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 گوناگونی جانداران (11) فصل
 دوراهی چیست؟ کلید

 .ودش می استفاده جدید جانداران شناسایی برای دوراهی کلیدهای از. شود می طراحی جانداران ظاهری صفات اساس بر دوراهی کلید

 کلیدهای شناسایی چیست؟

ناام جانداران تهیه شـده اسـت وبـه کمـه  نهـا مـی تـوان  ساختار داخلیو  ویژگیهای ظاهریمجموعه پرسشهایی است که براساس 

 را یافت. جانداران

 چیست؟داران طبقه بندی سلسله جان

  گفته می شود. بندی طبقه نها درگروههای مختلف قرار می دهیم  ساختار داخلیو  ظاهری تفاوتهایو  شباهتهاوقتی جانداران به سبب 

 پنج گروه اصلی)سلسله( جانداران عبارتنداز:

 جانوران (1

 گیاهان (2

 قارچ ها (3

  غازیان (4

 باکتری ها (5

 :با توجه به صفتهای ظاهری عبارتنداز ارسطو ازنظر سلسله گیاهان بندی طبقه

 ساقه نرم دارند. گیاهان علفی: (1

 چند ساقه چوبی دارند. گیاهان درختچه ای: (2

 دارای یه ساقه چوبی هستند.  گیاهان درختی: (3

 :با توجه به صفتهای ظاهری عبارتنداز ارسطو ازنظر سلسله جانوران بندی طبقه

 روند. می راه خشکی در که جانورانی (1

 کنند. می شنا  ب در که جانورانی (2

 کنند. می پرواز هوا در که جانوران (3

 اساس طبقه بندی سلسله جانوران وجود ستون مهره است که عبارتنداز:

 شاخه بی مهره ها: (1

a) اسفنج ها 

b) کیسه تنان 

c) نرم تنان 

d) کرمها 

e)  بند پایان 

f) خار تنان  
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 شاخه مهره داران: (2

a)  (خون سردماهی ها )رده 

b)  (خون سرددوزیستان )رده 

c)  (خون سردخزندگان )رده 

d)  (خون گرمپرندگان )رده 

e)  ( خون گرمپستانداران )رده 

 شود می تهالتین نوش زبان به که بخشی دو علمیِ نام است. شده تشکیل گونه و جنس بخش دو از جانداران علمی نام آیا میدانید:

 .شد می استفاده حتی بیشتر یا قسمتی سه های نام از از لینه قبل. است سوئدی شناس زیست لینه ابداعِ

 جنس                  گونه         سلسله             شاخه               رده               راسته                خانواده          

  زیستن کوچه چه؟ یعنی لغت نظر از میکروب

 .گویند می میکروب باشند دیدن قابل میکروسکوپ با فقط که جاندارانی همه به چیست؟ میکروب

 :عبارتنداز میکروب انواع

 .میباشند مشخص هسته و بدون سلولی ته جانداران: ها باکتری (1

 .باشند می مشخص هسته دارای و سلولی ته جانداران: مانند جانور آغازیان (2

 ( داران ریسه.)باشند می مشخص هسته هستند و دارای سلولی ته جانداران :بینی ذره های قارچ (3

 .کند می مثل تولید فقط که موجودی :ها ویروس (4

  محیط زندگی باکتریها عبارتنداز:

 داغ  ب های چشمه (1

 نمه های دریاچه (2

 قطبی های یخ (3

 اسـت پراکنـده سیتوپالسـم داخل هسته اجزائ و ندارند مشخص هسته که هستند سلولی ته و میکروسکوپی جانداران چیست؟ باکتری

 .شوند می دیده مختلفی های اندازه به که

 کاربرد ها و موارد استفاده از باکتریها عبارتنداز:

 زیست)تجزیه الشه گیاهان و جانوران( محیط سازی پاک (1

 : ماست از شیرمثلتهیه مواد غذایی  (2

   فت به مقاوم تولیدگیاهان (3

 : انسولینمثلدارو  تولید (4

 گوارش انسان وجود دارند. دستگاه در که مفیدی های باکتری (5

a)  تولید ویتامین هایK ,B  

b) کمه به گوارش غذا 

c) مانع از فعالیت باکتری های بیماری زا 
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 عبارتنداز:انواع سلول از نظر وضعیت هسته )غشاء پوشاننده هسته( 

مـی  یوکاریوتهسته)ماده وراثتی(دارای غشای پوشاننده است و به صورت واضح دیده می شود. این سلو لهـا را  :یوکاریوتیسلول  (1

 هستند. یوکاریوت لهای دارای سلو  غازیان و قارچها جانوران، گیاهان، :مثلنامند. 

 می نامند.  پروکاریوتهسته)ماده وراثتی(در بعضی سلو لها غشای پوشاننده ندارد؛ این سلو لها را  :پروکاریوتیسلول  (2

 دارند. پروکاریوت لهای سلو یها باکتر  مثل:

 

 

 

 ویژگی آغازیان عبارتنداز:

 .گوییم می آغازی ها  ن به دلیل همین به هستند، ها یوکاریوت  غازی ترین و ترین قدیمی ترین، ابتدایی  غازیان (1

 .هستند پرسلولی گروهی و سلولی ته ها  ن از بسیاری (2

 در محیط های  بی زندگی میکنند.) ب راکد( (3

 از راه های مختلف غذا تهیه میکنند. (4

a) انگلی 

b) شکارچی 

c) فتوسنتزکننده 

 نیـز را اهـ مـاهی مانند جانوران  بزی غذای اکسیژن، تولید بر عالوه  غازیان این.اند  غازیان از گروه ترین شده شناخته ها جلبه جلبک چیست؟

 .کنند می تأمین

  کاربرد جلبک ها عبارتنداز:
 تولید اکسیژن (1

 بهداشتی مواد ساختن (2

 غذای جانوران  بزی (3

 ها ویتامین ویژه غذایی، به های ساختن مکمل  (4

 

 

 

 

 نکته :

 .کنند تولید پاک های سوخت ها جلبه از تا اند تالش در دانشمندان امروزه (1

 .کنند می زندگی ها اقیانوس در و رسد می متر چند به ها  ن طول اند، پرسلولی که هستند  غازیان)جلبه قهوه ای( بزرگترین ها کلپ (2

 د.رو کارمی به سازی و تهیه سمباده شیشه مثالً متفاوت؛ صنایع در سیلیس.هستند سیلیس جنس از هایی  غازیانی با پوسته دیاتومه ها (3
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 آیا میدانید:
 .کنند می درست غذا ها جلبه از کشورها بعضی مردم

 .شود می درست  غازیان این با بینید، می شکل در که غذایی

 .کنند می تهیه آگار نام به ای ماده ها جلبه از

 

 

 

 دگر تغذیه هترو تروف)جانوری(چیست؟

 خود تغذیه اتو تروف )فتوسنتز کننده(چیست؟

دن محیط های ژله مانند که از جلبه های دریایی استخراج می شود و برای جامد کرنوعی پلی ساکارید  (:Agarآگار )بیشتر بدانید:

 غذایی که به منظور کشت میکروب ها به کار می روند مصرف دارد.

 نوعی جاندار ته سلولی است که از مواد غذایی دیگر جانداران استفاده می کند. قارچ چیست؟

 انواع قارچها از نظر تعداد سلول عبارتنداز:

 قارچ ته سلولی)مخمر( (1

 قارچ پرسلولی)خوراکی( (2

 انواع قارچهای مضر عبارتنداز:

 ند.ا گیاه  فت ها قارچ این. است گیاهان این در قارچ وجود دهنده نشان گندم، های شدن خوشه سیاه و برگ روی زرد های لکه (1

 .شود می  ن پوست شدن زخم یا پوسته سبب و کند می رشد پا انگشتان بین میکروسکوپی قارچ نوعی (2

 انواع قارچهای مفید عبارتنداز:

 قارچ مخمر که موجب تولید گاز کربن دی اکسید برای  ماده شدن خمیر نان میشود. (1

 قارچ های خوراکی (2

  ویژگی قارچها عبارتنداز:

 .سبزینه )کلروفیل (ندارد (1

  ته سلولی هستند. (2

می کنند کـه  یا میوه تغذیه می کنند.  ن ها ریسه هایی شبیه مو تولیدکپه معمولی و قارچ های شبیه به  ن از سبزی های گندیده  نکته:

 ئین هـا، چربـیدر منبع غذا فرو می روند و ماده غذایی را به قارچ می رسانند،سلول های این ریسه ها  نزیم هایی  زاد می کنند که پـروت

  نند.ها و قندهای موجود در منبع غذایی را به مواد ساده و قابل جذب تجزیه می ک

  کاربرد قارچها عبارتنداز:

  تولید داروها (1

  دفع  فتهای گیاهی (2

 ایجاد طعم مواد خوراکی  (3
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 یتولید مواد غذایی و شیمیای (4

  زنده و غیرزنده()مرزمیان موجود به موجوداتی که نه زنده اند نه غیرزنده ویروس میگویند.   ویروس چیست؟

 ساختمان ویروس ها دارای چه قسمتهایی است؟

 پوسته پروتئینی  (1

  ( DNA)مولکول  ماده وراثتی  (2

 است. سمویروس در زبان التینی به معنی  نکته:

 ویژگی های ویروس عبارتنداز:

 نه رشد میکند. (1

 نه غذا می خورد. (2

 نه تنفس می کند.  (3

  .سلول ندارندویروسها درهیچ کدام از گروه های موجودات زنده جای ندارند چون  (4

  به جانداران شبیه اند. تولید مثلتوانایی ویروس ها فقط به خاطر داشتن  (5

 مراحل مبتال شدن به ویروس ایدز عبارتنداز:

 شود. می منتقل فرد دیگر فردی به از  نها به آلوده وسایل و خون مانند بدن مایعات با بعضی همراه ایدز ویروس (1

 شود. می تکثیر سفید های گلبول در ایدز ویروس (2

 .کند می را ضعیف بدن ایمنی سیستم ها، سلول این بردن بین از با (3

 .شود می بیمار فرد و دهد می دست از را ها میکروب با مبارزه قدرت بدن نتیجه، در (4

 نکته:

 مـدت مـینه در امـا دیده نشـود؛  نها بدن در بیماری از عالمتی هیچ ها سال تا است ممکن باشند،  لوده ایدز ویروس به که افرادی (1

  .کنند منتقل سالم افراد به را ویروس توانند می

 .ویروس کنند ساختن به وادار را  نها و شوند وارد جانداران همه های سلول درون به توانند می ها ویروس (2

 ردو(.هوجود داشته باشد)اما نه  RNAیا  DNAممکن است  کپسیدنام دارد. درون  کپسیدپوشش پروتئینی ویروس، بیشتر بدانید:

 موارد زیر اشاره کرد. دارمی توان به RNAاز ویروس 

 ایدز( HIVویروس نقص ایمنی اکتسابی ) (1

  آنفلوآنزاویروس  (2

 هاریویروس  (3

 

 

 

 

 (11ایان فصل)پ


