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آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۹(ویژۀ
ميبرل غيرجنسي براي توليدمث،يافته هاي تخصص يك از ساقه كدام-1  كند؟ روي خاك رشد

 ) ساقه رونده4 ) پياز3 ) غده2 ساقه زمين)1
 هاي سرتولي ............... ياخته-2

را، باكتريها ) همانند ائوزينوفيل1 مي با بيگانه ها  كنند. خواري نابود
 ها نقش دارند. در تغذيۀ نورون،نهاي پشتيبا ) همانند ياخته2
و ياخته هاي اسپرم ) در ديوار@ لوله3 مي ساز قرار دارند  كنند. هاي جنسي را تغذيه
مي تمايز اسپرم،LH) در مردان تحت اثر هورمون4  كنند. ها را تسهيل

 يك با بقيه متفاوت است؟ نوع ساقۀ زيرزميني كدام-3
 ) الله4ي) پياز خوراك3 ) زنبق2 ) نرگس1

مي-4  هاي خود كروموزوم همتا ............... در ياخته،حاصل از اين روش شود ............... زنبور نرِ ماري كه از بكرزايي حاصل
 دارد-) برخالف4 ندارد-) برخالف3 ندارد-) مانند2 دارد-) مانند1

 است؟ نادرستدانگان كدام مورد در نهان-5
گلافشان در گرده)1 بيي  مهرگان نقش دارند. ها فقط
 ) فقط اين گروه از گياهان توانايي توليد گل دارند.2
گل3 مي)  هم اسپرم توليد كنند.وزا توانند هم تخم هاي دوجنسي
ي نقش دارد.اي بافت خورش در تشكيل كيسۀ رويانه ) يكي از ياخته4

به-6 و با تغييرات خود در تشكيل ............... دخالت دارد.وجود تروفوبالست از تغييرات ...............  آمده
 جفت-) تود@ دروني2 هاي زايند@ جنيني اليه-) موروال1

 هاي زايند@ جنيني اليه-) تود@ دروني4 جفت-) موروال3
؟بيافتددر تخمدان اتفاق تواند نمي يك از وقايع زير كدام-7

و1  تشكيل دومين جسم قطبي)2 تمايز اووسيت) رشد فوليكول
و تحليل جسم زرد3  توسط اووسيت اوليه1تكميل ميوز)4 ) تشكيل

در كدام گزينه در مورد-8  بيان شده است؟ نادرستيبهيك زن سالم يك دور@ جنسي
و يائسگي كم است.1  ) ميزان استروژن خون در دوران قاعدگي
 باشد.مي12-13) حداكثر ميزان استروژن خون در حدود روز2
مي،خونپروژسترونبا) ميزان استروژن3  شود. در چرخۀ رحمي دوبار يكسان
.در روز بيستم از دور@ جنسي است FSHوLH) بيشترين ميزان اختالف بين4

مي يك از ياخته در يك فرد سالم كدام-9  داشته باشد؟در هستۀ خود تواند بيش از يك كروموزوم جنسي هاي زير
 ) اسپرماتيد4 ) اووگوني3 ) اسپرماتوسيت ثانويه2 ) اووسيت ثانويه1

را-10 مينادرستيبهكدام گزينه نقش مورد ذكر شده  كند؟ بيان
و تغذيۀ اسپرم ) سرتولي: هدايت تمايز اسپرم1 ها ها
ها زا براي فعاليت اسپرم دان: تأمين مواد انرژي ) گشناب2
 كنند@ تخمك هاي حفاظت ها در اليه الزم براي نفود اسپرمتن: نگهداري از مواد ) تارك3
و نگهداري از اسپرمخاگ)4 آن ها تا زمان متحرك : ترشح مواد قليايي ها شدن

 كدام عبارت دربار@ ياختۀ نشان داده شده در شكل زير درست است؟-11

 ) با تقسيم ميوز قادر است ياختۀ جنسي توليد كند.1

 كند. ياخته را تحريكمي اينLH) هورمون2

ميي) قادر است هورمون3  شود. ترشح كند كه موجب بم شدن صدا

و تغذيۀ ياخته ) در تمام مراحل اسپرم4  هاي جنسي نقش دارد. زايي

?
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 هورمون ............... در مردان سبب ...............-12

1(FSH-مي مي يل تمايز اسپرمتسه-FSH)2 شود. افزايش ترشح هورمون تستوسترون  شود. ها
3(LH-مي تحريك ياخته  شود.مي هاي اسپرماتوگوني تحريك ياخته-LH)4 شود. هاي سرتولي

 نقش داشته باشد. تواند نميدر بروز صفات ثانويه مردان، ...............-13
 ) ياختۀ بينابيني4 ) ياختۀ عصبي3 ) غد@ پروستات2 ) غد@ زيرمغزي1

گز-14 مي نادرستيبهينه عبارت زير را كدام  كند؟ كامل
 ...............»ها در تبديل به زامه، زام ياختك«
مي،ساز هاي اسپرم ) ضمن حركت به سمت وسط لوله1 مي ) تاژك2 يابند. تمايز و توانايي بيگانه دار مي شوند  كنند. خواري پيدا

مي3 آننكن ) حالت كشيده پيدا و هستۀ ميت ها فشردهد مي4 شود.ر  دهند. ) مقدار زيادي از سيتوپالسم خود را از دست
و حداكثر ............... طور طبيعي داخل لولۀ فالوپ، پس از تخمكبه-15  ويچۀ قطبي وجود دارد.گگذاري، حداقل ...............

1(3-32(1-33(1-14(2-3
بههاي زير دربار@ فوليكو يك از جمله كدام-16  درستي بيان شده است؟ل نابالغ

به1 مي وسيلۀ ديگر ياخته ) داراي يك اووسيت اوليه است كه  شود. هاي فوليكول تغذيه
مي2  باشد. ) داراي تعدادي ياختۀ ديپلوئيد در اطراف يك ياختۀ هاپلوئيد
 يابد. ) تعداد آن بعد از تولد در يك دختر افزايشمي3
مي4  ليون از آن را دارد.) نوزاد دختر حدود يك

 روي دهد؟ تواند نمييك اند. در اين صورت كدام كه تازه به بلوغ رسيده را از بدن او خارج كردهيهاي يك مرد دليل بيماري، بيضهبه-17
و استحكام استخوان1 و تراكم  هاي جنسي ) توقف توليد ياخته2ها ) كاهش رشد

در ) توقف ترشح هورمون3 و روييدن مو در صورت4 بدن فرد هاي جنسي مردانه  ) كاهش رشد در ماهيچه
 تخم اصلي ............... تخم ضميمه ...............-18

مي،پس از تشكيل-) همانند2 داراي دو مجموعه كروموزوم است.-) همانند1  كند. تقسيم ميتوز خود را آغاز
مييداخل كيسۀ رويان-) برخالف3 بهبه-) برخالف4 شود. تشكيل مي طور مستقيم از لقاح با اسپرم  آيد. وجود

 كدام گزينه درست است؟-19
هر1 نر) تك زنبور  ) هر كرم هرمافروديتي خودبارور است.12 الد است. حاصل از بكرزايي

، لقاح خارجي دارد.) هر جانور آبزي4 لقاح داخلي دارد.گذاري، ) هر جانور تخم3
 .... آلبالو داراي ................ است.گياه كدو ...........-20

گل-) مانند2 گل كامل-) مانند1  هاي جدا گلبرگ-) برخالف4 نهنج-) برخالف3 حلقۀ دوم
 ياختۀ زايشي ............... ياختۀ رويشي ...............،رسيده@در يك گرد-21

بها-) همانند2 تواند تقسيم ميتوز انجام دهد.مي-) همانند1 ميز تقسيم ميتوز  آيد. وجود
 دار پوشيده شده است. ديوار@ منفذتوسط-) برخالف4 قدرت لقاح دارد.-) برخالف3
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*▲4پاسخ: گزينۀ-1  كتاب 121صفحۀ* دانش* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
ميرب رونده ساقۀيافته براي توليدمثل غيرجنسي فقط هاي تخصص در بين انواع ساقه  كند. روي خاك رشد

 كتاب 101و99هاي صفحه* دانشمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲3پاسخ: گزينۀ-2
مي ساز وجود دارند با ترشحات خود تمايز اسپرم هاي اسپرم هاي سرتولي كه در ديوار@ لوله ياخته ها در همۀ در ضمن اين ياخته.كنند ها را هدايت

و نيز بيگانه تغذيۀ ياخته،بانيپشتي،زايي مراحل اسپرم  ها را برعهده دارند. خواري باكتري هاي جنسي
 كتاب 121صفحۀ* دانشمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲2پاسخ: گزينۀ-3

و پياز خوراكي، پياز دارند. ساقۀ زيرزميني زنبق از نوع زمين  ساقه است. نرگس، الله
 كتاب 116و81هاي صفحه* كاربردمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲4پاسخ: گزينۀ-4

و زنبور نر حاصل از اين روش2nمار حاصل از بكرزايي  است.nاست
و فهممشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲1پاسخ: گزينۀ-5  كتاب 128و 126، 125، 119هاي صفحه* درك

گل ار است در گردهد خفاش كه مهره به ها نقش دارد. گرده افشاني  است. بادافشاني بعضي گياهان وابسته
*▲3پاسخ: گزينۀ-6 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 110و 109هاي صفحه* درك

مي اي به بالستوسيست است كه با ادامۀ تقسيمات ياخته توپُرموروال توده  شود. تبديل
نااليۀ بيرو ميم دار ني بالستوسيست، تروفوبالست د.نكد كه در تشكيل جفت دخالت

*▲2پاسخ: گزينۀ-7 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 105صفحۀ* درك
ميرحمبعد از لقاح اووسيت ثانويه با اسپرم در را2تواند ميوز، تخمك و دومين جسم قطبي را ايجاد كند. كاملخود

*▲4گزينۀ پاسخ:-8 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 105صفحۀ* درك
 از دور@ جنسي است.14در حدود روز FSHو LHبيشترين ميزان اختالف بين

*▲3پاسخ: گزينۀ-9 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 104و81،99هاي صفحه* درك
و اسـپرماتيد همتا كروموزوم جنسيدو توانند هستند پس مي2nهاي اووگوني ياخته و اسپرماتوسـيت ثانويـه داشته باشند. اووسيت ثانويـه

و يك كروموزوم جنسي   دارند.در هستۀ خود همگي هاپلوئيد هستند
*▲4پاسخ: گزينۀ-10 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 100و99هاي صفحه* درك

آن اسپرماگخ مي ها ايجاد ها را تا زماني كه توانايي حركت در  كند. كند ولي مواد قليايي ترشح نمي شود، نگهداري
*▲4پاسخ: گزينۀ-11 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 100و99هاي صفحه* درك

و مورد نظر سرتولي است كه در تمام مراحل اسپرمۀياخت و تحت تـأثير هورمـون تغذيۀ ياخته زايي، پشتيباني قـرار FSHهاي جنسي نقش دارد
و تحريك مي مي تستوسترون از ياخته شود. گرفته مي هاي بينابيني ترشح و موجب بم شدن صدا  شود. شود

*▲2پاسخ: گزينۀ-12  كتاب 101صفحۀ* دانش* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
ميسبب تنظيم ترشح LHدر مردان هورمون و تستوسترون  هاي بينابيني اثر دارد. بر ياخته LHشود

مي بر ياخته FSHهورمون  تا تمايز اسپرم را تسهيل كنند.گذارد، هاي سرتولي تأثير
*▲2پاسخ: گزينۀ-13 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 101و 100هاي صفحه* درك

قل غد@ پروستات با ترشح مايع شيري و ميرنگ در يايي به خنثي كردن مواد اسيدي موجود در مسير اسپرم كمك و صـفات ثانويـه بـروز كنـد
 نقشي ندارد.

مي، ياختهLHغد@ زيرمغزي با ترشح و تستوسترون باعث بروز صـفات ثانويـه هاي بينابيني را تحريك كند تا هورمون تستوسترون ترشح كنند
 شود. در مردان مي

هي ياخته مييپوتاالموس با ترشح هورمون آزادكننده موجب تحر هاي عصبي در  شوند.ك غد@ زيرمغزي
*▲2پاسخ: گزينۀ-14 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب99صفحۀ* درك

 هاي سرتولي است. خواري برعهد@ ياخته وظيفۀ بيگانه
*▲2پاسخ: گزينۀ-15 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 104صفحۀ* درك

مي1اووسيت اوليه ميوز مي را انجام و اووسيت ثانويه را تشكيل و اولين جسم قطبي و اووسيت ثانويه اگر با اسپرم لقاح دهـد ميـوز دهد 2دهد
و تخم لقاح ياخته را ايجاد مي و دومين جسم قطبي مي خود را كامل كرده قط2تواند با ميوز كند. اولين جسم قطبي نيز بي ديگر نيـز، دو جسم

 توليد كند.
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*▲1پاسخ: گزينۀ-16 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 102صفحۀ* درك

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
كهي: فوليكول داراي تعداد2گزينۀ م مي2nياختۀ فوليكولي است و اووسيت اوليه نيز چون در مرحلۀ پروفاز Iيـوز باشند

 باشد. مي2nباقي مانده است
 : پس از تولد تعداد آن افزايش نخواهد يافت.3گزينۀ
 دوميليون فوليكول دارد. حدود: نوزاد دختر در هر تخمدان حدود يك ميليون فوليكول دارد كه در مجموع4گزينۀ

*▲3پاسخ: گزينۀ-17  كتاب 101و41،59هاي صفحه* كاربرده: * حيط متوسطمشخصات سؤال:
مي بخش قشري غد@ فوق و مردانه را در هر دو جنس ترشح و با حذف بيضـه ميـزان ترشـح هورمـون كليه مقدار كمي هورمون جنسي زنانه كند

 شود. جنسي مردانه متوقف نمي
*▲2پاسخ: گزينۀ-18  كتاب 128و 126هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 : تخم ضميمه داراي سه مجموعه كروموزوم است.1گزينۀ
مي3گزينۀ  شوند. : هر دو درون كيسۀ رويان تشكيل
و،زا با اسپرم تخملقاح : هر دو نتيجۀ لقاح با اسپرم هستند.4گزينۀ  كند.مي تخم ضميمه را توليد،اي با اسپرم دوهسته لقاح تخم اصلي

*▲1پاسخ: گزينۀ-19  كتاب 117و 116، 115هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 هاي حلقوي مانند كرم خاكي هرمافروديت است، ولي لقاح دوطرفي دارند. كرم:2گزينۀ
و لقاح خارجي دارد. : ماهي تخم3گزينۀ  گذار است
و بعضي ماهي در بعضي جانوران آبزي مانند سخت:4گزينۀ مي پوستان  شود. ها مانند كوسه لقاح داخلي ديده

*▲2پاسخ: گزينۀ-20  كتاب 125و 124هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
مي گل كدو تك و گلبرگ جنسي است، بنابراين ناكامل (متصل به هم) هست باشد  ند. آلبالو، داراي نهنج است.هاي آن پيوسته

و آلبالو وجود دارد. حلقۀ دوم گل، گلبرگ  ها هستند كه در گل كدو
*▲2پاسخ: گزينۀ-21  كتاب 127و 126هاي صفحه* كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
ميياختۀ:1گزينۀ مي زايشي ميتوز و دو اسپرم توليد ميياختۀ ند، اماك دهد مي رويشي فقط رشد و لولۀ گرده را  سازد. كند
 كدام قدرت لقاح ندارند. : هيچ3گزينۀ
 اند. دار پوشيده شده : هر دو توسط ديوار@ منفذ4گزينۀ


