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همۀ موارد نادرست می باشند )سؤال در مورد بیضه ها است که غدد جنسی اصلی مردان می باشد(.11 11
الف( نادرس�ت اس�ت. کار اصیل دستگاه تولیدمثل مرد، ساخت زامه می باش�د که این عمل بعد از شروع بلوغ جنسی در لوله های زامه ساز بیضه ها صورت 

می گیرد نه لوله های زامه بر!! 

لوله های زامه بر و اپیدیدیم برخالف لوله های زامه ساز در خارج بیضه قرار دارند.

ب( نادرست است. تولید هورمون تستوسترون از دوران جنیین و تولید زامه از دوران بلوغ آغاز می شود و تا آخر عمر ادامه دارد. از سن بلوغ تولید هورمون جنسی، افزایش 
می یابد )اش��اکل این عبارت لکمۀ »افزایش می یابد« برای زامه اس��ت(. / ج( نادرست است. بین لوله های زامه س�از بیضه، یاخته های درون ریزی به نام یاخته های 

بینابیین وجود دارد. دقت کنید که کل بیضه را یک غدۀ درون ریز باید در نظر بگیریم.

سؤال در مورد کیسۂ بیضه می باشد. دقت کنید که کیسۂ بیضه در خارج محوطه شکمی و در پایین آن قرار دارد ولی در این گزینه بیان کرده است که بیضه ها 21 11
درون محوطه شکمی ولی پایین آن قرار دارد که نادرست می باشد.

گزین�ۀ )2(: بی�رون ب�ودن کیس�ۀ بیضه و بیضه ها از ش�کم، در پایین تر ش�دن دمای آن مؤثر اس�ت. ای�ن دما همانند تستوس�ترون و یاخته های س�رتولی 
 س�بب تمای�ز زامه ه�ا می ش�ود. / گزینۀ )3(: عالوه بر محل کیس�ۀ بیضه، ش��بکه ای از رگ های کوچک موجود در کیس�ۀ بیض�ه نیز به تنظیم دمای بیض�ه کمک می کند. /

گزینۀ )4(: اپیدیدیم محل متحرک شدن زامه ها می باشد که درون کیسۀ بیضه ولی در خارج بیضه ها قرار دارند.
موارد )الف(، )ب( و )ه ( درست است.31 13

الف( درست است. تعداد این غدد برون ریز 5 عدد می باشد. دو تا وزیکول سمینال، یک پروستات و دو تا غده کوچک پیازی میزراهی در حالی که دو غدۀ 
درون ریز بیضه نیز در دس�تگاه تناس�لی مرد وجود دارد. / ب( درس�ت اس�ت. همان طور که می دانید، مجرای اپیدیدیم، مسئول متحرک کردن زامه هاست. از طرفی همگی 

غدد برون ریز این دس�تگاه، ترش�حات خ�ود را وارد مجرای زامه بر یا می�زراه می کنند، 
پ�س برون ریزن�د و بع��د از اپیدیدیم قرار دارند. / ج( نادرس�ت اس�ت. زامه از مجاری 
زامه بر و میزراه داخل پروس��تات عبور می کند البته آن ها از درون وزیکول س�مینال ها و 
پیازی میزراهی ها نمی گذرد. / د( نادرست است. زامه به جز پروستات از داخل هیچ یک 
از غ�دد برون ری�ز عبور نمی کند. دقت ش�ود که هیچ گاه زامه ه�ا از داخل میزانی عبور 
نمی کنند. )میزنای را با میزراه اش��تباه نگیرید، میزنای مجرایی اس��ت که ادرار را از هر 
لکیه به مثانه می برد.( / ه  ( درس�ت اس�ت. با توجه به شکل روبه رو، می توان دریافت که 

مثانه موقعیت باالتری نسبت به این غدد دارد.
دو هورمون محرک جنیس FSH و LH، از طریق خون از هیپوفیز پیش�ین به بیضه ها می رس�ند. FSH روی یاخته های س�رتولی برای تمایز زامه ها و LH روی 41 12

یاخته های درون ریز بینابین لوله های زامه س�از برای تحریک تولید تستوس�ترون اثر می گذارند. پس منظور س�ؤال هورمون LH می باش�د.

گزینۀ )1(: نادرست و گزینۀ )2(: درست است. در دوره جنسی زنان
FSH  در نیمه اول که فاقد جس�م زرد است  سبب رشد فولیکول تخمدانی می شود 

)نادرستی گزینۀ )1((.
LH  در نیمه دوم که فاقد اثر بازخورد مثبت اس�ت  س�بب رشد جسم زرد می شود 

)درستی گزینۀ )2((.
گزینۀ )3(: نادرست است. ترشح LH و FSH همانند سایر هورمون های مترشحه از هیپوفیز پیشین تحت تأثیر هورمون های آزاد کننده و مهار کننده هیپوتاالموس می باشد.

6 هورمون LH ،FSH، پروالکتین )محرک شیرس��ازی(، محرک تیروئید، محرک فوق کلیه و رش�د تحت تأثیر هورمون های آزادکنندۀ هیپوتاالموسی، از هیپوفیز پیشین 
ترشح می شوند.

گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. اکسی توس�ین، هورمونی است که س�بب خروج شیر از غدد شیری می شود. این هورمون در هیپوتاالموس س�اخته شده ولی از هیپوفیز پسین 
ترشح می شود و تحت تأثیر هورمون های آزاد کننده یا مهار کننده نمی باشد.

یاخته های سرتولی در دیوارۀ لوله های زامه ساز، قدرت بیگانه خواری و ترشحی دارند. این یاخته ها در ساخت و تمایز همۂ یاخته های مراحل زامه زایی نقش دارند.51 14
گزین�ۀ )1(: زام یاخت�ه اولی�ه و زام�ه زا همانند س�ایر یاخته های پیکری بدن در هر هس�تۀ خ�ود 46 کروموزوم دارن�د و دیپلوئید به صورت XY هس�تند. / 
گزینۀ )2(: س�اخت و تمایز زامه ها از س�طح خارجی لوله زامه س�از به س�مت وسط مجرا صورت می گیرد که در این بین چون به س�مت میوز 2 می روند تعداد ژن ها و دنای 
آن ها در زامه و زام یاختک به کمترین حد خود می رس�د. / گزینۀ )3(: در دیواره لوله زامه س�از دو نوع یاختۀ رستویل و زاینده )زامه زا( وجود دارند که اولی در تمایز و س�اخت 

و دومی فقط در شروع مسیر ساخت زامه نقش دارند.
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181 فق�ط م�ورد )ب( صحیح اس�ت. س�ؤال در مورد مجرای زامه بر می باش�د ک�ه با عب�ور زامه های آن از 61 12
اپیدیدیم، همیگ قدرت حرکت پیدا کرده اند.

الف( نادرست است. با توجه به متن و شکل کتاب از منای پشت می توان دید که مجرای زامه بر که بدون 
پیچ خوردیگ است از کنار و پشت مثانه می گذرد. / ب( درست است. این مجرا زامه های متحرک را از اپیدیدیم در درون 

کیسۀ بیضه گرفته و وارد حفرۀ شکمی می کند. / ج( نادرست است. زامه ها در لوله های زامه ساز پیچ خوردۀ بیضه ها ساخته 
شده ولی پس از متحرک شدن در اپیدیدیم، وارد مجاری بدون پیچ خوردیگ زامه بر می شوند. / د( نادرست است. دقت 
شود که زامه از داخل وزیکول سمینال عبور نمی کند بلکه در عبور مجرای زامه بر از کنار وزیکول سمینال، این غدد مواد 

قندی خود را وارد این مجرا می کنند.
منظور س�ؤال از یاختۀ تمایز یافته، زامه اس�ت که توانایی س�اخت مقدار زیادی ATP )اکسایش��ی( در میتوکندری های موجود در تنه خود دارد. این عمل طی 71 14

تنفس هوازی صورت می گیرد )آدنوزین تری فسفات همان ATP می باشد که در سال بعد با انواع تولید آن در یاخته ها آشنا خواهید شد(.
گزینۀ )1(: اندامک های دوغشایی یاخته ها، دیسه ها، هسته و میتوکندری )راکیزه( می باشند که یاخته های جانوری فاقد دیسه )پالست( می باشند. / گزینۀ )2(: 
تبدیل زام یاختک  به زامه بدون تقسیم سیتوپالسم و افزایش تعداد سانتریول ها صورت می گیرد. به طور کلی یاخته ای که وارد اینترفاز و تقسیم بعدی می شود، سانتریول های آن 

دو برابر می شود. / گزینۀ )3(: زامه ها در آخرین مسیر خود از مجرای میزراه عبور می کنند نه مجاری. )در بدن 2 میزنای و 1 میزراه وجود دارد.(
دقت کنید که FSH مس�تقیمًا س�بب تمایز زامه ها و تولید آن ها می ش�ود همچنین LH نیز به طور غیرمس�تقیم و با تولید تستوس�ترون در زامه زایی نقش دارد 81 11

)نادرستی گزینۀ )1((. 
گزینۀ )2( در مورد فعالیت یاختۀ پیکری 2n درون ریز بینابینی و هورمون تستوسترون مترشحه از آن ها صحیح است. گزینۀ )3( در مورد زامه که تنها یاختۀ 
این مسیر با هستۀ فشرده و جدا از بقیه است، صحیح می باشد. گزینۀ )4( هم کاماًل حرف درستی است که در سال آینده می خوانید که مراحل هوازی تنفس یاخته ای در 

میتوکندری صورت می گیرند. البته در زیست دهم نیز در مورد نقش راکیزه در تنفس هوازی یاخته ای خوانده اید.
در دستگاه تناسلی مردان، بیضه ها غدد جنسی اصیل ولی پروستات، وزیکول سمینال ها و پیازی میزراهی ها به عنوان غدد مضیمه یا کمیک به حساب می آیند. 91 11

غدد پروس�تات و پیازی میزراهی، کاماًل در زیر مثانه قرار گرفته اند که هر دو نوع غده در ترش�ح مادۂ قلیایی مین مؤثرند ولی فقط ترش�حات پروستات آنقدر زیاد می باشد 
که می تواند اس�ید مس�یر زامه تا رس�یدن به تخمک را خنثی کند )درستی گزینۀ )1( و نادرس�تی گزینۀ )3((. از طرفی قند مایع منی را غدد وزیکول مسینال ترشح می کنند 

که در پشت و کنار مثانه قرار دارند و کاماًل زیر آن قرار نگرفته است )نادرستی گزینۀ )2((. 

در مورد گزینۀ )4( دقت کنید که به جز بیضه ها، س�ایر اندام های غده ای و مجاری تناس�لی مرد، جزء اندام های کمکی )ضمیمه( می باش�ند ولی س�ؤال فقط در مورد غدد 
مضیمه پرس�یده اس�ت نه مجاری ضمیمه!! گزینۀ )4( در مورد عمل میزراه صحیح اس�ت که از درون پروستات عبور می کند ولی از بین دو غدۀ پیازی میزراهی عبور کرده 

تا ادرار و زامه را از بدن خارج کند )میزراه از درون غدد پیازی میزراهی عبور نمی کند(.

هورمون محرک جنس�ی LH با اثر بر یاخته های درون ریز بینابینی لوله های زامه س�از، سبب تولید تستوسرتون شده که این هورمون سبب ایجاد صفات ثانویه 101 11
جنسی، مثل رشد ماهیچه ها و استخوان ها، بم شدن صدا و رویش موها در قسمت های مختلف بدن می شود.

گزینۀ )2(: FSH روی یاخته های رستویل گیرنده دارد که این یاخته ها با ترش�ح موادی س�بب تولید و تمایز زامه ها در لولۀ زامه س�از می شوند )سرتولی جزء 
یاخته های زامه س��از نمی باش��د(. / گزینۀ )3(: دو عدد بیضه، درون یک کیس�ۀ بیضه قرار دارند! )نه اینکه هر یک، یک کیسه مجزا داشته باشن(. / گزینۀ )4(: هورمون های 
FSH و LH ب�ه ترتی�ب روی یاختۀ س�رتولی دیوارۀ لولۀ زامه س�از و یاخته های بینابین لوله ه�ا )خارج لوله ها( مؤثرند )دقت کنید که یاخته ه��ای بینابینی همان طور که از نام 

آن ها مشخص است بین لوله های زامه ساز قرار دارند نه درون آن ها!(.

در این شکل )الف( یاختۀ سرتولی، )ب( زامه زا و )ج( زام یاختک ها می باشند.111 14
گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. FSH فق�ط روی یاخته ه�ای س�رتولی اث�ر می کند تا هم�ۀ مراحل 
زامه س�ازی انج�ام گی�رد. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. هیچ کدام ق�درت انجام می�وز ندارند و تتراد یا س�اختار 
 چهارتای�ه یا چهارکروماتیدی تش�کیل نمی دهند، چون می�وز در مردان فقط مخصوص زام یاخته اولیه می باش�د. / 
گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. زام یاختک  دیگر تقس�یم نمی ش�ود بلکه محصول میوز 2 می باش�د که طی تمایز به 
زامه تبدیل می ش�ود پس قدرت تولید دوک را ندارد )در مورد توانایی تقس��یم یاخته های سرتولی نیز کتاب صحبت 
نکرده اس��ت ولی بیاگنه خوارها معمواًل قدرت تقس��یم ندارند(. / گزینۀ )4(: درست اس�ت. سرتولی ها در همۀ مراحل 

زامه سازی، تغذیه و پشتیبانی آن ها را بر عهده دارند.
منظور مجرای اپیدیدیم اس�ت که کاماًل در خارج بیضه بوده و فقط زامه تاژک دار دارد )دقت کنید 121 12

که همۀ زامه ها در لولۀ زامه ساز بیضه تاژک دار می شوند و سپس وارد مجرای اپیدیدیم می شوند(. اپیدیدیم، لولۂ 
پرپیچ و خمی است که روی هر بیضه قرار دارد و زامه های تک کروماتیدی تاژک دار غیرمتحرک را از لولۀ زامه ساز 

بیضه گرفته و پس از حداقل 18 ساعت و به کمک ترشح پیک شیمیایی کوتاه بردی، آن ها را متحرک می کند. پس 
از آن هر اپیدیدیم، زامه های متحرک را وارد یک مجرای )نه مجاری( زامه بر نموده تا زامه ها به سوی پروستات 

و میزراه هدایت شوند.
گزینۀ )1(: زامه ها در لولۀ زامه س�از بیضه ها متحرک نیس�تند. / گزینۀ )3(: دم دار شدن زامه ها 

در بیضه ها صورت می گیرد.
 در گزینۀ )4( دقت کنید که هر اپیدیدیم مجرایی است که زامه های متحرک را به یک مجرای زامه بر وارد می کند )متن عبارات را لطفاً با دقت بخوانید!(.
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موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت تکمیل می کنند. هورمون های آزادکننده و مهارکننده هیپوتاالموسی فقط 131 13
روی هیپوفیز پیشین اثر دارند. پس خارج از مغز و اجزای مرتبط با آن ها در جمجمه گیرنده ای ندارند )درستی د(. 

ال�ف( FSH روی یاخت�ۀ س�رتولی دی�وارۀ لولۀ زامه س�از بیضه اثر دارد ک�ه بیضه ها در کیس�ۀ بیضه در 
خارج حفرۀ ش�کمی قرار دارند. / ب( LH عالوه بر اثر روی یاخته های بینابینی بیضه ها، با سیس�تم بازخورد منفی روی 
هیپوتاالم�وس و تنظیم ترش�ح آزادکننده ها و مهارکننده ها مؤثر اس�ت. / ج( هورمون تستوس�ترون روی رش�د اندام های 
مختلف از جمله ماهیچه ها و استخوان ها مؤثر است و دقت کنید که روی هیپوفیز پیشین و هیپوتاالموس نیز برای تنظیم 

بازخورد منفی گیرنده دارد.

14114

زامه متحرک دارای 23 کروموزوم از 23 نوع متفاوت )22 نوع غیرجنسی و X یا Y( به صورت تک کروماتیدی با 23 مولکول DNA و 46 رشتۀ نوکلئوتیددار می باشد )درستی 
گزینۀ )1((. آکروزوم کیس�ه ای در س�ر زامه مانند کاله در بخیش از اطراف هس�تۀ دوغش�ایی آن قرار دارد )درستی گزینۀ )2((. هسته در سر زامه، همانند میتوکندری تنه آن 
 دو غش�ا دارد و حاوی دنا و آنزیم همانندس�ازی می باش�د )البته در س��ر زامه آنزیم های لقاحی در کیس��ه آکروزوم هم وجود دارند که در خارج هسته می باشند )درستی گزینۀ )3(((. 

ATP تولید شده در تنۀ زامه در حرکت یاخته و اتژک منفرد آن نقش دارد. )دقت کنید که هر زامه یک تاژک دارد و واژۀ »هر تاژک« برای آن نادرست است.(

151 FSH یاخته های سرتولی نوعی یاختۀ بیگانه خوار باکتری ویژۀ مردان می باشند که در دفاع غیراختصاصی نقش دارند. این یاخته عالوه بر اینکه برای هورمون 14
گیرنده دارد و وظیفۀ تغذیه و بیگانه خواری زامه ها را انجام می دهد، برای تنظیم سوخت وساز خود، مثل هر یاختۀ دیگری برای هورمون های تیروئیدی نیز گیرنده دارد.

گزینۀ )1(: برای رد این گزینه می توان گفت، در لولۀ زامه ساز، زامه زا ها قدرت میتوز دارند ولی فقط یاخته های سرتولی در تغذیۀ زامه ها و پشتیبانی از آن ها 
نقش دارند. / گزینۀ )2(: هر یاخته هاپلوئید، از هر ژن یک نوع دس��تورالعمل دارد. این یاخته هاپلوئید اگر زام یاخته ثانویه بوده که محصول میوز 1 اس�ت و دارای کروموزوم 
مضاعف می باش�د. البته به کلمۀ »نوع« دقت کنید حتی ممکن اس�ت یاخته ای دیپلوئید باش�د ولی انواع دس�تورالعمل ژنی کروموزوم های همتای آن مش�ابه هم باشد که 
در زیس�ت دوازدهم به آن ها خالص گفته می ش�ود. / گزینۀ )3(: یاخته تاژک دار در لولۀ زامه س�از می تواند زام یاختک  یا زامه تمایز یافته باش�د که زام یاختک ها ابتدا به هم 
متصلند ولی طی تمایز به زامه ها، از هم جدا شده و تاژک دار می شوند )در مسیر زامه سازی، زام یاخته های ثانویه و زام یاختک ها، یاخته های هاپلوئید متصل به یاختۀ دیگر 

می باشند که زام یاختک ها طی تمایز به زامه، از هم جدا می شوند(.
هورمون های FSH ،LH، پروالکتین آزادکننده و تستوسترون در تولیدمثل یک مرد دخالت دارند. یاخته های تولیدکنندۀ همۀ این هورمون ها از نوع درون ریز 161 14

هستند و درون غدد درون ریز بدن قرار گرفته اند. این یاخته ها هورمون های خود را در پی فرایند برون رانی به خون ترشح می کنند.
گزینه ه�ای )1( و )3(: هورمون های FSH ،LH، آزاد کننده و پروالکتین از غدد مغزی ترش�ح می ش�وند. / گزین�ۀ )2(: هورمون FSH موجب اثرگذاری بر 

یاخته های سرتولی می شود. این یاخته ها بیگانه خوار هستند ولی در مورد بقیه این مورد صادق نیست.
در این قس�مت دقت کنید که مس�یر زامه را بعد از اپیدیدیم )محل متحرک ش��دن( خواسته اس�ت چون زامه ها در اپیدیدیم متحرک می شوند )لولۀ زامه ساز و 171 12

اپیدیدیم در گزینه های )1( و )3( را نباید به حساب بیاورید(.
مسیر عبور زامه در بدن:

) مجرای زامه بر و 181 )= C ) پیازی میزراهی،  )= B ) وزیکول سمینال،  )= A در این شکل  11
) پروستات می باشد. موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند )در بررسی این سؤال متوجه  )= D

می شوید که باید محل اجزای بدن را در شلک های کتاب ها حفظ باشید(.
الف( نادرس�ت اس�ت. وزیکول س�مینال )A( مادۀ قلیایی نمی س�ازد بلکه مادۀ غذایی 
)A( نادرس�ت اس�ت. زامه ها از وزیکول س�مینال )قن�دی )فروکت��وز( وارد مجرای زامه بر می کند. / ب 
عبور نمی کنند بلکه ترشحات وزیکول سمینال وارد مجرای زامه بر می شود. / ج( درست است. زامه ها 
از مجرای زامه بر )C( به پروس�تات )D( برده می ش�وند. / د( نادرست است. قسمت )B( غده یا غدد 
پیازی میزراهی اس�ت و برخالف ترشحات پروستات، اسید ادرار باقی مانده در میزراه را خنثی می کند 
)فقط ترشحات شیری و قلیایی پروستات، ترشحات اسیدی لولۀ فالوپ در زنان را نیز خنثی می کند(. / 

ه ( درست است، پروستات )D( زیر مثانه و وزیکول سمینال )A( پشت مثانه است.
19113

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. منظور، غدد وزیکول س�مینال می باشد که مادۀ ترش�حی آن مایع قندی بوده و از طریق مجرای غده به مجرای زامه بر می ریزد 
)نه زامه ساز(. / گزینۀ )2(: نادرست است. در پروستات مجاری زامه بر و میزراه یکی می شوند. / گزینۀ )3( درست و گزینۀ )4( نادرست است. دقت شود که1زامه از داخل 
غدد وزیکول مسینال عبور منی کند1ولی این غدد انرژی الزم برای فعالیت و حرکت زامه را فراهم می کنند چون با قند ترش�حی خود تنفس یاخته ای زامه را از مجرای زامه بر 

به بعد زیاد می کنند.
موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند. در این سؤال به »بالفاصله بعد از تقسیم« توجه کنید.201 12

الف( درس�ت اس�ت. مطابق شکل کتاب درس�ی، زام یاختک ها همانند زام یاخته ها، از طریق اتصاالت سیتوپالسمی به یاخته های مجاور خود متصل هستند. / 
ب( درس�ت اس�ت. این مورد دقیقًا عین خط کتاب درس�ی اس�ت. / ج( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید در صورت سؤال گفته ش�ده زام یاختک های حاصل از تقسیم میوز، این 

زام یاختک ها هنوز هستۀ فشرده ندارند. / د( نادرست است. دقت کنید زام یاختک های حاصل از تقسیم میوز، از همان ابتدا تاژک دار نیستند.
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183 موارد )ج( و )د( مدنظر هس�تند. تش�کیل مایع مورد نیاز زندگی زامه، برای تغذیه و بقا در ش�رایط اس�یدی، توس�ط غدد پروس�تات، پیازی میزراهی و وزیکول 211 12
س�مینال ها صورت می گیرد که همگی درون محوطۀ ش�کمی قرار دارند )نادرس�تی ج(. از طرفی غدد فوق کلیه در ناحیۀ ش�کمی مردان به تولید تستوس�ترون، اس�تروژن و 

پروژسترون می پردازد )نادرستی د(. تولید هورمون جنسی در بیضه ها و قشر غدۀ فوق کلیه صورت می گیرد.
الف( زامه ها در اپیدیدیم های درون کیس�ه بیضه متحرک می ش�وند. / ب( بیگانه خواری باکتری های محیط اطراف زامه ها توس�ط یاخته های سرتولی درون 

بیضه در کیسه بیضه صورت می گیرد. 
موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند، یعنی نادرست نمی باشند.221 12

الف( درست است. آکروزوم کیسه ای کاله مانند دور بخش جلویی هستۀ زامه می باشد که با هضم الیه ژله ای داخلی مام یاخته باعث رسیدن سریع تر زامه 
به غش�ای مام یاخته ش�ده پس در ایجاد س�ریع تِر جدار لقاحی و فرایند لقاح نقش دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. منظور مجرای اپیدیدیم است که زامه های غیرمتحرک وارد 
آن  ش�ده و حداقل 18 س�اعت نیاز دارند تا تحت تأثیر پیک ش��یمیایی کواته برد این مجرا، ش�روع به متحرک ش�دن کنند. / ج( درست است. دو عدد بیضه و دو عدد غدۀ 

فوق کلیوی در تولید تستوسترون نقش دارند.
یاخته های دیپلوئید موجود در دیوارۀ لولۀ زامه ساز شامل یاختۀ سرتولی، زامه زا و زام یاخته اولیه می باشد که همگی دارای سانتریول هایی درون خود می باشند. 231 14

هر سانتریول از 27 لولۀ ریزپروتئینی تشکیل شده است که در 9 دستۀ سه تایی قرار دارند.
گزینۀ )1(: زام یاخته ثانویه )هاپلوئید( توانایی انجام تقس�یم میوز 2 را دارد. / گزینۀ )2(: بزرگ ترین یاخته های دیوارۀ لوله های زامه س�از، یاخته های سرتولی 
هس�تند، این یاخته ها قطعًا فاقد قدرت تقس�یم میوز و تش�کیل تتراد می باش�ند. / گزینۀ )3(: دقت کنید صورت س�ؤال در مورد یاخته های دیوارۀ لولۀ زامه س�از می باشد، 

یاخته های سازندۀ تستوسترون )بینابینی( جزء یاخته های دیوارۀ لوله های زامه ساز نیستند.
در لوله های زامه ساز، یاخته های زام یاختک  و زامه های تمایز یافته، تاژک دار هستند که این دو یاخته قدرت تقسیم شدن ندارند چون یا تمایز می یابند و یا لقاح 241 14

می کنند و یا از بین می روند.
Y و X گزین�ۀ )1(: زام�ه زا و زام یاخت�ه اولی�ه و س�ایر یاخته های دیپلوئید یک م�رد از نظر اندازه دارای 22 نوع کروموزوم غیرجنس�ی به هم�راه کروموزوم

هس�تند ک�ه جمع�ًا 24 نوع کروموزوم می ش�ود. از بین آن ها، زامه زا ها به دیوارۀ لولۀ زامه س�از متصل می باش�ند. / گزینۀ )2(: زام یاختک  همانند زام�ه بالغ 23 کروموزوم 
تک کروماتیدی و 23 مولکول DNA و تاژک دارد. زامه ها هس�تۀ فش�رده و حالت کش�یده دارند. / گزینۀ )3(: زام یاخته ثانویه 23 کروموزوم مضاعف دارد که در مرحله 

آنافاز 2 می تواند کروماتیدهای خواهری خود را جدا کند.
موارد )الف( و )د( صحیح می باش�ند. پروس��تات، ترش�حات قلیایی برای خنثی کردن مسیر زامه تا رسیدن به تخمک را دارد. درون این غده دو مجرای زامه بر 251 11

با مجرای ادرار خروجی از مثانه یکی ش�ده و یک مجرای میزراه مش�ترک برای انتقال زامه و ادرار تش�کیل می شود )درستی الف(. این غده در زیر مثانه است و قدرت تولید 
مایع شیری قلیایی دارد )درستی د(.

انرژی حرکت زامه را مادۀ قندی وزیکول س�مینال تأمین می کند )نادرس�تی ج(. در مورد نادرس�تی عبارت )ب( دقت کنید که غدد پیازی میزراهی وظیفۀ 
ترشح مایع روان کنندۀ قلیایی دارند.

منظور مجاری اپیدیدیم اس�ت که فقط مورد )الف( صحیح اس�ت. اپیدیدیم ها، لوله های پرپیچ و خم روی بیضه ها هس�تند که عالوه بر ذخیرۀ زامه ها در بلوغ 261 11
نهایی و حرکت آن ها نیز مؤثرند و زامه ها را متحرک می کنند.

عبارت )ب( در مورد غدد وزیکول سمینال، عبارت )ج( برای پروستات و پیازی میزراهی و عبارت )د( اپیدیدیم، زامه ها را وارد مجرای زامه بر می کند نه میزراه!
همۀ موارد نادرست هستند.271 14

الف( نادرس�ت اس�ت. A بیانگر هس�ته زامه می باش�د که سیتوپالس�م ندارد بلکه ش�یره درون هس�ته 
را دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. B میتوکندری ه�ا )راکیزه ها( هس�تند ک�ه واکنش های بخش هوازی و محتاج اکس�یژن 
 را در یاخت�ه انج�ام می دهن�د )به ط��ور مثال مرحل��ۀ اول تنفس که قنداکفت اس��ت در خ��ارج راکیزه انجام می ش��ود(. /

ج( نادرس�ت اس�ت. C معرف آکروزوم می باشد که آنزیم های آن فقط الیه داخیل ژله ای مام یاخته را هضم می کند چون 
در گفتار 3 این فصل می خوانیم که زامه ها با فشار سر خود از الیه های خارجی مام یاخته عبور می کنند )نه با هضم آن!(. 
/ د( نادرس�ت اس�ت. D تاژک یا دم زامه است. در تمایز زام یاختک  به زامه ابتدا یاخته ها از هم جدا و تاژک دار می شوند 
که هنوز زام یاختک  هس�تند و س��پس مقدار زیادی از سیتوپالس�م خود را از دس�ت داده و از وقتی هسته فشرده و حالت 

کشیده در آن ها ایجاد می شود به زامه تبدیل می شوند.
را 281 عب�ارت  )ال�ف(  م�ورد  فق�ط  14

نادرس�ت تکمیل می کند. ابت�دا به نکته صفحۀ 
بعد و فرمول های ژنتیکی آن دقت کنید. فرض 
کنید فرمول ژنتیکی زام یاخته اولیه که دیپلوئید 
می باش�د در دو صفت دارای دس�تورالعمل ژنی 
مختل�ف )AaBb( اس�ت. در این صورت از هر 
زام یاخته اولیه، دو نوع زامه ایجاد می ش�ود )البته 
در سال دوازدهم می خوانید که در صورت تبادل 
قطعات و انجام کراسینگ اوور، ممکن است از هر 
زام یاخت��ه اولیه، چهار نوع زامه نیز ایجاد ش��ود که در 
این س��ؤال قابل بحث نمی باش��د(. الزم به 
یادآوری اس�ت که از میت�وز زامه زا، یک زامه زا و 

یک زام یاخته اولیه ایجاد می شود.
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چون از میتوز زامه زا، عالوه بر زام یاختۀ اولیه، یک زامه زا نیز حاصل می شود، پس تعداد زامه های حاصل از یک زامه زا قابل محاسبه نمی باشد )نادرستی الف(.

از هر زامه زا، نمی توان دقیقًا گفت که چند نوع زامه و یا چند زامه ایجاد می شود، چون انواع زامه ها بستگی به طرز قرارگیری تترادها در استوای متافاز 1 دارد. از طرفی 
هر زامه زا، طی تقسیم باز هم به زامه زا تبدیل می شود و در نهایت به همین دلیل تعداد زامه ها بسیار زیاد و میلیونی می باشد.

طی یک میوز و با فرض عدم تبادل قطعه بین کروماتیدها، از هر
زام یاخته اولیه  چهار زامه از دو نوع X و یا Yدار می آید )درستی ج(.

زام یاخته ثانویه  دو زامه از یک نوع می آید )درستی ب(.
زام یاختک   یک زامه از یک نوع می آید )درستی د(.

انواع زامه حاصلتعداد زامه حاصلنوع تقسیمهر یاخته

انواع زیادیتعداد زیادیمیتوززامه زا

2  در صورت کراسینگ اوور  4 نوع زامه می دهد.4میوز 1زام یاختۀ اولیه
1  در صورت کراسینگ اوور  2 نوع زامه می دهد.2میوز 2زام یاختۀ ثانویه

11تمایززام یاختک 

غدد وزیکول سمینال، غدۀ پروستات و غدد پیازی میزراهی، غدد غیرجنسی هستند و در تولید مایع منی نقش دارند.291 13
الف( درس�ت اس�ت. همۀ این غده های برون ریز از یاخته های بافت پوشش�ی )دارای غشای پایه( ساخته ش�ده اند و این یاخته ها در تولید ترشحات این 
غدد نقش دارند. / ب( درس�ت اس�ت. از آنجا که این غده ها، نوعی غدۀ برون ریز محس�وب می ش�وند، در نتیجه تحت کنترل رشته های عصبی خودمختاری قرار دارند که 
از نخاع خارج می ش�وند. این موضوع از ش�کل کتاب درس�ی نیز قابل برداشت است. / ج( درست است. مایع منی در انتقال زامه ها به خارج بدن نقش دارد، در نتیجه هر 
یک از این غده ها نیز در انتقال زامه ها به خارج بدن نقش دارند. / د( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید غدۀ وزیکول س�مینال با تولید و ترشح قند فروکتوز در تأمین انرژی برای 

حرکت تاژک زامه نقش دارد، در نتیجه در حرکت زامه در دستگاه تولیدمثلی زنان نیز نقش مهمی دارد.
اندامک دوغشایی به صورت هسته و راکیزه در سر و تنۀ زامه وجود دارد که این قسمت ها برخالف دم زامه، فاقد وسیلۀ حرکتی یا تاژک می باشند.301 13

گزینۀ )1(: در مورد س�ر زامه که هس�ته و سیتوپالس�م کم دارد، رد می ش�ود. / گزینۀ )2(: ریبوزوم فعال در هر قس�متی از سیتوپالسم و درون میتوکندری 
وجود دارد. / گزینۀ )4(: دم زامه، وسیلۀ حرکتی است که در بیشتر طول خود غشایی فسفولیپیدی دارد.

رس  شامل: هسته با 23 کروموزوم تک کروماتیدی + کمی سیتوپالسم شامل ریبوزوم + آنزیم های درون آکروزوم )کمک به لقاح و نفوذ زامه در مام یاخته( 

تنه  شامل: میتوکندری های زیاد و مقداری سیتوپالسم  تولید ATP برای حرکت، DNA حلقوی، زنجیرۀ انتقال الکترون و ریبوزوم می باشد.

دم  دارای تاژک نیرومندی که غشادار است  حرکت زامه با مصرف ATPهایی که از قطعه میانی تأمین شده است.

 سیتوپالسم و ریبوزوم در هر قسمتی از زامه می تواند وجود داشته باشد.

مام یاخته ثانویه و نخستین جسم قطبی حاصل تقسیم میوز 1 هستند و هر دو دارای یک جفت سانتریول هستند. این یاخته ها هر دو بعد از لقاح توانایی تولید 311 12
تودۀ یاخته ای را دارند )تودۀ یاخته ای جنین انس��ان و تودۀ یاخته ای بی ش��لک(. همچنین به علت تقسیم سیتوپالسم نابرابری که انجام می شود، مقدار راکیزه در این 

دو یاخته با هم متفاوت است.
13 فقط مورد )ج( صحیح است. چون FSH روی سرتولی اثر دارد که تمایز زامه ها را تسهیل می کنند.321

 دقت کنید که س�ؤال در مورد FSH و LH اس�ت که در مورد )الف( به طور غیرمس�تقیم با ترش�حات سرتولی، مورد )ب( توسط تستوسترون و )د( نیز به طور غیرمستقیم 
و توسط ترشحات سرتولی صورت می گیرد.

 در متن سؤال به کلمۀ مستقیم در مورد نادرستی مورد )ب( دقت کنید.
منظور س�ؤال یاختۂ رستویل می باش�د که فقط مورد )د( دربارۀ آن نادرس�ت است. یاخته های س�رتولی در دیوارۀ لولۀ زامه ساز و در نزدیکی زامه زا ها قرار دارند 331 11

)درس�تی الف( و تحت تأثیر FSH ترش�حاتی برای تمایز همه مراحل زامه س�ازی را انجام می دهند به عالوه این یاخته ها اتصال به یاختۀ دیگر ندارند ولی س�بب پشتیبانی و 
تغذیه یاخته های جنس�ی )زامه ها( می ش�وند )نه یاخته های بینابینی(! )نادرس�تی د و درستی ب(. یاخته های س�رتولی همانند یاخته های دارینه ای با بیگانه خواری در دفاع 

غیراختصایص کمک می کنند )درستی ج(.
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185 منظور صورت سؤال، زامه هایی است که درون اپیدیدیم بدن یک مرد سالم و بالغ یافت می شود. این زامه ها در کیسۀ بیضه قرار دارند که خارج از حفرۀ شکمی 341 14
اس�ت و توس�ط صفاق پوش�یده نشده است. دقت کنید این زامه ها ممکن است تازه وارد اپیدیدیم شده باش�ند و در نتیجه هنوز قدرت حرکت تاژک خود را نداشته باشند. 
همچنین دقت کنید که زامه ها تقس�یم نمی ش�وند، در نتیجه س�انتریول های آن ها رشته های دوک تقسیم را س�ازماندهی نمی کنند. دقت کنید برخی زامه ها فقط کروموزوم 

جنسی X و برخی دیگر فقط کروموزوم جنسی Y را دارند. ژن های تعیین جنسیت در انسان روی Y قرار دارند.
یاخته های سرتولی )بیاگنه خوار( نسبت به زام یاخته ثانویه )n مضاعف( به زامه زا ها )زاینده( نزدیک تر می باشد.351 12

گزین�ۀ )1(: زام یاخت�ه اولی��ه ب�ا ق�درت ایج�اد ت��رتاد نس�بت ب�ه زام یاخت�ک  )ب��ا کروم��وزوم تک کروماتی��دی( ب�ه الی�ه زاین�ده نزدیک ت�ر می باش�د. /
گزینۀ )3(: زامه با حالت کشیده نسبت به زام یاختک  تاژک دار از الیه زاینده دورتر است )چون هرچه مراحل زامه سازی به تولید زامه بالغ نزدیک تر می شود، یاخته از دیوارۀ 
لوله دورتر و در س��مت مرکز لولۀ زامه س��از قرار می گیرد(. / گزینۀ )4(: زام یاختک  تمایز خود را بدون تقس�یم و ایجاد دوک انجام می دهد. دقت کنید که یاختۀ بینابیین در خارج 

لوله های زامه ساز قرار دارند.

دیوارۀ لولۀ زامه ساز  زامه زا  زام یاخته اولیه  زام یاخته ثانویه  زام یاختک   زامه )وسط لوله(

در این شکل )الف( هورمون LH ، )ب( هورمون FSH و )ج( هورمون آزادکننده می باشد.361 11
الف( هورمون LH  روی غشای یاخته های بینابینی لوله های زامه ساز فرد گیرنده دارد تا تولید تستوسترون 

را تقویت کند )نادرستی گزینۀ )2((.
ب( هورمون FSH  روی غشای یاخته های سرتولی گیرنده دارد.

ج( هورمون آزاد کننده  روی یاخته های هیپوفیز پیش�ین گیرنده دارد تا FSH و LH تولید ش�ود )نادرستی 
گزینه های )3( و )4((.

یاختۀ سرتولی  بیگانه خوار است و در تولید و تمایز زامه ها نقش دارد.

هیپوتاالموس
مرکز تنظیم دمای بدن )نادرستی گزینۀ )3((

دارندۀ گیرندۀ فشار اسمزی

هیپوفیز پیشین
تولیدکنندۀ هورمون های محرک

تولیدکنندۀ هورمون های رشد و پروالکتین )درستی گزینۀ )1((
الیۀ زایندۀ لولۀ زامه ساز  زامه زا

موارد )ج( و )د( صحیح می باشند. منظور سؤال زام یاختک ها می باشند که با توجه به شکل مقابل 371 13
ابتدا فاقد تاژک هستند. زام یاختک  برای تمایز، ابتدا از هم جدا و سپس تاژک دار می شود. این یاخته ها دیگر 
تقس�یم نمی ش�وند و قدرت لقاح هم ندارند بلکه در اثر ترشحات یاختۀ سرتولی تمایز می یابند و ضمن حرکت 

غیرفعال به سمت وسط لولۀ زامه ساز، با تغییر شکل به صورت زامه تمایز یافته درمی آیند.
الف( نادرست است. طی تمایز زام یاختک ها، اولین مرحلۀ جدا شدن آن ها از همدیگر می باشد. /
 ب( نادرست است. زام یاختک  توانایی لقاح ندارد و یاخته ای که متحرک می شود، زامه است نه زام یاختک . /
ج( درست است. وقتی هستۀ زام یاختک ها فشرده می شود و کشیدگی یاختۀ آن ها ایجاد می شود به زامه تمایز 
یافته اند. / د( درس�ت اس�ت. متن کتاب درس�ی این عبارت را نوشته اس�ت. دقت کنید که حرکت آن ها در 
پی تولید آن ها و رانده شدن به وسط لوله می باشد نه اینکه خود زام یاختک  قدرت حرکت فعال داشته باشد.

ترتیب1تمایز1زام1یاختک11به1زامه:

زامه ها هنگام عبور از میزراه، با مایعاتی قلیایی مخلوط می شوند که از غده های برون ریز پروستات و پیازی میزراهی ها با مجاری مشخص ترشح می شود. به جز 381 12
بیضه، سایر غدد دستگاه تولیدمثلی مرد، برون ریز هستند.

گزینۀ )1(: زامه بر س�بب ورود زامه ها به ش�کم می ش�ود که در عبور خود مواد قندی را از وزیکول سمینال دریافت می کند. وزیکول سمینال نیز برون ریز با 
مجرای مشخص است. / گزینۀ )3(: زامه ها از طریق مجرای زامه بر از داخل پروستات رد می شوند نه از کنار آن! / گزینۀ )4(: مایعات قلیایی از غدد زیر مثانه وارد میزراه 

با حرکات کرمی می شوند.
به مجموع ترش�حات س�ه نوع غدۀ پروس�تات، وزیکول س�مینال و پیازی میزراه�ی که زامه ها را از طریق می�زراه به بیرون از بدن منتق�ل می کنند، مایع منی391 13

گفته می شود. با توجه به متن کتاب مایع منی از این 5 غده )3 نوع( ترشح می شود و زامه نیز توسط آن منتقل می شود ولی بیضه ها که تولیدکنندۀ زامه هستند را از عوامل 
تولید مایع منی نمی دانیم. 

گزینۀ )1(: حرکت زامه ها در اپیدیدیم رشوع می شود. / گزینۀ )2(: ترشحات قلیایی پروستات باعث افزایش pH مایع منی می شود. / گزینۀ )4(: ترشحات 
روان کننده مربوط به غدد پیازی میزراهی است که زامه ها با یاخته های این غدد در تماس نیستند.

موارد )ج( و )د( درست هستند.401 12
الف( نادرست است. زامه ها در لوله های زامه ساز بیضه تولید می شوند نه در اپیدیدیم! / ب( نادرست است. ترشحات پروستات قلیایی است و محیط دارای 
2O کافی می باشد  مواد اس��یدی مس�یر زامه تا رس�یدن به تخمک را خنثی می کنند. / ج( درست است. درون میتوکندری، تولید انرژی زیستی یا ATP ، نیازمند به وجود 
2O کافی نیز طی گلیکولیز، مقداری ATP ایجاد می ش�ود. / د( درس�ت است. زامه های وارد شده به اپیدیدیم قدرت حرکت ندارند ولی درون  ولی در سیتوپالس�م، بدون 

اپیدیدیم پس از حداقل 18 ساعت متحرک شده و سپس وارد مجرای زامه بر می شوند.
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در این ش�کل )الف( کیس�ۀ آک�روزوم و حاوی آنزیم ه�ای لقاحی، )ب( هس�ته دارای DNA و قند 411 14
پنج کربن�ی پنت�وز و آنزیم های م�ورد نیاز، )ج( معرف میتوکن�دری با DNA حلقوی و ق�درت تولید ATP برای 
فعالیت یاخته و )د( روی تاژک زامه غش�ایی حاوی فس�فولیپیدها )بیشترین لیپید غشا( وجود دارد. دقت کنید که 

در برون رانی نیاز مستقیم به ATP وجود دارد که انرژی آن حاصل از عمل میتوکندری )ج( می باشد.
گزین�ۀ )1(: آنزی�م در آک�روزوم و هس�ته وج�ود دارد ت�ا ه�م در فرایند لقاح ش�رکت کند و هم 
فعالیت های هسته و یاخته را کنترل کند. / گزینۀ )2(: نوکلئوتید در هر دو وجود دارد. / گزینۀ )3(: فسفولیپید 

غشا در هر دو وجود دارد چون تارک تن هم یک اندامک غشادار است.

 در دوازدهم می خوانیم که آنزیم ها به هر صورت پروتئینی یا غیرپروتئینی )RNA( که باشند

همواره ساختار سه بعدی دارند.
همواره جایگاه فعال مکمل با پیش مادۀ خود دارند.

انرژی فعال سازی واکنش ها را کاهش می دهند.
در هر واکنش دست نخورده باقی می مانند.

سرعت واکنش ها را به عنوان کاتالیزگر، افزایش می دهند.
موارد )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند.421 13

الف( درس�ت و )ب( نادرس�ت اس�ت. غدۀ پروستات می تواند ماده قلیایی زیادی برای خنثی کردن اسید سیس�تم تناسلی مرد و زن را ترشح کند ولی غدد 
پیازی میزراهی مواد قلیایی و روان کننده کمی برای خنثی کردن اس�ید ادرار میزراه مرد را ترش�ح می کند. / ج( نادرس�ت اس�ت. وزیکول س�مینال و پیازی میزراهی غددی 
برون ریز می باش�ند که به تعداد دو عدد در بدن هر مرد وجود دارد. هر غده پیازی میزراهی در زیر پروس�تات قرار دارد و دقت کنید که وزیکول س�مینال ها فروکتوز را به 
مجرای زامه بر و قبل از ورود آن ها به پروستات ترشح می کنند. / د( درست است. یکسان کردن مجاری میزراهی و زامه بر در پروستات صورت می گیرد ولی غددی که در 

مسیر مجاری زامه بر مادۀ انرژی زای قندی ترشح می کنند، وزیکول مسینال ها هستند.
تنها مورد چهارم به درس�تی بیان ش�ده اس�ت. منظور از صورت س�ؤال، هر دو نوع یاخته های زام یاخته اولیه و ثانویه است. زام یاخته های اولیه و ثانویه دارای 431 12

کروموزوم های دوکروماتیدی بوده و به ترتیب دیپلوئید و هاپلوئید هستند. زام یاخته اولیه با انجام تقسیم میوز 1، یاخته های هاپلوئید زام یاخته ثانویه را می سازد. زام یاخته 
ثانویه نیز با انجام تقسیم میوز 2، یاخته های زام یاختک  را می سازد که یاخته هایی هاپلوئید با کروموزوم های تک کروماتیدی هستند. جدا کردن کروماتیدهای خواهری فقط 

در تقسیم میوز 2 و در زام یاخته های اثنویه دیده می شود. یاخته های زامه زا )یاخته های الیۀ زاینده( سازندۀ زام یاخته های اولیه هستند.
طی زامه سازی، FSH روی غشای یاخته های سرتولی اثر می کنند و ترشحات این یاخته ها روی تمایز مراحل زامه زایی مؤثرند.441 13

گزینۀ )1(: چهار زام یاختک  محصول میوز 2 هس�تند که در اثر تمایز به زامه تبدیل می ش�وند. / گزینۀ )2(: در میوز مردان، تقس�یم هس�ته و سیتوپالس�م 
 به صورت مس�اوی صورت می گیرد، تعداد DNA حاصل از یاخته ها نیز تقریبًا به مقدار مس�اوی می باش�د )فقط ممکن اس��ت تعداد راکیزه آن ها کمی متفاوت باش��د(. /
گزینۀ )4(: زام یاختک  و زامه چون دیگر وارد اینترفاز نمی شوند، همواره دو سانتریول دارند ولی زام یاخته ها ابتدا دو سانتریول دارند ولی وقتی وارد تقسیم می شوند، دارای 

چهار سانتریول می شوند.
در لولۀ زامه ساز یک فرد بالغ دو نوع زام یاخته وجود دارد:451 13

2n مضاعف است که میوز 1 کرده و دو زام یاخته ثانویه هاپلوئید مضاعف می سازند. الف( زام یاخته اولیه که یاخته 
درستی گزینۀ )1(ب( زام یاخته ثانویه که یاخته n مضاعف می باشد و با میوز 2 به دو یاخته زام یاختک  هاپلوئید تک کروماتیدی تبدیل می شوند.

ژن ساخت هر ماده ای در بدن در هر یاخته هسته داری وجود دارد )درستی گزینۀ )2(( و هر دو نوع زام یاخته چون کروموزوم مضاعف دارند دارای دو کروماتید و چهار 
رشته نوکلئوتیددار می باشند )درستی گزینۀ )4(( ولی عمل تولید تتراد در پروفاز 1 و فقط در زام یاخته اولیه رخ می دهد )دلیل نادرستی و انتخاب گزینۀ )3((.

هر لولۀ پرپیچ و خم که در صورت س�ؤال مطرح ش�ده اس�ت، در یک مرد جوان هم ش�امل لوله های زامه س��از و هم شامل اپیدیدیم است. مرحلۀ دوم تنفس 461 14
یاخته ای، بخش هوازی و فعالیت های درون میتوکندری است که با افزودن فسفات به ADP سبب تولید ATP می شود. گزینه های )1( و )2( در مورد اپیدیدیم نادرست 
است. تولید یاخته های هاپلوئید در لوله های زامه ساز و یاخته های بینابینی هم بین این لوله ها هستند. گزینۀ )3( در مورد هر دو نادرست است. در گلیکولیز که مرحلۀ اول 
H+ و NADH تبدیل می شود )البته سؤال ترکیبی  داریم که در مرحلۀ سوم به  +NAD تنفس یاخته ای است در هیچ جایی دو نوع گیرندۀ الکترون دیده نمی شود، فقط 

با فصل 5 دوازدهم می باشد که در سال آینده می خوانید!(.

این سؤال از نظر من نادرست است و پاسخ صحیح ندارد! منظور سؤال زام یاختک ها هستند که طی فرایند تمایز و تبدیل شدن به زامه از همدیگر جدا می شوند.471 ؟1
گزینۀ )1(: زام یاختک  قدرت تقسیم ندارد بلکه تمایز می یابد. / گزینۀ )3(: زام یاختک  قدرت تحرک ندارد. / گزینۀ )4(: تمایز زامه تحت تأثیر ترشحات 

کوتاه برد یاخته های رستویل می باشد.

توضیح در مورد گزینۀ )2( این سؤال:
دقت کنید عزیزان! این سؤال ترکیبی با فصل 3 دوازدهم است. طراح گزینۀ )2( را صحیح گرفته است و استدالل کرده که زام یاختک  هاپلوئید است و برای صفت مستقل 
از جنس یک الل دارد ولی این کاماًل نادرست است چون اگر صفت دارای چند جایگاه ژین در چند کروموزوم مختلف باشد )که در سال بعد آن ها را می خوانید(، این یاخته 
برای آن صفت دارای چند ژن می باشد. دقت کنید که این یاخته برای هر جایگاه ژنی، یک الل دارد و البته ژن های مختلف در صفات چندجایگاهی با هم الل نیستند ولی 
به هر حال هرکدام یک الل بوده اند. مثاًل اگر صفتی مس�تقل از جنس دارای س�ه جایگاه ژنی باش�د، زام یاختک  برای این صفت سه ژن و سه الل دارد. این سه ژن با هم الل 

نیستند ولی هرکدام با جایگاه های خود الل بوده اند.
نتیجه: این سؤال کنکور جواب درست ندارد!
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187 طبق جملۀ کتاب: وقتی زامه ها لوله های زامه س�از را ترک می کنند هنوز قادر به حرکت نیس�تند اما پس از مدتی که درون اپیدیدیم می مانند بالغ می ش�وند و 481 12
توانایی حرکت کردن را به دست می آورند. پس در اپیدیدیم هم زامه متحرک و هم زامه بی تحرک دیده می شود.

گزین�ۀ )1(: FSH ب�ا اثر بر س�رتولی تمای�ز زامه را در لوله های زامه س��از )نه اپیدیدی��م( تحریک می کنند. / گزین�ۀ )3(: در دیوارۀ لوله های زامه س�از، هم 
 زامه زا ها و هم یاخته های سرتولی دیده می شوند که زامه زا توانایی انجام تقسیم و آن هم از نوع میتوز دارد. / گزینۀ )4(: ترشحات پروستات به خنثی کردن محیط اسیدی 

)نه قلیایی( مسیر حرکت زامه ها کمک می کنند.
لفظ لوله های پرپیچ  و خم، هم ش�امل لوله های زامه س��از و هم ش�امل اپیدیدیم می ش�ود. فقط عبارت )ب( در مورد یاخته های این لوله ها صحیح اس�ت.491 11

الف( نادرست است. اپیدیدیم باعث تولید یاختۀ  هاپلوئید نمی شود. / ب( درست است. ژن های تعیین کنندۀ جنسیت در یاخته های هر دو نوع لوله وجود دارد. /
ج( نادرست است. اپیدیدیم در مجاورت یاخته های بینابینی لوله ها در بیضه برای تولید تستوسترون قرار ندارد. / د( نادرست است. اپیدیدیم با یاخته های هاپلوئید بالغ 

و متحرک زامه تماس دارد ولی زامه ها در لوله های زامه ساز، متحرک نیستند.

منظور س�ؤال کیس��ۂ بیضه می باش�د و فقط مورد )ج( در مورد آن نادرست است. درون کیسۀ بیضه دو عدد بیضه به همراه دو تا مجرای اپیدیدیم وجود دارد. 11 11
ابتدای دو مجرای زامه بر نیز که به انتهای اپیدیدیم متصل می باش�د درون کیس�ۀ بیضه و خارج از حفره ش�کمی می باشد. این دو مجرا در ادامه وارد حفره شکمی می شوند 

تا در مس�یر خود در کنار مثانه حاوی مایعی پر از فروکتوز ش�ود. این مایع از غدد برون ریز وزیکول مسینال به درون لوله زامه بر به وارد می ش�ود.
)الف( در مجرای اپیدیدیم، )ب( توسط یاخته های سرتولی بیضه برای تمایز زامه ها و )د( توسط هورمون تستوسترون یاخته های بینابینی بیضه صورت می گیرد.

در شکل مقابل قسمت )الف( اپیدیدیم و قسمت )ب( لوله های زامه ساز را نشان می دهد.21 14
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. ه�ر دو، دارای زامه های تک کروماتیدی حاصل میوز 2 هس�تند. / 
گزین�ۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در بین این دو هورمون فقط LH روی یاخته های س�رتولی بخ�ش )ب( اثر دارد. / 
گزینۀ )3(: نادرست است. زامه ها از )ب( وارد )الف( شده و در قسمت )الف( یا همان اپیدیدیم، پس از مدتی بالغ 
می شوند. / گزینۀ )4(: درست است. هیچ کدام در تولید هورمون جنسی نقشی ندارند چون هورمون جنسی مردانه 
یا تستوسرتون در یاخته های بینابینی لوله های زامه ساز تولید می شوند که این یاخته ها تحت تأثیر LH قرار می گیرند.

3113

مادۀ مترش�حه از پروس�تات )متصل به زیر مثانه( و غدد پیازی میزراهی )زیر پروس��تات( هر دو قلیایی بوده و ترشحات خود را وارد میزراه می کنند )زامه از داخل پیازی 
میزراهی عبور نمی کند(. حتمًا می دانید که pH مادۀ قلیایی باالی 7 می باشد )میزراه در ابتدا و انتهای خود بنداره دارد(. 

گزینۀ )1(: نادرست است. دقت شود که فقط مایع مترشحه از پروستات، قدرت خنیث کردن اسیدیته دستگاه تناسیل زن1)تا رسیدن به یاختۀ جنسی ماده(1
را دارد و غدد پیازی میزراهی فقط اسیدیته ادرار باقی مانده در میزراه مرد را خنثی می کنند )البته لفظ مایع روان کنندۀ مجرا برای ترشحات پیازی میزراهی به اکر برده شده 
اس��ت(. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. قند فروکتوز در ترشحات وزیکول سمینال وجود دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. مجرای مشترک ادرار و زامه همان میزراه است 

که ترشحات شیری پروستات و روان کنندۀ غدد پیازی میزراهی به آن وارد می شوند.
4113

در مراحل زامه سازی، یاخته های زامه زا، زام یاخته اولیه، زام یاخته ثانویه، زام یاختک  و زامه دیده می شوند که تمایز آن ها توسط ترشحات یاخته های دیگری به نام رستویل 
صورت می گیرد. سرتولی ها در دیوارۀ لوله های زامه ساز در کنار زامه زا ها قرار دارند.

گزینۀ )1(: طی زامه س�ازی، اولین یاخته تاژک دار همان زام یاختک ها می باش�ند که محصول میوز 2 زام یاخته های ثانویه هس�تند. / گزینۀ )2(: یاخته های 
زاین��ده هم�ان زامه زا ه��ا هس�تند ک�ه همگی میت��وز می کنن�د. / گزینۀ )4(: تغییر در سیتوپالس�م و ش�کل یاخته های مراحل زامه س�ازی بع�د از پایان می�وز 2 و در تبدیل 

 و تمای�ز زام یاخت�ک  ب�ه زام�ه ص�ورت می گیرد. طی ای�ن مرحله بدون تش�کیل کمربن�د انقباضی و تقس�یم سیتوپالس�م، زام یاختک  مقدار زی�ادی از سیتوپالس�م خود را
از دست می دهد.

به طور معمول، در یاخته های این مسیر هر چه تعداد کروموزوم های یاخته ای کمتر باشد تعداد نوکلئوتیدهای DNA آن نیز کمتر می باشد. از طرفی یاخته ای 51 12
که محصول میوز 2 باش�د چون حاوی کروموزوم های تک کروماتیدی اس�ت، نوکلئوتیدهای کم تری هم دارد. پس تخمک، زام یاختک  و دومین جس�م های قطبی می توانند 
کمترین تعداد نوکلتوئید را داشته باشند. دقت کنید که تا حاال گزینۀ )2( و )4( می تواند جواب باشد ولی چون زامه یم تواند حاوی کروموزوم کوچک Y باشد پس تعداد 

نوکلئوتید آن می تواند کمتر از تخمک باشد که همواره حاوی کروموزوم X است.
همۀ موارد به جز )ج( نادرست تکمیل می کنند.61 11

ال�ف و د( نادرس�ت اس�ت. در ش�کل می بینی�د که هورمون تستوس�ترون ب�ا روش بازخ�ورد منفی روی 
هیپوتاالموس و هیپوفیز پیش�ین اثر می گذارد. / ب( نادرس�ت است. FSH روی سطح یاخته های سرتولی گیرنده دارد و 
بر فعالیت آن مؤثر اس�ت. / ج( درس�ت است. هورمون LH روی یاخته های بینابین لوله های زامه ساز مؤثر است نه خود 

لوله زامه ساز بیضه!!
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هورمون ه�ای جنس�ی اف�راد ع�الوه بر بیضه و تخم�دان در بخش قرشی غده فوق کلیه نیز ترش�ح می ش�وند ولی همگ�ی تحت کنترل هورمون ه�ای آزادکننده 71 13
هیپوتاالموسی می باشد )نادرستی گزینۀ )3( و درستی گزینۀ )4((.

 تستوسترون همانند هورمون رشد در رشد استخوان های اندام های مختلف بدن و ماهیچه ها مؤثر است )درستی گزینۀ )1((.

FSH سبب می شود که روزانه و بدون تنظیم بازخوردی مقدار زیادی زامه تولید شود )درستی گزینۀ )2((.

کیسۀ بیضه، یاخته های سرتولی و هورمون تستوسترون در تمایز زامه ها مؤثرند که یاختۀ تولیدکنندۀ هورمون تستوسترون، همان بینابینی ها هستند که برای LH گیرنده 
دارند )درستی گزینۀ )4((.

وزیکول سمینال قند فروکتوز الزم برای انرژی زایی مورد نیاز حرکت و فعالیت زامه ها را فراهم می کند.81 13
گزینۀ )1(: در مورد فعالیت اپیدیدیم اس�ت. / گزینۀ )2(: تولید زامه ربطی به وزیکول س�مینال ندارد. / گزینۀ )4(: ترش�حات پروستات و پیازی میزراهی 

مخصوص خنثی کردن محیط اسیدی مسیر زامه می باشد.
عبارت های اول، دوم و سوم درست هستند.91 13

2n مضاعف و همانند همۀ هسته های انسان دارای ژن های تاژک ساز می باشد و زام یاخته های ثانویه  زام یاخته های موجود در لولۀ زامه ساز دو نوع هستند، زام یاختۀ اولیه با 
با n مضاعف و ژن تاژک ساز است )درستی عبارات اول و دوم( که هر دو در اثر میوز 1 و 2، یاخته های هاپلوئید می سازند )درستی عبارت سوم(. 

ساختار چهارکروماتیدی با تشکیل تتراد فقط در میوز 1 و عمل زام یاخته اولیه ایجاد می شود )نادرستی عبارت چهارم(.

101LH منظور صورت س�ؤال یاخته های بینابیین اس�ت. این یاخته ها هورمون تستوس��رتون ترش�ح می کنند که ترش�ح آن طی س�ازوکار بازخورد منفی با هورمون 12
تنظیم می شود.

گزینۀ )1(: یاخته های بینابینی در بین لوله های زامه س�از قرار دارند، نه در دیوارۀ لوله های زامه س�از. / گزینۀ )3(: فعالیت این یاخته ها تحت تأثیر مس�تقیم 
هورمون LH قرار می گیرد. / گزینۀ )4(: یاخته های سرتولی، بزرگ ترین یاخته های دیوارۀ لوله های زامه ساز هستند و اصاًل یاخته های بینابینی درون لوله نیستند.

منظور س�ؤال، تخمدان اس�ت که توس�ط طنابی به رحم کیسه مانند و گالبی مانند متصل اس�ت که فقط در مورد )ب(، تخمدان و هورمون های آن نقش ندارد 501 11
چون انتقال یاخته جنسی از لوله رحم به رحم توسط مژک ها، زوائد و انقباض ماهیچه صاف لوله رحم رخ می دهد.

الف( میوز 1 در تخمدان صورت می گیرد. / ب( بخش ش�یپورمانند در لولۀ فالوپ اس�ت. / ج( تنظیم FSH و LH توس�ط بازخورد هورمون های جنس�ی 
تخمدانی صورت می گیرد. / د( تخمدان با ترشح پروژسترون در حفظ جنین تا تولید جفت نقش دارد. / ه ( هورمون های تخمدانی در تغییرات جدار رحم مؤثر هستند.

فقط مورد )ب( صحیح اس�ت. مایع قلیایی پروس�تات با خنثی کردن اس�ید مسیر زامه تا رس�یدن به تخمک در ایجاد شرایط الزم برای لقاح یاخته های جنسی 511 11
مؤثر اس�ت. در مورد )الف( دقت کنید که زامه ها وارد تخمدان )غدۀ جنس��ی زنانه( نمی ش�وند )ترشحات دستاگه تناس��لی مرد در ورود زامه ها به رحم و لولۀ رحم نقش دارند(. 

عبارات )ج( و )د( نیز ربطی به فعالیت اجزا و محصوالت دستگاه تناسلی مردان ندارد.
بخش انگشت مانند در انتهای لولۂ رحم و بخش گالبی مانند نیز رحم می باشد.521 14

مام یاخته ثانویۀ آزاد شده از تخمدان که به لولۀ فالوپ می رسد، 3 تا 4 روز در طول این لوله با حرکات مژک ها1و زائده ها1به سمت رحم می رود و طی 1 تا 2 روز قدرت 
بارور شدن و تکمیل میوز 2 را در لولۀ فالوپ دارد ولی پس از سه تا چهار روز اگر لقاح نکرده باشد از بین می رود حاال دیگر لولۀ فالوپ را طی کرده و به رحم رسیده است.

گزینۀ )1(: رحم مژک و تخمک زنده با قدرت باروری ندارد )و تأیید گزینۀ )4((. / گزینۀ )2(: دقت کنید که رحم و لوله های رحم )فالوپ( هر دو ماهیچه 
صاف با انقباض کند و طوالنی دارند و داش�تن تارهای تند و کند مربوط به ماهیچه های اس��کلی می باش�د. / گزینۀ )3(: اگر لقاح صورت گیرد، یاختۀ تخم در لولۀ فالوپ 

میتوز می کند و جنین به رحم می رسد و دیگر هیچ گاه یاخته تخم در رحم وجود نخواهد داشت. 
در این ش�کل )الف( باالی رحم و )ب( واژن و )ج( تخمدان و )د( لولۀ فالوپ اس�ت که در قس�مت رحم 531 11

برخالف لولۀ فالوپ مژک وجود ندارد.
گزین�ۀ )2(: میت�وز در همۀ یاخته های این ش�کل صورت می گیرد چون یاخته ه�ای ماهیچه صاف یا 
بافت پوششی این قسمت ها بعد از تولد میتوز می کند. / گزینۀ )3(: مراحل میوز 1 در تخمدان )ج( و میوز 2 در لولۀ 
 فالوپ )د( صورت می گیرد که چون ش�روع میوز از دوران جنینی بوده اس�ت پس در هر دو مورد ادامه یافته است. /
گزینۀ )4(: دقت کنید که هر دو قسمت )الف( و )ب( به گردن رحم متصل می باشند ولی تخمدان از طریق طنابی 

به بخش پهن باالی رحم متصل است.
دو لولۂ فالوپ از دو طرف به بخش پهن باالی رحم متصل می باشد. دقت کنید که در سؤال بخش اصلی گفته است و نباید به طناب ماهیچه ای پیوندی توجه 541 13

کنید. برای لقاح، زامه و تخمک در خالف جهت هم حرکت کرده تا در وسط لولۀ رحم به هم برسند )نادرستی گزینۀ )3((.
گزین�ۀ )1(: درس�ت اس�ت. تع�داد لوله ه�ای فال�وپ و اس�تخوان های رکاب�ی گ�وش، دو ع�دد اس�ت )ه��ر گ��وش ی��ک اس��تخوان راکب��ی دارد(. /
گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. بافت پوشش�ی در لولۀ فالوپ و مجرای تنفس�ی مژک دار می باشد. / گزینۀ )4(: درست اس�ت. ماهیچۀ لوله های فالوپ، از نوع صاف و دارای 

یاخته های تک هسته ای است که انقباض آن توسط اعصاب خودمختار تحریک و تنظیم می شود.
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189 )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند.551 13
عبارت مورد نظر اندرست است چون پس از تولد تعداد زیادی از فولیکول ها از بین می روند )نه پس از بلوغ!(. پس باید بگردیم و ببینیم چند عبارت غلط 

می تونیم پیدا کنیم.
ال�ف( نادرس�ت اس�ت. دق�ت ش�ود که تع�داد مام یاخته های اولی�ۀ )نه مام��ه زا!( یک دخت�ر در دوران جنینی ح�دود دو میلیون ب�وده که با تع�داد تقریب�ی نفرون ها برابر 
 اس�ت. )ه��م ی��ادت باش��ه دختر که ب��ه دنیا اومد، مامه زا ن��داره و هم برو فصل 5 ده��م رو دید بزن!!(. البته یادت باش�ه که دختر س�الم دو تا کلیه و دو تا تخم�دان داره!!! /

ب( درس�ت اس�ت. ه�ر دخت�ر در ابت�دای تولد متام فولیکول ه�ای خود را به ص�ورت مام یاخته های اولیه متوقف ش�ده در پروفاز می�وز 1 دارد که ح�اوی کروموزوم های 
دوکروماتیدی می باشند. / ج( نادرست است. تخمدان ها یا همان غدد جنسی زن درون محوطۀ شکم قرار دارند و به کمک طنایب اب دو نوع ابفت اصیل پیوندی و ماهیچه ای 
به دیوارۀ خارجی ابالی بخش هپن رحم متصل می باش�ند )نه بخش باریک یا گردن رحم!(. / د( نادرس�ت اس�ت. دقت ش�ود که در دوران باروری و قاعدگی زنان فقط الیۀ 

داخلی رحم که بافت پوششی دارد، دچار تغییراتی می شود )نه همۀ الیه های تشکیل دهندۀ جدار رحم!(.
موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند.561 12

الف( نادرست است. معمواًل در زنان، هر ماه یک تخمدان فعال است و یک فولیکول آن که رشد بیشتری کرد، تقسیم خود را ادامه می دهد تا در پایان میوز 1،
ی�ک مام یاخت�ه ثانوی�ه آزاد کن�د ول�ی دقت کنید ک�ه در عبارت گفت��ه یک یاخته هاپلوئید!! که این نادرس�ت اس�ت چون ع�الوه بر مام یاخت�ه ثانویه که هاپلوئید اس�ت، 
قطع�ًا یک جس�م قطبی هاپلوئید نیز تولید می کند. / ب( درس�ت اس�ت. پس از تول�د، تعداد فولیکول های تخمدان زن�ان افزایش نمی یابد ولی به دالی�ل نامعلومی تعداد 
 زی��ادی از آن ه�ا ب�ه هم�راه مام یاخت�ه اولی�ه از بین می رون�د. از طرفی پس از بلوغ نیز تا یائس�گی با هر دورۀ جنس�ی، یک مام یاخت�ه اولیه به نوع ثانویه تبدیل می ش�ود. / 

ج( درست است. مام یاخته ثانویه، تخمک و گویچه های قطبی همگی در حالت طبیعی 23 کروموزوم دارند که یک کروموزوم جنسی X و 22 کروموزوم غیرجنسی غیرهمتا 
دارند ولی مام یاخته و زام یاخته اولیه 46 کروموزوم دارد. دقت کنید که همۀ این یاخته ها دارای 22 نوع کروموزوم غیرجنس�ی می باش�ند )چون باید به لکمۀ نوع دقت کنید 
و ه��ر دو کروم��وزوم همت��ا را ی��ک نوع از نظر اندازه و جایاگه ژنی در نظر بگیرید(. / د( نادرس�ت اس�ت. یاختۀ درون ریز، در بیضه و تخمدان وج�ود دارد ولی لولۀ پر پیچ و خم در 
 تخمدان برخالف بیضه )لوله های زامه ساز( وجود ندارد. / ه ( نادرست است. تقسیم میوز مام یاخته های اولیه )نه میتوز( جنین در مرحله پروفاز 1 که دوک ها تشکیل شده اند

متوقف می شود )میتوز متوقف نمی شود(.
موارد )ب( و )د( نادرست می باشند.571 12

 جدا شدن کروماتیدهای خواهری، در مام یاخته ثانویه و در مرحلۀ آنافاز 2 درون لولۂ رحم صورت می گیرد. البته الزم به توجه است که میوز 2 و اعمال آن، فقط در اثر 
برخورد زامه به مام یاخته ثانویه صورت گرفته است.

در این س�ؤاالت، مهم تش�خیص درس�ت شما در مورد ابهام موجود در متن سؤال است. مثاًل در این سؤال باید تشخیص دهید که در مورد »لولۀ رحم« پرسیده است. 
اگر این مرحله را پشت سر بگذارید، 70 درصد راه قبولی را طی کرده اید.

الف( درس�ت اس�ت. لوله رحم )فالوپ( در طول خود دارای یاخته های مژک دار در الیه پوشش�ی می باش�د. / ب( نادرست است. آزاد شدن یاخته درون فولیکولی، 
 در تخم�دان ص�ورت می گی�رد نه لوله رحم!! / ج( درس�ت اس�ت. انتهای لوله فالوپ )لوله رحم( که به س�مت تخمدان قرار دارد حاوی ش�یپور و زوائد انگش�ت مانند می باش�د. /  

د( نادرست است. لوله رحم به بخش پهن باالی رحم متصل می شود ولی بخش پایین رحم که باریک تر است و گردن رحم نام دارد به واژن باز می شود.
تخمدان ها )غدد جنس��ی( توس�ط طنابی پیوندی ماهیچه ای به دیواره خارجی رحم )بخش الگبی ش��لک( متصل می ش�وند. موارد )الف(، )ب( و )ج( دربارۀ 581 13

یاخته های این طناب نادرس�ت می باش�ند. موارد )الف( و )ج( از ویژگی های بافت پیوندی اس�ت و مورد )ب( ویژگی هر یاختۀ جانوری تقسیم شونده است که برای تقسیم 
سیتوپالمس خود کمربند یا حلقۀ انقباضی از جنس اکتین و میوزین می سازند. مورد )د( نادرست است چون قدرت انتقال پیام عصبی در ماهیچه صاف این طناب و بافت 

پیوندی آن وجود ندارد )انتقال پیام عصبی ویژۀ یاخته های عصبی در محل سیناپس می باشد(.
غدد جنس�ی همان بیضه ها و تخمدان ها هس�تند که دارای گیرنده های اختصایص برای هورمون های محرک جنسی FSH و LH می باشند که این هورمون ها از 591 14

هیپوفیز پیشین مغزی ترشح می شوند.
گزینۀ )1(: تخمدان در مجاور لولۀ تناس�لی عبور دهندۀ یاختۀ جنس�ی به نام لوله رحم قرار دارد و بیضه نیز در کنار اپیدیدیم می باش�د. / گزینۀ )2(: کل 
مراح�ل می�وز 1 و 2 م�ردان در بیضه ها صورت می گیرد ولی در تخمدان زنان فقط مراحل میوز 1 رخ می دهد. / گزینۀ )3(: در بیضه و تخمدان یاخته های بس�یار زیادی با 

توانایی انجام آنافاز 1 میوز وجود دارند که طی آنافاز میوز 1، دو کروموزوم همتا را از هم جدا می کنند.
مام یاخته ثانویه )یاخته ش��روع کننده لقاح زنان( محصول میوز 1 می باش�د که حاوی کروموزوم مضاعف با دو نیمۀ کروماتید خواهری مشابه می باشد ولی زامه 601 13

)یاخته شروع کننده لقاح در مردان( محصول میوز 2 بوده و حاوی کروموزوم تک کروماتیدی می باشد.
گزینۀ )1(: هر دو یاخته حاوی میتوکندری با توانایی ATPسازی می باشند. / گزینۀ )2(: اگر زامه حاوی X باشد همانند تخمک و مام یاخته، انواع ژن های 

مشابهی دارد )22 کروموزوم غیرجنسی و یک کروموزوم جنسی X دارند(. 
ممک�ن اس�ت فک�ر کنید ک�ه مام یاخته کروموزوم مضاع�ف دارد و از هر جای�گاه دو ژن دارد ولی زامه تک کروماتیدی اس�ت. دقت کنی�د که دو ژن یک 

کروموزوم مضاعف قطعًا دستورالعمل یکسان دارند و یک نوع ژن به حساب می آیند.
گزین�ۀ )4(: چ�ون مام یاخت�ه ثانویه کروموزوم مضاعف دارد هر کروموزوم آن 2 مولکول DNA و 4 رش�ته پلی نوکلئوتیدی دارد. ولی زامه ها تک کروماتیدی هس�تند و یک 

مولکول DNA و دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دارند.
فقط مورد )د( نادرست است. یاخته های فولیکولی اطراف مام یاخته، همان یاخته های 46 کروموزومی پیکری هستند که وظیفه محافظت و تغذیه برای مام یاخته 611 11

دارند )درستی الف(. مقداری از این یاخته ها تا لوله رحم نیز به همراه مام یاخته می باشند و نقش تغذیه ای دارند )نادرستی د(. این یاخته ها 44 کروموزوم غیرجنسی دارند 
که دو به دو با هم همتا می باش�ند پس 22 نوع کروموزوم غیرجنس�ی و یک نوع کروموزوم جنس�ی X دارند )درس�تی ب(. یاخته های پیکری اطراف مام یاخته، درون ریز 
می باشند و محصول خود یعنی هورمون اسرتوژن را وارد خون می کنند. پس برخالف غدد برون ریز مجرای مخصوصی برای ترشح فراورده خود ندارند بلکه آن را وارد خون 

می کنند )درستی ج(.
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هورمون استروژن در نیمه اول دوره جنسی از فولیکول در حال رشد تخمدان ولی در نیمه دوم از جسم زرد ترشح می شود.621 11
گزینۀ )2(: فولیکول بالغ مربوط به وسط دوره جنسی در نیمه فولیکولی می باشد که فقط هورمون استروژن می سازد. / گزینۀ )3(: استروژن هورمونی است 
که در نیمه اول و دوم دوره جنس�ی به ترتیب توس�ط فولیکول و جس�م زرد ترشح می ش�ود. / گزینۀ )4(: تولید هم زمان استروژن و پروژسترون توسط جسم زرد و در نیمه 

دوم دوره جنسی رخ می دهد )نه هفتۀ دوم!(.

در ش�کل مورد نظر، )الف( مامه زا ها می باش�ند که به طور معمول 46 کروموزومی هس�تند و فقط در دوران جنینی 631 11
وجود داش�ته و قدرت تقس�یم میتوز دارند. )ب( معرف مام یاخته های اولیه است که از دوران جنینی تا یائسگی در حدود 11 تا 
50 س�ال در بدن خانم ها وجود داش�ته و باز هم 46 کروموزوم داشته ولی توانایی میوز دارند. )ج( معرف مام یاخته های ثانویه با 
23 کروموزوم مضاعف اس�ت که محصول میوز 1 بوده و فقط چند روز زندگی می کند و س�پس یا می میرد و یا تقس�یم میوز 2 را 
 انج�ام می ده�د. )د( تخم لقاح یافته می باش�د که 46 کروم�وزوم دارد و به یک فرد بالغ تبدیل می ش�ود و در بدن خانم جوان، 

9 ماه می ماند )به لکمۀ لقاح دقت کنید که معرف 46 کروموزومی شدن )د( می باشد(.

موارد )ب( و )ج( نادرست نمی باشند )درست می باشند(.641 11
الف( نادرس�ت اس�ت. زن س�الم، در هر ماه معمواًل یک مام یاخته اثنویه در زنان آزاد می ش�ود که اگر با زامه برخورد کند، به تخمک یا یاختۀ جنس�ی ماده 
تبدیل می ش�ود. / ب( درس�ت اس�ت. تخمک از تقس�یم سیتوپالس�م مام یاخته ثانویه ولی زامه از تمایز زام یاختک  و بدون ایجاد حلقۀ انقباضی تولید می شود. / ج( درست 
اس�ت. هر یاختۀ جانوری که قدرت تقس�یم سیتوپالس�م دارد، حلقۀ انقباضی از جنس اکتین و میوزین طی تقسیم سیتوپالسم خود تولید می کند. یاخته های ماهیچه ای هم 

برخی برای تقسیم ولی همگی برای انقباض در ساختمان خود اکتین و میوزین دارند.
فولیکول های تخمدان مجموعه یک مام یاخته اولیه به همراه تعدادی یاخته پیکری در اطراف آن می باشند. در فولیکول، یاخته مرکزی قدرت میوز و یاخته های 651 12

پیکری اطراف قدرت میتوز و تولید هورمون استروژن دارند.
گزینه های )1(  و )3(: فولیکول، تعدادی یاخته می باشد. / گزینۀ )4(: پس از تخمک گذاری، یاخته های اطراف فولیکول بدون مام یاخته، تشکیل جسم زرد را می دهند 

که یاخته های آن قدرت تولید هورمون های استروژن و پروژسترون دارند )فولیکول همیشه دارای مام یاخته است اما وقتی که دیگر فولیکول نیست، پروژسترون ترشح می کند(.
فقط مورد )الف( صحیح می باشد.661 12

ال�ف( درس�ت اس�ت. انقب�اض ماهیچه ه�ای ص�اف )فاق��د تارچ��ه( لول�ۀ فال�وپ س�بب حرک�ت مام یاخت�ه در لول�ۀ رح�م ب�ه س�مت رح�م می ش�ود. /
ب و ج( نادرس�ت اس�ت. زوائد انگش�ت مانند در قسمت ش�یپورمانند و مژک در طول لولۀ فالوپ لولۀ رحم وجود دارد که سبب حرکت مام یاخته به سمت رحم می شود. 

ضمن اینکه زائده های انگشتی فقط در انتهای لولۀ فالوپ در سمت تخمدان است نه در طول آن! 
 در مورد )ج( دقت کنید که مام یاخته وارد لولۀ رحم می شود نه تخمک!

فولیکول بالغ در حقیقت فولیکولی اس�ت که مام یاخته درون آن میوز 1 را تمام کرده اس�ت )نادرس�تی گزینۀ )1(( و درون آن مام یاخته ثانویه و جسم قطبی اول 671 14
تشکیل شده است )درستی گزینۀ )4((. این فولیکول با خودتنظیمی )بازخورد( مثبت و تحت تأثیر افزایش ناگهانی LH ، مام یاخته ثانویه خود را به محوطۀ شکمی آزاد می کند 

)نادرستی گزینۀ )2(( و در آخر دقت کنید که پس از اپریگ فولیکول و آزاد شدن مام یاخته ثانویه، به باقی مانده فولیکول، جسم زرد می گویند.
در زن�ان، تخم�ک یا یاختۀ جنس�ی ماده در لوله رحم )بخ��ش دارای مژک، ماهیچۀ صاف و بخش انگش��ت مانند( ولی مام یاخته ثانویه در تخمدان تش�کیل 681 12

می شود. از طرفی می دانید که در بدن زنان یک رحم، دو لوله رحم و دو تا تخمدان وجود دارد. هر فرد یک غدۀ اپی فیز )تولیدکنندۀ مالتونین( و دو غدۀ فوق کلیه )تولیدکنندۀ 
آلدوسترون( دارد ولی هر عصب نخاعی او دارای دو ریشه می باشد، یک ریشه شکمی حرکتی و یک ریشه پشتی حسی.

 بخش دوم گزینۀ )4( در مورد تاالموس است که دو عدد می باشد.
بخش انتهای لوله رحم در سمت تخمدان، شیپورمانند می باشد ولی این بخش و سایر قسمت های لوله رحم الیه داخلی پوششی مژک دار دارد.691 14

گزینۀ )1(: بخش ش�یپورمانند لوله رحم در س�مت تخمدان قرار دارد نه رحم کیس�ه مانند! / گزینۀ )2(: محل تولید یاختۀ جنس�ی ماده و تخم در قس�متی 
از لوله رحم اس�ت که به س�مت تخمدان قرار دارد نه رحم که گالبی ش�کل اس�ت! / گزینۀ )3(: مام یاختِه درون لوله رحم، از تخمدان به س�مت رحم هدایت می شود و قرار 

نیست به سمت تخمدان برود.
منظور س�ؤال عادت ماهیانه یا قاعدگی اس�ت که در هفت روز اول دوره س�بب ریزش جدار رحم می شود. در این روزها یکی از فولیکول های درون یک تخمدان 701 13

در حال رشد و انجام مراحل میوز 1 می باشد.
گزینۀ )1(: نادرست است. رشد فولیکول از همان روز 1 دوره و هم زمان با قاعدگی افزایش می یابد. / گزینۀ )2(: نادرست است. در نیمۀ دوم دورۀ جنسی 

جسم زرد تشکیل می شود. / گزینۀ )4(: نادرست است. باال رفتن LH و حداکثر مقدار آن در وسط دوره و روز 14 یعنی روز تخمک گذاری است.
موارد )الف( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. تولید سه نوع هورمون جنسی در قشر غدۀ فوق کلیه هر جنس به مقدار کمی صورت می گیرد.711 12

محل تولید

تستوسترون
بیضه ها  خارج از حفره شکمی هستند و مقدار زیادی تستوسترون از بعد از بلوغ تولید می کنند )درستی ب(.در مردان

قشر هر غدۀ فوق کلیه  درون محوطه شکمی
در زنان  قشر هر غدۀ فوق کلیه  درون محوطه شکمی

استروژن و پروژسترون
در مردان  قشر هر غدۀ فوق کلیه  درون محوطه شکمی )نادرستی الف(

قشر هر غدۀ فوق کلیه  درون محوطه شکمیدر زنان
تخمدان ها  درون محوطه شکمی

دقت کنید که غدۀ فوق کلیه دو نوع هورمون جنسی زنانه و یک نوع هورمون جنسی مردانه در هر مرد یا زن ترشح می کند )درستی ج(.

هورمون جنسی مردانه، فقط تستوسترون است ولی در مردان سه نوع هورمون جنسی تولید می شود که یکی هورمون مردانه تستوسترون و دوتا هورمون زنانۀ استروژن 
و پروژسترون می باشد )نادرستی د(.
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191 موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت می باش�ند. همان طور که در ش�کل مقابل می بینید، بخش باریک یا گردن 721 13
رحم حد فاصل واژن و بخش پهن باالی رحم می باشد )درستی ب(.

واژن
بخش نزدیک به سطح بدن در زنان می باشد.

به گردن رحم )بخش باریک رحم( متصل است.
محل ورود زامه، خروج خون قاعدگی و خروج جنین در زایمان طبیعی می باشد.

الف( واژن از یک طرف به سطح خارجی بدن و از یک طرف به گردن رحم متصل است. / ج( لوله رحم از یک طرف به بخش پهن باالی رحم متصل است 
و از یک طرف به س�مت تخمدان می باش�د ولی به واژن اتصالی ندارد. / د( رابط پیوندی ماهیچه ای، بین تخمدان )محل تولید مام یاخته ثانویه( و رحم وجود دارد ولی با لولۀ 

رحم که محل برخورد مام یاخته ثانویه و زامه برای شروع لقاح است، اتصالی ندارد.
فقط مورد )د( در تخمدان که محل بالغ شدن فولیکول جنسی است، انجام نمی شود. چون دو برابر شدن تعداد سانترومرها در آنافاز میوز 2 رخ می دهد که این عمل 731 14

در لوله رحم صورت می گیرد )نه تخمدان!( )نادرستی د( ولی مراحل میوز 1 مثل پروفاز 1 )عبارت الف(، آنافاز 1 )عبارت ب( و تلوفاز 1 )عبارت ج( در تخمدان صورت می گیرد.

دو دستورالعمل مختلف یک جایگاه ژنی می تواند در دو کروموزوم همتا باشد که در آنافاز 1 میوز از هم جدا می شوند. دقت کنید که در آنافاز 2، دو دستورالعمل مشابه 
از دو کروماتید خواهری از هم جدا می شوند )توضیح عبارت ب(.

دقت کنید که زوائد انگشت مانند و بخش شیپورماننِد لولۀ رحم، سبب هدایت مام یاخته آزاد شده از تخمدان به ابتدای لوله رحم می شود ولی مژک های موجود 741 11
در طول لوله فالوپ و انقباض ماهیچه های صاف، سبب راندن مام یاخته به سمت رحم می شود. 

گزینۀ )2(: در یاختۀ یقه دار اس�فنج، اتژک وجود دارد نه مژک!! / گزینۀ )3(: زوائد انگش�ت مانند و بخش ش�یپوری فقط در گرفتن مام یاخته آزاد ش�ده از 
تخمدان مؤثرند ولی در طول لولۀ رحم وجود ندارند. / گزینۀ )4(: ماهیچه ها برای انقباض یافتن نیاز به تحریک عصبی و انتقال دهندۀ عصبی دارند ولی برای به استراحت 

درآمدن نیازی به انتقال پیام عصبی مهاری در محل سیناپس خود ندارند.
موارد )الف(، )ب( و )د( در مورد واژن که محل خروج خون قاعدگی است، نادرست می باشند.751 13

الف( نادرست است. دقت کنید که واژن به قسمت باریک یعنی گردن رحم متصل است ولی جزء رحم نمی باشد. / ب( نادرست است. واژن قستی در زیر 
گردن رحم می باشد که در زایمان طبیعی )نه هر زایمانی( نوزاد از آن خارج می شود. / ج( درست است. گردن رحم به واژن باز می شود. / د( نادرست است. بخش داخیل 
رحم می باش�د که در قاعدگی و بارداری دچار تغییر می ش�وند که در قاعدگی یاخته های پوشش�ی کنده شده آن به همراه مویرگ های پاره شده به عنوان خون قاعدگی از واژن 

خارج می شود )ولی این واقعه در واژن رخ نمی دهد(.
موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح می باشند.761 12

الف( نادرست است. مام یاخته ثانویه حاصل از میوز 1 به همراه گویچۀ اول و تعدادی یاختۀ پیکری با حرکت زوائد انگشت مانند موجود در ابتدای لوله رحم 
وارد لوله فالوپ )لولۀ رحم( می شود )نه خود رحم!! توجه داشته باشید که لولۀ رحم و رحم، دو اندام مجزا هستند(. / ب( درست است. برخورد زامه به غشای مام یاخته ثانویه سبب 
تحریک میوز 2 برای تخمک زایی در لوله رحم می شود که برای ورود به میوز 2 ابتدا سانتریول های این مام یاخته دو برابر می شوند. / ج( درست است. تقسیم میوز 2 ای که 
جس�م قطبی اول انجام می دهد، به دو جس�م قطبی کوچک هم اندازه تبدیل می ش�ود و حلقه یا کمربند انقباضی آن برخالف مام یاخته ثانویه در مرکز یاخته تشکیل می شود. 
این کمربند در مام یاخته ثانویه به دلیل تقسیم سیتوپالسم نامساوی، در وسط یاخته تشکیل نمی شود. / د( درست است. میوز 2 فقط در صورتی انجام می شود که زامه به 

مام یاخته ثانویه برخورد کند. در حالی که در طول زندگی یک زن، معمواًل فقط به تعداد فرزندان وی مام یاخته میوز 2 انجام می دهد.
هر جسم قطبی اول همانند یکی از سه جسم قطبی دوم در اثر تقسیم سیتوپالسم نامساوی ایجاد می شود. 771 13

گزین�ۀ )1(: جس�م قطب�ی دوم در برخ�ی مواق�ع ممکن اس�ت با زامه لق�اح کند و توده یاخته ای بی ش�کلی بس�ازد که پ�س از مدتی از بدن دفع می ش�ود
 )دق��ت کنی��د که ترکیب هس��ته ها فقط بین گویچۀ دوم یا تخمک با زامه ها صورت می گیرد. یعنی هس��تۀ مام یاخته ثانویه و گویچۀ اول هیچ اگه با هس��تۀ زامه ترکیب نمی ش��ود(. /

گزینۀ )2(: در برخی مواقع لقاح با گویچۀ دوم انجام می شود. / گزینۀ )4(: هر دو نوع گویچه از بدن خارج می شوند.
78114

در زنان باردار، پروژس��رتون ترش�ح ش�ده از جس�م زرد و جفت، سبب می ش�ود که مقدار هورمون های FSH و LH در دوران بارداری پایین باشند تا فولیکول دیگری در 
تخمدان رشد نکند و تخمک گذاری جدیدی رخ ندهد. این هورمون در 14 روز اول دوره جنسی از فولیکول ترشح نمی شود.

)منظ��ور س��ؤال این اس��ت که در  دورۀ فولیکولی جنس��ی )14 روز اول( کدام اتف��اق نمی افتد.( گزینۀ )1(: در 14 روز اول دورۀ جنس�ی، بین اس�تروژن و 
 هورمون های محرک جنسی ابتدا بازخورد منفی و سپس مثبت وجود دارد. / گزینۀ )2(: در نیمۀ اول دورۀ جنسی فولیکول تخمدانی رشد کرده و میوز 1 را تکمیل می کند. /

گزینۀ )3(: در نیمۀ اول دورۀ جنسی، طی قاعدگی جدار داخلی رحم ابتدا کاهش قطر پیدا می کند و سپس با سرعت زیاد رشد می کند.
در رون�د تخمک زای�ی، مام یاخته های اولیه که در دوران جنیین ایجاد ش�ده اند )نادرس�تی گزین�ۀ )2((، در مرحلۀ پروفاز 1 متوقف ش�ده اند و با قرار گرفتن در 791 11

تعدادی یاخته های پیکری در اطراف آن ها، تعدادی فولیکول را در تخمدان ایجاد کرده اند )درس�تی گزینۀ )1(( ولی از بین مام یاخته های آزاد ش�ده از این فولیکول ها فقط 
تعداد کمی از آن ها که به زامه  برخورد می کنند، میوز خود را ادامه داده )رد گزینۀ )3(( و تحت تأثیر هورمون محرک جنسی FSH، بالغ می شوند )نادرستی گزینۀ )4((.

هورمون های محرک جنس�ی در مردان و زنان همان FSH و LH هس�تند که به دلیل محل تولید آن ها در زنان، اولی به نام هورمون فولیکولی و دومی به نام 801 11
هورمون لوتئالی یا جسم زردی )لوتئینی( معروف می باشد.

گزینۀ )1(: درست است. باال رفتن LH، عامل اصلی تخمک گذاری و پاره شدن فولیکول بالغ تخمدانی می باشد. این هورمون )LH( پس از لقاح تا چند هفته 
سبب رشد جسم زرد و ترشح پروژسترون از آن برای حفظ رحم و جنین درون آن می شود. / گزینۀ )2(: نادرست است. هورمون FSH روی یاختۀ سرتولی مؤثر است ولی گیرندۀ 
این هورمون در سطح یاخته های پیکری فولیکول می باشد )نه درون آن!( و از طرفی این گیرنده ها در جسم زرد نمی باشند. / گزینۀ )3(: نادرست است. هورمون LH روی 
یاخته های بینابینی لولۀ زامه ساز مؤثر است ولی رشد فولیکول تخمدانی توسط هورمون FSH رخ می دهد. FSH سبب ترشح اسرتوژن از ییک از فولیکول های رشد کرده یم شود. 
/ گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. عامل اصیل رش�د جس�م زرد، هورمون محرک جنسی LH در نیمۀ دوم دورۀ جنسی اس�ت ولی هورمون مؤثر بر قشر فوق کلیه، هورمون محرک 

آن بوده و FSH و LH نمی باشد )دقت کنید که تولید هر هورمون جنسی تحت کنترل هورمون محرک جنسی نمی باشد چون در مورد قشر فوق لکیه این موضوع رد می شود(.
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یاخته های درون ریز تولیدکننده هورمون در فولیکول تخمدان، یاخته های پیکری 2n هس�تند که هورمون اس�تروژن را در نیمه اول و دوم و هورمون پروژسترون 811 14
را فقط در نیمه دوم می سازند ولی این یاخته ها هورمون محرک جنسی LH و FSH نمی سازند.

گزینۀ )1(: هورمون های جنسی با سیستم بازخوردی در تولید هورمون های محرک جنسی مؤثرند. / گزینۀ )2(: یاخته های پیکری فولیکول سبب غذارسانی 
به مام یاخته می شوند. / گزینۀ )3(: یاخته های فوق قدرت میتوز و جدا کردن کروماتید در آنافاز دارند.

موارد )الف(، )ب( و )د( در مورد عمل هورمون LH که در نیمۀ دوم دورۀ جنسی سبب رشد جسم زرد می شود، صحیح می باشد. این هورمون در نیمۀ دوم دورۀ 821 13
جنسی بر رشد جسم زرد مؤثر است. میزان LH در حدود نیمۀ دورۀ جنسی )روز 14( باعث به اتمام رسیدن میوز 1 در مام یاخته اولیه شده و دو یاخته n مضاعف ایجاد می کند 
تا مرحلۀ فولیکولی به اتمام برسد )درستی الف و د(. عالوه بر این موارد، هورمون LH عامل اصلی در پارگی فولیکول رسیده و تخمدان شده و در تخمک گذاری با آزاد کردن 

مام یاخته ثانویه دخالت دارد )درستی ب(. سؤال در مورد وسط دورۀ جنسی است ولی ایجاد جسم زرد رسیده در وسط نیمۂ دوم دورۀ جنسی رخ می دهد )نادرستی ج(.
توجه مهم! دوس�تان دقت کنید با اینکه از س�ال 98 نمودار هورمون های مؤثر در دورۀ جنس�ی زنان از کتاب درسی حذف شده است، ولی برخی نکات آن طی 831 14

بازخوردی هورمون ها در متن کتاب وجود دارد.
 منظور این س�ؤال، مرحلۂ لوتئال یا نیمه دوم دوره جنس�ی بوده اس�ت که روز 14 تا 28 دوره را دربر می گیرد. در این نیمه هورمون LH س�بب رش�د جس�م زرد می ش�ود
)رد گزینۀ )1((. در این نیمه در اثر عمل هورمون های جنس�ی بر هیپوتاالموس و هیپوفیز، مقدار FSH و LH با بازخورد منفی س�یر نزولی می گیرند تا فولیکول دیگری در 

تخمدان رشد نکند )نادرستی گزینۀ )2(( و قطر دیوارۀ رحم نیز در حدود اواخر این دوره به حداکثر رسیده است )نادرستی گزینۀ )3((.

ابتدا به کلمۀ »به طور معمول« در ابتدای تست دقت کنید. وقتی این واژه را می بینید یعنی دیگه فکرتان به عوامل غیرعادی و بی خود نفوذ نکند.

خب در نیمۀ دوم دورۀ جنس�ی، با باال بودن مقدار پروژس�ترون و اس�تروژن، بازخورد منفی سبب کاهش هورمون های محرک جنسی FSH و LH می شود که این عمل مانع 
بلوغ فولیکول جدید در تخمدان فرد می شود.

موارد )ب(، )ج( و )د( به نادرس�تی تکمیل می کنند. تخمک، یاخته حاصل میوز 2 می باش�د که در ش�رایط طبیعی فقط در لولۂ فالوپ،1آن هم هنگام لقاح دیده 841 13
می شود )درستی الف(.

ب( نادرس�ت اس�ت. جس�م زرد در چن�د هفت�ۀ ابت�دای ب�ارداری خانم ب�اردار دیده می ش�ود ول�ی فولیک��ول جدی��دی در تخم�دان وی رش�د نمی کند. /
ج( نادرس�ت اس�ت. در زنان باردار، ابتدا تا چند هفته به دلیل حضور جس�م زرد و اثر هورمون HCG کوریون، مقدار پروژس�ترون بسیار باالیی دارند که این پدیده از رشد 
فولیکول های جدید و قاعدگی جلوگیری می کند. / د( نادرس�ت اس�ت. دومین جس�م قطبی حاصل میوز 2 می باشد که در تخمدان زن باردار دیده نمی شود و اگر هم باشد، 

در رحم قرار گرفته است.
مام یاخته ثانویه، جس�م های قطبی، تخمک و زامه یاخته های هاپلوئیدی هس�تند که می توانند درون لوله های رحمی یک زن بالغ و س�الم دیده شوند. همۀ این 851 14

یاخته ها دارای 23 کروموزوم درون هستۀ خود می باشند. در نتیجه دارای 23 سانترومر نیز می باشند. زام یاختک ها نیز در هستۀ خود 23 کروموزوم دارند. 
گزینۀ )1(: زامه ها حاصل تمایز )نه تقس��یم( زام یاختک ها می باش�ند. / گزینۀ )2(: حتمًا می دونید که زامه در بدن زن تولید نمی ش�ود. / گزینۀ )4(: زامه ها 

تحت اثر فعالیت هورمون های جنسی تخمدان تولید نمی شوند.
حداکثر سرعت و شیب رشد دیوارۀ رحم، بعد از پایان قاعدگی در نیمۀ اول دورۀ جنسی و تحت اثر مقدار استروژن )نه پروژسترون( رخ می دهد.861 13

گزینۀ )1(: تخمک گذاری ش�امل رها ش�دن مام یاخته اثنویه )نه تخمک!( از تخمدان به محوطه ش�کمی می باشد. / گزینۀ )2(: در صورت لقاح، جمس زرد تا 
چند هفته به تولید هورمون های جنسی ادامه می دهد )نه فولیکول!(. / گزینۀ )4(: حداکثر فعالیت ترشحی رحم در اواسط نیمۂ دوم دورۀ جنسی است ولی بازخورد مثبت 

در وسط دوره یا روز 14 رخ می دهد.
هورمون های محرک جنس�ی، FSH و LH می باش�ند که در نیمه دوم دوره جنس�ی مقدار آن ها کاهش می یابد تا فولیکولی جدید در تخمدان رش�د نکند. سیر 871 12

نزولی آن ها در اثر افزایش هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون و سیستم بازخورد منفی صورت گرفته است.
گزینۀ )1(: در نیمه اول دوره جنس�ی فقط FSH س�بب رش�د و بلوغ یاخته های فولیکولی می ش�ود. / گزینۀ )3(: در نیمه لوتئال نیز فقط LH س�بب ترشح 
پروژس�ترون و اس�تروژن از جس�م زرد می شود. / گزینۀ )4(: LH در نیمه دوره جنس�ی )روز 14( با باال رفتن ناگهانی خود نقش اصیل را در تخمک گذاری دارد. البته در این 

روز FSH نیز به حداکثر خود می رسد ولی کتاب درسی LH را عامل اصیل تخمک گذاری معرفی کرده است.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند.881 11

الف( نادرس�ت اس�ت. در مرحله فولیکولی به طور معمول، فولیکولی در یک تخمدان )نه در هر تخمدان!( که بیش�تر از س�ایرین رش�د کرده اس�ت، چرخه 
تخمدانی را ادامه می دهد )پس در هر ماه یا دورۀ جنسی، به طور معمول یک تخمدان و یک فولیکول فعال می شود(.

ب( درست است.

جس�م زرد از ش�روع تا وس�ط نیمۀ لوتئال در حال رش�د می باش�د ولی در صورت عدم باروری، از وس�ط این نیمه در حال تحلیل و تبدیل شدن تدریجی به جسم سفید 
درون تخمدان می باشد.

 ج( نادرس�ت اس�ت. اس�تروژن از یاخته های پیکری بخش خارجی فولیکول یا جس�م زرد که تکثیر یافته اند و حجیم ش�ده اند به خون ترش�ح می ش�ود نه درون فولیکول!
)از طرفی درون فولیکول فقط یک یاخته در حال ادامۀ میوز اس��ت(. / د( نادرس�ت اس�ت. غیرفعال ش�دن جس�م زرد و تبدیل آن به جسم س�فید سبب کاهش استروژن و 

پروژسترون خون می شود که چند روز بعد سبب کاهش پایداری و قطر دیوارۀ رحم می شود )پس ابتدا جسم سفید تشکیل می شود و سپس اکهش قطر رحم داریم(.
موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند.891 13

الف( نادرست است. در آخر دورۀ جنسی، با کاهش پروژسترون و استروژن خون، چند روز بعد )نه بالفاصله(، جدار داخلی رحم تخریب شده و قاعدگی شروع 
می شود. / ب( درست است. در نیمۀ اول دورۀ جنسی، استروژن با هورمون های محرک جنسی، ابتدا بازخورد منفی و سپس مثبت دارد ولی پروژسترون و استروژن در نیمۀ 
دوم دورۀ جنس�ی، فقط با بازخورد منفی به تنظیم FSH و LH می پردازند. / ج( درس�ت اس�ت. برخی از یاخته های فولیکولی چسبیده به مام یاخته ثانویه نیز وارد لوله رحم 

می شوند و به تغذیه و محافظت خود از مام یاخته در لوله رحم ادامه می دهند. / د( نادرست است. جسم زرد مجموعه چند یاخته می باشد نه یک یاخته!! 
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193 موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هستند.901 12
الف( درست است. تنظیم مستقیم چرخه های تخمدانی توسط هورمون های محرک جنسی FSH و LH هیپوفیزی ولی تنظیم چرخه رحمی در اثر هورمون های 
 جنس�ی اس�تروژن و پروژس�ترون صورت می گیرد. / ب( نادرس�ت اس�ت. فولیکول بال�غ تخمدان حاوی مام یاخت�ه ثانویه و فولیک�ول اولیه حاوی مام یاخته اولیه اس�ت. / 
ج( درس�ت اس�ت. FSH روی فولیکول در حال بلوغ اثر کرده و تولید و ترش�ح استروژن را در آن باال می برد. / د( درست است. در روز اول دورۀ جنسی، هم زمان با شروع 

خون ریزی و قاعدگی، یکی از فولیکول ها در یک تخمدان شروع به رشد بیشرت و ادامۀ میوز 1 می کند.
موارد )الف(، )ج(، )د( و )ه ( نادرست می باشند.911 13

الف( نادرس�ت اس�ت. پروژس�ترون برخالف اس�تروژن فقط در نیمۀ دوم چرخۀ رحمی باعث ضخیم تر ش�دن و حفظ دیوارۀ رحم می ش�ود، نه در کل طول
چرخه رحمی! / ب( درس�ت اس�ت. در دورۀ لوتئال چرخۀ تخمدانی، غلظت باالی اس�تروژن و پروژسترون باعث حفظ جدارۀ رحم می شود. / ج( نادرست است. قاعدگی در 
7 روز اول دوره ولی تولید جس�م س�فید در چند روز آخر دوره اس�ت. / د( نادرست اس�ت. در انتهای چرخۀ تخمدانی کاهش استروژن و پروژسترون با بازخورد منفی سبب 
افزایش ترش�ح FSH و LH می ش�ود )از طرفی ترش��ح هورمون های جنسی توسط غدد فوق لکیه همواره صورت می گیرد(. / ه ( نادرست است. در شروع مرحلۀ لوتئالی، با 

افزایش غلظت هورمون های تخمدانی ترشح FSH و LH مهار می شود ولی در انتهای این دوره، مقدار این دو هورمون افزایش می یابد. 
بعد از قاعدگی، در ابتدا افزایش اندک در مقدار اس�تروژن با بازخورد منیف مانع از ترش�ح FSH و LH از هیپوفیز پیش�ین می ش�ود. اما هر چه فولیکول به روز 921 13

چهاردهم و به بلوغ نزدیک تر شود، مقدار ترشح استروژن افزایش یافته و میزان زیاد استروژن، با بازخورد مثبت سبب افزایش ترشح LH و FSH می شود. در بدن تنظیم 
ترشح اکسی توسین در هنگام زایمان و خروج شیر از غدد شیری همانند پروالکتین در شیرسازی از نوع بازخورد مثبت می باشد. همان طور که می دانید در سایر موارد مواد 

با بازخورد منفی تنظیم می شوند.
هر دو هورمون محرک جنسی در نیمۀ لوتئال با بازخورد منفی هورمون های جنسی زنانه سیر نزولی دارند و مانع رشد فولیکول جدید می شوند.931 14

گزینه های )1( و )2(: نادرست هستند. FSH روی یاخته های سرتولی دیواره لولۀ زامه ساز اثر دارد و LH در رشد جسم زرد )عامل ترشح پروژسترون( نقش دارد. /
گزینۀ )3(: نادرست است. در زنان، FSH در 14 روز اول دورۀ جنسی در رشد فولیکول نقش مهم دارد.

حداکثر میزان LH ، س�بب می ش�ود مام یاخته اولیه اولین تقس�یم میوزی خود را کامل کند و نیز سبب می شود فولیکول و تخمدان پاره شوند. که این هورمون 941 11
در مردان باعث تولید تستوسترون از یاخته های بینابین لوله های زامه ساز می شود.

گزینۀ )2(: در نیمۀ فولیکولی، FSH و استروژن حاصل از آن سبب رشد رحم می شوند. / گزینۀ )3(: LH مردان با تحریک تولید تستوسترون )نه مستقیم(
در تمایز زامه ها نقش دارد. / گزینۀ )4(: پروژسترون و استروژن، پس از تخمک گذاری در رشد جدار داخلی رحم مؤثر هستند.

موارد )الف( و )ب( نادرست هستند. 951 13
الف( نادرست است. منظور روزهای 1 تا 7 می باشد ولی رشد فولیکول تخمدان و ادامه میوز 1، از روز 1 دوره جنسی و هم زمان با شروع قاعدگی در رحم صورت 

می گیرد. / ب( نادرست است. منظور روزهای 21 تا 28 می باشد که در صورت عدم لقاح، جسم زرد از وسط دورۀ لوتئال تحلیل می رود و به جسم سفید تبدیل می شود.
ج( نادرست است. منظور روزهای 7 تا 14 می باشد که تکمیل میوز 1 همراه با تولید جسم قطبی اول و مام یاخته ثانویه رخ می دهد.

حداقل آن در هفتۀ اول نیمۀ فولیکولی در انتهای قاعدگی می باشد.د( درست است. منظور روزهای 14 تا 21 است که ضخامت رحم
حداکثر آن در هفتۀ دوم نیمۀ لوتئال می باشد.

یاخته های جسم زرد با تأثیر هورمون LH فعالیت ترشحی خود را افزایش می دهند. این هورمون در بدن مردان، تحت تأثیر مکانیسم بازخورد منفی با هورمون 961 13
جنسی مردانه )تستوسترون( قرار دارد.

گزینۀ )1(: دقت داش�ته باش�ید هورمون LH، یاخته های بینابینی را تحریک می کند. یاخته های بینابینی از یاخته های دیوارۀ لوله های زامه س�از محس�وب 
نمی گردد. / گزینۀ )2(: هورمون FSH سبب بزرگ و بالغ شدن فولیکول می شود نه LH! / گزینۀ )4(: در اواخر نیمۀ اول چرخۀ جنسی، فقط بین استروژن و هورمون های 

FSH و LH بازخورد مثبت ایجاد می شود و افزایش یک بارۀ استروژن سبب افزایش مقدار ترشح هورمون های FSH و LH می شود.

در نیمه دوم دورۀ جنسی، LH ، سبب ترشح پروژسترون و یک هورمون جنسی دیگر به نام استروژن از جسم زرد می شود. البته این هورمون ها به داخل خون 971 14
ترشح می شوند، چون همان طور که می دانید جسم زرد مانند یک غدۀ درون ریز عمل می کند. این دو هورمون جنسی در رشد بیشتر جدار رحم )نه تخمدان( و پرخون شدن 

آن مؤثر می باشد. از طرفی این هورمون ها با اثر بر هیپوفیز پیشین و هیپوتاالموس و بازخورد منفی روی ترشح هورمون های آزادکننده، FSH و LH اثر مهاری می گذارند.
گزینۀ )1(: اس�تروژن در رش�د رحم و برای تنظیم بازخوردی روی هیپوفیز پیش�ین مؤثر اس�ت. / گزینۀ )2(: در نیمۀ لوتئال، پروژسترون روی حفظ و فعالیت 
ترشحی جدار داخلی رحم گالبی شکل مؤثر است. / گزینۀ )3(: هر دو هورمون جنسی، روی هیپوتاالموس و هیپوفیز تنظیم بازخوردی دارند که هر دو زیر تاالموس قرار گرفته اند.

در نیمه لوتئال، پروژسترون با افزایش و نگهداری ضخامت جدار رحم، بدن را برای لقاح آماده می کند. اگر لقاح صورت گرفته باشد، جسم زرد تحت کنترل 981 11
HCG، تا چند هفتۂ دیگر به تولید پروژسرتون ادامه خواهد داد تا جفت تشکیل شود ولی اگر لقاح صورت نگیرد، تولید پروژسترون تا چند روز از جسم زرد صورت می گیرد 

و ضمن تحلیل جسم زرد به جسم سفید، مقدار آن هورمون در خون کمتر می شود.
فقط مورد )د( صحیح اس�ت. در پایان دوره جنس�ی پایین بودن مقدار هورمون های جنس�ی اس�تروژن و پروژس�ترون در خون، با مکانیسم بازخورد منفی سبب 991 11

افزایش تولید هر دو هورمون محرک جنس�ی FSH و LH می ش�ود. عبارات )الف(،  )ب( و )ج( به ترتیب وس�ط دورۀ لوتئال، شروع دورۀ جنسی جدید و وسط دورۀ جنسی 
را نشان می دهند.

همۀ موارد نادرست می باشند.1001 13
ال�ف( نادرس�ت اس�ت. هورمون ه�ای آزادکننده هیپوتاالم�وس، با ترش�ح FSH و LH هم در فرایند تخمک س��ازی و ه�م در متایز زامه ها مؤثر می باش�ند. / 
 ب( نادرست است. فعالیت ترشحی جسم زرد در نیمۂ دوم دورۀ جنسی رخ می دهد که در این روزها فقط بازخورد منیف بین هورمون های جنسی و محرک آن ها وجود دارد. / 
ج( نادرست است. دقت کنید که جمس زرد فاقد مام یاخته یم ابشد. جسم زرد که از باقی مانده یاخته های انبانکی اطراف مام یاخته ایجاد و حجیم شده ، ترشح پروژسترون 

را آغاز کرده ولی ترشح هورمون استروژن را ادامه می دهد چون این هورمون در نیمه اول دوره جنسی نیز تولید داشته است. 
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هر سه مورد صحیح می باشد.1011 13
ال�ف( تنظی�م FSH و LH در نیم�ه دوم دوره جنس�ی، فق�ط بازخ�ورد منف�ی دارد ول�ی در نیم�ه اول دوره، ب�ا بازخورد منف�ی و مثبت تنظیم می ش�وند. /
ب( چون دوره های جنسی یک فعالیت دائمی و تکراری عادی در زنان غیرباردار می باشد. بازخورد مثبت آن، برخالف بازخورد مثبت اکسی توسین و پروالکتین به صورت 
 ع�ادی تلق�ی می ش�ود. در مورد هورمون های اکسی توس�ین و پروالکتین در موقع زایمان و ش�یردهی فقط بازخورد مثبت دیده می ش�ود که حالت طبیع�ی و دائمی در بدن

وجود ندارد. از طرفی دقت کنید که منظور از هورمون های جنسی، فقط استروژن و پروژسترون است.

ج( الیه های یاخته ای فولیکول در اطراف مام یاخته  تکثیر و حجیم می شوند
شرایط رشد و نمو مام یاخته را فراهم می کند.

سبب بازخورد منفی یا مثبت می شوند.استروژن ترشح می کنند
رشد جدار رحم

موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند.1021 11
ال�ف( درس�ت اس�ت. جس�م زرد باقی مانده فولیک�ول بدون مام یاخته می باش�د که تحت تأثیر LH رش�د ک�رده و هورمون های جنیس را ترش�ح می کند. /

ب( نادرس�ت اس�ت. ش�روع وقایع رحمی از روز اول دوره جنسی و تحت کنترل استروژن است ولی جس�م زرد از وسط دوره شروع به تشکیل می کند. / ج( درست است. 
تولید جسم سفید در حالی انجام می گیرد که جسم زرد تحلیل رفته و مقدار هورمون های جنسی کاهش قابل مالحظه ای می یابند. در این هنگام که هم زمان با انتهای دوره 

می باشد، ترشح هورمون های محرک جنسی یعنی FSH و LH دوباره باال می رود.
در هفته دوم از نیمه اول دوره جنسی، تحت تأثیر استروژن، رحم به سرعت رشد می کند. الزم به ذکر است که رشد رحم در نیمه دوم نیز ادامه می یابد ولی 1031 14

شیب و سرعت رشد آن کمتر می شود )مقدار ضخامت رحم در نیمۀ دوم دوره به حداکثر می رسد ولی سرعت رشد آن در نیمۀ اول از دوم بیشتر است(.
گزینۀ )1(: شروع رشد مجدد جدار رحم از پایان هر قاعدگی در نیمۀ فولیکولی و حدود روز 6 یا 7 می باشد نه از روز 14 که تخمک گذاری صورت می گیرد. /
گزینۀ )2(: در هنگام جایگزینی، جنین در ییک از فرورفتگی های جدار رحم قرار می گیرد )نه چند فرورفتگی مجاور!(. / گزینۀ )3(: مقدار چین خوردگی و فرورفتگی های جدار رحم 

در نیمه دوم دوره جنسی که رشد رحم به حداکثر خود می رسد بیشترین مقدار را دارد.
همۀ موارد نادرست می باشند.1041 14

الف( نادرس�ت اس�ت. در هنگام یائسگی، عادت ماهیانه متوقف می ش�ود نه اینکه کاهش بیابد. / ب( نادرست است. هرچه سن مادر باالتر برود، احتمال 
اختالل در میوز متوقف ش�ده در پروفاز 1، نیز باالتر رفته و در نتیجه ش�انس ابتال به بیماری های کروموزومی فرزند نیز افزایش می یابد ولی دقت کنید که این اختالل در 
آنافاز میوز 1 مام یاخته اولیه رخ می دهد. از طرفی تولید این مام یاخته ها همگی در دورۀ جنینی بوده است و تحت تأثیر افزایش سن قرار ندارد. / ج( نادرست است. قاعدگی 

دختران ابتدا به صورت نامنظم آغاز می شود ولی کم کم )نه به سرعت( منظم می شود.
ترشح استروژن در کل دوره جنسی از یاخته های پیکری فولیکول و جسم زرد صورت می گیرد.1051 13

گزینۀ )1(: 

بازخورد مثبت فقط بین استروژن با محرک های جنسی FSH و LH صورت می گیرد )پروژسترون در بازخورد مثبت نقشی ندارد(.

گزینۀ )2(: حداکرث قطر جدار داخلی بخش گالبی مانند یا همان رحم، در نیمۀ دوم دورۀ جنسی صورت می گیرد نه قبل از تخمک گذاری!
گزینۀ )4(: تغذیه، کار و شرایط نامناسب سبب بلوغ دیررس و یائسگی زودرس و کاهش دوره باروری می شود.

106111

روزهای 14 تا 21 دوره جنسی بیانگر فاصلۀ بین تخمک گذاری تا شروع تحلیل جسم زرد در دورۀ جنسی می باشد. در بین این روزها، جسم زرد تخمدان رشد می کند، 
غلظت پروژس�ترون و اس�تروژن باال می رود و مقدار FSH و LH هیپوفیز کم می ش�ود. در این روزها رشد جدار داخلی رحم و فعالیت ترشحی آن همچنان ادامه می یابد ولی 

حداکثر ضخامت جدار رحم در روزهای انتهای دوره است که جسم سفید تشکیل شده است.

گزینه های )2( و )4(: روز تخمک گذاری روز 14 یا نیمۀ دورۀ جنسی و شروع تحلیل جسم زرد وسط نیمۀ لوتئالی در حدود روز 21 است. در بین این روزها، 
جس�م زرد در تخمدان در حال رش�د اس�ت و غلظت پروژسترون و استروژن باال می رود ولی مقدار LH و FSH کاهش می یابد. / گزینۀ )3(: در این روزها رشد دیوارۀ رحم 

و فعالیت ترشحی آن نیز همچنان ادامه دارد.

دقت کنید که شروع رشد جدار داخلی رحم، بعد از پایان قاعدگی از روز 7 می باشد که این ویژگی تا کمی قبل از پایان دوره ادامه دارد.

در شکل مقابل: 1071 12
FSH  سبب رشد فولیکول ها در نیمه اول دوره جنسی می شود )الف(.

 LH
عامل اصیل در تخمک گذاری در وسط دوره می باشد )ب(.

سبب رشد جسم زرد و حجیم شدن آن ات وسط نیمۂ لوتئایل می شود )ج(.
در نیمه دوم دوره، FSH و LH  با بازخورد منفی سبب تحلیل جسم زرد می شوند )د(.

موارد B ،A و C نادرس�ت می باش�ند. در این ش�کل )الف( فولیکول اولیه، )ب( جسم زرد 1081 12
تشکیل شده و رسیده، )ج( مام یاخته ثانویه آزاد شده و )د( فولیکول بالغ در حال تخمک گذاری است. 

A( نادرس�ت اس�ت. میوز 1 در مام یاخت�ه اولیه و درون فولیک�ول، صورت می گیرد 
 ول�ی ج�دا ش�دن کروماتی�د در آناف�از می�وز 2 می باش�د ک�ه در لول�ۀ فالوپ ص�ورت می گی�رد. /

 B( نادرس�ت اس�ت. گرچه باال رفتن LH باعث تخمک گذاری )ج( و رش�د جسم زرد )ب( می شود 
ولی در نیمۀ دوم دورۀ جنسی، مقدار FSH و LH با بازخورد منفی، کم شده است تا فولیکول دیگری 

در تخمدان رشد نکند. / C( نادرست است. جسم زرد قدرت ترشح پروژسترون زیادتر و استروژن کمی دارد. ولی دقت کنید که دو غدۀ فوق کلیه نیز مقدار کمی به ترشح 
این دو هورمون می پردازند. / D( درست است. هر دو مورد یعنی یاخته های پیکری فولیکول و جسم زرد، قدرت ترشح استروژن را دارند.
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در طی میوز کامل زنان دو وقفه وجود دارد
از دوران جنینی و پس از پروفاز 1 مام یاخته اولیه در تخمدان شروع می شود )نادرستی گزینه های )1( و )3((.وقفۀ اول

با شروع هر دورۀ جنسی و ادامۀ میوز 1 پایان می یابد ولی تتراد قبل از آن ایجاد شده است )نادرستی گزینۀ )3((.

پس از پایان میوز 1 در تخمدان شروع می شود.وقفۀ دوم
با برخورد زامه به مام یاخته ثانویه و شروع میوز 2 پایان می یابد )نادرستی گزینۀ )2( و درستی گزینۀ )4((.

بریم سر وقت نکات: 1101 14
 در نیمۀ دوم دوره جنسی )لوتئال( که ترشح پروژسترون زیاد است، جسم زرد فقط تحت کنترل LH تولید شده و رشد می کند )نادرستی گزینۀ )1((.

 در مورد گزینۀ )2( فقط باید خطای دید نداشته باشی! در روزهای نیمۀ فولیکولی، مکانیسم بازخورد بین هورمون های استروژن و محرک جنسی )نه بین دو نوع هورمون 
جنسی!( ابتدا منفی و در روزهای نزدیک تخمک گذاری مثبت است تا تخمک گذاری صورت  گیرد )نادرستی گزینۀ )2((.

 مرحلۀ فولیکولی با ازدیاد ترش�ح هورمون های FSH و LH از هیپوفیز پیش�ین به خون ش�روع می ش�ود. انگاری حواس�ت نیس�ت که LH و FSH هورمون هیپوفیزی اند و 
هورمون جنسی محسوب نمی شن!! برو به نظرم یه دور درسنامه فصل و درختی رو دوباره بخون!! تازه در این نیمه فقط مقدار استروژن زیاد می شود )نادرستی گزینۀ )3((.
 پس از تخمک گذاری، LH باعث رشد بقایای فولیکول پاره و ایجاد جسم زرد می شود. جسم زرد قدرت تولید هر دو نوع هورمون جنسی استروژن و پروژسترون را دارد 

)درستی گزینۀ )4((.
منظور عبارت مورد نظر سؤال، مرحلۂ لوتئال است که در این زمان دیوارۀ داخلی رحم تا نزدیک به آخرین روزهای آن در حال ضخیم شدن است.1111 14

گزینۀ )1(: در آخرین روزهای نیمۀ لوتئال، در صورت عدم بارداری، جدار داخلی رحم شروع به کاهش ضخامت می کند. / گزینۀ )2(: اگر خانمی ابردار شود،
در این مرحله آمادۀ قاعدیگ1و مراحل آن نمی شود. / گزینۀ )3(: در نیمه لوتئال یا دوم دوره جنسی، ابتدا ترشح FSH و LH مهار می شود زیرا در مرحلۂ لوتئال1باید1از رشد 

فولیکول های جدید جلوگیری شود.
خوِن قاعدگی، حاوی خون و ابفت های تخریب ش��ده1اس�ت که در این بافت ها می توان یاخته های بیگانه خوار بافتی مثل درش��ت خوارها را نیز مش�اهده کرد.1121 11

گزینۀ )2(: به دلیل خارج ش�دن خون، گویچۀ قرمز نیز خارج می ش�ود که فاقد هس�ته می باش�د. / گزینۀ )3(: در خانم یائس�ه، خون ریزی ماهیانه دیده 
نمی شود و این صحیح است. در خانم های یائسه مقدار استروژن و پروژسترون خون بسیار کم می باشد )تخمدان های آن ها از اکر افتاده اند ولی قشر فوق لکیه همچنان 

کمی هورمون جنسی می سازد(. / گزینۀ )4(: معمواًل خون ریزی حدود 14 روز بعد از تخمک گذاری رخ می دهد.
در انتهای چرخۀ جنس�ی، هورمون های تخمداین ترش�ح بس�یار بسیار اندکی دارند که این مسأله باعث افزایش ترش�ح FSH و LH هیپوفیز برای شروع دورۀ 1131 11

بعدی می ش�ود. دقت کنید که دو غده فوق کلیه زنان و مردان نیز همواره از قش�ر خود س�ه نوع هورمون جنسی اس�تروژن، پروژسترون و تستوسترون را می سازند )فعالیت 
آن ها تحت تأثیر محرک فوق لکیه می باشد، یعنی فعالیت آن ها ربطی به مقدار هورمون های محرک جنسی ندارد(.

گزین�ۀ )2(: در انته�ای دوره، هورمون ه�ای مح�رک جنس�ی )LH و FSH( افزای�ش ترش�ح دارند تا چرخ�ه دوباره آغاز ش�ود ولی تغیی�ری در مقدار دیگر 
هورمون های محرک هیپوفیز مثل محرک تیروئیدی یا فوق کلیوی ایجاد نمی شود. / گزینۀ )3(: دیوارۀ رحم برای قاعدگی چرخۀ بعد، آمادۀ ریزش می شود چون ضخامت 
دیوارۀ رحم کمی قبل از قاعدگی چرخۀ بعد شروع به کاهش می کند. / گزینۀ )4(: شروع تبدیل جسم زرد به سفید از وسط دورۀ لوتئال رخ می دهد و انتهای دورۀ جنسی، 

پس از تولید جسم سفید رخ می دهد.
نقش اصلی LH دخالت در تخمک گذاری است. وقتی تخمک گذاری انجام می شود، یعنی میوز 1 کامل شده است و مام یاخته ثانویه همراه با یک جسم قطبی 1141 14

آزاد شده است. هسته های این دو یاخته معمواًل n کروموزوم مضاعف دارند که در انسان 23 کروموزوم می شود.
LH در مردان روی یاخته بینابینی بیضه ها و در زنان روی تکمیل میوز 1، تخمک گذاری و رشد جسم زرد مؤثر می باشد. این هورمون عامل اصلی تخمک گذاری می باشد.1151 12

گزینه های )1( و )3(: هورمون FSH در مردان روی یاخته های رستویل دیواره لوله زامه س�از مؤثرند که این یاخته ها در همۀ مراحل زامه س�ازی نقش دارند 
ولی FSH در زنان س�بب رش�د فولیکول حاوی مام یاخته در حال انجام میوز 1 می ش�ود و فقط در تولید هورمون اس��رتوژن مؤثر است. / گزینۀ )LH :)4 مدنظر بخش اول 

این گزینه است که در زنان محرک ترشح دو نوع هورمون جنسی از جمس زرد در نیمۀ دوم دوره می شود.
در نیمۀ فولیکولی، FSH سبب تحریک ترشح استروژن از فولیکول شده ولی LH عامل اصلی تخمک گذاری و رشد جسم زرد می باشد.1161 12

در مورد گزینۀ )3( هم خیلی بی دقتی اگه آن را انتخاب کردی! چون سؤال در مورد دوره جنیس است و مردان دوره جنیس ندارند!!! )البته مردان دوره ها یا پریودهای اخالقی 
دارند ولی مربوط به مود زندگی آن هاست یعنی مثل زنان زمان مشخصی ندارد )برای مزاح!((

گزینۀ )1(: نادرست است. LH روی جسم زرد و FSH روی فولیکول مؤثر است. / گزینۀ )4(: نادرست است. ابتدای دورۀ جنسی، جسم زرد وجود ندارد.
استروژن و پروژسترون هم روی رحم و هم با بازخورد روی هیپوفیز و هیپوتاالموس مؤثر هستند. از طرفی رحم و مغز در دو طرف باال و پایین دیافراگم قرار دارند.1171 11

گزینۀ )2(: FSH روی یاخته های اطراف مام یاخته که پیکری هس�تند اثر می کند. / گزینۀ )3(: رش�د فولیکول با تأثیر FSH است که نوعی هورمون محرک 
جنسی می باشد )نه هورمون جنسی!(. / گزینۀ )4(: هورمون های جنسی در رشد الیه داخیل رحم مؤثرند نه الیه های ماهیچه ای و دیگر الیه ها!!

موارد )الف(، )ج( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.1181 13

در چرخ�ۀ تخمدان�ی، بازخ�ورد مثب�ت را فق�ط در روزهای تخمک گذاری )ح��دود روز 13 و 14( داریم ک�ه باال رفتن زیاد اس��رتوژن باعث باالرفتن زیاد FSH و LH ش�ده 
اس�ت )درس�تی ب(. این هورمون ها هم باعث تکمیل میوز 1 ش�ده و هم باعث پارگی فولیکول و تخمدان می ش�وند تا تخمک گذاری انجام ش�ود )البته نقش اصلی را در 

تخمک گذاری LH ایفا می کند(. سایر عبارات با بازخورد منفی صورت می گیرد.

 خودتنظیمی های مثبت در زنان سالم

LH و FSH به همراه اثر استروژن در وسط هر دورۀ جنسی

افزایش پروالکتین برای شیرسازی پس از تولد نوزاد
افزایش اکسی توسین در هنگام زایمان روی افزایش انقباضات رحم

افزایش اکسی توسین پس از زایمان برای خروج شیر از غدد شیری مادر
الف( پروژس�ترون در نیمۀ دوم دورۀ جنس�ی فقط بازخورد منفی با FSH و LH دارد. / ج( کورتیزول با محرک فوق کلیه به طور معمول بازخورد منفی دارد. / 

د( در نیمۀ دوم دورۀ جنسی، بازخورد مثبت بین هورمون ها وجود ندارد.
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1191 )B( فولیکول در حال رشد است که استروژن توسط فولیکول در حال رشد )B( جسم زرد و )A( 14
و جسم زرد )A( تولید می شود ولی پروژسترون فقط از جسم زرد )A( تولید و به خون ترشح می شود.

گزینۀ )1(: میوز 1 در فولیکول تخمدان B وجود دارد. / گزینۀ )2(: بخش B فولیکولی است 
که فقط توانایی تولید استروژن دارد. / گزینۀ )3(: جسم زرد )A( در تولید پروژسترون نقش دارد نه برعکس!

در تست هایی که عبارت »به طور معمول« دارند یعنی حالت عادی بدن را در نظر بگیرید.1201 11

در ش�روع مرحل�ۀ فولیکول�ی چرخ�ۀ تخمدان�ی، یک مام یاخته اولیه 2n مضاعف رش�د خ�ود را ادامه داده که 23 تت�راد از دوران جنینی دارد ولی در ش�روع مرحل�ۀ لوتئال، میوز 1 
 تم�ام ش�ده و ی�ک یاخت�ۀ مام یاخت�ه ثانویه و یک جس�م قطب�ی اول که n مضاعف هس�تند وج�ود دارد. س�ایر گزینه ها صحیح اس�ت و آن ه�ا را به خاطر بس�پارید ب�رای روز مبادا!! 
)گزینۀ )2( به دلیل بازخورد منفی در نیمۀ لوتئال صحیح اس��ت. گزینۀ )3( به دلیل نقش جس��م زرد در ترش��ح پروژسترون و استروژن صحیح است و گزینۀ )4( به دلیل نقش 

پروژسترون در نیمۀ لوتئال برای ترشح بیشتر رحم صحیح است.(

با اینکه نمودار مقدار هورمون های جنس�ی و محرک آن ها از کتاب درس�ی حذف ش�ده اس�ت ولی با دانس�تن این موضوع که جس�م زرد مس�ئول تولید 
پروژس�ترون اس�ت، باید بدانید که در نیمٔه اول دورۀ جنس�ی همواره مقدار اس�تروژن از پروژسترون بیشتر می باش�د و از طرفی بیشترین سرعت رشد جدار داخلی رحم، در 

نیمه فولیکولی است و سپس سرعت این رشد کمتر می شود.
فقط مورد )د( در زن بالغ و پس از تولد رخ نمی دهد.1211 14

در یک زن بالغ، مراحل پروفاز 1 در دوران جنینی وی صورت گرفته است پس ایجاد تتراد و سایر اعمال مرتبط با پروفاز 1 در این دوران انجام شده است. پس از تولد، 
از س�ن بلوغ، هر ماه در یک تخمدان، میوز 1 ادامه می یابد و آرایش های تتراد در اس�توای متافاز 1 )درس�تی ب(، جدا ش�دن ژن های کروموزوم های همتا )درستی الف( در 
آنافاز 1 برای تخمک گذاری صورت می گیرد. پس از پایان میوز 1، به شرط وجود زامه و شروع فرایند لقاح، جدا شدن کروماتیدهای خواهری و تشکیل کروموزوم دختری 

در آنافاز 2 )درستی ج( ولی در لولۀ رحم انجام می شود.

موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح می باش�ند. حداکثر رس�یدن میزان LH در خون، عامل اصلی برای تخمک گذاری است ولی قبل از آن LH ،FSH و استروژن 1221 12
با بازخورد مثبت به یک باره شروع به افزایش کرده اند ولی پروژسترون بعد از تخمک گذاری، از جمس زرد شروع به ترشح شدن می کند و مقدار آن در خون باال می رود.

استروژن، پروژسترون و تستوسترون از قشر غدد فوق کلیه نیز در محوطه شکمی مرد و زن ترشح می شوند. ولی هورمون تیروئیدی در تیروئید تولید می شود 1231 11
که در ناحیه شکمی قرار ندارد.

گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. رش�د جدار رحم در نیمه دوم دوره جنسی با کمک هر دو هورمون اس�تروژن و پروژسترون رخ می دهد. / گزینۀ )3(: نادرست 
است. مانند هر هورمون جنسی برای تنظیم بازخوردی خود در هیپوفیز و هیپوتاالموس گیرنده دارند.

) در هر یاخته ای از بدن گیرندۀ اختصاصی دارند )نادرستی گزینۀ )4((. )3T تستوسترون در غدۀ فوق کلیه تولید می شود ولی هورمون های تیروئیدی 

منظور س�ؤال هورمون LH می باش�د که با اثر بر یاخته های بینابینی بیضه ها، س�بب تولید تستوسترون می شود. فقط مورد )ب( یا تولید جسم زرد در هر دورۀ 1241 12
جنس�ی پس از روز 14 رخ می دهد. بعد از تخمک گذاری )مرحلۀ لوتئال(، LH س�بب می ش�ود یاخته های پیکری فولیکولی که پاره ش�ده اند، رشد کنند و تشکیل توده ای به 
نام جس�م زرد بدهند. مورد )ج( از اعمال LH در آخر مرحلۀ فولیکولی اس�ت. مورد )الف( فقط در صورت لقاح رخ داده و ربطی به LH ندارد و مورد )د( نیز در صورت 

بارداری در این دوره رخ نمی دهد.
وقفۀ اول در میوز مام یاخته از دوران جنینی ش�روع می ش�ود و با ش�روع هر دورۀ جنس�ی، آن وقفه از بین می رود )الف(. سپس به ترتیب طی یک دورۀ جنسی1251 13

 تولید استروژن از فولیکول )د(  افزایش پروژسترون )ب(  ترشح دوبارۀ FSH و LH )د( رخ می دهد.
فقط مورد )د( دربارۀ عمل هورمون های محرک جنس�ی یا FSH و LH صحیح می باش�د. در ابتدای نیمۀ لوتئال یا دوم دورۀ جنس�ی با پایین آمدن مقدار LH و 1261 11

FSH خون، با بازخورد منفی فولیکول های دیگر در تخمدان رشد نمی کنند )این عمل در اثر باال بودن مقدار هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون رخ می دهد(. 
 LH ب( ب�رای هورمون های جنس�ی و )ج( فق�ط در مورد( ،LH فق�ط در مورد )ای�ن دو هورم�ون در تنظی�م چرخه ه�ای تخمدان�ی مؤثرند. عب�ارات دیگر به ترتی�ب )الف 

صحیح می باشد.
مام یاخته ثانویه کروموزوم های دوکروماتیدی دارد، در صورت نفوذ زامه به درون مام یاخته ثانویه، ابتدا تقس�یم میوز 2 توس�ط این یاخته انجام می ش�ود و با 1271 12

تولید تخمک هستۀ زامه با هستۀ تخمک ادغام می شود.
گزینۀ )1(: تنظیم دوره های تخمدانی به طور مس�تقیم توس�ط هورمون های محرک جنس�ی هیپوفیزی و به طور غیرمس�تقیم توس�ط هورمون های آزادکنندۀ 
هیپوتاالموسی رخ می دهد. / گزینۀ )3(: با پایان یافتن دورۀ جنسی، شروع هر دوره با رشد فولیکول در اثر هورمون های محرک جنسی رخ می دهد. / گزینۀ )4(: تغییرات 

دورۀ رحمی و ضخامت جدار داخلی آن تحت تأثیر مستقیم هورمون های تخمدانی است.
در این ش�کل )الف( روز 7 )پایان قاعدگی(، )ب( روز 14، )ج( روز حداکثر فعالیت جس�م زرد 1281 13

و )د( روز به حداکثر رسیدن قطر رحم در دوره جنسی می باشد.
گزینۀ )1(: نادرست است. تولید فولیکول بالغ و آزاد شدن مام یاخته ثانویه در روز 14 می باشد. /
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. حداکثر پروژسترون در نیمۀ دوم دوره جنس�ی می باشد. / گزینۀ )3(: درست 
اس�ت. در وس�ط نیمۀ لوتئالی، جس�م زرد رسیده و بالغ، هر دو نوع هورمون جنس�ی زنانه را ترشح می کند. / 
گزینۀ )4(: نادرست است. همراه با ایجاد جسم سفید، فولیکول دیگری در نیمه لوتئال رشد نمی کند بلکه با 

شروع دورۀ بعد و یا همان شروع قاعدگی، فولیکول بعدی شروع به ادامۀ رشد می کند.
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197 موارد )الف(، )ج( و )د( در مورد نیمۂ دوم دورۂ جنیس صحیح نمی باشند.1291 13
الف( نادرس�ت اس�ت. تولید پروژس�ترون در نیمۀ لوتئال صورت می گیرد. مرحلۀ لوتئال از روز 14 تا 28 اس�ت و نش�ان دهندۀ ش�روع چرخۀ تخمدانی 
نمی باش�د. / ب( درس�ت اس�ت. انتهای مرحله لوتئال و انتهای چرخۀ رحمی هر دو در آخر دوره یعنی روز 28 می باش�ند. / ج( نادرس�ت اس�ت. مرحله لوتئال پس از آزاد 
ش�دن مام یاخته ثانویه از روز 14 ش�روع می شود. دقت کنید که درون تخمدان به ابیق ماندۀ یاخته های فولیکولی بدون مام یاخته، جسم زرد می گویند. پس جسم زرد آزاد 

نمی شود. / د( نادرست است. در مرحله لوتئال، فقط ابزخورد منیف بین هورمون های جنسی و محرک آن ها وجود دارد تا فولیکول دیگری در تخمدان رشد نکند.
هنگام ادغام هسته زامه به هستۀ تخمک، مشخص می شود که یاخته تخم حاصل، در کروموزوم های جنسی خود XX یا XY است و بعدًا در ماه سوم بارداری 1301 12

با سونوگرافی و دیدن اندام های جنسی جنین دیگه خیالمون از جنسیت آن راحت می شه!! 
گزین�ۀ )1(: دق�ت کنی�د ک�ه DNA حلقوی موج�ود در ژنوم، از میتوکندری ه�ای زامه به ارث نمی رس�د زیرا تنۀ زام�ه به داخل تخمک وارد نمی ش�ود. /
گزین�ۀ )3(: آنزیم ه�ای آکروزوم�ی وظیف�ۀ تخریب الیۂ داخیل یا ژله ای مام یاخت�ه )تخمک نابالغ( را دارند تا س�ر زامه به داخل آن نفوذ کند ول�ی یاخته های پیکری اطراف 
 را تخری�ب نمی کن�د بلک�ه از بی�ن آن ها عب�ور می کنند و با عبور از ای�ن یاخته های پیکری، آکروزوم س�ر زامه پاره می ش�ود. / گزینۀ )4(: لقاح با ادغام غش�اهای یاخته ای 

)نه هسته ای( مام یاخته و زامه آغاز شده و با ادغام هسته های زامه و تخمک پایان می یابد.
اگر در انسان لقاح صورت گیرد، به طور معمول دیگر تا هنگام زایمان و شیردهی، قاعدگی یا دوره های جنسی دیده نمی شوند.1311 11

گزینۀ )2(: جسم زرد طی اثر هورمون HCG، ات چند هفته به تولید پروژسترون ادامه می دهد نه چند روز! / گزینۀ )3(: یاخته های فولیکولی جدید در حاملگی 
رشد نمی کنند. / گزینۀ )4(: ترشح LH و FSH در این زمان توسط میزان باالی استروژن و پروژسترون مهار شده است تا فولیکول رشد نکند و تخمک دیگری آزاد نشود.

موارد )الف( و )ب( نادرست اند.1321 12
الف( دقت شود که در میوز و چرخه گامت سازی زنان، تقسیم هسته به طور مساوی ولی تقسیم سیتوپالمس مام یاخته ها به طور1انمساوی1صورت می گیرد. / 
ب( مام یاخت�ه ثانوی�ه »تقریبًا« همه سیتوپالس�م را دریافت می کند ولی گویچه هم کمی سیتوپالس�م دارد. / ج( نخس�تین جس�م قطبی توانایی تقس�یم مس�اوی هس�ته و 
سیتوپالسم را دارد. / د( چون مام یاخته های اولیه در پروفاز 1 متوقف شده اند و تا دوران بلوغ یعنی حداقل حدود 10 سال دیگر در این مرحله می ماند و تقسیم به صورت 

پیوسته انجام نمی گیرد، احتمال خطای میوزی بیشتر است.
موارد )الف(، )ج( و )د( با توجه به کتاب درسی و درسنامه درست  هستند و فقط مورد )ب( نادرست است.1331 12

 جسم قطبی اول ممکن است با زامه لقاح کند و توده یاخته ای  بی شکلی ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع شود )نادرستی ب(.
1 آن ها( با تخمک که محصول میوز 2 می باشد، از نظر ژنتیکی یکسان اند. چون 

3
 طی یک میوز کامل در زنان، در نهایت 3 جسم قطبی حاصل شده که یکی از آن ها )

در آنافاز 2 با جدا شدن کروماتید خواهری از مام یاخته ثانویه ایجاد شده است )درستی ج(.

تخمک سیتوپالس�م زیادی دریافت می کند که در آن مواد غذایی گوانگوین از جمله پروتئین و چربی وجود دارد. اگر تخمک بارور ش�ود، همین مواد غذایی اولیه مورد 
استفاده جنین قرار می گیرد )درستی د(.

زام یاخت�ه ثانوی�ه )A( و اولی�ن جس�م قطب�ی )B( دارای 23 کروم�وزوم مضاعف هاپلوئید در انس�ان می باش�د و تعداد رش�تۀ نوکلئوتیددار کروم�وزوم آن ها1341 11
92 عدد می باش�د. زام یاختک  )C( و دومین جس�م قطبی )D( نیز حاصل میوز 2 می باش�ند و 23 کروموزوم هاپلوئید تک کروماتیدی یا 46 رشتۀ نوکلئوتیددار دارند ولی در 

گزینه ها اثری از گزینه )C و D( نمی بینیم.
موارد )ب( و )ه ( صحیح می باشند. در طی مراحل گامت سازی انسان ها، یاخته هایی که تقسیم انجام نمی دهند، مثل زام یاختک ، زامه بالغ، دومین جسم قطبی و 1351 14

تخمک، دارای دو سانتریول می باشند ولی سایر یاخته های زاینده، مام یاخته اول و دوم و زام یاخته اولیه و ثانویه و جسم قطبی اولیه همگی چهار یا دو جفت سانتریول دارند.

دقت کنید که مام یاخته ثانویه و اولین جسم قطبی در صورت انجام میوز 2 دارای چهار سانتریول می شوند وگرنه دو سانتریولی باقی می مانند تا از بدن دفع شوند.

1361 LH در حدود روز چهاردهم چرخۀ تخمدانی )در مرحلۀ فولیکولی(، ابتدا مقدار زیاد استروژن، با ایجاد یک مکانیسم بازخورد مثبت، سبب افزایش ناگهانی مقدار 12
( می ش�ود. در مرحلۀ لوتئال، اس�تروژن )و پروژس��ترون( از طریق مکانیسم بازخورد منفی سبب مهار ترش�ح FSH و LH می شود )رابطۀ بین کورتیزول و هورمون  FSH )و

محرک فوق لکیوی نیز از نوع بازخورد منفی است(.
در مرحلۀ فولیکولی، افزایش اندک استروژن، اثر بازخورد منفی بر ترشح LH و FSH  دارد ولی در روزهای نزدیک به وسط دوره، به دنبال افزایش ناگهانی و 1371 11

به حداکثر رسیدن استروژن، ترشح LH و FSH نیز با بازخورد مثبت به طور ناگهانی افزایش می یابد که تخمک گذاری را به دنبال دارد.
گزینۀ )2(: در مرحلۀ فولیکولی مقدار پروژس�ترون زیاد نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: تکمیل میوز 1 با به حداکرث رس�یدن LH رخ می دهد. / گزینۀ )4(: در این 

گزینه، طراح کنکور خیلی کلک بوده و فقط خواسته دقت شما را نشانه بگیرد )حتماً می دانید که FSH و LH، مترشحه از هیپوفیز هستند نه تخمدان!(.
در هفتۂ دوم دورۀ جنسی زنان، FSH با تأثیر بر یاخته های فولیکولی سبب ترشح استروژن می شود.1381 14

گزینۀ )1(: حداکثر میزان LH، میوز 1 را تکمیل کرده و سبب تخمک گذاری می شود. / گزینه های )2( و )3(: پروژسترون در نیمۀ دوم دوره وارد فعالیت می شود.
با شروع نیمۀ دوم دورۀ جنسی، رشد فولیکول پاره شده همراه با کاهش FSH و LH می باشد تا فولیکول دیگری در تخمدان رشد نکند. 1391 13

گزینۀ )1(: مام یاخته اولیه در دوران جنیین تش�کیل می ش�ود ولی پروژس�ترون در نیمۀ دوم دورۀ جنسی زیاد می شود. / گزینۀ )2(: حداکثر استروژن خون 
قبل از تخمک گذاری است. / گزینۀ )4(: مام یاخته ثانویه از تخمدان آزاد می شود نه تخمک!
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FSH خون به حداکثر می رس�ند، که بالفاصله پس از آن مام یاخته ثانویه ایجاد ش�ده و میوز 1 کامل می ش�ود 1401 LH و  در حوال�ی روز تخمک گ�ذاری مق�دار  14
)نادرس�تی گزینۀ )1(( و میزان هورمون های هیپوفیز و هورمون اس�تروژن کم می ش�ود )نادرس�تی گزینه های )2( و )3((. پس از روز 14 دورۀ جنس�ی، با کم ش�دن مقدار 

هورمون های محرک جنسی )به علت بازخورد منفی استروژن(، از رشد فولیکول های جدید در تخمدان جلوگیری می شود )درستی گزینۀ )4((.
در پایان نیمۂ اول دورۀ جنس�ی، میوز 1 در تخمدان کامل می ش�ود )علت نادرس�تی گزینۀ )3(( ولی در پایان نیمۀ دوم دورۀ جنس�ی، ترش�حات اس�تروژن و 1411 13

پروژسترون تخمدان کم شده و ترشحات FSH و LH هیپوفیز پیشین زیاد می شود و فولیکول ها تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد )درستی گزینه های )1(، )2( و )4((.
مام یاخته های یک زن بالغ از نوع 1 یا 2 می باشند. مام یاخته 1 در تخمدان تشکیل شده و میوز می کند و مام یاخته 2 پس از تشکیل در تخمدان به لوله فالوپ می رود 1421 12

و در صورت برخورد با زامه می تواند دوک تشکیل دهد و میوز 2 را انجام دهد )گزینه های )1(، )3( و )4( در صورت وجود زامه انجام می شود(.
منظور گویچه های قطبی اس�ت که محل به وجود آمدن اولین جس�م قطبی تخمدان و دومین جس�م های قطبی لوله های فالوپ است ولی چون هر دو هاپلوئید 1431 14

هستند از نظر تعداد سانترومرهای هسته مشابه می باشند.
گزینۀ )1(: مقدار دنای آن ها متفاوت است ولی هیچ کدام کروموزوم همتا ندارند. / گزینۀ )2(: تعداد کروموزوم ها در آن ها مشابه می باشد. / گزینۀ )3(: عدد 

کروموزومی مشابه دارند و تعداد کروماتیدهای آن ها نیز متفاوت است. کروموزوم ها در گویچه های قطبی دوم تک کروماتیدی و در جسم قطبی اول دوکروماتیدی هستند.

به جدول زیر دقت کنید!!11 13

کارنوعمحلاندام

تولید هورمون جنسی نر - تولید و تمایز زامه هاغدد اصلیدرون کیسۀ بیضهبیضه ها )2 عدد(

متحرک کردن زامه ها 18 ساعت پس از ورود آن هامجاری کمکیدرون کیسۀ بیضهاپیدیدیم )2 عدد(

از کیسۀ بیضه تا زامه بر )2 عدد(
مجاری کمکیمحوطۀ شکمی

از کنار و پشت مثانه می گذرد - زامه های متحرک را از 
اپیدیدیم وارد میزراه می کند. ترشحات غدد وزیکول 

سمینال به آن وارد می شود )نادرستی گزینۀ )3((.

وزیکول سمینال
ترشح قند فروکتوز منی به داخل مجرای زامه بر در کنار غدد کمکیپشت مثانه)2 عدد(

سطح پشتی مثانه

غدۀ کمکیزیر مثانهپروستات )1 عدد(
تولید ماده قلیایی شیری منی - زامه از آن می گذرد - 

مجاری میزراه و زامه برها یکی می شوند. قبل برآمدگی اول 
میزراه است.

پیازی میزراهی
ترشح مایع روان کنندۀ قلیایی منی - زامه از آن نمی گذرد غدد کمکیزیر مثانه)2 عدد(

- پس از برآمدگی های میزراه

مجرای مشترک ادرار و زامه - دو برآمدگی بعد ازمجرای کمکیزیر مثانهمیزراه )1 عدد(
غدد پیازی میزراهی دارد.

زامه زا ها در اثر میتوز، دو یاخته ایجاد می کنند که یکی زامه زا با قدرت میتوز باقی می ماند و یکی زام یاخته اولیه با قدرت میوز می ش�ود. پس منظور این تس�ت 21 12
یاخته های زامه زا می باشند.

زامه زا فقط قدرت میتوز دارد پس نمی تواند مثل آنافاز 1 میوز، کروموزوم های همتای خود را جدا کند.

گزین�ۀ )1(: زام�ه زا ب�ه دی�وارۀ خارج�ی لول�ۀ زامه س�از متص�ل اس�ت. / گزین�ۀ )3(: ای�ن یاخته ه�ا فق��ط میت��وز می کنن�د و تت�راد تش�کیل نمی دهند. /
گزینۀ )4(: یاخته های زامه زا، طی تقسیم به زام یاخته اولیه تبدیل می شوند نه زام یاختک ! 

یاختۀ سرتولی، خاصیت بیگانه خواری و تغذیۀ زامه دارد. این یاخته برای FSH گیرنده دارد و سبب تسهیل تمایز زامه ها می شود.31 14
گزینۀ )1(: FSH برخالف نقش تستوس�ترون روی رش�د اندام های جنس�ی مؤثر نمی باش�د. / گزینه های )2( و )3(: تستوسترون روی ماهیچه و استخوان 

گیرنده دارد که با FSH بازخوردی ندارد و سبب تحرک زامه ها هم نمی شود )تحرک زامه ها توسط ترشحات اپیدیدیم صورت می گیرد(.
هر سه مورد نادرست می باشند )این سؤال عالوه بر ناکت علمی بیشتر جنبۀ دقتی دارد!(.41 11

ال�ف( فولیکول ه�ای تخمدان در دختر به دنیا آم�ده، حاوی یک مام یاخته اولیه و تعدادی یاختۂ پیکری می باش�د. / ب( تخمک در خانم ها درون لولۂ فالوپ 
تشکیل می شود ولی مام یاخته ثانویه که محصول میوز 1 می باشد، در تخمدان تولید می شود. / ج( عادت ماهیانه همان قاعدگی می باشد که معمواًل 7 روز اول دورۀ جنسی 

را شامل می شود.
رحم اندام کیسه ای ش�کل گالبی مانند و ماهیچه ای دس�تگاه تناس�لی زنان می باش�د که از سمت باال در دو طراف خود توس�ط دو طناب ماهیچه ای پیوندی به 51 13

تخمدان ها متصل می شود ولی در ادامه به لوله رحم می رسد. این اندام توسط گردن یا بخش باریک خود به واژن متصل می شود که محل ورود زامه می باشد.
گزین�ۀ )1(: بخ�ش ب�االی رحم، پهن اس�ت و به لوله های رحم متصل می باش�د ولی بخ�ش پایین آن به نام گ�ردن رحم، کاًل باریک می باش�د که به واژن

متصل می شود. / گزینۀ )2(: این عبارت در مورد لولۀ رحم صحیح است نه رحم! / گزینۀ )4(: این عبارت در مورد تخمدان هاست نه رحم!

توجه داشته باشید که گردن رحم، بخشی از رحم است اما لوله های رحم، اندام هایی جدا از رحم می باشند و خوِد رحم، لوله ندارد.
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199 به طرح زیر نگاه کنید. میوز 1، قرارگیری تتراد، جدا ش�دن کروموزوم های همتای مضاعف، تش�کیل هر نوع مام یاخته و اولین جس�م قطبی در تخمدان است 61 14
ولی میوز 2، شروع لقاح، عمل آنزیم های آکروزومی و جسم قطبی دوم در لولۀ رحم می باشد.

 علت رد گزینه های )1( و )2( این اس�ت که در هر دو قید برخالف در مورد تخمدان نادرس�ت اس�ت. در مورد رد گزینۀ )3( دقت کنید که  هر دو عمل در ابتدای لولۀ 
رحمی )شیپور فالوپ( است.

در چهارده روز اول دورۀ جنسی که ادامۀ رشد، تقسیم و تمایز مام یاخته اولیه در تخمدان رخ می دهد، جدار رحم ابتدا در اثر قاعدگی ریزش یافته و سپس به 71 11
سرعت رشد می یابد.

گزینۀ )2(: در نیمۀ لوتئال دورۀ جنسی، از تخمک گذاری تا زمان تشکیل جسم سفید، جدار داخلی رحم فقط در حال رشد است. / گزینۀ )3(: شروع تحلیل 
جس�م زرد از وس�ط نیمۀ لوتئال صورت می گیرد که در این روزها با بازخورد منفی، هورمون های محرک جنس�ی در حال کاهش هس�تند تا فولیکولی جدید در تخمدان رشد 
نکند )افزایش LH و FSH، پس از تشکیل جسم سفید و اکهش هورمون های جنسی رخ می دهد(. / گزینۀ )4(: پروژسترون در نیمۀ دوم یا لوتئال ترشح می شود 

که در این نیمه با کاهش هورمون های LH و FSH از رشد فولیکول جدیدی جلوگیری می شود.
موارد )ب(، )ج( و )د( مدنظر می باشند. ترشح پروژسرتون تخمدانی، برخالف LH ، FSH و استروژن، فقط در نیمۀ دوم دوره جنسی آغاز شده و ادامه می یابد 81 13

)البته از غدد فوق لکیه، مقدار کمی از این هورمون همواره در حال تولید است(.
الف( درست است. این هورمون فقط در نیمۂ دوم دورۀ جنسی یعنی نیمه لوتئال به همراه استروژن در رشد جدار رحم نقش دارد. / ب( نادرست است. پروژسترون 
 در قاعدگی و کل نیمۀ فولیکولی و در وسط دورۀ جنسی کاربردی ندارد. / ج( نادرست است. در هیچ زمانی از دورۀ جنسی، پروژسترون، سبب تولید استروژن نمی شود. /

د( نادرست است. پروژسترون برخالف LH در تخمک گذاری نقشی ندارد.
دقت کنید که تخمدان یک غدۀ درون ریز می باش�د و جس�م زرد قس�متی از تخمدان می باش�د که در برخی روزهای دورۀ جنسی ایجاد می شود ولی مانند یک 91 12

غدۀ درون ریز به تولید دو نوع هورمون جنسی می پردازد.
گزین�ۀ )1(: درس�ت اس�ت. هورم�ون FSH )مح��رک فولیکول��ی( در رش�د فولیکول تخمدانی اثر دارد ولی LH در رش�د و ترش�ح جس�م زرد مؤثر اس�ت. /
گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. هورمون های جنسی آزاد ش�ده از غدد جنسی یا قش�ر فوق کلیه، همگی تحت تأثیر آزاد کننده های هیپوتاالموسی هستند. / گزینۀ )4(: درست 

است. در نیمه لوتئال یا دوم دوره جنسی این اتفاق می افتد.
یاخته های پیکری درون تخمدان که حاوی مام یاخته در حال میوز 1 هستند، در نیمۀ فولیکولی قرار دارند که فقط استروژن ترشح می کنند ولی پروژسترون در 101 11

14 روز اول دوره ترشح نمی شود. همچنین این یاخته ها قدرت افزایش حجم و تقسیم میتوز )تکثیر( دارند.
گزینۀ )2(: یاخته های فولیکولی برای هورمون تیروئیدی نیز گیرنده دارند. / گزینۀ )3(: این یاخته ها تشکیل تتراد و تقسیم میوز ندارند. / گزینۀ )4(: تعداد 

کمی از آن ها، همراه مام یاخته ثانویه وارد لولۀ رحم می شوند و نقش تغذیه ای دارند.
در ابتدا و انتهای دورۀ جنسی زنان، مقدار دو هورمون جنسی استروژن و پروژسترون در خون کم است. این کمبود به هیپوتاالموس پیامی می دهد که هورمون 111 14

آزادکننده ای ترشح کند. هورمون آزادکننده بخش پیشین هیپوفیز را تحریک می کند تا ترشح هورمون های FSH و LH را افزایش دهد.

پاسخ هیپوفیز پیشینترشح استروژن و پروژسترونروز دورۀ جنسی 

افزایش تولید FSH و LH )محرک جنسی(   )درستی گزینۀ )4((کاهش تولید هورمون های جنسیابتدای دورۀ جنسی در نیمۀ فولیکولی
مانع تولید FSH و LH )بازخورد منفی(   )نادرستی گزینۀ )1((تولید اندک استروژنهفتۀ دوم نیمۀ فولیکولی

تولید مقدار زیاد LH و FSH با بازخورد مثبت   )نادرستی گزینۀ )2((تولید مقدار زیاد استروژنروزهای نزدیک تخمک گذاری در نیمۀ فولیکولی

تولید مقداری استروژن به همراه نیمۀ دوم دورۀ جنسی
پروژسترون زیاد از جسم زرد

مهار تولید FSH و LH با بازخورد منفی )مانع رشد فولیکول جدید(  
 )نادرستی گزینۀ )3((

آخر دورۀ لوتئال و ابتدای دوره بعد در صورت 
عدم بارداری

کاهش ترشح استروژن
افزایش ترشح FSH و LH با بازخورد منفیو پروژسترون

جسم زرد تحت تأثیر HCG کوریون، تا چند هفته پروژسترون می سازد )گفتار 3(.آخر دورۀ لوتئال در صورت بارداری

شروع دوبارۀ کاهش قطر دیوارۀ رحم، در انتهای چرخۀ رحمی و شروع رشد دیوارۀ رحم کمی از روز پایان قاعدگی می باشد. دقت کنید که خون ریزی از روز یک دوره 
آغاز می شود ولی کاهش قطر رحم از اواخر دوره جنسی قبلی شروع شده است.
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موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند.121 12

LH در نیمۀ دورۀ جنسی  با بازخورد مثبت است  در اثر زیادی استروژن می باشد.افزایش ترشح
در آخر دورۀ جنسی  با بازخورد منفی است  در اثر کاهش استروژن و پروژسترون است.

ب( نادرس�ت اس�ت. بازخورد منفی LH و FSH در اثر هر دو نوع هورمون جنس�ی در انتهای دورۀ جنس�ی رخ می دهد. / د( نادرست است. بازخورد مثبت 
LH فقط در اثر افزایش استروژن است.

شکل )الف( تخمدان را در روز 14 دورۀ تخمک گذاری نشان می دهد که عامل 131 11
اص��یل آن ب�اال رفتن مقدار LH می باش�د. ش�کل )ب( جس�م زرد تخم�دان در نیمه لوتئال 

)نادرستی گزینۀ )3(( را نشان می دهد که باز هم در اثر هورمون LH ایجاد شده است. 
گزینۀ )2(: هر دو شکل حاصل نقش LH هستند. / گزینۀ )3(: شکل )الف( 
تخمک گذاری در انتهای نیمۀ فولیکویل را نش�ان می ده�د. / گزینۀ )4(: تخمک گذاری با 

بازخورد مثبت LH رخ می دهد.
فقط مورد )ب( مدنظر می باش�د. تخمک، گویچه های قطبی دوم، زام یاختک  و زامه ها چون دیگر تقس�یم نمی ش�وند، همواره حاوی دو س�انتریول هس�تند ولی 141 11

یاخته هایی که تقس�یم را ش�روع می کنند مثل مامه زا، زامه زا، مام یاخته ها، زام یاخته های اولیه و ثانویه و جس�م قطبی اول همگی در هنگام تقس�یم چهار س�انتریول داشته اند 
)دقت کنید که در سؤال یک میوز اکمل مدنظر بوده است یعنی مام یاخته ثانویه و اولین جسم قطبی نیز وارد میوز 2 شده اند و سانتریول های خود را همانندسازی کرده اند(.

موارد )ب( و )ج( جمله را به درس�تی تکمیل می کنند )در این س��ؤال به لکمۀ هر قطب آنافاز دقت کنید! و در نظر داش��ته باش��ید که همواره تعداد مولکول DNA با 151 12
تعداد کروماتیدها برابر می باشد و تعداد سانترومرها با تعداد کروموزوم ها یکسان است(.

الف( نادرس�ت اس�ت. مام یاخته اولیۀ انس�ان 46 کروموزوم دوکروماتیدی دارد که در آنافاز 1، در هر قطب 23 کروموزوم دوکروماتیدی قرار می گیرد یعنی 
46 کروماتید و 46 مولکول دنا در هر قطب دارد ولی تعداد س�انترومرهای )کروموزوم های( هر مام یاخته ثانویه 23تا می باش�د. / ب( درس�ت اس�ت. در آنافاز میتوز هر 
مامه زا، در هر قطب 46 کروموزوم تک کروماتیدی و 46 مولکول DNA وجود دارد که با تعداد کروماتیدهای اولین جسم قطبی طبیعی حاصل از میوز 1 که 23 کروموزوم 
دوکروماتیدی و 46 مولکول DNA دارد، برابر اس�ت. / ج( درس�ت اس�ت. هر زام یاخته ثانویه در آنافاز 2 در هر قطب 23 کروموزوم تک کروماتیدی دارد و 23 مولکول 

DNA دارد که با 23 کروموزوم موجود در گویچه های قطبی دوم برابر است. / د( نادرست است. زام یاخته اولیه، میتوز انجام نمی دهد.

تولید مایع منی با ترش�ح ترکیبات روان کننده قلیایی غدد پیازی میزراهی تکمیل می ش�ود. این غدد با توجه به ش�کل کتاب درسی، قبل هر دو برآمدگی میزراه 161 13
وجود دارد.

گزینۀ )1(: اندامک فش�رده ش�ده زامه، هس��ته است که در رس آن واقع می باشد اما بخش هوازی تنفس، در محل قرارگیری میتوکندری های زامه یعنی تنه 
می باش�د. / گزینۀ )2(: دو مجرای زامه بر، زامه ها را وارد محوطۀ ش�کمی می کند که هرکدام در حین عبور از کنار و پش��ت مثانه ترشحات یک غدۀ وزیکول سمینال که دارای 

قند فروکتوز است به آن ها اضافه می شود )نه دو غده!(. / گزینۀ )4(: دو مجرای زامه بر، درون پروستات با هم یکی می شوند نه در زیر آن.
غدد منظور سؤال، تخمدان ها هستند. طناب اتصال دهندۀ آن ها به رحم، بافت پیوندی و ماهیچه ای صاف دارد. در دستگاه تولیدمثل زنان، بخش کیسه مانند 171 13

گالبی شکل، همان رحم می باشد.
 طناب اتصال دهنده فقط با مصرف گلوکز در تنفس هوازی ATP به دست می آورد. دقت کنید که استفاده از کرآتین فسفات ویژۀ ماهیچۀ اسکلتی است.

گزین�ۀ )1(: در م�ردان، تخم��دان دی�ده نمی ش�ود و تولی�د مق�دار ک�م اس�تروژن و پروژس�ترون در م�ردان با بخش قش�ری غدۀ ف�وق کلیه می باش�د. / 
گزینۀ )2(: اندام کیس�ه مانند، رحم اس�ت و بخش ش�یپورمانند و دارای زوائد انگشت مانند، مربوط به لولۂ رحمی هس�تند. / گزینۀ )4(: اندام کیسه مانند، رحم است که 

بخش باریک آن همان گردن رحم است که به واژن باز می شود.
در زنان، برای انجام یک تقس�یم میوز کامل دو توقف وجود دارد. یکی توقف طوالین تر که از دورۀ جنینی آغاز ش�ده و تا فعال ش�دن آن در داخل یک فولیکول 181 14

رش�د یافته در یک دورۀ جنس�ی پس از بلوغ ادامه می یابد. توقف کواته تر که بعد از انجام میوز 1 و تولید مام یاخته ثانویه ش�روع می ش�ود، تا زمان احتمالی برخورد زامه به 
مام یاخته ثانویه ادامه دارد. اگر زامه ای در زمان آزاد شدن مام یاخته ثانویه در ابتدای لولۀ فالوپ در حالت طبیعی وجود داشته باشد، امکان برخورد این دو یاخته که یکی 
23 کروموزومی دارای کروموزوم های تک کروماتیدی )زامه( و دیگری یاخته ای هاپلوئید و دارای کروموزوم های مضاعف اس�ت )مام یاخته ثانویه( وجود دارد تا س�ریع توقف 

دوم پایان یابد و میوز 2 مام یاخته انجام شود.
گزینۀ )1(: توقف اول از دورۀ جنیین ش�روع ش�ده که با ش�روع ییک از دوره های جنس�ی نیز پایان می یابد. / گزینۀ )2(: در هر دورۀ جنسی، مام یاخته ثانویه 
تولید می شود ولی در اثر برخورد زامه به آن، میوز 2 انجام می شود که کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند )نه کروموزوم های همتا!(. / گزینۀ )3(: توقف طوالنی تر، 

توقف اول است که از دورۂ جنیین آغاز شده )نه پس از تولد!( و فقط برای مام یاخته هایی که وارد دورۀ جنسی نمی شوند تا یائسگی ادامه می یابد.
دقت کنید که غدد فوق کلیوی در دو طرف حفرۀ ش�کمی همواره در حال ترش�ح مقدار کمی از هورمون های جنسی می باشد. در نیمۀ فولیکولی، تخمدان ها به 191 12

ترشح پروژسترون نمی پردازند ولی این هورمون توسط غدد فوق کلیوی تولید می شود.
گزینۀ )1(: در نیمۀ اول مرحلۀ لوتئال )14 تا 21( کاهش هورمون جنس�ی پروژس�ترون تخمدانی دیده نمی شود. در این روزها مقدار ترشح پروژسترون توسط 
 جسم زرد به حداکثر خود می رسد. / گزینۀ )3(: در نیمۀ دوم مرحلۀ لوتئالی، جدار رحم ابتدا افزایش ضخامت پیدا می کند و سپس در دو روز آخر از قطر آن کاسته می شود. /
گزینۀ )4(: نیمۀ اول دورۀ فولیکولی، روزهای اول تا هفتم در یک دورۀ جنس�ی می باش�د که طی آن جدار داخلی رحم در حال ریزش اس�ت ولی در این روزها، به طور معمول 

فقط در یک تخمدان )نه در هر کدام( فولیکولی که رشد بیشتری پیدا کرده است، رشد خود را با ادامۀ میوز انجام می دهد.

افزایش میزان LH در انهتاى مرحلۀ فولیکولی باعث امتام میوز 1 و تش�کیل و آزاد ش�دن نخس�تین گویچۀ قطبی و مام یاخته ثانویه می ش�ود. در انتهای مرحلۀ 201 12
لوتئالی نیز ضمن کاهش قطر رحم، بدن آمادۀ قاعدگی می شود.

B

B

B

C

B

B

C

B

A



201 موارد )الف( و )ج( نقشی ندارند. حرکت مام یاخته در رسیدن به لوله فالوپ و در طول لوله فالوپ تحت کنترل و کمک حرکت زوائد انگشت مانند شیپور لولۀ 1441 13
فالوپ )نه کوریون(، انقباض ماهیچۀ صاف دیوارۀ لولۀ رحم تحت تأثیر اعصاب خودمختار و زنش مژک ها می باشد ولی مایع قلیایی وارد شده از دستگاه تناسلی مرد به زن 

در رسیدن زامه به تخمک نقش دارد )این مایع قلیایی محصول پروستات بوده است(.
غش�ای آکروزوم در عبور زامه از الیه های یاخته ای اطراف مام یاخته پاره می ش�ود و س�پس آنزیم های درون آکروزومی زامه فقط می توانند الیه داخیل ژله ای 1451 13

مام یاخته را تخریب کنند. در حقیقت الیۀ خارجی آن که از یاخته های پیکری فولیکولی تش�کیل ش�ده اند، تخریب نمی ش�وند بلکه زامه از البه الی آن ها عبور می کند. دقت 
کنید که شروع فرایند لقاح، با برخورد غشای زامه و مام یاخته صورت می گیرد که این فرایند، پس از هضم الیۀ ژله ای آن صورت می گیرد.

شروع لقاح با برخورد غشای زامه به غشای مام یاخته ثانویه صورت می گیرد که این مام یاخته 23 کروموزوم مضاعف دارد )درستی گزینۀ )1((.
یاخته ه�ای تخ�م، میتوکندری ه�ا و س�ایر اندامک ه�ای خ�ود را به ج�ز هس�ته، فق�ط از تخم�ک م�اده می گیرن�د چ�ون فقط قس�مت س�ر زام�ه وارد مام یاخته می ش�ود

)درستی گزینۀ )2((.
لقاح به ندرت ممکن است با جسم قطبی هم انجام شود که یاختۀ حاصل با میتوز به تودۀ یاخته ای بی شکل با عمر کوتاه تبدیل می شود )درستی گزینۀ )4((.

موارد )الف( و )ج( نادرست می باشند.1461 14

الف( نادرست است. مایع منی حاوی میلیون ها زامه می باشد ولی فقط تعداد کمی از آن ها در لوله رحم به مام یاخته می رسد و فقط یکی از آن ها از الیه داخیل 
مام یاخته گذشته و لقاح می کند. / ب( درست است. تعداد کمی از زامه ها می توانند با فشار سر خود از یاخته های الیه خارجی مام یاخته که باقی مانده یاخته های فولیکولی 
می باش�د عبور کنند. / ج( نادرس�ت است. کیسه آکروزومی زامه در حین عبور از الیه خارجی مام یاخته یعنی از یاخته های فولیکولی، پاره می شود ولی آنزیم های خارج شده 
از آن س�بب هضم الیه داخلی ژله ای مام یاخته ثانویه می ش�وند. / د( درس�ت است. الیۀ خارجی مام یاخته، همان یاخته های پیکری فولیکولی است که فعالیت زیستی دارند 

ولی الیۀ داخلی آن یک مادۀ ژله ای محافظ و بدون داشتن یاخته و فعالیت زیستی می باشد.
فقط موارد )الف( و )ه ( صحیح می باشند.1471 11

ش�روع فرایند لقاح را از وقتی در نظر می گیریم که غش�ای یک زامه با یک مام یاخته ثانویه تماس پیدا کند و این فرایند وقتی کامل می ش�ود که غشای هستۀ دو یاختۀ زامه 
و تخمک در تخم حاصله کامل شود.

الف( درست است. تغییرات جدار داخلی ژله ای مام یاخته پس از شروع لقاح و توسط عوامل برون رانی شده از درون ریزکیسه های مام یاخته با تشکیل جدار 
لقاحی صورت می گیرد. / ب( نادرس�ت اس�ت. آکروزوم زامه در حین عبور از الیۀ خارجی اطراف مام یاخته پاره می ش�ود تا الیه داخلی ژله ای را هضم کند ولی هنوز غش�ای 
یاخته های جنسی نر و ماده به هم برخورد نکرده اند و لقاح آغاز نشده است./ ج( نادرست است. شروع هضم الیه داخلی ژله ای شروع لقاح نمی باشد چون غشای مام یاخته 
در زیر الیه ژله ای وجود دارد و ادغام غشاهای دو یاخته پس از هضم الیۀ داخلی انجام می شود. / د( نادرست است. در شروع لقاح غشای زامه ای که دارای کروموزوم های 
تک کروماتیدی است با غشای مام یاخته دارای کروموزوم های مضاعف برخورد می کند نه تک کروماتیدی! / ه ( درست است. تقسیم میوز 2 مام یاخته ثانویه، همراه با جدا 

شدن کروماتیدهای خواهری و تشکیل کروموزوم دخرتی و پس از برخورد زامه با مام یاخته صورت می گیرد.
موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند.1481 11

الف( درس�ت اس�ت. تخ�م درون لول�ۀ فالوپ، پس از 36 س�اعت ش�روع ب�ه میتوز می کن�د و توده ای 
توپ�ر از یاخته ه�ای کوچ�ک ایج�اد می کن�د. چ�ون دورۀ اینترف�از و رش�د یاخته ه�ا در ای�ن دوران کوت�اه می باش�د. 
/ ب( نادرس�ت اس�ت. اگ�ر ب�ه ش�کل کت�اب با دق�ت ن�گاه کنی�د، ریزکیس�ه های حاوی م�واد س�ازنده ج�دار لقاحی 
را در س��طح دروین مام یاخت��ه و در زی��ر غش��ا مش�اهده می کنی�د. ای�ن ریزکیس�ه ها ب�ا برخ�ورد ب�ه غش�ای مام یاخت�ه 

 برون رانی ش�ده و مواد درون آن س�بب تغییر در الیه ژله ای و ایجاد جدار لقاحی می ش�ود ولی غش�ای زامه و عوامل درون زامه در س�اختار آن ها نقش�ی نداش�ته اس�ت. / 
ج( نادرس�ت اس�ت. جدار لقاحی مانع عبور زامه دیگری از الیۂ ژله ای و ورود به مام یاخته می ش�ود ولی از الیه خارجی که حاوی یاخته های فولیکولی است می توانند با فشار 
عبور کنند. / د( درست است. جفت از مخلوط شدن کوریون جنین و جدار داخلی رحم مادر ایجاد می شود. کوریون در خارجی ترین سطح خود دارای زوائد انگشتی می باشد 

که مانع مخلوط شدن خون مادر و جنین می شود. در آخر دقت کنید که بند ناف در بخش جنینی جفت تشکیل می شود و رابط جفت با جنین می باشد.
موارد )الف( و )د( عبارت را نادرست تکمیل می کنند.1491 11

الف( نادرس�ت اس�ت. برای چندمین بار دقت کنید که لقاح با برخورد غش�ای زامه با غش�ای مام یاخته آغاز می ش�ود نه تخمک!! / ب( درس�ت اس�ت.
ابتدا هسته زامه وارد مام یاخته می شود و بعد میوز 2 مام یاخته پایان می یابد. / ج( درست است. انرژی حرکت زامه، اغلب از ATPهای ایجاد شده در راکیزه های زامه تأمین 

می شود. / د( نادرست است. غشا و فسفولیپیدهای زامه و تخمک )مام یاخته( در غشای یاختۀ تخم وجود دارند چون غشای این دو با هم ادغام شده است.
)د( بالستوسیس�ت است که حاوی تروفوبالست در الیه خارجی 1501 13

خود می باش�د. این الیه س�رانجام به همراه جدار رحم مادر در تش�کیل جفت 
دخالت می کند.

گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. )ال�ف( اولی�ن تقس�یم حاصل از 
 تخم در اواس�ط لوله فالوپ می باش�د که 36 س��اعت بعد از لقاح ایجاد می ش�ود. / 
گزینۀ )2(: نادرست است. یاخته های بنیادی جنینی در مرحلۀ موروال )ج( و تودۀ 
درونی بالس�توال )د( وجود دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. )الف(، )ب( و )ج( 
برخالف )د( در لوله رحم ایجاد می شوند. در حقیقت بخش )د( پس از رسیدن به 

رحم شکل می گیرد.
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پس از ورود هستۀ زامه به سیتوپالسم مام یاخته، بالفاصله میوز 2 مام یاخته انجام می شود که در شروع هر تقسیمی، غشای هسته در پروفاز 2 شروع به ناپدید 1511 11
شدن می کند و در نهایت دوباره در تلوفاز 2 تشکیل می شود. در این مکانیسم غشای هستۀ زامه از بین نمی رود )درستی گزینۀ )1( و نادرستی گزینۀ )2((.

میتوکندری زامه وارد تخمک نمی شود )نادرستی گزینۀ )3((.

جدار لقاحی قبل از ادغام هستۀ یاخته های جنسی رخ می دهد )نادرستی گزینۀ )4((.

)الف(، )ب( و )ج( در شکل به ترتیب الیه های زایندۀ  جنین، آمنیون و کوریون را نشان می دهد.1521 14
گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. کوری�ون و آمنی�ون ه�ر دو در محافظ�ت و تغذی�ۀ جنی�ن نق�ش دارن�د. / 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. الیه های زاینده در تولید جفت نقش ندارند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت است. هورمون HCG را 
کوریون برای حفظ جسم زرد در تخمدان مادر ترشح می کند. / گزینۀ )4(: درست است. فقط الیه های زاینده می توانند به 

اندام های جنین تبدیل شوند.

آمنیون داخلی ترین پرده محافظت کننده از جنین و الیه های آن می باشد که وظیفه تغذیه و حفاظت از جنین را دارد ولی با رحم مادر برخورد و تعاملی ندارد. پاره شدن 1531 12
این کیسه و خروج مایع آن از واژن، نشانۀ نزدیک بودن زایمان می باشد.

گزین�ۀ )1(: زجاجیه در حفاظت و تغذیه از عدس�ی و قرنیه نقش�ی ندارد بلکه س�بب حفظ کرویت چش�م می ش�ود )زاللیه در تغذیه آن ه��ا نقش دارد(. /
گزینۀ )3(: کوریون یا پردۀ خارجی محافظت کننده از جنین در ایجاد جفت و بند ناف نقش دارد. / گزینۀ )4(: با توجه به ش�کل س�ؤال قبل، متوجه می ش�وید که کیس�ۀ 

آمنیون، در ابتدا به طور کامل در اطراف الیه های زاینده قرار ندارد.
HCG در تداوم ترشح هورمون پروژسرتون نقش دارد. این هورمون تحت تأثیر LH از جسم زرد ترشح می شود که نوعی هورمون هیپوفیز پیشین است.1541 11

گزینۀ )2(: در نیمۀ اول دورۀ جنس�ی، تخمدان فقط به ترش�ح اس�تروژن می پردازد پس قطعًا میزان اس�تروژن، از مقدار ناچیز پروژس�ترون که از قشر غده 
فوق کلیه ترشح می شود بیشتر است. / گزینۀ )3(: مقدار هورمون های جنسی خون، در صورت عدم لقاح، »پس از مدتی« کاهش می یابد )یادتان باشد که قشر فوق لکیه 
همواره این هورمون ها را در هر دو جنس می سازد(. / گزینۀ )4(: یکی از کارهای استروژن و پروژسترون، با رشد جدار رحم )نه لولۀ رحم(، آماده سازی رحم برای بارداری 

و جایگزینی جنین می باشد.
دقت کنید که الیۂ بیروین بالستوسیست، با تولید آنزیم سبب هضم جدار داخلی رحم مادر و ایجاد حفره برای جایگزینی جنین می شود.1551 14

گزینۀ )1(: نادرست است. بالستوسیست

توده یاخته ای درونی  منشأ الیه های زاینده جنینی می شود  بافت ها و اندام های مختلف را می سازد.

تروفوبالست 

ترشح آنزیم های هضم کننده جدار رحم مادر
کمک به جایگزینی جنین در جدار داخلی رحم

تولید هورمون HCG توسط کوریون حاصل از آن
تولید پرده های جنینی

گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. یاخته های درونی بالستوسیس�ت چون تخصص نیافته هستند به وسیلۀ محرک می توان همۀ ژن های آن ها را فعال کرد تا تمایز به بافت خاص 
 پیدا کنند )به طور لکی یاخته ها پس از تمایز یافتن، فقط می توانند برخی ژن های خود را فعال کنند ولی در حالت تمایز نیافته یا بنیادی، قادرند هر ژنی را فعال کنند(. /

گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. اولین هورمون جنینی، HCG می باش�د که از یاخته های کوریوین اطراف جنین ترش�ح ش�ده و وارد خون مادر می ش�ود. این هورمون اس�اس 
تست های بارداری می باشد و سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح پروژسترون از آن می شود.

فقط مورد )ج( نادرست است.1561 14
الف( درس�ت اس�ت. بالستوسیست دو بخش دارد، یکی توده یاخته ای درونی که منشأ بافت ها و اندام های بدن می شود و یکی الیه خارجی یا تروفوبالست 
 که در هضم یاخته های جدار داخلی رحم مادر نقش دارد. / ب( درس�ت اس�ت. ترش�ح هورمون HCG به خون مادر از کوریون حاصل از تروفوبالس�ت صورت می گیرد. /
ج( نادرست است. حفظ جسم زرد در تخمدان مادر )نه رحم( با ترشح HCG می باشد. / د و ه ( درست هستند چون افزایش ترشح پروژسرتون از جسم زرد مادر و تشکیل 

پرده های محافظ جنینی از مواردی است که تروفوبالست در آن نقش دارد.
موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح می باشد.1571 13

الف( درست است. نخستین تقسیم میتوز تخم )36 ساعت بعد از لقاح( در روز 16 دوره جنسی صورت می گیرد. این زمان معادل ابتدای نیمۀ لوتئال زنان 
است که بازخورد منفی سبب کاهش FSH و LH شده است. / ب( درست است. یاخته های حاصل از تقسیم تخم تا آخر لوله رحم که کره توپر موروال می باشند افزایش 
حجم ندارند و مجموعه حجم چند یاخته برابر حجم همان تخم اولیه می باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. فضای رحمی قس�مت بیرون جدار رحم می باشد که تروفوبالست در 
آن تشکیل می شود ولی جفت پس از جایگزینی در جدار رحم ایجاد می شود. / د( درست است. بالستوسیست از موروال حجیم تر می باشد و در حین جایگزینی، فاقد جدار 

لقاحی می باشد )در شلک کتاب، پاره شدن جدار لقاحی، مشهود است(.
همۀ موارد نادرست می باشند.1581 14

الف( نادرست است. اواًل که یاخته های فولیکولی ژله ای نیستند، ثانیًا هم، این یاخته ها دور مام یاخته ثانویه قرار دارند نه تخمک! / ب( نادرست است. تخم فقط 
یاخته اول حاصل لقاح می باشد و پس از آن که تقسیم شد دیگر لفظ تخم را نباید برای آن به کار برد. / ج( نادرست است. تقسیم یاختۀ حاصل از لقاح در لوله رحم تا تشکیل 

موروال فقط با افزایش تعداد یاخته همراه است. افزایش حجم وجود ندارد. / د( نادرست است. تروفوبالست کل یاخته ها و فضای درون بالستوسیست را احاطه کرده است.
فقط مورد )ب( صحیح می باشد.1591 11

الف( نادرست است. الیۀ ژله ای مام یاخته، فاقد ساختار یاخته ای می باشد و یک مادۀ ژله ای چسبناک است که جدار لقاحی سبب تغییراتی در آن می شود. /
ب( درس�ت اس�ت. کوریون و س�ایر پرده های اطراف جنین، از تقس�یم میتوز تروفوبالست ایجاد ش�ده اند که از یاخته های جنینی می باش�ند. از طرفی توده یاخته درونی و 
الیه های زاینده آن نیز همگی مانند تروفوبالست از میتوز یاخته تخم ایجاد شده اند و دستورالعمل ژنتیکی یکسانی دارند. / ج( نادرست است. تشکیل الیه های زاینده جنینی 
از تودۀ یاختۀ درونی، بعد از جایگزیین جنین در جدار درونی رحم انجام می ش�ود. / د( نادرس�ت اس�ت. جدار لقاحی، پس از شروع فرایند لقاح و ضمن برخورد غشای زامه و 

مام یاخته به همدیگر تشکیل می شود و پس از آن است که جدار لقاحی تشکیل می شود.
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زوائد انگش�تی جنینی، همان زائده های کوریون هس�تند که به درون جدار رحم نفوذ کرده اند و در تماس با 
خ�ون مادر می باش�ند. این زائده ها به س�مت آندومتر مادر ایجاد می ش�وند و مواد مورد نی�از جنین را از مادر به 

جنین می رسانند.

زوائد انگشتی مادر، در لوله فالوپ و در بخش شیپور مانند آن به سمت تخمدان وجود دارد که وظیفه گرفتن 
مام یاخته ثانویه خارج شده از تخمدان به انتهای لوله رحم را دارد.

خ�ون خارج از زوائد انگش�تی کوریون�ی، همان خون مادر می باش�د ولی مواد درون زوائد انگش�تی کوریونی 
مربوط به جنین می باشند.

گزینۀ )1(: انتهای لولۀ رحم زوائد انگش�تی دارد که در انتقال بالستوسیس�ت بی تأثیر اس�ت. / 
گزین�ۀ )3(: زوائد انگش�تی لولۀ رحم، فقط وظیفۀ انتقال مام یاخته آزاد ش�ده از تخمدان ب�ه انتهای لولۀ رحم را 
دارد و در ادامه مس�یر آن بی تأثیر اس�ت. / گزینۀ )4(: زوائد انگشتی جنین در کوریون، پس از جایگزینی ایجاد 

می شوند پس نقشی در آن ندارند.
هر چهار عبارت از فعالیت های تروفوبالستی می باشد.1611 14

الیه بیرونی بالستوسیست = تروفوبالست  وظایف 

1( ترش�ح آنزی�م هضم کننده جدار رحم به خارج تودۀ بالستوسیس�تی برای جایگزین�ی در جدار داخلی رحم 
)درستی الف(

2( ایجاد حفره در رحم برای جایگزینی بالستوسیست جنینی 
3( یاخته های هضم شده مادری که منبع تغذیه جنین است را ایجاد می کنند )درستی ب(

4( کوریون حاصل از آن س�بب تولید هورمون HCG می ش�ود  حفظ جسم زرد و تولید پروژسترون توسط 
مادر )درستی ج(

5( تولید پرده های جنینی و جفت )درستی د(
یادتون باشه که یاخته های درونی بالستوسیست سبب تولید اندام های جنین می شود ولی یاخته های الیۂ خارجی یا تروفوبالست، کوریون و جفت را می سازند ولی 1621 11

سایر موارد صحیح است. چون جسم زرد پس از حاملگی تا چند هفته به تولید پروژسترون خود ادامه می دهد )درستی گزینۀ )2(( و یاخته های حاصل از میتوز یاختۀ تخم در 
لولۀ فالوپ با هر تقسیم کوچک تر می شوند )درستی گزینۀ )3((. در صورت حاملگی و ایجاد جفت، دیگر فولیکول جدیدی در تخمدان بالغ نمی شود )درستی گزینۀ )4((.

در هر بالستوسیست، یک توده یاخته ای درونی وجود دارد که منشأ سه الیه زاینده جنینی می شود.1631 12
گزین�ۀ )1(: آمنی�ون و کوری�ون، هر دو در محافظ�ت و تغذیه جنین مؤثرند ولی پس از جایگزینی ایجاد می ش�وند. / گزین�ۀ )3(: هورمون HCG کوریونی
)نه تروفوبالستی( جنین وارد خون مادر می شود سپس از الیۀ سنگ فرشی ساده مویرگ عبور می کند )وقتی کوریون هست، دیگر تروفوبالستی وجود ندارد(. / گزینۀ )4(: کیسه 

آمنیون حاصل از عمل تروفوبالست است که پس از جایگزینی و ترشح آنزیم تروفوبالستی، از تمایز این الیه ایجاد شده است.
موارد )الف(، )ب( و )د( عبارت را در مورد هورمون HCG به نادرس�تی تکمیل می کنند. HCG ، هورمونی اس�ت که در اوایل بارداری توس�ط کوریون جنین 1641 13

تولید ش�ده و وارد خون مادر و س�بب حفظ جس�م زرد در تخمدان مادر می شود. این هورمون همچنین سبب تداوم ترش�ح پروژسترون می شود. )دقت کنید که هناگم ترشح 
HCG هنوز سیستم گردش خون جنین تشکیل نشده است.(

 ،HCG از کوریون ترش�ح می شود که دیگر بخش بالستوسیستی نیست. / ب( نادرست اس�ت. در هنگام دو هفتۀ اول تولید HCG .الف( نادرس�ت اس�ت
هنوز جنین فاقد خون اس�ت. / ج( درس��ت اس�ت. HCG سبب تداوم ترشح پروژس�ترون از مادر باردار می شود. / د( نادرست است. این عبارت در مورد پروژسترون است 

نه HCG! )در ضمن خود پروژسترون هم در خانم های یائسه از تخمدان ترشح نمی شود(.
کوریون یکی از پرده های محافظ جنین می باش�د که همراه با جدار داخلی رحم س�بب تش�کیل جفت می ش�ود. این پرده جنینی مانع مخلوط شدن خون مادر و 1651 11

جنین می شود و قدرت تولید هورمون HCG دارد و از طرفی واجد زوائد انگشتی به سمت جدار داخلی رحم مادر برای انتقال مواد بین مادر و جنین می باشد اما آمنیون که 
در تشکیل جفت نقشی ندارد، با اینکه در تغذیه همانند محافظت جنین نقش دارد، به تولید هورمون HCG نمی پردازد.

بن�د ن�اف )الف( رابط جف�ت )د( و جنین می باش�د ولی خون را توس�ط کوریون )ب( از 1661 14
رگ های مادر )ج( می گیرد )جای )ب( و )ج( در گزینۀ )4( نادرست می باشد(.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. در این ش�کل )الف( رگ های بند ناف می باش�ند که دو 
س�رخرگ باریک با خون تیره )همانند س��رخرگ های ششی( و یک س�یاهرگ قطورتر با خون روشن 
)همانند س��یاهرگ های شش��ی( دارد. / گزینۀ )2(: درست اس�ت. بخش )ج( همان رگ های رحم 
مادر می باش�ند که س�رخرگ های آن از آئورت منش�أ می گیرند و س�یاهرگ های آن به بزرگ سیاهرگ 
زیرین می ریزند. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. بخش )ب( کوریون می باشد که در تشکیل جفت )د( 
نقش مس�تقیم دارد و دارای منش�أ تروفوبالس�تی می باش�د. دقت کنید که هورمون یا پیک شیمیایی 
دورب�رد کوریون�ی، هم�ان HCG اس�ت که گیرن�دۀ آن در تخمدان م�ادر باردار یا همان جس�م زرد 

می باشد و در خود جنین گیرنده ندارد. 
در نیمه لوتئال، چون مقدار اس�تروژن و پروژس�ترون )هورمون های جنس��ی( در خون باالس�ت پس مقدار LH و FSH )محرک های جنسی( پایین می آید 1671 12

)نادرستی گزینۀ )2(( ولی جدار رحم تا حدود اواخر این دوره به حداکثر اندازه خود می رسد )درستی گزینۀ )3((. در این نیمه، مانند هر موقعی قبل از یائسگی، هنوز مقدار 
زیادی فولیکول نابالغ حاوی مام یاخته اولیه در تخمدان وجود دارد )درستی گزینۀ )4((.

اگر باروری صورت گرفته باشد، در هفته دوم جنینی، الیه های مقدماتی زاینده جنین، پس از جایگزینی تشکیل می شوند )درستی گزینۀ )1((.
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موارد )ب(، )ج( و )د( مدنظر می باشند. مورد )الف( صحیح است چون بند ناف حاوی رگ های خونی بین جفت و جنین می باشد. در مورد )د( دقت کنید که 1681 13
کوریون و بند ناف، بین دیوارۀ رحم و جنین فاصله انداخته است. 

به شکل مقابل در مورد موقعیت ها دقت کنید:

1691 2CO در ش�کل زیر مش�اهده می کنید که دو س�رخرگ بند ناف، باریک تر از تک سیاهرگ قطور بند ناف می باشند و می دانید که این دو سرخرگ، خون تیره با  14
زیاد جنین را از راه کوریون به سیاهرگ رحمی مادر می دهد.

گزینۀ )1(: هورمون HCG اولین هورمون جنینی است که از کوریون ترشح می شود و سپس در اثر تعامل کوریون و جدار داخلی رحم، جفت تشکیل می شود.

در هنگامی که جنین از مرحله تخم تا مرحله بالستوسیست در لوله رحم و رحم قرار دارد، از اندوخته غذایی تخمک برای تغذیه استفاده می کند ولی پس از جایگزینی 
ابتدا از یاخته های هضم ش�ده دیواره رحم که در اثر جایگزینی ایجاد ش�ده اند اس�تفاده غذایی می کند ولی در نهایت جفت و رابطه خونی مادر و جنین س�بب رابطه غذایی 

مادر و جنین می شود )درستی گزینۀ )2((.

گزینۀ )3(: تشکیل و تمایز جفت از هفته دوم حاملگی )روز 28 دوره( تا هفته دهم یعنی 8 هفته بعد از آن رخ می دهد.
عبارت های )الف( و )ج( نادرست می باشند.1701 11

الف( نادرس�ت اس�ت. در بند ناف یک س��یاهرگ بیش�تر وجود ندارد. / ب( درس�ت اس�ت. کوریون و آمنیون، هر دو در محافظت و تغذیه جنین مؤثرند. /
ج( نادرس�ت اس�ت. دق�ت کنی�د که کتاب در مورد پرده ه�ای محافظت کنندۀ جنینی عنوان کرده اس�ت که مهم تری��ن آن ها کوریون و آمنیون می باش�ند )نه فقط این دو 
الیه! از نظر علمی نیز عالوه بر این دو الیه، عواملی مثل کیس��ۀ زرده و االنتوئیس نیز وجود دارند که انش��اءالله در دانش��اگه با آن ها آش��نا می ش��وید()عالوه بر این دلیل، ترشح 
هورمون، پس از ایجاد کوریون اس��ت و نه قبلش(. / د( درس�ت اس�ت. کوریون به همراه آندومتر س�بب تشکیل جفت می ش�ود ولی کوریون، جزء توده یاخته ای درونی 

)منشأ اندام های بدن جنین( نمی باشد.
171112

خون درون رگ های بند ناف، خون جنین می باشد که گروه خونی آن حاصل ادغام گروه خونی مادر و پدر می باشد )درستی گزینۀ )2( و نادرستی گزینۀ )4((.

گزینۀ )1(: زائده انگش�تی جنینی همان زائده های کوریونی می باش�ند که حاوی خون جنین می باش�ند ویل خارج آن، خون مادر وجود دارد. / گزینۀ )3(: زائده 
انگشتی مادر در بخش شیپور مانند لولۂ رحم مادر می باشد و حاوی خون مادر می باشد.

بند ناف که مسئول انتقال مواد بین خون مادر و جنین می باشد دو سرخرگ نازک تر با خون تیره و یک سیاهرگ قطور با خون روشن برای تبادل مواد بین مادر و جنین دارد.1721 11
گزینۀ )2(: بالستوسیس�ت در فضای درون رحم تش�کیل می ش�ود نه لوله رحم!! / گزینۀ )3(: با توجه به شکل رش�د تخم و موروال، پاره شدن جدار لقاحی، 
پس از تش�کیل تودۀ توپر موروال و هم زمان با ایجاد تروفوبالس�ت و تودۀ بالستوسیس�تی رخ می دهد. / گزینۀ )4(: الیه های زاینده بالستوسیستی هم زمان با تشکیل جفت 

ایجاد می شوند )نه پس از تشکیل آن!(.
2CO باالیی دارد ولی 1731 2O به  س�یاهرگ بند ناف خون روش��ن خود را وارد قلب جنین می کند و این رگ همانند مویرگ کالفکی و س�یاهرگ های ششی نسبت  11

مویرگ های بعد از سیاهرگ باب کبدی خون تیره دارند )رد د(.
هر چهار مورد صحیح می باشند.1741 14

الف( ضربان قلب در آخر ماه اول شروع شده ولی شکل گیری قلب مثل سایر اندام ها در ماه دوم می باشد. / ب( اندام های اصلی در انتهای ماه اول شروع 
به تش�کیل ش�دن می کنند. / ج( در س�ه ماهۀ دوم و س�وم رشد سریع جنین و فعالیت اندام ها رخ می دهد. / د( مشخص شدن دست و پا در ماه دوم ولی شروع تمایز جفت 

آن در هفتۀ دوم است )دقت کنید که جوانه زنی دست و پا در ماه اول ولی مشخص شدن آن ها طی ماه دوم صورت می گیرد(.
یاخته ه�ای بنی�ادی بالستوسیس�تی در ابتدا به صورت یک تودۀ به هم چس�بیده اند ول�ی اگر این یاخته های تمایز نیافته به صورت دو توده از هم جدا ش�وند، 1751 12

زمینه ساز تشکیل دوقلو یا چندقلوی همسان می شوند.
دو یا چندقلوی همسان، همواره در اثر جدا شدن یاخته های بنیادی بالستوسیستی ایجاد می شود )درستی گزینۀ )1((.

در چندقلوهای غیرهمسان به تعداد هر فرزند یک بالستوسیست وجود داشته است )درستی گزینۀ )3((.

دوقلو یا چندقلوهای همسان برخالف غیرهمسان قطعًا و همواره جنسیت یکسانی دارند ولی غیرهمسان ها نیز می توانند جنسیت یکسان داشته باشند )درستی گزینۀ )4((.
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205 در زایمان طبیعی خروج مایع درون شامه ای سبب خروج سریع نوزاد می شود ولی در زایمان حاصل از جراحی این موضوع صادق نیست.1761 14
گزین�ۀ )1(: ب�ا مکیدن س�ینه مادر توس�ط ن�وزاد، بازخورد مثبت ه�م برای تولید پروالکتین )هورمون شیرس��از( که از هیپوفیز ترش�ح می ش�ود و هم برای 
اکسی توسین )هورمون خارج کننده شیر از پستان( که از هیپوتاالموس ایجاد می شود. / گزینۀ )2(: در هنگام زایمان طبیعی فشار سر جنین سبب می شود که اکسی توسین 
زیادی توس�ط مادر ترش�ح ش�ود ولی پزشک با افزایش تزریق اکسی توسین به مادر، سبب تسهیل زایمان و خروج س�ریع تر نوزاد می شود. / گزینۀ )3(: کاماًل درست است 

ولی گفته می شود زمان بارداری 9 ماه یا 270 روز است ولی پزشکان 284 روز را به اولین روز شروع آخرین قاعدگی اضافه می کنند.
اکسی توسین روی ماهیچه های صاف رحم )زیر دیافراگم( و غدد شیری )باالی دیافراگم( مؤثر است.1771 11

گزینۀ )2(: پرده های محافظ جنین )کوریون و آمنیون و …( در هفته دوم از حاملیگ ایجاد می ش�وند )نه در هفته دوم دوره جنس��ی زنان که تازه قرار اس��ت 
در آخر آن لقاح صورت بگیرد!!!(. / گزینۀ )3(: بند ناف کاًل مربوط به بخش جنیین جفت می باشد )دقت کنید که جفت حاوی دو بخش مادری و جنینی )کوریون( است 
که در بخش جنینی آن بند ناف ایجاد می شود(. / گزینۀ )4(: تولید HCG برخالف تولید الیه های زاینده جنینی از وظایف الیه خارجی محافظ یا کوریون می باشد که از 

تمایز یاخته های الیۀ خارجی بالستوسیست ایجاد می شود.
نش�انۀ نزدیک بودن زایمان، اپره ش��دن کیس��ۂ آمنیون و خروج مایع درون ش�امه ای داخل آن است که هورمون ها در این عمل نقش اساسی دارند. هورمون ها 1781 14

پیک شیمیایی دوربرد بوده و با سیر مسافت طوالنی به یاختۀ هدف )ماهیچۀ صاف( می رسند. 
گزینه های )1( و )2(: دقت کنید که هورمون اکسی توس�ین در هیپوتاالموس تولید ش�ده ولی در یاخته های هیپوفیز پس�ین ذخیره ش�ده و سپس وارد خون

)محیط داخلی( می شود. / گزینۀ )3(: اکسی توسین پیک دوربرد است نه کوتاه برد!
فقط مورد )د( نادرس�ت اس�ت. در ناباروری افراد، عوامل محیطی مثل اش�عه های مضر همانند عوامل ژنتییک مثل تعداد ناکافی زامه یا عدم تولید دوره های 1791 11

جنسی مؤثر است ولی سایر موارد صحیح می باشد.
در سونوگرافی امواج صوتی با فرکانس ابال به جنین برخورد کرده و ابزاتب آن ها توسط دستگاهی به صورت تصویر ویدئویی نشان داده می شود. این دستگاه حاملگی را در 1801 12

.)X ماه اول )هفته چهارم( تشخیص می دهد )در مورد گزینۀ )3( دقت کنید که نوع امواج سونوگرافی اولتراسون یا ماوراء صوت می باشد نه اشعۀ الکترومغناطیسی

همۀ موارد نادرست می باشند.1811 14
الف( نادرس�ت اس�ت. پر ش�دن غدد شیری از شیر توسط هورمون پروالکتین هیپوفیز پیشین رخ می دهد ولی خروج شیر از آن ها با اکسی توسین می باشد. 
/ ب( نادرست است. پایان زایمان با خروج جفت و اجزای مرتبط به آن پس از خروج نوزاد صورت می گیرد. از طرفی کتاب هم گفته که این عوامل از واژن خارج می شوند 
)نه گردن رحم(. / ج( نادرس�ت اس�ت. اکسی توس�ین در هیپواتالموس، تولید می شود ولی مترش�حه از هیپوفیز پسین می باشد که در موقع زایمان هم در کمک به تسریع 
زایمان و هم برای خروج شیر با بازخوردی یا بازخورد مثبت تنظیم می شود. / د( نادرست است. دقت کنید که در زایمان طبیعی سر جنین به گردن رحم که بخش ابریک 

متصل به واژن می باشد فشار می آورد نه بخش پهن باالی رحم!!!
فقط مورد )د( صحیح است. 1821 12

الف( نادرس�ت اس�ت. تشکیل جفت، هم زمان با تش�کیل الیه های زاینده می باشد. / ب( نادرست است. معمواًل شروع به عمل اندام ها در سه ماهه دوم و 
س�وم صورت می گیرد. / ج( نادرس�ت است. در انتهای ماه سوم، اندام های جنسی مش�خص می شوند و با سونوگرافی جنسیت فرزند مشخص می شود )الزم به یادآوری 
است که از همان بدو تشکیل تخم، می توان با بررسی کروموزومی، پی به XX یا XY بودن جنین برد(. / د( درست است. ضربان قلب در انتهای ماه اول شروع می شود 

که قبل از آن نمو رگ ها و روده شروع شده است.
منظور سؤال کوریون می باشد که مانع مخلوط شدن خون مادر و جنین است. 1831 12

گزینۀ )1(: برای تنظیم انرژی، تحت تأثیر هورمون های تیروئیدی قرار می گیرد. / گزینۀ )3(: در رساندن غذا به جنین نقش دارد. پس مبادلۀ مواد در دو 
طرف آن از مادر به جنین و از جنین به مادر صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: از یاخته های تروفوبالستی مرحلۀ بالستوسیست تشکیل می شود.

از هفته دوم بارداری، تمایز توده یاخته درونی و جفت هم زمان آغاز می شود.1841 11
گزینۀ )2(: بند ناف دارای دو سرخرگ و یک سیاهرگ می باشد که رابط بین جفت و جنین است. / گزینه های )3( و )4(: در موقع حاملگی، فولیکول دیگری 

در تخمدان رشد نمی کند و دقت کنید که بالستوسیست در رحم وجود دارد نه لوله فالوپ!
خون سیاهرگ بند ناف همانند خون سرخرگ پشتی ماهی روشن می باشد ولی خون سرخرگ های بند ناف همانند خون سرخرگ شکمی و قلب ماهی، تیره است.1851 13

تش�کیل بالستوسیس�ت که هم زمان با ایجاد تروفوبالست و توده یاخته ای درونی همراه می باشد، پس از ورود جنین به رحم صورت می گیرد نه در انتهای لولۀ 11 14
رحمی! در حقیقت تا انتهای لوله فالوپ، جنین به صورت یک کرۂ توپر به نام موروال وجود دارد )نادرستی گزینۀ )4( و درستی گزینۀ )3((. البته موروال به دلیل عدم رشد 
، یاخته های کوچک با نسبت سطح به حجم باال دارند. از طرفی در زیست دوازدهم می خوانیم که یاخته های موروال و  G1 و کوتاه بودن مدت اینترفاز آن ها و به  خصوص 

بالستوال دارای سرعت تقسیم و همانندسازی زیادی می باشند و در این مراحل تعداد نقاط شروع همانندسازی دنا افزایش می یابد )درستی گزینۀ )1( و )2((.
توده یاخته درونی بالستوسیست ابتدا سه الیه زاینده ایجاد می کند که مجموع این سه الیه، همۂ بافت ها و اندام های بدن انسان را می سازند )نه هر الیه آن!(.21 14

گزین�ۀ )1(: زوائ�د انگش�تی در لول��ه رح��م هر خانمی وج�ود دارد ولی زوائد انگش�تی درون رحم مربوط به زوائ�د کوریون جنین در زنان باردار می باش�د. /
گزینۀ )2(: زوائد انگش�تی درون رحم از زائده های کوریون جنین می باش�د. / گزینۀ )3(: در هر بالستوسیس�ت یک توده یاخته درونی وجود دارد که از این توده، چند الیه 

زاینده و یک جنین حاصل می شود.
هورمون HCG اس�اس تس�ت بارداری می باش�د که از کوریون جنین ترشح شده وارد خون مادر می شود. این هورمون سبب حفظ جسم زرد مادر شده و تداوم 31 13

ترشح پروژسرتوژن را از جسم زرد به خون مادر سبب می شود. وجود هورمون های )HCG و پروژسترون( در خون مادر، از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد جلوگیری می کند.
گزینۀ )1(: HCG از کوریون ترشح می شود )نه از جسم زرد(. / گزینۀ )2(: HCG فقط سبب تداوم ترشح پروژسرتون می شود. / گزینۀ )HCG :)4 را جنین 

می سازد ولی در بدن مادر فعالیت می کند.
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هیچ مورد نادرستی وجود ندارد.41 14
الف و ب( درس�ت اس�ت. منشأ قسمت های مختلف بدن انسان از سه الیه زاینده حاصل از یاخته های درونی بالستوسیست می باشند. / ج( درست است. 

هر قسمت خارج از کوریون مربوط به مادر ولی از زوائد کوریونی به داخل مربوط به منشأ جنینی می باشند.
در ای�ن ش�کل )ج( و )د( ب�ه ترتی�ب رگ ه�ای رحم 51 13

 م�ادری و خ�ون م�ادر می باش�ند ک�ه از گ�ردش عموم�ی م�ادر
منشأ گرفته اند.

گزین�ۀ )1(: )ال�ف( رگ ه�ای بن�د ناف اس�ت که 
 در س�رخرگ های خود برخالف س�رخرگ رحمی خون تی�ره دارند. / 
گزینۀ )2(: فقط )ب( که کوریون است مانع مخلوط شدن خون مادر 
و جنین می شود )رگ های رحمی )ج( در این موضوع بی تأثیرند(. / 
گزینۀ )4(: )د( خون مادر می باشد )همچنین بالستوسیست یک الیۀ 

خارجی دارد و »الیه های« برای آن غلط است(.

دقت کنید که تمایز جفت از هفتۂ دوم حاملگی، هم زمان با تشکیل الیه های محافظت کنندۀ کوریون، آمنیون و الیه های زاینده آغاز می شود و تا هفتۀ دهم معادل ماه 61 12
سوم بارداری تکمیل می شود که طی آن، چون دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص می شود، با سونوگرافی می توان جنسیت جنین را مشخص کرد.

فقط عبارت )د( نادرست است. سونوگرافی باعث می شود که جنسیت جنین، سالم بودن عملکردی و حرکتی بعیض از اندام های بدن و سن جینن مشخص شود.71 11

امواج رایج در رادیولوژی، اشعه X می باشد ولی در سونوگرافی به جای آن از امواج صوتی با فرکانس باال و بی ضرر استفاده می شود.

دردهای زایمان با شروع انقباض ماهیچه های صاف رحم آغاز می شود. این انقباضات توسط ناقل های شیمیایی کوتاه برد از انتهای اعصاب خودمختار ایجاد شده اند.81 11

رشوع انقباض ماهیچه های رحم با دردهای زایمان همراه است که به تدریج فاصلۀ انقباضات کم شده و اب هر بار انقباض، دهانه رحم )نه لولۀ رحم( نیز بیشتر باز می شود 

)نادرستی گزینۀ )2(( و سر جنین به سمت گردن رحم )نه لولۀ رحم!( و واژن فشار می آورد تا باالخره نوزاد از واژن خارج شود )نادرستی گزینۀ )3((.

در زایمان طبیعی ابتدا نوزاد و س�پس همراه آن بند ناف خارج می ش�ود ولی جفت و بخش های مرتبط با آن آخرین قس�متی اس�ت که با آخرین انقباضات رحمی خارج 
می شود )نادرستی گزینۀ )4((.

برخی هورمون ها مانند هورمون HCG، بین جنین و مادر جابه جا می شوند و پردۀ کوریون مانع 91 13
عبور آن ها نمی شود.

گزین�ۀ )1(: دق�ت کنید پردۀ کوری�ون همانند آمنی�ون نوعی پ�ردۀ محافظت کنندۀ جنین
 محسوب می شود. / گزینۀ )2(: طبق شکل کتاب درسی، پردۀ کوریون در اطراف بند ناف مشاهده می شود.

در بند ناف دو س�رخرگ و یک س��یاهرگ مش�اهده می شود )نه س��یاهرگ ها(. / گزینۀ )4(: همچنین مطابق 
شکل کتاب درسی، پردۀ کوریون در قسمتی می تواند در تماس با الیه های زایندۀ جنینی قرار بگیرد.

در صورتی تقسیم میوز کامل می شود که زامه به مام یاخته ثانویه برخورد کند و فرایند لقاح آغاز شود. در این حالت، مام یاخته ثانویه تقسیم میوز را تکمیل می کند 101 13
و تخمک ایجاد می شود )که با زامه لقاح می یابد( و تخم تشکیل می شود. 

گزینه های )1( و )4(: اگر غشای زامه با مام یاخته ثانویه برخورد نکند یا به هر دلیل دیر رسیده باشد و قدرت لقاحی مام یاخته از بین رفته باشد به هر حال 
لقاح آغاز نشود، مام یاخته ثانویه همراه با خون ریزی دوره ای از بدن دفع می شود. پس ممکن است برخورد زامه و مام یاخته ثانویه انجام شود، اما فرایند لقاح آغاز نشود، در 
این صورت تقسیم میوز 2 نیز تکمیل نمی شود. / گزینۀ )2(: اگر بارداری صورت گرفته باشد، در واقع تقسیم میوز 2 نیز تکمیل شده است و تخمک ایجاد شده است. در 
این حالت بعد از تخمک گذاری و پایان تقسیم میوز 2، فقط یک بار تقسیم سیتوپالسم به صورت نابرابر صورت می گیرد )به یاد دارید که تقسیم جسم قطبی اول، برابر بود(.

فقط مورد )ب( صحیح است.1861 13

در لقاح داخلی تعداد زیادی زامه وجود دارد ولی تعداد تخمک معمواًل زیاد نمی باش�د. در لقاح خارجی تعداد زیادی یاختۀ جنس�ی نر و ماده وارد آب می ش�ود تا شانس 
برخورد آن ها زیاد شود.

الف( اساس تولیدمثل جنیس و چگونگی حرکت در همه جانوران مشابه می باشد ولی چگونگی انجام، مراحل تولیدمثلی، حفاظت و تغذیه جنین در آن ها متفاوت می باشد.

ج( لقاح داخلی در جانوران خشکی زی و برخی آبزیان دیده می شود ولی دقت
کنید که قلب و طناب عصبی در هر جانوری در دو سطح مختلف قرار دارد.

بی مهرگان  معمواًل قلب پشتی و طناب عصبی شکمی دارند.
مهره داران  قلب شکمی و طناب عصبی پشتی دارند.

د( اندوخته غذایی تخمک تأمین کنندۀ غذای جنین در مرحلۀ موروال و بالستوسیس�ت قبل از جایگزینی اس�ت. پس از آن، یاخته های هضم ش�دۀ آندومتر و س�پس جفت 
نقش تغذیه ای دارند.
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207 قلب چهارحفره ای ویژۀ خزندگان، پرندگان و پستانداران می باشد که همیگ لقاح داخلی دارند.1871 14
گزینۀ )1(: برخی ماهی ها و آبزیان دریایی با اینکه آبشش دارند ولی لقاح داخیل با قدرت تولید تخم درون بدن ماده دارند. / گزینۀ )2(: برخی بی مهرگان 
آبزی، طناب عصبی شکمی و لقاح داخلی دارند. / گزینۀ )3(: خط جانبی ویژه ماهی هاست ولی آزاد کردن تخمک زیاد در آب در لقاح خارجی وجود دارد. این لقاح عالوه 

بر ماهی ها در دوزیستان و بی مهرگان آبزی نیز دیده می شود.
در اسبک ماهی، جانور ماده تخمک ها را به درون حفره ای در بدن جنس نر منتقل کرده و لقاح در بدن نر انجام یم شود. جنس نر، جنین ها را در بدن خود نگه 1881 14

می دارد و پس از طی مراحل رشد و نمو نوزادان متولد می شوند، یعنی تخم گذاری نمی کنند )نادرستی گزینۀ )2( و درستی گزینۀ )4((. گزینۀ )1( در مورد ماهی ها نمی باشد 
)نادرستی گزینۀ )3(( فقط مخصوص ماهیان غضروفی مثل کوسه ماهی یا سفره ماهی می باشد.

موارد )الف( و )ب( نادرست هستند. عبارت )الف( مثاًل در مورد ماهیان دارای لقاح داخلی حذف می شود چون همۀ مهره داران دارای کلیه هستند. 1891 12

در عبارات و تست ها به کلمه جاندار و جانور دقت کنید مثاًل در عبارت )ب( این سؤال اگر در مورد جانوران خشیک زی بود درست می شد ولی جاندار خشکی زی می تواند 
باکتری، قارچ، گیاه، جانور و آغازیان را شامل شود که برخی اصاًل تولیدمثل جنسی و لقاح ندارند )نادرستی ب(.

ج( در لقاح داخلی جانوران که یاختۀ تخم درون بدن ش�کل می گیرد، اندام تولیدمثلی تخصص یافته نیاز اس�ت. / د( در لقاح خارجی، الیه ژله ای چس�بناک 
تخمک، پس از لقاح تخمک ها را به هم می چسباند و عالوه بر محافظت از آن ها و جنین زاده شده، در ادامه این الیه به عنوان غذای اولیه مورد استفاده جنین قرار می گیرد.

هر نوع ماهی خط جانبی دارد ولی تولید تخمک ویژۀ ماهی های ماده می باشد )ماهی نر که تخمک تولید نمی کند(.1901 14

گزینۀ )1(: کلیه با توانایی بازجذب زیاد آب در برخی پرندگان و خزندگان خش�کی زی دیده می ش�ود که این گروه ها لقاح داخیل دارند 
)منظور بخش اول گزینه، ماهی ها و دوزیستان است(.

گزینۀ )2(: دوزیستان لقاح خارجی، دیواره چسبناک ژله ای تخمک و بازجذب آب در مثانه دارند.
گزینۀ )3(: دمای محیط، طول روز و آزاد کردن مواد شیمیایی در هم زمانی خروج یاخته های جنسی از جانداران نر و مادۀ یک گونه با لقاح خارجی تأثیر دارد.

)ترکیبی با
فصل 5 دهم(

قس�مت اول در مورد کانگورو درس�ت می باش�د که رحم ابتدایی دارند ولی قسمت دوم در مورد پس�تانداران جفت دار با رحم کامل درست می باشد. در مورد 1911 12
گزینۀ )1(  جانداران قس�مت اول س�ؤال در طبیعت تنوع کم تری دارند، در گزینۀ )3( هر دو پمپ تنفس�ی فش�ار منفی دارند و در گزینۀ )4( جانوران دو قس�مت مورد نظر 

همواره لقاح داخلی با اندام های تخصص یافته تولیدمثلی دارند )زیست دهم(.
فقط مورد )ب( نادرست می باشد.1921 11

در کرم های پهن هرمافرودیت، زامه های هر جاندار بدون خارج شدن از بدن، از بیضه ها خارج شده و تخمک های خودش را بارور می کند ولی دو برابر کردن کروموزوم های 
تخمک در بکرزایی مارها دیده می شود )نادرستی ب(.

الف( در جانداران هرمافرودیت )نرماده( هر دو نوع اندام جنس�ی نر و ماده دیده می ش�ود ولی در برخی مثل کرم پهن هر کرم تخمک خود را بارور می کند در 
حالی  که در کرم حلقوی )کرم خاکی( زامه های خارج ش�ده از هر جاندار، تخمک کرم دیگری را بارور می کند. / ج( کرم خایک، گردش خون بس��ته و قلب پش�تی دارد ولی منفذ 

دریچه دار در قلب برای گرفتن خون، ویژه گردش ابز می باشد. / د( در کرم خاکی دو کرم هرمافرودیت کنار هم قرار می گیرند و جفت یابی می کنند.
در ش�کل مقابل کرم پهن هرمافرودیت را نشان می دهد، )الف( بیضه ها، )ب( تخمدان و )ج( رحم 1931 13

می باشد. در کانگورو رشد و نمو جنین در رحم ابتدایی صورت می گیرد )درستی گزینۀ )3((.
گزین�ۀ )1(: بیضه های انس�ان زامه تاژک دار می س�ازند ولی متحرک ش�دن آن ه�ا در اپیدیدیم 
رخ می دهد. / گزینۀ )2(: هورمون مؤثر بر جس�م زرد، LH می باش�د که در هیپوفیز پیش�ین تولید می ش�ود )یا 
هورمون کوریونی HCG( / گزینۀ )4(: کرم خاکی خودلقاحی ندارد پس گامت های یک کرم، به سمت همدیگر 

نمی روند ولی هرمافرودیت با دو نوع اندام جنسی می باشد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( به نادرستی تکمیل می کنند. کرم پهن و کرم خاکی جانورانی دوجنسی یا هرمافرودیت )نرماده( هستند که بیضه و رحم دارند و باید 1941 13

تخمدان نیز برای تولید یاختۀ جنسی ماده داشته باشند.
ال�ف( ک��رم کب��د نوعی هرمافرودیت اس�ت ک�ه خودباروری دارد و زام�ه از بدن وی خارج نمی ش�ود. / ب( کرم های په�ن، تخمدان، بیض�ه و رحم دارند. /

ج( کرم های هرمافرودیت )کرم کبد(، بی مهره هایی دارای رحم می باشند ولی غدد شیری ندارند.
در لقاح خارجی، تخمک آزاد شده الیه ژله ای چسبناک دارد که این الیه، غذای جنین را در چند روز اول تأمین می کند.1951 11

گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. جانور مورد نظر می تواند عروس  دریایی باشد و اسکلت آب ایستایی داشته باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. جانور بی مهره 
و مهره داِر دارای لقاح خارجی وجود دارد ولی لنفوس�یت B و T مخصوص مهره داران و دفاع اختصاصی اس�ت. / گزینۀ )4(: نادرس�ت است. به طور مثال قلب ماهی ها فقط 

حاوی خون تیره می باشد.
پالتی پوس تخم های پوسته دار خود را در بدن نگه می دارد ولی نوزاد در خارج از بدن به دنیا می آید. یعنی این جانور تخم گذاری می کند و نوزادی خارج نمی کند.1961 13

گزینۀ )1(: پالتی پوس دارای تخمدان اس�ت و تخم های پوس�ته دار خود را خارج می کند و فاقد رحم می باشد. دقت کنید که وجود تخمدان در هر نوع لقاح 
 برای ایجاد تخمک یا مام یاخته در جنس ماده نیاز است. / گزینۀ )2( در مورد کانگورو و گزینۀ )4( در مورد جفت دارانی مثل انسان و شروع میوز 1 در زنان تا دورۀ پروفاز 1

نادرست است.
وجود اندام تناس�لی تخصص یافته، ویژه لقاح داخیل اس�ت. این لقاح در دوزیس��تان که قلب س�ه حفره دارند دیده نمی شود ولی در پرندگان )گزینۀ )1(( و در 1971 12

پس�تانداران تخم گذار مثل پالتی پوس )گزینۀ )3(( رد می ش�ود. در مورد دلیل رد گزینۀ )4( دقت کنید که برخی ماهیان لقاح داخلی و اندام تخصص یافته برای این لقاح 
دارند اما همۀ ماهیان خط جانبی دارند که باعث می شود امکان داشته باشد که هم خط جانبی و هم لقاح داخلی داشته باشند.

پوستۀ محافظ تخم فقط در محافظت نقش دارد. گزینۀ )1( و )2( در مورد کرم پهن و گزینۀ )3( در مورد انسان می توان مشاهده کرد.1981 14
فقط مورد )ب( دربارۀ جانورانی مثل کانگورو نادرست می باشد. شیر مادر از غدد شیری مادر به نوزاد انتقال می یابد نه به جنین و قبل از تولد!! )نادرستی ب(.1991 11

 این سؤال در مورد پستانداران کیسه داری مثل کانگورو با رحم ابتدایی می باشد که همانند سایر پستانداران غدد شیری دارند ولی کوریون، جفت و بند ناف ندارند.
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موارد )الف(، )ج( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند. در بکرزایی همواره وجود یک والد ماده کافی است )نادرستی الف( )به قید »بسیاری« توجه کنید(.2001 13
 لقاح خارجی در اغلب ماهی ها دیده می شود که می دانیم ماهی ها و نوزاد دوزیست قلب دوحفره ای دارند )درستی ب(.

 بسیاری از گونه های پستانداران، جفت دار هستند ولی جانوران پستاندار نر فاقد قدرت تولید جفت و بند ناف هستند یعنی چیزی کمتر از نصف افراد این قابلیت را دارند )نادرستی ج(.
 اساس تولیدمثل جنسی و حرکت در همه جانوران مشابه می باشد )نادرستی د(.

زنبور عسل نر هاپلوئید )n( است و توانایی تشکیل تتراد ندارد و طی بکرزایی از میتوز تخمک ماده حاصل می شود ولی زنبورهای ماده کارگر یا ملکه، دیپلوئید 2011 12
)2n( هستند و از لقاح تخمک ملکه با زامه زنبور نر حاصل شده اند. در بین زنبورهای ماده، فقط ملکه قدرت تخمک گذاری دارد ولی زنبور کارگر نازا می باشد )زنبور نر فاقد 

کروموزوم همتا، توانایی میوز، کراسینگ اوور و جدا کردن الل ها می باشد(.
گزینۀ )1(: زنبور عس�ل نر، زامه خود را با میتوز تولید می کند چون جانوری n کروموزومی اس�ت. / گزینۀ )3(: تعداد کروموزوم های زنبور نر نصف ماده 

است )و یک مجموعه کمتر دارند نه یک عدد(. / گزینۀ )4(: جدا شدن کروماتید های خواهری طی هم میوز )آنافاز 2( و هم میتوز )آنافاز( رخ می دهد.
همۀ موارد در مورد بکرزایی که منظور سؤال می باشد، صحیح هستند.2021 14

نوعی تولیدمثل جنسی است که فرد از تخمک در اثر میتوز یا دو برابر شدن کروموزوم ها ایجاد می شود )درستی الف(.بکرزایی
2n ولی زنبور نر حاصل  فرزن�د حاص�ل بکرزایی چه زنبور نر و چه مار، نصف ژن های مادر را گرفته اس�ت ولی کاماًل ش�بیه مادر نیس�ت. مثاًل زنب�ور ملکه 

بکرزایی آن n می باشد )درستی ب(.
)ج( درست است و خط کتاب می باشد. / د( درست است. در مارها تعداد کروموزوم و ژن ها در فرد حاصل از بکرزایی و مار مادر یکسان می باشد ولی فقط نصف ژن های والد ماده 

را گرفته است چون در حقیقت از روی ژن های تخمک، یک نسخه تولید کرده است و در همۀ صفات ژن های مشابه دارد اما در زنبور، فرد نر، نصف والد خود کروموزوم دارد.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت می باش�ند. در تولیدمثل جنس�ی بر خالف غیرجنسی، هیچ گاه فرزند کاماًل ش�بیه یکی از دو والد نیست چون اختالط ژن ها 2031 12

صورت می گیرد )درستی ب(.

در بکرزایی و یا خودابروری کرم هپن دو والد در تولیدمثل شرکت ندارند )نادرستی الف(.
در بکرزایی لقاح دیده نمی شود )نادرستی ج(.

) است )نادرستی د(. )2n در زنبور عسل نر، زامه با میتوز حاصل می آید و این جانور حاصل بکرزایی از رشد تخمک زنبور ماده 

زنبورهای عس�ل نر هاپلوئید هس�تند و یاخته های جنس�ی آن ها با میتوز ایجاد می شوند پس تنوع در آن ها حاصل جهش است )درستی ب( و حاصل بکرزایی و 2041 11
میتوز از تخمک ماده می باش�ند )درس�تی الف(. پس لقاح در تولید آن ها نقش ندارد )نادرس�تی د(. در مورد رد عبارت )ج( دقت کنید که همۀ زنبورهای نر حاصل میتوز 

برخی تخمک ها هستند.
مهره داران تخم گذار شامل خزندگان و پرندگان و گروهی از پستانداران مثل پالتی پوس هستند که همۀ آن ها فاقد رحم هستند.2051 14

گزینۀ )1(: به طور مثال کرم پهن با داشتن هر دو نوع دستگاه تولیدمثل نر و ماده مویرگ خونی و گردش خون بسته ندارد. / گزینۀ )2(: در مارها، تخمک 
ابتدا کروموزوم های هستۀ خود را دو برابر کرده و سپس یاختۀ 2n شروع به تقسیم میتوز می کند. / گزینۀ )3(: در ماهی ها و دوزیستان نیز تخمک با اندوختۀ غذایی اندک 

وجود دارد، چون دورۀ جنینی کوتاه است ولی ارتباط خونی بین مادر و جنین آن ها برقرار نمی باشد.
منظور سؤال بکرزایی است. فقط عبارت )ب( نادرست است. بکرزایی شکل ویژه ای از تولیدمثل است که به انواع تولیدمثل جنیس تعلق دارد و ژن ها از والد 2061 14

ماده تأمین می شود. البته دقت کنید که طی بکرزایی برخی از ژن های مادر که در حقیقت از نصف کروموزوم های آن ایجاد شده اند سبب تولید جاندار حاصل می شود. از 
طرفی بکرزایی و نرمادگی دو فرایند تولیدمثل جنیس است و طی میوز آن ها تنوع ایجاد می شود )نادرستی ب(.

در حالتی از بکرزایی مثل مارها که در اثر دو برابر شدن کروموزوم های تخمک ایجاد می شوند هر جانور حاصل، در همۀ صفات خالص بوده و ژن های مشابه دارد. البته 
این موضوع خالص یا ناخالصی را در سال دوازدهم به طور کامل می آموزید )درستی ج(.

در بکرزایی، تخمک لقاح نمی کند و زامه ای نیز در آن نقش ندارد )درستی الف و د(.

موارد )الف(، )ب( و )ج( در مورد زنبور عس��ل مادۂ ملکه که مدنظر س�ؤال می باش�د، نادرست هستند. زنبور عسل ماده، دیپلوئید )2n( است و تنها یک طناب 2071 13
عصبی ش�کمی دارد )رد الف( و قادر به درک امواج فرابنفش1اس�ت )رد ب( و به وس�یلۀ چش�م مرکب خود، می تواند تصاویر را به مغز مخابره کند تا به صورت موزاییکی 

دربیاید )درستی د(. از طرفی این حشره نیز لوله های مالپیگی متصل به روده دارد که به تنظیم اسمزی می پردازند ولی هاپلوئید نمی باشد )رد ج(.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت می باش�ند. پالتی پوِس پس�تاندار و پرندگان روی تخم های خارج ش�ده از ش�کم می خوابند که این گروه ها فاقد خط جانبی 2081 13

می باشند )درستی د( )چون خط جانبی ویژۀ ماهی هاست(. 
الف( در مورد وجود غدد نمکی در کنار چش�م برخی خزندگان که از بین آن ها، برخی مارها بکرزایی می کنند، رد می ش�ود. / ب( در مورد کانگورو نادرس�ت 

است. / ج( مثاًل در مورد پالتی پوس که پستانداری تخم گذار و دارای مننژ است، رد می شود.
2n می باشد که با تقسیم میوز، تخمک ایجاد کرده و با دو برابر شدن کروموزوم های این یاختۀ جنسی، 2091 مار ماده دوالد یا  11

با بکرزایی مار جدید دیپلوئید ایجاد می کند.

میوز تقسیمی است که برخالف میتوز

سبب کاهش عدد کروموزومی می شود و دو مرحلۂ متوایل دارد.
مخصوص تولیدمثل جنسی می باشد.

بدون جهش قادر به ایجاد تنوع می باشد.
فاقد مرحلۀ پرومتافاز است.

در پروفاز 1 و متافاز 1 آن تتراد دیده می شود.
در آنافاز 1 آن جدا شدن کروموزوم های همتا رخ می دهد.

سانتریول های جانوران طی چرخه آن دوبار، دو برابر می شوند. 
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209 سؤال در مورد لقاح داخیل مهره داران خشیک زی است. ویژگی خشکی زی بودن، لقاح داخلی و تخم گذار بودن در پرندگان، خزندگان و پستانداران تخم گذار مثل 2101 14
پالتی پوس دیده می شود که همگی قلب چهارحفره ای دارند. از طرفی می دانید که هر مهره داری دفاع اختصاصی با قدرت تولید پادتن و پرفورین دارد.

گزینۀ )1( در مورد لقاح خارجی می باشد که در خشکی زی ها وجود ندارد. گزینۀ )2( در مورد پالیت پوس نادرست است و گزینۀ )3( فقط در مورد پرندگان 
و پستانداران صحیح است )نه خزنداگن!(.

م�وارد )ال�ف(، )ب( و )د( به نادرس�تی تکمیل می کنند. پس�تانداران به ج�ز انواع تخم گذار )مثل پالتی پ��وس(، دارای رابطۀ غذایی با جنین هس�تند. به جز 2111 13
تخم گذاران، در سایر پستانداران، اندوخته غذایی تخمک و تخم آن ها کم می باشد.

 دلیل رد عبارت )الف(: در کانگوروها رابطۀ غذایی بدون نیاز به جفت در بدن آن ها بین مادر و جنین ایجاد می شود.
 دلیل رد عبارت )ب(: در مورد انسان و هر پستاندار جفت داری نادرست است.

 دلیل رد عبارت )د(: واژن در هر پستاندار دارای لقاح داخلی وجود دارد.
فقط مورد )ب( صحیح می باشد.2121 14

در مارها وقتی بکرزایی صورت می گیرد از روی تخمک یک نس�خه مش�ابه ایجاد می ش�ود، پس فرزند حاصل دارای دو دس�تورالعمل مش�ابه در هر ژن می باشد ولی فرمول 
ژنتیکی زاده می تواند با مادر خود متفاوت باشد )نادرستی الف و درستی ب(.

 در زنبورها، بکرزایی ویژه زنبور ملکه می باشد و زنبورهای کارگر نازا هستند ولی هر دو با لقاح ایجاد می شوند )نادرستی ج(.
 زنبور عسل نر با میتوز زامه ایجاد می کند ولی قدرت لقاح با ملکه را دارد )نادرستی د(.

کرم خاکی را در شکل می بینید که قدرت خودباروری، داشتن همولنف، گردش مواد باز، قلب شکمی و لنفوسیت 2131 11
B و T و خاطره در دفاع اختصاصی را ندارد. این جانور نرماده بوده ولی توانایی دگرباروری دارد یعنی زامه خود را به کرم دیگر 
می دهد و زامه کرم دیگر را وارد بدن خود کرده تا توسط آن ها، تخمک های خود را بارور کند. این جانور گردش خون بسته و 

مویرگ خونی دارد. 

در جانورانی که لقاح خارجی )منظور سؤال( دارند دمای محیط، طول روز، مواد شیمیایی آزاد شده از نر یا ماده )نه هر دو جنس( و برخی رفتارها مثل رقص عروسی 2141 14
در ماهی ها به لقاح و ورود هم زمان یاخته های جنس�ی در آب کمک می کند )در لقاح خارجی، اندام تناس��لی تخصص یافته وجود ندارد(. این لقاح در اس�بک ماهی )گزینۀ )3(( 

وجود ندارد )نه اگمت سازی(.
در بکرزای�ی نی�ازی ب�ه زام�ه و والد نر وجود ندارد ولی در دوجنس�ی )هرمافرودی��ت(، زامه، تخمک و دو نوع سیس�تم تولیدمثلی نر و ماده مورد نیاز می باش�د 2151 14

)تولید جاندار هاپلوئید از دیپلوئید و عدم لقاح فقط در بکرزایی دیده می شود(.
گزینۀ )1(: در کرم خاکی وجود دو والد الزامی است. / گزینۀ )2(: بکرزایی لقاح ندارد. / گزینۀ )3(: در نرمادگی، فرزند و والد،  هر دو دیپلوئید هستند.

زنبور عسلی که از طریق بکرزایی به وجود می آید، زنبور نری است که از تقسیم تخمک ملکه به وجود می آید و نیمی از کروموزوم های مادرش را دارد.2161 12
موارد )ب(، )ج( و )د( در مورد اسبک ماهی نر که منظور سؤال است نادرست می باشند.2171 13

الف( درس�ت اس�ت. هر نوع ماهی در کانال های زیرپوس�تی دو طرف خود، خط جانبی با مادۀ ژله ای و گیرندۀ مکانیکی دارد. / ب( نادرست است. رقص 
عروسی )لقاح خارجی( ربطی به اسبک ماهی ندارد و لقاح این جانور از نوع داخلی است ولی جالبه که مرد خانواده باردار می شود! / ج( نادرست است. سؤال در مورد ماهی 

نر است که جل الخالق باردار می شود و تخمدان ندارد. / د( نادرست است. این جانور تخم گذار نیست و نوزادان خود را به دنیا می آورد.
زنبور عس�ل نر، هاپلوئید و حاصل بکرزایی از میتوز تخمک زنبور ملکه می باش�د. این جانور اصاًل قدرت میوز ندارد )نادرس�تی گزینۀ )1( و )3((. در زنبور عسل 2181 12

2n )نادرستی گزینۀ )4(( و تلوفاز 2 آن دارای هسته هاپلوئید با یک کروموزوم جنسی می باشد )درستی گزینۀ )2((. ماده، ملکه قدرت میوز دارد و پروفاز 1 آن دارای یاخته 
زنبور عس�ل ماده تنها جانور کتاب اس�ت که ابتدا با میوز تعدادی تخمک می س�ازد که برخی از آن ها با میتوزهای متوالی طی بکرزایی، زنبور عسل نر می سازند 2191 11

ولی برخی از تخمک ها نیز قدرت لقاح با زامه دارند. زنبور عسل نوعی جانور می باشد و قدرت ایجاد کمربند پروتئینی انقباضی برای تقسیم سیتوپالسم دارد ولی از آنجایی 
که مهره دار نیست، دفاع اختصاصی ندارد. البته زنبور ملکه زیاد افتخار گرده افشاین هم منی دهد!! )دلیل رد این گزینه، فرابنفش است که فروسرخ گفته(.

جمعبندی
منظور سؤال، هورمون FSH و یاخته های رستویل می باشد. یاخته های سرتولی به یاخته های مسیر زامه سازی متصل نمی باشند ولی ترشحات آن ها تمایز زامه ها 11 14

را هدایت می کند.
گزینۀ )1(: یاخته های س�رتولی در تغذیه و کمک به دفاع زامه ها با بیگانه خواری باکتری ها مؤثرند که نوعی دفاع غیراختصایص اس�ت. در نتیجه، فقط بر 
یک نوع میکروب اثر ندارد. / گزینۀ )FSH :)2 در بروز صفات ثانویۀ جنس�ی اثرگذار نیس�ت. هورمون مؤثر در این فرایند، تستوس��رتون بوده که تحت تأثیر LH اس�ت. / 
گزینۀ )3(: تستوسرتون می تواند از بخش قشری غدد فوق کلیه در زنان به مقدار کم تولید شود )نه FSH!( )هورمون های جنسی می توانند از غدد فوق لکیه هم ترشح 

شوند نه هورمون های محرک جنسی(.
فقط مورد )ج( درس�ت اس�ت. حتمًا دیگر متوجه ش�ده اید که شروع فرایند لقاح هنگامی است که غش�ای زامه به غشای مام یاخته ثانویه برخورد کند که این 21 11

عمل پس از هضم الیۀ داخلی مام یاخته صورت می گیرد.
الف( نادرس�ت اس�ت. ای�ن الیه ابیق مان��ده ای از یاخته های فولیکولی می باش�د که فقط ت�ا هنگامی که در تخمدان هس�تند به تولید اس�تروژن می پردازند
)نه پس از تخمک گذاری(. / ب( نادرست است. قبل از شروع فرایند لقاح هضم الیۀ داخلی مام یاخته توسط آنزیم های آکروزومی انجام شده است و سپس غشای زامه 
به مام یاخته برخورد می کند. / ج( درس�ت اس�ت. این مراحل موروال و بالس�توال هستند که سرعت همانندس�ازی زیاد و تعداد نقاط آغاز همانندسازی متعددتر می شود و 
تعداد جایگاه های عمل آنزیم های همانندس�ازی کننده )هلیاکز( زیاد اس�ت )که در زیس��ت دوازدهم در مورد آن بیشتر می خوانید(. / د( نادرست است. تروفوبالست به صورت 
الیه ای در اطراف کل تودۀ درونی بالستوسیس�ت قرار گرفته اس�ت. در حقیقت، تروفوبالس�ت، الیۀ خارجی از تودۀ درونی نمی باشد بلکه به عنوان یک الیه در اطراف کل 

تودۀ یاختۀ درونی قرار گرفته است.
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1G اینترفاز داشته است که با همانندسازی در مرحلۀ S مضاعف شده و در شکل )الف( 31 یاختۀ اولیه در حالت )ج( ابتدا کروموزوم های تک رشته ای در مرحلۀ  13
در مرحلۀ پروفاز 1 تش�کیل تتراد می دهند. س�پس در ش�کل )ب( در مرحلۀ تلوفاز 1 کروموزوم های همتا از هم جدا شده، هسته های هاپلوئیدى مضاعف به وجود می آورند 

و در آخر در شکل )د( در مرحلۀ تلوفاز 2 زام یاختک ها حاصل می شوند که هرکدام دو کروموزوم تک کروماتیدى دارند. 
موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند.41 11

ال�ف( نادرس�ت اس�ت. مجاری زامه بر از کنار و پش��ت مثانه رد ش�ده و در پروس�تات به یکدیگر و به مج�رای خروجی ادرار از مثانه یا هم�ان میزراه متصل 
می ش�وند. / ب( نادرس�ت اس�ت. زامه ها از درون یک غدۂ پروستات عبور می کنند ولی در این جمله عنوان شده مجرای عبوری از بین غدد! / ج( درست است. به پروستات 
س�ه مجرا وارد می ش�ود دو تا زامه بر و یک مجرای میزراه! دقت کنید که میزراه تا لحظۀ رس�یدن به پروس�تات، فاقد زامه است و پس از مشترک شدن با دو مجرای زامه بر، 

به صورت یک میزراه مشترک حاوی ادرار و زامه درمی آید.
هورمون های محرک جنسی روی غدد جنسی بیضه و تخمدان افراد مؤثرند و مستقیمًا در رشد رحم نقشی ندارند.51 13

FSH هورمون

در مردان  اثر بر یاخته سرتولی برای تمایز زامه دارد ولی سرتولی، هورمون نمی سازد )نادرستی گزینۀ )1((.

در زنان

ابتدا بازخورد منفی و سپس مثبت دارد.در نیمه اول دوره
روی رشد فولیکول اثر دارد.

در نیمۀ لوتئال  با بازخورد منفی، کاهش می یابد تا فولیکول جدید در تخمدان رشد نکند.
در آخر دوره جنسی  دوباره زیاد می شود  تا فولیکول جدید رشد کند )درستی گزینۀ )3((.

LH هورمون

در مردان  برخالف FSH، روی یاخته بینابینی اثر می کند  تولید تستوسترون را القا می کند )نادرستی گزینۀ )4((.

در زنان

در نیمۀ اول دورۀ جنسی  ابتدا بازخورد منفی و سپس مثبت دارد.
در وسط دوره با بازخورد مثبت به حداکثر می رسد  تخمک گذاری القا می شود.

مانع رشد فولیکول جدید می شود.در نیمه دوم دوره  بازخورد منفی دارد
سبب رشد جسم زرد می شود.

روزهای آخر به همراه FSH زیاد می شوند. 

در نیمۀ فولیکولی و پس از روزهای قاعدگی، سریع ترین رشد جدار داخلی رحم رخ می دهد که در این زمان فقط اسرتوژن باال می رود.61 12
در گزینۀ )1( در نیمۀ لوتئال، بازخوردی منفی هورمون های جنسی روی هیپوتاالموس رخ می دهد، گزینۀ )3( در انتهای دورۀ جنسی و ابتدای دوره )هم زمان 
با قاعدگی و تخریب دیوارۀ رحم( مقدار هورمون های محرک جنسی زیاد می شود و گزینۀ )4( در مرحلۀ لوتئال رخ می دهند که ترشح هورمون های محرک جنسی مهار می شود.

نیمه یا وسط دوره جنسی حدود روز 14 دوره می باشد که پس از آن رحم همچنان رشد می کند و فعالیت ترشحی آن نیز برای جایگزینی جنین زیاد می شود تا 71 11
جنین در یکی از حفرات جایگزین شود.

گزین�ۀ )2(: تولی�د اندک اس�تروژن و بازخورد منفی ویژۀ نیمۀ فولیکولی و قبل از تخمک گذاری اس�ت. / گزینۀ )3(: جدار رح�م برای پذیرش جنین آماده 
می شود نه زامه! / گزینۀ )4(: بازخورد مثبت فقط در آخر نیمۀ فولیکولی رخ می دهد.

دق�ت کنید که لقاح از زمانی آغاز می ش�ود که غش�ای یک زامه به غش��ای مام یاخت�ه ثانویه برخورد می کند نه اینکه با الیه ه�ای اطراف آن )خارجی و داخلی( 81 14
برخورد کند. پس گزینه های )1( و )2( رد می شوند چون فرایند )الف( قبل از شروع لقاح و در زمان عبور زامه از الیۀ خارجی اتفاق می افتد.

آکروزوم قبل از اتصال زامه به غشای مام یاخته پاره می شود.

بعد از شروع مکانیسم لقاح اعمال زیر به ترتیب رخ می دهد:
1( ادغام غشای یک زامه با غشای مام یاخته ثانویه 

2( تغییراتی در سطح مام یاخته و ایجاد پوشش )جدار( لقاحی توسط ریزکیسه های زیرغشایی )با برون رانی ریزکیسه های درون مام یاخته(
3( ورود هستۀ درون سر زامه به سیتوپالسم مام یاخته ثانویه

4( ایجاد میوز 2 مام یاخته ثانویه و تشکیل تخمک
5( ادغام هسته و کروموزوم های زامه با تخمک و ایجاد یاختۀ تخم

جفت رابط بین رحم مادر و بند ناف است. بند ناف رابط بین جفت و جنین است.91 12

سؤال در مورد لقاح داخلی است که در کرم های پهن خودلقاح، یاخته های جنسی چه زامه و چه تخمک از بدن فرد نرماده خارج نمی شود.101 12
گزین�ۀ )1(: ان�دام تخص�ص یافته تولیدمثلی ویژه لقاح داخلی می باش�د ولی الیۀ ژله ای دور تخم ها ویژۀ لقاح خارجی اس�ت. / گزین�ۀ )3(: در لقاح داخلی، 
یاخته های جنس�ی در اندام خاص به هم برخورد می کنند پس ش�انس برخورد افزایش می یابد. / گزینۀ )4(: محفظۀ مورد نظر، محل برخورد یاخته های جنس�ی در بدن 

یک والد است.
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211 فقط عبارات )A( و )C( نادرست هستند. شکل، بیانگر بکرزایی و لقاح در زنبور عسل می باشد که 111 12
)ال�ف( میت�وز ایجادکننده زامه، )ب( می�وز ایجادکننده تخمک و )ج( بکرزایی حاصل از تقس�یم میتوز تخمک و 

ایجاد زنبور نر می باشد.
A( نادرس�ت است. میتوز برخالف میوز قدرت تش�کیل تتراد و جدا کردن کروموزوم مضاعف 
ندارد. / B( درس�ت اس�ت. یاخته های حاصل از میوز، هیچ گاه قدرت میوز دوباره ندارند ولی برخی تخمک های 
آن لقاح کرده و برخی دیگر با ورود به اینترفاز وارد تقس�یم میتوز جدید می ش�وند تا با بکرزایی به تولید زنبور نر 
 بپردازند. / C( نادرست است. تولید نسخۀ جدید از روی کروموزوم های تخمک و لقاح آن ها ویژۀ مارهای دارای

بکرزایی می باشد.

زنبور عس�ل نر تنها جانوری در کتاب درس�ی اس�ت که همانند گیاهان، یاخته های جنس�ی خود را با میتوز 
.)D ایجاد می کند )درستی

رابطۀ خونی بین مادر و جنین فقط در برخی پستانداران دیده می شود ولی هر مهره داری، دارای دفاع اختصاصی و غیراختصاصی می باشد )درستی گزینۀ )1((. 121 11
س�ایر گزینه ها در مهره داران عمومیت ندارند. مثاًل گزینه های )2( و )4( در مورد پالتی پوس رد می ش�وند. از طرفی ماهی ها و دوزیس�تان مهره دارانی هس�تند که به علت 

کوتاهی دوران جنینی ذخیرۀ مواد غذایی تخمک آن ها کم است )رد گزینۀ )3((.

در تخم گذاران و جانوران دارای لقاح خارجی، رابطۀ خونی بین مادر و جنین وجود ندارد. این رابطه به مقدار ناقص در کیسه داران و به طور کامل توسط جفت در اغلب 
پستانداران دیده می شود.

فقط موارد )ب( و )د( صحیح می باشند. در زنبور عسل، نرها هاپلوئید و ماده ها دیپلوئید هستند. اگر تخمک که هاپلوئید است دارای 20 کروموزوم باشد پس 131 12
هر یاخته پیکری و زامه زنبور عس�ل نر نیز 20 کروموزوم داش�ته اس�ت ولی هر یاخته پیکری زنبور ماده 40 کروموزوم دارد. از طرفی زنبور حاصل از بکرزایی، نری است که 
 در اثر لقاح تخمک ایجاد نش�ده اس�ت )نادرس�تی الف(. از طرفی زنبور کارگر نیز نازاس�ت و قدرت تولید تخمک ندارد )نادرس�تی ج(. در مارها در اثر بکرزایی، اگر تخمک 

20 کروموزوم داشته باشد، مار حاصله دارای 40 کروموزوم از 20 نوع می باشد چون هر کروموزوم یک نوع مشابه از روی خودش ساخته است )درستی ب و د(.
موارد )ج( و )د( صحیح می باشند.141 12

الف( نادرس�ت اس�ت. HCG مترش�حه از کوریون، با حفظ جس�م زرد به تداوم ترشح پروژس��رتون کمک می کند. / ب( نادرست است. هم زمان با تشکیل 
جفت، الیه های زایندۀ جنینی در تودۀ درونی یاخته ای تشکیل می شوند. / ج( درست است. شکل گیری اندام ها از جمله قلب در ماه دوم ولی شروع ضربان قلب در انتهای 
ماه اول اس�ت. / د( درس�ت اس�ت. مشخص ش�دن اندام های جنسی در انتهای سه ماهۂ اول است که می ش�ود قبل از شروع عملکرد اندام ها در س��ه ماهۂ دوم و بعد از 

شکل گیری اندام ها در ماه دوم بارداری صورت می گیرد.
موارد )ب( و )د( نادرست تکمیل می کنند. کوریون و آمنیون زمانی تشکیل می شوند که بالستوسیست جایگزینی را انجام داده است )نادرستی ب( و هم زمان 151 12

با آن ها الیه های زاینده جنینی تشکیل شده است )نادرستی د(. با تشکیل کوریون، هورمون HCG برای جلوگیری از تبدیل جسم زرد به سفید و سقط جنین تولید می شود 
)درستی الف( ولی هنوز جفت و بند ناف تشکیل نشده اند )درستی ج( چون جفت از مخلوط شدن کوریون و جدار رحم ایجاد می شود.

جان�وران دارای لقاح داخیل نیازمند اندام های تولیدمثلی تخصص  یافته هس�تند. داش�تن دیوارۀ چس�بناک و ژله ای تخمک در مه�ره داران که تخم ها را به هم 161 11
می چسباند در لقاح خارجی دیده می شود.

گزینۀ )2(: به طور مثال در کرم های پهن یاخته های جنسی از بدن فرد خارج نمی شوند ولی چون تولید یاخته های جنسی با میوز است، تنوع بین فرزندان 
و والدین دیده می شود )همواره میوز سبب ایجاد تنوع می شود(. / گزینۀ )3(: در زنبور عسل، یاختۀ جنسی نر با میتوز و یاختۀ جنسی ماده با میوز ایجاد می شود اما استفادۀ 
غذایی از دیوارۀ ژله ای تخمک ویژۀ لقاح خارجی می باشد. / گزینۀ )4(: دقت کنید که عالوه بر بیشتر پستانداران، کرم هپن کبد که خودباروری دارد نیز واجد رحم، بیضه 

و تخمدان می باشد ولی غدد شیری فقط در پستانداران وجود دارد و فقط در ماده ها قدرت شیردهی دارند.
در هنگام تخمک گذاری، مام یاخته ثانویه و اولین جسم قطبی، به همراه چند یاختۀ پیکری اطراف آن ها وارد لولۀ رحم می شوند. مام یاخته ثانویه و اولین گویچه 171 11

دارای 23 کروم�وزوم مضاع�ف ولی غیرهمتا می باش�ند. از طرفی یاخته های فولیکولی نیز دیپلوئید هس�تند و 23 نوع کروموزوم دارن�د )چون کروموزوم Y ندارند و هر جفت 
کروموزوم همتای آن یک نوع کروموزوم به حساب می آیند. در حقیقت در زنان هر یاختۀ هسته دار، 23 نوع کروموزوم دارد چه دیپلوئید باشد و چه هاپلوئید!(.

گزینۀ )2(: جسم زرد حاصل تعداد زیادی یاختۀ دیپلوئید است و هر یاخته، یک جسم زرد ایجاد نمی کند. / گزینۀ )3(: یاخته های پیکری اطراف مام یاخته، 
دیپلوئید بوده و دارای کروموزوم همتا هستند. / گزینۀ )4(: پس از تخمک گذاری فقط LH روی جسم زرد اثر دارد.

در لقاح ترتیب انجام گزینه های س�ؤال به این صورت اس�ت که ابتدا گزینۀ )2( و س�پس گزینۀ )4( اتفاق می افتد، بعد گزینۀ )1( با شروع میوز 2 مام یاخته و 181 13
در نهایت گزینۀ )3( برای تشکیل دوبارۀ غشای هسته در تلوفاز 2 صورت می گیرد.

کروموزوم های همتا در یاخته های دیپلوئیدی قرار دارند که طی مسیر گامت سازی، این یاخته ها در بیضه و تخمدان به عنوان غدد جنسی قرار دارند.191 14
گزینۀ )1(: زام یاختک  و زامه موجود در لولۀ زامه ساز منظور است که توانایی حرکت فعال ندارند. / گزینۀ )2(: برخی زام یاخته های ثانویه که فاقد کروموزوم 
X و دارای Y هس�تند، ژن س�اخت فاکتور 8 خون ندارند )البته وجود این ژن روی کروموزوم X را در س��ال آینده می خوانید!(. / گزینۀ )3(: زامه ها از تقسیم سیتوپالسم و 

ایجاد حلقۀ انقباضی اکتین و میوزین دار ایجاد نشده اند، بلکه حاصل تمایز زام یاختک ها می باشند.
زوائد انگشتی جنینی مربوط به الیۀ کوریون است که پس از جایگزینی از تروفوبالست ایجاد می شود.201 11

گزینۀ )2(: ضربان قلب در ماه اول ولی ش�کل گیری اندام ها در ماه دوم جنینی رخ می دهد. / گزینۀ )3(: الیۀ داخیل ژله ای مام یاخته، فاقد یاخته و فعالیت زیس�تی 
می باشد. / گزینۀ )4(: تشکیل جفت منظور است که از هفتۀ دوم و هم زمان با تشکیل الیه های زاینده البته پس از عمل جایگزینی در جدار رحم رخ می دهد.
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برگزیدۀسؤاالتقلمچی
دقت کنید در انتهای ماه اول ضربان قلب جنین )انقباضات بافت گرهی( آغاز می ش�ود. اما ش�کل گیری کامل قلب و تش�کیل دیوارۀ بین حفرات قلبی در طی 11 12

ماه دوم صورت می گیرد. 
گزینۀ )1(: هر دو واقعه هم زمان اس�ت. / گزینۀ )3(: تش�کیل روده زودتر اس�ت. / گزینۀ )4(: تش�کیل تودۀ یاخته ای داخلی زودتر )چند روز پس از لقاح( 

صورت می گیرد )سونوگرافی در ماه سوم جنسیت را اعالم می کند(.
در صورت غیرفعال شدن جسم زرد به دلیل عدم ترشح استروژن و پروژسترون و عدم حفظ دیوارۀ رحم، قاعدگی رخ می دهد و در نتیجه اگر جنین هم ایجاد 21 14

شود، از بدن دفع می شود و در نتیجه تشکیل و تمایز جفت صورت نمی گیرد.
گزینۀ )1(: عدم فعالیت ترش�حی کوریون باعث عدم ترش�ح هورمون HCG می ش�ود و در نتیجه جس�م زرد از بین می رود و به دنبال آن میزان هورمون 
پروژس�ترون نی�ز کاه�ش می یاب�د و در نتیجه می�زان هورمون FSH افزایش یافت�ه و احتمال تخمک گ�ذاری مجدد وجود خواهد داش�ت. / گزینۀ )2(: در پی آزاد ش�دن 
 چندین مام یاخته ثانویه از تخمدان های یک زن س�الم و بالغ، ممکن اس�ت بیش از یک نوع یاختۀ تخم ایجاد ش�ود، در نتیجه چندقلوهای غیرهمس�ان ایجاد می ش�وند. /

گزینۀ )3(: اگر یاخته های بنیادی به صورت کامل از یکدیگر جدا نشوند، در نتیجه نوزادان به هم چسبیده متولد می شوند.
زنبور نر هاپلوئید اس�ت و با تقس�یم میتوز یاختۀ جنس�ی )زامه( تولید می کند. یکی از نقاط وارس�ی چرخۀ یاخته ای در مرحلۀ متافاز میتوز قرار دارد و بخشی از 31 12

تقسیم هستۀ یاخته را کنترل می کند. 
گزینۀ )1(: طی فرایند میتوز تتراد ایجاد نمی شود. / گزینۀ )3(: دقت کنید یاختۀ جنسی زنبور نر، هاپلوئید است و کروموزوم همتا ندارد. / گزینۀ )4(: در 

پایان تقس�یم میتوز طبیعی در مرحلۀ تلوفاز، پوش�ش هس�ته در اطراف کروموزوم های تک کروماتیدی تش�کیل می ش�ود.
یاخته های هاپلوئیدی موجود در تخمدان یک زن سالم و بالغ، شامل مام یاخته ثانویه و نخستین جسم قطبی می باشد. 41 12

الف( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید این یاخته ها در نتیجۀ تقسیم سیتوپالسم نامساوی )تش��کیل کمربند انقباضی در یک سمت یاخته( ایجاد شده اند، اما توجه 
کنید که این کمربند انقباضی، درون سیتوپالسم و در زیر غشا )نه درون غشا( ایجاد می شود. / ب( درست است. این یاخته ها توسط یاخته های فولیکولی که قدرت تکثیر 
دارند، احاطه ش�ده اند. / ج( درس�ت اس�ت. کروموزوم های موجود در هستۀ این یاخته ها، همگی مضاعف هستند و از دو نیمۀ مشابه هم تشکیل شده است. / د( نادرست 
است. دقت کنید ممکن است این دو یاخته با زامه برخورد کنند، اما لقاح صورت نگیرد )به دلیل گذشتن مدت زمان زیاد از تخمک گذاری( و در نتیجه یاختۀ دیپلوئید 

نیز ایجاد نمی شود.
طبق متن کتاب درسی، لقاح زمانی آغاز می شود که غشای زامه و مام یاخته ثانویه با هم تماس پیدا کنند و در نتیجه این دو غشا با هم ادغام شوند.51 14

گزینۀ )1(: قبل از لقاح و در حین عبور از الیۀ خارجی آنزیم های آکروزوم آزاد می شوند. / گزینۀ )2(: قبل از لقاح است نه در شروع لقاح! / گزینۀ )3(: بعد 
از شروع فرایند لقاح این عمل صورت می گیرد اما بعد از گزینۀ )4( رخ می دهد و اتفاق آن گزینه تقدم دارد.

دوقلوهایی که از یک یاختۀ تخم مشترک ایجاد شده اند یا قبل از تشکیل بالستوسیست از هم جدا شده اند و یا بعد از تشکیل بالستوسیست در اثر جدا شدن 61 11
تودۀ یاختۀ درونی بالستوسیست از هم جدا شده اند.

الف( دقت کنید اگر این دو جنین، قبل از تشکیل بالستوسیست از هم جدا شده باشند، چون هرکدام یک بالستوسیست و در نتیجه تروفوبالست مجزایی 
تشکیل می دهند، در نتیجه دارای دو جفت مجزا نیز می باشند. / ب( دقت کنید بند ناف رابط بین جفت و جنین است، در نتیجه هر یک از جنین ها )چه جفت یکسان و چه 
جفت مش��ترک( قطعًا یک بند ناف مخصوص به خود دارد. / ج( دقت کنید طبق فعالیت کتاب برخی صفات دوقلوهای همس�ان مانند اثر انگش�ت آن ها می تواند با یکدیگر 

متفاوت باشد. / د( اگر جدا شدن جنین ها پیش از تشکیل بالستوسیست باشد، تودۀ یاختۀ درونی و پردۀ کوریون هر یک به صورت مجزا تشکیل می شود.
دقت کنید همۀ جانوران دارای لقاح داخلی هم اساس تولیدمثل جنسی مشابه و هم اساس حرکت مشابهی دارند.71 11

گزینۀ )2(: برای جانوران هرمافرودیت مثل کرم خاکی می تواند صادق نباش�د )چون اصالً نر و ماده برای آن ها مدنظر نمی باش��د(. / گزینۀ )3(: برای 
کرم های پهن صادق نیست. / گزینۀ )4(: در حشرات همولنف در انتقال گازهای تنفسی نقشی ندارد.

بخش شمارۀ 1، رحم را نشان می دهد که در بدن زن سالم و بالغ، مطابق شکل کتاب درسی، ضخامت ماهیچه های صاف دیوارۀ آن در محل های مختلف متفاوت است. 81 14

گزینۀ )1(: دقت کنید بیضه ها در تولید زامه متحرک نقش ندارند، بلکه زامه در اپیدیدیم متحرک می شود. / گزینۀ )2(: تخمدان ها، ساختاری متفاوت با 
بیضه دارند. / گزینۀ )3(: محل لقاح در انسان لوله های رحمی است نه رحم!

دقت کنید در سؤال در رابطه با فرایندهایی که در حین زایمان طبیعی صورت می گیرد، سؤال پرسیده شده است.91 13
الف( نادرست است. دقت کنید همان طور که در کتاب درسی گفته شده است، وارد شدن فشار از طرف سر جنین به دیوارۀ رحم و در نتیجه پاره شدن کیسۀ درون شامه، 
نشانۀ نزدیک بودن زایمان است و جزء اتفاقاتی که در طی زایمان صورت می گیرد، محسوب نمی شود. / ب( نادرست است. طبق متن کتاب درسی، هورمون های مختلیف 
در این فرایند نقش دارند، یکی از این هورمون ها اکسی توسین می باشد. / ج( نادرست است. دقت کنید طبق متن کتاب درسی در زایمان طبیعی و در رشایط طبیعی ابتدا 
سر جنین و سپس سایر قسمت های جنین خارج می شود، پس گاهی ممکن است در زایمان طبیعی ابتدا سر جنین خارج نشود. / د( درست است. طبق متن کتاب درسی، 

اکسی توسین سبب تحریک انقباضات رحمی می شود و همچنین شروع انقباضات دیوارۀ رحم با دردهای زایمان همراه است.
توضیحات صورت س�ؤال مربوط به پس�تانداران جفت دار می باش�د. همۀ پس�تانداران دارای قلب چهارحفره ای با دیوارۀ کامل بین حفرات می باش�ند و همین 101 14

موضوع باعث شده است که حفظ فشار خون درون بدن آن ها آسان شود.
گزین�ۀ )1(: دق�ت کنی�د مه�ره داران طناب عصبی پش��ی دارند. / گزینۀ )2(: دقت کنید از بطن راس�ت فقط یک رسخرگ خارج می ش�ود نه س�رخرگ ها! /

گزینۀ )3(: جفت مانع اختالط خون مادر و جنین می شود.
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213 تصویر صورت س�ؤال مربوط به جمس زرد در تخمدان اس�ت. جس�م زرد قابلیت ترش�ح هورمون های جنسی استروژن و پروژس�ترون را دارد، اما دقت کنید که 111 11
بخش قشری غدد فوق کلیه نیز توانایی تولید و ترشح هورمون های جنسی را دارد.

گزینۀ )2(: در شرایطی که بارداری رخ دهد، جسم زرد با ترشح استروژن و پروژسترون، در حفظ جنین جایگزین شده )با حفظ ضخامت دیوارۀ داخلی رحم( 
 نقش دارد. / گزینۀ )3(: در نیمۀ دوم چرخۀ جنسی، در شرایطی که جسم زرد در تخمدان دیده می شود، می توانیم افزایش ضخامت دیوارۀ داخلی رحم را مشاهده کنیم. /

 گزینۀ )4(: غیرفعال ش�دن جس�م زرد باعث کاهش اس�تروژن و پروژس�ترون در خون ش�ده و این کاهش موجب ناپایداری جدار رحم و تخریب و ریزش آن می ش�ود که 
عالمت شروع دورۀ جنسی بعدی است.

هورمون LH باعث رش�د جس�م زرد تخمدان می ش�ود که در حدود روز چهاردهم دوره افزایش یک بارۀ استروژن، محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی LH از 121 14
هیپوفیز پیشین می شود )بازخورد مثبت( )این هورمون در روز دیگری، بازخورد مثبت ندارد(. 

گزین�ۀ )1(: در ح�دود روز چهارده�م چرخ�ۀ تخمدانی LH س�بب تخمک گذاری می ش�ود که بی�ن آن و هورمون اس�تروژن بازخورد مثبت وج�ود دارد. /
گزینۀ )2(: هورمون FSH سبب بزرگ و بالغ شدن انبانک )ها( در تخمدان می شود. این هورمون بعد از نیمۀ نخست چرخۀ تخمدانی در طی تخریب دیوارۀ داخلی رحم 
نیز افزایش می یابد )البته همراه LH در وسط دوره نیز افزایش شدید دارد(. / گزینۀ )3(: هورمون استروژن و پروژسترون رحم را برای بارداری آماده می کنند که از غدۀ فوق 

کلیه هم ترشح می شوند.
ب�ا ف�رض برخ�ورد زام�ه ب�ا مام یاخته ثانوی�ه و ش�روع فرایندهای لق�اح، یاخته ه�ای تخمک و دومین جس�م قطب�ی در خ�ارج از تخمدان ها ایجاد می ش�وند131 14

)درون لولۀ فالوپ(. این یاخته ها فاقد توانایی تقسیم و عبور از نقطۀ وارسی متافازی هستند.
گزین�ۀ )1(: یاخته ه�ای دارای کروموزوم ه�ای مضاعف ش�ده در فراین�د تخمک زای�ی زن بال�غ و س�الم، مام یاخت�ه اولی�ه و ثانوی�ه و اولی�ن جس�م قطب�ی 
 می باش�ند. مام یاخت�ه اولیه و ثانویه دارای دو جفت س�انتریول می باش�ند که هر جفت از این س�انتریول ها در ی��ک قطب یاخته قرار می گیرند )نه اینک��ه در هر قطب دو جفت(. / 
 گزین�ۀ )2(: مام یاخت�ه ثانوی�ه نوع�ی یاخت�ۀ هاپلوئید اس�ت که در طی تقس�یم میوز 2، رش�ته های دوک تقس�یم را ب�ه کمک س�انتریول های خود س�ازماندهی می کند. / 

گزینۀ )3(: مام یاخته ثانویه و جسم قطبی  ممکن است با زامه برخورد کرده و در فرایند لقاح شرکت کنند. جسم قطبی مقدار زیادی سیتوپالسم ندارد.
تقس�یم میوز مام یاخته اولیه در طی نیمۀ اول چرخۀ جنس�ی صورت می گیرد. در این نیمه میزان چین خوردگی ها، حفرات و اندوختۀ خونی دیوارۀ داخیل رحم 141 13

)نه همۀ الیه های دیواره های رحم( نیز افزایش می یابد. در ضمن در ابتدای دوره هم کاهش قطر و قاعدگی داریم و افزایشی رخ نمی دهد.
گزین�ۀ )1(: ای�ن مورد طبق ش�کل کتاب درس�ی واضح اس�ت. / گزین�ۀ )2(: تقس�یم یاخته های فولیکول�ی تحت تأثی�ر هورمون FSH انجام می ش�ود. /

گزینۀ )4(: در نیمۀ اول چرخۀ جنسی مقدار استروژن در حال افزایش است.
فقط مورد )الف( صحیح است. مام یاخته های اولیه و ثانویه هر دو در درون فولیکول های تخمدانی قرار دارند. مام یاخته اولیه در مرحلۀ پروفاز میوز 1 متوقف 151 13

شده است و مام یاخته ثانویه نیز بعد از اتمام میوز 1، تا زمان برخورد زامه و شروع فرایند لقاح، در این مرحله از میوز متوقف می شود. مام یاخته های در حال تقسیم نیز در 
مرحله ای از تقسیم میوز قرار دارند.

ب( در مام یاخته ثانویه فقط یک کروموزوم جنس�ی داریم، نه کروموزوم های جنس�ی! )همچنین در مام یاخته متوقف ش��ده در پروفاز 1، هسته ای وجود ندارد و 
کروموزوم ها در سیتوپالسمند(. / ج و د( دقت کنید برخی مام یاخته های اولیه هیچ گاه تقسیم میوز 1 خود را ادامه نمی دهند پس از یائسگی از بین می روند.

زام یاختک ها و زامه ها می توانند دارای هستۀ فشرده باشند. کروموزوم های مضاعف شده نیز در زامه زا، زام یاخته اولیه و زام یاخته ثانویه قابل مشاهده هستند. 161 13
دقت کنید همۀ این یاخته ها زنده بوده و قدرت انجام تنفس یاخته ای هوازی و تولید محصوالت آن )کربن دی اکسید و آب( را دارند.

گزین�ۀ )1(: زام یاخت�ه ثانوی�ه دارای یک مجموعه از کروموزوم های مضاعف ش�ده اس�ت. / گزینۀ )2(: دقت کنید که زامه برخ�الف زام یاختک  به درون 
اپیدیدیم وارد می شود. / گزینۀ )4(: همۀ یاخته های فوق درون بیضه ها تولید شده اند.

در داخل مجرای زامه بر، زامه های هاپلوئید دارای توانایی حرکت دیده می شوند که در آکروزوم موجود در سر زامه، آنزیم های الزم برای فرایند لقاح را دارند.171 12
گزینۀ )1(: زامه های دارای تاژک باید حداقل 18 ساعت در داخل اپیدیدیم باقی بمانند تا توانایی حرکت را به دست آورند. / گزینۀ )3(: دقت کنید بخش 
قشری غدۀ فوق کلیه نیز هورمون جنسی تولید می کند. / گزینۀ )4(: تا چند سال بعد از بلوغ صفحات رشد استخوان دراز باز می مانند پس ممکن است در سال های ابتدایی 

بلوغ که میوز در دیوارۀ لولۀ زامه ساز رخ می دهد صفحات رشد استخوان نیز باز باشند.
وجه شباهت یاخته های سرتولی و زام یاخته ثانویه، توانایی تولید و ذخیرۀ انرژی زیستی است زیرا هر دو یاخته زنده هستند و تنفس یاخته ای دارند. همچنین 181 13

طبق شکل کتاب درسی، اندازۀ هستۀ این یاخته ها با هم متفاوت است. 
گزین�ۀ )1(: دق�ت کنید هیچ یک از این یاخته ها، توانایی تش�کیل تتراد ندارند. به این ش�یوۀ بیان در کنکور 98 نیز اش�اره ش�ده بود. دق�ت کنید ایراد این 
گزینه، وجود کلمۀ »داش�تن« اس�ت و منی توانیم بگوییم که این دو در نداش�تن مشترک هستند. / گزینۀ )2(: دقت کنید زام یاخته ثانویه فقط یک کروموزوم جنیس دارد نه 

کروموزوم های جنسی! / گزینۀ )4(: دقت کنید یاخته های سرتولی و زام یاخته ثانویه هورمون جنسی تولید نمی کنند.
در بیضه ها، یاخته های بینابیین هورمون تستوس�ترون تولید می کنند و همچنین یاخته های رستویل نیز ترش�حاتی دارد که فرایند زامه زایی را کنترل می کند که 191 11

این ترکیبات نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد محسوب می شوند. فقط مورد )الف( صحیح است.
الف( هر دوی این یاخته های تولیدکنندۀ پیک های ش�یمیایی هس�تند که توانایی اثرگذاری بر روی زامه زایی را دارند. / ب و ج( فقط برای یاخته های بینابینی 
صادق اس�ت و برای یاخته های س�رتولی صادق نمی باش�د چون سرتولی هورمون ندارد که وارد خون شود و تنها ترشحات کوتاه برد دارد. / د( هستۀ یاختۀ سرتولی از زامه زا 

بزرگ تر است.
منظور صورت سؤال، یاخته های دیوارۀ لولۀ زامه ساز )زامه زا و سرتولی( می باشد. همۀ این یاخته های دارای کروموزوم )های( جنسی هستند و در نتیجه ژن)های( 201 13

تعیین جنسیت را دارند.
گزینۀ )1(: به عنوان مثال برای زامه زا ها صادق نیس�ت. / گزینۀ )2(: دقت کنید طبق ش�کل کتاب درس�ی، در قس�مت مرکزی سانتریول ها، لوله های ریز 

پروتئینی مشاهده نمی شود و فضای خالی است. / گزینۀ )4(: این مورد فقط برای یاخته های سرتولی صادق است.
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برگزیدۀسؤاالتسراسری
پس از خروج مام یاخته ثانویه از تخمدان که در روز تخمک گذاری و میانۀ چرخۀ جنسی است، به تدریج میزان پروژسترون خون افزایش می یابد به این دلیل 11 12

که جسم زرد شروع به تولید پروژسترون می کند. دقت داشته باشید که حداکثر استروژن در روز قبل از تخمک گذاری بوده و سپس کمی کاهش می یابد.
FSH روی یاخته های سرتولی اثر می کند و سبب تمایز زامه ها می شود ولی LH روی یاخته های بینابینی اثر می کند تا تستوسترون بسازند. 21 14

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. زامه ها در اپیدیدیم و بدون هورمون متحرک می شوند. / گزینۀ )2(: نادرست است. LH با تأثیر بر یاخته های بینابینی )خارج 
از لوله( سبب تولید تستوسترون می شود. / گزینۀ )3(: نادرست است. FSH و LH در آزاد شدن آنزیم های آکروزومی سر زامه نقشی ندارند.

در چرخۀ جنسی زنان، با رشد جسم زرد، مقدار هورمون های محرک جنسی FSH و LH کاهش می یابند تا فولیکول دیگری در تخمدان رشد نکند. 31 13
در دورۀ جنس�ی، ابتدا میزان LH باال می رود و س�پس میوز 1 کامل می ش�ود )نادرستی گزینۀ )2((. حدود اواسط نیمۀ لوتئال و در صورت عدم بارور بودن، 

جسم زرد تحلیل می رود و به تدریج مقدار استروژن و پروژسترون نیز کاهش می یابد )نادرستی گزینۀ )1((.

پس از تخمک گذاری باقی مانده فولیکول به جس�م زرد تبدیل می ش�ود که فقط یاخته های پیکری دارند. دقت کنید که مام یاخته اثنویه از تخمدان خارج می ش�ود نه 
تخمک! )نادرستی گزینۀ )4((.

فقط مورد دوم درست است. 41 11
2n که میوز 1 را در دوران جنینی آغاز کرده اند در پروفاز 1 متوقف مانده اند که همۀ آن ها در اطرافشان یاخته های پیکری وجود  در زنان، یاخته های فراوان مام یاخته اولیه 

دارد ولی فقط تعداد محدودی از آن ها میوز را ادامه می دهند و در زمان حداکثر مقدار LH یک یاخته بزرگ تر از زامه ایجاد می کنند. 
عبارت اول: این یاخته ها در دوران جنیین ایجاد ش�ده اند. / عبارت س�وم: بس�یاری از فولیکول ها و مام یاخته ها بدون تکمیل میوز1، پس از یائس�گی از بین 

می روند. / عبارت چهارم: حداکثر میزان LH، سبب تکمیل میوز 1 در تنها یک اووسیت در هر دوره می شود. اما گفتیم که این اتفاق در همه مام یاخته ها رخ نمی دهد.
عمل جایگزینی چند روز بعد از لقاح یعنی حدود آخر هفتۀ اول بارداری یا به عبارتی آخر هفتۀ سوم دوره جنسی شروع می شود ولی رشد سریع جنین و پرده های 51 14

اطراف آن از هفته دوم به بعد یعنی پس از جایگزیین شروع می شود.
گزین�ۀ )1(: درس�ت اس�ت. جس�م زرد تا چند هفت�ه بعد از لقاح ک�ه الیه های محافظ و جفت تش�کیل می ش�وند به تولید پروژس�ترون ادام�ه می دهد. / 
گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. ایجاد تخم و ش�روع میتوز آن مربوط به مرحله لوتئال می باشد که مرحلۀ فولیکولی تمام شده است. / گزینۀ )3(: درست است. توده یاخته ای 

بالستوسیست به صورت توخالی در رحم جایگزین می شود. 
یاخته تخم انس�ان در روز چهاردهم یعنی ش�روع دوره لوتئال تش�کیل می ش�ود و تا چند هفته پس از تش�کیل که الیه های محافظ و پرده های جنین را می سازد 61 14

هنوز در اثر عمل هورمون HCG جنین، جس�م زرد مادر در حال فعالیت و س�اخت پروژس�ترون می باشد. دقت کنید که پرده های جنینی، پس از جایگزینی ایجاد می شوند 
و تودۀ بالستوسیست نیز در فضای درون رحم تشکیل می شود و قبل از آن وجود ندارد.

فقط عبارت اول درس�ت اس�ت. ریزلوله های درون زام یاختک  پروتئینی هستند و می توانند در اسکلت سیتوپالسم یاخته ای به کار روند )درستی عبارت اول(. 71 11
در هر زام یاختک ، ریزلوله چه های س�انتریولی در دس�ته های س�ه تایی و در اطراف وجود دارند )نادرستی عبارت دوم( ولی زام یاختک  قدرت حرکت و تقسیم شدن را ندارد و 

دوک تشکیل نمی دهد )نادرستی عبارت های سوم و چهارم(.
مام یاخته اولیه و ثانویه هر دو در تخمدان تولید می شوند که تتراد یا ساختار چهارکروماتیدی مربوط به مام یاخته اولیه می باشد. هر مام یاخته اگر تقسیم شود، 81 14

می تواند در نهایت یک یاختۀ جنسی بسازد.
گزین�ۀ )1(: مام یاخته اولیه، دیپلوئید اس�ت و کروموزوم همتا دارد ولی فقط در تخم�دان وجود دارد. / گزینۀ )2(: برخی مام یاخته ها از بین می روند و وارد 

تقسیم نمی شوند. / گزینۀ )3(: مام یاخته ثانویه وارد میوز 2 می شود و تتراد تشکیل نمی دهد.
بارها گفتیم که هر یاخته ای که هسته دارد، ژن های ساخت آنزیم های مورد نیاز آن فرد را نیز دارد که در یاخته های دیپلوئید دو دستورالعمل و در یاخته های 91 13

هاپلوئید یک دستورالعمل از ژن وجود دارد.
گزینۀ )1( در مورد زامه زا ها و سرتولی ها )که میوز نمی کنند(، گزینۀ )2( به دلیل وجود بیضه ها در خارج حفرۀ شکمی فرد پس از تولد و زمان بلوغ و گزینۀ )4( به دلیل وجود 

کروموزوم مضاعف در زام یاخته ثانویه رد می شود.
موارد )الف( و )د( درست می باشند. ساختار بدون غشا در زامه می تواند هم سانرتیول ها و هم ریبوزوم باشد که با توجه به عبارت ها دقت کنید:101 12

الف( درس�ت اس�ت. ریبوزوم ها با تولید پروتئین در ساخت اس�کلت هسته ای نقش دارند و به پایداری غشای هسته کمک می کنند. / ب( نادرست است. سانتریول دوک 
تقس�یم ایجاد می کند ولی زامه که دوک تش�کیل نمی دهد. ریبوزوم هم این کار را انجام نمی دهد. دقت کنید، ایجاد یم کند اب نقش دارد فرق دارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. هم 
سانتریول و هم ریبوزوم پروتئین دارند و فاقد پیوند پپتیدی نیستند. / د( درست است. ریبوزوم ها می توانند درون میتوکندری هم باشند پس منظور سؤال از نوعی ساختار 

بدون غشا ریبوزوم بوده است.
یاخته های محصول تقسیم مام یاخته اولیه که از تخمدان آزاد می شوند، مام یاخته ثانویه و اولین جسم قطبی است و انواعی که معمواًل از بین می روند، گویچه ها 111 12

هستند. موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند.
الف( درست است. هر دوی این یاخته ها دارای کروموزوم X هستند و طبق تعریف کتاب درسی، ژن های تعیین کنندۀ جنسیت روی کروموزوم های جنسی 
ق�رار دارند. / ب( نادرس�ت اس�ت. در هر دوی این یاخته ها کروموزوم ها هنوز مضاعف هس�تند پ�س برای یک صفت تک ژنی دو عام�ل )دو ژن( دارند نه یک عامل! در 
ضمن این توضیح برای صفات دارای چند جایگاه ژنی کاًل غلط می ش�ود. چون در صفات چندجایگاهی، یک صفت می تواند دارای تعداد زیادی ژن باش�د که این مطالب 
 را در س�ال بعد می خوانید. / ج( درس�ت اس�ت. کروموزوم های مام یاخته ثانویه و اولین جس�م قطبی دوکروماتیدی هس�تند که همان معنی در نیمه مش�ابه را می دهد. /

د( نادرست است. در تشکیل آن ها عالوه بر هورمون های هیپوفیزی )FSH(، هورمون های هیپوتاالموسی )آزادکننده( نیز نقش داشته اند.
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215 در مرحلۀ بالستوسیس�ت، جایگزینی انجام می ش�ود. این توده ابتدا توخالی اس�ت و سپس یاخته های درونی در آن شکل می گیرد و متمایز می شوند و این توده 121 11
جنین را تشکیل می دهد )همۀ این مراحل قبل از شروع جایگزینی اتفاق می افتد(.

گزینۀ )2(: در ش�روع عمل جایگزینی، هنوز پرده های آمنیون و کوریون برای حفاظت تش�کیل نش�ده اند. / گزینۀ )3(: تودۀ بالستوسیست توخایل است. /
گزینۀ )4(: در این لحظه جنین هنوز خون ندارد و البته دقت کنید که در کل دوران بارداری، کوریون مانع مخلوط شدن خون مادر و جنین می شود.

منظ�ور س�ؤال گویچه ه��ای قط��یب اس�ت ک�ه هیچ ک�دام کروم�وزوم همت�ا ندارند چ�ون ه�ر دو هاپلوئید هس�تند ام�ا از نظ�ر تع�داد کروماتیدها ب�ا یکدیگر131 13
متفاوت می باشند.

جس�م قطبی اول کروموزوم های دوکروماتیدی و گویچه های قطبی دوم کروموزوم های تک کروماتیدی دارند )رد گزینۀ )1((. مقدار DNA در گویچۀ اول به خاطر داش�تن 
کروموزوم های دوکروماتیدی با گویچۀ دوم برابر نیس�ت )رد گزینۀ )2((. تعداد س�انترومرها در گویچه های قطبی اول و دوم طبیعی 23تا اس�ت ولی محل به وجود آمدن 
آن ه�ا متف�اوت اس�ت. اولین گویچ�ه در تخمدان و دومین گویچه ه�ا در لولۀ فالوپ تولید می ش�وند )البته در صورت لقاح زام��ه و مام یاخته ثانویه( )درس�تی گزینۀ )3((. عدد 

23n= است )رد گزینۀ )4((. کروموزومی هر دو نوع گویچه مثل هم و 
در مراح�ل زامه زای�ی، فق�ط زامه های تمایز یافته از زام یاختک ، از هم جدا هس�تند. یاخته ه�ای زام یاخته اولیه همانند زامه زا ها در لوله های زامه س�از به یکدیگر 141 11

متصل هستند.
گزینۀ )2(: زامه زا ها هس�تۀ فش�رده ندارند. / گزینۀ )3(: زامه ها از ابتدا متحرک نبوده و در اپیدیدیم متحرک می شوند. / گزینۀ )4(: در زام یاخته های اولیه 

همانند زام یاخته های ثانویه کروموزوم ها دوکروماتیدی و مضاعف هستند.

منظور س�ؤال پردۀ کوریون اس�ت. وجود این پرده مانع مخلوط ش��دن خون مادر و جنین می باشد. همۀ یاخته های بدن، حداقل برای تنظیم تنفس خود، تحت 151 11
تأثیر هورمون های تیروئیدی قرار دارند. حاال بماند که هرکدام ممکن اس�ت تحت تأثیر پیک های دیگر نیز قرار بگیرند )درس�تی گزینۀ )2((. با تش�کیل جفت این پرده در 
 انتق�ال م�واد مغ�ذی ب�ه جنی�ن نق�ش مؤث�ری دارد )درس�تی گزین�ۀ )3((. ای�ن پ�رده و آمنی�ون، حاص�ل تمای�ز یاخته ه�ای تروفوبالس��ت می باش�ند ک�ه یاخته هایی از 

بالستوسیست هستند.
منظور سؤال پستانداران جفت دار است که قلب چهارحفره ای و گردش خون مضاعف دارند و این حالت به حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی آن ها کمک می کند. 161 14

گزینۀ )1(: دوزیستان دارای پمپ فشار مثبت هستند نه پستانداران جفت دار! / گزینۀ )2(: طناب عصبی در پستانداران جفت دار، پشی می باشد نه شکمی! /
گزینۀ )3(: مایع مغزی - نخاعی در الیه های مننژ در دور تا دور مغز و نخاع وجود دارد. البته طبق متن کتاب درس�ی، در بطن های 1 و 2 ش�بکۀ مویرگی وجود دارد که 

مایع مغزی - نخاعی ایجاد می کند.
به احتمال زیاد طراح این تست عالوه بر هورمون آزادکنندۀ هیپوتاالموسی، نقش هر هورمون FSH یا LH هیپوفیزی در بازخورد خود را نیز در نظر گرفته است.171 14

گزینۀ )1(: فقط LH باعث تکمیل تخمک زایی می شود. / گزینۀ )2(: در وسط دورۀ جنسی، بازخوردی هورمون ها مثبت می باشد. / گزینۀ )3(: از روز 14 
به بعد، مقدار این هورمون ها کاهش می یابد ولی رحم قطورتر می شود.

موارد )ج( و )د( صحیح می باشند. منظور طراح، زنبورها بوده اند که توانایی بکرزایی دارند و از حشرات با چشم مرکب می باشند.181 12
الف( نادرس�ت اس�ت. آب مکانیس�م ترشح فعال ندارد. / ب( نادرس�ت است. زنبورها دوجنسی یا نرماده نمی باش�ند. / ج( درست است. حشرات اسکلت 

خارجی برای تکیه گاه عضالت دارند. / د( درست است. زنبورها با تولید فرومون، سبب پاسخ در افراد هم گونۀ خود می شوند.
گزینه های )3( و )4( می توانند پاسخ باشند. در این شکل )1( تا )4( به ترتیب بیانگر کوریون، آمنیون، الیۀ خارجی از سه الیۀ زایندۀ جنینی و بند ناف آینده می باشند.191 13

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. آمنیون، کوریون و بند ناف در تغذیۀ جنین مؤثرند. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. کوریون با تولید هورمون HCG، مانع تولید
FSH و LH شده و با تولید پروژسترون سبب حفظ رحم و ممانعت از تخمک زایی می شود. / گزینۀ )3(: نادرست است. بخش )3(، فقط برخی از اندام های آیندۀ جنین را 

می سازد. / گزینۀ )4(: نادرست است. بند ناف دارای دو نوع رگ یعنی سرخرگ و سیاهرگ می باشد.
در همۂ پستانداران گردش ششی، فشار خون کمتری از گردش خون عمومی بدن دارد.201 12

گزینۀ )1(: در مورد نش��خوارکننده ها صادق نمی باش�د. / گزینۀ )3(: همۀ پس�تانداران که مد نظر س�ؤال است، پمپ تنفسی با سازوکار فشار منیف دارند. /
گزینۀ )4(: پالیت پوس تخم گذار است و رحم ندارد.
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