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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل هفتم : تولید مثل)

1. ترشحات وزیکول سمینال، .................. (با تغییر)
2)  انرژي الزم براي فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.1)  بلوغ و تحرك اسپرم ها را سبب می شود.

4)  محیط اسیدي مسیر حرکت اسپرم ها را خنثی می کند.3)  به همراه تستوسترون، تولید اسپرم را تحریک می کند.
2. لقاح گامت هاي آدمی در .................. انجام می گیرد.

4) واژن3) تخمدان2) رحم1) لوله ي فالوپ
3. در هنگام خروج اسپرم، کدام ماهیچه ها منقبض می شوند و اسپرم ها را در آن به جلو می رانند؟

2) ماهیچه هاي صاف اطراف میزراه1) ماهیچه هاي صاف اطراف میزناي
4) ماهیچه هاي مخطط اطراف میزراه3) ماهیچه هاي مخطط اطراف میزناي

4. کدامیک از قطعات گامت نر محل اجتماع میتوکندري هایی است که انرژي الزم رابراي تحرك اسپرم فراهم می سازد؟
4) قطعه ي انتهایی دم3) قطعه ي میانی2) آکروموزوم1) سر

5. هر اسپرم و تخمک انسان در کدام گزینه با هم مشترك اند؟
2) شکل و تعداد اتوزوم ها1) کروموزوم هاي جنسی

4) تاژك3) اندازة سلول

 
6. در صورتی که در مردي، آسیب به هر دو اپی دیدیم (خاگ) وارد شود، نمی توان گفت ..................(با تغییر) 

 
1) تعداد اسپرم ها در محل تولید کاهش می یابد. 

 
2) اسپرم ها پس از خروج از اپی دیدیم توانایی حرکت ندارند.

4) در تولید مایع منی اختالل ایجاد نمی شود.3) اسپرم ها توانایی حرکت کردن پیدا نمی کنند.

 
7. به طور طبیعی، در تقسیم یک سلول زایندة گامت جانوري، هر گاه .................. ، قطعًا ..................(با تغییر)

1) سلول هاي حاصل، بیش از یک گامت باشند- نتیجۀ این تقسیم، چهار سلول اسپرم است.
2) در نتیجۀ تقسیم، فقط یک نوع گامت به وجود آید- در این تقسیم، سیتوکینز نامساوي رخ داده است.

3) سیتوکینز نامساوي رخ ندهد- سلول یا سلول هاي حاصل براي ایجاد زاده حتمًا باید در لقاح شرکت کنند.

 
4) کروموزوم هاي جنسی  و  داشته باشد قطعًا نمی توان یاخته هایی با کروموزوم جنسی مشابه یافت.

 
8. کدام عبارت درست است؟ (با تغییر)

1) غدد وزیکول سمینال ، در کنار و پشت مثانه قرار دارند.
2) پایین بودن دماي کیسۀ بیضه فقط به منظور ذخیره سازي اسپرم می باشد.

3) هورمون  ، ترشح هورمون تستوسترون را تحریک می کند.
4) میتوکندري ، انرژي حرکت اسپرم و ورود آن به اپی دیدیم را تأمین می کند.

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

1) غلظت پروژسترون، رحم را براي لقاح آماده می کند.
2) غلظت  مربوط به زمانی است که تخمک گذاري صورت گرفته است.

3) غلظت  هم زمان با مرحله اي است که هورمون لوتئینی کننده در حداکثر است.
4) ضخامت جدار رحم مربوط به مرحله اي است که استروژن در حداکثر غلظت خود است.

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

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

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

3) در قورباغه حفاظت از جنین برعهده دیواره هاي تخمک است.
4) در دستگاه تولید مثل زن همانند دستگاه تنفس آن مژك وجود دارد.
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صفحه 2

11. در زمان تشکیل ..................(با تغییر)
1) اووسیت ثانویه درون تخمدان، غلظت هورمون پروژسترون در خون افزایش یافته است.

2) جسم زرد از سلول هاي فولیکولی درون تخمدان، غلظت هورمون استروژن بیشترین میزان خود است.
3) اسپرماتوسیت ثانویه درون لوله هاي اسپرم ساز، غلظت هورمون تستوسترون کاهش می یابد.

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

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

1) در خانم ها همانند آقایان بر روي غددي جنسی در حفرة شکمی اثر دارد.
2) در خانم ها همانند آقایان در ترشح هورمون جنسی نقش دارد.

3) برخالف اقایان نوعی پیک دوربرد محسوب می شود.

 
4) در خانم ها همانند آقایان نقشی در ایجاد گامت ندارد.

13. کدام یک موجب پراکندگی نهاندانگان میی شود؟
4) دانه3) دانۀ گردة نارس2) گامت1) دانۀ گردة رسیده

 
14. در فرآیند تولید مثل .................. جانوران، به طور طبیعی همواره ..................(با تغییر) 
1) جنسی - هر فردي که از هر کروموزوم دو نسخه داشته باشد، باشد، داراي دو والد است.

2) غیر جنسی - ژن هاي هر کروموزوم، مستقل از کروموزوم دیگر به ارث می رسند.
3) جنسی - گامت هایی که در لقاح شرکت دارند، محصول تقسیم میوزاند.

4) غیر جنسی - زاده ها نیمی از اطالعات ژنی والد را به ارث می برند.
15. ترشحات .................. همانند صفرا و شیرة پانکراس،  .................. دارد.

2) یک جفت غده به نام وزیکول سمینال - پایین تر از هفت1) یک جفت غده به نام وزیکول سمینال - باالتر از هفت
4) غدة پروستات - پایین تر از هفت3) غدة پروستات - باالتر از هفت

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

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

 
1) جسم زرد در حال تحلیل رفتن در تخمدان است.

2) دیوارة رحم آغاز به ریزش می کند.
3) غلظت هورمون  و  در خون افزایش می یابد.

 
4) در تخمدان رشد فولیکول و تمایز اووسیت صورت نمی گیرد.

 
17. قطعًا .................. 

1) 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. 

2) 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. 

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

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

 
18. در چند مورد، از موارد زیر اندام ترشح کننده هورمون و اندام هدف هورمون می تواند یکسان باشد؟

 
الف) هورمون کلسی تونین             ب) هورمون گاسترین             ج) هورمون اریتروپویتین             د)هورمون استروژن 

 
1) یک مورد        

 
2) دو مورد        

 
3) سه مورد        

 
4) چهار مورد        
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صفحه 3

 
19. کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟

«در چرخۀ جنسی یک خانم  ساله و سالم، .................. » 
، ضخامت دیوارة رحم رو به افزایش است. 1) در فاصلۀ روزهاي  تا 

2) در هفتۀ آخر این چرخه، ممکن است مقدار هورمون پروژسترون در خون کاهش نیابد.
3) در شروع این چرخه، مقدار هورمون هاي هیپوفیزي از مقدار حداقل خود در خون باالتر است.

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

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

4) میتوز – اسپرماتید3) میوز – اسپرماتید2) میتوز - اسپرماتوسیت اولیه1) میوز – اسپرماتوسیت اولیه

 
21. به طور مستقیم عامل اصلی تخمک گذاري افزایش ترشح هورمون از  .................. است.

4) جسم زرد3) زیرنهنج2) غدة زیرمغزي1) فولیکول
22. در یک انسان سالم، اسپرم ها پس از خروج از بیضه به ترتیب با ترشحات کدام غده یا غده ها در تماس قرار می گیرند؟ (با تغییر)

2) وزیکول سمینال -  پیازي میزراهی – پروستات1) پیازي میزراهی – پروستات – وزیکول سمینال
4) وزیکول سمینال – پروستات - پیازي میزراهی3) پروستات - پیازي میزراهی – وزیکول سمینال

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

 
، در پی لقاح با اسپرم، توده اي بی شکل تولید می کند. الف) به طور قطع هر گویچۀ قطبی حاصل از تقسیم میوز 

 
ب) در تخمدان، در پی هر تقسیم میوزي، تقسیم نامساوي سیتوپالسم انجام می شود.

 
ج) مراحل تخمک زایی پس از شروع در دو مرحلۀ مختلف، متوقف می شود.

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

 
4) ج و د3) الف و د2) ب و ج1) الف و ب

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

1) تشکیل سیاهرگ هاي بند ناف – بالستوسیست به جدارة رحم متصل می گردد.
2) شکل گیري الیه هاي زایندة – درون بالستوسیست حفره ایجاد می شود.

3) به وجود آمدِن پرده هاي اطراف – ساختار جفت تشکیل می شود.
4) ایجاد رابطۀ خونی مادر با – هورمون  به خون مادر ترشح نمی شود.

 
25. کدام یک نمی تواند پیک دوربرد ترشح کند؟

2) یاخته هاي تروفوبالست1) یاخته هاي بینابینی
3) غدة وزیکول سمینال

 
4) غدة زیرمغزي

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

2) پالتی پوس- داخلی1) میگو- خارجی
4) قورباغه- داخلی3) الك پشت- خارجی

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

 
الف) 

 
 پ) استروژن  پروژسترون

ب) 

 
ت)  استروژن  پروژسترون 

 (1 (2 (3
 
4) صفر

28. شکل زیر مربوط به کدام مرحله از تقسیم است؟ 
1) پرومتافاز

2) آنافاز 
3) تلوفاز 
4) متافاز
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؟

صفحه 4

29. پالتی پوس مانند کانگورو داراي .................. است و برخالف آن .................. است.
2) قلب چهارحفره اي – زنده زا1) قلب چهارحفره اي – تخم گذار

 
4) قلب سه حرفه اي – زنده زا3) قلب سه حفره اي – تخم گذار    

30. کدام گزینه نادرست است؟

 
1) زنبور نر برخالف ماده، با انجام میوز گامت تولید می کند.        

2) زنبورهاي کارگر همانند ملکه، دیپلوئید هستند.
3) زنبورهاي نر برخالف ماده، حاصل بکرزایی هستند.

4) زنبورهاي کارگر همانند ملکه، ماده هستند.
31. تعداد کروماتید در کدام یاختۀ انسان سالم بیشتر است؟

 
1) زام یاختۀ اولیه در مرحلۀ 

 
2) زامه زا در مرحلۀ 

3) زام یاختۀ ثانویه در مرحلۀ پروفاز 
 

4) زامه در مرحلۀ 

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

1) غلظت هورمون استروژن از پروژسترون کمتر باشد، افزایش اندازة جسم زرد مشاهده می شود.
2) غلظت هورمون  در حال کاهش باشد، رشد فولیکول در تخمدان و تقسیم اووسیت اولیه مشاهده می شود.

3) غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون در خون برابر باشد، غلظت هورمون هاي هیپوفیزي شروع به کاهش می کنند.
4) جسم زرد بیشترین فعالیت ترشحی خود را داشته باشد، غلظت هورمون پروژسترون برخالف استروژن حداکثر است.

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

 
1) اندازه آن کوچک تر می شود. 

 
2) یاخته ها تمایز یافته تر می شوند. 

 
3) نسبت هسته به سیتوپالسم بیشتر می شود. 

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

34. هر سلول زایندة زن. چند نوع گامت می تواند تولید کند؟(باتغییر)
 (1 (2 (3 (4

 
35.  کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟ (با تغییر)

«به طور معمول، در پایان نیمۀ دوم چرخۀ جنسی زنان، ..................»
1) از فعالیت ترشحی تخمدان کاسته شده است.

2) بر فعالیت ترشحی هیپوفیز پیشین افزوده میشود.
3) اووسیت اولیه، اولین تقسیم میوزي خود را کامل میکنند.

4) فولیکول هاي جدید در تخمدان، تحت تأثیر هورمون محرك خود قرار می گیرند.
36. شکل مقابل، بخشی از چرخه ي تخمدان انسان را نشان می دهد. کمی قبل از مرحله اي که عالمت سؤال نشان داده شده است، کدام

 
هورمون تخمدانی، بیش تر ترشح می شود؟ (با تغییر)

 
2) استروژن1) پروژسترون

3) لوتئینی کننده
 
4) محرك فولیکولی

 
37. در انسان سالم .................. داراي .................. است. 

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

 
2) اسپرماتوگونی قطعًا -  کروموزوم دو کروماتیدي

 
3) اسپرماتوسیت اولیه -  کروموزوم دو کروماتیدي

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

صفحه 5

38. در یک انسان به طور طبیعی، اسپرم ها پس از خروج از بیضه به ترتیب پس از تماس با ترشحات کدام غده یا غده ها در یک محیط

 
قلیایی قرار می گیرند؟  

 
1) پیاز میزراهی - وزیکول کمینال - پروستات

 
2) پروستات - پیازي میزراهی

 
3) پروستات - وزیکول سمینال

 
4) وزیکول سمینال - پروستات - پیاز میزراهی

 
39. کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟  

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

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

 
3) اسپرم ها هنگام ورود به اپی دیدیم توانایی حرکت ندارند.

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

 
40. کدام عبارت در مورد شکل زیر نادرست است؟

 
   

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

2) یاختۀ «ب» همانند یاخته هاي «الف» داراي بخشی است که سازمان دهی رشته هاي

 
دوك را برعهده دارد.

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

4) در یاخته هاي «الف» برخالف یاختۀ «ب» کروموزوم شمارة یک داراي کروموزوم همتا

 
است.

 
41. کدام مورد دربارة دستگاه تولید مثلی زنان نادرست است؟  

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

 
2) سلول هاي فولیکولی داراي گیرنده براي نوعی هورمون هستند.

3) در تخمک گذاري، تعدادي یاخته فولیکولی، وارد محوطۀ شکمی می شود
4) تمایز جفت پس از پایان هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع شده و تا هفتۀ دهم ادامه می یابد.

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

4)  و 3)  و 2)  و  1)  و 

 
43. چند مورد زیر دربارة زنبور به درستی بیان شده است؟ 

 
الف) زنبورهاي کارگر نر  کروموزومی و کارگر ماده  کروموزمی هستند.

 
ب) همۀ نرها حاصل بکرزایی ملکۀ ماده هستند.

 
ج)  زنبور عسل ملکه تخمک هایی با توانایی لقاح با اسپرم پدید می آورد.

 
د) در زنبور عسل نر، همانند زنبور عسل ماده، گامت با میوز ایجاد می شود. 

 (1 (2 (3 (4
44. در مرحله اي از چرخۀ تخمدان زنان که بیشترین اختالف میزان هورمون  و  وجود دارد، ..................

 
1) رحم، کمترین ضخامت دیواره را دارد.

 
2) رحم، بیشترین ضخامت دیواره را دارد.

3) میزان استروژن از پروژسترون بیشتر است.
4) یاخته هاي جسم زرد دو هورمون استروژن و پروژسترون را ترشح می کنند.

 
45. چند جمله از جمالت زیر، در مورد دستگاه تولید مثل زنان درست است؟

 
الف) حرکت مژك هاي سلول هاي پوششی لولۀ فالوپ به حرکت اووسیت ثانویه به سمت رحم کمک می کند. 

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

 
پ) حداکثر افزایش ترشح استروژن در یک دورة جنسی، موجب افزایش ناگهانی  می شود.

ت) یک هفته بعد از تخمک گذاري، ترشح استروژن به بیشترین مقدار خود می رسد.
 (1 (2 (3 (4

46. کدام سلول، یک مجموعه کروموزومی که هر کروموزوم داراي دو مولکول  نیست؟
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صفحه 6

 
1) سلول کوچک تر حاصل از اولین مرحلۀ تقسیم میوز اووسیت اولیه

2) اسپرماتوسیت ثانویه

 
3) تخمک

 
4) سلول بزرگ تر حاصل از اولین مرحله تقسیم میوز اووسیت اولیه

47. کدام گزینه نادرست است؟

 
1) دوقلوهاي ناهمسان قطعًا در دوران جنینی، دوجفت مجزا داشتند.

2) در چرخۀ قاعدگی هنگامی که ترشح پروژسترون رو به افزایش می گذارد، دیوارة رحم، شروع به ضخیم شدن می کند.
3) تخریب دیوارة رحم، زمانی صورت می گیرد که غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون کاهش یابند.

 
4) دوقلوهاي همسان قطعًا جنسیت مشابهی دارند.

 
48. کدام هورمون به هیچ یک از  عبارت زیر مربوط نمی شود؟

 
الف) باعث تولید اسپرم ها در لوله هاي اسپرم ساز می شود.

 
ب) در ساختار این هورمون یک ماده معدنی به کار رفته شده است.

ج) ترشح این هورمون، از برداشت کلسیم از استخوان ها جلوگیري می کند.
4) 3) آزادکننده2) تیروئیدي1) پاراتیروئیدي

49. زمانی میزان ترشح .................. افزایش می یابد که ..................
1)  - موروال در لوله رحم به سمت رحم حرکت می کند.

2) پروژسترون - آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان صورت بگیرد.
3)  - میزان غلظت استروژن و پروژسترون به حداکثر خود رسیده باشد.

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

50. در زمان تشکیل .................
1) اووسیت ثانویه درون تخمدان، غلظت هورمون پروژسترون در خون افزایش یافته است.

2) جسم زرد از سلول هاي فولیکولی درون تخمدان، غلظت هورمون استروژن بیشترین میزان خود است.
3) اسپرماتوسیت ثانویه درون لوله هاي اسپرم ساز، غلظت هورمون تستوسترون کاهش می یابد.

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

3

F SH

HCG

F SH
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل هفتم : تولید مثل)

وزیکول سیمنال، فروکتوز (انرژي) الزم براي فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند. 1.گزینه 2
اسپرم ها و تخمک درون لوله ي فالوپ زنان به هم می رسند که داراي مژك هاي فراوان براي هدایت تخمک است. 2.گزینه 1

) است. بهترین محل لقاح  ابتدایی لوله ي فالوپ و بهترین زمان آن پس از تخمک گذاري (بعد از روز 

در هنگام خروج اسپرم، ماهیچه هاي صاف میزراه به صورت غیر ارادي منقبض می شوند و اسپرم ها را در آن به جلو می  3.گزینه 2
رانند.

میتوکندري ها در تنه یا قطعه ي میانی اسپرم قرار دارند و انرژي مورد نیاز حرکت دم آن را فراهم می کنند. 4.گزینه 3
کروموزوم هاي غیرجنسی (اتوزوم) در اسپرم و تخمک یکسان است هر دو داراي  کروموزوم اتوزوم می باشند. اما این 5.گزینه 2

دو سلول در شکل و اندازه و کروموزوم هاي جنسی متفاوت هستند.
اپی دیدیم سبب بلوغ اسپرم ها و توانایی حرکت در آن ها می شود. بنابراین آسیب به اپی دیدیم سبب اختالل در بلوغ و 6.گزینه 1
توانایی حرکت و باروري اسپرم می شود. ولی تعداد اسپرم مربوط به لوله هاي اسپرم ساز و سلول هاي بینابینی است. ترشحات سه نوع

 
غده برون ریزه پروستان و زیگول سمینال و پیازي - میزراهی مایع منی را می سازند که این سه غده بعد از اپی دیدیم قرار دارند.

 
بررسی گزینه ها: 7.گزینه 3

 
): نادرست، در تقسیم سلول زایندة گامت در زنبور عسل نر سلول هاي حاصل دو سلول اند که با تقسیم میتوز به وجود آمده اند. گزینۀ (

): نادرست، در زنبور عسل نر در نتیجۀ تقسیم سلول زاینده (میتوز) فقط یک نوع گامت (دو گامت ولی با اطالعات ژنتیکی گزینۀ (

 
یکسان) به وجود می آید ولی سیتوکینز مساوي انجام می شود.

): درست، اگر در تقسیم سلول زاینده، سیتوکینز نامساوي رخ ندهد، قطعًا سلول زایندة اسپرم است و نمی تواند بکرزایی انجام گزینۀ (

 
دهد.

): نادرست. در نتیجه تقسیم سلول زاینده گامت در انسان، چهار اسپرم به وجود می آید که دو یاخته داراي کروموزوم جنسی  گزینۀ (

 
و دو یاخته داراي کروموزوم جنسی  است.

بررسی سایر گزینه ها: 8.گزینه 1
: دماي  درجۀ کیسۀ بیضه براي فعالیت بیضه ها و تمایز صحیح اسپرم ها ضروري است. گزینۀ 

: هورمون  در مردان ترشح هورمون تستوسترون را تحریک می کند.  گزینۀ 
: اسپرم ها درون اپی دیدیم ، بالغ شده و متحرك می شوند. گزینۀ 

حداکثر غلظت هورمون  هم زمان با مرحله اي است که غلظت هورمون  ( هورمون لوتئینی کننده ) حداکثر 9.گزینه 3

 
( است یعنی درست قبل از تخمک گذاري. (تایید گزینۀ  و رد گزینۀ 

 
( پروژسترون، بدن را براي لقاح آماده می کند اما لقاح در رحم صورت نمی گیرد. (رد گزینۀ 

( حداکثر ضخامت رحم مربوط به مرحلۀ لوتئال است در حالیکه حداکثر میزان استروژن مربوط به مرحله ي فولیکولی است. (رد گزینۀ 
در پستانداران کیسه دار، جفت وجود ندارد.. 10.گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها:
) : پالتی پوس، پستاندار تخم گذاري است و داراي غدد شیري است به همین دلیل در گروه پستانداران تقسیم بندي می شود. گزینۀ (

) : در جاندارانی که لقاح خارجی دارند (مثل قورباغه)، تخمک ها داراي دیواره هاي چسبناك ژله اي و محکمی هستند که گزینۀ (
حفاظت از جنین را بر عهده دارد.

) : لوله هاي فالوپ همانند مجاري تنفسی مژك دارد. گزینۀ (
غلظت هورمون استروژن قبل از تخمک گذاري افزایش می یابد و در زمان تخمک گذاري وتبدیل فولیکول اولیه به جسم 11.گزینه 2

 
زرد، غلظت هورمون استروژن کاهش یافته است. 

) در آقایان سبب تحریک ترشح هورمون جنسی تستوسترون می شود و در خانم  ها محرك ترشح هورمون ( 12.گزینه 2

 
استروژن و پروژسترون است. 

 
رد سایر گزینه ها:

»:  در آقایان بر روي بیضه ها اثر دارد که در خارج از حفره شکمی قرار دارند. گزینۀ «
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صفحه 7

 

 
»: هورمون  همانند دیگر هورمون ها در خانم ها و اقایان، به عنوان پیک دوربرد است. گزینۀ «

 
»: هو گزینۀ «

 
دانه عامل پراکندگی گیاهان دانه دار می باشد. 13.گزینه 4

ژن هایی که روي یک کروموزوم قرار دارند، با هم دیگر به ارث می رسند، در حالی که همین ژن ها مستقل از ژن هاي 14.گزینه 2

 
روي کروموزوم دیگر به ارث می رسند.

 
رد سایر گزینه ها:

): براي خود باروري در مارها (نوع بکرزایی) صادق نیست چون فرزند حاصل هر دو نسخه ي یک کروموزوم را از یک والد گزینۀ (

 
(والد ماده) دریافت می کند. 

 
): براي گامت  هاي زنبور عسل نر صادق نیست. زنبور عسل نر از طریق میتوز گامت تولید می کند. گزینۀ (

 
): در تولید مثل غیر جنسی یک والد، یک نسخه از کروموزوم هاي خود را به فرزندان خود منتقل می کند. گزینۀ (

 
در بکرزایی:

- جانوران دیپلوئید، یکی از دو کروموزوم همتا را از پدر و دیگري را از مادر دریافت می کنند. اما جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی

 
(مانند مار ماده) هر دو کروموزوم همتاي خود را از مادر دریافت می کنند.

 
- جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی داراي جنسیت نر می باشند (زنبور عسل نر)

 
- جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی از طریق میوز گامت تولید می کند (شبیه سایر جانوران دیپلوئید)

 
اما جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی از طریق میتوز گامت تولید می کنند (به دلیل هاپلوئید بودن قادر به میوز نمی باشند)

 
- جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی قادر به میوز و میتوز می باشند (شبیه سایر جانوران دیپلوئید)

 
اما جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی فقط قادر به میتوز می باشند (برخالف جانوران دیپلوئید)

- جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی داراي کروموزوم هاي همتا می باشند و در آنها تشکیل تتراد و جدا شدن کروموزوم هاي همتا

 
دیده می شود (شبیه سایر جانوران دیپلوئید)

اما جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی فاقد کروموزوم هاي همتا می باشند و در آنها و تشکیل تتراد و جدا شدن کروموزوم هاي همتا

 
دیده نمی شود (برخالف جانوران دیپلوئید)

- گامت جانوران دیپلوئید، حاوي نیمی از کروموزوم هاي والدي است اما گامت جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی حاوي همه
کروموزوم هاي والد نر می باشد.

پروستات، صفرا و شیرة پانکراس ترشحات قلیایی دارند. ترشحات صفرا و پانکراس، با مقدار زیادي بیکربنات سدیم 15.گزینه 3
اثر اسید معده را خنثی و درون دوازدهه را قلیایی می کنند. پروستات با ترشح مایعی شیري رنگ و قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدي

موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده، کمک می کند.
16.گزینه 4

 
 بررسی گز�نه ها:

): حدود روز شانزدهم و بیست و ششم �ک دورۀ جنسی، غلظت استروژن و گز�نۀ (

پروژسترون در خون برابر است. در روز بیست و ششم، می توان گفت که جسم زرد

 
در حال تحلیل رفتن است اما در روز شانزدهم دورۀ جنسی، جسم زرد بزرگ است.

): در روز بیست و ششم �ک دورۀ، جنسی، دیوارۀ رحم آغاز به ریزش می  گز�نۀ (

 
کند. اما در روز شانزدهم �ک دورۀ جنسی، دیوارۀ رحم در حال ضخیم شدن است.

): در روز بیست و ششم، غلظت هورمون  و  در حال افزا�ش گز�نۀ (

 
است، اما در روز شانزدهم غلظت  و  رو به کاهش است.

): رشد فولیکول و تمایز اووسیت درون تخمدان در چهارده روز ابتدای �ک گز�نۀ (

دورۀ جنسی در تخمدان صورت می گیرد. برابر شدن هورمون های استروژن و

پروژسترون در روزهای بعدی (شانزده و بیست و شش) صورت می �ذیرد.
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خوندرغلظت و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH
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تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}
قاعدگی

ریزش و رشد
دیواره رحم
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خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

مربوط به گزینه
 

): در مرحله میوز یک، کروموزوم هاي همتا از هم جدا می شوند و یک مجموعه کروموزومی وارد یک یاخته به گزینۀ ( 17.گزینه 4
نام اولین گویچۀ قطبی و یک مجموعه کروموزومی دیگر وارد یاختۀ دیگر به نام اووسیت ثانویه می شود. اووسیت ثانویه در تقسیم دوم

میوز، دومین گویچۀ قطبی را می سازد. بنابراین اولین گویچۀ قطبی اول و دومین گویچۀ قطبی هر کدام یک مجموعه کروموزومی دارد که
این دو با وجود محتواي ژنتیکی یکسان اما، نوع ژن هاي آنها می تواند متفاوت باشد. مثال یکی رنگ چشم آبی و دیگر حاوي اطالعات

 
رنگ چشم مشکی باشد. 

 
): بخش بسیار جزیی از هورمون استروژن خون، از یاخته هاي بخش غدة فوق کلیه است.  گزینۀ (

): در هر دورة جنسی یکی از "فولیکول هایی" که از همه رشد بیشتري پیدا کرده است، چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می  گزینۀ (
دهد. دقت کنید که در هر دورة جنسی، در پاسخ به هورمون  ، چندین فولیکول رشد می کنند،اما فولیکولی که از همه رشد

 
بیشتري دارد، چرخه را آغاز و ادامه می دهد. 

 
): چرخۀ رحمی با تاثیر هورمون هاي جنسی زنانه که از تخمدان ها ترشح می شوند انجام می گیرد. گزینۀ (

1

1

2
3

F SH

4
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صفحه 8

 
(ب) و (ج) 18.گزینه 2

 
جملۀ (الف): هورمون کلسی تونین از غدة تیروئید ترشح می شود و بر استخوان اثر می گذارد.

 جملۀ (ب): هورمون گاسترین از برخی �اخته های معده که در مجاورت غدۀ پیلوراست ترشح می شود و باعث

 
افزا�ش ترشح اسید معده و پپسینوژن می شود.

 
جملۀ (ج): هورمون ار�تروپو�تین از کبد و کلیه ترشح می شود و بر مغز استخوان تاثیر می گذارد.

جملۀ (د): هورمون استروژن در نیمۀ اول دورۀ جنسی از �اخته های فولیکولی ترشح می شود، و بر �اخته های

فولیکولی اثر می گذارد تا رشد فولیکول و در نتیجه میزان ترشح هورمون استروژن را افزا�ش دهد.

خونیرگ

گاسترین

غذا

 

 
بررسی گزینه ها: 19.گزینه 4

 
) در روزهاي  تا  چرخۀ جنسی، ضخامت دیوارة داخلی رحم رو به افزایش است.

) اگر بارداري رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود تا مدتی ادامه می دهد و با هورمون هاي استروژن و پروژسترون، جدار رحم و در

 
نتیجه جنین جایگزین شده در آن، حفظ می شود.

، در انتهاي هفتۀ آخر چرخۀ جنسی شروع به افزایش می کند. در نتیجه می توان گفت ) مقدار هورمون هاي هیپوفیزي  و 

 
که مقدار این هورمون ها در اولین روز چرخه نیز از مقدار حداقل خود بیشتر است.

) هورمون هاي هیپوتاالموس (زیر نهنج)، هورمون هاي زیر مغزي پیشین و تخمدان ها وقایع متفاوت در دستگاه تولید مثلی زن را تنظیم

 
می کنند. هورمون هاي زیر نهنج به واسطۀ هورمون هاي زیر مغزي پیشین در این فرایند نقش دارند. 

اسپرماتوگونی ها با تقسیم میتوز به دو سلول تقسیم می شود. یکی از این دو سلول، دوباره به اسپرماتوگونی تبدیل می  20.گزینه 2
شود و سلول دیگر به اسپرماتوسیت اولیه تبدیل می شود. اسپرماتوگونی توانایی تقسیم میوز ندارد.

عامل اصلی تخمک گذاري افزایش ترشح هورمون  است. این هورمون از غدة زیر مغزي ترشح می شود. 21.گزینه 2

 
غده هاي وزیکول سمینال، پروستات و پیازي میزراهی به ترتیب ترشحات خود را به اسپرم اضافه می کنند. 22.گزینه 4

 
موارد (ب) و (ج) صحیح اند،  23.گزینه 2

 
بررسی گزینه ها:

 
(الف): گویچه هاي قطبی به ندرت ممکن است با اسپرم لقاح یابند. 

 
(ب): اولین تقسیم میوزي در تخمدان انجام می شود که با تقسیم نامساوي سیتوپالسم همراه است. 

(ج): تخمک زایی فرایندي است که در دوران جنینی آغاز می شود، اما پس از شروع، در مرحلۀ پروفاز  متوقف می گردد. پس از بلوغ،
در هر ماه یکی از این یاخته ها میوز خود را ادامه می دهد و پس از کامل کردن تقسیم میوز  باز هم متوقف می شود و اووسیت ثانویه

 
از تخمدان آزاد می گردد. 

(د): هر چند که تقسیم نامساوي سیتوپالسم منجر به تولید گویچه هاي قطبی می شود، اما این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتري از

 
سیتوپالسم و اندامک ها به تخمک است تا بتواند در مراحل اولیۀ رشد و نمو جنین، نیاز هاي آن را بر آورده کند.

 
بررسی گزینه ها: 24.گزینه 2

 
): بند ناف یک سیاهرگ دارد. ( نه سیاهرگ هاي بند ناف)  گزینۀ (

 
): بالستوسیست قبل از جایگزینی و تشکیل الیه هاي زاینده جنینی، داراي حفره اي درون خود است. گزینۀ (

 
): ابتدا پرده هاي اطراف رویان تشکیل می شود، سپس از تعامل کوریون و دیوارة رحم، جفت به وجود می آید. گزینۀ (

 
): قبل از تشکیل جفت، یاخته هاي تروفوبالست هورمون  ترشح می کنند.  گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 25.گزینه 3

 
: یاخته هاي بینابینی، تستوسترون ( پیک دوربرد) ترشح می کنند. گزینۀ 
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صفحه 9

 
: یاخته هاي تروفوبالست،   (پیک دوربرد) ترشح می کنند. گزینۀ 

 
: غدة وزیکول سمینال نوعی غدة برون ریز است که مایعی غنی از فروکتوز را به اسپرم ها اضافه می کند. گزینۀ 

 
: غدة زیر مغزي،  و  و چندین پیک دوربرد دیگر تولید و ترشح می کند. گزینۀ 

 
بررسی گزینه ها: 26.گزینه 4

 
: اسبک ماهی داراي لقاح داخلی است. میگو نوعی سخت پوست است. سخت پوستان همانند میگو داراي لقاح داخلی هستند. گزینۀ 

 
: اسبک ماهی همانند پالتی پوس( نوعی پستاندار) داراي لقاح داخلی است. گزینۀ 

 
: اسبک ماهی همانند خزندگان ( از جمله الك پشت) لقاح داخلی دارد. گزینۀ 

 
: اسبک ماهی لقاح داخلی دارد. قورباغه داراي لقاح خارجی است. گزینۀ 

27.گزینه 1

 
 فقط مورد "الف" درست است. 

 با توجه به شکل روبرو، در روز  دورة جنسی، مقدار هورمون  

از هورمون   و مقدار هورمون استروژن از پروژسترون بیشتر

است.

خوندرغلظت و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت
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228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

 

 
شکل مربوط به مرحلۀ متافاز است. زیرا کروموزوم ها در وسط یاخته ردیف شده اند. 28.گزینه 4

پالتی پوس و کانگورو هردو پستاندار هستند. در نتیجه داراي قلب  حفره اي هستند، اما پالتی پوس، تخم گذار و 29.گزینه 1
کانگورو کیسه دار است.

 
بررسی گزینه ها: 30.گزینه 1

 
. زنبور نر  کروموزومی است و با میتوز گامت تولید می کنند ولی زنبور ماده  کروموزومی است و با میوز، گامت تولید می کند.

 
: زنبورهاي کارگر و ملکه هردو ماده و دیپلوئید هستند. دلیل درستی گزینه هاي  و 

 
. زنبورهاي نر از میتوز تخمک و در نتیجه حاصل بکرزایی هستند. ولی زنبورهاي ماده حاصل لقاح اسپرم و تخمک هستند.

 
31.گزینه 1 تعداد کروماتیدها: 

 
،  کروماتید . در زام یاخته اولیه (اسپرماتوسیت) در مرحلۀ 

 
،  کروماتید  . در زامه زا (اسپرماتوگونی)، در مرحلۀ 

 
. در زام یاختۀ ثانویه، در مرحلۀ پروفاز  ،   کروماتید

 
. در زامه(اسپرم) در مرحلۀ  ،  کروماتید است.

32.گزینه 4
): در نزدیک به انتهاي چرخۀ جنسی، هنگامی که غلظت استروژن از پروژسترون کم تر و غلظت پروژسترون در حال کاهش گزینه (

است، جسم زرد در حال تحلیل رفتن است.
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):در ابتداي دوره لوئتال نیز غلظت هورمون  در حال کاهش است.  2Fگزینه ( SH
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صفحه 10

): دقت کنید در اواخر مرحله لوتئالی در صورت عدم بارداري غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون با هم برابر می گزینه (

 
شوند و در این هنگام غلظت هورمون  شروع به افزایش می کند. 

): هنگامی که جسم زرد بیشترین میزان فعالیت ترشحی خود را دارد، غلظت هورمون پروژسترون در خون حداکثر است، اما گزینه (
حداکثر غلظت هورمون استروژن قبل از تخمک گذاري است.

 
33.گزینه 3

 
 بررسی گز�نه ها:

 
): در طول لوله رحم اندازه توپ توپر سلولی تقر�با ثابت و به اندازه تخم است. گز�نۀ (

): در طول لوله رحم، تقسیمات میتوزی انجام می شود و تعداد �اخته ها در حال گز�نۀ (

 
افزا�ش است اما تمایزی در �اخته ها صورت نمی گیرد.

): هر چه سلول بزرگتر شود، اندازه هسته ثابت و مقدار سیتو�السم افزا�ش می �ابد، گز�نۀ (

بنابراین با بزرگ شدن �اخته، نسبت هسته به سیتو�السمم کاهش می �ابد، اما در طول لوله رحم،

با تقسیمات میتوزی، تعداد �اخته ها در حال افزا�ش است اما اندازه �اخته ها کوچک تر شده و

 
در نتیجه اندازۀ هسته به سیتو�السم افزا�ش می �ابد.

): به دنبال هر تقسیم میتوزی، تقسیمات سیتو�السمی نیز انجام می شود و تعداد گز�نۀ (

 
�اخته های این توپ �اخته ای افزا�ش می �ابد.

هر سلول زاینده یک بار میوز انجام می دهد و در یک زن فقط یک تخمک تولید می کند (حاصل هر تخمک زایی فقط یک 34.گزینه 1
تخمک است).

اووسیت اولیه، اولین تقسیم میوزي خود را همزمان با تخمکگذاري که در اواسط چرخۀ جنسی (انتهاي مرحلۀ فولیکولی 35.گزینه 3

 
و ابتداي مرحلۀ لوتئال) است، یعنی حدود روز  تکمیل می کنند.

 
بررسی سایر گزینهها:

): انتهاي مرحلۀ لوتئال یک چرخۀ جنسی در خانمها، (غیر از مواردي که لقاح و در نتیجه حاملگی رخ داده است). با ابتداي گزینۀ (
مرحله ي فولیکولی چرخه جنسی بعدي خانمها همراه است و به علت تبدیل جسم زرد به جسم سفید، فعالیت ترشحی تخمدان (ترشح

 
استروژن و پروژسترون) کم شده و دیوارة رحم، شروع به ریزش میکند.

): همزمان با کاهش ترشح استروژن و پروژسترون از تخمدان، خودتنظیمی منفی سبب میشود تا مقدار ترشح  ) و ( گزینههاي (
(هورمون لوتئینیکننده) و  (هورمون محرك فولیکولی) از هیپوفیز پیشین زیاد شود و فولیکولها تحت تأثیر این دو

هورمون قرار گرفته و یکی از آنها شروع به رشد و ترشح استروژن نماید.
) و محرك نخست این که در صورت سؤال گفته شده  «کدام هورموِن تخمدانی » بنابراین هورمون لوتئینی کننده ( 36.گزینه 2

)  که از هورمون هاي هیپوفیز پیشین هستند، به راحتی حذف می شوند. دوم این که، مرحله اي که با عالمت سؤال فولیکولی (
مشخص شده، مربوط به زمان تخمک گذاري (حدود روز چهاردهم) است. در این زمان، استروژن در حداکثر میزان خود است، اما

پروژسترون از این به بعد رو به افزایش است.

 
بررسی گزینه ها: 37.گزینه 3

 
. در انسان سالم، اسپرماتید یک یاختۀ هاپلوئید و داراي  کروموزوم تک کروماتیدي است.

. اسپرماتوگونی داراي  کروموزوم است که اگر در مرحلۀ  باشد، کروموزوم ها تک کروماتید هستند. ولی پس از همانندسازي

 
دنا، دو کروماتیدي می شوند.

 
. اسپرماتوسیت اولیه،  کروموزوم دو کروماتیدي دارد.

. اسپرماتوسیت ثانویه داراي  کروموزوم دو کروماتیدي است. و با تقسیم میوز دوم به  اسپرماتید تبدیل می شود.
غده هاي وزیکول سمینال، پروستات و پیازي میزراهی به ترتیب ترشحات خود را به اسپرم اضافه می کنند. اما فقط 38.گزینه 2

 
ترشحات پروستات و پیازي میزراهی به ترتیب سبب قلیایی شدن محیط اطراف اسپرم می شوند. 

. سیتوپالسم اسپرم بسیار کم و در نتیجه یاختۀ کوچکی است ولی برخالف آن سیتوپالسم تخمک زیاد و یاختۀ بزرگی 39.گزینه 2

 
است. بنابراین نسبت هسته به اندازة یاخته اسپرم بیشتر است. و نسبت سیتوپالسم آن به اندازة یاخته کمتر از تخمک است.

. اسپرم داراي تاژك و در نتیجه متحرك است. اما تخمک وسیلۀ حرکتی ندارد. و حرکت آن توسط لولۀ فالوپ انجام می شود. اما براي
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حرکت اسپرم الزم است محیط اطراف قلیایی باشد تا محیط اسیدي رحم را خنثی  کند.

 
318. اسپرم ها پس از حداقل  ساعت در لولۀ اپیدیدیم، توانایی حرکت پیدا می کنند. و هنگام ورود به اپی دیدیم توانایی حرکت ندارند.
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صفحه 11

. پروستات داراي ترشحات قلیایی است و در تنظیم  مناسب براي عبور اسپرم نقش دارد.
. یاخته هاي «الف» یاخته هاي جسم زرد هستند که ترشح هورمون هاي پروژسترون و استروژن را بر عهده دارند. یاختۀ 40.گزینه 2 

 
«ب» اووسیت ثانویه است که ترشح هورمون انجام نمی دهد.

 
. یاخته هاي «الف» و  «ب» هر دو سانتریول دارند. سانتریول سازمان دهی رشته هاي دوك را برعهده دارد.

 
. هردو یاخته «الف» و «ب» داراي کروموزوم جنسی  هستند.

. یاخته هاي جسم زرد داراي دو مجموعۀ کروموزومی و در نتیجه داراي کروموزوم هاي همتا هستند. اما اووسیت ثانویه داراي یک
مجموعۀ کروموزومی است و کروموزوم همتا ندارد.

 
بررسی گزینه ها: 41.گزینه 4

 
: هورمون استروژن و پروژسترون باعث رشد داخلی رحم و ضخیم شدن آن می شود. گزینۀ 

: سلول هاي فولیکولی داراي گیرنده براي هورمون  هستند. اتصال هورمون به گیرنده سبب بزرگ و بالغ شدن فولیکول گزینۀ 

 
می شود.

: در تخمک گذاري اووسیت ثانویه همراه با تعدادي از یاخته هاي فولیکولی از سطح تخمدان خارج و وارد محوطۀ شکمی می  گزینۀ 

 
شوند.

: تمایز جفت از هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع شده و تا هفتۀ دهم ادامه می یابد. گزینۀ 
42.گزینه 4

 
 با توجه به شکل روبرو: 

با انجام تقسیم میوز، از �ک �اخته اسپرماتوسیت اولیه، دو اسپرماتوسیت ثانو�ه و از تقسیم هر �اخته

 
اسپرماتوسیت ثانو�ه، دو اسپرماتید و دو اسپرم تولید می شود. بنابراین:

 
  اسپرماتوسیت اولیه اسپرماتوسیت ثانو�ه   

اسپرم  

میتوز

1میوز

2میوز
تمایز و

شکل تغییر

 
43.گزینه 2

 
 بررسی گز�نه ها: 

 
موارد " ب و ج" به درستی بیان شده اند. 

 
جملۀ الف: نادرست،  همۀ زنبورهای کارگر مانند ملکه، ماده و دیپلوئید هستند. 

جملۀ ب: درست، همۀ نرها بر خالف ملکه، هاپلوئید ( تک الد)  و حاصل بکرزایی ملکۀ ماده

 
هستند. 

جملۀ ج: درست، تخمک های ملکه می توانند با اسپرم لقاح دهند در این صورت ملکه بعدی و

 
کارگرها به وجود می آ�ند.

جملۀ د: نارست، زنبور عسل نر  کروموزومی است و گامت آن با تقسیم میتوز به وجود می آ�د.

 
زنبور عسل ماده (ملکه)  کروموزومی است و با میوز گامت تولید می کند.

 

n n n

n

n2n

زنبورنر
میتوز

گامت
لقاح

یا ملکهماد زنبورنره کارگر

بکرزایی

میوز

ملکه n2

درست قبل از تخمک گذاري یعنی زمانی که غلظت  و  حداکثر غلظت خود را در خون دارند، بیشترین 44.گزینه 3
اختالف بین غلظت این دو هورمون مشاهده می شود که در این حالت غلظت استروژن از پروژسترون بیشتر است، چون در مرحلۀ

فولیکولی و قبل از روز  دورة جنسی اتفاق می افتد.
فقط مورد «ت» نادرست است. میزان استروژن قبل از تخمک گذاري به حداکثر خود می رسد و در مرحلۀ لوتئال میزان 45.گزینه 3

استروژن نسبت به اواخر مرحلۀ فولیکولی کاهش می یابد. مورد «ب» جسم زرد در ابتداي نیمه دوم چرخۀ جنسی، یعنی همان مرحلۀ

 
لوتئال تشکیل می شود. در این هنگام، غلظت پروژسترون هم چنان در حال افزایش است.

نخستین گویچۀ قطبی، اسپرماتوسیت ثانویه و اووسیت ثانویه حاصل میوز  هستند. بنابراین هاپلوئید و دو کروماتیدي 46.گزینه 2
هستند. اما دومین گویچۀ قطبی، هاپلوئید و تک  کروماتیدي است.
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در چرخۀ قاعدگی زمانی که ترشح استروژن در اوایل دورة قاعدگی رو به افزایش می گذارد، دیوارة رحم شروع به 47.گزینه 2

 
ضخیم شدن می کند و در مرحلۀ لوتئال با ترشح پروژسترون به ضخامت آن افزوده می شود. سایر گزینه ها جمالت درستی هستند.
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صفحه 12

 
» : دوقلوهاي ناهمسان به صورت مجزا جایگزینی کرده و جفت هاي مجزایی نیز دارند. گزینۀ «

» :  دوقلوهاي همسان قطعًا از تخم مشابهی به وجود آمده اند، بنابراین جنسیت مشابهی دارند. گزینۀ «
هیچ یک از عبارت هاي عنوان شده از اعمال مربوط به هورمون پاراتیروئیدي نیست. 48.گزینه 1

مورد «الف» از وظایف هورمون  و غیر مستقیم هورمون آزادکننده است، مورد «ب» هورمون تیروئیدي  را نشان می دهد و مورد
«ج» مربوط به کار هورمون کلسی تونین است.

 
با آزاد شدن اووسیت ثانویه، فولیکول به جسم زرد تبدیل شده و تولید پروژسترون از جسم زرد افزایش می یابد. 49.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها: 

: کوریون هورمونی به نام  ترشح می کند. کوریون یکی از مهمترین پرده هاي محافظت کننده در اطراف جنین است. بعد گزینۀ 

 
از جایگزینی پرده هاي جنینی تشکیل می شوند.

 
: زمانی که غلظت استروژن و پروژسترون حداکثر است، میزان  و  کاهش می یابد.  گزینۀ 

: زمانی استروژن و پروژسترون غلظت شان در خون در حال افزایش است که میزان غلظت هورمون  و  در خون در گزینۀ 

 
حال کاهش است.

غلظت هورمون استروژن قبل از تخمک گذاري افزایش می یابد و در زمان تخمک گذاري و تبدیل فولیکول اولیه به جسم 50.گزینه 2
زرد، غلظت هورمون استروژن کاهش یافته است.
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پاسخنامه کلیدي آزمون با کد: 1097243
-12-21-32-43-52
-61-73-81-93-101

-112-122-134-142-153
-164-174-182-194-202
-212-224-232-242-253
-264-271-284-291-301
-311-324-333-341-353
-362-373-382-392-402
-414-424-432-443-453
-462-472-481-492-502


