
 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 اولین

 موسسه ی

کنکوری 
 کشور

 با کادر

رتبه های تک 
 رقمی

و دو رقمی 
 کنکور

  

 

مشاوره ی حضوری ، تلفنی و آنالین با دانشجویان دانشگاه تهران 

 و صنعتی شریف

کالس 
 کنکور

 

 

 آکادمی کنکور

دانشگاه تهرانی ها   

021-88683915شماره تلفن : س   

 

:آدرس  

 

 - کوی فرهنگ -بلوار فرهنگ  -آباد  سعادت -تهران 
7پالک  -متری محمدی 12خیابان  -شهرک نیایش   

http://daneshgahtehraniha.com
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 تولیدمثل و رشد و نمو در جانوران

 «انواع لقاح»

 

انواع 

 لقاح
 تعریف

روش نگهداری 

 جنین
 توضیحات مثال

لقاح 

 خارجی

والدین تعداد بسیار 

زیادی تخمک و اسپرم 

ند کنبه درون آب رها می

ها تا برخورد اتفاقی تخمک

نجر ها)لقاح( مبا اسپرم

 شود. وتبه  تولید زیگ

گذار )دستاگه تخم

 تناسلی ماده شامل

ی تخم بر و لوله

 تخمدان است. 

این جانوران  رحم  

ندارند. جنین در 

دوران رشد هیچ 

 ایی تغذیهرابطه

با مادر ندارد و در تمام 

طول رشد و نمو از 

ی تخم اندوخته

 د(.کناستفاده می

 بسیاری از 

 مهراگن بی

آبزی)مثل 

 پالنلریا؛هیدر؛

 ایق دریاییشق

 ؛عروس  دریایی(

  ها و دوزیستانماهی

اد ی غذایی تخمک نسبتاً زی. اندوخته0

 است.

های ها دارای دیواره. تخمک7

که تخمک  ای و محکمی هستندچسبانک ژله

طی و سپس جنین را از عوامل نامساعد محی

 ند.ک)مانند برخورد با موانع( محافظت می

خمک ، ت. هناگم برخورد اسپرم با تخمک6

 باید برای لقاح اکمالً آماده باشد.

ی . سن تخمک برای لقاح نقش حیات4

 دارد.

آب  هایها که در دریاچه. در برخی گونه5

 کنند، عواملییها زندگی مشیرین یا رودخانه

 مانند دمای محیط و طول روز موجب

ان ها در یک زمشوند که نرها و مادهمی 

 ها کنند،های خود را به درون آب راگمت

 تا عمل لقاح صورت گیرد.
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لقاح 

 داخلی

تخمک از بدن جانور 

بلکه  شود،ماده خارج نمی

اسپرم وارد دستاگه 

شود یتولیدمثلی فرد ماده م

و لقاح در بدن جانور ماده 

 گیرد. اینصورت می

-دامنوع لقاح نیازمند ان

های تخصص یافته 

نر  های تناسلی)آلت

و ماده، محلی جهت 

نگهداری ذخیره و 

اسب ها و ماکنی مناسپرم

برای نگهداری از 

 جنین( است.

 

گذار )دستاگه تخم

 تناسلی ماده شامل

بر و ی تخملوله

تخمدان و فاقد رحم 

است. جنین در 

دوران رشد هیچ 

 ایی تغذیهرابطه

با مادر ندارد و در تمام 

طول رشد و نمو از 

ی تخم اندوخته

 د(.کناستفاده می

 

 خزنداگن

 

 

 

 

بسیار  ی غذایی تخمک. میزان اندوخته0

 زیاد است.

 هایها پوسته. در ساختار تخم آن7

-ود. این پوستهشحفاظتی ضخیم دیده می

ها از جنین در حال رشد و نمو محافظت 

 کنند.می

 

ه در خاک دارانی هستند ک. جزء اولین مهره6

 گذاری کردند. تخم

 پرنداگن

ار زیاد یی تخمک بس. میزان اندوخته0

 است.

 یها یک دیواره. در ساختار تخم آن7

 شود.آهکی ضخیم دیده می

-گذاری روی تخم. پس از تخم6

 های خود 

 نشینند. می

 پستانداران 

 گذار تخم

 ()مانند پالتی پوس

ن پوس شباهت زیادی به خزنداگپالتی

ش هایدارد، اما بر عکس خزنداگن تخم

دارد و گه میرا برای مدتی در بدن خود ن

-خمتتخم،ازنوزادانکمی قبل از خروج

شیند تا نها میکند. روی تخممیگذاری 

ها نمراحل آخر نمو جنینی طی شود و جنی

-سر از تخم بیرون آورند. سپس مادر از غده

رد به های شیری ابتدایی که در سینه دا

 دهد.نوزادان شیر می



نکور       ویژه ک هفت خوان زیست شناسی  دکتر جعفر  فرزانه  19076330190 

 

4 
 

 زارزنده

ماده  )دستاگه تناسلی

-هتخمدان، لولشامل 

بر، رحم ی تخم

ابتدایی و واژن 

 است(.

دار پستانداران کیسه

)مانند اکنگورو و 

 اُپاسوم(

-. جنین خود را ابتدا درون رحم رشد می0

 دهند.

 

را به طور  ی جنینی تغذیه. وسیله7

ه اکمل در اختیار ندارند. بنابراین آن را ب

 آورند.طور نارس به دنیا می

ادر ی روی شکم مسه. نوزاد درون کی6

 قرار 

 زرگ شود.گیرد تا از شیر مادر تغذیه کند و بمی

 زابچه

ماده  )دستاگه تناسلی

-شامل تخمدان، لوله

بر، رحم و ی تخم

 واژن است(.

ار دپستانداران جفت

ب )مانند انسان و اغل

 پستانداران(

 ی است.ترین نوع تولیدمثل جنس. اکمل0

کند و از و می. جنین درون رحم رشد و نم7

 شود.طریق جفت تغذیه می

-. نوزاد پس از تولد از شیر مادر تغذیه می6

 کند.

 

 توجه :

 .ت پالتی پوس را با  ت  تخم گذار مَچ کنید 

 .همه ی پرنداگن و پستانداران لقاح داخلی دارند 

 

 ناکت:

پوستان دریایی و سخت همه یزی است، در برخی از آبزیان )مثل . هر چند لقاح داخلی مخصوص جانوران خشکی0

  .  شودیکنوع کوسه ماهی( نیز دیده می

 شود.. هر چند لقاح خارجی مخصوص جانوران آبزی است ولی در دوزیستان هم دیده می7

 گذار، فاقد رحم و جفت هستند.. پستانداران تخم6

 . اکنگورو دارای رحم، جفت ابتدایی، دیافراگم و پستان است.4
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پوس(، پرنداگن و التیگذار )پزا نسبت به پستانداران تخمی غذایی تخمک پستانداران بچهخته. میزان اندو5

با کمک جفت از  کند و پس از آنی تخمک استفاده میتر است, چون رویان فقط چند روز از اندوختهخزنداگن کم

 دهد.کند و مواد زاید خود را به مادر میخون مادر غذا و اکسیژن دریافت می

 ی غذایی تخمک مخلوطی از چربی و پروتئین است.. اندوخته3

ثل جنسی دارند .تولید مثل جنسی هم در تک سلولی ها وهم در پر سلولی ها دیده می شود .تک سلولی هایی که تولید م0

 عبارتند از:

الکمیدوموناس  –ها  دیاتوم -گدارانها –کپک مخاطی سلولی  -مخمرها )مثل مخمر نان یا همان سااکرو میسز سرویزیه(

 –هاگداران  –برخی از انواع تاژکداران جانور مانند –
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 «های نگهداری جنین در جانورانروش»

 

 (44) کنکور سراسری کدام جانور دارای دیافراگم و جفت است؟  -015سوال 

 ج( اپاسوم                     د( گوزن         الف(  چاکوک                          ب( پالتی پوس            

 

 (46) کنکور سراسری  کدام پرده دیافراگم اکمل دارد؟ -013سوال 

 الف( سوسمار                      ب( پالتی پوس                 ج( غاز وحشی                       د ( کوسه ماهی

 

 (47)کنکور سراسری است؟  در مورد اُپاسوم، کدام صحیحی  -010سوال 

 گذار است .                                      ب( رحم ابتدایی دارد .الف( تخم

 ج( لقاح خارجی دارد  .                                     د( دارای جفت است .

 

 (90)کنکور سراسری  در هر جانداری که ........ -014سوال 
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 کند، دفع اوریک اسید غیرممکن است.گذاری میتخم الف( پس از لقاح داخلی

 شود.دار به صورت آمونیاک دفع میی نیتروژنب( لقاح خارجی دارد، ماده

 گردد.مر حفظ میی لگویی تا پایان عشود، حفرهای تولید میی چسبناک ژلههایی با دیوارهج( تخمک

 ی جنس ماده است.بر عهده ی مننژ سه الیه دارد، تغذیه و حفاظت از جنیند( پرده

 

 (96هر مهره داری که سلول های جنسی خود را به داخل آب رها می سازد،.......)کنکور سراسری  -019سوال 

 الف(در دوران جنینی مغز سه بخشی دارد.

 ب(دارای گردش خون مضاعف است.

 می کند.ج(ماده دفعی نیتروژن دار خود را،بدون  صرف انرژی  به آب  پیرامونی منتشر 

 د(به کمک دستاگه تنفسی خود،فقط  ازاکسیژن محلول در آب استفاده می نماید.
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 «های مختلف دستاگه تولیدمثلی مردبخش»

 وظیفه شرح محل بخش

شکمی  یی جنینی درون حفرهدر دوره هابیضه

از تولد، وارد  شوند و کمی قبلتشکیل می

ی فرهحی بیضه که در خارج از کیسه

 شوند.شکمی قرار دارد می

ه های اسپرم ساز: هر بیضلوله

 ]عدد 911حدود [تعدادی زیادی 

 ی پیچیده دارد.لوله

-لوله یهای دیوارهبعضی از سلول

های های اسپرم ساز )سلول

ی اسپرم( از طریق میوز، زاینده

 آورند.ها را به وجود میاسپرم

ن های بینابینی:ایسلول

 هایر بین لولهها دسلول

 اسپرم ساز قرار دارند.

 ترشح هورمون تستوسترون

ه بیضه ی بیضه و چسبیده بدرون کیسه اپی دیدیم

 است.

پرپیچ و  یاپی دیدیم، یک لوله

است. در  ]متری 3حدوداً [خم 

 ت.های اسپرم ساز اسامتداد لوله

 های اسپرم. محل ذخیره0

ها )به دست . محل بلوغ اسپرم7

 وانایی حرکت(آوردن ت

ضه و ی بیبخشی از آن درون کیسه برمجرای اسپرم

 بیضه قرار دارد. یبخشی دیگر بیرون کیسه

م وارد دیدیها هناگم خروج از اپیاسپرم یک مجرای باریک 

 شوند. سپستر میمجرای اسپرم

ها از طریق این مجرا وارد میزراه اسپرم

 شوند.می

 

های برون ریز  غده

 سمینال -وزیکول 

یک جفت بوده و بین مثانه  و  راست روده 

 قرار دارند.

ز ریهای بروندارای سلول

 است .

-می . مایعی سرشار از مواد قندی تولید0

ا را هکنند که انرژی الزم برای اسپرم

 کنند.فراهم می

ا نیز کمک ه. این مایع به حرکت اسپرم7

 کند.می

ی برون ریز غده

 پروستات

های برون ریز دارای سلول .و درست زیر مثانه قرار داردیک عدد بوده 

 است .

ند. این مایع ک. مایعی قلیایی ترشح می0

به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در 

ک مسیر رسیدن اسپرم به اگمت ماده کم

 کند.می

ا نیز کمک ه. این مایع به حرکت اسپرم7

 کند.می

های برون ریز غده

 میزراهی –پیازی 

 بوده و در ابتدای میزراه و زیر یک جفت

 پروستات قرار دارند.

های برون ریز دارای سلول

 است .

نند که مقادیر کم ادرار کمایع قلیایی ترشح می

 ند.کاسیدی موجود در میز راه را خنثی می
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 هایهناگم خروج اسپرم، ماهیچه یک مجرای باریک در آلت تناسلی قرار دارد. میزراه

ها ند و اسپرمشوقبض میاطراف میزراه من

 رانند.را  به جلو می

 ناکت :

بکلله هللای بینللابینی، شللل. در سللللول0

را آندوپالسلمی صلاف گسترده وجود دارد زی

توسترون را ها وظیفه سنتز تساین سلول

  بر عهده دارند.

راهی است که  6. غده پروستات به مانند 7

ضه چپ یک مجرا از بیضه راست و یکی از بی

 کند.از مثانه از وسط آن عبور می و یکی هم

-ساز، اسپرمهای اسپرم. در لوله6

ای ههای تمایز نیافته به اسپرم

  ابند.یدارای سر، تنه و دم تمایز می

ساعت بعد که درون اپی دیدیم باقی  74تا  04های اسپرم ساز قادر به حرکت نیستند بلکه های تمایز یافته در لوله. اسپرم4

 رم(کنند. )پس بلوغ اسپرم = توانایی حرکت کردن اسپتوانایی حرکت کردن را کسب میماندند تازه 

. در واژن زن تعدادی زیادی باکتری 5

نند پس محیط کتولیلد کننده اسلللید زندگی می

وستات واژن اسلیدی است. مایع قلیایی پر

ند. کبله خنثی سلللازی این محیط کمک می

هلا در محیط اسلللیدی تحرک اکفی اسلللپرم

   رند.ندا

درصد از  %61. مایع حاصلل از پروستات )3

نال لک منی(، مایع حاصل از وزیکول سمی

درصللللداز لک ملنی( بلله حرکللت  31%)

ها ی آمده از مجرای اسللپرم بَر اسللپرم

درصللللد از لک منی( در میزراه کمللک 01)
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 میزراهی است. –کنند. مقدار بسیار اندکی از منی از ترشحات غدد پیازی می

نوار پلی  43سانترومر یا  76یا  DNAمولکول  76کروماتید یا  76های اسپرم، تک کروماتیدی بوده و در مجموع . کروموزوم0

 نولکئوتیدی دارد.

دارن  "پ "محیط اسپرم می شوند)هر سه  HPمیز راهی باعث تنظیم-.از بین ترشحات غده ها ؛پروستات و پیازی 4

  این مدلی حفظش کن(.

 میز راهی –پیازی  <سمینال  -وزیکول < .از نظر حجم :پروستات9

 بیضه ها <میز راهی    –پیازی  <پروستات  <سمینال  -. از نظر موقعیت: وزیکول01

 

 (90)کنکور سراسری شود؟ ترشحات کدام، به ساختارهای لوله مانند خود وارد می -001سوال 

 ب( فولیکول در تخمدان الف( وزیکول سمینال                                           

 پرم سازهای اسهای بینابینی لولهج( بخش قشری غده فوق لکیه                         د( سلول

 

 «هاها توسط هورمونتنظیم اعمال بیضه»

 
 وظیفه محل ترشح نام هورمون

نی های بینابیسلول تستوسترون 

از سهای اسپرملوله

 بیضه

-از تحریک میساسپرم هایتولید اسپرم را در لوله

 کند.

Follicle-Stimulating hormone (FSH) از تحریک میسهای اسپرمتولید اسپرم را در لوله هیپوفیز پیشین-

 کند.

Luteinizing hormone (LH) ای هسبب ترشح هورمون تستوسترون از سلول هیپوفیز پیشین

 شود.بینابینی می

 شود.از هیپوفیز پیشین می LHو  FSHسبب ترشح  االموسهیپوت LHو  FSHی هورمون آزاد کننده
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 نکته :

از مستقیمًا تحت تأثیر دو سهای اسپرمبا توجه به اینکه تولید اسلپرم در لوله

ترون گیرد و از طرفی ترشح تستوسصورت می FSHهورمون تستوسترون و 

رم به طور توان گفت که تولید اسللپاسللت ، بنابراین می LHتحت تأثیر 

و تسللتوسترون  FSH ،LHمسلتقیم و غیرمسلتقیم تحت تأثیر سله هورمون 

ون شود. البته ترشح این سه هورمون در نهایت توسط هورمانجام می

نترل شلللود، ککه از هیپوتاالموس ترشلللح می LHو  FSHی آزاد کننده

 .است LHتأثیر و غیرمستقیم تحت  FSHگردد، یعنی تولید اسپرم، مستقیماً تحت تأثیر تستوسترون و می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیپوتاالموس

 شینهیپوفیز پی

 نیهای بینابیسلول ضهبی ساز های اسپرم لوله

 تولید اسپرم

FSH 

 LHهورمون آزاد کننده  FSHهورمون آزاد کننده 

 شینپوفیز پیهی

LH 

 تستوسترون
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 :نکته

 عملکرد تستوسترون :

 یان بافتی)نه سازی : تستوسترون پس از ترشح از سلول های بینابینی بیضه به فضای مکمک به اسپرم

خون(مسلللتقیملا بر روی سللللول های زاینده اسلللپرم اثر می گذارد  و باعث 

  افزایش  اسپرم زایی می شود.

 ه خون به برخی از ل های بینابینی بیضه بتسلتوسلترون پس از ترشلح از سللو

ن سلول های بدن تاثیر کرده و صفات ثانویه جنسی)بم شدن صدا؛مودار شد

بدن و صورت و...(  را سبب می شود. همچنین تستوسترون  با این روش رشد 

 های جنسی را سبب می شود.و نمو و نگهداری غدد و اندام

 

 (96اسری رمون های مترشحه  از هپوفیز  پیشین می تواند........ )کنکور سردر یک مرد بالغ،یکی از هو  -000سوال 

 الف(باعث بلوغ اسپرم ها  در محل  تولید خود شود.

 ب(با تأثیر مستقیم  بر لوله های اسپرم ساز،تولید تستوسترون را افزایش دهد.

 شود.ج(باعث آزاد سازی آنزیم های درون وزیکولی  موجود  در سر سلول های جنسی 

 د(در میوز  بعضی از سلول ها ی دیواره ی لوله های اسپرم ساز  نقش داشته باشد.
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کنکور )کدام عبارت، دربارة هر سلول هاپلوئیدی موجود در لولة اسپرم ساز یک فرد بالغ، درست است؟-007سوال 

 خارج کشور( 94سراسری 

 از سیتوکینز سلول قبلی خود حاصل می شود.  (0

 أثیر هورمون های هیپوفیزی قرار می گیرد. تحت ت (7

 در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز قرار دارد.  (6

 ، تقسیم می شود. DNAبدون نیاز به مرحلة همانندسازی  (4

 

 

 ی آزاد:مطالعه

 ها قرار دارند.های برون ریز ترشح کننده منی سر راه خروجی اسپرم. غده0

 ت.ها اس، قند فروکتوز، ترشحات قلیایی و مواد الزم برای زیست اسپرمC. مایع منی شامل ویتامین 7

 رد.بها را به جلو میمنقبض شده و اسپرم ی صاف اطراف میز راه. در هناگم خروج اسپرم ماهیچه6

 تواند به اگمت ماده لقاح یابد.ها اسپرم می. فقط یکی از میلیون4

 شود.میلیون اسپرم از بدن خارج می 611-411. در هر بار انزال 5

 لیتر کمتر باشد فرد عقیم است.میلیون در هر میلی 71ها از . اگر تعداد اسپرم3

 روز است.شبانه 7م . عمر اسپرم در رح0

 متر در دقیقه است.میلی 6. سرعت حرکت اسپرم 4

 کشد.روز طول می 41سازی . مراحل اسپرم9

 هایی به نام سرتولی )غذا دهنده( وجود دارد که در محافظت و تغذیه و آزاد کردن و راندنساز سلول. در مجاری اسپرم01

 اسپرماتوزوئیدها دخالت دارند.
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کدام عبارت، در مورد هر سلول هاپلوئیدی موجود در لولة اسپرم ساز یک فرد بالغ، درست است؟)کنکور -006سوال 

 (94سراسری 

 یتوکینز سلول قبلی خود ایجاد می شود. از س (0

 در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریزی قرار دارد.  (7

 تحت تأثیر فعالیت هورمون های هیپوفیزی قرار می گیرد.  (6

 قابلیت تقسیم دارد و می تواند به سلول های جنسی تبدیل شود.  (4

 ناکت اسپرم زایی :

 
 

وریکه   این  سلول ها مورد پرم ساز ،بعد از بلوغ  توانایی میوز پیدا می کنند بط.بعضی از سلول های دیواره لوله های اس0

ده می شوند خود از و تستوسترون قرار می گیرند.این سلول ها که سلول زاینده )و یا اسپرماتوسیت اولیه(نامی FSHهدف 

 سلول هایی به اسم اسپرماتوگونی منشا می گیرند.
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 طریق میتوز بوجود می آیند.. اسپرماتوسیت های اولیه از 7

 .بعضی از اسپرماتوسیت های اولیه  ،میوز انجام می دهند.6

 طی اسپرم زایی ، سیتوکینز برابر انجام می شود. . 4

 

 «های مختلف دستاگه تولیدمثلی زنبخش»

 

 وظیفه ساختار محل بخش

 هاتخمدان
ی داخل حفره

 شکمی

در داخل تخمدان فولیکول 

 وجود دارد.

روز یک بار  74لید تخمک )معموالً هر . تو0

ا آزاد هتنها یک تخمک از یکی از تخمدان

 شود(می

های استروژن و . ترشح هورمون7

 پروژسترون

 رحم
ی داخل حفره

 شکمی

صاف و  ای اندامی ماهیچه

توخالی )هناگمی که زن 

-ندازهباردار نیست، تقریباً به ا

 ی یک مشت اوست(

 جنین ی رویان وحفاظت و تغذیه

های لوله

 فالوپ

از یک سر به رحم 

گر متصل است و سر دی

آن در نزدیکی 

 تخمدان قرار دارد.

های ابتدا و ها و زائدهمژک

 های فالوپطول لوله

 یهای ابتدای لولهها و زایدهمژک

 الوپ وارد ی ففالوپ تخمک را به داخل لوله

 کنند.می

-های صاف دیوارهماهیچه

 ی فالوپی لوله

  های صاف به طور متناوب منقبضماهیچه

 شوند تا تخمک را در طول لوله به سمتمی

 رحم حرکت دهند.
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 ناکت :
کنند، اما آن را در خود را شروع می Iی تخمک موجود در تخمدان مادر تقسیم میوز های زاینده. در دوران جنینی، سلول0

به انجام  ی میوز خود را پس از سلللن بلوغ، یکی پس از دیگریها ادامهکنند. این سللللولمتوقف می Iپروفلاز میوز 

 شود.ی بالغ ایجاد میروز فقط یک اگمت ماده 74رسانند. پس از بلوغ معموالً در هر می

اند. پس از تولد تعداد این متوقف شللده Iها هناگم تولد فقط حدود دو میلیون سلللول زاینده دارند که در پروفاز . تخمدان7

 فزایش نخواهد یافت.ها اسلول

ای نابالغ هشود. سایر اگمتاگمت بالغ )اووم یا تخمک( تولید می 411تا  611. در سراسر طول زندگی یک زن، تنها 6

 شوند.بدون آن که بالغ شوند، غیرفعال می

 است. هی تخمک بسیار بزرگتر از اسپرم است، به طوری که تخمک حتی با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهد. اندازه4

 د. اناینترفاز را در دوران جنینی طی کرده 7Gو  0G ،Sهای زاینده تخمک درون تخمدان زن، مراحل . سلول5

واند ت. دختر قبل از بلوغ، سلللول هاپلوئید ندارد و پس از بلوغ، آن هم ماهانه به مدت محدود چهار سلللول هاپلوئید می3

 داشته باشد.

اینترفاز در دوره  یهای دو کروماتیدی دارند چرا که طی مرحلهدان، کروموزومی تخمهای زایندهی سلول. همه0

 ها اتفاق اتفاده است.جنینی، مضاعف شدن کروموزم

 

 (49)کنکور سراسری شود؟ یافت نمی xدر بدن دختر یک ساله سالم، سلولی ............... کروموزوم  -004سوال 

 ا یک                     ج( با دو                 د( با چندالف(  بدون                      ب( ب

 

 (40)کنکور سراسری زایی در انسان، هسته ی ............ در فرآیند اگمت -005سوال 

 الف( تخمک نابالغ، کروموزوم همتا ندارد.

 ب( تخمک تمایز نیافته دو مجموعه کروموزومی دارد.

 دارد. DNAنیافته،  ج( اگمت ماده، بیش از تخمک تمایز

 اند.متفاوت DNAد( تخمک نابالغ و نخستین جسم قطبی از نظر مقدار 

 

 (37ور سراسری )کنکشود کدام است؟. گذاری از تخمدان آزاد میمشخصات سلولی که در اثر تخمک -003سوال 

 وماتیدیدو کر –تک کروماتیدی                                ب( هاپلوئید  –الف( هاپلوئید 

 دوکروماتیدی –تک کروماتیدی                                      د( دیپلوئید  –ج( دیپلوئید 
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 های جنسی زنانه:های جنسی و هورمونهای محرک ترشح هورمونهورمون

نام 

 هورمون

و  محل تولید

 ترشح

جنس 

 شیمیایی

 هورمون

محرک ترشح  نقش هورمون اندام هدف

 هورمون

FSH تخمدان پلی پپتیدی شینهیپوفیز پی-

 )فولیکول(

رشد فولیکول و 

سپس ترشح 

 استروژن

هورمون آزاد کننده 

FSH  از

 هیپوتاالموس

LH تخمدان )جسم  پلی پپتیدی شینهیپوفیز پی

 زرد و فولیکول(

پاره شدن 

 فولیکول )تخمک

گذاری( رشد 

جسم زرد و ترشح 

 پروژسترون

هورمون آزاد کننده 

LH وساالماز هیپوت 

فولیکول در  استروژن

حال رشد و 

مقدار کمی از 

جسم زرد 

 )تخمدان(

جدار رحم و  استروئیدی

دان فولیکول تخم

 اهو سایر اندام

 یکول ورشد بیشتر فول

-بازسازی دیواره

 ی رحم

 LHو  FSHهورمون 

پایداری جدار  جدار رحم استروئیدی جسم زرد پروژسترون

رحم و افزایش 

 فعالیت ترشحی

 آن

 LHهورمون 
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 ناکت تخمک زایی : 

 
اووسللیت ا که سلللول زاینده )و یا این سلللول ه .توانایی میوز پیدا می کنند.در تخمدان جنین دختر ، سلللول هایی 0

دوران جنینی ،اووگونی ها با میتوز تعداد زیادی  در منشا می گیرند. اووگونیاولیه(نامیده می شوند خود از سلول هایی به اسم 

 تولید می کنند. اولیهاووسیت 

 میوز انجام می دهند.، اولیه.بعضی از اووسیت های 7

 ماند. .هر اووسیت اولیه  ، چرخه سلولی اش را تا پروفاز میوز یک ادامه می دهد وتا سن بلوغ بدون فعالیت باقی می6

دان یک اووسیت ثانویه خه تخم.پس از بلوغ جنسی در هر ماه با شروع هر چرخه تخمدان ،میوز یک اکمل شده و در وسط چر4

 و اولین گویچه قطبی آزاد می شود.

و هم اووسیت ثانویه ، تخمدان را ترک کرده و وارد لوله ی تخم بر می شود. اگر اووسیت ثانویه با اسپرم لقاح دهد میوز د .5

 اکمل شده و  اوول و دومین گویچه قطبی تولید می شود.

 ن می روند چون سیتوپالسم بسیار کمی دارند.. اولین و دومین گویچه قطبی از بی3
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 چرخه تخمدان:
کنند. مدت چرخه تخمدان ها را تولید و رها میریزی شده و منظم و تکراری، تخمکها، طی مراحلی برنامهتعریف: تخمدان

 روز است. 74معموالً 

 

 گذاری:تعریف تخمک

 رها شدن تخمک از تخمدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ی تخمدان مراحل چرخه
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 روز اول( 04حله فولیکولی )مر –الف 

 روز دوم( 04مرحله لوتئال ) –ب 

 

 ی تخمدان:ی فولیکولی چرخهمرحله

تر ی تخمک دخ. هر سلللول زاینده0

هللایش، آزاد در داخللل تخمللدان

شی نیسلت و توسط تعداد سلول غیرزای

بلله اسلللم سلللللول سلللومللاتللیللک 

)پیکری( احاطه شللده اسللت. به 

لول های پیکری و سمجموع سلول

وینللد. گده تخمللک، فولیکول میزاینلل

غ های پیکری ،اگمت نابالسلللول

 کنند.را تغذیه می

ل از ی تخمک قب. سلللول زاینده7

گلذاری یلک اگملت نلابالغ تخملک

متوقف  Iاست یعنی میوز آن در پروفاز 

 شده است.

-سلللول ی فولیکولی،. طی مرحله6

کنند های پیکری فولیکول رشد می

لغ درون اشللوند و اگمت نابو بزرگ می

آن آن هم، تقسلللیم میوز را ادامه 

  دهد.می

. آنچه که باعث رشلد و بزرگ شدن 4

ها برای ایندو هورمون گیرنده است. این سلول LHو  FSHهای شود ،هورمونهای پیکری فولیکول میسلول

 کنند.ها، استروژن تولید و ترشح میدارند بطوریکه تحت تأثیر این هورمون

شود ث رشد بیشتر فولیکول میها اثر کرده و باعهای پیکری فولیکول بر خود این سلولد شده از سلول. استروژن تولی5

روع شده )تنظیم ترشح استروژن در این مرحله از نوع مثبت است(. خودتنظیمی مثبت درون تخمدان تقریباً از روز هفتم ش

 رسد.ازدهم به حداکثر غلظت خود مییابد تا اینکه استروژن در روز دوو تا روز دوازدهم ادامه می
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واند مانع از ت. تا روز دوازدهم چون هنوز غلظت استروژن خون به حداکثر نرسیده است، مقدار اندک استروژن خون می3

دان از روز هفتم تا روز از هیپوفیز پیشلین شلود )یعنی خودتنظیمی منفی مسیر هیپوتاالموس تا تخم LHو  FSHترشلح بیشلتر 

  (.دوازدهم

شود ود یعنی اینبار مثبت میش. روز دوازدهم مقدار استروژن خون بسیار بیشتر شده است یک مرتبه خودتنظیمی بر عکس می0

 شود.( میFLH)و تا حدودی  LHبطوریکه مقادیر زیاد استروژن با خودتنظیمی مثبت باعث افزایش بیشتر ترشح 

 اثر دارد: 7رسد که به حداکثر میزان خود می LH. روز سیزدهم، ترشح 4

ن گویچه قطبی و تخمک نابالغ( تولید کند )نخستیاش را اکمل میالف( سللول زاینده نابالغ، اولین تقسلیم میوزی

 شود.می

شود، یعنی گیرند )پاره شدن فولیکول( و دیواره تخمدان سوراخ میهای پیکری از هم فاصله میب( سلول

یکولی از های پیکری فولدهد. )سلولاری حدود روز چهاردهم رخ میگذافتد. تخمکگذاری اتفاق میتخمک

 شوند(.الوپ میشوند ولی تخمک نابالغ و نخستین گویچه قطبی از سوراخ تخمدان عبور کرده و وارد لوله فتخمدان خارج نمی

 

 نکته : 

ژن ، تخمدان و در مورد واستر غده ترشح کننده و اندام هدف استروژن همانند اگسترین یکی می باشد )در مورد

 اگسترین ، معده (.

 ناکت :

 اند.اینترفاز را رد کرده 7Gی های مضاعف دارند زیرا مرحلههای زاینده تخمدان، اندامکی سلول. همه0
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ایز تم دهد و دومین گویچه قطبی و تخمک تمایز نیافته )و باالخره تخمکرا انجام می II. در صللورت لقاح، تخمک نابالغ، میوز 7

 گیرد.در بدن پستاندار ماده صورت نمی IIشوند. در صورت عدم لقاح، میوز یافته( تولید می

 شود.( تنظیم میLHو  FSHهای هیپوفیز پیشین )ی تخمدان توسط هورمون. چرخه6

 شود. ولی چرخه رحم )چرخه قاعدگی( توسط استروژن و پروژسترون تنظیم می

4 .FSH   همراهLH بد ولی غلظت آن از یاافزایش میLH .کمتر است 

5 .FSH  وLH شلللوند های جنسلللی تولید و ترشلللح نمیشلللونلد چون از اندامهلای جنسلللی محسلللوب نمیهورمون

 شوند(.های جنسی محسوب نمیهای محرک ترشح هورمون)هورمون

 

 ی تخمدان:ی لوتئال چرخهمرحله

شود که اختاری تبدیل میکند و به سمقداری چربی جذب می. در درون تخمدان، توده فولیکول پاره شلده باقیمانده، 0

 شود(.جسم زرد تشکیل می 04شود )پس، از روز جسم زرد نامیده می

(، دو هورمون استروژن و LH)بیشتر  FSHو  LHکند، بطوریکه تحت تأثیر . جسم زرد به مانند یک غده درون ریز عمل می7

 .شد(از فولیکول ترشح می فقط استروژن 04یادمان هست که تا روز کند )پروژسترون از خود به خون ترشح می

کند و اد پیدا می. هر چند ترشح استروژن در این مرحله به همان غلظت مرحله فولیکولی است ولی پروژسترون یکباره غلظت زی6

 کند.حتی غلظت خود را به فاصله چند روز بیش از غلظت استروژن می

 LHو  FSHاثر کرده و ترشح  و پروژسترون خون با ماکنیسم خودتنظیمی منفی بر هیپوفیز پیشین . غلظت باالی استروژن4

 د(.شود تا فولیکولی جدید در مرحله لوتئال بوجود نیاییابد. )این وضعیت باعث میاکهش می

ی خود (، جسم زرد به حداکثر اندازه77ی لوتئال )حدود روز . در اواسط مرحله5

 مین دلیل حداکثر مقدار پروژسترون هم در این روز وجود دارد.رسد و به همی

ی رحم حمل شللده و باعث تحریک غدد . پروژسللترون توسللط خون به دیواره3

آید که می ای بر سطح دیواره رحم بوجودمخاطی آن شلده، بطوریکه مخا  چسبنده

 اگر لقاحی صورت گرفت، رحم برای پذیرش زیگوت مهیا باشد.

  آید.حالت پیش می 7ی لوتئال مرحله. از اواسط 0

هد، چرا که ایناکر به دالف( اگر لقاح صورت گرفته باشد جسم زرد تا چند هفته به تولید و ترشح پروژسترون و استروژن ادامه می

 کند.حفظ و نگهداری رویان تازه تشکیل یافته کمک شایانی می

ود که هیچ استروژن یا پروژسترونی تولید و شه جسم سفیدی تبدیل میرود و بب( اگر لقاح صورت نگیرد، جسم زرد تحلیل می

 کند.ترشح نمی
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های استروژن و پروژسترون شروع به اکهش (، مقدار هورمون75. در واقع سه روز قبل از پایان مرحله لوتئال )روز 4

دوباره  LHو  FSHن حذف شده و ترشح یشیپ  کنند. به این ترتیب اثرخودتنظیمی منفی پروژسترون و استروژن بر هیپوفیزمی

 ی فولیکولی بعدی(.کند. )یعنی شروع مرحلهشروع به افزایش می

آن  ی. همین اکهش اسلتروژن و پروژسترون در اواخر لوتئال باعث تخریب پوشش درونی رحم و ریزش دیواره9

 شود.می

 

 ناکت :
 یابند.دریج افزایش میها به تی فولیکولی بجز پروژسترون، همه هورمون. در چرخه0

 رسد.به اوج خود می 70به بعد ترشح شده و در محدودة روز  04. پروژسترون از روز 7

 رسند. )بجز پروژسترون(به باالترین مقدار خود می 04ها روز . همه هورمون6

 

 

 (96رج از کشور انماید؟  )کنکور سراسری ختکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  -000سوال 

 ............«.ی جنسی زنان، ی دوم چرخهبه طور معمول، در پایان نیمه»           

 ( از فعالیت ترشحی تخمدان اکسته شده است.0

 شود.( بر فعالیت ترشحی هیپوفیز پیشین افزوده می7

 کنند.میوزی خود را اکمل می ها، اولین تقسیم( اگمت6

 گیرند.أثیر هورمون محرک خود قرار میها، تحت ت( فولیکول4

 

 .......... Aقطه دهد. همزمان با نهای تخمدان را نشان میمنحنی زیر، تغییرات یکی از هورمون -004سوال 

 (91)کنکور سراسری 

 الف( اندازه جسم زرد رو به اکهش است .

 ب( میزان پروژسترون خون رو به افزایش است .

 کند .خیم شدن میج( دیواره رحم شروع به ض

 یابد .شود و هورمون محرک فولیکولی اکهش مید( فولیکول پاره می
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 زمان با .........، مقدار استروژن خون، اکهشی جنسی یک فرد سالم، همبه طور معمول در چرخه -009سوال 

 (97ور گذارد. )کنکور سراسری خارج از کشیابد و میزان ........ در خون، رو به افزایش میمی

 هورمون لوتئینی کننده –ها ( شروع رشد فولیکول0

 پروژسترون -( خروج تخمک از تخمدان 7

 هورمون محرک فولیکولی  –ی جسم زرد ( افزایش اندازه6

 هورمون آزاد کننده  –ی رحم ( شروع ضخیم شدن دیواره4

 

..، میزان هورمون ................در در طیِ چرخة جنسی یک فرد سالم، هم زمان با ...............-071سوال 

 خارج کشور( 94)کنکور سراسری خون شروع به .............. می نماید. 

 افزایش  -تشکیل تخمک نابالغ، پروژسترون (0

 افزایش  –استروژن  -تشکیل اولین گویچة قطبی (7

 اکهش  –لوتئینی کننده  -آغاز رشد فولیکول پاره شده (6

 اکهش  -محرک فولیکولی -از تخمدان آزاد شدن تخمک تمایز نیافته (4

در طیِ چرخة جنسی یک فرد سالم، هم زمان با ................... ، میزان هورمون .................. -070سوال 

 (94در خون ............. )کنکور سراسری 

 اکهش می یابد. -استروژن -آغاز تحلیل توده ای زرد رنگ از سلول های فولیکولی (0

 ی نماید.شروع به افزایش م -لوتئینی کننده -ستین گویچة قطبیتشکیل نخ (7

 شروع به اکهش می نماید.  -محرک فولیکولی -آغاز رشد فولیکول پاره شده (6

 افزایش می یابد.  -پروژسترون -آزاد شدن تخمک تمایز یافته از تخمدان (4

 (49 )کنکور سراسریبطور معمول در دستاگه تولیدمثلی زنان، ......  - 077سوال 

 کند.های مخطط لوله فالوپ به حرکت تخمک کمک میالف( انقباض ماهیچه
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 باشند.های فولیکولی در حال رشد، هدف هورمون سازنده خود میب( سلول

 رسد.ج( در اواخر دوره فولیکولی تخمدان، ضخامت دیواره رحم به بیشترین حد خود می

 سد.رپروژسترون به بیشترین مقدار خود میگذاری، ترشح استروژن و د( یک هفته بعد از تخمک

 

 (44راسری )کنکور سجنسی زنان، ....... به طور معمول در فاصله روزهای هفتم تا چهاردهم از چرخه  -076سوال 

 شود.، سبب تشکیل تخمک تمایز نیافته میLHالف( حداکثر میزان 

 شود.یب( مقادیر باالی پروژسترون سبب ضخیم شدن و حفظ دیواره رحم م

 یابد.ج( میزان ترشح استروژن و پروژسترون به طور قابل توجهی افزایش می

 شوند.با تأثیر بر فولیکول، سبب تولید هورمون استروئیدی می FSHو  LHد( 

 

 (40)کنکور سراسری ند؟ ککدام عبارت وقایع مرحله فولیکولی تخمدان انسان را به درستی بیان می -074سوال 

 است. LHوفیز پیشین در مقابل افزایش زیاد استروژن، افزایش ترشح الف( پاسخ هیپ

 گردد.ب( مقادیر باالی استروژن و پروژسترون سبب ضخیم شدن دیواره رحم می

 ود.ش، سبب تکمیل اولین تقسیم میوزی برای تشکیل اگمت میLHج( حداقل میزان 

 کند.تخمدان را مهار می LHو  FSHد( استروژن با ایجاد ماکنیسم خودتنظیمی منفی، ترشح 

 

یابد؟ می های جدید در مرحله لوتئال، ترشح کدام اکهشبرای جلوگیری از فعال شدن فولیکول -075سوال 

 (43)کنکور سراسری 

 د( استروژن و پروژسترون           FSHج( استروژن و             LHب(  پروژسترون و                    FSHو  LHالف(  

 

 ده کدام است؟گذاری، بطور مستقیم بر عهدر انسان افزایش ضخامت و حفظ دیواره رحم پس از تخمک -073 سوال

 (45)کنکور سراسری 

 و پروژسترون             د( استروژن و پروژسترون  FSHو استروژن             ج(  LHب(                    FSHو  LHالف(  

 

یش هورمون ........... بر میزان ترشللح ........... مثالی از خودتنظیمی مثبت در انسللان، اثر افزا -070سللوال 

 (45)کنکور سراسری  است.

 در مرحله فولیکولی LH –از هیپوفیز                                    ب( استروژن  LH –الف( پروژسترون  
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 در مرحله لوتئال FSH –د( استروژن   محرک فوق لکیه از هیپوفیز                       –ج( کورتیزول 

 

 (90)کنکور سراسری از چرخه جنسی زنان، ........... است.  70تا  04به طور معمول، در فاصله روزهای  -074سوال 

 ی جسم زرد رو به اکهشالف( اندازه

 ی رحم رو به افزایشب( ضخامت دیواره

 های تخمدان در خون رو به اکهشج( غلظت هورمون

 های هیپوفیزی در خون رو به افزایشظت هورموند( غل

 

د ی جنسی یک فرد سالم، هم زمان با ............... برمقدار تولیبه طور معمول، در چرخه -079سوال 

 (97)کنکور سراسری شود. افزوده شده و از میزان تولید استروژن اکسته می........... 

 ن محرک فولیکولیهورمو –ی رحم الف( شروع ضخیم شدن دیواره

 هورمون آزاد کننده –ها ب( شروع رشد فولیکول

 هورمون لوتئینی کننده –ج( شروع رشد جسم زرد 

 پروژسترون –د( آزاد شدن تخمک از تخمدان 

 

 (91کدام عبارت نادرست است؟ )کنکور سراسری  -061سوال 

LH ........... نوعی هورمون لگیکوپروتئینی است که 

 شود.دن پیک دومین وارد عمل میالف( با فعال کر

 کند.ترشح تستوسترون را تحریک می FSHب( همراه با 

 ج( در رشد بیشتر فولیکول تخمدان و ترشح استروژن نقش دارد.

 ابد.یگذاری، مقدار آن در خون به دلیل خودتنظیمی مثبت افزایش مید( قبل از تخمک

 

خون  در بیشترین  حد خود  قرار دارد.بالفاصله   FSHو  LHمیان  مقدار در بخشی ا ز چرخه جنسی زنان،اختالف  -060سوال 

 (96پس از این زمان....... )کنکور سراسری 

 الف(تخمک نابالغ به تخمک  تمایز نیافته تبدیل میشود.           
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 ب(میزان  هورمون های مترشحه از تخمدان افزایش می یابد.

 یزی  افزایش می یابد.  ج(ترشحات جسم زرد و هورمون های هیپوف

 .د(تفاوت میان مقدار استروژن و پروژسترون  خون کم میشود 

 

 ی قاعدگی:چرخه

 . تعریف: تغییرات تکراری ماهانه در رحم که هدف آماده کردن رحم برای حاملگی احتمالی است.0

اعث ضخیم و پر خون ب ی تخمدان، ترشلح اسلتروژن رو به افزایش اسلت. استروژنی فولیکولی چرخه. در مرحله7

 شود.شدن تدریجی دیواره رحم می

ند که باعث کی تخمدان، جسللم زرد، مقادیر زیادی اسللتروژن و پروژسللترون ترشللح میی لوتئال چرخه. در مرحله6

 شود.تر شدن و حفظ دیواره رحم میضخیم

 شود.و باالخره متوقف می هش یافته. اگر لقاحی در اکر نباشد با تحلیل جسم زرد، ترشح استروژن و پروژسترون اک4

)انتهای چرخه  شود.. اکهش اسلتروژن و پروژسترون در اواخر مرحله لوتئال باعث اکهش ضخامت دیواره رحم می5

 ی تخمدان همزمان است(ی لوتئال چرخهقاعدگی با انتهای مرحله

 هایعث دفع مخلوطی از خون و بافتروز از آغاز چرخه قاعدگی( با 4-0. پاره شدن رگهای خونی دیواره رحم )3

 گویند.شود که به آن خونریزی ماهانه )قاعدگی( میتخریب شده می

 

 یائسگی:
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 گویند.شود که به آن یائسگی میسالگی متوقف می 45-55. خونریزی ماهانه در سن 0

 ود.شگذاری انجام نمیهاست، بطوریکه دیگر تخمک. علت یائسگی، پیری زودرس تخمدان7

 ود.شبه علت اکهش تولید استروژن عالئمی مانند گرم شدن بدن )گُر گرفتگی( ایجاد می .6

 

 «لقاح»

رود. بنابراین بین می دهد و ازگذاری لقاح نیابد، توانایی لقاح را از دست میساعت پس از تخمک 44تا  74اگر تخمک 

بور تخمک از  مکن اسللت لقاح صللورت بگیرد. از طرفی عگذاری خود را به تخمک برسللاند ماگر اسللپرم تا دو روز بعد از تخمک

های هکشد. بنابراین برای لقاح، اسپرم باید با گذر از رحم به سمت یکی از  لولروز طول می 4تا  6ی فالوپ معموالً لوله

 رسند.ی فالوپ به هم میفالوپ حرکت کند معموالً اسپرم و تخمک در اوایل لوله

 

 مراحل لقاح:

در واقع تعدادی از [ود. شی فالوپ میهای خارجی ژل مانند دور خود وارد لولهگذاری تخمک همراه با الیههناگم تخمک

های درون . اسپرم نخست با آزاد کردن آنزیم]مانندهای پیکری فولیکول همچنان به تخمک متصل باقی میسلول

رتیب سر اسپرم وارد تخمک کند. به این ترا تخریب میهای خارجی ژل مانند دور تخمک وزیکولی که در سر خود دارد، الیه

ید به نام سلول زیگوت شلوند. لقاح سلبب تولید یک سللول دیپلوئهای اووم و اسلپرم با هم ترکیب میشلود و هسلتهمی

 شود.)تخم( می

 

 «تقسیم زیگوت و جایگزینی»

ی فالوپ به سمت رحم ولهکه سلول تخم در ل کند. همچنانی فالوپ به سمت رحم حرکت میبعد از لقاح، زیگوت در لوله

م ابتدا دو تا، بعد چهار تا، بعد شود. به این ترتیب از سلول تخکند، به طور پی در پی به روش میتوز تقسیم میحرکت می

کنند. یها رشد نماز کوتاه است و سلولهای اولیه، اینترفشود. توجه داشته باشید که در تقسیمهشت تا ... سلول تولید می

های ل از تقسیمهای حاصشود. در واقع مجموع حجم سلولتر میها کوچکی سلولبنابراین در هر نسل اندازه

به شلک یک توپ توپر به نام  [ی ی سلولهای متوالی زیگوت ابتدا یک تودهاولیه، با حجم زیگوت برابر است. از تقسیم

 شود.ایجاد می ]موروال

آید. بالستوسیت ست درمیرسد، به شلک یک توپ توخالی به نام بالستوسیلولی به رحم میی سهناگمی که این توده

ویند. در آن جا بالستوسیست گشود. به این عمل جایگزینی میی رحم متصل میحدود شش روز بعد از لقاح به دیواره

 سلولی است. 711تا  051ول مشود.بالستوسیت بطور معکند و سرانجام به یک نوزاد اکمل تبدیل میرشد و نمو می
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 ناکت:

 ی فالوپ عبارتست از:. تخمک وسیله حرکتی ندارند و عامل حرکت آن در لوله0

 ی فالوپالف( زوائد ابتدایی لوله

 ی فالوپهای پوششی لولههای سلولب( مژک

 ی فالوپی صاف جدار لولهج( ماهیچه

 دهد.در لوله فالوپ انجام میخود را  II. در صورت لقاح، تخمک نابالغ، میوز 7

 های اطراف تخمک عبارتست از:. پرده6

 الف( غشای پالسمایی تخمک نابالغ

 ی داخلی )که شفاف بوده و در حفاظت و ایجاد غشای لقاحی نقش دارد(ب( پرده

ه و رشد تخمک غذیی خارجی )که یک یا چند الیه سلول پیکری فولیکولی به اسم الیه تاجی شعاعی بوده و در تج( پرده

 شود(.نقش داشته و پس از لقاح تخریب می

 ی فالوپ از نظر فیزیولوژیک، بهترین شرایط را برای لقاح دارد.. ابتدای لوله4

 

 

 ی جنین:غشاهای حفاظت کننده
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 نند و عبارتند از:کهایی که رویان را حفاظت و تغذیه خواهند کرد به سرعت نمو پیدا میبعد از جایگزینی، پرده

 

 آمنیون:. 0

 شود این پرده دو رویان کشیده می

 کند.و از آن حفاظت می

 کوریون:. 7

سپس  دهد. جفت ساختاری است که از طریق آن مادر به رویان واین پرده در تعامل با رحم جفت را تشلکیل می

اشته باشید که رسند. توجه دادر میکنند و به خون منیز از جفت عبور می 7COرساند. مواد دفعی مانند جنین غذا و اکسلیژن می

ق تنها کنند و از طریخون مادر از جفت انتشار پیدا می 7Oشود. بلکه مواد غذایی و خون مادر معموالً با خون رویان مخلو  نمی

رسد و در آن جا رسند. همچنین خون رویان از طریق دو سرخرگ بند ناف به جفت میسیاهرگ بند ناف به رویان می

نند. بنابراین اگر مادر مواد کزا نیز از جفت عبور میشوند. داروها و مواد آسیببه خون مادر منتشر می 7COفعی رویان مانند مواد د

آور مصرف کند، رویان نیز آسیب خواهد دید، زنان باردار باید از مصرف هر گونه دارو در طول بارداری خودداری زیان

 ویز کرده باشد. کنند، مگر آن که پزشک دارویی را تج

 

تواند با تولید ساختار ای انسان، میی رویان یک هفتهی دربرگیرندهترین پردهبه طور معمول، خارجی -067سوال 

 (96ای، .......... )کنکور سراسری خارج از کشور ویژه

 های داخلی بالستوسیت جلوگیری کند. ( از ورود داروها به سلول0

 الیه بافت مقدماتی رویان تأمین کند. ( مواد غذایی را برای سه7

 ی زرده را به گردش خود مادر منتقل نماید.های تولید شده در کیسه( سلول6

 های پالسمای مادر به رویان، ممانعت به عمل آورد.ی پروتئین( از ورود همه4

 

 :ناکت

 گویند.ی اول حاملگی، رویان می. به توده سلولی در حال رشد و نمو در هشت هفته0

 گویند.ی هشتم حاملگی تا تولد نوزاد، دوران جنینی می. از هفته7

 گیرد.ی خارجی بالستوسیت منشاء می. کوریون از الیه6

 بخش است. 7. بالستوسیت شامل 4

 نی را بوجود خواهند آورد(های محافظ و تغذیه کننده جنیها که الیهی بیورنی سلولالف( تروفوبالست )الیه
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 ها جنین را بوجود خواهند آورد(.ی سلولی داخلی )این سلولب( توده

کسلللید، اوره، کند ولی لگوکز، اکسلللیژن، کربن دی اها عبور نمیها و قارچهلای قرمز، بلاکتری. از جفلت، لگبول5

 کند.( عبور میHIVها )مثل ها، داروها و ویروسپادتن

 

 

 های جنینی:پرده

 . کوریون  :           0

ازد که وظیفه غذا رسانی به سیل پرزهای کوریونی که در پستانداران جفت دار با تعامل رحم   جفت را مینقش: تشک

 رویان را به عهده دارد.

 آید.            منشاء: از تروفوبالست به وجود می  

 . آالنتوئیس: 7

 غذایی است. نقش: در خزنداگن و پرنداگن دفع مواد زاید و در پستانداران کمک به جذب مواد 

 آید.منشاء: از تاکمل لوله گوارش حاصل می

 . کیسه زرده:   6

رد و این ماده را به مصرف جنین گینقش: در جانورانی که زرده دارند مانند خزنداگن و پرنداگن این کیسه دور زرده رامی

 رساند.می

 .های خونی استپستانداران دیواره این کیسه جایاگه موقتی تشکیل لگبولدر 

 . آمنیون:4  

کند به ن و پرده آمنیون مایعی پر میچسبد. فضای بین جنیای است اطراف جنین که مستقیماً به بدن جنین نمیپرده

 شود.نام مایع آمنیوتی که از پرده آمنیون ترشح می

 شود.  ب. جلوی آسیب حاصل از وارد آمدنمانع خشک شدن جنین می -نقش: الف

  دهد                          یرد.  ج. این مایع به جنین تا حدی آزادی حرکت میگضربات احتمالی را می

 شود.منشاء : از تاکمل لوله گوارش حاصل می

 

 ناکت :

سبیده است ولی در ی آهکی چای نازک به سلطح داخلی پوسته. کوریون در تخم خزنداگن و پرنداگن بصلورت پرده0

 چسبد. ی رحم میپستانداران به دیواره

 های دیواره رحم )ژنوتیپ مادری( است.. منشاء جفت از کوریون )ژنوتیپ و فرزندی( و بافت7
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می کند ، بطوریکه هورمون  ریز هم عملی درون. نقش جفت عالوه بر رابط خونی مادر و جنین اینکه بعنوان یک غده6

HCG کند. ترشلح میHCG  ل از آن شدن استروژن و پروژسترون حاص باعث بزرگتر شلدن جسلم زرد و در نتیجه بیشلتر

 شود.می

.در محل جفت، انتهای سرخرگهای مادری به یک حوضچه ی باز می شود و بازگشت خون هم از انتهای باز 4

 سیاهرگها می باشد)همانند گردش خون باز حشرات(.

 
ک سللیاهرگ داره (و ی"ر "دو  "سللرخرگ"رده و دو سللرخرگ )های آالنتوئیس، کیسلله ز. بندناف، شللامل پرده5

 داره(است."ر "یه  "سیاهرگ")

د ناف، خون تیره داشته و های بن. سیاهرگ بند ناف، خون روشن داشته و پر از مواد غذایی است. در حالیکه سرخرگ3

 مقادیر کمی مواد غذایی دارد. 

 

ت های خونی در جفوه خونی درون پرزهای کوریونی و حوضللچهباشللد گر Bو پدر  Aاگر گروه خونی مادر  -066سللوال 

 (40) کنکور سراسری تواند باشد؟ جنین حاصل به ترتیب از راست به چپ کدام می

 AB-ABد(               AB-Aج(                    A-Oب(                        O-Aالف(  

 

 (97ری )کنکور سراساست؟  نادرستکدام عبارت  -064سوال 

 های خود را فعال نماید.ی ژنتواند همهالف( در شرایطی، یک سلول پیکری اگو می

 ازند.های خود را فعال سی ژنتوانند همههای ارکیده تحت شرایطی میب( بسیاری از سلول

 ج( رشد و تمایز در طول زندگی گیاه آفتابگردان پیوسته ادامه دارد.
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 د.شونهای حاصل حجیم هم میی تخم، سلولاولیه د( در انسان، همراه با تقسیمات

 

 

 (96کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ )کنکور سراسری  -065سوال 

 در انسان،.......

 الف(به طور معمول سلول های داخلی بالستوسیت در تعامل با رحم،جفت را تشکیل می دهند.

 اره ی رحم،منبع تولید پروژسترون فعال می باشد.ب(هناگم جایگزینی بالستوسیت در دیو

 ج(اکهش حجم سلول های حاصل از میتوز تخم،در طول لوله ی فالوپ ادامه پیدا می کند.

 د(به دنبال تشکیل جفت در جداره ی رحم،بلوغ فولیکول های تخمدانی متوقف می شود.

 

 نمو رویان و جنین:

های جنینی )شامل ت( الیههای داخلی بالستوسینین )سلولشود توده داخلی جهم چنان که جفت تشکیل می

 سازد.مزودرم و آندودرم( را می –اکتودرم 

 ی را اگستروال گویند.ااگستروالسیون: مراحل تشکیل سه الیه جنینی را اگستروالسیون و جنین سه الیه

 آید.تلف بدن به وجود میی مخهازایی )اراگنوژنز(: طی این مرحله از سه الیه جنینی به تدریج انداماندام

 

 های جنینی:الیه

 هازالمعده( و ششلو –غدد دستاگه گوارش )کبد  –: منشاء پوشش دستاگه گوارش و دستاگه تنفس آندودرم .0

 –یرین پوسن )درم( الیه ز –دفع و تولیدمثل  –دستاگههای گردش خون  –ها ماهیچه –: منشاء اسلکت مزودرم. 7

 ها و مجاری ادراریلکیه –گوارش الیه بیرونی لوله 

غدد  –مینای دندان  –ده هیپوفیز غ -ها و موها الیه بیرونی پوست )اپیدرم( و ناخن –منشاء دستاگه عصبی اکتودرم: . 6

 مولد عرق 

 

 به شرح زیر است:مراحل نمو رویان و جنین 

 وقایع زمان مرحله
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ن
ویا
و ر
 نم
ل

اح
مر

 

 ومی سانتهای هفته
 کنند.روده شروع به نمو میهای خونی و رگ

 متر درازا دارد.میلی 7رویان حدود 

 ی چهارمهفته
 کنند.بازوها و پاها شروع به تشکیل شدن می

 رسد.متر میمیلی 5ی رویان به اندازه

ی انتهای هفته

 چهارم

نند و ضربان قلب کهای اصللی شروع به تشکیل شدن میی اندامهمه

 شود.آغاز می

 دومطی ماه 

  شلللود. بللازوهللا و پللاهللا شللللکی نهللایی نمو رویللان انجللام میمرحللله

بد و پانکراس های داخلی اصلللی مانند کی بدن اندامگیرند. در حفرهمی

 شوند.مشخص می

 گرم وزن دارد. 0متر درازا و حدود میلی 77در انتهای ماه دوم: رویان حدود 

ن
جنی
مو 
ل ن

اح
مر

 

 یانتهای سه ماهه

 اول

ای بدنی قابل هنین تعیین شده است. جنین دارای ویژگیجنسیت ج

 ری هستند.گیهای آن در حال شلکها و اندامتشخیص است و دستاگه

ی دوم و طول سه ماهه

 سوم

 کنند.های او شروع به عمل میکند و اندامجنین به سرعت رشد می

 یانتهای سه ماهه

 سوم

 کند.جنین قادر است در خارج بدن مادر زندگی 

 

 

 

 

 خارج کشور( 94)کنکور سراسری  به طور معمول، پس از ......... رویان انسان، ......... -063سوال 

 کبد و پانکراس شروع به تشکیل شدن می کنند.  –شلک گیری بازوها و پاهای  (0

 بافت های مقدماتی تشکیل می شوند.  -تشکیل سیاهرگ های بند ناف (7

 فت به وجود می آید. ساختار ج -تشکیل پرده های اطراف (6

 روده شروع به نمو می کند.  -آغاز شدن ضربان قلب (4
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 (94به طور معمول در انسان، قبل از ........ رویان، ............ )کنکور سراسری  -060سوال 

 بالستوسیست به جدارة رحم متصل می گردد.  -تشکیل سیاهرگ های بند ناف (0

 راس شروع به تشکیل شدن می کنند. کبد و پانک –شلک گیری بازوها و  پاهای  (7

 ساختار جفت تشکیل می شود.  –به وجود آمدن پرده های اطراف  (6

 ضربان قلب آغاز می شود.  –شروع نمو روده ة  (4

 

 (91)کنکور سراسری  در رویان انسان بطور معمول در پایان هفته چهارم بارداری ......... -064سوال 

 گیرد.ب( روده و کبد شلک می                  شود       الف( ضربان قلب آغاز می

 نندکهای اطراف رویان شروع به تشکیل میکند              د( پردههای خونی شروع به نمو میج( رگ

 

 (97)کنکور سراسری کدام عبارت در مورد رشد و نمو رویای انسانی صحیح است؟  -069سوال 

 شود.ضربان قلب نیز آغاز می های خونی،الف( هم زمان با شروع نمو رگ

 شود.ب( پس از اکمل شدن جفت، تشکیل سه الیه بافت مقدماتی ممکن می

 برابر هفته سوم درازا دارد. 00ی هشتم، رویان در حدود ج( در انتهای هفته

 .کنندهای اصلی شروع به تشکیل شدن میی اندامی سوم همهد( در انتهای هفته
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 توجه:

با فاصله  زنان، زایمان طول می کشد به این خاطر است که انقباض عضالت صاف دیواره رحم به کندی  وعلت اینکه در 

 دقیقه یکبار(. 71زیاد از هم صورت می گیرد )معموال هر 
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 ویژه کنکور  بخشی از جزوه هفت خوان زیست دکتر فرزانه
 

 سابقه ی آموزشی دکتر فرزانه

 بیوگرافی تحصیلی: -الف

                                                                                                                                                                                                     علوم تجربی                                                                                                                   :دیپلم  رشته   تحصیلی 

 رشته تحصیلی دوره لیسانس: دبیری زیست شناسی

                                                                                                                                                                               رشته تحصیلی دوره فوق لیسانس: بیوشیمی  پزشکی                                                                                  

 رشته تحصیلی دوره دکترای تخصصی: ژنتیک مولکولی

 بیوگرافی آموزشی: -ب

 51175401کد پرسنلی        –سال سنوا ت خدمت آموزشی 75کرج با  0پرورش ناحیه  دبیر رسمی آموزش و          

 مدرس دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش 

                                                                                         مدرس دوره های کوتاه مدت آموزش و پرورش                                                    

 )مدرس دوره های زیست شناسی مراکز تربیت معلم )دارای گواهی صالحیت تدریس 

                                                                             مدرس دوره های آموزش سرباز معلمان مراکز تربیت معلم       

 رنه دولتی  ،شاهد ،پیش دانشاگهی،المپیاد،فرزاناگن و آموزشاگه های مطرح و معتبمدرس مدارس نمو 

 اگه های دولتی مدرس دروس بیوشیمی ،ژنتیک،سلولی و مولکولی ،فیزیولوژی و ....در رشته های مختلف دانش

 و آزاد                                                  

  آموزش به روشCBTیوتر()مبتنی بر اکمپ 

                                                  مدرس نرم افزارهای  آموزش الکترونیک و الکسهای اکراگهی و آزمایشاگهی زیست شناسی                                                  

  سال 05به مدت  الکس تقویتی و آمادگی کنکور زیست شناسیمدرس 

 های تالیفی،جزوات متنوع درس زیست شناسی                                                                                         تدوین درسنامه ،تست                                                                  

 تدریس در الکسهای هوشمند و استفاده از آزمایشاگه و مواد کمک آموزشی 

 بیوگرافی علمی:-ج          
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  ساعت گواهینامه آموزش ضمن خدمت تخصصی زیست شناسی 0711دارنده بیش از 

 ست شناسی استانحضور در اولین کنفرانس ملی زیست شناسی و ارائه مقاله علمی  بعنوان نماینده دبیران زی 

 ی از مراکز معتبر دولتیتخصص دارنده گواهی روش تحقیق و مقاله نویسی ،دوره های آموزش  نرم افزارهای 

                                                                            ... مولف کتابهای بیوشیمی و ژنتیک عملی و تئوری    و                                

 رو سخت افزا آشنایی اکمل با زبان تخصصی زیست شناسی و علوم رلیانه و اینترنت 

 :بیوگرافی مسئولیت های اجرایی-د           

                                                                                               سرگروه زیست شناسی منطقه و استان                                                                         

  آزمونهای المپیاد  و مسابقات اکراگهی و آزمایشاگهی زیست شناسیمسئول برگزاری 

 داور مسابقات جشنواره های الگوی برتر تدریس و مصحح اوراق امتحانی کشوری و ارزیاب تالیفات دبیرا ن 

 زیست شناسی منطقه و استان

 عضو پیوسته انجمن ژنتیک ایران و انجمن بیو تکنولوژی ایران 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :           وب سایت

Http://www.dabirezist.com 
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 :  015جواب سؤال 

افراگم عضله ای گم وجود دارد . دیگزینه ی د درست است . گوزن جانوری پستاندار جفت دار است که در آن دیافرا

 ن است . مخطط ارادی است که شکم را از قفسه سینه جدا می کند. جفت رابط خونی مادر و جنین در بسیاری از پستاندارا

 تشریح سایر گزینه ها : 

 الف(  در پرنداگن )مثل چاکوک( دیافراگم ناقص بوده و جفت وجود ندارد . 

 گذار، هرچند دیافراگم دارد ولی جفت ندارد .  ب( پالتی پوس، پستاندار تخم

 ج(اُپاسوم ، پستاندار کیسه دار هرچند دیافراگم دارد ولی جفت ندارد. 

 :  013جواب سؤال

 گزینه ی ب درست است . پستانداران دیافراگم اکمل ندارند . پالتی پوس هم پستاندار تخم گذار است . 

 تشریح سایز گزینه ها : 

 خزنده ای که فاقد دیافراگم است . الف( سوسمار ، 

 ج( غاز وحشی ، پرنده ای که دیافراگم ناقص دارد . 

 د( کوسه ماهی ، انواع تخم گذار و زنده زا دارد که هر دو نوع دیافراگم ندارند. 

 :  010جواب سؤال 

ه برای رشد جنین در مراحل کگزینه ب درست است . اپاسوم ، پستاندار کیسه دار است و رحم ابتدایی در آن دیده می شود 

 اولیه زندگی اکفی به نظر می رسد . 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 الف( اپاسوم کیسه دار است ، تخم گذار نیست . 
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 ج( لقاح در تمامی پستانداران )ازجمله اُپاسوم ( داخلی است . 

 د( اپاسوم ، کیسه دار است وکیسه داران جفت ندارند . 

 : 014جواب سؤال 

هم  نه ی د درست است . پرده ی مننژ ، پرده ای حفاظتی سه الیه که فقط در پستانداران وجود دارد . در پستاندارانگزی

 ، تغذیه و حفاظت از جنین برعهده ی جنس ماده است . 

 تشریح سایر گزینه ها : 

  .الف( مارها ، لقاح داخلی دارند و تخم گذاری هم می کند ولی اسید اوریک دفع می کنند 

 ب( دوزیستان لقاح خارجی دارند ولی اوره دفع می کنند. 

اقی ج( در دوزیستان ، تخمک ها با دیواره ی چسبناک ژله ای محافظت می شوند ولی حفره ی لگویی تا پایان عمر ب

 نمانده و پس از دگردیسی از بین می رود . 

 :019جواب سوال 

وزیستان اند و تمام خود را در آب رها می کنند،شامل ماهی ها و دگزینه الف درست است. مهره دارانی که سلول جنسی 

 قسمتی اند. 6مهره داران در  دوران جنینی  دارای مغز 

 تشریح سایر گزینه ها:

 ب(برای ماهی ها صادق نیست چرا که ماهی ها  گردش خون ساده دارند.

 ج(دوزیستان  بالغ اوره دفع می کنند  که مستلزم صرف انرژی است.

 دوزیستان بالغ دارای شش اند مانند سایر جانداران خشکی از اکسیژن هوا استفاده می کنند.د(

 : 001جواب سؤال 

عدد( برون ریز بوده و ترشحات قندی اش را به میزراه می  7گزینه ی الف درست است . غده ی وزیکول سمینال )

 ریزد . 
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 تشریح سایر گزینه ها : 

، هورمون استروژن و پروژسترون را به داخل خون می ریزند LHو  FSH، تحت تأثیر  ب( سلول های غیرزایشی فولیکول

 . 

ج( بخش قشری غده ی فوق لکیه هورمون های استروئیدی آلدوسترون و کورتیزول را به جریان خون می ریزد 

 . 

 د( سلول های بینابینی بیضه ، هورمون استروئیدی تستوسترون را به خون می ریزند . 

 :000وال جواب س

ثر  می که از هیپوفیز پیشین  ترشح میشوند،در فعالیت غدد جنسی مردان ا LHو FSHگزینه د درست است. دو هورمون 

و تستوسترون  اسپرم    FSHبا تحریک سلول های بینابینی ،باعث ترشح تستوسترون میشود. هورمون LHگذارد.هورمون

پرم ساز دیواره لوله های نتیجه ی تقسیم بعضی سلول های اسسازی  را به کمک هم تحریک میکنند. اسپرم ها  ،

 ،در میوز  این سلول ها نقش دارد. FSHاسپرم ساز  است،پس میتوان گفت 

 تشریح سایر گزینه ها: 

وغ اسپرم الف(محل تولید  اسپرم ها در لوله های اسپرم ساز است در حالیکه محل بلوغ آنها در اپی دیدیم می باشد ودر بل

 وانایی کسب تحرک(هیچ هورمون هیپوفیزی نقش ندارد.ها )ت

 ب(تستوسترون توسط سلول های بینابینی ساخته میشود نه لوله های اسپرم ساز.

خرب ج(آنزیم های درون وزیکولی )موجود در سر اسپرم( در هناگم لقاح اسپرم با تخمک در لوله فالوپ زن آزاد میشود که م

 در ارتبا  با هورمون های  هیپوفیزی  نیست. دیواره ی ژله مانند تخمک است پس

 : 007جواب سوال 

غ و یا سلول های هاپلوئیدی موجود در لوله ی اسپرم ساز یک فرد بالغ ممکن است اسپرم نابال درست است. 0گزینه  

 وجود دارد.  بوجود می آید و در هر دو میوز سیتوکینز 7اسپرم تمایز نیافته باشد که اولی طی میوز ا و دومی طی میوز 

 تشریح سایر گزینه ها :
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( اسپرم مؤثر است و اثری n7غیرمستقیم( بر میوز سلول زاینده ) LHمستقیماً و  FSH( هورمون های هیپوفیزی )7

 بر اسپرم نابالغ و تمایز نیافته ندارد.

در معرض ترشحات  یدیدیم( در لوله های اسپرم ساز، ترشحات غدد برون ریز وجود ندارد. اسپرم ها پس از خروج از اپ6

 میزراهی( قرار می گیرند. –غدد برون ریز )وزیکول سمینال، پروستات و پیازی 

 ( اسپرم تمایز نیافته قابلیت تقسیم ندارد.4

 : 006جواب سوال 

ا درست است. سلول های هاپلوئیدی موجود در لوله ی اسپرم ساز یک فرد بالغ ممکن است اسپرم نابالغ و ی 0گزینه 

 بوجود می آید و در هر دو میوز سیتوکینز وجود دارد.  7م تمایز نیافته باشد که اولی طی میوز او دومی طی میوز اسپر

 تشریح سایر گزینه ها: 

( در لوله های اسپرم ساز، ترشحات غدد برون ریز وجود ندارد. اسپرم ها پس از خروج از اپیدیدیم در معرض ترشحات غدد 7

 میزراهی( قرار می گیرند.  –ال، پروستات و پیازی برون ریز )وزیکول سمین

( اسپرم مؤثر است و اثری n7غیرمستقیم( بر میوز سلول زاینده ) LHمستقیماً و  FSH( هورمون های هیپوفیزی )6

 بر اسپرم نابالغ و تمایز نیافته ندارد. 

 ( اسپرم تمایز نیافته قابلیت تقسیم ندارد. 4

 :  004جواب سؤال 

 دارند . دختر یکساله اگمتی ندارد بطوریکه فولیکول های Xمدنظر است . در زنان فقط اگمت ها یک کروموزم گزینه ی ب 

میوز متوقف کرده اند و بنابراین دو  Iتخمدان های این دختر بچه حاوی سلول هایی هستند که تقسیم میوز را در پروفاز 

 دارند .  Xکروموزم 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 می توان به اریتروسیت اشاره کرد.  Xنسان ، از سلول های زندهِ فاقد کروموزم الف( در ا
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 وجود دارد.  Xج( در تمام سلول های زایشی و غیرزایشی )پیکری( این دختربچه ، دو کروموزم 

داشته  Xد( سلول های چند هسته ای مانند سلول های ماهیچه ای مخطط پس از تولد می توانند چندین کروموزوم 

 اشند . ب

 : 005جواب سؤال 

کروموزوم دو کروماتیدی دارد . در مجموعه  nاست ، بنابراین  Iگزینه ی الف درست است . تخمک نابالغ ، محصول میوز 

 کروموزومی از هر کروموزوم یک نسخه وجود دارد ، پس در آن کروموزوم همتایی یافت نمی شود .  nی 

 تشریح سایر گزینه ها : 

است ، بطوریکه هاپلوئید بوده و کروموزوم غیر مضاعف )تک کروماتیدی( هستند،   IIنیافته محصول میوز  ب( تخمک تمایز

 بنابراین فقط یک مجموعه ی کروموزومی تک کروماتیدی دارد . 

 تخمک تمایز نیافته برابر اگمت ماده )تخمک تمایز یافته ( است .  DNAج( محتوای 

برابری خواهند  DNAهستند بنابراین محتوای  I طبی ، هر دو محصول تقسیم میوزد( تخمک نابالغ و نخستین گویچه ق

 داشت.

 : 003جواب سؤال

سلول )تخمک نابالغ و اولین گویچه  7گزینه ی ب درست است . در اثر تخمک گذاری در وسط چرخه ی تخمدان ، 

وئیداند( ولی کروموزوم ها ومی وجود دارد )هاپلقطبی ( از فولیکول تخمدانی آزاد می شود که در هر کدام یک مجموعه کروموز

 بصورت دوکروماتیدی )مضاعف شده( هستند. 

 : 000جواب سوال 

ح و حاملگی بوده در عبارت صورت سؤال، حالتی غیر از لقا« به طور معمول»درست است . احتماالً منظور طراح محترم از  6گزینه 

ت؛ در حالی که اگمت ها، نم ها، پایان مرحله ی لوتئال اساست. هم چنین پایان نیمه ی دوم چرخه ی جنسی خا
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ی و اولین تقسیم میوزی خود را هم زمان با تخمک گذاری که در اواسط چرخه ی جنسی )انتهای مرحله ی فولیکول

 ابتدای مرحله لوتئال( است، انجام می دهند. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

گی رخ داده است، با خانم ها، غیر از مواردی که لقاح و در نتیجه حامل( انتهای مرحله لوتئال یک چرخه ی جنسی در 0

 ابتدای مرحله ی فولیکولی چرخه ی جنسی بعدی خانم ها همراه است و در پایان مرحله ی لوتئال یک چرخه ی

کم  ترون(جنسی، به علت تبدیل جسم زرد به جسم سفید به یک باره فعالیت ترشحی تخمدان )ترشح استروژن و پروژس

 شده و دیواره ی رحم شروع به ریزش می کند.

 LH( هم زمان با اکهش ترشح استروژن و پروژسترون از تخمدان، خودتنظیمی منفی سبب می شود تا مقدار ترشح 4و  7

أثیر این دو )هورمون محرک فولیکولی( از هیپوفیز پیشین زیاد شود و فولیکول ها تحت ت FSH)هورمون لوتئینی کننده( و 

 رمون قرار گرفته و یکی از آن ها شروع به رشد و ترشح استروژن نماید.هو

 : 004جواب سؤال 

ی گزینه ی ب درست است . منحنی نشان داده شده مربو  به تغییرات غلظت هورمون استروژن در طی چرخه ی تخمدان

دریج بر مقدار پروژسترون ، بت)بین اوایل و اواسط مرحله ی لوتئال ( بدلیل پدیدار شدن جسم زرد Aاست . در نقطه 

 خون افزوده می شود. 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 الف( در صورت عدم لقاح از اواسط مرحله لوتئال به بعد، اندازه ی جسم زرد رو به اکهش است. 

می  ج( از اواسط مرحله فولیکولی تا اواسط مرحله ی لوتئال )در صورت عدم لقاح( دیواره ی رحم شروع به ضخیم شدن

 کند. 
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،  LHد( در اواسط چرخه ی تخمدان )روز چهاردهم چرخه ی تخمدانی یا چرخه ی قاعدگی( در اثر افزایش شدید 

 سلول های غیرزایشی فولیکول از هم فاصله گرفته و فولیکول به اصطالح پاره می شود. 

 : 009جواب سوال 

یرد، که در این گگذاری( صورت میان )تخمکی جنسی، خروج تخمک از تخمددرست است . در وسط چرخه7گزینه   

د استروژن، به طور شود و مقدار آن در خون افزایش مییابد و از طرفی از تولیزمان، تولید پروژسترون از جسم زرد شروع می

 یابد.شود و مقدار آن در خون، اکهش میموقتی اکسته می

 ها:تشریح سایر گزینه

روز اول تخمک گذاری است که در آن تقریباً از روز هفتم به بعد مقدار استروژن  04ی (شروع رشد فولیکول ها از ابتدا0

 خون در نیمه دوم چرخه جنسی  رو به افزایش است.  LHخون افزایش می یابد ،هر چند میزان هورمون 

 FSH وژن و ار استری جنسی انجام می شود. در این حالت مقد(رشد جسم زرد در نیمه اول مرحله ی لوتئال چرخه6

 خون تغییر پیدا نمی کند .

ن حالت میزان ی جنسللی شللروع می شللود . در ای(ضللخیم شللدن دیواره رحم از اواسللط مرحله ی فولیکولی چرخه4

 در اواخر این مرحله افزایش می یابد. LH استروژن خون در حال افزایش بوده ، هر چند میزان 

 

 : 071جواب سوال 

 04می شود . روز  آغاز 04از همان روز  رشد فولیکول پاره شده ،چرخة جنسی یک فرد سالم  در طیِ درست است .  6گزینه   

 به واسطه خود تنظیمی منفی رو به اکهش می گذارد. لوتئینی کنندههم هورمون 

 تشریح سایر گزینه ها:

 پروژسترونپدیده،   ناست و تقریبا در وسط چرخه جنسی آزاد می شود.همزمان با ای 0،محصول میوز  تخمک نابالغ (0

 گذارد. خون رو به افزایش می پروژسترونرو به افزایش نیست بلکه  کمی بعد ا این واقعه 

است و تقریبا در وسط چرخه جنسی آزاد می شود. همزمان با این پدیده،   0،محصول میوز  اولین گویچة قطبی (7

 خون اکهش نمی یابد و مقدار فعلی اش را حفظ می کند. استروژن

 پس از لقاح تولید می شود.  ز نیافتهتمای(، تخمک   تمایز نیافتهنابالغ آزاد می شود )نه تخمک تخمک (از تخمدان ،4
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 :070جواب سوال 

 درست است. تحلیل جسم زرد از وسط مرحله لوتئال چرخه تخمدانی شروع می شود که همزمان با اکهش استروژن 0گزینه 

 با اکهش پروژسترون هم می باشد.  خون است. تحلیل جسم زرد همزمان

 نکته: منشأ استروژن و پروژسترون در اینجا جسم زرد است. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

کمی  LHهورمون  .چرخه تخمدانی آزاد می شوند 04( نخستین گویچه قطبی و تخمک نابالغ محصول میوزا هستند که در روز 7

 به حداکثر خود می رسد. 04روز شروع به افزایش می کند و در  04قبل از روز 

 اکهش می یابد.  04کمی قبل از روز  FSHدر حالیکه ،انجام می شود  04کمی بعد از روز (پاره شده )( آغاز رشد فولیکول 6

 هستند و در تخمدان بوجود نمی آیند بلکه در لوله فالوپ )آنهم در 7( دومین گویچه قطبی و تخمک تمایز نیافته محصول میوز 4

 ت لقاح( بوجود می آید. افزایش پروژسترون از اول مرحله لوتئال می باشد. صور

 : 077جواب سؤال 

ورت فولیکول تخمدانی استروژن ترشح می کند و بص LHو  FSHگزینه ی ب درست است . در فاصله روز هفتم تا دوازدهم در اثر 

 لیکول می شود . خود تنظیمی مثبت بر خود سلول های سازنده اثر کرده و باعث رشد فو

 تشریح سایر گزینه ها : 

 الف( ماهیچه های دیواره ی لوله ی فالوپ از نوع صاف و غیرارادی هستند ، مخطط نیستند. 

ئال ج( با پیدایش جسم زرد در اواسط چرخه فولیکولی و ترشح پروژسترون از آن ضخامت دیواره ی رحم تا اواسط مرحله لوت

 بیشتر می شود . 

غلظت  رحله ی لوتئال )یک هفته بعد از تخمک گذاری( ترشح پروژسترون ، به حداکثر مقدار خود می رسد ولید( در وسط م

 استروژن در مراحل فولیکولی و لوتئال تغییرات چندان و یکباره ندارند . 

 :  076جواب سؤال 
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بر فولیکول ، ترشح  FSHو  LH یرگزینه ی د درست است . از اواسط تا اواخر مرحله ی فولیکولی چرخه ی تخمدان با تأث

 هورمون استروژن افزایش می یابد. 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 است .  Iدر روز چهاردهم چرخه ی تخمدانی باعث تشکیل تخمک نابالغ می شود که محصول میوز  LHالف( حداکثر میزان 

واره ی رحم را ضخیم تر کرده ، دیب( بیشترین نقش در ضخیم شدن دیواره ی رحم با استروژن است . پروژسترون 

 به حداکثر می رسد.  70و مانع از ریزش آن می شود این وظیفه در روز 

 ج( اصالً در فاصله هفتم تا چهاردهم ، هیچ گونه پروژسترون تولید و ترشح نمی شود.

 : 074جواب سؤال 

و پاره شدن فولیکول  LHاعث افزایش گزینه ی الف درست است. اوج ترشح استروژن توسط فولیکول در روز چهاردهم ب

 می شود. 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 ب( پروژسترون در مرحله ی فولیکولی چرخه ی تخمدان تولید و ترشح نمی شود. 

 ود. و رهایی تخمک نابالغ و اولین گویچه قطبی می ش Iدر پایان مرحله ی فولیکولی باعث تکمیل میوز  LHج( حداکثر میزان 

 از تخمدان آزاد نمی شود بلکه از هیپوفیز پیشین رها می شوند .  LHو  FSHد( 

 : 075جواب سؤال 

تخمک محتوی آن  I افزایش یابد فولیکول رشد می کند و باعث تکمیل میوز FSHو  LHگزینه ی الف درست است . اگر 

 اکهش می یابد تا در مرحله ی لوتئال ، فولیکولی رشد نکند .  FSHو  LHمی شود، پس 
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ب( پروژسترون در اواسط مرحله ی لوتئال به اوج خود می رسد تا دیواره ی رحم را برای پذیرش رویان در صورت 

 هم باید اکهش یابد .  FSHاکهش یافته ولی  LHحاملگی احتمالی آماده کند و در اینجا بدون استروژن بی تأثیر است تازه 

 با اکهش توأم باید همراه باشند.  LHو  FSHج( 

حیح با می تواند منجر به اکهش استروژن و پروژسترون شود )یعنی اولویت انتخاب گزینه ی ص FSHو  LHفقط اکهش د( 

 است ( .  FSHو  LHاکهش 

 :  073جواب سؤال 

بر روی فولیکول   LHو  FSHگزینه ی د درست است . اندام هدف استروژن و پروژسترون ، دیواره رحم است در حالیکه 

 موثرند . 

 :  070ب سؤال جوا

بیشتر  LH (LHو  FSHگزینه ی ب درست است . از روز دوازدهم تا روز چهاردهم افزایش استروژن باعث افزایش ترشح 

 ( می شود که این مثالی از خود تنظیمی مثبت است . 

 :  074جواب سؤال

تروژن و پروژسترون )عمدتاً تحریک می شود تا اس LHگزینه ی ب درست است . در هفته اول لوتئال ، جسم زرد توسط 

زایش پروژسترون( بیشتری تولید و ترشح شود. افزایش پروژسترون باعث افزایش ضخامت دیواره ی رحم می شود . اف

 اکهش می یابد.  LHو  FSHاستروژن و پروژسترون باعث خود تنظیمی منفی می شود بطوریکه در هفته دوم لوتئال ، ترشح 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 لف( در هفته دوم لوتئال در صورت عدم لقاح ، اندازه ی جسم زرد اکهش می یابد. ا

 ب( در هفته دوم لوتئال غلظت استروژن و پروژسترون رو به اکهش می گذارد . 
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 رو به افزایش می گذارد .  LHو  FSHد( در هفته دوم فولیکولی غلظت 

 : 079جواب سؤال 

ز گذاری در روز چهاردهم چرخه ی تخمدانی چون جسم زرد بوجود می آید اگزینه ی د درست است . بدنبال تخمک 

 میزان تولید و ترشح استروژن اکسته شده و بر میزان تولید و ترشح پروژسترون افزوده می شود . 

 تشریح سایر گزینه ها : 

ل لوتئال به حداکثر می والف( شروع ضخیم شدن دیواره ی رحم از اول هفته دوم فولیکولی شروع شده و در آخر هفته ا

 در اواخر هفته دوم فولیکولی بیشتر شده و در اوایل هفته اول لوتئال کم می شود .  FSHرسد، در این دوران 

 فقط در اواخر آن بیشتر می شود .  LHب( شروع رشد فولیکول از اول هفته دوم فولیکولی است که در آن 

 است .  LHئال شروع می شود که همزمان با اکهش ج( شروع رشد جسم زرد از اوایل هفته اول لوت

 : 061جواب سؤال 

ینی بیضه باعث که از هیپوفیز پیشین به خون ترشح می شود پس از تأثیر بر سلول های بیناب LHگزینه ی ب مدنظر است . 

 هیچ نقشی ندارد .  FSHترشح تستوسترون به خون می شود در این فرایند ، 

 تشریح سایر گزینه ها : 

چون از هورمون های آمینواسیدی است ، گیرنده ی آن در غشای سلول هدف واقع است ،  LHالف( 

حلقوی( در سطح سیتوپالسمی سلول  AMPبنابراین بر انتقال پیام آن به درون سلول الزم است پیک دومین )

 تولید شود. 

 باعث رشد رشد فولیکول و ترشح استروژن از آنها می شوند.  LHو  FSHج( 
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هم بصورت خودتنظیمی مثبت افزوده می  LHد( در فاصله ی روزهای دوازدهم و چهاردهم با افزایش استروژن بر غلظت 

 شود که منجر به تخمک گذاری در روز چهاردهم می شود. 

 :060جواب سوال 

ف به بیشترین اختال LHو FSH ی چرخه جنسی)کمی قبل از تخمک گذاری( 04گزینه ی د درست است. در روز 

غلظت خود میرسندو بعد از آن مقدار استروژن در حال اکهش است و مقدار پروژسترون در حال افزایش است ؛در نتیجه 

 تفاوت مقدار این دو هورمون کم میشود.

 تشریح سایر گزینه ها:

ال خبری از تمایز ع،تقسیم میوز یک به پایان رسیده  و بالفاصله پس از  آن ،تخمک نابالغ  آزاد میشود و ف 04الف(در روز 

 نیست.

 ،فقط هورمون پروژسترون)مترشحه از تخمدان( افزایش می یابد واستروژن در غلظت قبلی 04ب(بالفاصله پس از روز 

 خود باقی می ماند.

ج(بعد از تخمک گذاری  ترشحات هورمون های هیپوفیزی  اکهش می یابد  وجسم زرد  تشکیل شده ،شروع به 

 انی می کند.ترشح هورمون  های تخمد

 : 067جواب سوال 

درست است .  خارجی ترین پرده  ی دربرگیرنده ی رویان یک هفته ای انسان، کوریون است که در  7گزینه  

تعامل با رحم، جفت )ساختار ویژه( را تشکیل می دهد. جفت، ساختاری است که از طریق آن، مادر به رویان غذا 

زودرم و اکتودرم( اد غذایی برای سه الیه بافت مقدماتی رویان )آندودرم، ممی رساند، به عبارتی از طریق جفت، مو

 فراهم می شود. 

 تشریح  سایر گزینه ها: 

 ( اکثر مواد، از جمله داروها و مواد آسیب زا از جفت عبور می کنند.0

ید، خون مادر ن( لگبول های قرمز رویان، سلول های تولید شده در کیسه ی زرده هستند و همان طور که می دا6

 ند. معموالً با خون رویان، مخلو  نمی شود؛ یعنی لگبول های قرمز رویان، معموالً به بدن مادر منتقل نمی شو
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( خواندیم، ممکن است که پادتن ها از مادر به جنین 7( کتاب زیست و آزمایشاگه )0( همان طور که در فصل )4

دو تولد نوزاد به وجود بیاید، با توجه به ر برابر برخی از عوامل بیماری زا در بمنتقل شوند و به این ترتیب یک مصونیت موقتی د

 آن که پادتن ها، پروتئینی هستند، می توان گفت، برخی از پروتئین های موجود در پالسمای خون مادر از طریق

 جفت به رویان منتقل می شوند. 

 :  066جواب سؤال 

ط جنین در مرحله ای از رشد نظر ژنوتیپی مانند ژنوتیپ جنین است ، چرا که توس پرزهای کوریونی از گزینه ب درست است.

وع باشد با فنوتیپ معلوم و ژنوتیپ نامعلوم )خالص یا ناخالص( هر چهار ن Bو پدر  Aو نمو بوجود می آید . اگر گروه خونی مادر 

وسط بخشی از جفت . حوضچه های خونی تممکن است در پرزهای کوریونی جنینی بوجود آید Oو  A  ،B ،ABگروه خونی 

است ، بنابراین فنوتیپ حوضچه های خونی  Aموجود می آید که مربو  به دیواره ی رحم مادر است و چون گروه خونی مادر 

 خواهد بود.  A، همان فنوتیپ مادر یعنی گروه خونی 

 : 064جواب سؤال 

چون  پ ، سلول های حاصلز اولیه زیگوت در طول لوله ی فالوگزینه ی د مدنظر است . در آدمی به همراه تقسیمات میتو

 .  یابد ( م افزایش می.)نسبت سطح به حجفرصتی برای اینترفاز ندارند بنابراین کوچکتر باقی می مانند

 تشریح سایر گزینه ها : 

 الف( اگر لکون کردن گوسفند دالی ممکن شده است بعید نیست این عمل برای اگو هم عملی شود. 

 ب( دقیقاً متن کتاب است . 

 ج( دقیقاً متن کتاب است . 

 : 065جواب سؤال 
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ی آندودرم  گزینه الف مد نظر است.کوریون در تعامل با رحم ،جفت را میسازد و سلولهای داخلی بالستوسیت از سه الیه

ز سلولهای داخلی ا،مزودرم و اکتودرم ساخته شده است.کوریون از الیه خارجی بالستوسیت و بافت های مقدماتی 

 بالستوسیت منشا می گیرند.

 تشریح سایر گزینه ها:

 ب(در صورت وقوع بارداری به هناگم جایگزینی بالستوسیت ، پروژسترون تا چند هفته به ترشح خود ادامه میدهد.

می هش ج(تقسیمات میتوزی سلول تخم بدون افزایش حجم سلولها ست ،حتی بعد از هر بار تقسیم حجم سلولها اک

 یابد.

زی د(به دلیل خود تنظیمی منفی حاصل از فعالیت هورمونهای پروژسترون و استروژن مقدار هورمونهای هیپوفی

 اکهش یافته و فولیکولهای جدید بوجود نمی آیند.

 : 063جواب سوال 

. تجفت حاصل هماکری کوریون )یکی از پرده های اطراف جنین( و دیواره رحم مادر اس درست است. 6گزینه  

 .، ساختار جفت به وجود می آید)از جمله کوریون(پس از تشکیل پرده های اطراف رویان انسان

 تشریح سایر گزینه ها :

 گیرد ( صورت می4( بعد از تشکیل کبد و پانکراس رویان )هفته 7( شلک گیری بازوها و پاها ی رویان )ماه 0

 ( بند ناف یک سیاهرگ دارد )نه سیاهرگ ها(.7

 نمو روده رویان، انتهای هفته سوم و شروع ضربان قلب رویان، انتهای هفته چهارم انجام می شود.( شروع 4

 : 060جواب سوال 

( 4( بعد از تشکیل کبد و پانکراس رویان )هفته 7درست است. شلک گیری بازوها و پاهای رویان )ماه  7گزینه  

 گیرد.صورت می

 تشریح سایر گزینه ها: 

 رگ دارد )نه سیاهرگ ها(. ( بند ناف یک سیاه0
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( جفت حاصل هماکری کوریون )یکی از پرده های اطراف جنین( و دیواره رحم مادر است. قبل از تشکیل 6

 کوریون، جفت بوجود نمی آید.

 ( شروع نمو روده رویان، انتهای هفته سوم و شروع ضربان قلب رویان، انتهای هفته چهارم انجام می شود. 4

 

 : 064جواب سؤال 

گزینه ی الف درست است . پایان هفته چهارم همزمان با تشکیل اندام های اصلی است. ضربان قلب هم در 

 این زمان شروع می شود . 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 ب( روده در انتهای هفته سوم و کبد ، طی ماه دوم بوجود می آید . 

  ج( رگ های خونی در انتهای هفته سوم شروع به نمو می کنند.

 د( در مراحل اولیه تشکیل رویان،  پرده های اطراف جنینی )آمنیون و کوریون( بوجود می آیند. 

 :069جواب سوال 

می شود  00برابر  77÷7میلی متر درازا دارد پس  77میلی متر و در هفته هشتم ،  7گزینه ج درست است . در هفته سوم رویان ، 

 . 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 و رگ های خونی در انتهای هفته سوم ولی شروع ضربان قلب در انتهای هفته چهارم است . الف( شروع نم

ی ب( سلول های داخلی بالستوسیت همزمان با تشکیل جفت ، سه الیه ی بافتی آندرودرم ، مزودرم و اکتوردم را م

 سازد . 

 . د( در انتهای هفته چهارم ، همه ی اندام های اصلی شروع به تشکیل می کنند


