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فار- 1398 جملۀ .................. جملۀ  ..................  در مورد گوارش در کرم خاکی ..................  است.   . 1
الف) حرکات مکانیکی پیش معدة آن به کامل شدن گوارش برون یاخته اي کمک می کند. 

ب) بخش عقبی معده داراي ماهیچه هاي قوي براي آسیاب کردن غذاست. 
ج) مواد گوارش نیافته حین عبور از راست روده دچار آب گیري می شود. 

د) غذا بالفاصله پس از عبور از حلق براي ذخیره سازي موقت وارد چینه دان می شود.

«د» همانند ـ «الف» ـ درست «ب» بر خالف ـ «ج» ـ نادرست «ج» همانند ـ «د» ـ نادرست «الف» بر خالف ـ «ب» ـ درست

فار- 1398 .  چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟  2
«ساده ترین ساختار در اندام هاي تنفس مهره داران، متعلق به جانوري است که  ..................» 

الف) براي انجام تبادالت گازي، نیازمند دستگاه گردش مواد نیست. 
ب) به کمک عضالت دهان و حلق، هوا را با فشار به درون شش ها می مکد. 

ج) نوزاد آن ها، داراي آبشش هاي خارجی بیرون زده از سطح بدن است. 
د) تبادل گازها از طریق آبشش هاي محدود به نواحی خاص بدن در آن ها بسیار کارآمد است.

1234

فار- 1398 در بدن ماهی،  ..................  رگی که  .................. کرم خاکی ..................  است.  . 3

سینوس سیاهرگی، همانند ـ به قلب ـ وارد می شود، داراي خون تیره   رگی که از قلب خارج می شود، برخالف ـ از قلب ـ خارج می شود، داراي خون تیره

سرخرگ شکمی، برخالف ـ از قلب ـ خارج می شود، داراي خون روشن سرخرگ پشتی، همانند ـ به قلب ـ وارد می شود، داراي خون روشن  

فار- 1398 در مقایسۀ انواع نفریدي موارد  ..................  نادرست هستند.   . 4
الف) در نوع پیشرفته تر آن مثانه وجود دارد.    ب) در پروتو نفریدي بر خالف متانفریدي یاخته هاي مژك دار وجود دارد. 

ج) در پالناریا برخالف حلزون مایعات بدن وارد نفریدي می شود.    د) در لیسه همانند پالناریا هر حلقۀ بدن یک جفت متانفریدي دارد.

«ب» و «د» برخالف «الف» «الف» و «ج» همانند «ب» «ب» و «الف» همانند «د» «د» و «ج» بر خالف «الف»

فار- 1398 .  ..................  حاصل از بکرزایی .................. 5

اسپرم یک زنبور عسل ـ نمی تواند حاصل میوز باشد. اسپرم یک مار ـ نمی تواند با تخمک یک مار ماده لقاح پیدا کند.

تخمک یک مار ـ می تواند حاصل میتوز باشد. تخمک یک زنبور عسل ـ می تواند با اسپرم یک زنبور نر لقاح پیدا کند.

خوشخوان- 1398

در .................. ، محتویات لولۀ گوارش، پس از آنکه گوارش مکانیکی را آغاز نمودند، بالفاصله وارد بخش دیگري می شوند که جایگاه ..................  . 6
است.

گنجشک برخالف ملخ – اصلی جذب مواد غذایی و آب کرم خاکی برخالف گنجشک – ترشح آنزیم هاي گوارشی

گنجشک همانند ملخ – هضم شیمیایی و مکانیکی مواد غذایی ملخ همانند کرم خاکی – آغاز گوارش شیمیایی مواد غذایی

خوشخوان- 1398 در .................. برخالف .................. خون بالفاصله پس از تبادل گاز هاي تنفسی ..................  . 7

ملخ – کرم خاکی – به سمت قلب می رود. کرم خاکی – ماهی – به سمت مغز می رود.

ملخ – زنبور – به مویرگ هاي سایر اندام ها وارد می شود. ماهی – کروکودیل – وارد سرخرگ می شود.

دریافت- 1398

کدام گزینه عبارت داده شده را به طور صحیح تکمیل می کند؟   . 8
«هر جانوري که  ..................  دارد به طور حتم  .................. »

لقاح داخلی ـ اسپرم از بدن جنس نر خارج می شود. لقاح داخلی ـ تخمک از بدن جنس ماده خارج نمی شود.  

تخمک با اندوختۀ غذایی زیاد ـ لقاح داخلی دارد. تخمک با اندوختۀ غذایی کم ـ لقاح خارجی دارد.
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دریافت- 1398 چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟   . 9
«هر جانوري که  ..................  به طور حتم  .................. » 

، کروموزوم هاي همتا را از هم جدا کند.  الف) در تولیدمثل جنسی شرکت می کند ـ می تواند در آنافاز 
ب) حاصل لقاح بین دو گامت نر و ماده است ـ احتمال نر و ماده شدن آن برابر است. 

ج) گامت تولید می کند ـ توانایی تبادل قطعه بین کروموزوم هاي همتا را دارد. 
د) حاصل تولیدمثل جنسی است ـ در پی تقسیم میوز گامت تولید می کند.

I

1234

دریافت- 1398 کدام گزینه جملۀ روبه رو را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ «در زنبوري که ..................  بر خالف زنبوري که  ..................  »  . 10

حاصل بکرزایی است – بکرزایی می کند، هر تبادل قطعه اي بین دو کروموزوم قطعًا جهش محسوب می شود.

از میتوز تخم به وجود می آید –  از میتوز تخمک به وجود می آید،  درصد ژن هاي یکی از والدین را دریافت می کند.

 توانایی میوز ندارد – بکرزایی می کند، نمی تواند در تولید مثل جنسی شرکت کند.

حاصل بکرزایی است – بکرزایی می کند، نمی تواند صفت حد واسط را بروز دهد.

100

نانو- 1398 در مغز ماهی کدام گزینه، به ترتیب از بزرگ به کوچک (از راست به چپ) ردیف شده است؟  . 11

لوب بویایی - مخ - مخچه - بصل النخاع - لوب بینایی مخ - لوب بینایی - مخچه - بصل النخاع - لوب بویایی

لوب بینایی - مخ - بصل النخاع- مخچه - لوب بویایی لوب بینایی - مخچه - بصل النخاع-مخ - لوب بویایی

نانو- 1398 چند مورد، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟      . 12
زنبور عسل ماده .................... 

الف) همانند زنبورعسل نر، با میوز گامت تولید می کند. 
ب) برخالف زنبورعسل نر در سلول هاي پیکري خود کروموزوم همتا دارد. 

ج) از زنبور عسل نر ژن هاي بیشتري دارد. 

%50د) برخالف زنبورعسل نر،  ژن هاي خود را از ملکه دریافت می کند.

1234

نانو- 1399 چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست می باشد؟   . 13
الف) در حشرات سامانۀ دفعی به نام لوله هاي مالپیگی است که اوریک اسید همراه با آب را از مویرگ هاي خونی دریافت می کند. 

ب) تمام بی مهرگان داراي ساختار مشخصی براي دفع هستند، یکی از این ساختارها نفریدي است.  
ج) نفریدي لوله هایی هستند که منافذي به بیرون دارند و دفع از طریق آن انجام می شود.  
د) در سخت پوستان مواد دفعی نیتروژن دار از طریق انتشار ساده از شش ها دفع می شود.

1234

smart- 1400 بخشی از مغز ماهی که  ..................  معادل بخشی از مغز انسان است که  ..................  . 14

بزرگترین قسمت آن می باشد ــ قادر به درك بوهاي مختلف به وسیلۀ آن می شویم.

بین بصل النخاع و لوب بینایی قرار گرفته است ــ جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودي به مغز می باشد.

پیام ها را به بزرگترین بخش آن وارد می کند ــ  پس از خروج از هر چشم به سمت مخالف می رود.

کوچکترین ساختار آن می باشد ــ با آکسون هاي گیرنده هاي موجود در یک حفره، سیناپس (همایه) تشکیل می دهد.

smart- 1400 آغازي مژکداري با حرکت مژك ها مواد غذایی را وارد حفرة دهانی خود می کند؛ دراین جاندار  ..................  . 15

کافنده تن به واکوئول گوارشی متصل شده و آنزیم خود را به آن وارد می کند.

همانند جانداري که داراي  بازو و حفره گوارشی است، گوارش درون سلولی وجود دارد.

واکوئول غذایی حجیم تر از واکوئول گوارشی است.

نحوة دریافت مواد غذایی منجر به افزایش سطح غشا می شود.

6
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smart- 1400

کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟    . 16
«بخشی از دستگاه گوارش .................. ، معادل بخشی از دستگاه گوارش  .................. »

کبوتر که براي مدتی سنگریزه ها را درون خود نگه می دارد ـ ملخ است، که در انتهاي مري قرار دارد.  

انسان که گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها در آن آغاز می گردد ـ کرم کدو هیچگاه محسوب نمی شود.   

پرندة دانه خوار که از طریق مجرایی با قسمت ابتدایی رودة باریک مرتبط است ـ انسان است که صفرا را می سازد.  

که هورمون افزایش دهندة ترشح پروتئاز هاي معده را تولید می کند ـ پرندة دانه خوار است که پس از چینه دان قرار دارد.  

سراسري- 1396 کدام گزینه، درست بیان شده است؟ (با تغییر)  . 17

در سیرابی گاو برخالف رودة باریک اسب، گوارش سلولز انجام می شود.

در هزارالي گاو برخالف معدة اسب، آنزیم هاي گوارشی جانور ترشح می گردد.

در نگاري گاو برخالف رودة بزرگ اسب، میکروب هاي تجزیه کنندة سلولز وجود دارند. 

در رودة باریک گاو برخالف رودة کور اسب، مواد حاصل از گوارش جذب می شود.

سراسري- 1398 سامانۀ دفعی در زنبور بر خالف سامانۀ دفعی در کرم خاکی چه مشخصه اي دارد؟  . 18

در دو انتها باز است.  به روده تخلیه می شود.

در بخشی از طول با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد.  نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است. 

فار- 1398

شکل روبه رو مقطع عرضی پیکر نوعی جانور را نمایش می دهد. چند جمله در مورد آن درست است؟الف) سطح درونی لولۀ  . 19
گوارش آن توسط یاخته هاي تاژك دار پوشیده شده است. 

ب) یاخته هایی براي انجام فرایند گوارش برون یاخته اي در جانور تخصیص یافته اند. 
ج) کافنده تن ها آنزیم هاي گوارشی خود را پس از پیوستن به واکوئول هاي غذایی به درون آن آزاد می کند. 

د) همۀ یاخته هاي پیکر جانور، ذرات غذایی را با درون بري جذب می کند. 
ه) بازوهاي اطراف دهان به هضم مکانیکی ذرات غذایی در جانور کمک می کند.

1234

فار- 1398 در خصوص دستگاه گوارش ملخ می توان گفت  ..................  . 20

هر چند غذاي گوارش یافته و مواد دفعی مخلوط نمی شوند اما هنوز کامل نشده است.

گوارش مکانیکی غذا پس از مخلوط شدن آن با بزاق در دهان جانور آغاز می شود.

غذا در بخش حجیم انتهاي مري جانور ذخیره و نرم می شود.

دیوارة معدة جانور دندانه هایی براي خرد شدن بیش تر مواد غذایی در گوارش مکانیکی دارد.

فار- 1398 کدام گزینه عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟         «در گیاهخواران غیر نشخوارکننده .................. »  . 21

عمل گوارش میکروبی، پس از گوارش آنزیمی صورت می پذیرد.

میکروب هایی که در حجیم ترین بخش معده زندگی می کنند، سلولز را هیدرولیز می کنند.

توانایی تولید آنزیم سلوالز براي گوارش سلولز وجود ندارد.

گوارش بخش قابل توجه سلولز در رودة باریک آن ها مانع دفع مواد غذایی باارزش از مخرج می شود.

فار- 1398 همۀ گزینه ها ایراد علمی دارند به جز:  . 22

در جانورانی که تنفس نایدیسی دارند، دستگاه گردش مواد فاقد نقش در انتقال گازهاي تنفسی است.

هر جانور از یکی از روش هاي چهارگانۀ اصلی تنفسی براي مبادلۀ گازهاي تنفسی استفاده می کند.

متوسط فاصلۀ یاخته هاي ملخ از منفذ تنفسی جانور، چند میکرون است.

صدپایان همانند سایر جانورانی که نایدیس دارند، داراي ساختارهایی جهت بستن منافذ تنفسی هستند.
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فار- 1398 با توجه به شکل روبه رو می توان گفت بخش ..................  . 23

«ج»، امکان جریان دو طرفۀ غذا را فراهم می آورد.

«د»، از مخلوط شدن غذاي گوارش یافته و مواد دفعی جلوگیري می کند.

«ب»، جایگاه ویژه اي براي فعالیت آنزیم هاي گوارشی است.

«الف»، با خونی که از آن براي انتقال مواد استفاده می شود پر شده است.

فار- 1398 کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  . 24

در یک دوزیست بالغ، با هر بار انقباض بطن، خون تیرة وارد شده از دهلیز چپ به سمت شش ها و پوست می رود.

در یک دوزیست نابالغ، با هر بار انقباض بطن، خون تیرة وارد شده از دهلیز راست به سمت آبشش ها می رود.

در یک ماهی نابالغ، خون روشن خارج شده از آبشش ها به سمت قلب نمی رود.

در یک ماهی بالغ، خون خارج شده از آبشش ها وارد سرخرگ شکمی نمی شود.

فار- 1398

 

در رابطه با شکل روبه رو کدام موارد به درستی بیان شده اند؟ الف) یون هاي کلر از همولنف به بخش  ترشح  . 25

می شوند.    ب) یاخته هاي بخش  آب را بازجذب می کنند. 

ج) اوره در بخش  با مدفوع جانور آمیخته می شود.            د) جانور با غدد شاخکی مایعات دفعی را خارج می کند.

فقط «ب» «الف» ـ «د» 

فقط «د» «ج» ـ «د»

a

c

b

خوشخوان- 1398 در هر ..................  . 26

جانور گیاه خوار، مري در تماس با معده است. جانور گیاه خوار، آنزیم سلوالز توسط یاخته هاي بدن تولید نمی شود.

جانور گیاه خوار، وجود میکروب هاي تولیدکنندة  سلوالز ضروري نیست. پستاندار گیاه خوار، سلولز در معده آب کافت می شود.

خوشخوان- 1398 در ماهی  ..................  انسان  ..................  . 27

همانند - خون تیره به قلب وارد و از آن خارج می شود. برخالف – خون بعد از خروج از دستگاه تنفس، مستقیمًا به قلب می رود.

همانند - خون خارج شده از قلب، قطعًا به دستگاه تنفس می رود. برخالف – یاخته هاي قلب توسط خون روشن تغذیه نمی شوند.

نانو- 1398 کدام گزینه جاي خالی جمله زیر را به نادرستی کامل می کند؟    . 28
زاده هاي حاصل از بکرزایی در زنبورعسل پس از بالغ شدن ................... زاده هاي حاصل از بکر زایی در مارها ...................

همانند- قادر به میوز نیستند.

برخالف- همگی هاپلویید هستند.

همانند- قادر به تولیدمثل هستند.

برخالف- همگی حاصل تقسیم تخمک هایی هستند که کروموزوم هاي آنها قبل از میتوز دوبرابر شوند.

نانو- 1398 کدام مورد جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ «در دستگاه تنفس ماهیاِن استخوانِی بالغ، .................. »  . 29

جهِت حرکِت خون ورودي به رشته هاي آبششی عمود بر جهت حرکت آب است. به هر کمان آبششی رشته هاي آبششی مملو از مویرگ خونی متصل شده است.

هر رشته آبششی از تعداد زیادي تیغه آبششی موازي هم تشکیل شده است. به هر کمان آبششی در دو طرف سر جاندار خون تیره سیاهرگی وارد می شود.  

سراسري- 1399 کدام گزینه، در ارتباط با تیغه هاي آبششی یک ماهی استخوانی صحیح است؟  . 30

آب را از درون خود عبور می دهند. محل انجام تبادالت گازهاي تنفسی هستند. 

بر روي خارهاي آبششی قرار دارند.  مانع خروج موادغذایی از شکاف هاي آبششی می شوند.

سراسري- 1399 کدام گزینه، دربارة نوعی اسفنج صادق است؟  . 31

آب از طریق سوراخ کیسۀ گوارشی به خارج از بدن راه پیدا می کند. یاخته هاي سازنده منفذ فقط در مجاورت یاخته هاي تاژکدار قرار دارند. 

آب فقط به کمک یاخته هاي تاژك دار وارد بدن می شود. یاخته هاي یقه دار فقط در سطح داخلی بدن یافت می شوند.
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خارج از کشور- 1399 کدام عبارت، دربارة تیغه هاي آبششی یک ماهی استخوانی نادرست است؟  . 32

محل انجام تبادالت گازهاي تنفسی هستند.  آب در طرفین آن ها جریان دارد. 

مانع خروج مواد غذایی از شکاف هاي آبششی می شوند. درون رشته هاي آبششی جاي دارند. 

خارج از کشور- 1399 کدام گزینه، دربارة همۀ جانورانی صادق است که زاده هایشان را به کمک غدد شیري خود تغذیه می کنند؟  . 33

گوارش میکروبی در آن ها، پس از گوارش آنزیمی صورت می گیرد.

در شرایطی، بازجذب آب از مثانۀ آن ها به خون افزایش پیدا می کند. 

فشار خون ریوي در آن ها، کمتر از فشار خون گردش عمومی بدن است. 

در شرایط بارداري، سرخرگ هاي بند ناف، خون جنین آن ها را به جفت منتقل می کند.

خارج از کشور- 1399 کدام گزینه، در ارتباط با نوعی اسفنج درست است؟  . 34

آب از طریق سوراخ کیسۀ گوارشی به بیرون راه می یابد. یاخته هاي یقه دار در سطح داخلی بدن یافت می شوند.

یاخته هاي سازندة منفذ فقط در مجاورت یاخته هاي تاژك دار قرار دارند.  آب فقط از طریق یاخته هاي تاژك دار وارد بدن می شود.

نانو- 1399 کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 35
در لولۀ گوارش کرم خاکی، اندامی که بالفاصله .................. قرار دارد همان اندامی است که بالفاصله .................. قرار دارد.

بعد از مري، قبل از معدة کبوتر    قبل از روده، بعد از معدة کبوتر

بعد از سنگدان، بعد از کیسه هاي معدة ملخ قبل از سنگدان، قبل از پیش معدة ملخ

نانو- 1399 در دستگاه گوارش ملخ  ..................  می تواند  ..................  . 36

سلول هاي جدار معده همانند روده ــ در تولید آنزیم گوارش نقش داشته باشد. در دهان همانند پیش معده ــ گوارش مکانیکی صورت گیرد.

راست روده همانند معده ــ در جذب نقش داشته باشد. پیش معده همانند کیسه هاي معده ــ آنزیم گوارشی را به معده وارد نماید.

نانو- 1399 چند مورد نادرست است؟   . 37
آن قسمت از معدة گاو  ..................  

الف) که به دم نزدیک تر است، با ترشح آنزیم باعث هضم سلولز می شود. 
ب) که محتویات آن وارد مري می شود، داراي بافت پوششی ترشح کنندة آنزیم سلوالز است. 

ج) که مسئول ترشح آنزیم هاي گوارشی است، غذا را به همراه باکتري هایی که وارد آن شده اند گوارش می دهد. 
د) که مسئول جذب آب است، محتویات نیمه جویدة خود را مستقیم از نگاري دریافت می کند.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

نانو- 1399 کدام گزینه درست می باشد؟  . 38

در گردش خون مضاعف، خون ضمن دو بار گردش در بدن دوبار از قلب عبور می کند.

سامانۀ گردشی مضاعف پس از پیدایش قلب چهارحفره اي شکل گرفته است.

قلب چهار حفره اي کامل، اختصاص به پرندگان و پستانداران دارد.

به حفرات قلب ماهی ها، برخالف سایر مهره داراِن بالغ، فقط خون تیره وارد می شود.

smart- 1400 کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با ماهی نادرست می باشد؟  . 39

بخش هم ارز عقب ترین لوب مغز انسان در این جانور، بزرگترین بخش مغز است. در مغز این جانور برخالف گوسفند اندازة مخچه از مخ بزرگتر می باشد.  

محل ورود عصب بویایی و عصب بینایی به مغز جانور یکسان می باشد.   از هر سلول  مژکدار در ساختار خط جانبی دو رشتۀ عصبی خارج می شود.  

smart- 1400 کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با جانوري که تصاویر را به صورت موزاییکی می بیند، صحیح نمی باشد؟  . 40

در واحد بینایی چشم مرکب این جانور، قسمت محدب عدسی آن به سمت گیرنده هاي نور قرار دارد.

در ساختار واحد بینایی از هر یاختۀ گیرندة نور آن یک رشتۀ عصبی خارج می شود.

می تواند انواع مولکول ها را به وسیلۀ گیرنده هاي موجود در موهاي حسی پا تشخیص بدهد.

واحدهاي بینایی در این جانور، اطالعات را از میدان دید جمع آوري کرده و تصاویر را به صورت یکپارچه به دستگاه عصبی می فرستند.
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smart- 1400

 

در ارتباط با جانور قابل مشاهده در شکل مقابل کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  . 41

جهت حرکت مواد در بخش حفرة عمومی دو طرفه است.

یاخته هاي پوششی حفرة گوارشی، دو نوع لیپید در غشاء خود دارند.

یاخته هاي پوششی حفرة گوارشی، توانایی فاگوسیتوز مونومر هاي ذرات غذایی را دارند.  

مواد دفعی تولیدشده توسط یاخته هاي بخش بازو ها، نمی تواند از دهان خارج شود.

smart- 1400 در رابطه با روش هاي تبادالت گازي در قورباغۀ بالغ، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  . 42

گازهاي تنفسی را همانند حشرات، مستقل از دستگاه گردش مواد منتقل می کند.

تبادل گازهاي تنفسی برخالف انسان، تنها در حالتی که بینی بسته باشد ممکن است.

تبادل گازهاي تنفسی برخالف هر جانور داراي تنفس آبششی، از طریق پوست ممکن است.

برقراري جریان پیوسته اي از هواي تازه همانند هر جانور داراي کیسه هاي هوادار، در مجاورت سطوح تنفسی ممکن است.

فار- 1398 کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  . 43

طناب هاي عصبی در یک حشره، در هر بند از بدن یک گره عصبی دارند که فّعالیّت ماهیچه ها را تنظیم می کند.

مغز پالناریا از چند گره به هم جوش خورده حاوي جسم سلولی نورون ها تشکیل شده است.

تحریک گره هاي عصبی در شبکه عصبی هیدر، در همۀ سطح بدن منتشر می شود.

در بین مهره داران اندازه نسبی مغز پستانداران و پرندگان از بقیه بیش تر است.

دریافت- 1398 می توان گفت در  ..................  حشرات  ..................  یافت نمی شود.  . 44

دستگاه عصبی مرکزي ـ پردازش اطالعات حسی طناب عصبی ـ جسم یاخته اي

دستگاه عصبی ـ طناب هاي عصبی طناب عصبی ـ بیش از سه گره عصبی     

نانو- 1398 در دستگاه عصبی ملخ  .................. دستگاه عصبی  .................. .  . 45

برخالف – پالناریا، گره هاي عصبی مغز داراي اتصال هستند.  

برخالف – هیدر، گرة عصبی مشاهده می شود.

همانند – پالناریا، دستگاه عصبی مرکزي از مغز و طناب هاي عصبی تشکیل شده است.   

همانند – هیدر، دستگاه عصبی مرکزي فعالیت هاي بدن را کنترل می کند.

منتا- 1398

.  چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟   46
در ماهیان آب شیرین .................. ماهیان آب شور ..................  

 الف- مانند - بدن با ماده مخاطی پوشیده شده است. 
ج- برخالف - بدن با ماده مخاطی پوشیده شده است. 

ب- مانند - جذب نمک و یون ها به روش فعال از طریق آبشش است. 
د- برخالف - جذب نمک و یون ها به روش فعال از طریق آبشش است.

0123

منتا- 1397 چند مورد داراي گیرنده هاي شیمیایی می باشند؟ گیرنده هاي ..................    . 47
الف) فشار خون در دیوارة رگ ها       ب) موجود در سقف حفرة بینی       ج) موجود در موهاي روي پاي مگس 

د) میزان اکسیژن در آئورت               هـ) فشار در پوست               و) چشایی روي زبان

4321

منتا- 1396 سامانۀ دفعی متصل به روده در کدام گروه از جانوران دیده نمی شود؟     . 48

پروانه - پالناریا - میگو - عنکبوت زنبور عسل - مونارك - پارامسی - میگو

خرچنگ - ملخ - پالناریا - عنکبوت کرم خاکی - خرچنگ - اسفنج - پارامسی
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منتا- 1397 کدام گزینه صحیح می باشد؟  . 49

سلول هاي گیرنده ي موجود در خط جانبی در ماهی ها همانند گیرنده هاي سقف حفره هاي بینی در انسان، تاژك دار هستند. 

شیپوراستاش بخشی از مجراي گوش محسوب می شود.

 لوب هاي بویایی ماهی به نسبت کل مغز جانور از لوب هاي بویایی انسان بزرگ تر است . 

در دیواره هاي برخی سرخرگ هاي بزرگ گیرنده ي دمایی و در دیواره ي سیاهرگ ها گیرنده ي درد وجود دارد. 

منتا- 1396 در کدام یک از جانوران زیر، غذاي گوارش یافته و مواد دفعی با هم مخلوط می شوند؟   . 50

خرگوش کرم خاکی ملخ پالناریا

منتا- 1397

در ملخ .................. گاو ..................    . 51

برخالف - معده در گوارش شیمیایی نقشی ندارد. همانند - توانایی تولید آنزیم سلوالز توسط لولۀ گوارشی وجود دارد.

برخالف - گوارش شیمیایی قبل از معده پایان می یابد. همانند - جذب مواد مغذي فقط در بخش هایی از روده انجام می شود.

منتا- 1398

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   . 52
«گیرندة بویایی انسان مانند گیرنده ..................»   

الف) در خط جانبی ماهی، داراي مژك است. 
ج) چشایی، نوعی گیرندة شیمیایی است. 

ب) دما، دندریت، اثر محرك را به پیام عصبی تبدیل می کند. 
د) درد، فاقد پوشش پیوندي است.  

1234

منتا- 1397

بویایی لب

بینایی لوب نخاع

هاي مخ نیمکرهمخچه

بویایی عصب

در تصویر نمایش داده شده از مغز ماهی، چند مورد از نام گذاري ها نادرست است؟  . 53

1

2

3

4

منتا- 1396 در جانور مقابل، چند عبارت، می تواند درست باشد؟   . 54
الف) این جانور فرایند گوارش درون یاخته اي را در اجزاي غشادار ادامه می دهد. 

ب) یاخته هاي موجود در حفرة گوارشی این جانور، ذره هاي غذایی را با درون بري دریافت می کنند. 
ج) این جانور فاقد دهان می باشد، اما حفرة گوارشی دارد. 

د) این جانور، غذا را توسط بازوهایی که دارد، به سمت دهان خود می برد.

1234

منتا- 1399

با توجه به مقایسۀ میان سه جانور کرم خاکی، کبوتر و ملخ، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   . 55
«در دستگاه گوارش هر جانوري که .................. ؛ برخالف .................. »

محتویات معده توسط بخش حجیم شدة انتهاي مري تأمین شود - کرم خاکی، چینه دان به سنگدان اتصال ندارد. 

داراي لوله هاي منشعب تنفس در سراسر بدن است - کبوتر، محل سنتز آنزیم سلوالز قبل از معده قرار دارد. 

سنگدان تأمین کنندة محتویات روده باشد - ملخ، غذا پس از خروج از دهان، بالفاصله وارد مري می شود.

معده مستقیمًا به روده اتصال دارد - کبوتر، گوارش شیمیایی و مکانیکی مواد غذایی در دهان آغاز می گردد.

منتا- 1399

در دستگاه گوارشى پستانداران نشخوارکنندة داراى معدة چهارقسمتى، هر گاه مادة غذایى از .................. خارج شود، وارد بخشى دیگر مى شود  . 56
که ..................

نگارى – به شکل یک اتاقک الیه الیه قابل مشاهده است. مرى – به کمک میکروب ها غذا را تا حدي گوارش می دهد.

هزارال – سلوالز را به فضاي درونی خود ترشح می کند. سیرابى – در گوارش مکانیکی غذاي بلعیده شده نقش دارد.
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منتا- 1397

چند مورد به درستی بیان شده است؟    . 57

الف) کرم خاکی در قسمت جلویی بدن داراي  عدد قلب فرعی است. 
ب) قلب اصلی در کرم خاکی در سراسر سطح پشتی بدن امتداد یافته است. 

ج) در قلب کرم خاکی بر خالف قلب ملخ منفذهاي دریچه دار دیده نمی شود. 
د) در اسفنج ها آب از چندین منفذ وارد و از یک منفذ بزرگ خارج می شود. 

و) در جانداران داراي حفرة گوارشی حرکات بدن آنها به جابجایی مواد کمک می کند.

10

4203

منتا- 1398

چند مورد از موارد زیر، جمله را به درستی تکمیل می کند؟   . 58
«در جانوري که داراي حفره گوارشی و یک دهان براي ورود و خروج مواد است .................. ». 

الف) یاخته هاي حفرة گوارشی با ایجاد کیسۀ غشایی ذرات غذایی را جذب می کنند. 
ب) آب و مواد غذایی از منافذ دیواره وارد و از طریق سوراخ بزرگ تر خارج می شوند.

ج) گوارش مواد غذایی درون کریچه هاي (واکوئل هاي) غذایی یاخته ها ادامه می یابد. 
د) یاخته هاي یقه دار در بخش الیۀ داخلی قرار گرفته و به حرکت آب کمک می کنند.

1234 مورد مورد مورد مورد

منتا- 1396

کدام جمله نادرست است ؟    . 59
جانداري که .................. دارد ..................  .

در هر قطعه از بدنش یک گره ي عصبی - غدد شاخکی دفعی دارد.  دوطناب عصبی موازي - داراي سیستم دفعی پروتونفریدي است. 

شبکه ي عصبی - حفره ي گوارشی دارد.  چشم مرکب - گردش خون باز دارد. 

منتا- 1397

چند مورد به درستی بیان شده است؟   . 60
الف) جهت حرکت همولنف در ملخ از جلو به سمت عقب بدن است. 

ب) در جانداران داراي تنفس نایدیسی، همولنف در نقل و انتقال گازهاي تنفسی نقش ندارد. 
ج) همولنف در بیشتر نرم تنان عالوه بر انتقال موادغذایی و آب، در انتقال گازهاي تنفسی نیز نقش دارد. 

د) بیشتر نرم تنان گردش خون باز دارند ولی تنفس نایدیسی ندارند. 
و) جانداران داراي گردش خون باز، فاقد مویرگ هستند.

2345

منتا- 1399 کدام گزینه دربارة گوارش در پستانداران گیاهخوار به درستی بیان  شده است؟  . 61

اگر گوارش میکروبی قبل از جذب باشد، مقدار دفعی انرژي در این جاندار کاهش می یابد.

اگر گوارش آنزیمی زودتر از میکروبی باشد، غذا هرگز دو بار از معده عبور نمی کند.

در صورتی که گوارش غذا ارتباط با گرم شدن کرة زمین داشته باشد، دو بار بزاق ترشح می شود. 

اگر جذب مواد غذایی بعد از گوارش آنزیمی صورت بگیرد، قطعًا میزان بهره وري از غذا افزایش می یابد.
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کرم خاکی معده، پیش  معده و راست روده ندارد بنابراین عبارت هاي «الف»، «ب» و «ج» نادرست اند. در مورد عبارت «د» باید گفت که غذا پس از عبور از حلق وارد مري می شود و سپس گزینه 2  . 1
براي ذخیره سازي و نرم شدن به چینه دان کرم خاکی می رود.

پوست دوزیستان، ساده ترین ساختار در اندام هاي تنفس مهره داران است. عبارت «الف»: دوزیستان، تنفس پوستی و شش دارند. در هر دوي این ساختارها، تبادالت گازي نیازمند کمک گزینه 4  . 2
دستگاه گردش مواد است.  عبارت «ب»: دقت کنید که: مکش هوا به درون ساختارهاي تنفسی به معنی استفاده از مکانیسم فشار منفی است. دوزیستانی مانند قورباغه از پمپ فشار مثبت استفاده
می کنند و به عبارتی به کمک ماهیچه هاي دهان و حلق، و با حرکتی شبیه قورت دادن، هوا را با فشار به درون شش ها می رانند. عبارت «ج»:نوزاد دوزیستان داراي آبشش است. اما دقت کنید که بیرون
زدن آبشش ها به صورت برجستگی هاي کوچک و پراکنده پوستی، مربوط به ساده ترین نوع آبشش ها (مانند آبشش ستاره دریایی) است. در سایر بی مهرگان، آبشش ها به نواحی خاصی محدود

می شوند.عبارت «د»: این جمله در رابطه با ماهی ها صادق است و دوزیستان بالغ از شش و تنفس پوستی براي تبادالت گازي استفاده می کنند.
بررسی گزینه ها:  گزینه 2  . 3

»: رگی که از قلب ماهی و کرم خاکی خارج می شود، هر دو داراي خون تیره هستند و به سمت اندام هاي تنفسی می روند که در ماهی آبشش و در کرم خاکی پوست می باشد.  گزینۀ «

»: سینوس سیاهرگی در ماهی خون تیرة سیاهرگ شکمی را دریافت می کند. در کرم خاکی نیز رگی که خون را وارد قلب می کند، حاوي خون تیره است.  گزینۀ «

»: سرخرگ پشتی در ماهی، خون روشن را از آبشش ها دریافت می کند. اما در کرم خاکی، رگی که خون را وارد قلب می کند، حاوي خون تیره است.  گزینۀ «

»: سرخرگ شکمی در ماهی، خون تیرة قلب را دریافت خواهد کرد. گزینۀ «
عبارت «ب»: هم در پروتونفریدي هم در متانفریدي یاخته هاي مژك دار وجود دارند. عبارت «د»: اوًال بدن لیسه حلقه حلقه نیست ثانیًا متانفریدي ندارد. پالناریا نیز بدن حلقه حلقه ندارد. گزینه 4  . 4

»: آیا مار حاصل از بکرزایی می تواند اسپرم تولید کند؟ پاسخ این سؤال چه مثبت باشد چه منفی، آن چه در این گزینه گفته شده است نادرست است. اگر مار حاصل از بکرزایی گزینۀ « گزینه 2  . 5
قادر به تولید اسپرم باشد می تواند با تخمک مار ماده لقاح یابد و اگر مار حاصل از بکرزایی همانند والد خود ماده باشد که دیگر اسپرم تولید نمی کند!

»: زنبور عسل حاصل از بکرزایی نر است و هاپلوئید. می دانید که یاخته هاي هاپلوئید قادر به انجام میوز نیستند. زنبورهاي نر طی میتوز، گامت نر (اسپرم نه تخمک) تولید می کنند.  » و « گزینه هاي «

»: گامت ها، هاپلوئیداند پس یا از میوز یک یاخته دیپلوئید و یا از میتوز یک یاخته هاپلوئید پدید می آیند. چون یاخته هاي مار حاصل از بکرزایی دیپلوئید است نمی تواند طی میتوز گامت تولید گزینۀ «
کند.

در کرم خاکی، اولین محلی که در آن گوارش مکانیکی آغاز می شود، سنگدان است. پس از سنگدان مواد وارد روده می شوند. در کرم خاکی، روده محل گوارش شیمیایی و جذب مواد گزینه 1  . 6
است.

کروکودیل گردش خون مضاعف دارد و خون آن بالفاصله پس از تبادل گاز هاي تنفسی وارد سیاهرگ شده و سپس به قلب می رود. اما در ماهی که گردش خون ساده دارد، خون وارد گزینه 3  . 7
سرخرگ شده و سپس به سایر اندام ها می رود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) هر دو گردش خون ساده دارند و خون پس از تبادل به اندام ها می رود.  گزینۀ 

) خون ملخ گاز هاي تنفسی را مبادله نمی کند.  گزینۀ 

) ملخ و زنبور هیچ کدام تبادل گاز تنفسی در خون و مویرگ ندارند.  گزینۀ 

» اسبک ماهی لقاح داخلی دارد ولی تخمک از بدن جنس ماده خارج می شود. جانوران تخم گذار لقاح داخلی دارند. در جانوران تخم گذار اندوختۀ غذایی تخمک زیاد است. گزینه « گزینه 4  . 8

» پستانداران جفت دار به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین تخمک با اندوختۀ غذایی کم دارند ولی لقاح » اسبک ماهی لقاح داخلی دارد ولی اسپرم از بدن جنس نر خارج نمی شود. گزینه « گزینه «
داخلی دارند.

همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. «الف» زنبور عسل نر گامت خود را از طریق میتوز تولید می کند. «ب» در زنبور عسل، زادة حاصل از  هرگونه لقاح بین گامت نر و ماده گزینه 4  . 9
قطعًا جنسیت ماده دارد. «ج» زنبور عسل نر هاپلوئید بوده و توانایی تبادل قطعه بین کروموزوم هاي همتا (کراسینگ اور) را ندارد. «د» زنبور عسل نر حاصل تولیدمثل جنسی بوده اما گامت خود را از

طریق میتوز تولید می کند.

» زنبورعسل نر حاصل بکرزایی بوده و چون برخالف زنبورعسل زنبورعسل نر توانایی میوز ندارد اما با میتوز اسپرم تولید کرده و می تواند در تولید مثل جنسی شرکت کند. گزینه « گزینه 3  . 10

» زنبورعسل ماده از میتوز تخم به وجود ماده (که بکرزایی می کند) هاپلوئید است و در آن به دلیل عدم وجود کراسینگ اور هر تبادل قطعه اي بین دو کروموزوم قطعًا جهش محسوب می شود. گزینه «

» زنبورعسل نر حاصل بکرزایی بوده و چون برخالف درصد ژن هاي والد نر را دریافت می کند. گزینه « می آید و زنبورعسل نر از میتوز تخمک به وجود می آید. دقت کنید که زنبورعسل ماده 
زنبورعسل ماده (که بکرزایی می کند) هاپلوئید است، پس نمی تواند صفت حد واسط را بروز دهد.

» صحیح می باشد. دقت شود که لوب بویایی در ماهی ها نسبت به کل مغز ماهی ها از لوب بویایی آدمی بزرگ تر است و چون لوب هاي بویایی محل دریافت مطابق شکل زیر، گزینۀ « گزینه 3  . 11
پیام هاي عصبی از گیرنده هاي بویایی هستند، حس بویایی ماهی از آدمی قوي تر است. بزرگ ترین بخش مغز ماهی لوب بینایی می باشد و سطح مخ فاقد چین خوردگی و صاف می باشد. 

عصب بویایی

مخ
لوب بینایی مخچه

نخاع

عصب بیناییبصل النخاع

بویاییلوب هاي )پیاز هاي )

 
بررسی موارد:  گزینه 1  . 12

مورد «الف» نادرست: زنبور ماده حاصل لقاح ملکه و زنبور عسل نر است و  کروموزومی می باشد و با میوز گامت تولید می کند اما زنبورعسل نر که  کروموزومی است و حاصل بکرزایی ملکه
می باشد، با میتوز گامت تولید می کند. 

 مورد «ب» درست: زنبور عسل ماده  کروموزومی است پس در سلول هاي پیکري خود کروموزوم همتا دارد. 

 مورد «ج» درست: زنبورعسل ماده  کرموزومی ژن هاي بیشتري از زنبورعسل نر  کروموزومی دارد.
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 مورد «د» درست: زنبورعسل نر از بکر زایی ملکه ایجاد می شود پس  ژن هاي خود را از ملکه دریافت می کند ولی زنبورعسل ماده که حاصل لقاح زنبورعسل نر و ملکه است، حاصل 

کروموزوم ملکه یعنی  ژن هاي او می باشد. (یعنی  ژن هاي خود را از ملکه و  از زنبور نر دریافت می کند.)  

بررسی موارد:  گزینه 4  . 13
مورد «الف» نادرست: در حشرات گردش خون از نوع باز است و فاقد مویرگ خونی اند؛ در نتیجه یون هاي پتاسیم و کلر از همولنف به لوله هاي مالپیگی ترشح می شود و در پی آن آب از طرفین اسمز

وارد این لوله می شود. 
مورد «ب» نادرست: بیشتر بی مهرگان داراي ساختار مشخصی براي دفع هستند. 

مورد «ج» نادرست: نفریدي یک لولۀ پرپیچ و خم و داراي یک منفذ به بیرون می باشد. 
مورد «د» نادرست: در سخت پوستان شش وجود ندارد. 

لوب بویایی ( پیاز بویایی) با آکسون گیرنده هاي بویایی موجود در حفرة بینی انسان می تواند سیناپس بدهد.  گزینه 4  . 14
بررسی سایر گزینه ها : 

1)بزرگترین قسمت مغز ماهی لوب بینایی می باشد نه لوب بویایی ! 
2)بین بصل النخاع و لوب بینایی مخچه قرار دارد. ویژگی بیان شده در رابطه با مخ صدق می کند. 

3)این گزینه که در رابطه با عصب بینایی است در حالت کلی درست است ولی توجه شود عصب بینایی بخشی از ساختار مغز انسان محسوب نمی شود. 

عصب بویایی

هاي (پیازهاي) بویاییلوب 

مخ
لوب بینایی مخچه

نخاع

عصب بیناییالنخاعبصل 
 

پارامسی، آغازي مژکداري است که با حرکت مژك هاي خود مواد غذایی را وارد حفره دهانی می کند. هیدر،  بازو و حفره گوارشی دارد. هر دو جاندار داراي گوارش درون سلولی گزینه 2  . 15
هستند. 

بررسی سایر عبارات: 

) کافنده تن به واکوئول غذایی متصل می شود و سپس واکوئول گوارشی تشکیل می شود. 

) با توجه به پیوستن لیزوزوم به واکوئل گوارشی، اندازة واکوئول گوارشی بزرگتر از واکوئول غذایی می باشد. 

) نحوة دریافت مواد غذایی پارامسی، به صورت درون بري است که منجر به کاهش سطح غشاي سلول می شود. 

گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها در دهان انجام می شود. کرم کدو دهان و به طور کلی دستگاه گوارش ندارد. پس نمی توان گفت دهان بخشی از دستگاه گوارش کرم کدو محسوب گزینه 2  . 16
نمی شود. چون در این عبارت براي کرم کدو دستگاه گوارش قائل شده ایم!  

بررسی سایر گزینه ها:  

»: در پرندة دانه خوار، چینه دان همانند سنگدان می تواند براي مدتی سنگریزه ها را در خود نگه دارد. چینه دان در بخش انتهایی مري در ملخ و پرندة دانه خوار است.   گزینۀ «

»: کبد در پرندة دانه خوار با یک مجرا به رودة باریک جانور مرتبط است. این اندام در انسان صفرا را می سازد.   گزینۀ «

»: هورمون گاسترین از معده ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می شود. پروتئازهاي معده را به طور کلی پپسینوژن می نامند. در پرندة دانه خوار معده پس از چینه دان گزینۀ «
قرار دارد.  

محل میکروب هاي بی هوازي داراي سلوالز، در گاو (نشخوارکننده) در معده (سیرابی و نگاري) و در اسب (غیرنشخوارکننده) روده ي کور (ابتداي روده ي بزرگ) است.   گزینه 1  . 17
بررسی سایر گزینه ها:  

: در هزارالي معده ي گاو، آب جذب می شود ولی هیچ آنزیم گوارشی ترشح نمی شود. آنزیم هاي گوارشی معده ي گاو، از شیردان ترشح می شوند.  گزینه 

: هم در نگاري گاو و هم در روده ي بزرگ اسب، میکروب هاي تجزیه کننده ي سلولز وجود دارند.  گزینه 

: هم در روده ي باریک گاو (به طور کارآمد) و هم در روده ي کور اسب (به مقدار کمتر) مواد حاصل از گوارش جذب می شوند، پس در گوارش اسب، بخشی از مواد غذایی دفع می شوند. گزینه 

زنبور حشره است و حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله هاي مالپیگی دارند؛ ولی کرم خاکی داراي سامانۀ دفعی متانفریدي است.  گزینه 1  . 18
بررسی سایر گزینه ها: 

) متانفریدي، لوله اي است که در جلو، قیف مژك دار و در نزدیک انتها، داراي مثانه است که به منفذ ادراري در خارج از بدن ختم می شود. گزینه هاي  و 
با توجه به شکل زیر، لوله هاي مالپیگی فقط از سمتی که به روده متصل اند باز می باشند. 

: با توجه به شکل زیر سامانۀ دفعی متانفریدي در بخشی از خود با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد و ضمنًا حشرات فاقد مویرگ هستند.  گزینۀ 
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لولۀ مالپیگی

انتقال فعال اسمز

Hیون ها و O2

)انتقال فعالمواد دفعی (

                                   
منفذ ادراري

مثانه

قیف مژك دار

نفریديشبکۀ مویرگی

عبارت هاي «ب» و «ج» درست هستند. شکل مقطع عرضی بدن هیدر را نشان می دهد. عبارت «الف»: هیدر و به طور کلی بی مهرگانی مانند مرجان ها، لوله گوارشی ندارند و گوارش در گزینه 2  . 19
آن ها در کیسۀ منشعبی به نام حفرة گوارشی انجام می شود. حفرة گوارشی هیدر داراي یاخته هاي تاژك دار است. عبارت «ب»: در حفرة گوارشی هیدر، یاخته هایی وجود دارد که آنزیم ترشح و
گوارش برون یاخته اي را آغاز می کنند. عبارت «ج»: آنزیم هایی که گوارش برون یاخته اي را آغاز کرده اند، مادة وارد شده به حفرة گوارشی را به ذرات ریز تبدیل می کنند. یاخته هاي حفرة گوارشی
این ذرات را با ذره خواري (فاگوسیتوز) دریافت می کنند. فرایند گوارش برون یاخته اي در کریچه هاي غذایی ادامه می یابد. به این صورت که اندامکی به نام کافنده تن (لیزوزوم) به کریچه هاي غذایی
می پیوندد و آنزیم هاي گوارشی خود را به درون کریچه ها آزاد می کند. عبارت «د»: اگر به شکل دقت کنید، متوجه شده اید که پیکر هیدر از دو ردیف یاخته ساخته شده است و یاخته هاي ردیف

بیرونی قادر به درون بري ذرات غذایی نیستند. عبارت «هـ»: حفرة گوارشی فقط یک سوراخ (دهان) براي ورود و خروج مواد دارد و مخرج ندارد.

»: ملخ داراي لولۀ گوارش است؛ یعنی با شکل گیري مخرج در آن امکان جریان یک طرفۀ غذا بدون مخلوط شدن مواد گوارش یافته و مواد دفعی فراهم شده است. در نتیجه گزینۀ « گزینه 3  . 20

»: چینه دان بخش حجیم »: دقت کنید که گوارش مکانیکی غذا در ملخ قبل از ورود مواد به دهان و توسط آرواره ها انجام می شود. گزینۀ « دستگاه گوارش کامل در آن شکل گرفته است. گزینۀ «

»: دقت کنید که دیوارة پیش معده (نه معده!) دندانه هایی دارد که به خرد شدن بیش تر مواد غذایی کمک می کند. انتهاي مري است که در آن غذا ذخیره و نرم می شود. گزینۀ «
بررسی گزینه ها:  گزینه 1  . 21

»: در گیاهخواران غیرنشخوارکننده، عمل گوارش میکروبی، پس از گوارش آنزیمی صورت می گیرد.  گزینۀ «

»: معدة چندقسمتی (شامل کیسۀ بزرگ سیرابی، بخش کوچکی به نام نگاري؛ یک اتاقک الیه الیه به نام هزارال و معدة واقعی یا شیردان) مربوط به پستانداران نشخوارکننده است که در گزینۀ «
حجیم ترین بخش آن (سیرابی) میکروب هاي تجزیه کنندة سلولز زندگی می کنند. 

»: در گیاهخواران غیرنشخوارکننده توانایی تجزیۀ سلولز وجود دارد؛ این توانایی به حضور میکروب ها در لولۀ گوارش آن ها مربوط می شود. این میکروب ها که در رودة کور جانور » و « گزینۀ «
زندگی می کنند، سلولز را آبکافت می کنند. دقت کنید که به طور معمول (مثًال در اسب) گوارش سلولز در رودة باریک این جانور انجام نمی شود و به همین دلیل بخشی از مواد غذایی دفع می شود. 

»: در »: تنفس نایدیسی در بی مهرگان خشکی زي مانند حشرات و صدپایان وجود دارد. در این جانوران دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد. گزینۀ « گزینۀ « گزینه 1  . 22
تک یاخته اي ها و جانورانی مثل هیدر، گازها می توانند بدون دخالت ساختارهاي ویژه شده براي تنفس، بین یاخته ها و محیط مبادله شوند. در سایر جانوران ساختارهاي تنفسی ویژه اي مشاهده می شود.

»: دقت کنید که جانورانی که تنفس نایدیسی »: منافذ تنفسی در ابتداي نایدیس ها قرار دارند. متوسط فاصلۀ چند میکرونی، مربوط است به فاصلۀ یاخته ها از نایدیس هاي انتهایی! گزینۀ « گزینۀ «
دارند، معموًال (نه در همۀ موارد!) ساختاري جهت بستن منافذ تنفسی دارند.

شکل مربوط به مقطع عرضی بدن کرم لوله اي است: الف) حفرة عمومی، ب) بخشی از دستگاه تناسلی، ج) بخشی از دستگاه تناسلی، د) لولۀ گوارش  گزینه 2  . 23

»: بسیاري از جانوران درون بدن خود جایگاه ویژه اي براي فعالیت آنزیم هاي گوارشی دارند. لولۀ گوارش (بخش ج) در اثر تشکیل مخرج، شکل می گیرد و امکان جریان » و « » ،« گزینه هاي «

»: در بی مهرگانی مثل کرم هاي لوله اي، حفرة عمومی بدن (بخش «الف») با مایعی پر می شود (نه خون) که یک طرفه غذا را بدون مخلوط شدن غذاي گوارش یافته و مواد دفعی فراهم می کند. گزینۀ «
از آن براي انتقال مواد استفاده می شود.

بررسی گزینه ها:  گزینه 4  . 24

»: در دوزیستان بالغ، خونی که از دهلیز چپ وارد بطن می شود، غنی از اکسیژن و روشن است.  گزینۀ «

»: در دوزیست نابالغ، گردش خون ساده است و قلب دو حفره اي شامل یک دهلیز و یک بطن است.  گزینۀ «

»: خون غنی از اکسیژن خارج شده از اندام تنفسی ماهی، به تمام اندام هاي بدن از جمله قلب می رود. مگه قلب ماهی دل نداره!  گزینۀ «

»: سرخرگ شکمی در ماهی، خون تیرة خارج شده از قلب را به آبشش ها می برد. خون روشن خارج شده از آبشش ها وارد سرخرگ پشتی شده و از آن جا به تمام اندام هاي بدن هدایت گزینۀ «
می شود.

شکل لوله هاي مالپیگی در حشرات را نشان می دهد. عبارت «الف»: یون هاي پتاسیم و کلر به روش انتقال فعال وارد بخش  یعنی لوله هاي مالپیگی می شود. عبارت «ب»: درست است. گزینه 2  . 25

) با مدفوع آمیخته می شود. عبارت «د»: غدد شاخکی در حشره وجود ندارد. روش بازجذب آب اسمز است. عبارت «ج»: اوریک اسید در روده (بخش 
یاخته هاي اغلب جانوران قادر به تولید آنزیم سلوالز نیستند. بنابراین بعضی از آن ها سلوالز تولید می کنند و نیاز به میکروب هاي لولۀ گوارش ندارند.  گزینه 4  . 26

بررسی سایر گزینه ها: 

) همان طور که گفته شد، اغلب جانوران قادر به تولید آنزیم سلوالز نیستند. 

) در ملخ و پرندگان دانه خوار، مري در تماس با معده نیست. 

) در پستانداران غیرنشخوارکننده، سلولز در رودة کور آب کافت می شود. 
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درماهی خون تیره توسط سیاهرگ شکمی به دهلیز وارد و خون تیره توسط سرخرگ شکمی از بطن خارج می شود. در انسان خون تیره توسط دو بزرگ سیاهرگ به دهلیز راست گزینه 2  . 27
وارد و خون تیره توسط یک سرخرگ ششی از بطن راست خارج می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

. در ماهی سرخرگ پشتی از دستگاه تنفس خارج می شود ولی مستقیمًا به قلب نمی رود. 

. یاخته هاي قلب همه مهره داران توسط خون روشن تغذیه می شوند. 

. در انسان سرخرگ ششی به دستگاه تنفس می رود ولی سرخرگ آئورت به دستگاه تنفس نمی رود. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 1  . 28

»: درست: تولید گامت در زنبورنر که حاصل بکرزایی است در اثر تقسیم میتوز می باشد.  گزینۀ «

»: نادرست: حاصل بکرزایی در زنبورعسل زنبورهاي نر هاپلویید می باشد که قادر به میوز نیستند اما قادر به تولیدمثل جنسی اند.  گزینۀ «

»: نادرست: حاصل بکرزایی در زنبورعسل زنبورهاي نر هاپلویید می باشد که قادر به میوز نیستند اما قادر به تولیدمثل جنسی اند.  گزینۀ «

»: نادرست: در مارها افراد حاصل بکرزایی تقسیم تخمک هایی هستند که کروموزوم هاي آن قبل از میتوز دو برابر شدند یعنی تخمک هاپلویید می شود  (دیپلویید) و سپس با تقسیم خود گزینۀ «
ماري را به وجود می آورد که دیپلویید می باشد در صورتی که در زنبورعسل زنبور حاصل بکرزایی از تخمک هایی بهوجود می آیند که بدون لقاح و بدون ساختن یک نسخه از کروموزوم میتوز را انجام

می دهند. 

گزینه 3   . 29

خروجیسرخرگ

جهت جریان آب

جهت جریان خون

رشته هاي
آبششی

وروديسرخرگ 

خروجی  سرخرگ

خارهاي آبششی

جهت جریان آب

کمان
آبششی

خارهاي آبششی کم و با
فاصله از یکدیگر

تیغه هاي درون رشته هاي آبششی

سرخرگ
ورودي

 
مطابق شکل باال،  هر آبشش ماهی از تعدادي کمان آبششی تشکیل شده است. به سمت محدب هر کمان، دو ردیف رشته آبششی متصل شده است. در ساختمان هر رشته آبششی تیغه هاي آبششی

موازي وجود دارد که داراي شبکه مویرگی هستند. به هر رشته آبششی از طریق یک سرخرگ، خون تیره وارد و پس از تشکیل شبکه مویرگی در تیغه هاي آبششی و تبادل اکسیژن با فرایند انتشار،
خون روشن از طریق یک سرخرگ دیگر خارج می شود. جهت حرکت آب، عمود بر جهت حرکت خون در سرخرگ ورودي به رشته هاي آبششی اما مخالف جهت جریان خون در تیغه هاي آبششی

است.

مویرگ هاي خونی که در تیغه هاي آبششی قرار دارند، محل تبادل گازهاي تنفسی هستند.  گزینه 1  . 30
بررسی سایر گزینه ها: 

) آب از طرفین تیغه هاي آبششی عبور می کنند نه از درون تیغه ها  گزینۀ 

) خارهاي آبششی از خروج موادغذایی از شکاف آبششی جلوگیري می کنند.  گزینۀ 

) تیغه هاي آبششی در یک طرف کمان آبششی و خارهاي آبششی در طرف دیگر آن قرار گرفتند.  گزینۀ 

براساس شکل مقابل دیده می شود که یاخته هاي یقه دار فقط در سطح داخلی بدن اسفنج دیده می شوند.  گزینه 3  . 31
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محل ورود آب

محل خروج آب

بررسی سایر گزینه ها: 

) یک یاخته در ساخت منفذ نقش دارد.  گزینۀ 

) اسفنج فاقد کیسۀ گوارشی است.  گزینۀ 

) یاخته هاي یقه دار (تاژك دار) نقشی در ورود آب به داخل ندارند. گزینۀ 

خارهاي آبششی از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیري می کنند؛ نه تیغه هاي آبششی.  گزینه 4  . 32
سایر گزینه ها صحیح هستند.

جانورانی که زاده هایشان را به کمک غدد شیري تغذیه می کنند، پستانداران هستند. تمامی پستانداران داراي گردش خون مضاعف بوده و فشار خون ریوي در آنها کمتر از فشار خون گزینه 3  . 33
گردش عمومی بدن است؛ چرا که بطن چپ با فشار بیشتري خون را نسبت به بطن راست پمپ می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) فقط در گیاهخواران غیرنشخوارکننده گوارش میکروبی پس از گوارش آنزیمی صورت می گیرد.  گزینۀ 

) در دوزیستان، به هنگام خشک شدن محیط بازجذب آب از مثانۀ آن ها به خون افزایش پیدا می کند.  گزینۀ 

) توجه داشته باشید تمامی پستانداران جفت و بند ناف تشکیل نمی دهند؛ مانند پالتی پوس و کیسه داران (کانگورو)  گزینۀ 

براساس شکل مقابل دیده می شود که یاخته هاي یقه دار فقط در سطح داخلی بدن اسفنج دیده می شوند.  گزینه 1  . 34

محل ورود آب

محل خروج آب

 
بررسی سایر گزینه ها: 

) اسفنج فاقد کیسۀ گوارشی است.  گزینۀ 

) یاخته هاي یقه دار (تاژکدار) نقشی در ورود آب به داخل ندارند.  گزینۀ 

) یک یاخته در ساخت منفذ نقش دارد.  گزینۀ 

با توجه به شکل لوله هاي گوارش کرم خاکی، ملخ و کبوتر:  گزینه 4  . 35

 

 

بررسی موارد:  گزینه 4  . 36

»: نادرست: در ملخ با استفاده از آرواره هایش مواد گیاهی را خرد و به دهان منتقل می کند، در واقع می شود گفت که این آرواره ها هستند که گوارش مکانیکی انجام می دهند نه دهان.  گزینۀ «
دیوارة پیش معده، دندانه هایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک می کند. (گوارش مکانیکی) 

»: نادرست: در ملخ معده و کیسه هاي معده آنزیم هایی ترشح می کنند که به پیش معده وارد می شوند. روده در تولید آنزیم نقشی ندارد.  گزینۀ «

» نادرست: معده و کیسه هاي معده آنزیم هایی تولید و سپس ترشح می کنند که به پیش معده وارد می شوند.  گزینۀ «

»: درست: در معده جذب مواد غذایی و در راست روده جذب آب و یون ها صورت می گیرد.  گزینۀ «
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مريدانچینه 
معدهپیش 

معدهکیسه هاي 

هاي بزاقیغده 
معده

روده

رودهراست 

مخرج

بررسی موارد:  گزینه 3  . 37
مورد «الف» و «ب» نادرست: سیرابی که به دم گاو نزدیک تر است و نگاري که محتویات آن به مري وارد می شود، هیچ کدام قدرت تولید آنزیم سلوالز را ندارد. 

مورد «ج» درست: شیردان ترشح آنزیم هاي گوارشی به همراه هضم باکتري ها و غذا را دارد. 
مورد «د» نادرست: هزارال مسئول جذب آب است. مواد خود را پس از نشخوار و جویدن کامل از نگاري می گیرد. 

به حفرات قلب ماهی خون تیره وارد می شود و فقط خون تیره از قلب آن خارج می شود، اما به قلب ماهی هم خون روشن و هم تیره وارد می شود. خون روشن به دیوارة قلب وارد گزینه 4  . 38
می شود. جهت رساندن غذا و اکسیژن و دور کردن مواد زائد از دیوارة قلب. 

بررسی  سایر گزینه ها: 

»: نادرست: در گردش خون مضاعف خون ضمن یک بار گردش بدن دو بار از قلب عبور می کند. قلب به صورت دو تلمبه عمل می کند، یک تلمبه با فشار کمتر براي تبادالت گازي و تلمبه گزینۀ «
دیگر با فشار بیشتر براي گردش عمومی فعالیت می کند. 

»: نادرست: سامانۀ گردش خون مضاعف دوزیستان که قلب سه حفره اي دارند وجود دارد نتیجه می گیریم سامانۀ گردش خون مضاعف از زمانی که قلب سه حفره اي شکل گرفت، به وجود گزینۀ «
آمده است. 

»: نادرست: قلب چهار حفره اي کامل را در گروهی از خزندگان به نام کروکودیل ها داریم، پس نمی توان گفت که قلب چهار حفره اي کامل اختصاص به پرندگان و پستانداران دارد.  گزینۀ «
محل ورود عصب بویایی و بینایی به مغز جانور یکسان نمی باشد. سایر گزینه ها با توجه به شکل کامال صحیح می باشند.  گزینه 4  . 39

عصب بویایی

هاي (پیازهاي) بویاییلوب 

مخ
لوب بینایی مخچه

نخاع

عصب بیناییالنخاعبصل 
 

بررسی گزینه ها: 

»: مخچه در ماهی برخالف گوسفند بزرگ تر از مخ است.  گزینۀ «

»: لوب پس سري در انسان نسبت به دیگر لوب ها عقبی تر است و معادل بزرگ ترین قسمت مغز ماهی یعنی بینابینی است.  گزینۀ «

( »: طبق شکل از هر سلول مژکدار در ساختار خط جانبی ماهی دو رشتۀ عصبی خارج می شود. (شکل  فصل  گزینۀ «

در حشرات، دستگاه عصبی جانور اطالعات را یکپارچه می کند و واحد هاي بینایی نقشی در یکپارچه کردن اطالعات ندارند.  گزینه 4  . 40
سایر گزینه ها کامال صحیح می باشند. 

شکل صورت سؤال هیدر را نشان می دهد. یاخته هاي پوششی حفرة گوارشی هیدر، دو نوع لیپید (فسفولیپید و کلسترول) را در غشاء خود دارند.  گزینه 2  . 41
بررسی سایر گزینه ها: 

) هیدر داراي حفرة گوارشی است. جهت حرکت مواد در بخش حفرة گوارشی (نه عمومی) هیدر دو طرفه است. 

) گروهی از یاخته هاي پوششی حفرة گوارشی، توانایی فاگوسیتوز ذرات غذایی را دارند. دقت داشته باشید که گوارش این ذرات غذایی طی گوارش درون یاخته اي کامل می شود بنابراین طی
فاگوسیتوز مونومر به این یاخته ها وارد نمی شود. 

) مواد دفعی تولیدشده توسط یاخته هاي هر بخش بدن هیدر از طریق دهان به خارج از بدن منتقل می شود.
قورباغه نوعی جانور دوزیست است، در دوزیستان بالغ، بیشتر تبادالت گازي از طریق پوست است، اما تنفس ششی نیز در این جانوران  گزینه 4  . 42

دیده می شود. 
مهره داران شش دار داراي سازوکارهاي تهویه اي هستند که جریان پیوسته اي از هواي تازه را در مجاورت سطوح تنفسی قرار می دهد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: در جانوران داراي تنفس نایدیسی، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد. اما در قورباغه نقش دارد.  گزینۀ «

»: از آنجا که در قورباغه بیشتر تبادالت گازي از طریق پوست است، حتی در حالتی که بینی باز باشد و ورود هوا به شش صورت نگیرد، تبادل گازها ممکن است.  گزینۀ «

»: تبادل گازهاي تنفسی در خارپوستان (ستارة دریایی)، که داراي ساده ترین آبشش ها هستند، از طریق برجستگی هاي کوچک و پراکندة پوستی صورت می گیرد.  گزینۀ «

»: دقت کنید که در حشرات، یک طناب عصبی شکمی (نه طناب هایی!) در طول بدن جانور کشیده شده است که در هر بند از بدن، یک گرة عصبی دارد و هر گره فّعالیّت گزینۀ « گزینه 4  . 43
ماهیچه هاي آن بند را تنظیم می کند. 

»: در پالناریا دو گرة عصبی در سر جانور، مغز را تشکیل داده اند و هر گره مجموعه اي از جسم سلولی نورون ها است. دقت کنید مغزي که از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است گزینۀ «
مربوط به حشرات است!

»: شبکۀ عصبی در هیدر مجموعه اي از نورون هاي پراکنده در دیواره بدن است که با هم ارتباط دارند. تحریک هر نقطه از بدن جانور در همۀ سطح آن منتشر می شود. اما توجه داشته باشید گزینۀ «
شبکۀ عصبی در هیدر گره عصبی ندارد!
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»: عین متن کتاب درسی! گزینۀ «

» طناب عصبی جز دستگاه عصبی مرکزي بوده پس داراي جسم یاخته اي نورون می باشد. گزینه « حشرات تنها داراي یک طناب عصبی بوده و طناب هاي عصبی غلط می باشد. گزینه « گزینه 4  . 44

» طبق شکل کتاب بیش از  گره عصبی در طناب عصبی آن یافت می شود. » همواره در دستگاه عصبی مرکزي، پردازش اطالعات حسی یافت می شود. گزینه «
در ملخ برخالف هیدر، گره هاي عصبی در مغز و طناب عصبی یافت می شود.  گزینه 2  . 45

بررسی گزینه ها: 

»: نادرست: در پالناریا، دو گرة عصبی به یکدیگر جوش نخورده اند، ولی با یکدیگر اتصال دارند.    گزینۀ «

»: درست:    گزینۀ «

»: نادرست: دستگاه عصبی مرکزي حشرات فقط از یک طناب عصبی تشکیل شده است.   گزینۀ «

»: نادرست: هیدر داراي شبکۀ عصبی و فاقد تقسیم بندي دستگاه عصبی مرکزي و محیطی است.   گزینۀ «
بررسی موارد:   گزینه 3  . 46

مورد «الف» نادرست، بدن ماهیان آب شیرین با مادة مخاطی پوشیده شده است. 
به علت فشار اسمزي باالي آب شور مواد معدنی به روش انتشار وارد بدن ماهیان آب شور می شوند و درکتاب اشاره اي به وجود ماده مخاطی در بدن ماهیان آب شور نمی کند. 

در این گونه تست ها مانند و خالف را حذف کرده و فقط بخش دوم گزینه ها را می خوانیم ببینیم در مورد قسمت اول صدق می کند یا نه، در اینجا ماهیان آب شیرین داراي بدن پوشیده با مادة مخاطی
هستند. 

مورد «ب» نادرست، جذب نمک و یون ها به روش فعال توسط آبشش هاي ماهی  آب شیرین صورت می گیرد بر اساس شیب غلظت آب وارد بدن این ماهی ها شده و غلظت مواد معدنی پایین است
پس درست است ولی در ماهی آب شور فشار اسمزي محیط بسیار باالست و تمایل به ورود به بدن دارد پس ماهی اضافه آن را از طریق ادرار یا آبشش دفع می کند. 

بر طبق باال - مورد «ج» درست است و مورد «د» نیز درست است. 
موارد «ب»، «ج»، «د» و «و» گیرنده هاي شیمیایی و «الف»، «هـ» گیرنده هاي مکانیکی اند.  گزینه 1  . 47

، حشره هستند.  ، مونارك و زنبور عسل گزینۀ  و ملخ گزینۀ  )، حشره اي وجود ندارد. پروانه گزینۀ  چون لوله هاي مالپیگی سامانۀ  دفعی حشرات هستند و فقط در گزینۀ ( گزینه 3  . 48
گزینه 3   . 49

 با توجه به تصویر مقابل، لوب هاي بویایی ماهی نسبت به لوب هاي بویایی انسان بزرگترند و جانور را براي شکار، جفت یابی و ...
کمک می کنند.

بویایی لوب

بینایی عصب

نخاع

مخچه
مخ

بویایی عصب

لوب بینایی

بصل النخاع

بررسی سایر گزینه ها: 

): هر دو گیرنده مژك دارند نه تاژك.   رد گزینه ي (

): مجراي شیپوراستاش به گوش میانی راه دارد ولی مجراي گوش، بخشی از گوش بیرونی است.  رد گزینه ي (

): برخی سیاهرگ هاي بزرگ، گیرنده ي دمایی و سرخرگ ها گیرنده ي درد دارند.  رد گزینه ي (
پالناریا، چون حفره گوارشی دارد نه لوله گوارشی. گزینه 1  . 50

بررسی گزینه ها:  گزینه 4  . 51

): اغلب جانوران از جمله گاو و ملخ توانایی تولید آنزیم سلوالز را ندارد.  گزینۀ (

): در ملخ معده با ترشح آنزیم هایی که به پیش معده وارد می شوند در گوارش شیمیایی نقش دارد.  گزینۀ (

): جذب مواد غذایی در معدة ملخ انجام می شود.  گزینۀ (

): در ملخ گوارش شیمیایی در کیسه هاي معده، پایان می یابد و در معده جذب انجام می شود.  گزینۀ (
گیرنده هاي بویایی، یاختۀ عصبی داراي مژك هستند و در طبقه بندي کلی گیرنده ها که براساس نوع محرك انجام می شود، گیرندة شیمیایی محسوب می شوند و فاقد پوشش پیوندي گزینه 4  . 52

هستند.  
نیمکره هاي مخ در اصل لوب بینایی است.  گزینه 3  . 53

لوب بینایی در اصل عصب بینایی است. 
نخاع در اصل بصل النخاع می باشد. سایر نام گذاري ها صحیح اند. 

موارد (الف و ب و د) درست هستند.  گزینه 3  . 54
تصویر مقابل هیدر را نشان می دهد. این جانور داراي حفرة گوارشی است، این حفره فقط یک سوراخ براي ورود و خروج مواد دارد که به آن دهان می گویند (نادرستی مورد ج). هیدر داراي تعدادي
بازو است که وظیفۀ بردن غذا به سمت دهان را دارند (درستی مورد د). در این جانور بعد از انجام گوارش برون یاخته اي، یاخته هاي این حفره ذرات غذایی را با درون بري دریافت می کند (درستی

مورد ب). بعد از این، گوارش به صورت درون یاخته اي و در اندامک هایی که به وسیلۀ غشا محصور شدند ادامه می یابد (درستی مورد الف). 
بخش حجیم شدة انتهاي مري چینه دان است؛ در کبوتر مواد موجود در معده مستقیمًا از چینه دان جانور تأمین شده اند. در کبوتر چینه دان به معده و معده به سنگدان اتصال دارد. در گزینه 1  . 55

کرم خاکی چینه دان مستقیمًا به سنگدان متصل است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در ملخ، به منظور تنفس نایدیسی الزم است لوله هایی در سراسر بدن منشعب شده باشند. قبل از معدة ملخ، چینه دان، پیش معده و کیسه هاي معده قرار دارند که توانایی ترشح و سنتز گزینۀ «
آنزیم سلوالز را ندارند. 

»: در کبوتر و کرم خاکی، سنگدان مستقیمًا به روده اتصال داشته و تأمین کنندة محتویات آن می باشد. در کرم خاکی نخستین برآمدگی در لولۀ گوارشی حلق می باشد که قبل از مري قرار گزینۀ «
گرفته است؛ غذا پس از خروج از دهان کرم خاکی وارد حلق می شود. 
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»: در ملخ، معده مستقیمًا به روده متصل شده است. در این جانور با استفاده از آرواره ها، مواد غذایی را خرد و به دهان منتقل می کند. پس گوارش مکانیکی در اطراف دهان آغاز می شود نه گزینۀ «
درون آن. 

گزینه 3  . 56
تمامى بخش هاي معده در پستانداران نشخوارکننده به دلیل داشتن الیه هاي ماهیچه اي، حین انجام حرکات گوارشى در انجام گوارش مکانیکی نقش ایفا مى کنند.

4

دریچهمنفذ دریچه دار

همولنف

فضاي بین یاخته اي

قلب

مویرگ

سرخرگسیاهرگ

قلب

گردش خون باز گردش خون بسته

بررسی سایر گزینه ها:

): غذا پس از خروج از مرى مى تواند وارد سیرابی یا دهان ( حین نشخوار ) شود. تنها در سیرابى به کمک میکروب ها غذا تا حدي گوارش می یابد. گزینۀ (

): غذا پس از خروج از نگارى مى تواند وارد هزارال یا مري شود. تنها هزارال به شکل یک اتاقک الیه الیه قابل مشاهده است. گزینۀ (

): یاخته هاى دیوارة معده در نشخوارکنندگان توانایى ترشح سلوالز را ندارند. گزینۀ (

گزینه 1  . 57
 موارد (د) نادرست هستند. (الف)، (ب)، (ج) و (و) صحیح  هستند. 

بررسی موارد: 

الف) کرم خاکی در مجموع داراي  قلب است. یک قلب لوله اي اصلی در سطح پشتی و  عدد (5 جفت) قلب فرعی.  
 ب و ج) قلب اصلی کرم خاکی مانند لوله اي شکل است و در سراسر سطح پشتی بدن امتداد یافته با این تفاوت که در قلب کرم خاکی برخالف قلب ملخ

منفذهاي دریچه دار دیده نمی شود. 
د) با توجه به شکل باال آب از چندین منفذ وارد و از یک یا چند منفذ بزرگ خارج می شود. 
و) در پالناریا (که داراي حفرة گوارشی است.) حرکات بدن به جابجایی مواد کمک می کند.

داریاختۀ یقه
محل ورود آب

حفره میانی

محل خروج آب

یاختۀ سازندة منفذ

منظور سوال هیدر می باشد.  گزینه 2  . 58
موارد (الف) و (ج) درست هستند و موارد (ب) و (د) نادرست می باشند. 

بررسی موارد: 
مورد الف) درست - یاخته هاي حفرة گوارشی ذرات غذایی خردشده، درون حفرة گوارشی را به روش درون بري (آندوسیتوز) و با ایجاد کیسۀ غشایی جذب می کنند. 

مورد ب) نادرست - در اسفنج ها آب و مواد از دیواره و منافذ آن وارد و از سوراخ بزرگ خارج می شود. 
مورد ج) درست - درون یاخته ها (سلول ها) ذرات غذایی به شکل کریچه هاي غذایی وارد و با کافنده تن (لیزوزوم ها) ادغام شده و کریچه هاي (واکوئل) گوارشی را می سازند و گوارش صورت می گیرد. 

مورد د) نادرست - یاخته هاي یقه دار، در بدن اسفنج ها، گردش آب در حفرة میانی را برعهده دارند. 

حشرات درهر قطعه از بدن یک گره عصبی دارند و غدد شاخکی دفعی مخصوص سخت پوستان است.  گزینه 2  . 59
بررسی سایر گزینه ها: 

): پالناریا دو طناب عصبی موازي و سیستم دفعی پروتونفریدي دارد.  گزینه ي (
): حشرات چشم مرکب و گردش خون باز دارند.  گزینه ي (

): شبکه عصبی مخصوص هیدر است که حفره ي گوارشی دارد.  گزینه ي (

گزینه 4   . 60

همۀ موارد به درستی بیان شده اند. 
بررسی موارد: 

الف) با توجه به شکل روبه رو فلش هاي روي تصویر جهت حرکت همولنف در ملخ از جلو به
سمت عقب بدن است. 

- فقط در جاندارانی که تنفس نایدیسی دارند، همولنف در نقل و انتقال گاز هاي تنفسی نقش
ندارند. بعضی در سایر جانداران که سامانۀ گردش خون باز دارند (ولی تنفس نایدیسی ندارند.) مانند بیشتر نرم تنان، همولنف عالوه بر انتقال موادغذایی و آب، در انتقال گازهاي تنفسی نیز نقش

دارد. (تأیید موارد (ب)، (ج)، (د)) 
و) از آن جایی که جانداران داراي گردش خون باز، فاقد مویرگ هستند، بنابراین همولنف مستقیمًا به فضاي بین سلولی وارد می شود و در مجاورت آنها جریان می یابد. 

گوارش در نشخوار کنندگان با گرم شدن کرة زمین ارتباط دارد. در این جانداران به علت دو  بار وارد شدن غذا به دهان، دو بار بزاق ترشح می شود.  گزینه 3  . 61
بررسی سایر گزینه ها: 

) در نشخوار کنندگان گوارش میکروبی قبل از جذب است. امّا مقدار دفعی انرژي در این جانداران تغییري به علت جذب سلولز نمی کند. فقط انرژي دریافتی از غذا افزایش می یابد. و درصد گزینۀ 
دفع انرژي کاهش می یابد. 

) در پستانداران غیر نشخوار کننده، گوارش آنزیمی قبل از میکروبی است. در این جانداران حین استفراغ، غذا می تواند دو بار از معده بگذرد.  گزینۀ 

) جذب در هر دو گروه پستاندار، بعد از گوارش آنزیمی صورت می گیرد. اما در غیر نشخوار کنندگان بهره وري از غذا افزایش نمی یابد. گزینۀ 
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