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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.

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

افتخار بزرگی ست، سپاسگزاری می نماییم. 

الزم می دانیم از دکتر مهدی دیانی، دکتر محمد قربانی )رتبٔه ۲۹ کنکور ۹۵(، دکتر متین جمالیان )رتبٔه ۴۶ کنکور ۹۵( و آقای مهران فتحی ، 

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

همچنین از دانش آموزان پرتالش؛ خانم ها کیمیا مالزاده و پرنیا جوادی 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 )دکتر عمارلو( و یا 0۹13۶۴۲008۹ )دکتر مختاری(  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(

»زمستان 1397«
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فصل اولفصل اول
تنظیم عصبی

یاخته های بافت عصبیگفتار 1

ویژگی های یاخته های بافت عصبی�

	1 در انسان هر رشتٔه عصبی که از ریشٔه شکمی نخاع خارج می شود ...........

2( می تواند پیام عصبی را در شرایطی به جسم سلولی هدایت کند. 1( همواره توسط نورون حسی تحریک می شود. 
4( می تواند با صرف انرژی، ناقل عصبی را از فضای سیناپسی جذب کند. 3( پیام عصبی را به ماهیچه ها منتقل می کند. 

	1 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟.
»در هر جاندار پر یاخته ای، به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا ..........«

الف ـ اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود.
ب ـ نفوذپذیری غشای یاختٔه پس سیناپسی تغییر نماید.

ج ـ مولکول های شیمیایی به گیرنده های اختصاصی خود متصل گردند.
د ـ محتویات ریزکیسه )وزیکول( های ترشحی در فضای سیناپسی تخلیه شوند.

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

	1 چند مورد عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »همٔه رشته های عصبی واقع در یک عصب نخاعی، می توانند ..........«.
ب( ناقل های عصبی را با برون رانی در فضای سیناپسی آزاد کنند. الف( پیام های عصبی را از جسم یاخته ای تا انتهای خود هدایت کنند. 

د( به کمک پمپ سدیم ـ پتاسیم، غلظت یون های خود را به حالت آرامش برگردانند. ج( توسط نوعی یاخته های بافت عصبی، عایق بندی شوند. 

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

	1 چند مورد عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »تارهای عصبی میلین دار برخالف تارهای عصبی بدون میلین، می توانند ..........« .
ب( میزان کم تری از یون ها را به دو سوی غشا جابه جا نمایند. الف( پیام های عصبی را به صرف انرژی کم تری هدایت می کنند. 

د( پیام های عصبی را با سرعت کندتری منتقل نمایند. ج( ژن های سازندٔه غالف میلین را به صورت فعال درآورند. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

	1 در انسان برخی رشته های عصبی که از ریشٔه شکمی نخاع خارج می شوند می توانند...........

1( پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.
2( فعالیت یاخته های غیرماهیچه ای را تغییر دهند.

3( به واسطٔه فعالیت نوعی سلول های غیرعصبی عایق بندی شوند.
4( ناقل های عصبی را با برون رانی در فضای سیناپسی آزاد کنند.



 خط فکری زیست شناسی یازدهم

2

	1 همٔه رشته های عصبی که به دستگاه عصبی خودمختار تعلق دارند، می توانند ...........
2( تحت شرایطی، پتانسیل الکتریکی غشای خود را تغییر دهند. 1( پیام های عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند. 

4( پیام عصبی را به یاختٔه دیگر منتقل کنند. 3( توسط انواعی از سلول های غیرعصبی، عایق بندی شوند. 

	1 در یک یاختٔه عصبی مربوط به دستگاه عصبی پیکری، رشته ای از هر نورون که پیام عصبی را از جسم یاخته ای دور می کند، .......... رشته یا رشته هایی .
که پیام را به جسم سلولی نزدیک می کند، ..........

1( برخالف ـ دارای انشعابات فراوان می باشد.
2( مانند ـ توسط غالفی از جنس لیپید، پوشانده شده است.

3( مانند ـ واجد شبکه آندوپالسمی گسترده و هسته می باشد.
4( برخالف ـ می تواند از طریق غشای خود به وزیکول های سیناپسی بپیوندد.

	1 همٔه یاخته های عصبی توانایی .......... را دارند..
2( هدایت و انتقال پیام عصبی به مراکز عصبی 1( انتقال پیام عصبی به نورون های پس سیناپسی 

4( هدایت جهشی به واسطٔه گره های رانویه 3( تحریک پذیری و تولید وزیکول های محتوی ناقل های عصبی 

	1 چند مورد به نادرستی بیان شده اند؟.
الف( هدایت پیام عصبی در یاخته های سازندٔه غالف میلین به صورت جهشی صورت می گیرد.

ب( در رشته های میلین دار، انتقال پیام عصبی به صورت جهشی انجام می گیرد.
ج( نورون رابط واقع در نخاع به علت نداشتن غشاء در MS آسیب نمی بیند.
د( بسیاری از نورون ها الیه ای از جنس غشا به نام غالف میلین را می سازند.

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

		1 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در هر جاندار پریاخته ای، به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا .......... «.
1( اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود.

2( نفوذپذیری غشای یاختٔه پس سیناپسی تغییر نماید.
3( پیک های کوتاه برد از یاختٔه پیش سیناپسی ترشح گردد.

4( مولکول های شیمیایی به گیرنده های اختصاصی خود متصل گردند.

		1 چند مورد، به درستی بیان شده است؟.
الف( غالف میلین توسط برخی سلول های بافت عصبی ساخته می شود.

ب( در MS به علت از بین رفتن میلین اطراف یاخته های عصبی انتقال پیام عصبی جهشی صورت نمی گیرد.
ج( هر نورونی که هدایت جهشی دارد، در MS آسیب می بیند.

د( برخی از نورون ها توانایی تولید الیه ای از جنس غشا به نام غالف میلین را ندارند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

		1 کدام در مورد سلول های نوروگلیا )پشتیبان( نادرست است؟.
1( در گره های رانویه و در اطراف نورون های رابط یافت نمی شوند.

2( داربست هایی برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد می کند.
3( در دفاع از یاخته های عصبی و حفظ هم ایستایی مایع اطراف آن ها نقش دارند.

4( انواع گوناگونی دارند و تعداد آن ها چند برابر یاخته های عصبی است.

		1 بعضی از رشته های عصبی که به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارند، می توانند ...........
1( به کمک پمپ سدیم ـ پتاسیم، غلظت یون های خود را به حالت آرامش برگردانند.

2( اطالعات اندام های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل نمایند.
3( پیام های عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.

4( به واسطٔه فعالیت نوعی سلول های عصبی عایق بندی شوند.



فظل ا لص ینصعم یظنی

3

		1 کدام گزینه دربارٔه دستگاه عصبی انسان درست است؟.

1( در یک عصب نخاعی، پیام هر رشتٔه عصبی به طور مستقل هدایت می شود.
2( انواع پیام های تولیدشده در هر اندام حسی، ابتدا به قشر خاکستری مخ وارد می شود.

3( پوشش خارجی اغلب اعصاب، توسط سلول های پشتیبان ساخته می شود.
4( رشتٔه بلند هر نورون، پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می کند.

		1 چند مورد از موارد زیر ویژگی همٔه یاخته های عصبی واقع در نخاع می باشد؟.
ب( تحریک پذیری و تولید پیام عصبی الف( هدایت و انتقال پیام عصبی به یاخته های دیگر 
د( توانایی هدایت جهشی پیام عصبی ج( استقرار در داربست های ایجاد شده توسط سلول های غیرعصبی 

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

		1 کدام گزینه جملٔه روبه را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »در انسان ..........«.

1( هر نورونی که باعث انقباض ماهیچه های اسکلتی شود، از ریشٔه شکمی نخاع خارج می شود.
2( همٔه نورون هایی که پیام عصبی را به ماهیچه های مری می رسانند می توانند فعالیت آن ها را به شکل غیرارادی تنظیم کنند.

3( یاختٔه پوششی می تواند فعالیت خود را تحت تأثیر نورون های دستگاه عصبی پیکری تغییر دهند.
4( پرده های مننژ توسط مایع مغزی ـ نخاعی احاطه شده اند.

		1 کدام گزینه در ارتباط با یاخته های پشتیبان نادرست می باشد؟.

1( جزء بافت عصبی هستند اما سلول عصبی نیستند.
2( فقط در اطراف رشته های دارای غالف میلین مستقراند.

3( در ایجاد حافظه کوتاه مدت و تبدیل آن به حافظه بلند مدت نقش دارند.
4( در صورت اختالل در فعالیت آن ها، حفظ پتانسیل آرامش سلول دچار اختالل می گردد.

		1 کدام گزینه نادرست است؟.
1( غالف میلین توسط برخی یاخته های بافت عصبی ساخته می شود.

2( در اطراف یاخته های عصبی، داربست سلول های نورگلیا یافت می شوند.
3( در همه مراکز عصبی یاخته های غیرعصبی یافت می شوند.

4( در یاخته هایی که میلین می سازند هدایت پیام عصبی جهشی است.

		1 کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »برخی یاخته های  ..........«.
1( میلین ساز توانایی هدایت و انتقال پیام عصبی را ندارند.

2( عصبی، توانایی ساخت غالف میلین را ندارند.
3( بافت عصبی، پیام عصبی را از محل پایانه آکسون به یاخته دیگر منتقل می کند.

4( عصبی، پوششی به نام غالف میلین دارند.

		1 چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ »همه رشته های عصبی واقع در یک عصب نخاعی ..........«.
ب( پیام عصبی را به جسم سلولی هدایت می کنند. الف( دارای غالف میلین هستند و هدایت جهشی دارند. 
د( توسط یاخته های غیرعصبی محافظت می شوند. ج( پیام عصبی را به سلول پس سیناپسی منتقل می کنند. 

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

		1 نورون .......... واقع در یک عصب نخاعی ...........
1( رابط ـ فاقد غالف میلین است و هدایت غیرجهشی دارد.

2( حرکتی ـ میلین داراست و می تواند در MS آسیب ببیند.
3( حسی ـ دندریت بلند دارد و انتهای آکسون آن در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد.

4( حرکتی ـ پیام عصبی را از ریشه شکمی خارج می کند و به یک نورون پس سیناپسی منتقل می کند.
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		1 . ».......... MS چند مورد از عبارات، جملٔه مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در بیماری
الف( بی حسی در مقابل آسیب به پا به دلیل از بین رفتن غالف میلین نورون در پا مشاهده می شود.

ب( اختالل در بینایی و از بین رفتن یاخته های مخروطی استوانه ای مشاهده می شود.
ج( یاخته های پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزی میلین می سازند از بین می روند.

د( با آسیب مخچه حرکت مختل و فرد دچار بی حسی و لرزش می شود.
3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

		1 کدام گزینه صحیح است؟.
1( نوار مغزی، جریان الکتریکی ثبت شده در همٔه یاخته های بافت عصبی مغز است.

2( وجود یاخته های رابط برای ارتباط نورون های حسی و حرکتی در دیواره لوله گوارش الزم است.
3( غالف میلین چندین الیه است که هستٔه یاختٔه نوروگلیا به خارجی ترین الیٔه آن نزدیک است.

4( حرکات کرمی در لولٔه گوارش فقط تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار است.

		1 کدام گزینه دربارٔه مالتیپل اسکلروزیس و عالئم آن درست است؟.
1( حملٔه گویچه های سفید به همٔه انواع یاخته های پشتیبان در مغز و نخاع رخ می دهد.

2( جسم سلولی نورون هایی که در سیستم عصبی مرکزی قرار دارند از بین می رود و در نتیجه ارسال پیام عصبی به درستی انجام نمی شود.
3( سرعت هدایت جهشی رشتٔه عصبی که پیام عصبی را به جسم سلولی واقع در ریشٔه پشتی نخاع وارد می کند، کاهش می دهد. 

4( می توانند یاخته های غیرعصبی واقع در درخت زندگی ممکن است آسیب ببیند.

		1 هدایت پیام عصبی در .......... قطعًا به صورت .......... رخ می دهد..

2( آکسون ها ـ نقطه به نقطه 1( هنگام ارسال پیام ازماهیچه به نخاع ـ نقطه به نقطه 
4( مادٔه سفید مغز ـ جهشی 3( جسم یاخته ای ـ جهشی  

		1 چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟.
»در انسان .......... در محل همایه)سیناپس( با ترشح نوعی پیک شیمیایی می تواند باعث تغییر فعالیت .......... شود.«

ب( یاختٔه غیرعصبی ـ یاختٔه عصبی الف( نورون حرکتی ـ نورون حسی  
د( نورون حرکتی ـ یاخته های برون ریز یا درون ریز ج( نورون حسی ـ نورون حرکتی  

هـ( نورون سمپاتیک ـ یاخته های ماهیچٔه دیافراگم

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

فعالیت یاخته های عصبی�

		1 یک سلول عصبی با نوعی سلول غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد، انرژی حاصل از عملکرد میتوکندری در این نورون، صرف کدام مورد نمی شود ؟.

2( اتصال ناقل عصبی به گیرندٔه ویژه اش 1( سنتز مولکول های ناقل عصبی  
4( آزادسازی ناقل عصبی به فضای سیناپسی 3( برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی 

		1 کدام عبارت، دربارٔه هر ناقل عصبی تحریک کنندٔه ماهیچه های بدن انسان درست است؟.

2( به جایگاه ویژٔه خود در درون یاختٔه پس سیناپسی متصل می شود. 1( پس از انتقاِل پیام، توسط آنزیم هایی تجزیه می گردد. 

3( در پایانٔه اکسون یاختٔه پس سیناپسی تولید می گردد.  4( از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث بازشدن آن می گردد.

		1 در یک سلول عصبی انسان، فقط در شرایطی ............

1( کانال های نشتی پتاسیمی، خروج پتاسیم را از درون سلول ممکن می سازد.
2( کانال های دریچه دار سدیمی یا پتاسیمی به طور همزمان بازمی گردند.

3( پمپ سدیم ـ پتاسیم، یون های سدیم بیشتری را به درون سلول وارد می نماید.
4( یون های با بار مثبت از کانال های دریچه دار عبور می کنند.
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		1  به طور معمول چند مورد، در ارتباط با یک یاختٔه عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟.
الف ـ ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتٔه عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطٔه مجاورش وابسته است.

ب ـ سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطٔه متوالی یک رشتٔه عصبی )با قطر یکنواخت(، مقدار ثابتی است.
ج ـ در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به بیش ترین حد خود می رسد، فقط یک نوع یون از غشا می گذرد.

د( با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه دار یونی، مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

		1 چند عبارت دربارٔه یک نورون حرکتی موجود در ماهیچٔه دو سر بازو که در حالت آرامش قرار دارد صحیح است؟.
الف( سدیم از طریق یک نوع کانال، بدون صرف انرژی در جهت شیب غلظت وارد میان یاخته می شود.

ب( پتاسیم از طریق یک نوع پروتئین کانالی با انتشار تسهیل شده وارد مایع بین یاخته ای می شود.
ج( نفوذپذیری غشا به یون های پتاسیم بیش تر از نفوذپذیری غشا به یون های سدیم است.

د( سدیم بر خالف شیب غلظت و با صرف انرژی توسط نوعی پروتئین از نورون خارج می شود.
ه  ( پتاسیم با انتقال فعال و با صرف انرژی برخالف شیب غلظت وارد میان یاخته می شود.

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

		1 چند عبارت دربارٔه یک نورون حرکتی ماهیچٔه دو سر بازو که در حالت آرامش قرار دارد صحیح است؟.
الف( سدیم همانند پتاسیم از مایع بین یاخته ای وارد میان یاخته می شود.
ب( سدیم همانند پتاسیم از میان یاخته وارد فضای بین یاخته ای می شود.

ج(کانال های دریچه دار سدیمی همانند کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند.
د( پروتئینی که سدیم را از سلول خارج می کند با فعالیت خود تولید ADP را در سلول افزایش می دهد.

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

		1 به طور معمول کدام عبارت، در خصوص یک یاخته عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟.
1( در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به کم ترین مقدار خود برسد، فقط یک نوع یون از غشا عبور می کند.

2( سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطهٔ  متوالی یک رشتٔه عصبی )با قطر یکنواخت(، مقدار ثابتی است.
3( با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه دار یونی، مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.

4( ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتٔه عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطٔه مجاورش وابسته است.

		1 چند عبارت جملٔه روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »زمانی که پتانسیل غشای یک نورون از 70- به 30+ می رسد ..........«.
الف( در محل گره های رانویه پتانسیل عمل ایجاد می شود.

ب( کانال دریچه دار پتاسیمی بسته می شود.

ج( فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم بیش تر می شود.

د( پتاسیم با صرف انرژی از سلول خارج می شود.

ه  ( سدیم از طریق دو نوع کانال به صورت غیرفعال وارد سلول می شود. 

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

		1 چند عبارت جملٔه روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »در یک گره رانویه از یک نورون ..........«.
الف( زمانی که کانال دریچه دار پتاسیمی باز می شود، مقدار سدیم درون سلول بیش تر از زمان آرامش است.

ب( در پی بسته شدن کانال دریچه دار پتاسیمی، تراکم پتاسیم داخل افزایش خواهد یافت.
ج( بعد از بسته شدن کانال دریچه دار سدیمی، تراکم پتاسیم درون سلول کم تر از زمان حالت آرامش خواهد شد.

د( زمانی که پتاسیم از دو نوع کانال خارج می شود، قطعًا کانال های دریچه دار سدیمی بسته هستند.
ه  ( پس از پایان پتانسیل عمل، سدیم میان یاخته کاهش خواهد یافت.

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1
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		1 چند عبارت در ارتباط با پمپ سدیم پتاسیم صحیح است؟.
الف( در یاخته های عصبی و غیرعصبی یافت می شوند و هنگام فعالیت آن تولید فسفات آزاد، در میان یاخته افزایش می یابد.

ب( در پی فعالیت بیش تر آن، انتشار تسهیل شده گلوکز از غشای یاختٔه ُپرز به مایع بین یاخته ای افزایش می یابد.
ج( در پی کم کاری تیروئید و کاهش فعالیت راکیزه ها فعالیت این پمپ کاهش می یابد.

د( در پی فعالیت آن غلظت پتاسیم مایع بین یاخته ای کاهش می یابد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

		1 چند عبارت در ارتباط با پروتئینی که باعث ورود فعال پتاسیم به یاخته های عصبی می شود، صحیح است؟.
الف( در مجاورت فسفولیپیدها و کلستروِل دو الیٔه غشاء قرار دارد.

ب( در پی فعالیت بیش تر آن، ورود گلوکز و سدیم به یاخته های پوششی پرز افزایش می یابد.
ج( در پی فعالیت بیش تر آن، غلظت سدیم میان یاخته کاهش می یابد.

د( در پی کاهش فعالیت آن، جذب بیش تر آمینواسیدها از غشای یاخته پرز کاهش می یابد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

		1 چند عبارت در ارتباط با پروتئینی که باعث خروج فعال سدیم از یاخته های عصبی می شود، صحیح است؟.
الف( در پی فعالیت بیش تر آن، غلظت پتاسیم در میان یاختٔه ُپرز روده افزایش می یابد.

ب( در پی فعالیت بیش تر آن، تولید ADP در میان یاخته افزایش می یابد.
ج( فعالیت آن می تواند وابسته به زنجیره انتقال الکترون واقع در غشای داخلی میتوکندری باشد.

د( در پی بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی،  غلظت پتاسیم مایع بین یاخته ای سلول های عصبی کاهش می یابد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

		1 چند عبارت جملٔه مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »همٔه پروتئین هایی که در ورود سدیم به درون نورون نقش دارند ..........«.
الف( با انتشار تسهیل شده و بدون صرف انرژی سدیم را عبور می دهند.

ب( با رسیدن پتانسیل غشاء به 30+ بسته می شوند.
ج( با تحریک یاخته عصبی باز می شوند تا سدیم از آن ها عبور کند.

د( هنگام بسته بودن کانال های پتاسیمی، به طور قطع سدیم از همٔه آن ها عبور می کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

		1 چند عبارت در مورد همٔه پروتئین هایی که در جابه جایی سدیم در غشاء نورون نقش دارند صحیح است؟.
الف( با انتشار تسهیل شده و بدون صرف انرژی سدیم از آن ها عبور می کند.

ب( آنزیم های غیرپروتئینی در سنتز آن ها نقش دارند.
ج( زمانی که پتانسیل غشا، از 70- به 30+ می رسد، سدیم را وارد سلول می کنند.

د( هنگامی که کانال های دریچه دار پتاسیمی باز هستند، سدیم از آن ها عبور نمی کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

		1 کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرست کامل می کند؟ »در ارتباط با پتانسیل غشای سلول های عصبی هنگامی که ..........«.
1( اختالف پتانسیل سلول از 20+ به 10+ می رسد، پتاسیم از طریق دو نوع کانال از سلول خارج می شود.

2( اختالف پتانسیل دو سوی غشا از 20- به 10- می رسد، کانال های دریچه دار سدیمی باز هستند.
3( کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند غلظت یون های سدیم و پتاسیم با حالت آرامش یکسان است.

4( پتانسیل عمل به پایان رسید، با فعالیت بیش تر پمپ سدیم پتاسیم، غلظت یون ها به حالت آرامش باز می گردد.

		1 کدام گزینه در ارتباط با پمپ سدیم پتاسیم صحیح است؟.
1( فعالیت شدید آن می تواند اثرات سوء انتشار بیش از حد یون سدیم را به خارج از یاخته خنثی کند.

2( با هر بار فعالیت خود، ضمن مصرف یک مولکول ATP، مجموعًا سبب انتقال 5 یون با بار مثبت می شود.
3( در تمام مدتی که اختالف پتانسیل غشای یاخته عصبی 70- است، شدت فعالیت این پمپ یکسان است.

4( فعالیت این پمپ و کانال دریچه دار سدیمی همسو در جهت منفی کردن پتانسیل داخل یاخته نسبت به خارج است.
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		1 کدام گزینه در رابطه با نورون های دستگاه عصبی خودمختار نادرست است؟.
1( ورود سدیم به درون سلول و خروج پتاسیم از آن، همواره بدون صرف انرژی است.

2( در حالت آرامش سدیم همانند پتاسیم، هم وارد سلول و هم از سلول خارج می شوند.
3( در اختالف پتانسیل صفر، غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشای یاخته با هم برابر است.

4( در پی بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی، یون پتاسیم با صرف انرژی وارد سلول می شود.

		1 کدام گزینه در مورد نورون های دستگاه عصبی پیکری نادرست است؟.
1( در پی بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی، یون های سدیم با صرف انرژی از سلول خارج می شوند.

2( کانال های دریچه داری که دریچه آن ها در سمت داخل یاخته است، در رسیدن سلول به پتانسیل آرامش نقش دارند.
3( هنگام باز شدن کانال های دریچه داری که دریچه آن ها در سمت خارج یاخته قرار دارد، پتانسیل غشاء 70- است.

4( زمانی که سدیم از طریق دو نوع کانال وارد سلول می شود، کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند.

		1 کدام گزینه در ارتباط با کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی درست می باشد؟.
1( هنگامی که اختالف پتانسیل داخل و خارج سلول به 30+ رسید، کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته می شوند.

2( دریچٔه کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی در سمتی از غشاست که غلظت یون ویژه آن کانال، در آن سمت کم تر است.
3( زمانی که پتانسیل دو سوی غشا به صفر می رسد، قطعًا کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته و سدیمی باز هستند.

4( این کانال ها برخالف پمپ سدیم ـ پتاسیم بدون صرف انرژی فعالیت می کنند.

		1 کدام گزینه در ارتباط با پتانسیل عمل نادرست است؟.
1( در شروع پتانسیل عمل، کانال های دریچه دار سدیمی باز و پتاسیمی بسته می شوند.

2( در پی بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی، یون های پتاسیم از طریق دو نوع کانال از سلول خارج می شوند.
3( هنگامی که کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند، سدیم با انتشار تسهیل شده وارد سلول می شود.

4( در پی بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی، غلظت سدیم میان یاخته نورون کاهش می یابد.

		1 چند عبارت جملٔه زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟.
»پس از پایان پتانسیل عمل ..........«

الف( بیش تر شدن غلظت یون پتاسیم در داخل سلول، ناشی از باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی است.
ب( کانال های دریچه دار سدیمی بسته می شوند و ورود سدیم به داخل نورون کاهش می یابد.

ج( با فعالیت بیش تر پمپ سدیم ـ پتاسیم، غلظت پتاسیم آب میان بافتی کاهش می یابد.
د( سدیم از طریق یک نوع پروتئین با انتقال فعال از نورون خارج می شود.
ه  ( دو نوع پروتئین در جابه جایی یون پتاسیم در غشای نورون نقش دارند.

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

		1 کدام گزینه در ارتباط با پتانسیل عمل یک نورون نادرست است؟.
1( زمانی که کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شوند، غلظت سدیم درون نورون در بیش ترین حالت خود است.

2( زمانی که پتانسیل غشاء 20+ باشد، به طور قطع کانال های دریچه دار سدیمی باز و کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند.
3( زمانی که کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند، غلظت پتاسیم درون نورون در کم ترین حالت خود قرار دارد.

4( پس از پایان پتانسیل عمل، در مایع بین یاخته ای، غلظت یون های سدیم افزایش و پتاسیم کاهش می یابد.

		1 ناقل های عصبی که در سلول های عصبی ساخته می شوند ...........
1( توسط آنزیم هایی در فضای سیناپسی تجزیه و یا جذب سلول پس سیناپسی می شوند.

2( با اتصال به کانال های نشتی باعث باز شدن آن ها می شوند.
3( در مقایسه با هورمون ها، مسافت کوتاه تری را در خون طی می کنند.

4( نفوذپذیری غشای یاخته پس سیناپسی را نسبت به یون ها تغییر می دهند.
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		1 چند مورد تکمیل گر صحیح جملٔه روبه رو است؟ »به طور معمول، انتقال دهنده های عصبی ..........«.
الف( در مقایسه با هورمون ها، مسافت کوتاه تری را در خون طی می کنند.

ب( در پاسخ به محرک های متفاوتی ساخته و آزاد می شوند.
ج( پاسخ های سریع و کوتاه مدتی را سبب می شوند.

د( متنوع می باشند و در هماهنگ کردن فعالیت های بدن نقش دارند.
هـ( از انتهای برخی رشته هایی که از جسم سلولی نورون ها بیرون زده اند، آزاد می شوند.

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

		1 در پی رسیدن پیام عصبی به پایانٔه آکسون، قطعًا ...........

2( وزیکول های سیناپسی به فضای سیناپسی آزاد می شوند. 1( پیام عصبی به دندریت نورون پس سیناپسی منتقل می شود. 
4( کانال های سدیمی در نورون پس سیناپسی باز می شوند. 3( پتانسیل الکتریکی سلول پس سیناپسی تغییر می کند. 

		1 وزیکول های حامل پیام درد به غشای .......... سلول .......... خود متصل می شوند..

4( دندریت ـ پس سیناپسی 3( آکسون ـ سازندٔه  2( دندریت ـ سازندٔه  1( آکسون ـ پس سیناپسی 

		1 چند عبارت جملٔه مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟»هر ناقل عصبی که باعث تغییر پتانسیل الکتریکی یک نورون می شود به طور قطع ..........«.
الف( می تواند با ورود به یاختٔه پس سیناپسی سبب تغییر در فعالیت الکتریکی آن گردد.

ب( با باز کردن کانال های دریچه دار سدیمی، سبب ایجاد پتانسیل عمل می شود.
ج( از انتهای آکسون نورون پیش سیناپسی آن آزاد شده است.

د( توسط آنزیم هایی در فضای سیناپسی تجزیه می شود.

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

		1 کدام گزینه جملٔه مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ »ناقل های عصبی ..........«.

1( پس از رسیدن به غشای یاختٔه پس سیناپسی، به پروتئینی به نام گیرنده متصل می شوند.
2( با اتصال به نوعی کانال، سبب باز کردن آن می شوند.

3( با تغییر نفوذپذیری غشای یاخته پس سیناپسی به یون ها، پتانسیل الکتریکی آن را تغییر می دهند.
4( با ورودشان به یاختٔه پس سیناپسی از ورود بیش از حد پیام عصبی جلوگیری می کند.

		1 کدام گرینه صحیح می باشد؟.

1( همه رشته های عصبی میلین دار، پیام عصبی را از جسم سلولی به صورت جهشی تا انتهای خود هدایت می کنند.
2( بخش احاطه کننده هر عصب بر خالف بخش احاطه کننده رشته های عصبی میلین دار، دارای رشته های کالژن و االستیک است.

3( تنها راه حل برای جلوگیری از انتقال بیش از حد پیام؛ جذب دوباره ناقل به یاخته پیش سیناپسی می باشد.
4( سرعت هدایت پیام عصبی در آکسون نورون رابط بیش از دندریت آن می باشد.

		1 کدام گزینه در ارتباط با فعالیت یاخته های عصبی صحیح است؟.

1( یاخته های عصبی بخش حرکتی دستگاه عصبی، می توانند فعالیت یاخته های بافت پوششی و ماهیچه ای را تغییر دهند.
2( در یاخته های عصبی، اندامک های غشادار تنها در جسم یاخته ای یافت می شوند.

3( همه رشته های عصبی میلین دار توانایی انتقال پیام عصبی را دارند.
4( در پی رسیدن پیام عصبی به پایانه آکسون، با فرایند برون رانی کیسه چه های سیناپسی به فضای سیناپسی آزاد می شوند.

		1 کدام گزینه صحیح است؟.

1( تنها کاهش میزان میلین به دلیل اختالل در هدایت پیام باعث بیماری می شود.
2( با هر تغییر پتانسیل غشای نورون، از انتهای آکسون ناقل عصبی آزاد می شود.

3( غشای نورون پس سیناپسی در محل سیناپس، فرو رفته است.
4( در گره های رانویه و فواصل بین آن ها، کانال های دریچه دار وجود دارند.



پاسخنامهپاسخنامه

فصلاولفصلاول
تنظیمعصبی

	1 گزینه گزینه 44 همٔه رشـته های عصبی که از ریشـٔه شـکمی نخاع خارج می شـوند آکسـون نورون حرکتی هسـتند و جسـم سـلولی همٔه آن ها در مادٔه .

خاکستری نخاع قرار دارد. 
گزینه »1« نادرست. نورون حرکتی ممکن است مستقیمًا توسط نورون حسی و یا نورون رابط تحریک شود و همچنین ممکن است توسط نورون رابط 

مهار شود.
گزینه »2« نادرسـت. آکسـون می تواند پیام عصبی را از جسـم سـلولی تا انتهای خود هدایت کند ولی دقت کنید که هیچ آکسـونی نمی تواند پیام 

عصبی را به جسم سلولی هدایت کند.
گزینه »3« نادرست. بعضی از آکسون های ریشٔه شکمی نخاع فعالیت غدد را تنظیم می نماید.

گزینـه »4« درسـت. از انتهـای آکسـون ناقـل عصبـی بـا فعالیـت برون رانی )با صرف انـرژی( آزاد می شـود. پس از انتقـال پیـام، مولکول های ناقل 
باقی مانده باید از فضای سیناپسی تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری کنند. این کار با جذب دوبارٔه ناقل به انتهای آکسون یاختٔه 

پیش سیناپسی )نه پس سیناپسی( انجام می شود. همچنین آنزیم هایی که از یاخته ها ترشح می شوند می توانند ناقل عصبی را تجزیه کنند.

	1 گزینـه گزینـه 11 »الـف« نادرسـت. در هـر جانـدار پریاختـه ای اثر محرک بـه پیام عصبـی تبدیل نمی شـود.برای مثـال در قارچ های پریاختـه ای، آغازیان .

پریاخته ای و یا گیاهان، اثر محرک به پیام عصبی تبدیل نمی شود
»ب و د« نادرست. در قارچ های پریاخته ای، آغازیان پریاخته ای و یا گیاهان، یاختٔه عصبی و سیناپس وجود ندارد

»ج« درست. در پریاختگان، یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند و در آن ها مولکول های شیمیایی به گیرنده های اختصاصی خود متصل 
می گردند.

	1 گزینه گزینه 22 در یک عصب نخاعی دو نوع رشته عصبی یافت می شود. الف( دندریت حسی. ب( آکسون حرکتی.

»الف« نادرست. دندریت ها برخالف آکسون ها نمی توانند پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.
»ب« نادرست. دندریت ها برخالف آکسون ها توانایی آزاد کردن ناقل عصبی را ندارند.

»ج« و »د« درسـت. هـم دندریـت نـورون حسـی و هـم آکسـون نورون حرکتـی میلین دار هسـتند و هدایت جهشـی دارند و میلین آن ها توسـط برخی 
یاخته های بافت عصبی )به نام نوروگلیا( سـاخته می شـود. هر دو رشـته پمپ سـدیم پتاسـیم دارند و به کمک این پمپ غلظت یون های خود را به 

حالت آرامش بازمی گرداند.

	1 گزینه گزینه 22 »الف« و »ب« درسـت. در تارهای عصبی میلین دار هدایت پیام عصبی به صورت جهشـی اسـت و در گره های رانویه صورت می گیرد. .

یعنی در تمام طول نورون هدایت صورت نمی گیرد بنابراین یون های کم تری در دو سوی غشا جابه جا می شوند و انرژی کم تری مصرف می شود.
»ج« نادرست. دقت کنید که همٔه نورون ها ژن های سازندٔه غالف میلین را دارند ولی این ژن ها در یاخته های عصبی فعال نیستند. بلکه در برخی 

یاخته های غیرعصبی به نام نوروگلیا فعال هستند. این یاخته ها جزء بافت عصبی محسوب می شوند.
»د« نادرست. در این یاخته ها سرعت هدایت پیام عصبی به علت وجود غالف میلین بیش تر است.
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	1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« نادرست. همٔه آن ها آکسون بوده و پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می کنند..

گزینه »2« درست. رشته های عصبی که از ریشٔه شکمی نخاع خارج می شوند، آکسون نورون حرکتی هستند که برخی از آنها آکسون نورون های 
سمپاتیک و پاراسمپاتیک هستند و می توانند فعالیت غدد )یاختٔه بافت پوششی( را تنظیم نمایند. 

گزینه »3« نادرست. همٔه آن ها توسط فعالیت نوعی سلول های غیرعصبی )غالف میلین( عایق بندی شوند.
گزینه »4« نادرست. همٔه آن ها می توانند ناقل های عصبی را با برون رانی در فضای سیناپسی آزاد کنند.

	1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« نادرست. یک نورون دو نوع رشته دارد: الف: دندریت )دارینه(؛ رشته ای است که پیام ها را دریافت و به جسم یاختٔه عصبی وارد .

می کند. ب :آکسون )آسه(؛ رشته ای است که پیام عصبی را از جسم یاخته ای تا انتهای خود که پایانٔه آکسون نام دارد، هدایت می کند. پیام عصبی از 
محل پایانٔه آکسون یک یاختٔه عصبی به یاختٔه عصبی یا به یاختٔه دیگر )نورون یا سلول های ماهیچه ای یا سلول های بافت پوششی در غده ها( منتقل 

می شود. توجه کنید که دندریت نمی تواند پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کند. دندریت ها توانایی انتقال پیام عصبی را ندارند.
گزینه »2« درسـت. منظور از رشـته های عصبی، دندریت و آکسـون ها هسـتند که زوائد سیتوپالسـمی هسـتند که از جسم سلولی خارج شده اند و 

می توانند پتانسیل الکتریکی غشاء خود را تغییر دهند.
گزینه »3« نادرسـت. رشـته های عصبی که متعلق به دسـتگاه عصبی خودمختار هسـتند، از نوع رشـته های عصبی حرکتی هستند و دندریت های 

نورون حرکتی بر خالف آکسون آن فاقد میلین است.
گزینـه »4« نادرسـت. هیـچ دندریتـی در هیـچ جای دنیا توانایی انتقـال پیام عصبی و آزاد کردن ناقـل عصبی را ندارد. در هر نـورون انتقال فقط از 

انتهای آکسون صورت می گیرد.

	1 گزینه گزینه 44 آکسون )آسه( رشته ای از نورون است که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند و دندریت )دارینه( رشته ای از نورون است که پیام .

را به جسم یاخته ای نزدیک می کند.
گزینه »1« نادرسـت. دسـتگاه عصبی پیکری دارای نورون های حرکتی اسـت. هر نورون حرکتی آن چندین عدد دندریت منشـعب دارد و یک عدد 

آکسون از جسم سلولی آن خارج شده است.
گزینه »2« نادرست. در نورون های حرکتی دندریت بر خالف آکسون، فاقد غالف میلین است.

گزینه »3« نادرست. دندریت و آکسون فاقد هسته و سانتریول هستند. هر نورون یک هسته دارد که در جسم سلولی آن واقع شده است.
گزینه »4« درسـت. آکسـون بر خالف دندریت توانایی انتقال پیام عصبی را دارد. محتویات وزیکول های سیناپسـی از انتهای آکسون با اگزوسیتوز 

)برون رانی( آزاد می شوند. در صورتی که دندریت توانایی آزاد کردن ناقل عصبی را ندارد.

	1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« نادرست. نورون های حرکتی عصب نخاعی پیام عصبی را به ماهیچه یا غده )سلول های غیرعصبی( منتقل می کنند..

گزینه »2« نادرست. نورون های حرکتی پیام عصبی را از مراکز عصبی به اندام های اجراکننده )ماهیچه یا غده( منتقل می کنند.
گزینـه »3« درسـت. همـٔه انـواع یاخته های عصبی، حسـی، رابـط و حرکتی توانایـی تحریک پذیری و تولیـد وزیکول های حـاوی انتقال دهنده های 

عصبی را دارند.

گزینه »4« نادرست. نورون های رابط واقع در نخاع فاقد غالف میلین هستند و هدایت جهشی ندارند.

	1 گزینه گزینه 44 »الف« نادرسـت. غالف میلین توسـط سـلول های غیرعصبی به نام پشتیبان ساخته می شود. این یاخته ها توانایی هدایت پیام عصبی .

را ندارند. هر سلول سازنده غالف میلین، قطعًا توانایی تولید، هدایت و انتقال پیام عصبی را ندارد.
»ب« نادرست. در رشته های میلین دار، هدایت )نه انتقال( پیام عصبی به صورت جهشی انجام می گیرد.

»ج« نادرست. نورون های رابط واقع در نخاع غشاء دارند. ولی غالف میلین ندارند؛ برای همین در MS آسیب نمی بینند.
»د« نادرست. توجه کنید که هیچ یاخته عصبی )هیچ نورونی( در هیچ جای دنیا میلین نمی سازد. بیش تر نورون ها توسط غالف میلین پوشانده شده اند.

		1 گزینه گزینه 44 .

گزینه »1« نادرست. در هر جاندار پریاخته ای اثر محرک به پیام عصبی تبدیل نمی شود.برای مثال در قارچ های پریاخته ای، آغازیان پریاخته ای و 
یا گیاهان، اثر محرک به پیام عصبی تبدیل نمی شود
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گزینه »2 و 3« نادرست. در قارچ های پریاخته ای، آغازیان پریاخته ای و یا گیاهان، یاختٔه عصبی و سیناپس وجود ندارد
گزینه »4« درست. در پریاختگان، یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند و در آن ها مولکول های شیمیایی به گیرنده های اختصاصی خود 

متصل می گردند.

		1 گزینـه گزینـه 11 »الـف« درسـت. غـالف میلین توسـط برخی سـلول های بافـت عصبی به نام یاختٔه پشـتیبان سـاخته می شـود. ولی اگر بگویند توسـط .

سلول های عصبی ساخته می شود غلط است.
»ب« نادرست. انتقال جهشی نیست. بلکه هدایت که جهشی است مختل می شود.

»ج« نادرسـت. در مالتیپـل اسـکلروزیس )MS( دسـتگاه عصبـی محیطی )مثل اعصاب نخاعی( آسـیب نمی بیند. بنابرایـن نمی توان گفت که هر 
رشته ای که غالف میلین  دارد در )MS( الزامًا آسیب می بیند.

»د« نادرست. توجه کنید که هیچ یاخته عصبی )هیچ نورونی( در هیچ جای دنیا میلین نمی سازد.

		1 گزینه گزینه 11 گزینه »1« نادرسـت. در اطراف جسـم سـلولی همهٔ  نورون ها و در اطراف گره های رانویه، سـلول های پشتیبان یافت می شود. توجه کنید .

کـه در اطـراف همٔه نورون ها نوروگلیا یافت می شـود، که در دفاع از یاخته های عصبی و حفظ هم ایسـتایی مایـع اطراف آن ها )حفظ مقدار طبیعی 
یون ها( نقش دارند؛ ولی در اطراف این نورون ها آن نوعی از سلول های پشتیبان که غالف میلین می سازند وجود ندارد. 

گزینه »2«، »3« و »4« درست. سلول های پشتیبان انواع گوناگونی دارند و می توانند در دفاع از یاخته های عصبی و حفظ هم ایستایی مایع اطراف 
آن ها شرکت کنند و همچنین داربست هایی را برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد می کنند..

		1 گزینـه گزینـه 33 گزینـه »1« نادرسـت. همـٔه رشـته های عصبی )دندریت و آکسـون(، پمپ سـدیمـ  پتاسـیم، کانال نشـتی و کانال های دریچه دار سـدیمی و .

پتاسیمی دارند و می توانند پتانسیل الکتریکی غشاء خود را تغییر دهند. چون در صورت سؤال گفته است، بعضی رشته ها، بنابراین این گزینه غلط است.
گزینه »2« نادرسـت. رشـته های عصبی که به دسـتگاه عصبی پیکری تعلق دارند، از نوع رشـته های عصبی حرکتی هسـتند، بنابراین این رشـته ها 

پیام عصبی را از دستگاه عصبی مرکزی به اندام های اجراکننده مانند ماهیچه و غده ها انتقال می دهند.
گزینـه »3« درسـت. یـک نورون حرکتی دارای چندین عدد دندریت و یک عدد آکسـون اسـت. توجه کنید که دندریت هـا نمی توانند پیام عصبی را 
از جسـم سـلولی تا انتهای خود هدایت کنند و همچنین توانایی انتقال پیام عصبی را ندارند. فقط آکسـون یعنی فقط برخی رشـته های دسـتگاه 

عصبی پیکری می توانند پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.
گزینـه »4« نادرسـت. توجـه کنیـد کـه آکسـون نورون هـای حرکتی به واسـطٔه فعالیـت نوعی سـلول های غیرعصبی )نـه عصبی( به نام سـلول های 

پشتیبان عایق بندی می شود.

		1 گزینه گزینه 11 گزینه »1« درست. در هر رشتٔه عصبی )آکسون یا دندریت( پیام عصبی به طور مستقل هدایت می شود..

گزینه »2« نادرست. در نورون های حسی اعصاب نخاع پیام های عصبی ابتدا به نخاع وارد می شود.
گزینـه »3« نادرسـت. غـالف میلیـن دور رشـته های عصبی اسـت )نـه دور عصب(. توجه کنید که هر عصب از هزاران رشـته عصبی سـاخته شـده، 
هر عصب نخاعی توسـط بافت پیوندی رشـته ای احاطه شـده اسـت. در فضای بین سـلول های بافت پیوندی رشـته ای پروتئین کالژن و االسـتیک 
)رشته های کشسان یا ارتجاعی( وجود دارد که توسط یاخته های این بافت ساخته می شود. در بافت پیوندی متراکم )رشته ای(، میزان رشته های 

کالژن از بافت پیوندی سست بیش تر، تعداد یاخته های آن کم تر و ماده زمینه ای آن نیز اندک است ولی انعطاف پذیری آن کم تر است.
گزینه »4« نادرست. در نورون های حسی نخاع، دندریت بلندتر از آکسون است. دندریت پیام عصبی را به جسم سلولی هدایت می کند. در نورون 

حسی نخاع، رشتٔه کوتاه )آکسون( پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می کند.

		1 گزینه گزینه 33 در نخاع نورون های حسی، حرکتی و رابط یافت می شود..

»الف« درست. تمامی نورون ها در هدایت و انتقال پیام عصبی به یاخته های دیگر نقش دارند.
»ب« درست. از ویژگی تمام نورون ها تحریک پذیری و تولید پیام عصبی است.

»ج« درست. در اطراف همهٔ  نورون ها، سلول های پشتیبان با ایجاد داربست در استقرار نورون ها نقش دارند.
»د« نادرست. نورون های رابط توانایی هدایت جهشی پیام عصبی را ندارند.
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		1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« نادرست. اعصاب مغزی می توانند باعث انقباض ماهیچه های اسکلتی شوند در حالی که از ریشٔه شکمی نخاع خارج نمی شوند..

گزینـه »2« درسـت. الیـٔه ماهیچـه ای در ابتـدای مـری ماهیچـٔه اسـکلتی و انتهـای مری ماهیچـٔه صاف اسـت. همٔه نورون هایـی که پیـام عصبی را به 
ماهیچه های مری می رسانند )چه دستگاه عصبی پیکری و چه دستگاه عصبی خودمختار( می توانند فعالیت آن ها را به شکل غیرارادی تنظیم کنند.

گزینه »3« نادرست. نورون های دستگاه عصبی پیکری تنها بر ماهیچٔه اسکلتی تأثیرگذار است.
گزینه »4« نادرست. فضای بین پرده های مننژ توسط مایع مغزی نخاعی پر شده است.

		1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« درست. سلول پشتیبان جزء بافت عصبی است اما یک سلول غیر عصبی می باشد..

گزینه »2« نادرست. یاخته های پشتیبان انواع گوناگونی دارند. این یاخته ها داربست هایی را برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد می کنند.آن ها 

در دفاع از یاخته های عصبی و حفظ هم ایستایی مایع اطراف و تولید غالف میلین نیز دارای نقش هستند.
گزینـه »3« درسـت. یاخته هـای پشـتیبان در عملکـرد نورون هـای اسـبک مغـز تأثیر گذاشـته و در ایجـاد حافظه کوتاه مـدت و تبدیـل آن به حافظه 

بلندمدت نقش دارند. 
گزینـه »4« درسـت. یاخته هـای پشـتیبان در حفـظ هم ایسـتایی و تعادل یون ها نقـش دارند و در صورت اختـالل در فعالیت آن، پایداری پتانسـیل 

آرامش سلول دچار اختالل می گردد.

		1 گزینهگزینه  44 گزینه »1« درست. غالف میلین توسط برخی سلول های نوروگلیا در بافت عصبی ساخته می شود..

گزینه »2« درست. برخی از سلول های نوروگلیا در ساخت داربست در اطراف نورون ها نقش دارند.
گزینه »3« درست. در همٔه مراکز عصبی در اطراف نورون، سلول های غیرعصبی پشتیبان یافت می شود.

گزینه »4« نادرسـت. توجه کنید که سـلول های پشـتیبان میلین را می سـازند. این سـلول ها، نورون عصبی نیسـتند و توانایی هدایت و انتقال پیام 
عصبی را ندارند.

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« نادرسـت و گزینه »3« درسـت. بافت عصبی از یاخته های عصبی )نورون( و یاخته های پشـتیبان )نوروگلیا( تشـکیل شـده .

اسـت. تعداد یاخته های پشـتیبان چند برابر یاخته های عصبی اسـت و انواع گوناگونی دارند. همه این یاخته ها )نه برخی( می توانند پیام عصبی 
را هدایت کنند و انتقال دهند.

گزینه »2« نادرست. هر یاخته عصبی توانایی تولید میلین را ندارند )نه برخی(.
گزینه »4« نادرست. بیش تر یاخته های عصبی میلین دارند )نه برخی(.

		1 گزینه گزینه 22 »الف« درست. هر عصب نخاعی دارای دندریت حسی و آکسون حرکتی است که میلین دار هستند و هدایت جهشی دارند..

»ب« نادرست. آکسون نمی تواند پیام عصبی را به جسم سلولی هدایت کند. آکسون فقط پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند.
»ج« نادرست. دندریت پیام را به سوی جسم سلولی هدایت می کند و قدرت انتقال پیام عصبی را ندارد.

»د« درست. اطراف همٔه رشته های عصبی سلول های نوروگلیا مشاهده می شود و نورون ها توسط این یاخته های غیرعصبی محافظت می شوند.

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« نادرست. در عصب نخاعی نورون رابط مشاهده نمی شود..

گزینه »2« نادرست. در بیماری MS، غالف میلین در دستگاه عصبی مرکزی )نه محیطی( و در مغز و نخاع آسیب می بیند.
گزینه »3« درست. نورون حسی واقع در یک عصب نخاعی دندریت بلند دارد و انتهای آکسون آن در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد.

گزینه »4« نادرست. آکسون نورون حرکتی با یک نورون سیناپس برقرار نمی کند. نورون های حرکتی که از ریشٔه شکمی خارج می شوند با ماهیچه 

یا غدد که یاختٔه غیرعصبی اند سیناپس برقرار می کنند.

		1 گزینه گزینه 33 »الف« نادرست. غالف میلین در دستگاه عصبی مرکزی )نه پا( تخریب می شود..

»ب« نادرست. در بیماری MS تخریب غالف میلین مشاهده می شود نه تخریب سلول های مخروطی و استوانه ای.

»ج« درست. در بیماری MS یاخته های میلین ساز در دستگاه عصبی مرکزی آسیب می بینند.

»د« درست. در بیماری MS با آسیب به مخچه حرکت فرد مختل و فرد دچار بی حسی و لرزش می شود.
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		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« نادرسـت. نوار مغزی جریان الکتریکی ثبت شـده یاخته های عصبی اسـت. در بافت عصبی یاخته عصبی و غیرعصبی در کنار .

یکدیگر مشاهده می شود. 
گزینه »2« نادرست. یاختٔه عصبی رابط فقط در مغز و نخاع وجود دارد.

گزینه »3« درست. غالف میلین چندین الیه است که هستٔه یاختٔه نوروگلیا به خارجی ترین الیٔه آن نزدیک است.
گزینه »4« نادرست. ابتدای مری ماهیچٔه مخطط وجود دارد و حرکات کرمی ابتدای مری تحت تأثیر دستگاه عصبی پیکری است.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. حملٔه گویچه های سفید تنها به غالف میلین در مغز و نخاع رخ می دهد..

گزینه »2« نادرست. جسم سلولی نورون ها توسط غالف میلین احاطه نشده و از بین رفتن غالف میلین روی آن تأثیر ندارد.
گزینه »3« نادرست. مالتیپل اسکلروزیس تنها روی دستگاه عصبی مرکزی تأثیرگذار است.

گزینه »4« درست. در بیماری مالتیپل اسکلروزیس یاخته های غیرعصبی واقع در درخت زندگی می توانند آسیب ببیند.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. دندریت نورون حسی دارای میلین بوده و هدایت در آن جهشی است..

گزینه »2« نادرست. آکسون نورون حرکتی دارای میلین بوده و هدایت در آن جهشی است.
گزینه »3« نادرست. جسم یاخته ای قطعًا فاقد میلین بوده و هدایت در آن نقطه به نقطه می باشد.

گزینه »4« درست. مادٔه سفید مغز حاوی رشته های میلین دار بوده و هدایت در آن به صورت جهشی می باشد.

		1 گزینه گزینه 22 »الف نادرست. نورون حرکتی هیچ گاه توانایی تغییر فعالیت نورون حسی را ندارد..

»ب« درست. گیرنده های غیرعصبی توانایی تغییر فعالیت یاخته های عصبی را دارند.
»ج« درست. نورون حسی توانایی برقراری سیناپس با نورون حرکتی را دارد.

»د« درست. نورون حرکتی می تواند با یاخته های غدد برون ریز یا غدد درون ریز سیناپس برقرار کند.
»هـ« نادرست. ماهیچٔه دیافراگم ماهیچٔه اسکلتی بوده و تحت تأثیر دستگاه عصبی خود مختار قرار نمی گیرد.

		1 گزینه گزینه 22 سنتز و ساخت ناقلین عصبی و آزادسازی ناقلین عصبی )برون رانی( و برقراری پتانسیل آرامش )فعالیت بیش تر پمپ سدیم ـ پتاسیم( .

با صرف انرژی است. ولی اتصال ناقل عصبی به گیرنده خود بدون صرف انرژی است که خارج از سلول ها در مایع بین سلولی صورت می گیرد.

		1 گزینـه گزینـه 44 گزینـه »1« نادرسـت.  ناقـل عصبـی پـس از انتقال پیام عصبـی یا با آندوسـیتوز دوبـاره وارد یاختٔه پیش همایه ای می شـوند یا توسـط .

آنزیم هایی تجزیه می گردد.
گزینه »2« نادرسـت. ناقل های عصبی وارد یاختٔه پس سیناپسـی نمی شـوند بلکه پس از رسـیدن به غشـای یاختٔه پس همایه ای به پروتئینی به نام 

گیرنده که در غشای یاختٔه پس سیناپسی قرار دارد متصل می شود.
گزینه »3« نادرست. ناقل های عصبی در جسم سلولی یا اکسون یاخته های عصبی تولید می گردند.

گزینه »4« درسـت. همٔه ناقل های عصبی از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی و بازکردن آن، سـبب تغییر نفوذ پذیری غشـای یاخته پس همایه ای 
به یون ها می شوند و پتانسیل الکتریکی یاختٔه پس همایه ای را تغییر می دهند.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« و »3« نادرسـت. کانال های نشـتی سـدیمی و پتاسیمی و پمپ سدیمـ  پتاسیم همواره در غشا در هر شرایطی فعال هستند .

و یون ها را از عرض غشا عبور می دهند.
گزینه »2« نادرست. کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی هیچ گاه به طور هم زمان باز نیستند.

گزینه »4« درست. کانال های دریچه دار سدیمی یا پتاسیمی فقط در شرایط خاصی در طی پتانسیل عمل باز می شوند.

		1 گزینـه گزینـه 11 »الـف« نادرسـت. در یـک یاختـٔه عصبی فاقـد میلین برای هدایـت پیام در همٔه نقاط پتانسـیل عمل ایجاد می شـود. اما دقـت کنید ایجاد .

پتانسیل عمل می تواند در اثر اتصال ناقل عصبی به غشاء و انتقال پیام صورت گیرد. 
»ب« درست. در یاخته عصبی فاقد میلین سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطٔه متوالی یک رشتٔه عصبی )با قطر یکنواخت(، مقدار ثابتی است.

»ج« نادرست.در هر حالتی هم سدیم و هم پتاسیم از عرض غشاء عبور می کنند.
»د« نادرست. هیچ گاه هر دو نوع کانال دریچه دار یونی،هم زمان با یکدیگر بسته نمی شوند.
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		1 گزینه گزینه 44 همٔه عبارت ها صحیح هستند..

پتانسیل آرامش  
وقتـی یاختـٔه عصبـی فعالیـت عصبی ندارد، در دو سـوی غشـای آن اختالف پتانسـیلی در حـدود 70- میلی ولت اسـت. این اختالف پتانسـیل را 

پتانسیل آرامش می نامند.
+K در درون یاخته، بیش تر  +Na در بیرون غشـا بیش تر از داخل آن اسـت و در مقابل مقـدار  در حالـت آرامـش، یاخته هـای عصبـی زنـده مقدار 

است. در غشای این یاخته ها انواعی از مولکول های پروتئینی وجود دارند که به عبور یون های سدیم و پتاسیم از غشا کمک می کنند.
+Na با انتشار تسهیل شده در جهت شیب غلظت، بدون صرف  +Na در خارج سلول زیاد است و در داخل سلول کم است برای همین  1ـ مقدار

انرژی از طریق کانال های همیشه باز )بدون دریچه یا کانال های نشتی( به صورت غیرفعال وارد سلول می شود.
+K با انتشـار تسهیل شده از طریق کانال های همیشه باز )بدون دریچه  +K در داخل سـلول بیش تر از خارج سـلول اسـت. برای همین  2ـ مقدار
یا کانال های نشـتی( در جهت شـیب غلظت، بدون صرف انرژی به صورت غیرفعال از سـلول خارج می شـود. در حالت اسـتراحت نفوذپذیری غشا 
+K که از سلول خارج می شود بیش تر از سدیمی است که وارد سلول می شود،  +K بیش تر از نفوذپذیری آن به سدیم است برای همین مقدار به 

به همین دلیل بیرون سلول مثبت و داخل سلول به نسبت بیرون منفی است.
3ـ در حالت آرامش کانال دریچه دار سدیمی و کانال دریچه دار پتاسیمی هر دو بسته اند.

4ـ پمپ سدیمـ  پتاسیم فعال است و با انتقال فعال با صرف انرژی و بر خالف شیب غلظت با صرف یک عدد ATP سه عدد سدیم را از سلول خارج 
+K را وارد آن می کند. در حال آرامش سـدیم و پتاسـیم هم وارد و هم خارج می شـوند. این پمپ یک پروتئین حامل )ناقل( اسـت که در  و دو عدد 

غشاء همٔه نورون ها و همٔه تارهای ماهیچه ای وجود دارد. این پمپ عامل اصلی حفظ پتانسیل آرامش در همهٔ  نورون ها و ماهیچه ها است.

		1 گزینـه گزینـه 44 »الـف« درسـت. در هـر حالتـی  سـدیم از طریـق کانال های نشـتی و پتاسـیم از طریق پمپ سـدیم پتاسـیم از مایع بین یاختـه ای وارد .

میان یاخته می شود.
»ب« درست. در هر حالتی پتاسیم از طریق کانال های نشتی و سدیم از طریق پمپ سدیم پتاسیم از میان یاخته وارد مایع بین یاخته ای می شود.

»ج« درست. کانال های دریچه دار سدیمی همانند کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته در طی پتانسیل آرامش بسته هستند.
»د« درست. پمپ سدیم ـ پتاسیم، سدیم را از سلول خارج می کند که در طی فعالیت خود و مصرف ATP، تولید ADP را در سلول افزایش می دهد.

		1 گزینـه گزینـه 22 گزینـه »2« درسـت. در یاختـه عصبـی فاقـد میلیـن سـرعت هدایـت پیام عصبـی در بین هـر دو نقطـٔه متوالی یک رشـتٔه عصبـی )با قطر .

یکنواخت(، مقدار ثابتی است.
گزینه »1« نادرست. دقت کنید که در هر حالتی هم سدیم و هم پتاسیم از عرض غشاء عبور می کنند.

گزینه »3« نادرست. هیچ گاه هر دو نوع کانال دریچه دار یونی،هم زمان با یکدیگر بسته نمی شوند.
گزینه »4« نادرسـت. در یک یاختٔه عصبی فاقد میلین برای هدایت پیام در همٔه نقاط پتانسـیل عمل ایجاد می شـود. اما دقت کنید ایجاد پتانسـیل 

عمل می تواند در اثر اتصال ناقل عصبی به غشاء و انتقال پیام صورت گیرد.

		1 گزینه گزینه 11 »الف و هـ« صحیح است..

پتانسیل عمل  
وقتی یاختٔه عصبی تحریک می شود در محل تحریک، اختالف پتانسیل دو سوی غشای آن به طور ناگهانی تغییر می کند و داخل یاخته از بیرون آن، 
مثبت تر می شود، پس از مدت کوتاهی، اختالف پتانسیل دو سوی غشا، دوباره به حالت آرامش برمی گردد. به این تغییر، پتانسیل عمل می گویند.

در غشای یاخته های عصبی، پروتئین هایی به نام کانال های دریچه دار وجود دارند که با تغییر ولتاژ باز می شوند و یون ها از آن ها عبور می کنند.
1ـ ابتـدا ناقـل عصبـی )مثـل اسـتیل کولین( بـه گیرنده های خود کـه می تواند همان کانال های دریچه دار سـدیمی باشـد، متصل و غشـای یاخته 

تحریک می شود.
2ـ با اتصال ناقل عصبی به گیرندٔه خود، کانال های دریچه دار سـدیمی باز می شـوند و یون های سـدیم فراوانی با انتشـار تسهیل شده، بدون صرف 
انرژی در جهت شـیب غلظت از طریق دو نوع کانال وارد یاخته می شـود. بنابراین بار الکتریکی درون آن، مثبت تر شـده و به 30+ می رسـد. زمانی 
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که پتانسیل درون نورون از 70- به 30+ می رسد، کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند، اگر بگویند بسته می شوند غلط است. چون از قبل 
بسته بوده اند.

3ـ پس از زمان کوتاهی یعنی در 30+ کانال های دریچه دار سدیمی بسته می شوند و کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شوند و یون های پتاسیم 
در جهت شـیب غلظت با انتشـار تسـهیل شـده )بدون صرف انرژی( از طریق دو نوع کانال از نورون خارج می شوند. و پتانسیل درون نورون از 30+ 

به 70- می رسد.
4ـ پس از مدت کوتاهی یعنی در پایان پتانسـیل عمل، کانال های ولتاژی پتاسـیمی )دریچه دار پتاسـیمی( بسـته می شـوند به این ترتیب، دوباره 

پتانسیل غشای درون نورون به حالت آرامش )70-( برمی گردد.
5ـ در پایان پتانسیل عمل، مقدار یون های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشای یاخته با مقدار این یون ها در حالت آرامش تفاوت دارد. چون نسبت 
به حالت آرامش، سـدیم داخل افزایش و پتاسـیم داخل کاهش یافته اسـت. در پایان پتانسـیل عمل فعالیت بیش تر پمپ سـدیم ـ پتاسـیم موجب 

می شود غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش بازگردد.
6ـ وقتـی پتانسـیل عمـل در یـک نقطـه از یاختٔه عصبی ایجاد می شـود، نقطه به نقطه پیش می رود تا به انتهای رشـته عصبی )آکسـون یا دندریت 
بلند( برسد. این جریان را پیام عصبی می نامند. در طول یک رشتٔه عصبی در یک لحظه می تواند بخشی در حالت آرامش و بخش دیگر در حالت 

پتانسیل عمل باشد.
»الف« درست. در محل گره رانویه پتانسیل عمل ایجاد می شود.

»ب« نادرست. در شروع پتانسیل عمل، کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته اند و بسته می مانند.
»ج« نادرست. در پتانسیل عمل، فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم کم تر )نه بیش تر( می شود.

»د« نادرست. پتاسیم با صرف انرژی وارد )نه خارج( می شود.
»هـ« درست. سدیم از طریق دو نوع کانال نشتی و دریچه دار وارد سلول می شود.

		1 گزینه گزینه 44 همٔه عبارت ها صحیح هستند..

پایان پتانسیل عمل  

نکته 1: در پایان پتانسـیل عمل، کانال دریچه دار پتاسـیمی بسـته می شـود و کانال دریچه دار سـدیمی که از قبل بسته بوده، بسته باقی می ماند. 
اگر بگویند در پایان پتانسیل عمل کانال های دریچه دار سدیمی بسته می شوند غلط است، چون در 30+ بسته شده اند.

+K داخل  نکتـه 2: در پایـان پتانسـیل عمل یعنی هنگامی که کانال های دریچه دار پتاسـیمی بسـته می شـوند، نسـبت به حالت آرامـش، مقدار 
نورون کاهش و سدیم داخل نورون افزایش یافته است.

نکته 3: در پایان پتانسـیل عمل یعنی در پی بسـته شـدن کانال های دریچه دار پتاسـیمی، پمپ سدیمـ  پتاسـیم فعال تر می شود. به همین دلیل 
با ورود پتاسیم به داخل سلول تراکم پتاسیم داخل سلول افزایش و با خروج سدیم، غلظت سدیم در داخل سلول کاهش خواهد یافت و به همین 
علت غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت به حالت اولیه خود برمی گردد. توجه کنید که در پی بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی 
یعنی در پایان پتانسیل عمل، پمپ سدیم ـ پتاسیم فعال تر می شود و بیش ترین انرژی را مصرف می کنند. دقت کنید که کانال دریچه دار سدیمی 

در این لحظه بسته نمی شود بلکه از قبل بسته بوده است.
+K نقش دارد )کانال های نشتی، کانال های دریچه دار و پمپ سدیم ـ پتاسیم(  +Na و  نکته 4: در غشای یک نورون سه نوع پروتئین در عبور 

هر سه نوع پروتئین در عرض غشاء قرار دارند که هم با بخش آب گریز و هم با بخش آب دوسِت فسفولیپیدهای غشاء در تماس هستند.
نکته 5: وقتی پتانسیل غشا به 30+ رسید کانال دریچه دار سدیمی بسته می شود و بعد از بسته شدن کانال دریچه دار سدیمی، کانال دریچه دار 

پتاسیمی باز می گردد، بنابراین در 30+ هم کانال های دریچه دار سدیمی و هم کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند.
+K غلظت پتاسیم در داخل سلول  نکته 6: در 30+ در پی بسته شدن کانال سدیمی، کانال دریچه دار پتاسیمی باز می شود و با خروج ناگهانی

کاهش می یابد.
نکته 7: دریچٔه کانال سدیمی در سطح بیرونی غشاء سلول اما دریچٔه کانال پتاسیمی در سطح داخلی غشاء سلول است.
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نکته 8: توجه کنید که همواره مقدار سدیم خارج سلول بیش تر از سدیم داخل آن است و پتاسیم داخل سلول همواره بیش تر از خارج آن است.
نکته 9: هنگامی که پتانسـیل دو طرف غشـا صفر یا 20+ یا 20- باشـد وضعیت کانال های دریچه دار سـدیمی و پتاسـیمی چگونه است؟ بستگی 
دارد. اگر در شروع پتانسیل عمل باشد کانال دریچه دار سدیمی باز و دریچه دار پتاسیمی بسته است. ولی اگر در ادامه پتانسیل عمل باشد کانال 

دریچه دار سدیمی بسته و کانال دریچه دار پتاسیمی باز است.
نکته 10: در طول پتانسـیل عمل چهار بار اختالف دو طرف غشـا به 20 میلی ولت می رسـد. و دو بار اختالف دو طرف غشـا به صفر می رسـد. و 

یک بار نیز به 30+ ولت خواهد رسید.

		1 . ATP گزینه گزینه 44 »الف« درست. در همٔه یاخته های عصبی و غیرعصبی پمپ سدیمـ  پتاسیم وجود دارد. این پمپ در هنگام فعالیت با مصرف هر

یک عددADP و فسفات تولید می کند بنابراین تعداد فسفات آزاد در میان یاخته، فعالیت خود را افزایش می دهد.
»ب« درسـت. در پی افزایش فعالیت پمپ سـدیمـ  پتاسـیم، نیاز یاخته به گلوکز افزایش می یابد که در پی آن انتشـار تسـهیل شـده گلوکز از غشای 

یاخته پرز به مایع بین یاخته ای افزایش می یابد.
»ج« درسـت. در پی کم کاری غده تیروئید و کاهش فعالیت راکیزه ها، مقدار تولید ATP در یاخته کاهش می یابد، بنابراین با کاهش فعالیت پمپ 

سدیم ـ پتاسیم روبه رو هستیم.
»د« درست. در پی فعالیت این پمپ، پتاسیم از فضای بین یاخته ای وارد  میان یاخته )سیتوپالسم( شده و غلظت آن در مایع بین یاخته ای کاهش می یابد.

		1 گزینه گزینه 44  پمپ سدیم ـ پتاسیمی پروتئینی است که باعث ورود پتاسیم به یاخته های عصبی می شود..

»الف« درست. پمپ ها پروتئین های سراسری هستند که در عرض غشاء و در مجاورت فسفولیپیدها و کلسترول دو الیٔه غشا قرار دارند.
»ب« درست. با افزایش فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم و با روش هم انتقالی، ورود گلوکز و سدیم به درون یاخته های پوششی پرز افزایش می یابد.

»ج« درست. با افزایش فعالیت پمپ، سدیم از یاخته خارج شده و مقدار آن درون میان یاخته کاهش می یابد.
»د« درست. جذب بیش تر آمینواسیدها به فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم بستگی دارد.

		1 گزینه گزینه 44 پمپ سدیمـ  پتاسیم پروتئینی است که باعث خروج فعال سدیم از یاخته های عصبی می شود..

»الف« درست. با افزایش فعالیت پمپ، پتاسیم بیش تری به درون یاخته وارد شده و غلظت پتاسیم میان یاخته افزایش می یابد.

»ب« درست. برای افزایش فعالیت پمپ، مقدار مصرف ATP افزایش یافته که در پی آن مقدار تولید ADP و فسفات آزاد درون میان یاخته افزایش می یابد.

»ج« درست. فعالیت پمپ وابسته به ATP است و زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری ATP الزم را فراهم می کند.

»د« درسـت. پمپ سـدیمـ  پتاسـیم در پایان پتانسـیل عمل در پی بسـته شدن کانال های دریچه دار پتاسـیمی، با ورود بیش تر پتاسیم به درون یاخته، 
غلظت پتاسیم مایع بین یاخته ای سلول های عصبی را کاهش می دهد.

		1 گزینه گزینه 11  کانال همیشه باز )نشتی( و کانال دریچه دار دو نوع پروتئین هستند که در ورود سدیم به درون نورون نقش دارند. هر دو در جهت شیب .

غلظت و بدون صرف انرژی فعالیت خود را انجام می دهند.
»الف« درست. هر دو نوع کانال، با انتشار تسهیل شده، بدون صرف انرژی و در جهت شیب غلظت سدیم را عبور می دهند.

»ب« نادرست. توجه کنید کانال های نشتی همواره باز هستند و دریچه ندارند.

»ج« نادرست. کانال های نشتی چه در پتانسیل عمل و چه در پتانسیل آرامش، همواره باز هستند )نه این که باز می شوند(.

»د« نادرست. در حالت آرامش کانال های دریچه دار پتاسیمی و سدیمی هم بسته اند. درحالی که کانال های نشتی سدیم در همه حالت باز هستند.

		1 گزینهگزینه  11 خط فکری: سه نوع پروتئین، کانال نشتی، کانال دریچه دار و پمپ در جابه جایی سدیم نقش دارند. فقط عبارت »ب« صحیح است..

هنگامی که تحریک در نورون صورت می گیرد و پتانسیل غشا از 70- به 30+ می رسد کانال های دریچه دار سدیمی باز هستند این در حالی است 
که کانال های نشـتی سـدیمی نیز همیشـه باز بوده و در حال انتقال سـدیم می باشـند. عملکرد پمپ سدیمـ  پتاسـیم نیز با این که کاهش یافته ولی 

متوقف نشده و در تبادل سدیم نقش دارد. 
الف« نادرست. پمپ سدیم ـ پتاسیم با انتقال فعال )نه انتشار( و با صرف انرژی سدیم را عبور می دهند.
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»ب« درست. در سنتز همٔه پروتئین ها آنزیم rRNA موجود در ریبوزوم نقش دارد که نوعی آنزیم غیرپروتئینی است.
»ج« نادرست. پمپ سدیم ـ پتاسیم نیز در تبادل سدیم نقش دارد ولی سدیم را به خارج از سلول منتقل می کند! نه به داخل سلول.

»د« نادرست. در ادامه پتانسیل عمل، کانال های نشتی باز هستند، همچنین پمپ فعال است و سدیم از آن ها عبور می کند.

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« درسـت. در مرحلٔه ادامه پتانسـیل عمل اختالف پتانسـیل شـروع به کاهش می کند در این مرحله کانال های نشـتی پتاسـیمی .

همیشه باز هستند و کانال های دریچه دار پتاسیمی نیز باز می شوند و پتاسیم از طریق دو نوع کانال از یاخته خارج می شود.
گزینه »2« درست. در شروع پتانسیل عمل، اختالف پتانسیل دو سوی غشا از 20- به 10- می رسد. در این شرایط کانال های دریچه دار سدیمی باز هستند. 
گزینه »3« نادرسـت. در پایان پتانسـیل عمل هنگامی که کانال های دریچه دار پتاسـیمی بسـته می شـوند. مقدار زیادی سـدیم وارد یاخته شده و مقدار 

زیادی پتاسیم از یاخته خارج می شود. غلظت این دو با حالت آرامش تفاوت دارد.
گزینه »4« درست. در پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیمـ  پتاسیم افزایش می یابد تا غلظت یون های سدیمـ  پتاسیم به حالت آرامش بازگردد.

		1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« نادرست. توجه کنید که فعالیت پمپ باعث می شود اثرات سوء خروج یون پتاسیم )نه سدیم( به خارج از یاخته خنثی شود..

گزینـه »2« درسـت. پمـپ سـدیمـ  پتاسـیم با هر بـار فعالیت خود یک مولکول ATP مصرف و یک ADP و فسـفات تولید می کنـد. انرژی حاصل از 
تجزیٔه مولکول ATP صرف جابه جایی 3 عدد یون سدیم و 2 عدد یون پتاسیم می شود که یون هایی با بار مثبت می باشند.

گزینه »3« نادرست. در انتهای پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم نسبت به قبل بیش تر می شود تا غلظت یون های داخل و خارج سلول 
را مشابه پتانسیل آرامش قبل از عمل کند.

گزینـه »4« نادرسـت. فعالیـت پمپ سـدیمـ  پتاسـیم و کانال دریچـه  دار مخالف یکدیگر و در دو جهت متفاوت )غیرهم سـو( اسـت. )توجه کنید که 
اختالف پتانسیل داخل و خارج سلول همان 70- میلی ولت می ماند.(

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« درست. سدیم و پتاسیم از طریق دو نوع کانال نشتی و دریچه دار بدون صرف انرژی به ترتیب به یاخته وارد و از آن خارج می شوند..

گزینه »2« درست. در حالت آرامش هم کانال های نشتی و هم پمپ سدیمـ  پتاسیم فعالیت می کنند که در نتیجه آن هر دو نوع یون سدیم و پتاسیم 
می توانند به سلول وارد و از آن خارج شوند.

گزینـه »3« نادرسـت. توجـه کنیـد کـه همـواره غلظت یون سـدیم در خـارج یاختـه از درون آن بیش تر اسـت، همچنیـن غلظت یون پتاسـیم درون 
میان یاخته از خارج یاخته و فضای بین یاخته ای بیش تر است. )صفر شدن اختالف پتانسیل به معنی یکسان شدن لحظه ای برایند مقدار بارهای 

مثبت در دو سوی غشاست نه برابر شدن مقدار هر یون در دو سوی غشا(.
گزینه »4« درسـت. در پی بسـته شـدن کانال های دریچه دار پتاسـیمی در پایان پتانسـیل عمل، با فعالیت بیش تر پمپ سـدیم ـ پتاسـیم و با صرف 

انرژی یون پتاسیم بیش تری به درون یاخته وارد می شود.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« درسـت. در پایان پتانسـیل عمل در پی بسـته شـدن کانال های دریچه دار پتاسیمی، یون های سدیم با فعالیت پمپ سدیمـ  .

پتاسیم و با صرف انرژی از سلول خارج می شوند.

گزینه »2« درست. دریچٔه کانال های پتاسیمی در سمت داخل یاخته است. این کانال در رسیدن سلول به پتانسیل آرامش نقش دارد.

گزینه »3« درست. دریچٔه کانال های سدیمی در سمت خارج یاخته است. این کانال ها در 70- باز می شوند و با فعالیت خود در رسیدن پتانسیل 
به 30+ نقش دارند.

گزینه »4« نادرسـت. در شـروع پتانسـیل عمل سـدیم از طریق دو نوع کانال نشـتی و دریچه دار وارد سلول می شـود. در این مرحله کانال دریچه دار 

پتاسیمی بسته هستند و اگر بگویند بسته می شوند غلط است.

		1 گزینـه گزینـه 44 گزینـه »1« نادرسـت. هنگامـی کـه اختالف پتانسـیل بـه 30+ میلی ولت می رسـد، کانال های دریچه دار سـدیمی بسـته می شـود اما .

کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند و اگر بگویند بسته می شود غلط است.

گزینه »2« نادرسـت. توجه کنید با توجه به شـکل، دریچٔه کانال های دریچه دار سـدیمی و پتاسـیمی در سـمتی از غشاسـت که غلظت یون ویژه آن 

کانال در آن سمت بیش تر )نه کم تر( است.
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گزینه »3« نادرسـت. توجه کنید که در مرحله ادامه پتانسـیل عمل نیز اختالف پتانسـیل برای بار دوم به صفر می رسـد و در این مرحله کانال های 
دریچه دار پتاسیمی باز و سدیمی بسته هستند.

گزینـه »4« درسـت. کانال هـا هماننـد پمپ هـا از پروتئین های سراسـری در عرض غشـاء می باشـند کـه با هر دو الیه فسـفولیپیدی غشـا در تماس 
هستند. کانال ها برخالف پمپ سدیم ـ پتاسیم بدون صرف انرژی کار می کنند.

		1 گزینه گزینه 11 گزینه »1« نادرست. در شروع پتانسیل عمل کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند اما کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند .

و اگر بگویند بسته می شود غلط است.
گزینه »2« درسـت. در آغاز مرحله ادامه پتانسـیل عمل در پی بسـته شـدن کانال های دریچه دار سـدیمی، یون های پتاسـیم از طریق دو نوع کانال 

نشتی و دریچه دار از یاخته خارج می شوند.
گزینه »3« درست. توجه کنید که همواره کانال های نشتی باز هستند و یون های سدیم با انتشار تسهیل شده از طریق آن وارد یاخته می شود.

گزینه »4« درسـت. در پی بسـته شـدن کانال دریچه دار پتاسـیمی، فعالیت پمپ سـدیم ـ پتاسـیم افزایش می یابد که در پی آن غلظت یون سـدیم 
داخل نورون کاهش خواهد یافت.

		1 گزینه گزینه 33 »الف« نادرست. بیش تر شدن غلظت یون پتاسیم در داخل یاخته ناشی از فعالیت پمپ است..

»ب« نادرست. در پایان پتانسیل عمل، کانال های دریچه دار سدیمی بسته هستند و اگر بگویند بسته می شوند غلط است.
»ج« درسـت. با فعالیت بیش تر پمپ سـدیم ـ پتاسـیم، پتاسـیم از آب میان بافتی به داخل یاخته منتقل شـده که در نتیجه آن غلظت پتاسـیم آب 

میان بافتی کاهش می یابد.
»د« درست. سدیم از طریق پمپ سدیم ـ پتاسیم )یک نوع پروتئین( با صرف انرژی و با انتقال فعال از نورون خارج می شود.

»هـ« درست. پس از پایان پتانسیل عمل دو نوع پروتئین )کانال نشتی و پمپ( در جابه جایی یون پتاسیم در غشای نورون نقش دارند.

		1 گزینـه گزینـه 22 گزینـه »1« درسـت. بالفاصلـه بعـد از 30+ کانال هـای دریچـه دار پتاسـیمی بـاز می شـوند. در ایـن لحظه غلظت سـدیم درون نـورون در .

بیش ترین حالت خود است.

گزینه »2« نادرست. توجه کنید که در دو حالت پتانسیل غشا 20+ می باشد. 1ـ در مرحله آغاز پتانسیل عمل زمانی که از 70ـ شروع می شود. 2ـ 
در مرحله ادامه پتانسیل عمل زمانی که از 30+ شروع می شود. در مرحله آغاز به طور قطع کانال های دریچه دار سدیمی باز و دریچه دار پتاسیمی 

بسته هستند اما از 30+ تا 70- دریچه دار سدیمی بسته و دریچه دار پتاسیمی باز هستند.
گزینه »3« درسـت. در مرحله پایان پتانسـیل عمل کانال دریچه دار پتاسـیمی بسـته می شـوند. در این زمان غلظت پتاسیم درون نورون در کم ترین 

حالت خود قرار دارد.
گزینه »4« درست. پس از پایان پتانسیل عمل، با افزایش فعالیت پمپ سدیمـ  پتاسیم، سدیم در مایع میان یاخته ای افزایش و پتاسیم کاهش می یابد.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. انتقال دهنده ها جذب سلول پیش )نه پس( سیناپسی می شود..

گزینه »2« نادرست. با اتصال ناقل عصبی به کانال های دریچه دار )نه نشتی( وصل می شوند. کانال های نشتی همیشه باز هستند.
گزینه »3« نادرست. توجه کنید که انتقال دهنده های عصبی وارد خون نمی شوند.

گزینه »4« درست. انتقال دهنده های عصبی با تأثیر بر سلول های پس سیناپسی، نفوذپذیری غشای یاخته پس سیناپسی را نسبت به یون تغییر می دهند.

		1 گزینه گزینه 44 »الف« نادرست. توجه کنید که انتقال دهنده های عصبی وارد جریان خون نمی شوند..

»ب« درست. انتقال دهنده های عصبی در پاسخ به محرک های متفاوتی مانند مواد شیمیایی، حرارت و... ساخته و آزاد می شوند.
»ج« درست. از ویژگی های انتقال دهنده های عصبی می توان به پاسخ های سریع و کوتاه مدت را اشاره کرد.

»د« درست. انتقال دهنده های عصبی انواع متفاوت تحریکی و مهاری دارند و در هماهنگ کردن فعالیت های بدن نقش دارند.
»هـ« درسـت. انتقال دهنده عصبی از انتهای آکسـون نورون ها آزاد می شـود. آکسـون ها رشته های عصبی هستند که در دستگاه عصبی به صورت 

کلی تعدادشان از دندریت ها کم تر است.
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		1 گزینـه گزینـه 33 گزینه »1« نادرسـت. سـلول پس سیناپسـی می توانـد نورون یا میون یا غده باشـد، بنابراین نمی توان گفت پیام عصبـی قطعًا به نورون .

منتقل می شود.
گزینه »2« نادرسـت. وزیکول های سیناپسـی به فضای سیناپسـی آزاد نمی شـوند، بلکه محتویات خود را )انتقال دهنده های عصبی( با اگزوسیتوز 

وارد فضای سیناپسی می کنند.
گزینه »3« درست. توجه کنید که چه انتقال دهندٔه فعال کننده باشد چه مهارکننده، در جابه جایی یون ها به سمت سلول پس سیناپسی نقش دارد 

و سبب تغییر پتانسیل الکتریکی یاختٔه پس سیناپسی می شود.
گزینـه »4« نادرسـت. اگـر ناقـل عصبی تحریکی باشـد، می تواند کانال دریچه دار سـدیمی را که بـه عنوان گیرنده عمل می کند، بـاز کند و در نتیجه در 
سلول پس سیناپسی پتانسیل عمل ایجاد می شود. ولی اگر ناقل عصبی مهارکننده باشد، کانال دریچه دار سدیمی باز نمی شوند و نورون مهار می شود.

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1 و 4« نادرست. وزیکول ها به سلول های پس سیناپسی متصل نمی شوند..

گزینه »2« نادرست. وزیکول در آکسون )نه دندریت( مشاهده می شود.
گزینه »3« درست. توجه کنید که وزیکول های انتقال دهنده های عصبی به غشا آکسون یاخته های سازنده خود )پیش سیناپسی( متصل می شود.

		1 گزینه گزینه 44 انتقال دهنده های عصبی پیک های شیمیایی هستند که باعث تغییر پتانسیل الکتریکی یک یاخته می شود..

»الف« نادرست. انتقال دهنده های عصبی وارد یاخته پس سیناپسی نمی شوند.
»ب« نادرست. ممکن است انتقال دهنده از نوع مهاری باشد و باعث باز شدن کانال های دریچه دارسدیمی نشود.

»ج« نادرست. گیرنده های چشایی زبان بافت پوششی هستند و پیک شیمیایی آزاد می کنند. این گیرنده ها آکسون ندارند.
»د« نادرست. ناقل عصبی می تواند به سلول پیش سیناپسی برگردد. )از فضای سیناپسی به سلول پیش سیناپسی بازجذب شود.(

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« درست. انتقال دهنده به کانال های پروتئینی دریچه دار غشا متصل می شوند..

گزینه »2« درست. انتقال دهنده به کانال دریچه دار متصل می شود.
گزینه »3« درست. انتقال دهنده ها چه از نوع مهاری چه از نوع تحریکی، پتانسیل الکتریکی سلول پس سیناپسی را تغییر می دهند.

گزینه »4« نادرست. توجه کنید که انتقال دهنده های عصبی به یاخته های پس سیناپسی وارد نمی شوند.

		1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« نادرست. دندریت های بیش تر نورون های حسی دارای میلین هستند و پیام را به جسم سلولی نورون نزدیک می کنند..

گزینه »2« درست. بخش احاطه کنندٔه هر عصب یک بافت پیوندی حاوی رشته های کالژن و االستیک است. در حالی که رشته های عصبی توسط 
غالف میلین که از جنس غشا است احاطه می شود.

گزینـه »3« نادرسـت. جـذب انتقال دهنـده عصبی به درون یاخته پیش سیناپسـی و تجزیه انتقال دهنده عصبی درون فضای سیناپسـی دو راه حل 
برای جلوگیری از انتقال بیش از حد پیام است.

گزینه »4« نادرست. سرعت هدایت پیام عصبی در آکسون و دندریت رابط یکسان است چون هر دو رشته فاقد میلین هستند.

		1 گزینه گزینه 11 گزینه »1« درست. نورون های حرکتی با سلول های پوششی غده ها و تارهای ماهیچه ای سیناپس دارند و می توانند فعالیت این یاخته ها .

را تغییر دهند.
گزینه »2« نادرست. توجه کنید که در پایانه آکسونی نیز اندامک های غشاداری چون میتوکندری یافت می شوند.

گزینه »3« نادرست. دندریت ها فقط توانایی هدایت پیام را دارند در حالی که آکسون ها هم توانایی هدایت و هم انتقال پیام عصبی را دارند.
گزینه »4« نادرست. کیسه های حاوی انتقال دهنده  عصبی وارد فضای سیناپسی نمی شوند. توجه کنید که ناقل های عصبی وارد فضای سیناپسی می شوند.

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« نادرست. نادرست افزایش میزان میلین نیز می تواند باعث ایجاد بیماری شود..

گزینه »2« نادرست. اگر تغییر پتانسیل نورون در جهت مهاری باشد.از نورون ناقل عصبی آزاد نمی شود.
گزینه »3« درست. با توجه به شکل کتاب غشا نورون پس سیناپسی در محل سیناپس فرورفته است.

گزینه »4« نادرست. در فواصل بین گره های رانویه، کانال دریچه دار وجود ندارد.



فصل هفتمفصل هفتم
تولیدمثل

 دستگاه تولیدمثل در مردگفتار 1

	1 چند عبارت  دربارٔه هر اسپرماتوسیت موجود در لوله اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟.
ب( ژن های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارد. الف( در آنافاز می تواند کروموزوم های همتا را از هم جدا کند.  

د( تعداد کروماتید ها، دو برابر تعداد سانترومرها است. ج( توانایی مبادلٔه قطعه  بین فامینک های غیر خواهری از دو کروموزوم همتا را دارند. 

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

	1 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.

	1 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 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.

	1 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.

	1 کدام گزینه عبارت مقابل 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 شوند.
2( در افزایش تراکم تودٔه استخوانی و رشد یاخته های ماهیچه ای نقش داشته باشند.

3( باعث کاهش ترشح هورمون آزادکننده از غدٔه زیرنهنج شوند.
4( از طریق مجرایی به خون وارد شوند.
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	1 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.

	1 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.
	1 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.

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

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

4( غددی در پشت مثانه ـ غنی از نوعی مونوساکارید باشد که انرژی الزم را برای فعالیت اسپرم ها فراهم می کند.

		1 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.

		1 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

		1 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.

		1 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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		1 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 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 کنند.
		1 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

		1 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.

		1 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

		1 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. 

		1 چند عبارت جملٔه مقابل 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

		1 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.

		1 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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		1 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

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

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

		1 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.

		1 به طور معمول در یک فرد بالغ، هر سلول .......... موجود در لوله های اسپرم ساز، ...........

2( دیپلوئیدی ـ در درون حفرٔه شکمی قرار گرفته است. 1( دیپلوئیدی ـ تقسیم میوز را انجام می دهد. 
4( هاپلوئیدی ـ در هستٔه خود کروموزوم های تک کروماتیدی دارد. 3( هاپلوئیدی ـ ژن های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارد. 

		1 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. 

		1 چه تعداد از هورمون های زیر در فعالیت دستگاه تولیدمثل مردان نقش دارند؟.
د( برخی هورمون های هیپوفیزی  T3 ج( هورمون  ب( پروالکتین  الف( تستوسترون 

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

		1 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.

		1 چند مورد عبارت مقابل را به طور درست تکمیل می کند؟ »به طور معمول، در مردان بالغ..........«.
الف( ترشحات یاخته های سرتولی در دیوارٔه لوله های اپیدیدیم، تمایز اسپرم ها را هدایت می کنند.

ب( ترشحات پروستات به خنثی کردن محیط قلیایی در مسیر عبور اسپرم ها کمک می کند.
ج( همٔه سلول های دیپلوئیدی دیوارٔه لوله های اسپرم ساز، توانایی انجام میوز را دارند.

د( اپیدیدیم دارای اسپرم هایی با قابلیت های حرکتی متفاوت است.

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

ج
ب

الف
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		1 )در( لوله  پیچیده و طویل »الف« .......... »ب« ...........

1( برخالف ـ درون خود یاخته های هدف LH را دارند که هورمون جنسی ترشح می کنند.
2( برخالف ـ در اطراف خود یاخته های سرتولی دارند که در تمایز و پشتیبانی یاختٔه جنسی نقش دارند.

3( همانند ـ در تماس با سلول های هاپلوئیدی بالغ و متحرک قرار می گیرند.
4( همانند ـ یاخته های تاژک دار فاقد ژن فاکتور 8 یافت می شوند. 

		1 در انسان، هر اسپرماتید .......... اسپرماتوسیت ثانویه ...........

2( همانند ـ توانایی تشکیل ساختار چهارکروماتیدی را ندارد. 1( همانند ـ می تواند سلول های هاپلوئید بسازد. 
4( برخالف ـ نمی تواند کروموزوم های همتا را از هم جدا کند. 3( برخالفـ  توانایی دوکروماتیدی کردن کروموزوم های خود را ندارد. 

		1 با توجه به جملٔه داده شده در لوله های اسپرم ساز یک فرد بالغ چند عبارت صحیح است؟.
»سلول هایی که توانایی تولید سلول  هاپلوئید را دارند می توانند ........«

الف( در پروفاز، کروموزوم های همتا را از طول کنار هم قرار دهند و تشکیل ساختار چهارتایی دهند.
ب( در آنافاز با تجزیٔه پروتئین های اتصالی در ناحیٔه سانترومر، کروماتیدهای خواهری را از هم جدا کنند.

ج( مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست بدهند و به یاخته ای کشیده تبدیل شوند.
د( با دو برابر شدن DNAی هسته، کروموزوم های خود را دوکروماتیدی کنند.

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

		1 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، در فاصلٔه پروفاز I تا پروفاز II کدام رخ نمی دهد؟.

2( کروموزوم ها در مجاورت اندامک ها قرار می گیرند. 1( سانتریول ها همانندسازی می کنند. 
4( ضمن همانندسازی DNA، کروموزم  مضاعف می شود. 3( کروموزوم های همتا از همدیگر جدا می شوند. 

		1 کدام گزینه در مورد اسپرم صحیح است؟.

1( سر دارای یک هسته بزرگ و کیسه هایی پر از آنزیم به نام آکروزوم است.
2( دو جفت استوانٔه عمود بر هم به نام سانتریول )میانک( دارد.

3( در تنه یا قطعٔه میانی ضمن مصرف اکسیژن، کربن دی اکسید تولید می شود.
4( از تقسیم اسپرماتید حاصل می شود.

		1 در یک فرد بالغ اگر اپیدیدیم آسیب ببیند...........

2( ترشح تستوسترون کاهش می یابد. 1( تولید اسپرم متوقف می شود.  
4( مقدار LH و FSH کاهش می یابد. 3( اسپرم ها توانایی حرکت کردن را ندارند. 

		1 چند مورد از موارد زیر جملٔه روبه رو را به طور صحیحی تکمیل می کنند؟ »در حالت طبیعی هر اسپرماتوسیت اولیه به دنبال هر بار میوز ..........«.
الف( هر صفت جهش یافته ای را به اسپرم های حاصل منتقل می کند.

ب( در شرایطی می تواند چهار نوع گامت ایجاد کند.
ج( همٔه سلول های حاصل، کروموزوم های جنسی یکسانی دارند.

د( همٔه سلول های حاصل ژن های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارند.

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

		1 کدام گزینه جملٔه روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ »در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، یاخته های زامه زا )اسپرماتوگونی( ..........«.

1( یاخته های زایندٔه لوله های زامه ساز هستند که در نزدیک سطح خارجی لوله ها قرار دارند.
2( می توانند با کوتاه کردن رشته های دوک، کروموزوم های همتا را از هم جدا کنند.
3( یکی از یاخته های حاصل از سیتوکینز آن به اسپرماتوسیت اولیه تبدیل می شود.

4( تحت تأثیر ترشحات سلول های سرتولی تقسیم، تغذیه و پشتیبانی می شوند.

الف

ب



 خط فکری زیست شناسی یازدهم

372

		1 چند عبارت جملٔه زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟.
»در انسان، هر سلول حاصل از اسپرماتوسیت اولیه .......... هر سلول حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه ..........«

الف( برخالف ـ با سیتوکینز خود می تواند سلول های هاپلوئید بسازد.
ب( همانند ـ توانایی تشکیل تتراد و توانایی انجام کراسینگ اور را ندارد.

ج( برخالف ـ توانایی ناپدید کردن غشای هسته و تک کروماتیدی کردن کروموزوم های خود را دارد.
د( همانند ـ توسط سلول های پیکری پشتیبانی و تغذیه می شوند.

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

		1 کدام گزینه در مورد غدٔه وزیکول سمینال نادرست است؟.

1( سلول های ترشحی آن فضای بین سلولی اندک دارند.
2( سلول های ترشحی آن روی شبکه ای از گلیکوپروتئین و پروتئین رشته ای مستقرند.

3( در پشت مثانه قرار دارد و مایعی غنی از فروکتوز به اسپرم ها اضافه می کند.
4( مجرای اسپرم َبر پس از عبور از آن وارد غدٔه پروستات می شود.

		1 چند عبارت جملٔه مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »در انسان، اسپرماتوسیت اولیه .......... اسپرماتوسیت ثانویه ..........«.
الف( برخالف ـ توانایی تبادل قطعه بین کروماتیدهای غیر خواهری از دو کروموزوم همتا را دارد.

ب( همانند ـ از سلول هایی با دو مجموعه کروموزوم به وجود می آیند.
ج( برخالف ـ در آنافاز کروموزوم های همتا را از هم جدا می کند.

د( همانند ـ تعداد زنجیره های پلی نوکلئوتیدی DNA خطی، چهار برابر تعداد سانترومرها است.

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

		1 کدام گزینه در مورد دستگاه تولیدمثلی مردان صحیح است؟.
1( وجود شبکه ای از رگ های کوچک درون بیضه به تنظیم دما، برای فعالیت بیضه و تمایز صحیح اسپرم ها کمک می کند.

2( اسپرم های حاصل از هر اسپرماتید در قطعٔه میانی خود تعداد زیادی میتوکندری دارند.
3( اسپرم ها داخل برخی لوله های پیچیده و طویل درون کیسٔه بیضه، توانایی تحرک خود را پیدا می کنند.

4( اسپرم ها با حرکت تاژک های خود به سمت لوله ای پیچیده و طویل به نام اپیدیدیم )برخاگ( منتقل می شوند.
		1 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟.

الف( کار اصلی دستگاه تولیدمثلی مرد تولید هورمون تستوسترون است.
ب( هیچ کدام از غده های دستگاه تولیدمثلی مرد درون کیسٔه بیضه قرار ندارند.

ج( درون لوله های اسپرم ساز یاخته های درون ریزی وجود دارند که هورمون تستوسترون ترشح می کنند.
د( در حالت طبیعی غدد پروستات و وزیکول سمینال بر خالف بیضه ها درون حفرٔه شکمی قرار دارند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
		1 کدام گزینه در مورد دستگاه تولیدمثلی مردان صحیح است؟.

1( اسپرم ها داخل برخی لوله های پیچیده و طویل درون بیضه، به نام اپیدیدیم توانایی تحرک خود را پیدا می کنند.
2( اسپرم ها پس از تولید در لوله های اسپرم ساز، از طریق لولٔه طویلی به نام زامه َبر به اپیدیدیم )برخاگ( منتقل می شوند.

3( اسپرم های حاصل از هر اسپرماتید دارای 23 عدد کروموزوم تک کروماتیدی هستند.
4( دو مجرای اسپرم َبر در زیر مثانه وارد غدٔه پروستات شده و به میزراه متصل می شوند.

		1 چند عبارت زیر جملٔه مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »در حالت طبیعی در مردان بالغ، ..........«.
الف( هر سلول واقع در لوله های اسپرم ساز که دو مجموعه کروموزوم دارد، می تواند در پروفاز ساختار چهارکروماتیدی تشکیل دهد.

ب( سلول های حاصل از هر زام یاختٔه اولیه، هاپلوئید هستند و به طور قطع کروموزوم های جنسی متفاوت دارند.
ج( سلول های حاصل از هر زام یاختٔه ثانویه، هاپلوئید هستند و به طور قطع کروموزوم های جنسی مشابه دارند.

د( اسپرم ها همواره خارج از بیضه توانایی تحرک خود را پیدا می کنند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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		1 چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کنند؟ در دستگاه تولیدمثلی مرد، .......... مشاهده می شود.«.
ب( ترشح مایع شیری رنگ از غده اسفنجی الف( عبور مجرای دفران از مجاور میزراه 

د( شروع مجرای اسپرم بر از پایین ترین قسمت بیضه ج( شروع تحرک اسپرم ها در بیضه 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

		1 کدام گزینه در مورد غدٔه پروستات نادرست است؟.
1( سلول های ترشحی آن فضای بین سلولی اندک دارند و روی شبکه ای از گلیکوپروتئین و پروتئین های رشته ای مستقرند.

2( ترشحات آن به خنثی کردن محیط قلیایی در مسیر عبور اسپرم ها کمک می کند.
3( به اندازٔه گردو است و حالت اسفنجی دارد و ترشحات خود را وارد ساختارهای لوله مانند به نام مجرا می کند.

4( دو مجرای ِدفران در زیر مثانه وارد آن شده و به میزراه متصل می شود.
		1 کدام گزینه جملٔه مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ »ترشحات .......... بر خالف ..........، وارد می شود«.

1( وزیکول سیمنال ـ سلول های بینابینی، به ساختارهای لوله مانند خود
2( جزایر النگرهانس ـ پروستات، به فضای بین یاخته ای

3( پیازی میزراهی ـ سلول های فولیکولی تخمدان، به ساختارهای لوله مانند خود
4( هیپوفیز پسین ـ پاراتیروئید،به آب میان بافتی

		1 در ارتباط با موقعیت اندام های دستگاه تولیدمثل مرد چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟.
الف( بخش کیسه مانند ذخیره کننده ادرار در باالی غده ای هم اندازه گردو قرار دارد.

ب( نخستین بخشی که محتویات خود را وارد مجرای اسپرم َبر می کند، غده وزیکول سیمنال است.
ج( انتشار مواد ساخته شده به خون، فقط در غده ای دیده می شود که در پایین ترین بخش آن قرار دارد.

د( درون هر لوله پر پیچ و خم واقع در کیسٔه بیضه، یاخته سرتولی یافت می شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

		1 به طور معمول در مردان ...........
1( اسپرم های حاصل از هر اسپرماتید در اپیدیدیم توانایی تحرک خود را به دست می آورند.

2( محل تولید اسپرم ها و محل کسب توانایی تحرک اسپرم ها با هم متفاوت است.
3( همٔه سلول های دیوارٔه لوله های اسپرم ساز، توانایی انجام میوز را دارند.

4( آنزیم های آکروزوم به اسپرم ها کمک می کند تا بتوانند در الیه حفاظت کننده اووسیت اولیه نفوذ کنند.
		1 کدام گزینه جملٔه مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ »در یک مرد سالم تعداد .......... در هر سلول ..........با هر سلول .......... برابر است.«.

1( سانترومرها ـ اسپرماتوسیت ثانویه ـ اسپرماتید
2( کروماتیدهای هر کروموزوم ـ اسپرماتوسیت اولیه ـ اسپرماتوسیت ثانویه

3( کروماتیدها ـ حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه ـ حاصل از اسپرماتید
4( کروماتیدهای هر کروموزوم ـ حاصل از اسپرماتوسیت اولیه ـ حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه

		1 کدام گزینه نادرست است؟.
1( جدار لوله های اسپرم ساز از یاخته های مختلفی از جمله یاخته های زاینده تشکیل شده است.

2( یاخته های بینابینی ترشحات خود را به خون می ریزند.
3( لوله های اسپرم ساز در انتهای خود به لولٔه دیگری به نام اپیدیدیم متصل اند.

4( دستگاه عصبی خودمختار در تنظیم دمای بیضه ها نقشی ندارند.
		1 کدام گزینه عبارت داده شده را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »به طور معمول در مردان ..........«.

1( اسپرم بالفاصله پس از ترک لوله های اسپرم ساز وارد لولٔه اپیدیدیم شده و تاژک دار می شود.
2( در فاصله پروفاز I تا پروفاز II سانتریول ها همانندسازی می کنند.

3( اسپرم ها پس از کسب توانایی تحرک، ابتدا در مجاورت ترشحات پروستات قرار می گیرند.
4( تمایز اسپرماتیدها به اسپرم در لولٔه پرپیچ و خم اپیدیدیم صورت می گیرد.
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		1 کدام گزینه جملٔه زیر را به طور نادرستی تکمیل می نماید؟ .
»مجرای دفران برای رسیدن به پروستات ..........«

2( از درون کیسٔه بیضه خارج و وارد محوطه شکمی می شود. 1( از بیضه خارج و به اپیدیدیم منتقل می شود. 
4( در پشت مثانه ترشحات غنی از فروکتوز را دریافت می کند. 3( از کنار و پشت مثانه عبور می کند. 

		1 در یک فرد سالم چند مورد از موارد زیر در دستگاه تولیدمثلی مردان در حفره شکمی قرار دارند؟.
ب( محل ایجاد توانایی حرکات در اسپرم. الف( اندام تولیدکننده مواد انرژی زا برای اسپرم 

LH و FSH د( اندام تولیدکننده هورمون های ج( غده سازندٔه مایع قلیایی و روان کننده 
هـ( یاخته های ترشح کننده تستوسترون

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
		1 در حالت طبیعی در یک مرد بالغ، هر سلول حاصل از تقسیم .......... دارد..

2( اسپرماتوسیت ثانویه، 46 زنجیرٔه پلی نوکئوتید خطی 1( اسپرماتید، 23 سانترومر  
4( اسپرماتوسیت اولیه، 23 مولکول DNA خطی 3( اسپرماتوسیت اولیه، 23 ساختار چهارکروماتیدی خطی 

		1 کدام گزینه به ترتیب نقش برخاگ )اپیدیدیم( و غدد گشناب دان )وزیکول سمینال( را به درستی بیان کرده است؟.
1( محل تولید اسپرم ها ـ تولید مایع شیری و قلیایی

2( محل خروج اسپرم ها از بیضه ـ ترشح مایع غنی از فروکتوز و تامین انرژی اسپرم ها
3( محل ذخیره و بالغ شدن اسپرم ها ـ تامین دی ساکاریدهای الزم برای فعالیت اسپرم ها

4( محل توقف و کسب توانایی حرکت اسپرم ها ـ خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم ها
		1 چند مورد از موارد زیر جزء وظایف دستگاه تولیدمثلی مردان است؟.

ب( انتقال اسپرم ها به خارج از بدن الف( ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری از اسپرم ها 
د( تولید یاخته هایی با توانایی حرکت ج( تولید هورمون ایجادکننده صفات ثانویه 

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

		1 کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ »در انسان، غده ای )هایی( که ..........«.
2( یاخته های سرتولی دارد، هورمون جنسی تولید می کند. 1( اسپرم تولید می کند، یاخته های بینابینی دارد. 

4( در زیر مثانه قرار دارد، مایعی شیری رنگ و قلیایی ترشح می کند. 3( در پشت مثانه قرار دارد، در بلوغ اسپرم ها نقش دارد. 
		1 در ارتباط با شکل روبه رو چند مورد زیر صحیح است؟.

الف( بخش b کاله مانند و بیش تر حجم سر را اشغال کرده است.
ب( بخش a هنگامی فعالیت دارد که مقدار هورمون های مؤثر در چرخه تخمدانی در حال کاهش است.

ج( انرژی حرکتی بخش d توسط بخش c تأمین می شود.
د( بخش c دارای اندامک های دوغشایی است که درون اووسیت هم یافت می شود.

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

تولیدمثل جنسی در زنانگفتار 2

		1 چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در دستگاه تناسلی یک زن جوان ..........«.
الف( بافت پوششی لوله های فالوپ موسین ترشح می کند.

ب( زنش مژک های لوله فالوپ، اووسیت اولیه را به سمت رحم می راند.
ج( تمام اووسیت های درون تخمدان، در دوران جنینی به وجود آمده اند.

د( لوله های فالوپ به بخش پهن و پایین رحم متصل هستند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

a
b

c

d



پاسخ نامه پاسخ نامه 

فصل هفتم فصل هفتم 
تولیدمثل

	1 گزینه گزینه 22 منظور اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه هستند..

»الف« نادرست. اسپرماتوسیت ثانویه در آنافاز کروماتیدهای خواهری را از یکدیگر جدا می کند.
»ب« درست. اسپرماتوسیت اولیه همانند اسپرماتوسیت ثانویه دارای هسته بوده که در آن ژن )های( سازندٔه آنزیم یافت می شود.

»ج« نادرست. تنها اسپرماتوسیت اولیه توانایی تشکیل تتراد و کراسینگ 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.

	1 گزینه گزینه 33 گزینه »1«نادرست. اسپرماتید مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می دهند..

گزینه »2« نادرست. اسپرماتوسیت اولیه در پروفاز I تتراد تشکیل می دهد.
گزینه »3« درست. یاخته های سرتولی دارای گیرنده برای FSH هستند. این یاخته ها در همٔه مراحل اسپرم زایی و نیز بیگانه خواری باکتری نقش دارند.

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

	1 گزینهگزینه  44 گزینه »1«درسـت. سـلول مولد اسـپرماتید، اسپرماتوسیت ثانویه است که در حالت طبیعی سیتوکینز انجام داده و در سیتوکینز حلقٔه .

انقباضی به غشا متصل می شوند.
گزینه »2« درست. در اسپرماتوسیت اولیه با انجام میوز یک کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا می شوند.

گزینه »3« درسـت. سـلول مولد اسپرماتوسـیت اولیه، اسـپرماتوگونی اسـت که میتوز می کند و در آنافاز برخی رشـته های دوک کوتاه می شـوند تا 
کروماتیدهای خواهری را از هم جدا کنند.

گزینه »4« نادرست. توجه کنید که اسپرم از تمایز اسپرماتید )نه تقسیم( به وجود می آید.

	1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. یاخته های بینابینی در بین دیواره لوله های اسپرم ساز مشاهده می شوند..

گزینه »2« نادرست. یاخته های بینابینی توانایی میوز و جدا کردن کروموزوم های همتا )هم ساخت( را ندارند.
گزینه »3« نادرست. در یک فرد بالغ یاخته های ماهیچه ای مخطط قدرت تقسیم و سیتوکیز ندارند.

گزینه »4« درست. 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.

	1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« درسـت. مکانیسـم تنظیم ترشـح تستوسـترون از طریق بازخورد منفی اسـت که افزایش ترشـح تستوسـترون باعث کاهش .

ترشح هورمون LH از بخش پیشین غدٔه زیر مغزی می شود.
گزینه »2« درست. هورمون تستوسترون در افزایش تراکم تودٔه استخوانی و رشد یاخته های ماهیچه ای نقش دارد.

گزینه »3« درسـت. افزایش ترشـح تستوسـترون از طریق بازخورد منفی باعث کاهش ترشـح هورمون آزادکننده زیرنهنج و در نتیجه کاهش ترشـح 
LH در غده زیرمغزی می شود.

گزینه »4« نادرست. هورمون تستوسترون از یاخته های بینابینی ترشح می شود. هورمون ها هیچ گاه وارد مجرا نمی شوند تستوسترون ابتدا به مایع 
میان بافتی ریخته و سپس به خون می ریزد، مجرا مخصوص ترشحات غدد برون ریز است.
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	1 گزینهگزینه  11 گزینه »1« درسـت. اسپرماتوسـیت اولیه با تقسـیم میوز I به اسپرماتوسـیت ثانویه تبدیل می شود. توجه کنید که در میوز I کروموزوم های .

همتا از هم جدا می شوند در حالی که در میوز II با تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر، کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند.
گزینه »2« نادرست. در مرحلٔه تلوفاز 1، پوشش هسته در اطراف کروموزوم های دو کروماتیدی تشکیل می شود.
گزینه »3« نادرست. در مرحلٔه پروفاز 1، پوشش هسته و شبکٔه آندوپالسمی به قطعات کوچک تر تجزیه می شود.

گزینه »4« نادرست. در مرحلٔه متافاز 1، ساختارهای تتراد در استوای یاخته بیش ترین فشردگی را دارند.

	1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. توجه کنید که در حین تمایز هسته )نه کروموزوم ها( اسپرماتید فشرده می شود..

گزینه »2« نادرست. اسپرماتید و اسپرم قدرت تقسیم و تشکیل و تخریب رشته های دوک را ندارند.
گزینه »3« نادرست. اسپرماتید و اسپرم تقسیم نمی شوند و پوشش هسته نه تخریب و نه تشکیل می شود.

گزینه »4« درست. 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. 

	1 گزینهگزینه  44 گزینه »1« نادرست. ساختارهای چهارکروماتیدی )تتراد( در میوز I، تشکیل می شود..

گزینه »2« نادرست. توجه کنید در حین جدا شدن کروماتیدها، کروماتیدها به قطبین یاخته )نه هسته( کشیده می شوند. پوشش هسته تجزیه شده است.
گزینه »3« نادرست. در میوز I )نه میوز II( اسپرماتوسیت ثانویه با کروموزوم های جنسی متفاوت X و Y ایجاد می شوند.

گزینه »4« درسـت. برای تبدیل اسپرماتوسـیت ثانویه به اسـپرماتید مرحله میوز II آغاز می شـود که در تلوفاز II آن رشـته های دوک تخریب شـده و 
کروموزوم ها به صورت کروماتین درمی آیند.

	1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. ترشح تستوسترون باعث کاهش ترشح LH از بخش پیشین زیرمغزی )نه هیپوتاالموس( می شود..

گزینـه »2« نادرسـت. برخـی ترشـحات یاخته های سـرتولی در تمایز اسـپرماتید به اسـپرم نقـش دارند اما این تمایـز در لوله های اسپرم سـاز )نه در 
اپیدیدیم( اتفاق می افتد.

گزینه »3« نادرست. ترشحات غده پروستات در زیر مثانه باعث افزایش )نه کاهش( pH در مجرای میزراه )نه اسپرم َبر( می شود.
گزینه »4« درسـت. 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.

		1 گزینه گزینه 11 گزینه »1« درسـت. با دقت در شـکل کتاب درسـی درخواهید یافت که یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته های اسپرماتوگونی .

به هم متصل هستند و در ابتدا سیتوکینز ناقص دارند.
گزینه »2« نادرست. در اسپرماتوگونی هسته فشرده نیست.

گزینه »3« نادرسـت. اسـپرماتیدها در هر مرحله ای فاقد توانایی حرکت و جابه جا شـدن هسـتند در حالی که اسپرم هایی که در لوله های اسپرم ساز تولید 
می شوند در ابتدا فاقد توانایی حرکت و جابه جا شدن هستند اما با خروج از بیضه و ماندن در اپیدیدیم قابلیت تحرک را به دست می آورند.

گزینه »4« نادرست. هم در اسپرماتوسیت ثانویه و هم در اسپرماتوسیت اولیه فام تن ها دو کروماتیدی و مضاعف هستند.

		1 گزینه گزینه 33  در فرایند زامه زایی دو نوع اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه دیده می شود:.

»الـف« درسـت. از تقسـیم اسپرماتوسـیت اولیـه اسپرماتوسـیت های ثانویـه و از تقسـیم اسپرماتوسـیت ثانویه اسـپرماتیدها به وجـود 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 
یاختٔه ثانویه n است که دارای کروموزوم های غیرجنسی هستند.

2n است و می تواند تتراد و ساختارهای چهار کروماتیدی تشکیل دهد. »ج« نادرست. تنها زام یاختٔه اولیه )اسپرماتوسیت اولیه( که 
»د« درست. اسپرماتوسیت یا زام یاختٔه اولیه و ثانویه دارای کروموزوم های دو کروماتیدی هستند. یعنی هر کروموزوم چهار رشتٔه پلی نوکلئوتیدی خطی دارد.
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		1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« نادرست. 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 »2« درسـت. ضمن تبدیل اسپرماتوسـیت اولیه به اسـپرماتید ابتدا میوز I اتفاق می افتد. در مرحلٔه تلوفاز I، رشـته های دوک تخریب شـده و 

پوشش هسته دور کروموزوم های دو کروماتیدی تشکیل می شود.

گزینه »3« نادرست. منظور آنافاز II است.

گزینه »4« نادرست. اتصال دوک به سانترومر پس از تجزیه پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی است.

		1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« نادرست. منظور اسپرماتوسیت های ثانویه است که با هم در کروموزوم های جنسی )x و y( متفاوت اند..

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

گزینه »3« نادرست. اسپرماتید در طی تمایز به اسپرم مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می دهند.

گزینه »4« نادرست. 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.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. در اپیدیدیم یاخته ها توانایی تقسیم میوز و تولید اسپرم را ندارند بلکه اسپرم ها در اپیدیدیم تنها بالغ می شوند..

گزینه »2« نادرست. در اپیدیدیم که بیرون از بیضه ها است، یاخته های بینابینی وجود ندارد.

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

گزینه »4« درسـت. درون کیسـٔه بیضه لوله های اسپرم سـاز و اپیدیدیم پرپیچ و خم هسـتند. سـلول های دیپلوئید موجود در لوله های اسپرم سـاز و 

اپیدیدیـم میتوکنـدری دارنـد و در آن ها در طی مرحلٔه دوم تنفس سـلولی، پیرووات با از دسـت دادن کربن دی اکسـید به بنیان اسـتیل و اسـتیل با 
اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم A به استیل کوآنزیم A تبدیل می شوند.

		1 گزینه گزینه 22 »الف« نادرست. اسپرماتید و اسپرم قدرت تقسیم ندارند..

»ب« درست. هر دو اسپرماتوسیت دارای ژن )های( سازندٔه تاژک در هستٔه خود هستند.

»ج« درسـت. نـه اسپرماتوسـیت ثانویـه )خـودش کروموزوم هایـش مضاعـف اسـت( و نـه اسـپرم و اسـپرماتید، هیچ کـدام توانایـی مضاعـف کـردن 

کروموزوم های خود را ندارند.

»د« نادرست. چون کروموزوم های اسپرماتوسیت ثانویه مضاعف هستند و هر کروموزوم 4 رشته پلی نوکلئوتیدی خطی دارد.

		1 گزینه گزینه 44 درون کیسٔه بیضه لوله های اسپرم ساز و اپیدیدیم، پرپیچ و خم هستند. .

گزینه »1« نادرسـت. یاخته های هدف FSH در بیضه ها یاخته های سـرتولی هسـتند که در تمام مراحل اسـپرم زایی پشـتیبانی و تغذیه یاخته های 

جنسی و بیگانه خواری باکتری ها را بر عهده دارد.

گزینه »2« نادرست. درون لوله های اپیدیدیم در خارج از بیضه ها یاخته های اووگونی وجود ندارد.

گزینه »3« نادرست. در اطراف لوله های اپیدیدیم در خارج از بیضه ها یاخته های بینابینی تولید کننده تستوسترون وجود ندارد.

گزینه »4« درست. هم درون لوله های اسپرم ساز و هم درون لوله های اپیدیدیم، یاخته های هاپلوئید تاژک دار )اسپرم( وجود دارند.

		1 گزینه گزینه 22 سلول های اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید توانایی تولید سلول هاپلوئیدی را دارند..

»الف« نادرست. اسپرماتید توانایی تقسیم شدن را ندارد.

»ب« درست. اسپرماتوسیت اولیه همانند اسپرماتوسیت ثانویه دارای هسته بوده که در آن ژن )های( سازندٔه آنزیم یافت می شود.

»ج« درست. 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.



 خط فکری زیست شناسی یازدهم

404

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« درست. اسپرم های موجود در اپیدیدیم قدرت تحرک متفاوت دارند..

گزینه »2« درست. همه یاخته های موجود در اپیدیدیم توانایی انجام میوز و تشکیل تتراد ندارند.
گزینه »3« نادرست. الف ← لوله های اسپرم ساز      ب ← اپیدیدیم      ج ← لولٔه اسپرم بر 

اسپرم ها در لوله های اسپرم ساز )الف( تولید می شوند.
گزینه »4« درست. 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. 

		1 گزینه گزینه 33 در این نوع سـؤاالت باید توجه کنید که سـلول های حاصل از تقسـیم یا .

تمایز مورد سؤال هستند نه سلول هایی که به ظاهر در صورت سؤال آمده اند. 
»الف« درست. سلول حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید است و سلول حاصل از اسپرماتید، اسپرم است. اسپرماتید همانند اسپرم توانایی 

تشکیل دوک تقسیم را ندارد.
»ب« درست. اسپرماتید از سیتوکینز اسپرماتوسیت ثانویه که هاپلوئید است به وجود آمده اما اسپرم از تمایز )و نه سیتوکینز( اسپرماتید به وجود آمده است.
»ج« درسـت. هـم اسـپرماتید و هم اسـپرم هر دو کروموزوم هایشـان غیرمضاعف اسـت و هر کرومـوزوم یک مولکول DNA دارد پـس تعداد مولکول 

DNA خطی = تعداد سانترومرها
»د« نادرست. اسپرماتید همانند اسپرم تک کروماتیدی است و توانایی جدا کردن کروماتیدهای خواهری را ندارد. 

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. 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« نادرست. ترشحات آن قلیایی است و به خنثی کردن مقدار اندک اسید ادرار کمک می کند.
گزینه »3« نادرست. ترشحات خود را وارد میزراه )نه دفران( می کنند.

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

		1 گزینـه گزینـه 22 منظـور سـوال، اسـپرماتید اسـت. اسـپرماتید تـک الد و تک کروماتیـدی اسـت و برای هـر صفت تک ژنی و مسـتقل از جنـس فقط یک .

الـل دارد. البتـه توجـه کنیـد که اگر صفت چندژنی باشـد هر اسـپرماتید برای آن صفت می تواند چند الل داشـته باشـد. دقـت کنید که 50 درصد 
اسپرماتیدها فاقد کروموزوم X هستند پس 50 درصد اسپرم ها اللی برای ژن فاکتور 8 ندارند.

		1 گزینه گزینه 44 »الف« درست. در مردان FSH، یاخته های سرتولی را تحریک می کند که در پی آن تمایز اسپرم ها تسهیل می گردد..

»ب« درست. LH با تحریک یاخته های بینابینی منجر به ترشح هورمون تستوسترون می شود.
»ج« درست. هورمون تستوسترون باعث تحریک رشد ماهیچه ها و استخوان ها و بروز صفات ثانویه در مردان می شود.

»د« درست. ترشح این دو هورمون با ساز و کار بازخورد منفی صورت می گیرد.

		1 گزینه گزینه 11 این جمله نادرست است. چون یاخته های بینابینی درون لولٔه اسپرم ساز قرار ندارند..

»الف« درست. اسپرم ها در ابتدای ورود به اپیدیدیم قادر به حرکت نیستند، باید حداقل 18 ساعت در آن جا بمانند تا توانایی تحرک پیدا کنند. 
»ب« نادرست. چون اسپرم ها در اپیدیدیم قدرت تحرک خود را به دست می آورند.

»ج« نادرست. ترشحات پروستات محیط اسیدی را خنثی می کنند.
»د« نادرست. اسپرم ها وارد وزیکول سمینال نمی شوند، بلکه ترشحات وزیکول سمینال به اسپرم ها اضافه می شود.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرسـت. محل تولید اسـپرم ها در لوله های اسپرم سـاز و محل بلوغ شـان لوله های اپیدیدیم است پس این دو فرآیند در یک .

جا رخ نمی دهد.

گزینه »2« نادرست. LH بر سلول های بینابینی اثر گذاشته و ترشح تستوسترون را زیاد می کند و بر لوله های اسپرم ساز تأثیری ندارد.

گزینه »3« نادرست. نه FSH و نه LH هیچ کدام نمی توانند باعث آزادسازی آنزیم های آکروزوم )تارک تن( شوند.

گزینه »4« درست. هورمون FSH با تحریک یاخته های سرتولی در میوز برخی از سلول های دیواره لوله های اسپرم ساز نقش دارند.

لولٔه برخاگ

بیضه

لولٔه زامه ساز

مجرای زامه بر
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		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« نادرست. یاخته های اسپرماتوگونی و سرتولی تقسیم میوز انجام نمی دهد..

گزینه »2« نادرست. )در فرد بالغ( بیضه درون حفرٔه شکمی قرار ندارد.
گزینه »3« درست. سلول های اسپرماتوگونی، سرتولی و اسپرماتوسیت اولیه دیپلوئید و سلول های اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم هاپلوئید 

هستند. همٔه سلول های مذکور هاپلوئید هستند و دارای کروموزوم اتوزوم هستند بنابراین ژن های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارند.
گزینه »4« نادرست. اسپرماتوسیت ثانویه سلولی هاپلوئید بوده که کروموزوم های دو کروماتیدی دارد.

		1 گزینه گزینه 11 گزینه »1« درست. اسپرماتیدحاصل تقسیم میوز II است و ریزلوله ها در ساختار دوک تقسیم به کار می روند..

گزینه »2« نادرست. در بخش مرکزی سانتریول ها ریز لوله یافت نمی شود بلکه سانتریول ها از 9 دستٔه سه تایی میکروتوبول با آرایش استوانه ای تشکیل شده اند.
گزینه »3« نادرست. ریزلوله ها در اسپرماتید نقشی در حرکت تاژک ندارند و اسپرماتید قدرت حرکت و باروری ندارد.

گزینه »4« نادرست. اسپرماتید قدرت تقسیم ندارد و هیچ گاه دوک تقسیم تشکیل نمی دهد.

		1 گزینه گزینه 44 »الف« درست. هورمون تستوسترون با تأثیر بازخورد منفی باعث تنظیم ترشح FSH و LH می شود و در تنظیم فعالیت دستگاه تولید مثلی نقش دارد. .

»ب« درست. در مردان و خانم ها این هورمون در تنظیم فعالیت های دستگاه تولیدمثل نقش دارد.
»ج« درست. میزان انرژی و گلوکز سلول ها را متعادل می کند.

»د« درست. LH و FSH در هیپوفیز پیشین ساخته می شوند و بر فعالیت تولیدمثلی مؤثراند.

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« نادرست. اسپرم از تمایز )نه سیتوکینز( اسپرماتید حاصل می شود..

گزینه »2« نادرسـت. اسپرماتوسـیت ثانویه و اسـپرماتید سـلول های هاپلوئیدی هستند که از بیضه خارج نمی شوند این یاخته ها تحت تأثیر ترشحات 
غدد بیرون ریز قرار نمی گیرد این یاخته ها پس از تولید اسپرم، اسپرم از بیضه خارج می شود.

گزینه »3« درست. همٔه مراحل اسپرم زایی تحت تأثیر برخی ترشحات سلول های سرتولی قرار می گیرند. 
گزینه »4« نادرست. اسپرماتید و اسپرم قابلیت تقسیم ندارند.

		1 گزینه گزینه 11 »الف« نادرست. یاخته های سرتولی در دیوارٔه لوله های اسپرم ساز 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.

		1 گزینـه گزینـه 44 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.

		1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« نادرست. هر اسپرماتید تنها به یک اسپرم تبدیل می شود پس نمی تواند سلول های هاپلوئید بسازد..

گزینه »2« درست. در مردان تنها سلول های اسپرماتوسیت اولیه توانایی انجام میوز I و تشکیل ساختار 4کروماتیدی )تتراد( را دارند. 
گزینه »3« نادرست. نه اسپرماتید و نه اسپرماتوسیت ثانویه هیچ کدام توانایی دوکروماتیدی کردن کروموزوم های خود را ندارند چون اسپرماتید که 

G0 بوده و فاقد توانایی میتوز است و اسپرماتوسیت ثانویه نیز حاصل میوز I بوده و کروموزوم های خودش دوکروماتیدی است. در 
گزینه »4« نادرست. هر دو هاپلوئیدند و فاقد کروموزوم های همتا هستند.

		1 گزینه گزینه 33 منظور سوال اسپرماتوسیت اولیه اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید 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« نادرسـت. هیچ کـدام توانایـی مضاعـف کـردن کروموزوم های خود و همانندسـازی را ندارند اسپرماتوسـیت اولیه و ثانویه که کروموزوم هایشـان 

مضاعف است و اسپرماتید هم که اصاًل تقسیم نمی شود.
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		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. برای شروع میوز 2، سانتریول ها همانندسازی می کنند..

گزینه »2« نادرست. با تجزیٔه پوشش هسته، کروموزوم ها در مجاورت اندامک ها قرار می گیرند.
گزینه »3« نادرست. در میوز I کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا می شوند.

گزینه »4« درست. پس از میوز I به هیچ وجه DNA مضاعف نمی شود.

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« نادرست. در سر اسپرم تنها یک کیسٔه )نه کیسه ها( آکروزوم )تارک تن( وجود دارد..

گزینه »2« نادرست. دو عدد یا یک جفت سانتریول دارد.
CO2 تولید می شود.  O2 مصرف و  گزینه »3« درست. در تنه مقدار زیادی میتوکندری وجود دارد که در آن تنفس هوازی رخ داده و 

گزینه »4« نادرست. از تمایز اسپرماتید )نه سیتوکینز آن( حاصل شده است.

		1 گزینه گزینه 33 اپیدیدیم محل بلوغ )کسـب توانایی حرکت و باروری( و ذخیرٔه اسـپرم ها اسـت پس می توان گفت در صورت آسـیب آن اسـپرم ها دیگر .

توانایی حرکت پیدا نمی کنند توجه کنید که تاژک دار شدن اسپرم ها در همان لوله های اسپرم ساز که محل تولیدشان است اتفاق می افتد.

		1 گزینه گزینه 22 »الف« نادرسـت. به دنبال میوز I در اسپرماتوسـیت اولیه نیمی از ژن هایش به یک اسپرماتوسـیت ثانویه و نیمی دیگر به اسپرماتوسـیت .

ثانویٔه دیگر منتقل می شوند پس نمی توان گفت همٔه اسپرم های حاصل صفت جهش یافته را دارا خواهند بود.
»ب« درست. در صورت انجام کراسینگ اور می تواند 4 نوع گامت ایجاد کند.

»ج« نادرست. نیمی از سلول های حاصل X و نیمی دیگر Yدارند.
»د« درست. ژن آنزیم های سر اسپرم در کروموزوم های اتوزوم یافت می شود. همٔه یاخته های هاپلوئید و دیپلوئید همٔه کروموزوم های اتوزوم را دارند.

		1 گزینه گزینه 22 یاخته های زامه زا )اسپرماتوگونی( فقط میتوز می کنند و هیچگاه میوز انجام نمی دهند..

		1 گزینه گزینه 44 »الف« درست. اسپرماتوسیت ثانویه بر خالف اسپرماتید می تواند با سیتوکینز خود سلول های هاپلوئید بسازند..

»ب« درست. اسپرماتوسیت ثانویه همانند اسپرماتید هاپلوئید هستند و فاقد 
کروموزوم همتا هستند بنابراین توانایی تشکیل تتراد و کراسینگ اور را ندارند.

»ج« درسـت. اسپرماتوسـیت ثانویه سـلول حاصل از اسپرماتوسیت اولیه است 

که توانایی تک کروماتیدی کردن و ناپدید کردن غشـای هسـتٔه خود را دارد. اما 

اسپرماتید سلول حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه است که توانایی تقسیم ندارد.

»د« درست. یاخته های سرتولی در دیوارٔه لوله های اسپرم ساز وجود دارند و در همٔه مراحل اسپرم زایی، پشتیبانی و تغذیه یاخته های جنسی را بر عهده دارند.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« درست. غدٔه وزیکول سیمنال از سلول های پوششی با فضای بین سلولی اندک تشکیل شده است..

گزینه »2« درست. سلول های پوششی بر روی غشای پایه که شبکه ای از گلیکوپروتئین و پروتئین های رشته ای هستند مستقرند.

گزینه »3« درست. این غده ها در پشت مثانه و جلوی راست روده قرار دارند و فعالیت آن ها تغذیه اسپرم ها و ترشح مایع غنی از فروکتوز است.

گزینه »4« نادرست. مجرای اسپرم بر وارد غدٔه وزیکول سمینال نمی شود، یعنی از آن عبور نمی کند! تنها ترشحات آن را دریافت می کنند.

		1 گزینـه گزینـه 44 »الـف« درسـت. اسپرماتوسـیت اولیـه با تقسـیم میوز I اسپرماتوسـیت ثانویـه را تولید می کند کـه هاپلوئید و دوکروماتیدی اسـت ولی .

اسپرماتوسیت ثانویه با میوز II یاخته های هاپلوئید و تک کروماتیدی می سازد.

)2n به وجود می آیند. ) )2n و اسپرماتوسیت ثانویه از تقسیم میوز I اسپرماتوسیت اولیه  ) »ب« درست. اسپرماتوسیت اولیه از تقسیم میتوز اسپرماتوگونی 

زامه زا

زام یاختٔه اولیه

زام یاختٔه ثانویه

زام یاختک

زامه

 2n اسپرماتوسیت اولیه

   (n) اسپرماتوسیت ثانویه   (n) اسپرماتوسیت ثانویه

   (n) اسپرماتید   (n) اسپرماتید   (n) اسپرماتید   (n) اسپرماتید
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) بوده و با میوز I کروموزوم های هم سـاخت را در آنافاز I از هم جدا می سـازد در حالی که اسپرماتوسـیت  )2n »ج« درسـت. اسپرماتوسـیت اولیه 
ثانویه فاقد کروموزوم های هم ساخت بوده و فقط کروماتیدهای کروموزوم های مضاعف را از هم جدا می سازد.

»د« درست. در سلول هایی با کروموزوم های مضاعف تعداد زنجیره های پلی نوکلئوتیدی DNA خطی 4 برابر تعداد سانترومرهاست و هر دو مضاعف اند.

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« نادرست. شبکه ای از رگ های کوچک درون کیسٔه بیضه )نه بیضه( قرار دارند..

گزینه »2« نادرست. از هر اسپرماتید تنها یک اسپرم به وجود می آید.
گزینه »3« درست. اسپرم ها درون لوله های اپیدیدیم بالغ شده و توانایی تحرک پیدا می کنند که این لوله ها، لوله هایی پیچیده و طویل درون کیسٔه بیضه هستند.

گزینه »4« نادرست. اسپرم ها توانایی حرکت تاژک ها را در برخاگ )اپیدیدیم( پیدا می کنند.

		1 گزینه گزینه 11 »الف« نادرست. کار اصلی دستگاه تولیدمثلی مرد تولید اسپرم است..

»ب« نادرست. از بین غده های دستگاه تولیدمثل مرد بیضه ها درون کیسٔه بیضه قرار دارند ولی بقیه مثل پروستات و وزیکول سمینال خارج از کیسٔه بیضه اند.

»ج« نادرست. یاخته های بینابینی البه الی لوله های اسپرم ساز وجود دارند نه داخل  آن ها.

»د« درست. پروستات و وزیکول سمینال درون حفرٔه شکمی و خارج از کیسٔه بیضه قرار گرفته اند.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. اسپرم ها توانایی تحرک خود را در لوله های پیچیده و طویل درون کیسٔه بیضه )نه درون بیضه( به دست می آورند..

گزینه »2« نادرسـت. اسـپرم ها پس از تولید در بیضه به اپیدیدیم منتقل می شـوند و سپس وارد لولٔه طویل دیگری به نام زامه بر )اسپرم بر( می شوند 

از هر بیضه یک اسپرم بر خارج شده و وارد محوطٔه شکمی می شود.
گزینه »3« نادرست. از تمایز هر اسپرماتید تنها و تنها یک عدد اسپرم تولید می شود پس اسپرم ها نادرست است.

گزینه »4« درست. از هر بیضه یک اسپرم بر خارج و وارد محوطٔه شکمی می شود دو مجرای اسپرم بر در زیر مثانه وارد غدٔه پروستات می شوند و به میزراه متصل می شوند.

		1 گزینه گزینه 33 »الف« نادرسـت. سـلول های اسـپرماتوگونی، اسپرماتوسـیت اولیه و سـرتولی دو مجموعه کروموزوم دارند اما فقط اسپرماتوسـیت اولیه .

می تواند در پروفاز ساختار چهار کروماتیدی تشکیل دهد.
2n است و میوز می کند و سلول های حاصل n کروموزومی و هاپلوئیداند و چون که یکی از اسپرماتوسیت های ثانویه  »ب« درست. هر زام یاختٔه اولیه 

دارای کروموزوم جنسی x و دیگری دارای y است پس از نظر کروموزوم جنسی متفاوت اند.
»ج« درست. در واقع هر اسپرماتوسیت ثانویه n است و با میوز II اسپرماتیدهای n کروموزومی نیز تولید کرده و چون هر اسپرماتوسیت ثانویه یا دارای 

x است یا y اسپرماتیدهای حاصل نیز تنها x یا y دارند.
»د« درست. اسپرم ها پس از تولید در لوله های اسپرم ساز از بیضه خارج و به درون اپیدیدیم وارد می شوند. حداقل باید 18 ساعت آنجا بمانند تا توانایی 

تحرک به دست آورند.

		1 گزینه گزینه 22 »الف« درسـت. با توجه به شـکل مقابل می توان گفت عبور مجرای دفران از .

مجاور میزراه مشاهده می شود. 
»ب« درست. ماده شیری رنگ و قلیایی از غده پروستات که حالت اسفنجی دارد، ترشح می شود. 

»ج« نادرست. اپیدیدیم در خارج از بیضه ها قرار دارد. 
»د« نادرسـت. طبـق شـکل روبـه رو مجـرای اسـپرم بر تقریبًا از قسـمت میانـی بیضه آغاز 

می شود.

		1 گزینـه گزینـه 22 گزینه »1« درسـت. سـلول های ترشـحی غـدٔه پروسـتات بافت پوششـی اند و فضای .

بین یاخته ای اندک دارند. 
گزینه »2« نادرسـت. ترشـحات غدٔه پروسـتات شـیری رنگ و قلیایی اسـت و به خنثی کردن 

مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده کمک می کند. 
گزینـه »3« درسـت. غـده پروسـتات بـه اندازه گردو اسـت و حالـت اسـفنجی دارد. یک غدٔه 

برون ریز است که ترشحات خود را وارد ساختارهای لوله مانند به نام مجرا می کند. 
گزینه »4« درست. طبق شکل دو مجرای ِدفران در زیر مثانه با هم یکی شده و به میزراه متصل می شوند. 

مثانه
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		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« درست. وزیکول سمینال بر خالف سلول های بینابینی غده برون ریز است که ترشحات خود را وارد مجرا یا ساختار لوله مانند می کند. .

گزینه »2« درست. جزایر النگرهانس بر خالف پروستات هورمون ترشح می کنند که ابتدا به فضای بین یاخته ای ریخته و سپس وارد خون می شود. 

گزینه »3« درست. غدد پیازی میزراهی بر خالف سلول های فولیکولی تخمدان که استروژن ترشح می کنند ترشحات قلیایی خود را وارد میزراه می کنند.

گزینه »4« نادرسـت. ترشـحات غدد برون ریز وارد مجرا و ترشـحات غدد درون ریز ابتدا وارد مایع میان بافتی و سـپس وارد خون می شـوند. هیپوفیز 
پسین همانند پاراتیروئید از غدد درون ریز است و ترشحات خود را وارد مایع بین یاخته ای می کنند. 

		1 گزینه گزینه 44 »الف« درست. مثانه جز اندام های دستگاه تولیدمثلی نیست. .

»ب« درست. اپیدیدیم قبل از غده وزیکول سمینال،  اسپرم ها را وارد مجرای اسپرم بر می کند. 

CO2 تولیدی در تمامی اندام ها وارد خون می شـود. )از سـلول های بینابینی اطراف لوله های اسپرم ساز بیضه هورمون تستوسترون  »ج« درسـت. 

وارد جریان خون می شود( 

»د« درست. یاخته های بینابینی در اپیدیدم یافت نمی شوند.

		1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« نادرست. از هر اسپرماتید تنها یک اسپرم حاصل می شود. .

گزینه »2« درست. محل تولید اسپرم ها لولٔه اسپرم ساز و محل کسب توانایی تحرک زامه ها لوله های اپیدیدیم است. 
گزینه »3« نادرست. یاخته های سرتولی، اسپرماتوگونی، اسپرماتید و اسپرم توانایی میوز ندارند. 

گزینه »4« نادرست. آنزیم های آکروزوم به اسپرم ها کمک می کند تا بتوانند در الیٔه حفاظت کنندٔه اووسیت ثانویه )تخمک نابالغ( نه اووسیت اولیه نفوذ کنند.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »4« نادرست. اسپرماتید کروموزوم های تک کروماتیدی ولی اسپرماتوسیت ثانویه کروموزوم های مضاعف دارد. .

گزینه »1« تعداد سانترومرها = تعداد کروموزوم ها، در نتیجه اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید هر دو 23 کروموزومی هستند. 

گزینه »2« اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه هر دو کروموزوم های 2 کروماتیدی دارند. 

گزینه »3« اسپرماتید و اسپرم هر دو 23 کروموزوم تک کروماتیدی دارند.

		1 گزینه گزینه 44  گزینه »1« درست. در جدار لوله های اسپرم ساز یاخته های زاینده، .

سرتولی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و اسپرم مشاهده می شود.
گزینه »2« درست. یاخته های بینابینی هورمون تستوسترون را به خون می ریزند.

گزینـه »3« درسـت. بـا توجـه به شـکل مشـاهده کنیـد که لوله هـای اسپرم سـاز در 
انتهای خود به لوله های اپیدیدیم متصل می شوند.

گزینـه »4« نادرسـت. دسـتگاه عصبـی خودمختـار با تنظیم فشـار خون شـبکه ای از 
رگ های کوچک در کیسٔه بیضه به تنظیم دمای بیضه کمک می کنند. 

		1 گزینه گزینه 22 گزینه »2« درست. پس از میوز I سانتریول ها همانندسازی می کنند اما DNA مضاعف نمی شود. .

گزینه »1« نادرست. نکته خیلی مهم: تاژک دار شدن اسپرماتید در لوله های اسپرم ساز اتفاق می افتد اما توانایی تحرک و بلوغ آن ها در اپیدیدیم رخ می دهد
گزینه »3« نادرست. اولین غده ای که اسپرم ها در تماس با ترشحات آن قرار می گیرند وزیکول سمینال )نه پروستات( است. 

گزینه »4« نادرست. تمایز و تاژک دار شدن اسپرماتیدها و تبدیل اسپرماتید به اسپرم در لوله های اسپرم ساز و بلوغ اسپرم ها در اپیدیدیم رخ می دهد.

		1 گزینه گزینه 11 گزینه »1« نادرسـت. مجرای زامه بر )اسـپرم بر( از اپیدیدیم خارج می شـود. از کیسـٔه بیضه دو مجرای اسـپرم بر خارج شـده و وارد محوطٔه .

شکمی می شود. 
گزینه »2« درست. مجرای اسپرم بر از درون کیسه بیضه خارج و وارد محوطه شکمی می شود.

گزینه »3« درست. هر کدام از لوله های اسپرم بر در حین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غدٔه وزیکول سمینال را دریافت می کنند.
گزینه »4« درست. مجرای اسپرم بر ترشحات غده وزیکول سمینال را که غنی از فروکتوز است در پشت مثانه دریافت می کند.

لولٔه برخاگ
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		1 گزینه گزینه 22 »الف« درست. وزیکول سمینال اندام تولیدکننده مواد انرژی زا فروکتوز برای اسپرم ها است..

»ب« نادرست. اپیدیدیم محل ایجاد توانایی حرکت اسپرم است که درون کیسه بیضه قرار دارد.
»ج« درست. غدد پیازی میزراهی مایع قلیایی و روان کننده می سازد. 

»د« نادرست. بخش پیشین غده زیرمغزی در سر مسئول تولید هورمون FSH و LH است.
»هـ« نادرست. یاخته های بینابینی درون بیضه هورمون تستوسترون ترشح می کنند.

		1 گزینه گزینه 22 گزینه »1« نادرست. اسپرماتید تقسیم نمی شود. .

گزینه »2« درست. اسپرماتید سلول حاصل از تقسیم اسپرماتوسیت ثانویه است که 23 کروموزوم تک کروماتیدی با 46 زنجیره پلی نوکلئوتیدی خطی دارد.
گزینه »3« نادرست. اسپرماتوسیت ثانویه اصاًل ساختار 4کروماتیدی )تتراد( تشکیل نمی دهد. 

گزینه »4« نادرست. اسپرماتوسیت ثانویه 23 کروموزوم 2کروماتیدی )DNA( دارد در نتیجه در کل 46 مولکول DNA خطی دارد.

		1 گزینه گزینه 33 اپیدیدیم محل ذخیره و بالغ شـدن اسـپرم ها اسـت. در لولٔه اپیدیدیم اسـپرم و یاخته های هاپلوئید تولید نمی شـود. اسـپرم ها در بیضه .

تاژکدار شـده اند ولی تاژک اسـپرم ها در اپیدیدیم قدرت تحرک خود را پیدا می کند. وزیکول سـمینال مایع غنی از فروکتوز )نوعی مونوسـاکارید( را 
به زامه ها اضافه می کند. فروکتوز انرژی الزم برای فعالیت زامه ها فراهم می کند.

		1 گزینه گزینه 44 همٔه عبارت ها صحیح هسـتند. مطابق کتاب اندام های تشکیل دهندٔه دستگاه .

تولیدمثلی مرد مجموعًا نقش های زیر را به عهده دارند.
1ـ تولید اسپرم ← یاخته هایی با توانایی حرکتی

2ـ ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری اسپرم ها
3ـ انتقال اسپرم ها به خارج بدن

4ـ تولید تستوسترون از یاخته های بینابینی

		1 گزینه گزینه 33 گزینه »1« درست. در بیضه ها در البه الی لوله های اسپرم ساز یاخته های بینابینی قرار دارند. .

گزینه »2« درست. در بیضه ها یاخته های سرتولی یافت می شود همچنین یاخته های بینابینی در آن ها تستوسترون ترشح می کنند. 
گزینه »3« نادرسـت. غدد وزیکول سـمینال )گشـناب دان( در پشـت مثانه قرار دارد و مواد تغذیه کننده اسـپرم را ترشـح می کند ولی نقشـی در بلوغ 

اسپرم ها ندارد. بلکه وظیفه بلوغ اسپرم ها به عهدٔه اپیدیدیم است. 
گزینه »4« درست. پروستات در زیر مثانه قرار دارد و مایعی قلیایی و شیری رنگ تولید و ترشح می کند.

		1 گزینه گزینه 33 »الف« نادرست. آکروزوم )نه هسته( کاله مانند است. .

»ب« درست. لقاح و آزاد شدن آنزیم های آکروزوم زمانی است که مقدار ترشح LH و FSH در خون خانم ها در حال کاهش است. 
»ج« درست. بخش c دارای میتوکندری فراوان است و انرژی حرکت تاژک را فراهم می کند. 

»د« درست. در بخش c میتوکندری وجود دارد که این اندامک درون اووسیت هم یافت می شود.

		1 گزینه گزینه 11 »الف« درست. درون لولٔه فالوپ از بافت پوششی موکوزی تشکیل شده است که موسین ترشح می کند. .

»ب« نادرست. اووسیت ثانویه به درون لولٔه فالوپ  رها می شود نه اووسیت اولیه. )اووسیت اولیه فقط و فقط در تخمدان یافت می شود( 
»ج« نادرسـت. درون تخمدان در اواخر مرحلٔه فولیکولی چرخٔه تخمدانی یاختٔه اووسـیت اولیه میوز I خود را تکمیل می کند که حاصل آن اووسـیت 
ثانویه است پس نمی توان گفت تمام اووسیت های درون تخمدان در دوران جنینی به وجود آمده اند. )اووسیت های ثانویه پس از بلوغ ایجاد می شوند.( 

»د« نادرست. لوله های فالوپ به بخش پهن و باالی )نه پایین( رحم متصل اند.

		1 گزینه گزینه 44 گزینه »1« نادرست. تخمک زایی در حدود روز چهاردهم چرخٔه جنسی دختر بالغ صورت می گیرد. پس نمی توان گفت هورمون های LH و .

FSH همواره باعث تخمک زایی می شوند. دقت کنید که هورمون LH عامل اصلی تخمک زایی است. 
گزینه »2« نادرست. ترشح هورمون های LH و FSH در اواخر دورٔه لوتئالی با تنظیم بازخوردی مثبت افزایش می یابند.

گزینه »3« نادرست. بعد از تخمک گذاری و اوایل دورٔه لوتئالی ضخامت آندومتر در حال افزایش است، در حالی که میزان هورمون های LH و FSH کاهش می یابد.
گزینه »4« درست. ترشح هورمون های LH و FSH تحت تأثیر مکانیسم بازخوردی هورمون آزادکننده و مهارکنندٔه هیپوتاالموس مغز تنظیم می شود.
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