
1/15لرنیتو 1398

نام و نام خانوادگی

در هر دیسه ای ............1

نوعی ترکیب به فراوانی یافت می شود. (1

ترکیبات رنگی مؤثر در پیشگیری از سرطان وجود دارد. (2

در سیب زمینی، به مقدار فراوانی پلی ساکارید ذخیره ای وجود دارد. (3

در ریشۀ چغندرقرمز، آنتوسیانین یافت می شود. (4

هر یاختۀ گیاهی که ............ است، ............2

فاقد هسته و اندامک های گیاهی - در استحکام اندام های گیاهی نقش ندارد. (1

با لزج کردن سطح ریشه در نفوذ ریشه به خاک مؤثر - در مجاورت یاخته های سرالدی قرار می گیرد. (2

دارای پوشش کوتینی - توانایی انجام فتوسنتز و تنفس یاخته ای را دارد. (3

دارای نقش در استحکام اندام های گیاهی - فاقد پروتوپالسم زنده است. (4

کدام یک از گزینه های زیر در مورد یاخته های نوعی بافت از سامانۀ بافت زمینه ای که سبب ایجاد ذره های سخت گالبی می شود،3

صحیح است؟

از سایر یاخته های این نوع بافت درازتر است و در مرکز آن کانالی وجود دارد. (1

در سامانۀ بافت آوندی، در مجاورت یاخته های آوند آبکشی مشاهده می شوند. (2

در طی حیات خود، توانایی ارتباط با یاخته های مجاور خود از طریق پالسمودسم ها را دارند. (3

تنها با داشتن دیوارۀ نخستین ضخیم و چوبی شده می توانند سبب افزایش استحکام گیاه شوند. (4

هر یاختۀ گیاهی که ............4

فاقد دیوارۀ عرضی است، حاوی هسته است. (1

دارای دیوارۀ پسین است، در انتقال شیرۀ خام نقش دارد. (2

در استحکام ساقه نقش دارد، فاقد هسته و غشای یاخته ای است. (3

با داشتن هستۀ درشت دائمًا تقسیم می شود، یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کند. (4
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کدام گزینه صحیح است؟5

کنۀ هوادار تنها در ساقه و ریشۀ گیاه مشاهده می شود. در گیاهان آبزی، نرم آ (1

پوشش گیاهی اندک، تابش شدید نور خورشید و دمای باال از ویژگی های مربوط به جنگل های حرا است. (2

در روزنه های فرورفته در برگ گیاه خرزهره، یاخته های نگهبان روزنه تنها یاخته های روپوستی قابل  مشاهده اند. (3

ترکیباتی که در کریچه های برخی گیاهان مناطق خشک و کم آب سبب جذب آب فراوان می شود، با ترکیب سازندۀ تیغۀ (4

میانی در یک دسته از مواد آلی قرار دارند.

در یک بافت گیاهی دارای رشد پسین، جدیدترین بخش دیوارۀ یاخته ای ............ بخش پکتینی اتصال دهندۀ در یاختۀ گیاهی6

می تواند ............

همانند - در اثر تشکیل حلقۀ انقباضی و تجمع ریزکیسه های دستگاه گلژی ایجاد شود. (1

همانند - در زمان های مختلفی از حیات یاختۀ گیاهی در تماس با غشای یاخته ای قرار بگیرد. (2

بر خالف - عالوه بر استحکام بخشیدن به یاخته، کنترل تبادل مواد را بین دو یاختۀ مجاور ممکن سازد. (3

بر خالف - در هنگام قرارگیری یاخته در محلول آب مقطر باعث حفظ هم ایستایی و ادامۀ حیات آن شود. (4

کدام موارد زیر، ازنظر درستی، مشابه جملۀ زیر است؟7

"دیوارۀ یاخته ای یاخته ها در هر بافت موجود در سامانۀ بافت زمینه ای، بخشی به نام پروتوپالست را در بر می گیرد."

الف) در تقسیم یاختۀ گیاهی، بعد از تقسیم هسته، الیه هایی به نام تیغۀ میانی تشکیل می شود.

ب) در دیوارۀ یاخته ای یاخته های زندۀ گیاهان، نزدیک ترین الیه به غشای یاخته، جوان ترین الیه است.

پ) پالسمودسم ها تنها در مناطقی دیده می شوند که دیوارۀ یاخته در آنجا نازک مانده است.

ت) در آوندهای چوبی الن دار، الن ها برخالف دیوارۀ پسین حاوی لیگنین نیستند.

الف - ت (2 ب - ت (1

الف - پ (4 ب - پ (3

کدام گزینه دربارۀ همۀ یاخته هایی که از یاخته های روپوستی گیاه تمایز می یابند، صحیح است؟8

یکی از ویژگی های آن ها، داشتن اندامکی به نام سبزدیسه است. (1

با ترشح نوعی مادۀ لیپیدی به کاهش تبخیر آب از گیاه کمک می کنند. (2

منشأ اصلی آن ها یاخته هایی با هستۀ درشت مرکزی و به هم فشرده است. (3

به علت قرار گرفتن در معرض آسیب های محیطی به طور مداوم می ریزند و با یاخته های جدید جایگزین می شوند. (4
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چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟9

"در برش عرضی ............"

الف) ساقۀ گیاه تک لپه ای علفی، دستجات آوندی روی یک حلقه قرار دارند.

ب) ریشۀ گیاه تک لپه ای علفی، مغز توسط دستجات آوندی احاطه شده است.

ج) ساقۀ گیاه دو لپۀ علفی، دستجات آوندی روی یک حلقه قرار دارند.

د) ريشۀ گياه دو لپۀ علفی، آوندهای چوبی همانند آوندهای آبکشی توسط پوست احاطه شده اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در پالسمودسم ............. الن .............10

برخالف - دیوارۀ نازک مشاهده می شود. (2 همانند - دیواره وجود دارد. (1

برخالف - پروتوپالست مشاهده نمی شود. (4 همانند - ترکیبات مختلفی وجود دارد. (3

در مورد دو عبارت الف و ب جهت تکمیل کردن جملۀ زیر می توان گفت:11

"همۀ یاخته های ............ دارند."

الف) گیاهی که در استحکام نقش دارند، دیوارۀ پسین

ب) زندۀ گیاهی، تمامی اجزای پروتوپالسمی را

عبارت الف جمله را به درستی و عبارت ب جمله را به صورت نادرست تکمیل می کند. (1

هر دو عبارت، جمله را به صورت نادرست تکمیل می کند. (2

عبارت الف جمله را به صورت نادرست و عبارت ب جمله را به صورت درست تکمیل می کند. (3

هر دو عبارت، جمله را به صورت درست تکمیل می کند. (4

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی کامل می کند؟12

"در نوعی گیاه نهان دانه، در بخش شمارۀ ............ بخش شمارۀ ............"

۱، همانند - ۴، یاخته های سرالدی درون جوانه قرار دارند. (1

۴، برخالف - ۳، یاخته هایی با توانایی تقسیم، حضور دارند. (2

۲، برخالف - ۳، گروهی از یاخته های روپوست، به کرک تمایز می یابند. (3

۳، همانند - ۲، انواعی از یاخته های گیاهی وجود دارند. (4
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کدام گزینه در ارتباط با تصاویر زیر، صحیح است؟13

 

(الف) همانند (ب) دارای الن و همانند (ج) دارای دیوارۀ نخستین ضخیم (1

است.

(ب) برخالف (الف)، دارای دیوارۀ پسین است و همانند (الف) در (2

استحکام گیاه نقش دارد.

(الف) برخالف (ج)، مانع رشد اندام ها می شود و همانند (ب) ممکن (3

نیست سبزینه داشته باشد.

(د) برخالف (الف)، قابلیت تولید انرژی را دارد و همانند (ب) دارای (4

دیوارۀ نخستین است.

در مشاهدۀ برش عرضی و نازک تهیه شده از ............ یک گیاه علفی دولپه، برخالف ساقۀ یک گیاه علفی تک لپه، ............14

کنه ای فقط در ساختار مغز وجود دارند. ساقۀ - یاخته های نرم آ (1

ریشۀ - سامانۀ بافت زمینه ای و مغز دیده نمی شود. (2

ساقۀ - دسته های آوندی در فاصلۀ بسیار کمی از روپوست قرار دارند. (3

ریشۀ - آوندها، در استوانۀ آوندی سازماندهی شده اند. (4

هر یاختۀ گیاهی ............15

دارای نقش استحکامی و دیوارۀ ضخیم و انعطاف پذیر، زیر روپوست قرار می گیرد. (1

واقع در سامانۀ پوششی گیاه، با ترشح ترکیباتی باعث کاهش تبخیر آب از سطح روپوست می شود. (2

دارای الیۀ کوتینی بر سطح خارجی خود، می تواند با تمایز یافتن خود زوائدی به نام کرک در سطح خود به وجود آورد. (3

دارای نقش در تنظیم ورود و خروج آب به گیاه، در سامانۀ بافت پوششی قرار گرفته است. (4

در گیاه خرزهره، ............16

گروهی از یاخته های روپوست باالیی در تماس مستقیم با ترکیبات لیپیدی قرار دارند. (1

پوستک ضخیم در روپوست پا�نی برگ وجود دارد. (2

همۀ مواد موردنیاز از طریق فتوسنتز تأمین می شود. (3

روزنه ها در فرورفتگی های غارمانندی قرار ندارند. (4
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در سامانۀ بافتی که ترابری مواد در گیاهان را بر عهده دارند، عالوه بر اصلی ترین یاخته های این بافت، یاخته های دیگری نیز وجود17

دارند. چند مورد، دربارۀ همۀ این یاخته های دیگر درست است؟

الف) دیواره ای دارند که نسبت به آب نفوذپذیر است.

ب) دارای مناطقی هستند که دیواره در آنجا نازک مانده است.

ج) مواد مغذی را از راه پالسمودسم به یاخته های مجاور منتقل می کنند.

د) سلول هایی مشابه سلول های فوق می توانند متعلق به بخشی از سامانه ای باشند که فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر

می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

باتوجه به شکل زیر، بن الد (کامبیوم) موجود در بخش شمارۀ ............18

(۱)، با تولید آوندهای پسین در ساخته شدن پوست، شرکت می کند. (1

(۲)، نمی تواند یاخته هایی با توانایی مصرف و تولید ATP در سیتوپالسم ایجاد کند. (2

کنه و به سمت داخل بافت چوب پنبه تولید می کند. (۱)، به سمت بیرون بافت نرم آ (3

(۲)، بعد از کنده شدن پوست درخت، خارجی ترین قسمت ساقه به حساب می آید. (4

یاخته های موجود در شکل زیر ............19

در سامانه های بافت زمینه ای دیده نمی شوند. (1

در گیاهی دیده می شوند که در برش عرضی ساختار نخستین ریشۀ خود فاقد مغز ریشه (2

است.

درمجموع تشکیل دهندۀ روپوست در گیاه اند. (3

فاقد هرگونه ترکیب لیپیدی در دیواره های خود هستند. (4

کدام عبارت دربارۀ همۀ یاخته هایی درست است که درون استوانۀ آوندی ریشۀ نوعی گیاه تک لپه قرار دارند؟20

فاقد مولکول های دنای خطی و حلقوی هستند. (1

در ترابری شیرۀ خام یا پرورده در سراسر گیاه نقش دارند. (2

دیوارۀ پسین چوبی شده ای دارند که سبب استحکام اندام می شود. (3

از تقسیم یاخته های سرالد نخستین نزدیک به انتهای ریشه ایجاد می شوند. (4

کدام عبارت، دربارۀ همۀ یاخته هایی درست است که از یاخته های روپوستی گیاه تمایز می یابند؟21

با ترشح نوعی مادۀ لیپیدی به کاهش تبخیر آب از گیاه کمک می کنند. (1

به کمک آنزیم روبیسکو  را به یک ترکیب پنج کربنی اضافه می کنند. (2

به علت تماس با محیط به طور دائم می ریزند و با یاخته های جدید جایگزین می شوند. (3

منشأ اصلی آن ها یاخته هایی به هم فشرده با هستۀ درشت مرکزی است. (4

CO۲

Mousavi
Rectangle



6/15لرنیتو 1398

چند مورد عبارت را به درستی کامل می کند؟22

"در گیاهان هر سامانۀ بافتی ای که ............ قطعًا ..............."

الف) عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد - در ریشه های جوان واحدهایی هم ارز یاخته در جانوران دارد.

ب) حاوی یاخته های مورد استفاده در تولید طناب و پارچه است - اصلی ترین یاخته های آن فاقد هسته می باشند.

ج) فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کند - در بین یاخته های رایج ترین بافت این سامانه فاصلۀ کمی وجود دارد.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

چند مورد دربارۀ همۀ آلكالوئيدها صحیح است؟23

الف) اعتیادآورند.

ب) در شیرابۀ گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند.

ج) می توانند در دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران نقش داشته باشند.

د) همانند همۀ ترکیبات ذخیره شده در دیسۀ گیاهان، خاصیت ضد سرطان دارند.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

در حالتی که پالسمولیز در یک یاختۀ گیاهی رخ داده باشد، به طورقطع ............24

پژمردگی حتی با آبیاری فراوان نیز رفع نمی شود. (1

حجم واکوئل کاهش یافته و پروتوپالست جمع شده است. (2

گیاه به دنبال مرگ یاخته هایش می میرد. (3

یاخته در آب معمولی قرار نگرفته است. (4

نوعی بافت استحکامی که سبب انعطاف پذیری اندام نیز می شود ..............25

همانند هر نوع بافت استحکامی فاقد پروتوپالست، به سامانۀ بافت زمینه ای تعلق دارد. (1

همانند بافتی که در ترمیم گیاه به هنگام آسیب نقش دارد، دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارد. (2

برخالف هر نوع یاختۀ بافت آوندی، از یاخته هایی زنده و در حال رشد تشکیل شده است. (3

کنه، فاقد الن های انشعاب دار می باشد. برخالف یاخته های اسکلرئیدی بافت سخت آ (4

کدام دو ترکیب نمی توانند در یک نوع اندامک ذخیره شوند؟26

کاروتن - لیکوپن (2 لیکوپن - آنتوسیانین (1

گلوتن - آنتوسیانین (4 کاروتن - گزانتوفیل (3
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پالسمودسم ............ پروتوپالست ............27

همانند - در حفظ شکل یاخته ها و واپایش تبادل مواد بین آن ها نقش دارد. (1

همانند - حاوی محتویات سیتوپالسمی است. (2

برخالف - در شکل گیری الیه های دیواره نقش دارد. (3

برخالف - دارای انواعی از دیسه ها است. (4

کدام عبارت، دربارۀ ترکیبات متفاوت دیوارۀ یاخته های گیاهی، درست است؟28

بالفاصله پس از تقسیم هسته در یاخته، ترکیب دائمی دیواره مشخص می شود. (1

در ساختار دیوارۀ نخستین، فقط سلولز و مولکول های پروتئینی شرکت می کنند. (2

پکتین همانند لیگنین، در ساختار یاخته های موجود در گروهی از گیاهان یافت می شود. (3

کانی شدن همانند چوبی شدن، سبب افزایش ضخامت دیواره یاخته می شود. (4

یاخته های شکل زیر ............29

یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند. (1

در بین دسته های آوندی دیده نمی شوند. (2

به دلیل داشتن دیوارۀ چوب پنبه  ای نسبت به گازها نفوذناپذیرند. (3

از تقسیم بن الد چوب پنبه ساز به سمت درون ایجاد می شوند. (4

رابرت هوک به کمک میکروسکوپ ابتدایی خود، کدام یک از موارد زیر را در اولین بررسی خود مشاهده کرد؟30

پروتوپالست یاخته های بافت چوب پنبه (1

حفرات احاطه شده با دیوارۀ یاخته ای در بافت چوب پنبه (2

تصویر پالسمودسم ها در دیوارۀ یاخته ای (3

رنگ دیسه های موجود در یاخته های گیاهی (4

درصورتی که فشار اسمزی پروتوپالست نسبت به محیط اطراف .............. باشد، حجم کریچه .............. یافته و پروتوپالست31

..............

پا�ن تر - افزایش - از دیواره فاصله می گیرد. (2 باالتر - کاهش - از دیواره فاصله می گیرد. (1

پا�ن تر - کاهش - به دیواره فشار می آورد. (4 باالتر - افزایش - به دیواره فشار می آورد. (3

دسته های آوندی در ...............32

ساقۀ دولپه ای ها روی دوایر تقریبًا هم مرکز قرار دارند. (1

ریشۀ دولپه ای ها به صورت یک در میان قرار دارند. (2

در ساقۀ تک لپه ای ها در ناحیۀ مغز ساقه قرار دارند. (3

ریشۀ تک لپه ای ها در ناحیۀ پوست قرار دارند. (4
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کاروتن در هویج ............ آنتوسیانین در برگ کلم بنفش خاصیت آنتی اکسیدانی ............ .33

برخالف - دارد (2 همانند - دارد (1

برخالف - ندارد (4 همانند - ندارد (3

هر یاختۀ ............ همانند هر یاختۀ ............ قطعًا جزء سامانۀ بافت پوششی نیست.34

با دیوارۀ سیلیسی - دارای دیوارۀ نخستین ضخیم و فاقد دیوارۀ پسین (1

دارای سبزدیسه - حاصل از تقسیم سرالد نخستین (2

حاصل از تقسیم بن الد چوب پنبه ساز - حاصل از تقسیم بن الد آوندساز (3

کنۀ هوادار در برگ گیاه آبزی دارای دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده در بخش گوشتی گالبی - نرم آ (4

کدام گزینه، در رابطه با گیاهان گلدار، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟35

"گیاهانی که دارای پیراپوست (پریدرم) هستند ............ گیاهان جوانی که درونی ترین یاخته های ریشۀ آن ها در جابه جایی مواد

در گیاه نقش ندارد  ، ............"

همانند - قطعًا در زیر یاخته های سامانۀ بافت پوششی ساقۀ خود، یاخته های زنده با دیوارۀ نخستین ضخیم دارند. (1

کنه  ای و فیبر است. بر خالف - دارای ریشۀ بلند و کشیده ای هستند که دستجات آوندی آن، دارای یاخته های نرم  آ (2

بر خالف - نمی توانند در یاخته هایی از سامانۀ بافت پوششی در اندام های هوایی خود، کاروتنوئید و سبزینه داشته باشند. (3

همانند - می توانند در نتیجۀ تقسیمات یاخته هایی با فضای بین یاخته ای اندک، به نوعی ضخامت ساقۀ خود را افزایش دهند. (4

کدام عبارت زیر، درست است؟36

لقاح در همۀ جانوران دارای لقاح داخلی، در بدن جنس ماده صورت می گیرد. (1

اسپرم های کرم خاکی برخالف کرم کبد، توانایی بارور کردن تخمک های جانور دیگر را دارند. (2

لقاح در هر مهره دار دارای قلب دو حفره ای به صورت خارجی انجام می گیرد. (3

تخمک در جانوران دارای لقاح خارجی برخالف جانوران واجد لقاح داخلی، با الیۀ ژله ای پوشیده نشده است. (4

کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟37

"هنگامی که دیوارۀ داخلی رحم ............"

حداکثر ضخامت خود را دارد، میزان هورمون استروژن خون در باالترین حد خود قرار دارد. (1

شروع به ضخیم شدن می کند، مقدار هورمون های استروژن و پروژسترون در خون افزایش می یابد. (2

حداقل ضخامت خود را دارد، میزان هورمون های استروژن و پروژسترون در خون کاهش می یابد. (3

شروع به ضخیم شدن می کند، مقدار هورمون استروژن همانند هورمون LH در خون، در حال افزایش است. (4

Mousavi
Rectangle



9/15لرنیتو 1398

در طول چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، هنگامی که غلظت هورمون های ............ در خون برابر می شود، قطعًا ............38

FSH و LH - فولیکول در حال رشد در تخمدان ها مشاهده می شود. (1

FSH و LH - جسم زرد در حال تحلیل رفتن است. (2

استروژن و پروژسترون - هیچ فولیکول در حال رشدی در تخمدان ها مشاهده نمی شود. (3

استروژن و پروژسترون - غلظت هورمون FSH در خون در حال کاهش است. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟39

"به طور معمول در چرخۀ تخمدانی زنان سالم و بالغ، ............"

در ابتدا اثر هورمون FSH روی فولیکول ها موجب می شود یکی از آن ها شروع به رشد کند و چرخۀ تخمدانی را آغاز کند. (1

به دنبال کاهش سرعت رشد دیوارۀ داخلی رحم، فعالیت ترشحی دیوارۀ رحم برای آمادگی جهت پذیرش تخم آغاز می شود. (2

با اثر هورمونی که افزایش آن عامل اصلی تخمک گذاری است، یاخته های جسم زرد فعالیت ترشحی خود را آغاز می کند. (3

در حدفاصل زمان هایی که مقدار دو هورمون هیپوفیزی در خون برابر است، حداکثر مقدار هورمون های جنسی زنانه را در (4

خون می توان مشاهده کرد.

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟40

"در رابطه با هر جانوری که ............ می توان گفت ............"

* جنین درون رحم مادر رشد و نمو خود را آغاز می کند - بهترین شرایط ایمنی و تغذیه برای جنین فراهم شده است.

* پس از تولد، برای گذراندن مراحل رشد و نمو، از غدد شیری تغذیه می کند - اندوختۀ غذایی تخمک در تغذیۀ جنین نقش دارد.

* نوزادان پس از طی مراحلی از رشد و نمو متولد می شوند - دستگاه تولیدمثلی مادر در حفاظت و تغذیه از جنین نقش اصلی را

دارد.

* ترشح انواعی از پیک شیمیایی در فرآیند لقاح نقش دارد - تعداد فراوانی گامت برای لقاح درون آب آزاد می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟41

"در بخشی از چرخۀ جنسی زنی سالم و بالغ که ............ دیده می شود، به طورقطع ............"

حداقل اختالف غلظت هورمون های FSH و LH - مقدار هورمون های استروژن و پروژسترون برابر است. (1

آغاز حجیم شدن یاخته های فولیکولی - افزایش میزان مصرف اسیدفولیک و آهن در بدن دیده می شود. (2

شروع کاهش مقدار هورمون پروژسترون - میزان ترشح LH از بخش پیشین غدۀ زیرمغزی رو به کاهش است. (3

آغاز افزایش ضخامت دیوارۀ داخلی رحم - غلظت هورمون FSH از LH در خون بیشتر است. (4
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در جانورانی که لقاح داخلی دارند ............ جانورانی که لقاح خارجی دارند، امکان ندارد ............42

برخالف - پوستۀ ضخیم تخم، از جنین در شرایط نامساعد محافظت کند. (1

همانند - اندوختۀ غذایی تخمک نیازهای تغذیه ای جنین را برطرف نماید. (2

برخالف - الیۀ ژله ای تخمک به عنوان غذای اولیۀ جنین استفاده شود. (3

همانند - اندازۀ تخمک وابسته به دورۀ جنینی و وجود ارتباط غذایی با مادر باشد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟43

"طی چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، تقریبًا هم زمان با ............، میزان هورمون ............ در خون ............"

تقسیم نامساوی سیتوپالسم طی تقسیم اووسیت اولیه - FSH - نمی تواند بیشتر از هورمون LH باشد. (1

آزادشدن یاختۀ اووسیت اولیه از تخمدان به محوطۀ شکمی - LH - در بیشترین میزان خود قرار دارد. (2

ناپایداری جدار رحم و شروع خونریزی قاعدگی - استروژن - بیشتر از هورمون پروژسترون است. (3

رشد و بالغ شدن الیه های یاخته ای فولیکولی - استروژن - نسبت به هورمون پروژسترون بیشتر است. (4

کدام گزینه عبارت زیر را صحیح تکمیل می کند؟ "در ............ همانند ............"44

ابتدای چرخۀ تخمدانی - انتهای چرخۀ تخمدانی - میزان هورمون های استروژن و پروژسترون بر روی ترشح هورمون های (1

آزادکنندۀ هیپوفیز مؤثرند.

روز هفتم دورۀ جنسی - روز بیست و هفتم دورۀ جنسی - دیوارۀ رحم در حال رشد و ضخیم شدن است. (2

انتهای دورۀ جنسی به شرط عدم بارداری - ابتدای دورۀ جنسی - جسم زرد را نمی توان مشاهده کرد. (3

هنگامی که پروژسترون بیشترین غلظت را دارد - هنگامی که استروژن بیشترین غلظت را دارد - تخمک گذاری انجام نشده (4

است.

در مورد چگونگی انجام و مراحل تولیدمثل جنسی، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟45

"دربارۀ هر جانوری که ............ دارد، به طور حتم می توان گفت ............"

هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را درون بدن خود - اسپرم ها، تخمک های همان فرد را بارور می کنند. (1

دستگاه تولیدمثلی با اندام های تخصص یافته برای لقاح - جنین تا مدتی درون بدن جانور ماده رشدونمو می کند. (2

رها شدن هم زمان گامت ها نقش مهمی در وقوع لقاح در آن - دیواره های چسبناک و ژله ای تخمک ها موجب چسباندن (3

تخم ها به هم می شود.

بهترین شرایط ایمنی و تغذیه برای رشدونمو جنین وجود - تولید شیر توسط یاخته های غدد شیری، در تغذیۀ نوزاد نارس (4

نقش مهمی دارد.
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟46

"طی دورۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، هم زمان با ............، میزان هر هورمون ............ در خون ............"

رسیدن به حداکثر اختالف غلظت میان هورمون های استروژن و پروژسترون - محرک غدد جنسی - شروع به کاهش می کند. (1

رسیدن به حداکثر اختالف غلظت میان مقدار LH و FSH در خون - جنسی مترشحه از تخمدان - افزایش می یابد. (2

آغاز تولید تودۀ یاخته ای در تخمدان که تحت اثر هورمون LH رشد می کند - مترشحه از فولیکول تخمدان - کاهش می یابد. (3

آزادشدن اووسیت ثانویه از تخمدان به حفرۀ شکمی - جنسی مؤثر در رشد دیوارۀ رحم - در نیمۀ اول چرخۀ فولیکولی (4

افزایش پیدا می کند.

در بخش هایی از چرخۀ جنسی زن بالغ، اختالف مقدار دو هورمون LH و FSH به حداقل می رسد. بالفاصله ............ از این47

زمان ها، قطعًا ............

بعد - میزان هورمون های جنسی مترشحه از تخمدان افزایش می یابد. (1

قبل - میزان هورمون LH بیشتر از هورمون FSH در خون است. (2

بعد - تفاوت میان غلظت استروژن و پروژسترون خون کم می شود. (3

قبل - تغ�رات استروژن و FSH موجود در خون ناهمسو است. (4

به طورمعمول، در طول دورۀ جنسی در یک زن بالغ، هم زمان با ............، امکان افزایش هورمون ............ وجود ندارد.48

ریزش داخلی ترین الیۀ رحم - آزادکنندۀ هیپوتاالموسی (1

افزایش میزان پروژسترون ترشح شده از جسم زرد - هیپوفیزی مؤثر در رشد جسم زرد (2

رشد فولیکول و تمایز اووسیت داخل آن - محرک اصلی در تخمک گذاری (3

کاهش اندازۀ تودۀ یاخته های جسم زرد - محرک ترشح استروژن (4

کدام گزینه عبارت "در تمام مدتی که .......... رو به افزایش است .........." را در رابطه با چرخۀ جنسی یک زن سالم و غیر باردار49

به درستی کامل می کند؟

غلظت هورمون LH در خون - اووسیت اولیه مراحل میوز 1 را شروع می کند. (1

ضخامت دیوارۀ رحم - اختالف غلظت LH و FSH در خون بیشتر می شود. (2

غلظت استروژن در خون - مانع ترشح هورمون FSH از هیپوفیز پیشین می شود. (3

اندازۀ جسم زرد - چین خوردگی های دیوارۀ داخلی رحم و اندوختۀ خونی آن بیشتر می شود. (4
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟50

"هر جانوری که ............"

الف- لقاح خارجی دارد، مهره دار است.

ب- آبزی است، لقاح خارجی دارد.

ج- هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارد. هرمافرودیت است.

د- بکرزایی انجام می دهد، پرتوهای فروسرخ تابیده شده از بدن شکار را تشخیص می دهد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟51

"در چرخۀ جنسی یک زن سالم، غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در دو زمان متفاوت، باهم برابر می شود. در فاصلۀ زمانی

برابر شدن غلظت های این دو هورمون می توان گفت ............"

بازخورد منفی بین هورمون های جنسی و هیپوفیزی وجود دارد. (1

ممکن است بعد از شروع تقسیمات یاختۀ تخم، جایگزینی انجام شود. (2

جسم زرد تحلیل رفته و ترشحات هورمونی آن در خون کاهش می یابد. (3

غلظت استروژن همانند غلظت پروژسترون در خون ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. (4

هر جانوری که ............ به طورقطع ............52

لقاح داخلی دارد - خون روشن پس از تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به قلب جانور بازمی گردد. (1

قابلیت تولید یاخته های اسپرم و تخمک را دارد - اسپرم ها، تخمک های همان فرد را بارور می کنند. (2

به کمک رشته ها و تیغه های آبششی، اکسیژن محلول در آب را به خون خود وارد می کند - لقاح خارجی دارد. (3

پس از انجام لقاح داخلی، تخم گذاری می کند - جنین درون تخم هیچ گاه با مادر خود ارتباط خونی برقرار نمی کند. (4

در چرخه تخمدانی یک فرد سالم، ............53

هرگاه مقدار هورمون استروژن در خون افزایش می یابد، مقدار هورمون LH نیز در حال افزایش است. (1

در زمان تشکیل جسم زرد، مقدار هورمون LH در خون از مقدار هورمون FSH بیشتر است. (2

در دو هفته اول، تغ�رات غلظت هورمون های تنظیم کننده چرخه همواره همسو است. (3

هرزمانی که غلظت هورمون های هدایت کنندۀ چرخه تخمدانی برابر می شود، جسم زرد در حال تحلیل رفتن است. (4
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در چرخه جنسی یک زن بالغ و سالم، بالفاصله پس از ............ ابتدا ............ و سپس ............54

کاهش غلظت پروژسترون خون - ضخامت دیواره رحم کاهش می یابد - مقدار هورمون استروژن خون شروع به کاهش (1

می نماید.

شروع افزایش ضخامت دیوارۀ رحم - مقدار هورمون های هیپوفیزی افزوده می شود - مقدار هورمون پروژسترون خون اندکی (2

ثابت می ماند.

آغاز تحلیل رفتن جسم زرد - تولید هورمون های تخمدانی کاهش می یابد - مقدار هورمون FSH در خون شروع به افزایش (3

می نماید.

مشاهده حداقل اختالف بین غلظت هورمون های تخمدانی - اووم آزاد می شود - ضخامت دیواره رحم برای مدت کوتاهی (4

تغ�ر نمی کند.

در جانوران ............ ممکن نیست ............55

با قابلیت انجام تنفس پوستی - لقاح دو طرفی مشاهده شود. (1

با توانایی انجام بکرزایی - پیچیده ترین شکل کلیه دیده شود. (2

دارای غدد راست روده ای - لقاح در بدن جانور ماده انجام شود. (3

دارای غدد نمکی - تغذیۀ نوزاد توسط غدد شیری مادر صورت پذیرد. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟56

"در بخشی از چرخۀ جنسی زنان، اختالف غلظت بین هورمون های FSH و LH خون در بیشترین حد خود قرار دارد. بالفاصله

پس ازاین زمان .........."

میزان هورمون استروژن شروع به کاهش می کند. (1

اووسیت اولیه به اووسیت ثانویه تبدیل می شود. (2

تعداد یاخته های سازندۀ استروژن تخمدان کاهش می یابد. (3

تفاوت میزان غلظت استروژن و پروژسترون در خون شروع به کاهش می کند. (4

در دستگاه تولیدمثلی زنان، ............57

در طی تخمک گذاری، ورود تخمک به لولۀ فالوپ به واسطۀ زوائد انگشت مانند فالوپ صورت می گیرد. (1

زمانی که اختالف غلظت LH و FSH به بیشترین مقدار خود می رسد، بالفاصله بعدازآن غلظت پروژسترون برخالف استروژن (2

شروع به افزایش می کند.

در انتهای چرخۀ رحمی، میزان رشد غلظت LH شدیدتر از FSH صورت می گیرد. (3

طناب پیوندی عضالنی بین تخمدان و رحم باعث می شود تخمدان در سطحی باالتر از لولۀ فالوپ به دیوارۀ رحم متصل (4

گردد.
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چندمورد، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟58

"به طورمعمول، در چرخۀ جنسی یک زن بالغ و سالم، می توان گفت ........... فقط به صورت هم زمان با ........... صورت می گیرد."

الف) شروع ترمیم دیواره های رحم در حفرۀ شکمی - افزایش میزان نوعی هورمون جنسی زنانه در مرحلۀ فولیکولی

ب) شروع رشد هر فولیکول موجود در تخمدان - شروع چرخۀ تخمدانی و افزایش هورمون های محرک غدد جنسی

ج) شروع افزایش غلظت هورمون محرک فولیکولی در مرحلۀ لوتئال - تحلیل رفتن توده ای زردرنگ از یاخته های فولیکولی

د) شروع ترشح آنزیم های هضم کننده از تروفوبالست جنین - شکل گیری برون شامۀ (کوریون) جنین

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در طی چرخۀ جنسی یک زن سی ساله و سالم، بعد از ............، میزان هورمون ............ در خون شروع به ............ می نماید.59

آزادشدن تخمک از تخمدان - محرک فولیکولی - کاهش (1

تشکیل اولین گویچۀ قطبی - استروژن - افزایش (2

آغاز رشد فولیکول پاره شده - لوتئینی کننده - کاهش (3

آزاد شدن اووسیت ثانویه - پروژسترون - افزایش (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟60

"در طی چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، در حد فاصل زمان هایی که مقدار دو هورمون جنسی مترشحه از تخمدان باهم برابر

می شود .........."

ممکن نیست جسم زرد موجود در تخمدان غیرفعال شود. (1

میزان فعالیت ترشحی دیوارۀ داخلی رحم می تواند در حال افزایش باشد. (2

اختالف غلظت هورمون های محرک غدد جنسی در حال افزایش است. (3

میزان هورمون هیپوفیزی مؤثر در رشد جسم زرد در خون افزایش می یابد. (4

در دورۀ جنسی یک زن سالم سی ساله، هرگاه ............61

غلظت هورمون استروژن از پروژسترون کمتر باشد، افزایش اندازۀ جسم زرد مشاهده می شود. (1

غلظت هورمون FSH در حال کاهش باشد، رشد فولیکول در تخمدان و تقسیم اووسیت اولیه مشاهده می شود. (2

غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون در خون برابر باشد، غلظت هورمون های هیپوفیزی شروع به کاهش می کنند. (3

جسم زرد بیشترین فعالیت ترشحی خود را داشته باشد، غلظت هورمون پروژسترون برخالف هورمون استروژن حداکثر است. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟62

"در چرخۀ جنسی یک خانم ۳۰ ساله و سالم، ............"

در فاصلۀ روزهای ۱۰ تا ۲۴، ضخامت دیوارۀ رحم رو به افزایش است. (1

در هفتۀ آخر این چرخه، ممکن است مقدار هورمون پروژسترون در خون کاهش نیابد. (2

در شروع این چرخه، مقدار هورمون های هیپوفیزی از مقدار حداقل خود در خون باالتر است. (3

نورون های هیپوتاالموس با ترشح بعضی از هورمون ها می توانند مستقیمًا چرخۀ تخمدانی را تنظیم کنند. (4
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می نماید؟63

"به طورمعمول در زنان سالم و بالغ ..........، هیچ گاه .........."

زمانی که اووسیت ثانویه دومین تقسیم میوزی را کامل می کند - به طور هم زمان پارگی در تخمدان به علت تخمک گذاری (1

مشاهده نمی شود.

حداکثر میزان هورمون ترشح شده از یاخته های احاطه کنندۀ اووسیت در تخمدان - در ایجاد پاسخ بازخورد مثبت با (2

هورمون های هیپوفیزی نقش ندارد.

هر هورمونی که در تنظیم و هدایت چرخۀ تخمدانی نقش دارد - در اوایل چرخۀ جنسی، تحت تأثیر بازخورد مثبت (3

هورمون های جنسی قرار ندارند.

پس از نفوذ جنین به جدار رحم و ایجاد رابطۀ خونی با مادر - غلظت هورمون های هیپوفیزی در انتهای چرخۀ جنسی (4

افزایش نمی یابد.

در جانوری که ............ دیده می شود، قطعًا ............64

غدد راست روده ای - لقاح به صورت خارجی رخ می دهد. (1

بکرزایی - زاده های حاصل، جنسیتی مشابه والد خود دارند. (2

لوله های مالپیگی - به دنبال لقاح، تشکیل یاختۀ تخم درون بدن جنس ماده اتفاق می افتد. (3

لقاح دو طرفی - دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. (4

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟65

"همه جانوران بالغ و دارای قدرت تولیدمثل که ............ هستند، قطعًا ............"

الف) دارای گویچه های قرمز بدون هسته - در آن ها، جنین مراحل ابتدایی رشدونمو خود را در بدن مادر آغاز کرده است.

ب) انجام لقاح گامت ها نیازمند ترشح برخی مواد شیمیایی - تعداد فراوانی گامت به صورت هم زمان درون آب آزاد می کنند.

ج) دارای لوله های مالپیگی متصل به روده برای دفع مواد - تخم گذار محسوب می شوند.

د) دارای طناب عصبی پشتی درون ستون مهره ها - تغذیۀ جنین در ابتدا بر عهدۀ تخمک است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

Mousavi
Rectangle




