


 زیست یازدهم فصل هفتم - پرواز

 تستی

در جانورانی که لقاح داخلی دارند،  ..................  دیده نمی شود. - 1

دفع مواد نیتروژن دار از طریق انتشار اسکلت درونی از نوع غضروفی

تشکیل یاختۀ تخم تنها در جانور ماده سامانۀ گردش خون باز

در بدن یک مرد سالم تعداد  ..................  با تعداد  ..................  برابر نیست. - 2

کروماتیدهاي اسپرماتوسیت اولیه – زنجیره هاي پلی نوکلئوتیدي اسپرماتوسیت ثانویه.

مولکول هاي  اسپرماتوسیت ثانویه – کروموزوم هاي یاخته هاي سرتولی.

زنجیره هاي پلی نوکلئوتیدي اسپرم (زامه) – کروماتیدهاي اسپرماتوسیت ثانویه. 

کروماتیدهاي اسپرماتوسیت ثانویه – سانترومرهاي اسپرماتوسیت ثانویه

DNA

در  ..................  می شوند. - 3

لوله هاي اسپرم ساز، از هنگام بلوغ تا پایان عمر اسپرم ها تولید و بالغ

بیضه، از هنگام بلوغ تا پایان عمر اسپرم ها تولید و بالغ

بیضه، یاخته هایی با ترشح هورمون به خون باعث تحریک رشد ماهیچه ها

لوله هاي اسپرم ساز، یاخته هایی با ترشح هورمون به خون باعث تحریک رشد ماهیچه ها

کدام گزینه جملۀ روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ «در زنبوري که ..................  بر خالف زنبوري که  ..................  » - 4

حاصل بکرزایی است – بکرزایی می کند، هر تبادل قطعه اي بین دو کروموزوم قطعًا جهش محسوب می شود.

از میتوز تخم به وجود می آید –  از میتوز تخمک به وجود می آید،  درصد ژن هاي یکی از والدین را دریافت می کند.

 توانایی میوز ندارد – بکرزایی می کند، نمی تواند در تولید مثل جنسی شرکت کند.

حاصل بکرزایی است – بکرزایی می کند، نمی تواند صفت حد واسط را بروز دهد.

100

به طور معمول در صورت  ..................  احتمال ..................  وجود ندارد. - 5

عدم فّعالیّت ترشحی یاخته هاي تروفوبالست ـ نابودي جنین و شروع قاعدگی

آزاد شدن چند اووسیت از تخمدان ـ تولد چند قلوهاي همسان

جدا شدن یاخته هاي بنیادي حین تقسیم تخم ـ به هم چسبیدن نوزادان

غیرفعال شدن جسم زرد بعد از تخمک گذاري ـ تمایز جفت

با توجه به مراحل تولید گامت در یک زن جوان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  - 6

«هر سلولی که در مرحلۀ پروفاز میوز  قرار دارد، قطعًا  .................. » 
الف) در ابتداي یک چرخۀ جنسی به وجود آمده است. 

ج) سلولی بسیار بزرگ تر از اسپرم را به وجود می آورد.
ب) توسط تعدادي سلول سوماتیک احاطه شده است. 

، تقسیم می شود. د) در واکنش به حداکثر میزان ترشح 
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چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  - 7
«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 هاي تغذیه کننده احاطه شده، که به مجموع آنها فولیکول (انبانک) گفته می شود. 
ب) با کوتاه کردن رشته هاي دوك، کروموزوم هاي هم ساخت خود را از هم جدا می کند. 

ج) با تقسیم نامساوي سیتوپالسم خود یک یاخته بزرگ و یک یاخته کوچک تر به وجود می آورد. 

92DNAد) درون هسته خود  مولکول  خطی دارد.

1234

خون سرخرگ بند ناف جنین انسان .................. خون  .................. ماهی، .................. است. (با تغییر) - 8

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

برخالف- سینوس سیاهرگی - روشن  همانند - مخروط سرخرگی - تیره  

در جفت  ..................  از مادر به جنین منتقل شده  .................. - 9

بعضی از پادتن ها ـ و در آن ایمنی فعال ایجاد می کنند.

همه داروها ـ که ممکن است اثرات زیان آور براي جنین داشته باشند.

کوکائین ـ و از طریق سرخرگ هاي بند ناف به جنین حمل می شود.

بعضی از ویروس هاي بیماري زا ـ که از راه سیاه رگ بند ناف به جنین می رسند.

کدام مورد نادرست است؟ - 10

تنها اسپرماتوسیت اولیه، توانایی تشکیل تتراد را دارد.

اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه برخالف اسپرماتوسیت ثانویه توانایی همانندسازي   را دارند.

 هسته اي اووسیت اولیه چهاربرابر  هسته اي اسپرماتید است.

هر سلول ایجاد شده در مسیر اسپرم زایی انسان، از تقسیم سلول قبلی به وجود می آید.

DNA

DNADNA

کدام موارد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل نمی کنند؟ « ..................  از یاخته هاي .................. بالستوسیست،  ..................»  - 11

الف) با ترشح هورمون  ـ درونی ـ جسم زرد به ترشح پروژسترون ادامه می دهد. 
ب) با ترشح آنزیم هاي هضم کننده ـ بیرونی ـ جنین مواد مغزي را از بافت هاي هضم شده به دست می آورد. 

ج) در پی تشکیل برون شامه جنین ـ بیرونی ـ از بالغ شدن فولیکول هاي جدید ممانعت به عمل می آید. 
د) در پی تشکیل الیه هاي زایندة جنینی ـ درونی، سیاهرگ هاي بندناف مواد مغّذي را به جنین می رسانند.

الف و د ج و د ب و ج الف و ب

HCG

زنبور عسلی که از طریق بکرزایی تولید می شود، ..................  - 12

زنبوري است که در هر سلول پیکري یک مجموعه کروموزوم دارد. ماده اي است که از تخمک لقاح نیافته رشد و نمو می کند.

نري است که  درصد از ژن هاي خود را از ملکه دریافت می کند. 10050نري است که  درصد ار ژن هاي خود را از والدین دریافت می کند.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 13
«نمی توان گفت هورمون .................. همانند .................. گیرنده دارد.»

تستوسترون - هورمون رشد دریاخته هاي اندام استخوان -  در یاخته هاي لولۀ اسپرم ساز  

مترشحه از یاخته هاي بینابینی بر روي یاخته هاي ماهیچه – حنجره تستوسترون در یاخته هاي هیپوتاالموس - هیپوفیز  

LHFSH
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- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟ (با تغییر)  14
«به طور معمول، در پایان نیمۀ دوم چرخۀ جنسی زنان، ..................»

از فعالیت ترشحی تخمدان کاسته شده است.

بر فعالیت ترشحی هیپوفیز پیشین افزوده میشود.

اووسیت اولیه، اولین تقسیم میوزي خود را کامل میکنند.

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

زوائد انگشتی جنین انسان متعلق به  .................. - 15

خارجی ترین پرده محافظ جنین است که در تشکیل بند ناف دخالت دارد. الیه هاي سه گانه زایندة جنین است که توسط آمنیون احاطه شده اند.

دیوارة داخلی رحم است که در تعامل با کوریون جفت را تشکیل می دهند. درون شامۀ جنین است که در تغذیه و حفاظت جنین نقش دارد.

کدام عبارت درست است؟ - 16

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

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

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

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

46DNA

DNA2

لقاح موقعی آغاز می شود که .................. - 17

مایع منی به رحم وارد شود.  

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

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

آکروزوم اسپرم پاره شده و آنزیم هاي هضم کننده جدار لقاحی را هضم کنند.  

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغییر)  - 18
«در انسان، ..................»

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

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

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

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

کدام، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 19
«هنگام زایمان انسان  ..................»

در ابتدا آمنیون پاره و مایع درون آن به تدریج وارد گردن رحم و واژن می شود.

یاخته هاي عصبی ـ ترشحِی هیپوتاالموس تولید اکسی توسین را افزایش می دهند.

دردهاي زایمان با شروع انقباض هاي رحم توأم است.

اکسی توسین در دفع جفت و اجزاي مرتبط با آن نقش اساسی دارد.

به طور معمول در هر جانوري که لقاح داخلی دارد .................. - 20

پروتئین هاي درشت موجود در خون قادر به خروج از منافذ مویرگ ها نیستند.

هر گامت نصف کروموزوم هاي یاختۀ زاینده را دریافت می کند.

مواد زاید نیتروژن دار از طریق کلیه ها دفع می شود.

وضع درونی پیکر جانور در برابر تغییرات محیطی در حد ثابتی نگهداري می شود.
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کدام گزینه عبارت داده شده را به طور صحیح تکمیل می کند؟  - 21
«هر جانوري که  ..................  دارد به طور حتم  .................. »

لقاح داخلی ـ اسپرم از بدن جنس نر خارج می شود. لقاح داخلی ـ تخمک از بدن جنس ماده خارج نمی شود.  

تخمک با اندوختۀ غذایی زیاد ـ لقاح داخلی دارد. تخمک با اندوختۀ غذایی کم ـ لقاح خارجی دارد.

در هر سلول حاصل از تقسیم میوز  و میوز  از سلول هاي اسپرماتوسیت اولیه پرنده اي با عدد کروموزومی  به ترتیب از راست به چپ - 22
چند رشتۀ پلی نوکلئوتیدي متصل به هیستون وجود دارد؟ (با تغییر)

 -  -  -  - 

III2n = 36

7236367218363618

به طور معمول .................. در تمام مراحل زندگی خود ..................  هستند. - 23

اسپرماتیدها ـ فاقد یک جفت سانتریول اسپرماتوسیت هاي اولیه ـ داراي یک جفت سانتریول

اسپرماتوسیت هاي ثانویه ـ فاقد کروموزوم هاي همتاي تک کروماتیدي اسپرماتوگونی ها ـ داراي کروموزوم هاي همتاي تک کروماتیدي

در دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم و بالغ، یاخته هایی که در فرایند زامه زایی .................. قطعًا .................. - 24

یاخته هایی با عدد کروموزومی مشابه خود پدید می آورند ـ تقسیم خود را با کاهش عدد کروموزومی انجام می دهند.

مستقیمًا در تولید زامه نقش دارند ـ تحت تأثیر هورمون مترشحه از هیپوفیز پیشین قرار دارند.

نقش دارند ـ یاخته هاي حاصل از تقسیم خود را به سمت مرکز لوله هاي زامه ساز می رانند.

کروموزوم هاي همتا را از یکدیگر جدا می کنند ـ با یاخته هاي حاصل از خود، عدد کروموزومی برابري دارند.

هر چه توده توپر در لولۀ رحم به رحم نزدیک تر می شود .................. - 25

اندازه آن کوچک تر می شود.  

یاخته ها تمایز یافته تر می شوند.  

نسبت هسته به سیتوپالسم بیشتر می شود.  

به علت تقسیم نشدن سیتوپالسم بعد از تقسیمات میتوزي، تودة چند سلولی ایجاد می شود.  

در بدن دختر یک سالۀ سالم، سلولی  .................. کروموزم  یافت نمی شود. - 26

بدون با دو  با یک  با چند 

X

در یک زن جوان، هر اووسیت که  ..................  است، .................. - 27

داراي کروموزوم هاي همتا ـ در آغاز چرخۀ جنسی درون تخمدان پدید آمده است.

توسط یاخته هاي تغذیه کننده احاطه شده ـ در مرحلۀ تلوفاز رشته هاي دوك را تخریب می کند.

داراي کروموزوم هاي دو کروماتیدي ـ یاخته هایی فاقد نقش در رشد و نمو را پدید می آورد.

23حاوي  سانترومر ـ درون اندامی متصل به رحم پدید آمده است.

در فرآیند گامت زایی در انسان، هستۀ .................. - 28

گامت ماده، بیش از نخستین گویچۀ قطبی  دارد. اووسیت ثانویه، کروموزوم هاي همتا ندارد.

اووسیت اولیه یک مجموعه کروموزوم دارد. اووسیت ثانویه و نخستین گویچۀ قطبی از نظر مقدار  متفاوت اند.

DNA

DNA

با توجه به مراحل تولید گامت در یک زن جوان، چند موردعبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  - 29

«هر یاخته اي که در مرحله پروفاز (پیش چهر) میوز  قرار دارد، قطعًا  ..................» 
الف) در ابتداي یک چرخۀ جنسی به وجود آمده است. 

ب) توسط تعدادي یاخته پیکري احاطه شده است. 
ج) یاخته اي بسیار بزرگ تر از اسپرم را به وجود می آورد. 

، تقسیم می شود. د) در واکنش به حداکثر میزان ترشح 
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در انتهاي یک دورة جنسی خانم غیر باردار .................. - 30

میزان هورمون هاي جنسی در خون کم شده، و یک باره دیوارة رحم از هم می پاشد و قاعدگی رخ می دهد.  

ترشح مجدد هورمون هاي جنسی  و  آغاز می شود.  

فولیکول در تخمدان وجود ندارد. 

میزان ترشح هورمون مهارکننده  و  در خون کاهش می یابد.  

FSHLH

FSHLH

ب

الف

کدام گزینه در مورد شکل زیر نادرست است؟ - 31

یاخته هاي «الف» برخالف یاختۀ «ب» توانایی ترشح هورمون دارند. 

یاختۀ «ب» برخالف یاخته هاي «الف» داراي بخشی است که سازمان دهی رشته هاي دوك را برعهده دارد. 

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

در یاخته هاي «الف» برخالف یاختۀ «ب» کروموزوم شمارة یک داراي کروموزوم همتا است. 

x

در طی یک بار میتوز سپس انجام یکبار میوز  یاخته اووگونی در تخمدان و طی مراحل مختلف زندگی تعداد .................. که هریک داراي - 32
.................. درون هستۀ خود هستند، تولید می شود. 

 اووسیت ثانویه -  فامینک   اووسیت اولیه -  فام تن اووسیت اولیه -  فامینک  اووسیت ثانویه -  فام تن

4
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کدام عبارت جاي خالی را به نادرستی تکمیل می کند؟ (با تغییر)  - 33
«در هر دوره ي جنسی یک زن، همواره هم زمان با .................. » مناسب می باشند.

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

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

افزایش ترشح پروژسترون، ترشح  و  کاهش می یابد.

بلوغ فولیکول، دیوارة رحم ضخیم و ُپرخون می شود.

I

LHFSH

هورمونی به نام  باعث  .................. می شود. - 34

ایجاد جسم زرد و ترشح هورمون استروژن و پروژسترون از آن  

تداوم ترشح هورمون استروژن و پروژسترون از جسم زرد جنین  

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

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

HCG

FSHLH

در مورد امواج صوتی با فرکانس باال یا سونوگرافی چند جمله صحیح می باشد؟  - 35

الف) برخالف اشعۀ  براي جنین ضرري ندارد. 
ب) می توان به کمک آن بارداري را در ماه اول تشخیص داد. 
ج) از این دستگاه فقط در مورد زنان باردار استفاده می شود. 

د) امواج به کمک دستگاهی به درون بدن فرستاده می شوند و بازتاب آن به صورت تصویر ویدئویی قابل مشاهده است. 
ه) می توان ناهنجاري هاي کروموزومی جنین و سالم بودن حرکات قلب را بررسی کرد.

x

1234

کدام جمله به نادرستی بیان شده است؟ - 36

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

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

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

در ابتداي دورة جنسی غلظت استروژن و پروژسترون خون کم است.  
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در انسان، خونی که درون .................. جریان دارد، همانند خون درون .................. تیره رنگ است. (با تغییر) - 37

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

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

هورمونی که  .................. - 38

در چرخۀ جنسی زنان در مرحلۀ فولیکولی باعث افزایش پروژسترون می شود، در مردان ترشح تستوسترون را باعث می شود.

غدد شیري را به تولید شیر وادار می کند، با افزایش انقباضات رحم، طی بازخورد مثبت، بیش تر تولید می شود.

ترشح تستوسترون را باعث می شود، در پایان هفتۀ دوم چرخۀ جنسی زنان با تغییر مقدار استروژن، طی بازخورد منفی، افزایش می یابد.

انقباضات رحم حین زایمان را باعث می شود، از غده اي ترشح می شود که می تواند غلظت ادرار را افزایش دهد.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 39
«هر یاختۀ تک الد موجود در دیوارة لوله هاي اسپرم ساز یک فرد بالغ و سالم  ..................»

مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي قرار دارند. تحت تأثیر ترشحات یاخته هاي سرتولی تمایز می یابد.

از میوز  و  یاخته هاي اسپرماتوگونی حاصل شده است. IIIپس از تشکیل حلقۀ انقباضی در یاختۀ قبلی خود به وجود آمده است.

کدام عبارت در رابطه با دستگاه تولیدمثلی مرد سالم و بالغ، به نادرستی بیان شده است؟ - 40

می توان گفت که در همۀ لوله هاي پر پیچ و خم، یاخته هایی فاقد توانایی ایجاد تتراد مشاهده می شود. 

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

بین دو میزناي می توان بخش هایی از لوله هایی را مشاهده کرد که می توان در آن یاخته هایی فاقد قابلیت جهش مضاعف شدگی مشاهده کرد.

تنها یک جفت غده، به خنثی کردن مواد اسیدي موجود در مسیر عبور زامه به سمت گامت ماده کمک می کند.

قطعًا .................. - 41

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

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

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

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

کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر)  - 42

 هورمونی است که  .................. 

روي فولیکول گیرنده دارد. 

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

فعالیت ترشحی یاخته هاي جسم زرد را افزایش می دهد.

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

LH
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باتوجه به مراحل تولید گامت در یک زن جوان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (با تغییر)  - 43

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

 در ابتداي یک چرخۀ جنسی به وجود آمده است. 

 توسط تعدادي یاختۀ پیکري احاطه شده است. 

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

، تقسیم می شود.  در واکنش به حداکثر میزان ترشح 

I

∙

∙

∙

∙LH

1234

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟  - 44
«هر جانوري که  ..................  به طور حتم  .................. » 

، کروموزوم هاي همتا را از هم جدا کند.  الف) در تولیدمثل جنسی شرکت می کند ـ می تواند در آنافاز 
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 هاي همتا را دارد. 
د) حاصل تولیدمثل جنسی است ـ در پی تقسیم میوز گامت تولید می کند.

I

1234

چند مورد به درستی بیان شده است؟ - 45
«هر سلول هاپلوییدي موجود در لوله هاي اسپرم ساز .................................. .» 

الف) که حاصل سیتوکینز سلول قبلی است در تماس با یاخته هاي دیگر است.    
ب) توسط سلول هاي سرتولی، پشتیبانی و تغذیه می شود. 

ج) که هسته آن فشرده و حالت کشیده دارد، تاژك دار و متحرك است. 
د) واجد ژن سازنده تاژك است.

1234

با توجه به جملۀ داده شده در یک انسان بالغ چند عبارت نادرست است؟  - 46
«دستگاه تولیدمثلی مردان همانند زنان  .................. » 

الف) محیطی مناسب براي نگهداري و ذخیرة گامت ها ایجاد می کند. 
ب) درون غدد جنسی لوله هاي پیچ در پیچ در تولید یاخته هاي جنسی نقش دارند. 

ج) یاخته هاي زاینده با تقسیم میتوز، یاخته هایی با توانایی میوز ایجاد می کنند. 
د) یاخته هاي هاپلوئید تک کروماتیدي از غدد جنسی خارج می شوند.

1234

در رابطه با فرایند تخمک زایی در زن  می توان گفت ....................   - 47

اسپرم ها به دنبال تشکیل دومین جسم قطبی و تک کروماتیدي شدن کروموزوم ها با تخمک لقاح پیدا می کنند.

اووسیت هاي ثانویه همانند اووسیت هاي اولیه داراي کروموزوم هاي دوکروماتیدي می باشند.

با رسیدن سن جنس ماده به بلوغ مراحل تخمک زایی شروع شده و در زن هاي سالم بین  تا  سالگی متوقف می شود.

می توان گفت که تعداد مولکول هاي  اولین جسم قطبی همواره نصف تعداد مولکول هاي  اووسیت ثانویه است.

4550

در مراحل تقسیم میوز، براي تولید اسپرم در بدن مردي سالم، چند مورد از موارد زیر را نمی توان مشاهده کرد؟  - 48

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

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

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

XX

X4X
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چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  - 49
«یاخته هاي سرتولی ..................»  

الف) در مرحلۀ  همانند اسپرماتوسیت ثانویه در مرحلۀ پروفاز  داراي  کروماتید هستند. 
ب) برخالف اسپرماتوسیت ثانویه داراي دو مجموع کروموزومی هستند. 

ج) مانند یاخته هاي فولیکولی، براي هورمون  گیرنده دارند. 

د) برخالف غدد پیازي میزراهی در پایین آوردن  محیط اسیدي اسپر م ها نقش ندارند.

G1II46

FSH

pH

1234

به طور معمول هر جانور تخم گذار، .................. است. - 50

در سیاهرگ ششی خود داراي خون تیره فاقد غدد شیري  

فاقد ارتباطی خونی با جنین خود در بازجذب مقادیر زیاد آب توسط کلیه ها ناتوان

چند عبارت جملۀ روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «در انسان بالغ هورمونی که  ..................  می تواند با تأثیر بر یاخته هاي .................. »  - 51
الف) در زنان عامل اصلی تخمک گذاري است، ـ بینابینی بیضه، رشد استخوان ها را افزایش دهد. 

ب) با تأثیر بر یاخته هاي سرتولی در تمایز اسپرم ها نقش دارد ـ انبانک تخمدان رشد آندومتر رحم را افزایش دهد. 

ج) از جسم زرد ترشح می شود ـ با تأثیر بر هیپوتاالموس، از ترشح هورمون هاي  و  بکاهد. 
د) در یاخته هاي بینابینی گیرنده دارد ـ جسم زرد فعالیت ترشحی آن را افزایش دهد.

FSHLH

1234

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟ - 52
«در انسان طبیعی، اسپرماتید .................. » 

الف) برخالف اسپرم  رشته پلی نوکلئوتیدي   دارد. 
ب) برخالف اسپرماتوسیت ثانویه، کروموزوم همولوگ ندارد. 

ج) می تواند تاژك دار باشد. 
د) از اسپرم کوتاه تر است. 

هـ) مقدار سیتوپالسم کمتري از اسپرم دارد.

23DNA

1234

کدام جمله به نادرستی بیان شده است؟ - 53

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

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

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

تروفوبالست توانایی ترشح برون ریز را دارد. 

- ..................  حاصل از بکرزایی .................. 54

اسپرم یک زنبور عسل ـ نمی تواند حاصل میوز باشد. اسپرم یک مار ـ نمی تواند با تخمک یک مار ماده لقاح پیدا کند.

تخمک یک مار ـ می تواند حاصل میتوز باشد. تخمک یک زنبور عسل ـ می تواند با اسپرم یک زنبور نر لقاح پیدا کند.
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چند مورد در رابطه با چرخه تخمدانی به درستی بیان شده است؟ - 55
الف) حدود روز چهاردهم دوره جنسی، تخمک گذاري انجام می شود. 

ب) در هر زن بالغ دو هفته بعد از تخمک گذاري، دوره جنسی بعدي آغاز می شود. 

ج) یاخته هاي جسم زرد با تأثیر هورمون   فعالیت ترشحی خود را افزایش می دهند. 
د) به طور معمول در بدن یک زن، آغاز رشد فولیکول ها از تشکیل اووسیت اولیه، دیرتر صورت می گیرد.

FSH

1234

چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ «در انسان هر اووسیتی  ..................  هر اسپرماتوسیتی قطعًا  .................. »  - 56
الف) بر خالف ـ در دوران جنینی به وجود آمده است. 

ب) همانند ـ درون غدد جنسی به وجود آمده است. 

ي هسته خود را در دوران جنینی همانندسازي کرده است.  ج) بر خالف ـ 

د) همانند ـ هر کروموزوم آن چهار رشته پلی نوکلئوتیدي  دارد.

DNA

DNA

1234

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «غده اي که در تخمک گذاري نقش اصلی را ایفا می کند،   .................. »  - 57
الف) کم کاري 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 اثر بر سلول هاي غضروفی، تقسیم آنها را افزایش می دهد. 

د) افزایش هورمون هاي آن، سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون در خانم باردار می شود.

1234

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ « در مراحل تشکیل  .................. »  - 58
الف) گامتی که با تخمک زنبور عسل ملکه لقاح می یابد، ساختارهاي چهار کروماتیدي پدید نمی آیند. 

ب) گامت زنبور عسل حاصل از بکرزایی، در مرحلۀ آنافاز، کرموزوم هاي همتا از هم جدا می شوند. 
ج) گامت مار حاصل از بکرزایی، در مرحلۀ آنافاز، کروموزوم هاي همتا از هم جدا نمی شوند. 

د) گامتی که با تخمک مار لقاح می یابد، ساختارهاي چهار کروماتیدي پدید می آیند.

1234

چند عبارت جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  - 59
«در انسان، اسپرماتوسیت اولیه  ..................  اسپرماتوسیت ثانویه  .................. » 

الف) برخالف ـ توانایی تبادل قطعه بین کروماتیدهاي غیر خواهري از دو کروموزوم همتا را دارد. 
ب) همانند ـ از سلول هایی با دو مجموعه کروموزوم به وجود می آیند. 

ج) برخالف ـ در آنافاز کروموزوم هاي همتا را از هم جدا می کند. 

DNAد) همانند ـ تعداد زنجیره هاي پلی نوکلئوتیدي  خطی، چهار برابر تعداد سانترومرها است.

1234

کدام گزینه، دربارة هر سلول هاپلوئیدي موجود در لولۀ اسپرم ساز یک فرد بالغ، درست است؟  (با تغییر) - 60

از سیتوکینز سلول قبلی خود حاصل می شود.

براي ایجاد این سلول هاي هاپلوئیدي لولۀ اسپرم ساز باید تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي قرار گیرد. 

در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز قرار دارد.

، تقسیم می شود. DNAبدون نیاز به مرحلۀ همانندسازي 
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