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 آشنا جنسی و غیرجنسی مثلتولید انواع با گذشته هایسال در 

 همراه (گامت) کامه تولید با که جنسی مثلتولید فرایند در .شدید

 خاص تولیدمثل دستگاه کدام هر که دارند شرکت فرد دو است،

 .دارند را خود

دستگاه بقیۀ با که شویدمی آشنا تولیدمثل دستگاه با فصل این در

 حتی و نکند کار درست دستگاه این اگر .دارد اوتتف بدن های

 .افتدمین خطر به فرد زندگی کنیم، خارج بدن از را آن از بخشی

 چیست؟ در تولیدمثل اهمیت شما نظر به

 با و است هاییبخش چه شامل انسان در مثلتولید دستگاه

 دارد؟ هاییتفاوت چه جانوران بقیۀ تولیدمثل دستگاه

 چیست؟ مثلتولید در ماده و نر جانور نقش 

 پاسخ به فصل، این مطالعۀ با که است ییهاپرسش از بخشی هااین

 .رسیممی هاآن

 مرد در مثلتولید دستگاه :1 گفتار

 مجموعۀ .بینیدمی1 شکل در را مرد  تولیدمثلی دستگاه اجزای

 :جمله از دارند متعددی وظایف دستگاه این هایاندام

 (اسپرم) نر نسیج هاییاخته تولید -1

 هااسپرم از نگهداری برای مناسب محیطی ایجاد -2

 بدن از خارج به هااسپرم انتقال -3

 (تستوسترون) مردانه جنسی هورمون تولید -4

 
 مرد در تولیدمثل دستگاه هایاندام -1 شکل

 

 .است اسپرم یا نر جنسی یاختۀ تولید ،دستگاه این اصلی کار

می تولید رن جنسی غدد همان یا بیضه جفت یک در هااسپرم

 کیسۀ طبیعی محل .دارند قرار بیضه کیسۀ درون هابیضه .شوند

 بیضه کیسۀ قرارگیری .است شکمی محوطۀ پایین و خارج بیضه

 سه حدود آن درون دمای شودمی باعث شکمی محوطۀ از خارج

 فعالیت برای دما این .گیرد قرار بدن دمای از ترپایین درجه

  .است ضروری هااسپرم صحیح تمایز و هابیضه

 

مشخص کنید کدام موارد از  -با عالمت + و :1تمرین 

 باشد؟ها میوظایف بیضه

 تولید اسپرم -

 داری اسپرمایجاد محیطی مناسب برای نگه -

 ها به خارج از بدنانتقال اسپرم -

 تولید هورمون جنسی مردانه -

 پاسخ:

 

 

ر یک از جمالت زیر را درستی یا نادرستی ه :2تمرین 

 مشخص کنید:

همانند ترشح الکتوز برای  در مردان سالم تولید کامه -الف

 گیرد.توسط یک جفت غده صورت می ،تغذیه اسپرم

تر محل تولید اسپرم همانند محل ذخیره اسپرم دمای پایین -ب

 از دمای مرکزی بدن دارد.

شده غده تشکیل  5دستگاه تولیدمثل یک مرد بالغ از  -پ

 است.

های بزرگ شرکت ای از رگبرای تنظیم دمای بیضه شبکه -ت

 دارند.

 پاسخ:

 

 

چند مورد از وظایف اصلی دستگاه تولیدمثلی  :1تست  

 مرد است؟

 * تولید اسپرم

 ها داری از اسپرم* ایجاد محیطی مناسب برای نگه

 * انتقال اسپرم به خارج از بدن

 * تولید تستوسترون

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

 پاسخ:
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 بیضه کیسۀ در کوچک هایرگ از ایشبکه وجود این، بر عالوه

 زیادی تعداد هابیضه در .کندمی کمک دما این تنظیم به نیز

 درون .دارد وجود سازاسپرم هایلوله نام به وخم پیچ پر هایلوله

 مراحل .شودمی تولید اسپرم ،عمر پایان تا بلوغ هنگام از هالوله این

 هایلوله بین در .بینیدمی 2 شکل در را زاییاسپرم یا اسپرم یدتول

 هورمون ترشح نقش که دارند قرار بینابینی هاییاخته سازاسپرم

 .دارند برعهده را نر جنسی

 گفت هم با زیر هایپرسش مورد در 2 شکل به توجه : با1فعالیت 

 .کنید وگو

 دهد؟می رخ زمیو سپس و میتوز تقسیم ابتدا دلیل چه به (الف

 لحاظ از اسپرماتید و ثانویه اولیه، اسپرماتوسیت انسان در (ب

 دارند؟ هاییتفاوت چه هم با کروموزومی

 دارند؟ هاییشباهت و هاتفاوت چه هم با اسپرم و اسپرماتید (پ

 (زاییاسپرم) زاییزامه

 که دارد ایهزایند هاییاخته (سازاسپرم) ساززامه هایلوله دیوارۀ

 هایاخته این .شودمی گفته (اسپرماتوگونی) زازامه هایاخته این هب

 میتوز با ابتدا اند،گرفته قرار هالوله خارجی سطح نزدیک که

 زاینده الیه در میتوز از حاصل هاییاخته از یکی شوندمی تقسیم

 یاخته زام که دیگر یاخته .شود حفظ زاینده الیه که ماندمی

 نام به یاخته دو 1 میوز تقسیم با دارد، نام هاولی (اسپرماتوسیت)

 ولی ،پلوئیدندها هایاخته این .کندمی تولید ثانویه اسپرماتوسیت

 .اندکروماتیدی دو آن هایکروموزوم

 یاختک زام یاخته دو ،2 میوز انجام با هایاخته این از کدام هر

 تک لیو ،پلوئیدها نیز هایاخته این.کنندمی ایجاد (اسپرماتید)

 چهار اولیه، اسپرماتوسیت یاختۀ یک از بنابراین، .اندکروماتیدی

 به خارج از لوله دیواره در هاگامت تمایز .شودمی حاصل اسپرماتید

 .شودمی انجام لوله وسط سمت

 تعداد تا کنندمی عمل صورت همین به زاینده هاییاخته همۀ

 در اسپرماتیدها .شود تولید سازاسپرم هایلوله درون گامت زیادی

 هاآن در تمایزی سازاسپرم هایلوله وسط سمت به حرکت حین

 که صورت این به .شوند تبدیل (اسپرم) زامه به تا دهدمی رخ

 از زیادی مقدار سپس شوند؛می دارتاژک و جدا هم از هایاخته

 در شده فشرده آن هستۀ .دهندمی دست از را خود سیتوپالسم

می پیدا کشیده حالت یاخته و گیردمی قرار مجزا صورت به سر

 وجود سازاسپرم هایلوله دیوارۀ در که سرتولی هاییاخته .کند

 ضمن در .کنندمی هدایت را هااسپرم تمایز خود ترشحات با دارند

 ،پشتیبانی ،زایی اسپرم مراحل همۀ در هایاخته این

 

 

 جدول زیر را کامل کنید. :3تمرین 

تعداد  وموزومتعداد کر یاخته

 کروماتیدها

دارای 

 متقسی

    زازامه

زام یاختۀ 

 اولیه

   

زام یاختۀ 

 ثانویه

   

    زام یاختک

    زامه

 پاسخ:

 

 است؟ نادرستکدام عبارت در یک مرد سالم  :2تست  

ساز، نیاز به هر یاختۀ با قدرت تقسیم در لولۀ اسپرم( 1

 همانندسازی مادۀ ژنتیک دارد.

های ساز دارای ژن یا ژنول هاپیلوئیدی در لولۀ اسپرمهر سل( 2

 تاژک است.

های الیۀ زاینده دارای توانایی تقسیم ممکن نیست یاخته( 3

 میوز باشد.

 ( هر یاخته برای تقسیم نیاز به همانندسازی سانتریول دارد.4

 پاسخ:

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :4تمرین 

 پر کنید.

برخالف(  -ها ترشحات سرتولی )همانندبرای تمایز اسپرم -الف

 دما تأثیر دارد. ……

تاژک داشته  ……است(  -اسپرماتیدها ممکن )نیست -ب

 باشند.

 شود.اسپرم تولید می ……دوم(  -از هر اسپرماتید )یک -پ

 -ساز )اسپرماتوسیت اولیهدر دیوارۀ لولۀ اسپرم -ت

 تر است.ه نزدیکبه وسط لول ……اسپرماتوسیت ثانویه( 

 پاسخ:
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 عهده بر را هاباکتری خواریبیگانه نیز و جنسی هاییاخته ،تغذیه  

 (.2 کلش) دارند

 
 اسپرم تولید مراحل و بیضه -2 شکل

 

 اسپرم ساختار

 یک دارای سر (.3 شکل) دارند دم و تنه سر، قسمت سه هااسپرم

 نام به آنزیم از پر ایهکیس و سیتوپالسم مقداری ،بزرگ هستۀ

 هسته جلوی در و مانند کاله آکروزوم .است (آکروزوم) تن تارَک

 .دارد قرار

حفاظت هایالیه در بتواند تا کنندمی کمک اسپرم به هاآنزیم

 .کند نفوذ (تخمک) ماده گامت کنندۀ

 به .دارد (میتوکندری) راکیزه زیادی تعداد میانی قطعۀ یا تنه در

 با دم دارد؟ اهمیتی چه جااین در زیاد راکیزۀ وجود شما نظر

 .راندمی جلو به را اسپرم خود، حرکات

 
 انسان اسپرم ساختار -3شکل

 (کمکی) ضمیمه هایاندام

 و خارج بیضه از هاآن ساز،اسپرم هایلوله در اسپرم تولید از پس

 منتقل (اپیدیدیم) خاگ نام به طویل و پیچیده ایهلول درون به

 حداقل باید و نیستند حرکت به قادر ابتدا اهاسپرم این .شوندمی

 .شود ایجاد هاآن در تحرک توانایی تا بمانند جاآن در ساعت 18

 

 

های سلول ………های کروموزوم سلول :3تست  

 است. ………

اسپرماتوسیت ثانویه، دو  -اسپرماتوسیت اولیه برخالف( 1

 کروماتیدی

 تک کروماتیدی اسپرماتوسیت اولیه، -( اسپرماتوگونی برخالف2

 اسپرماتوسیت ثانویه، تک الد -( اسپرماتید همانند3

 ، دو کروماتیدیاسپرماتید -همانند( اسپرماتوسیت اولیه 4

 پاسخ:

چند مورد، دربارۀ هر اسپرماتوسیت موجود در  :4تست  

 (95ساز یک فرد بالغ درست است؟ )سراسری های اسپرملوله

 .های دو کروماتیدی داردکروموزوم -

 باشد.های سازندۀ تاژک میحاوی ژن یا ژن -

 سازد.های هاپلوئیدی میبا تقسیم خود، سلول -

 دهد.ساختارهای چهار کروماتیدی تشکیل می -

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

 پاسخ:

 

 

هر یک از جمالت زیر را  درستی یا نادرستی :5تمرین 

 مشخص کنید.

خواری دخالت انهیاختۀ سرتولی همانند ماستوسیت در بیگ -الف

 دارد.

ای متصل است که تاژک اسپرم همانند سر اسپرم به قطعه -ب

 تعداد زیادی راکیزه دارد.

 تر است.هستۀ اسپرم نسبت به هستۀ اسپرماتید فشرده -پ

 کنند.های سرتولی تغذیه میها از ترشحات یاختهاسپرم -ت

 پاسخ:
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 (براسپرم) بَر مهزا نام به دیگری طویل لولۀ وارد هااسپرم سپس

می شکمی محوطۀ وارد و خارج براسپرم یک بیضه هر از .شوندمی

 پشت و کنار از عبور حین در براسپرم هایلوله از کدام هر .شود

می دریافت را (سمینال وزیکول) دانگُشناب غده ترشحات همثان

می اضافه هااسپرم به را فروکتوز از غنی مایعی غدد، این .کند

 .کندمی فراهم را هااسپرم فعالیت برای الزم انرژی فروکتوز .کنند

 به و شده پروستات غدۀ وارد مثانه زیر در براسپرم مجرای دو

 گردو یک اندازۀ به انسان در پروستات غدۀ .شوندمی متصل میزراه

 رنگ شیری مایعی ترشح با غده این .دارد اسفنجی حالتی و است

 اسپرم عبور مسیر در موجود اسیدی ادمو کردن خنثی به قلیایی و

 .کندمی کمک ،ماده گامت سمت به

 به نیز میزراهی پیازی نام به غده جفت یک پروستات، از بعد

 ،اندنخودفرنگی اندازۀ به که هاغده این .شوندمی متصل میزراه

 شکل) کنندمی اضافه مجرا به را ایهکنندروان و قلیایی ترشحات

 به را هااسپرم که شده یاد غدّۀ نوع سه حاتترش مجموع به (.4

 به توجه با .شودمی گفته منی مایع کنند،می منتقل بدن از بیرون

 .کنید مشخص را اسپرم عبور مسیر شکل،

 (مثانه پشتی نمای از) اسپرم عبور مسیر -4 شکل

 زیادی تعداد وجود و منی مایع ترکیبات به توجه : با2فعالیت 

 یا عفونت، مثل هابیماری از بعضی از جلوگیری یبرا آن، در اسپرم

 این در کرد؟ رعایت باید را بهداشتی نکات چه پروستات التهاب

 .کنید ارائه کالس در را آن گزارش و آوریجمع را اطالعاتی رابطه

 

 

 

 

 

 

 

 ……های در یک مرد سالم و بالغ غده :5تست  

 دارند. اند و حالت اسفنجی ( پروستات به اندازۀ گردو1

( سازندۀ مایع منی، ترشحات خود را به درون میزنای 2

 ریزند.می

( وزیکول سمینال تحت کنترل بخش عصبی خودمختار قرار 3

 دارد.

( پیاز میزراهی به اندازۀ نخودفرنگی هستند و در کیسه بیضه 4

 قرار دارند.

 پاسخ:

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :6تمرین 

 کنید:پر 

تحرک قابلیت  ……فاقد (  -ای )با هخاگ حاوی اسپرم -الف

 است.

غدۀ پروستات(  -های وزیکول سمینالها درون )غدهدفران -ب

 شوند.به میزراه متصل می ……

پروستات  ……همانند(  -دان )برخالفترشحات گشناب -پ

 ریزد.می ……میزراه(  -مستقیماً به )دفران

های غده ……همانند(  -فترشحات پروستات )برخال -ت

 ریزد.می ……میزراه(  -پیازی میزراهی مستقیماً به )دفران

 پاسخ:
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می تنظیم را مرد در مثلتولید دستگاه فعالیت ،هاهورمون 

 .کنند

 پیشین بخش از خواندید قبل هایفصل در که طور همان

 :شودمی ترشح جنسی غدد محرّک هورمون دو ،زیرمغزی

«FSH» و «LH». در هاآن فعالیت به هاهورمون این نام چه اگر 

 دستگاه فعالیت برای هاآن وجود اما ،است مرتبط ماده جنس

 .است ضروری نیز مرد در مثلتولید

 تمایز تا کندمی تحریک را سرتولیهای یاخته ، FSHمردان  در

می تحریک را بینابینیهای یاخته LHو  کنند تسهیل را اسپرم

 دانیدمی که طورهمان .کنند ترشح را تستوسترون نهورمو تا کند

 ویژه به مختلف هایاندام رشد تحریک ضمن تستوسترون

می مردان در ثانویه صفات بروز باعث ،هااستخوان و هاماهیچه

 دیگر هایقسمت و صورت در مو روییدن ،صدا شدن بم مثل شود؛

 منفی ازخوردب سازوکار با هاهورمون این ترشح میزان تنظیم .بدن

 .شودمی انجام

 
 

 

 

 

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :6تست  

ها خواری باکتریتواند موجب بیگانهمیFSH* یاختۀ هدف 

 شود.

های چسبیده به پروتئین و * هر غدۀ سازندۀ منی دارای یاخته

 گلیکوپروتئین است.

مستقیماً شود ها می* هر هورمونی که موجب رشد ماهیچه

 تحت تأثیر هورمون هیپوفیزی است.

ها، بم * برای بروز صفات ثانویه در مردان مثل رشد استخوان

های شدن صدا و روییدن مو در صورت نیاز به ترشحات یاخته

 بینابینی است.

 3( 4 3( 2 1( 2 صفر( 1

 پاسخ:

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :7تمرین 

 پر کنید:

تحت تأثیر  LH ……برخالف(  -)همانند FSH -لفا

 آزادکننده قرار دارد.

تحت تأثیر  FSH ……برخالف(  -)همانند LH -ب

 مستقیم تستوسترون قرار دارد.

ن رمووبا افزایش ترشح تستوسترون مقدار ترشح ه -پ

 شود.می ……زیاد(  -آزادکننده )کم

زیاد(  -ترشح تستوسترون )کم LHبا افزایش مقدار  -ت

 شود.می ……

 پاسخ:
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 زن در مثلتولید دستگاه :2 گفتار

 ییهااندام شامل دستگاه این بینید،می 5 شکل در که طور همان

 .نددار عهده بر را زیر هاینقش مجموعاً  که است

 (تخمک) ماده جنسی یاختۀ تولید -1

 رحم سمت به ماده جنسی هاییاخته انتقال -2

 تخمک و (اسپرم) زامه لقاح برای مناسب شرایط ایجاد -3

 تشکیل صورت در جنین تغذیۀ و حفاظت -4

 زنانه جنسی هایهورمون تولید -5

 
 زن در تولیدمثل دستگاه -5 شکل

 دارند قرار شکم محوطۀ درون هک اندماده جنسی غدد :هاتخمدان

متصل رحم خارجی دیوارۀ به عضالنی پیوندی، طنابی کمک با و

 .اند

 درپیچپیچ هایلوله آن درون .دارد تفاوت بیضه با تخمدان ساختار

 میلیون یک حدود در دختر نوزاد تخمدان هر درون .ندارد وجود

 هایاختهی را اووسیت هر .دارد وجود اولیه (اووسیت) یاختهمامه

 انبانک هاآن مجموعۀ به که کنندمی احاطه کنندهتغذیه

 هافولیکول این تعداد ،تولد از پس .شودمی گفته (فولیکول)

 از هاآن از زیادی تعداد نامعلومی دالیل به و یافت نخواهد افزایش

 6 شکل در دهدمی رخ تخمدان در که را تغییراتی .روندمی بین

 .بینیدمی

 
 جنسی دوره در آن تغییرات و تخمدان -6 شکل

 هایلوله ،رحم شامل زن در مثلتولید دستگاه دیگر هایبخش

 کیسه اندام رحم، .هستند (واژن) زِهراه و رحم گردن ،رحم

 

درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را  :8تمرین 

 مشخص کنید.

رحم است که دو سمت رحم قرار شیپور بخشی از لولۀ  -الف

 د.دار

در غدد جنسی زنان همانند غدۀ جنسی مردان عالوه بر  -ب

 شود.انجام تقسیم کاستمان، هورمون جنسی نیز ترشح می

بخشی از دستگاه تولیدمثل زن که در حفاظت و تغذیۀ  -پ

 جنین دخالت دارد همان محل لقاح زامه و تخمک است.

 اولین بخش رحم، واژن نام دارد. -ت

 پاسخ:

 

 

 

 

 

ام عبارت در مورد دستگاه تولیدمثل زن کد :7تست  

 درست است؟

کننده استروژن از طریق طناب پیوندی عضالنی ( غدۀ ترشح1

 به آندومتر رحم متصل است.

 یابد.های انبانک افزایش نمی( پس از تولد تعداد یاخته2

های نوزاد دختر حدود یک میلیون هامه ( درون تخمدان3

 یاخته اولیه وجود دارد.

 لیکول بالغ حاوی جسم قطبی و اووسیت ثانویه است.( فو4

 پاسخ:
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 و رشد آن، درون جنین که است ایهماهیچ و شکل گالبی مانند،  

 و قاعدگی دوران در ،آندومتر یا رحم داخلی دیوارۀ .یابدمی نمو

 لوله دو به رحم باالی و پهن بخش .شودمی تغییراتی دچار بارداری

 .گویندمی (فالوپ هایلوله) رحم هایلوله هاآن به که است متصل

 .است مانند انگشت زوائدی دارای و مانند شیپور ،هالوله این انتهای

 زنش .است دارمژک و مخاطی رحم هایلوله داخل پوششی بافت

 .رانندمی رحم سمت به را اووسیت آن، هایمژک

 .یندگومی رحم گردن آن به که شده ترباریک ،رحم پایین بخش

 هاییاخته ورود محل واژن .شودمی باز واژن داخل به قسمت این

 محل طبیعی، زایمان هنگام در و قاعدگی خون خروج نر، جنسی

 .است جنین خروج

 زنان در جنسی دورۀ

 دیوارۀ آن در که شودمی شروع ماهانه عادت یا قاعدگی با دوره این

 و خون از یمخلوط و تخریب خونی یهارگ با همراه رحم داخلی

 .شودمی خارج بدن از شده تخریب هایبافت

 کم کم ولی ،نامنظم ابتدا شودمی آغاز جنسی بلوغ با ماهانه عادت

 دستگاه صحیح کارکرد شاخص ترینمهم آن نظم .شودمی منظم

 .است زن تولیدمثلی

 متوقف ماهانه عادت سالگی 50 تا 45 بین سالم هایزن در معموالً 

 کار از یائسگی علت .نامندمی یائسگی را پدیده این که شودمی

می پیر بدن هایدستگاه بقیۀ از زودتر که ستهاتخمدان افتادن

 سال 35 تا 30 حدود زن در تولیدمثلی و باروری دوره پس .شوند

 به جسمی و روحی فشار ،سخت و زیاد کار ،نامناسب تغذیۀ .است

 .کاهدمی مدت این طول از چشمگیر ایهگون

 عالئم مورد در .است عالئمی با همراه یائسگی : شروع3الیت فع

 و کرده تحقیق عالئم، این بروز کاهش هایروش و دوره این

 .کنید ارائه کالس در را آن گزارش

 زاییتخمک

 زا مامه نام به ایهزایند و دیپلوئید یاختۀ از زاییتخمک فرایند

 مراحل .شودمی شروع جنینی دوران از و تولد از قبل ،(اووگونی)

 .شودمی دیده 7 شکل در تخمک تولید

گفت هم با زیر هایپرسش دربارۀ 7 شکل به توجه : با4فعالیت 

 .کنید وگو

 هم با کروموزومی لحاظ از اووم و ثانویه اولیه، اووسیت انسان در

 دارند؟ هاییتفاوت چه

 دارند؟ تفاوتی چه قطبی اجسام دومین با قطبی جسم اوّلین

( 2  شکل) زاییاسپرم مراحل با را شکل این در زاییتخمک مراحل

 .بنویسید را هاآن هایتفاوت و هاشباهت .کنید مقایسه

 

جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز پر  :9تمرین 

 کنید.

دوران  ……همانند(  -در دوران قاعدگی )برخالف -الف

 رحم دچار تغییرات ……خارجی(  -بارداری دیوارۀ )داخلی

 شود.می

رحم است که در  ……باریک(  -گردن رحم بخش )پهن -ب

 -رحم قرار دارد و دارای دیوارۀ )نازک ……پایین(  -)باال

 است. ……ضخیم( 

وارد واژن  ……اووسیت ثانویه(  -از گردن رحم )اسپرم -پ

 شود.می

برخالف(  -های رحم )همانندبافت پوششی داخلی لوله -ت

 دار است.های مخاطی و مژکنایژک ……

 پاسخ:

 

 

 

 

 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل  :8تست  

 کند؟می

 «……هر تخمدان در یک زن سالم »

ها از آن ( دارای یک میلیون انبانک است که درون تعداد کمی1

 شود.میوز شروع می

 سازد.افتد و دیگر تخمک نمی( به دنبال یائسگی از کار می2

 کند.های جنسی تولید میهورمون سال 35تا  30حدود ( 3

 رساند.( با پایان قاعدگی، فعالیت خود را به اتمام می4

 پاسخ:
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 در میوز شروع از پس و آغاز جنینی دوران در زاییتخمک مراحل

 از یکی در ماه هر بلوغ سن به رسیدن با .شودمی متوقف 1 پروفاز

 متوقف دوباره ولی ،هددمی ادامه را میوز اولیه اووسیت هافولیکول

می خارج تخمدان از ثانویه اووسیت صورت به حاصل یاخته ،شده

می حرکت آن اطراف در رحم لولۀ ابتدای مانند انگشت زوائد .شود

 در .کنندمی هدایت رحم لولۀ درون به را ثانویه اووسیت و کنند

 آن به نر جنسی یاختۀ که شودمی کامل میوز تقسیم صورتی

 ثانویه اووسیت حالت، این در .شود آغاز لقاح فرایند و دکن برخورد

 اسپرم با که کندمی ایجاد تخمک و کندمی تکمیل را میوز تقسیم

 .شودمی تشکیل تخم و یابدمی لقاح

 ثانویه اووسیت ،نشود آغاز لقاح یا نکند برخورد آن با اسپرم اگر

 .شودمی دفع بدن از ایهدور ریزیخون با همراه

 نامساوی تقسیم زاییاسپرم با زاییتخمک اساسی هایاوتتف از

 بار هر از پس زاییتخمک در که صورت این به است سیتوپالسم

می صورت سیتوپالسم نامساوی تقسیم میوز در هسته تقسیم

 نام به ترکوچک یاختۀ یک و بزرگ یاختۀ یک نتیجه در گیرد؛

 مقدار سیدنر هدف با کار این .آیدمی وجود به قطبی گویچۀ

 در بتواند تا است تخمک به هااندامک و سیتوپالسم از یتربیش

 .کند برآورده را آن نیازهای جنین نمو و رشد اولیۀ مراحل

 
 زاییتخمک مراحل -7 شکل

 

 به .ندارند نمو و رشد در نقشی طبیعی، طور به قطبی هایگویچه

 تودۀ و یابد لقاح نیز قطبی گویچه با اسپرم است ممکن ندرت

می دفع بدن از مدتی از پس که کند ایجاد را شکلیبی ایهیاخت

 .شود

 

 جدول زیر را کامل کنید. :10تمرین 

تعداد  یاخته

 کروموزوم

تعداد 

 کروماتید

دارای 

 تقسیم

    اووگونی

    اووسیت اولیه

    اووسیت ثانویه

    اوول

نخستین 

 گویچه قطبی

   

دومین گویچه 

 قطبی

   

 :پاسخ

 

در طی چرخه جنسی یک زن سالم به دنبال  :10تست  

 شود.تولید می ……در تخمدان، قطعاً  ……تقسیم هر سلول 

 اووسیت اولیه -( اووگونی1

 دو گویچه قطبی -( نخستین گویچه قطبی2

 یک گویچه قطبی -( اووسیت اولیه3

 یک گویچه قطبی -( اووسیت ثانویه4

 پاسخ:

 

با کلمات مناسب داخل پرانتز جاهای خالی را  :11تمرین 

 پر کنید.

سازی، تخمک ……همانند(  -سازی )برخالفدر اسپرم -الف

 آید.غده جنسی یدید می ………خارج(  -کامه بالغ در )درون

دومین  ……برخالف(  -نخستین گویچه قطبی )همانند -ب

 است. ……دو الد(  -الدگویچه قطبی)تک

اسپرماتوسیت  ……برخالف(  -اووسیت ثانویه )همانند -پ

 آید.پدید می …… فرد بالغ( -ثانویه در )جنین

دومین گویچه  -از لقاح اسپرم با )نخستین گویچه قطبی -ت

تقسیم  ……بدون(  -شود که )باسلولی ایجاد می ……قطبی( 

 شود.شدن دفع می

 پاسخ:
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می پدید را ایهچرخ رویداد دو هورمونی نوسانات ماده، جنس در 

می انجام رحم و هاتخمدان در هم به وابسته ۀچرخ دو این آورد،

 در را اووسیت شدن بالغ بندیزمان ،تخمدانی چرخۀ .شود

می آماده بارداری برای را رحم ،رحمی چرخۀ و تنظیم تخمدان

 .کند

 و رحم دیوارۀ آمادگی تخمدان، در فولیکول تغییرات 8 شکل

 .دهدمی نشان را جنسی دوره یک طول در هورمون چهار میزان

هورمون میزان تغییرات و 8 شکل نمودارهای به توجه : با5فعالیت 

 :دهید پاسخ زیر موارد به زنانه جنسی های

 تریبیش اهمیت هورمون کدام نقش جنسی دوره هر نیمۀ در -1

 دارد؟

 دورۀ از زمانی چه در هاهورمون از یک هر مقدار ترینبیش -2

 است؟ جنسی

 رخ موقعی چه زنان جنسی دورۀ در نیهورمو تغییرات بارزترین -3

 چیست؟ به مربوط و دهدمی

 
 چرخۀ و تخمدانی چرخۀ ها،هورمون میزان تغییرات -8 شکل

 جنسی دورۀ یک در رحمی

 تعدادی تخمدان در که خواندید ترپیش :تخمدانی چرخۀ

 تشکیل را فولیکول اطرافشان هاییاخته همراه به اووسیت

 دورۀ هر در .دارند وجودها تخمدان در یجنین دورۀ از که دهندمی

 کرده پیدا تریبیش رشد همه از که ییهافولیکول یکی از جنسی

 .دهدمی ادامه و آغاز را تخمدانی چرخۀ است،

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :12تمرین 

 مشخص کنید:

با هم  FSHو  LHهای هر گاه اختالف غلظت هورمون -الف

 برابر باشد قطعاً تخمدان در دوره فولیکولی است.

Fو  LHهمزمان با اختالف غلظت حداکثری  -ب S H 

 دهد.گذاری رخ میتخمک

شروع به کاهش کند، FSHدر چرخۀ تخمدانی هر گاه  -پ

 یابد.نیز کاهش می LHح ترش

شروع به کاهش ولی در اواخر  LHدر شروع دوره لوتئالی  -ت

 یابد.این دوره ترشح آن افزایش می

 پاسخ:

 

 

 

 

چند مورد در ارتباط با چرخۀ جنسی یک زن  :11تست  

 است؟ نادرستسالم 

ی جنسی در خون در حداکثر ها* هر گاه اختالف غلظت هورمون

 است تخمدان در دوره اوتئالی است.

* هماهنگ با رشد فولیکول و تمایز اووسیت اختالف غلظت 

 های جنسی رو به افزایش است.هورمون

خون باالتر از استروژن باشد، غلظت * هر گاه سطح پروژسترون 

LH  خون باالتر ازFSH .است 

های جنسی در خون برابر باشد * هر گاه اختالف غلظت هورمون

 قطعاً جسم زرد در حال از بین رفتن است.

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

 پاسخ:
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 یک از و شوندمی حجیم و تکثیر فولیکول این ایهیاخت هایالیه

 سوی از و فراهم را فولیکول درون اووسیت نمو و رشد شرایط سو

 فولیکول رشد با که کنندمی ترشح را استروژن ونهورم دیگر

 (.6 شکل) یابدمی افزایش آن میزان

 و تنظیم FSH و LHهایهورمون تأثیر با تخمدانی چرخۀ

 وجود هایی گیرنده فولیکولی هاییاخته سطح در .شودمی هدایت

 را فولیکول اتصال این .شودمی متصل هاآن به FSH که دارند

 .شود بالغ و بزرگ تا ردهک فولیکولی تحریک

 زمان این در که ایهشد بالغ فولیکول در دوره چهاردهم روز حدود

 در .شودمی انجام گذاریتخمک است چسبیده تخمدان دیوارۀ به

 فولیکولی هاییاخته از تعدادی با همراه ثانویه اووسیت فرایند، این

 هاییاخته .شوندمی شکمی محوطۀ وارد و خارج تخمدان سطح از

 محافظت و تغذیه به مسیر ادامۀ در اووسیت به چسبیده فولیکولی

 ترشح افزایش اثر در که LH شدن زیاد کنند.می کمک آن از

 دنبال به .است گذاریتخمک اصلی عامل دهد،می رخ استروژن

 تودۀ صورت به تخمدان در فولیکول ماندۀباقی گذاری،تخمک

 هاییاخته .گویندمی ردز جسم آن به که آیدمی در ایهیاخت

 افزایش را خود ترشحی فعالیت LH هورمون تأثیر با زرد جسم

 .کنندمی ترشح را پروژسترون و استروژن هورمون دو و دهندمی

 اگر .دهندمی ادامه جنسی دورۀ در را رحم وقایع هاهورمون این

 دهدمی ادامه مدتی تا خود فعالیت به زرد جسم دهد، رخ بارداری

 در شده جایگزین جنین نتیجه در و رحم جدار هاهورمون این با و

 دورۀ اواخر در زرد جسم ،ندهد رخ بارداری اگر .شودمی حفظ آن

 سفید جسم نام به غیرفعال جسمی به و رودمی تحلیل جنسی

 و استروژن کاهش باعث زرد جسم شدن فعال غیر .شودمی تبدیل

 موجب هارمونهو این کاهش .شودمی خون در پروژسترون

 عالمت که شودمی آن ریزش و تخریب و رحم جدار ناپایداری

 (.8 شکل) است بعدی جنسی دورۀ شروع

 
 تخمدان گذاریتخمک -9 شکل

 

 
 تخمدان در زرد جسم -10 شکل

با توجه به مراحل تولید گامت در یک زن  :12تست  

 کند؟طور مناسب کامل میجوان، چند مورد عبارت زیر را به

 (95)سراسری 

 .« ……هر سلولی که در مرحلۀ پروفاز میوز قرار دارد، قطعاً »

 وجود آمده است.در ابتدای یک چرخۀ جنسی به -

 های فولیکولی احاطه شده است.توسط تعداد یاخته -

 آورد.وجود میتر از اسپرم را بهسلولی بسیار بزرگ -

 .شوددر واکنش به حداکثر میزان ترشح، تقسیم می -

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

 پاسخ:

طور مناسب کامل کدام گزینه، عبارت زیر را به :13تست  

 (96)سراسری     کند؟می

دارد،  ……طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی که به»

……» 

 کند.دو سلول نابرابر ایجاد می -در لوله فالوپ وجود( 1

 آمده است. وجوددر درون تخمدان به -( دو جفت سانتریول2

 سازد.یک سلول جنسی را می -شدههای مضاعف( کروموزوم3

دوک تقسیم را تشکیل  -های فولیکولی( در اطراف خود سلول4

 دهد.می

 پاسخ:

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش :13تمرین 

های مشخص کنیدکدام از وظایف یاخته –با عالمت + و  -الف

 فولیکولی درون تخمدان است.

 استروژن )    (* ترشح 

 * تغذیه اووسیت ثانویه )    (

 * دخالت در نمو اووسیت اولیه )    (

هورمونی که با اتصال به فولیکول موجب تحریک آن شده تا  -ب

 شود؟بزرگ و بالغ شود از کجا ترشح می

افزایش  LHچرا با بزرگ شدن و بالغ شدن فولیکول  -پ

 یابد.می

 شود؟هورمون یا هورمون موجب تحریک جسم زرد میکدام  -ت

 پاسخ:
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می رخ دوره هر اول روزهای در قاعدگی رحم در :رحمی چرخۀ 

 آن، از پس .کشدمی طول روز هفت متوسط طور به که دهد

 ضخامت کندمی نمو و رشد به شروع اًمجدد رحم داخلی دیوارۀ

 خونی وختۀاند و حفرات ،هاخوردگیچین آن در و شده زیاد آن

 و رشد بینیدمی 8 شکل در که طور همان .آیدمی وجود به زیادی

 آن، از پس .یابدمی ادامه هم دوره نیمۀ از بعد تا داخلی دیوارۀ نمو

می افزایش درآن ترشحی فعالیت ولی شودمی کم آن رشد سرعت

 و پذیرش برای رحم جدار شدن آماده هافعالیت این نتیجۀ .یابد

 نیمۀ حدود در اگر .است تخم همان یا یافتهلقاح تخمک پرورش

 از پس گیرد، قرار ثانویه اووسیت مجاورت در اسپرم جنسی دورۀ

 از پس تخم و پذیردمی صورت لقاح زاییتخمک مراحل تکمیل

 جدار هایفرورفتگی از یکی در ،رحمی لولۀ در تقسیماتی انجام

 درون به جنین نفوذ شامل جایگزینی .شودمی جایگزین رحم

 لقاح اگر .است مادر با ایهتغذی و خونی رابطۀ ایجاد و رحم جدار

 و شودمی دفع جایگزینی بدون ثانویه اووسیت نگیرد، صورت

 خون دفع و داخلی دیوارۀ تخریب ،هشتم و بیست روز حدود

 رحمی چرخۀ و جنسی دورۀ شروع که شودمی آغاز (قاعدگی)

 .دهدمی نشان را بعدی

 استروژن) زنانه جنسی هایهورمون تأثیر با شده گفته وقایع تمام

 گیردمی انجام شوندمی ترشح هاتخمدان از که (پروژسترون و

 (8 )شکل

 زن در مثلتولید دستگاه هورمونی تنظیم

 و (پیشین هیپوفیز) پیشین زیرمغزی ،زیرنهنج هایهورمون

 تنظیم را زنولیدمثلی ت دستگاه در متفاوت وقایع زمان هاتخمدان

 بازخوردی صورت هب هاهورمون این میزان تنظیم .کنندمی

 (.11 شکل) شودمی انجام (خودتنظیم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :14تمرین 

 مشخص کنید.

های توانند کروموزومکننده استروژن میهای ترشحسلول -الف

 خود را مضاعف کنند.

تواند می FSHهمانند یاخته هدف  LHیاخته هدف  -ب

 دوالد باشد.

با تبدیل جسم زرد به جسم سفید ترشح استروژن و  -پ

 شود.پروژسترون در بدن متوقف می

 است. LHتر خون بیش FSHدر دوره قاعدگی مقدار  -ت

 پاسخ:

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :15تمرین 

 پر کنید.

ر امه -در دوره قاعدگی هیپوتاالموس هورمون )آزادکننده -الف

 کند.ترشح می …… کننده(

موجب  ……جنسی(  -های )هیپوفیزیکاهش هورمون -ب

 شود.ناپایداری دیواره رحم می

شروع با  ……( LH -وقتی مقدار هورمون )استروژن -پ

 کند.کند، آندومتر رحم شروع به ضخیم شدن میافزایش می

باالتر(  -تردر پایان چرخۀ رحمی سطح استروژن خون )پایین -ت

 از سطح پروژسترون است. ……

 پاسخ:
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 زن تولیدمثل در مؤثر هایهورمون و غدد -11 شکل

 مقدار دوره ابتدای در دیدیم 8 شکل هایمنحنی در که طورهمان

 این .است کم خون در پروژسترون و استروژن جنسی هورمون دو

 هورمون که دهدمی پیامی آزادکننده هیپوتاالموس به کمبود

 هیپوفیز پیشین بخش آزادکننده هورمون .کند ترشح ایهآزادکنند

 دهد. افزایش را LH و FSH هایهورمون ترشح تا تحریک را

 رشد موجب LH هورمون و فولیکول درش موجب FSH هورمون

 جسم رشد با و استروژن ترشح فولیکول رشد با .شودمی زرد جسم

 .یابدمی افزایش پروژسترون ترشح زرد

 ضخیم و رحم داخلی دیوارۀ رشد باعث پروژسترون و استروژن

 آماده احتمالی بارداری برای را رحم کار، این با و شده آن شدن

 از منفی بازخورد با هیپوتاالموس روی ثیرتأ با همچنین .کنندمی

 از بازخورد این .کاهندمی LH و FSH آزادکننده هورمون ترشح

 جنسی دورۀ طول در جدید هایفولیکول شدن بالغ و رشد

 .کندمی جلوگیری

 

 

 

 

را با هم ارتباط « ب»و « الف»موارد ستون  :16تمرین 

 دهید.

 ب الف

1 )FSH 

2) LH 

 ( استروژن3

 ( پروژسترون4

a(  بازخورد منفی روی هیپوفیز پیشین در

 14روز 

b( رشد فولیکول 

c( ترین هورمون جنسی خون در بیش

 26تا  16روزهای 

d( رشد جسم زرد 

 اسخ:پ

 

 

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش :17تمرین 

های جنسی در در ابتدای دوره جنسی در زنان مقدار هورمون -الف

 خون کم است یا زیاد؟

هورمون جنسی در خون روی آندومتر رحم و  این مقدار -ب

 چنین روی هیپوتاالموس چیست؟هم

در دوره فولیکولی هورمون استروژن باعث چه نوع  -پ

 شود؟ظیمی میخودتن

های جنسی چه تأثیری روی در دوره لوتئالی هورمون -ت

 ترشحات هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین دارند؟

 پاسخ:
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 روی ویژه به خون درها هورمون این میزان کاهش دوره، انتهای در 

 در و یافته کاهش آن استحکام. کندمی تأثیر رحم دیوارۀ داخلی

 کاهش. دهدمی رخ قاعدگی و پاشدمی هماز  ،بعد روز چند طول

 و کرده اثر هیپوتاالموس همچنین روی استروژن و پروژسترون

 که کندمی آغاز را LH و FSHآزادکننده،  هورمون مجدّد ترشح

 .است بعدی جنسی دورۀ شروع همان

از  کم غلظت در کند؛می ایفا را متضاد نقش دو واقع در استروژن

 ( امامنفی بازخوردکند )نعت میمما LHو  FSHآزاد شدن 

 آزاد برای محرکی ،آن بارۀیک افزایش ،دوره چهاردهم روز حدود

 شودمی هیپوفیزپیشین از LH وFSH زیادی مقدار شدن

می باعث ،هاهورمون مقدار در ناگهانی تغییر این (.مثبت بازخورد)

 شود تبدیل زرد جسم به فولیکول ماندۀباقی تخمدان، در شود

 (.8 و 6 شکل)

 دو به را هاتخمدان جنسی دورۀ منابع، از بعضی : در6فعالیت 

 .کنندمی بندیتقسیم (لوتئال) زردی جسم و فولیکولی قسمت

 :شما نظر به

 است؟ جنسی دورۀ از بخشی چه به مربوط قسمت هر -1

 روی تربیش هیپوفیز از هاییهورمون چه قسمت، هر در -2

 گذارند؟می اثر تخمدان

 و شودمی ترشح تخمدان از هاییهورمون چه قسمت هر رد -3

 دهد؟می رخ هاهورمون این میزان در تغییری چه

 است؟ ایمرحله چه بخش دو این جداکنندۀ -4

 

جنسی یک فرد  ۀبه طور معمول، در چرخ :14تست  

افزوده شده و از  ……بر مقدار تولید  ……سالم، هم زمان با 

 (92)سراسری  شود. ته میمیزان تولید استروژن کاس

 هورمون محرک فولیکولی -رحم ۀ( شروع ضخیم شدن دیوار1

 هورمون آزاد کننده -ها( شروع رشد فولیکول2

 هورمون لوتئینی کننده -( شروع رشد جسم زرد3

 پروژسترون -( آزاد شدن تخمک از تخمدان4

 پاسخ:

 

جنسی یک فرد  ۀبه طور معمول، در چرخ :15تست  

خون، کاهش و میزان استروژن  ، مقدار ……زمان با سالم، هم 

 . گذارددر خون، رو به افزایش می ……

 (92)سراسری خارج کشور 

 هورمون لوتئینی کننده -ها ( شروع رشد فولیکول1

 پروژسترون  -تخمک از تخمدان خروج( 2

 هورمون محرک فولیکولی -جسم زرد ( افزایش اندازۀ 3

 هورمون آزاد کننده -حمر ۀ( شروع ضخیم شدن دیوار4

 پاسخ:

 

جنسی یک فرد سالم، هم زمان  ۀچرخطی در  :16تست  

 ………در خود  ……میزان هورمون  ……با 

 (94)سراسری  

 -های فولیکولیای زرد رنگ از سلولآغاز تحلیل توده( 1

 یابد.کاهش می -استروژن

شروع به  -کنندهلوئینی -( تشکیل نخستین گویچه قطبی2

 نماید.افزایش می

شروع به  -محرک فولیکولی -( آغاز رشد فولیکول پاره شده3

 نماید.کاهش می

 یابد.افزایش می -پروژسترون -( آزاد شدن اوول از تخمدان4

 پاسخ:
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 جنین نمو و رشد :3 گفتار

 تخم .کندمی آغاز تخم یاختۀ یک صورت به را زندگی آدمی، نوزاد

 نوزاد و جنین به رانجامس مراحلی طی با متوالی تقسیمات با

 .یابدمی متمایز

 لقاح

 وارد فالوپ شیپور طریق از گذاری تخمک از پس ثانویه اووسیت

 و دیواره انقباض ،مانند انگشت زوائد حرکات .شودمی رحم لوله

 رحم سمت به را ثانویه اووسیت رحم، لولۀ دیواره هایمژک زنش

 به اسپرم هایونمیل رحم به منی مایع ورود با .دهندمی حرکت

 هاآن از کمی تعداد فقط ولی کنند،می شنا ثانویه اووسیت سمت

 دو از باید اووسیت به ورود برای .رسندمی اووسیت به رحم لولۀ در

باقی خارجی، الیۀ .کنند عبور آن اطراف داخلی و خارجی الیۀ

 است ایهژل و شفاف داخلی، الیۀ و فولیکولی هاییاخته ماندۀ

 آکروزوم کیسه ،خارجی الیۀ از اسپرم عبور حین در (.12 شکل)

 .کند هضم را داخلی الیۀ آن هایآنزیم تا شودمی پاره

 اووسیت غشای و اسپرم یک غشای که شودمی آغاز موقعی لقاح

 ادغام ضمن زمان، این در .کنند پیدا تماس همدیگر با ثانویه

 اتفاق سیتاوو سطح در تغییراتی اووسیت، غشای با اسپرم غشای

 جدار .شودمی لقاحی جدار نام به پوششی ایجاد باعث که افتدمی

 .کندمی جلوگیری اووسیت به دیگر هایاسپرم ورود از لقاحی

 
 (تخمک) اووسیت در اسپرم نفوذ و برخورد -12 شکل

 و ناپدید هسته پوشش ،اووسیت به اسپرم سرِ ورود با

 ثانویه، اووسیت ،الح همین در .شودمی رها آن هایکروموزوم

 هستۀ پوشش .شودمی تبدیل تخمک به و کندمی تکمیل را میوز

 (کروموزوم) تن فام مجموعۀ دو و شودمی ناپدید نیز تخمک

 و گیردمیفرا را هاآن اطراف جدیدی پوشش .شوندمی مخلوط

 (.12 شکل) گیردمی شکل کروموزوم جفت 23 با تخم یاختۀ

 

 

 

ادرستی هر یک از جمالت زیر را درستی یا ن :18تمرین 

 مشخص کنید.

برای حرکت اووسیت ثانویه در لولۀ فالوپ، یون کلسیم  -الف

 دخالت دارد.

های خود را آزاد تن آنزیمشود که تارکلقاح موقعی آغاز می -ب

 کند.

بافت پوششی لولۀ رحم در حرکت اووسیت ثانویه دخالتی  -پ

 ندارد.

های فولیکولی پاره رد با یاختهکیسه آکروزوم در اثر برخو -ت

 شود.می

 پاسخ:

 

 

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش :19تمرین 

 شود؟کدام الیه اطراف اووسیت به جدار لقاحی تبدیل می -الف

 شود؟مصرف می ATPچرا برای تشکیل لقاح خارجی،  -ب

برای پوشش بعد از لقاح اسپرم با اووسیت ثانویه چه اتفاقی  -پ

 افتد؟هسته می

 افتد؟( چه اتفاقی برای پوشش هسته می1

 دهد؟های اووسیت ثانویه رخ می( چه اتفاقی برای ریزلوله2

 شود یا تخمک؟( پوشش اووسیت ثانویه ناپدید می3

 شود؟چه موقع تخمک به یاختۀ تخم تبدیل می -ت

 پاسخ:
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 لقاح از پس وقایع 

 خود میتوزی تقسیمات تخم یاختۀ ،احلق از پس ساعت 36 حدود

 به تقریباً که است ایهیاخت تودۀ ایجاد آن، نتیجۀ .کندمی شروع را

 .اندنکرده رشد تقسیم از حاصل هاییاخته زیرا است؛ تخم اندازۀ

 از پس .کندمی حرکت رحم سمت به رحم لولۀ در توپر تودۀ این

 با آن ندرو و آمده در توخالی کرۀ شکل به رحم به رسیدن

می گفته بالستوسیست آن به مرحله، این در .شودمی پر مایعات

 که دارد تروفوبالست نام به بیرونی الیۀ یک بالستوسیست، .شود

 (13 )شکل کندمی دخالت جفت تشکیل در سرانجام

 
 جنین رشد اولیۀ مراحل -13 شکل

 

 تشکیل را درونی ایهیاخت تودۀ بالستوسیست درون هاییاخته

 هایبافت منشأ و دارند بنیادی حالت هایاخته این .هنددمی

 بنیادی، هاییاخته .هستند جنین دهندۀتشکیل مختلف

 هاییاخته به شدن تبدیل توانایی که اندنیافته تخصص ییهایاخته

می شکل جنینی زایندۀ هایالیه درونی تودۀ از .دارند را متفاوتی

 .اندمختلف هایاماند و هابافت منشأ هرکدام که گیرند

هضم هایآنزیم بالستوسیست، بیرونی الیه هاییاخته ادامه در

 تخریب را رحم جدار هاییاخته که کنندمی ترشح را ایهکنند

می جای آن در بالستوسیست که کنندمی ایجاد ایهحفر و کرده

 در جنین هاییاخته .شودمی گفته جایگزینی فرایند این به .گیرد

 شدههضم هایبافت این از را خود نیاز مورد مغذی مواد مرحله این

 (.14 شکل) آورندمی دست به

 

 

 

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :17تست  

 کشد.ساعت طول می 36چهر یاختۀ تخم حدود * میان

های ت در طول لوله فالوپ به زنش مژکس* حرکت بالستوسی

 های لولۀ فالوپ وابسته است.یاخته

وجود  سلولی است که در شیپور فالوپ 32یاختۀ  * موروال تودۀ

 دارد.

شود جدار لقاحی آن از بین ت وارد رحم میس* وقتی بالستوسی

 رود.می

 3( 4 ( صفر3 1( 2 2( 1

 پاسخ:

 

 

 

 

 است؟ نادرستکدام عبارت  :18تست  

آزادکننده  لولۀ فالوپ وجود دارد ترشح هورمون وقتی موروال در( 1

 یابد.می از هپوتاالموس کاهش

های شود یاختهت وارد حفرۀ رحمی میس( وقتی بالستوسی2

 کنند.ترشح می HCGتروفوبالست 

ای درونی بالستوسیت پس از جایگزینی سه الیه ( از تودۀ یاخته3

 شود.زایندۀ جنینی تشکیل می

کننده آندومتر رحم برای جایگزینی سبب های هضم( یاخته4

 شوند.رشح پروژسترون میتداوم ت

 پاسخ:
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 رحم در جنین جایگزینی -14 شکل

 نام به هورمونی ،تروفوبالست هاییاخته همچنین ،مرحله این در

HCG اساس و شودیم مادر خون وارد که کنندمی ترشح 

 و زرد جسم حفظ سبب هورمون این .است بارداری هایتست

 این وجود .شودمی آن از پروژسترون هایهورمون ترشح تداوم

 جلوگیری مجدّد گذاریتخمک و قاعدگی از خون در هاهورمون

 .کندمی

می تشکیل جنین اطراف در کنندهمحافظت هایپرده ادامه در

 شامۀ برون و (آمنیون) جنین شامۀ درون هاآن ترینمهم که شوند

 نقش جنین تغذیۀ و حفاظت در آمنیون .هستند (کوریون) جنین

 جفت .کندمی دخالت ناف بند و جفت تشکیل در کوریون .دارد

 .است رحم دیوارۀ و ناف بند بین رابط

 جنین یک از بیش تشکیل

 هم از بنیادی هایاختهی است ممکن تخم اولیۀ تقسیمات حین در

 قسمت چند یا دو به بالستوسیست درونی تودۀ یا شوند، جدا

 که گیرندمی شکل جنین یک از بیش حالت، این در .شود تقسیم

 نشوند، جدا هم از کامالً هاجنین این اگر .اندهمسان هاجنین این

 .شوندمی متولد چسبیده همبه

 یک از بیش دوره یک در فرد یک هایتخمدان است ممکن

 این در .شود انجام لقاح چند یا دو و کنند آزاد ثانویه اووسیت

 چند یا دوقلو ،شود کامل هاآن در نمو و رشد مراحل اگر حالت،

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :20تمرین 

 پر کنید.

تخصص  -یافته های )تخصصهای بنیادی یاختهیاخته -الف

 ……بیرونی(  -اند که از الیه )درونی……نیافته( 

 اند.ت تشکیل شدهسبالستوسی

کوریون(  -بعد از جایگزینی زوائد انگشتی از الیه )آمنیون -ب

 گیرند.نشأ میم ……

ای الیۀ که در حفاظت و تغذیه جنین نقش دارد برخالف الیه -پ

های زاینده که در تشکیل جفت و بند ناف دخالت دارد به )الیه

 تر است.نزدیک ……آندومتر رحم(  -جنین

های های بارداری است توسط یاختههورمونی که اساس تست -ت

 شود. ترشح می ……جنینی(  -)مادری

 پاسخ:

 

 

 

 

طور نامناسب تکمیل گزینه جملۀ زیر را بهکدام  :19تست  

 ؟کندمی

 «……برای تشکیل دوقلوهای »

 ک اووسیت ثانویه دخالت دارد.یهمسان، یک اسپرم و ( 1

ت، به دو قسمت تقسیم سستوسیوده درونی یک بال( ناهمسان، ت2

 شود.می

ول های بنیادی حاصل از تقسیم سل( همسان، ممکن است یاخته3

 تخم از هم جدا شوند.

 ( ناهمسان، دو اسپرم در لقاح شرکت دارند.4

 پاسخ:
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 هم به شباهتی است ممکن که شوندمی متولد ناهمسان قلوهای  

 (15 شکل) باشند متفاوت هم جنسیت لحاظ از حتی و نداشته

 
 همسان (ب) و ناهمسان (الف) قلوهای دو -15 شکل

 توانندمی جنسیت لحاظ از انناهمس دوقلوهای -1: 7فعالیت 

 چیست؟ علت شما نظر به باشند، متفاوت یا مشابه

 سایرصفات و جنسیت لحاظ از چسبیده هم به دوقلوهای -2

 اند؟چگونه هم به نسبت ظاهری

 را اطالعاتی ناهمسان و همسان قلوهای دو انگشت اثر مورد در -3

 .کنید ارائه کالس در را آن گزارش و آوریجمع

 

 یاختۀ مردان، یا زنان از بعضی در است ممکن دیگر رفط از

 موفقی لقاح تخمک، و اسپرم بین دالیلی به یا نشود تولید جنسی

 با که شودمی مطرح ناباروری بحث صورت، این در .نشود انجام

 .کنندمی برطرف را هاآن از بعضی فنّاوری، کمک با و ییهاروش

 جفت در مواد خروج و ورود کنترل

 هفتۀ تا ولی شود،می شروع لقاح از بعد دوم هفتۀ از جفت زتمای

 آن در که است جفت و جنین بین رابط ناف، بند و دارد ادامه دهم

 از را خون ،سیاهرگ و برندمی جفت به را جنین خون هاسرخرگ

 دلیل به جفت در جنین و مادر خون .رساندمی جنین به جفت

 طرف دو بین تواندمی لیو ،شودمین مخلوط کوریون پردۀ وجود

 (.16 شکل) گیرد صورت مواد مبادلۀ پرده این

 

 جنین به جفت طریق از هاپادتن از بعضی و اکسیژن مغذّی، مواد

 دفعی مواد و شود محافظت و تغذیه جنین تا شوندمی منتقل

 عین در .شودمی منتقل مادر خون به طریق همین از نیز جنین

  کوکائین ،نیکوتین مانند ادیمو و زابیماری عوامل حال،

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :21تمرین 

 مشخص کنید.

 دوقلوهای به هم چسبیده همواره جنسیت یکسانی دارند. -الف

 گیرند.های خونی منشأ میاز کوریون رگ -ب

 در افراد نابارور تولید گامت غیرممکن است. -پ

 کشد.هفته طول می 9تمایز جفت  -ت

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 ……از قبل انسان، در معمول طوربه :20تست  

 (رییباتغ 94 یسراسر) 

 رحمۀ جدار به ستیبالستوس بندناف، یهااهرگیس لیتشک( 1

 .گرددیم متصل

 شدن لیتشک به شروع شامهدرون ون،یآمنۀ حفر یریگشکل( 2

 .کندیم

یم لیکتش جفت ساختار ن،یجن اطراف یهاپرده وجودآمدنبه( 3

 .شود

 متوقف تخمدانی هایفولیکول بلوغ جفت، لیتشک شروع( 4

 .شودمی

 پاسخ:

. …… انسان نیجن نافبند سرخرگ خون :21تست  

 (95 یسراسر) . است. …… ،یماه …… خون

 روشن -یپشتسرخرگ -همانند( 1

 رهیت -یشکم اهرگیس -برخالف( 2

 رهیت -یشکم سرخرگ -همانند( 3

 روشن -یآبشش سرخرگ -برخالف( 4

 پاسخ:
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 جنین نمو و رشد روی و کنند عبور جفت از توانندمی نیز الکل و

 .بگذارند سوء تأثیر

 روی داروها از بعضی آورزیان تأثیر و جفت از مواد عبور به توجه با

 دوران در دارو گونه هر مصرف از باید باردار زنان نمو، و رشد

 .کنند خودداری ص،متخص پزشک تجویز با جز به ،بارداری

 
 جنین و مادر با آن ارتباط و جفت -16 شکل

 

 از بعد چهارم هفتۀ پایان تا است ممکن باردار : مادران8فعالیت 

 چرخۀ هایزمان به توجه با. نباشد مطلع خود بارداری از هنوز لقاح

 وضعیتی چه در قاعدگی نظر از مادران این شما نظر به قاعدگی

 هستند؟

 

 (سونوگرافی) نگاری صوت

 باال (فرکانس) بسامد با صوتی امواج از تشخیصی، روش این در

 از رادیولوژی در که  X اشعۀ برخالف امواج این .کنندمی استفاده

 کمک با را امواج .ندارد ضرری جنین برای شود،می استفاده آن

 کرده دریافت را هاآن بازتاب و فرستندمی بدن درون به دستگاهی

 .دهندمی نشان ویدئویی رتصوی صورت به

 تعیین برای جنین ابعاد گیریاندازه ،اوّل ماه در بارداری تشخیص

 عملکرد و حرکتی لحاظ از جنین بودن سالم ،جنین جنسیت ،سن

 صوت در که است مواردی جمله از قلب مثل هااندام از بعضی

 .شودمی مشخص نگاری،

 تولد زمان : تعیین9فعالیت 

 روز 284 نوزاد تولد زمان بینیپیش در یمانزا و زنان متخصصان

 به توجه با .کنندمی اضافه مادر قاعدگی آخرین شروع زمان به را

 .دهید پاسخ زیر هایپرسش به 8 شکل نمودارهای

 دارد؟ وجود شخص بارداری و قاعدگی بین ارتباطی چه 

 گیرند؟می نظر در را قاعدگی آخرین شروع روز چرا 

 چرا .است روز 266 یا هفته 38 بارداری زمان مدت شودمی گفته 

 کنند؟می مطرح را روز 284 پزشکان

 

 

جمالت زیر را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :22تمرین 

 پر کنید.

 -کند )سرخرگرگی که خون جنین را به جفت وارد می -الف

 دارد. ……روشن(  -است که خون )تیره ……سیاهرگ( 

 ……های ششی( سرخرگ -های ششیتعداد )سیاهرگ -ب

 سیاهرگ بندناف است. ……چهار برابر(  -مادر )دو برابر

های مادر از جفت عبور پادتن ……بعضی(  -تربیش -)همه -پ

 کنند.می

کوکائین از جفت عبور  ……همانند(  -نیکوتین )برخالف -ت

 . ……کند( نمی -کند)می

 پاسخ:

 

 

 

 

 

  پذیر است؟در سونوگرافی چند مورد زیر امکان :22تست  

 * تشخیص بارداری قبل از پایان یافتن تمایز جفت

 * تشخیص جنسیت جنین

 * سالم بودن جنین از هر نظر

 X* ایجاد تصویر ویدئویی از اشعۀ 

 ( صفر4 1( 3 3( 2 2( 1

 پاسخ:
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 زایمان - تولد 

 را یونآمن کیسۀ و وارد فشار پایین سمت به جنین سر ابتدا در

 ترشح بیرون به مرتبه یک آمنیوتیک مایع نتیجه، در .کندمی پاره

 .است زایمان بودن نزدیک نشانۀ مایع، این خروج .شودمی

 توسیناکسی جمله از دارند؛ اساسی نقش مرحله این در هاهورمون

 آغاز انقباض تا کند،می تحریک را رحم دیوارۀ هایماهیچه که

 به .کندمی تربیش مرتباً را انقباض شدت و دفعات ادامه، در و شود

 را توسیناکسی زایمان به دادن سرعت برای پزشکان دلیل، همین

 با رحم هایماهیچه انقباض شروع .کنندمی تزریق مادر به

 تربیش ،انقباض بار هر در رحم دهانۀ .است همراه زایمان دردهای

 افزایش با .ردآومی فشار آن به تربیش جنین سر و شودمی باز

 و یافته افزایش مثبت بازخورد با توسیناکسی ترشح انقباضات

 طور به .شود خارج رحم از زودتر و ترآسان نوزاد شودمی باعث

 در .شودمی خارج رحم از بدن بقیۀ سپس و سر ابتدا طبیعی

 از ،آن با مرتبط جزایا و جفت ،رحم انقباض ادامۀ با بعد مرحلۀ

 .شودمی خارج رحم

 صاف ماهیچۀ ،زایمان در تأثیر بر عالوه توسین، اکسی هورمون

 البته .شود انجام شیر خروج تا کندمی منقبض نیز را شیری غدد

 اتفاق ،نوزاد مکیدن با شیری غدد در موجود هایگیرنده تحریک

 نوزاد مکیدن .شودمی تنظیم ،مثبت بازخورد طریق از و افتدمی

 .شودمی شیر ترشح و تولید زایشاف و هاهورمون افزایش باعث

 جراحی عمل با نوزاد تولد طبیعی، زایمان بر : عالوه10فعالیت 

 توصیه تربیش زایمان، و زنان پزشکان .شودمی انجام نیز (سزارین)

جنبه مورد در .شود انجام طبیعی صورت به زایمان که کنندمی

 کنید آوریجمع را اطالعاتی سزارین، جراحی منفی و مثبت های

 .کنید ارائه کالس در گزارش صورت به را آمده دستبه نتایج و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیتوسیاکس هورمون با ارتباط در مورد چند :23تست  

 است؟ حیصح

 .شودیم رحم صاف چهیماه انقباض شروع موجب* 

 .شودیم شامهدرون شدن پاره باعث یعیطب مانیزا هنگام در* 

 .شودیم دیتول یرمغزیز غده از مثبت یمیخودتنظ اثر در* 

 نیتوسیاکس ها،رندهیگ کیتحر و نوزاد زدنمک دنبال به* 

 .شودیم ریش ترشیب دیتول موجب

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

 پاسخ:
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 جانوران در مثلتولید :4 گفتار

 در ولی است، مشابه جانوران همۀ در جنسی مثلتولید اساس

 ییهاتفاوت ،جنین تغذیۀ و اظتحف و آن مراحل ،انجام چگونگی

 .کنیممی اشاره هاآن از بعضی به که دارد وجود

 لقاح نحوۀ

 خارجی لقاح آبزی مهرگانبی و دوزیستان ،هاماهی مثل آبزیان در

می آب در را خود هایگامت والدین روش، این در .شودمی دیده

 وردبرخ احتمال افزایش برای .گیردمی صورت آب در لقاح و ریزند

 .کنندمی آب وارد زمان هم را گامت زیادی تعداد والدین ،هاگامت

 دخالت متعددی عوامل آب به هاگامت ورود شدن زمان هم برای

 شیمیایی مواد کردن آزاد ،روز طول ،محیط دمای جمله از دارد

 در عروسی رقص مثل رفتارها بعضی بروز یا ماده یا نر توسط

 (.17 شکل) هاماهی

 
 هاماهی عروسی رقص -17 شکل

سخت مثل آبزیان از بعضی و زیخشکی جانوران در داخلی لقاح

 این در .شودمی دیده کوسه مثل هاماهی بعضی و پوستان

 لقاح و شودمی ماده فرد تولیدمثلی دستگاه وارد اسپرم جانوران،

 نیازمند لقاح، نوع این انجام .شودمی انجام ماده بدن در

 اسبک در .است یافته تخصص هایاندام با مثلیتولید هایدستگاه

 نر جنس بدن در ایهحفر درون به را تخمک ماده، جانور ماهی

 هاجنین نر، جنس و شودمی انجام نر بدن در لقاح .کندمی منتقل

 ،نموی و رشد مراحل طی از پس ،داردمی نگه خود بدن در را

 .شوندمی متولد نوزادان

 مکانا یا و دارند کندی حرکت که جانورانی در جنسی مثلتولید

 سختی به یابیجفت زیرا است؛ سازمشکل ندارند، یابیجفت

 :است شده انجام صورت دو به مشکل این رفع .گیردمی صورت

 

 

 

 
 

 است؟ حیصح عبارت کدام :24تست  

 .است گذارتخم یخارج لقاح یدارا جانور هر( 1

 هم با ماده و نر یهاجنس ستین مکنم ،یخارج لقاح یبرا( 2

 .باشند داشته یکیزیف تماس

 و نر یهاگامت برخورد احتمال شیافزا یبرا ،یخارج لقاح در( 3

 .ستین رگذاریثأت یطیمح عوامل چیه ماده،

 مواد آزادشدن ،یخارج لقاح در هاگامت رهاشدن زمانهم یبرا( 4

 .است یرضرو ماده و نر یهاجنس از کی هر توسط ییایمیش

 پاسخ:

   است؟ حیصح مورد چند: 25تست  

یم خارج نر جنس بدن از هااسپرم ،یداخل لقاح نوع هر در* 

 .شوند

 بدن از هاتخمک ،یخارج لقاح برخالف یداخل لقاح نوع هر در* 

 .شوندینم خارج ماده جنس

 تخصص یدمثلیتول دستگاه یدارا یداخل لقاح یدارا جانور هر* 

 .است اسپرم ای تخمک دیتول یبرا افتهی

 .است یزیخشک ،یداخل لقاح یدارا جانور هر* 

 صفر(4 3(3 2(2 1(1

 پاسخ:
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 حلقوی و پهن هایکرم در مثال طوربه :(هرمافرودیت) نرماده 

 دستگاه نوع دو هر فرد یک جانوران، این در شودمی دیده

 هر ،کبد رمک مثل پهن هایکرم در .دارد را ماده و نر تولیدمثلی

 مورد در (.الف -18 شکل) کندمی بارور را خود هایتخمک فرد

 شود؛می انجام طرفی دو لقاح ،خاکی کرم مثل حلقوی، هایکرم

 هایاسپرم گیرند،می قرار هم کنار در خاکی کرم دو وقتی یعنی

 (.ب -18 شکل) سازدمی بارور را دیگری هایتخمک کدام هر

 

 الف(

 ب( 

 ب و الف مافرودیتهر -18 شکل

 

 در مثال، برای و است جنسی مثلتولید از دیگر نوعی بکرزایی

 ماده فرد روش، این در .شودمی دیده مارها بعضی و عسل زنبور

 تخمک یا حالت، این در .کندمی مثلتولید تنهایی به اوقات گاهی

 را (هاپلوئید) الد تک موجود و کندمی تقسیم به شروع لقاح بدون

 (الف - 19 شکل) آوردمی ودوج به

 تا شودمی ساخته نسخه یک تخمک هایکروموزوم روی از یا

می تقسیم به شروع سپس و شوند برابر دو تخمک هایکروموزوم

 -19 شکل) آوردمی وجود به را (دیپلوئید) دوالد موجود و کند

 (.ب

 

 
 ب و الف بکرزایی انواع -19 شکل

   …… ستین ممکن یخلدا لقاح یدارا جانور :26تست  

 .بسازد گوتیز خود، دیتول یهاگامت با( 1

 .باشد وزیم فاقد( 2

 .دهد لیتشک نیجن لقاح، بدون( 3

 .باشد دمثلیتول یبرا افتهیتخصص یهااندام فاقد( 4

 پاسخ:

   …… یتیهرمافرود جانور هر :27تست  

 . ادارد ر خود یهاگامت لقاح ییتوانا( 1

 .کند دمثلیتول و یزندگ اندتویم ییتنها به( 2

 لیتشک گوتیز هم و تخمک و اسپرم هم خود بدن درون در( 3

 .دهدیم

 .کندیم رها و دیتول گامت یادیز تعداد( 4

 پاسخ

یم لیتکم یدرست به را ریز جمله مورد چند :28تست  

 کند؟

 قطعاً  شود دیتول …… اگر یخاککرم بدن از قطعه هر در»

 «. شودیم دیتول ……

 تخمک - اسپرم *

 گوتیز - اسپرم* 

 گوتیز -تخمک* 

 صفر(4 3(3 2(2 1(1

 پاسخ:

 نادرست مقابل شکل با ارتباط در مورد کدام :29تست  

 است؟

 
 .است یجنس غده نوع کی«ب» همانند «الف( »1

 .است انسان در یاچهیماه و شکل یگالب اندام معادل «ج( »2

کی با لقاح امکان «ب» و «الف» توسط دشدهیتول یهاسلول( 3

 .ندارند را گرید

 .است یدیپروتونفر یدفع دستگاه یدارا جانور نیا( 4

  پاسخ:

 «ب» «الف»

 «ج»

konkurmag.ir

http://konkurmag.ir
http://konkursara.com


22 

 

 : تولیدمثل7فصل   و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    (زیست یازدهم) علی کرامت  

Keramat A. 

 جنین حفاظت و تغذیه

 تخم تشکیل و لقاح از پس روز چند تا جنین نیاز مورد غذایی مواد

 از مخلوطی اندوخته این .شودمی تأمین تخمک غذایی اندوختۀ از

 مختلف جانوران در تخمک ازۀاند .است متفاوت مغذی مواد

 اندوخته گذارتخم جانوران در .دارد اندوخته میزان به بستگی

 بین غذایی ارتباط جنینی دوران در زیرا است؛ زیاد تخمک غذایی

 بین خونی ارتباط دلیل به پستانداران در .ندارد وجود جنین و مادر

 کوتاه جنینی دوره علت به دوزیستان و هاماهی در و جنین و مادر

 .است کم اندوخته این میزان

 و چسبناک ایهدیوار تخمک دارند خارجی لقاح که جانورانی در

 الیۀ این .چسباندمی هم به را هاتخمک لقاح از پس که دارد ایهژل

می محافظت محیطی نامساعد عوامل برابر در جنین از ابتدا ایهژل

می قرار نینج استفادۀ مورد اولیۀ غذای عنوان به سپس و کند

 (20 شکل) گیرد

 
 قورباغه تخم اطراف هایژله الیۀ -20 شکل

 هایصورت به جنین حفاظت دارند، داخلی لقاح که جانورانی در

 ضخیم پوستۀ وجود گذارتخم جانوران در .شودمی انجام متفاوتی

 محافظت برای البته .کندمی محافظت جنین از تخم اطراف در

 خاک و ماسه با هاتخم پشت الک لمث خزندگانی در تربیش

تخم پستاندار و خوابندمی هاتخم روی پرندگان .شوندمی پوشانده

 چند و داردمی نگه خود بدن در را تخم پوس،پالتی مثل گذاری

 خوابدمی هاآن روی و کندمی گذاریتخم نوزاد، تولد به مانده روز

 (.21 شکل) شود طی نمو و رشد نهایی مراحل تا

 رحم درون ابتدا جنین کانگورو مثل ،دارکیسه پستانداران در

 .کندمی آغاز را نمو و رشد مادر ابتدایی

 خود و شودمی متولد نارس صورت به شرایط نبودن مهیا دلیل به

  .رساندمی است مادر شکم روی بر که ایهکیس درون به را

 

 

   …… کدو کرم …… یخاککرم کی بدن در :30تست  

 .ابندییم لقاح دشدهیتول تخمک و اسپرم – نندهما( 1

 .شوندیم خارج بدن از دشدهیتول یهااسپرم – برخالف( 2

 .بسازند گامت نوع کی توانندیم قطعات از کی هر – همانند( 3

 .دارند حضور بند کی درتخمدان و هاضهیب – برخالف( 4

 پاسخ: 
 

 …… ماده مار …… ملکه زنبور ییزا بکر در :31تست  

 .شودیم میتقس دوالدشدن، از پس تخمک – همانند( 1

 .شودیم لیتبد نیجن به لقاح بدون تخمک – همانند (2

 . شودیم میتقس دوالدشدن، از پس تخمک – برخالف( 3

 .است توزیم میتقس حاصل نیجن مولد سلول – برخالف( 4

 پاسخ: 
 

 جنس بر نیجن حفاظت که یجانور هر در :32تست  
…… 

 .اندیفراوان ییغذا اندوخته یحاو هاتخمک است، دهما( 1

 .شودینم لیتشک نیجن و مادر نیب یخون ارتباط است، نر( 2

 اطراف چسبناک یاژله پوشش با یمحافظت یهاهیال است، ماده( 3

 .شودیم لیتشک نیجن

 .است گذارتخم جانور و بوده یخارج لقاح است، نر( 4

 پاسخ: 

 …… یگذارتخم جانور هر در :33تست  

 حفاظت نیجن از تخم اطراف در میضخ پوسته ،یداخل لقاح با( 1

 .کندیم

 .شودیم شروعی گذارازتخم پس نیجن رشدونمو( 2

 .خوابدیم تخمی رو نیوالد ازی کی ،یگذارتخم از پس( 3

 .شودیم نیجن هیتغذ صرف تخمک اطرافی اژله هیال( 4

 پاسخ: 

ینم مورد کدامی خارج قاحل بای جانوران در :34تست  

 باشد؟ ثرؤم آب درون به هاگامت زمانهم آزادشدن در تواند

 روز طول و طیمحی دما (1

 ماده ای نر جنس توسطیی ایمیش مواد ترشح( 2

 یحرکتی رفتارهای بعض بروز( 3

 فرد هر بدن در ماده و نری جنسی هااندام لیتشک( 4

 پاسخ: 
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 تا کندمی تغذیه آن درون یریش غدد از ،حفاظت ضمن جاآن در 

 .کند کامل را نمو و رشد مراحل

 آغاز را نمو و رشد مادر رحم درون جنین ،دارجفت پستانداران در

 آن از و شودمی مرتبط مادر خون با جفت نام به اندامی طریق از و

 برای تغذیه و ایمنی شرایط بهترین جانوران، این در .کندمی تغذیه

 کندمی تغذیه مادر شیری غدد از هم تولد از پس .مهیاست جنین

 .دهد ادامه زندگی به مستقل طور به بتواند که زمانی تا

 

 
 (پ درآشیانه پرنده تخم (ب پشت الک هایتخم (الف -21 شکل

 پوسپالتی تخم

 

 

 …… پستانداران انواع ۀهم در :35تست   

 .ردیگیم صورت دهما جنس بدن در اسپرم با تخمک لقاح (1

 .ردیگیم صورت جفت قیطر از نیجن با مادر ارتباط( 2

 .ستین یکاف تولد از قبل تا نیجن هیتغذ یبرا تخمک اندوخته( 3

یم لیتشک ونیآمن و ونیکور رحم در نیجن ینیگزیجا از پس( 4

 .شود

 پاسخ: 
 

 …… ستین ممکن تیهرمافرود جانور :36تست  

 .دباش یعصب طناب دو یدارا(1

 .باشد یالوله قلب (2

 .باشد یگوارشۀ حفر یدارا( 3

 .باشد انکیم فاقد( 4

 پاسخ: 
 

 …… توانیم…… ۀدرهم :37تست  

 . افتی ییبکرزا – ماده یمارها انواع( 1

 .افتی ییبکرزا – مادهی زنبورها انواع (2

 .افتی فروسرخ یهارندهیگ چشم ریز در – ماده یاهمار انواع( 3

 .افتی هیقرن نیچند – ماده یرهازنبو انواع( 4

 پاسخ: 
 

 بدن وزن به نسبت که یگذارتخم دارمهره هر :38تست  

 …… قطعاً  دارد، یتربزرگ مغز

 .است نیشیپ هوادار یهاسهیک یدارا( 1

 .دارد را ییبکرزا انجام ییتوانا( 2

 .است هیکل شکل نیتردهیچیپ یدارا (3

 .است بانیپشت یهااختهی یدارا خود یجانب خط در( 4

 پاسخ: 
 

 ای زبان کینزد در ینمک ۀغد با یدارانمهره :39تست  

 با و بوده …… لقاح محصول که هستند ینیجن یدارا خود چشم

 …… برقرار یخون ارتباط مادر

 .کندیم – یداخل( 2  .کندینم – یخارج( 1

 .کندینم – یداخل( 4  .کندیم – یخارج( 3

 پاسخ: 
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