
فصل هفتم
تولید مثل

 دستگاه تولیدمثل در مردگفتار 1

11 چند عبارت  دربارٔه هر اسپرماتوسیت موجود در لوله اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟.
الف( در آنافاز می تواند کروموزوم های همتا را از هم جدا کند.

ب( ژن های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارد.
ج( توانایی مبادلٔه قطعه  بین فامینک های غیر خواهری از دو کروموزوم همتا را دارند.

د( تعداد کروماتید ها، دو برابر تعداد سانترومرها است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

21 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، یاخته هایی که دارای گیرندٔه FSH هستند ...........
1(مقدارزیادیازسیتوپالسمخودراازدستمیدهندوبهاسپرمتمایزپیدامیکنند.

2(میتوانندکروموزومهایهمتاراازطولکنارهمقراردهند.
3(درهمٔهمراحلاسپرمزاییونیزبیگانهخواریباکتریهانقشدارند.

4(دربینابینلولههایاسپرمسازقراردارند.
31 کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، در هر سلول مولد ..........«.

1(اسپرماتید،درهنگامتقسیم،حلقٔهانقباضیازجنساکتینومیوزینبهغشامتصلاست.
2(اسپرماتوسیتثانویه،ضمنکوتاهشدنرشتههایدوک،کروموزومهایهمتاازهمجدامیشوند.

3(اسپرماتوسیتاولیه،درمرحلٔهآنافازبرخیرشتههایدوککوتاهمیشوند.
4(اسپرم،بالفاصلهپسازتشکیلدوک،پوششهستهوشبکٔهآندوپالسمیبهقطعاتکوچکترتجزیهمیشوند.

41 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، یاخته هایی که برای LH گیرنده دارند ...........
1(دردیوارٔهلولههایاسپرمسازودربینابینیاختههایزایندهقراردارند.

2(میتوانندکروموزومهایهمساختکهدوکروماتیدیهستندراازهمجداکنند.
3(درافزایشتراکمتودٔهاستخوانیوتقسیمسیتوپالسمیاختههایماهیچٔهاسکلتینقشدارد.

4(درتحریکرشداندامهایمختلفبدنوبروزصفاتثانویهنقشدارند.
51 کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟.

»در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، برخی ترشحات یاخته های بینابینی می توانند ..........«
1(باعثکاهشترشحهورمونلوتئینازبخشپیشینزیرمغزیمیشود.

2(درافزایشتراکمتودٔهاستخوانیورشدیاختههایماهیچهاینقشدارد.
3(باعثکاهشترشحهورمونآزادکنندهازغدٔهزیرنهنجمیشود.

4(ازطریقمجراییبهخونواردمیشوند.
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61 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، ضمن تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به ثانویه کدام رخ نمی دهد؟.
1(باتجزیٔهپروتئیناتصالیدرناحیٔهسانترومر،کروموزومهایدختریازهمجدامیشوند.
2(بارسیدنکروموزومهایدوکروماتیدیبهدوسوییاخته،پوششهستهتشکیلمیشود.

3(بالفاصلهپسازتشکیلدوک،پوششهستهوشبکٔهآندوپالسمیبهقطعاتکوچکترتجزیهمیشوند.
4(ساختارچهارکروماتیدیکهبیشترینفشردگیراپیداکردهاند،درسطحاستوایییاختهردیفمیشوند.

71 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، ضمن تبدیل اسپرماتید به اسپرم ...........
1(مقدارزیادیازسیتوپالسمخودراازدستمیدهدوکروموزومهایآنفشردهمیشود.

2(رشتههایدوکتخریبمیشوندوکروموزومهاشروعبهبازشدنمیکنند.
3(پوششهستهدورکروموزومهایتککروماتیدیتشکیلمیشود.
4(یاختههاازهمجداوتاژکدارمیشوندوهستهفشردهمیشود.

81 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، ضمن تبدیل اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید کدام رخ می دهد؟.
1(ساختارهایچهارکروماتیدی،ازناحیهسانترومربهرشتههایدوکمتصلمیشوند.

2(باکوتاهشدنرشتههایدوک،کروماتیدهایخواهریازهمجداوبهدوقطبهستهکشیدهمیشوند.
3(دویاختهباعددکروموزومییکسانولیباکروموزومهایجنسیمتفاوتایجادمیشود.

4(رشتههایدوکتخریبشده،وکروموزومهابهصورتکروماتیندرمیآیند.
91 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، برخی ترشحات یاخته های .......... می تواند ...........

1(بینابینیـباعثکاهشترشحلوتئینهورمونازبخشپیشینهیپوتاالموسمیشود.
2(سرتولیـدرتمایزاسپرماتیدبهاسپرمدرلولههایپیچیدهایاپیدیدیمنقشدارد.

3(غدهایدرزیرمثانهـباعثکاهشPHترشحاتمجرایاسپرمَبرمیشود.
4(غددیدرپشتمثانهـغنیازنوعیمونوساکاریداستکهانرژیالزمرابرایفعالیتاسپرمهافراهممیکند.

101 چند عبارت دربارٔه هر اسپرماتوسیت، موجود در لوله اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟.
ب( حاوی ژن یا ژن های سازنده تاژک می باشد. الف( با تقسیم خود، سلول های هاپلوئید می سازد. 

د( هر کروموزوم آن چهار رشته پلی نوکلئوتیدی دارد. ج( می تواند ساختار چهارکروماتیدی تشکیل دهد. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

111 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، ضمن تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به اسپرماتید ابتدا کدام رخ می دهد؟.
1(کروموزومهایهمساختبهصورتتتراددراستوایهسته،رویرشتههایدوکقرارمیگیرند.
2(رشتههایدوکتخریبشدهوپوششهستهدورکروموزومهایدوکروماتیدیتشکیلمیشود.

3(باتجزیٔهپروتئینهایاتصالیدرناحیهسانترومر،کروماتیدهاازهمجدامیشوند.
4(پسازاتصالدوکبهسانترومر،پوششهستهوشبکهآندوپالسمیبهقطعاتکوچکترتجزیهمیشوند.

121 در فرآیند اسپرم زایی به طور طبیعی ممکن نیست که ...........
1(سلولهایحاصلازمیوزI،ازنظرنوعکروموزومهامتفاوتباشند.

2(درفاصلهبینمیوزIوII،برمقدارDNAهستٔهسلولهایحاصلافزودهشود.
3(سلولهایحاصلازمیوزII،مقدارزیادیازسیتوپالسمخودراازدستدهند.

4(درفاصلهبینمیوزIوII،غشایهستهپدیدارشودوسانتریولهاهمانندسازیکنند.
131 به طور معمول کدام عبارت دربارٔه سلول های دیپلوئید دیوارٔه هر لولٔه پر پیچ و خم موجود در دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان، صحیح است؟.

1(باتقسیمخود،سلولهایهاپلوئیدیرامیسازندکهمسئولتولیدمثلهستند.
2(درمجاورتهایسلولهاییقراردارندکهترشحهورمونجنسیمردانهرابرعهدهدارند.

3(درمرحلهاولتنفسسلولی،ازدونوعگیرندٔهالکترونیاستفادهمینمایند.
4(درمرحلٔهدومتنفسیسلولی،ضمنتولیداستیلکوآنزیمA،کربندیاکسیدتولیدمیشود.

141 چند عبارت، دربارٔه هر سلول هاپلوئید درون لولٔه اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟.
ب( حاوی ژن یا ژن های سازنده تاژک می باشد. الف( با تقسیم خود، سلول های هاپلوئید می سازد. 

د( هر کروموزوم آن دو رشته پلی نوکلئوتیدی DNA دارد. ج( نمی تواند کروموزوم های خود را مضاعف کند. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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151 به طور معمول کدام گزینه دربارٔه هر لولٔه پر پیچ و خم موجود درون کیسٔه بیضه یک مرد جوان، صحیح است؟.
1(درونخودیاختههاییدارندکهباFSHتحریکمیشوندتاتمایزاسپرمهاراتسهیلکنند.
2(درنزدیکسطحخارجیخودیاختههایاسپرماتوگونیدارندکهبامیتوزتقسیممیشوند.

3(دراطرافخودیاختههایهدفLHوجوددارندکهتستوسترونترشحمیکنند.
4(یاختههایتاژکدارهاپلوئیدیافتمیشوند.

161 با توجه به جملٔه داده شده در لوله های اسپرم ساز فرد بالغ چند عبارت صحیح است؟ »هر سلولی که توانایی تولید سلول  هاپلوئید را دارد ..........«.
الف( توانایی تشکیل دوک تقسیم و ناپدید کردن غشای هستٔه خود را دارد.

ب( ژن های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارد.
ج( تحت تأثیر ترشحات یاخته های سرتولی قرار می گیرد.

د( تعداد کروماتیدهای آن دو برابر تعداد سانترومرها است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

171 کدام گزینه در مورد شکل مقابل نادرست است؟.
1(سلولهایهاپلوئیددربخش»ب«قدرتتحرکمتفاوتدارند.

2( یاختههایدرونبخش»ب«تواناییتشکیلساختارچهارکروماتیدیراندارند.
3(اسپرمهاپسازتولیدتوسطلولٔه»ج«ازبیضهخارجوبهاپیدیدیممنتقلمیشوند.

4( برخیترشحاتدرونلولههای»الف«درهمهمراحلاسپرمزاییوپشتیبانیوتغذیٔهیاختههایجنسینقشدارند.
181 چند عبارت جملٔه زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟.

»در انسان، هر سلول حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه .......... هر سلول حاصل از اسپرماتید ..........«
الف( همانند ـ توانایی تشکیل دوک تقسیم و سیتوکینز را ندارد.

ب( برخالف ـ از سیتوکینز یک سلول هاپلوئید به وجود آمده است.
ج( همانند ـ تعداد مولکول های DNA خطی با تعداد سانترومرها برابر است.

د( برخالف ـ توانایی جدا کردن کروماتیدهای خواهری را دارد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

191 کدام در مورد غدٔه پیازی میزراهی صحیح است؟.
1(ترشحاتقلیاییوروانکنندٔهخودراابتداواردمایعبینسلولیمیکند.

2(ترشحاتآنبهخنثیکردنمحیطقلیاییدرمسیرعبوراسپرمهاکمکمیکند.
3(یکجفتغدهبهاندازٔهنخودفرنگیهستندکهترشحاتقلیاییخودراواردمجرایِدفرانمیکنند.

4(بهمجموعٔهترشحاتآنوپروستاتووزیکولسمینالکهاسپرمهارابهبیرونازبدنمنتقلمیکنند،مایعمنیگفتهمیشود.
201 چند مورد عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »به طور معمول در مردان بالغ ..........«.

الف( FSH سلول های سرتولی را تحریک می کند، تا تمایز اسپرم ها را تسهیل کنند.
ب( LH یاخته های بینابینی را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند.

ج( تستوسترون ضمن تحریک رشد اندام های مختلف به ویژه ماهیچه ها و استخوان ها، باعث بروز صفات ثانویه در مردان می شود.
د( تنظیم میزان ترشح LH و FSH با ساز و کار بازخورد منفی انجام می شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
211 با توجه به شکل روبه رو درستی یا نادرستی چند مورد با جملٔه زیر یکسان نیست؟.

»هورمـون LH، یاخته هـای بینابینـی درون لولٔه اسپرم سـاز را تحریـک می کند تا هورمون تستوسـترون 
ترشح کنند. 

الف( در بخش »الف« اسپرم هایی با قدرت تحرک متفاوت دیده می شوند.
ب( سلول های دارای تاژک متحرک وارد بخش »الف« می شوند.

ج( ترشحات بخش »ج« به خنثی کردن محیط قلیایی مسیر عبور اسپرم ها کمک می کند.
د( اسپرم ها پس از ورود به بخش»د« انرژی الزم برای فعالیت خود را فراهم می کنند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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221 در یک مرد بالغ، یکی از هورمون های مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند، ...........
1(باعثبلوغاسپرمهادرمحلتولیدخودشود.

2(باتأثیرمستقیمبرلولههایاسپرمساز،تولیدتستوسترونراافزایشدهد.
3(باعثآزادسازیآنزیمهایدرونوزیکولیموجوددرسرسلولهایجنسیشود.

4(درمیوزبعضیازسلولهایدیوارٔهلولههایاسپرمسازنقشداشتهباشد.
231 به طور معمول در یک فرد بالغ، هر سلول .......... موجود در لوله های اسپرم ساز، ...........

2(دیپلوئیدیـدردرونحفرٔهشکمیقرارگرفتهاست. 1(دیپلوئیدیـتقسیممیوزراانجاممیدهد.
4(هاپلوئیدیـدرهستٔهخودکروموزومهایتککروماتیدیدارد. 3(هاپلوئیدیـژنهایمربوطبهآنزیمهایسراسپرمرادارد.

241 ریزلوله های پروتئینی موجود در سلول اسپرماتید انسان ...........
2(دربخشمرکزیسانتریولهایافتمیشوند. 1(درتشکیلآنازسلولمولدشنقشداشتهاند.

4(درصورتلزومبهسانترومرکروموزومهایآنمتصلمیگردند. 3(باعثجابهجاییآندرمایعپیرامونیمیشوند.
251 چه تعداد از هورمون های زیر در فعالیت دستگاه تولیدمثل مردان نقش دارند؟.

د( برخی هورمون های هیپوفیزی  T3 ج( هورمون  ب( پروالکتین  الف( تستوسترون 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

261 کدام عبارت، در مورد هر سلول هاپلوئیدی موجود در بیضه یک فرد بالغ، درست است؟.
2(درتماسمستقیمباترشحاتغددبرونریزقراردارد. 1(ازتقسیمسلولقبلیخودایجادمیشود.

4(قابلیتتقسیمداردومیتواندبهسلولهایجنسیتبدیلشود. 3(تحتتأثیربرخیترشحاتیاختههایسرتولیقرارمیگیرند.
271 چند مورد عبارت زیر را به طور درست تکمیل می کند؟.

»به طور معمول، در مردان بالغ..........«
الف( ترشحات یاخته های سرتولی در دیوارٔه لوله های اپیدیدیم، تمایز اسپرم ها را هدایت می کنند.

ب( ترشحات پروستات به خنثی کردن محیط قلیایی در مسیر عبور اسپرم ها کمک می کند.
ج( همٔه سلول های دیپلوئیدی دیوارٔه لوله های اسپرم ساز، توانایی انجام میوز را دارند.

د( اپیدیدیم دارای اسپرم هایی با قابلیت های حرکتی متفاوت است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

281 لوله  پیچیده و طویل »الف« .......... »ب« ...........
1(برخالفـدرونخودیاختههایهدفLHرادارندکههورمونجنسیترشحمیکنند.

2(برخالفـدراطرافخودیاختههایسرتولیدارندکهدرتمایزوپشتیبانییاختٔهجنسینقشدارند.
3(همانندـدرتماسباسلولهایهاپلوئیدیبالغومتحرکقرارمیگیرند.

4(همانندـیاختههایتاژکدارفاقدژنفاکتور8یافتمیشوند.
291 در انسان، هر اسپرماتید .......... اسپرماتوسیت ثانویه ...........

1(همانندـمیتواندسلولهایهاپلوئیدبسازد.
2(همانندـتواناییتشکیلساختارچهارکروماتیدیراندارد.

3(برخالفـتواناییدوکروماتیدیکردنکروموزومهایخودراندارد.
4(برخالفـنمیتواندکروموزومهایهمتاراازهمجداکند.

301 با توجه به جملٔه داده شده در لوله های اسپرم ساز یک فرد بالغ چند عبارت صحیح است؟.
»سلول هایی که توانایی تولید سلول  هاپلوئید را دارند می توانند ........«

الف( در پروفاز کروموزوم های همتا را از طول کنار هم قرار دهند و تشکیل ساختار چهارتایی دهند.
ب( در آنافاز با تجزیٔه پروتئین های اتصالی در ناحیٔه سانترومر، کروموزوم های دختری را از هم جدا کنند.

ج( مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست بدهند و به یاخته ای کشیده تبدیل شوند.
د( با دو برابر شدن DNAی هسته، کروموزوم های خود را دوکروماتیدی کنند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

الف

ب

www.dary
aft

pub.co
m



 خط فکری زیست شناسی یازدهم

370

561 کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ »در انسان، غده ای )هایی( که ..........«.
2(یاختههایسرتولیدارد،هورمونجنسیتولیدمیکند. 1(اسپرمتولیدمیکند،یاختههایبینابینیدارد.

4(درزیرمثانهقراردارد،مایعیشیریرنگوقلیاییترشحمیکند. 3(درپشتمثانهقراردارد،دربلوغاسپرمهانقشدارد.
571 در ارتباط با شکل روبه رو چند مورد زیر صحیح است؟.

الف( بخش b کاله مانند و بیش تر حجم سر را اشغال کرده است.
ب( بخش a هنگامی فعالیت دارد که مقدار هورمون های مؤثر در چرخه تخمدانی در حال کاهش است.

ج( انرژی حرکتی بخش d توسط بخش c تأمین می شود.
د( بخش c در یاخته تخمک جدید وجود دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 تولیدمثل جنسی در زنانگفتار 2

581 چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در دستگاه تناسلی یک زن جوان ..........«.
الف( بافت پوششی لوله های فالوپ موسین ترشح می کند.

ب( زنش مژک های لوله فالوپ، اووسیت اولیه را به سمت رحم می راند.
ج( تمام اووسیت های درون تخمدان، در دوران جنینی به وجود آمده اند.

د( لوله های فالوپ به بخش پهن و پایین رحم متصل هستند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

591 معمواًل در انسان همٔه ...........
1(گامتهاینابالغتقسیممیوزخودراازمرحلٔهجنینیآغازمیکنند.

2(اعمالغددجنسیدرونریز،توسطهورمونهایهیپوتاالموسیتنظیممیشود.
3(کروموزومهایگامت،بهصورتتککروماتیدیازغددجنسیخارجمیشود.

4(برایتشکیلگامتکروماتیدهایخواهریدرغددجنسی،ازهمجدامیشوند.
601 با توجه به مراحل تولید گامت در یک زن جوان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟.

»هر سلولی که در مرحلٔه پروفاز میوز I قرار دارد، قطعًا ..........«
ب( توسط تعدادی سلول سوماتیک احاطه شده است. الف( در ابتدای یک چرخٔه جنسی به وجود آمده است. 

د( در واکنش به حداکثر میزان ترشح LH، تقسیم می شود. ج( سلولی بسیار بزرگ تر از اسپرم را به وجود می آورد. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

611 چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟.
»به طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی که در دوران جنینی تقسیم خود را شروع کرده است، به طور حتم ..........«

الف( توسط یاخته های تغذیه کننده احاطه شده، که به مجموع آن ها فولیکول )انبانک( گفته می شود.
ب( با کوتاه کردن رشته های دوک، کروموزوم های هم ساخت خود را از هم جدا می کند.

ج( با تقسیم نامساوی سیتوپالسم خود یک یاخته بزرگ و یک یاخته کوچک تر به وجود می آورد.
د( درون هسته خود دارای 92 مولکول DNA خطی دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
621 در انسان بالغ، یاخته هدف هورمون FSH نمی تواند ...........

1(باترشحاتخودتمایزاسپرمهاراهدایتکند.
2(نوعیپیکشیمیاییترشحکندکهباتأثیرمستقیمبرآندومترباعثرشدوضخیمشدنآنشود.

3(درلولهفالوپبهتغذیهومحافظتازاووسیتثانویهکمککند.
4(نوعیپیکشیمیاییترشحکندکهباعثتحریکرشدماهیچههاواستخوانهاشود.

a
b

c e

d
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701 در حالت طبیعی درون لوله فالوپ )لوله های رحم(  یک خانم بالغ، در پی کوتاه شدن دوک تقسیم اووسیت کدام رخ می دهد؟.
1(کروموزومهایهمتاازهمجدامیشوندوبهسمتقطبینیاختهحرکتمیکنند.

2(کروماتیدهایخواهریازهمجداوبهدوقطبهستهکشیدهمیشوند.
3(یاختهجنسینربااووسیتبرخوردمیکند،وفرایندلقاحآغازمیشود.

4(یاختههایجسمزردباتأثیرهورمونLHفعالیتترشحیخودراافزایشمیدهند.
711 چه تعداد از هورمون های زیر بر سلول های فولیکولی یا سلول های حاصل از آن ها مؤثر است؟.

T3 ج(   LH )ب  FSH )الف
هـ( اکسی توسین   HCG )د

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1
721 کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »در انسان بالغ هورمونی که در یاخته های .......... گیرنده دارد می تواند در ..........«.

1(بینابینیبیضهـدرزنانعاملاصلیتخمکگذاریباشد.
2(فولیکولیتخمدانـمردانباتأثیربریاختههایسرتولیدرتمایزاسپرمهانقشدارد.

3(آندومتررحمـخانمهامحرکیبرایآزادشدنمقدارزیادیFSHوLHباشد.
4(تستوسترونسازـخانمباردارسببحفظوجسمزردوتداومترشحپروژسترونازآنمیشود.

731 چند عبارت جملٔه روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »در انسان بالغ هورمونی که .......... می تواند با تأثیر بر یاخته های..........«.
الف( در زنان عامل اصلی تخمک گذاری است، ـ بینابینی بیضه، رشد استخوان ها را افزایش دهد.

ب( با تأثیر بر یاخته های سرتولی در تمایز اسپرم ها نقش دارد ـ انبانک تخمدان رشد آندومتر رحم را افزایش دهد.
ج( از جسم زرد به تخمدان ترشح می شود ـ با تأثیر بر هیپوتاالموس، از ترشح هورمون های FSH و LH بکاهد.

د( در یاخته های بینابینی گیرنده دارد ـ جسم زرد فعالیت ترشحی آن را افزایش دهد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

741 در حالت طبیعی درون تخمدان یک خانم بالغ، در پی تشکیل حلقه انقباضی و تقسیم سیتوپالسم .......... نمی تواند تولید شود..
2(سلولهایدیپلوئیدتککروماتیدی 1(سلولهاییباتواناییتشکیلتتراد
4(یاختههایترشحکنندهپروژسترون  3(سلولهاییباتواناییلقاح

751 چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در انسان هر اووسیتی .......... هر اسپرماتوسیتی قطعًا ..........«.
الف( بر خالف ـ در دوران جنینی به وجود آمده است.

ب( همانند ـ درون غدد جنسی به وجود آمده است.
ج( بر خالف ـ DNAی هسته خود را در دوران جنینی همانندسازی کرده است.

د( همانند ـ هر کروموزوم آن چهار رشته پلی نوکلئوتیدی DNA دارد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

761 چند عبارت جملٔه زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟.
»در انسان هر .......... به طور حتم ..........«

الف( اووسیتی که از تخمدان خارج و وارد محوطه شکمی می شود ـ بعد از بلوغ به وجود آمده و توسط سلول های سوماتیک احاطه شده است.
ب( گویچٔه قطبی که از تقسیم سلول دیپلوئید به وجود می آید ـ در واکنش به افزایش شدید هورمون هیپوفیزی به وجود آمده است.

ج( اووسیتی که فرآیند لقاح را آغاز می کند ـ در مرحله فولیکولی خارج از لوله فالوپ به وجود آمده است.
د( گویچه قطبی که از تقسیم سلول هاپلوئید به وجود می آید ـ در مرحله لوتئال خارج از تخمدان به وجود آمده است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
771 درون تخمدان یک زن جوان، پس از تقسیم ...........

1(سلولهایاووگونیتعدادزیادیاووسیتاولیهبهوجودمیآید.
2(هرسلولدیپلوئید،تقسیمسیتوپالسمبهصورتنامساویانجاممیشود.

3(هرسلولهاپلوئید،کروماتیدهایخواهریازهمجدامیشوند.

4(اووسیتاولیهیاثانویه،هستهبهصورتمساویتقسیممیشود.
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781 چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟.
»به طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی داخل لوله فالوپ به طور حتم ..........«

الف( با تجزیٔه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر، کروماتیدهای خواهری را از هم جدا می کند.
ب( توانایی تشکیل تتراد و کراسینگ اور، دارند.

ج( هر کروموزوم آن چهار زنجیره پلی نوکلئوتیدی ِدنا دارد.
د( درون تخمدان در اواخر مرحله فولیکولی، در واکنش به حداکثر میزان ترشح LH به وجود آمده است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
791 چند مورد عبارت روبه رو را به طور نادرست تکمیل می کند؟ »در یک فرد بالغ در کم کاری هیپوفیز .......... می تواند ..........  یابد.«.

الف( پسین ـ ادرار رقیق و حجم ادرار افزایش
ب( پیشین ـ فعالیت سلول های بینابینی و تولید اسپرماتوسیت اولیه، کاهش

ج( پیشین ـ تولید اووسیت اولیه و فولیکول ها در تخمدان، کاهش
د( پسین ـ خروج شیر از غدد شیری و انقباض ماهیچه های صاف رحم، کاهش

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
801 چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در دستگاه تناسلی یک زن جوان ..........«.

الف( تخمدان ها درون محوطٔه شکم قرار دارند و با کمک طنابی پیوندی، عضالنی به آندومتر رحم متصل اند.
ب( لوله های فالوپ، شیپور مانند هستند، که از طرف زوائد انگشت مانند خود به بخش پهن و باالی رحم متصل هستند.

ج( بخش های باالی رحم، باریک تر شده که به آن گردن رحم می گویند.
د( واژن محل ورود یاخته های جنسی نر، خروج خون قاعدگی است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
811 چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟.

»به طور معمول، هر اووسیتی که درون تخمدان به وجود آمده است، به طور حتم ..........«
الف( در پی جدا شدن کروموزوم های همتا به وجود می آید.

ب( در پی تقسیم نامساوی سیتوپالسم به وجود می آید.
ج( هر کروموزوم آن دارای چهار زنجیرٔه پلی نوکلئوتیدی DNA است.

د( در اواخر مرحله فولیکولی، در واکنش به حداکثر میزان ترشح LH به وجود آمده است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

821 کدام گزینه جملٔه مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ »در انسان هر اووسیتی بر خالف دومین گویچٔه قطبی ..........«.
2(دارایکروموزومدوکروماتیدیاست. 1(درونتخمدانبهوجودآمدهاست.

4(ساختارهایچهارکروماتیدیپدیدمیآورد. 3(قبلازلقاحبهوجودآمدهاست.
831 در ارتباط با بافت های پوششی مژک دار موجود در یک دختر سه ساله چند مورد از موارد زیر صحیح است؟.

ب( می توانند باعث ورود میکروب ها به معده شوند. الف( در حرکت اووسیت به سمت رحم نقش دارد. 
د( در بخش های حاوی ماهیچه دیده می شوند. ج( حاوی مخاط نیز هستند.  

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
841 چند عبارت جملٔه مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند، »در یک خانم بالغ، هنگام تشکیل اووسیت ثانویه ..........«.

ب( مقدار LH و FSH خون بیش ترین اختالف را دارند. الف( تخمدان در اواخر مرحله فولیکولی قرار دارد. 
د( ترشح استروژن از سلول های فولیکولی آغاز می شود. ج( تخمدان فاقد جسم زرد است.  

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
851 کدام عبارت جملٔه زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟.

»در انسان هر گویچٔه قطبی اول بر خالف هر گویچٔه قطبی دوم ..........«
2(درپیجداشدنکروموزومهایهمتاازهمبهوجودمیآید. 1(درونغددجنسیبهوجودآمدهاست.

4(درپیتقسیمنامساویسیتوپالسمبهوجودمیآید. 3(درواکنشبهافزایششدیدLHبهوجودمیآید.
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کدام گزینه دربارٔه سلول های دربرگیرندٔه هر اووسیت ثانویه نادرست است؟.1531
1(میتوانندباتقسیممیتوزیاختٔهدیپلوئیدیایجادکنند.

2(ضمنتولیدآنهاازسلولمولدش،کروموزومهایهمتاازهمجداشدهاند.
3(هرتبادلقطعهایبیندوکروموزومآنجهشمحسوبمیشود.

4(میتوانندباترشحنوعیهورمونباعثرشددیوارٔهداخلیرحمشوند.
در ارتباط با چرخه رحمی چند مورد از موارد زیر نادرست است؟.1541

الف( عدم تبدیل جسم زرد به جسم سفید در اواخر مرحلٔه لوتئال می تواند نشانٔه بارداری باشد.
ب( زمانی که ضخامت جداره رحم به حداکثر خود می رسد، غلظت پروژسترون از استروژن بیش تر است.

ج( در مرحلٔه لوتئال سرعت رشد آندومتر کم ولی فعالیت ترشحی آن زیاد است.
د( فقط هورمون های جسم زرد در رشد آندومتر نقش دارند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در انسان عدم .......... در پایان مرحلٔه لوتئال نمی تواند نشانٔه بارداری باشد..1551

2(تشکیلجسمسفید 1(افزایشهورمونهایهیپوفیزی
4(ترشحHCGازجفت  3(افزایشهورمونهایتخمدان

به طور معمول، در انتهای هفته دوم چرخٔه جنسی زنان، ...........1561
1(افزایششدیدهورمونهایتخمدانمحرکیبرایآزادشدنهورمونهایهیپوفیزپیشینمیشوند.

2(جسمزردبهحداکثراندازٔهخودمیرسد.
3(اختالفغلظتهورمونLHوFSHبهحداکثرخودمیرسد.

4(میتواندتخمدریکیازفرورفتگیهایجدارٔهرحمجایگزینشود.
چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ »غده ای که در تخمک گذاری نقش اصلی را ایفا می کند،  ..........«.1571

الف( کم کاری آن باعث اختالل نمو دستگاه عصبی و عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می شود.
ب( هورمون آن در تولید شیر پس از تولد نوزاد، در تنظیم دستگاه ایمنی و در تعادل آب بدن نقش دارد.

ج( هورمون آن با ثر بر سلول های غضروفی، تقسیم آن ها را افزایش می دهد.
د( افزایش هورمون های آن، سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون  پروژسترون در خانم باردار می شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می نماید؟ »به طور معمول، در شروع چرخه جنسی زنان ..........«.1581
2(ترشحهورمونهایتخمدانیافزایشمییابد. 1(تخریبدیوارهآندومترآغازمیشود.

4(الیههاییاختهایفولیکولتحتتأثیرFSHقرارمیگیرند. 3(مقدارترشحFSHازLHبیشتراست.
به طور معمول، در انتهای هفته اول چرخٔه جنسی زنان، ...........1591

1(افزایششدیداستروژنمحرکیبرایآزادشدنمقدارزیادLH،ازهیپوفیزپیشینمیشود.
2(فولیکولبالغبهدیوارهتخمدانمیچسبدوتخمکگذاریانجاممیشود.
3(غلظتکماستروژنازافزایششدیدFSHوLHممانعتبهعملمیآورد.

4(باتأثیرهورمونهایهیپوفیزیبررویآندومتر،دیوارهداخلیرحممجددًاشروعبهرشدونمومیکند.

رشد و نمو در جنینگفتار 3

1601 در دستگاه تولیدمثلی زنان، ...........
1(انقباضماهیچههایمخططوتاژکهایلولهفالوپبهحرکتتخمککمکمیکند.
2(آکروزوماسپرم،آنزیمهایهضمکنندهراآزادتاالیهخارجیاووسیتراهضمکنند.

3(ضمنادغامغشایاسپرمباغشایاووسیتتغییراتیدرالیهخارجیاووسیتاتفاقمیافتدوجدارهلقاحیایجادمیشود.
4(هنگامتشکیلجدارهلقاحی،ازفعالیتترشحیهیپوفیزکاستهشدهاست.
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1611 کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »به طور معمول در یک فرد جوان، هنگام عمل جایگزینی ..........«.
1(تولیدپروژسترونازجسمزردآغازمیشود.

2(سلولهایدرونیبالستوسیستازسایرسلولهامتمایزگردیدهاند.
3(رویانبهواسطٔهاستفادهازموادغذاییخونمادربهسرعترشدمیکند.
4(پردههایمحافظتکنندهوتغذیهکنندٔهرویانبهسرعتنموپیدامیکنند.

به طور معمول کدام گزینه در ارتباط با شروع عمل جایگزینی در یک فرد سالم درست است؟.1621
1(تودٔهسلولیحاصلازتخمبهشکلیککرٔهتوپراست.
2(دیوارٔهرحمرشدوفعالیتترشحیخودراآغازمیکند.

3(بهعلتبازخوردمنفیازترشحهورمونآزادکنندهFSHوLHکاستهشدهاست.
4(سیاهرگبندنافخونپراکسیژنراازجفتبهجنینمیرساند.

چند عبارت صحیح است؟ »در دستگاه تولیدمثلی زنان یاخته ای که با اسپرم لقاح خود را آغاز می کند ..........«.1631
الف( هر کروموزوم هستٔه آن، دارای 4 زنجیرٔه پلی نوکلئوتیدی DNA است.

ب( در پی جدا شدن کروموزوم های همتا در مرحلٔه فولیکولی در داخل تخمدان به وجود آمده است.
ج( الیٔه خارجی آن از تعداد زیادی یاخته های دیپلوئید تشکیل شده که به تغذیه و محافظت از آن کمک می کند.

د( ریزکیسه های حاوی مواد سازندٔه جدار لقاحی از گلژی منشأ می گیرد و با اگزوسیتوز محتویات خود را از غشا خارج می کنند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند عبارت جملٔه روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »در دستگاه تولیدمثلی زنان هنگام لقاح اسپرم با اووسیت  ..........«.1641
الف( در حین عبور اسپرم از بین یاخته های فولیکولی، کیسٔه آکروزوم پاره می شود. 

ب( پس از هضم شدن جدار لقاحی توسط آنزیم های آکروزوم، هستٔه اسپرم وارد تخمک می شود. 
ج( ریزکیسه های حاوی مواد سازندٔه جدار لقاحی پس از قرار گرفتن در الیٔه ژله ای تخمک، محتویات خود را آزاد می کند.

د( پس از هضم یاخته های فولیکولی توسط آنزیم های سر اسپرم، اسپرم به الیٔه ژله ای تخمک می رسد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در دستگاه تولیدمثلی زنان کدام گزینه در رابطه با لقاح اسپرم با اووسیت ثانویه صحیح است؟.1651
1(فقطانقباضماهیچههایصافدیوارٔهلولٔهرحم،اووسیتثانویهرابهسمترحمحرکتمیدهند.

2(باورودسراسپرم،پوششهستهاسپرمناپدیدومیوزIIخودراتکمیلمیکند.
3(پسازپایانتقسیماووسیتثانویهپوششهستهاطراف23کروموزومتککروماتیدیتشکیلمیشود.

4(یاختٔهحاصلازمیوزIIبهطورمعمولتواناییلقاحبااسپرمراندارند.
کدام گزینه عبارت داده شده را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »در انسان ..........«.1661

1(درزمانشروعتقسیماتمیتوزیسلولتخم،مرحلٔهلوتئالتخمدانمتوقفگردیدهاست
2(یاختههایدرونبالستوسیستآنزیمهایهضمکنندهایترشحمیکنندکهیاختههایجدارٔهرحمراتخریبمیکنند.

3(هنگامجایگزینیموروال،منبعتولیدپروژسترونفعالاست.
4(کاهشحجمسلولهایحاصلازمیتوزتخمدرطوللولٔهفالوپادامهپیدامیکند.

به طور معمول، کدام گزینه دربارٔه اتفاقات پس از تشکیل زیگوت در انسان نادرست است؟.1671
1(درزمانبهوجودآمدنالیههایمحافظوتغذیهکنندٔهجنینی،ترشحپروژسترونتوسطجسمزردصورتمیگیرد.

2(درزمانشروعتقسیماتمیتوزیسلولتخم،مرحلٔهفولیکولیتخمدانمتوقفگردیدهاست.
3(درزمانرسیدنرویانبهرحم،تودٔهسلولیبهشکلیکتوپتوخالیدرآمدهاست.

4(درزمانشروععملجایگزینی،آمنیوندرحفاظتوتغذیٔهجنیننقشدارد.
به طور معمول، پس از لقاح سلول های جنسی در انسان، کدام اتفاق روی می دهد؟.1681

1(قبلازرسیدنبالستوسیستبهرحم،تودٔهدرونیآنتشکیلالیههایزایندٔهجنینراآغازمیکند.
2(پساززمانرسیدنرویانبهرحم،تودٔهسلولیبهشکلیکتوپتوُپردرمیآیدکهبهآنموروالمیگویند.

3(همزمانباشروعتقسیماتمیتوزیدرسلولتخم،مرحلٔهفولیکولیتخمدانبهپایانمیرسد.
4(درزمانتشکیلالیههایمحافظوتغذیهکنندٔهجنین،ترشحLHوFSHازهیپوفیزکاستهشدهاست.
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در جنین انسان، خون سیاهرگ بندناف، .......... خون .......... ماهی، .......... است..1691
2(برخالفـسیاهرگشکمیـتیره 1(همانندـسرخرگپشتیـروشن

4(برخالفـسرخرگآبششیـروشن 3(همانندـسرخرگشکمیـتیره
1701  کدام گزینه جملٔه مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ »در انسان، خون .......... خون .......... ماهی، .......... است.«.

2(سیاهرگهایششیهمانندـسرخرگپشتیـروشن 1(سیاهرگهایبندنافبرخالفـسینوسسیاهرگیـروشن
4(سرخرگهایبندنافهمانندـسرخرگشکمیـتیره 3(سرخرگهایششیبرخالفـمخروطسرخرگیـتیره

1711 به طور معمول در انسان پس از .......... رویان انسان ...........
1(تشکیلسیاهرگهایبندنافـموادمغذی،اکسیژنوبعضیازپادتنهاازطریقجفتبهجنینمنتقلمیشود.

2(تشکیلپردههایمحافظتکنندهدراطرافـتمایزجفتشروعمیشود.
3(جایگزینیـسلولهایدرونیبالستوسیستازسلولهایتروفوبالستمتمایزمیشوند.

4(ترشحHCGازیاختههایتروفوبالستـترشحپروژسترونازجسمزردآغازوازقاعدگیوتخمکگذاریجلوگیریمیکند.
کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »به طور معمول قبل از .......... رویان انسان ..........«.1721

1(تشکیلسرخرگهایبندنافـبالستوسیستبهجدارٔهرحممتصلمیگردد.
2(تشکیلپردههایمحافظتکنندهدراطرافـتمایزجفتشروعمیشود.

3(جایگزینیـتودٔهتوپربهشکلتودٔهتوخالیدرآمدهودرونآنبامایعاتپرمیشود.
4(ترشحHCGازیاختههایتروفوبالستـسلولهایدرونیبالستوسیستازسایرسلولهامتمایزگردیدهاند.

به طور معمول یاخته های الیٔه بیرونی بالستوسیست می توانند با تولید ساختار ویژه ای ...........1731
1(ازورودداروهابهسلولهایداخلیبالستوسیستجلوگیریکنند.

2(ازورودهمٔهپروتئینهایپالسمایمادربهرویانممانعتبهعملآورند.
3(موادغذاییبرایسهالیٔهزایندٔهجنینتأمینکنند.
4(منشأبافتهایمختلفتشکیلدهندٔهجنینباشند.

کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »به طور معمول یاخته های الیٔه بیرونی بالستوسیست می توانند ..........«.1741
1(باترشحآنزیمهایهضمکنندهدرآندومتررحمحفرهایایجادکنند.

2(باترشحهورمونیسببحفظجسمزردوتداومترشحهورمونهایتخمدانشوند.
3(باایجادکوریوندرتشکیلجفتوبندنافدخالتداشتهباشند.

4(باایجادپردههایمحافظازورودهمٔهعواملبیماریزابهرویانممانعتبهعملآورند.
کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »به طور معمول یاخته های .......... بالستوسیست ..........«.1751

1(درونیـدرمرحلٔهجایگزینیموادموردنیازخودراازبافتهایهضمشدٔهآندومتربهدستمیآورند.
2(بیرونیـباترشحHCGسببحفظجسمزردوتداومترشحهورمونهایهیپوفیزیمیشوند.

3(درونیـسهالیٔهزایندٔهجنینبهوجودمیآورندکههرکداممنشأبافتهاواندامهایمختلفهستند.
4(بیرونیـازطرفیکهتودٔهیاختهایدرونیبهآنهامتصلاندبهآندومتررحممتصلمیشوند.

کدام گزینه در مورد بالستوسیست انسان صحیح است؟.1761
1(الیههایبیرونیآن،تروفوبالستنامدارندکهسرانجامدرتشکیلجفتدخالتدارند.

2(درمرکزآن،تودٔهیاختهایدرونیوجودداردکهحالتبنیادیدارند.
3(درهنگامجایگزینیآن،آمنیوندرحفاظتوتغذیهآننقشدارد.

4(درهنگامجایگزینی،موادمغذیموردنیازخودرامیتواندازبافتهایهضمشدٔهآندومتربهدستآورد.
کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »به طور معمول در انسان  .......... قبل از ..........«.1771

1(جایگزینیـتشکیلپردههایمحافظتکنندهاطرافجنیناست.
2(تشکیلپردههایمحافظتکنندهدراطرافرویانـتمایزجفتآغازمیشود.

3(تشکیلتروفوبالستـموروالاست.
4(آغازتشکیلکوریونـتشکیلجفتاست.
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با توجه به جملٔه داده شده کدام گزینه در رابطه با زایمان نادرست است؟.2121
»به طور معمول در انسان ..........«

1(ابتداسرجنینبهسمتپایینفشارمیآوردوکیسٔهآمنیونراپارهمیکند.
2(افزایشاکسیتوسینمیتوانددرتحریکگیرندههایدرددخالتداشتهباشند.

3(تحریکگیرندههایموجوددرغددشیریباافزایشاکسیتوسینباعثافزایشتولیدوترشحشیرمیشوند.
4(پسازخروجنوزادازرحم،باادامٔهانقباضات،جفتواجزایمرتبطباآنازرحمخارجمیشوند.

به طور معمول در انسان ...........2131
1(متخصصانزناندرپیشبینیزمانتولدنوزاد284روزبهزمانپایانآخرینروزقاعدگیمادراضافهمیکنند.

2(مدتزمانبارداریحدود28هفتهبعدازپایانتمایزجفتادامهدارد.
3(درانتهای3ماهاولجنسیتجنینتعیینمیشود.

4(زمانیکهضربانقلبآغازمیشود،همٔهاندامهاشکلمشخصیبهخودمیگیرند.
کدام گزینه جملٔه زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟.2141

»در حالت طبیعی انسان به طور معمول حدود .......... هفته بعد از .......... بارداری ادامه می یابد.«
2( 34ـآغازضربانقلب  1( 38ـتشکیلجدارلقاحی

4( 34ـشروعنمورگهایخونی  3( 28ـپایانتمایزجفت
کدام گزینه جملٔه زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟.2151

»در یک خانم بالغ به طور معمول در پی .......... می تواند .......... .«
1(ورودسراسپرمبهاووسیتـاووسیتکروموزومهایخودرادرمجاورتمیتوکندریهاقراردهد.

2(اتصالFSHبهگیرندههایخودیاختههایفولیکولیانباکـپوششهستهوشبکهآندوپالسمیخودراتجزیهکنند.
3(تبدیلباقیماندهیاختههایفولیکولیبهجسمزردـاووسیتاولیهکروموزومهایهمساختخودرابهقطبینیاختهحرکتدهد.

4(اتصالپروژسترونبهگیرندههایخودـهیپوتاالموسترشحهورمونآزادکنندهLHوFSHراکاهشدهد.
در پایان مرحله لوتئال افزایش .......... عالمت آغاز شروع دوره جنسی بعدی است..2161

2(ترشحهورمونهایتخمدان   LHوFSH1(ترشحهورمونآزادکننده
4(رشدونموآندومتررحم   HCG3(ترشحهورمون

 تولیدمثل در جانورانگفتار 4

کدام گزینه عبارت داده شده را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »هر جانوری که .......... دارد به طور حتم ..........«.2171
2(لقاحداخلیـاسپرمازبدنجنسنرخارجمیشود. 1(لقاحداخلیـتخمکازبدنجنسمادهخارجنمیشود.
4(تخمکبااندوختٔهغذاییزیادـلقاحداخلیدارد. 3(تخمکبااندوختٔهغذاییکمـلقاحخارجیدارد.

کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »در هر زنبور عسل حاصل از بکرزایی .......... .«.2181
2(هرنوعتبادلقطعهایبیندوکروموزومجهشمحسوبمیشود. 1(نمیتواندصفتحدواسطرابروزدهد.

4(همهاطالعاتژنیوالدخودرابهارثمیبرد. 3(نمیتوانددرپروفازساختارچهارکروماتیدیتشکیلدهد.
چند مورد جملٔه زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟.2191

»هر جانوری که .......... به طور حتم ..........«
الف( در تولیدمثل جنسی شرکت می کند ـ می تواند در آنافاز I، کروموزوم های همتا را از هم جدا کند.

ب( حاصل لقاح بین دو گامت نر و ماده است ـ احتمال نر و ماده شدن آن برابر است.
ج( گامت تولید می کند ـ توانایی تبادل قطعه بین کروموزوم های همتا را دارد.

د( حاصل تولیدمثل جنسی است ـ در پی تقسیم میوز گامت تولید می کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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هر زنبوری که ...........2201
1(دیپلوئیداست،میتواندتخمکهایباتواناییبارورشدنداشتهباشد.
2(گامتهاییباقدرتبارورشدنتولیدمیکندتواناییبکرزاییرادارد.

3(تواناییبکرزاییدارد،میتواندکروموزومهایهمتارادرآنافازازهمجداکند.
4(درتولیدمثلجنسیشرکتمیکند،باتقسیممیوزگامتتولیدمیکند.

کدام گزینه دربارٔه همٔه زنبورهای یک جمعیت درست است؟.2211
1(درهنگامتولیدگامتدرمرحلهمتافازهمهکرموزومهابهصورتساختارچهارکروماتیدیرویدوکقرارمیگیرند.

2(درپیتولیدمثلجنسیازتقسیممیتوزتخمکیاتخمبهوجودآمدهاند.
3(درصفاتاتوزومیمغلوب،یکاللمغلوببهتنهاییدربروزصفتمغلوبناتواناست.

4(فرآیندکراسینگاورمیتواندمنجربهعدمتولیدگامتنوترکیبشود.
چند عبارت صحیح است؟ »جانوری که بکرزایی دارد می تواند ..........«.2221

الف( هاپلوئید باشد و با تقسیم میتوز گامت تولید کند.
ب( دستگاه گردش مواد در حمل گازهای تنفسی نقش نداشته باشد.

ج( یک طناب عصبی پشتی، لقاح داخلی و تنفس ششی داشته باشد.
د( از تخمک لقاح نیافته به وجود آمده باشد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »در زنبور که .......... بر خالف زنبوری که .......... «.2231

1(حاصلبکرزاییاست–بکرزاییمیکند،هرتبادلقطعهایبیندوکروموزومقطعًاجهشمحسوبمیشود.
2(ازمیتوزتخمبهوجودمیآید–ازمیتوزتخمکبهوجودمیآید،100درصدژنهاییکیازوالدینرادریافتمیکند.

3(تواناییمیوزندارد–بکرزاییمیکند،نمیتوانددرتولیدمثلجنسیشرکتکند.
4(حاصلبکرزاییاست–بکزاییمیکند،نمیتواندصفتحدواسطرابروزدهد.

چند مورد از موارد زیر جملٔه مقابل را به طور صحیحی تکمیل می کند؟ »در حالت طبیعی همٔه گامت ها ..........«.2241
ب( حاصل تقسیم میوزاند.  ج( نصف کروموزوم های والد خود را دارند. الف( هاپلوئیداند. 

هـ( توانایی انجام میتوز را ندارند. د( تک کروماتیدی هستند. 
4 )4  3 )3  2)2  1 )1

در همٔه جانورانی که به تنهایی می توانند تولیدمثل جنسی کنند ...........2251
1(درابتدایمویرگهایخودمیتوانندیکماهیچٔهصافحلقویداشتهباشند.

2(فقطنیمیازژنهایهروالدخودرادریافتکردهاست.
3(میتوانندبهدنبالتقسیممیوز،گامتتولیدکنند.

4(میتوانندهمٔهژنهایخودرابهزادههاینسلبعدمنتقلکنند.
کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »در ..........لقاح در بدن جانوری که .......... دارد انجام می شود.«.2261

2(اسبکماهیبرخالفکرمخاکیـبیضه 1(اسبکماهیهمانندکرمکبدـبیضه
4(پالتیپوسهمانندکانگوروـتخمدان 3(کوسهماهیبرخالفقورباغهـتخمدان

کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »کرم کبد ..........«.2271
2(تخمداندرفاصلٔهبینبیضههاورحمقراردارد. 1(نوعیکرمپهنهرمافرودیتاست.

4(همانندکرمخاکیدارایشبکهمویرگیزیرپوستیفراواناست. 3(هماننداسبکماهی،لقاحداخلیدارد.
کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »..........برخالف ..........«.2281

1(اسپرمهایکرمکبدـکرمخاکی،تواناییبارورکردنتخمکهایخودرادارد.
2(سختپوستانـبیشترماهیها،لقاحداخلیدارند.

3(جانداریکهلقاحخارجیداردـجانداریکهلقاحداخلیدارد،تخمکدیوارهژلهایدارد.
4(جنینپالتیپوسـکانگورومراحلنهاییرشدونمورا،درونتخمطیمیکند.
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در جانورانی که حرکت کندی دارند یا امکان جفت یابی ندارند ممکن نیست ...........2441
2(دارایدستگاهگردشموادمشترکبادستگاهگوارشباشد. 1(دارایلولهایباشدکهدرجلودارایقیفمژکدارباشد.
4(نوعیتولیدمثلتکوالدیمتفاوتازبکرزاییداشتهباشد. 3(برایلقاحالزامًابهجانوردیگرینیازداشتهباشد.

با توجه به جملٔه داده شده چند مورد از عبارت های زیر جمله را نادرست تکمیل می کند؟ »در جانوران..........به طور حتم..........«.2451
الف( هر تولیدمثل جنسی که در آن فقط یک والد شرکت داردـ نوعی بکرزایی است.

ب( هر سلول که حاصل تقسیم میوز است ـ نمی تواند در اینترفاز کروموزوم های خود را مضاعف کند.
ج( هر والدی که در تولیدمثل جنسی شرکت می کند ـ در آنافاز I می تواند کروموزوم های همتا را از هم جدا کند.

د( اگر لقاح در بدن والدی که توانایی تولید اسپرم دارد صورت بگیرد ـ هرمافرودیت است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

با توجه به شکل مقابل در بخش .......... همانند .......... در انسان می تواند ...........2461
1()ج(ـبیضهـبینکروماتیدهایغیرخواهریازدوکروموزومهمتاتبادلقطعهصورتبگیرد.

2()ب(ـتخمدانـدرپیجداشدنکروموزومهایدختری،تخمکایجادشود.
3()الف(ـبیضهـدگرههاییکصفتازهمجداشوند.

4()ج(ـآندومترـدرفرایندجایگزینیباتخریبمویرگهایجدارٔهآنحفرهایجادشود.

لقاح اسپرم و تخمک در ..........در بدن جانوری که فقط .......... دارد انجام می شود..2471
2(کرمکبدهمانندکرمخاکیـتخمدان 1(اسبکماهیهمانندکرمکبدـبیضه
4(پالتیپوسبرخالفوزغـتخمدان 3(کوسهماهیبرخالفپالتیپوسـتخمدان

پرسش های ترکیبی با آینده

در یک فرد بالغ چند مورد دربارٔه هر سلول موجود در لوله های اسپرم ساز که در مرحلٔه پروفاز قرار دارد صحیح است؟.2481
ب( حاوی ژن سازندٔه فاکتور هشت انعقادی هست. الف( تعداد کروماتیدها دو برابر تعداد سانترومرها است. 

د( می تواند جهش مضاعف شدگی در آن رخ دهد. ج( با تقسیم خود، سلول های هاپلوئیدی می سازد. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد عبارت مقابل را به طور درست تکمیل می کند؟ »به طور معمول، در مردان بالغ، ..........«.2491
الف( ترشحات یاخته های سرتولی در دیوارٔه لوله های اسپرم ساز، در تقسیم اسپرماتیدها نقش دارند.

ب( یک جفت غده پیازی میزراهی ترشحات قلیایی و روان کننده ای را به مجرای اسپرم بر اضافه می کنند.
ج( هر کدام از لوله های اسپرم بر، پس از عبور از کنار و پشت مثانه وارد وزیکول سمینال می شوند.

د( برخی آنزیم های سر اسپرم می توانند در عدم حضور اکسیژن، انرژی زیستی تولید کنند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در لوله های اسپرم ساز فرد بالغ چند عبارت صحیح است؟.2501
»هر سلولی که با تقسیم خود سلول  هاپلوئید تولید می کند به طور حتم ..........«

ب( درون لوله های پر پیچ و خم بیضه قرار دارند. الف( هر کروموزوم هستٔه آن، دو کروماتیدی است. 
د( دارای ژن های گروه خونی ABO و پروتئین D می باشد. ج( از تقسیم یک سلول دیپلوئید به وجود آمده است. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در همٔه سلول های دیوارٔه لولٔه اسپرم ساز، ...........2511

1(همانندسازیDNAقبلازآغازپروفازIانجاممیشود.
2(هنگامتشکیلپوششهسته،هرکروموزومتککروماتیدیاست.

3(درشروعتقسیمهسته،سانتریولهاهمانندسازیمیکنند.
4(پروتئینهایهیستونیتوسطآنزیمهایغیرپروتئینیدرسیتوپالسمساختهمیشوند.

(الف) (ب) (ج)

www.dary
aft

pub.co
m



 خط فکری زیست شناسی یازدهم

394

به طور معمول همٔه سلول های حاصل از هر اسپرماتوسیتی به طور قطع .......... .2521
1(هرژنجهشیافتهایرامیتوانندبهنسلبعدمنتقلکنند.

2(تواناییجهشمضاعفشدگیوکراسینگاورراندارند.
3(تعدادکروموزومهاوکروماتیدهایداخلهستهباهمبرابراست.

4(فقطیکاللمربوطبههرصفترادریافتکردهاست.
چند مورد زیر در ارتباط با تمایز اسپرماتیدها به اسپرم صحیح است؟.2531

الف( یاخته ها ابتدا از یکدیگر جدا می شوند و سپس اندازه آن ها کشیده تر می شود.
ب( آنزیم های سازندٔه آدنوزین تری فسفات در غشای سیتوپالسمی اسپرم قرار دارند.

ج( ترشحات سلول های بزرگ تر از اسپرماتوگونی ها که در لولٔه اسپرم ساز قرار دارند، این تمایز را هدایت می کند.
د( اسپرم ها پس از خروج از دیواره لوله های اسپرم ساز، با حرکت تاژک وارد اپیدیدیم می شوند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
چند عبارت جملٔه روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »در سر اسپرم ..........«.2541

الف( می تواند ATP در عدم حضور اکسیژن تولید شود.
ب( هیستون و نوکلئوزوم یافت می شود.

ج( شبکٔه آندوپالسمی و گلژی در تولید آکروزوم نقش دارند.
د( آنزیم غیرپروتئینی درتولیدپلیمرهای داخل آکروزوم نقش دارند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟.2551

»به طور معمول در مردان یاخته های هدف ..........«
الف( تستوسترون می تواند در عدم حضور اکسیژن، انرژی زیستی تولید کنند.

ب( LH، ترشحات خود را به درون ساختارهای لوله مانند، ترشح می کند.
ج( LH در بینابین لوله های پیچیدٔه اپیدیدیم قرار دارند و تستوسترون را تولید می کنند.

د( FSH، در همٔه مراحل اسپرم زایی، پشتیبانی و تغذیٔه یاخته های جنسی را بر عهده دارد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟.2561
الف( غده پروستات به خنثی کردن محیط اسیدی درون واژن کمک می کند.

ب( بدون وجود آکروزوم حرکت به سمت گامت ماده ممکن نیست.
ج( انتهای تاژک از بخشی که در کنار تنه است، نازک تر است.

د( هر سلول هاپلوئید می تواند در میان یاختٔه خود ATP را در سطح پیش ماده تولید کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

به طور معمول در یک فرد جوان چند مورد دربارٔه سلول های حاصل از اسپرماتوسیت اولیه صحیح است؟.2571
الف( فقط یک عامل مربوط به هر صفت را دریافت کرده اند.

ب( هر کروموزوم هستٔه آن ها، از دو نیمٔه همانند تشکیل شده است.
ج( در تمایز سلول های حاصل از آن ها فقط ترشحات هیپوفیزی و هیپوتاالموسی نقش دارند.

د( دارای ژن گروه خونی ABO و ژن گروه خونی Rh هستند. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در انسان هر اووسیتی .......... هر اسپرماتوسیتی ...........2581
1(برخالفـفاقدژنیاژنهایسازندهتاژکاست.
2(همانندـدارایژنفاکتورهشتانعقادیاست.

3(برخالفـکروموزومهایخودرادردورانجنینیمضاعفکردهاست.
4(همانندـتقسیممیوزخودراداخلغدهجنسیکاملمیکند.
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پاسخ نامه 

فصل هفتم 
تولیدمثل

11 موارد»بود«صحیحمیباشند.منظوراسپرماتوسیتاولیهوثانویههستند.. گزینه 2

»الف«نادرست.اسپرماتوسیتثانویهدرآنافازکروموزومهایدختریراازیکدیگرجدامیکند.

»ب«درست.اسپرماتوسیتاولیههماننداسپرماتوسیتثانویهدارایهستهبودهکهدرآنژن)های(سازندٔهآنزیمیافتمیشود.

»ج«نادرسـت.تنهااسپرماتوسـیتاولیهتواناییتشـکیلتترادوکراسـینگاوررادارد.کراسـینگاوردرمرحلٔهپروفازIدرهنگامتشـکیلتترادرخ

میدهد.کراسـینگاورتبادلقطعهبیندوکروماتیدغیرخواهریازکروموزومهمتاسـت.اسپرماتوسیتثانویهچونکروموزومهمتانداردتوانایی

تشکیلتترادوکراسینگاورراندارد.

»د«درست.درهردو،کروموزومهامضاعفبودهوهرکروموزومدارای2کروماتیدو1سانترومرمیباشد.

21 یاختههایسرتولیدارایگیرندهبرایFSHهستند.اینیاختههادرهمٔهمراحلاسپرمزاییونیزبیگانهخواریباکترینقشدارند.. گزینه 3

گزینه»1«اسپرماتیدمقدارزیادیازسیتوپالسمخودراازدستمیدهند.

گزینه»2«اسپرماتوسیتاولیهدرپروفازIتترادتشکیلمیدهد.

گزینه»4«سلولهایبینابینیدربینلولههایاسپرمسازقراردارند.

31 توجهکنیدکهاسپرمازتمایزاسپرماتید)نهتقسیم(بهوجودمیآید.. گزینه 4

گزینه»1«سـلولمولداسـپرماتید،اسپرماتوسـیتثانویهاسـتکهدرحالتطبیعیسـیتوکینزانجامدادهودرسیتوکینزحلقٔهانقباضیازجنس

اکتینومیوزینبهغشامتصلمیشوند.

گزینه»2«ازاسپرماتوسیتاولیهباانجاممیوزیککروموزومهایهمتاازیکدیگرجدامیشوند.

گزینه»3«سلولمولداسپرماتوسیتاولیه،اسپرماتوگونیاستکهمیتوزمیکندودرآنافازبرخیرشتههایدوککوتاهمیشوندتاکروماتیدهای

خواهریراازهمجداکنند.

41 یاختههایبینابینیدارایگیرندهبرایLHهستندوباترشحتستوستروندرتحریکرشداندامهایمختلفبدنوبروزصفاتثانویه. گزینه 4

نقشدارند.

گزینه»1«یاختههایبینابینیدربیندیوارهلولههایاسپرمسازمشاهدهمیشوند.

گزینه»2«یاختههایبینابینیتواناییمیوزوجداکردنکروموزومهایهمتا)همساخت(راندارند.

گزینه»3«دریکفردبالغیاختههایماهیچهایمخططقدرتتقسیموسیتوکیزندارند.
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51 هورمـونتستوسـترونازیاختههـایبینابینـیترشـحمیشـود.هورمونهاهیـچگاهواردمجرانمیشـوندتستوسـترونابتـدابهمایع. گزینـه 4

میانبافتیریختهوسپسبهخونمیریزدمجرامخصوصترشحاتغددبرونریزاست.
گزینه»1«مکانیسـمتنظیمترشـحتستوسـترونازطریقبازخوردمنفیاسـتکهافزایشترشـحتستوسـترونباعثکاهشترشـحهورمونLHاز

بخشپیشینغدٔهزیرمغزیمیشود.
گزینه»2«هورمونتستوستروندرافزایشتراکمتودٔهاستخوانیورشدیاختههایماهیچهاینقشدارد.

گزینـه»3«افزایـشترشـحتستوسـترونازطریقبازخوردمنفیباعثکاهشترشـحهورمـونآزادکنندهزیرنهنجودرنتیجهکاهشترشـحLHدر
غدهزیرمغزیمیشود.

61 اسپرماتوسـیتاولیهباتقسـیممیوزIبهاسپرماتوسـیتثانویهتبدیلمیشـود.توجهکنیدکهدرمیوزIکروموزومهایهمتاازهمجدا. گزینه 1

میشونددرحالیکهدرمیوزIIباتجزیهپروتئیناتصالیدرناحیهسانترومر،کروماتیدهایخواهریازهمجدامیشوند.
گزینه»2«درمرحلٔهتلوفاز1،پوششهستهدراطرافکروموزومهایدوکروماتیدیتشکیلمیشود.
گزینه»3«درمرحلٔهپروفاز1،پوششهستهوشبکٔهآندوپالسمیبهقطعاتکوچکترتجزیهمیشود.

گزینه»4«درمرحلٔهمتافاز1،ساختارهایتتراددراستواییاختهبیشترینفشردگیرادارند.

71 درفرآیندتمایزاسپرماتیدهابهاسپرمهااتفاقهایزیررخمیدهد:. گزینه 4

1ـیاختههاازهمجدامیشـوند.2ـیاختههاتاژکدارمیشـوند.3ـمقدارزیادیسیتوپالسـمخودراازدسـتمیدهند.4ـهسـتٔهآنهافشـرده
میشود.5ـیاختههاحالتکشیدهپیدامیکنند.

گزینه»1«توجهکنیدکهدرحینتمایزهسته)نهکروموزومها(اسپرماتیدفشردهمیشود.
گزینه»2«اسپرماتیدواسپرمقدرتتقسیموتشکیلوتخریبرشتههایدوکراندارند.

گزینه»3«اسپرماتیدواسپرمتقسیمنمیشوندوپوششهستهنهتخریبونهتشکیلمیشود.

81 برایتبدیلاسپرماتوسیتثانویهبهاسپرماتیدمرحلهمیوزIIآغازمیشودکهدرتلوفازIIآنرشتههایدوکتخریبشدهوکروموزومها. گزینه 4

بهصورتکروماتیندرمیآیند.
گزینه»1«ساختارهایچهارکروماتیدی)تتراد(درمیوزI،تشکیلمیشود.

گزینه»2«توجهکنیددرحینجداشدنکروماتیدها،کروماتیدهابهقطبینیاخته)نههسته(کشیدهمیشوند.پوششهستهتجزیهشدهاست.
گزینه»3«درمیوزI)نهمیوزII(اسپرماتوسیتثانویهباکروموزومهایجنسیمتفاوتXوYایجادمیشوند.

91 غددوزیکولسـمینال)گشـنابدان(درپشـتمثانهقرارداردومایعیسرشـارازفروکتوز)نوعیمونوسـاکارید(راکهانرژیالزمبرای. گزینه 4

فعالیتاسپرمهااستفراهممیکند.
گزینه»1«ترشحتستوسترونباعثکاهشترشحLHازبخشپیشینزیرمغزی)نههیپوتاالموس(میشود.

گزینه»2«برخیترشحاتیاختههایسرتولیدرتمایزاسپرماتیدبهاسپرمنقشدارندامااینتمایزدرلولههایاسپرمساز)نهدراپیدیدیم(اتفاقمیافتد.
گزینه»3«ترشحاتغدهپروستاتدرزیرمثانهباعثافزایش)نهکاهش(PHدرمجرایمیزراه)نهاسپرمَبر(میشود.

101 عبارتهای»الف،بود«صحیحهستند.. گزینه 3

درفرایندزامهزاییدونوعاسپرماتوسیتاولیهوثانویهدیدهمیشود:
»الـف«درسـت.ازتقسـیماسپرماتوسـیتاولیـهاسپرماتوسـیتهایثانویـهوازتقسـیماسپرماتوسـیتثانویهاسـپرماتیدهابهوجـودمیآیدکههر

دوهاپلوئیدمیباشند.
2nوزام »ب«درسـت.ژنیاژنهایسـازندٔهتاژکوژنسـازندٔهآنزیمهایداخلآکروزومبررویکروموزومهایاتوزومقراردارند.زامیاختٔهاولیه

یاختٔهثانویهnاستکهدارایکروموزومهایاتوزومهستند.
2nاستومیتواندتترادوساختارهایچهارکروماتیدیتشکیلدهد. »ج«نادرست.تنهازامیاختٔهاولیه)اسپرماتوسیتاولیه(که

»د«درسـت.اسپرماتوسـیتیازامیاختٔهاولیهوثانویهدارایکروموزومهایدوکروماتیدیهسـتند.یعنیهرکروموزومچهاررشتٔهپلینوکلئوتیدی
خطیدارد.
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111 ضمنتبدیلاسپرماتوسـیتاولیهبهاسـپرماتیدابتدامیوزIاتفاقمیافتد.درمرحلٔهتلوفازI،رشـتههایدوکتخریبشـدهوپوشـش. گزینه 2

هستهدورکروموزومهایدوکروماتیدیتشکیلمیشود.
گزینه»1«منظورپروفازIاسـتاماکروموزومهایهمسـاختدراسـتوایسـلولرویبرخیرشـتههایدوکقرارمیگیرندچونپوشـشغشـای

هستهتجزیهشدهواصاًلهستهایوجودندارد.
گزینه»3«منظورآنافازIIاست.

گزینه»4«اتصالدوکبهسانترومرپسازتجزیهپوششهستهوشبکهآندوپالسمیاست.

121 DNAهیچگاهدرحالتطبیعیهمانندسازینمیکننداماسانتریولهاهمانندسازیمیکنند.. ،IIوIدرفاصلٔهبینمیوز گزینه 2

گزینه»1«منظوراسپرماتوسیتهایثانویهاستکهباهمدرکروموزومهایجنسی)xوy(متفاوتاند.
گزینه»3«اسپرماتیددرطیتمایزبهاسپرممقدارزیادیازسیتوپالسمخودراازدستمیدهند.

.)IIوIمیباشد)نهبینمیوزIجزءمیوزIغشایهستهپدیدارمیشودکهتلوفازIگزینه»4«درتلوفاز

131 گزینه 4 خط فکری:درونکیسٔهبیضهلولههایاسپرمسازواپیدیدیمپرپیچوخمهستند..

چـونسـلولهایدیپلوئیـدمیتوکنـدریدارندودرمرحلٔهدومتنفسـیسـلولیپیروواتباازدسـتدادنکربندیاکسـیدبهبنیاناسـتیلتبدیل
میشودواستیلبااتصالبهمولکولیبهنامکوآنزیمAبهاستیلکوآنزیمAتبدیلمیشود.

گزینه»1«دراپیدیدیماسپرمتولیدنمیشودبلکهبالغمیشود.
گزینه»2«دراپیدیدیمیاختٔهبینابینیوجودندارد.

استفادهمیشود. NAD+ گزینه»3«درمرحلٔهاولتنفسسلولی)گلیکولیز(فقطیکنوعگیرندٔهالکترونییعنی

141 عبارتهای»بوج«صحیحهستند.. گزینه 2

»الف«نادرست.اسپرماتیدواسپرمقدرتتقسیمندارند.
»ب«درست.هردواسپرماتوسیتدارایژن)های(سازندٔهتاژکدرهستٔهخودهستند.

»ج«درسـت.نـهاسپرماتوسـیتثانویـه)خـودشکروموزومهایـشمضاعـفاسـت(ونـهاسـپرمواسـپرماتید،هیچکـدامتوانایـیمضاعـفکـردن
کروموزومهایخودراندارند.

»د«نادرست.چونکروموزومهایاسپرماتوسیتثانویهمضاعفهستندوهرکروموزوم4رشتهپلینوکلئوتیدیخطیدارد.

151 گزینه 4 .خط فکری:درونکیسٔهبیضهلولههایاسپرمسازواپیدیدیم،پرپیچوخمهستند..

یاختههایسرتولیویاختههایاسپرماتوگونیویاختههایبینابینیدراپیدیدیمیافتنمیشوند.

161 عبارتهای»بوج«صحیحاست.سلولهایاسپرماتوسیتاولیه،اسپرماتوسیتثانویهواسپرماتیدتواناییتولیدسلولهاپلوئیدیرادارند.. گزینه 2

»الف«نادرست.اسپرماتیدتواناییتقسیمشدنراندارد.
»ب«درست.اسپرماتوسیتاولیههماننداسپرماتوسیتثانویهدارایهستهبودهکهدرآنژن)های(سازندٔهآنزیمیافتمیشود.

»ج«درست.همٔهسلولهایموجوددرلولٔهاسپرمسازتحتتأثیرترشحاتیاختههایسرتولیقرارمیگیرند.
»د«نادرست.اسپرماتیدکروموزومهایشتککروماتیدیاستوهرکروماتیدیکسانترومردارد.

171 الف←لولههایاسپرمسازب←اپیدیدیمج←لولٔهاسپرمبر. گزینه 3

اسپرمهادرلولههایاسپرمساز)الف(تولیدمیشوند.
گزینه»1«اسپرمهایموجوددراپیدیدیمقدرتتحرکمتفاوتدارند.

گزینه»2«برخییاختههایموجوددراپیدیدیمتواناییانجاممیوزوتشکیلتترادندارند.
گزینه»4«ترشـحاتیاختههایسـرتولیکهدردیوارهلولههایاسپرمسـازقراردارنددرهمهمراحل

اسپرمزاییوپشتیبانیوتغذیٔهیاختههایجنسینقشدارند.
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181 گزینه 3 خط فکری:درایننوعسؤاالتبایدتوجهکنیدکهسلولهایحاصلازتقسیمیاتمایزموردسؤالهستندنهسلولهاییکهبهظاهر.

درصورتسؤالآمدهاند.
عبارتهای»الف،بوج«صحیحهستند.

»الف«درست.سلولحاصلازاسپرماتوسیتثانویه،اسپرماتیداستوسلولحاصلازاسپرماتید،اسپرماست.اسپرماتیدهماننداسپرمتوانایی
تشکیلدوکتقسیمراندارد.

»ب«درسـت.اسـپرماتیدازسـیتوکینزاسپرماتوسیتثانویهکههاپلوئیداسـتبهوجودآمدهامااسپرمازتمایز)ونهسیتوکینز(اسپرماتیدبهوجود
آمدهاست.

»ج«درسـت.هـماسـپرماتیدوهماسـپرمهردوکروموزومهایشـانغیرمضاعفاسـتوهرکرومـوزومیکمولکولDNAداردپـستعدادمولکول
DNAخطی=تعدادسانترومرها

»د«نادرست.اسپرماتیدهماننداسپرمتککروماتیدیاستوتواناییجداکردنکروماتیدهایخواهریراندارد.

191 بهمجموعترشحات3نوعغدٔهوزیکولسمینال،پروستات،غدهپیازیمیزراهی)درکل5عددغده(مایعمنیگفتهمیشود.. گزینه 4

گزینه»1«غددپیازیمیزراهینوعیغدٔهبرونریزبودهوترشحاتقلیاییوروانکنندهخودراواردمجرا)نهمایعبینسلولی(میکند.
گزینه»2«ترشحاتآنقلیاییاستوبهخنثیکردنمقداراندکاسیدادرارکمکمیکند.

گزینه»3«ترشحاتخودراواردمیزراه)نهدفران(میکنند.

201 همٔهمواردصحیحاست.. گزینه 4

»الف«درمردانFSH،یاختههایسرتولیراتحریکمیکندکهدرپیآنتمایزاسپرمهاتسهیلمیگردد.

»ب« LHوHCGباتحریکیاختههایبینابینیمنجربهترشحهورمونتستوسترونمیشود.

»ج«هورمونتستوسترونباعثتحریکرشدماهیچههاواستخوانهاوبروزصفاتثانویهدرمردانمیشود.

»د«ترشحایندوهورمونباسازوکاربازخوردمنفیصورتمیگیرد.

211 عبارت»الف«صحیحاست.. گزینه 1

اینجملهنادرستاست.چونیاختههایبینابینیدرونلولٔهاسپرمسازنیستند.

»الف«درست.اسپرمهادرابتدایورودبهاپیدیدیمقادربهحرکتنیستند،بایدحداقل18ساعتدرآنجابمانندتاتواناییتحرکپیداکنند.

»ب«نادرست.چوناسپرمهادراپیدیدیمقدرتتحرکخودرابهدستمیآورند.

»ج«نادرست.ترشحاتپروستاتمحیطاسیدیراخنثیمیکنند.

»د«نادرست.اسپرمهاواردوزیکولسمینالنمیشوند،بلکهترشحاتوزیکولسمینالبهاسپرمهااضافهمیشود.

221 هورمونFSHباتحریکیاختههایسرتولیدرمیوزبرخیازسلولهایدیوارهلولههایاسپرمسازنقشدارند.. گزینه 4

گزینه»1«محلتولیداسپرمهادرلولههایاسپرمسازومحلبلوغشانلولههایاپیدیدیماستپسایندوفرآینددریکجارخنمیدهد.

گزینه»LH »2وHCGبرسلولهایبینابینیاثرگذاشتهوترشحتستوسترونرازیادمیکندوبرلولههایاسپرمسازتأثیریندارد.

گزینه»3«نهFSHونهLHهیچکدامنمیتوانندباعثآزادسازیآنزیمهایآکروزوم)تارکتن(شوند.

231 گزینـه 3 خـط فکـری: سـلولهایاسـپرماتوگونی،سـرتولیواسپرماتوسـیتاولیـهدیپلوئیـدوسـلولهایاسپرماتوسـیتثانویـه،اسـپرماتیدو.

اسپرمهاپلوئیدهستند.همٔهسلولهایمذکورهاپلوئیدهستندودارایکروموزوماتوزومهستندبنابراینژنهایمربوطبهآنزیمهایسراسپرمرادارند.

گزینه»1«یاختههایاسپرماتوگونیوسرتولیتقسیممیوزانجامنمیدهد.

گزینه»2«)درفردبالغ(بیضهدرونحفرٔهشکمیقرارندارد.

گزینه»4«اسپرماتوسیتثانویهسلولیهاپلوئیدبودهکهکروموزومهایدوکروماتیدیدارد.
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241 اسپرماتیدحاصلتقسیممیوزIIاستوریزلولههادرساختاردوکتقسیمبهکارمیروند.. گزینه 1

گزینه»2«دربخشمرکزیسانتریولهاریزلولهیافتنمیشودبلکهسانتریولهااز9دستٔهسهتاییمیکروتوبولباآرایشاستوانهایتشکیلشدهاند.
گزینه»3«ریزلولههادراسپرماتیدنقشیدرحرکتتاژکندارندواسپرماتیدقدرتحرکتوباروریندارد.

گزینه»4«اسپرماتیدقدرتتقسیمنداردوهیچگاهدوکتقسیمتشکیلنمیدهد.

251 همٔهمواردصحیحاست.. گزینه 4

»الف«هورمونتستوسترونباتأثیربرFSHوLHدرفرایندزامهزایینقشدارد.
»ب«درمرداناینهورموندرتنظیمفعالیتهایدستگاهتولیدمثلنقشدارد.

»ج«میزانانرژیوگلوکزسلولهارامتعادلمیکند.
»د«LHوFSHدرهیپوفیزپیشینساختهمیشوندوبرفعالیتتولیدمثلیمؤثراند.

261 همٔهمراحلاسپرمزاییتحتتأثیربرخیترشحاتسلولهایسرتولیقرارمیگیرند.. گزینه 3

گزینه»1«نادرست.اسپرمازتمایز)نهسیتوکینز(اسپرماتیدحاصلمیشود.
گزینه»2«نادرسـت.اسپرماتوسـیتثانویهواسـپرماتیدسـلولهایهاپلوئیدیهسـتندکهبهبیرونازبدنترشـحنمیشـودوتحتتأثیرترشحات

غددبیرونریزقرارنمیگیرد.
گزینه»4«نادرست.اسپرماتیدواسپرمقابلیتتقسیمندارند.

271 فقطعبارت»د«صحیحاست.. گزینه 1

»الف«نادرست.یاختههایسرتولیدردیوارٔهلولههایاسپرمسازقراردارند.
»ب«نادرست.پروستاتمحیطاسیدیرادرمسیرعبوراسپرمهاخنثیمیکند.

»ج«نادرست.سلولهایسرتولیواسپرماتوگونیتواناییانجاممیوزندارند.
»د«درست.اسپرمدراپیدیدیمقابلیتحرکتپیدامیکندپساپیدیدیمدارایاسپرمهایباقابلیتحرکتمتفاوتاست.

281 بخـش»الف«لولههایاسپرمسـازاسـت.توجهکنیدکـهیاختههایبینابینیدراطرافلولههایاسپرمسـازهسـتند)نهدرداخل(و. گزینـه 4

برعکس؛یاختههایسرتولیدرونلولههایاسپرمسازند)نهدراطرافآنها(
دربخش»الف«و»ب«اسپرمهایتاژکداریافتمیشوندمیدانیدکه50درصداسپرمهاچونفاقدکروموزومxاندپسفاقدژنفاکتور8هستند.

291 درمردانتنهاسلولهایاسپرماتوسیتاولیهتواناییمیوزIوتشکیلساختار4کروماتیدی)تتراد(دارند.. گزینه 2

گزینه»1«هراسپرماتیدتنهابهیکاسپرمتبدیلمیشودپسنمیتواندسلولهایهاپلوئیدبسازد.
 G0 گزینه»3«نهاسـپرماتیدونهاسپرماتوسـیتثانویههیچکدامتواناییدوکروماتیدیکردنکروموزومهایخودراندارندچوناسـپرماتیدکهدر

بودهوفاقدتواناییمیتوزاستواسپرماتوسیتثانویهنیزحاصلمیوزIبودهوکروموزومهایخودشدوکروماتیدیاست.
گزینه»4«هردوهاپلوئیدندوفاقدکروموزومهایهمتاهستند.

301 عبارتهای»الف،بوج«صحیحهستند.. گزینه 3

منظورسوالاسپرماتوسیتاولیهاسپرماتوسیتثانویهواسپرماتیداست.
»الف«درست.اسپرماتوسیتاولیهمیتواندمیوزIانجامدهد.

»ب«درست.دراسپرماتوسیتثانویهدرمرحلهآنافازIIکروماتیدهایخواهریازهمجدامیشوند.
»ج«درست.اسپرماتیدمقدارزیادیازسیتوپالسمخودراازدستمیدهدوبهاسپرمتبدیلمیشود.

»د«نادرسـت.هیچکـدامتوانایـیمضاعـفکـردنکروموزومهایخودوهمانندسـازیراندارنداسپرماتوسـیتاولیهوثانویهکهکروموزومهایشـان
مضاعفاستواسپرماتیدهمکهاصاًلتقسیمنمیشود.
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561 غددوزیکولسـمینال)گشـتابدان(درپشـتمثانهقرارداردوموادتغذیهکنندهاسـپرمراترشـحمیکندولینقشیدربلوغاسپرمها. گزینه 3

ندارد.بلکهوظیفهبلوغاسپرمهابهعهدٔهاپیدیدیماست.
گزینه»1«دربیضههادرالبهالیلولههایاسپرمسازیاختههایبینابینیقراردارند.

گزینه»2«دربیضههایاختههایسرتولییافتمیشودهمچنینیاختههایبینابینیدرآنهاتستوسترونترشحمیکنند.
گزینه»4«پروستاتدرزیرمثانهقرارومایعیقلیاییوشیریرنگتولیدوترشحمیکند.

571 عبارتهای»بوج«صحیحهستند.. گزینه 2

»الف«نادرست.آکروزوم)نههسته(کالهماننداست.
»ب«درست.لقاحوآزادشدنآنزیمهایآکروزومزمانیاستکهمقدارترشحLHوFSHدرخونخانمهادرحالکاهشاست.

»ج«درست.بخشcدارایمیتوکندریفراواناستوانرژیحرکتتاژکرافراهممیکند.
»د«نادرست.فقطسراسپرموارداووسیتثانویهمیشود.

581 فقطعبارت»الف«صحیحاست.. گزینه 1

»الف«درست.درونلولٔهفالوپازبافتپوششیموکوزیتشکیلشدهاستکهموسینترشحمیکند.
»ب«نادرست.اووسیتثانویهبهدرونلولٔهفالوپرهامیشودنهاووسیتاولیه.)اووسیتاولیهفقطوفقطدرتخمدانیافتمیشود(

»ج«نادرسـت.درونتخمداندرروز13امچرخٔهتخمدانییکیازاووسـیتهایاولیهمیوزIخودراتکمیلمیکندکهحاصلآناووسـیتثانویه
استپسنمیتوانگفتتماماووسیتهایدرونتخمداندردورانجنینیبهوجودآمدهاند.

»د«نادرست.لولههایفالوپبهبخشپهنوباالی)نهپایین(رحممتصلاند.

591 چهدرمردانوچهدرزناناعمالغددجنسیتوسطهورمونهایFSHوLHتنظیممیشودکهترشحآنهاتحتتأثیرهورمونهای. گزینه 2

هیپوتاالموسیاست.
گزینه»1«درموردزنانصحیحاستامادرمردانمیوزگامتهاینابالغازسنبلوغآغازمیشود.

گزینه»3«درزناناووسیتثانویهواولینگویچٔهقطبیازتخمدان)غدهجنسیزنان(خارجمیشوندکهکروموزومهایمضاعفدارند.
گزینه»4«درتخمدانزنانتنهاتقسیممیوزIانجاممیشودودرتقسیممیوزIکروموزومهایهمتا)نهکروماتیدهایخواهری(ازهمجدامیشوند.

601 فقطعبارت»ب«صحیحاست.. گزینه 1

2nهستنداحاطهشدهاند. »ب«درست.تماماووسیتهایاولیهتوسطتعدادیسلولفولیکولیکهازسلولهایپیکریو
»الف«نادرست.همٔهاووسیتهایاولیهکهدرپروفازIقراردارنددردورانجنینیبهوجودآمدهانددرحالیکهچرخٔهجنسیازسنبلوغآغازمیشود.
»ج«نادرسـت.هـراووسـیتاولیـهدرطـیدورانبـارورییکزنبالـغلزومًامیوزنمیکندوبیشتراووسـیتهایاولیهدرسـنیائسـگیغیرفعال

میشوندوهیچوقتهیچسلولیرابهوجودنمیآورند!
»د«نادرست.بیشتراووسیتهایاولیهتقسیمنمیشوندوتحتتأثیرLHقرارنمیگیرندودرسنیائسگیغیرفعالمیشوند.

611 گزینه 2 خط فکری:توجهکنیدکههمٔهیاختههایاووگونیدردورانجنینیبهاووسـیتاولیهتبدیلمیشـود.وهریکازاووسـیتهایاولیه.

دردورانجنینیتقسیمخودراشروعمیکنند.
عبارت»الفود«صحیحهستند.

»الف«درست.هراووسیتاولیهتوسطفولیکول)انبانک(احاطهمیشود.
»ب«نادرست.همٔهاووسیتهایاولیهپسازبلوغزنانتقسیممیوزیخودراتکمیلنمیکنندتنهابعضیازآنهاتقسیمخودراکاملمیکنند.

)حدود400ـ300عدددرکلزندگییکفردبالغ(
»ج«نادرست.بسیاریازاووسیتهایاولیهتقسیمنمیشوندوسیتوکینزنامساویراانجامنمیدهند.

2ومضاعفبودهکهیعنیدارای92مولکولDNAخطیدرهستهاست. 46n = »د«درست.اووسیتاولیه
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621 اندامهدفFSHنمیتواندسلولهایبینابینیباشد.. گزینه 4

گزینه»1«اندامهدفFSHسلولهایسرتولیهستندکهباترشحاتخودتمایزاسپرمهاراهدایتمیکند.اینیاختههاهمٔهمراحلاسپرمزایی
وپشتیبانی،تغذیٔهیاختههایجنسیونیزبیگانهخواریباکتریهارابرعهدهدارد.

گزینه»2«یاختههایفولیکولیتخمدانهسـتندکهشـرایطرشـدونمواووسـیتدرونفولیکولرافراهموازسـویدیگرهورموناستروژنترشح
میکندواینهورمونباعثرشددیوارهداخلیرحم)آندومتر(میشود.

گزینه»3«تعدادیازیاختههایفولیکولیهمراهبااووسیتثانویهواردلولهفالوپمیشودودرادامهمسیربهتغذیهومحافظتازآنکمکمیکند.

631 جسمزرددراواخرفازلوتئال)نهفولیکولی(بهجسمسفیدتبدیلمیشود.. گزینه 4

گزینه»1«اندامهدفLHسلولهایبینابینیهستندکهتستوسترونترشحمیکند.اینهورمونضمنتحریکرشداندامهایمختلفبهویژه
ماهیچههاواستخوانهاباعثبروزصفاتثانویهدرمردانمیشود.

گزینه»2«یاختههایجسمزردتخمدانهستندکهاستروژنوپروژسترونترشحمیکننددوهورمونباتأثیربرهیپوتاالموسبابازخوردمنفیاز
ترشحهورمونآزادکنندهوFSHوLHمیکاهند.

گزینه»3«استروژنوپروژسترونباعثرشددیوارهداخلیرحممیشودواینهورمونجداررحمرابرایجایگزینیجنینآمادهمیکند.

641 گزینه 3 خط فکری:توجهکنیدکهاووسیتثانویه،اووسیتیاستکهفرایندلقاحبااسپرمراآغازمیکند..

عبارتهای»الف،جود«صحیحهستند.
اووسیتثانویهدردربرخوردبااسپرم،لقاحراآغازمیکند.

»الف«درست.اووسیتثانویههمراهباتعدادیازیاختههایفولیکولیازسطحتخمدانخارجوواردمحوطٔهشکمیمیشود.
»ب«نادرست.توجهکنیددرپاسخبهحداکثرمیزانترشحLH،تخمکگذاریصورتگرفتهواووسیتثانویهازتخمدانبهدرونفالوپواردمیشود.

»ج«درست.همٔهاووسیتهایثانویهدراثرتقسیممیوزIاووسیتهایاولیهباسیتوکینزنابرابرایجادشدهاند.
»د«درست.اووسیتثانویهایکهفرآیندلقاحرابااسپرمآغازکندتقسیممیشودوکروماتیدهایخواهریخودراازهمجدامیکند.اینفرآیند

درحدودروز16ـ14امرخمیدهدکهاوایلدورٔهلوتئالیمحسوبمیگردد.

651 عبارتهای»الف،دوهـ«صحیحهستند.. گزینه 3

»الـف«درسـت.هـماووسـیتاولیـهوهمثانویـهدارایکرومـوزومدوکرماتیدیاندوهـردوازسـلولدیپلوئیدبهوجـودآمدهاند)اووسـیتثانویهاز
اووسیتاولیهواووسیتاولیهازاووگونی(

»ب«نادرست.همٔهگویچههایقطبیفاقدکروموزومهمتاهستندامافقطاولینگویچٔهقطبیدرمرحلهفولیکولیبهوجودمیآید.
»ج«نادرست.اصاًلماهیچاووسیتینداریمکهدرونلولٔهفالوپبهوجودآمدهباشد!هماووسیتاولیهوهمثانویههردودرونتخمدانبهوجودآمدهاند.
»د«درست.دومینگویچههایقطبی)حاصلتقسیممیوزIIاولینگویچهقطبی(درونلولٔهفالوپبهوجودمیآیندکهاینتقسیمدرحدودروز

16ـ14امانجامشدهکهاوایلمرحلهلوتئالاست.
»هـ«درست.همٔهاووسیتهادرونتخمدانبهوجودآمدهاند.

661 عبارتهای»الف،بوج«صحیحهستند.. گزینه 3

»الف«درست.اووسیتثانویهدرواکنشبهافزایششدیدLHبهوجودمیآیدچونهاپلوئیداستتواناییکراسینگاورندارند
»ب«درست.اووسیتثانویهفاقدکروموزومهمتااستودرمرحلهفولیکولیبهوجودمیآید.

»ج«درست.اووسیتثانویهدرونلولهفالوپتقسیممیشودوقبلازتخمکگذاریدرونتخمدانبهوجودآمدهاست.
»د«نادرست.اووسیتاولیهوثانویهتوسطسلولهایفولیکولیتغذیهمیشوند،اووسیتثانویهتواناییتشکیلساختارچهارتایه)تتراد(ندارد.

»هـ«نادرست.اووسیتازتخمدانآزادمیشودولیالزامًامیوز2راانجامنمیدهداگرلقاحصورتبگیرددرلولهفالوپطیآنافاز2کروموزومهای
خودراتککروماتیدیمیکند.
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671 دریکدختریکسالهچوننابالغاستاووسیتهایاولیههنوزمیوزIخودراکاملنکردهاندپسسلولبایککروموزومxیافتنمیشود.. گزینه 2

گزینه»1«گلبولهایقرمزکهفاقدهستهوکروموزومxاند.
2nهستندودارای2کروموزومxاند. گزینه»3«سلولهایسوماتیکهمگی46=

گزینه»4«سلولهایماهیچهایچندهستهایاندولذادرهرسلولچندکروموزومxیافتمیشود.

681 گزینه 3 خط فکری:بهایننکتهدرصورتسؤالدقتکنیدکهاووسیتیمدنظراستکهدرونتخمدانتقسیمشودکههماناووسیتاولیهاست..

اووسـیتاولیهدرتخمدانتقسـیممیوزIراانجامدهد.درمیوزIکروموزومهایهمتاازهمجدامیشـوند.درحالیکهدرمیوزIIکروماتیدهای
کروموزومازهمجدامیشوند.

گزینه»1«درپروفاز1،پوششهستهوشبکهآندوپالسمیبهقطعاتکوچکترتجزیهمیشود.
گزینه»2«درتلوفاز1،پوششهستهتشکیلمیشود.

گزینه»4«درپروفاز1،تترادتشکیلمیشود.

691 گزینه 3 خط فکری:درونلولهفالوپاووسیتثانویهدیدهمیشودکهدرصورتلقاحبااسپرممیوزIIخودراتکمیلکردهوبهتخمکتبدیلمیشود..

عبارتهای»الف،بوج«نادرستاند.
»الف«نادرست.درآنافازIسلولفاقدهستهوپوششهستههستوکروموزومهایهمساختبهسمتقطبینسلول)نههسته(کشیدهمیشوند.
»ب«نادرست.حاصلمیوزIاووسیتهایاولیه،اووسیتهایثانویهباکروموزومهایدوکروماتیدیاستپسپوششوهستهدورکروموزومهای

مضاعف)نهتککروماتیدی(تشکیلمیشود.
»ج«نادرست.اووسیتهاهیچگاهتقسیمنامساویهستهندارندبلکهتقسیمنامساویسیتوپالسمدارند.

»د«درست.اووسیتثانویههمراهباتعدادییاختههایفولیکولیچسبیدهبهاووسیتازسطحتخمدانخارجوواردمحوطٔهشکمیمیشود.

701 پسازتشکیلاووسیتثانویههورمونLHباتأثیربریاختههایفولیکولیباقیماندهدرتخمدانباعثتشکیلجسمزردشدهوباعث. گزینه 4

ترشحمقدارزیادیپروژسترونوکمیاستروژنمیشود.
گزینه»1«درتقسیممیوزIIکروماتیدهایخواهری)نهکروموزومهایهمساخت(ازهمجدامیشوند.

گزینه»2«حواستانباشدکهدرآنافازIIمیوزهستهایدرکارنیستوکروماتیدهایخواهریبهدوقطبسلولکشیدهمیشوند.
گزینه»3«برخورداسپرمبااووسیتثانویهقبلاز)نهدرپی(کوتاهشدندوکتقسیماست.

711 عبارتهای»الف،ب،جود«صحیحهستند.. گزینه 3

»الف«درست.برفولیکولمؤثراست.

»ب«درست.برسلولهایجسمزرد)حاصلازفولیکول(مؤثراست.

»ج«درست.برتمامسلولهایزندهبدنموثراست.

»د«درست.برسلولهایجسمزردمؤثراست.

»هـ«نادرست.برسلولهایماهیچهایرحموماهیچهصافجدارمجاریخروجیشیرمؤثراست.

721 گزینه LH 4بریاختههایتستوسترونسازتأثیرمیگذاردولیدرخانمباردارهورمونHCGسببحفظوجسمزردوتداومترشحپروژسترون.

ازآنمیشود.

گزینه»1«هورمونLHدریاختههایبینابینیبیضهگیرندهداردودرزنانعاملاصلیتخمکگذاریباشد.

گزینه»2«هورمونFSHدریاختههایفولیکولیتخمدانگیرندهدارددرمردانباتأثیربریاختههایسرتولیدرتمایزاسپرمهانقشدارد.

گزینه»3«هورموناستروژنباعثرشدآندومتررحممیشوددرخانمهادرحدودروزچهاردهمدورهجنسیمحرکیبرایآزادشدنمقدارزیادی

FSHوLHاست.
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731 همٔهمواردصحیحاست.. گزینه 4

»الف«درزنانعاملاصلیتخمکگذاریاست،هورمونLHاستکهباتأثیربریاختههایبینابینیبیضه،رشداستخوانهاراافزایشمیدهد.
»ب«هورمونFSHباتأثیربریاختههایسرتولیدرتمایزاسپرمهانقشدارداینهورمونباتأثیربریاختههایفولیکولیانبانکتخمدانباعث

افزایشترشحاستروژنمیشودواستروژنرشدآندومتررحمراافزایشمیدهد.
»ج«اسـتروژنوپروژسـترونازجسـمزردبهتخمدانترشـحمیشوندوباتأثیربرهیپوتاالموس،بابازخوردمنفیازترشحهورمونهایآزادکننده،

FSHوLHمیکاهند.
»د« LHدریاختههایبینابینیگیرندهداردوباتأثیربرجسمزردفعالیتترشحیآنراافزایشدهد.

741 گزینه 1 خط فکری:بهایننکتهتوجهکنیدکهدرونتخمداناووسیتاولیهویاختههایفولیکولیقدرتتقسیمدارند..

درونتخمدانازتقسیممیوز1اووسیتاولیه،اووسیتثانویهوگویچهقطبیوازتقسیممیتوزسلولهایفولیکولی،سلولهایفولیکولیجدید
تشکیلمیشود.هیچیکازاینسلولهانمیتوانندتترادوساختارچهارکروماتیدیتشکیلدهند.

2nکروموزومیوسوماتیکمیتوزانجاممیدهندوسلولهاییدیپلوئیدوتککروماتیدیتولیدمیکنند. گزینه»2«سلولهایفولیکولی
گزینه»3«اووسیتثانویهتواناییلقاحدارد.

گزینه»4«سلولهایفولیکولیپسازتبدیلشدنبهجسمزردمیتوانندپروژسترونترشحکنند.

751 گزینه 3 خط فکری:هراووسیتیهمانندهراسپرماتوسیتیقطعاًدرونغددجنسی)بیضهیاتخمدان(بهوجودآمدهاست..

موارد»ب،جود«صحیحاست.
»الف«نادرست.اووسیتثانویهپسازبلوغبهوجودمیآید.

»ب«درست.اووسیتهایاولیهوثانویهدرتخمدانواسپرماتوسیتهایاولیهوثانویهدربیضهتشکیلمیشوند.
»ج«درست.اووسیتاولیهبرخالفاسپرماتوسیتاولیهدردورانجنینیواردمیوزشدهوDNAهستهایخودراهمانندسازیمیکند.اووسیت

ثانویهنیزکروموزومهایشمضاعفاندوحاصلمضاعفشدندرهماندورانجنینیاست.
»د«درست.همٔهاسپرماتوسیتهاواووسیتهاکروموزومهایشانمضاعفاندوچهاررشتهپلینوکلئوتیدیDNAدارند.

761 همٔهمواردصحیحاست.. گزینه 4

»الـف«همـٔهاووسـیتهایثانویـهپـسازبلوغوتکمیلمیوزIاووسـیتاولیهبـهوجودآمدهاندوتوسـطتعدادیازیاختههایفولیکولیازسـطح
تخمدانخارجوواردحفرٔهشکمیمیشوند.

»ب«منظوراولینگویچٔهقطبیاستکهحاصلتقسیممیوزIاووسیتاولیهدرپاسخبهافزایششدیدLHدرروز13امچرخٔهتخمدانیاست.
»ج«اووسیتثانویهفرایندلقاحراآغازمیکندکهایناووسیتدرروز13درمرحلٔهفولیکولیداخلتخمدان)یعنیخارجازلولٔهفالوپ(بهوجود

آمدهاست.
»د«منظوردومینگویچههایقطبیاستکهازتقسیممیوزIIاولینگویچهقطبیدراوایلمرحلٔهلوتئالحاصلمیشوند.

771 تقسیمهستهآنهاهموارهبهصورتمساویانجاممیگیرد.ولیتقسیمسیتوپالسمبهصورتنامساویاست.. گزینه 4

گزینه»1«یاختههایاووگونیتنهاوتنهادرالیٔهزایندٔهتخمداندرجنینانساندیدهمیشودوهیچگاهپسازتولداووگونیدرتخمدانیافتنمیشود.
گزینه»2«سلولهایفولیکولیمیتوزباسیتوکینزبرابرانجاممیدهند.

گزینه»3«اووسـیتثانویهواولینگویچٔهقطبینیزدرتخمداندیدهمیشـوندولیاووسـیتثانویهفقطدرلولٔهفالوپ)نهدرتخمدان(میتواند
تقسیمشود.

781 عبارتهای»ب،جود«صحیحهستند.. گزینه 3

»الف«نادرست.اووسیتهایثانویهتنهادرصورتلقاحبااسپرمتقسیممیشودوکروماتیدهایخواهریخودراازهمجدامیکند.
»ب«درست.هیچاووسیتثانویهایتترادتشکیلنمیدهدچونnکروموزومیاست.

»ج«درست.کروموزومهایاووسیتهایثانویهمضاعفاندوهرکدامDNA 2خطیو4عددزنجیرٔهپلینوکلئوتیدیدارند.
»د«درست.همٔهاووسیتهایثانویهحاصلتقسیممیوزIاووسیتهایاولیهدرپاسخبهحداکثرمیزانLHدرروز13چرخٔهتخمدانیهستند.
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791 فقطعبارت»ج«نادرستاست.. گزینه 1

»الف«درست.دراثرکمکاریهیپوفیزADHکمترترشحمیشوددرنتیجهحجمادرارزیادمیشود.
»ب«درست. LHباعثترشحتستوسترونازسلولهایبینابینیمیشودوتستوسترونهمراهباFSHباعثتولیداسپرماتوسیتاولیهوتحریک

مراحلاسپرمزاییمیشوددراثرکمکاریهیپوفیزاینمواردکاهشمییابد.
»د«درست.هیپوفیزپسینباترشحاکسیتوسینباعثانقباضماهیچههایصافغددشیریورحممیشود.

»ج«نادرسـت.فولیکولهاواووسـیتهایاولیههمگیدرمرحلٔهجنینیتشـکیلشدهاندوربطیبههورمونهایهیپوفیزیندارندالبتهتحریک
اووسیتهایاولیهوفولیکولهاتحتتأثیرFSHوLHصورتمیگیرد.

801 فقطعبارت»د«صحیحاست.. گزینه 1

»الف«نادرست.تخمدانهابهکمکطنابیپیوندیعضالنیبهدیوارٔهخارجیرحممتصلاند.
آندومتررحمداخلیترینالیٔهرحماست.

»ب«نادرسـت.انتهـایلولههـایفالـوپشـیپورماننـدودارایزوائدیانگشـتماننداسـتوبه
سمتتخمدانها)نهرحم(است.

»ج«نادرست.بخشپایینرحمباریکترشدهکهبهآنگردنرحممیگویند.
»د«درسـت.گردنرحمبهداخلواژنبازمیشـودکهمحلورودیاختههایجنسـینر،خروج

خونقاعدگیودرهنگامزایمانطبیعی،محلخروججنیناست.

811 گزینه 1 خط فکری:توجهکنیدهماووسیتاولیهوهماووسیتثانویهدرتخمدانبهوجودمیآیند..

»الف«نادرست.چوناووسیتهایاولیهدرپیمیتوزسلولهایاووگونیبهوجودمیآیند.
»ب«نادرست.چوناووسیتاولیهازمیتوزباسیتوکینزبرابراووگونیبهوجودآمدهاند.

»ج«درست.کروموزومهایاووسیتاولیهوثانویهمضاعفهستندیعنیکروموزومهایآن2مولکولDNAو4زنجیرٔهپلینوکلئوتیدیدارد.
»د«نادرست.چوناووسیتهایاولیهدردورٔهجنینیودراثرمیتوزاووگونیهابهوجودآمدهاند.

821 تنهااووسیتاولیهتواناییتشکیلتترادداردواووسیتثانویهودومینگویچهقطبیهاپلوئیدندونمیتوانندتترادتشکیلدهند.. گزینه 4

گزینه»1«همٔهاووسیتهادرونتخمدانبهوجودمیآیندولیدومینگویچٔهقطبیدراثرمیوزIIاولینگویچهقطبیدرلولٔهفالوپبهوجودمیآید.
گزینه»2«همٔهاووسیتهاکروموزومهایمضاعفدارندولیدومینگویچهقطبیچونحاصلمیوزIIمیباشدتککروماتیدیاست.

گزینه»3«همٔهاووسیتهاقبلازلقاحبهوجودمیآیندولیدومینگویچهقطبیممکناستپسازلقاحتشکیلشود.

831 گزینه 3 خط فکری:توجهکنیدکهدربدنمجاریتنفسیولولههایفالوپدارایبافتپوششیمژکدارهستند..

عبارتهای»ب،جود«صحیحهستند.
مجاریتنفسیولولههایفالوپبافتپوششیمژکداردارند.

»الف«نادرست.درکودکسهساله،چرخٔهجنسیرخنمیدهدتااووسیتتولیدشود.
»ب«درست.میکروبهاییکهبهسمتحلقراندهمیشوند،میتوانندواردمعدهشوند.

»ج«درست.درالیهمخاطیلولهفالوپوهمدرمجاریتنفسیمژکدرکنارمخاطمشاهدهمیشود.
»د«درست.همدرلولهفالوپوهمدرمجاریتنفسیماهیچهوجوددارد.

841 عبارتهای»الف،بوج«صحیحهستند.. گزینه 3

اووسیتثانویهحدودروز13امچرخٔهتخمدانییعنیدراواخرمرحلٔهفولیکولیتشکیلمیشود.
»الف«درست.تشکیلاووسیتثانویهوتخمکگذاریدراواخرمرحلهفولیکولیصورتمیگیرد.

»ب«درست.درروزLH 13وFSHبیشتریناختالفغلظترابایکدیگردارندوهردونیزدربیشترینمقدارخودقراردارند.
»ج«درست.جسمزردازروز14امبهبعد)درمرحلهلوتئالی(تشکیلمیشود.

»د«نادرست.ترشحاستروژندراینروزبهبیشترینخودمیرسدولیازاوایلچرخٔهفولیکولیشروعشدهاست.

تخمدانواژنتخمدان
شیپور

لولٔه رحم رحم
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851 ازدومینگویچههایقطبیحاصلتقسـیممسـاویسیتوپالسـمهسـتندولیهمٔهاولینگویچههایقطبی. ( )2
3

گزینه 4 خط فکری:برخی

حاصلسیتوکینزنامساویهستندپسگزینه»4«نادرستاست.

اووسیت ثانویه

تخمک

2n = 46

n = 23

n = 23
n = 23

n = 23

مضاعف

مضاعف

مضاعف

تک کروماتیدیتک کروماتیدی

در صورت لقاح با اسپرم

اووسیت اولیه

n = 23
تک کروماتیدی

اولین گویچه قطبی

درون لولٔه فالوپ

درون تخمدان

861 عبارتهای»الف،بود«صحیحهستند.. گزینه 3

تشکیلدومینگویچٔهقطبیدراوایلمرحلٔهلوتئالیصورتمیگیرد.
»الف«درست.تشکیلدومینگویچهقطبیدرمرحلهلوتئالصورتمیگیرد.

»ب«درست.درمرحلٔهلوتئالیFSHوLHبامکانیسمبازخوردمنفیمقدارترشحشانکاهشمییابد.
»د«درست.درمرحلٔهلوتئالییاختههایجسمزردباتأثیرLH،پروژسترونومقداریاستروژنترشحمیکنند.

»ج«نادرست.درتخمدانهمیشهاووسیتاولیهوفولیکولوجوددارد.

871 عبارتهای»الف،بوج«صحیحهستند.. گزینه 2

منحنیتغییراتهورموناستروژنرانشانمیدهد.
»الف«درسـت.درحاملگیهورمونهایاسـتروژنوپروژسـترونهمیشهمقادیرزیادیدر
خـوندارنـدومطابقنمـودارمقدارهورموناسـتروژنکاهـشیافتهکهنشـاندهندٔهعدم

حاملگیاستپسیاختههایتروفوبالستامکانندارندهورمونیبهنامHCGواردخونکنند.
»ب«درست.بازخوردمثبتLHوFSHتنهادریکنقطهآنهمدراواخرمرحلٔهفولیکولیوجودداردنهدرنقطهB)مرحلهلوتئالی(

»ج«درسـت.اصـاًلدرنقطـٔهAکـهدرمرحلـٔهفولیکولیاسـتامکاننداردلقاحانجامشـودچهبرسـدبهاینکهجدارهلقاحیدرسـطحاووسـیت
تشکیلشود.

»د«نادرست.امکاندارد.چوندرنقطهCدیگرمقدارهورمونهایجنسیکاهشمییابدومقدارFSHوLHبرایشروعچرخهایجدیدورشد
فولیکولیجدیدبایدافزایشیابدپسفعالیتترشحیهیپوفیزافزایشمییابد.

881 اینمرحله،رشـدفولیکولوتمایزاووسـیتدرمرحلٔهفولیکولینشـانمیدهدکهدراینزمانپروژسـترونیترشحنمیشودوهورمون. گزینه 2

FSHباتأثیربریاختههایفولیکولیتنهاباعثترشحهورموناستروژنمیشود.

891 سلولهایدارایسارکومرویژگیماهیچٔهاسکلتیاستدرحالیکهدردستگاهتولیدمثلیزنماهیچهصافوجوددارد.. گزینه 1

901 همٔهگویچههایقطبیهاپلوئیدوفاقدکروموزومهمتاهستند.. گزینه 4

گزینه»1«اولینگویچٔهقطبیدرداخلتخمدانودومینگویچههایقطبیدرلولٔهفالوپبهوجودمیآیند.
گزینه»2«دومینگویچههایقطبیحاصلمیوزIIهستندوتککروماتیدیاند.

گزینه»3«دومینگویچههایقطبیپسازلقاحبهوجودمیآیند.

A
B

C
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1561 درانتهایهفتٔهدومچرخٔهجنسیغلظتاستروژنبهحداکثرخودمیرسدکهباایجادمکانیسمبازخوردمثبتباعثافزایششدید. گزینه 3

LHوFSHمیگرددواختالفغلظتLHوFSHبهحداکثرخودمیرسد.

موارد»الف،بوج«صحیحاست..1571 گزینه 3

غدههیپوفیزباترشحLHدرتخمکگذارینقشاصلیراایفامیکند.
 T3 »الف«درسـت.هیپوفیزغدهایاسـتکهباترشـحLHنقشاصلیرادرتخمکگذاریدارد.اینغدهبااثررویتیروئیدباعثافزایشترشـح

T3میتواندباعثعقبماندگیذهنیوجسمیجنینشود. میشودکهکمبودهورمون
»ب«درست.هورمونپروالکتیندرتعادلآببدننقشدارد.

»ج«درست.هورمونرشدبرصفحاتغضروفیاستخوانهایدرازاثرمیگذارد.
»د«نادرست.چوندرخانمباردارهورمونHCGباعثپایداریجسمزردمیشود.

حواستانباشدترشحهورمونهایتخمدانییعنیهماستروژنوهمپروژسترونافزایشمییابدکهایننادرستاستچوندرشروع.1581 گزینه 2

چرخٔهجنسیزنانفقطاستروژنزیادمیشود.

1591 درانتهایروزهفتمغلظتاستروژناندکافزایشیافتهاستکهاینافزایشاندکازافزایششدیدLHوFSHجلوگیریمیکنددر. گزینه 3

واقعافزایششدیدLHوFSHدرانتهایهفتٔهدومجنسیدرپاسخبهحداکثرمقداراستروژنصورتمیگیرد.
گزینه»1«افزایششدیداستروژندراواخرهفتٔهدومچرخٔهجنسیصورتمیگیرد.

گزینه»2«تخمکگذارینیزدرروزچهاردهمیعنیاواخرهفتٔهدومچرخٔهجنسیانجاممیشود.
گزینه»4«هورمونهایهیپوفیزی)FSH(اصاًلبررویآندومتررحمگیرندهایندارنددرواقعاسـتروژنLHوپروژسـترونهسـتندکهباعثرشد

ونموآندومتررحممیشوند.

1601 تشکیلجدارلقاحیهنگاملقاحایجادمیشودکههمزمانبامرحلٔهلوتئالیدرچرخٔهتخمدانیزناناستکهدراینزمانازفعالیت. گزینه 4

هیپوفیزکاستهشدهوترشحLHوFSHکاهشیافتهاست.
گزینه»1«دیوارهلولٔهفالوپدارایماهیچههایصاف)نهمخطط(استکهازیاختههایمژکدار)نهتاژکدار(پوشیدهشدهاست.
گزینه»2«درحینعبوراسپرمازالیٔهخارجیکیسٔهآکروزومپارهمیشودتاآنزیمهایآنالیٔهداخلی)نهخارجی(راهضمکنند.

گزینه»3«الیٔهخارجیاووسـیتباقیماندٔهیاختههایفولیکولیاسـتدرواقعاینتغییراتوتشـکیلجدارلقاحیدرسـطحاووسـیتیعنیدر
سطحالیٔهداخلیانجاممیگیرد.

1611 جنیندرمرحلٔهبالستوسیسـتجایگزینمیشـود.دراینمرحلهیاختههایدرونیبالستوسـیتازیاختههایبیرونی)تروفوبالسـت(. گزینه 2

متمایزشدهاند.
گزینه»1«جسمزرددرشروعمرحلٔهلوتئالیعنیحدود1هفتهقبلازشروعجایگزینیترشحپروژسترونراآغازکردهاست.

گزینه»3«همزمانباعملجایگزینیهنوزجفتتشکیلنشدهاست.پسنمیتوانگفتارتباطخونیبینمادروجنینشکلگرفتهاست.
گزینه»4«پردههایمحافظتکنندهیعنیدرونشامه)آمنیون(وبرونشامه)کوریون(پسازجایگزینیایجادمیشوندنهدرهنگامجایگزینی.

1621 درهنگامجایگزینیجسمزردفعالاستومقداراستروژنوپروژسترونخونافزایشیافتهوبهعلتبازخوردمنفیازترشحهورمون. گزینه 3

آزادکنندهFSHوLHکاستهشدهاست.
گزینه»1«جنیندرمرحلٔهبالستوسیستجایگزینمیشودکهبهیکشکلکرٔهتوخالی)نهکرٔهتوپر(درآمدهاست.

گزینه»2«دیوارٔهرحمرشدخودرادرمرحلٔهفولیکولیوفعالیتترشحیآندرمرحلٔهلوتئالافزایشمییابد.
گزینه»4«هنگامجایگزینیبندنافوجفتوجودندارد.

همٔهمواردصحیحاست.اووسیتثانویهبااسپرملقاحراآغازمیکند.اینیاختههاپلوئیدودوکروماتیدیاست..1631 گزینه 4
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1641 فقطمورد»الف«درستاست.. گزینه 1

»الف«درست.درحینعبوراسپرمازبینیاختههایفولیکولی،کیسٔهآکروزومپارهمیشود.
»ب«نادرست.چونهستٔهاسپرمقبلازتشکیلجدارلقاحیوارداووسیتثانویهمیشود.

»ج«نادرسـت.چـونریزکیسـههایحـاویموادسـازندٔهجدارلقاحیازغشـاخارجنمیشـوندبلکهمحتویاتخـودرابااگزوسـیتوزدرالیٔهژلهای
تخمکقرارمیدهند.

»د«نادرست.اسپرمبافشاردربینیاختههایفولیکولی)نههضمآنها(خودرابهالیٔهژلهایتخمکمیرساند.
١-اسپرم با فشار در بین
 یاخته های فولیکولی 

وارد می شود تا به
 الیٔه ژله ای تخمک برسد.

٢-آکروزوم اسپرم
 پاره شده، آنزیم های

 هضم کننده را آزاد تا الیٔه 
ژله ای را هضم کند.

٣-غشای
 اسپرم به غشای 

تخمک ملحق
 می شود.

4-هستهٔ ی اسپرم
 وارد تخمک شده 
با هستٔه تخمک 
ادغام می شود.

5-تشکیل جدار
 لقای برای

 جلوگیری از ورود 
اسپرم های دیگر

تشکیل جدار لقاحی
الیٔه ژله ای تخمک

یاخته های فولیکولی

ریز کیسه حاوی مواد
سازنده جدار لقاحی

1651 درزنانیاختهایکهحاصلازمیوزIIاستلقاحخودراآغازکردهاست.. گزینه 4

گزینه»1«عالوهبرانقباضماهیچههایصافدیوارٔهلولٔهرحم،مژکهایلولٔهفالوپ،اووسیتثانویهرابهسمترحمحرکتمیدهند.
گزینه»2«باورودسراسپرم،پوششهستهاسپرمناپدیدواووسیتثانویه)نهاسپرم(میوزIIخودراتکمیلمیکند.

گزینه»3«پسازپایانتقسیماووسیتثانویهپوششهستهاطراف46کروموزومتککروماتیدی)نه23(تشکیلمیشود.

1661 گزینه 4 36سـاعتپسازلقاحیاختٔهتخمتقسـیماتمیتوزیخودراشـروعمیکندونتیجٔهآنایجادتودٔهیاختهایاسـتکهتقریبًابهاندازٔه.

تخمهاست.زیرایاختههایحاصلازتقسیمرشدنکردهاند.
گزینه»1«درزمانشروعتقسیماتمیتوزیسلولتخم،تخمداندرمرحلٔهلوتئالقراردارد.

گزینـه»2«یاختههـایبیرونیبالستوسیسـتآنزیمهایهضمکنندهایترشـحمیکنندکـهیاختههایجدارٔهرحمراتخریـبمیکنندوحفرهای
ایجادمیکنندکهبالستوسیستدرآنجایمیگیرد.
گزینه»3«توجهکنیدکهموروال،جایگزیننمیشود.

نادرست.چوندرزمانشروععملجایگزینی،هنوزآمنیونوکوریونتشکیلنشدهاند..1671 گزینه 4

گزینه»1«درزمانبهوجودآمدنالیههایمحافظوتغذیهکنندٔهجنینی،جسمزردفعالاستوترشحپروژسترونتوسطجسمزردصورتمیگیرد.
گزینه»2«درزمانشروعتقسیماتمیتوزیسلولتخم،مرحلٔهفولیکولیتخمدانمتوقفگردیدهاست.

گزینه»3«درزمانرسیدنرویانبهرحم،تودٔهسلولیبهشکلیکتوپتوخالیدرآمدهاست.دراینمرحلهبهآنبالستوسیستگفتهمیشود.

درزمانتشکیلالیههایمحافظوتغذیهکنندٔهجنین،ترشحLHوFSHازهیپوفیزکاستهشدهاست..1681 گزینه 4

گزینه»1«بعدازجایگزینیبالستوسیستدررحم،تودٔهدرونیآنتشکیلالیههایزایندٔهجنینراآغازمیکند.
گزینه»2«موروالدرطولحرکترویاندرطیلولٔهفالوپتشکیلمیشود.

گزینه»3«مرحلٔهفولیکولیتخمدانقبلازتخمکگذاریاست.بعدازتخمکگذاریوتشکیلجسمزردمرحلٔهلوتئالشروعمیشود.
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1691 سیاهرگبندنافهمانندسرخرگپشتیماهیخونروشنداردوسرخرگهایبندنافهمانندسیاهرگشکمیوسینوسسیاهرگی. گزینه 1

ومخروطسرخرگیوسرخرگشکمیدارایخونتیرهمیباشد.

1701 بندنافرابطبینجنینوجفتاستویکعددسیاهرگباخونروشندارد)نهسیاهرگها(کهخونراازجنینبهجفتمیرساندو. گزینه 1

دوعددسرخرگباخونتیرهداردکهخونجنینرابهجفتمیبرد.درانسانچهارعددسیاهرگششیخونروشنرابهدهلیزچپواردمیکنند
وسرخرگششیخونتیرهرابهششهامیبرد.

1711 جفتپسازتشکیلپردههایمحافظتکنندهمانندکوریونوآمنیونتمایزمییابد.. گزینه 2

گزینه»1«بندنافتنهاداراییکسیاهرگاست.)نهسیاهرگها(
گزینه»3«سلولهایدرونیبالستوسیستقبلازجایگزینیازالیٔهبیرونیآن)سلولهایتروفوبالست(متمایزمیشوند.

گزینه»4«ترشحپروژسترونازجسمزرددراوایلمرحلٔهلوتئالیعنیقبلازلقاحوترشحHCGازیاختههایتروفوبالستآغازشدهاست.

تمایزجفتازهفتٔهدومبعدازلقاحشروعمیشودیعنیبعدازتشکیلپردههایآمنیونوکوریون..1721 گزینه 2

یاختههایبیرونیبالستوسیسـت،تروفوبالسـتنامدارندکهپسازرشـدبهکوریونتبدیلمیشـوندوکوریونهمراهباآندومتررحم.1731 گزینه 3

تشکیلجفتمیدهندواینساختارویژه)جفت(موادغذاییرابرایسهالیٔهزایندٔهجنینتأمینمیکند.

عواملبیماریزاوموادیمانندنیکوتین،کوکائینوالکلمیتوانندازجفتعبورکنندورویرشدونموجنینتأثیرسوبگذارند..1741 گزینه 4

یاختههایبیرونی)تروفوبالست(باترشحHCGسببحفظجسمزردوتداومترشحهورمونهایتخمدان)نههیپوفیزی(میشوند..1751 گزینه 2

طبقشکلالیٔهبیرونیازطرفیکهتودٔهیاختهایدرونیبهآنهامتصلاندبهآندومتررحممتصلمیشوند.

جنیـندرهنـگامجایگزینی،مـوادمغذیموردنیـازخودرا.1761 گزینـه 4

میتواندازبافتهایهضمشدٔهآندومتربهدستآورد.
گزینه»1«بالستوسیسـتفقطیکالیٔهبیرونیبهنامتروفوبالسـتدارد.

)نهالیهها(
گزینه»2«تودٔهیاختهایدرونیدرمرکزبالستوسیستقرارنداردبلکهدر

کنارٔهآنومتصلبهالیٔهبیرونیقراردارد.
گزینه»3«درهنگامجایگزینی،آمنیونهنوزبهوجودنیامدهاست.

تروفوبالستالیٔهبیرونیبالستوسیستاستکهتشکیلآنبعدازتشکیلموروالاست..1771 گزینه 3

ترشحپروژسترونازجسمزرددراوایلمرحلٔهلوتئالوقبلازلقاحآغازشدهاست..1781 گزینه 4

عبارتهای»بوج«صحیحهستند..1791 گزینه 2

»الف«نادرست.ماهیچههایلولهفالوپازنوعماهیچهصافاستوخطوطZندارد.
»ب«درست.زنشمژکهایدیوارهلولهفالوپ،درحرکتاووسیتثانویهنقشدارد.

»ج«درست.الیهخارجیازسلولهایفولیکولیتشکیلشدهاست.کهدرگذشتاستروژنترشحمیکردند.
»د«نادرست.درحینعبور)نهپسازعبور(ازالیهخارجی،کیسهآکروزومپارهمیشود.

1801 بعدازتشکیلجدارلقاحیوتشکیلتخم،36ساعتبعدیاختٔهتخممیتوزخودراآغازمیکند.. گزینه 3

گزینه»1«قبلازادغامهستٔهاسپرمباهستٔهتخمک،اووسیتتقیسممیوزIIخودراآغازمیکند.
گزینه»2«درحینعبوراسپرمازالیهخارجیتخمک،آزادشدنآنزیمهایآکروزومآغازمیشود.

گزینه»4«توجهکنیدکهحلقٔهانقباضیدرهستهتشکیلنمیشود.

تروفوبالست

تودٔه درونی

حفرٔه ایجادشده
مویرگ های دیوارٔه رحم
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2101 اندامهدفاکسیتوسـینماهیچههایصافجداررحموماهیچههایغددشـیریاسـت.شیرتوسطیاختههایبافتپوششیغدد. گزینه 3

شیریتولیدمیشود.

2111 پزشکانبرایسرعتدادنبهزایمانمیتواننداکسیتوسینرابهمادرتزریقکنند.. گزینه 4

2121 اکسیتوسینباعثافزایشتولیدشیرنمیشود.. گزینه 3

مدتزمانبارداری38هفتهیا266روزاست.باتوجهبهاینکهدرپایانهفتٔهدهمتمایزجفتبهپایانمیرسدپس28هفتهپساز.2131 گزینه 2

پایانتمایزجفت،بارداریادامهمییابد.
گزینه»1«متخصصانزنانوزایماندرپیشبینیزمانتولدنوزاد284روزرابهزمانشروع)نهپایان(آخرینقاعدگیمادراضافهمیکنند.

گزینـه»3«تعییـنجنسـیتجنیـندرموقـعلقـاحصـورتمیگیردولیدرانتهایسـهماهٔهاولاندامهایجنسـیجنینمشـخصمیشـودوبا
سونوگرافیازرویاندامهایجنسی،جنسیتجنینقابلتشخیصمیشود.

گزینه»4«ضربانقلبدرانتهایماهاولآغازمیشود،درطیماهدومهمٔهاندامهاشکلمشخصبهخودمیگیرند.

2141 شروعنمورگهایخونیازهفتٔهدومهمزمانباشروعتمایزجفتبودهکهبارداری36هفتهپسازآنادامهمییابد.. گزینه 4

گزینه»1«بارداری38هفتهپسازلقاحوجدارلقاحیطولمیکشد.
گزینه»2«آغازضربانقلبازهفتٔهچهارمبودهکه34هفتهپسازآنبارداریادامهمییابد.

گزینه»3«تمایزجفتدرهفتهدهمبهپایانمیرسدکهبارداری28هفتهپسازآنطولمیکشد.

2151 تقسـیممیـوزIقبـلازتبدیـلیاختههـایفولیکولیبهیاختههایجسـمزرداتفـاقمیافتد.توجهکنیـدکهدرمیـوزIکروموزومهای. گزینـه 3

همساختبهسمتدوقطبیاختهحرکتمیکنند.
گزینه»1«باورودسـراسـپرمبهاووسـیتدراووسـیتهایثانویهپوششهستهناپدیدشدهوکروموزومهادرمجاورتمیتوکندریهادرمیانیاخته

قرارمیگیرد.
گزینه»2«پسازاتصالFSHبهگیرندههایخودیاختههایفولیکولیانباکدرآنهاپوششهستهوشبکهآندوپالسمیتجزیهمیشوند.

 FSHوLHگزینه»4«دراثرافزایشترشـحواتصالپروژسـترونبهگیرندههایخوددراثربازخوردمنفیهیپوتاالموسترشـحهورمونآزادکننده
راکاهشمیدهد.

2161 درپایانمرحلٔهلوتئالترشـحهورمونFSHوLHکهتوسـطافزایشترشـحهورمونهایآزادکنندٔهآناتفاقمیافتدسـببآغازچرخٔه. گزینه 1

جنسیبعدیمیشود.
گزینه»2«تنهاترشحاستروژندراثرترشحLHوFSHدرابتدایچرخٔهبعدیاتفاقمیافتد.

گزینه»3«هورمونHCGتنهادرصورتبارداریترشحمیشود.
گزینه»4«درابتدایچرخٔهجنسیبعدیتخریبآندومتررحممشاهدهمیگردد.

جانورانتخمگذارلقاحداخلیدارند.درجانورانتخمگذاراندوختٔهغذاییتخمکزیاداست..2171 گزینه 4

گزینه»1«اسبکماهیلقاحداخلیداردولیتخمکازبدنجنسمادهخارجمیشود.
گزینه»2«اسبکماهیلقاحداخلیداردولیاسپرمازبدنجنسنرخارجنمیشود.

گزینه»3«پستاندارانجفتداربهدلیلارتباطخونیبینمادروجنینتخمکبااندوختٔهغذاییکمدارندولیلقاحداخلیدارند.

زنبورنرکهحاصلازبکرزاییاستتنهانیمیازمادٔهژنتیکوالدمادٔهخودرادریافتمیکند..2181 گزینه 4

گزینه»1«چونزنبورحاصلازبکرزاییتکالدمیباشدوبرایهرصفتیکدگرهدارد،نمیتواندصفتحدواسطرابروزدهد.
گزینه»2«چونزنبورحاصلازبکرزاییتکالدمیباشدپسچلیپاییشدننداشتهوهرنوعتبادلقطعهایبیندوکروموزومجهشمحسوبمیشود.

گزینه»3«زنبورنرهاپلوئیدبودهوگامتآندراثرتقسیمرشتمانتولیدمیشود.
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2191 همٔهمواردعبارترابهنادرستیتکمیلمیکنند.. گزینه 4

»الف«زنبورعسلنرگامتخودراازطریقمیتوزتولیدمیکند.
»ب«درزنبورعسل،زادٔهحاصلازهرگونهلقاحبینگامتنرومادهقطعًاجنسیتمادهدارد.

»ج«زنبورعسلنرهاپلوئیدبودهوتواناییتبادلقطعهبینکروموزومهایهمتا)کراسینگاور(راندارد.
»د«زنبورعسلنرحاصلتولیدمثلجنسیبودهاماگامتخودراازطریقمیتوزتولیدمیکند.

2201 زنبورعسلمادهتواناییبکرزاییداشتهوگامتخودرادراثرمیوزتولیدمیکند،پسمیتواندکروموزومهایهمتارادرآنافازازهمجداکند.. گزینه 3

گزینه»1«زنبورعسلکارگربااینکهدیپلوئیداست،نمیتواندتخمکهایباتواناییبارورشدنداشتهباشد.
گزینه»2«زنبورعسلنرباوجوداینکهگامتهاییباقدرتبارورشدنتولیدمیکندتواناییبکرزاییراندارد.

گزینه»4«زنبورعسلنردرتولیدمثلجنسیشرکتمیکنداماباتقسیممیتوزگامتتولیدمیکند.

2211 زنبورعسلنربراثرتقسیممیتوزتخمکوزنبورعسلمادهبراثرتقسیممیتوزتخمبهوجودمیآید.. گزینه 2

گزینه»1«درزنبورعسلنرتولیدگامتدراثرتقسیممیتوزمیباشدوساختارچهارکروماتیدیدرهنگامتقسیممشاهدهنمیگردد.
گزینه»3«درزنبورعسلنرچونهاپلوئیداستدرصفاتاتوزومیمغلوب،یکاللمغلوببهتنهاییمیتواندباعثبروزصفتمغلوبشود.

گزینـه»4«زنبورعسـلنـرهاپلوئیـدبودهوتولیدگامتدراثرتقسـیممیتوزمیباشـدپسفرآیندکراسـینگاورمیتواندمنجربـهعدمتولیدگامت
نوترکیبشود.

موارد»ب،جود«صحیحاست..2221 گزینه 3

»الف«نادرست.زنبورعسلنرهاپلوئیدبودهوباتقسیممیتوزگامتتولیدکند.
»بدرست.درزنبورعسلنرتنفسنایدیسیوجودداشتهودستگاهگردشمواددرحملگازهایتنفسینقشندارد.

»ج«درست.مارنوعیخزندهبودهوداراییکطنابعصبیپشتی،لقاحداخلیوتنفسششیمیباشد.
»د«درست.زنبورعسلنرومارمادهمیتوانندازتقسیمتخمکلقاحنیافتهبهوجودآیند.

زنبورعسلنرتواناییمیوزنداردامابامیتوزاسپرمتولیدکردهومیتوانددرتولیدمثلجنسیشرکتکند..2231 گزینه 3

گزینـه»1«زنبورعسـلنـرحاصـلبکرزاییبودهوچونبرخالفزنبورعسـلماده)کـهبکرزاییمیکند(هاپلوئیداسـتودرآنبهدلیلعدموجود
کراسینگاورهرتبادلقطعهایبیندوکروموزومقطعًاجهشمحسوبمیشود.

گزینه»2«زنبورعسلمادهازمیتوزتخمبهوجودمیآیدوزنبورعسلنرازمیتوزتخمکبهوجودمیآید.دقتکنیدکهزنبورعسلماده100درصد
ژنهایوالدنررادریافتمیکند.

گزینـه»4«زنبورعسـلنـرحاصـلبکرزاییبـودهوچونبرخالفزنبورعسـلماده)کهبکرزاییمیکند(هاپلوئیداسـت،پـسنمیتواندصفتحد
واسطرابروزدهد.

تنهامورد»د«صحیحاست..2241 گزینه 1

»الف«نادرست.گامتگلمغربیتتراپلوئیددیپلوئیدمیباشد.
»ب«نادرست.اسپرمزنبورعسلنرحاصلتقسیممیتوزمیباشد.

»ج«نادرست.گامتزنبورعسلنرهمٔهکروموزومهایوالدخودرادارامیباشد.
»د«درست.همٔهگامتهادرحالتطبیعیبهصورتتککروماتیدیهستند.

»هـ«نادرست.دربکرزاییماروزنبورعسلتخمکممکناستبهصورتمستقیمتقسیمشود.

جانورانیکهبهتنهاییمیتوانندتولیدمثلجنسـیکنندجانورانبکرزایعنیزنبورعسـلمادهومارمادهبودهوهردوتواناییتقسـیم.2251 گزینه 3

میوزوتولیدگامترادارند.
گزینه»1«زنبورعسلمادهگردشخونبازداشتهوفاقدمویرگمیباشد.

گزینه»2«زنبورعسلمادههمٔهژنهایوالدنرخودراتوسطاسپرمدریافتمیکنند.
گزینه»4«نهزنبورعسلمادهونهمارمادهنمیتوانندهمٔهژنهایخودرابهزادههاینسلبعدمنتقلکنند.

www.dary
aft

pub.co
m



 است هالص ف:ت هه مص لثم دلوت

431

کرمخاکیچوننرمادهاستلقاحدرجانداردارایبیضهوتخمدانانجاممیشود..2261 گزینه 2

گزینه»1«دراسبکماهیهمانندکرمکبدلقاحدرجانداردارایبیضهانجاممیشود.

گزینـه»3«درکوسـهماهـیلقـاحداخلـیبـودهودربدنجانورمـاده)دارایتخمدان(انجاممیشـود،اماقورباغهلقاحخارجیداشـتهولقاحدر

خارجازبدنجانورانانجاممیشود.

گزینه»4«درپالتیپوسوکانگورولقاحدربدنفردماده)دارایتخمدان(انجاممیشود

کرمکبدنوعیکرمپهنبودهوانشعابهایمتعددیبهدستگاهگردشموادجانور.2271 گزینه 4

کمککردهواینجانورفاقدمویرگمیباشد.

گزینه»1«کرمکبدنوعیکرمپهنبودهوهرمافرودیتاست.

گزینه»2«طبقشکلمقابلتخمداندرفاصلٔهبینبیضههاورحمقراردارد.

گزینه»3«کرمکبدهماننداسبکماهی،دارایلقاحداخلیمیباشد.

طبقشکل12فصل7تخمکانسانکهلقاحداخلیداردنیزدارایدیوارٔهژلهایمیباشد..2281 گزینه 3

گزینه»1«درکرمکبدبرخالفکرمخاکی،اسپرمهایجانورتواناییبارورکردنتخمکهایخودرادارد.

گزینه»2«سختپوستانبرخالفبیشترماهیها)بهجزبرخیماهیهامانندکوسهماهی(لقاحداخلیدارند.

گزینـه»4«جنیـنپالتیپـوسبرخـالفکانگـورومراحلنهاییرشـدونمورا،درونتخمطـیمیکند.کانگورومراحلنهاییرشـدونموخودرادر

کیسهایبررویشکممادربهاتممیرساند.

فقطعبارت»ب«صحیحاست..2291 گزینه 2

»الف«نادرست.پوستهنهپوستهها.

»ب«درست.پرندگانوپالتیپوسرویتخمهایخودمیخوابند.خزندگان،پرندگانوپستاندارانپیچیدهترینشکلکلیهرادارند.

»ج«نادرست.مرحلهنهایینموخارجازبدنمادرصورتمیگیرد.

»د«نادرست.پالتیپوسفاقدرحماست.

اینجملهقطعًادرستاستواماعکساینجملههموارهصحیحنیستچوندربکرزایییکفردشرکتداردولیجنسیاست..2301 گزینه 4

گزینه»1«درموردبکرزاییصادقنیستچونبکرزایینوعیتولیدمثلجنسیاستکهفقطفردمادهدرآنشرکتمیکند.

گزینه»2«بازهمدرموردبکرزاییدرستنیستدربکرزایییکوالدوآنهممادهشرکتمیکند.

گزینه»3«زنبورنردرتولیدمثلیشرکتمیکندولیبامیتوزگامتتولیدمیکند.

تغذیهازغددشیریفقطدرکیسهرویشکممادرصورتمیگیرد..2311 گزینه 4

گزینه»1«برایحفاظتبیشتر)نهاصلی(بررویتخمهاماسهیاخاکریختهمیشود.

گزینه»2«چندروز)نهچندهفته(ماندهبهتولدنوزاد،تخمهاازبدنمادرخارجمیشود.

گزینه»3«اسبکماهیزندهزابودهوبهعلتارتباطبینجنینوپدر،اندازهتخمککوچکاست.

بکرزایینوعیتولیدمثلجنسـیاسـت.درزنبورعسـلوبعضیمارهابکرزاییدیدهمیشـود.مارمادهازرویکروموزومهایتخمک.2321 گزینه 3

یکنسخهمیسازدتاکروموزومهایتخمکدوبرابرشودسپسشروعبهتقسیممیکندوموجوددیپلوئیدرابهوجودمیآورد.

گزینه»1«باتوجهبهشکلکرمکبدیکعددتخمدانودوعددبیضهدارد.

گزینه»2«همکرمخاکیوهمکرمکبدبیضهوتخمداندارند.

گزینه»4«دراسبکماهیتخمکازجنسمادهخارجمیشود.

بیضه ها تخمدان

رحم
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هراسپرمدرکرمخاکیتنهاقدرتبارورییکتخمکازکرمخاکیدیگررادارد..2431 گزینه 3

گزینه»1«دراسبکماهیجنسنرجنینهارادربدنخودنگهمیداردودرانساننیزممکناستدویاچندقلوزاییاتفاقبیفتد.
گزینه»2«وجودژنمعیوبآنزیمDNAپلیمرازممکناستمانعازهمانندسازیتخمکشدهودرنتیجهمانعبکرزاییشود.

گزینه»4«درمارهابااینکهپاوجودنداردامابقایایپادرآنهامشاهدهمیشود.

درمرجانیانمثلهیدرآبشـیرینکیسـٔهگوارشـیپرازمایعـاتعالوهبرگوارشوظیفٔهگردشموادرانیزبـرعهدهدارد.توجهکنید.2441 گزینـه 2

جانورانیکهحرکتکندیدارندیاامکانجفتیابیندارندنرمادههاوجانوراندارایبکرزاییهستند.
گزینه»1«کرمخاکینرمادهبودهودارایمتانفریدیبرایسامانٔهدفعیمیباشدکهدرجلودارایقیفمژکداراست.

گزینه»3«درکرمخاکیبرایلقاحبهطورحتموجودجانوردیگرینیازاست.
گزینه»4«درکرمکبدکهنرمادهمیباشند،نوعیتولیدمثلتکوالدیمتفاوتازبکرزاییمشاهدهمیشود.

هرچهارموردنادرستاست..2451 گزینه 4

»الف«درکرمکبدفقطیکوالددرتولیدمثلجنسیشرکتداردولیبکرزاییمحسوبنمیشود.
»ب«درزنبورمادهیاختهحاصلتقسیممیوز)تخمک(میتواندباتقسیممیتوزبهزنبورنرتبدیلشودودراینترفازکروموزومهایخودرامضاعفکند.

»ج«زنبورنردرتولیدمثلجنسیشرکتمیکندولیچونهاپلوئیداستفاقدکروموزومهمتااستوتواناییمیوزندارد.
»د«دراسبکماهیلقاحدربدنوالدنرکهدارایبیضهاستصورتمیگیردولیهرمافرودیتاست.

بخـش)الـف(بیضـه،بخـش)ب(تخمدان،بخش)ج(رحماسـت.کرمکبدنوعـیکرمپهناسـتوهرمافرودیتاسـت.دربیضٔهآن.2461 گزینـه 3

همانندبیضٔهانسـانمیتوانددرآنافازIضمنجداشـدنکروموزومهایهمتادگرههاییکصفتازهمجداشـوند.کرمهایپهنگردشخون
ندارندومویرگندارند.

پالتیپوسدارایلقاحداخلیبودهولقاحدربدنفردمادهانجاممیشوداماوزغلقاحخارجیدارد..2471 گزینه 4

گزینه»1«کرمکبدنرمادهبودهولقاحدربدنجانوریانجاممیشودکههمتخمدانوهمبیضهدارد.
گزینه»2«کرمکبدوکرمخاکینرمادههستندولقاحدربدنجانوریانجاممیشودکههمتخمدانوهمبیضهدارد.

گزینه»3«درکوسهماهیوپالتیپوسلقاحداخلیبودهودربدنجانورماده)دارایتخمدان(انجاممیشود.

عبارت»الف«صحیحاست..2481 گزینه 1

اسپرماتوگونی،اسپرماتوسیتاولیهوثانویهبهترتیبدرپروفازمیتوز،میوزIوIIقراردارند.
»الف«درست.چونهرسلولدرحالتقسیمدرمرحلٔهپروفازکروموزومهایدوکروماتیدیدارد.

»ب«نادرسـت.چونژنسـازندٔهفاکتورهشـترویکروموزومxقراردارد.50درصداسپرماتوسیتهایثانویهچونفاقدکروموزومxهستندپس
فاقدژنسازندٔهفاکتورهشتهستند.

»ج«نادرست.زیرااسپرماتوگونیباتقسیمخوداسپرماتوسیتاولیهمیسازدکه2nاست.
»د«نادرست.چوناگرقطعهایازکروموزومبهکروموزومهمتامنتقلشودجهشمضاعفشدگیمیگویند.اسپرماتوسیتثانویهچونکروموزوم

همتانداردپسجهشمضاعفشدگیندارد.

فقطعبارت»د«صحیحاست..2491 گزینه 1

»الف«نادرست.اسپرماتیدهاقدرتتقسیمندارندبلکهبهاسپرمهاتمایزپیدامیکنند.
»ب«نادرست.غددپیازیـمیزراهیبهمیزراهمیریزند.

»ج«نادرست.لولههایاسپرمبرواردوزیکولسمینالنمیشوندبلکهترشحاتآنرادریافتمیکنند.
»د«درسـت.سـراسـپرمدارایسیتوپالسـماسـتوآنزیمهایسیتوپالسـمیگلیکولیزدرآنقراردارندومیتواننددرعدمحضوراکسیژن،انرژی

زیستیتولیدکنند.
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همٔهعبارتهاصحیحاند..2501 گزینه 4

منظورسوالاسپرماتوسیتاولیهواسپرماتوسیتثانویهاستچوناسپرماتیدتواناییتقسیمندارد.

اسپرماتوسـیتاولیهوثانویهدوکروماتیدیهسـتند؛درونلولههایاسپرمسـازقراردارندوازسـلولدیپلوئیدبهوجودآمدهاند.وچونکروموزوم

اتوزومدارندژنهایگروهخونیABOوعاملRHرادارند.

2511 درهمٔهسلولهایهستهدارپروتئینهایهیستونیتوسطآنزیمrRNA)غیرپروتئینی(درسیتوپالسمساختهمیشوند.. گزینه 4

گزینه»1«همٔهسلولهایدیوارٔهلولٔهاسپرمسازپروفازIانجامنمیدهند.

گزینه»2«درموردمیوزIاسپرماتوسیتاولیهنادرستاستچوندرهنگامتشکیلپوششهستهدرتلوفازIکروموزومهامضاعفهستند.

G2چرخٔهسلولی)نهدرابتدایشروعتقسیمهسته)میتوزیامیوز(صورتمیگیرد. گزینه»3«همانندسازیسانتریولهادرمرحله

گزینه 2 خط فکری:سلولهایحاصلازهراسپرماتوسیتیقطعًاهاپلوئیدند،بنابراینفاقدکروموزومهمتاهستند،پستواناییتشکیلتتراد.2521

وتواناییکراسوجهشمضاعفشدگیراندارند.

گزینه»1«نادرست.چون50درصداسپرماتیدهافاقدکروموزومxهستند،بنابراینژنفاکتورانعقادیهشتچهجهشیافتهباشدوچهجهش

یافتهنباشدنمیتواندبهنسلبعدمنتقلکنند.

گزینه»3«نادرست.چوناسپرماتوسیتهایثانویهدوکروماتیدیهستندوتعدادکروموزومهایآنهانصفتعدادکروماتیدهااست.

گزینه»4«نادرست.چوندرانسانصفاتیمانندوزن،طولقد،رنگپوستورنگموچندژنیهستندویکسلولهاپلوئیدمیتواندبرایاین

صفاتدارایچندیناللباشد.

عبارتهای»الفوج«صحیحاست..2531 گزینه 2

»الف«درست.چونیاختههاابتداازهمجداوتاژکدارمیشوندوسپساندازهآنهاکشیدهترمیشود.

»ب«نادرست.چونآنزیمهایATPسازدرغشایداخلیمیتوکندریقراردارند.

»ج«درست.چونباتوجهبهشکل،یاختههایسرتولیبزرگترازیاختههایاسپرماتوگونیاست.

»د«نادرست.چوناسپرمهادرلولهاسپرمسازقدرتتحرکندارند.

همٔهمواردصحیحاست..2541 گزینه 4

»الف«درسراسپرممقدارکمیسیتوپالسموجودداردوچونمحلانجامگلیکولیزاستمیتوانددرآنجاATPدرعدمحضوراکسیژنتولیدشود.

»ب«چونهستهدرآنوجودداردداخلهستههیستونونوکلئوزومدیدهمیشود.

»ج«آنزیمهایداخلآکروزومتوسطریبوزومساختهمیشوندپسازعبورشبکٔهآندوپالسمیوگلژیدرآکروزومقرارمیگیرند.

»د«درسیتوسلrRNA،حضورداردکهپروتئینسازیمیکندوآنزیمغیرپروتئینیاست.

عبارتهای»الفود«صحیحهستند..2551 گزینه 2

»الف«درست.همٔهسلولهایهستهداردرانسانمیتواننددرعدمحضوراکسیژنانرژیزیستیتولیدکنند.

»ب«نادرسـت.یاختههایهدفLHسـلولهایبینابینیهسـتندکهتستوسـترونترشـحمیکنندکهنوعیهورموناسـتوبهخون)نهساختار

لولهمانند(واردمیشود.

»ج«نادرست.سلولهایبینابینیدرالبهالیلولههایاسپرمساز)نهاپیدیدیم(قراردارند.

»د«درست.یاختههایهدفFSHسلولهایسرتولیاندکهدرهمٔهمراحلاسپرمزاییپشتیبانیوتغذیٔهیاختههایجنسیرابرعهدهدارند.

اسپرماتوگونی
اسپرماتوسیت اولیه

اسپرماتوسیت ثانویه

اسپرماتید
اسپرم
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عبارتهای»الف،جود«صحیحهستند..2561 گزینه 3

»الف«درسـت.غدهپروسـتاتباترشحمایعشـیریرنگوقلیایی،بهخنثیکردن

مواداسیدیموجوددرمسیرعبوراسپرمبهگامتمادهکمکمیکند.

»ب«نادرسـت.حرکتبهسـمتگامتمادهبهآکروزومنیازینداردامانفوذبهآن

بهآکروزوموابستهاست.

»ج«درسـت.بـاتوجـهبـهشـکلکتابمشـخصاسـتکـهانتهایتـاژکبسـیارنازک

میشود.

»د«درست.همٔهیاختههایزندٔهانسانمرحلٔهگلیکولیزرادارندودرسیتوپالسمخودطیفرایندقندکافتمیتوانندATPرادرسطحپیشماده

تولیدکنند.

عبارت»بود«صحیحاست..2571 گزینه 2

»الف«نادرست.چونبرخیصفاتتحتکنترلچندژنهستندبنابراینیکسلولهاپلوئیدمیتواندبراییکصفتچنداللداشتهباشد.

»ب«درست.چونهراسپرماتوسیتثانویهدوکروماتیدیاست.

»ج«نادرست.چوندرتمایزاسپرماتیدهابهاسپرمترشحاتیاختههایسرتولینقشدارد.

»د«درست.چونژنگروهخونیABOبررویکروموزومشمارٔه9وژنگروهخونیRhبررویکروموزوم1است.همٔهسلولهایهاپلوئیدداخل

بیضهچونکروموزومهایاتوزومرادارندپساینژنهارانیزدارند.

اووسـیتهایاولیهتقسـیممیوزراازدورانجنینیشـروعمیکننددرحالیکهاسپرماتوسـیتهایاولیهپسازرسـیدنبهسـنبلوغ.2581 گزینه 3

واردمیوزمیشوند.

گزینه»1«ژنهایسازندهتاژکوژنهموگلوبینوانسولینوژنگروهخونیبررویکروموزومهایاتوزومقراردارد.بنابراینهمٔهاسپرماتوسیتها

واووسیتهااینژنهارادارند.

گزینه»2«ژنفاکتورهشـتبررویکرموزومxاسـت50درصداسپرماتوسـیتثانویهفاقدکروموزومxهسـتند.گزینه»4«درزناناووسـیتثانویه

تقسیممیوزIIخودرادرشرایطیدرلولٔهفالوپ)نهتخمدان(کاملمیکند.

گزینه 4 خط فکری:درهمٔهسلولهایهستهداربدنمحلسنتزوفعالیتپروتئینهایهیستونبایکدیگرمتفاوتاست.محلسنتزآنها.2591

درسیتوپالسمومحلفعالیتآنهادرهستهاست.

یاختههـایفولیکولـییاختههـایپیکـریهسـتندکهانبانکراتشـکیلمیدهندایـنیاختههایقدرتتقسـیممیوزندارندومحلسـنتزومحل

فعالیتپروتئینهایهیستونیدرآنمتفاوتاست.

گزینه»1«سلولهایفولیکولیمیوزانجامنمیدهند.

گزینه»2«سلولهایفولیکولیتواناییمیوزوجداشدنکروموزومهایهمتاراندارند.

گزینه»3«همانندسازیDNAدرمرحلهSاستوقبلازشروعتقسیمهستهصورتمیگیرد.

2601 دریکفردبالغ،یاختههاییکهازتخمدانآزادمیشوندشاملاووسیتثانویهواولینگویچٔهقطبیویاختههایفولیکولیهستند.. گزینه 3

گزینه»1«نادرست.چونیاختههایفولیکولیحاصلمیتوزاند.

گزینه»2«نادرست.چونیاختههایفولیکولیکروموزومهمتادارند.

گزینه»3«درست.چونهمٔهاینسلولهاتواناییتشکیلتترادوکراسینگاورراندارند.

گزینه»4«نادرست.چونیاختههایفولیکولیدیپلوئیدندودرونهستٔهخود،میتواننددواللازگروهخونیABOراداشتهباشند.
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