
در نوزاد پروانۀ مونارك . . . . . . )1
 گیرد.اي از طریق انتشار تسهیل شده انجام میهاي ماهیچه) ورود اکسیژن به یاخته1
 شود.نمی) در الیۀ داخلی غشاي یاختۀ پوششی برخالف الیۀ خارجی، کلسترول یافت 2
 کند.ها، جایگاه خورشید در آسمان را شناسایی و به سمت مقصد پرواز میهاي عصبی وجود دارند که با استفاده از آن) یاخته3
 گردد.شود که شکسته شدن پیوند درون آن منجر به آزاد شدن انرژي میاي ذخیره میهاي ویژهها در مولکول) انرژي درون نورون4

 مورد نوزاد پروانه مونارك می توان گفت . . . . . . در)3
 گذارد.نمایش می ) کرمی است که یکی از شگفت انگیزترین رفتارها را به1
 دهند.هاي عصبی موجود در پیکر آن جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می) یاخته2
 هاي ستارة دریایی دارد.متفاوت با مولکول دنا در یاختههاي آن، عملکردي ) مولکول دناي موجود در هستۀ یاخته3
کند.اي گیاهان را تجزیه میخوار است و به کمک نوعی کاتالیزور زیستی، سلولز دیوارة یاخته) جانوري گیاه4

 رخ دهد. DNAبدون استفاده از اطالعات مولکول  )2 نو
 یابی حیات نباشد. ي سطوحی از سازماندربرگیرنده)4 نوعی پاسخ به محیط در نظر گرفته شود.  )3
.»رو پس از بلوغ، همانند . . . . . در جانور نشان داده شده در شکل روبه«  ؟کندنمیدرستی تکمیل کدام گزینه، عبارت زیر را به)5
 شود.اسید از طریق روده به همراه مواد دفعی دیگر دفع می) ملخ اوریک1
 شود.) گاو، آنزیم تجزیه کنندة سلولز در لولۀ گوارش یافت می2
 ) صدپایان، دستگاه گردش  مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد.3
 کند.هاي بدن پمپ میها به درون سینوساي، همولنف را از طریق رگ) کرم خاکی، قلب لوله4

 »گردند.شوند، به طور حتم . . . . . وارد میدر گاو، همۀ مواد غذایی که . . . . می«است؟  نامناسب کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر )7
 به سیرابی -طور ناقص جویده) به2  به هزارال -) از نگاري خارج1
 از سیرابی به نگاري -طور کامل جویده) به4  به روده -) از شیردان خارج3
 »خوار، . . . . در کرم خاکی برخالف پرندة دانه«کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ )8
دان، ابتدا به سنگدان وارد می شود.) غذاي نرم شده در چینه2شود.ابتدا وارد مري می ) غذاي بلعیده شده در دهان،1
 گردد.هاي آن آسیاب می) غذاي وارد شده به سنگدان، به واسطه ساختار ماهیچه4گردد) غذاي گوارش یافته در معده به روده و راست روده منتقل می3
شود؟هاي معده میترتیب محتویات وارد کدام بخشعیده شد، بهدر دستگاه گوارش گاو، وقتی غذا دوباره بل )9
 روده -شیردان -هزارال -) نگاري2نگاري -سیرابی -شیردان -) هزارال1
 شیردان -هزارال -نگاري -) سیرابی3

 
هزارال -نگاري -سیرابی -) شیردان4 

کدام عبارت در بارة گوارش مواد غذایی در ملخ، درست است؟)10
 کنند.هاي معده و پیش معده، آنزیم هاي گوارشی ترشح می) کیسه2کند.اي را درون معده کامل مییاخته ) گوارش برون1
 شود.دان، سبب کاهش دفعات تغذیه می) وجود سنگدان و چینه4کند.ها را از دهان آغاز می) گوارش شیمیایی کربوهیدرات3
 
 

  . . . .  پروانۀ مونارك .)2
 شود. ) در مراحل پایانی زندگی به صورت کرمی شکل مشاهده می1
 تواند پرواز کند. ) در مرحلۀ نوزادي می2
 دهد. هاي عصبی خود جایگاه خورشید را برخالف جهت مقصد، تشخیص می) با استفاده از یاخته3
) در مرحلۀ نوزادي توانایی گوارش مواد غذایی گیاهی را دارد. 4

. . .  نیستي مونارك در طی مهاجرت ممکن رفتار پروانه)4
عی سازش با محیط حساب شود. )1

کدام گزینه در رابطه با جانوران درست است؟)6
 ) در ملخ، معده فاقد نقش در گوارش آنزیمی غذا است.1
 ها نقش دارد.روده هم در جذب و هم در بازجذب آب و یون) در ملخ، راست2
 اي دارد.) در کرم خاکی، سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل شده و ساختار ماهیچه3
 نماید. دار ابتداي هر متانفریدي مواد زاید را از سلوم هر حلقۀ بدن، جذب و از منفذ ادراري همان قطعه، دفع می) در کرم خاکی، قیف مژك4
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کدام عبارت در مورد پستانداران نشخوار کننده نظیر گاو، درست است؟)11
 توانند آنزیم تجزیه کنندة سلولز بسازند.) اغلب این نوع نشخوارکنندگان، نمی1
 گیرد.) گوارش انزیمی غذا، در بخشی از معده که متصل به روده است، انجام می2
 کند.هاي گوارشی ترشح می) معدة واقعی اتاقکی الیه الیه است، که آنزیم3
 شود.صورت تقریباً مایع ابتدا وارد بخش کوچک معده می) غذا به4

کدام گزینه در بارة گاو درست است؟ )12
 تواند کامالً جویده شده باشد.) غذا درون سیرابی نمی1
 تواند بدون گوارش میکروبی انجام گیرد.) جذب گلوکز حاصل از تجزیۀ غذا نمی2
 کنندة سلولز باشد.هاي تجزیهتواند حاوي میکروبجویده شدة درون دهان می ) غذاي کامال3ً
 شود.الیه براي جذب آب میجویدة درون نگاري وارد یک اتاقک الیه) غذاي نیمه4

 »نام سنگدان دارد ..... هر جانوري که درون لولۀ گوارش خود بخشی به«کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟ )13
 کند.کردن غذا را تسهیل میاي دارد که فرایند آسیاب) در بخش عقبی معدة خود ساختار ماهیچه1
 ) تنفس نایدیسی یا تنفس پوستی دارد.2
 ) امکان مخلوط نشدن غذاي گوارش یافته و مواد دفعی او فراهم شده است.3
 کند.ها خارج می) به شرط داشتن شش، هنگام بازدم هوا را از شش4

اشتباه نوشته شده است؟ی دستگاه گوارش کدام جاندار بهویژگ)14
 ) کبوتر: معدة کم حجم و سنگدان حجیم2 ) کرم خاکی: قرارگیري حلق قبل از مري1
 ) گاو: قرارگیري شیردان در جلوي هزارال4 دان) ملخ: قرارگیري غده هاي بزاقی در زیر چینه3

 »خوار . . . . . . . . . در ملخ . . . . . . . . .  پرندگان دانه«؟کندکدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می )15
 شود.غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگدان می -) مانند2دار شرکت دارند.هاي مالپیگی در دفع مواد نیتروژنلوله -) برخالف1
 شود.روده جذب می مواد غذایی در -) مانند4شوند.مواد غذایی درون سنگدان آسیاب می -) برخالف3

است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام گزینه )16
عهدة واقعی است.» ب) «2در جذب آب نقش دارد.» الف) «1
هاي میکروبی است.محلی براي جذب فراورده» ت) «4شود.گلوکز فراوانی یافت می» پ«) در 3

. . . . . . . . .  نیستدر پارامسی ممکن )17
 تن، به کریچۀ غذایی بپیوندد.کریچۀ گوارشی بیش از یک کافنده) براي تشکیل 1
 ها غذا را به حفرة دهانی منتقل کند.) حرکت تاژك2
 ) کریچۀ غذایی درون سیتوپالسم حرکت کند.3
 شود.) مواد کریچه دفعی از طریق منفذ دفعی از یاخته خارج می4

 »باشد.جانور داراي   قطعاً فاقد .................. میهر «کند؟ درستی تکمیل میکدام مورد جملۀ زیر را به )18
 راست روده -هاي معده) کیسه2  آبشش –) سنگدان 1
 حلق -دان چسبیده به سنگدان) چینه4  نایدیس -) حفره گوارشی3

تري دارد؟ي کمي گوارشی گاو، با دم آن فاصلهکدام بخش از لوله)19
) شیردان4 ) روده3 ) نگاري2 ) سیرابی1

 تواند وجه مشترك پارامسی و هیدر باشد؟ کدام یک می )20
 ايیاختهي درون) گوارش غذا درون کریچه2  ) محل ورود و خروج مواد 1
 ي گوارشی هاي حفره) زوائد بیرون زده از برخی سلول4  ها ) فاگوسیتوز غذا توسط یاخته3

 کدام مورد در رابطه با جانورانی که معدة چهار قسمتی دارند، به درستی بیان شده است؟ )21
 باشد. ) نقش نگاري در این جانوران مشابه با راست روده در ملخ می1
 کند. ) غذاي نیمه جویده شده یک بار از مري این جانوران عبور می2
 باشد. ترین بخش لوله گوارشی آن به دم جانور می) سیرابی نزدیک3
 شود. کند، وارد نمیهاي گوارشی را ترشح می) غذاي نیمه جویده شده به بخشی از معده که آنزیم4

@MrKonkori Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 »غذاي.......... به  به طور قطع.....................در فرایند گوارش غذا در گوسفند، پس از ورود «کند؟ي زیر را به نادرستی تکمیل میکدام گزینه، جمله )22
 گیرد.هاي دیواره آن قرار میتحت تاثیر انقباضات ماهیچه -بزرگ ترین بخش معده  -) نیمه جویده شده 1
 یابد.فشار اسمزي محتویات آن افزایش می –بخش الیه الیه معده  -) کامالً جویده شده 2
 گیرد.مجددًا در تماس با دیواره مري قرار می -ین بخش معده کوچک تر -) نیمه جویده شده 3
 شود.هاي غذایی آغاز میگوارش مولکول-معده واقعی -) کامالً جویده شده 4

 ». . . . . . . . .  باشد. تواندنمیدر . . . . . . . . .  «کند؟کدام مورد جملۀ زیر را به درشتی تکمیل می )23
 داندر زیر پیش معده و چینه -هاي بزاقی) ملخ، غده2 در زیر معده و سنگدان –) کبوتر، کبد 1
 پیش از گوارش آنزیمی -) اسب، آب کافت سلولز4 دان و رودهبین چینه –) کرم خاکی، سنگدان 3

چند جمله صحیح است؟ )24
 شود.* در هر جانور داراي حلق، غذا پس از دهان وارد حلق می

 شود.حلق، غذا پس از حلق وارد مري می* در هر جانور داراي 
 کند.اي، ابتدا گوارش شیمیایی را در لوله گوارش شروع می* هر جانور داراي گوش برون یاخته

کند، اي را شروع و تکمیل میشود که گوارش برون یاختهمهره اي که غذا پس از عبور از دهان بالفاصله وارد محلی می* در هر جانور بی
 و دفعی باهم مخلوط می شوند. مواد غذایی

) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1
 درستی بیان شده است؟در ارتباط با سیستم گوارش نشخوارکنندگان، کدام گزینه به )25

 صورت دوطرفه است.) در مري برخالف شیردان، حرکت غذا به1
 شود.  ) غذا بالفاصله پس از اولین تأثیر سلوالزي، به منظور آبگیري به هزارال وارد می2
 گیرد.هاي متعدد لولۀ گوارش قرار میتأثیرآنزیم) در معدة گاو دقیقا پس از نشخوار، غذا تحت3
 شود.) در لولۀ گوارش گاو، قبل از هیدرولیز غذاي داراي نشاسته، گوارش مکانیکی غذا مشاهده نمی4

 کدام گزینه دربارة دستگاه گوارش جانوران مختلف، درست بیان شده است؟ )26
 شود.خوار، گوارش مکانیکی مواد غذایی در محل آغاز گوارش شیمیایی شروع میر ملخ همانند پرندة دانه) د1
 پذیرد.ها انجام می) در اسب بخالف گوسفند، گوارش آنزیمی مواد غذایی زودنر از گوارش میکروبی آن2
 پذیرد.معده انجام می) در گاو همانند ملخ، جذب آب و مواد غذایی پیش از خروج مواد غذایی از 3
 شوند.خاکی، مواد غذایی از دهان مستقیماً به مري وارد می) در انسان برخالف کرم4

 است؟ نشدهدرستی بیان ترین بخش معدة گاو بهکدام گزینه دربارة بزرگ )27
 هاي معدة ملخ، در گوارش مکانیکی موادغذایی نقش دارد.) همانند جایگاه آغاز فعالیت آنزیم1
 همانند رودة کور اسب، توانایی جذب مواد حاصل از گوارش میکروبی را دارد.) 2
 خوار، مستقیماً با رودة باریک ارتباط ندارد.) برخالف سنگدان پرندة دانه3
 خاکی، فاقد قابلیت جذب آب، از مواد غذایی است.) برخالف رودة کرم4

 حجیم شدة لولۀ گوارش، قسمتی است که در . . . . . . برخالف . . . . . .در جانور نشان داده شده در شکل زیر، . . . . . . بخش  )28
 ملخ، بالفاصله بعد از محل ذخیرة موقتی غذا قرار دارد. –خوار پرندة دانه -) چهارمین1
 کند.دان میخوار، غذاي آسیاب شده را وارد چینهپرندة دانه -ملخ -) دومین2
 بالفاصله بعد از دهان قرار گرفته است.خوار، پرندة دانه -ملخ -) اولین 3
 دهد.ملخ، گوارش مکانیکی غذا را انجام می –خوار پرندة دانه -) سومین 4

 طور معمول . . . . . . معده . . . . . .دهد، بهدر هر جانوري که گوارش میکروبی قبل از گوارش آنزیمی رخ می )29
 شبیه رودة ملخ است.به محل جذب غذا، داراي نقش  -ترین بخش) نزدیک1
 ساکارید را دارد.هاي تجزیه کنندة نوعی پلیتوانایی ترشح آنزیم –ترین قسمت ) بزرگ2
 هاي گوارشی نقش دارد.که از طریق منفذ خود با روده در ارتباط است، در ترشح آنزیم  -) بخشی از3
 بالفاصله پس از عبور از خود وارد روده کند. امکان ندارد غذا را  -هايي گوارشی توسط یاختهها) محل ترشح آنزیم4
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.»....شود که . وارد محلی می. غذا بالفاصله پس از ......در ملخ برخالف ...« کند؟درستی تکمیل میکدام گزینه عبارت زیر را به )30
 تر شدن غذاست.بخش انتهایی آن محل ذخیره و نرم  –دهان  -) کرم خاکی1
 کنند.هایی است که غذا را به ذرات ریز تبدیل میمحل ترشح آنزیم -دانچینه -) گنجشک2
 باشد.هاي مختلف مکان اصلی جذب غذا میبه وسیلۀ حرکات مکانیکی و تولید آنزیم -معده -) گنجشک3
 کنند.کافت میهایی است که با تولید آنزیم سلوالز، سلولز را آبمکان زندگی میکروب -معده -) گاو4

 ». .است که ...... بخشی از دستگاه گوارش ..... . معادلدر شکل مقابل، بخش ....«کند؟درستی تکمیل میبارت زیر را بهچند مورد، ع )31
 جایگاه شروع گوارش شیمیایی برخی از مواد غذایی می باشد. –ملخ  -1* 
 هاي گوارشی و جذب برخی مواد است.جایگاه ترشح انواعی از آنزیم -انسان  -2* 
 شود.اي است و از بخش عقبی معده تشکیل میداراي دیوارة ماهیچه –خاکی کرم  -3* 
شود.که در آن مقداري ویتامین محلول در آب به محیط داخلی بدن وارد می -انسان  -4* 
1 (3 2 (1 3 (4  4 (2 

 شود که در آن . . . . . .دیگري میدر گوسفند، غذاي . . . . . . پس از آن که از . . . . . . عبور کرد، بالفاصله وارد بخش  )32
 شوند.محتویات لولۀ گوارش تا حدودي آبگیري می -سیرابی -) کامل جویده شده1
 کند.شوند و گوارش ادامه پیدا میهاي گوارشی وارد عمل میآنزیم -هزارال -) نیمه جویده2
 شوند.) سلولز به خون جذب میکافت (هیدرولیزهاي حاصل از آبمولکول -معدة واقعی -) کامل جویده شده3
 دهند.ها به کمک حرکات آن تا حدودي توده هاي غذا را گوارش میمیکروب -نگاري -) نیمه جویده4

ي غذا در . . . است. اولین محل ذخیره )33
 خوار پس از مري و پیش از معدهي دانهپرنده )2 ملخ پس از حلق و قبل از پیش معده  )1
 گوسفند پس از مري و پیش از سیرابی )4 کرم خاکی پس از مري و قبل از معده )3

 در . . .   )34
 شود.) پارامسی همانند هیدر، گوارش غذا تنها درون یاخته انجام می1
 شوند.) در پالناریا همانند هیدر، مواد غذایی از طریق سطح بدن جذب می2
 در گوارش مکانیکی نقش دارد.دان گوارش ملخ، معده همانند چینهي ) لوله3
 ) کبوتر برخالف ملخ، محلی براي گوارش مکانیکی غذا پس از معده و قبل از روده قرار دارد.4

کند .....تامینبه خوبیراخودنیازموردانرژيولیکند،تغذیهتريکمفراوانیبادهدمیامکانآنبهکهکبوترگوارشلولۀازاندامی )35
 .استفراوانهايسنگریزهآندرون واستايماهیچهساختار) داراي1

 .داردنقشغذاذخیرة وشدن) در نرم2

 .شودمیغذامکانیکیگوارش) سبب3

 .رساندمیانجامبهراايیاختهبرونشیمیاییگوارش) 4
.». . . . .  ندارددر جانوري که . . . . . . امکان « کند؟درستی کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به )36

 تجزیۀ بسپارهاي موجود در مواد غذایی در لولۀ گوارش انجام شود. –کند ) مواد مغذي را از سطح بدن خود دریافت می1
 به قلب برگردد.هایی ها توسط سیاهرگخون روشن از شش –دهد ) گوارش سلولز را در روده کور برخالف روده باریک انجام می2
 هاي سطح بدن خود را در تنفس به کار گیرد.تمامی یاخته –دهد اي انجام میاي سپس درون یاخته) ابتدا گوارش برون یاخته3
 دهد.تبادالت گازي بدون دخالت دستگاه گردش خون رخ  –دهد هاي معده رخ میاي در بخشی از لولۀ گوارش به نام کیسه) تکمیل گوارش برون یاخته4

 .»هاي دیوارة بخش . . . . . هاي دیوارة بخش . . . . . . یاختهمطابق شکل زیر، یاخته«کند؟طور صحیح تکمیل میچند مورد، جملۀ زیر را به  )37
 ممکن نیست برخی از مواد حاصل از گوارش شیمیایی را جذب کنند. – 2 –همانند  3* 
 ممکن است در مجاورت با غذاي دوباره جویده شده قرار گیرند. – 2 –برخالف  4* 
 اش نقش داشته باشد.توانند در گوارش شیمیایی سلولز به تکپارهاي سازندهمی– 1 -همانند 4* 
 کنند.هاي غذا را تجزیه میهاي گوارشی، برخی کربوهیدراتبا ترشح آنزیم – 1 –برخالف  3* 
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 
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.»جانوري که . . . . . . است، قطعاً . . . . . « کند؟گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل میکدام )38
 در بین دیوارة داخلی بدن و دیوارة خارجی لولۀ گوارش، داراي سلوم است. -) داراي لولۀ گوارشی1
 لولۀ گوارشی دارد. -جایی مواد) داراي مایعی در حفرة عمومی براي جابه2
 داراي ساختارهایی باي کمک به قلب اصلی است. -لولۀ گوارشی خود فاقد معده) در 3
 کند.هاي خود را تغذیه میبه کمک همولنف، یاخته -) داراي حفرة گوارشی4

 تواند . . . . . .اقع شده است، در لولۀ گوارش . . . . . .، میخوار، قسمتی که بین . . . . . . ودر لولۀ گوارش پرندة دانه )39
 ها را برخالف لیپیدها، آغاز کند.گوارش شیمیایی پروتئین –انسان  -دان) سنگدان و چینه1
 مواد غذایی را به محیط داخلی جذب کند. -گاو -) مخرج و سنگدان2
 مواد غذایی گوارش یافته را دریافت کند. -کرم خاکی -) رودظ باریک و معده3
 شح کند.هاي گوارشی را ترآنزیم -ملخ -) مري و معده4

چند مورد، ویژگی مشترك تمام جانورانی است که تنفس پوستی دارند؟ )40
 هم ایستایی (هومئوستازي) دارندب) الف) یک قلب با بیش از یک حفره دارند.

 د) داراي اسکلت استخوانی درونی هستند ج) گردش خون باز دارند.
1 (1 2(2 3 (3   4 (4 

کدام عبارت درست بیان شده است؟)41
 شوند.ها میهاي هوادار عقبی خارج و وارد ششدم، هواي تهویه نشده از کیسهپرندگان در زمان) در 1
 ) خون روشن موجود در مخروط سرخرگی ماهی نسبت به سینوس سیاهرگی داراي فشار خون بیشتري است.2
 تولیدکنندة عامل سطح فعال قرار گیرند.هاي توانند در مجاورت یاختهگیرند، میهایی که از مونوسیت منشأ می) در آدمی یاخته3
کنند.تري دفع مینوشند و ادرار رقیقشیرین، آب زیاد میشور بر خالف ماهیان آب) ماهیان آب4

 »در هر جانداري که . . . . . دارد، . . . . «کند؟ طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به)42
 ايقط درون یاختهفرآیند گوارش ف -هاي مالپیگی) لوله1
هاي هواداردستگاه تنفسی داراي کیسه -) سازوکار پمپ فشار مثبت2
گردش خون از نوع بسته و ساده-) همولنف نقش خون، لنف و آب میان بافتی را3
 بیشتر تبادالت گازي از طریق تنفس پوستی -) فقط در ابتداي تولد خود آبشش4

 . در حشرات . . . . . . صدپایان . . . . .)43
 دستگاه گردش مواد مستقل از دستگاه انتقال گازهاي تنفسی است. -) همانند2 انشعابات پایانی ساختار تنفس، داراي کیتین است. -) همانند1
 فاصله هر یاخته از انتهاي ساختار تنفسی، چند میکرون است. -) برخالف4 شود.اي وارد میهمولنف مستقیماً به فضاي بین یاخته -) برخالف3

در دستگاه تنفسی کبوتر، ........... )44
 ) یک جفت شش و هفت عدد کیسۀ هوادار وجود دارد.2 شود.هاي هوادار عقبی میبیشتر وارد کیسه2CO) هواي داراي 1
 طرفه است.ها، یک) جریان هوا درون شش4 شود.هاي هوادار جلویی می) هواي داراي اکسیژن بیشتر واردکیسه3

ساختارهاي تنفسی جانوران درست است؟ کدام گزینه دربارة )45
 ترین ساختار تنفسی در مهره داران، داراي شبکۀ مویرگی یکنواخت و وسیعی است.) ساده1
 شود که ابشش ها در نواحی خاصی وجود دارند.مهرگانی دیده میها، در بیترین آبشش) ساده2
 ها مایعات بدن حضور دارند.آنهاي پوستی هستند که درون ها، برجستگیترین آبشش) ساده3
 هایی است که جریان آب و خون در آن مخالف هم است.داران، داراي تیغهترین ساختار تنفس در مهره) ساده4

 ......» طور حتم ترین ...... است ، بههر جانوري که داراي ساده«کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ )46
 دهد.حجم مثانه را در هنگام خشک شدن محیط کاهش می -دارانهاي تنفسی مهرهاندام) ساختار در 1
 پردازد.هاي آبششی به تبادل گاز میبه کمک جریان مخالف آب و خون در تیغه -) آبشش2
 ترین بخش سامانۀ دفعی خود، شبکۀ مویرگی براي باز جذب ندارد.به دور ضخیم -) سامانۀ گردش خون بسته3
 دهد.هاي میان یاخته را کاهش میبه دنبال تشکیل کریچۀ غذایی، فسفات -گاه عصبی) دست4
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باشد؟می نادرستکدام جمله در مورد دستگاه تنفس در پرندگان  )47
 ها مانند ناي از سمت دم به سر جاندار است.) جهت جریان هوا در شش1
 هاست.آنهاي هوادار فشار منفی یا مکش ) علت ورود هوا به درون کیسه2
 شود.هاي هوادار عقبی وارد می) هواي تهویه نشده همواره از ناي به کیسه3
 شود.ها نمیهاي هوادار عقبی و شش) هواي تهویه شده هرگز واردکیسه4

 در یک ماهی بالغ، در هر.........        )48
 باشد.) رشته آبششی، جهت جریان خون به صورت یک طرفه می1
 نیست جهت جریان خون و آب مشابه یکدیگر باشد.)تیغه آبششی، ممکن 2
 کند.میجلوگیريآبششیشکافغذایی ازموادخروجهاي آبششی از)آبشش، رشته3
 شود.هاي تیره و روشن دیده می)کمان آبششی، سه نوع رگ با خون4

. . . . . . . . .  . تواندنمیجانوري با چنین ساختاري  )49
 اي خود را کامل کند.برون یاخته) در خارج از روده گوارش 1
 ) براي انتقال گازهاي تنفسی از دستگاه گردش مواد استفاده کند.2
 ) چندین محل براي گوارش مکانیکی غذا داشته باشد.3
 ) بیش از سه جفت پا داشته باشد.4

. . . . دان و سنگدان قرار گرفته است در هنگام . . . . . در نوعی مهره دار که معدة آن بین چینه )50
 شود.هاي هوادار، فشار منفی ایجاد می) دم، ابتدا در همۀ کیسه1
 کند.هاي هوادار، از سطوح تنفسی عبور می) دم، هواي همۀ کیسه2
 شود.هاي هوادار خارج می) بازدم، هواي غنی از اکسیژن، ازهمۀ کیسه3
شود.منتقل میهاي هوادار، به مجاري تنفسی ) بازدم، هواي تهویه شدة همۀ کیسه4

…د، در هر یک از اعضاي این ردهننکیداران مصرف ممهره رینسبت به سا يشتریب يانرژ که به علت نوع حرکت، دارمهره انجانوراي از رده )51

) امکان جریان یک طرفه غذا بدون مخلوط شدن غذاي گوارش یافته و مواد دفعی فراهم است.1
د.شویزبان دفع م ایچشم  یکیدر نزد يغدد یقیاز طر ینمک اضاف )2
کند.یعمل م کسانیدر سامانه گردش خون، به صورت دو تلمبه با فشار قلب  )3
 ) دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد.4

 است؟ نشدهدرستی بیان دان قرار دارد، کدام گزینه بهدر ارتباط با دستگاه تنفس جانوري که در لولۀ گوارش آن، معده بین سنگدان و چینه )52
 شود.تر هواي دمیده شده در ابتدا به ساختارهاي ذخیره کنندة هوا وارد می) بیش1
 ها با جهت جریان هوا در ناي یکسان است.) در هنگام بازدم، جهت جریان هوا در شش2
 رد.ها دااکسید کم تري ازهواي وارد شده به ششهاي جلویی، کربن دي) هواي موجود در کیسه3
 کند.دیگر تغییر میهاي هوادار جلویی و عقبی، هماهنگ با یک) فشار هواي موجود در کیسه4

.»در تنفس پوستی . . . . . . تنفس نایدیسی، . . . . . «کند؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه، جملۀ زیر را به )53
 دستگاه گردش خون در انتقال گازهاي تنفسی نقش دارد.  -) برخالف 1
 دهند.اي انجام میطور مستقیم تبادالت گازي را با مایع بین یاختهها بههمۀ یاخته  -همانند) 2
 ها حرکت کنند.توانند از منافذ سطحی پوست تا نزدیکی یاختهگازهاي تنفسی می -) همانند3
 کند.تواند به افزایش کارایی تنفس کمک مادة مخاطی لغزندة موجود در سطح پوست می –) برخالف 4

 درستی بیان شده است؟هاي زیر، بهچند مورد از عبارت )54
 شود.هاي هوادار جلویی نمیهاي هوادار عقبی وارد کیسهطور مستقیم از کیسهگاه بهاکسیژن هیچالف) در خروس، هواي پر

 کنند.منظور تبادل گازهاي تنفسی، هیچ نوع انرژي ریستی مصرف نمیاي بهیاختهب) جانداران تک
 اند.هایی به منظور جلوگیري از خروج آب تعبیه شدهاي همیشه دریچهدر تنفس تراشه ج)

شود.دار مشاهده میمهره و مهرهد) تنفس پوستی در جانوران بی
1 (1 2 (3 3 (2 4 (4 
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.». . . . توان گفت در جانورانی که تنفس نایدیسی دارند، . نمی«کند؟ درستی تکمیل میکدام عبارت جملۀ زیر را به )55
 ها، داراي مایعی است که در تبادالت گازي نقش دارد.) انشعابات اتهایی نایدیس1
 هاي بدن از طریق انتشار است.هاي انتهایی و یاخته) انتقال گازها بین نایدیس2
 ) دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد.3
 مفروش شده است.ها با کیتین ) سراسر انشعابات نایدیس4

 ، . . . . . .ندارنداي در جاندارانی که ساختارهاي تنفسی ویژه )56
 تواند بدون همکاري دستگاه گردش مواد انجام شود.) انتقال گازهاي تنفسی می1
 ) وجود شبکۀ مویرگی گستردة زیرپوستی برخالف محیط مرطوب ضروري است.2
 باشد.دارند که محدود به نواحی خاص نمیهاي کوچک و پراکندة پوستی وجود ) برجستگی3
 شوند.ها تبادل میهاي مؤثر در انتشار تسهیل شده، با یاخته) گازهاي تنفسی، از طریق پروتئین4

 طور حتم . . . . . .هر جانوري که . . . . . . به )57
 داراي تنفس پوستی است. -کندها هدایت می) با پمپ فشار مثبت، هوا را به شش1
 داراي منافذ تنفسی در سطح بدن است. -دهدگوارش شیمیایی مواد را در پیش معده انجام می) 2
 هاي فراوان است.داراي شبکۀ مویرگی زیرپوستی با مویرگ -باشد) فاقد معده می3
 براي آسیاب کردن غذا سنگدان دارد. -هاي هوادار است) داراي کیسه4

 است؟ نادرستکدام عبارت )58
 دهند.تر تبادالت گازي با محیط را بدون دخالت مجاري تنفسی انجام میبالغ، بیش) دوزیستان 1
 توانند در تبادل گازهاي تنفسی با محیط نقش داشته باشندهاي کیسۀ گوارشس پالناریا می) یاخته2
 کنند.هاي هر بخش از پوست به مبادالت گازي مایعات بدن کمک می) در ستاره دریایی، یاخته3
 شود.هایی در تمام حفرة بدنب سبب افزایش کارآیی تنفسی میپرندگان، وجود کیسه) در 4

 در . . .  نیستممکن )59
 ها، هنگام بسته بودن بینی افزایش یابد.ي بالغ، حجم شش) قورباغه1
 زده از بدن مشاهده شود.) الرو قورباغه، آبشش خارجی بیرون2
 باز بودن بینی، افزایش یابد.ي دهانی، هنگام ) قورباغه بالغ، حجم حفره3
 ترین ساختار تنفسی در بین جانوران باشد.) دوزیستان، پوست، ساده4

هر جانور با تنفس . . .  )60
 دار است.آبششی، مهره )2  باشد. پوستی، فاقد شش می )1
 زي است.نایدیسی، خشکی )4 هاي هوادار است. ششی، داراي کیسه )3

. . . . دارند، . . . . . . در همۀ جانورانی که تنفس . .)61
 شود.ها فرستاده میهوا با مکش حاصل از فشار منفی به داخل شش -) ششی1
 سطح تنفسی داراي مایعی است که تبادالت گازي را ممکن می سازد. -) نایدیسی2
 دیگر است.ها و عبور آب در تیغه هاي آبششی، مخالف یکجهت حرکت خون در مویرگ -) آبششی3
 کند.خون ضمن یک بار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور می -ی) پوست4

ملخ بر خالف کرم خاکی، . . . . . دارد و همانند هیدر، . . . . . ندارد. )62
 لولۀ گوارش -) قلب منفذدار2 طناب عصبی شکمی -) شبکۀ مویرگی1
 سلوم -) دفع اوریک اسید4  سامانۀ هاورس  -) همولنف3

کند، کدام عبارت، ها حرکت میها و سیاهرگها، مویرگاي از سرخرگخون در یک مسیر بسته شامل شبکه مهره،در نوعی جانور بی)63
دربارة این جانور صحیح است؟

 شود.هاي بدن پمپ می) همولنف توسط قلب به حفره1
اي وجود دارند.) پنج جفت کمان رگی به موازات قلب لوله2
راند.کند و خون را به جلو میصورت قلب اصلی عمل می) رگ شکمی به3
 دهند.ها به کمک آب میان بافتی، تبادل موادغذایی، دفعی و گازها را انجام می) مویرگ4
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 »خون . . . . . . خون . . . . . . غنی از اکسیژن است.«کند؟ کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی کامل می )64
 سیاهرگ ششی انسان -)  سرخرگ شکمی ماهی برخالف2 هیخروجی از بطن ما -) سیاهرگی ورودي به کبد مانند1
 خروجی از کلیۀ راست -) ورودي به دهلیز ماهی بر خالف4 کلیوي چپسرخرگ -کرونري درانسان مانند هاي) سرخرگ3

در کرم . . . . . . )65
 ها فاصلی چندانی ندارد.) کدو، لولۀ گوارشی با یاخته1
 کند..جایی مواد در سلوم کمک میجابه) پهن پالناریا، حرکات بدن به 2
 رانند.قلب کمکی خون را به سمت پایین و سپس عقب می10) حلقوي، حول لولۀ گوارش 3
 کند.اي، حول حفرة گوارشی مایعی وجود دارد که از آن براي انتقال مواد استفاده می) لوله4

کند، درست است؟بار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور میها خون ضمن یکرابطه با همۀ جانورانی که در آنکدام مورد در)66
 گیرد.ها در تماس با خون کم اکسیژن و پراکسیژن قرار می) دریوارة بین بطن1
 در گردش عمومی و ششی یکسان است. ) نیروي وارده به دیوارة رگ2
 دهد.هاي شش رخ می) تبدیل شدن خون تیره به خون روشن تنها در مویرگ3
 توانند به قلب وارد و از آن خارج شوند.خون تیره و هم خون روشن می ) هم4

 »شود ......... داري که .........  یافت میدر هر جانور مهره«کند؟نادرستی کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به)67
 شود.سنگدان نیز یافت می -دان) چینه1
 ایمنی اختصاصی نیز وجود دارد. -) سنگدان2
 شود.ها دیده میطناب عصبی شکمی در ستون مهره -گردش خون مضاعف) 3
 رود.خون تیره پس از عبور از قلب به  دستگاه تنفس می -هاي هوادار) کیسه4

جانوري با  . . . . . . . . .  قطعاً، فاقد . . . . . . . . .  است. )68
 براي ذخیره و نرم کردن غذابخش حجیم انتهایی مري  -ترین سامانۀ گردش خون بسته) ساده1
 هایی براي ممانعت خروج همولنف از قلبدریچه -) کیسه هاي معده2
 توانایی حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف -هاي هوادار) کیسه3
 اي با دو دهلیز و یک بطنقلب سه حفره -) ساده ترین آبشش ها4

 است؟ نادرستکدام عبارت در ارتباط با دستگاه گردش مواد جانوران )69
اي، براي انتقال مواد، سامانۀ گردشی بسته دارد. ) مایع اطراف دستگاه تناسلی کرم لوله1
 ) هر جانور داراي دستگاه اختصاصی براي گردش مواد، سامانۀ گردشی بسته دارد.2
 کند.هاي خود کمک می) پالناریا با حرکت بدن خود به گردش مواد در بین یاخته3
 دار عامل حرکت آب در حفرة میانی اند.هاي یقهیاخته) در اسفنج 4

 کند. آال . . . . . . . . .  را به . . . . . . . . .  وارد میدر ماهی قزل )70
سیاهرگ شکمی -) سینوس سیاهرگی، خون تیره2 سرخرگ ششی -) مخروط سرخرگی، خون تیره1
 هاي عمومی بدنمویرگ -روشن) سرخرگ پشتی، خون 4 مخروط سرخرگی -ها، خون تیره) بطن3

 شود.وارد می ........، ابتدا به ........ها، همانند انسان، خون خارج شده از در ماهی)71
 دستگاه تنفس –) قلب 4  قلب –) روده 3 مغز –) دستگاه تنفس 2 کلیه –) قلب 1

 کند، . . . . .داري که از حفرات قلب آن خون روشن عبور نمیدر مهره)72
 کنند. اي قلب از خون درون حفرات قلب تغذیه میهاي ماهیچه) یاخته1
 ) براي تبادل گازهاي تنفسی، در زیرپوست شبکۀ مویرگی وسیع و یکنواخت وجود دارد. 2
 ) مقدار اکسیژن سرخرگ شکمی از سرخرگ پشتی بیشتر است. 3
) فشار خون مخروط سرخرگی از سینوس سیاهرگی بیشتر است.  4

 ».......پستانداران،  ........در پرندگان «کند؟ درستی کامل میي زیر را بهچند مورد جمله)73
 شود.هاي هوادار دیده میکیسه –اي وجود دارد.                             ب) برخالف قلب چهار حفره -الف) همانند 

 گردش خون از نوع ساده است.  -د) برخالف          کند.             قلب به صورت دو تلمبه عمل می –ج) همانند 
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 
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 »................کند،داري که قلب آن به صورت دو تلمبه عمل میهر مهره«کند؟تکمیل می نادرستکدام گزینه عبارت زیر را  )74
 .کندمیعبورقلبازدوباربدن،درگردشباریکضمن) خون2 کند.) از قلب آن خون روشن و تیره عبور می1
 قسمتی دارد. 4ي ) معده4                        باشد.) داراي دو دهلیز می3

 وجود دارد؟ ییها، جداآن يااختهی نیب عیخون و ما نیدرست است که ب یجانوران يهمه يکدام عبارت، درباره )75
 شود.یم ها انجامآن يدرون معده ییاز گوارش مواد غذا یبخش )1
 .شودیدر مغز استخوان آنها ساخته م یخون يهااختهی نیترفراوان )2
 است. افتهی زیتنفس تما يبرا ياژهیو يهادر درون بدن آنها، بخش )3
 هاي خونی وجود دارد. اي از مویرگها، شبکهي گوارش آناطراف لولهدر  )4

. . . . . . .  است.هر جانور داراي . . . . . . . . .  قطعاً فاقد . .  )76
 شش -) سامانۀ گردش خون باز2 سامانۀ پروتونفریدي -) حفرة گوارشی1
 دارسلول تاژك -) سامانۀ گردش آب4 ايقلب دو حفره -) سامانۀ گردش خون مضاعف3

شود.. .  وارد میآال . . . . . . . . . انسان، خون خارج شده از . . . . . . . . .  ابتدا به . . . . . . . در ماهی قزل )77
 روده -قلب -) مانند2  قلب -روده -) مانند1
 قلب -دستگاه تنفسی -) برخالف4  کلیه -دستگاه تنفسی -) برخالف3

تواند . . . . . . . . . جانوري با گردش خون مقابل نمی )78
 ) از مثانۀ خود براي ذخیرة آب استفاده کند.2  ترین کلیه باشد.) داراي پیچیده1
 ها وارد کند.) با پمپ فشار مثبت هوا را به شش4 دورة نوزادي داراي گردش خون ساده باشد.) در 3

  هاي زیر به درستی بیان شده است؟ کدام یک از گزینه )79
 کند. اي ملخ عبور میها، از قلب لولههمولنف داراي اکسیژن زیاد براي تبادل با یاخته ) 1
 خاکی از باال به پایین است.) جهت جریان خون در قلب اصلی کرم 2
 شود. ) در بخش جلویی بدن پروانه مونارك، همولنف فقط به قلب وارد می3
 کند. داران خون تیره عبور می) از قلب همۀ مهره4

 »............. شود که ي گردش خون بسته در جانوري دیده میترین سامانهساده«؟ کندنمیکدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل  )80
 ي شکمی است. ي پشتی به سمت ناحیهي گوارش آن از ناحیههاي رگی اطراف لوله) جهت جریان خون در کمان1
 برد، در قسمت پشتی بدن قرار دارد. ) همانند سفره ماهی، رگی که خون را به سمت انتهاي بدن می2
 کند. فت انرژي مورد نیاز با تعداد دفعات کمتر تغذیه را فراهم می) در دستگاه گوارش آن بخش حجیم بعد از مري، امکان دریا3
 گیرد. هاي زیرپوستی انجام می) ورود اکسیژن به بدن جانور، از طریق انتشار به درون مویرگ4

.»جانوري که . . . . . . دارد، قطعاً . . . . . «کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه جملۀ زیر را به )81
 کند.هاي خود را تغذیه میبه کمک همولنف، یاخته -ارشی) حفرة گو1
 کند.ها تأمین میاکسیژن مورد نیاز خود را تنها از شش -ايحفره 4) قلب 2
 ندارد.2COو  2Oدستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهاي  -) گردش خون باز3
 لولۀ گوارشی داراي سلوم است.در بین دیوارة داخلی بدن و دیوارة خارجی  -) لولۀ گوارشی4

 هم وجود دارد؟اي مرتبط بهها، سه نوع رگ خونی مختلف در شبکهکدام عبارت دربارة همۀ جانورانی درست است که در دستگاه گردش خون آن )82
 باشد.ها حداقل داراي دو حفره می) قلب آن2 دهد.ها رخ میها در آن) جدایی کامل بطن1
 دهند.ها انجام می) تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها را مویرگ4 صورت مضاعف است.بهها ) گردش خون در آن3

 »طور حتم . . . . . . وجود دارد.در جانورانی که . . . . . . به«کند؟ کامل می نامناسبطور کدام گزینه عبارت زیر را به )83
 گوارشیلولۀ  -جایی مواد هستند) داراي مایعی در حفره عمومی براي جابه1
 فقط یک سوراخ براي ورود و خروج مواد -) گردش مواد به کمک کیسۀ گوارشی صورت می گیرد2
 ايدر سطح شکمی قلب لوله -گردددار به قلب باز می) همولنف از طریق منافذ دریچه3
 هاي متفاوت براي ورود و خروج آب از بدن جانورمحل -) داراي سامانۀ گردش آب هستند4
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 جانوران داراي دستگاه اختصاصی براي گردش مواد که داراي . . . . . .در  )84
 اند، قلب حداقل یک دهلیز و یک بطن دارد.) گردش خون بسته1
 هاي بدن با خون وجود ندارد.اند امکان تبادل مستقیم یاخته) مویرگ2
 گیرد.اي هستند همواره ورود خون به قلب توسط سیاهرگ انجام می) قلب لوله3
 توان دریچه مشاهده نمود.اند در محل اتصال رگ به قلب میاي در سطح پشتی بدن) قلب لوله4

 کند. در این جانور، . . . . . .صورت دو تلمبه عمل میدر جانوري با دستگاه گردش خون مقابل، قلب به )85
 ) تنها پمپ فشار مثبت تنفس ششی، براي انجام تبادالت گازي مؤثر است.1
 شود.ها و سپس مستقیمًا به بقسۀ بدن تلمبه میبار فقط به ششتوسط قلب یک) خون 2
 کند.بار از قلب عبور میبار گردش در بدن، یک) فقط در دوران نوزادي خون ضمن یک3
 شود.ها میسر می) پس از بلوغ، حفظ فشار در سامانۀ گردش خون مضاعف با جدایی بطن4

 ترین سامانۀ گردش خون بسته را دارد، کدام نادرست است؟در رابطه با جانوري که ساده )86
 ها در همۀ قسمت هاي بدن، بین رگ پشتی و شکمی وجود دارند.) مویرگ1
 اي از سرخرگ، مویرگ و سیاهرگ است.صورت شبکهها بههاي خونی در آن) رگ2
 است.هاي مویرگی هاي رگی مشابه جهت حرکت خون در شبکه) جهت حرکت خون در کمان3
 کنند.صورت قلب کمکی عمل میجفت کمان رگی در اطراف لولۀ گوارش به 5) در قسمت جلویی بدن 4

توان گفت در . . .  همانند . . . نمی )87
 دار با ذرات غذایی در ارتباط هستند.هاي تاژكهیدر، یاخته –) اسفنج 2 ي گوارشی وجود ندارد.پالناریا، حفره-) هیدر1
 ي گوارشی پر از مایعات وجود دارد.هاي پهن، حفرهکرم -) عروس دریایی4 ، دستگاه گوارشی و سلوم وجود ندارد.سیپارام-کدو ) کرم3

 ي جانوران داراي . . . قطعاً . . . در همه )88
شود.ها، توسط عروق به قلب بازگردانده میهمولنف پس از مبادله در بافت -) گردش خون باز1
هاست.ها بیشتر از انتهاي آنفشار تراوشی در ابتداي مویرگ -) سامانه گردشی بسته2
گردد.ها به قلب باز میهمۀ خون روشن، از شش -) گردش خون مضاعف3
شود.حفرة گوارشی دیده می -) گردش درونی مایعات4

 ».  هر جانداري که قلب آن به صورت دو تلمبه عمل می کند . .«کند؟چند جمله عبارت زیر درست تکمیل می )89
  باشد.ج) داراي دو دهلیز می دار است.ب) مهره کند.الف) از قلب خون روشن و تیره عبور می

 3)4 2)3  1)2 )صفر 1
 .»ماهی رگی که خون را . . . رگی که خون را  . . .   در گردش خون «کند؟ي زیر به نادرستی تکمیل میکدام گزینه جمله )90

کند، حاوي خون تیره است .ي قلب دور میاز حفره -همانندکند، ي قلب وارد می) به حفره1
 کند، حاوي خون تیره است.به آبشش وارد می -کند، همانندي قلب وارد می) به حفره2
 کند، حاوي خون تیره است.ي قلب دور میاز حفره -کند، برخالف) به آبشش وارد می3
 کند، حاوي خون روشن است.میبه آبشش وارد  -کند، برخالف) از آبشش دور می4

 شود، مشخصۀ این جانور کدام است؟در بدن نوعی جانور داراي سامانۀ گردش خون بسته، تمامی تبادالت گازي از طریق پوست انجام می )91
 کند.بار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور می) همانند قورباغه، خون ضمن یک1
 یابد.ها به خارج بدن راه میاي از کانالطریق شبکه) برخالف ماهی قرمز، آب اضافی بدن از 2
 آید.دست میهاي بدن، از گازهاي محلول در آب دریا به) همانند کوسه، اکسیژن مورد نیاز یاخته3
 ها نقش مهمی دارد.از آن2COهاي بدن و دور کردن ) برخالف  ملخ، دستگاه گردش خون در رساندن اکسیژن به یاخته4

 .»در سامانۀ گردش مواد . . . . . .، قطعاً . . . . . « ؟ کندنمیدرستی تکمیل عبارت زیر را بهچند مورد  )92
 دار موجود در دیوارة حفرة بدن هستند.هاي مژكعامل حرکت آب، یاخته -الف) اسفنج

 کند.جایی خون در بدن کمک میحرکات بدن به جابه -ب) هیدر
 به تمام نواحی بدن نفوذ کرده است.انشعابات لولۀ گوارشی –ج) پالناریا 

مایع موجود در سلولم، انتقال مواد را برعهده دارد. -ايهاي لولهد) کرم
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 
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 درستی بیان شده است؟ترین سامانۀ گردش خون بسته است، بهچند مورد از جمالت زیر در رابطه با جانوري که داراي ساده )93
 کنند.در پمپ کردن خون در دستگاه گردش مواد نقش دارند، خون تیره دریافت میهایی که الف) هریک از رگ

 کند.کنندة جریان عبور میب) خون سیاهرگی براي ورود به قلب، از دریچۀ یک طرفه
 شود.ج) در هر دو رگ پشتی و شکمی این جانور، جهت جریان خون به سمت سر یا انتهاي بن مشاهده می

کند.رگ شکمی، خون را به کمان هاي رگی وارد مید) رگ پشتی همانند 
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 

کدام عبارت درست بیان شده است؟ )94
 شوند.ها میهاي هوادار عقبی خارج و وارد ششدم، هواي تهویه نشده از کیسه) در پرندگان در زمان1
 فشار خون بیشتري است.) خون روشن موجود در مخروط سرخرگی ماهی نسبت به سینوس سیاهرگی داراي 2
 هاي تولیدکنندة عامل سطح فعال قرار گیرند.توانند در مجاورت یاختهگیرند، میهایی که از مونوسیت منشأ می) در آدمی یاخته3
کنند.تري دفع مینوشند و ادرار رقیقشیرین، آب زیاد میشور بر خالف ماهیان آب) ماهیان آب4

در کوسه ماهی . . . . . . )95
 نمایند.ها کمک میها به کنار هم ماندن استخواندر محل مفصل، رباط) 1
 شوند. ها در مغز قرمز استخوان ساخته می) بیشتر لنفوسیت2
 ها و گازهاي محیط داخلی نقش دارند.هاي آبشش در هم ایستایی یون) یاخته3
کنند.هم زمان وارد آب میها، والدین تعداد زیادي گامت را ) براي افزایش احتمال برخورد گامت4

کدام گزینه درست است؟ )96
 تنان، سامانه دفعی پروتونفریدي دارند.هاي حلقوي و نرم) بیشتر کرم1
) کار اصلی سامانۀ دفعی در پالناریا، دفع آب اضافی از بدن است.2
شود.ها، تنظیم اسمزي با کمک انتشار انجام میاي) در همۀ تک یاخته3
 شوند.ها دفع میدار با انتقال فعال از آبششستان، مواد دفعی نیتروژنپو) در همۀ سخت4

تواند، درست باشد؟ باشد، میاي میکدام جمله در مورد جانداري که داراي غدد راست روده )97
 شوند.زي متمایز میداران خشکیاي وگردش خون مضاعف، از سایر مهرهحفره) با داشتن قلب سه1
 شوند.زي، کلیه دارند که برخی از مواد زائد از طریق این اندام دفع میداران خشکیمهره) مانند تمام 2
 شوند.) مایعات دفعی از حفرة عمومی به این اندام تراوش شده و از منفذ دفعی نزدیک شاخک دفع می3
 اي از کانال و منافذ دفعی است.) داراي سامانۀ دفعی هستند که شامل شبکه4

 »خوار . . . . . . . . . در ملخ . . . . . . . . .  پرندگان دانه«کند؟عبارت زیر را به درستی کامل میکدام گزینه،  )98
 دار شرکت دارند.هاي مالپیگی در دفع مواد نیتروژنلوله -) برخالف1
 شود.غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگدان می -) مانند2
 شوند.می مواد غذایی درون سنگدان آسیاب -) برخالف3
 شود.مواد غذایی در روده جذب می -) مانند4

جانوري با غدة شاخکی . . . . . . . . .  جانوري با پروتونفریدي . . . . . . . . .  سلوم است. )99
 فاقد –) برخالف 4  فاقد -) همانند3 داراي -) برخالف 2 داراي  -) همانند1

جانور داراي . . . . . . . . .  قطعاً . . . . . . . . .  )100
 داراي شبکه اي از سرخرگ، مویرگ و سیاهرگ است. -رانی) غدد پیش1
 هاي هوادار براي افزایش کارایی دستگاه تنفس است.داراي کیسه -) غدد نمکی2
 دار دارد.قیف مزك -هاي کمکی در اطراف لولۀ گوارش خود) قلب3
 هاي خود کتین دارد.در انشعابات پایانی نایدیس -اي مالپیگی) لوله ه4

............  نیستاي ممکن در جانوران داراي قلب لوله )101
 ي دفعی دیده شود.) مثانه در سامانه2اسید از طریق روده صورت پذیرد. ) دفع اوریک1
 بدن یک جفت منفذ ادراري دیده شود. ) در هر حلقه از4ها در تنظیم فشار اسمزي دخالت داشته باشند.) کلیه3
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 »........در دوزیستان «نماید؟درستی تکمیل میي زیر را به چند مورد جمله )102
 ها است.ي آب و یونب) مثانه، محل ذخیره   الف) کلیه، مشابه ماهیان دریایی است.

 شود.تر میتر آب بزرگي بیشج) در هنگام خشک شدن محیط،  مثانه براي ذخیره
 ترین شکل کلیه را دارند. د) همانند پستانداران، پیچیده

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 ساختار پروتونفریدي . . . . متانفریدي . . . .  )103

 ها است که از طریق منافذ دفعی به خارج از بدن راه دارد. اي از کانالشبکه –) همانند1
 دار و در نزدیک انتها داراي مثانه است. اي است که در جلو، داراي قیف مژكلوله –) برخالف2
 کند. اي مایعات دفعی را به سمت مثانه هدایت میهاي شعلهتوسط یاخته –) برخالف3
 در ارتباط مستقیم با بخشی از محیط داخلی بدن جانور قرار دارد.  –) همانند4

 در هر جانور با سامانه دفعی  . . . . . . ، قطعاً . . . . .  )104
 شود. مواد دفعی از انتهاي بدن دفع می –) غدد شاخکی2 تنفس پوستی وجود ندارد.  –) متانفریدي1
 شود. ن باز میبه سمت خارج بد سطح تنفسی –هاي مالپیگی) لوله4شود. دفع نیتروژن فقط از طریق سطح بدن انجام می –) پروتونفریدي3

 ……ها ايیاختهدر بسیاري از تک )105
 پذیرد.) تنظیم اسمزي به واسطۀ انتشار صورت می2   ) برطرف کردن نیازهاي غذایی از طریق سطح یاخته است.1  
 ) ساختارهاي مشخصی براي خارج کردن مواد دفعی وجود دارد.4   شود.) سامانۀ گردش آب مشاهده نمی3  

شود؟داري درست است که خون تیره پس از ورود به قلب، از آن خارج میدربارة هر جانور مهرهکدام عبارت  )106
 ) جریان هوا درون شش ها با سازوکار فشار منفی است.1
 اي است.) گردش خون ساده و قلب دو حفره2
 ) بین بخش خارجی دستگاه گوارش و دیوارة داخلی بدن، فضایی شکل گرفته است.3
 توانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک زبان یا چشم دفع کنند.) می 4

ماهی آب شیرین برخالف ماهی آب شور . . . . . . . . .   )107
 آب دارد. نفوذپذیري بیشتري به -) بدن2 کند.ها را جذب مییونATPبدون صرف  –) آبشش 1
 نسبت به محیط بیشتر است. -ايبین یاخته ) فشار اسمزي مایع4 کنند.ادرار غلیظ تري دفع می -) کلیه3

هاي مالپیگی . . . . . . . . .  جانوري با متانفریدي . . . . . . . . .  سلوم است.جانوري با لوله  )108
فاقد -) برخالف4  فاقد -) همانند3 داراي  -) برخالف2 داراي -) همانند1

کدام عبارت صحیح است؟  )109
 کنندة گازهاي تنفسی براي حجم است.مین تا) در هر جاندار سطح بدن 1
 دهد.اي مستقیماً با محیط تبادل مواد انجام میها هر یاخته) در اسفنج2
 اي ممکن نیست بدون تشکیل کریچه دفعی، مواد دفعی از سلول خارج شوندیاخته) در هیچ  تک3
 ) در پارامسی ممکن نیست بدون دخالت کافندة تن موادغذایی گوارش یابند.4

 »تواند.......در بی مهرگان، ........... می« کند؟چند مورد از موارد زیر، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می )110
 ها دارند. در جانورانی دیده شود که دستگاه تنفسی مشابه ماهی –الف) غدد شاخکی 

 خود باشد.  هاي خونی در اطراف بخشی ازاي از مویرگداراي شبکه –ب) سامانه دفعی متانفریدي 
 کنند.هاي جمع کننده اي داشته باشد که آب اضافی را به منافذ دفعی نزدیک میلوله –ج) سامانه دفعی پروتونفریدي 

 اوریک اسید را مستقیماً از بدن حشره به خارج بدن دفع کند.  –ي مالپیگی د) لوله
1 (1 2  (2 3 (3  4 (4 

 درستی بیان شده است؟اي که بدن آن از چندین حلقه تشکیل شده است، بهمهرهکدام گزینه در مورد سامانۀ دفعی جانور بی )111
 شود.ترین بخش لولۀ دفعی، شبکۀ مویرگی گسترده اي مشاهده می) در اطراف نازك1
 ترین بخش لولۀ دفعی، مستقیماً با مایعات بدن در ارتباط است.) حجیم2
 بیرون در ارتباط هستند.) چندین لولۀ دفعی از طریق یک منفذ با محیط 3
 ) همۀ قسمت هاي لولۀ دفعی در یک حلقه قرار دارند.4
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 درستی بیان شده است؟در ارتباط با سامانۀ دفعی نشان داده شده در شکل زیر، کدام گزینه به )112
 یابد.هاي پتاسیم به این سامانه، فشار اسمزي محتویات آن کاهش می) اندکی پس از ورود یون1
 دار از طریق این سامانه، به مقدار قابل توجهی آب نیاز دارد.زاید نیتروژن) دفع مادة 2
 پذیرد.) تتخالیۀ محتویات این سامانه به لولۀ گوارش، با فرایند انتقال فعال انجام می3
 پذیرد.دار به این سامانه، بدون مصرف انرژي انجام می) ورود مادة دفعی نیتروژن4

 .»....توان یافت که اي می. ، سامانهزاید و تنظیم اسمزي در .....در جهت دفع مواد « کند؟نادرستی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به )113
 هاي گستردة مویرگی احاطه شده است.بخش هایی از مثانه آن، توسط شبکه –خاکی الف) کرم

 تر است.اي کمیاختهدار آن نسبت به مایه بین هاي مژكفشار اسمزي درون یاخته –ب) پالناریا 
 دیگر قرار دارندهاي کروي شکل در محل اتصال بندهاي پا به یکصورت کیسهبه –ج) عنکبوت 

کند.دار به آن، مقدار زیادي آب را از همولنف جذب میدر پی ترشح مادة دفعی نیتروژن –د) ملخ 
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 

 بیان شده است؟ نادرستیاسمزي در جانوران مختلف بهکدام گزینه در مورد دفع مواد زاید و تنظیم  )114
 شود.) در خرچنگ همانند برخی از پرندگان، بخشی از مواد دفعی از غدد موجود در سر دفع می1
 اي از کانال هاي متصل به هم است.خاکی، سامانۀ دفعی شبکه) در پالناریا برخالف کرم2
 مستقیماً با مایعات بدن در ارتباط است.) در کرم خاکی برخالف میگو، سامانۀ دفعی 3
 ) در ملخ همانند سفره ماهی، بخشی از روده در تنظیم اسمزي نقش دارد.4

 در هر جانوري که داراي . . . . . . است، قطعاً . . . . . . )115
 دار نقش دارد.دستگاه دفعی و دفع مواد زاید نیتروژن  -) سامانۀ دفعی متصل به روده1
 خوردگی وجود دارد.هاي داراي پیچشبکۀ مویرگی در اطراف لوله  -نوع نفریديترین ) پشرفته2
 سامانۀ دفعی در تنظیم اسمزي نقش ندارد. -صورت لوله هایی با دو انتهاي باز) سامانۀ دفعی به3
 توانایی باالیی جهت بازجذب آب در بدن آن ایجاد شده است. -ترین شکل کلیه) پیچیده4

کلرید توسط غدد جانوري داراي نوعی سامانۀ دفعی است که در آن سدیم« کند؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه جملۀ زیر را به  )116
.»تواند . . . . . شود، این جانور میخاصی از خون گرفته شده و از محیط داخلی خارج می

 واسطۀ مادة مخاطی سطح بدن خود، از ورود آب به بدن جلوگیري کند. ) به2ها داشته باشد.) توانمندي باالیی در بازجذب آب از نفرون1
جا کند.هاي خود جابهطرفه در ششصورت یک) هوا را به4هاي موجود در روده، یون ترشح نماید. ) توسط گروهی از یاخته3

 »ها تحت فشار است.که سیستم گردش خون بسته دارند و خون آنشود در جانورانی دیده می. .... «کند؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه جملۀ زیر را به )117
 اي که محل ذخیره آب و یون هاست.) مثانه2) کلیه هایی با ساختار متفاوت اما با عملکرد مشابه،1
 مایعات بدن است.ترین شکل کلیه که متناسب با واپایش تعادل اسمزي ) پیچیده4هاي مالپیگی) سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله3

 ؟نیستکدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی، مشابه عبارت زیر  )118
 »طور کامل تشکیل شده است.ترین شکل کلیه را دارند، دیوارة بین بطن چپ و راست بهدر همۀ جانورانی که پیچیده«
 ذخیرة آب و یون هاست.اش، محل داري است که مثانهماهی، مشابه کلیه مهره) کلیۀ ماهی قرمز برخالف سفره1
 گردد.گیرد، ادرار به شکل رقیق دفع میها صورت میهاي آبششها از طریق یاخته) در همۀ ماهیانی که تبادل یون2
 کنند.ها وارد میهاي هوادار دارند، هوا را همراه با فشار مثبت به شش) همه جانورانی که کلیه اي مشابه جانوران داراي کیسه3
 هاي مالپیگی نقش دارند.هاي لولهاي فقط در جذب آب و یونهاي پوششی استوانهروده ملخ برخالف رودة آن، یاخته) در راست 4

 کردند، چند مورد از موارد زیر صحیح است؟در بارة جانوران مهره داري که در دوران نوزادي از اکسیژن محلول براي انجام تنفس استفاده می )119
 شود.ترین شکل کلیه مشاهده نمیها پیچیدهیک از آنالف) در بدن هیچ

 شود.صورت محلول در آب مشاهده میها، دفع نمک بهب) در بدن همۀ آن
 کند.ها عبور میج) داراي دستگاه گردش خونی هستند که فقط خون تیره از حفرات قلب آن

سازگارهایی در دستگاه ادراري است.صورت د) هر یک از راهکارها براي مقابله با مسائل تنظیم اسمزي، به
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 
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.»طور معمول، هر جانور . . . . . . که . . . . . به«کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به )120
 داراي گردش خون بسته است، سامانۀ دفعی متانفریدي دارد. -ايمهره) بی1
 تواند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی دفع کند.کلیه را دارد، می پیچیده ترین شکل -داري) مهره2
 تواند آب را از طریق مثانه به خون باز جذب کند، کلیه اي مشابه ماهیان دریایی داردمی -داري) مهره3
 فس نایدیسی است.کند، داراي تندار خود را از طریق سامانۀ دفعی متصل به روده دفع میمواد دفعی نیتروژن -ايمهره) بی4

.»در . . . . . . برخالف . . . . . «کند؟درستی کامل میکدام گزینه جملۀ زیر را به )121
 کوسه، بخشی از دستگاه گوارش در دفع اب و یون کلر نقش دارد. -) ملخ1
 گیرد.تر دفع نیتروژن از طریق سامانۀ دفعی اصلی صورت میمیگو، بیش -) پالناریا2
 شود که در دفع ادرار نقش دارد.پرندگان، تعداد زیادي مثانه دیده می -حلقوي هايتر کرم) بیش3
شوند که توانایی دفع محلول نمکی غلیظ را دارند.ها، غددي یافت میسفرف ماهی -) خزندگان4

 شوند؟ هریک از ساختارهاي دفعیِ غدد شاخکی، پروتونفریدي و متانفریدي در چه موجوداتی مشاهده می )122
 تنان، کرم خاکی) پالناریا، نرم2) پارامسی، ملخ، خرچنگ دراز 1
 ها، دوزیستان) حشرات، ماهی4هاي حلقوي پوستان، پالناریا، بیشتر کرم) سخت3

 ...»توان گفت، درکرم خاکی می«کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد عبارت را به  )123
 دار متانفریدي دیگر است.طه شده است، نزدیک قیف مژكي مویرگی احابخشی از متانفریدي که توسط شبکه -الف
 تعداد قیف مژك دار ، بیشتر از تعداد حلقه هاي بدن است.-ب
 مواد دفعی مایع همولنف، وارد قیف مژك دار شده و سرانجام از منفذ ادراري خارج می شود.-ج
 3) 4  2) 3          1) 2) صفر1

 ...............دار داراي کلیه، ...هر جانور مهره )124
 کند.)ادرار غلیظ دفع می2)گردش خون مضاعف دارد.1
 کند.ها تراوش می)خون را با فشار از غشاها به کلیه4باشد) داراي یاخته هاي مژه دار درون ساختار دفعی خود می3

..................»به طور معمول، ..................  همانند « نماید؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  )125
 دهد.انسان، فرآیند تراوش را در سیستم دفع مواد انجام می -) خرچنگ1
خاکی، داراي مویرگ خونی در اطراف بخش تولید کنندة ادرار است.کرم -) انسان2
پردازند.تولید حجم زیادي ادرار می شیرین، بهماهیان آب -) دوزیستان در آب3
 کنند.ها را به صورت محلول رقیق دفع میماهیان دریایی، برخی از یون -) ماهیان غضروفی4

ي گوارشی ملخ است، .................ي دفعی متصل به بخشی از لولهبا توجه به شکل روبرو که متعلق به سامانه )126
 است. در اطراف بخش مربوط به گوارش نهایی مواد غذایی واقع شدهA) بخش 1
 شود.ستقیمًا به درون آن ترشح میمحلی است که اسید اوریک مB) بخش 2
 گیرد. انجام میB) باز جذب آب در بخش 3
 شود.وارد میAهاي پتاسیم و کلر همراه آب با انتقال فعال به بخش ) یون4

 اي صحیح است؟هاي لولهکرمي کدام گزینه درباره )127
پذیر شده است.) گردش مواد به کمک حفرة عمومی بدن امکان1
) در هر یک از بندهاي بدن، یک جفت متانفریدي وجود دارد.2
 پردازند.ي مویرگی در زیر پوست خود، به تبادل گازها می) با استفاده از شبکه3
 اند.گرفتههاي دستگاه تناسلی خارج سلوم قرار ) بخش4

 ».ندارد....  وجود  ............ برخالف .... ... است، قطعاًجانوري که داراي ...در هر «کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می )128
تنفس ششی -دانچینه -) متانفریدي1
ماده مخاطی لغزنده در سطح پوست -سنگدان -اي) قلب سه حفره2
ايیاختهگوارش برون -ن مضاعفگردش خو -) تنفس پوستی3
 دار بالغهاي خونی قرمز هستهیاخته -تنفس آبششی -ترین شکل کلیه) پیچیده4
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.». . . . .  نیستدر جاندارانی که . . . . . . دارند، ممکن « کند؟درستی تکمیل میکدام گزینه، عبارت زیر را به)129
 طریق غدد شاخکی دفع شود.دار از مواد دفعی نیتروژن –) فضایی به نام سلوم 1
 اي دفعی با قیف مژك دار در جلو باشد.داراي لوله –ترین سامانه گردش بسته ) ساده2
 ها وارد شود.ها به درون سینوسهمولنف از طریق رگ –) سامانۀ دفعی متصل به روده 3
 خون روشن و تیره درون قلب با هم ادغام شود. –اي ) غدد دفعی راست روده4

 جانداري که . . . . . . داشته باشد، قطعاً . . . . . .هر )130
 شود.هایمالپیگی ترشح میهاي پتاسیم و کلر از همولنف به لولهیون -) تنظیم اسمزي از طریق روده1
 کنند.اي، آب اضافی را به لولۀ جمع کننده وارد میهاي شعلههاي یاختهمژك -) حفرة عمومی2
 تر از بدن است.کند که فشار اسمزي آن پایینمحیطی زندگی میدر  -) کریچۀ انقباضی3
 کند.هاي خود دفع میادرار غلیظ و یا رقیق خود را از طریق کلیه  -) آبشش4

 »در تشریح مغز گوسفند بخش . . . . قابل مشاهده است«است؟ نامناسبکدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر )131
 اي) رابط سه گوش در زیر رابط پینه2ها در زیر رابط سه گوش) تاالموس1
 هاي چهارگانهفیز در عقب برجستگی) اپی4 ) درخت زندگی بعد از برش کرمینۀ مخچه3

تر هستند؟طور معمول کدام دو بخش مغز گوسفند به یکدیگر نزدیکدر تشریح مغز گوسفند به )132
 ) هیپوتاالموس و بطن چهارم2  ) رابط سه گوش و بطن سوم1
 فیزهاي چهارگانه و اپی) برجستگی4  اي و مغز میانینه) رابط پی3

است؟ نادرستکدام عبارت، )133
 کند.هاي یک بند از بدن را تنظیم می) در پروانه، هر گره طناب عصبی، فعالیت ماهیچه1
کند.اي را تحریک میهاي ماهیچههاي پراکنده، یاختهاي از نورون) در هیدر، مجموعه2
مرکزي دستگاه عصبی، شامل چند گره در سر و یک طناب عصبی شکمی است.) در زنبور، بخش 3
 ) در پالناریا، بخش مرکزي دستگاه عصبی، شامل دوجفت گره در سر و دو طناب عصبی است.4

تر غزي نزدیکدر مغز گوسفند، . . . . . . . .  نست به . . . . . . . . . به پل م« کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می )134
 »است.

 النخاعبصل -هاي بویایی) لوب2  هاي چهارگانهبرجستگی -) اپی فیز1
 مغز میانی -) کیاسماي بینایی4 کیاسماي بینایی –هاي چهارگانه ) برجستگی3

طور معمول هر جانداري که داراي . . . . . . . . .  باشد . . . . . . . . . به)135
 زاي مختلف را از یکدیگر تشخیص دهد.تواند عوامل بیماريمی  -ترین دستگاه عصبی) ساده1
 پردازد.به کمک اسکلت خارجی به محافظت از خود می -) مغزي واجد گره2
 کند.هاي خود را از بدن خارج میبا توجه به دماي محیط و طول روز گامت -) چندین واحد مستقل بینایی3
 در زبان خود داراي گیرندة شیمیایی تشخیص فرومون است. -هاي باالي دهان) گیرندة فروسرخ در سوراخ4

 ».. ، معادل بخشی از مغز انسان است که ..... ..رو، بخش شماره .در شکل روبه«کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می )136
 در اتصال دو نیم کره مخ به یکدیگر نقش دارد.  -1) 1
 در تنظیم تنفس همانند تنظیم فشارخون بدن انسان نقش مهمی دارد.  -2) 2
 هاي عصبی آن مستقیماً در شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارند. یاخته -3) 3
 توانایی دریافت اطالعات از چشم برخالف گوش را دارد.  -4) 4

 است؟ نادرستمغز گوسفند  تشریح کدام مطلب در مورد)137
 .کنندرا به هم مرتبط میهاي مخچه کرهنیمگوش رابط سه) کرمینه و 2 است.  هاییخوردگیقشر مخ انسان واجد چینقشر مخ آن همانند ) 1
 ها توسط یک رابط به یکدیگر متصل هستند.تاالموس) 4  برخالف درخت زندگی جلوي مخچه قرار دارد. چهارم) بطن 3

 در ارتباط با دستگاه عصبی جانوران مختلف، کدام گزینه صحیح است؟ )138
 کند. اي را تحریک نمیهاي ماهیچهترین ساختار عصبی، شبکه عصبی یاخته) در ساده1
 اي هستند. هاي عصبی محل قرارگیري جسم یاختههاي متصل به طناب) در ساختار نردبان مانند پالناریا، رشته2
 کنند. هاي بندهاي مختلف بدن را مستقیماً کنترل میهاي عصبی در مغز جانور فعالیت ماهیچهگره ) در پیکر ملخ،3
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 ي غضروفی قرار بگیرد. داران، ممکن است بخش جلویی طناب عصبی پشتی درون جمجمه) در پیکر مهره4
................. برخالف است. این جانور،..................  به صورت ................. در ساختار عصبی )139

     فاقد دهان و ساختار تنفسی ویژه است. ملخ، -اي پیکر خودهاي ماهیچههاي عصبی جهت تحریک یاختهاي از یاختهشبکه -) هیدر1
کرم کدو، مواد مغذي را از سطح بدن خود جذب می کند. -مغز و ساختار نردبان مانندي در پیکر جانور  -پالناریا )2
 حشرات، داراي حفرة گوارشی منشعب است. -تقسیم بندي بخش محیطی و مرکزي -پالناریا) 3
 داراي حلق است. کرم خاکی،  -مغز و طناب عصبی شکمی  به هم جوش خورده در چند گره عصبی -پروانه مونارك )4

 یک از موارد زیر در رابطه با تشریح مغز گوسفند به درستی بیان شده است؟ کدام )140
 شود. ) کیاسماي بینایی همانند کرمینۀ مخچه در سطح شکمی مغز مشاهده می1
 فیز قرار گرفته است. ) بخشی از مغز میانی گوسفند، در عقب اپی2
 باشند. ) تاالموس و هیپوتاالموس مغز  گوسفند با یک رابط به هم متصل می3
 شود. ها تولید و ترشح مینخاعی توسط بخشی در عقب تاالموس –) مایع مغزي 4

 فیز ساختاري وجود دارد که معادل بخشی از مغز انسان است که .....هاي درونی مغز گوسفند در عقب اپیدر تشریح بخش )141
    .هاي شنوایی و بینایی نقش دارندهاي آن در فعالیتي مغز است که یاخته) متعلق به بخشی از ساقه1
  ) در تنظیم ترشح بزاق و اشک نقش دارد.2
  کند.) فشار خون و زنش قلب را تنظیم می3
 ) مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل است.4

 ترین ساختار عصبی، . . . . . . . در جانور داراي ساده )142
 دهند. اي را در دیوارة بدن تشکیل میها، شبکه) نورون1
 ) طناب عصبی شکمی در هر بند از بدن جانور، داراي یک گره عصبی است. 2
 ها و بخشی از دستگاه عصبی مرکزي است. اي نوروناي متشکل از جسم یاخته) مغز، توده3
 اي است. شود، فاقد جسم یاختههایی که از دستگاه عصبی مرکزي جانور خارج می) رشته4

 ..............» تواندنمیترین ساختار عصبی را دارد، .............. جانوري که ساده«کند؟ی تکمیل میچند مورد عبارت زیر را به درست )143
 طناب عصبی داشته باشد. –الف) برخالف ملخ

 داراي دستگاه عصبی محیطی باشد. –ب) برخالف گوسفند 
 حرکتی خود را کنترل کند. ي عصبی اندامبا گره –ج) همانند پالناریا 

 در مرکز اصلی پردازش پیام عصبی داراي چندین گره عصبی باشد. –د) همانند زنبور عسل 
1 (1  2 (2 3 (3   4 (4 

 هر جانوري که داراي یک طناب عصبی شکمی و تنفس نایدیسی است، ........... )144
 ي بدن  به تنهایی نقش دارند. هاي هر ماهیچهي مغز آن، در کنترل فعالیتدهندههاي عصبی تشکیل) گره1
 باشد که در انتقال گازهاي تنفسی نقش دارند.هایی درون همولنف خود می) داراي یاخته2
 دهد. ها، مغز جانور را تشکیل میاي نورون) هر تجمع جسم یاخته3
 باشد.پذیري باال و توانایی تولید و انتقال پیام عصبی میهایی با قدرت تحریک) داراي یاخته4

ترند؟طور معمول، کدام دو بخش مغز گوسفند به یکدیگر نزدیکبه )145
 ) زیر نهنج و بطن چهار2  ) رابطۀ سه گوش و بطن سه1
 فیزهاي چهارگانه و اپی) برجستگی4  اي و مغز میانی) رابطۀ پینه3

در هر جانوري که . . . . . . . . .  قطعاً . . . . . . . . .  )146
 همۀ پاها هم اندازه هستند. -هم جوش خورده تشکیل شده استعصبی بههاي ) مغز از گره1
 مغز درون جمجمۀ استخوانی جاي گرفته است. -ها قرار دارد) طناب عصبی پشتی درون سوراخ مهره2
 هاي بلند است.دستگاه عصبی محیطی فاقد رشته -) دستگاه عصبی مرکزي داراي ساختار نردبان مانند است3
 ها در دستگاه عصبی محیطی پراکنده هستند.مجموعه اي از نورون -ساختار عصبی وجود دارد) ساده ترین 4

در مقایسه با مغز انسان، در تشریح مغز گوسفند بخشی که در . . . . . . . . .  فعالیت دارد از سطح پشتی قابل رویت نیست. )147
تشخیص بوها)  4 ) عملکرد هوشمندانه3 ) تنظیم ترشح بزاق2 ) حفظ تعادل بدن1
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است؟ نادرستهاي  مختلف مغز گوسفند کدام مورد در ارتباط با بخش )148
 محل تولید مایع مغز نخاعی است.» الف) «1
 مرکز پردازش اولیه اطالعات حسی اغلب نقاط بدن است.» ب) «2
 در فعالیت غده هاي بزاقی نقش دارد.» پ) «3
 مرکز تنظیم گرسنگی و تشنگی است.» ت) «4

 در رابطه با تشریح مغز گوسفند، کدام عبارت صحیح بیان نشده است؟ )149
 هاي مخ ایجاد کنیم. کرهاي باید به کمک چاقوي جراحی برش کم عمقی در بین نیمي رابط پینه) براي مشاهده1
 ي مویرگی هستند؛ قرار دارند. هاکه داراي شبکه 2و 1هاي اي، بطن) در دو طرف رابط سه گوش و رابط پینه2
 قرار دارند.  3گوش و در جلوي بطن ها در زیر رابط سه) تاالموس3
 فیز قرار دارد. ) بخشی از مرکز عصبی مؤثر در بینایی و شنوایی در عقب اپی4

قطعاً، . . .  در جانور داراي . . .   )150
 شود.دستگاه عصبی محیطی و مرکزي مشاهده می -پشتی  عصبی ) طناب1
توان یافت.ي عصبی در هر قطعه از بدن میچند گره -) طناب عصبی شکمی2
دهند.هاي دستگاه عصبی در سر، مغز را تشکیل مینورون -ترین ساختار عصبی) ساده3

  در پالناریا  ملخ ................... )151
  روند.ها میهاي عصبی طرفین به اندامهاي عصبی محیطی حرکتی از طنابرشته –) برخالف 1
  اند.هاي عصبی از مغز تا انتهاي بدن کشیده شدهطناب –) همانند 2
  روند.هاي بدن میهاي عصبی به ماهیچههاي موجود در طنابهاي حرکتی از گرهپیام –) همانند 3
 شود.ارتباط دارند، تشکیل می دیگریکهاي عصبی که با مغز از گره –) برخالف 4

 هر جانور داراي . . . ، فاقد . . . است. )152
 عصبی شکمی  طناب –ي محلول نمکی بسیار غلیظ کنندهاي ترشح) غدد راست روده1
 دان و سنگدان چینه –ي گردش خون بسته ترین سامانه) ساده2
 تنفس نایدیسی  –دار در بخش شکمی ) یک طناب عصبی گره3
 ي گوارشی حفره –) دو طناب عصبی موازي مربوط به دستگاه عصبی مرکزي 4

 ترین ساختار عصبی را دارد، . . . وجود دارد. در جانوري که ساده )153
 ) حفرة گوارشی برخالف تنفس پوستی 2  ) چشم مرکب همانند لولۀ گوارش 1
 ) تنفس نایدیسی برخالف سِلوم4 ايهاي شعلهگردش خون باز همانند یاخته ) سامانۀ3

 کدام بخش از مغز گوسفند در هنگام تشریح، فقط پس از برش قابل مشاهده است؟)154
 چهارگانه ) برجستگی4  مغزي) پل3 ) اجسام مخطط2 ) کرمینه1

تواند مربوط به دستگاه عصبی کدام جانور باشد؟شکل زیر می )155
 ) قورباغه2  پرندة دانه خوار) 1
 ماهی غضروفی )4  ) ملخ3

هاي چهارگانه قرار دارد، معادل و مجاور برجستگی 3در تشریح مغز گوسفند بخشی که در لبۀ پایینی بطن )156
گفت . . . . . . تواننمیبخشی از مغز انسان است که 

 معلوم نیست.خوبی ) یکی از غدد درون ریز مغز است که عملکرد آن در انسان به1
 ) باالتر از بخشی قرار دارد که در تنظیم دماي بدن، فشارخون و گرسنگی نقش دارد.2
 شود.روز به مقدارهاي متفاوتی ترشح میسازد که در طول شبانه) هورمون می3
 باشد.تر از بخشی قرار دارد که توسط ساقه اي به هیپوتاالموس متصل می) پایین4

 از سطح پشتی . . . . . .در تشریح مغز گوسفند )157
 دهیم.گوش را برش میاي، رابط سه) براي مشاهدة رابط پینه2 شوند.) اجسام مخطط در فاصلۀ بین  بطن سوم و چهارم دیده می1
 شوند.فیز دیده میهاي چهار گانه در عقب اپی) برچستگی4 شود.ها دیده می) بطن سوم در لبۀ پاییت تاالموس3
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  کند؟تکمیل می نادرستیجملۀ زیر را بهکدام گزینه، )158
 »باشد.در هنگام تشریح مغز گوسفند، در حالتی که . . . . . . مغز به سمت باال قرار دارد، . . . . . . می

 مخهاي در دو طرف رابط نیمکره 2و  1هاي بطن -) سطح پشتی 2 تر از برجستگی هاي چهارگانهبطن چهارم پایین –هاي بویایی ) لوب1
 فیز و پشت بطن سومها جلوي اپینهنج -) سطح پشتی 4 غده رومغزي در پایین اجسام مخطط –هاي بویایی ) لوب3

هاي حسی جانوران درست است؟ کدام عبارت دربارة گیرنده )159
 شوند.ها میهاي شیمیایی موجود در پاي مگس باعث تشخیص مزه) گیرنده1
هاي مکانیکی متصل هستند.به گیرنده) پردة صماخ روي همه پاهی جیرجیرك 2
) در چشم مرکب زنبور هر واحد بینایی از یک عدسی و دو گیرندة نوري تشکیل شده است.3
 کند.هاي نوري درون چشم، مار زنگی را قادر به دیدن پرتوهاي فروسرخ می) گیرنده4

است؟ تنادرسهاي حسی در جانوران هاي حسی و اندامکدام عبارت در مورد گیرنده )160
 ) چشم مرکب در حشرات از تعدادي واحد بینایی داراي عدسی و قرنیه تشکیل شده است.1
هاي غیریکسان دارند.دار در خط جانبی ماهی، طولهاي مژكهاي روي یاخته) مژك2
تر است.) اندازة لوب بویایی در ماهی از لوب بینایی آن بزرگ3
 کنند.خ روي پاهاي جلویی جیرجیرك، به دریافت صدا کمک میهاي مکانیکی متصل به پردة صما) گیرنده4

کدام عبارت، درست است؟)161
 اي که در پاهاي خود، گیرندة صوتی دارد، گردش خون باز دارد.) حشره1
اي که زیرهر چشم خود، گیرنده براي پرتو فروسرخ دارد، اللۀ گوش دارد) خزنده2
جانبی دارد، اسکلت استخوانی دارد.داري که گیرندة مکانیکی در خط ) هر مهره3
) هر جانوري که یک طناب عصبی شکمی دارد، گیرنده براي پرتوهاي فرا بنفش دارد.4

باشد، درست است؟کدام گزینه در مورد شکل مقابل که مربوط به مغز ماهی می )162
 خاطر سپردن بوها را دارد.همتاي بخشی در مغز انسان است که وظیفۀ به 2) بخش شمارة1
 دار است.همتاي بخشی در مغز انسان است که وظیفۀ تنظیم تنفس را عهده 1) بخش شمارة 2
 دار است.همتاي بخشی در مغز انسان است که وظیفۀ حفظ تعادل را عهده 3) بخش شمارة 3
 در انسان وجود ندارد. 4) همتاي بخش شمارة 4

شد . . . . . . . . . طور معمول هر جانداري که داراي . . . . . . . . .  بابه)163
 زاي مختلف را از یکدیگر تشخیص دهد.تواند عوامل بیماريمی  -ترین دستگاه عصبی) ساده1
 پردازد.به کمک اسکلت خارجی به محافظت از خود می -) مغزي واجد گره2
 کند.می هاي خود را از بدن خارجبا توجه به دماي محیط و طول روز گامت -) چندین واحد مستقل بینایی3
 در زبان خود داراي گیرندة شیمیایی تشخیص فرومون است. -هاي باالي دهان) گیرندة فروسرخ در سوراخ4

 با توجه به شکل مقابل که مربوط به اندامی متعلق به حشرات است، . . . .  )164
 ود دارد. هاي با توانایی ایجاد پتانسیل عمل وجاي حاوي یاختهدر انسان، در الیه» ج«) معادل بخش 1
 ي میانی و رنگین چشم در تماس است. اي شفاف است که با الیهدر انسان، الیه» الف«) معادل بخش 2
 شود. هاي شعاعی و حلقوي متصل به خود، قطور و نازك میدر انسان، به کمک ماهیچه» ب«) معادل بخش 3
 دهند. شوند و مواد دفعی خود را به آن تحویل میتغذیه میاي و شفاف اي ژلهدر انسان، توسط ماده» ب«و » الف«) معادل بخش 4

 باشد؟ هاي زیر صحیح میچند مورد از عبارت )165
 دهد. الف) مار زنگی پرتوهاي فرابنفش تابش شده از طعمه را تشخیص می

 ها را ندارد. ب) چشم انسان همانند چشم مرکب توانایی تشخیص رنگ
 شوند.پاي جیرجیرك مستقیماً توسط امواج صوتی تحریک میهاي مکانیکی صدا در هر ج) گیرنده

 ) صفر4  3) 3 2) 2 1) 1
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 است؟  نادرستدر مورد کانال مربوط به خط جانبی ماهی، کدام مطلب )166
 دار پوشیده شده است. هاي مژكها به طور کامل توسط یاخته) سطح داخلی کانال1
 تر قرار گرفته است. مربوط به خط جانبی در سطح بیرونی) کانال خط جانبی زیر پوست و نسبت به عصب 2
 دار توسط پوشش ژالتینی احاطه شده است. هاي مژكهاي یاخته) مژك3
 شود. دار، عصب مربوط به خط جانبی ایجاد میهاي مژكهاي عصبی مرتبط با یاخته) از به هم پیوستن رشته4

کند؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به )167
 ..............» است کهانسان  معادل ساختاري در مغزقرار دارد،  مغز ............. در ............. نیکه ب يساختار«
 دارد.  سقف حفره بینی قرار بااليدر  -ماهی -عصب بویایی و مخ )1
در بینایی و شنوایی نقش دارد. -گوسفند -هاي درونی مخچه و اپی فیز در بخش )2
 .مشاهده شود پشت بطن چهارمدر تواند می -ماهی  -النخاع ینایی و بصلب بول )3
داراي درخت زندگی است. -گوسفند -) پل مغزي و چلیپاي بینایی در سطح شکمی4

کامل می کند؟ نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به )168
» با توجه به شکل مقابل، بخش شماره .............. معادل ساختاري در چشم انسان است که « ..............
همواره در افراد مبتال به آستیگماتیسم انحناي غیرطبیعی دارد. -»1) «1
شود.با کاهش کشیدگی تارهاي آویزي، ضخیم می -»2) «2
دهد.ام میشفاف است و اولین شکست نور را انج -»1) «3
هاي مشیمیه تغذیه شود.تواند توسط مویرگمی -»3) «4

در هر جانوري که  به طور حتم ................... )169
 کنند.ها را در هر بند بدن کنترل میهاي عصبی مغزي، فعالیت ماهیچهگره  -ي هوایی دارد) در پاهاي جلویی خود محفظه1
 دستگاه عصبی مرکزي از مغز و دو طناب عصبی موازي تشکیل شده است. -ها داردبراي انواع مولکول هاي شیمیایی) در پاهاي خود گیرنده2
 طناب عصبی پشتی بخشی از دستگاه عصبی مرکزي است.  -کننده امواج فروسرخ را داردهاي دریافت) در زیر و جلوي هر چشم خود گیرنده3
 شود.هاي مالپیگی ترشح میي مویرگی به لولههاي کلر و پتاسیم از شبکهیون  -کندا دریافت میهاي نور امواج فرابنفش رهاي گیرنده) با یاخته4

توانند ..........هاي .......... وجود دارند، میگیرنده)170
 ها را تشخیص دهند.به کمک مژك، انواع مولکول  -) شیمیایی که در موهاي حسی پاي مگس 1
  .کنند ایجاد را بینایی میدان از تصویر کوچکی از بخشی -) نوري که در برخی حشرات 2
 شوند. تحریک پرده صماخ، لرزش اثر در -هاي جیرجیرك که روي تعدادي از پا) مکانیکی3
 کنند. دریافت نیز را فروسرخ پرتوهاي  -) نوري که در برخی حشرات 4

 در مغز ماهی،  از .................... قرار گرفته است. )171
 بصل النخاع -تر) لوب بینایی، پایین2مخچه                                                        -پیازهاي بویایی، باالتر) 1
 لوب بینایی -تر) مخچه، پایین4عصب بینایی و بویایی                                                   -) مخ، باالتر3

کند؟دهد. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل میجانبی در ماهی را نشان میشکل مقابل، ساختار خط )172
 ..........»بخش شماره ، معادل ساختاري در .................... است که فقط «
 ها نقش داشته باشد.ایستایی مایع اطراف نورونتواند در حفظ هممی -بافت عصبی انسان -3) 1
 در تماس با مایع درون حلزونی گوش قرار دارد. -انسان حلزون گوش -1) 2
 شود.دایره مشاهده میهاي متسع انتهاي مجاري نیمدر بخش -بخش دهلیزي گوش انسان -2) 3
 کند.از طریق طناب عصبی پشتی، پیام عصبی را به مغز ارسال می -ي مگسپاحسی روي موهايدر  ییایمیش يهارندهیگ -4) 4

 ص شده است، معادل بخشی از مغز انسان است که .................که با عالمت سؤال مشخ یبخش در شکل مقابل،)173
 کند. یم میقلب را تنظ ضربان) فشار خون و 1
 کنند. یمبادله م گوشسهآن اطالعات را توسط رابط  مکرهی) دو ن2
  نقش ندارد. ي چشمشبکیه يهارندهیشده در گ دیتول يهاامیدرك پ در) 3
 کند.یگوناگون هماهنگ م يهاها و حرکات بدن را در حالتچهیماه تی) فعال4
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 ها درست است؟هیما یدر مورد خط جانب نهیکدام گز)174
 کند.ارسال می سوي دستگاه عصبی مرکزيشده را به  جادیا یعصب يهاامیپ، موجود در آن یکیمکان يهارندهیگ آسه )1
  ها با هم برابر است.، چندین مژك دارد که اندازه آنپوست ریدرون کانال ز یکیمکان رندهی) هر گ2
 باشند.پشتیبان می هايدر تماس با یاخته یموجود در خط جانب هايرندهی) گ3
 دهد.) هر گیرنده مکانیکی خط جانبی پیام حسی را تنها به یک رشته عصبی انتقال می4

 هاي حسی جانوران مختلف صحیح است؟ کدام عبارت در ارتباط با گیرنده )175
 ) در حشرات، هر چشم مرکب، فقط از یک عدسی و تعدادي گیرنده نوري تشکیل شده است.1
 شود.ها میدار خط جانبی موجب تحریک آنهاي مژكهاي آب با یاخته) برخورد مولکول2
 محل حضور شکار را تشخیص دهد. سازد تا) پرتوهاي فروسرخ بازتابیده شده از بدن شکار، مار را قادر می3
 شود.هایی مکانیکی موجود بر روي پاي جانور می) در جیرجیرك، پرده صماخ با ارتعاش خود موجب تحریک گیرنده4

هر جانوري که  قطعاً .................... )176
 دهد.هاي نوري خود پرتو فرابنفش را نیز تشخیص میتوسط گیرنده –) مغز آن از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است 1
 ي نوري خود دارد. سه محیط شفاف در هر گیرنده –کند ) تصویر موزاییکی ایجاد می2
 لوب بویایی متصل به مخچه دارد.  –تر است ) لوب بویایی آن نسبت به کل مغز جانور از انسان بزرگ3
 گره عصبی نیز دارد.  –حسی روي پاي خود دارد موهايي شیمیایی در ) گیرنده4

. . . . . . . . .  تواندنمیجانوري با چنین ساختار )177
 هاي عصبی داشته باشد.) در طناب عصبی خود اجتماعی از جسم یاخته1
 ) در چشم هاي خود اطالعات بینایی را یکپارچه و تصویر موزائیکی ایجاد کند.2
 مند باشد.هاي درونی خود بهرهبراي حفاظت از اندام) از اسکلت خارجی 3
ها را تشخیص دهد.ها انواع مولکول) به کمک این گیرنده4

 ».... ..در شکل زیر، بخش شمارة .........  معادل بخشی از مغز انسان است که .«کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به)178
 پردازد.بویایی و بینایی میبه پردازش اطالعات  -1) 1
 ترین قابلیت را براي انجام فعالیت هاي پیچیده دارد.بیش -3) 2
 ها، نقش اصلی را دارد.در حفظ تعادل ماهیچه -4) 3
 کند.فعالیت هاي مربوط به تنفس و ضربان قلب را تنظیم می -3) 4

باشند. در انسان، ................................... میهاي هاي .................. همانند گیرندهگیرنده)179
به عدسی متصل -نوري -) نوري در چشم مرکب1
هاي شیمیایی وارد شده به منفذ قادر به شناسایی مولکول -چشایی -) شیمیایی در موهاي روي پاي مگس2
اندازههاي همداراي مژك -بویایی -) مکانیکی در خط جانبی ماهی3
 ي صماخ، متصلبه پرده -مژکدار شنوایی -مکانیکی صدا در پاي جیرجیرك) 4

در هر جانور طبیعی داراي  قطعاً .................................. )180
دهند.هاي نوري، پرتوي فرابنفش را تشخیص میگیرنده -) چشم مرکب1
است.مغز، از دو گره به هم جوش خورده تشکیل شده  -) عدسی در چشم خود2
 اند.این پرده متصل به مکانیکی هايگیرنده -ي صماخ) پرده3
 طناب عصبی پشتی وجود دارد.  -) خط جانبی4

با توجه به شکل مقابل که مربوط به اندامی متعلق به حشرات است، . . .   )181
 وجود دارد.هایی با توانایی ایجاد پتانسیل عمل اي حاوي یاختهدر انسان، در الیه» ج«) معادل بخش 1
 ي میانی و رنگین چشم در تماس است.اي شفاف است که با الیهدر انسان، الیه» الف«) معادل بخش 2
 شود.هاي شعاعی و حلقوي متصل به خود، قطور و نازك میدر انسان، به کمک ماهیچه» ب«) معادل بخش 3
 دهند.شوند و مواد دفعی خود را به آن تحویل میتغذیه میاي و شفاف اي ژلهدر انسان، توسط ماده» ب«و » الف«) معادل بخش 4
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 جانور داراي گیرندة حسی شکل مقابل، . . .   )182
  ) دو محیط شفاف در هر گیرنده نوري خود دارد.  1
 ) داراي یک برجستگی در بخش جلویی طناب عصبی پشتی خود است. 2
 ارتباط دارد. ) ساختاري تنفسی دارد که فقط از طریق یک منفذ با بیرون 3
 کند. هاي مالپیگی ترشح میهاي پتاسیم و کلر را از همولنف به لوله) یون4

کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می  )183
 .»ي  . . . ، معادل بخشی از دستگاه عصبی انسان است که . . .  در شکل روبرو، بخش شماره«
 جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودي به مغز است.  -3) 1
 کند. دار، در آن سیناپس برقرار میهاي عصبی مژكآکسون یاخته -1) 2
 کند. براي تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن از نقاط مختلف بدن پیام دریافت می -4) 3
 کند. هاي بینایی را پس از تقویت و پردازش اولیه به سمت نیم کرة مقابل هدایت میپیام -2) 4

 در هر جانور داراي چشم مرکب . . .  )184
 کند. ) هر واحد بینایی تصویري موزاییکی ایجاد می1
 شود. ) به کمک گیرندة مکانیکی صدا در پا، امواج صوتی محیط دریافت می2
 مرکزي، هر گرة عصبی متعلق به مغز جانور است.  ) در دستگاه عصبی3
 شود. هاي بدن پمپ میي گردش خون باز وجود دارد و همولنف توسط قلب به سینوس) سامانه4

 کند؟چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به درستی تکمیل می  )185
 »انسان است که . . . در شکل مقابل که مربوط به مغز ماهی است، بخش . . . معادل بخشی از مغز «

 شوند. اي و مخروطی سرانجام به آن وارد میهاي استوانههاي عصبی تولید شده در گیرندهپیام – Aالف) 
 شوند. دار سرانجام به آن وارد میهاي مکانیکی مژكهاي عصبی گروهی از گیرندهپیام – Bب) 
 ي لیمبیک ارتباط دارد. قسمت قشري آن با سامانه – Cج) 
 ي مغز است و در انعکاس عطسه نقش دارد. جزئی از ساقه – Dد) 
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 

 هاي حسی در جانوران صحیح است؟ ي گیرندهکدام عبارت درباره )186
 دهد. هاي فروسرخ موجود در چشم مار زنگی به او توانایی شکار در تاریکی را می) گیرنده1
 کند. هاي مکانیکی را تحریک میگیرنده ي صماخ روي پاهاي جلویی جیرجیرك مستقیماً) لرزش پرده2
 یابد. باشد و در موهاي حسی روي پا تجمع می) گیرنده شیمیایی موجود در روي پاهاي مگس فاقد جسم سلولی و آکسون می3
 برند. بی خود به وجود اجسام و جانوران دیگر پی میهاي خط جانهاي هم اندازه در گیرندهها به کمک مژك) ماهی4

  است. ………هاي دریافت کنندة  زنبور برخالف مار زنگی، داراي گیرنده )187
 هاي خودهاي فروسرخ در خارج از چشم) پرتو2 هاي خودهاي فروسرخ درون چشم) پرتو1
 هاي خوداز چشمهاي فرابنفش در خارج ) پرتو4 هاي خودهاي فرابنفش درون چشم) پرتو3

 در مغز ماهی . . . . . . )188
 ترین بخش مغز، عصب بینایی است.) کوچک2 النخاع قرار دارد.) لوب بویایی در مجاورت بصل1
 هاي بینایی بین مخچه و مخ قرار دارند.) لوب4 هاي بویایی هستند.ترین بخش مغز، لوب) بزرگ3

 کدام گزینه در رابطه با چشم زنبور درست است؟ )189
 کند.) هر چشم تصویري موزاییکی و یک پارچه از جسم مورد نظر ایجاد می2 هر چشم، یک عدسی، یا قرنیه و تعدادي گیرندة نوري دارد. )1
 شود.هاي عصبی به طرف چند گره برده می) پیام بینایی توسط شته4 هاي نوري، تنها توانایی دریافت پرتوهاي فرابنفش را دارند.) گیرنده3

 هاي حسی جانوران درست است؟نه دربارة گیرندهکدام گزی )190
 شوند.ها، تحریک میجانبی ماهی با برخورد با آب به مژكهاي خط) گیرنده1
 ) در چشمان پروانۀ مونارك بالغ، تعداد زیادي عدسی وجود دارد.2
 دار به پردة صماخ متصل هستند.هاي مژك) در جیرجیرك همانند انسان، یاخته3
 تواند امواج فرابنفش را دریافت کند.برخالف انسان می) زنبور 4
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 درستی مقایسه شده است؟ها در کدام گزینه بهتعداد یاخته )191
 هاي بیناییها = واحد) چشم پروانه: عدسی2 منافذ کانال جانبی <دار کانال جانبی هاي مژك) ماهی: یاخته1
 دایرهمجاري نیم <هاي گوش میانی) گوش انسان: استخوان4 هاي چشاییهاي چشایی= گیرنده) زبان انسان: جوانه3

دهد، درست است؟کدام گزینه در مورد شکل زیر که مغز ماهی را نشان می )192
 ها است.اي نورونداراي جسم یاخته» ب) «2 محل پردازش اطالعات بینایی است.» الف) «1
 هاي بویایی است.دریافت پیام محل» د) «4 معادل این بخش در مغز انسان، دو لوب دارد.» ج) «3

 هر جانور داراي گیرندة شیمیایی، . . . . . . )193
 ) مغزي دارد که از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است2 ) داراي یک طناب عصبی پشتی براي کنترل بدن خود است.1
 اسکلتی خاصی براي نوعی حرکت نیازمند است.) به ساختار 4 تواند پرتوهاي فرا بنفش را نیز تشخیص دهد.) توسط چشم مرکب می3

 هاي زیر، دربارة حواس در جانوران درست است؟چند مورد از عبارت )194
 هاي شیمیایی مگس، روي موهاي حسی پاهاي جانور قرار دارند.الف) گیرنده

 کنند.ب) گیرنده هاي پرتوهاي فروسرخ چشم مارزنگی، پرتوهاي تابیده از بدن شکار را دریافت می
 ج) هر واحد بینایی چشم ملخ از تعدادي عدسی و گیرندة نوري تشکیل شده است.

آید.میها، مادة ژالتینی جریان دارد که با آب به حرکت درد) در کانال خط جانبی ماهی
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 

 ها درست است؟کدام گزینه در رابطه با خط جانبی ماهی )195
 شوند.ماهی متمایل میعصب، به سمت دمهاي عصبی براي پیوستند به ) رشته1
 دار است.هاي مژكهاي پشتیبان این ساختار، یک عدد بیشتر از یاخته) تعداد یاخته2
 اند.دار ایت ساختار، درون مادة زالتینی قرار گرفتههاي مژك) دندریت یاخته3
 دار قرار داشته باشد.تواند، شش یاختۀ مژك) زیر یک پولک ماهی می4

 .»با توجه به شکل زیر، بخش . . . . . . معادل بخش . . . . . . از مغز انسان است که . . . . . «است؟ نادرستکدام گزینه  )196
 هاي بویایی انسان نقش دارد. هاي حسی تولید شده در گیرندهدر پردازش پیام –A – 1) شماره 1
 هاي نوري نقش دارد.پردازش اطالعات گیرنده باشد که دربزرگترین لوب مغز انسان می –E – 2) شماره 2
 کندهاي نوري چشم اطالعات دریافت میبراي تنظیم حرکت و تعادل بدن در انسان از گیرنده –D – 3) شماره 3
 ، جزئی از جانور است و در تنظیم فعالیت قلب نقش دارد.4برخالف شکاره  –B – 5) شماره 4

 .شودنمی. . . . . محسوب  گیرندة . . . . . . نوعی گیرندة . )197
 تماسی -) حساس به تغییر طول ماهیچه توأم2 مکانیکی –) صدا در پاهاي جلویی جیرجیرك 1
 نوري -) موجود در چشم مرکب جیرجیرك4 شیمیایی -) مزه در موهاي حسی روي پاهاي مگس3

.». . . . . . معدل بخشی از چشم انسان است که . . . . .  رو، شمارةدر شکل روبه«کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به )198
 کند.هاي عصبی به عنبیه، مردمک را تنگ و گشاد میبا انتقال پیام – 4) 1
 شود.تر میبه هنگام دیدن اشیاء دور، با انقباض ماهیچۀ مژگانی ضخیم – 2) 2
 شود.تغذیه می صورت برجسته و شفاف است و توسط زاللیهدر جلوي چشم به – 1) 3
 کند. در تماس است.اي و شفاف پشت عدسی که شکل کروي چشم را حفظ میبا مادة ژله – 3) 4

دارانی که استخوانگان غضروفی دارند، درست است؟کدام عبارت در مورد مهره )199
دارند ) برخالف حشرات، در هر چشم یک قرنیه و یک عدسی2 هاي پهن، طناب عصبی شکمی دارند) برخالف کرم1
 هاي بویایی بسیار بزرگ دارند.) همانند انسان، لوب4 ) همانند سایر مهره دارن آبزي، آبشش داخلی دارند.3

طور معمول هر جانداري که داراي . . . . . . . . .  باشد . . . . . . . . . به )200
 تشخیص دهد.زاي مختلف را از یکدیگر تواند عوامل بیماريمی  -ترین دستگاه عصبی) ساده1
 پردازد.به کمک اسکلت خارجی به محافظت از خود می -) مغزي واجد گره2
 کند.هاي خود را از بدن خارج میبا توجه به دماي محیط و طول روز گامت -) چندین واحد مستقل بینایی3
 فرومون است.در زبان خود داراي گیرندة شیمیایی تشخیص  -هاي باالي دهان) گیرندة فروسرخ در سوراخ4
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 »جانورانی که داراي اسکلت  هستند، ..................................  در همه«نماید؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  )201
 دهد.ها طنابی وجود دارد که بخش برجسته آن در جلو، مغز را تشکیل میدر بخش پشتی بدن آن -) درونی1
 دهند.هاي منشعب و مرتبط به هم، تبادالت گازي را انجام میاز طریق لوله هایاخته -) بیرونی2
 کند.با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف جریان آب، حرکت می -ایستایی) آب3
 باشند.ها و قلب میتوانند در تماس با الیه پوششی رگهاي خونی مییاخته -) درونی4

..........»، ماهیدر کوسه«کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  )202
 .         شودطناب عصبی پشتی مشاهده می) 1
در تشکیل اسکلت بدن نقش دارند.استخوانی بافت ) 2
           هاي بویایی انسان است.بزرگتر از لوبنسبت به کل مغز جانور هاي بویایی لوب) 3
 گذرد.اي می، خون یک بار از قلب دو حفرهدر هر بار گردش خون در بدن) 4

کند، با جانوري که در دستگاه مرکزي خود داراي ساختار نردبان مانند است جانوري که براي تنفس خود از سیستم نایدیسی استفاده می )203
 در . . . . . . . . .  مشابه است.

 )  انواع مفصل4 اسکلت) ساختار 3  ) شیوة حرکتی2 ) اساس حرکت1
سایرین است؟ ازها (نسبت به وزن بدن)  بیشتر داران بالغی درست است که اندازة نسبی مغز آنکدام عبارت، دربارة همۀ مهره )204

باشند.یصاب نیز معهاي خونی داراي ا) در سامانۀ هاورس خود عالوه بر رگ1
 فرابنفش را دارند.هایی هستند که توانایی رؤیت پرتوهاي ) داراي گیرنده2
 داران متفاوت است.) اساس حرکت در آن ها با بقیۀ مهره3
 شود.) همۀ اطالعات حسی، در نهنج پردازش اولیه می4

 هر جانوري که داراي . . . . . . . . .  باشد، قطعاً فاقد . . . . . . . . .  است.  )205
اسکلت بیرونی -هاي عصبی در سرخود) گره2  اسکلت آب ایستایی -) چشم مرکب1
 انعکاس نخاعی -) اسکلت غیر استخوانی4  طناب عصبی شکمی -) گیرنده هاي فروسرخ3

 ؟گیردنمیدر کدام جانور زیر حرکت توسط ساختار اسکلتی گفته شده، انجام  )206
 ) حرکت جانوران داراي تنفس نایدیسی به کمک اسکلت بیرونی2 ایستایی ) حرکت عروس دریایی به کمک اسکلت آب1
 ) حرکت پاهاي جانوران نشخوار کننده به کمک اسکلت استخوانی 4 ها به کمک اسکلت استخوانیي ماهی) حرکت همه3

 کدام عبارت، دربارة همۀ جانورانی که در ساختار داخلی خود داراي غضروف هستند، درست است؟ )207
 ) طناب عصبی پشتی درون سوراخ مهره ها جاي گرفته است.1
 شود.ها انجام میسفید در مغز قرمز استخوان هاي) تولید گویچه2
 کنند.اي محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می) غدد راست روده3
 دار، در زیر پوست دو سوي بدن وجود دارد.هاي مژكلی حاوي یاختها) کان4

 در . . .    )208
 ) جانوران، اساس حرکت مشابه است. 2 ) حرکت عروس دریایی، اسکلت جانور فاقد نقش است. 1
 داران، اسکلت استخوانی قطعاً داراي نقش است. ي مهره) حرکت همه4 ها، اسکلت تنها در حفاظت از جانور نقش دارد. ) حلزون3

 ». . .   در جانوران داراي اسکلت  . . . . . . . .  قطعاً   . . . . .«کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می )209
است.چشم از تعداد زیادي واحد بینایی تشکیل شده -) بیرونی1
بخش جلویی طناب عصبی برجسته شده است. -) درونی2
 خالف آن وارد کند.در یک سو، جانور باید نیرویی در براي حرکت -ایستایی) آب3
 طناب عصبی پشتی وجود دارد.  -) داخلی از جنس غضروف4

طور معمول هر جانداري که داراي . . . . . . . . .  باشد . . . . . . . . . به )210
 زاي مختلف را از یکدیگر تشخیص دهد.تواند عوامل بیماريمی  -ترین دستگاه عصبی) ساده1
 پردازد.به کمک اسکلت خارجی به محافظت از خود می -) مغزي واجد گره2
 کند.هاي خود را از بدن خارج میتوجه به دماي محیط و طول روز گامتبا  -) چندین واحد مستقل بینایی3
 در زبان خود داراي گیرندة شیمیایی تشخیص فرومون است. -هاي باالي دهان) گیرندة فروسرخ در سوراخ4
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 عبارت زیر صحیح است؟  کند، کدامها براي ارتباط با سایر جانوران هم گونه خود استفاده میدر رابطه با هر جانوري که از فرومون  )211
 شود. دار منتقل میهاي آهن) گازهاي تنفسی در بدن این جانوران به کمک پروتئین1
 ها را به طور اختصاصی شناسایی کند. تواند آنتی ژن) داراي ساز و کارهایی هستند که می2
 هاي نوري براي دریافت امواج فرابنفش موجود در محیط باشند. ) ممکن نیست داراي گیرنده3
 هاي درونی بدن نیز نقش دارند. ) داراي اسکلتی هستند که عالوه بر حرکت، در حفاظت از اندام4

کدام عبارت صحیح است؟ )212
 تواند مستقل باشد.زیستی است، نمیهاي ترین سطح ساختاري که داراي همه فعالیت) در پارامسی، پایین1
 هاي بدن ارتباط دارد.تک یاختهریز با تک) در بدن انسان، دستگاه عصبی همانند دستگاه درون2
 هاي هدف خود نیازي به دستگاه گردش خون ندارند.ها براي رسیدن به یاختهها بر خالف هورمون) فرومون3
 هاي هدف مختلف، همواره یکسان است.یاخته) نتیجۀ عمل هر پیک شیمیایی بر روي 4

 کند . . . . . . اسکلت کوسه ماهی، . . . . . .اسکلت جانوري که به منظور هشدار دادن به دیگران از حضور شکارچی، فرومون ترشح می )213
 کند.هاي بدن، حرکت میدر پی نیروي وارد شده از جانب ماهیچه -) همانند1
 طناب عصبی پشتی جانور نقش مهمی دارد.در حفاظت از  -) همانند2
 با تغییر اندازة حجم ان قابل تغییر نیست. –) برخالف 3
 هاي درونی بدن نقش ندارد.در حفاظت از اندام –) برخالف 4

 کند؟ ها، اطالعات درستی را بیان میچند مورد در ارتباط با فرومون  )214
 تلف در اطراف خود آگاه کند. ي مخالف) ممکن است، یک جانور را از وجود چند گونه

 کند. هاي رفتاري ایجاد میب) اگر از یک فرد ترشح شود، در افراد همان گونه، پاسخ
 ج) ممکن است یک جانور براي هشدار خطر حضور گونه دیگر، به هم گونه خود استفاده کند. 

 گونه آگاهی دهد. د) ممکن است براي تعیین قلمرو به جانوران هم
1 (1  2 (2 3 (3 4 (4 

طور معمول هر جانداري که داراي . . . . . . . . .  باشد . . . . . . . . . به )215
 زاي مختلف را از یکدیگر تشخیص دهد.تواند عوامل بیماريمی  -ترین دستگاه عصبی) ساده1
 پردازد.به کمک اسکلت خارجی به محافظت از خود می -) مغزي واجد گره2
 کند.هاي خود را از بدن خارج میبا توجه به دماي محیط و طول روز گامت -بینایی) چندین واحد مستقل 3
 در زبان خود داراي گیرندة شیمیایی تشخیص فرومون است. -هاي باالي دهان) گیرندة فروسرخ در سوراخ4

 باشند؟کدام گروه زیر همگی داراي دفاع اختصاصی می )216
 جانوران داراي تنفس ششی) 2  ) جانوران داراي تنفس نایدیسی 1
 هاي مالپیگی) جانوران داراي لوله4 ) جانوران داراي گردش خون مضاعف3

. . . . . . نیستجزو جانورانی است که ممکن  فجانور مورد مطالعۀ مچنیکو )217
 باشند.خوار هاي بیگانه) در زیر پوست خود داراي یاخته2 هایی براي تنفس باشند.) در پوست خود داراي محل1
 ایستایی از نظر اساس حرکت مشابه باشد.) با جانوران داراي اسکلت آب4 ) همانند ماهی داراي دفاع اختصاصی باشند.3

. . . . . . نیستجانور مورد مطالعۀ مچنیکو جزو جانورانی است که ممکن  )218
 خوار باشند.هاي بیگانهیاخته) در زیر پوست خود داراي 2 هایی براي تنفس باشند.) در پوست خود داراي محل1
 ایستایی از نظر اساس حرکت مشابه باشد. ) با جانوران داراي اسکلت آب4 ) همانند ماهی داراي دفاع اختصاصی باشند.3

 توان گفت، ویروس آنفلوانزاي پرندگان، . . . می )219
 شود.اي با توانایی ترشح تیموسین میسبب افزایش فعالیت غده) در انسان 2 تواند به دستگاه تنفس جانورانی با چشم مرکب حمله کند. ) می1
 هاي هوادار را آلوده سازد. تواند جانوران داراي کیسه) نمی4 شود.  ) باعث کاهش فعالیت مغز استخوان در میزبان خود می3

 .»هر جانور . . . .  دارد، . . . . « کند؟کدام عبارت؛ جملۀ زیر را به درستی کامل می )220
 کند.اي چسبناك در محیط آزاد میتخمک با دیواره -داري که لقاح خارجیمهره )1
 هاي تخصص یافته دارد.دستگاه تولیدمثل با اندام -مهرة آبزي که لقاح داخلی) بی2
 رحم ابتدایی نیز دارد. -گذار که لقاح داخلی) تخم3
 .چشم مرکب دارد -زیی که بکرزایی دارد) خشکی4
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 »مثل جنسی . . . . . در هر تولید«نماید؟زیر را به درستی کامل می چند مورد، جملۀ )221
شوند، حاصل میوز هستند.هایی که باهم ترکیب میج) یاخته گیرد.ب) عمل لقاح انجام می الف) دو والد، شرکت دارد.

 3) 4 2)3 1) 2 ) صفر1
 هر جانوري که . . . . . قطعاً . . . . .  )222

دهد.هاي خود لقاح میهایش را با اسپرمتخمک -) هرمافرودیت است2کند.هاي هاپلوئید تولید میزاده -) بکرزایی دارد1
 کند.هیچ ارتباط خونی با جنین خود برقرار نمی -گذار است) تخم4دهد.) جنین ها را در بدنش پرورش می3

. . . . .  نیستدر جانوران . . . . . ممکن  )223
 ترین شکل کلیه دیده شود.پیچیده -) با توانایی انجام بکرزایی2لقاح دوطرفی مشاهده شود. -پوستی ) با قابلیت انجام تنفس1
تغذیۀ نوزاد توسط غدد شیري مادر صورت پذیرد. -) داراي غدد نمکی4لقاح در بدن جانور ماده انجام شود. -ايروده) داراي غدد راست3

 کدام عبارت در مورد شکل زیر صحیح است؟ )224
 بارور شوند.» ج«هاي (اسپرم) تولید شده در بخش توسط زامه» ب«هاي تولید شده در بخش گامت) 1
 تواند دیده شود.می» ج«برخالف بخش » الف«هاي بخش هاي همتا از طول در کنار هم در یاخته) قرار گیري کروموزوم2
گیرد.مل در خارج از حفرة شکمی قرار میمعادل اندامی در بدن یک زن سالم و بالغ است که به طور کا» ج«) بخش 3
شوند.، در طی لقاح دو طرفی از بدن جانور خارج می»ب«هاي تولید شده در بخش برخالف گامت» الف«هاي تولید شده در بخش ) گامت4

در جانوران . . . . . . . . .  )225
 پذیر نیست.) ماده، ایجاد تخمک بالغ بدون لقاح امکان1
 گیرد.گونه انجام میتولیدمثل در پی آمیزش با فرد هم) داراي رحم، 2
 ها وجود دارد.اي حول گروهی از کامهتغذیه -اي حفاظتی) داراي لقاح خارجی، الیه3
 توانند از هم جدا شوند.هاي همتا می) حاصل از بکرزایی زنبور عسل ملکه، طی کوتاه شدن دوك، کروموزوم4

 »در طی تولیدمثل در زنبور عسل . . . . . . . . . «نماید؟ کامل می درستیچند مورد جملۀ زیر را به  )226
 درصد اطالعات وراثتی خود را از یک والد کسب نموده است.100الف) هر زنبور نر  

 درصد اطالعات وراثتی هستۀ والد ماده را کسب نموده است. 50ب) هر زنبور نر 
 الد نر خود را کسب نموده است.درصد اطالعات وراثتی هستۀ و100ج) هر زنبور ماده 
 درصد اطالعات وراثتی هستۀ والد مادة خود را کسب نموده است. 50د) هر زنبور ماده 

1 (1 2 (2 3(3  4(4  
طور معمول هر جانداري که داراي . . . . . . . . .  باشد . . . . . . . . . به )227

 مختلف را از یکدیگر تشخیص دهد.زاي تواند عوامل بیماريمی  -ترین دستگاه عصبی) ساده1
 پردازد.به کمک اسکلت خارجی به محافظت از خود می -) مغزي واجد گره2
 کند.هاي خود را از بدن خارج میبا توجه به دماي محیط و طول روز گامت -) چندین واحد مستقل بینایی3
 شیمیایی تشخیص فرومون است. در زبان خود داراي گیرندة -هاي باالي دهان) گیرندة فروسرخ در سوراخ4

دهد. کدام گزینه در مورد این جانور به درستی بیان شده است؟شکل زیر، اجزاي دستگاه تولیدمثل نوعی جانور را نشان می )228
 کند.دار، تا رشدو نمو کامل جنین، از آن محافظت میدر پستانداران کیسهA) معادل بخش 1
 است.Bدر انسان، مسئول انتقال اووسیت ثانئیه به بخش C) معادل بخش 2
 متصل است.Aدر انسان، ،با کمک طنابی پیوندي عضالنی به دیوارة خارجی بخش B) معادل بخش 3
 در انسان، محل مناسبی براي برخورد اسپرم با تخمک می باشد.A) معادل بخش 4

داخلی را دارد، درست است؟ کدام جمله دربارة هر جانوري که توانایی انجام لقاح )229
 شود.هاي بدن انجام میاي، تنفس واقعی یاخته) با رسیدن اکسیژن به مایع بین یاخته1
 شود.دار خون منتقل میهاي آهن) گازهاي تنفسی از طریق پروتئین2
 شود.هاي پوستی وارد خون می) اکسیژن جو از طریق مویرگ3
 هاي تخصص یافته است.) واجد دستگاه تولیدمثلی با اندام4
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 ها تفاوت دارد؟درستی کدام گزینه در مورد لقاح جانوران با سایر گزینه )230
 ) دوزیستان لقاح خارجی دارند.2  پوستان لقاح داخلی دارند.) سخت1
 ) خزندگان لقاح داخلی دارند.4 هاي خاکی لقاح خارجی دارند.) کرم3

 دارد درست است؟ کدام گزینه، در رابطه با هر جانداري که رحم )231
 کند.شود که تخمک تولید می) فردي ماده محسوب می2 شود و داراي ایمنی اختصاصی است.) از پستانداران محسوب می1
 کند.هاي جنسی خود، آزاد میهاي جنسی را از غده) یاخته4 ) بهترین شرایط ایمنی و تغذیه را براي جنین خود مهیا کرده است.3

 داراي . . . . . .در هر نوع جانور  )232
 شود.گیري در آب، لقاح خارجی انجام می) امکان جفت2 ) دو نوع دستگاه تولید مثلی، امکان جفت یابی وجود ندارد.1
 شود.هاي هوادار، تخمک پس از لقاح، داراي پوستۀ ضخیم می) کیسه4 شود.) غدد شیري، جنین با خروج از رحم متولد می3

زنبورعسل، کدام گزینه درست است؟در مورد تولیدمثل  )233
 بکرزایی» ب« -تقسیم میوز» الف) «1
 » ه« -زنبور نر» ج) «2
 زنبور کارگر» ه« -لقاح» ب) «3
 زنبور ماده» د« -زنبور ماده» ج) «4

رو که مربوط به نوعی جانور است، اندام . . . . . . برخالف اندام . . . . . .با توجه به شکل روبه )234
 ، نوعی غده با خاصیت تولید یاختۀ جنسی است.»ج« -»الف) «1
 ، محل رسیدن گامت نر به گامت ماده است.»ب«-»الف) «2
 ، توانایی گامت نر را دارد.»الف« -»ب) «3
 شود.فت میا، در یک انسان سالم ی»ج« -»ب) «4

 .»تواند . . . . . طی تولیدمثل جنسی در جانوران، لقاح می«چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ )235
 ب) در بدن جانور نر رخ دهد.  الف) در بدن جانور ماده رخ دخد.

د) رخ ندهد. ج) خارج از بدن جانوران نر و ماده رخ دهد.
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 

 طور قطع . . . . . .هر جانوري که . . . . . . به )236
 گردد.خون روشن پس از تبادل گازهاي تنفسی، ابتدا به قلب جانور بازمی –) لقاح داخلی دارد 1
 کنند.هاي همان فرد را بارور میها، تخمکاسپرم -هاي اسپرم و تخمک را دارد) قابلیت تولید یاخته2
 لقاح خارجی دارد. -کندهاي آبششی، اکسیژن محلول در آب را به خون وارد میها و تیغه) به کمک رشته3
 کند.گاه با مادر خود ارتباط خونی برقرار نمیجنین درون تخم هیچ –کند گذاري می) پس از انجام لقاح داخلی، تخم4

 در رابطه با هر جانوري که هر دو نوع دستگاه تولید مثلی نر و ماده دارد، کدام مورد صحیح است؟ )237
 باشد.ها مشابه سایر جانوران می) اساس تولیدمثل جنسی در آن2 کند.هاي خود را بارور میهاي خود، تخمک) هر فرد به کمک اسپرم1
 ) توانایی انجام دفاع اختصاصی به کمک ترشح پادتن را دارد.4 شود.) توانایی انجام لقاح دو طرفی در این جانوران مشاهده می3

 مکان ندارد . . . . . .در جانورانی که لقاح داخلی دارند . . . . . . جانورانی که لقاح خارجی دارند، ا )238
 پوستۀ ضخیم تخم، از جنین در شرایط نامساعد محافظت کند. –) برخالف 1
 اي جنین را برطرف نماید.اندوختۀ غذایی تخمک نیازهاي تغذیه -) همانند2
 اي تخمک به عنوان غذاي اولیه جنین استفاده شود.الیۀ ژله –) برخالف 3
 دورة جنینی و وجود ارتباط غذایی با مادر باشد.اندازة تخمک وابسته به  -) همانند4

 .»توان گفت . . . . . در رابطه با هر جانوري که . . . . . . می«کند؟طور صحیح تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به )239
 بهترین شرایط ایمنی و تغذیه براي جنین فراهم شده است. –کند * جنین درون رحم مادر رشد و نمو خود را آغاز می

 اندوخته غذایی تخمک در تغذیه جنین نقش دارد. –کند * پس از تولد، براي گذراندن مراحل رشد و نمو، از غدد شیري تغذیه می
 غذیه از جنین نقش اصلی را دارد.دستگاه تولید مثلی مادر در حفاظت و ت –شوند* نوزادان پس از طی مراحلی از رشد و نمو متولد می

 شود.تعداد فراوانی گامت براي لقاح درون آب آزاد می -* ترشح انواعی از پیک شیمیایی در فرایند لقاح نقش دارد
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 
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هر جانوري با . . . . . . داراي  لقاح . . . . . . است. )240
 خارجی -) غدة شاخکی2  داخلی –اي ) غدة راست روده1
 خارجی -) غدة نمکی در اطراف چشم4 داخلی -اي و ساختار دفعی متانفریدي) قلب لوله3

در بکرزایی مار ماده، . . . . . . بکرزایی زنبور ملکه . . . . . . )241
 شود.تخمک بدون لقاح به جنین تبدیل می  -) همانند2 شود.تخمک پس از دوالد شدن، تقسیم می  -) همانند1
 سلول مولد جنین حاصل تقسیم میتوز است. –) برخالف 4 شود.تخمک پس از دوالد شدن، تقسیم می  -) برخالف 3

است؟ نادرستکدام مورد در ارتباط با شکل مقابل  )242
 شود.تترادهاي کروموزومی تشکیل می» ب«همانند » الف«) در 1
 در انسان است. ايمعادل اندام گالبی شکل و ماهیچه» ج) «2
 شوند.از بدن جانور خارج می» الف«تولید شده در بخش  هاي) یاخته3
 یابند.در بدن جانور لقاح می» ب«هاي تولید شده در بخش ) کامه4

هاي زیر درست است؟چند مورد از عبارت )243
 الف ـ نوعی جاندار حاصل از بکرزایی ممکن است داراي تنفس نایدیسی و همولنف باشد.

 هاي والد نر است.عسل ماده دو برابر تعداد کروموزوم هاي هر زنبورب ـ تعداد کروموزوم
 شود.شود، تتراد تشکیل نمیج ـ درطی تقسیمی که منجر به تولید  اسپرم در زنبور عسل نر می

 کشد.تر از مردان طول میي زاینده، در زنان بیشد ـ به طور معمول، مدت زمان فرایند تولید گامت از یاخته
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 

کند؟دهد. کدام گزینه عبارت زیرا به درستی تکمیل میشکل مقابل، اجزاي دستگاه تولیدمثل نوعی جانور را نشان می )244
..................»در شکل مقابل، بخش شماره  معادل بخشی از دستگاه تولید مثل .................................... است که «
 نقش دارد.حفاظت و تغذیۀ جنین در  -انسان -2) 1
کند.آغاز میجا در آنرا خود رشد و نمو جنین   -کانگورو -3) 2
 کند.ها ایجاد میمحیطی مناسب براي نگهداري اسپرم -انسان -1) 3
  .شودمی تشکیل بندنافسبب  -دارپستانداران جفت -3) 4

انجام لقاح، .................توانند بعد از به طور معمول، .................. نمی )245
 از اندوخته غذایی موجود در تخمک استفاده کنند. -) دوزیستان1
جنین را در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت کنند. -گذار) جانوران تخم2
با مواد غذایی خون خود، به تغذیه جنین در رحم بپردازند. -دار) پستانداران کیسه3
کننده از جنین، به تغذیه آن بپردازند.هاي محافظتبدون ایجاد پرده -دار) پستانداران جفت4

ي جدید  صورت بگیرد، قطعاً ........................که تولید زادهدر فرآیند تولیدمثل جانوران تک جنسی، زمانی )246
 شد.باي ایجادشده، کامًال شبیه والد ماده می) بدون لقاح یاخته جنسی نر و ماده ـ زاده1
حضور دارد. والد مادهجنین تا زمان تولد در بدن  ) در پی ورود گامت نر به دستگاه تولیدمثلی ماده ـ2
 ي جنس ماده است. ) به دنبال تولید تخمک واجد مواد مغذي ـ تأمین مواد غذایی الزم براي رشد جنین، برعهده3
 کنند.اي جنین را از عوامل نامساعد محیطی حفظ میهاي ژلهدیواره ) در پی آزاد شدن تعداد زیادي گامت به درون آب ـ4

در هر جانور ، قطعًا ....................................  )247
دارد. ايژله و چسبناك ايدیواره تخمک -) داراي لقاح خارجی2شود.هاي خود جانور انجام میلقاح بین گامت -) هرمافرودیت1
 د.شودیواره ضخیم ایجاد می یاخته تخمبعد از انجام لقاح، در اطراف  -گذار) تخم4شود.می ماده فرد تولیدمثلی دستگاه وارد اسپرم -) داراي لقاح داخلی3

شود، قطعاً .................در جانوري که .................. دیده می )248
 دهد. لقاح به صورت خارجی رخ می –اي ) غدد راست روده1
 هاي حاصل جنسیتی مشابه والد خود دارند. زاده –) بکرزایی 2
 افتد. به دنبال لقاح، تشکیل یاخته تخم درون بدن جنس ماده اتفاق می –هاي مالپیگی ) لوله3
 دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد.  –) لقاح دو طرفی 4
 

2 3 
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 کدام گزینه صحیح است؟)249
 کند.وراثتی خود را از زنبور ملکه و طی نوعی تولیدمثل جنسی کسب می ) زنبور عسل کارگر، تمام ماده1
 باشد.گیرد، داراي دستگاه تولید مثل نر یا ماده می) هر جانوري که لقاح در بدن آن صورت می2
 آورد.میوجود دنبال انجام تقسیم میوز گامت بهگیرد، زاده قطعًا بهیابی به سختی صورت می) در همۀ جانورانی که جفت3
 کند، میزان اندوختۀ غذایی تخمک اندك است.) در جانوري جفت دار که از نوعی غدة بون ریز براي تغذیۀ نوزاد پس از تولد استفاده می4

 در جانورانی که . . . . . . )250
 هاي تخصص یافته است.باشد، لقاح قطعاً نیازمند اندام) اندوختۀ غذایی تخمک کم می1
 ها را پس از لقاح به هم می چسباند، غذاي مورد استفاده جنین تنها در سیتوپالسم گامت ماده است.اي، تخمکژله ) دیوارة چسبناك و2
 کند.شوند، فرد ماده همواره به تنهایی تولیدمثل میهاي تخمک موجب تقسیم آن می) تغییر بیان ژن3
 کند.فقط بعد از تولد از غدد شیري مادر تغذیه میکند، ) جنین درون رحم ابتدایی مادر رشد و نمو خود را آغاز می4

 دارانی که اندوختۀ غذایی تخمک زیاد است . . . . . .در همۀ مهره)251
 ) اندام حرکتی جلویی، حاکی از وجود ساختارهاي همتا است.2 شود.ها با پمپ فشار مثبت، ممکن می) هدایت هوا به شش1
 ) کلیه داراي شکل ساده و متناسب با تنظیم تعادل اسمزي است.4 شرکت دارد. ) نوعی لنفوسیت در خطوط دفاع غیراختصاصی3

.»در همۀ جانورانی که . . . . . . دارند، . . . . . « طور صحیح تکمیل می کند؟چند مورد جملۀ زیر را به )252
 باشد.والدین میهاي جنسی در بدن یکی از هر زادة، حاصل لقاح یاخته -هاي نوري در چشم مرکب خود* گیرنده
 کند.قطعًا جنین مراحل ابتدایی رشدونمو خود را در بدن مادر آغاز می -هاي قرمز بدون هسته* گویچه

 اي دارد.گذار بوده و تخمک دیواره اي چسبناك و ژلهقطعاً جانور تخم -هاي مالپیگی متصل به روده* لوله
 شود.د نیاز جنین تا چند روز پس از لقاح از اندوخته غذایی تخمک تأمین میمواد غذایی مور -ايدار هستند و قلب دو حفره* مهره

1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 
...»قطعاً  ها جانورانی هستند که .....دارند وافشاناغلب گرده«کند؟کدام مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می )253

 هاي خود به دو جفت سانتریول نیاز دارند.تقسیم یاختهبراي  -) براي انتقال گازهاي تنفسی خود به گردش خون نیاز1
 هاي پیکري دوالد هستند.داراي والدینی با یاخته -اي براي پرتوهاي فرا بنفش) گیرنده2
باشند.داراي  چندین عدسی براي هر چشم مرکب خود می -) تنفس نایدیسی دارند3
داخلی دارند.اسکلت  -ها در شب بستگی) براي تغذیه به باز شدن گل4

 است؟ نادرستدهند، افشانی گل را در شب انجام میکدام گزینه، دربارة جانورانی که گرده )254
 هایی به رنگ سفید و روشن را انجام دهند.افشانی گل) ممکن است گرده1
 هاي تخصص یافته است.منظور تولیدمثل جنسی، نیاز به اندام) در این جانوران به2
 کند.افشانی میها گردهها با تشخیص امواج فرا بنفش بازتاب شده از گلهریک از آن) در نور کم شب، 3
 شود.ها دیده میهاي دفاعی شرکت کننده در دومین خط دفاع غیراختصاصی در خوناب آن) ممکن است یاخته4

 کدام گزینه، در رابطه با زنبور عسل درست است؟)255
 کند.هاي معده میانتقالی وارد مویرگگلوکز موجود در شهد گل را با روش همافشان است که ) این جانور نوعی گرده1
 کنند.هاي مرکب دریافت میهاي مخصوص آن در چشموسیلۀ گیرندهها را به) زنبورهاي کارگر هاپلوئید، امواج فرا بنفش گل2
 هاي خود باشند.اراي یک یا دو مجموعۀ کروموزومی در یاختهتوانند داند، می) زنبورهایی که به واسطۀ تقسیم میتوز یک یاخته ایجاد شده3
 شود.هاي بازدانگان، جذب این گیاهان میهاي درخشان، بوهاي قوي و شهد گلوسیلۀ رنگ) این جانور به4
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 4پاسخ : گزینه )1
ذخیره گردد. وقتی یاخته به انرژي زیاد نیاز دارد، پیوندهاي ATPاي مانند هاي ویژهتواند در مولکولهاي زنده، انرژي میدرون یاخته

 ها:گردد.علت نادرستی سایر گزینهشکسته شده و از انرژي آزاد شده استفاده میATPپرانرژي مولکول 
: کلسترول، هم در الیۀ داخلی و هم در الیۀ خارجی غشا قرار 2شود، نه انتشار تسهیل شده.گزینۀ: اکسیژن از طریق انتشار مبادله می1گزینۀ

 کند.: نوزاد پروانه مونارك پرواز نمی3دارد. گزینۀ
 » 4«ي گزینه)2

 ها:بررسی سایر گزینه کند.نوزاد پروانۀ مونارك از برگ گیاه تغذیه می
شود.ي نوزادي به صورت کرمی شکل دیده می) پروانۀ مونارك در مرحله1
 ) نوزاد پروانۀ مونارك یک جاندار کرمی شکل است و توانایی پرواز ندارد. 2
دهد.جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص میهاي عصبی، ) پروانۀ مونارك به وسیلۀ یاخته3

3( 
 ها:خوار است و براي تجزیۀ سلولز موجود در گیاهان به آنزیم سلوالز احتیاج دارد. بررسی سایر گزینهپروانه مونارك گیاه

 : نوزاد پروانه مونارك توانایی مهاجرت ندارد.2: نوزاد پروانه مونارك، کرم نیست.گزینۀ 1گزینۀ 
 دهد.: مولکول دنا در همۀ جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می3گزینۀ 

 »2«ي گزینه)4
کند که هاي عصبی استفاده میدر رفتار پروانه مونارك در طی مهاجرت، این جاندار براي سازش با محیط و براي پاسخ به آن از یاخته

 رخ دهد. DNAمکان ندارد این رفتار بدون استفاده از اطالعات مولکول است، پس اDNAها حاصل از اطالعات مولکول گیري آنشکل
 دهد.حداقل این که این رفتار در کل زیست کره رخ نمی»: 4«ي در ارتباط با گزینه

 4جواب: گزینۀ )5
شود. حشرات سامانۀ میجانور نشان داده شده در شکل، نوزاد پروانۀ مونارك است که پس از بلوغ به نوعی حشره (پروانه مونارك) تبدیل 

کند؛ در حالی که کرم ها) پمپ میهایی (سینوسها به درون خفرهها، همولنف را از طریق رگاي در آنگردش خون باز دارند و قلب لوله
 ها:بررسی سایر گزینه خاکی سامانۀ گردش خون بسته دارد و فاقد همولنف است.

هاي مالپیگی دارند که در آن، مونارك، حشره است. حشرات، سامانظ دفعی متصل به روده به نام لوله: ملخ نیز همانند نوزاد پروانه 1گزینۀ 
 شود.اسیداز طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش، دفع میاوریک
 خوار بوده و داراي آنزیم سلوالز رد لولۀ گوارش خود است.: پروانۀ مونارك همانند گاو گیاه2گزینۀ 
زي مانند مهرگان خشکی: در تنفس نایدیسی، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد. این نوع تنفس در بی3 گزینۀ

 حشرات و صدپایان وجود دارد.
 2پاسخ:گزینۀ)6

هاي دفع شده در یونجذب آب و هاي مالپیگی، بازگیرد و طی عملکرد لولهروده انجام میها در راستطی گوارش در ملخ، جذب آب و یون
 ها:علت نادرستی سایر گزینه شود.روده انجام میراست
 : کرم خاکی فاقد معده است.3گزینۀ شوند.معده وارد میکنند که به پیشهایی ترشح میهاي معده در ملخ، آنزیم: معده و کیسه1گزینۀ 
 در قطعۀ مجاور قرار دارد. دار در یک قطعه از بدن و منفذ ادراري مربوط به آن: قیف مژك4گزینۀ

 1پاسخ: گزینۀ )7
 طور کامل جویده شوند.مواد غذایی موجود در نگاري، ممکن است بار دیگر به دهان منتقل و به

 2پاسخ: گزینۀ )8
 شود.دان، ابتدا به سنگدان وارد میخوار، غذاي نرم شده در چینهدر کرم خاکی برخالف پرندة دانه

صحیح است. 3گزینه )9
 خوانیم به سیرابی که بیشتر محتویات حالت مایع پیدا کند سپس نگاري بعد هزارال و سرانجام شیردان.میدر کتاب 

درست است. 3گزینه )10
 کند.ها را توسط آمیالز بزاق، از دهان آغاز میملخ گوارش شیمیایی کربوهیدرات

درست است. 2گزینه )11
 شود.ه روده است، انجام میگوارش آنزیمی در بخش اصلی معده یعنی شیردان که متصل ب

 3پاسخ : گزینه )12
 ها: علت نادرستی سایر گزینه هاي سازندة آنزیم سلوالز است.گردد نیز حاوي میکروبغذاي نیمه جویده که از نگاري به دهان باز می

 دهد.شود و ادامۀ مسیر می: غذاي کامالً جویده شده وارد سیرابی و نگاري می1گزینۀ
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 پردازد، اما جذب گلوکز حاصل از تجزیۀ غذا دیگر به گوارش میکروبی نیاز ندارد.میکروبی به تجزیۀ غذا می: گوارش 2گزینۀ
 شود.: غذاي نیمه جویده وارد هزارال نمی4گزینۀ

 3پاسخ : گزینه )13
 دارند. : پرندگان سنگدان دارند، اما تهویه ششی2گزینۀ: کرم خاکی معده ندارد.1گزینۀ ها:علت نادرستی سایر گزینه

 شود.: در پرندگان هوا در هنگام دم از شش خارج می4گزینۀ
 4پاسخ: گزینۀ )14

شیردان در پشت هزارال قرار دارد نه در جلوي آن.
 1پاسخ: گزینۀ )15

 گیرد.: در ملخ، جذب مواد غذایی در معده صورت می4: ملخ سنگدان ندارد.گزینۀ3و 2هاي گزینه ها:علت نادرستی سایر گزینه
صحیح است. 4گزینۀ )16

 ت: نگاري -پ: سیرابی -ب: شیردان  -الف: هزارال
 شود.ها، گلوکز به فراوانی یافت میهزارال در جذب آب نقش دارد، شیردان معده واقعی است و در سیرابی به واسطه فعالیت یلوالز میکروب

صحیح است. 2گزینۀ )17
 38کند.. سایر موارد با توجه به شکل محیط به حفرة دهانی منتقل میها غذا را از دار و حرکت مژكپارامسی مژك دار است نه تاژك

 امکان پذیر هستند. 1شناسی کتاب زیست 44صفحۀ 
صحیح است. 3گزینۀ )18

 کدام تنفس نایدیسی ندارند.شود که هیچهاي پهن نظیر پالناریا دیده میمهرگانی نظیر مرجان ها و برخی کرمحفرة گوارشی در بی
 براي کرم خاکی صادق نیست. 4گزینۀ: براي ملخ صادق نیست.2گزینۀ: براي ماهیان خاویاري صادق نیست.1گزینۀ ها:گزینهبررسی سایر 

 »3«گزینۀ )19
 تري دارد.ي کمي گاو با دم آن، فاصلهروده کتاب درسی،طبق شکل

 »2«گزینۀ )20
 ها: بررسی گزینه

 باشد. ي دهانی و منفذ دفعی است و در هیدر محل ورود و خروج مواد دهان می) محل ورود و خروج مواد در پارامسی از حفره1
 گیرد. ي غذایی شکل میاي در کریچهافتد و در هیدر، گوارش درون یاخته) گوارش در پارامسی در کریچه گوارشی اتفاق می2
 ها اشتباه است.  ر است. دقت کنید پارامسی، تک یاخته است و یاخته) این موارد فقط مربوط به هید3و4

 »4«گزینۀ )21
 ها:بررسی گزینه

 کند. ) غذاي نیمه جویده شده دوبار از مري عبور می2باشد. ) نقش هزارال در این جانوران مشابه راست روده در ملخ می1
 شود. گیري در هزارال وارد شیردان می) غذاي کامل جویده شده پس از آب4باشد. ي گوارش به دم جانور میترین بخش لوله) روده نزدیک3

 »4«گزینۀ )22
 یابد.هاي قبل از شیردان آغاز شده است و در شیردان ادامه میباشد،گوارش شیمایی غذا در بخشمعده واقعی گوسفند شیردان می

 ها:تشریح سایر گزینه
باشد، غذاي نیمه جویده شده تحت تاثیر ، سیرابی می1کتاب زیست شناسی  2فصل  42شکل  ) بزرگترین بخش معده گاو با توجه به1

 گیرد.هاي دیواره آن صورت مییابد، حرکات سیرابی به کمک ماهیچهحرکات سیرابی،میکروبها و حرارت بدن، تا حدي گوارش می
شود و فشار اسمزي محتویات هزارال پس از جذب آب به می باشد که غذا در آن آبگیري) بخش الیه الیه معده ي گوسفند هزارال می2

 کند.خون افزایش پیدا می
باشد که غذاي نیمه جویده شده پس از ترك ، نگاري می1کتاب زیست شناسی  2فصل  42ترین بخش معده با توجه به شکل ) کوچک3

  کند.شود و با دیواره مري تماس برقرار میآن، وارد مري می
ح است.صحی 4گزینۀ )23

ها با توجه به گیرد. سایر گزینهخواران غیر نشخوار کننده نظیر اسب عمل گوارش میکروبی (آبکافت سلولز) پس از آنزیم صورت میدر گیاه
 قابل برداشت است. 1شناسی کتاب زیست 45صفحۀ  42تا  40هاي شکل

صحیح است. 1گزینۀ )24
 بررسی سایر موارد: تنها مورد چهارم صحیح است.

 شود.مورد اول و دوم : در پالنارا یا غذا ابتدا وارد حلق و سپس وارد دهان می
 دهند.اي، گوارش شیمیایی را در حفرة گوارشی (نه لولۀ گوارشی) انجام میمورد سوم: هیدر و پالناریا با داشتن گوارش برون یاخته
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یابد که در این حفره مواد اي میر حفرة گوارشی، گوارش برون یاختهمورد چهارم: در جانوران با حفرة گوارشی غذا پس از عبور از دهان د
شوند.غذایی و دفعی با م مخلوط می

 )1جواب: گزینۀ ( )25
نماید،توجه داشته باشید حین عمل نشخوار کردن، غذا مجدداً از مري عبور صورت دو طرفه حرکت میدر مري برخالف شیردان، غذا به

 ها:بررسی سایر گزینهکند (حرکت دوطرفه ).می
شود و در این دو قسمت، سلوالز تولید توسط باکتري ها بر روي آن : غذاي نیم جویده در ابتدا به سیرابی و سپس به نگاري وارد می2گزینۀ 
سیرابی و نگاري  گردد تا کامًال جویده شود و مجدداً براي مرتبۀ دوم بلعیده شود و بهوسیلۀ مري به دهان برمیگذارند، سپس بهاثر می

 شود.رود و بعد از نگاري براي ابگیري وارد هزارال میمی
هاي معده جانورنشخوارکننده توان در همۀ قسمتها را میکنندة سلولز در سیرابی قرار دارند، اما این میکروبهاي تجزیهنکته: میکروب

هاي معده امکان تجزیۀ توان نتیجه گرفت در همۀ قسمتاز این جمله می جا شوند.توانند جابهها به همراه غذا میمشاهده کرد. این میکروب
 سلولز وجود دارد.

 کند.شود و فقط یک نوع آنزیم گوارشی، یعنی سلوالز بر ان اثر می: غذاي جویده شده پس از فرایند نشخوار، به سیرابی وارد می3گزینۀ 
 ها است.متعلق به میکروبشود و دقت کنید:  این آنزیم از لولۀ گوارش ترشح نمی

 پذیرد.: در گاو، پیش از ورود غذا به شیردان و گوارش شیمیایی، در دهان گوارش مکانیکی صورت می4گزینۀ
یرد.گتأثیر گوارش مکانیکی قرار میتوان برداشت کرد که غذا دوبار تحتشود، از این جمله میکننده، غذا دوبار وارد دهان مینکته: در جانوران نشخوار

 )2جواب: گزینۀ ( )26
خوارن نشخوار کننده مثل پذیرد، اما در گیاهخوارن غیرنشخوارکننده مثل اسب، گوارش میکروبی بعد از گوارش آنزیمی صورت میدر گیاه

 ها:بررسی سایر گزینهشود.گوسفند، این گوارش میکروبی است که زودتر انجام می
شود، در حالی که محل هاي اطراف دهان آغاز میغذایی در خارج از لولۀ گوارش و توسط آرواره: در ملخ، گوارش مکانیکی مواد 1گزینۀ 

 شروع گوارش شیمیایی مواد غذایی در این جانور، دهان (توسط آمیالز بزاق) است.
 پذیرد، نه معده!روده صورت می: در ملخ جذب آب و یون ها در روده و راست3گزینۀ 
شود.انسان داراي حلق هستند، بنابراین غذا از دهان ابتدا به حلق و سپس به مري وارد می: کرم خاکی و 4گزینۀ

 )2جواب: گزینۀ ( )27
 شوند.شوند. در رودة گاو این مواد جذب میترین بخش معدة گاو، سیرابی است. در سیرابی مواد حاصل از گوارش میکروبی جذب نمیبزرگ

گاو با حرکات خود همانند پیش معده در ملخ، در گوارش مکانیکی مواد غذایی نقش دارد. دقت  : سیرابی1گزینۀ ها:بررسی سایر گزینه
 هاي گوارشی معده است.کنید پیش معده در ملخ جایگاه آغاز فعالیت آنزیم

 یگر با رودة باریک در ارتباط است.خوار از یک طرف با معده و از طرف د: سیرابی گاو با نگاري و مري در ارتباط است، اما سنگدان پرندة دانه3گزینۀ 
: سیرابی در گاو، قابلیت جذب آب از مواد غذایی را ندارد، اما رودة کرم خاکی داراي توانایی جذب مواد مغذي و آب است.4گزینۀ

 )2جواب: گزینۀ ( )28
ترتیب چهار بخش حجیم شدة  دان و سنگدان بهجانور نشان داده شده در صورت سؤال، کرم خاکی است. در کرم خاکی حلق، مري، چینه

شوند و غذایی که هاي اطراف دهان که قبل از مري قرار دارند، خرد و آسیاب میلولۀ گوارش هستند. در ملخ، مواد غذایی توسط آرواره
غذاي آسیاب شود و خوار، گوارش مکانیکی غذا پس از مري آغاز میشود، غذاي آسیاب شده است؛ در حالی که در پرندة دانهوارد مري می

 ها:بررسی سایر گزینهشود.نشده وارد مري می
دان که محل خوار بین سنگدان و چینه: چهارمین بخش حجیم شدة موجود در لولۀ گوارش کرم خاکی، ستنگدان است. در پرندة دانه1گزینۀ 

 ذخیرة موقتی غذا است، معده وجود دارد. ملخ فاقد سنگدان است.
 خوار نیز فاقد حلق است.) نیز مشخص است، حلق وجود ندارد. پرندة دانه1کتاب زیست شناسی ( 45صفحۀ  40که در شکل  : در ملخ همانطور3گزینۀ 
شود.دان، گوارش مکانیکی غذا انجام نمی: در چینه4گزینۀ

 )3جواب: گزینۀ ( )29
میکروبی قبل از گوارش آنزیمی به انجام می رسد. در پستانداران نشخوارکننده نظیر گاو و گوسفند که معدة چهارقسمتی دارند، گوارش 

 کند.شوند و گوارش ادامه پیدا میهاي گوارشی وارد عمل میشیردان، از طریق منفذ خود با روده در ارتباط است. در شیردان، آنزیم
 ها:بررسی سایر گزینه

بخش معده به روده در این جانوران، سیرابی و شیردان ترین : محل جذب غذا در پستانداران نشخوار کننده، روده است. نزدیک1گزینۀ 
 هاي غذا نقش دارد.است. سیرابی و شیردان به ترتیب در گوارش میکروي و آنزیمی نقش دارند، ولی رودة ملخ در جذب آب و یون

هاي گوارشی را ندارد. آنزیمترین بخش معدة پستانداران نشخوار کننده نظیر گاو، سیرابی است. سیرابی توانایی ترشح : بزرگ2گزینۀ 
 ساکارید نظیر سلولز را دارند.کنندة نوعی پلیهاي موجود در آن  توانایی ترشح آنزیم تجزیهمیکروب

شود.ي گوارشی در معده، شیردان است. غذا پس از شیردان وارد روده میها: محل ترشح آنزیم4گزینۀ
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30( 
 ها:بررسی سایر گزینه دان است.شود که بخش انتهایی آن چینهدر ملخ غذا بالفاصله پس از دهان وارد مري می

 ي معده است.هاکند؛؛ بلکه محل دریافت آنزیممعده قرار دارد که خودش آنزیم ترشح نمیدان، پیش: در ملخ پس از چینه2گزینۀ 
 معده است.: در ملخ بالفاصله پس از معده، روده قرار دارد در حالی که محل اصصلی جذب غذا، 3گزینۀ 
شوند.هاي آن جذب می: رودة ملخ در گوارش شیمیایی غذا نقش ندارد و مواد گوارش نیافته پس از عبور از روده به راست روده وارد و آب و یون4گزینۀ

31( 
 باشند.میدان، معده، سنگدان و رودة بزرگ به ترتیب: چینه 4تا  1هاي خوار است و شمارهشکل مربوط به لوله گوارش پرنده دانه

 یابد (نه شروع).ها ادامه میدان ملخ، گوارش شیمیایی کربوهیدراتمورد اول: دقت کنید در چینهبررسی موارد:
 شود. از طرفی در معده اندکی جذب داریم .هاي گوارشی ترشح میمورد دوم: در معده انسان انواع مختلفی از آنزیم

 مورد سوم: کرم خاکی معده ندارد.
شود که تولید می12Bدانید در رودة بزرگ نیز مقدار ویتامین اید، میشناسی یک خواندهچهارم: همانطور که در فصل چهار زیستمورد 

 شود.سپس جذب می
32( 

در شود. گوسفند پستانداري نشخوار کننده است. در این جانور غذاي کامل جویده شده پس از عبور از معدة واقعی ( شیردان) وارد روده می
 ها:بررسی سایر گزینه شوند.هاي حاصل از آبکافت سلولز به خون جذب میروده مولکول

 شود.شود اما آگیري محتویات لولۀ گوارشی در هزارال انجام می: غذاي کامل جویده شده پس از عبور از سیرابی، وارد نگاري می1گزینۀ 
 کند.نیمه جویده از هزارال عبور نمی :  غذاي2گزینۀ 

ها به کمک ترشحات مایعات، حرارت شود. در حالی که در سیرابی، میکروبجویده پس از عبور از نگاري وارد مري می: غذاي نیمه4زینۀگ
 )دهند (نه مريبدن و حرکات سیرابی تا حدودي توده هاي غذا را گوارش می

 »2«ي گزینه)33
 ها: خوار پس از مري و پیش از معده قرار دارد. رد سایر گزینهدان در پرندگان دانهچینه

 کرم خاکی معده ندارد.  » 3«ي گزینه ملخ حلق ندارد. »: 1«ي گزینه
ي غذا حل ذخیرهشود که اولین مي چهار قسمتی غذا پس از عبور از مري وارد سیرابی میدر نشخوارکنندگان با داشتن معده»: 4«ي گزینه

 است که پس از آن نگاري وجود دارد.
 »4«ي گزینه)34

 ها:بررسی سایر گزینه معده و معده قرار دارند.دان، پبشدر ملخ به ترتیب چینه
در پالناریا دهان و حلق وجود دارد و از طریق آن غذا را »: 2«ي گزینه ي دارد.اهیدر گوارش برون و درون یاخته»: 1«ي گزینه

 دان در گوارش مکانیکی نقشی ندارد.چینه»: 3«ي گزینه کند.افت میدری
 »2«ي گزینه)35

 شود.میو نرمذخیرهغذادانچینهکند. درتأمینراخودنیازموردانرژيتر تغذیه،کمدفعاتباتادهدمیامکانجانوربهدانچینهساختار
36( 

و شیمیایی هستند، مواد مغذي را از مواد گوارش یافته دستگاه گوارش میزبان خود جانورانی مانند کرم کدو که فاقد گواررش مکانیکی 
 ها:بررسی سایر گزینه آورند. این جانوران فاقد لولۀ گوارش هستند.دست میبه

 شود.دهلیز چپ وارد میسیاهرگ ششی به  4ها از طریق حفره اي است. خون تصفیه شده در شش 4: اسب نوعی پستاندار است که داراي قلب 2گزینۀ 
گیرد. اي صورت میصورت برون یاخته: در جانورانی مانند هیدر و کرم پهن پالناریا که حفرة گوارشی دارند، گوارش ابتدا به3گزینۀ 

 کنند.هاي سطح بدن خود استفاده میمهرگانی مانند کرم پهن پالناریا و کرم خاکی براي تبادالت گازي، از تمام یاختهبی
هاي معده اتفاق می افتد. ملخ همانند سایر حشرات، تبادالت گازي خود را بدون اي در کیسه: در ملخ پایان گوارش برون یاخته4ینۀگز

دهد.دخالت دستگاه گردش خون انجام می
37( 

آب محصول  شود ولیگیرد. دقت کنید که در هزارال آب جذب میمورد اول) جذب مواد حاصل از گوارش در روده جانور صورت می
 باشد. (درست)گوارش شیمیایی نمی

 شود. (نادرست)مورد دوم). غذاي دوبار جویده شده بعد از ورود به سیرابی و نگاري وارد هزارال می
 هاي دیواره معده (نادرست)شود، نه یاختهها تولید میهاي تجزیه کننده سلولز توسط میکروبمورد سوم) دقت کنید آنزیم

کند؛ بلکه ها نقش دارد. اما نگاري خودش آنزیم تولید نمیها، در گوارش سایر کربوهیدراتت کنید شیردان با ترشح آنزیممورد چهارم) دق
 ها، در گوارش نقش دارند. (درست)هاي تولید شده توسط میکروبآنزیم

 )4جواب:  گزینۀ ( )38
 ها:سایر گزینه فاقد همولنف هستند.مرجانیان مثل هیدر آب شیرین و عروس دریایی، حفرة گوارشی دارند، اما 
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 گیرد.: سلوم یا حفرة عمومی بدن، فضایی است که در بین دیوارة خارجی لولۀ گوارش و دیوارة داخلی بدن، شکل می1گزینۀ 
هاي شود. کرمیشود که از آن براي انتقال مواد استفاده ماي، حفرة عمومی بدن با مایعی پر میهاي لولهمهرگان مثل کرم: در بی2گزینۀ 

 اي داراي لولۀ گوارش هستند.لوله
 کنند.هاي رگی، قلب کمکی هستند که به رگ پشتی (قلب اصلی) کمک میخاکی، کمان: لولۀ گوارش در کرم خاکی فاقد معده است. در کرم3گزینۀ 

 )2جواب: گزینۀ ( )39
 شوند.است. در رودة گاو، مواد غذایی جذب محیط داخلی میخوار، قسمتی که بین مخرج و سنگدان قرار دارد، روده در پرندة دانه

 ها:بررسی سایر گزینه
دان قرار دارد، معده است. در معدة خوار، قسمتی که بین سنگدان و چینه: در لولۀ گوارش پرندة دانه1گزینۀ 
کنند، بنابراین گوارش هاي معده (پروتئازها و لیپاز) را ترشح میهاي اصلی غده ها، آنزیمیاختهانسان، 

 شود.ها و لیپیدها در معده شروع میشیمیایی پروتئین
خوار، قسمتی که بین رودة باریک و معده قرار دارد، سنگدان است. در کرم خاکی : در پرندة دانه3گزینۀ 

شود و گوارش شیمیایی غذا پس از سنگدان در روده رخ می دهد؛ سنگدان شروع میگوارش مکانیکی غذا در 
 شود، گوارش نیافته است.بنابراین غذایی که وارد سنگدان کرم خاکی می

دان ملخ قادر به هاي چینهدارن واقع شده است. یاختهخوار بین مري و معده، چینه: در پرندة دانه4گزینۀ
گوارشی  هايتولید و ترشح آنزیم

دان، ناشی از ورود آمیالز بزاق به آن است.نیستند و ادامۀ گوارش شیمیایی در چینه
 1پاسخ:گزینۀ)40

درست است.» ب«فقط مورد 
دار و مارهاي آبی و دوزیستان تنفس پوستی ، سمندرهاي ششآبیپشتدار مانند الكداران ششخاکی و برخی از مهرهمهرگانی نظیر کرمبی

جفت کمان رگی به عنوان قلب  5به عنوان قلب اصلی و  خاکی یک رگ پشتیخاکی گردش خون بسته دارند. کرمداران و کرممهرهدارند. 
 کمکی دارد.

 3پاسخ:گزینۀ)41
 ها یعنی محل تولید و ترشح عامل سطح فعال یافت شوند.توانند درون حبابکگیرند میدر آدمی ماکروفاژهایی که از مونوسیت منشأ می

 ها:ت نادرستی سایر گزینهعل
هاي هوادار ها وارد کیسهشود و هواي تهویه شده از ششهاي هوادار عقبی می: در هنگام دم هواي تهویه نشده از ناي وارد کیسه1گزینۀ 

 شود.جلویی می
د و فشار خون در آن از فرستها میسمت آبشش: قلب ماهی و بخش متصل به بطن آن (مخروط سرخرگی) کالً خون تیره را به2گزینۀ 

 سینوس سیاهرگی بیشتر است.
 کنند.تري دفع مینوشند و ادرار غلیظشیرین، آب زیادتري میشور برخالف ماهیان آب:ماهیان آب4گزینۀ

درست است. 4گزینۀ )42
 نوزاد دوزیستان آبشش دارند.

درست است. 2گزینه )43
 ستگاه گردش مواد دخالت ندارد.حشرات و صد پایان تنفس نایی دارند. در این نوع تنفس د

درست است. 4گزینه )44
 شوند.هاي هوادار جلویی میها شده و از آنجا وارد کیسههاي هوادار عقبی وارد ششجریان هوا از کیسه

 3پاسخ : گزینه )45
ن جریان دارد. پوست هاي ستارة دریایی) که در آن مایعات بدهاي کوچک و پراکندة پوستی هستند (آبششها، برجستگیساده ترین آبشش

 داران است که زیر پوست شبکۀ مویرگی یکنواخت و و سیعی قرار دارد.هاي تنفسی مهرهترین ساختار در اندامدوزیستان ساده
 3پاسخ: گزینۀ )46

متانفریدي نگاه شود. سامانۀ دفعی در کرم خاکی از نوع متانفریدي است. اگر به شکل ترین گردش خون بسته در کرم خاکی دیده میساده
 ترین بخش آن شبکۀ مویرگی وجود ندارد.بینید که در اطراف ضخیمکنید می

 ها:علت نادرستی سایر گزینه
آبی و خشکی، حجم مثانه داران است. در دوزیستان به هنگام کمهاي تنفسی مهرهترین ساختار در اندام: پوست دوزیستان ساده 1گزینۀ

 شود.ذخیره میافزایش یافته و آب درون آن 
 شود. این جانور فاقد تیغظ آبششی و جریان خون است. ترین آبشش در ستاره دریایی دیده می: ساده2گزینۀ

 معده
چینه دان

 سنگدان

 رودة بزرگ

 مخرج
رودة

 کبد
 مري
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شود. در این جانور حفرة گوارشی وجود دارد. مواد غذایی پس از ورود به حفره و تکمیل ترین دستگاه عصبی در هیدر دیده می: ساده4گزینۀ 
دهد و در ها رخ میدرون میان یاختۀ یاختهATPشوند.. مصرف وارد یاخته میATPاي خود، با فاگوسیتوز و مصرف گوارش برون یاخته

برد.هاي آزاد میان یاخته را باال میفسفاتنتیجه غلظت 
 1پاسخ: گزینۀ )47

هاي هوادار جلویی است. در حالی که جهت جریان هوا در هاي هوادار غقبی به کیسهطرفه و از کیسهها همواره یکجهت جریان هوا در شش
ناي دو طرفه است.

 »2«گزینۀ )48
 .باشندغه آبششی، جهت جریان خون و جریان آب مخالف یکدیگر می، در یک تی1کتاب زیست شناسی  3فصل  24با توجه به شکل 

 هاتشریح سایر گزینه
 شود) طبق شکل مذکور، در هر رشته آبششی، جریان خون در دو جهت مشاهده می1
 کند.) خارهاي آبششی از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیري می3
شود، سرخرگ ورودي حاوي خون تیره و تیره و یک سرخرگ با خون روشن دیده می) در هر کمان آبششی ماهی، یک سرخرگ با خون 4

 سرخرگ خروجی حاوي خون روشن است.
صحیح است. 2گزینۀ )49

 شکل در ارتباط با تنفس نایدیسی در حشرات و صدپایان است. در این جانداران دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد.
 ها:هبررسی سایر گزین

 شود.هاي معده کامل میاي در کیسه:  در حشراتی نظیر ملخ گوارش برون یاخته1گزینۀ
 جفت پا وجود دارد.3: در صدپایان قطعًا بیش از 4گزینۀشود.: در ملخ گوارش مکانیکی توسط آرواره ها و نیز پیش معده انجام می2گزینۀ

صحیح است. 1گزینۀ )50
هاي هوادار عقبی و هوایی تهویه شده است. در پرندگان به هنگام دم با ایجاد مکش (فشار منفی) در همۀ کیسهخوار منظور سؤال پرندة دانه

 نادرست هستند. 1شناسی کتاب زیست 62صفحۀ  27ها با توجه به شکل روند. سایر گزینههاي هوادار جلویی میها به کیسهاز شش
 »1«گزینۀ )51

در اثر گوارش  يلوله ي گوارش دارند.پرندگان، لولهدارند.  ازین يشتریب يداران انرژمهره ریپرواز نسبت به سا ییپرندگان به علت توانا
 .کندیفراهم مرا  یو مواد دفع افتهیگوارش  يخلوط شدن غذابدون مغذا  ۀطرف کی انیو امکان جر ردیگیمخرج، شکل م لیتشک
 )3جواب: گزینۀ ( )52

هاي هوایی جلویی اکسید هواي موجود در کیسهگیرد. کربن ديدان قرار میلولۀ گوارش، معده بین سنگدان و چینه خوار، دردر پرندگان دانه
ها هاي هوادار جلویی، هواي بازدمی حاصل از دم قبلی بوده که از ششتر است، زیرا هواي درون کیسهها بیشاین پرنده از هواي درون شش

 ها:بررسی سایر گزینهشود.می هاي هوادار جلویی واردیه کیسه
 آیند.ها نوعی ساختار ذخیره کنندة هوا به حساب میشود. این کیسههاي هوادار عقبی وارد میتر هواي دمیده شده در پرندگان، به کیسه: بیش1گزینۀ 
 دیگر است.ا یکها و ناي از عقب به جلو است، بنابراین یکسان ب: به هنگام بازدم، جهت جریان هوا در شش2گزینۀ 
کند.دیگر تغییر میها هماهنگ با یکشوند، بنابراین فشار هواي درون آندیگر پر از هوا شده و یا خالی میزمان با یکهاي هوادار جلویی و عقبی هم: کیسه4گزینۀ

 )3جواب: گزینۀ ( )53
کند ها حرکت میها تا نزدیکی یاختهو از طریق نایدیسشود باید دقت کنید که در تنفس نایدیسی، هوا از طریق منافذ پوستی وارد بدن می

شوند و سپس توسط خون کنند. و وارد خون میهاي خونی عبور میدر تنفس پوستی، گازهاي تنفسی از عرض بافت پوششی پوست و مویرگ
 ها:بررسی سایر گزینهشوند.ها منتقل میبه نزدیکی یاخته

کند و گازهاي تنفسی از طریق این عروق به دارند، شبکۀ مویرگی زیرپوستی گازها را با هواي محیط مبادله می : در جانورانی که تنفس پوستی1گزینۀ 
 شوند، ولی در جانوران داراي تنفس نایدیسی، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد.قسمت هاي مختلف بدن برده می

اي انجام دهند. به این معنا توانند تبادالت گازي را مستقیماً با مایع بین یاختهها میون، همۀ یاخته: در همۀ جانوران داراي گردش خ2گزینۀ 
 تولیدي را از دست می دهند.2COو   مورد نیاز خود را دریافت2Oها گاز که یاخته

مادة لغزندة مخاطی، پوست دوزیستان را شود. تر تبادالت گازي از طریق پوست (تنفس پوستی) انجام می: در دوزیستان بیش4گزینۀ
 کند.مرطوب نگه می دارد و به افزایش کارایی تنفس پوستی کمک می

 )2جواب: گزینۀ ( )54
 بررسی موارد:اند.درستی بیان شدهبه» د«و » ب«، »الف«موارد 
هاي هوادار اکسیژن کیسهگاه هواي پرو هیچگردد هاي هوادار جلویی میها وارد کیسهدر پرندگان همانند خروس، هوا از شش» : الف«مورد 

 شود.ها میشود، بلکه وارد ششهاي هوادار جلویی وارد نمیطور مستقیم به کیسهعقبی به
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 کند.شود، که انرژي زیستی مصرف نمیاي گازهاي تنفسی به شیوة انتشار مبادله مییاختهدر جانداران تک» : ب«مورد 
ها معمول (نه همیشه) ساختاري به منظور بستن منافذ تنفسی دارند که این سازوکار از هدر اي، تراشهراشهدر سیستم تنفس ت» : ج«مورد 

 کند.رفتن آب بدن جلوگیري می
دار) تنفس پوستی دارند، اما توجه داشته باشید در دوزیستانی که خاکی و دوزیستانی مثل قورباغه (مهرهمهرگانی مثل کرمبی» : د«مورد 
شود زیرا دوزیستان تنفس ششی نیز دارند.تر (نه همه) تبادالت گازي از طریق پوست انجام میپوستی دارند، بیشتنفس 

55( 
هاي منشعب و مرتبط به ها لولهشود، در این نوع تنفس، نایدیسزي مانند حشرات و صدپایان دیده میگان خشکیمهرهتنفس نایدیسی در بی

هاي بدن قرار شوند انشعابات پایانی که در کنار یاختهتري تقسیم میها به انشعابات کوچکاند، نایدیسشدههم هستند که با کیتین مفروش 
 ها:بررسی سایر گزینهباشند.گیرند، بن بست بوده و فاقد کیتین میمی

 کند.ها، داري مایعی است که تبادل گازهاي تنفسی را ممکن می: انشعابات انتهایی نایدیس1گزینۀ 
 هاي بدن از طریق انتشار است.ها در حد چند میکرون است، انتقال گازها بین نایدیس و یاختهها و نایدیس: چون فاصلۀ بین یاخته2گزینۀ 
 : ویژگی جالب این نوع تنفس این است که بر خالف تنفس ششی یا آبششی، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی برعهده ندارد.3گزینۀ 

56( 
اي وجود ندارد. مکانیسم اصلی انتقال گازها انتشار ها و جاندارانی مانند کرم پهن و هیدر آب شیرین، ساختارهاي تنفسی آنزیمايتک یاخته

 ها:بررسی سایر گزینهباشد.اي ها بدون همکاري دستگاه گردش مواد میباشد که در تک یاختهمی
 رطوب و آب الزامی است، زیرا گازهاي تنفسی براي انتشار باید محلول باشند.: براي این جانداران وجود محیط م2گزینۀ 
 باشد.متعلق به ستارة دریاي است که داراي تنفس آبششی می این ویژگی: 3گزینۀ 
یابند.شوند بلکه از طریق انتشار ساده انتقال می: گازهاي تنفسی از طریق انتشار تسهیل شده منتقل نمی4گزینۀ

57( 
هاي معده وارد آن هایی که از معده و کیسهمعده است که با استفاده از آنزیمدستگاه گوارش خود داراي بخش کوچکی به نام پیشملخ در 

کند و در سطح بدن خود داراي شوند، به گوارش شیمیایی مواد می پردازند. ملخ که نوعی حشره است، از تنفس نایدیسی استفاده میمی
 ها:ی سایر گزینهبررسمنافذ تنفسی است.

 کنند، اما تنها دوزیستان تنفس پوستی دارند.ها هدایت می: دوزیستان و بعضی خزندگان با پمپ فشار مثبت، هوا را به شش1گزینۀ 
شبکۀ : جانورانی که حفرة گوارشی دارند (مثل هیدر)، کرم خاکی و برخی دیگر از جانوران فاقد معده هستند. تنها کرم خاکی داراي 3گزینۀ 

 هاي فراوان است.مویرگی زیرپوستی با مویرگ
خوار براي اسیاب کردن غذا سنگدان دارند.هاي هوادار هستند اما تنها پرندگان دانه: پرندگان در بدن خود داراي کیسه4گزینۀ

58( 
 ها:بررسی سایر گزینهدارند. هاي ساده و پراکنده دارند و فقط بخش هاي برآمدة پوست، در تبادل گازها نقشهاي دریایی، آبششستاره

 تر تنفس دوزیستان بالغ پوستی است.: بیش1گزینۀ 
 شوند.هاي بدن و محیط مبادله می: گازهاي تنفسی پالناریا مستقیماً بین یاخته2گزینۀ 
دارند.ها وجود دهند و در تمام حفرة بدنی آنها را افزایش میهاي هوادار پرندگان کارآیی تنفسی آن: کیسه4گزینۀ

 »4«ي گزینه)59
 داران است .(نه جانوران)هاي تنفسی مهرهترین ساختار دراندامپوست دوزیستان، ساده

 »4«ي گزینه)60
 ها: رد سایر گزینهشود.زي نظیر حشرات و صد پایان دیده میمهرگان خشکیتنفس نایدیسی در بی

 دهند. هاي آبی و . . . براي کمک به تبادالت گازي، تنفس پوستی انجام میدار مانند الك پشتداران ششبرخی از مهره»: 1«ي گزینه
 مهرگان نیز تنفس آبششی دارند. ي دریایی و برخی بیستاره»: 2«ي گزینه
 شود. هاي هوادار تنها در پرندگان دیده میکیسه»: 3«ي گزینه

 )2زینۀ (جواب: گ)61
شود. در این جانوران، سطح تنفسی داراي مایعی است که زي مانند حشرات و صدپایان تنفس نایدیسی مشاهده میمهرگان خشکیدر بی

 ها:بررسی سایر گزینه سازد.تبادالت گازي را ممکن می
تر خزندگان و پستانداران که پمپ شود، در پرندگان، بیش: در دوزیستان بالغ، پرندگان، پستانداران و خزندگان، تنفس ششی مشاهده می1گزینۀ 

 شود (دوزیستان بالغ و بعضی خزندگان پمپ فشار مثبت دارند)فشار منفی دارند، هوا با مکش حاصل از فشار منفی به داخل شش ها فرستاده می
هاي آبششی، مخالف ها و عبور آب در تیغهت خون در مویرگها، دوزیستان نابالغ و ستاره دریایی آبشش دارند، در ماهیها جهت حرک: ماهی3گزینۀ 

 شود.شود و سازوکاري که در باال گفتیم مشاهده نمییکدیگر است، ولی دقت کنید در ستارة دریایی ساده ترین نوع آبشش مشاهده می
خاکی داراي گردش پوستی هستند. کرمدار و مارهاي آبی داراي تنفس هاي آبی، سمندرهاي ششپشت: کرم خاکی، دوزیستان، الك4گزینۀ

کند.خون بستۀ ساده است. در این نع دستگاه گردش مواد، خون ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار (نه دوبار) از قلب عبور می
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 3پاسخ: گزینۀ )62
 داران داراي بافت استخوانی فشرده است.حشرات گردش خون باز و همولنف دارند و سامانۀ هاورس مخصوص مهره

 : ملخ شبکۀ مویرگی ندارد، چون سامانۀ گردش خون باز دارد. طناب عصبی در حشرات شکمی است.1ها: گزینۀ علت نادرستی سایر گزینه
 : ملخ لولۀ گوارش دارد ولی هیدر داراي حفرة گوارشی است.2گزینۀ 
 سلوم است. کند.ملخ دارايکنند و کرم خاکی آمونیاك دفع می: حشرات اوریک اسید دفع می4گزینۀ

درست است. 4گزینۀ )63
 دهند.ها با کمک آب میان بافتی، تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها را انجام میخاکی، مویرگدر کرم

 3پاسخ : گزینه )64
 ها:سرخرگ کرونري خون روشن دارد، مانند سرخرگ کلیوي چپ. علت نادرستی سایر گزینه

 خروجی از قلب ماهی نیز خون تیره دارد.: سیاهرگ باب خون تیره دارد و خون 1گزینۀ
 هاي ششی انسان.: سرخرگ شکمی ماهی و یا سرخرگ آبششی ماهی خون تیره دارد، برخالف سیاهرگ2گزینۀ
باشد.کند، نیز خون تیره دارد. خون خروجی سیاهرگ کلیه نیز خون تیره می: سیاهرگ شکمی ماهی که خون را به دهلیز وارد می4گزینۀ

 3ینهپاسخ : گز)65
سمت پایین و سپس جفت قلب کمکی است که خو را به5اي، داراي کرم خاکی نوعی کرم حلقوي است که عالوه بر قلب اصلی پشتی و لوله

 : پالناریا فاقد لولۀ گوارشی و سلوم است.2گزینۀ : کرم کدو لولۀ گوارش ندارد.1گزینۀ ها:علت نادرستی سایر گزینه راند.به عقب می
اي لولۀ گوارش دارد، نه حفرة گوارش.لوله : کرم4گزینۀ

 4پاسخ: گزینۀ )66
داران(پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزیستان بالغ) داراي گردش خون مضاعف هستند و در ها و نوزاد دزیستان، سایر مهرهبه جز ماهی

جاندارانی که گردش خون مضاعف دارند هم خون روشن به کند. تمامی ها، خون ضمن یک بار گردش در کل بدن دوبار از قلب عبور میآن
 ها:بررسی سایر گزینه کنند و هم خون تیره.قلب وارد می

 ها درست نیست.ها براي آن: دوزیستان بالغ تنها داراي یک بطن در قلب خود هستند و استفاده از لفظ بطن1گزینۀ
دانید چون در گردش عمومی، خون باید مسیر ن فشار خون است. همانطور که می:منظور از نیروي وارده از خون به دیوارة رگ هما2گزینۀ

 فرستد. بنابراین فشارخون در گردش عمومی بیشتر از گردش ششی است.ها میبیشتري را طی کند، قلب با فشار بیشتري آن را به درون رگ
 افتد.آن، هم در شش و هم در پوست اتفاق می : در دوزیستان بالغ مثل قورباغه، پر اکسیژن شدن خون و روشن شدن3گزینۀ

 3پاسخ: گزینۀ )67
داران طناب عصبی پشتی دارند، نه شکمی.مهره

 صحیح است. 4گزینۀ )68
اي با دو دهلیز و یک بطن در دوزیستان حفرهمهرگان است، در حالی که قلب سهشود.که جزء بیترین آبشش در ستاره دریایی دیده میساده

 ها:بررسی سایر گزینه شود.مضاعف دارند، مشاهده میکه گردش خون 
هاي حلقوي نظیر کرم خاکی وجود دارد که بخش حجیم انتهاي مري یعنی چینه دان در ذخیره ترین گردش خون بسته در کرم: ساده1گزینۀ

 و نرم کردن غذا نقش دارد.
دار در قلب در هنگام انقباض بسته هستند تا هاي منافذ دریچهشود که در این جانور دریچههاي معده در ملخ دیده می: کیسه2گزینۀ

 دار خارج شوند.ها پمپ شوند، نه اینکه از منافذ دریچهها به درون سینوسهمولنف از طریق رگ
شود. ها حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعف آسان میهاي هوادار در پرندگان وجود دارندکه در این جانوران به دلیل جدایی بطن: کیسه3گزینۀ

صحیح است. 2گزینۀ )69
جایی مواد وجود دارد. در جانوران دو گیرد که در ان مایعی براي جابهدر جانوران پیچیده تر، دستگاه اختصاصی براي گردش مواد شکل می

ها با توجه به اطالعات کتاب گردش خون باز است. سایر گزینه ها، سامانۀشود که یکی از این سامانهنوع سامانۀ گردش مواد مشاهده می
 صحیح هستند. 84در صفحۀ  1زیست شناسی 

صحیح است. 4گزینۀ )70
، خون از طریق سرخرگ پشتی به تمام بدن و پس از تبادل مویرگی با 1شناسی کتاب زیست 86صفحۀ  3با توجه به توضیح مربوط به شکل

 شود.می میهاي بدن وارد سیاهرگ شکیاخته
 اال آبشش وجود دارد (نه شش).در ماهی قزل

 گیرد.سینوس سیاهرگی خون تیره را از سیاهرگ شکمی می
 ها تنها یک بطن وجود دارد.در ماهی

 »4«گزینۀ )71
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به دستگاه  رود و در انسان خون خارج شده از قلب همزمانها میدر ماهی خون خارج شده از قلب ابتدا به دستگاه تنفس و سپس به اندام
رود.رود. در انسان خون خارج شده از روده ابتدا به کبد و سپس به قلب میها میتنفس و اندام

 »4«گزینۀ )72
 ها:کند. بررسی گزینهها فقط خون تیره عبور میدر ماهی و نوزاد دوزیستان گردش خون بسته ساده وجود دارد و از حفرات قلب آن

 ها آبشش دارند.  ) نوزاد دوزیستان و ماهی2 کنند. اي قلب در مهره داران از خون روشن تغذیه میهاي ماهیچه) یاخته1
 ) مقدار اکسیژن سرخرگ پشتی بیشتر از سرخرگ و سیاهرگ شکمی است.  3
 ) به دلیل نیروي انقباضی بطن، فشار خون مخروط سرخرگی بیشتر از سینوس سیاهرگی است.   4

 »3«گزینۀ )73
داران، دوزیستان بالغ، خزندگان، پرندگان و پستانداران داراي کنند. در میان مهرهي را به درستی کامل میجمله» ج«و » ب«، »الف«موارد  

گردش خون مضاعف هستند.
 »4«ي گزینه)74

 کند)ها به صورت دو تلمبه عمل میآن پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان بالغ داراي گردش خون مضاعف هستند. (قلب
 اند.قسمتی4ي : پستانداران نشخوارکننده داراي معده4بررسی گزینه 

  »4«گزینه )75
طور جذب مواد غذایی در اطراف هاي لوله گوارش و همینداران گردش خون بسته دارند. همگی براي رفع نیاز یاختهکرم خاکی و مهره

 دهند. یل میي گوارش شبکه مویرگی تشکلوله
صحیح است. 3گزینۀ )76

 ها:شود. بررسی سایر گزینهاي) دیده میاي و چهار حفرهگردش خون مضاعف در جانوران با قلب بیپ از دوحفره (سه حفره
 : پالناریا با داشتن حفرة  گوارشی، سامانۀ دفعی پروتونفریدي نیز دارد.1گزینۀ
 دار هستندکتاب زیست شناسی ششتنان خشکیدارند. حلزون و لیسه از نرمتنان سامانۀ گردش باز : بیشتر نرم2گزینۀ
 ها، یاخته هاي یقه دار مرتبط با سامانۀ گردش آب، تاژك دارند.: در اسفنج4گزینۀ

صحیح است. 3گزینۀ )77
) خون خارج شده از روده در 1زینۀ آال خون خارج شده از دستگاه تنفس به همۀ اندام ها از جمله کلیه می رود. در ارتباط با (گدر ماهی قزل

 انسان ابتدا به کبد می رود.
صحیح است. 1گزینۀ )78

ترین کلیه در خزندگان، پرندگان و پستانداران دیده شکل در ارتباط با دستگاه گردش خون با قلب سه حفره اي در دوزیستان است. پیچیده
 شود. سایر گزینه ها در ارتباط با دوزیستان صادق هستند.می
 »4«گزینۀ )79

 ) سامانه تنفسی در حشرات از نوع نایدیسی است و دستگاه گردش مواد در انتقال گازهاي تنفسی نقشی ندارد. 1بررسی سایر گزینه ها: 
 باشد. ) جهت جریان خون در قلب اصلی (رگ پشتی) کرم خاکی از عقب به جلو می2
 شود. هایی خارج می) در بخش جلویی بدن حشرات، همولنف از قلب از طریق رگ3

 »2«گزینۀ )80
 شود. ترین سامانه گردش خون بسته در کرم خاکی دیده میساده

برد، برد، سرخرگ پشتی است. در کرم خاکی رگی که خون را به سمت عقب بدن میدر ماهی، رگی که خون را به سمت انتهاي بدن می
 رگ شکمی است. 
 باشد. هاي رگی اطراف لوله گوارش کرم خاکی از باال (ناحیه پشتی) به پایین (ناحیه شکمی) میکمان) جهت جریان خون در 1ها:  بررسی سایر گزینه

تر تغذیه، انرژي مورد نیاز خود را دهد که با تعداد دفعات کمدان است که به کرم خاکی این امکان را می) بخش حجیم بعد از مري چینه3
 دان است. نهفراهم کند که علت آن ذخیره شدن غذا در چی

هاي فراوانی وجود دارند، در نتیجه اکسیژن از جدارة نازك ) تنفس در کرم خاکی پوستی بوده و در زیر پوست کرم خاکی مویرگ4
یابد. کند و به درون خون انتشار میهاي پوستی عبور میمویرگ

81( 
 ها:گیرد. بررسی سایر گزینهی بدن شکل میدر بین دیوارة خارجی لولۀ گوارش و دیوارة داخلی بدن، سلوم یا حفرة  عموم

 :  مرجانیان مثل هیدر و عروس دریایی، حفرة گوارشی دارند اما فاقد همولنف هستند.1گزینۀ 
 هاي آبی و مارهاي آبی عالوه بر تنفس ششی، تنفس پوستی نیز دارند.پشت: خزندگانی مثل الك2گزینۀ 
گردش خون باز دارند اما در حشرات (گروهی از بندپایان) که تنفس نایدیسی دارند، همولنف در انتقال تنان، تر نرم: بندپایان و بیش3گزینۀ 

 گازهاي تنفسی نقش ندارد.
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82( 
اي مرتبط در دستگاه گردش خون جانورانی که سامانۀ گردش خون بسته دارند، سه نوع رگ خونی (سیاهرگ، سرخرگ و مویرگ) در شبکه

ها در کنار هاي حلقوي مثل کرم خاکی سامانۀ گردش خون بسته دارند. در این جانوران، مویرگداران و کرمهبه هم وجود دارد. همۀ مهر
 ها:ها، تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها را انجام می دهند. بررسی سایر گزینهیاخته

 ها رخ می دهد.دیلها در پرندگان و پستانداران و برخی از خزندگان مثل کروکو: جدایی کامل بطن1گزینۀ 
 باشد.داران حداقل داراي دو حفره  است اما در کرم خاکی، قلب فاقد حفره می: قلب در مهره2گزینۀ 
 صورت ساده  و یا مضاعف است.: گردش خون در مهره داران به3گزینۀ 

83( 
هاي خون، لنف و آب میان بافتی را نف نقشکند. همولهاي بدن پمپ میدر سامانۀ گردش خون باز، قلب مایعی به نام همولنف را به حفره

ها جریان می یابد. شود و در مجاورت آنهاي بدن وارد میبرعهده دارد. این جانوران مویرگ ندارند و همولنف مستقیماً به فضاي بین یاخته
ها و همولنف انجام شده و بین یاختهکند. تبادل مواد ها) پمپ میهایی (سینوسها به درون حفرهاي، همولنف را از طریق رگقلب لوله

گردد. نکتۀ مهم این است که در این جانوران قلب در سطح پشتی بدن قرار دارد (نه سطح دار به قلب برمیهمولنف از طریق منافذ دریچه
 ها:شکمی ). بررسی سایر گزینه

هاي شود، کرمشود که از آن براي انتقال مواد استفاده میمیاي، حفرة عمومی بدن با مایعی پر هاي لولهمهرگانی مثل کرم: در بی1گزینۀ 
 اي داراي لولۀ گوارش هستند.لوله

هاي پهن آزادزي مثل پالناریا، کیسۀ گوارشی وظیفۀ گردش مواد در بدن را نیز برعهده دارد، که فقط یک : در مرجانیان و کرم2گزینۀ 
 سوراخ براي ورود و خروج مواد دارد.

هایی هاي دیواره به حفره یا حفرهها، سامانۀ گردش آب وجود دارد، در این جانوران آب از محیط بیرونی از طریق سوراخاسفنج: در 4گزینۀ
شود.تري خارج میهاي بزرگوارد، و پس از آن از سوراخ یا سوراخ

84( 
 شود.دستگاه گردش خون اختاصی به دو نوع سامانۀ گردش باز و بسته مشاهده می

 شود.ها دریچه مشاهده میشود که در هر دو در محل اتصال رگ به قلباي مشاهده میو کرم خاکی قلب (هاي)، لوله در حشرات
 دهند.هاي خونی سفید که در خون هستند، تبادالت خود را مستقیمًا با خون انجام میباید دقت کرد، یاخته» 2«در ارتباط با گزینۀ 

85( 
اي در دوزیست بالغ است. در دوزیستان، در دورة نوزادي قلب دو حفره مضاعف با قلب سه حفرهشکل نشان دهندة دستگاه گردش خون 

 ها:کند. بررسی سایر گزینهبار از قلب آن عبور میبار گردش در بدن، یکاي و گردش خون ساده است که خون ضمن یک
 دالت گازي نقش دارد.: در دوزیستان عالوه بر تنفس ششی، تنفس پوستی نیز در انجام تبا1گزینۀ 
 فرستد، بلکه به پوست هم می فرستد.ها نمی: بطن خون را فقط به شش2گزینۀ 
: در دوزیستان تنها یک بطن وجود دارد.4گزینۀ

86( 
 باشد.هاي مویرگی میهاي رگی کرم خاکی مخالف جهت حرکت خون در شبکهدقت کنید جهت حرکت خود در کمان

 »1«ي گزینه)87
 ي گوارشی وجود دارد.هاي پهن آزادزي مثل پالناریا حفرهدریایی، هیدر و کرممانند عروسدر مرجانیان 

 »2«ي گزینه)88
ي مویرگی فشار تراوشی در ابتداي مویرگ بیشتر از ي مویرگی نیز وجود دارد. در شبکهدر هر جانوري که گردش خون بسته دارد شبکه

 ها:بررسی سایر گزینهشود.یانتهاي مویرگ است و سبب خروج مایعات از خون م
ها به درون اي همولنف را از طریق رگگیرد. در حشرات، قلب لولهها صورت می) در حشرات بازگشت همولنف به خون بدون کمک رگ1

گردد. قلب بر میدار به ها و همولنف انجام شده و همولنف از طریق منافذ دریچهکند. تبادل مواد بین یاختهها) پمپ میهایی (سینوسحفره
هستند. هاي منافذ، در هنگام انقباض قلب بستهدریچه

 گردد.گیرد، بیشتر خون روشن از پوست به قلب بازمی) در دوزیستان بالغ به علت اینکه بیشتر تبادل گازهاي تنفسی در تنفس پوستی صورت می3
 شود.اند) نیز دیده میي گوارشیفاقد حفرهي گوارشی و اي (که داراي لولهلوله) گردش درونی مایعات در کرم4

 »4«ي گزینه)89
کند) و ها به صورت دو تلمبه عمل میآن پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان بالغ  همه داراي گردش خون مضاعف هستند. (قلب

ها صادق است.ي موارد براي آنهمه
 »3«ي گزینه)90

 کند ( سیاهرگ شکمی) حاوي خون تیره است.وارد میرگی که خون را به قلب »: 1«ي گزینه
 کند ( سرخرگ شکمی) حاوي خون تیره است.رگی که خون را قلب دور می»: 2«ي گزینه
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 کند، پس حاوي خون تیره است.کند (سرخرگ شکمی) همان رگی که خون را از قلب دور میرگی که خون را به آبشش وارد می»: 3«ي گزینه
 کند ( سرخرگ پشتی) حاوي خون روشن است.رگی که خون را از آبشش دور می»: 4«ي گزینه

91( 
دهد. دقت داشته کرم خاکی، نوعی جانور داراي سامانۀ گردش خون بسته است که تمامی تبادالت گازي خود را از طریق پوست انجام می

ها نیز انجام توانند تبادالت گازي خود را از طریق ششد، میباشند و تنفس پوستی نیز دارندارانی که داراي گردش خون بسته میباشید مهره
 ها:خاکی برخالف ملخ دستگاه گردش مواد در حمل و نقل گازهاي تنفسی نقش دارد. بررسی سایر گزینهدهند. در کرم

و ساده فقط در  کند. گردش خون مضاعفبار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور می: در گردش خون مضاعف، خون ضمن یک1گزینۀ 
 شود. دار صادق است و در کرم خاکی دیده نمیمورد جانوران مهره

یابند. کرم خاکی داراي سامانۀ هاست که از طریق منافذ دفعی به خارج از بدن راه میاي از کانال: سامانۀ دفعی پروتونفریدي، شبکه2گزینۀ 
 دفعی متانفریدي می باشد، نه پروتونفریدي.

آورد، نه از گازهاي دست میهاي بدن خود را از هواي درون فضاهاي خالی بین ذرات خاك بهخاکی، اکسیژن مورد نیاز یاخته : کرم3گزینۀ 
 محلول در آب دریا.

 )3جواب: گزینۀ ( )92
 کنند. بررسی موارد:درستی تکمیل نمیعبارت صورت سؤال را به» ج«و » ب«، »الف«موارد 
 دار هستند که تاژك دارند.هاي یقهها، یاختهاسفنجعامل حرکت آب در » : الف«مورد 
 کند (هیدر فاقد خون است).جایی مواد ( نه خون) در بدن کمک میدر هیدر که کیسۀ گوارشی دارد، حرکات بدن به جابه» : ب«مورد 
 نفوذ کرده است. پالناریا داراي کیسۀ گوارشی (نه لولۀ گوارشی) است و انشعابات آن به تمام نواحی بدن» : ج«مورد 
شود که از آن براي انتقال اي ( نه حلقوي مثل کرم خاکی)، حفرة عمومی بدن با مایعی پر میهاي لولهمهرگانی مثل کرمدر بی» : د«مورد 

 شود.مواد استفاده می
 )2جواب: گزینۀ ( )93

 اند. بررسی موارد:ستی بیان شدهدربه» ب«و » الف«ترین سامانۀ گردش خون بسته در کرم خاکی وجود دارد. موارد ساده
) 1کتاب زیست شناسی ( 85صفحۀ  28هاي رگی در پمپ کردن خون نقش دارند. همانطور که در شکل رگ پشتی و کمان» : الف«مورد 

شود. بدنبال آن خون خون به سرخرگ هاي رگی وارد میمشخص است، خون تیره با خروج از شبکۀ مویرگی به رگ پشتی و سپس کمان
 پردازد.شکمی و در نهایت به سطوح تنفسی رفته و به مبادلۀ گازهاي تنفسی می

طرفه ) مشخص است، بین سیاهرگ و قلب کرم خاکی، دریچه یک1کتاب زیست شناسی ( 85صفحۀ  28همانطور که در شکل » : ب«مورد 
 کننده وجود دارد.

 خون در رگ شکمی به سمت انتهاي بدن است. جهت جریان خون در رگ پشتی به سمت سر و جهت جریان» : ج«مورد 
 کند.کند و رگ شکمی خون را از کمان هاي رگی دریافت میهاي رگی وارد میدر کرم خاکی، رگ پشتی خون را به کمان» : د«مورد 

 3پاسخ:گزینۀ)94
 ترشح عامل سطح فعال یافت شوند.ها یعنی محل تولید و توانند درون حبابکگیرند میدر آدمی ماکروفاژهایی که از مونوسیت منشأ می

 ها:علت نادرستی سایر گزینه
 شود.هاي هوادار جلویی میها وارد کیسهشود و هواي تهویه شده از ششهاي هوادار عقبی می: در هنگام دم هواي تهویه نشده از ناي وارد کیسه1گزینۀ 
فرستد و فشار خون در آن از ها میسمت آبششخون تیره را به: قلب ماهی و بخش متصل به بطن آن (مخروط سرخرگی) کالً 2گزینۀ 

 سینوس سیاهرگی بیشتر است.
 کنند.تري دفع مینوشند و ادرار غلیظشیرین، آب زیادتري میشور برخالف ماهیان آب:ماهیان آب4گزینۀ

 3پاسخ:گزینۀ)95
 شود.ش و برخی توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع میهاي آبشها از طریق یاختهماهی، برخی از یوندر ماهیان آب شور مثل کوسه

 ایستایی محیط داخلی نقش دارند.ها و انتشار گازها، در همهاي آبشش با دفع یونیاخته
 ها:علت نادرستی سایر گزینه

 ماهی داراي اسکلت غضروفی است، نه استخوانی.: کوسه2و1هاي گزینه
 است.ماهی داراي لقاح داخلی : کوسه4گزینۀ 

درست است. 2گزینۀ )96
شود. دار با انتشار ساده دفع میتنان سامانۀ دفعی متانفریدي دارند. در همۀ سخت پوستان، مواد دفعی نیتروژنهاي حلقوي و نرمبیشترکرم

 گیرد. ها، تنظیم اسمزي با کمک انتشار انجام میدر بسیاري از تک یاخته
 2پاسخ : گزینه )97

 اي هستند.راست رودهماهیان غضروفی داراي غدد 
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 ها:علت نادرستی سایر گزینه
 اي دارند.ها قلب دوحفره: ماهی1گزینۀ
 : به جانورانی مثل میگو و خرچنگ داللت دارد.3گزینۀ
: به سامانۀ دفعی پروتونفریدي داللت دارد.4گزینۀ

 1پاسخ: گزینۀ )98
 ها:علت نادرستی سایر گزینه

 : ملخ سنگدان ندارد.3و 2هاي گزینه
گیرد.: در ملخ، جذب مواد غذایی در معده صورت می4گزینۀ

صحیح است. 2گزینۀ )99
شود، در حالی که پالناریا (جانور با سامانۀ دفعی پوستان دیده میسلوم یا حفرة عمومی بدن در جانورانی با لولۀ گوارشی نظیر سخت

 پروتوونفریدي) حفرة گوارشی دارد و فاقد سلوم است.
 .صحیح است 3گزینۀ )100

 شود. کرم خاکی در اطراف لولۀ گوارش خود قلب هاي کمکی دارد.دار در سامانۀ دفعی متانفریدي در کرم خاکی دیده میقیف مژك
 ها:بررسی سایر گزینه

 اند و فاقد مویرگ هستند.شود. عنکبوتیان جزء بندپایانرانی دیده میها غدد پیش: در عنکبوت1گزینۀ
 هاي هوادار مختص پرندگان است.پرندگان دریایی غدد نمکی دارند. کیسه:  برخی خزندگان و 2گزینۀ
 ها فاقد کیتین است.هاي آنشوند که انشعابات پایانی نایدیسهاي مالپیگی در حشرات دیده می: لوله4گزینۀ

 »3«گزینۀ )101
 ها:شود و هیچ کدام کلیه ندارند. بررسی سایر گزینهاي در ملخ و کرم خاکی دیده میقلب لوله

 گردد.هاي مالپیگی به روده تخلیه و از طریق روده دفع میاسید از لولهدر ملخ اوریک»: 1«ي گزینه
 شود.ي دفعی متانفریدي، مثانه مشاهده میدر کرم خاکی با داشتن سامانه»: 2«ي گزینه
 شوند.کدام به یک منفذ ادراري ختم میشود که هر در کرم خاکی در هر حلقه از بدن یک جفت متانفریدي دیده می»: 4«ي گزینه

 »2«گزینۀ )102
 اند.صحیح» ج«و » ب«موارد 

 ترین شکل کلیه را دارند.  ي دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است و خزندگان، پرندگان و پستانداران پیچیدهکلیه
 »4«گزینۀ )103

 شوند.میمایعات بدن در جانوران داراي انواع نفریدي بخشی از محیط داخلی محسوب 
مهرگان داراي ساختار مشخصی براي دفع هستند. یکی از این ساختارها نفریدي است که براي دفع، تنظیم اسمزي یا هر نفریدي: بیشتر بی

 شود. نفریدي دو نوع است: پروتونفریدي و متانفریدي.اي است که با منفذي به بیرون بدن باز میرود. نفریدي لولهدو مورد به کار می
 یابند. هاست که از طریق منافذ دفعی به خارج بدن راه میاي از کانالانه دفعی پروتونفریدي، شبکهسام

شوند و اي وارد میهاي شعلهاي به یاختهاي قرار دارند. مایعات بدن از فضاي بین یاختههاي شعلههاي پروتونفریدي، یاختهدر طول کانال
 کند. هاي دفعی هدایت، و از منافذ دفعی خارج میبیه شعله شمع دارند) مایعات را به کانالهاي این یاخته (که ظاهري شضربان مژه

دار و در نزدیک انتها، اي است که در جلو، داراي قیف مژكمهرگان، متانفریدي است. متانفریدي لولهتر سامانه دفعی در بینوع پیشرفته
 شود. دهانه این قیف به طور مستقیم با مایعات بدن ارتباط دارد. دن ختم میداراي مثانه است که به منفذ ادراري در خارج از ب

 »4«گزینۀ )104
 شوند. حشرات داراي نایدیس هستند که به سمت خارج بدن باز می

 ها: بررسی سایر گزینه
 خاکی داراي تنفس پوستی است. تنان، سامانه دفعی متانفریدي دارند. کرمهاي حلقوي (مانند کرم خاکی) و نرم) بیشتر کرم1
ها یعنی در سر جانور قرار دارند. مایعات اضافی و دفعی بدن از حفره عمومی به این غدد تراوش شده و ) غدد شاخکی در نزدیکی شاخک2

 شوند. در نهایت از منفذ دفعی نزدیک شاخک دفع می
 شود. بیشتر دفع نیتروژن از طریق سطح بدن انجام می ) سامانه دفعی پالناریا از نوع پروتونفریدي است. در این جانور3
 »2«گزینۀ )105

 شود.ها تنظیم اسمزي با کمک انتشار انجام میايیاختهدر بسیاري از تک
 ها:سایر گزینه بررسی

 ها تغذیه از طریق سطح یاخته است. ايیاختهدر همۀ تک) 1
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 ندارد.ها سامانۀ گردش آب وجود ايیاختهدر هیچ یک از تک) 3
ها مثل پارامسی مواد دفعی به ايیاختهها وجود دارد. در برخی تکايپریاختهساختارهاي مشخصی براي خارج کردن مواد دفعی در ) 4

شود.هاي انقباضی دفع میهمراه آب اضافی توسط کریچه
صحیح است. 3گزینۀ )106

داران به دلیل وجود دستگاه گوارش، سلوم یا حفرة عمومی در همۀ مهرهشود. داران خون تیره به قلب وارد و از آن خارج میدر همۀ مهره
) تنها 2ها و دوزیستان صادق نیست . (گزینۀ ) براي ماهی1بین بخش خارجی این دستگاه و دیوارة داخلی بدن شکل گرفته است. (گزینۀ 

 ) براي برخی پرندگان و خزندگان صادق است.4ها صادق است و (گزینۀ براي ماهی
صحیح است. 4گزینۀ )107

 فشار اسمزي مایعات بدن در ماهیان آ شیرین برخالف ماهیان آب شور نسبت به محیط بیشتر است.
صحیح است. 1گزینۀ )108

 تنان وجود دارد که داراي سلوم هستند.هاي حلقوي و نرمهاي مالپیگی در حشرات و متانفریدي در کرملوله
صحیح است. 4گزینۀ )109

 گیري آن کافندة تن نقش دارد.گیرد که در شکلپارامسی به کمک کریچۀ گوارشی صورت میگوارش مواد غذایی در 
 ها:بررسی سایر گزینه

 اي صادق نیست.: براي جانداران پر یاخته1گزینۀ
 هاي اسفنج در تماس مستقیم با محیط نیستند.، همۀ یاخته1کتاب زیست شناسی  84صفحۀ  25و  24: با توجه به شکل 2گزینۀ

 گیرد.ها به وسیلۀ انتشار و نیز دفع آب اضافی در پارامسی به کمک واکوئل انقباضی صورت میايیاختهدر نک2CO: دفع 3ینۀگز
 »1«گزینۀ )110

 نادرست است.» د«تنها مورد 
دستگاه گوارش به صورت کنند و اوریک اسید را از طریق روده به همراه مواد دفعی هاي مالپیگی، محتویات خود را به روده تخلیه میلوله

 تشریح سایر موارد: کنند.مدفوع دفع می
 ها آبشش وجود دارد.پوستان همانند ماهیشود که در سختپوستان دیده میالف) غدد شاخکی در بعضی از سخت

 باشد.ي مویرگی در اطراف بخشی از خود میب) متانفریدي داراي شبکه
دفعی پروتونفریدي لوله هاي جمع کننده دارد که آب اضافی را به منافذ دفعی نزدیک کتاب درسی، سامانه  5فصل  13ج) طبق شکل 

دار.کنند که دفع شود. دقت کنید که کار اصلی پروتونفریدي دفع آب اضافی است، نه مادة زائد نیتروژنمی
 )1جواب: گزینۀ ( )111

ترین بخش لولۀ دفعی شبکۀ مویرگی در اطراف نازكاست، کرم خاکی است. ندین حلقه تشکیل شدهچاي که بدن آن از مهرهجانور بی
 ها:بررسی سایر گزینه گسترده اي وجود دارد.

 ترین بخش این لولۀ دفعی، مثانه است.دار در این لولۀ دفعی مستقیماً با مایعات بدن در ارتباط است. حجیم: قیف مژك2گزینۀ 
 ی (نه چندین لولۀ دفعی) از طریق یک منفذ با محیط بیرون در ارتباط است.: طبق شکل باال، هر لولۀ دفع3گزینۀ 
دار هر لولۀ دفعی در حلقۀ مجاور آن قرار دارند.: طبق شکل باال، قیف مژك4گزینۀ

 )1جواب: گزینۀ ( )112
هاي پتاسیم و کلر از همولنف به این یونهاي مالپیگی است که در حشرات وجود دارد، پس از ورود اي دفعی به نام لولهشکا نشان داده شده سامانه

 ها:بررسی سایر گزینه ها خواهد شد.شود که سبب رقیق شدن محتویات این سامانه و کاهش فشار اسمزي آنسامانه، آب وارد این سامانه می
چندانی در آب ندارد، دفع آن به پذیري اسید انحاللجایی که اوریکاسید است. از آندار در حشرات اوریک: مادة دفعی نیتروژن2گزینۀ 

 آب چندانی نیاز نخواهد داشت.
 پذیرد، نه فرایند انتقال فعال.هاي مالپیگی به روده طی فرایندي غیرفعال انجام می: تخلیۀ محتویات لوله3گزینۀ 
شود.شود، یعنی با مصرف انرژي به این سامانه وارد میهاي مالپیگی ترشح می: اوریک اسید به لوله4گزینۀ

 )4جواب: گزینۀ ( )113
 بررسی موارد: کنند.نادرستی کامل میهمۀ موارد عبارت مورد نظر را به

دفعی متانفریدي در کرم خاکی تنظیم اسمزي و دفع مواد زاید را برعهده دارد. مثانۀ این سامانه  سامانه» : الف«مورد 
 و دقت کنید تا این موضوع را دریابید.رلطفاً به شکل روبه گستردة مویرگی احاطه نشده است. توسط شبکۀ

هاي اي به یاختهجا که آب و مایعات بدن از مایع بین یاختهسامانۀ دفعی در پالناریا، پروتونفریدي است. از آن» : ب«مورد 
مایع میان ها از شوند می توان دریافت که فشار اسمزي درون این یاختهدار) این سامانه وارد میهاي مژكاي (یاختهشعله
 تر است.بیشايیاخته
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 شود.تر است وارد میتر است به محلی که فشار اسمزي آن بیشدقت کنید: آب از محلی که فشار اسمزي آن کم
 است.رانی نام دارد که در محل اتصال پا به بدن (نه محل اتصال بندهاي پا به یکدیگر) قرار گرفته ها غدد پیشسامانۀ دفعی عنکبوت» : ج«مورد 
دار حشرات است، انحالل هاي مالپیگی وجود دارد. اوریک اسید که مادظ دفعی نیتروژندر حشرات سامانۀ دفعی به نام لوله» : د«مورد 

ا تواند ورود مقدار زیادي آب به این سامانه را در پی داشته باشد؛ زیرهاي ماپیگی نمیپذیري چندانی در آب ندارد؛ بنابراین ورود آن به لوله
 کند.هاي مالپیگی را چندان تغییر نمیپذیري کم خود، فشار اسمزي محتویات لولهبه دلیل انحالل

 )3جواب: گزینۀ ( )114
مهره است و داراي گردش خون دار سامانۀ دفعی مستقیماً با مایعات بدن در ارتباط است. میگو جانداري بیدر کرم خاکی، دهانۀ قیف مزك

یابد. طبق این جمله می توانیم بگوییم، ها جریان میشود و در بین یاختهها خارج میهمولنف از انتهاي باز برخی رگباز است. در این جانور 
 ها:بررسی سایر گزینه سامانۀ دفعی میگو هم در ارتباط مستقیم با مایعات بدن است.

 نندة بخشی از مواد دفعی در سر قرار دارند.: طبق شکل هاي زیر هم در خرچنگ و هم در برخی از پرندگان، غدد دفع ک1گزینۀ 
 هاي دفعی متصل نیست.خاکی، هر لولۀ دفعی به سایر لولهاند، اما در سامانۀ کرمدیگر متصلهاي سامانۀ دفعی به یکدر پالناریا کانال:2گزینۀ 
نیز غدد راست  نقش دارد، در سفره ماهیهاي روده) در تنظیم اسمزي ي روده (نه همۀ بخشا، در ملخ بخش انتهطبق شکل کتاب: 4گزینۀ
کنند و در تنطیم اسمزي نقش دارند.اي محلول نمکی بسیار غلیظ را به روده ترشح میروده

 )1جواب: گزینۀ ( )115
اسید در دفع مواد زاید هاي مالپیگی هستند. لوله هاي مالپیگی با دفع اوریکحشرات داراي سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله

اي در تنظیم نیز غدد راست روده ماهیها، در تنظیم اسمزي داراي نقش هستند. در سفرهطور با دفع اب و یوندار نقش ارند و همینیتروژنن
 ها:بررسی سایر گزینه اسمزي نقش دارند.

خوردة هاي پیچخاکی، لولهتنان وجود دارد. در کرمهاي  حلقوي و نرمتر کرمترین نوع نفریدي، متانفریدي است. متانفریدي در بیش: پیشرفته2گزینۀ 
 تنان، سامانۀ گردش خون باز دارند و فاقد شبکۀ مویرگی هستند.اند، در حالی که بسیاري از نرممتانفریدي توسط شبکۀ مویرگی احاطه شده

شود. متانفریدي در هاي حلقوي مشاهده میتر کرمیشتنان و بهایی با دو انتهاي باز (متانفریدي) در نرمصورت لوله: سامانۀ دفعی به3گزینۀ 
 تنظیم فشار اسمزي و دفع مواد زاید نقش دارد.

ترین شکل کلیه هستند؛ در حالی که توانمندي باال جهت بازجذب آب مربوط به : خزندگان، پرندگان و پستانداران، داراي پیچیده4گزینۀ
خزندگان و پرندگان است.

 )2جواب: گزینۀ ( )116
اي و در برخی از خزندگان و پرندگان دریایی، غدد نمکی، سدیم کلرید را از رودهماهیان غضروفی که ساکن آب شور هستند، غدد راستدر 

تواند وارد بدن شود. تر از آب است؛ بنابراین میکنند. در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزي مایعات بدن بیشخون (محیط داخلی) خارج می
ها با مادة مخاطی پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن چنین بدن آننوشند و همچنین مشکلی معموالً آب زیاد نمی براي مقابله با

 ها:بررسی سایر گزینه در صورت سؤال توجه فرمایید.» تواندمی«توجه: لطفاً به واژة  شود.می
ند نمک اضافی را از طریق غدد نمکی نزدیک زبان یا چشم به خارج دفع توان: برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی می1گزینۀ 

 هاي کلیه دارند.کنند کلیۀ این جانوران توانایی بسیار زیادي در بازجذب آب از نفرون
 کنند.غلیظ را به روده ترشح می هاي سدیم و کلر) بسیاراي هستندکه محلول نمک (شامل یونرودهها، داراي غدد راست: ماهیان غضروفی عالوه بر کلیه3گزینۀ 
 کنند.جا میهاي خود جابهطرفه از عقب به جلو در ششصورت یکاي هستند و هوا را بههاي لوله: پرندگان داراي شش4گزینۀ

117( 
 ها:بررسی گزینه ها تحت فشار است.داران سیستم گردش خون بسته دارند و خون آنمهره

 شود.ها مشاهده میدارند که ساختار متفاوت اما عملکرد مشابهی در میان آنداران کلیه : همۀ مهره1گزینۀ 
 هاست.هاي آ شیرین محل ذخیرة آب و یون: مثانۀ دوزیستان و ماهی2گزینۀ 
 شوند.مهره محسوب میهاي مالپیگی دارند و حشرات بی: حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله3گزینۀ 
ترین شکل کلیه را دارند که متناسب با شوند، پیچیدهپرندگان و پستانداران که هر سه جزو مهره داران محسوب می: خزندگان، 4گزینۀ

 واپایش تعادل اسمزي مایعات بدن است.
118( 

سؤال نادرست است.شود. پس جمله ترین کلیه را دارند که در گروهی از خرندگان جدایی بطنی مشاهده نمیخزندگان، پرندگان و پستانداران، پیچیده
 ها است.قرمز جزء ماهیان آب شیرین است. مثانه در ماهیان آب شیرین همانند دوزیستان محل ذخیرة آب و یون ماهی

119( 
صورت محلول مبادله دقت کنید همۀ جانوران، براي مبادله گازهاي تنفسی به محیط مرطوب احتیاج دارند، در واقع گازهاي تنفسی به

داران دفع ادرار صحیح است. در همه مهره» ب«داران صحبت شده است. فقط مورد رت سؤال در مورد همۀ مهرهشوند. پس در صومی
شود.صورت محلول مشاهده میباشد اما در هر کدام دفع نمک بهگیرد که در برخی رقیق و در برخی غلیظ میصورت می
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120( 
 ها:بررسی سایر گزینه. کنند. همۀ حشرات داراي تنفس نایدیسی هستندمهره اند و اوریک اسید را از طریق روده دفع میحشرات بی

 ها.هاي حلقوي متانفریدي دارند، نه همۀ آنتر کرماند. اما دقت کنید که بیشهاي حلقوي، (نظیر کرم خاکی) داراي دستگاه گردش خون بسته: کرم1گزینۀ 
توانند شکل کلیه را دارند اما فقط برخی خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی میترین : خزندگان، پرندگان و پستانداران پیچیده2گزینۀ 

 هاي غلیظ دفع کنند.صورت قطرهنمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان، به
 ستان مشابه ماهیان آب شیرین است.توانند آب را از طریق مثانه بازجذب کنند. کلیۀ دوزیداران هستند که می: دوزیستان گروهی از مهره3گزینۀ 

121( 
هاي حلقوي در هر حلقۀ بدن خود یک جفت متانفریدي دارند و در انتهاي هر متانفریدي یک مثانه وجود دارد. اما پرندگان، تر کرمبیش

 ها:بررسی سایر گزینهخزندگان و پستانداران تنها یک مثانه دارند.
 کنند.محلول بسیار غلیظ سدیم کلرید را به روده ترشح میاي ها غدد راست روده: در کوسه1گزینۀ 
 شود، نه سامانۀ دفعی پروتونفریدي.تر نیتروژن از طریق سطح بدن دفع می: در پالناریا بیش2گزینۀ 
ها نیز ماهیسفرهها و ماهی: در برخی از خزندگان و برخی از پرندگان، غدد نمکی توانایی دفع محلول نمکی غلیظ را دارند. در کوسه4گزینۀ

کنند.غدد راست روده اي محلول بسیار غلیظ سدیم کلرید را به روده ترشح می
 »3«ي گزینه)122

تنان متانفریدي هاي حلقوي ( نظیر کرم خاکی) و نرمتر کرمپوستان غدد شاخکی و در بیشدر پالناریا پرتونفریدي، در برخی از سخت
 ي مالپیگی) و خرچنگ دراز( غدد شاخکی)ي انقباضی)، ملخ ( لولهپارامسی( کریچه»: 1«يگزینه ها:تشریح سایر گزینهشود. میمشاهده 

 خاکی( متانفریدي)تنان (متانفریدي)، پالناریا ( پرتونفریدي) و کرمنرم»: 2«يگزینه
 ها ( کلیه و آبشش)، دوزیستان (کلیه).ي مالپیگی)، ماهیحشرات ( لوله»: 3«يگزینه

 »2«ي گزینه)123
 بررسی موارد:کنند.عبارت را به درستی تکمیل می» ب«و » الف«موارد 

 بخشی از یک نفریدي که با شبکه مویرگی احاطه شده، نزدیک قیف مژك دار یک نفریدي دیگر است. 96ي از صفحه 15باتوجه به شکل -الف
 بنابراین همولنف ندارد.کرم خاکی، گردش خون بسته دارد، -جدر هر حلقه، دونفریدي وجود دارد. -ب
 »4«ي گزینه)124

کند.) ماهی آب شیرین ادرار رقیق دفع می2اند.) ماهیان فاقد گردش خون مضاعف1داران داراي کلیه هستند.ي مهرههمه
داران است. ) مربوط به مهره4داران وجود ندارد.) در مهره3
 »4«ي گزینه)125

 .شودشاخکی تراوش شده و ازمنفذ دفعی نزدیک شاخک، دفع می يهعمومی بدن به غد يهحفردر خرچنگ مایعات دفعی از »: 1«ي گزینه
 شود.در انسان نیز در محل کالفک فرآیند تراوش انجام می

 ي مویرگی وجود دارد.ي انسان شبکهبینید در اطراف متانفریدي کرم خاکی همانند گردیزهمی 15همانطور که در شکل »:  2«ي گزینه
شدن هاست. به هنگام خشککلیۀ دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است. مثانۀ این جانوران محل ذخیرة آب و یون»:  3«ي گزینه

شود و سپس تر میمحیط، دفع ادرار کم و مثانه براي ذخیرة بیشتر آب بزرگ
انند ماهیان آب شیرین به تولید حجم زیادي ادرار رقیق کند. بنابراین دوزیستان در آب همبازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می

کاهند.پردازند ولی در خشکی از حجم ادرار خود میمی
نمک (سدیممحلولکهاي هستندرودهراستغدددارايها،کلیهبرعالوهها)ماهیسفره وهاکوسه(مثلغضروفیماهیان»: 4«ي گزینه

 کنند.میترشحرودهبهراغلیظکلرید) بسیار
شوند.هاي آبشش و برخی توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع میها از طریق یاختهدر ماهیان دریایی نیز برخی از یون 
 »3«ي گزینه)126

 است. مربوط به راست رودهBهاي مالپیگی و بخش مربوط به لولهAبخش 
پیدر وترشح،هاي مالپیگیلولهبههمولنفازوکلرپتاسیمهايدارند. یونمالپیگیهايلولهنامبهرودهبهدفعی متصليسامانهحشرات

با وروده، تخلیهبهمالپیگیهايلولهمحتوايشود.میها ترشحلولهبهاسیداوریکسپسشود.میهالولهوارد ایناسمزطریقازآبآن
 شوند.بازجذب میهایون وآبروده،راستدرمایعاتعبور

 »1«ي گزینه)127
 ها:بررسی سایر گزینه پذیر شده است.اي گردش مواد به کمک حفرة عمومی امکانهاي لولهدر کرم

باشند.اي فاقد این سامانه میهاي لولههاي حلقوي نظیر کرم خاکی وجود دارد و کرم) سامانۀ دفعی متانفریدي در بیشتر کرم2
 ي مویرگی و در نتیجه تنفس پوستی وجود ندارد.شود، اما در این جانور خون و شبکهبسته دیده می) تنفس پوستی در جانورانی با گردش خون 3
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هاي دستگاه تناسلی در این جانوران، درون سلوم (فضایی بین بخش خارجی بینید بخشمی 84ي ب صفحه-26) همانطور که در شکل 4
 اند.گرفتهي داخلی بدن)  قرار ي گوارش و دیوارهي لولهدیواره

 »2«ي گزینه)128
کند. دارد، به افزایش کارایی تنفس پوستی کمک میاي) را مرطوب نگه میماده مخاطی لغزنده که پوست دوزیستان (داراي قلب سه حفره

ها:گزینهبررسی سایر  اي) و کروکودیل، براي آسیاب کردن غذا، سنگدان دارند.خوار، ماهی خاویاري (داراي قلب دو حفرهپرندگان دانه
خوار نیز خاکی و پرندگان دانهتنان سامانه دفعی متانفریدي دارند. جانورانی مانند ملخ، کرمخاکی) و نرمهاي حلقوي (نظیر کرم) بیشتر کرم1

 زي هستند که براي تنفس، از شش استفاده می کنند.مهرگان خشکیتنانی مانند حلزون و لیسه از بیدان دارند. نرمچینه
دار مانند داران ششکنند. برخی از مهرهکنند از تنفس پوستی استفاده میهاي مرطوب زندگی میخاکی که در محیطمهرگانی نظیر کرم) بی

داران، دهند. تمام مهرهدار و مارهاي آبی، براي کمک به تبادالت گازي، تنفس پوستی نیز انجام میهاي آبی، سمندرهاي ششالك پشت
 داران به صورت ساده و یا مضاعف است. بسیاري از جانوران، درون بدن خود جایگاهبسته دارند. گردش خون در مهرهگردش خون  سامانه

هاي هاي بدن است؛ به این ترتیب، آنزیمویژه اي براي گوارش غذا دارند. این جایگاه در خارج از محیط داخلی یعنی خارج از خون و یاخته
کند اي پیدا مییاختهشوند و غذا، گوارش برونگوارشی در این جایگاه ریخته می

پوستی هستند،  يهاي کوچک و پراکندهها، برجستگیترین آبششا دارند. سادهترین شکل کلیه ر) خزندگان، پرندگان و پستانداران، پیچیده4
شوند. الروي برخی از ماهیان و تمام دوزیستان، ها به نواحی خاص محدود میمهرگان، آبششهاي ستاره دریایی. در سایر بیمانند آبشش
هاي داخلی هستند. در انسان و بسیاري از پستانداران، آبشش زده از سطح بدن است. ماهیان بالغ دارايهاي خارجی بیرونداراي آبشش

 دهند.هاي خود را از دست میهاي قرمز، هسته و بیشتر اندامکگویچه
129( 

اي هستند که محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار ها) عالوه بر کلیه ها، داراي غدد راست رودهماهیها و سفرهماهیان غضروفی (مثل کوسه
 اي و گردش خون ساده دارند.ها دو حفرهکنند. قلب ماهیده ترشح میغلیظ را به روز

 )3جواب: گزینۀ ( )130
کند که فشار اسمزي آن از بدن باشد. این جاندار در محیطی زندگی میپارامسی جانداري است که در ساختار خود داري کریچۀ انقباضی می

 ها:بررسی سایر گزینه شود.درون بدن این جاندار منتشر میتر ایت، به همین دلیل آب از طریق اسمز به جانور پایین
 هاي مالپیگی ندارند.اي هستند، اما لوله: ماهیان غضروفی داراي غدد راست روده1گزینۀ 
 باشند.: سخت پوستان نیز داراي حفرة عمومی هستند، ملی فاقد پروتونفریدي می2گزینۀ 
 شود.ها کلیه مشاهده نمیر آن: سخت پوستان نیز آبشش دارند، ولی د4گزینۀ

درست است. 4گزینه )131
 فیز قرار دارند.هاي چهارگانه در عقب اپیبرجستگی

 4پاسخ: گزینۀ )132
 فیز مجاور هم هستند.هاي چهارگانه و اپیبرجستگی

درست است. 4گزینۀ)133
 در پالناریا، مغز از دوگره عصبی تشکیل یافته است.

 3پاسخ: گزینۀ )134
مغز گوسفند توجه کنید.لطفًا به شکل تشریح 

 4پاسخ: گزینۀ )135
طور کلی در زبان خود هاي زیر چشم (باالي دهان) خود داراي گیرنده هاي فروسرخ هستند. همچنین مارها بهگروهی از مارها در سوراخ

 ها:بررسی سایر گزینه ها و مواد شیمیایی موجود در هوا را تشخیص بدهند.هاي هستند که فرومونداراي گیرنده
زاي مختلف را از تواند عوامل بیماريشود. هیدر تنها داراي ایمنی اختصاصی است و نمیترین دستگاه عصبی در هیدر دیده می:ساده 1گزینۀ

 یکدیگر تشخیص دهد.
 : حشرات و پالناریا داراي مغزي واجد گره هستند. از ین این جانداران تنها حشرات اسکلت خارجی دارند.2گزینۀ
زي هستند و حشرات داراي چشم مرکب هستند و در هر چشم خود چندین واحد مستقل بینایی دارند. این جانداران همگی خشکی: 3گزینۀ

شود.لقاح داخلی دارند در حالی که آزاد شدن گامت بر اساس طول روز و دماي محیط در لقاح خارجی دیده می
 »1«ي گزینه)136

 : مخچه4: پل مغزي، بخش 3خش : تاالموس، ب2اي ، بخش : رابط پینه1بخش 
 کند.ي مخ را به هم متصل میکرهاي دو نیمرابط پینه

 »2«گزینۀ )137
 هاي مخ (نه مخچه) است. رابط سه گوش، رابط بین نیمکره
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 خوردگی وجود دارد.درخت زندگی جزئی از ساختار مخچه است و بطن چهارم در جلوي مخچه قرار دارد. در قشر مخ گوسفند نیز چین
 جفت تاالموس در مغز گوسفند وجود دارد که توسط رابطی به هم متصل هستند. یک

 »4«گزینۀ )138
 کند. اي بدن را تحریک میهاي ماهیچه) در هیدر، شبکه عصبی، یاخته1
دهند و ها بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل میهاي متصل به طناب) دستگاه عصبی در پالناریا، ساختار نردبان مانند دارد که رشته2

 اي نیستند. محل قرارگیري جسم یاخته
 کند.بند را تنظیم می هاي آني عصبی دارد و هرگره فعالیت ماهیچه) در بدن چند قسمتی حشرات، طناب عصبی شکمی در هر بند یک گره3
 ي استخوانی یا غضروفی قرار می گیرد. دهد که درون جمجمهداران طناب عصبی پشتی در بخش جلویی بدن برجسته شده و مغز را تشکیل می) در مهره4
 »3«گزینۀ )139

 .کندی بدن نفوذ م یه تمام نواحب حفره گوارشی انشعابات ،(داراي دستگاه عصبی مرکزي و محیطی) ایمثل پالنار يپهن آزادز يهادر کرم
 ساختار تنفسی ویژه است.    داراي دهان و فاقد  هیدر )1 ها:بررسی سایر گزینه

) پالناریا نوعی کرم پهن آزادزي است، اما کرم کدو فاقد دهان و دستگاه گوارش است و مواد مغذي را از سطح بدن جذب می کند.2
 است. حلق داراي کرم خاکی، )4
 »2«گزینۀ )140

 ها: فیز قرار دارند. بررسی سایر گزینهاند که در تشریح مغز گوسفند در عقب اپیهاي چهارگانه بخشی از مغز میانیبرجستگی
 باشد. ) کیاسماي بینایی از سطح شکمی مغز و کرمینۀ مخچه از سطح پشتی مغز قابل مشاهده می1
 شوند. اند و با کمترین فشار از هم جدا می) دو تاالموس با یک رابط به هم متصل3
 شوند. دیده می 2و 1هاي کند درون بطننخاعی را ترشح می –هاي مویرگی که مایع مغزي ها، بطن سوم قرار دارد، ولی شبکه) در عقب تاالموس4
 »1«گزینۀ )141

هاي شنوایی و هاي آن در ارتباط با فعالیتقرار دارد که متعلق به مغز میانی است و یاختههاي چهارگانه فیز، برجستگیدر عقب اپی
مخچه است. »: 4«ي النخاع و گزینهبصل»: 3«ي پل مغزي، گزینه»: 2«ي منظور از جمالت گزینه ها: بررسی سایر گزینه اند.بینایی

 »1«گزینۀ )142
ي پراکنده در دیواره بدن هیدر است که با هم ارتباط دارند.هااز نورون يامجموعه یعصب ۀاست. شبک دریدر ه یعصب ۀشبک ،یساختار عصب نیترساده

 ) در دستگاه عصبی حشرات، طناب عصبی شکمی در هر بند از بدن جانور، داراي یک گره عصبی است. 2گزینه  ها: بررسی سایر گزینه
 ها و بخشی از دستگاه عصبی مرکزي است. اي نوروناي متشکل از جسم یاخته) در حشرات و پالناریا، مغز توده3گزینه 
 اي هستند. شوند، فاقد جسم یاختههایی که از دستگاه عصبی مرکزي جانور خارج می) در دستگاه عصبی پالناریا، رشته4گزینه 

 »2«گزینۀ )143
بندي دستگاه عصبی مرکزي و محیطی است. ترین ساختار عصبی را دارد که فاقد طناب عصبی و تقسیمتند. هیدر سادهدرست هس» ب«و » الف«موارد 

 »4«گزینۀ )144
توانند تحریک شوند ها میهاي عصبی هستند که این یاختهشود. این جانوران داراي یاختهدر بدن حشرات یک طناب عصبی شکمی یافت می

 کنند.و پیام عصبی تولید 
 صحیح است. 4گزینۀ )145

، در 2شناسیزیست 15و 14(تشریح مغز) در صفحۀ  7با توجه به فعالیت 
ها هاي چهارگانه قرار دارند که نسبت به سایر گزینهفیز برجستگیعقب اپی

 ترین فاصله نسبت به یکدیگر قراردارند.در نزدیک
صحیح است. 3گزینۀ )146

اند و ساختار نردبان مانندي را ایجاد هایی به هم متصل شدهدو طناب عصبی موازي که با رشته در پالناریا دستگاه عصبی مرکزي، مغز و
 ها:دهند.بررسی سایر گزینهها، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل میتر متصل به طنابهاي کوچکگیرد. رشتهکنند را در بر میمی

 یل شده است. در ملخ پاهاي عقبی بلندتر از پاهاي جلویی هستند.هم جوش خورده تشک:  مغز حشرات از چند گره به1گزینۀ
 اي غضروفی یا استخوانی جا گرفته است.ها قرار دارد. در این جانداران مغز درون جمجمهداران طناب عصبی پشتی درون سوراخ مهره: در مهره2گزینۀ
 بندي دستگاه عصبی مرکزي و محیطی است.فاقد تقسیمترین ساختار عصبی، شبکۀ عصبی در هیدر است. این شبکه : ساده4گزینۀ
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صحیح است. 2گزینۀ )147
گیرد که در تنظیم ترشح بزاق توسط پل مغزي صورت می

تشریح مغز گوسفند از سطح پشتی قابل رویت نیست. حفظ 
باشد. عملکرد هوشمندانه و تعادل بدن مربوط به مچه می

پردازش تشخیص بوها مربوط به قشر مخ است که جایگاه 
باشد که همگی از سطح نهایی اطالعات ورودي به مغز می

 باشند.پشتی قابل رویت می
صحیح است. 4گزینۀ )148

فیز، (ب) تاالموس، (پ) پل مغزي و (ت) اپی فیز است. مرکز تنظیم گرسنگی و تشنگی هیپوتاالموس است، نه اپی2و 1(الف) بطن جانبی 
 »1«ي گزینه)149

کنیم و اي نیاز به برش با تیغ جراحی نیست و با انگشتان در بین دو نیمکره مخ فاصله ایجاد می) براي مشاهده رابط پینه1 ها:بررسی گزینه
 بینیم. اي را میرابط پینه

 هاي مویرگی قرار دارند. حاوي شبکه 2و  1هاي اي، بطن) در دو طرف رابط سه گوش و رابط پینه2
 شود. ها مشاهده میدر عقب تاالموس 3بینیم و بطن ها را در زیر آن میگوش تاالموس) با برش رابط سه3

 فیز قرار دارند. هاي چهارگانه مغز بخشی از مغز میانی (داراي نقش در بینایی و شنوایی) است و در عقب اپی) برجستگی
 »1«ي گزینه)150

داران، مانند انسان، دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزي و محیطی است. بررسی سایر مهرهپشتی دارند. در  عصبی داران، طنابمهره
 فعالیت گره هر. دارد عصبی يگره یک بدن، از بند هر در است، شده کشیده حشرات بدن طول درکه شکمی عصبی طناب ) یک2 ها:گزینه

 کند.می تنظیم را بند آن هايماهیچه
 است که فاقد مغز است. هیدر در عصبی شبکۀ عصبی، ساختار ترین) ساده3
 عصبی گره دو پالناریا در .کنندمی ایجاد را مانندينردبان ساختار و اندمتصل شده هم به هاییرشته با موازي عصبی طناب ) در پالناریا، دو4

 .است شده تشکیل خوردهجوش هم به گره چند از حشرات مغز .اندداده تشکیل را مغز جانور، سر در
 »1«ي گزینه)151

 )3ي و رد گزینه 1ي اند.(تایید گزینهدستگاه عصبی محیطی در پالناریا به دو طناب عصبی و در ملخ به یک طناب عصبی متصل
 در ملخ طناب عصبی تا انتهاي بدن کشیده نشده است.»: 2«ي گزینه ها: بررسی سایر گزینه

 گره عصبی است. در پالناریا دو گره و در ملخ چند گره وجود دارد.مغز پالناریا و ملخ داراي »: 4«ي گزینه
 »1«ي گزینه)152

کنند. طناب عصبی در اي هستند که محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح میها، داراي غدد راست رودهماهیان غضروفی عالوه بر کلیه
 ها: این جانوران در سطح پشتی جاي دارد. بررسی سایر گزینه

 دان و سنگدان است. هاي حلقوي نظیر کرم خاکی وجود دارد. کرم خاکی داراي چینهترین سامانه گردش خون بسته در کرم) ساده2
) در حشرات یک طناب عصبی شکمی در طول بدن جانور کشیده شده است و در هر بند از بدن یک گره عصبی دارد. حشرات داراي 3

 تنفس نایدیسی هستند. 
دهند. اند، بخش مرکزي دستگاه عصبی را تشکیل میکه در طول بدن جانور کشیده شدهاریا مغز و دو طناب عصبی متصل به آن) در پالن4

 هاي پهن، نظیر پالناریا داراي حفره گوارشی هستند. برخی کرم
 »2«ي گزینه)153
 باشد. گوارش، سِلوم، سامانۀ تنفسی و . . . میترین ساختار عصبی، شبکۀ عصبی در هیدر است. هیدر فاقد سر، مغز، چشم، لوله ساده 
 ) هیدر فاقد چشم مرکب و لوله گوارش است و چشم مرکب در حشرات وجود دارد. 1
 باشد. ) هیدر داراي کیسۀ منشعبی به نام حفره گوارشی است و فاقد سامانۀ تنفسی می2
 الناریا وجود دارد. اي در پهاي شعلهباشد و یاخته) هیدر فاقد سامانه گردش خون می3
 باشد. ) هیدر فاقد سامانۀ تنفسی و سِلوم یا حفرة عمومی می4
 2پاسخ: گزینۀ )154

 به فعالیت تشریح مغز مراجعه کنید.
 3پاسخ: گزینۀ )155

مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است. یک طناب عصبی شکمی که در طول بدن جانور کشیده شده است، در هر 
 کند.هاي آن بند را تنظیم میاز بدن، یک گره عصبی دارد. هر گره فعالیت ماهیچهبند 

156( 
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هاي چهارگانه وجود دارد، غدظ رومغزي در فیز برجستگیفیز (غدة رومغزي) و در عقب اپی، اپی3در تشریح مغز گوسفند در لبۀ پایینی بطن 
 ها:سطح باالتري نسبت به هیپوفیز قرار دارد. بررسی سایر گزینه

 طور دقیق معلوم نشده است.: غدة رومغزي یک غده در مغز است که عملکرد آن در بدن انسان هنوز به1گزینۀ 
 کند.: هیپوتاالموس در انسان، دوامی بدن، تعداد ضربان قلب، فشارخون، گرسنگی و خواب را تنظیم می2گزینۀ 
 رسد.مقدار ترشح این هورمون در شب به حداکثر و در نزدیکی ظهر به حداقل میکند. فیز در انسان هورمون مالتونین ترشح می: اپی3گزینۀ 

 )4پاسخ : گزینه ( )157
 قرار دارند. 2و1هاي : اجسام مخطط در فضاي بطن1گزینۀ  ها:علت نادرستی سایر گزینه به فعالیت تشریح مغز گوسفند مراجعه کنید.

 گوش را که در زیر آن قرار دارد، مشاهده کرد. توان رابط سهاي می: با برش دادن رابط پینه2گزینۀ 
 ها قرار دارد.: بطن سوم در عقب تاالموس3گزینۀ 

158( 
 ها:بررسی سایر گزینه فیز و بطن سوم قرار دارند.ها) جلوي اپیها (تاالموسنهنج

باال قرار داشته باشند، در این حالت، هاي بویایی به سمت : در صورتی که سطح شکمی یا پشتی رو به سمت ما باشد و لوب 3و  1گزینۀ 
 هاي چهارگانه و غده رومغزي در پایین اجسام مخطط قرار دارد.تر از برجستگیبطن چهارم پایین

 هاي مخ قرار دارند.(بطن هاي جانبی) در دو طرف رابط هاي نیمکره 2و  1هاي : بطن2گزینۀ 
درست است. 1گزینه )159

 نوع شیمیایی و جهت تشخیص مزه هستند.هاي موجود در پاي مگس از گیرنده
 هاي مکانیکی متصل هستند.پرده صماخ روي پاهاي جلویی جیرجیرك به گیرنده

 در چشم مرکب زنبور هر واحد بینابینی از یک عدسی و تعدادي گیرندة نوري تشکیل شده است.
 کنند.میهایی در جلو و زیر چشم، مار زنگی را قادر به دیدن پرتوهاي فروسرخ گیرنده

 3پاسخ: گزینۀ )160
 تر است.لطفًا به شکل کتاب توجه کنید. لوب بینایی ماهی از لوب بویایی بزرگ

درست است.  1گزینۀ )161
 همۀ حشرات، گردش خن باز دارند. خزندگان، اللۀ گوش و مجراي شنوایی (گوش بیرونی) ندارند.

 3پاسخ: گزینۀ )162
النخاع است.بصل 4لوب بویایی و شمارة 2لوب بینایی، شمارة  1در انسان نقش دارد. شمارة ) مخچه است که در تعادل3قسمت مشخص شده (شمارة 

 4پاسخ: گزینۀ )163
طور کلی در زبان خود داراي هاي زیر چشم (باالي دهان) خود داراي گیرنده هاي فروسرخ هستند. همچنین مارها بهگروهی از مارها در سوراخ

 ها:بررسی سایر گزینه مواد شیمیایی موجود در هوا را تشخیص بدهند.ها و هاي هستند که فرومونگیرنده
زاي مختلف را از تواند عوامل بیماريشود. هیدر تنها داراي ایمنی اختصاصی است و نمیترین دستگاه عصبی در هیدر دیده می:ساده 1گزینۀ

 یکدیگر تشخیص دهد.
 د. از ین این جانداران تنها حشرات اسکلت خارجی دارند.: حشرات و پالناریا داراي مغزي واجد گره هستن2گزینۀ
زي هستند و : حشرات داراي چشم مرکب هستند و در هر چشم خود چندین واحد مستقل بینایی دارند. این جانداران همگی خشکی3گزینۀ

شود.می لقاح داخلی دارند در حالی که آزاد شدن گامت بر اساس طول روز و دماي محیط در لقاح خارجی دیده
 » 1«گزینۀ )164

 دهند. هاي نوري را نمایش میگیرنده» = ج«عدسی و بخش » = ب«قرنیه، بخش » = الف«بخش 
 اند.  هایی با توانایی تولید پتانسیل عملهاي نوري در انسان در الیۀ شبکیه قرار دارند که حاوي یاختهگیرنده

 »4«گزینۀ )165
 ها را دارد. ب) چشم انسان توانایی تشخیص رنگ دهد. الف) مارزنگی پرتوهاي فروسرخ را تشخیص می بررسی موارد:  

ج) روي پاهاي جلویی جیرجیرك یک محفظه هوا وجود دارد که پرده صماخ روي آن کشیده شده است. لرزش پرده (نه امواج صوتی) در اثر 
 لرزاند. هاي مکانیکی متصل به پرده را میامواج صوتی گیرنده

 »1«گزینۀ )166
 ها: هایی از کانال قرار دارند. بررسی سایر گزینهدار فقط در بخشهاي مژكکتاب درسی، یاخته 2فصل  15طبق شکل 

 تر قرار گرفته است. ) کانال خط جانبی زیر پوست و نسبت به عصب مربوط به خط جانبی در سطح بیرونی2گزینه 
 اند. ار توسط پوشش ژالتینی احاطه شدهدهاي مژكهاي یاخته) مژك3گزینه 
 شود. دار، عصب مربوط به خط جانبی ایجاد میهاي مژكهاي عصبی مرتبط با یاخته) از به هم پیوستن رشته4گزینه 

@MrKonkori Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 »4«گزینۀ )167
توان درخت زندگی را میدر سطح شکمی مغز گوسفند، ساختاري که بین پل مغزي و کیاسماي (چلیپا) بینایی وجود دارد، مغز میانی است، اما 

ها:بررسی سایر گزینه .در مخچه مشاهده کرد
 هاي (پیازهاي) بویایی اند که در انسان، باالي سقف حفره بینی قرار دارند.ساختاري که بین عصب بویایی و مخ در مغز ماهی وجود دارد، لوب )1
نقش دارد.انسان در بینایی و شنوایی ) ساختاري که بین مخچه و اپی فیز در مغز گوسفند قرار دارد، برجستگی هاي چهارگانه هستند که 2
 قرار دارد، مخچه است که در انسان در پشت بطن چهارم قرار دارد. ماهی در مغز لوب بینایی و بصل النخاع) ساختاري که بین 3
 »1«گزینۀ )168

دهد.در هاي گیرندة نور را نشان میبه ترتیب: قرنیه، عدسی و یاخته 3تا  1هاي دهد و شمارهواحد بینایی چشم مرکب را نشان می شکل سوال،
 ها:بررسی سایر گزینه فرد مبتال به آستیگماتیسم، ممکن است انحناي قرنیه یا عدسی غیرطبیعی باشد.

 شود.کم و ضخامت عدسی زیاد می ) براي دیدن اجسام نزدیک، کشیدگی تارهاي آویزي2
 شود.) اولین شکست نور درچشم انسان، توسط قرنیه (بخش شفاف) انجام می3
 هاي موجود در مشیمیه است.هاي نوري برعهدة مویرگهاي خونی است. تغذیۀ گیرنده) در چشم انسان، مشیمیه پر از مویرگ4
 »3«گزینۀ )169

داران طناب عصبی پشتی بخشی از کننده امواج فروسرخ را دارد. در تمام مهرههاي دریافتگیرندهمار زنگی، در زیر و جلوي هر چشم خود 
  ها:بررسی سایر گزینه دستگاه عصبی مرکزي است.

عصبی وجود  جیرجیرك نوعی حشره است؛ در حشرات در هر بند از بدن، گره .ي هوا دارد) جیرجیرك در پاهاي جلویی خود محفظه1گزینه 
 کند.ها را در آن بند از بدن کنترل میکه فعالیت ماهیچه دارد

 گره که شامل چند ها دارد، در حشرات دستگاه عصبی مرکزي از مغزهاي شیمیایی براي انواع مولکول) مگس در پاهاي خود گیرنده2گزینه 
 شده است.شده، تشکیل  کشیده جانور بدن طول در که شکمی عصبی طناب یک است و خورده جوش هم به

 ها تشکیل شده است.هاي بین این طنابنکته: در پالناریا (نوعی کرم پهن) دستگاه عصبی مرکزي از مغز و دو طناب عصبی موازي و رشته
 هاي مالپیگی وجودکند. در حشرات لولههاي نوري چشم مرکب، امواج فرابنفش را دریافت میها با گیرنده) برخی حشرات مانند زنبور4گزینه 

 شود.هاي مالپیگی ترشح میي مویرگی در حشرات وجود ندارد) به لولههاي کلر و پتاسیم از همولنف (شبکهدارد که در آن یون
 »3«گزینۀ )170

 امواج اثر در پرده لرزش. است شده کشیده آن روي صماخ پردة که دارد وجود هوا محفظۀ یک جیرجیرك جلویی هايهر کدام از پاي روي
  ها:بررسی سایر گزینه کند.می دریافت را صدا جانور و کرده تحریک را پرده به متصل مکانیکی هايگیرنده صوتی،
 هامولکول انواع هاگیرندهاین کمک به هامگس. دارند قرار آن پاهاي روي حسی موهاي بدون مژك در شیمیایی هايگیرنده مگس، ) در1گزینه 

 دهند.می را تشخیص
 هر .دارد نوري گیرندة تعدادي و قرنیه، یک عدسی یک بینایی در حشرات، واحد هر شود، ي حشرات دیده میهمه ) چشم مرکب در2گزینه 

 (دلیل رد این گزینه بخاطر کلمه برخی در صورت سوال است) .کنندمی ایجاد را بینایی میدان از بخشی از  کوچکی تصویر ها واحد این از یک
 .کنندمی دریافت نیز (نه فروسرخ) را فرابنفش پرتوهاي مانند زنبور، حشرات برخی نوري هاي) گیرنده4گزینه 

 »3«گزینۀ )171
 ها:بررسی سایرگزینه ، مخ در سطحی باالتر از عصب بینایی و بویایی قرارگرفته است.36ي در صفحه 8طبق شکل فعالیت 

 لوب بینایی در سطحی باالتر از بصل النخاع قرار گرفته است. )2گزینه  اند.تر از مخچه قرار گرفته) لوب بویایی در سطحی پایین1گزینه 
) مخچه در سطحی باالتر از لوب بینایی قرار دارد.4گزینه 

 » 3«گزینۀ )172
به ترتیب: پوشش ژالتینی، یاخته مژکدار، یاخته پشتیبان و رشته عصبی  4تا  1دهد و شماره هاي شکل، ساختار خط جانبی ماهی را نشان می

 دهد.را نشان می
 )2فصل  11شوند. (شکل دایره، مشاهده میهاي متسع انتهاي مجاري نیمهاي مژکدار بخش تعادلی گوش انسان، فقط در بخشگیرنده

 ها:بررسی سایر گزینه
 يهااختهیدر دفاع از  سازند،، میلین میکنندیم جادیا یعصبي هااختهی استقرار يرا برا ییهاداربست اي پشتیبان بافت عصبی،هاخته) ی1گزینه 

 نقش دارند. زین )هاونی یعیمقدار طب حفظ مثل(ها اطراف آن عیما ییستایاو حفظ هم یعصب
 هاي شنوایی و نیز مایع درون حلزون گوش قرار دارد. هاي گیرنده) پوشش ژالتینی در گوش انسان، در تماس با مژك2گزینه 
 صبی شکمی دارند.ي حشرات از جمله مگس، طناب ع) همه4گزینه 

 »4«گزینۀ )173
 کند.یگوناگون هماهنگ م يهاها و حرکات بدن را در حالتچهیماه تیفعالبخش مورد سوال، مخچه ماهی است که معادل آن در انسان 
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 »3«گزینۀ )174
 بررسی سایر گزینه ها: هاي پشتیبان قرار دارند.هاي مکانیکی خط جانبی ماهی در تماس با یاختهگیرنده

 مکانیکی خط جانبی یکسان نیست. هايهاي گیرنده) اندازه مژك2گیرنده مکانیکی خط جانبی یاخته عصبی نیست و آسه ندارد.) 1
 ) هر گیرنده مکانیکی خط جانبی با دو رشته عصبی در ارتباط است.4
 »4«گزینۀ )175

این پرده با ارتعاش دارند، به پرده صماخ اتصال دارند و اي در پاهاي جلویی آن قرارها که در محفظههاي مکانیکی صدا در جیرجیركگیرنده
 ها:بررسی سایر گزینه شود.ها میخود موجب تحریک گیرنده

) هر واحد بینایی چشم مرکب از یک قرنیه، یک عدسی و تعدادي گیرنده نوري تشکیل شده است و اجتماع واحدهاي بینایی، چشم 1گزینه 
 دهد.مرکب را تشکیل می

هاي آب مستقیمًا با شود و خود مولکولهاي خط جانبی میهاي آب موجب تحریک گیرندهها، ارتعاشات حاصل از مولکولدر ماهی )2گزینه 
 باشند.دار خط جانبی در تماس نمییاخته مژك

 ار، محل حضور شکار خود را تشخیص دهند.کنند تا با استفاده از پرتوهاي فروسرخ تابیده شده از بدن شکهاي فروسرخ به مارها کمک می) گیرنده3گزینه 
 »4«گزینۀ )176

 ها: هاي شیمیایی دارند. حشرات در هر بند از بدن خود، یک گره عصبی دارند. بررسی سایر گزینهها در موهاي حسی روي پاي خود گیرندهمگس
توانایی درك پرتوهاي فرابنفش را به کمک هم جوش خورده تشکیل شده است و برخی از حشرات به مغز حشرات از چند گره»: 1«ي گزینه

 هایی هستند که زیر قرنیه و عدسی قرار دارند . ي نوري چشم حشرات، یاختهگیرنده»: 2«ي گزینه ها).ي آنهاي نوري خود دارند (نه همهگیرنده
 هستند و به مخچه متصل نیستند.تر ان بزرگانس ییایبو يهانسبت به کل مغز جانور از لوب یماه ییایبو ي)ازهایپ( يهالوب»: 3«ي گزینه

 صحیح است. 2گزینۀ )177
باشد. دقت کنید یکپارچه شدن اطالعات بینایی و ایجاد تصویر هاي شیمیایی در پاهاي مگس است که نوعی حشره میشکل مربوط به گیرنده

ها.هاي آندهد، نه در چشمموزائیکی در دستگاه عصبی حشرات رخ می
 است.صحیح  3گزینۀ )178
 ) مخچه4) لوب بینایی، (3) مخ، (2) لوب بویایی، (1(

ها نقش دارد.هاي ماهیچهدر انسان در حفظ تعادل و هماهنگی فعالیت
 »2«گزینه ي )179

ي شیمیایی هاي شیمیایی براي تحریک هر دو نوع گیرندهتوان گفت که مولکولمی 2شناسی زیست 2فصل  16و  13هاي شکل با توجه به
 ها:بررسی سایر گزینه ها شوند.وارد منفذ شوند تا بتوانند باعث ایجاد پیام عصبی در آنبایست می
) براي انسان صادق نیست.1
 اند.اندازههاي غیرهمبینید، هر دو نوع گیرنده داراي مژكمی 2شناسی زیست 2فصل  15و  12هاي همانطور که در شکل )3
 اخ براي انسان صادق نیست.ي صمي شنوایی به پرده) اتصال گیرنده4
 »4«گزینه ي )180

ها:بررسی سایر گزینه طناب عصبی پشتی است. ها)(مانند ماهی داراندر مهره .دارد ها ساختاري به نام خط جانبی وجوددر دو سوي بدن ماهی
 مانند زنبور، حشرات برخی نوري هايگیرنده .است شده تشکیل بینایی واحد زیادي تعداد شود و ازمی حشرات دیده در مرکب ) چشم1

 .کنندمی دریافت نیز را فرابنفش پرتوهاي
 .است شده تشکیل خورده جوش هم به گره چند از حشرات مغز ) موجوداتی مانند انسان و حشرات، در چشم خود عدسی دارند.2
 ) براي انسان صادق نیست.3
 »1«ي گزینه)181
 دهند.هاي نوري را نمایش میگیرنده» = ج«عدسی و بخش » = ب«قرنیه، بخش » = الف«بخش  

 اند.هایی با توانایی تولید پتانسیل عملي شبکیه قرار دارند که حاوي یاختههاي نوري در انسان در الیهگیرنده
 »4«ي گزینه)182
هاي مالپیگی ترشح، و در پی آن هاي پتاسیم و کلر از همولنف به لولههاي مالپیگی دارند. یونحشرات سامانه دفعی متصل به روده به نام لوله 

 ها: بررسی سایر گزینه شود. ها میآب از طریق اسمز وارد این لوله
 عدسی قرار دارند و به عنوان محیط شفاف نیستند.  هایی هستند که زیر قرنیه وهاي نوري چشم حشرات، یاخته) گیرنده1
 اند).مهرهداران طناب عصبی پشتی است (نه حشرات که بی) در مهره2
 شوند.  ها از طریق منافذ (نه منفذ) تنفسی سطح بدن، به خارج باز می) حشرات تنفس نایدیسی دارند. نایدیس3
 »3«ي گزینه)183
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 : مخچه4: لوب بینایی ، 3: عصب بینایی ، 2: عصب بویایی ، 1
ها پیام هاي حسی مانند گوشهاي دیگر مغز، نخاع و انداممخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است. مخچه به طور پیوسته از بخش

 ها: بررسی سایر گزینه هاي گوناگون هماهنگ کند. ها و حرکات بدن را در حالتکند تا فعالیت ماهیچهدریافت و بررسی می
 مخ انسان جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودي به مغز است. »: 1«گزینه 
 کنند. دار  سیناپس برقرار میهاي عصبی مژكدر انسان در لوب بویایی، آکسون یاخته»: 2«گزینه 
 پردازش اولیه اطالعات حسی)  هاي دیگر از مغز مانند تاالموس (محل تقویت وهاي بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از بخشپیام»: 4«گزینه 

روند. کیاسماي بینایی در مسیر هاي عصب بینایی یک چشم به نیم کره مقابل میگذرند. کیاسماي بینایی محلی است که بخشی از آکسونمی
 ها قرار دارد. هاي بینایی قبل از تاالموسپیام

 »4«ي گزینه)184
 ها:بررسی سایر گزینه شود. هاي بدن پمپ میمولنف از قلب به درون حفرهها، هحشرات چشم مرکب دارند و در گردش خون باز آن 

در چشم مرکب، هزاران واحد مستقل بینایی وجود دارد که هر واحد بینایی تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد »: 1«گزینه 
 کند. وزاییکی  ایجاد میکند و تصویر مکند و دستگاه عصبی جانور این اطالعات را یکپارچه میمی

 ي حشرات!شود نه همهاین ویژگی در جیرجیرك مشاهده می»: 2«گزینه 
 در طناب عصبی شکمی در هر بند از بدن، یک گره عصبی وجود دارد.  »: 3«گزینه 

 »4«ي گزینه)185
 بررسی موارد: اند.ي موارد صحیحهمه

 Aشوند. اي و مخروطی سرانجام به آن وارد میهاي استوانه، لوب بینایی است که در انسان معادل لوب پس سري است و پیام عصبی تولید شده در گیرنده 
Bدار (مربوط به بخش تعادلیهاي مکانیکی مژك، مخچه است. در انسان به منظور حفظ تعادل، پیام عصبی تولید شده در گروهی از گیرنده 

 ، مخ است که در انسان بخش قشري آن با لیمبیک ارتباط دارد.C  شوند.گوش) سرانجام به مخچه وارد می
Dهایی مثل عطسه است. ، بصل النخاع است که در انسان مرکز انعکاس 
 »2«ي گزینه)186

 کند.  رده را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت میهاي مکانیکی متصل به پي صماخ روي پاهاي جلویی جیرجیرك در اثر امواج صوتی، گیرندهلرزش پرده
 ها: بررسی سایر گزینه

ها، مار هاي پرتوهاي فروسرخ در آن قرار دارند. به کمک این گیرندهدر جلو و زیر هر چشم مار زنگی سوراخی است که گیرنده»: 1«گزینه 
 دهد. اریکی تشخیص میپرتوهاي فروسرخ تابیده از بدن شکار را دریافت و محل آن را در ت

ها در واقع دهند در موهاي حسی روي پاهاي آن قرار دارند. این گیرندهها را تشخیص میهاي شیمیایی که مزهدر مگس گیرنده»: 3«گزینه 
 باشند. و آکسون می اي، دندریتیاختههاي جسمساختار نورونی دارند و داراي بخش

 باشند.  کی خط جانبی ماهی هم اندازه نمیهاي مکانیهاي گیرندهمژك» 4«گزینه 
 »3«ي گزینه)187

 ي فروسرخ دارد.مار در خارج از چشم خود گیرنده کنند.می دریافت نیز را فرابنفش پرتوهاي مانند زنبور، حشرات برخی نوري هايگیرنده
 )4پاسخ : گزینه ( )188

 ها:گزینهعلت نادرستی سایر  به شکل مغز ماهی در کتاب دررسی مراجعه شود.
: عصب جزو دستگاه عصبی محیطی است و در دستگاه عصبی مرکزي وجود 2گزینۀ  هاي بویایی در مجاورت مخ قرار دارند.: لوب1گزینۀ 
 هاي بینایی هستند.ترین بخش مغز، لوب: بزرگ3گزینۀ  ندارد.

 )4پاسخ : گزینه ( )189
 شود.هاي عصبی به طرف مغز که حاصل جوش خوردن چند گره است، برده میشود و توسط رشتهپیام بینایی زنبور در چشم مرکب ایجاد می

 ها:علت نادرستی سایر گزینه
 : هر چشم از تعداد زیادي واحد بینایی تشکیل شده و هر واحد بینایی داراي یک عدسی، یک قرنیه و تعدادي گیرندة نوري است.1گزینۀ 

 کند، نه چشم. پارچه ایجاد مییک : دستگاه عصبی جانور، تصویر موزاییکی و2گزیندة 
 کنند.(عالوه بر پرتوهاي عادي)هاي نوري زنبور، پرتوهاي فرابنفش را نیز دریافت می: گیرنده3گزینۀ 

 )2پاسخ : گزینه ( )190
واحد پروانۀ مونارك نوعی حشره است و حشرات چشم مرکب دارند و چشم مرکب از تعداد زیادي واحد بینایی تشکیل شده است که هر 

 ها:علت نادرستی سایر گزینه یک عدسی دارد.
 کند.هاي گیرنده را تحریک می: جریان آب در کانال خط جانبی ماهی، سبب حرکت مادة ژالتینی شده و حرکت مادة ژالتینی، یاخته1گزینۀ 
 دار شنوایی انسان به پردة صماخ متصل نیستند.هاي مژك: گیرنده3گزینۀ 
 تواند این امواج را دریافت کند.اي میهاي ویژهاي براي دریافت امواج فرا بنفش ندارد ولی به کمک دستگاهه: انسان، گیرند4گزینۀ
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 )2پاسخ : گزینه ( )191
 ها:علت نادرستی سایر گزینه در هر واحد بینایی چشم مرکب حشرات مانند پروانه، یک عدسی وجود دارد.

 ها است.ها بیشتر از منافذ این کانالکانال جانبی ماهیدار ي مکانیکی مژكها: تعدا یاخته1گزینۀ 
 : در هر جوانۀ چشایی انسان، تعداد زیادي گیرندة چشایی وجود دارد.3گزینۀ 
 دایره وجود دارد.عدد مجراي نیم 3استخوان و در گوش داخلی  3: در هر گوش میانی انسان، 4گزینۀ

 )4پاسخ : گزینه ( )192
د) لوب بویایی  ج) مخ بیناییب) عصب   النخاعالف) بصل

 النخاع است که محل پردازش اطالعات بینایی نیست.بصل» الف: «1گزینۀ  ها:علت نادرستی سایر گزینه
 ها است.اي نورونعصب بینایی است و عصب فاقد جسم یاخته» ب: «2گزینۀ 
 : مخ در انسان داراي هشت لوب است.3گزینۀ 

 )4پاسخ : گزینه ( )193
 ها:علت نادرستی سایر گزینه اي هستند.براي انجام حرکت، نیازمند ساختارهاي اسکلتی و ماهیچههمۀ جانوران 

هاي شیمیایی دارد که مغز آن از چند گره به هم جوش : انسان نیز در زبانش گیرنده2گزینۀ  :  مگس، طناب عصبی شکمی دارد.1گزینۀ 
 توانایی تشخیص پرتوهاي فرابنفش را ندارند.: مگس، مار و انسان 3گزینۀ  خورده تشکیل نشده است

 )4پاسخ : گزینه ( )194
 هاي شیمیایی مگس، درون موهاي حسی پاهاي جانور قرار دارند.گیرنده»: الف«عبارت  ها:علت نادرستی عبارت ها نادرست هستند.همۀ عبارت

 قرار دارند.هاي پرتوهاي فروسرخ مارزنگی در سوراخ زیر هر چشم جانور گیرنده»: ب«عبارت 
 هر واحد بینایی چشم حشرات مانند ملخ از تعدادي گیرندة نوري، یک عدسی و یک قرنیه تشکیل شده است.»: ج«عبارت 
 ها، آب جریان دارد.در کانال خط جانبی ماهی»: د«عبارت 

 )4پاسخ : گزینه ( )195
 دار باشد.تواند داراي سه یاختۀ مژكر ساختار میتواند دو ساختار داراي پوشش ژالتینی قرار داشته باشد و هزیر پولک ماهی می

 شوند.هاي عصبی براي رسیدن به عصب به سمت سر ماهی متمایل می: رشته1گزینۀ  ها:علت نادرستی سایر گزینه
 هستند.دار خط جانبی، فاقد دندریت هاي مژك: یاخته3گزینۀ  اي بیان کرد.: با توجه به تصویر کتاب، چنین قاعده2گزینۀ 

196( 
 باشد.دقت کنید که لوب پیشانی بزرگترین لوب مغزي می

197( 
شوند و در هاي حس وضعیت هستند که نوعی گیرندة مکانیکی محسوب میهاي اسکلتی، همان گیرندههاي حساس به تغییر ماهیچهگیرنده

 هاي تماسی قرار دارند.دستۀ جداگانه اي نسبت به گیرنده
198( 

دهند. قرنیه در جلوي هاي عصبی را نشان میهاي گیرندة نور و رشتهبه ترتیب قرنیه، عدسی، یاخته 4تا  1در شکل صورت سؤال، بخش هاي 
 ها:بررسی سایر گزینه شود.صورت برجسته و شفاف است و توسط زاللیه تغذیه میچشم انسان به

شوند به دستگاه هاي گیرندة نور ایجاد میدر یاختههاي عصبی مربوط به بینایی را که هاي عصبی شکل صورت سؤال، پیام: رشته1گزینۀ 
 توانند معادل بخش انتقال دهندة پیام هاي عصبی حرکتی به عنبیه باشد.کنند (حسی) و نمیعصبی مرکزي منتقل می

 شود.میتر هاي مژگانی ضخیم: دقت داشته باشید که عدسی به هنگام دیدن اشیاء نزدیک (نه دور)، با انقباض ماهیچه2گزینۀ 
هاي عصبی شبکیه قرار هاي گیرندة نور در عمق یاختهتوان متوجه شد که یاختهمی 2شناسی زیست 24صفحۀ 5: با توجه به شکل 4گزینۀ

دارند، بنابراین با زجاجیه در تماس نیستند.
درست است. 2گزینۀ )199

 چشم حشرات از تعداد زیادي واحد بینایی تشکیل یافته است.
 4پاسخ: گزینۀ )200
طور کلی در زبان خود داراي هاي زیر چشم (باالي دهان) خود داراي گیرنده هاي فروسرخ هستند. همچنین مارها بهروهی از مارها در سوراخگ

 ها:بررسی سایر گزینه ها و مواد شیمیایی موجود در هوا را تشخیص بدهند.هاي هستند که فرومونگیرنده
زاي مختلف را از تواند عوامل بیماريشود. هیدر تنها داراي ایمنی اختصاصی است و نمیهیدر دیده میترین دستگاه عصبی در :ساده 1گزینۀ

 یکدیگر تشخیص دهد.
 : حشرات و پالناریا داراي مغزي واجد گره هستند. از ین این جانداران تنها حشرات اسکلت خارجی دارند.2گزینۀ
زي هستند و شم خود چندین واحد مستقل بینایی دارند. این جانداران همگی خشکی: حشرات داراي چشم مرکب هستند و در هر چ3گزینۀ

شود.لقاح داخلی دارند در حالی که آزاد شدن گامت بر اساس طول روز و دماي محیط در لقاح خارجی دیده می
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 »2«گزینۀ )201
هاي ها از طریق لولهنایدیسی وجود دارد، یعنی یاختهشود، دقت کنید که در حشرات تنفس یافت می پوستانسختاسکلت بیرونی در حشرات و 

  ها:بررسی سایر گزینه دهند.منشعب و مرتبط به هم، تباالت گازي را انجام می
 داران، داراي اسکلت درونی (از جنس استخوان یا غضروف)، طناب عصبی پشتی و مغز هستند.ي مهره) همه1گزینه 
 با جانوران، این در. دارد ایستایی آب اسکلت دریایی عروس. دهدمی شکل آن به بدن درون مایع تجمع اثر در ایستاییآب ) اسکلت3گزینه 

 کند.می حرکت جریان آبمخالف سمت به جانور بیرون، به آب جریان فشار
 باشند.و قلب میها ي پوششی رگهاي خونی در تماس با الیهداران داراي گردش خون بسته هستند و یاختهي مهره) همه4گزینه 

 »2«گزینۀ )202
داران استخوانی است که غضروف نیز دارد.غضروفی است، ولی در سایر مهره ماهی، جنس اسکلت از نوعها مانند کوسهدر انواعی از ماهی
شود.طناب عصبی پشتی مشاهده میداران، در مهره»: 1«ي گزینه ها: بررسی سایر گزینه

تر است.هاي بویایی انسان بزرگ(پیازهاي) بویایی ماهی نسبت به کل مغز جانور از لوبهاي لوب»: 3«ي گزینه
دوزیستان، گردش خون ساده دارند. در گردش خون  نوزاد و ها)، ماهی1شناسی (کتاب زیست 4فصل  29با توجه به شکل »: 4«ي گزینه

  .کندمی عبور آن ايِ حفره دو قلب از بار بدن، یک در گردش بار یک ساده، خون ضمن
 صحیح است. 1گزینۀ )203

هاي حرکتی و بخش اول سؤال مربط به حشرات و بخش دوم مربوط به پالناریا است. اساس حرکت در همۀ جانوران مشابه است؛ اما شیوه
ساختار اسکلتی در جانوران متنوع و متفاوت است. پالناریا مفصل ندارد.

صحیح است. 1گزینۀ )204
اندازة نسبی مغز پرندگان و پستانداران (نسبت به وزن بدن) از بقیه بیشتر است. در بافت استخوانی فشرده در این جانوران داران در بین مهره

 ها:بررسی سایر گزینه کنند.هاي درون مجراي مرکزي هر سامانۀ هاورس، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار میاعصاب و رگ
 : اساس حرکت در جانوران مشابه است.3گزینۀ  رتوهاي فرابنفش را دارند.: حشرات توانایی رؤیت پ2گزینۀ 
 آیند.هاي حسی در تاالموس گرد هم می: اغلب پیام4گزینۀ

 صحیح است. 1گزینۀ )205
 ها:بررسی سایر گزینه ).کلت بیرونی دارند (نه آب ایستاییچشم مرکب در حشرات است که اس

: براي ماهیان غضروفی صادق نیست.4مار زنگی و گزینۀ: براي 3: براي حشرات، گزینۀ 2گزینۀ 
 »3«گزینۀ )206

 اسکلت درونی کوسه ماهی غضروفی (نه استخوانی) است. 
207( 

شود که درون سوراخ مهره داران طناب عصبی پشتی دیده میداران در ساختار اسکلت درونی خود داراي غضروف هستند. در مهرههمۀ مهره
 ها) استخوان وجود ندارد.ماهیها و سفرههاي غضروفی (مثل کوسه: در ماهی2گزینۀ  ها:سایر گزینهبررسی ها جاي گرفته است.

 کنند.: تنها در ماهیان غضروفی غدد راست روده اي محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می3گزینۀ 
داران)دار است. (نه مهرههاي مژكیاختههاست که حاوي : خط جانبی کانالی در زیر پوست ماهی4گزینۀ

 »2«گزینۀ )208
 اساس حرکت در جانوران مشابه است. 
 اي هستند.) براي انجام حرکت، جانوران نیازمند ساختارهاي اسکلتی و ماهیچه1
 به حرکت، وظیفۀ حفاظتی هم دارد. هایی از جانوران داراي اسکلت بیرونی هستند. در این جانوران، اسکلت عالوه بر کمکها نمونه) حشرات و حلزون3
 ها مانند کوسه ماهی، جنس اسکلت جانور از نوع غضروفی است.) در انواعی از ماهی4
 »1«گزینۀ )209

شود و از تعداد زیادي واحد بینایی هایی از جانوران داراي اسکلت بیرونی هستند. چشم مرکب در حشرات دیده میها نمونهحشرات و حلزون
ها:بررسی سایر گزینه تشکیل شده است.

 دهد.داران طناب عصبی، پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل میداران اسکلت درونی دارند. در مهره) مهره2
 ایستایی دارد و براي حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند.) عروس دریایی اسکلت آب3
ها) طناب عصبی پشتی است.داران (مانند ماهیماهی، جنس اسکلت از نوع غضروفی است. در مهرهها مانند کوسه) در انواعی از ماهی4
 4پاسخ: گزینۀ )210

طور کلی در زبان خود هاي زیر چشم (باالي دهان) خود داراي گیرنده هاي فروسرخ هستند. همچنین مارها بهگروهی از مارها در سوراخ
 ها:بررسی سایر گزینه ها و مواد شیمیایی موجود در هوا را تشخیص بدهند.که فرومون هاي هستندداراي گیرنده
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زاي مختلف را از تواند عوامل بیماريشود. هیدر تنها داراي ایمنی اختصاصی است و نمیترین دستگاه عصبی در هیدر دیده می:ساده 1گزینۀ
 مغزي واجد گره هستند. از ین این جانداران تنها حشرات اسکلت خارجی دارند.: حشرات و پالناریا داراي 2گزینۀ یکدیگر تشخیص دهد.

زي هستند و : حشرات داراي چشم مرکب هستند و در هر چشم خود چندین واحد مستقل بینایی دارند. این جانداران همگی خشکی3گزینۀ
شود.در لقاح خارجی دیده میلقاح داخلی دارند در حالی که آزاد شدن گامت بر اساس طول روز و دماي محیط 

 » 4«گزینۀ )211
کنند این جانوران همگی داراي اسکلت بیرونی یا درونی هستند دارانی مانند گربه و مار، فرومون ترشح میمهرگانی مانند زنبورها و مهرهبی

 ها: بررسی سایر گزینه هاي درونی پیکر جانور نقش دارد. چنین در حفاظت از اندامکه هم در حرکت جانور و هم
 تنفسی نقش ندارد.  شود و هموگلوبین در انتقال گازهاي: دقت کنید در حشرات تنفس نایدیسی مشاهده می1گزینه 
: براي زنبورها صحیح نیست.  3گزینه  ها فاقد دفاع اختصاصی هستند. مهره: بی2گزینه 

صحیح است. 3گزینۀ )212
کنند، در حالی که رسیدن فرد تشح شده و در فرد یا افراد دیگري از همان گونه پاسخ رفتاري ایجاد میها موادي هستند که از یک فرومون
 ها:بررسی سایر گزینه گیرد.هاي هدف از طریق دستگاه گردش خون صورت میها به یاختههورمون
 توانند از یکدیگر مستقل باشند، نه پارامسیها نمی: در پریاختگان، یاخته1گزینۀ 
 هاي بدن ارتباط ندارد.تک یاخته: دستگاه عصبی با تک2گزینۀ 
 شود.: بر اساس نوع هورمون و نوع یاختۀ هدف، پیام پیک به عملکرد خاصی (نه یکسان) تفسیر می4گزینۀ

213( 
مشابه است. براي سازد. در همۀ جانوران اساس حرکت زنبور حشره است که هنگام حضور شکارچی با ترشح فرومون دیگران را با خبر می

 ها:بررسی سایر گزینه شوند.ها با اسکلت جانور نیرو وارد کرده و موجب حرکت آن میحرکت، ماهیچه
 شود.تر میتر و ضخیم: در حشرات با افزایش اندازة بدن، اسکلت خارجی آن هم زرگ3گزینۀ  : حشرات طناب عصبی پشتی ندارند.2گزینۀ 
 هاي درونی نقش دارد.ز در محافظت از اندام: اسکلت خارجی حشرات نی4گزینۀ

 »4«گزینۀ )214
دهند و از ي خودشان ترشح شده است تشخیص میهاي موجود در هوا را که توسط جانوران هم گونهالف) مارها، فرومون بررسی موارد: 

 شوند.  هاي مختلف دیگر) در اطراف خود آگاه میوجود جانوران (گونه
 کند. هاي رفتاري ایجاد میها، موادي هستند که از یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگري از همان گونه پاسخب) فرومون

 کند. ي خود استفاده میي دیگر) به زنبورهاي هم گونهها براي هشدار خطر شکارچی (گونهج) زنبور از فرومون
 کنند. و خود و آگاهی دادن به افراد دیگر هم گونه خود استفاده میها براي تعیین قلمرها از فروموند) گربه

 4پاسخ: گزینۀ )215
طور کلی در زبان خود داراي هاي زیر چشم (باالي دهان) خود داراي گیرنده هاي فروسرخ هستند. همچنین مارها بهگروهی از مارها در سوراخ

 ها:بررسی سایر گزینه هوا را تشخیص بدهند. ها و مواد شیمیایی موجود درهاي هستند که فرومونگیرنده
زاي مختلف را از تواند عوامل بیماريشود. هیدر تنها داراي ایمنی اختصاصی است و نمیترین دستگاه عصبی در هیدر دیده می:ساده 1گزینۀ

 یکدیگر تشخیص دهد.
 تنها حشرات اسکلت خارجی دارند. : حشرات و پالناریا داراي مغزي واجد گره هستند. از ین این جانداران2گزینۀ
زي هستند و : حشرات داراي چشم مرکب هستند و در هر چشم خود چندین واحد مستقل بینایی دارند. این جانداران همگی خشکی3گزینۀ

شود.لقاح داخلی دارند در حالی که آزاد شدن گامت بر اساس طول روز و دماي محیط در لقاح خارجی دیده می
216( 

دار هستند. دقت داشته باشید حلزون و لیسه که دار، دفاعع اختصاصی دارند. جانوران داراي گردش خون مضاعف همگی مهرههجانوران مهر
 اند، تنفس ششی دارند.مهرهبی
 صحیح است. 3گزینۀ )217

باشد مهرگان میجانور مورد مطالعه مچینکو الرو ستارة دریایی بود که جزو خارپوستان و از بی داران دیده می شود.ایمنی اختصاصی در مهره
 ها:بررسی سایر گزینه و فاقد دفاع اختصاصی است.

 شود.هاي کووچک و پراکندة پوستی هستند در ستارة دریایی دیده میها که برجستگیترین آبشش: ساده1گزینۀ 
 : اساس حرکت در همۀ جانوران مشابه است.4گزینۀ ها وجود دارند.خوارالرو ستارة دریایی بیگانه: در زیر پوست 2گزینۀ 

 صحیح است. 3گزینۀ )218
باشد و فاقد مهرگان میداران دیدهم.. جانور مورد مطالعه مچینکو الرو ستارة دریایی بود که جزو خارپوستان و از بیایمنی اختصاصی در مهره

هاي کووچک و پراکندة پوستی هستند در ستارة دریایی ها که برجستگیترین آبشش: ساده1گزینۀ  ها:بررسی سایر گزینه دفاع اختصاصی است.
 : اساس حرکت در همۀ جانوران مشابه است.4گزینۀ ها وجود دارند.خوار: در زیر پوست الرو ستارة دریایی بیگانه2گزینۀ  شود.دیده می
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 »2«گزینۀ )219
شود دستگاه ایمنی بیش از حد فعالیت کند. بدین ترتیب، با افزایش فعالیت مغز استخوان و غده تیموس ویروس آنفلوانزاي پرندگان سبب می

)حشرات داراي چشم مرکب و دستگاه تنفس نایدیسی هستند که شش 1 انجامد. بررسی سایر گزینه ها : میTهاي تر لنفوسیتبه تولید بیش
 باشند. هاي هوادار می) پرندگان، داراي شش و کیسه4شود. این ویروس سبب افزایش فعالیت مغز استخوان می )3 ندارند. 

 2پاسخ:گزینۀ)220
 : پرندگان فاقد رحم هستند.3گزینۀکنند.گذاري می: جانوران ماده که لقاح خارجی دارند، تخمک1گزینۀ  ها:علت نادرستی سایر گزینه

 مار چشم مرکب ندارد.: به عنوان مثال، 4گزینۀ
 1پاسخ:گزینۀ)221

  (رد مورد ج)در زنبور عسل، گامت نر حاصل میتوز است.گیرد(رد مورد الف و ب). د و عمل لقاح نیز انجام نمیدر بکرزایی یک والد شرکت دار
صحیح است. 4گزینه )222

 غذایی بین مادر و جنین وجود ندارد.گذار اندوختۀ غذایی تخمک زیاد است، زیرا در دوران جنینی ارتباط در جانوران تخم
صحیح است. 4گزینه )223

 ها:بررسی سایر گزینه شود، اما تغذیۀ نوزاد توسط غدد شیري مربوط به پستانداران است.غدد نمکی در خزندگان و پرندگان دیده می
 : کرم خاکی با داشتن تنفس پوستی، لقاح دو طرفی دارد.1گزینۀ
 اند و برخی مارها(خزندگان) توانایی بکرزایی دارند.ترین شکل کلیهستانداران داراي پیچیده: خزندگان، پرندگان و پ2گزینۀ
 ها مثل کوسه لقاح داخلی دارند.اي هستند. بعضی ماهیها) داراي غدد راست رودهماهیها و سفره: ماهیان غضروفی (کوسه3گزینۀ

 صحیح است. 2گزینه  )224
ها، (ب) تخمدان و (ج) رحم سازد. (الف) بیضههاي خود را بارور میکرم کبد) است که هر فرد تخمکشکل مربوط به نوعی کرم پهن (مانند 

شوند.هاي (الف) و (ب) برخالف (ج) مشاهده میهاي همتا از طول در کنار هم) در بخشاست. تشکیل تترادها (قرار گیري کروموزوم
 3پاسخ: گزینۀ )225

 اي است که در حفاظت و تغذیه نقش دارد.اي ژلهوي الیهتخمک در جانوران داراي لقاح خارجی حا
 دهد.کرم کبد داراي رحم است، اما خودلقاحی انجام می شود.تخمک بالغ در زنبورعسل بدون لقاح ایجاد می

 شود که توانایی میوز ندارد.ایجاد می nطی بکرزایی زنبورعسل ملکه، زنبور نر 
 4پاسخ: گزینۀ )226

 است نیمی از اطالعات والد را دریافت نموده است. nزنبور نر حاصل بکرزایی است، بنابراین تمام اطالعات خود را از والد ماده دریافت کرده است و چون 
و حاصل لقاح اسپرم زنبور نر (با انجام میتوز) با تخمک ملکه (با انجام میوز) است. n2زنبور ماده د

 4پاسخ: گزینۀ )227
طور کلی در زبان خود داراي هاي زیر چشم (باالي دهان) خود داراي گیرنده هاي فروسرخ هستند. همچنین مارها بهارها در سوراخگروهی از م

 ها:بررسی سایر گزینه ها و مواد شیمیایی موجود در هوا را تشخیص بدهند.هاي هستند که فرومونگیرنده
زاي مختلف را از تواند عوامل بیماريشود. هیدر تنها داراي ایمنی اختصاصی است و نمیمیترین دستگاه عصبی در هیدر دیده :ساده 1گزینۀ

 : حشرات و پالناریا داراي مغزي واجد گره هستند. از ین این جانداران تنها حشرات اسکلت خارجی دارند.2یکدیگر تشخیص دهد.گزینۀ
زي هستند و ن واحد مستقل بینایی دارند. این جانداران همگی خشکی: حشرات داراي چشم مرکب هستند و در هر چشم خود چندی3گزینۀ

شود.لقاح داخلی دارند در حالی که آزاد شدن گامت بر اساس طول روز و دماي محیط در لقاح خارجی دیده می
 2پاسخ: گزینۀ )228

 ها:سایر گزینهعلت نادرستی  تخمدان در انسان با کمک طناب پیوندي عضالنی به دیوارة خارجی رحم متصل است.
طور نارس کند. و به دلیل مهیا نبودن شرایط، بهدار، جنین ابتدایی درون رحم ابتدایی مادر رشد و نمو را آغاز می: در پستانداران کیسه1گزینۀ 

ثانویه را از تخمدان به رحم : در انسان، لولۀ فالوپ، اووسیت 2گزینۀ  دهد.شود مراحل رشد و نمو نهایی را در کیسۀ مادر انجام میمتولد می
کند. ضمناً مل مناسب برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه، لولۀ فالوپ است.:اسپرم با اووسیت ثانویه برخورد می4گزینۀ  کند.منتقل می

 4پاسخ: گزینۀ )229
 ها:ینهبررسی سایر گز دستگاه تولیدمثلی تخصص یافته از ویژگی هاي تمام جانورانی است که لقاح داخلی دارند.

:به عنوان مثال در حشرات، انتقال گازهاي تنفسی ارتباطی با خون ندارد.2گزینۀ  : اکسیژن باید وارد یاخته شود.1گزینۀ 
دهند.زي انجام می: تنفس پوستی را فقط برخی از جانوران خشکی3گزینۀ 

 3پاسخ: گزینه )230
 لقاح داخلی از نوع دوطرفی هستند. زي و هرمافرودیت هستند و دارايهاي خاکی، جانورانی خشکیکرم

 4پاسخ: گزینه )231
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 ها:علت نادرستی سایر گزینه کند.هر جانداري که رحم دارد، داراي تولیدمثل جنسی است و طی آن از غدد جنسی خود، گامت آزاد می
 توان اورا نر یا ماده خطاب کرد.: کرم کبد، هرمافرودیت است و نمی2گزینۀ  : کرم کبد نیز رحم دارد، اما پستاندار نیست.1گزینۀ 
 توان مشاهده کرد.دار می: بهترین شرایط ایمنی و تغذیه براي جنین را در پستانداران جفت3گزینۀ 

 4پاسخ: گزینه )232
 ها:سایر گزینه علت نادرستی شود.گذار هستند و تخمک پس از لقاح، داراي پوستۀ ضخیمی میهاي هوادار هستند. این جانوران تخمپرندگان داراي کیسه

 دهد.یابی، آمیزش انجام می: کرم خاکی داراي دو نوع دستگاه تولید مثلی است، اما بعد از جفت1گزینۀ 
 داراي لقاح داخلی است. ماهیکنند، اما کوسهگیري میها در آب جفت: ماهی2گزینۀ 
 کند.گذاري میندار است، تخمپوس که نوعی پستا: پستانداران داراي غددشیري هستند، اما پالتی3گزینۀ 

 4پاسخ: گزینه )233
ه) زنبور نر  د) ملکه  ج) مادة کارگر یا ملکه ب) لقاح الف) میتوز

 1پاسخ: گزینه )234
 ج) رحم ب) تخمدان الف) بیضه

 ها:گزینهعلت نادرستی سایر  شکل مربوط به کرم کبد است. بیضه برخالف رحم، نوعی غده است که توانایی تولید یاختۀ جنسی را دارد.
 تواند گامت ماده تولید کند.: تخمدان برخالف بیضه، می3گزینۀ  : بیضه، محل لقاح نیست.2گزینۀ 
 شود.:تخمدان همانند رحم، در یک انسان سالم یافت می4گزینۀ

 4پاسخ: گزینه )235
شود. ها درون آب اطراف جانداران انجام میماهیماهی در بدن جانور نر و در لقاح در انسان و سایر پستانداران در بدن جاندار ماده، در اسبک

 در بکرزایی مار ماده، که نوعی تولیدمثل جنسی است، لقاح رخ نمی دهد.
236( 

 ها:بررسی سایر گزینه کند.گاه با مادر خود ارتباط خونی برقرار نمیگذار، جنین هیچدر جانوران تخم
 کنند.ها، تخمک هاي فرد دیگري را بارور میخاکی، اسپرم: در کرم2گزینۀ  با لقاح داخلی صادق نیست. ماهی: براي کوسه1گزینۀ 
 : کوسه ماهی آبشش دارد اما لقاح آن داخلی است.3گزینۀ 

237( 
 شود.داران دیده میباشد. توجه داشته باشید دفاع اختصاصی اساسًا در مهرهدر همۀ جانوران اساس تولید مثل جنسی مشابه هم می

238( 
اي ابتدا چسباند. این الیه ژلهها را به هم میاي دارد که پس از لقاح تخمکاي چسبناك و ژلهلقاح خارجی دارند تخمک دیوارهدر جانورانی که 

 گیرد.کند و سپس به عنوان غذاي اولیه مورد استفادة جنین قرار میاز جنین در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می
239( 

دار هر سه دار و جفتگذار کیسهمورد دوم)پستاندارن تخم  دار صحیح نیست.اول) براي پستانداران کیسهمورد   فقط مورد دوم صحیح است.
باشد؛ اما همین مقدار کم نیز در تغذیه به کمک غدد شیري خود در تغذیه نوزاد نقش دارند در پستانداران اندوخته غذایی تخمک اندك می

ها نقش دارند. مورد چهارم) دقت کنید در گروهی از انواع لقاح خارجی، فرومون ی صادق نیست.مورد سوم) براي اسبک ماه جنین نقش دارد.
 هاي هیپوفیزي و جنسی الزم است..از طرفی دقت کنید براي انجام صحیح لقاح در بدن انسان نیز وجود هورمون

 صحیح است. 3گزینۀ )240
ها دیده ها و سفره ماهیاي در کوسهو لقاح داخلی دارد. غدد راست رودهکرم خاکی داراي قلب لوله اي و ساختار دفعی متانفریدي است 

 شود که لقاح داخلی دارند.ها لقاح خارجی دارند. غدد شاخکی در سخت پوستان (میگو و خرچنگ) دیده میشود که سفره ماهیمی
شود که لقاح داخلی دارند.غدد نمکی در خزندگان و پرندگان دیده می

 است.صحیح  3گزینۀ )241
کند.الد بدون لقاح شروع به تقسیم میکند، اما در زنبور تخمک تکها (دیپلوئید) شروع به تقسیم میتخمک در مار ماده پس از دوبرابر شدن کروموزوم

 صحیح است. 3گزینۀ )242
 ج) رحم  ب) تخمدان    ها،الف) بیضه

شود. ها از بدن جانور خارج نمیهاي تولید شده در بیضهسازد، پس یاختههاي خود را بارور میهاي پهن نظیر کرم کبد هر فرد تخمکدر کرم
 »4«گزینۀ )243

 بررسی موارد:اند.هر چهار مورد درست
 آید و همانند سایر حشرات، تنفس نایدیسی و همولنف دارد.(الف): به عنوان مثال، زنبور عسل نر از بکرزایی به وجود می

پس والد نر یک مجموعه کروموزوم دارد، در حالی که همۀ زنبورهاي عسل ماده دیپلوئید هستند و دو  (ب): زنبورهاي نر هاپلوئید هستند،
 مجموعه کروموزوم دارند. پس هر زنبور عسل ماده، دو برابر والد نر خود کروموزوم دارد.
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 شود.تشکیل نمی شود و در تقسیم میتوز، تتراد(ج): در زنبور عسل نر، تولید اسپرم با تقسیم میتوز انجام می
ترین زمان آن، از زمان جنینی تا زمان بلوغ است. پس طول مدت آن شود و کم(د): فرایند تولید گامت در زنان از دوران جنینی آغاز می

 تر از مردان است.خیلی بیش
 »2«گزینۀ )244

 پستانداران باشند. درتخمدان و رحم می ها،به ترتیب بیضه 3تا  1هاي شماره شکل، مربوط به نوعی کرم پهن هرمافرودیت است. بخش
ها:بررسی سایر گزینه .کندمی آغاز را نمو و رشد مادر ابتدایی رحم درون ابتدا جنین کانگورو مثل دار،کیسه

) در مردان، خاگ (اپیدیدیم) محیطی مناسب براي نگهداري 3 نقش دارد.حفاظت و تغذیۀ جنین در ) رحم (نه تخمدان در زنان، 
 شود.سبب تشکیل بند ناف جنین نمی رحم دار،جفت پستانداران ) در4 کند.ها ایجاد میاسپرم

 »4«گزینۀ )245
 تغذیه آن از و شودمی مرتبط مادر با خون جفت نام به اندامی طریق از و آغاز را نمو و رشد مادر رحم درون جنین دار،جفت پستانداران در
ها:بررسی سایر گزینه دهد.هاي محافظتی رویان است در تعامل با دیواره رحم جفت را تشکیل میاز پرده پرده کوریون که یکیدر واقع .کندمی
 مواد از مخلوطی اندوخته این. شودمی تخمک تأمین غذایی اندوختۀ از تخم تشکیل و لقاح از پس روز چند تا جنین نیاز مورد غذایی ) مواد1

 است؛ زیاد تخمک غذایی اندوخته گذارتخم جانوران در. دارد اندوخته میزان به مختلف بستگی جانوران در تخمک اندازة. است متفاوت مغذي
 و هاماهی در و و جنین مادر بین خونی ارتباط دلیل به پستانداران در. ندارد وجود جنین و مادر بین غذایی ارتباط دوران جنینی در زیرا

 .است کم اندوخته این میزان کوتاه جنینی دوره علت به دوزیستان
 ايژله الیۀ این. چسباندمی هم به ها راتخمک لقاح از پس که دارد ايژله و چسبناك ايدیواره تخمک دارند، خارجی لقاح که جانورانی ) در2

 گیرد.می قرار جنین استفادة مورد اولیۀ غذاي عنوان به سپس کند ومی محافظت محیطی نامساعد عوامل برابر در جنین از ابتدا
 موجود در (با استفاده از مواد غذاییکند می آغاز را نمو و رشد مادر ابتدایی رحم درون ابتدا جنین کانگورو مثل دار،کیسه پستانداران ) در3

 .رساندمی است شکم مادر روي بر که ايکیسه درون به را خود و شودمی متولد نارس صورت به شرایط نبودن مهیا دلیل . به)مادرخون 
 »3«گزینۀ )246

 مواد از مخلوطی اندوخته این. شودمی تخمک تأمین غذایی اندوختۀ از تخم تشکیل و لقاح از پس روز چند تا جنین نیاز مورد غذایی مواد
ي بر عهدهي غذایی تخمک، دارد. بنابراین، تأمین اندوخته اندوخته میزان به مختلف بستگی جانوران در تخمک اندازة. است متفاوت مغذي

هاي در حال رشد در بدن جنس نر است.ي نیازهاي غذایی جنینکنندهجنس ماده است. در اسبک ماهینیز تخمک جنس ماده تأمین
کند.کنند و جانوران نر را تولید میگذاري میزنبور ملکه، بدون انجام لقاح تخمشود. ) در بکرزایی لقاح انجام نمی1 ها:بررسی سایر گزینه

 هاآن روي و کندمی گذاريتخم نوزاد، به تولد مانده روز چند و داردمی نگه خود بدن در را تخم پوس،پالتی مثل گذاريتخم پستاندار) 2
 شود. طی نمو و رشد نهایی مراحل تا خوابدمی
. چسباندمی هم به ها راتخمک لقاح از پس که دارد ايژله و هایی) چسبناك(نه دیواره ايدیواره تخمک دارند، خارجی لقاح که جانورانی ) در4

 گیرد.می قرار جنین استفادة مورد اولیۀ غذاي عنوان به سپس کند ومی محافظت محیطی نامساعد عوامل برابر در جنین از ابتدا ايژله الیۀ این
 »2«گزینۀ )247

ها:بررسی سایر گزینه .چسباندمی هم به ها راتخمک لقاح از پس که دارد ايژله و چسبناك ايدیواره تخمک، دارند، خارجی لقاح که جانورانی در
 هاي اسپرم گیرند،می قرار هم کنار در خاکی کرم دو وقتی یعنی شود؛می انجام طرفی لقاح دو خاکی، کرم مثل حلقوي، هايکرم مورد ) در1

 لقاح. کندمی نر منتقل جنس بدن در ايحفره درون به را تخمک ماده، جانور ماهی، اسبک سازد.) درمی بارور را دیگري هايکدام تخمک هر
 .شوندمی متولد نوزادان نموي، و رشد مراحل از طی پس دارد،می نگه خود بدن در را هاجنین نر، جنس و شودمی انجام نر بدن در
 کنند. کنند و جانوران نر را تولید میگذاري میگذار مانند زنبور ملکه، بدون انجام لقاح تخمبرخی جانوران تخم) 4
 »3«گزینۀ )248
 دهد.هاي مالپیگی دارند، در حشرات لقاح داخلی و تشکیل یاخته تخم درون بدن جنس ماده رخ میحشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله 

اي هستند. لقاح در کوسه ماهی ها، داراي غدد است رودهها عالوه بر کلیهها و سفره ماهی) ماهیان غضروفی مثل کوسه1ها:گزینه بررسی سایر
 کند. ) زنبور ملکه (ماده) به روش بکرزایی، زنبور نر را تولید می2باشد. به صورت داخلی می

 هاي خاکی تنفس پوستی دارند. شود. کرمجام میهاي حلقوي، مثل کرم خاکی، لقاح دو طرفی ان) در کرم4
249( 
آید و تمام مادظ وراثتی خود را از وجود می) زنبور عسل نر، طی فرایند بکرزایی (نوعی تولیدمثل جنسی) و از رشد تخمک لقاح نیافته ملکه به1

 هاست.و اسپرمها برد، اما زنبور عسل کارگر، ماده است و حاصل لقاح بین تخمکزنبور ملکه به ارث می
 زمان داراي دستگاه تولید مثل نر و ماده است.صورت همگیرد که به) در جانوران هرمافرودیت، لقاح در بدن فردي صورت می2
ود ششود. در بکرزایی، زنبور عسل نر حاصل مییابی ندارند، مشاهده می) بکرزایی و نرمادگی در جانورانی که حرکت کندي دارند و یا امکان جفت3

 کند (نه تقسیم میوز)هاي خود را با تقسیم میتوز تولید میکه گامت
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دانیم در پستانداران به دلیل ارتباط خونی کنند. میریز) به منظور تغذیۀ نوزادان خود اسفاده می) پستانداران از غدد شیري (نوعی غدة درون4
 بین مادر و جنین میزان اندوختۀ غذایی تخمک اندك است.

 )4گزینه ()250
شود و از غدد شیري صورت نارس متولد میشان بهقسمت اول توصیف مربوط به پستانداران کیسه دار است که به علت نبود امکانات جنین

 ها:بررسی سایر گزینه کند.کیسۀ مادر تغذیه می
اندوختۀ تخمک کم است. لقاح داخلی نیازمند ها و دوزیستان که لقاح خارجی دارند، به علت دورة جنینی کوتاه میزان : در ماهی1گزینۀ 
 هاي تخصص یافته است.هاي تولیدمثلی با اندامدستگاه
گیرد که در همین ها به هم در جانوران داراي لقاح خارجی صورت میچسباندن تخمک 117صفحۀ  2: طبق متن کتاب زیست شناسی 2گزینۀ 

 ست نه فقط اندوختۀ سیتوپالسمی تخمک.اي نیز اجانوران غذاي مورد استفاده جنین پوشش ژله
طی فرایند لقاح نیز امکان  کنند بلکه در: قسمت اول گزینه مربوط به بکرزایی است که این جانوران همواره به تنهایی تولیدمثل نمی3گزینۀ 
 مثل دارند. تولید

251( 
داران داراي غذایی بین مادر و جنین وجود ندارد. مهره گذار اندوختۀ غذایی تخمک زیاد است؛ زیرا در دوران جنینی ارتباطدر جانوران تخم

دلیل ارتباط خونی بین مادر و دار بهگذار هستند. توجه کنید که در پستانداران جفتاین ویژگی شامل خزندگان، پرندگان و پستانداران تخم
اي، اجزاي پیکر جانداران گونه هاي . در تشریح مقایسهها و دوزیستان به علت دورة جنینی کوتاه میزان این اندوخته کم استجنین و در ماهی

ها از طرح مشابهی برخوردار است. مقایسۀ اندام دهد که ساختار بدنی بعضی گونهشود. این مقایسه نشان میمختلف با یکدیگر مقایسه می
ها یکسان است، با اینکه کار طرح ساختاري آن هایی را کهداران مختلف، از طرح ساختاري یکسان حکایت دارد. اندامحرکتی جلویی در مهره

 ها:بررسی سایر گزینه نامند.می» ها یا ساختارهاي همتااندام«متفاوتی دارند 
تر خزندگان، سازوکار کنند. پرندگان، پستانداران و بیشها هدایت می: دوزیستان و بعضی خزندگان با پمپ فشار مثبت، هوا را به شش1گزینۀ 

 شود.ها وارد میارند که در آن، هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار منفی، به ششفشار منفی د
نامند. دقت کنید که این ها انواع مختلفی دارند. لنفوسیتی را که در دفاع غیراختصاصی نقش دارد، یاختۀ کشندة طبیعی می: لنفوسیت3گزینۀ 

 اما سریع) شرکت دارد نه در خطوط آن! هاي عمومینوع لنفوسیت فقط در خط دوم دفاع اختصاصی (واکنش
 هاست.ترین شکل کلیه را دارند که متناسب با واپایش تعادل اسمزي مایعات بدن آن: خزندگان، پرندگان و پستانداران، پیچیده 4گزینۀ

 )2گزینه ()252
 مورد اول : برخی از حشرات مانند زنبور عسل بکرزایی دارند.

 شود.شود که شروع رشدو نمو جنین در بدن مادر آغاز میهسته در بسیاري از پستانداران یافت میهاي قرمز بدون مورد دوم: گویچه
ورانی که لقاح خارجی دارند تخمک دیواره نگذار هستند. در جازي بوده و همگی لقاح داخلی دارند و تخممورد سوم: حشرات جانوران خشکی

 اي دارد. اي چسبناك و ژله
ها مواد غذایی مورد نیاز جنین تا چند روز بعد از لقاح از اندوخته غذایی باشد که در همۀ آنها و نوزاد دوزیستان میاهیمورد چهارم: منظور م

 شود.تخمک تأمین می
 صحیح است. 3گزینه )253

شود.میاند و گرده افشانی بسیاري از گیاهان کشاورزي و درختان میوه به کمک آنها انجام ها، حشرهافشاناکثر گرده
 حشرات تنفس نایدیسی دارند و هر چشم مرکب آنها داراي چندین عدسی است.

 »3«گزینۀ )254
توانند امواج ها مانند سایر پستانداران نمیها تغذیه کنند. خفاشافشانی کرده و از گلتوانند در شب گردهها پستاندارانی هستند که میخفاش

 ها:باشد. بررسی سایر گزینهتشخیص دهند. این ویژگی مربوط به حشراتی مانند زنبورها میها و گیاهان را فرابنفش بازتاب شده از گل
 کنند.افشانی میهایی به رنگ سفید یا روشن را گردهها گل: در شب تاریک، خفاش1گزینۀ 
 هاي تخصص یافته جنسی دارند.ها همانند سایر پستانداران لقاح داخلی و اندام: خفاش2گزینۀ 
 دار هستند، در نتیجه دفاع اختصاصی و غیراختصاصی دارند.ها مهره: خفاش4گزینۀ

 3پاسخ: گزینه )255
شود. و داراي یک مجموعۀ کروموزوم اند. زنبور نر با تقسیم میتوز گامت نر ایجاد میواسطۀ تقسیم میتوز یک یاخته ایجاد شدههمۀ جانوران به

 هاي خود دارد.شود. که دو مجموعۀ کروموزومی در یاختهتخم (حاصل لقاح) ایجاد میاست و زنبور ماده با تقسیم میتوز یاختۀ 
 :  زنبور عسل فاقد مویرگ است. زیرا سامانۀ گردش مواد باز دارد.1ها: گزینۀ علت نادرستی سایر گزینه

 : بازدانگان، فاقد گل هستند.4: زنبورهاي کارگر، ماده و دیپلوئید هستند. گزینۀ2گزینۀ 
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