
 

 

 

 48 

 هجدهم جلسه  

  بخشی که رابط بین ............... است، ...............  
 جنین و جفت ـ در ساختار خود یک سرخرگ و دو سیاهرگ دارد.  (1
 کند.ی دوم پس از لقاح شروع به تمایز می ی رحم ـ از هفته ( بند ناف و دیواره2
 گیرد. منشأ می  بالستوسیستی درونی الیه یهای رحم ـ از یاخته ( بند ناف و دیواره3
 کند.های خود، خون فاقد اکسیژن را از جنین دور می ( جنین و جفت ـ از طریق رگ4

  درست است؟ خروج جنین  ی فرایند  چند مورد درباره  
 شود. الف( شروع انقباضات رحم، باعث ایجاد درد زایمان می 

 شود. ی رحم خارج می ره با سر خود از طریق دهانه ن هموا ی ب( جن 
 ی نزدیک بودن زمان زایمان است. دهنده شدن مایع آمینوتیک نشان ج( به بیرون رانده 

 شود. ی رحم و بند ناف نیز از رحم خارج می زمان با خروج جنین، رابط دیواره د( هم 
1) 1  2)2  3)3  4)4  

  کدام گزینه، به درستی بیان شده است؟  
 گیرند.های جنین در ماه دوم بارداری شکل مشخص میی اندامهمه (1
 کنند.وع به عمل میرشی دوم و سوم ماهه  در سهتنها های جنین ی اندام( همه2
 کنند.های جنینی در دوران بارداری فقط از خون مادر تغذیه می ی یاخته( همه3
 کنند.تر را سپری می ی دوم اینترفازهای طوالنی های جنینی در سه ماهه ی یاخته( همه4

  یرند، صحیح است؟ گ ی وقایعی که در فرایند لقاح صورت می کدام گزینه درباره  
 شود. ی آکروزومی پاره می ی داخلی اطراف اووسیت، کیسهدر پی برخورد اسپرم با الیه (1
 شود. تخمک آغاز می  با غشایاسپرم  تماس غشای ( فرایند لقاح، هنگام2
 شوند.دیگر ادغام می ی اووسیت ثانویه با یکی اسپرم و هسته، هسته 2( پیش از شروع فرایند میوز 3
ی جدار لقاحی، محتویات خود را  های حاوی مواد سازنده، ریزکیسهوسیتاوضمن ادغام غشای اسپرم و  (4

 کنند.اگزوسیتوز می 

 شود و پس از آن ................ . در فرایند لقاح، ابتدا ............... می  
 گردند.غام میدا اووسیت یل ـ غشای اسپرم و تشکجدار لقاحی  (1
 گردند.های داخلی پیرامون تخمک نابالغ هضم میی آکروزومی پاره ـ الیه ( کیسه2
 گردد.( سر اسپرم به تخمک وارد ـ اووسیت ثانویه به تخمک تبدیل می3
 گردد. اووسیت ثانویه تکمیل می 2( غشای اسپرم و اووسیت ثانویه ادغام ـ میوز 4
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 هجدهم جلسه  

 با تغییر(    0 )سراسری خارج از کشور    به طور معمول، در صورت تشکیل تخم و وقوع بارداری در انسان، ..........  
 شود.ی زاینده تشکیل میزمان با شروع مکانیسم تشکیل جفت، سه الیههم (1
 شود. سبب می ( یک سرخرگ و دو سیاهرگ ارتباط غذایی مادر و جنین را 2
 یابد.افزایش می ، مقدار ترشح استروژن در حال رشد لوفولیک رشد( با 3
 د.دهمی میتوز قسیم  ت، رحمی لوله یست هنگام حرکت در ( بالستوس4

 ( 06)سراسری خارج از کشور    دهد؟ های جنسی در انسان، کدام اتفاق روی می طور معمول، پس از لقاح یاخته به  
 شود. های مقدماتی آن آغاز می تشکیل بافت ستوسیست به رحم،القبل از رسیدن ب (1
 کنند.های اطراف آن به سرعت رشد می زمان با شروع عمل جایگزینی، جنین و پرده( هم2
 شود. شروع می ی فولیکولی تخمدان زمان با شروع تقسیمات میتوزی در یاخته تخم، مرحله ( هم3
 گیرد. ط جسم زرد صورت می ی جنین، ترشح پروژسترون توسکنندهذیهغهای محافظ و ت( در زمان تشکیل الیه 4

 ( 03)سراسری                                 نماید؟ را به نادرستی تکمیل می   »در انسان .............. « کدام گزینه عبارت   
 دهند.با رحم، جفت را تشکیل می  خلی بالستوسیست در تعاملهای دابه طور معمول یاخته  (1
 باشد.ی رحم، منبع تولید پروژسترون فعال می ( هنگام، جایگزینی بالستوسیست در دیواره 2
 کند.ی فالوپ ادامه پیدا می های حاصل از میتوز تخم، در طول لوله ( کاهش حجم یاخته 3
 شود. های تخمدانی متوقف می ی رحم، بلوغ فولیکول( به دنبال تشکیل جفت در جداره4

 ( 06)سراسری   ی اتفاقات پس از تشکیل تخم در انسان نادرست است؟ به طور معمول، کدام عبارت درباره  
ی، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت ی جنینکنندههای محافظ و تغذیهدر زمان به وجود آمدن الیه  (1

 گیرد.می 
 ی فولیکولی تخمدان متوقف گردیده است.( در زمان شروع تقسیمات میتوزی یاخته تخم، مرحله2
 ای به شکل یک توپ توخالی در آمده است.ی یاخته ( در زمان رسیدن یاخته تخم به رحم، توده3
 کنند.های اطراف آن به سرعت رشد می ( در زمان شروع عمل جایگزینی، جنین و پرده 4

 ( 08)گزینه دو   نادرست است؟  HCGکدام گزینه، در مورد هورمون  
 های مادر را دارند. شود که نصف کروموزوم هایی ترشح می توسط یاخته  (1
 های مادری را دارد. ( قابلیت عبور از جدار مویرگ2
 شود. ی لوتئال می ( مانع از کاهش ترشح پروژسترون در اواخر مرحله 3
 شود.های جنینی ترشح می ( قبل از جایگزینی از یاخته4
 

10

9

8

7

6



 

 

 

 50 

 هجدهم جلسه  

 ( 08  چی )قلم  کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می  
 ................ امکان دارد ................. « ی . های بنیاد های بنیادی ................. یاخته »یاخته 

 جنینی، برخالف ـ بالغ ـ فقط در بدن یک زن بالغ برخالف مرد بالغ دیده شود.  (1
 کمی در محیط کشت آزمایشگاه تکثیر شوند.ا سرعت ( بالغ، برخالف ـ بالستوال ـ ب2
 های جنین را تولید کنند.ته ی انواع یاخ( موروال، برخالف ـ بالغ ـ در آزمایشگاه، همه 3
 شامه( تمایز یابند.های کوریون )برون ( مغز استخوان، همانند ـ موروال ـ پس از برداشت و کشت، به یاخته4

 ( 08  چی )قلم  یک از موارد زیر صحیح است؟ کدام  
ی جنین نقش دارد، تشکیل و تغذیه حفاظتهایی که در زمان با فرایند جایگزینی بالستوسیست، پردههم (1

 شود. می 
 ی رحم، در نهایت در تشکیل جفت نقش دارد. ( تروفوبالست بعد از جای گرفتن در دیواره 2
 شود. به خون مادر، ترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد شروع می  HCG( در پی ورود هورمون 3
 اند.کند، آمنیون و کوریون در حال تشکیلی رحم، شروع به تغذیه می شدهی تخریباهافت ( در زمانی که جنین از ب4

 ( 08)سنجش     ی تنظیم مراحل رشد و نمو جنین انسان، درست است؟ چند مورد از عبارات زیر درباره  
 بد. ای می   ای آن کاهش های ماهیچه *پس از تشکیل قلب، سرعت تقسیم در یاخته 

 ی موروال است. تر از مرحله ای کم ی دویاخته های جنینی، در مرحله *سرعت تقسیم یاخته 
 یابد. های یاخته افزایش می DNAی های همانندسازی در همه ی موروال، تعداد دوراهی *در مرحله 

 با سرعت تقسیم یاخته دارد.   م مستقی ی  های هسته رابطه *تعداد جایگاه آغاز همانندسازی در فام تن 
1) 1  2)2  3)3  4)4  

 ( 08)سنجش   کدام عبارت، درست است؟  
 ژن جریان دارد. یو اکسهای بندناف، مواد مغذی درون سیاهرگ (1
 یابد.ی فالوپ آغاز و تا هفته دهم ادامه می ( تمایز جفت از درون لوله 2
 ساز، اسپرم است. ( هر یاخته تاژکدار جدار لوله اسپرم 3
 کند.ای زنبور ملکه را دریافت می ( هر زنبورعسل ملکه، نیمی از اطالعات هسته4
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