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ینه 3 گز 1

یاخته هایی که جزئی از مراحل تولید گامت در انسان هستند، شامل اسپرماتوگونی اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم در جنس نر و اووگونی،

اووسیت اولیه، اووسیت ثانویه و تخمک بالغ در جنس ماده هستند. همۀ یاخته های ذکرشده، به نوعی تحت تأثیر هورمون های هیپوفیزی قرار می گیرند.

۴) دقت کنید اسپرم زایی از هنگام بلوغ فرد آغاز می شود. در جنس ماده، تخمک زایی از دوران جنینی شروع می شود.

ینه 4 گز 2

بررسی گزینه ها:

۱) همان طور که در شکل کتاب درسی می بینید، در روزهای ۱۰ تا ۲۴ چرخه جنسی، ضخامت دیوارۀ داخلی رحم رو به افزایش است.

۲) اگر بارداری رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود تا مدتی ادامه می دهد و با هورمون های استروژن و پروژسترون، جدار رحم و درنتیجه جنین جایگزین شده در آن حفظ می شود.

۳) مقدار هورمون های هیپوفیزی LH و FSH، در انتهای هفته آخر چرخه جنسی شروع به افزایش می کند. درنتیجه می توان گفت که مقدار این هورمون ها در اولین روز چرخه نیز

از مقدار حداقل خود بیشتر است.

۴) هورمون های زیرنهنج، هورمون های زیرمغزی پیشین و تخمدان ها وقایع متفاوت در دستگاه تولیدمثلی زن را تنظیم می کنند. هورمون های زیرنهنج به واسطۀ هورمون های

زیرمغزی پیشین در این فرآیند نقش دارند.

ینه 3 گز 3

همان طور که در شکل کتاب درسی می بینید، پس از آغاز تحلیل رفتن جسم زرد که تولیدکنندۀ هورمون های تخمدانی است، تولید این هورمون ها کاهش می یابد. سپس در انتهای

چرخۀ جنسی، میزان هورمون های هیپوفیزی در خون شروع به افزایش می نمایند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در پی کاهش مقدار هر دو هورمون استروژن و پروژسترون، ضخامت دیوارۀ رحم نیز کاهش می یابد.

۲) افزایش ضخامت دیوارۀ رحم از حدود روز ۵ دورۀ جنسی شروع می شود. در این هنگام از میزان هورمون هیپوفیزی FSH کاسته می شود.

۴) حداقل اختالف میان مقدار هورمون های استروژن و پروژسترون، در حدود روزهای ۱۶ و ۲۷ چرخه جنسی مشاهده می شود، ولی تخمک گذاری در روز ۱۴ چرخۀ جنسی رخ می دهد.

ینه 3 گز 4

در پی تقسیم میوز 1، از هر اسپرماتوسیت اولیه، دو اسپرماتوسیت ثانویه و در پی تقسیم میوز ۲، از هر اسپرماتوسیت ثانویه، دو اسپرماتید تشکیل می شود. اما اووسیت ثانویه

پس از خروج از تخمدان، درصورتی که با اسپرم برخورد کند و فرآیند لقاح آغاز شود، مرحلۀ میوز ۲ را تکمیل می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه، هر دو، درون هستۀ خود تعدادی کروموزوم مضاعف دارند، با این تفاوت که اسپرماتوسیت اولیه دیپلوئید، اما اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید

است.

۲) اووسیت اولیه برخالف اسپرماتوسیت اولیه، در دوران جنینی ایجاد می گردد. درحالی که اسپرماتوسیت اولیه از هنگام بلوغ تولید می شود.

۴) اووسیت ثانویه بعد از برخورد با اسپرم و شروع فرآیند لقاح، تقسیم میوز خود را تکمیل کرده و به تخمک و دومین جسم قطبی تبدیل می شود.

ینه 3 گز 5

اووسیت ثانویه دارای یک مجموعه کروموزومی می باشد و پس از تخمک گذاری وارد لوله های رحم می گردد این یاخته توسط یاخته های فولیکولی احاطه شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در مورد اووسیت ثانویه صدق نمی کند.

۲) تنها در صورت لقاح، کروماتیدهای خواهری از هم جدا می گردند و پروتئین های ناحیه اتصالی سانترومر تجزیه می گردند.

۴) بعضی از اووسیت ها شانس تکمیل میوز خود را پیدا می کنند.
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ینه 2 گز 6

هورمون های LH و FSH موجب تنظيم و هدایت چرخه تخمدانی می شوند. در زمان تشکیل جسم زرد غلظت LH از FSH بیشتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) استروژن در دو زمان افزایش می یابد که طی دومین بار کاهش مقدار هورمون LH را شاهد خواهیم بود.

۳) در دو هفته اول چرخه تخمدانی این طور نیست که میزان هورمون های LH و FSH همواره همسو با یکدیگر افزایش یا کاهش یابد.

۴) در دو زمان از چرخۀ تخمدانی مقدار هورمون های LH و FSH برابر می شود که اولین بار هم زمان با رشد فولیکول ها است.

ینه 4 گز 7

هورمون های جنسی در غدد جنسی تولید می شوند. غدد جنسی در مردان بیضه ها و در زنان تخمدان ها هستند. تخمدان ها در زنان برخالف بیضه ها در مردان درون محوطۀ شکمی

قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

١) محل گامت زایی در زنان درون تخمدان (که فاقد لولۀ پیچ خورده است) است اما زمان آغاز گامت زایی در آن ها طی دوران جنینی است (نه بلوغ).

۲) محل تکمیل تمایز گامت در مردان (اپی دیدیم) از محل آغاز گامت زایی (لوله های اسپرم ساز) باالتر است.

٣) مجرای اسپرم بر از کیسۀ بیضه خارج شده و وارد محوطه شکمی می شود.

ینه 4 گز 8

بررسی گزینه ها:

۱) هنگامی که فولیکول پاره می شود، اووسیت ثانویه از آن آزاد می شود. این یاخته حاصل تقسیم میوز ۱ است.

۲) یاخته های جنسی زنان بالغ هنگام ترک تخمدان به صورت اووسیت ثانویه هستند.

۳) اسپرم ها هرگز وارد غدد پیازی میزراهی نمی شوند، بلکه ترشحات این غدد توسط مجاری به مسیر حرکت اسپرم اضافه می شود.

۴) اسپرماتیدها ابتدا تاژک دار شده و سپس مقداری از سیتوپالسم خود را از دست داده و هستۀ آن ها فشرده تر می شود.
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ینه 1 گز 9

از بین هورمون هایی که از غدۀ فوق کلیه ترشح می شوند، اپی نفرین، نوراپی نفرین و آلدوسترون سبب افزایش فشارخون می شوند و هورمون های اپی نفرین، نوراپی نفرین و

کورتیزول نیز گلوکز خون را افزایش می دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۲": در تنظیم فرآیندهای دستگاه تولیدمثلی مردان، عالوه بر FSH و LH، هورمون تستوسترون نیز نقش دارد، اما هورمون تستوسترون در تنظیم چرخه های تخمدانی نقشی

ندارد.

. این هورمون ها سبب تجزیۀ گلوکز (نه آب کافت نوعی پلی ساکارید) در یاخته ها می شوند. گزینه "3": هورمون هایی که در ساختار آن ها ید به کار رفته است، عبارت اند از  و 

گزینه "۴": هورمون هایی که از هیپوفیز پسین وارد خون می شوند (اکسی توسین و ضدادراری) تحت کنترل هورمون های آزادکننده و مهارکننده هیپوتاالموسی قرار ندارند.

T ۳T  ۴

ینه 4 گز 10

هر چهار مورد نادرست هستند.

الف) از یائسگی به بعد تخمدان ها غیرفعال می شوند و اووسیت های اولیۀ باقی مانده در تخمدان دیگر میوز انجام نمی دهند.

ب) در چرخۀ تخمدان، رشد فولیکول همراه با افزایش تعداد و حجم یاخته های آن است، ولی تعداد فولیکول ها افزایش نمی یابد.

ج) رحم اندامی ماهیچه ای است که در طی چرخه جنسی، ضخامت دیواره داخلی آن افزایش می یابد. (نه فقط در دوران بارداری)

د) در چرخۀ رحمی، دیوارۀ داخلی رحم دچار ریزش می شود (نه لوله های رحمی).

ینه 2 گز 11

موارد "ب" و "ج" صحیح اند.

بررسی موارد:

الف) دقت کنید گویچه های قطبی به ندرت ممکن است با اسپرم لقاح یابند.

ب) فقط اولین تقسیم میوزی در تخمدان انجام می شود که با تقسیم نامساوی سیتوپالسم همراه است.

ج) تخمک زایی فرآیندی است که در دوران جنینی آغاز می شود، اما پس از شروع، در مرحلۀ پروفاز میوز ۱ متوقف می گردد. پس از بلوغ، در هر ماه یکی از این یاخته ها میوز خود

را ادامه می دهد و پس از کامل کردن تقسیم میوز ۱ بازهم متوقف می شود و اووسیت ثانویه از تخمدان آزاد می گردد.

د) هرچند که تقسیم نامساوی سیتوپالسم منجر به تولید گویچه های قطبی می شود، اما این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتری از سیتوپالسم و اندامک ها به تخمک است تا بتواند

در مراحل اولیۀ رشدونمو جنین، نیازهای آن را برآورده کند.

ینه 4 گز 12

تشکیل اووسیت ها فقط در مرحلۀ فولیکولی (نیمۀ اول دورۀ جنسی) انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۱": فولیکول بالغ در انسان سالم حاوی دو نوع یاختۀ هاپلوئید با کروموزوم های دو کروماتیدی است؛ یکی اووسیت ثانویه و دیگری گویچۀ قطبی اول.

گزینه "۲": یاخته های مامه زا (اووگونی) فقط در دوران جنینی وجود دارند و یک زن بعد از تولد به طور طبیعی یاختۀ مامه زا ندارد.

گزینه "3": اووم در صورت برخورد اووسیت ثانویه با اسپرم و شروع فرآیند لقاح، در لولۀ فالوپ تولید می شود. دومین گویچۀ قطبی نیز همراه با اووم تولید می شود.

ینه 4 گز 13

همراه با اووسیت ثانویه، تعدادی از یاخته های فولیکولی نیز به حفرۀ شکمی آزاد می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۱": چرخۀ تخمدانی با نوسانات هورمون های هیپوفیزی FSH و LH تنظیم می شود.

گزینه "۲": افزایش ترشح هورمون LH که خودش نتیجۀ افزایش استروژن است، باعث تخمک گذاری می شود.

گزینه "3": در حدود روز ۱۴ چرخۀ تخمدانی، فولیکول رسیده (بالغ شده) پاره می شود و اووسیت ثانویه به حفرۀ شکمی آزاد می گردد.
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ینه 4 گز 14

.LH زمانی که دیوارۀ رحم شروع به ضخیم شدن می کند، هم مقدار هورمون استروژن رو به  افزایش است هم مقدار هورمون

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۱": حداکثر ضخامت دیوارۀ رحم مربوط به نیمۀ دوم چرخه جنسی (مرحلۀ لوتئال) است، در حالی که بیشترین مقدار هورمون استروژن خون مربوط به نیمۀ اول چرخۀ جنسی

(مرحلۀ فولیکولی) است.

گزینه "۲": هنگامی که ضخامت دیوارۀ رحم شروع به افزایش می کند (بالفاصله بعد از قاعدگی)، ترشح هورمون استروژن در خون رو به افزایش است اما مقدار هورمون پروژسترون بعد

از تخمک گذاری افزایش می یابد.

گزینه "3": هنگامی که دیوارۀ رحم حداقل ضخامت خود را دارد، مقدار هورمون های استروژن و پروژسترون کاهش نمی یابد؛ بلکه مقدار این دو هورمون کم است سپس مقدار هورمون

استروژن شروع به افزایش می کند.

ینه 3 گز 15

غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون در دو زمان از مرحلۀ لوتئال باهم برابر می شود. به طور طبیعی در مرحلۀ لوتئال فولیکول در حال رشد در تخمدان مشاهده نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های "۱ و ۲": غلظت هورمون های FSH و LH در دو زمان باهم برابر می شود؛ یکی در مرحلۀ فولیکولی و دیگری در مرحلۀ لوتئال. فقط در مرحلۀ فولیکولی، فولیکول در حال

رشد در تخمدان یافت می شود. جسم زرد در اواخر مرحلۀ لوتئال تحلیل می رود.

گزینه "۴": در اواخر مرحلۀ لوتئال که غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون باهم برابر می شود، غلظت هورمون FSH در حال افزایش است.

ینه 2 گز 16

بالستوسیست قبل از جایگزینی و تشکیل الیه های زاینده جنینی، دارای حفره ای درون خود است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۱": بند ناف یک سیاهرگ دارد (نه سیاهرگ های بند ناف).

گزینه "3": ابتدا پرده های اطراف رویان تشکیل می شود، سپس از تعامل کوریون و دیوارۀ رحم، جفت به وجود می آید.

گزینه "۴": قبل از تشکیل جفت، یاخته های تروفوبالست هورمون HCG ترشح می کنند.

ینه 4 گز 17

هر چهار مورد درست اند.

بررسی موارد:

الف) به عنوان مثال، زنبورعسل نر از بکرزایی به وجود می آید و همانند سایر حشرات، تنفس نایدیسی و همولنف دارد.

ب) زنبورهای نر هاپلوئید هستند، پس والد نر یک مجموعه کروموزوم دارد، در حالی که همۀ زنبورهای عسل ماده دیپلوئید هستند و دو مجموعه کروموزوم دارند. پس هر

زنبورعسل ماده، دو برابر والد نر خود کروموزوم دارد.

ج) در زنبورعسل نر، تولید اسپرم با تقسیم میتوز انجام می شود و در تقسیم میتوز، تتراد تشکیل نمی شود.

د) فرآیند تولید گامت در زنان از دوران جنینی آغاز می شود و کمترین زمان آن، از زمان جنینی تا زمان بلوغ است. پس طول مدت آن خیلی بیشتر از مردان است.

ینه 4 گز 18

یاخته های الیه بیرونی بالستوسیست، آنزیم های هضم کننده دیواره رحم را ترشح می کنند. دقت کنید این یاخته ها قبل از تخریب بافت رحم، از ذخیره غذایی تخمک استفاده می کنند

و بعدازاینکه بافت رحم را تخریب کردند، از بقایای بافتی به عنوان منبع مواد مغذی استفاده می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۱": این یاخته ها هورمون HCG را ترشح می کنند که سبب حفظ جسم زرد می شود و درنتیجه از این طریق سبب حفظ ترشح پروژسترون می شود. پس هورمون HCG (به طور

غیرمستقیم) و هورمون پروژسترون (به طور مستقیم) مانع قاعدگی و تخمک گذاری مجدد می شوند.

گزینه "۲": تروفوبالست (یاخته های الیه بیرونی بالستوسیست) در تشکیل پرده های اطراف جنین و تشکیل جفت نقش دارند.

گزینه "3": یاخته های الیه بیرونی و الیه درونی بالستوسیست دارای فضای بین یاخته ای اندکی هستند.
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ینه 3 گز 19

دقت کنید در چندقلوها هنگامی که یک جفت تشکیل شود، جنین ها همگی توسط یک سیاهرگ تغذیه می شوند و زمانی یک جفت تشکیل می شود که یاخته های درونی

بالسیتوسیست (تودۀ سازنده الیه های زاینده جنینی) به چند بخش تقسیم شوند و یاخته های تروفوبالست برای همۀ آن ها مشترک است و یک جفت تشکیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۱": موروال به مرحله قبل از بالستوسیست گفته می شود. در این مرحله هنوز تروفوبالست و الیه درونی تشکیل نشده است. اگر یاخته ها در این مرحله از هم جدا شوند، هر

جنین تروفوبالست مخصوص خود را دارد.

گزینه "۲": هنگامی که لقاح دو اسپرم و دو اووسیت ثانویه صورت گیرد، دو تخم مجزا تشکیل می شود که هرکدام بالستوسیست مخصوص به خود را به وجود می آورند.

گزینه "۴": دقت کنید اووم از تخمدان آزاد نمی شود، بلکه اووسیت ثانویه آزاد می شود.

ینه 2 گز 20

مورد اول و دوم نادرست هستند.

بررسی موارد:

مورد 1) خون مادر از رگ ها خارج شده و از آنجا به اطراف زوائد انگشتی کوریون منتشر می شود.

مورد 2) در ساختار بند ناف، دو سرخرگ و یک سیاهرگ جنین حضور دارند و سرخرگ ها پیچ خوردگی بیشتری داشته و حاوی خون تیره هستند.

مورد 3) رگ های رحم، خون مادر را به اطراف زوائد انگشتی رها می کنند.

مورد 4) گروهی از پروتئین های دفاعی مادر مانند برخی پادتن ها می توانند از جفت عبور کنند.

 

 

ینه 2 گز 21

شکل، مربوط به نوعی کرم پهن هرمافرودیت است. بخش های شمارۀ ۱ تا ۳ به ترتیب بیضه ها، تخمدان و رحم هستند. در پستانداران کیسه دار مثل کانگورو، جنین ابتدا درون رحم

ابتدایی مادر رشد و نمو را آغاز می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) رحم (نه تخمدان) در زنان، در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد.

۳) در مردان، خاگ (اپیدیدیم) محیطی مناسب برای نگهداری اسپرم ها ایجاد می کند.

۴) در پستانداران جفت دار، رحم مستقیمًا در تشکیل بند ناف جنین دخالت ندارد.
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ینه 4 گز 22

در پستانداران جفت دار، جنین درون رحم مادر رشد و نمو را آغاز و ازطریق اندامی به نام جفت با خون مادر مرتبط می شود و از آن تغذیه می کند. درواقع پردۀ کوریون که یکی از

پرده های محافظتی رویان است در تعامل با دیوارۀ رحم جفت را تشکیل می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) مواد غذایی موردنیاز جنین تا چند روز پس از لقاح و تشکیل تخم از اندوختۀ غذایی تخمک تأمین می شود. این اندوخته مخلوطی از مواد مغذی متفاوت است. اندازۀ تخمک در

جانوران مختلف بستگی به میزان اندوخته دارد.

در جانوران تخم گذار اندوختۀ غذایی تخمک زیاد است؛ زیرا در دوران جنینی ارتباط غذایی بین مادر و جنین وجود ندارد. در پستانداران به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین و در

ماهی ها و دوزیستان به علت دورۀ جنینی کوتاه میزان این اندوخته کم است.

۲) در جانورانی که لقاح خارجی دارند، تخمک دیواره ای چسبناک و ژله ای دارد که پس از لقاح، تخمک ها را به هم می چسباند. این الیۀ ژله ای ابتدا از جنین در برابر عوامل نامساعد

محیطی محافظت می کند و سپس به عنوان غذای اولیۀ مورداستفادۀ جنین قرار می گیرد.

۳) در پستانداران کیسه دار مثل کانگورو، جنین ابتدا درون رحم ابتدایی مادر رشد و نمو را آغاز می کند. به دلیل مهیا نبودن شرایط به صورت نارس متولد می شود و خود را به درون

کیسه ای که بر روی شکم مادر است می رساند.

ینه 3 گز 23

مواد غذایی موردنیاز جنین تا چند روز پس از لقاح و تشکیل تخم از اندوختۀ غذایی تخمک تأمین می شود. این اندوخته مخلوطی از مواد مغذی متفاوت است. اندازۀ تخمک در

جانوران مختلف بستگی به میزان اندوخته دارد؛ بنابراین تأمین اندوختۀ غذایی تخمک بر عهدۀ جنس ماده است. در اسبک ماهی نیز تخمک جنس ماده تأمین کنندۀ نیازهای غذایی

جنین های در حال رشد در بدن جنس نر است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در بکرزایی لقاح انجام نمی شود. زنبور ملکه بدون انجام لقاح زنبورهای نر را تولید می کند.

۲) پستاندار تخم گذاری مثل پالتی پوس، تخم را در بدن خود نگه می دارد و چند روز مانده به تولد نوزاد، تخم گذاری می کند و روی آن ها می خوابد تا مراحل نهایی رشد و نمو طی

شود.

۴) در جانورانی که لقاح خارجی دارند، تخمک دیواره ای (نه دیواره هایی) چسبناک و ژله ای دارد که پس از لقاح تخمک ها را به هم می چسباند. این الیۀ ژله ای ابتدا از جنین در برابر

عوامل نامساعد محیطی محافظت می کند و سپس به عنوان غذای اولیه مورداستفادۀ جنین قرار می گیرد.

ینه 2 گز 24

در جانوران ماده ای که لقاح خارجی دارند، تخمک، دیواره ای چسبناک و ژله ای دارد که پس از لقاح تخمک ها را به هم می چسباند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در مورد کرم های حلقوی، مثل کرم خاکی، لقاح دو طرفی انجام می شود؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار می گیرند، اسپرم های هرکدام تخمک های دیگری را بارور می سازد.

۳) در اسبک ماهی، جانور ماده، تخمک را به درون حفره ای در بدن جنس نر منتقل می کند. لقاح در بدن نر انجام می شود و جنس نر، جنین ها را در بدن خود نگه می دارد. پس از طی

مراحل رشد و نموی، نوزادان متولد می شوند.

۴) برخی جانوران حاصل بکرزایی مانند گروهی از مارها دارای دو مجموعۀ کروموزومی در هر هستۀ یاخته های پیکری هستند.

ینه 2 گز 25

۱) فقط سر اسپرم وارد اووسیت ثانویه می شود و فاقد میتوکندری است.

۲) این یاخته ها، باقی ماندۀ یاخته های فولیکولی،  هستند.

۳) با ورود سر اسپرم به اووسیت ثانویه، پوشش هسته ناپدید و کروموزوم آن رها می شود. در همین حال، اووسیت ثانویه، میوز را تکمیل می کند و به تخمک تبدیل می شود.

۴) یاخته های ماهیچه ای دیوارۀ رحم از نوع صاف و غیرارادی هستند.

۲n = ۴۶

ینه 4 گز 26

باتوجه به شکل کتاب درسی، عالمت "؟" به پردۀ آمنیون (درون شامۀ جنین) اشاره دارد که این پرده در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد.
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ینه 2 گز 27

فقط مورد (الف) عبارت را نادرست تکمیل می کند و بقیه عبارت را صحیح تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) بافت هدف هورمون اکسی توسین، ماهیچه های صاف هستند که یاخته های آن دوکی شکل اند.

ب) سیاهرگ بند ناف، خون روشن (نه تیره) را از جفت به جنین می رساند.

ج) دوقلوهای ناهمسان می توانند از لحاظ جنسیت متفاوت باشند.

د) ممکن است در بعضی از مردان یا زنان یاختۀ جنسی تولید نشود یا به دالیلی بین اسپرم و تخمک، لقاح موفقی انجام نشود.

ینه 3 گز 28

حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله های مالپیگی و تنفس نایدیسی دارند. در حشرات لقاح داخلی و تشکیل یاختۀ تخم درون بدن جنس ماده رخ می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) ماهیان غضروفی مثل کوسه ها و سفره ماهی ها عالوه بر کلیه ها، دارای غدد راست روده ای هستند. لقاح در کوسه ماهی به صورت داخلی است.

۲) زنبور ملکه (ماده) به روش بکرزایی، زنبور نر را تولید می کند.

۴) در کرم های حلقوی، مثل کرم خاکی، لقاح دو طرفی انجام می شود. کرم های خاکی تنفس پوستی دارند.

ینه 2 گز 29

تقریبًا پس از تشکیل بالستوسیست (از هفتۀ چهارم بعد از آغاز آخرین قاعدگی یا هفتۀ دوم بعد از لقاح)، در خون مادر هورمون HCG یافت می شود.

بنابراین، در حدود چهار هفته بعد از آغاز قاعدگی یا حدود دو هفته بعد از لقاح، آزمایش بارداری در زن باردار مثبت است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) تمایز جفت از هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع می شود (نه اینکه پس از دو هفته و در هفتۀ سوم تمایز جفت شروع شود).

گزینۀ 3) متخصصان زنان و زایمان در پیش بینی زمان تولد نوزاد ۲۸۴ روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی اضافه می کنند. گفته می شود مدت زمان بارداری در انسان ۳۸ هفته یا ۲۶۶

روز است.

گزینۀ ۴) در ماه اول بعد از لقاح امکان تشخیص بارداری با صوت نگاری وجود دارد.

ینه 4 گز 30

هنگامی که جسم زرد بیشترین میزان فعالیت ترشحی خود را دارد، غلظت هورمون پروژسترون در خون حداکثر است، اما حداکثر غلظت هورمون استروژن قبل از تخمک گذاری

است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در نزدیک به انتهای چرخۀ جنسی، هنگامی که غلظت استروژن از پروژسترون کمتر و غلظت پروژسترون در حال کاهش است، جسم زرد در حال تحلیل رفتن است.

گزینۀ "۲": در ابتدای دورۀ لوتئال نیز غلظت هورمون FSH در حال کاهش است.

گزینۀ "٣": دقت کنید در اواخر مرحلۀ لوتئالی در صورت عدم بارداری غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون باهم برابر می شوند و در این هنگام غلظت هورمون FSH شروع به

افزایش می کند.

ینه 1 گز 31

همۀ اووسیت های اولیه توسط تعدادی یاختۀ پیکری (فولیکولی) احاطه شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": در دوران جنینی قبل از تولد به وجود آمده اند.

گزینه های "۳ و ۴": همۀ این یاخته ها وارد چرخۀ جنسی و ادامۀ تقسیم میوز نمی شوند.

ینه 4 گز 32

باتوجه به شکل کتاب درسی، شروع تشکیل الیه های زایندۀ جنینی بعد از جایگزینی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دقت کنید بندناف دارای یک سیاهرگ و دو سرخرگ است.

گزینۀ "۲": دقت کنید ممکن است مادران باردار تا پایان هفتۀ چهارم بعد از لقاح از بارداری خود مطلع نشوند.

گزینۀ "٣": ابتدا پرده های محافظت کننده ازجمله کوریون و آمنیون تشکیل می شوند و سپس پردۀ کوریون در تعامل با رحم، جفت را تشکیل می دهد.
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ینه 2 گز 33

یاخته ای با یک کروموزوم X براثر میوز ایجاد می شود (گامت) و گامت زایی در بدن این دختر کامل نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": یاخته های ماهیچه ای اسکلتی چند هسته ای اند و در آن ها چندین کروموزوم X یافت می شود.

گزینۀ "3": اغلب یاخته های پیکری دختر سالم، دارای دو کروموزوم X هستند.

گزینۀ "4": گویچه های قرمز بالغ فاقد هسته اند؛ بنابراین کروموزوم ندارند.

ینه 4 گز 34

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": زمانی  که توده یاخته ای از لولۀ فالوپ به رحم می رسد، به شکل یک توپ توخالی درمی آید و بالستوسیست نامیده می شود. در هفتۀ دوم پس از لقاح، غشای کوریون در

تعامل با رحم، جفت را تشکیل می دهد و زمانی  که جفت تشکیل می شود، در یاخته های داخلی بالستوسیست تشکیل بافت های مقدماتی آغاز می شود.

گزینۀ "2": تشکیل پرده های رویان، دو هفته پس از لقاح انجام می گیرد.

گزینۀ "3": با تشکیل رویان، مرحلۀ فولیکولی تخمدان متوقف می شود.

ینه 3 گز 35

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: تغذیه اووسیت اولیه و ثانویه بر عهدۀ سلول های فولیکولی است.

گزینۀ ۲: بر اساس متن کتاب، تخریب دیوارۀ داخلی رحم و دفع خون نشان دهندۀ شروع دورۀ جنسی بعدی است.

گزینۀ ۴: کمبود هورمون های استروژن و پروژسترون در ابتدای دوره موجب ارسال پیام به هیپوتاالموس و ترشح هورمون آزادکننده می شود.

ینه 2 گز 36

اسپرم های کرم کبد برخالف کرم حلقوی، تخمک های خود کرم کبد را بارور می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: لقاح در اسبک ماهی در بدن جنس نر صورت می گیرد.

گزینۀ ٣: لقاح در بعضی ماهی ها مانند کوسه به صورت داخلی انجام می گیرد.

گزینۀ 4: در جانداران دارای لقاح خارجی تخمک دیواره ای چسبناک و ژله ای دارد. در انسان نیز که لقاح داخلی دارد، الیۀ داخلی تخمک شفاف و ژله ای است.

ینه 3 گز 37

عبارات (الف) و (ب) صحیح هستند.

بررسی عبارات:

الف) اگر بارداری رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود (ترشح پروژسترون و استروژن) تا مدتی ادامه می دهد. پس در زمان به وجود آمدن پرده های محافظت کنندۀ اطراف جنین،

ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت می گیرد.

ب) کاهش میزان استروژن و پروژسترون موجب ریزش دیوارۀ رحم می شود و همچنین در هنگام بارداری، یاخته های الیۀ بیرونی بالستوسیست، آنزیم های هضم کننده ای را ترشح

می کنند که یاخته های جدار رحم را تخریب می کنند.

ج) ترشح هورمون HCG پس از جایگزینی رخ می دهد، پس در هنگام تشکیل موروال، هورمون HCG در خون مادر دیده نمی شود.

ینه 3 گز 38

در ابتدای دورۀ جنسی هنوز جسم زرد تشکیل نشده است و در انتهای دورۀ جنسی نیز جسم زرد به جسم سفید تبدیل شده است. پس در ابتدا و انتهای دوره، نمی توان جسم زرد را

مشاهده کرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: کاهش هورمون های استروژن و پروژسترون بر روی ترشح هورمون های آزادکنندۀ هیپوتاالموس (نه هیپوفیز) مؤثرند.

گزینۀ ۲: در حدود روز بیست و هفتم دورۀ جنسی، دیوارۀ رحم در حال کاهش ضخامت است.

گزینۀ ۴: در هنگامی که هورمون پروژسترون بیشترین غلظت را دارد، برخالف هنگامی که هورمون استروژن بیشترین غلظت را دارد، تخمک گذاری انجام شده است.
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ینه 4 گز 39

گروهی از زنبورهای عسل دوالد، به مادۀ کارگر (نه ملکه) تبدیل می گردند که این ماده ها، در تولیدمثل جنسی شرکت نمی کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: تخمک لقاح یافته در جمعیت زنبورعسل، تنها به جنس ماده می تواند تبدیل گردد.

گزینۀ ۲: بکرزایی در زنبورهای عسل و بعضی از مارها دیده می شود.

گزینۀ ٣: زنبورعسل نر، توانایی انجام تقسیم میوز ندارد، اما در تولیدمثل جنسی شرکت می کند.

ینه 2 گز 40

در حدود روز چهاردهم چرخه، این تفاوت غلظت میان LH و FSH به حداکثر مقدار خود می رسد و بالفاصله بعدازآن غلظت پروژسترون برخالف استروژن شروع به افزایش می کند.

رد سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": آنچه از تخمدان وارد لولۀ فالوپ می گردد، اووسیت ثانویه است (نه تخمک).

گزینۀ "3": در انتهای چرخۀ رحمی، میزان رشد غلظت FSH شدیدتر از LH صورت می گیرد.

گزینۀ "۴": طناب پیوندی عضالنی بین تخمدان و رحم، تخمدان را در سطحی پا�ن تر از لولۀ فالوپ نگه می دارد.

ینه 3 گز 41

منظور صورت سؤال، اسکلت آب ایستایی است که در عروس دریایی (از مرجانیان) دیده می شود.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "۱": در حفرۀ گوارشی مرجان ها، یاخته هایی که آنزیم های گوارشی را ترشح می کنند مسئول فاگوسیتوز مواد مغذی نیستند.

گزینۀ "۲": این گزاره، ویژگی پالناریا (جانوری با سامانۀ دفعی پروتونفریدی) نیز است.

گزینۀ "٣": روش تغذیه در مرجان ها مشابه برخی کرم های پهن نظیر پالناریا است.

گزینۀ "۴": در مرجان ها گوارش مواد غذایی برخالف پارامسی در حفرۀ گوارشی آغاز می گردد (نه کریچه ها). کریچه ها در عروس دریایی گوارش مواد غذایی را ادامه می دهند.

ینه 1 گز 42

مورد "ج" عبارت را به درستی تکمیل می کند.

بررسی سایر موارد:

الف- در مورد بی مهرگان آبزی صدق نمی کند.

ب- در مورد سخت پوستان صدق نمی کند.

د- هر جانوری که بکرزایی می کند، لزومًا مار نیست و می تواند زنبورعسل نیز باشد و همۀ مارها نیز لزومًا گیرندۀ امواج فروسرخ را ندارند.

ینه 2 گز 43

گزینۀ "۱": بالستوسیست پس از جایگزینی توسط یاخته های دیوارۀ داخلی رحم احاطه می شود.

گزینۀ "۲": تودۀ یاختۀ درونی، قبل از جایگزینی بالستوسیست ایجاد می شود.

گزینۀ "۳": در طی لقاح غشای اسپرم به غشای اووسیت ثانویه ملحق می شود، پس در ساختار غشای یاختۀ تخم، غشای اسپرم همانند غشای اووسیت ثانویه وجود دارد.

گزینه "۴": طبق شکل ۱۲ صفحۀ ۱۰۸، پس از ادغام ریزکیسه های حاوی مواد سازندۀ جدار لقاحی با الیۀ ژله ای تخمک، جدار لقاحی تشکیل می شود.

ینه 1 گز 44

بالستوسیست یک الیۀ بیرونی (نه یاخته های درونی) به نام تروفوبالست دارد که سرانجام در تشکیل جفت دخالت می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۲": هنگام جایگزینی بالستوسیست جسم زرد فعال است و پروژسترون ترشح می کند.

گزینه "٣": تقسیمات یاختۀ تخم در طول لولۀ فالوپ ادامه می یابد و افزایش تعداد یاخته ها همراه با کاهش حجم سیتوپالسم یاخته ها است؛ یعنی مجموع حجم یاخته ها با حجم

اولیۀ یاخته تخم تقریبًا برابر است.

گزینۀ "۴": به دنبال تشکیل جفت، جسم زرد فعال است و ترشح پروژسترون و استروژن را تا مدتی بعد از لقاح ادامه می دهد.

این هورمون ها با ایجاد یک مکانیسم خودتنظیمی منفی ترشح FSH و LH را مهار می کنند و از ایجاد فولیکول های جدید جلوگیری می کنند.
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ینه 3 گز 45

پدر و مادر هر دو دارای ژنوتیپ  خواهند بود و اسپرم و تخمک لقاح یافته هرکدام یک الل i خواهند داشت تا فرزند ii (گروه خونی O) ایجاد شود.

کروموزوم شمارۀ ۹ را که حاوی الل گروه خونی است بزرگ تر و کروموزوم ۲۱ را کوچک تر نشان می دهیم.

مراحل گامت سازی بدین صورت است.

I iA

ینه 3 گز 46

شکل، نمایانگر یک گل کامل است. بخش های ۱ تا ۴ به ترتیب گلبرگ، مادگی، کاسبرگ و پرچم هستند. گل، ساختاری اختصاص یافته برای تولیدمثل جنسی است و همۀ

قسمت های آن روی بخشی به نام نهنج قرار دارند. نهنج وسیع و ممکن است صاف، برآمده یا گود باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) گلبرگ ها در حلقۀ دوم قرار دارند و معموًال به رنگ های متفاوت مشاهده می شوند.

۲) مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شده است. درواقع برچه واحد سازندۀ مادگی است.

۴) کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دیپلوئیدی دارند. از تقسیم کاستمان (میوز) این یاخته ها، چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می شود که درواقع گرده های

نارس اند. هریک از این یاخته ها با انجام دادن تقسیم رشتمان (میتوز) و تغ�راتی در دیواره به دانۀ گرده رسیده تبدیل می شوند. دانۀ گرده رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ

داخلی، یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد.

ینه 4 گز 47

در تک لپه ای ها آندوسپرم  به عنوان بافت ذخیرۀ دانه باقی می ماند و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) یاختۀ دوهسته ای پس از لقاح، سلول تخم ضمیمه را به وجود می آورد. تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام آندوسپرم را به وجود می آورد. این بافت از یاخته های

نرم آکنه ای ساخته شده است و شامل ذخیره ای برای رشد رویان است.

۲) لوبیا رویش روزمینی دارد.

۳) برای گیاه گل دار تک جنسی صادق نیست.

(۳n)

ینه 2 گز 48

مادگی ممکن است شامل یک یا چند برچه باشد. به قرار گرفتن دانۀ گرده روی کالله گرده افشانی می گویند. درصورتی که کالله گرده را بپذیرد، یاختۀ رویشی رشد می کند و از رشد آن

لولۀ گرده تشکیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند. باتوجه به شکل کتاب درسی در هر بساک بیش از یک کیسۀ گرده وجود دارد.

۳) ساختاری که درون آن کیسۀ رویانی به وجود می آید، تخمدان است و می تواند هم سطح گلبرگ ها قرار گیرد.

۴) گلبرگ با ساختارهای رنگین خود جاذب جانوران گرده افشان است، اما جزئی از حلقۀ جنسی گل نیست.

ینه 2 گز 49

موارد سوم و چهارم صحیح اند.

بررسی موارد:

مورد اول) حشرات سامانۀ دفعی به نام لوله های مالپیگی دارند که به ابتدای روده متصل است.

مورد دوم) برخی از حشرات مانند زنبور، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می کنند.

مورد سوم) تنفس نایدیسی در بی مهرگان خشکی زی مانند حشرات (زنبورعسل) و صدپایان وجود دارد. در این جانوران دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

مورد چهارم) بندپایان و بیشتر نرم تنان سامانۀ گردشی باز دارند. در سامانۀ باز، قلب مایعی به نام همولنف را به حفره های بدن پمپ می کند.
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ینه 2 گز 50

در تک لپه ای ها آندوسپرم به عنوان بافت ذخیرۀ دانه باقی می ماند و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد است. دو نوع سرالد پسین در گیاهان دولپه ای

وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) مغز ریشه، در تک لپه ای ها دیده می شود. در نهان دانگان ذخیرۀ غذایی (آندوسپرم) بعد از لقاح تشکیل شود.

۳) غده و پیاز از انواع ساقه های زیرزمینی هستند، پیاز رشد روزمینی دارد.

۴) نهان دانگان، پهنۀ وسیعی از زمین را به خود اختصاص داده اند. در دولپه ای ها، مواد غذایی آندوسپرم در لپه ها ذخیره و درنتیجه لپه ها بزرگ و بخش ذخیره ای دانه می شوند.

ینه 1 گز 51

گرده افشانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمک حشرات انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) بعضی گیاهان چندساله می توانند هرساله گل، دانه و میوه تولید کنند.

۳) بعضی میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آن ها جابه جا می شوند.

۴) بعضی گرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذیه می کنند.

ینه 3 گز 52

موارد "ب" و "ج" صحیح اند.

بررسی موارد:

الف) پوستۀ بعضی دانه ها چنان سخت و محکم است که حتی در برابر شیره های گوارشی جانوران سالم می مانند.

ب) دانه برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد.

ج) پوستۀ تخمک تغ�ر می کند و به پوستۀ دانه تبدیل می شود.

د) میوه ها عالوه بر حفظ دانه ها در پراکنش آن ها نقش دارند. ازطرفی جانوران با خوردن میوه های رسیده، در پراکنش دانه ها نقش دارند. باد و آب نیز میوه ها و دانه ها را جابه جا

می کنند.

ینه 2 گز 53

گیاهان گل دار بعد از مدت زمانی رشد رویشی، یعنی تولید برگ، شاخه و ریشه های جدید، گل، میوه و دانه تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) در گیاهان دوساله مانند شلغم و چغندرقند، مواد حاصل از فتوسنتز در سال اول ذخیره می شود و در سال دوم برای تشکیل دانه و گل به مصرف می رسد.

گزینۀ 3) همۀ (نه بعضی) گیاهان دوساله و یک ساله پس از تولید دانه و گل از بین می روند.

گزینۀ ۴) در گیاهان دارای رشد پسین مثل درختان و درختچه ها، یاخته های سرالد پسین در ساقه و ریشه فعالیت دارند.

ینه 4 گز 54

میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد شده باشد، میوۀ حقیقی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های ۱ و ۳) در گروهی از گیاهان بدون دانه لقاح بین تخم زا و اسپرم صورت نمی گیرد و رویان و دانه ای هم تشکیل نمی گردد. در گروهی دیگر از گیاهان رویان قبل از تکمیل

مراحل رشد و نمو خود از بین می رود و دانه های نارسی تشکیل می شود که ریزند و پوستی نازک دارند.

گزینۀ ۲) اگر در تشکیل میوه قسمت هایی از گل (به جز تخمدان) نقش داشته باشند، میوه کاذب محسوب می شوند.

به طور مثال در گیاه سیب، میوه حاصل رشد نهنج است، درحالی که نهنج جزء چهار حلقۀ  گل محسوب نمی شود.

ینه 1 گز 55

باتوجه به شکل (۳- الف و پ) در صفحۀ ۱۲۲ کتاب زیست شناسی ۲، از زمین ساقه و پیاز، هم برگ و هم ریشه خارج می شود.
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ینه 2 گز 56

در یاخته های پیکری دیپلوئید درخت زیتون ۴۶ کروموزوم (فام تن) وجود دارد. دانۀ گرده رسیدۀ آن، یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد که هر دو هاپلوئید هستند؛ پس

مجموعًا ۴۶ کروموزوم در هسته های خود دارند. کیسۀ رویانی قبل از وقوع لقاح، هفت یاخته دارد که شش یاخته تک هسته ای و یک یاخته دو هسته ای است و تمام هسته ها

هاپلوئید هستند که درمجموع ۱۸۴ کروموزوم دارند.

ینه 1 گز 57

گرده افشانی بعضی گیاهان وابسته به باد است. این گیاهان (مانند درخت بلوط) تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کنند و فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره اند.

همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، در گیاه زنبق، گل هایی با رنگ های درخشان وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) در روش پیوند زدن، قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه به نام پیوندک، روی تنۀ گیاه دیگری که به آن پایه می گویند، پیوند زده می شود. در روش خوابانیدن، بخشی از

ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می پوشانند.

۳) در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می پوشانند. در روش قلمه زدن قطعه هایی از ساقه در خاک یا آب تکثیر می شوند.

۴) در سیب زمینی، غده وجود دارد. غده، نوعی ساقۀ تخصص یافتۀ زیرزمینی است که در تولیدمثل غیرجنسی نقش دارد. در درخت آلبالو، ریشۀ زیرزمینی وجود دارد که دارای جوانه

است و می تواند در تولیدمثل غیرجنسی، پایه های جدیدی تولید کند.

ینه 3 گز 58

بررسی گزینه ها:

۱) در گیاهانی مانند زنبق، زمین ساقه وجود دارد که به طور افقی زیر خاک رشد می کند؛ اما در گیاه توت فرنگی، ساقۀ رونده به طور افقی روی خاک رشد می کند.

۲ و ۳) پیاز، ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند است. نرگس و الله نیز پیاز دارند. در شرایط مناسب از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک تشکیل می شود که هریک خاستگاه یک گیاه

می شوند.

۴) در دیسه های یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است که به آن نشادیسه (آمیلوپالست) می گویند. ذخیرۀ نشاسته، هنگام رویش

جوانه های سیب زمینی، برای رشد جوانه ها و تشکیل پایه های جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود.

ینه 2 گز 59

موارد "ب" و "د" نادرست هستند.

بررسی موارد:

مورد الف) در دانۀ گرده رسیده، دو یاختۀ رویشی و زایشی مشاهده می شود.

مورد ب) شکل مربوط به دانۀ گردۀ رسیده است نه دانه.

مورد ج) در ریشه، ساقه و برگ نهان دانگان، سه بخِش پوششی، زمینه ای و آوندی قابل تشخیص است.

مورد د) دیوارۀ خارجی دانه های گرده منفذدار و ممکن است صاف یا دارای تزئیناتی باشد.

ینه 4 گز 60

شکل، نشان دهندۀ اولین تقسیم یاختۀ تخم اصلی برای تشکیل رویان در دانه است. اگر هستۀ تخم ضمیمه (نه تخم اصلی) تقسیم شود، اما تقسیم سیتوپالسم انجام نگیرد، بافت

آندوسپرم به صورت مایع دیده می شود. شیر نارگیل مثالی از چنین آندوسپرمی است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) لپه(ها) از تقسیمات یاختۀ کوچک ایجاد می شود. به لپه ها برگ های رویانی نیز می گویند، زیرا در بسیاری از گونه ها از خاک بیرون می آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند.

۲) از تقسیمات یاختۀ کوچک، ساختار قلبی شکل تشکیل می شود.

۳) از تقسیمات بخش بزرگ تر، ساختاری ایجاد می شود که می تواند یاخته های غیر هم اندازه داشته باشند.
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ینه 4 گز 61

شماره های ۱ تا ۳ به ترتیب نشان دهندۀ یاختۀ دو هسته ای، تخم زا و پوستۀ تخمک است. پس از لقاح، پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) آندوسپرم از تقسیمات متوالی تخم ضمیمه تشکیل می شود نه یاختۀ دو هسته ای!

۲) یاختۀ دو هسته ای پس از لقاح، یاختۀ تخم ضمیمه را به وجود می آورد. تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام آندوسپرم را به وجود می آورد. این بافت از یاخته های

نرم آکنه ای ساخته شده است و ذخیره ای برای رشد رویان است.

۳) گامت نر در گیاهان گل دار فاقد وسیلۀ حرکتی (تاژک) است. به همین دلیل در این گیاهان ساختاری به نام لولۀ گرده تشکیل می شود.

ینه 1 گز 62

بررسی گزینه ها:

۱) در تخمک، یکی از یاخته های حاصل از میوز یاخته 2n بافت خورش، باقی می ماند و ۳ بار تقسیم میتوز متوالی انجام می دهد و درنتیجه ۷ یاخته (۸ هسته) به وجود می آید.

۲) در نهان دانگان، در اثر تقسیم میتوز یاختۀ زایشی موجود در لولۀ گرده، دو گامت نر تولید می شود. یکی با یاختۀ تخم زا و دیگری با یاختۀ دو هسته ای لقاح می یابد.

۳) یاخته های هاپلوئیدی حاصل از میوز یاخته های کیسۀ گرده، با انجام دادن یک تقسیم رشتمان (میتوز) و تغ�راتی در دیوارۀ هرکدام به یک دانۀ گرده رسیده تبدیل می شوند.

دانۀ گرده رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد.

۴) به دنبال اولین میتوز تخم نهان دانگان، دو یاخته حاصل می شود که یکی بزرگ تر و دیگری کوچک تر است. از تقسیم متوالی یاختۀ بزرگ بخش کوچکی به وجود می آید که جزء

دانۀ تازه تشکیل شده است.
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ینه 3 گز 63

گیاهان یک ساله در مدت یک سال یا کمتر، رشد و تولیدمثل می کنند و سپس از بین می روند. گیاه گندم و خیار از این گروه اند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در پیاز خوراکی، ریشه پس از خروج از پوستۀ دانه منشعب می شود.

۲) در دانۀ لوبیا، مواد غذایی آندوسپرم در لپه ها ذخیره و درنتیجه لپه ها بزرگ و بخش ذخیره ای دانه می شوند. به لپه ها برگ های رویانی نیز می گویند.

۴) همان طور که در شکل کتاب درسی یازدهم می بینید، با ادامۀ رشد ساقۀ جوان، قسمت های فتوسنتزکننده (سبزرنگ) فقط در خارج از خاک مشاهده می شوند.

ینه 4 گز 64

موارد ۱ تا ۴ به ترتیب: آندوسپرم، لپه، ساقۀ رویانی و ریشۀ رویانی در دانۀ ذرت و موارد A تا C به ترتیب: لپه ها، ریشۀ رویانی و ساقۀ رویانی در دانۀ لوبیا هستند. لپه قسمتی از

رویان است که از تقسیمات یاختۀ کوچک تر حاصل نخستین تقسیم میتوز یاختۀ تخم اصلی، به وجود می آید.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) هنگام رویش این دانه ها، ریشه قطعًا زیر خاک باقی می ماند، اما در گیاهانی که رویش روزمینی دارند، لپه همراه با ساقه از خاک خارج می شود.

۲) ساقه و ریشۀ رویانی دو مجموعۀ کروموزومی دارند (دیپلوئید هستند). لپه ها (مشخص ترین بخش رویان) نیز دیپلوئیداند.

۳) در دانۀ لوبیا مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها و در آنجا ذخیره می شوند. درنتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش ذخیره ای دانه را تشکیل می دهند. در ضمن آندوسپرم در

نهان دانگان، بعد از لقاح تشکیل می شود.

ینه 2 گز 65

مورد (الف) صحیح است.

گیاهان نهان دانه بر اساس اینکه لپه(ها) درون خاک بماند یا همراه با ساقه خارج شوند، به ترتیب رویش زیرزمینی و رویش روزمینی دارند.

در گیاهان تک لپه ای (مثل ذرت) که رویش زیرزمینی دارند، بخش ذخیره ای دانه آندوسپرم است، درحالی که در گیاه لوبیا (دولپه ای) رویش روزمینی است و لپه ها با ذخیرۀ آندوسپرم

بخش ذخیره ای دانه محسوب می شوند.

در دانۀ تازه تشکیل  شدۀ گیاهان گل دار آندوسپرم به عنوان اندوختۀ دانه است.

ینه 4 گز 66

در پی لقاح نهان دانگان، دو یاختۀ تخم اصلی و ضمیمه تشکیل می شود. تخم تریپلوئید، بافت آندوسپرم را ایجاد می کند که نوعی بافت نرم آکنه ای است. تخم دیپلوئید درنهایت

سبب تشکیل بافت های اصلی گیاه (ازجمله بافت نرم آکنه ای) می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در گیاهان گل دار دوجنسی درون هر تخمک، فقط یک کیسۀ رویانی تشکیل می شود و درون هر کیسۀ رویانی نیز فقط یک یاختۀ تخم زا تشکیل می شود؛ بنابراین درون هر

تخمک فقط یک یاختۀ تخم زا پدید می آید.

گزینۀ "۲": دقت کنید گروهی از گل های تک جنسی فاقد مادگی بوده و فقط پرچم دارند.

گزینۀ "3": پرچم در گل های نر و گل های دوجنسی وجود دارد، اما در گل های ماده دیده نمی شود.

ینه 2 گز 67

یاختۀ تخم زای یک مادگی دارای یک مجموعۀ کرموزومی، ولی یاختۀ پوشش تخمک دارای دو مجموعۀ کرموزومی است.
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ینه 2 گز 68

تنها مورد (الف) صحیح است.

بررسی موارد:

الف) در روش فن کشت بافت، وجود محیط کشت کامًال سترون الزامی است.

ب) توت فرنگی توسط ساقۀ افقی و بر سطح خاک رشد می یابد.

ج) پیوند زدن یکی از روش های تکثیر رویشی است. در این روش قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه به نام پیوندک، روی تنۀ گیاه دیگری که به آن پایه می گویند، پیوند زده

می شود.

ینه 4 گز 69

پس از رویش دانه ها، ریشه در زیر خاک می ماند و ساقۀ رویانی به بیرون خاک منتقل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در دانۀ آمادۀ رویش لوبیا عدد کروموزومی همۀ بخش های دانه یکسان است و هر یاخته دو مجموعه کروموزوم دارد.

گزینۀ "۲": بخش ۳ (ساقۀ رویانی) و بخش ۱ (لپه ها) پس از رویش دانه از زیر خاک خارج می شوند.

گزینۀ "٣": بخش ۲ (ریشۀ رویانی) بخشی از رویان است که بخش دیپلوئیدی بعد از لقاح است و بخش ۴ پوستۀ دانه است که از تغ�ر پوستۀ تخمک ایجاد شده و بخش

دیپلوئیدی قبل از لقاح است.

ینه 4 گز 70

یاختۀ زایشی که مولد دو اسپرم درون لولۀ گرده است، فاقد وسیلۀ حرکتی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": گامت ماده (تخم زا) درون کیسۀ رویانی و درون تخمک ایجاد می شود.

گزینۀ "2": هر تخمک دارای پوستۀ دو الیه است.

گزینۀ "3": یاخته های گردۀ نارس هرکدام تقسیم میتوز انجام می دهند و دو یاختۀ رویشی و زایشی را ایجاد می کنند.

ینه 2 گز 71

بافت درون دانه (آندوسپرم) از یاخته های بافت نرم آکنه ای است که این بافت رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای است.

رد سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": بخش گوشتی و سفیدرنگ نارگیل از تقسیم هسته و سیتوپالسم تخم ضمیمه حاصل می گردد.

. گزینۀ "3": به اندازۀ ۳۲ واحد اضافه می گردد، چون اسپرم ها تک الد هستند 

گزینۀ "۴": تعداد هسته های تک الد از ۸ به ۵ کاهش می یابد. دو هستۀ تک الد از یاختۀ دوهسته ای و یک هستۀ تک الد از یاختۀ تخم زا.

(n = ۱۶)

ینه 3 گز 72

تنها مورد "ب" نادرست است.

رویان قلبی شکل بعد از رویان کروی شکل به وجود می آید (نه پیش از آن.)

مورد "آ": با توجه به شکل صفحۀ ۱۲۶ می توان فهمید سه یاختۀ کوچک تر حاصل از تقسیم یاختۀ پارانشیم خورش از بین می روند و یاختۀ بزرگ تر باقی می ماند.

مورد "پ": در گیاه لوبیا برخالف ذرت، اندوختۀ غذایی جذب لپه ها می گردد و درنتیجه، لپه ها وظیفۀ انتقال اندوختۀ غذایی را نخواهند داشت.

ینه 3 گز 73

طبق صفحۀ ۱۱۹ کتاب درسی زیست شناسی ۲، بیشترین گونه های گیاهان روی زمین، گیاهان نهان دانگان هستند، در این گیاهان در تخمک ها، یک یاختۀ باقی مانده از میوز و در

کیسه های گرده یاخته های حاصل از ميوز، یاخته های هاپلوئیدی هستند که می توانند میتوز انجام دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": گیاه نهان دانه می تواند تک جنسی باشد.

گزینۀ "۲": با توجه به اطالعات کتاب در ارتباط با تکثیر گل سرخ یا درخت انگور می توان نتیجه گرفت روش تکثیر غیرجنسی در گروهی از گیاهان سریع تر از تکثیر جنسی است.

گزینۀ "۴": دانه های گردۀ نارس (هاگ نر) درون کیسه گرده، تشکیل دانۀ گرده رسیده را می دهند.
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ینه 3 گز 74

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در ساقۀ هوایی و زمین ساقه، جوانۀ انتهایی و جانبی وجود دارد.

گزینۀ "۲": در قلمه زدن با گذاشتن قطعه هایی از ساقه در خاک یا آب می توان گیاه را تکثیر کرد. در صورتی که در خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است با خاک

می پوشانند.

گزینۀ "۴": پیاز و غده هر دو نوعی ساقۀ زیرزمینی اند.

ینه 2 گز 75

در ساختار هریک از گل ها، یاختۀ دیپلوئید مشاهده می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": هر دو بخش در هر گل کامل قابل رؤیت هستند.

گزینۀ "3": میوۀ حقیقی از رشد تخمدان و میوه کاذب از قسمت های دیگر گل حاصل می شود پس هر دو ممکن است در تشکیل میوه نقش داشته باشند.

گزینۀ "۴": دیوارۀ خارجی دانۀ گرده، فقط با کالله تماس دارد.

ینه 1 گز 76

تنها مورد "ب" نادرست است.

بررسی موارد:

الف- نشاسته در نشادیسۀ یاخته های غدۀ سیب زمینی ذخیره می شود و همچنین ذخیرۀ آن ها موجب تورم ساقۀ زیرزمینی سیب زمینی است.

ب- ساقۀ رونده گیاه توت فرنگی، توانایی فتوسنتز دارد.

ج- تشکیل کال در فن کشت بافت، با تقسیم میتوز صورت می گیرد، پس باید از یاخته هایی با قابلیت میتوز استفاده کرد.

د- کال، با کمک برخی از هورمون های گیاهی می تواند به گیاهانی تمایز یابد که ازنظر ژنی یکسان اند.

ینه 4 گز 77

یاختۀ زایشی دانۀ گرده در حین عبور لولۀ گرده از کالله، با انجام میتوز، یاخته های جنسی نر را در چهارمین حلقۀ گل تولید می کند. پس در گیاهانی با گل های کامل، همۀ کامه ها در

چهارمین حلقۀ گل تشکیل می گردند.

رد سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دانۀ گردۀ زیتون، دو یاختۀ هاپلوئید  دارد. پس مجموعًا ۴۶ کروموزوم در هسته های خود دارد که برابر تعداد کروموزوم های هر هستۀ یاخته های پیکری

هسته دار انسان است.

گزینۀ "۲": گامت نر هم با تقسیم میتوز حاصل می گردد.

گزینۀ "3": تخمک جوان، پوشش دوالیه دارد.

(n = ۲۳)

ینه 3 گز 78

گرده افشانی در درخت بلوط را باد انجام می دهد و طبق متن کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ در صفحۀ ۱۲۹، گرده افشانی بعضی گیاهان، وابسته به باد است (نه بسیاری از آن ها)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": میوۀ سیب حاصل رشد نهنج است اما هلو از رشد تخمدان حاصل شده است.

گزینۀ "2": در موزهای با دانه های نارس لقاح صورت گرفته است اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشدونمو از بین می رود.

گزینۀ "۴": میوه ها عالوه بر حفظ دانه ها در پراکنش آن ها نقش دارند.

ینه 3 گز 79

در پی هجوم عوامل ویروسی به گیاه آسیب وارد می شود. پس میزان اتیلن افزایش می یابد. ازطرفی میزان سالیسیلیک اسید نیز زیادتر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دقت کنید (برخالف) صحیح است.

گزینۀ "۲": در پی شکستن شب، گلدهی گیاه داوودی کاهش می یابد.

گزینۀ "۴": همانند صحیح است.
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ینه 4 گز 80

طبق فعالیت صفحۀ ۱۵۰ کتاب، بعضی گیاهان موادی تولید می کنند که برای گیاهان دیگر سمی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": این موضوع طبق شکل ۱۱ صفحۀ ۱۲۸ صحیح است.

گزینۀ "۲": کرک های برگ تله مانند گیاه گوشتخوار نوعی یاختۀ تمایزیافتۀ روپوستی هستند.

گزینۀ "٣": در اثر حملۀ قارچ جیبرال به گیاه برنج، آسیب به آن وارد می شود و درنتیجه تولید اتیلن زیاد می شود.


