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 دهم(  2جانوری )فصل  
 محمد شاکری 

 گروه آموزشی بیستصد  مدرس زیست شناسی
 

 صبر کن 
 تا تست( کنکور است در این فایل پوشش داده شده است.  5درصد ) 10 حدودکه کل جانوری دهم و یازدهم 

 ...عزیز دل در این فایل تو 
 کنی درصد کنکور رو مال خودت می  10

 شکل کتاب مسلط میشی بر متن و 
 ت تو کنکور بیاد اینجا میبینی ستمام نکاتی که قرار ا

 کنی البته اگر به روش تقلب اجرا کنی دیگه مطالب رو فراموش نمی

 رسانیم. اتمام می  صورت منسجم به ث جانوری که شدیدا در کتاب درسی پراکنده است را بهکنکور موضوعی است ، برای همین ابتدا بح توجه :

 56088880936سوالت رو از ما بپرس :  توجه :
 cialMohamad.shakeri.offiم :  راآدرس پیج ما در اینستاگ توجه :

 پیامک کن.   100066026زیست امسال رو میخوای اسمت رو به شماره    پیش بینیتوجه : اگر  

 

 پارامسی 

 به درستی بیان شده است؟  )تک سلولی از فرمانرو آغازیان( درباره پارامسی چند مورد -28

 شود.  واکوئول غذایی وجود دارد که با پیوستن به غذا از بخش باریک آن جدا می   گوارشیدر انتهای حفره    -الف

 شود.  واکوئول دفعی شامل مواد گوارش نیافته ، پس از عبور از غشای یاخته به محیط پیرامونی وارد می   -ب

 د.  ننقش اساسی دارهای موجود در پارامسی ، مستقیما در گوارش غذا و تامین مواد مغذی جاندار  تمام واکوئول   -ج

 باشد.  مواد گوارش نیافته قطعاً مجاور یکدیگر می   غذایی و محل خروج  واکوئولدر پارامسی محل ایجاد    -د

 محل تشکیل واکوئول غذایی و محل از بین رفتن واکوئول دفعی در یک نیمه )نزدیک حفره دهانی( از بدن جاندار است.   -ه

 سازد.  هیدرولیزی را میهایی با عمل  واکوئول گوارشی به منظور انجام فعالیت خود ، مولکول    -و

 کند.آب اضافی را )به منظور تنظیم اسمزی( از جاندار دفع می  ATPنوعی واکوئول غیرگوارشی ، به دنبال مصرف    -ز

 ای آن نقش دارند. د تغذیهزوائد موجود در سطح آن هم اندازه بوده و در حرکت جاندار و فراین  -ح

 باشد. های گوارشی جاندار بر ذرات غذایی دور از محل فعالیت ماده ژنتیک اصلی میمحل اثر آنزیم  -ط

 شود. پیوندند و در نهایت ریزکیسه بزرگتر ساخته می های لیزوزوم درون سیتوپالسم حرکت کرده و به یکدیگر می واکوئول غذایی و اندامک   -ی

 باشد. های متراکم می واکوئول غذایی و منفذ دفعی ، برخالف سایر سطوح پیکر جاندار فاقد مژک محل تشکیل    -ک

 های خود دارد. جایی در محیط ، حرکتی خالف جهت ضربان مژک جاندار مذکور به منظور جابه  -ل

 کند.باید نیرویی در خالف آن وارد  های خود  به واسطه مژک برای حرکت در یک سو ، جاندار    -م

 شود. جا می های خود ، در یک جهت خاص در محیط ، جابه به دنبال فعالیت همه مژک  -ن

 هایی پوشانیده شده است. دار موجود در بدن آن ، توسط مژکهمه سطوح ناحیه تو رفته و کنگره   -س

 باشد. متفاوت و متنوع میاز نظر اندازه ،  های موجود در حفره دهانی و سطح پیکر آن ،  مژک  -ع

 واکوئول غذایی به منظور هضم محتویات خود به نوعی اندامک تک غشایی نیازمند است.   -ف

 های موجود در پیکر جاندار ، همگی دارای ضخامت یکسان هستند.مژک   -ص
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 هابررسی گزینه   -28

 . جانور نیستاست و    تک سلولی  آغازی، نوعی    پارامسی

 باکتری + یوکاریوت   

 ها + گیاهان + جانوران آغازیان + قارچ   

 شود. درانتهای حفره دهانی )نههه حفره گوارشی( ، واکوئول غذایی تشکیل می  -نادرست  -الف

 شود نه خود واکوئول. محتویات واکوئول دفعی به محیط پیرامونی وارد می  -نادرست  -ب

 واکوئول دفعی در گوارش غذا نقش ندارد.   -نادرست-ج

 طبق شکل کتاب این عبارت صحیح نیست.  -نادرست  -د

 ریزد.شود اما واکوئول دفعی دور از حفره دهانی محتویات خود را به بیرون می شکل کتاب درسی واکوئول غذایی مجاور حفره دهانی تشکیل میطبق    -نادرست  -ه

ایی ریخته و فعالیت هیدرولیزی( خود را به درون واکوئول غذ  –های گوارشی )عمل اختصاصی  پیوندد و آنزیماندامک لیزوزوم به واکوئول غذایی می   -نادرست  -و

 به سایت ما سر بزن : بیست صد دات کامشود.  سپس محتویات واکوئول هضم می

 د.  ن شووسط ریبوزوم ساخته میها و ...( تهای واکوئول )مانند آنزیمواکوئول توانایی ساختن آنزیم گوارشی ندارد. پروتئین   تذکر :

 ریزد تا فشار اسمزی حفظ شود. آب اضافی را به بیرون پیکر جاندار می  ATPواکوئول انقباضی در پارامسی با مصرف    -درست  -ز

 ترکد.دلیلی فعالیت نکند آب در پیکر پارامسی انباشته شده و در نهایت می   اگر واکوئول انقباضی به هر   نکته :

ها ذرات غذایی را در طول حفره دهانی حرکت  تر هستند. این مژک ها( موجود در حفره دهانی نسبت به سطح بدن کوتاه گروهی از زوائد )مژک   -نادرست  -ح

 دهند.می

کند. ماده ژنتیک  لیزوزوم درون واکوئول گوارشی فعالیت می های گوارشی اندامک  آنزیم  -درست  -ط

 خطی( درون هسته قرار دارد. درون هسته لیزوزوم و واکوئل گوارشی وجود ندارد.   DNAاصلی )

های گوارشی( به واکوئول غذایی متصل شده و  چندین اندامک لیزوزوم )محتوای آنزیم   -درست  -ی

 شود. ایجاد میسپس واکوئول گوارشی )ریزکیسه بزرگتر(  

، مژک    منفذ دفعیاست و    محل تشکیل واکوئول غذاییبخشی از حفره دهانی که    -درست  -ک

 ندارند. )طبق شکل کتاب درسی و منابع علمی( 

 باشد. می  های آنخالف جهت حرکت مژک حرکت پارامسی در محیط    -درست  -ل

 وارد کند.   )سو(  نیروی در خالف آنپارامسی برای حرکت در یک سو ، باید    -درست  -م

شوند و در  های غذایی می های موجود در حفره دهانی سبب حرکت ذره مژک   -نادرست  -ن

 . حرکت پارامسی نقش ندارند

بخشی از حفره    –  دار(همه سطوح حفره دهانی )تو رفته و کنگره    -نادرست  -س

 )طبق شکل کتاب درسی و منابع علمی(   .مژک ندارددهانی که محل تشکیل واکوئول غذایی است ،  

 هستند.  متفاوت و    متنوعو حفره دهانی آن ، از نظر اندازه  های موجود در پارامسی  مژک   -درست  -ع

 شود. تامین می   اندامک لیزوزومهای الزم برای هضم محتویات واکوئول غذایی از  آنزیم  -درست  -ف

ساخته    زبرهای متصل به شبکه آندوپالسمیریبوزوم وزوم توسط  های درون اندامک لیز آنزیم   نکته :

 محمد شاکری   شده است.

 . ندارندتوانایی ساخت آنزیم ها )غذایی ، گوارشی ، دفعی و ...( و اندامک لیزوزوم ،  واکوئول   نکته :

 نسبت به سایرین دارند. )منطبق بر منابع علمی(   ضخامت بیشتریها  از مژک   تعداد کمیطبق شکل کتاب درسی    -نادرست  -ص
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 هیدر 
 چند مورد به درستی بیان شده است؟  -29

 شود.  در هیدر پس از وقوع گوارش درون سلولی گوارش برون سلولی آغاز می  -الف

 دهند.  گوارشی آبکافت کامل را انجام می   حفرههای گوارشی ترشح شده به  در هیدر همه آنزیم  -ب

 شوند.  پس از وقوع گوارش برون سلولی در هیدر، مواد غذایی طی جذب وارد خون می   -ج

 باشد.  یکسان می  محل تولید مونومرهای مواد غذایی و رونویسی در هیدر کامال  -د

 . یاخته ترشح کننده آنزیم در هیدر واجد میتوکندری فراوان )به منظور تامین انرژی( است  -ه

 باشد.  متشکل از یک منفذ به منظور خروج و ورود مواد به پیکر جانور می   لوله گوارش در هیدر  -و

 جای داده است.    را  های عصبیالی خود شبکه یاخته ای هم شکل بوده که در البهپیکر هیدر متشکل از دو یا سه الیه یاخته  -ز

 شوند.  ر در محیط آبی میدر پیکر هیدر بازوهای متحرک در دو سمت بدن آن قرار داشته و موجب حرکت جانو  -ح

 کنند.های تشکیل دهنده پیکر هیدر با دریافت ذرات غذایی طی آندوسیتوز ، کسب انرژی می همه یاخته  -ط

 بخش میانی پیکر هیدر نسبت به دو انتهای آن دارای قطر بیشتری است.  -ی

 دارد. حفره گوارشی هیدر در میانه بدن ، نسبت به دو انتهای آن ، حجم کمتری    -ک

 هایی با ظاهر مکعبی )الیه بیرونی( مستقیما با آب در تماس هستند. ای )الیه درونی( و سلول های استوانهدر هیدر سلول   -ل

 باشد( اتصال یافته است. تر میبازوهای متحرک هیدر به یکی از دو انتهای پیکر جانور )که نسبت به بخش میانی باریک   -م

 باشد. بست میاز یک سمت خود بن   بوده که تنهابا قطر ثابت(  بخش اعظم  )ای شکل  بازوهای هیدر ساختارهای استوانه   -ن

 

 هابررسی گزینه  -29

 
  سپس گوارش درون سلولیو    است  )هیدولیز ناقص = عدم تشکیل مونومر(  ابتدا برون سلولیهیدر حفره گوارشی دارد. در این جانور گوارش     -نادرست  -الف

 )هیدرولیز کامل = تشکیل مونومر( به کمک اندامک لیزوزوم دارد. 

ی  هاآنزیم  اگزوسیتوزای شکل( طی  های پوشاننده حفره گوارشی )تقریبا استوانه از سلول   گروهیدر هیدر پس از ورود غذا به حفره گوارشی ،    -نادرست  -ب

 کنند.ذرات کوچکتر ایجاد می ها درون حفره گوارشی بر مواد غذایی اثر کرده و  کنند. این آنزیمهیدرولیز کننده )گوارشی( ترشح می

 شود. درون حفره گوارشی هیدر مونومر ایجاد نمی   نکته :

های پوشاننده حفره گوارشی شده )طی آندوسیتوز( و  پس از وقوع گوارش برون سلولی ذرات غذایی )نهههه مونومر( وارد یاخته   هیدر خون ندارد.   -نادرست  -ج

شود. در واکوئول گوارشی  ایجاد می  واکوئول گوارشیمتصل شده و    ل غذاییوواکوئبه    چندین اندامک لیزوزومدهند. در مرحله بعد  تشکیل واکوئول غذایی می

ایجاد شده به غشای پالسمایی اتصال    واکوئول دفعیشود. در ادامه  ذرات غذایی به مونومر تبدیل شده و مونومر از واکوئول گوارشی خارج شده و وارد سیتوپالسم می 

 شود. دهان از جانور خارج می  گردد. در نهایت مواد دفعی از طریقمی   حفره گوارشییافته و محتویات دفعی آن وارد  
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کنند دارای زوائدی  هایی که ذرات غذایی را دریافت میشوند. یاخته های پوشاننده حفره گوارشی می)نهه همه( یاخته  بیشترذرات غذایی طی آندوسیتوز وارد    نکته :

 هایی که ذره غذایی دریافت کرده تاژک ندارد در شکل پیداش کن. یکی از یاخته    -(درسی)دو تاژکی( هستند )طبق شکل کتاب  

 ست. درون هسته و میتوکندری ا  DNAمحل تولید مونومر در هیدر ، واکوئول گوارشی است. اما محل رونویسی و همانندسازی    -نادرست  -د

 ها میتوکندری فراوانی وجود دارد.این یاخته  شود. بنابراین دریتوکندری ساخته می توسط م  ATPاست.    ATPترشح آنزیم )اگزوسیتوز( نیازمند    -درست  -ه

 شود. هیدر حفره گوارشی دارد نه لوله گوارش. در هیدر یک منفذ )دهان( وجود دارد. از این منفذ مواد غذایی وارد و مواد دفعی خارج می  -نادرست  -و

ای شکل داشته و  های پوشاننده حفره گوارشی تقریبا ظاهری استوانه هیدر از نظر ظاهر متنوع و متفاوت هستند. یاخته های تشکیل دهنده پیکر  یاخته   -نادرست-ز

 های پوشاننده بخش خارجی پیکر هیدر تقریبا ظاهری مکعبی شکل دارند و با محیط بیرون مستقیما در تماس هستند.دار هستند. یاخته اغلب تاژک 

 هیدر شبکه عصبی دارد. هیدر مغز ، نخاع ، طناب عصبی ، سر و دم ، دستگاه عصبی محیطی و مرکزی ندارد.    ترکیب :

 . اندافته در هیدر بازوها در یک سمت پیکر جانور بوده و در نزدیکی محل دهان به تنه جانور اتصال ی  -نادرست  -ح

دونی چه جوری زیست رو بخونی در اینستاگرام ، تلگرام یا سایت بیستصد دات  اگر برنامه نداری و نمی  عدد بازو وجود دارد.  6طبق شکل کتاب درسی در هیدر    نکته :

 کن. کام ما رو دنبال  

های مجاور خود مونومر دریافت  ها از یاختهسایر یاخته   های پیکر هیدر توانایی دریافت ذرات غذایی )طی آندوسیتوز( دارند.تنها گروهی از یاخته   -نادرست  -ط

 کنند.می

 از دو انتهای بدن آن است.  قطورتربدن هیدر    قسمت میانی  -درست  -ی

 های بدن است. از سایر بخش   ترحجیم  میانه بدنحفره گوارشی هیدر در    -نادرست  -ک

 دهند. ، به طور مداوم با آب در تماس هستند و مستقیما تبادل مواد را با محیط انجام می   هر دو الیه سلولی بیرونی و درونیدر هیدر    -درست  -ل

 ( اتصال یافته است. نزدیک به دهان کر جانور )به یکی از دو انتهای پی عدد بازو  6طبق شکل کتاب درسی    -درست  -م

باشد. در ضمن در فضای درون  از سمت نزدیک به دهان باز می  –است.    بستسمت دور از دهان بن و از    توخالی،    ای شکلاستوانههر بازو در هیدر    -درست  -ن

 دهد.این بازوها گوارش مواد غذایی رخ می

 

 ملخ 
 چند مورد به درستی بیان شده است؟  - 30

 شوند.  در ملخ مواد گوارش نیافته پس از ورود به بخش حجیم انتهایی مری ، ذخیره و نرم می   -الف

 د.  نگیرریز قرار می در ملخ مانند انسان مواد گوارش نیافته پس از ورود به دهان تحت تاثیر ترشحات غدد برون   -ب

 ای دارد.  دندانه   ت ، دیواره های بزاقی قرار گرفته اسبخشی از لوله گوارش ملخ که باالی غده   -ج

 شود.  های گوارشی وارد می غذا پس از خروج از بخش حجیم انتهایی مری ، ابتدا به محلی با قابلیت ترشح آنزیم  -د

 دار لوله گوارش ملخ ، توسط دو بخش دیگر از لوله گوارش ساخته شده است.  های هضم کننده در بخش دندانه آنزیم  -ه

 .  وجود داردهایی  د ، دندانه نشوکه مواد غذایی دچار تغییرات مکانیکی میملخ  لوله گوارش    در اولین محل از  -و

 شوند.  شود ، مونومرها مستقیما وارد همولنف می ملخ که گوارش شیمیایی مواد غذایی آغاز میگوارش  در اولین بخش از لوله    -ز

 ریزد.  روده میمحل اصلی جذب در لوله گوارش ملخ محتویات خود را مستقیما به راست   -ح

 ریزند. لنف میاحاطه شده است ، موادی را مستقیما به همو   های معدهکیسههایی از لوله گوارش ملخ که توسط  بخش  -ط

 های خونی مجاورت دارند. های مالپیگی دربرگرفته شده است ، با مویرگ هایی از لوله گوارش ملخ که توسط لوله همه بخش  -ی

 .هستندحائز اهمیت  نیز  موجود در اطراف دهان ملخ ، عالوه بر گرفتن غذا ، در انتقال آن به سمت دهان    هایآرواره   -ک

 کند.های مالپیگی را مستقیما دریافت میم مواد غذایی در ملخ ، محتویات خروجی از لوله جایگاه اصلی جذب و هض  -ل

 کند ، محل انجام بخشی از هضم مواد غذایی است. بخشی از لوله گوارش ملخ که محتویات پیش معده را تامین می   -م

 هایی با عمل اختصاصی نیاز دارد. شیمیایی به مولکول دان ، برای انجام گوارش  هدر ملخ بخش دریافت کننده محتویات چین  -ن

 . اندغدد آغاز کننده گوارش شیمیایی در ملخ ، کمی بعد از پیش معده )قبل از روده جانور( قرار گرفته   -س

 کنند.اثر می هایی که دارای جایگاه فعال با خاصیت هیدرولیزی هستند ، تنها در اندام تولید کننده بر مواد غذایی  در ملخ مولکول   -ع

 شود. در ملخ گوارش نهایی مواد غذایی در بخش عقبی لوله گوارش جانور انجام می   -ف
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 شود. های مالپیگی ابتدا به بخش پیشین لوله گوارش ریخته میمحتویات لوله   -ص

 شود. د میدان و مری جانور واربه چینههای گوارشی تولید شده در بخش میانی لوله گوارش ملخ ،  بخشی از آنزیم  -ق
 

 هابررسی گزینه  - 30

 
کند. غذای خرد شده از طریق مری  ها ، مواد غذایی را خرد )گوارش مکانیکی( و به دهان منتقل میخوار است و با استفاده از آرواره ای گیاه ملخ حشره   -نادرست  -الف

 شود. دان )بخش حجیم انتهایی مری( وارد میبه چینه

 توسط آمیالز بزاق(   آغاز گوارش شیمیاییمحل ادغام شدن بزاق با مواد غذایی در ملخ :  دهان )   –ها  در ملخ : آرواره   آغاز گوارش مکانیکیمحل    نکته :

محل اصلی جذب است.    انساندر    باریک  رودهاست.    جذب اندک  انسان  معدهدر    –  کند.را دریافت می   تا حدودی گوارش یافتهدان غذای  چینه،  در ملخ    نکته :

 محل اصلی جذب است.  معده  ،  ملخدر  

ریز بزاقی قرار  وارد دهان شده و سپس تحت تاثیر ترشحات غدد برون   ندها دچار گوارش مکانیکی شدتوسط آرواره در ملخ مواد غذایی پس از اینکه    -نادرست  -ب

 شود. گرفته و گوارش شیمیایی در دهان آغاز می

 های بزاقی نیست. دار( باالی غده طبق شکل کتاب درسی پیش معده )دارای دیواره دندانه   -نادرست  -ج

شود. پیش معده توانایی ترشح آنزیم گوارشی  دار( می دان وارد پیش معده )دارای دیواره دندانه غذا پس از خروج از چینه   –دان  چینه    -نادرست  -د

 ندارد. 

 شوند. کنند که به پیش معده وارد می هایی ترشح میهای معده ، آنزیممعده و کیسه   -های درون پیش معدهآنزیم    -درست  -ه

 پیش معده توانایی ترشح آنزیم گوارشی ندارد.   –  معده  هایکیسهغدد بزاقی )آمیالز( + معده +    های موجود در پیش معده ملخ :منشا همه آنزیم   نکته :

 ها.ها مربوط به پیش معده است نه آرواره دندانه   –ها  واره آر    -نادرست  -و

 شود. می   همولنفدر ملخ محل جذب مونومرها معده است. مونومرها در معده مستقیما وارد    –دهان )توسط آنزیم بزاق(      -نادرست  -ز

 معده      -نادرست  -ح

 راست روده   -روده  -پیش معده و معده     –دان  چینه   –مری    –دهان    –ها  خرد شدن غذا توسط آرواره   مسیر عبور محتویات لوله گوارش در ملخ :  نکته :

های زنده ملخ مواد دفعی تولید کرده و سپس بخشی از آن را به همولنف  همه یاخته  -بخش انتهایی پیش معده + بخش ابتدایی معده    -درست  -ط

 ریزند. می

 ریزند. کنند و به خارج از خود می را تولید می های زنده موادی  در همه جانداران یاخته   توجه :

 ملخ مویرگ ندارد. ملخ سامانه گردشی باز دارد.    –  روده+    معده    -نادرست  -ی

 د. نخرد کردن آن و انتقال آن به دهان نقش دارهای ملخ در نگه داشتن غذا ،  آرواره   -درست  -ک

 محتویات لوله مالپیگی )مانند اوریک اسید( با روده و راست روده در تماس است نه با معده.   –  معده    -نادرست  -ل
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های بزاقی ، بخشی از هضم مواد غذایی ممکن  به دلیل وجود آنزیمدان  برای مثال در چینه  –   معده  هایکیسه+    معده+    دانچینه    -درست  -م

 دهد.گوارش مواد غذایی رخ میهای معده  در معده و کیسه   –  شود.می

های گوارشی مورد نیاز پیش معده از معده و  هایی با عمل اختصاصی( نیاز دارد. آنزیم پیش معده برای انجام گوارش شیمیایی به آنزیم )مولکول   -درست  -ن

 شود. های معده تامین میکیسه

غدد بزاقی در نزدیکی طناب عصبی    -دان جانور قرار گرفته است.از چینه  ترپایین غدد بزاقی    –  بزاقی  غدد    -نادرست  -س

 شکمی جانور قرار دارد. 

شده و سبب هضم مواد    معدهپیش ، وارد    معده  هایکیسهو    معدههای تولید شده در  گروهی از آنزیم  –  گوارشی  هایآنزیم    -نادرست   -ع

دان شده و در آنجا سبب هضم گروهی  های ترشح شده از غدد بزاقی وارد دهان و چینه( آنزیمشوند. )اندام تولید کننده آنزیم و محل اثر آنزیم متفاوت است.غذایی می 

 .شو مشکلت حل میشهبیستصد دات کام    اگر گوارش ، نوار قلب ، دستگاه عصبی و ژنتیک مشکل داری وارد سایت  شوند.از کربوهیدرات غذای جانور می 

لوله گوارش    بخش عقبیروده و راست روده جزء    –شود.  ( انجام می تقریبا بخش میانی لوله گوارش آنمعده ملخ )گوارش نهایی مواد غذایی در    -نادرست  -ف

 ملخ است. 

 نهه بخش پیشین )جلویی( آن.(  روده بخش عقبی لوله گوارش استشود. ) های مالپیگی ابتدا به روده وارد میمحتویات لوله   -نادرست  -ص

دان و مری( وارد  )نه چینه  پیش معدههای معده( لوله گوارش ملخ ، به  )معده و کیسه  بخش میانی گوارشی تولید شده توسط    هایبخشی از آنزیم  -نادرست  -ق

 شود. می

 

 خوار پرنده دانه 
 خوار درست بیان شده است؟ چند مورد درباره پرنده دانه  -31

 .  حجیم ترین بخش لوله گوارش مانند سنگدان محل ذخیره موقتی غذا است  -الف

 ترین بخش لوله گوارش است.  شود که حجیممحتویات سنگدان از ساختاری تامین می  -ب

 جایگاه ورود ترشحات کبد است.    محل اتصال سنگدان به روده باریک ،  -ج

 تر )و نسبت به سنگدان باالتر( قرار گرفته است.  کبد نسبت به روده باریک پایین  -د

 د. ندههایی در ابتدای مری تغییر وضعیت میدر حین خروج مواد غذایی از دهان برآمدگی   -ه

 ای است.  بخش عقبی معده در آنها ، ساختاری حجیم با دیواره ماهیچه  -و

 های گوارشی است. شود ، حاصل اگزوسیتوز یاخته سیاب کردن غذا در سنگدان می عاملی که سبب تسهیل فرایند آ  -ز

 کند. خارج می  )رو به باال(  خود دریافت کرده و از بخش عقبی خود  )رو به باال(  دان مواد غذایی را از بخش جلوییچینه  -ح

 کند.ذخیره و نرم کردن آن می دان پس از دریافت مواد غذایی تاحدودی گوارش یافته ، شروع به  چینه  -ط

 کند.سنگدان با دریافت غذای گوارش نیافته ، با عوامل خارجی گوارش مکانیکی را بر آن آغاز می  -ی

 های غذایی است. دان و معده قرار دارد ، محل فعالیت سنگریزه ساختاری از لوله گوارش که حدفاصل چینه  -ک

 روده بزرگ از روده باریک بیشتر است.    در پرنده دانه خوار برخالف انسان ، طول  -ل

 های لوله گوارش بیشتر است. ظرفیت پذیرش مواد غذایی در معده نسبت به بقیه بخش  -م

 دان و سنگدان ، در تشکیل مونومر نقش دارند. های گوارشی ترشح شده از دیواره چینه آنزیم  -ن

 کند.دان منتقل میمواد را از دهان به چینهمری جانور از ابتدا تا انتهای خود به صورت عمودی    -س

 ریزد.حجم لوله گوارش جانور ، محتویات سنگدارن را به روده می نوعی برآمدگی کم  -ع

 باشد. بخشی از دستگاه گوارش جانور که به پاها نزدیکتر است ، محل ساخت صفرا می  -ف

 طول کمتر است. روده بزرگ نسبت به روده باریک از نظر قطر بیشتر و از نظر    -ص

 باشد.های لوله گوارش جانور که به طناب عصبی نزدیکتر است ، محل آغاز گوارش شیمیایی می یکی از بخش  -ق
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 هابررسی گزینه  -31

 

  خوارپرنده دانه دان و سنگدان  چینه  -دانچینه   :   -درست  -الف

 غذا هستند.   ذخیره موقتی

 دان و سنگدان محل اصلی جذب نیستند.  چینه  نکته :

   دان. شود نه چینهمحتویات سنگدان از معده تامین می   -نادرست  -ب

  –مری    –دهان    خوار :مسیر عبور محتویات لوله گوارش در پرنده دانه   نکته :

 مخرج   -روده بزرگ    –روده باریک    –سنگدان    –معده    –دان  چینه

ریزی کبدی به بخش ابتدایی روده باریک ریخته ترشحات برون   -نادرست  -ج

 شود. )طبق شکل کتاب درسی( می

کبد نسبت به بخش اعظم روده باریک باالتر و نسبت به سنگدان و    -نادرست  -د

 تر قرار گرفته است. معده پایین

 دهد.در ابتدای مری برآمدگی وجود دارد. حین ورود غذا به مری این برآمدگی تغییر وضعیت می  -درست  -ه

 سنگدان      -درست  -و

 کنند. آسیاب کردن غذا را تسهیل میبلعد ، فرایند  هایی که پرنده میسنگریزه   -نادرست  -ز

 د.نکن، مواد غذایی را از بخش جلویی خود دریافت کرده و از بخش عقبی خود خارج میو معده  سنگدان    دان ،طبق شکل کتاب درسی چینه  -نادرست  -ح

 کند.دریافت میرا  غذای گوارش نیافته    دانچینه   -نادرست  -ط

 شود. و شیمیایی یافته و سپس وارد سنگدان می   غذا در معده گوارش مکانیکی  -نادرست  -ی

 دان و معده.سنگدان بعد از معده قرار دارد نه حدفاصل چینه  -نادرست  -ک

 طول روده باریک بیشتر از روده بزرگ است. قطر روده باریک کمتر از روده بزرگ است.   -نادرست  -ل

 دارد. غذایی کمتری در خود نگه می دان و سنگدان کوچکتر بوده و حجم  معده از چینه  -نادرست  -م

 دان توانایی ترشح آنزیم گوارشی ندارد.دیواره سنگدان و چینه  -نادرست  -ن

 پیوندد. دان میشود و به چینهمی   عمودی )بخش اعظم(  سپسبوده و    افقیخوار  مری پرندگان دانه  ابتدای  -نادرست  -س

 کند.دان دریافت کرده و سپس به سنگدان وارد میو محتویات را از چینه  دان و سنگدان استمعده بین چینه   –  معده     -نادرست  -ع

 کبد محل ساخت صفرا است نهه روده باریک.   –  روده باریک    -نادرست  -ف

 از روده باریک دارد.   طول کمتریروده بزرگ    –نسبت به روده باریک دارد.    قطر بیشتریروده بزرگ    -درست  -ص

 معده محل آغاز گوارش شیمیایی در پرندگان است.   –  سنگدان    -نادرست  -ق

 

 پستانداران نشخوارکننده )گاو ، گوسفند و ...( 

 بیان شده است؟  مناسب   درباره گاو چند مورد -32

 باشد.  ی گاو محل وقوع گوارش شیمیایی انواعی از مواد آلی غذایی میترین بخش معده بزرگ   -الف

 ی گاو ، با ساختار الیه الیه خود ، محل اصلی جذب آب است.  های معده بخش احاطه شده توسط سایر بخش   -ب

 اره در جهت جاذبه زمین است.  ریزد، هموی گاو که محتویات خود را به روده می حرکت غذا در بخشی از معده   -ج

 دارد.    را  گوارشی  هایریزد توانایی ترشح انواعی از آنزیم ی گاو که محتویات خود را به روده می بخشی از معده  -د

 ی محتویات نگاری توسط سیرابی احاطه شده است.  بخش تأمین کننده  -ه

 شود.  جذب نوعی ماده معدنی می خورده سبب  ی چین هزارال بخشی از شیردان بوده که با دیواره   -و

 کند ، بخشی از معده واقعی جانور است.  جویده را دریافت می هر بخش از لوله گوارش گاو که غذای نیمه  -ز

 تواند محل جذب مونومرهای غذایی باشد.  کند ، نمیجویده دریافت میهر بخش از لوله گوارش گاو که غذای کامل   -ح
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 ریزد.  کند ، محتویات خود را مستقیما به هزارال میغذا بیشتر حالت مایع پیدا می   در آن  گوارش کههر بخش از لوله    -ط

 شود.  های غذایی ، فرایند جذب انجام نمی در معده چهار قسمتی گاو ، تا قبل از هضم شیمیایی پروتئین  -ی

 شود.  های هضم کننده سلولز ترشح شده از غدد جانور ، سبب تشکیل مونومر میبه دنبال ورود غذا به سیرابی گاو ، آنزیم  -ک

 د.هدبخش بیشتری از معده جانور را به خود اختصاص می کند ،  را دریافت می هر بخش از معده گاو که فقط غذای نیمه جویده    -ل

 کند.مواد غذایی را از بخش جلویی دریافت کرده و از بخش عقبی خارج می کند ،  هر بخش از معده گاو که فقط غذای کامل جویده را دریافت می   -م

 کند ، به سر جانور نزدیکتر است. میبخشی از معده جانور که محتویات خود را از هزارال دریافت    -ن

 کند.است ، دو نوع غذا از نظر کیفیت جویده شدن دریافت میها بزرگتر  نسبت به سایر بخش بخشی از معده که    -س

 باشد. بخشی از معده که محل آبگیری کامل مواد غذایی است ، متشکل از اتاقک الیه الیه می  -ع

 شود. رابی جانور ، ابتدا به سمت سر حرکت کرده و سپس وارد هزارال می پس از ورود غذای کامل جویده به سی  -ف

 . باشدمیای همراه با برآمدگی  بخشی از معده گاو که محل اصلی هضم سلولز است ، دارای دیواره   -ص

 منفذ ورودی هزارال نسبت به منفذ خروجی آن بزرگتر بوده و محل دریافت غذای تا حدی گوارش یافته است.  -ق

 منفذ ورودی نگاری نسبت به منفذ خروجی آن ، بزرگتر است.   -ر

 د. نگیرهای درشت سلولز در غذای نیمه جویده شده ، در معرض سلوالز جانور قرار میدر سیرابی و نگاری ، مولکول   -ش

 گیرد.ش آنزیمی و سپس گوارش میکروبی صورت می ردر گاو مانند سایر نشخوارکنندگان ، ابتدا گوا   -ت

 شود.ها آمیخته میای سیرابی ، در آینده محتویات آن با حرکات چرخشی با باکتری نبال فعالیت ماهیچهبه د  -ث

 مشبک )النه زنبوری( است. ،    آنمنظر درونی  نگاری توسط ساختاری کوتاه از سیرابی مجزا شده و    -خ

 کند.ی غذایی را جذب می هایی مونومرها الیه مخاطی بخش انتهایی معده جانور ، با دخالت پروتئین   -ذ

 

 هابررسی گزینه  -32

 
 یابد.ها گوارش شیمیایی میدر سیرابی سلولز )نوعی ماده آلی( توسط سلوالز باکتری   -سیرابی    -نادرست-الف

 هزارال محل اصلی جذب آب است.  –نگاری       -نادرست-ب

 ابتدا در جهت جاذبه و سپس در خالف جاذبه است.  –شیردان )معده اصلی جانور(      -نادرست  -ج

های گوارشی )پروتئاز ، لیپاز ، کربوهیدراز و ...( ترشح کرده و  شیردان معده اصلی جانور بوده و غدد دیواره آن انواعی از آنزیم  -شیردان    -درست  -د

 شود. می   ها ، اسید چرب و ... ایجاداز هیدرولیز چربی   –ها ، آمینواسید  شود. در شیردان از هیدرولیز پروتئینسبب گوارش آنزیمی مواد غذایی می

 جانوران توانایی ساختن سلوالز )آنزیم هضم کننده سلولز( ندارند.    اغلبهای دیواره لوله گوارش نشخوارکنندگان ، انسان ، گنجشک و  هیچ کدام از یاخته   تذکر :

 سیرابی    -نادرست  -ه

 و الیه الیه است و محل اصلی جذب آب )نوعی ماده معدنی( است.   هزارال بخشی از معده استهزارال بخشی از شیردان نیست.    -نادرست  -و

 سیرابی و نگاری بخشی از معده جانور هستند نه بخشی از شیردان )معده واقعی( جانور.   -+ مری  سیرابی + نگاری    -نادرست  -ز

 روده محل جذب مونومرهای غذایی است.   –ها  سیرابی ، نگاری ، هزارال ، شیردان ، روده     -نادرست-ح

 ریزد. سیرابی محتویات خود را ابتدا به نگاری می  -سیرابی    -نادرست  -ط

www.konkur.in

forum.konkur.in



 09368888560  -1402کنکور ویژه  -جانوری دهم و یازدهم 
 

9 
 

 گیرد.در هزارال )قبل از شیردان( جذب آب صورت می   -نادرست  -ی

 دهد. ب است. پس در معده گاو جذب رخ می هزارال بخشی از معده گاو بوده که محل جذب آ  نکته :

و    ،  شودهای همزیست با جانور ترشح میهای گاو توانایی ساختن و ترشح سلوالز )آنزیم هضم کننده سلولز( ندارند. این آنزیم توسط باکتری سلول   -نادرست  -ک

 فاده کند.کند که جانور در آینده بتواند از انرژی زیاد نهفته در سلولز استشرایطی فراهم می

 چیزی وجود ندارد.   همچین کنند.  سیرابی و نگاری هم غذای نیمه جویده و هم غذای کامل جویده دریافت می   -نادرست  -ل

 سیرابی بیشترین بخش معده را به خود اختصاص داده است.   نکته :

 دهد.خود به شیردان می  )نههه عقبی(هزارال مواد غذایی را از بخش جلویی دریافت کرده و از بخش پایینی    -هزارال و شیردان    -نادرست  -م

 شیردان به دم جانور نزدیکتر است.  -شیردان    -نادرست  -ن

 ند.کسیرابی غذای نیمه جویده شده و کامل جویده شده دریافت می   -سیرابی    -درست  -س

 شود.  آبگیری می   تا حدودیهزارال ، اتاقک الیه الیه بوده که در آن غذا    -همچین چیزی وجود ندارد.    -نادرست  -ع

 ود. شاز سیرابی وارد نگاری می   کامل جویدهغذای    -نادرست  -ف

شود. در  می  پایینی نگاریو در نهایت وارد بخش    های دیواره نگاری حرکت چرخشی داشتهتوسط ماهیچه پس از ورود به سیرابی    نیمه جویدهغذای    نکته :

 گردد. )طبق شکل کتاب(حرکت کرده و در نهایت از طریق مری به دهان ارسال می  به سمت باالنگاری غذا  

 های معده گاو توجه گردد.ها ، شکل اندازه و ظاهر بخش شکل کتاب درسی با دقت بررسی شود به جهت فلش   توجه :

 هایی دارد. طبق شکل کتاب سیرابی گاو برآمدگی  -سیرابی    -درست  -ص

 منفذ ورودی هزارال کوچکتر است اما منفذ خروجی آن بزرگتر است. )طبق شکل کتاب درسی(   -نادرست  -ق

 بق شکل کتاب درسیط  -درست  -ر

 های گاو )و اغلب جانوران( ژن سازنده سلوالز وجود ندارد. د. در سلول نسازهای پیکری گاو سلوالز نمیسلول   -نادرست  -ش

شود و بعد سایر  میشود. یعنی اول سلولز هضم  در نشخوارکنندگان ابتدا گوارش میکروبی )سلوالز( و سپس گوارش آنزیمی )توسط شیردان( انجام می    -نادرست  -ت

 مواد آلی غذایی.

 شود. و سلوالز ترشح شده از آنها می   هاحرکت مواد غذایی در سیرابی چرخشی است. این حرکت سبب ادغام شدن غذا با باکتری   -درست  -ث

 طبق شکل کتاب درسی.  -درست  -خ

 شیردان محل اصلی جذب مونومر نیست. محل اصلی جذب مونومر روده کوچک جانور است.   -الیه مخاطی شیردان    -نادرست  -ذ

 

 چندتا مفهوم 
 چند مورد درست بیان شده است؟ -33

 کند ، درون پیکر خود لوله گوارش یا کیسه جای داده است.  هر جانداری که مواد مغذی را تنها از سطح یاخته دریافت می  -الف

 باشد.  خارج از محیط داخلی می  جانور  های گوارشیشود ، محل اثر آنزیمدر هر جانوری که مواد مغذی از سطح بدن جذب می  -ب

 باشد ، آبزی و آزادزی است.  هر جانوری که فاقد دهان می  -ج

 ریزد.  دان مستقیما به سنگدان می تشکیل مخرج ، لوله گوارش شکل گرفته است ، محتویات چینه  در اثردر هر جانوری که    -د

 رد. های پیکر آن ارتباط سیتوپالسمی وجود داشود ، بین یاختهجا می در هر جانداری که مواد غذایی به واسطه فعالیت زوائدی جابه   -ه

 های حرکتی آن از نظر طول با یکدیگر برابر هستند. در هر جانوری که امکان جریان یک طرفه غذا فراهم شده است ، اندام   -و

 کند.مهره که متشکل از بندهای مشابه زیاد است ، بدون داشتن لوله گوارشی مواد غذایی از محیط دریافت مینوعی جانور بی  -ز

 است.   غذا  موثر بر  های گوارشیدارای سری نسبتا گرد است ، دارای محیطی ویژه به منظور اثر آنزیم  نوعی جانور سفید رنگ که  -ح

 در هر جانوری که لوله گوارش وجود دارد ، توانایی بلع غذای اضافی پیش از هضم کامل وعده قبلی فراهم شده است.   -ط

 

 هابررسی گزینه  -33
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کنند. این محیط ، آب دریا ، دستگاه گوارش یا مایعات  برخی جانداران ، مواد مغذی را از سطح یاخته یا بدن و به طور مستقیم از محیط ، دریافت می  -نادرست-الف

ش یا کیسه  کند. کرم کدو لوله گوار کرم کدو که فاقد دهان و دستگاه گوارش است ، مواد غذایی را از سطح بدن جذب میانوران میزبان است.  جبدن  

 گوارش )حفره گوارشی( ندارد. 

 ور نوعی انگل داخلی بوده و توانایی ترشح آنزیم گوارشی ندارد. ن کند. این جاکرم کدو مواد مغذی را از سطح بدن خود جذب می  -نادرست  -ب

 کرم کدو فاقد دهان است اما آزادزی )غیرانگل( نیست.   -نادرست  -ج

در انسان لوله    -شود نه سنگدان دان ، مستقیما به معده وارد می خوار محتویات چینهدر پرنده دانه  -داران ، ملخ ، کرم خاکی و ...مهره     -نادرست  -د

 و سنگدان وجود ندارد.   دانگوارش وجود دارد اما چینه 

 پارامسی تک سلولی است و ارتباط سیتوپالسمی ندارد. هیدر پرسلولی است و ارتباط سیتوپالسمی دارد.   -پارامسی + هیدر    -رستناد  -ه

 در ملخ جفت پاهای عقبی نسبت به بقیه پاها بلندتر است.   -جانوران دارای لوله گوارش    -نادرست  -و

پهن + بلند + نواری شکل + سفید رنگ + متشکل از تعداد زیادی بند + فاقد دهان و لوله گوارش + دارای یک    کرم کدو :  –  کرم کدو    -درست  -ز

 های عصبیسر نسبتا گرد. + دارای رشته

پهن + بلند + نواری شکل + سفید رنگ + متشکل از تعداد زیادی بند + فاقد دهان و لوله گوارش + دارای    کرم کدو :  –  کرم کدو    -نادرست  -ح

 )کرم کدو ترشح آنزیم گوارشی غذایی ندارد.(   لوله گوارش یا حفره گوارشی یا ...     –های عصبی  یک سر نسبتا گرد. + دارای رشته 

 توانایی بلع غذای اضافی پیش از هضم کامل وعده قبلی.  یکی از فواید لوله گوارش :  -درست  -ط
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 ( تبادالت گازیدهم ) 3فصل  
 تنوع تبادالت گازی 

 دهم( از روی متن کتاب درسی مطالعه کنید.  5و  4های بعد )فصل قبل از حل این تست بخش جانوری در فصل  توجه :

 کنکور اینقدر کار خواهیم کرد که شدیدا مسلط شوید.های تستی این نوع قالب تستی در حال رواج یافتن در کنکور سراسری است. در این پروژه تیپ

. این جانور فاقد تقسیم بندی مرکزی و محیطی در دستگاه  گرددنمی یک از چهار روش اصلی تنفس مشاهده مهره ، هیچدر نوعی جانور بی  -21

 د. چند مورد درباره این جانور صادق است؟ شوعصبی خود بوده و به دنبال تحریک هر نقطه از بدن جانور در همه سطح بدن تحریک منتشر می 

 شود. های بدن با محیط توسط دستگاه گردش خون ممکن میارتباط یاخته   -الف

 کنند.ها را تامین می های منشعب و مرتبط با یکدیگر نیاز سلول گازهای تنفسی توسط لوله   -ب

 شوند. د شبکه مویرگی میگازهای تنفسی مورد نیاز جانور از جدار نازک پوست عبورکرده و وار  -ج

 کند.ای از اکسیژن مورد نیاز جاندار را تامین می های کوچک و پراکنده پوستی ، بخش عمده وجود برجستگی   -د

 گیرد.ای قرار می ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله به دنبال فعالیت نوعی اندام ویژه ، جریان پیوسته   -ه

 عهده دارد. عالوه بر گوارش ، وظیفه گردش مواد را بر حفره گوارشی بدن آن ،    -و

 شود. های پیکر جانور ، به حفره گوارشی وارد می آب از محیط بیرون از طریق سوراخ   -ز

 شود.  ها ، به خارج از پیکر جانور دفع میای از کانال آب اضافی بدن آن ، از طریق شبکه   -ح

 کند.ه ، نوعی ماده سمی را به خارج دفع میای از سامانه دفعی متصل به رودنوع ویژه   -ط

 کند.ای از سامانه ، محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح مینوع ویژه   -ی

 شود. های غلیظ نمک میوجود غدد نمکی ، سبب دفع قطره   -ک

 شود. هایی از حفره ، هضم مواد غذایی آغاز میبه دنبال ترشحات آنزیمی یاخته  -ل

 کنند. بری دریافت میهای غذایی را با درون ز حفره آن ، ذره هایی ایاخته  -م

 گردد.ای در حفره گوارشی ، ادغام مواد غذایی با آنزیم تسهیل میبه دنبال حرکت زوائد یاخته   -ن

 

 هابررسی گزینه  -21

 هیدر  

توانند با محیط تبادالت گازی  های بدن می و ...که همه یاخته   کدو  کرم،    هیدر)مانند پارامسی ، باکتری( و پرسلولی هایی مانند    تک سلولیدر جانداران    نکته :

 .(هستندتنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی و تنفس ششی ،    فاقدبرای تنفس وجود ندارد. )ای  داشته باشند ، ساختار ویژه 

 در هیدر خون ، قلب ، رگ ، یاخته خونی ، گلبول قرمز ، هموگلوبین ، انیدرازکربنیک ، پادتن ، لنفوسیت و پرفورین ، وجود ندارد.    -نادرست  -الف

 در هیدر تنفس نایدیسی وجود ندارد.   –  تنفس نایدیسی    -نادرست  -ب

 این گزینه بیانگر تنفس پوستی است. تنفس پوستی در هیدر وجود ندارد.   -نادرست  -ج

 بیانگر تنفس آبششی در ستاره دریایی است. در هیدر آبشش وجود ندارد. این گزینه    -نادرست  -د

 دار است. هیدر شش ندارد.  ای ، ویژه جانوران شش ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادلهایجاد جریان پیوسته   -نادرست  -ه

. شما تا حدودی با انواع تنفس آشنا شدید و از نظر ذهنی شما تشنه کنیمبا این سوال ، قصد داشتم بخش تنفس در جانوران را خیلی سریع مرور   توجه :
 شود.های هر نوع ویژه تنفس هستید. این سبب تثبیت بهتر مطالب می یادگیری سوژه 

 حفره گوارشی عالوه بر گوارش غذا ، وظیفۀ گردش مواد را نیز بر عهده دارد .    –  درست  -و

 های ....سوراخ به خارج دارد )دهان جانور(. اما در این گزینه گفته شده است    تنها یک راهحفره گوارشی در هیدر    -نادرست  -ز

 د.  ها )سامانه نفریدی( وجود ندارای از کانال در بدن هیدر شبکه   -نادرست  -ح

 لوله مالپیگی در حشرات وجود دارد. در هیدر روده و لوله مالپیگی وجود ندارد.   –  لوله مالپیگی    -نادرست  -ط
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ای و روده  ای در ماهیان غضروفی )کوسه و سفره ماهی( وجود دارد. در هیدر غدد راست رودهغدد راست روده   –  ایغدد راست روده     -نادرست  -ی

 وجود ندارد. 

 د ندارد. غدد نمکی در برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی وجود دارد. در هیدر غدد نمکی وجو  -نادرست  -ک

 کنند.ای را آغاز می یاخته کنند که فرایند گوارش به صورت برون هایی ترشح میهایی در حفره ، آنزیمدر هیدر یاخته  -درست  -ل

ر حفره گوارشی  ای دکنند. سپس فرایند گوارش به صورت درون یاختهبری دریافت میهای غذایی را با درونهایی از حفره گوارشی در هیدر ، ذرهیاخته  -درست  -م

 ارسال کن.   100066026کنکور امسال رو واست پیش بینی کردم همونا توی کنکور میاد برای دریافت پیش بینی اسمت رو به شماره    یابد.ادامه می 

 شود. گوارشی مخلوط میهای  های دیواره حفره گوارشی هیدر ، تاژک دارند. با حرکت تاژک ، مواد غذایی با آنزیمیاخته بسیاری از   -درست  -ن

 

درون سیتوپالسم خود پالزمید )دنای   تواندنمیکند. این جاندار  ها غذا را از محیط به حفره دهانی خود منتقل می نوعی جاندار با حرکت مژک  -22

 حلقوی کمکی( داشته باشد. چند مورد درباره این جاندار به درستی بیان شده است؟ 

 دن آن ، مستقیما با محیط تبادالت گازی دارند. های تشکیل دهنده بیاخته   -الف

 دهد.با یکی از چهار روش اصلی برای تنفس ، تبادالت گازی خود را با محیط انجام می   -ب

 رسد. تنفس و تبادالت گازی آن از طریق انتشار با توجه به نیاز جاندار به انجام می   -ج

 کند.د به محیط وارد می مانند کرم کدو ، مواد زائد دفعی را از سطح بدن خو  -د

 شود. همزمان با ورود ذره غذایی به جاندار ، واکوئل غذایی در انتهای حفره تشکیل می  -ه

 ابتدای حفره دهانی آن نسبت به بخش انتهایی ، وسعت کمتری دارد.   -و

 گیرد.های هوازی ، در تمام سطح بدن صورت میتبادل گاز در آن مانند سایر تک سلولی   -ز

 گردد.دنبال افزایش وسعت سطح تنفسی و کاهش ضخامت آن ، انجام تبادالت گازی از طریق انتشار تسهیل میبه    -ح

 کند.الی بیشترین مولکول غشایی عبور می به منظور کسب انرژی از مواد مغذی ، نوعی گاز تنفسی از البه  -ط

 هابررسی گزینه  -22

 پارامسی   

یاخته تشکیل دهنده بدن پارامسی ، مستقیما با محیط   –پارامسی تک سلولی است. )نهه پرسلولی(    -نادرست  -الف

 دهد.الت گازی انجام می تباد

 در پارامسی ، هیدر و کرم کدو ، هیچکدام از چهار روش اصلی برای تنفس وجود ندارد.    -نادرست  -ب

 تنفس نایدیسی + تنفس پوستی + تنفس آبششی + تنفس ششی چهار روش اصلی برای تنفس عبارتند از : 

عبور گازهای تنفسی از غشای یاخته از طریق انتشار ساده  در پارامسی ، هیدر و بقیه جانداران هوازی ،    -درست  -ج

 رسد. )بدون نیاز به پروتئین و مصرف انرژی زیستی( به انجام می

 ریزند. ها( مواد زائد را از سطح بدن خود به محیط بیرون می کرم کدو و پارامسی )مانند سایر تک سلولی   -درست  -د

محیط به حفره دهانی منتقل شده و در انتهای حفره دهانی ،    ها غذا ازدر پارامسی با حرکت مژک  -درست  -ه

 شود. ای غشایی به نام واکوئول تشکیل میکیسه

 تر و انتهای آن باریکتر است. ابتدای حفره وسیع   -نادرست  -و

 شود. انجام می  تمام سطح بدنهوازی( ، تبادل گاز در  )نهه بی   های هوازیتک سلولیدر    -درست  -ز

 گردد.تر میداشته باشد ، تبادل گاز از طریق انتشار آسان   طول بیشتریو    ضخامت کمترهر چقدر سطح تنفسی   -درست  -ح

 کند. اکسیدکربن طی انتشار ساده از بین فسفولیپیدهای غشا )بیشترین مولکول غشا( عبور میاکسیژن و دی   -درست  -ط

 

 تنفس نایدیسی 

ای از تولید مثل ، موجودی تک الد )هاپلوئید( را به وجود  باتوجه به مطالبی که در زیست یازدهم آمده است ؛ نوعی جانور دیپلوئیدی با نوع ویژه -23

 صحیح است؟ های کلسیم و سامانه هاورس داشته باشد. چند مورد درباره این جانور  درون پیکر خود رسوبی از نمک  تواندنمی آورد. این جانور می
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 های منشعب )با قطر متفاوت( و مرتبط با یکدیگر ، از طریق منافذ تنفسی به خارج راه دارند. در جانور لوله   -الف

 شود. وجود منافذ تنفسی در طول نایدیس آن ، سبب پیدایش انشعاباتی با قطر کمتر می   -ب

 گیرند. قرار می  های بدنهمه انشعابات سامانه تنفسی جانور ، در کنار همه یاخته  -ج

 کند.های تنفسی ، امکان تبادالت گازی را فراهم میوجود مایع در تمام طول لوله   -د

 آید.پس از خروج اکسیژن از بخش انتهایی سامانه تنفسی آن ، همولنف در سراسر بدن به گردش در می   -ه

 اشد. بجهت حرکت هوا در هر لوله تنفسی نسبت به لوله تنفسی مجاور متفاوت می  -و

 کند.های بدن جانور را با محیط فراهم مینوعی ساختار تنفسی ویژه ، ارتباط یاخته  -ز

 کند.های خونی وارد می انشعابات تنفسی ، در آینده اکسیژن محلول را به درون مویرگ   -ح

 . گیردمی  صورت  است،  مایع  حاوی که  نایدیس  از  محلی   در  فقط  بدن  یدرون   هاییاخته  به  اکسیژن  ورود  -ط

 رسد. های تنفسی میهوا هر چقدر از سطح بدن جانور دور شود ، به انشعابات کوچکتر و باریکتری از لوله   -ی

 شود. می   انجام  دارآدنین  نوکلئوتیدهای  صرفم  با  تنفسی،  هایلوله  و  بدن  هاییاخته  بین  گازها  تبادل  -ک

 شود. های آن وارد میهای هوادار و سپس به شش به کیسهدار پس از عبور از انشعابات تنفسی ، ابتدا  هوای اکسیژن   -ل

 ها نفوذ کرده است. بست و انتهایی سامانه تنفسی آن ، به منظور رساندن اکسیژن ، به درون بافتبخش بن  -م

 شود. محافظت می سطح مبادله کننده گازهای تنفسی در آن مانند انسان ، درون بدن جانور قرار داشته و توسط اسکلتی محکم    -ن

 های آبششی ، برخالف یکدیگر است. های آن و عبور آب از طرفین تیغهجهت حرکت خون در مویرگ   -س

 شود. ها وارد می به دنبال مکش حاصل از فشار منفی قفسه سینه ، هوای تهویه نشده به درون شش   -ع

 گردد.ها ارسال میاکسیژن به سمت بافت  خون خروجی از قلب جانور پس از عبور از سطح تنفسی با حداکثر مقدار  -ف

 ای ، ضخامت بیشتری دارند. های مورب در نزدیکی قسمت سینهنسبت به نایدیس   دمهای مورب موجود در  نایدیس   -ص

 یابد. های مملو از مایع افزوده شده و ضخامت آنها کاهش می بر انشعاب نایدیس  ها ،نزدیکی یاخته  در  -ق

 شود. های مورب کاسته می ای تا انتهای دم جانور ، از طول نایدیس در صورت حرکت از قسمت سینه  -ر

 بر روی یک خط فرضی قرار گرفته است.   تنفسیدر یک سمت از بدن ، منافذ    -ش

 های نفوذ کرده است. و فضای بین یاختهها  و بافت  هاها به درون اندام انشعابات پایانی نایدیس   -ت

 باشد. ها در نمای ظاهری متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حلقه مانند متصل به یکدیگر می دیواره نایدیس   -ث

 یابد. های حرکتی جانور امتداد میای ، به درون اندام شده در بخش سینههای ایجاد  گروهی از نایدیس   -خ

 ها دارای ضخامت بیشتری هستند. های موجود در پاهای جانور نسبت به سایر نایدیس نایدیس  -ذ

 

 هابررسی گزینه  -23

 )نوعی حشره(   ملکه  زنبور  

 ود دارد.در حشرات تنفس نایدیسی وج   -نایدیس    –  درست  -الف

 قرار دارند.   ابتدای نایدیسمنافذ تنفسی در    -نادرست  -ب
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که در کنار   ،)نههه همه انشعابات( یانیانشعابات پاشود.  یم  میتقس  یانشعابات کوچکتربه    سیدیقرار دارند. نا  سیدینا  یدر ابتدا   یافذ تنفس من  -نادرست  -ج

 .کندی را ممکن م  یاست که تبادالت گاز  یعیما  یبوده و دارا   بستبن  رند،یگی بدن قرار م  یهااختهی  ۀهم

 .کندیرا ممکن م  یاست که تبادالت گاز  یعیما  یبوده و دارا   بستبن   رند،یگی بدن قرار م  یهااختهی  ۀهمکه در کنار    ،یانیانشعابات پا  -نادرست  -د

بست است مایع وجود دارد. )گازهای تنفسی در این مایع حل  که بن  بخش انتهایی لولههای تنفسی مایع وجود ندارد بلکه فقط در  در تمام طول لوله   تذکر :
 شوند.( می

 ندارد.  یتنفس  یدر انتقال گازها  ی، نقش  دستگاه گردش موادجانوران    نیدارند. در ا  نایدیسی  تنفس  تحشرا  -نادرست  -ه

دستگاه گردش خون  .  ندارنداکسیژن ، خون روشن و خون تیره ،  ، گلبول قرمز ، هموگلوبین ، آنزیم انیدرازکربنیک ، خون پراکسیژن ، خون کم    حشرات   نکته :
 حشرات در حمل گازهای تنفسی نقش ندارد. 

 ها دو طرفه است. جهت حرکت هوا در نایدیس   -نادرست  -و

تنفس تنفس نایدیسی )در حشرات( + تنفس پوستی )در کرم خاکی و دوزیست بالغ( + تنفس آبششی )در ستاره دریایی ، ماهیان و دوزیستان نابالغ( +    -  درست  -ز

با محیط فراهم    های بدن راتنفسی ویژه بوده که ارتباط یاخته  هایساختارمهره ، دوزیست بالغ ، خزندگان ، پرندگان و پستانداران( ،  ششی )در حلزون بی 
 کنند. می

 در حشرات مویرگ وجود ندارد.    -نادرست  -ح

 دار + همولنف( حشرات سامانه گردشی باز دارند. )قلب منفذ ترکیب :
 .کندیرا ممکن م  یاست که تبادالت گاز  یعیما  یبوده و دارا   بستبن   رند،یگی بدن قرار م  یهااختهی  ۀهمکه در کنار  ،   یانیانشعابات پا  -درست  -ط

های نازکتری تشکیل  ها بیشتر شده و نایدیس در نزدیکی سطح بدن قطر نایدیس زیاد است و هر چقدر از سطح بدن به عمق حرکت کنیم انشعاب  -درست  -ی
 شود. می
)بدون نیاز به کانال و پمپ و    طریق انتشار سادهو ...( از    ATP)  بدون نیاز به مصرف انرژی زیستیانتشار گازهای تنفسی در جانداران هوازی    -نادرست  -ک

 شود. پروتئین( انجام می 
 دارد.های هوادار به همراه شش در پرندگان وجود  های هوادار و شش ندارند. کیسهحشرات ، کیسه   -نادرست  -ل

 گیرد.ها قرار میها نفوذ کرده و درکنار همه یاختهانشعابات پایانی تنفس نایدیسی به درون بافت  -درست  -م

ی  در انسان ، حشرات ، خزندگان ، پرندگان ، پستانداران ، سطح مبادله کننده گازهای تنفسی درون بدن قرار دارد . حشرات دارای اسکلت خارج  –  درست  -ن
   محکمی هستند .

 ها صحیح است نه حشرات.در حشرات مویرگ و آبشش وجود ندارد. عبارت این گزینه برای ماهی   -نادرست  -س

 در حشرات قفسه سینه و شش وجود ندارد. عبارت موجود در این گزینه برای انسان و سایر پستانداران صحیح است.   -نادرست  -ع

 اکسید کربن نقش ندارد. اکسیژن و دی   حشرات در حمل  همولنف  -نادرست  -ف

 شود. )طبق شکل کتاب(می  افزودههای مورب  ، بر ضخامت نایدیس   از دم به سمت سر جانور  -نادرست  -ص

 دهند.ها انشعاب بیشتری تشکیل می نایدیس   هانزدیکی یاخته طبق شکل کتاب درسی در    -درست  -ق

 ای است. )طبق شکل کتاب( از بخش سینه  کمترها  طول و قطر نایدیس دم )نزدیکی مخرج( در    -درست  -ر

 وجود دارد. در هر سمت از بدن این منافذ بر روی یک خط فرضی مستقیم قرار دارند.   تعداد زیادی منافذ تنفسیدر بدن حشرات    -درست  -ش

 گیرد.ها قرار میها در کنار یاختهانشعابات پایانی نایدیس   -درست  -ت

 طبق شکل کتاب درسی صحیح است.   -درست  -ث

 درون پاهای حشرات نایدیس وجود دارد.    -درست  -خ

 را دارند.   بیشترین ضخامتهای متصل و نزدیک منافذ تنفسی  نایدیس   -نادرست  -ذ
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 تنفس پوستی 

 در زیر ویژگی دو جانور بررسی شده است :  -24

 های خود را بارور کند. تخمک  تواندنمی : یک فرد دارای هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده بوده و همان فرد  aجانور 

 یابد. ها بوده و به هنگام خشک شدن محیط بازجذب آب از مثانه به خون افزایش می: در جانور بالغ مثانه محل ذخیره آب و یون  bجانور 

 مذکور چند مورد به درستی بیان شده است؟ با توجه به مطالب  

 هر دو جانور ، در زیر پوست خود شبکه مویرگی فراوان دارند.   -الف

 کند.وجود رطوبت در سطح پوست ، امکان مبادله گازهای تنفسی جانوران را با محیط فراهم می  -ب

 شود.رایط الزم برای مبادله گازهای تنفسی فراهم میبا نفوذ سطح مبادله کننده گازهای تنفسی به درون بدن جانوران مذکور ، ش  -ج

 شود. های خونی زیر سطح تنفس میدر یکی از آنها ، اکسیژن پس از محلول شدن در رطوبت ، از جدار پوستی عبور کرده و سپس وارد مویرگ   -د

 یابد. لظت از پوست جانور به حفرات درون خاک انتشار میدر جهت شیب غ  CO2های زیرپوست ،  در یکی از آنها ، به دنبال ورود خون تیره به مویرگ   -ه

 شود. ، در مواقع لزوم به دنبال افزایش انشعابات سطح تنفسی ، افزایش مبادله گازهای تنفسی ممکن می   bبرخالف    aدر جانور    -و

 . کنندمی  شرکت  محیط  با  ی تنفسیگازها  تبادل  درهای خونی زیرپوستی ،  در هر دو جانور مذکور ، همه رگ  -ز

 گیرد.، تغذیه و اکسیژن رسانی به قلب جانور توسط خون روشن صورت می   aبرخالف    bدر جانور    -ح

 .دنکنمی  دریافت  پوست  از  را  اییاخته  تنفس  برای  نیاز  مورد  اکسیژن  همههر دو جانور به منظور ادامه حیات خود    -ط

 نماید.  آب اطراف )توسط نوعی ساختار تنفسی بسیار کارآمد( دریافت می  نوزاد یکی از آنها ، اکسیژن مورد نیاز خود را از  -ی

 نوزاد یکی از آنها ، به منظور آگاه شدن از اجسام و جانوران دیگر )شکار و شکارچی( ساختاری ویژه در زیر پوست خود دارد.    -ک

 .کندمی   هاشش  وارد   دادن  قورت  مشابه  حرکتی  با  کرده است،  وارد  دهانی  حفره  به   بینی  وسیله  به  کهرا    هوایی، با سازوکار پمپ فشار مثبت ،    aبرخالف    bجانور    -ل

 . کندمی  دفعبه محیط بیرون    غلیظ  ادرار  صورت  به  )با صرف انرژی زیستی(  کلیه  توسط  را  هایون  از  برخی،    aبرخالف    bجانور    -م

 .دهندمی   پاسخ  محیطی  هایمحرک  به  خود  هاییاخته  کمک  بهفقط بعضی از جانوران مذکور در طی شرایطی    -ن

 دهد.انجام می   مویرگی  هایشبکه   کمک  با  ی خود راهایاخته   و  خون  بین  مواد  تبادل،    bمانند    aجانور    -س

 

 هابررسی گزینه   -25

 )دوزیست بالغ مانند قورباغه(   b  جانور)کرم خاکی( +    a  جانور

در  کرم خاکی و دوزیست بالغ )قورباغه( دارای تنفس پوستی هستند.    -درست  -الف

وجود دارد و گازها با    فراوان یهارگ یموبا    یرپوستیز  یرگیمو  ۀشبک  یتنفس پوست

 . شوندیپوست مبادله م  قیاطراف از طر  طیمح

در تنفس پوستی ، سطح مبادله کننده گازهای تنفسی ، پوست بوده و درون بدن    نکته :

 قرار ندارد. 

)سطح    سطح پوستکرم خاکی و دوزیست بالغ تنفس پوستی دارند.    -درست  -ب

نگه   مرطوب دارند،    یکه تنفس پوست  یدر جانورانمبادله کننده گازهای تنفسی(  

 شود.   یداشته م

کرم خاکی و دوزیست بالغ تنفس پوستی دارند. در تنفس پوستی سطح    -نادرست  -ج

 بدن است نه درون بدن. مبادله کننده گازهای تنفسی پوست است. پوست روی  

در هر دو اکسیژن پس از محلول شدن در رطوبت ، از جدار پوستی عبور    -نادرست  -د

 شود. های خونی زیر سطح تنفس میکرده و سپس وارد مویرگ 

 کنند.کند. اما دوزیستان در خاک زندگی نمیاین عبارت برای کرم خاکی صحیح است. کرم خاکی در خاک زندگی می  -درست  -ه

 یابد. هر دو جانور تنفس پوستی دارند. در حشرات اگر انشعابات سطح تنفسی بیشتر شود توانایی جانور برای مبادله گازهای تنفسی افزایش می  -نادرست  -و

 ارد نه سایرین. در زیر پوست کرم خاکی و  دوزیست بالغ ، سرخرگ ، سیاهرگ و مویرگ وجود دارد. مویرگ در تبادالت گازی با محیط نقش د  -نادرست  -ز
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  خون روشن )پراکسیژن و پر غذا(ها توسط  در کرم خاکی ، ماهیان ، دوزیستان ، خزندگان ، پرندگان و پستانداران ، تغذیه و خون رسانی به اندام   -نادرست  -ح

 شود. انجام می 

کند.  اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق آبشش دریافت میکند. دوزیست نابالغ  کرم خاکی همه اکسیژن مورد نیاز خود را از پوست دریافت می  -نادرست  -ط

 کند. ها دریافت میدوزیست بالغ همه اکسیژن مورد نیاز خود را هم از سطح پوست )تنفس پوستی( و هم از شش

 )آبشش + پوستی و شش( را دارد.   سه نوع سطح تنفسیکه در طول حیات خود تجربه استفاده از    دوزیست ، جانوری است  نکته :

 . است  بسیار کارآمددارند. تبادل گازهای تنفسی از طریق آبشش    آبششو ماهیان و ستاره دریایی ،    نوزاد دوزیستان  -درست  -ی

)کانالی در زیر پوست + دو سوی بدن جانور( دارند. این جانوران به کمک خط جانبی از وجود اجسام و جانوران    خط جانبی  ماهیو    نوزاد دوزیستان  -درست  -ک

 شوند. دیگر )شکار و شکارچی( در پیرامون خود آگاه می 

 د. رانیها م»قورت دادن« هوا را با فشار به شش   هیشب  ی، با حرکتحلقو    دهانهای  دارد. قورباغه به کمک ماهیچه  پمپ فشار مثبتقورباغه بالغ    -درست  -ل

 شوند. یدفع م  آبشش  یهااختهی  قیاز طر  یبرخو    ظی ادرار غلبه صورت    هیها توسط کلون ی  یبرخ  ماهی ساکن آب شوردر    -نادرست  -م

  به خود هاییاخته کمک بهها ، هیدر و ...( ،  همه جانورانی که دستگاه عصبی دارند )ماهی ها ، دوزیستان ، خزندگان ، پرندگان ، پستانداران ، کرم   -نادرست  -ن

»فقط   در این گزینه گفته –. فصل یک زیست دهم( ها را دارندهمه جانداران توانایی پاسخ دادن به محرک) .دهندمی  پاسخ  محیطی هایمحرک

 گفت همه آنها.بعضی از آنها ....« باید می

ها  هر دو گردش خون بسته و شبکه مویرگی دارند. در هر جانوری که گردش خون بسته مشاهده می شود ، تبادل مواد بین خون و یاخته  -درست -س

 شود .  توسط شبکه مویرگی انجام می

 عزیز جان ...

عبارت روش تقلب از روی کتاب درسی انجام بدی مغزت خسته میشه و سردرد میگیری. ولی کل داستان اینه اگر مغزت درد میگیره ،  میدونم اگر قرار باشه برای هر  

ند پیش میری اینا یعنی در مسیر درست قرار گرفتی. دیگه حفظ کردن ، هایالیت کردن و خالصه نویسی  اگر گذر زمان رو متوجه نمیشی ، اگر احساس میکنی کُ

ند بودی ولی در ادامه حتی  نمیده. همین راه رو ادامه بده در ادامه سرعتت زیاد میشه. یادت هست وقتی برای اولین بار راه رفتن رو شروع کردی چقدر کُ  جواب

 والدین هم بهت نمیرسیدن این مسیر هم دقیقا همینه. 
 

 

 تنفس آبششی 

 آوردیم که آشنا شوید ...این تیپ از تست هنوز در کنکور نیامده است. ولی 

 ویژگی سه جانور که همگی دارای یک نوع از چهار روش اصلی برای تنفس هستند ، در زیر بررسی شده است :   -26

 شود. مهره که به منظور تامین اکسیژن دارای آبشش بوده و سطح تنفسی آن به نواحی خاصی محدود نمی: نوعی جانور بی  aجانور 

 باشد. الغ نسبت به جانور بالغ سطح تنفسی متفاوت داشته و دارای خط جانبی در زیر پوست خود می : جانور ناب bجانور 

 شود.های کلسیم یافت نمی : جانور بالغ دارای گردش خون ساده بوده و در اسکلت درونی آن رسوبی از نمک  cجانور  

 با توجه به مطلب مذکور چند مورد درباره آنها صادق است؟ 

 باشد. های پراکنده پوستی( میترین آبشش )برجستگی( ، دارای ساده c و    bبرخالف سایرین )  aجانور    -الف

 رسد. ها می)برخالف سایرین( ، بدون نیاز به مایعات بدن ، گازهای تنفسی به یاخته  aدر جانور    -ب

 های پوستی قرار گرفته است. ، ساختارهای برجسته و برآمده در محل آبشش ، در بخش داخلی یک ردیف از یاخته  aدر جانور    -ج

 شود. ، اکسیژن محلول در آب پس از عبور از دو ردیف یاخته )پوست و برجستگی( ، وارد ساختارهای مملو از هوا می  aدر جانور    -د

 دهد. اکنده پوستی ، عبور دو نوع گاز تنفسی در خالف جهت یکدیگر رخ میهای کوچک و پر، در برجستگی  aدر جانور    -ه

 تر ، عمود هستند. های دخیل در تبادالت گازی با محیط ، نسبت به مجاری پایین، برجستگی   aدر جانور    -و

 شود. می   های پوستی دفعواسطه توسط یاختهها ، بییاختهاکسید کربن تولید شده توسط همه  ، دی   aدر جانور    -ز

 مانند سایرین ، سطح تنفس به درون بدن انتقال یافته و به منظور ایفای نقش خود ، همیشه مرطوب است.   aدر جانور    -ح

 آبششی دارد.  ، چندین کمان آبششی وجود داشته که هر یک درون خود تعداد زیادی رشته   cدر دو طرف سر جانور    -ط
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 متصل به هر کمان آبششی ، تعداد فراوانی سطح مبادله کننده گازهای تنفسی )تیغه آبششی( وجود دارد.های آبششی  ، بر روی رشته  cدر جانور    -ی

 کنند.، دو رگ خونی موازی وجود داشته که کیفیت خونی متفاوتی را )در دو جهت متفاوت( حمل می   cدرون هر کمان آبششی در جانور    -ک

 درجه داشته و مستقر در دو ردیف هستند.  90، نسبت به یکدیگر زاویه    cدر جانور  های آبششی اتصال یافته به کمان آبششی  رشته  -ل

 ، هر تیغه آبششی حدفاصل دو رگ )با کیفیت خونی متفاوت( قرار داشته و بی فاصله به تیغه آبششی مجاور خود اتصال یافته است.    cدر جانور    -م

 ن به تیغه آبششی )نسبت به رگ دور کننده خون( ، سهم بیشتری در حمل اکسیژن دارد. ، هموگلوبین موجود در رگ نزدیک کننده خو  cدر جانور    -ن

 یابد. ، پس از ورود به کمان آبششی ، ابتدا وارد تیغه آبششی شده و سپس مقدار اکسیژن آن افزایش می   cخروجی از بطن جانور  خون    -س

 شود. ، بر اکسیژن خون افزوده و از دی اکسیدکربن آن کاسته می  cو    bبه دنبال عبور آب از تیغه آبششی در جانور    -ع

 ی ، برخالف یکدیگر است. آبشش  یهاغهیت  نیها، و عبور آب در طرفرگ یخون در مو، جهت حرکت    cو    bدر جانوران    -ف

 ، در تبادل گاز بین خون و محیط ، بسیار کارآمد است.   bبرخالف    cسطح تنفسی موجود در جانور    -ص

 است.  هم سو با یکدیگر،    cکمان آبششی جانور    های آبششی یارگ های موجود در رشتهجهت جریان خون در    -ق

 قطر متفاوت است. ، متشکل از سه الیه با    cهای آبششی جانور  های موجود در کمان و رشته رگ  -ر

 کنند.هایی با توانایی لقاح ایجاد می همه جانوران مذکور که دارای اسکلت درونی هستند ، طی میوز گامت  -ش

 شوند. تنها گروهی از جانوران مذکور با ایجاد فشار منفی سبب ورود هوا به مجاری تنفسی خود می   -ت

 شوند. های خونی درون مغز قرمز استخوان تشکیل می یاخته( ، بیشتر  a)برخالف    cو    bدر جانوران    -ث

 . است  تیره   خون  حاوی  رگ  سمت  به  اکسیژن  از  غنی  خون  حاوی  رگ  سمت  از  آب   جریان  ، حد فاصل دو تیغه آبششی نزدیک بهم ، جهت  cدر جانور    -خ

 ریزند.به محیط بیرون می  ها راهای آبششی عالوه بر دفع نوعی گاز تنفسی ، برخی از یون، یاخته   cدر جانور    -ذ

 شود. ، محلول نمک )سدیم کلرید( بسیار غلیظ به روده ترشح می  cبه دنبال فعالیت نوعی ساختار ویژه در جانور    -ژ

 ها ، در امتداد حفره بدن قرار گرفته است. ، مرکز توخالی هر لوله مرتبط کننده برجستگی  aدر جانور    -پ

 شود. ، مبادله گازهای تنفسی طی انتشار از عرض سطوح تنفسی ویژه و به کمک مایعات بدن انجام می  aدر جانور    -گ

 شود. انتشار گازهای تنفسی از سطح تنفس ممکن می   ،  در همگی برعکس حشرات ، بدون حضور مایع  -چ

 باشد. در مجموع دارای چهار کمان آبششی در دو سمت سر خود می   زیست دهم ،  3فصل    ماهی مطرح شده درمانند    cجانور    -1

 ، متشکل از تعداد زیادی صفحات پهن )متشکل از شبکه مویرگی خونی( است.   cشته آبششی در جانور  رهر    -2

 ، تفاوت جهت حرکت آب و خون )در تیغه آبششی( نوعی سازوکار برای حفظ شیب غلظت گازهای تنفسی است.   cدر جانور    -3

 ، دارای ضخامت بیشتری نسبت به بخش میانی خود هستند.    cدر جانور    آبششی  دو انتهای رشته   -4

 اند. ، به دو ردیف رشته آبششی متصل بوده که از یک نقطه کمان خارج شده   cهر کمان آبششی در جانور    -5

 اند. دو رگ حامل خون روشن نسبت به دو رگ حامل خون تیره در فاصله نزدیکتری قرار گرفته،    cدر دو رشته آبششی مقابل هم در جانور    -6

 

 هابررسی گزینه   -26

)ماهی غضروفی = کوسه    cجانور)نوزاد دوزیست( +    b  جانور)ستاره دریایی( +    a  جانور  

 ماهی و سفره ماهی( 

نوع آبشش بوده که به نواحی خاصی از بدن محدود    ترینسادهستاره دریایی دارای    -درست  -الف

 شود. نمی

)به غیر از ستاره دریایی( ، آبشش به    دارپوستان آبشش سختمانند    دارمهرگان آبشش در سایر بی   نکته :

 شود. نواحی خاصی محدود می 

های ساختار عبور کرده و وارد    یک ردیف الیه پوستیطبق شکل کتاب درسی اکسیژن از    -نادرست  -ب

شود. اکسیژن پس از ورود به ساختارهای متورم وارد مایعات بدن  )متشکل از یک الیه سلول( می  متورم

ها وارد مایعات بدن  اکسید کربن از سلول رسد. دی ها می آید و به سلول شده و سراسر بدن به گردش در می

به محیط وارد    هاشده و سپس در بخش متورم زیر پوست از مایعات بدن خارج شده و توسط همین آبشش

 شود. می
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ف طبق شکل کتاب درسی ساختار متورم و برآمده )درونش مایعات بدن جریان دارد( ، توسط پوست پوشیده شده است. پوست ستاره دریایی از یک ردی  -درست  -ج

 یاخته تشکیل شده است. )طبق شکل کتاب درسی(

 ریایی ، مایعات بدن جریان دارد نه هوا. ها و ساختارهای لوله مانند ستاره ددرون برجستگی   -نادرست  -د

 شود. اکسیدکربن از آن خارج می در آبشش ستاره دریایی اکسیژن وارد و دی    -درست  -ه

 طبق شکل کتاب درسی صحیح است.  -درست  -و

ها توسط پوست به محیط بیرون وارد  آبشش ها ابتدا وارد مایعات بدن )درون لوله( شده و پس از رسیدن به  اکسیدکربن تولید شده توسط یاختهدی   -نادرست  -ز

 شود. می

 
 های پراکنده پوستی است. آبشش ستاره دریایی درون بدن نیست بلکه برجستگی   -نادرست  -ح

تعدادی رشته آبششی وجود دارد.    هر کمان آبششی ) نه درون(بر رویکمان آبششی وجود دارد.    دو طرف سر ماهیطبق شکل کتاب درسی در    -  نادرست  -ط

 تعداد زیادی تیغه آبششی وجود دارد.    هر رشته آبششی )نه درون( بر روی

شود. در تیغه آبششی تبادل  می   خون روشن خارج شده و سپس    دخون تیره واراست که درون آنها    سطح تنفسی مویرگمعادل    آبششی  تیغههر    نکته :

 از آن(   خروج دی اکسیدکربنو    ورود اکسیژن به درون تیغهگیرد. )گازهای تنفسی با محیط صورت می

 وجود دارد.   کمان آبششیعدد دیگر سمت راست سر(    4عدد سمت چپ سر و    4)  جفت 4ماهی    طبق شکل کتاب درسی در  نکته :

 درجه( اتصال یافته است.   90طبق شکل کتاب درسی در ماهی به هر کمان آبششی تعداد زیادی رشته آبششی )مستقر در دو ردیف با زاویه کمتر از    -درست  -ی

 شی قرار دارد. بر روی هر رشته آبششی تعداد فراوانی تیغه آبش

طبق شکل کتاب درسی درون کمان آبششی دو عدد سرخرگ )یکی با خون تیره و دیگری با خون روشن( وجود دارد. این دو رگ نسبت به یکدیگر    -درست  -ک

 موازی هستند. 

 درجه است.   90طبق شکل کتاب درسی زاویه بین دو رشته آبششی متقابل کمتر از    -نادرست  -ل

  تیغه آبششی بین دو سرخرگ )یکی با خون تیره و دیگری با خون روشن( قرار دارد. بین دو تیغه مجاور فاصله اندکی وجود داشته که محل عبورهر    -نادرست  -م

 آب است. 

 سرخرگ با خون روشن     –  سرخرگ با خون تیره    -نادرست  -ن

 در حمل اکسیژن دارد )نسبت به خون تیره(.   هموگلوبین سهم بیشتری)پر اکسیژن(    روشندر خون    نکته :

 شود. های کمان آبششی ابتدا به رشته آبششی و سپس به تیغه آبششی وارد میخون وارد شده به رگ  -نادرست  -س

سرخرگ کمان آبششی    –سرخرگ شکمی )خون تیره(    –مخروط سرخرگی )خون تیره(    –بطن )خون تیره(    مسیر حرکت خون ماهی از بطن تا تیغه آبششی :  

 تیغه آبششی )تبادل گاز با محیط و تبدیل خون تیره به خون روشن(   –سرخرگ رشته آبششی )خون تیره(    –)خون تیره(  

 های آبششی است.های موجود در کمان آبششی بیشتر از رشتهقطر رگ   نکته :

 کند نه آب.از درون تیغه آبششی ، خون عبور می   -نادرست  -ع
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 ی ، برخالف یکدیگر است.آبشش  یهاغهیت  نیها، و عبور آب در طرفرگ یخون در مودر این جانوران طبق متن کتاب درسی جهت حرکت    –  درست  -ف

 ماهیان و نوزاد دوزیستان آبشش دارند. تبادل گاز از طریق آبشش ، بسیار کارآمد است.   -نادرست  -ص

 های آبششی دو عدد سرخرگ وجود داشته که جریان خون در آنها عکس یکدیگر است. در کمان آبششی و رشته  -نادرست  -ق

 یه( با قطر متفاوت است. ای + سنگفرشی تک السرخرگ ، دارای سه الیه )بیرونی + ماهیچه  -درست  -ر

 ، میوز )تشکیل تتراد ، کراسینگ اوور( ، تولید گامت و لقاح ندارد.   دوزیست نابالغ  –مهره بوده و اسکلت درونی ندارد.  ستاره دریایی بی  -نادرست  -ش

 دار.پمپ فشار منفی در پستانداران وجود دارد نه جانوران آبشش   -نادرست  -ت

 های کلسیم( ندارند. سفره ماهی ، غضروفی بوده و استخوان )محل رسوب نمک کوسه ماهی و    -نادرست  -ث

 طبق شکل کتاب درسی صحیح است.  -درست  -خ

 شوند.   یدفع م  آبشش یهااخته ی قی از طر یبرخو    ظیبه صورت ادرار غل  هیها توسط کلونی  یرخدر ماهی ساکن آب شور ، ب  -درست  -ذ

 را به روده ترشح   ظ یغل اری( بس دیکلر م یمحلول نمک )سدهستند که    یاروده  راست  غدد  ی، داراهاه یکلعالوه بر  کوسه ماهی و سفره ماهی    -درست  -ژ

 . کنند یم

 قرار گرفته است.   امتداد حفره بدن ستاره دریاییها به یکدیگر در  های متصل کننده برجستگی طبق شکل کتاب درسی لوله   -درست  -پ

شود. در ستاره دریایی مایعات بدن حمل گازهای تنفسی کمک انجام می   همیشه توسط انتشار سادهمبادله گازهای تنفسی در سطح تنفس    -درست  -گ

 کنند.می

 وجود دارد.(   مایعها در حشرات  نیاز است. )در انشعابات پایانی نایدیس  قطعا به حضور مایعبرای انجام تبادل گازهای تنفسی در جانوران    -نادرست  -چ

 ( وجود دارد. عدد  4در هر سمت سر )  ان آبششیعدد کم 8طبق شکل کتاب درسی در یک ماهی    -نادرست  -1

 ( وجود دارد. سطح تنفس = شبکه مویرگی خونی = سطح مبادله کننده گازهای تنفسی)  تعداد زیادی تیغه آبششیبر روی هر رشته آبششی    -درست  -2

 های آبششی است. الی تیغهجهت حرکت آب در البه  برعکسهای آبششی  جهت حرکت خون در تیغه  -درست  -3

 دارد.   کمتریانتهای هر رشته آبششی ضخامت    -نادرست  -4

اند  ردیف رشته آبششی از یک نقطه از کمان خارج نشده   2اتصال یافته است. دقت کنید که    ردیف رشته آبششی 2به هر کمان آبششی در ماهی ،    -نادرست  -5

 . وجود داردشان فاصله اندکی بین بلکه  

های های تیره نزدیک به هم و رگ رگ هایی با خون تیره و روشن وجود دارد.  طبق شکل کتاب درسی در دو رشته آبششی مقابل هم ، سرخرگ   -نادرست  -6

 اند. روشن دور از هم قرار گرفته 

 

 تنفس ششی 

طول حیات خود از بیش از دو نوع ساختار تنفسی ویژه به منظور  سامانه گردشی مضاعف نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت که در   -27

 کنند. چند مورد درباره جانور بالغ مذکور صحیح است؟اکسید کربن استفاده می تامین اکسیژن و دفع دی 

 شود. های دهان و حلق ، ابتدا راه بینی بسته میدر فرایند تنفسی آن ، بالفاصله بعد از انقباض ماهیچه   -الف

 شود.های جانور ، هوای دمی وارد سامانه تنفسی میدر فرایند تنفسی آن ، به دنبال کاهش فشار درون شش   -ب

 یابد. در فرایند تنفسی آن ، به منظور ورود هوای جو به درون حفره دهانی ، فشار درون حفره دهانی کاهش می   -ج

 شود. وا از حفره دهانی به درون دو عدد شش وارد میدر فرایند تنفسی آن ، به دنبال فعال شدن پمپ فشار منفی ، ه  -د

 . شودیبرقرار مآن    یتنفس  طحهوا در مجاورت س  وستهی پ  انیجر  ،یفشار منفای  تهویهسازوکار    دارایبرخالف جانوران    -ه

 شود. فرستاده میهای هوادار جانور  در فرایند تنفسی آن ، همزمان با بسته بودن بینی ، هوای پرفشار به درون کیسه  -و

 شود. های دهان( تامین میای جانور )به کمک ماهیچههمه احتیاجات تنفسی آن توسط دو اندام موجود در حفره سینه  -ز

 سطح مبادله کننده گازهای تنفسی جانور که درون بدن قرار دارد ، از اندام حرکتی جلویی تا اندام حرکتی عقبی گسترش یافته است.    -ح

 شود. ها دفع میهای اطراف حبابک رسیده و سپس توسط شش اکسید تولید شده در جانور ، به مویرگ دیهمه کربن    -ط

 شود. به دنبال خشک شدن محیط ، دفع ادرار را کاهش داده و مثانه جانور برای ذخیره بیشتر آب بزرگ می   -ی
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 کند.روده ترشح میای در نزدیکی لوله گوارش جانور ، محلول نمک بسیار غلیظ را به  سامانه   -ک

 شوند. های درشت موجود در بدن جانور ، در فضای خارج سلولی هیدرولیز می بعضی از مولکول   -ل

 شود. تولیدات مغز قرمز استخوان آن به نوعی بافت پیوندی وارد می  -م

 شود. به درون بدن کشیده می  و دهان  های بینیای ، هوا از طریق سوراخ طی فعالیت عضالت دهانی و سینه  -ن

 شود. ها می های دهانی و حلق ، هوا وارد نای و در ادامه شش های بینی و دهان ، با فعالیت ماهیچههم زمان با بسته بودن سوراخ   -س

 شود. ارسال می ها ، هوا طی بازدم به خارج از بدن  به دنبال گنبدی شدن دیافراگم و جمع شدن ارتجاعی شش   -ع

 باشد. جانور نسبت به مری و معده آن ، به طناب عصبی نزدیکتر می  هایشش   -ف

 پیوندد. مری از فاصله بین دو شش عبور کرده و سپس به معده می   -ص

 . پیوندددهان میحفره  ای شکل دو شش را به یکدیگر متصل کرده و سپس به یک بخش از سطح پایینی  نوعی ساختار لوله   -ع

 

 هابررسی گزینه  -27

 جانور بالغ = پوست + شش(  –ش  )نوزادی = آبش  باغه بالغرقو  

های دهان و حلق ، فشار هوای موجود در حفره دهانی افزایش یافته و هوا  بعد از انقباض ماهیچه  -نادرست  -الف

 شود. ها میوارد شش 

ورود هوا به حفره دهانی )فرایند    -2شدن حفره بینی     باز  -1  ترتیب مراحل فرایندی تنفسی در قورباغه بالغ :

 مکش = ایجاد فشار منفی در دهان(  

افزایش فشار در حفره دهانی )بیشتر شدن فشار    -5های دهان و حلق   انقباض ماهیچه  -4بسته شدن راه بینی     -3

 هوای حفره دهانی از فشار هوای درون شش(   

 هاورود هوا به درون شش   -6

 در طی وقوع تمام مراحل باال ، دهان بسته است.   نکته :

در پمپ فشار منفی ، فشار درون    –است. )نههه پمپ فشار منفی(    پمپ فشار مثبتقورباغه دارای    -نادرست  -ب

در پمپ فشار مثبت )مانند    –شود. )مانند پستانداران(  ها کشیده مین شش ها کاهش یافته و هوا به دروشش 

ها فرستاده  های دهان و حلق ، با حرکتی شبیه »قورت دادن« هوا با فشار به شش قورباغه( ، به کمک ماهیچه

 ها است.( شود. )در این حالت مقدار فشار هوا در دهان بیشتر از شش می

کند. سپس هوای جو از راه بینی وارد  باز شده و فشار درون حفره دهانی افت میدر ابتدا راه بینی    -درست  -ج

 شود. دهان جانور می 

 شود. ده میها آماشود و برای مبادله درون شش درون حفره دهانی هوا گرم شده و مرطوب می  نکته :

 قورباغه پمپ فشار مثبت دارد نه پمپ فشار منفی.  -نادرست  -د

سازوکارها    نیبرقرار شود. ا  یاتازه در مجاورت بخش مبادله   یاز هوا   یا وستهیپ  انیشود جری وجود دارد که باعث م  ییدار سازوکارهاداران شش در مهره   -نادرست  -ه

 ( .ست استرمنفی دهم با  دار با پمپ فشار مثبت و  دار شش . )عبارت این گزینه برای جانوران مهره شهرت دارند  یاه یتهو ی سازوکارهابه  

های )دو عدد( جانور  قورباغه کیسه هوادار ندارد. کیسه هوادار در پرندگان وجود دارد. در قورباغه همزمان با بسته بودن بینی ، هوای پرفشار وارد شش   -نادرست  -و

 شود. می

 ای ندارد.شود. تنفس پوستی ربطی به دهان و حفره سینهآن تامین می  ششو    پوستیتوسط تنفس    بالغ  قورباغهاحتیاجات تنفسی    -نادرست  -ز

 ها( قرار دارد.های جانور در نزدیکی اندام حرکتی جلویی )دست طبق شکل کتاب درسی بخش انتهایی شش   –  هاشش    -نادرست  -ح

اکسیژن مورد نیاز قورباغه بالغ از    بخشی ازشود.  ها دفع میتوسط شش   بخشی دیگرتولید شده در قورباغه بالغ توسط پوست و    CO2  بخشی از  -نادرست  -ط

 شود. ها تامین میاز شش   بخشی دیگرپوست و  

شود و سپس  هاست. به هنگام خشک شدن محیط ، دفع ادرار کم ، و مثانه برای ذخیره بیشتر آب بزرگتر می مثانه دوزیستان محل ذخیره آب و یون   -درست  -ی

 یابد. مثانه به خون افزایش میبازجذب آب از  
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نیز دارند که محلول نمک )سدیم کلرید(    ایغدد راست روده ماهی( که ساکن آب شور هستند ، عالوه بر کلیه    )کوسه و سفره   ماهیان غضروفی  -نادرست  -ک

 ای ندارد. غدد راست روده   قورباغهکنند.  ترشح می  رودهرا به    غلیظ  بسیار

شوند. درون لوله گوارش محیطی خارج از سلول محسوب  وارش دارد. درون لوله گوارش مواد غذایی )درشت مولکول( هیدرولیز می قورباغه لوله گ  -درست  -ل

 شود. می

 شوند. می ها وارد خون )نوعی بافت پیوندی(  شوند. این گلبول ها تولید میقورباغه استخوان و مغز قرمز دارد. درون مغز قرمز آن گلبول   -درست  -م

عدد سوراخ( بینی )نهه سوراخ دهان( به درون دهان    2های )، هوا از طریق سوراخ   ای(های دهانی )نهه سینهگروهی از ماهیچه به دنبال فعالیت    -نادرست  -ن

 ( ایجاد فشار منفی در دهان = کاهش فشار هوای درون دهان شود. )می  کشیده

فشار هوا در    حلقو    دهانهای  ماند( و سپس با انقباض ماهیچه)سوراخ دهان بسته می  سوراخ بینی بسته شدها  ، ابتد   پمپ فشار مثبتبرای ایجاد    -درست  -س

 شود. ها هل داده میو هوا به درون شش   افزایش یافتهدهان  

 نهه ماهی ، دوزیستان ، خزندگان و پرندگان.   دیافراگم ویژه پستانداران است  -نادرست  -ع

 است. )نهه سطح پشتی = نهه طناب عصبی پشتی )نخاع((   نزدیکترای  های قورباغه به سطح سینهشش   -نادرست  -ف

و در ادامه از فاصله بین دو شش عبور کرده و به معده    ها به دهان قرار داشتهمری کمی باالتر از محل اتصال شش طبق شکل کتاب درسی    -درست  -ص

 شود. متصل می

   اتصال یافته است.  سطح پایینی حفره دهانیبه    جداگانهطبق شکل کتاب درسی هر شش    -نادرست  -ع

 

ها بوده و کلیه آنها توانمندی زیادی در بازجذب آب دارد. جنس  گروهی از جانوران دارای سامانه گردشی مضاعف همراه با جدایی کامل بطن   -28

 خوابد. چند مورد درباره جانور مذکور صادق است؟ ی تخم خود میگذاری بر روماده در این گروه از جانوران بعد از تخم 

 داران ، انرژی بیشتری مصرف کرده و به اکسیژن بیشتری نیاز دارند. نسبت به چهار گروه دیگر از مهره   -الف

 های هوادار )به منظور افزایش کارایی تنفس( هستند. های خود دارای کیسهبرخالف پستانداران ، درون شش   -ب

 است.   ( ، دو شاخه شدهنای در بخش انتهایی خود )مجاور کیسه هوادار مشترک بین دو شش  -ج

 عدد کیسه هوادار جلویی( اتصال یافته است.  3عدد کیسه هوادار عقبی و    2هوادار )  عدد کیسه  5به هر شش    -د

 کمتر از سایرین دارند. های هوادار عقبی هم راستا و موازی با نای قرار داشته و ضخامتی  دو عدد از کیسه  -ه

 اند. ساختارهای افزایش دهنده کارایی تنفسی آنها نسبت به پستانداران ، در نزدیکی و متصل به شش قرار گرفته  -و

 کنند.های هوادار آن ، عالوه بر تبادل گازهای تنفسی ، مقداری از هوای دمی را ذخیره می های هوایی به همراه کیسهحبابک   -ز

 گیرد.ای جانور قرار می ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله داران ، جریان پیوستهسایر مهره مانند    -ح

 سازد.  یبدن را ممکن م  یها اختهیبا تمام    یتبادالت گاز  ی دارند کهعیخود ما  یاز انشعابات تنفس  کیدر هر  -ط

 اند. های هوادار اتصال یافته کیسههر دو شش جانور هم اندازه بوده و به تعداد برابری    -ی

 اند. ها و نای در سطح باالتری قرار گرفتهنسبت به شش   از آنها(  گروهی)به غیر از    های هوادار جلوییهمه کیسه  -ک

 اند. قرار گرفته   ششتر و پشت  ها در سطح پایینهای هوادار عقبی نسبت به شش همه کیسه  -ل

 اند. عقبی نسبت به سایرین در سطح باالتری قرار گرفتههای هوادار  دو تا از کیسه  -م

 

 هابررسی گزینه   -28
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خزندگان  ن + برخی از ا پرندگان + پستاندار  

 )مثل کروکودیل(

 ن حذف شد( اخزندگان و پرندگان )پستاندار  

 پرندگان   

 پرندگان   

  به  نیکنند و بنابرای مصرف م  یشتریب  یداران انرژه مهر   ریپرندگان به علت پرواز، نسبت به سا  -درست  -الف

 دارند.   ازین  یشتریباکسیژن  

ها هستند نه درون ها در نزدیکی شش های هوادار وجود دارد. این کیسهدر پرندگان کیسه   -نادرست  -ب

هستند که   هوادار  یهاسهیکبه نام    ییساختارها  ش و کیسه های هوایی دارایپرندگان عالوه بر ش  آنها.

 . دهدی م شی تنفس آنها را نسبت به پستانداران افزا ییکارا

 با توجه به شکل کتاب درسی صحیح است.  -درست  -ج

عدد آنها کیسه    5های هوادار ، عقبی بوده و  عدد از کیسه  4عدد کیسه هوادار دارد.    9پرنده    -درست  -د

 بین دو شش مشترک است.   عدد کیسه هوادار جلویی 5یکی از    های هوادار جلویی هستند.

 های هوادار جلویی هم راستا با نای هستند. طبق شکل کتاب درسی دو عدد از کیسه  -نادرست  -ه

 های هوادار نزدیک و متصل به شش هستند. کیسه  –  هوادار  هایکیسه    -درست  -و

 دهد.های هوادار تبادل گازهای تنفسی رخ نمی در کیسه محل تبادل گازهای تنفسی درون شش است.    -نادرست  -ز

در مجاورت    تازه  ی از هوا یاوسته یپ انیجرشود  ی م  داران + نههه ماهی( ، سازوکارهایی وجود دارد که باعثدار )نه همه مهره داران شش مهره   در  -نادرست  -ح

 . شهرت دارند  یاه یتهو ی سازوکارهاسازوکارها به    نیبرقرار شود. ا  یابخش مبادله 

 پرندگان. این عبارت برای حشرات صحیح است نه برای    -نادرست  -ط

 است. )طبق شکل کتاب درسی(   کوچکتردر پرندگان )برعکس انسان( شش راست از شش چپ    -نادرست  -ی

های  قرار دارند. کیسه  باالتریدر سطح    هاشش  نسبت به( ،  های قرمز رنگ و دو تا باریک  های هوادار جلویی )به غیر کیسه هوادار مشترککیسه  -نادرست  -ک

 قرار دارند. )طبق شکل کتاب درسی(   تریپاییندر سطح    نسبت به نایها )که باریک هستند( ،  جلوییهوادار مشترک و دوتا از  

 اند. های هوادار قرار گرفتههای هوادار عقبی زرد رنگ ، زیر کیسهنسبت به کیسه  هاششطبق شکل کتاب    -نادرست  -ل

 اند. قرار گرفته  سطح باالتریها در  های هوادار و شش نسبت به بقیه کیسه  های هوادار عقبی زرد رنگ کیسهطبق شکل کتاب درسی    -درست  -م

 

کنند. چند مورد فقط درباره  گروهی از جانوران به منظور جداسازی دی اکسیدکربن از خون و وارد کردن اکسیژن به آن ، از شش استفاده می  -29

 جانوران مذکور صحیح است؟ بعضی از

 کنند.زا تولید می هایی دخیل در مبارزه با عوامل بیماری ستخوان ، یاختهبدون داشتن مغز قرمز ا   -الف

 شود. ای می ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله سازوکارهایی ویژه ، سبب ایجاد جریان پیوسته   -ب

 های هوادار دارند. های خود کیسهبه منظور افزایش کارایی تنفسی خود ، در مجاورت شش   -ج

 کنند.ها ارسال می شش های دهان و حلق خود ، مقداری هوای تازه را به درون  تغییر قطر ماهیچهبه دنبال    -د

 کنند.های هضم کننده شروع به فعالیت میهایی به درون بدن فرد ، در ادامه آنزیمبه دنبال ورود درشت مولکول   -ه

 کند.اجات تنفسی جانور را تامین می سطح مبادله کننده گازهای تنفسی ، به درون بدن منتقل شده و احتی  -و

 کند.وجود شبکه مویرگی یکنواخت اما وسیع در زیر پوست ، بخشی از احتیاجات تنفسی جانور را تامین می   -ز

 شود. طی مکش همراه با ایجاد فشار مثبت ، سبب خروج هوا از مجاری تنفسی جانور می   -ح

 شوند. ها میخارجی ، سبب افت فشار درون شش   ایبا استفاده از دیافراگم و ماهیچه بین دنده   -ط

 ها ، حفظ فشار در سامانه گردشی مضاعف را آسان کرده است. جدایی کامل بطن   -ی

 شود. خون موجود در بطن جانور ابتدا به مخروط سرخرگی ریخته می  -ک
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 کنند.های مالپیگی وارد میهایی را فعاالنه به درون لوله اوریک اسید ، آب و یون   -ل

 تواند محل بازجذب آب به خون باشد. ها ، میمثانه جانور عالوه بر ذخیره آب و یون  -م

 های غلیظ دفع کنند. توانند نمک اضافی را از طریق غدد نمکی خود به صورت قطره می  -ن

 کنند. در طی شرایطی ، اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل می  -س

 مرکزی و محیطی قابل مشاهده است. در دستگاه عصبی ، تقسیم بندی    -ع

 

 هابررسی گزینه  -29

 دار صحیح باشد نه همه آنها.هایی جواب هستند که برای بعضی از جانوران ششمراقب صورت سوال باشید. گزینه   توجه :

 زی + دوزیستان بالغ + خزندگان + پرندگان و پستانداران حلزون خشکی   ار :دجانوران شش 

کنند. حلزون  های دخیل در دفاع غیر اختصاصی تولید شده و فعالیت میمهرگان یاخته مهرگان استخوان و مغز قرمز استخوان وجود ندارد. در بیدر بی  -درست  -الف

دار صحیح است. این عبارت برای انسان که کند. )عبارت »الف« برای گروهی از جانوران شش استفاده می   زی است که برای تنفس از ششمهرگان خشکیاز بی

 دار است صحیح نیست.( شش 

در    تازه ی از هوا  یاوسته یپ انیجرشود  ی وجود دارد که باعث م  ییسازوکارهادار(  )نههه همه جانوران شش     دارداران شش مهرهدر    متن کتاب درسی :  -درست  -ب

دار در کتاب درسی داران شش عبارت موجود در »ب« برای مهره   –  شهرت دارند.  یاهیتهو یسازوکارهاسازوکارها به    نیبرقرار شود. ا  یابخش مبادله مجاورت  

 مهره. آمده است نه برای حلزون بی

 های هوادار دارند. پرندگان برای افزایش کارایی تنفس خود کیسه  -درست  -ج

 قورباغه دارای سازوکار پمپ فشار مثبت است .    -درست  -د

کنند. )این عبارت   های الزم برای هضم آنها ترشح میرای دستگاه گوارش هستند و بعد از خوردن غذا آنزیمدار ، داداران شش دار و مهره حلزون شش   -نادرست  -ه

 درباره همه افراد در صورت سوال صحیح است نه برخی از آنها = بنابراین جواب ما نیست( 

 شده است.  دار ، سطح تنفس )شش( به درون بدن منتقل  در همه )نههه برخی( جانوران شش   -نادرست  -و

 دارها صحیح نیست.دار است.( صحیح است. ولی برای بقیه شش این عبارت برای قورباغه )شش   -درست  -ز

 دونم. مکش متعلق به فشار منفی می باشد.  این جمله یعنی چی؟ »طی مکش همراه با ایجاد فشار مثبت« ....... واقعا منم نمی  -نادرست  -ح

 )پمپ فشار منفی(   شود.کند و مکش ایجاد میها افت می، طی دم فشار درون شش   هستند(  دیافراگم)که دارای    پستانداراندر    -درست  -ط

 دار )مانند پرندگان ، پستانداران و برخی خزندگان مانند کروکودیل( صحیح است.این جمله برای برخی از جانوران شش   -درست  -ی

 ه ماهی است. ماهی شش ندارد. ماهی آبشش دارد. مخروط سرخرگی و سینوس سیاهرگی ویژ  -نادرست  -ک

 حشرات لوله مالپیگی دارند. حشرات شش ندارند. حشرات تنفس نایدیسی دارند.   –  نادرست  -ل

 دانید چرا؟  ت است. آیا میعبارت موجود در »ل« برای حشرات هم نادرس  توجه :

 دار هستند.زیست دهم برای دوزیستان آمده است. دوزیستان شش   5این عبارت در فصل    -درست  -م

 دار هستند.برخی از خزندگان و پرندگان غدد نمکی دارند. این جانوران شش   -درست  -ن

 دقت بخوان( این عبارت برای همه جانوران صحیح است. )صورت سوال را با    -نادرست  -س

 دار تقسیم بندی مرکزی و محیطی دستگاه عصبی وجود دارد. در تمام جانوران شش  -نادرست  -ع

 

جانورانی که سطح تنفسی منتقل شده به درون بدن   فقط درباره گروهی ازبا توجه به جانوران مطرح شده در فصل سوم زیست دهم ، چند مورد   - 30

 دارند ، صادق است؟ 

 . فرستدمی   هااندام  هایمویرگ  تمام  به  یکباره  را  داراکسیژن   خون  که  کنندمی  استفاده  خونی  گردش  سامانه  از  -الف

 کند.  به طور همزمان ، از دو نوع ساختار تنفسی ویژه به منظور انجام تبادالت گازی خود استفاده می   -ب

 دهد.های خونی خود را درون حفرات استخوانیِ مغز قرمز استخوان انجام می تولید اغلب یاخته  -ج

 . های زیرپوستی در طول بدن استو کانال   آبششدارای    ها الرو آن  -د

 یابد.می به خون افزایش    هاشرایطی، بازجذب آب از مثانه آندر    -ه

www.konkur.in

forum.konkur.in



 09368888560  -1402کنکور ویژه  -جانوری دهم و یازدهم 
 

24 
 

 شود.به روده تخلیه می  هامحتویات سامانه دفعی آن  -و

 .های معده خود تا حدود زیادی به آبگیری مواد غذایی می پردازددر یکی از بخش  -ز

 دارد.   هایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذاییدان در آن دندانه ساختار بعد از چینه   -ح

 دهانه لوله مالپیگی سامانه دفعی آن ، مستقیما با مایعات بدن ارتباط دارد.    -ط

 تواند با نوعی تولید مثل ، موجودی تک الد )هاپلوئید( را به وجود آورد. در شرایطی می   -ی

 حفره گوارشی بدن آن عالوه بر گوارش ، وظیفه گردش مواد را نیز بر عهده دارد.   -ک

 یابد. های بدن آن ، جریان مییماً در مجاورت یاختههمولنف مستق  -ل

 نماید.با فشار جریان آب به سمت بیرون ، به سمت مخالف حرکت می   -م

 های خونی مرده خود را دارند. توانایی آزادسازی آهن موجود در نوعی از یاخته   -ن

 کنند.می نوعی ماده حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها را به لوله گوارش وارد    -س

 

 هابررسی گزینه  - 30

 بالغ   دوزیستان+    پستانداران+    پرندگان+    خزندگان+    حلزون+    حشرات   

)خواهشی که دارم این صورت سوال رو دقیق درک کن چون مشکل    عبارتی صحیح است که فقط درباره بعضی از جانوران باال صحیح باشد نه همه آنها.  توجه :

 خیلیاست.( 

 ها و دوزیستان نابالغ. شود. مانند ماهی ها ارسال میدش خون ساده دارند خون یک باره از سطح تنفس به سایر اندام در جانورانی که گر  -نادرست  -الف

 در قورباغه بالغ تنفس پوستی و ششی )پمپ فشار مثبت( وجود دارد.   -درست  -ب

 شود. درون مغز قرمز استخوان انجام می   های خونیدر خزندگان ، پرندگان ، پستانداران و دوزیستان ، تولید اغلب یاخته  -درست  -ج

 الرو یا نوزاد دوزیست دارای آبشش و خط جانبی است.   -درست  -د

 این عبارت برای دوزیست بالغ در کتاب درسی آمده است.   -درست  -ه

 شود. محتویات لوله مالپیگی در حشرات به روده تخلیه می  -درست  -و

 کند.حدود زیادی غذا را آبگیری میدر گاو )نوعی پستاندار( هزارال تا    -درست  -ز

 پیش معده در ملخ )نوعی حشره( وجود دارد.    -درست  -ح

 دهانه لوله مالپیگی در حشرات با فضای درون روده ارتباط دارد نه مایعات )همولنف( بدن.   -نادرست  -ط

 کند.می زنبور ملکه )حشره( توانایی بکرزایی دارد و زنبور نر هاپلوئید تولید    -درست  -ی

 حفره گوارشی در هیدر این وظیفه را برعهده دارد.   -نادرست  -ک

 این عبارت برای حشرات صحیح است.   -درست  -ل

 این عبارت برای عروس دریایی صحیح است.    -نادرست  -م

 شود. در انسان آهن گلبول قرمز مرده آزاد می   -درست  -ن

 شود. می  در حشرات اوریک اسید در نهایت به روده ریخته  -درست  -س
 تا اینجا آمدی  

 دانم اندیشه بزرگی در سر داری می
 های دیگر مثل پروفسور حسابی ، دکتر خدادوست ، مریم میرزاخانی و خیلی 

 خواهی فرد متفاوت باشی لطفا سه تا کار زیر را نکن :حاال که می
 منتظر کمک هر کسی بودن به غیر از خودت 

 از خودت منتظر درک شدن توسط دیگران به غیر 
 منتظر موفق شدن بدون تغییر در رویه زندگی خودت 
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 ( گردش مواد در بدندهم ) 4فصل  
 

 ها ای تک یاخته 

 (.)هدف مرور و تثبیت مطالب است زیست دهم است. 5الی  2های فصل  نداران دربخش جا از تست زیر به صورت ترکیبی  توجه :

محیط در حضور نور ، اکسیژن و گلوکز بسازد ؛   CO2تواند با مصرف چند مورد درباره نوعی جاندار تک سلولی از فرمانروی آغازیان که نمی  -27

 شناسی دهم( قطعاً صادق است؟ )با توجه به کتاب درسی زیست 

 کند.نقش می   سطح بدن آن عالوه بر تبادل گازهای تنفسی در تغذیه و دفع مواد زائد ایفای  -الف

 کند.دستگاه گردش موادی ویژه در پیکر جاندار ، به رفع نیازهای غذایی و دفع مواد زائد کمک می   -ب

 شود. به دنبال تبادالت غشایی با محیط طی انتشار ، تنظیم اسمزی جاندار انجام می   -ج

 شود. از پیکر جاندار دفع می   ای از واکوئول ، با مصرف انرژی زیستی آب اضافیبه دنبال فعالیت نوع ویژه   -د

 پردازد. با ساختار تنفسی ویژه خود ، با یکی از چهار روش اصلی به تبادالت گازی با محیط می  -ه

 دهد. های خود ، غذا را از محیط به حفره دهانی وارد کرده و در طول آن حرکت می به دنبال فعالیت مژک   -و

 کند. حفره دهانی ، کمی بعد حرکت خود را در سیتوپالسم آغاز می به دنبال تشکیل واکوئول غذایی در ابتدای    -ز

 شود. پس از هضم محتویات واکوئول گوارشی ، ریزکیسه غشایی )واکوئول دفعی( از طریق منفذ به بیرون ریخته می  -ح

 .های زیستی جاندار استی خطی و مولکول DNAهای لیزوزومی بر ذرات غذایی ، در مجاورت  محل اثر آنزیم  -ط

 .  کندمی   استفاده  (ATP)همراه با مصرف    انقباضی  واکوئول   تنها از یک  خود،  بدن  اسمزی  فشار  تنظیم  به منظور  -ی

 

 هابررسی گزینه  -72

 پارامسی  

 شود. )غشای پالسمایی( آن انجام می ها تبادل گاز ، تغذیه و دفع بین محیط و یاخته از سطح بدن  در تک سلولی   -درست  -الف

 پارامسی تک سلولی است و بافت ، اندام ، دستگاه و مایع بین سلولی ندارد.    -نادرست  -ب

 شود. ( انجام می ATP)همراه با مصرف    واکوئول انقباضیتنظیم اسمزی پارامسی توسط    –  نادرست  -ج

 شود. دفع می  انقباضی  واکوئولتوسط    مواد دفعیبه همراه  شود  که در نتیجه اسمز وارد می   آبی،    پارامسیدر    -درست  -د

 ها ، هیدر ، کرم کدو و ... ، ساختار تنفسی ویژه )نایدیسی ، پوستی ، آبششی و ششی( وجود ندارد. در تک سلولی  -نادرست  -ه

 کند.دهانی می های خود غذا را وارد حفره  پارامسی ، مژک و حفره دهانی دارد. پارامسی با حرکت مژک   -درست  -و

 شود. حفره دهانی تشکیل می  انتهایدر پارامسی واکوئول غذایی در    -نادرست  -ز

 شود نههه خود واکوئول دفعی.محتویات واکوئول دفعی به بیرون ریخته می  -نادرست  -ح

 ل حضور از دنای جاندار است. ها دور از محاست. محل اثر این آنزیم   واکوئول گوارشیهای لیزوزمی ، درون  محل اثر آنزیم  -نادرست  -ط

 کند.)نههه یک واکوئول انقباضی( استفاده می   های انقباضیواکوئولخود ، از    تنظیم فشار اسمزیپارامسی برای    -نادرست  -ی

 

 سامانه گردش آب 

 چند مورد درباره نوعی اسفنج صادق است؟  -28

 شود. هایی وارد میبیرون از طریق سوراخِ دیواره به حفره یا حفره دار ، آب از محیط  های یقه به دنبال فعالیت یاخته  -الف

 شود. دار انرژی زیستی مصرف میهای تاژک به منظور حرکت آب از محیط به درون پیکر جانور و سپس خروج آن از سوراخ بزرگ باالی آن ، درون یاخته  -ب

 شود.درون حفره گوارشی افت فشار رخ داده و آب از طریق منافذی وارد پیکر جانور می دار موجود در دیواره آن ،  های تاژک به دنبال فعالیت یاخته   -ج

 جایی مواد وجود دارد. ای از دستگاه گردش مواد بوده که در آن مایعی )متعلق به محیط داخلی جانور( برای جابه دارای نوع ویژه   -د
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 کند.فعالیت سامانه گردشی خود ، مواد غذایی بیشتری دریافت می   جا شده و به همراهبا داشتن وسیله حرکتی در محیط خود جابه  -ه

 دار )دارای تاژک( پوشیده شده است. های یقهبیشتر بخش داخلی این جانور توسط سلول   -و

 های یاخته و از سوی دیگر با آب درون حفره در تماس است. دار از یک سو با یکی از سطحهای هر یاخته یقهتاژک  -ز

 اند. های تشکیل دهنده دو منفد مجاور ، کامال به یکدیگر چسبیده جانور ، یاخته در پیکر    -ح

 شود. های متنوع دیده میدر برش طولی بدن جانور بیش از یک الیه سلولی با شکل   -ط

 دار قرار دارد. های یقهسازنده منفذ تنها در مجاورت یاخته  یاخته  -ی

 شود. دار وارد بدن جانور میتاژک   هایآب و مواد غذایی فقط از طریق یاخته   -ک

 کنند. دار نقش اصلی را ایفا می های یقهجایی مایعات درونی در پیکر جانور ، یاخته به منظور جابه   -ل

 آید. ها به حرکت در میهای موجود در بخش داخلی دیواره بدن آن ، همولنف در بین یاختهبه دنبال تغییر طول گروهی از یاخته  -م

 کنند.ها به همراه ماکروفاژها ، مستقیما فعالیت می زا و ذرات خارجی ، لنفوسیت ر انهدام عوامل بیماری به منظو  -ن

 شود. طرفه آب در پیکر جانور ایجاد میهای تاژکدار آن ، جریان یکبه دنبال فعالیت یاخته   -س

 های زیر از روی شکل کتاب درسی تقلب کنید. لطفا برای حل عبارت   توجه :
 هر یاخته از پیکر جانور که مستقیما با آب در تماس است ، دارای یک تاژک است.   -ع

 دار هستند.دار ، دارای غشای پالسمایی نامنظم و زائده های یقههای مجاور یاختهگروهی از یاخته  -ف

 ای به همراه ظاهری تقریبا کروی شکل هستند. تک هسته  ،  دارهای یقههای مجاور یاختهگروهی از یاخته   -ص

 ای هستند.دار ، گروهی تشکیل دهنده منفذ ، گروهی پهن و همگی تک هستههای آن که مستقیما با آب در تماس هستند ، گروهی تاژکسلول   -ق

 باشند.ی در مرکز خود می ومستقیما با آب در تماس هستند ، دارای یک هسته کرهای پیکر آن که  همه یاخته  -ر

 فاصله ایجاد کرده است. یا خطی  ای شکل  های پهن مستقر بر سطح پیکر جانور ، ساختارهای ستاره در مواردی بین گروهی از یاخته   -ش

 شوند. ز نظر ظاهر بر دو نوع طبقه بندی میهایی که مستقیما با آب درون حفره اسفنج در تماس هستند اتمام یاخته  -ت

 ای بوده و دارای تاژک است. ای که مستقیما با یاخته تشکیل دهنده منفذ در تماس است ، تک هستههر یاخته  -ث

 اند. های الیه خارجی )با ظاهری پهن( به یکدیگر چسبیده بوده و در چند الیه روی یکدیگر سازمان یافتهسلول   -خ

 دار در بخش حجیم یاخته قرار داشته و در یک راستا هستند. های یقهاختههای یهسته  -ذ

 

 هابررسی گزینه   -82

 ای  سوراخ وارد و پس از آن از    ییهاحفره  ای  حفرهبه    وارهید  )نههه یک سوراخ(  یهاسوراخ   قیاز طر  رونیب  طی، آب از محهااسفنج در    -نادرست  -الف

 دارند.   تاژکهستند که    داریقه  هاییاخته. عامل حرکت آب  شودی خارج م  یتربزرگ   یهاسوراخ 

 شود. کنند. با حرکت تاژک جریان آب ایجاد میها حرکت میمصرف شده و تاژک   ATPدار ،  های یقهدرون  یاخته  –  درست  -ب

 . در بخش باالیی جانور قرار گرفته استهای بزرگ که محل خروج آب هستند ،  سوراخ   نکته :

پهن    )کرم  پالناریاو    هیدر. حفره گوارشی در  حفره گوارشی نداردهایی دارد اما  اسفنج ، حفره یا حفره   -نادرست  -ج

 آزادزی و غیرانگل( وجود دارد. 

ها ، بخشی از محیط داخلی جانور محسوب  در اسفنج ، سامانه گردش آب وجود دارد. آب درون حفره یا حفره   -  نادرست  -د

 شود.نمی 

وجود دارد.    جایی موادمایعی برای جابه شکل گرفته است ،    دستگاه اختصاصی برای گردش مواددر جانورانی که    نکته :

 سامانه گردش باز + سامانه گردش بسته(   مثال :)

 شود. جا نمیو در زیستگاه خود جابه   رداسفنج وسیله حرکتی ندا  -نادرست  -ه

 دار در سطح داخلی بدن جانور قرار دارند. های یقه یاخته  -درست  -و

 دار در تماس است. )طبق شکل کتاب درسی(های یاخته یقه. تاژک با آب دورن حفره و یکی از سطحدار فقط یک عدد تاژک داردهر یاخته یقه   -نادرست  -ز

 اند. منافذ کوچک مجاور یکدیگر نیستند و با فاصله از یکدیگر قرار گرفته هیچکدام از    -نادرست  -ح

 شود. دیده می   های تقریبا کروی )آمیبی شکل(یاختهو    ای شکلهای ستاره یاخته،    داریقه های  در برش طولی ، یاخته  -درست  -ط
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 قرار دارد.   دیگری از یاختهانواع و    دارهای یقهیاخته سازنده منفذ در مجاورت    یاخته   –  نادرست  -ی

 نیاز است.  های سازنده منفذیاختهو    دارهای یقه یاختهبرای ورود آب به درون بدن جانور ، به    –  نادرست  -ک

 ؛ بلکه سامانه گردش آب دارد.   اسفنج سامانه گردش مایعات درونی ندارد  –  نادرست  -ل

 اسفنج خون و همولنف ندارد.   –  نادرست  -م

 . نداردمهرگان ، لنفوسیت ، پالسموسیت ، پادتن و پرفورین )دفاع اختصاصی( ، وجود  در اسفنج و سایر بی  -نادرست  -ن

های بزرگ  سوراخ یا سوراخ   –حفره یا حفرات    –های کوچک( دیواره  منافذ )سوراخ   –محیط بیرون    در اسفنج جهت حرکت آب یک طرفه است :  -درست  -س

 باالی جانور 

 های سازنده منفذ با آب در تماس هستند اما تاژک ندارند.   یاخته  –  نادرست  -ع

 دار غشای پالسمایی نامنظم دارند. )طبق شکل کتاب درسی(های یقههای نزدیک یاختهیاخته   برخی از  -درست  -ف

  ایهای اسفنج تک هستههمه یاختهسی  هستند. در سطح کتاب در  غشای صاف با    کرویدار تقریبا  های یقههای مجاور یاخته یاخته   برخی از  -درست  -ص

 هستند.

 های زیر مستقیما با آب در تماس هستند :  یاختهطبق شکل کتاب درسی    -درست  -ق

 دار های یقهیاخته  -1

 یاخته تشکیل دهنده منفذ  -2

 های پهن یاخته  -3

 ای هستند. تک هسته  همگی  نکته :

های پهن و تشکیل  . اما هسته یاختهتقریبا کروی استهایی که غشای نامنظم دارند ،  های تقریبا کروی و یاخته دار ، یاختههای یقههسته یاخته  -نادرست  -ر

 باشد. می  پهن و کشیدهذ ،  دهنده منف

های پهن )مستقر بر سطح پیکر جانور( جدایی ایجاد کرده ، بین سلول   ساختارهایی خطیو    ای شکلساختارهای ستاره طبق شکل کتاب درسی    -درست  -ش

 است. 

   های زیر مستقیما با آب درون حفره در تماس هستند :یاختهطبق شکل کتاب درسی    -نادرست  -ت

 دار های یقهیاختههمه   -1

 بخشی از یاخته تشکیل دهنده منفذ   -2

 های پهن )مستقر در سطح درونی حفره( گروهی از یاخته  -3

 و فاقد تاژک هستند. بر سطح بیرونی و درونی اسفنج حضور داشته    ایهای پهن تک هسته یاخته   نکته :

در سطح کتاب درسی مطرح شده    –  ای و فاقد تاژک(دار( + یاخته پهن )تک هسته ای و تاژکدار )تک هسته یاخته یقه    -نادرست  -ث

 است. 

 اند.( ها از بخش باریک خود به یکدیگر چسبیده اند. )این سول های الیه خارجی در یک الیه سازمان یافتهسلول   -نادرست  -خ

با  هم راستا دار  یاخته قرار دارد. هسته هر یاخته یقه  حجیمو    پاییناست. هسته در بخش    ایتک هستهدار  طبق شکل کتاب درسی هر یاخته یقه  -درست  -ذ

 دار مجاور است. هسته یاخته یقه

 

 حفره گوارشی 

 مرور کن( درسی این تست ترکیبی با مباحث جانوری دهم و یازدهم است. )همین االن بخش جانوری را از روی متن کتاب  توجه :

 مهره آورده شده است :  در زیر ویژگی دو جانور بی  -29

سلولی های عصبی پراکنده در دیواره بدن است که با هم ارتباط دارند. در این جانور گوارش ابتدا برون ای از یاخته : شبکه عصبی آن مجموعه aجانور 

 یابد. سلولی ادامه می آغاز شده و سپس به صورت درون

 آن متشکل از دو بخش مرکزی و محیطی است. : نوعی کرم پهن غیرانگلی بوده که ساختار ویژه تنفسی ندارد و دستگاه عصبی   bجانور 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 09368888560  -1402کنکور ویژه  -جانوری دهم و یازدهم 
 

28 
 

 چند مورد با توجه به مطالب باال به درستی بیان شده است؟ 

 جایی مواد( شکل گرفته است. ها ، دستگاه اختصاصی برای گردش مواد )دارای مایعی برای جابه برخالف اسفنج  bو    aدر طول حیات در جانور    -الف

 ، پُر از مایعات بوده و عالوه بر گوارش ، وظیفه گردش مواد را برعهده دارد.   aور  برعکس جان   bحفره گوراشی در جانور    -ب

 های پهن آزادزی ، حفره گوارشی دارای انشعابات زیادی بوده که به تمام نواحی بدن نفوذ کرده است. برخالف سایر کرم   bدر جانور    -ج

 باشد. ها بسیار کوتاه می ، فاصله انتشار مواد تا یاخته  bنسبت به جانور    aدر جانور    -د

 شود. فس مشاهده می در جانوران مذکور برخالف کرم کدو ، یکی از چهار روش اصلی برای تن  -ه

 طرفه مواد غذایی ، دستگاه اختصاصی گوارش شکل گرفته است. در هر دو جانور به منظور حرکت یک  -و

 شود. ها وارد جریان خون )نوعی بافت پیوندی( می ، بخشی از مواد خروجی از یاخته   bو    aدر جانور     -ز

 کنند.س دریایی ، به سمت مخالف حرکت می برخالف عرو  bو    aبا فشار جریان آب به بیرون ، جانوران    -ح

 شود. مهرگان ، در اثر تجمع مایع درون بدن ، به اسکلت آنها شکل داده میدر جانوران مذکور برخالف سایر بی  -ط

 . کندمی  کمک  گوارشی  حفره  انشعابات  در  همولنف  جاییجابه  به  بدن  حرکات،    bمانند جانور    aدر جانور    -ی

 

 هاگزینه بررسی  -92

 )پالناریا(  b)هیدر( + جانور  aجانور   

که در آن   ردی گی گردش مواد شکل م  یبرا   ی، دستگاه اختصاص  اسفنج ، عروس دریایی، هیدر ، پالناریا و کرم کدو  تر ازپیچیده  در جانوران  -نادرست  -الف

 شود.   یمشاهده م  گردش مواد  ۀسامان، دو نوع  تر(  )جانوران پیچیده   جانوران  نیمواد وجود دارد. در ا  ییجاجابه   یبرا   یعیما

 . بر عهده دارد  زیرا ن  گردش مواد  ۀفی، وظگوارشاست و عالوه بر    عاتیپر از ما  دریدر ه  یگوارش  ۀحفر  -نادرست  -ب

  اریها بساختهیانتشار مواد تا    ۀکه فاصل  یکنند به طوریبدن نفوذ م  ینواح  تمامبه    یگوارش  ۀانشعابات حفر  ،ایمثل پالنار یپهن آزادز یهاکرم در    -نادرست  -ج

 کند.      یمواد کمک م  ییجابهجانوران حرکات بدن به جا  نیکوتاه است. در ا

  اریها بس  اختهیانتشار مواد تا    ۀکه فاصل  یکنند به طوری بدن نفوذ م  ینواح  تمامبه    یگوارش  ۀانشعابات حفر  ،ایمثل پالنار یپهن آزادز یهاکرم در    -نادرست  -د

 کوتاه است. 

. )تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس  هیچکدام از چهار روش اصلی برای تنفس وجود ندارددر پالناریا ، کرم کدو ، هیدر و عروس دریایی ،    -نادرست  -ه

 آبششی و تنفس ششی( 

 است.   دو طرفهوارشی  حرکت غذا در حفره گ  هیدرشکل گرفته است. در    طرفه مواد غذاییحرکت یک دارند ،    لوله گوارشدر جانورانی که    -نادرست  -و

 خون ندارند. هیدر ، پالناریا ، کرم کدو ، عروس دریایی و ...    -نادرست  -ز

 کند. )ترکیبی با زیست یازدهم(ایستایی دارد. در این جانور با فشار جریان آب به بیرون ، جانور به سمت مخالف حرکت می اسکلت آب  عروس دریایی  -نادرست  -ح

دارد.    ایستاییاسکلت آب است که    مهرهبینوعی    عروس دریاییدهد.  به آن شکل می  تجمع مایع درون بدندر اثر    ایستاییآب اسکلت    -نادرست  -ط

 )ترکیبی با زیست یازدهم( 

و    لنفوسیت،    قرمز  گلبول،    مویرگ،    رگ،    قلب،    همولنف،    خونها ،  تنان )هیدر ، عروس دریایی و شقایق دریایی( ، پالناریا و اسفنجکیسه  –  نادرست  -ی

 ، ندارند.   پالسموسیت

 

 سامانه گردش باز 

شود. این جانور بدون وابستگی به دستگاه گردش مواد ، اکسیژن  های درونی توسط اسکلت بیرونی حفاظت می خوار اندام در نوعی جانور گیاه - 30

 دارای سطح تنفسی پوستی باشد. چند مورد درباره جانور مذکور صحیح است؟  تواندنمی کند اما های خود را تامین می مورد نیاز یاخته 

 کند.هایی پمپ میجانور رگ طویل شده پشتی بوده که مایع درونی بدن را به حفره  قلب  -الف

 کند. ها را پُر میهای درونی بدن و فضای بین یاخته مایع خارج شده از قلب جانور ، فضاهای اطراف اندام   -ب

 نزدیکی سر جانور امتداد یافته است. ای شکل و منفذدار بوده که در سطح پشتی از دم تا  قلب آن دارای ساختار لوله   -ج

 شود. دار باز بوده و بر میزان همولنف درون قلب افزوده می زمان با استراحت قلب جانور ، دریچه منافذ دریچههم  -د
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 ود. شهای بدن پمپ می های قلب جانور ، دریچه منافذ باز شده و همولنف به همراه مواد غذایی به حفره به دنبال انقباض ماهیچه   -ه

 شود. های بافتی رانده می های متصل به قلب به درون مویرگدار قلب آن بسته است ، خون توسط رگهنگامی که دریچه منافذ دریچه  -و

 شود. ها پمپ می دار به فضای بین سلول های خونی متصل به قلب بسته است ، همولنف از طریق منافذ دریچههنگامی که دریچه ابتدای رگ   -ز

 شود. ها ، همولنف توسط چند رگ )با انتهای باز( به قلب بازگردانده می له پس از انجام تبادالت بین همولنف و اندام بالفاص  -ح

 شود. وجود شبکه مویرگی غنی در اطراف معده جانور ، سبب افزایش ورود مواد غذایی تازه جذب شده به درون همولنف می   -ط

 دهد.رای گردش خون ساده( ، مایعی که نقش خون را داراست ، قبل از ورود به قلب مبادله گازهای تنفسی را انجام می ها و دوزیستان نابالغ )دابرخالف ماهی   -ی

 شود. های عقبی پیکر جانور رانده می همولنف پس از ورود به سطح شکمی جانور ، توسط انقباضات بدن به سمت بخش   -ک

 شود. طرفه مینوعی رگ طویل شده ، از دم به سمت سر یکدر سطح پشتی جانور ، جهت حرکت همولنف ، توسط    -ل

 دار( در جریان است. در حین استراحت قلب ، همولنف از سطح شکمی به سمت سطح پشتی )منافذ دریچه  -م

 کند.ها جدایی وجود داشته که تبادالت را تنظیم میهای آن ، بین همولنف و یاختهدرون اندام   -ن

 کنند.در دیواره قلب جانور بخشی از اکسیژن مورد نیاز خود را از همولنف دریافت می  های منقبض شوندهیاخته  -س

 شود. ها میبه دنبال اثر نیروی انقباضی قلب جانور ، فشار تراوشی سبب بیرون راندن مواد غذایی به فضای بین یاخته  -ع

 شوند. ها وارد رگ می، مواد از فضای بین سلول   در بخش انتهایی نوعی رگ در آن ، به علت باال بودن تفاوت فشار اسمزی  -ف

 طناب عصبی و قلب جانور نسبت به لوله گوارش در سطح باالتری قرار گرفته اند.   -ق

 دهد.انجام می   آن  کمک  به  در بدن را  تنفسی  گازهای  انتقالبا داشتن دستگاه اختصاصی برای گردش مواد ،    -ر

 گیرد.ها صورت میهای اندام دار به تمام مویرگ یکباره خون اکسیژن در جانور مورد سوال ، انتقال    -ش

 باشد. جهت حرکت همولنف در پاهای جانور همواره در جهت جاذبه زمین می  -ت

 شود.به هم متصل می  هایشامل حفره   قلب جانور سبب پمپ شدن همولنف به یک سیستم  -ث

 یکسان از ابتدا تا انتهای خود است.   و قطر  ای شکل جانور دارای ضخامتقلب لوله  -خ
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 و ... ، مورچه روانه ، جیرجیرک ، زنبور حشرات مانند ملخ ، شته ، پ  

های خون ، لنف و  کند. همولنف نقش پمپ می  های بدنحفرهرا به    همولنفقرار داشته و مایعی به نام    قلب در سطح پشتی بدندر حشرات ،    -درست  -الف

 بافتی را برعهده دارد.  مایع میان 

دارند    سامانه گردش بازجانورانی که    -درست  -ب

و همولنف    مویرگ ندارند( ،  بندپایانی مانند حشرات )

  بینو فضای    های بدنبین یاخته به فضای    مستقیما

  یانجرشود و در مجاورت آنها  آنها وارد می   هایاندام 

 یابد.  می

سطح  است و در  ای شکل لوله قلب حشرات    -درست  -ج

منافذ  بدن قرار گرفته است. در قلب جانور    پشتی

استراحت قلب منافذ  وجود دارد. هنگام    داردریچه

 .شودهمولنف وارد قلب می دار باز هستند و دریچه

دار  منافذ دریچه  در هنگام استراحت قلب  -درست  -د

قلب باز بوده و همولنف توسط همین منافذ وارد قلب  

 شود. می

هنگامی که قلب حشرات در حال انقباض    -نادرست  -ه

همولنف  باشد و  می  دار بستهدریچه منافذ دریچه،    است

 .شودوارد قلب جانور نمی 
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 های متصل به قلبهای موجود در ابتدای رگباز شدن دریچه  -2ر   دابسته شدن منافذ دریچه  -1  شود :در حشرات وقتی قلب وارد انقباض می 

 ها   ها و فضای بین یاخته ورود همولنف به حفره   -5ها  خروج همولنف از انتهای باز رگ  -4ها   ورود همولنف از قلب به درون رگ  -3

 شود. ها وارد می به فضای بین یاخته  مستقیماو همولنف    حشرات مویرگ ندارند  –  قلب در حال انقباض است.     -نادرست  -و

و    شوددار وارد قلب می همولنف از طریق منافذ دریچهوقتی قلب در حال استراحت است ،    –  قلب در حال استراحت است.     -نادرست  -ز

 یابد.در آن تجمع می

 گردد.دار )نههه رگ( ، به قلب باز می، همولنف توسط منافذ دریچه  قلب  در هنگام استراحت  -نادرست  -ح

 حشرات مویرگ ندارند.   -نادرست  -ط

 شود. گازهای تنفسی توسط همولنف حمل نمی در حشرات ،    -نادرست  -ی

 شود. جایی توسط انقباضات بدن انجام می جابه . این  سطح شکمی جانور جهت حرکت همولنف از سر به دم استطبق شکل کتاب درسی در    -درست  -ک

 شود. قلب حشرات در سطح پشتی جانور است. همولنف در قلب جانور از دم به سمت سر رانده می   -درست  -ل

 طبق شکل کتاب درسی صحیح است.  -درست  -م

ایجاد    ها جداییبین خون و اغلب یاخته یه(  )بافت پوششی سنگفرشی تک ال  دیواره مویرگ.  سامانه گردش بسته مویرگ وجود دارددر    -نادرست  -ن

 ها جدایی )دیواره مویرگ( وجود ندارد. سامانه گردش باز بین همولنف و سلول کند. در  می

. در همولنف  شودها بدون دخالت دستگاه گردش مواد انجام می حشرات تنفس نایدیسی دارند. در حشرات تبادل گاز بین یاخته   –  نادرست  -س

 کربن وجود ندارد.اکسید دی اکسیژن و  

 فشار تراوشی و تفاوت فشار اسمزی مخصوص مویرگ خونی است. در حشرات مویرگ وجود ندارد.  -نادرست  -ع

 حشرات مویرگ ، فشار تراوشی ابتدای مویرگ و تفاوت فشار اسمزی در مویرگ ندارند.   -نادرست  -ف

 طناب عصبی شکمی   –لوله گوارش    –ای شکل  قلب لوله   در حشرات از باال به پایین :  -نادرست  -ق

 حشرات تنفس نایدیسی دارند و دستگاه گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی آنها نقش ندارد.   -نادرست  -ر

 دار و مویرگ وجود ندارد. در حشرات ، خون اکسیژن  –  نادرست  -ش

 است.   دو طرفهجهت حرکت همولنف در پاهای حشرات    -نادرست  -ت

 . ها با یکدیگر در ارتباط هستنداین حفرهکند.  پمپ می  هاحفرهقلب حشرات همولنف را به    -درست  -ث

 از میانه آن است.   کمترقطر قلب    نزدیکی دم جانور در    -نادرست  -خ

 

 سامانه گردش بسته 

 این تست ترکیبی با مباحث جانوری دهم و یازدهم است. )همین االن بخش جانوری را از روی متن کتاب مرور کن(   توجه :

 ی خود را توسط مغز استخوان بسازد صحیح است؟های خونیاخته تواندمی چند مورد درباره نوعی جانور که تنفس پوستی دارد و ن -31

 شود. دارای نوعی سامانه گردشی بوده که خون پس از خروج از قلب به درون حفراتی از بدن پمپ می   -الف

 دهد. ترین سامانه گردشی بسته خود ، تبادل مواد غذایی ، دفعی و گازهای تنفسی را انجام می با ساده   -ب

 ها قرار دارند. ها در نزدیکی یاختهترین سامانه گردشی بسته خود ، مویرگ قوی ، در ساده های حلبرخالف سایر کرم   -ج

 شود. ها و خون جدایی فیزیکی وجود داشته و سبب گردش خون در فضایی بسته میبین اغلب یاخته  -د

 گیرند. ها قرار می مجاور یاخته های قلب ، خون ، مواد غذایی و اکسیژن ، مستقیما در  همزمان با انقباض ماهیچه  -ه

 شود. به دنبال اثر نیروی انقباضی قلب ، در ابتدای مویرگ فشار تراوشی سبب خروج بخشی از خون از مویرگ می  -و

 دهد. خود را از دست می  CO2خون ورودی به شبکه مویرگی زیرپوست ، پس از انجام تبادالت گازی بخش زیادی از    -ز

 کند.یدکربن از خون ، از دو نوع سطح تنفسی ویژه و متفاوت استفاده می اکسبه منظور دفع دی   -ح

 کند.نوزاد آن در ابتدا دارای آبشش بوده و پس از بلوغ از بیش از یک نوع سطح تنفسی استفاده می   -ط

 شود. ای به نوعی بافت پیوندی وارد می های آن از طریق مایع بین یاختهگروهی از مواد تولید شده در اندام  -ی

 شود. های بدن وارد می های آن ، مستقیما به فضای بین یاختهخون خروجی از انتهای باز رگ   -ک
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 شوند. های موجود در آن ، در محیطی خارج از محیط داخلی ، هضم میگروهی از درشت مولکول   -ل

 شود. تحریک هر نقطه از بدن جانور در همه سطح آن منتشر می  -م

 کند.یاخته یا بخشی از آن ، اثر محرک را دریافت کرده و به پیام عصبی تبدیل میدر این جانور    -ن

 کند.اساس حرکت در آن متفاوت از بقیه جانوران بوده و برای حرکت در یک سو نیرویی در خالف آن وارد می   -س

 باشد. ای میمانند هیدر برای انجام حرکت نیازمند ساختارهای اسکلتی و ماهیچه   -ع

 کند.هایی تولید میفرد هر دو نوع دستگاه تولید مثلی نر و ماده را درون خود داشته و گامت هر    -ف

 خوارها هم نقش دارند. ها ، درشت زای خارجی ، عالوه بر لنفوسیت به منظور انهدام عوامل بیماری   -ص

 باشد. های اصلی دو سمت مقابل بدن جانور عکس یکدیگر می جهت حرکت خون در رگ   -ق

 باشد. یزان صرف انرژی در سامانه گردشی آن کمتر از سامانه گردشی حشرات میم  -ر

 

 هابررسی گزینه  -13

 کرم خاکی   

ها در  مستقیما با سلولد. خون درون آن در گردش بوده و  وجود دار  مویرگو    رگ،    قلبدارد. در این سامانه ،    سامانه گردش بستهکرم خاکی    -نادرست  -الف

 ارتباط نیست.  

  انیها و با کمک آب ماختهیها در کنار  رگ یسامانه مو  نیدر اوجود دارد.    کرم خاکیهای حلقوی ، نظیر  در کرم   ترین سامانه گردشی بستهساده  -درست-ب

 . دهندیو گازها را انجام م  یدفع  ،ییتبادل مواد غذا  ،یبافت

 ترین سامانه گردشی بسته وجود دارد. های حلقوی )نظیر کرم خاکی و ...( ساده در کرم   -نادرست  -ج

وجود دارد. در سامانه گردش خون بسته ، خون درون قلب ، رگ و مویرگ در گردش است و از آنها خارج    سامانه گردش خون بسته،    خاکی  کرمدر    -درست  -د

 ها مستقیما در تماس نیست. های داخلی دیواره رگ و قلب در تماس است و با بقیه یاخته خون با سلولشود. در این شرایط  نمی

 گیرد.  ها قرار نمیداران + ...( خون در مجاور یاخته هره خاکی + مدر جانوران با گردش خون بسته )کرم   -نادرست  -ه

رگ  در گردش خون بسته )مانند کرم خاکی و ...( فشار تراوشی در ابتدای مویرگ بیشتر از فشار اسمزی بوده و سبب خروج پالسما به خارج از موی  -درست  -و

 شود. می

گیرد. )تبدیل دهد و اکسیژن از محیط میخود را به محیط می  CO2یرگی زیرپوستی شده و  خون تیره وارد شبکه مو  کرم خاکی تنفس پوستی دارد.   -درست  -ز

 خون تیره به خون روشن( 

 تنفس پوستی و ششی دارند.   بالغ  دوزیستانفقط تنفس پوستی دارد.    کرم خاکی  -نادرست  -ح

 ، تنفس پوستی و ششی دارد. )این جمله برای کرم خاکی درست نیست(   بالغ  دوزیستآبشش دارد ولی    دوزیست  نوزاد  –  نادرست  -ط

 شود. های آن وارد خون )نوعی بافت پیوندی( می تولید شده توسط اندام   CO2برای مثال    -درست  -ی

 کرم خاکی سامانه گردش بسته دارد نه باز.  -نادرست  -ک

 شوند.اخلی( هضم و تجزیه میمواد غذایی در لوله گوارش کرم خاکی )خارج از محیط د  -درست  -ل

کنیم که در یازدهم بر بخشی از یواش یواش مباحث جانوری یازدهم با دهم ترکیب می  -درست است. )ترکیبی از زیست یازدهم  هیدر این عبارت برای    -نادرست  -م

 مطالب مسلط باشید( 

بی تبدیل کند و اثر محرک در آن به پیام عصدر جانوران )در سطح کتاب درسی( گیرنده حسی )یاخته یا بخشی از یاخته( اثر محرک را دریافت می  -درست  -ن

 شود. )ترکیبی با زیست یازدهم(می

 . برای حرکت در یک سو ، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند. )ترکیبی با زیست یازدهم(اساس حرکت در جانوران مشابه است  -نادرست  -س

 هستند. )ترکیبی با زیست یازدهم(  ایماهیچهو    اسکلتیبرای انجام حرکت ، جانوران نیازمند ساختارهای    -درست  -ع

 )ترکیبی با زیست یازدهم(  کرم خاکی لقاح دو طرفی دارد. صحیح است.    کبد  کرمو    کرم خاکیاین عبارت برای    –  درست  -ف

)ترکیبی با   وجود ندارد. )لنفوسیت ، پالسموسیت ، پادتن و پرفورین(    دفاع اختصاصیها + هیدر + اسفنج و ...(  مهرگان )حشرات + کرمدر بی  -نادرست  -ص

 زیست یازدهم(

 است.   در سطح شکمی به سمت دم و در سطح پشتی به سمت سر جانورجهت حرکت خون    کرم خاکیدر    -درست  -ق
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   است.میزان صرف انرژی )برای پمپ کردن مایعات بدن( کمتر  )نسبت به سامانه گردشی بسته(  گردشی باز در سامانه    -نادرست  -ر

 

 متن کتاب درسی مطالعه کنید و سپس برای بررسی سوال زیر اقدام کنید.( را ازجانوری  های جانوری دهم و یازدهم آمده است. )لطفا مباحثتست زیر به صورت ترکیبی با بخش   توجه :

 در زیر ویژگی دو جانور آمده است :   -32

هایی با دو کیفیت  تواند درون قلب خود خون های بویایی انسان بزرگتر بوده و نمیهای )پیازهای( بویایی نسبت به کل مغز آن از لوب : لوب  aجانور 

 وت وارد کند. متفا

 : به علت دوره جنینی کوتاه میزان اندوخته تخمک کم بوده و دارای دو نوع سطح تنفسی متفاوت است.  bجانور 

 چند مورد درباره جانوران باال مناسب بیان شده است؟ 

 ها جدایی وجود دارد. داران ، بین خون و اغلب یاخته در جانوران مذکور مانند سایر مهره   -الف

 کند. بار گردش در بدن ، یک بار از قلب عبور میوران مذکور مانند کرم خاکی ، خون ضمن یک  در جان  -ب

 گیرد.ها صورت میهای اندام دار به تمام مویرگ ، انتقال یکباره خون اکسیژن   bمانند الرو جانور    aدر جانور    -ج

 شود. نها توسط خون روشن تغذیه می، قلب تنها خون تیره دریافت کرده و ماهیچه قلبی آ  bو    aدر جانور    -د

 شود. در جانوران مذکور مانند کرم خاکی ، خون رسانی به مغز مستقیما توسط رگ خارج شده از قلب انجام می  -ه

 کند.، قلب به صورت دو تلمبه با میزان فشارهای متفاوت عمل می   aمانند    bدر نوزاد جانور    -و

 کند. ، بطن خون را یک بار به سطوح تنفسی و سپس به بقیه بدن تلمبه می  aبرعکس جانور    bدر جانور    -ز

 . کندمی  عبور  قلب  از  ابتدا  بدن  هایاندام  از  بازگشتی  تیره  خون،    bمانند نوزاد جانور    aدر جانور    -ح

 شده است.    لیآبشش به اندام شش تبد  یاندام تنفس، در طول حیات آن ،    aدر تضاد با جانور    bجانور    در  -ط

 کند.  ی م  یخون رسان  (قلب  یهااختهیاز جمله  )که به تمام بدن    دهندیم  لیرا تشک   یسرخرگ  ،ی جانوران مذکور  تنفس  اندامخارج شده از    یهارگ  -ی

 تواند دستخوش تغییراتی شود. عالوه بر کلیه در نوع دیگری از اندام ، فشار اسمزی ادرار می  bدر جانور    -ک

 فرستند. ها می)نسبت به سامانه گردشی مضاعف( به اندام با سرعت بیشتری    را  و کرم خاکی ، خون غنی از اکسیژن  b، نوزاد جانور    aجانور    -ل

 های بدن و میزان سرعت متابولیسم هوازی محدود گردیده است. یافراگم ، توزیع اکسیژن به بافتجانوران دارای د  در مقایسه با  aدر جانور    -م

 یابد. ای جریان میها تحت فشار کاهش یافتههای تنفسی به سایر اندام داران( ، خون به طور مستقیم از اندام )برخالف سایر مهره   bو نوزاد جانور    aدر جانور    -ن

 

 هاگزینه بررسی  -23

 )دوزیستان بالغ(  b)ماهی( + جانور  aجانور     

در جریان است. بین    قلبو    مویرگ،    رگبوده و خون درون    بسته  گردش  سامانه،    های حلقوی )مانند کرم خاکی(کرم و    دارانهمه مهره در    -درست  -الف

 گیرد.ها قرار نمیها جدایی وجود داشته و خون مستقیما بین یاخته خون و اغلب یاخته 

 
 کند.از قلب عبور می  ر بار گردش در بدن ، یک باخون ضمن یک )نههه بالغ( ،    نابالغ  دوزیستو    ماهی،    کرم خاکیدر    -نادرست  -ب

 کند.بار گردش در بدن ، دو بار از قلب عبور می خون ضمن یک  دارد و    گردش خون مضاعف)برخالف دوزیست نابالغ(    دوزیست بالغ  نکته :
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ون ساده ، خون از قلب خارج شده و سپس وارد سطح تنفس شده و پس از روشن  دارند. در گردش خ  سادهگردش خون    نابالغ  دوزیستو    ماهی  -درست  -ج

 گردد. )این مزیت سامانه گردش ساده است.( ها ارسال میهای اندام شدن به تمام مویرگ 

. در دوزیست بالغ  شودهای آنها توسط خون روشن تغذیه می تمام اندام اما    کندقلب خون تیره دریافت می،    نابالغ  دوزیستو    ماهیدر    -نادرست  -د

 کند.( قلب عالوه بر خون تیره ، خون روشن نیز دریافت می b)جانور  

ها )مغز ،  در جانوران با گردش خون ساده )ماهی + دوزیست نابالغ( ، رگ خارج شده از سطح تنفس )پُر اکسیژن و پُر از مواد غذایی( به سمت اندام   -نادرست  -ه

 کند.آنها را خون رسانی میماهیچه قلب و ...( رفته و  

سامانه، قلب به صورت دو   نیدر اکند.  ی بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور م  کیخون ضمن  ،    در جانورانی که گردش خون مضاعف دارند  -نادرست  -و

ماهی و نوزاد    –.  کندگردش عمومی فعالیت می ی برا   شتریبا فشار ب گر یتلمبه دو    یتبادالت گاز یبرا  تلمبه با فشار کمتر کی:    کندی تلمبه عمل م

 ای دارند.  دوزیست گردش خون ساده و قلب دو حفره 

دارند که بطن خون را    بطن ک یو    زیدو دهلبا    یاقلب سه حفره  ستان،ی. دوزبه بعد شکل گرفته است  ستانی، از دوز مضاعف یگردش ۀسامان  -درست  -ز

، بطن خون را به    نابالغ  دوزیستو    ماهیدر    –.  کندیتلمبه م  )مغز ، لوله گوارش و ...(  بدن یۀسپس به بقو    (ها و پوستشش سطوح تنفسی )بار به  کی

 شود. ها فرستاده می کند و سپس خون روشن به به اندام آبشش ارسال می 

 شود.به قلب وارد می ها ابتدا  خروجی از اندام خون تیره در کرم خاکی ، ماهی ، دوزیست نابالغ ،    -درست  -ح

 ماهی در طول حیات خود فقط آبشش دارد.   –.  شوندها تبدیل می ها به شش نوزاد دوزیست ، آبشش دارد ، در حین بلوغ جانور ، آبشش   –  درست  -ط

  -فرستد.اکسیژن و مواد مغذی می   هاتمام اندام بوده که به    خون روشنبا    سرخرگ،    آبشش دوزیست نابالغو    آبشش ماهیرگ خارج شده از    -نادرست  -ی

را به سمت دهلیز    مستقیما خون روشنبوده که    سیاهرگ، رگ خارج شده از سطح تنفس  و خزندگان ، پرندگان و پستانداران ( bدوزیستان بالغ )جانور در  

 برد.قلب می

تر  بازجذب آب از مثانه به خون افزایش یافته و ادرار غلیظ به هنگام خشک شدن محیط    ها است. مثانه دوزیستان محل ذخیره آب و یون   -درست  -ک

 .شودمی

در گردش خون ساده ، خون غنی از اکسیژن خارج شده  . بنابراین  یابدفشار خون شدیدا کاهش می کند  وقتی خون از درون مویرگ عبور می   -نادرست  -ل

ها بیشتر از سامانه  )در سامانه گردشی مضاعف سرعت رسیدن خون روشن به اندام رسد. ها میهای تنفسی( با سرعت کم به اندام از سطح تنفس )مویرگ 

 گردشی ساده است.( 

، میزان اکسیژن رسانی به    به جانورانی که گردش خون مضاعف دارند(پایین بودن سرعت حرکت خون روشن در ماهی )نسبت به دلیل    -درست  -م

 شود. های هوازی محدود میهای ماهی محدود شده و بنابراین میزان سرعت متابولیسم اندام 

 میزان فشار خون مربوط به خون روشن کاهش یافته است.   فقط در ماهی و دوزیستان نابالغداران  در بین مهره  -  درست  -ن

 

هایی  کند و با داشتن کانال دار که در تمام طول حیات خود تنها از یک نوع ساختار تنفسی ویژه استفاده می هد مورد درباره نوعی جانور مهر چن -33

 در دو سوی بدن و زیر پوست خود ، با محیط بیرون ارتباط دارد ، صادق است؟

 که حفره بزرگتر در سطح باالتری قرار گرفته است.   قلب شکمی جانور متشکل از دو حفره با اندازه متفاوت بوده  -الف

 کند.ضخامت دیواره سینوس سرخرگی آن نسبت به ضخامت دیواره بطن کمتر بوده و خون خود را از قلب دریافت می  -ب

 کند. ضخامت دیواره مخروط سیاهرگی آن در مقایسه با ضخامت دیواره بطن کمتر بوده و خون خود را به دهلیز وارد می   -ج

 شود که حجم بزرگتری نسبت به دهلیز دارد.های جانور ، قبل از ورود به سرخرگ شکمی ، وارد ساختاری می خون خروجی از بطن   -د

 شود که نسبت به بطن در سطح باالتری قرار گرفته است. ا وارد ساختاری می خون خروجی از سیاهرگ شکمی ابتد  -ه

 باشد. هم پیوستن شبکه مویرگی خونی است ، سیاهرگ حامل خون تیره میهر رگی در آن که حاصل به  -و

 کنند.ن میسرخرگ خارج شده از سطح تنفسی آن عالوه بر خون رسانی به مغز جانور ، برای ماهیچه قلب گاز تنفسی تامی  -ز

 دهد.هایی برای مبادله گازهای تنفسی تشکیل میها شده و در نهایت تیغهها ابتدا وارد آبشش سرخرگ شکمی آن ، قبل از ورود به اندام   -ح

 شود. واسطه به درون دهلیز و سپس بطن وارد میهای بدن جانور از طریق سیاهرگ شکمی بی خون خروجی از اندام   -ط

 کند.های آبششی شروع به مبادله گازهای تنفسی با آب میطن آن ابتدا وارد سرخرگ شکمی شده و در نهایت درون تیغهخون خروجی از ب  -ی

 کند.های بدن می ها ، شروع به تبادل مواد با یاخته خون خروجی از سرخرگ پشتی )مملو از اکسیژن و مواد غذایی( آن پس از ورود به اندام   -ک
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 شود. یاک توسط سینوس سیاهرگی آن وارد بخش عقبی دهلیز شده و سپس توسط بخش جلویی آن وارد بطن می خون تیره و پُر آمون  -ل

 کند.دار دریافت کرده و سپس توسط بخش جلویی خود خون را به مخروط سرخرگی وارد میبطن آن از بخش عقبی خود خون تیره و آمونیاک   -م

 کنند.دار( را از بخش عقبی خود دریافت کرده و از طریق بخش جلویی خارج میتیره )و واجد مواد زائد نیتروژن سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی ، خون    -ن

 ای است. های ماهیچهسطح درونی بطن ، دهلیز ، سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی آن ، دارای برجستگی   -س

 ح پشتی جانور است. در دستگاه ویژه گردش آن ، جهت حرکت خون در سطح شکمی برعکس سط  -ع

 شود. به دنبال حجیم شدن بخش انتهایی سیاهرگ شکمی آن ، ساختاری جهت ورود خون به دهلیز فراهم می  -ف

 باشند. اکسید کربن می کنند ، مملو از دیهایی که خون خود را به قلب جانور نزدیک می همه رگ  -ص

 شود. تر آن وارد میهای باالتر و پایین خون خروجی از قلب توسط سرخرگ ابتدا به اندام یا اندام   -ق

 باشد. دار دیگر ، دارای اسکلت داخلی استخوانی یا غضروفی میمانند هر جانور آبشش   -ر

 دهد.مانند جانوران دارای سامانه گردش باز ، در سطح پشتی مایع درونی را از سر به دم انتقال می   -ش
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 ماهی  

دهلیز )حفره کوچک( باالتر از بطن    –دیگری بطن(  دارای دو حفره )یکی دهلیز و    –حضور در سطح شکمی بدن جانور    های قلب ماهی :ویژگی   -نادرست  -الف

 حفرات آن دریافت کننده فقط خون تیره   –تغذیه توسط خون روشن    –)حفره بزرگ(  

ضخامت دیواره سینوس دهد.  ( خون تیره را از سیاهرگ شکمی دریافت کرده و به دهلیز مینههه سینوس سرخرگیسینوس سیاهرگی )  -نادرست  -ب

 ضخامت دیواره بطن است. سیاهرگی کمتر از 

خون خود را از بطن دریافت کرده و به  و    ضخامت دیواره مخروط سرخرگی )نههه مخروط سیاهرگی( از ضخامت دیواره بطن بیشتر است  -نادرست  -ج

 دهد. سرخرگ شکمی می 

 ها(. ای دارد. یعنی یک ماهی یک دهلیز و یک بطن دارد )نهههه بطن یک ماهی یک قلب دو حفره   -نادرست  -د

 تری قرار دارد. سینوس سیاهرگی نسبت به بطن و مخروط سرخرگی در سطح باال  –  سینوس سیاهرگی    -درست  -ه

های مذکور حامل خون روشن  دهند. سرخرگ بششی( تشکیل سرخرگ کوچک و سپس سرخرگ پشتی میآهای آبششی )تیغه مویرگ   -نادرست  -و

 دهند. میها )لوله گوارش ، ماهیچه ، دیواره قلب ، مغز و ...( به هم متصل شده و تشکیل سیاهرگ با خون تیره  های اندام مویرگ  -.هستند

 ها را برعهده دارد. رسانی )حامل اکسیژن و مواد مغذی( به اندام و وظیفه خون   ها منشا گرفتهسرخرگ پشتی از آبشش  -درست  -ز

 ورود خون تیره از دهلیز به بطن    -2ورود خون تیره از سینوس سیاهرگی به دهلیز     -1  مسیر حرکت خون در سامانه گردش بسته و ساده ماهی :  -درست  -ح

ورود خون تیره سرخرگ شکمی به درون    -5ورود خون تیره مخروط سرخرگی به درون سرخرگ شکمی    -4ورود خون تیره بطنی به درون مخروط سرخرگی     -3

ورود خون روشن    -7ورود خون روشن و پراکسیژن آبشش به درون سرخرگ پشتی    -6زهای تنفسی(  آبشش )و تیغه آبششی = شبکه مویرگی = سطح مبادله گا

ورود خون تیره سیاهرگ شکمی به سینوس    - 9ها و ورود به سیاهرگ شکمی   خروج خون تیره از اندام   -8ها و اکسیژن رسانی به آنها   سرخرگ پشتی به تمام اندام 

 سیاهرگی 

 شود. می   بطنو    دهلیزوارد    سپسشده و    سینوس سیاهرگیوارد    ابتداکمی  خون سیاهرگ ش  –  نادرست  -ط

 شود. خون خروجی از بطن ابتدا وارد مخروط سرخرگی شده و سپس وارد سرخرگ شکمی می  -نادرست  -ی

و آمونیاک( را    CO2ها مواد غذایی و اکسیژن داده و مواد دفعی آنها )ها به سلول ها شده و در اندام )روشن و پر غذا( وارد اندام   خون سرخرگ پشتی  -درست  -ک

 شود. می  سیاهرگ شکمی ماهیکند. و سپس خون تیره وارد  دریافت می

ده و سپس از سینوس سیاهرگی وارد دهلیز و درنهایت وارد بطن  خون سیاهرگ شکمی )تیره و میزان آمونیاک باال( وارد سینوس سیاهرگی ش  -نادرست  -ل

 شود. می

دهد. )طبق شکل کتاب  می  به بطن خون  خود)نههه جلویی(    بخش پایینی)از سینوس سیاهرگی( خون دریافت کرده و سپس از    بخش عقبی خوددهلیز از    نکته :

 درسی(

 کند. )طبق شکل کتاب درسی(به مخروط سرخرگی وارد می   بخش جلویی خودخون تیره دریافت کرده و از    از بخش باالیی خودماهی    بطن  -نادرست  -م

 طبق شکل کتاب درسی صحیح است.   –  درست  -ن
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 و ضخامت متفاوت است.   هاماهی )برخالف دهلیز و ...( دارای برجستگی  سطح درونی بطن  -نادرست  -س

 از دم به سر    جهت حرکت خون در سطح شکمی ماهی :  –  درست  -ع

 از سر به دم   جهت حرکت خون در سطح پشتی ماهی :

 .کندسینوس سیاهرگی به بخش انتهایی سیاهرگ شکمی اتصال یافته و خون آن را وارد دهلیز می   -  درست  -ف

 )مملو از خون روشن و پر غذا(   سرخرگ تغذیه کننده قلب)مملو از خون تیره و آمونیاک( +    سیاهرگ شکمی    –  نادرست  -ص

 شود. ها )اندام باالتر از قلب( وارد میخون خروجی از قلب ماهی توسط سرخرگ شکمی )تیره( به آبشش   -نادرست  -ق

ها  ماهی   بیشتر.  مهره است و اسکلت درونی نداردستاره دریایی بی   –  ماهی + دوزیست نابالغ + ستاره دریایی + ...     –  نادرست  -ر

 دارند.   غضروفیاسکلت داخلی    گروهی دیگردارند و    استخوانیاسکلت درونی  

 . دمسر به آن از    سطح شکمیاست و در    دم به سرجهت حرکت همولنف ، از    سطح پشتی حشرات در    –  حشرات + ...     -نادرست  -ش

 

 قلب و سامانه گردشی در پرندگان ، پستانداران ، خزندگان ، دوزیستان و ... 

 کند؟چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل می  -34

 در همه جانورانی که .................. ، به طور حتم .................... .

 میزان فشار خون ریوی نسبت به نوع دیگر فشار خون ، سطح باالتری دارد.   –شود  خون قلب با دو نوع کیفیت متفاوت وارد دو رگ می   -الف

 کند.خون ضمن یک بار گردش در بدن ، دو بار از قلب جانور عبور می   -سامانه گردشی مضاعف وجود دارد  -ب

 کند.در سامانه گردش آن قلب به صورت دو تلمبه عمل می  -شود  حفره قلب می  خون با دو نوع کیفیت متفاوت وارد چهار  -ج

 ای با دو دهلیز و یک بطن دارند. قلب سه حفره   –کند  یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادالت گازی فعالیت می  -د

 شود. ها انجام میهای اندام لب به مویرگ دار از قانتقال خون اکسیژن  –کند  یک تلمبه با فشار بیشتر برای گردش عمومی فعالیت می  -ه

 شود. ها ، مزیت محسوب میهای اندام دار به تمام مویرگ انتقال یکباره خون اکسیژن   –سامانه گردش ساده وجود دارد    -و

 ته است. دو تلمبه با فشار خونی متفاوت به منظور گردش کوچک و عمومی سازمان یاف  –کند  خون تنها از دو حفره قلبی عبور می  -ز

 شود. ها ، ابتدا به دهلیز وارد می خون خروجی از سطح تنفس قبل از اکسیژن رسانی به بافت  –کند  ها و پوست تلمبه میبار به شش خون را یک  بطن   -ح

 شود. تر کرده و فشار خون باال در جانور فراهم میحفظ فشار در سامانه گردشی را آسان   –دهد  ها رخ میجدایی کامل بطن   -ط

 است.  افتهی  شی افزا  سایر جانورانها نسبت به  تنفس آن  ییکارا  -کند  حفرات قلب تنها خون تیره را دریافت می  -ی

 ها ایجاد شده است. فشار خون باال برای رساندن سریع مواد غذایی به بافت  –دهد  حفرات قلب تنها خون روشن را از خود عبور می   -ک

 ها و مایع درون سامانه گردشی جدایی وجود دارد. بین بیشتر یاخته  –دستگاه اختصاصی برای گردش مواد شکل گرفته است    -ل

 سطح تنفسی جانور به درون بدن انتقال یافته است.   –جایی مواد وجود دارد  در سامانه اختصاصی مایعی برای جابه   -م

 شود. جایی گروهی از مایعات در بدن آن میای سبب جابه وجود تلمبه ماهیچه  –شود  هر دو نوع سامانه گردش مواد دیده می   -ن

 کند. طرفه غذا را فراهم میساختار شکل گرفته در اثر تشکیل مخرج ، امکان جریان یک  –ارد  فقط یک نوع از سامانه گردش مواد را د  -س

 سیاهرگ بند ناف برخالف سرخرگ پشتی در ماهی ، حامل خون روشن است.   –پرده سه الیه مننژ وجود دارد    -ع

 کنند.ها وارد میدرون حبابک نسبت به پستانداران ، میزان اکسیژن بیشتری به    –های هوادار هستند  دارای کیسه   -ف

 

 هابررسی گزینه   -43

خون   در جانورانی که گردش  -  پرندگان ، پستانداران و ...(خزندگان ، ای )گردش خون مضاعف با قلب چهار حفره    -نادرست  -الف

تلمبه با فشار   کی:    کندی سامانه، قلب به صورت دو تلمبه عمل م نیدر اکند.  یبار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور م   کیخون ضمن  ،    مضاعف دارند

 از فشار خون ششی(  بیشتر. )فشار خون عمومی  کندی گردش عمومی فعالیت می برا   شتریبا فشار ب گریتلمبه دو    یتبادالت گاز یبرا   کمتر
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بار    کیخون ضمن  ،    در جانورانی که گردش خون مضاعف دارند  -درست  -ب

 .  کندیگردش در بدن، دو بار از قلب عبور م 

با قلبِ دو دهلیز   دارای سامانه گردش مضاعف    -درست  -ج

در   –  + پرندگان + پستانداران )مثل کروکودیل و ...( = خزندگان و دو بطن 

تلمبه با فشار   کی:    کندی قلب به صورت دو تلمبه عمل مگردش مضاعف ،  

ی گردش عمومی  برا   شتریبا فشار ب گریتلمبه دو    یتبادالت گاز یبرا   کمتر

 .کندفعالیت می 

در خزندگان ،    –  دارهاگردش خون مضاعف     -نادرست  -د

 پرندگان و پستانداران ، دو دهلیز و دو بطن وجود دارد.  

در گردش خون    –  دارهاگردش خون مضاعف     -تدرس  -ه

ها  ط آن به مویرگ همه اندام دار پس از ورود به قلب ، توسمضاعف خون اکسیژن 

 شود. ارسال می 

 شود. ها وارد می همه اندام   هایمویرگ در این جانوران خون پس از عبور از سطح تنفس ، به    –  ماهی + دوزیست نابالغ    -درست  -و

 گردش خون مضاعف = پرندگان + پستانداران + ... =      –  نابالغ  گردش خون ساده = ماهی + دوزیست    -نادرست  -ز

در دوزیست بالغ ، خون خارج شده از سطح تنفس )خون روشن( وارد سیاهرگ )روشن( شده و سپس وارد دهلیز    –  دوزیست بالغ    -درست  -ح

 شود. می

  یگردش ۀحفظ فشار در سامانحالت،    نیدهد. ای رخ مها لیکروکودمثل    خزندگان  یبرخو    پستاندارانو    پرندگاندر    هاکامل بطن  ییجدا  -درست  -ط

مهم    یبه انرژ ادیز  ازیبا ن یها در جانورانبه بافت   ژنیاز اکس  یو خون غن ییمواد غذا عیرساندن سر   یفشار خون باال برا.  کندی مضاعف را آسان م

 . است

 کارایی تنفس پرندگان نسبت به پستانداران افزایش یافته است.   –  ماهی + دوزیست نابالغ    –  نادرست  -ی

 در سطح کتاب درسی وجود ندارد.      -نادرست  -ک

سامانه گردش باز )حشرات( + سامانه گردش بسته )کرم خاکی ، نوزاد دوزیست ، دوزیست بالغ، ماهی ، خزندگان ،      –  نادرست  -ل

 ها جدایی وجود ندارد. در حشرات بین همولنف و یاخته   –  ها جدایی وجود دارد.در جانوران با سامانه گردش بسته بین خون و یاخته – پرندگان و پستانداران( 

 یرگ )بافت سنگفرشی تک الیه( است. ، دیواره مو  هامنظور از عامل جدایی بین خون و یاخته   نکته :

ان ،  سامانه گردش باز )حشرات( + سامانه گردش بسته )کرم خاکی ، نوزاد دوزیست ، دوزیست بالغ، ماهی ، خزندگ    -نادرست  -م

 به درون بدن انتقال نیافته است. ، پوست است که    سطح تنفس کرم خاکی  – پرندگان و پستانداران( 

 هیچ جانوری همزمان سامانه گردش باز و بسته را با هم ندارد.   –وجود ندارد.      -نادرست  -ن

گردش باز )حشرات( + سامانه گردش بسته )کرم خاکی ، نوزاد دوزیست ، دوزیست بالغ، ماهی ، خزندگان ،   سامانه:  ترجمه بخش اول    –  درست  -س

 گیرد. لوله گوارش در اثر تشکیل مخرج شکل می همگی لوله گوارش دارند.    -پرندگان و پستانداران(

ی خون تیره  سرخرگ شکمی ماهی دارا  –های بند ناف دارای خون تیره  سرخرگ   –سیاهرگ بند ناف دارای خون روشن    –  انسان    -نادرست  -ع

 سرخرگ پشتی ماهی دارای خون روشن    –

 دهد.شود و کارایی تنفس در پرندگان را افزایش می های پرندگان می های هوادار در پرندگان سبب افزایش غلظت اکسیژن درون حبابک وجود کیسه  -  درست  -ف
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 ( تنظیم اسمزی و دفع مواد زائددهم ) 5فصل  
 

   پارامسی 

 درباره پارامسی صحیح است؟ چند مورد  -15

 محل تشکیل واکوئول غذایی و محل از بین رفتن واکوئول دفعی در یک نیمه )نزدیک حفره دهانی( از بدن جاندار است.   -الف

 د. نهای موجود در پارامسی ، مستقیما در گوارش غذا و تامین مواد مغذی جاندار نقش اساسی دارتمام واکوئول   -ب

 کند.آب اضافی را )به منظور تنظیم اسمزی( از جاندار دفع می  ATPنوعی واکوئول غیرگوارشی ، به دنبال مصرف    -ج

 عهده دارد. بر هم  حفره گوارشی بدن آن ، عالوه بر گوارش ، وظیفه گردش مواد را    -د

 شوند. می  گازهای تنفسی مود نیاز جانور از جدار نازک پوست عبور کرده و وارد شبکه مویرگی  -ه

 دهد.با یکی از چهار روش اصلی برای تنفس ، تبادالت گازی خود را با محیط انجام می   -و

 رسد. تنفس و تبادالت گازی آن از طریق انتشار با توجه به نیاز جاندار به انجام می   -ز

 کند.مانند کرم کدو ، مواد زائد دفعی را از سطح بدن خود به محیط وارد می   -ح

 ابتدای حفره دهانی آن نسبت به بخش انتهایی ، وسعت کمتری دارد.   -ط

 گیرند. های بدن قرار میهمه انشعابات سامانه تنفسی جانور ، در کنار همه یاخته  -ی

 شود. ها وارد میبه دنبال مکش حاصل از فشار منفی قفسه سینه ، هوای تهویه نشده به درون شش   -ک

 کند.پیکر جاندار ، به رفع نیازهای غذایی و دفع مواد زائد کمک می دستگاه گردش موادی ویژه در    -ل

 .  کندمی   استفاده  (ATPانقباضی )همراه با مصرف    واکوئول   تنها از یک  خود،  بدن  اسمزی  فشار  تنظیم  به منظور  -م

 شود. زیستی انجام میهایی بدون صرف انرژی  جاندار مذکور ساکن آب شیرین بوده و دفع آب اضافی توسط پروتئین   -ن

 شود. ای تامین میکسب انرژی در این جاندار ، با مصرف مونومرهای حاصل از گوارش درون یاخته  -س

 باشد. ای شکل می ، دارای ظاهری ستاره   جاندار  ساختار اصلی تنظیم کننده فشار اسمزی  -ع

 کند. از نظر اندازه تغییر میای شکل آن ، همزمان با دفع آب اضافی و مواد دفعی ،  ساختار ستاره   -ف

 کند. مانند سایر آغازیان تک سلولی ساکن آب شیرین ، دائما طی اسمز از محیط اطراف خود آب دریافت می   -ص

 

 هابررسی گزینه   -15

اما واکوئول دفعی دور از حفره دهانی محتویات خود را به بیرون    شودواکوئول غذایی مجاور حفره دهانی تشکیل می طبق شکل کتاب درسی    -نادرست  -الف

 ریزد.می

 واکوئول دفعی در گوارش غذا نقش ندارد.   -نادرست  -ب

ریزد تا  آب اضافی را به بیرون پیکر جاندار می   ATPبا مصرف واکوئول انقباضی در پارامسی    -درست  -ج

 حفظ شود.   فشار اسمزی

حفره گوراشی وجود دارد. حفره گوارشی عالوه بر گوارش غذا ، وظیفۀ گردش مواد    هیدردر    –  نادرست  -د

 پارامسی حفره گوارشی ندارد. حفره دهانی دارد.   –.  بر عهده داردهم  را  

 پارامسی تک سلولی است و خون و مویرگ ندارد.   -نادرست  -ه

   اصلی برای تنفس وجود ندارد. هیچکدام از چهار روش در پارامسی ، هیدر و کرم کدو ،    -نادرست  -و

در پارامسی ، هیدر و بقیه جانداران هوازی ، عبور گازهای تنفسی از غشای یاخته از طریق    -درست  -ز

 رسد. انتشار ساده )بدون نیاز به پروتئین و مصرف انرژی زیستی( به انجام می 

ز سطح بدن خود به محیط بیرون  ها( مواد زائد را اکرم کدو و پارامسی )مانند سایر تک سلولی   -درست  -ح

 ریزند. می

 . تر و انتهای آن باریکتر استابتدای حفره وسیع   -نادرست  -ط
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 پارامسی انشعابات تنفسی ندارد و تک سلولی است.    -نادرست  -ی

 پارامسی قفسه سینه و شش ندارد.   -نادرست  -ک

 پارامسی تک سلولی است و بافت ، اندام ، دستگاه و مایع بین سلولی ندارد.    -نادرست  -ل

 کند.)نههه یک واکوئول انقباضی( استفاده می   های انقباضیواکوئولخود ، از    تنظیم فشار اسمزیپارامسی برای    -نادرست  -م

 شود. انجام می   انرژی زیستیمصرف با    واکوئول انقباضیدفع آب اضافی توسط    پارامسیدر    -نادرست  -ن

 گیرد.از مونومرهای غذایی توسط پارامسی صورت می  کسب انرژی  -درست  -س

 است.   ای شکلستاره واکوئول انقباضی از نظر ظاهر    –  واکوئول انقباضی    -درست  -ع

 دفع آب اضافی + دفع مواد دفعی     –  واکوئول انقباضی    -درست  -ف

 شود. وارد بدن آن می   دائما  اسمزاست و آب طی  آب شیرین  پارامسی ساکن    -  درست  -ص

 

 نفریدی 

 چند مورد درباره جانوران دارای سامانه نفریدی صحیح است؟  -16

 کنند.همگی از این ساختار نفریدی خود برای تنظیم اسمزی یا دفع استفاده می  -الف

 شود.  نفریدی ساختار مشخصی بوده که به منظور دفع یا جذب مواد غذایی استفاده می  -ب

 شود. ها ، به خارج دفع میای از کانال اضافی این گروه از جانوران ، در مواردی توسط شبکه آب    -ج

 شود.های درونی بوده که با منفذی به بیرون باز و دفع از طریق آن انجام میسامانه نفریدی آنها متشکل از لوله   -د

 باشد. به پیکر جانور می   متشکل از یک منفذ به منظور خروج و ورود مواد   همگیلوله گوارش در    -ه

 شوند. جذب وارد خون می   به دنبال، مواد غذایی  همگی  پس از وقوع گوارش برون سلولی در    -و

 کند.دریافت می  های مالپیگی را مستقیماً، محتویات خروجی از لوله   همگیجایگاه اصلی جذب و هضم مواد غذایی در    -ز

 ها نفوذ کرده است. به منظور رساندن اکسیژن ، به درون بافتبست و انتهایی سامانه تنفسی آن ،  بخش بن  -ح

 کند.های بدن جانور را با محیط فراهم میارتباط یاخته قطعا  نوعی ساختار تنفسی ویژه ،   -ط

 شود. می با نفوذ سطح مبادله کننده گازهای تنفسی به درون بدن همگی ، شرایط الزم برای مبادله گازهای تنفسی فراهم    -ی

 .دهندمی   پاسخ  محیطی  هایمحرک  به  خود  هاییاخته  کمک  فقط بعضی از جانوران مذکور در طی شرایطی به  -ک

 شوند. تنها گروهی از جانوران مذکور با ایجاد فشار منفی سبب ورود هوا به مجاری تنفسی خود می  -ل

 دهند.درون مغز قرمز استخوان تشکیل میهای خونی خود را ،  به دنبال تقسیمات متوالی ، بیشتر یاخته  -م

 ارتباط دارد. یا فضای درون روده  ، مستقیما با مایعات بدن    هادهانه لوله مالپیگی سامانه دفعی آن  -ن

 کند.ها را پُر می های درونی بدن و فضای بین یاخته ، فضاهای اطراف اندام   همگیمایع خارج شده از قلب    -س

 یابد. های بدن آنها ، جریان میما در مجاورت یاخته به طور حتم همولنف مستقی  -ع

 آورند. ای از تولیدمثل ، موجود هاپلوئید را به وجود می همگی در طی شرایطی با نوع ویژه   -ف

 شود. ها و خون جدایی وجود داشته و سبب گردش خون در فضایی بسته میبین اغلب یاختهدر همگی    -ص

 شود.منتشر می   پیکر آنر همه سطح  د همگی ،تحریک هر نقطه از بدن    -ق

 

 هابررسی گزینه   -16

 )مثال : کرم خاکی + پالناریا + ...(   مهرگانبیشتر بی   

 تست آوردیم و نام آنها در کتاب درسی به عنوان نفریدی دار نیامده است. تر این برای حل راحترا مثال باال   توجه :

 رود.مورد به کار می  هر دویا    تنظیم اسمزی،    دفعنفریدی برای    -نادرست  -الف

هستند. یکی از این ساختارها نفریدی است. این ساختار برای جذب مواد غذایی استفاده    دفعبرای    ساختار مشخصیمهرگان دارای  بی  بیشتر  -نادرست  -ب

 شود. نمی

 شود. از طریق آن انجام می  دفعبه بیرون باز و    منفذیاست که با    ایلوله  نفریدی  -درست  -ج
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 شود. از طریق آن انجام می  دفعبه بیرون باز و    منفذیاست که با    ایلوله  نفریدی  -درست  -د

 مهره مذکور شاید لوله گوارش نداشته باشد. مانند پالناریا. جانور بی   -نادرست  -ه

 مهره مذکور شاید خون نداشته باشد. مانند پالناریا جانور بی   -نادرست  -و

 رم خاکی نیز صحیح نیست.این عبارت برای ملخ صحیح نیست زیرا جایگاه اصلی هضم و جذب غذا در این جانور معده است و برای پالناریا و ک  -نادرست  -ز

 این عبارت برای حشرات صحیح است. اما برای کرم خاکی خیر.   -نادرست  -ح

 پالناریا ساختار تنفسی ویژه ندارد.   -نادرست  -ط

 و سطح تنفس آن )پوست( در سطح بدن است نه درون بدن.   کرم خاکی تنفس پوستی دارد  -نادرست  -ی

  خود  عصبی  هاییاخته کمک  بهها ، هیدر و ...( ،  ها ، دوزیستان ، خزندگان ، پرندگان ، پستانداران ، کرم همه جانورانی که دستگاه عصبی دارند )ماهی   -نادرست  -ک

در این گزینه گفته »فقط بعضی از   –. فصل یک زیست دهم(  ها را دارندخ دادن به محرک همه جانداران توانایی پاس)  .دهندمی  پاسخ  محیطی  هایمحرک  به

 گفت همه آنها. آنها ....« باید می 

 مهرگان. پمپ فشار منفی در پستانداران وجود دارد نه بی  -نادرست  -ل

 گان ، استخوان ، مغز استخوان ، سیستم هاورس و ... ندارند. مهربی  -نادرست  -م

 های مالپیگی با درون لوله گوارش )روده( ارتباط دارد. . دهانه لوله حشرات لوله مالپیگی دارند  -نادرست  -ن

 کرم خاکی سامانه گردش بسته دارد. –  سامانه گردش باز  -نادرست  -س

 کرم خاکی سامانه گردش بسته دارد. همولنف ویژه سامانه گردش باز است.    -نادرست  -ع

 کرم خاکی بکرزایی ندارد.   –)مثال زنبور عسل ماده ملکه(    بکرزایی    -نادرست  -ف

 پالناریا خون ندارد.  –  ش خون بستهگرد    -نادرست  -ص

ترکیبی با   –این عبارت برای کرم خاکی و ... نادرست است. )این در سطح کتاب درسی فقط برای هیدر صحیح است.    –  هیدر    -نادرست  -ق

 ازدهم(زیست ی

 

 آبشش 

 شود. چند مورد درباره جانوران مذکور صادق است؟ها دفع می دار با انتشار ساده ، از آبشش مهرگان ، مواد دفعی نیتروژن در گروهی از بی  -17

 برعکس حشرات ، اسکلت عالوه بر کمک به حرکت ، وظیفه حفاظتی نیز بر عهده دارد.   -الف

 شود. تر میتر و ضخیماسکلت خارجی آن هم بزرگبا افزایش اندازه جانور ،    -ب

 شود. به دلیل ممانعت از ایجاد محدودیت حرکتی در جانور، اندازه آن از حد خاصی بیشتر نمی  -ج

 توانند از جایی به جای دیگر حرکت کنند. این گروه جانوری حداقل در بخشی از زندگی خود می   -د

 کند.د کربن در خروج آمونیاک از بدن نقش اساسی ایفا می اکسیسطح تنفسی آنها عالوه بر دفع دی   -ه

 کنند.های گوارشی هضم کننده مواد غذایی به محیط زندگی خود وارد میبه منظور کسب انرژی از محیط ، آنزیم  -و

 کنند.میای از هوای تازه در مجاور سطح تنفسی خود ایجاد  دار دیگر ، جریان پیوسته مانند جانوران آبشش   -ز

 های هوادار ، کارایی تنفس آنها نسبت به پستانداران افزایش یافته است. مهرگان ، با داشتن کیسهبرعکس سایر بی  -ح

 کند. ایفای نقش می)طی انتشار(  سطح تنفس به نواحی خاصی محدود شده و در دفع گروهی از مواد زائد    -ط

 

 هابررسی گزینه  -17

 پوستانسخت  

، وظیفه    کمک به حرکتهستند. در این جانوران ، اسکلت عالوه بر    اسکلت بیرونیهایی از جانوارن دارای  نمونه   پوستانسختو    حشرات   -نادرست  -الف

 نیز بر عهده دارد.   حفاظتی

 شود.   ترضخیم و    تربزرگ پوستان(، اسکلت خارجی آن هم باید  با افزایش اندازه جانور )حشرات و سخت   -درست  -ب
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حد  کند. به همین علت ، اندازه این جانوران از  شود که در حرکات جانور محدودیت ایجاد میتر شدن آن می بزرگ بودن اسکلت خارجی ، باعث سنگین   -درست  -ج

 پوستان( شود. )حشرات + سختخاصی بیشتر نمی

 توانند از جایی به جای دیگری حرکت کنند. می   حداقل در بخشی از زندگی خودجانوران    -درست  -د

و    دفع)طی انتشار ساده = بدون صرف انرژی زیستی + بدون نیاز به پروتئین(    آمونیاکو    CO2سطح تنفسی جانوران مذکور است. از آبشش    آبشش  -درست  -ه

 شود. وارد بدن می  اکسیژن طی انتشار ساده

( وارد  مانند لوله گوارش – خارج از محیط داخلی های گوارشی به درون بدن خود )دارند و آنزیم  گوارش  لوله،    حشرات مانند    پوستانسخت   -نادرست  -و

 رسد. های بدن جانور میکنند و سپس مونومر به یاخته تبدیل می   های غذایی را به مونومردرشت مولکول کرده و  

 است.    دارداران شش مهرهایجاد جریان پیوسته از هوای تازه ، ویژه    -نادرست  -ز

 پوستان. نه سخت   های هوادار ویژه پرندگان استکیسه  -نادرست  -ح

انتشار ساده  طی    داردفعی نیتروژن   موادو    اکسیدکربندفع دی بوده و آبشش در    آبشش، سطح ویژه تنفسی    دارپوستان آبششسختدر    -  درست  -ط

 نقش دارد. 

 

 های مالپیگی لوله 

 دهد ، کدام عبارت صحیح است؟ های بدنِ نوعی جاندار را نشان می با توجه به شکل فرضی زیر که بخشی از دستگاه  -18

 
 کند.هایی و اوریک اسید را از همولنف دریافت مینوعی سامانه دفعی متصل به روده بوده که آب ، یون  2بخش    -الف

 کنند.نیز عبور می  4، پس از ورود به روده ، از درون بخش    2دار خروجی از بخش  مواد نیتروژن   -ب

 شود. توسط یک منفذ به فضای درون لوله گوارش وارد میهای سامانه دفعی مشابه ادغام شده و سپس  با سایر بخش   2محتویات بخش    -ج

 کند.دار را مستقیما دریافت میبست خود با همولنف در ارتباط بوده و نوعی ماده زائد نیتروژن ، توسط بخش بن   2ساختار    -د

 اند. گرفته ، در چند ردیف )به صورت به یکدیگر چسبیده( کنار یکدیگر قرار    3مانند    2های دیواره بخش  یاخته  -ه

 ریزند. می  3تر و مشترک محتویات خود را به درون بخش  چندین لوله مالپیگی در نزدیکی روده به یکدیگر ملحق شده و با منفذ بزرگ   -و

 شود.دفع می  4اسید توسط بخش  ها بازجذب شده و مواد دفعی گوارشی به همراه اوریک ، آب و یون  2و    3های بخش  توسط یاخته  -ز

 شود. وارد می  4عبور کرده و به بخش    3و    1های  فعی خروجی از سامانه مالپیگی در ادامه از درون بخش ماده د  -ح

 کند.های گوارشی موثر در هضم مواد غذایی به خارج از محیط داخلی اگزوسیتوز )ترشح( می ، آنزیم   2مانند بخش    1بخش    -ط

 آن آغازگر گوارش شیمیایی در دهان جانور هستند. های  قرار داشته و آنزیم   1غدد بزاقی تقریبا زیر بخش    -ی

 شوند. های بعدی ، دچار تغییر شیمیایی میهای ترشح شده از اندام ، با دریافت آنزیم  1مواد غذایی گوارش نیافته پس از ورود به بخش    -ک

 شوند. رون مایع میان بافتی و همولنف وارد می هایی نزدیک به یکدیگر ، به د، مواد قابل جذب ، توسط یاخته   1در تضاد با بخش    3در بخش    -ل

 ، عالوه بر داشتن یک هسته ، دارای اندازه برابر ، ظاهری مشابه و مستقر در یک ردیف هستند.   3های موجود در دیواره بخش  یاخته  -م

 تر هستند.، به بلندترین پاهای جانور نزدیک   2های معده نسبت به بخش  کیسه  -ن

 . یابدمی  افزایش  ،مایعات بدن    در  موجود  پروتئین  نوعی  سازنده  ژن  بیان  با  ،2ی دیواره بخش  هایاخته   به  اکسیژن  انتقال  -س

 .کنندمی   آغاز  آمیالز  ترشح  با  را  ساکاریدپلی  ش شیمیاییگوار   ،1بخش    دیواره  پوششی  هاییاخته  از  گروهی  -ع

 کنند.می  هیبه روده تخل  حمل کرده و سپس  بدن،  یرا در جهت عقب به جلو   یمواد دفع  همیشه  2ساختارهای مشابه    -ف

 هایی متصل به لوله گوارش بوده که در انجام دو فرایند نقش اساسی دارد. بیرون زدگی  2ساختار    -ص

 کند.نقش کلیدی ایفا می ور بوده و در حفظ آب  در همولنف غوطه  2انتهای ساختار    -ق
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 تر است. به روده نسبت به محل اتصال پاهای عقبی به بدن ، عقب  2ساختار  محل اتصال    -ر

 های دیواره روده در یک سطح قرار داشته و به فضای درونی روده نزدیکتر هستند. های یاخته هسته  -ش

 

 هابررسی گزینه   -18

 روده( )راست   4  بخش  –)روده(   3بخش   –)سامانه دفعی مالپیگی(   2بخش   –)معده ملخ(   1بخش   

  هایونو    آب همراه با    دیاسک یاست. اور  دیاسک یاوردر حشرات،    یاده دفع. مدارند  یگ یمالپ یهالولهبه نام    رودهمتصل به    یدفع  ۀسامان  حشرات   -درست  -الف

 . شودی وارد م  یگ یمالپ یهالوله  به(  همولنف)از  

در    عاتیو با عبور ما  ه ی، تخلرودهبه    (2)بخش    یگ یمالپ  یهالوله   یمحتوا  -درست  -ب

به همراه مواد    روده  قیاز طر  دیاسک یاور.  شوندی ها بازجذب مون یآب و  روده،  

دفع    ( شده و سپس از طریق مخرج4)  رودهراستابتدا وارد    دستگاه گوارش  یدفع

 شود. یم

های مالپیگی توسط چندین منفذ  طبق شکل کتاب درسی محتویات لوله   -نادرست  -ج

 شود.به درون روده ریخته می

بخش  هستند.    بازو از سوی دیگر    بستبن از یک سو    های مالپیگیلوله  -درست  -د

به  روبوده و بخش دیگر    بافتی(بست آنها در تماس با همولنف )مایع میان بن 

ها شده  از همولنف وارد این لوله   هایییونو    آب ،   اسیداوریک .  درون روده باز است

 شوند. ریخته می  رودهو سپس به  

  از یک ردیف سلول، روده ، راست روده و ...    دیواره لوله مالپیگی  -نادرست  -ه

 تشکیل شده است. 

مالپیگی مجاور در محل اتصال به درون  طبق شکل کتاب درسی دو لوله    -درست  -و

تشکیل   رودهبه درون    دهانه بزرگتریو سپس    ابتدا به یکدیگر ملحق شدهروده  

 دهند.می

 ( 2شود. )نههه توسط بخش  ( بازجذب می 3خارج شده از سامانه دفعی مالپیگی توسط روده )بخش    هاییونو    آب   -نادرست  -ز

توسط مخرج از بدن جانور    در نهایتشود  می  رودهسپس وارد راست و    ابتدا وارد رودههای مالپیگی  خروجی از لوله   اسید(ماده دفعی )اوریک   -نادرست  -ح

 شود. خارج می

 کنند.( آنزیم گوارشی ترشح نمی 2پیگی )های ماللوله   -نادرست  -ط

 قرار گرفته است.    دانزیر بخش انتهایی مری و بخش ابتدایی چینهغدد بزاقی تقریبا    -نادرست  -ی

 کند. )نههه گوارش نیافته( ( غذای گوارش یافته دریافت می1معده )بخش    -نادرست  -ک

 (1)بخش  جانور است.    معده محل جذب مواد غذایی در ملخ ،    -نادرست  -ل

 (. تر هستندبعضی بزرگتر و کشیدههای روده متنوع است. )طبق شکل کتاب درسی اندازه سلول   -نادرست  -م

 هستند.   ایتک هستههای مالپیگی ،  های دیواره لولههای دیواره لوله گوارش )که در تماس با محتویات درون لوله گوارش هستند.( و یاخته یاخته   نکته :

  دان ،نسبت به معده ، پیش معده ، چینه  های مالپیگیلوله.  جفت پاهای جلویی بلندتر است 2یک جفت پاهای عقبی ملخ نسبت به    -نادرست  -ن

 . ندا تربه پاهای عقبی جانور نزدیک های معده و ...  کیسه

 رسد و دستگاه گردش مواد دخالت ندارد.ها می وجود دارد. در این نوع تنفس اکسیژن مستقیما به یاخته  یس نایدیدر حشرات تنفس    -نادرست  -س

 شود. آغاز می آمیالز در بزاق وجود دارد. گوارش شیمیایی توسط بزاق از دهان    -نادرست  -ع

   های مالپیگی به صورت زیر است :طبق شکل کتاب درسی ، جهت حرکت محتویات لوله  -نادرست  -ف

 ها ، از جلوی بدن به سمت عقب است. در گروهی )که اطراف معده قرار دارند( جهت حرکت محتویات لوله   -1

 ها ، از عقب بدن به سمت جلو است.در گروهی دیگر )که اطراف روده قرار دارند( جهت حرکت محتویات لوله  -2
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 نقش دارد.   دار )اوریک اسید( و تنظیم اسمزیدفع مواد زائد نیتروژن های مالپیگی در  لوله   -درست  -ص

 باشد. سامانه دفعی حشرات در حفظ آب نقش اساسی دارد. می   تماس با همولنف  دربوده و    بستبنهای مالپیگی  انتهای لوله   -درست  -ق

 دارند.   بیشتریهای مالپیگی به روده ، از دم فاصله  ای متصل هستند و نسبت به محل اتصال لوله پاها به بخش سینه  -درست  -ر

در یکی از   بعضی دیگرها در مرکز بوده و  ههست  بعضی از. )های دیواره روده در یک سطح نیستندهای سلولهستهطبق شکل کتاب درسی    -نادرست  -ش

 قطبین سلول( 
 

 ماهیان آب شور و آب شیرین 

ها به  . چند مورد درباره آن شودنمی های استخوانی یافت داران ساکن آب شور بوده و در اسکلت درونی آنها سامانه هاورس و تیغه گروهی از مهره  -19

 درستی بیان شده است؟ 

 شود. جانور به همراه محلول نمک )سدیم کلرید( بسیار غلیظ ، توسط کلیه به ادرار ریخته میتمام مواد دفعی    -الف

 کنند.مانند حشرات از بیش از یک نوع سامانه برای بیرون راندن مواد دفعی از بدن ، استفاده می   -ب

 . شوندمی   رانده  بدن  از  خارج  به  گوارشی  دفعی  محتویات  با  همراه  زائد  مواد  از  گروهی  ،  حشرات  همانند  -ج

 شود. ای جانور ، از نمک موجود در خون جانور کاسته شده و به نمک درون لوله گوارش افزوده میروده های غدد راست به دنبال فعالیت یاخته  -د

 یشتری دارد. های سدیم و کلرید بای جانور ، نسبت به سیاهرگ خروجی ، مقدار اکسیژن و یون روده سرخرگ ورودی به دیواره غدد راست   -ه

 یشتر است. مانند سایر ماهیان ساکن آب شور ، فشار اسمزی مایعات بدن )پالسما ، مایع بین سلولی و مایع میان بافتی( ، نسبت به فشار اسمزی محیط ب  -و

 شود. آبشش دفع می  ها توسط کلیه )به صورت ادرار رقیق( و برخی از طریقنوشند ، برخی از یون مانند ماهیانی که مقدار زیادی آب می  -ز

 نوشند ، فشار اسمزی مایعات بدن نسبت به فشار اسمزی محیط کمتر است. برعکس ماهیانی که معموال آب زیادی نمی   -ح

 کنند. مانند ماهیان ساکن آب شیرین ، حجم زیادی از ادرار را به صورت ادرار رقیق دفع می  -ط

 پردازند. کی به کمک دستگاه گوارش خود ، به تنظیم محیط داخلی بدن میبرخالف ماهیان آب شیرین ، با دفع محلول غلیظ نم  -ی

 و تولید ادرار رقیق در آنها غیرممکن است.   طیبا مح  سهیبدن در مقا  عات یما  یبودن فشار اسمز   شتریب  -ک

 کنند. های آبششی از محیط دریافت میتیغههای مورد نیاز خود را توسط  در مقایسه با ماهیان دفع کننده ادرار غلیظ ، بخشی از یون  -ل

 هاست. کنند ، باز و بسته شدن دهان آنها ، تنها به منظور عبور آب و تبادل گازها در آبشش در مقایسه با ماهیانی که ادرار رقیق دفع می  -م

 

 هابررسی گزینه  -19

 ها و سفره ماهی( ماهیان غضروفی )مثل کوسه   

هستند که محلول نمک    یاروده غدد راست   ی، دارا هاه یکلها( که ساکن آب شور هستند، عالوه بر  ی ها و سفره ماه)مثل کوسه   یغضروف  انیاهم  -نادرست  -الف

 کنند.یرا به روده ترشح م  ظیغل  اری( بسدیکلر  می)سد

  غدد،    کلیه، دفع از طریق    غضروفی  ماهیاندر    –  مالپیگی  هایلولهاسید توسط  ، دفع اوریک  نایدیساکسید کربن توسط  در حشرات ، دفع دی   -درست  -ب

 . آبششو    ایروده راست 

محلول نمک بسیار غلیظ پس از    ماهیان غضروفیدر    –شود.  اسید به همراه مواد دفعی موجود در لوله گوارش به بیرون رانده می اوریک  حشرات در    -درست  -ج

 شود. ورود به روده توسط لوله گوارش دفع می

. نمک وارد شده به روده توسط مواد دفعی دستگاه گوارش به  می ریزندروده  و به    از خون دریافت کرده، نمک )سدیم کلرید( را    ایروده غدد راست   -درست  -د

 شود.  بیرون از بدن رانده می 

دهد و  ای انجام می روده شده و پس از تشکیل مویرگ ، اکسیژن رسانی به غدد راست   ایروده غدد راست با خون روشن و نمک زیاد وارد    سرخرگ  -درست  -ه

ای ، تیره بوده و نمک کمتری نسبت به سرخرگ  رودهشود. خون خروجی از غدد راست جانور وارد می   رون رودهنمک به دای  روده های غدد راست توسط یاخته 

 ورودی دارد. 

 به خروج از بدن دارد.  ل یآب، تما نی بنابرا؛    است  طیمح  یاز فشار اسمز   کمتربدن    عاتیما  یفشار اسمز  شورآب  انیماهدر    -نادرست  -و

  قیطر  از ها یون از  یبرخو    ظی ادرار غلبه صورت    هیها توسط کلون ی یبرخ  انیماه  نی. در انوشندی آب م یادیمقدار ز   ییایدر انیماه  -نادرست  -ز

 شوند. یدفع م  آبشش  یهااختهی
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  وارد  تواندیآب م  نی؛ بنابرا  است  شتریب  طیبدن از مح  عاتیما  یفشار اسمز  ،ن یریآب ش  انیماهدر    -  ماهیان ساکن آب شیرین    -درست  –ح  

 بدن شود.  

 کنند.دفع می  ادرار رقیق، حجم زیادی از آب را به صورت    ماهیان ساکن آب شیرین  -نادرست  -ط

 است.   رقیق، است اما ادرار ماهیان آب شیرین    غلیظ، ادرار ماهیان آب شور    نکته :

ریخته و سپس توسط دستگاه    روده  را به درون  محلول غلیظ نمکخود ،    ایروده غدد راست ها + سفره ماهی( با فعالیت  )کوسه  ماهیان غضروفی  -درست  -ی

 کنند.گوارش از بدن دفع می

این گروه از ماهیان    به خروج از بدن دارد.  ل یآب، تما نی بنابرا؛    است  طیمح  یاز فشار اسمز   کمتربدن    عاتیما  یفشار اسمز  شورآب  انیماهدر    -درست  -ک

 کنند.تولید می  غلیظادرار 

 کنند. )نههه جذب( ها را دفع میکوسه و سفره ماهی ، ساکن آب شور هستند و از طریق آبشش برخی از یون   –  ماهیان آب شور    -نادرست  -ل

هاست. )این  در آبشش   تبادل گازهاو    عبور آب به منظور    تنها،    آب شیرینباز و بسته شدن دهان ماهیان    –  ماهیان آب شیرین    -نادرست  -م

 عبارت برای ماهیان ساکن آب شور )کوسه و سفره ماهی و ... ( صادق نیست.(  

 

 مثانه ، کلیه ، غدد نمکی و ... 

 چند مورد به درستی بیان شده است؟  - 20

 تند ، کلیه آنها توانمندی زیادی در بازجذب آب دارد.ها هسدارانی که دارای مثانه با قابلیت ذخیره آب و یون مهره   -الف

 کنند ، مثانه آنها توانایی تغییر اندازه با تغییر محیط را دارد.دارانی که اکسیژن مورد نیاز خود را توسط دو نوع سطح تنفسی تامین می مهره   -ب

 کنند ، دارای غدد نمکی هستند.وارد می   دارانی که در طی خشکی محیط ، آب درون مثانه خود را به شبکه مویرگیمهره   -ج

 رانند.های غلیظ توسط یک مجرا به بیرون از بدن می غدد نمکی در نزدیکی و باالی چشم یا زبان جانور قرار داشته و نمک اضافی را به شکل قطره   -د

 شود. مایعات بدن در جانور می های غلیظ توسط غدد نمکی ، سبب تنظیم فشار اسمزی و تعادل آب  دفع نمک به صورت قطره  -ه

 دهد. اندازه مثانه را تغییر می  محیط،  خشکی  زمان  در  یابد،می  افزایش  بلوغ  طی  در  آن  قلب  حفرات  تعداد  که  جانور  نوعی  -و

 . کندمی  کمک  جاندار  دفعی  مواد  همه  دفع  به  انقباضی  واکوئول  تشکیل  دارد،وجود    مژک  زیادی  تعداد  آن  دهانی  حفرۀ  اطراف  نوعی جاندار که  در  -ز

 . است   ادرار  ترکیب  تغییر  به  قادر  خود،  هایکلیه  از  خارج  در  مضاعف،  خون  گردش  دستگاه   ترینساده  دارای  جانور  هر  -ح

 شود. در فصل خشکی ، در رگ خونی ورودی به دیواره مثانه دوزیستان ، نسبت به رگ خروجی ، آب بیشتری یافت می  -ط

 رانند. یها مدهان و حلق، هوا را با فشار مثبت به شش  یهاچهیبا کمک ماه  توانمندی زیاد در بازجذب آب ،جانوران دارای کلیه با    -ی

 ، هستند.  دارای کلیه با توانمندی زیاد در بازجذب آبها در آنها رخ داده است ،  همه جانورانی که جدایی کامل بطن   -ک

 پردازد. گازهای تنفسی می  تبادل  به  های خودآبشش   طریق  از  شود ،حفرات باالیی قلب وارد یک بطن می خون موجود در حفره یا    در آن  هر جانور بالغی که  -ل

 باشد. می   نمک  غلیظ  بسیار  محلول  دفع  برای  ایروده  راست  غدد  دارای  کلیه  بر  کند ، عالوههر جانوری که از قلب آن فقط خون تیره عبور می   -م

 شود. های هوادار است ، به کمک غدد نمکی سبب حفظ تعادل اسمزی مایعات بدن خود می افزایش کارایی تنفسی خود دارای کیسههر جانوری که به منظور    -ن

 کند.باشد ، توسط صفحات آرواره مانند خود بخش نرم و تازه گیاهی را خُرد می اسید می هایی برای دفع اوریک هر جانوری که دارای لوله   -س

 کند.هایی وارد میاسید ، از همولنف به لوله ی به همراه آب و اوریکیهادهد ، یونظیم اسمزی خود را با دخالت دستگاه گوارش انجام میهر جانوری که تن  -ع

 ست.کند ، فاقد سامانه تنفسی ویژه ا ایستایی مایع درونی خود از واکوئول انقباضی استفاده میهر جانداری که به منظور تنظیم اسمزی و حفظ هم   -ف

 . ریزدشده و سپس از نوک منقار قطره قطره می   های بینی تخلیه از جانوران فاقد دیافراگم ، ترشحات نمکی از طریق مجرا به درون سوراخ در گروهی    -ص

 های منقار در ابتدا و باالی منقار قرار دارند. هایی سبب افزایش کارایی تنفسی شده است ، سوراخ در جانوارنی که کیسه  -ق

 های قرارگیری متفاوتی دارند. محل  وهای مختلف  دد نمکی در جانوران ، اندازه غ  -ر

 فشار اسمزی رگ ورودی به غدد نمکی نسبت به رگ خروجی از آن ، کمتر است.   -ش

 

 هابررسی گزینه  - 20

 پرندگان و    خزندگان    –  دوزیستان    -نادرست  -الف
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  آب   ۀریمحل ذخ  ستانیدوز ۀمثان  -  قورباغهمانند    دوزیستان بالغ    -درست  -ب

آب    شتریب  ۀریذخ  یو مثانه برا   دفع ادرار کم،  ،ط یخشک شدن مح. به هنگام  هاستونیو  

 کند.یم   دایپ  شیافزا  مثانه به خونبازجذب آب از  شود و سپس    یم  تربزرگ 

خزندگان و پرندگان    برخی از    –  دوزیستان    -نادرست  -ج

 کنند.  دار مصرف می که آب دریا یا غذای نمک   دریایی و بیابانی

خارج شده است. پس    یک مجرا  هر غده نمکیاز    –بخش اول عبارت صحیح است.    -نادرست  -د

 شود. )نههه یک مجرا(  خارج میدو مجرا در مجموع    دو غدهاز  

کنند،  ی مصرف م  دارنمک   یغذا  ای  ایآب درکه    یابانیبو    ییایدر  پرندگانو    خزندگان  یبرخ

های  قطره به صورت    ،زبان  ای  چشم  )و باالی(  کینزد  یغدد نمک  قیتوانند نمک اضافه را از طریم

 دفع کنند.   غلیظ

( نقش  تعادل اسمزی مایعات بدنحفظ )  تعادل آب مایعات بدنو    تنظیم فشار اسمزیای ، کلیه ، آبشش و ... در  روده غدد نمکی ، غدد راست   -درست  -ه

 دارند. )این مطلب خیلی مهم است.( 

 بالغ  دوزیست    –  دوزیستان    -درست  -و

و حفظ تعادل  و بخشی از مواد دفعی دفع آب اضافی ( +  CO2)دفع     سطح بدن  های دفع در پارامسی :راه  –  پارامسی    -نادرست  -ز

 )از طریق منفذ دفعی(  دفع مواد گوارش نیافته)واکوئول انقباضی( +    اسمزی

 تر شدن ادرار شوند. کنند و سبب غلیظ  بازجذب توانند آب ذخیره شده در مثانه خود را  دوزیستان بالغ می   –  دوزیستان بالغ    -درست  -ح

رگ خروجی از دیواره مثانه آب  شود این یعنی  جذب میاز ادرار به درون خون باز  دیواره مثانه، در دوزیستان بالغ ، آب توسط    در فصل خشکی  -نادرست  -ط

 بیشتری نسبت به رگ ورودی دارد. 

 قورباغه     –  پرندگانو    خزندگان    -نادرست  -ی

 خزندگان و پرندگان   –(  پرندگان + پستانداران + برخی خزندگان )کروکودیل    -نادرست  -ک
 صحیح است یا غلط؟  جدید شود ، عبارت جاجابهاگر جای دو بخش عبارت باال با یکدیگر   

 دوزیست بالغ آبشش ندارد.   –  + دوزیست نابالغ دوزیستان بالغ+    ماهی    -نادرست  -ل

 ای و کلیه دارند. ، غدد راست روده   ماهی  سفرهو    ماهی  کوسه   –  خاکی  کرم+    نابالغ  دوزیست+    یماه    -نادرست  -م
 صحیح است یا غلط؟  جدید شود ، عبارت جاجابهاگر جای دو بخش عبارت باال با یکدیگر   

برخی از پرندگان غدد نمکی دارند نهه همه    –  بیابانیو    پرندگان دریاییخزندگان و برخی از     –  همه پرندگان    -نادرست  -ن

 آنها. 
 صحیح است یا غلط؟  جدید شود ، عبارت جاجابهاگر جای دو بخش عبارت باال با یکدیگر   

 نوعی حشره است و نیازی به صفحات آرواره مانند ندارد.   شته  –  ملخ    –  همه حشرات     -نادرست  -س

 ، لوله مالپیگی و دفع اوریک اسید ندارند. ها همولنف  ماهی  –   حشرات     –  کوسه ماهی و سفره ماهی+    حشرات     -ادرستن  -ع

 در پارامسی سامانه تنفسی ویژه )نایدیس + پوستی + آبشش + شش( وجود ندارد.   –ترجمه بخش اول : پارامسی )یوکاریوت ، آغازیان ، تک سلولی(    -درست  -ف

سبب غلط    در بیشتر موارداین عبارت »هر« دارد اما نادرست نیست. طبق الگوی سور زیستی )هر ، همه ، فقط ، تنها ، همواره ، همیشه ، به طور حتم و ...(    توجه :

 ییییییییییییشهشوند نههههههههه همیشدن عبارت می 

 طبق شکل کتاب درسی این مطلب صحیح است.   -درست  -ص

 قرار دارند.   باالی منقارو    ابتداهای بینی در  در پرندگان سوراخ   -درست  -ق

 )نزدیک چشم یا زبان( دارند.   محل قرارگیری متفاوت و    های مختلفاندازه با توجه به نوع جانور ، غدد نمکی    -درست  -ر

فشار اسمزی  . رگ خروجی از غدد نمکی نمک کمتری داشته و  فشار اسمزی آن بیشتر استرگ ورودی به غدد نمکی ، نمک بیشتر داشته و    -نادرست  -ش

 آن نیز کمتر است. 
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 ( تنظیم عصبی) یازدهم  1فصل  
 

 هیدر 

 ادق است؟دهد. چند مورد درباره جانور مذکور صتصویر زیر نحوه کسب انرژی در نوعی جانور را نشان می -27

 اند. های آن به صورت پراکنده در دیواره بدن استقرار یافتهترین ساختار عصبی بوده که یاختهدارای ساده   -الف

 شوند. اند ، به صورت مستقل از یکدیگر تحریک میهای عصبی که در دیواره بدن جای گرفته همه یاخته  -ب

 شوند. های بدن می ن ، سبب تغییر وضعیت ماهیچههای عصبی بخش محیطی دستگاه عصبی آگروهی از رشته  -ج

 اند.های عصبی بدن آن به درون فضای حفره گوارشی امتداد یافتهگروهی از رشته  -د

 شود. ای تحریک شده و حرکت جانور و بازوها ممکن می های ماهیچه به دنبال ایجاد تحریکات عصبی ، یاخته   -ه

 شوند. وارد خون می ابتدا  ، مواد غذایی طی جذب  حفره گوارشی آن  وقوع گوارش برون سلولی در  به دنبال    -و

 شوند. مواد غذایی می آبکافت کامل    آن ، سبب  گوارشی  حفرههای گوارشی ترشح شده به  همه آنزیم  -ز

 پردازد. به کمک یکی از چهار روش اصلی تنفس ، با محیط خود به تبادالت گازی می   -ح

 شوند. از جدار نازک پوست عبورکرده و وارد شبکه مویرگی می  گازهای تنفسی مورد نیاز جانور  -ط

 عهده دارد. حفره گوارشی بدن آن ، عالوه بر گوارش ، وظیفه گردش مواد را بر   -ی

 شود. های غلیظ نمک میوجود غدد نمکی ، سبب دفع قطره   -ک

 شود. می ها ، به خارج دفع  ای از کانال آب اضافی بدن آن ، از طریق شبکه   -ل

 شود. های پیکر جانور ، به حفره گوارشی وارد می آب از محیط بیرون از طریق سوراخ   -م

 شود. هایی با آرایش قرار گیری ویژه سبب ایجاد ساختار نردبان مانندی در دستگاه عصبی جانور می وجود رشته   -ن

 کند.در جانور فراهم می   وجود چند گره به هم جوش خورده در سر ، شرایط انجام تحرکات ارادی را  -س

 باشد. طناب عصبی شکمی کشیده شده در طول بدن ، دارای چندین گره می  -ع

 هایی به یکدیگر متصل هستند.در شبکه عصبی جانور تعداد زیادی گره وجود داشته که توسط رشته یا رشته  -ف

 اند. بی آرایش یافتههای کنترل کننده تحرکات دیواره حفره گوارشی جانور ، در شبکه عصنورون   -ص

 های دستگاه عصبی جانور ، تقریبا یکسان است. ها در همه بخشطبق شکل کتاب درسی ، فاصله بین گره  -ق

 دستگاه عصبی جانور دارای یک تقارن شعاعی اطراف حفره گوارشی است.  -ر

 ابتدای بازوهای هیدر نسبت به انتهای آن ، قطر کمتری دارد.   -ش

 باشد. ای شکل میموجود در بازوهای جانور دارای ظاهری استوانه شبکه عصبی    -ت

 سطح پایینی بدن جانور رو به بیرون دارای زاوئدی بوده که تقریبا مسطح هستند.  -ث

 

 هابررسی گزینه  -27

 هیدر  
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با هم  در دیواره بدن هیدر است که    های پراکندهای از نورون مجموعهاست. شبکۀ عصبی    شبکۀ عصبی در هیدرساختار عصبی،    ترینساده  -درست  -الف

 ارتباط دارند. 

. شبکۀ عصبی  اند.()پس مستقل از یکدیگر نیستند بلکه به یکدیگر وابسته  شوددر همۀ سطح آن منتشر میتحریک هر نقطه از بدن جانور    -نادرست  -ب

 کند.ای بدن را تحریک میهای ماهیچهیاخته

 ندارد. وجود سر ، مغز ، طناب عصبی ، نخاع ، تقسیم بندی مرکزی و محیطی دستگاه عصبی    در هیدر  -نادرست  -ج

 های دیگر( قرار دارند. )نهههه درون حفره گوارشی( الی یاختههای عصبی در دیواره بدن هیدر )البه یاخته  -نادرست  -د

. این ماهیچه وظیفه حرکت بازوها و حرکت جانور و ... را برعهده  در بدن هیدر ماهیچه وجود دارد  -درست  -ه

 دارد. 

های  گوارش برون سلولی ذرات غذایی )نهههه مونومر( وارد یاخته   پس از وقوع  هیدر خون ندارد.   -نادرست  -و

اندامک  چندین دهند. در مرحله بعد  پوشاننده حفره گوارشی شده )طی آندوسیتوز( و تشکیل واکوئول غذایی می

شود. در واکوئول گوارشی ذرات غذایی به  ایجاد می   واکوئول گوارشیمتصل شده و    واکوئول غذاییبه    لیزوزوم

  واکوئول دفعی شود. در ادامه  مونومر تبدیل شده و مونومر از واکوئول گوارشی خارج شده و وارد سیتوپالسم می

گردد. در نهایت مواد  می   حفره گوارشیایجاد شده به غشای پالسمایی اتصال یافته و محتویات دفعی آن وارد  

 شود. دهان از جانور خارج می  دفعی از طریق

هایی شوند. یاخته های پوشاننده حفره گوارشی می)نهه همه( یاخته  بیشترذرات غذایی طی آندوسیتوز وارد    نکته :

 دی )دو تاژکی( هستند )طبق شکل کتاب درسی( کنند دارای زوائ که ذرات غذایی را دریافت می

های  آنزیم  اگزوسیتوزای شکل( طی  های پوشاننده حفره گوارشی )تقریبا استوانه از سلول   گروهیدر هیدر پس از ورود غذا به حفره گوارشی ،    -نادرست  -ز

 کنند.ذرات کوچکتر ایجاد می یی اثر کرده و  ها درون حفره گوارشی بر مواد غذاکنند. این آنزیمهیدرولیز کننده )گوارشی( ترشح می

 شود. درون حفره گوارشی هیدر مونومر ایجاد نمی   نکته :

 آبششی ندارد. . هیدر تنفس پوستی ، نایدیسی ، ششی و  هیدر سطح ویژه تنفسی ندارد  -نادرست  -ح

 این گزینه بیانگر تنفس پوستی است. تنفس پوستی و شبکه مویرگی ، در هیدر وجود ندارد.   -نادرست  -ط

 حفره گوارشی عالوه بر گوارش غذا ، وظیفۀ گردش مواد را نیز بر عهده دارد .    – درست  -ی

 وجود دارد. در هیدر غدد نمکی وجود ندارد.   برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانیغدد نمکی در    -نادرست  -ک

 ها )سامانه نفریدی( وجود ندارد.ای از کانال در بدن هیدر شبکه   -نادرست  -ل

 های ....سوراخ به خارج دارد )دهان جانور(. اما در این گزینه گفته شده است    تنها یک راهحفره گوارشی در هیدر    -نادرست  -م

 نههه هیدر.   است  د در دستگاه عصبی ویژه پالناریاساختار نردبان مانن   -نادرست  -ن

 نههه هیدر.چند گره جوش خورده در سر ویژه حشرات است   -نادرست  -س

 . نههه هیدر. چندین گره ویژه حشرات است یطناب عصبی شکمی محتو  -نادرست  -ع

)از جنس دندریت و    هاییرشته یا    رشتهها توسط  وجود دارد. این گره   های زیادیگرهطبق شکل کتاب درسی )و علمی( در شبکه عصبی هیدر    -درست  -ف

 اند. آکسون( به یکدیگر متصل شده 

ادغام شدن آنزیم  و    گوارش غذاده که در  بو  تحرکاتیدیواره حفره گوارشی هیدر دارای    -اند.سازمان یافته  شبکه عصبیها درون  در هیدر ، نورون   -درست  -ص

 نقش دارد. با غذا 

 است.   بیشترینو در بخش قطور بدن )میانه حفره دیواره حفره گوارشی(    کمتریندر محل شروع تشکیل بازوها    هافاصله بین گره   -نادرست  -ق

 است.   یتقارن شعاعطبق شکل کتاب درسی شبکه عصبی هیدر در اطراف حفره گوارشی دارای    -درست  -ر

 . های بازو استقطر آن بیشتر از سایر بخش تپه مانند وجود داشته و    برآمدگی  ابتدای بازوهای هیدرطبق شکل کتاب درسی    -نادرست  -ش

 است.   ای شکل همراه با تقارن شعاعیاستوانهطبق شکل کتاب درسی ظاهر شبکه عصبی در بازوها ،    -درست  -ت

 ینی بدن هیدر )محل قرارگیری هیدر بر سطح( زوائدی وجود دارد. طبق شکل کتاب درسی سطح پای  -درست  -ث
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 پالناریا 

،    نداردچند مورد درباره نوعی کرم پهن آزادزی )غیر انگلی( مطرح شده در کتاب درسی که هیچکدام از چهار ساختار ویژه برای تنفس را  -28

 صحیح است؟ 

 د.شو های عصبی در سر جانور ، تنها بخش تشکیل دهنده دستگاه عصبی مرکزی محسوب می دو مجموعه متشکل از اجتماع جسم سلولی یاخته   -الف

 شود. بخش دستگاه عصبی محیطی محسوب می جزء  ی موازی و کشیده شده در طول بدن جانور ،  هاتر متصل به طنابکوچکهای جانبی و  رشته  -ب

 شود. های موازی در پیکر جانور ، در یکی از دو بخش مرکزی یا محیطی دستگاه عصبی ، گروه بندی میهر رشته اتصال یافته به طناب  -ج

 شود. های عصبی اتصال یافته به مغز جانور ، جزئی از دستگاه عصبی مرکزی محسوب می ههمه رشت  -د

 شود. های عصبی ، تحریک هر نقطه از بدن جانور در همه سطوح آن منتشر می به دنبال فعالیت یاخته  -ه

 است.   های عصبی پراکنده در دیواره پیکر جانور مستقر شده شبکه عصبی به صورت یاخته  -و

 مغز )چند گره به هم جوش خورده( آن یک طناب عصبی شکمی محتوی چندین گره خارج شده است.   از  -ز

 شود. هایی با آرایش قرار گیری ویژه سبب ایجاد ساختار نردبان مانندی در دستگاه عصبی محیطی جانور میوجود رشته  -ح

 باشد. عصبی می  طناب عصبی شکمی کشیده شده در طول بدن ، دارای چندین گره با فعالیت  -ط

 گردد.به دنبال برجسته شدن بخش جلویی هر دو طناب عصبی پشتی در سر جانور ، مغز تشکیل می   -ی

 گردد.به دنبال اجتماع یافتن جسم سلولی در بخش جلویی هر دو طناب عصبی به صورت برجسته در سر جانور ، مغز تشکیل می  -ک

 ای غضروفی ، یا استخوانی جای گرفته است. مغز درون جمجمه ها و  های عصبی درون سوراخ مهره طناب  -ل

 های تشکیل دهنده مغز متصل بوده و از سوی دیگر آزاد است. هر طناب عصبی در پیکر جانور از یک سو مستقیما به گره  -م

 درون پیکر خود دارد. جایی مواد(  دستگاه اختصاصی برای گردش مواد )دارای مایعی برای جابه   -ن

 حفره گوارشی دارای انشعابات زیادی بوده که به تمام نواحی بدن نفوذ کرده است.  -س

 طرفه مواد غذایی ، دستگاه اختصاصی گوارش شکل گرفته است.به منظور حرکت یک   این جانور و هیدر ،در    -ع

 ها وارد مایعاتی از بدن شده که غیر خونی هستند.بخشی از مواد خروجی از یاخته   -ف

 شود. دیده می  دستگاه عصبی مرکزی و محیطیعصبی جانور دارای تقارن دو طرفی بوده که در هر نیمه بخشی از    دستگاه  -ص

 شود. مغز جانور متشکل از دو گره عصبی بوده که از هر گره دو طناب عصبی خارج می   -ق

 هستند.   یمغز های  گره با منشا    ها(ها و آکسون )دندریت   های عصبیهای عصبی موجود در طرفین پیکر جانور ، متشکل از رشته طناب  -ر

 باشد. های عصبی موازی می های کوتاه دستگاه عصبی محیطی جانور ، فقط طنابمنشا رشته  -ش

 های محیطی به یکدیگر متصل بوده و منظره نردبانی دارند. دو طناب عصبی موازی جانور از طریق رشته   -ت

 های خود دارند. دو طناب عصبی به یکدیگر رسیده و ضخامت کمتری نسبت به سایر بخش   پالناریا )دم( ،در انتهای بدن    -ث

 های بین دو طناب در میانه بدن نسبت به طرفین پیکر جانور ، بیشتر است. اندازه طول رشته   -خ

 طناب ، کمتر است. های بین دو  های جانبی کوتاه خارج شده از مغز نسبت به رشتهضخامت رشته میزان    -ذ

 ها و مغز جانور ، همگی بدون انشعاب هستند.های جانبی خارج شده از طنابرشته  -پ

 شوند. هایی کوتاه با یکدیگر مرتبط می در سر جانور دو گره تماما از یکدیگر فاصله داشته و توسط رشته   -ژ

 

 هابررسی گزینه   -28

 پالناریا   
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های  ای از جسم یاختههر گره مجموعهاند.  را تشکیل داده  مغزدر سر جانور،    دو گره عصبی  پالناریادر    -نادرست  -الف

هایی به هم  رشتهاند، با  که در طول بدن جانور کشیده شده   متصل به آن  )موازی(  دو طناب عصبیو    مغز.  عصبی است

 این مجموعه بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور است. کنند.  را ایجاد می  ساختار نردبان مانندی و    اندمتصل 

 )این آخری رو کتاب درسی گفته( هابین طناب  هایمغز + دو طناب موازی + رشته  

را    بخش محیطی دستگاه عصبی  طناب های عصبی موازیمتصل به    ترکوچکو    های جانبیرشته در پالناریا    -  درست  -ب

 دهند.تشکیل می

های بین دو طناب ،  هستند. رشته   جزء دستگاه عصبی محیطیها  های جانبی و کوچکتر متصل به طناب رشته  -درست  -ج

 هستند.   جزء دستگاه عصبی مرکزی

هستند.    جزء بخش مرکزی دستگاه عصبیها( اتصال یافته به مغز جانور  )مولد طناب  های بلندرشته  -  درست  -د

 )با توجه به منابع علمی(  هستند.  مرکزیجزء دستگاه عصبی  نیز  و جانبی متصل به مغز جانور    های کوتاهرشته 

 هیدر     -نادرست  -ه

 صبی ویژه هیدر است نه پالناریا( )شبکه ع هیدر    -نادرست  -و

 دو طناب عصبی دارد و مغز آن متشکل از چند گره به هم جوش خورده نیست.(   پالناریا)  حشرات     -نادرست  -ز

ساختار نردبان  و    اندهایی به هم متصل رشتهاند، با  که در طول بدن جانور کشیده شده   متصل به آن  )موازی(  دو طناب عصبیو    مغزدر پالناریا    -نادرست  -ح

 است. )نههه محیطی(   مرکزی دستگاه عصبیکه جزء بخش    کنندرا ایجاد می  مانندی

 است. نههه پالناریا )در سطح کتاب درسی(  شرات ح طناب عصبی شکمی ویژه    –  حشرات     -نادرست  -ط

 . دهدرا تشکیل می  مغزآن برجسته شده و    بخش جلوییاست و    طناب عصبی پشتی  ها(مهره )نههه بی  دارانمهرهدر    -نادرست  -ی

دخیل در ساخت    هایاجتماع جسم سلولی نورون اند.  توان گفت دو طناب عصبی موازی از سر پالناریا منشا گرفته طبق شکل کتاب درسی می  -درست  -ک

 اند. را تشکیل داده مغز )با ظاهری برجسته( ها ،   طناب

 استخوان ندارند. ستون مهره ، جمجمه و  هستند و    مهرهبیپالناریا ، هیدر ، حشرات و ...    -نادرست  -ل

 طبق شکل کتاب درسی هر طناب عصبی فقط به یک گره از مغز متصل است. )هر طناب به گره همان سمت متصل است.(   -نادرست  -م

آن   که در  ردیگی گردش مواد شکل م  یبرا   ی، دستگاه اختصاص  اسفنج ، عروس دریایی، هیدر ، پالناریا و کرم کدو  تر ازپیچیده  در جانوران  -نادرست  -ن

 شود.   یمشاهده م  گردش مواد  ۀسامان، دو نوع  تر(  )جانوران پیچیده   جانوران  نیمواد وجود دارد. در ا  ییجاجابه   یبرا   یعیما

  اریها بساختهیانتشار مواد تا    ۀکه فاصل  یکنند به طوری بدن نفوذ م  ینواح  تمامبه    یگوارش  ۀانشعابات حفر  ،ایمثل پالنار یپهن آزادز یهاکرم در    -درست  -س

 کند.      یمواد کمک م  ییجابهجانوران حرکات بدن به جا  نیکوتاه است. در ا

 است.   دو طرفهحرکت غذا در حفره گوارشی    هیدرشکل گرفته است. در    طرفه مواد غذاییحرکت یک دارند ،    لوله گوارشدر جانورانی که   -نادرست -ع

 شود. ها میها ابتدا وارد مایع اطراف سلول تولیدی در یاخته   CO2پالناریا خون ندارد اما    -درست  -ف

 وجود دارد.   نیمی از دستگاه عصبی محیطیو    های بین دو طناب نیمی از رشته ،    هایکی از طناب ،    نیمی از مغزدر هر نیمه بدن جانور    -درست  -ص

)بخش باریک بدن( قرار داشته و تا    طرفین بدنهای عصبی خارج شده از مغز در  طناب  -.شودعصبی خارج می از هر گره مغزی فقط یک طناب   -نادرست  -ق

 یابد.دم امتداد می 

 باشد. )دو گره عصبی( می  های سلولی مغزمنشا آنها جسم هستند که    هاییها و آکسون اجتماع دندریت عصبی خارج شده از مغز پالناریا    دو طناب  -درست  -ر

های خارج شده از مغز پالناریا متعلق به دستگاه عصبی  رشته  –های جانبی کوتاه خارج شده از دو طناب عصبی  رشته    -ستدر  -ش

 مرکزی هستند. 

در کنکور هم کتاب درسی   –هستند نهه محیطی. )طبق متن کتاب درسی نهه منابع علمی    دستگاه عصبی مرکزیدو طناب جزء  های بین  رشته  -نادرست  -ت

 مهم است.( 

و    ضخیمهای عصبی )نزدیک مغز(  ابتدای طناب   –.  از یکدیگر فاصله دارندو    رسندیکدیگر نمی درانتهای بدن پالناریا ، دو طناب عصبی به    -نادرست  -ث

 است.   باریکانتهای آنها  

 است. )طبق شکل کتاب درسی(  کمترینو در دم پالناریا    بیشترینهای بین دو طناب در میانه بدن  اندازه رشته   -درست  -خ

www.konkur.in

forum.konkur.in



 09368888560  -1402کنکور ویژه  -جانوری دهم و یازدهم 
 

49 
 

 است.   کمتر های بین دو طناب در دم پالناریا  است اما ضخامت رشته   زیادهای کوتاه متصل به مغز  طبق شکل کتاب درسی ضخامت رشته  -نادرست  -ذ

 هستند. )طبق شکل کتاب درسی(  دارانشعاب ها و مغز  های کوتاه خارج شده از طناب بیشتر رشته  -نادرست  -پ

ممکن    هایی کوتاهطناب ارتباط دو گره توسط  های سر  در سایر بخش  –هستند.    یکدیگر متصلپالناریا دو گره مغزی به    بخش جلویی سردر    -نادرست  -ژ

 شده است. 

 

 حشرات 

 دهد. چند مورد درباره جانور مورد سوال صحیح است؟ تصویر فرضی زیر سامانه دفعی در نوعی جانور را نشان می  -29

 مغز آن مانند مغز پالناریا ، متشکل از چند )بیش از دو( گره به هم جوش خورده است.   -الف

 شده در طول بدن جانور ، در هر بند از بدن ، یک گره دارند. های عصبی شکمی کشیده  طناب  -ب

 کند.های آن بند از بدن را تنظیم میهای عصبی در هر بند از بدن جانور ، فعالیت ماهیچه وجود گره   -ج

 های عصبی ، درون سر جانور به صورت به هم جوش خورده مستقر شده است. تمام گره  -د

 اند. های حرکتی امتداد یافتهج شده از طناب عصبی شکمی ، به درون اندام های عصبی خارگروهی از رشته  -ه

 اند. ای طناب عصبی منشا گرفتههای حرکتی جانور ، همگی از یک گره موجود در بخش سینههای موجود در اندام رشته  -و

 ر سطح باالتری قرار گرفته است.تر و نسبت به قلب ، ددر پیکر جانور ، طناب عصبی نسبت به لوله گوارش در سطح پایین   -ز

 شود. وجود شبکه مویرگی غنی در اطراف معده جانور ، سبب افزایش ورود مواد غذایی تازه جذب شده به درون همولنف می   -ح

 شود. طرفه میدر سطح پشتی جانور ، جهت حرکت همولنف ، توسط نوعی رگ طویل شده ، از دم به سمت سر یک  -ط

 کند.ها جدایی وجود داشته که تبادالت را تنظیم میهای آن ، بین همولنف و یاختهاندام درون    -ی

 شوند. ها وارد رگ میدر بخش انتهایی نوعی رگ در آن ، به علت باال بودن تفاوت فشار اسمزی ، مواد از فضای بین سلول   -ک

 شود. ده و بر میزان همولنف درون قلب افزوده می دار باز بوزمان با استراحت قلب جانور ، دریچه منافذ دریچههم  -ل

 شود. های بدن پمپ می های قلب جانور ، دریچه منافذ باز شده و همولنف به همراه مواد غذایی به حفره به دنبال انقباض ماهیچه -م

 گیرند. های بدن قرار میهمه انشعابات سامانه تنفسی جانور ، در کنار همه یاخته  -ن

 کند.های بدن جانور را با محیط فراهم می ساختار تنفسی ویژه ، ارتباط یاخته نوعی    -س

 گردد.ها ارسال میخون خروجی از قلب جانور پس از عبور از سطح تنفسی با حداکثر مقدار اکسیژن به سمت بافت  -ع

 بخشی از دستگاه عصبی جانور ، به صورت دو زنجیره عصبی در سطح شکمی بدن قرار دارد.   -ف

 کنند.های بدن ارسال میهایی را به پاها و سایر بخش ای جانور رشته های موجود در سطح سینه گره   -ص

 یابد.  های عصبی افزایش می هر چقدر به سمت عقب بدن )دم( جانور برویم ، اندازه گره   -ق

 های طناب عصبی است. های خارج شده از بقیه گرهرشته ای بزرگتر از  های عصبی خارج شده از گره عصبی عقبی در بخش سینهگروهی از رشته  -ر

 شود. وارد پاهای عقبی می   ،  های عصبی موجود در دم جانورهای خارج شده از گره رشته  -ش

 رسند.ها به یکدیگر می در محل گرههای تشکیل دهنده طناب عصبی شکمی جانور ،  رشته  -ت

 تر ، اندازه بلندتری دارند. های قبلهای خارج شده از گره های خارج شده از آخرین گره طناب عصبی شکمی ، نسبت به رشتهرشته  -ث

 باشد. های متوالی موجود در طناب عصبی ، تقریبا با یکدیگر برابر میفاصله گره  -خ

 شوند. های حرکتی میای وارد اندام ز سه گره عصبی در بخش سینههای خارج شده اتمام رشته  -ذ

   تر )دارای انشعاب زیاد( اتصال یافته است.در مغز توسط یک رشته عرضی به یکدیگر و دو رشته طولی به گره پایین های عصبی  گره  -پ

 اند. شده ای به یکدیگر متصل  های عصبی جانور توسط ساختارهای دو رشته تمام گره  -ژ

 کند. بخشی از دستگاه عصبی مرکزی جانور پس از خروج از مغز ، از طرفین مری عبور می  -گ

 

 هابررسی گزینه  -29

 لوله مالپیگی و بخشی از لوله گوارش در حشرات   

 . تشکیل شده است  خوردهجوشچند گره به هممغز حشرات از    -  است.دو گره  مغز پالناریا شامل    -نادرست  -الف
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در  کشیده شده است،    طول بدن جانورکه در    عصبی شکمی ها()نههه طناب  یک طناب   –وجود دارد.    ییک طناب عصبی شکمدر حشرات    -نادرست  -ب

 . کندهای آن بند را تنظیم میدارد. هر گره فعالیت ماهیچههر بند از بدن، یک گره عصبی 

 .کندآن بند را تنظیم میهای  دارد. هر گره فعالیت ماهیچهعصبی  های()نهه گره   در هر بند از بدن، یک گره  -نادرست  -ج

 های طناب عصبی شکمیهای مغزی + گره = گره  های عصبی در حشرات همه گره   -نادرست  -د

 های عصبی وجود دارد. های جانور رشتهطبق شکل کتاب درسی در پاهای جانور و شاخک   -درست  -ه

 های طناب عصبی شکمی منشا گرفته اند. )طبق شکل کتاب درسی(های عصبی موجود در پاهای جانور از گره رشته  نکته :

 مغز منشا گرفته اند. )طبق شکل کتاب درسی( های  های جانور از گره های عصبی موجود در شاخک رشته  نکته :

هایی به پاهای  ای جانور در طناب عصبی یک گره رشته. در بخش سینهبررسی کنیدرا لطفا شکل کتاب   -نادرست  -و

 هایی به پاهای عقبی فرستاده است.تر ، رشتههایی به پاهای میانی و یک گره در عقب جلویی ، یک گره دیگر رشته

 طناب عصبی شکمی  –لوله گوارش    –: قلب    از باال به پایین  -نادرست  -ز

 حشرات مویرگ ندارند.   -نادرست  -ح

 شود. رانده می  از دم به سمت سراست. همولنف در قلب جانور    سطح پشتی جانورقلب حشرات در    -درست -ط

بین )بافت پوششی سنگفرشی تک الیه(    دیواره مویرگ.  سامانه گردش بسته مویرگ وجود دارددر    -نادرست  -ی

ها جدایی )دیواره سامانه گردش باز بین همولنف و سلول کند. در  ایجاد می  ها جداییخون و اغلب یاخته 

 مویرگ( وجود ندارد. 

 حشرات مویرگ ، فشار تراوشی ابتدای مویرگ و فشار اسمزی در مویرگ ندارند.   -نادرست  -ک

 شود. دار قلب باز بوده و همولنف توسط همین منافذ وارد قلب میمنافذ دریچه  استراحت قلبدر هنگام   -درست  -ل

 .شودهمولنف وارد قلب جانور نمی باشد و  می   دار بستهدریچه منافذ دریچه ،    هنگامی که قلب حشرات در حال انقباض است  -نادرست  -م

که در کنار   ،)نههه همه انشعابات( یانیانشعابات پاشود.  یم  میتقس  یانشعابات کوچکتربه    سیدیقرار دارند. نا  سیدینا  یدر ابتدا   یافذ تنفس من  -نادرست  -ن

 .کندی را ممکن م  یاست که تبادالت گاز  یعیما  یبوده و دارا   بستبن  رند،یگی بدن قرار م  یهااختهی  ۀهم

+ تنفس پوستی )در کرم خاکی و دوزیست بالغ( + تنفس آبششی )در ستاره دریایی ، ماهیان و دوزیستان نابالغ( +    تنفس نایدیسی )در حشرات(  -درست  -س

تنفسی ویژه بوده که ارتباط   هایساختارمهره است و مهره دارانی همچون دوزیست بالغ ، خزندگان ، پرندگان و پستانداران( ،  تنفس ششی )در حلزون که بی

 کنند. با محیط فراهم می های بدن را یاخته

 اکسید کربن نقش ندارد. گردش مواد در حشرات در حمل اکسیژن و دی   -نادرست  -ع

 رسند.های طناب به یکدیگر می )زنجیره عصبی( بوده که در محل گره  دو رشتهطناب عصبی شکمی حشرات دارای    -درست  -ف

 کنند.هایی به پاهای جانور و ... وارد میای رشتههای عصبی در بخش سینهطبق شکل کتاب درسی گره  -درست  -ص

 ای بزرگ است.( خش سینهها در ب است. )اندازه گره   ها در انتهای بدن جانور کوچکتراندازه گره طبق شکل کتاب درسی    -نادرست  -ق

 هستند. )طبق شکل کتاب درسی(   بلند  خیلی  پاهای عقبیهای عصبی وارد شده به  رشته  -درست  -ر

 .شودوارد پاها نمی های موجود در دم جانور ،  های عصبی خارج شده از گره رشته   -نادرست  -ش

سپس از یکدیگر  و    ها به یکدیگر رسیدهدر محل گره این دو رشته  است.    دو رشته طبق شکل کتاب درسی طناب عصبی شکمی حشرات دارای  -درست  -ت

 .شوندمی  جدا

 ای طول بیشتری دارند. های بخش سینههای خارج شده از گره طبق شکل کتاب درسی ، رشته  -نادرست  -ث

 . ها کاهش یافته استدر انتهای دم فاصله بین گره طبق شکل کتاب درسی ،    -نادرست  -خ

 شوند. های شکمی )که اندازه بلندتری دارند( وارد پاها میهای خارج شده از گره رشته  گروهی از  -نادرست  -ذ

 طبق شکل کتاب درسی این عبارت صحیح است.  -از روی شکل کتاب این موضوع واضح است دیگه.  روش تقلب خدایش با    -درست  -پ

 منشا گرفته است.   مغزرشته عصبی وجود داشته که از    های حشرات شاخکدر    نکته :

 اند. به یکدیگر متصل شده   یک رشته عرضیهای مغزی توسط  گره   -نادرست  -ژ

 علمی صحیح است.(    - کند. )استنباط از شکل و مفاهیم کتاب درسیطناب عصبی شکمی پس از خروج از مغز از دو طرف مری عبور می   -درست  -گ
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 داران مهره 

دهد ، صادق  چند مورد فقط درباره گروهی از )یا بیشتر( جانورانی که بخش جلویی طناب عصبی پشتی آنها برجسته شده و مغز را تشکیل می - 30

 است؟

 ای غضروفی جای گرفته است. ها و مغز درون جمجمه طناب عصبی درون سوراخ مهره   -الف

 دستگاه عصبی به دو بخش مرکزی و محیطی گروه بندی شده است.   -ب

 اندازه نسبی مغز نسبت به وزن بدن بیشتر از گروهی دیگر است.   -ج

 شود. جانور انجام می تنظیم فعالیت کلیه در دفع مواد زائد ، توسط مغز    -د

 شود. تامین اکسیژن مورد نیاز بدن ، به کمک انواعی از ساختارهای ویژه تنفسی انجام می   -ه

 شود. هایی از هر اندام ، به درون نوعی بافت پیوندی به طور پیوسته انجام می وارد کردن مولکول   -و

 شود. یمیایی انجام می های شهای مختلف توسط انواعی از پیک ایجاد ارتباط بین یاخته  -ز

 کنند.زا تولید میهایی دخیل در مبارزه با عوامل بیماری بدون داشتن استخوان ، یاخته   -ح

 های هوادار دارند. های خود کیسهبه منظور افزایش کارایی تنفسی ، در مجاورت شش   -ط

 کنند.به فعالیت میهای هضم کننده شروع  هایی به درون بدن ، آنزیمبه دنبال ورود درشت مولکول   -ی

 ها ، حفظ فشار در سامانه گردشی مضاعف را آسان کرده است. جدایی کامل بطن   -ک

 کند.هایی تولید میهر فرد هر دو نوع دستگاه تولید مثلی نر و ماده را درون خود داشته و گامت   -ل

 کند.عصبی تبدیل می  یاخته یا بخشی از آن ، اثر محرک را دریافت کرده و به پیام  اندر این جانور   -م

 دهد. ترین سامانه گردشی بسته خود ، تبادل مواد غذایی ، دفعی و گازهای تنفسی را انجام می با ساده   -ن

 کند. بار گردش در بدن ، یک بار از قلب عبور میخون ضمن یک -س

 شود.میقلب تنها خون تیره دریافت کرده و ماهیچه قلبی آنها توسط خون روشن تغذیه    -ع

 .  دو تلمبه با فشار خونی متفاوت به منظور گردش کوچک و عمومی سازمان یافته است  -ف

 کند.طرفه غذا را فراهم می ساختار شکل گرفته در اثر تشکیل مخرج ، امکان جریان یک   -ص

 رانند. های غلیظ توسط یک مجرا به بیرون از بدن مینمک اضافی را به شکل قطره    -ق

 رانند. یها مدهان و حلق، هوا را با فشار به شش   یهاچهیهبا کمک ما  -ر

 د. ن باشمی   نمک  غلیظ  بسیار  محلول  دفع  برای  ایروده   راست  غدد  دارای  -ش

 

 هابررسی گزینه  - 30

 ها + دوزیستان + خزندگان + پرندگان + پستانداران( داران )ماهیمهره   

 داران صادق باشد. فقط درباره بعضی از مهره ای جواب است که  گزینه  توجه :

شود.  )کوسه ماهی و سفره ماهی( استخوان وجود ندارد و دستگاه عصبی درون ساختار غضروفی قرار داشته و محافظت می  ماهیان غضروفی در    -درست  -الف

دهد.  را تشکیل می  مغزآن برجسته شده و    بخش جلوییاست و    پشتیطناب عصبی   دارانمهرهدر    -داران صادق نیست.(  )عبارت این گزینه برای سایر مهره 

 . جای گرفته است  یا استخوانی  غضروفی  ایجمجمهو مغز درون    هامهرهطناب عصبی درون سوراخ  

 شود. طبقه بندی می  محیطیو    مرکزیدستگاه عصبی به دو بخش    دارانمهره   )نهه بعضی از( همهدر    –  نادرست  -ب

 )نسبت به وزن بدن( از بقیه بیشتر است.  پرندگانو    پستاندارانداران اندازۀ نسبی مغز  بین مهرهدر    -درست  -ج

 شود. . فعالیت کلیه وابسته به فشار خون است. تنظیم فشار خون کلیه هم توسط مغز انجام میداران دارای کلیه هستندمهره )نههه بعضی( همه   -نادرست  -د

 ( وجود دارد. ششی+    پوستیف سایرین( دو نوع سطح تنفسی ویژه ))برخال  دوزیست بالغدر    -درست  -ه

 شود. تولید شده در هر اندام وارد خون )نوعی بافت پیوندی( می  CO2داران ،  )نهه بعضی( مهره   همهدر    -نادرست  -و

شود که سبب برقراری ارتباط بین  ساخته می   ...(های شیمیایی )ناقل عصبی + هورمون + پیک داران ، انواعی از  )نههه بعضی( مهره   همهدر    -نادرست  -ز

 گردد.ها می یاخته
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 کنند.استخوان ندارند اما گلبول سفید تولید می  های غضروفیماهی  -درست  -ح

 های هوادار دارند. پرندگان برای افزایش کارایی تنفس خود کیسه  -درست  -ط

 ند( صحیح است نه بعضی از آنها. داران )لوله گوارش داراین عبارت برای همه مهره   -نادرست  -ی

مضاعف    یگردش  ۀحالت، حفظ فشار در سامان  نیدهد. ایرخ م  هال یخزندگان مثل کروکود یبرخو    پستاندارانو    پرندگانها در  کامل بطن   ییجدا  -درست  -ک

 د.کنی را آسان م

 داران. مهرهاین عبارت برای کرم خاکی و کرم کبد صحیح است نه    -نادرست  -ل

کند و اثر محرک در آن به پیام عصبی تبدیل در جانوران )در سطح کتاب درسی( گیرنده حسی )یاخته یا بخشی از یاخته( اثر محرک را دریافت می  -نادرست  -م

   شود. )ترکیبی با زیست یازدهم(می

ها و  اختهیها در کنار  رگ یسامانه مو  نیدر اوجود دارد.    داران( )نههه مهره   کرم خاکیهای حلقوی ، نظیر  در کرم   ترین سامانه گردشی بستهساده  -نادرست  -ن

 .دهندی و گازها را انجام م  یدفع  ،ییتبادل مواد غذا  ،یبافت  انیبا کمک آب م

 کند. می بار گردش در بدن ، یک بار از قلب عبور   خون ضمن یک)نههه بالغ( ،    نابالغ  دوزیستو    ماهی،    کرم خاکیدر   -درست -س

 . کندقلب خون تیره دریافت می ،    نابالغ  دوزیستو    ماهیدر    -درست  -ع

 داران وجود دارد.  گردش خون مضاعف در گروهی از مهره   -درست  -ف

 داران + حشرات + ...( این عبارت برای همه جانورانی که لوله گوارش دارند صادق است. )مهره   -نادرست  -ص

 شود. )نههه یک مجرا(  خارج می دو مجرا در مجموع    دو غدهخارج شده است. پس از    مجرایک   هر غده نمکیاز    -نادرست  -ق

  )و باالی(  کینزد  یغدد نمک  قیتوانند نمک اضافه را از طریکنند، می مصرف م  دارنمک   یغذا  ای  ایآب درکه    یابانیبو    ییایدر  پرندگانو    خزندگان  یبرخ

 دفع کنند.   های غلیظقطره به صورت    ،زبان  ای  چشم

 پمپ فشار مثبت در قورباغه وجود دارد.   -درست  -ر

 ای و کلیه دارند. ، غدد راست روده   ماهی  سفرهو    ماهی  کوسه  -درست  -ش
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 (حواس ) یازدهم  2فصل  
 های مکانیکی خط جانبی گیرنده 

 صحیح است؟ با توجه به ساختار خط جانبی ماهی در کتاب درسی ، چند مورد   -26

 شود. در دو سوی بدن جانور از چشم تا دم به صورت قرینه دیده می  -الف

 ی ژالتینی احاطه شده است. های آن توسط مادههای مکانیکی بوده که مژکگیرنده  ،  های مژکدار موجود در کانال جانبییاخته  -ب

 اند. یکی از سطوح غشایی یاخته قرار گرفتهی مکانیکی کانال جانبی هم اندازه بوده و در  های گیرندهمژک  -ج

 .  باشد  می  ارتباط  )هم نوع( در  عصبی  رشته  یک  از  بیش  با  جانبی  خط  در  دار آنهای مژک یاخته  -د

 باشد. های حسی در ارتباط میها و از سوی دیگر با رشتهسو با مژکی مکانیکی از یکهر گیرنده  -ه

 اند. هایی با فاصله در چندین سطح از کانال استقرار یافتهحفره  های مژکدار درونساختار تجمعی یاخته  -و

 . باشدمی  پشتیبان  یاخته  هسته  به  نسبت  بزرگتر  ایهسته  حساس به ارتعاش آب ، دارای  مکانیکی  هر گیرنده  -ز

 خود اتصال یافته است. ی مکانیکی مجاور  به گیرنده   فاصله از طولمکانیکی بوده که بیی  گیرنده،  ی مژکدار  هر یاخته  -ح

 ای و فاقد مژک بوده و با ماده ژالتینی در تماس هستند.های مکانیکی، تک هستهی فضای بین گیرندههای پر کنندهیاخته  -ط

 های پشتیبان با آب درون کانال مستقیما در تماس هستند.تر از سایرین هستند( مانند برخی از یاختهها )که طویلگروهی از مژک   -ی

 دهد.نوع خود پیوسته و تشکیل عصب در پوست جانور می های عصبی خارج شده از هر مجموعه گیرنده مکانیکی ، به همرشته  -ک

 ی ژالتینی پیوسته پوشیده شده است. های پشتیبان و ماده های مکانیکی مژکدار ، یاختهسرتاسر سطوح کانال جانبی توسط یاخته  -ل

 باشند.  میها  انواعی از آنزیم  هخطی به همرا  DNAبخش پایینی قرار داشته و دارای  های پشتیبان( در  )مانند یاخته ر  دا ی مژکهر یاخته  هایهسته  -م

 باشد. های حسی در ارتباط بوده و مژک ندارد با ماده ژالتینی در تماس نمیهای مکانیکی با رشتهیکی از سطوح غشایی گیرنده  -ن

 د. نباشهای مکانیکی و ماده ژالتینی میفاقد گیرندهمنافذ مذکور  در جانور قطر منافذ کانال از قطر کانال جانبی کمتر بوده و    -س

 . شوندهای حساس به ارتعاش آب تحریک میی ژالتینی به حرکت درآمده و گیرنده های جانبی ماهی، ماده با حرکت آب درون کانال  -ع

 شود. به دستگاه عصبی مرکزی ارسال میی حسی توسط عصب موجود در پوست ،  هاهای مژکدار پس از ورود به رشتهده توسط یاختهپیام حسی ایجاد ش   -ف

 شود. دار ، جانور تنها از وجود جانوران دیگر )شکار و شکارچی( در پیرامون خود آگاه می های مکانیکی مژک به دنبال فعالیت درست گیرنده   -ص

 دهند.کانیکی موجود در کانال جانبی ، پس از ارتعاش آب ، ابتدا اختالف پتانسیل دو سوی غشای خود را به طور ناگهانی تغییر میهای مگیرنده   -ق

 یابد. های مکانیکی جریان می آب از اطراف جانور توسط منافذ متعددی وارد کانال جانبی شده و سپس در طول یک لوله ، جلوی گیرنده   -ر

 های آن درون یک کالهک ژالتینی قرار گرفته است. دار بوده که مژک گیرنده کانال جانبی ، دارای یک دسته سلول مژک هر واحد    -ش

 فاصله مجاور یکدیگر قرار داشته و به یکدیگر متصل هستند. های هر گیرنده در کانال جانبی ، بیمژک  -ت

 عمود هستند. های هر گیرنده کانال جانبی همیشه بر سطح سلول  مژک  -ث

 ای قرار دارد. هایی با هسته قاعده های گیرنده با یکدیگر در تماس نبوده و بینشان سلول در کانال جانبی ، سلول   -خ
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  ابتدای دم تا  از نزدیکی آبشش    وجود دارد. این ساختار، کانالی در زیر پوست جانور است که  خط جانبیها ساختاری به نام  ماهی  سوی بدندر دو    -نادرست  -الف

 با محیط بیرون ارتباط دارد.   هاییسوراخ از راه    کشیده شده است. خط جانبی

با ماده ژالتینی در تماس است. )سطح غشایی که    های پشتیبانیکی از سطوح یاخته و    های مکانیکییکی از سطوح غشایی گیرنده ، و    هامژک  -درست  -ب

 وسعت کمتر دارد با ماده ژالتینی در تماس است.( 

 دارد.   یکی از آنها نسبت به سایرین طول خیلی بیشتریو    اندازه نیستهم های گیرنده در کانال جانبی ،  مژک   -نادرست  -ج

 ارتباط است. سیناپس داشته و در    دو رشته حسیگیرنده مکانیکی با    -درست  -د

 طبق شکل کتاب درسی صحیح است.  -درست  -ه

 اند. قرار گرفته  در یک سطح از کانالو    فاصلهها )که توسط پوشش ژالتینی احاطه شده است.( با  ساختارهای تجمعی گیرنده   -نادرست  -و

 طبق شکل کتاب درسی هسته گیرنده بزرگتر از هسته یاخته پشتیبان است.   -درست  -ز
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( پر شده  بیشترین تعداد)  های پشتیبانیاختهاند و فضای بین آنها توسط  قرار گرفته  با فاصله از یکدیگرهای مکانیکی در کانال جانبی  گیرنده   -نادرست  -ح

 است. 

ای ، فاقد مژک ، درتماس با ماده ژالتینی بوده و با  های پشتیبان تک هستهیاخته  –  پشتیبان )بیشترین تعداد( هاییاخته    -درست  -ط

 های عصبی در تماس )یا ارتباط( نیستند.رشته

 های گیرنده کانال جانبی با ماده ژالتینی در تماس است نه آب.  مژک   -نادرست  -ی

 قرار دارند.   زیر پوستکانال و عصب خارج شده از آن در    -نادرست  -ک

 اند )طبق شکل کتاب درسی سطح پایینی کانال(.قرار گرفته  در یکی از سطوح کانالهای پشتیبان  ها و یاخته ماده ژالتینی ، گیرنده   -نادرست  -ل

 هایی. وجود دارد نه هسته  یک هستهدر هر گیرنده مکانیکی کانال جانبی ،    -نادرست  -م

 
 های پشتیبان ، با ماده ژالتینی در تماس نیست. های مکانیکی و یاختهسطح پایینی گیرنده  –  سطح پایینی گیرنده مکانیکی    -درست  -ن

 لطفا در شکل کتاب بررسی کنید.  -درست  -س

جریان آب در  اند.  در تماس   ای ژالتینیمادهها با  های این یاخته. مژکاندارتعاش آب حساسداری قرار دارند که به  ای مژکهدرون کانال، یاخته  -درست  -ع

 . کندهای گیرنده را تحریک میآورد. حرکت مادة ژالتینی، یاختهکانال، مادة ژالتینی را به حرکت درمی

 قرار دارد نهه در پوست.   در زیر پوست عصب    -نادرست  -ف

ارسال به   –ارسال به نخاع )طناب عصبی پشتی(  – ارسال به عصب زیر کانال جانبی  – های مژکدار کانال جانبی تولید در گیرنده  

 مغز 

 . شود)شکار و شکارچی( در پیرامون خود آگاه می  جانوران دیگرو    اجسامماهی به کمک خط جانبی از وجود    -  نادرست  -ص

 دارهای یونی دریچهتحریک یاخته گیرنده )باز شدن کانال   - 3به حرکت درآمدن پوشش ژالتینی    -2ارتعاش )جریان( آب    -1:    ترتیب مسیر فرایند   -نادرست  -ق

 تولید پیام عصبی (   -

 هابرخورد به ماده ژالتینی و عبور از جلوی گیرنده  –عبور درون کانال   –منافذ  ورود به کانال از طریق      -درست  -ر

 ها درون ماده ژالتینی قرار دارد.های گیرنده مژک   -درست  -ش

 است. )حتی موقع خم شدن ماده ژالتینی هم صادق است.(   درجه 90ها و سطح گیرنده  طبق شکل کتاب درسی زاویه بین مژک   -درست  -ت

 هستند.  عمودهای هر گیرنده نسبت به سطح سلول  مژک   -درست  -ث
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)قاعده آن    هسته در بخش وسیع آن.  بخش پایینی وسیع دارندو    بخش باالیی باریکاند ،  های کانال جانبی را پر کرده هایی که بین گیرنده یاخته  -درست  -خ

 = پایین یاخته( قرار گرفته است. 

 

 های شیمیایی در پا گیرنده 

 های شیمیایی در مگس ، چند مورد به درستی بیان شده است؟ با توجه به تصویر گیرنده  -27

 اند. قرار گرفتهها، درون پاهای مگس  ی مزههای شیمیایی)دندریت ، جسم سلولی و آکسون( تشخیص دهندههای گیرندهبخش  همه  -الف

 دهند.ها را تشخیص میدرون موهای حسی روی پاهای مگس، انواع مولکول )نوعی یاخته عصبی تمایز یافته(  های شیمیایی  گیرنده  -ب

 باشد. درون پاهای جانور می،  ای  جسم یاختهدر  های حسی، از دو بخش متقابل  ها محل ایجاد رشتهدر مگس  -ج

 ای و از سوی دیگر با منافذی در ارتباط هستند.سو با جسم یاختهیمیایی از یکهای شهای گیرندهدندریت  -د

 . باشدشیمیایی درون بخش پایینی موی حسی قرار داشته و دارای یک هسته در مرکز خود می  ای )بیضی شکل( هر گیرندهجسم یاخته  -ه

 در ادامه کنار هم قرار می گیرند.بسته به یک موی حسی،  ی شیمیایی واها ی گیرندهای همههای خارج شده از جسم یاختهرشته  -و

 کند.های شیمیایی پتانسیل الکتریکی آن نیز تغییر میهای غذا به بخش دندریتی گیرندهبه دنبال اتصال مولکول  -ز

 د. باش انتهای بخشی از گیرنده شیمیایی که اولین محل تولید پیام حسی است ، دارای انشعابات فراوانی میدو    -ح

 شود. واسطه به رشته عصبی بلندتر وارد میپیام چشایی در ابتدا در بخش دندریتی ایجاد شده و بی   -ط

 ای جانور قرار گرفته است. محل پردازش پیام چشایی متشکل از چند گره بهم جوش خورده بوده و درون بخش  سینه  -ی

 اند. ا فضای بین سلولی اندک جای گرفته هایی بالی یاختهای گیرنده شیمیایی در البههای رشته بخش  -ک

 بخشی از موی حسی که به پای جانور اتصال یافته است ، نسبت به انتهای دیگر قطر کمتری دارد.   -ل

 در هر منفذ موجود در موی حسی ، بیش از یک رشته نزدیک کننده پیام به جسم سلولی ، وجود دارد.   -م

 هایی است که تا  منفذ نوک موی حسی امتداد یافته است. با دندریت   چشاییهای حسی  هر موی حسی دارای انواعی از گیرنده   -ن

 شود. های سلولی موجود در پاهای جانور ، به سمت طناب عصبی شکمی خم میهای خارج شده از جسم آکسون   -س

 ن( از زیر به پاهای مگس اتصال دارند. دار مانندی )شبیه انگشتان دست انسازوائد دندانه   -ع

 باشد.درجه می   90زاویه بین موهای حسی و سطح پای جانور ، همواره    -ف
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 قرار گرفته است.  درون موی حسیگیرنده شیمیایی    بخش دندریتی  -نادرست  -الف

  انواعها  ها به کمک این گیرندهآن قرار دارند. مگس  روی پاهای  موهای حسیدهند، در  را تشخیص می  هامزههای شیمیایی که  ، گیرندهمگسدر    -درست  -ب

 .دهندرا تشخیص می  هامولکول

منشا گرفته    دو بخش مقابل در جسم سلولیاز    آکسونو    دندریتطبق شکل کتاب درسی    -درست  -ج

 اند. 

 )نهه منافذی( در تماس است. هر دندریت گیرنده شیمیایی با یک منفذ    -نادرست  -د

 قرار دارد نه درون موی حسی.   درون پای جانورای گیرنده شیمیایی  جسم یاخته   -نادرست  -ه

)بعد از ایجاد    هاآکسون از طول در کنار یکدیگر قرار دارند.    هادندریت طبق شکل کتاب درسی    -درست  -و

 درجه( نیز در طول در کنار یکدیگر قرار دارند.   90زاویه  

 شود. یابند ، پیام عصبی حسی ایجاد میهای غذا به دندریت اتصال می وقتی مولکول   -درست  -ز

 دار نیست.دندریت گیرنده شیمیایی در مگس انشعاب   –  دندریت    -نادرست  -ح

 آکسون    –جسم سلولی    –: دندریت    مسیر عبور پیام حسی  -نادرست  -ط

 مغز درون سر جانور است.   –  مغز     -نادرست  -ی
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الی یکدیگر قرار دارند. دندریت و آکسون در البه  از طول کنارها  های گیرنده یکدیگر هستند. آکسون   از طول مجاورها  های گیرنده دندریت   -نادرست  -ک

 ای اندک قرار ندارند. هایی با فضای بین یاخته یاخته

 از قطر محل اتصال موی حسی به پای جانور است.   کمترطبق شکل کتاب درسی قطر منفذ    -نادرست  -ل

 وجود دارد.   تعدادی دندریتطبق شکل کتاب درسی درون هر موی حسی    -درست  -م

حساس به انواعی از مواد وجود دارد. طبق شکل کتاب درسی در تمام طول موی حسی بخش    چندین گیرنده شیمیایی )چشایی(در هر موی حسی    -درست  -ن

 دندریتی گیرنده حضور دارد. 

پیام    ابتدایابد و  و به سمت طناب عصبی شکمی امتداد می  طناب عصبی شکمی جانور خم شدههای خارج شده از جسم سلولی ، به سمت  آکسون   -درست  -س

 .گیردپردازش در مغز صورت می شود و  وارد می  مغزرساند. سپس پیام حسی توسط طناب عصبی شکمی به  می   طناب عصبی شکمیحسی چشایی را به  

 توانید ببینید. )خیلی از این مطالب تیم ما برای اولین بار گفته است.( ر شکل کتاب درسی )پایین تصویر کتاب درسی( این زوائد را مید  -درست  -ع

 درجه است.(   90هاش  . )از نظر علمی بعضیدرجه نیست 90زاویه بین موهای حسی و سطح پا ، طبق شکل کتاب درسی    -نادرست  -ف

 

 پا گیرنده مکانیکی صدا در  

 در نوعی جانور گیرنده مکانیکی صدا در پا قرار گرفته است. چند مورد درباره جانور مذکور صحیح است؟  -28

 ی هوایی را پوشانیده که در محل اتصال پاهای جلویی به سینه جانور قرار گرفته است. ی صماخ روی محفظه پرده  -الف

 د. نباشایجاد پیام عصبی شنوایی در دو جفت از پاهای جانور میی صماخ، محل  های مکانیکی پشت پرده گیرنده  -ب

 شود. های صماخ  ایجاد شده و پس از ورود به مغز جانور، پردازش میمواج صوتی، پیام عصبی توسط یاخته به دنبال لرزش پرده در اثر ا   -ج

 تر است.ن به سر جانور نزدیکباشد نسبت به سایریی مکانیکی شنوایی میهر پایی از جانور که دارای گیرنده   -د

 شود. پیام حسی شنوایی ایجاد شده در پاهای جلویی ، پس از ورود به طناب عصبی پشتی به سمت مغز ارسال می   -ه

 باشد. پرده صماخ کشیده شده بر روی محفظه هوا ، بیضی شکل بوده و دارای زوائد باریک و متعددی می   -و

 باشد. ای پر از مایع در تماس مید با هوای پیرامونی و از سطح دیگر با محفظه پرده صماخ بیضی شکل از یک سطح خو  -ز

 های مکانیکی تبدیل کننده ارتعاش به پیام عصبی ، با یکی از دو سطح پرده صماخ در تماس هستند. گیرنده   -ح

 شوند. میهای جانور به دو سمت مخالف خم  دو عدد شاخک خارج شده از مجاور )باالی( چشم   -ط

 اندازه هستند. بند بوده که تقریبا هم    4پای جلویی جانور متشکل از    -ی

 بند ابتدایی پاهای جلویی نسبت به بندهای انتهایی قطر و ضخامت بیشتری دارند.   -ک
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های  در اثر امواج صوتی، گیرنده  پرده  لرزشجیرجیرک یک محفظۀ هوا وجود دارد که پردۀ صماخ روی آن کشیده شده است.    پاهای جلوییروی    -نادرست  -الف

 . کندمتصل به پرده را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می  مکانیکی

 به محل قرار گیری پرده در شکل کتاب درسی دقت کنید.   توجه :

( قرار  دور از دم  –  نزدیکتر به سر  –  جلوییاز پا )   یک جفتپرده صماخ و گیرنده مکانیکی فقط روی    -نادرست  -ب

 دارند. 

متصل به پرده را تحریک کرده و جانور صدا را    مکانیکی  هایگیرندهدر اثر امواج صوتی،    پرده  لرزش  -نادرست  -ج

 کنند نه پرده صماخ( های مکانیکی پیام عصبی ایجاد می. )گیرنده کنددریافت می

چندین و    یک پرده صماخ پاهای جلویی دارای گیرنده مکانیکی و پرده صماخ هستند. )در هر پای جلویی    -درست  -د

 وجود دارد.(   گیرنده مکانیکی

 دارند.   طناب عصبی شکمیحشرات    -نادرست  -ه

 . زوائد روی پای جانور وجود دارد. پرده صماخ بیضی شکل است ولی زوائد نداردطبق شکل کتاب درسی    -نادرست  -و

 . دو سطح خود با هوا در تماس استپرده صماخ از    -نادرست  -ز
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 در تماس هستند.   داخل پرده صماخ های مکانیکی با  گیرنده   -درست  -ح

 اند. ها دو شاخک خارج شده و به سمت مخالف یکدیگر خم شده طبق شکل کتاب درسی از باالی چشم   -درست  -ط

 . یابدشویم اندازه بندها کاهش می هر چقدر به انتهای پاها نزدیک میپای جلویی جیرجیرک از چهار بند تشکیل شده است.    -نادرست  -ی

 های حشرات قطر بیشتری دارد. بند ابتدایی در پا  -درست  -ک

 

 های نوری چشم مرکب گیرنده 

های خود توانایی دریافت پرتوهای فرابنفش را دارد. چند مورد درباره جانور مذکور  در کتاب درسی ، نوعی جانور مطرح شده است که با گیرنده  -29

 صادق است؟

 قرنیه ، عدسی و گیرنده نوری نیاز است. به منظور ساختن هر واحد بینایی در چشم جانور به چندین    -الف

 ترین بخش در هر واحد بینایی چشم جانور ، قرنیه بوده که اولین محل ورود و شکست نور است. خارجی  -ب

 های گیرنده نور ، در سطح باالتری قرار گرفته است. در هر واحد بینایی چشم جانور ، عدسی نسبت به قرنیه و یاخته   -ج

 باشد. نور در چشم جانور ، باریک و کشیده بوده و دارای یک یا چند هسته می  هگیرند  هر یاخته  -د

 ی نور احاطه شده است. های گیرنده هر واحد بینایی، توسط یاخته)برخالف قرنیه( در  بخش اعظم عدسی    -ه

 ت. توسط مقدار زیادی همولنف شفاف پر شده اس  ،  فضای بین عدسی و قرنیه در هر واحد بینایی جانور  -و

 های موجود در هر یاخته گیرنده نور جانور ، وظیفه تعیین شکل و عملکرد یاخته را برعهده دارد. هسته  -ز

 های بینایی را پر کرده است. تر عدسی فاصله بین گیرنده بخش وسیع   -ح

 بخشی از قرنیه که با عدسی در تماس است ، نسبت به طرفین خود ، ضخامت بیشتری دارد.   -ط

 پیوندند. عصبی خارج شده از تمام واحدهای بینایی در نهایت در بخش باالیی چشم جانور به یکدیگر می های  رشته  -ی

 کند. های نور برخورد مینور پس از عبور از قرنیه به عدسی رسیده و سپس به گیرنده  -ک

 شود. پیام عصبی ایجاد شده توسط هر واحد بینایی به صورت مستقل به مغز ارسال می  -ل

 کند.پیام عصبی خارج شده از هر واحد بینایی در دستگاه عصبی تصویری موزاییکی ایجاد می   -م

 کند. دستگاه عصبی حشرات، اطالعات بینایی را یکپارچه و تصویر موزاییکی ایجاد می  -ن

 د. کنناز میدان بینایی را ایجاد می  هر یک از واحدهای بینایی، تصویر کوچکی از بخشی  -س

 ای در چشم جانور، با جزئی از دستگاه عصبی ارتباط دارند. دراز ، باریک و تک هسته  هایییاخته  -ع

 شوند. های ایجاد کننده پیام عصبی در چشم جانور ، ابتدا به همولنف ریخته میتمام مواد دفعی یاخته  -ف

 کند.دار از بدن نقش اساسی ایفا مینیتروژن اکسید کربن در خروج مواد زائد  سطح تنفسی آنها عالوه بر دفع دی   -ص

 شود. به دلیل ممانعت از ایجاد محدودیت حرکتی در جانور، اندازه آن از حد خاصی بیشتر نمی  -ق

 های عصبی شکمی کشیده شده در طول بدن جانور ، در هر بند از بدن ، یک گره دارند. طناب  -ر

 ت به هم جوش خورده مستقر شده اند. های عصبی ، درون سر جانور به صورتمام گره  -ش

 . گیردمی  صورت  است،  مایع  حاوی که  نایدیس  از  محلی   در  فقط  بدن  یدرون   هاییاخته  به  اکسیژن  ورود  -ت

 کنند.های خونی وارد می انشعابات تنفسی ، در آینده اکسیژن محلول را به درون مویرگ   -ث

 شود. ها پمپ می دار به فضای بین سلول بسته است ، همولنف از طریق منافذ دریچه  های خونی متصل به قلبهنگامی که دریچه ابتدای رگ   -خ

 شود. ها میبه دنبال اثر نیروی انقباضی قلب جانور ، فشار تراوشی سبب بیرون راندن مواد غذایی به فضای بین یاخته  -ذ

 شود. های بدن پمپ می همولنف به همراه مواد غذایی به حفره های قلب جانور ، دریچه منافذ باز شده و  به دنبال انقباض ماهیچه  -پ

 ها در بخش پایینی یاخته قرار گرفته است. بوده و هسته آن  غیر کرویهای مجاور و چسبیده به عدسی ، دارای ظاهری  سلول   -ژ

 باشد. تر میدو انتهای هر یاخته گیرنده نوری آن نسبت به بخش میانی ، باریک   -گ

 های عصبی است ، ضخامت کمتری دارد. گیرنده نوری که به سمت عدسی است نسبت به بخشی که به سمت رشتهبخشی از    -چ
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 برخی حشرات مانند زنبور   

تعدادی و    یک عدسی،    یک قرنیه،  تشکیل شده است. هر واحد بینایی  تعداد زیادی واحد بیناییشود، از  چشم مرکب که در حشرات دیده می  -نادرست  -الف

 دارد.   گیرندة نوری

 قرنیه در حشرات اولین محل ورود و شکست نور است.   –  قرنیه    -درست  -ب

 های نور گیرنده   –عدسی    –: قرنیه    در هر واحد بینایی چشم مرکب از باال به پایین  -نادرست  -ج

 هستند.  ایتک هسته های گیرنده نور در چشم مرکب ،  یاخته  -نادرست  -د

 .اند های نور احاطه نشدهتوسط گیرنده و    در تماس نیستندهای نور  عدسی و قرنیه با گیرنده  -نادرست  -ه

 ت. و فضای بین آنها زیاد نیس  قرنیه به عدسی اتصال داردطبق  شکل کتاب درسی ،    -نادرست  -و

 ها وجود دارد نهه هسته  یک هستهدر هر گیرنده نور ،    -نادرست  -ز

 ها در تماس نیست. ولی با گیرنده   های نور بودهبخش باریک عدسی به سمت گیرنده و    بخش وسیع عدسی به قرنیه اتصال دارد  -نادرست  -ح

 تر است. حاشیه قرنیه نسبت به بخش میانی آن باریک   -درست  -ط

)نزدیک به بخش میانی سر( کنار یکدیگر جمع    در بخش عمقی چشم های عصبی خارج شده از واحدهای بینایی  طبق شکل کتاب درسی رشته  -نادرست  -ی

 اند. شده 

 های نور برخورد به گیرنده   –عدسی    –: قرنیه    مسیر عبور نور از چشم حشرات   -درست  -ک

 شوند. بینایی ، جداگانه به مغز ارسال میهای بینایی تولید شده در واحد  پیام   -درست  -ل

همه واحدهای )  ، این اطالعاتدستگاه عصبی جانورکنند.  از بخشی از میدان بینایی را ایجاد می  تصویر کوچکی  ی بیناییهر یک از واحدها   -نادرست  -م

 .( شودیل تصویر موزاییکی نمی یک واحد بینایی به تنهایی سبب تشک. )کندایجاد می  تصویری موزاییکیو    یکپارچهرا    (بینایی

 .کندایجاد می  تصویری موزاییکیو    یکپارچهرا    (همه واحدهای بینایی)  ، اطالعاتحشرات دستگاه عصبی   -درست  -ن

 .کننداز بخشی از میدان بینایی را ایجاد می  تصویر کوچکی  ی بیناییهر یک از واحدها   -درست  -س

 های عصبی )جزئی از دستگاه عصبی( ارتباط دارند. ها با رشتهاین یاخته   –  های گیرنده نوریاخته    –  درست  -ع

 شوند. وارد همولنف نمی  O2و    CO2   ... +  –  CO2    -نادرست  -ف

 شود نه سطح تنفس نایدیس. انجام می   های مالپیگیلوله در حشرات دفع اوریک اسید توسط    -نادرست  -ص

کند. به همین علت ، اندازه این جانوران از  شود که در حرکات جانور محدودیت ایجاد میتر شدن آن می ، باعث سنگین   اسکلت خارجیبزرگ بودن    -درست  -ق

 ( پوستانسخت+    حشرات شود. )حد خاصی بیشتر نمی

در هر  کشیده شده است،    جانورطول بدن که در    عصبی شکمی ها()نههه طناب  یک طناب   –وجود دارد.    یک طناب عصبی شکمیدر حشرات    -نادرست  -ر

 . کندهای آن بند را تنظیم میدارد. هر گره فعالیت ماهیچهبند از بدن، یک گره عصبی 

 های طناب عصبی شکمی های مغزی + گره = گره   های عصبی در حشرات همه گره   -نادرست  -ش

 .کندیرا ممکن م  یاست که تبادالت گاز  یعیما  یبوده و دارا   بستبن   رند،یگی بدن قرار م  یهااختهی  ۀهمکه در کنار  ،  یانیانشعابات پا  -درست  -ت

 در حشرات مویرگ وجود ندارد.   -نادرست  -ث

و    شودمی   دار وارد قلبهمولنف از طریق منافذ دریچهوقتی قلب در حال استراحت است ،    –  قلب در حال استراحت است.     -نادرست  -خ

 یابد.در آن تجمع می

 فشار تراوشی و تفاوت فشار اسمزی مخصوص مویرگ خونی است. در حشرات مویرگ وجود ندارد.  -نادرست  -ذ

 .شودهمولنف وارد قلب جانور نمی باشد و  می   دار بستهدریچه منافذ دریچه ،    هنگامی که قلب حشرات در حال انقباض است  -نادرست  -پ

 های اطراف عدسی در بخش پایینی یاخته قرار دارد. شکل کتاب درسی هسته سلول طبق    -درست  -ژ

 ابتدا و انتهای گیرنده نوری باریک است. )طبق شکل کتاب درسی(  -درست  -گ

 دارد. )طبق شکل کتاب درسی(   ضخامت بیشتریبخشی از گیرنده نور که به سمت عدسی است نسبت به بخش مقابل آن ،    -نادرست  -چ
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 فروسرخ مار زنگی گیرنده  

 چند مورد به درستی بیان شده است؟  - 30

 د. نقرار دار  جانور مهره دار  ینوع  هایچشم  ریدر جلو و ز  یدرون سوراخهای فروسرخ   گیرنده   -الف

 کند.های ویژه خود را به پیام عصبی تبدیل میگیرنده از  مار زنگی امواج فروسرخ تابیده شده    -ب

 شود. های فروسرخ دیده میسایر مارها دو سوراخ واجد گیرنده در مار زنگی مانند    -ج

 شود. های فروسرخ ، در نهایت به بخش جلویی و برجسته طناب عصبی شکمی وارد میپیام حسی تولید شده توسط گیرنده   -د

 است. های فروسرخ ، بیشتر  فاصله هر دو چشم از یکدیگر نسبت به فاصله هر دو سوراخ دارای گیرنده   -ه

 کند.های فروسرخ در مار زنگی را بیشتر تحریک میهای حرکتی و دم شکار )موش( ، نسبت به بقیه بدن ، گیرندهپرتوهای فروسرخ تابیده شده از اندام   -و

 کنند.حسی وارد میهای  های فروسرخ موجود در دو سوراخ در سر ، پس از دریافت پیام عصبی آن را به رشتهدار ، گیرنده در نوعی جانور مهره   -ز

 شود. ای تامین می به کمک قلب سه حفره  ،  های فروسرخ موجود در سر نوعی جانوراحتیاجات غذایی و گازهای تنفسی گیرنده  -ح

 شود. های مالپیگی وارد می دار با صرف انرژی به لوله های فروسرخ ، مواد دفعی نیتروژن در نوعی جانور با گیرنده   -ط

 شود. در پوست انسان می   کنند که سبب تحریک نوعی گیرندهرخ در مار زنگی اثر محرکی را به پیام عصبی تبدیل میهای فروسگیرنده   -ی

 شود.های پیکر جانور در اثر متابولیسم بیشتر ، گرمای زیادتری تولید می در دم موش نسبت به سایر بخش   -ک

 های بدن جانور است. ز کمتر از سایر بخش در پاهای موش مانند دم جانور میزان سوختن و تجزیه گلوک  -ل

 باشد. زبان در نوعی مار واجد گیرنده فروسرخ ، دارای بخشی دو شاخه مانند می  -م

 های )دارای گیرنده فروسرخ( تا دهان ، کمتر است. های مار زنگی تا دهان نسبت به سوراخ فاصله چشم  -ن
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  پرتوهای  هایگیرندهاست که    زیر هر چشم مار زنگی سوراخیو    جلودر    خیص دهند.را تش  پرتوهای فروسرخ توانند  می  برخی مارها  -درست  -الف

 در آن قرار دارند.   فروسرخ 

پرتوهای  ، مار  ی فروسرخ هابه کمک گیرنده  -نادرست  -ب

محل آن را در تاریکی  را دریافت و    فروسرخ تابیده از بدن شکار

 .دهدتشخیص می

را    پرتوهای فروسرخ توانند  می  برخی مارها  -نادرست  -ج

 خیص دهند. تش

های فروسرخ وارد  پیام حسی تولید شده توسط گیرنده   -نادرست  -د

طناب عصبی پشتی )نهه  )مانند مار(    دارانمهره شود. در  می  مغز

را تشکیل    مغزاست و بخش جلویی آن برجسته شده و  شکمی(  

 دهد. می

 کتاب درسی صحیح است.طبق شکل    -درست  -ه
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  26.2الی  18.6لطفا به دماها هم دقت کنید  های فروسرخ دارد. )نقش در تحریک گیرنده   کمترینطبق شکل کتاب درسی )شکل زیر( دم جانور    -نادرست  -و

 درجه(

پیام عصبی تولید کند ، خودشان  گیرنده حسی پیام دریافت نمی  -نادرست  -ز

 کند. می

قلب  مارها ، جزء خزندگان بوده و    –  مار زنگی    -نادرست  -ح

 دارند.   ایچهار حفره 

 حشرات لوله مالپیگی دارند نه سایرین.  –  مار زنگی    -نادرست  -ط

کنیم. بنابراین فروسرخ سبب  حس می   گرماما آدما فروسرخ را به صورت    -درست  -ی

 شوند. های گرما )دمایی( در پوست می تحریک گیرنده 

بوده و    کمترمیزان متابولیسم )سوختن گلوکز و ...(    دم موشدر    -نادرست  -ک

 شود. گرمای کمتری تولید می 

 گیرد.صورت می   کمتر(  CO2و    ATP، میزان تنفس سلولی )مصرف گلوکز و اکسیژن ، تولید    حاشیه گوش موشو    پاها،    دمدر    -درست  -ل

 است.  نوک زبان مار زنگی دو شاخهطبق شکل کتاب درسی    -درست  -م

 ها تا دهان است. از فاصله سوراخ   بیشترها تا دهان  طبق شکل کتاب درسی فاصله چشم  -نادرست  -ن

 

   مغز ماهی 

 کند؟دهد ، چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل می با توجه به تصویر زیر که مغز نوعی جانور را نشان می -31

        .......................... نقش دارد.  در .................. واز دستگاه عصبی انسان است که  معادل بخشی،  ....... ..... ...  مشخص شده با حرف ، بخش مقابل در شکل 

 
 بدن   هایاندام  از  ارسالی  حسی  هایپیام  عبور –قرار گرفته است   تعادل  و  بدن  تنظیم وضعیت  مرکزدر جلوی    -»و«    -الف

 های موثر در فرآیند دَم و تنظیم تنفس ارسال پیام به ماهیچه –باالتر از محل تقویت اطالعات حسی قرار گرفته است    - »ج«    -ب

 نخاع   و  مغز  کمک  با  بدن  حرکات  و  هاماهیچه  فعالیت  یهماهنگ  -پشت ساقه مغز قرار گرفته است    - »ب«    -ج

 مغز   به  ورودی  اطالعات  نهایی  پردازش  –شود  یکی از اجزای سامانه لیمبیک محسوب می  -»الف«    -د

 یادگیری ، تفکر و عملکرد هوشمندانه   –شود  ترین بخش مغز محسوب می حجیم  -»د«   -ه

 تشکیل سیناپس با نوعی از حواس ویژه    –به سامانه کناری متصل بوده    -»ه«    -و

 تنظیم فشار خون و ضربان قلب   –در مجاورت مرکز وقوع انعکاس عقب کشیدن دست قرار داشته    - »ج«    -ز

 

 هابررسی گزینه  -31

 نخاع     -های بویایی     و لوب  - لوب بینایی   ه -النخاع   دبصل  -مخچه     ج   -مخ      ب  - الف
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 )ساقه مغز(   مغزیپلقرار گرفته( = جلوی مخچه ؟    تعادل  و  بدن  تنظیم وضعیت  مرکز  جلویدر  )     -نادرست  -الف

 مخچه قرار گرفته است؟ نههههه   جلوینخاع  

 مثلث مغزی )باالتر از محل تقویت اطالعات حسی( = باالتر از تاالموس؟      -نادرست  -ب 

 از تاالموس است؟ نهههه   باالترالنخاع )ج(  بصل

 مخچه)پشت ساقه مغز( =       -  درست -ج 

 است.   نخاع  و  مغز  کمک  با  بدن  حرکات  و  هاماهیچه  فعالیت  یهماهنگیکی از وظایف مخچه  

 
 )اسبک مغز(   هیپوکامپ      -نادرست  -د

 اجزای سامانه لیمبیک است؟ نههههه   یکی ازمخ )الف(  

 بخش د ، لوب بینایی است نههه مخ.   –مخ در یادگیری ، تفکر و عملکرد هوشمندانه نقش دارد.    –  مخ    -نادرست  -ه

 عی حس ویژه( سیناپس تشکیل داده اند. های بویایی )نو پیازهای بویایی با سامانه کناری در ارتباط بوده و با گیرنده   -درست  -و

عطسه ، بلع و   همچون هاییکند و مرکز انعکاس النخاع فشار خون و ضربان قلب را تنظیم می بصل النخاع در مجاور نخاع قرار دارد.  بصل  -درست  -ز

 سرفه و مرکز اصلی تنظیم تنفس است. 

 

 با توجه به مغز ماهی چند مورد به درستی بیان شده است؟ -32

 لوب بویایی کوچکتر از لوب بینایی و مخچه بوده و درون بخش پایینی مخ قرار گرفته است.  -الف

 اند. النخاع از لوب بویایی بزرگتر هستند و همگی خارج از مخ قرار گرفته لوب بینایی ، مخچه و بصل  -ب

 . شوندهای مربوطه در جانور می عبور از مخ وارد لوب پیام بویایی توسط عصب بویایی و پیام بینایی توسط عصب بینایی ، بدون    -ج

 باشد. های بویایی به مغز جانور از همین نسبت در انسان بزرگتر میی لوباندازه   -د

 . شودمی  وارد  آن  به  زیر  از  بینایی  عصب  و  است  و بصل النخاع بزرگتر  مخ  ،  مخچه  از  بینایی  لوب  -ه

 شود. و عصب بویایی از بخش جلویی به آن وارد می   هستندنایی کوچکتر  های بویایی از مخ ، مخچه و لوب بیلوب   -و

 شود. های بینایی کوچکتر است و نخاع از زیر به آن وارد میالنخاع از مخچه و لوب بصل  -ز

 شود. میخوردگی بخش قشری در لوب بینایی از مخ کمتر بوده و پیام بینایی پس از عبور از مخ وارد آن  میزان چین   -ح

 کند.های ارسالی از اندام حس را توسط نخاع دریافت میبزرگترین بخش مغز در جانور ، بخش اعظم پیام   -ط

 

 هابررسی گزینه  -32

 مخ اتصال یافته است.    بخش جلوییبوده و به    در خارج از مخلوب بویایی    -نادرست  -الف

 های بویایی )طبق شکل کتاب درسی(لوب  –مخ    –النخاع  بصل  –مخچه    –های بینایی  : لوب  از بزرگ به کوچک  نکته :

 طبق شکل کتاب درسی درست است.   -درست  -ب
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وارد   ابتداپیام بینایی توسط عصب بینایی )بدون عبور از مخ(    –شود.  های بویایی وارد میبه لوب  ابتدا )بدون عبور از مخ(    پیام بویایی توسط عصب بویایی  -درست  -ج

 شود. بینایی میهای  لوب

 است.  بزرگترهای بویایی انسان  )نههه مخ( جانور از لوب   کل مغزبه    نسبتهای بویایی ماهی  لوب  -درست  -د

 شود. طبق شکل کتاب درسی عصب بینایی از زیر وارد لوب بینایی می  -درست  -ه

 شود. های بویایی وارد میمغز به لوب   بخش جلوییعصب بویایی از    -درست  -و

 شود. النخاع وارد می به بصل  بخش عقبینخاع از    -نادرست  -ز

 شود. پیام بینایی توسط عصب بینایی بدون عبور از مخ ابتدا وارد لوب بینایی می  –خوردگی ندارد. ولی شیارهایی دارد.  مغز ماهی چین   -نادرست  -ح

 کند.  دریافت می  عصب بیناییپیام حسی خود را از  لوب بینایی    –  های بیناییلوب     -نادرست  -ط

 

 کند ، صحیح است؟ چند مورد درباره هر جاندار بالغی که یاخته یا بخشی از آن اثر محرک را دریافت کرده و سپس به پیام عصبی تبدیل می  -33

 شود. ایستایی( میثابتی)هومئوستازی یا هموضع درونی در محدوده  باشد که سبب حفظ  هایی میقطعا متشکل از یاخته  -الف

 کند.  فراهم میرا    ی جدید )کم و بیش مشابه والدین(الزم برای ایجاد زادهشرایط  ،  ای  با استفاده از امکانات )اجزای( درون یاخته -ب

    کند.نمو پیدا می  و  شدن رشد  تقسیمبراساس توانایی  در آینده    در دنا ،)به صورت ژن(  الگوهای رشد و نمو  به دنبال ذخیره    -ج

 کنند.های تشکیل دهنده پیکر آن با دریافت ذرات غذایی طی آندوسیتوز ، کسب انرژی می همه یاخته  -د

 . شکل گرفته است  )محلی برای هیدرولیز مواد غذایی(  تشکیل مخرج ، لوله گوارشدر همگی به دنبال    -ه

 کنند.هایی به خارج از محیط داخلی وارد می های قابل جذب ، آنزیمیی به مولکول های غذابه منظور تبدیل درشت مولکول   -و

 کند.های خونی با وظایف متفاوت ایجاد می به دنبال تقسیماتی در مغز قرمز استخوان ، انواعی از یاخته   -ز

 دهند. تغییر میهایی بوده که تحت تاثیر محرک درونی یا بیرونی اختالف پتانسیل خود را  دارای یاخته   -ح

 

 هابررسی گزینه  -33

 ها(مهره داران + بی )مهره جانوران  

 و ...( هستند.   هومئوستازیویژگی حیات )مانند    7همه جانوران پرسلولی بوده و دارای    -درست  -الف

 دارند.    تولید مثلهمه جانوران بالغ توانایی    -درست  -ب

 دارند.   رشد و نموهمه جانوران توانایی    –  درست  -ج

تی ،  : نوتروفیل ، ماکروفاژ ، یاخته دندری  ندوسیتوز دارند مانندآهای ما توانایی برخی از سلول کنند. )های ما با آندوسیتوز کسب انرژی نمیسلول   -نادرست  -د

 یاخته سرتولی و ...(

 کرم کدو لوله گوارش ندارد.   –وجود دارد نه لوله گوارش.    حفره گوارشیمهره(  در هیدر )نوعی جانور بی  -نادرست  -ه

 است.  انگلکند و  کرم کدو آنزیم گوارشی ترشح نمی  -نادرست  -و

 ماهی( استخوان ندارند. داران )سفره ماهی + کوسه  ها و گروهی از مهره مهره بی  -نادرست  -ز

 های حس و نورون هستند.کنند قطعا دارای گیرنده جاندارانی که پیام عصبی تولید می  -درست  -ح
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 ( دستگاه حرکتی) یازدهم  3فصل  
 حرکت در جانوران 

 چند مورد به درستی بیان شده است؟  - 20

 تواند از جایی به جای دیگر حرکت کند. بخشی از زندگی خود می های خونی است ، حداقل در  هر جانوری که فاقد خون و رگ   -الف

 کنند.گروه اصلی طبقه بندی می  4شناسان انواع حرکت را در  با وجود مشابه بودن اساس حرکت در جانوران ، زیست   -ب

 ای است. ماهیچهکند ، دارای ساختارهای اسکلتی و  هر جانوری که برای حرکت در یک سو ، نیرویی در خالف آن وارد می  -ج

 توان آن را در سه گروه اصلی طبقه بندی کرد.ساختار اسکلت در جانوران متفاوت بوده و می  -د

 گیرد. کند ، در اثر تجمع مایع درونی بدن ، اسکلت شکل میدر هر جانوری که با فشار جریان آب به بیرون ، جانور به سمت مخالف حرکت می   -ه

 وه بر کمک به حرکت ، وظیفه حفاظتی هم بر عهده دارد ، متشکل از تعداد زیادی سامانه هاورس است. اسکلت در جانورانی که عال   -و

 شود. شود ، در همگی پیام بینایی خارج شده از چشم در مغز سبب تشکیل تصویر موزاییکی می در نوعی جانور که اندازه بدن از حد خاصی بیشتر نمی  -ز

 شود. کند ، از برجسته شدن بخش ابتدایی طناب عصبی پشتی ، مغز ایجاد میدر حرکات جانور محدودیت ایجاد میدر نوعی جانور که اسکلت خارجی    -ح

 هایی از اسکلت وجود دارد. های استخوانی متحد المرکز در بخش شود ، تیغههای حیاتی توسط اسکلت درونی انجام می در هر جانوری که حفاظت از اندام  -ط

 شود. ای به لوله گوارش وارد می روده جانور که در اسکلت درونی آن رسوب کلسیم وجود ندارد ، بخشی از مواد دفعی توسط غدد راست در نوعی    -ی

 باشد ، اسکلت بدن وظیفه حفاظت هم بر عهده دارد. می   گره به هم جوش خورده در سر  نیمتشکل از چند  یمغز  یدارادر نوعی جانور که    -ک

 کند.ایجاد می   تیدر حرکات جانور محدود، اسکلت غیر استخوانی    کندیخود حرکت م  یاز زندگ  یداقل در بخشحکه  هر جانوری    -ل

 . دارد  زین  یحفاظت  فهی، وظ  عالوه بر کمک به حرکت  آن  د ، اسکلت بدنکنیرا به روده ترشح م  ظیغل  اریبس  یمحلول نمکنوعی جانور که    -م

 هایی است. د ، در افزایش اندازه خود دارای محدودیتصدا دار  یکیمکان  هایه رندیخود گ  ی پاها  روی بیشترنوعی جانور که    -ن

 باشد. ها در طول حیات جانور می های خود فاقد جدایی است ، دارای اسکلتی با انواعی از نقش نوعی جانور که بین خون و یاخته  -س

 

 هابررسی گزینه  - 20

  از جایی به جای دیگر  توانندمیدر بخشی از زندگی خود    حداقلجانوران    -  هیدر + عروس دریایی + اسفنج + کرم کدو و ...     -درست  -الف

 حرکت کنند. 

اند. با  از این حرکات )نهه تنها موارد(    هایینمونه،  کردن، پرواز کردن، دویدن و خزیدنشنا  است.    متنوع  بسیارهای حرکتی در جانوران  شیوه  -نادرست  -ب

 برای حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند.  ؛)این جمله سوژه مهمی است.(    اساس حرکت در جانوران مشابه استاین وجود،  

است؛ برای حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند. برای انجام حرکت، جانوران نیازمند    مشابهاساس حرکت در جانوران    -درست  -ج

 هستند.  ایساختارهای اسکلتی و ماهیچه

 بندی کرد. طبقه  درونیو    بیرونی  ،  ایستاییآب توان انواع اسکلت در جانوران را به سه گروه  است، ولی می  متفاوت ساختار اسکلت در جانوران    -درست  -د

در این جانوران، با فشار  دارد.    ایستاییآب اسکلت    عروس دریاییدهد.  به آن شکل می  درون بدن  مایعدر اثر تجمع    ایستاییآب اسکلت    -نادرست  -ه

. این حالت مانند حرکت بادکنک هنگام خالی شدن هوای آن است و باعث رانده شدن بادکنک در  کندمخالف حرکت میجریان آب به بیرون، جانور به سمت 

 گیرد نههه تجمع مایع درونی بدن( )در عروس دریایی تجمع مایع درون بدن صورت می  –  شود.خالف جهت خروج هوا می

های  پوستان و ماهیان غضروفی ، استخوان )سامانه هاورس و تیغهدر حشرات ، سخت   –  دارانپوستان + مهره حشرات + سخت     -نادرست  -و

 استخوانی( وجود ندارد. 

 ) در سطح کتاب درسی(  فقط حشرات     –  پوستانحشرات + سخت     -نادرست  -ز

 نههه حشرات و سخت پوستان.   داران استطناب عصبی پشتی ویژه مهره   –  پوستانحشرات + سخت     -نادرست  -ح

  -داران است نه همه آنهامهره   بیشترتیغه استخوانی ویژه    –)اسکلت فقط غضروفی + اسکلت استخوانی غضروفی(    دارانمهره:      -نادرست  -ط

داران  هاست، ولی در سایر مهر   غضروفی، جنس این اسکلت از نوع  )سفره ماهی( ماهیها مانند کوسهماهیداران اسکلت درونی دارند. در انواعی از  مهره

 نیز دارد. ساختار استخوان در این جانوران بسیار شبیه ساختار استخوان انسان است.   غضروف است که    استخوانی
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 هستند.   ایروده غدد راست این دو دارای    –  کوسه ماهی + سفره ماهی + ...     -درست  -ی

 نقش دارد.   حرکتو    حفاظتاسکلت بیرونی حشرات در    –  حشرات     -درست  -ک

   پوستانحشرات + سخت     –  همه جانوران    -نادرست  -ل

)استخوانی +    دارانسخت پوستان + حشرات + مهره     –ای(  روده )غده راست   کوسه ماهی + سفره ماهی    -  درست  -م

 غضروفی(

 خود گیرنده مکانیکی دارد نه روی بیشتر پاهای خود.(    دو پاهای جلویی)جیرجیرک روی    !!؟؟جیرجیرک     -نادرست  -ن

 نقش دارد.   حفاظتو    حرکتاسکلت حشرات در    –  حشرات + ...     -  درست  -س

 

 ( تنظیم شیمیایی) یازدهم  4فصل  
 

 ی در جانوران ارتباط شیمیای 

 چند مورد به درستی بیان شده است؟  -17

 شود. ها در یک فرد انجام می ارتباط شیمیایی در جانواران مختلف ، تنها به منظور ایجاد ارتباط بین یاخته  -الف

 کند.های رفتاری ایجاد می فرومون ترشح شده از یک جانور در فرد یا افراد دیگری از همان گونه پاسخ   -ب

 کند.ها برای هشدار و حضور شکارچی به دیگران استفاده می نوعی جانور دارای همولنف ، از فرومون   -ج

 کنند.یابی استفاده می ها از آن برای جفت ها برای تعیین قلمرو و گربه مارها از فرومون   -د

 کند.برقراری ارتباط استفاده می کند ، از مواد شیمیایی برای  نوعی جانور که در غیاب جنس دیگر تولیدمثل می  -ه

 شوند. های رفتاری در افرادی از جمعیت )گونه( دیگر میها سبب ایجاد پاسخگروهی از فرومون   -و

 شوند. توانند سبب ایجاد یکی از عوامل برهم خوردن تعادل ژنی در جمعیت  ها در مارها ، می فرومون   -ز

 شود. های جاندار ترشح کننده آن مییمیایی بین یاخته ها ، سبب برقراری ارتباط شنوعی از فرومون   -ح

 های جاندار دیگری دارای گیرنده باشد. تواند در یاختهنوعی ماده شیمیایی ترشح شده در جانداران ، می   -ط

 

 هابررسی گزینه  -17

 شود. نیز استفاده می  ارتباط افراد با یکدیگرای  ، بلکه برها برای ارتباط بین یاختهاز ارتباط شیمیایی نه فقط    جانوراندر دنیای    -نادرست  -الف

 د. نکنهای رفتاری ایجاد میپاسخ  از همان گونهموادی هستند که از یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگری    هافرومون  -درست  -ب

 کند. می  هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفادهها برای  از فرومون  زنبور  -درست  -ج

ها برای  از فرومون  هاگربهو    یابیجفتها برای  از فرومون  مارهاکند. یا  ها برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده میاز فرومون  زنبور  -نادرست  -د

 کنند. خود استفاده می  تعیین قلمرو

 کنند.ها برای برقراری ارتباط استفاده می هر دو از فرومون   –  بعضی از مارها + زنبور عسل ملکه    -درست  -ه

 ند. نکهای رفتاری ایجاد میپاسخ  گونهاز همان  موادی هستند که از یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگری    هافرومون  -نادرست  -و

شود.  است که سبب خارج شدن جمعیت از تعادل می  آمیزش غیرتصادفییابی نوعی  کنند. جفت استفاده می  یابیجفتها برای  مارها از فرومون   -درست  -ز

 )زیست دوازدهم( 

. )فرومون ترشح شده از  دنکنهای رفتاری ایجاد میپاسخ  از همان گونهموادی هستند که از یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگری    هافرومون  -نادرست  -ح

 های خود جاندار مستقیما اثر ندارد.( یک جاندار بر یاخته 

 کند.ها از یک جاندار ترشح شده و بر جاندار دیگری اثر میفرومون   -درست  -ط
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 ( ایمنی) یازدهم  5فصل  
 

 ایمنی در جانوران 

 کند؟چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل می  -25

 شود ، ............................. .در نوعی جانور که ........................... می

 اسکلت درونی محکم وجود دارد.   –زا استفاده  تنها از دفاع اختصاصی برای مقابله با عوامل بیماری   -الف

 های مختلفی را شناسایی کند.تواند پادگنمولکولی می   –سازوکارهایی مشابه ایمنی اختصاصی مشاهده    -ب

 زا سه نوع خط دفاعی دارای نقش است. در مبارزه با عوامل بیماری   –از فرومون برای تعیین قلمرو استفاده    -ج

 شوند. هایی با بلعیدن ذرات خارجی سبب حفظ بقای جانور مییاخته  –از مواد شیمیایی برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده    -د

 شوند. یژنی تکثیر مهایی به دنبال شناسایی هر آنتی یاخته   –طناب عصبی پشتی توسط بافتی سخت و محکم محافظت    -ه

 شود. ساختار تنفسی به نواحی خاصی از پیکر جانور محدود نمی   -زا توسط دفاع اختصاصی انجامنابودی گروهی از عوامل بیماری   -و

 زا دارای فعالیت هستند. بیش از دو خط دفاعی در مبارزه با عوامل بیماری   –انتقال گازهای تنفسی بدون دخالت دستگاه گردش مواد انجام    -ز

 کنند.خواری فراهم می هایی با قابلیت بیگانه ایمنی الروهای خود را توسط یاخته   –های پراکنده پوستی تامین  زهای تنفسی توسط برجستگی گا  -ح

 د.گردخوارها می ژن سبب تحریک درشتهایی به آنتیاتصال پروتئین   –های هوادار کارایی دستگاه تنفس نسبت به پستانداران بیشتر  با حضور کیسه   -ط

 یابد. ای دیگر میزان نوعی پروتئین در خوناب افزایش می به دنبال تبدیل لنفوسیت به یاخته   –نفوذ انشعابات حفره گوارشی به تمام نواحی بدن دیده    -ی

 شکل ترشح شده از پالسموسیت ، دو جایگاه برای اتصال به پادگن دارند.   Yهای  مولکول   –ها یافت  همولنف در مجاورت یاخته   -ک

 شوند. ها ، سبب خنثی سازی آنها می ها با به هم چسباندن میکروبپادتن  –ها دیده  جدایی کامل بطن   -ل

 کنند.های خاطره ایفای نقش می ژن تکراری ، یاختهدر دومین برخورد با آنتی  –های مالپیگی وارد لوله گوارش  محتویات لوله   -م

 کند.ژنی کسب میی یاخته تولید شده در مغز قرمز استخوان ، در همان جا گیرنده آنتینوع  –ای به روده وارد  محتویات غدد راست روده   -ن

 کنند.های دیواره مویرگ عبور می ها حین دیاپدز از فضای بین یاختهگروهی از یاخته  –در سر مغزی متشکل از چند گره به هم جوش خورده دیده    -س

 یابد. خواری را افزایش میها ، میزان بیگانه ژنی لنفوسیت های آنتی در محل ساخت گیرنده   –مغز از برجسته شدن بخش جلویی طناب عصبی پشتی ایجاد    -ع

 

 هابررسی گزینه   -25

  ایمنی غیراختصاصیجانوران    همۀ  -داران هم دفاع اختصاصی و هم دفاع غیر اختصاصی دارند.(داران ؟؟!! )مهره مهره    -نادرست  -الف

 شود. داران دیده می در مهره  اساساًدارند، اما ایمنی اختصاصی  

  مگسِ میوهکنند. به عنوان مثال، در  مهرگان یافت شده است که مشابه ایمنی اختصاصی عمل میساز و کارهایی در بی  -  مگس میوه    -ستدر  -ب

 کند.  های مختلفی را شناساییژنآنتیدرآید و    به صدها شکل مختلفتواند  مولکولی کشف شده است که می

 دار است پس دارای هر سه خط دفاعی است. گربه مهره   –  گربه    -درست  -ج

 خواری وجود دارد. هایی با قابلیت بیگانهدر زنبور دفاع غیر اختصاصی و یاخته  –  زنبور    -رستد  -د

 شود. را شناسایی کرده و سپس تکثیر می  ژننوع خاصی از آنتی یک لنفوسیت    –  دارانمهره     -نادرست  -ه

ماهی )آبشش( ،    -شود.داران ساختار ویژه برای تنفس وجود دارد که معموال به نواحی خاصی محدود می در مهره   –  دارانمهره     -نادرست  -و

 شش(. دوزیست بالغ )شش و تنفس پوستی( ، خزندگان ، پرندگان و پستانداران ) 

 حشرات دفاع اختصاصی )لنفوسیت + پالسموسیت + پادتن + پرفورین( ندارند.   –  حشرات     -نادرست  -ز

 بلعند.خوار وجود دارد که ذرات خارجی را می های بیگانه در الرو ستاره دریایی یاخته  –  ستاره دریایی    -درست  -ح

 شود. می  تسهیل فاگوسیتوزو    خوارهاتحریک ذره ژن سبب  داران ، پادتن پس از اتصال به آنتی در مهره   –  پرندگان    -درست  -ط

 ها دفاع اختصاصی )پادتن ، پرفورین ، لنفوسیت و پالسموسیت( وجود ندارد. مهره در بی  –  مهره(پالناریا )بی    -نادرست  -ی

 اختصاصی )لنفوسیت + پالسموسیت + پادتن + پرفورین( ندارند.   حشرات دفاع  -  حشرات     -نادرست  -ک
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ها و خنثی سازی ، دو روش متفاوت  به هم چسباندن میکروب   –  پرندگان + پستانداران + برخی خزندگان )مانند کروکودیل(    -نادرست  -ل

 اثر کردن است. ها در نابود کردن یا بیپادتن 

 حشرات دفاع اختصاصی )لنفوسیت + یاخته خاطره + پالسموسیت + پادتن + پرفورین( ندارند.   –  حشرات     -نادرست  -م

 های غضروفی ، استخوان )سامانه هاورس( وجود ندارد.در ماهی  -ماهیان غضروفی )کوسه ماهی + سفره ماهی(    -  نادرست  -ن

 حشرات مویرگ ندارند.   –  حشرات     -نادرست  -س

خوارها تحریک شده و  ها( در نهایت ذرهژنی )تشکیل گیرنده در لنفوسیت های آنتیداران در محل ساخت گیرنده در مهره   –  دارانمهره     -درست  -ع

 کنند.خواری می بیشتر بیگانه 

 

 ( تولید مثل) یازدهم  7فصل  
 

 ولید مثل در جانوران )نحوه لقاح( ت 

 خیلی سریع از روی متن کتاب درسی خوانده شود سپس بررسی سواالت زیر را شروع کنید.  4ابتدا تمام گفتار   توجه :

 است :   در زیر ویژگی سه جانور بالغ آورده شده -16

 : قلب جانور فقط خون تیره دریافت کرده و دارای کانالی در زیر پوست بوده که در دو طرف بدن امتداد یافته است.  1ویژگی جانور 

 کند. : در قلب خون تیره با روشن ادغام شده و ابتدا یک رگ خون را از قلب دور می  2ویژگی جانور 

 ای از حفره شکمی جدا شده است. ای ماهیچه ای توسط پرده مننژ بوده و حفره سینه : دارای پرده سه الیه  3ویژگی جانور 

 با توجه به مطالب باال چند مورد به درستی بیان شده است؟ 

 کنند.زمان وارد آب می ، تعداد زیادی گامت را هم  2برخالف والدین در جانور    1والدین در جانور    -الف

 کنند. های جنسی به آب را تنظیم میزمان شدن ورود یاخته آبزی ، با توجه به عواملی هم  مهرگانمانند بی   1والدین جانور    -ب

 شود. )برخالف اسبک ماهی( ، گامت وارد دستگاه تولید مثلی فرد ماده می  3به منظور لقاح در جانور    -ج

 شود. ز هر جنس نر ، یک نوزاد متولد می بوده و به دنبال طی شدن مراحل رشد و نموی ا  3نوع لقاح در اسبک ماهی مشابه جانور    -د

 های تخصص یافته است. ، نیازمند دستگاه تولیدمثلی با اندام   3برعکس جانور    2و    1لقاح در جانور    -ه

 شود.ها توسط دو نوع سامانه گردشی ممکن می برخالف سایرین ، خون رسانی به اندام   2در طول حیات جانور    -و

 اختالط ماده ژنتیکی )لقاح( به حضور مایع مرطوب نیاز است. در همگی به منظور    -ز

 ، یک زیستگاه مرطوب همیشه الزم است.  1مانند اغلب جانوران نوع    2به منظور وقوع لقاح خارجی در جانور    -ح

 در انتخاب جفت و باروری موفق فاقد نقش است.   1بروز رفتار رقص عروسی در جانور    -ط

 شود. سبب برخورد مناسب اسپرم با تخمک در شرایط خشک محیطی می  3جانور    ای از لقاح درنوع ویژه   -ی

 

 هابررسی گزینه   -16

 پستانداران     –  بالغ  دوزیست   –  ماهی   
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-دیده می  لقاح خارجی  مهرگان آبزیبیو    دوزیستان،  هاماهیدر آبزیان مثل    -نادرست  -الف

گیرد.  صورت می  لقاح در آب   ریزند وآب می های خود را در  والدین گامتشود. در این روش،  

 کنند. می  زمان وارد آب تعداد زیادی گامت را هم ها، والدین  برای افزایش احتمال برخورد گامت

-دیده می  خارجی  لقاح   آبزی  مهرگانبیو    دوزیستان،  هاماهیدر آبزیان مثل    -درست  -ب

گیرد. برای  د و لقاح در آب صورت میریزنهای خود را در آب میشود. در این روش، والدین گامت

برای  کنند.  زمان وارد آب میها، والدین تعداد زیادی گامت را همافزایش احتمال برخورد گامت

های جنسی به آب عوامل متعددی دخالت دارد از جمله دمای  زمان شدن ورود یاخته هم

ز بعضی رفتارها مثل  محیط، طول روز، آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر یا ماده یا برو 

 (. روبرو)شکل    هارقص عروسی در ماهی

شود. در این جانوران، اسپرم  دیده می  بعضی از آبزیانو    )خزندگان + پرندگان + پستانداران + حشرات + ...(  زیجانوران خشکیدر    لقاح داخلی  -درست  -ج

های  های تولیدمثلی با اندامدستگاهشود. انجام این نوع لقاح، نیازمند  انجام می  مادهلقاح در بدن  شود و  می  تولیدمثلی فرد ماده)زامه( وارد دستگاه  

و جنس نر،    شودلقاح در بدن نر انجام می.  کندای در بدن جنس نر منتقل میماهی جانور ماده، تخمک را به درون حفرهاسبکاست. در    یافتهتخصص

 شوند. متولد می  نوزادانمراحل رشد و نموی،  دارد، پس از طی  را در بدن خود نگه می  هاجنین

و جنس نر،    شودلقاح در بدن نر انجام می.  کند ای در بدن جنس نر منتقل میماهی جانور ماده، تخمک را به درون حفرهاسبکدر    -نادرست  -د

 شوند. متولد می یک نوزاد(    )نههه  نوزاداندارد، پس از طی مراحل رشد و نموی،  را در بدن خود نگه می)نهه یک جنین(    هاجنین

 است.   یافتههای تخصصهای تولیدمثلی با اندامدستگاه، نیازمند    لقاح داخلیانجام    -نادرست  -ه

 وجود دارد.   گردش خون مضاعفو در دوزیست بالغ    گردش خون سادهدر دوزیست نابالغ    -درست  -و

 mohamad.shakeri.official@استاد شاکری سر بزنید : اینستاگرام پالس( به پیج  Tبرای دیدن آموزش چگونگی استفاده از )

 )هم لقاح خارجی و هم لقاح داخلی(   نیاز است.  حضور مایع مرطوب در جانوران به  برای وقوع فرایند لقاح    -درست  -ز

 به زیستگاه مرطوب )آب( نیاز است.   همیشهبرای انجام لقاح خارجی    -درست  -ح

 نقش مهمی دارد.   موفق  باروریو    انتخاب جفتها در  در ماهی  رفتار رقص عروسی   -نادرست  -ط

زی است که در زمان خشک  دارند. به طور کلی لقاح داخلی نوعی سازگاری در جانوران خشکی   ... لقاح داخلیپستانداران ، پرندگان ، خزندگان و    -درست  -ی

 .( برخورد اسپرم با تخمک در محیط مرطوب استهای عزیز ،  سازد تا به تخمک برسد. )بچهبودن محیط )محل زندگی( ، اسپرم را قادر می

 

 یی بکرزا 

 شود ، چند مورد صحیح است؟با توجه به نوعی تولید مثل جنسی که در زنبور عسل و بعضی از مارها دیده می  -17

 کند.  فرد ماده همیشه بدون حضور جنس نر ، میوز کرده و سپس تولید مثل می  -الف

 کند.همواره تخمک لقاح نیافته بدون تکثیر ماده ژنتیک خود ، شروع به تقسیم می  -ب

 زاده حاصل از این نوع تولید مثل درون هر هسته یاخته پیکری خود فقط یک مجموعه کروموزوم جای داده است.   -ج

 سازد. اور و تشکیل تتراد گامت مینوعی جانور که دارای دستگاه تنفس مستقل از دستگاه گردش مواد است ، بدون کراسینگ   -د

 باشد. زنبورهای کارگر نسبت به زنبور نر متفاوت می   در جمعیت حشره مذکور ، مکانیسم تولید گامت در  -ه

 شود. های مالپیگی است ، بدون لقاح )به دنبال تقسیم متوالی گامت ماده( ایجاد مینوعی جانور که دارای لوله   -و

 کند.  دیگر جدا مینوعی جانور که حاصل تقسیم متوالی تخمک بوده و اسکلت خارجی دارد ، طی شرایطی جفت الل هر صفت خود را از یک  -ز

 دهند ، دارای مغزی متشکل از چند گره به هم جوش خورده هستند.جانورانی که با تولید فرومون حضور شکارچی را به دیگران هشدار می   -ح

 کنند.ای والد خود را دریافت میهای حاصل از این نوع تولید مثل ، تنها نیمی از اطالعات وراثتی هستههمه زاده  -ط

 توانند دارای جنسیتی متفاوت از والد خود باشند. های حاصل از این نوع تولید مثل ، هیچگاه نمیزاده   -ی

 کنند.های درونی را محافظت میهمه جانوران دارای این نوع تولید مثل ، با اسکلت خارجی محکم اندام  -ک
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 شوند. با دو برابر کردن ماده ژنتیک اصلی خود ، سبب پیدایش زاده نر می شود که فقط گروهی از آنها  در زنبور ملکه انواعی از تخمک ایجاد می  -ل

 . شودها( ، در آینده موجودی دوالد ایجاد میهای تخمک )دو برابر شدن کروموزوم تندر نوعی زنبور ملکه به دنبال ساختن شدن یک نسخه از روی فام   -م

 شود. های تخمک ، در پی تقسیماتی در آینده زاده جدیدی ایجاد می تنفام در نوعی مار بدون ساخته شدن نسخه جدیدی از روی    -ن

 کنند.های خود را بدون تقسیم میوز )تشکیل تتراد( تولید می الد )هاپلوئید( حاصل از بکرزایی ، گامت در هر دو نوع جانور ، افراد بالغ تک  -س

 

 هابررسی گزینه  -17

)نهه   ماده گاهی اوقات   فردشود. در این روش،  دیده می  بعضی مارهاو    زنبور عسلاست و برای مثال، در    جنسی تولیدمثلنوعی از    بکرزایی  -نادرست  -الف

 کند.به تنهایی تولیدمثل می  همیشه(

-یا از روی کروموزوم آورد )شکل الف(  را به وجود می  الد )هاپلوئید(تکو موجود    کندیا تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم می  در این روش  -نادرست  -ب

آورد  را به وجود می  دوالد )دیپلوئید(کند و موجود  های تخمک دو برابر شوند و سپس شروع به تقسیم میتا کروموزوم  شودهای تخمک یک نسخه ساخته می

 )شکل ب(. 

 
     -نادرست  -ج

 مانند زنبور عسل.  آوردرا به وجود می  الد )هاپلوئید(تکو موجود    کندتخمک بدون لقاح شروع به تقسیم می  -1

 کند.را ایجاد می  عسل نر هاپلوئید  زنبور  طی بکرزایی زنبور عسل ملکه    نکته :

دوالد کند و موجود  های تخمک دو برابر شوند و سپس شروع به تقسیم میتا کروموزوم  شودهای تخمک یک نسخه ساخته میاز روی کروموزوم  -2

 مارها. . مانند بعضی از  آوردرا به وجود می  )دیپلوئید(

 باشد. مار حاصل از بکرزایی دیپلوئید می  نکته :

اور و جدا  )تتراد ، کراسینگ  توانایی میوزپس    عسل نر هاپلوئید است  زنبور  –نر و ماده  )کارگر + ملکه((  )زنبور عسل    حشرات     -درست  -د

 .کندزنبور عسل نر طی میتوز اسپرم تولید می .  نداردهای همتا از یکدیگر(  شدن کروموزوم 

 کند.برعهده داشته و گامت تولید نمی( وظیفه نگهبانی ، جمع آوری شهد و ... را  دیپلوئید)  زنبور کارگر  -نادرست  -ه

 شود. ایجاد می  تقسیم متوالی گامت ماده )تخمک(و به دنبال    بدون لقاح   هاپلوئیددارد. این جانور    های مالپیگیلولهبوده و    حشرهزنبور نر    -درست  -و

های  ، کروموزوم   1. در جاندارانی که میوز دارند ، در مرحله آنافاز میوز  میوز نداردبوده و    هاپلوئیدزنبور عسل نر    –  زنبور عسل نر    -نادرست  -ز

 شوند. همتا )جفت الل هر صفت( از یکدیگر جدا می

 است.   مغز متشکل از چند گره به هم جوش خوردهدر حشرات    –  زنبور    -درست  -ح

 کنند.ای والدی را دریافت می های هستهها فقط نیمی از کروموزوم در بکرزایی ، زاده   -درست  -ط

 کند.را ایجاد می  نر( ، زنبور عسل  مادهر ملکه )در طی بکرزایی زنبو  -نادرست  -ی

 . دار بوده و اسکلت داخلی دارد نههه خارجیمار مهره این عبارت درباره زنبور عسل صحیح است اما    -نادرست  -ک

   کند :زنبور ملکه دو نوع تخمک تولید می   -نادرست  -ل

 است.   های ماده دیپلوئیدیزاده دهد. + منشا  شود. + تشکیل یاخته تخم میبا اسپرم وارد لقاح می   
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 کند.تولید می  هاپلوئیدی   نر  زاده. + تقسیم متوالی انجام داده  کندنمی . + ماده ژنتیک خود را همانند سازی )دو برابر(  شودنمی با اسپرم وارد لقاح    

 نهه زنبور عسل ملکه.   ویژه بعضی از مارها استهای تخمک ،  ساخته شدن یک نسخه از روی کروموزوم   -نادرست  -م

 نهه مار.  دهدفقط طی بکرزایی در زنبور عسل ملکه رخ می های تخمک ،  ن ساخته شدن نسخه جدید از روی کروموزم بدو  -نادرست  -ن

های همتا ، جدا شدن جفت  اور ، جدا شدن کروموزوم . تشکیل تتراد ، وقوع کراسینگ دهددر زنبور نر )نهه مارها( حاصل بکرزایی میوز رخ نمی   -نادرست  -س

اور  )تتراد ، کراسینگ   میوزو    میتوزو توانایی    مار حاصل از بکرزایی ، دیپلوئیدی بوده  -.دهددر زنبور عسل نر رخ نمی الل هر صفت ، ویژه تقسیم میوز است و  

 . داردو ...(  

 

 نرماده)هرمافرودیت( 

 با توجه به مطالب کتاب درسی چند مورد به درستی بیان شده است؟   -18

 شود.  های همان فرد بارور می های هر فرد توسط اسپرم همه جانورانی که دارای دو نوع دستگاه تولید مثلی نر و ماده هستند ، تخمک  -الف

 کند.آزادزی بوده و احتیاجات غذایی خود را از جانور دیگری تامین می در هر جانوری که دو دستگاه تولیدمثلی نر و ماده وجود دارد ، غیر    -ب

 نوعی جانور که توانایی تشکیل تصویرهای موزاییکی دارد ، دو نوع اندام تولیدمثلی را درون حفره شکمی خود جای داده است.   -ج

 اند. ای بدن جانور جای گرفتهتواند در کبد زندگی کند ، تخمدان و بیضه دو انتهدر نوعی کرم پهن انگل که می   -د

 های تولید کننده گامت قرار دارد. محل پرورش جنین در نوعی جانور نرماده )هرمافرودیت( حدفاصل اندام  -ه

 یابد. نوعی جانور هرمافرودیت با تنفس پوستی ، برای تولید مثل از سطح شکمی خود به جانور هم نوع خود اتصال می  -و

 کند.رت مواجه با نوعی کرم هرمافرودیت ، به دنبال فاگوسیتوز شرایط انهدام آن را مهیا مینوعی گلبول سفید در صو  -ز

 پوشانی دارند. از بدن جانور هم  یهایبا لوله )یک عدد(  و رحم    )دو عدد(  هادر نوعی جانور انگل ، بیضه   -ح

 در ارتباط هستند.  یهایساختارهای منشعبی بوده که با لوله ها  در کرم کبد بیضه  -ط

 کنند.فراوانی را ایجاد می   انتهای بدن جانور انشعابات  دو  دو لوله در حاشیه پیکر کرم کبد وجود داشته که در  -ی

 باشد. ها تا رحم با یکدیگر برابر می در نوعی جانور هرمافرودیت فاصله بیضه  -ک

 پیوندند. ها به یکدیگر می ور( در سمت دور از بیضهدو مجرای تقریبا موازی )مستقر در حاشیه بدن جاندر کرم کبد    -ل

 کنند. های بارور تولید می در نوعی جانور هرمافرودیت آزادزی ، به دنبال وقوع لقاح هر دو جانور تخم  -م

 شود. تیره دیده میدر حین وقوع لقاح در کرم خاکی ، سمتی از بدن هر جانور که نسبت به دیگری دورتر است ، روشن و سطح مقابل آن ،    -ن
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های خود  ، هر فرد تخمکهای پهن مثل کرم کبد کرمرا دارد. در    هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده، یک فرد  کرم کبد و کرم خاکی  در    -نادرست  -الف

  )به صورت معکوس(  شود؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار همانجام می   طرفی لقاح دو،  های حلقوی، مثل کرم خاکیکرمکند )شکل الف(. در مورد  را بارور می

 )شکل ب(.   سازدهای دیگری را بارور میهای هر کدام تخمکاسپرمگیرند،  قرار می

 کند.های همان فرد را بارور نمیهای هر فرد ، تخمکاسپرم   کرم خاکیدر    نکته :

 
 باشد. کرم کبد انگل است ولی کرم خاکی انگل نیست و آزادزی می   -خاکی + کرم کبد + ...  کرم     -نادرست  -ب
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 ماده هستند.کرم خاکی و کرم کبد دارای دو نوع دستگاه تولید مثلی نر و    -حشرات     -نادرست  -ج

 ها )دو عدد( و تخمدان )یک عدد( ، در یک سمت بدن کرم کبد قرار دارند. طبق شکل کتاب درسی بیضه  –  کبد  کرم    -نادرست  -د

 ها )دو عدد( قرار ندارد. ، رحم )یک عدد( حدفاصل تخمدان )یک عدد( و بیضه  کرم کبددر    -نادرست  -ه

 شوند. به یکدیگر متصل می  از سطح شکمی )به صورت معکوس( خاکیطبق شکل کتاب درسی دو کرم    -درست  -و

 .شوندهای ایمنی بلعیده نمی توسط یاختهکرم کبد و الرو آن کند.  با کرم کبد مقابله می   مواد ضد انگلیبا ترشح    ائوزینوفیل  -نادرست  -ز

 ها بیشتر است. ها با لوله پوشانی بیضههم  –دارند.    پوشانیهایی همها با لوله رحم و بیضه طبق شکل کتاب درسی در کرم کبد )نوعی انگل داخلی(    -درست  -ح

 . رتباط هستندهایی در ابا لولهو    ها منشعب بودهبیضهطبق شکل کتاب درسی در کرم کبد    -درست  -ط

 . ها )یکی از دو انتهای بدن( انشعابات فراوانی دارنددر سمت بیضه ها  وجود دارد. این لوله   دو لوله تقریبا موازیدر حاشیه بدن کرم کبد    -نادرست  -ی

 . ها به تخمدان و رحم نزدیکتر و دیگری دورتر استدر کرم کبد یکی از بیضه   -نادرست  -ک

 اند. به یکدیگر متصل شده   هادر سمت مقابل بیضه ی دو مجرای موجود در طرفین )حاشیه( بدن  طبق شکل کتاب درس  -درست  -ل

 شود. ایجاد می  بارور شدههای در هر دو جانور تخم در کرم خاکی پس از وقوع لقاح    –  کرم خاکی    -درست  -م

و سطح مقابل آن ،    تیرهبا توجه به شکل کتاب درسی در حین وقوع لقاح در کرم خاکی ، سمتی از بدن هر جانور که نسبت به دیگری دورتر است ،    -نادرست  -ن

 شود. دیده می   روشن

 

 تغذیه و حفاظت جنین 

 چند مورد به درستی بیان شده است؟  -19

 شود. جانوران با تولید مثل جنسی ، بخشی از مواد غذایی مورد نیاز جنین از اندوخته غذایی تخمک تامین میدر همه    -الف

 ها و دوزیستان ، اندوخته غذایی تخمک زیاد است. گذار و پستانداران نسبت به ماهیدر جانوران تخم  -ب

 باشد. مدت زمان دوره جنینی کوتاه می   گذار ،ها و دوزیستان نسبت به پستانداران و جانوران تخمدر ماهی  -ج

 ای در اطراف تخمک جانورانی با لقاح خارجی ، تنها دو وظیفه را بر عهده دارد.  دیواره چسبناک و ژله   -د

 شود. ای ضخیم ممکن می در نوعی جانور با لقاح داخلی ، حفاظت از جنین توسط پوسته  -ه

 کند.دهند ، جنین ابتدا در رحم رشد و نمو خود را آغاز می در همه جانورانی که به فرزندان خود شیر می   -و

 شود.در نوعی جانور که رحم محل آغاز رشد و نمو جنین است ، پس از تولد تغذیه توسط غدد شیری آغاز می   -ز

 رد.گیپوس نسبت به سایر پستانداران ، بیشتر مراحل رشد و نمو جنین در خارج از بدن جنس ماده صورت میدر پالتی  -ح

 خوابد. گذار مانند پرندگان و گروهی از خزندگان ، به منظور تکمیل مراحل رشد و نمو جنین ، بر روی تخم خود می نوعی پستاندار تخم  -ط

 شود. های خونی در مغز قرمز استخوان ساخته میدر همه انواع جانورانی که رحم وجود دارد ، بیشتر یاخته  -ی

 کند.های همان فرد را بارور می های فرد ، تخمککند ، زامه ی که فقط یک والد ایفای نقش می در همه انواع تولید مثل جنس  -ک

 حاصل از نوعی تقسیم کاهشی ، وجود ندارد.   در جانوران امکان تقسیم متوالی در یاخته  -ل

 ای خود را به گامت وارد کند.های هسته تواند طی تقسیم همه اللنوعی جانور می   -م
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مواد  شود. این اندوخته مخلوطی از  تأمین می  اندوختۀ غذایی تخمکاز    تشکیل تخمو    چند روز پس از لقاح نیاز جنین تا    مواد غذایی مورد  -درست  -الف

 است.   متفاوت   مغذی

است؛ زیرا در دوران جنینی    زیاداندوخته غذایی تخمک    گذارتخمدارد. در جانوران    میزان اندوختهدر جانوران مختلف بستگی به    اندازة تخمک  -نادرست  -ب

  دوره جنینی کوتاهبه علت    دوزیستانو    هاماهیو در    ارتباط خونی بین مادر و جنینبه دلیل    پستاندارانارتباط غذایی بین مادر و جنین وجود ندارد. در  

 است.   کممیزان این اندوخته  

 جنینی کوتاه است.   ، دوره  دوزیستانو    هاماهیدر    -درست  -ج
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  -2ای  چسباند. این الیۀ ژلهها را به هم میتخمک  پس از لقاح   -1دارد که    ایژلهو    چسبناکای  دارند تخمک دیواره   لقاح خارجیدر جانورانی که    -نادرست  -د

 (. زیرگیرد )شکل  به عنوان غذای اولیۀ مورد استفادۀ جنین قرار می  سپس - 3کند و  از جنین در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می  ابتدا

  های متفاوتیبه صورت دارند، حفاظت جنین  لقاح داخلی در جانورانی که    -درست  -ه

تخم از جنین  در اطراف    پوستۀ ضخیموجود    گذارتخمشود. در جانوران  انجام می 

ها با  پشت تخمخزندگانی مثل الککند. البته برای محافظت بیشتر در  محافظت می

-پستاندار تخمو    خوابندها میپرندگان روی تخمشوند.  پوشانده می  ماسه و خاک

و چند روز مانده به تولد    داردپوس، تخم را در بدن خود  نگه میگذاری مثل پالتی

خوابد تا مراحل نهایی رشد و نمو طی شود )شکل  و  روی آنها می  کندگذاری مینوزاد، تخم

 (.زیر
 
 
 

 

درون    ابتداجنین    کانگورو، مثل  دارپستانداران کیسهدر    -گذار است و رحم ندارد.  پوس نوعی پستاندار تخمپالتی  –  پستانداران    -نادرست  -و

ای که بر روی شکم مادر است  شود و خود را به درون کیسهمتولد می   نارسدن شرایط به صورت  کند. به دلیل مهیا نبومی  آغازمادر رشد و نمو را    رحم ابتدایی

در آنجا ضمن حفاظت، از غدد شیری درون آن  رساند.  می

 کند تا مراحل رشد و نمو را کامل کند. تغذیه می

)انسان + گربه ، سگ ، خرس ، گاو و   دارپستانداران جفتدر  

و از طریق    در رشد و نمو را آغازدرون رحم ما، جنین  ...( 

-شود و از آن تغذیه میبا خون مادر مرتبط می  جفتاندامی به نام  

کند تا زمانی که کند. پس از تولد هم از غدد شیری مادر تغذیه می

   بتواند به طور مستقل به زندگی ادامه دهد.

دار +  پستانداران کیسه     -درست  -ز

در هر دو گروه نوزاد پس از تولد از شیر    –  دارپستانداران جفت 

 کند.مادر تغذیه می

بیشتر مراحل رشد و نمو جنین در    پالتی پوسدر    -نادرست  -ح

 شود. بدن مادر انجام می 

 خوابند. خزندگان بر روی تخم خود نمی  -نادرست  -ط

کرم    –  کرم کبد + پستانداران    -نادرست  -ی

 مهره است و استخوان ندارد. کبد بی

 گیرد.در بکرزایی لقاح و باروری صورت نمی  -کند.های خود را بارور میدر کرم کبد هر فرد تخمک  –  بکرزایی + کرم کبد )نرماده(:      -نادرست  -ک

 شود. و زنبور نر ایجاد می  میتوز متوالی کردهزنبور عسل ملکه ، یاخته حاصل از میوز )تخمک(    بکرزاییدر    -نادرست  -ل

 .کند های خود را به اسپرم وارد می زوم طی میتوز همه کرومو ، هاپلوئید بوده و    زنبور عسل نر  -درست  -م

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in




