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دانش آموزان عزیز دقت دا شته با شند با توجه به سو ا ستفاده و کپی برداری ،این پکیج در
اختیار تعدادی محدود قرار میگیرد.
حداکثر تاریخ خرید این محصول  11اسفند  99لغایت  01فروردین ماه میباشد بعد از این
تاریخ به هیچ عنوان این محصول با قیمت قبل فروخته نخواهد شد.
ارسال این پکیج استثنایی نیز در اردیبهشت ماه برای همه در تاریخ اعالئم شده ،خواهد بود.
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گروه آموزشی لیموترش

 19اسفند 79

به دنبال کمبود هورمونهای  ..................در دو هفته  ..................دوره جنسی ..................
 )2زیرمغزی – ابتدایی – تخمکگذاری صورت میگیرد.
 )1زیرمغزی – انتهایی – جسم زرد تحلیل میرود.
 )4تخمدانی – انتهایی – اولین تقسیم میوزی تکمیل میشود.
 )3تخمدانی – ابتدایی – رشد دیوارهی داخلی رحم مهار میگردد.
به طور معمول ،در چرخهی جنسی یک زن سالم همزمان با  ..................مقدار تولید هورمون  ..................یافته و مقدار پروژسترون
 ..................مییابد.
 )1شروع رشد جسم زرد –  LHکاهش – افزایش
 )3شروع ضخیم شدن دیوارهی رحم –  FSHافزایش – کاهش

 )2آغاز رشد فولیکولها – آزاد کننده افزایش – افزایش
 )4آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان – استروژن کاهش – کاهش

چند مورد از موارد زیر متن را به طور نامناسب تکمیل مینمایند؟
« هورمونی که سبب  ..................میگردد ،برخالف استروژن » ..................

 آمادگی بدن برای بارداری احتمالی – از بخش پیشین هیپوفیز ترشح میشود.

 تبدیل فولیکول به جسم زرد – توسط یاختههای عصبی ویژهای ساخته میشود.
 تکمیل اولین تقسیم میوزی – طی هفته دوم چرخه غلظتش در خون افزایش مییابد.

 ترشح تستوسترون از بیضهها – با تحریک فولیکول ،سبب بزرگ و بالغ شدن آن میشود.

1 )1

m
o

2 )2

4 )4

3 )3

به طور معمول در یک خانم  79سالهی سالم که در او لقاح صورت نگرفته است .در پایان چرخهی رحمی.................. ،
 )1میزان رگهای خونی و ضخامت دیوارهی داخلی رحم شدیداً افزایش مییابد.
 )2جسم زرد بیش از دو هفته به تولید پروژسترون ادامه میدهد.
 )3مقدار هورمونهای ترشح شده از تخمدان به شدت اُفت میکند.
 )4با اثر هورمونهای هیپوفیزی بر فولیکول ،تخمکگذاری رخ میدهد.

c
.
h

s
r

به طور معمول پس از اینکه غشای اسپرم باغشای اووسیت ثانویه تماس مییابد...................... ،
 )1ریزکیسههای حاوی مواد سازنده جدار لقاحی تشکیل و ترشح میشوند.
 )2پوشش هسته اسپرم ناپدید شده و کروموزومهای آن رها میشوند.
 )3پوشش هسته ،اطراف کروموزومهای اسپرم و اووسیت ثانویه را فرا میگیرد.
 )4کیسه آکروزوم با آنزیمهای خود جدار لقاحی را هضم میکند.

o
to

o
o

وجه مشترک یاختههای الیه بیرونی و درونی بالستوسیست در این است که ......................
 )2درون رحم و قبل از جایگزینی تشکیل میشوند.
 )1در تشکیل ساختار جفت دخالت دارند.
 )4با ترشح آنزیمهای هضمکننده در جداره رحم حفره ایجاد میکنند.
 )3منشاء بافتهای مختلف تشکیل دهنده جنین هستند.
چند مورد زیر در ارتباط با زایمان و اتفاقات آن در یک خانوم باردار صحیح است؟
الف ـ همزمان با خارج شدن سر نوزاد از رحم کیسه آمینون پاره میشود.
ب ـ قبل از شروع انقباض ماهیچههای رحم ،دردهای زایمان آغاز میگردد.
ج ـ با افزایش انقباضات ،ترشح هورمون اکسی توسین از هیپوفیز پیشین افزایش مییابد.
د ـ دهانه رحم در هر انقباض ،بیشتر باز میشود و سر جنین بیشتر به آن فشار میآورد.
3 )3
2 )2
1 )1

il m
4 )4

طی فرآیند اسپرم زایی در لوله های اسپرم ساز یک مرد بالغ ،هر یاخته دارای  ..................میتواند ..................
 )1دو مجموعه کروموزومی  -دارای دو جفت سانتریول باشد.
 )2کروموزوم مضاعف  -ساختار چهار کروماتیدی تشکیل دهد.
 )3کروموزوم تک کروماتیدی  -مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست دهد.
 )4یک مجموعه کروموزومی  -تمایز می یابد و تغییر شکل پیدا کند.
در طی مسیری که اسپرم در  ..................طی میکند ،میتواند ..................
 )1اپیدیدیم – ساختارهای حرکتی الزم جهت حرکت در دستگاه تناسلی جنس ماده را کسب کند.
 )2مجرای اسپرمبر – مواد مورد نیاز جهت تامین انرژی حرکت به سوی گامت ماده را بدست آورد.
 )3میزراه – شرایط الزم جهت عبور از محیط قلیایی موجود در سر راه خود را کسب کند.
 )4مجرای اسپرمبر – ترشحات قلیایی و روان کنندهای برخی غدد برونریز را دریافت کند.
صفحه 1
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ارسال این پکیج استثنایی نیز در اردیبهشت ماه برای همه در تاریخ اعالئم شده ،خواهد بود.
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:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

در دو هفتهی ابتدایی چرخه جنسی ،استروژن (یکی از هورمونهای تخمدان) سبب ترمیم و بازسازی دیوارهی داخلی رحم میشود .هر
چقدر مقدار استروژن در خون افزایش یابد ،ضخامت دیوارهی رحم نیز زیاد میشود ،بنابراین کمبود این هورمون در مرحلهی فولیکولی سبب

میشود که بافتهای تخریب شده در اثر خونریزی ماهیانه ،مجددا رشد نکنند یا ترمیم آنها به کُندی صورت گیرد پس افزایش ضخامت دیواره
داخلی رحم مهار میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هورمونهای هیپوفیزی (زیرمغزی)  LHو  FSHدر دو هفتهی انتهایی نقشی در بقای جسم زرد ندارند ،جسم زرد در صورتی که
بارداری صورت نگیرد یاختههایش تحلیل میگردد و در نهایت با تبدیل به جسم سفید از بین میرود.
گزینه  )2برای تخمک گذاری افزایش هورمونهای هیپوفیزی  LHو  FSHالزم ضروری است (مخصوصا )LHزیرا افزایش ناگهانی  LHسبب
آزاد شدن تخمک و عمل تخمک گذاری میشود.
گزینه  )4اولین تقسیم میوزی در اواخر دوهفته ابتدایی چرخه صورت میگیرد (نه دو هفته انتهایی) ،کمبود هورمون استروژن و نرسیدن به

حداکثر غلظت در خون مانع از تخمک گذاری میشود و ادامه مسیر را با اختالل رو به رو میکند.

آنالیز سوال

m
o

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و دامدار مبحث سوال  :هورمونهای تخمدانی و هیپوفیزی ( )117سطح سوال  :نسبتا سخت

2

گزینه 1

c
.
h

با آغاز رشد جسم زرد در حدود روزهای  61و  61چرخه ،مقدار هورمون  LHدرون خون کاهش مییابد ،همچنین مقدار هورمون پروژسترون در
درون خون افزایش مییابد.

بررسی سایر گزینهها :

s
r

گزینه  )2رشد فولیکولها از ابتدای چرخه جنسی شروع میشود ،که در ابتدای چرخه هورمون ( )LHدرون خون افزایش مییابد (ترشح از

o
to

هیپوفیز پیشین) این یعنی هورمون آزاد کننده هیپوتاالموس ترشحش افزایش یافته که بر هیپوفیز پیشین اثرگذاشته و هورمون  LHبه مقدار
بیشتری از آن ترشح شده و با توجه به شکل هورمون پروژسترون نیز دارای غلظتی تقریبا ثابت در درون خون است.
گزینه  )3شروع به ضخیم شدن دیواره رحم بعد از پایان قاعدگی شروع میشود (حدود روزای  1تا  )1در این فاصله مقدار هورمون محرک فولیکولی

o
o

( )FSHدرون خون تقریبا رو به کاهش است و مقدار هورمون پروژسترون نیز دارای غلظتی ثابت در درون خون است.
گزینه  )4در هنگام آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان یعنی در روز  41چرخه جنسی یک زن ،مقدار استروژن درون خون کاهش یافته و میزان
پروژسترون رو به افزایش میگذارد.

3

گزینه 4
بررسی همهی گزینهها :

il m

مورد اول) استروژن و پروژسترون باعث رشد دیوارۀ داخلی رحم و ضخیم شدن آن شده و با این کار ،رحم را برای بارداری احتمالی
آماده می کنند .این هورمونها توسط تخمدانها ساخته و ترشح میشوند( .رد گزینه)

مورد دوم)  LHسبب تبدیل فولیکول پاره شده به جسم زرد میشود LH .توسط یاختههای درون ریز موجود در هیپوفیز پیشین
ساخته میشود ،نه نورون( .رد گزینه)
مورد سوم)  LHسبب تکمیل اولین تقسیم میوزی میشود ،غلظت هورمونهای استروژن و  LHدر هفتهی دوم جنسی،
در خون رو به افزایش است( .رد گزینه)
مورد چهارم)  LHبا اثر بر یاختههای بینابینی ترشح هورمون جنسی تستوسترون در بیضهها را تحریک میکند ،در سطح
یاختههای فولیکولی گیرندههایی وجود دارند که  FSHبه آنها متصل میشود .این اتصال فولیکول را تحریک کرده تا بزرگ و بالغ شود.

آنالیز سوال

(رد گزینه)
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :چرخه جنسی زنان ( )117سطح سوال  :سخت

t.me/limootorsh_free
ویژه آزمون مرحلــه  17اسفند قلم چی

4
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گزینه 3

باتوجه شکل  8در کتاب درسی ،در چرخه جنسی غلظت استروژن در طی دو مرحله در خون افزایش پیدا میکند ،در بار اول طی روزهای  3و 4
شروع شده و تا روز  63جنسی ادامه مییابد و در بار دوم حدودا روزهای  61و  61شروع میشود و تا حدود روزهای  22و  23ادامه دارد ،افزایش
ثانویه غلظت استروژن در خون ،بعد از روز تخمکگذاری که با آزاد شدن اووسیت ثانویه به محوطه شکمی همراه است ،صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1شروع ترمیم الیهی داخلی دیوارهی رحم پس از پایان قاعدگی و در روزهای  1و  7رخ میدهد درحالی که حداکثر غلظت هورمونهای
هیپوفیزی  FSHو  LHدر روز  64جنسی صورت میگیرد.
گزینه  )2برابر شدن غلظت استروژن با پروژسترون در چرخه جنسی در دو مرحله طی بخش لئوتال انجام میپذیرد ،در بار اول که حدود روزهای
 61و  61است ،در بار دوم که حدود روزهای  21و  27چرخه است ،تحلیل رفتن کامل جسم زرد در روزهای پایانی چرخه صورت میگیرد.
گزینه  )4پس از لقاح در لولهی فالوپ ،یاخته تخم  31ساعت بعد تقسیمات خود را آغاز مینماید ،وقتی به رحم میرسد ،به بالستوسیت تبدیل

آنالیز سوال

شده است و حفره ای در بخش مرکزی بالستوسیست وجود دارد ،در نهایت نفوذ بالستوسیست به دیواره داخلی رحم ثبت نام پکیج ویژه پیش بینی
کنکور  88پایه دوازدهم در سایت لیموترش با تخفیف ویژه به زودی آغاز میشه ،منتظرتونییممم) صورت میگیرد و جایگزینی رخ میدهد.

m
o

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :چرخه جنسی زنان ( )117سطح سوال  :نسبتا سخت

 -1مرحلهی فوليكولی(تخمكگذاری)

c
.
h

* در طی مرحلهي فولیكولی به ترتیب اتفاقات زير رخ میدهد :
 -6در ابتدا از هیپوتاالموس ،هورمون آزادکنندهی  LHو  FSHبه مویرگهای ساقهی کوتاه (بین هیپوتاالموس و هیپوفیز) ترشح میشود.

s
r

 -3هورمون آزادکننده سبب ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیزپیشین به جریان خون میشود.
 -4هورمونهای  LHو  FSHتوسط جریان خون به تخمدان میرسند.

 -1هورمونهای  LHو  FSHبه گیرندهی خود در یکی از فولیکولها(سلول هدف) متصل میشوند.
 -1پس از اتصال ،سلولهای فولیکولی هورمون استروژن ترشح میکنند.

o
to

 -7هورمون استروژن ترشح شده از یک فولیکول بر همان فولیکول اثر کرده و باعث رشد آن فولیکول میشود.
نکته  :منظور از رشد فولیکول این است سلولهای فولیکولی تقسیم میشوند و اندازهی فولیکول افزایش مییابد.

o
o

نکته  :هر چقدر که فولیکول بزرگتر شود ،اندازهی اووسیت هم بزرگتر میشود و فضای خالی (حفرهای) درون فولیکول نیز بیشتر میشود.
نکته  :هر چقدر فولیکول بزرگتر باش د ،توانایی بیشتری در ترشح استروژن دارد و مقدار بیشتری استروژن ترشح میکند.
 -8مقدار کمی استتتروژن که از فولیکول ترشتتح شتتده ،بر هیپوتاالموس و هیپوفیز اثر میکند و مانع از ترشتتح  LHو  FSHاز هیپوفیز پیشتتین میشتتود
(خودتنظیمی منفی).

نکته  :استروژن در غلظتهای پایین اثر مهاری بر ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیز پیشین دارد.
 -8هر چقدر که فولیکول بزرگتر میشود (به بلوغ میرسد) ترشح استروژن از آن بیشتر میشود.
نکته  :قبل از وقوع تخمکگذاری مقدار استروژن در خون به بیشترین مقدار خود میرسد.

il m

 -61در طی خودتنظیمی مثبت به دلیل وجود مقدار باالیی از استتتتروژن در خون ،مقدار ترشتتتح ( LHو تا حدودی  )FSHاز هیپوفیز ،به طور ناگهانی
افزایش مییابد.
نکته  :مقدار هورمونهای  FSHو  ،LHدر روز تخمکگذاری به بیشترین مقدار خود میرسد.
نکته  :در حین آن تخمکگذاری ،به همراه کاهش غلظت استروژن در خون ،مقدار ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیز بیشترین مقدار میباشد.
نکته  :قبل از تخمکگذاری در ابتدا که غلظت  LHدر خون رو به افزایش ا ست ،مقدار  FSHدر خون رو به کاهش میبا شد .ولی در نهایت روز تخمکگذاری
مقدار هر دو در خون به حداکثر میرسد.
 -66هنگام تخمكگذاري مقدار  LHو  FSHدر خون به حداكثر مقدار خود میرسد .حداكثر ،میزان  LHسبب وقوع اتفاقات زير میشود :
 -aتکمیل اولین تقسیم میوزی سلول زاینده و تولید اووسیت ثانویه و نخستین گویچهی قطبی در تخمدان (درون فولیکول)
 -bپاره شدن فولیکول و تخمدان ،وقوع تخمکگذاری.
نکته  :تخمکگذاری تقریباً در روز چهاردهم رخ میدهد و همزمان روز چهاردهم مقدار  LHو  FSHبه حداکثر مقدار خود میرسد.
نکته  :تقریبا یک روز قبل از تخمکگذاری ترشح پروژسترون از تخمدان آغاز میشود و غلظت استروژن به حداکثر مقدار خود میرسد.
نکته  :استروژن ترشح شده در مرحلهی فولیکولی باعث افزایش ضخامت و پر خون شدن دیوارهی رحم میشود.
نکته  :در مرحله ی فولیکولی مقدار استروژن در خون بیشتر از پروژسترون است.
نکته  :قبل از تخمک گذاری مقدار استروژن در خون روبه افزایش بوده و مقدارش در خون در حال فاصله گرفتن از مقدار پروژسترون میباشد.

2
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كمي قبل از وقوع
تخمكگذاري (اواخر مرحلهي
فوليكولي)

رشد سریع فولیکول
شروع افزایش ترشح ناگهانی  LHو سپس  FSHاز هیپوفیز پیشین
به بیشترین مقدار خود رسیدن  LHو ( FSHروز تخمکگذاری)
کاهش ترشح استروژن از فولیکول در حال رشد ،پس از مرحلهی طوالنی ترشح فراوان
شروع ترشح پروژسترون قبل از تخمکگذاری ( 1روز قبل از تخمکگذاری)

 -2مرحلهی لوتئال ( 14تا )22
* مرحلهی لوتئال در چرخهی تخمدان به دنبال مرحلهی فولیکولی ایجاد میشود.
در طی مرحلهي لوتئال به ترتیب اتفاقات زير رخ میدهد :
 -4هورمون  LHباعث اتفاقات زير میشود :
 -aسلولهای فولیکولی که پاره شدهاند ،رشد کنند و تشکیل تودهای به نام جسم زرد بدهند.
یادآوری  :جسم زرد تودهای زرد رنگ از سلولهای فولیکولی است که مانند غدهای درونریز عمل میکند و هورمونهای استروژن و پروژسترون را میسازد.
 -bترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد

m
o

 -2استروژن و پروژسترون طی مکانیسم خودتنظیمی منفی مانع از ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیز پیشین میشوند.
 -3در نبود  LHو  FSHاز ایجاد فولیکول جدید در مرحلهی لوتئال جلوگیری میشود.

c
.
h

 -4اگر لقاح صورت بگیرد جسم زرد تا چند هفتهی دیگر به تولید پروژسترون ادامه خواهد داد.
اما اگر لقاح صورت نگیرد ،اتفاقات زير رخ میدهد :

 -aاندازهی جسم زرد به طور ناگهانی کاهش مییابد.

s
r

 -bترشح پروژسترون و استروژن از جسم زرد کاهش مییابد.

 -cسرانجام ترشح پروژسترون و استروژن کامالً متوقف میشود.
 -dاز هیپوفیز ترشح  LHو  FSHآغاز میشود.
 -eریزش دیوارهی رحم آغاز میشود.

تخمک گذاری
(مرحله فولیکولی)
استروژن و پروژسترون
(توسط شبکهی آندوپالسمی
صاف از کلسترول در
تخمدان ساخته میشوند).

o
to

در ابتدا استروژن مانع از ترشح بیشتر  FSHو  LHمی شود.

1

اثر خود تنظیمی مثبت استروژن بر ترشح ( LHو مقدار کمتر  )FSHدر اواخر این مرحله.
پر خون و ضخیم شدن دیواره ی رحم در اثر استروژن
ترشح اندک پروژسترون در یک روز قبل از تخمک گذاری

o
o

2

کاهش ترشح  FSHو  LHطی مکانیسم خود تنظیمی منفی
نکته :این اتفاق مانع از تشکیل فولیکول جدید در این مرحله می شود.
مرحله ی لوتئال

افزایش بیشتر ضخامت دیواره ی رحم
حفظ دیواره ی رحم

il m

در صورت عدم لقاح اواخر این مرحله دیگر تولید نمیشوند.

در صورت عدم لقاح شروع ترشح  FSHو  LHاز هیپوفیز پیشین
نکته :4وقتی مقدار استروژن کم است اثر مهاری بر ترشح  FSHو  LHدارد.
نکته :2اثر مهاری استروژن بر ترشح  FSHو  LHدر حضور پروژسترون چندین برابر است.
نکته :اگر جهش ناگهانی مقدار  LHدر پایان مرحله ی فولیکولی صورت نگیرد ،تخمکگذاری رخ نمیدهد.

5

گزینه 2

لقاح زمانی آغاز می گردد که غشای یک اسپرم و اووسیت ثانویه با همدیگر تماس یابند و ورود سر اسپرم به اووسیت ،پوشش هسته آن ناپدید و
کروموزوم های آن رها میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ریزکیسههای حاوی مواد سازنده جدار لقاحی در زیر غشای تخمک قرار دارند پس از لقاح این کیسهها محتویات خود را ترشح میکنند
و جدار لقاحی اطراف تخمک ایجاد می گردد که از ورود اسپرم های دیگر ممانعت مینمایند.
گزینه  )3پس از تکمیل میوز  2در اوو سیت ثانویه ،تخمک ایجاد می شود ،پو شش ه سته تخمک ناپدید و دو مجموعه کروموزومی ا سپرم و
تخمک مخلوط میشوند ،پوشش جدید اطراف آنها را فرا میگیرد و یاخته تخم ( )2n=41ایجاد می گردد.
گزینه  )4کیسه آکروزوم قبل از لقاح پاره شده و آنزیم های آن الیه داخلی اطراف اووسیت ثانویه (نه جدار لقاحی) را هضم می کنند.

t.me/limootorsh_free
ویژه آزمون مرحلــه  17اسفند قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

m
o
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گزینه 2

c
.
h

s
r

o
to

یاخته های بیرونی بالستوسیست که ترفوبالست نامیده میشوند کارهای زیر را انجام می دهند :
بررسی سایر گزینهها :

o
o

گزینه  )1آنزیم های هضم کننده را ترشح کرده و یاختههای جداره رحم را تخریب میکنند حفره ایجاد می نمایند تا عمل جایگزینی بالستوسیست
صورت گیرد.
گزینه  )3با ایجاد پرده کوریون در ساختار جفت شرکت می کنند.

گزینه  )4با ترشح هورمون  HCGسبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن میشوند.

il m

یاخته های درونی بالستوسیست توده یاخته ای درونی را تشکیل می دهند که سه الیه زایای جنینی را ایجاد میکنند.
این سه الیه زایا ،منشاء بافت های مختلف تشکیل بدن جنین هستند.
الیه درونی و بیرونی بال ستو سی ست درون رحم و قبل از جایگزینی ت شکیل می شود( ،ثبت نام پکیج ویژه پیش بینی کنکور  88پایه دوازدهم در
سایت لیموترش با تخفیف ویژه به زودی آغاز میشه ،منتظرتونییممم) همه یاخته های جنینی حاصل از تقسیم میتوز یاخته تخم هستند.

7

گزینه 1
بررسی همهی گزینهها :

گزینه الف) پاره شدن کیسه آمینون بر اثر فشار سر جنین است و نشانه نزدیک بودن زایمان میباشد (پاره شدن کیست قبل از خروج سر
از رحم صورت می گیرد)
( رد گزینه )
گزینه ب) شروع انقباضات ماهیچه رحم بر اثر هورمون اکسی توسین با دردهای زایمان همراه است ( رد گزینه )

گزینه ج) با افزایش انقباضات رحم ترشح هورمون اکسی توسین از هیپوفیز پسین بر اثر بازخورد مثبت افزایش مییابد ( .رد گزینه )
گزینه د) در هنگام زایمان ،دهانه رحم در هر انقباض ،بیشتر باز میشود و سر جنین بیشتر به آن فشار میآورد ( .تائید گزینه)

4
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تولد و زایمان
■ مراحل زير رو با دقت بهش توجه كنید :
 -6در ابتدا سر جنین به سمت پایین فشار وارد و کیسۀ آمنیون را پاره میکند.
 -2در نتیجه ،مایع آمنیوتیک یک مرتبه به بیرون ترشح می شود.
نکته  :خروج این مایع ،نشانۀ نزدیک بودن زایمان است( .توجه  :این اتفاق قبل از زایمان میافته نه حین زایمان)
 -3هیپوتاالموس تحریک میشود و از پایانه آکسونی برخی نورونهای آن در هیپوفیز پسین هورمون اکسیتوسین ترشح میشود.
 -4اکسیتوسین ماهیچههای دیوارۀ رحم(الیه میانی) را تحریک می کند ،تا انقباض آغاز شود و در ادامه ،دفعات و شدت انقباض را مرتبا بیشتر میکند.
نکته  :ماهیچه رحم از نوع صاف است که توسط اعصاب خودمختار عصب دهی میشود ،در اینجا یک هورمون سبب انقباض ماهیچه صاف میشود.
ترکیب  :هورمون اکسیتوسین دارای بازخورد مثبت است و غلظت آن رفته رفته افزایش مییابد و دفعات و انقباضات شدیدتر از قبل رخ میدهد.
توجه  :پزشکان برای سرعت دادن به زایمان اکسیتوسین را به مادر تزریق میکنند.
 -1شروع انقباض ماهیچههای رحم با دردهای زایمان همراه است( .انقباضات سبب ایجاد دردهای زایمان و اون جیغهای خفن خانوما موقع زایمان میشود)
 -1دهانۀ رحم در هربار انقباض ،بیشتر باز (نه بسته) میشود و سر جنین بیشتر به آن فشار میآورد.

m
o

 -7با افزایش انقباضات ترشح اکسی توسین با بازخورد مثبت افزایش یافته و باعث میشود نوزاد آسانتر و زودتر از رحم خارج شود.

 -8ابتدا سر و سپس بقیۀ بدن از رحم خارج میشود( .همهمون با سر اومدیم دنیا ،انگار که حلوا پخش میکردن بدو بدو با سر اومدیم دیدیم ایدل غافل هییچیییی نیس،
سرمون کاله رفته!!)

c
.
h

 -8در ادامۀ انقباض رحم ،جفت و اجزای مرتبط با آن ،از رحم خارج میشود.
توجه  :پس اول سر و بدن و در انتها جفت و اجزای آن از رحم خارج میشوند.
 -61هورمون اکسی توسین ،عالوه بر تأثیر در زایمان ،ماهیچۀ صاف غدد شیری را نیز منقبض میکند ،تا خروج شیر انجام شود.

s
r

تذکر  :خروج شیر به کمک هورمون اکسیتوسین و تولید شیر بر اثر هورمون پروالکتین بود.
 -66تحریک گیرندههای موجود در غدد شیری با مکیدن نوزاد ،اتفاق میافتد و از طریق بازخورد مثبت ،تنظیم میشود.

o
to

نکته  :مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون پروالکتین و افزایش تولید و ترشح شیر و افزایش اکسیتوسین و خروج شیر میشود.

o
o

il m

نکته خیلی مهم  :متخصصان زنان و زایمان در پیش بینی زمان تولد نوزاد  284روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی مادر اضافه میکنند.
تو ضیح  :دلیل اینکار خیلی ساده ا ست ،بعد از بارداری زنان دیگه برا شون قاعدگی رخ نمیده ،یه متخ صص زنان چون میدونه خانوم باردار خیلی راحت یادش
می یاد آخرین بار که قاع دگی رخ داده براش کی بوده ،اون تاریخ رو میگه و مختصتتتص دو هفته بعد از اون روز لقاح در نظر میگیره و مدت زمان بارداری رو
حساب میکنه.
توجه  :مدت زمان بارداری  83هفته یا  222روز از زمان لقاح است.

نوزادان نارس
* سورفاکتانت در اواخر دورهی جنینی ستتاخته می شتتود به همین جهت بعضتتی از نوزادان زودرس که مقدار ستتورفاکتانت در آنها به مقدار کافی ستتاخته
نمیشود ،به زحمت تنفس میکنند.
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ویژه آزمون مرحلــه  17اسفند قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

یاخته های اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه دیپلوئید هستند ،این یاختهها توانایی تقسیم دارند و دارای دو جفت سانتریول میباشند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2یاختههای اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه دارای کروموزوم مضاعف هستند چون تقسیم می شوند.
در این بین فقط اسپرماتوسیت اولیه دارای توانایی تشکیل تتراد است.
گزینه  )3کروموزوم تک کروماتیدی در ا سپرم و ا سپرماتید دیده می شود ،ا سپرماتید مقدار زیادی از سیتوپال سم خود را از د ست می دهد و به
اسپرم تبدیل می شود.
گزینه  )4ا سپرماتو سیت ثانویه ،ا سپرماتید و ا سپرم هاپلویید ه ستند .ا سپرماتید تمایز می یابد و تغییر شکل پیدا می کند در نهایت تبدیل به
اسپرم میشود.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار

9

مبحث سوال  :فرآیند اسپرمزایی ( )117سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

m
o

در مستتیر خروجی استتپرم در مجرای استتپرم بر ،با ورود ترشتتحات
قندی غدد وزیکول ستتیمینال به داخل مجرا ،انرژی موردنیاز حرکت
تاژک استتپرم به منظور پیشروی در دستگاه تناسلی زن تامین میشود.
بررسی سایر گزینهها :

c
.
h

گزینه  )1در اپیدیدم استپرمها بالغ میشوند و توانایی حرکت

s
r

دادن تاژک خود (ساختارحرکتی) را کسب میکنند ،ایجاد تاژک
یا ساختار حرکتی درون لولهی اسپرم ساز و در هنگام تمایز
اسپرماتید به اسپرم صورت میگیرد.
گزینه  )3ترشتحات قلیایی غده پیازی میزراهی میتواند در
خنثی ستازی محیط اسیدی موجود در سر راه اسپرم
نقش داشته باشد.

گزینه  )4ترشتحات قلیایی و روان کننده
غده پیازی میزراهی ،به میزراه میریزد( .نه مجرای اسپرمبر)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار

o
to

o
o

il m

مبحث سوال  :غدد سازنده منی و دفران ( )117سطح سوال  :نسبتا سخت

6

اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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پیش آزمون شماره 11
1931/11/11

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه ســــــواالتــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 11
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 39

پــــــیش آزمــــــــــــــونـــــــــ

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

c
.
h

s
r

آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای جامع –  01سوال

il m

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید

t.me/limootorsh_free
مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

m
o

c
.
h

s
r

o
to

o
o

 هزینه این پکیج استثنایی به  2صورت میباشد :
 )1به صورت فایل  033.333 ( PDFتومان

تخفیف ویژه %56

 )2به صورت تکثیر شده و چاپی ( 033.333تومان

il m

 99.333تومان )

تخفیف ویژه %60

 109333تومان)

دانش آموزان عزیز دقت دا شته با شند با توجه به سو ا ستفاده و کپی برداری ،این پکیج در
اختیار تعدادی محدود قرار میگیرد.
حداکثر تاریخ خرید این محصول  11اسفند  99لغایت  01فروردین ماه میباشد بعد از این
تاریخ به هیچ عنوان این محصول با قیمت قبل فروخته نخواهد شد.
ارسال این پکیج استثنایی نیز در اردیبهشت ماه برای همه در تاریخ اعالئم شده ،خواهد بود.

صفحه 1
limootoorsh.com
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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صفحه 3
limootoorsh.com
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گروه آموزشی لیموترش

ویژه آزمون  17اسفند 87

در طی هفتهی بعد از  ................در رویان انسان ،نمیتوان گفت ................
 )1تشکیل سه الیه بافت مقدماتی – رشد و نمو اندام های کبد و معده شروع شده است.
 )2رشد و نمو رگهای خونی – همهی تارهای قلبی قادر به انقباض ذاتی هستند.
 )3تشخیص ضربان قلب – رویان حدود  11برابر هفته سوم درازا دارد.
 )4شروع به نمو روده – جوانهی مربوط به پاها و دستها ایجاد میگردد.

 - 2چند مورد زیر در ارتباط با مردی بالغ و سالم صحیح است؟

 قسمت ابتدایی مجرای اسپرمبر درون کیسهی بیضه قرار دارد.
 هیچگاه نمیتواند در مجرای اسپرمبر اسپرم نابالغ وجود داشته باشد.
 محتویات هر دو مجرای اسپرمبر بعد از ورود به پروستات ادغام میشود.
 دیوارهی مجرای اسپرمبر قبل از ورود به پروستات ضخیم و چینخورده میشود.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

 - 3همهی سلولهای اووسیت اولیه قطعا ................
 )1طی چرخهی جنسی با حداکثر غلظت  ،LHسلولهایی هاپلوئید ایجاد میکنند.
 )2بر اثر تقسیم میوز سلولهای اووگونی در دوران جنینی ایجاد شدهاند.
 )3توسط سلولهای پیکری پیرامون خود مواد مورد نیاز خود را دریافت میکند.
 )4با اثر هورمونهای استروئیدی بر آنها به مرحلهی بلوغ خود نزدیک میگردند.

m
o

c
.
h

 - 4به طور معمول در یك خانم  77سالهی سالم که در او لقاح صورت نگرفته است .در پایان چرخهی قاعدگی.................. ،
 )2جسم زرد بیش از دو هفته تولید پروژسترون را ادامه میدهد.
 )1میزان خون و ضخامت دیوارهی رحم شدیداً افزایش مییابد.
 )3مقدار هورمونهای ترشح شده از تخمدان به شدت اُفت میکند )4 .با اثر هورمونهای هیپوفیزی بر فولیکول ،تخمکگذاری رخ میدهد.

s
r

 - 5در مراحل تکامل رویان انسان ،در فاصلهی بین  .................میتواند .................
 )1تشکیل سه بافت مقدماتی و آغاز ضربان قلب – بازوها و پاها شکل بگیرند.
 )2اتصال بالستوسیت به رحم و نمو رگهای خونی – تشکیل ساختار جفت صورت بگیرد.
 )3تشخیص ضربان قلب و پایان ماه چهار حاملگی – تعیین جنسیت رخ دهد.
 )4زمانی که رویان  2میلی متر درازا دارد و تشکیل همهی اندامهای بدن – کوریون تشکیل شود.

o
to

o
o

 - 6در طی مسیری که اسپرم در  ................طی میکند ،میتواند ................
 )1اپیدیدیم – ساختارهای حرکتی الزم جهت حرکت در دستگاه تناسلی جنس ماده را کسب کند.
 )2مجرای اسپرم بر – مواد مورد نیاز جهت تامین انرژی حرکت به سوی گامت ماده را بدست آورد.
 )3میزراه – شرایط الزم جهت عبور از محیط قلیایی موجود در دستگاه تناسلی زن را کسب کند.
 )4لولهی اسپرمساز – بالغ شود و قدرت لقاح با سلول اووسیت ثانویه را پیدا کند.
 - 7کدام گزینه زیر به طور نامناسبی عبارت زیر را کامل مینماید؟

il m

« در هر بخشی از چرخهی جنسی یك زن سالم ،هرگاه که  ................لزوما » ................
 )1خودتنظیمی مثبت برای هورمون  FSHو  LHرخ میدهد – غلظت استروژن در خون رو به افزیش است.
 )2غلظت هورمون آزادکننده در خون افزایش مییابد – ضخامت دیوارهی رحم رو به کاهش است.
 )3جسم زرد در حال رشد و ترشح بیشتر پروژسترون است – تخریب بافت رحم دیده نمیشود.
 )4در صورت حاملگی ،جایگزینی بالستوسیت صورت بگیرد – غلظت پروژسترون با استروژن برابر میشود.
 - 8چند مورد متن زیر را به طور صحیح کامل میکند؟

« به طور معمول در بانوی  53ساله در طی مدت زمان بین لقاح و اتصال بالستوسیست به دیوارهی داخلی رحم» ................. ،
الف ـ غلظت استروژن رو به کاهش است.

ب ـ ضخامت دیوارهی داخلی رحم رو به افزایش است.

ج ـ انقباضات دیوارهی میانی رحم مهار میشود.

د ـ برای اولین بار مقدار استروژن با پروژسترون برابر میشود.

هـ ـ فولیکول پاره شده در اثر  FSHبه جسم زرد تبدیل میشود.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

صفحه 1
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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ویژه آزمون  17اسفند 87

 - 9به طور معمول ،یك هفته پس از  .................همانند .................
 )1تخمکگذاری ،میزان پروژسترون – ضخامت دیوارهی رحم ،به حداکثر مقدار خود میرسد.
 )2آغاز میوز  ІІدر اووسیت ثانویه ،تکشیل بافت اکتودرم – ایجاد ساختار جفت ،صورت میگیرد.
 )3آغاز ضربان قلب در رویان ،اندامهای جنسی – پانکراس و کبد ،مشخص میشوند.
 )4به حداکثر رسیدن دیوارهی رحم ،خونریزی رحم – افزایش استروژن ،قابل مشاهده است.
 - 10به طور طبیعی در چرخهی جنسی زنان ،در  .................هیچگاه  .................نمیباشد.
 )1یک هفته قبل از کاهش ناگهانی غلظت هورمون پروژسترون – غلظت هورمونهای استروژن و پروژسترون باهم برابر
 )2دو هفته بعد از تکمیل تقسیم میوز اووسیت ثانویه – ساختار جفت در رحم در حال تشکیل شدن
 )3دو هفته قبل از به حداکثر رسیدن ضحامت رحم – غلظت استروژن در درون خون رو افزایش
 )4یک هفته بعد از حداکثر مقدار هورمون  FSHدر خون – ترشح هورمون  LHدر سلولهای هیپوفیز پیشین رو به کاهش
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ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه فارغ التحصیالن آغاز شد .ثبت نام در ←

 Limootoorsh.com/addصفحه 7

اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

t.me/limootorsh_free

پیش آزمون شماره 11
1931/11/11

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 11
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 39

پــــــیش آزمــــــــــــــونـــــــــ

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

c
.
h
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r

آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای جامع –  01سوال

il m

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید

t.me/limootorsh_free

:1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

1

گزینه 1

ت شکیل سه الیه بافت مقدماتی در هفتهی دوم (انتها) ایجاد می شود ،در هفته ی بعد که هفته سوم با شد ،ر شد و نمو اندام های کبد و معده شروع ن شده
است زیرا تشکیل شدن همهی اندام های اصلی بدن در هفتهی چهارم صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2ر شد و نمو رگهای خونی در هفتهی سوم صورت میگیرد و ضربان قلب در هفتهی چهارم شورع می شود در دوران جنینی همهی تارهای
ماهیچهای قلب خاصیت انقباض ذاتی دارند.
گزینه  )3تشخخصیز زبان قلب در هفتهی هفتم معموال قابل مشخخاهده اسخخت ،در هفتهی هشخختم رویان ودود  22میلی متر درازا دارد که ودود  11برابر

آنالیز سوال

هفتهی سوم است که درازای آن  2میلیمتر است.
گزینه  )4شروع به نمو روده در هفتهی سوم رخ میدهد که در هفتهی چهارم جوانههای مربوط به اندام های دست و پا در رویان ایجاد میگردد.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :دوران بارداری ()311

سطح سوال  :نسبتا سخت

مراحل رشد و نمو رویان و جنین آدمی

m
o

هفتهی دوم

رویان بهسرعت رشد میکند و پردههایی که رویان را حفاظت و تغذیه میکنند (آمنیون و کوریون)
بهسرعت نمو مییابند.

وقایع ماه اول

c
.
h

انتهای هفته سوم

از تعامل کوریون و رحم ،جفت بهتدریج تشکیل میشود.

سلولهای داخلی باالستوسیست تشکیل سه الیه بافت مقدماتی آندودرم ،مزودرم و اکتودرم را میدهند.

نمو رگهای خونی و روده آغاز میشود.

s
r

اکنون رویان  ۲میلیمتر درازا دارد.

هفته چهارم

o
to

تشکیل بازوها و پاها آغاز میشود.

رویان اندازهای در حدود  ۵میلیمتر دارد.
انتهای هفته چهارم

تشکیل همة اندامهای اصلی آغاز میشود.
ضربان قلب آغاز میشود.

طی ماه دوم

مرحلهی نهایی نمو رویان انجام میشود.

وقایع ماه دوم

بازوها و پاها شکل میگیرند.

o
o

اندامهای داخلی اصلی مانند کبد و پانکراس مشخص میشوند.
انتهای ماه دوم

وقایع انتهایی سهماهه اول

اکنون رویان  ۲۲میلیمتر طول و حدود  ۱گرم وزن دارد.
اندامهای جنسی مشخص میشوند.

il m

جنیین دارای ویژگیهای بدنی قابلتشخیص است.
از دیدگاه علمی جنسیت جنین در هنگام لقاح تعیین میشود و این موضوع بستگی به این دارد که تخمکهای حاوی کروموزوم جنسی 𝑿 با اسپرم حاوی
کروموزوم جتسی 𝐗 (فرزند دختر میشود) یا 𝒚 (فرزند پسر میشود) .لقاح یابد و در پایان ماه سوم ،اندامهای جنسی مشخص میشوند.

در طول سهماهه دوم و سوم

جنین بهسرعت رشد میکند
عملکرد اندامهای جنین آغاز میشود
در انتهای سهماههی سوم ،جنین قادر به زندگی در خارج از بدن مادر است.

توجه :بعد از تولد ،هنوز نمو کامل نیست و رشد و نمو جسمی و عصبی ادامه مییابد.
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گزینه 4

آنالیز سوال

تمامی موارد ذکر شده در گزینه ها صحیح میباشد.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

مبحث سوال  :دستگاه تناسلی مردان ()311

سطح سوال  :نسبتا سخت

اپيديديم

کادر آموزشی این تست

* در بدن یك مرد بالغ ،روزانه صدها میلیون اسپرم تولید میشود .اسپرمها پس از تولید در لولههاي اسپرمساز ،از این لولههاي پر پیچ و خم عبور
میکنند و به لولهي پر پیچ و خم دیگري که اپیدیدیم نامیده میشود ،وارد میشوند.
نكته  :هر اپیدیدیم شامل یك لوله دراز و پر پیچ و خم است بنابراین در هر مرد سالم فقط دو تا از این لولهها وجود دارد.
همه چیز درباره اپیدیدیم:
 -aمجرای اپیدیدیم لولهي پیچ خورده است.
 -bلولهی اپیدیدیم در سطح فوقانی و پشتی هر بیضه قرار دارد.
 -cارتباط لولههای اسپرمساز با اپیدیدیم از طریق بصش کوچکی است که در پشت بیضه قرار دارد.
نكته  :این بصش کوچك از امتداد لولههای اسپرمساز واصل میشود.

m
o

اپيديديم در انسان در موارد زير نقش دارد:
 -aبلوغ اسپرمها

* در طی بلوغ اسپرمها توانایی حرکت کسب میکنند و متحرك میشوند.

c
.
h

نكته  :اسپرمهایی که از لولههای اسپرمساز وارد اپیدیدیم میشوند ،همگی نابالغاند و توانایی حرکت ندارند.
نكته  :در اپیدیدیم هم اسپرم بالغ و هم اسپرم نابالغ وضور دارند.
 -bذخیرهسازي اسپرم

s
r

* اسپرمهای تولید شده توسط بیضهها وارد اپیدیدیم میشوند و پس از بلوغ در آنجا ذخیره میگردند.
نكته  :اسپرمهای بالغی که در اپیدیدیم ذخیره هستند ،طی مدت ذخیره شدن توانایی حرکت و باروري خود را حفظ میکنند.

همه چیز درمورد مجراي اسپرمبر:

مجراي اسپرمبر

o
to

 -aمجراي اسپرمبر مانند لولههاي اسپرمساز و اپیدیدیم نوعی لوله است که در انتقال اسپرمها نقش دارد.
 -bبیضهها ،اپیدیدیمها و قسمت ابتدایی مجراهاي اسپرمبر در کیسهی بیضه قرار دارند.

o
o

 -cمجراهای اسپرمبر پس از خروج از کیسهی بیضه از جلوي مثانه عبور کرده و سپس از روي آن میگذرند و پس از عبور از پشت میزناي تا پروستات
امتداد مییابند.
نكته  :مجرای اسپرمبر وارد پروستات نمیشود.

 -dمجرای اسپرمبر پس از عبور از روی مثانه متسع میشود و دیوارهي آن ضخیمتر شده و پر از چینخوردگی میگردد.

il m

 -eدر انسان سالم همهی اسپرمهایی که اپیدیدیم را ترك میکنند ،بالغ بوده و توانایی ورکت و باروری دارند .بنابراین در مجراي اسپرمبر و میزراه فقط
میتواند اسپرم بالغ وجود داشته باشد.

 -fدر هر مرد سالم یك عدد کیسهي بیضه ،دو عدد بیضه ،دو عدد اپیدیدیم و دو عدد مجراي اسپرمبر وجود دارد.
 -gاسپرمهای بالغ پس از خروج از مجرای اسپرمبر وارد پروستات (یك مجرای دیگر) شده و سپس وارد میزراه میشوند.

نكته  :محتویات هر دو مجرای اسپرمبر تا قبل از ورود به میزراه ادغام نمیشود بلکه اسپرمهای موجود در دو (جشنواره طالیی لیموترش  -آزمون و جزوه و
کتاب زیست -در اسفند از دست ندهید)مجرای اسپرمبر درون پروستات (درون میزراه) ادغام میشوند.

3

گزینه 3

آنالیز سوال

اووسیتهای اولیه در زنان ،در طی تقسیم میتوز سلولهای اووگونی ایجاد میشوند ،یادتون باشه تمام سلولهای اووسیت اولیه یك زن ،دروان جنینی اون
ایجاد میشود ،اووسیتهای اولیه در دوران جنینی وارد پروفاز میوز 1میشوند( .پس نکته مهم اینه در دروان بلوغ هیچ سلولی در زنان میوز را آغاز نمیکند
چون قبال در دروان جنینی تمام سلولهای اووسیت اولیه میوز را شورع کردهاند)
سلولهای اووسیت اولیه توسط سلولهای سوماتیك اواطه میشوند تا به کمك این سلولها تغذیه شوند و رشد کنند.
برخس اووسیتها پس از دوران بلوغ ،میتوانند در یك چرخهی جنسی در روز  11بر اثر وداکثر مقدار هورمون  LHتقسیم میوز خود را تکمیل کنند و
اووسیت ثانویه که سلولی هاپلوئید است و همچنین گویچهی قطبی تولید نمایند.
تنها سلولهایی از اووسیت اولیه میتوانند با کمك استروژن به مروله بلوغ نهایی خود برسند که در چرخهی جنسی باشند.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :گامتزایی زنان ()311

سطح سوال  :نسبتا سخت

2
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گزینه 3

در پایان چرخهی قاعدگی تولید و تر شح هورمونهای ا ستروژن و پروژ سترون کاهش مییابد و سرانجام متوقف می شود .هورمونهای ا ستروژن و

آنالیز سوال

پروژسترون توسط تصمدان سنتز و ترشح میشوند.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

مبحث سوال  :دستگاه تناسلی مردان ()311

سطح سوال  :نسبتا سخت

مرحلهي لوتئال ( 14تا )28
کادر آموزشی این تست

* مرولهی لوتئال در چرخهی تصمدان به دنبال مرولهی فولیکولی ایجاد میشود.
در طی مرحلهي لوتئال به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :
 -1هورمون  LHباعث اتفاقات زیر میشود :
 -aسلولهای فولیکولی که پاره شدهاند ،رشد کنند و تشکیل تودهای به نام جسم زرد بدهند.
یادآوري  :جسم زرد تودهای زرد رنگ از سلولهای فولیکولی است که مانند غدهای درونریز عمل میکند و هورمونهای استروژن و پروژسترون

m
o

را میسازد.
 -bترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد
ترکیب  :جسم زرد هورمونهای استروئیدی تولید میکند .بنابراین ،در سلولهای جسم زرد شبکهی آندوپالسمی صاف گسترده است و از مولکول

c
.
h

کلسترول ،هورمونهای استروژن و پروژسترون میسازد.
 -2استروژن و پروژسترون طی مكانیسم خودتنظیمی منفی مانع از ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیز پیشین میشوند.
 -3در نبود  LHو  FSHاز ایجاد فولیکول جدید در مرولهی لوتئال جلوگیری میشود.

s
r

 -1اگر لقاح صورت بگیرد جسم زرد تا چند هفتهی دیگر به تولید پروژسترون ادامه خواهد داد.
اما اگر لقاح صورت نگیرد ،اتفاقات زیر رخ میدهد :

 -aاندازهي جسم زرد به طور ناگهانی کاهش مییابد.

 -bترشح پروژسترون و استروژن از جسم زرد کاهش مییابد.

 -cسرانجام ترشح پروژسترون و استروژن کامالً متوقف میشود.
 -dاز هیپوفیز ترشح  LHو  FSHآغاز میشود.
 -eریزش دیوارهي رحم آغاز میشود.

5

o
to

گزینه 2

o
o

il m

اتصال بالستوسیت به روم ،در اواخر هفته اول و رشد و نمو رگهای خونی در رویان ،در هفتهي سوم رخ میدهد ،در هفتهي دوم تشکیل ساختار جفت
صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ت شکیل سه الیه بافت مقدماتی در رویان ،در هفتهي دوم و آغاز ضربان قلب در هفتهي چهارم صورت میگیرد ،در هفتهي چهارم پاها و
بازوها شروع به شكل گیري میکنند ،نه اینکه شکل گرفته باشند ( .شكل گیري نهایی این اندام ها در هفتهي  7کامل میشود)
گزینه  )3ت شصیز ضربان قلب در هفتهی هفتم ا ست ،تعیین جن سیت جنین در همان لحظهي لقاح دو گامت م شخص می شود ولی ت شصبز
این که جنین جنسیتش چیه توسط سنوگرافی تا پایان ماه سوم برای ما مشصز نیست.
گزینه  )4در انتهای هفتهي سوم ،رویان  2میلیمتر درازا دارد و تشکیل همهی اندامهای بدن در انتهای هفتهی چهارم رخ میدهد ،کوریون در
هفتهي دوم رویانی ایجاد میگردد.

6

گزینه 2

در م سیر خروجی ا سپرم در مجرای ا سپرم بر ،با ورود تر شحات قندی غدد ویزیکول سیمینال به داخل مجرا ،انرژی موردنیاز ورکت تاژك ا سپرم به منظور
پیشروی در دستگاه تناسلی زن تامین میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در اپیدیدم اسپرمها بالغ می شوند و توانایی ورکت دادن تاژك خود (ساختارورکتی) را کسب میکنند ،ایجاد تاژك یا ساختار ورکتی درون
لولهی اسپرم ساز و در هنگام تمایز اسپرماتید به اسپرم صورت میگیرد.
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گزینه  )3در میزراه ترشحات قلیایی پروستات میتواند در خنثی سازی محیط اسیدی دستگاه تناسلی ماده عمل کند و سبب زنده ماندن
اسپرم در اندام تناسلی جنس ماده شود.
گزینه  )4در لولهی اسپرمساز ،اسپرمها از تمایز اسپرماتیدها واصل میگردند ولی بالغ نیستند تا توانایی لقاح با اووسیت ثانویه را داشته باشند.
(جشنواره طالیی لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زیست-در اسفند از دست ندهید) اسپرم باید باید مدتی را در اپیدیدم بماند تا توانایی لقاح را کسب
کند و بالغ شود.

m
o

c
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s
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o
o

مسیر حرکت اسپرم :
 -1اسپرمهاي تمایزیافته درون لولههای اسپرمساز ساخته میشوند.
 -2اسپرمها از بیضه (لولههای اسپرمساز) خارج شده و وارد اپیدیدیم میشوند.

il m

 -3اسپرمهای بالغ با توانایی حرکت و باروري ،اپیدیدیم را ترك کرده و وارد مجرای اسپرمبر میشوند.
 -1در مرولهی بعد ،اسپرمهای بالغ مجرای اسپرمبر را ترك کرده و وارد پروستات میشوند.
 -5درون پروستات ،اسپرمها وارد میزراه میشوند.
 -6در نهایت اسپرمها از میزراه عبور کرده و از بدن مرد خارج میشوند.
* اطراف میزراه ماهیچههای صاف (غیرارادی) وجود دارد و در هنگام خروج اسپرم ،این ماهیچهها منقبض میشوند و اسپرم را در طول میزراه به جلو میرانند.
نكته  :در میزراه هم ماهیچههای صاف و هم مخطط وجود دارد .ولی ماهیچهي صاف سبب به جلو راندن اسپرمها میگردد.
ترکیب  :ماهیچههاي صاف حلقوي که در نواوی پایینی مثانه قرار دارد ،به صورت یك اسفنگتر داخلی عمل میکنند و معموالً منقبض هستند و دهانهی
میزراه را بسته نگاه میدارند .کمی پایینتر در میزراه ،ماهیچهي حلقوي دیگری از نوع مخطط وجود دارد که ارادي است .در طی خروج اسپرمها از بدن
ماهیچهی ولقوی ارادیِ میزراه از والت انقباض خارج میشود.
ترکیب  :چون میزراه هم عضلهی صاف و هم عضلهی مصطط دارد به آن هم اعصاب خودمختار (سمپاتیك و پاراسمپاتیك) و هم اعصاب پیكري وارد میشود.
ترکیب  :سلولهای عضالت صاف ،دوکی شکل هستند و دارای یك هسته میباشند .این سلولها به آهستگی منقبض میشوند و انقباض خود را مدت بیشتري
نگه میدارند .در ضمن در این سلولها نواوی تیره و روشن ،سارکومر و  ...وجود ندارد.
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گزینه 4

اگر با دقت به شکل تغییرات هورمون ها نگاه کنید به نادرستی این گزینه
پی میبرید ،جایگزینی بالستوسیت در دیوارهی روم در ودود  6روز بعد
از لقاح صورت میگیرد ،این یعنی در ودود روزهای  22تا  21چرخهی
جنسی رخ میدهد ،برابر شدن غلظت هورمونهای پروژسترون برای اولین
بار در ودود روزهای  11و  11و برای بار دوم در ودود روزهای  23و 21
صورت میگیرد.
پس هروقت جایگزینی رخ بدهد ،غلظت این دو هورمون نابرابر است.

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در روز  13چرخهی جنسی در وین تصمك گذاری،
خودتنظیمی مثبت در هورمون های  LHو  FSHصورت میگیرد که
در این زمان غلظت هورمون استروژن در خون رو به افزایش است.
گزینه  )2در ابتدای چرخهی جنسی افزایش این هورمون در خون

m
o

سبب شروع چرخهی جنسی میشود ،درابتدای چرخهی جنسی ،قاعدگی
و ریزش دیوارهی روم رخ میدهد که سبب کاهش ضصامت دیوارهی
روم میگردد.

c
.
h

گزینه  )3در مرولهی لوتئالی ،افزایش ترشح پروژسترون از جسم
زرد ،تا ودود روز  25و  26دیده میشود در این مروله که پروژسترون در
خون رو به افزایش روم ضصامتش افزایش مییابد و تصریب دیوارهی آن
صورت نمیگیرد.

s
r

 -1در طي چرخهي قاعدگي در  7روز اول اتفاقات زير روي ميدهد:

o
to

 -aبه دليل فقدان استروژن و پروژسترون ،اليهي داخلي ديوارهي رحم ريزش ميكند.

 -bاز هيپوفيز  LHو  FSHترشح ميشوند كه سبب ترشح استروژن از فوليكول ميشوند.
 -cبعد از ريزش ديواره رحم ،استروژن سبب ترميم سلولهاي ديوارهي داخلي رحم ميشود و با افزايش تقسيم در آنها باعث افزايش ضخامت ديوارهي رحم ميشود.
 -dاستروژن سبب پر خون شدن ديوارهي رحم ميشود.
نكته  :در  7روز اول ،ضخامت ديوارهي رحم به كمترين مقدار خود ميرسد.
 -2طي چرخهي قاعدگي در روزهاي  7تا  11اتفاقات زير رخ ميدهد :

 -aاندازهي فوليكول ،مقدار استروژن در خون و ضخامت ديوارهي رحم رو به افزايش است.
 -bبا گذشت زمان ديوارهي رحم در اثر استروژن پرخونتر ميشود.
 -cكمي قبل از تخمكگذاري ،مقدار استروژن FSH ،و  LHحداكثر ميباشد.

o
o

il m

 -dدر روز چهاردهم تخمكگذاري صورت ميگيرد كه در اين زمان مقدار استروژن FSH ،و  LHدر خون رو به كاهش است.
 -3در طي چرخهي قاعدگي در فاصلهي روزهاي  11تا  21اتفاقات زير رخ ميدهد :
 LH -aبر فوليكول پاره شده اثر ميكند و سبب تبديل آن به جسم زرد ميشود.
 LH -bسبب ترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد ميشود.
 -cاستروژن و پروژسترون سبب ضخيمتر شدن و پرخون شدن بيشتر و حفظ ديوارهي رحم ميشوند.

نكته  :مقدار ترشح پروژسترون متناسب با اندازهي جسم زرد است هر چقدر اندازهي آن بزرگتر باشد .ترشح پروژسترون از آن افزايش مييابد( .جشنواره طاليي ليموترش
 آزمون و جزوه و كتاب زيست -در اسفند از دست ندهيد) با كاهش اندازهي جسم زرد ،مقدار پروژسترون نيز كم ميشود. -dدر طي اين مدت مقدار استروژن ابتدا رو به كاهش و سپس رو به افزايش است.
 -eدر طي اين مدت مقدار پروژسترون همواره رو به افزايش است.
 -fدر طي اين مدت يكبار مقدار استروژن با پروژسترون برابر ميشود (روز .)11
 -gدر طي اين مدت ،ضخامت ديوارهي رحم رو به افزايش است.
 -1در  7روز آخر چرخهي قاعدگي ،در صورت عدم لقاح اتفاقات زير رخ ميدهد :
 -aاندازهي جسم زرد به طور ناگهاني كاهش مييابد.
 -bمقدار استروژن و پروژسترون در خون به طور ناگهاني اُفت ميكند.
 -cترشح  LHو  FSHاز هيپوفيز آغاز ميشود.
 -dضخامت ديوارهي رحم ابتدا افزايش و سپس به طور ناگهاني كاهش مييابد.
 -eدر اين مرحله يك بار مقدار استروژن با پروژسترون برابر ميشود (روز .)22
نكته  :انتهاي چرخهي قاعدگي با انتهاي مرحلهي لوتئال چرخهي تخمدان همزمان است.
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گزینه 4

اگر لقاح صورت گیرد 6 ،روز طول میکشد که بالستوسیست به دیوارهی داخلی روم متصل شود .این مدت همزمان با هفتهی اول مرولهی لوتئال است.
در این مدت اتفاقات ریز رخ میدهد :
.I

سلول زیگوت تقسیم میشود و با هر تقسیم سلولهاي کوچكتر ایجاد میکند.

.II

درون بالستوسیست حفرهي مرکزي ایجاد میشود.

.III

ضصامت دیوارهی داخلی روم رو به افزایش است.

.IV

مقدار پروژسترون در خون در وال افزایش است.

.V
.VI
.VII
.VIII

آنالیز سوال

.IX
.X

مقدار استروژن در خون ابتدا در وال کاهش و سپس رو به افزایش است.
برای اولین بار مقدار استروژن با پروژسترون برابر میشود.
ترشح  LHو  FSHدر هیپوفیز به شدت کاهش مییابد و غلظت آنها درخون رو به کاهش است.
ترشح هورمون آزاد کنندهی  LHو  FSHاز هیپوتاالس به شدت اٌفت میکند.
انقباضات دیوارهی روم به شدت کاهش مییابد.
اندوختهی غذایی تصمك مصرف میشود.

m
o

با توجه به گفتههاي باال تنها مورد « ه » نادرست است.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط ،دامدار

c
.
h

جسم زرد

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :رشد و نمو جنین ()311

خانم حامله

خانمی در فاز لوتئال

خانمی که قرص ضدبارداري میخورد

خانم یائسه

دارد

دارد

ندارد

ندارد

باالست

باالست

کم است

کم است

کم است

باال است

o
to

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

s
r

مقدار استروژن و پروژسترون

باالست

مقدار  LHو FSH

کم است

رشد فولیکول جدید و تخمکگذاري

ندارد

قاعدگی

ندارد

ندارد
ندارد

هورمونهای جنسی

o
o

هورمون

محل سنتز

محل ترشح

استروژن

فولیکول در حال رشد در

فولیکول در حال رشد در

تخمدان و جسم زرد در

تخمدان و جسم زرد در

تخمدان

تخمدان

پروژسترون

جسم زرد در تخمدان

جسم زرد در تخمدان

رحم

تستوسترون

سلولهای بینابینی

سلولهای بینابینی

لولههای اسپرمساز

برخی اثرات

برخی بافتهای
هدف

تخمدان و رحم

 )1رشد بیشتر فولیکول در حال رشد
 )2ضخیم و پر خون شدن دیوارة رحم

il m

 )1افزایش ضخامت دیوارة رحم و حفظ این دیواره
 )2آماده کردن بدن برای لقاح

در بیضه

 )1ایجاد صفات ثانویه مردانه
 )2همراه با  ،FSHاسپرم سازی را تحریک
میکند.

9

گزینه 4

یك هفته پس از به وداکثر رسخخیدن ضخخصامت دیوارهی روم ،در روزهای  25و  26چرخهی جنسخخی ،تا هفتهی بعد در ودود روزهای 3و  1خون ریزی در
روم رخ میدهد و غظت استروژن تقریبا دروال افزایش است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1یك هفته پس از تصمك گذاری در روز  11چرخه ی جن سی ،هورمون پروژ سترون به وداکثر غلظت خود میر سد ولی وداکثر ضصامت روم،
در هفتهی دوم لوتئالی است.
گزینه  )2آغاز میوز  2در اووسیت ثانویه ،قبل از تحصم گذاری رخ میدهد ،تشکیل اکتودروم و بافت جفت وداکثر دو هفته بعد از این اتفاق است.
گزینه  )3آغاز ضربان قلب در رویان ،در هفتهی چهارم صورت می گیرد ،مشصز شدن اندامای اصلی چون کبد و پانکراس در ماه دوم و مشصز شدن
اندامهای جنسی در پایان ماه سوم صورت میگیرد.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

مرحلهی فولیکولی(تخمکگذاری)
* در طی مرحلهی فولیكولی به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :
 -۱در ابتدا از هیپوتاالموس ،هورمون آزادکنندهی  LHو  FSHبه مویرگهای ساقهی کوتاه (بین هیپوتاالموس و هیپوفیز) ترشح میشود.
 -۲هورمون آزادکنندهی  LHو  FSHتوسط دو سیاهرگ وارد هیپوفیزپیشین میشود.
 -3هورمون آزادکننده سبب ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیزپیشین به جریان خون میشود.
 -4هورمونهای  LHو  FSHتوسط جریان خون به تخمدان میرسند.
 -۵هورمونهای  LHو  FSHبه گیرندهی خود در یکی از فولیکولها(سلول هدف) متصل میشوند.
ترکیب  :گیرندهی  LHو  FSHدر غ شای پال سمایی سلولهای فولیکول قرار دارد .با ات صال این هورمونها به گیرندهی خود ،شکل گیرنده تغییر
میکند و پیک دومین ایجاد میشود.
 -6پس از اتصال ،سلولهای فولیکولی هورمون استروژن ترشح میکنند.
 -7هورمون استروژن ترشح شده از یك فولیکول بر همان فولیکول اثر کرده و باعث رشد آن فولیکول میشود.

m
o

نکته  :منظور از رشد فولیکول این است سلولهای فولیکولی تقسیم میشوند و اندازهی فولیکول افزایش مییابد.
نکته  :هر چقدر که فولیکول بزرگتر شود ،اندازهی تخمك هم بزرگتر میشود و فضای خالی (حفرهای) درون فولیکول نیز بیشتر میشود.

c
.
h

نکته  :هر چقدر فولیکول بزرگتر باشد ،توانایی بیشتری در ترشح استروژن دارد و مقدار بیشتری استروژن ترشح میکند.
ترکیب  :اینکه استروژن بر فولیکول اثر میکند و باعث رشد بیشتر آن میشود و با رشد بیشتر فولیکول ،ترشح استروژن افزایش مییابد ،نشاندهندهی
مکانیسم خودتنظیمی مثبت است.

s
r

 -8مقدار کمی ا ستروژن که از فولیکول تر شح شده ،بر هیپوتاالموس و هیپوفیز اثر میکند و مانع از تر شح  LHو  FSHاز هیپوفیز پی شین می شود
(خودتنظیمی منفی).

o
to

نکته  :استروژن در غلظتهای پایین اثر مهاری بر ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیز پیشین دارد.
 -9هر چقدر که فولیکول بزرگتر میشود (به بلوغ میرسد) ترشح استروژن از آن بیشتر میشود.
نکته  :قبل از وقوع تخمكگذاری مقدار استروژن در خون به بیشترین مقدار خود میرسد.

 -۱1در طی خودتنظیمی مثبت به دلیل وجود مقدار باالیی از ا ستروژن در خون ،مقدار تر شح ( LHو تا حدودی  )FSHاز هیپوفیز( ،ج شنواره طالیی

o
o

لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زیست -در اسفند از دست ندهید) به طور ناگهانی افزایش مییابد.
نکته  :مقدار هورمونهای  FSHو  ،LHقبل از تخمکگذاری به بیشترین مقدار خود میرسد.

نکته  :قبل از تخمك گذاری و در حین آن ،به همراه کاهش غلظت استروژن در خون ،مقدار ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیز کاهش مییابد.

il m

نکته  :قبل از تخمكگذاری در ابتدا که غلظت  LHدر خون رو به افزایش استتت ،مقدار  FSHدر خون رو به کاهش میباشتتد .ولی در نهایت قبل از
تخمكگذاری مقدار هر دو در خون به حداکثر میرسد.

 -۱۱کمی قبل از تخمک گذاری مقدار  LHو  FSHدر خون به حداکثر مقدار خود میرسدددد .حداکثر ،میزان  LHسدددبب وقوع اتفاقات زیر
میشود :

 -aتکمیل اولین تقسیم میوزی سلول زاینده و تولید تخمک نابالغ و نخستین گویچهی قطبی در تخمدان (درون فولیکول)
 -bپاره شدن فولیکول و تخمدان ،وقوع تخمکگذاری.
نکته  :تخمكگذاری تقریباً در روز چهاردهم رخ میدهد ولی قبل از روز چهاردهم مقدار  LHو  FSHو استروژن به حداکثر مقدار خود میرسد.
نکته  :یک روز قبل از تخمكگذاری ترشح پروژسترون از تخمدان آغاز میشود.
نکته  :استروژن ترشح شده در مرحلهی فولیکولی باعث افزایش ضخامت و پر خون شدن دیوارهی رحم میشود.
نکته  :در مرحله ی فولیکولی مقدار استروژن در خون بیشتر از پروژسترون است.

آنالیز سوال

نکته  :قبل از تخمك گذاری مقدار استروژن در خون روبه افزایش بوده و مقدارش در خون در حال فاصله گرفتن از مقدار پروژسترون میباشد.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :چرخهی جنسی زنان ( )311سطح سوال  :نسبتا سخت
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گزینه 2

تکمیل تق سیم میوز اوو سیت ثانویه به معنای لقاح ا سپرم ا ست که ت شکیل
زیگوت در پی آن ایجاد بالسخختوسخخیت و  ...اسخخت ،در هفتهی دوم بعد از لقاح
گامتها ،سخخاختار جفت تشخخکیل میشخخود ،نه اینکه بعد از دوهفته که لقاح
صورت گرفت در هفتهی سوم ساختار جفت شروع به
تشکیل شدن بکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1اگربه شکل دقت کرده باشید ،در اندك زمانی پس از به وداکثر
رسیدن ضصامت روم ،پروژسترون در درون خون افت شدیدی میکند که در
یك هفته قبل از این اتفاق در ودود روزهای  11و  ،11غلظت اسخخختروژن و
پروژسترون با هم برابر میگردد.
گزینه  )3دو هفته قبل از به وداکثر رسخخخیدن خامت دیوارهی روم ،در

m
o

ودود روزهای  52و  52چرخهی جنسخخخی ،در دو هفته قبل یعنی قبل از
روز 11و  15چرخهی جنسخخی ،غلظت هورمون اسخختروژن (جشخخنواره طالیی
لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زیسخخت -در اسخخفند از دسخخت ندهید) در

c
.
h

درون خون رو به افزایش است.

گزینه  )4وداکثر مقدار هورمون محرك فولیكولی ( )FSHدر روز 11

s
r

جنسخخخی رخ میدهخخد کخخه بعخخد از یخخك هفتخخه،ترشخخخح هورمون لوتئینی
کننده( )LHترشحش از سلولهای هیپوفیز پیشین رو به کاهش است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط ،دامدار

o
to

o
o

مبحث سوال  :چرخهی جنسی زنان ( )311سطح سوال  :نسبتا سخت

il m

8

اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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پیش آزمون شماره 11
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زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 11
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه ســــــــواالتــــــــ
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چند مورد از موارد زیر متن را به طور نامناسب تکمیل مینمایند؟
« هورمونی که سبب  ..................میگردد ،برخالف استروژن » ..................
 آمادگی بدن برای بارداری احتمالی – از بخش پیشین هیپوفیز ترشح میشود.

 تبدیل فولیکول به جسم زرد – توسط یاختههای عصبی ویژهای ساخته میشود.
 تکمیل اولین تقسیم میوزی – طی هفته دوم چرخه غلظتش در خون افزایش مییابد.

 ترشح تستوسترون از بیضهها – با تحریک فولیکول ،سبب بزرگ و بالغ شدن آن میشود.

2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

کدام گزینه به طور نامناسبی عبارت زیر را کامل مینماید؟
به طور معمول در زنان .................. ،هیچگاه ..................
 )1زمانی که اووسیت ثانویه دومین تقسیم میوزی را کامل میکند – همزمان پارگی در تخمدان مشاهده نمیشود.
 )2حداکثر میزان هورمون ترشح شده از یاختههای احاطه کننده اووسیت – در ایجاد پاسخ خودتنظیمی مثبت نقش ندارد.
 )3هورمونی که در تحریک یاختههای سرتولی دیواره لولهی اسپرم ساز نقش دارد – با تاثیر بر جسم زرد ،سبب رشد آن نمیشود.
 )4پس از نفوذ جنین به جدار رحم و ایجاد رابطه خونی با مادر – غلظت هورمونهای هیپوفیزی در انتهای چرخه افزایش نمییابد.

m
o

به طور معمول در چرخهی جنسی یک خانم  79سالهی سالم .................. ،بعد از  ..................صورت میگیرد.
 )1شروع ترمیم الیهی داخلی دیوارهی رحم  -حداکثر میزان LH
 )2برابر شدن غلظت استروژن با پروژسترون  -تحلیل رفتن کامل جسم زرد
 )3افزایش ثانویه غلظت استروژن در خون  -آزاد شدن اووسیت ثانویه به محوطه شکمی
 )4ایجاد حفره در بخش مرکزی بالستوسیست  -نفوذ بالستوسیست به دیواره داخلی رحم

c
.
h

به طور معمول در چرخه جنسی تخمدان زنان ،طی پایان هفته  ..................اوایل هفته سوم ،قطعاً..................
 )1دوم برخالف – بر اثر خود تنظیمی منفی غلظت هورمونهای ترشح شده از هیپوفیز افزایش مییابد.
 )2چهارم همانند – غلظت هورمونی که سبب رشد جسم زرد میگردد ،در خون رو به افزایش است.
 )3اول برخالف – بخش درون ریز هیپوفیز پیشین ترشح  FSHو  LHرا افزایش میدهد.
 )4دوم همانند – هورمونهای تخمدانی در افزایش ضخامت دیوارهی رحم نقش دارند.

s
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به طور معمول در یک خانم  79سالهی سالم که در او لقاح صورت نگرفته است .در پایان چرخهی رحمی.................. ،
 )1میزان رگهای خونی و ضخامت دیوارهی داخلی رحم شدیداً افزایش مییابد.
 )2جسم زرد بیش از دو هفته به تولید پروژسترون ادامه میدهد.
 )3مقدار هورمونهای ترشح شده از تخمدان به شدت اُفت میکند.
 )4با اثر هورمونهای هیپوفیزی بر فولیکول ،تخمکگذاری رخ میدهد.
همهی یاختههای اووسیت اولیه قطع ًا ................
 )1طی چرخهی جنسی با حداکثر غلظت  ،LHیاختههایی هاپلوئید ایجاد میکنند.
 )2بر اثر تقسیم میوز یاختههای اووگونی در دوران جنینی ایجاد شدهاند.
 )3توسط یاختههای احاطهکننده خود مواد مورد نیاز را دریافت میکنند.
 )4با اثر هورمونهای تخمدانی بر آنها به مرحلهی بلوغ خود نزدیک میگردند.

o
o
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چند مورد از موارد نام برده در چرخهی جنسی زنان بالغ میتواند همزمان صورت گیرد؟
 رشد و نمو اووسیت درون فولیکول و ترشح استروژن
 پاره شدن فولیکول و حداکثر غلظت هورمون  LHدر خون
 تحلیل رفتن جسم زرد و کاهش ضخامت دیوارهی رحم
 آغاز ضخیم شدن دیوارهی رحم و افزایش ترشح هورمون FSH
 کاهش اندازهی جسم زرد و برابر شدن استروژن با پروژسترون

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

کدام گزینه زیر عبارت را بهطور نامناسب تکمیل میکند؟
« در چرخهی جنسی زنان ،تقریبا همزمان با  .................بر مقدار تولید هورمون  .................افزوده میگردد» .
 )1شروع رشد جسم زرد – پروژسترون
 )3شروع تقسیمات اولیه یاخته تخم – LH

 )2پایان رشد و ضخیم شدن دیواره رحم – FSH
 )4پایان ریزش دیوارهی رحم – استروژن
صفحه 7
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به طور معمول ،در چرخهی جنسی یک زن سالم همزمان با  ..................مقدار تولید هورمون  ..................یافته و مقدار
پروژسترون ..................مییابد.
 )1شروع رشد جسم زرد –  LHکاهش – افزایش
 )2آغاز رشد فولیکولها – آزاد کننده افزایش – افزایش
 )3شروع ضخیم شدن دیوارهی رحم –  FSHافزایش – کاهش
 )4آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان – استروژن کاهش – کاهش
به طور معمول ،در طی چرخهی یاختهای ،اووسیت اولیه ،قبل از ..................
 )1همانندسازی ماده ژنتیک خود ،سانتریولها مضاعف میشوند.
 )2عبور از نقطه وارسی  ،G2عوامل مورد نیاز برای تقسیم فراهم میشود.
 )3کوتاه شدن رشتههای دوک 44 ،کروماتید درون یاخته یافت میشود.
 )4ایجاد حلقه انقباضی اکتین و میوزین ،شیاری در وسط یاخته تشکیل میشود.
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پیش آزمون شماره 11
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زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 11
گروه مولفان
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ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی
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s
r

آنالیز دقیق سواالت
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تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
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آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4
بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) استروژن و پروژسترون باعث رشد دیوارۀ داخلی رحم و ضخیم شدن آن شده و با این کار ،رحم را برای بارداری احتمالی

آماده می کنند .این هورمونها توسط تخمدانها ساخته و ترشح میشوند( .رد گزینه)
مورد دوم)  LHسبب تبدیل فولیکول پاره شده به جسم زرد میشود LH .توسط یاختههای درون ریز موجود در هیپوفیز پیشین
ساخته میشود ،نه نورون( .رد گزینه)
مورد سوم)  LHسبب تکمیل اولین تقسیم میوزی میشود ،غلظت هورمونهای استروژن و  LHدر هفتهی دوم جنسی،
در خون رو به افزایش است( .رد گزینه)
مورد چهارم)  LHبا اثر بر یاختههای بینابینی ترشح هورمون جنسی تستوسترون در بیضهها را تحریک میکند ،در سطح
یاختههای فولیکولی گیرندههایی وجود دارند که  FSHبه آنها متصل میشود .این اتصال فولیکول را تحریک کرده تا بزرگ و بالغ شود.

m
o

(رد گزینه)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار

2

گزینه 2

c
.
h

مبحث سوال  :چرخه جنسی زنان ( )117سطح سوال  :سخت

در زنان ،حداکثر میزان هورمون ترشح شده از یاختههای احاطه کننده اووسیت (یاختههای فولیکولی) استروژن است ،این هورمون در

s
r

قبل از تخمک گذاری به حداکثر مقدار خود میرسد و هورمونهای  LHو  FSHطی یک خود تنظیمی مثبت در پاسخ به افزایش ترشح
استروژن ،به بیشترین غلظت میرسند.
بررسی سایر گزینهها :

o
to

گزینه  )1در زنان ،هنگامی که اووسیت ثانویه دومین تقسیم میوزی را کامل میکند یعنی لقاح با اسپرم صورت گرفته است که قطعا بعد
از پاره شدن تخمدان و ایجاد اووسیت ثانویه است.

o
o

گزینه  )3در مردان ،هورمون موثر در تحریک یاختههای سرتولی دیواره لولهی اسپرم ساز  FSHاست ،هورمون  LHدر زنان با تاثیر بر جسم
زرد ،سبب رشد آن میشود.
گزینه  )4پس از نفوذ جنین به جدار رحم و ایجاد رابطه خونی و تغذیهای با مادر ،جسم زرد به بقای خود ادامه میدهد ،هورمونهای استروژن و
پروژسترون با اثر مهاری بر هورمونهای هیپوفیزی ،مانع از رشد و بالغشدن فولیکولهای جدید در دروهی جنسی بعد میشوند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار

3

گزینه 3

il m

مبحث سوال  :چرخه جنسی زنان ( )117سطح سوال  :نسبتا سخت

باتوجه شکل  8در کتاب درسی ،در چرخه جنسی غلظت استروژن در طی دو مرحله در خون افزایش پیدا میکند ،در بار اول طی روزهای  3و 4
شروع شده و تا روز  33جنسی ادامه مییابد و در بار دوم حدودا روزهای  31و  31شروع میشود و تا حدود روزهای  22و  23ادامه دارد ،افزایش
ثانویه غلظت استروژن در خون ،بعد از روز تخمکگذاری که با آزاد شدن اووسیت ثانویه به محوطه شکمی همراه است ،صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1شروع ترمیم الیهی داخلی دیوارهی رحم پس از پایان قاعدگی و در روزهای  1و  7رخ میدهد درحالی که حداکثر غلظت هورمونهای
هیپوفیزی  FSHو  LHدر روز  34جنسی صورت میگیرد.
گزینه  )2برابر شدن غلظت استروژن با پروژسترون در چرخه جنسی در دو مرحله طی بخش لئوتال انجام میپذیرد ،در بار اول که حدود روزهای
 31و  31است ،در بار دوم که حدود روزهای  21و  27چرخه است ،تحلیل رفتن کامل جسم زرد در روزهای پایانی چرخه صورت میگیرد.

آنالیز سوال

گزینه  )4پس از لقاح در لولهی فالوپ ،یاخته تخم  31ساعت بعد تقسیمات خود را آغاز مینماید ،وقتی به رحم میرسد ،به بالستوسیت تبدیل
شده است و حفرهای در بخش مرکزی بالستوسیست وجود دارد ،در نهایت نفوذ بالستوسیست به دیواره داخلی رحم صورت میگیرد و جایگزینی
رخ میدهد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :چرخه جنسی زنان ( )117سطح سوال  :نسبتا سخت
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ویژه آزمون مرحلــه  17اسفند قلم چی
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گزینه 4

با توجه به شکل ( )8کتاب درسی در پایان هفته دوم و اوایل هفتهی سوم ،ضخامت دیوارهی رحم در حال افزیش است که این امر ناشی از اثر
هورمونهای تخمدانی (استروژن و پروژسترون) بر روی دیواره داخلی رحم است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در پایان هفته دوم چرخه ،بر اثر خود تنظیمی مثبت (نه منفی) غلظت هورمونهای ترشح شده از هیپوفیز ( LHو  )FSHدر پاسخ به
افزایش هورمون استروژن ،افزایش مییابند.
گزینه  )2در پایان هفته چهارم ،غلظت هورمونهای هیپوفیزی در رو به افزایش میگذارد ،هورمونی که سبب رشد جسم زرد میگردد LH ،است.
غلظت این هورمون در خون طی اوایل هفته سوم رو به کاهش است.

آنالیز سوال

گزینه  )3اگر به شکل ( )8کتاب درسی توجه کنید ،در پایان هفته اول ،غلظت هورمونهای هیپوفیزی  LHو  FSHباهم برابر میشود ولی این
درحالی است که غلظت هورمون  LHدر خون در حال افزایش و هورمون  FSHدر حال کاهش است.
نکته  :در اوایل هفته سوم چرخه جنسی ،غلظت هر دو هورمون در خون رو به کاهش است.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار

m
o

مبحث سوال  :چرخه جنسی زنان ( )117سطح سوال  :نسبتا سخت

 -1مرحلهی فوليكولی(تخمكگذاری)

c
.
h

* در طی مرحلهي فولیكولی به ترتیب اتفاقات زير رخ میدهد :
 -3در ابتدا از هیپوتاالموس ،هورمون آزادکنندهی  LHو  FSHبه مویرگهای ساقهی کوتاه (بین هیپوتاالموس و هیپوفیز) ترشح میشود.
 -3هورمون آزادکننده سبب ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیزپیشین به جریان خون میشود.

s
r

 -4هورمونهای  LHو  FSHتوسط جریان خون به تخمدان میرسند.

 -1هورمونهای  LHو  FSHبه گیرندهی خود در یکی از فولیکولها(سلول هدف) متصل میشوند.

o
to

 -1پس از اتصال ،سلولهای فولیکولی هورمون استروژن ترشح میکنند.

 -7هورمون استروژن ترشح شده از یک فولیکول بر همان فولیکول اثر کرده و باعث رشد آن فولیکول میشود.
نکته  :منظور از رشد فولیکول این است سلولهای فولیکولی تقسیم میشوند و اندازهی فولیکول افزایش مییابد.

o
o

نکته  :هر چقدر که فولیکول بزرگتر شود ،اندازهی اووسیت هم بزرگتر میشود و فضای خالی (حفرهای) درون فولیکول نیز بیشتر میشود.
نکته  :هر چقدر فولیکول بزرگتر باشد ،توانایی بیشتری در ترشح استروژن دارد و مقدار بیشتری استروژن ترشح میکند.
 -8مقدار کمی استتتروژن که از فولیکول ترشتتح شتتده ،بر هیپوتاالموس و هیپوفیز اثر میکند و مانع از ترشتتح  LHو  FSHاز هیپوفیز پیشتتین میشتتود
(خودتنظیمی منفی).

نکته  :استروژن در غلظتهای پایین اثر مهاری بر ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیز پیشین دارد.
 -9هر چقدر که فولیکول بزرگتر میشود (به بلوغ میرسد) ترشح استروژن از آن بیشتر میشود.
نکته  :قبل از وقوع تخمکگذاری مقدار استروژن در خون به بیشترین مقدار خود میرسد.

il m

 -31در طی خودتنظیمی مثبت به دلیل وجود مقدار باالیی از استتتتروژن در خون ،مقدار ترشتتتح ( LHو تا حدودی  )FSHاز هیپوفیز ،به طور ناگهانی
افزایش مییابد.
نکته  :مقدار هورمونهای  FSHو  ،LHدر روز تخمکگذاری به بیشترین مقدار خود میرسد.
نکته  :در حین آن تخمکگذاری ،به همراه کاهش غلظت استروژن در خون ،مقدار ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیز بیشترین مقدار میباشد.
نکته  :قبل از تخمکگذاری در ابتدا که غلظت  LHدر خون رو به افزایش ا ست ،مقدار  FSHدر خون رو به کاهش میبا شد .ولی در نهایت روز تخمکگذاری
مقدار هر دو در خون به حداکثر میرسد.
 -33هنگام تخمكگذاري مقدار  LHو  FSHدر خون به حداكثر مقدار خود میرسد .حداكثر ،میزان  LHسبب وقوع اتفاقات زير میشود :
 -aتکمیل اولین تقسیم میوزی سلول زاینده و تولید اووسیت ثانویه و نخستین گویچهی قطبی در تخمدان (درون فولیکول)
 -bپاره شدن فولیکول و تخمدان ،وقوع تخمکگذاری.
نکته  :تخمکگذاری تقریباً در روز چهاردهم رخ میدهد و همزمان روز چهاردهم مقدار  LHو  FSHبه حداکثر مقدار خود میرسد.
نکته  :تقریبا یک روز قبل از تخمکگذاری ترشح پروژسترون از تخمدان آغاز میشود و غلظت استروژن به حداکثر مقدار خود میرسد.
نکته  :استروژن ترشح شده در مرحلهی فولیکولی باعث افزایش ضخامت و پر خون شدن دیوارهی رحم میشود.
نکته  :در مرحله ی فولیکولی مقدار استروژن در خون بیشتر از پروژسترون است.
نکته  :قبل از تخمک گذاری مقدار استروژن در خون روبه افزایش بوده و مقدارش در خون در حال فاصله گرفتن از مقدار پروژسترون میباشد.

2
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كمي قبل از وقوع
تخمكگذاري (اواخر مرحلهي
فوليكولي)

رشد سریع فولیکول
شروع افزایش ترشح ناگهانی  LHو سپس  FSHاز هیپوفیز پیشین
به بیشترین مقدار خود رسیدن  LHو ( FSHروز تخمكگذاري)
کاهش ترشح استروژن از فولیکول در حال رشد ،پس از مرحلهی طوالنی ترشح فراوان
شروع ترشح پروژسترون قبل از تخمکگذاری ( 1روز قبل از تخمكگذاري)

 -2مرحلهی لوتئال ( 14تا )22
* مرحلهی لوتئال در چرخهی تخمدان به دنبال مرحلهی فولیکولی ایجاد میشود.
در طی مرحلهي لوتئال به ترتیب اتفاقات زير رخ میدهد :
 -1هورمون  LHباعث اتفاقات زير میشود :
 -aسلولهای فولیکولی که پاره شدهاند ،رشد کنند و تشکیل تودهای به نام جسم زرد بدهند.
یادآوری  :جسم زرد تودهای زرد رنگ از سلولهای فولیکولی است که مانند غدهای درونریز عمل میکند و هورمونهای استروژن و پروژسترون را میسازد.
 -bترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد

m
o

 -2استروژن و پروژسترون طی مکانیسم خودتنظیمی منفی مانع از ترشح  LHو  FSHاز هیپوفیز پیشین میشوند.
 -3در نبود  LHو  FSHاز ایجاد فولیکول جدید در مرحلهی لوتئال جلوگیری میشود.

c
.
h

 -4اگر لقاح صورت بگیرد جسم زرد تا چند هفتهی دیگر به تولید پروژسترون ادامه خواهد داد.
اما اگر لقاح صورت نگیرد ،اتفاقات زير رخ میدهد :

 -aاندازهی جسم زرد به طور ناگهانی کاهش مییابد.

s
r

 -bترشح پروژسترون و استروژن از جسم زرد کاهش مییابد.

 -cسرانجام ترشح پروژسترون و استروژن کامالً متوقف میشود.
 -dاز هیپوفیز ترشح  LHو  FSHآغاز میشود.
 -eریزش دیوارهی رحم آغاز میشود.

تخمک گذاری
(مرحله فولیکولی)
استروژن و پروژسترون
(توسط شبکهي آندوپالسمی
صاف از کلسترول در
تخمدان ساخته میشوند).

o
to

در ابتدا استروژن مانع از ترشح بیشتر  FSHو  LHمی شود.

1

اثر خود تنظیمی مثبت استروژن بر ترشح ( LHو مقدار کمتر  )FSHدر اواخر این مرحله.
پر خون و ضخیم شدن دیواره ي رحم در اثر استروژن
ترشح اندک پروژسترون در یك روز قبل از تخمك گذاري

o
o

2

کاهش ترشح  FSHو  LHطی مکانیسم خود تنظیمی منفی
نکته :این اتفاق مانع از تشکیل فولیکول جدید در این مرحله می شود.
مرحله ی لوتئال

افزایش بیشتر ضخامت دیواره ي رحم
حفظ دیواره ي رحم

il m

در صورت عدم لقاح اواخر این مرحله دیگر تولید نمیشوند.

در صورت عدم لقاح شروع ترشح  FSHو  LHاز هیپوفیز پیشین
نکته :1وقتی مقدار استروژن کم است اثر مهاری بر ترشح  FSHو  LHدارد.
نکته :2اثر مهاری استروژن بر ترشح  FSHو  LHدر حضور پروژسترون چندین برابر است.
نکته :اگر جهش ناگهانی مقدار  LHدر پایان مرحله ی فولیکولی صورت نگیرد ،تخمکگذاری رخ نمیدهد.

5

گزینه 3

در پایان چرخهی قاعدگی تولید و ترشح هورمونهای استروژن و پروژسترون کاهش مییابد و سرانجام متوقف میشود .هورمونهای
استروژن و پروژسترون توسط تخمدان سنتز و ترشح میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در پایان چرخه رحمی ،میزان رگهای خونی و ضخامت دیوارهی داخلی رحم شدیداً کاهش مییابد.
گزینه  )2در صورتی که لقاح رخ دهد ،جسم زرد تا مدتی به تولید پروژسترون ادامه میدهد.
گزینه  )4در نیمه چرخه ،با اثر هورمونهای هیپوفیزی بر فولیکول ،تخمکگذاری رخ میدهد.
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گزینه 3

اووسیتهای اولیه در زنان ،در طی تقسیم میتوز یاختههای اووگونی ایجاد میشوند ،یادتون باشه تمام یاختههای اووسیت اولیه یک زن ،دروان
جنینی اون ایجاد میشود ،اووسیتهای اولیه در دوران جنینی وارد پروفاز میوز 3میشوند( .پس نکته مهم اینه در دروان بلوغ هیچ یاختهی در زنان
میوز را آغاز نمیکند چون قبال در دروان جنینی تمام یاختههای اووسیت اولیه میوز را شروع کردهاند)
یاختههای اووسیت اولیه توسط یاختههای سوماتیک احاطه میشوند تا به کمک این یاختهها تغذیه شوند و رشد کنند.
برخس اووسیتها پس از دوران بلوغ ،میتوانند در یک چرخهی جنسی در روز  34بر اثر حداکثر مقدار هورمون  LHتقسیم میوز خود را تکمیل
کنند و اووسیت ثانویه که یاختهی هاپلوئید است و همچنین گویچهی قطبی تولید نمایند.
تنها یاختههایی از اووسیت اولیه میتوانند با کمک استروژن به مرحله بلوغ نهایی خود برسند که در چرخهی جنسی باشند.
تخمکزایی
مراحل تولید تخمک ،تخمکزایی نام دارد.
سلولهای اووگونی :الیه زاینده تخمدان در دوران جنینی تشکیل میدهند .دیپلوئید هستند.
در دوران جنینی با تقسیم میتوز تعداد فراوانی اووسیت اولیه تولید میکنند.
بعد تولد تقسیم نمیشوند .توانایی میوز (تشکیل تتراد ،کراسینگ اوور و )...
ندارند.

m
o

اووسیت اولیه :در دوران جنینی از تقسیم میتوز اووگونی

c
.
h

ایجاد میشود .دیپلوئید است .توانایی
میتوز ندارد .از بعد تولد دیگر ایجاد نمیشود.
در دوران جنینی میوز یک را اغاز کرده و
در پروفاز میوز یک متوقف میشود .تا
سن بلوغ جنسی بدون فعالیت باقی
میماند .از بلوغ جنسی ادامه میوز یک
را انجام میدهد .در مرحله لوتئال با
حداکثر شدن  LHمیوز یک را تکمیل کرده و
اووسیت ثانویه و نخستین گویچه قطبی را ایجاد میکند.

s
r

نکته :سیتوکینز اووسیت اولیه از نوع نابرابر است.

o
to

نکته :کروموزومهای اووسیت اولیه و ثانویه و نخستین گویچهی قطبی ،مضاعف هستند.

o
o

اووسیت ثانویه  :تخمک نابالغ است .بیشترین مقدار سیتوپالسم دارد .نسبت سطح به حجم آن کمتر از گویچه قطبی است .درون تخمدان ایجاد میشود .پس
از پاره شدن تخمدان وارد لوله فالوپ میشود (روز  .)34هاپلوئید است .کروموزومهای آن دو کروماتیدی است .توانایی لقاح دارد .توانایی میوز دو دارد .توانایی
میتوز ندارد.

il m

نکته  :در صورتی که اووسیت ثانویه با اسپرم لقاح یابد ،میوز 2را انجام میدهد و درطی سیتوکینز نابرابر یک سلول بزرگ و دومین گویچه قطبی تشکیل میدهد.
نکته :سلول بزرگ پس از رشد به تخمک یا اوول تبدیل میشود.
تذکر :تا زمانیکه لقاح صورت نگیرد ،میوز  IIتوسط اووسیت ثانویه صورت انجام نمیشود.

نکته :عمر اووسیت ثانویه  24-48ساعت است ،در صورتی که لقاح صورت نگیرد ،سلول از بین میرود بدون اینکه تقسیم میوزی  IIرا انجام دهد.
تذکر :میوز  IIتوسط نخستین گویچهی قطبی نیز میتواند صورت گیرد.
نکته :فرآیند تخمکزایی از دوران جنینی آغاز و تا حدود سن یائسگی در زنان طول میکشد( .تقریباً  41تا  11سال)
نکته :در زنها هر سلول هاپلوئید (اووسیت ثانویه و گویچههای قطبی) در طی این فرایند از سیتوکینز سلولهای قبلی خود ایجاد شدهاند.
نکته :در دورهی جنینی اووسیت اولیه در تخمدان ،تقسیم میوز  Iرا آغاز میکنند و وارد پروفاز میوز  Iمیشوند .در پروفاز  Iکروموزومهای همتا (که
دوکروماتیدی هستند) از طول کنار یکدیگر قرار میگیرند و تشکیل تتراد میدهند .کراسینگ اور رخ میدهد و سبب افزایش تنوع در گامتها میشود.
نکته  :در طی پروفاز ،کروماتین وجود ندارد و همهی کروموزومها دوکروماتیدی هستند و فشردگی کروموزومها رو به افزایش است.
نکته :در خانمها مدت زمانی که گامت نابالغ درون پروفاز  Iاست ،حداقل  32سال (شروع سن بلوغ) و حداکثر  11سال میباشد.
در سراسر طول زندگی یک زن (یعنی از زمان بلوغ تا حداکثر  11سالگی) تنها  033تا  033گامت او بالغ میشوند و سایر گامتهای نابالغ بدون آنکه وارد مراحل
بعدی میوز شوند ،غیرفعال و نابود میشوند .به سلول گامت مادهی بالغ ،اوول یا تخمک میگویند.
نکته  :گامت نابالغ ماده در تخمدان و گامت بالغ ماده (اوول یا تخمک) درون لولهی فالوپ ایجاد میشود.
نکته  :سلولهای فولیکول (سوماتیک) توانایی میوز ندارند .اما میتوانند میتوز کنند .این سلولها توانایی سنتر و ترشح استروژن را دارند.

4
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* بعد از تخمکگذاری ،فولیکول پاره شده در اثر هورمون  ،LHرشد میکند و به تودهای به نام جسم زرد تبدیل میشود .جسم زرد مثل یک غدهی
درونریز موقت عمل میکند و شروع به سنتز و ترشح استروژن و پروژسترون به جریان خون میکند.
نکته  :فولیکول و جسم زرد هر دو درون تخمدان قرار دارند .بنابراین هورمونهای استروژن و پروژسترون (هورمونهای جنسی زنانه) توسط
تخمدان ساخته میشوند.
نکته  :درون فولیکول ،تخمک وجود دارد ولی درون جسم زرد هیچ گامتی وجود ندارد.
نکته  :استروژن و پروژسترون استروئیدی هستند و توسط شبکهی آندوپالسمی صاف از مولکول کلسترول ساخته میشوند.
 -aهر یک از تخمدانها توسط ساختاری به صورت فیزیکی به دیوارهی رحم متصل شدهاند.
 -bبخش خارجی تخمدان توسط الیهای سفیدرنگ احاطه شده است.
 -cبیشترین بخش تخمدان ،بخش قشری آن را تشکیل میدهد.
 -dهمهی فولیکولها در بخش قشری تخمدان قرار دارند و در بخش مرکزی فولیکول وجود ندارد.
 -eجسم زرد بعد از تخمکگذاری در بخش قشری تخمدان ایجاد میشود.
 -fدر حین تخمکگذاری دیوارهی تخمدان و فولیکول پاره میشود.

m
o

 -gدرون تخمدان ،تخمک در یک قطب فولیکول قرار دارد.
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گزینه 4

c
.
h

تنها موارد سوم نادرست هستند :
بررسی همهی گزینهها :

s
r

مورد اول) هنگامی که دیوارهی داخلی رحم شروع به ضخیم شدن میکند ،غلظت هورمون  FSHدر خون در حال کاهش است.
(رد گزینه)
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گزینه 3

o
to

در چرخهی جنسی زنان ،در صورت لقاح ،شروع تقسیمات اولیه سلول تخم در حدود سه روز بعد در حدود روزهای  38و  37چرخهی
جنسی رخ میدهد که مقدار هورمون ( )LHدر خون درحال کاهش است ( .افزایش این هورمون در روزهای قبل از تخمک گذاری رخ
میدهد)
بررسی سایر گزینهها :

o
o

گزینه  )1با شروع رشد جسم زرد در روزهای  31و  31چرخهی جنسی بر غلظت هورمون پروژسترون افزوده میشود (دقت کنید همین
رشد بیشتر جسم زرد سبب ترشح بیشتر هورمون پروژسترون در خون میشود همانند رشد فولیکول در فاز فولیکولی و افزایش استروژن
در خون)

il m

گزینه  )2پایان رشد و ضخیم شدن دیواره رحم در حدود روزهای  21و  27چرخهی جنسی رخ میدهد که همزمان با این اتفاق غلظت
هورمون محرک فولیکولی ( )FSHدر خون روبه افزایش میرود تا به همراه هورمون  LHچرخهی بعدی را راهاندازی کند.
گزینه  )4پایان ریزش دیوارهی رحم در حدود  1و  1چرخه رخ میدهد که همزمان با آن غلظت استروژن افزایش مییابد تا مجددا
ضخامت دیواره رحم افزایش و بازسازی گردد.
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گزینه 1

با آغاز رشد جسم زرد در حدود روزهای  31و  31چرخه ،مقدار هورمون  LHدرون خون کاهش مییابد ،همچنین مقدار هورمون پروژسترون در
درون خون افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2رشد فولیکولها از ابتدای چرخه جنسی شروع میشود ،که در ابتدای چرخه هورمون ( )LHدرون خون افزایش مییابد (ترشح از
هیپوفیز پیشین) این یعنی هورمون آزاد کننده هیپوتاالموس ترشحش افزایش یافته که بر هیپوفیز پیشین اثرگذاشته و هورمون  LHبه مقدار
بیشتری از آن ترشح شده و با توجه به شکل هورمون پروژسترون نیز دارای غلظتی تقریبا ثابت در درون خون است.
گزینه  )3شروع به ضخیم شدن دیواره رحم بعد از پایان قاعدگی شروع میشود (حدود روزای  1تا  )1در این فاصله مقدار هورمون محرک فولیکولی
( )FSHدرون خون تقریبا رو به کاهش است و مقدار هورمون پروژسترون نیز دارای غلظتی ثابت در درون خون است.
گزینه  )4در هنگام آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان یعنی در روز  10چرخه جنسی یک زن ،مقدار استروژن درون خون کاهش یافته و میزان
پروژسترون رو به افزایش میگذارد.

t.me/limootorsh_free
ویژه آزمون مرحلــه  17اسفند قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

اوو سیت اولیه ،در دوران جنینی ،تق سیم میوز  3را شروع میکند .یاخته برای شروع تق سیم میتوز باید از نقطه دوم وار سی در انتهای  G2بگذرد،
برای تقسیم عوامل مورد نیاز برای تقسیم یاخته باید در  G2فراهم شود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1همانندستتازی ماده ژنتیک (دنا) در مرحله  Sاز اینترفاز چرخه یاختهای صتتورت میگیرد درحالی که همانندستتازی و مضتتاعف شتتدن
سانتریولها درمرحله بعد یعنی  G2رخ میدهد.
گزینه  )3کوتاه شدن رشتههای دوک در مرحله آنافاز صورت میگیرد ،در یاخته ی اووسیت اولیه ،در مرحله پروفاز و متافاز 41 ،کروموزوم مضاعف
یعنی  92کروماتید درون یاخته دیده میشود.
گزینه  )4قبل از ایجاد حلقه انقبا ضی اکتین و میوزین در یاخته او سیت اولیه در حین تخمک گذاری ،دقت دا شته با شید شیاری در یاخته ایجاد
میشود ،ا گر سیتوپالسم به طور مساوی تقسیم شود ،این شیار در وسط یاخته ایجاد میگردد ،ولی چون اووسیت ثانویه سیتوپالسم بیشتری نسبت
به نخستین گویچه قطبی دارد ،پس قطعا شیار در نزدیک یکی از قطب های یاخته ایجاد میگردد که منجر به سیتوکینز نابرابر میشود.

پروفاز و پرومتافاز:

m
o

 .1سانتریولهایی که در مرحله ی  G2اینترفاز مضاعف شده اند،
از هم جدا میشوند و بین آنها ساختار دوک
تشکیل میشود.

c
.
h

 .2رشتههای دراز و درهم تنیدهی کروماتینی به تدریج کوتاه
و ضخیم و تبدیل به کروموزوم میشوند .در این

مرحله کروموزومها دو کروماتیدی هستند ،چون در
مرحلهی  Sاینترفاز ،مضاعف شدهاند.

s
r

تذکر :کروموزومها در پروفاز و طی میتوز همانندسازی نمیکنند.

 .0در پرومتافاز کروموزومها قابل رویت میشوند و میتوان
با استفاده از میکروسکوپ نوری آنها را مشاده کرد.

 .0در پرومتافاز پوشش (غشا) هسته و شبکهی آندوپالسمی
تجزیه میشود.
نکته :با ناپدید شدن پوشش هسته ،شیرهی هسته با

o
to

سیتوسل ادغام میشود.

o
o

il m

تذکر :بعد از بین رفتن پوشش هسته ،ساختار دوک میتواند به سانترومر کروموزومها اتصال یابد .قبلش نمیتواند.

یادآوری :دوک تقسیم شامل تعدادی ریزلوله (میکروتوبول) از جنس پروتئین است که در سیتوپالسم تشکیل میشود،
نکته :در یاختههای سانتریول دار در مرحلهی پروفاز ساختار دوک بین دو جفت(0تا) سانتریول قرار دارد.
نکته :در همهی پروفازها و پرومتافازها کروموزومها دوکروماتیدی هستند.
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