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 1-تولید مثل جنسی پدیده اي است که طی آن فرزندان ، از لقاح دو گامت نر و ماده (دو سلول جنسی) به وجود می آیند.

 2-اسپرم ها ، معموال سلول هاي ریز و متحرکی هستند که با تاژك خود حرکت می کنند.

3-تخمک ها ، سلول هایی درشت و بی تحرك اند که مقدار زیادي ذخایر غذایی دارند که جنین هنگام رشد از آن استفاده 

 می کند.

 

 انواع لقاح

 4-لقاح ممکن است خارجی یا داخلی باشد.

 5-(بیشترِ بی مهرگان آبزي ، ماهی ها ، دوزیستان) ، لقاح خارجی دارند.

6-در لقاح خارجی ، والدین تعداد بسیار زیادي تخمک و اسپرم به درون آب رها می کنند تا برخورد تصادفی تخمک ها با 

 اسپرم ها ، منجر به لقاح شود.

 7-(کامال آماده بودن لقاح – مطلوب بودن شرایط و سن تخمک) ، از جمله شرایط برخورد اسپرم با تخمک است.

 8-سن تخمک ، براي لقاح نقش حیاتی دارد.

9-در برخی گونه ها ي موجود در دریاچه هاي آب شیرین یا رودخانه ها ، دماي محیط و طول روز موجب می شود تا نرها و 

 ماده ها ، همزمان گامت هاي خود را به درون آب رها کنند.

10-تخمک هاي گونه هاي زنده در آب شیرین یا رودخانه ها ، داراي دیواره هاي چسبناك ژله اي و محکمی هستند که 

 تخمک و جنین را از عوامل نامساعد محیطی مراقبت می کند.

11-در لقاح داخلی ، تخمک از بدن جانور ماده خارج نمی شود و لقاح در بدن جانور ماده صورت می گیرد و در واقع این 

دارد. تغذیه و حفاظت از جنین را بر عهده کهماده است   

12-لقاح داخلی در (موجودات خشکی زي – برخی جانوران آبزي مانند سخت پوستان دریایی و یک نوع کوسه ماهی) 

 انجام می شود.
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 13-لقاح داخلی ، نیازمند اندام هاي تخصص یافته اي(دستگاه هاي تولید مثلی نر و ماده) است.

14-تغذیه جنین تا چند روز پس از تشکیل سلول تخم ، بر عهده ي اندوخته ي غذایی تخمک است که مخلوطی از چربی 

 و پروتئین است.

15-در پرندگان ، میزان اندوخته ي غذایی تخمک ها بسیار زیاد است.زیرا جنین در دوره ي رشد ، رابطه اي تغذیه اي با 

 مادر ندارد.

16-در پستانداران ، میزان اندوخته ي غذایی تخمک ها کمتر است.و جنین از خون مادر غذا و اکسیژن دریافت می کند 

د را به مادر می دهد.و مواد زاید خو  

 17-خزندگان و پرندگان ، پس از انجام لقاح داخلی ، تخم گذاري می کنند.

 18-خزندگان ، جزء اولین جانداران مهره داري هستند که تخم گذاري در خاك را انجام دادند.

 19-در ساختار تخم خزندگان ، پوسته هاي حفاظتی ضخیم دیده می شود.

 20-در ساختار تخم پرندگان ، یک دیواره ي آهکی ضخیم دیده می شود.

21-پالتی پوس ، پستانداري است که شباهت زیادي به خزندگان دارد و مانند آنها تخم می گذارد ، اما برخالف خزندگان 

 ، تخم هایش را براي مدتی در بدن خود نگه داري می کند و کمی قبل از خروج نوزادان از تخم ، تخم گذاري می کند.

22-پالتی پوس ، پستانداري تخم گذار بوده و از غده هاي شیري ابتدایی اي که در ناحیه ي شکمی دارد ، به جنین ها 

 شیر می دهد.

 23-مرحله ي کامل ترِ تولید مثل جنسی ، در پستانداران کیسه دار (کانگورو – اُپاسوم) دیده می شود.

24-پستانداران کیسه دار ، جنین خود را ابتدا در درون رحم رشد می دهند و چون وسیله ي تغذیه ي جنین را به طور کامل 

 در اختیار ندارند ، آن را به طور نارس به دنیا می آورند.

 25-تولید مثل جنسی پستاندارانِ جفت دار(انسان و اغلب پستانداران) ، کامل ترین نوع است.

 26-در صفحه ي 164 کتاب پیش دانشگاهی ، می خوانید که کشتی چسب ، جانوري دریازي از گروه سخت پوستان است.
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 27-در جانداران تخم گذار ، جنین در تمام طول رشد خود از اندوخته ي غذایی موجود در تخمک استفاده می کنند.

 

روش هاي نگه داري جنین در جانوران -28  

نکته(1)-روش نگهداري جنین در جانوران تخم گذار ، لقاح داخلی یا خارجی است.به عبارت دیگر زیگوت یا در داخل و یا در 
 خارج بدن جانوران ماده ایجاد می شود.

 نکته(2)-جانوران تخم گذار ، لوله ي تخم بر دارند ، ولی رحم ندارند.

 نکته(3)-رشد و نگه داري جنین در جانوران تخم گذار ، خارج از بدن مادر است.

 نکته(4)-در جانوران تخم گذار ، زیگوت با مادر تبادل غذایی ندارد.

 

 نکته(5)-در جانور زنده زا ، لقاح همیشه داخلی است و باید اسپرم وارد بدن جانور ماده می شود.

 نکته(6)-جانوران زنده زا ، (رحم ابتدایی و واژن ) دارند ، ولی جفت ندارند.

 نکته(7)-در جانور زنده زا ، رشد جنین به صورت کامل در بدن جانور ماده صورت نمی گیرد.

 نکته(7)-جانوران زنده زا ، نوزاد را به صورت نارس به دنیا می آورند.
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 نکته(8)-در جانوران زنده زا ، لقاح قبل از ورود تخمک به درون رحم صورت می گیرد.

 

 نکته(9)-در جانوران بچه زا ، لقاح همیشه داخلی است.

 نکته(10)-در جانوران بچه زا ، تخمک قبل از وارد شدن به رحم لقاح می یابد.

 نکته(11)-جانوران داراي لقاح داخلی (مانند پرندگان و خزندگان) می توانند تخم گذار باشند.

 

 دستگاه تولید مثلی مرد

 29-تولید مثل جنسی ، شامل تولید سلول زیگوت دیپلوئید(سلول تخم) ، از لقاح دو سلول جنسی(گامت هاپلوئید) است.

 

رد :وظایف دستگاه تولید مثلی م-30  

ایجاد محیط مناسب براي نگهداري اسپرم ها-تولید سلول هاي اسپرم                                                    ب-الف  

تولید هورمون جنسی مردانه(تستوسترون)-انتقال اسپرم به خارج از بدن                                               د-ج  

 

 بیضه ها

 نکته(1)-ساختار بیضه ها براي تولید اسپرم و خارج کردن آنها مناسب است.
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نکته(2)-هر بیضه داراي 2 بخش است: (تعداد زیادي لوله هاي پرپیچ و خم اسپرم ساز – سلول هاي مابین لوله هاي اسپرم 
 ساز)

 نکته(3)-لوله هاي پرپیچ و خم اپی دیدیم ، خارج از بیضه قرار دارند.

 نکته(4)-بیضه ، اپی دیدیم و ابتداي لوله ي اسپرم بر ، درون کیسه ي بیضه قرار دارند.

 

 31-(تولید اسپرم و هورمون جنسی) بر عهده ي بیضه هاست که در کیسه ي بیضه قرار دارند.

32-بیضه ها ، در دوره ي جنینی و درون حفره ي شکمی تشکیل می شوند و کمی قبل از تولد ، وارد کیسه ي بیضه که در 

قرار دارد ، می شوند. حفره ي شکمیخارج از   

33-دماي طبیعی بدن(37 درجه ي سانتی گراد) ، براي نمو کامل اسپرم مناسب نبوده و اسپرم سازي در دماي پایین تر 

 از آن صورت می گیرد.

 34-دماي کیسه ي بیضه ، 3 درجه پایین تر از دماي بخش هاي مرکزي بدن بوده و براي تولید اسپرم مناسب است.

 35-بیضه ها ، از هنگام بلوغ تا پایان عمر ، اسپرم تولید می کنند.

36-برخی از سلول هاي دیواره ي لوله هاي اسپرم ساز ، میوز انجام می دهند و اسپرم ها را که 23 کروموزومی یعنی 

 هاپلوئید هستند به وجود می آورند.

  د.می کنن اعمال بیضه ها را کنترل می شوند وتوسط هیپوفیز پیشین ترشح ،  FSHو  LHهورمون  37-2

  می کند. ترشح هورمون جنسی تستوسترون را تحریک،  LHهورمون -38

  می کند. تولید اسپرم را در لوله هاي اسپرم ساز تحریک، همراه با تستوسترون ،  FSHهورمون -39

  ند.می شو حترش جاي دارند ، م سازدر بینابین لوله هاي اسپر، از سلول هایی که  تستوسترون (هورمون جنسی مردانه)-40

41-FSH  وLH  ،.جزء هورمون هاي جنسی محسوب نمی شوند  

  محل ذخیره ي اسپرم ها) –: (بلوغ اسپرم ها  وظایف اپی دیدیم-42
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  بلوغ و ذخیره ي اسپرم ها

  در بدن یک مرد بالغ ، روزانه صدها میلیون اسپرم تولید می شود.-43

  ی شوند.مبه لوله ي پرپیچ و خم اپی دیدیم وارد و  از آنها عبور کرده، ر لوله هاي اسپرم ساز پس از تولید د اسپرم ها ،-44

و توانایی  هبالغ شدهست که  پس از ورود به اپی دیدیمو در د اخل لوله هاي اسپرم ، قادر به حرکت نیستند  اسپرم ها-45
  حرکت کردن را به دست می آورند.

  می شوند. وارد مجراي درازِ اسپرم بر،  اپی دیدیمهنگام خروج از ،  اسپرم ها-46

  می شوند. وارد میزراه و سپس از بدن خارج از طریق مجراي اسپرم براسپرم ها ، -47

  

  ساختار اسپرم بالغ-48

  است.قسمت میانی و دم)  –(سر ، داراي  اسپرم بالغ-)1نکته(

  جود دارد.ویک هسته و مقدار کمی سیتوپالسم ،  درونِ سر-)2نکته(

رده و با کتا اسپرم به درون گامت ماده نفوذ وجود دارد که کمک می کنند  وزیکولی حاوي آنزیم،  در نوك اسپرم-)3نکته(
  دهد. لقاح انجامآن 

  دارد. میتوکندري هاي زیادي،  قسمت میانی اسپرم-)4نکته(

  می کنند. حرکت اسپرم را تامین انرژي الزم برايمیتوکندري هاي موجود در قسمت میانی اسپرم ، -)5نکته(
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  می راند.با حرکت هاي خود ، اسپرم را به جلو  است که ، تاژك نیرومندي دم اسپرم-)6نکته(

  می کنند. انرژي الزم براي حرکت تاژك را فراهم،  ي تولید شده درون میتوکندري ATP-)7نکته(

  است. اسپرم و قطعه ي میانی اسپرم ناحیه ي بین سرِ،  گردن-)8نکته(

  است. غشاي پالسمایی روي تاژك را هم پوشاندهدر این شکل ، -)9نکته(

  

  می شود. فقط سرِ اسپرم وارد تخمککتاب درسی می خوانیم که  246در صفحه ي -49

  

  دستگاه تولید مثلی مرد(از نیمرخ و روبرو)-50

  قرار دارد. خارج از بیضه،  مجراي اپی دیدیم-)1نکته(

  می شود. به مجراي اسپرم بر متصل در انتهاي خود،  اپی دیدیم-)2نکته(

  از پشت مثانه می گذرد.کرده و  میزناي عبور 2روي مثانه و از میان ،  مجراي اسپرم بر-)3نکته(

  دارند. دو غده ي وزیکول سمینال قرار،  در پشت مثانه-)4نکته(

  می شود. به مجراي اسپرم بر باز،  دهانه ي وزیکول سمینال-)5نکته(
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  می شود. به میزراه متصلکرده و  از درون پروستات عبور،  مجراي اسپرم بر-)6کته(ن

  دارد. راه ورودي و یک راه خروجی 2است که  یک سه راهی، در واقع  غده ي پروستات-)7نکته(

  می شود.به مجراي خارج کننده ي اسپرم باز  میزراهی –غده ي پیازي  2دهانه ي -)8نکته(

  قرار دارند. در زیر مثانه،  میزراهی –غدد پروستات و  پشت مثانه،  ول سمینالغده ي وزیک-)9نکته(

  ) وجود دارد.میزراهی –غده ي پیازي  2 –یک پروستات  –غده ي وزیکول سمینال  2در یک مرد سالم (-)10نکته(

  می کنند.  فقط از پروستات عبور،  در گذر از مجراي اسپرم بر،  اسپرم ها-)11نکته(

  است. غده ي وزیکول سمینال،  اولین غده اي که ترشحات خود را به مجراي اسپرم بر می ریزد-)12نکته(

در همان میان به مجراي کرده و  از میان غده ي پروستات عبورو  ، از مثانه به میزراه رفته مجراي خروج ادرار-)13نکته(
  اسپرم بر پیوسته و با هم مجراي میزراه را تشکیل می دهند.

  

  اسپرم ها انتقال

  هستند. پایین ترین بخش دستگاه تولید مثلی مرد،  بیضه ها-51

ده ي غ –از غده هاي برون ریز (وزیکول سمینال می شوند که  هنگام عبور از میزراه با مایعی مخلوط،  اسپرم ها-52
  می شوند. میزراهی) ترشح –غده هاي پیازي  –پروستات 

  قرار دارند. سپرم هاسر راه خروجی ا، غده هاي برون ریز -53

  قرار دارد. بین مثانه و راست روده،  وزیکول سمینال-54

  نند.می ک انرژي الزم براي اسپرم ها را تامینمی کنند که  مایعی سرشار از مواد قندي تولیدوزیکولِ سمینال ، -55

  می کند. مایعی قلیایی ترشح و قرار دارد درست زیر مثانه،  غده ي پروستات-56
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ماده  موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت به خنثی کردن مواد اسیدي،  ي قلیایی ترشح شده از غده ي پروستات ماده-57
  کمک می کند.

مقادیر کم ادرار اسیدي موجود در میزراه را خنثی که می کنند  مایعی قلیایی ترشح،  میزراهی –غده هاي پیازي -58
  می کند.

  اسپرم ها را به جلو می رانند.شده و  هاي صاف اطراف میزراه منقبض ماهیچه،  هنگام خروج اسپرمدر -59

  می شوند. غده هاي درون ریز و برون ریز محسوب، بیضه ها -60

می شود و از این میان فقط تعداد اندکی  میلیون اسپرم از بدن خارج 400تا  300حدود ،  با هر بار انزال (خروج اسپرم)-61
  ماده برسانند.می توانند خود را به گامت 

رد ، فباشد  میلیون در هر میلی لیتر کمتر 20از  معموال ، اگر تعداد اسپرم هاي سالم موجود در مایع خارج شده از بدن-62
  است. عقیم

 2 آنتروزوئید خزه و سرخس و گامت کالمیدوموناس و کاهوي دریایی)و ( تاژك 1، اسپرم انسان  توجه داشته باشید که-63
  .تاژك ندارندنیز وئید بازدانگان و نهان دانگان آنتروز و تاژك

  

  دستگاه تولید مثلی زن-64

  ) است.رحم –لوله ي فالوپ  2 –تخمدان  2شامل (دستگاه تولید مثلی زن ، -)1نکته(

  شده است.توسط یک رباط به رحم متصل ،  تخمدان-)2نکته(

  است. رحم متصل از سوي دیگر بهو  از یک سو به تخمدان الوپلوله ي ف-)3نکته(
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  است. انتها (نزدیک رحم) باریک ترو در  در ابتدا قطورتر لوله ي فالوپ-)4نکته(

  دارد. گردن رحم نام،  ابتداي باریک رحم-)6نکته(

  است. عضوي عضالنی و توخالی، رحم -)7نکته(

  است. بسیار قطور،  دیواره ي رحم-)8نکته(

  است. داراي زائده ها و مژك هایی) ، انابتداي لوله ي فالوپ (نزدیک به تخمد-)9نکته(

  

  می کند. در هر ماه معموال فقط یک گامت بالغ تولید،  پس از بلوغ،  دستگاه تولید مثلی زن-65

ماهه ي  9دستگاه تولید مثلی زن ، حفاظت و تغذیه ي جنین را طی دوره ي بعد از ترکیب اسپرم با گامت ماده ، -66
  برعهده دارد. رشد و نمو

  قرار دارند. داخل حفره ي شکمی، در  تخمدان تخم مرغی شکل دو-67

  هستند. اندام هاي تولیدکننده ي گامت ماده،  تخمدان ها-68

 پس ازهر دختر در ابتداي تولد ، همگیِ گامت هاي طول زندگی خود را به صورت نابالغ درون تخمدان هاي خود دارد و -69
  ایش نخواهد یافت.تولد ، تعداد این تخمک هاي نابالغ ، افز

 خود را هنگام جنینی آغاز Iتقسیم میوز دارند که  میلیون گامت نابالغ 2حدود مجموعا ، ، هنگام تولد  تخمدان ها-70
  کرده اند. ، متوقف Iآن را در مرحله ي پروفاز میوز کرده اند و 

لوغ پس از برسانیده و ي به انجام پس از سن بلوغ یکی پس از دیگر ادامه ي میوز خود راسلول هاي تخمدان ها ، -71
  ک گامت ماده بلوغ می شود.یمعموال در هر ماه فقط 

  .کروموزوم دارند و هاپلوئیدند23مانند سلول هاي اسپرم ،  گامت هاي ماده ي تخمدان ها-72

  می شوند. گامت او بالغ 400تا  300تنها ،  در سراسر طول زندگی یک زن-73

  نامیده می شود. اووم یا تخمک ، سلول گامت ماده ي بالغ-74
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  است. حتی با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهدهبوده و  بسیار بزرگ تر از اسپرم اندازه ي تخمک-75

  می شود. یک تخمک از یکی از تخمدان ها آزاد،  روز یکبار 28هر -76

  کنند. می به داخل لوله هاي فالوپ وارد تخمک راقرار دارند ، زایده ها و مژك هایی که در ابتدا و در طول لوله ي فالوپ -77

  .وسیله ي حرکتی ندارد، خود ،  تخمک-78

  می کند. تخمک از طریق آن از تخمدان به سمت رحم حرکتکه  مسیري است،  لوله ي فالوپ-79

80-ماهیچه هاي صاف دیواره ي لوله هاي فالوپ ، به طور متناوب منقبض شده و تخمک را در طول لوله به سمت رحم حرکت 

 می دهند.

 81-عبور تخمک از طریق لوله ي فالوپ ، معموال 3 تا 4 روز طول می کشد.

 82-اگر تخمک ، در مدت 24 الی 48 ساعت ، پس از آزاد شدن ، لقاح نیابد ، توانایی لقاح را از دست داده و از بین می رود.

 83-رحم ، اندامی ماهیچه اي و توخالی است و هنگامی که زن باردار نیست ، تقریبا به اندازه ي یک مشت است.

 84-تخمدان ها ، تخمک ها را طی چرخه ي تخمدان آماده و رها می کنند.

 85-رهاشدن یک تخمک از تخمدان ، تخمک گذاري نامیده می شود.

 86-تخمک ، پس از خروج از تخمدان به درون لوله ي فالوپ وارد شده و به سمت رحم حرکت می کند.

 87-مدت هر چرخه ي تخمدان در اشخاص و در چرخه هاي مختلف متفاوت است و به طور معمول ، 28 روز طول می کشد.
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 مراحل چرخه ي تخمدان

 نکته(1)-هر 28 روز یکبار ، یک تخمک آزاد می شود.

 نکته(2)-چرخه ي تخمدان ، داراي 2 مرحله ي مجزاي (فولیکولی  و  لوتئال) است.

نکته(3)-مراحل چرخه ي تخمدان را ، هورمون هایی که از هیپوتوالموس و هیپوفیز پیشین ترشح می شوند ، تنظیم می 
.کنند  

 

 مرحله ي فولیکولی

88-فولیکول ، عبارت است از تعدادي سلول سوماتیک(پیکري) که یک گامت نابالغ را احاطه کرده اند و به آن مواد غذایی می 

 رسانند.

 89-گامت ها ، درون فولیکول هایی که در تخمدان ها قرار دارند ، بالغ می شوند.

 90-طی مرحله ي فولیکولیِ چرخه ي تخمدان ، هورمون ها چگونگی بلوغ گامت ها را تنظیم می کنند.

 91-مرحله ي فولیکولی ، نشان دهنده ي شروع چرخه ي تخمدان است.

  می کند. را به جریان خون ترشح LHو  FSHهیپوفیز پیشین ، هورمون می شود که مرحله ي فولیکولی ، زمانی شروع -92
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  است. هورمون لوتئینی کننده،  LHهورمون و  هورمون محرك فولیکولی  ،  FSHهورمون -93

94-FSH  وLH  ،می شوند. هر دو سبب تولید ترشح هورمون استروژن از یکی از فولیکول ها  

95-استروژن ، یکی از هورمون هاي جنسی استروئیدي است که از فولیکول در حال رشد ترشح و باعث رشد بیشترِ 

 فولیکول می شود.

 96-تخمک ، در میان توده ي سلولی فولیکول ، بلوغ پیدا می کند.

 97-تخمک ، همواره به دیواره ي فولیکول چسبیده است.

 98-بعد از تخمک گذاري ، فولیکول به جسم زرد تبدیل می شود.

  می شود. از هیپوفیز پیشین LHو  FSHمانع از ترشح بیشترِ ، ژن افزایش اندك در مقدار استرودر ابتدا ، -99

 LHح هورمون میزان ترشو در نتیجه  مقدار ترشح استرون نیز بیشترمی شود ،  فولیکول به بلوغ نزدیک ترهر چه -100
  می شود. نیز از هیپوفیز پیشین بیشتر

فولیکول و تخمدان پاره و  خود را کامل کردهگامت ها ، اولین تقسیم میوز سبب می شود  LHحداکثر میزان -101
  .شوند

  می دهد. تخمک گذاري رخمی شود ، فولیکول پاره  هنگامی که-102

  است. از شروع بلوغ یک تحمک تا تخمک گذاري،  مرحله ي فولیکولی-103

  است. روز اول تا روز چهاردهم چرخه ي جنسی، از  مرحله ي فولیکولی-104

  روي می دهد. چهاردهم روزدر  تخمک گذاري-105
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  مرحله ي لوتئال

  ایجاد می شود. به دنبال مرحله ي فولیکولیدر چرخه ي تخمدان و  مرحله ي لوتئال -106

سم توده اي به نام جسلول هاي فولیکولی که پاره شده اند ، رشد کرده و  سبب می شود LH ، بعد از تخمک گذاري -107
  را تشکیل دهند. زرد

 108-جسم زرد ، توده اي زرد رنگ از سلول هاي فولیکولی است که مانند غده اي درون ریز عمل می کنند.

109-LH می شود ، است. از جسم زرد ترشحکه  سبب ترشح استروژن و هورمون جنسی پروژسترون  

ی م را مهار LHو  FSHترشح می شوند که  مکانیسم خودتنظیمی منفی، سبب ایجاد یک  استروژن و پروژسترون-110
  کند.

  می کند. از ایجاد فولیکول هاي جدید در مرحله ي لوتئال جلوگیري،  خودتنظیمی منفی-111

  است. از تخمک گذاري تا شروع قاعدگی بعدي،  مرحله ي لوتئال-112

  است. از روز چهاردهم تا روز بیست و هشتم،  مرحله ي لوتئال-113

 114-در روز بیست و یکم ، جسم زرد بیشترین اندازه ي خود را دارد.

 

 آمادگی براي بارداري

 115-پروژسترون ، بدن را براي لقاح آماده می کند.

 116-اگر لقاح صورت بگیرد ، جسم زرد تا چند هفته ي دیگر به تولید پروژسترون ادامه خواهد داد.

 117-اگر لقاح صورت نگیرد ، تولید پروژسترون کاهش و سرانجام متوقف می شود.

 118-توقف تولید پروژسترون ، نشان دهنده ي انتهاي چرخه ي جنسی است.
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119-تجویز داروهایی که مقادیر نسبتا زیادي از هورمون هاي استروژن و شبه پروژسترون دارند ، چرخه ي جنسی را به هم 

 زده و جلوي تخمک گذاري را می گیرد.

 

 چرخه ي قاعدگی

 120-هفت روز اول مرحله ي فولیکولی را قاعدگی می نامند.

 121-تغییرات مداومی که در هر ماه ، رحم را براي یک حاملگی احتمالی آماده می کند ، چرخه ي قاعدگی نامیده می شود.

 122-چرخه ي قاعدگی ، حدود 28 روز طول می کشد.

 123-وقایع چرخه ي قاعدگی ، به دنبال تغییر مقادیر استروژن و پروژسترون در طی چرخه ي جنسی ایجاد می شوند.

 124-قبل از تخمک گذاري ، ترشح استروژن رو به افزایش گذاشته و در اثر آن دیواره ي رحم ضخیم و پرخون می شود.

125-پس از تخمک گذاري ، مقادیر باالي استروژن و پروژسترون ، سبب ضخیم شدن بیشتر و حفظ دیواره ي رحم می 

 شوند.

 126-اگر حاملگی رخ ندهد ، مقادیر استروژن و پروژسترون کاهش می یابند.

 127-کاهش مقادیر استروژن و پروژسترون ، سبب ریزش دیواره ي رحم شده و یک چرخه ي قاعدگی به پایان می رسد.

 128-انتهاي چرخه ي قاعدگی ، با انتهاي مرحله ي لوتئال چرخه ي تخمدان همزمان است.

129-در قاعدگی ، (دیواره ي رحم ریزش – رگ هاي خونی پاره و مخلوطی از خون و بافت هاي تخریب شده از بدن 

 خارج ) می شوند.

 130-قاعدگی( خونریزي ماهیانه) ، معموال حدود 14 روز پس از تخمک گذاري ایجاد می شود.

 131-در انتهاي چرخه ي قاعدگی و جنسی ، هیچ یک از هورمون هاي استروژن و پروژسترون تولید نمی شود.

می چرخه دوباره آغاز  وکرده LHو  FSHغده ي هیپوفیز مجددا شروع به تولید ،  و قاعدگی در انتهاي چرخه ي جنسی-132
  شود.
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  می شود. سالگی متوقف 55تا  45در سن ،  خونریزي ماهیانه-133

ی م تخمک گذاري متوقف و شخص از سن باروري خارجنامیده می شود ،  یاسئگیپس از توقف خونریزي ماهیانه ، که -134
  شود.

  است.ژن ناشی از کاهش تولید استرومی شود که گُرگرفتگی (گرم شدن بدن) ایجاد نگام یاسئگی ، عالیمی مانند ه-135

  ورت صالحدید پزشک و با تجویز استروژن ، جلوي عالیم آزاردهنده ي یائسگی گرفته می شود.در ص-136

خود را  IIمیوز ) و کروماتیدي 2هاپلوئید و است.(کرده  خود را کامل Iتنها میوز می شود ،  تخمکی که از فولیکول آزاد-137
  درون لوله ي فالوپ انجام می دهد.

  ی شوند.م در لوله ي فالوپ تشکیلمی آید  از سیتوکینز نابرابر تخمک به وجودکه  دومین گویچه ي قطبی-138

  

  نمو

  د.کن سلول اسپرم باید به سمت یکی از لوله هاي فالوپ حرکت،  براي لقاح یک تخمک-139

  می کند. به درون تخمک نفوذدارد  در سر خودکه  با آزاد کردن آنزیم هایی، نخست  اسپرم-140

پرم سر اسکرده و باعث می شوند  الیه هاي خارجی ژل مانند دور تخمک را تخریب،  آنزیم هاي موجود در سرِ اسپرم-141
ا تولید ریپلوئیدي به نام سلول زیگوت(تخم) سلول دشده و  هسته هاي اووم و اسپرم با هم ترکیبشده و  وارد تخمک

  می کنند.

  می دهد.مرحله ي تقسیم میتوز در لوله ي فالوپ انجام  5،  سلول زیگوت-142

  ی شود.م تقسیم میتوز سلول زیگوت ، سبب ایجاد سلول هاي کوچکتراست ،  قطر لوله ي فالوپ محدودبه دلیل آنکه -143

ل تخمک را در طو،  انقباضات متناوب ماهیچه هاي دیواره ي لوله ي فالوپ،  تخمک وسیله ي حرکتی ندارد چون-144
  می دهد.لوله ي فالوپ به سمت رحم حرکت 
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  تشکیل تخم(زیگوت)

  می دهد.در اولین هفته ي بعد از لقاح ، تقسیم هایی انجام ،  سلول زیگوت -)1نکته(

  ی شود.منامیده  بالستوسیتیک توپ خالی درآمده و  به شکل،  توده ي سلولی ، به رحم می رسدهنگامی که -)2نکته(

  می گویند. عمل جایگزینی،  روز بعد از لقاح 6حدود  اتصال بالستوسیت به جداره ي رحمبه -)3نکته(

  می شود. به یک نوزاد کامل تبدیلکرده و سرانجام  بالستوسیت رشدو نمو،  در رحم-)4نکته(

  در می آید. وله ي فالوپ به حرکتبعد از تخمک گذاري در ل،  تخمک-)5نکته(

  می شود. درون لوله ي فالوپ انجام، لقاح -)6نکته(

  می شود. درون لوله ي فالوپ انجام) رویان ، سلولی  16سلولی و  8 –سلولی  4 –سلولی 2مراحل (-)7نکته(

  می نامند. بالستوسیترا  سلولی رویان 32مرحله ي -)8نکته(

  

  صورت می گیرد. روز بیستم دوره ي جنسیو اواسط مرحله ي لوتئال در ، حدودا  عمل جایگزینی-514

  

  دوران بارداري

  تقسیم می کنند.سه دوره ي سه ماهه  دوران بارداري را به-146

  شده و از آن میلیاردها سلول ایجاد می شود. رشد و نمو از یک سلول دیپلوئید شروع-147
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  دارد. سلول هاي جنین را بر عهدهز وظیفه ي حفاظت ا،  رحمدر طول دوره ي نمو ، -148

  می کشد. ماه طول 9حدودا نمو جنین انسان در داخل رحم -149

  

  سه ماهه ي اول حاملگی

  می دهند.در سه ماهه ي اول زندگی رخ ،  مهم ترین وقایع نمو-150

  ند.می ک رویان به سرعت رشد) ، اندکی بعد از جایگزینی(یعنی  در هفته ي دوم و بعد از لقاح-151

  )کوریون –آمنیون می کنند عبارت اند از : ( پرده هایی که رویان را حفاظت و تغذیه-152

  می کند. دور رویان کشیده می شود و از آن حفاظت،  پرده ي آمنیون-153

  می دهند. با تعامل با رحم ، جفت را تشکیل،  پرده یا غشاي کوریون-154

  

  جفت-155

  می رساند. ز طریق آن مادر به رویان غذاساختاري است که ا،  جفت-)1نکته(

  معموال با خون رویان مخلوط نمی شود.،  خون مادر-)2نکته(

  از طریق رگ هاي خونی بند ناف به رویان می رسد. پیدا کرده و از جفت انتشار،  مواد غذایی خون مادر-)3نکته(

  قرار دارد. کوریون ، جفت و بند ناف جنین همراه دو پرده ي آمنیون ،،  در دوران بارداري در رحم-)4نکته(
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  است.به جنین نزدیک تر  آمنیون نسبت به کوریون-)5نکته(

  شده است. از سوي دیگر به جفت متصلو  بند ناف از یکسو به جنین-)6نکته(

  )بخش جنینی –بخش مادري  –دیواره ي رحم دارد : ( قسمت وجود 3در جفت -)7نکته(

  ) قرار دارد.سرخرگ و سیاهرگ مادري( جفت در قسمت دیواره ي رحمی-)8نکته(

  ) قرار دارد.(انشعابات سرخرك و سیاهرگ مادري مادري جفتدر قسمت -)9نکته(

امکان تبادل مواد را به رگ هاي جنینی می ) وجود دارد که  حوضچه هایی از خون مادر( جنینی جفتدر بخش -)10نکته(
  دهد.

  می شوند. نی خارج، رگ هاي جنی از حوضچه هاي خونی-)11نکته(

  است. سرخرگ 2یک سیاهرگ مرکزي و ، داراي  بند ناف-)12نکته(

مشابه سرخرگ هاي مادري  سیاهرگ جنینیو  مشابه سیاهرگ مادري حاوي خون تیره،  سرخرگ جنینی-)13نکته(
  حاوي خون روشن است.

  

  مواد دفعی رویان ، از جفت عبور کرده و به خون مادر می رسند.-156

  ها و مواد آسیب زا نیز از جفت عبور می کنند و مادر نباید موادزیان آور مصرف کند ، زیرا رویان نیز آسیب می بیند.دارو-157

  زنان باردار باید از مصرف هرگونه دارو در طول بارداري خودداري کنند . مگر به تجویز پزشک.-158

 –مزودرم  –ه الیه ي بافت مقدماتی (آندودرم ستشکیل  داخلی بالستوسیت، سلول هاي  همزمان با تشکیل جفت-159
  را می دهند. اکتودرم)

  دارد. میلی متر درازا 2رویان حدود کرده و  رگ هاي خونی و روده شروع به نمو،  در انتهاي هفته ي سوم-160

  می رسد. میلی متر 5برابر رسیده و به  2اندازه ي رویان به بیش از  و بازوها و پاها نیز تشکیل،  در هفته ي چهارم-161
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  می شود. ضربان قلب آغازو  همه ي اندام هاي اصلی شروع به تشکیل،  انتهاي هفته ي چهارمدر -162

در حفره ي بدن اندام هاي  – بازوها و پاها شکل گرفته – مرحله ي نهایی نمو رویان انجام: ( در طی ماه دوم-163
  ) می شوند.داخلی اصلی مانند کبد و پانکراس مشخص

  دارد. گرم وزن 1حدود و  میلی متر طول 22رویان حدودا ،  در انتهاي ماه دوم-641

  است. جنین داراي ویژگی هاي بدنی قابل تشخیصو  اندام هاي جنسی مشخص،  انتهاي سه ماهه ي اولدر -165

  

  سه ماهه ي دوم و سوم حاملگی

  می کنند. ي او شروع به عملاندام هاو  جنین به سرعت رشد، طول سه ماهه ي دوم و سوم در -166

  کند. جنین قادر است در خارج بدن مادر زندگی،  انتهاي سه ماهه ي سومدر -167

  ماه ، جنین بدن مادر را طی زایمان که معموال چند ساعت به طول می انجامد ترك می کند. 9بعد از حدود -168

  می شود. دیواره هاي رحم منقبض و جنین از رحم خارج،  هنگام زایمان-169

  می شوند.بعد از تولد نوزاد دفع ،  جفت و بند ناف-170

  می یابد. رشد و نمو جسمی و عصبی ادامهو  نمو هنوز کامل نیست،  بعد از تولد-171

  

  تصویربرداري سونوگرافی

  بود. رتوي ایکس تنها راه مطالعه ي بدن بدون جراحی، پمیالدي  1960تا دهه ي -172

یله امواج مفرد قرار می دهد و این یک میله ي مخصوص را در تماس با پوست ، متخصص  ایجاد تصویر سونوگرافیبراي -173
آنها را به  و میله پژواك ها را جداو  پس از برخورد به ساختارهاي بدن بازتابمی کند که  صوتی با فرکانس باال را صادر

  می کند. تصویر ویدئویی تبدیلیک 
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  استفاده می شود. معموال در زنان باردار افیتصویر سونوگر-174

  دهد.حاملگی را در هفته ي چهارم بعد از لقاح تشخیص  می تواند سونوگرافی-175

  می دهد. به خوبی سن آن را نشان،  انداره ي ابعاد بدن جنین-176

  است. معموال حرکات قلب قابل تشخیص، در هفته ي هفتم -177

  است. در سونوگرافی قابل تشخیص ناهنجاري هاي جنین بیشتر-178

  است. بی ضرر بودن آن،  بهترین فایده ي سونوگرافی-179

  .جهش ایجاد نمی کندو  داراي اشعه ي یونیزه کننده نیست،  Xبرخالف پرتوي ،  امواج اولتراسونی-180

  زارش نشده است.و هیچ اثر مضري از آن گ سال است که استفاده شده 35حدود ،  تصویربرداري با سونوگرافی-181

  نامیده می شوند. بیماري هاي مقاربتیبیماري هایی که از طریق تماس جنسی (مقاربت) انتقال می یابند ، -182

  ویروس ها و باکتري هاي مختلفی می توانند بیماري مقاربتی ایجاد کنند.-183

در  و اي هیپوتاالموس تولیدتوسط نورون ه هورمون اکسی توسینکتاب سوم درسی خواندیم که  86در صفحه ي -184
  ی شود.م سبب انقباضات رحم در هنگام زایمانشود و  در هنگام لزوم به خون آزادمی شود تا  هیپوفیز پسین ذخیره

  شود. می در انتهاي سه ماهه ي اول جنسیت مشخصمی شود و  در بدو تشکیل تخم تعیین،  جنسیت جنین-185
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  با عرض سالم و آرزوي موفقیت براي همه ي کنکوري هاي عزیز !

ی قرار می بکنکوري هاي عزیر و داوطلبان گرامی رشته ي تجرخدمت  ی دیگر از فصل هاي تهیه شده راباز هم به اصرار دوستان یک
  دهم.

  امیدوارم که نهایت استفاده از این فصل ها را داشته باشید.

  دوستان توجه داشته باشند که جزوه ي آماده شده در طول یکسال و به تناوب کامل شده است.

  .می توانند با اینجانب تماس بگیرندبه مبلغ صد هزار تومان دوستان براي تهیه ي پکیج کامل این جزوه 

  واقعا مبلغ ناچیزي است.اینجانب براي تهیه ي این جزوه بیش از یکسال از خواب و استراحت خویش گذشته ام.

ین جزوه و پکیج کامل آن در یک ماه باقی مانده مروري کامل و جامع بر همه ي آنچه که راجع به اما شما می توانید با داشتن ا
  درس زیست شناسی خوانده اید داشته باشید.

درصد  90ها خدمت داوطلبان عزیز عرض می کنم که شاگردان تجربی اینجانب در آزمون دوم جامع سنجش امسال کمتر از در انت
  درس زیست را نزده اند و این گواهی بر جامع و کامل بودن این جزوه هاست.

  آرزوي سالمتی و موفقیت دارم براي همه ي داوطلبان عزیز.
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  "نکات طالیی و تکمیلی فصل"

  

  توجه داشته باشید :  چرخه ي جنسی زنانبه نکات بسیار مهم زیر در مورد -186

  می شود. شروع 14از روز چرخه ي جنسی زنان ,  مرحله ي لوتئال –الف 

هورمون هاي جنسی استروژن و ,  LHتحریک جسم زرد توسط , به دلیل  )21تا  14در هفته ي اول لوتئالی ( -ب
افزایش  و زایش پروژسترون به تنهایی باعث افزایش ضخامت دیواره ي رحم شدهافمی شوند که  پروژسترون تولید

  می کند. را مهار LHو  FSHپروژسترون به همراه استروژن موجب خودتنظیمی منفی شده و ترشح 

ی م ترشحات خود را به ساختارهاي لوله مانند خود (میزراه)است و  برون ریز, یک غده ي  غده ي وزیکول سمینال-ج
  زد.ری

ات بوده و ترشح جزء غده هاي درون ریز,  سلول هاي بینابین لوله هاي اسپرم سازو فولیکول در تخمدان غده هاي -د
  به درون خون می ریزند.خود را 

  می کند. ترشح تستوسترون را تحریک FSHهمراه با است که , نوعی هورمون گلیکوپروتئینی  LH-پ

  یک ترشح تستوسترون از بیضه ها ندارد.نقشی در تحر,  در مردان FSHهورمون -ت

از آن می  سبب رشد فولیکول و ترشح استرون LHو  FSH,  در مرحله ي فولیکولی چرخه ي تخمدانیدر زنان و -ث
  شوند.

می شود که این افزایش نتیجه ي  LH مقادیر زیاد استروژن سبب افزایش ناگهانی ترشح ,  مرحله ي فولیکولی اواخردر -چ
  است. خودتنظیمی مثبتد نوعی فراین

ذاري ودر نهایت تخمک گ پاره شدن فولیکول و تخمدانو  کامل شدن اولین تقسیم میوزي, سبب  LHافزایش ناگهانی -ح
  می شود.

  می یابد.اندازه ي جسم زرد نیز افزایش و  میزان پروژسترون افزایش,  مرحله ي لوتئال اوایلدر -خ
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له ي مرح تا اواسط هفته ي دوممی کند و  له ي فولیکولی شروع به ضخیم شدنمرح اواخرتقریبا از  دیواره ي رحم-ذ
  لوتئال این ضخیم شدن ادامه دارد.

  می یابد. هورمون محرك فولیکولی کاهششده و  فولیکول پاره,  هنگام تخمک گذاري-ر

ی م ضربان قلب آغازو  می کنند همه ي اندام هاي اصلی شروع به تشکیل شدن,  هفته ي چهارم بارداري انتهاي در-ز
  شود.

و  شکاهمقدار آنها در خون  توقف استروژن و پروژسترونو تحلیل جسم زرد , به دلیل  چرخه ي قاعدگیانتهاي  در-س
  می یابد. هورمون هاي هیپوفیزي افزایش

  می کند.تا چند هفته پس از بارداري پروژسترون تولید  جسم زرد-ش

هورمون هاي تخمدانی سبب ایجاد رخ می دهد که در این هنگام ,  له ي لوتئالمرح ابتدايدر  بزرگ شدن جسم زرد-ص
  می شوند. یک خودتنظیمی منفی

  می رسد. حداکثر خودبه  دوره ي فولیکولیاواخر  در هورمون لوتئینی کننده-ض

  می شود.دوره ي تخمک گذاري پاره  آخر در فولیکول-ط

  می شود. LHافزایش ترشح  استروژن مانع,  دوره ي فولیکولی ابتدايدر -ظ

  است. چرخه ي فولیکولی تخمدان متوقف,  در دوره ي بارداري -ع

ل همزمان با تشکیل جفت سه الیه ي رویانی تشکی,  تشکیل زیگوت و وقوع بارداري در انسانبه طور معمول و در صورت  -غ
  می شود.

  می شود. درون حفره ي شکمی تشکیل,  بالستوسیت-ف

  می کند.ترشح هورمون هاي هیپوفیزي را مهار  هورمون هاي جنسی ,,  اريپس از تخمک گذ-ق

  می کنند. رگ هاي خونی شروع به نمودارد ,  میلی متر درازا 2رویان انسان زمانی که -ك
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سیده و ي خود ر جسم زرد به حداکثر اندازه,  )اواسط مرحله ي لوتئالانسان(انتهاي هفته ي اول مرحله ي لوتئال در -گ
  می یابد. پروژسترون افزایشن هورمون میزا

 کروماتیدي 2کروموزوم  23عدد گویچه ي قطبی که هر کدام  3و  یک تخمک نابالغ,  هنگام تخمک گذاريدر انسان و -ل
  دارند , از فولیکول رها می شود.

  صورت می گیرد. شبکه ي آندوپالسمی صافانسان در  تولید هورمون در فولیکول تخمدان-م

  است.خودتنظیمی مثبت مثالی از  در مرحله ي فولیکولی LHایش هورمون استروژن بر میزان ترشح افزاثر -ن

  

  :  سونوگرافیدر -187

 شخیصناهنجاري هاي جنین قابل ت بیشتردر سونوگرافی ,  –می شود  پژواك امواج صوتی به تصویر ویدئویی تبدیل(
  است)فتم معموال حرکات قلب قابل تشخیص هفته ي هبا سونوگرافی , در  –هستند نه همه ي آنها 

  

  است. محل تولید پروژسترون(جسم زرد)) و (هیپوفیز پیشین LHمحل تولید -188

  ) است.لوله هاي اسپرم ساز(FSHو اندام هدف هورمون ) جدار رحم(اندام هدف هورمون استروژن-189

  می کنند. هنگام بلوغ تا پایان عمر اسپرم تولیداز  بیضه ها-190

  توانایی انجام میوز را دارند نه همه ي آنها., اسپرم ساز از سلول هاي دیواره هاي لوله هاي  برخی-191

یر به خنثی کردن مواد اسیدي موجود در مسمی کند که  مایع قلیایی ترشحقرار دارد و  زیر مثانه,  غده ي پروستات-192
  می کند. رسیدن اسپرم به گامت ماده کمک

  ) است.در پستانداران جفت دار (انسان و اغلب پستانداران,  ترین نمونه ي رشد و نمو داخلی جنینکامل -193

  وجود دارد. سرخرگ 2یک سیاهرگ و ,  در بند ناف-194

  باز می گردد. توسط سرخرگ بند ناف به مادر خون تیرهو از طریق سیاهرگ بند ناف به جنین ,  خون روشن-195
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  می گویند. زنده زاییرا رشد جنین در داخل تخم و درون بدن مادر -196

  است. ه ي کوریونپردقرار دارد , در محل جفت بین خون مادر و جنین پرده اي که -197

  می ماند و هورمون ترشح می کند. جسم زرد باقی,  صورت انجام عمل لقاحدر -198

حاصل می  IIپس از تلوفاز  و بالفاصله IIدومین گویچه ي قطبی درپایان میوز ,  فرایند تولید تخمک (تخمک زایی)در -199
  شود.

نقش مستقیمی در این پدیده ن و پروژسترون استروژاست و  FSH  و LHتحت کنترل هورمون  تخمک گذاري-200
  دارند. در کنترل این پدیده دخالت خودتنظیمی منفیفقط با نقش و  نداشته

  حاصل می شوند. ن تقسیم اول میوزپایاو در  تخمک نابالغ, همراه با  نخستین گویچه هاي قطبی-201

  

  را به خاطر داشته باشید : از بیضه تا مجراي خروج ادراردر انسان  مسیر حرکت اسپرم ها-202

  پروستات)  -مجراي اسپرم بر    -(اپیدیدیم  

  

  .اسپرم ها از غده ي وزیکول سمینال عبور نمی کند به یاد داشته باشید که-203

  هستند. شبیه گردش کوچک خون, رگ ها و سیاهرگ ها از نظر خون تیره و روشن سرخ,  در بند ناف انسان-204

  می شود. سبب پاره شدن فولیکول و آزادسازي تخمک LHافزایش ناگهانی  دوره ي جنسی 14در روز -205

  هستند. فاقد رحم,  پستانداران تخم گذاري چون پالتی پوس-206

  می شود. ریزش دیواره ي داخلی رحمموجب  ش استروژن و پروژسترونکاه,  پایان هر دوره ي جنسی در زناندر -207

  می شود. توسط غده ي وزیکول سمینال تامین,  مواد قندي جهت تولید انرژي اسپرم ها-208

  است. )LHو   FSH( هورمون هاي هیپوفیز) و استروژن و پروژسترون( هورمون هاي تخمدان-209
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  اسپرم هرگز وارد وزیکول سمینال نمی شود.,  در مردان بالغ به طور معمول و-210

توسط استروژن که از فولیکول ترشح , به طور عمده  نیمه ي اول دوره ي جنسی زنان, در  وضعیت دیواره ي رحم-211
  می شود , کنترل می گردد.

  دارد. ن زنده زا و کیسه داري مانند اپاسوم وجوددر پستاندارا ابتدایی رحم-212

  است.مثانه پشت محل قرارگیري غده ي وزیکول سمینال -213

  است. هورمون استروژن تخمدان بیشتر از پروژسترون,  هنگام تخمک گذاري-214

  می شوند. از هیپوفیز ترشح هورمون هاي محرك فولیکولی و لوتئینی کننده-215

  می کند. تخمدان قبل از تخمک گذاري , استروژن ترشح,  در چرخه ي جنسی زنان-216

  می شود و قبل از آن کمترین مقدار را دارد. در مرحله ي لوتئال ترشحاساسا ,  سترونپروژ-217

  می گیرد. در لوله ي فالوپ صورتو شروع تقسیمات سلول تخم انسان لقاح  در انسان به طور معمول-218

  است. ناشی از کاهش هورمون استروژن,  گُر گرفتگیِ هنگام یائسگی-219

  از جفت انسان عبور نمی کنند., به طور معمول  سلول هاي خونی مانند گلبول قرمز-220

  دارد. ترشح مایع اطراف اسپرم ها نقشدر است و  پروستات غده اي برون ریز-221

  بوده و هورمون ترشح می کنند. غده ي درون ریز) رسیده و تیموسفولیکول  –جسم زرد (-222

  می گردد. از دوره ي جنینی آغاز تقسیم میوز در تخمدان هاي زنان-223

  ت.اسشبیه مولکول کلسترول ار همه ي استروئیدها یکسان و است و ساختاستروژن یک هورمون استروئیدي -224

  است. الیه ي زاینده ي هر تخمدان در دوران جنینی فعالدر انسان -225

  هستند. صاف,  ماهیچه هاي لوله ي فالوپ-226

  ود فولیکول نیز اثر می کند.می کند که بر خ استروژن ترشح,  فولیکول در حال رشد-227
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  خود می رسد. بیش ترین مقداربه  ضخامت دیواره ي رحم در دوره ي لوتئال-228

  خود می رسد. بیشترین مقداربه  ترشح استروژن در دوره ي فولیکولی-229

  ی شوند.م با تاثیر بر سلول هاي فولیکولی سبب ترشح استروژن LHو  FSH,  هفته ي دوم دوره ي جنسی زناندر -230

 LHپاسخ هیپوفیز پیشین در مقابل افزایش زیاد استروژن , افزایش ترشح ,  مرحله ي فولیکولی تخمدان انساندر -231
  است.

  می یابد.کاهش  FSHو  LHمیزان جلوگیري از فعال شدن فولیکول هاي جدید در مرحله ي لوتئال  براي-232

برعهده ي استروژن و به طور مستقیم  پس از تخمک گذاري افزایش ضخامت و حفظ دیواره ي رحمدر انسان -233
  است. پروژسترون

  .است گوزن پستانداري جفت دارو  یسه داراپاسوم پستانداري ک,  پالتی پوس پستانداري تخم گذار-234

  .جفت تشکیل نمی دهدولی  ی داردلقاح داخلو  دارد رحم ابتدایی,  اپاسوم-235

  صورت می گیرد. مجراي اپیدیدیمدر  بلوغ نهایی اسپرم ها-236

237-ATP  می شود. وسیله ي بخش میانی تامینبه  براي حرکت اسپرمي الزم  

  می شود. روز پس از شروع دوره ي جنسی آغاز 21حدود  النه گزینی جنین انسانبه طور معمول -238

  د.دارن کوریون و جداره ي رحم شرکت,  در تشکیل جفت-239

  دارد. شیوه ي تکامل یافته تريبراي تکامل جنین خود ,  دلفین-240

  می شود. از تولید تخمک جلوگیريدر واقع  خوردن قرص ضد بارداريبا -241

  می شود. سرعت آن به تدریج کمیافته ولی به طور مداوم ادامه با شروع بلوغ  در انسان , اسپرم زایی -242

  قرار دارد. ابتداي مجراي ادراري, در  غده ي پروستات-243

  می شود. باعث بلوغ اسپرم ها,  ترشحات اپی دیدیم-244

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.maktabestan.ir

www.maktabestan.ir



  دارد. تخمک انسان مناسب ترین شرایط را براي لقاح,  ابتداي لوله ي رحمدر -245

  می شود. دوره ي جنسی در زنان آغاز, در واقع با تخریب جداره ي رحم -246

  می شود. حل شدن پرده هاي اطراف تخمک در هنگام لقاح, باعث  آنزیم هاي بخش وزیکول-247

  می کند. را کنترل LHتولید هورمون , ثیر بر روي هیپوتوالموس تستوسترون با تا-248

  می شود. افزایش رشد فولیکول و ترشح استروژن, سبب  LHهورمون -249

  است. اول کم و در نیمه ي دوم زیادمقدار پروژسترون در نیمه ي ,  در طول دوره ي جنسی-250
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  "2تست هاي سراسري و سنجش و گزینه ي "

  )91 –از چرخه ي جنسی زنان ، ............است.(سراسري  21تا  14به طور معمول ، در فاصله ي روزهاي -1

  ه ي رحم رو به افزایش)ضخامت دیوار2)اندازه ي جسم زرد رو به کاهش                                                   1

  )غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در خون افزایش4)غلظت هورمون هاي تخمدان در خون رو به کاهش                       3

  صحیح است. 2گزینه ي 

، هورمون هاي جنسی  LHچرخه ي جنسی زنان یعنی هفته ي اول لوتئالی ، به دلیل تحریک جسم زرد توسط  21تا  14روز 
  انی) یعنی استروژن و پروژسترون تولید می شوند.(تخمد

افزایش پروژسترون ، موجب افزایش ضخامت دیواره ي رحم شده و افزایش پروژسترون به همراه استروژن موجب خودتنظیمی منفی 
  را مهار می کند. LHو  FSHشده و ترشح 

  

  )91 –ترشحات کدام ، به ساختارهاي لوله مانند خود وارد می شود؟(سراسري -2

  )فولیکول در تخمدان2)وزیکول سمینال                                                                             1

  )سلول هاي بینابین لوله هاي اسپرم ساز4)بخش قشري غده ي فوق کلیه                                                        3

  صحیح است. 1گزینه ي 

  کتاب سال سوم است. 11و  4تستی ترکیبی از قصل 

  غده ي وزیکول سمینال یک غده ي برون ریز بوده و ترشحات خود را به میزراه می ریزد.

  سایر گزینه ها درون ریز بوده و ترشحات خود را به درون خون می ریزند.

  

  

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.maktabestan.ir

www.maktabestan.ir



  )90 –کدام عبارت نادرست است؟(سراسري -3

LH نی است کهنوعی هورمون گلیکوپروتئی...................  

  .)با فعال کردن پیک دومین وارد عمل می شود1

  .، ترشح تستوسترون را تحریک می کند FSH)همراه با 2

  .)در رشد بیشتر فولیکول تخمدان و ترشح استروژن نقش دارد3

  .)قبل از تخمک گذاري ، مقدار آن در خون به دلیل خودتنظیمی مثبت افزایش می یابد4

  صحیح است. 2ه ي گزین

  ترل می کنند.نهورمون که توسط هیپوفیز پیشین ترشح می شوند ، اعمال بیضه ها را ک 2در مردان ، 

همراه با تستوسترون ترشح شده از بیضه ،  FSHجنسی تستوسترون از بیضه را تحریک می کند و ، ترشح هورمون  LHهورمون 
نقشی در تحریک ترشح تستوسترون از بیضه  FSHدر نتیجه در مردان ، ک می کند.تولید اسپرم ها را در لوله هاي اسپرم ساز تحری

  ها ندارد.

گیرنده هاي غشایی ، سبب تغییر شکل گیرنده ي خود می شوند و این تغییر پس از اتصال به  LHهورمون هاي پروتئینی و از جمله 
  )1زینه ي (رد گشکل سبب ایجاد پیک دومین (آدنوزین مونوفسفات حلقوي) می شود.

سبب رشد فولیکول و ترشح استرون از آن می شوند.(رد گزینه   LHو  FSHدر زنان ، در مرحله ي فولیکولی چرخه ي تخمدانی ، 
  )3ي 

در این مرحله ،  LHمی شود.در واقع افزایش  LHدر اواخر مرحله ي فولیکولی ، مقادیر زیاد استروژن سبب افزایش ناگهانی ترشح 
  ایند خودتنظیمی مثبت است.نتیجه ي نوعی فر

، سبب کامل شدن اولین تقسیم میوزي و پاره شدن فولیکول و تخمدان و در نهایت تخمک گذاري می شود.(رد  LHافزایش ناگهانی 
  )4گزینه ي 
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  )90 –، .........(سراسري  Aمنحنی زیر ، تغییرات یکی از هورمون هاي تخمدان را نشان می دهد ، همزمان با نقطه ي -4

  اندازه ي جسم زرد رو به کاهش است.)1

  )میزان پروژسترون خون رو به افزایش است.2

  )دیواره ي رحم شروع به ضخیم شدن می کند.3

  )فولیکول پاره می شود و هورمون محرك فولیکولی کاهش می یابد.4

  صحیح است. 2گزینه ي 

ن مرحله ، پروژسترون شروع به افزایش کرده و اندازه ي جسم زرد این نقطه حدودا اوایل مرحله ي لوتئال را نشان می دهد که در ای
  است.نیز رو به افزایش 

مرحله ي فولیکولی شروع به ضخیم شدن می کند و تا اواسط هفته ي دوم مرحله ي لوتئال این دیواره ي رحم تقریبا از اواخر 
  )3ضخیم شدن ادامه دارد.(رد گزینه ي 

به وقوع  Aدر صورت سوال تخمک گذاري کمی قبل از نقطه ي  Aبیان می کند.با توجه به فلش زمان تخمک گذاري را  4گزینه ي 
  )4.(رد گزینه ي Aنه همزمان با نقطه ي پیوسته است.

  

  )90 –در رویان انسان ، به طور معمول در پایان هفته ي چهارم بارداري............(سراسري -5

  )روده و کبد شکل می گیرد.2                                         )ضربان قلب آغاز می شود.               1

  )پرده هاي اطراف رویان شروع به تشکیل می کنند.4)رگ هاي خونی شروع به نمو می کند.                                       3

  صحیح است. 1گزینه ي 
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  لی شروع به تشکیل شدن می کنند و ضربان قلب آغاز می شود.در انتهاي هفته ي چهارم بارداري ، همه ي اندام هاي اص

  

  )92 –هر جانداري که تخمک هایی با دیواره ي چسبناك ژله اي به درون آب آزاد می کند ، ...............(سنجش جامع -6

  ی باشد)می تواند فاقد اسکلت داخلی یا خارج2)در مرحله ي جنینی داراي حفره ي گلویی است                1

  )می تواند از جمله ي سخت پوستان باشد.4)در مرحله ي بلوغ داراي دفاع اختصاصی است                  3

  صحیح است. 2گزینه ي 

  بی مهرگان آبزي و دوزیستان بالغ ، حفره ي گلویی ندارند.

  بی مهرگان دفاع اختصاصی ندارند.

  سخت پوستان دریایی ، لقاح داخلی دارند.

  آبزي می توانند فاقد اسکلت باشند.(مانند هیدرها و عروس دریایی) یا داراي اسکلت باشند.بی مهرگان 

  

  )92 –کدام عبارت صحیح است؟(سنجش جامع -7

  )جسم زرد تا موقع زایمان ، پروژسترون تولید می کند.1

  )کمی قبل از تخمک گذاري ، ترشح استروژن رو به کاهش می گذارد.2

  تولید می کند. FSHدگی غده ي هیپوفیز ، مجددا )در انتهاي چرخه ي قاع3

  کروموزوم تک کروماتیدي است. 23)تخمک آزاد شده از فولیکول ، داراي 4

  صحیح است. 3گزینه ي 

در انتهاي چرخه ي قاعدگی ، به دلیل تحلیل جسم زرد و توقف تولید استروژن و پروژسترون در آن ، مقدار آنها در خون کاهش می 
  افزایش هورمون هاي هیپوفیزي می شود. یابد. که سبب
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  جسم زرد تا چند هفته پس از بارداري پروژسترون تولید می کند.

کروموزومی و هر کروموزوم nاین مرحله ، سلول را به پایان رسانده است که در انتهاي  Iتخمک آزاد شده از تخمدان فقط میوز 
  کروماتید است. 2داراي 

  

  )92 –ریز محسوب می شود؟(سنجش جامع کدام یک از غدد زیر درون -8

  )سلول هاي بینابین لوله هاي اسپرم ساز3)وزیکول سمینال              3)پروستات             2میزراهی            –)پیازي 1

  صحیح است. 4گزینه ي 

  سلول هاي بینابین لوله هاي اسپرم ساز ، هورمون تستوسترون می سازند.

  

  )91 –رحله ي بزرگ شدن جسم زرد ، ..............(سراسري خارج از کشور به طور معمول در م-9

  )غلظت خونی استروژن همواره بیش از پروژسترون می باشد.1

  )هورمون لوتئینی کننده بر ترشح استروژن بی تاثیر است.2

  )غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در مویرگ هاي رحمی رو به افزایش است.3

  سبب برقراري مکانیسم خودتنظیمی می شوند. )هورمون هاي تخمدانی4

  صحیح است. 4گزینه ي 

بزرگ شدن جسم زرد در ابتداي مرحله ي لوتئال رخ می دهد.در این هنگام استروژن و پروژسترون (هورمون هاي تخمدانی) سبب 
  می کند.(هورمون هاي هیپوفیزي) را مهار LH و FSHایجاد یک مکانیسم خودتنظیمی منفی می شوند که ترشح 

سبب ترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد می  LHغلظت این هورمون ها در خون رو به کاهش است .در این مرحله در نتیجه 
  شود.
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  )91 –در روش سونوگرافی ............(سراسري خارج از کشور -10

  )امواج صوتی با فرکانس پایین مورد استفاده قرار می گیرد.1

  هاي جنین قابل تشخیص می باشند. )همه ي ناهنجار ي2

  )پژواك امواج صوتی به تصویر ویدئویی تبدیل می شود.3

  تشخیص ضربان قلب جنین معموال در هفته ي هفتم بارداري غیرممکن است.)4

  صحیح است. 3گزینه ي 

ه فرکانس مواج صوتی کدر روش سونوگرافی ، متخصص یک میله ي مخصوص را در تماس با پوست فرد قرار می دهد که این میله ا
  باال دارند را صادر می کند.

  این امواج پس از برخورد به ساختارهاي بدن بازتاب و میله پژواك ها را جدا کرده و آن را به یک تصویر ویدئویی تبدیل می کند.

  با سونوگرافی بیشتر ناهنجاري هاي جنین قابل تشخیص هستند.

  موال حرکات قلب قابل تشخیص است.همچنین با سونوگرافی در هفته ي هفتم مع

  

  )92 –کدام عبارت در مورد هورمون لوتئینی کننده صحیح است؟(سنجش جامع -11

  )در اواسط دوره ي لوتئال به حداکثر میزان خود در خون می رسد.1

  )در اواسط دوره ي فولیکولی ، سبب پاره شدن فولیکول می شود.2

  زایش ترشح استروژن می شود.)در ابتداي دوره ي فولیکولی ، مانع اف3

  )در مرحله ي لوتئال ، موجب ترشح پروژسترون از جسم زرد می شود.4

  صحیح است. 4گزینه ي 

  هورمون لوتئینی کننده در اواخر دوره ي فولیکولی به حداکثر خود می رسد.
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  فولیکول در آخر دوره ي تخمک گذاري پاره می شود.

  می شود. LHمانع افزایش ترشح  در ابتداي دوره ي فولیکولی ، استروژن

  

  )92 –در مورد انسان ، کدام عبارت نادرست است؟(سنجش جامع -12

  )محل تولید پروژسترون ، فولیکول اولیه است.2، هیپوفیز پیشین است.                               LH)محل تولید 1

  ، لوله هاي اسپرم ساز است. FSH)اندام هدف هورمون 4)اندام هدف هورمون استروژن ، جدار رحم است.                 3

  صحیح است. 2گزینه ي 

  محل تولید پروژسترون ، جسم زرد است.

  

  )90 –به طور معمول در مردان بالغ ، ...........(سراسري خارج از کشور -13

  )تستوسترون تولید اسپرم را در اپی دیدیم تحریک می کند.1

  ي با قابلیت هاي حرکتی متفاوت است.)اپی دیدیم ، داراي اسپرم ها2

  )همه ي سلول هاي دیواره ي لوله هاي اسپرم ساز ، توانایی انجام میوز را دارند.3

  )ترشحات پروستات به خنثی کردن محیط قلیایی مسیر حرکت اسپرم ها کمک می کند.4

  صحیح است. 2گزینه ي 

  )1د (رد گزینه ي بیضه ها از هنگام بلوغ تا پایان عمر اسپرم تولید می کنن

  )3برخی از سلول هاي دیواره هاي لوله هاي اسپرم ساز ، توانایی انجام میوز را دارند.(رد گزینه ي 

غده ي پروستات درست زیر مثانه قرار دارد و مایعی قلیایی ترشح می کند که به خنثی کردن مواد اسیدي موجود در مسیر رسیدن 
  )4زینه ي اسپرم به گامت ماده کمک می کند.(ردگ
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  )90 –به طور معمول در صورت تشکیل زیگوت و وقوع بارداري در انسان ............(سراسري خارج از کشور -14

  )همزمان با تشکیل جفت ، سه الیه ي رویانی تشکیل می شود.1

  سیاهرگ ارتباط غذایی مادر و رویان را سبب می شوند. 2)یک سرخرگ و 2

  مقدار ترشح استروژن و پروژسترون افزایش می یابد. )با بلوغ فولیکول هاي دیگر ،3

  ي فالوپ ، پی در پی تقسیم می شود. )بالستوسیت هنگام حرکت در سرتاسر لوله4

  صحیح است. 1گزینه ي 

  )2در بند ناف ، یک سیاهرگ و دو سرخرگ وجود دارد.(رد گزینه ي 

  )3نه ي در دوره ي بارداري چرخه ي فولیکولی تخمدان متوقف است.(رد گزی

  )4بالستوسیت درون حفره ي رحمی تشکیل می شود.(رد گزینه ي 

  

  )92 –کدام عبارت نادرست است؟(سنجش -15

  بعد از تخمک گذاري...............

  )مقدار هورمون پروژسترون در خون افزایش می یابد.1

2(LH .سبب ترشح استروژن از جسم زرد می شود  

  ن افزایش می یابد.)مقدار هورمون هاي هیپوفیزي در خو3

  )هورمون هاي جنسی ، ترشح هورومون هاي هیپوفیزي را مهار می کنند.4

  صحیح است. 3گزینه ي 

  بعد از تخمک گذاري ، هورمون هاي جنسی ، ترشح هورمون هاي هیپوفیزي را مهار می کنند.

  

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.maktabestan.ir

www.maktabestan.ir



  )92 –میلی متر درازا دارد ، ...........(سنجش  2زمانی که رویان انسان -16

  )ضربان قلب آغاز می شود.2دود یک گرم وزن دارد.                                                                 )ح1

  )رگ هاي خونی شروع به نمو می کنند.4)بازوها و پاها شکل می گیرند.                                                           3

  صحیح است. 4گزینه ي 

  میلی متر درازا دارد ، رگ هاي خونی شروع به نمو می کنند. 2نی که رویان زما

  

  )88 –کدام عبارت صحیح است؟(سراسري خارج از کشور -17

  میلی متر درازا دارد. 22)رویان سه هفته اي انسان ، حدود 1

  )در انتهاي ماه دوم ، روده ي رویان انسان شروع به نمو می کند.2

  واك امواج اولتراسوند ، تصویر تشکیل می دهد.)در سونوگرافی ، پژ3

  )غشاي کوریون نسبت به پرده ي آمنیون به رویان انسان نزدیک تر است.4

  صحیح است. 3گزینه ي 

در سونوگرافی ، از امواج صوتی که که فرکانس باال دارند ، استفاده می شود و از پژواك این امواج صوتی جهت تهیه ي تصاویر 
  ه می شود.ویدئویی استفاد

  

  )88 –انتهاي هفته ي اول مرحله ي لوتئال انسان ، در..............(سراسري خارج از کشور به طور معمول در -18

  )رحم ، فرایند ضخیم شدن دیواره متوقف می شود. 1

  )تخمدان ، فعالیت ترشحی جسم زرد کاهش می یابد.2 

  پروژسترون افزایش می یابد.)خون ، مقدار هورمون 3
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  به مقدار بیشتري ساخته می شود. LHهیپوفیز پیشین ، هورمون )4

  صحیح است. 3گزینه ي 

در انتهاي هفته ي اول مرحله ي لوتئال انسان ، جسم زرد به حداکثر اندازه ي خود می رسد و هورمون پروژسترون بیشتري تولید 
  می کند.

  رخون شدن و حفظ دیواره ي رحم می شود.مقدار باالي استروژن و پروژسترون در این هنگام باعث ضخیم و پ

  

  )88 –در انسان هنگام تخمک گذاري ، کدام از فولیکول رها می شود؟(سراسري خارج از کشور -19

  کروماتیدي دارند. 2کروموزوم  23)یک تخمک تمایزنیافته و سه گویچه ي قطبی که هر کدام 1

  کروموزوم تک کروماتیدي دارند. 23یک تخمک تمایزنیافته و سه گویچه ي قطبی که هر کدام  )2

  کروموزوم تک کروماتیدي دارند. 23یک تخمک نابالغ و سه گویچه ي قطبی که هر کدام  )3

  کروماتیدي دارند. 2کروموزوم  23یک تخمک نابالغ و سه گویچه ي قطبی که هر کدام  )4

  صحیح است. 4گزینه ي 

 23ول رها می شود تنها تقسیم میوز خود را انجام داده است. و لذا داراي در انسان و هنگام تخمک گذاري ، سلولی که از فولیک
  کروموزوم دو کروماتیدي بوده و تخمک نابالغ است.

  

شکل مقابل ، بخشی از چرخه ي تخمدان انسان را نشان می دهد.همزمان با مرحله اي که با عالمت سوال نشان -20
  )87 –شح می شود؟(سراسري خارج از کشور داده شده است کدام هورمون تخمدانی بیشتر تر

  ،محرك فولیکولی4                 )لوتئینی کننده3)استروژن                    2)پروژسترون                  1
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  صحیح است. 2گزینه ي 

  در این تست ، هورمون تخمدانی مورد سوال قرار گرفته است.

روژن بیشترین میزان را در میان هورمون هاي تخمدانی دارد و همین مساله سبب پاسخ در انتهاي مرحله ي فولیکولی ، هورمون است
  و سرانجام تخمک گذاري می شود. LHهیپوفیز پیشین به میزان زیاد استروژن به صورت افزایش ترشح 

  

  )86 –تولید هورمون در فولیکول تخمدان انسان در ........صورت می گیرد.(سراسري خارج از کشور -21

  )شبکه ي آندوپالسمی زبر4)شبکه ي آندوپالسمی صاف                3)جسم گلژي                2ریبوزوم                  )1

  صحیح است. 3گزینه ي 

در فولیکول هاي تخمدان ، هورمون هاي استروئیدي(استروژن و پروژسترون) تولید می شود و این وظیفه بر عهده ي شبکه ي 
  اف است.آندوپالسمی ص

  

در انسان ، اثر افزایش هورمون...........بر میزان ترشح ............مثالی از خودتنظیمی مثبت است.(سراسري خارج از -22
  )85 –کشور 

  یدر مرحله ي فولیکول LH –استروژن )2از هیپوفیز                                                                 LH –)پروژسترون 1

  در مرحله ي لوتئال FSH –)استروژن 4محرك فوق کلیه از هیپوفیز                                               –)کورتیزول 3

  صحیح است. 2گزینه ي 

از هیپوفیز پیشین می شود که این  LHدر حدود نیمه ي دوره ي جنسی ، افزایش هورمون استروژن سبب افزایش ترشح هورمون 
  مرحله ي فولیکولی اتفاق می افتد و نوعی خودتنظیمی مثبت است.مساله در 

  

  )90 –در زنان در اواسط مرحله ي لوتئال ، هورمون..............به حداکثر غلظت خود می رسد.(سنجش جامع -23
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  )محرك فولیکولی4         )لوتئینی کننده            3)استروژن                          2)پروژسترون                        1

  صحیح است. 1گزینه ي 

  از دوره ي جنسی در زنان ، هورمون پروژسترون به حداکثر غلظت خود می رسد. 21در اواسط مرحله ي لوتئال ، حدود روز 

  

  در انسان , حدود چه روزهایی از چرخه ي تخمدان , پاسخ هیپوفیزپیشین دربرابر هورمون استروژن خودتنظیمی-24

  )90 –ت است؟(سنجش جامع مثب

  28تا  21)4                                     28تا  14)3                                 7تا  1)2                        14تا  7)1

  صحیح است. 1گزینه ي 

ز هیپوفیز پیشین می شود.اما هر چه ا LHو   FSHدر ابتداي چرخه ي تخمدان , افزایش اندك مقدار استروژن , مانع ترشح بیشتر 
  فولیکول به بلوغ نزدیک می شود (هفتم تا چهاردهم) , مقدار ترشح استروژن نیز بیشتر می شود.

  است که خودتنظیمی مثبت محسوب می شود. LHپاسخ هیپوفیز پیشین در برابر مقدار زیاد هورمون استروژن , افزایش ترشح 

  

  )90 –در هیپوفیز انسان سنتز می شود.(سنجش جامع .............. هورمون محرك-25

  )انقباضات رحم4)تولید گلیکوژن کبدي               3)کاهنده ي قند خون                 2)رشد جسم زرد                  1

  صحیح است. 1گزینه ي 

  هورمون محرك رشد جسم زرد در هیپوفیز انسان سنتز می شود.

  

  )91 –است؟(سنجش جامع کدام عبارت صحیح -26

  )در دوره ي جنینی , همه ي دستگاه هاي بدن به کار می افتند.1
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  سوم , رگ هاي خونی جنین شروع به نمو می کنند.)در انتهاي هفته ي 2

  )سلول هاي خارجی بالستوسیت , سه الیه ي بافت مقدماتی را می سازند.3

  ا شروع می کند.)تخمک لقاح یافته پس از ورود به رحم تقسیمات خود ر4

  صحیح است. 2گزینه ي 

  )1در دوره ي جنینی برخی از دستگاه هاي بدن به کار می افتند.(رد گزینه ي 

  )3سلول هاي داخلی بالستوسیت , سه الیه ي بافت مقدماتی را می سازند.(رد گزینه ي 

  )4ه ي تخمک لقاح یافته از ابتداي لوله ي فالوپ تقسیمات خود را شروع می کند.(رد گزین

  

  )91 –غده ي ...........به تعداد یک...............مثانه قرار دارد.(سنجش جامع -27

  عدد پشت –)وزیکول سمینال 2جفت پشت                                                          –)وزیکول سمینال 1

  یک عدد جلوي –)پروستات 4                             جفت زیر                                           –)پروستات 3

  صحیح است. 1گزینه ي 

  

  )91 –کدام مورد صحیح است؟(سنجش جامع -28

  )میزان اندوخته ي تخم در همه ي پستانداران بسیار کم است.1

  )تغذیه ي جنین چند روز پس از تشکیل سلول تخم , بر عهده ي سلول هاي فولیکول است.2

  تولید مثل کامل تر منجر به تولید مثل موفق تر و بیشتر می شود.)دستگاه 3

  )پستانداران مراحل آخر رشد و نمو جسمی و عصبی را خارج از رحم طی می کنند.4

  صحیح است. 4گزینه ي 
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  همه ي پستانداران تخم گذار نیستند و میزان اندوخته ي تخم در پالتی پوس زیاد است.

  از لقاح بر عهده ي تخمک است. تغذیه ي جنین تا چند روز پس

  دستگاه تولید مثل کامل تر , منجر به تولید مثل بیشتر نمی شود.

  

  )91 –در هفته ي دوم مرحله ي لوتئال نمی توان گفت که.............(سنجش جامع -29

  )الیه هاي مقدماتی جفت و جنین تشکیل شده است.1

  ر خون یک خانم یائسه است.در خون باالتر از مقدار آن د FSHو  LH)مقدار 2

  )مقدار پروژسترون باالتر از استروژن است.3

  قرار دارند یافت می شود. I)داخل تخمدان گامت هاي نابالغ که در مرحله ي پروفاز 4

  صحیح است. 2گزینه ي 

  پایین است. FSHو  LHچون میزان استروژن و پروژسترون باالست , پس مقدار در مرحله ي لوتئال , 

  خون باالست. FSHو  LHنم یائسه مقدار استروژن و پروژسترون خون کم است و در مقابل در خا

  

استروژن و پروژسترون با ایجاد حالت خودتنظیمی.............در مرحله ي ............از تشکیل فولیکول هاي جدید در -30
  )91 – 2این مرحله, جلوگیري می نمایند.(گزینه ي 

  فولیکولی –)منفی 4فولیکولی                  –)مثبت 3لوتئال                      –)منفی 2                  لوتئال      –)مثبت 1

  صحیح است. 2گزینه ي 

ترشح استروژن و پروژسترون در انتهاي مرحله ي لوتئال چرخه ي جنسی (نیمه ي دوم) با ایجاد خودتنظیمی منفی جلوي ترشح 
FSH  وLH یشین را می گیرد و این امر مانع از تشکیل فولیکول هاي جدید تخمدانی در این مرحله می گردداز هیپوفیز پ.  
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