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تولید مثل:  هفتم فصل،  یازدهمزیست 

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

.دارند قراررحم  درون که اند ماده جنسی غدد تخمدان هاالف( 

.کنند تسهیل را اسپرم تمایز تا کند می تحریک را سرتولی های یاخته FSH مردان، در  ب( 

 .کند یم فراهم را ها اسپرم فعالیت برای الزم انرژی گلوکز  ج( 

 می شود. خارج بر اسپرم لولۀ یک بیضه هر از  د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 .یابد می نمو و رشد آن، درون جنین که است ای ماهیچه و شکل گالبی مانند، کیسه اندام ،..............................     الف( 
 .یندگو می .............................................. آنها به که است متصل لوله دو به رحم باالی و پهن بخش  ( ب

 .روز طول می کشد .………………به طور متوسط هر قاعدگی    (ج

 ............................ ترشح می شوندهورمون های جنسی زنانه از   د( 

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
 چرخه تخمدانی با کدام هورمون ها فعال می شود؟ ( 1

 تفاوت اساسی تخمک زایی و اسپرم زایی در چیست؟  (2

 نام دیگر تارک تن چیست؟  (3

 اسپرماتید با کدام تقسیم سلولی ایجاد می شود؟ ( 4

 بین لوله های اسپرم ساز کدام یاخته ها قرار دارند؟در  (5

 پوشش داخلی رحم چگونه است؟ (6

 دوره جنسی زنانه با چه چیزی شروع می شود؟ ( 7

چیست؟  زن مثلی تولید دستگاه صحیح کارکرد شاخص ترین مهم  ( 8

 فرآیند تخمک زایی از کدام یاخته آغاز می شود؟( 9

75/4

5/0

5/0

25/0

5/0

5/0

75/0

75/0

5/0

5/0

گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4
کوریون هورمونی به نام ............................. را ترشح می کند. (1

CGHد(     HCG ج(    GCH  ب(    HGCالف( 

 واژن چیست؟ (2

همه مواردد(         یمحل خروج جنین در زایمان طبیعج(          قاعدگیمحل خروج خون  ب(   محل ورود یاخته های جنسی نر          الف(

کدام عامل باعث یائسگی زود نمی شود؟ (3

 فشار روحیالف( 

 مصرف الکل  ب( 

تغذیه نا مناسب  ج( 

 کار زیادد( 

 در کدام یک نوزاد به صورت نارس به دنیا می آید؟ (4

مرغ دریایید(          الک پشتج(      کانگوروب(    پالتی پوسالف( 

1

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/


2 

تولید مثل:  هفتم فصل،  یازدهمزیست 
 

75/1  

نام گذاری کنید.را در شکل زیر  مشخص شدهشکل زیر مراحل بکرزایی در زنبور عسل را نشان می دهد.قسمت های  5

1-

2-

3-

4-

5-

6- 

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6
 مایع منیالف( 

 اپیدیدیمب( 

لوله های اسپرم سازج( 

 موجود نر مادهد( 

 لقاح داخلیه( 

5/2

2دستگاه تولید مثل زنان چه وظایفی به عهده دارد؟7

5/1چه نقشی دارد؟ LHدر مردان 8

5/1تستسترون در مردان چه نقشی به عهده دارد؟9

5/1اسپرم چگونه حرکت می کند؟ 10

5/0یاخته های سرتولی در کجا وجود دارند؟11

20جمع موفق باشید
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بارمپاسخنامه

.دارند قرار شکم محوطۀ درون که اند ماده جنسی غدد تخمدان ها غلط.الف(  1

 درستب( 

.کند یم فراهم را ها اسپرم فعالیت برای الزم انرژیفروکتوزغلط. ج( 

 درستد( 

1

2تخمدان هاد(     هفت روزج(      لوله های فالوپب(    رحمالف(  2

3 1)LH وFSH

تقسیم نا مساوی در سیتوپالسم(2

 آکروزوم( 3

 2میوز (4

یاخته های بینابینی( 5

مخاطی و مژکدار ( 6

 با قاعدگی( 7

 نظم عادت ماهانه( 8

 مامه زا( 9

75/4

1ب -4   ب -3   د -2 ج-41

گامت -1 5

لقاح -2

3- 2n

ملکه -4
5- n
بکرزایی -6

75/1

نی می گویند.ممنتقل می کند مایع  به بیرون بدن از طریق میزراه میزراهی که اسپرم ها رازی گشناب دان و پیا -غده پروستات 3به ترشحات  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( 

 د.که در آنها اسپرم تولید می شو دارد وجود ساز اسپرم های لوله نام به وخم پیچ پر های لوله زیادی تعداد ها بیضه در ج(

 دارد را ماده و نر مثلی تولید دستگاه نوع دو هر فرد یکجانداری که د( 

 .شود می انجام ماده بدن در لقاح و شود می ماده فرد مثلی تولید دستگاه وارد اسپرم جانوران، این دره( 

5/2

تخمک و )اسپرم( زامه لقاح برای مناسب شرایط ایجاد -3 رحم سمت به ماده جنسی های یاخته انتقال -2 )تخمک( ماده جنسی یاختۀ تولید -1 7

زنانه جنسی های هورمون تولید   -5 تشکیل صورت در جنین تغذیۀ و حفاظت -4
2

5/1کنند ترشح را تستوسترون هورمون تا کند می تحریک را بینابینی های یاخته 8

5/1.شود می مردان در ثانویه صفات بروز باعث زایی اسپرم و جنسی های اندام رشد تحریک ضمن تستوسترون 9

5/1قسمت دم در ساختار اسپرم با حرکات خود اسپرم را به جلو حرکت می دهد. 10

5/0دیواره لوله های اسپرم ساز11

موفق باشید
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