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 جانداران برای افزایش جمعیت و بقای نسل باید تولید مثل کنند. 

 روش های تولید مثل در جانداران : 

 .است یکاف دیجاندار جد جادیا یفرد برا کیوجود روش ، نیدر ا : یجنس ریمثل غ دیتول - 1

 . الزم است دیجاندار جد تولید یروش وجود دو جنس نر وماده برا نیدر ا : یمثل جنس دیتول - 2

 یجنس ریمثل غ تولید

را به وجود آورد.  یدیشود و افراد جد ریتواند تکث یرسد م یکه م داز رشد خو یجاندار به مرحله ا یجنس ریمثل غ دیتول در

 یتک سلول ها،یشوند مانند: باکتر یم ادیروش ز نیبه ا اهانیگ یخدارند و بر یه ادسا یه که ساختمان بدنداز جانداران سا یاریبس

 این روش در جانداران پرسلولی نیز وجود دارد. .و جانداران اهانیگ یها، برخ

 غیرجنسی مثل  دیتولروش های 

 جوانه زدن -2                                    شدن میدو ن - 1

  ییاز هاگ -4ن                            قطعه قطعه شد - 3 
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 شدن مین دو

هر نیمه یک سلول کامل است که رشد کرده و و  و باکتری از وسط به دو نیم تقسیم شده  بیمجاندار مانند آ کیروش  نیا در

 جاندار جدیدی به وجود می آورد. 

 

 

 زدن جوانه

 یگروش بر آمد نیدر ا . شوند یم ادیروش ز نیبه ا مخمرناناز جانداران مانند  یبعض

 مستقل یبه جاندار و بعد از بزرگ شدن  شود یم جادیدر بدن جاندار ا یکوچک 

 بماند  یهمچنان متصل باق ایممکن است از بدن جاندار اولیه جدا شود  می شود.  لیتبد 

 

 قطعه شدن قطعه

 یهمه  ای ،یشود پس بعض یم میقطعه تقس نیروش بدن جاندار به چند نیا در

 شود.  یم ادیروش ز نیشود مثال خزه با ا یم لیآنها به جاندار بالغ تبد 

 

 ییهاگزا

به وجود  جدیدی راجاندار میو به طور مستق ییاست که به تنها ژهیسلول و کی گها .دیآ یبه وجود م هاگمثل  دیروش تول نیا در

 یان پاره مدان، هاگگددر ها گها دنیشود. پس از رس یم دیان تولگدبه نام ها ییها در اندام ها گآورد. مثال در کپک نان ها یم

ودر صورت قرار گرفتن در جای مناسب رشد می کند و جاندار جدیدی را روند یآب به نقاط مختلف مدو و هاگ ها همراه با ودش

  بوجود می آورد. 
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بعضی گیاهان بخش های ویژه ای برای تولید مثل غیرجنسی دارندکه با آن ها تکثیر می شوند. مانند جوانه هایی روی لبه برگ ها 

 در گیاه زیر . این جوانه ها از برگ جدا شده و در خاک رشد می کنند.  

 

 

 

 

 تولید مثل جنسی 

 دیتول یدر اندام ها ماده ینر و سلول جنس یسلول جنس وجود دو فرد یا دو سلول نر و ماده الزم است.  یمثل جنس دیدر روش تول

 .ندیگو یملقاح  هدشدن سلول نر و ما بی. به ترکدیآنها سلول تخم به وجود آ بید و از ترکنشو یم دیمثل نر و ماده تول

 

 در سول ها میتقس انواع

 یآن نصف تعداد کروموزوم ها یتعداد کروموزم ها ودیآ یسلول بدست م 4سلول  کیاز  ) کاستمان( :وزیم میتقس

 می باشد.  یجنس یسلول ها دیتول آن هدفو  دهد یم یرو یجنس یدر اندام هااین نوع تقسیم است  هیاول سلول

در همه اندام .است  هیاول آن برابر سلول یتعداد کروموزوم ها و دیآ یسلول بدست م 2سلول  کیاز  : ) رشتمان( توزیم میتقس

 می باشد.  بدن یبافت ها میرشد و ترم آن، هدف. دهد یم یبدن رو یها

 

  در جانوران یمثل جنس دیتول

در اندام  (تخمک) ه دما ی( و سلول جنسضهینر )ب یمثل دینر )اسپرم( در اندام تول یسلول جنسمانند جانداران دیگر، ران ودر جان

 .دیآ یمه به وجود دما یمثل دیتول

مانند اسفنج ها، . ر دو جاندار جدا از هم وجود داردنر و ماده د یمثل دیمهره ها اندام تول یاز ب یمهره داران و بعض یهمه  در

 کرم ها، نرم تنان یمرجان ها، بعض

 . روش ها وجود دارد نیا درمشترک  یژگیدر جانداران متفاوت است اما دو و یمثل جنس دیروش تول

 ) انجام عمل لقاح(  .دیشوند و سلول تخم به وجود آ بیبا هم برخورد کنند و ترک دینر و ماده با جنسیسلول  (الف
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 انواع لقاح : 

 جاندار ماده صورت می گیرد.در خارج از بدن  نر و مادهول سل ب ی: ترک یخارج لقاح

 سلول جنسی نر و ماده در داخل بدن جانور ماده با هم ترکیب می شوند. :  یلقاح داخل 

فراهم شود تا به نوزاد تبدیل ) شرایط تغذیه و حفاظت از جنین( امکان رشد تخم بعد از عمل لقاح و تشکیل سلول تخم باید  (ب

 شود. 

دارند و  ییبا خون مادر ارتباط غذا بند نافبه نام  یاندام قیو از طر ابندی یاز جانداران در داخل رحم )شکم( پرورش م یبعض نیجن

 رشد یبرا طیشرا نیگونه جانداران بهتر نیدر ا زندیر یرا به خون مادر م دیو مواد زا رندیگ یمواد الزم را از خون مادر م

 .فراهم است نیجن

 .وجود دارد و حفاظت از تخم در جانداران, بسته به نوع جاندار متفاوت است مخدر ت ییوخته غذادجانداران تخم گذار ان در

  .خوابند یتخم ها م یبر رو که پرندگان یبعضمثل  

 

  مثل در انسان دیتول

تخمک در تخمدان  ایه دما یبیضه و سلول جنس درنر )اسپرم( ینیسلول جن لیپستانداران با تشک ریمانند سا زیمثل در انسان ن دیتول

و در زنان تخمدان نام دارد.  ضهیدر مردان ب یغدد جنس .ردیگ یسلول تخم صورت م جادیو ا گریکدیآنها با  یهسته ها بیو ترک

 .است یجنس یامت و هورمون هاگ دیتول یف غدد جنسیوظا

از دوران بلوغ را  یغدد عمل اسپرم ساز نیقرار دارند ا ضهیب سهیشکم و درون ک ریجفت غده هستند که در ز کیها شامل  ضهیب

 .دهند یعمر ادامه م انیکنند و تا پا یشروع م

تخمدان ها,  .روده ها قرار دارند یو جلو نییشکل است که در دو طرف داخل شکم، در پا یضیب یها شامل دو عدد غده  تخمدان

 .دهند یادامه م یسالگ 50را از دوران بلوغ شروع کرده و تا حدود  یتخمک ساز

گامت های ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید می شوند. بعد از بلوغ، معموال در هر ماه یک گامت از تخمدان جدا می 

 شود. 
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 گل دار اهانیدر گ یمثل جنس دیتول

 .شوند یم لیل ها تشکگشوند و دانه ها توسط  یم ادیبا کاشتن دانه ز اهانیگ شتریب

  .ل دار استگ اهانیدر گ یمثل دیاندام تول لگ

 ..است گریکدیآنها با  بیترک طیامت ها و فراهم کردن شراگ لیل، تشکگنقش 

 اجزای تشکیل دهنده گل : 

  رندیگ یقطعات گل را در بر م ریکاسه گل ) مجموعه کاسبرگ ها( : معموال سبز رنگ و سا -1

 متنوع دارد  یبخش گل که رنگ دانه ها نیتر بایجام گل ) مجموعه گلبرگ ها (: ز - 2

 ساخته شده است اکو بس لهیمقسمت به نام دو  هر پرچم از.    مجموعه پرچم هایا اندام نر - 3

 .تخمدان است-خامه  -که شامل کالمه یمادگ ای اندام ماده -4 

شوند و توسط عوامل  یبساک پاره شده و دانه ها پراکنده م سهیشود ک یرده در درون بساک پرچم کامل مگکه دانه  یهنگام

 .شوند یمختلف مانند باد، حشرات و ... پراکنده م

 . ندیگو یم یافشانه ردرا گ کالله مادگی یل بر روگرده گقرار گرفتن دانه 

دانه گرده تشکیل می شود که گامت  در اثر گرده افشانی دانه های گرده روی کالله مادگی قرار می گیرند. در این هنگام لوله ای از

 نر را به سمت گامت ماده می برد. سلول تخم بعد از ترکیب گامت های نر و ماده تشکیل می شود.

 .شود یم وهیبه م لیبه دانه و تخمدان تبد لیتبد ،مک قرار داردتخدرون تخم که سلول 

 یلگرده ها را از گ ،حشره جهیچسبند. در نت یبه بدن حشره م رده هاگدارند.  یدر گرده افشان یمانند زنبور نقش مهم ییها حشره

 .برد یم رگیل دگبه 

 

 

 

 

 

 

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



 جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل جعبه کامل کنید.  -1

 

 

 الف( تولیدمثلی که در آن وجود دو جنس نر و ماده نیاز است، .................. می باشد. 

 ب( باکتری ها به روش ..................... تولید مثل می کنند. 

 ج( از ترکیب سلول جنسی نر با ماده، ..................... تشکیل می شود. 

 د( سلول های جنسی در نتیجه تقسیم ..................... حاصل می شوند. 

 ه( اندام نر در گل ها ................ می باشد. 
 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کرده و جمالت نادرست را با کمی تغییر درست کنید.  -2

 باشد.  الف( روش تولید مثل غیر جنسی درخزه ها ، جوانه زدن  می

 .شود مقدر دنا در تقسیم کاستمان برخالف تقسیم رشتمان ابتدا دو برابر میب( 

 .شود کامه ایجاد می 4 اولیه ی در تقسیم کاستمان از هر یک یاختهج( 

 .کند می برقرار ارتباط مادر گوارش دستگاه و جنین بین دارد، که ای خونی های بند ناف با رگد( 

 .ها )فرزندان(، در رشد و نمو تخم در درون بدن بیشتر استماندن زادهاحتمال زنده ه( 

 .بخش ماده گل مادگی است که از تخمدان، خامه و میله تشکیل شده استو(

 تولید مثل غیرجنسی در جانداران پرسلولی نیز وجوددارد.   ز(
 

                  شکل مقابل مربوط به تولید مثل جنسی است یا غیر جنسی؟ -3

 جانداری را مثال بزنید که با این روش تولیدمثل می کند؟   

 

 ز بیرون بدن می باشد؟با ذکر دو علت بیان کنید چرا احتمال زنده ماندن زاده ها دررشد ونمو تخم درون بدن بیشتر ا -4

 

 شکل مقابل اندام ماده) مادگی( یک گل را نشان می دهد.  -5

 بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید.   

 

 شکل مقابل اندام نر )پرچم( یک گل را نشان می دهد. نام بخش های مشخص شده را بنویسید. -6

                                                                                                   

                                                                                                                 

 یی بر حیوانات تخم گذار دارند ؟ ) دو مورد (حیوانات بچه زا از نظرتولید مثل چه مزیت ها -7

 

 

جنسی  –دونیم شدن  –تخمک  –رشتمان  –غیر جنسی  –پرچم  –جوانه زدن  –تخم  –کاستمان  –مادگی   

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



 

 .دهید توضیح کند؟ می مثل وش تولیدر این به گیاه کدام.دارد وجود نیز طبیعت در شدن قطعه قطعه غیرجنسی مثل روش تولید -8

 

 است؟ شده تشکیل اجزایی چه از دار گل گیاهان جنسیِ مثل اندام تولید -9

 

 آیند؟ می وجود به هاییقسمت چه در گلدار گیاهان در نر هایمه کا و ماده هایمه کا-10

 

      منظور از لقاح چیست؟  -11

 مقایسه کنید.با لقاح داخلی  را لقاح خارجی -    

 .دهید توضیح باشند؟ رشتمان تقسیم حاصل توانند گامت )کامه( نر و ماده می -آیا یاخته تخم  -12

 کنند؟ می مثل به چه روشی تولیدهر کدام از جانداران زیر  -13

   ب( باکتری                                                       نانوایی مخمر( الف

 ت( خزه                                                        پ( کپک روی میوه

 گزینه درست را انتخاب کنید.  -14

 شود؟شدن دیده میدر کدام گیاه روش قطعه قطعه  -

 خزهد(                جلبک دریاییج(                      ارغوان ب(                   اطلسیالف( 

 می شود.  .................. ابتدا  رشتمان تقسیم در تن(ها )فاممقدار کروموزوم -

 چهار برابر د(                    یک چهارم ج(                 دو برابر  ب(                     نصف الف( 

 گویند؟های روی مخمر چه میبه برآمدگی -

 هیچ کدام د(                   کپک ج(                         اگهب(                      جوانهالف( 

 دار کجاست؟محل تشکیل کامه نر و ماده در گیاهان گل -

 ی گردههر دو دانهد(تخمک             –ی گرده دانه ج(                 هر دو تخمکب(ه                        ی گرددانه -تخمک الف( 

 شوند؟کامه ماده تا حدود چه سنی تولید می -

 سالگی 50 د(                          سالگی 35 ج(                     سالگی     20 ب(                   سالگی            45الف(

 شود؟کپک در کدام روش غیرجنسی دیده می -

 جوانه زدن د(                      هاگ زاییج(                       قطعه قطعه شدنب(                           دو نیم شدنالف(

 .................  لید مثل جنسیتودر -

                                                                                                                                                               فقط به جنس ماده احتیاج دارد. ب(                           نر احتیاج دارد.فقط به جنس الف( 

 مانند تولیدمثل غیرجنسی هست. د(                    احتیاج دارد. ر دو جنس ماده و نربه هج(

 کدامیک لقاح خارجی دارد؟ -

 گاود(                        ماهیج(                        انسانب(                         گوسفندالف(

 ؟ندارد کدام جاندار برای تولید مثل به فرد دیگری نیاز -

 باکترید(                   هاماهیج(                           انسانب(                           کبوترالف( 
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