
 

 

 7پاسخ نامه 

  بدن از خارج به ها اسپرم انتقال-3  ها اسپرم از نگهداری برای مناسب محیطی ایجاد-2  (اسپرم)نر جنسی های یاخته تولید-1 -الف -1

 محوطۀ از خارج بیضه کیسۀ قرارگیری -بیضه ها    د-درون کیسه ی بیضه    ج-(    بتستوسترون) مردانه جنسی هورمون تولید-4

 تمایز صحیح و ها بیضه فعالیت برای دما این. قرار گیرد بدن دمای از تر پایین درجه سه حدود درون آن دمای شود می باعث شکمی

 (1)ساخت و ترشح هورمون جنسی مردانه)تستوسترون(-ه     .است ضروری ها اسپرم

پروستات -5میزراه -4دفران -3کیسه ی بیضه -2بیضه ها -1-ب    .است اسپرم یا نر جنسی یاختۀ تولید دستگاه، این اصلی کار -الف -2

کیسۀ  در کوچک های رگ از ای شبکه وجود ،کیسه ی بیضه بر عالوه -غده ی پیازی میزراهی    ج-7کیسه وزیکول سمینال -6

. دارد وجود ساز اسپرم های لوله نام به وخم پیچ پر های لوله زیادی تعداد ها بیضه در -د   .کندی م کمک دما این تنظیم به نیز بیضه

 تستوسترون و در سلول های بینابینی ساخته می شود.-ه    .شود می تولید اسپرم عمر، پایان تا بلوغ هنگام از ها لوله این درون

 ساز اسپرم های لوله -3

 اسپرم زایی -4

 اسپرماتوگونی -5

 اسپرماتوگونی -6

 اسپرماتوسیت اولیه،اسپرماتوسیت ثانویه -7

 اولیه،دپلوئیداسپرماتوسیت  -8

 اسپرماتوسیت ثانویه،اسپرماتید -9

 اسپرماتید ها،اسپرم)اسپرماتوزوئید( -10

 سرتولی،اسپرم ها -11

 (2)سرتولی،تغذیه -12

 درست -13

 درست -14

 دو آن های کروموزوم ولی هاپلوئیدند، ها یاخته این. کندی م تولید ثانویه اسپرماتوسیت نام به یاخته دو 1 میوز تقسیم با -نادرست -15

 .کنندی م ایجاد اسپرماتید یاخته دو ،2 میوز انجام با ها یاخته این از کدام هر .اند کروماتیدی

 .شود می انجام لوله وسط سمت به خارج از لوله دیواره در ها گامت تمایز -نادرست -16

 آکروزوم-ب    سر، تنه و دم سه قسمت شامل:-الف -17

میتوکندری و انرژی -ب    نفوذ کند. (تخمک)گامت ماده  ۀکنند تحفاظ یها هیتا بتواند در ال کنندی ها به اسپرم کمک م میآنز-الف -18

 مورد نیاز تاژک را برای حرکت تامین می کند.

 (3)اپیدیدیم -19

 اسپرم بر -20

 نالیسم کولیوزمثانه، -21

 پروستات ، میزراه -22



 

 

 یزراهیم یازیپ -23

 آب منی -24

صفات  بروز ها و استخوان ها، باعث چهیماه ژهیمختلف به و یرشد اندام ها کیتحر تستوسترون ضمن-ب    FSHو  LH -الف -25

 بدن. گرید یو قسمت ها صورت مو در دنییشود؛ مثل بم شدن صدا، رو یدر مردان م هیثانو

 تا هورمون کندی م کیرا تحر ینینابیب یها اختهی-.     بکنند لیرا تسه اسپرم زیتا تما کندی م کیرا تحر یسرتول یها اختهی-الف -26

 تستوسترون را ترشح کنند.

 .شود یترشح م یهورمون محرّک غدد جنس دو ،یرمغزیز نیشیاز بخش پ  -نادرست -27

 کیرا تحر ینینابیب یها اختهی،  LHکنند و  لیتسه را اسپرم زیتا تما کندیم  کیرا تحر یسرتول یها اختهی FSHدر مردان،  -نادرست -28

 را ترشح کنند. تستوسترون تا هورمون کندیم 

را  تیهر اووس-تشکیل جسم زرد    ج-2تخمک گذاری -1-ب    واژن-4رحم -3شیپور و لوله ی فالوپ -2 تخمدان ها-1-الف -29

شکل  یمانند، گالب سهیرحم، اندام ک-د   شود. یم گفته(کولیفول)آنها انبانک  ۀکه به مجموع کنندی کننده احاطه م هیتغذ یها اختهی

 یرحم به دو لوله متصل است که به آنها لوله ها یو باال بخش پهن-ه     .ابدی یم درون آن، رشد و نمو نیاست که جن یا چهیو ماه

داخل لوله  یانگشت مانند است. بافت پوشش یزوائد یمانند و دارا پوریها، ش لوله نیا ی. انتهاندیگو یم( فالوپ یلوله ها)رحم 

 رانند. یرا به سمت رحم م تیآن، اووس یمژک دار است. زنش مژک ها وی رحم مخاط یها

لقاح زامه  یمناسب برا طیشرا جادیا-3   ماده به سمت رحم یجنس یها اختهیانتقال -2  (تخمک) ماده یجنس ۀاختی دیتول-1 -الف -30

ماده  یغدد جنس تخمدان ها-ب   زنانه یجنس یهورمون ها دیتول-5  لیدر صورت تشک نیجن یۀحفاظت و تغذ-4  و تخمک(اسپرم)

درون هر تخمدان -ج    متصل اند. رحمی خارج ۀواریبه د یعضالن ،یوندیپ یدارند و با کمک طناب قرار شکم ۀاند که درون محوط

و  یآندومتر، در دوران قاعدگ ایرحم  یداخل ۀوارید-د    دارد. وجود هیاول(تیاووس) اختهیمامه  ونیلیم کینوزاد دختر در حدود 

قسمت به داخل واژن  نی. اندیگوی تر شده که به آن گردن رحم م کیرحم، بار نییبخش پا-ه     شود. یم یراتییدچار تغ یباردار

 شود. یم باز

 گردن رحم -31

 واژن -32

 و به یائسگی تمام می شود. شود یعادت ماهانه شروع م ای یدوره با قاعدگ نیا -33

از کار  یائسگینامند. علت  یم یائسگی را دهیپد نیشود که ا یعادت ماهانه متوقف م یسالگ 50تا  45 نیسالم ب یمعموالً در زن ها -34

 شوند. یم ریبدن پ یدستگاه ها یۀافتادن تخمدان هاست که زودتر از بق

به سن بلوغ هر  دنیبا رس-ب   شود. یم متوقف 1در پروفاز  وزیآغاز و پس از شروع م ینیدر دوران جن ییمراحل تخمک زا-الف -35

 اووسیت اولیه-ج     دهد یم را ادامه وزیم هیاول تیها اووس کولیاز فول یکیماه در 

 تیحالت، اووس نیلقاح آغاز شود. در ا ندیبه آن برخورد کند و فرا نر یجنس ۀاختیشود که  یکامل م وزیم میتقس یدر صورت-الف -36

اگر اسپرم با -ب    شود. یم لیو تخم تشک ابدی یکه با اسپرم لقاح م کندی م جادیو تخمک ا کندی م لیتکم را وزیم میتقس هیثانو

 یاساس یاز تفاوت ها-ج    شود. یبدن دفع م از یدوره ا یزیهمراه با خون ر هیثانو تیلقاح آغاز نشود، اووس ایآن برخورد نکند 

 وزیهسته در م میپس از هربار تقس ییکه در تخمک زا صورت نیاست به ا توپالسمیس ینامساو میتقس ییبا اسپرم زا ییتخمک زا

 .دیآ یم به وجود یقطب ۀچیکوچک تر به نام گو ۀاختی کیبزرگ و  ۀاختی کی جهیدر نت رد؛یگ یم صورت توپالسمیس ینامساو میتقس



 

 

 ،رحمتیاووس -37

 چرخه  ای،چرخه -38

39- LH  وFSH  

40- FSH فولیکول ، 

 تخمک گذاری -41

42- LH  

 جسم زرد -43

44- LH  

 جسم زرد ، جسم سفید -45

 استروژن و پروژسترون -46

 شود. یو پروژسترون در خون م استروژن فعال شدن جسم زرد باعث کاهش ریغ-نادرست -47

 درست -48

 یخوردگ نیدر آن چ و شده ادیکند ضخامت آن ز یرحم مجددًا شروع به رشد و نمو م یداخل ۀواریپس از آن، د-روز    ب 7 -الف -49

    .دیآ یبه وجود م یادیز یخون ۀها، حفرات و اندوخت

 یاز فرورفتگ یکیدر  ،یرحم ۀدر لول یماتیانجام تقس از و تخم پس ردیپذ یلقاح صورت م ییمراحل تخمک زا لیپس از تکم-الف -50

 ینیگزیبدون جا هیثانو تیاووس رد،ینگ اگر لقاح صورت-که به آن جایگزینی گویند.     ب شود یم نیگزیجاتخم جدار رحم  یها

 ۀو چرخ یجنس ۀشود که شروع دور یآغاز م( یقاعدگ)دفع خون  وی داخل ۀوارید بیوهشتم، تخر ستیشود و حدود روز ب یدفع م

 دهد. یرا نشان م یبعد یرحم

 آزادکننده پوتاالموسیکمبود به ه نیا-استروژن و پروژسترون     ج-تخمدان ها      ب-3هیپوفیز پیشین -2هیپوتاالموس -1-الف -51

و  FSH ینهاتا ترشح هورمو کیرا تحر زیپوفیه نیشیپ بخش ترشح کند. هورمون آزادکننده یا هکه هورمون آزادکنند دهدی م یامیپ

LH هورمون -د    .دهد شیرا افزاFSH و هورمون  کولیموجب رشد فولLH شود. یم زرد موجب رشد جسم 

آماده  یاحتمال یباردار یکار، رحم را برا نیو با ا شده شدن آن میرحم و ضخ یداخل ۀواریاستروژن و پروژسترون باعث رشد د-الف -52

و  FSHاز ترشح هورمون آزادکننده  یبا بازخورد منف پوتاالموسیه یرو ریبا تأثدو هورمون استروژن و پروژسترون -ب    .کنندی م

LH دوره،  یدر انتها-ج      .کندی م یریجلوگ یجنسۀ در طول دور دیجد یها کولیبازخورد از رشد و بالغ شدن فول نیکاهند. ا یم

و در طول  افتهیکند. استحکام آن کاهش  یم ریرحم تأث یداخل ۀوارید یرو ژهیدر خون به و استروژن و پروژسترون زانیکاهش م

اثر کرده و ترشح  پوتاالموسیه یرو نی. کاهش پروژسترون و استروژن همچندهدی رخ م یپاشد و قاعدگ یم هم چند روز بعد، از

 هورمون استروژن-د    است. یبعد یجنس ۀکه همان شروع دور کندی م آغاز را LHو  FSHمجدّد هورمون آزادکننده، 

 فالوپ پوریش -53

 اووسیت ثانویه -54

 اووسیت ثانویه،اووسیت -55

 اووسیت،فولیکولی -56

 (4)کیسه ی آکروزوم -57

 اووسیت ثانویه -58



 

 

 جدار لقاحی -59

 اووسیت ثانویه -60

 را به سمت رحم هیثانو تیرحم، اووس ۀلول وارهید یزنش مژک ها-4و  وارهیانقباض د-3انگشت مانند، -2- حرکات زوائد-1-الف -61

  ،یداخل یۀو ال یکولیفول یها اختهی ۀماند یباق ،یخارج یۀ. التشکیل شده است یداخل وی خارج یۀدو الاز -ب    دهند. یم حرکت

 توسط کیسه ی آکروزوم موجود در سر اسپرم-.    جاست یا ژله شفاف و

از  یجدار لقاح-ب    .کنند دایتماس پ گریبا همد هیثانو تیاووس یاسپرم و غشا کی یشود که غشا یآغاز م یلقاح موقع-الف -62

 یو کروموزوم ها دیپوشش هسته ناپد ت،یبا ورود سرِ اسپرم به اووس-ج      .کندی م یریجلوگ تیاووس به گرید یورود اسپرم ها

 .شودی م لیو به تخمک تبد کندی م لیرا تکم وزیم ه،یثانو تیاووس حال، نی. در همشودی آن رها م

 ستیبالستوس -63

 تروفوبالست -64

 یدرون یا هاختی ۀتود -65

 یادیبن یها اختهی -66

 HCG (5)،تروفوبالست -67

 آمنیون،کوریون -68

بند ناف  نیرابط ب جفت کند. یجفت و بند ناف دخالت م لیدر تشک ونینقش دارد. کور نیجن یۀدر حفاظت و تغذ ونیآمن -نادرست  -69

 رحم است. ۀواریو د

 یباردار یها تست شود و اساس یکه وارد خون مادر م کنندی ترشح م HCGنام  به یتروفوبالست، هورمون یها اختهی -درست  -70

خون از  در هورمون ها نیشود. وجود ا یپروژسترون از آن م یهورمون ها ترشح هورمون سبب حفظ جسم زرد و تداوم نیاست. ا

 مخفف گناد و تروپ کوریون انسانی است. HCG .کندی م یریمجدّد جلوگ یگذارک و تخم یقاعدگ

 عاتیدر آمده و درون آن با ما یتوخال ۀبه شکل کر،به رحم  توده ی موروال دنیپس از رس -موروال    ج-ساعت    ب 36-الف -71

 لیرا تشک یدرون یا هاختی ۀتود ستیدرون بالستوس یهاه اختی -د   شود. یگفته م ستیمرحله، به آن بالستوس نیشود. در ا یپرم

اند که  افتهین تخصص ییها اختهیتوده یاخته ای درونی خود منشاء سلول های بنیادی است و سلول های بنیادی ،-ه     .دهندی م

که هرکدام منشأ بافت ها  رندیگی شکل م ینیجنۀ ندیزا یها هیال یدرون ۀرا دارند. از تود یمتفاوت یها اختهیشدن به  لیتبد ییتوانا

 مختلف اند. یو اندام ها

 اختهیدر ادامه  -.     بکندی جفت دخالت م لیبه نام تروفوبالست دارد که سرانجام در تشک یرونیب یۀال کی ست،یبالستوس -الف -72

 یکرده و حفره ا بیتخر جدار رحم را یها اختهیکه  نندی کرا ترشح م یکننده ام هض یها میآنز ست،یبالستوس یرونیب هیال یها

این تروفوبالست،  یها اختهی -ج    شود. یگفته م ینیگزیجا ندیفرا نی. به اردیگی م یجا در آن ستیکنند که بالستوس یم جادیا

هورمون سبب  نیاست. ا یباردار یها تست شود و اساس یکه وارد خون مادر م کنندی ترشح م HCGنام  به یهورمونسلول ها 

 یگذارک و تخم یخون از قاعدگ در هورمون ها نیشود. وجود ا یپروژسترون از آن م یهورمون ها ترشح حفظ جسم زرد و تداوم

 ۀآنها درون شام نیشوند که مهم تر یم لیتشک نیکننده در اطراف جنت محافظ یدر ادامه پرده ها -د      .کندی م یریمجدّد جلوگ

جفت و بند  لیدر تشک ونینقش دارد. کور نیجنیۀ در حفاظت و تغذ ونیهستند. آمن (ونیکور) نیجن ۀشام برون و (ونیآمن) نیجن

 رحم است. ۀواریبند ناف و د نیجفت رابط ب -ه     کند. یناف دخالت م



 

 

 جنین همسان -73

 غیر همسان -74

 دو سرخرگ و یک سیاهرگ است.-ب      دهم ادامه دارد ۀتا هفت یشود، ول یدوم بعد از لقاح شروع م ۀجفت از هفت زیتما -الف -75

 نیخون مادر و جن -خیر-ب     رساند. یم نیبه جن جفت خون را از اهرگ،یبرند و س یرا به جفت م نیسرخرگ ها خون جن -الف -76

 .ردیمواد صورت گ ۀپرده مبادل نیدو طرف ا نیتواند ب یم یول شود، یمخلوط نم ونیکور ۀوجود پرد لیدر جفت به دل

 پادتن ها،محافظت -77

 کوکائین و الکل -78

 باالسونوگرافی، -79

 سونوگرافی،جنسیت جنین -80

 اکسی توسین-خروج مایع آمنیوتیکی    ج-فشار سر جنین به سمت پایین    ب-الف -81

انقباض آغاز شود و در ادامه، دفعات و شدت انقباض  تا ، کیرحم را تحر ۀوارید یها چهیکه ماهباعث می شود  نیتوس یاکس -الف -82

با بازخورد مثبت  نیتوس یترشح اکس دهانه رحم انقباضات شیبا افزا -ج       خودتنظیمی مثبت-.      بکند یم شتریرا مرتباً ب

 .شود نوزاد آسان تر و زودتر از رحم خارج شود یم و باعث افتهی شیافزا

 سر،جفت -83

 غدد شیری،خروج شیر -84

 لفاح خارجی -85

 لفاح خارجی -86

 یلقاح داخل -87

 یلقاح داخل -88

 لقاح داخلی -89

 لقاح داخلی -90

 اسبک -91

 اسبک -92

 کرم کدو و کرم خاکی-ب    نر و ماده را دارد. یمثل دیفرد هر دو نوع دستگاه تول کی جانوران، نیدر ا -الف -93

در  هرمافرودیت:-.     بکند یخود را بارور م یها تخمک ، هر فردو کرم کدو پهن مثل کرم کبد یدر کرم ها هرمافرودیت:-الف -94

اسپرم  رند،یگ یدر کنار هم قرار م یدو کرم خاک یوقت یعنی شود؛ی انجام م یطرف دو لقاح ،یمثل کرم خاک ،یحلقو یمورد کرم ها

 .سازدی را بارور م یگرید یها تخمک هر کدام یها

دو نوع -ب    کند. یمثل م دیتول ییاوقات به تنها یروش، فرد ماده گاه نیدر ا است یمثل جنس دیاز تول گرید ینوع ییبکرزا -الف -95

 تولید مثل دارند یا موجود دیپلوئید به وجود می آورند و یا موجود تولیدی هاپلوئید است.

 بکرزایی:-.      بآورد یرا به وجود م دیکند و موجود هاپلوئ یم میلقاح شروع به تقس بدون تخمک ایحالت،  نیدر ا بکرزایی:-الف -96

کند  یم میشروع به تقس سپس تخمک دو برابر شوند و یشود تا کروموزوم ها ینسخه ساخته م کیتخمک  یکروموزوم ها یاز رو

 .آورد یرا به وجود م دیپلوئیو موجود د



 

 

در  میضخ ۀجانوران تخم گذار وجود پوست در -دارد.     ج تخمک ییغذا ۀاندوختبستگی به  -ب      تخمک ییغذا ۀاندوخت -الف -97

مادر و  نیب ییارتباط غذا ینیجن در دوران رایاست؛ ز ادیتخمک ز ییاندوخته غذاو همچنین  .کندی محافظت م نیاطراف تخم از جن

نیاز به اندخته  نیجن مادر و نیب یارتباط خون لیدر پستانداران به دلاندوخته غذایی تخمک کم است زیرا -د     وجود ندارد. نیجن

 فراوان نیست.

. چسباندی به هم م را دارد که پس از لقاح تخمک ها یچسبناک و ژله ا یا وارهید دارند تخمک یکه لقاح خارج یدر جانوران -الف -98

قرار  نیجن ۀمورد استفاد یۀاول یسپس به عنوان غذا و کندی محافظت م یطیدر برابر عوامل نامساعد مح نیابتدا از جن یژله ا یۀال نیا

 سیدر پستانداران ک -ج     .کندی محافظت م نیدر اطراف تخم از جن میضخ ۀجانوران تخم گذار وجود پوست در -.    بردیگی م

به صورت نارس متولد  طینبودن شرا ایمه لیدل به .کندی مادر رشد و نمو را آغاز م ییابتدا درون رحم ابتدا نیهدار، مثل کانگورو جن

 هیدرون آن تغذ یریرساند. در آنجا ضمن حفاظت، از غدد ش یاست م مادر شکم یکه بر رو یا سهیو خود را به درون ک شود یم

و چند  داردی ، تخم را در بدن خود نگه مپوس یمثل پالت یپستاندار تخم گذاردر -د   کامل کند. را تا مراحل رشد و نمو کندی م

تخم گذاری  اما در پرندگان شود یرشد و نمو ط ییخوابد تا مراحل نها یآنها م یکند و رو یم ینوزاد، تخم گذار تولد روز مانده به

 را انجام و مدتی بر روی آن می خوابند.

هدف از میتوز،افزایش تعداد یاخته ها در الیه ی زاینده است.با توجه به این که یاخته های این الیه مرتباً به اسپرم تبدیل می -الف -99

خته ها با میتوز زیاد می شوند و سپسدر بعضی از آن ها میوز رخ می دهد.      شوند،برای پابرجا ماندن الیه ی زاینده و حفظ آن،ابتدا یا

اسپرماتوسیت اولیه،حاصل میتوز است بنابراین ،تعداد کروموزوم های آن با اسپرماتوگونی برابر است،یعنی هر دو دیپلوئید هستند -ب

کروموزوم دو کروماتیدی دارند.  23م هاپلوئید هستند یعنی هستند. اینها ه 2کروموزوم دارند.اسپرماتوسیت ثانویه حاصل میوز  46و 

دارند ولی کروموزوم های آن تک کروماتیدی هستند.    گروموزوم 23هستند این ها هم هاپلوئید هستند یعنی  2اسپرماتیدها حاصل میوز 

 رند و دم دار شده اند.اسپرماتید و اسپرم از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند،ولی اسپرم ها سیتوپالسم کمتری دا-پ

 یازیپ ۀغد-)دفران(  حاسپرم بر یمجرا-اپیدیدیم  ز-کیسه بیضه   و-بیضه  ه-د  پروستات ۀغد-استخوان  ج-مثانه  ب-الف -100

 وزیکول سمینال-ط  یزراهیم

 ها را بر عهده یباکتر یخوار گانهیب زیو ن یجنس یها اختهی ه،یتغذ ،یبانیپشت ،ییمراحل اسپرم زا ۀهم ها در اختهی نیا -101

اسپرماتید گامت نر تمایز نیافته است در صورتی که اسپرم به طور کامل تمایز یافته و دارای دم می شود.   -گامت نر   ج-.   بدارند

ای با فعالیت خود و تقسیم میتوز تعداد زیادی سلول برای ادامه راه و اسپرماتید اولیه ایجاد می کند و در بیرونی تریت الیه لوله -د

 اسپرم ساز

هر دو سلول هایی هاپلوئیدند اما در اسپرماتوسیت ثانویه کروموزوم ها دو کروماتیدی هستند ولی در اسپرماتید تک  -102

 کروماتیدی

آن فشرده  ۀدهند. هست یخود را از دست م توپالسمیاز س یادیمقدار ز سپس شوند؛ یها از هم جدا و تاژک دار م اختهی -103

 کند. یم دایپ دهیحالت کش اختهیو  ردیگ یرار مق مجزا شده در سر به صورت

   سرتولی یاختۀ-اسپرم    و-اسپرماتید    ه-ثانویه   د اسپرماتوسیت-ج  اولیه اسپرماتوسیت-اسپرماتوگونی  ب-:الف1شکل -104

 ساز اسپرم های لوله-بیضه  د-ج  بر اسپرم لولۀ-اپیدیدیم  ب-:الف2شکل

 و تغییر شکلتمایز -د  2میوز-ج  1میوز-میتوز  ب-الف -105



 

 

 لولۀ وارد ها اسپرم -اسپرم ها ابتدا قابل تحرک نیستند با ماندن در اپیدیدیم اسپرم توانایی حرکت پیدا می کنند.   ب -الف -106

. در بین راه غدد وزیکول سمینال و شود می شکمی محوطۀ وارد و خارج بر اسپرم یک بیضه هر از. شوندمی  بر اسپرمی به نام طویل

ی م اضافه ها اسپرم به را فروکتوز از غنی مایعی غدد، این-پیازی میزراهی مواد خود را به درون این لوله می ریزند.   جپروستات و 

 حالتی و است گردو یک اندازۀ به انسان در پروستات غدۀ-د  .کندی م فراهم را ها اسپرم فعالیت برای الزم انرژی فروکتوز. کنند

 گامت سمت به اسپرم عبور مسیر در موجود اسیدی مواد کردن خنثی به قلیایی رنگ و شیری مایعی ترشح با غده این. دارد اسفنجی

-.  وکنندی م اضافه مجرا به را های کنند روان و قلیایی ترشحات اند، نخودفرنگی اندازۀ به که هاه غد این-ه  .کندی م کمک ماده،

 منی مایع کنند،ی م منتقل بدن از بیرون به را هام اسپر که میزراهی -پیازی وزیکول سمینال ،پروستات و  غّدۀ سه ترشحات مجموع به

 .شودی م گفته

رعایت بهداشت فردی در همه ی مواقع،از جمله حمام کردن و تعویض لباس های زیر به صورت یک روزه در میان،شست  -107

پذیر است و میکروب ها به ویژه میکروب های  با توجه به این که مایع منی،میکروب  -وشوی دقیق بعد از دفع ادرار و مدفوع  

دستگاه دفع ادرار ممکن است در آن تکثیر و ایجاد عفونت کنند،در مواقع پس از خروج مایع منی،رعایت بهداشت فردی با دقت 

 بیشتری باید انجام شود.

 میتوکندری-دم)تاژک(   و-تنه   ه-سر   د-آکروزوم  ج-هسته   ب-الف -108

-ط  میزراهی غدۀپیازی-ح  اپیدیدیم-بیضه  ز-میزراه  و-(  هبر اسپرم) دفران-پروستات  د-ج  مثانه-میزنای  ب-الف -109

  سمینال وزیکول

 کننده آزاد هورمون-ز  تستوسترون  -سلول بینابینی  و-اسپرم  ه-د  ساز اسپرم لولۀ-هیپوفیز   ج-هیپوتاالموس  ب-الف -110

 منفی بازخورد -111

 تخمدان  -واژن  و-تخمدان  ه-شیپور فالوپ  د-لوله رحم)فالوپ(  ج-رحم  ب-الف -112

جسم زرد  -ه  گذاری تخمک-اووسیت خارج شده از تخمدان  د-فولیکول رسیده  ج-ب  مختلف مراحل در فولیکول-الف -113

 جسم سفید-و

 از جمله عواملی هستند که پیری زودرس می آورد جسمی و روحی فشار سخت، و زیاد کار نامناسب، تغذیۀ -114

عالئم یائسگی:گر گرفتگی ، اختالل خواب و تعریق شبانه ، پوکی استخوان ، مشکالت روحی ، کاهش تمایالت جنسی ،  -115

ورمون درمان یا جلوگیری از عوارض: مصرف دارو ، مصرف ه   -بیماری های قلبی و عروقی ، بی اختیاری ادرار ، تغییرات ظاهری   

 استروژن و پروژسترون ، آزمایشات دوره ای و رژیم غذایی مناسب

 اووگونی -116

کروموزومی است،ولی اووسیت ثانویه هاپلوئید است که کروموزوم های آن دو  46در انسان اووسیت اولیه دیپلوئید و  -117

 کروماتیدی هستند.اووم هاپلوئید است ولی کروموزوم های آن تک کروماتیدی هستند.

 ک زایی،میوز با تقسیم نامساوی سیتوپالسم صورت می گیرد ولی در اسپرم زایی،میوز عادی صورت می گیرد.در تخم-

،دو اسپرماتوسیت 1،یک عدد اووسیت ثانویه و یک عدد جسم قطبی است ،ولی در اسپرم زایی حاصل میوز 1در تخمک زایی جاصل میوز -

،دو اسپرماتوئید 2است که با اسپرم لقاح یافته است،ولی در اسپرم زایی حاصل میوز  ،یک عدد تخمک2ثانویه است.در تخمک زایی حاصل میوز 



 

 

رخ می دهد  2برخورد کرده باشد. در اسپرم زایی،مرتباً میوز  در صورتی رخ می دهد که اووسیت ثانویه با اسپرم 2است در تخمک زایی میوز 

 و نیازی به محرک ندارد.

عدد جسم قطبی است ولی حاصل اسپرم  3تغییر شکل را داریم ولی در تخمک زایی یک عدد تخمک و در اسپرم زایی،مرحله ی تمایز و -

 عدد اسپرم است. 4زایی 

سلول های حاصل از لحاظ -3در هر دو مرحله میوز انجام می شود. -2در هر دو ،ابتدا میتوز و سپس میوز رخ می دهد. -1شباهت ها: 

 کروموزومی مثل هم هستند.

-اولین گویچه قطبی  ط-ح  2میوز-اسپرم  ز-و  ثانویه اووسیت-ه  1میوز-د  اولیه اووسیت-میتوز  ج-ی  باووگون-الف -118

 قطبی جسم دومین-ی  یافته لقاح تخم

بیشترین  –وسط دوره ی حوالی روز چهاردهم  LHبیشترین مقدار -2از اهمیت بیشتری برخوردار است.    LHافزایش -1 -119

مقدار استروژن،قبل از تخمک گذاری،هنگامی که فولیکول به حداکثر رشد خود می رسد قبل از روز چهاردهم،مطابق با منحنی روز 

بیشترین مقدار پروژسترون پس از تخمک گذاری و تشکیل جسم زرد،پروژسترون  –دوازدهم ،حداکثر مقدار استروژن دیده می شود.  

بیشترین مقدار تغییرات هورمون مربوط به -3د و حدود روز بیسنم دوره به حداکثر مقدار خود می رسد.     شروع به افزایش می یاب

 نیز تا حدودی افزایش می یابد در همین زمان،مقدار استروژن FSHبه مقدار زیادی افزایش می یابد و مقدار  LHوسط دوره است که 

 می یابد. کاهش می یابد و به دنبال آن ،پروژسترون افزایش

و  میتنظ LHو  FSH یهورمون ها ریبا تأث یتخمدان ۀچرخ-ج   است یتخمک گذار یعامل اصل-رشد فولیکول   ب-الف -120

حدود روز -ه    شود. یبه آنها متصل م FSHوجود دارند که  ییها رندهیگ یکولیفول یها اختهیدر سطح -.    دشود یم تیهدا

 نیشود. در ا یانجام م یتخمک گذار است دهیتخمدان چسب ۀواریزمان به د نیکه در ا یبالغ شده ا کولیچهاردهم دوره در فول

-.      وشوند یم یشکم ۀاز سطح تخمدان خارج و وارد محوط یکولیفولی ها اختهیاز  یهمراه با تعداد هیثانو تیاووس ند،یفرا

-ح    .ندیگو یکه به آن جسم زرد م دیآی در م یا اختهی ۀدر تخمدان به صورت تود کولیفول ۀماند یباق-ز     ترشح استروژن

زرد با  جسم یها اختهی-ط  شود. یم لیتبد دیبه نام جسم سف رفعالیغ یو به جسم رودی م لیتحل یجنس ۀ،جسم زرد در اواخر دور

 نیکاهش ا-ی    .کنندی را ترشح م پروژسترون دهند و دو هورمون استروژن و یم شیخود را افزا یترشح تیفعال LHهورمون  ریتأث

 .است یبعد یجنس ۀشود که عالمت شروع دور یآن م زشیر و بیجدار رحم و تخر یداریهورمون ها موجب ناپا

 یشوند انجام م یم ترشح که از تخمدان ها(استروژن و پروژسترون)زنانه  یجنس یهورمون ها ریگفته شده با تأث عیتمام وقا -121

 .ردیگ

 بازخورد آنها-د    ترشح استروژن و پروژسترون-ج    FSHو  LHترشح -ب    ترشح هورمون آزاد کننده-الف -122

مرحله ی فولیکولی:مربوط به نیمه ی ابتدایی دوره است که در آن فولیکول رشد می کند و درون آن اووسیت رشد می -1 -123

کند و در آن تغییراتی رخ می دهد.مرحله ی جسم زردی،مربوط به نیمه ی دوم دوره است که با تشکیل جسم زرد آغاز می شود و 

، در مرحله ی جسم  LHدر انتهای مرحله  FSHه ی فولیکولی:در ابتدای مرحله در مرحل-2تشکیل جسم سفید تمام می شود.     

در مرحله ی فولیکولی:بیشترین استروژن ترشح می شود ابتدا کم است و -FSH    3و در انتهای مرحله  LHزردی:در ابتدای مرحله 

شروع به زیاد شدن می کند و در انتهای مرحله ی فولیکولی مقدار آن کاهش می یابد.  در مرحله ی جسم زردی:در ابتدا پروژسترون 

تروژن هم مقداری باال می رود و در انتها کاهش می ترشح زیاد می شود و مقدار آن خیلی زیاد می شود و در انتها کاهش می یابد.اس



 

 

مرحله تخمک گذاری:جدا کننده ی این دو بخش،مرحله ی تخمک گذاری است که در آن فولیکول به جسم زرد تبدیل می -4یابد.   

 شود.

 تخم -124

 حرکت سمت رحمرا به  هیثانو تیرحم، اووس ۀلول وارهید یو زنش مژک ها وارهیانگشت مانند، انقباض د حرکات زوائد -125

 دهند. یم

پاره شده،  آکروزوم اسپرم-2   برسد. تخمکی ژله ا یۀشود تا به ال یم وارد یکولیفول یها اختهی نیاسپرم با فشار در ب-1 -126

 وارد اسپرم ۀهست-4.    شود یم ملحق تخمکی به غشا اسپرم یغشا-3.    را هضم کند یا ژلهیۀ کننده را آزاد تا ال هضمی ها میآنز

 گرید یها اسپرم از ورود یریجلوگی برا یلقاح جدار لیتشک-5.     شود یم ادغام تخمک ۀهست با تخمک شده

 یجدار لقاح لیتشک-د   یجدار لقاح سازنده مواد یحاو سهیک زیر-ج   تخمک یژله ا یۀال-ب  یکولیفول یها اختهی-الف -127

 ای ، موروال ، بالستوسیستسلول تخم ، تخم دو یاخته ای ، چهار یاخته ای ، هشت یاخته  -128

 لقاح-جایگزینی   و-آندومتر   ه-د  توده درونی-تروفوپالست  ج-موروال  ب-الف -129

 بیتخر جدار رحم را یها اختهیکه  کنند یرا ترشح م یکننده ام هض یها میآنز ست،یبالستوس یرونیب هیال یها اختهی -130

 شود. یگفته م ینیگزیجا ندیفرا نی. به اردیگی م یجا در آن ستیکنند که بالستوس یم جادیا یکرده و حفره ا

زوائد -آمنیون   ز-و   نیجن ندهیزا یها هیال-کوریون  ه-د  شده جادیا ۀحفر-توده ی درونی  ج-ب   تروفوبالست-الف -131

 رحم ۀوارید یها رگیمو-ح  یانگشت

چند  ایبه دو  ستیبالستوس یدرون ۀتود ایاز هم جدا شوند،  یادیبن یها اختهیتخم ممکن است  یۀاول ماتیتقس نیدر ح -132

 کی یممکن است تخمدان هااما  ها همسان اند نیجن نیکه ا رندیگیشکل م  نیجن کیاز  شیحالت، ب نیشود. در ا میقسمت تقس

ا حالت، اگر مراحل رشد و نمو در آنه نیشود. در ا انجام چند لقاح ایآزاد کنند و دو  هیثانو تیاووس کیاز  شیدوره ب کیفرد در 

هم متفاوت  تیاز لحاظ جنس یبه هم نداشته وحت یشوند که ممکن است شباهت یم ناهمسان متولد یچند قلوها ایکامل شود، دوقلو 

 .باشند

دو قلوهای ناهمسان چون حاصل لقاح دو تخمک و دو اسپرم به صورت جداگانه هستند،تخم های حاصل از هر کدام و -1 -133

دو قلوهای -2یا مشابه باشند یعنی،هر دو دختر یا هر دو پسر یا یکی دختر و یکی پسر باشند.     در نتیجه جنین ها می توانند متفاوت

،با توجه به یکسان به هم چسبیده چون حاصل یک تخم لقاح یافته هستند و در مراحل تقسیم به خوبی از هم جدا نشده اند بنابراین

دو قلوهای همسان،اثر انگشت یکسانی ندارند -3شبیه به هم هستند.    بودن کروموزوم های آن ها از لحاظ جنسیت و صفات ظاهری 

و حتی استرس هم روی جنین  چون در بروز خطوط ظریف اثر انگشت،فقط ژن ها دخالت ندارند و در دوران جنینی،شرایط محیطی

 اثر می گذارد و می تواند اثر انگشت را تغییر دهد.

 ر به نوزاد هنگام تولد،و تفاوت در درازی بند ناف،می تواند روی اثر انگشت اثر بگذارد.روانی وارد وارد بر مادر،فشا-فشار روحی

اسپرم و تخمک، لقاح  نیب یلیبه دال اینشود  دیتول یجنس ۀاختیمردان،  ایاز زنان  یممکن است در بعض گریاز طرف د -134

ی از آنها را برطرف م یبعض ،یو با کمک فنّاور ییها روش شود که با یمطرح م یصورت، بحث نابارور نیانجام نشود. در ا یموفق

 .کنند



 

 

هرگونه دارو  مصرف از دیرشد و نمو، زنان باردار با یاز داروها رو یآور بعض انیز ریبا توجه به عبور مواد از جفت و تأث -135

 .کنند یپزشک متخصص، خوددار زیبه جز با تجو ،یدر دوران باردار

 بند ناف-و    یخون مادر-جفت    ه-د    رحم یرگ ها-جکوریون    -ب   بند ناف یرگ ها-الف -136

اگر تخمک گذاری روز چهاردهم دوره اتفاق افتاده باشد و بالفاصله در رحم لقاح رخ داده باشد،پایان هفته ی چهارم بعد  -137

برای اکثر مادران و پزشمان روز تاخیر داشته است البته این تاخیر  14روز گذشته است،یعنی، 14از لقاح،یعنی از اتمام دوره ی قبل، 

 معنی دار است.

چون تخمک گذاری و لقاح،عالمت –وقتی قاعدگی در موعد مقرر یا در حد انتظار رخ ندهد،عالمت بارداری است.      - -138

مشخص و خاصی ندارند ولی شروع قاعدگی برای شخص کامالً مشخص است و معمواًل در نیمه ی جنسی شخص،تخمک گذاری 

روز ایتدای دوره  14-و لقاح بعد از تخمک گذاری رخ می دهد بنابراین، محاسبات آن دقیق تر انجام می شود.       انجام می شود 

روز را  14ماه حساب کنیم و  9که هنوز تخمک گذاری انجام نشده است را به آن اصافه می کنند یعنی،اگر دوران بارداری را همان 

 روز است. 266هفته یا  38ه مدت زمان بارداری پس از لقاح همان روز،البت 284به آن اضافه کنیم،می شود 

 رونیمرتبه به ب کی کیوتیآمن عیما جه،یکند. در نت یرا پاره م ونیآمن ۀسیفشار وارد و ک نییبه سمت پا نیدر ابتدا سر جن -139

 نیتوس یدارند؛ از جمله اکس یمرحله نقش اساس نیا است. هورمون ها در مانیبودن زا کینزد ۀنشان ع،یما نیشود. خروج ا یترشح م

کند. به  یم شتریانقباض آغاز شود و در ادامه، دفعات و شدت انقباض را مرتباً ب تا کند، یم کیرحم را تحر ۀوارید یها چهیکه ماه

 یدردها با رحم یها چهیکنند. شروع انقباض ماه یم قیرا به مادر تزر نیتوس یاکس مانیسرعت دادن به زا یبرا پزشکان ل،یدل نیهم

انقباضات ترشح  شیآورد. با افزا یآن فشار م به شتریب نیشود و سر جن یباز م شتریرحم در هربار انقباض، ب ۀهمراه است. دهان مانیزا

ابتدا سر و  یعید. به طور طبشود نوزاد آسان تر و زودتر از رحم خارج شو یم و باعث افتهی شیبا بازخورد مثبت افزا نیتوس یاکس

 د.شو یمرتبط با آن، از رحم خارج م یانقباض رحم، جفت و اجزا ۀبعد با ادام ۀشود. در مرحل یم خارج بدن از رحم یۀسپس بق

انجام شود.  ریخروج ش تا کندی منقبض م زیرا ن یریصاف غدد ش ۀچیماه مان،یدر زا ریعالوه بر تأث ن،یتوس یهورمون اکس -140

 دنیشود. مک یم میبازخورد مثبت، تنظ قیو از طر فتدی ام نوزاد، اتفاق دنیبا مک یریموجود در غدد ش یها رندهیگ کیالبته تحر

 .شود یم ریو ترشح ش دیتول شیهورمون ها و افزا شینوزاد باعث افزا

درد بعد از زایمان در سزارین،بیشتر است. -2 تر است. ی، طوالن نیپس از عمل سزار یکاوریر یدوره -1: یمنف یجنبه ها -141

احتمال -5کارهای روتین روزانه سخت و دشوار می شود)دستشویی و استحمام( -4در آغوش گرفتن نوزاد برای مادر دشوار است. -3

جنبه های      بارداری و زایمان را در دوره های بعدی بسیار سحت و دشوار می کند.   -6عفونت بعد از عمل سزارین،بیشتر است. 

-4به نوزاد فشار زیادی وارد نمی شود -3نیازی به تحمل درد در زمان طوالنی نیست. -2برنامه ریزی برای زمان سزارین -1مثبت: 

 یا پزشک یار در حین زایمان نیست.نیازی به معاینات مکرر توسط پزشک 

تفاوت  ن،یجن یۀو تغذ حفاظت انجام، مراحل آن و یدر چگونگ یجانوران مشابه است، ول ۀدر هم یمثل جنس دیاساس تول -142

 وجود دارد ییها

 کنند. یگامت را هم زمان وارد آب م یادیتعداد ز نیها، والد گامت احتمال برخورد شیافزا یبرا -143

 رقص عروسی دخالت دارد از جمله یآب عوامل متعدد به هم زمان شدن ورود گامت ها یبرا -144

  مشکل ساز -145



 

 

فرد هر دو نوع دستگاه  کی جانوران، نیدر ا شودیم  دهید یپهن و حلقو ی: به طور مثال در کرم ها(تیهرمافرود)نرماده -1 -146

 گرید ینوع ییبکرزا -2.    کند یخود را بارور م یها تخمک پهن مثل کرم کبد، هر فرد ینر و ماده را دارد. در کرم ها یمثل دیتول

 شود. یم دهیمارها د یمثال، در زنبور عسل و بعض یاست و برا یمثل جنس دیاز تول

 متفاوت است. یاز مواد مغذ یاندوخته مخلوط نیا -147

ی به هم م را دارد که پس از لقاح تخمک ها یچسبناک و ژله ا یا وارهیدارند تخمک د یکه لقاح خارج یدر جانوران -148

 ۀمورد استفاد یۀاول یسپس به عنوان غذا و کندی محافظت م یطیدر برابر عوامل نامساعد مح نیابتدا از جن یژله ا یۀال نی. اچسباند

 .ردیگی قرار م نیجن

 .شوند یمثل الک پشت تخم ها با ماسه و خاک پوشانده م یدر خزندگان شتریب محافظت یبرا -149

 یمادر مرتبط م خون به نام جفت با یاندام قیدرون رحم مادر رشد و نمو را آغاز و از طر نیدار، جن تدر پستانداران جف -150

 .استیمه نیجنی ه برایو تغذ یمنیا طیشرا نیجانوران، بهتر نیکند. در ا یم هیشود و از آن تغذ

الک پشت تخم خود را زیر شن و ماسه پنهان می کند و پرندگان بر روی آن می خوابند اما پالتی پوس تخم خود را درون  -151

 بدن نگه داری و در ساعات پایانی تخم می گذارد.

 نادرست-نادرست    ه-درست    د-درست      ج-نادرست    ب-الف -152

 زنبور نر-گامت   ه-نابالغ    د-اسپرماتوگونی    ج-انتشار    ب-الف -153

 سبب ریزش دیواره ی رحم می شود.-اپیدیدیم     ج-اسپرماتوگونی     ب-الف -154

 رار اسیدی موجود در میزراه را خنثی می کند.مایعی قلیایی ترشح می کنند که مقادیر کم اد-ج     LH-فولیکول    ب-الف -155

 اسپرماتید-اپیدیدیم و مجرای اسپرم بر    ب-الف -156

 در انتهای سه ماهه ی اول بارداری-ج    LHو  FSH-اووسیت اولیه     ب-الف -157

محیطی تخمک های این جانداران دارای دیواره های چسبناک ژله ای و محکمی هستند که تخمک را از عوامل نامساعد -الف -158

 لقاح داخلی-محافطت می کند    ب

سبب می شود سلول های فولیکولی که پاره شده اند،رشد کنند و  LH-الفسلول های بینابینی لوله های اسپرم ساز     ب -159

 هفته ی چهارم-بالستوسیست     د-تشکیل توده ای به نام جسم زرد بدهد.    ج

استروژن و -قسمت میانی    ج-ی اسپرم ساز تحریک می کند.    بهمراه با تستوسترون تولید اسپرم را لوله ها-الف -160

 پروژسترون

 انتهای هفته ی چهارم-کوریون    ب-الف -161

از فولیکول در حال رشد ترشح می شود و باعث رشد بیشتر فولیکول -در صورتی که با اسپرم برخورد کند       ب-الف -162

یع به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده مایعی قلیایی ترشخ می کند که این ما-می شود.       ج

 کمک می کند.

 پروژسترون-تقسیم میتوز     ج-هورمون تستوسترون      ب-الف -163

 پروژسترون-کوریون    ج-عمل جایگزینی    ب-الف -164

از آن  یبخش یکار نکند و حت درست دستگاه نیبدن تفاوت دارد. اگر ا یها هدستگا یۀکه با بق مثل دیدستگاه تول-1گزینه  -165

 .افتدی فرد به خطر نم یزندگ م،یرا از بدن خارج کن



 

 

 یتر از دما نییحدود سه درجه پا آن درون یشود دما یباعث م یشکم ۀمحوط خارج از ضهیب ۀسیک یریقرارگ-2گزینه  -166

 یاز رگ ها یشبک ها وجود ن،یاست. عالوه بر ا یاسپرم ها ضرور حیصح زیها و تما ضهیب تیفعال یدما برا نی. اردیگ بدن قرار

 .کندی دما کمک م نیا میبه تنظ زین ضهیبۀ سیکوچک در ک

در هفته دوم بعد از لقاح،یعنی اندکی بعد از جایگزینی،رویان به سرعت رشد می کند و پرده های اطراف رویان  -4گزینه  -167

تشکیل زیگوت انجام می شود،در حالی که در هفته ی دوم پرده های  به سرعت نمو پیدا می کنند.پس جایگزینی در هفته اول پس از

 اطراف رویان به وجود می آید.

 در یک زن بالغ دو نوع اووسیت وجود دارد یکی اووسیت اولیه و دیگری اووسیت ثانویه-2گزینه  -168

به وجود  یاز رشد اسپرماتوگونکه ) هیاول تی.اسپرماتوس وجود دارد تیاسپرم ساز، دو نوع اسپرماتوس یدر لوله ها-3 نهیگز -169

 .(است هیاول تیاسپرماتوس I وزیم حاصل که)هیثانو تیو اسپرماتوس (دیآ یم

 .است هیاول تیشده است، اووس متوقف I وزیدر پروفاز م ینیکه از دوران جن یفقط مورد دوم درست است. سلول - 1 نهیگز -170

خون  استروژن شود که همزمان با کاهش یشروع م یجسم زرد از وسط مرحله لوتئال چرخه تخمدان لیتحل - 1 نهیگز -171

  باشد. یزمان با کاهش پروژسترون هم م جسم زرد هم لیاست. تحل

 افتهین زیاسپرم تما ایفرد بالغ ممکن است اسپرم نابالغ و  کیاسپرم ساز  یموجود در لوله  یدیهاپلوئ یها سلول -1 نهیگز -172

 وجود دارد. نزیتوکیس وزیو در هر دو م دیآ یبوجود م 2 وزیم یط یاو دوم وزیم یط یاول که باشد

 .ردیگ یم صورت( 9هفته ) انیکبد و پانکراس رو لیبعد از تشک (2ماه ) انیبازوها و پاها رو یریشکل گ - 2 نهیگز -173

به بیشترین حد خود می رسد.بالفاصله پس از آن مقدار  FSHو  LHاختالف مفدار  LHبا افزایش ناگهانی مقدار  – 4گزینه  -174

 استروژن رو به کاهش می گذارد و به عبارت دیگر تفاوت مقدار استروژن و پروژسترون خون کم می شود.

سلول های داخلی بالستوسیست به رویان تبدیل می شوند در حالی که جفت حاصل تعامل دیواره ی رحم با  -1گزینه  -175

 کوریون است

شود که ی ن کاسته مگذاری )مرحله لوتئال(، از میزان تولید استروژک انه ی دوره ی ماهیانه، یعنی تخمبعد از می -4ه گزین -176

 .شودی میزان ترشح پروژسترون افزوده م زمان بر م ه

 LH جسم زرد توسط ته به دلیل تحریکی هفته ی اول لوتئالی و در این هفچرخه ی جنسی یعن 21تا  14از روز  -2گزینه  -177

ضخامت دیواره  پروژسترون تولید می شوند . افزایش پروژسترون موجب افزایش هورمون های جنسی )تخمدانی( یعنی استروژن و

 را مهار می کند. LHو  FSH استروژن موجب خودتنظیمی منفی شده و ترشح رحم می شود. همچنین افزایش پروژسترون به همراه

جنین در این گروه از مهره داران برعهده  ود دارد کار حفاظت و تغذیهپستانداران و جنژ سه الیه ای در پرده ی من-4گزینه  -178

 ی جنس ماده است.

 

 

 

 



 

 

 

 درست است 5زینه گ -179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدر برخ البته ناهمسان را مد نظر دارد. یسوال دوقلوها یهمسان است در حال یمربوط به دوقلوها 4و  9گزاره - 2گزینه  -180

 است. یقابل چشم پوش یناهمسان است ول یمواقع نادر مربوط به دوقلوها یدر برخ زین 9منابع مورد 

 سکوی پرتاب
داران ازجمله انسان )هردو جنس( مهم موجود در بدن پستان یدیاستروئ یاز هورمونها (Testosterone: یسیتِستوستِرون )به انگل -1

در رحم  نیجن یاز دو ماهگ شیتستوسترون پ دیتول )سازنده، رشددهنده( دارد. کی( و آنابولیتی)جنس کیکه اثرات آندروژن باشدیم

و عامل  افتهی شیدر پسران افزا یهورمون در دوره بلوغ جنس نیا دیآن نقش دارد. تول ینگیماد ای ینگینر نییمادر آغاز گشته و در تع

 کندیم دیاز بدن هر زن تستوسترون تول شتریبرابر ب 20مرد  . به طور متوسط بدن هردیآیشمار مدوران به نیا یکیزیف راتییتغ یاصل



 

 

 یدیاستروئ یهاتستوسترون از هورمونردان فقط هفت برابر زنان است.هورمون در م نیا ییسطح پالسما شتریب سمیمتابول لیهرچند به دل

 .دهدیم لیسازنده آن را کلسترول تشک یبدن است که ساختمان اصل

، و آندروستن (dihydrotestosterone)دروتستوسترونیه یمردانه از جمله تستوسترون، د یچند هورمون جنس هاضهیبیضه ها:  

است که  گرید یهااز هورمون شتریب ی. تستوسترون به حدندیگومی آندروژن آنهاکه به مجموعه  کنندیترشح م (androstenedion)ونید

 یهدف به هورمون فعال تر د یهاآن در بافت شتریب دیاز تستوسترون و شا یادیگرچه بخش ز ،دانست ضهیب یآن را هورمون اصل توانیم

که در  شودیترشح م (interstitial cells of Leydig)گیدیل یبافت انیم یهاسلول لهی. تستوسترون به وسشودیم لیتبد دروتستوسترونیه

 چیه باًیتقر ی. در دوران کودکدهندیم لیرا تشک نیبالغ یهاضهیدرصد از وزن ب 20 دساز قرار دارند و حدو یمن یهالوله یبافت البال انیم

ماهه دو سه یها طسلول نیاز ا یادیاما تعداد ز شودیترشح نم هاضهیمقدار تستوسترون از ب چیه باًیوجود ندارد و تقر هاضهیدر ب یگیدیسلول ل

. به عالوه اگر شودیترشح م هاضهیتستوسترون از ب یادیدو دوره مقدار ز نیو لذا در ا درنخست پس از تولد پسران و در مردان بالغ وجود دا

بر  هاضهیب یایزا ومیتلیاپ بیو باالخره در صورت تخر کنند؛یتستوسترون ترشح م یادیدچار تومور شوند مقدار ز گیدیل یبافت انیم یهاسلول

 .دهندیتستوسترون ادامه م دیغالباً به تول نندیبیم بیکه کمتر آس گیدیل یهااز حد، سلول شیحرارت ب ای Xاثر درمان با اشعه 

ه هستند که ب یشکل یسلول ها هرم نیادر انسان هستند. ضهیب یها سلول نیاز مهمتر یکی ( Sertoli cells)  یسرتول یسلول ها -2

 یچسبد، و انتها یم یقاعده ا ی هیبه ال یسرتول یسلول ها یکنند. قاعده  یدودمان اسپرماتوژن را احاطه م یطور ناکامل، سلول ها

 ستین شخصم یبخوب ی، حدود سلول سرتول ینور کروسکوپیم ری. در زابدی یساز امتداد م یمن یلوله  یآنها معموالً تا مجرا یراس

سلول  نیا یکنند. بررس یاسپرماتوژن را احاطه م یاست که سلول ها یمتعدد ی( جانب ی) زائده ها یکه به علت وجود استطاله ها

 یصاف، مقدار کیآندوپالسم یشبکه  یادیز ریمقاد یسلول ها حاو نینشان داده است که ا ،یالکترون کروسکوپیم ی لهیها به وس

به  یهستند. هسته، که معموالً مثلث زوزومیو ل یتوکندریم یادیو تعداد ز افتهیتکامل  یدستگاه گلژ کیخشن،  کیشبکه آندوپالسم

 یسرتول یاست. سلول ها یاندک نیهتروکرومات یهستک مشخص است؛هسته محتو کیو  یتورفتگ یادیتعداد ز یرسد، حاو ینظر م

 یم لیرا تشک یا ضهیب - یشوند و سد خون یبه هم متصل م یدسلول توسط اتصاالت انسدا یجانب - یمجاور، در بخش قاعده ا

از  یسد مذکور واقع شده است. هنگام اسپرماتوژنز، برخ ریکه ز رندیگ یقرار م یقاعده ا یمحوطه  کیها در  یسپرماتوگوندهند. ا

سد واقع شده  ی) که باال ییجرااتصاالت گذشته و در محوطه جنب م نیاز ا یقیها، به طر یاسپرماتوگون میحاصل از تقس یسلول ها

 یدر باال ،یسرتول یسلول ها یو راس یجانب یلبه ها قیعم یها یدر فرورفتگ دهایها و اسپرمات تی.اسپرماتوسرندیگ یاست( قرار م

 یها لسلو یفوقان یهستند که از انتها ییمو یبه دسته ها هیآن ها، شب یتکامل دم تاژک نیدر ح دهای. اسپرماترندیگ یسد، قرار م

 یونیارتباط  جادیبه هم متصل شده اند، که خود سبب ا زیاتصاالت شکافدار ن ی لهیبوس یسرتول یخارج شده اند. سلول ها یسرتول

 تیاهم یساز دارا یمن یبافت پوشش یدر چرخه  یهماهنگ جادیموضوع ممکن است جهت ا نیشود: ا یسلول ها م نیب ییایمیو ش

مانند  ینامطلوب طی. آنها در برابر شراشوندینم میمثل تقس دیتول یجانوران در خالل دوره  ریو سا ساندر ان یسرتول یباشد. سلول ها

رده  یبهتر از سلول ها اریبس شانیبقا زانیتهاجمات م نیمقاومند و به دنبال ا اریبس Xدر معرض پرتو  یریو قرارگ هیعفونت، سوء تغذ

 اسپرماتوژن است. ی

قرار دارد  ضهیاست که در پشت ب یمَنَو یاز مجرا یبخش میدیدیاپ مردان است. یاز دستگاه تناسل یبربخ قسمت ای میدیدیروخاگ، اپ -3

 وندیپ ضهیوابران را به رگ وابران هر ب یمجار میدیدیبه آن مرتبط است. اپ یکیبار یمجار لهیوس( و بهشودیمحسوب نم ضهی)جزو ب

قرار دارد. منظور  ضهیلوله در کنار هر ب نی. اباشدیاسپرم م رهیاست که محل بلوغ و ذخ هاضهیدرون ب کیبار یالوله میدیدیاپ .دهدیم



 

 

 یهادر لوله دیها پس از تولاسپرم بالغ شود. اسپرم کیتا  کشدیطول م میروز و ن 2ها است. حدود لقاح آن ییها، توانااز بلوغ اسپرم

نام دارد تا قبل از ورود به  میدیدیکه اپ رسندیم یگریو خم د چیو به لوله پر پ کنندیو خم عبور م چیپرپ یهالوله نیاسپرم ساز از ا

 ییبالغ شده و توانا میدیدیدر اپ یپس از مدت یتاژک هستند( ول ی)البته دارا ستندیها نابالغ بوده و قادر به حرکت ناسپرم میدیدیاپ

 یو روخاگ به معن ضهیب یبه معن یاست. خاگ در فارس یو روخاگ فارس یونانی میدیدیاپ ،یبربخ عرب واژه .کنندیم دایحرکت پ

 است. «ضهیب یرو»

ساخته  یآکروزوم یهسته و ذره  یقدام یانتها نیب یگریساختمان د رایتر باشد، ز دهیچیموجودات، پ گریممکن است در د ندیفرا نیا -4

 ،«یمخروط آکروزوم» ای «یمحور یبدنه » نی. ارودیم شیپ یآکروزوم یاسپرم، از عقب به داخل ذره  یمحور اصل ریشود که در مس یم

. شواهد شود یم جادیشدن اسپرم ها به تخمک ماده ا کیباشد که در دوران نزد یآکروزوم یرشته  ی هیممکن است همان طرح اول

 یحل کردن غشاء تخمک در زمان لقاح مورد استفاده قرار م یوجود دارد که برا ییها میآنز ،یآکروزوم یکه در ذره  دهدینشان م

را  یآکروزوم یجستن رشته  رونیب گرید یندارد و در عده ا روزوماز حشرات( آک یو برخ یجانوران )مثل ماه یبعض . اسپرمرندیگ

 یایدر توت یول رود،یاسپرم به داخل تخمک م یوجود آکروزوم ،تمام لیپستانداران به دل در دهد )مثل اکثر مهره داران(. ینشان نم

)به  مونیم رینظ واناتیدر اغلب ح م،یدید یشود.هنگام انتقال اسپرم از اپ یوارد تخمک مان  یانیسر و قسمت م یمجموعه  ،ییایدر

 دایپ یراتییتغ زیاسپرم ن یی. غشاء پالسماستیعمل روشن ن نیا تیهمکند که هنوز ا یم رییآکروزوم تغ یجز انسان( ، شکل و اندازه 

اسپرم  یدگی، قدرت رس راتییتغ نیاز آن جمله اند. ظاهراً ا ادیز یو چسبندگ نیاتصال لکت ،یاتیح یکند که جذب کردن رنگ ها یم

تصرف  یبرا قهیمتر دردق یلیم 3حدود  یاسپرم باسرعت ونیلیم 300تا   200حدود  ،یخروج من هنگام .دهندیم شیلقاح افزا یرا برا

که موفق شود  یاسپرم نیرسند. اول یم یبارور هیعدد آن به ناح 500تا 300که ازان تعداد فقط  کندیآن حرکت م یتخمک به سو

(، ازغشاء  ی) منو یتوماب ییپالسما نیکوپروتئیب که پوشش گلیترت نیوارد آن  شود. به ا تواندیتخمک را بشکافد، م یپوسته 

تخمک  یشفاف، بر رو یمنطقه  یها نیپروتئ کویرا پوشانده است، با گل دیاسپرماتوزوئ یآکروزوم یمنطقه  یکه رو ییپالسما

اتصال ، واکنش  نیبماند. پس از ا یتخمک باق رامونیشوند که اسپرم، درپ یدهند و موجب م یم لیرا تشک یچسبنده ا بیرکت

 یکه برا «نیپسیمولد شبه تر»و «نیآکروز»عبارتند از :  مهایآنز نی. اردیگ یصورت م ازیمورد ن یها میآنز یجهت آزادساز یآکروزوم

راند.  یمدت درحال حرکت است، اسپرم را مرتبا ًبه سمت جلو م نیدم اسپرم که درتمام ا یشفاف الزم است. ازطرف ینفوذ به منطقه 

 بیدو غشاء با هم ترک دند،یرس گریکدیاسپرم و تخمک به  ییپالسما یکه اسپرم از موانع اطراف تخمک گذشت وغشاء ها نیازا سپ

 «یجدارلقاح»به نام  یمواقع، جدار مخصوص نیشود. درا یتخمک م توپالسمیس سر اسپرم بطور کامل وارد جاً یشوند و تدر یم

 توپالسمیشود. پس از ورود اسپرم به س یریبه درون تخمک جلوگ گرید یاسپرم ها رودتا از و دیآ یتخمک به وجود م رامونیپ

 آورند. یشوند وسلول تخم را به وجود م یتخمک ادغام م یاسپرم با هسته  یتخمک ، هسته 

 ت،یبالستوس ی. در اطراف سلولهاآوردیرا بوجود م تهایکرده و بالستوس ریاز لقاح سلول تخم شروع به تکث پس:  یجیساچ دیتول -5

هستند که  ییسلولها نیتروفوبالست، اول ویشیسنس ی. سلولهاندیآیتروفوبالست بوجود م ویشیسنس یتروفوبالست و سلولها یسلولها

جسم زرد اثر گذاشته و از  یتروفوبالست، بر رو ویشیسنس یشده از سلولها دیلتو hCG. هورمون کنندیم دیرا تول hCGهورمون 

آنها  زشیرحم اثر گذاشته و از ر وارهید یسلولها یشده از جسم زرد، بر رو دی. پروژسترون تولکندیم یریرفتن آن جلوگ لیتحل

 (Implantation) ینی، النه گز22. در روز کندیمآماده  یو شروع حاملگ ینیالنه گز یرا برا نهیزم ب،یترت نیکرده و بد یریجلوگ

 .ردیگیجفت انجام م یو پروژسترون، توسط سلولها hCG یهورمونها دیجفت، تول لیو با تشک شودیانجام م

 


