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  هر جانور با توانایی ............ قطعاً ............  

  سازد.در هر بار تولید مثل تعداد زیادي تخمک می بر ـي تخم) ایجاد لوله1

  باشد.ي تولید مثلی جهت لقاح مییافتههاي تخصص) زندگی در آب ـ فاقد اندام2

  باشد.) لقاح خارجی ـ هنگام برخورد اسپرم با تخمک، نیازمند تخمک کامالً آماده می3

  باشد.اي و توخالی جهت نگهداري جنین میمی ماهیچه) ایجاد غدد شیري ـ داراي اندا4

 ي این جانوران ...........دهد. در همهداري جنین در دو گروه از جانوران را نشان میشکل مقابل جایگاه نگه 

  ي جنین نقش دارد.) ارتباط خونی بین جنین و مادر در تغذیه1

  دهد.ادامه می ) نوزاد پس از خروج از بدن مادر به رشد و نمو خود2

  شود.کند و بزرگ می) نوزاد نارس از غدد شیري سطح شکم مادر تغذیه می3

  باشد.) جنین در تمام مراحل رشد خود از نظر غذایی به بدن مادر وابسته می4

 ي غذایی تخمک زیاد است، ...........در جانورانی که میزان اندوخته 

  اي براي حمل سلول جنسی ماده یا زیگوت ایجاد شده است.) لوله2  باشد.غیرممکن می هاي جنسی درون آب) انجام لقاح بین سلول1

  باشد.پذیر نمیي نوزاد پس از تولد از بدن مادر امکان) تغذیه4  اي اندکی با مادر خود دارد.ي تغذیه) جنین در دوران رشد رابطه3

 شود، ...........داري میه نگهدر جانورانی که تخم تا قبل از خروج نوزادان در بدن جنس ماد 

  اي مستقیم ندارند.ي تغذیهاي از زندگی با مادر خود رابطه) فرزندان در هیچ دوره1

  کند.) جنین ابتدا در بدن جنس ماده درون رحم رشد خود را آغاز می2

  ي جنین درون دستگاه تولید مثلی ماده وجود ندارد.ي تغذیه) وسیله3

  شود.از شیر مادر انجام می جنینی همزمان با تغذیه) مراحل آخر نمو 4

 کننده و هورمون محرك فولیکولی، هر دو ...........در مردان، هورمون لوتئینی 

 هاي استروئیدي در خون نقش دارند.) در افزایش مقدار هورمون1

  ها، سلول هدف مشترك با هورمون تستوسترون دارند.) در بیضه2

  کروماتیدي اثر دارند.کروموزوم تک 23هاي حاوي اسپرم) در نمو نهایی 3

 ساز اثر بگذارند.هاي اسپرمهاي هاپلوئیدي لولهي سلولتوانند بر همه) می4

 گیرد، ............ي بیضه قرار میاي که در کیسهي پیچیدههر لوله  

  دار قرار بگیرد.هاي هاپلوئید و تاژكتواند در تماس با اسپرممی )2  کند.هاي اولیه را تقسیم می، اسپرماتوسیتFSH) تحت تأثیر هورمون 1

 هاي شیمیایی استروئیديِ خون را افزایش دهد.) ممکن است مقدار پیک4  گراد ناتوان است.ي سانتیدرجه 37) از انجام فعالیت خود در دماي 3

 باشد؟هاي زیر صحیح میبا توجه به شکل روبرو، چند مورد از عبارت 

  شوند.ي خود فعال میـ موادي دارد که در خارج از سلول سازنده 4ف ـ ال

  ترین بخش قرار گرفته است.هاي اسپرم، در خارجیـ در تمامی قسمت 2ب ـ 

  هاي ناقل انرژي در این بخش وجود دارد.ـ بیشترین میزان تولید مولکول 3ج ـ 

  آورد.دن را به دست میـ در خارج از محل تولید خود، توانایی فعالیت کر 1 د ـ

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کند؟چند مورد عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل نمی 

 قبل از ............ رخ دهد. تواندنمی............ مقدارِ ............ در خون ي جنسی یک زن سالم، به طور معمول، در چرخه

  تروژن به بیشترین مقدار خود در خوناسالف ـ کاهشِ ـ هورمون محرك فولیکولی ـ رسیدن 

  هاب ـ کاهشِ ـ هورمون استروژن ـ افزایش شدید ترشح استروژن از یکی از فولیکول

  ي رحمسازي در دیوارهکننده ـ شروع شدن رگج ـ افزایشِ ـ هورمون لوتئینی

  هاي فولیکولی پاره شدهد ـ افزایشِ ـ هورمون پروژسترون ـ آغاز رشد سلول

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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 به طور معمول، در یک زن بالغ، ........... یک مرد بالغ، ........... 

  کند.هاي مختلف تفاوت میجنسی در روز ) همانند ـ مقدار هورمون2  شود.ها تتراد تشکیل می) برخالف ـ در هر ماه، فقط در یکی از سلول1

  کنند.ساز، در محل نمو جنینی فعالیت میهاي گامتاندام ) برخالف ـ4  شود.می هاپلوئید در هر ماه ایجاد ) همانند ـ سه نوع سلول3

 ي جنسی یک زن سالم، در روزِ ............ در چرخه 

    یابد.کننده در خون افزایش می، مقدار هورمون لوتئینی13) اول همانند 1

  کند.ي رحم کاهش پیدا می) هفدهم برخالف هفتم، ضخامت دیواره2

    باشد.ترین مقدار خود میبیشتر از کم FSH، مقدار 25برخالف  27) 3

  هاي فولیکولی در حال افزایش است.ي سلول، اندازه25همانند روز  12) 4

 در یک دخترِ غیریائسه، پس از بلوغ در هر ماه، ............ 

  شود.هاي همتا دیده می) فقط در یک اووسیت اولیه جدا شدن کروموزوم1

  شود.ي قاعدگی، مقدار هورمون پروژسترون در خون کم میي آخر چرخهدر هفته) 2

  شود.هاي رحم باعث خونریزي ماهانه میي تخمدان، ریزش بافتروز پس از آغاز چرخه 28) 3

 ها را تنظیم کنند.تواند چگونگی بلوغ گامتها میهاي هیپوتاالموس با ترشح بعضی از هورمون) نورون4

 شود، ............ي تخمدان مشاهده میي زمانی روزهایی که ساختارهاي مقابل در چرخهي جنسی زنان، در فاصلهه چرخهبا توجه ب 

  یابد.) همواره مقدار هورمون محرك فولیکولی در خون افزایش می1

  کند.هاي تخمدانی در خون شروع به کاهش میي هورمون) مقدار همه2

  کند.ي هیپوفیزي در خون افزایش پیدا میها) اختالف غلظت هورمون3

  کند.هاي فولیکولی پاره شده را آغاز میکننده، رشد سلول) هورمون لوتئینی4

 تواند باعثِ ............ شود.کننده نمیي جنسی یک زن سالم، ............ ترشِح هورمون لوتئینیدر چرخه 

  هاي پیکري اطراف اووسیت اولیهافزایش رشد سلول ) شروعِ ـLH  2استروژن و ایجاد نوعی خود تنظیمی مثبت بین  ) افزایشِ ـ1

 ي لوتئالهاي جدید در مرحله) کاهشِ ـ عدم ایجاد فولیکول4  هاهاي اطراف فولیکول) حداکثر میزانِ ـ پاره شدن گروهی از سلول3

  است؟ صحیح انسان رویان نمو با ارتباط در گزینه کدام 

  .کنندمی گیريشکل به شروع پاها و بازوها سونوگرافی، با قلب ضربان تشخیص با همزمان) 1

  .دارد الیه دو حداقل رسدمی رحم به که زمانی تخم، تقسیم از حاصل سلولی يتوده) 2

  .دهدمی رخ خونی هايرگ تشکیل آغاز با سوم يهفته در رویان در تمایز اولین) 3

  .باشدمی ترنزدیک رحم گردن به ناف بند به نسبت جفت) 4

  ............ که رودمی انتظار ............، همواره که زمانی زیگوت، یک نمو مختلف مراحل در 

  .شود آغاز رویان در گوارش و خون گردش دستگاه نمو – باشد گذشته زیگوت تشکیل از روز 21) 1

  ي سلولی حاصل از تقسیم زیگوت با جدار رحم صورت بگیرد.اولین تعامل مجموعه –ي رویان شکل بگیرد کنندهي تغذیهپرده) 2

  .کند رشد سرعت به رویان و شود آغاز رویان درون اصلی هاياندام نمو – شودمی داده تشخیص سونوگرافی با جنین قلب ضربان) 3

  .باشد داشته وجود سلولی يتوده این درون سلولی يالیه دو حداقل – گیردمی صورت طبیعی طور به رحم جدار درون سلولی يتوده جایگزینی) 4

 ي اول بارداري، ............ماههدر سه 

  گیرند.) همزمان با تشخیص حاملگی با سونوگرافی، بازوها و پاها شکل می1

  شود.) یک ماه بعد از آغاز نمو روده، ضربان قلب با سونوگرافی تشخیص داده می2

  باشد.ي چهارم میبرابر انتهاي هفته 11ي رویان از ایجاد آمنیون، اندازه ) شش هفته بعد3

  اند.ي بدن مشخص شدههاي مقدماتی، کبد و پانکراس در حفره) دو هفته بعد از ایجاد بافت4

 اسپرماتوسیت ثانویه برخالف اسپرماتوسیت اولیه، ........... 

  هاي خود را بین دو هسته تقسیم کند.تواند کروماتید) می2  مضاعف داشته باشد.تواند تعدادي کروموزوم ي خود می) درون هسته1

 هاي هیپوفیزي قرار بگیرد. تواند تحت تأثیر فعالیت هورمون) نمی4  آید.) پس از تقسیم سیتوپالسم سلول قبلی خود به وجود می3
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 هاي ثانویه، در زن برخالف مرد، ...........گامتوسیت 

  کنند.ها را بازآرایی می) همواره پس از تشکیل دوك تقسیم کروموزوم2  اند.سیتوپالسم به طور مساوي به وجود آمده) از تقسیم 1

 کروموزوم اتوزوم در اختیار دارند. 22ي هاپلوئید خود، ) درون هسته4  آورند.) در صورت تقسیم شدن، دو نوع سلول مختلف به وجود می3

 باشد؟زایی طبیعی در انسان سالم صحیح نمییند گامتکدام عبارت در ارتباط با فرآ 

  ي برابري ندارند.هاي تولید شده از تقسیم هر گامتوسیت، اندازه) در زنان، سلول1

  توانند نوعی تقسیم میوزي انجام دهند.ها میي گامتوسیت) در مردان، همه2

  دهد.انجام می) در مردان، هر گامتوسیت ثانویه، دومین تقسیم میوزي خود را 3

  شوند.ها ایجاد نمیهاي قطبی از تقسیم گامتوسیت) در زنان، بعضی از گویچه4

کروموزوم دیگر این سلول نشان داده نشده باشند،  19شود. اگر زایی ایجاد میسلول نشان داده شده در شکل روبرو در طی مراحل اسپرم 

 اشد؟تواند صحیح بکدام عبارت در ارتباط با این سلول می

  شوند.همتاي خود جدا می هاي سلول، از کروموزوم) بسیاري از کروموزوم1

  آید.هاي نصف این سلول به وجود می) پس از تقسیم، دو سلول با تعداد کروموزوم2

  دهد.هاي خود را در تشکیل ساختارهاي چهارکروماتیدي مشارکت می) تمامی کروموزوم3

 کنند.هاي سلول حرکت میهاي خواهري به سمت قطبها، کروماتیدسانترومرهاي دوك به ) پس از اتصال رشته4

 باشد.در دستگاه تولید مثلیِ ...........، تعدادِ ........... تعدادِ ........... می 

  شمپانزه يهاي اسپرماتوسیت اولیهنوکلئوتیدي اووسیت ثانویه، بیشتر از ـ کروماتیدهاي پلی) ملخ ماده ـ رشته1

  ي مادههاي کروموزومی اووگونی سهرههاي اسپرماتوسیت ثانویه، برابر با ـ مجموعهزنبور عسل نر ـ جفت سانتریول )2

 ي انساننوکلئوتیدي اووسیت اولیههاي پلیهاي سانتریولی اسپرماتوسیت ثانویه در متافاز، بیشتر از نصفِ ـ رشته) سگ نر ـ میکروتوبول3

  ي میکروتوبولی سانتریول ها در هر دستههاي غیرجنسی اووسیت اولیه، بیشتر از ـ تعداد میکروتوبولي ماده ـ جفت کروموزوم) مگس سرکه4

  باشد؟می نادرست زیر متن در شده مشخص هايقسمت از یک کدام 

 ازسهاي اسپرملوله در که آیندمی وجود به اسپرماتیدهایی]  {الف}[ساز،اسپرم هايسلول روي بر  تستوسترون و FSH همزمان تأثیر از پس{

 يهلول سمت به قندي مایعی همراه به زن رحم در و کنندمی عبور قلیایی مایعی میان از هااسپرم این انزال هنگام در] {ب}[شوندمی دارتاژك

  ا]د}[یابدمی تمایز اوول به مستقیماً اووسیت ثانویه و شودمی انجام لقاح فالوپ يلوله ابتداي در] {ج.}[کنندمی حرکت فالوپ

  د) 4  ج) 3  ب) 2  الف )1

 یک اسپرم حداقل چه طولی از لوله فالوپ را باید طی کند تا بتواند با تخمک لقاح کند؟  (بافرض اینکه سرعت تخمک و اسپرم در لوله فالوپ 

  ثابت و برابر باشد.)

1 (
1

3
  2 (

3

4
  3 (

1

4
  4 (

1

2
 

عدد در هر  150در حدود  Tهاي انجام شده بر روي مادري که براي بار اول باردار شده است، تعداد نوع خاصی از لنفوسیتدر آزمایش خون  

داشته باشد و هموزیگوت باشد، احتمال بروز   +Bباشد. اگر پدر سیگاري خانواده گروه خونی می -Oلیتر خون بود و گروه خونی مادر میلی

 ا توجه به مطالب ذکر شده وجود دارد؟چند مورد از موارد زیر ب

  شود.در بدن مادر آغاز می Rhهاي ضد گروه خونی الف ـ تولید پادتن

  باشد.ب ـ احتمال سقط جنین و به دنیا آمدن نوزاد مرده در این مادر زیاد می

  باشد.تر از افراد عادي میها در نوزاد متولد شده بیشج ـ احتمال ابتال به برخی از سرطان

  شود.ها در اثر آگلوتینه شدن مشاهده مید ـ با ورود خون مادر به بدن جنین، انسداد رگ

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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 ي فرد تتراپلوئید وي اسپرماتوسیت ثانویههاي زیر در ارتباط با مقایسهبا فرض به وجود آمدن انسانی تتراپلوئید، چند مورد از عبارت 

 باشد؟ (در صورتی که هر دو فرد کامالً سالم باشند.)دیپلوئید صحیح میي فرد اسپرماتوسیت اولیه

  کروموزوم مضاعف وجود دارد. 46ي واجد الف ـ در هر دو اسپرماتوسیت، دو جفت سانتریول در اطراف هسته

  بیاورد.توانند سلولی کامالً مشابه به وجود ي خود میها پس از تقسیم کردن هستهب ـ تنها یکی از اسپرماتوسیت

  ي میکروتوبولی متصل کنند.ها را به دو رشتهتوانند سانترومري خود، میج ـ هر دو سلول در بخشی از تقسیم هسته

  هاي دوکروماتیدي به صورت دو به دو داراي شکل، ساختار و محتواي ژنتیکی یکسان هستند.ها، کروموزومد ـ در هر کدام از سلول

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 باشد؟زایی این زن صحیح میسالگی و بدون حاملگی مرده است. چند مورد با توجه به مراحل گامتسن شصتزنی در  

 ي این زن، تترادهاي خود را در سطح استوایی سلول ردیف کردند.هاي اولیهبرخی از اووسیت الف ـ

  ي خود از بین رفتند.هاي ثانویه بدون تقسیم کردن هستهي اووسیتب ـ همه

 هاي قطبی ایجاد شدند.هاي قطبی همگی از تقسیم گویچهدومین گویچه ج ـ

  هاي رحم و خونریزي مشاهده شده است.هاي زندگی، ریزش بافتد ـ در اغلب ماه

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 باشد؟جنین صحیح میکنند. با توجه به شکل روبرو، چند مورد در ارتباط با این ي سه ماهه تقسیم میدوران بارداري را به سه دوره 

  ............»ي ماههدر سه«

  هاي بدنی قابل تشخیص به دست آورده است.قبلی، جنین ویژگی الف ـ

  کند.توسین در بدن مادر افزایش پیدا میب ـ بعدي، میزان تولید اکسی

  اند.ج ـ قبلی، جنین به سرعت رشد کرده و بازوها و پاها شکل گرفته

  رسد.جسمی وعصبی به پایان می د ـ بعدي، رشد و نمو

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟باشدنمیها صحیح ي بیضهخوردههاي پیچکدام عبارت در ارتباط با لوله 

  باشند.ي سلولی داخلی و خارجی می) داراي دو دیواره1

  کنند.را در سطح داخلی خود تولید می هاي ثانویه) اسپرماتوسیت2

  را از تقسیم سلول قبلی خود تولید کنند. توانند گامت هاپلوئید) می3

  دهند.هاي استروئیدي و غیراستروئیدي تغییر می) فعالیت خود را تحت تأثیر هورمون4

 دهد که ............اي را تشکیل میي رویانی که در مجاورت گردن رحم قرار ندارد، ساختارهاي ویژهنوعی پرده 

  کند.را به بدن جنین منتقل میهاي خود، خون مادري ) با کمک سیاهرگ1

  هاي حاوي خون تیره قطري بیشتر از سیاهرگ دارند.) در آن سرخرگ2

  کند.هاي مارپیچی بخش مادري دریافت می) خون خود را از سرخرگ3

  شوند.) همزمان با خروج نوزاد از بدن مادر، از بدن مادر خارج می4

 ...........سالگی، مردان برخالف زنان، در سن شصت 

  هاي خود را از دست بدهند.) ممکن است توانایی کنترل گروهی از ماهیچه1

  توانند تعدادي ساختار چهارکروماتیدي تولید کنند و سپس از بین ببرند.) می2

  ) امکان دارد در همگرایی پرتوهاي نوري رسیده از اجسام نزدیک بر روي شبکیه ناتوان شوند.3

  شود.شده به درون نفرون غیرممکن می دنبال کاهش میزان تحرك، بازجذب مقداري از گلوکز تراوش) تحت شرایطی، به 4
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ها، منجر به لقاح شود. ها با اسپرمکنند تا برخورد اتفاقی تخمکمی ، والدین تعداد بسیار زیادي تخم و اسپرم به درون آب رهالقاح خارجیدر   3 1

 هنگام برخورد اسپرم با تخمک، تخمک باید براي لقاح کامالً آماده و در شرایط مطلوب باشد. سن تخمک براي لقاح نقش حیاتی دارد. 

  ها:بررسی سایر گزینه

بر ي تخمگذار هستند و داراي لولهبوط به جانورانی است که لقاح خارجی دارند و همگی تخم) آزاد شدن تعداد زیادي تخمک در هر بار تولید مثل مر1

ند بر نیز دارند ولی داراي لقاح داخلی هستي تخمگذاري وجود دارد و این جانداران لولهپوس نیز تخمهستند. در پرندگان، خزندگان و پستاندارانی مانند پالتی

  کنند.اد زیادي تخمک آزاد نمیو در هر بار تولید مثل تعد

  باشد.کند و این موضوع مستقل از روش لقاح میجنس نر در هر بار تولید مثل تعداد زیادي اسپرم آزاد می نکته:

  ي استاتخصص یافتههاي این نوع لقاح نیازمند اندامکنند. زا بوده و لقاح داخلی دارند در آب زندگی می) جانورانی مانند دلفین و وال که پستاندار بچه2

  باشد.اي و توخالی جهت نگهداري جنین) میپوس غدد شیري ابتدایی داشته اما فاقد رحم (اندامی ماهیچه) پالتی4

باشد. در هر دو مورد نوزاد پس از خروج زایان) میداران (بچهزا و شکل سمپ چپ مربوط به جفتشکل سمت راست مربوط ب جانوران زنده  2 2

 دهد.از شیر مادر تغذیه کرده و به رشد و نمو خود ادامه میاز بدن مادر 

  ها:بررسی سایر گزینه

  د.باشاي خونی میدار این ارتباط تغذیهشود اما فقط در پستانداران جفتاي بین مادر و جنین برقرار میزا ارتباط تغذیهزا و بچه) در پستانداران زنده1

  گیرد تا از شیر مادر تغذیه کند و بزرگ شود.ي روي شکم مادر قرار میون کیسهزایان نوزاد نارس در) تنها در زنده3

  کنند و به بدن مادر وابسته نیست.ي غذایی تخمک تغذیه می) در تمام جانوران جنین در ابتداي رشد خود از اندوخته4

باشند. اگر جانور داراي لقاح داخلی باشد، بر میي تخمواجد لولهگذاران، ي غذایی تخمک زیاد است. تخمگذار، میزان اندوختهدر جانوران تخم  2 3

 کند.بر تخمک را حمل میي تخمکند و اگر جانور لقاح خارجی داشته باشد لولهبر ابتدا سلول جنسی و سپس زیگوت را حمل میي تخملوله

  ها:بررسی سایر گزینه

  شود.هاي جنسی در آب انجام میداشته باشند. در لقاح خارجی لقاح بین سلول توانند لقاح داخلی یا خارجیگذار می) جانوران تخم1

اي با مادر ندارد و در تمام طول رشد باید از این ي تغذیهي تخمک بسیار زیاد است، زیرا جنین در دوران رشد هیچ رابطهگذاران میزان اندوخته) در تخم3

  اندوخته استفاده کند.

  دهد.ها شیر میي شکمی دارد به آناي که در ناحیههاي شیري ابتداییگذار است. پس از تولد نوزادان مادر از غدهي تخمپوس، پستاندار) پالتی4

گذاران فاقد کند. تمام تخمگذاري میدارد و کمی قبل از خروج نوزادان از تخم، تخمهایش را براي مدتی در بدن خود نگه میپوس، تخمپالتی  3 4

 باشند.ي جنین میي تغذیهوسیله

  ها:بررسی سایر گزینه

  دهد.ي شکمی دارد به فرزندان از تخم بیرون آمده شیر میاي که در ناحیههاي شیري ابتدایی) مادر از غده1

  باشند.گذاران، فاقد رحم می) تخم2

  شود.بیرون آورند. پس مراحل آخر جنینی درون تخم انجام می ها سر از تخمنشیند تا مراحل آخر نمو جنینی طی شود و جنینها میپوس روي تخم) پالتی4

 هاي هاپلوئیديها در نمو سلولها نقش دارند. این هورمونباشند که در تنظیم اعمال بیضهدو هورمون هیپوفیز پیشین می FSHو  LHهورمون  4 5

 کنند.ها را تنظیم مینقش دارند و تولید این سلول ها)ها و اسپرمهاي اولیه، اسپرماتیدساز (اسپرماتوسیتهاي اسپرمدرون لوله

  ها:بررسی سایر گزینه

1 (LH شود در حالی که باعث تحریک ساخت تستوسترون میFSH سازي می شود.با همکاري تستوسترون باعث اسپرم  

2 (FSH شوند. ی میزایدارند و باعث تحریک اسپرم ساز گیرندههاي اسپرمو تستوسترون هر دو بر روي لولهLH هاي بینابینی گیرنده دارد.بر روي سلول  

  اثري ندارند. FSHو  LHهاي گیرد. در این قسمت هورموندیدیم صورت میها در اپی) نمو نهایی اسپرم3

و تستوسترون  FSHهورمون ساز تحت تأثیر هاي اسپرمدیدیم. لولهساز و اپیهاي اسپرمخورده وجود دارد: لولهي پیچي بیضه دو لولهدر کیسه 2 6

ها هنوز توانایی حرکت ). این اسپرم1ي آیند (رد گزینهدار به وجود میهاي هاپلوئید و تاژكهاي اولیه، اسپرمدهند و با میوز اسپرماتوسیتمیوز را انجام می

 ).2ي آورند (درستی گزینهایی حرکت به دست میکنند و توانجا مراحل بلوغ خود را طی می شوند ودر آندیدیم منتقل میرا ندارند و به اپی

  ها:بررسی سایر گزینه
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 يگیرد. دماي کیسهتر از آن صورت میگراد) براي نمو کامل اسپرم مناسب نیست و اسپرم سازي در دماي پاییني سانتیدرجه 37دماي طبیعی بدن( )3

به متن کتاب، دماي  دقت داشته باشید که با توجه بنابراین براي تولید اسپرم مناسب است.هاي مرکزي بدن است و تر از دماي بخشبیضه سه درجه پایین

  سازي شود.ها مناسب نیست نه اینکه به طور کلی مانع از فعالیت اسپرمطبیعی بدن براي کامل شدن نمو اسپرم

دیدیم یساز و اپهاي اسپرمشود. لولهشود و سپس وارد خون میه میهاي بینابینی ساختباشد، توسط سلول) هورمون جنسی مردانه که استروئیدي نیز می4

  در تولید این هورمون اثري ندارند.

 باشد.هر چهار مورد این سؤال صحیح می  4 7

  بررسی موارد:

سلولی ها برونرد. این آنزیمي خارجی تخمک را از بین ببتوانند الیههایی وجود دارد که میباشد که در آن آنزیموزیکول سر اسپرم می 4الف ـ بخش 

 کنند.باشند و در خارج از سلول فعالیت میمی

  شود.ي اسپرم محسوب میترین الیههاي اسپرم وجود دارد و خارجیباشد. این غشا در تمامی بخشغشاي اسپرم می 2بخش  ب ـ

  شود.) تولید میATPهاي ناقل انرژي (زان مولکولشود و بیشترین میباشد که در آن تنفس سلولی انجام میمیتوکندري می 3ج ـ بخش 

  شود.بیشترین میزان مصرف انرژي در دم اسپرم انجام می نکته:

  آورد.کردن به دست می دیدیم توانایی حرکتشود ولی تاژك در اپیدار میساز تاژكهاي اسپرمباشد. اسپرم در لولهتاژك اسپرم می 1د ـ بخش 

 هر چهار مورد این سؤال غلط است.   4 8

  بررسی موارد:

 26تا  13و همچنین روزهاي  12تا  9هاي ي روزدر فاصله FSHرسد. کاهش مقدار هورمون به بیشترین مقدار خود در خون می 13استروژن در روز  الف ـ

  کند.در خون کاهش پیدا می

  دهد.رخ می باشد. اولین کاهش استروژن، در اولین روز چرخهمی 13تا  5هاي ي روزدر فاصلهي فولیکولی و ب ـ افزایش شدید ترشح استروژن در مرحله

شود. آغاز سازي انجام میشود و رگهاي خونی نیز زیاد میکند، طول رگي فولیکولی و لوتئال، زمانی که ضخامت رحم افزایش پیدا میدر مرحله ج ـ

  دهد.، قبل از آن و در روز اول چرخه رخ میLHباشد ولی اولین افزایش هورمون ولیکولی میي فمرحله 5افزایش ضخامت رحم در روز 

 13شود. قبل از این زمان و در روز ها آغاز میرشد این سلول LHشوند و تحت تأثیر هورمون هاي فولیکولی پاره میي فولیکولی، سلولدر انتهاي مرحله د ـ

  کند.افزایش پیدا میمقدار هورمون پروژسترون در خون 

ها در همان محل کند. تخمداني شکمی نمو پیدا میها) در دوران جنینی درون حفرهها و بیضهساز (تخمدانهاي گامتدر زنان و مردان اندام  4 9

الیت ي بیضه فعروند و در کیسهمیي بیضه شوند و به کیسهي شکمی خارج میها ابتدا از حفرهدهند ولی بیضهي شکمی) فعالیت خود را انجام می(حفره

 دهند.سازي خود را انجام میگامت

  ها:بررسی سایر گزینه

ها نیز در دوران جنینی انجام شوند. تشکیل تترادمتوقف می Iي پروفاز شوند ولی در مرحلههاي نابالغ در دوران جنینی تشکیل می) در زنان تمامی گامت1

  شود.در تعداد زیادي سلول اسپرماتوسیت اولیه تتراد تشکیل می شود. اما در مردان در هر ماهمی

هاي ي جنسی وجود ندارد و در روزهاي جنسی نوسان دارد ولی در مردان چرخههاي مختلف چرخه مقدار هورموني جنسی زنان بالغ، در روز) در چرخه2

  باشد.ها در یک حد میمختلف مقدار هورمون

شود. در زنان در هر ماه دو نوع سلول هاپلوئید هاپلوئید (اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم) ایجاد می سازي سه نوع سلولمت) در مردان در هر بار گا3

  شود.ي قطبی) ایجاد می(اووسیت ثانویه و نخستین گویچه

  آیند.هار نوع سلول هاپلوئید مختلف به وجود میي قطبی نیز ایجاد شوند، چانجام شود و تخمک و دومین گویچه IIدر صورتی که میوز  نکته:

کند در حالی که در روز هفتم ضخامت رحم به دلیل افزایش ) ضخامت رحم کاهش پیدا می16 ـ 17ي جنسی (روز در روز هفدهم چرخه  2 10

 استروژن رو به افزایش است.

  ها:بررسی سایر گزینه

مقدار  13کند. در روز در حال افزایش است ولی مقدار هورمون استروژن کاهش پیدا می FSHو  LHهاي ي جنسی مقدار هورمون) در اولین روز چرخه1

LH کند.به بیشترین حد خود رسیده است و دیگر افزایش پیدا نمی  
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 FSHهر دو روز، مقدار  باشد. بنابراین دردر خون در حال افزایش می FSHمقدار  27باشد و در روز در خون در حال کاهش می FSHمقدار  25) در روز 3

  باشد.ترین مقدار خود میدر خون بیشتر از کم

تا  0هاي ترین مقدار پروژسترون در روزو کم 5تا  1هاي ترین مقدار استروژن در روزباشد. کممی 26در روز  FSHو  LHترین مقدار هورمون کم نکته:

  باشد.می 13

 FSHو  LHباشد. در این زمان هنوز مقدار ترشح هاي فولیکولی در حال افزایش نمیي سلولباشد و اندازه، جسم زرد در حال تحلیل رفتن می25) در روز 4

  کند.نیز افزایش پیدا نکرده است و فولیکول جدیدي نیز رشد خود را آغاز نمی

هاي ي هیپوتاالموس، که توسط نورونهاشود. هورمونهاي هیپوتاالموسی و هیپوفیزي انجام میي جنسی توسط هورمونتنظیم مراحل چرخه  4 11

ي طی مرحلهها، شوند. این هورمون FSHو  LHهاي توانند باعث آزاد شدن هورمونهاي هیپوفیزي میشوند، با اثر بر سلولهیپوتاالموس ساخته می

 کنند.ها را تنظیم میي تخمدان، چگونگی بلوغ گامتفولیکولی چرخه

  ها:بررسی سایر گزینه

  شود.در هر ماه فقط یک گامت ماده بالغ می(نه همیشه) بلوغ، معموالً پس از ) 1

ي آخر ي جنسی (هفتهي چهارم چرخهدهد و در نتیجه در هفته) در صورتی که لقاح رخ دهد، جسم زرد تا چند هفته به ترشح پروژسترون ادامه می3و  2

  کنند.هاي رحم ریزش نمیاین حالت قاعدگی نیز رخ نخواهد داد و بافت شود. همچنین درقاعدگی) نیز مقدار پروژسترون در خون زیاد می

تا  9هاي باشد. در این زمان فاصله، در بین روزمی 13تا  7ي زمانی نشان داده شده از روز گذاري است و بازهشکل مربوط به فرآیند تخمک  3 12

 کند.ا میدر خون افزایش پید FSHو  LHهاي هیپوفیزي ، اختالف غلظت هورمون13

  ها:بررسی سایر گزینه

  کند.در خون کاهش پیدا می FSHنیز مقدار  12تا  9در خون ثابت است و از روز  FSHتا مقدار  7هاي ي روز) در فاصله1

  کند.، مقدار هیچ هورمونی در خون کاهش پیدا نمی13تا  7هاي ي روز) در فاصله2

  شود.آغاز می 14از روز  LHهاي فولیکولی پاره شده تحت تأثیر هورمون ) رشد سلول4

تر شود. اما هر چه فولیکول به بلوغ نزدیکاز هیپوفیز پیشین می LH , FSHتر در ابتدا افزایش اندك در مقدار استروژن، مانع از ترشح بیش  1 13

این افزایش ترشح  است. LHخ هیپوفیز پیشین در برابر مقدار زیاد هورمون استروژن، افزایش ترشح شود. پاستر میشود، مقدار ترشح استروژن نیز بیشمی

 LHباشد. دقت داشته باشید که زمانی که هیپوفیز در پاسخ به مقدار زیاد استروژن و تحت تأثیر خودتنظیمی مثبت مقدار ناشی از خودتنظیمی مثبت می

 هنوز افزایش پیدا نکرده است. LHدهد، ترشح را افزایش می

  ها:بررسی سایر گزینه

هاي پیکري هاي فولیکولی سلولشوند. سلولها باعث رشد بیشتر فولیکول میهر دو با تأثیر بر یکی از فولیکول LHو  FSHي فولیکولی، ) در ابتداي مرحله2

  اند.باشند که اطراف اووسیت اولیه را احاطه کردهمی

شود فولیکول و تخمدان پاره شوند. هنگامی که فولیکول ها، اولین تقسیم میوزي خود را کامل کنند و نیز سبب میشود گامتسبب می LH حداکثر میزان) 3

  دهد.شود، تخمک گذاري رخ میپاره می

کند. این خودتنظیمی را مهار می LHو  FSHشوند که ترشح استروژن و پروژسترون سبب ایجاد یک مکانیسم خودتنظیمی منفی می، ي لوتئالدر مرحله) 4

  کند.ي لوتئال جلوگیري میهاي جدید در مرحلهمنفی، از ایجاد فولیکول

ود. شرسد، به شکل یک توپ توخالی درآمده است و بالستوسیست نامیده میبه رحم میحاصل از تقسیم زیگوت ي سلولی هنگامی که توده  2 14

 باشد.خارجی میي داخلی و بالستوسیست داراي یک الیه

 هاي رویانی.ي خارجی در ایجاد پردههاي بافت مقدماتی نقش دارد و الیهي داخلی بالستوسیست در ایجاد الیهالیه نکته:

  ها: بررسی سایر گزینه

  دد.پیوني چهارم به وقوع میگیري بازوها و پاها در هفتهي هفتم، اما شکلتشخیص حرکات قلب با سونوگرافی در هفته -الف

  شود.ي سلولی داخلی و خارجی ایجاد میدهد. با این تمایز در بالستوسیست دو الیه) اولین تمایز رویان در زمان تشکیل بالستوسیست رخ می3

  باشد.تر می، بندناف نسبت به جفت ، به گردن رحم نزدیک11-10) با توجه به شکل 4
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 ي داخلی و خارجیدو الیه هاي بالستوسیتگیرد. در این هنگام با تمایز سلولصورت می اولین تمایز رویان در زمان جایگزینی در روز ششم،  4 15

هاي اطراف رویان را به ي خارجی نیز با تمایز خود پردهکند و الیههاي مقدماتی را ایجاد میي داخلی با تمایز خود بافتي دوم الیهآید. در هفتهبه وجود می

  آورد.وجود می

  ها:زینهبررسی سایر گ

روز از تشکیل زیگوت گذشته باشد یعنی  21پیوندد. دقت داشته باشید که زمانی که در رویان، در انتهاي هفته سوم به وقوع می ها و روده) تشکیل رگ1

  باشیم.ي چهارم میسه هفته گذشته است و در ابتداي هفته

  گیرد.ششم در زمان جایگزینی با جدار رحم صورت میي سلولی حاصل از تقسیم زیگوت در روز ) اولین تعامل مجموعه2

ست ایجاد میاولین تمایز در رویان هنگام جایگزینی با ایجاد دوالیهنکته:  سی ستو شود و شود. اولین تعامل با رحم نیز در همین زمان انجام میي بال

ست در دیواره سی ستو ساختار جفت را ي دوم انجام میهفتهگیرد. دومین تعامل رویان با رحم نیز در ي رحم قرار میبال شود؛ کورین با تعامل با رحم 

  کند.ایجاد می

  .شودي چهارم شروع میهاي اصلی درون رویان از هفتهگیرد ولی نمو اندامي هفتم انجام می) تشخیص دادن ضربان قلب جنین با سونوگرافی در هفته3

ي سوم، ضربان قلب با سونوگرافی تشخیص داده بعد)، یعنی در هفته یک ماه بعد (چهار هفتهشود و ي سوم آغاز مینمو روده در انتهاي هفته  2 16

 شود.می

  ها:بررسی سایر گزینه

  شود.گیري بازوها و پاها در ماه دوم انجام میباشد در حالی که شکلي چهارم می) تشخیص حاملگی با سونوگرافی در هفته1

ي رویان در برابر اندازه 4/4متر طول دارد که میلی 22ي هشتم، رویان بعد از آن، یعنی در هفته شود و شش هفتهي دوم ایجاد می) آمنیون در هفته3

  باشد.متر) میمیلی 5ي چهارم (هفته

  باشد.هشتم) می ي پنجم تاي بدن در ماه دوم (هفتهشوند ولی مشخص شدن کبد و پانکراس در حفرهي دوم ایجاد میهاي مقدماتی در هفته) بافت4

هاي ي آنافاز کروماتید، در مرحلهIIشود. در میوز می IIباشد که وارد میوز هاي مضاعف میهاپلوئید با کروموزوم اسپرماتوسیت ثانویه یک سلول 2 17

شود. در می Iباشد که وارد تقسیم میوز شوند. اما اسپرماتوسیت اولیه یک سلول دیپلوئیدي میشوند و بین دو هسته تقسیم میخواهري از یکدیگر جدا می

 شوند.ها جدا نمیشوند و کروماتیدهاي همتا از یکدیگر جدا می، کروموزومIمیوز 

  ها:ر گزینهبررسی سای

هاي مضاعف دارند با این تفاوت که اسپرماتوسیت اولیه دیپلوئید است و اسپرماتوسیت ي خود کروموزوماولیه و ثانویه هر دو درون هسته ) اسپرماتوسیت1

  ثانویه هاپلوئید.

  آیند.) اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه هر دو از تقسیم سلول قبلی خود به وجود می3

  گیرند.هاي هیپوفیزي قرار میسازي تحت تأثیر فعالیت هورمونهاي مختلف در طول اسپرمسازي، سلولرم) در طی اسپ4

تواند دو را انجام دهد می IIباشد. اووسیت ثانویه در صورتی که میوز گامتوسیت ثانویه در زن اووسیت ثانویه و در مرد اسپرماتوسیت ثانویه می 3 18

 کند.را ایجاد کند در حالی که اسپرماتوسیت ثانویه فقط اسپرماتید را ایجاد می ي قطبی و تخمکنوع سلول گویچه

  ها:بررسی سایر گزینه

  گیرد.زایی به صورت نامساوي صورت می) در جنس ماده، سیتوکینز در فرآیند تخمک1

  دهند که لقاح صورت گرفته باشد.هاي ثانویه فقط در صورتی دوك تقسیم را تشکیل می) اووسیت2

 باشند.کروموزوم اتوزوم و یک کروموزوم جنسی می 22باشند و داراي هاي ثانویه هاپلوئید میي گامتوسیت) همه4

قط کنند. در زنان نیز فهاي اولیه میوز نمیتوانند میوز را انجام دهند و سایر اسپرماتوسیتهاي اولیه در مردان میتنها بعضی از اسپرماتوسیت 2 19

 دهند.را انجام می IIهاي ثانویه نیز فقط در صورت لقاح میوز کنند و اووسیتي اولیه میوز میهابرخی از اووسیت

  ها:بررسی سایر گزینه

  کنند.) اووسیت اولیه و اووسیت ثانویه هر دو پس از انجام تقسیم میوزي به صورت نامساوي سیتوپالسم خود را تقسیم می1

دهند که را انجام می IIاي میوز هاي ثانویهدهند اما در زنان فقط اووسیترا نیز انجام می IIهاي ثانویه میوز یتي گامتوس) در مردان به طور طبیعی همه3

  لقاح را انجام داده باشند.

  ي قطبیـ نخستین گویچه3ـ اووسیت ثانویه 2ـ اووسیت اولیه 1توانند سه منشاً داشته باشند: هاي قطبی می) در زنان گویچه4
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کروموزوم دیگر، سلول در  19شود. با در نظر گرفتن کروموزوم همتا) مشاهده می 4ه به شکل درون سلول دو جفت کروموزوم همتا (با توج  1 20

ی دهند ولی کروموزوم جنسهاي اتوزوم تشکیل تتراد میتواند متعلق به ملخ نر باشد. در ملخ نر کروموزومکروموزوم دارد. بنابراین این سلول می 23مجموع 

 شوند.هاي همتاي خود جدا میهاي اتوزوم از کروموزومدهد و فقط کروموزومتتراد تشکیل نمی

  ها:بررسی سایر گزینه

کروموزوم و  11هاي ثانویه آید. در ملخ نر یکی از اسپرماتوسیت) در ملخ نر پس از تقسیم اسپرماتوسیت اولیه دو سلول اسپرماتوسیت ثانویه به وجود می2

  روموزوم دارد.ک 12دیگري 

  باشد. کروموزوم جنسی در تشکیل تتراد نقش ندارد.) منظور از ساختارهاي چهارکروماتیدي تتراد می3

انجام  Iهاي اولیه میوز شوند. اسپرماتوسیتاز یکدیگر جدا می IIهاي خواهري در میوز شوند و کروماتیدهاي همتا از یکدیگر جدا میکروموزوم I) در میوز 4

  .دهندمی

 مشخص است. 3ي با توجه به جدول زیر درستی گزینه  3 21

  مقایسه  تعداد    تعداد  

ي گزینه

1  

نوکلئوتیدي اووسیت هاي پلیرشته

  ثانویه
  48  ملخ ماده

هاي اسپرماتوسیت کروماتید

  ياولیه
  ترکم  96  شمپانزه

ي گزینه

2  

هاي اسپرماتوسیت جفت سانتریول

  ثانویه
  زنبور عسل نر

میوز 

  ندارد

هاي کروموزومی اووگونی مجموعه

  يسهره

ي سهره

  ماده
  ـــــ  2

ي گزینه

3  

هاي سانتریولی میکروتوبول

  اسپرماتوسیت ثانویه در متافاز
  108  سگ نر

نوکلئوتیدي هاي پلیرشته

  ياووسیت اولیه
  184  انسان

بیشتر 

  از نصف

ي گزینه

4  

هاي غیرجنسی جفت کروموزوم

  اووسیت اولیه

 يمگس سرکه

  ماده
3  

ها در هر تعداد میکروتوبول

  ي میکروتوبولیدسته
  برابر  3  سانتریول

22 4  LH شود. تستوسترون با همکاري هاي بینابینی باعث ساخت هورمون تستوسترون میبا تأثیر بر سلولFSH ساز ي اسپرمهاي لولهبر روي سلول

آیند که با طی کردن مراحل نمو خود اسپرماتیدها به وجود می IIساز در پایان میوز هاي اسپرمکند. در این لولهزایی را تحریک میگذارد و اسپرماثر می

روند تا در آنجا بالغ شوند و توانایی حرکت به دست آورند. دیدیم میبه اپیها هنوز توانایی حرکت ندارند و آورند. این اسپرمدار را به وجود میهاي تاژكاسپرم

ي پروستات و غدد پیازي ـ کنند و با ترشحات وزیکول سمینال، غدهها مسیر خود را طی میبر، اسپرمپس از آن در هنگام انزال، با کمک مجراي اسپرم

ها نقش دارد. در رحم زن، و غدد پیازي ـ میزراهی در خنثی کردن مسیر اسیدي حرکت اسپرم شوند. ترشحات قلیایی پروستاتمیزراهی از بدن خارج می

هاي تاژك آورند و با زنشها با مصرف مواد قندي موجود در ترشحات وزیکول سمینال انرژي الزم براي حرکت تاژك خود را به دست میمیتوکندري اسپرم

شود و سپس ) انجام میIي فالوپ لقاح بین اسپرم و اووسیت ثانویه (سلول حاصل از میوز کنند. در لولهي فالوپ به سمت تخمک حرکت میخود در لوله

آید که این سلول بزرگتر پس از رشد به اوول یا تخمک تبدیل ي قطبی و یک سلول بزرگتر به وجود مییک سلول گویچه IIشود. از میوز انجام می IIمیوز 

  شود.می

ي فالوپ را طی کند، بنابراین اگر اسپرم بخواهد حداقل مسیر را طی کند روز طول لوله 4تا  3تواند بین ه از تخمدان میتخمک خارج از شد  1 23

ي فالوپ را طی کند. با توجه به ثابت بودن سرعت تخمک، در هر روز روز لوله 3باید سرعت تخمک بیشترین حالت ممکن باشد، یعنی طی 
1

3
ي فالوپ لوله  

دهد. بنابراین اگر زمان از دست دادن توانایی ساعت پس از آزادسازي لقاح نکند، توانایی لقاح را از دست می 48-24کند. در ضمن تخمک اگر را طی می

تواند ساعت) در طی این دو روز می 48لقاح را حداکثر بگیریم (
2

3
م باید ي فالوپ را نهایتا در این دو روز طی کند. بنابراین براي لقاح اسپرلوله 

1

3
مانده یباق   

 فالوپ را طی کند.

هاي گروه ژن. آنتیRhو گروه خونی  ABOشویم: گروه خونی فقط مورد د غلط است. در کتاب درسی با دو نوع سیستم گروه خونی آشنا می  3 24

باشد. می Oیا  A ،B ،ABا را دارد به صورت هژنباشند و گروه خونی فرد بر اساس اینکه کدام یک از این آنتیمی Bو  Aژن به صورت آنتی ABOخونی 

وجود ندارد، پادتن ضد گروه خونی  Bژن ، که آنتیAشود؛ براي مثال در فرد با گروه خونی ژنی که وجود ندارد ساخته میدر خون هر فرد پادتن ضد آنتی

B شود. در سیستم گروه خونی ساخته میRhژن ، افرادي که آنتیRh ژن اي گروه خونی مثبت هستند و افرادي که آنتیرا داشته باشند دارRh  را نداشته

اي که باید به آن دقت وجود داشته باشد. نکته Rhژن منفی نیز ممکن است درون خون پادتن ضد آنتی Rhباشند داراي گروه خونی منفی هستند. در افراد 

ون وجود دارد و لذا در صورتی که تزریق خون اشتباه صورت بگیرد، حتی در اولین از ابتدا در خ Bو  Aژن هاي ضد آنتیداشته باشید این است که پادتن
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شود و لذا در اولین برخورد با ژن در خون فرد ساخته نمیتا قبل از برخورد با آنتی Rhژن ضد آنتی شود. اما پادتنتزریق، آگلوتینه شدن خون مشاهده می

بر همین اساس مادرانی که داراي گروه خونی منفی باشند در صورتی که صاحب دو فرزند با گروه خونی  شود.این پادتن در خون ساخته می Rhژن آنتی

روه هاي گژنتوانند باعث شوند که خون جنین آگلوتینه شود. دلیل این موضوع این است که در حاملگی اول آنتیمثبت شوند، در حاملگی دوم خود می

هاي ایمنی هومورال پاسخ اول شود. مشابه سایر پاسخها ساخته میژنگیرند و پادتن ضد این آنتیمادر قرار می جنین در معرض دستگاه ایمنی Rhخونی 

د هاي ضآید. در حاملگی بعدي، در صورتی که باز هم گروه خونی جنین مثبت باشد، پادتنشدت زیادي ندارد و لذا مشکلی براي جنین اول به وجود نمی

شوند. لذا الزم است در بدن جنین باعث آگلوتینه شدن خون جنین و مرگ آن می Rhژن عبور کرده و با واکنش با آنتیاز جفت  Rhگروه خونی 

آید. کنند و لذا مشکلی براي جنین به وجود نمیاز جفت عبور نمی ABOهاي گروه خونی هایی در این مورد انجام شود. الزم به ذکر است که پادتنپیشگیري

دارد. باتوجه به این  +B) انجام گرفته است و لذا جنین گروه خونی BBRR(با ژنوتیپ  +Bو پدر  -Oذکر شده است که آمیزش بین مادر  در صورت سؤال

gهاي ژنباشد مشکلی از نظر آنتیموارد، چون در صورت سؤال ذکر شده است که حاملگی اول فرد میRh آید و با توجه به عدم براي جنین به وجود نمی

 شود.آید و خون جنین آگلوتینه نمیاز جفت مشکلی از این نظر نیز به وجود نمی ABOهاي گروه خونی عبور پادتن

  بررسی سایر موارد:

یرند، گطور غیرمستقیم در معرض دود سیگار قرار میافرادي هم که به  ب ـ احتمال سقط جنین و به دنیا آمدن جنین مرده در زنان سیگاري نیز زیاد است.

پدر وجود همانند افراد سیگاري در معرض عوارض سیگار هستند. لذا در این مادر احتمال سقط جنین و به دنیا آمدن نوزاد مرده به دلیل سیگاري بودن 

  دارد.

توان متوجه شد که مادر به ایدز مبتال باشد میلیتر خون میعدد در هر میلی 150 تر ازدر مادر کم Tهاي ج ـ با توجه به اینکه تعداد نوع خاصی از لنفوسیت

  ند.کها افزایش پیدا میاست و در نتیجه ممکن است که بیماري را به فرزند خود نیز انتقال دهد. در افراد مبتال به ایدز احتمال ابتال به برخی سرطان

هاي اولیه فرد دهد. اسپرماتوسیترا انجام می IIباشد که میوز فرد تتراپلوئید سلولی دیپلوئید میفقط مورد ج غلط است. اسپرماتوسیت ثانویه   3 25

 دیپلوئید نیز دیپلوئید هستند.

  بررسی موارد:

وك تقسیم را توانند دي خود دو جفت سانتریول دارند و میباشند و در اطراف هستهمی 2n=46الف ـ هر دو اسپرماتوسیت مذکور داراي عدد کروموزومی 

  تشکیل دهند.

  هایی کامالً مشابه به وجود بیاورد.تواند سلولمی IIب ـ اسپرماتوسیت ثانویه در طی میوز 

  شود.ي دوك متصل میبه هر سانترومر فقط یک رشته Iدر میوز  ج ـ

هاي همتا داراي شکل، ساختار و محتواي ژنتیکی یکسان زومباشند. کروموها دو به دو همتا میهاي مضاعف آند ـ هر دو سلول دیپلوئید هستند و کروموزوم

  هستند.

مکن هایی که متوان نتیجه گرفت که تمامی گامتفقط مورد ج غلط است. با توجه به اینکه زن در سن یائسگی و بدون حاملگی مرده است می  3 26

 اند.بالغ از بین رفتههاي نااند و سایر گامتبوده است بالغ شده باشند مراحل بلوغ خود را طی کرده

  بررسی موارد:

درصد). بنابراین  20تا  15شوند (بین ها بالغ میتاي آن 400تا  300الف ـ در یک زن در ابتداي تولد حدود دو میلیون گامت نابالغ وجود دارد که فقط حدود 

  شود.ها در سطح استوایی سلول دیده میهاي اولیه ردیف شدن تترادفقط در برخی از اووسیت

  اند.هاي ثانویه بدون تقسیم شدن از بین رفتهي اووسیتتوان گفت که همهاست، می ب ـ با توجه به اینکه لقاحی صورت نگرفته

  شوند.ي قطبی ایجاد میهاي قطبی از تقسیم اووسیت ثانویه یا نخستین گویچهج ـ دومین گویچه

  هاي رحم و خونریزي انجام شده است.شود، ریزش بافتتر طول عمر را شامل مید ـ در این زن، در سن بلوغ تا قبل از یائسگی که بیش

ي دوم) جنین به سرعت رشد ماههي قبلی (سهماههباشد. در سهي انسان میماههي جنین ششدهندهفقط مورد ب صحیح است. شکل نشان  1 27

کند. در طول آورد و بدن مادر را ترك میر خارج از بدن مادر را به دست میي سوم) جنین توانایی زندگی دماههي بعدي (سهماههکرده است و در سه

د. کنتوسین افزایش پیدا میکنند. در این زمان انقباضات رحم با کمک هورمون اکسیشوند و جنین را از رحم خارج میهاي رحم منقبض میزایمان، دیواره

 یابد.و عصبی ادامه می بعد از تولد، نمو هنوز کامل نیست و رشد و نمو جسمی

آید ساز، اسپرم (گامت هاپلوئید) از تمایز اسپرماتید به وجود میهاي اسپرمباشند. در لولهساز میهاي اسپرمها لولهي بیضهخوردههاي پیچلوله  3 28

 نه تقسیم اسپرماتید.
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هاي توان نتیجه گرفت که لولههاي اسپرماتوگونی قرار دارند. بنابراین میساز سلولهاي اسپرملولهي داخلی خوانیم که در دیواره) در کتاب درسی می2و  1

  شود.ي خارجی دارند و تقسیم میوز در سطح داخلی انجام میي داخلی و یک الیهساز یک الیهاسپرم

  رند.گیها قرار میدي) گیرنده دارند و تحت تأثیر فعالیت این هورمون(غیراستروئیدي) و تستوسترون (استروئی FSHساز براي هورمون هاي اسپرم) لوله4

کند و در مجاورت گردن رحم نیز قرار اي است که دور تا دور رویان را احاطه میگیرد؛ آمنیون پردهي رویانی قرار میدر اطراف رویان دو پرده  3 29

ي دوم با تعامل با رحم ساختار جفت را به گیرد. کوریون در هفتهر از گردن رحم قرار میي رویانی است که در قسمتی از رحم دوگیرد اما کوریون پردهمی

 رسد.هاي خونی بندناف به رویان میشود و از طریق رگهاي مارپیچی بخش مادري وارد بخش جنینی میآورد. در ساختار جفت خون از سرخرگوجود می

  ها:بررسی سایر گزینه

  کند.گ وجود دارد. این سیاهرگ خون روشن را وارد بدن جنین می) در جفت فقط یک سیاهر1

  باشد.تر می) در بند ناف دو سرخرگ و یک سیاهرگ وجود دارد و قطر سرخرگ از قطر سیاهرگ کم2

 شوند نه همزمان با آن.) جفت و بند ناف بعد از تولد نوزاد و خروج نوزاد از بدن مادر دفع می4

 زایی را انجامتوانند گامتاند اما مردان در تمام طول عمر خود میزایی را از دست دادهاند و توانایی گامتسالگی زنان یائسه شده در سن شصت  2 30

اتیدي از بین این ساختارهاي چهارکروم Iي آنافاز شود و در مرحلهساختارهاي چهارکروماتیدي تتراد تشکیل می I، در پروفاز زاییگامتدهند. در طی 

 ها در ارتباط با مردان و زنان مشترك است.روند. سایر گزینهمی

 شوند.در زنان، حتی پس از بلوغ نیز امکان ساختن ساختارهاي چهارکروماتیدي وجود ندارد و تمامی تترادها در دوران جنینی ایجاد می نکته:
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سال بروز پیدا  50دهند. هانتینگتون در سن باالي ها را از دست میاست که در آن افراد توانایی کنترل ماهیچه ) هانتینگتون یک بیماري اتوزوم غالب1

 کند.می

ربین و) با افزایش سن ممکن است که عدسی چشم سفت شود و قدرت تطابق کاهش پیدا کند و در نتیجه افراد به پیرچشمی مبتال شوند. افراد پیرچشم د3

 تطابق اشیاي نزدیک مشکل دارند. باشند و درمی

شم در حالت عادي (یعنی زمانی که ماهیچهنکته:  سی چ ستند) میعد ستراحت ه شبکیه هاي مژکی در حالت ا شیاي نزدیک را بر روي  صویر ا توانند ت

  باشند.تشکیل دهد و بنابراین افراد پیرچشم معموالً دوربین می

  

  

 


