
1 

تولید مثل:  هفتم فصل،  یازدهمزیست 

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

 پروژسترون یک هورمون مردانه است. الف( 

 اسپرم ها در بیضه ها تولید می شوند.ب( 

 اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید است. ج( 

.شود می حاصل اسپرماتیدشش  اولیه، اسپرماتوسیت یاختۀ یک از   د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 رابط بین جنین و جفت .......................... است.  الف( 

.برای ضخیم شدن دیواره داخلی رحم هورمون .................و...............فعالیت می کنند  ب( 

 .لوله های پر پیچ و خم  درون بیضه ها .................................... نام دارد  (ج

قورباغه دارای لقاح...................... می باشد. د( 

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
 ( ترشحات غده پیازی میزراهی چگونه است؟1

 در کوسه چه نوع لقاحی دیده می شود؟ (2

در قطعه میانی اسپرم کدام اندامک به تعداد زیاد وجود دارد؟  (3

 می شود؟ انجامبا چه هورمونی  های شروع زایمانانقباض  ( 4

 تمایز جفت از چه زمانی شروع می شود؟ (5

 ضربان قلب در چه ماهی از بارداری آغاز می شود؟ (6

 مهمترین پرده محافظت کننده اطراف جنین چه نام دارد؟ ( 7

 رحم چیست؟ ابط بند ناف و دیوارهر ( 8

 کوریون چه هورمونی را ترشح می کند؟( 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

 بکرزایی مشاهده می شود؟اندارانی چه جدر  (1
موارد همهد(      کوسهج(     زنبور عسلب(     ماهیالف( 

 کدام جانور هرمافرودیت است؟ (2

الف وبد(          کرم ابریشمج(           کرم خاکی ب(                 کرم کبدالف( 

کدام یک ویژگی امواج سونوگرافی نیست؟ (3

 بدون ضررالف( 

امواج صوتی ب( 

بسامد پایین ج( 

 فرکانس باالد( 

 کدام یک می تواند از جفت عبور کند؟ (4

همه مواردد(          الکلج(      کوکائینب(      نیکوتینالف( 

1
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75/1  

نام گذاری کنید.را در شکل زیر  مشخص شدهراحل م 5

1-

2-

3-

4-

5-

6-

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6
 زامه زاالف( 

 آکروزومب( 

 بکرزاییج( 

توده یاخته ای درونید( 

 مورواله( 

5/2

2یاخته های سرتولی چیست؟وظایف 7

5/1سر در اسپرم دارای چه اجزایی می باشد؟8

5/1در پستانداران جفت دار جنین در کجا و چگونه رشد و تغذیه می کند؟9

5/1در جانوران تخم گذار حفاظت از جنین چگونه است؟ 10

5/0تولید مثل جنسی در کدام جانوران مشکل ساز است؟11

20جمع باشیدموفق 
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بارمپاسخنامه

پروژسترون یک هورمون زنانه است. غلط.الف(  1

 درستب( 

 درستج( 

.شود می حاصل اسپرماتید چهار اولیه، اسپرماتوسیت یاختۀ یک ازغلط. د( 

1

2خارجید(     لوله های اسپرم سازج( استروژن و پروژسترون     ب(       بندنافالف(  2

قلیایی(1 3

 داخلی(2

 راکیزه)میتوکندری(( 3

 اکسی توسین (4

 هفته دوم بعد از لقاح( 5

 انتهای ماه اول ( 6

درون شامه جنین)آمنیون(( 7

 جفت( 8

9 )HCG 

75/4

1د -4   ج -3   د -2  ب-41

دویاخته ای -1 5

چهار یاخته ای -2

موروال -3

ترفوبالست -4

لقاح -5

جایگزینی -6

75/1

دشون تبدیل )اسپرم( زامه به تا دهد می رخ آنها در تمایزی ساز اسپرم های لوله وسط سمت به اسپرماتیدها حرکت حین در الف( 6

  .دارد قرار هسته جلوی در و مانند کاله آکروزومکیسه ای پر از آنزیم است. ب( 

 .کند می مثل تولید تنهایی به اوقات گاهی ماده فردکه   است جنسی مثل تولید از دیگر نوعی ج(
 .هستند جنین دهندۀ تشکیل مختلف های بافت منشأ و دارند بنیادی حالت ها یاخته ایند( 

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

5/2

 خواری بیگانه نیز و جنسی های یاخته تغذیه و پشتیبانی زایی، اسپرم مراحل همۀ در ها یاخته این .کنند می هدایت را ها اسپرم تمایز خود ترشحات با 7
.دارند عهده بر را ها باکتری

2

5/1.است )آکروزوم( تن تارَک نام به آنزیم از پر ای کیسه و سیتوپالسم مقداری بزرگ، هستۀ یک دارای سر 8

5/1.کند می تغذیه آن از و شود می مرتبط مادر خون با جفت نام به اندامی طریق از و آغاز را نمو و رشد مادر رحم درون جنین 9

5/1.کند می محافظت جنین از تخم اطراف در ضخیم پوستۀ وجود گذار تخم جانوران در 10

5/0ندارند یابی جفت امکان یا و دارند کندی حرکت که جانورانی در 11

موفق باشید
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