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 شوند.شوند که از غدد ............. خاصی ترشح میها هنگام عبور از ............. با مایع قلیایی مخلوط میاسپرم 
 ریز( میزراه ـ برون2 ریزبر ـ برونمجرای اسپرم (1

 ریز( میزراه ـ درون4 ریزبر ـ درون( مجرای اسپرم3

  کدام گزینه نادرست است؟ 
 های میتوکندریایی یک نوزاد، قطعًا مادر است.منشأ بیماری (1
2)DNA شود.و ژنوم اسپرم فقط در یک قسمت آن دیده می 
 شوند.بر نمیساز مستقیمًا وارد مجاری اسپرمهای اسپرمهای تمایزیافته پس از خروج از لوله( اسپرم3
 کند، حالت اسفنجی دارد.ی کمکی که اسپرم از آن عبور می( غده4

  ی زیر باشد؟ی جملهکنندهتواند کاملیک میکدام 
 «ی مترشحه از غدد زیر پروستات ............. ی زیر مثانه .............. مادهی مترشحه از غدهماده»
 کنند.ها به هم، عمل مییع بوده و با خنثی کردن مسیر رسیدن گامتهمانند ـ ما (1
 کنند.ها به هم، عمل می( برخالف ـ مایع بوده  با خنثی کردن مسیر رسیدن گامت2
 شود.دارد و پس از ترشح وارد میزراه می 7باالتر از  pH( همانند ـ 3
 شود.داشته و پس از ترشح وارد میزراه می 7باالتر از  pH( برخالف ـ4

  کنند، ................غدد ضمیمه جنسی مردان که مواد قندی ترشح می 
 کند.ساز وارد میها مایع است که به مجاری اسپرمی ترشحی آنماده (1
 شوند.ن و میزراه مشترک میجا مجاری دفرا( محلی است که در آن2
 کند.( انرژی الزم برای فعالیت اسپرم در واژن و حرکت به سمت رحم را تأمین می3
 شوند.های عبور کرده از اپیدیدیم به آن وارد می( اسپرم4

 (90)سراسری خارج از کشور  به طور معمول، در مردان بالغ، ................ 
 کند.تستوسترون تولید اسپرم را در اپیدیدیم تحریک می (1
 های حرکتی متفاوت است.هایی با قابلیت( اپیدیدیم دارای اسپرم2
 ساز، توانایی انجام میوز را دارند.های اسپرمی لولههای دیوارهی یاخته( همه3
 کند.ک میها کم( ترشحات پروستات به خنثی کردن محیط قلیایی مسیر حرکت اسپرم4

 (93)سراسری  تواند، ..............های مترشحه از هیپوفیز پیشین میدر یک مرد بالغ، یکی از هورمون 
 ها در محل تولید خود شود.اسپرم و متحرک شدن باعث بلوغ (1
 ش دهد.ساز، تولید تستوسترون را افزایهای اسپرم( با تأثیر مستقیم بر لوله2
 های جنسی شود.های درون وزیکولی موجود در سر یاخته( باعث آزادسازی آنزیم3
 نقش داشته باشد. میتواند سازهای اسپرمی لولههای دیواره( در میوز بعضی از یاخته4
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 (95)سراسری  درست است؟ ساز یک فرد بالغهای اسپرمی هر اسپرماتوسیت موجود در لولهچند مورد، درباره 
 های دو کروماتیدی دارد.*کروموزوم

 باشد.ی تاژک میهای سازنده*حاوی ژن یا ژن
 سازد.های هاپلوئیدی می*با تقسیم خود، یاخته

 دهد.*ساختارهای چهار کروماتیدی تشکیل می
 مورد 4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1 (1

  ساز، ..............های اسپرمر معمول در یک فرد بالغ، هر یاخته.............. موجود در لولهبه طو 
 (96)سراسری خارج از کشور 

 دهد.دیپلوئیدی ـ تقسیم میوز را انجام می (1
 ی شکمی قرار گرفته است.( دیپلوئیدی ـ در درون حفره2
 سپرم را دارد.های سر اهای مربوط به آنزیم( هاپلوئیدی ـ ژن3
 کروماتیدی دارد.های تکی خود کروموزوم( هاپلوئیدی ـ در هسته4

 شود؟چند مورد در ارتباط با یک جفت ساختار سلولی بدون غشا که در هر اسپرم یک فرد سالم یافت می 
 (با تغییر  97 )سراسری

 باشد. الف( در تشکیل تاژک آن می تواند نقش داشته
 کند.ب( دوک تقسیم را ایجاد می

 ج( در ساختار خود فاقد پیوندهای پپتیدی است.
 د( در فرایند اسپرم زایی به صورت عمود بر هم در نزدیکی هسته می باشند.

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

ها به ها به همراه اسپرمغددی در دستگاه تولیدمثل انسان درست است که ترشحات آنی کدام عبارت، درباره 
 (98چی )قلم کند؟بیرون از بدن منتقل می

 هایی که در ترشح مواد قلیایی مؤّثر هستند، در پشت مثانه قرار دارند.ی غدههمه (1
 شود.نال تأمین نمیهای بدن یک مرد بالغ، تنها توسط غدد وزیکول سمیی اسپرم( تغذیه2
گردو است، به میزراه متصل  ای که به اندازهکند، همانند غدهای که فروکتوز را به مسیر خروج اسپرم وارد می( غده3

 شود.نمی
ی نخودفرنگی است؛ انرژی الزم برای فعالیت اسپرم را ای که به اندازهای که حالت اسفنجی دارد برخالف غده( غده4

 کند.فراهم می
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ها به طور ای گروهی از یاختهزایی یک مرد بالغ به دنبال تقسیم اسپرماتوسیت اولیه، در مرحلهدر مسیر اسپرم 
 (98چی )قلم ها قطعًا صحیح است؟ی این یاختهشوند، چند مورد دربارهکامل از هم جدا می

 باشد.ن هیپوفیزی میها تحت کنترل نوعی هورمواین یاخته مایز*ت
 اند.هایی با دو نیمه مشابه هم در هسته*دارای کروموزوم

 دهند.*در پی فشرده شدن هسته، مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می
 شود.های این یاخته به نسل بعد منتقل میی ژن*همه

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

وخم موجود در دستگاه تولیدمثلی ی پرپیچی هاپلوئید موجود در مجرای هر لولهی هر یاختهچند مورد درباره 
 (98چی )قلم مرد جوان، نادرست است؟

 ای نیاز دارد.سط وزیکول سمینال برای انجام تنفس یاختهالف( به قند فروکتوز ترشح شده تو
 ب( برای هر صفت بدن انسان، فقط یک عامل را دریافت کرده است.

 ی خود است.ی تاژک درون هستههای سازندهج( دارای ژن یا ژن
 اند.ی هاپلوئید در بیضه تولید شده، نوعی یاخته2د( مستقیمًا از تقسیم میوز 

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

 (98)سنجش  زایی در انسان، نادرست است؟کدام عبارت در مورد گامت 
 وجود دارد.سانترومر  23درون هر هسته  2و  1ی تلوفازهای در مرحله (1
 در هر یاخته به تعداد تترادها، کروموزوم در استوای یاخته قرار دارد. 2( در متافاز 2
 است. 1تعداد سانترومرهای هر یاخته دو برابر سانترومرها در آنافاز  2( در آنافاز 3
 سانتریول در هر یاخته وجود دارد. 4به تعداد هر هسته،  2و پروفاز  1ی پروفاز ( در مرحله4

 (98)سنجش  کدام عبارت، درست است؟ 
 شوند.های بیضه تاژکدار میاسپرماتیدهای حاصل از تقسیم میوز، درون لوله (1
2)LH وFSH شوند.های بینابینی سبب ترشح تستوسترون میبا تحریک یاخته 
 کنند.ها را به بیرون از بدن منتقل میجموع ترشحات سه غده، اسپرم( در م3
 کنند.ها را هدایت میهای سرتولی، تمایز و تحرک اسپرم( یاخته4
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