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چند مورد از گزینه هاي زیر می تواند هورمون جنسی تولید کند؟  - 1
الف) جسم زرد   ب) غدة فوق کلیه   پ) غدة زیرمغزي     ت) یاختۀ بینابینی
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کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی کامل می کند؟  - 2
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

تعداد کروماتید در کدام یاختۀ انسان سالم بیشتر است؟ - 3

زامه زا در مرحلۀ  زام یاختۀ اولیه در مرحلۀ 
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ترشحات کدام، به مجرا ریخته می شود؟ (با تغییر) - 4

بخش قشري غدهي فوق کلیه سلول هاي بینابینی لوله هاي اسپرم ساز

وزیکول سمینال فولیکول در تخمدان

کدام جمله دربارة دستگاه تولیدمثل انسان درست است؟ - 5

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

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

ممکن نیست 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. 
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کدام مورد دربارة دستگاه تولید مثلی زنان نادرست است؟ - 6

دو نوع هورمون به طور مستقیم باعث رشد دیوارة داخلی رحم و ضخیم شدن آن می شود. 

سلول هاي فولیکولی داراي گیرنده براي نوعی هورمون هستند. 

در تخمک گذاري، تعدادي یاخته فولیکولی، وارد محوطۀ شکمی می شود

تمایز جفت پس از پایان هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع شده و تا هفتۀ دهم ادامه می یابد.

در انسان،  .................. ، سلول هاي مژك دار ندارد. - 7

مجراي نیم دایره کیسه ي هوایی لوله ي فالوپ نایژك انتهایی

A

B

C

D

در یک مرد سالم، در کدام قسمِت شکل مقابل، می توان هم اسپرم هاي داراي حرکت و هم بدون حرکت یافت؟ - 8

AB

CD

جدار لقاحی در مرحلۀ .................. از .................. ایجاد می شود. - 9

فولیکولی - تغییر غشاي اسپرم و اووسیت اولیه  لوتئال - ادغام غشاي اسپرم و اووسیت اولیه 

لوتئال - تغییر در سطح اووسیت  فولیکولی - ادغام غشاي اسپرم و غشاي تخم 
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ترشحات کدام دو بخش به خون می ریزند؟ - 10

جسم زرد - پیازي میزراهی  پروستات - جسم زرد 

یاخته هاي سرتولی - وزیکول سمینال  یاخته هاي بینابینی - یاخته هاي فولیکولی 

چند یاختۀ زیر داراي دو یا بیشتر کروموزوم جنسی  است؟ - 11
الف) یک یاختۀ ماهیچۀ مخطط   ب) یک یاختۀ پوست دختر مبتال به نشانگان داون  ج) اسپرماتوسیت ثانویه    د) اسپرماتوگونی
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نمی توان گفت .................. - 12

لوله هاي اسپرم بر قبل از دریافت فروکتوز از جلوي میزناي عبور می کنند.

با خارج کردن بخشی از دستگاه تولیدمثل زندگی فرد به خطر نمی افتد.

با افزایش تستوسترون خون در خون یک مرد بالغ، ترشح  افزایش می یابد.

آکروزوم، کیسۀ کاله مانندي در جلوي هستۀ هر اسپرم بالغ است که حاوي آنزیم است.
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کدام در مورد هر فولیکول زنانه پس از تولد، درست می باشد؟ - 13

سلول هایی با کمتر از دو مجموعه کروموزومی هستند که تقسیم ناهمزمان دارند.

توده حاوي یک اووسیت اولیه که قبال تقسیم اول میوزي را شروع نموده می باشد.

قطعا به دو نوع یاخته با محتواي کروموزومی یکسان و سیتوپالسمی متفاوت تبدیل خواهد شد.

Iمراحل میوز  را آغاز نموده و پس از تولد بالفاصله به انجام خواهد رساند.

چند مورد از عبارت هاي زیر صحیح است؟  - 14
الف) آمنیون تمام فضاي اطراف جنین را می پوشاند. 

ج) پرزهاي کوریونی باعث ارتباط خونی مادر و جنین می شوند.
ب) آمنیون و کوریون تنها پرده هاي محافظتی جنین هستند. 
د) تمایز جفت از هفته دوم بعد از جایگزینی شروع می شود.
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یاخته هاي سرتولی در مردان  .................. - 15

براي هورمون  گیرنده دارند.

درون لوله اي پیچیده و طویل قرار دارند.

می توانند عملکردي مشابه نوتروفیل ها داشته باشند.

از تقسیم سلول هاي اسپرماتوگونی در دیواره لوله هاي اسپرم ساز ساخته می شوند.
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کدام تفاوت اسپرم زایی و تخمک زایی را به صورت صحیح نشان نمی دهد؟ - 16

تخمک زایی از شروع بلوغ جنسی تا یائسگی ولی اسپرم زایی از تولد تا پایان عمر ادامه می یابد.

در تخمک زایی از هر سلول یک گامت ولی در اسپرم زایی از هر سلول  گامت تولید می شود.

در تخمک زایی تقسیم سیتوپالسم نابرابر ولی در اسپرم زایی تقسیم سیتوپالسم برابر صورت می گیرد.

تخمک زایی یکبار در طول ماه ولی اسپرم زایی هرروز انجام می شود.

4

افزایش ناگهانی  در اواسط دوره جنسی زنان هم زمان با ورود .................... در هسته، به محوطه شکمی می باشد. - 17

دو یاخته دیپلوئید، هر یک با  رشته پلی نوکلئوتیدي دو یاخته هاپلوئید، هرکدام با  مولکول  

دو یاخته دیپلوئید هر یک با  کروموزوم دو کروماتیدي چهار یاخته هاپلوئید هر یک با  کروموزوم
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اسپرمی که در حدفاصل غده پیازي-میزراهی و .................  - 18

پروستات در حرکت است، درون مایعی با خاصیت اسیدي کمتر از زمان ورود به دفران شناور است.

میزراه وجود دارد، فاقد قند الزم براي فعالیت می باشد.

مجراي وزیکول سمینال است، در ترکیب کامل مایع منی شناور می باشد.

لوله هاي اسپرم ساز وجود دارد، فاقد توانایی حرکت می باشد.

کدام سلول  هاپلوئید در لولۀ اسپرم ساز از تقسیم سیتوپالیسم سلول قبلی خود حاصل نمی شود؟ - 19

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

اسپرماتیدها یاخته هاي هاپلوئید با کروموزوم هاي مضاعف 

به طور معمول  .................. - 20

تعداد یاخته هاي ترشح کنندة تستوسترون از یاخته هاي زایندة اسپرم بیش تر است.

یاخته هاي سرتولی که در دیوارة لوله هاي اسپرم بر وجود دارند تمایز اسپرم ها را هدایت می کنند.

اسپرماتوگونی ها در نزدیک سطح داخلی لوله هاي اسپرم ساز قرار گرفته اند.

یاخته هاي تغذیه کنندة اسپرم ها در محل تولید آن ها از اسپرماتیدها بزرگ تر هستند.

به طور معمول، کدام عبارت، دربارة نوعی پردة جنینی که به دیوارة رحم مادر نفوذ می کند، نادرست است؟ - 21

تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه می یابد. باعث اختالط خون جنین و مادر می شود.

حاصل تقسیم و تمایز تعدادي از یاخته هاي بالستوسیست است.  در انتقال مواد مغذي به جنین نقش مؤثري دارد. 

تنظیم ترشح  توسط استروژن حدود روز چهاردهم از چرخۀ تخمدان .................. افزایش ترشح اکسی توسین هنگام تحریک گیرنده هاي - 22
موجود در غدد شیري با مکیدن نوزاد به صورت بازخورد .................. انجام می شود. 

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

FSH

در فرایند برخورد اسپرم با اووسیت و انجام لقاح .................. - 23

آکروزوم نقشی در نفوذ اسپرم در الیه بیرونی تخمک ندارد.

همزمان با برخورد اسپرم با الیه داخلی اووسیت، کیسه آکروزوم پاره می شود.

براي تشکیل جدار لقاحی، ریز کیسه ها وارد الیه داخلی تخمک می شوند.

همزمان با عبور اسپرم از الیه ژله اي و شفاف اطراف اووسیت، لقاح شروع می شود.

در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طِی فرآیند زامه زایی (اسپرم زایی) از هم جدا می شوند، چه مشخصه اي دارند؟ - 24

براي هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند.  با تقسیم خود، یاخته هاي تک الد (هاپلوئید ) ي را به وجود می آورند.

با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم) ها را باعث می شوند. ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه جا می گردند.

در کدام یاخته هاي انسان، تعداد کروموزوم ها با یکدیگر مشابه است؟ - 25

اسپرماتید - یاخته هاي الیۀ زایندة تخمدان در دوران جنینی 

یاخته اي که در یک دورة جنسی از تخمدان آزاد می شود و در اطراف آن تعداد زیادي یاخته پیکري قرار دارد - یاخته اي درون لولۀ اسپرم ساز که به اسپرم تمایز
می یابد.

اسپرماتوسیت ثانویه - بخشی درون تخمدان که از باقیماندة یاخته هاي فولیکولی به وجود می آید.

اسپرماتوسیت اولیه - دومین جسم قطبی 
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در انسان، هنگام تخمک گذاري کدام از فولیکول همراه با تعدادي یاخته فولیکولی رها می شود؟ (با تغییر) - 26

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.
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- به طور معمول، خارجی ترین پردة در برگیرندة بالستوسیست، می تواند با تولید ساختار ویژه اي،   .................. (با تغییر) 27

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.

- ..................  جنین انسان  .................. 28

کوریون (درون شامه) ـ برخالف آمنیون، در تشکیل رابط بند ناف و دیواره رحم دخالت دارد.

آمنیون ـ با زوائد انگشتی خود در اطراف جنین از آن حفاظت می کند.

در ساختار بند ناف ـ مجموعًا سه رگ توسط کوریون احاطه شده است.

در ـ توده یاخته اي درونی، سه الیۀ زاینده تشکیل می دهد که منشأ بافت ها و اندام هاي مختلف است.

کدام یک از موارد زیر فقط در حضور هورمون  در خون مادر صورت می گیرد؟ - 29

باال ماندن غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در انتهاي دوره جنسی باال رفتن یک باره هورمون استروژن  

به حداکثر رسیدن ناگهانی غلظت  هورمون هاي  و  در خون  تشکیل جسم زرد

HCG

FSHLH

کدام عبارت زیر درست است؟ - 30

قرارگیري بیضه ها در خارج از بدن براي فعالیت بیضه ها و تمایز صحیح اسپرم ها ضروري است.

قرارگیري بیضه ها در پایین حفره شکمی و وجود رگ هاي کوچک در بیضه ها به تنظیم دما براي فعالیت بیضه ها کمک می کند.

قرارگیري کیسه هاي بیضه در خارج از محوطه شکمی باعث می شود دماي درون آنها سه درجه پایین تر از دماي بدن باشد.

تولید ذخیره، بلوغ اسپرم و تولید تستوسترون همگی در خارج از حفره شکمی انجام می گیرد.

در دستگاه تولید مثل مردان به طور معمول، نمی توان گفت  ..................  قبل از  ..................  اتفاق می افتد. - 31

تاژك دار شدن اسپرماتید - از دست دادن مقداري سیتوپالسم

ورود اسپرم ها به محوطه شکمی - کسب توانایی حرکت در آن ها

عبور اسپرم ها از پشت و کنار مثانه - ورود اسپرم به غده اي که حالت اسفنجی دارد

اتصال مجراي اسپرم بر به میزراه - افزودن مواد ترشحی مواد روان کننده به داخل مجرا

کدام سلول، یک مجموعه کروموزومی دارد که هر کروموزوم آن دو مولکول  ندارد؟ - 32

اسپرماتوسیت ثانویه سلول کوچک تر حاصل از اولین مرحلۀ تقسیم میوز اووسیت اولیه 

سلول بزرگ تر حاصل از اولین مرحله تقسیم میوز اووسیت اولیه  تخمک 

DNA

.................. در افزایش .................. نقش دارد اما در افزایش .................. نقش ندارد. - 33

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
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درفرآیند اسپرم زایی، هنگام .................. ، هرکروموزوم، یک مولکول  خواهد داشت.(با تغییر) - 34

از بین رفتن رشته هاي دوك دراسپرماتوسیت ثانویه کوتاه و قطورشدن کروماتین ها

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

DNA

AB

در شکل مقابل، که گامت سازي در انسان را نشان می دهد سلول هاي  و  در کدام مورد اختالف ندارند؟ - 35

تعداد میتوکندري 

داشتن کروموزوم هاي دو کروماتیدي 

اطالعات ژنتیکی 

نقش زیستی 

AB

سلول هاي سازندة ماده اي که با تأثیر بر دیوارة رحم سبب می شود دیوارة آن ضخیم و پرخون شود، .................. - 36

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.

FSHدر هفتۀ قبل از تخمک گذاري بر میزان ترشح  خود می افزایند.

کدام عبارت، از بین عبارت هاي زیر نادرست بیان شده است؟  - 37
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.  

LHFSH

یکی از وظایف دستگاه تولیدمثل زنان همانند دستگاه تولید مثل مردان، .................. - 38

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. 

به طور معمول، در مردان بالغ، .................. (با تغییر) - 39

تستوسترون تولید اسپرم را در اپی دیدیم (برخاگ) 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.

در زنان .................. (با تغییر) - 40

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

و مردان، هورمون  مستقیمًا محرك ترشح هورمونی جنسی است.

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

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

II

FSH
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در انسان، اثر افزایش هورمون .................. بر میزان ترشح .................. مثالی از خود تنظیمی مثبت است. - 41

استروژن-  در مرحلۀ فولیکولی پروژسترون-  از هیپوفیز

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

LHLH

FSH

تعداد کروموزوم ها در مراحل اسپرم زایی، در زمان .................. نصف می شود. - 42

تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به اسپرماتوسیت ثانویه تبدیل اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت اولیه

تقسیم اسپرماتوگونی تبدیل اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید

به طور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه (اسپرم) ها و مراحل زامه زایی (اسپرم زایی) در یک فرد بالغ، کدام گزینه درست است؟ - 43

یاخته هاي اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته هاي زامه زا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند. 

یاخته هاي زام یاختک (اسپرماتید) همانند یاخته هاي زامه زا (اسپرماتوگونی) هستۀ فشرده اي دارند. 

یاخته هاي زامه (اسپرم) بر خالف یاخته هاي زام یاختک (اسپرماتید)، ابتدا توانایی حرکت و جا به جا شدن را دارند. 

یاخته هاي اسپرماتوسیت ثانویه بر خالف زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه، فام تن (کروموزوم) هاي تک کروماتیدي دارند. 

?

اگر مادر داراي گروه خونی  و جنین داراي گروه خونی  باشد، گروه خونی بخش عالمت سوال در شکل روبرو، - 44
چیست؟

فقط 

فقط 

سرخرگ ها   و سیاهرگ 

سرخرگ ها  و سیاهرگ 

AB

A

B

AB

BA

کدام گزینه نادرست است؟ - 45

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. 

در مراحل تقسیم میوز  اسپرماتوسیت اولیه، به ترتیب چند اسپرم و چند اسپرماتوسیت ثانویه تولید می شود؟ - 46

 و  و   و  و 

10

404020105204020

؟
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، - 47

بیش تر ترشح می شود؟ (با تغییر) 

استروژن پروژسترون

محرك فولیکولی  لوتئینی کننده

در مورد دستگاه تناسلی مرد، کدام گزینه نادرست است؟ - 48

سلول هاي بینابینی 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.

46
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همۀ سلول هاي اووسیت ثانویه در انسان .................. (با تغییر) - 49

فقط در صورتی تشکیل می شود که لقاح با اسپرم در یکی از لوله هاي فالوپ صورت گیرد.

همزمان با تشکیل گویچۀ قطبی اول تشکیل و داراي  کروموزوم مضاعف می باشد.

در مرحله پروفاز میوز  متوقف می شوند و تا سن بلوغ جنسی بدون فعالیت باقی می مانند.

دو مرحله اینترفاز را گذرانده اند و داراي یک جفت سانتریول می باشند.

23

1

در انسان، همۀ یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوي سیتوپالسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر - 50
.................. به یکدیگر شباهت و از نظر .................. با یکدیگر تفاوت دارند.

)ي هسته - تعداد فام تن (کروموزوم)هاي هسته  مقدار دنا ( داشتن فام تن (کروموزوم) هاي همتا - تعداد فامینک (کروماتید) هاي هسته 

تعداد میانک (سانتریول) ها - عدد کروموزومی  تعداد سانترومر هاي موجود در هسته - محل به وجود آمدن 

DNA

کدام عبارت، در مورد هر سلول هاپلوییدي موجود در لوله ي اسپرم ساز یک فرد بالغ، درست است؟(با تغییر) - 51

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.

کدام یک از گزینه هاي زیر، زودتر از وقایع دیگر روي داده است؟ - 52

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. 

در فرایند تخمک زایی انسان، .................. - 53

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.

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

سلول هاي تغذیه کنندة اووسیت در انبانک (فولیکول) در زنان بالغ، .................. سلول هاي جسم زرد، .................. . - 54

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

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

به طور معمول در چرخۀ جنسی یک فرد سالم، هم زمان با .................. ، مقدار استروژن خون، کاهش و میزان  .................. در خون، رو به افزایش - 55
می گذارد. (با تغییر)

خروج  اووسیت ثانویه از تخمدان ـ پروژسترون شروع رشد فولیکول ها ـ هورمون 

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

LH

در یک مرد بالغ، یکی از هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند، .................. (با تغییر) - 56

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.
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در مورد بکرزایی چند جمله نادرست است؟  - 57
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.

1234

در رابطه با اسپرم، کدام درست است؟ - 58

اسپرم ها با قرار گرفتن در درون لوله هاي پیچیده و طویل اپیدیدیم درون بیضه ها توانایی تحرك را کسب می کنند.

کیسه اي پر از آنزیم، بیشترین قسمت سر اسپرم را تشکیل می دهد و تعداد زیادي میتوکندري در کوچک ترین بخش اسپرم وجود دارد.

اسپرم ها از  غده، ترشحات قلیایی دریافت می کنند.

سلول هایی در دیواره لوله هاي اسپرم بر، عالوه بر نقش درتمایز اسپرم ها، بیگانه خواري باکتري ها را نیز به عهده دارند.

3

چند عبارت دربارة هر اسپرماتوسیت، موجود در لوله اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟  - 59
الف) با تقسیم خود، سلول هاي هاپلوئید می سازد. 

ج) می تواند ساختار چهارکروماتیدي تشکیل دهد.
ب) حاوي ژن یا ژن هاي سازنده تاژك می باشد. 

د) هر کروموزوم آن چهار رشته پلی نوکلئوتیدي دارد.

1234

زمانی میزان ترشح .................. افزایش می یابد که .................. - 60

 - 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. 

HCG

FSH

FSHLH
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