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توضیحاتی در رابطه با کتاب�

در این کتاب سعی شده تمام نکات کتاب زیست شناسی یازدهم آورده شود. دقت کنید تست ها براساس استاندارد کنکور سراسری طراحی شده 

است و تست ها هم جنبٔه آموزشی و هم جنبٔه سنجشی دارند.

تست ها به نحوی طراحی و تنظیم شده اند که دارای نکات انبوهی می باشند که آن ها را به خاطر داشته باشید. تست های کتاب در سطح کنکور و 

حتی فراتر از آن هستند، بنابراین از سواالت کنکور پس از مطالعٔه این کتاب نترسید!

با مطالعٔه این کتاب و یادگیری نکات آن در کنار کتاب درسی، به جرات می توانیم بگوییم به هیچ کتاب و جزؤه دیگری نیاز ندارید و به راحتی می 

توانید بر تست ها غلبه کنید.

نوآوری در طراحی سـوال و چینش تیپ های گوناگون سـوال به گونه ای متفاوت با سـایر کتاب ها و حتی کنکورهای ادوار گذشته از ویژگی های این 

کتاب می باشد.

تسـت های ترکیبـی بـا مباحـث بعـدی از سـواالت گفتارها جـدا شـده و در انتهای فصل قـرار داده شده اسـت، اما تسـت های ترکیبی با گذشـته در 

گفتارهای کتاب جای گرفته است.

جا دارد از یکایک پرسـنل محترم نشـر دریافت به ویژه مدیر مسـئول محترم دکتر هامون سـبطی ، آقای علی امین صادقیه و مدیر روابط عمومی 

سرکار خانم زاهدی تشکر و قدردانی کنیم.

در ادامه از آقای خالدی و خانم منصوری مدیران آموزشگاه هدف که زحمت زیادی در آموزش این کشور کشیده اند، تشکر می کنیم.

همچنین از پیشکسـوتان آموزش زیست شناسـی جنابان دکتر احمد باقری اقدم و منصور کهندل که اگر بتوانیم ادامه دهندٔه راه آنان باشـیم 

افتخار بزرگی سـت، سپاسـگزاری می نماییم. همچنین از مدیر مسـئول شـرکت فکریتو جناب مهندس برخورداری که در مدیریت برنامه ها تالش 

فراوان دارند، کمال تشکر را داریم.

الزم مـی دانیـم از دکتـر مهـدی دیانی، دکتر آریا بام رفیع، دکتر محمد قربانی )رتبٔه ۲۹ کنکور ۹۵(، دکتر متین جمالیان )رتبٔه ۴۶ کنکور ۹۵( و 

آقای مهران فتحی ، و آقای امیر قجر و حسین عمارلو که در ویراستاری علمی این کتاب یاری و همکاری کردند،صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.

همچنیـن از دانـش آمـوزان پرتـالش؛ خانم ها پرنیـا جوادی، ماندگار محمدیـاری، مریم برزگر، سـمیرا امانی، صبا زارع، همیـا محمدی راد، 

فاطمه ودادی،ملیکا السـادات، زهرا آقایی و آقایان سـام شـهبد، محمد عرشـیا اسـمی، مهرشـاد موسـوی یزدی، محمد امین قیصری و 

محمد مهدی خدایی که در بازخوانی کتاب همکاری کردند، سپاسگزاری می کنیم.

و در آخر از سـرکار خانم فرناز صفی که با دقت، صبر و حوصله تمام نهایت سـعٔه صدر را در آماده سـازی کتاب به خرج دادند، صمیمانه تشـکر و 

قدردانی می کنیم.

از صاحـب نظـران، دبیـران و دانـش آمـوزان گرامـی تقاضـا داریم در صورت مشـاهده هر گونه کاسـتی حتمـًا آن را از طریق SMS به شـمارٔه تماس 

0۹1۲13۹۶73۹ بیان کنید.

برای مشاهده و کلیپ های آموزشی می توانید از کانال تلگرامی bioammarlou @ و یا اینستاگرام dr. ammarlou استفاده کنید.
بهترین خود باشید

علی محمد عمارلو )رتبٔه 14 کنکور 72 و دانش آموختٔه پزشکی دانشگاه تهران(

میعاد مختاری )رتبٔه 25 کنکور 95 و دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران(
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دستگاه عصبی جانوران�

1901 در شکل زیر، بخش شمارٔه .......... معادل بخشی از مغز انسان است که ...........
1( 1 ـ با سامانٔه لیمبیک در ارتباط است.

2( 3 ـ همٔه آکسون های عصب بینایی یک چشم به نیم کره مقابل می روند.
3( 4 ـ از حلزون گوش پیام عصبی دریافت می کند.

4( 2 ـ باالتر از ساقٔه مغز قرار دارد.

1911 کدام گزینه در رابطه با همٔه بطن های مغز گوسفند صحیح است؟.
2( نسبت به رابط پینه ای پایین تر و حاوی مایع مغزی ـ نخاعی هستند. 1( داخل آن ها اجسام مخطط قرار دارد. 

4( باالتر از برجستگی های چهارگانه قرار دارند. 3( درون نیمکره های مخ قرار دارند.  

چند مورد جملٔه مقابل را به طور درستی تکمیل می نماید؟ »هنگام تشریح مغز گوسفند، .......... مشاهده می شود.«.1921
الف( با ایجاد برش در جلوی رابط پینه ای، رابط سه گوش

ب( در دو طرف رابط های پینه ای و سه گوش، فضای بطن های 1 و 2
ج( در داخل های بطن های 1 و 2، اجسام مخطط و شبکه های مویرگی که مایع مغزی نخاعی را ترشح می کنند.

د( با ایجاد برش در رابط سه گوش، در زیر آن دو عدد تاالموس که با یک رابط به هم متصل اند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در مشاهدٔه بخش های درونی مغز گوسفند، کدام گزینه نادرست است؟.1931
1( برجستگی های چهارگانه در فاصلٔه بین اپی فیز و درخت زندگی قرار دارد.

2( اجسام مخطط در داخل بطن های 1 و 2 مغزی قرار دارند.
3( شبکٔه مویرگی که مایع مغزی نخاعی را ترشح می کند درون بطن 1 و 2 دیده می شود.

4( تاالموس ها در عقب بطن سوم مغزی قرار دارند.

با توجه به شکل زیر کدام گزینه نادرست است؟ »بخش شمارٔه .......... معادل بخشی از مغز انسان است که ..........«.1941
1( 4 ـ در ترشح نوعی پیک شیمیایی دورُبرد نقش دارد.

2( 3 ـ در تقویت و پردازش اولیٔه اغلب اطالعات حسی و حرکتی نقش مهمی دارد.
3( 1 ـ فعالیت های مربوط به ضربان قلب و تنفس را تنظیم می کند.

4( 2ـ در ترشح آمیالز و لیزوزیم نقش دارد.

چند مورد جملٔه روبه رو را به طور درستی تکمیل می نماید؟ »هنگام تشریح مغز گوسفند، .......... مشاهده می شود.«.1951
ب( در لبٔه پایینی تاالموس ها، غده رومغزی )اپی فیز( الف( در عقب تاالموس ها، بطن سوم 

د( کیاسمای بینایی در باالی مغز میانی ج( در عقب اپی فیز، برجستگی های چهارگانه 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد جملٔه زیر را به طور درستی تکمیل می نماید؟.1961
»هنگام تشریح مغز گوسفند، در حالتی که لوب های بویایی به سمت باال قرار دارند، .......... می باشد.«

ب( اپی فیز در باالی برجستگی چهارگانه الف( درخت زندگی در باالی بطن 1 و 2 
د( کیاسمای بینایی در باالی مغز میانی ج( بطن 4 درون نیم کره های مخ  
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد جملٔه زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟.1971
»در مشاهدٔه بخش های درونی مغز گوسفند با ایجاد برش در، .......... می توان .......... مشاهده کرد.«

ب( کرمینه ـ درخت زندگی و بطن چهارم را الف( رابط پینه ای ـ رابطه سه گوش را در زیر آن 
د( رابط سه گوش ـ تاالموس ها را در زیر آن ج( بطن 1 و 2 ـ اجسام مخطط را در داخل آن ها 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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با توجه به شکل مقابل چند عبارت زیر صحیح می باشد؟.1981
الف( اجسام مخطط در داخل بخش شماره 2 یافت می شوند.
ب( برجستگی های چهارگانه در مجاورت بخش 4 قرار دارند.

ج( در پشت بخش 3، بطن سوم مغزی قرار دارد.
د( در جلوی بخش 1 مرکز انعکاس های عطسه و بلع قرار دارد.

ه  ( مرکز تنظیم دمای بدن و خواب در زیر بخش 3 قرار دارد.
5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

چند مورد جملٔه روبه رو را به طور درست تکمیل می کنند؟ »در مغز گوسفند ..........«.1991
ب( سلول های ترشح کننده مالتونین در لبٔه پایینی تاالموس ها قرار دارند. الف( اجسام مخطط در داخل بطن 1 و 2 قرار دارند. 

د( مرکز تقویت اغلب حواس در زیر رابط سه گوش قرار دارد. ج( برجستگی های چهارگانه در عقب غدٔه رومغزی قرار دارد. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

2001 کدام گزینه عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟.
»در شکل زیر، بخش شمارٔه .......... معادل بخشی از مغز انسان است که ..........«

1( 2 ـ در فعالیت های مختلف از جمله شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارد.
2( 3 ـ در تنظیم تنفس و ترشح لیزوزیم و آمیالز بزاق نقش دارد.

3( 1ـ تنفس، فشار خون و زنش قلب را تنظیم می کند.
4( 4ـ مغز را به دستگاه عصبی مرکزی متصل می کند.

2011 در گوسفند، بخشی از .......... که در .......... قرار دارد .......... نقش دارد..
1( مغز ـ پشت بطن 4 ـ در تصحیح و انجام همه حرکات بدن

2( ساقٔه مغز ـ باالی هیپوتاالموس ـ در تقویت و پردازش اغلب اطالعات حسی
3( ساقٔه مغز ـ زیر تاالموس ـ در تنظیم تعداد ضربان قلب و فشار خون

4( ساقٔه مغز ـ مجاور اپی فیز ـ در فعالیت های مختلف از جمله شنوایی، بینایی و حرکت
کدام گزینه جملٔه مقابل را به  طور نادرستی تکمیل می کند؟ »در تشریح مغز گوسفند ..........«.2021

1( بطن چهار مغزی در فاصلٔه بین پایین ترین بخش مغز و مرکز تنظیم تعادل بدن قرار دارد.
2( بطن سوم مغزی در عقب مرکز پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی قرار دارد.

3( بطن 1 و 2 در دو طرف رابط های پینه ای و سه گوش قرار دارند.
4( برای دیدن کرمینه باید در امتداد شیار بین دو نیم کره مخچه، یک برش ایجاد کنیم.

کدام گزینه جملٔه زیر را به  طور نادرستی تکمیل می کند؟.2031
»در شکل زیر، بخش شمارٔه ..........«

1( 1 همانند 3 دارای رشته های عصبی میلین دار است که دو نیم کره مخ را به هم متصل می کنند.
2( 5 قسمتی از مغز میانی است که در تماس مستقیم با اپی فیز قرار دارد.

3( 7 در پشت بطن 4 قرار دارد و فعالیت همٔه ماهیچه ها و حرکات بدن را هماهنگ می کند.
4( 2 و شبکه های مویرگی که مایع مغزی نخاعی را ترشح می کنند درون بطن 1 و 2 مغز قرار دارند.

کدام گزینه در مورد تاالموس های مغز گوسفند صحیح است؟.2041
2( توسط رابطی به یکدیگر متصل اند. 1( جزئی از مغز میانی به حساب می آیند. 

4( در عقب بطن سوم قرار دارد. 3( در دیوارٔه بطن چهارم مستقر شده اند. 
در ارتباط با تشریح مغز گوسفند، چند مورد از موارد زیر صحیح است؟.2051

الف( در سطح شکمی کیاسمای بینایی جلوتر از مغز میانی قرار دارد.
ب( نیمکره های مخچه در هر دو سطح شکمی و پشتی قابل رویت هستند.

ج( بطن سوم در مجاورت اپی فیز قرار دارد.
د( دو غده تاالموس در زیر رابط سه گوش قرار دارند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

2

3 4
1

2
3
1 4

1

6
7

2
3
4

5



 خط فکری زیست شناسی یازدهم

28

کدام گزینه در رابطه با دستگاه عصبی جاندار مقابل نادرست است؟.2061
1( شبکه عصبی آن مجموعه ای از نورون های پراکنده است که باهم ارتباط دارند.

2( ساده ترین ساختار عصبی را دارد و تحریک هر نقطه بدن جانور در همه سطح آن منتشر می شود.
3( پس از هر تحریک مکانیکی، شبکه عصبی آن یاخته های ماهیچه ای بدن را تحریک می کند.

4( فاقد مغز و طناب عصبی و فاقد تقسیم بندی دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است.
کدام گزینه در رابطه با دستگاه عصبی پالناریا نادرست است؟.2071

1( مغز آن از دو گره عصبی تشکیل شده که همراه با دو طناب عصبی متصل به آن تشکیل دستگاه عصبی مرکزی می دهند.
2( هر گره عصبی مجموعه ای از جسم سلولی یاخته های عصبی است، که در سر جانور قرار دارد.

3( دو طناب عصبی دارد که به وسیله رشته هایی به هم متصل هستند و ساختار نردبان مانند را ایجاد می کنند.
4( هر رشتٔه عصبی متصل به طناب عصبی، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهد.

کدام گزینه در رابطه با دستگاه عصبی حشرات نادرست است؟.2081
1( مغز آن ها از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است. 

2( یک طناب عصبی شکمی در طول بدن جانور کشیده شده است.
3( در هر بند از بدن یک جفت گره عصبی وجود دارد. 

4( هر گره فعالیت ماهیچه های آن بند را تنظیم می کند.
چند مورد جملٔه روبه رو را به طور نادرست تکمیل می کند؟ »در .......... فقط ..........«.2091

الف( حشرات تنظیم انقباض ماهیچه های واقع در هر بند ـ تحت کنترل گره عصبی همان بند است.
ب( مهره داران، دستگاه عصبی مرکزی ـ درون جمجمه ای غضروفی یا استخوانی جای گرفته است.

ج( پالناریا رشته های عصبی ـ دو طناب عصبی را به هم متصل می کند.
د( هیدر با تحریک مکانیکی هر بازو ـ یاخته های ماهیچه ای همان بازو تحریک می شوند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

2101 کدام گزینه جملٔه مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »طناب های عصبی ..........«.
1( دیواره بدن هیدر، مجموعه ای از نورون های پراکنده هستند که یاخته های ماهیچه ای را تحریک می کنند.

2( ملخ همانند طناب های عصبی پالناریا در طول بدن جانور کشیده شده است.
3( پالناریا برخالف طناب های عصبی جیرجیرک فاقد جسم سلولی نورون ها است.

4( پالناریا با رشته های به هم متصل اند و همراه با مغز، بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور را تشکیل می دهند.
2111 کدام گزینه صحیح است؟.

1( در حشرات هر گره عصبی می تواند بر ماهیچه های قسمت های مختلف بدن اثر گذارد.
2( طناب عصبی پالناریا همانند طناب عصبی مهره داران در طول بدن جانور کشیده شده است.

3( در دستگاه عصبی هیدر برخالف دستگاه عصبی پالناریا جسم سلولی وجود ندارد.
4( شبکه عصبی پراکنده در دیواره بدن هیدر سبب انتشار سراسری تحریک در بدن جانوری می گردد.

کدام مورد درستی یا نادرستی عبارات زیر را در مورد جانوران، به ترتیب به درستی نشان می دهد؟.2121
الف( در انسان مغز و نخاع با دستگاه عصبی محیطی به طور مستقیم ارتباط دارند.

ب( هر جسم یاخته ای موجود در طناب های عصبی ملخ جز دستگاه عصبی مرکزی می باشد.
ج( هر جانور دارای شبکٔه عصبی، دارای ساده ترین دستگاه عصبی مرکزی و محیطی می باشد.

د( در مهره داران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد.
2( درست ـ نادرست ـ نادرست ـ درست 1( درست ـ درست ـ نادرست ـ درست 

4( نادرست ـ نادرست ـ درست ـ نادرست 3( نادرست ـ درست ـ نادرست ـ نادرست 
هنگام تشریح مغز گوسفند .......... برخالف .......... ، در سطح .......... مغز مشاهده می شود..2131

2( کرمینٔه مخچه ـ پل مغزی ـ پشتی 1( مغز میانی ـ کیاسمای بینایی ـ شکمی 
4( اپی فیز ـ درخت زندگی ـ پشتی 3( بصل النخاع ـ لوب بویایی ـ شکمی 

شبکه عصبی
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1911 گزینه 2 همٔه بطن های مغز گوسفند نسبت به رابط پینه ای پایین تر بوده و حاوی مایع مغزی ـ نخاعی هستند. گزینه »1« تنها داخل بطن 1 و 2 .

مغز گوسفند اجسام مخطط قرار دارد. گزینه »3« تنها بطن 1 و 2  درون نیمکره های مخ قرار دارند. گزینه »4« بطن 4 پایین تر از برجستگی های 
چهارگانه قرار دارد.

1921 گزینه 4 همٔه عبارت ها درست هستند. با توجه به فعالیت تشریح مغز و مشاهدٔه بخش های درونی مغز، تمامی عبارت ها صحیح می باشند..

رابط پینه ای

بطن چهارم 

بطن سوم

تاالموس اپی فیز پل مغزی بصل النخاع

بطن جانبی ١ و٢

درخت زندگی برجستگی های چهارگانه

اپی فیز
رابط سه گوش
اجسام مخطط

گزینـه 4 تاالموس هـا در جلـوی بطن سـوم مغزی قرار دارند. گزینه »1« برجسـتگی های چهارگانه در باالی درخت زندگـی و پایین اپی فیز و در .1931

حد فاصل بین این دو بخش قرار دارد. گزینه »2« در داخل بطن های 1 و 2 مغزی اجسام مخطط قرار دارند. گزینه »3« درون بطن 1 و 2 مغزی، 
شبکٔه مویرگی قرار دارد که مایع مغزی نخاعی را ترشح می کند.

1941 گزینـه 2 بخـش شـماره )3( معادل تاالموس ها در مغز انسـان اسـت. تاالموس ها در تقویت و پـردازش اولیه اغلب اطالعات حسـی )نه حرکتی( .

نقش مهمی دارند. گزینه »1« بخش شـماره )4( معادل اپی فیز در مغز انسـان اسـت که در ترشـح هورمون مالتونین که یک پیک شـیمیایی دورُبرد 
است نقش دارد. گزینه »3« بخش شماره )1( معادل بصل النخاع است که فعالیت های مربوط به ضربان قلب و تنفس را تنظیم می کند. گزینه »4« 

بخش شماره )2( معادل پل مغزی است که در ترشح آمیالز و لیزوزیم بزاق نقش دارد.

1951 گزینه 4 همهٔ  عبارت ها درست هستند..

با توجه به فعالیت تشریح مغز و بررسی بخش های خارجی و داخلی مغز تمامی عبارت ها صحیح می باشند.

رابط پینه ای

بطن چهارم 

بطن سوم

تاالموس اپی فیز پل مغزی بصل النخاع

بطن جانبی ١ و٢

درخت زندگی برجستگی های چهارگانه

اپی فیز
رابط سه گوش
اجسام مخطط

لوب های بویایی

پل مغزی

مغز میانی

مخچه

چلیپای (کیاسمای)
بینایی

بصل النخاع
نخاع

لوب های بویایی

نخاع

نیمکرٔه چپ مخ نیمکرٔه راست مخ

شیاربین دو نیمکره

کرمینه مخچه
نیمکرۀ مخچه
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1961 گزینه 2 عبارت های »ب و د« صحیح هستند..

با توجه به شـکل، زمانی که بخواهیم سـطح شـکمی مغز را بررسـی کنیم، لوب های 

بویایی به سمت باال قرار دارند. در این حالت، اپی فیز در باالی برجستگی چهارگانه 

و کیاسمای بینایی در باالی مغز میانی قرار دارد.

»الف« نادرست. درخت زندگی درون مخچه در زیر )نه باالی( بطن 1 و 2 قرار دارد.

»ج« نادرست. بطن 4 در جلوی مخچه قرار دارد. بطن های 1 و 2 درون نیم کره های 

مخ قرار دارند.

گزینه 4 همهٔ  عبارت ها صحیح هستند..1971

با توجه به مشاهده بخش های درونی مغز گوسفند تمامی عبارت ها صحیح هستند.

گزینه 4 همٔه عبارت ها صحیح هستند..1981

»الـف« بخـش شـماره )2( بطن هـای جانبی 1 و 2 مغزی هسـتند 

اجسام مخطط در داخل این بخش ها قرار دارد. 

آن  مجـاورت  در  و  اسـت  اپی فیـز   )4( شـماره  بخـش  »ب« 

برجستگی های چهارگانه قرار دارد.

»ج« بخـش شـماره )3( تاالمـوس اسـت در پشـت تاالمـوس بطـن سـوم مغزی قـرار دارد. »د« بخش شـماره )1( بطن چهـارم مغزی اسـت در جلوی آن 

بصل النخاع قرار دارد. بصل النخاع مرکز انعکاس های عطسه و بلع می باشد. »هـ« بخش شماره )3( تاالموس است و در زیر آن هیپوتاالموس قرار دارد 

که مرکز تنظیم دمای بدن و خواب می باشد.

1991 گزینه 4 همهٔ  عبارت ها صحیح هسـتند. »الف« اجسـام مخطط در داخل بطن 1 و 2 مغزی قرار دارند. »ب« سـلول های ترشـح کننده هورمون .

مالتونیـن درون غـده اپی فیـز می باشـند کـه در لبـٔه پایین تاالموس ها قـرار دارند. »ج« برجسـتگی های چهارگانـه در جلوی مخچـه و در عقب غده 

رومغزی قرار دارند. »د« تاالموس مرکز تقویت اغلب حواس است که در زیر رابط سه گوش قرار دارد.

2001 گزینه 4 بخش شـماره )4( معادل نخاع اسـت که مغز را به دسـتگاه عصبی محیطی )نه مرکزی( متصل می کند. گزینه »1« بخش شـماره )2( .

معـادل مغـز میانـی اسـت. مغـز میانی در فعالیت هـای مختلف از جمله شـنوایی، بینایی و حرکت نقـش دارد. گزینه »2« بخش شـماره )3( معادل 

پـل مغـزی اسـت. پـل مغـزی در تنظیم تنفس و ترشـح لیزوزیـم و آمیالز بزاق نقـش دارد. گزینـه »3« بخش شـماره )1( معادل بصل النخاع اسـت. 

بصل النخاع تنفس، فشار خون و زنش قلب را تنظیم می کند.

2011 گزینه 4 اگر لوب های بویایی به سـمت باال قرار گیرند در زیر اپی فیز، برجسـتگی های چهارگانه وجود دارد.این برجسـتگی های بخشـی از مغز .

میانـی کـه مغـز میانی در فعالیت های مختلف از جمله شـنوایی، بینایی و حرکت نقش دارند. مخچه در پشـت بطـن 4 قرار دارد ولی همه حرکات را 

تصحیح نمی کند. تاالموس باالی هیپوتاالموس ولی جزء ساقه مغز نیست.

2021 گزینـه 4 توجـه کنیـد کـه برای دیدن کرمینه نیاز به ایجاد برش در امتداد شـیار بین دو نیم کره مخچه نیسـت. گزینـه »1« بطن چهار مغزی در .

فاصله بین سـاقه مغز )پایین ترین بخش مغز( و مخچه )مرکز تنظیم تعادل بدن( قرار دارد. گزینه »2« بطن سـوم مغزی در عقب تاالموس قرار دارد 

که مرکز پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی می باشد. گزینه »3« بطن 1 و 2 مخ در دو طرف رابط های پینه ای و سه گوش قرار دارند.

لوب های (پیازهای) بویایی

پل مغزی

مغز میانی

مخچه

چلیپای (کیاسمای)
بینایی

بصل النخاع
نخاع

رابط پینه ای

بطن چهارم 

بطن سوم

تاالموس اپی فیز پل مغزی بصل النخاع

بطن جانبی ١ و٢
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گزینـه 3 بخـش شـماره )7( درخت زندگی در مخچه اسـت که در پشـت بطـن 4 قرار دارد. نمی تـوان گفت که مخچه فعالیت همـٔه ماهیچه ها و .2031

حرکات بدن را هماهنگ می کند.مثاًل در انعکاس عقب کشـیدن اسـت، مخچه دخالتی ندارد. گزینه »1« بخش )1( رابط پینه ای همانند بخش )3( 

رابط سه گوش دارای رشته های عصبی میلین دار هستند که دو نیم کره مخ را به هم متصل می کنند. گزینه »2« بخش )5( معادل برجستگی چهارگانه 

است که در تماس مستقیم با اپی فیز قرار دارد. گزینه »4« بخش )2( اجسام مخطط و شبکه های مویرگی که مایع مغزی نخاعی را ترشح می کنند 

درون بطن 1 و 2 مغز قرار دارند.

2041 گزینـه 2 تاالموس هـا توسـط رابطـی به یکدیگر متصل اند. گزینه »1« برجسـتگی های چهارگانـه )نه تاالموس ها( جزئی از مغز میانی به حسـاب .

می آینـد. گزینـه »3« بطـن سـوم در عقـب تاالموس ها قـرار دارد و در لبٔه پایین این بطن غدٔه رومغـزی )اپی فیز( وجود دارد. گزینـه »4« در جلو )نه 

عقب( بطن سوم قرار دارند.

گزینه 4 همٔه عبارت ها صحیح هستند..2051

با توجه به تشریح مغز گوسفند تمامی عبارت ها درست هستند.

رابط پینه ای

بطن چهارم 

بطن سوم

تاالموس اپی فیز پل مغزی بصل النخاع

بطن جانبی ١ و٢

درخت زندگی برجستگی های چهارگانه

اپی فیز
رابط سه گوش
اجسام مخطط

لوب های بویایی

پل مغزی

مغز میانی

مخچه

چلیپای (کیاسمای)
بینایی

بصل النخاع
نخاع

لوب های بویایی

نخاع

نیمکرٔه چپ مخ نیمکرٔه راست مخ

شیاربین دو نیمکره

کرمینه مخچه
نیمکرۀ مخچه

2061 گزینه 3 کیسه تنان به حرکات مداوم آب که سود یا زیانی برای آن ها ندارد پاسخی نمی دهد..

2071 گزینه 4 مغز و دو طناب عصبی و رشته هایی که دو طناب عصبی را به هم متصل می کنند، بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور را تشکیل می دهند..

گزینه 3 در حشرات، دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و یک طناب عصبی شکمی است. مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل .2081

شده است. حشرات یک طناب عصبی شکمی )نه یک جفت( دارند که در طول بدن جانور کشیده شده است، در هر بند از بدن، یک گره عصبی 
)نه یک جفت گره( وجود دارد. هر گره فعالیت ماهیچه های آن بند را تنظیم می کند.

2091 گزینـه 4 همـٔه مـوارد نادرسـت هسـتند. »الـف« ماهیچه هـای هـر بند تحـت کنترل مغز هـم منقبض می شـوند. »ب« دسـتگاه عصبـی مرکزی .

مهره داران شامل طناب عصبی پشتی در سوراخ مهره ها است و مغز که درون جمجمه ای غضروفی یا استخوانی جای گرفته است. »ج« در پالناریا 
عالوه بر رشـته هایی که دو طناب عصبی را به هم وصل می کنند، رشـته های جانبی هم وجود دارند که بخش محیطی دسـتگاه عصبی را تشـکیل 



 اسو  اصف فظل ا لص ینصعم یظنی

63

می دهند. »د« در هیدر تحریک مکانیکی هر نقطه از بدن جانور در تمام سطح آن منتشر می شود. با تحریک شبکه عصبی سلول های ماهیچه ای 
تحریک می شوند و بازوهای خود را منقبض می کند.

2101 گزینه 4 در پالناریا طناب های عصبی با رشته هایی به هم متصل اند و همراه با مغز، بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور را تشکیل می دهند..

گزینه »1« هیدر فاقد طناب عصبی می باشد. گزینه »2« ملخ تنها دارای یک طناب عصبی است. گزینه »3« جیرجیرک تنها دارای یک طناب عصبی است. 

2111 گزینه 4 تحریک هر یاخته در شـبکه عصبی پراکنده در دیواره بدن هیدر سـبب انتشـار سراسـری تحریک در بدن جانور می گردد. گزینه »1« .

در حشرات هر گره عصبی می تواند بر ماهیچه های یک بند بدن اثر گذارد. گزینه »2« طناب عصبی مهره داران مانند انسان تنها در ناحیٔه کمری 
یافت می شود. گزینه »3« در دستگاه عصبی همٔه جانوران نورون و اجزای آن )جسم سلولی( یافت می شود.

2121 گزینه 2 موارد »الف و د« درسـت و »ب و ج« نادرسـت اسـت. »الف« درسـت. اعصاب مغزی و اعصاب نخاعی به ترتیب مغز و نخاع را با دسـتگاه .

عصبی محیطی به طور مسـتقیم مرتبط می سـازند. »ب« نادرسـت. ملخ جز حشـرات بوده و تنها دارای یک طناب عصبی می باشـد. )طناب های 
عصبـی غلـط می باشـد.( امـا هر جسـم یاخته ای موجـود در طناب ملخ جزء دسـتگاه عصبی مرکزی می باشـد. »ج« نادرسـت. هیدر دارای شـبکٔه 
عصبی بوده و فاقد دستگاه عصبی مرکزی و محیطی می باشد. »د« درست. در مهره داران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته 

شده و مغز را تشکیل می دهد. )ص 18 کتاب درسی(

گزینه 2 کرمینه در سطح پشتی و پل مغزی در سطح شکمی برش عرضی مغز گوسفند دیده می شود. گزینه »1« شیار بین دو نیمکره تنها در سطح .2131

پشتی دیده می شود. گزینه »3« عصب بینایی و لوب بویایی هر دو در سطح شکمی دیده می شوند. توجه کنید که لوب بویایی در هر دوسطح پشتی و 
شکمی دیده می شود. گزینه »4« اپی فیز و درخت زندگی هر دو در سطح پشتی قرار دارند و تنها در بررسی بخش های درونی مغز مشاهده می شوند.

2141 گزینه 4 عبارت صورت سـوال صحیح اسـت، طبق شـکل کتاب در عقب تاالموس ها بطن سـوم قرار دارد. بطن چهارم مغز در امتداد شـیار بین .

دو نیمکرٔه مخچه قرار داشته و در صورت برش آن به درخت زندگی و سپس بطن 4 مغز می رسیم و این گزینه نیز گزینٔه صحیحی است. گزینه »1« 
برای مشاهدٔه رابط سه گوش، باید برشی کم عمق را در جلوی رابط پینه ای ایجاد کرد. گزینه »2« تنها در بطن 1 و 2 مغز اجسام مخطط مشاهده 

می شوند. گزینه »3« محل تقاطع اعصاب بینایی، کیاسمای بینایی بوده که در سطح شکمی و باالتر از مغز میانی قرار دارد.

2151 گزینه 4 در لبٔه پایینی بطن سوم اپی فیز قرار دارد )نه برعکس(..

2161 گزینه 4 پالناریا دارای دو گره عصبی بوده که دارای دو طناب عصبی در دسـتگاه عصبی مرکزی خود می باشـد و دسـتگاه عصبی محیطی از .

رشته های کوچک متصل به طناب های عصبی تشکیل شده است. گزینه »1« هیدر دارای ساده ترین ساختار عصبی بوده که تنفس یاخته ای هیچ 
وابسـتگی به دسـتگاه عصبی ندارد. گزینه »2« مهره داران دارای طناب عصبی پشـتی می باشـد که فاقد گره عصبی می باشند و مغز آن ها ساختار 
گره مانند ندارد. گزینه »3« مهره داران طناب عصبی پشتی دارند، اما مغز برخی ماهی های غضروفی درون جمجمه ای غضروفی قرار گرفته است.

گزینه 4 حشـرات تنها دارای یک طناب عصبی بوده و طناب های عصبی غلط می باشـد. گزینه »1« طناب عصبی جز دسـتگاه عصبی مرکزی .2171

بوده پس دارای جسم یاخته ای نورون می باشد. گزینه »2« همواره دردستگاه عصبی مرکزی، پردازش اطالعات حسی یافت می شود. گزینه »3« 
طبق شکل کتاب بیش از 3 گره عصبی در طناب عصبی آن یافت می شود.

گزینه 2 شته نوعی حشره است که برای تعیین سرعت و ترکیب شیرٔه پروردٔه گیاه از آن استفاده می شود. حشرات یک قلب لوله ای پشتی دارند .2181

که در هنگام اسـتراحت قلب دریچه های منافذ باز هسـتند و همولنف از طریق این منافذ وارد قلب می شـود. در هنگام انقباض قلب دریچٔه منافذ 
بسته می شود. حشرات اسکلت بیرونی دارند که عالوه بر کمک به حرکت وظیفه حفاظتی هم دارند. 

2191 گزینـه 3 هیـدر در حفـرٔه گوارشـی خود یاخته های تاژک دار دارد و حفرٔه گوارشـی آن تنها یک سـوراخ برای ورود و خروج مـواد دارد. این جانور .

فاقد دستگاه عصبی مرکزی و محیطی می باشد.

2201 گزینه 2 در تشـریح مغز گوسـفند اجسـام مخطط و شـبکه مویرگی ترشـح کننده مایع مغزی ـ نخاعی در داخل بطن 1 و 2 قرار دارند. گزینه »1« .

مغز میانی تنها از سطح شکمی مغز قابل مشاهده است. گزینه »3« بطن سوم همانند اپی فیز در تماس مستقیم با درخت زندگی قرار نمی گیرد
گزینه »4« بطن چهارم برخالف بطن یک و دو در داخل نیمکره های مخ قرار ندارد.
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131 چند مورد از عبارت های زیر، برای تکمیل جملٔه روبه رو نادرست است؟ »پیک های شیمیایی .......... «.
الف( که مسافت زیادی را طی می کنند تا به یاختٔه هدف برسند، لزومًا از یاخته های غیرعصبی ترشح شده اند.

ب( کوتاه برد برخالف هورمون ها وارد خون نمی شوند.
ج( تنها بر یاخته هایی می توانند اثر کنند که گیرندٔه آن را دارند.

د( که وارد خون می شوند، براساس مسافتی که در خون طی می کنند، به دو گروه کوتاه برد و دوربرد تقسیم می شوند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

141 کدام گزینه نادرست است؟.
1( هورمون ها همانند ناقلین عصبی می توانند توسط یاخته های دستگاه عصبی مرکزی تولید شود.

2( همٔه پیک های شیمیایی باعث تغییر فعالیت یاخته هدف می شوند.
3( می توان گفت اجزای دستگاه درون ریز ممکن است در اندام های دستگاه های دیگر بدن دیده شوند.

4( همه پیک های شیمیایی که از آکسون ترشح می شود، از طریق فضای سیناپسی به سلول هدف می رسند.

 غده های درون ریزگفتار 2

151 کدام گزینه درباره جزایر النگرهانس درست است؟.
1( ترشحات آن پس از ورود به آب میان بافتی از طریق مجرایی به یاختٔه هدف می رسند.

2( در مقایسه با یاخته های ترشح کننده آلدسترون به غدٔه ترشح کنندٔه تیموسین نزدیک تر است. 
3( می توانند تحت تأثیر هورمون محرک هیپوفیزی فعالیت خود را تغییر دهند.

4( پیک های شیمیایی آن پس از وارد شدن به خون، قبل از ورود به قلب ابتدا از مویرگ های ناپیوسته عبور می کنند.

161 چند مورد صحیح است؟.
»اگر بیماری دیابت شیرین درمان نشود، در هر فرد مبتال .......... افزایش و .......... کاهش می یابد. «

الف( تبدیل آمونیاک به اوره  در یاخته های کبد ـ ترشح گلوکاگون از جزایر النگرهانس
ب( تجمع محصوالت اسیدی در خون ـ مقدار پلی ساکارید ذخیره ای در یاخته های ماهیچه ای

ج( متابولیسم چربی ها ـ فعالیت فاگوسیت کننده ها در خون
د( تولید انسولین در جزایر النگرهانس ـ تعداد گیرنده های انسولین در غشای سلول

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

171 چند مورد، عبارت روبه رو را به طور مناسب کامل می کند؟ »هورمونی که در استخوان ران گیرنده دارد می تواند ..........«.
الف( فعالیت نوعی آنزیم را در گلبول قرمز افزایش دهد.

ب( در دومین مرحله از فرایند تشکیل ادرار نقش داشته باشد.
ج( به دنبال کاهش مقدار اکسیژن خون از یاخته های کلیه ترشح شود.

د( تحت کنترل هورمون آزادکننده هیپوتاالموس ترشح شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

181 کدام گزینه جملٔه زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟.
»در انسان هورمونی که در دومین مرحله از فرایند تشکیل ادرار نقش دارد می تواند ..........«

1( در محلی غیر از محل تولید خود به خون وارد شود.
2( در جذب فعال کلسیم در روده نقش داشته باشد.

3( از برداشت کلسیم از استخوان جلوگیری کند.
4( در پی کاهش فشار خوِن کلیه، مقدارش در خون افزایش یابد.
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191 چند مورد جملٔه مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »در انسان غده  ای که در مجاورت با بافت پیوندی نای قرار دارد، می تواند ..........«.
الف( در دوران یائسگی اندازٔه آن تحلیل رفته و از فعالیت آن کاسته شده باشد.

ب( با ترشح هورمون، کلسیم را از مادٔه زمینه ای استخوان جدا و مقدار کلسیم خون را افزایش دهد.
ج( با ترشح نوعی هورمون از برداشت کلسیم از استخوان جلوگیری کند.

د( در فردی که به گلوتن حساسیت دارد اندازٔه آن بزرگ تر از حد طبیعی شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

201 غدٔه زیر مغزی .......... زیر نهنج ...........
2( نسبت به ـ در سطح باالتری قرار دارد.  1( همانند ـ در همٔه قسمت های خود ساختاری مشابه دارد. 

4( همانند ـ می تواند پیک های شیمیایی دوربرد تولید کند. 3( برخالف ـ پیک های شیمیایی کوتاه برد تولید می کند. 

211 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشند؟.
الف( آسه های یاخته های عصبی هیپوتاالموس به بخش های مختلف هیپوفیز می رسند.

ب( تعدادی از هورمون های زیر نهنج در محلی غیر از محلی از محل ساخت خود به خون وارد می شوند.
ج( همٔه هورمون های هیپوفیز پیشین در تنظیم ترشح غدد درون ریز نقش دارند.

د( همواره ترشحات هیپوفیز پیشین در پاسخ هورمون های هیپوتاالموس افزایش می یابد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

221 چند عبارت زیر به طور نادرست بیان شده است؟.
الف( هورمون های آزادکننده هیپوتاالموس ترشحات هیپوفیز پیشین و پسین را تنظیم می کند.

ب( هورمون های آزادکننده از طریق آکسون هایی از هیپوتاالموس وارد هیپوفیز پیشین می شوند.
ج( هورمون ضد ادراری و اکسی توسین در جسم یاخته ای موجود در هیپوفیز پسین ساخته و ذخیره می شوند.
د( سلول های عصبی هیپوتاالموس دارای آکسون هایی هستند که تا بخش پیشین غدٔه هیپوفیز ادامه می یابند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

231 چند عبارت زیر به طور نادرست بیان شده است؟.
الف( ترشحات همٔه بخش های غدٔه زیر مغزی توسط هورمون های آزادکننده، تنظیم می شود.

ب( غدٔه زیر نهنج با ساقه ای به هیپوفیز متصل است و درون یک گودی استخوان جمجمه جای دارد.
ج( هورمون های هیپوتاالموس، از طریق آسه به بخش های مختلف هیپوفیز می رسند.

د( تعدادی از هورمون های آزاد شده از غدٔه زیرمغزی در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شوند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

241 در انسان هورمون مترشحه از .......... به خون به طور مستقیم بر .......... اثر دارد..
2( هیپوفیز پیشین ـ ترشح شیر 1( هیپوتاالموس ـ انقباض ماهیچه های غدد شیری 

4( هیپوفیز پیشین ـ یاخته های ترشح کنندٔه تستوسترون 3( پاراتیروئید ـ جذب کلسیم از روده 

251 کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر نامناسب است؟.
»در انسان هورمون مترشحه از .......... به طور مستقیم بر تولید و ترشح .......... اثر دارد.«

2( هیپوتاالموس ـ تستوسترون از بیضه 1( هیپوفیز پیشین ـ کورتیزول از قشر فوق کلیوی 
4( هیپوتاالموس ـ هورمون محرک فولیکولی 3( هیپوفیز پیشین ـ هورمون های تخمدان 

261 کدام نادرست است؟ »در یک دختر جوان همٔه پیک  های شیمیایی که توسط ......... ساخته می شوند ..........«.
1( یاخته های عصبی هیپوتاالموس ـ توسط جریان خون به سلول هدف منتقل می شوند.

2( هیپوفیز ـ تحت کنترل هورمون آزادکننده یا مهارکننده قرار می گیرند.
3( تیروئید یا پاراتیروئید ـ بر بافت استخوانی اثر می گذارند و در انقباض ماهیچه ها نقش دارند.

4( یاختٔه عصبی هیپوتاالموس ـ درون ریزکیسه هایی ذخیره و با برون رانی از انتها ی آکسون آزاد می شوند.



فظل اها لص ینصعم شعمعایی

199

271 کدام گزینه جملٔه زیر را بطور نادرست تکمیل می کند؟.
»در دختری پانزده ساله هورمون هیپوفیز پیشین می تواند با تأثیر بر یاخته های.......... «

1( غضروفی واقع در صفحات رشد به سمت تنه استخوان های دراز، به سلول های استخوانی تبدیل شوند.
2( اووگونی واقع در تخمدان، باعث افزایش تقسیم آن ها شوند.

3( غده سپردیس، باعث رشد بیش تر غده شود، و باعث افزایش مصرف اکسیژن در یاخته های عصبی شود.
4( بافت پوششی، ترشحات برون ریز آن ها را تغییر دهد.

281 چند مورد، جملٔه زیر را بطور صحیح تکمیل می کند؟.
»افزایش غیرطبیعی هورمون های آزادکننده هیپوتاالموس در خون انسان می تواند سبب .......... شود.«

ب( تضعیف سیستم ایمنی الف( افزایش مصرف گلوکز در سلول ها 
د( افزایش آب میان بافتی )خیز( ج( افزایش خروج شیر از غددهای پستانی 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

291 کدام یک از موارد زیر صحیح است؟.
1( همٔهٔ پیک های شیمیایی مترشحه از یاخته های هیپوتاالموس دور ُبرد هستند. 

2( ماهیچه های صاف فقط تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار منقبض می شوند.
3( هورمون ضد ادراری همانند پروالکتین دوربرد هستند و در یاخته های عصبی تولید می شوند.

4( همٔه پیک های شیمیایی زیر نهنج با صرف انرژی و با فعالیت برون رانی به مایع میان یاخته ای وارد می شوند.

301 کدام مورد از موارد زیر در مورد شکل مقابل صحیح است؟.
الف( یاخته های بخش »الف« محل ذخیرٔه هورمون ضدادراری هستند.

ب( فقط ترشح هورمون از بخش »ب« تحت تاثیر هورمونهای مهارکننده است.
ج( هورمون اکسی توسـین تحت تاثیـر هورمون آزادکننده از بخش »الف« ترشح شـده و باعـث انقباضات رحم در 

هنگام زایمان می شود.
4( همٔه موارد 3( »الف«، »ب«  2( »ب«، »ج«  1( »الف« 

311 کدام گزینه نادرست است؟.
1( هر هورمونی که تحت تأثیر مستقیم هورمون آزادکننده یا مهارکننده است، در هیپوفیز ساخته می شود.

2( هورمون آزادکننده برخالف محرک غده فوق کلیه توسط نورون های مغز تولید می شود.
3( آزادکننده برخالف اکسی توسین وارد رگ های رابط هیپوفیز و هیپوتاالموس می شود.

4( هر هورمونی که در مغز ترشح می شود توسط یاخته های بافت عصبی ساخته می شود.

321 چند عبارت صحیح است؟.
الف( هر هورمونی که در غدٔه هیپوتاالموس ساخته می شود، از طریق آکسون وارد هیپوفیز می شود.

ب( تنظیم میزان آب در بدن تحت تأثیر هر دو بخش پسین و پیشین هیپوفیز قرار می گیرد.
ج( همٔه هورمون هایی که از هیپوفیز ترشح می شوند، تحت تاثیر آزادکننده یا مهارکننده هستند.

د( هیپوفیز هورمونی اختصاصی برای مهار فعالیت غدد تیروئید و فوق کلیه نمی سازد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

331 چند مورد، جملٔه زیر را به طور درست کامل می کند؟.
»در ارتباط با بخش پیشین غدٔه زیرمغزی می توان گفت ..........«

ب( بزرگ تر از بخش میانی و پسین است. الف( توسط رگ های خونی با زیرنهنج در ارتباط است. 
د( همٔه پیک های شیمیایی آن بر غدد درون ریز اثر می گذارند. ج( هورمون های آزادکننده از طریق آسه ها به آن می رسند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

بالف
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341 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟.
الف( غدٔه زیرمغزی درون یک گودی از استخوانی در کف جمجمه جا گرفته است.

ب( هورمون رشد یکی از هورمون های بخش پیشین غدٔه زیر مغزی است.
ج( بخشی از غدٔه زیر مغزی که هورمون اکسی توسین را ترشح می کند، هورمون ضد ادراری تولید می کند.

د( بخش پسین غدٔه زیر مغزی همانند بخش پیشین آن هورمون های متفاوتی را تولید می کند که هر کدام نقش خاصی دارند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

351 چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشند؟.
الف( همٔه هورمون های غده زیر مغزی به سمت غدد درون ریز دیگر برده می شوند.

ب( نمی توان گفت هورمونی که باعث تسهیل زایمان می شود موجب تولید شیر در غدد پستانی می شود.
ج( افزایش حجم ادرار را می توان در اثر کاهش یکی از هورمون های جزایر النگرهانس دانست.

د( غده ای که در بلوغ گروهی از گویچه های سفید نقش دارد، نسبت به غددی که در افزایش کلسیم خوناب نقش دارند در سطح باالتری قرار گرفته است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

361 چند مورد از موارد زیر نادرست است؟.
الف( زیرنهنج تنها توسط رگ های خونی با زیرمغزی در ارتباط است.

ب( غدٔه  زیرمغزی نمی تواند با ترشح هورمونی، غدٔه سپردیس را مهار کند.
ج( هورمون رشد، باعث تقسیم و تکثیر سلول های غضروفی می شود.

د( هورمون پروالکتین عملکردی همانند ضد ادراری در حفظ تعادل آب نقش دارد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

371 کدام گزینه صحیح است؟.
1( می توان گفت هر بخش هیپوفیز تحت تأثیر هورمون های آزادکننده و مهارکننده قرار می گیرد.

2( انتقال هورمون محرک انقباضات رحم از زیر نهنج به بخش پسین زیر مغزی درون یاخته ای است.
3( بخش پسین زیر مغزی برخالف بخش پیشین آن در حفظ تعادل آب نقش دارد.

4( هیپوفیز پیشین فقط تحت تاثیر هورمونهای آزادکننده هیپوتاالموس قرار می گیرد.
381 چند مورد از عبارات داده شده در مورد هورمون هایی که از هیپوفیز به خون ترشح می شوند صحیح است؟.

الف( همگی تحت تأثیر آزادکننده و مهارکننده هستند.
ب( نمی توانند در تنظیم فعالیت غدد برون ریز نقش داشته باشند.

ج( می توانند در تحریک تقسیم یاخته های بافت پیوندی نقش داشته باشند.
د( یکی از هورمون ها مترشحه از آن بر تحریک خروج شیر از پستان ها مؤثر است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
391 چند مورد، جملٔه روبه رو را به طور درست کامل می کند؟»در انسان ..........«.

الف( هورمون ضدادراری همانند آلدسترون بازجذب آب را در نفرون افزایش می دهد.
ب( هورمون اکسی توسین تحت خودتنظیمی مثبت ترشح می شود و یاخته های هدف آن تک هسته ای هستند.

ج( هورمون پروالکتین در دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب و تنظیم فرآیندهای تولیدمثلی نقش دارد.
د( هورمون های محرکی که در هیپوفیز ساخته می شود، تحت تاثیر هورمون های هیپوتاالموس قرار دارند.

4)4  3 )3  2 )2  1 )1

401 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟.
الف( هورمون مهارکنندٔه زیرنهنج بر ترشح هورمون پروالکتین بی اثر است.

ب( می توان گفت اکسی توسین برخالف کلسی تونین از یاخته های عصبی ترشح می شود.
ج( هورمون های مهارکنندٔه زیر نهنج مستقیمًا مانع ترشح هورمون محرک فولیکولی می شوند.

د( انتقال هورمون پاراتیروئید به استخوان برخالف انتقال هورمون های زیرنهنج به هیپوفیز تنها از طریق خون صورت می گیرد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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121 گزینه 3 مورد »ج، د و هـ« صحیح اسـت. »الف« نادرسـت. چون گفتیم که پیک های شـیمیایی به دو نوع هسـتند که نوع کوتاه برد را یاخته های .

عصبـی تولیـد می کننـد. »ب« نادرسـت. چون هیپوتاالموس )زیر نهنج( که متشـکل از یاخته های عصبی اسـت هورمون آزادکننـده و مهارکننده و 

همچنین هورمون ضدادراری و اکسی توسـین در یاخته های عصبی هیپوتاالموس تولید می شـوند و پس از ورود به خون به سـلول هدف می رسند. 

این پیک های شـیمیایی دوربرد هسـتند. »ج« درسـت. مثاًل هورمون پاراتیروئید هم روی اسـتخوان و هم روی کلیه اثر می کند. »د« درسـت. توجه 

کنید هر دو نوع دستگاه های درون ریز و برون ریز با دستگاه عصبی ارتباط دارند. »هـ« درست. گیرنده های هورمونی اختصاصی عمل می کنند و تنها 

می توانند به یک هورمون خاص پاسخ بدهند و از نظر شکل مکمل آن ها می باشند.

131 گزینه 2 موارد »الف و د« نادرست هستند. »الف« نادرست. توجه کنید که هورمون ها از یاخته های عصبی نیز تولید می شوند، مثل هورمون های .

تولیدشـدٔه زیر نهنج. »ب« درسـت. هورمون پیک شـیمیایی اسـت که وارد خون می شود. »ج« درسـت. چون هورمون ها یاخته های هدف دارند که 

آن ها را با گیرنده های خاص خود پیدا می کنند. »د« نادرسـت. پیک های شـیمیایی )نه هورمون( را بر اسـاس مسـافتی که برای رسـیدن به یاختٔه 

هدف طی می کند. به دو گروه کوتاه برد و دوربرد تقسیم می کنند.

141 گزینه 4 هورمون ضد ادراری واکسی توسین توسط یاخته های عصبی تولید می شوند ولی از طریق جریان خون به یاخته هدف می رسند. گزینه »1« .

زیر نهنج )هیپوتاالموس( که مرکزی است در مغز می تواند ناقل عصبی و هورمون تولید و ترشح کند. گزینه »2« وظیفه پیک شیمیایی چه دوربرد و چه 

کوتاه برد، تغییر در عملکرد و فعالیت یاخته هدف اسـت. گزینه »3« چون دسـتگاه درون ریز = یاخته های درون ریز + غدد درون ریز + هورمون ها که خب 

یاخته های درون ریز را می توانید در اندامی مثل معده نیز پیدا کنید.

151 گزینـه 4 سـیاهرگ  هـای خـارج شـده از لوزالمعده، طحـال، روده ها و معده به سـیاهرگ باب کبد می پیونـدد و پس از عبـور از مویرگ های کبد .

به سـمت قلب می روند، بنابراین هورمون های خارج شـده از لوزالمعده )انسـولین و گلوکاگون(، هورمون مترشـحه از معده)گاسـترین( و هورمون 

مترشـحه از روده )سـکرتین( پـس از ورود بـه خـون ابتـدا از مویرگ هـای کبد عبـور می کنند. در کبـد مویرگ های ناپیوسـته یافت می شـوند. گزینه 

»1« جزایـر النگرهانـس دارای یاخته هـای درون ریـز اسـت و ترشـحات آن وارد مجرا نمی شـود. گزینه »2« توجه کنید که در انسـان ایسـتاده غدد 

فـوق کلیـوی کمـی باالتر از لوزالمعده قرار دارند بنابراین غدٔه فوق کلیوی نسـبت به لوزالمعده به تیموس نزدیک تر اسـت. گزینه »3« هورمون های 

جزایر النگرهانس )انسولین و گلوکاگون( تحت تأثیر خودتنظیمی منفی کنترل می شوند. کنترل این هورمون ها تحت تأثیر هورمون های محرک 

هیپوفیزی و هورمون های آزادکننده و مهارکننده هیپوتاالموس نیست.

161 گزینـه 3 عبارت هـای »الـف، ب و ج« صحیح انـد. در دیابـت نـوع یـک و دو مقـدار تولیـد اوره در یاخته هـای کبـدی افزایـش می یابد. چـون تجزیٔه .

پروتئین ها افزایش می یابد. در نتیجه تجزیٔه آمینواسـیدها، آمونیاک به دسـت می آید که بسـیار سـمی اسـت. تجمع آمونیاک در خون به سـرعت به 

مرگ می انجامد. کبد آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کربن دی اکسید به اوره تبدیل می کند. در دیابت شیرین چون قند خون افزایش می یابد، به 

علت خودتنظیمی منفی مقدار ترشح گلوکاگون کاهش می یابد. در افراد دیابتی به علت تجزیٔه چربی ها مقدار اسید در خون افزایش می یابد و چون 

گلوکـز وارد یاخته هـای کبـد و ماهیچه ای نمی شـود مقدار گلیکوژن آن ها کم می شـود و به علت تجزیٔه پادتن ها فعالیت فاگوسـیتوزکننده ها کاهش 

می یابـد. در دیابـت نـوع یـک مقدار انسـولین کم ولی در دیابت نوع دو مقدار انسـولین خـون از افراد طبیعی باالتر اسـت و در دیابت نوع 1 گیرندٔه 

انسولین بدون مشکل در غشای سلول ها وجود دارد.

171 T( و هورمون کلسـی تونین و پاراتیروئیدی و هورمون . T
3 4
, گزینـه 4 همه موارد صحیح اسـت. اسـتخوان ران تحت تأثیر هورمون هـای تیروئیدی )

T3 در اسـتخوان دارای گیرنده بـوده و با افزایش تولید کربن دی اکسـید  T4 )تیروکسـین( و  رشـد و اریتروپویتیـن قـرار می گیـرد. »الـف« هورمون 

فعالیـت آنزیـم انیدرازکربنیـک را در گلبـول قرمز افزایش می دهند. »ب« هورمون پاراتیروئیدی در اسـتخوان گیرنـده دارد این هورمون می تواند در 

پاسـخ به کاهش کلسـیم خوناب بازجذب )دومین فرایند تشـکیل ادرار( کلسـیم را در کلیه افزایش دهد. »ج« اریتروپویتین در مغز قرمز اسـتخوان 
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گیرنده دارد که در اثر کاهش مقدار اکسـیژن خون ترشـح می شـود. »د« هورمون رشـد در اسـتخوان دارای گیرنده اسـت که کنترل آن تحت تأثیر 

هورمون های آزادکننده هیپوتاالموس قرار دارد.

181 گزینـه 3 دومیـن فراینـد تشـکیل ادرار بازجذب اسـت )کتـاب دهـم(. هورمون های ضـدادراری )بازجـذب آب(، آلدوسـترون )بازجذب سـدیم( و .

هورمون پاراتیروئیدی )بازجذب کلسـیم( در دومین تشـکیل ادرار نقش دارند که هیچ کدام نمی توانند از برگشـت کلسیم از استخوان جلوگیری کند 

کلسـی تونین ایـن توانایـی را دارد. گزینـه »1« هورمون ضدادراری توسـط یاخته های عصبی هیپوتاالموس تولید می شـود، ولی از هیپوفیز پسـین 

ترشـح می شـود. یعنی محل سـاخت و ترشح آن متفاوت اسـت. گزینه »2« هورمون پاراتیروئیدی به طور غیرمستقیم در جذب کلسیم از روده نقش 

دارد. ایـن هورمـون ویتامیـن D را تغییـر می دهـد و ویتامین D جذب کلسـیم را از روده افزایش می دهد. جذب کلسـیم در روده همانند جذب آهن 

بـا انتقـال فعال اسـت. گزینه »4« با کاهش فشـار خون کلیه، آنزیم رنین از کلیه ترشـح می شـود و ایـن آنزیم با اثر بر یکـی از پروتئین های خوناب و 

راه اندازی مجموعه ای از واکنش ها، باعث می شود از غدٔه فوق کلیوی هورمون آلدوسترون ترشح شود.

191 گزینه 4 همٔه موارد صحیح اسـت. غده های پاراتیروئید و غدٔه تیروئید و غدٔه تیموس در مجاورت نای قرار دارند. »الف« غدٔه تیموس در دوران .

نـوزادی و کودکـی فعالیـت زیـادی دارد ولـی با افزایش سـن به تدریج اندازٔه آن تحلیل رفته و از فعالیت آن کاسـته می شـود. »ب« غـدٔه پاراتیروئید با 

ترشح هورمون، کلسیم را از مادٔه زمینه ای استخوان جدا و مقدار کلسیم خون را افزایش می دهد. »ج« کلسی تونین از غدٔه تیروئید ترشح می شود 

و با ترشح کلسی تونین از برداشت کلسیم از استخوان جلوگیری کند. »د« در فردی که به گلوتن حساسیت دارد )بیماری سلیاک( به علت کاهش 

جذب ُید، مقدار ید در خون کاهش می یابد و هورمون های تیروئیدی به اندازٔه کافی سـاخته نمی شـوند، در این حالت هیپوفیز با ترشـح هورمون 

محرک تیروئید باعث رشد بیش تر غده می شود )گواتر ناشی از کمبود ید( تا ید بیش تری جذب کند.

201 گزینه 4 علت نادرست بودن گزینه »1« این است که غدٔه زیرمغزی، 3 بخش پیشین و پسین و میانی دارد که بخش پیشین آن ساختار غده ای .

و پسین ساختاری عصبی دارد. هیپوتاالموس می تواند هم پیک شیمیایی دوربرد )اکسی توسین( و هم کوتاه برد )ناقل عصبی( تولید می کند.

211 گزینه 1 تنها مورد »ب« صحیح است »الف« نادرست. با توجه به شکل 7 کتاب درسی مشخص است که زیر نهنج از طریق رگ های خونی با زیرمغزی .

پیشـین و زیر نهنج از طریق آسـه های بلندش با زیرمغزی پسـین ارتباط دارد. »ب« درسـت. مثل هورمون های ADH و اکسی توسـین که در زیر نهنج 

تولید می شـود اما در زیرمغزی پسـین ذخیره می شـوند. »ج« نادرسـت. هورمون پروالکتین که هیپوفیز پیشـین تولید می کند. محرک تولید هورمون 

نیست و البته هورمون رشد »د« نیز نادرست است. توجه کنید در صورت افزایش مهارکننده، هیپوفیز پیشین ترشح هورمون کم تری پیدا می کند.

221 گزینه 4 همه موارد نادرست است. توجه کنید که هورمون های آزادکننده از طریق رگ های خونی به هیپوفیز پیشین می روند. در مورد »الف« .

و »ب«. برای مورد »ج« به نمودار مراجعه کنید و برای مورد »د« آسه های بلند هیپوتاالموس، تا هیپوفیز پسین آمده است.

و ُاکسی توسین

ترشح به خون در زیر مغزی پسین تولید در زیرنهنج

از طریق آسه های بلند زیر نهنج،ذخیره در زیر مغزی پسین
به هیپوفیز پسین می آیند.

ADH

231 گزینه 3 موارد »الف، ب و ج« نادرست هستند. »الف« نادرست. چون فقط بخش پیشین هیپوفیز، یاخته های هدف هورمون آزادکننده را دارد..

»ب« نادرست. دقیقًا به عکس گفته شده. غدٔه زیرمغزی توسط ساقه ای از زیر نهنج آویزان است و درون گودی استخوان جمجمه)پهن( قرار دارد.

»ج« نادرست. تنها به هیپوفیز پسین منتقل می شوند. »د« درست. منظور هورمون های هیپوفیز پسین می باشد.

241 گزینه 4 هورمون مورد نظر LH اسـت. گزینه »1« منظور هورمون اکسی توسـین اسـت که توسـط هیپوفیز پسـین ترشـح می شـود. گزینه »2« .

هورمون پروالکتین که توسـط هیپوفیز پیشـین تولید و ترشـح می شـود، موجب تولید شـیر می شـود و نه ترشـح شـیر. گزینه »3« نیز به هیچ  عنوان 
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هورمون هـای پاراتیروئیـدی روی غشـای یاخته هـای روده یاختـه هـدف ندارند. بلکه با تأثیر بـر ویتامین D باعث جذب کلسـیم از روده)به طور غیر 

مستقیم( می شود.

251 . LH و FSH گزینه 2 زیرمغزی پیشین هورمون محرک فوق کلیه را دارد که محرک تولید کورتیزول و آلدسترون از فوق کلیه می شود. هورمون های

در خانم ها محرک تخمدان اند که توسـط هیپوفیز پیشـین تولید و ترشـح می شوند. هیپوتاالموس با تولید هورمون آزادکننده، محرک تولید FSH از 
هیپوفیز جلویی است.

غدٔه زیر مغزی پیشین

غیرمحرک
یاخته های غضروفی (صفحات غضروفی)هورمون رشد

فوق کلیه
تیروئید

هورمون پروالکتین
دستگاه ایمنی ـ حفظ تعادل آبآقایان

تنظیم فرآیند های دستگاه تولیدمثل
دستگاه ایمنی ـ حفظ تعادل آب

وادار کردن غدد شیری به تولید شیر
خانم ها

محرک
LH

FSH

261 گزینه 1 یاخته های عصبی هیپوتاالموس هم پیک شیمیایی کوتاه برد و هم دوربرد می سازند. پیک های شیمیایی کوتاه برد آن ها، همان ناقل های .

عصبی هستند که از طریق فضای سیناپسی به یاختٔه هدف می رسند. و وارد جریان خون نمی شوند.

271 گزینه 2 دخترها قبل از تولد همٔه یاخته های اووگونی شـان را به اووسـیت تقسـیم می کنند و دختر پانزده سـاله یاخته اووگونی ندارد. گزینه »1« .

هورمون های رشد، با اثر بر یاخته های غضروفی صفحات رشد، باعث تحریک رشد استخوان می شوند. گزینه »3« افزایش هورمون محرک تیروئید، 
O2 می شـود. گزینه »4« برخـی هورمون های هیپوفیز پیشـین مانند  باعـث افزایـش حجـم غدٔه سـپردیس و افزایش سـوخت و سـاز بدن و مصرف

پروالکتین می توانند با اثر بر غدد برون ریز )بافت پوششی( ترشحات آن ها را تنظیم کنند.

281 گزینه 3 عبارت های »الف، ب و د« صحیح اند. »الف« درست. افزایش هورمون آزادکننده، سبب افزایش هورمون محرک تیروئید می شود..

»ب« درست. افزایش هورمون آزادکننده سبب افزایش محرک قشر فوق کلیه و در نتیجه افزایش هورمون کورتیزول می شود. »ج« نادرست. خروج 
شیر از غدد پستانی، مربوط به هیپوفیز پسین است. »د« درست. افزایش هورمون های آزادکننده، سبب افزایش کورتیزول و کاهش پروتئین خون 

می شود که در نتیجه فشار اسمزی خون کاهش و احتمال ایجاد خیز، افزایش می یابد.

291 گزینه 4 همه پیک های شیمیایی هیپوتاالموس با صرف انرژی و با فعالیت اگزوسیتوز وارد مایع بین یاخته ای می شوند. گزینه »1« هیپوتاالموس .

ناقل عصبی هم ترشـح می کند که کوتاه برد هسـتند فقط یکی از نقش های هیپوتاالموس ترشـح هورمون است. گزینه »2« ماهیچٔه صاف رحم تحت 
تأثیر اکسی توسین )پیک دوربرد( منقبض می شود. گزینه »3« دقت کنید که پروالکتین را زیرمغزی پیشین تولید می کند که ساختاری غده ای دارد.

301 گزینه 3 موارد »الف و ب« صحیح می باشـند. »الف« درسـت. بخش »الف«، بخش پسـین بوده که ADH در آن ذخیره می شـود. »ب« درسـت. .

فقط هیپوفیز پیشین )بخش »ب«( تحت تأثیر مهارکننده و آزادکننده قرار می گیرند. »ج« نادرست. هورمون اکسی توسین در هیپوتاالموس تولید 
و تنها در هیپوفیز پسین ذخیره و ترشح می شود. هورمون اکسی توسین تحت کنترل آزادکننده و مهارکننده قرار ندارد.

311 گزینه 4 زیرمغزی پیشین، ساختار غده ای دارد و یاخته های تولیدکنندٔه هورمون در آن نورون نیستند. گزینه »1« همٔه هورمون های هیپوفیز .

پیشین تحت تأثیر هورمون های هیپوتاالموس است. گزینه »2« هورمون آزادکننده را زیرنهنج در جسم سلولی نورون می سازد و از همان جا به رگ 
خونی و سـپس به هیپوفیز پیشـین منتقل می کند. محرک فوق کلیه را زیرمغزی پیشـین تولید می کند. گزینه »3« هورمون های آزادکننده، توسـط 

زیرنهنج تولید می شود و از طریق رگ های خونی، به زیرمغزی پیشین می ریزد.

321 گزینه 2 فقط »ب و د« صحیح است. هیپوفیز پسین با ترشح ADH و هیپوفیز پیشین با ترشح پروالکتین در تنظیم آب دخالت دارند دقت کنید .

که هیپوفیز پیشین هورمون های محرک می سازد نمی تواند هورمون مهارکننده بسازد.

331 گزینه 2 عبارت های »الف و ب« صحیح اند. »الف« درسـت. طبق شـکل 8 کتاب درسـی، زیرمغزی پیشین و زیرنهنج، از طریق رگ های خونی با .
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هم ارتباط دارند. »ب« درست. بخش پیشین زیرمغزی، از بخش میانی و پسین بزرگ تر است. »ج« نادرست. هورمون های آزادکننده، و مهارکننده 
از طریق رگ خونی به هیپوفیز پیشین می رسند. »د« نادرست. هورمون پروالکتین بر غدد برون ریز اثر می کند.

341 گزینه 2 عبارت های »الف و ب« صحیح اند. »الف« درسـت. طبق شـکل کتاب درسـی صحیح است. »ب« درست. هورمون رشد را بخش پیشین .

غدٔه زیرمغزی تولید می کند. »د« و »ج« نادرست اند. بخش پسین زیرمغزی، هورمونی تولید نمی کند.

351 گزینه 2 عبارت های »ب و ج« صحیح اند. »الف« نادرسـت. در مورد هورمون هایی مانند ضدادراری و هورمون رشـد و پروالکتین و اکسی توسـین .

صدق نمی کند. »ب« درست. هورمون اکسی توسین سبب تسهیل زایمان می شود که موجب خروج شیر )نه تولید( می شود. »ج« درست. کاهش 
انسـولین، موجب بیماری دیابت شـیرین می شـود که آن نیز سـبب افزایش حجم ادرار می شود. »د« نادرسـت. غدٔه تیموس پشت استخوان جناغ 

است در حالی که غدد پاراتیروئیدی در جلوی حنجره قرار دارند و باالتر است.

361 گزینـه 1 فقـط »الـف« نادرسـت اسـت. »الف« نادرسـت. زیرنهنج توسـط رگ های خونی با زیرمغزی پیشـین در ارتباط اسـت. و از طریـق نورون ها با .

هیپوفیز پسـین ارتباط دارد. »ب« درسـت. هورمون مهارکننده فقط از زیر نهنج تولید می شـود. »ج« درسـت. هورمون رشـد باعث میتوز سلول های 
غضروفی می شود. »د« درست. هر دو در حفظ تعادل آب نقش دارند.

371 گزینه 2 هورمون محرک انقباضات رحم، اکسی توسین است که در هیپوتاالموس تولید می شود و از طریق آسه های آن به هیپوفیز پسین می آید .

و در هیپوفیز پسین ذخیره و ترشح می شود. گزینه »1« فقط بخش پیشین زیرمغزی تحت تأثیر هورمون های آزادکننده و مهارکننده قرار دارد.
گزینـه »3« هـم بخـش پیشـین و هم بخش پسـین غده زیرمغزی با ترشـح به ترتیب پروالکتیـن و ADH در حفظ تعادل آب نقـش دارند. گزینه »4« 

هیپوفیز پیشین هم تحت تأثیر هورمون آزادکننده و هم مهارکننده است.

381 گزینه 2 موارد »ج و د« صحیح است. غده ای که توسط ساقه ای کوتاه از زیر نهنج آویزان است، غدٔه زیرمغزی است که هورمون های مترشحه از آن .

ADH و اکسی توسین است که اکسی توسین بر تحریک خروج شیر از پستان ها نقش دارد. »الف« نادرست. فقط بخش پیشین غدٔه زیرمغزی تحت 
تأثیر هورمون های آزادکننده و مهارکننده است. »ب« نادرست. برای مثال هورمون پروالکتین که از غده زیرمغزی ترشح می شود، روی غدد برون ریز 

تأثیر دارد. »ج« درست. هورمون رشد باعث تحریک تقسیم یاخته های غضروفی صفحات رشد می شود. بافت غضروف نوعی بافت پیوندی است.

391 +Na افزایش و به . گزینه 4 همه موارد صحیح است. »الف« هورمون ADH سبب افزایش بازجذب آب می شود و هورمون آلدسترون بازجذب 

دنبـال آن بازجـذب آب را افزایـش می دهـد. »ب« هورمـون اکسی توسـین تحـت خود تنظیمی مثبت ترشـح می شـود و اندام هدف آن سـلول های 
ماهیچه ای صاف رحم هستند که دوکی شکل و تک هسته اند. »ج« طبق متن کتاب درست است. »د« هورمون های محرک فقط از هیپوفیز پیشین 

ترشح می شوند که تحت تاثیر آزادکننده و مهار کننده هستند.

401 گزینه 3 موارد »ب، ج و د« صحیح است. »الف« نادرست. هورمون مهارکننده باعث مهار ترشح پروالکتین می شود. »ب« درست. اکسی توسین .

را زیر نهنج که دارای یاخته های عصبی اسـت تولید می کند در حالی که کلسـی تونین را تیروئید تولید و ترشـح می کند. »ج« درسـت. هورمون های 
مهارکننـده مانـع تولیـد و ترشـح FSH و LH می شـوند. »د« درسـت. دقـت کنیـد زیرنهنـج از طریـق رگ های خونی بـا زیرمغزی پیشـین و از طریق 

یاخته های عصبی و آسه های خود با زیرمغزی پسین ارتباط دارد. زیرنهنج هورمون های ضدادراری و اکسی توسین را به خون نمی ریزد.

411 گزینه 2 موارد »الف و ب« صحیح اسـت. »الف« درسـت. هورمون های آزادکننده که باعث تولید و ترشـح هورمون محرک سـپردیس می شـوند با .

T4 باعث افزایش مصرف ATP و سـوخت و سـاز می شـوند. »ب« درسـت. هورمون آزادکننده می تواند با افزایش  T3 و  تحریک تولید هورمون های 
 ADH هورمون محرک تیروئید مصرف ید را در تیروئید افزایش دهد. »ج« نادرسـت. هورمون های آزادکننده تأثیری در تولید و ترشـح هورمون های

و اکسی توسین ندارند. »د« نادرست. دقت کنید که ترشح هورمون ضد ادراری و اکسی توسین وابسته به هورمون آزادکننده و مهارکننده نیست.

421 گزینـه 4 بخـش پیشـین زیرمغزی از طریق رگ های خونی و بخش پسـین آن از طریق آسـه های زیـر نهنج با یکدیگر ارتبـاط دارند.بنابراین این .

عبـارت نادرسـت اسـت. گزینـه »1« همٔه هورمون ها برای ترشـح بـه برون رانی و مصـرف ATP نیازمندند. گزینـه »2« هم هورمـون آزادکننده و هم 
هورمون اکسی توسین سبب ترشح مواد می شوند. گزینه »3« زیرمغزی پسین و پیشین هر دو به ترتیب با ترشح ADH و پروالکتین سبب تنظیم آب 



فصل هفتم
تولیدمثل

 دستگاه تولیدمثل در مردگفتار 1

11 چند عبارت  دربارٔه هر اسپرماتوسیت موجود در لوله اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟.
الف( در آنافاز می تواند کروموزوم های همتا را از هم جدا کند.

ب( ژن های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارد.
ج( توانایی مبادلٔه قطعه  بین فامینک های غیر خواهری از دو کروموزوم همتا را دارند.

د( تعداد کروماتید ها، دو برابر تعداد سانترومرها است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

21 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، یاخته هایی که دارای گیرندٔه FSH هستند ...........
1( مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می دهند و به اسپرم تمایز پیدا می کنند.

2( می توانند کروموزوم های همتا را از طول کنار هم قرار دهند.
3( در همٔه مراحل اسپرم زایی و نیز بیگانه خواری باکتری ها نقش دارند.

4( در بینابین لوله های اسپرم ساز قرار دارند.
31 کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، در هر سلول مولد ..........«.

1( اسپرماتید، در هنگام تقسیم، حلقٔه انقباضی از جنس اکتین و میوزین به غشا متصل است.
2( اسپرماتوسیت ثانویه، ضمن کوتاه شدن رشته های دوک، کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند.

3( اسپرماتوسیت اولیه، در مرحلٔه آنافاز برخی رشته های دوک کوتاه می شوند.
4( اسپرم، بالفاصله پس از تشکیل دوک، پوشش هسته و شبکٔه آندوپالسمی به قطعات کوچک تر تجزیه می شوند.

41 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، یاخته هایی که برای LH گیرنده دارند ...........
1( در دیوارٔه لوله های اسپرم ساز و در بینابین یاخته های زاینده قرار دارند.

2( می توانند کروموزوم های هم ساخت که دوکروماتیدی هستند را از هم جدا کنند.
3( در افزایش تراکم تودٔه استخوانی و تقسیم سیتوپالسم یاخته های ماهیچٔه اسکلتی نقش دارد.

4( در تحریک رشد اندام های مختلف بدن و بروز صفات ثانویه نقش دارند.
51 کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟.

»در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، برخی ترشحات یاخته های بینابینی می توانند ..........«
1( باعث کاهش ترشح هورمون لوتئینی از بخش پیشین زیرمغزی می شود.

2( در افزایش تراکم تودٔه استخوانی و رشد یاخته های ماهیچه ای نقش دارد.
3( باعث کاهش ترشح هورمون آزادکننده از غدٔه زیرنهنج می شود.

4( از طریق مجرایی به خون وارد می شوند.
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61 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، ضمن تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به ثانویه کدام رخ نمی دهد؟.
1( با تجزیٔه پروتئین اتصالی در ناحیٔه سانترومر، کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند.
2( با رسیدن کروموزوم های دوکروماتیدی به دو سوی یاخته، پوشش هسته تشکیل می شود.

3( بالفاصله پس از تشکیل دوک، پوشش هسته و شبکٔه آندوپالسمی به قطعات کوچک تر تجزیه می شوند.
4( ساختار چهارکروماتیدی که بیش ترین فشردگی را پیدا کرده اند، در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند.

71 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، ضمن تبدیل اسپرماتید به اسپرم ...........
1( مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می دهد و کروموزوم های آن فشرده می شود.

2( رشته های دوک تخریب می شوند و کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند.
3( پوشش هسته دور کروموزوم های تک کروماتیدی تشکیل می شود.

4( یاخته ها از هم جدا و تاژک دار می شوند و هسته فشرده می شود.
81 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، ضمن تبدیل اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید کدام رخ می دهد؟.

1( ساختارهای چهارکروماتیدی، از ناحیه سانترومر به رشته های دوک متصل می شوند.
2( با کوتاه شدن رشته های دوک، کروماتیدهای خواهری از هم جدا و به دو قطب هسته کشیده می شوند.

3( دو یاخته با عدد کروموزومی یکسان ولی با کروموزوم های جنسی متفاوت ایجاد می شود.
4( رشته های دوک تخریب شده، و کروموزوم ها به صورت کروماتین درمی آیند.

91 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، برخی ترشحات یاخته های .......... می تواند ...........
1( بینابینی ـ باعث کاهش ترشح لوتئین هورمون از بخش پیشین هیپوتاالموس می شود.

2( سرتولی ـ در تمایز اسپرماتید به اسپرم در لوله های پیچیده ای اپیدیدیم نقش دارد.
3( غده ای در زیر مثانه ـ باعث کاهش PH ترشحات مجرای اسپرم َبر می شود.

4( غددی در پشت مثانه ـ غنی از نوعی مونوساکارید است که انرژی الزم را برای فعالیت اسپرم ها فراهم می کند.
101 به طور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه )اسپرم(ها و مراحل زامه زایی )اسپرم زایی( در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟.

1( یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته های زامه زا )اسپرماتوگونی( به یکدیگر متصل هستند.
2( یاخته های زام یاختک )اسپرماتید( همانند یاخته های زامه زا )اسپرماتوگونی( هستٔه فشرده ای دارند.

3( یاخته های زامه )اسپرم( بر خالف یاخته های زام یاختک )اسپرماتید(، ابتدا توانایی حرکت و جابه جا شدن را دارند.
4( یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه برخالف زام یاخته )اسپرماتوسیت( اولیه، فام تن )کروموزوم(های تک کروماتیدی دارند.

111 چند عبارت دربارٔه هر اسپرماتوسیت، موجود در لوله اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟.
الف( با تقسیم خود، سلول های هاپلوئید می سازد.

ب( حاوی ژن یا ژن های سازنده تاژک می باشد.
ج( می تواند ساختار چهارکروماتیدی تشکیل دهد.

د( هر کروموزوم آن چهار رشته پلی نوکلئوتیدی دارد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

121 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، ضمن تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به اسپرماتید ابتدا کدام رخ می دهد؟.
1( کروموزوم های هم ساخت به صورت تتراد در استوای هسته، روی رشته های دوک قرار می گیرند.
2( رشته های دوک تخریب شده و پوشش هسته دور کروموزوم های دوکروماتیدی تشکیل می شود.

3( با تجزیٔه پروتئین های اتصالی در ناحیه سانترومر، کروماتیدها از هم جدا می شوند.
4( پس از اتصال دوک به سانترومر، پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی به قطعات کوچک تر تجزیه می شوند.

131 در فرآیند اسپرم زایی به طور طبیعی ممکن نیست که ...........
1( سلول های حاصل از میوز I، از نظر نوع کروموزوم ها متفاوت باشند.

2( در فاصله بین میوز I و II، بر مقدار DNA هستٔه سلول های حاصل افزوده شود.
3( سلول های حاصل از میوز II، مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست دهند.

4( در فاصله بین میوز I و II،  سانتریول ها همانندسازی کنند.
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141 به طور معمول کدام عبارت دربارٔه سلول های دیپلوئید دیوارٔه هر لولٔه پر پیچ و خم موجود در دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان، صحیح است؟.
1( با تقسیم خود، سلول های هاپلوئیدی را می سازند که مسئول تولیدمثل هستند.

2( در مجاورت های سلول هایی قرار دارند که ترشح هورمون جنسی مردانه را برعهده دارند.
3( در مرحله اول تنفس سلولی، از دو نوع گیرندٔه الکترونی استفاده می نمایند.

4( در مرحلٔه دوم تنفسی سلولی، ضمن تولید استیل کوآنزیم A ، کربن دی اکسید تولید می شود.
151 چند عبارت، دربارٔه هر سلول هاپلوئید درون لولٔه اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟.

ب( حاوی ژن یا ژن های سازنده تاژک می باشد. الف( با تقسیم خود، سلول های هاپلوئید می سازد. 
د( هر کروموزوم آن دو رشته پلی نوکلئوتیدی DNA دارد. ج( نمی تواند کروموزوم های خود را مضاعف کند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
161 به طور معمول کدام گزینه دربارٔه هر لولٔه پر پیچ و خم موجود درون کیسٔه بیضه یک مرد جوان، صحیح است؟.

1( درون خود یاخته هایی دارند که با FSH تحریک می شوند تا تمایز اسپرم ها را تسهیل کنند.
2( در نزدیک سطح خارجی خود یاخته های اسپرماتوگونی دارند که با میتوز تقسیم می شوند.

3( در اطراف خود یاخته های هدف LH وجود دارند که تستوسترون ترشح می کنند.
4( یاخته های تاژک دار هاپلوئید یافت می شوند.

171 با توجه به جملٔه داده شده در لوله های اسپرم ساز فرد بالغ چند عبارت صحیح است؟ »هر سلولی که توانایی تولید سلول  هاپلوئید را دارد ..........«.
الف( توانایی تشکیل دوک تقسیم و ناپدید کردن غشای هستٔه خود را دارد.

ب( ژن های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارد.
ج( تحت تأثیر ترشحات یاخته های سرتولی قرار می گیرد.

د( تعداد کروماتیدهای آن دو برابر تعداد سانترومرها است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

181 کدام گزینه در مورد شکل مقابل نادرست است؟.
1( سلول های هاپلوئید در بخش »ب« قدرت تحرک متفاوت دارند.

2( یاخته های درون بخش »ب« توانایی تشکیل ساختار چهارکروماتیدی را ندارند.
3( اسپرم ها پس از تولید توسط لولٔه »ج« از بیضه خارج و به اپیدیدیم منتقل می شوند.

4( برخی ترشحات درون لوله های »الف« در همه مراحل اسپرم زایی و پشتیبانی و تغذیٔه یاخته های جنسی نقش دارند. 
191 چند عبارت جملٔه زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟.

»در انسان، هر سلول حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه .......... هر سلول حاصل از اسپرماتید ..........«
الف( همانند ـ توانایی تشکیل دوک تقسیم و سیتوکینز را ندارد.

ب( برخالف ـ از سیتوکینز یک سلول هاپلوئید به وجود آمده است.
ج( همانند ـ تعداد مولکول های DNA خطی با تعداد سانترومرها برابر است.

د( برخالف ـ توانایی جدا کردن کروماتیدهای خواهری را دارد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

201 کدام گزینه در رابطه با غدٔه پیازی میزراهی صحیح است؟.
1( ترشحات قلیایی و روان کنندٔه خود را ابتدا وارد مایع بین سلولی می کند.

2( ترشحات آن به خنثی کردن محیط قلیایی در مسیر عبور اسپرم ها کمک می کند.
3( یک جفت غده به اندازٔه نخودفرنگی هستند که ترشحات قلیایی خود را وارد مجرای ِدفران می کنند.

4( به مجموعٔه ترشحات آن و پروستات و وزیکول سمینال که اسپرم ها را به بیرون از بدن منتقل می کنند، مایع منی گفته می شود.
211 در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طِی فرایند زامه زایی )اسپرم زایی( از هم جدا می شوند، چه مشخصه ای دارند؟.

2( برای هر صفت مستقل از جنس، یک دگره )الل( دارند. 1( با تقسیم خود، یاخته های تک الد )هاپلوئید(ی را به وجود می آورند. 
4( با ترشحات خود تمایز زامه )اسپرم (ها را باعث می شوند. 3( ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه جا می گردند. 

الف

ب

ج
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221 چند مورد عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »به طور معمول در مردان بالغ ..........«.
الف( FSH سلول های سرتولی را تحریک می کند، تا تمایز اسپرم ها را تسهیل کنند.

ب( LH یاخته های بینابینی را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند.
ج( تستوسترون ضمن تحریک رشد اندام های مختلف به ویژه ماهیچه ها و استخوان ها، باعث بروز صفات ثانویه در مردان می شود.

د( تنظیم میزان ترشح LH و FSH با ساز و کار بازخورد منفی انجام می شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

231 با توجه به شکل روبه رو درستی یا نادرستی چند مورد با جملٔه زیر یکسان نیست؟.
»هورمون LH، یاخته های بینابینی درون لولٔه اسپرم ساز را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون ترشح کنند. 

الف( در بخش »الف« اسپرم هایی با قدرت تحرک متفاوت دیده می شوند.
ب( سلول های دارای تاژک متحرک وارد بخش »الف« می شوند.

ج( ترشحات بخش »ج« به خنثی کردن محیط قلیایی مسیر عبور اسپرم ها کمک می کند.
د( اسپرم ها پس از ورود به بخش»د« انرژی الزم برای فعالیت خود را فراهم می کنند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
241 در یک مرد بالغ، یکی از هورمون های مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند، ...........

1( باعث بلوغ اسپرم ها در محل تولید خود شود.
2( با تأثیر مستقیم بر لوله های اسپرم ساز، تولید تستوسترون را افزایش دهد.

3( باعث آزادسازی آنزیم های درون وزیکولی موجود در سر سلول های جنسی شود.
4( در میوز بعضی از سلول های دیوارٔه لوله های اسپرم ساز نقش داشته باشد.

251 به طور معمول در یک فرد بالغ، هر سلول .......... موجود در لوله های اسپرم ساز، ...........
1( دیپلوئیدی ـ تقسیم میوز را انجام می دهد.

2( دیپلوئیدی ـ در درون حفرٔه شکمی قرار گرفته است.
3( هاپلوئیدی ـ ژن های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارد.

4( هاپلوئیدی ـ در هستٔه خود کروموزوم های تک کروماتیدی دارد.
261 ریزلوله های پروتئینی موجود در سلول اسپرماتید انسان ...........

2( در بخش مرکزی سانتریول ها یافت می شوند. 1( در تشکیل آن از سلول مولدش نقش داشته اند. 
4( در صورت لزوم به سانترومر کروموزوم های آن متصل می گردند. 3( باعث جابه جایی آن در مایع پیرامونی می شوند. 

271 چه تعداد از هورمون های زیر در فعالیت دستگاه تولیدمثل مردان نقش دارند؟.
ب( پروالکتین الف( تستوسترون  

د( برخی هورمون های هیپوفیزی   T3 ج( هورمون 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

281 کدام عبارت، در مورد هر سلول هاپلوئیدی موجود در بیضه یک فرد بالغ، درست است؟.
1( از تقسیم سلول قبلی خود ایجاد می شود.

2( در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز قرار دارد.
3( تحت تأثیر برخی ترشحات یاخته های سرتولی قرار می گیرند.

4( قابلیت تقسیم دارد و می تواند به سلول های جنسی تبدیل شود.

د

ه
ج

و
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ب



پاسخ نامه 

فصل هفتم 
تولیدمثل

11 گزینـه 2 مـوارد »ب و د« صحیـح می باشـند. منظـور اسپرماتوسـیت اولیـه و ثانویـه هسـتند. »الـف« نادرسـت. اسپرماتوسـیت ثانویـه در آنافـاز .

کروماتیدهای خواهری را از یکدیگر جدا می کند. »ب« درسـت. اسپرماتوسـیت اولیه همانند اسپرماتوسـیت ثانویه دارای هسـته بوده که در آن ژن 

)های( سـازندٔه آنزیم یافت می شـود. »ج« نادرسـت. تنها اسپرماتوسـیت اولیه توانایی تشکیل تتراد و کراسـینگ اور را دارد. کراسینگ اور در مرحلٔه 

پروفاز I در هنگام تشکیل تتراد رخ می دهد. کراسینگ اور تبادل قطعه بین دو کروماتید غیرخواهری از کروموزوم همتاست. اسپرماتوسیت ثانویه 

چون کروموزوم همتا ندارد توانایی تشکیل تتراد و کراسینگ اور را ندارد. »د« درست. در هر دو، کروموزوم ها مضاعف بوده و هر کروموزوم دارای 2 

کروماتید و 1 سانترومر می باشد.

21 گزینه 3 یاخته های سرتولی دارای گیرنده برای FSH هستند. این یاخته ها در همٔه مراحل اسپرم زایی و نیز بیگانه خواری باکتری نقش دارند..

گزینه »1« اسـپرماتید مقدار زیادی از سیتوپالسـم خود را از دسـت می دهند. گزینه »2« اسپرماتوسـیت اولیه در پروفاز I تتراد تشـکیل می دهد. 

گزینه »4« سلول های بینابینی در بین لوله های اسپرم ساز قرار دارند.

31 گزینـه 4 توجـه کنیـد کـه اسـپرم از تمایـز اسـپرماتید )نه تقسـیم( به وجود می آیـد. گزینه »1« سـلول مولـد اسـپرماتید، اسپرماتوسـیت ثانویه .

اسـت که در حالت طبیعی سـیتوکینز انجام داده و در سـیتوکینز حلقٔه انقباضی از جنس اکتین و میوزین به غشـا متصل می شـوند. گزینه »2« از 

اسپرماتوسـیت اولیه با انجام میوز یک کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا می شـوند. گزینه »3« سـلول مولد اسپرماتوسـیت اولیه، اسـپرماتوگونی 

است که میتوز می کند و در آنافاز برخی رشته های دوک کوتاه می شوند تا کروماتیدهای خواهری را از هم جدا کنند.

41 گزینه 4 یاخته های بینابینی دارای گیرنده برای LH هستند و با ترشح تستوسترون در تحریک رشد اندام های مختلف بدن و بروز صفات ثانویه .

نقش دارند. گزینه »1« یاخته های بینابینی در بین دیواره لوله های اسپرم سـاز مشـاهده می شـوند. گزینه »2« یاخته های بینابینی توانایی میوز و 

جدا کردن کروموزوم های همتا )هم ساخت( را ندارند. گزینه »3« در یک فرد بالغ یاخته های ماهیچه ای مخطط قدرت تقسیم و سیتوکیز ندارند.

51 گزینـه 4 هورمـون تستوسـترون از یاخته هـای بینابینـی ترشـح می شـود. هورمون ها هیـچ گاه وارد مجرا نمی شـوند تستوسـترون ابتـدا به مایع .

میان بافتی ریخته و سـپس به خون می ریزد مجرا مخصوص ترشـحات غدد برون ریز اسـت. گزینه »1« مکانیسـم تنظیم ترشح تستوسترون از طریق 
بازخورد منفی اسـت که افزایش ترشـح تستوسـترون باعث کاهش ترشح هورمون LH از بخش پیشین غدٔه زیر مغزی می شود. گزینه »2« هورمون 
تستوسـترون در افزایش تراکم تودٔه اسـتخوانی و رشـد یاخته های ماهیچه ای نقش دارد. گزینه »3« افزایش ترشـح تستوسـترون از طریق بازخورد 

منفی باعث کاهش ترشح هورمون آزادکننده زیرنهنج و در نتیجه کاهش ترشح LH در غده زیرمغزی می شود.

61 گزینه 1 اسپرماتوسـیت اولیه با تقسـیم میوز I به اسپرماتوسـیت ثانویه تبدیل می شـود. توجه کنید که در میوز I کروموزوم های همتا از هم جدا .

می شـوند در حالی که در میوز II با تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سـانترومر، کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شـوند. گزینه »2« در مرحلٔه 
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تلوفاز 1، پوشش هسته در اطراف کروموزوم های دو کروماتیدی تشکیل می شود. گزینه »3« در مرحلٔه پروفاز 1، پوشش هسته و شبکٔه آندوپالسمی 
به قطعات کوچک تر تجزیه می شود. گزینه »4« در مرحلٔه متافاز 1، ساختارهای تتراد در استوای یاخته بیش ترین فشردگی را دارند.

71 گزینه 4 در فرآیند تمایز اسپرماتیدها به اسپرم ها اتفاق های زیر رخ می دهد:.

1ـ یاخته ها از هم جدا می شـوند. 2ـ یاخته ها تاژک دار می شـوند. 3ـ مقدار زیادی سیتوپالسـم خود را از دسـت می دهند. 4ـ هسـتٔه آن ها فشـرده 
می شود. 5ـ یاخته ها حالت کشیده پیدا می کنند. 

گزینه »1« توجه کنید که در حین تمایز هسته )نه کروموزوم ها( اسپرماتید فشرده می شود. گزینه »2« اسپرماتید و اسپرم قدرت تقسیم و تشکیل 
و تخریب رشته های دوک را ندارند. گزینه »3« اسپرماتید و اسپرم تقسیم نمی شوند و پوشش هسته نه تخریب و نه تشکیل می شود.

81 گزینه 4 برای تبدیل اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید مرحله میوز II آغاز می شود که در تلوفاز II آن رشته های دوک تخریب شده و کروموزوم ها .

به صورت کروماتین درمی آیند. گزینه »1« سـاختارهای چهارکروماتیدی )تتراد( در میوز I، تشـکیل می شـود. گزینه »2« توجه کنید در حین جدا 
 )II نه میوز( I کشـیده می شـوند. پوشـش هسته تجزیه شده اسـت. گزینه »3« در میوز )شـدن کروماتیدها، کروماتیدها به قطبین یاخته )نه هسـته

اسپرماتوسیت ثانویه با کروموزوم های جنسی متفاوت X و Y ایجاد می شوند.

91 گزینه 4 غدد وزیکول سـمینال )گشـناب دان( در پشـت مثانه قرار دارد و مایعی سرشـار از فروکتوز )نوعی مونوسـاکارید( را که انرژی الزم برای .

فعالیت اسپرم ها است فراهم می کند. گزینه »1« ترشح تستوسترون باعث کاهش ترشح LH از بخش پیشین زیرمغزی )نه هیپوتاالموس( می شود.

گزینه »2« برخی ترشحات یاخته های سرتولی در تمایز اسپرماتید به اسپرم نقش دارند اما این تمایز در لوله های اسپرم ساز )نه در اپیدیدیم( اتفاق می افتد.
گزینه »3« ترشحات غده پروستات در زیر مثانه باعث افزایش )نه کاهش( PH در مجرای میزراه )نه اسپرم َبر( می شود.

101 گزینه 1  با دقت در شکل کتاب درسی درخواهید یافت که یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته های اسپرماتوگونی به هم متصل هستند..

111 گزینه 3  عبارت های »الف، ب و د« صحیح هسـتند. در فرایند زامه زایی دو نوع اسپرماتوسـیت اولیه و ثانویه دیده می شـود: »الف« درسـت. از .

تقسـیم اسپرماتوسـیت اولیه اسپرماتوسـیت های ثانویه و از تقسیم اسپرماتوسیت ثانویه اسـپرماتیدها به وجود می آید که هر دو هاپلوئید می باشند. 
2n و زام  »ب« درسـت. ژن یا ژن های سـازندٔه تاژک و ژن سـازندٔه آنزیم های داخل آکروزوم بر روی کروموزوم های اتوزوم قرار دارند. زام یاختٔه اولیه 
2n است و می تواند تتراد  یاختٔه ثانویه n است که دارای کروموزوم های اتوزوم هستند. »ج« نادرست. تنها زام یاختٔه اولیه )اسپرماتوسیت اولیه( که 
و سـاختارهای چهار کروماتیدی تشـکیل دهد. »د« درسـت. اسپرماتوسـیت یا زام یاختٔه اولیه و ثانویه دارای کروموزوم های دو کروماتیدی هسـتند. 

یعنی هر کروموزوم چهار رشتٔه پلی نوکلئوتیدی خطی دارد.

121 گزینـه 2 ضمـن تبدیـل اسپرماتوسـیت اولیه به اسـپرماتید ابتـدا میوز I اتفاق می افتد. در مرحلٔه تلوفاز I، رشـته های دوک تخریب شـده و پوشـش .

هسته دور کروموزوم های دو کروماتیدی تشکیل می شود. گزینه »1« منظور پروفاز I است اما کروموزوم های هم ساخت در استوای سلول روی برخی 
رشته های دوک قرار می گیرند چون پوشش غشای هسته تجزیه شده و اصاًل هسته ای وجود ندارد. گزینه »3« منظور آنافاز II است. گزینه »4« اتصال 

دوک به سانترومر پس از تجزیه پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی است.

131 DNA هیچ گاه در حالت طبیعی همانندسازی نمی کنند اما سانتریول ها همانندسازی می کنند. گزینه »1« .  ،II و I گزینه 2 در فاصلٔه بین میوز

منظور اسپرماتوسـیت های ثانویه اسـت که با هم در کروموزوم های جنسـی )x و y( متفاوت اند. گزینه »3« اسـپرماتید در طی تمایز به اسپرم مقدار 
زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می دهند. گزینه »4« در فاصله بین میوز I و میوز II سانتریول ها دو برابر می شود ولی چون سلول های حاصل 

از میوز I، کروموزوم ها مضاعف شده دارند در این فاصله همانند سازی کروموزوم ها صورت نمی گیرد و بر مقدار ماده ژنتیک افزوده نمی شود.

141 گزینه 4 خط فکری: درون کیسـٔه بیضه لوله های اسپرم سـاز و اپیدیدیم پرپیچ و خم هسـتند.  چون سـلول های دیپلوئید میتوکندری دارند و در .

مرحلٔه دوم تنفسـی سـلولی پیرووات با از دسـت دادن کربن دی اکسـید به بنیان استیل تبدیل می شود و استیل با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم 
A به اسـتیل کوآنزیم A تبدیل می شـود. گزینه »1« در اپیدیدیم اسـپرم تولید نمی شـود بلکه بالغ می شود. گزینه »2« در اپیدیدیم یاختٔه بینابینی 

+NAD استفاده می شود. وجود ندارد. گزینه »3« در مرحلٔه اول تنفس سلولی )گلیکولیز( فقط یک نوع گیرندٔه الکترونی یعنی 

151 گزینه 2 عبارت های »ب و ج« صحیح هسـتند. »الف« نادرسـت. اسـپرماتید و اسـپرم قدرت تقسـیم ندارند. »ب« درسـت. هر دو اسپرماتوسیت .

دارای ژن )های( سازندٔه تاژک در هستٔه خود هستند.  »ج« درست. نه اسپرماتوسیت ثانویه )خودش کروموزوم هایش مضاعف است( و نه اسپرم و 
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اسپرماتید، هیچ کدام توانایی مضاعف کردن کروموزوم های خود را ندارند. »د« نادرست. چون کروموزوم های اسپرماتوسیت ثانویه مضاعف هستند 
و هر کروموزوم 4 رشته پلی نوکلئوتیدی خطی دارد.

161 گزینه 4 .خط فکری: درون کیسـٔه بیضه لوله های اسپرم سـاز و اپیدیدیم، پرپیچ و خم هسـتند.  یاخته های سرتولی و یاخته های اسپرماتوگونی .

و یاخته های بینابینی در اپیدیدیم یافت نمی شوند.

171 گزینه 2 عبارت های »ب و ج« صحیح است. سلول های اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید توانایی تولید سلول هاپلوئیدی را دارند..

»الف« نادرسـت. اسـپرماتید توانایی تقسـیم شـدن را ندارد. »ب« درست. اسپرماتوسـیت اولیه همانند اسپرماتوسـیت ثانویه دارای هسته بوده که 
در آن ژن )های( سـازندٔه آنزیم یافت می شـود. »ج« درسـت. همٔه سلول های موجود در لولٔه اسپرم ساز تحت تأثیر ترشحات یاخته های سرتولی قرار 

می گیرند. »د« نادرست. اسپرماتید کروموزوم هایش تک کروماتیدی است و هر کروماتید یک سانترومر دارد.

181 گزینه 3 الف ← لوله های اسپرم ساز          ب ← اپیدیدیم          ج ← لولٔه اسپرم بر.

اسپرم ها در لوله های اسپرم ساز )الف( تولید می شوند.
گزینه »1« اسپرم های موجود در اپیدیدیم قدرت تحرک متفاوت دارند.

گزینه »2« همه یاخته های موجود در اپیدیدیم توانایی انجام میوز و تشـکیل تتراد 
ندارند.

گزینه »4« ترشحات یاخته های سرتولی که در دیواره لوله های اسپرم ساز قرار دارند 
در همه مراحل اسپرم زایی و پشتیبانی و تغذیٔه یاخته های جنسی نقش دارند. 

191 گزینه 3 خط فکری: در این نوع سؤاالت باید توجه کنید که سلول های حاصل از تقسیم یا تمایز مورد سؤال هستند نه سلول هایی که به ظاهر .

در صورت سـؤال آمده اند. عبارت های »الف، ب و ج« صحیح هسـتند. »الف« درسـت. سـلول حاصل از اسپرماتوسـیت ثانویه، اسـپرماتید اسـت و 
سـلول حاصل از اسـپرماتید، اسـپرم اسـت. اسـپرماتید همانند اسپرم توانایی تشکیل دوک تقسـیم را ندارد. »ب« درست. اسـپرماتید از سیتوکینز 
اسپرماتوسیت ثانویه که هاپلوئید است به وجود آمده اما اسپرم از تمایز )و نه سیتوکینز( اسپرماتید به وجود آمده است. »ج« درست. هم اسپرماتید 
و هم اسپرم هر دو کروموزوم هایشان غیرمضاعف است و هر کروموزوم یک مولکول DNA دارد پس تعداد مولکول DNA خطی = تعداد سانترومرها

»د« نادرست. اسپرماتید همانند اسپرم تک کروماتیدی است و توانایی جدا کردن کروماتیدهای خواهری را ندارد. 

201 گزینه 4 به مجموع ترشحات 3 نوع غدٔه وزیکول سمینال، پروستات، غده پیازی میزراهی )در کل 5 عدد غده( مایع منی گفته می شود. گزینه »1« .

غدد پیازی میزراهی نوعی غدٔه برون ریز بوده و ترشحات قلیایی و روان کننده خود را وارد مجرا )نه مایع بین سلولی( می کند. گزینه »2« ترشحات آن 
قلیایی است و به خنثی کردن مقدار اندک اسید ادرار کمک می کند. گزینه »3« ترشحات خود را وارد میزراه )نه دفران( می کنند.

211 گزینه 2  منظور سوال، اسپرماتید است. اسپرماتید تک الد و تک کروماتیدی است و برای هر صفت تک ژنی و مستقل از جنس فقط یک الل دارد. .

البته توجه کنید که اگر صفت چندژنی باشـد هر اسـپرماتید برای آن صفت می تواند چند الل داشـته باشـد. دقت کنید که 50 درصد اسپرماتیدها 
فاقد کروموزوم X هستند پس 50 درصد اسپرم ها اللی برای ژن فاکتور 8 ندارند.

221 گزینه 4 همٔه موارد صحیح است. »الف« در مردان FSH، یاخته های سرتولی را تحریک می کند که در پی آن تمایز اسپرم ها تسهیل می گردد..

»ب« LH با تحریک یاخته های بینابینی منجر به ترشـح هورمون تستوسـترون می شـود. »ج« هورمون تستوسترون باعث تحریک رشد ماهیچه ها و 
استخوان ها و بروز صفات ثانویه در مردان می شود. »د« ترشح این دو هورمون با ساز و کار بازخورد منفی صورت می گیرد.

231 گزینه 1 عبارت  »الف« صحیح است. این جمله نادرست است. چون یاخته های بینابینی درون لولٔه اسپرم ساز نیستند. »الف« درست. اسپرم ها .

در ابتـدای ورود بـه اپیدیدیـم قـادر بـه حرکت نیسـتند، باید حداقل 18 سـاعت در آن جـا بمانند تا توانایی تحـرک پیدا کنند. »ب« نادرسـت. چون 
اسـپرم ها در اپیدیدیم قدرت تحرک خود را به دسـت می آورند. »ج« نادرسـت. ترشـحات پروستات محیط اسـیدی را خنثی می کنند. »د« نادرست. 

اسپرم ها وارد وزیکول سمینال نمی شوند، بلکه ترشحات وزیکول سمینال به اسپرم ها اضافه می شود.

لولٔه برخاگ

بیضه

لولٔه زامه ساز

مجرای زامه بر
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241 گزینـه 4 هورمـون FSH بـا تحریک یاخته های سـرتولی در میوز برخی از سـلول های دیواره لوله های اسپرم سـاز نقش دارنـد. گزینه »1« محل .

تولیـد اسـپرم ها در لوله هـای اسپرم سـاز و محـل بلوغ شـان لوله های اپیدیدیم اسـت پس این دو فرآینـد در یک جا رخ نمی دهـد. گزینه »LH »2 بر 

سـلول های بینابینی اثر گذاشـته و ترشـح تستوسـترون را زیاد می کند و بر لوله های اسپرم ساز تأثیری ندارد. گزینه »3« نه FSH و نه LH هیچ کدام 

نمی توانند باعث آزادسازی آنزیم های آکروزوم )تارک تن( شوند.

251 گزینـه 3 خـط فکـری: سـلول های اسـپرماتوگونی، سـرتولی و اسپرماتوسـیت اولیه دیپلوئیـد و سـلول های اسپرماتوسـیت ثانویه، اسـپرماتید و .

اسـپرم هاپلوئید هسـتند. همٔه سـلول های مذکور هاپلوئید هستند و دارای کروموزوم اتوزوم هستند بنابراین ژن های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را 

دارند. گزینه »1« یاخته های اسـپرماتوگونی و سـرتولی تقسـیم میوز انجام نمی دهد. گزینه »2« )در فرد بالغ( بیضه درون حفرٔه شکمی قرار ندارد. 

گزینه »4« اسپرماتوسیت ثانویه سلولی هاپلوئید بوده که کروموزوم های دو کروماتیدی دارد.

261 گزینه 1 اسپرماتیدحاصل تقسیم میوز II است و ریزلوله ها در ساختار دوک تقسیم به کار می روند. گزینه »2« در بخش مرکزی سانتریول ها ریز لوله .

یافت نمی شـود بلکه سـانتریول ها از 9 دسـتٔه سه تایی میکروتوبول با آرایش استوانه ای تشکیل شـده اند. گزینه »3« ریزلوله ها در اسپرماتید نقشی در 

حرکت تاژک ندارند و اسپرماتید قدرت حرکت و باروری ندارد. گزینه »4« اسپرماتید قدرت تقسیم ندارد و هیچ گاه دوک تقسیم تشکیل نمی دهد.

271 گزینـه 4 همـٔه مـوارد صحیـح اسـت. »الف« هورمون تستوسـترون بـا تأثیر بازخورد منفـی باعث تنظیم ترشـح FSH و LH می شـود و در تنظیم .

فعالیت دستگاه تولید مثلی نقش دارد. »ب« در مردان این هورمون در تنظیم فعالیت های دستگاه تولیدمثل نقش دارد. »ج« میزان انرژی و گلوکز 

سلول ها را متعادل می کند. »د« LH و FSH در هیپوفیز پیشین ساخته می شوند و بر فعالیت تولیدمثلی مؤثراند.

281 گزینه 3 همٔه مراحل اسپرم زایی تحت تأثیر برخی ترشحات سلول های سرتولی قرار می گیرند. گزینه »1« نادرست. اسپرم از تمایز )نه سیتوکینز( .

اسـپرماتید حاصل می شـود. گزینه »2« نادرسـت. اسپرماتوسـیت ثانویه و اسپرماتید سلول های هاپلوئیدی هسـتند که از بیضه خارج نمی شوند این 

یاخته هـا  تحـت تأثیـر ترشـحات غـدد بیرون ریز قرار نمی گیرد این یاخته ها پس از تولید اسـپرم، اسـپرم از بیضه خارج می شـود. گزینه »4« نادرسـت. 

اسپرماتید و اسپرم قابلیت تقسیم ندارند.

291 گزینه 1 فقط عبارت »د« صحیح اسـت. »الف« نادرسـت. یاخته های سـرتولی در دیوارٔه لوله های اسپرم سـاز قرار دارند. »ب« نادرست. پروستات .

محیط اسیدی را در مسیر عبور اسپرم ها خنثی می کند. »ج« نادرست. سلول های سرتولی و اسپرماتوگونی توانایی انجام میوز ندارند. »د« درست. 

اسپرم در اپیدیدیم قابلیت حرکت پیدا می کند پس اپیدیدیم دارای اسپرم های با قابلیت حرکت متفاوت است.

301 گزینـه 4 بخـش »الف« لوله های اسپرم سـاز اسـت. توجه کنید کـه یاخته های بینابینی در اطراف لوله های اسپرم سـاز هسـتند )نه در داخل( و .

برعکس؛ یاخته های سرتولی درون لوله های اسپرم سازند )نه در اطراف آن ها(  در بخش »الف« و »ب« اسپرم های تاژک دار یافت می شوند می دانید 

که 50 درصد اسپرم ها چون فاقد کروموزوم xاند پس فاقد ژن فاکتور 8 هستند.

311 گزینه 2 در مردان تنها سـلول های اسپرماتوسـیت اولیه توانایی میوز I و تشـکیل سـاختار 4کروماتیدی )تتراد( دارند. گزینه »1« هر اسـپرماتید .

تنها به یک اسـپرم تبدیل می شـود پس نمی تواند سـلول های هاپلوئید بسـازد. گزینه »3« نه اسـپرماتید و نه اسپرماتوسیت ثانویه هیچ کدام توانایی 

G0 بوده و فاقد توانایی میتوز است و اسپرماتوسیت ثانویه نیز حاصل میوز  دوکروماتیدی کردن کروموزوم های خود را ندارند چون اسپرماتید که در 

I بوده و کروموزوم های خودش دوکروماتیدی است. گزینه »4« هر دو هاپلوئیدند و فاقد کروموزوم های همتا هستند.

321 گزینه 3 عبارت های »الف، ب و ج« صحیح هسـتند. منظور سـوال اسپرماتوسـیت اولیه اسپرماتوسـیت ثانویه و اسـپرماتید است. »الف« درست. .

اسپرماتوسیت اولیه می تواند میوز I انجام دهد. »ب« درست. در اسپرماتوسیت ثانویه در مرحله آنافاز II کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند. 
»ج« درست. اسپرماتید مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می دهد و به اسپرم تبدیل می شود. »د« نادرست. هیچ کدام توانایی مضاعف کردن 
کروموزوم های خود و همانندسازی را ندارند اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه که کروموزوم هایشان مضاعف است و اسپرماتید هم که اصاًل تقسیم نمی شود.
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