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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  6آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2شناسی  زیستآزمون مستمر درس :  دومتجربی ـ نیمسال  یازدهمپایه  

  19/12/1397 تاریخ :   2 گفتار پایان تا هفتم فصل+  ششم فصل کلمبحث : 

 

کالس :    نام و نام خانوادگی :  

 کند؟ می بیان را بالغ انسان پیکري هاي یاخته ۀهم مشترك ویژگی مورد، چند -1
 .شوند می فاز اینتر ۀمرحل ترین کوتاه وارد ،DNAمولکول سازي همانند از پس) الف 
 .ازندس می را خود نیاز مورد هاي پروتئین و کنند می رشد اي، یاخته ۀچرخ اول ۀوقف ۀمرحل در) ب 
 .گویند می اي یاخته ۀچرخ را گذراند می بعدي تقسیم پایان تا تقسیم یک پایان از یاخته که را مراحلی) ج 
 . گذرانند می مرحله این در را خود زندگی مدت بیشتر ها، یاخته و است یکسان اینترفاز مدت مختلف هاي یاخته در) د 

        1 (1                                2 (2                                3 (3                                    4 (4 
  تحلیل :

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .دهد می رخ.......... سپس و.......... ابتدا میتوز، تقسیم فرایند در -2
 تقسیم دوك تشکیل – شود می برابر دو ژنتیکی ةماد) 1 
  هسته پوشش ۀتجزی – کنند می حرکت یاخته طرف دو به ها ل سانتریو) 2 
 پروتئینی هاي استوانه حرکت – یابند می سازمان پروتئینی ریز هاي لوله) 3 
 سانترومرها به دوك هاي رشته اتصال – شود می مشاهده ها کروموزوم در فشردگی حداکثر) 4 

  تحلیل :

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 زمان با .......... توان گفت هم تخم گیاه نعنا، می ۀدر یک یاخت -3

 گیرند. اخته قرار میی ۀهاي انتقالی در میان هاي دوك، ریزکیسه ) کوتاه شدن رشته1 

 دوك اتصال دارد.  ۀهاي خواهري، هر کروموزوم به دو رشت ) فاصله گرفتن کروماتید2 

 شوند. هاي پروتئینی در یاخته نمایان می ها به دو طرف، ریز رشته ) حرکت سانتریول3 

 شوند. هاي دوك میتوزي تشکیل می ها، رشته ) ایجاد حداکثر فشردگی در کروموزوم4 
  : تحلیل
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 ���ه �عا�ی
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  19/12/1397 تاریخ :   2 گفتار پایان تا هفتم فصل+  ششم فصل کلمبحث : 

 

کالس :    نام و نام خانوادگی :  

 .......... نیستوارسی .......... یاخته را متوقف کند، ممکن  ۀاگر پروتئینی بتواند در نقط -4

 1 (G2 – دوك تقسیم در یاخته تشکیل شده باشند. ةساختارهاي سازند 

 2 (G1 – به راه بیفتد. اي مرگ یاخته ةریزي شد فرایندهاي برنامه 

 دیگر جدا شوند. هاي خواهري از یک کروماتید –) متافازي 3 

 4 (G2– ي وراثتی خود را دو برابر کرده باشد. ماده 
  تحلیل :

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .......... ۀدر بدن انسان، هر یاخت -5

 ) آسیب دیده، در فرایندي غیرتصادفی، از بین می رود.1 

 کند. اي را دریافت می ) داراي توانایی سرطانی شدن، عالئم مرگ یاخته2 

 میرد. عالئم مرگ، در شرایط خاص و در مدتی کوتاه می ة) دریافت کنند3 

 میرد. ریزي شده می کننده، به صورت برنامه هاي تخریب ) پیر، توسط پروتئین4 
  تحلیل :

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 در پایان .......... هر تقسیم میوز طبیعی، .......... -6

 ي دوك تقسیم متصل است. تهبه سانترومر هر کروموزوم، دو رش – 2) متافاز 1 

 آیند. هاي مضاعف به وجود می داراي کروموزوم ۀدو یاخته با هست – 1) تلوفاز 2 

 هاي  مضاعف پدري قرار دارند. در یک قطب یاخته، فقط کروموزوم – 1) آنافاز 3 

 کروموزومی وجود دارد. ۀحاصل از تقسیم، یک مجموع ۀدر هر یاخت – 2) تلوفاز 4 
  تحلیل :
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کالس :    نام و نام خانوادگی :  

  ؟کند نمی تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد، چند -7

 »..........  میتوز،..........  آن، در که دهد می نشان را میوز تقسیم از اي  مرحله مقابل، شکل« 
 .شود می مشاهده سانتریول جفت دو هسته، اطراف در – تلوفازِ همانند) الف 
 .شود می زیاد ها آن طول خالف بر کروماتیدها ضخامت – متافازِ برخالف) ب 
 .نیست ممکن دوك هاي رشته به سانترومر هر اتصال – آنافازِ برخالف) ج 
 .شود می حفظ ها کروموزوم اطراف در هسته پوشش – پروفازِ همانند) د 
  1 (1                                 2 (2                                       3 (3                                    4 (4 

  تحلیل :

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 کند؟ ها را بیان می پلوئیدي شدن و با هم ماندن کروموزوم چند مورد، ویژگی مشترك فرایند پلی -8

 شود. راد یک گونه، قطعا منجر به ایجاد افراد ناسالم و غیرطبیعی میها در اف الف) بروز آن 

 ها، قطعا در ایجاد نسل بعد دخالت مستقیم دارد. ي ناسالم ناشی از آن ب) یاخته 

 توانند مربوط به خطاي تقسیم میتوز یا تقسیم میوز باشند. ج) می 

 شوند. ي آنافاز ایجاد می ها در مرحله د) در اثر جدا نشدن کروموزوم 

  1 (1                                2 (2                                        3 (3                                       4 (4 
  تحلیل :

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 است؟ نادرستکدام گزینه  -9
 »هاي نشان داده شده در شکل مقابل، .......... یاخته ۀهم« 
 اند. ) از تقسیم میوز یک اسپرماتوسیت اولیه به وجود آمده1 
 ساز قابل مشاهده هستند. ي اسپرم ترین بخش لوله ) در داخلی2 
 دهند. هاي سرتولی، تغییر شکل می ت تاثیر ترشحات یاخته) تح3 
 تر و سیتوپالسم کمتري دارند. ي فشرده ي قبلی خود، هسته ) نسبت به یاخته4 

 تحلیل :
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کالس :    نام و نام خانوادگی :  

 ؟نیستمسیر عبور اسپرم پس از تولید در بیضه تا زمان خروج از بدن، صحیح  ةکدام عبارت، دربار -10

 تواند مستقل از زنش تاژك اسپرم باشد. ویل و پر پیچ و خم، میهاي ط ها در لوله ) حرکت اسپرم1 

 کنند. ها در مایعی قلیایی قرار دارند که مواد اسیدي مسیر حرکت را خنثی می ) در تمام طول مسیر، اسپرم2 

 ها، استفاده از ترشحات وزیکول سمینال براي تامین انرژي ممکن نیست. ) در بخشی از مسیر حرکت اسپرم3 

 کند. ها را وارد پروستات می بر، پس از عبور از جلوي مثانه، با گذشتن از بین دو میزناي، اسپرم مجاري اسپرم) 4 
    تحلیل :

    

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ر خالف ..........ي قطبی ب در انسان، نخستین گویچه -11

 شوند. اولیه، در دوران جنینی تشکیل می ) اسپرماتوسیت1 

 ثانویه، یک مجموعه کروموزوم مضاعف دارد. ) اسپرماتوسیت2 

 آید. اي دیپلوئید به وجود می ) اسپرماتوگونی، از تقسیم یاخته3 

 کروماتید دارد. 46خود  ۀ) اسپرماتید، در هست4 
 تحلیل :

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .......خون در بیشترین حد خود قرار دارد. بالفاصله پس از این زمان، ... FSHو LHجنسی زنان، اختالف میان مقدار  ةدر بخشی از دور -12

 شود. ) اووسیت ثانویه به تخمک (اووم) تبدیل می1 

 یابد. هاي مترشحه از تخمدان افزایش می ) میزان هورمون2 

 یابد. ) ترشحات جسم زرد و هیپوفیز افزایش می3 

 شود. ) تفاوت میان مقدار استروژن و پروژسترون خون کم می4 
 تحلیل :
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  19/12/1397 تاریخ :   2 گفتار پایان تا هفتم فصل+  ششم فصل کلمبحث : 

 

کالس :    نام و نام خانوادگی :  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 سواالت تشریحی
 نمره)5/2( ه موارد (الف) تا (ه) پاسخ کوتاه و کامل دهید:ب -13

 ها به چه صورتی است؟ (دو مورد) مکانیسم تنظیم دماي بیضه  الف) 

 

 هاي سرتولی را توضیح دهید. (دو مورد) ب) نقش ترشحات یاخته 

 

 تن (آکروزوم) را بیان کنید. نقش تارك  ج) 

 

 در مردان توضیح دهید.را  FSHنقش  د) 

 

 اسپرماتوسیت اولیه را با اسپرماتوسیت ثانویه از نظر عدد کروموزومی مقایسه کنید.  ه) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)1( دهید: ي تخمدانی به سواالت زیر پاسخ با توجه به چرخه -14

 علت اصلی تخمک گذاري چیست؟  الف) 
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کالس :    نام و نام خانوادگی :  

  جسم سفید چیست؟  ب) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)5/1( جاهاي خالی جمالت (الف) تا (و) را با عبارات مناسب کامل کنید. -15

 شود. ........ متوقف می......................زایی در دوران جنینی آغاز و پس از شروع میوز در ....... راحل تخمکم  الف) 

 یابد. افزایش می........ .............................با رشد جسم زرد ترشح   ب) 

 است......... .............................هاي  یاخته ةاووسیت بر عهد ۀنقش تغذی  ج) 

 دارد......... .............................هاي مجاور حمله کرده و توانایی  تومور بدخیم به بافت  د) 

 شود. در وسط آن شروع می........ .............................هاي جانوري تقسیم سیتوپالسم با ایجاد  در یاخته  ه) 

 کنند. ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته افزایش پیدا می ساخت پروتئین........ ............................. ۀدر مرحل  و) 
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 ه تنظیم شده است. صفح 2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2شناسی  زیست آزمون مستمر درس :   پایه یازدهم تجربی ـ نیمسال دوم  

  19/12/1397 تاریخ :  2 گفتار پایان تا هفتم فصل+  ششم فصل کلمبحث : 

 

 پاسخ است. 1گزینۀ  -1
ها کل  هایی که قدرت تقسیم ندارن رد میشه، چرا؟ چون این یاخته فقط مورد (ب)، درست است. سه تا مورد (الف)، (ج) و (د)، به خاطر یاخته 

ها ر و در نظر بگیریم، مورد (الف) و (ج) درست  جور چیزا ندارن. اگه این یاخته گذرونن و کاري به تقسیم و این می G1عمرشون رو در مرحلۀ

ترین مرحلۀ  هاي مختلف یکسان نیست. در ارتباط با مورد (الف)؛ کوتاه میشن ولی باز هم مورد (د) غلطه، چون مدت زمان اینترفاز در یاخته

اي است. اما  است. مورد (ج) هم که تعریف چرخۀ یاخته S، یعنی مرحلۀDNAهست که پس از مرحلۀ همانندسازي G2اینترفاز، مرحلۀ

تر عمر خود را  شوند و حداقل، بیش می G1ها، وارد مرحلۀ هاي پیکري درست است. همۀ یاخته بریم سراغ مورد (ب) که در مورد همۀ یاخته

(مرحلۀ وقفۀ  G1کنند. در مرحلۀ تر عمر خود را در ان مرحله سپري می شوند و حداقل، بیش می G1کنند. در مرحلۀ مرحله سپري می در این

ر یهاي بدون هسته نظ مرحله حتی در یاخته سازند. دقت داشته باشید که این هاي مورد نیاز خود را می کنند و پروتئین ها رشد می اول)، یاخته

شود و پس از ساخته شدن هموگلوبین الزم، هسته از بین  می G1هاي قرمز نیز وجود دارد. در واقع، گویچۀ قرمز نابالغ وارد مرحلۀ گویچه

 شود. رود و گویچۀ قرمز بالغ ایجاد می می

 پاسخ است. 2گزینۀ   -2

دهد. در مرحلۀ بعدي، یعنی پرومتافاز، پوشش هسته و شبکۀ  ها به دو طرف یاخته، در مرحلۀ پروفاز تقسیم میتوز رخ می نتریولحرکت سا 

 شود. تر تجزیه می آندوپالسمی به قطعات کوچک

 ها: بررسی سایر گزینه 

ر شده است. اما باید دقت داشته باشید که دهد و قبل از آن، مادة ژنتیک دو براب ) تشکیل دوك تقسیم، در مرحلۀ پروفاز رخ می1 

 دهد. اینترفاز رخ می Sو دو برابر شدن مادة وراثتی، قبل از مرحلۀ تقسیم و در مرحلۀ DNAهمانندسازي

ها  وك تقسیم است. دوك تقسیم، با حرکت سانتریولها)، تشکیل د هاي ریز پروتئینی (توسط سانتریول یابی لوله ) منظور از سازمان3 

 دهد. ها رخ می شود. بنابراین، تشیکل دوك تقسیم، پس از حرکت سانتریول هاي پروتئینی) تشکیل می (استوانه

 شوند. تصل میهاي دوك به سانترومرها م شود. ولی در مرحلۀ پرومتافاز، رشته ها، در مرحلۀ متافاز ایجاد می ) حداکثر فشردگی کروموزوم4 

 پاسخ است. 1گزینۀ  -3

هاي انتقالی و  هاي دوك، ریز کیسه زمان با کوتاه شدن رشته مشخص است، هم» تقسیم میان یاخته در یاختۀ گیاهی«طور که در شکل  همان 

 گیرند. میانۀ یاخته قرار می

 ها: بررسی سایر گزینه 

گیرند. در این زمان،  هر کروموزوم به یک رشتۀ دوك متصل  فاصله می شوند و از هم ) در مرحلۀ آنافاز کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می2 

 است.

ها (نه ریز  شود. دوك میتوزي، از ریز لوله کنند و دوك میتوزي تشکیل می ها به دو طرف یاخته حرکت می ) در مرحلۀ پروفاز، سانتریول3 

هاي ریز پروتئینی است ولی داراي ریز لوله (نه ریز رشته)  م به صورت رشتهها) تشکیل شده است. دقت داشته باشید که دوك تقسی رشته

 است.

 شوند. هاي دوك میتوزي در پروفاز تشکیل می ها، در مرحلۀ متافاز ایجاد می شود. اما رشته ) حداکثر فشردگی کروموزوم4 



 

    2 
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 پاسخ است. 3گزینۀ  -4

ین، اگر یاخته در مرحلۀ متافاز متوقف شود، دیگر ادهد. بنابر افاز رخ میدیگر، در مرحلۀ آن هاي خواهر از یک جدا شدن کروماتید 

 شوند. کروماتیدهاي خواهري از هم جدا نمی

 ها: بررسی سایر گزینه 

، امکان  G2قطۀ وراسیکنند. بنابراین، تا قبل از ن ها همانندسازي می ، ساختارهاي سازندة دوك تقسیم، یعنی سانتریولG2) در مرحلۀ1 

 ها وجود دارد. همانندسازي سانتریول

اي به  اختهآسیب دیده باشد و اصالح نشود، فرآیندهاي مرگ ی DNAکند. اگر مطمئن می DNA، یاخته را از سالمتG1) نقطۀ وراسی2 

 افتد. راه می

 باشد. می G2است که قبل از نقطۀ وراسی S) هماندسازي مادة وراثتی و دو برابر شدن آن، مربوط به مرحلۀ4 
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ها و در شرایط خاص ایجاد  ریزي شده است که در بعضی یاخته مهدقیقاً برنا اي شامل یک سري فرایندهاي یزي شدة یاختهر مرگ برنامه 

هاي تخریب کننده در یاخته شروع به  شود. به دنبال این رخداد، در چند ثانیه پروتئین شود. این فرآیند با رسیدن عالئم به یاخته شروع می می

 کنند. تجزیۀ اجزاي یاخته و مرگ آن می

 ها: بررسی سایر گزینه 

 ریزي شده باشد. بافت مردگی، فرآیندي تصادفی است. تواند، ناشی از بافت مردگی یا مرگ برنامه هاي آسیب دیده، می ته) مرگ یاخ1 

شویم که حتی نیازي نیست کتاب درسی رو خونده باشیم یا چیزي راجع بهش بلد  رو می هاي روبه ) همیشه توي سؤاالت، ما با یه سري گزینه2 

اي رو  تونه سرطالنی بشه، عالئم مرگ یاخته اي که می که کاري به کتاب داشته باشیم، بیان فرض کنین هر یاخته این جا، بدون باشیم. مثل این

شد خیل خوب بود چون  میره و دیگه سرطانی نمیشه، اگر اینجوري می ریزي شده می کنه. نتیجش چیه؟ او یاخته با مرگ برنامه دریافت می

ها آسیب ببیند، احتمال بروز سرطان وجود دارد. در این حالت،  یاخته DNAطور کلی، زمانی که مولکول . بهشود دیگه هیچ سرطانی ایجاد نمی

افتد و سرطان رخ  کند. البته، گاهی اوقات هم این اتفاق نمی ها را حذف می هاي آسیب دیده، آن ریزي شده با از بین بردن یاخته مرگ برنامه

هاي دستگاه ایمنی نبود، االن همۀ ما سرطان  ریزي شده و مکانیسم بد نیست از این دید هم بهش نگاه کنیم که اگه مرگ برنامهدهد.  می

 داشتیم.

هاي تخریب کننده از بین  ریزي شده و توسط پروتئین تونن با مرگ برنامه هاي پیر می درسته که یاخته ) این یکم ترکیبی با فصل قبل است،4 

هاي پیر رو از بین ببرن،  تونن یاخته ها می اینجوري نیست، بزارین یه مثال واستون بزنم، در فصل قبل خوندیم که ماکروفاژ ا همیشه همبرن، ام

در  ریزي شده تأثیري شدن، در این مثال مرگ، برنامه ها نابود می هاي قرمزي بودن که در طحال و کبد توسط ماکروفاژ مثالش هم گویچه

 داره.مرگ یاخته ن
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 شود. ، به سانترومر هر کروموزوم دو رشتۀ دوك متصل میI، برخالف متافازIIدر متافاز 

 ها: بررسی سایر گزینه 

شود و دو یاختۀ  ، تقسیم سیتوپالسم انجام میIآیند. معموالً در پایان میوز وجود می هاي مضاعف به ، دو هسته با کروموزومI) در تلوفاز2 

د انجام نشود، یک یاخته وجود خواهد داشت که در آن، دو هستۀ هاپلوئید وجو Iشود. اگر تقسیم سیتوپالسم در پایان میوز هاپلوئید ایجاد می

 دارند.

صورت تصادفی است. یعنی  ها در سطح استوایی یاخته، به ) همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، نحوة قرارگیري کروموزوم3 

بینین  در شکل کتاب درسی میً  ، سمت دیگه، مثالهاي مادري هاي پدري برن یه سمت و کروموزوم اینجوري نیست که همۀ کروموزوم

 آبی (مثالً مربوط به پدر) وجود دارد.  هاي سبز (مثالً مربوط به مادر) و هم کروموزوم سمت، هم کروموزوم که در یک

 اي که تقسیم میوز انجام میده، دیپلوئید هست، بلکه درستش اینه: ) لطفاً این ذهنیت اشتباه رو از ذهنتون بکنین بیرون که هر یاخته4 

nهاي کروموزومی آن زوج باشد؛ مثل یاختۀ انجام دهد که تعداد مجموعه تواند میوز اي می نکته: فقط یاخته  , n , n , n8 6 4  و ... 2

هستند  n3حاصل از میوز در گندم زراعی، ياه تونه میوز انجام بده. یاخته هست و می n6اتفاقاً مثالش رو هم در کتاب داریم. گندم زراعی،  

 نه هاپلوئید.

 پاسخ است. 4گزینۀ  -7

 هر چهار مورد سؤال، نادرست است. شکل، مربوط به مرحلۀ پروفاز تقسیم میوز است. 

 بررسی همۀ موارد: 

 دارد. شود، اما در تلوفاز، در اطراف هسته فقط یک جفت سانتریول وجود دیده می  الف) در پروفاز، اطراف هسته دو جفت سانتریول 

ها، در پروفاز شروع  یابد، فشرده شدن کروموزوم ها کاهش می شود و طول آن ها زیاد می ها، ضخامت آن ب) طی فرآیند فشرده شدن کروموزوم 

 رسد. ترین مقدار می شود در متافاز، بیش می

برسند. در نتیجه، در این مرحله سانترومرها به ها  توانند به کروموزوم هاي دوك می شود و رشته ج) در پروفاز میوز، پوشش هسته تجزیه می 

 هاي دوك متصل هستند. شوند. در آنافاز نیز به سانترومرها رشته هاي دوك متصل می رشته

شود. دقت داشته باشید که  شود، اما در پروفاز میتوز، پوشش هسته حفظ می ها تجزیه می د) در پروفاز میوز، پوشش هسته در اطراف کروموزوم 

 شود نه پروفاز. توز، پوشش هسته در مرحلۀ پرومتافاز تجزیه میدر می
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 موارد (ج) و (د)، درست هستند. 

 بررسی همۀ موارد: 

طبیعی طور  تواند منجر به ایجاد افراد سالم و طبیعی هم شود. مثالً، گندم زراعی و موز، جاندارانی هستند که به پلوئیدي شدن می الف) پلی 

 پلوئیدي هستند. پلی

در ایجاد نسل بعد دخالت مستقیم دارد که خطاي تقسیم، در میوز رخ داده باشد نه   ب) یاختۀ ناسالم ناشی از خطاهاي تقسیم، در صورتی 

 میتوز.

 تواند هم در تقسیم میتوز و هم در تقسیم میوز رخ دهد. ج) اشتباه در تقسیم می 

 ها در مرحلۀ آنافاز تقسیم است. ها، ناشی از جدا شدن کروموزوم ماندن کروموزوم پلوئیدي شدن و با هم د) پلی 

 پاسخ است. 3گزینۀ  -9

شوند. تمایز اسپرماتیدها، توسط ترشحات  ها، از تمایز و تغییر شکل اسپرماتیدها ایجاد می است. اسپرم» هاي بالغ اسپرم«شکل، نشان دهندة  

هاي سرتولی، تغییر شکل  ها، تحت تأثیر ترشحات یاخته نابراین، باید دقت داشته باشید که خود اسپرمشود. ب هاي سرتولی هدایت می یاخته

 شوند. کند و با تغییر در شکل ظاهري، به اسپرم بالغ تبدیل می دهند بلکه اسپرماتیدها هستند که تحت تأثیر این ترشحات، تمایز پیدا می نمی

 ها: بررسی سایر گزینه 

 آید. وجود می میوز هر اسپرماتوسیت اولیه، چهار اسپرم به) از تقسیم 1 

ترین بخش دیوارة  ها بالغ در داخلی شود. بنابراین، اسپرم ساز از خارج به سمت وسط لوله انجام می هاي اسپرم ها در دیوارة لوله ) تمایز گامت2 

 ساز قابل مشاهده هستند. هاي اسپرم لوله

آیند. طی این فرآیند، اسپرماتیدها مقدار زیادي از سیتوپالسم خود را از  وجود می ز و تغییر شکل اسپرماتیدها بهها، از تمای ) گفتیم که اسپرم4 

تر  ها، فشرده تري دارند و هستۀ آن ها نسبت به اسپرماتیدها، سیتوپالسم کم شود. بنابراین، اسپرم تر می ها فشرده دهند و هستۀ آن دست می

 است.

 ست.پاسخ ا 2گزینۀ  -10

کنند. اما تا قبل از  ها را خنثی می در ترشحات غدة پروستات و غدد پیاز میزراهیف مواد قلیایی وجود دارند که مواد اسیدي مسیر حرکت اسپرم 

طول  توان گفت که در تمام ها در مایع قلیایی قرار ندارند و بنابراین، نمی اینکه ترشحات این غدد به مایع حاوي اسپرم اضافه شود، اسپرم

 ها، مواد قلیایی وجود دارند. مسیر حرکت اسپرم

 ها: بررسی سایر گزینه 

ها در  دست آورند. تا قبل از این، حرکت اسپرم دیدیم باقی بمانند تا بتوانند توانایی حرکت را به ساعت در اپی 18ها، باید حداقل  ) اسپرم1 

 دیدیم، مستقل از زنش تاژك است. ساز و اپی هاي اسپرم لوله

ها موجود   بر (تا قبل از وزیکول سمینال)، ترشحات قندي وزیکول سمینال در اطراف اسپرم دیدیم و مجراي اسپرم ساز، اپی ) در لولۀ اسپرم2 

 توانند از مواد قندي این غدد براي تأمین انرژي خود استفاده کنند. ها نمی نیست و اسپرم
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رود و سپس با عبور از بین دو میزناي، به  بر از جلوي مثانه به کنار می جراي اسپرمطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، م ) همان4 

 پیوندند. رود و به مجراي وزیکول سمینال می پشت مثانه می

 پاسخ است. 4گزینۀ  -11

 23ما اسپرماتید کروماتید در هستۀ خود دارد. ا 46کروموزوم دوکروماتیدي است. بنابراین، در کل  23نخستین گویچۀ قطبی، داراي  

 کروماتید در هستۀ آن وجود دارد. 23کروموزوم تک کروماتیدي دارد و در کل، 

 ها: بررسی سایر گزینه 

شود.  متوقف می Iکند ولی در مرحلۀ پروفاز را شروع می Iشود و اووسیت اولیه میوز زدایی در دوران جنینی آغاز می ) در زنان، تخمک1 

شود. اسپرماتوسیت اولیه نیز پس از سن بلوغ در  نخستین گویچۀ قطبی، پس از سن بلوغ در اثر تکمیل تقسیم میوزي اووسیت اولیه تشکیل می

 آید. وجود می اثر تقسیم میتوز اسپرماتوگونی به

هاي هاپلوئید (داراي یک مجموعۀ کروموزومی) و  هستند و هر دو، یاخته I) نخستین گویچۀ قطبی و اسپرماتوسیت ثانویه، حاصل تقسیم میوز2 

 هاي مضاعف (دو کروماتیدي) هستند. داراي کروموزوم

اي دیپلوئید است. اسپرماتوگونی نیز از تقسیم یک  ) نخستین گویچۀ قطبی، حاصل تقسیم اووسیت اولیه است. اووسیت اولیه، یاخته3 

 آید و دیپلوئید است. وجود می سپرماتوگونی دیگر بها

 پاسخ است. 4گزینۀ  -12

شود. در این زمان، غلطت استروژن در حال کاهش است و  ، در حدود نیمۀ دورة جنسی دیده میLHو FSHحداکثر اختالف غلظت هورمون 

 یابد. یابد. بنابراین، اختالف غلظت استروژن و پروژسترون در خون کاهش می میغلظت پروژسترون افزایش 

 ها: بررسی سایر گزینه 

شود که اووسیت ثانویه با اسپرم برخورد کند و لقاح  ) تبدیل اووسیت ثانویه به تخمک، بعد از نیمۀ دورة جنسی و فقط در صورتی انجام می1 

 آغاز شود. 

یابد. بنابراین در  سی، غلظت استروژن در حال کاهش است و غلظت پروژسترون نیز به مقدار اندکی افزایش می) در حدود نیمۀ دورة جن2 

 کل، میزان ترشح هورمون از تخمدان در حال کاهش است.

 یابد. ن کاهش میاز هیپوفیز پیشی FSHو LH) بعد از نیمۀ دورة جنسی، ترشح هورمون3 
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