
(الف و د) درست هستند. گزینه 2 - 1

: در مرحلۀ لوتئال، خود تنظیمی فقط منفی است و استروژن و پروژسترون با اثر بر هیپوفیز پیشین، ترشح  و  را مهار می کنند. نکته 

در مرحلۀ فولیکولی ابتدا خود تنظیمی منفی است و افزایش استروژن مانع ترشح بیشتر  و  از هیپوفیز پیشین می شود. اما در اواخر دورة فولیکولی، با افزایش غلظت استروژن، خود تنظیمی

مثبت می شود و ترشح  از هیپوفیز پیشین شدت می یابد.
فقط مورد ب صحیح است. گزینه 1 - 2

بررسی موارد: 

غده ي برون ریز وجود دارد:  وزیکول سمینال،  پروستات و  غده پیازي میزراهی. الف) در سر راه خروجی اسپرم، حداقل 
ب) اسپرم ها بعد از خروج از بیضه ها وارد لوله ي اپی دیدیم برخاگ می شوند و در آن جا با کسب توانایی حرکت، بالغ می شوند.

ج) اسپرم ها از غده ي پروستات عبور می کنند که مایع قلیایی ترشح می کند.
د) مواد قندي ترشح شده از غدد وزیکول سمینال بر تحرك اسپرم ها و تامین انرژي مورد نیاز آنها موثر است.

مورد الف, درست. در شروع مرحله لوتیال کاهش ترشح  را داریم که نمونه اي از خودتنظیمی منفی است.  گزینه 2 - 3

مورد ب. درست. در زمان تخمک گذاري غلظت  بیش تر از  است
از آنجایی که همۀ کروموزوم هاي مضاعف شده در ساختار تترادي (چهار کروماتیدي) قرار گرفته اند یعنی تعداد کروموزوم هاي این جاندار زوج است. گزینه 1 - 4

). محصول نهایی سلول زاینده می تواند سلولی  و یا  کروموزومی باشد. بنابراین می تواند چهار مجموعه کروموزوم ناهمتا داشته باشد که این کروموزوم ها دو به دو با هم همتا باشند (رد گزینۀ 
میوز در یک سلول گیاهی هاگ (یاختۀ هاپلوئید) است نه گامت. و در نهاندانگان به هنگام تقسیم میوز یاخته پارانشیم خورش سه تا از یاخته هاي حاصل از بین می روند و یکی از آن ها باقی می ماند که

  .( ). اگر سلول زاینده  کروموزومی باشد در نهایت اینکه سلول حاصل از میوز می تواند  باشد و داراي دو مجموعه کروموزوم نا همتا باشد. (رد گزینۀ  گامت محسوب نمی شود. (رد گزینۀ 

در مرحلۀ آنافاز میتوز، دو کروماتید خواهري هر کروموزوم از محل سانترومر از یکدیگر جدا میشوند کروموزومهاي حاصله همگی تککروماتیدياند.  گزینه 1 - 5

 .( سلولهاي یوکاریوتی درون هسته یک یا چند هستک دارند (رد گزینۀ 

  .( فقط سلول هاي جانوري و سلولهاي فاقد دیواره براي تقسیم سیتوپالسم کمربند پروتئینی تشکیل میدهند (رد گزینۀ 

.( در بعضی موارد سلول هاي حاصل از میتوز سلول مادر نیمی از سیتوپالسم سلول مادر را دریافت نمیکنند، به طور مثال سلولهاي حاصل از میتوز تخم اصلی گیاهان نهاندانه (رد گزینۀ 
جدا شدن کروموزوم هاي همتا در سلول هایی رخ می دهد که در حال تقسیم به روش میوز هستند، حال آن که تقسیم لنفوسیت میتوز است نه میوز. گزینه 2 - 6

در تقسیم میتوز، کروموزوم ها، از پایان مرحله ي  در اینترفاز تا مرحله ي آنافاز، دو کروماتیدي هستند. ناپدید شدن غشاي هسته و قابل رویت شدن کروموزوم هاي مضاعف شده مربوط به پروفاز و
حداکثر فشردگی کروموزوم هاي مضاعف شده مربوط به مرحله ي متافاز است که در همه ي آن ها، کروموزوم ها دو کروماتیدي هستند.

همۀ مراحل مربوط به تقسیم میتوز است. گزینه 3 - 7

) مربوط به مرحلۀ آنافاز است. در این دو مرحله و به طور کلی در همۀ مراحل میتوز، تعداد کروماتیدها تغییري نمی کند. ) مربوط به مرحلۀ متافاز و(شکل  . (شکل 

. در آنافاز تعداد سانترومر دو برابر مرحلۀ پروفاز ( شکل  ) است.

) رشته هاي دوك هنوز به سانترومر کروموزوم ها اتصال ندارند. در مرحلۀ پرومتافاز با از بین رفتن غشا هسته امکان اتصال رشته هاي دوك به سانترومر ایجاد می شود. . در مرحلۀ پروفاز (شکل 

. در مرحلۀ تلوفاز ( شکل  )، با اتصال صفحۀ یاخته اي به دیوارة یاخته اي مادر دو یاختۀ جدید از هم جدا می شوند.
بررسی گزینه ها: گزینه 2 - 8

) اسپرم ها با عبور از مجاري دفران (اسپرم بر)، از طریق میزراه، از بدن خارج می شوند.

) اسپرم هاي داراي قابلیت حرکت درون اپیدیدیم حاصل می شوند و درون لولۀ اسپرم ساز این نوع اسپرم ها مشاهده نمی شوند.

) در انسان مجاري ادراري و تناسلی داراي مخاط هستند و مایع مخاطی ترشح شده، حاوي لیزوزیم است.

) اسپرم ها در سطح پایینی کیسۀ بیضه از اپی دیدیم خارج و به مجراي زامه بر (اسپرم بر) وارد می شوند.

 

سمینالوزیکول
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میزراه

میزنای
مثانھ

پروستات

)اسپرم بردفران (

هر چهار مورد درست اند. گزینه 4 - 9
 بررسی گزینه ها: 

(الف): به عنوان مثال، زنبور عسل نر از بکرزایی به وجود می آید و همانند سایر حشرات، تنفس نایدیسی و همولنف دارد. 
(ب): زنبور هاي نر هاپلوئید هستند، پس والد نر یک مجموعه کروموزوم دارد، در حالی که همۀ زنبور هاي عسل ماده دیپلوئید هستند و دو مجموعه کروموزوم دارند. پس هر زنبور عسل ماده، دو

برابر والد نر خود کروموزوم دارد. 
(ج): در زنبور عسل نر، تولید اسپرم با تقسیم میتوز انجام می شود و در تقسیم میتوز، تتراد تشکیل نمی شود. 

(د): فرآیند تولید گامت در زنان از دوران جنینی آغاز می شود و کم ترین زمان آن، از زمان جنینی تا زمان بلوغ است. پس طول مدت آن خیلی بیش تر از مردان است.

) و در نهایت چندین ) و سلول هاي داراي دو کروموزم  شامل سلول هاي پیکري هستند (رد گزینه ي  سلول هاي فاقد کروموزم  مثل گلبول قرمز هستند (رد گزینه ي  گزینه 2 - 10
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). باید گفت که هرچند تقسیمات میوزي در تخمک هاي نابالغ شروع شده اند ولی در مرحله  کروموزم  را در سلول هاي ماهیچه اي مخطط می توان یافت چون بیش از یک هسته دارند (رد گزینه ي 

.( » متوقف مانده اند. بنابراین دختر یک ساله فاقد گامت و در نتیجه فاقد سلول هاپلوئیدي با یک کروموزوم  می باشد (تایید گزینه ي  ي «پروفاز میوز 

در همانندسازي می تواند ویرایش اتفاق بیفتد که در این صورت پیوند فسفودي استر نیز شکسته خواهد شد. گزینه 3 - 11

از آن جا که در تشکیل پیوند هیدروژنی یک باز آلی تک حلقه اي و یک باز آلی دو حلقه اي نقش دارند و با توجه به شکل  صفحۀ  باز آلی تک حلقه اي  ضلعی است، پس به طور گزینه 1 - 12

قطع در شکل گیري پیوند هیدروژنی حلقۀ  ضلعی باز آلی نقش دارد. بررسی سایر گزینه ها:

»: قند، حلقۀ  ضلعی دارد.  گزینۀ «

»: در همۀ رشته هاي پلی نوکلئوتیدي، نوکلئوتید دو فسفاته یافت نمی شود. گزینۀ «

»: باز شدن دو رشتۀ دنا در همانندسازي دنا به طور تدریجی و در طول همانندسازي رخ می دهد. گزینۀ «
مطابق شکل، از زمان تخمک گذاري که جسم زرد پدید می آید تا هنگامی که اندازة آن به حداکثر مقدار می رسد، چین خوردگی هاي دیوارة داخلی رحم و اندوختۀ خونی آن بیشتر می  گزینه 4 - 13

شود. 
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بررسی گزینه ها: گزینه 3 - 14

»: ایوري، عامل اصلی انتقال صفات وراثتی را که دنا است، کشف کرد. ایوري از باکتري ها استفاده کرد. جانداري با مقدار زیاد دنا در چندین نوع فام تن، یوکاریوت است. باکتري ها جانداران گزینۀ «
پروکاریوتی هستند.

»: مکمل بودن بازهاي آلی مولکول دنا، از نتایج آزمایش هاي واتسون و کریک است. واتسون و کریک دلیل برابري بازهاي سیتوزین و گوانین را برداشت کردند، نه سیتوزین و آدنین. گزینۀ «

: حالت مارپیچی و چندرشته اي بودن دنا، از نتایج آزمایش هاي ویلکینز و فرانکلین است که از پرتو ایکس براي تهیۀ تصاویر دنا استفاده کردند. گزینۀ «

»: چارگاف ثابت کرد که تصور تساوي تعداد هر چهار نوع نوکلئوتید، اشتباه است. چارگاف در رابطه با تعداد پیوندهاي هیدروژنی صحبت نکرد. گزینۀ «

با توجه به پژوهش هاي چارگاف، در یک مولکول دنا، تعداد بازهاي آلی  با   برابر است، نه در یک رشته.  گزینه 2 - 15
بررسی سایر گزینه ها:

: نتایج آزمایشات گریفیت مشخص کرد که مادة وراثتی می تواند از یاخته اي به یاختۀ دیگر منتقل شود. گزینۀ «

»: ویلکینز و فرانکلین دریافتند که مولکول دنا بیش از یک رشته دارد؛ اما متوجه نشدند که آیا دنا دورشته اي است یا تعداد رشتۀ بیش تر دارد. گزینۀ «

»: چون بین بازهاي آلی گوانین و سیتوزین نسبت به  و  پیوند هیدروژنی بیش تري تشکیل می شود، پایداراي اطالعات نیز در صورت بیش تر بودن گوانین و سیتوزین بیش تر است. گزینۀ «

مورد اول) نادرست، برخی از حشرات مانند زنبورعسل بکرزایی دارند. گزینه 2 - 16
مورد دوم) درست، گویچه هاي قرمز بدون هسته در بسیاري از پستانداران یافت می شود که شروع رشد و نمو جنین در بدن مادر آغاز می شود.

مورد سوم) نادرست، حشرات جانوران خشکی زي بوده و همگی لقاح داخلی دارند و تخم گذار هستند. در جانورانی که لقاح خارجی دارند تخمک دیواره اي جسبناك و ژله اي دارد.
مورد چهارم) درست، منظور ماهی ها و نوزاد دوزیستان می باشد که در همۀ آن ها مواد غذایی مورد نیاز جنین تا چند روز بعد از لقاح از اندوختۀ غذایی تخمک تأمین می شود.

ساختار پروتئین ها در چهار سطح بررسی می شود که هر ساختار مبناي تشکیل ساختار باالتر است. اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد میوگلوبین بود. میوگلوبین نمونه اي از گزینه 4 - 17
پروتئین ها با ساختار سوم است.
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در ساختار سوم پروتئین ها، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ها رخ می دهد و پروتئین ها به شکل کروي درمی آیند. تشکیل این ساختار در اثر برهم کنش هاي آبگریز است؛ به این صورت که

گروه هاي  آمینواسیدهایی که آب گریزند، به یکدیگر نزدیک می شوند تا در معرض آب نباشند. در ساختار دوم پروتئین ها بین بخش هایی از زنجیرة پلی پپتیدي می تواند پیوندهاي هیدروژنی
برقرار شود. این پیوند ها منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئین ها هستند که به چند صورت دیده می شوند. دو نمونۀ معروف آنها ساختار مارپیچ و ساختار صفحه اي است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: برقراري پیوندهاي هیدروژنی بین بخش هایی از زنجیرة پلی پپتیدي مربوط به ساختار دوم پروتئین هاست.  گزینۀ «

»: ساختار چهارم ندارد. گزینۀ «

»: نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینواسیدها، ساختار اول پروتئین ها را تعیین می کنند. ساختار اول با ایجاد پیوندهاي پپتیدي بین آمینواسیدها شکل می گیرد و خطی است. در ساختار دوم گزینۀ «
پروتئین ها بین بخش هایی از زنجیرة پلی پپتیدي می تواند پیوندهاي هیدروژنی برقرار شود. این پیوند ها منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئین ها هستند که به چند صورت دیده می شوند. دو نمونۀ

معروف آنها ساختار مارپیچ و ساختار صفحه اي است.

موارد «الف»، «ب» و «د» درست هستند. گزینه 3 - 18
بررسی موارد:

مورد الف: نوعی عامل رشد در پوست انسان زیر محل زخم تولید می شود که با افزایش سرعت تقسیم یاخته ها سبب افزایش سرعت بهبود زخم می شود. این عامل رشد نوعی پیک کوتاه برد است.
مورد ب: هورمون اریتروپویتین با تأثیر بر یاخته هاي مغز استخوان سبب افزایش تعداد گلبول هاي قرمز می شوند.

مورد ج: عالوه بر این سه نقطۀ وارسی نقاط وارسی دیگري نیز وجود دارد.
مورد د: علت اصلی سرطان تغییر در ژن ها و درنتیجه تغییر در پروتئین ها است.

فقط مورد ب عبارت صورت سؤال را به درستی تکمیل می کند. گزینه 1 - 19
بررسی موارد:

مورد الف: هورمون تستوسترون در مردان موجب روئیدن مو در صورت و رشد استخوان ها و عضالت می شود. با توجه به اینکه مقداري هورمون جنسی زنانه و مردانه در هر دو جنس توسط بخش
قشري غدة فوق کلیه ترشح می شود، پس می توان گفت که همیشه مقداري هورمون هاي جنسی زنانه در خون مردان و همچنین مقداري هورمون جنسی مردانه در خون زنان یافت می شود.

) تا نزدیک به انتهاي نیمۀ اول، روند مورد ب: هورمون  بر یاخته هاي سرتولی (نوعی یاختۀ بیگانه خوار) تأثیر می گذارد و این هورمون در ابتدا نیمۀ اول چرخۀ جنسی زنان (تقریبًا از روز  و 
کاهشی دارد و تقریبًا یک روز قبل از تخمک گذاري (نه هفت روز)، افزایش ناگهانی در ترشح این هورمون مشاهده می شود.

مورد ج: هورمون  یاخته هاي بینابینی را تحریک می کند که در خارج از لوله هاي اسپرم ساز قرار دارند. در زنان یاخته هاي جسم زرد با تأثیر هورمون  فعالیت ترشحی خود را افزایش
می دهند.

مورد د: هورمون  در زنان موجب رشد و تمایز تخمک ها می شود. این هورمون در مردان بر یاخته هاي سرتولی اثر گذاشته که این یاخته ها ترشحاتی دارند که تمایز اسپرم ها را هدایت می کنند.
همچنین این یاخته ها در تمامی مراحل اسپرم زایی، پشتیبانی و تغذیۀ یاخته هاي جنسی و بیگانه خواري باکتري ها را برعهده دارند.

در بین مراحل فولیکولی تخمدان، فقط فولیکول بالغ اووسیت ثانویه دارد و فولیکول هاي پیش از آن همگی اووسیت اولیه دارند. الیه هاي یاخته اي این فولیکول تکثیر (تقسیم میتوز) و گزینه 2 - 20
حجیم (رشد ابعادي) می شوند و شرایط رشد و نمو اووسیت درون فولیکول را فراهم می کنند. این فرآیند تحت کنترل هورمون محرك فولیکولی است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: با توجه به نمودار میزان هورمون هاي هیپوفیزي در خون، حداقل میزان آنها در نزدیک انتهاي مرحلۀ لوتئال دیده می شود (نه پس از تقسیم میوز یک در اووسیت اولیه). گزینۀ «

»: دقت کنید تخمک گذاري پس از تقسیم میوز یک رخ می دهد (نه اینکه تقسیم میوز یک بعد از تخمک گذاري اتفاق بیفتد). گزینۀ «

»: عامل اصلی تخمک گذاري،  است. با توجه به شکل زیر، پس از به حداکثر رسیدن میزان  تخمک گذاري رخ می دهد و بعد از آن تودة یاخته اي در تخمدان شکل می گیرد. گزینۀ «

قاعدگی
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زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی فام تن هاي هسته، کمتر است (اما فشردگی را دارد.) و به صورت توده اي از رشته هاي درهم است که به آن، کروماتین می گویند، پس گزینه 4 - 21
نخستین فشردگی دناي هسته در اینترفاز دیده می شود، در طی مراحل اینترفاز کارهاي معمول یاخته انجام می شود، یکی از کارهاي ساخت پروتئین به کمک اطالعات ژن ها می باشد.

یکی دیگر از گزینه ها در مورد مرحلۀ تقسیم هسته است که کروموزوم ها، فشردگی بیشتري دارند.

فقط مورد «ب» صحیح است.  گزینه 1 - 22

یاخته هاي فولیکولی توانایی ساخت گیرنده براي هورمون  و  را دارند. در نتیجه ژن هاي الزم براي ساخت این گیرنده ها را در ساختار خود دارند. 
بررسی سایر موارد:

مورد الف) یکی از فولیکول  هایی که رشد بیشتري پیدا کرده است؛ چرخۀ تخمدانی را آغاز می کند. پس شروع رشد فولیکول ها قبل از آغاز چرخۀ تخمدانی است.
مورد ج) در هر فولیکول فقط یک اووسیت وجود دارد. 

مورد د) همۀ فولیکول ها الزامًا بالغ نمی شوند. 

اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی بعد از میوز  به وجود آمده اند.  گزینه 2 - 23
هر دو یاخته  داراي یک جفت سانتریول می باشند. همچنین به دلیل تقسیم سیتوپالسم نابرابر مقدار راکیزة نابرابري دارند.
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بررسی سایر گزینه ها:

»: چون هر دو یاخته داراي کروموزوم  هستند، ژن هاي مشابه دارند، اما عدد کروموزومی متفاوت ندارند.  گزینۀ «

»: هر دو یاخته مقدار دناي هسته اي مشابه دارند. همچنین محل تولید آن ها مشابه است. گزینۀ «

»: هر دوي این یاخته ها توانایی تولید تودة یاخته اي را دارند، اما تعداد سانترومر متفاوت ندارند. گزینۀ «

شکل می تواند مربوط به آنافاز میوز  باشد. گزینه 4 - 24

در مرحلۀ تلوفاز میوز  کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند و رشته هاي کروماتینی را ایجاد می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

، متافاز  انجام می شود. در این مرحله تتراد وجود ندارد. »: بالفاصله قبل از آنافاز میوز  گزینۀ «

»: بعد از آنافاز میتوز، تلوفاز رخ می دهد و ممکن است همراه با تلوفاز تقسیم سیتوپالسم انجام شود. تقسیم سیتوپالسم همواره کامل نیست، مثل تقسیم سیتوپالسم در اسپرماتوگونی. گزینۀ «

»: عدد کروموزومی سلول ها در مرحلۀ آنافاز میتوز به طور موقت دو برابر می شود نه متافاز میتوز. گزینۀ «
دقت کنید که در آزمایش هاي گریفیت از باکتري (پروکاریوت) و موش (یوکاریوت) استفاده شده است. گزینه 4 - 25

بررسی گزینه ها:

»: موش در یاخته هاي خود هیستون دارد و پستانداري با گردش خون مضاعِف کامل است. گزینۀ «

»: موش به دلیل پر سلولی بودن داراي بافت در بدن خود می باشد. این جانداِر یوکاریوت داراي کلیه هایی با کارایی باال است. گزینۀ «

»: در جانداران پریاخته اي (موش) کربوهیدرات هاي غشاي خارجی با مایع بین یاخته اي در تماس هستند. موش ها شش هایی با مکش فشار منفی دارند. گزینۀ «

»: پروکاریوت ها هسته ندارند، بنابراین  آنها به غشاي یاخته متصل است. در آزمایش سوم و چهارم گریفیت باکتري ها با حرارت کشته شدند. گزینۀ «

» نادرست است چون ریبوزوم ها می توانند چندین رشتۀ پلی پپتیدي را از روي یک  جملۀ متن سؤال غلط است. جایگاه هاي سه گانه فقط در زیر واحد بزرگ قرار دارند. گزینۀ « گزینه 3 - 26

 بسازند.
فقط عبارت «د» صحیح است. «الف» نادرست. در بسیاري از (نه همه) یاخته هاي یوکاریوتی بعد از پایان تلوفاز تقسیم سیتوکینز آغاز می شود. «ب» نادرست. در مرحلۀ آنافاز، رشته هاي گزینه 1 - 27
دوك متصل به سانترومر (نه همۀ رشته هاي دوك) کوتاه می شوند. «ج» نادرست. در پایان تلوفاز با تشکیل غشاي هسته، تقسیم هسته (نه یاخته) به پایان می رسد. «د» درست. در مرحلۀ پروفاز

(پیش چهر) با فشرده شدن کروماتین، دوك میتوزي تشکیل می شود.

موارد «الف و ج» صحیح اند. «الف» درست. هر یاخته پارانشیم خورش در گل مغربی  داراي چهار مجموعه کروموزومی است که هر مجموعه داراي  کروموزوم غیرهمتا می باشد. گزینه 2 - 28

«ب» نادرست. یاخته رویشی دانه گرده در گل مغربی  به شکل  می باشد که در هر مجموعه  کروموزوم غیرهمتا وجود دارد. «ج» درست. هر یاخته حاصل از میتوز دانه گرده نارس در گل

مغربی  (یاخته زایشی و رویشی)  بوده و در هر مجموعه آن  کروموزوم غیرهمتا وجود دارد. «د» نادرست. هر یاخته حاصل از میتوز یاخته زایشی دانه گرده در گل مغربی  (اسپرم) 

بوده و در هر مجموعه آن  کروموزوم غیرهمتا وجوددارد.
خط فکري: توجه کنید که همۀ یاخته هاي اووگونی در دوران جنینی به اووسیت اولیه تبدیل می شود. و هر یک از اووسیت هاي اولیه در دوران جنینی تقسیم خود را شروع می کنند. گزینه 2 - 29
عبارت «الف و د» صحیح هستند. «الف» درست. هر اووسیت اولیه توسط فولیکول (انبانک) احاطه می شود. «ب» نادرست. همۀ اووسیت هاي اولیه پس از بلوغ زنان تقسیم میوزي خود را تکمیل نمی کنند

تنها بعضی از آنها تقسیم خود را کامل می کنند. (حدود  عدد در کل زندگی یک فرد بالغ) «ج» نادرست. بسیاري از اووسیت هاي اولیه تقسیم نمی شوند و سیتوکینز نامساوي را انجام

نمی دهند. «د» درست. اووسیت اولیه  و مضاعف بوده که یعنی داراي  مولکول  خطی در هسته است.
گزینه 3 - 30

عبارت هاي «الف، ب و ج» صحیح هستند. منحنی تغییرات هورمون استروژن را نشان می دهد. «الف» درست. در حاملگی هورمون هاي استروژن و پروژسترون همیشه مقادیر زیادي در خون دارند و

مطابق نمودار مقدار هورمون استروژن کاهش یافته که نشان دهندة عدم حاملگی است پس یاخته هاي تروفوبالست امکان ندارند هورمونی به نام  وارد خون کنند. «ب» درست. بازخورد مثبت 

 و  تنها در یک نقطه آن هم در اواخر مرحلۀ فولیکولی وجود دارد نه در نقطه  (مرحله لوتئالی) «ج» درست. اصًال در نقطۀ  که در مرحلۀ فولیکولی است امکان ندارد لقاح انجام شود

چه برسد به اینکه جداره لقاحی در سطح اووسیت تشکیل شود. «د» نادرست. امکان دارد. چون در نقطه  دیگر مقدار هورمون هاي جنسی کاهش می یابد و مقدار  و  براي شروع
چرخه اي جدید و رشد فولیکولی جدید باید افزایش یابد پس فعالیت ترشحی هیپوفیز افزایش می یابد.

 

ام از طریق مکانیسم بازخورد فقط عبارت «الف» صحیح است.  «الف» درست. مقدار ترشح پروژسترون با  همواره رابطۀ عکس دارد ولی مقدار ترشح  با استروژن در روز  گزینه 1 - 31
مثبت کنترل می شود. «ب» نادرست. دقت کنید که شروع اولین تقسیم میوزي اووسیت اولیه در دوران جنینی صورت می گیرد و در اواخر فاز فولیکولی این تقسیم تکمیل می شود. «ج» نادرست. قبل از

تخمک گذاري میزان  و  شروع به افزایش کرده است.بعد از تخمک گذاري  و  در حال کاهش است. «د» نادرست. اووسیت ثانویه نیز داخل تخمدان یافت می شود ولی در

دوران جنینی به وجود نیامده است. «هـ» نادرست. اووسیت ثانویه اصًال تقسیمش ربطی به  ندارد و در صورت لقاح با اسپرم تقسیم می شود.
در هر دو نوع همانند سازي نیمه حفاظتی و حفاظتی رشته هاي ِدنا باید از یکدیگر جدا شده و به یکدیگر بپیوندند. گزینه 1 - 32

بررسی سایر گزینه ها:

. ِدنا بسپاراز نه ِرنا بسپاراز!

. مولکول  در ساختار ِدنا به کار نمی رود (چون قند ریبوز دارد).

. ساختار پراکنده ویژگی همانندسازي غیرحفاظتی است.
در سلول هاي پروکاریوتی هسته مشاهده نمی شود، درنتیجه مادة وراثتی سلول به طور دائم در تماس با مایع سیتوپالسم است. چرخۀ یاخته اي مختص سلول هاي یوکاریوتی است و گزینه 4 - 33

پروکاریوت ها فاقد چرخۀ یاخته اي هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

) جانداري که گروهی از یاخته هایش وارد مرحله  می شود، قطعًا نوعی جاندار یوکاریوتی است. در حین تقسیم میتوز یا میوز در سایر یاخته هایی که در مرحله  نیستند، مادة وراثتی گزینۀ 
هسته ممکن است در تماس مستقیم یا مایع سیتوپالسم قرار بگیرد.
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) در هستۀ یاخته هاي زندة هسته دار گیاه زیتون،  کروموزوم مشاهده می شود، در اطراف غشاي سلولی در گیاه زیتون، دیواره سلولی مشاهده می شود. گزینۀ 

) یاخته هاي  و  نیز داراي کروموزوم هاي همتا هستند، اما فاقد توانایی انجام تقسیم میوز می باشند. البته در جانداران  و  و  ..................  ممکن است در اثر جدا نشدن گزینۀ 

کروموزوم ها و ایجاد گامت هاي غیرطبیعی، امکان ایجاد زاده باشد. مثًال در موزهاي  ممکن است لقاح انجام شود، اما به دلیل گامت هاي غیرطبیعی زیگوت ناقص ایجاد شود و جنین کامل نشود.

سلول هاي سرتولی در همۀ مراحل اسپرم زایی، پشتیبانی و تغذیۀ سلول هاي جنسی و نیز بیگانه خواري باکتري ها را برعهده دارند، یاخته هاي تاژکدار مسیر اسپرم زایی شامل اسپرم و گزینه 4 - 34
اسپرماتیدهاي تاژك دار است.

بررسی سایر گزینه ها:

: اسپرم ها حاصل تمایز اسپرماتیدها هستند و به طور مستقیم محصول میوز  نمی باشند. گزینۀ 

: اسپرماتیدها وارد اپی دیدیم نمی شوند. گزینۀ 

: اسپرم و اسپرماتید هر دو داراي یک کروموزوم شمارة  هستند. زیرا یک مجموعۀ کروموزومی دارند. گزینۀ 

. بیضه ها . تخمدان                        . رحم                        گزینه 4 - 35
در بدن یک زن سالم و بالغ، ضخامت عضالت صاف دیوارة آن در محل هاي مختلف، متفاوت است. 

بررسی سایر گزینه ها:

. اسپرم ها در بیضه متحرك نمی شوند. محل متحرك شدن اسپرم ها اپیدیدیم است. گزینۀ  

. تخمدان ها ساختار متفاوت با بیضه دارند. گزینۀ 

. محل لقاح طبیعی یاخته هاي جنسی در انسان، لوله هاي رحم است. گزینۀ 
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