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تولید مثل:  هفتم فصل،  یازدهمزیست 

بارمه پاسخنامهاسوال به همرردیف
جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

در کوسه ها لقاح خارجی دیده می شود.الف( 

.هورمون های جنسی زنانه از زهراه ترشح می شوند   ب( 

 خارجی دیده می شود.در دوزیستان لقاح   ج( 

 .است مشابه جانوران همۀ در جنسی مثل تولید اساس   د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

خروج مایع آمنیوتیک نشانه...................................... است. الف( 

.است همراه .................................. با رحم های ماهیچه انقباض شروع   ( ب
 .شود می شروع لقاح از بعد ............................ از جفت تمایز    (ج

توده یاخته ای درونی حالت............................... دارد. د( 

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
 زایمان چه نوع بازخوردی است؟ترشح اکسی توسین در زمان  ( 1

 در چه زمانی جنین می تواند خارج از بدن مادر زندگی کند؟ (2

 الیه بیرونی بالستوسیت چه نام دارد؟  (3

کوریون همراه با بخشی از دیواره رحم چه قسمتی را تشکیل می دهد؟ ( 4

 چه چیزی از ورود اسپرم ها به اووسیت جلوگیری می کند؟ (5

 رحم چگونه است؟ پوشش داخلی (6

 غیر فعال شدن جسم زرد باعث ایجاد جه تغییری درخون می شود؟ ( 7

 تخمک گذاری در چه روزی از دوره انجام می شود؟  ( 8

 عادت ماهانه چه زمانی شروع  می شود؟( 9
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کنید.گزینه صحیح را انتخاب  4
فرآیند تخمک زایی از کدام یاخته ها آغاز می شود؟ (1

الف و جد(    اووگونی ج(   مام یاخته  ب(    مامه زاالف( 

 به بخش پایین رحم چه می گویند؟ (2

تخمداند(         گردن رحمج(          واژن ب(             زهراهالف(

تخمدان ها در کجا قرار  دارند؟ (3

 ابتدای واژنالف( 

درون محوطه شکمی  ب( 

انتهای گردن رحم  ج( 

 درون رحمد( 

 به دنیا می آید؟ بدون پدر در کدام یک نوزاد  (4

کوسه ماهید(          خفاشج(      کانگوروب(    زنبور عسلالف( 
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75/1  

نام گذاری کنید.را در شکل زیر  مشخص شدهقسمت های  5

1-

2-

3-

4-

5-

6- 

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6
اسپرماتوگونی الف( 

 اپیدیدیمب( 

 انبانک ج( 

 ترفوبالست د( 

 مورواله( 

5/2

2در اسبک ماهی لقاح چگونه انجام می شود؟7

5/1هورمون اکسی توسین در بدن چه نقشی دارد؟8

5/1در ماه اول بارداری چه مواردی در صوت نگاری مشاهده می شود؟9

5/1کوریون در بدن چه نقشی دارد؟ 10

5/0آمنیون در چه چیزی نقش دارد؟11

20جمع موفق باشید
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بارمپاسخنامه

 در کوسه ها لقاح داخلی دیده می شود. غلط.الف(  1

.هورمون های جنسی زنانه از تخمدان ترشح می شوند غلط.ب( 

درستج( 

 درستد( 

1

2بنیادید(  ه دوم  هفتج(      درد های زایمانب(   زایمان نزدیک بودنالف(  2

بازخورد مثبت(1 3

 انتهای سه ماهه سوم(2

 ترفوبالست( 3

 جفت (4

 جدار لقاحی( 5

مخاطی و مژکدار ( 6

کاهش استروژن و پروژسترون( 7

 م دوره14روز ( 8

 با بلوغ جنسی ( 9

75/4

1الف -4   ب -3   ج -2 د-41

نافبند  -1 5

رگ های بند ناف -2

خون مادر -3

کوریون -4

جفت -5

رگ های رحم -6

75/1

 .شود می تهگف )اسپرماتوگونی( زا زامه ها یاخته این به که دارد ای زاینده های یاخته )ساز اسپرم( ساز زامه های لوله دیوارۀ الف( 6

شوند می منتقل )یدیماپید( برخاگ نام به طویل و پیچیده ای لوله درون به و خارج بیضه از آنها ساز، اسپرم های لوله در اسپرم تولید از پسب( 

.شود می گفته )فولیکول( انبانک آنها مجموعۀ به .کنند می احاطه کننده تغذیه های یاخته را اووسیت هر ج(
 .دارد تروفوبالست نام به بیرونی الیۀ یک بالستوسیست،د( 

 .کند می حرکت رحم سمت به رحم لولۀ در حاصل تقسیمات میتوز که  توپر ای پریاخته تودۀه( 

5/2

 خود بدن در را ها جنین ر،ن جنس و شود می انجام نر بدن در لقاح .کند می منتقل نر جنس بدن در ای حفره درون به را تخمک ماده، جانور ماهی اسبک در 7
.شوند می متولد نوزادان نموی، و رشد مراحل طی از پس دارد، یم  نگه

2

5/1.شود انجام شیر خروج تا کند یم  منقبض نیز را شیری غدد صاف ماهیچۀ زایمان، در تأثیر بر عالوه توسین، اکسی هورمون 8

 مثل ها اندام از بعضی ردعملک و حرکتی لحاظ از جنین بودن سالم جنین، سن،جنسیت تعیین برای جنین ابعاد گیری اندازه اوّل، ماه در بارداری تشخیص 9
.شود می مشخص نگاری، صوت در که است مواردی جمله از قلب

5/1

 مجدّد ذاریگ تخمک و قاعدگی از خون در هورمون این وجود .شود می آن از پروژسترون هورمون ترشح تداوم و زرد جسم حفظ سبب هورمون این 10

.کند می جلوگیری
5/1

5/0حفظ و تغذیه جنین11

موفق باشید
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