


 زیست یازدهم فصل هفتم تشریحی

باتوجه به شکل زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.  - 1

سرتولییاختۀ
اولیهاسپرماتوسیت
ثانویهاسپرماتوسیت

اسپرماتید

اسپرم

میتوزاسپرماتوگونی

١میوز

٢میوز
تمایز و

تغییر شکل

اپیدیدیم

لوله هاي
اسپرم ساز

بیضه

برلولۀ اسپرم

یاختۀ بینابینی

الف) به چه دلیل ابتدا تقسیم میتوز و سپس میوز رخ می دهد؟
ب) در انسان اسپرماتوست اولیه، ثانویه و اسپرماتید از لحاظ کروموزومی با هم چه تفاوت هایی دارند؟ 

پ) اسپرماتید و اسپرم با هم چه تفاوت هایی دارند؟

با توجه به ترکیبات مایع منی و وجود تعداد زیادي اسپرم در آن؛ براي جلوگیري از بعضی از بیماریها مثل عفونت، یا التهاب پروستات چه نکات بهداشتی - 2
را باید رعایت کرد؟

شروع یائسگی همراه با عالئمی است. در مورد عالئم این دوره و روش هاي کاهش بروز این عالئم، تحقیق کرده و گزارش آن را در کالس ارائه کنید. - 3

میتوز

1میوز

2میوز

اووگونی

اووسیت اولیه

اووسیت ثانویه

اسپرم

یافتهتخم لقاح
دومین جسم قطبی

اولین
جسم قطبی

- در انسان اووسیت اولیه، ثانویه و اووم از با توجه به شکل زیر به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. - 4
لحاظ کروموزومی باهم چه تفاوت هایی دارند؟ 

- اولین جسم قطبی با دومین اجسام قطبی چه تفاوت هایی دارند؟ 

- مراحل تخمک زایی در این شکل را با مراحل اسپرم زایی مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت هاي
آن ها را بنویسید.

1

2

3

1

تولید مثل



غلظت
خوندر

و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و

FSH LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}

قاعدگی
ریزش و رشد

دیواره رحم

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

تمایز اووسیت

- در نیمۀ هر دورة جنسی نقش کدام هورمون اهمیت - با توجه به نمودار زیر و تغییرات میزان هورمون هاي جنسی زنانه به سواالت زیر پاسخ دهید.    5
بیشتري دارد؟ 

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

- بارزترین تغییرات هورمونی در دورة جنسی زنان چه موقعی رخ میدهد و
مربوط به چیست؟
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در بعضی از منابع، دورة جنسی تخمدان ها را به دو قسمت فولیکولی و جسم زردي (لوتئال) تقسیم بندي می کنند.  - 6

- هر قسمت مربوط به چه بخشی از دورة جنسی است؟ 

- در هر قسمت، چه هورمون هایی از هیپوفیز بیشتر روي تخمدان اثر می گذارند؟ 

- در هر قسمت چه هورمون هایی از تخمدان ترشح می شود و چه تغییري در میزان این هورمون ها رخ می دهد؟ 

- جدا کنندة این دو بخش چه مرحله اي است؟
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- دوقلوهاي ناهمسان از لحاظ جنسیت می توانند مشابه یا متفاوت باشند، به نظر شما علت چیست؟  - 7

- دوقاوهاي به هم چسبیده از لحاظ جنسیت و سایر صفات ظاهري نسبت به هم چگونه اند؟ 

- در مورد اثر انگشت دوقلوهاي همسان و ناهمسان توضیح دهید.
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مادران باردار ممکن است تا پایان هفتۀ چهارم بعد از لقاح هنوز از بارداري خود مطلع نباشد. با توجه به زمان هاي چرخۀ قاعدگی، به نظر شما این مادران - 8
از نظر قاعدگی در چه وضعیتی هستند؟

تعیین زمان تولد - 9

متخصصان زنان و زایمان در پیش بینی زمان تولد نوزاد  روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی مادر اضافه می کنند. با توجه به نمودار شکل  به
پرسش هاي زیر پاسخ دهید. 

الف) چه ارتباطی بین قاعدگی و بارداري شخص وجود دارد؟ 
ب) چرا روز شروع آخرین قاعدگی را در نظر می گیرند؟ 

ج) گفته می شود مدت زمان بارداري  هفته یا  روز است. چرا پزشکان  روز را مطرح می کنند؟
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با توجه به شکل مقابل به موارد زیر پاسخ دهید. - 10
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لولۀ اسپرم بر تقریباٌ با کدام مجرا هم قطر است؟

مجراي اسپرم بر از کدام مجرا هاي قبل از خود قطر بیشتري دارد؟

دو مجراي اسپرم بر در کجا به پروستات می رسند؟

در کدام مجرا فقط اسپرم و در کدام مجرا اسپرم همراه با مایع جابجا می شود؟

اسپرم در کجا تولید و متمایز و در کجا توانایی تحرك به دست می آورد؟

فرآیند تخمک زایی از چه زمانی شروع می شود؟ - 11

فرآیند تخمک زایی قبل از تولد توسط چه یاخته اي آغاز می شود؟ - 12

مراحل تخمک زایی در دوران جنینی در چه مرحله اي از میوز متوقف می شود؟ - 13

اووسیت اولیه در چه مرحله اي از تقسیم میوز متوقف است؟ - 14

از چه زمانی به بعد  و به چه تعداد اووسیت اولیه در هر ماه، میوز را ادامه می دهد؟ - 15

در مراحل تخمک زایی چند بار توقف تقسیم میوز مشاهده می شود؟ آنها را مشخص کنید. - 16

یاخته اي که از تخمدان خارج می شود چه نام دارد؟ - 17

اووسیت ثانویه چگونه به درون لولۀ رحم هدایت می شود؟ - 18

در چه صورتی تقسیم میوز کامل می شود؟ - 19

در چه صورتی اووسیت ثانویه همراه با خونریزي دوره اي از بدن دفع می شود؟ - 20

یکی از تفاوت هاي اساسی تخمک زایی با اسپرم زایی را بنویسید. - 21

منظور از تقسیم نامساوي سیتوپالسم در تخمک زایی چیست؟ - 22

در هر بار تقسیم میوز در تخمک زایی چه سلول هایی به وجود می آید؟ - 23

چرا در تخمک زایی تقسیم نامساوي سیتوپالسم صورت می گیرد؟ - 24

در تخمک زایی یاخته کوچکتر چه نقشی در رشد و نمو دارد؟ - 25

محصول لقاح اسپرم با گویچۀ قطبی چیست؟ - 26

در جنس مادة نوسانات هورمونی چه رویداد هایی را پدید می آورد و این رویداد ها در کجا انجام می شوند؟ - 27

نقش چرخۀ تخمدانی را مختصر بنویسید. - 28

نقش چرخۀ رحمی را مختصر بنویسید. - 29

تنظیم هورمون هاي زیرنهنج و زیرمغزي پیشین به چه صورتی انجام می شود؟ - 30

و افزایش می یابد؟ چگونه در ابتداي دورة جنسی که مقدار استروژن و پروژسترون در خون کم است، مقدار - 31FSHLH

هورمونی که باعث رشد فولیکول و هورمونی که باعث رشد جسم زرد می شود کدام است؟ - 32

با رشد فولیکول و رشد جسم زرد، ترشح چه هورمون هایی افزایش می یابد؟ - 33

رحم توسط چه هورمون هایی براي بارداري احتمالی آماده می شود؟ - 34

رحم براي بارداري احتمالی باید چه تغییراتی کند؟ - 35

و می کاهند؟ هورمون هاي جنسی با چه بازخوردي از ترشح هورمون آزاد کنندة - 36FSHLH
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با توجه به شکل مقابل اجزاي شماره گذاري شده را نام گذاري کنید. - 37
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و با بازخورد منفی در طول دورة جنسی چه نتیجه اي را به دنبال دارد؟ کاهش - 38FSHLH

چرا در انتهاي دورة، استحکام دیوارة رحم کاهش یافته و در نهایت از هم می پاشد؟ - 39

علت ترشح مجدد هورمون آزاد کننده  و  چیست؟ - 40FSHLH

نقش هاي متضاد هورمون استروژن را بنویسید. - 41

افزایش ناگهانی هورمون هاي جنسی و محرك جنسی باعث چه تغییراتی در تخمدان می شود؟ - 42

در ابتدا و انتهاي دورة جنسی میزان استروژن و پروژسترون چگونه است؟ - 43

- .................. به طور طبیعی، نقشی در رشد و نمو ندارند. 44

نوسانات هورمونی  .................. چرخه اي را در جنس ماده پدید می آورد. - 45

مراحل تخمک زایی در دوران  .................. آغاز و پس از شروع میوز در  .................. متوقف می شود. - 46

از تفاوت هاي اساسی تخمک زایی با اسپرم زایی  .................. سیتوپالسم است. - 47

در تخمک زایی زمانی تقسیم میوز کامل می شود که یاخته جنسی نر به  .................. برخورد کند و لقاح  .................. شود. - 48

به ندرت  .................. اسپرم با گویچۀ قطبی لقاح یابد. - 49

چرخۀ تخمدانی، زمان بندي بالغ شدن  .................. را در تخمدان تنظیم می کند. - 50

- .................. رحم را براي بارداري آماده می کند. 51

اگر اسپرم به اووسیت ثانویه برخورد نکند،  .................. همراه با خونریزي  .................. از بدن دفع می شود. - 52

زواید انگشت مانند ابتداي  .................. در اطراف  .................. حرکت می کنند. - 53

نتیجۀ تقسیم نامساوي سیتوپالسم یک  .................. و  .................. است. - 54

هدف تقسیم نامساوي سیتوپالسم رسیدن مقدار بیشتري از  .................. و  .................. به تخمک است. - 55

شروع مجدد رشد و نمو دیوارة داخلی رحم شامل چه تغییراتی است؟ - 56

رابطۀ فعالیت ترشحی دیوارة رحم با سرعت رشد آن را بنویسید. - 57

نتیجۀ افزایش فعالیت ترشحی دیوارة رحم چیست؟ - 58

منظور از جایگزینی چیست؟ - 59

تخریب دیوارة داخلی و قاعدگی حدوداً چه روزي است؟ - 60

تقسیمات اولیۀ سلول تخم و جایگزینی در کجا انجام می شود؟ - 61

وظایف الیه هاي یاخته اي اطراف فولیکول را بنویسید. - 62

رابطۀ میزان ترشح استروژن و رشد فولیکول چگونه است؟ - 63

چرخۀ تخمدانی تحت تاثیر چه هورمون هایی تنظیم و هدایت می شوند؟ - 64

تخمک گذاري چه زمانی انجام می شود؟ - 65

منظور از تخمک گذاري چیست؟ - 66

جسم زرد چگونه پدید می آید؟ - 67

یاخته هاي جسم زرد تحت تاثیر چه هورمونی فعالیت ترشحی خود را افزایش می دهد؟ - 68

چرا غیرفعال شدن جسم زرد باعث شروع دورة جنسی بعدي می شود؟ - 69

اووسیت ثانویه پس از تخمک گذاري از چه طریقی وارد لولۀ رحم می شود؟ - 70
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