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 تولید مثل: هفتم فصل
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 7فصل 

 تولید مثل

 تمرین های تفکیک شده زوج و فرد -الف

 1گفتار 

 مرد در مثل تولید دستگاه

 Cدهید:به پرسش های زیر پاسخ  -1

 وظایف دستگاه تولید مثلی نر چیست؟-الف

 بیضه ها در کجا وافع شده اند؟-ب

 کدام اندام این دستگاه مسئول ساخت اسپرم می باشد.-ج

 وظیفه کیسه ی بیضه چیست؟-د

 وظیفه سلول های بینابینی چیست؟-ه

 Cبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -2

 چیست؟تولید مثلی نر دستگاه ی وظیفه مهمتریت -الف

 اندام های تشکیل دهنده این دستگاه را نام ببرید؟ -ب

 به غیر از کیسه بیضه چه عاملی دمای محیط بیضه ها را تنظیم می کند؟-ج

کدام بخش از دستگاه تولید مثلی مسئول ساخت اسپرم بوده و این بخش در کجا واقع شده -د

 است؟

 ی شود؟هورمون جنسی مردانه چه نام دارد و در کجا ساخنه م-ه

 وجود. . . . . . . . . . . . . .  نام به وخم پیچ پر های لوله زیادی تعداد ها بیضه در -3

 A.دارد

 Aرا . . . . . . . . . . گویند. اسپرم تولید مراحل -4

 زایی(م )اسپر زایی زامه

. . . . . .  ها یاخته این به که دارد ای زاینده های یاخته ساز اسپرم های لوله دیوارۀ -5

 A.شود می گفته . . . . . 

 

بعد از بلوغ  ی،مدتیسالگ 1۸تا  1۶ نیمردان در سن

 یی.از آنجارسند یخود م یبه حداکثر تکامل جنس

طور مداوم اسپرم ه مردان بعد از بلوغ قادرند ب که

نسبت به  یشتریدوره ب یبرا نیکنند ، بنابرا دیتول

از  یکه برخ یبه طور مانندیم یزنان بارور باق

توانند پدر  یم شتریب ای یسالگ 7۰ نیمردان در سن

 یو در ط شوندیم دیها تول ضهیشوند.اسپرم ها در ب

اسپرم ها را به دستگاه  یآلت تناسل ،یمقاربت جنس

مثل مرد  دی.دستگاه تولدینمایمؤنث منتقل م یتناسل

 ی.هورمون ها براکندیم دیتول یجنس یهورمون ها

 یبلوغ ضرور یدر ط یامل جنساسپرم و تک دیتول

مثل جنس مذکر قبل از  دیلهستند.تکامل دستگاه تو

قابل مشاهده دستگاه  ی.قسمت هاشودیتولد آغاز م

.درون بدن شبکه ضهیب یها سهیعبارتند از آلت و ک

 یگرید یو بافت ها ،غددیاز مجار یا دهیچیپ

و انتقال اسپرم را  دیوجود دارند که امکان تول

 .سازند یفراهم م

 

 اسپرم دیتول

بلوغ ، اسپرم ها به طور مداوم در هر  دنیفرارس با

عدد در روز  ونیلیم125 یبیبه تعداد تقر ضهیدو ب

اسپرم در درجه  دیتول کهیاز آنجائ شوندیم دیتول

ها خارج از بدن  ضهیمؤثر است،ب ریحرارت بدن غ

 (Scrotumبه نام اسکروتوم ) یپوست سهیدر ک

 هستند تا خنک نگه داشته شوند زانیآو

 

 

 

 



در  اند، گرفته قرار ها لوله خارجی سطح نزدیک که ی . . . . . . . . . . . ها یاخته -۶

 A.شوند می تقسیم میتوز با ابتدا

 یاخته دو 1 میوز تقسیم با دارد، نام . . . . . . . . . . . . . .  که الیه زاینده، دیگر یاخته -7

 B.کندی م تولید . . . . . . . . . . . . . . . نام به

یکی از یاخته های الیه زاینده که . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد یاخته ای . . . . .  -۸

 Bاست.

. . . . . . . . . . .  ایجاد می  یاخته دو ،2 میوز انجام با هر سلول . . . . . . . . . . . . . ، -9

 Bکنند.

 آنها در تمایزی ساز اسپرم های لوله وسط سمت به حرکت حین در. . . .  . . . . . . . -1۰

 B.شوند تبدیل . . . . . . . . . .  دهد می رخ

 ترشحات با دارند وجود ساز اسپرم های لوله دیوارۀ در که سلول های  . . . . . . . .  -11

 B.کنند می هدایت را . . . . . . . . .  تمایز خود

 یاخته . . . . . . . .  پشتیبانی، زایی، اسپرم مراحل همۀسلول های . . . . . . . . . ،  -12

 B.دارند عهده بر را ها باکتری خواری بیگانه نیز و جنسی های

 ها یاخته این به که دارد ای زاینده های یاخته ساز اسپرم های لوله دیوارۀ -13

 قرار ها لوله خارجی سطح نزدیک که ها یاخته این. شود می گفته اسپرماتوگونی

 Bنادرست( –.)درست شوند می تقسیم میتوز با اند، ابتدا گرفته

 یاخته دو 1 میوز تقسیم با دارد، نام اولیه اسپرماتوسیت که الیه زاینده دیگر یاخته -14

 کروموزوم ولی هاپلوئیدند، ها یاخته این. کندی م تولید ثانویه اسپرماتوسیت نام به

 Bنادرست( –)درست .اند کروماتیدی دو آن های

 ایجاد سپرماتیدا یاخته دو ،2 میوز انجام با ی اسپرماتوسیت اولیهها یاخته از کدام هر -15

 Bنادرست( –)درست .اند کروماتیدی تک ولی هاپلوئید، نیز ها یاخته این.کنندی م

 همۀ .شود می انجام لوله وسط سمت به داخل از لوله دیواره در ها گامت تمایز -1۶

 لوله درون گامت زیادی تعداد تا کنندی م عمل صورت همین به زاینده های یاخته

 Bنادرست( –)درست .شود ساز تولید اسپرم های

 اسپرم ساختار

 Cپاسخ دهید: -17

 پرم از چند قسمت تشکیل شده نام ببرید؟سا-الف

 قرار دارد چیست؟ اسپرم سر نام آنزیمی که در قسمت جلوی-ب

 Cپاسخ دهید: -1۸

  آنزیمی که در جلوی سر اسپرم فرار دارد چیست؟ وظیفه-الف

 میدیدی.اپشود یم میدیدیوارد اپ ضهیاسپرم بالغ از ب

است که در باال و پشت هر  چیلوله دراز مارپ کی

 رهیذخ میدیدی.اسپرم ها در اپردیگ یقرار م ضهیب

بر   یمن یبه مجرا دنیشده و در آنجا قبل از رس

(Vas deferens) بر  یمن ی.مجراشوندیم دهیرس

 یانزال یرا به مجرا میدیدیاست که اپ یلوله ا

بر  یمن ی،مجرایجنس تیفعال ی.طدهدیارتباط م

 شابراهیمنقبض شده و اسپرم ها را به سمت پ

است که ادرار  یلوله ا شابراهی.پکندیم تیهدا

.اسپرم ها زدیریتوسط آن از مثانه به خارج منتقل م

دوباره  نکهیا ایشده و  هیتخل یجنس تیفعال یط

 یفوقان یقطرات از انتها ی.بعضشوندیجذب بدن م

شده و بعدا با ادرار  شابراهیوارد پ یمنو یمجرا

 .شوند یشسته م

 

 

 

 

 

 

 یغده منتقل م نیمترشحه از چند عیاسپرم ها در ما

 سهینام که ب یترشحات توسط غدد شتریب شوند

 یمنو یاسپرم مجرا که ی.زمانشوند یم دیتول یمنو

 نیبه ا زیترشحات غدد پروستات ن کند یرا ترک م

حمل و نقل  لهیوس یمن عیشوند،ما یاضافه م عیما

 عیدر آن شنا کند.ما تواند یاسپرم است و اسپرم م

جهت سالم نگهداشتن اسپرم را  ییمواد غذا یمن

 یمن عیمکعب ما تریل یلی.در هر مکند یم نیتام زین

 اسپرم وجود دارد. ونیلیم 5۰

 

 

 

 

 



 اسپرم چه اندامکی قرار گرفته و وظیفه ی آن چیست؟ یانیم ۀقطع ایدر تنه -ب

 ی(کمک) مهیضم یاندام ها

 یاه خارج و به درون لول ضهیاسپرم ساز، آنها از ب یاسپرم در لوله ها دیپس از تول -19

 A.شوندی منتقل م . . . . . . . . . .  نام به لیو طو دهیچیپ

 A.شوندی م . . . . . . . . . به نام  یگرید لیطو ۀاسپرم ها وارد لول بعد از اپیدیدیم، -2۰

ترشحات غده  . . . . . . پشت عبور از کنار و نیاسپرم بر در ح یهر کدام از لوله ها -21

 Bکند. یم افتیرا در . . . . . . . . . . . . 

متصل  . . . . . . . شده و به  . . . . . . . . . . . . مثانه وارد  ریاسپرم بر در ز یدو مجرا -22

 Bشوند. یم

 A.شوندی متصل م زراهیبه م زین . . . . . . . . . جفت غده به نام  کیبعد از پروستات،  -23

ی از بدن منتقل م رونیها را به بم شده که اسپر ادی ۀترشحات سه نوع غدّ به مجموع -24

 A.شودی گفته م . . . . . . . . .  کنند،

 کنند. یم میمثل در مرد را تنظ دیدستگاه تول تیهورمون ها، فعال

 Cپاسخ دهید: -25

 نام هورمون های جنسی که غده ی هیپوفیز پیشین ترشح می کند را ذکر کنید؟-الف

 وظایف تستوسترون را بنویسید؟-ب

 Cپاسخ دهید: -2۶

 در مردان چیست؟ FSHوظیفه هورمون -الف

 در مردان چیست؟ LHوظیفه هورمون -ب

هورمون  دو ،یرمغزیز نیساز بخش پ دیقبل خواند یها همان طور که در فصل -27

 Bنادرست( –)درست FSHو  LH، شود یترشح م یمحرّک غدد جنس

کنند  لیتسه را اسپرم زیتا تما کندی م کیرا تحر بینابینی یها اختهی FSHدر مردان،  -2۸

)درست را ترشح کنند. ها تا هورمون کندی م کیرا تحر سرتولی یها اختهی،  LHو 

 Bنادرست( –

 2گفتار 

 مثل در زن دیدستگاه تول

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -29

       

 مردانه یهورمونها

مردانه تستوسترون  یهورمون جنس نیتر یاصل

(Testosterone  اس)دیت که در سراسر عمر تول 

در تکامل اندام  ی.تستوسترون نقش مهمشود یم

 یمردانه دارد.ط یو بروز صفات جنس یجنس یها

ه در سطح تستوسترون ب یریچشمگ شیبلوغ افزا

رشد اندام  یبرا یش،محرکیافزا نی.ادیآ یوجود م

مردانه  هیصفات ثانو املو تک یجنس یها

 یموها شیمردان شامل رو هیاست.صفات ثانو

صورت و بدن ، بم شدن صدا و رشد عضالت 

 است.

 

 

 بلوغ

است.در پسرها ، بلوغ  یبلوغ،مرحله تکامل جنس

و سه تا  شود یشروع م یسالگ 15تا  12از سن 

مترشحه  ی.هورمونهاکشد یچهار سال طول م

مردانه  یهورمون جنس شیموجب افزا یزیپوفیه

مثل  یراتیی.تستوسترون،تغگردندیتستوسترون م

 هیو تکامل صفات ثانو یجنس یرشد اندام ها

 .کند یم کیرا تحر یجنس

و  ضهیب سهیبلوغ : آلت ، ک یط یتکامل جنس در

 یشرمگاه هیناح یو موها شوند یها بزرگ م ضهیب

(Pubic   ر)ریصورت و سا ی.موهاکنند یشد م 

 شده عی.رشد بدن سرشوند یبدن ظاهر م یقسمتها

 .شود یو صدا بم م افتهی شیافزا ی،توده عضالن

 

 

 

 

 

 

 



 نام ببرید؟دستگاه تولید مثلی در زنان شامل چه اندام هایی است  -الف

 مورد(2وظیفه تخمدان ها در زنان چیست؟)-ب

 فولیکول چیست؟-ج

 وظیفه ی رحم چیست؟-د

 باالی رحم چه بخشی قرار گرفته و وظیفه ی آن چیست؟-ه

 D:به پرسش های زیر پاسخ دهید -3۰

 اندام های تشکیل دهنده ی دستگاه تولید مثلی زن مجموعاً چه وظایفی به عهده دارند؟-الف

 ها به چه وسیله ای و به کجا متصل شده اند؟تخمدان -ب

 اووسیت اولیه در چه هنگامی و به چه تعدادی تشکیل می شود؟-ج

 چه نام دارد؟وظیفه ی آن چیست؟ رحم یداخل ۀوارید-د

 در پایین رحم چه بخشی قرار دارد و در نهایت این بخش به کجا ختم می شود؟-ه

 A.ندیگوی م . . . . . . . . . . تر شده که به آن  کیرحم، بار نییبخش پا -31

       نیجن خروج  محلو  ینر، خروج خون قاعدگ یجنس یها اختهیمحل ورود  به -32

 A. . . . . . . . . . گویند.

 در زنان یجنس ۀدور

دوره ی جنسی در زنان با چه چیزی شروع و به چه چیزی ختم می شود،توضیح  -33

 Cدهید؟

 Cافتد؟علت یائسگی چیست؟در چه سنی اتفاق می  -34

 ییزا تخمک

 Cپاسخ دهید:  -35

 می شود؟ آغاز و در چه مرحله ای متوقف تخمک زایی از چه زمانی-الف

 با رسیدن سن بلوغ در زن،در جهت تخمک زایی چه وقایعی اتفاق می افتد؟-ب

 توقف دوم در تخمک زایی در چه هنگامی است؟-ج

 Cپاسخ دهید: -3۶

 شود؟ در چه هنگامی تقسیم میوز در زنان کامل می-الف

 

 مثل مرد دیقسمت ها دستگاه تول

و دو  ضهیب سهیمرد شامل آلت،ک دمثلیتول دستگاه

 ضهیب سهیها در ک ضهیاست.ب ضهیب

قرار  ضهیدر باال و پشت هر ب میدیدی.اپزانندیآو

است که به لوله  یچیلوله مارپ میدیدیدارد. اپ

بر )وازدفران( متصل  یمن یبه نام مجرا یگرید

 یبه مجرا یمنو یمجرا یفوقان ی.انتهاشودیم

دو  نی.اشود یمتصل م یمن سهیککننده  یزهکش

.دو دهندیم لیرا تشک یانزال یمجرا با هم مجرا

وارد  شابراهیدر دو طرف به پ یانزال یمجرا

قسمت توسط پروستات  نیدر ا شابراهی.پشوندیم

از آلت به خارج  شابراهیاحاطه شده است سپس،پ

 .ابدی یاز بدن ارتباط م

 

 

 

در بدن  یمثل زنانه دستگاه دیدستگاه تول

مثل را انجام  دیماده است که کار تول یهاانسان

 دنییو زا یباردار یی. جانداران ماده توانادهدیم

 دیهمنوع خود )فرزند( دارند. دستگاه تول یموجود

 یو درون یرونیدر انسان از دو بخش ب نهیمثل ماد

آن  یداخل یهااست که اندامشده لیتشک

حمل تخمک، رحم و مهبل(  یها)تخمدانها، لوله

 یرونیشکم قرار دارند بخش ب ینییسوم پا کیدر 

را بر عهده  یکار دفع ادرار و لذت جنس نیهمچن

 دارد.

 

 

 



 در هنگام قاعدگی سلول جنسی ماده در چه مرحله ای از تقسیم میوز دفع می شود؟-ب

 یک مورد را ذکر کنید؟ ییبا اسپرم زا ییتخمک زا یاساس یاز تفاوت ها-ج

 ۀو چرخ میتنظ را در تخمدان . . . . . . . بالغ شدن  یبند نزما ،یتخمدان ۀچرخ -37

 Bکند. یآماده م یباردار یرا برا . . . . . .  ،یرحم

 نیآورد، ا یم دیرا پد . . . . . . . . .  دادیدو رو یدر جنس ماده، نوسانات هورمون -3۸

 B.شود یتخمدان ها و رحم انجام م در وابسته به هم . . . . . . دو 

 یتخمدان ۀچرخ

 Bشود. یم تیو هدا میتنظ . . . . . و . . . . . .  یهورمون ها ریبا تأث یتخمدان ۀچرخ -39

به آنها متصل  . . . . . .وجود دارند که  ییها رندهیگ یکولیفول یها اختهیدر سطح  -4۰

 Bتا بزرگ و بالغ شود. کرده کیرا تحر . . . . . . اتصال  نیشود. ا یم

 ۀواریزمان به د نیکه در ا یبالغ شده ا کولیحدود روز چهاردهم دوره در فول -41

 Aشود. یانجام م . . . . . . . . . . .  است دهیتخمدان چسب

 یدهد، عامل اصل یاستروژن رخ م ترشح شیکه در اثر افزا . . . . . . شدن  ادیز -42

 Aاست. یتخمک گذار

 یا اختهی ۀدر تخمدان به صورت تود کولیفول ۀماند یباق ،یگذار کتخمبه دنبال  -43

 A.ندیگو یم . . . . . . . . . . که به آن  دیآی در م

 یم شیخود را افزا یترشح تیفعال . . . . .هورمون  ریزرد با تأث جسم یها اختهی -44

 A.کنندی را ترشح م پروژسترون دهند و دو هورمون استروژن و

و به  رودی م لیتحل یجنس ۀدر اواخر دور . . . . . . . . . . رخ ندهد ، یاگر باردار -45

 Bشود. یم لیتبد . . . . . . . . . . به نام  رفعالیغ یجسم

در خون . . . . . . . . . . . . و . . . . . . .  . . . فعال شدن جسم زرد باعث کاهش ریغ -4۶

 زشیر و بیجدار رحم و تخر یداریهورمون ها موجب ناپا نیشود. کاهش ا یم

 B.است یبعد یجنس ۀشود که عالمت شروع دور یآن م

شود.  یو پروژسترون در خون م استروژن باعث کاهش سفیدفعال شدن جسم  ریغ -47

شود  یآن م زشیر و بیجدار رحم و تخر یداریهورمون ها موجب ناپا نیکاهش ا

 Bنادرست( –.)درست است یبعد یجنس ۀکه عالمت شروع دور

دهند  یم شیخود را افزا یترشح تیفعال LHهورمون  ریزرد با تأث جسم یها اختهی -4۸

 Bنادرست( –)درست .کنندی را ترشح م پروژسترون و دو هورمون استروژن و

 یرحم ۀچرخ

 Cپاسخ دهید: -49

 دوره ی قاعدگی به طور متوسط چند روز طول می کشد؟-الف

 یچرخه قاعدگ

 یباردار یبدن زن برا ،یدر طول چرخه قاعدگ

 4 لهیچرخه به وس نی. اشودیآماده م یاحتمال

کننده  کی. هورمون تحرشودیم میهورمون تنظ

 زیپوفیکه از غده ه ینیو هورمون لوتئ کولیفول

 کیتخمک در  کیباعث بلوغ  شوند،یترشح م

. تخمک و شودیو آزاد شدن آن م کولیفول

 کنندیو پروژسترون ترشح م وژنآن، استر کولیفول

. اگر شوندیشدن مخاط رحم م میباعث ضخ که

تخمک بارور شود، خود را وارد سطوح  کی

و اگر بارور نشود، در طول  کندیرحم م یداخل

حاصل از  یهابه همراه خون و سلول یقاعدگ

 نی. اشودیرحم، از بدن خارج م یمخاط داخل

مدت  یول کشدیروز طول م 2۸چرخه حدود 

 یو از زن گریتا ماه د یزمان آن ممکن است از ماه

کامل  یچرخه قاعدگ کیفرق کند.  گریبه زن د

حاصل در آندومتر )مخاط  راتییتغ ریتصو نیا

نشـان  یچرخـه قاعدگ یرحم( و تخمدان را در ط

 یدر زمان تخمک گذار تواندی. تخمک مدهدیم

 رماسپ کی لهیبه وس شود،یآزاد م کولیکه از فول

 بارور گردد.

 

 یائسگی

متوقف  یاست که چرخه قاعدگ یزمان یائسگی

رخ  یسالگ 55تا 45نیامر معموالً ب نیا شودیم

کننده  کیبه هورمون تحر گریها د. تخمداندهدیم

 یجنس یهاو هورمون دهندیپاسخ نم کولیفول

 دیتول یزنانه )استروژن و پروژسترون( کمتر

 یو قاعدگ یتخمک گذار جه،ی. در نتکنندیم

به مرحـله  یکه زنـ نیمحض ا . بهابدییخاتمه م

. شودیبارور محسوب نم ـگریبرسد، د یائسگی

 راتییتغ ،یائسگیقبل و بعد از  یهادرست در سال

چون نوسان خلق،  یمیعال جادیباعث ا یهورمون

مهبل و عرق کردن شبانه  یخشک ،یگر گرفتگ

 راتییممکن است منجر به تغ یائسگی. گرددیم

 استخوان شود یپوک مثلمدت  یطوالن یکیزیف

 



 اعدگی چه افاقاتی برای دیواره ی رحم رخ می دهد؟از روز هفتم تا چهاردهم بعد از ق-ب

 Cپاسخ دهید: -5۰

 عمل جایگزینی را تعریف کنید؟-الف

 شروع دوره ی قاعدگی بعدی از چه روزی و به چه علت اتفاق می افتد؟-ب

 مثل در زن دیدستگاه تول یهورمون میتنظ

 Dزیر پاسخ دهید:به پرسش های  -51

 ؟کنند یم میزن را تنظ یمثل دیمتفاوت در دستگاه تول عیوقاهورمون های کدام غدد -الف

 در ابتدای دوره ی زنانه سطح کدام هورمون ها کم است،نام ببرید؟-ب

 کمبود هورمون های فوق چگونه باعث فعال شدن خود تنظیمی می شود،توضیح دهید؟-ج

 را بنویسید؟ LHو    FSHدر این خود تنطیمی به ترتیب وظیفه هورمون های  -د

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -52

ی آماده م یاحتمال یباردار یرحم را برادو هورمون استروژن و پروژسترون چگونه -الف

 ؟کنند

 روش بازخورد )خود تنظیمی( منفی دو هورمون استروژن و پروژسترون را پس از باال-ب

 رفتن میزان آن ها در خون را توضیح دهید؟

در ایجاد دوره ی قاعدگی کدام هورمون ها نقش دارند و مکانیسم خود تنظیمی آن را -ج

 بنویسید؟

کدام هورمون هم نقش خود تنظیمی منفی بازی می کند و هم خودتنظیمی مثبت؟آن را -د

 شرح دهید؟

 3گفتار 

 نیرشد و نمو جن

 لقاح

وارد لوله رحم  . . . . . . . . . . . . . .  قیاز طر یپس از تخمک گذار هیثانو تیاووس -53

 Aشود. یم

. رحم،  ۀلول وارهید یو زنش مژک ها وارهیانگشت مانند، انقباض د حرکات زوائد -54

 Aدهند. یم حرکت را به سمت رحم . . . . . . . . . . . . . 

 

 استخوان دچار پوکی

استخوان ها  هورمون جنسی استروژن برای تقویت

الزم است. غلظت پایین استروژن پس از یائسگی 

می تواند منجر به پوکی استخوان شود که همان 

گونه که در این تصویر میکروسکوپی نشان داده 

شده است، یک بیماری است که در آن استخوان 

ها تراکم خود را از دست می دهند و ممکن است 

 نازک و شکننده شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 .کنند یشنا م . . . . . . . . . . ها اسپرم به سمت  ونیلیبه رحم م یمن عیما با ورود -55

 Bرسند یم. . . . . . . . . رحم به  ۀاز آنها در لول یتعداد کم فقط یول

 یۀاطراف آن عبور کنند. ال یداخل و یخارج یۀاز دو ال دیبا . . . . . . .ورود به  یبرا -5۶

 B.است یا ژله شفاف و ،یداخل یۀو ال . . . . . . . یها اختهی ۀماند یباق ،یخارج

 آن یها میشود تا آنز یپاره م. . . . . . . . . . .  ،یخارج یۀعبور اسپرم از ال نیدر ح -57

 Aرا هضم کند. یداخل یۀال

 گریبا همد . . . . . . . . . .  یاسپرم و غشا کی یشود که غشا یآغاز م یلقاح موقع -5۸

 A.کنند دایتماس پ

 A.کندی م یریجلوگ تیاووس به گرید یاز ورود اسپرم ها . . . . . . . . . .  -59

ی آن رها م یو کروموزوم ها دیپوشش هسته ناپد ت،یبا ورود سرِ اسپرم به اووس -۶۰

 یم لیو به تخمک تبد کندی م لیرا تکم وزیم ،. . . . . . . . . .  حال، نی. در همشود

 A.شود

 Cپاسخ دهید: -۶1

 اووسیت ثانویه از شیپور فالوپ به رحم چه عواملی می باشد؟نیروی محرکه -الف

اووسیت از دو الیه ساخته شده است،آن دو را نوشته و مختصراً مواد تشکیل دهنده ی آن -ب

 را بنویسید؟

 الیه داخلی اووسیت چگونه پاره می شود؟-ج

 Cپاسخ دهید: -۶2

 لقاح در چه زمانی آغاز می شود؟-الف

 ؟چیستوظیفه ی جدار لقاحی  -ب

 تقسیم میوز سلول جنسی ماده)انسان(در چه هنگامی کامل می شود؟-ج

 پس از لقاح عیوقا

 یپرم عاتیدر آمده و درون آن با ما یتوخال ۀبه رحم به شکل کر دنیپس از رس -۶3

 Aشود. یگفته م. . . . . . . . . . . مرحله، به آن  نیشود. در ا

 لیدارد که سرانجام در تشک. . . . . . . . . . به نام  یرونیب یۀال کی ست،یبالستوس -۶4

 A.کندی جفت دخالت م

 A.دهندی م لیرا تشک. . . . . . . . . . . . .  ستیدرون بالستوس یها هاختی -۶5

 اختهیشدن به  لیتبد ییاند که توانا افتهین تخصص ییها اختهی ،. . . . . . . . . . . . .  -۶۶

 Aرا دارند. یمتفاوت یها

 ترشح . . . . . . . نام  بهی ، هورمون. . . . . . . . .  یها اختهی نیمرحله، همچن نیدر ا -۶7

 یهفته بطول م 4۰ ایروز  2۸۰معموال  یباردار

 نیروز آخر نیاز اول یانجامد، که بطور قرارداد

توان به  یدوران را م نیشود. ا یشروع م یقاعدگ

 کیکرد که در هر  میتقس یباردار "سه ماهه"سه 

 نیافتد؛ سه ماهه اول از اول یاتفاق م یخاص عیوقا

دوم از  اهه، سه م13هفته  یتا انتها یهفته باردار

، و سه ماهه سوم از هفته 27هفته  انیتا پا 14هفته 

زمان )  نیاست که عمدتا در ا 4۰تا آخر هفته  2۸

و تولد نوزاد ختم  مانی( به زارترید ایزودتر  یکم

 شود. یم

 

مشخصات مربوط به خود را هر سه ماهه 

 دارد؛

 یم دهیشن نیدر سه ماهه اول ضربان قلب جن-1

 شود،

توسط  نیحرکات جن نیسه ماهه دوم اول در-2

 شود، یمادر احساس م

از مادران انقباضات  یدر سه ماهه آخر برخ-3

را تجربه  کزیه -موسوم به برکستون یمانیکاذب زا

 کنند. یم

 

 ندهیکه در آ یدو هفته بعد از لقاح، سلول یدر ط

 ییخواهد داد، با سرعت باال لیفرزند شما را تشک

از صد  شیبا ب یو به صورت توده ا افتهی ریتکث

 ،یریروند تکث نیشود. به دنبال ا یم دهیسلول د

فوق شروع به حرکت در طول لوله  یتوده سلول

. درسان یکرده و خود را به محوطه رحم م یرحم

شود  یخوانده م «ستیبالستوس» یتوده سلول نیا

تمشک کوچک است و  کیو از نظر ظاهر، مانند 

سر سوزن است.  هیمتر شب یلیم ۰.1به اندازه 

اول که  هیاست، ال هیدو ال یدارا ستیبالستوس

 شتر،یاست، به دنبال تکامل ب یخارج هیهمان ال

به جفت شده و شروع به ترشح هورمون  لیتبد

در  زین یداخل هیکند و ال یم hCG ای یباردار

 سازد. یشما را م نیجن تینها

 



 Bاست. یباردار یها تست شود و اساس یکه وارد خون مادر م کنندی م

 نیشوند که مهم تر یم لیتشک نیکننده در اطراف جنت محافظ یدر ادامه پرده ها -۶۸

 Bهستند. . . . . . . . . . .  و . . . . . . . . آنها 

جفت و بند ناف  لیدر تشک آمنیوننقش دارد.  نیجن یۀحفاظت و تغذدر کوریون  -۶9

 Bنادرست( –)درست رحم است. ۀواریبند ناف و د نیرابط ب جفت و کند یدخالت م

ترشح  سبب حفظ جسم زرد و تداوم های گناد و تروپ کوریون انسانی، هورمون -7۰

 یخون از قاعدگ در هورمون ها نیشود. وجود ا یپروژسترون از آن م یهورمون ها

 Bنادرست( –)درست .کندی م یریمجدّد جلوگ یگذارک و تخم

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -71

 چه زمانی طول می کشد که تخمک پس از لقاح تقسمات میتوزی خود را آغاز کند؟-الف

 یاخته است چه نام دارد؟ 32یا  1۶توده یاخته ای که  شامل -ب

 کنید؟اصطالح بالستوسیت را تعریف -ج

 توده یاخته ای درونی چیست؟-د

 منشاء سلول های بنیادی و ویژگی های آن را بنویسید؟-ه

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -72

 ست؟یتروفوبالست چ-الف

 فرایند النه گزینی)جایگزینی( را توضیح دهید؟-ب

 را نوشته و وظیفه آن را بنویسید؟ HCGمنشاء هورمون -ج

 محافظتی جنین را ذکر کنید و وظیفه هر یک را بنویسید؟نام مهمترین پرده های -د

 جفت جنین چیست؟-ه

 نیجن کیاز  شیب لیتشک

 ایاز هم جدا شوند،  یادیبن یها اختهیتخم ممکن است  یۀاول ماتیتقس نیدر ح -73

که  به آن . . . . . . . .  شود میچند قسمت تقس ایبه دو  ستیبالستوس یدرون ۀتود

 Aگفته می شود.

آزاد  هیثانو تیاووس کیاز  شیدوره ب کیفرد در  کی یاست تخمدان هاممکن  -74

که در صورت تشکیل تخم،دو قلوهای . . . . . .  شود.  انجام چند لقاح ایکنند و دو 

 Aبه وحود می آیند.

 کنترل ورود و خروج مواد در جفت

شناور بوده  یابتدا درون حفره رحم ستیبالستوس

رحم  یداخل یها هیکه از ال ییها رهیش قیو از طر

کند. در اواخر هفته  یم هیشود، تغذ یترشح م

کرده و به  دایپ یتهاجم تیماه ستیسوم، بالستوس

 نیبه ا یشده رحم که جهت بارور میضخ وارهید

شود.  یوصل م یبه سخت افته،یصورت اختصاص 

 هیبه ال ستیوصل بالستوس یعنیمرحله،  نیا

شود و به دنبال  یم دهینام «ینیالنه گز» ،یرحم

. هورمون ردیگ یانجام م یحالت، بارور نیوقوع ا

دهد تا  یشما فرمان م یبه تخمدان ها یباردار

موجب  نیآزاد نکنند و هم چن یدیتخمک جد

استروژن و  یترشح هورمون ها شیافزا کیتحر

 یزیو خون ر زشیتا از ر ود؛ش یپروژسترون م

هورمون، همان  نیکند. ا یریجداره رحم جلوگ

مثبت  زیشما را ن یاست که تست باردار یماده ا

 کند. یم

 

شروع به جمع شدن در اطراف  زین کیوتیآمن عیما

را به  یعیکند و حفره پر از ما یم یتوده سلول

 یآب م سهیبه ک لیآورد، که بعد ها تبد یوجود م

در اطراف  ندهیآ یدر طول ماه ها ع،یما نیشود. ا

کند. در  یمحافظت م یقرار گرفته و از و نیجن

 ییو مواد غذا ژنیاکس ستیزمان، بالستوس نیا

 یگردش خون ستمیس قیخود را از طر ازیمورد ن

 یآورد، که به صورت تونل ها یبه دست م ییابتدا

رحم  وارهید یرا به عروق خون یو یکروسکوپیم

را  دیمواد زا زیراه ن نیکند و از هم یشما مرتبط م

 ییکند؛ چرا که ساختمان جفت، هنوز توانا یم دفع

ساختمان آن  لینکرده و تکم دایانجام تبادالت را پ

 کشد. یطول م ندهیهفته آ انیتا پا

 

 

 



 Cپاسخ دهید: -75

 چه هفته ای آغاز و تا چه زمانی ادامه می یابد؟ تمایز جفت در -الف

 جفت شامل چند سیاهرگ و سرخرگ است؟-ب

 Cپاسخ دهید: -7۶

 های موجود در جفت چگونه مواد را بین مادر و جنین مبادله می کنند؟رگ  -الف

 آیا خون مادر با جنین مخلوط می شود؟چرا؟-ب

ی منتقل م نیجفت به جن قیاز طر . . . . . . . . از  یو بعض ژنیاکس ،یمواد مغذّ -77

 Bشود. .. . . . . . . .  و هیتغذ نیتا جن شوند

 زین . . . . . . . و  . . . . . . .  ن،یکوتیمانند ن یزا و مواد یماریب حال،عوامل نیدر ع -7۸

 Bسوء بگذارند. ریتأث نیو نمو جن رشدی توانند از جفت عبور کنند و رو یم

 ی(سونوگراف) یصوت نگار

استفاده  . . . . . . .  فرکانسبا  یاز امواج صوت ،. . . . . . . . . .  یصیروش تشخ در -79

 B.کنندی م

ابعاد  یریگ هدر ماه اوّل، انداز یباردار صیتشخدر روش تشخیصی . . . . . . . . . .  -۸۰

و عملکرد  یاز لحاظ حرکت نیجن سالم بودن ،. . . . . . . . . . سن، نییتع یبرا نیجن

 Bرا می توان مشخص کرد. از اندام ها مثل قلب یبعض

 مانیزا -تولد 

 Cپاسخ دهید: -۸1

 شدن کیسه ی آمنیونی می شود/چه عاملی باعث پاره -الف

 از نشانه های قریب الوفوع بودن زایمان می توان به چه نشانه ای اشاره کرد؟-ب

 نام مهمترین هورمونی که در زایمان نقش دارد را بنویسید؟-ج

 Cپاسخ دهید: -۸2

 وظیفه هورمون اکسی توسین در هنگام زایمان چیست؟-الف

 توسین چیست؟ نوع خود تنظیمی در زیاد ترشح شدن اکسی-ب

 چه عاملی باعث افزایش ترشح هورمون اکسی توسین در هنگام زایمان می شود؟-ج

 در مرحله یشود. یخارج م بدن از رحم یۀو سپس بق . . . . . ابتدا  یعیبه طور طب -۸3

زن است که شامل  کی یاوج دوران باردار مانیزا

چند نوزاد از رحم مادر است.  ای کیخارج شدن 

 یتکنولوژ»با  مانیاز زا یروش یعیطب مانیزا

که  دهدیروش فرد اجازه م نیاست. در ا «نییپا

انجام دهد.  مانیانسان کار خود را در زا عتیطب

از  مانیکه هنگام زا رندیگیم میاز زنان تصم یبرخ

 یآن برا یاستفاده نکرده و به جا ییدارو چیه

مانند تمدد اعصاب  ییهاکاهش دردشان از روش

مادر  یعیطب مانینفس استفاده کنند. در زاکنترل ت ای

البته به هنگام  دهد؛یکنترل بدن خود را در دست م

 یبرا یاو را به آرام زین اری فرد هم کی مانیزا

و  ییهنمارا مانیپشت سر گذاشتن مراحل زا

 .کندیم تیحما

 

 تسخ مانیزا

 یلگن، اختالالت عملکرد یفضا یعلت تنگ به

 ایاز حد  شیب یمانند بزرگ نیجن طیشرا ای یرحم

است  مانیمدل از زا نی. ادهدیرخ م چیبر شینما

 .دینمایم نیکه جراح را ملزم به استفاده از سزار

 

 نیسزار

 مانینوع زا کی نهیُرستَم ای ییزارُستَم ن،یسزار

در  یبرش جادیاست که در آن نوزاد با ا یعیرطبیغ

. در گرددیشکم و رحم مادر خارج م وارهید

 یپزشک لیکه زن باردار به دال یاژهیو طیشرا

را نداشته باشد از روش  یعیطب مانیزا کی ییتوانا

است استفاده  یعمل جراح یکه نوع نیسزار

 گردد. سریم مانیتا زا شودیم

 

 

 

 

 

 



 Bشود. یمرتبط با آن، از رحم خارج م یو اجزا . . . . . . انقباض رحم،  ۀبعد با ادام

 زیرا ن . . . . . . . . صاف  ۀچیماه مان،یدر زا ریعالوه بر تأث ن،یتوس یهورمون اکس -۸4

 Bانجام شود.. . . . . . . . . .  تا کندی منقبض م

 4گفتار 

 مثل در جانوران دیتول

 لقاح ۀنحو

 Aشود. یم دهید . . . . . . . .  یمهرگان آبز یو ب ستانیها، دوز یمثل ماه انیدر آبز -۸5

و لقاح  زندیر یخود را در آب م یگامت ها نیوالد. . . . . . . . . . . . . ،  روش در -۸۶

 A.ردیگی در آب صورت م

 یلقاح داخل

مثل سخت پوستان و  انیاز آبز یو بعض یز یدر جانوران خشک. . . . . . . . . .  -۸7

 Aشود. یم دهید کوسه ها مثل یماه یبعض

 Aاست.لقاح در کوسه از نوع . . . . . . . . . .  -۸۸

 و لقاح در بدن شودی فرد ماده م یمثل دیاسپرم وارد دستگاه تولدر . . . . . . . . . .  -۸9

 Aشود. یانجام م ماده

 یبا اندام ها یمثل دیتول یدستگاه ها ازمندین جانور،نوع. . . . . . . . . . . . .  در -9۰

 A.است افتهیتخصص 

 منتقل در بدن جنس نر یجانور ماده، تخمک را به درون حفره ا . . . . . . . . . ،در  -91

 A.کند یم

ها را در بدن  نیشود و جنس نر، جن ینر انجام مجانور لقاح در بدن در . . . . . . . .  -92

 A.داردی خود نگه م

 (تیهرمافرود)نرماده 

 Cپاسخ دهید: -93

 جانور هرمافرودیت چه ویژگی دارد؟-الف

هرمافرودیت که قادر است خود را بارور کند و یک نمونه که قادر است یک نمونه جانور -ب

 تبادل اسپرم کند را نام ببرید؟

 Cپاسخ دهید: -94

 نوع تولید مثل در کرم خاکی چگونه است توضیح دهید؟-الف

 یعیطب مانیزا

 ردیپذیچند مرحله صورت م یدرط یعیطب مانیزا

از  شیکه،زنان باردارو همسران آنها پ;وبهتراست

تابتوانند درطول  افتهی یازروند آن آگاه مانیاز

 ازخود نشان دهند . یواکنش درست مانیزا

 

 : مانیزا ندیفرا مراحل

 

 یمانیزا یاول : اززمان شروع دردها مرحله

 .باشدرحم،میتابازشدن کامل دهانه 

 

 رحم،تاخروج دوم : ازبازشدن کامل دهانه مرحله

 .باشدنوزادمی

 

 .باشدیسوم : ازخروج نوزادتاخروج جفت م مرحله

 

 عبارتست از : یعیطب مانیشروع زا میعال

 

شکم و  ریز هیناح یودیپر یدرد ها-1

 نیو فاصله ب شتریطول مدت درد ب جیکمرکه،بتدر

 یدردها هیدرابتدا معموالً شب شودویآن کوتاه تر م

 .باشدیم انهیعادت ماه

 

 ازواژن. یخون اترشحاتیترشح آب  جادیا-2

 

که،منجر بحالت تهوع  یاضطراب یبروز حالتها-3

 گردد.

 

 

 

 



 نوع تولید مثل در کرم های پهن مثل کرم کدو چگونه است توضیح دهید؟-ب

 Cپاسخ دهید: -95

 بکر زایی را تعریف کنید؟-الف

 انواع بکر زایی را نام ببرید؟-ب

 Cپاسخ دهید: -9۶

 دهید؟ نوع تولید مثل در زنبور عسل چگونه است توضیح-الف

 نوع تولید مثل در بعضی از مارهای در اسارت چگونه است توضیح دهید؟-ب

 نیو حفاظت جن هیتغذ

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -97

چگونه تامین می  تخم لیتا چند روز پس از لقاح و تشک نیجن ازیمورد ن ییمواد غذا -الف

 شود؟

 چه عاملی دارد؟ به یبستگ تخمک در جانوران مختلف ۀانداز -ب

 ویژگی سلول تخم در پرندگان را نوشته و علت آن را بیان کنید؟-ج

 ویژگی سلول تخم در پستانداران را ذکر کرده و علت آن را توضیح دهید؟-د

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -9۸

 ویژگی تخمک را در جانورانی که لقاح خارجی دارند را ذکر کنید؟-الف

 ن تخم گذار مثل پرندگان چگونه حفظ شده است؟حفاظت جنین در جانورا-ب

 نوع رابطه جنین و مادر در کانگورو را ذکر کرده و توضیح دهید؟-ج

 چه تفاوتی بین تخم گذاری پالتی پوس با پرندگان است توضیح دهید؟-د

 

 تمرین های تفکیک نشده-ب

 .دیبا هم گفت وگو کن ریز یدر مورد پرسش ها 2با توجه به شکل  :1فعالیت  -99

 تیدر انسان اسپرماتوس-ب       دهد؟ یرخ م وزیو سپس م توزیم میابتدا تقس لیبه چه دل-الف

 دیاسپرمات -پ       دارند؟ ییبا هم چه تفاو تها یاز لحاظ کروموزوم دیو اسپرمات هیثانو ه،یاول

 Dدارند؟ ییها تاسپرم با هم چه تفاوت ها و شباه و

  ییبکرزا

است که در آن از  یجنس ریمثل غ دیتول ینوع

موجود زنده کامل به وجود  کی افته،ینتخمک لقاح

و  مهرگانیاز ب یادیدر تعداد ز دهیپد نی. ادیآیم

نماتودها، شکم  رینظ ییهاداران شامل گونهمهره

سخت پوستان، حشرات به خصوص زنبور  ان،یپا

و  ستانیدوز ها،یماه عسل،یو زنبور ب سلع

 .شودیم دهیخزندگان د

 

 طیبه ندرت و در شرا ییها بکرزاگونه یبرخ در

ها معمواًل گونه نیکه در ا ردیگیصورت م یخاص

به طور متناوب انجام  یمثل جنس دیو تول ییبکرزا

 دیتول ییبکرزا قینسل از طر نیچند یعنی شودیم

 قیدوباره از طر طیشرا یمثل کرده و در برخ

 قتی. درحقردیگیمثل صورت م دیتول ،یجنس

 یها به عنوان نوعگونه یدر برخ ییرزابک

و  یطیمح یفشارها طیبقا در شرا یبرا یسازگار

 .دهدیرخ م تیتعداد افراد جمع دیکاهش شد

 

 نرماده

که  یموجود تیهرمافرود اینروموک  ای یخنث ای 

نر و ماده را  یهر دو اندام تناسل یعیطور طببه

 دیهم زامه و هم تخمک پد تواندیداراست و م

. یها، کرم خاکها، حلزونآورد؛ مانند شته

گرفته  تهیهرمافرود یریاز نام اساط تیهرمافرود

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 



 

 Cنام گذاری کنید: -1۰۰

 

 D:دیپاسخ ده ریز یبه پرسش ها -1۰1

 ست؟یچ یسرتول یسلول ها فهیوظ-الف

 ند؟یآ یبه وجود م ییچه سلول ها زسااسپرم  یدر لوله ها 1 وزیدر م-ب

 ست؟یبا اسپرم چ دیاسپرماتفرق -ج

اسپرم ساز واقع  یدارند و در کدام قسمت لول ها یا فهیچه وظ یاسپرماتوگون یسلول ها-د

 شده اند؟

 C؟دیرا ذکر کن دیبا اسپرمات هیثانو تیشباهت و تفاوت اسپرماتوس -1۰2

 یرخ م یراتیی)اسپرم(چه تغدیبه اسپرماتوزوئ دیاسپرمات زیدر هنگام تما -1۰3

 C؟دهد

 Cرا نام گذاری کنید:اشکال زیر  -1۰4

 

است  افتهین زیتما یایسلول زا کی یاسپرماتوگون

 تیو به دو اسپرماتوس جادیساز ا یکه در لوله من

 دیتول ندی( در فراایسلول زا ی)نوع هیاول

 شود. یم لیاسپرماتوزوآ تبد

 

 مجموعه دارد: ریسه نوع ز یاسپرماتوگون

 

 یسلولها برا نی. ارهی، با هسته ت Aنوع  یسلولها

منبع ثابت از  کیاز فراهم آوردن  نانیاطم

 یم میاسپرماتوژنز تقس ندیها در فرا یاسپرماتوگون

 شوند.

سلولها  نی، با هسته روشن. ا Aنوع  یسلولها

را  Bنوع  یشوند تا سلولها یم میتقس توزیتوسط م

 کنند. جادیا

شوند تا به  یم میتقس Bنوع  یسلولها

 شوند. لیتبد هیاول تیاسپرماتوس

 یخود را دوبرابر م DNA هیاول تیاسپرماتوس هر

دهد تا دو  یرا انجام م 1 وزیکند و سپس م

از  کیکند. هر دیتول دیهاپلوئ هیثانو تیاسپرماتوس

دهند  یرا انجام م 2 وزیم هیثانو تیدو اسپرماتوس

 1کنند. ) دیتول دیهاپلوئ دیتا دو اسپرمات

 دهای(. اسپرماتدیاسپرمات 4=  هیاول تیاسپرماتوس

 وژنریاسپرماتوزوآ متحمل اسپرم دیتول یسپس برا

 شوند. یم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2شکل                                                  1شکل                     

شکل زیر مراحل تولید اسپرم را نشان می دهد ،مراحل مختلف آن را نام  -1۰5

 Cگذاری کنید؟

 

 

 

 

 

 

 D:دهید پاسخ زیر های پرسش به -1۰۶

 چیست؟ اپیدیدیم ی وظیفه-الف

 می آن درون به را خود مواد غددی چه ها لوله این راه سر بر و چیست بر اسپرم وظیفه-ب

 ریزند؟

 چیست؟ سمینال وزیکول غده وطیفه-ج

 است؟ عدد چیست؟چند پروستات وظیفه-د

 کنید؟ ذکر را راهی میز پیازی دهغ وطیفه-ه

 است؟ موادی چه شامل منی مایع -و

 در اسپرم زیادی تعداد وجود و منی مایع ترکیبات به توجه با :2فعالیت -1۰7

 نکات چه پروستات التهاب یا عفونت، مثل بیماریها از بعضی از جلوگیری برای آن،

 آن و گزارش آوری جمع را اطالعاتی رابطه این در کرد؟ رعایت باید را بهداشتی

 D.کنید ارائه کالس در را

 

 

 وله اسپرم ساز ل

هستند که  ضهیخورده در درون ب چیپ ییهالوله

. سلول ردیگیها صورت مدر آن یعمل اسپرم ساز

ها قرار دارند با لوله نیا وارهیکه در د ییها

. کنندیم جادینابالغ را ا یهاخود اسپرم ماتیتقس

به نام  یگرینابالغ سپس به لوله د یهااسپرم نیا

 شوندیو در آنجا بالغ م شوندیوارد م میدید یاپ

 .کنندیم دایلقاح را پ ییو توانا

 

 

 

 

 

 



 Bنام گذاری کنید: -1۰۸

 

 Cنام گذاری کنید: -1۰9

 

 Cنامگذاری کنید: -11۰

 

 

جانور  یجنس یهااختهیزامه به  ای اختهینر  ایاِسپِرم 

. شودیم دیتول یجنس یهاکه در غده ندیگوینر م

)گامت(  یجنس اختهیبالغ  یاسپرماتوزوآ ایاسپرم 

است که به روش  یجانداران شتریجنس نر در ب

دسته است. اسپرم . اسپرم تکشوندیبارور م یجنس

( را که در قند یتحرک خود فروکتوز )نوع یبرا

 یخود م یها یتوکندریوجود دارد در م یمن

 .کندیم لیتبد یو به انرژ سوزاند

 

آغاز به ساخته شدن  ضهیانسان اسپرم در ب در

از بدن  یبا من ه،یو پس از تکامل در برخا کندیم

 یآزادساز ای. اشکال در ساخت شودیخارج م

مردان شود. در  یموجب نابارور تواندیاسپرم م

و  نیتردهیچیاز پ یکیاسپرم  دیواقع تول

 یدر بدن است که با تخصص ندهایفرا نیتریطوالن

آغاز  ینیدوران جندر  هیاول یجنس یهالولشدن س

اسپرم در  زیو تما یسازو بعد با اسپرم شودیم

 .کندیم دایدر دوران بلوغ ادامه پ هاضهیب

 

اسپرم در همه  دیها تولپژوهش یبرخ هیپا بر

. گرددیبرم شیسال پ ونیلمی ۶۰۰ به جانداران

به  یژن رتأثی تحت جانداراناسپرم در همه  دیتول

 یژن در ط نیاست. ا (Boule:یسینام بول )به انگل

 یباق رییتغیتکامل انسان از آغاز تا کنون ب

 .دارد وجود جانداران ٔ  است و در همهمانده

 

 

 

 



 A.شود می انجام. . . . . . . .  سازوکار با ها هورمون این ترشح میزان تنظیم -111

 Bنام گذاری کنید: -112

 

 Cنامگذاری کنید: -113

 

 B؟شود می زودرس یائسگی باعث عواملی چه -114

 دوره این عالئم مورد در. است عالئمی با همراه یائسگی شروع :3فعالیت -115

 ارائه کالس در را آن گزارش و کرده تحقیق عالئم، این بروز کاهش های روش و

 D.کنید

. . . . . . . . . .   نام به ای زاینده و دیپلوئید یاختۀ از زایی تخمک فرایند -11۶

 A.شود می شروع جنینی دوران از و تولد از قبل

 .کنید وگو گفت هم با زیر های پرسش دربارۀ 7 شکل به توجه با :4فعالیت -117

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

ک تخم دارند؟ مراحل تفاوتی چه قطبی اجسام دومین با قطبی جسم دارند؟ اوّلین

 های تفاوت و ها شباهت. کنید مقایسه  زایی اسپرم مراحل با را شکل این در زایی

 D.بنویسید را آنها

 تخمدانها 

شکل هستند که در دو طرف  مرغیتخم دو غد    

لوله فالوپ به رحم  قیاند و از طررحم قرار گرفته

 متصل هستند.

 

 یها حاودر جانوران ماده وجود دارند. آن دانتخم

نارس هستند که پس از رشد به تخمک  یهاتخمک

لقاح را کسب  ییو توانا شوندیم لیبالغ تبد

 کیتخمک از  کیاغلب  ی. در هر قاعدگکنندیم

 یهااز سلول کدامچیو اگر ه گرددیدان آزاد متخم

اسپرم نتوانند خود را به تخمک برساند پس از 

لقاح خود را از دست  ییتخمک توانا یمدت

ها از سن بلوغ تخمک یآزاد ساز . در ضمندهدیم

 .کندیم دایادامه پ یائسگیآغاز شده و تا زمان 

 

 یعنیزنانه  یجنس یهاهورمون نیهمچن تخمدانها

که چرخه  سازندیپروژسترون و استروژن را م

باعث  نی. استروژن همچنکنندیم میرا تنظ یقاعدگ

زنانه از جمله  یاز مشخصات جنس یبرخ جادیا

 .شودیها مبزرگ شدن پستان

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cنام گذاری کنید: -11۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 های هورمون میزان وتغییرات ۸ شکل نمودارهای به توجه با :5فعالیت -119

 D:دهید پاسخ زیر موارد به زنانه جنسی

 دارد؟ بیشتری اهمیت هورمون کدام نقش جنسی دوره هر نیمۀ در-1

 است؟ جنسی دورۀ از زمانی چه در ها هورمون از یک هر مقدار بیشترین-2

 به مربوط و دهد می رخ موقعی چه زنان جنسی دورۀ در هورمونی تغییرات بارزترین-3

 چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اووژنز در انسان

)جمع:  میاووگون یهااووژنز در سلول ندیفرا

که  یها زمانسلول نی. ادهدی( رخ میاووگون

بار همانند  کیاووژنز شوند  ندیوارد فرا خواهندیم

. کنندی( را شروع متوزی)م میکرده و تقس یساز

( قبل از تولد یجنس یها)سلول یبدو یهاسلول

 هب رسندیفرد مؤنث م یگناد یهابه سلول یوقت

 میو پس از چند تقس شوند؛یم لیتبد یاووگون

. ابندییماه سوم، در کنار هم تجمع م انیدر پا توزیم

 دهندیرا ادامه م یتوزیم ماتیتقس هایاووگوناکثر 

 زیتما هیاول تیاووس یهااز آنها به سلول یو تعداد

 خواهدیاست که م یسلول هیاول تی. اووسابندییم

 یاانید نیرا شروع کند، بنابرا یوزیم ماتیتقس

تا ماه  های. تعداد اووگونکنندیخود را دو برابر م

. باشدیم ونیلیم 7به  کیبوده و نزد نهیشیپنجم ب

از  یاریو بس شودیهنگام مرگ آنها آغاز م نیدر ا

. روندیم نیاز ب هیاول یهاتیو اووس هایاووگون

که  هیاول یهاتیزمان تولد اووس یکیدر نزد

عدد  ونیلیم 2تا  7۰۰۰۰۰به  کینزد شانتعددا

اند و در شده وزیم میتقس نیاست وارد پروفاز اول

 شیو تا پ مانندی( متوقف مپلوتنیمرحله پروفاز )د

. هنگام مانندیم یمرحله باق نیاز آغاز بلوغ در ا

 هیاول یهاتیعدد از اووس 4۰۰۰۰۰بلوغ تنها تعداد 

دوره  نیا یهاوجود دارندکه تحت اثر هورمون

ها تنها عمر خانم انی. تا پاکنندیرا کامل م I وزیم

 ماندهیباق یهاتیاووس نیعدد از ا 5۰۰

)اووژنز(  یتخمک گذار ندی( در فرا7۰۰۰۰۰)

 . کنندیشرکت م

 

 

 

 

 

 

 



 D:دیپاسخ ده ریز یبه پرسش ها -12۰

 شود؟ یهورمون استروژن م شیباعث افزا یچه عامل-الف

 ست؟یهورمون استروژن چ فهیوظ-ب

 کنند؟ یم میتخمدان را تنظ یکدام هورمون ها چرخه -ج

 را به عهده دارد؟ یا قهیکجاست و چه وظ FSHمحل اتصال هورمون -د

 د؟یده حیرا توض یتخمک گذار ندیفرا-ه

 شود؟ یم LHشدن هورمون  ادیخود باعث ز شیکدام هورمون با اقزا-و

 ست؟یجسم زرد چ-ز

 شود؟ یم لیتبد دیبه جسم سف یجسم زرد در چه هنگام-ح

 ست؟یجسم زرد چ ی فهیوظ -ط

 شود؟ یرحم م وارهید زشیو ر بیباعث تخر یعامل چه-ی

 Bد؟ریپذ یانجام م ییچه هورمون ها ریتحت تاث یچرخه رحم عیتمام وفا -121

 Cنام گذاری کنید: -122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرحله  هیاول یهاتیطور که گفته شد اووسهمان

تا هنگام  وتنیکتیموسوم به د I وزیپروفاز م پلوتنید

امر به خاطر وجود  نیکه ا مانندیبلوغ متوقف م

 oocyt) تیعامل مهارکننده بلوغ اووس

maturation inhibitor) بعد از باشدیم .

 تیبه اووس لیتبد هیاول تیاووس I وزیگذراندن م

 لیتشک هیاول یجسم قطب کیو  شودیم هیانوث

 تیاووس کیها از تخمدان یکی. هر ماه از شودیم

شود.  بیبا اسپرم ترک تواندیآزاد شده و م هیثانو

 لیرا تکم وزیبعد از لقاح با اسپرم م هیثانو تیاووس

را  هیثانو یکرده و تخمک )تخمک( و جسم قطب

 14 زحدود رو ی. عمل تخمک گذارآوردیم دیپد

. اما در صورت عدم لقاح شودیآغاز م جنسیدوره 

دفع  هیثانو تیبا اسپرم، اووس هیثانو تیاووس

بعد از  هیثانو تی)و نه تخمک(. اووس شودیم

لوله فالوپ با اسپرم  یخروج از تخمدان در ابتدا

سمت  هی. سپس حرکت خود را گرددیم بیترک

 ماتیتقس ریمس یگردن رحم آغز نموده و در ط

در  که ی. به طورکندی( خود را آغاز متوزی)م

که  دهیسلول رس 32هنگام ورود به رحم به حدود 

 .شودیگفته م تیهنگام به آن بالستوس نیدر ا

 

 

 

 

 

 



ها را به دو قسمت ن تخمدا یجنس ۀاز منابع، دور یدر بعض-۶فعالیت  -123

 Dنظر شما:  به .کنندی م یبند میتقس (لوتئال)یو جسم زرد یکولیفول

یی در هر قسمت، چه هورمون ها-2است؟  یجنس ۀاز دور یهر قسمت مربوط به چه بخش-1

از تخمدان  ییقسمت چه هورمون ها در هر-3 گذارند؟ی تخمدان اثر م یرو شتریب زیپوفیه از

دو  نیا ۀجداکنند -4دهد؟  یهورمون ها رخ م نیا زانیدر م یرییشود و چه تغ یترشح م

 است؟ یبخش چه مرحله ا

کند. تخم  ی. . . . . . .  آغاز م ۀاختی کیرا به صورت  یزندگ ،ینوزاد آدم -124

 A.ابدی یم زیو نوزاد متما نیسرانجام به جن یمراحل یبا ط یمتوال ماتیبا تقس

 Bست؟یزنان  چ یعوامل حرکت تخمک در دستگاه تناسل -125

 Cد؟یسیبنو بیمرحله برخورد و نفوذ اسپرم در تخمک را به ترتپنج  -12۶

 Bنام گذاری کنید: -127

 

از آعاز تا هنگام النه  بیبه ترت یتوزینام سلول تخم بعد از تقسمات م -12۸

 C؟دیسیرا بنو ینیگز

 Bنام گذاری کنید: -129

 

 

دوره  کی یاست که در ط یعمل: یتخمک گذار

 نی. اشودیاووم آزاد م ایچند تخمک  ای کیآن 

 کباریروز  2۸دوره در انسان به طور متوسط هر 

 یها چرخه توسط هورمون نی. اشودیتکرار م

 .شودیکنترل م یجنس

)که  یدوره جنس یابتدا در: یمراحل تخمک گذار

 ن،یشیپ زیپوفیهمراه است( غده ه یزیبا خونر

دو  نیکه ا زدیریرا به خون م FSHو  LHهورمون 

از  یکیهورمون باعث ترشح هورمون استروژن از 

 یهااز هورمون یکی. )استروژن شودیم کولهایفول

در حال  کولیاست که از فول یدیاستروئ یجنس

 کولیتر فول شیرشد ب عثو با شودیرشد ترشح م

 (گرددیم

 یکولیمرحله فول

اندک در مقدار استروژن، مانع از  شیابتدا افزا در

. اما هرچه شودیم FSHو  LHتر  شیترشح ب

مقدار ترشح  شود،یتر م کیبه بلوغ نزد کولیفول

 نیشیپ زیپوفی. پاسخ هشودیتر م شیب زیاستروژن ن

است.  LHترشح  شیاستروژن، افزا یباال زانیبه م

 نیاول هاتا گامت شودیباعث م LH زانیحد اکثر م

سبب  زیخود را کامل کنند و ن یوزیم میتقس

 یو تخمدان پاره شود. هنگام کولیتا فول شودیم

رخ  یتخمک گذار شود،یپاره م کولیکه فول

 چرخه( 14. )روز دهدیم

 مرحله لوتئال

لوتئال در چرخه تخمدان به دنبال مرحله  مرحله

 LH ی. بعد از تخمک گذارشودیم جادیا یکولیفول

که پاره  یکولیفول یهاتا سلول شودیسبب م

به نام جسم  یاتوده لیاند رشد کنند و تشکشده

سبب ترشح استروژن  LHزرد را بدهند. 

. شودی( و پروژسترون از جسم زرد مولی)استراد

 کی جادیپروژسترون هر دو باعث ا واستروژن 

که ترشح  شوندیم یمنف یمیخود تنظ سمیمکان

FSH  وLH از  یمیخود تنظ نی. اکندیرا مهار م

در مرحله لوتئال  دیجد یهاکولیفول جادیا

چرخه با دفع شدن  ی. در انتهاکندیم یریجلوگ

جسم زرد، ترشح استروژن و پروژسترون به شدت 

 .شودیآغاز م یو چرخه بعد ابدییکاهش م



 B؟دیکن فیرا تعر ینیگزیجا تدیفرا -13۰

 Cنام گذاری کنید: -131

 

 C؟دیسیسان را بنوهم ریسان و غهم نیجن نیفرق ب -132

 ایتوانند مشابه  یم تیناهمسان از لحاظ جنس یدوقلوها-1 :7فعالیت  -133

از لحاظ  دهیبه هم چسب یدوقلوها-2   ست؟یمتفاوت باشند، به نظر شما علت چ

در مورد اثر انگشت دو -3   نسبت به هم چگونه اند؟ یظاهر رصفاتیو سا تیجنس

و گزارش آن را در کالس ارائه  یرا جمع آور یهمسان و ناهمسان اطالعات یقلو ها

 D.دیکن

 B؟شود یمطرح م یچه موارد یدر بحث نابارور -134

 B؟اجناب کنند دیمادران باردار از خوردن داروها با لیبه چه دل -135

 Cنام گذاری کنید: -13۶

 

 

 

 

 

 همزاد ایوقلو د

 یدوره باردار کیکه از  ندیگویم یبه دو فرزند 

توان به دو گروه  یدوقلوها رام .ندیآیم ایبه دن

)همسان( که به  کیگوتینمود. منوزا یبندمیتقس

تخمک لقاح  کیکه از  شودیگفته م ییدوقلوها

است، شده لیتبد نیبه دو جن میکه بعد از تقس افتهی

 یهمسان( که به معنا ری)غ کیگوتیزایباشند و د

است از دو تخمک جدا که توسط دو  ییدوقلوها

 متولد شوند. اندافتهیاسپرم جداگانه لقاح 

 

 

به   یتک تخمک یدوقلوها ایهمسان  یدوقلوها

تخمک واحد  کیکه از  شودیگفته م ییدوقلوها

 اتیو خصوص یکیوجود آمده باشند لذا ماده ژنته ب

همزاد به دو  ایآنها مثل هم است. دوقلو  یارث

ا یبه دن یدوره باردار کیکه از  ندیگویم یفرزند

 .ندیآیم

 

 ایهمسان باشند  ای یتک تخمک توانندیم دوقلوها

 یهمسان. قطعاً در هنگام حاملگ ریو غ یدوتخمک

 یمشابه دارند ول تیجنس یتک تخمک یدوقلوها

جدا  ایواحد  کیوتیآمن سهیک ایممکن است جفت 

 داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چهارم بعد از لقاح هنوز  ۀهفت انیباردار ممکن است تا پامادران  :۸فعالیت  -137

 نیبه نظر شما ا یقاعدگ ۀچرخ یها زمان خود مطلع نباشد. با توجه به یاز باردار

 Cهستند؟ یتیدر چه وضع یمادران از نظر قاعدگ

زمان  ینیب شیدر پ مانیزنان و زا متخصصان زمان تولد نییتع :9فعالیت  -13۸

. با توجه کنندی مادر اضافه م یقاعدگ نیبه زمان شروع آخر را روز 2۸4تولد نوزاد 

 D:دیپاسخ ده ریز یها پرسش به ۸شکل  یبه نمودار ها

 یقاعدگ نیچرا روز شروع آخر  شخص وجود دارد؟ یو باردار یقاعدگ نیب یچه ارتباط  

روز است. چرا  2۶۶ ایهفته  3۸ یشود مدت زمان باردار یگفته م  رند؟یگی را در نظر م

 کنند؟ی م مطرح روز را 2۸4پزشکان 

 Dد؟یده حیرا مختصراً توض مانیزا سمیمکان -139

 C؟دیده حیرا توض مانیدر بعد از زا ریترشح ش یمیخود تنظ سمیمکان -14۰

( نیسزار) یتولد نوزاد با عمل جراح ،یعیطب مانیعالوه بر زا :1۰فعالیت  -141

به  مانیزا که کنندی م هیتوص شتریب مان،یشود. پزشکان زنان و زا یانجام م زین

 ن،یسزار یجراح یمثبت و منف یانجام شود. در مورد جنبه ها یعیصورت طب

به دست آمده را به صورت گزارش در کالس  جیو نتا دیکن یرا جمع آور یاطالعات

 D.دیارائه کن

 Cجانوران دارند؟ یمثل در همه  دیتول ییچه شباهت و چه تفاوت ها -142

در آب عوامل  در هنگام لقاح ماهی ها، هم زمان شدن گامت ها یبرا -143

 Bد؟یسیدخالت دارد آن ها را بنو یمتعدد

 B؟شود یبه چه جهت انجام م انیدر ماه یرقص عروس -144

امکان جفت  ایدارند و  یکه حرکت کند یدر جانوران یمثل جنس دیتول -145

 A .ردیگ یصورت م یبه سخت یابیجفت  رایندارند ،  . . . . . . .  است؛ ز یابی

امکان جفت  ایدارند و  یکه حرکت کند یدر جانوران یمثل جنس دیتول -14۶

مشکل به دو صورت رفع شده است،آن دو را با  نیندارند، مشکل ساز است، ا یابی

 Cد؟یسیذکر مثال بنو

 B؟دارد یژگیدر تخمک چه و ییاندوخته غذا -147

را ذکر کرده و علت آن را  ستانیها و دوز یسلول تخم در ماه یژگیو -14۸

 Cد؟یده حیتوض

 B؟کنند یاز تخم خود محافظت م هالک پشت ها چگون -149

 Cد؟یدر پستانداران جفت دار را شرح ده هینوع حفاظت و تغذ -15۰

 گرید کیپوس را با  یدر الک پشت و پرندگان و پالت ینوع تخم گذار -151

 C؟دیکن سهیمقا

 

شود  یم میکه به سه مرحله تقس مانیزا سمیمکان

 باشد. یم ریبه شرح ز

 

: عبارت است از شروع  مانی( مرحله اول زاالف

رحم  یعضالن ی.  منظم و قو یاراد ریانقباضات غ

 یدر گردن رحم همراه م یراتییبا تغ  جیکه به تدر

 شود .که عبارتند از :

  

کاهش ضخامت گردن رحم که با  :افسمان-1

تکه  کیبه ضخامت   cm 5از  یمانیشروع درد زا

 رسد. یکاغذ م

 

نوک انگشت  کیگشاد شدن گردن رحم از قطر -2

در سه  یگشاد شدگ نیکه ا متریسانت 1۰ ”بایبه تقر

 افتد. یمرحله اتفاق م

 

 راتیی(: تغ نی)خروج جن مانی( مرحله دوم زاب

 انیدهد که از م یکه به آن اجازه م نیجن یتیوضع

 .دیآ ایلگن عبور کرده و به دن

 

: مربوط به خروج جفت و  مانیزا ( مرحله سومج

 باشد. یبرگشت رحم به وضع قبل م

 

 

 

 

 

 

 

 



سوم  هیمربوط به پا ریسال اخ 4 ییبه بعد سواالت امتحان نها 152تذکر:از سوال 

 باشد. یم یرشته تجرب رستانیدب

درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل  -152

 Bبنویسید:مشخص کرده و در پاسخ نامه 

انقباض ماهیچه های مخطط دیواره ی لوله های فالوپ، باعث حرکت تخمک به سمت -الف

 رحم می شود.

 است. n=2قارچی که از آن آنتی بیوتیک پنی سیلین به دست می آید،عدد هاپلوئید آن -ب

 کروموزوم های همتا در سلول های جنسی یافت نمی شود.-ج

،در صورتی که با اسپرم لقاح یابد،مرحله دوم تقسیم اووسیت اولیه پس از ترک تخمدان-د

 میوز را انجام می دهد.

 ترشحات غده ی پروستات،مواد قلیایی موجود در مسیر حرکت اسپرم را خنثی می کند.-ه

 Aدر عبارت های زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: -153

کنند و از طریق رگ های خونی بند مواد غذایی خون مادر از جفت . . . . . . . پیدا می -الف

 ناف به رویان می رسد.

دیواره ی داخلی لوله های اسپرم ساز)الیه زاینده(از سلول هایی به نام . . . . . . . . . -ب

 ساخته شده است.

 تخمدان ها هنگام تولد مجموعاً حدود دو میلیون گامت . . . . . . . دارند.-ج

جنسی تولید می شوند، . . .  جانداران برای تولید مثلول های تخصص یافته ای که در سل-د

 . . . . . . . نام دارد.

 ملکه ی زنبور عسل از طریق بکرزایی، . . . . . . . تولید می کند-ه

 Cدر ارتباط با دستگاه تولید مثلی مرد و زن به پرسش های زیر پاسخ دهید: -154

ر دیواره ی داخلی لوله های اسپرم اسپرماتوسیت اولیه،از تقسیم میتوز کدام سلول ها د-الف

 ساز به وجود می آید؟

مثلی مرد،اشپرم ها توانایی حرکت کردن را به دست می در کدام بخش از دستگاه تولید -ب

 آورند؟

 کاهش مقادیر استروژن و پروژسترون،چه تاثیری بر دیواره ی رحم دارد؟-ج

 

 شکیل جنین و نمو جنینی

بر به تخم لقاح یافته از طریق مجرای تخمک     

هایی که شود. حرکات مژهدرون رحم رانده می

پوشانند و نیز حرکات مخاط این لوله را می

انقباضی این لوله به جابجا شدن تخم و حرکت آن 

کند. رسیدن تخم به درون به سوی رحم کمک می

 کشد. در بقیهروز طول می 5تا  4رحم در انسان 

کشد. روز طول می 1۰تا  3پستانداران این زمان 

البته در این مدت سلول تخم تقسیم گشته و زندگی 

جنینی شروع شده است به طوری که جنین پس از 

که به درون رحم رسید مراحل اولیه تقسیم را این

در  "پایان رسانده است. در انسان، جنین معموال

نمو  طی حرکت به سوی رحم تا مرحله بالستوال

کند و سپس در دیواره خلفی رحم جایگزین می

 شود.می

 تغذیه جنین

در پستانداران، جنین در مراحل اولیه نمو،      

ای که هنوز هیچ گونه ارتباطی با بدن یعنی دوره

مادر پیدا نکرده است، از ذخایر غذایی موجود در 

از مواد "کند و ضمناسیتوپالسم خود تغذیه می

بر نیز به مقدار کم غذایی موجود در مجرای تخمک

به مرحله که جنین کند. پس از ایناستفاده می

های خوردگیبالستوال رسید، درون یکی از چین

شود فراوان بافت پوششی درون رحم جایگزین می

و به تدریج بین جنین و بدن مادر ارتباط ساختمانی 

آید. به این ترتیب و فیزیولوژیکی به وجود می

شود که در محل آن بین مادر و جفت تشکیل می

غذایی، اکسیژن بدن مادر و بدن جنین مبادله مواد 

گیرد. برقراری تبادالت و مواد دفعی صورت می

بین جنین و بدن مادر از راه خونی، در هفته دوم 

 شود.پس از لقاح انجام می

 

 

 

 

 



 Cدر ارتباط با دستگاه تولید مثلی مرد و زن به پرسش های زیر پاسخ دهید: -155

ا احاطه کرده اند،چه تعدادی سلول سوماتیک )پیکری(که یک گامت ماده ی نابالغ ر-الف

 نامیده می شوند؟

در فرایند تخمک گذاری هیپوفیز پیشین در پاسخ به مقدار زیاد هورمون استروژن،کدام -ب

 هورمون را افزایش می دهد؟

 میزراهی را در دستگاه تناسلی مرد بنویسید؟ –نقش غده پیازی -ج

 Cهید:در ارتباط با دستگاه تولید مثلی مرد به پرسش های زیر پاسخ د -15۶

 مسیر خرج اسپرم ها را پس از تولید در لوله های اسپرم ساز تا میزراه،نام ببرید؟-الف

،از هر اسپرماتوسیت ثانویه،دو سلولی که تولید می  2در فرایند اسپرم زایی،در میوز -ب

 شود،چه نام دارند؟

در ارتباط با دستگاه تولید مثلی زن و نمو رویان،به پرسش های زیر پاسخ  -157

 Cدهید:

 اولین گویچه ی قطبی در سن بلوغ جنسی،از تقسیم میوزی کدام سلول ایجاد می شود؟-الف

 (،با مکانیسم خود تنظیمی منفی مهار می شود؟FSHترشح کدام هورمون ها در مرحله ی )-ب

 اندام های جنسی جنین ،در چه زمانی قابل تشخیص هستند؟-ج

 Cاسخ دهید:درباره ی تولید مثل جانوران به پرسش های زیر پ -15۸

در جانورانی که لقاح خارجی دارند،تخمک چگونه در برابر عوامل نامساعد محیطی -الف

 محافطت می شود؟

 جانوران زنده زا،جه نوع لقاخی دارند؟-ب

 Dپاسخ دهید: -159

 در مردان کدام بخش از بیضه هاست؟ LHبافت هدف هورمون -الف

 های فولیکولی دارد؟بعد از تخمک گذاری ،چه اثری بر روی سلول  LHترشح -ب

 توده ی سلولی هنگام جایگزینی چه اثری بر روی سلول های فولیکولی دارد؟-ج

 در چه زمانی از دوران بارداری،بازوها و پاها شروع به تشکیل شدن می کنند؟-د

 Cدر ارتباط با تولید مثل انسان به پرسش های زیر پاسخ دهید: -1۶۰

 در مردان چیست؟ FSHنقش هورمون -الف

 :یزراهیم-یازیغدد پ

بدن انسان است که در  زیاز غدد برون ر یکی 

)به جز  یمرد و تمام پستانداران اهل یتناسل ستمیس

 نیغدد همانند غدد بارتول نیسگ(وجود دارند. ا

 امیلیغدد توسط و نی. اکنندیدر زنان عمل م

 کشف شد. یسانگلی جراح(17۰9–1۶۶۶کوپر)

 محل قرار گرفتن

 یو جانب یدر بخش خلف یزراهیم-یازیپ غدد

غدد  نیمثانه قرار دارد. ا یخروج یمجرا ییغشا

 ،یتناسل یادرار افرگمید یپوشش بریف هیدو ال نیب

 افیقرار دارند که با ال یدر قاعده آلت تناسل

 اند.محاصره شده یخارج یاسفنگتر مجرا

 

 ساختار

به  باًیدرانسان تقر یزراهیم-یازیاز غدد پ کی هر

ها با غدد در شامپانزه نینخود است. ا کیاندازه 

با  توانیاما م باشدینم دنیقابل د رمسلحیچشم غ

غدد  نیاست. ا دنیقابل د یکروسکوپیم شیآزما

قطر دارند. هر غده از  5cmطول و 1۸cmدر گراز 

دو  نیغدد ب نیشده است که ا لیچند لوبول تشک

قرار دارند. هر لوبول متشکل  یپوشش یبریف هیال

از غدد  یابه مجموعه_(Acini)ینیآس یاز تعداد

ترشح  یزیتمشک که چ ایاز توت  یقسمت هیکه شب

باز  الیتلیاپ یاندود شده ستون _(ی)خارج کنندیم

 کیو  وندندیپمی هم به مجراهامجرا دار که همه 

مجراها در  نی. اآورندیواحد را به وجود م یمجرا

 یادرار یطول دارند و در مجرا cm 2.5حدود 

غدد با کهولت سن  نی. اشوندیباز م یتناسل

 .شوندیکوچک م

 

 

 

 

 



 در کدام بخش از اسپرم،تعداد زیادی میتوکندری وجود دارد؟-ب

در زنان،بعد از تخمک گذاری مقادیر باالی کدام هورمون ها سبب صخیم شدن بیشتر و -ج

 حفط دیواره ی رحم می شوند/

 Cدرباره ی نمو جنین انسان به پرسش های زیر پاسخ دهید: -1۶1

 از تعامل کدام پرده ی رویان با رحم جفت تشکیل می شود؟-الف

 در چه زمانی از دوران بارداری همه ی اندام های اصلی شروع به تشکیل شدن می کنند؟-ب

 C درباره ی دستگاه تولید مثلی انسان پاسخ دهید:به پرسش های زیر  -1۶2

 را انجام می دهد؟ 2اووسیت ثانویه پس از ترک تخمدان در چه صورتی میوز -الف

 در مرحله ی شروع چرخه ی تخمدان ،استروژن از کجا ترشح می شود؟ونقش آن چیست؟-ب

 نقش مایع ترشح شده از غده پروستات چیست؟-ج

 Cبه پرسش های زیر در مورد دستگاه تولیر مثل انسان پاسخ دهید: -1۶3

هایی که در بینابین لوله های اسپرم ساز قرار دارند،کدام هورمون را ترشح می سلول -الف

 کنند؟

 تقسیم سلول هایی به نام اووسیت اولیه تولید می کنند؟سلول های اووگونی با کدام نوع -ب

(چرخه ی تخمدان کدام هورمون به مقدار زیاد از جسم زرد ترشخ FSHدر مرحله ی )-ج

 می شود؟

 Cینی،به پرسش های زیر پاسخ دهید:در مورد نمو جن -1۶4

 اتصال بالستوسیست به جداره ی رحم چه نامیده می شود؟-الف

 از تعامل کدام پرده ی جنینی با رحم جفت تشکیل می شود؟-ب

 با سونوگرافی می توان حاملگی را در هفته ی چندم بعد از لقاح تشخیص داد؟-ج

 تست ها -ج
سازنده بدن انسان  یدستگاه ها ریمثل با سا دیاه تولگدست یتفاوت وجود -1۶5

 Aست؟یچ

 فرد است یبقا یبرا گریسازنده د ینسل است اما دستگاه ها یبقا یبرا یمثل دیدستگاه تول-1

 بقیه  دارد اما وزیم میدهنده بدن است که تقس لیتنها دستگاه تشک یمثل دیدستگاه تول -2

 صیتشخ یهااز روش یکی یفراصوت یسونوگراف

 ،یروش اکوگراف نیاست. به ا یدر پزشک یماریب

 نی. اشودیگفته م زین ینگارو صوت ینگارپژواک

 یبررس یامواج فراصوت و برا یروش بر مبنا

مانند عضالت، مفاصل،  یرجلدیز یهابافت

آنها  عاتیبدن و ضا یداخل یهاها و اندامتاندون

 زین یدر حاملگ ی. سونوگرافاستشده یزیر یپ

امروزه  نیدارد. همچن یعیوس یکاربردها

 دارد. زین یدرمان یکاربردها یسونوگراف

 

 :کیوتیآمن عیما

در رحم مادر باردار  کیوتیآمن سهیدرون ک عیبه ما 

 یاز مادر تراوش م کیوتیآمن عیما .شودیگفته م

است  ها تیآب و الکترول یو ابتدا فقط حاو شود

،  نیپروتئ یاز حدود دوازده تا چهارده هفتگ یول

بداخل  زیو اوره ن دیپی، فسفول ی، چرب دراتیکربوه

با رشد  کیوتیآمن عیما حجم .شودیآن ترشح م

 ستمیو از هفته دهم تا هفته ب ابدییم شیافزا نیجن

 ابتی.درسدیم تریل یلیم 4۰۰به  تریل یلیم 25از 

 کیوتیآمن عیما یادیز عیاز علل شا یکی یباردار

 است.

 

 ونیکور ای  ،یرونیب مهیمش ان،رویشامه برون

در رحم انسان  نیجن رندهدربرگیپرده  نیتریرونیب

است.  انیرو یرونیب یغشا انیرو شامهبروناست.

، amnionشامه درون انیبه طور معمول هر رو

 لهیبوس نیجندارد. یشامه و جفت اختصاصبرون

 ایشامهبرونهمان بند ناف در حفره  ای بدنساقه 

 ایشامهبرونصورت معلق قرار دارد. حفره ه ب

 یدر اطراف که دارا ایشامهبرونشامل صفحه 

 یهاو در سطح آن سلول ینیخارج جن پوستانیم

 یرونیاست. چون پرزها وسطح ب یتروفوبالست

  ورند،در خون مادر غوطه یونکوریصفحه 

 

 

 



 است یتوزیتقسمات م یدستگاه ها دارا

 لیتشک گرید یهاه خود است اما دستگا هیشب یجاندار دیتول ییتوانا یمثل دیدستگاه تول-3

 را نداررند ییتوانا نیدهنده بدن فرد ا

 .کنند یکار م گرید کیدر ارتباط با  گرید یمثل مستقل است اما دستگاه ها دیدستگاه تول-4

و کیسه ی  ضهیب ۀسیکوچک در ک یاز رگ ها یا هوجود شبکبه ترتیب  -1۶۶

 Bبیصه چه وظیفه ای دارند؟

 غذا و اکسیژن رسانی به بافت بیضه ، جایگاهی برای قرار گرفتن بیضه ها در آن-1

 هر دو کمک می کنند دمای مناسب برای ساخت اسپرم محیا شود-2

 حیصح زیها و تما ضهیب تیفعال یبرا ، دمای مناسب را ضهیبه بافت ب یرسان ژنیغذا و اکس -3

 .محیا می سازداسپرم ها 

 یوخم به نام لوله ها چیپر پ یلوله ها یادیها تعداد ز ضهیدر بهر دو کمک می کنند -4

 تشکیل و در نهایت در کیسه بیضه جای گیرند. اسپرم ساز

قات پس از تشکیل زیگوت در به طور معمول کدام عبارت درباره ی اتفا -1۶7

 D(9۶)کنکور ادرست است؟انسان ن

به وجود آمدن الیه های محافظ و تغذیه کننده ی جنینی،ترشح پروژسترون توسط در زمان -1

 جسم زرد صورت می گیرد.

مرحله ی فولیکولی تخمدان متوقف گردیده در زمان شروع تقسیمات میتوزی سلول تخم ،-2

 است

 در زمان رسیدن سلول تخم به رحم ،توده ی سلولی به شکل توپ توخالی درآمده است.-3

 ان شروع عمل جایگزینی ، رویان و پرده های اطراف آن به سرعت رشد می کنند.در زم-4

 D(9۶کدام گزینه،عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟)کنکور  -1۶۸

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

 دو جفت سانتریول ، در درون تخمدان به وجود آمده است.-2

 مضاعف شده ، یک سلول جنسی را می سازد.کروموزوم های -3

 در اطراف خود سلول های پیکری ، دوک تقسیم را تشکیل می دهد.-4

 کیاسپرم ساز  یموجود در لوله ها تیچند مورد درباره هر اسپرماتوس -1۶9

 D(95است؟)کنکور  فرد بالغ درست

 ست؟یچ کوسلیوار

شبکه  یعیرطبیغ یخوردگچیاتساع و پ کوسلیوار

آن  وعی. شهاستضهیب ی( باالیاهرگی)س یدیور

و  %15جوان  نیدر بالغ یسال نادر است ول1۰ ریز

که  ی.در کسانباشدیم %4۰تا  2۰در مردان نابارور 

قبال  یعنی ندینمایمراجعه م هیثانو یبا نابارور

 %9۰. رسدیم %7۰آن به  وعیاند شدار شدهبچه

 موارد دو طرفه است. %1۰موارد طرف چپ و در 

 سهیها درون کباعث بزرگ شدن رگ یماریب نیا

 سیوار یماریمشابه ب یماریب نی. اشودیم ضهیب

از  یکی کوسلی. وارباشدیم دهدیکه در پا رخ م

 تیفیکاهش اسپرم و کاهش ک لیدال نیترمعمول

 یو نابارور ییباعث نازا تواندیاسپرم است که م

 دیتول یحال همه انواع آن بر رو نیمردان شود، با ا

 تواندیم نیهمچن یماریب نیندارند. ا یریاسپرم تاث

کوچک شدن  تیو در نها ضهیباعث کاهش رشد ب

ها باعث کاهش با اثر بر اسپرم نیگردد. همچن ضهیب

)شکل  یمورفولوژ رییها و تغحرکت و تعداد آن

به طور  کوسلی( انها خواهد شد. واریظاهر

انزال  جادیا ای یجنس ییبر توانا یاثر میمستق

 زودرس ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دارد. یدیدو کرومات ی* کروموزم ها

 باشد. یسازنده تاژک م یژن ها ایژن  ی* حاو

 سازد. یم یدیهاپلوئ یخود، سلول ها می*با تقس

 دهد. یم لیتشک یدیچهارکرومات ی* ساختارها

 چهار مورد-4سه مورد       -3دو مورد      -2یک مورد        -1

را  ریزن جوان، چند مورد عبارت ز کیگامت در دیبه مراحل تولبا توجه  -17۰
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 D(94)کنکور 

در انسان گویچه های قطبی حاصل از اووسیت ها 

ساعت با عمل آپوپتوزیس از  24تا  17، در مدت 

بین می روند و قطعات حاصل از مرگ آنها در الیه 

قرار می گیرند )  خارجی غشای تخمک بالغ

گلیکوپروتئین های خارج غشا( . اما در بسیاری از 

جانوران و گیاهان این گویچه ها ناپدید نمی شوند. 

در جانورانی که پارتنوژنزیس ) بکر زایی( دارند 

این سلول ها با چهار مکانیسم مختلف لقاح می 

یابند و جانور دیپلوئید تولید می شود. هم چنین 

ک به رشد جنین در تغذیه آن می در جانورانی کم

کنند. این سلولها که زمانی فکر می شد سیتوپالسم 

ناچیز و توانایی حیات را ندارند ، امروز معلوم شده 

دارای میتوکندری ، ریبوزوم ، گلژی و هم چنین 

هسته هاپلوییدی برای زنده ماندن دارند . در 

گیاهان هم این گویچه ها در لقاح مضاعف و با 

ساختار آندوسپرم بافت مغذی رویان گیاه  تشکیل

می شوند. پس در انسان ناپدید می شوند ولی در 

 بسیاری از جانوران و گیاهان ناپدید نمی شوند.
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 میتسه

 یسلول تخم به مرحله دو سلول نکهیمحض ا به

گردد.  یم شتریب یتوزیم ماتیمتحمل تقس د،یرس

و  ابدی ینم شیزمان اندازه سلول ها افزا نیدرا

شود. هر سلول با انجام  یبزرگ نم یتوده سلول

ارتباط  یسلول۸شود. تا مرحله  یکوچکتر م میتقس

سلول ها سست است. بعد از آن تماس  نیب

فشرده  یتوپ سلول کیو  افتهی شیافزا هابالستومر

 نمرحلهیشود. به ا یم جادیبا اتصاالت محکم ا

. حدود سهروز بعد از ندیگو یم یفشرده ساز

شود که در  یم جادیتوده به نام موروال ا کیلقاح، 

که  ییشود.سلول ها یم میادامه به دو بخش تقس

 یقرار گرفته اند، توده سلول یدر بخش داخل

کهدر اطراف هستند، توده  ییها لولو س یداخل

 یشوند. توده سلول یم دهینام یخارج یسلول

شود  یم لیتبد یاصل انیرو یبه بافت ها یداخل

تروفوبالست که  لیدر تشک یخارج یو توده سلول

 کند یسازد، شرکت م یجفت را م ندهیدر آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


