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 هفدهمجلسه 

  به طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی که ............. دارد، به طور حتم ........... 
 (96)سراسری خارج از کشور 

 شود.ی فالوپ یافت میهای همتا ـ در درون لولهکروموزوم (1
 سازد.شده ـ یک یاخته جنسی میهای مضاعف( کروموزوم2
 آورد.تقسیم ـ ساختارهای چهار کروماتیدی پدید می( دوک 3
 ( دو جفت سانتریول ـ در درون تخمدان ساخته شده است.4

 کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می نماید.  
 (92 )سراسری به طور معمول در پایان نیمه دوم چرخه جنسی زنان .....................

 از فعالیت ترشحی تخمدان کاسته شده است. (1
 شود.بر فعالیت ترشحی هیپوفیز پیشین افزوده می( 2
 کند.اووسیت، اولین تقسیم میوزی خود را کامل می( 3
 گیرند.ها، تحت تاثیر هورمون محرک خود قرار میفولیکول( 4

 (96)سراسری  کند؟طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به 
 ..............«به طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی که ............. دارد، »
 کند.ی فالوپ وجود ـ دو یاخته نابرابر ایجاد میدر لوله (1
 ( دو جفت سانتریول ـ در درون تخمدان به وجود آمده است.2
 سازد.ک یاخته جنسی را میشده ـ یهای مضاعف( کروموزوم3
 دهد.های پیکری ـ دوک تقسیم را تشکیل می( در اطراف خود یاخته4

 (95)سراسری کند؟با توجه به مراحل تولید گامت در یک زن جوان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می 
 ................«قرار دارد، قطعًا  1 ی پروفاز میوزای که در مرحلههر یاخته»

 ی جنسی به وجود آمده است.*در ابتدای یک چرخه
 *توسط تعدادی یاخته پیکری احاطه شده است.

 آورد.تر از اسپرم را به وجود میای بسیار بزرگ*یاخته
 شود.، تقسیم میLH*در واکنش به حداکثر میزان ترشح

 مورد 4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 دمور 1 (1

خون در بیشترین حد خود قرار دارد.  FSHو LHی جنسی زنان، اختالف میان مقداردر بخشی از چرخه 
 با تغییر( 93)سراسری  بالفاصله پس از این زمان، .............

 شود.اووسیت ثانویه به تخمک تبدیل می (1
 یابد.های مترشحه از تخمدان افزایش می( میزان هورمون2
 یابد.های هیپوفیزی افزایش می( ترشحات جسم زرد و هورمون3
 شود.( تفاوت میان مقدار استروژن و پروژسترون خون کم می4
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 هفدهمجلسه 

  زمان با .............. ، میزان هورمون ............. در خون ..................رد سالم، همی جنسی یک فدر طی چرخه 
 (94)سراسری 

 یابد.ـ کاهش می پروژسترونهای فولیکولی ـ ای زردرنگ از یاختهآغاز تحلیل توده (1
 نماید.می ـ شروع به افزایش LHی قطبی ـ( تشکیل نخستین گویچه2
 .است  LHبیشتر از ( آغاز رشد فولیکول پاره شده ـ محرک فولیکولی ـ 3
 یابد.( آزاد شدن تخمک از تخمدان ـ پروژسترون ـ افزایش می4

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می 
 «ساله و سالم، ممکن نیست، آغاز .............. به دنبال ............. رخ دهد. 30 ی جنسی یک زندر دوره»

 (98)گزینه دو 
 ی رحمـ کاهش ضخامت دیواره LHافزایش غلظت (1
 ی رحم ـ کاهش هورمون پروژسترون( کاهش ضخامت دیواره2
 غلظت پروژسترونی جسم زرد ـ به حداکثر رسیدن ( کاهش اندازه3
 فولیکولی ( افزایش غلظت هورمون پروژسترون ـ افزایش اندازه4

 (98)گزینه دو  زایی انسان ..................طی مراحل تخمک 
 پذیر است.جدا شدن کروماتیدهای خواهری تنها پس از لقاح امکان (1
 پذیر است.ی فالوپ امکانون لوله( تقسیم سیتوپالسم نامساوی تنها در2
 گیرد.های همتا درون هر غده با توانایی تولید استروژن انجام می( جدا شدن کروموزوم3
)الدی قطبی طبیعی قطعًا تک( گویچه4 )n .خواهد بود 

 (98)گزینه دو  کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 
زمان با .............. بر مقدار تولید ............ افزوده شده و از ی جنسی یک فرد سالم، همبه طور معمول در چرخه»

 «شود.میزان تولید استروژن کاسته می
 آزاد شدن تخمک از تخمدان ـ پروژسترون (1
 ذاریگی فولیکولی ـ هورمون عامل اصلی تخمک( اتمام دوره2
  LH( شروع رشد فولیکول ـ هورمون3
  FSHی رحم ـ هورمون( شروع ضخیم شدن دیواره4

 (98چی )قلم کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می 
 ............«ی .............. که در تخمدان تشکیل شده است، دختر، هر یاخته به طور معمول در دستگاه تولیدمثل یک»
 شود.تر شدن آندومتر رحم میدیپلوئیدی ـ با ترشح هورمون پروژسترون سبب ضخیم (1
 باشد.در سطح خود می FSHهایی برای هورمون( دیپلوئیدی ـ دارای گیرنده2
 شود.های فولیکولی تغذیه و محافظت می( هاپلوئیدی ـ توسط یاخته3
 شود.ی رحم می( هاپلوئیدی ـ با حرکات زوائد انگشت مانند وارد لوله4
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........ زمان با ............ جسم زرد ......ی جنسی و تخمدانی زنی سالم و بالغ، هورمونی که همبا توجه به چرخه 
 (98چی )قلم تواند .................یابد در مردان میمی

 ها تولید شود.انتهای تحلیل ـ افزایش ـ به همراه اسپرم در بیضه (1
 ها گیرنده داشته باشد.( تشکیل ـ کاهش ـ در سطح اسپرماتوگونی2
 های محرک غدد جنسی باشد.شروع تحلیل ـ کاهش ـ یکی از هورمونقبل از ( 3
 زایی نقش مؤثری داشته باشد.تشکیل ـ افزایش ـ در اسپرمقبل از ( 4

 (98چی )قلم کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می 
شود، ی جنسی یک زن سالم، غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در دو زمان متفاوت، با هم برابر میدر چرخه»

  ...............«توان گفت های این دو هورمون میی زمانی برابر شدن غلظتفاصله در
 های جنسی و هیپوفیزی وجود دارد.بازخورد منفی بین هورمون (1
 ( ممکن است بعد از شروع تقسیمات یاخته تخم، جایگزینی انجام شود.2
 یابد.ون کاهش می( جسم زرد تحلیل رفته و ترشحات هورمونی آن در خ3
 یابد.( غلظت استروژن همانند غلظت پروژسترون در خون ابتدا افزایش و سپس کاهش می4

بالفاصله رسد، به حداقل می FSHو LHی جنسی زن بالغ، اختالف مقدار دو هورمونهایی از چرخهدر بخش 
 (98چی )قلم ها، قطعا، ...................................... از این زمان

 یابد.های جنسی مترشحه از تخمدان افزایش میبعد ـ میزان هورمون (1
 باشد.در خون می FSHبیشتر از هورمون LH( قبل ـ میزان هورمون2
 شود.( بعد ـ تفاوت میان غلظت استروژن و پروژسترون خون کم می3
 باشد.موجود در خون ناهمسو می FSH( قبل ـ تغییرات استروژن و4

 (98چی )قلم کند؟چند مورد، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می 
زمان با توان گفت ................ فقط به صورت همی جنسی یک زن بالغ و سالم، میبه طور معمول، در چرخه»

 «گیرد............... صورت می
ی ی شکمی ـ افزایش میزان نوعی هورمون جنسی زنانه در مرحلهرحم در حفرهالف( شروع ترمیم دیواره های 

 فولیکولی
های محرک غدد ی تخمدانی و افزایش هورمونوع چرخهب( شروع رشد هر فولیکول موجود در تخمدان ـ شر

 جنسی
های ای زرد رنگ از یاختهی لوتئال ـ تحلیل رفتن تودهج( شروع افزایش غلظت هورمون محرک فولیکولی در مرحله

 فولیکولی
 ی )کوریون( جنینگیری برون شامهاز تروفوبالست جنین ـ شکل کنندههای هضمد( شروع ترشح آنزیم

1) 1  2)2  3)3  4)4  
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 (98)سنجش  کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می 
 ..............«سان گذاری در انبه طور معمول، به هنگام عمل تخمک»
 را دارد.و فعالیت ترشحی جسم زرد، حداکثر اندازه  (1
 ترین ضخامت دیواره را دارد.( رحم، کم2
 گذارد.های هیپوفیزی رو به کاهش می( ترشح هورمون3
 گذارد.( ترشح هورمون استروژن رو به افزایش می4

 دهد؟ی یک فرد بالغ، کدام اتفاق رخ میروزه 28ی جنسی ( از چرخه7 – 10ای )به طور معمول، در طی روزه 
 (98)سنجش 

 گردد.ی جسم زرد افزوده میبر اندازه (1
 یابد.( ترشح هورمون استروژن افزایش می2
 شود.خون کاسته می FSHو LHهای( از میزان هورمون3
 یابد.گیری می( سطح هورمون پروژسترون در خون کاهش چشم4

 کند، درست است؟ی جنسی ایفا میکدام عبارت در مورد هورمونی که دو نقش متضاد در دوره 
 (98)سنجش 

 کند.می، به طور مستقیم چرخه رحمی را تنظیم و هدایت FSHبه همراه (1
 شود.ی داخلی رحم میی رحمی، سبب رشد مجدد دیوارهی اول چرخه( در نیمه2
 رسد.زمان با تشکیل جسم زرد، به حداکثر مقدار خود در خون می( هم3
 شود.( موجب رشد فولیکول و تقسیم مساوی سیتوپالسم اووسیت اولیه می4
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