریق جفت تأمین می شود.

پالتی پوس برخالف کانگورو تخم گذار است و مانند انسان داراي غدد شیري است. 

در قورباغه حفاظت از جنین برعهده دیواره هاي تخمک است.

در دستگاه تولید مثل زن همانند دستگاه تنفس آن مژك وجود دارد.

51 در مراحل اسپرم زایی انسان سالم و بالغ کدام عبارت صحیح است؟(با تغییر)

تبدیل اسپرماتید به اسپرم تحت تأثیر هورمون محرك فولیکولی و در لوله هاي اسپرم ساز صورت می گیرد.

اسپرماتوسیت ثانویه برخالف اسپرماتوسیت اولیه، داراي  کروموزوم تک کروماتیدي است.

اسپرماتوگونی ها، سلول هاي الیۀ زاینده اي اند که طی پروفاز ساختارهاي چهار کروماتیدي تشکیل می دهند.

در حالت طبیعی ممکن نیست کروموزوم هاي جنسی هر سلول  حاصل از تقسیم یک اسپرماتوسیت ثانویه شبیه هم باشند.

52 در ارتباط با دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم به غیر از گزینۀ .................. سایر موارد صحیح است. (با تغییر)

مایعی سرشار از فروکتوز از غده هاي وزیکول سمینال، انرژي الزم براي اسپرم ها را فراهم می کند.

دستگاه عصبی محیطی به کمک سلول هاي دوکی شکل تک هسته اي در انزال دخالت دارند.

مایع قلیایی مترشحه از غده هاي پروستات، مواد اسیدي موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده را خنثی می کند.

غده هاي پیازي - میزراهی از طریق مجراهایی، ترشحات قلیایی خود را به مجرایی می ریزند که مثانه را به خارج بدن مرتبط می سازد.

53 کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟(با تغییر) 
« طی چرخه ي جنسی یک فرد سالم، هم زمان با  ..................  ، میزان هورمون  ..................  در فرد، ..................  »

آغاز تحلیل توده ي زرد رنگ از سلول هاي فولیکولی - استروژن - کاهش می یابد.

نزدیک شدن به تشکیل نخستین گویچه هاي قطبی - لوتئینی کننده - در حال افزایش است.

آغاز رشد فولیکول پاره شده - محرك هاي فولیکولی - شروع به کاهش می نماید.

آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان - پروژسترون - شروع به افزایش می نماید.
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54 در انسان سلول هاي اووگونی .................. (با تغییر)

بعد از هر بار اتمام چرخۀ تخمدانی به دنبال ترشح هورمون هاي  و   وارد تقسیم میوز می شوند.

الیۀ زاینده در تخمدان را تشکیل می دهند که تا سن بلوغ جنسی، بدون فعالیت باقی می مانند.

سلول هاي دیپلوئیدي هستند که به واسطۀ رشد سلول هاي اووسیت اولیه پدید می آیند.

همانند اووسیت اولیه توانایی تقسیم شدن دارند. 

55 کدام سلول  هاپلوئید در لولۀ اسپرم ساز از سیتوکینز سلول قبلی خود حاصل نمی شود؟

اسپرماتیدها اسپرماتوسیت هاي ثانویه اسپرم ها اسپرماتوسیت هاي اولیه 

56 در طی چرخۀ جنسی یک فرد سالم، زمانی میزان ترشح .................. افزایش می یابد که ..................

استروژن - آغاز رشد فولیکول پاره شده می باشد.

پروژسترون - آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان صورت بگیرد.

 - میزان غلظت استروژن و پروژسترون به حداکثر خود رسیده باشد.

 - میزان ترشح هورمون هاي هیپوتاالموسی کاهش یافته باشند.

57 هر سلول هاپلوئیدي داراي کروموزوم هاي مضاعف در لوله ي اسپرم ساز یک فرد بالغ و سالم ..................  (با
تغییر)

تحت تأثیر فعالیت هورمون  قرار می گیرد. که قابلیت تقسیم دارد، می تواند به سلول هاي جنسی تبدیل شود.

در تماس مستقیم با ترشحات غدد بیرون ریز قرار دارد. داراي  مولکول  است.

58 تعداد کروموزوم ها در مراحل اسپرم زایی، در زمان .................. نصف می شود.

تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به اسپرماتوسیت ثانویه تبدیل اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت اولیه

تقسیم اسپرماتوگونی تبدیل اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید

59 کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی کامل می کند؟ (با تغییر) 
ترشحات  .................. به مجرا وارد نمی شوند.

سلول هاي باقیمانده فولیکول بعد از تخمک گذاري فولیکول هاي در حال رشد تخمدان

غدد پیازي-میزراهی سلول هاي بینابینی لوله هاي اسپرم ساز

60 در طی چرخۀ جنسی یک زن سی ساله ي سالم، هم زمان با .................. ، میزان هورمون  .................. در خون
شروع به  .................. می نماید. (با تغییر)

تشکیل اولین گویچه قطبی- استروژن- افزایش تشکیل اووسیت ثانویه- پروژسترون- افزایش

آزاد شدن اووم از تخمدان- محرك فولیکولی- کاهش آغاز رشد فولیکول پاره شده-  - کاهش

61 هورمون  در حالت عادي .................. (با تغییر)

در خانم ها همانند آقایان بر روي غددي جنسی در حفرة شکمی اثر دارد.

در خانم ها همانند آقایان در ترشح هورمون جنسی نقش دارد.

برخالف اقایان نوعی پیک دوربرد محسوب می شود.

در خانم ها همانند آقایان نقشی در ایجاد گامت ندارد. 
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62 کدام مورد جمله ي زیر را به درستی تکمیل می نماید؟ 
«در چرخۀ تولیدمثل زنان،..................» 

الف- افزایش استروژن براي رسیدن به حداکثر غلظت خود در پی افزایش هورمون  انجام می گیرد. 

ب- افزایش هورمون   می تواند در پی افزایش و یا کاهش هورمون استروژن انجام می گیرد. 
ج- افزایش پروژسترون می تواند همزمان با کاهش استروژن انجام گیرد. 

د- حداکثر هورمون هاي جنسی لوتئینی کننده و استروژن در اواخر مرحله فولیکولی مشاهده می شود.

الف - د الف - ج  ج - د ب - ج 

63 چند مورد جمله روبه رو را به درستی کامل می نماید؟ «تأمین .................. » (با تغییر) 
الف- انرژي الزم براي رسیدن اسپرم از محل تولید به محل ذخیره اسپرم بر عهده ي قطعه میانی اسپرم است. 

ب- آنزیم هاي الزم براي تخریب الیه هاي خارجی ژل مانند دور تخمک بر عهدة وزیکولی در سرگامتی است که با
سیتوکینز نامساوي ایجاد می گردد. 

ج- مایعی قلیایی براي خنثی کردن مقادیر کم ادرار اسیدي میزناي بر عهده ي غدد پیازي – میزراهی است.

صفر

64 کدام یک جمله زیر را به طور نادرستی کامل می نماید؟ (با تغییر) 
«اسپرم بالغ براي رسیدن به پروستات ..................»

از لوله هاي اسپرم ساز وارد اپی دیدیم می شود.

از درون کیسۀ بیضه اي خارج می شود.

از جلوي مثانه عبور می کند.

در پشت مثانه با ترشحات داراي مولکول پرانرژي مخلوط می شود.

65 به طور معمول امکان ندارد ..................(با تغییر)

درون تخمدانی که جسم زرد مشاهده می گردد، چند فولیکول، در مراحل مختلف رشد باشند.

درون تخمدانی که اووسیت ثانویه دیده می شود، اووسیت اولیه یافت شود.

در جدار لولۀ اسپرم ساز تقسیمی صورت گیرد که سلول هاي حاصل و مادر تعداد کروموزوم برابر داشته باشند.

بیضه براي یک هورمون غیرجنسی گیرنده داشته باشد 

66 چند مورد از عبارت هاي زیرصحیح است؟(با تغییر) 
الف- هورمون جنسی مردانه از سلول هایی که در بینابین لوله هاي اسپرم بر جاي دارند، ترشح می شود. 

ب- اپی دیدیم محل بلوغ اسپرم ها می باشد. 
ج- فروکتوز  تولید شده توسط غده هاي وزیکول سمینال، به طور مستقیم انرژي الزم براي حرکت اسپرم را فراهم می 

کنند. 
د- غدد وزیکول سمینال و مجراي اسپرم بر، در داخل پروستات به میزراه می ریزند.
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67 در فرآیند اسپرم زایی در انسان، ..................(با تغییر)

هر اسپرماتوسیت اولیه به دو اسپرماتید با  کروموزوم مضاعف تبدیل می شود.

هنگام تقسیم اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید، ساختارهاي چهار کروماتیدي تشکیل می شود.

هر سلول با  کروموزوم تک کروماتیدي فاقد قدرت تقسیم است.

گیرنده هاي هورمون هاي محرك غدد جنسی در یاخته هاي هاپلوئیدي لوله هاي اسپرم ساز دیده می شود.

68 در یک مرد بالغ، در حالت طبیعی هر سلول هاپلوئید، .................. (با تغییر)

از تقسیم سلولی با ساختارهاي چهار کروماتیدي حاصل شده است.

داراي کروموزوم جنسی  می باشد.

پس از تولید به لوله ي اپی دیدیم وارد می شود.

در هستۀ خود داراي  نوع کروموزوم است.

69 در روش سونوگرافی ممکن نیست .................. (با تغییر)

امواج صوتی با فرکانس باال مورد استفاده قرار گیرد.

ناهنجاري هاي جنین با دیدن کروموزوم هاي آن قابل تشخیص باشد.

بازتاب امواج صوتی به تصویر ویدیویی تبدیل شود.

بر خالف شکل و اندزة اندام، حرکت اندام دیده شود. 

70 زنبور عسلی که از طریق بکرزایی تولید می شود، ..................

ماده اي است که از تخمک لقاح نیافته رشد و نمو می کند.

زنبوري است که در هر سلول پیکري یک مجموعه کروموزوم دارد.

نري است که  درصد ار ژن هاي خود را از والدین دریافت می کند.

نري است که  درصد از ژن هاي خود را از ملکه دریافت می کند.

71 در فرآیند تولید مثل .................. جانوران، به طور طبیعی همواره ..................(با تغییر)

جنسی - هر فردي که از هر کروموزوم دو نسخه داشته باشد، باشد، داراي دو والد است.

غیر جنسی - ژن هاي هر کروموزوم، مستقل از کروموزوم دیگر به ارث می رسند.

جنسی - گامت هایی که در لقاح شرکت دارند، محصول تقسیم میوزاند.

غیر جنسی - زاده ها نیمی از اطالعات ژنی والد را به ارث می برند.

72 هر سلول تولیدکنندة اسپرم در زنبور عسل نر نسبت به هر سلول تولیدکنندة تخمک در زنبور ملکه ..................
تولید می کند که .................. .(با تغییر)

 برابر گامت - اطالعات ژنی  گامت ها دو به دو شبیه به هم هستند.

 برابر گامت- اطالعات ژنی همه ي گامت ها شبیه هم است.

 برابر گامت - اطالعات ژنی گامت ها با هم متفاوت است.

 برابر گامت - اطالعات ژنی گامت ها شبیه هم هستند.
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73 در مراحل تقسیم میوز، براي تولید اسپرم، چند مورد از موارد زیر را نمی توان مشاهده کرد؟ 

الف) یاخته اي بدون کروموزوم                 ب) یاخته اي با یک کروموزوم           

ج) یاخته اي با دو کروموزوم                      د) یاخته اي با  کروموزوم 

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

74 تعداد چند مورد از موارد زیر در دستگاه تولیدمثل مردان یک عدد است؟ 
الف) بیضه          ب) کیسۀ بیضه          ج) لولۀ اسپرم ساز          د) وزیکول سمینال          ن) پروستات          و) پیازي

میزراهی

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

75 عبارت درست را از بین عبارت هاي زیر انتخاب کنید.

میزراه در مردان، ادرار و مایع منی را به بیرون از بدن منتقل می کند.

ذخیرة فروکتوز درون یاختۀ اسپرم ها، بسیار زیاد است تا انرژي الزم براي فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.

هر کدام از لوله هاي اسپرم بر، پس از عبور از درون غدة وزیکول سمینال، در زیر مثانه، وارد غدة پروستات می شود.

اسپرم ها پس از تولید به درون لولۀ اسپرم ساز منتقل می شوند و پس از حداقل  ساعت، توانایی تحرك می یابند.

76 ترشحات .................. همانند صفرا و شیرة پانکراس،  .................. دارد.

یک جفت غده به نام وزیکول سمینال - پایین تر از هفت یک جفت غده به نام وزیکول سمینال - باالتر از هفت

غدة پروستات - پایین تر از هفت غدة پروستات - باالتر از هفت

77 بخش سر هر سلول جنسِی مردان .................. . 

داراي تعداد زیادي میتوکندري است که به صورت مارپیچی قرار گرفته اند.

داراي یک مجموعه از کروموزوم هاي هم ساخت است.

تنها بخشی از اسپرم است که می تواند وارد میان یاختۀ سلول جنسی ماده شود.

داراي کیسه هایی پر از آنزیم به نام آکروزوم است که به اسپرم کمک می کنند، در الیه هاي حفاظت کنندة گامت ماده نفوذ کند.

78 کدام عبارت درست است؟

، یافت می شود. در هستۀ هر اسپرماتوسیت ثانویه، همانند هستۀ دومین جسم قطبی،  مولکول 

تقسیم سیتوپالسم اووسیت اولیه، همانند تقسیم سیتوپالسم اووسیت ثانویه به طور نامساوي انجام می شود.

در هستۀ اسپرم همانند هستۀ اسپرماتید، نسبت  مولکول  به تعداد سانترومر،  است.

در یاختۀ اسپرماتوگونی همانند اسپرماتوسیت اولیه، می توان در مرحلۀ پروفاز، ساختارهاي تتراد را یافت.

79 یاختۀ ..................، با تولید پیک شیمیایی کوتاه برد می تواند .................. .

سرتولی - تقسیم اسپرم ها را هدایت نماید.

گیرندة بویایی - فعالیت الکتریکی یاخته هاي پیام بویایی را تغییر دهد.

ماستوسیت - عالئم حساسیت را کاهش دهد.

آلوده به ویروس - یاخته هاي سالم مجاور را در برابرهجوم یاخته هاي ویروسی مقاوم کند.
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80 کدام یک از مقایسه هاي زیر، نادرست بیان شده است؟

یاخته هاي سرتولی همانند یاخته هاي نوروگلیا، می توانند در دومین خط دفاعی، نقش داشته باشند.

اسپرماتید همانند اسپرماتوسیت ثانویه، داراي یک مجموعۀ کروموزومی است.

غدة جنسی همانند غدة پروستات، غدة برون ریز محسوب می شود.

اسپرم، همانند اسپرماتید توانایی تقسیم شدن ندارند.

81 در بیضه، هر یاخته اي که در هنگام پروفاز تشکیل تتراد می دهد، ..................

حاصل تقسیم یک یاختۀ زاینده است.

قادر به تولید هورمون هاي جنسی هستند.

در مقایسه با اسپرم، نسبت هسته به سیتوپالسم در آن بیشتر است.

داراي کروموزوم هاي جنسی هم ساخت است.

82 اندام هدف هورمون جنسی .................. می تواند یاخته هایی باشد که ..................

،  - در همۀ مراحل اسپرم زایی، نقش پشتیبانی، تغذیۀ یاخته هاي جنسی و نیز بیگانه خواري باکتري ها را دارد. 

تستوسترون، - توانایی تولید، هدایت و انتقال پیام عصبی را دارند.  

، - بر خالف سلول هاي جنسی،  کروموزوم دارد. 

استروژن، - برخالف یاخته هاي پیکري، یک مجموعه کروموزوم تک کروماتیدي دارند.  

83 نمی توان گفت که ..................

هورمون تستوسترون، همانند هورمون پاراتیروئیدي در هر دو جنس زن و مرد دیده می شود.

یاخته هاي بیضه اندام هدف، هورمون ترشح شده از هیپوتاالموس نیستند، اما یاخته هاي هیپوتاالموس اندام هدف، هورمون ترشح شده از
بیضه هستند.  

درتنظیم ترشح هورمون تستوسترون، افزایش مقدار هورمون تستوسترون یا اثرات آن، باعث افزایش بیشتر هورمون تستوسترون می شود. 

اسپرم ها در خارج از بیضه، داراي توانایی تحرك می شوند. 

84 یاخته اي که سلول هدف هورمون محرك جنسی  است، می تواند ..................

همۀ مراحل اسپرم زایی، پشتیبانی، تغذیۀ یاخته هاي جنسی و نیز بیگانه خواري باکتري ها را بر عهده داشته باشد.

در دیوارة لوله هاي اسپرم ساز در کنار یاخته هایی که مراحل اسپرم زایی را طی می کنند، یافت شود.

همانند یاخته هاي اسپرماتوسیت ثانویه، داراي یک مجموعۀ کروموزومی دو کروماتیدي باشد.

همانند یاخته هاي درون ریز پانکراس، پیک شیمیایی دور برد ترشح نمایند.

85 یکی از وظایف دستگاه تولیدمثل زنان همانند دستگاه تولید مثل مردان، ..................

ایجاد محیطی مناسب براي نگهداري و ذخیرة سلول هاي جنسی است.

تولید هورمون جنسی تستوسترون است هر چند به میزان بسیار جزئی نسبت به مردان است.

ایجاد شرایط مناسب براي لقاح اسپرم و تخمک است.

تولید یاخته هایی هستند که فاقد کروموزوم همتا هستند. 
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86 لوله هاي رحم ..................

همانند مجاري تنفسی، داراي بافت پوششی مخاطی تاژك دار همراه با زنش است که می تواند در خط اول دفاعی نقش داشته باشد. 

در انتهاي خود، همانند رودة باریک داراي زوائد انگشت مانند است.

باعث انتقال اووسیت اولیه به سمت رحم می شود.

می توانند محل، لقاح و تشکیل یاختۀ تخم با  کروموزوم باشد. 

87 اولین جسم قطبی .................. دومین جسم قطبی ..................

همانند - در خارج از تخمدان، در لولۀ رحم تشکیل می  شود.

همانند - در هستۀ خود داراي  مولکول  است. 

برخالف - حاصل تقسیم نابرابر سیتوپالسم است.

برخالف - در زمان تشکیل اش، میزان هورمون استروژن در خون پایین است.

88 نمی توان گفت، در صورتی که اسپرم با گویچۀ قطبی لقاح یابد، ..................

تودة یاخته اي حاصل از این لقاح، هسته هاي دیپلوئید دارند.

تقسیم میتوز پی در پی آغاز می شود.

یاختۀ حاصل بی شکل بالفاصله از بین رفته و از بدن دفع می شود. 

یاختۀ حاصل از این لقاح داراي سیتوپالسم و اندامک کمتري نسبت به یاختۀ تخم طبیعی است.

89 به طور معمول در یک دورة جنسی، زمانی که غلظت استروژن و پروژسترون خون با هم برابر می شود، می توان
قطعا گفت که ..................

دیوارة رحم آغاز به ریزش می کند. جسم زرد در حال تحلیل رفتن در تخمدان است. 

در تخمدان رشد فولیکول و تمایز اووسیت صورت نمی گیرد.  غلظت هورمون  و  در خون افزایش می یابد.

90 در روز تخمک گذاري ..................

ضخامت دیوارة رحم به حداکثر میزان خود رسیده است.

غلظت هورمون استروژن و پروژسترون به حداکثر میزان خود در خون رسیده است.

، از میزان هورمون  کمتر است. میزان هورمون 

اووسیت ثانویه، تقسیم میوز خود را تکمیل کرده است.

91 در مورد بکرزایی چند جمله نادرست است؟ 
الف) نوعی تولیدمثل جنسی است که فرد از تخمک لقاح نیافته رشد و نمو می یابد. 

ب) فرزند حاصل از بکرزایی تمام ژن هاي خود را از یک والد کسب می کند. 
ج) فقط در بی مهرگان و حشراتی مثل زنبور یافت می شود.  

د) در این تولیدمثل گاهی کروموزوم هاي تخمک دو برابر می شوند.
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92 چند مورد صحیح می باشد؟الف) ترشحات  همانند  قلیایی است. 

ب)  از کنار و پشت مثانه عبور می کند. 

ج)  برخالف  خارج از حفرة شکمی قرار دارد. 

د) اسپرم با کمک انرژي حاصل از راکیزة خود از  عبور کرده و وارد میزراه می شود. 

ه) اسپرم ها پس از  ساعت که در  قرار می گیرند، توانایی حرکت و عبور از  را پیدا
می کنند.

93 در دستگاه تناسلی مرد، غده اي که به اندازة یک گردو است .................. غده اي که به اندازة نخود فرنگی است
..................

برخالف - ترشحات قلیایی دارد.

همانند - شرایط محیطی خنثی میزراه را قلیایی می کنند. 

برخالف - به صورت جفت هستند. 

همانند – ترشحاتی دارند که در مایع منی که اسپرم ها را به بیرون از بدن منتقل می کند وجود دارند.

94 در مورد دستگاه تناسلی مرد، کدام گزینه نادرست است؟

سلول هاي بینابینی و سلول هاي سرتولی داراي  کروموزوم بوده و فعالیت خود را از دوران بلوغ آغاز می کنند.

هیپوتاالموس همانند هیپوفیز در فعالیت اسپرم سازي نقش دارد.

اسپرم ها با کمک انقباض ماهیچه هاي صاف جدار لولۀ اسپرم بر حرکت کرده و از طریق میزناي از بدن خارج می شوند.

تعداد غدد برون ریز در دستگاه تولیدمثلی مرد  عدد می باشد که اسپرم فقط از یکی از آنها از میان آن عبور می کند.

95 در فرایند تخمک زایی طبیعی، هنگامی که  .................. ، همواره هر کروموزوم یک مولکول  خواهد
داشت. (با تغییر)

رشته هاي کروماتین کوتاه و ضخیم شده، قابل رویت می شوند. کروموزوم ها در سطح استوایی تخمک ردیف می شوند.

اووسیت ثانویه تقسیم می شود، در هسته ي هر سلول حاصل اطراف هسته ي هر سلول، رشته هاي دوك تشکیل می شوند.

96 امکان دارد درون هر تخمدان .................. یافت شود. 

نوزاد دختر، یاخته هایی با ساختارهاي تتراد،

خانمی در دوران یائسگی، یاخته هاِي با یک مجموعه کروموزوم دو کروماتیدي  

خانمی در سن باروري، یاخته هاِي با یک مجموعه کروموزوم تک کروماتید

خانمی در روز ششم قاعدگی، باقی ماندة فولیکولی که داراي ترشح پیک دور برد هستند،  
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{ اووسیتفولیکول و تمایزرشد

97 قطعًا ..................

نوع ژن هاي موجود در اولین گویچۀ قطبی و دومین گویچۀ قطبی یکسان است اما در اولین گویچه، کروموزوم ها دو کروماتیدي و در دومین
گویچۀ قطبی، کروموزوم ها تک کروماتیدي هستند.  

منشا هورمون استروژن موجود در خون، از یاخته هاي تخمدانی است. در نیمۀ اول چرخه جنسی از فولیکول در حال رشد و در نیمه دوم از
جسم زرد موجود در تخمدان است.  

در هر دورة جنسی، یکی از فولیکول هاي درون تخمدان رشد می کند.  

چرخۀ رحمی با تاثیر هورمون هاي جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) که از تخمدان ها ترشح می شود انجام می گیرد.  

98 کدام عبارت، از بین عبارت هاي زیر نادرست بیان شده است؟ 
اگر بارداري رخ دهد ..................

جسم زرد، تحلیل نمی رود، تا پایان بارداري به فعالیت خود ادامه می دهد و با ادامۀ ترشح هورمون هاي استروژن و پروژسترون جدار رحم و
در نتیجه جنین جایگزین شده در آن حفظ می شود.  

در این مدت، فولیکول جدیدي در تخمدان، شروع به رشد نمی کند.

در این مدت، غلظت هورمون هاي   و  در خون پایین است.  

در این مدت، ضخامت دیوارة داخلی رحم زیاد است.  

99 با توجه به شکل روبرو چند مورد از موارد زیر رو به افزایش است؟       

الف- غلظت هورمون در خون  
ب -ضخامت دیوارة داخلی رحم 

ج- غلظت هورمون پروژسترون در خون      
د- تعداد یاخته هاي دیپلوئید

چهار مورد             سه مورد             دو مورد             یک مورد            

100 کدام ویژگی در مورد فولیکول بالغ، به نادرستی بیان شده است؟   

هم یاخته دیپلوئید و هم یاخته هاپلوئید دارد.  

حفره مایع درون آن نسبت به فولیکول نابالغ، بزرگ تر است.

در بخش میانی تخمدان قرار می گیرد.  

در سطح یاخته هاي فولیکولی اش، گیرنده هایی وجود دارند که هورمون  به آنها متصل می شود.

101 در چند مورد، از موارد زیر اندام ترشح کننده هورمون و اندام هدف هورمون می تواند یکسان باشد؟ 
الف) هورمون کلسی تونین             ب) هورمون گاسترین             ج) هورمون اریتروپویتین             د)هورمون

استروژن

چهار مورد          سه مورد          دو مورد          یک مورد         

LHFSH

FSH

LH
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?

102 کدام یک از گزینه هاي زیر، با بازخورد مثبت هورمون استروژن بر  و همزمانی دارد؟

به حد اکثر رسیدن میزان غلظت هورمون  بر خالف  کاهش استحکام دیوارة داخلی رحم  

تکمیل تقسیم میوز و تولید گویچۀ قطبی دوم و تخمک  دن باقی ماندة فولیکول به جسم زرد 

103 قطعًا در زمانی که غلظت هورمون استروژن در خون باال است ..................

غلظت هورمون پروژسترون نیز در خون باال است.  

جسم زرد در تخمدان یافت می شود.  

اووسیت اولیه درون فولیکول، تقسیم میوز یک خود را کامل می کند.  

دیوارة داخلی رحم ضخیم و داراي استحکام است.  

104 با توجه به شکل مقابل که بخشی از لولۀ اسپرم ساز را نشان می دهد، کدام یک از موارد زیر در رابطه با یاخته اي
که با عالمت «؟» مشخص شده، به درستی بیان شده است؟

هورمون تستوسترون به خون ترشح می کند.

یاخته اي هاپلوئید و داراي کروموزوم هاي دو کروماتیدي است. 

در از بین بردن باکتري هاي بیماري زاي لولۀ اسپرم ساز نقش دارد. 

داراي تعداد سانترومرهاي برابر با یاختۀ مادري است. 

105 در ارتباط با دستگاه تولید مثلی در یک مرد بالغ، کدام عبارت زیر صحیح است؟

هر یاختۀ تک الد موجود در لولۀ زامه ساز یک فرد بالغ، از سیتوکینز یاختۀ قبلی خود به وجود آمده است. 

هر اسپرم براي حرکت تاژك خود در لولۀ زامه ساز، نیازمند تولید انرژي زیستی از طریق تنفس یاخته اي است. 

ترشحات غدد برون ریز موجود در دستگاه تولید مثلی مرد در حرکت و انتقال اسپرم به بیرون بدن نقش ندارند. 

هر اسپرماتوسیت موجود در لولۀ زامه ساز، به طور غیرمستقیم تحت تأثیر هورمون ترشح شده از بخش پیشین هیپوفیز قرار دارد. 

106 در یک مرد سالم و بالغ، غده هاي .................. .

پروستات همانند شش ها حالت اسفنجی دارند. 

سازندة مایع منی، به خروج یاختۀ تاژك دار به خارج از میزراه کمک می کنند.

وزیکول سمینال از نماي نیم رخ در جلوي مجراي اسپرم بر هستند. 

پیازي میزراهی همانند غدة زیرمغزي به اندازة نخود هستند و در کیسۀ بیضه قرار دارند. 

107 کدام گزینه در ارتباط با مراحل تبدیل اسپرماتید به اسپرم زودتر از سایرین رخ می دهد؟

از دست دادن مقدار زیادي از سیتوپالسم یاخته  تاژك دار شدن یاخته ها

ایجاد حالت کشیده در یاخته  فشرده شدن هسته و قرارگیري در سر یاخته 

108 در دستگاه تولید مثلی انسان، هر یاخته اي که جزئی از مراحل تولید گامت است، ..................  (با تغییر) 

در پی سیتوکینز یاخته ها در دوران جنینی تولید می شود.

توانایی جداسازي کروماتیدهاي خواهري را دارد.

به نوعی تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم هورمون هاي هیپوفیزي قرار می گیرد.

از هنگام بلوغ فرد تقسیم میوز خود را آغاز می کند.

FSHLH

FSHLH
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109 کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ 

«در چرخۀ جنسی یک خانم  ساله و سالم، .................. » 

، ضخامت دیوارة رحم رو به افزایش است. در فاصلۀ روزهاي  تا 

در هفتۀ آخر این چرخه، ممکن است مقدار هورمون پروژسترون در خون کاهش نیابد.

در شروع این چرخه، مقدار هورمون هاي هیپوفیزي از مقدار حداقل خود در خون باالتر است.

نورون هاي هیپوتاالموس با ترشح بعضی از هورمون ها می توانند مستقیمًا چرخۀ تخمدانی را تنظیم کنند.

110 در چرخۀ جنسی یک زن بالغ و سالم، بالفاصله پس از .................. ابتدا .................. و سپس ..................

کاهش غلظت پروژسترون خون - ضخامت دیوارة رحم کاهش می یابد - مقدار هورمون استروژن خون شروع به کاهش می نماید.

شروع افزایش ضخامت دیوارة رحم - مقدار هورمون هاي هیپوفیزي افزوده می شود - مقدار هورمون پروژسترون خون اندکی ثابت می ماند.

آغاز تحلیل رفتن جسم زرد - تولید هورمون هاي تخمدانی کاهش می یابد - مقدار هورمون  در خون شروع به افزایش می نماید.

مشاهده حداقل اختالف بین غلظت هورمون هاي تخمدانی - اووم آزاد می شود - ضخامت دیوارة رحم براي مدت کوتاهی تغییر نمی کند.

111 در بدن افراد سالم و بالغ، .................. برخالف ..................  (با تغییر)

اسپرماتوسیت اولیه - اسپرماتوسیت ثانویه، درون هستۀ خود تعدادي کروموزوم مضاعف دارد.

اووسیت اولیه - اسپرماتوسیت اولیه، در پی بلوغ، ایجاد می شود.

اسپرماتوسیت ثانویه - اووسیت ثانویه، همواره تقسیم میوز  خود را تکمیل می نماید.

اووسیت اولیه - اووسیت ثانویه، در پی انجام میوز، قطعًا گامت بالغ را ایجاد می کند.

112 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ (با تغییر) 
«به طور معمول در یک مرد بالغ و سالم، هر یاختۀ موجود در لوله هاي اسپرم ساز که .................. » 

دو جفت سانتریول دارد، قابلیت انجام تقسیم میتوز را دارد.

داراي کروموزوم هاي همتا است، تقسیم میوز انجام می دهد.

داراي هسته اي فشرده در سر خود است، کروموزوم هاي تک کروماتیدي دارد.

داراي تاژك است، براي بلوغ به سمت اپی دیدیم با کمک تاژك خود حرکت می کند.

113 کدام گزینۀ زیر عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «هر .................. سالمی .................. » 

اووسیت - کمی قبل از پاره شدن فولیکول ها، میوز  خود را تکمیل می کند.

، از تخمدان خارج نمی شود. اووسیت - قبل از تکمیل میوز 

اسپرم - بالفاصله پس از خروج از پروستات وارد غدد پیازي میزراهی می شود.

اسپرماتید - بعد از تاژك دار شدن، هستۀ خود را فشرده می کند.
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ب

الف

114 کدام عبارت در رابطه با دستگاه تولید مثلی مرد سالم و بالغ، به نادرستی بیان شده است؟ در صورت و پاسخ
سوال گزینه 4 به جاي عبارت دفران بنویسید مجراي اسپرم بر

می توان گفت که در همۀ لوله هاي پر پیچ و خم، یاخته هاي هاپلوئیدي مشاهده می شود.

گروهی از لوله هاي پر پیچ و خم موجود در کیسۀ بیضه، به طور حتم قادر نیستند اسپرم تولید کنند.

مجراي غدة وزیکول سمینال مایع خود را به مجراي اسپرم بر وارد می کند.

از نماي پشتی مثانه، غدد وزیکول سمینال بین مجاري مجراي اسپرم بر قرار دارند.

115 با توجه به شکل مقابل که نوعی یاخته در انسان سالم و بالغ را نشان می دهد، کدام گزینه نادرست است؟ 

، در تبدیل انرژي مواد مغذي به انرژي نهفته در نوعی مولکول شیمیایی نقش دارد. بخش 

، در خارج از محل تولید خود، توانایی حرکت کردن را به دست می آورد. بخش 

، حاوي  نوع فام تن و اطالعات الزم براي زندگی یاخته است. بخش 

، موادي دارد که در نفوذ این یاخته در الیه هاي محافظت کنندة یاختۀ دیگر نقش دارند. بخش 

116 اسپرماتوگونی با تقسیم .................. ، یاخته اي به نام .................. تولید می کند.

میتوز – اسپرماتید میوز – اسپرماتید میتوز - اسپرماتوسیت اولیه میوز – اسپرماتوسیت اولیه

117 در یک انسان سالم، اسپرم ها پس از خروج از بیضه به ترتیب با ترشحات کدام غده یا غده ها در تماس قرار
می گیرند؟ (با تغییر)

وزیکول سمینال -  پیازي میزراهی – پروستات پیازي میزراهی – پروستات – وزیکول سمینال

وزیکول سمینال – پروستات - پیازي میزراهی پروستات - پیازي میزراهی – وزیکول سمینال

118 کدام عبارت در مورد دستگاه تولیدمثلی مردان به درستی بیان شده است؟

تعداد خاگ در مردان از تعداد غدد پیازي میزراهی و پروستات بیشتر است.

یاخته هاي سرتولی، کروموزوم هاي بیشتري نسبت به یاخته هاي زامه زا دارند.

مجاري اسپرم بر در پشت مثانه به میزراه متصل شده و سپس از پروستات عبور می کنند.

زامه ها در لوله هاي اسپرم ساز، ساختار الزم براي حرکت را به دست می آورند.

119 کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟

اندازة هستۀ اسپرم نسبت به اندازة یاخته، بیشتر از همین نسبت در تخمک است.

اسپرم برخالف تخمک داراي قدرت حرکت است.

هر اسپرم در لولۀ اپیدیدیم فاقد قدرت حرکت است.

پروستات در تنظیم  مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده نقش ایفا می کند.

120 کدام عبارت در مورد شکل زیر درست است؟
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یاختۀ «ب» برخالف یاخته هاي «الف» سانتریول دارد. یاخته هاي «الف» مانند یاختۀ «ب» توانایی ترشح هورمون دارند.

یاختۀ «ب» برخالف یاخته هاي «الف» داراي کروموزوم همتا است. یاخته هاي «الف» مانند یاختۀ «ب» داراي کروموزوم جنسی هستند.

 

الف

ج
ب

د

121 در طی تقسیم میوِز  یاخته در زنان، تعداد  .................. که هریک داراي  .................. درون هسته خود
هستند، تولید می شود. (با تغییر)

 اووسیت ثانویه –  فامینک اووسیت اولیه –  فام تن

 اووسیت اولیه –  فامینک اووسیت ثانویه –  فام تن

122 چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ 
«یاخته هاي سرتولی .................. » 

الف) مانند یاخته هاي دارینه اي، بیگانه خواري می کنند. 
ب) برخالف اسپرماتوگونی، دیپلوئید هستند. 

ج) مانند یاخته هاي فولیکولی، براي  گیرنده دارند. 
د) برخالف یاخته هاي بینابینی، هورمون ترشح می کنند.

123 شکل زیر مربوط به مرحله اي از تقسیم یاخته اي است. کدام یک از یاخته هاي زیر، بدون انجام تقسیم دیگري
در این مرحله قرار می گیرد؟

اووسیت اولیۀ نوزاد دختر اسپرماتوسیت اولیۀ نوزاد پسر  

اووگونی دختر بالغ اسپرماتوگونی پسر بالغ

124 به طور طبیعی، در مراحل اسپرم زایی انسان، تعداد مولکول هاي DNA موجود در هستۀ هر .................. به
هنگام تشکیل، .................. تعداد سانترومرهاي یک .................. است.

اسپرماتید – نصف – اسپرماتوسیت ثانویه اسپرماتوگونی – دو برابر – اسپرماتوسیت اولیه

اسپرماتوسیت اولیه – دو برابر – اسپرم اسپرماتوسیت ثانویه – نصف – اسپرماتوگونی

125 با توجه به شکل مقابل، بخش ..................

الف، غده اي درون ریز است که مایع غنی از فروکتوز ترشح می کند.

ب، مایعی شیري رنگ ترشح می کند که مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده را قلیایی می کند.

ج، ترشحات قلیایی و روان کننده اي را به میزراه اضافه می کند.

د، داراي یاخته هایی است که هورمون تستوسترون را ترشح می کنند.

126 در ارتباط با تخمک زایی در فرد سالم، کدام موارد صحیح بیان شده اند؟ 

، در پی لقاح با اسپرم، توده اي بی شکل تولید می کند.  الف) به طور قطع هر گویچۀ قطبی حاصل از تقسیم میوز 
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ب) در تخمدان، در پی هر تقسیم میوزي، تقسیم نامساوي سیتوپالسم انجام می شود. 
ج) مراحل تخمک زایی پس از شروع در دو مرحلۀ مختلف، متوقف می شود. 

د) تقسیم نامساوي سیتوپالسم در تخمک زایی، به منظور تولید گویچه هاي قطبی انجام می شود.

ج و د الف و د ب و ج 127 در یک زن سالم سی ساله، ..................الف و ب 

چرخۀ تخمدانی فقط ناشی از نوسانات هورمون  است.

افزایش ترشح هورمون هاي استروژن و پروژسترون، منجر به تخمک گذاري می شود.

در حدود روز  چرخۀ تخمدانی، فولیکول بالغ به محوطۀ شکمی آزاد می شود.

تعدادي از یاخته هاي ترشح کنندة استروژن، همراه با اووسیت ثانویه از تخمدان آزاد می شود.

128 کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«هنگامی که دیوارة داخلی رحم ..................»

حداکثر ضخامت خود را دارد، میزان هورمون استروژن خون در باالترین حد خود قرار دارد.

شروع به ضخیم شدن می کند، مقدار هورمون هاي استروژن و پروژسترون در خون افزایش می یابد.

حداقل ضخامت خود را دارد، میزان هورمون هاي استروژن و پروژسترون در خون کاهش می یابد.

شروع به ضخیم شدن می کند، مقدار هورمون استروژن همانند هورمون  در خون، در حال افزایش است.

129 به طور معمول در انسان، قبل از  .................. جنین،  ..................

تشکیل سیاهرگ هاي بند ناف – بالستوسیست به جدارة رحم متصل می گردد.

شکل گیري الیه هاي زایندة – درون بالستوسیست حفره ایجاد می شود.

به وجود آمدِن پرده هاي اطراف – ساختار جفت تشکیل می شود.

ایجاد رابطۀ خونی مادر با – هورمون  به خون مادر ترشح نمی شود.

130 چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟ 
الف – نوعی جاندار حاصل از بکرزایی، ممکن است داراي تنفس نایدیسی و همولنف باشد. 

ب – تعداد کروموزوم هاي سلول هاي پیکري هر زنبور عسل ماده دو برابر تعداد کروموزوم هاي والد نر است. 
ج – در طی تقسیمی که منجر به تولید اسپرم در زنبور عسل نر می شود، تتراد تشکیل نمی شود. 

د – به طور معمول، مدت زمان فرایند تولید گامت از یاختۀ زاینده، در زنان بیش تر از مردان طول می کشد.

131 کدام یک نمی تواند پیک دوربرد ترشح کند؟

غدة زیرمغزي  غدة وزیکول سمینال یاخته هاي تروفوبالست یاخته هاي بینابینی

132 در مراحل تقسیم میوز  اسپرماتوسیت اولیه، به ترتیب چند اسپرماتوسیت ثانویه و چند اسپرماتید تولید
می شود؟

و   و   و   و 

133 در تولیدمثل جنسی همۀ جانوران، هر گامت  ..................

در لقاح داخلی شرکت می کند. از تقسیم میوز به وجود می آید.

براي حرکت کردن، تاژك دارد. کروموزوم تک کروماتیدي دارد.
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134 در یک فرد بالغ، هر فولیکول  ..................

نابالغ دوران جنینی در یکی از مراحل تقسیم میوز قرار دارد.

بالغ در تخمدان شامل یک اووسیت ثانویه و یک جسم قطبی است.

در تخمدان با  تحریک شده و رشد خود را آغاز می کند.

در تخمدان در نهایت به جسم زرد تبدیل می شود.

135 لقاح در اسبک ماهی برخالف  .................. از نوع  .................. است.

قورباغه- داخلی الك پشت- خارجی پالتی پوس- داخلی میگو- خارجی

136 در روز  دورة جنسی زنان، در چند مورد، مقایسۀ میزان هورمون ها به درستی بیان شده است؟ 

الف)  

پ) استروژن  پروژسترون 

ب)  

ت)  استروژن  پروژسترون  

صفر 

137 تنظیم ترشح  توسط استروژن در روز هفتم از چرخۀ تخمدان .................. افزایش ترشح اکسی توسین
هنگام زایمان به صورت بازخورد  ................. انجام می شود. (با تغییر)

برخالف – منفی برخالف – مثبت مانند – منفی مانند – مثبت 

138 کدام گزینه در مورد انسان نادرست است؟

گفته می شود مدت زمان بارداري  هفته یا  روز است.

باقی ماندة فولیکول پس از تخمک گذاري سرانجام به جسم سفید تبدیل می شود.

در دومین جسم قطبی، تعداد کروموزوم ها نصف اووسیت ثانویه است.

اسپرم می تواند با گویچۀ قطبی لقاح یافته و تودة یاخته اي ایجاد کند.

139 چند مورد زیر دربارة زنبور به درستی بیان شده است؟ 

الف) همۀ زنبورهاي کارگر مانند ملکه، ماده و  کروموزومی هستند. 

ب) همۀ نرها برخالف ملکه،  کروموزومی و حاصل بکرزایی هستند. 
ج) همۀ زنبورهاي کارگر از لقاح اسپرم و تخمک به وجود می آیند. 

د) همۀ زنبورهاي ملکه برخالف نرها، حاصل تولیدمثل جنسی هستند.

140   و   .................. استروژن و پروژسترون  ..................

همانند – در دو زمان از یک دورة جنسی به غلظت یکسان می رسند.

همانند – در اواسط دورة جنسی به حداکثر غلظت خود می رسند.

برخالف - با بازخورد منفی از ترشح هورمون آزادکننده می کاهند.

برخالف – از غدد جنسی هر دو جنس ترشح می شوند. 
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1

3

2

141 شکل مقابل، اجزاي دستگاه تولیدمثل نوعی جانور را نشان می دهد. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل
می کند؟   

«در شکل مقابل، بخش شمارة .................. معادل بخشی از دستگاه تولیدمثل
.................. است که ..................»

- انسان - در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد.

- کانگورو - جنین رشد و نمو خود را در آن جا آغاز می کند.

 - انسان - محیطی مناسب براي نگهداري اسپرم ها ایجاد می کند.

- پستانداران جفت دار - مستقیمًا در تشکیل بند ناف دخالت دارد.

142 به طور معمول، .................. نمی توانند بعد از انجام لقاح، ..................

دوزیستان - از اندوختۀ غذایی موجود در تخمک استفاده کنند.

جانوران تخم گذار - جنین را در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت کنند.

پستانداران کیسه دار - با مواد غذایی بافت هاي خود، به تغذیۀ جنین در رحم بپردازند.

پستانداران جفت دار - بدون ایجاد پرده هاي محافظت کننده از جنین، به تغذیۀ آن تا هنگام تولد بپردازند.

143 در هر جانور ................. ، قطعًا .................. 

هرمافرودیت - لقاح بین گامت هاي خود جانور انجام می شود.

ماده داراي لقاح خارجی - تخمک دیواره اي چسبناك و ژله اي دارد.

داراي لقاح داخلی - اسپرم وارد دستگاه تولیدمثلی فرد ماده می شود.

حاصل بکرزایی - یک مجموعۀ کروموزومی در هر هستۀ یاخته هاي پیکري وجود دارد.

144 در انسان هاي سالم، غدد جنسی ماده .................. غدد جنسی  نر  ..................

همانند – داراي لوله هاي پیچ در پیچ هستند. همانند – تا آخر عمر یاختۀ جنسی تولید می کنند.

برخالف – درون محوطۀ شکم قرار دارند. برخالف – هورمون جنسی ترشح می کنند.

145 در دستگاه تولیدمثل یک مرد سالم، همۀ  ..................

یاختۀ هاي زایندة دیوارة لولۀ اسپرم ساز می توانند اسپرم به وجود بیاورند.

سیتوپالسم موجود در اسپرم ها طی تمایز از یاخته خارج می شود.

اندام هاي ضمیمه مایع قلیایی ترشح می کنند.

اسپرم ها در سر خود تعداد زیادي راکیزه دارند.

146 کدام گزینه در مورد انسان درست است؟

ترشح هورمون پروژسترون از تخمدان می تواند مانع تخمک گذاري شود.

با پایان میوز  اووسیت ثانویه، اسپرم با تخمک تماس یافته و لقاح انجام می شود.

در بند ناف، سرخرگ ها و سیاهرگ ها، خون را بین جنین و جفت منتقل می کنند.

تخم پس از ورود به رحم، تقسیمات میتوزي خود را شروع می کند.
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الف

ب

 

147 کدام عبارت نادرست است؟

اساس تولید مثل جنسی در همۀ جانوران مشابه است.

در اسبک ماهی برخالف پالتی پوس، لقاح در بدن نر انجام می شود.

در کوسه ماهی، هم زمان شدن ورود گامت ها به آب تحت تأثیر طول روز است.

هر کرم کبد به دلیل هرمافرودیت بودن می تواند تخمک هاي خود را بارور کند.

148 کدام گزینه نادرست است؟

زنبورهاي کارگر همانند ملکه، دیپلوئید هستند. زنبور نر برخالف ماده، با انجام میوز گامت تولید می کند.         

زنبورهاي کارگر همانند ملکه، ماده هستند. زنبورهاي نر برخالف ماده، حاصل بکرزایی هستند.

149 در لوله هاي اسپرم ساز یاخته هاي .................. برخالف .................. دیپلوئید هستند.

اسپرماتوسیت اولیه – اسپرماتید اسپرماتید – اسپرم

سرتولی – اسپرماتوگونی اسپرماتوگونی – اسپرماتوسیت اولیه     

150 ترشحات کدام دو بخش به خون می ریزند؟

جسم زرد – وزیکول سمینال پروستات – پیازي میزراهی

پیازي میزراهی – یاخته هاي بینابینی یاخته هاي بینابینی – جسم زرد

151 با توجه به شکل مقابل، «الف» .................. «ب» .................. .

برخالف – از تقسیمات یاخته هاي موروال حاصل شده است. مانند – در تشکیل جفت نقش دارد.

مانند – الیه هاي زایندة جنینی را ایجاد می کند. برخالف – هورمون  ترشح می کند.

152 در انسان سالم  .................. داراي  .................. است.

اسپرماتوگونی –  کروموزوم دو کروماتیدي اسپرماتید –  کروموزوم تک کروماتیدي     

اسپرماتوسیت ثانویه –  کروموزوم تک کروماتیدي اسپرماتوسیت اولیه –  کروموزوم دو کروماتیدي

153 تعداد کروماتید در کدام یاختۀ انسان سالم بیشتر است؟

زامه زا در مرحلۀ   زام یاختۀ اولیه در مرحلۀ  

زامه در مرحلۀ   زام یاختۀ ثانویه در مرحلۀ پروفاز 

154 در کدام یاخته هاي انسان، تعداد کروموزوم ها با یکدیگر تفاوت دارد؟

اووسیت ثانویه – اسپرماتوگونی فولیکول – اووگونی

اسپرماتوسیت ثانویه – دومین جسم قطبی اسپرماتوگونی – جسم زرد

155 چند یاختۀ زیر در انسان هاي سالم داراي یک کروموزوم جنسی  است؟ 
الف) اسپرماتوگونی    ب) اسپرماتوسیت اولیه        ج) اووسیت ثانویه    د) تخمک
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؟

156 کدام یک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

میتوکندري هاي یاخته هاي جنین متعلق به اسپرم پدرش است.

یاخته هاي احاطه کنندة اووسیت ثانویه می توانند داراي  جفت کروموزوم باشند.

زمانی که اسپرم ها به رحم می رسند اووسیت ثانویه تقسیم میوز خود را کامل می کند.

یاخته هاي ماهیچه اي دیوارة رحم تحت کنترل قشر مخ هستند.

157 با توجه به شکل مقابل که جنین جایگزین شده در رحم را نشان می دهد، در رابطه با عالمت «؟»، کدام گزینه به 
درستی بیان شده است؟

با ترشح آنزیم هایی سبب جایگزینی بالستوسیست در جدار رحم می شود.

در تشکیل جفت و بند ناف دخالت می کند.

سبب تولید و ترشح هورمون  به خون مادر می شود.

در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد.

158 چند مورد از موارد زیر، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ «نمی توان گفت .................. » 
الف) یاخته هاي هدف هورمون اکسی توسین، دوکی شکل هستند. 

ب) سیاهرگ بند ناف، خون تیره را از جفت به جنین می برد. 
ج) دو قلوهاي ناهمسان، همواره جنسیتی متفاوت دارند. 

د) در هر مرد نابارور، تقسیم میوز رخ نمی دهد.

159 در جانوري که .................. دیده می شود، قطعًا ..................

غدد راست روده اي - لقاح به صورت خارجی رخ می دهد.

بکرزایی - زاده هاي حاصل جنسیتی مشابه والد خود دارند.

لوله هاي مالپیگی - به دنبال لقاح، تشکیل یاخته تخم درون بدن جنس ماده اتفاق می افتد.

لقاح دو طرفی - دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد.

160 کدام عبارت در رابطه با آکروزوم درست است؟

براي جلوگیري از ورود اسپرم هاي دیگر، جدار لقاحی به وجود می آورد.

در هنگام عبور اسپرم از الیه خارجی اطراف تخمک، آنزیم هاي آن آزاد می شوند.

در تنۀ اسپرم قرار دارد و حاوي آنزیم هایی است.

باعث تجزیۀ یاخته هاي فولیکولی دور تخمک می شود.

161 در یک دورة جنسی زن، ..................

پس از تخمک گذاي، هورمون  به حداکثر مقدار خود در خون می رسد.

همیشه میزان هورمون استروژن از پروژسترون بیشتر است.

هنگام قاعدگی میزان هورمون  بیشتر از  در خون است.

حین تحلیل رفتن جسم زرد، دیوارة رحم در حداکثر ضخامت قرار دارد.
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162 در دستگاه تولیدمثلی مردان سالم و بالغ، ..................

هر اسپرماتوسیت اولیه به محض تولید،  کروموزوم دو کروماتیدي دارد.

اسپرماتوسیت اولیه برخالف اسپرماتوگونی، قادر به همانندسازي دو سانتریول در میان یاختۀ خود نیست.

افزایش فعالیت ترشحی یاخته هاي بینابینی بیضه ها، نهایتًا به کاهش ترشح هورمون  می انجامد.

دماي محل تولید اسپرم، برخالف محل متحرك شدن اسپرم ها، حدود سه درجه پایین تر از دماي مرکز بدن است.

163 در دورة جنسی یک زن سالم سی ساله، هرگاه  ..................

غلظت هورمون استروژن از پروژسترون کمتر باشد، افزایش اندازة جسم زرد مشاهده می شود.

غلظت هورمون  در حال کاهش باشد، رشد فولیکول در تخمدان و تقسیم اووسیت اولیه مشاهده می شود.

غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون در خون برابر باشد، غلظت هورمون هاي هیپوفیزي شروع به کاهش می کنند.

جسم زرد بیشترین فعالیت ترشحی خود را داشته باشد، غلظت هورمون پروژسترون برخالف استروژن حداکثر است.

164 کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

در هر لقاح داخلی، اسپرم وارد دستگاه تولید مثلی ماده می شود.  

هر جانور با اسکلت بیرونی، داراي لقاح خارجی است.  

هر لقاح داخلی، نیازمند دستگاه هاي تولید مثلی با اندام هاي تخصص یافته است.

هر جانور ساکن آبی، داراي لقاح خارجی است.  

165 در اسبک ماهی ..................

لقاح در بدن نر انجام می شود و پس از تولد ، رشد و نمو جنین در آب آغاز می شود.  

اساس تولید مثلی آن با ماهی هاي لقاح خارجی مشابه است.  

جانور ماده تخمک را به درون حفره هاي بدن جنس نر، منتقل می کند.  

براي افزایش احتمال برخورد گامت ها، والدین تعداد زیادي گامت را هم زمان وارد آب می کنند.  

166 براي افزایش احتمال برخورد گامت ها در لقاح خارجی، عوامل متعددي دخالت دارد مانند  ..................

آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر و ماده به طور همزمان

وارد کردن تعداد زیادي گامت توسط یکی از والدین که اغلب جنس نر است.  

می توانند از رفتارهایی به غیر از رقص هم استفاده کنند.  

استفاده از دستگاه هاي تولید مثلی با اندام هاي تخصص یافته .

167 لقاح موقعی آغاز می شود که ..................

مایع منی به رحم وارد شود.  

هستۀ اسپرم وارد تخمک شده، با هسته تخمک ادغام شود. 

الیه فسفولیپیدي یاخته اسپرم با الیه فسفولیپیدي یاخته هاپلوئید داراي کروموزوم مضاعف در تماس قرار می گیرند.  

آکروزوم اسپرم پاره شده و آنزیم هاي هضم کننده جدار لقاحی را هضم کنند.  
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168 در فرآیند لقاح کدامیک از وقایع زیر دیرتر از همه به وقوع می پیوندد؟

اووسیت ثانویه میوز خود را تکمیل می کند.  

غشاء یک اسپرم و غشاء اووسیت ثانویه با هم دیگر تماس پیدا می کنند.  

پوشش هسته تخمک ناپدید می شود.  

گویچه قطبی دوم تشکیل می شود.

.................. در افزایش .................. نقش دارد اما در افزایش .................. نقش ندارد.  169

مکیدن نوزاد -ترشح شیر -ساخت شیر

اکسی توسین -ترشح شیر نقش -ساخت شیر  

اکسی توسین -شدت انقباض ماهیچه هاي رحم -تعداد انقباضات در واحد زمان

مکیدن نوزاد -ترشح هورمون اکسی توسین از هیپوتاالموس - ساخت اکسی توسین

170 از بین جمالت زیر کدام جمله به نادرستی بیان شده است؟

پزشکان براي سرعت بخشیدن به زایمان، به مادر قرص اکسی توسین می دهند.

نشانه نزدیک بودن زایمان، خروج یک مرتبه اي مایع آمنیوتیک است.  

فشار سر جنین، باعث پاره شدن کیسۀ آمنیون می شود.

ابتدا نوزاد و سپس جفت و اجزاي مرتبط به آن از رحم خارج می شوند.  

171 رگ هایی که به شکل مارپیچ درون بند ناف قرار دارند:

داراي مواد مغذي، اکسیژن و بعضی از پادتن ها هستند که از طریق جفت به جنین منتقل می شوند.

داراي موادي از جمله اوره، اسید اوریک است تا در جفت به خون مادر منتقل  شوند.  

سرخرگ هایی هستند که خون را از جفت نهایتا به دهلیز راست قلب جنین هدایت می کنند. 

سیاهرگ هایی هستند که خون را از پرز هاي کوریون در جفت به سمت جنین هدایت می کنند.

172 موادي که از طریق جفت به جنین منتقل می شوند ..................

همگی از طریق انتشار ساده از کوریون به درون رگ هاي جنینی وارد می شود.  

می تواند مواد مغذي، اکسیژن و کراتینین باشد.

قطعا عوامل بیماري زا نمی توانند باشند. 

می تواند مولکول هاي درشتی مانند پروتئین ها باشد.  

173 بند ناف ..................

داراي سه رگ است که جهت حرکت خون در دو رگ آن از جفت به جنین و رگ دیگر از جنین به جفت است.  

منحصرا توسط جنین ساخته می شود و برخالف جفت، بافت هاي مادري در ایجاد آن دخالتی ندارند.  

داراي رگ هایی با قطر متفاوت است. قطر رگی که در آن غلظت موادي مانند اسید الکتیک و کربن دي اکسید زیاد است، بیشتر از رگ هاي
دیگر بند ناف است.  

از تعامل رگ هاي خونی مادر و رگ هاي خونی جنین ساخته شده است.  
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174 کدام جمله به درستی بیان شده است؟

دوقلوهاي به هم چسبیده از لحاظ جنسیت و سایر صفات ظاهري شبیه به هم هستند.  

دوقلوهاي ناهمسان از لحاظ جنسیت بر خالف دو قلوهاي یکسان متفاوت هستند.  

در تشکیل دو قلوهاي ناهمسان ممکن است توده درونی بالستوسیت، به دو یا چند قسمت تقسیم شود.  

اثر انگشت دو قلوهاي همسان بر خالف دوقلوهاي ناهمسان یکسان است.  

175 کدام یک از گزینه هاي زیر، زودتر از وقایع دیگر روي داده است؟

تشکیل الیه هاي زایندة جنینی

تشکیل توده یاخته هاي درونی

تشکیل تودة یاخته اي تقریبا به اندازه تخم 

تشکیل یاخته هاي بنیادي تخصص یافته که توانایی تبدیل شدن به یاخته هاي متفاوت را دارد. 

176 هورمونی به نام  باعث  .................. می شود.

ایجاد جسم زرد و ترشح هورمون استروژن و پروژسترون از آن  

تداوم ترشح هورمون استروژن و پروژسترون از جسم زرد جنین  

ضخیم ماندن آندومتر رحم و همچنین پایین ماندن غلظت هورمون هاي محرك جنسی در خون مادر  

افزایش هورمون  و  در خون مادر و در نتیجه از قاعدگی و تخمک گذاري مجدد جلوگیري  

177 هورمون  از ..................

یاخته هاي درون ریز جنینی ترشح می شود. 

یاخته هاي ترشح می شوند که ترشحات خود را از طریق مجرا به حفرات بدن می ریزد. 

یاخته هایی ترشح می شوند که از نظر اطالعات ژنی کامال شبیه به یاخته هاي بنیادي توده درونی است.

یاخته هاي درون ریزي ترشح می شود که ترشحات خود را به درون خون جنین می ریزد. 

178 کدام جمله به نادرستی بیان شده است؟

تعداد و اندازة زوائد انگشتی الیه کوریون در سمتی که بند ناف و جفت تشکیل می شود نسبت به بقیه قسمت ها بیشتر و بزرگتر است. 

یاخته هاي تروفوبالستی که طرف قطب دور از توده درونی قرار دارند، آنزیم هاي هضم کننده اي ترشح می کنند که یاخته هاي جدار رحم را
تخریب می کند. 

تعداد الیه هاي زاینده جنینی ابتدا دو الیه و سپس سه الیه می شود. 

تروفوبالست توانایی ترشح برون ریز و درون ریز را دارد. 
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179 کدام یک از وقایع زیر دیرتر از بقیه رخ می دهد؟

تشکیل حفره در درون جدار رحم

ترشح هورمون  توسط یاخته هاي بیرونی بالستوسیت به خون  

تشکیل سه الیه زاینده جنینی

انجام فرآیند جایگزینی

180 کدام جمله به نادرستی بیان شده است؟

گیرنده هاي هورمون هاي جنسی زنانه می توانند در یاخته هاي عصبی و در یاخته هاي غیر عصبی باشد. 

یاخته هاي عصبی زیر نهنج ( هیپوتاالموس) توانایی ترشح پیک دور برد و پیک کوتاه برد را دارند. 

هم هورمون اکسی توسین و هم هورمون هاي جنسی، یاخته هدف شان در الیۀ داخلی رحم است.  

در ابتداي دورة جنسی غلظت استروژن و پروژسترون خون کم است.  

181 ممکن نیست ..................

زمانی که استروژن و پروژسترون هر دو در خون باال باشند، میزان هورمون مهارکننده  و  نیز باال می رود. 

زمانی که هورمون استروژن یک باره باال می رود، غلظت هورمون پروژسترون در خون کم باشد.

زمانی که میزان استروژن و پروژسترون خون کاهش می یابد، غلظت هورمون هاي  و  در خون باال رود. 

زمانی که استروژن خون به حداکثر مقدار خود در یک دورة جنسی می رسد، غلظت هورمون پروژسترون نیز باال باشد. 

182 کدام یک از موارد زیر فقط در حضور هورمون  در خون مادر صورت می گیرد؟

باال رفتن یک باره هورمون استروژن  

باال ماندن غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در انتهاي دوره جنسی

تشکیل جسم زرد

به حداکثر رسیدن ناگهانی غلظت  هورمون هاي  و  در خون 

183 کدام در رابطه با بخش کاله مانند اسپرم صحیح است؟

درون آن تعدادي کیسۀ پر از آنزیم وجود دارد.

در بخشی که میتوکندري ها به شکل مارپیچ وجود دارند  قرار دارد.

آنزیم هاي آن باعث می شود، اسپرم بتواند در جدار لقاحی نفوذ کند.

در حین عبور اسپرم در بین یاخته هاي فولیکولی، کیسۀ آکروزوم پاره می شود.

184 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«نمی توان گفت هورمون .................. همانند .................. گیرنده دارد.»

تستوسترون - هورمون رشد دریاخته هاي اندام استخوان

 -  در یاخته هاي لولۀ اسپرم ساز  

تستوسترون در یاخته هاي هیپوتاالموس - هیپوفیز  

مترشحه از یاخته هاي بینابینی بر روي یاخته هاي ماهیچه – حنجره
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185 کدام گزینه عبارت درستی را بیان می کند؟

جنس طنابی که تخمدان را به دیوارة رحم متصل می کند، یک نوع بافت است که یاخته هاي آن تک هسته اي هستند.

پس از تولد تعداد یاخته هاي فولیکولی افزایش نمی یابد.

هنگام تخمک گذاري عالوه بر یاخته هاي خارج شده، مقداري مایع نیز خارج می شود.

داخل لوله هاي رحم از نوعی بافت پیوندي مخاطی و مژکدار تشکیل شده است.  

186 چند گزینۀ زیر عبارت درستی را بیان می کند؟ 
الف. دوره هاي جنسی در زنان ابتدا نامنظم سپس منظم و پس از آن متوقف می شود. 

ب. علت یائسگی پیري زودرس تخمدان ها است. 
پ. تغذیۀ مناسب می تواند طول دورة باروري فرد را به طور چشم گیري افزایش دهد. 

ت. در مادة خارج شده از واژن و در هنگام قاعدگی، بافت پوششی و پیوندي وجود دارد.

187 هر سلول زایندة زن. چند نوع گامت می تواند تولید کند؟(باتغییر)

188 کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر) 

 هورمونی است که  .................. 

روي فولیکول گیرنده دارد. 

در هفتۀ اول یک دوره جنسی غلظت آن در خون با شیب کم رو به کاهش است. 

فعالیت ترشحی یاخته هاي جسم زرد را افزایش می دهد.

قبل از تخم گذاري، مقدار آن در خون به دلیل خود تنظیمی مثبت افزایش می یابد.

189 در بدن دختر یک سالۀ سالم، سلولی  .................. کروموزم  یافت نمی شود.

بدون با دو  با یک  با چند 

190 کدام عبارت، وقایع مرحلۀ فولیکولی تخمدان انسان را به درستی بیان می کند؟(با تغییر)

مقادیر باالي استروژن و پروژسترون سبب شروع ضخیم شدن دیوارة رحم می گردد.

،  تخمدان را مهار می کند. استروژن با ایجاد مکانیسم خود تنظیمی منفی، ترشح 

پاسخ هیپوفیز پیشین در مقابل افزایش یک باره استروژن، افزایش ترشح  است.

، سبب تکمیل اولین تقسیم میوزي براي تشکیل گامت می شود. حداقل میزان 

191 به طور معمول، در فاصله ي روزهاي هفتم تا چهاردهم از چرخه ي جنسی زنان، ..................  (با تغییر)

 حداکثر میزان  ، سبب تشکیل اووم می شود.

 مقادیر باالي پروژسترون سبب ضخیم شدن و حفظ دیواره ي رحم می شود.

 میزان ترشح استروژن و پروژسترون، به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

 با تأثیر بر فولیکول، سبب تولید هورمون استروژن می شوند.
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192 در انسان، افزایش ضخامت و حفظ دیواره ي رحم پس از تخمک گذاري، به طور مستقیم بر عهدة کدام است؟
(با تغییر)

استروژن و پروژسترون  و  و استروژن و پروژسترون

193 به طور معمول در دستگاه تولید مثلی زنان، .................. (با تغییر)

انقباض ماهیچه هاي مخطط لوله ي فالوپ به حرکت تخمک کمک می کند.

در اواخر دوره ي فولیکولِی تخمدان، ضخامِت دیواره ي رحم به بیش ترین حد خود می رسد.

گیرنده هورمون  بر روي سطح یاخته هاي فولیکولی قرار دارند.

یک هفته بعد از تخمک گذاري، ترشح استروژن و پروژسترون به بیش ترین مقدار خود می رسد.

194 کدام عبارت، در مورد هر سلول هاپلوییدي موجود در لوله ي اسپرم ساز یک فرد بالغ، درست است؟(با تغییر)

در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز قرار داد. از سیتوکینز سلول قبلی خود ایجاد می شود.

قابلیت تقسیم دارد و می تواند به سلول هاي جنسی تبدیل شود. تا قبل از بلوغ فرد در بیضه یافت نمی شوند.

195 باتوجه به مراحل تولید گامت در یک زن جوان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (با
تغییر) 

هر سلولی که در مرحله پروفاز میوز   قرار دارد، قطعًا ..................  

 در ابتداي یک چرخه جنسی به وجود آمده است. 

 توسط تعدادي یاخته پیکري احاطه شده است. 

 سلولی بسیار بزرگ تر از اسپرم را به وجود می آورد. 

، تقسیم می شود.  در واکنش به حداکثر میزان ترشح 

196 هر سلول زایندة زن، چند نوع گامت تولید می کند؟ (با تغییر)

197 کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغییر) 
«در انسان، ..................»

به طور معمول سلول هاي داخلی بالستوسیست در تشکیل جفت دخالت می کند.

جایگزینی بالستوسیست در دیوارة رحم، نهایتًا سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون هاي جنسی می شود.

کاهش حجم سلول هاي حاصل از میتوز تخم، در طول لوله ي فالوپ ادامه پیدا می کند.

به دنبال تشکیل جفت در جداره ي رحم، رشد و بلوغ فولیکول هاي جدید تخمدانی در طول بارداري متوقف می شود.
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؟

198  کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟ (با تغییر) 
«به طور معمول، در پایان نیمۀ دوم چرخۀ جنسی زنان، ..................»

از فعالیت ترشحی تخمدان کاسته شده است.

بر فعالیت ترشحی هیپوفیز پیشین افزوده میشود.

اووسیت اولیه، اولین تقسیم میوزي خود را کامل میکنند.

فولیکول هاي جدید در تخمدان، تحت تأثیر هورمون محرك خود قرار می گیرند.

199 شکل مقابل، بخشی از چرخه ي تخمدان انسان را نشان می دهد. کمی قبل از مرحله اي که عالمت سؤال نشان
داده شده است، کدام هورمون تخمدانی، بیش تر ترشح می شود؟ (با تغییر) 

استروژن پروژسترون

محرك فولیکولی  لوتئینی کننده

200 در انسان، هنگام تخمک گذاري کدام از فولیکول همراه با تعدادي یاخته فولیکولی رها می شود؟ (با تغییر)

یک اوول و سه گویچۀ قطبی که هر کدام  کروموزوم دو کروماتیدي دارند.

یک اوول و سه گویچۀ قطبی که هر کدام  کروموزوم تک کروماتیدي دارند.

یک اووسیت ثانویه و یک گویچۀ قطبی که هر کدام  کروموزوم تک کروماتیدي دارند.

یک اووسیت ثانویه و یک گویچۀ قطبی که هر کدام  کروموزوم دو کروماتیدي دارند.

201  به طور معمول، خارجی ترین پردة در برگیرندة بالستوسیست، می تواند با تولید ساختار ویژه اي،   ..................
(با تغییر)

از ورود هر نوع دارویی به سلول هاي داخلی بالستوسیست جلوگیري کند.

مواد غذایی را براي الیه هاي بافتی رویان تأمین کند.

باعث می شود که این ساختار خون جنین و مادر مخلوط شده و با هم تبادل داشته باشد. 

از ورود همۀ پروتئین هاي پالسماي مادر به جنین، ممانعت به عمل آورد.

202 در یک مرد بالغ، یکی از هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند، .................. (با تغییر)

متحرك شدن اسپرم در محل باعث بلوغ اسپرم ها در محل تولید خود شود.

با تأثیر مستقیم بر لوله هاي اسپرم ساز، تولید تستوسترون را افزایش دهد.

باعث آزادسازي آنزیم هاي درون وزیکولی موجود در سر سلول هاي جنسی شود. 

در میوز بعضی از سلول هاي دیوارة  لوله هاي اسپرم ساز نقش داشته باشد.

203 خون سرخرگ بند ناف جنین انسان .................. خون  .................. ماهی، .................. است. (با تغییر)

همانند - بطن قلب - روشن   برخالف - دهلیز قلب - تیره

برخالف- سینوس سیاهرگی - روشن  همانند - مخروط سرخرگی - تیره  
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204 طی چرخۀ جنسی یک فرد سالم، هم زمان با .................. میزان هورمون .................. در خون .................. (با
تغییر)

آغاز تحلیل توده اي زرد رنگ از سلول هاي فولیکولی- استروژن- کاهش می یابد

تشکیل نخستین گویچه ي قطبی- لوتئینی کننده- شروع به افزایش می نماید.

آغاز رشد فولیکول پاره شده - محرك فولیکولی - شروع به کاهش می نماید.

آزاد شدن اووم از تخمدان - پروژسترون - افزایش می یابد.

205 کدام جمله دربارة دستگاه تولیدمثل انسان درست است؟ 

اختالل در کار این دستگاه می تواند سبب مرگ فرد شود. 

تخمدان ها در دماي  درجه باالتر از دماي بیضه ها فعالیت می کنند.

تولید هورمون هاي جنسی در داخل محوطۀ شکمی یک مرد صورت می گیرد.

ترشحات غدد موجود در کیسۀ بیضه سبب می شود محیط اسیدي مسیر اسپرم خنثی شود. 

206 در انسان هاي سالم و بالغ، غدد جنسی نر .................. غدد جنسی ماده .................. 

برخالف - هورمون جنسی ترشح می کند. همانند - داراي یاخته هاي زاینده است. 

همانند - درون محوطۀ شکم قرار دارند.  برخالف - داراي لوله هاي پیچ درپیچ است. 

207 در دستگاه تولیدمثل یک مرد سالم، هر .................. 

یاختۀ سرتولی از دیگر یاخته هاي دیوارة لوله هاي اسپرم ساز از نظر اندازه بزرگتر است. 

اسپرماتید ضمن تمایز همۀ مواد سیتوپالسمی خود را از دست می دهد.

اندام ضمیمه که در تولید مایع منی نقش دارد، مادة قلیایی ترشح می کند.

اسپرم که در سر خود تعداد زیادي راکیزه دارد داراي یک هسته با  کروماتید است. 

208 کدام گزینه در مورد انسان درست است؟

بخش کاله مانند درون اسپرم، بخشی از جدار لقاحی را تشکیل می دهد.  

پس از پایان میوز  اووسیت ثانویه، اسپرم با تخمک لقاح انجام می دهد.

اسپرم ها بالفاصله پس از ورود به اپی دیدیم، توانایی حرکت پیدا می کنند.

سلول تخم پس از عبور از لولۀ رحم و هنگام ورود به لولۀ رحم تقسیمات میتوزي خود را شروع می کند.

209 کدام عبارت درست است؟

اساس تولید مثل جنسی و چگونگی انجام و مراحل آن در همۀ جانوران مشابه است. 

در پالتی پوس بر خالف اسبک ماهی، لقاح در بدن نر انجام می شود.

در کوسه ماهی، براي ورود هم زمان گامت ها به داخل آب، دماي محیط و طول روز مؤثر است. 

کرم کبد برخالف کرم  خاکی می تواند تخمک هاي خود را بارور کند. 

210 ترشحات کدام دو بخش به خون می ریزند؟

جسم زرد - پیازي میزراهی  پروستات - جسم زرد 

یاخته هاي سرتولی - وزیکول سمینال  یاخته هاي بینابینی - یاخته هاي فولیکولی 
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211 در انسان سالم .................. داراي .................. است.

اسپرماتید  -  کروموزوم دو کروماتیدي است که هنگام تبدیل شدن به اسپرم تک کروماتیدي می شوند.

اسپرماتوگونی قطعًا -  کروموزوم دو کروماتیدي 

اسپرماتوسیت اولیه -  کروموزوم دو کروماتیدي 

اسپرماتوسیت ثانویه -  کروموزوم دو کروماتیدي و با تقسیم میوز دوم  به  اسپرم با  کروموزوم تک کروماتیدي تبدیل می شود.

212 تعداد کروماتید در کدام یاختۀ انسان سالم بیشتر است؟ 

زامه زا در مرحلۀ  زام یاختۀ اولیه در مرحلۀ 

زام یاخته ثانویه در مرحلۀ پروفاز  زام یاختک در مرحلۀ پروفاز 

213 چند یاختۀ زیر در انسان هاي سالم داراي دو کروموزوم جنسی  است؟   
الف) یک یاختۀ ماهیچۀ مخطط   ب) یک یاختۀ پوست دختر مبتال به نشانگان داون  ج) اسپرماتوسیت ثانویه    د)

اسپرماتوگونی

214 چند مورد از گزینه هاي زیر می تواند هورمون جنسی تولید کند؟ 
الف) جسم زرد   ب) غدة فوق کلیه   پ) غدة زیرمغزي     ت) یاختۀ بینابینی

215 کدام عبارت در مورد دستگاه تولید مثلی مردان به درستی بیان شده است؟ 

تعداد اپی دیدیم در مردان از مجموع تعداد غدد پیازي میزراهی و پروستات بیشتر است. 

یاخته هاي تغذیه کنندة اسپرم ها در لولۀ اسپرم ساز کروموزوم هاي بیشتري نسبت به یاخته هاي زامه زا دارند. 

در پشت مثانه مجاري اسپرم بر به میزراه متصل شده و سپس از پروستات عبور می کنند.

اسپرم هایی که از لوله هاي اسپرم ساز خارج می شوند ساختار الزم براي حرکت را به دست آورده اند.

216 کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟ 

مقدار سیتوپالسم اسپرم نسبت به اندازة یاخته، کمتر از همین نسبت در تخمک است. 

حرکت تخمک برخالف اسپرم بدون کمک محیط اطراف امکان پذیر نیست. 

اسپرم ها هنگام ورود به اپی دیدیم توانایی حرکت ندارند. 

غدد پیازي میزراهی در تنظیم  مسیر عبور اسپرم نقش ایفا می کند.

217 شکل زیر مربوط به مرحله اي از تقسیم یاخته اي است. کدام یک از یاخته هاي زیر، بدون انجام تقسیم دیگري
در این مرحله قرار می گیرد؟

اسپرماتوسیت اولیۀ نوزاد پسر و اووسیت اولیۀ نوزاد دختر  

اووسیت اولیۀ نوزاد دختر و اسپرماتوسیت اولیۀ پسر بالغ 

اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیۀ پسر بالغ 

اووگونی دختر بالغ و دختر نوزاد  
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218 یاخته اي اسپرماتوگونی، در تماس ..................  لوله هاي اسپرم ساز قرار دارند و با .................. تقسیم می 
شوند.

اسپرماتیدها - میوز  سلول سرتولی - میوز  اسپرماتیدها - میتوز  سلول سرتولی - میتوز 

219 در مراحل تقسیم میوز  اسپرماتوسیت اولیه، به ترتیب چند اسپرم و چند اسپرماتوسیت ثانویه تولید می 
شود؟ 

 و  و   و  و 

220 در مراحل اسپرم زایی انسان به طور طبیعی گامت  .................. 

حاوي کروموزوم هایی با دو مولکول  است.  از دومین تقسیم میوز به طور مستقیم به وجود می آید.  

تنها یاخته اي است که تاژك دارد.  داراي کروموزوم تک کروماتیدي است. 

221 لقاح در اسبک ماهی همانند ..................  و برخالف .................. از نوع  .................. است.

قورباغه - پالتی پوس - داخلی  مار - میگو - خارجی 

کوسه - قورباغه - داخلی  کانگورو - الك پشت - خارجی 

222 چند مورد زیر در رابطه با در روز  دورة جنسی زنان، به درستی بیان شده است؟   

الف)  
پ) یک یاخته از سطح تخمدان خارج می شود.  

ب) ضخامت دیوارة رحم برابر ضخامت آن در روز  است. 

ت)  استروژن  پروژسترون

223 تنظیم ترشح  توسط استروژن حدود روز چهاردهم از چرخۀ تخمدان .................. افزایش ترشح
الکتوژن هنگام تحریک گیرنده هاي موجود در غدد شیري با مکیدن نوزاد به صورت بازخورد .................. انجام می 

شود. 

برخالف - منفی  برخالف - مثبت  مانند - منفی  مانند - مثبت 

224 کدام گزینه در مورد انسان نادرست است؟ 

در دومین جسم قطبی، تعداد کروموزوم نصف اووسیت اولیه است. 

پس از تخمک گذاري جسم زرد سرانجام به جسم سفید تبدیل می شود.

پس از خروج مایع آمنیوتیک، سر جنین به سمت پایین فشار وارد می آورد.

گویچه قطبی در بیشتر موارد بدون لقاح با اسپرم از بدن دفع می شود.

225 کدام عبارت در رابطه با آکروزوم درست است؟ 

جدار لقاحی حاصل آزاد شدن مواد آکروزوم است که از ورود اسپرم هاي دیگر جلوگیري می کند.

در قطعه اي از اسپرم قرار دارد که مجاور تاژك است. 

در حین عبور اسپرم از الیۀ خارجی تخمک مواد آن خارج می شود و سبب هضم الیۀ داخلی می شود.

باعث تجزیۀ یاخته هاي فولیکولی دور اووسیت ثانویه می شود.

10

404020105204020

DNA

14

LH > FSH24

=

1234

FSH

35

تولیدمثل
خدیجه جباري

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25AB%25D9… 36/103

A

B

C

D

AB

226 در یک دورة جنسی زن، در مرحله اي که جسم زرد تشکیل می شود .................. .

هورمون استروژن براي اولین بار در طول دورة جنسی به حداکثر مقدار خود در خون می رسد.

میزان هورمون استروژن از پروژسترون بیشتر است. 

همیشه میزان هورمون  بیشتر از  در خون است. 

حین تحلیل رفتن جسم زرد، دیوارة رحم در حداکثر ضخامت قرار دارد. 

227 چند مورد می تواند موجب ایجاد دوقلوهاي غیرهمسان شود؟ 
الف) آزاد شدن هم زمان اوول از هر تخمدان  

ب) تقسیم شدن تودة درونی بالستوسیست به دو قسمت 
ج) ورود هم زمان هسته دو اسپرم به یک اووسیت ثانویه 

د) وجود دو اووسیت ثانویه به طور هم زمان در لولۀ فالوپ

.................. اسپرم سالم انسان، ..................  228

سر - هر کروموزوم آن، داراي دو مولکول  است. 

سر - قطعًا داراي یک کروموزوم جنسی  است. 

قطعۀ میانی - در مصرف  نقش دارد.

دم - حداقل بخشی از آن توسط غشاي پالسمایی احاطه شده است.

229 در یک مرد سالم، در کدام قسمِت شکل مقابل، می توان هم اسپرم هاي داراي حرکت و هم بدون حرکت
یافت؟

230 کدام نادرست است؟

غدة وزیکول سمینال برخالف پروستات، مواد قلیایی ترشح نمی کند.

یکی از هورمون مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند در میوز بعضی از یاخته هاي دیوارة لوله هاي اسپرم ساز نقش داشته باشد. 

اسپرماتوسیت ثانویه در اپی دیدیم (خاگ) بالغ می شود و با انجام میوز  داراي تاژك می شود.

گامت هاي نر یا اسپرم هاي بالغ در مسیر عبوري خود به سمت میزراه از درون وزیکول سمینال عبور نمی کنند.

231 در شکل مقابل، که گامت سازي در انسان را نشان می دهد سلول هاي  و  در کدام مورد اختالف ندارند؟

تعداد میتوکندري 

داشتن کروموزوم هاي دو کروماتیدي 

اطالعات ژنتیکی 

نقش زیستی 

LHFSH
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232 سلول هاي تغذیه کنندة اووسیت در انبانک(فولیکول) در زنان بالغ، .................. سلول هاي جسم زرد،
. ..................

همانند - کروموزوم همتا ندارند.  برخالف - داراي دو مجموعۀ کروموزومی هستند.

همانند - قادر به ترشح استروژن هستند.  برخالف - قادر به ترشح هورمون جنسی هستند. 

233 به طور عمده طی .................. در مرحلۀ .................. دورة جنسی زنان بالغ، هورمون هاي جنسی با هم برابر
می شوند.

یک زمان -  روزه بعد از تخمک گذاري

دو زمان -  روزه بعد از تخمک گذاري

یک زمان -  روزه قبل از تخمک گذاري

دو زمان قبل از تخمک گذاري و دیگري در مرحلۀ بعد از تخمک گذاري

234 چند جمله از جمالت زیر، در مورد دستگاه تولید مثل زنان درست است؟ 
الف) حرکت مژك هاي سلول هاي پوششی لولۀ فالوپ به حرکت اووسیت ثانویه به سمت رحم کمک می کند.  

ب) در چرخۀ جنسی یک فرد در هنگام تشکیل جسم زرد، قطعًا افزایش غلظت هورمون پروژسترون ادامه می یابد. 

پ) حداکثر افزایش ترشح استروژن در یک دورة جنسی، موجب افزایش ناگهانی  می شود. 
ت) یک هفته بعد از تخمک گذاري، ترشح استروژن به بیشترین مقدار خود می رسد.

235 به طور معمول در .................. از چرخۀ جنسی زنان بالغ ..................

هم زمان با شروع رشد جسم زرد - بر مقدار هورمون  افزوده شده و از میزان تولید استروژن کاسته می شود.

روز پایانی مرحلۀ فولیکولی - غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در خون رو به افزایش است.

در هفتۀ قبل از تخمک گذاري - غلظت استروژن و پروژسترون در خون رو به افزایش است.

فاصلۀ زمانی روزهاي  تا  - اندازة جسم زرد رو به افزایش است.

236 سلول هاي سازندة ماده اي که با تأثیر بر دیوارة رحم سبب می شود دیوارة آن ضخیم و پرخون شود،
..................

درون تخمدان یافت می شوند.

قادرند هورمون ترشح کنند که باعث انجام اولین تقسیم میوزي اووسیت هاي اولیه شود.

پس از تخمک گذاري به طور کلی از بین می روند.

در هفتۀ قبل از تخمک گذاري بر میزان ترشح  خود می افزایند.
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237 به طور معمول، در چرخۀ جنسی یک زن سالم، هم زمان با .................. مقدار پروژسترون خون، افزایش می 
یابد و میزان .................. در خون، رو به کاهش می رود.

شروع ضخیم شدن دیوارة رحم- یکی از هورمون هاي هیپوتاالموسی 

تشکیل جسم لوتئال - هورمون محرك فولیکولی

شروع تقسیمات میتوزي یاخته هاي تغذیه کنندة اووسیت - هورمون 

تخریب دیوارة رحم - هورمون استروژن

238 به طور معمول در هر چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، ..................

از فعالیت ترشحی تخمدان در آغاز نیمۀ دوم چرخۀ جنسی کاسته می شود.

در زمانی که میزان استروژن و پروژسترون خون به حداقل میزان خود می رسد تخریب دیوارة خارجی رحم و دفع خون آغاز می شود.

، خونریزي قاعدگی و کاهش ضخامت دیوارة رحم روي می دهد. در فاصلۀ روزهاي  تا 

استروژن در تخمدان، طی نیمۀ دوم چرخۀ جنسی، به خون ترشح می شود.

239 چند جمله از جمالت زیر درست است؟ 
الف) به دنبال تشکیل جفت در جدارة رحم، بلوغ فولیکول هاي جدید در تخمدان متوقف می ماند. 

ب) جایگزینی بالستوسیست در دیوارة رحم، نهایتًا سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون هاي پروژسترون و
استروژن از آن می شود. 

ج) تخم طبیعی انسان قطعًا طی تقسیم میتوز، دو یاخته کوچک تر از خود تولید می کند. 

د) در فرآیند لقاح، ابتدا غشاي اسپرم و اووسیت ثانویه ادغام می شود و پس از آن میوز  اووسیت ثانویه تکمیل می 
گردد.

240 کدام سلول، یک مجموعه کروموزومی که هر کروموزوم داراي دو مولکول  نیست؟

سلول کوچک تر حاصل از اولین مرحلۀ تقسیم میوز اووسیت اولیه 

اسپرماتوسیت ثانویه

تخمک 

سلول بزرگ تر حاصل از اولین مرحله تقسیم میوز اووسیت اولیه 

241 کدام گزینه نادرست است؟

دوقلوهاي ناهمسان قطعًا در دوران جنینی، دوجفت مجزا داشتند. 

در چرخۀ قاعدگی هنگامی که ترشح پروژسترون رو به افزایش می گذارد، دیوارة رحم، شروع به ضخیم شدن می کند.

تخریب دیوارة رحم، زمانی صورت می گیرد که غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون کاهش یابند.

دوقلوهاي همسان قطعًا جنسیت مشابهی دارند. 
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A
B

C
D

242 در صورتی که گروه خونی مادر  و گروه خونی جنین  باشد، در بند ناف، خون .................. جریان
دارد و غلظت اکسیژن در .................. بند ناف زیاد است.

با گروه خونی  - سرخرگ هاي با گروه خونی  - سرخرگ هاي

با گروه خونی  - سیاهرگ با گروه خونی  - سیاهرگ

243 زمانی میزان ترشح .................. افزایش می یابد که ..................

 - موروال در لوله رحم به سمت رحم حرکت می کند.

پروژسترون - آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان صورت بگیرد.

 - میزان غلظت استروژن و پروژسترون به حداکثر خود رسیده باشد.

استروژن و پروژسترون - غلظت  و  در حداکثر میزان خود در خون باشد. 

244 کدام سلول  هاپلوئید در لولۀ اسپرم ساز از سیتوکینز سلول قبلی خود حاصل نمی شود؟

اسپرم ها یاخته هایی که از میتوز اسپرماتوگونی حاصل شده اند.

اسپرماتیدها یاخته هاي هاپلوئید با کروموزوم هاي مضاعف 

245 در زمان تشکیل .................

اووسیت ثانویه درون تخمدان، غلظت هورمون پروژسترون در خون روند افزایش دارد.

جسم زرد از سلول هاي فولیکولی درون تخمدان، غلظت هورمون استروژن در خون بیشترین میزان خود نیست.

اسپرماتوسیت ثانویه درون لوله هاي اسپرم ساز، غلظت هورمون تستوسترون کاهش می یابد.

اسپرم از اسپرماتید درون اپی دیدیم، غلظت هورمون  افزایش می یابد.

246 هر سلول هاپلوئیدي داراي کروموزوم هاي مضاعف در لولۀ اسپرم ساز یک فرد بالغ و سالم ..................

تحت تأثیر فعالیت هورمون  قرار می گیرد. که قابلیت تقسیم دارد، می تواند به سلول هاي جنسی تبدیل شود.

در تماس مستقیم با ترشحات غدد بیرون ریز قرار دارد. داراي  مولکول  است.

247 با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه صحیح است؟

پروتئین هایی که در انقباض یاختۀ ماهیچه اي اسکلتی نقش اصلی را دارند، می توانند در یاختۀ  براي تقسیم میان یاخته حلقۀ انقباضی تشکیل
دهند. 

یاختۀ داراي بخش  همانند برخی یاخته هاي دیوارة حبابک هاي شش انسان، توانایی بیگانه خواري باکتري ها را دارد. 

در یاختۀ  به سانترومر هر کروموزوم فقط از یک سمت می تواند رشتۀ دوك متصل شود. 

یاختۀ  براي حرکت به سمت اپی دیدیم از فروکتوز به عنوان منبع انرژي استفاده می کند.
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248 با توجه به مراحل تولید کامه در یک مرد سالم و بالغ، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ 
«در هر یاخته اي که تاژك ها در آن شروع به تشکیل شدن می کنند، قطعًا ..................» 

الف) میانک ها، همانند سازي کرده و دو برابر می شوند. 
ب) مقدار مادة ژنتیک موجود در هسته، در مرحله اي از چرخۀ یاخته اي دو برابر می شود. 

ج) تحت تأثیر ترشحات یاخته هاي بیگانه خوار موجود در دیوارة لولۀ اسپرم ساز قرار دارند. 
د) براي ساختن آنزیم هاي تارك تن، نیازمند انجام تنفس یاخته اي است.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

249 ساختاري در بیضه که حاوي لوله هاي پر پیچ و خم می باشد، .................. می کند.

داراي یاخته هاي زاینده است که با تقسیم خود دو نوع یاختۀ مختلف ایجاد 

اسپرم را به لوله اي مستقیم و غیرپیچیده، وارد 

اسپرماتوسیت هاي ثانویه را در سطح خارجی خود، تولید 

اسپرم را از تقسیم یاختۀ قبلی خود، تولید 

250 در فرایند اسپرم زایی در یک مرد سالم و بالغ، هر یاختۀ ..................

داراي کروموزوم هاي غیرمضاعف در هستۀ خود و تاژك به اپی دیدم وارد شده و توانایی حرکت پیدا می کند.

تولید شده در پی تقسیم میتوز اسپرماتوگونی، توانایی ایجاد دوك تقسیم در سیتوپالسم خود را دارد. 

هاپلوئید موجود در دیوارة لولۀ اسپرم ساز، در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز کمکی قرار می گیرد.

موجود در مرحلۀ پروفاز  میوز، در تولید اسپرماتوسیت اولیه نقش دارد. 

251 در بدن یک مرد سالم و بالغ .................. برخالف .................. از وظایف بیضه ها محسوب می شود.

تولید یاختۀ اسپرم- ایجاد شرایط مناسب براي متحرك شدن اسپرم ها

تولید هورمون جنسی- ایجاد شرایط مناسب براي تولید اسپرم ها

تولید یاختۀ اسپرم داراي تاژك- تولید هورمون جنسی تستوسترون 

انتقال اسپرم به خارج بدن- ایجاد شرایط مناسب براي متحرك شدن اسپرم ها

252 چند مورد از عبارات زیر دربارة هر یاختۀ حاصل از تقسیم اسپرماتوگونی صحیح است؟ 
الف) به طور غیرمستقیم، تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي، تتراد تشکیل می دهند. 

ب) داراي کروموزوم هایی است که ژن یا ژن هاي مسئول تعیین جنسیت را دارد. 
ج) توانایی انجام نوعی تقسیم بدون کاهش عدد کروموزومی را دارند. 

د) درون هستۀ خود داراي  کروموزوم غیرجنسی می باشد.

1234

1

22

1234

40

تولیدمثل
خدیجه جباري

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25AB%25D9… 41/103

253 چند مورد جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در بدن یک مرد سالم و بالغ ادرار .................. اسپرم ها
براي خروج از بدن، از .................. عبور می کنند.» 

الف) همانند- مجاورت مجاري خروجی غدد وزیکول
سمینال 

ج) همانند- مجاورت مجاري خروجی غدد پیازي
میزراهی 

ب) برخالف- مجرایی داراي مادة مخاطی و لیزوزیم در سطح
خود 

د) برخالف- درون مجاري میزناي  

254 در بدن یک مرد سالم و بالغ، هورمون مترشحه از .................. هیپوتاالموس همانند هورمون ..................
مترشحه از هیپوفیز پیشین، می تواند .................. مؤثر باشد.

- بر ترشح تستوسترون از یاخته هاي بینابینی  یاختۀ ترشحی عصبی- 

- بر ترشح تستوسترون از یاخته هاي بینابینی  یاختۀ درون ریز غیرعصبی- 

- به نحوي بر فعالیت یاخته هاي تغذیه کنندة یاخته هاي جنسی  یاختۀ ترشحی عصبی- 

- به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بر رشد ماهیچه ها و استخوان ها یاختۀ درون ریز غیرعصبی- 

255 به طور معمول در یک فرد بالغ، هر یاختۀ سالم .................. موجود در لوله هاي اسپرم ساز، ..................

دوالد- تقسیم میوز را انجام می دهد.

دوالد- در درون حفرة شکمی قرار گرفته است.

تک الد- ژن هاي مربوط به آنزیم هاي سر اسپرم را دارا می باشد.

تک الد- که داراي تاژك می باشد، با حرکت خود به درون اپی دیدیم وارد می شود.

256 همۀ  .................. موجود در دیوارة لوله هاي اسپرم ساز یک فرد سالم و بالغ، ..................

اسپرماتیدهاي - به هم چسبیده و فاقد تاژك می باشند.

یاخته هاي دیپلوئید - می توانند با تقسیم خود اسپرماتوسیت تولید کنند. 

اسپرماتوسیت هاي - داراي کروموزوم هایی با دو نیمۀ مشابه هم هستند. 

یاخته هاي هاپلوئید - در پی جدا شدن کروماتیدهاي خواهري پدید می آیند.

257 کدام گزینه عبارت «در تمام مدتی که ..................  رو به افزایش است ..................» را در رابطه با چرخۀ
جنسی یک زن سالم و غیرباردار به درستی کامل می کند؟

غلظت هورمون  در خون - اووسیت اولیه مراحل میوز  را شروع می کند.

ضخامت دیوارة رحم - اختالف غلظت  و  در خون بیشتر می شود.

غلظت استروژن در خون - مانع ترشح هورمون  از هیپوفیز پیشین می شود.

اندازة جسم زرد - چین خوردگی هاي دیوارة داخلی رحم و اندوختۀ خونی آن بیشتر می شود.
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258 هر هورمون جنسی که در بدن یک مرد سالم و بالغ تولید می شود، ..................

توسط غددي تولید می شود که پایین ترین غدد درون ریز بدن مردان محسوب می شوند.

تحت تأثیر ترشح هورمون هاي  و  از غدة هیپوفیز تنظیم می شود.

در بروز صفات ثانویۀ جنسی در مردان مانند بم شدن صدا مؤثر می باشد.

توسط یاخته هاي دوالد(دیپلوئید) بدون قدرت تقسیم میوز تولید می شوند.

259 کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می نماید؟
 «به طور معمول در زنان سالم و بالغ، .................. ، هیچگاه .................. »

زمانی که اووسیت ثانویه دومین تقسیم میوزي را کامل می کند - به طور همزمان پارگی در تخمدان به علت تخمک گذاري مشاهده نمی شود.

حداکثر میزان هورمون ترشح شده از یاخته هاي احاطه کنندة اووسیت در تخمدان - در ایجاد پاسخ بازخورد مثبت با هورمون هاي هیپوفیزي
نقش ندارد.

هر هورمونی که در تنظیم و هدایت چرخۀ تخمدانی نقش دارد - در اوایل چرخۀ جنسی، تحت تأثیر بازخورد مثبت هورمون هاي جنسی قرار
ندارند.

پس از نفوذ جنین به جدار رحم و ایجاد رابطۀ خونی با مادر - غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در انتهاي چرخۀ جنسی افزایش نمی یابد.

260 با توجه به شکل مقابل که مربوط به مراحل چرخۀ تخمدانی یک زن سالم و بالغ است، کدام گزینه صحیح
است؟

در این مدت ممکن نیست ترشح  و  تحت تأثیر بازخورد منفی تنظیم شود.

در این مدت ممکن است مقدار هورمون استروژن از پروژسترون بیشتر باشد.

در این مدت ممکن است ضخامت دیوارة داخلی رحم در حال کاهش باشد.

در این مدت ممکن نیست مقدار  از کمتر باشد.

261 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ 
«در طی چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، در حد فاصل زمان هایی که مقدار دو هورمون جنسی مترشحه از تخمدان با

هم برابر می شود .................. »

ممکن نیست جسم زرد موجود در تخمدان غیرفعال شود.

میزان فعالیت ترشحی دیوارة داخلی رحم می تواند در حال افزایش باشد.

اختالف غلظت هورمون هاي محرك غدد جنسی در حال افزایش است.

میزان هورمون هیپوفیزي مؤثر در رشد جسم زرد در خون افزایش می یابد.
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262 چند مورد، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ 
«در بدن یک مرد سالم و بالغ، به طور طبیعی هر یاختۀ شرکت کننده در فرایند اسپرم زایی که ..................  » 

الف) داراي دو جفت سانتریول در میان یاختۀ خود می باشد، الزامًا داراي توانایی تقسیم میوز می باشد. 

ب) داراي یک جفت کروموزوم شمارة  می باشد، توانایی تولید ساختارهاي چهار کروماتیدي را دارد. 
ج) آنزیم هاي تارك تن سر اسپرم در آن ساخته می شود، از تقسیم خود یاخته هاي هاپلوئید می سازد. 

د) در پی تکمیل شدن تقسیم میان یاخته به وجود آمده است، الزامًا داراي تاژکی بدون قدرت حرکت می باشد.

263 دربارة هر یاختۀ مسیر اسپرم زایی در دیوارة هر لولۀ پر پیچ و خم در بیضه هاي یک مرد جوان و سالم، کدام
گزینه صحیح می باشد؟

می توانند در پی ایجاد رشته هاي دوك در میان یاختۀ خود، یاخته هاي تک الد تولید کنند.

همگی در مجاورت یاخته هاي تولیدکنندة نوعی هورمون جنسی مردانه می باشند.

فاقد گیرندة اختصاصی براي هورمون هاي محرك غدد جنسی هیپوفیز می باشند.

کروموزوم هاي موجود در هستۀ آن ها از دو نیمه مشابه هم تشکیل شده است.

264 در بدن یک زن سالم و بالغ، چند مورد دربارة هر یاخته اي که در نیمۀ چرخۀ جنسی از تخمدان به درون حفرة
شکمی آزاد می شود، صحیح است؟ 

الف) در پی تقسیم نامساوي میان یاخته، در تخمدان فرد تولید شده اند. 
ب) تحت شرایطی می توانند با اسپرم وارد شده به بدن زن، لقاح انجام بدهد. 

ج) در پی تقسیم میوز  نوعی یاختۀ دوالد در یکی از فولیکول ها تولید شده است. 
د) بعد از ایجاد رابطۀ بازخوردي مثبت بین هورمون هاي جنسی و هیپوفیزي از تخمدان آزاد می شوند.

 مورد  مورد مورد مورد

265 کدام گزینه در ارتباط با مسیر عبور اسپرم پس از تولید در بیضه هاي یک مرد سالم و بالغ صحیح نمی باشد؟

اسپرم ها عالوه بر استفاده از نیروي حرکتی تاژك، از ترشحات اندام هاي ضمیمه نیز براي انتقال به خارج بدن کمک می گیرند.

هر مجراي اسپرم بر، پس از عبور از روي مثانه، با گذشتن از بین دو میزناي، اسپرم ها را وارد غدة پروستات می کنند.

اسپرم ها نمی توانند در تمام طول مسیر خود، براي تأمین انرژي، از ترشحات غدد وزیکول سمینال استفاده کنند.

اسپرم ها در تمام طول مسیر خود، با مایعی قلیایی که مسیر عبور اسپرم ها را خنثی می کند، در تماس می باشد.

266 کدام گزینه دربارة هر اووسیتی در بدن زنی غیرباردار، سالم و  ساله که در مرحله اي از تقسیم کاستمان
(میوز) متوقف شده است، صحیح است؟

در دوران جنینی و از تقسیم میتوز یاخته هاي مامه زا (اووگونی) تولید شده اند.

توسط دسته اي از یاخته هاي پیکري به نام یاخته هاي فولیکولی احاطه شده است.

همواره با انجام تقسیم هسته و سیتوپالسم، یاخته هاي هاپلوئید تولید می کند.

، در تخمدان دو یاختۀ با کروموزوم هاي مضاعف تولید می کند. با تکمیل تقسیم میوز 
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267 به طور معمول، در یک  ..................

زن بالغ، شروع تولید اووسیت اولیه درون اندام هاي جنسی مشاهده می شود.

زن نابالغ، تخمدان ها، در سطحی پایین تر از محل اتصال لوله هاي فالوپ به رحم، به رحم متصل شده اند.

مرد نابالغ، یاخته هاي زایندة لوله هاي اسپرم ساز درون بیضه در مرحله اي از تقسیم میوز متوقف شده اند.

مرد بالغ، افزایش ترشح هورمون هاي هیپوفیزي، در تقسیم میوز یاخته هاي بینابینی لوله هاي اسپرم ساز نقش دارد.

268 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ 

«در بخشی از چرخۀ جنسی زنان، اختالف غلظت بین هورمون هاي  و  خون در بیشترین حد خود قرار دارد.
بالفاصله پس از این زمان .................. »

میزان هورمون استروژن شروع به کاهش می کند. 

اووسیت اولیه به اووسیت ثانویه تبدیل می شود.

تعداد یاخته هاي سازندة استروژن تخمدان کاهش می یابد.

تفاوت میزان غلظت استروژن و پروژسترون در خون شروع به کاهش می کند.

269 در طی چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، هر زمانی که بین هورمون هاي محرك غدد جنسی و هورمون هاي
جنسی زنانه تنظیم بازخوردي منفی وجود دارد، ممکن نیست ..................

مقدار هورمون  و  ترشح شده از هیپوفیز با هم برابر باشد.

میزان هورمون مؤثر در رشد جسم زرد در خون فرد در حال کاهش باشد.

در تقسیم اووسیت ساختارهاي  کروماتیدي در مرحله اي از تقسیم میوز تشکیل شود.

اووسیت ثانویه در صورت برخورد با اسپرم و آغاز فرایند لقاح، تقسیم میوز  خود را تکمیل کند.

270 چند مورد در ارتباط با هر یاخته اي که در هستۀ خود داراي یک مجموعۀ کروموزومی است و امکان دارد در
لولۀ رحمی یک زن سالم و بالغ دیده شود، صحیح است؟ 

الف) تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي در غدد جنسی تولید می شود. 
ب) به کمک زنش مژك هاي بافت پوششی در لولۀ رحمی حرکت می کند. 

ج) حدوداً در روز چهاردهم چرخۀ جنسی از فولیکول بالغ موجود در تخمدان آزاد می شوند. 
د) این یاخته ها به کمک گروهی از رشته هاي دوك، کروماتیدهاي خواهري کروموزوم هاي خود را از هم جدا می کنند.

صفر  مورد مورد مورد

271 کدام گزینه در ارتباط با زن  سالۀ بالغ و سالم، صحیح است؟

در صورت لقاح موفقیت آمیز، عمل جایگزینی و ترشح هورمون  قبل از آغاز تحلیل جسم زرد انجام می شود.

هر اندام دستگاه تولیدمثل زنان که تحت اثر هورمون استروژن می باشد، محل لقاح گامت ها و تشکیل یاختۀ تخم می باشد. 

بعد از جایگزینی تودة سلولی بالستوسیست، زوائد انگشتی در دیوارة رحم توسط یاخته هاي تودة درونی بالستوسیست ایجاد می شود.

هر اندام داراي پوشش مخاطی مژکدار در سطح درونی خود، محل شروع تقسیم میتوز یاختۀ تخم و تشکیل تودة سلولی موروال می باشد.
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272 در انسان یک تودة یاخته اي بی شکلی از لقاح اسپرم با نوعی یاخته ایجاد شده است که پس از مدتی از بدن
دفع می شود. در مورد این یاخته، کدام گزینه قطعًا درست است؟

برخالف اووسیت اولیه، در آن فامینک هاي (کروماتیدهاي) خواهري در محل سانترومر به یکدیگر متصل هستند. 

نسبت به یاختۀ تخمک، مقدار سیتوپالسم و اندامک هاي کمتري درون خود دارد. 

همانند اووگونی درون غدد جنسی یک زن بالغ می توانند تقسیم سلولی انجام دهد. 

برخالف اووسیت ثانویه، در پی تشکیل کمربند پروتئینی در وسط یاخته تولید شده  است. 

273 در بدن یک مرد بالغ، به دنبال ورود اسپرم ها به .................. به طور حتم ..................

میزراه - ترشحات قلیایی و شیري رنگ توسط غددي به اندازة گردو به مجرا اضافه می شود.

غدد وزیکول سمینال - انرژي الزم براي فعالیت خود را از ترشحات این غدد به دست می آورند.

غدة پروستات - مایعی به آن ها افزوده می شود که در حرکت اسپرم به سمت گامت ماده نقش دارد. 

اپیدیدیم - حجم زیادي از سیتوپالسم خود را از دست داده و سر، دم و تنۀ آن ها به وجود می آید.

274 چند مورد دربارة جنین هاي همسان عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ 
«به طور قطع ..................» 

الف) در حین تقسیمات اولیۀ تخم، یاخته هاي بنیادي از هم جدا شده اند. 
ب) تودة درونی بالستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شده است. 

ج) در یک قسمت از رحم جایگزین شده اند و یک نوع جنسیت دارند. 
د) داراي دو جفت جداي از هم براي برقراري ارتباط با خون مادر هستند.

275 اساس تست هاي بارداري در انسان بر اساس سنجش هورمونی است که ..................

یاخته هاي ترشح کنندة آن به همراه بخشی از بندناف، جفت را تشکیل می دهد.

تداوم ترشح آن از جسم زرد، از تخمک گذاري مجدد جلوگیري می کند.

توسط سیاهرگ بندناف به سمت جفت و بدن مادر منتقل می شود.

از نوعی پردة محافظت کنندة جنین وارد خون مادر می شود. 

276 در همۀ جانوران، گامت نر ..................

خارج از بدن جانور تولیدکنندة آن، با گامت ماده لقاح انجام می دهد. 

براي تولید جانور جدید، الزامًا با گامت دیگري لقاح انجام می دهد. 

نیمی از کروموزوم هاي جانور تولیدکنندة خود را دریافت می کند. 

تحت تأثیر دماي محیط، طول روز و یا مواد شیمیایی آزاد می گردد. 
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الف
ب ج

277 در جانوران .................. ممکن نیست ..................

با قابلیت انجام تنفس پوستی - لقاح دو طرفی مشاهده شود. 

با توانایی انجام بکرزایی - پیچیده ترین شکل کلیه دیده شود. 

داراي غدد راست روده اي - لقاح در بدن جانور ماده انجام شود. 

داراي غدد نمکی - تغذیۀ نوزاد توسط غدد شیري مادر صورت پذیرد. 

278 کدام عبارت در مورد شکل زیر صحیح است؟

گامت هاي تولیدشده در بخش «ب» توسط زامه (اسپرم )هاي تولیدشده در بخش «ج» بارور می شوند.

قرارگیري کروموزوم هاي همتا از طول در کنار هم در یاخته هاي بخش «الف» برخالف بخش «ج» می تواند دیده شود. 

بخش «ج» معادل اندامی در بدن یک زن سالم و بالغ است که به طور کامل در خارج از حفرة شکمی قرار می گیرد.

گامت هاي تولیدشده در بخش «الف» برخالف گامت هاي تولیدشده در بخش «ب»، در طی لقاح دو طرفی از بدن جانور خارج می شوند. 

279 در بکرزایی زنبور عسل ملکه .................. بکرزایی نوعی مار ماده .................. .

همانند - زادة هاپلوئید حاصل از تولیدمثل، جنسیتی متفاوت با مادر خود دارد. 

برخالف - تخمک پس از دوالد (دیپلوئید) شدن، شروع به تقسیم سلولی می کند.

همانند - تخمک بدون مضاعف کردن کروموزوم هاي خود، تقسیمات خود را آغاز می کند.

برخالف - زادة حاصل از تولیدمثل پس از بلوغ، گامت هاي خود را با تقسیم میتوز تولید می کند.

280 در مورد چگونگی انجام و مراحل تولیدمثل جنسی، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«دربارة هر جانوري که .................. دارد، به طور حتم می توان گفت ..................»

هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را درون بدن خود - اسپرم ها، تخمک هاي همان فرد را بارور می کنند.

دستگاه تولیدمثلی با اندام هاي تخصص یافته براي لقاح - جنین تا مدتی درون بدن جانور ماده رشد و نمو می کند.

رهاشدن همزمان گامت ها نقش مهمی در وقوع لقاح در آن - دیواره هاي چسبناك و ژله اي تخمک ها موجب چسباندن تخم ها به هم می شود.

بهترین شرایط ایمنی و تغذیه براي رشد و نمو جنین وجود - تولید شیر توسط یاخته هاي غدد شیري، در تغذیۀ نوزاد نارس نقش مهمی دارد. 

281 کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
«در بخشی از چرخۀ جنسی زنی سالم و بالغ که ..................  دیده می شود؛ به طور قطع ..................»

حداقل اختالف غلظت هورمون هاي  و  - مقدار هورمون هاي استروژن و پروژسترون برابر می باشد.     

آغاز حجیم شدن یاخته هاي فولیکولی - افزایش میزان مصرف اسیدفولیک و آهن در بدن دیده می شود. 

شروع کاهش مقدار هورمون پروژسترون - میزان ترشح  از بخش پیشین غدة زیرمغزي رو به کاهش است. 

آغاز افزایش ضخامت دیوارة داخلی رحم - غلظت هورمون  از  در خون بیشتر می باشد. 
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282 پس از ورود اسپرم ها به درون لولۀ رحمی و شروع فرایند لقاح کدام اتفاق زودتر از سایرین روي می دهد؟

عبور اسپرم ها از الیۀ حاوي باقی ماندة سلول هاي فولیکولی اطراف تخمک 

پاره شدن کیسۀ آکروزومی سر اسپرم و هضم الیۀ ژله اي شفاف 

ادغام هستۀ اسپرم و تخمک و تشکیل سلول تخم 

اگزوسیتوز ریزکیسه هاي حاوي مواد سازندة جدار لقاحی 

283 در مورد وقایع بعد از لقاح در بدن یک زن بالغ و سالم، چند مورد صحیح است؟ 
الف) قبل از رسیدن تودة سلولی به درون رحم، الیۀ سازندة برون شامه (کوریون) جنینی تشکیل شده است. 
ب) فضاي بین سلولی در تودة درونی بالستوسیست مانند سلول هاي مویرگ هاي خونی مغز، اندك می باشد. 

ج) سلول هاي بنیادي میلوئیدي و لنفوئیدي در مغز قرمز استخوان فرد، از تقسیم تودة سلولی درونی بالستوسیست منشأ
می گیرند. 

د) در لولۀ رحمی، سلول هاي تودة دوسلولی بعد از رشد و عبور از مرحلۀ  چرخۀ سلولی، تقسیم شده و تودة چهار
سلولی تولید می کند.

  مورد  مورد مورد مورد

284 چند مورد عبارت زیر را به طورصحیح تکمیل می کند؟ 
«همۀ جانوران بالغ و داراي قدرت تولید مثل که  .................. می باشند، قطعًا  .................. » 

الف) داراي گویچه هاي قرمز بدون هسته - در آن ها، جنین مراحل ابتدایی رشد و نمو خود را در بدن مادر آغاز کرده
است. 

ب) انجام لقاح گامت ها نیازمند ترشح برخی مواد شیمیایی - تعداد فراوانی گامت به صورت هم زمان درون آب آزاد می 
کنند. 

ج) داراي لوله هاي مالپیگی متصل به روده براي دفع مواد - تخم گذار محسوب می شوند. 
د) داراي طناب عصبی پشتی درون ستون مهره ها - تغذیۀ جنین در ابتدا بر عهدة تخمک می باشد.

  مورد  مورد مورد مورد

285 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ 
«با توجه به مراحل رشد و نمو جنین در رحم مادر سالم، می توان گفت .................. قبل از .................. صورت می گیرد.»

شروع انقباض گروهی از ماهیچه هاي قلبی - زمان آغاز شکل گیري بزرگترین سرخرگ بدن انسان 

شروع نمو اندام آسیب دیده در بیماري سلیاك - ظاهرشدن جوانه هاي دست و پا 

زمان مشخص شدن اندام هاي جنسی - زمان آغاز فعالیت بافت گرهی قلب 

زمان شروع ترشح عامل سطح فعال در حبابک ها - زمان شکل گیري قلب 
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286 چند مورد، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ 
«به طور معمول، خارجی ترین پردة دربرگیرندة جنین انسان به همراه دیوارة رحم ساختار ویژه اي را تشکیل می دهد، که

در طی مراحل رشد و نمو جنین، ..................» 

 از ورود داروها به سلول هاي بنیادي در داخل بالستوسیست جلوگیري می کند. 

 مواد غذایی الزم را از طریق سیاهرگ هاي بندناف به یاخته هاي جنین می فرستد. 

 یاخته هاي خونی تولیدشده در کبد و طحال جنین را، به گردش خون مادر منتقل می نماید. 

 برخی پادتن هاي خون مادر همانند برخی مواد اعتیادآور را به بدن جنین منتقل می کند.

 مورد مورد مورد مورد

287 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ 
«هر جانور داراي طناب عصبی پشتی که سلول هاي جنسی خود را به داخل آب رها می سازد  .................. »

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

در پی انجام لقاح، جنین رشد و نمو خود را درون بدن یکی از والدین آغاز می کند.

سلول هاي آبشش جانور توسط خون داراي اکسیژن و مواد مغذي زیاد، تغذیه می شود.

گردش خون بسته اي دارند که خون در آن تحت فشار است.

288 در جانورانی که ..................

اندوختۀ غذایی تخمک کم می باشد، لقاح قطعًا نیازمند اندام هاي تخصص یافته است. 

دیوارة چسبناك و ژله اي، تخمک ها را پس از لقاح به هم می چسباند، غذاي مورد استفاده جنین تنها در سیتوپالسم گامت ماده است. 

تغییر بیان ژن هاي تخمک موجب تقسیم آن می شوند، فرد ماده همواره به تنهایی تولید مثل می کند.

جنین درون رحم ابتدایی مادر رشد و نمو خود را آغاز می کند، فقط بعد از تولد از غدد شیري مادر تغذیه می کند.

289 کدام عبارت نادرست است؟

در بدن یک مرد سالم و بالغ، تغذیۀ اسپرم ها تنها توسط مایع غنی از فروکتوز حاصل از ترشح غدد پشت مثانه انجام می شود.

هر غدة ترشح کنندة تستوسترون، در مرد بالغ ، به طور غیرمستقیم تحت کنترل هورمون هاي آزادکننده می باشد.

بخشی از اسپرم  سالم که حاوي تعداد زیادي میتوکندري می باشد، فاقد کروموزوم  است. 

در بدن مرد سالم و بالغ، هیچ یک از اسپرماتیدها از دومین نقطۀ وارسی عبور نمی کنند.

290 کدام گزینه در رابطه با مرحلۀ فولیکولی چرخۀ جنسی، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ 
«در تخمدان یک زن سالم و بالغ، دربارة هر یاخته اي که در زیر غشاي آن حلقه اي از جنس رشته هاي اکتین و میوزین

ایجاد می شود، می توان گفت .................. »

در پی ایجاد کمربند انقباضی، اندامک هایی مانند میتوکندري به صورت نامساوي بین یاخته ها تقسیم می شود.

قبل از تولد، تقسیم هستۀ خود را آغاز کرده است و تترادها درون آن تشکیل شده اند.

تقسیم این سلول تحت کنترل برخی پیک هاي شیمیایی بدن انسان انجام می شود.

رشد این یاخته صرفًا از طریق افزایش تعداد آن ها صورت می گیرد.
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انیدرازکربنیک یک آنزیم پروتئینی در غشاي گلبول هاي قرمز است که  موجود در خون را با  ترکیب  1
کرده و  ایجاد می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): گلوکاگون یک هورمون پروتئینی است و در پالسماي خون یافت میشود.  گزینهي (

): استروژن یک هورمون استروئیدي است که در پالسماي خون زنان یافت می شود.  گزینهي (

): پادتن ها در مایعات بدن (از جمله پالسما، لنف و مایع بین سلولی) یافت میشوند.  گزینهي (
وزیکول سیمنال، فروکتوز (انرژي) الزم براي فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.  2

اسپرم ها و تخمک درون لوله ي فالوپ زنان به هم می رسند که داراي مژك هاي فراوان براي هدایت تخمک است.  3

) است. بهترین محل لقاح  ابتدایی لوله ي فالوپ و بهترین زمان آن پس از تخمک گذاري (بعد از روز 

در هنگام خروج اسپرم، ماهیچه هاي صاف میزراه به صورت غیر ارادي منقبض می شوند و اسپرم ها را در آن به جلو  4
می رانند.

هورمون استروژن در انتهاي نیمه ي اول و پروژسترون در اواسط نیمه ي دوم به حداکثر غلظت خود می رسد.   5
هرچه میوز در مراحل ابتدایی تر باشد به جدار لوله و هرچه در مراحل انتهایی تر باشد به وسط لوله هاي اسپرم ساز  6

نزدیک تر است. 

،  و  به ترتیب اسپرماتوسیت ثانویه. اسپرماتوسیت ثانویه. اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید هستند.   ، گزینه هاي 

وقتی که اسپرم ها، لوله هاي اسپرم ساز را ترك می کنند، هنوز قادر به حرکت نیستند، اما پس از حد اقل  ساعت که  7
درون اپی دیدیم می مانند، بالغ می شوند و توانایی حرکت کردن را به دست می آورند. پس در اپی دیدیم، اسپرم هایی با قابلیت هاي حرکتی

متفاوت وجود دارد. اسپرم هایی که تازه وارد می شوند، هنوز متحرك نیستند و اسپرم هایی که مدت الزم را گذرانده اند، متحرك اند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

): تولید اسپرم را در لوله هاي اسپرم ساز بیضه صورت می گیرد.  گزینۀ (

): بعضی از سلول هاي دیوارة لوله هاي اسپرم ساز، میوز انجام نمی دهند که به آنها اسپرماتوگونی می گویند.  گزینۀ (

): ترشحات پروستات، به خنثی کردن مواد اسیدي (نه قلیایی) موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده (یعنی واژن، رحم و لوله گزینۀ (
فالوپ)، کمک می کند. 

8  نخستین گویچۀ قطبی، اسپرماتوسیت ثانویه و اووسیت ثانویه حاصل میوز  هستند. بنابراین هاپلوئید و
دوکروماتیدي هستند. اما دومین گویچۀ قطبی، هاپلوئید و تک  کروماتیدي است.

تشکیل دوك و تقسیم سانتریول هم در میوز  و هم در میوز  انجام می گیرد. همانندسازي تنها یک بار در مرحلۀ   9
 و تقسیم سانترومر تنها در میوز  مشاهده می شود.

) فعالیت ترشحی ، به تدریج در حال افزایش است. ( ) ضخامت دیواره ي رحم از حدود روز  تا حدود روز  )  10
)، جسم زرد به حداکثر ) در انتهاي هفته ي اول مرحله ي لوتئال (حدود روز  جسم زرد تا حدود روز  ادامه دارد و سپس کاهش می یابد؛ (

اندازه ي خود رسیده و ترشح پروژسترون نیز به حداکثر می رسد. 

درست قبل از تخمک گذاري یعنی زمانی که غلظت  و  حداکثر غلظت خود را در خون دارند. بیشترین  11
اختالف بین غلظت این دو هورمون مشاهده می شود که در این حالت غلظت استروژن از پروژسترون بیشتر است، چون در مرحلۀ
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فولیکولی و قبل از روز  دوره ي جنسی اتفاق می افتد.  

سر اسپرم داراي یک هستۀ بزرگ و کمی سیتوپالسم است. میتوکندري ها در قطعه ي میانی قرار دارند که اکسیژن  12
مصرف و  تولید می کند. دم اسپرم توسط غشاي سلولی احاطه شده است. توجه کنید که تمام وقایعی که در میتوکندري روي می دهد در

قطعه میانی اسپرم انجام می شود.

، ، اندازة جسم زرد رو به افزایش است به طوري که حدود روز  در مرحلۀ لوتئال و در فاصلۀ روزهاي  تا   13
: در ، ضخامت دیوارة رحم رو به افزایش است. گزینه ي  : در بین روزهاي  تا  اندازة جسم زرد به بیشترین مقدار خود می رسد. گزینۀ 

: در اواسط مرحلۀ فولیکولی، غلظت استروژن رو به پایان مرحلۀ فولیکولی، غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در خون رو به کاهش است. گزینۀ 
افزایش است و غلظت پروژسترون تقریبًا ثابت می ماند.

بند ناف شامل دو سرخرگ و یک سیاهرگ است که «خون جنین» در آن جریان دارد. غلظت اکسیژن در سیاهرگ  14
بند ناف باالتر است و خون غنی از اکسیژن را به قلب هدایت می کند. هم سیاهرگ و هم سرخرگ هاي بند ناف داراي گروه خونی  هستند

زیرا در رگ هاي بند ناف خون جنین جاري است.

در نیمۀ دوم دورة جنسی زنان بالغ و هم زمان با بزرگتر شدن جسم زرد در تخمدان، غلظت پروژسترون در خون  15
زیادتر شده، ولی غلظت  کاهش می یابد. سایر موارد نادرست هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): در مرحلۀ فولیکولی چرخه ي تخمدان، اصًال هورمون پروژسترون افزایش نمی یابد.   ) و ( گزینه هاي (

): در هنگام قاعدگی، هورمون هاي استروژن و پروژسترون هر دو کاهش می یابند. گزینۀ (

هورمون استروژن، هم در مرحلۀ فولیکولی (توسط فولیکول تخمدانی) و هم در مرحلۀ لوتئال (توسط جسم زرد)  16
ترشح می شود، اما سایر موارد نادرست هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): در چرخۀ جنسی زنان بیشتر موارد خودتنظیمی ها از نوع منفی است، چون در اوایل و اواخر این چرخه، خودتنظیمی منفی روي می  گزینۀ (

دهد، اما در اوسط این چرخه  (قبل و هنگام تخمک گذاري) خودتنظیمی مثبت موجب افزایش ترشح ناگهانی  می شود.  

: با تشکیل جسم زرد در دوره ي لوتئال (پروژسترون) شروع به ترشح در خون می کند.   گزینۀ 

: در فاصلۀ بین  دوره ي جنسی، با آن که خونریزي و قاعدگی ادامه دارد، ولی دیوارة رحم شروع به ضخیم شدن و بازسازي گزینۀ 
کرده است!

لوله ي پُر پیچ و خم روي بیضه ها را «اپی دیدیم» می نامند که عالوه بر ذخیره ي اسپرم ها، محل بلوغ نهایی و شروع  17
تحرك آن ها نیز هست. اسپرم هاي ورودي به آن فاقد قدرت حرکت هستند ولی هنگام خروج از اپی دیدیم، داراي قابلیت تحرك می شوند.

) در زنان، هر دو سلول هایی  مضاعف یعنی «هاپلوئید و ) و اولین گویچه ي قطبی ( اووسیت ثانویه (  18
دوکروماتیدي» هستند یعنی مقدار  هسته اي برابري دارند. ولی بقیۀ موارد بین آن ها متفاوت است.

بررسی سایر گزینه ها:

: چون سیتوکینز نامساوي باعث تولید  (گویچه قطبی با سیتوپالسم کمتر) و  (اووسیت ثانویه یا سیتوپالسم بیشتر) گزینه هاي  و 

شده است، پس قطعًا  تعداد میتوکندري بیشتري از  دارد.

:  گویچه قطبی است. گویچه قطبی به طور طبیعی نقشی در رشد و نمو ندارند و به ندرت ممکن است اسپرم با گویچه قطبی نیز گزینه ي 

لقاح یابد و تودة یاخته اي بی شکلی  را ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع می شود. ولی  با میوز  تقسیم می شود و گویچه ي قطبی دوم و
تخمک را پدید می آورد.
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) بوده و می توانند هورمون استروژن ترشح کنند. n) سلول هاي فولیکول تخمدان و جسم زرد، هردو دیپلوئید  19
در دو زمان یعنی حدود روزهاي  و  در مرحلۀ دوم (لوتئال) دوره ي جنسی زنان، غلظت استروژن و  20

پروژسترون با هم برابر می شوند.
(الف و د) درست هستند.  21

: در مرحلۀ لوتئال، خود تنظیمی فقط منفی است و استروژن و پروژسترون با اثر بر هیپوفیز پیشین، ترشح  و  را مهار می  نکته 
کنند.

در مرحلۀ فولیکولی ابتدا خود تنظیمی منفی است و افزایش استروژن مانع ترشح بیشتر  و  از هیپوفیز پیشین می شود. اما در اواخر

دورة فولیکولی، با افزایش غلظت استروژن، خود تنظیمی مثبت می شود و ترشح  از هیپوفیز پیشین شدت می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:  22
: در فاصه ي روزهاي  تا  دوره ي جنسی، مقدار ترشح پروژسترون افزایش نمی یابد. گزینۀ 

: هورمون هاي  یا  مستقیما بر سلول هاي فولیکولی تاثیر دارند. گزینۀ 

: در بازة زمانی  تا  هورمون هاي  و استروژن با مکانیسم خودتنظیمی منفی تنظیم می شوند.  گزینۀ 

بررسی سایر گزینه ها:  23
: دماي  درجۀ کیسۀ بیضه براي فعالیت بیضه ها و تمایز صحیح اسپرم ها ضروري است. گزینۀ 

: هورمون  در مردان ترشح هورمون تستوسترون را تحریک می کند.  گزینۀ 

: اسپرم ها درون اپی دیدیم ، بالغ شده و متحرك می شوند. گزینۀ 

همۀ جانوران داراي لقاج خارجی، تخم گذار هستند. در لقاح خارجی، والدین تعداد زیادي اسپرم و تخمک به درون  24
آب رها می کنند. 

»:براي »: تخمک در پستانداران نیز در اطراف خود الیه هاي خارجی دارد، اما از بدن خارج نمی شود. گزینۀ« رد سایر گزینه ها: گزینۀ «

»: در لقاح داخلی گامت نر از بدن نر خارج می شود. در لقاح خارجی هم گامت نر و هم گامت ماده پستانداران تخم گذار صادق نیست. گزینۀ «
از بدن خارج می شود.

غدد جنسی در مردان، بیضه ها و در زنان، تخمدان ها هستند. در مردان این غدد تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي  25
(غیرجنسی)  و  و نیز هورمون جنسی تستوسترون قرار دارند. در زنان، تخمدان ها نیز تحت تاثیر  و  و هورمون جنسی

استروژن قرار دارند.  
هیچ یک از عبارت هاي عنوان شده از اعمال مربوط به هورمون اکسی توسین نیست.  26

مورد «الف» از وظایف هورمون  است، مورد «ب» هورمون کورتیزول را نشان می دهد و مورد «ج» از عملکردهاي هورمون هاي آزادکننده
می باشد.

هر چهار مورد درست است.  27
بررسی موارد:

الف) به دنبال بارداري، جسم زرد با ترشح پروژسترون و با مکانیسم خود تنظیمی منفی، مانع از افزایش  که عامل تخمک گذاري است می 
شود.

ب) هنگام جایگزینی بالستوسیست، حدود روز  پس از لقاح ( تا  چرخه) است که جسم زرد یعنی همان منبع تولید پروژسترون فعال
است.

ج) در نیمۀ دوم چرخۀ جنسی یعنی دوره ي لوتئال، ابتدا پروژسترون زیاد و در اواخر دوره کم می شود.
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د) پس از تخمک گذاري در روز  دورة جنسی، ترشح استروژن کم و ترشح پروژسترون افزایش می یابد.
در چرخۀ قاعدگی زمانی که ترشح استروژن در اوایل دورة قاعدگی رو به افزایش می گذارد، دیوارة رحم شروع به  28

ضخیم شدن می کند و در مرحلۀ لوتئال با ترشح پروژسترون به ضخامت آن افزوده می شود. سایر گزینه ها جمالت درستی هستند.

در مورد گزینۀ  دقت کنید که چون اسپرم داراي میتوکندري و هوازي است از فروکتوز انرژي کسب کند.

هر سه مورد نادرست است.   29
الف: در انسان اسپرم می تواند حاوي کروموزوم X یا  Y باشد. 

ب: در مورد اسپرم هاي زنبور نر صادق نیست، زیرا در زنبور نر به خاطر هاپلوئید بودن، اسپرم ها از طریق میتوز تولید می شوند. 
ج: اسپرم ها، سلول هاي ریز و متحرکی هستند که با تاژك خود حرکت می کنند نه مژك. 

حداکثر غلظت هورمون  هم زمان با مرحله اي است که غلظت هورمون  ( هورمون لوتئینی کننده )  30
 ( حداکثر است یعنی درست قبل از تخمک گذاري. (تایید گزینۀ  و رد گزینۀ 

 ( پروژسترون، بدن را براي لقاح آماده می کند اما لقاح در رحم صورت نمی گیرد. (رد گزینۀ 

( حداکثر ضخامت رحم مربوط به مرحلۀ لوتئال است در حالیکه حداکثر میزان استروژن مربوط به مرحله ي فولیکولی است. (رد گزینۀ 

هنگامی هر کروموزوم یک مولکول  دارد که تک کروماتیدي (ساده) باشد یعنی در مرحله آنافاز میوز  و یا  31
تلوفاز میوز  باشد. 

، رشته هاي دوك تخریب شده و کروموزوم ها که در حین فرآیند تقسیم اسپرماتید، یاخته حاصل از تقسیم میوز  است. در تلوفاز میوز 
تک کروماتیدي شدند،  شروع به بازشدن می کنند.

 

: مرحله متافاز را بیان می کند که هم در مرحله پروفاز و هم در مرحله متافاز کروموزوم ها مضاعف : مرحله پروفاز میوز و گزینۀ  گزینۀ  و 

هستند و داراي دو مولکول  می باشند.

روز اول دورة جنسی، گامت  اولین تقسیم میوزي خود را به دستور  تمام کرده و از تخمدان آزاد می شود. در   32
، سیتوپالسم نابرابر بنابراین اووسیت ثانویه آزاد شده در مرحله ي تلوفاز  است و هر کروموزوم آن دو کروماتید دارد. در زنان بعد از میوز 

تقسیم می شود. در مردان، هورمون  ، محرك تولید و ترشح تستوسترون است. تعدادي از اووسیت هاي اولیه بعد از تولد ازاز بین می روند
و منجر به تولید گامت نمی شوند.

خون درون سرخرگ هاي ششی و سرخرگ هاي بند ناف و سیاهرگ هاي کلیه، داراي دي  اکسید کربن نسبتًا زیادي  33
بوده و تیره  رنگ است. خون درون سرخرگ هاي کلیه و سیاهرگ هاي ششی، داراي اکسیژن زیادي بوده و رنگ روشنی دارد. 

در هر دورة جنسی، معموًال هم زمان با رشد جسم زرد، اووسیت ثانویه یا با اسپرم روبرو شده وو لقاح انجام شده و  34
تخم تشکیل می شود و یا اینکه اووسیت ثانویه بدون اینکه لقاح یابد طول لولۀ فالوپ را طی می کند و در نهایت بدون تشکیل تخم از بدن خارج
می شود.  در طول لولۀ فالوپ به سمت رحم حرکت می کند. بقیۀ موارد درست می باشند. (اکثر تخمک ها به صورت لقاح نیافته به سمت رحم

رفته و دفع می شوند)
پروژسترون در نیمۀ دوم دوره ي جنسی از جسم زرد در حال رشد ترشح می شود. در نیمۀ اول دوره ي جنسی فقط  35

هورمون استروژن از فولیکول ترشح می شود.  
تمایز جفت از هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع و تا هفته دهم ادامه دارد.   36

بررسی سایر گزینه ها:  

روز بعد از لقاح یعنی به هنگام رسیدن تودة سلولی حاصل از تقسیمات تخم به رحم ): بالستوسیست یک تودة سلولی است که حدود  گرینۀ (
تشکیل می شود و در لولۀ فالوپ وجود ندارد.  

): اگر لقاح صورت بگیرد جسم زرد چندین هفته به ترشح هورومون هاي خود ادامه می دهد.  گزینۀ (

): سلول هاي داخلی بالستوسیست  پردة کوریون و آمنیون را به وجود نمی آورند.  گزینۀ (
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باتوجه به شکل کتاب درسی هم در ابتداي چرخه ي لوتئال و هم در انتهاي آن، غلظت هورمون استروژن در خون  37
بیش تر از غلظت هورمون پروژسترون است.  

بررسی سایر گزینه ها:  

):  زنبور نر با این که توانایی اسپرم زایی و انجام تولید مثل جنسی را دارد ولی از آن جایی که سلول هایی هاپلوئید دارد. قادر به انجام گزینۀ (
تقسیم میوز نیست. (با میتوز اسپرم می سازد) 

): کوسه ها لقاح داخلی دارند.  گزینۀ (

): در مرحلۀ لوتئال عالوه بر هورمون پروژسترون، در اواسط دوره، غلظت هورمون استروژن نیز افزایش می یابد. هم چنین در انتهاي گزینۀ (

نیز افزایش می یابد.   مرحلۀ لوتئال غلظت  و 

) است. اثر اکسی توسین در تسهیل منظور از دوره لوتئالی، دوره جسم زردي ( در نیمه دوم دوره جنسی از  تا   38
زایمان و ترشح شیر از نوع خود تنظیمی مثبت است. در نیمۀ دوم دورة فولیکولی (در هفتۀ دوم فولیکولی) پاسخ هیپوفیز پیشین در برابر مقدار

زیاد هورمون استروژن، افزایش ترشح  است (خود تنظیمی مثبت). 

در حدود نیمۀ دورهي جنسی، افزایش هورمون استروژن سبب افزایش ترشح  از هیپوفیز پیشین می شود. این  39
مسأله در مرحلۀ فولیکولی اتفاق می افتد و نوعی خود تنظیمی مثبت است.

 40

سلول دیپلوئیداسپرماتوگونی
رشد

اولیه اسپرماتوسیت
دیپلوئید

اولین تقسیم میوزي

ثانویه
هاپلوئید دومین تقسیم میوزي

اسپرماتیدها

)(

)(

)(
اسپرماتوسیت

هاپلوئید )(
اسپرم

هاپلوئید گامت

جمله ي (( د )) نادرست است. سلول سانتریول دار و متحرك، اسپرم می باشد نه اسپرماتید. 
الف) اسپرماتوسیت اولیه، توانایی تشکیل تتراد را در میوز I دارد. 

ب) اسپرماتوسیت ثانویه، سلولی است که می تواند به تقسیم میوز II وارد شود. 
ج) اسپرماتوسیت ثانویه حاصل تقسیم میوز I می باشد، بنابراین اسپرماتوسیت هاي ثانویه می توانند کروموزوم نوترکیب داشته باشند.  

ه) اسپرماتوگونی، سلولی است که با تقسیم میتوز، اسپرماتوسیت هاي اولیه را تولید می کند و نیز بر اساس شکل اسپرماتوگونی کوچکتر از
اسپرماتوسیت اولیه ي حاصل از تقسیم آن می باشد.
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سلول دیپلوئیداووگونی
رشد

هاپلوئیداولین گویچه قطبی

اووسیت اولیه
دیپلوئید

اولین تقسیم میوزي

اووسیت ثانویه
هاپلوئید

دومین تقسیم میوزي
تخمک

دومین گویچه قطبی

بعد از لقاح

اسپرم
هاپلوئید

)(

)(

)(

)( )(

)(

( )

فقط (( ب )) صحیح است، اووسیت ثانویه ، سلولی است که می تواند به تقسیم میوز  وارد شود. 

الف) اووسیت اولیه توانایی تشکیل تتراد را در میوز  دارد ولی اولین گویچه ي قطبی حاصل میوز  می باشد و فاقد کروموزوم همتا بوده
بنابراین توانایی تشکیل تتراد را ندارد. 

ج) هیچ کدام از سلول هاي فرایند تخمک زایی متحرك نمی باشند. 
د) اووگونی، سلولی است که با تقسیم میتوز، اووسیت هاي اولیه را تولید می کند و نیز بر اساس شکل، اووگونی با اووسیت اولیه ي حاصل از

تقسیم آن برابر می باشد همچنین اولین گویچه ي قطبی کوچکتر از اووسیت اولیه بوده ولی فاقد توانایی تقسیم میتوز می باشد.

 42

سلول دیپلوئیداووگونی
رشد

هاپلوئیداولین گویچه قطبی

اووسیت اولیه
دیپلوئید

اولین تقسیم میوزي

اووسیت ثانویه
هاپلوئید

دومین تقسیم میوزي
تخمک

دومین گویچه قطبی

بعد از لقاح

اسپرم
هاپلوئید

)(

)(

)(

)( )(

)(

( )

 بر اساس شکل، همه ي سلول ها سانتریول دارند (هرچند متاسفانه این یکی از اشتباهات کتاب درسی بوده ولی در کنکور مالك کتاب درسی
شماست.). 

) اوول همانند اووگونی فاقد تاژك می باشد. 

) اوول و دومین گویچۀ قطبی، سلول هاي تک کروماتیدي بوده و اووسیت ثانویه و اولین گویچۀ قطبی دو کروماتیدي هستند که اوول از اولین
گویچۀ قطبی، سیتوپالسم بیشتري دارد. 

) -  هسته اول و دومین گویچۀ قطبی با هم یکسان است اما اولین گویچۀ قطبی به دلیل دو کروماتیدي بودن  هسته اي بیشتري
دارد. 

هورمون  در مردان باعث تحریک ترشح هورمون جنسی (تستوسترون) از سلول هاي بینابینی  43
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می شود. 
رد سایر گزینه ها : 

): هورمون ضد ادراري با باز جذب آب، غلظت اوره را در لوله هاي جمع کنندة ادرار افزایش می دهد اما میزان دفع اوره تغییري نکرده گزینۀ (
است. 

): فعالیت هاي گوارشی (از نوع ترشحی) تحت کنترل اعصاب خودمختار می باشند.  گزینۀ (

): هورمون هاي تحریک کننده ي هیپوتاالموس بر روي هیپوفیز پیشین اثر دارند. نه هیپوفیز پسین. اکسی توسین که باعث خروج شیر گزینۀ (
از غده هاي پستانی می شود در هیپوتاالموس ساخته و در هیپوفیز پسین ذخیره می شود. 

در بدن یک خانم میوز  در تخمدان، و لقاح و میوز  در ابتداي لوله ي فالوپ رخ می دهد. البته تقسیم میتوز  44
زیگوت هم در لولۀ فالوپ روي می دهد. 

موارد ب و ج صحیح هستند.  45
بررسی موارد: 

غده ي برون ریز وجود دارد:  وزیکول سمینال،  پروستات و  غده پیازي میزراهی.  الف) در سر راه خروجی اسپرم، حداقل 
ب) اسپرم ها بعد از خروج از بیضه ها وارد لوله ي اپی دیدیم خاگ می شوند و در آن جا با کسب توانایی حرکت، بالغ می شوند. 

ج) اسپرم ها از غده ي پروستات عبور می کنند که مایع قلیایی ترشح می کند. 
د) مواد قندي ترشح شده از غدد وزیکول سمینال بر تحرك اسپرم ها و تامین انرژي مورد نیاز آنها موثر است.

اووسیت ثانویه یاخته، حاصل از میوز  است. زمانی که این یاخته تقسیم خود را ادامه دهد، در مرحله آنافاز  46
کروماتیدها از هم جدا می شوند و هر کروموزوم فقط یک کروماتید و در نتیجه یک مولکول  دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: کروموزوم ها در مرحله ي متافاز در سطح استوایی سلول ردیف می شوند. الزم به ذکر است که کروموزوم ها همواره و در هر تقسیمی گزینۀ «
در مرحله ي متافاز به صورت مضاعف و یا دو کروماتیدي اند. 

»: کروماتین در مرحلۀ پروفاز کوتاه و ضخیم می شوند و به صورت قابل رویت در می آیند که همواره کروموزوم ها در مرحله پروفاز گزینۀ «
مضاعف و دو کروماتیدي اند. 

»: رشته هاي دوك در مرحله ي پروفاز، اطراف هسته ها تشکیل می شوند که همواره کروموزوم ها در مرحله ي پروفاز مضاعف و دو گزینۀ «
کروماتیدي اند. 

در اپی دیدیم اسپرم ها توانایی حرکت پیدا می کنند. پس با آسیب آن ممکن است تاژك اسپرم ها درست کار نکنند.  47
بررسی سایر گزینه ها:

): تولید مواد مغذي از وظایف یک جفت غده به نام وزیکول سمینال است. گزینۀ (

): غدة پروستات مایعی قلیایی ترشح می کند که به خنثی کردن مواد اسیدي موجود در مسیر رسیدن اسپرم به تخمک کمک می کند. گزینۀ (
(میزراه مردان - واژن - رحم- لوله ي فالوپ)

): غده هاي پیازي  میزراهی همانند پروستات مایعی قلیایی ترشح می کنند که مقادیر کم ادرار اسیدي موجود در میزراه را خنثی می کند. گزینۀ (
غدد وزیکول سمینال در این مورد نقشی ندارند.

هورمون  در اواسطه چرخه جنسی زنان، تحت کنترل خود تنظیمی مثبت و در بقیه جاها کنترل آن خودتنظیمی  48
منفی است.

بررسی سایر گزینه ها:

) : هورمون پروژسترون، بدن را براي لقاح آماده می کند، اما لقاح در رحم صورت نمی گیرد بلکه در ابتداي فالوپ است. گزینۀ (
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) : هورمون هاي  و  هم بر بیضه ها و هم بر تخمدان اثر دارد. ) و ( گزینه هاي (

) گیرنده دارد.  تخمدان براي هورمون غیرجنسی (  49
بررسی سایر گزینه ها:

: درون بیضه ها اسپرم هاي تاژك دار یافت می شوند، اما این اسپرم ها بالغ نشده اند و تاژك ها توانایی حرکت ندارند. گزینۀ 

: هر اپی دیدیم یک لوله پر پیچ و خم است که در بلوغ و ذخیره اسپرم ها نقش دارد. (نه چند لوله) گزینۀ 

: درون هر تخمدان نوزاد دختر در حدود یک میلیون اووسیت اولیه وجود دارد که در مرحله پروفاز میوز  متوقف شدند. پس از گزینۀ 
تولید به دالیل نامعلومی تعداد زیادي از آن ها از بین می روند و اصال فرصت ادامه میوز را پیدا نکرده، سپس سلول هاپلوئید تولید نمی کنند.

در پستانداران کیسه دار، جفت وجود ندارد..  50
بررسی سایر گزینه ها:

) : پالتی پوس، پستاندار تخم گذاري است و داراي غدد شیري است به همین دلیل در گروه پستانداران تقسیم بندي می شود. گزینۀ (

) : در جاندارانی که لقاح خارجی دارند (مثل قورباغه)، تخمک ها داراي دیواره هاي چسبناك ژله اي و محکمی هستند که حفاظت از گزینۀ (
جنین را بر عهده دارد.

) : لوله هاي فالوپ همانند مجاري تنفسی مژك دارد. گزینۀ (

در مردان،  یاخته هاي سرکولی را تحریک می کند تا تمایز اسپرم را تسهیل کننده.   51
بررسی سایر گزینه ها :  

) : اسپرماتوسیت ثانویه برخالف اسپرماتوسیت اولیه، داراي  کروموزوم دو کروماتیدي است.  گزینۀ (

) : ساختارهاي چهار کروماتیدي درون اسپرماتوسیت اولیه تشکیل می شود. اسپرماتوگونی ها فقط تقسیم میتوز انجام می دهند.  گزینۀ (

) : در حالت طبیعی یک اسپرماتوسیت ثانویه فقط یک کروموزوم جنسی دارد.  گزینۀ (
پروستات یک غده است (نه غده ها!) که در زیر مثانه قرار دارد و مایع قلیایی ترشح شده از آن مواد اسیدِي موجود  52

در مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده را خنثی می کند.

 53
با توجه به منحنی زیر شروع کاهش هورمون  قبل از پاره شدن فولیکول است: 

استرونپروژسترونسایر گزینه ها با توجه به همین شکل درست هستند.
هورمون LHهورمون FSH

مرحله فولیکولیمرحله لوتئال
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سلول هاي اووگونی داراي توانایی تقسیم میتوز و اووسیت اولیه داراي توانایی تقسیم میوز است.   54
بررسی سایر گزینه ها : 

) : سلول هاي اووگونی در دوره ي جنینی اووسیت هاي اولیه را می سازند که این سلول ها وارد تقسیم میوز می شوند. در هنگام چرخه  گزینۀ  (
هاي تخمدانی که پس از بلوغ فرد است، اووگونی در تخمدان وجود ندارد.
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) : سلول هاي اووگونی در دورة جنینی فعالیت دارند.  گزینۀ (

) : سلول هاي دیپلوئیدي هستند که با رشد خود به سلول هاي اووسیت اولیه تبدیل می شوند.  گزینۀ (

اسپرم سلول سلول هاپوئید است که از تمایز اسپرماتید حاصل می شود نه از تقسیم آن .  55
با آزاد شدن اووسیت ثانویه، فولیکول به جسم زرد تبدیل شده و تولید پروژسترون از جسم زرد افزایش می یابد.   56

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  

: هم  زمان با رشد فولیکول میزان ترشح استروژن افزایش می یابد. در صورتی که آغاز رشد فولیکول پاره شده از مرحله لوتئال آغاز می  گزینۀ 
شود. 

: زمانی که غلظت استروژن و پروژسترون حداکثر است، میزان  و  کاهش می یابد.   گزینۀ 

: هورمون آزاد کننده با تأثیر بر هیپوفیز پیشین باعث ترشح  می شود. گزینۀ 

اسپرماتوسیت ثانویه، هاپلوئید و داراي کروموزوم هاي مضاعف است، این سلول ها تقسیم می شوند (میوز  را انجام  57
می دهند) و به سلول هاي اسپرماتید و در نهایت به اسپرم تبدیل می شوند. 

بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

: هورمون  بر روي سلول هاي دیپلوئیدي که در بینابین لوله هاي اسپرم ساز جاي دارند اثر کرده و باعث ترشح هورمون گزینۀ 
تستوسترون از این سلول ها می شود. 

، داراي  مولکول  است چون  عدد کروموزم مضاعف دارد. اما اسپرماتید که داراي  کروموزوم : اسپرماتوسیت  گزینۀ 

غیرمضاعف است  مولکول  است. 

: اسپرم پس از تولید در لوله هاي اسپرم ساز وارد اسپرم بر شده و در تماس با ترشحات غدد برون ریز قرار می گیرد. اما اسپرماتید و گزینۀ 
اسپرماتوسیت ثانویه نیز هاپلوئید هستند اما در تماس با ترشحات غدد برون ریز نیستند. 

در تقسیم اول میوز کروموزوم هاي همتا از هم جدا می شوند و در تقسیم میوز دوم دو کروماتید هر کروموزوم از هم  58
جدا می گردند. پس در هنگام تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به اسپرماتوسیت ثانویه عدد کروموزومی نصف می شود. 

غدد پیازي - میزراهی برون ریز هستند و ترشحات خود را به مجرا می ریزند.   59

اووسیت ثانویه در پایان میوز  تولید و در هنگام تخمک گذاري آزاد می شود. در این زمان با توجه به شکل   60
، غلظت پروژسترون خون شروع به افزایش می کند.   کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 

بررسی سایر گزینه ها: 

: اولین گویچه قطبی در نتیجه اولین تقسیم میوز در تخمدان ایجاد می شود که تقریبًا با روز چهاردهم چرخۀ جنسی همراه است و در گزینه 
این روز میزان استروژن در بیشترین حالت است و شروع افزایش استروژن تقریبًا از روز هفتم چرخه ي جنسی است. 

: آغاز رشد فولیکول پاره شده (جسم زرد) از روز چهاردهم چرخۀ جنسی به بعد است، که در این زمان میزان هورمون  کاهش گزینه 

یافته است ابتدا هورمون  افزایش می یابد سپس جسم زرد تشکیل می شود. 

: اووسیت ثانویه از تخمدان آزاد می شود و نه اووم.  گزینه 

) در آقایان سبب تحریک ترشح هورمون جنسی تستوسترون می شود و در خانم  ها محرك ترشح هورمون (  61
استروژن و پروژسترون است.  

رد سایر گزینه ها: 

»:  در آقایان بر روي بیضه ها اثر دارد که در خارج از حفره شکمی قرار دارند.  گزینۀ «

»: هورمون  همانند دیگر هورمون ها در خانم ها و اقایان، به عنوان پیک دوربرد است.  گزینۀ «

»: هو  گزینۀ «

62  البته پاسخ براي الف دچار مشکل است ولی به ناچار و باتوجه به گزینه ها، گزینه ي  را انتخاب می کنیم. 
بررسی موارد:
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میزناي
مثانه

پروستات

براسپرمدفران ))

وزیکول سمینال

غدة پیازي میزراهی

اپیدیدیم

بیضه

میزراه

«الف» افزایش  به حداکثر غلظت خود در پی افزایش هورمون استروژن صورت می گیرد. (نادرست) 

«ب»: افزایش هورمون  می تواند در پی افزایش هورمون استروژن (در زمان بلوغ نهایی فولیکول پیش از تخمک گذاري) و یا در پی کاهش
هورمون استروژن (پس از پایان (انتهاي) چرخه ي جنسی) رخ دهد. (درست) 

«ج»: در انتهاي چرخه ي فولیکولی افزایش اندکی در میزان هورمون پروژسترون مشاهده می شود که با کاهش میزان استروژن همراه است.
(درست) 

«د»: هورمون  هورمون جنسی نیست بلکه هورمونی هیپوفیزي است. (نادرست)

همۀ موارد نادرست اند. بررسی موارد:   63
«الف»: محل ذخیرة اسپرم اپی دیدیم است که اسپرم تا پیش از ورود به آن بالغ نیست و زنش تاژك آن مشاهده نمی شود، در نتیجه میتوکندري 

هاي قطعۀ میانی نقشی در ورود اسپرم به اپی دیدیم ندارند. 
«ب» تولید اسپرم ها با سیتوکینز مساوي انجام می شود. 

«ج»: تأمین مایع قلیایی براي خنثی کردن مقدار کم ادرار میزراه (نه میزناي)، بر عهدة غدد پیازي – میزراهی است. 

 64
اسپرم بالغ در اپی دیدیم به وجود می آید، پس در طی ورود اسپرم از لوله هاي

اسپرم سازي به اپی دیدیم، هنوز اسپرم بالغ نشده است.   
بررسی سایر گزینه ها: 

 سیر حرکت اسپرم بالغ تا رسیدن به پروستات به ترتیب زیر است: 

اپیدیدیم  مجراي اسپرم بر  پروستات 
توجه کنید که مجراي اسپرم بر ابتدا خارج از محوطه شکمی (در ناحیه کیسه
بیضه) است ولی به سمت باال آمده، وارد محوطه شکمی (بخش لگن) شده، از جلو
و باالي مثانه عبور می کند و در پشت مثانه ترشحات غدد کیسه اي که حاوي

فروکتوز است با آن ترکیب می شود.

به طور معمول در هر ماه فقط یک فولیکول بالغ می شود و اووسیت ثانویه خود را رها می کند. پس هنگامی که درون  65
تخمدان جسم زرد حاصل از پاره شدن یک فولیکول مشاهده می شود به علت خودتنظیمی منفی استروژن و پروژسترون از ایجاد فولیکول هاي

جدید در حال رشد در طول یک دورة جنسی جلوگیري می کند.  
رد سایر گزینه ها: 

»: درون تخمدان در هنگام دوران جنینی، هر فولیکول داراي یک اووسیت اولیه است که در هنگام تخمک زایی، اووسیت اولیه ادامۀ گزینۀ «
فرایند میوز خود را کامل کرده و به اووسیت ثانویه تبدیل می شود. 

»: از تقسیم میتوز و سیتوکینز سلول هاي اسپرماتوگونی سلول هاي حاصل یعنی اسپرماتوسیت اولیه با سلول هاي اسپرماتوگونی تعداد گزینۀ «
کروموزوم برابر دارند. 

»: هورمون هاي  و  غیرجنسی هستند ولی محرك فعالیت هاي جنسی هستند.  گزینۀ «
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 66
 موارد ب و د درست هستند. 

بررسی موارد: 
الف) تستوسترون از سلول هایی هستند که در بینابین لوله هاي اسپرم ساز (نه اسپرم بر) جاي

دارند، ترشح می شود (نادرست) 
ب) (درست) 

ج)  تولید شده درون میتوکندري، انرژي الزم براي حرکت اسپرم را فراهم می کند.
(نادرست) 

د) با توجه به شکل روبرو این جمله درست است.

 

میزناي
مثانه

پروستات

براسپرمدفران ))

وزیکول

غدة پیازي

اپیدیدیم

بیضه

میزراه

میزراهی

سمینال

مربوط به گزینه(د)                

) هر اسپرماتوسیت اولیه به دو اسپرماتوسیت ثانویه با  کروموزوم مضاعف تبدیل می شود. اسپرماتید فاقد  67
کروموزوم مضاعف است.  

) ساختارهاي چهار کروماتیدي (تتراد) هنگام پروفاز  اتفاق می افتد و تقسیم اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید از مراحل میوز  است. 

) اسپرماتید و اسپرم، تقسیم نمی شوند. 

) را تحریک می کند. ) را تحریک می کند و  یاخته هاي بینابینی ( )  یاخته هاي سرتولی (
سلول هاي هاپلوئید در یک مرد بالغ شامل اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم می باشند که همگی آن ها در  68

 . هستۀ خود داراي  کروموزوم هستند.  کروموزوم غیرجنسی  کروموزوم  یا  کروموزوم غیرجنسی  کروموزوم 
بررسی سایر گزینه ها: 

): ایجاد سلول اسپرم حاصل از تقسیم سلولی نیست بلکه حاصل تمایز سلولی است.  گزینۀ (

): ممکن است سلول هاپلوئید داراي کروموزوم  و فاقد کروموزوم  باشد. از چهار اسپرم تولید شده از یک سلول زاینده دو تا از گزینۀ (

اسپرم ها داراي کروموزوم جنسی   دو تا از سپرم ها داراي کروموزوم جنسی  هستند. 

): فقط اسپرم ها پس از تولید به لوله ي اپی دیدیم وارد می شوند. اما اسپرماتید و اسپرماتوسیت ثانویه نیز هاپلوئید هستند اما وارد اپی  گزینۀ (
دیدیم نمی شوند. 

در روش سونوگرافی امکان دیدن کروموزوم ها وجود ندارد بلکه از ابعاد و ساختار و شکل جنین می توان پی به  69
ناهنجاري ها برد.

70  زنبورعسلی که از طریق بکرزایی تولید می شود، زنبور نري است که یک مجموعه  کروموزوم غیر همتا دارد، یعنی 
کروموزومی است. زنبورهاي کارگر، ماده هایی  کروموزومی هستند و  درصد ژن هاي خود را از ملکه دریافت می کند. نرهایی که 

درصد از ژن هاي خود را از ملکه دریافت کرده اند  کروموزومی و از طریق لقاح به وجود آمده اند.  
بکرزایی در زنبور عسل: 

- زنبور عسل نر حاصل تخمک لقاح نیافته زنبور ملکه (ماده  کروموزومی و زایا) است. 

- زنبور عسل نر  درصد ژن هاي خود را از ملکه  کروموزومی ماده و زایا می گیرد اما برخالف ملکه،  کروموزومی است و برخالف
ملکه داراي جنسیت نر می باشد. 

- زنبور عسل ملکه (ماده  کروموزومی و زایا) قادر به تقسیم میوز و میتوز است و از طریق میوز گامت تولید می کند اما زنبور عسل نر به
دلیل هاپلوئید بودن قادر به میوز نمی باشد و از طریق میتوز گامت تولید می کند. 

- زنبور عسل ملکه ( کروموزومی و ماده و زایا) و زنبور عسل نر ( کروموزومی و زایا) هر دو زایا هستند اما زنبور عسل کارگر (
کروموزومی و ماده و عقیم) نازا و عقیم است. گامت هاي بعضی از جانوران، قدرت تقسیم شدن دارند براي مثال تخمک زنبور عسل ملکه که طی

بکرزایی زنبور عسل نر را به وجود می آورد توانایی تقسیم شدن دارد. 

- زنبور عسل نر برخالف زنبور عسل ملکه و کارگر حاصل لقاح و تشکیل زیگوت نمی باشد.
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- فقط زنبور عسل ملکه قادر به بکرزایی است. زنبور عسل نر حاصل بکرزایی است ولی قادر به بکرزایی نمی باشد. 

- زنبورهاي عسل حاصل لقاح (ملکه و کارگر) نیمی از کروموزوم هاي مادري و همۀ کروموزوم هاي پدري را دریافت می کنند اما زنبور عسل نر
فقط نیمی از کروموزوم هاي مادري را دریافت می کند. 

- زنبور عسل کارگر (ماده ي نازا) همانند زنبور عسل نر فقط قادر به تقسیم میتوز است و قادر به میوز نمی باشد.

ژن هایی که روي یک کروموزوم قرار دارند، با هم دیگر به ارث می رسند، در حالی که همین ژن ها مستقل از ژن هاي  71
روي کروموزوم دیگر به ارث می رسند. 

رد سایر گزینه ها: 

): براي خود باروري در مارها (نوع بکرزایی) صادق نیست چون فرزند حاصل هر دو نسخه ي یک کروموزوم را از یک والد (والد ماده) گزینۀ (
دریافت می کند.  

): براي گامت  هاي زنبور عسل نر صادق نیست. زنبور عسل نر از طریق میتوز گامت تولید می کند.  گزینۀ (

): در تولید مثل غیر جنسی یک والد، یک نسخه از کروموزوم هاي خود را به فرزندان خود منتقل می کند.  گزینۀ (
در بکرزایی: 

- جانوران دیپلوئید، یکی از دو کروموزوم همتا را از پدر و دیگري را از مادر دریافت می کنند. اما جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی (مانند
مار ماده) هر دو کروموزوم همتاي خود را از مادر دریافت می کنند. 

- جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی داراي جنسیت نر می باشند (زنبور عسل نر) 

- جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی از طریق میوز گامت تولید می کند (شبیه سایر جانوران دیپلوئید) 
اما جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی از طریق میتوز گامت تولید می کنند (به دلیل هاپلوئید بودن قادر به میوز نمی باشند) 

- جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی قادر به میوز و میتوز می باشند (شبیه سایر جانوران دیپلوئید) 
اما جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی فقط قادر به میتوز می باشند (برخالف جانوران دیپلوئید) 

- جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی داراي کروموزوم هاي همتا می باشند و در آنها تشکیل تتراد و جدا شدن کروموزوم هاي همتا دیده می 
شود (شبیه سایر جانوران دیپلوئید) 

اما جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی فاقد کروموزوم هاي همتا می باشند و در آنها و تشکیل تتراد و جدا شدن کروموزوم هاي همتا دیده نمی 
شود (برخالف جانوران دیپلوئید) 

- گامت جانوران دیپلوئید، حاوي نیمی از کروموزوم هاي والدي است اما گامت جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی حاوي همه کروموزوم هاي
والد نر می باشد.

72  از آن جایی که زنبورهاي عسل نر با میتوز، گامت تولید می کنند، در هر بار تولید گامت، دو اسپرم تولید می کنند که
ژنوتیپ گامت ها شبیه هم هستند. زنبور عسل ماده نیز چون دیپلوئید است، با میوز تخمک می سازد و در هر بار میوز یک تخمک تولید می کند. 

بررسی موارد:   73
، یکی از اسپرماتوسیت هاي ثانویه، داراي بیست و دو کروموزوم غیر جنسی و یک کروموزوم جنسی  موارد (الف) و (ب): در پایان مرحلۀ میوز 

  ( . (بدون کروموزوم   و اسپرماتوسیت ثانویه دیگر، داراي بیست و دو کروموزوم غیرجنسی و یک کروموزوم 

، کروموزوم ها دو برابر می شوند. اسپرماتوسیت ثانویه اي که داراي کروموزوم  است، در مرحلۀ آنافاز  داراي  مورد ج) در مرحلۀ آنافاز 

کروموزوم  می شود. در مرحلۀ آنافاز تقسیم میتوز در هنگام تبدیل شدن اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت اولیه هم در لحظه اي سلول دو

کروموزوم تک کروماتیدي  دارد. 
مورد د) در مراحل اسپرم زایی، چنین یاخته اي تولید نمی شود. 
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تشکیل جداره لقاحی کیسه حاوي موادریز
لقاحیسازنده جدار

اي تخمکژله

هاي فولیکولییاخته

 74
بررسی موارد: 

الف) اسپرم ها در "یک جفت بیضه" تولید می شود.  
ب) بیضه ها درون "یک کیسۀ بیضه " قرار دارند.  

ج) در بیضه ها، "تعداد زیادي لوله هاي اسپرم ساز" وجود دارد.  
د) در شکل روبرو، "یک جفت وزیکول سمینال" مشخص است. 

ن) در شکل روبرو، مشخص است که غدة پروستات، یک عدد است. 
و) "یک جفت غده به نام پیازي میزراهی" نیز به میزراه متصل می شوند.

  

سمینالوزیکول

میزراهیپیازيغدة

اپیدیدیم
بیضه

میزراه

میزناي
مثانه

پروستات

)اسپرم بردفران (

بررسی گزینه ها:   75
): ادرار پس از ساخته شدن در کلیه، از طریق میزناي به مثانه وارد می شود. وظیفۀ "میزراه" انتقال ادرار و مایع منی به بیرون از بدن گزینۀ (

است.  

): ذخیرة درون یاخته اي اسپرم ها بسیار کم است، زیرا اسپرم مقدار زیادي از سیتوپالسم خود را از دست داده است. وزیکول سمینال، گزینۀ (
ترشحات برون ریز غنی از فروکتوز خود را به درون مجراي اسپرم بر، می ریزند. 

): اسپرم ها وارد غدة وزیکول سمینال نمی شوند، بلکه هر کدام از لوله هاي اسپرم بر در حین عبور از کنار و پشت مثانه، ترشحات غدة گزینۀ (
وزیکول سمینال را دریافت می کنند.  

): لوله هاي اسپرم ساز درون بیضه ها هستند و وظیفۀ ساخت اسپرم را به عهده دارد و اسپرم ها با 18 ساعت توقف در خخاگ توانایی گزینۀ (
حرکت را پیدا می کنند

پروستات، صفرا و شیرة پانکراس ترشحات قلیایی دارند. ترشحات صفرا و پانکراس، با مقدار زیادي بیکربنات سدیم  76
اثر اسید معده را خنثی و درون دوازدهه را قلیایی می کنند. پروستات با ترشح مایعی شیري رنگ و قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدي موجود در

مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده، کمک می کند.

بررسی گزینه ها:   77
): بخش تنۀ اسپرم، داراي تعداد زیادي میتوکندري است که به صورت مارپیچی قرار دارند.  گزینۀ (

): سر اسپرم، داراي هستۀ بزرگی است که داراي یک مجموعۀ کروموزومی غیر هم ساخت است.    گزینۀ (

): با ورود سِر اسپرم به اووسیت، پوشش هسته ناپدید و کروموزوم هاي آن رها می شود. در تصویر زیر، مشاهده می کنید، فقط سر گزینۀ (
اسپرم وارد سیتوپالسم تخمک می شود.  

): سر اسپرم داراي "کیسه اي" پر از آنزیم به نام آکروزوم است. گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   78
): اسپرماتوسیت ثانویه، حاصل تقسیم میوز  است. هستۀ این یاخته، داراي یک مجموعۀ کروموزومی با کروموزوم هاي دو کروماتیدي گزینۀ (

است. دومین جسم قطبی، حاصل تقسیم میوز  است. هستۀ این یاخته نیز داراي یک مجموعۀ کروموزومی اما با کروموزوم هاي تک کروماتیدي

است. هستۀ یاختۀ اسپرماتوسیت ثانویه داراي  کروموزوم دو کروماتیدي می باشند. در نتیجه داراي  مولکول  است. اما هستۀ

جسم قطبی دوم، داراي  کروموزوم تک کروماتیدي است. در نتیجه داراي  مولکول  است. بنابراین تعداد مولکول  در

اسپرماتوسیت ثانویه  برابر دومین جسم قطببی است.
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): اووسیت اولیه تقسیم سیتوپالسم نابرابر دارد، در نتیجه یکی از یاخته هاي حاصل از تقسیم اووسیت اولیه، سیتوپالسم بیشتر دارد به گزینۀ (
نام اووسیت ثانویه و یکی از یاخته ها، سیتوپالسم کمتر دارد به نام جسم قطبی اول. یاختۀ اووسیت ثانویه نیز تقسیم سیتوپالسم نا برابر دارد و دو

یاخته به نام جسم قطبی دوم و تخمک ایجاد می کند. 

): هستۀ اسپرم و هستۀ اسپرماتید داراي یک مجموعۀ کروموزومی هستند که کروموزوم ها نیز تک کروماتیدي است. در نتیجه داراي  گزینۀ (

 کروموزوم تک کروماتیدي،  سانترومر،  مولکول  است بنابراین نسبت مولکول DNA به تعداد سانترومر، یک است. 

): یاختۀ اسپرماتوگونی فقط تقسیم میتوز انجام می دهد. در تقسیم میتوز ساختار هاي تتراد تشکیل نمی شود.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   79
): یاخته هاي سرتولی که در دیوارة لوله هاي اسپرم ساز وجود دارند، با ترشحات خود "تمایز" اسپرم ها را هدایت می کنند. اسپرم گزینۀ (

تقسیم نمی شود. این یاخته ها در تمامی مراحل اسپرم زایی نقش دارند. 

): گیرنده هاي بویایی، نورون هاي حسی هستند که با نورون هاي پیاز بویایی، سیناپس برقرار می کنند و با تولید ناقل هاي عصبی، گزینۀ (
فعالیت نورون هاي پس سیناپسی (نورون هاي پیاز بویایی) را تغییر می دهند. 

): پاسخ دستگاه ایمنی به مادة حساسیت زا، ترشح هیستامین از ماستوسیت ها و بازوفیل هاست. در نتیجۀ ترشح هیستامین، عالئم شایِع گزینۀ (
حساسیت مثل قرمزي و آب ریزش از بینی ایجاد می شود که در اینجا هیستامین پیک شیمیایی کوتاه برد به حساب نمی آید. 

): ویروس، ساختار یاخته اي ندارد.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   80
): یکی از نقش هاي یاخته هاي سرتولی، بیگانه خواري باکتري ها است. یکی از نقش هاي یاخته هاي نوروگلیا نیز دفاع از یاخته هاي گزینۀ (

عصبی است. فقط لنفوسیت ها در سومین خط ایمنی، نقش دارند. 

، هاپلوئید ): اسپرماتید محصول تقسیم میوز  و اسپرماتوسیت ثانویه، محصول تقسیم میوز  است و هر دو یاخته حاصل از میوز  یا  گزینۀ (
هستند. 

): غدة جنسی نر (بیضه) با ترشح هورمون به داخل خون یک غدة درون ریز است و پروستات با ترشح مواد به درون مجراي اسپرم بر، گزینۀ (
غدة برون ریز محسوب می شود. 

): اسپرماتید یاختۀ تمایز نیافته، اسپرم است. اسپرم ها، یاخته هاي تخصص یافته براي لقاح هستند و هیچ یک تقسیم نمی شوند.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   81
): دیوارة لوله هاي اسپرم ساز، یاخته هاي زاینده اي دارد که به این یاخته ها اسپرماتوگونی گفته می شود. این یاخته ها با میتوز تقسیم می  گزینۀ (
شوند. یکی از یاخته هاي حاصل از میتوز در الیۀ زاینده می ماند و یاخته دیگر اسپرماتوسیت اولیه نام دارد. اسپرماتوسیت اولیه با تقسیم میوز (در

، تشکیل تتراد می دهد) در نهایت اسپرم می سازد.   مرحلۀ پروفاز 

): یاخته هاي بینابینی که در بین لوله هاي اسپرم ساز هستند، توانایی ترشح هورمون جنسی نر را به عهده دارند.  گزینۀ (

): وقتی اسپرماتید به اسپرم تمایز می یابد، مقدار زیادي از سیتوپالسم خود را از دست می دهد، در نتیجه نسبت هسته به سیتوپالسم در گزینۀ (
این سلول نسبت به اووسیت اولیه بیشتر است. 

): هستۀ یاخته ها در مردان، داراي کروموزوم هاي جنسی  و  هستند که این دو کروموزوم با یکدیگر هم ساخت نیستند.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   82
، یاخته هاي سرتولی را تحریک می کند. ، "محرك" هورمون جنسی است (نه خود هورمون جنسی). هورمون  ): هورمون  گزینۀ (

تا تمایز اسپرم را تسهیل کنند. 

): تستوسترون، با تاثیر بر یاخته هاي عصبی هیپوتاالموس، در تنظیم ترشح خود، با ساز و کار بازخورد منفی نقش دارد. یاخته هاي گزینۀ (
عصبی هیپوتاالموس، یکی از یاخته هاي هدف هورمون جنسی تستوسترون هستند. یاخته هاي عصبی در تولید، هدایت و انتقال پیام عصبی نقش

دارند.
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هورمون آزاد کننده

تستوسترون

اسپرم
اسپرم سازلولۀ

(LHFSH (

): هورمون  محرك هورمون جنسی است اما خود هورمون جنسی نیست.    گزینۀ (

): یاخته هاي هدف هورمون استروژن، یاخته هاي پیکري است. یاخته هاي پیکري داراي دو  گزینۀ (
مجموعه کروموزوم هستند. 

 83
 بررسی گزینه ها: 

): بخش قشري غدة فوق کلیه، مقدار کمی از هورمن هاي جنسی زنانه و مردانه را در هر دو جنس گزینۀ (
ترشح می کند.  

): هیپوتاالموس هورمون هایی به نام آزاد کننده و مهار کننده ترشح می کند که باعث می شوند گزینۀ (
هورمون هاي بخش پیشین هیپوفیز (زیر مغزي) ترشح شوند، یا اینکه ترشح آن ها متوقف شود. اندام هدف
هورمون هاي آزاد کننده و مهار کننده هیپوتاالموسی، هیپوفیز پیشین است. با توجه به شکل روبرو، هورمون

تستوسترون بر روي هیپوتاالموس اثر می گذارد. زیرا تنظیم هورمون هاي جنسی و محرك هاي هورمون
جنسی با ساز و کار بازخورد منفی انجام می شود. 

): تنظیم میزان ترشح هورمون تستوسترون، با ساز و کار بازخورد منفی انجام می شود. در تنظیم گزینۀ (
بازخورد منفی، افزایش مقدار یک هورمون یا تاثیرات آن، باعث کاهش ترشح همان هورمون می شود و

بالعکس. 

): پس از تولید اسپرم در لوله هاي اسپرم ساز، آن ها از بیضه خارج و به اپیدیدیم منتقل می شوند. گزینۀ (

این اسپرم ها ابتدا قادر به حرکت نیستند اما حداقل  ساعت در آنجا می مانند تا توانایی تحرك در آن ها
ایجاد شود.

 

هورمون آزاد کننده

تستوسترون

اسپرم
اسپرم سازلولۀ

(LHFSH (

 

بررسی گزینه ها:   84
): "یاخته هاي سرتولی"، نقش پشتیبانی، تغذیه و بیگانه خواري را در بیضه به عهده دارند. یاخته هاي سرتولی، یاختۀ هدف هورمون  گزینۀ (

 هستند. یاخته هاي "بینابینی" یاخته هدف هورمون  است. 

): "یاخته هاي بینابینی" برخالف یاخته هاي سرتولی در" بین لوله هاي اسپرم ساز" دیده می شوند. یاخته هاي سرتولی در دیوارة لوله  گزینۀ (
هاي اسپرم ساز قرار دارند. 

): یاختۀ بینابینی بر خالف یاختۀ اسپرماتوسیت ثانویه داراي دو مجموعه کروموزوم است.  گزینۀ (

، یاخته هاي بینابینی را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون (پیک شیمیایی دور برد) را ترشح کنند. ): در مردان هورمون  گزینۀ (
پانکراس نیز یاخته هاي درون ریزي دارد که هورمون هاي (پیک شیمیایی دور برد) گلوکاگون یا انسولین را ترشح می کنند. 

بررسی گزینه ها:   85
): از وظایف دستگاه تولید مثل در مردان است که شرایطی را براي ذخیرة اسپرم  فراهم می نماید، اما در زنان، پس از تخمک زایی گزینۀ (

یاخته هاي تولید شده در صورت عدم لقاح با یاختۀ جنسی نر، از بین می رود.  

): دستگاه تولید مثل زنان، فقط هورمون هاي جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) را ترشح می کنند. هر چند هورمون جنسی مردانه گزینۀ (
(تستوسترون) به مقدار بسیار جزیی در بدن زنان وجود دارد اما این هورمون از بخش قشري فوق کلیه ترشح می شود.  

): ایجاد شرایط مناسب براي لقاح اسپرم و تخمک، فقط از وظایف دستگاه تولید مثل زنان است. گزینۀ (
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): یکی از وظایف دستگاه تولید مثل زنان همانند دستگاه تولید مثل مردان، تولید یاخته هاي جنسی است. یاخته هاي جنسی در زنان و گزینۀ (
مردان یک مجموعه کروموزومی دارد. 

 86
 بررسی گزینه ها: 

): بافت پوششی لوله هاي رحم و مجاري تنفسی، مخاطی مژك دار است در خط دفاعی گزینۀ (
اول نقش دارند.  

): انتهاي لوله هاي رحم، شیپور مانند و داراي زوائد انگشت مانند است. در رودة باریک گزینۀ (
نیز پرزهاي فراوانی دیده می شود. که این پرزها انگشت مانند هستند. 

): لوله هاي رحم انتقال "اووسیت ثانویه" یا یاختۀ تخم در حال تقسیم را به سوي رحم گزینۀ (
بر عهده دارند. 

): می تواند محل لقاح و تشکیل یاختۀ تخم " جفت" کروموزومی باشد. گزینۀ (

ریزپرز

یاختۀ ترشح کنندة مادة
مخاطی
مویرگ لنفی

غدة روده

 

بررسی گزینه ها:   87
): اولین جسم قطبی در داخل تخمدان و دومین جسم قطبی در لولۀ رحم و در صورت برخورد اووسیت ثانویه با سلول جنسی نر و آغاز گزینۀ (

فرآیند لقاح، تشکیل می شود. 

): اولین جسم قطبی داراي یک مجموعه کروموزوم دو کروماتیدي است زیرا یاختۀ حاصل از اولین مرحلۀ تقسیم میوز است. ( گزینۀ (

) دومین جسم قطبی داراي یک مجموعۀ کروموزوم تک کروماتیدي است، زیرا یاختۀ حاصل از دومین مرحلۀ تقسیم میوز است. مولکول 

 ( ( مولکول 

): اولین جسم قطبی، حاصل تقسیم نابرابر اوویست اولیه، و دومین جسم قطبی حاصل تقسیم نابرابر اووسیت ثانویه است.  گزینۀ (

): اووسیت ثانویه در صورتی میوز خود را تکمیل می کند که با یاختۀ جنسی نر برخورد کند و فرآیند لقاح آغاز شود.  گزینۀ (
در این حالت اووسیت ثانویه میوز خود را تکمیل می کند و تخمک و گویچۀ قطبی دوم تشکیل می شود.

بررسی گزینه ها:   88
): هستۀ دومین گویچۀ قطبی داراي یک مجموعۀ کروموزومی و هستۀ اسپرم نیز داراي یک مجموعۀ کروموزومی است. بنابراین یاخته  گزینۀ (

هاي حاصل از این لقاح، نیز داراي دو مجموعه کروموزومی می باشند. 

): تقسیم میتوز پی در پی آغاز شده و منجر به تشکیل یک توده یاختۀ بی شکل می شود.  گزینۀ (

): تودة یاخته اي بی شکلی را ایجاد کند که "پس از مدتی" از بدن دفع می شود.  گزینۀ (

): در تخمک زایی پس از هر بار تقسیم هسته در میوز تقسیم نامساوي سیتوپالسم صورت می گیرد، در نتیجه یک یاختۀ بزرگ و یک گزینۀ (
یاختۀ کوچک تر به نام گویچۀ قطبی به وجود می آید. این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتري از سیتوپالسم و اندامک ها به تخمک است. 
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 89
 بررسی گزینه ها: 

): حدود روز شانزدهم و بیست و ششم یک دورة جنسی، غلظت استروژن و گزینۀ (
پروژسترون در خون برابر است. در روز بیست و ششم، می توان گفت که جسم زرد
در حال تحلیل رفتن است اما در روز شانزدهم دورة جنسی، جسم زرد بزرگ است. 

): در روز بیست و ششم یک دورة، جنسی، دیوارة رحم آغاز به ریزش می  گزینۀ (
کند. اما در روز شانزدهم یک دورة جنسی، دیوارة رحم در حال ضخیم شدن است. 

): در روز بیست و ششم، غلظت هورمون  و  در حال افزایش گزینۀ (

است، اما در روز شانزدهم غلظت  و  رو به کاهش است. 

): رشد فولیکول و تمایز اووسیت درون تخمدان در چهارده روز ابتداي یک گزینۀ (
دورة جنسی در تخمدان صورت می گیرد. برابر شدن هورمون هاي استروژن و

پروژسترون در روزهاي بعدي (شانزده و بیست و شش) صورت می پذیرد.

 

خوندرغلظت و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH
LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}

قاعدگی
ریزش و رشد

دیواره رحم

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

مربوط به گزینه
 

تخمک گذاري در روز چهاردهم دورة جنسی صورت می گیرد.   90
بررسی گزینه ها: 

): دیوارة رحم، در روزهاي بین بیست و چهار تا بیست و ششم یک دورة جنسی، در ضخیم ترین مقدار خود است.  گزینۀ (

): غلظت استروژن در حال کم شدن است و غلظت پروژسترون در حال افزایش است، ولی هیچ کدام در حداکثر غلظت خونی خود گزینۀ (
نیستند. 

): همانطور که در شکل روبرو مشخص است، میزان هورمون گزینۀ (

 از هورمون  بیشتر است.
خوندرغلظت و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH
LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}

): در روز تخمک گذاري، تخمدان اووسیت ثانویه را آزاد می کند. در صورت برخورد اووسیت با سلول جنسی نر و آغاز فرآیند لقاح، گزینۀ (
اووسیت ثانویه تقسیم خود را تکمیل می کند. 

جمالت (الف) و(د) و (ه) صحیح می باشد.    91
بکرزایی در حشراتی مثل زنبور که بی مهره و مار که مهره دار است رخ می دهد (رد جملۀ ج) . 

موارد (ب) و (ج) صحیح است.   92
نامگذاري شکل:  = بیضه     = اپیدیدیم     = پیازي میزراهی     = مجراي اسپرم بر     = پروستات     = وزیکول سمینال     =

مثانه 

ترشحات  قلیایی نمی باشد. اسپرم که از مجراي اسپرم بر عبور می نماید، توسط ماهیچۀ صاف جابه جا شده نه از  میتوکندري. 

پروستات به اندازة یک گردو و هر غدة پیازي میزراهی به اندازة یک نخودفرنگی است.  93
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بررسی سایر گزینه ها: 

): هر دو ترشحات قلیایی دارند.  گزینۀ (

): ترشحات قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدي موجود در مسیر اسپرم به سمت گامت ماده کمک می کنند.  گزینۀ (

): تعداد پیازي میزراهی دو تا و پروستات یکی است.  گزینۀ (

اسپرم ها پس از عبور از لوله هاي اسپرم بر از طریق میزراه خارج می شوند نه میزناي.   94
سایر گزینه ها صحیح می باشند. 

در فرایند تخمک زایی با تقسیم اووسیت ثانویه، در هسته ي هر سلول حاصل، نیمی از کروموزوم هاي سلول زاینده  95
وجود دارد که همگی تک کروماتید هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در متافاز  و  هر کروموزوم دو کروماتید و دارد، و و کروموزوم ها در سطح استوایی سلول ردیف می شوند.  گزینه ي 

: رشته هاي کروماتین کوتاه و ضخیم شده در طی پروفاز میوز  و پروفاز میوز  قابل رؤیت می شوند و در پروفازها، کروموزوم  گزینه ي 
ها دو کروماتیدي هستند. 

: هنگامی که اطراف هسته ي هر سلول، رشته هاي دوك تشکیل می شوند مرحله ي پروفاز است که هر کروموزوم دو کروماتید و  گزینه ي 
دارد.

): مراحل تخمک زایی در دوران جنینی آغاز و پس از شروع میوز در پروفاز  متوقف می شود. درون هر گزینۀ (  96
(مرحلۀ تشکیل ساختارهاي تتراد) متوقف شده اند.   تخمدان نوزاد دختر در حدود یک میلیون اووسیت اولیه وجود دارد که در مرحله پروفاز 

): در خانم هاي یائسه عادت ماهانه متوقف شده است. تخمک زایی انجام نمی شود. در نتیجه یاخته هاي با یک مجموعه کروموزوم که گزینۀ (
حاصل تقسیم میوز یک و دو هستند، نیز یافت نمی شود.  

): یاخته هاي داراي یک مجموعه کروموزوم تک کروماتیدي، حاصل تقسیم میوز هستند. اووسیت هاي ثانویه اگر میوز دو را انجام گزینۀ (
دهند، می توانند یاخته هاي با یک مجموعه کروموزوم تک کروماتیدي ایجاد کنند که این فرایند در لوله هاي رحم انجام می شود.  

): باقی ماندة فولیکولی که پیک دور برد (هورمون استروژن و پروژسترون ) ترشح می کند، جسم زرد نامیده می شود. در هر چرخۀ گزینۀ (
جنسی، حضور جسم زرد در تخمدان، از روز چهاردهم تا بیست و ششم چرخۀ جنسی است.  

): در مرحله میوز یک، کروموزوم هاي همتا از هم جدا می شوند و یک مجموعه کروموزومی وارد یک یاخته گزینۀ (  97
به نام اولین گویچۀ قطبی و یک مجموعه کروموزومی دیگر وارد یاختۀ دیگر به نام اووسیت ثانویه می شود. اووسیت ثانویه در تقسیم دوم میوز،
دومین گویچۀ قطبی را می سازد. بنابراین اولین گویچۀ قطبی اول و دومین گویچۀ قطبی هر کدام یک مجموعه کروموزومی دارد که این دو با
وجود محتواي ژنتیکی یکسان اما، نوع ژن هاي آنها می تواند متفاوت باشد. مثال یکی رنگ چشم آبی و دیگر حاوي اطالعات رنگ چشم مشکی

باشد.  

): بخش بسیار جزیی از هورمون استروژن خون، از یاخته هاي بخش غدة فوق کلیه است.   گزینۀ (

): در هر دورة جنسی یکی از "فولیکول هایی" که از همه رشد بیشتري پیدا کرده است، چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می دهد. دقت گزینۀ (

کنید که در هر دورة جنسی، در پاسخ به هورمون  ، چندین فولیکول رشد می کنند،اما فولیکولی که از همه رشد بیشتري دارد، چرخه را
آغاز و ادامه می دهد.  

): چرخۀ رحمی با تاثیر هورمون هاي جنسی زنانه که از تخمدان ها ترشح می شوند انجام می گیرد.  گزینۀ (

): اگر بارداري رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود " تا مدتی" ادامه می دهد و با این هورمون ها جدار رحم و گزینۀ (  98
در نتیجه جنین جایگزین شده در آن حفظ می شود. جسم زرد تا پایان بارداري فعالیت ندارد.  

): مقدار استروژن و پروژسترون در مدت بارداري، باال است. استروژن و پروژسترون، با بازخورد منفی از ترشح  و  می  گزینۀ (
کاهند. این بازخورد از رشد و بالغ شدن فولیکول هاي جدید در طول دورة جنسی و بارداري جلوگیري می کنند.  

): در دوران بارداري، میزان هورمون استروژن و پروژسترون خون باال است، و این هورمون ها بر هیپوتاالموس اثر گذاشته و با گزینۀ (
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بازخورد منفی، باعث کاهش هورمون آزاد کننده  و  می شوند، در نتیجه در دوران بارداري از رشد فولیکول جدید جلوگیري می 

کنند. در نتیجه در دوران بارداري، میزان هورمون  و  در خون پایین است.  

): در دوران بارداري، میزان ضخامت دیوارة رحم زیاد است.   گزینۀ (

جملۀ (الف): در سؤال، با افزایش تعداد یاخته هاي فولیکولی و افزایش ترشح هورمون استروژن با بازخورد منفی،  99
میزان هورمون  را کاهش می دهد.  

جملۀ (ب): ضخامت دیوارة داخلی رحم افزایش می یابد تا خود را براي پذیرش جنین احتمالی آماده کند.  
جملۀ (ج): غلظت پروژسترون در زمان رشد فولیکولی و تا قبل از تخمک گذاري پایین است.  

جملۀ (د): الیه هاي یاخته اي فولیکول تکثیر و حجیم می شوند و هورمون استروژن را ترشح می کنند که با رشد فولیکول میزان آن افزایش می 
یابد. یاخته هاي فولیکولی، یاخته هاي دیپلوئید هستند. و به علت ترشح هورمون استروژن درون ریز محسوب می شوند. 

): در تخمدان تعدادي اووسیت به همراه یاخته هاي اطرافشان فولیکول را تشکیل می دهند. فولیکول بالغ، گزینۀ (  100
داراي اووسیت ثانویه (یاخته هاپلوئید) و تعدادي یاخته هاي فولیکولی (دیپلوئید) است. 

): با توجه به شکل روبرو، با رشد فولیکول، حفره پر از مایع آن بزرگ تر می شود و  گزینۀ (
یاختۀ اووسیت به کناري رانده می شود.  

اووسیتفولیکول و تمایزرشد} گذازيتخمک

 

): حدود روز چهاردهم دوره، در فولیکول بالغ شده اي که "در این زمان به دیوارة تخمدان چسبیده است" تخمک گذاري انجام می  گزینۀ (
شود. 

): چرخۀ تخمدانی با تاثیر هورمون هاي  و  تنظیم و هدایت می شود. در سطح یاخته هاي فولیکولی گیرنده هایی وجود دارد گزینۀ (

که  به آنها متصل می شود. عالوه بر این گیرنده هاي هورمون  نیز در سطح یاخته قرار دارد که با تاثیر این هورمون بر فولیکول
بالغ، تخمک گذاري انجام می شود.  

(ب) و (ج)   101
جملۀ (الف): هورمون کلسی تونین از غدة تیروئید ترشح می شود و بر استخوان اثر می گذارد. 

 جملۀ (ب): هورمون گاسترین از برخی یاخته هاي معده که در مجاورت غدة پیلوراست ترشح می شود و باعث
افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می شود. 

جملۀ (ج): هورمون اریتروپویتین از کبد و کلیه ترشح می شود و بر مغز استخوان تاثیر می گذارد. 
جملۀ (د): هورمون استروژن در نیمۀ اول دورة جنسی از یاخته هاي فولیکولی ترشح می شود، و بر یاخته هاي

فولیکولی اثر می گذارد تا رشد فولیکول و در نتیجه میزان ترشح هورمون استروژن را افزایش دهد.

خونیرگ

گاسترین

غذا

 

): در حدود روز چهاردهم دوره، افزایش یک بارة استروژن، محرکی براي آزاد شدن مقدار زیادي  گزینۀ (  102
و  از هیپوفیز پیشین می شود. (بازخورد مثبت). در این روز دیواره داخلی رحم در حال ضخیم شدن است و رحم خود را براي بارداري

احتمالی آماده می کند.  

، به بیش ترین میزان خود در ): در حدود روز چهاردهم، در اثر بازخورد مثبت هورمون استروژن،غلظت هورمون   و  گزینۀ (
خون می رسد.  

): در اثر بازخورد مثبت هورمون استروژن بر هورمون  و  و تغییر ناگهانی در مقدار هورمون ها، باعث می شود که در گزینۀ (
تخمدان، باقی ماندة فولیکول به جسم زرد تبدیل شود.  

): تولید دومین گویچۀ قطبی و تخمک بعد از تخمک گذاري، و فقط در صورت لقاح با اسپرم، در لولۀ فالوپ صورت می گیرد.   گزینۀ (
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 103
): با توجه به منحنی روبرو، در دو زمان، غلظت هورمون استروژن در  گزینۀ (

خون باال است، یکی در نیمه اول دورة جنسی است که در این زمان غلظت هورمون
پروژسترون پایین است و دیگري در نیمۀ دوم دورة جنسی که غلظت هورمون

پروژسترون نیز باال است.  

): در نیمۀ اول دوره جنسی که غلظت هورمون استروژن در خون باال است، گزینۀ (
جسم زرد در تخمدان یافت نمی شود، در نیمۀ دوم دورة جنسی که میزان هورمون

استروژن باال است، جسم زرد در تخمدان یافت می شود.  

): در نیمۀ اول دوره جنسی یاخته هاي فولیکولی در اثر افزایش هورمون گزینۀ (
استروژن تکثیر و حجیم می شوند و اووسیت اولیه نیزاز حالت توقف در پروفاز یک

خارج شده و تقسیم خود را کامل می کند. اما در نیمۀ دوم جنسی با وجود اینکه
غلظت هورمون استروژن باال هست اما یاخته هاي فولیکولی به جسم زرد تبدیل

شده اند. و اووسیت اولیه در فولیکول وجود ندارد.  

): در انتهاي دورة جنسی، کاهش هورمون استروژن و پروژسترون خون، گزینۀ (
به ویژه روي دیوارة داخلی رحم تاثیر می کند. استحکام آن کاهش می یابد.

خوندرغلظت و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت
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جنسیروزهاي دوره

 

سلول مشخص شده، اسپرماتوسیت اولیه است.   104
. اسپرماتوسیت اولیه، هورمون تستوسترون ترشح نمی کند. ترشح تستوسترون توسط سلول هاي بینابینی انجام می شود. 

. اسپرماتوسیت اولیه، یاخته اي دیپلوئید و داراي کروموزوم هاي دو کروماتیدي است. 

. وظیفۀ از بین بردن باکتري ها بر عهدة یاخته هاي سرتولی است. 

. تعداد سانترومرها در اسپرماتوسیت اولیه همانند یاختۀ مادري  عدد است. 

. یاخته هاي تک الد موجود در لولۀ زامه ساز شامل اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم هستند. اسپرم از  105
تمایز اسپرماتید به وجود می آید نه سیتوکینز اسپرماتید. 

. اسپرم در لولۀ زامه ساز توانایی حرکت ندارد. 

. ترشحات غدد برون ریز دستگاه تولید مثلی مرد شامل وزیکول سمینال، پروستات و غدد پیازي میزراهی در مجموع مایع منی می شود که در
انتقال اسپرم نقش دارد. 

. اسپرماتوسیت هاي درون لولۀ اسپرم ساز تحت تأثیر ترشحات یاخته سرتولی هستند. هورمون هاي هیپوفیزپیشین،  و  است. 

 بر روي سلول هاي سرتولی گیرنده دارد و به این ترتیب به طور غیرمستقیم بر روي اسپرماتوسیت ها تأثیر دارد. 

. یک غدة پروستات در یک فرد وجود دارد. بنابراین عبارت غده هاي پروستات ها در این جمله درست نیست.   106
. مایع منی سبب خروج اسپرم ها از بدن می شود. مایع منی توسط غدد وزیکول سمینال، پروستات و پیازي میزراهی تولید می شود. 

. وزیکول سمینال از نماي نیمرخ، در پشت مجراي اسپرم برقرار دارد. 

. پیازي میزراهی درون کیسۀ بیضه قرار ندارد. 
براي تبدیل اسپرماتید به اسپرم، ابتدا یاخته ها از یکدیگر جدا و تاژك دار می شوند. سپس مقداري از سیتوپالسم  107

خود را از دست می دهند. هستۀ آن ها فشرده شده و در سر به صورت مجزا قرار می گیرند. و یاخته حالت کشیده پیدا می کند.
بررسی گزینه ها:   108

یاخته هایی که جزئی از مراحل تولید گامت در انسان هستند، شامل اسپرماتوگونی اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم
در جنس نر و اووگونی، اووسیت اولیه، اووسیت ثانویه و تخمک بالغ در جنس ماده هستند.  

) در جنس نر مراحل اسپرم زایی و در نتیجه تقسیم سیتوپالسم (سیتوکینز) از زمان بلوغ آغاز می شود.
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غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

 

) درون هر یک از یاخته هاي مسیر تشکیل گامت در انسان، کروماتیدهاي خواهري جدا نمی شود، براي مثال اسپرماتید در تبدیل به گامت
جنسی (اسپرم)، تقسیم نمی شود بلکه در اثر تمایز به اسپرم تبدیل می شود (در حین تقسیم کروماتیدها از هم جدا می شوند). 

) همۀ یاخته هاي ذکر شده، به نوعی تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي قرار می گیرند. 

) دقت کنید در جنس نر اسپرم زایی از هنگام بلوغ فرد آغاز می شود اما در جنس ماده، تخمک زایی از دوران جنینی شروع می شود. 

بررسی گزینه ها:   109
) در روزهاي  تا  چرخۀ جنسی، ضخامت دیوارة داخلی رحم رو به افزایش است. 

) اگر بارداري رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود تا مدتی ادامه می دهد و با هورمون هاي استروژن و پروژسترون، جدار رحم و در نتیجه
جنین جایگزین شده در آن، حفظ می شود. 

، در انتهاي هفتۀ آخر چرخۀ جنسی شروع به افزایش می کند. در نتیجه می توان گفت که مقدار ) مقدار هورمون هاي هیپوفیزي  و 
این هورمون ها در اولین روز چرخه نیز از مقدار حداقل خود بیشتر است. 

) هورمون هاي هیپوتاالموس (زیر نهنج)، هورمون هاي زیر مغزي پیشین و تخمدان ها وقایع متفاوت در دستگاه تولید مثلی زن را تنظیم می 
کنند. هورمون هاي زیر نهنج به واسطۀ هورمون هاي زیر مغزي پیشین در این فرایند نقش دارند.  

بررسی گزینه ها:   110
) در پی کاهش مقدار هر دو هورمون استروژن و پروژسترون، ضخامت دیوارة رحم نیز کاهش می یابد. 

) افزایش ضخامت دیوارة رحم از حدود روز 5 دورة جنسی شروع می شود. در این هنگام از میزان هورمون هیپوفیزي   FSH  کاسته می
شود. 

) پس از آغاز تحلیل رفتن جسم زرد که تولیدکنندة هورمون هاي تخمدانی است. تولید این هورمون ها کاهش می یابد. سپس در انتهاي چرخۀ
جنسی، میزان هورمون هاي هیپوفیزي، در خون شروع به افزایش می نمایند. 

) حداقل اختالف میان مقدار هورمون هاي استروژن و پروژسترون، در حدود روزهاي  و  چرخۀ جنسی مشاهده می شود، (زمانی که
غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در خون مساوي است، و اختالف آن ها صفر است) ولی تخمک گذاري [آزادسازي  اووسیت ثانویه] در

روز  چرخۀ جنسی رخ می دهد.

بررسی گزینه ها:   111
) اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه، هر دو، درون هستۀ خود تعدادي کروموزوم مضاعف دارند، با این تفاوت که اسپرماتوسیت اولیه دیپلوئید، اما

اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید است. 

) اووسیت اولیه برخالف اسپرماتوسیت اولیه، در دوران جنینی ایجاد می گردد. در حالی که اسپرماتوسیت اولیه از هنگام بلوغ، تولید می شود. 

، از هر اسپرماتوسیت ثانویه، دو اسپرماتید ، از هر اسپرماتوسیت اولیه، دو اسپرماتوسیت ثانویه و در پی تقسیم میوز  ) در پی تقسیم میوز 

تشکیل می شود. اما اووسیت ثانویه پس از خروج از تخمدان، در صورتی که با اسپرم برخورد کند، و فرایند لقاح آغاز شود، مرحلۀ میوز  را
تکمیل می کند. 

) اووسیت ثانویه بعد از برخورد با اسپرم و شروع فرایند لقاح، تقسیم میوز خود را تکمیل کرده و به تخمک [گامت] و دومین جسم قطبی
تبدیل می شود. 

بررسی گزینه ها:   112
) براي اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه صحیح نیست. 

) براي یاخته هاي سرتولی و اسپرماتوگونی صحیح نیست. 

) اسپرم ها داراي هسته فشرده در سر خود هستند و کروموزوم هاي تک کروماتیدي دارند.
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) اسپرم ها، هنگام تولید در لوله هاي اسپرم ساز توانایی حرکت ندارند. 
بررسی گزینه ها:   113

) هنگامی که فولیکول پاره می شود، اووسیت ثانویه از آن آزاد می شود. این یاخته حاصل تقسیم میوز  است.  

) هستند.  ) یاخته هاي جنسی زنان بالغ هنگام ترك تخمدان به صورت اووسیت ثانویه (پایان میوز 

) اسپرم ها هرگز وارد غدد پیازي میزراهی نمی شوند، بلکه ترشحات این غدد توسط مجاري به مسیر حرکت اسپرم اضافه می شود. 

) اسپرماتیدها ابتدا تاژك دار شده و سپس مقداري از سیتوپالسم خود را از دست داده و هستۀ آن ها فشرده تر می شود. 
بررسی گزینه ها:  114

) در همۀ انواع لوله هاي پر پیچ و خم (لوله هاي اسپرم ساز و اپی دیدیم) در دستگاه تولید مثلی مردان
بالغ و سالم، یاخته هاي هاپلوئیدي وجود دارد. 

) فقط لوله هاي اسپرم ساز توانایی تولید اسپرم را دارند. اپی دیدیم نیز لولۀ پیچیده و طویل است که
توانایی تولید اسپرم ندارد اما در باالي بیضه درون کیسۀ بیضه قرار دارد.  

) مجراي وزیکول سمینال مایع خود را به مجراي اسپرم بر، وارد می کند. 

) مجاري مجراي اسپرم بر بین دو غدة وزیکول سمینال واقع اند. 

سمینالوزیکول

میزراهیپیازيغدة

اپیدیدیم
بیضه

میزراه

میزناي
مثانه

پروستات

)اسپرم بردفران (

 

بررسی گزینه ها:   115
، (تنه) حاوي راکیزه است که در آن انرژي مواد مغذي، مثل گلوکز به انرژي نهفته در  (نوعی مولکول شیمیایی) تبدیل می  ) بخش 

شود. 

، دم (تاژك) اسپرم است. اسپرم در لوله هاي اسپرم ساز تاژك دار می شود، اما تاژك در اپیدیدیم توانایی حرکت را به دست می آورد.  ) بخش 

، هسته اسپرم حاوي  نوع فام تن است. هسته حاوي ِدنا است. اطالعات الزم براي زندگی یاخته در مولکول هاي ِدنا ذخیره شده ) بخش 
است. 

، سر اسپرم است. داراي یک هستۀ بزرگ، مقداري سیتوپالسم و کیسه اي پر از آنزیم به نام تارك تن (آکروزوم) است. آکروزوم ) بخش 
کاله مانند و در جلوي هسته قرار دارد. آنزیم ها به اسپرم کمک می کنند تا بتواند در الیه هاي حفاظت کنندة گامت ماده (تخمک) نفوذ کنند. 

اسپرماتوگونی ها با تقسیم میتوز به دو سلول تقسیم می شود. یکی از این دو سلول، دوباره به اسپرماتوگونی تبدیل  116
می شود و سلول دیگر به اسپرماتوسیت اولیه تبدیل می شود. اسپرماتوگونی توانایی تقسیم میوز ندارد.

غده هاي وزیکول سمینال، پروستات و پیازي میزراهی به ترتیب ترشحات خود را به اسپرم اضافه می کنند.   117

. در مردان  خاگ ( اپیدیدیم )، غدة پیازي میزراهی و یک پروستات وجود دارد.   118
. یاخته هاي سرتولی و زامه زا ( اسپرماتوگونی) هردو داراي  کروموزوم هستند. 

. دو مجراي اسپرم بر در زیر مثانه وارد غدة پروستات شده و به میز راه متصل می شود.   

. زامه ها ( اسپرم ها ) در لوله هاي اسپرم ساز داراي تاژك می شوند و تاژك ساختار الزم براي حرکت اسپرم هاست. 

. سیتوپالسم اسپرم بسیار کم و در نتیجه یاختۀ کوچکی است ولی برخالف آن سیتوپالسم تخمک زیاد و یاختۀ  119
بزرگی است. بنابراین نسبت هسته به اندازة یاخته اسپرم بیش تر است. 

. اسپرم داراي تاژك و در نتیجه متحرك است. اما تخمک وسیلۀ حرکتی ندارد. و حرکت آن توسط لولۀ فالوپ انجام می شود. 

. اسپرم ها پس از حداقل  ساعت در لولۀ اپیدیدیم، توانایی حرکت پیدا می کنند. 

. پروستات داراي ترشحات قلیایی است و در تنظیم  مناسب براي عبور اسپرم نقش دارد. 

. یاخته هاي الف یاخته هاي جسم زرد هستند که ترشح هورمون هاي پروژسترون و استروژن را بر عهده دارند.  120
یاختۀ ب اووسیت ثانویه است که ترشح هورمون انجام نمی دهد. 

. یاخته هاي الف و ب هردو سانتریول دارند.
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. هردو یاخته الف و ب داراي کروموزوم جنسی هستند. 

. یاخته هاي جسم زرد داراي دو مجموعۀ کروموزومی و در نتیجه داراي کروموزوم هاي همتا هستند. اما اووسیت ثانویه داراي یک مجموعۀ
کروموزومی است و کروموزوم همتا ندارد. 

وقتی  یاخته تقسیم میتوز نه میوز انجام می دهند،  اووسیت اولیه به وجود می آید. چون یکی از یاخته ها ي حاصل  121
از میتوز دوباره به اووگونی تبدیل می شود. هم چنین هر اووسیت اولیه پس از میوز  به یک اووسیت ثانویه و یک گویچۀ قطبی تبدیل می شود.

بنابراین از  یاخته اولیه،  اووسیت ثانویه به وجود می آید. 

هر اووسیت اولیه داراي  کروماتید و هر اووسیت ثانویه داراي  کروماتید یا فامینک است. 

بررسی موارد:   122
الف. (درست) یاخته هاي سرتولی همانند یاخته هاي دارینه اي عمل بیگانه خواري انجام می دهند. 

ب.( نادرست) یاخته هاي سرتولی همانند اسپرماتوگونی، دیپلوئید هستند. 

ج. (درست) یاخته هاي سرتولی و یاخته هاي فولیکولی هردو براي  گیرنده دارند. 
د. (نادرست) یاخته هاي بینابینی برخالف یاخته هاي سرتولی هورمون ترشح می کنند. 

، نشان می دهد.   شکل یاخته اي را در مرحلۀ متافاز میوز  123
. یک نوزاد پسر در بیضه هاي خود اسپرماتوگونی دارد نه اسپرماتوسیت اولیه. 

. کروموزوم ها در  اووسیت اولیه در همان زمان جنینی به حالت تتراد در می آیند.و در پروفاز  متوقف می شوند. بنابراین اووسیت اولیه براي

رسیدن به متافاز  الزم نیست تقسیم انجام دهند.  

. اسپرماتوگونی و اووگونی قبل از رسیدن به این مرحله تقسیم میتوز انجام داده اند.  رد گزینه هاي  و 

بررسی گزینه ها:   124
): اسپرماتوگونی ها و اسپرماتوسیت هاي اولیه هر دو بر اثر میتوز حاصل می شوند، بنابراین به هنگام تشکیل،  کروموزوم تک گزینۀ (

کروماتیدي و  مولکول  هسته اي دارند. 

):اسپرماتید داراي  کروموزوم تک کروماتیدي و در نتیجه داراي  مولکول  است. اسپرماتوسیت هاي ثانویه یاخته هاي گزینۀ (

هاپلوئید است و  کروموزوم و در نتیجه  سانترومر دارد.  

): اسپرماتوسیت ثانویه  کروموزوم دو کروماتیدي و در نتیجه  مولکول  هسته اي دارد. اسپرماتوگونی داراي  گزینۀ (

کروموزوم و در نتیجه  سانترومر است. 

): اسپرماتوسیت اولیه به هنگام تشکیل داراي  کروموزوم تک کروماتیدي و در نتیجه داراي  مولکول  هسته اي است. گزینۀ (

اسپرم داراي  کروموزوم در نتیجه داراي  سانترومر است.  

بررسی گزینه ها:   125
): بخش (الف) غدة وزیکول سمینال است که غده اي برون ریز به حساب می آید.( نه درون ریز).   گزینۀ (

): بخش (ب) غدة پروستات است که مایعی قلیایی ترشح می کند که مواد اسیدي مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده را خنثی می کند. گزینۀ (
(نر قلیایی) 

) : بخش (ج) غدة پیازي میزراهی است که ترشحات قلیایی و روان کننده اي را ترشح و از طریق مجرایی به میزراه اضافه می کند.  گزینۀ (

): بخش(د) اپیدیدیم است در حالی که هورمون تستوسترون توسط یاخته هاي بینابینی بیضه ترشح می شود.   گزینۀ (

موارد (ب) و (ج) صحیح اند،    126
بررسی گزینه ها: 

(الف): گویچه هاي قطبی به ندرت ممکن است با اسپرم لقاح یابند.  
(ب): اولین تقسیم میوزي در تخمدان انجام می شود که با تقسیم نامساوي سیتوپالسم همراه است.  

(ج): تخمک زایی فرایندي است که در دوران جنینی آغاز می شود، اما پس از شروع، در مرحلۀ پروفاز  متوقف می گردد. پس از بلوغ،
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خوندرغلظت و FSHLH
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در هر ماه یکی از این یاخته ها میوز خود را ادامه می دهد و پس از کامل کردن تقسیم میوز  باز هم متوقف می شود و اووسیت ثانویه از
تخمدان آزاد می گردد.  

(د): هر چند که تقسیم نامساوي سیتوپالسم منجر به تولید گویچه هاي قطبی می شود، اما این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتري از سیتوپالسم و
اندامک ها به تخمک است تا بتواند در مراحل اولیۀ رشد و نمو جنین، نیاز هاي آن را بر آورده کند. 

بررسی گزینه ها:   127
): چرخۀ تخمدانی با نوسانات هورمون هاي هیپوفیزي  و  تنظیم می شود.   گزینۀ (

): افزایش ترشح هورمون  که خودش نتیجۀ افزایش استروژن است، باعث تخمک گذاري می شود.  گزینۀ (

): در حدود روز  چرخۀ تخمدانی، فولیکول رسیده (بالغ شده) پاره می شود و اووسیت ثانویه به محوطۀ شکمی آزاد می گردد.   گزینۀ (

): همراه با اووسیت ثانویه، تعدادي از یاخته هاي فولیکولی نیز به حفرة شکمی آزاد می شوند.یاخته هاي فولیکولی در تخمدان، هورمون گزینۀ (
استروژن را ترشح می کردند.  

بررسی گزینه ها:   128
 

):  حداکثر ضخامت دیوارة رحم مربوط به نیمۀ دوم چرخۀ گزینۀ (
جنسی (مرحلۀ لوتئال) است، در حالی که بیش ترین مقدار هورمون
استروژن خون مربوط به نیمۀ اول چرخۀ جنسی ( مرحلۀ فولیکولی)

است.  

): هنگامی که ضخامت دیوارة رحم شروع به افزایش می  گزینۀ (
کنند( بالفاصله بعد از قاعدگی)، ترشح هورمون استروژن در خون رو
به افزایش است اما مقدار هورمون پروژسترون بعد از تخمک گذاري

افزایش می یابد.  

): هنگامی که دیوارة رحم حداقل ضخامت خود را دارد، گزینۀ (
مقدار هورمون هاي استروژن و پروژسترون کاهش نمی یابد، بلکه
مقدار این دو هورمون کم است سپس مقدار هورمون استروژن شروع

به افزایش می کند.   

): زمانی که دیوارة رحم شروع به ضخیم شدن می کند، هم گزینۀ (

 . مقدار هورمون استروژن رو به افزایش است هم مقدار هورمون 

بررسی گزینه ها:   129
): بند ناف یک سیاهرگ دارد. ( نه سیاهرگ هاي بند ناف)   گزینۀ (

): بالستوسیست قبل از جایگزینی و تشکیل الیه هاي زاینده جنینی، داراي حفره اي درون خود است.  گزینۀ (

): ابتدا پرده هاي اطراف رویان تشکیل می شود، سپس از تعامل کوریون و دیوارة رحم، جفت به وجود می آید.  گزینۀ (

): قبل از تشکیل جفت، یاخته هاي تروفوبالست هورمون  ترشح می کنند.   گزینۀ (

هر چهار مورد درست اند.   130
 بررسی گزینه ها:  

(الف): به عنوان مثال، زنبور عسل نر از بکرزایی به وجود می آید و همانند سایر حشرات، تنفس نایدیسی و همولنف دارد.  
(ب): زنبور هاي نر هاپلوئید هستند، پس والد نر یک مجموعه کروموزوم دارد، در حالی که همۀ زنبور هاي عسل ماده دیپلوئید هستند و دو

مجموعه کروموزوم دارند. پس هر زنبور عسل ماده، دو برابر والد نر خود کروموزوم دارد.
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 بررسی گزینه ها:  

: تا قبل از سن بلوغ، بسیاري از فولیکول ها از بین می روند.  گزینۀ 

: با توجه به شکل روبرو، فولیکول بالغ عالوه بر یاخته هاي فولیکولی داراي گزینۀ 
یک اووسیت ثانویه و یک جسم قطبی است.  

: فولیکول نابالغ با  تحریک می شود.   گزینۀ 

: پس از تولد، به دالیل نامعلومی تعداد زیادي از فولیکول ها از بین می گزینۀ 
روند. و بسیاري هرگز امکان رشد و بلوغ را پیدا نمی کنند. در نتیجه برخی فولیکول 

هاي موجود در تخمدان هیچگاه به جسم زرد تبدیل نمی شوند.

 

جسم قطبی
اووسیت ثانویه

جسم سفیدجسم زردتخمک گذاري

فولیکول در مراحل مختلف فولیکول بالغ

(ج): در زنبور عسل نر، تولید اسپرم با تقسیم میتوز انجام می شود و در تقسیم میتوز، تتراد تشکیل نمی شود.  
(د): فرآیند تولید گامت در زنان از دوران جنینی آغاز می شود و کم ترین زمان آن، از زمان جنینی تا زمان بلوغ است. پس طول مدت آن خیلی

بیش تر از مردان است. 

بررسی گزینه ها:   131
: یاخته هاي بینابینی، تستوسترون ( پیک دوربرد) ترشح می کنند.  گزینۀ 

: یاخته هاي تروفوبالست،   (پیک دوربرد) ترشح می کنند.  گزینۀ 

: غدة وزیکول سمینال نوعی غدة برون ریز است که مایعی غنی از فروکتوز را به اسپرم ها اضافه می کند.  گزینۀ 

: غدة زیر مغزي،  و  و چندین پیک دوربرد دیگر تولید و ترشح می کند.  گزینۀ 

 132
 با توجه به شکل روبرو:  

با انجام تقسیم میوز، از یک یاخته اسپرماتوسیت اولیه، دو اسپرماتوسیت ثانویه و از تقسیم هر یاخته
اسپرماتوسیت ثانویه، دو اسپرماتید تولید می شود. بنابراین 

اسپرماتوسیت ثانویه     اسپرماتوسیت اولیه 

اسپرماتید  

میتوز

1میوز

2میوز
تمایز و

شکلتغییر

 

بررسی گزینه ها:   133
: زنبور نر با تقسیم میتوز گامت تولید می کند.  گزینه 

: در آبزیان مثل ماهی ها، دوزیستان و بی مهرگان آبزي لقاح خارجی دیده می شود.  گزینه 

: گامت هاي حاصل از هر نوع تقسیم (میتوز، میوز) ، کروموزوم هاي تک کروماتیدي دارند.  گزینه 

: براي مثال گامت هاي ماده (تخمک هاي) انسان،  فاقد وسیله حرکتی هستند.  گزینه 

  134
 

بررسی گزینه ها:   135
: اسبک ماهی داراي لقاح داخلی است. میگو نوعی سخت پوست است. سخت پوستان همانند میگو داراي لقاح داخلی هستند.  گزینۀ 

: اسبک ماهی همانند پالتی پوس( نوعی پستاندار) داراي لقاح داخلی است.  گزینۀ 

: اسبک ماهی همانند خزندگان ( از جمله الك پشت) لقاح داخلی دارد.  گزینۀ 

: اسبک ماهی لقاح داخلی دارد. قورباغه داراي لقاح خارجی است.  گزینۀ 
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 136
 فقط مورد "الف" درست است.  

 با توجه به شکل روبرو، در روز  دورة جنسی، مقدار هورمون   از

هورمون   و مقدار هورمون استروژن از پروژسترون بیشتر است.
خوندرغلظت و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH
LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}
قاعدگی

ریزش و رشد
دیواره رحم

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

 

استروژن با غلظت کم از آزاد شدن    ممانعت می کند. ( باز خورد منفی). هنگام زایمان با افزایش انقباضات  137
ماهیچه هاي رحم، ترشح اکسی توسین با بازخورد مثبت افزایش می یابد. 

بررسی گزینه ها:    138
: گفته می شود که مدت زمان بارداري  هفته یا  روز است.   گزینۀ 

: باقی ماندة فولیکول (جسم زرد) سرانجام به جسم سفید تبدیل می شود. اگر بارداري رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود "تا مدتی" گزینۀ 
ادامه می دهد. ( با تشکیل  کامل جفت ، وظیفه جسم زرد را جفت ادامه می دهد و جسم زرد به جسم سفید تبدیل می شود). و اگر بارداري رخ
ندهد، جسم زرد در اواخر دورة جنسی تحلیل می رود و به جسم سفید تبدیل می شود. در نتیجه در صورت بارداري و همچنین عدم وقوع

بارداري، نهایتا جسم زرد به سفید تبدیل می شود. 

: تعداد کروموزوم در دومین جسم قطبی با اووسیت ثانویه برابر است. در دومین جسم قطبی،  عدد کروموزوم تک کروماتیدي و در گزینۀ 

اووسیت ثانویه،  عدد کروموزوم دو کروماتیدي وجود دارد. 

: گویچه هاي قطبی به طور طبیعی، نقشی در رشد و نمو ندارند. به ندرت ممکن است اسپرم با گویچۀ قطبی نیز لقاح یابد و تودة یاخته گزینۀ 
اي بی شکلی را ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع می شود. 

 139
 بررسی گزینه ها:  

موارد " الف، ب و ج" به درستی بیان شده اند.  
جملۀ الف- همۀ زنبورهاي کارگر مانند ملکه، ماده و دیپلوئید هستند. (جمله درست) 

جملۀ ب: همۀ نرها بر خالف ملکه، هاپلوئید ( تک الد)  و حاصل بکرزایی هستند. (جمله درست) 
جملل ج: همۀ زنبورهاي کارگر از لقاح اسپرم و تخمک به وجود می آیند. (جمله درست) 

جملۀ د: همۀ زنبورهاي نر و ملکه و کارگر حاصل تولید مثل جنسی هستند، زیرا بکرزایی نیز
نوعی تولید مثل جنسی است. (دلیل نادرستی جمله دال)
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 140
 بررسی گزینه ها:  

: طبق نمودار، منحنی  دوبار منحنی  را قطع می کند. گزینۀ 
بنابراین در این دو نقطه، غلظت آن ها در خون یکسان است. منحنی

استروژن هم دو بار منحنی پروژسترون را قطع می کند که غلظت هر دو در
خون یکسان می شود. 

: میزان هورمون استروژن و پروژسترون در روز چهاردهم، گزینۀ 
درحداکثر غلظت خود نیست.   

: استروژن و پروژسترون با تأثیر روي هیپوتاالموس با بازخورد گزینۀ 
منفی از ترشح هورمون آزاد کننده می کاهند. 

: استروژن و پروژسترون از تخمدان ها (غدد جنسی زنان) ترشح گزینۀ 
می شوند.
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- رحم  - تخمدان              - بیضه               141
تصویر، مربوط به نوعی کرم پهن به نام کرم کبد است.  

، تخمدان است. در انسان رحم وظیفۀ حفاظت و تغذیۀ جنین را بر عهده دارد.  . بخش شمارة 

، رحم است. در کانگورو، رحم ابتدایی وجود دارد و در آن جنین رشد و نمو خود را آغاز می کند.  . بخش شمارة 

، بیضه ها هستند. در انسان وظیفۀ نگهداري اسپرم را، بر عهده ندارد.  . بخش شمارة 

، رحم است و رحم در تشکیل بند ناف شرکت ندارد.  . بخش شمارة 

. دوزیستان پس از انجام لقاح، از اندوختۀ اندك موجود در تخمک استفاده می کنند.   142
. جانوران تخم گذار، با ایجاد پوستۀ ضخیم در اطراف تخم، از جنین محافظت می کنند.  

. در پستانداران کیسه دار جنین ابتدا درون رحم ابتدایی مادر رشد می کند. پس تغذیۀ آن توسط بافت هاي مادر انجام می شود. 

. جنین انسان بدون وجود پردة محافظت کننده از جنین یعنی کوریون نمی توانند به تغذیۀ جنین بپردازند. جفت در اثر تعامل کوریون و رحم
ایجاد می شود. 

. کرم خاکی هم هرمافرودیت است. اما لقاح بین گامت هاي خودش انجام نمی شود.   143
. در جانوران داراي لقاح خارجی، جنس ماده، تخمک هایی تولید می کند که داراي دیواره اي چسبناك و ژله اي هستند. 

. در اسبک ماهی، تخمک ها وارد بدن جاندار نر می شود. 

. در بکرزایی مار، زادة تولید شده داراي دو مجموعۀ کروموزومی در هر یاختۀ پیکري خود است. 

غدد جنسی در زنان، تخمدان ها و در مردان بیضه ها هستند.   144
بررسی سایر گزینه ها: 

. در خانم ها، پس از سن یائسگی، فعالیت تخمدان ها متوقف می شود و دیگر یاختۀ جنسی تولید نمی کنند اما در مردان غدد جنسی تا آخر عمر
فعالیت می کنند. 

. زنان، در غدد جنسی خود لوله هاي پیچ در پیچ ندارند. اما لوله هاي اسپرم ساز در بیضه هاي مردان، پیچ در پیچ است.
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. غدد جنسی در مردان و زنان هردو هورمون جنسی ترشح می کنند. 

. غدد جنسی در زنان در حفرة شکمی ولی در مردان بیرون از حفرة شکمی و درون کیسۀ بیضه قرار دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:   145
. در دیوارة لولۀ اسپرم ساز، یاخته هاي زاینده اي به نام اسپرماتوگونی وجود دارند. همۀ این یاخته ها می توانند اسپرم تولید کنند. 

. طی تمایز، مقدار زیادي از سیتوپالسم اسپرم از یاخته خارج می شود نه همۀ آن. 

. غدة پروستات و غدد پیازي میزراهی مادة قلیایی ولی غدد وزیکول سمینال، مایع غنی از فروکتوز را به اسپرم ها اضافه می کند. 

. در سر اسپرم، راکیزه وجود ندارد. راکیزه هایا میتوکندري ها در تنه یا قطعۀ میانی اسپرم وجود دارند. 
بررسی گزینه ها:   146

. ترشح هورمون پروژسترون سبب باال رفتن غلظت این هورمون در خون می شود. افزایش هورمون پروژسترون می تواند با خودتنظیمی

منفی سبب کاهش  و  و در نتیجه عدم تخمک گذاري شود. 

. در صورتی که سر اسپرم وارد اووسیت ثانویه شود، اووسیت ثانویه میوز  را تکمیل می کند، نه قبل از آن. 

. در بند ناف، دو سرخرگ و یک سیاهرگ (نه سیاهرگ ها) وجود دارد. 

. تخم در لولۀ فالوپ تقسیمات میتوزي خود را شروع کرده است. پس زمانی که به رحم می رسد، دیگر تخم نیست بلکه تبدیل به
بالستوسیست شده است. 

بررسی گزینه ها:   147
. اساس تولید مثل جنسی، مثل میوز و تولید گامت در همۀ جانوران یکسان است. 

. در اسبک ماهی، جانور ماده تخمک را به بدن نر منتقل می کند و لقاح در بدن جانور نر انجام می شود. اما در پالتی پوس اسپرم ها به بدن
جانور ماده منتقل می شود. 

. در کوسه ماهی، لقاح داخلی انجام می شود. هم زمان شدن ورود اسپرم و تخمک به درون آب مربوط به جانورانی است که لقاح خارجی دارند. 

. کرم هاي کبد، هرمافرودیت هستند و می توانند تخمک هاي خود را بارور کنند. 

بررسی گزینه ها:   148
. زنبور نر  کروموزومی است و با میتوز گامت تولید می کنند ولی زنبور ماده  کروموزومی است و با میوز، گامت تولید می کند. 

: زنبورهاي کارگر و ملکه هردو ماده و دیپلوئید هستند.  دلیل درستی گزینه هاي  و 

. زنبورهاي نر از میتوز تخمک و در نتیجه حاصل بکرزایی هستند. ولی زنبورهاي ماده حاصل لقاح اسپرم و تخمک هستند. 
بررسی گزینه ها:   149
. اسپرم و اسپرماتید هر دو هاپلوئید هستند. 

. اسپرماتوسیت ثانویه، دیپلوئید ولی اسپرماتید یاخته اي هاپوئید است. 

. اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه هر دو دیپلوئید هستند. 

. یاخته سروتولی همانند اسپرماتوگونی دیپلوئید است. 

جسم زرد و یاخته هاي بینابینی، هورمون ترشح می کنند و هورمون به درون خون ریخته می شود. اما پروستات،  150
پیازي میزراهی و وزیکول سمینال غدد برون ریز هستند و ترشحات آنها به خون ریخته نمی شود.

بخش الف تروفوبالست و بخش ب تودة درونی را نشان می دهد.   151
بررسی گزینه ها: 

. فقط بخش الف در تشکیل جفت نقش دارد. 

. هر دو بخش الف و ب از یاخته هاي موروال تشکیل شده اند. 

. فقط بخش الف هورمون  ترشح می کند.  

. فقط بخش ب الیه هاي زایندة جنینی را تولید می کند. 
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بررسی گزینه ها:   152
. در انسان سالم، اسپرماتید یک یاختۀ هاپلوئید و داراي  کروموزوم تک کروماتیدي است 

. اسپرماتوگونی داراي  کروموزوم است که اگر در مرحلۀ  باشد، کروموزوم ها تک کروماتید هستند. ولی پس از همانندسازي دنا، دو
کروماتیدي می شوند. 

. اسپرماتوسیت اولیه،  کروموزوم دو کروماتیدي دارد. 

. اسپرماتوسیت ثانویه داراي  کروموزوم دو کروماتیدي است. 

153  تعداد کروماتیدها:  
،  کروماتید  . در زام یاخته اولیه (اسپرماتوسیت) در مرحلۀ 

،  کروماتید   . در زامه زا (اسپرماتوگونی)، در مرحلۀ 

. در زام یاختۀ ثانویه، در مرحلۀ پروفاز  ،   کروماتید 

. در زامه(اسپرم) در مرحلۀ  ،  کروماتید است. 

بررسی گزینه ها:   154
. تعداد کروموزوم در فولیکول و اووگونی،  عدد است. 

. اووسیت ثانویه، داراي  کروموزوم ولی اسپرماتوگونی  کروموزوم دارد 

. اسپرماتوگونی و جسم زرد هر دو داراي  کروموزوم هستند. 

. اسپرماتوسیت ثانویه و دومین جسم قطبی هر دو داراي  کروموزوم هستند. 

اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه هر یک داراي یک کروموزوم جنسی  و یک کروموزوم جنسی  است.  155
اووسیت ثانویه و تخمک نیز داراي یک کروموزوم  هستند.

. میتوکندري هاي یاخته هاي جنین مربوط به سیتوپالسم تخمک است. زیرا سیتوپالسم اسپرم وارد تخمک نمی   156
شود. 

. یاخته هاي اطراف اووسیت ثانویه، باقیماندة یاخته هاي فولیکولی هستند و  کروموزوم هستند. 

. زمانی که اسپرم ها به اووسیت ثانویه برسد، اووسیت ثانویه میوز خود را تکمیل می کند. این اتفاق در لولۀ فالوپ می افتد. 

. ماهیچه هاي دیوارة رحم از نوع ماهیچه هاي صاف هستند. کنترل فعالیت این ماهیچه ها بر عهدة دستگاه عصبی خود مختار است. 

پردة مشخص شده، آمنیون است.   157
. پرده کوریون با ترشح آنزیم سبب جایگزینی بالستوسیست می شود.   

. پردة کوریون در تشکیل جفت و بند ناف دخالت دارد. 

. پردة کوریون سبب تولید و ترشح هورمون  به خون مادر می شود. 

. پردة آمنیون در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد. 

موارد (ب)، (ج) و (د) به درستی کامل می کنند.   158
الف. (نادرست) یاخته هاي هدف هورمون اکسی توسین، سلول هاي ماهیچه صاف رحم و غدد شیري هستند. این یاخته ها دوکی شکل اند. 

ب. (درست) سیاهرگ بند ناف خون روشن را از جفت به جنین منتقل می کنند. 
ج. (درست) دو قلوهاي ناهمسان می توانند جنسیت مشابه یا متفاوت داشته باشند. 

د. (درست) در عده اي از مردان نابارور میوز رخ می دهد ولی به دلیل تعداد کم اسپرم ها این مردان بارور نیستند. 

. ماهیان غضروفی، غدد راست روده اي دارند. اما در کوسه که از ماهیان غضروفی است لقاح از نوع داخلی می   159
باشد. 

. زنبور عسل بکرزایی دارد ولی زاده هاي حاصل از بکرزایی ملکه، زنبور نر هستند. 

. حشرات، لولۀ مالپیگی دارند. در حشرات، لقاح داخلی است و به دنبال لقاح در بدن فرد ماده، تخم تشکیل می شود.
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خوندرغلظت و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}

ریزش و رشدقاعدگی
دیواره رحم

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

. کرم خاکی، لقاح دو طرفی دارد ولی در این جاندار گردش خون به صورت بسته وجود دارد. پس از تبادل گازها در مویرگ هاي پوست و
روشن شدن خون، براي تبادل به سمت بافت ها می رود. پس خون در انتقال گازهاي تنفسی نقش دارد. 

. جدار لقاحی توسط سلول اووسیت ثانویه ایجاد می شود.   160
. هنگام عبور اسپرم از الیه هاي خارجی تخمک آنزیم هاي آن آزاد می شوند. 

. محل آکروزوم، سر اسپرم است نه تنۀ آن . 

. آنزیم هاي آکروزوم سبب از بین بردن الیۀ ژله اي می شود نه یاخته هاي فولیکولی. 

. هورمون  هنگام تخمک گذاري به حداکثر میزان خود می رسد.   161
. در نیمۀ دوم دورة جنسی هورمون پروژسترون از استروژن بیش تر است. 

. هنگام قاعدگی هورمون  بیش تر از  است. 

. تحلیل جسم زرد در پایان دورة جنسی انجام می شود و در این هنگام دیوارة رحم حداکثر ضخامت خود را دارد. 

): با افزایش ترشح هورمون تستوسترون ترشح هورمون  کاهش می یابد زیرا رابطْه خودتنظیمی گزینه (  162
دارند. 

بررسی گزینه ها:  

): اسپرماتوسیت اولیه،حاصل تقسیم میتوز یاخته اووگونی است. یاخته حاصل از تقسیم میتوز داراي کروموزوم هاي تک کروماتیدي گزینه (

است. (وقتی که در مرحله  قرار دارد، داراي  کروموزوم تک کروماتیدي است) و هنگامی که مرحله  را گذرانده و آمادة تقسیم می

شود، داراي  کروموزوم دو کروماتیدي می شود.  

): اسپرماتوسیت اولیه قبل از شروع تقسیم، سانتریول هاي خود را مضاعف می کند.   گزینه (

): اسپرم ها در بیضه تولید و در اپیدیدیم متحرك می شوند. بیضه و اپیدیدیم هر دو درون کیسۀ بیضه قرار دارند و در نتیجه دماي هر گزینه (

دوي آن ها حدود  درجه است.  
 163

): در نزدیک به انتهاي چرخۀ جنسی، هنگامی که غلظت استروژن از پروژسترون کم تر گزینه (
و غلظت پروژسترون در حال کاهش است، جسم زرد در حال تحلیل رفتن است.

):در ابتداي دوره لوئتال نیز غلظت هورمون  در حال کاهش است.   گزینه (

): دقت کنید در اواخر مرحله لوتئالی در صورت عدم بارداري غلظت هورمون هاي گزینه (

استروژن و پروژسترون با هم برابر می شوند و در این هنگام غلظت هورمون  شروع به
افزایش می کند.  

): هنگامی که جسم زرد بیشترین میزان فعالیت ترشحی خود را دارد، غلظت هورمون گزینه (
پروژسترون در خون حداکثر است، اما حداکثر غلظت هورمون استروژن قبل از تخمک گذاري

است.
 

بررسی گزینه ها:   164
): در اسبک ماهی، جانور ماده تخمک خود را به درون حفره اي در بدن جنس نر منتقل می کند. لقاح در بدن نر انجام می شود.  گزینۀ (

): در جانوران خشکی زي (با اسکلت درونی یا اسکلت بیرونی) و در بعضی آبزیان مثل سخت پوستان (با اسکلت بیرونی) و بعضی گزینۀ (
ماهی ها، لقاح داخلی دیده می شود. 

) : انجام لقاح داخلی، نیازمند دستگاه هاي تولید مثلی با اندام هاي تخصص یافته است.  گزینۀ (

): بعضی از آبزیان مثل سخت پوستان و بعضی از ماهی ها داراي لقاح داخلی هستند.   گزینۀ (
بررسی گزینه ها:  165
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): در اسبک ماهی لقاح در بدن جنس نر انجام می شود، جنین ها را در بدن خود نگه می دارد، پس از طی مراحل رشد و نمو، نوزادان گزینۀ (
متولد می شوند. 

): اساس تولید مثلی همه جانوران با هم مشابه است.  گزینۀ (

): جانور ماده تخمک را به درون"حفره" و نه حفره هاي بدن جنس نر منتقل می کند.  گزینۀ (

): لقاح در اسبک ماهی، داخلی و در بدن جنس نر انجام می شود (نه در آب)  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   166
): آزاد کزدن مواد شیمیایی توسط نر" یا " ماده. یک جنس ماده شیمیایی را تولید و جنس دیگر ماده شیمیایی را دریافت می کند.  گزینۀ (

): هر دو جنس همزمان تعداد زیادي گامت وارد آب می کنند.  گزینۀ (

): یکی از عواملی که احتمال برخورد گامت ها را زیاد می کند بروز بعضی رفتارها مانند "رقص" است. به این معنی که جنس مخالف گزینۀ (
می تواند از رفتار هاي دیگري به جز رقص نیز استفاده کند. براي مثال با خانه سازي و ساخت النه بزرگتر، جنس مخالف را به سمت خود جذب

کند. 

): در لقاح داخلی نیازمند دستگاه هاي تولیدمثلی با اندام تخصص یافته است.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   167
): ورود مایع منی به رحم  باید انجام گیرد اما این مرحله از مراحل قبل از لقاح است.  گزینۀ (

): هسته اسپرم وارد تخمک شده، با هسته تخمک ادغام می شود اما این مرحله اواخر لقاح است.  گزینۀ (

): لقاح موقعی آغاز می شود که غشاي یک اسپرم (غشاي پالسمایی از جنس فسفولیپیدي) با غشا اووسیت ثانویه (یاخته هاپلوئید با گزینۀ (
کروموزوم مضاعف، زیرا هنوز تقسیم میوز دو خود را کامل نکرده است) در تماس قرار گیرد. 

): آکروزوم الیه داخلی ژله اي و شفاف را هضم می کند.  گزینۀ (

ترتیب گزینه ها در فرآیند لقاح:   168
) با ورود اسپرم به اووسیت، اووسیت ثانویه میوز خود را تکمیل می غشاء اسپرم و غشاء اووسیت ثانویه به همدیگر تماس پیدا می کنند.(گزینۀ 

) پوشش هسته تخمک نیز ناپدید می ) و همزمان گویچۀ قطبی دوم نیز تشکیل می شود (گزینۀ  کند و به تخمک تبدیل می شود. (گزینۀ 

 ( شود. (گزینه 

بررسی گزینه ها:   169
): مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون ها و افزایش تولید و ترشح شیر می شود.  گزینۀ (

): هورمون اکسی توسین عالوه بر تاثیر در زایمان، ماهیچه صاف غدد شیري را نیز منقبض می کند و خروج شیر انجام می شود. ولی گزینۀ (
اکسی توسین در ساخت شیر نقش ندارد. هورمون پروالکتین در ساخت شیر نقش دارد. 

): اکسی توسین هم شدت انقباضات هم تعداد دفعات انقباض را افزایش می دهد.  گزینۀ (

): مکیدن نوزاد میزان ترشح هورمون اکسی توسین را افزایش می دهد اما ترشح هورمون اکسی توسین به خون از طریق هیپوفیز گزینۀ (
پسین است. 

بررسی گزینه ها:   170
): پزشکان براي سرعت بخشیدن به زایمان به مادر، اکسی توسین تزریق می کنند. اگر اکسی توسین به صورت خوراکی تجویز شود، گزینه (

در معده توسط آنزیم هاي پروتئاز تجزیه شده و دیگر اثر گذاري خود را از دست می دهد. 

): کیسه آمنیون پاره می شود، مایع آمنیوتیک یک مرتبه به بیرون رانده می شود. خروج این مایع، نشانه نزدیک بودن زایمان است.  گزینه (

): در ابتدا سر جنین به سمت پایین فشار وارد می کند  و کیسه آمنیون پاره می شود.  گزینه (

): ابتدا نوزاد خارج می شود و در مرحله بعدي با ادامه انقباض رحم، جفت و اجزاي مرتبط با آن خارج می شود.  گزینه (

بررسی گزینه ها:   171
): سیاهرگ بند ناف داراي مواد مغذي، اکسیژن و بعضی از پادتن ها است. سیاهرگ بند ناف مارپیچ نیست. گزینه (
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بند ناف
نافبندهايرگ

کوریون

رحمرگ هاي
جفت

مادريخون

): دو سرخرگ بند ناف که به صورت مارپیچ قرار دارند، مواد دفعی جنین از جمله اوره و اسید اوریک را به جفت می برند تا از طریق گزینه (
جفت به خون مادر منتقل کنند. 

): سرخرگ هاي بند ناف از آئورت جنین منشعب شده اند، و به سمت جفت خون را هدایت می کنند.  گزینه (

): تعداد سیاهرگ بند ناف یک عدد است. سیاهرگ بند ناف به صورت مارپیچ نیست و خون را از جفت به سمت جنین هدایت می کند.  گزینه (

بررسی گزینه ها:   172
): براي مثال، بعضی از پادتن ها نیز از طریق جفت به خون جنین منتقل می شوند. پادتن ها، از جنس پروتئین هستند و چون پروتئین گزینۀ (

مولکول درشتی است نمی تواند از طریق انتشار ساده از غشا عبور نماید. 

): کراتینین یک ماده دفعی است و مواد دفعی از خون مادر به جنین منتقل نمی شوند.  گزینۀ (

(عامل بیماري ایدز) از جفت به خون جنین منتقل شود.  ): ممکن است بعضی از عوامل بیماري زا مانند ویروس  گزینۀ (

):مواد مغذي، اکسیژن و بعضی از پادتن ها می توانند از جفت به جنین منتقل شوند. پادتن ها از جنس پروتئین هستند. پروتئین ها از گزینۀ (
درشت مولکول ها هستند. 

بررسی سایر گزینه ها:   173
): بند ناف داراي سه رگ است که دو رگ آن سرخرگ است که خون را از جنین به جفت هدایت می کند و یک رگ سیاهرگ است گزینۀ (

که خون را از جفت به جنین هدایت می کند. 

): بند ناف رابط بین جنین و جفت است. و کوریون و آمنیون در تشکیل آن دخالت دارند.    گزینۀ (

): مطابق با شکل روبرو، سرخرگ هاي بند ناف که از جنین به جفت می آیند داراي مواد دفعی گزینۀ (
مانند کربن دي اکسید و الکتیک اسید هستند و این سرخرگ ها قطر کمتري نسبت به سیاهرگ بند ناف

دارد. 

): در بند ناف سرخرگ ها خون را از جنین به جفت و سیاهرگ خون جفت را به جنین منتقل می گزینۀ (
کنند. در رگ هاي بند ناف فقط خون جنین جاري است. 

بررسی گزینه ها:   174
): دوقلوهاي به هم چسبیده از لقاح یک اسپرم و یک تخمک ایجاد شده اند. بنابراین از لحاظ جنسیت و سایر صفات ظاهري شبیه به گزینۀ (

هم هستند. 

): دو قلو هاي ناهمسان از لحاظ جنسیت می توانند شبیه یا متفاوت باشند.  گزینۀ (

): در حین تقسیمات اولیه تخم ممکن است یاخته هاي بنیادي از هم جدا شوند، یا تودة درونی بالستوسیسیت، به دو یا چند قسمت گزینۀ (
تقسیم شود. در این حالت بیش از یک جنین شکل می گیرد که این جنین ها همسان اند. 

): حتی اثر انگشت در دوقلوهاي یکسان نیز متفاوت است. زیرا بر اثر انگشت عالوه بر ژنتیک، عواملی محیطی که جنین رشد می کند گزینۀ (
نیز موثر است. 

بررسی گزینه ها:   175
)، این توپ توپر در لوله رحم به سمت رحم حرکت می کند. پس از ابتدا تودة یاخته اي که تقریبا به اندازه تخم است تشکیل می شود (گزینۀ 
رسیدن به رحم به شکل کرة توخالی در آمده و درون آن با مایعات پر می شود. در این مرحله بالستوسیت گفته می شود. یاخته هاي درونی 

 ( ). از تودة درونی الیۀهاي زایندة جنینی شکل می گیرند. (گزینۀ  بالستوسیسیت تودة یاخته اي درونی را تشکیل می دهند. (گزینۀ 

): یاخته هاي بنیادي، یاخته هاي غیر تخصص یافته هستند و نه تخصص یافته.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   176
): هورمون   باعث تداوم جسم زرد و عدم تبدیل آن به جسم سفید می شود نه تشکیل جسم زرد.  گزینۀ (

): هورمون   باعث تداوم ترشح هورمون هاي استروژن و پروژسترون از جسم زرد مادر می شود نه جنین  گزینۀ (

): هورمون   باعث حفظ جسم زرد و در نتیجه تداوم ترشح هورمون هاي استروژن و پروژسترون در مادر می شود، در گزینۀ (
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درونیتوده
هايمویرگشدهایجادحفره

رحمدیواره

انگشتیزوائد

آمنیون
جنینزایندههايیه

کوریون

نتیجه به علت باالماندن میزان هورمون هاي استروژن و پروژسترون خون مادر، دیواره آندومتر رحم همچنان ضخیم می ماند. 

): هورمون   باعث تداوم ترشح هورمون هاي استروژن و پروژسترون مادر می شود و باال بودن میزان این هورمون ها در خون با گزینۀ (

) را پایین نگه داشته و از تخمک گذاري مجدد جلوگیري می شود.   بازخورد منفی، میزان هورمون هاي محرك جنسی ( و 
بررسی گزینه ها:   177

):  از یاخته هاي تروفوبالست ترشح می شود. تروفوبالست یاخته هاي تشکیل دهندة جنین نیستند بلکه منشا از الیه هاي اطراف گزینۀ (
جنین دارند. 

):  نوعی هورمون است و هورمون از یاخته هاي درون ریز ترشح شده و به خون می ریزد. غدد برون ریز داراي مجرا هستند و گزینۀ (
ترشحات خود را به درون حفرات و یا سطح بدن می ریزند. 

):  از یاخته هاي تروفوبالست ترشح می شوند. یاخته هاي تروفوبالست و یاخته هاي بنیادي توده داخلی، هر دو حاصل تقسیمات گزینۀ (
میتوزي، تخم هستند. تقسیم میتوز، یاخته ایی را به وجود می آورد که از نظر ژنتیکی با سلول اولیه یکسان است. 

):  از یاخته هاي درون ریزي ترشح می شود که ترشحات خود را به درون خون مادر می ریزد نه جنین.  گزینۀ (

 178
بررسی گزینه ها: 

): با توجه به شکل روبرو، زوائد انگشت ماننددر طرف بند ناف و محلی که جفت گزینۀ (
را می سازد، بیشتر و بزرگتر است. 

): با توجه به شکل روبرو، یاخته هاي تروفوبالستی که طرف قطب نزدیک ( نه گزینۀ (
دور) توده درونی قرار دارند، آنزیم هاي هضم کننده اي ترشح می کنند که یاخته هاي

جدار رحم را تخریب می کند. 

) با توجه به شکل روبرو، الیه هاي زایندة جنینی ابتدا دو الیه و سپس سه الیه گزینۀ (
هستند. 

): تروفوبالست داراي توانایی ترشح آنزیم هاي هضم کننده جدار رحم است. ( گزینۀ (

ترشحات برون ریز) و همچنین با ترشح هورمون  به خون داراي توانایی ترشح
درون ریز را دارد.  

درونیتوده
هايمویرگشدهایجادحفره

رحمدیواره

انگشتیزوائد

آمنیون
جنینزایندههايیه

کوریون

  

بررسی گزینه ها:   179
الیه بیرونی بالستوسیست همزمان با جاي گیري در جدار رحم و ایجاد حفره، هورمونی به نام   در خون ترشح می کند. پس از جایگزینی

سه الیه زاینده جنینی شکل می گیرد.    
( با توجه به شکل روبرو) 

بررسی گزینه ها:   180
): هورمون هاي جنسی (استروژن و پروژسترون) باعث رشد دیوارة داخلی رحم (یاخته هاي غیر عصبی) و ضخیم شدن آن می گزینۀ (

شود.استروژن و پروژسترون با تاثیر بر روي هیپوتاالموس (یاخته هاي عصبی) با بازخورد منفی از ترشح هورمون آزاد کننده   و 
می کاهند. 

): یاخته هاي عصبی زیر نهنج با ترشح هورمون هایی مانند آزاد کننده توانایی ترشح پیک هاي دوربرد را دارند و با ترشح ناقل هاي گزینۀ (
عصبی به ناحیه سیناپس، توانایی ترشح پیک هاي کوتاه برد را دارند.
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): هورمون هاي جنسی بر دیواره داخلی رحم اثر می گذارند( الیه آندومتر) و هورمون اکسی توسین بر الیه میانی رحم( یاخته هاي گزینۀ (
ماهیچه اي) اثر می گذارد. 

): در ابتداي دوره جنسی که هنوز فولیکولی در تخمدان بزرگ نشده است، مقدار هورمون استروژن و پروژسترون خون کم است.  گزینۀ (

 181
 بررسی گزینه ها: 

): زمانی که استروژن و پروژسترون خون باال می رود، با گزینۀ (
بازخورد منفی این دو هورمون روي زیر نهنج (هیپوتاالموس) اثر

گذاشته و باعث کاهش ترشح هورمون  و  می شود (از
طریق تحریک افزایش ترشح هورمون مهارکننده) 

): طبق نمودارروبرو، زمانی که هورمون استروژن در نیمه گزینۀ (
اول دورة جنسی یک باره افزایش می یابد، هورمون پروژسترون در

خون کم است زیرا هنوز جسم زرد تشکیل نشده است. 

): در انتهاي دوره جنسی، زمانی که میزان استروژن و گزینۀ (
پروژسترون در خون کم می شود از طریق بازخورد منفی، میزان

) افزایش می یابد.  محرك هاي جنسی( و 

): در نیمه اول دوره جنسی، میزان هورمون استروژن به گزینۀ (
حداکثر میزان خود در خون می رسد، در نیمه اول، میزان هورمون

پروژسترون در خون پایین است.

 

خوندر FSHLHو

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH
LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

 

 182
بررسی گزینه ها: 

): در نیمه اول دورة جنسی، حدود روز چهاردهم هورمون گزینۀ (
استروژن به یک باره در خون افزایش می یابد. پس از بارداري غلظت

این هورمون باال می ماند. 

، جسم زرد حفظ می  ): در صورت ترشح هورمون  گزینۀ (
شود و به جسم سفید تبدل نمی شود، در نتیجه هورمون هاي استروژن

و پروژسترون ترشح شان تداوم می یابد و در نتیجه میزان این
هورمون ها کاهش نمی یابد. 

):جسم زرد در نیمه چرخۀ جنسی تشکیل می شود و اگر گزینۀ (
بارداري رخ ندهد در اواخر چرخه از بین رفته و به جسم سفید تبدیل

می شود. 

): به حداکثر رسیدن ناگهانی غلظت هورمون هاي  و  گزینۀ (

 حدود روز چهاردهم و زمان تخمک گذاري انجام می شود. در
زمان بارداري، مقدار این دو هورمون پایین است.

 

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}

قاعدگی
ریزش و رشد

دیواره رحم

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره
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. آکروزوم خود یک کیسۀ پر از آنزیم است   183
. آکروزوم در سر اسپرم قرار دارد. در حالی که میتوکندري ها در بخش تنۀ اسپرم قرار دارند. 

. جدار لقاحی پس از ورود سر اسپرم به درون اووسیت تشکیل می شود. آنزیم هاي آکروزوم باعث می شود اسپرم در الیۀ ژله اي نفوذ کند. 

. در حین عبور اسپرم در بین الیۀ خارجی یا همان باقیماندة یاخته هاي فولیکولی، کیسۀ آکروزوم پاره می شود. البته آزاد شدن آنزیم ها به
منظور هضم الیۀ داخلی است. 

. هورمون تستوسترون و رشد هردو بر روي یاخته هاي اندام استخوان گیرنده دارند و سبب رشد استخوان می   184
شوند. 

. هورمون  بر روي یاخته هاي بینابینی و  بر روي یاخته هاي سرتولی گیرنده دارد. یاخته هاي بینابینی بیرون لولۀ اسپرم سازقرار
دارند و یاخته هاي سرتولی جز یاخته هاي لولۀ اسپرم ساز هستند. 

. تستوسترون بر روي هیپوتاالموس و هیپوفیز هردو با بازخورد منفی تاثیر دارد. 

. تستوسترون که از یاخته هاي بینابینی ترشح می شود سبب رشد ماهیچه و بم شدن صدا می شود. 

 185
. جنس این طناب از بافت پیوندي، عضالنی است. یک نوع بافت نیست. 

. پس از تولد تعداد فولیکول ها زیاد نمی شود اما در هر دورة جنسی تعداد یاخته هاي
فولیکولی افزایش می یابد. 

. طبق شکل روبه رو مقداري مایع نیز خارج می شود. 

. بافت  داخل لوله هاي رحم پوششی مخاطی و مژك دار است نه پیوندي.  
جسم سفیدجسم زرد تخمک گذاري

جسم قطبی

فولیکول بالغ
فولیکول در مراحل مختلف

اووسیت ثانویه

 

الف. (درست) در شروع، دوره هاي جنسی نامنظم هستند. سپس منظم می شوند و در دوران یائسگی متوقف می   186
گردند. 

ب. (درست) تخمدان ها زودتر از بقیۀ دستگاه هاي بدن از کار می افتند. 
پ. (درست) تغذیۀ نامناسب، کار زیاد و سخت، فشار روحی و جسمی به گونه اي چشم گیر از طول دورة باروري می کاهد. 

ت. (درست) هنگام قاعدگی، مخلوطی از خون و بافت هاي تخریب شده از بدن خارج می شود. خون بافت پیوندي و آندومتر بافت پوششی است. 

هر سلول زاینده یک بار میوز انجام می دهد و در یک زن فقط یک تخمک تولید می کند (حاصل هر تخمک زایی  187
فقط یک تخمک است).

)  با اثر بر یاخته هاي باقی مانده فولیکولی، آن ر ا به جسم زرد تبدیل می کند.  گزینۀ   188
) در هفتۀ اول دورة جنسی، هورمون  با شیب آهسته رو به افزایش است.  گزینۀ 

) یاخته هاي جسم زرد با تأثیر هورمون   فعالیت ترشحی خود را افزایش می دهند و دو هورمون استروژن و پروژسترون را ترشح گزینۀ 
می کنند. 

) قبل از تخمک گذاري، میزان  با خودتنظیمی مثبت باال می رود. گزینۀ  

) و سلول هاي داراي دو کروموزم  شامل سلول هاي فاقد کروموزم  مثل گلبول قرمز هستند (رد گزینه ي   189
) و در نهایت چندین کروموزم  را در سلول هاي ماهیچه اي مخطط می توان یافت چون بیش از یک سلول هاي پیکري هستند (رد گزینه ي 

« ). باید گفت که هرچند تقسیمات میوزي در تخمک هاي نابالغ شروع شده اند ولی در مرحله ي «پروفاز میوز  هسته دارند (رد گزینه ي 

 .( متوقف مانده اند. بنابراین دختر یک ساله فاقد گامت و در نتیجه فاقد سلول هاپلوئیدي با یک کروموزوم  می باشد (تایید گزینه ي 

در مرحلۀ فولیکولی، به دنبال افزایش زیاد استروژن، ترشح  به طور ناگهانی افزایش می یابد که تخمک  190
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 گذاري را به دنبال دارد. پروژسترون در مرحلۀ فولیکولی زیاد نیست ( از تخمدان ترشح نمی شود). 
بررسی سایر گزینه ها: 

): قبل از تخمک گذاري، ترشح استروژن رو به افزایش می گذارد و در اثر آن دیوارة رحم، ضخیم و پر خون می شود.  گزینۀ (

): استروژن و پروژستون با ایجاد مکانیسم خود تنظیمی منفی، ترشح  و  هیپوفیز پیشین (نه تخمدان) را مهار می کنند.  گزینۀ (

): حداکثر(نه حداقل) میزان  سبب تکمیل اولین تقسیم میوزي براي تشکیل گامت می شود. گزینۀ (

در هفته ي دوم دوره ي جنسی زنان،  با تأثیر بر سلول هاي فولیکولی موجب تحریک تولید استروژن می   191
شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) :   سبب می شود گامت ها ،اولین تقسیم میوزي خود را کامل کنند (تشکیل اووسیت ثانویه)  گزینۀ (

) مقادیر باالي استروژن سبب ضخیم شدن و حفظ دیوارة رحم می شود.   ): در فاصلۀ زمانی( گزینۀ (

) میزان استروژن (نه پروژسترون) به طور قابل مالحظه اي افزایش می یابد. ): در فاصلۀ زمانی( گزینۀ (

پس از تخمک گذاري هورمون هاي تخمدانی (استروژن و پروژسترون) به طور مستقیم سبب افزایش ضخامت و  192
پایداري دیوارة رحمی می شوند.

در سطح یاخته هاي فولیکولی گیرنده هایی وجود دارد که  به آن ها متصل می شود.   193
بررسی سایر گزینه ها: 

): ماهیچه هاي لوله فالوپ از نوع صاف اند .  گزینۀ (

 ( ): حد اکثر قطر دیواره ي رحم به اواخر دوره ي لوتئال مربوط است. (روز  گزینۀ (

): در مورد هورمون استروژن صدق نمی کند حد اکثر مقدار استروژن مربوط به قبل از تخمک گذاري است. گزینۀ (

درون لوله اسپرمساز سه نوع سلول هاپلوئیدي وجود دارد که عبارتاند از اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتیدها  194
(اسپرم تمایز نیافته) و اسپرم تمایز یافته. فرآیند اسپرم سازي در مردان از زمان بلوغ آغاز می شود. 

بررسی سایر گزینهها: 

): اسپرم از تمایز اسپرماتید پدید می آید نه از تقسیم آن.  گزینۀ (

): فقط اسپرمهاي تمایزیافته از لولههاي اسپرمساز خارج شده و در تماس با ترشح غدد وزیکول سمینال، پروستات و پیازي میزراهی گزینۀ (

قرار میگیرد. ولی اسپرماتید (سلول هاپلوئید) از بیضه خارج نمی شود. 

): اسپرمهاي تمایز یافته قدرت تقسیم ندارند و همیشه در مرحله ي  چرخه ي سلولی می مانند. گزینؤ (

فقط مورد دوم درست است «یک مورد» هر اووسیت را یاخته هاي تغذیه کننده احاطه می کنند که به مجموعه آنها  195
فولیکول گویند. 

بررسی سایر موارد: 
رد مورد اول : هر تخمدان نوزاد دختر در حدود یک میلیون اووسیت اولیه دارد. اما پس از تولد تعداد زیادي از آنها به دالیل نامعلومی از بین
می روند در صورتی که چرخه جنسی در زمان بلوغ آغاز می شود و در هر چرخه جنسی به طور معمول یک اووسیت اولیه تقسیم میوز یک خود

را کامل می کند که تقسیم میوز  خود را هنگام جنینی آغاز کرده اند. 

) از بین می روند و تقسیم خود را تکمیل نمی  رد مورد سوم و چهارم : پس از تولد تعداد زیادي از اووسیت هاي اولیه (در مرحله پروفاز میوز 
کنند.

هر سلول زاینده یک بار میوز انجام می دهد و در یک زن فقط یک تخمک تولید می کند (حاصل هر تخمک زایی  196
فقط یک تخمک است). 

کوریون در تعامل با دیواره ي رحم، جفت را می سازد و سلول هاي داخلی بالستوسیست جنین را می سازند.   197
بررسی سایر گزینه ها:
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: در مرحله جایگزینی، یاخته هاي تروفوبالست، هورمونی به نام  ترشح می کنند که وارد خون مادر می شود. این هورمون گزینۀ 
سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون هاي جنسی می شود. 

: تقسیمات اولیه ي تخم درون فالوپ آنقدر سریع است که فرصت افزایش حجم سلول نیست پس هر سلول دختري کوچکتر از هر گزینۀ 
سلول مادري است. 

: در صورت لقاح، پروژسترون ترشحی از جسم زرد با خود تنظیمی منفی جلوي افزایش  و تخمک گذاري را می گیرد. گزینۀ 

اووسیت اولیه، اولین تقسیم میوزي خود را همزمان با تخمکگذاري که در اواسط چرخۀ جنسی (انتهاي مرحلۀ  198
فولیکولی و ابتداي مرحلۀ لوتئال) است، یعنی حدود روز  تکمیل می کنند. 

بررسی سایر گزینهها: 

): انتهاي مرحلۀ لوتئال یک چرخۀ جنسی در خانمها، (غیر از مواردي که لقاح و در نتیجه حاملگی رخ داده است). با ابتداي مرحله ي گزینۀ (

فولیکولی چرخه جنسی بعدي خانمها همراه است و به علت تبدیل جسم زرد به جسم سفید، فعالیت ترشحی تخمدان (ترشح استروژن و

پروژسترون) کم شده و دیوارة رحم، شروع به ریزش میکند. 

): همزمان با کاهش ترشح استروژن و پروژسترون از تخمدان، خودتنظیمی منفی سبب میشود تا مقدار ترشح  ) و ( گزینههاي (

(هورمون لوتئینیکننده) و  (هورمون محرك فولیکولی) از هیپوفیز پیشین زیاد شود و فولیکولها تحت تأثیر این دو هورمون قرار

گرفته و یکی از آنها شروع به رشد و ترشح استروژن نماید.

) و نخست این که در صورت سؤال گفته شده  «کدام هورموِن تخمدانی » بنابراین هورمون لوتئینی کننده (  199
)  که از هورمون هاي هیپوفیز پیشین هستند، به راحتی حذف می شوند. دوم این که، مرحله اي که با عالمت سؤال محرك فولیکولی (
مشخص شده، مربوط به زمان تخمک گذاري (حدود روز چهاردهم) است. در این زمان، استروژن در حداکثر میزان خود است، اما پروژسترون

از این به بعد رو به افزایش است.

، تقسیم میوز اول خود را تکمیل می کند؛ بنابراین هنگام تخمک گذاري، سلول زایندة تخمک به دستور   200
اووسیت ثانویه و نخستین گویچۀ قطبی آزاد می شوند. (در واقع بهتر است به جاي تخمک گذاري بگوییم اووسیت ثانویه گذاري!) - سلول هاي

حاصل میوز  از لحاظ عدد کروموزوم نصف شده اند ولی کروموزوم هاي دوکروماتیدي دارند.

خارجی ترین پرده ي دربرگیرنده رویان یک هفته اي انسان، کوریون است که در تعامل با رحم، جفت (ساختار  201
ویژه) را تشکیل می دهد. جفت ساختاري است که از طریق آن، مادر به رویان غذا می رساند، به عبارتی از طریق جفت، مواد غذایی براي سه الیه

بافت مقدماتی رویان (آندودرم، مزودرم و اکتودرم) فراهم می شود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

): بسیاري از مواد، از جمله داروها و مواد آسیب زا از جفت عبور می کنند.  گزینۀ (

): خون مادر و جنین به دلیل وجود پرده کوریون مخلوط نمی شود.  گزینۀ (

): ممکن است که پادتن ها از مادر به جنین منتقل شوند و به این ترتیب یک مصونیت موقتی در برابر برخی از عوامل بیماري زا در بدو گزینۀ (
تولد نوزاد به وجود بیاید. باتوجه به آن که پادتن ها، پروتئینی هستند، می توان گفت، برخی از پروتئین هاي موجود در پالسماي خون مادر از

طریق جفت به رویان منتقل می شوند.

تولید اسپرم با میوز توسط سلول هاي اسپرم ساز بیضه اتفاق می افتد. در مردان،  یاخته هاي سرتولی را  202
تحریک می کند تا تمایز اسپرم را تسهیل کنند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

. متحرك شدن اسپرم ها در مجراي اپی دیدیم انجام می شود و تحت تاثیر ترشحات اپی دیدیم نه هورمون هاي هیپوفیزي  گزینۀ 

. تستوسترون از یاخته هاي بینابینی ترشح می شود. گزینۀ 

. آنزیم هاي درون وزیکولی اسپرم تحت تاثیر هورمون هاي هیپوفیزي آزاد نمی شود. گزینۀ 
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در سرخرگ بند ناف جنین انسان خون تیره جریان دارد و در مخروط سرخرگی نیز خون تیره جریان دارد.   203
بررسی موارد در سایر گزینه  ها: 

: سرخرگ بند ناف جنین انسان داراي خون تیره است و بطن قلب نیز داراي خون تیره است.  گزینۀ 

: سرخرگ بند ناف جنین انسان داراي خون تیره است و دهلیز قلب نیز داراي خون تیره است.  گزینۀ 

: سرخرگ بند ناف جنین انسان داراي خون تیره است و سینوس سیاهرگی نیز خون تیره دارد. گزینۀ 

) با آغاز تحلیل رفتن جسم زرد از سلول هاي فولیکولی، غلظت در هفتۀ آخر چرخۀ تخمدان (پس از روز   204
هورمون استروژن کاهش پیدا می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): زیاد شدن  که در اثر افزایش ترشح استروژن رخ می دهد، عامل اصلی تخمک گذاري است به دنبال تخمک گذاري (نه همزمان) گزینۀ (
باقی ماندة فولیکول در تخمدان به جسم زرد تبدیل می شود. 

): شروع به کاهش LH و FSH قبل از روز  است ولی آغاز رشد فولیکول پاره شده (همان جسم زرد) از روز  می باشد.  گزینۀ (

): آزاد شدن اووسیت ثانویه (نه اووم) از تخمدان، با افزایش هورمون پروژسترون همراه است.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   205
. اگر دستگاه تولید مثل کار نکند، ادامۀ نسل فرد به خطر می افتد نه ادامۀ زندگی فرد. 

. دماي مناسب براي فعالیت بیضه ها،  درجه پایین تر از دماي بدن است. تخمدان درون بدن فرد ماده وجود دارد و دماي درون بدن در جنس
نر و ماده تفاوتی ندارد. 

. یاخته هاي بینابینی، هورمون تستوسترون به خون می ریزند. یاخته هاي بینابینی در داخل لولۀ اسپرم ساز و خارج محوطۀ شکمی قرار دارند. 

. غده هاي ترشح کنندة مادة قلیایی مایع منی، پروستات و غدد پیازي میزراهی هستند. هیچ کدام از این غدد در کیسۀ بیضه قرار ندارند.

غدد جنسی در زنان، تخمدان ها و در مردان بیضه ها هستند.   206
بررسی گزینه ها: 

. در غدد جنسی یک دختر نوزاد اووسیت اولیه وجود دارد و الیه هاي زاینده مربوط به دوران جنینی یک دختر هستند. 

. غدد جنسی در مردان و زنان هر دو هورمون جنسی ترشح می کنند. 

. زنان، در غدد جنسی خود لوله هاي پیچ در پیچ ندارند. اما لوله هاي اسپرم ساز در بیضه هاي مردان، پیچ در پیچ است. 

. غدد جنسی در زنان در حفرة شکمی ولی در مردان بیرون از حفرة شکمی و درون کیسۀ بیضه قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:   207
. اندازة یاختۀ سرتولی از دیگر یاخته هاي دیوارة لوله هاي اسپرم ساز بزرگتر است.
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سرتولییاختۀ
اولیهاسپرماتوسیت
ثانویهاسپرماتوسیت

اسپرماتید

اسپرم

میتوزاسپرماتوگونی

١میوز

٢میوز
تمایز و

تغییر شکل

اپیدیدیم

لوله هاي
اسپرم ساز

بیضه

برلولۀ اسپرم

یاختۀ بینابینی

. طی تمایز، مقدار زیادي از سیتوپالسم اسپرم از یاخته خارج می شود نه همۀ آن. 

. از بین سه نوع غده ضمیمه غدة پروستات و غدد پیازي میزراهی مادة قلیایی ولی غدد وزیکول سمینال، مایع غنی از فروکتوز را به اسپرم ها
اضافه می کند. 

. در سر اسپرم، راکیزه وجود ندارد. راکیزه هایا میتوکندري ها در تنه یا قطعۀ میانی اسپرم وجود دارند. هر اسپرم سالم داراي  کروماتید
در هستۀ خود است.  

بررسی گزینه ها:   208
. آکروزوم کیسۀ کاله مانند جلوي هستۀ اسپرم است اما بخشی از جدار لقاحی را تشکیل نمی دهد. 

. در صورتی که سر اسپرم وارد اووسیت ثانویه شود، اووسیت ثانویه میوز  را تکمیل می کند، نه قبل از آن. 

. اسپرم ها باید حداقل  ساعت از زمان ورودشان به اپی دیدیم بگذرد تا توانایی حرکت پیدا کنند.  

. تخم در لولۀ فالوپ تقسیمات میتوزي خود را شروع کرده است. پس زمانی که به رحم می رسد، دیگر تخم نیست بلکه تبدیل به
بالستوسیست شده است.

بررسی گزینه ها:   209
. اساس تولید مثل جنسی، مثل میوز و تولید گامت در همۀ جانوران یکسان است. ولی چگونگی انجام، مراحل آن و حفاظت و تغذیۀ جنینی

تفاوت هایی دارد. 

. در اسبک ماهی، جانور ماده تخمک را به بدن نر منتقل می کند و لقاح در بدن جانور نر انجام می شود. اما در پالتی پوس اسپرم ها به بدن جانور
ماده منتقل می شود. 

. در کوسه ماهی، لقاح داخلی انجام می شود. هم زمان شدن ورود اسپرم و تخمک به درون آب مربوط به جانورانی است که لقاح خارجی دارند. 

. کرم  کبد و کرم خاکی، هرمافرودیت هستند. کرم کبد می تواند تخمک هاي خود را بارور کند اما در کرم خاکی لقاح دو طرفی انجام می شود.

جسم زرد و یاخته هاي بینابینی و یاخته هاي فولیکولی، هورمون ترشح می کنند و هورمون به درون خون ریخته می   210
شود. اما پروستات، پیازي میزراهی و وزیکول سمینال غدد برون ریز هستند و ترشحات آنها به خون ریخته نمی شود. یاخته هاي سرتولی نیز

هورمون ترشح نمی کنند.

بررسی گزینه ها:  211
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. در انسان سالم، اسپرماتید یک یاختۀ هاپلوئید و داراي  کروموزوم تک کروماتیدي است. 

. اسپرماتوگونی داراي  کروموزوم است که اگر در مرحلۀ  باشد، کروموزوم ها تک کروماتید هستند. ولی پس از همانندسازي دنا، دو
کروماتیدي می شوند. 

. اسپرماتوسیت اولیه،  کروموزوم دو کروماتیدي دارد. 

. اسپرماتوسیت ثانویه داراي  کروموزوم دو کروماتیدي است. و با تقسیم میوز دوم به  اسپرماتید تبدیل می شود.
212  تعداد کروماتیدها: 

،  کروماتید  . در زام یاخته اولیه (اسپرماتوسیت) در مرحلۀ 

،  کروماتید  . در زامه زا (اسپرماتوگونی)، در مرحلۀ 

. زام یاختک (اسپرماتید) تقسیمی انجام نمی دهد. 

، کروموزوم دو کروماتید و یا  کروماتید وجود دارد.  . در زامه یاختۀ ثانویه در مرحلۀ پروفاز 

213  بررسی موارد: 
الف) ماهیچۀ مخطط داراي یاخته هاي چندهسته اي است. پس در هر یاخته بیش از دو کروموزوم  وجود دارد. 

ب) سلول پوست یک هسته اي است. از طرفی کروموزوم هاي  دختر مبتال به سندروم داون، دو عدد است. 

ج) اسپرماتوسیت ثانویه داراي یک کروموزوم  یا بدون کروموزوم  است. 

د) اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه هریک داراي یک کروموزوم جنسی  و یک کروموزوم جنسی  است. 
الف) جسم زرد هورمون هاي جنسی پروژسترون و استروژن تولید می کند.   214

ب) بخش قشري غدة فوق کلیه، مقدار کمی هورمون هاي جنسی مردانه و زنانه تولید می کند. 

پ) غدة زیرمغزي شش نوع هورمون ترشح می کند. دو تا از این هورمون ها  و  هستند. این دو هورمون هاي محرکه جنسی هستند
نه هورمون جنسی. 

ت) یاخته هاي بینابینی، هورمون جنسی تستوسترون ترشح می کنند.

. در مردان  خاگ ( اپیدیدیم )، غدة پیازي میزراهی و یک پروستات وجود دارد.   215
. یاخته هاي سرتولی و زامه زا ( اسپرماتوگونی) هر دو داراي  کروموزوم هستند. 

. دو مجراي اسپرم بر در زیر مثانه وارد غدة پروستات شده و به میز راه متصل می شود.   

. زامه ها ( اسپرم ها ) در لوله هاي اسپرم ساز داراي تاژك می شوند و تاژك ساختار الزم براي حرکت اسپرم ها است.

. سیتوپالسم اسپرم بسیار کم و در نتیجه یاختۀ کوچکی است ولی برخالف آن سیتوپالسم تخمک زیاد و یاختۀ  216
بزرگی است. بنابراین نسبت هسته به اندازة یاخته اسپرم بیشتر است. و نسبت سیتوپالسم آن به اندازة یاخته کمتر از تخمک است. 

. اسپرم داراي تاژك و در نتیجه متحرك است. اما تخمک وسیلۀ حرکتی ندارد. و حرکت آن توسط لولۀ فالوپ انجام می شود. اما براي حرکت
اسپرم الزم است محیط اطراف قلیایی باشد تا محیط اسیدي رحم را خنثی  کند. 

. اسپرم ها پس از حداقل  ساعت در لولۀ اپیدیدیم، توانایی حرکت پیدا می کنند. و هنگام ورود به اپی دیدیم توانایی حرکت ندارند. 

. پروستات داراي ترشحات قلیایی است و در تنظیم  مناسب براي عبور اسپرم نقش دارد.

، نشان می دهد.  شکل یاخته اي را در مرحلۀ متافاز میوز  217
. یک نوزاد پسر در بیضه هاي خود اسپرماتوگونی دارد نه اسپرماتوسیت اولیه. 

. کروموزوم ها در  اووسیت اولیه در همان زمان جنینی به حالت تتراد در می آیند. و در پروفاز  متوقف می شوند. بنابراین اووسیت اولیه براي

رسیدن به متافاز  الزم نیست تقسیم انجام دهند. کروموزوم هاي اسپرماتوسیت هاي اولیه پسر بالغ نیز تتراد تشکیل می دهند. 

. اسپرماتوگونی قبل از رسیدن به این مرحله تقسیم میتوز انجام داده است. 

. در یک دختر بالغ اووگونی وجود ندارد. 

اسپرماتوگونی ها، نزدیک سطح خارجی لوله ها و در تماس با سلول هاي سرتولی قرار دارند و با میتوز تقسیم  218
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میتوز

1میوز

2میوز

می شوند و یاخته هاي اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوگونی را ایجاد می کنند.

 219
 با توجه به شکل روبرو:  

با انجام تقسیم میوز، از یک یاخته اسپرماتوسیت اولیه، دو اسپرماتوسیت ثانویه و از تقسیم هر یاخته
اسپرماتوسیت ثانویه، دو اسپرماتید و دو اسپرم تولید می شود. بنابراین: 

اسپرماتوسیت ثانویه     اسپرماتوسیت اولیه 

اسپرم  

میتوز

1میوز

2میوز
تمایز و

شکل تغییر

 

بررسی گزینه ها:   220
: حاصل مستقیم میوز  سلول هاي اسپرماتید است. اسپرم (گامت) از تمایز اسپرماتید به وجود می آید.  گزینۀ 

: گامت هاي حاصل از تقسیم میوز کروموزوم هاي تک کروماتیدي دارند. و هر کروموزوم تک کروماتیدي حاوي یک مولکول  گزینۀ  و 

 است. 

: اسپرماتیدها هم طبق شکل زیر داراي تاژك هستند.  گزینۀ 
 

بررسی گزینه ها:   221
: اسبک ماهی داراي لقاح داخلی است. میگو نوعی سخت پوست است. سخت پوستان همانند میگو داراي لقاح داخلی هستند. مار خزنده گزینۀ 

است و لقاح داخلی دارد. 

: اسبک ماهی همانند پالتی پوس( نوعی پستاندار) ولی برخالف قورباغه داراي لقاح داخلی است.  گزینۀ 

: اسبک ماهی همانند خزندگان ( از جمله الك پشت) و پستانداران (از جمله کانگورو) لقاح داخلی دارد.  گزینۀ 

: اسبک ماهی و کوسه لقاح داخلی دارند. قورباغه داراي لقاح خارجی است. گزینۀ 
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 222
 فقط مورد "الف" درست است.  

 با توجه به شکل روبرو، در روز  دورة جنسی، مقدار هورمون  

 از هورمون   بیش تر است.  

گزینۀ ب) ضخامت دیوارة رحم در روز  بیش از روز  است. 
گزینۀ ت) مقدار هورمون استروژن از پروژسترون بیشتر است. 

گزینۀ پ) در روز  تخمک گذاري اووسیت ثانویه و گویچۀ
قطبی به همراه تعدادي سلولی فولیکولی از سطح تخمدان خارج می 

شوند. 

و درخونغلظت FSHLH

FSH
LH

 
 

  

ریزش و رشدقاعدگی
دیواره رحم

غلظت استروژن و
 پروژسترون درخون

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
 روزهاي دوره جنسی

جسم زرد درحال
تحلیل رفتن

تشکیل
جسم زرد

تخمک
رشد فولیکول و تمایز اووسیتگذاري

تغییرات در تخمدان

استروژن با غلظت زیاد حدود روز چهاردهم سبب آزاد شدن  از هیپوفیز پیشین می شود (بازخورد مثبت).  223
هنگام تحریک گیرنده هاي موجود در غدد شیري با مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون  اکسی توسین و افزایش تولید شیر می شود (بازخورد

مثبت). 
بررسی گزینه ها:   224

: اووسیت اولیه داراي  کروموزوم است. پس از تقسیم میوز اول، اووسیت ثانویه و دومین جسم قطبی به وجود می آید. پس از اولین گزینۀ 
میوز تعداد کروموزوم ها نصف می شود. 

: باقی ماندة فولیکول (جسم زرد) سرانجام به جسم سفید تبدیل می شود. اگر بارداري رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود "تا مدتی" گزینۀ 
ادامه می دهد. ( با تشکیل  کامل جفت ، وظیفه جسم زرد را جفت ادامه می دهد و جسم زرد به جسم سفید تبدیل می شود). و اگر بارداري رخ
ندهد، جسم زرد در اواخر دورة جنسی تحلیل می رود و به جسم سفید تبدیل می شود. در نتیجه در صورت بارداري و همچنین عدم وقوع

بارداري، نهایتا جسم زرد به سفید تبدیل می شود. 

: ابتدا سر جنین به سمت پایین فشار وارد می آورد و کیسۀ آمنیون را پاره می کند. سپس مایع آمنیوتیک به بیرون ترشح می شود.  گزینۀ 

: گویچه هاي قطبی به طور طبیعی، نقشی در رشد و نمو ندارند. به ندرت ممکن است اسپرم با گویچۀ قطبی نیز لقاح یابد و تودة یاخته اي گزینۀ 
بی شکلی را ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع می شود.

. جدار لقاحی توسط سلول اووسیت ثانویه ایجاد می شود.   225
. قطعۀ مجاور تاژك، تنۀ اسپرم است. آکروزوم در سر اسپرم قرار دارد. 

. کیسه آکروزوم در حین عبور از الیۀ خارجی تخمک آنزیم هاي خود را آزاد می کند و سبب هضم الیۀ داخلی می شود. 

. آنزیم هاي آکروزوم سبب از بین بردن الیۀ ژله اي می شود نه یاخته هاي فولیکولی.  

. هورمون استروژن براي دومین بار در مرحلۀ دوم به حداکثر می رسد.   226
. در نیمۀ دوم دورة جنسی هورمون پروژسترون از استروژن بیش تر است 

.  در مرحلۀ دوم هورمون  ابتدا بیش تر از  است. اما در انتهاي دوره میزان  از  بیش تر می شود.
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. تحلیل جسم زرد در پایان دورة جنسی انجام می شود و در این هنگام دیوارة رحم حداکثر ضخامت خود را دارد. 
الف. (نادرست) از هر تخمدان اووسیت ثانویه آزاد شود، نه اوول.   227

ب. (نادرست) با تقسیم تودة درونی بالستوسیست به دو قسمت می تواند دوقلوهاي همسان به وجود آید. 

ج. (نادرست) اگر دو اسپرم با یک اووسیت ثانویه لقاح دهد یاختۀ  کروموزومی به وجود می آید نه دوقلوهاي همسان. 
د. (درست) اگر دو اووسیت ثانویه به طور هم زمان از تخمدان آزاد شود و با دو اسپرم لقاح دهد، دوقلوهاي غیرهمسان به وجود می آید.

سر اسپرم داراي یک هستۀ بزرگ و کمی سیتوپالسم است. میتوکندري ها در قطعۀ میانی قرار دارند که اکسیژن  228
مصرف و  تولید می کنند. دم اسپرم توسط غشاي سلولی احاطه شده است. توجه کنید که تمام وقایعی که در میتوکندري روي می دهد در

قطعه میانی اسپرم انجام می شود.
لولۀ پُر پیچ و خم روي بیضه ها را «اپی دیدیم» می نامند که عالوه بر ذخیرة اسپرم ها، محل بلوغ نهایی و شروع  229

تحرك آن ها نیز هست. اسپرم هاي ورودي به آن فاقد قدرت حرکت هستند ولی هنگام خروج از اپی دیدیم، داراي قابلیت تحرك می شوند.
تولید اسپرم و تاژك  دار شدن آن درون لوله هاي اسپرم ساز انجام می شود. اسپرم ها درون اپی دیدیم (خاگ) قدرت  230

حرکت کردن را پیدا می کنند (که این جمله به معناي تاژك دار شدن اسپرم ها نیست).
بررسی سایر گزینه ها:

: غدة وزیکول سمینال برخالف غدة پروستات مایع قلیایی ترشح نمی کند. این غدد مایعی غنی از فروکتوز را به اسپرم ها اضافه می  گزینۀ 
کنند.

: هورمون  یاخته هاي سرتولی را تحریک می کند و یاخته هاي سرتولی نیز، موجب تحریک فرآیند اسپرم زایی و میوز یاخته  گزینۀ 
هاي اسپرماتوگونی می شوند.

: گامت هاي نر از درون وزیکول سمینال عبور نمی کنند. گزینۀ 

) در زنان، هر دو سلول هایی  مضاعف یعنی «هاپلوئید و دو ) و اولین گویچۀ قطبی ( اووسیت ثانویه (  231
کروماتیدي» هستند یعنی مقدار  هسته اي برابري دارند. ولی بقیۀ موارد بین آن ها متفاوت است.

بررسی سایر گزینه ها:

» : چون سیتوکینز نامساوي باعث تولید  (گویچه قطبی با سیتوپالسم کمتر) و  (اووسیت ثانویه یا سیتوپالسم بیشتر) شده است، گزینۀ «

پس قطعًا  تعداد میتوکندري بیشتري از  دارد. 

» : یک مجموعه کروموزومی وارد یک سلول به نام گویچه قطبی و یک مجموعه کروموزومی دیگر وارد سلول دیگر به نام اووسیت گزینۀ «
ثانویه می شود.

» :  گویچه قطبی است. گویچه قطبی به طور طبیعی نقشی در رشد و نمو ندارند و به ندرت ممکن است اسپرم با گویچه قطبی نیز گزینۀ «

لقاح یابد و تودة یاخته اي بی شکلی  را ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع می شود. ولی  با میوز  تقسیم می شود و گویچۀ قطبی دوم و
تخمک را پدید می آورد.

) بوده و می توانند هورمون استروژن ترشح کنند. n) سلول هاي فولیکول تخمدان و جسم زرد، هر دو دیپلوئید  232
در دو زمان یعنی حدود روزهاي  و  در مرحلۀ دوم (لوتئال) دوره ي جنسی زنان، غلظت استروژن و  233

پروژسترون با هم برابر می شوند.
فقط مورد «ت» نادرست است. میزان استروژن قبل از تخمک گذاري به حداکثر خود می رسد و در مرحلۀ لوتئال  234
میزان استروژن نسبت به اواخر مرحلۀ فولیکولی کاهش می یابد. مورد «ب» جسم زرد در ابتداي نیمه دوم چرخۀ جنسی، یعنی همان مرحلۀ

لوتئال تشکیل می شود. در این هنگام، غلظت پروژسترون هم چنان در حال افزایش است. 

، ، اندازة جسم زرد رو به افزایش است به طوري که حدود روز  در مرحلۀ لوتئال و در فاصلۀ روزهاي  تا   235
اندازة جسم زرد به بیشترین مقدار خود می رسد.
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 بررسی سایر گزینه ها: 

» : هم زمان با شروع رشد جسم زرد، بر میزان هورمون استروژن افزوده از میزان هورمون  و  کاسته می شود.  گزینۀ «

» : در پایان مرحلۀ فولیکولی، غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در خون رو به کاهش است.  گزینۀ «

» : در اواسط مرحلۀ فولیکولی، غلظت استروژن رو به افزایش است و غلظت پروژسترون تقریبًا ثابت می ماند. گزینۀ «
سؤال اشاره به هورمون استروژن یا پروژسترون دارد که از سلول هاي فولیکولی ترشح می شوند. این سلول ها در  236

تخمدان قرار دارند. 
بررسی سایر گزینه ها:

» : هورمون  که از هیپوفیز پیشین ترشح می شود.  گزینۀ «

» : تعداد زیادي از سلول هاي فولیکولی در هفتۀ اول لوتئال تبدیل به جسم زرد می شوند.  گزینۀ «

» : هورمون  از هیپوفیز پیشین ترشح می شود. گزینۀ «

در نیمۀ دوم دورة جنسی زنان بالغ و هم زمان با بزرگتر شدن جسم زرد در تخمدان، غلظت پروژسترون در خون  237
زیادتر شده، ولی غلظت  کاهش می یابد. سایر موارد نادرست هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

» : در مرحلۀ فولیکولی چرخۀ تخمدان، اصًال هورمون پروژسترون افزایش نمی یابد.   » و « گزینه هاي «

» : در هنگام قاعدگی، هورمون هاي استروژن و پروژسترون هر دو کاهش می یابند. گزینۀ «

هورمون استروژن، هم در مرحلۀ فولیکولی (توسط فولیکول تخمدانی) و هم در مرحلۀ لوتئال (توسط جسم زرد)  238
ترشح می شود، اما سایر موارد نادرست هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

» : در پایان نیمۀ دوم چرخۀ جنسی فعالیت ترشحی تخمدان کاهش می یابد.  گزینۀ «

» : با کاهش میزان استروژن و پروژسترون خون، تخریب دیوارة داخلی ( نه خارجی رحم) صورت می گیرد.  گزینۀ «

» : در فاصلۀ بین  دورة جنسی، با آن که خونریزي و قاعدگی ادامه دارد، ولی دیوارة رحم شروع به ضخیم شدن و بازسازي کرده گزینۀ «
است!

هر چهار مورد درست هستند.  239
بررسی موارد:

الف) به دنبال بارداري، جسم زرد با ترشح پروژسترون و با مکانیسم خود تنظیمی منفی، مانع از افزایش  که عامل تخمک گذاري است می 
شود.

ب) هنگام جایگزینی بالستوسیست، حدود روز  پس از لقاح ( تا  چرخه) است که جسم زرد یعنی همان منبع تولید پروژسترون فعال
است.

ج) یاخته ها در طی تقسیم در لوله فالوپ رشد نمی کنند، بنابراین یاخته هاي حاصل از تقسیم میتوز تخم، کوچک تر از آن هستند.
د) در فرآیند لقاح ابتدا غشاي اسپرم و اووسیت ثانویه ادغام می شود، سپس میوز تکمیل می شود.

نخستین گویچۀ قطبی، اسپرماتوسیت ثانویه و اووسیت ثانویه حاصل میوز  هستند. بنابراین هاپلوئید و دو  240
کروماتیدي هستند. اما دومین گویچۀ قطبی، هاپلوئید و تک  کروماتیدي است.

در چرخۀ قاعدگی زمانی که ترشح استروژن در اوایل دورة قاعدگی رو به افزایش می گذارد، دیوارة رحم شروع به  241
ضخیم شدن می کند و در مرحلۀ لوتئال با ترشح
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پروژسترون به ضخامت آن افزوده می شود. سایر گزینه ها جمالت درستی هستند. 

» : دوقلوهاي ناهمسان به صورت مجزا جایگزینی کرده و جفت هاي مجزایی نیز دارند.  گزینۀ «

» :  دوقلوهاي همسان قطعًا از تخم مشابهی به وجود آمده اند، بنابراین جنسیت مشابهی دارند. گزینۀ «

بند ناف شامل دو سرخرگ و یک سیاهرگ است که «خون جنین» در آن جریان دارد. غلظت کربن دي اکسید در  242
سرخرگ هاي بند ناف باالتر است و خون غنی از اکسیژن را به قلب هدایت می کند. هم سیاهرگ و هم سرخرگ هاي بند ناف داراي گروه

خونی  هستند زیرا در رگ هاي بند ناف خون جنین جاري است.

با آزاد شدن اووسیت ثانویه، فولیکول به جسم زرد تبدیل شده و تولید پروژسترون از جسم زرد افزایش می یابد.   243
بررسی سایر گزینه ها:  

: کوریون هورمونی به نام  ترشح می کند. کوریون یکی از مهمترین پرده هاي محافظت کننده در اطراف جنین است. بعد از گزینۀ 
جایگزینی پرده هاي جنینی تشکیل می شوند. 

: زمانی که غلظت استروژن و پروژسترون حداکثر است، میزان  و  کاهش می یابد.   گزینۀ 

: زمانی استروژن و پروژسترون غلظت شان در خون در حال افزایش است که میزان غلظت هورمون  و  در خون در حال گزینۀ 
کاهش است. 

اسپرم سلول هاپلوئید است که از تمایز اسپرماتید حاصل می شود نه از تقسیم آن .   244
بررسی سایر گزینه ها: 

» : منظور اسپرماتوسیت اولیه است که حاصل ستیوکینز سلول قبلی خود به نام اسپرماتوگونی است.  گزینۀ «

» : منظور اسپرماتوسیت هاي ثانویه است که حاصل ستیوکینز سلول قبلی خود به نام اسپرماتوسیت اولیه است.  گزینۀ «

» : اسپرماتید حاصل ستیوکینز سلول قبلی خود به نام اسپرماتوسیت ثانویه است. گزینۀ «

) حداکثر میزان خود است و در زمان تخمک گذاري و غلظت هورمون استروژن قبل از تخمک گذاري (  245
سپس تبدیل فولیکول باقی مانده به جسم زرد، غلظت هورمون استروژن کاهش یافته است.

اسپرماتوسیت ثانویه، هاپلوئید و داراي کروموزوم هاي مضاعف است، این سلول ها تقسیم می شوند (میوز  را  246
انجام می دهند) و به سلول هاي اسپرماتید و در نهایت به اسپرم تبدیل می شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: هورمون  بر روي سلول هاي دیپلوئیدي که در بینابین لوله هاي اسپرم ساز جاي دارند اثر کرده و باعث ترشح هورمون گزینۀ 
تستوسترون از این سلول ها می شود. 

، داراي  مولکول  است چون  عدد کروموزم مضاعف دارد. اما اسپرماتید که داراي  کروموزوم : اسپرماتوسیت  گزینۀ 

غیرمضاعف است  مولکول  است. 

: اسپرم پس از تولید در لوله هاي اسپرم ساز وارد اسپرم بر شده و در تماس با ترشحات غدد برون ریز قرار می گیرد. اما اسپرماتید و گزینۀ 
اسپرماتوسیت ثانویه نیز هاپلوئید هستند اما در تماس با ترشحات غدد برون ریز نیستند.

بررسی گزینه ها:   247
: یاختۀ  اسپرماتید است و این یاخته تقسیم میان یاخته انجام می دهد.  گزینۀ 

، یاختۀ سرتولی است که وظیفۀ بیگانه خواري باکتري ها را برعهده دارد، اما دقت کنیم که یاختۀ درشت خوار در : یاختۀ داراي بخش   گزینۀ 
حبابک ها جزء دیوارة حبابک ها محسوب نمی شوند. 

: یاختۀ  اسپرماتوسیت اولیه است که توانایی انجام تقسیم میوز  را دارد و در مرحلۀ متافاز میوز  به هر سانترومر فقط از یک سمت گزینۀ 
رشتۀ دوك متصل می شود. 

: یاختۀ  (اسپرم) در هنگام عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات گشناب دان (حاوي فروکتوز) را دریافت می کند، نه جهت ورود به اپی  گزینۀ 
دیدیم. در ضمن اسپرم قبل از ورود به اپی دیدیم قابلیت حرکت ندارد. 
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موارد (ج) و (د) به درستی کامل می کنند.   248
منظور صورت سؤال، اسپرماتیدها می باشند. 

بررسی موارد: 

مورد الف و ب) این یاخته ها تقسیم نمی شوند؛ درنتیجه وارد مراحل  و  تقسیم یاخته اي نمی شوند. 
مورد ج) همۀ مراحل اسپرم زایی تحت تأثیر ترشحات یاخته هاي سرتولی قرار دارد. 

مورد د) تولید آنزیم ها در اسپرماتید نیازمند انرژي زیستی و انجام تنفس یاخته اي می باشد.

دیوارة لوله هاي زامه ساز یاخته هاي زاینده اي دارد که به این یاخته ها زامه زا (اسپرماتوگونی) گفته می شود. این  249
یاخته ها که نزدیک سطح خارجی لوله ها قرار گرفته اند، ابتدا با میتوز تقسیم می شوند. یکی از یاخته هاي حاصل از هر  بار میتوز در الیۀ زاینده

می ماند که الیۀ زاینده حفظ شود. یاختۀ دیگر نیز زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه نام دارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

: اسپرم ها پس از لوله هاي اسپرم ساز وارد اپی دیدیم می شوند که لوله اي پیچیده و طویل است.  گزینۀ 

: در سطح خارجی دیوارة لوله هاي اسپرم ساز، یاخته هاي اسپرماتوگونی قرار دارند.  گزینۀ 

: در لوله هاي اسپرم ساز، اسپرماتید براي تبدیل شدن به اسپرم، تقسیم نمی شود. گزینۀ 

از هر بار تقسیم اسپرماتوگونی، یک اسپرماتوگونی و یک اسپرماتوسیت اولیه تولید می شود که هر دو توانایی  250
تقسیم شدن را دارند و در نتیجه در میان یاختۀ خود دوك تقسیم را ایجاد می کنند. 

مطابق شکل، برخی اسپرماتیدها نیز داراي تاژك هستند؛ اما دقت کنید این یاخته ها هیچ گاه وارد اپی دیدیم نمی 
میتوزشوند.

1میوز

2میوز
تمایز و

شکلتغییر

 

تولید اسپرم بر عهدة بیضه می باشد، اما ایجاد شرایط مناسب براي متحرك شدن اسپرم ها بر عهدة اپید یدیم می   251
باشد.

فقط مورد (ب) صحیح است.   252
منظور صورت سؤال، یاختۀ اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوگونی می باشد. این یاخته ها داراي کروموزوم هاي جنسی هستند؛ درنتیجه ژن یا ژن 

هاي مربوط به تعیین جنسیت را دارند. 
بررسی سایر موارد: 

مورد الف) براي اسپرماتوگونی صحیح نیست. 
مورد ج) براي اسپرماتوسیت اولیه صحیح نیست. 
مورد د) براي هیچ کدام از یاخته ها صحیح نیست. 

موارد (ج) و (د) جمله را به درستی تکمیل می نمایند.   253
بررسی سایر موارد: 

مورد الف) ادرار از مجاورت مجاري خروجی غدد وزیکول سمینال عبور نمی کند. 
مورد ب) دقت کنید ادرار و اسپرم ها از درون مجراي میزراه عبور می کنند که در سطح خود داراي مادة مخاطی و لیزوزیم است. 

، یاخته هاي سرتولی (تغذیه کنندة یاختۀ جنسی) را تحریک می کند تا تمایز اسپرم را هدایت کند در مردان   254

SG2

2

3

4

FSH

94

تولیدمثل
خدیجه جباري

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25AB%25D9… 95/103

و  یاخته هاي بینابینی را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند. 

ترشح هورمون هاي  و  تحت تأثیر هورمون هاي مترشحه از یاختۀ ترشحی عصبی هیپوتاالموس است. 

همۀ یاخته هاي هاپلوئید چه اسپرماتوسیت ثانویه و چه اسپرم، داراي ژن (هاي) مربوط به آنزیم هاي سر اسپرم می   255
باشد.

اسپرماتوسیت اولیه یاخته اي دیپلوئید و اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید است، اما هر دوي آن ها داراي کروموزوم   256
هاي دو کروماتیدي هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: مطابق شکل، اسپرماتیدها می توانند داراي تاژك باشند.   گزینۀ «

 

اسپرماتوگونی

سرتولییاختۀ
اسپرماتوسیت اولیه
اسپرماتوسیت ثانویه

اسپرماتید

اسپرم

»: اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و یاختۀ سرتولی، یاخته هاي دیپلوئید دیوارة لوله هاي اسپرم ساز هستند. دقت کنید  گزینۀ «
اسپرماتوسیت از یاختۀ سرتولی تولید نمی شود. 

»: اسپرماتوسیت ثانویه یاخته اي هاپلوئید است که در پی جدا شدن کروموزوم هاي همتا ( نه کروماتیدهاي خواهري) به وجود آمده گزینۀ «
است. 

مطابق شکل، از زمان تخمک گذاري که جسم زرد پدید می آید تا هنگامی که اندازة آن به حداکثر مقدار می رسد،  257
چین خوردگی هاي دیوارة داخلی رحم و اندوختۀ خونی آن بیشتر می شود.  
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منظور صورت سؤال، هورمون تستوسترون و سایر هورمون هاي جنسی (مانند استروژن و پروژسترون) می باشد.  258
تستوسترون توسط بیضه ها و هر سه هورمون باال توسط غدد فوق کلیه ترشح می شود. همۀ یاخته هاي ترشح کنندة این هورمون ها

دوالد(دیپلوئید) بوده و تقسیم میوز انجام نمی دهند.

در زنان، حداکثر میزان هورمون ترشح شده از یاخته هاي احاطه کننده اووسیت (یاخته هاي فولیکولی) مربوط به  259
استروژن است. این هورمون درقبل از تخمک گذاري به حداکثر مقدار خود می رسد و افزایش یک بارة استروژن، محرکی براي آزاد شدن مقدار

زیادي  و  از هیپوفیز پیشین می شود. (بازخورد مثبت)

مطابق شکل، در این مدت همواره غلظت  در خون از  بیشتر است.    260

 

خوندر و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH
LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}

قاعدگی
ریزش و رشد

خونپروژسترون درغلظت استروژن و

استروژن پروژسترون

228/ 026242220181614121086420
جنسیروزهاي دورة

در حد فاصل زمان هایی که مقدار دو هورمون استرژن و پروژسترون با هم برابر می باشد، میزان فعالیت ترشحی  261
دیوارة رحم می تواند افزایش یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

»: در انتهاي این بازة زمانی به علت غیرفعال شدن جسم زرد، میزان هورمون هاي جنسی استروژن و پروژسترون کاهش می یابد. گزینۀ «

»: در این زمان اختالف غلظت  و  تقریبًا ثابت می باشد. گزینۀ «

»: در این بازة میزان هورمون  کاهش می یابد. گزینۀ «

فقط مورد (د) درست است.   262
الف) براي اسپرماتوگونی صادق نیست. 
ب) براي اسپرماتوگونی صادق نیست. 

ج) اسپرماتید تقسیم نمی شود. 
د) در زمان تبدیل اسپرماتید به اسپرم، تقسیم میان یاخته تکمیل می شود و اسپرم هاي سالم همگی داراي تاژك بدون قابلیت تحرك هستند. 

هر یاختۀ مسیر اسپرم زایی در دیوارة لولۀ اسپرم ساز شامل اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و اسپرماتید  263
می باشد که هیچ کدام گیرندة اختصاصی براي هورمون هاي  و  ندارند.
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فقط مورد (د) صحیح است. در زمان تخمک گذاري، اووسیت ثانویه، اولین جسم قطبی و تعدادي از یاخته هاي  264
فولیکولی آزاد می شوند. 

بررسی موارد: 

مورد الف) بعد از تقسیم میوز  اووسیت اولیه، تقسیم میان یاخته به صورت نامساوي صورت می گیرد. تقسیم سیتوپالسم یاخته هاي فولیکولی
به صورت مساوي انجام می شود. 

مورد ب) براي یاخته هاي فولیکولی صادق نیست. 
مورد ج) براي یاخته هاي فولیکولی صادق نیست. 

مورد د) قبل از تخمک گذاري بین هورمون هاي جنسی تخمدان و هورمون هاي هیپوفیزي، تنظیم بازخوردي مثبت ایجاد می شود.
مواد قلیایی توسط غدة پروستات و غدد پیازي میزراهی ترشح می شوند و درنتیجه تا قبل از این غدد، اسپرم ها با  265

مواد قلیایی در تماس نیستند.

اووسیت اولیه در مرحلۀ پروفازمیوز  در دوران جنینی متوقف شده است و اووسیت ثانویه در آغاز میوز  و تا  266
زمانی که لقاح صورت بگیرد، متوقف می شود. هر دوي این اووسیت ها توسط یاخته هاي فولیکولی احاطه شده اند.

 267
 با توجه به شکل، محل اتصال لوله هاي فالوپ به رحم باالتر از محل اتصال تخمدان ها به رحم است.

 

شیپور

تخمدان
واژن

تخمدان

رحم

 بررسی سایر گزینه ها: 

»: شروع تولید اووسیت اولیه قبل از تولد و در دوران جنینی می باشد.  گزینۀ «

»: در بدن مردان، اسپرماتوگونی ها تقسیم میتوز انجام می دهند.  گزینۀ «

»: یاخته هاي بینابینی لوله هاي اسپرم ساز تقسیم میوز انجام نمی دهند.  گزینۀ «

در نیمۀ چرخۀ جنسی اختالف غلظت  و  در بیشترین حد خود قرار دارد. طی تخمک گذاري تعدادي از  268
یاخته هاي فولیکولی (سازندة استروژن) از تخمدان همراه اووسیت ثانویه خارج می شود.

دقت کنید تقسیم میوز  و تشکیل تتراد دردوران جنینی صورت می گیرد و در طی چرخۀ جنسی، ادامۀ تقسیم میوز  269
صورت می گیرد.

در لولۀ رحمی اووسیت ثانویه، تخمک، گویچه هاي قطبی و اسپرم ممکن است مشاهده شود که این یاخته ها همگی  270
تک الد هستند. 
بررسی موارد: 

مورد (الف) براي تخمک و دومین گویچۀ قطبی صحیح نیست. 
موارد (ب)، (ج) و (د) براي اسپرم صادق نیست.

بررسی سایر گزینه ها:   271
) دقت کنید برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه و عمل لقاح در لوله (هاي) رحمی صورت می گیرد. رحم تحت تأثیر هورمون استروژن قرار گزینۀ  

دارد. 

) توسط یاخته هاي کوریون (الیۀ بیرونی بالستوسیست) تولید می شود.  گزینۀ 

) براي مجاري تنفسی انسان که داراي مخاط مژکدار هستند؛ صحیح نیست.  گزینۀ 
از لقاح اسپرم با گویچۀ قطبی تودة یاخته اي بی شکلی ایجاد می شود؛ که پس از مدتی از بدن دفع می شود. گویچه   272

هاي قطبی مقدار کمتري سیتوپالسم و اندامک، نسبت به تخمک دارند.
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بررسی سایر گزینه ها: 

»: در اووسیت اولیه نیز کروموزوم ها، دوکروماتیدي هستند.  گزینۀ «

»: دقت کنید در بدن زن بالغ، اووگونی مشاهده نمی شود.  گزینۀ «

»: تقسیم میان یاخته در تخمک زایی به صورت نامساوي صورت می گیرد. گزینۀ «
در غدة پروستات مایعی قلیایی و شیري رنگ به اسپرم ها افزوده می شود. این مایع به خنثی کردن مواد اسیدي  273

موجود در مسیر اسپرم به سمت گامت ماده نقش دارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) دقت کنید در بدن مردان فقط یک غدة پروستات وجود دارد.  گزینۀ 

) اسپرم ها از درون غدد وزیکول سمینال عبور نمی کنند.  گزینۀ 

) تمایز اسپرماتیدها و تبدیل آن ها به اسپرم درون لوله هاي اسپرم ساز صورت می گیرد. گزینۀ 
در حین تقسیمات اولیۀ تخم ممکن است یاخته هاي بنیادي از هم جدا شوند یا تودة درونی بالستوسیست به دو یا  274
چند قسمت تقسیم شود. اگر جداشدن قبل از تشکیل بالستوسیست باشد، می توانند در محل هاي مختلفی از رحم جایگزین شوند و داراي جفت

مخصوص به خود باشند. 

اساس تست هاي بارداري،  سنجش هورمون  است که توسط کوریون (برون شامۀ جنین) ترشح شده و وارد  275
خون مادر می شود.

در همۀ جانوران، گامت نر براي ایجاد جانور جدید با گامت ماده لقاح انجام می دهد.   276
بررسی سایر گزینه ها: 

) در برخی جانوران نرماده، مثل کرم هاي پهن، گامت هاي نر، درون بدن جانور با گامت هاي ماده لقاح انجام می دهد. همچنین لقاح در گزینۀ 
اسبک ماهی در بدن جانور نر صورت می گیرد. 

) اسپرم زنبور عسل نر، با تقسیم میتوز تولید می شود و هاپلوئید است.  گزینۀ 

) این گزینه تنها در رابطه با جانورانی که لقاح خارجی دارند، صادق است.  گزینۀ 
 

غدد نمکی در خزندگان و پرندگان دیده می شود، اما تغذیۀ نوزاد توسط غدد شیري مربوط به پستانداران است.    277
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کرم خاکی با داشتن تنفس پوستی، لقاح دو طرفی دارد.  گزینۀ «

»: خزندگان، پرندگان و پستانداران داراي پیچیده ترین شکل کلیه اند و برخی مارها (خزندگان) توانایی بکرزایی دارند.  گزینۀ «

»: ماهیان غضروفی (کوسه ها و سفره ماهی ها) داراي غدد راست روده اي اند. بعضی ماهی ها مثل کوسه لقاح داخلی دارند.  گزینۀ «
شکل مربوط به نوعی کرم پهن (مانند کرم کبد) است که هر فرد تخمک هاي خود را بارور می سازد. (الف) بیضه ها،  278
(ب) تخمدان و (ج) رحم است. تشکیل تترادها (قرارگیري کروموزوم هاي همتا از طول در کنار هم) در بخش هاي (الف) و (ب) برخالف (ج)

مشاهده می شوند.
زاده هاي حاصل از بکرزایی زنبور عسل ملکه، همگی هاپلوئید و نر می باشند و با تقسیم میتوز گامت هاي خود را به  279

وجود می آورند. در حالی که زاده هاي حاصل از بکرزایی در مار ماده دیپلوئید هستند و با میتوز گامت تولید نمی کنند.
بررسی سایر گزینه ها:   280

) در مورد کرم هاي حلقوي، مثل کرم خاکی، لقاح دو طرفی انجام می شود؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار می گیرند، اسپرم  گزینۀ 
هاي هر کدام تخمک هاي دیگري را بارور می سازد. 

) در مورد اسبک ماهی صادق نیست.  گزینۀ 

) نوزاد نارس در پستانداران کیسه دار متولد می شود، اما بهترین شرایط ایمنی و تغذیه جنین در پستانداران جفت دار وجود دارد.  گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها:  281
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خونپروژسترون درغلظت استروژن و

استروژن پروژسترون

228/ 026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

) در ابتدا چرخۀ جنسی، یاخته هاي فولیکولی شروع به حجیم شدن می کنند؛ این اتفاق همزمان با قاعدگی است که در طی آن دیوارة گزینۀ 
داخلی رحم تخریب شده و دفع خون از بدن دیده می شود. جهت افزایش تولید گویچه هاي قرمز، به افزایش مصرف اسیدفولیک و آهن در

بدن نیاز داریم. 

) مطابق شکل این مورد صحیح است.  گزینه هاي  و 
 

لقاح موقعی آغاز می شود که غشاي یک اسپرم و غشاي اووسیت ثانویه با همدیگر تماس پیدا کنند. در این زمان،  282
ضمن ادغام غشاي اسپرم با غشاي اووسیت، تغییراتی در سطح اووسیت اتفاق می افتد که باعث ایجاد پوششی به نام جدار لقاحی می شود. جدار

لقاحی از ورود اسپرم هاي دیگر به اووسیت جلوگیري می کند.

موارد «ب» و «ج» صحیح هستند.   283
بررسی موارد: 

مورد الف) دقت کنید الیۀ تروفوبالست بعد از رسیدن تودة سلولی  به درون رحم تشکیل می شود.  
 مورد  ب) مطابق شکل این مورد قابل تشخیص است.

جایگزینی

لقاح

چهار یاخته ايدو یاخته اي

مورد ج) بافت هاي مختلف بدن انسان از تقسیم تودة یاخته اي درونی ایجاد شده اند. 
مورد د) دقت کنید یاخته هاي حاصل از تقسیم یاخته تخم در لولۀ رحمی، رشد نمی کنند.

موارد «الف»، «ج» و «د» صحیح است.   284
براي هم زمان شدن ورود گامت ها به آب عوامل متعددي دخالت دارد، از جمله دماي محیط، طول روز، آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر یا
ماده یا بروز بعضی رفتارها مثل رقص عروسی در ماهی ها. از طرفی در بدن سایر مهره داران هورمون ها می توانند در تولیدمثل جنسی نقش 
داشته باشند. دقت کنید آزادشدن تعداد زیادي گامت به درون آب مربوط به جانوران داراي لقاح خارجی است و براي جانوران داراي لقاح
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داخلی صادق نیست. 
بررسی موارد درست: 

مورد الف) براي پستانداران (تخم گذار - زنده زا و بچه زا) صحیح است. 
مورد ج) حشرات داراي لقاح داخلی هستند و قطعًا تخم گذار هستند. 

مورد د) در همۀ جانوران، تغذیۀ جنین در ابتدا بر عهدة تخمک است. 

ابتدا رگ هاي خونی و روده شروع به نمو می کنند سپس جوانه هاي دست و پا ظاهر می شوند.  285

فقط مورد آخر صحیح است.   286
بررسی موارد: 

مورد اول) بعضی از داروها از طریق جفت عبور می کنند و بر روي جنین تأثیر می گذارند. 
مورد دوم) دقت کنید در بندناف یک سیاهرگ وجود دارد (نه سیاهرگ هاي بندناف) 

مورد سوم) دقت کنید که یاخته هاي خونی جنین و مادر با هم مخلوط نمی شوند. 
مورد چهارم) برخی مواد اعتیادآور مانند کوکائین و برخی از پادتن ها نیز از طریق جفت جابه جا می شوند.

منظور صورت سوال جانوران مهره دار داراي لقاح خارجی است.   287
) ماهیان آب شیرینی عالوه بر اکسیژن محلول در آب، می توانند با انتقال فعال، گروهی از یون ها را نیز جذب کنند. گزینۀ 

) دقت کنید همۀ این جانوران گامت ها را به درون آب آزاد میکنند و لقاح خارجی دارند و در نتیجه جنین رشد و نمو خود را در خارج گزینۀ 
بدن والد آغاز می کند.

) ممکن است جاندار دوزیست باشد و شش داشته باشد که یاخته هاي شش توسط خون روشن تغذیه می شود. گزینۀ 

) این مورد جملۀ کتاب درسی است و براي همۀ مهره داران صادق است. گزینۀ 

قسمت اول توصیف مربوط به پستانداران کیسه دار است که به علت نبود امکانات جنین شان به صورت  288

1

 2

 3

 4

نارس متولد می شود و از غدد شیري کیسۀ مادر تغذیه می کند.  
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در ماهی ها و دوزیستان که لقاح خارجی دارند، به علت دورة جنین کوتاه میزان اندوختۀ تخمک کم است. لقاح داخلی نیازمند گزینۀ «
دستگاه هاي تولید مثلی با اندام هاي تخصص یافته است. 

»: چسباندن تخمک ها به هم در جانوران داراي لقاح خارجی صورت می گیرد که در همین جانوران غذاي مورد استفاده جنین پوشش  گزینۀ «
ژله اي نیز است نه فقط اندوختۀ سیتوپالسمی تخمک. 

»: قسمت اول گزینه مربوط به بکرزایی است که این جانوارن همواره به تنهایی تولید مثل نمی کنند بلکه در طی فرآیند لقاح نیز امکان  گزینۀ «
تولید  مثل دارند. 

»: تغذیۀ اسپرم ها عالوه  بر ترشحات غدد گشناب دان (وزیکول سمینال) توسط یاخته هاي سرتولی در لوله  289  گزینۀ «
هاي اسپرم ساز نیز انجام می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: غدد ترشح کنندة تستوسترون در مرد بالغ، بیضه ها و بخش قشري غدد فوق کلیه هستند که هر دو به طور غیرمستقیم تحت کنترل گزینۀ «
هورمون هاي آزادکنندة هیپوتاالموس هستند. 

»: بخش تنه در اسپرم حاوي تعداد زیادي میتوکندري است، اما کروموزوم  در هستۀ یاخته قرار دارد که در سر اسپرم است.  گزینۀ «

»: اسپرماتیدها تقسیم نمی شوند؛ در نتیجه از دومین نقطۀ وارسی چرخۀ یاخته اي نیز عبور نمی کنند. گزینۀ «

سلول هایی مانند اووسیت اولیه و همچنین سلول هاي فولیکولی در تخمدان یک زن بالغ، تقسیم می شوند. انجام  290
» براي » براي یاخته هاي فولیکولی و گزینۀ « تقسیم در هر دوي این سلول ها تحت کنترل هورمون هاي هیپوفیزي قرار دارند. گزینۀ « و 

اووسیت اولیه صادق نیست. 
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