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جانوری کنکور در یک نگاه! 
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تذکر: در ارتباط با جدول صفحۀ قبل باید بگم که از گروه کرم ها و بندپایان، فقط اونایی توی جدول اومدن که راجب شون توی کتاب درسی حرفی زده شده! 

قیدبازی در جانوران! 

همۀ جانوران: 

 یوکاریوت هستند؛ پس هسته و اندامک ها + وجود دنای خطی و حلقوی + وجود هیستون همراه ِدنا + دارای چرخۀ یاخته ای 
+ دارای 3 نوع رنابسپاراز و ..... دارند.  

 پیکر پریاخته ای داشته و دارای محیط داخلی هستند. 
 در غشای یاخته های آن ها عالوه بر فسفولیپید، کلسترول نیز وجود دارد.  

 سانتریول ها ساخته شدن رشته های دوک را سازمان می دهند. 
 تقسیم سیتوپالسم در این یاخته ها با ایجاد فرورفتگی در وسط )البته نه همیشه!( آن توسط رشته های پروتئینی اکتین و 

میوزین )کمربند انقباضی( شروع می شود.
 ایمنی غیراختصاصی دارند. 

 مصرف کننده هستند؛ یعنی نمی توانند از کربن مواد معدنی برای تولید مواد آلی مورد نیاز استفاده کنند. 
 فاقد دیوارۀ یاخته ای و سبزدیسه هستند. 

 از سوخت وساز مواد نیتروژنی، مادۀ دفعی آمونیاک را تولید می کنند. 

بسیاری جانوران:  

 فاقد توانایی تولید آنزیم سلوالز برای گوارش سلولز هستند.
 نفس کشیدن یکی از ویژگی های آشکار بسیاری از جانوران است. 

احتماالً داری میگی پس قید »بعضی« کو؟! خب باید خدمتت عارض بشم که این قید شامل خیلی چیزمیزا میشه و برای همین نیاوردیمش! یعنی نکتۀ اختصاصی نداره! 
از اینجا به بعد دیگه میریم واسه بررسی گروهی جانوران! اول با بی مهره ها شروع می کنیم ... برو بریم. 

بی مهره ها 

 فقط دفاع غیراختصاصی دارند. با وجود این، سازوکارهایی در بی مهرگان یافت شده است که مشابه ایمنی اختصاصی عمل 
می کنند. به عنوان مثال، در مگِس میوه، مولکولی کشف شده است که می تواند به صدها شکل مختلف در آید و پادِگن های مختلفی 

را شناسایی کند.
 گروهی از آن ها دارای اسکلت  آب ایستایی و گروهی دیگر، اسکلت بیرونی دارند. 

 لقاح خارجی در بی مهرگان آبزی و لقاح داخلی در بی مهرگان خشکی زی دیده می شود.  
 بیشتر بی مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند. یکی از این ساختارها نفریدی است که برای دفع، تنظیم اسمزی یا 

هر دو مورد به کار می رود.

نفریدیلولهایاستکهبامنفذیبهبیرونبازودفعازطریقآنانجاممیشود. 3

 بعضی از آن ها دارای سامانۀ گردش آب و بعضی دیگر دارای سامانۀ گردشی بسته و بعضی هم دارای سامانۀ گردشی باز هستند

اسفنج ها 

دراسفنجهاآبازمحیطبیرونازطریقسوراخهایدیوارهبهحفرهیاحفرههاییواردوپسازآنازسوراخیاسوراخهایبزرگتریخارج
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میشود.عاملحرکتآب،یاختههاییقهدارهستندکهتاژکدارند.زنشتاژکهادریاختههاییقهداربامصرفانرژی)ATP(همراهاست.

درمحلورودوخروجآب،یاختۀیقهداروجودندارد. 3
تاژکدار 3 اصاًل منفذ سازندۀ یاختههای چون نیست تاژک منافذ، در آب حرکت عامل

نیستند.
قطرسوراخهایورودآببهاسفنجازقطرسوراخیاسوراخهایخروجآب،کمتراست. 3
تعدادسوراخهایورودآببهاسفنجبیشترازتعدادسوراخهایخروجآباست. 3
یاختههاییقهدارنسبتبهسایریاختههایپیکراسفنجکوچکترهستند. 3
تاژکیاختههاییقهداربهسمتحفرهمیانیقراردارد. 3
انواع یاخته های سازندۀ بدن اسفنج: 3

درتماسبایاختۀمشابهویاغیرمشابه)یاختۀسازندۀمنفذ(قرار � الف(یاختههاییقهدار
دارند.

شکلیکشیدهداردوبایاختۀیقهدارویاختۀسنگفرشیدیوارهتماسدارد. � ب(یاختۀسازندۀمنفذ
شکلیکشیدهباضخامتکمداردوبیرونیترینیاختۀپیکراسفنجاست. � پ(یاختۀسنگفرشیدیواره
خارجازکتاببدانیدکهمیتواننددرفاگوسیتوزذراتغذایینقشداشتهباشندوبعضیازآنهابهیاختههاییدیگرتمایز � ت(یاختۀآمیبیشکل

مییابدکهتوضیحشاندراینمقالنمیگنجد!

کیسه تنان ) هیدر – عروس دریایی – شقایق دریایی( 

هیدر
نامحفرۀ به مانندهیدر،درکیسهای گوارشدرجانوری سیستم گوارش: 
گوارشیانجاممیشود.اینحفرهفقطیکسوراخبرایورودوخروجمواددارد.
یاخته هاییدراینحفره)یعنینههمۀآنها!(،آنزیمهاییترشحمیکنندکه
فرایندگوارش برون یاخته ایراآغازمیکنند.یاختههایاینحفره)یعنیهمۀ
آنها!(،ذرههایغذاییرابادرونبریدریافتمیکنند.سپسفرایندگوارش

بهصورتدرون  یاخته ایدرحفرهگوارشیادامهمییابد.

مواد 3 ورود منافذ گوارش، لولۀ دارای جانوران و پارامسی برخالف هیدر در
غذاییوخروجمواددفعی،یکساناست!

مراحلگوارشموادغذاییدربدنهیدر: 3
ورودموادغذاییازطریقدهانبهحفرۀگوارشی!یاختههایی)نههمۀیاختهها!( �

ازحفرۀگوارشی،آنزیمگوارشیترشحمیکنند!شروعگوارشبرونیاختهای!ایجادشدنذراتکوچکتر)نهمونومرهایغذایی!(!آندوسیتوزشدن
ذراتغذاییایجادشدهبهیاختههایحفره!تشکیلواکوئولغذایی!اضافهشدنلیزوزومهابهواکوئولغذاییوتشکیلواکوئولگوارشی!تجزیۀمواد
غذاییوایجادمونومرها!جذبشدنموادمغذی!اگزوسیتوزشدنمواددفعیدرونواکوئولدفعیبهفضایدرونحفرۀگوارشی!خارجشدنمواد

دفعیازطریقدهانازحفرۀگوارشی!

هیدردارای6بازواستکهدرهدایتموادغذاییبهسمتدهاننقشدارد. 3
باتوجهبهشکلبدنهیدر2الیهداردکهدرحدفاصلآنها،الیهایژالتینیمانندوجودداردکهباعثاتصالالیۀداخلیوخارجیبههم 3

میشود.
الیۀبیرونی،یاختههایمکعبیوالیۀداخلیداراییاختههایاستوانهایشکلمژکداروبدونمژکاست. 3
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تنفس:درتکیاختهایهاوجانورانیمانندهیدرکههمۀیاختههایبدنمیتوانندبامحیطتبادالتگازیداشتهباشند،ساختارویژهایبرای
تنفسوجودندارد.

جانوریکهفاقدساختارتنفسیویژهاست،فقطهیدرنیست؛چوندرکتابعنوانجانوریمانندهیدر! 3

گردش مواد:حفرۀگوارشیدرهیدرپرازمایعاتاستوعالوهبرگوارش،وظیفۀگردشموادرانیز
برعهدهدارد.

سیستم عصبی:سادهترینساختارعصبی،شبکۀعصبیدرهیدراست.شبکۀعصبیمجموعهایاز
نورونهایپراکندهدردیوارهبدنهیدراستکهباهمارتباطدارند.تحریکهرنقطهازبدنجانوردرهمۀ

سطحآنمنتشرمیشود.شبکۀعصبییاختههایماهیچهایبدنراتحریکمیکند.

شبکۀعصبیهیدردربازوهایشنیزوجوددارد! 3

عروس دریایی 
عروسدریاییاسکلتآبایستاییدارد.اسکلتآبایستاییدراثرتجمع مایعدرونبدنبهآنشکلمیدهد.دراینجانوران،بافشارجریان
آببهبیرون،جانوربهسمتمخالفحرکتمیکند.اینحالتمانندحرکتبادکنکهنگامخالیشدنهوایآناستوباعثراندهشدن

بادکنکدرخالفجهتخروجهوامیشود.
شقایق دریایی

شقایقدریاییباتحریکمکانیکی)تماس(،بازوهایخودرامنقبضمیکندامابهحرکتمداومآبپاسخی
نمیدهد.درواقع،شقایقدریایییادگرفتهاستکهحرکتمداومآب،محرکیتکراریوبدونتغییراستکه

سودیازیانیبرایشندارد؛درنتیجهپاسخیبهآننمیدهد.

یکجانوربرایانجامدادنیکرفتارلزومًاالزمنیستکهدارایدستگاهعصبیمرکزی)مغزونخاع(باشد! 3

 1 چند مورد در ارتباط با هر جانوری است که در آن حفرۀ گوارشی وظیفۀ گردش مواد را برعهده دارد، به درستی بیان شده است؟ 
الف- معده در سامانۀ گوارشی این جانوران، دیوارۀ الیه الیه ای دارد و نزدیک ترین بخش به رودۀ باریک است. 

ب-  در سامانۀ دفعی این جانور، با افزایش فشار اسمزی لولۀ های دفعی مواد، اوریک اسید به لوله های ترشح می شود. 
ج- حفرۀ گوارشی دارای انشعاباتی است که به تمام نواحی بدن برای کوتاه شدن فاصلۀ انتشار مواد تا یاخته ها کمک می کند.  

د- در بخشی از دستگاه عصبی که مرکز تحلیل اطالعات وارد شده از محیط پیرامون است، بیش از یک گره عصبی وجود دارد. 
4)4   3)3   2)2   1)1

خارپوستان 

ساده ترینآبششهابرجستگیهایکوچکوپراکندۀپوستیهستندمانندآبششهای
ستارۀدریایی.درشکلمقابلمیبینیدکهدراینآبششهاگازهایتنفسیبینمحیطو

مایعاتبدنمبادلهمیشوند.

درآبششهایستارۀدریاییمویرگوجودندارد. 3
پوستستارۀدریاییازیکردیفیاختهتشکیلشدهاست. 3
ستارۀدریاییدارایمجاریزیرپوستیاستکهباهمارتباطدارند. 3
دارای 3 برجستگیها، محل در زیرپوستی مجراهای دیوارۀ یاختههای و پوست یاختههای

کمترینفاصلهباهمودربخشهاییکهبیندوبرجستگیقراردارد،بیشترینفاصلهرااز
همدارند.
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گازهایتنفسیبرایتبادلبینمحیطومایعاتبدنازدوالیۀیاختهایعبورکنند  یاختههایپوست+یاختههایدیوارۀمجرا 3
درستارۀدریایی،کربندیاکسیدتولیدشدهدریاختههایپوست،برایخارجشدنازبدنفقطازیکالیهیاختهایعبورمیکند. 3
یاختههایپوستاندازۀبزرگترینسبتبهیاختههایدیوارۀمجراهادارند. 3
درستارۀدریاییهمانندجانوراندارایتنفسپوستی،گازهایتنفسیبرایتبادلبایاختههایپیکرجانور،بایدازیاختههایپوستعبورکنند. 3
ایلیامچنیکوفبامطالعهبررویالروشفافستارۀدریایی،یاختههاییرامشاهدهکردکهشبیهآمیببودند،حرکتمیکردندومواداطراف 3

خودرامیخوردند.مچنیکوفاینیاختههارابیگانهخوارنامید.

نرم تنان 

حلزونازبیمهرگانخشکیزیاستکهبرایتنفس،ازششاستفادهمیکنند. 3
صدفکهنوعیازنرمتناناست،منبعغذاییخرچنگهایساحلیمیباشد.خرچنگهایساحلیصدفهایبااندازهمتوسطراترجیح 3

میدهندزیراآنهابیشترینانرژیخالصراتأمینمیکنند.صدفهایبزرگترانرژیبیشتریدارنداّمابرایشکستنآنهابایدانرژی
بیشتریصرفشودوقاعدتًاصدفهایکوچکترهمانرژیکمیدارند.

 کرم های حلقوی )کرم خاکی( 

تنفس:ساختارتنفسیویژهازنوعتنفسپوستیدارد؛بنابرایندارایپوستیمرطوب و نازکاستکه
درزیرآنشبکههایمویرگیفراوانوجوددارد.

حلقویمثلکرمخاکیدیدهمیشود.در گردش مواد:سادهترینسامانۀگردشبستهدرکرمهای
اینجانورانخونازرگهاخارجنمیشود.درسامانۀبسته،مویرگ هادرکناریاختههاوبهکمکآب

میانبافتی،تبادلموادغذایی،مواددفعیوگازهایتنفسیراانجاممیدهند.

باتوجهبهشکلدرسامانۀگردشبستۀکرمخاکی،سرخرگ،سیاهرگومویرگدارد. 3
درکرمخاکیدرابتدایسرخرگخروجیازقلبودرمحلاتصالسیاهرگورودیبهقلبدریچهوجود 3

دارد.جهتبازشدندریچۀابتدایسرخرگبهسمتدرونرگوجهتبازشدندریچۀسیاهرگبه
سمتدرونقلباست.

تولیدمثل: کرمهایخاکی،جانورانیهرمافرودیت)نرماده(هستند؛یعنییکفردهردونوعدستگاهتولیدمثلی
نرومادهرادارد.درکرمهایحلقوی،مثلکرمخاکی،لقاح دوطرفیانجاممیشود؛یعنیوقتیدوکرمخاکی
درکنارهمقرارمیگیرند،زامههایهرکدامتخمکهایدیگریرابارورمیسازد؛یعنی کرم خاکی بخواهد بچه دار 
بشه باید یک کرم خاکی دیگه رو پیدا کنه که با هم لقاح بدن. در این حالت اسپرم های یکی، تخمک های اون یکی رو بارور می کنه و 

برعکس! یعنی هر دو تا کرم خاکی بچه دار می شوند. 

درکرمخاکی،ژنوتیپدووالدمیتواندیکسانویامتفاوتباشد.حتیدقتکنیدکهازآمیزشدوکرمخاکیممکناستزادهایباژنوتیپ 3
متفاوتازوالدینایجادشود.مثاًلدوکرمخاکیباژنوتیپهایAaوAaمیتوانندزادهایباژنوتیپaaیاAAداشتهباشند.

دوکرمخاکیهنگامتولیدمثلوجفتگیری،ازسطحشکمیبههممتصلمیشوند. 3
دوکرمخاکیبهمتصلدربخشهاییمادهمخاطیترشحمیکنند)درشکلسفیدرنگاست( 3

 2 در کرم های ................... 
1(حلقویمثلکرمخاکیبالغ،لقاحبینیاختههایجنسینروماده،فقطدرونبدنیکیازدووالدصورتمیگیرد.

2(حلقویمثلکرمخاکیبالغ،لقاحبینیاختههایجنسینروماده،درونبدنهردووالدصورتمیگیرد.
3(پهنمثلکرمکبدبالغ،بیضههایوتخمدان،بهترتیبیاختههایجنسیمادهونرراتولیدمیکنند.

4(پهنمثلکرمکبدبالغ،تخمدانهادرحدفاصلبیضههایانشعابدارورحمقرارگرفتهاست.
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 کرم های پهن )پالناریا - کرم کدو  – کرم کبد( 

پالناریا 
گردش مواد:مثلهیدرحفرۀگوارشیدارد.انشعاباتحفرۀگوارشیدرپالناریابهتمامینواحیبدننفوذ

میکندبهطوریکهفاصلۀانتشارموادتاسلولهابسیارکوتاهاست.

پالناریایککرمپهنآزادزیاستوانگلنیست. 3
درجانورانیکهحفرۀگوارشیدارند)هیدروپالناریا(،حرکاتبدنبهجابهجاییموادکمکمیکند. 3

سیستم عصبی:دوگرهعصبیدرسرجانور،مغزراتشکیلدادهاند.هرگرهمجموعهایازجسِمیاختههای
عصبیاست.دوطنابعصبیمتصلبهمغزکهدرطولبدنجانورکشیدهشدهاند،رشتههاییبههممتصل
هستندوساختارنردبانمانندیراایجادمیکنند.اینمجموعهبخشمرکزیدستگاهعصبیجانوراست.

رشتههایکوچکتِرجانبیمتصلبهطنابها،بخشمحیطیدستگاهعصبیراتشکیلمیدهند.

بخشمرکزیدستگاهعصبیپالناریا  مغز+دوطنابعصبی+رشتههایبینطنابی. 3
بعضیازرشتههایجانبیمستقیمبهمغزمتصلهستند؛درنتیجهبعضیازپیامهایحسیبدونعبورازطنابهایعصبیبهمغزوارد 3

میشوند.
فاصلۀبیندوطنابعصبیدربخشهایابتداییوانتهاییبدنازبخشمیانی،کمتراست. 3

کرم کدو 
برخیازجانداران،موادمغذیراازسطحیاختهیابدنوبهطورمستقیمازمحیط،دریافتمیکنند.اینمحیط،آب
دریا،دستگاهگوارشیامایعاتبدنجانورانمیزباناست،کرمکدونیزکهفاقددهانودستگاهگوارشاست،مواد

مغذیراازسطحبدنجذبمیکند

کرمکدونوعیکرمپهنانگلاست. 3
کرمکدوفاقددهانودستگاهگوارشاستوموادمغذیراازسطحبدنجذبمیکند. 3
کرمکدوظاهریبندبنددارد.اندازۀبندهامتفاوتازیکدیگراستوهرچهازابتدایبدنبهانتهانزدیکمیشویم،اندازۀبندهابزرگتر 3

میشود.

 همۀ عوامل بیماری زا را نمی توان با بیگانه خواری از بین برد. در برابر عوامل بیماری زای بزرگ تری مثل کرم های انگل که قابل 
بیگانه خواری نیستند، ائوزینوفیل ها مبارزه می کنند. ائوزینوفیل ها محتویات دانه های خود را به روی انگل می ریزند )فصل 5 یازدهم(. 

کرم کبد 
درکرمهایپهنمثلکرمکبد،هرفردتخمکهایخودرابارورمیکند؛درواقعخودلقاحیانجاممیدهد.

اگریککرمکبددرژنوتیپخودالیرانداشتهباشد،زادههایآنکرمنیزفاقدآناللخواهندبود.مثاًلاگرژنوتیپکرمکبدیبهصورت 3
AaBBباشد،هیچیکاززادههایشدرژنوتیپخود،اللbرانخواهند

داشت.
بینرحموبیضههاودربخشمیانیبدن 3 درکرمکبد،تخمدان

قراردارد+بارحم،ارتباطمستقیمدارد.
بهخود 3 را ازفضایدرونبدن زیادی حجم درکرمکبد،رحم

اختصاصمیدهد+نسبتبهتخمدانوبیضههادرسطحجلوتریقراردارد.
بیشازیکعدداست+دربخشانتهاییبدنقراردارد+حالتمنشعبدارند. 3 درکرمکبد،بیضه

رحم
تخمدان

بیضه ها
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بهمعادلسازیبخشهایمشخصشدهدرکرمکبدباانساندقتکنکهخیلیجذابهبرایطرحسؤال! 3

کرم خاکی کرم کبد

هردوجانورنرماده)هرمافرودیت(بودهولقاحداخلیدارند.

نوعیکرمحلقویاستنوعیکرمپهناست

تواناییتولیداسپرموتخمکرابهصورتهمزماندربدنخوددارند.

خودلقاحیدارد؛یعنیبرایایجادزادهنیازیبهیککرمکبددیگر
نیست.

لقاحدوطرفیدارد؛یعنیبرایایجادزادهنیازبهدوکرمخاکیاست.

ازبدنهرکرمخاکی،فقطاسپرمهاخارجمیشود.اسپرموتخمکرادربدنخودنگهمیدارد.

درهردوهیچگاه،تخمک)یاختۀجنسیماده(ازبدنخارجنمیشود.

یاختههاییکهباهملقاحمییابند،هردودربدنهمانفردایجاد
شدهاند.

ازبینیاختههاییکهدربدنهرکرمخاکیلقاحانجاممیدهند،فقط
تخمکدربدنهمانکرمتولیدشدهاست.

 3 کدام یک، ویژگی جانور بی مهره  ای که دارای ساده ترین گردش خون بسته است را به درستی بیان می کند؟ 
1(سطحبدناینجانوربامادۀمخاطیپوشیدهمیشودتاآبکمتریازسطحبدندفعشود.

2(همۀتبادلگازهایتنفسیبامحیط،دراینجانور،ازطریقساختارهاییرویبدنانجاممیشود.
3(نوعییاختۀحاصلازیاختههایبنیادیدراسکلتجانور،درایجادایمنیاختصاصیبدننقشدارند.
4(دراینجانورانباانجامتقسیممیتوز،تعدادزیادیگامتتولیدشدهوتولیدمثلجنسیانجاممیشود.

 4 کدام گزینه در مورد برخی جانورانی که خون و مایع بین یاخته ای در آن ها در تماس مستقیم باهم قرار ندارد، به درستی بیان شده است؟ 
1(مغزاستخواندرساختفراوانترینیاختۀخونی،نقشدارد.

2(درقلبتنهاخونروشنوجودداردکهبهسراسربدنپمپمیشود.
3(نوعیشبکۀمویرگیدراطرافسامانهایکهدردفعموادنقشدارد،دیدهمیشود.

4(یاختۀحاصلازمیوز،میتواندبدونانجاملقاحتقسیماتمتوالیمیتوزیراانجامدهد.

بندپایان 

سخت پوستان 
درسختپوستان،مواددفعینیتروژندارباانتشارساده،ازآبششهادفعمیشوند.

اسکلتبیرونیدارند.
حشرات 

همین اول کار بگم که این گروه از جانوران به طرز وحشتناکی مهم هستن اصالً شما فکر کن طراح کنکور حیوون خونگیش، ملخه! تا این حد دوست داره این جونورا رو! 
گوارش:ملخ،حشرهایگیاهخواراستوبااستفادهازآروارهها،موادغذاییراخردوبهدهانمنتقلمیکند.غذایخردشدهازطریقمری
بهچینهدانواردمیشود.چینهدانبخشحجیمانتهایمریاستکهدرآنغذاذخیرهونرممیشود.سپسغذابهبخشکوچکیبه
نامپیشمعدهواردمیشود.دیوارۀپیشمعدهدندانههاییداردکهبهخردشدنبیشترموادغذاییکمکمیکنند.معدهوکیسههایمعده،
آنزیمهاییترشحمیکنندکهبهپیشمعدهواردمیشوند.جذب،درمعدهصورتمیگیرد.موادگوارشنیافتهپسازعبورازرودهبهراستروده

واردوسپسازراهمخرجدفعمیشوند
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مراحلگوارشموادغذاییدرملخ: 3
ذخیرۀموقتیونرمشدنغذادرچینهدان  � مری انتقالغذابهدهان گوارشمکانیکی)خردکردن(غذاتوسطآروارههایاطرافدهان

جذبمواد گوارشمکانیکی)باکمکدیوارۀدندانهدار(وگوارششیمیایی)باکمکآنزیمهایترشحشدهازمعدهوکیسههایمعده(درپیشمعده
دفعازمخرج. راستروده عبورموادگوارشنیافتهازروده مغذیدرمعده

آروارههایملخدرسطحشکمیقراردارند. 3
شروعگوارشمکانیکیدرملخ،خارجازلولۀگوارشودرآروارههایاطرافدهاناست. 3
نرمشدنغذاباگوارشمکانیکیغذافرقدارد!درچینهدان،غذانرممیشوداماگوارشمکانیکیپیدانمیکند!رفقایخودمبدونیدکهدیوارۀ 3

چینهدانماهیچههایقویندارهودرنتیجهنمیتونهگوارشمکانیکیانجامبده!
آنزیمهایدرونپیشمعدهازیاختههایدیوارۀآنترشحنشدهاند! 3
ملخچندغدۀبزاقی)4عدد(تقریبًاهماندازهداردکهدرسطحشکمیودرزیرمریوچینهدانقراردارد. 3
ازهرغدۀبزاقییکمجراخارجمیشودولیدقتکنیدکههر4غدۀبزاقی،همگیازطریقیکمجرایمشترکبهدهانراهدارند. 3
قطرمریازابتداتاانتهامتغییرودرحالافزایشاست.حجیمترینبخشمریدرانتهایآنقرارداردوچینهداننامیدهمیشود. 3
چینهدان،حجیمترینبخشلولۀگوارِشملخاست. 3
قطررودهمثلمریدرطولآنمتغییرودرحالکاهشاست.قطررودهابتداضخیمودرانتهاکهبهراسترودهختممیشود،باریکاست. 3
باریکترینبخشلولۀگوارش،بخشیازرودهاستوبهراسترودهمتصلاست. 3
درملخ،معدهطویلترازپیشمعدهاست. 3
دراطرافمعدهوپیشمعده،کیسههایمعدهقراردارند.هریکازکیسههایمعدهدریکانتهاباریکودرانتهایدیگر،پهنهستند. 3
درکیسههایمعده،انتهاهایپهنکیسههادرمجاورتهموانتهایباریکآنها،ازهمبیشترینفاصلهرادارند؛درواقعکیسههایمعدهاز 3

سمتپهنخودمقابلیکدیگرقرارمیگیرند.
لولههایمالپیگیدرمجاورترودهومعدهقراردارندولیمحتویاتآنهابهابتدایرودۀ)بخشقطورتر(بازمیشوند. 3
تراکملولههایمالپیگیدراطرافمعدهبیشترازرودهاست. 3
ملخمثلسایرحشرات،6پادارد.درملخطولپاهایعقبیبیشترازپاهایمیانیوجلوییاست. 3
بررویپاهایملخ،زوائدخارمانندیوجوددارد.تعداداینزوائددرپاهایعقبیبیشترازسایرپاهااست. 3
بالهایملخدربخشابتداییخودباریکودرانتها،پهنهستند. 3
معدۀملخازنظرعملکرد،معادلبارودۀباریکانساناست. 3
راسترودۀملخازنظرعملکرد،معادلبارودۀبزرگانساناست. 3
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تنفس: نایدیسها،لولههایمنشعبومرتبطبههمهستندکهازطریقمنافذتنفسیبهخارجراهدارند.منافذتنفسیدرابتداینایدیسقرار
دارد.نایدیسبهانشعاباتکوچکتریتقسیممیشود.انشعاباتپایانیکهدرکنارتمامیاختههایبدنقرارمیگیرند،بنبستبودهودارای

مایعیاستکهتبادالتگازیراممکنمیکند؛حشراتچنینتنفسیدارند.

درجانوراندارایتنفسنایدیسی،دستگاهگردشمواد،نقشیدرانتقالگازهایتنفسیندارد. 3
منافذتنفسیدرسطحجانبیجانورقراردارند. 3
هرنایدیسازطریقیکمنفذتنفسیبامحیطبیرونارتباطدارد. 3
لولههایعرضیوطولینایدیسهاوانشعاباتآنهارادرونبدنحشرهبههممتصلمیکندوباعثجابهجاییگازهایتنفسیبینآنها 3

میشود.
قطرنایدیسهابامیزانانشعاباتآن،رابطۀعکسدارد؛یعنیهرچقدرازبخشهایابتداییبهسمتانتهاینایدیسمیرویم،قطرکاهش 3

مییابد.
جهتجریانهوادروننایدیسهادوطرفهاست. 3
ازیکنایدیسانشعاباتیباقطرمتفاوتجدامیشود؛انشعابقطورترارتباطدهندۀدومنفذتنفسیاستولیانشعابنازکتر،بهانشعابات 3

پایانیکهدرکناریاختههایبدنقراردارند،ختممیشود.

گردش مواد:قلبدرسامانۀباز،مایعیبهنامهمولنفرابهحفرههایبدنپمپمیکند.
همولنفنقشهایخون،لنفوآبمیانبافتیرابرعهدهدارد.جانورانیکهسامانهگردش
بازدارند،مویرگندارندوهمولنفمستقیماًبهفضایبینیاختههایبدنواردمیشودودر

مجاورتآنهاجریانمییابد.بندپایانیمانندملخسامانۀگردشیبازدارند.

قلبملخدرسطحپشتیبدنوباالترازلولۀگوارشقراردارد. 3
رگهایمتصلبهقلب،درابتدایخوددریچهدارند.اینرگهاهمولنفرافقطازقلب 3

خارجمیکنندودربرگشتآنبهقلب،نقشیندارند.
دریچۀابتدایرگهایمتصلبهقلب،بهسمتدرونرگبازمیشود.ایندریچههادر 3

زمانانقباضقلببازودرزماناستراحت،بستههستند.
بازمیشوند. 3 درقلبملخ،4منفذدریچهداروجودداردکهدرزماناستراحتقلب،

همولنفازطریقاینمنافذبهقلببرمیگردد.
همولنفهمبرایورودبهقلبوهمبرایخروجازآنازدریچههاعبورمیکند.برای 3

ورودازدریچههایمنافذدریچهداروبرایخروجازدریچههایابتدایرگها.
درقلبهمولنفازعقببهجلوحرکتمیکندودرخارجازقلبودرونحفراتبدن، 3

همولنفازجلوبهسمتعقببدنحرکتمیکند.
درملخرگشکمیوجودندارد! 3
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دفع مواد و تنظیم اسمزی:حشراتسامانۀدفعیمتصل
بهرودهبهناملولههایمالپیگیدارند.مادهدفعیدرحشرات
اوریکاسیداست.اوریکاسیدهمراهباآبونمکبهلولههای
روده، به مالپیگی لولههای واردمیشود.محتوای مالپیگی
بازجذب یونها و آب روده، در مایعات عبور با و تخلیه
دفعی مواد همراه به روده طریق از اوریکاسید میشوند.

دستگاهگوارشدفعمیشود.

یکدستهازلولههایمالپیگیازباال)سطحپشتیبدن(و 3
دستۀدیگرازپایین)سطحشکمیبدن(محتویاتخودرا

بهرودهواردمیکنند.
به 3 باز انتهای یک و بسته انتهای یک مالپیگی لولۀ هر

سمترودهدارند.

 مویرگ لنفی درون پرز روده نیز یک انتهای بسته و 
یک انتهای باز دارد. 

لولههایمالپیگیوکیسههایمعدهاطرافلولۀگوارشقراردارند. 3
یاختههایراسترودهشکلیاستوانهایدارندونسبتبهیاختههایروده،کشیدهترهستند. 3
یاختههایراستروده،اندازۀیکسانیندارندوبلندترینیاختههایدربخشمیانیراسترودهقراردارد. 3
لولههایمالپیگیدرمجاورتمحلاتصالپاهایمیانیبهبدنملخ،قراردارند. 3
تعدادلولههایمالپیگیمتصلبهلولۀگوارشازتعدادکیسههایمعدۀمتصلبهلولۀگوارشبیشترولیضخامتآنهاکمتراست. 3
محتویاتلولههایمالپیگیبهابتدایرودهکهبخشضخیمرودهاست،واردمیشود. 3
لولههایمالپیگیغیرمنشعببودهوهرلولهبهصورتمجزاازسایرلولههامحتویاتخودرابهابتدایرودهواردمیکند. 3

عصبی طناب یک است. تشکیلشده همجوشخورده به گره چند از مغزحشرات سیستم عصبی:
شکمیکهدرطولبدنجانورکشیدهشدهاست،درهربندازبدن،یکگرهعصبیدارد.هرگرهفعالیت

ماهیچههایآنبندراتنظیممیکند.

درملختعدادگرههایعصبیبیشترازتعدادبندهایبدناست؛چونعالوهبراینکهدرهربند،یکگرۀ 3
عصبیوجوددارد،مغزنیزازچندگرهتشکیلشدهاست.

کنترلهریکازپاهایملختوسطیکگرهانجاممیشود: 3
دومینگرهبعدازمغز � پاهایجلویی
سومینگرهبعدازمغز � پاهایمیانی
چهارمینگرهبعدازمغز � پاهایعقبی

رشتۀعصبیدرونشاخک،پیامرابهصورتمستقیمبهمغزمنتقلمیکند. 3
عصبمربوطبهپاهایعقبیازسایراعصاب،بلندتراست. 3
گرههایعصبیموجوددربندهایمختلف،توسطدورشتۀعصبیبهیکدیگرمرتبطمیشوند. 3

حواس )گیرنده های حسی(: چشممرکبکهدرحشراتدیدهمیشود،ازتعدادزیادیواحدبیناییتشکیلشدهاست.هرواحدبینایی،یک

روده
معده

راستروده
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به 3 باز انتهای یک و بسته انتهای یک مالپیگی لولۀ هر

سمترودهدارند.

 مویرگ لنفی درون پرز روده نیز یک انتهای بسته و 
یک انتهای باز دارد. 
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محتویاتلولههایمالپیگیبهابتدایرودهکهبخشضخیمرودهاست،واردمیشود. 3
لولههایمالپیگیغیرمنشعببودهوهرلولهبهصورتمجزاازسایرلولههامحتویاتخودرابهابتدایرودهواردمیکند. 3

عصبی طناب یک است. تشکیلشده همجوشخورده به گره چند از مغزحشرات سیستم عصبی:
شکمیکهدرطولبدنجانورکشیدهشدهاست،درهربندازبدن،یکگرهعصبیدارد.هرگرهفعالیت

ماهیچههایآنبندراتنظیممیکند.

درملختعدادگرههایعصبیبیشترازتعدادبندهایبدناست؛چونعالوهبراینکهدرهربند،یکگرۀ 3
عصبیوجوددارد،مغزنیزازچندگرهتشکیلشدهاست.

کنترلهریکازپاهایملختوسطیکگرهانجاممیشود: 3
دومینگرهبعدازمغز � پاهایجلویی
سومینگرهبعدازمغز � پاهایمیانی
چهارمینگرهبعدازمغز � پاهایعقبی

رشتۀعصبیدرونشاخک،پیامرابهصورتمستقیمبهمغزمنتقلمیکند. 3
عصبمربوطبهپاهایعقبیازسایراعصاب،بلندتراست. 3
گرههایعصبیموجوددربندهایمختلف،توسطدورشتۀعصبیبهیکدیگرمرتبطمیشوند. 3

حواس )گیرنده های حسی(: چشممرکبکهدرحشراتدیدهمیشود،ازتعدادزیادیواحدبیناییتشکیلشدهاست.هرواحدبینایی،یک

قرنیه،یکعدسیوتعدادیگیرندۀنوریدارد.هر
از بخشی از کوچکی تصویر واحدها این از یک
عصبی دستگاه میکنند. ایجاد را بینایی میدان
تصویری و یکپارچه را اطالعات این جانور،
موزاییکیایجادمیکند.گیرندههاینوریبرخی
نیز را فرابنفش پرتوهای زنبور، مانند حشرات

دریافتمیکنند.

قرنیه،جلوییترینبخشهرواحدبیناییاست. 3
دقتکنیدکهدرهرواحدبینایی،عالوهبریاختههایگیرندۀنور،یاختههایدیگرینیزوجودداردکهتعدادآنهاازیاختههایگیرندۀنور 3

بیشتراست.
اگرشکلرابخورید!میفهمیدکهیاختههایگیرندۀنوردارایزوائدغشاییهستندکهبهسمتداخلقراردارند.درواقعزوائدغشاییدرو 3

یاختۀگیرندۀنوربهسمتهمقراردارند.
یاختههایگیرندۀنور،میلهای)استوانهای(شکلهستند.درهرواحدبینایی،هستۀیاختههایگیرندۀنورلزومًادریکسطحقرارندارد. 3
هریاختۀگیرندۀنوردرونواحدبیناییبایکرشتۀعصبیسیناپسمیدهد. 3

دستگاه حرکتی: حشراتوسختپوستاننمونههاییازجانوراندارایاسکلتبیرونیهستند.دراینجانوران،اسکلتعالوهبرکمکبه
حرکت،وظیفۀحفاظتیهمدارد.باافزایشاندازۀجانور،اسکلتخارجیآنهمبایدبزرگتروضخیمترشود.بزرگبودناسکلتخارجی،باعث
سنگینترشدنآنمیشودکهدرحرکاتجانورمحدودیتایجادمیکند.بههمینعلت،اندازۀاینجانورانازحدخاصیبیشترنمیشود.

خب! حاال بریم سراغ حشراتی که در کتاب از اونا اسمی اومده و نکات اختصاصی دارن! برو بریم .... 

 5 کدام، وجه اشتراک همۀ گیرندۀ حسی موجود در پای جلویی حشراتی که دارای سه جفت پا هستند، می باشد؟ 
2(دردرونموهایرویپایحشرهقراردارد.  1(نسبتبهمحرکهایمکانیکیحساساست.

4(دردرونیکمحفظۀبیضیشکلقرارگرفتهاست. 3(اثرمحرکدراولینگرهمسیرعصبی،پردازشنمیشود.

 6 کدام گزینه در ارتباط با دستگاه اسکلتی جانوران واجد گردش خون باز به درستی بیان شده است؟
1(درهمۀآنها،بهمنظورحرکت،جانوربایدنیروییدرخالفجهتحرکتواردکند.

2(تنهابرخیازآنها،ازاساسحرکتییکسانباجانورانواجدگردشخونبستهبهرهمیبرند.
3(همۀآنها،بدوناستفادهازکوچکترینرگهایخونی،درتغذیۀیاختههایاستخوانیخودنقشدارند.

4(تنهادربرخیازآنها،وجودیاختههایماهیچهایچندهستهایدردستگاهاسکلتی،بهحرکتجانورکمکمیکند.

 7 چند مورد ویژگی قطعی اسکلت درونی برخالف بیرونی را به نادرستی بیان می کند؟
الف – جانور واجد آن می تواند فراوان ترین یاخته های خونی را به کمک مغز استخوان بسازد.

ب – در جانورانی واجد اندام های تخصص یافته در دستگاه تولیدمثلی به منظور لقاح مشاهده می شود.
ج – برخی از جانوران واجد آن از فرومون ها برای ایجاد تغییر رفتاری در جانورآن هم گونه خود استفاده می کنند.

د – در برخی از جانوران واجد آن نوعی مولکول شیمیایی توانایی تبدیل به صدها شکل متفاوت و اتصال به آنتی ژن ها را دارد.
4)4   3)3   2)2   1)1

 8 همۀ جاندارانی که اسکلت ............ دارند، به طور حتم ............ 
1(بیرونی-درسطحشکمیبدنخودفاقدتارعصبیمیباشند.

2(درونی-داراییاختههایپیوندیغضروفیدربدنخودهستند.
3(بیرونی-برایانجامتبادالتگازیدرحینتنفس،ازآبششاستفادهنمیکنند.

4(درونی-درحفاظتازدستگاهعصبیمرکزیخودازبافتاستخوانیاستفادهمیکنند.
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 9 در ارتباط با جانور شکل مقابل چند مورد به نادرستی بیان شده اند؟ 
الف( بر روی دو جفت پای جلویی خود دارای گیرنده هایی مخصوص شنوایی می باشد.

ب( همانند انسان، امواج مکانیکی گیرنده های متصل به پردۀ صماخ را تحریک می کند.
ج( به کمک گیرنده های حسی روی موهای پا، می تواند مواد شیمیایی را تشخیص دهد. 
د( مواد غذایی با عبور از منافذ مویرگ های بدن، در اختیار همۀ یاخته ها قرار می گیرد. 

4)4   3)3   2)2   1)1

 10 کدام گزینه،  عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ 
»در ملخ، ............... و  ............... قطعاً در محل های ............... رخ می دهند.«

1(تولیدآنزیمهایگوارشی– جذبموادبههمولنف– متفاوتی
2(شروعگوارشمکانیکی– شروعگوارششیمیایی– یکسانی

2(خردشدنموادبهکمکدندانهها– ذخیرهونرمشدنغذا– یکسانی
4(فعالیتآنزیمهایگوارشی– انجامگوارشمکانیکی– متفاوتی

 11 کدام عبارت فقط دربارۀ بعضی از جانورانی صادق است که واجد لولۀ های منشعب و مرتبط به هم برای تنفس از طریق منافذ تنفسی، 
هستند؟ 

1(انشعاباتپایانیلولههایتنفسیدرکناراغلبیاختههایبدنقرارمیگیرند.
2(لولههایمتصلبهرودۀباریک،بهکمکآبمادهدفعیاسیداوریکرادفعمیکنند.

3(گرههایتشکیلشدهازجسمیاختهاینورونهادرمغز،توسطرشتههاییباهمدرارتباطهستند.
4(توسطگیرندههاییشیمیاییموجوددرموهایحسیرویپاها،انواعمولکولهاراتشخیصمیدهند.

 12 کدام گزینه، در ارتباط با سامانۀ گردش مواد در جانورانی که دارای لولۀ مالپیگی هستند، صحیح است؟ 
2(خونازطریقرگهاییبهدرونسینوسهاپمپمیشود.  1(محلورودوخروجموادازقلب،دارایدریچهاست.

4(درتمامقسمتهایبدنامکانمشاهدۀمویرگهاوجوددارد.   3(ازقلبتنهاخونتیرهعبورمیکند.
پروانۀ مونارک 

پروانههایمونارکیکیازشگفتانگیزترینمهاجرتهارابهنمایشمیگذارند.جمعیتاینپروانهها
هرسالهزارانکیلومترراازمکزیک تا جنوب کاناداوبالعکسمیپیماید.زیستشناسانپساز
سالهاپژوهش،بهتازگیفهمیدهاندکهپروانۀمونارکچهجوریُگمنمیشهومسیرشروپیدامیکنه!
آناندربدناینپروانه،یاختههایعصبی)نورونهایی(یافتهاندکهپروانههابااستفادهازآنها،جایگاه

خورشیددرآسمانوجهتمقصدراتشخیصمیدهندوبهسویآنپروازمیکنند.

 جابه جایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد. تغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط و کاهش منابع مورد 
نیاز، جانوران را وا می دارد به سوی زیستگاه های مناسب تر برای تغذیه، بقا و زادآوری مهاجرت کنند.

 نوعی پرنده با خوردن پروانۀ مونارک دچار تهوع می شود. پرنده پس از این تجربۀ تلخ یاد می گیرد که دیگه کاری به پروانه های 
مونارک نداشته باشه! این تغییر رفتار رو بهش میگن شرطی شدن فعال. 

شته 
برایتعیینسرعتوترکیبشیرۀپروردهمیتوانازشتههااستفادهکرد.

خرطومشتهواردآوندآبکشدرساقههایجوانمیشود. 3
شتهباگیاهرابطۀانگلیدارد. 3
درنزدیکیپاهایعقبیشته،دوزائدهرویبدنمشاهدهمیشود. 3
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شتههابالندارند.  3
مراحلاستفادهازشتهبرایتعیینسرعتو 3

ترکیبشیرۀپرورده:
آبکش 3 آوند بهدرون را شتهخرطومخود

شته   کردن بیحس میکند   فرو
تراوششدنشیرۀ بریدنخرطومآن  

پروردهازخرطومبریدهشده.

مگس  

 در مگس، گیرنده های شیمیایی در موهای حسی روی پاهای آن 
قرار دارند. مگس ها به کمک این گیرنده ها انواع مولکول ها را تشخیص 

می دهند. 

مویحسیحاویگیرندههایشیمیاییدرهمۀپاهایمگسوجوددارد! 3
درونمویحسی،فقطدندریِتیاختههایگیرندهوجوددارد. 3
درنورونهایگیرندۀشیمیایی،آکسونبلندترازدندریتاست. 3
با 3 آن بهواسطۀ انتهایمویحسیمنفذیوجودداردکهدندریت در

بیرونمرتبطمیشود.

درهریکازپاهایمگس،چندینمویحسیوجوددارد. 3
پیامعصبیتولیدشدهدرهرگیرندۀشیمیاییدرونمویحسی،ابتدابهگرۀعصبِیکنترلکنندۀآنبخشازبدنوسپسبهمغزفرستاده 3

میشود.

 در مگِس میوه، مولکولی کشف شده است که می تواند به صدها شکل مختلف در آید و پادِگن های مختلفی را شناسایی کند.

جیرجیرک 

 روی هر یک از پاهای جلویی جیرجیرک یک محفظۀ هوا وجود دارد که پردۀ صماخ روی آن کشیده شده است. لرزش پرده در 
اثر امواج صوتی، گیرنده های مکانیکی را که در پشت پردۀ صماخ قرار دارند، تحریک و جانور صدا را دریافت می کند. 

محفظۀهوادرمحلمفصلبینبنداولودومپاهایجلوییقرارداردنهمحلاتصالپابهسینه! 3
گیرندههایمکانیکیدرپشتپردۀصماخودرونمحفظۀبستۀهواقراردارند. 3
درجیرجیرک،دومحفظۀبستۀهواودوپردۀصماخوجوددارد. 3
هوایدرونمحفظهازطریقتنفسنایدیسیتأمینمیشود. 3
دراطرافپردۀصماخ،اجساممومانندیوجوددارد. 3
پاهایجلوییجیرجیرک،4بندداردکهبلندترینآنهابهسینهمتصلشدهاست. 3
پردۀصماخ،بیضیشکلاست. 3

نوعی  در  نمی دهند.  انجام  ماده  جانوران  فقط  را  انتخاب جفت  جانوران،  مختلف  گونه های  در   
جیرجیرک، جانور نر هزینۀ بیشتری در تولیدمثل می پردازد و بنابراین جفت را انتخاب می کند. جیرجیرک 
نر زامه های خود را درون کیسه ای به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل می کند. جانور 
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ماده هنگام تشکیل تخم و برای رشد و نمو جنین به مواد مغذی درون کیسه نیاز دارد. این کیسه بخش قابل توجهی از وزن بدن 
جانور نر را تشکیل می دهد. جانور نر، جیرجیرک ماده ای را انتخاب می کند که بزرگ تر باشد، زیرا بزرگ تر بودن جیرجیرک ماده نشانۀ 
آن است که تخمک های بیشتری دارد و می تواند زاده های بیشتری تولید کند. در این جانوران جیرجیرک های ماده برای انتخاب 

شدن رقابت می کنند.

شکلمقابل،جیرجیرکمادهایرانشانمیدهدکهکیسۀدارایاسپرموموادمغذی)بخشسفیدرنگ(رادریافتکردهاست. 3

 در انسان، اسپرم ها درون مایع منی که حاوی مواد مغذی )فروکتوز( است به فرد ماده منتقل می شود. 

درجیرجیرکماده،محلدریافتکیسۀحاویموادمغذیدربخشعقبیبدنقراردارد. 3

 صدای جیرجیرک نر، اطالعاتی مانند گونه و جنسیت را به اطالع جیرجیرک ماده می رساند.

جیرجیرکنرباتولیدصدا،مادههارابهسمتخودمیکشاندودرواقعمادههابرایانتخابشدنتوسطجیرجیرکنرباهمرقابتمیکنند؛ 3
چونانتخابجفتتوسطجیرجیرکنرانجاممیشود.

مورچه 

 جانوران می  توانند از گیاهان محافظت کنند. مورچه ها از درخت آکاسیا که محل 
که  می بینید  در شکل  می کنند.  محافظت  دیگر  جانداران  برابر  در  است  زندگی شان 
دارد،  را  آکاسیا  برگ های درخت  که قصد خوردن  به حشره ای  مورچه ها  از  انبوهی 
حمله  نیز  دارزی  گیاهان  و  کوچک  پستانداران  به  حتی  مورچه ها  برده اند.  هجوم 
می کنند. گرده افشانی درخت آکاسیا وابسته به زنبورهاست. وقتی گل های آکاسیا باز 
می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراری دادن مورچه ها 

مانع از حملۀ آن ها به زنبورهای گرده افشان می شود.

گیاهاندارزی،گیاهانیاندکهرویدرختانرشدمیکنند. 3

 مورچه ها زندگی گروهی دارند. اجتماع مورچه ها از گروه هایی تشکیل شده است 
که در اندازه، شکل و کارهایی که انجام می دهند تفاوت دارند. در اجتماع مورچه های 
برگ ُبر، کارگرها اندازه های متفاوتی دارند. تعدادی از آن ها برگ ها را برش می دهند و به 
النه حمل می کنند و گروهی دیگر کار دفاع را انجام می دهند. این مورچه ها قطعه های 

برگ را به عنوان کود برای پرورش نوعی قارچ که از آن تغذیه می کنند، به کار می برند.

مورچههایبرگُبرازبرگهاتغذیهنمیکنند!اینمورچههاازنوعیقارچتغذیهمیکنند. 3

 برگ های در حال تجزیه نوعی کود آلی محسوب می شوند.

زنبور 

 زنبور از فرومون ها برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می کند. 
 بعضی گیاهان در برابر حملۀ گیاه خواران، مواد فراری تولید و در هوا پخش می کنند که سبب جلب جانوران دیگر می شود. 
همین طور که در شکل پایین می بینید، نوزاد کرمی شکِل حشره در حال خوردن برگ تنباکو است. از یاخته های آسیب دیده برگ، 
ترکیب فراری متصاعد می شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می کند. زنبور ماده ای که در آن اطراف زندگی می کند، با ردیابی 
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این مواد، خود را به نوزاد کرمی شکل می رساند و روی آن تخم می گذارد. نوزادان زنبور بعد از خروج از تخم از نوزاد کرمی شکل تغذیه 
می کنند و در نتیجه آن را می کشند. نتیجه این رویداد کاهش جمعیت حشره آفت است.

)1(گیاهتنباکوبازنبوروحشی:همیاری)2(گیاهتنباکوحشرۀآفت:انگلی)3(زنبوروحشیوحشرۀآفت:انگلی 3 رابطهبازی
محلتخمگذارییکحشرهمیتواندرویبدننوزادیکحشرۀدیگرباشد. 3
حشرۀآفتگیاهخوارولیزنبوروحشی،گوشتخواراست؛چوننوزادانزنبوروحشیازنوزادکرمیشکلحشرۀآفتتغذیهمیکنند. 3
اندازۀنوزادکرمیشکلحشرۀآفتاززنبوروحشیمادهکهبهآنحملهکردهورویشتخمگذاریمیکند،بزرگتراست. 3
اندوختۀتخمک:قبلازخروجازتخم+نوزادکرمیشکلحشرۀآفت:بعدازخروجازتخم! 3 منبعغذایینوزادانزنبوروحشی
تنباکوگیاهیدولپهاست؛چونبرگهایآندارایپهنکودمبرگاست. 3
ازیاختههایآسیبدیدۀبرگعالوهبرترکیباتفرار،اتیلننیزترشحمیشود. 3
زنبوروحشیبااستفادهازگیرندۀشیمیاییخود،ترکیباتفرارموجوددرهواراتشخیصمیدهد. 3

 دانستن دربارۀ چگونگی زادآوری یک حشره آفت، می تواند به یافتن راه هایی برای مبارزه با آن منجر شود.

تنباکومیتواندبا2روشدربرابرگیاهخوارانازخوددفاعکند: 3
الف-تولیدترکیباتآلکالوئیدیبرایفراریدادنگیاهخوارانب-ترشحترکیباتفراربرایگیاهخوارانانگلمثلنوزادکرمیشکل �

ترکیباتفراریکهیاختههایآسیبدیدۀبرگتنباکومتصاعدمیکنند،فروموننیستند! 3

مهمترینزنبوریکهمندرعمرمدیدم،زنبورعسلهستشماچطور؟!

 بکرزایی نوعی از تولیدمثل جنسی است و برای مثال، در زنبورعسل و بعضی مارها دیده می شود. در این روش، فرد ماده گاهی 
اوقات به تنهایی تولیدمثل می   کند. در بکرزایی زنبور عسل، تخمک ایجاد توسط تقسیم میوز در ملکه بدون لقاح شروع به تقسیم 

می کند و موجود تک الد را به وجود می آورد. 

درجدولافرادجمعیتزنبورهایعسلروبراتونمقایسهکردیمتاتویسؤاالتنیشتوننزن!

زنبور مادۀ کارگر زنبور نر زنبور ملکه 

✓û✓دیپلوئیداست

û✓ûحاصلبکرزاییملکهاست
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✓û✓بهدنباللقاحبیناسپرموتخمکایجادشدهاست

û✓✓زایااست
-میتوزمیوزتولیدگامتباچهتقسیمی؟!

û✓✓ژنهایشرابهصورتمستقیمبهنسلبعدمنتقلمیکند.
✓û✓درآنجهشمضاعفشدگیمیتواندصورتبگیرد

ûû✓تواناییانجامکراسینگاوررادارد
✓û✓میتواندرخنمودهمتوانویاحدواسطرابروزبدهد

✓û✓نیمیازاطالعاتوالدمادهوتماماطالعاتوالدنررابهارثمیبرد.

û✓ûتماماطالعاتژنیخودراازوالدمادهدارد.
✓ûûرفتاردگرخواهیدارد

✓ûûشهدوگردۀگلهاراجمعآوریمیکند

 زنبورهای عسل گل هایی را گرده افشانی می کنند که شهد آن ها قند فراوانی داشته باشد؛ هم چنین این گل ها عالئمی دارند که 
فقط در نور فرابنفش دیده می شوند و زنبور را به سوی شهد گل هدایت می کنند. 

زنبورعسلگلقاصدراگردهافشانیمیکند.اینگلدارایگلبرگهایزردرنگاست. 3
و اما ارتباط در زنبورهای عسل ...

زنبورهایکارگرشهدوگردۀگلهاراجمعآوریکردهوبهکندومیآورند.وقتیزنبورکارگرمنبعغذاییجدیدیپیدامیکندوبهکندوباز 3
میگردد،خیلیطولنمیکشدکهتعدادزیادیزنبورکارگردرمحلآنمنبعغذاییدیدهمیشوند.واقعًاچراچنیناست؟خوب گوش کن تا 

بدانی چرا چنین است! مراحل زیر رو داشته باش ...

1(زنبوریابندهپسازبازگشت،اطالعاتخوددربارۀمنبعغذاییراباانجامحرکاتویژهایهمراهباوزوزخاصیبهزنبورهایدیگرارائه
میکند.

2(زنبورهایکارگربامشاهدۀاینحرکات،فاصلۀتقریبیکندوتامحلمنبعغذاوجهتیراکهبایدپروازکنند،درمییابند.برایمثالهرچه
اینحرکاتطوالنیترباشد،منبعغذاییدورتراست.

3(زنبورهایکارگربااستفادهازاطالعاتکلیکهاززنبوریابندهدربارۀمنبعغذاییدریافتکردهاند،بهسمتآنپروازوبهکمکبویایی
خود،محلدقیقغذاراپیدامیکنند.

بهنظرتوناینروشبرقراریارتباطچهمزیتیبرایزنبورهادارد؟خب!زیادبه خودتون فشار نیارید خودم میگم!وقتیزنبورهایکارگرقبلاز
جستوجودربارۀمحلمنبعغذااطالعاتداشتهباشند،باصرفانرژیکمترودرزمانکوتاهتریمحلدقیقآنراپیدامیکنند.

در آخر این چند نکتۀ پراکنده از حشرات رو هم داشته باشید تا خیالمون راحِت راحِت راحت باشه! 

گوناگونیجانورانیمانندحشرههادرزیستگاهیباگیاهانگلداربیشتراست. 3
اکثرگردهافشانها،حشرهاندوگردهافشانیبسیاریازگیاهانکشاورزیودرختانمیوهبهکمکآنهاانجاممیشود. 3
برگتلهمانندگیاهگوشتخوارکرکهاییداردکهبابرخوردحشرهبهآنهاتحریکوپیامهاییرابهراهمیاندازندکهسبببستهشدنبرگ 3

ودرنتیجهبهدامافتادنحشرهمیشود.
حشرههایکوچکنمیتوانندرویبرگهایکرکداربهراحتیحرکتکنند؛همچنیناگرگیاهموادچسبناکترشحکند،حرکتحشرهدشوارتر 3
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✓û✓بهدنباللقاحبیناسپرموتخمکایجادشدهاست

û✓✓زایااست
-میتوزمیوزتولیدگامتباچهتقسیمی؟!

û✓✓ژنهایشرابهصورتمستقیمبهنسلبعدمنتقلمیکند.
✓û✓درآنجهشمضاعفشدگیمیتواندصورتبگیرد

ûû✓تواناییانجامکراسینگاوررادارد
✓û✓میتواندرخنمودهمتوانویاحدواسطرابروزبدهد

✓û✓نیمیازاطالعاتوالدمادهوتماماطالعاتوالدنررابهارثمیبرد.

û✓ûتماماطالعاتژنیخودراازوالدمادهدارد.
✓ûûرفتاردگرخواهیدارد

✓ûûشهدوگردۀگلهاراجمعآوریمیکند

 زنبورهای عسل گل هایی را گرده افشانی می کنند که شهد آن ها قند فراوانی داشته باشد؛ هم چنین این گل ها عالئمی دارند که 
فقط در نور فرابنفش دیده می شوند و زنبور را به سوی شهد گل هدایت می کنند. 

زنبورعسلگلقاصدراگردهافشانیمیکند.اینگلدارایگلبرگهایزردرنگاست. 3
و اما ارتباط در زنبورهای عسل ...

زنبورهایکارگرشهدوگردۀگلهاراجمعآوریکردهوبهکندومیآورند.وقتیزنبورکارگرمنبعغذاییجدیدیپیدامیکندوبهکندوباز 3
میگردد،خیلیطولنمیکشدکهتعدادزیادیزنبورکارگردرمحلآنمنبعغذاییدیدهمیشوند.واقعًاچراچنیناست؟خوب گوش کن تا 

بدانی چرا چنین است! مراحل زیر رو داشته باش ...

1(زنبوریابندهپسازبازگشت،اطالعاتخوددربارۀمنبعغذاییراباانجامحرکاتویژهایهمراهباوزوزخاصیبهزنبورهایدیگرارائه
میکند.

2(زنبورهایکارگربامشاهدۀاینحرکات،فاصلۀتقریبیکندوتامحلمنبعغذاوجهتیراکهبایدپروازکنند،درمییابند.برایمثالهرچه
اینحرکاتطوالنیترباشد،منبعغذاییدورتراست.

3(زنبورهایکارگربااستفادهازاطالعاتکلیکهاززنبوریابندهدربارۀمنبعغذاییدریافتکردهاند،بهسمتآنپروازوبهکمکبویایی
خود،محلدقیقغذاراپیدامیکنند.

بهنظرتوناینروشبرقراریارتباطچهمزیتیبرایزنبورهادارد؟خب!زیادبه خودتون فشار نیارید خودم میگم!وقتیزنبورهایکارگرقبلاز
جستوجودربارۀمحلمنبعغذااطالعاتداشتهباشند،باصرفانرژیکمترودرزمانکوتاهتریمحلدقیقآنراپیدامیکنند.

در آخر این چند نکتۀ پراکنده از حشرات رو هم داشته باشید تا خیالمون راحِت راحِت راحت باشه! 

گوناگونیجانورانیمانندحشرههادرزیستگاهیباگیاهانگلداربیشتراست. 3
اکثرگردهافشانها،حشرهاندوگردهافشانیبسیاریازگیاهانکشاورزیودرختانمیوهبهکمکآنهاانجاممیشود. 3
برگتلهمانندگیاهگوشتخوارکرکهاییداردکهبابرخوردحشرهبهآنهاتحریکوپیامهاییرابهراهمیاندازندکهسبببستهشدنبرگ 3

ودرنتیجهبهدامافتادنحشرهمیشود.
حشرههایکوچکنمیتوانندرویبرگهایکرکداربهراحتیحرکتکنند؛همچنیناگرگیاهموادچسبناکترشحکند،حرکتحشرهدشوارتر 3

وگاهغیرممکنمیشود.
بعضیگیاهاندرپاسخبهزخم،ترکیباتی)صمغ+رزین(ترشحمیکنندکهدرمحافظتازآنهانقش 3

این باسختشدن بهداممیافتد. زیاداستکهحشرهدرآن ترکیباتآنقدر این دارند.گاهحجم
ترکیبات،سنگوارههاییایجادمیشودکهحشرهدرآنحفظشدهاست

برخیازباکتریهایخاکزی،پروتئینهاییتولیدمیکنندکهحشراتمضربرایگیاهانزراعیرامیکشند. 3
اینباکتریهادرمرحلهایازرشدخودنوعیپروتئینسمیمیسازندکهابتدابهصورتمولکولیغیرفعالاست.اینمولکولدربدنحشره
فعالشده،حشرهراازبینمیبرد.پیشسمغیرفعال،تحتتأثیرآنزیمهایگوارشیموجوددرلولهگوارشحشرهشکستهوفعالمیشود.سم

فعالشدهباعثتخریبیاختههایلولهگوارشوسرانجاممرگحشرهمیشود.
گیاهتوبرهواشکهازگیاهانحشرهخواراستدرتاالبهایشمالکشورمیروید.اینگیاهحشراتوالروآنهارابهسرعتبهدرونبخش 3

کوزهمانندخودمیکشدوسپسگوارشمیدهد.
همۀجانداراندرمحیطیپیچیده،شاملعواملغیرزندهماننددما،رطوبت،نوروعواملزندهشاملباکتریها،قارچها،حشراتومانندآنها 3

رشدمیکنند.
پوستکازورودنیشحشراتوعواملبیماریزابهگیاه،نیزجلوگیریمیکند. 3
ویروسHIVازطریقنیشحشراتمنتقلنمیشود. 3
دردانههایخشکوبدونآبمانندنخودولوبیا،حشراتوالروآنهارشدونمومیکند.باتوجهبهاینکهایندانههاخشکاندوتقریبًاآبی 3

ندارند،آبموردنیازآنهاازطریقتنفسیاختهای)هوازی(یاختههایدانۀگیاه،تأمینمیشود.

مهره داران 

ماهی ها 

تنفس: ماهیانونوزاددوزیستاننیزآبششدارند.تبادلگازازطریقآبشش،بسیارکارآمداست.جهِتحرکِتخوندرمویرگهاوعبور
آبدرطرفینتیغههایآبششی،برخالفیکدیگراست.

درهمۀمهرهدارانآبششدار،آبششهامحدودبهیکناحیۀخاصاست. 3
درهرآبششماهیچندکمانآبششیوجودداردکهبههریکازآنهادوردیفرشتۀآبششیبهسمتبیرونمتصلاست. 3
هررشتۀآبششیازبخشپهنترخودبهکمانآبششیمتصلمیشود. 3
هریکازرشتههایآبششیدارایتعدادیتیغۀآبششیهستندکهدرونهریکازتیغهها،یکشبکۀمویرگیبرایتبادلگازهایتنفسیو 3
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مواددیگرباآبوجوددارد.
تعدادهایخیلیمهم:کمانآبششی>رشتۀآبششی>تیغۀآبششی=شبکۀمویرگیدرونآبشش 3
بههرکمانآبششییکسرخرگباخونتیره)انشعابیازسرخرگشکمی(واردوازهرکمانهمیکسرخرگباخونروشنخارجمیشود. 3
درمحلکمانآبششی،سرخرگباخونتیرهنسبتبهسرخرگباخونروشنبهرشتههایآبششینزدیکتراست. 3
کمانهایآبششیایکهبهدهانماهینزدیکترند،خونروشنبیشتریدارند.اگربهشکلخیرهشوید!میفهمیدکهآبیکهازدهانوارد 3

میشودازبینرشتههایکمانهاعبورمیکند.آبواردشدههرچهبهسمتکمانهایانتهاییمیرود،اکسیژنشکمترمیشود،چونقباًل
اکسیژنشرابامویرگهایدرونتیغههایرشتههایکمانهایجلوییمبادلهکردهاست!خداییحالکردینکتهرو!

آبازبیندوتیغۀآبششیعبورمیکندنهازدرونآنها! 3

گردش مواد: ماهیونوزاددوزیستان،گردشخونبستۀسادهدارند.دراینمدلازگردشخون،خونضمنیکبارگردشدربدن،یک
بارازقلبدوحفرهایآنعبورمیکند.مزیتاینسیستم،انتقالیکبارۀخوناکسیژنداربهتماممویرگهایاندامهاست.

خونهمۀبدنازطریقسیاهرگشکمیبهدهلیزوسپسبطنواردمیشود.انقباضبطن،خونراازطریقسرخرگشکمیبهآبششها
میفرستد.پسازتبادلگازهایتنفسی،خونازطریقسرخرگپشتیبهتمامبدنوپسازتبادلمویرگیبایاختههایبدنواردسیاهرگ

شکمیمیشودوبهقلببرمیگردد.

درماهیقبلازدهلیز،سینوسسیاهرگیوبعدازبطن،مخروطسرخرگیقراردارد. 3
قلبدرسطحشکمیقرارداردوازآنخونتیرهعبورمیکند.دقتکنیدکهبهقلبخونروشننیزبرایتغذیۀخودیاختههایقلبوارد 3

میشود.
درسطحپشتیبدن،سرخرگپشتیقرارداردکهخونروشنداردوخوندرونازآنجلوبهعقببدنحرکتمیکند. 3
درسطحشکمیبدن،سیاهرگشکمیوسرخرگشکمیقراردارندکههردوخونتیرهداشتهوخونراازعقببدنبهسمتجلوهدایت 3

میکنند.
مویرگهایآبششی+مویرگهایعمومیبدن 3 درماهیخونخروجیازقلبتابرگشتمجددبهقلبازدوشبکۀمویرگیعبورمیکند
درماهیشبکۀمویرگیآبششبیندوسرخرگ)سرخرگشکمیوپشتی(قراردارد. 3
دریچههاییکطرفهدربیناینحفراتدیدهمیشوند: 3
بهسمتدهلیزبازمیشود؛یعنیجریانخونرابهسمتدهلیزیکطرفهمیکند. 3 بینسینوسسیاهرگیودهلیز
بهسمتبطنبازمیشود. 3 بیندهلیزوبطن
بهسمتمخروطسرخرگیبازمیشود. 3 بینبطنومخروطسرخرگی
ضخامتدیوارۀبطنبیشترازدهلیز،مخروطسرخرگیوسینوسسیاهرگیاست. 3
مسیرحرکتخوندرماهی: 3
مویرگهای 3 سرخرگشکمی مخروطسرخرگی بطن دهلیز سینوسسیاهرگی سیاهرگشکمی مویرگعمومیبدن
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مویرگهایعمومیبدن. سرخرگپشتی آبششی
درآخراینجدولروبررسیکنیدتابهرستگاریهدایتشوید! 3

سیاهرگ شکمی سرخرگ پشتی سرخرگ شکمی 

تیرهروشنتیرهنوع خونی که دارد؟ 

û✓ûخارج کنندۀ خون از سطح تنفسی است 
ûû✓واردکنندۀ خون به سطح تنفسی است 
û✓✓واردکنندۀ خون به شبکۀ مویرگی است

ازعقببهجلوازجلوبهعقبازعقببهجلوجهت جریان خون درون آن چگونه است؟ 

کمترینبیشترازسیاهرگشکمیوکمترازسرخرگشکمیبیشترینمیزان فشار خون 

بیشترینفشارخوندرانساندرسرخرگآئورتاستکهخونروشنداردولیبیشترینفشارخوندرماهیدرسرخرگشکمیاستکه 3
خونتیرهدارد.

ازقلبهمۀمهرهدارانخونتیرهعبورمیکندولیازقلبماهیونوزاددوزیستفقطخونتیرهعبورمیکند.ازقلبسایرمهرهدارانهم 3
خونروشنوهمخونتیرهعبورمیکند.

دارایغدد کلیهها، بر وسفرهماهیها(کهساکنآبشورهستند،عالوه )مثلکوسهها ماهیانغضروفی دفع مواد و تنظیم اسمزی: 
راسترودهایهستندکهمحلولنمک)سدیمکلرید(بسیارغلیظرابهرودهترشحمیکنند.

درماهیانآبشیرین،فشاراسمزیمایعاتبدنازمحیطبیشتراست؛بنابراینآبمیتواندواردبدنشود.برایمقابلهباچنینمشکلی،
ماهیانآبشیرینمعموالًآبزیادینمینوشند)بازوبستهشدندهاندرماهیقرمزتنهابهمنظورعبورآبوتبادلگازهادرآبششهاست(.

اینماهیهاحجمزیادیازآبرابهصورتادراررقیقدفعمیکنند.
درماهیانآبشورفشاراسمزیمایعاتبدنکمترازفشاراسمزیمحیطاست؛بنابراینآب،تمایلبهخروجازبدندارد.درنتیجه،ماهیان
دریاییمقدارزیادیآبمینوشند.دراینماهیانبرخیازیونهاتوسطکلیهبهصورتادرارغلیظوبرخیازطریقیاختههایآبششدفع

میشوند.
نام به ماهیهاساختاری بدن دردوسوی حواس: 
زیر در کانالی اینساختار، دارد. خطجانبیوجود
محیط با سوراخهایی راه از که است جانور پوست

بیرونارتباطدارد.
که دارند قرار مژکداری یاختههای کانال، درون
یاختهها این مژکهای حساساند. آب ارتعاش به
درمادهایژالتینیقراردارند.جریانآبدرکانال،
مادۀژالتینیرابهحرکتدرمیآورد.حرکتمادۀ
ژالتینی،یاختههایگیرندهراتحریکمیکندوماهی

بهکمکخطجانبیازوجوداجساموجانوراندیگر)شکاروشکارچی(درپیرامونخودآگاهمیشود.

خطجانبیدرهمۀماهیهاوجوددارد! 3
خطجانبیبعدازسرشروعوتانزدیکبالۀدمیادامهداردونزدیکبهسطحپشتیجانوراست. 3
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آبواردشدهبهدرونکانال،بامژکهاییاختههایگیرندهتماسندارد؛چونمژکهادرونمادۀژالتینیقراردارند. 3
عصبیکهدرزیرکانالخطجانبیقراردارد،درطولخودضخامتیکسانینداردوازعقببهجلویبدنبهدلیلاضافهشدنرشتههای 3

عصبیبهآن،ضخامتشدرحالافزایشاست.
مژکهایهریاختۀگیرنده،طولیمتفاوتازهمدارندویکیازآنهاطولیبیشترازسایریندارد. 3
تعدادیاختههایپشتیبانازتعدادیاختههایگیرندهبیشتراستولیهردویاینیاختههابامادۀژالتینیتماسدارند. 3
هستۀیاختههایگیرندهنسبتبههستۀیاختههایپشتیبان،بزرگترودرموقعیتباالتریقراردارند. 3
هریاختۀگیرندهبادورشتۀعصبیارتباطدارد. 3
امابریمسراغمغزماهی! 3
لوبهایبویاییدرجلوییترینبخشمغزماهیقراردارند. 3
عصب 3 و است ماهی مغز بخش بزرگترین بینایی، لوب

بیناییازپایینبهآنواردمیشود.
نیمکره 3 دو از دو هر مخ و بینایی لوب که کنید دقت

تشکیلشدهاند.
مخفاقدچینخوردگیاست. 3
مخچهباالترینبخشمغزماهیاست. 3
بصلالنخاع،عقبیترینبخشمغزماهیاستکهنسبتبهمخچهولوبهابیناییدرسطحپایینتریقراردارد. 3
ضخامتنخاعوعصببویاییازضخامتبصلالنخاعکمتراست. 3
لوبهای)پیازهای(بویاییماهینسبتبهکلمغزجانورازلوبهایبویاییانسانبزرگتراست. 3

دستگاه حرکتی: ماهیهااسکلتداخلیدارند.دربعضیازآنها،اسکلتغضروفیودربعضیدیگر،اسکلتیاستخوانیکهغضروفنیز
دارد،مشاهدهمیشود.

ماهیانغضروفیوپستاندارانداراینیایمشترکیهستند. 3

تولیدمثل: بیشترماهیهالقاحخارجیوبعضیازآنها،لقاحداخلیدارند.
درلقاحخارجی،والدینگامتهایخودرادرآبمیریزندولقاحدرآبصورتمیگیرد.برایافزایش
احتمالبرخوردگامتها،والدینتعدادزیادیگامتراهمزمانواردآبمیکنند.برایهمزمانشدن
ورودیاختههایجنسیبهآبعواملمتعددیدخالتدارد.ازجملهدمایمحیط،طولروز،آزاد

کردنموادشیمیاییتوسطنریامادهیابروزبعضیرفتارهامثلرقصعروسیدرماهیها.
دراسبکماهیجانورماده،تخمکرابهدرونحفرهایدربدنجنسنرمنتقلمیکند.لقاحدربدننرانجام
میشودوجنسنر،جنینهارادربدنخودنگهمیدارد،پسازطیمراحلرشدونموی،نوزادانمتولدمیشوند.

دراسبکماهی،جانورنررفتارانتخابجفتراانجاممیدهدومادههابرایانتخابشدن،رقابتمیکنند. 3
درماهیهابهدلیلدورۀجنینیکوتاه،میزاناندوختۀغذاییتخمککماست. 3

 13 دربارۀ همۀ مهره دارانی که خون پس از عبور از قلب وارد بخش تنفسی شده و سپس به سایر قسمت های بدن می رود، کدام گزینه 
به درستی بیان شده است؟ 

1(هموارۀگردشموادغذاییبهدنبالتشکیلریزکیسههایدرونیاختهایانجاممیشود.
2(درنوعیازیاختههایبدنآن،همۀژنهایموجوددرژنگان،توسطآنزیمهاییبیانمیشود.

3(درزمانیکهامکانتولیدمثلجانورفراهمباشد،بهیاختههایقلبفقطخونپرازاکسیژنمیرسد.
4(هموارهحرکتخوندرمویرگهایمبادلهکنندۀگازهایتنفسیبامحیطبهسمتسرجانورصورتمیگیرد.
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 14 وجه اشتراک میان ساختار .............. در انسان و .............. در .............. است. 
1(گیرندههایسقفحفرۀبینی– گیرندههایشیمیاییپایمگس– تشخیصهرمولکولی
2(گیرندههایحستعادل– گیرندۀخطجانبیماهی– عدمتشکیلعصبازیاختهگیرنده

3(دستگاهعصبیمرکزی– دستگاهعصبیمرکزیماهی– بزرگتربودنمخنسبتبهمخچه
4(دستگاهعصبی– دستگاهعصبیدرحشرات– یکپارچهکردناطالعاتواحدهایبینایی

 15 در مغز انسان، ساختاری که .............. معادل با بخشی می باشد که با شمارۀ .............. مشخص شده است. 
1(درتقویتوپردازشاولیهبرخیازاطالعاتحسینقشدارد– )1(
2(بامصرفموادالکلیسببناهماهنگیمیانعضالتمیشود– )3(
3(بامصرفمواداعتیادآور،تواناییقضاوتفردمختلمیکند– )2(

4(تنهامرکزتنظیممیزانفشارخونوتعدادتنفسفرداست– )4(

دوزیستان 

تنفس:

 دوزیستان در حالت نوزادی، تنفس آبششی و در دوران بلوغ، تنفس پوستی و ششی دارند. 

درتنفسپوستیشبکۀمویرگیزیرپوستیبامویرگهایفراوان 3
مبادله پوست طریق از اطراف محیط با گازها و دارد وجود
دارند، پوستی تنفس که جانورانی در پوستی سطح میشوند.

مرطوبنگهداشتهمیشود.
قورباغهبهکمکماهیچههایدهانوحلق،باحرکتیشبیه»قورت 3

دادن«هوارابافشاربهششهامیراند؛بهاینسازوکارپمپفشارمثبتمیگویند.
مراحلتنفسدرقورباغه: 3

هوادرحفرۀدهانیجمعمیشودوجانورانگارگلویش � بینیبازاستوهوارابهحفرۀدهانیهدایتمیکند درابتدایدمششهاخالیهستند
پسازبستهشدنبینی،قورباغهباکمکماهیچههایدهانوحلقوباحرکتی پسازپرشدندهانازهوا،بینیبستهمیشود رابادکردهاست

شبیه»قورتدادن«هوارابافشاربهششهامیراند.

بهحفرۀدهانیدوششمتصلاستوهوایدمیازطریقدومنفذدرپایینقسمتانتهاییحفرۀدهانی،واردششهامیشود.عالوهبراین، 3
دهانبهمرینیزراهدارد

گردش مواد:نوزاددوزیستان،قلبیدوحفرهایوگردشخونبستۀسادهدارد.
سامانۀگردشیمضاعف،ازدوزیستانبهبعد،شکلگرفتهاست.دوزیستان،قلبسهحفرهایبادودهلیزویکبطندارندکه
بطن،خونرایکباربهششها)تلمبهبافشارکمتر(وپوستوسپس)تلمبهبافشاربیشتر(بهبقیۀبدنتلمبهمیکند.

الزمۀداشتنگردشخونمضاعف،داشتنبیشازیکدهلیزاستنهبطن! 3
ازبطنیکسرخرگخارجمیشودکهبهدوشاخهتقسیممیشود؛یکشاخهبهسمتسطوحتنفسی)شش+پوست(و 3

شاخۀدیگربهسمتاندامهایبدنمیرود.
دردوزیستانبالغهردونوعخونتیرهوروشن،همراهباهمواردرگخارجکنندۀخونازبطنمیشود. 3

دفع مواد و تنظیم اسمزی: مثانۀدوزیستانمحلذخیرۀآبویونهاست.بههنگامخشکشدنمحیط،دفعادرارکمومثانهبرایذخیرۀ
بیشترآببزرگترمیشودوسپسبازجذبآبازمثانهبهخونافزایشپیدامیکند.
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کلیۀدوزیستانتوانمندیکمیدربازجذبآبداردوادرارتولیدشدهتوسطآن،رقیقاست. 3

تولیدمثل: 
دوزیستانلقاحخارجیدارندوبهدلیلکوتاهبودندورۀجنینی،میزاناندوختۀغذاییتخمکآنها،کماست.

درجانورانیکهلقاحخارجیدارندتخمکدیوارهایچسبناکوژلهایداردکهپسازلقاح،تخمهارابههممیچسباند.اینالیهژلهایابتدا 3
ازجنیندربرابرعواملنامساعدمحیطیمحافظتمیکندوسپسبهعنوانغذایاولیۀمورداستفادۀجنینقرارمیگیرد

 16 کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 
»در هر جانوران دوزیست دارای قلب چند حفره ای، به منظور انجام تهویه گازهای تنفسی الزم است تا  ................«

1(جریانحرکتآبباجریانحرکتخوندرتیغههایآبششیمتفاوتباشد.
2(گازهایتنفسیدرمجاورتبخشهایتبادلیبهصورتمحلولدرآبباشند.

3(ابتداگازهایتنفسیبامحیطاطرافازطریقشبکۀمویرگیپوستمبادلهشوند.
4(هواازطریقبینیواردحفرۀدهانیشدهوپسازبستهشدنبینی،بهششهاواردشود.

خزندگان 

جداییکاملبطنهادربرخیخزندگانمثلکروکودیلهارخمیدهد. 3
کلیهدرخزندگانوپرندگانتوانمندیزیادیدربازجذبآبدارد.برخیخزندگانوپرندگاندریاییوبیابانیکهآبدریایاغذاینمکدار 3

مصرفمیکنند،میتوانندنمکاضافهراازطریقغددنمکینزدیکچشمیازبان،بهصورتقطرههایغلیظدفعکنند.

مار 

 برخی مارها می توانند پرتوهای فروسرخ را تشخیص دهند. در جلو و زیر هر 
چشم مار زنگی سوراخی است که گیرنده های پرتوهای فروسرخ در آن قرار دارند. 
به کمک این گیرنده ها، مار پرتوهای فروسرخ تابیده از بدن شکار را دریافت می کند 

و محل آن را در تاریکی تشخیص می دهد.

فاصلۀبیندوچشممارزنگیازیکدیگربیشترازفاصلۀدوسوراخمحلگیرندههایفروسرخازهماست. 3
دقتکنیدکهگیرندههایفروسرخنهدرچشمهایمارزنگیوجودداردونهدربینیآن! 3

 پادزهر سّم مار که بعد از مارگزیدگی استفاده می شود، حاوی پادتن هایی است که سّم مار را خنثی می کنند.
 تولیدمثل جنسی در بعضی از مارها  به روش بکرزایی است. در بکرزایی مار، از روی فام تن های 
تخمک یک نسخه ساخته می شود تا فام تن های تخمک دو برابر شوند و سپس شروع به تقسیم 

می کند و موجود دوالد را به وجود می آورد 

فرضکنیدماریداریمباژنوتیپAaBBاینمارباانجاممیوزمیتواندگامتهایABویاaBراایجاد 3
 aaBBویاAABBکند.هریکازاینگامتهامیتواندابتدافامتنهایشرادوبرابرکند؛یعنیبهصورت
دربیادوسپسباتقسیممیتوز،یکماردوالدراایجادکند.ازبکرزایییکمارباژنوتیپAaBB،زادۀ

 .aaBBویاAABBحاصلیابهصورتاست
مارحاصلازبکرزایی،دوالدوژنوتیپخالصدارد. 3

 مار پایتون با اینکه پا ندارد اما بقایای پا در لگن آن به صورت وستیجیال موجود است و این حاکی از 
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وجود رابط های میان آن و دیگر مهره داران است.  در واقع ساختارهای وستیجیال ردپای »تغییر گونه ها« هستند. شواهد متعددی 
در دست است که نشان می دهد مارها از تغییر یافتن سوسمارها پدید آمده اند.

 مارها از فرمون ها برای جفت یابی استفاده می کنند. 

الک پشت

 در جانورانی که لقاح داخلی دارند، حفاظت جنین به صورت های متفاوتی انجام می شود. در جانوران 
در  بیشتر  محافظت  برای  البته  می کند.  محافظت  جنین  از  تخم  اطراف  در  پوستۀ ضخیم  وجود  تخم گذار 

خزندگانی مثل الک پشت تخم ها با ماسه و خاک پوشانده می شوند.
 الک پشت های دریایی ماده پس از طی مسافت های طوالنی، برای تخم گذاری به ساحل دریا می آیند و پس 
از تخم گذاری دوباره به دریا باز می گردند. به نظر می رسد میدان مغناطیسی زمین در جهت یابی الک پشت ها 

نقش دارد. 
 الک پشتی که در شکل روبه رو می بینید، حتی وقتی در آزمایشگاه قرار دارد و غذا و آب کافی دریافت می کند، رکود تابستانی را 

نشان می دهد.

پرندگان 

دربینمهرهداراناندازۀنسبیمغزپستاندارانوپرندگاننسبتبهوزنبدنازبقیهبیشتراست. 3
آنفلوانزایپرندگانراویروسیپدیدمیآوردکهمیتواندسایرگونهها،ازجملهانسانرانیزآلودهکند.اینویروسبهششهاحملهمیکندو 3

سببمیشوددستگاهایمنیبیشازحدمعمولفعالیتکند.بدینترتیب،بهتولیدانبوهوبیشازاندازۀلنفوسیتهایTمیانجامد.
مرگبرنامهریزیشدۀیاختهای،باازبینبردنیاختههایآسیبدیده،آنهاراحذفمیکند.مثالدیگر،حذفیاختههایاضافیازبخشهای 3

عملکردیمانندپردههایبینانگشتانپادربرخیازپرندگاناست.
پرندگانجانورانیتخمگذارهستند؛درنتیجهمیزاناندوختۀغذاییتخمکآنهازیاداست.پرندگانرویتخمهایخودمیخوابند. 3
پرندگاندرپراکنشمیوههاوهمینطورگردهافشانیگلهانقشدارند. 3
بالپرندگانوبالحشرات،نسبتبهیکدیگرآنالوگمحسوبمیشوند. 3
جوجههایبرخیازپرندگانبرایغذایموردنیازشانبهوالد)یاوالدین(خودمتکیهستند. 3
بیشترپرندگانتکهمسراند.درایننظامهردووالدهزینههایپرورشزادههارامیپردازند.همچنین،درایننظامجانورنرومادهدرانتخاب 3

جفتسهممساویدارند.
هرسالهباآغازفصلپاییزپرندگانمهاجرازسیبریواروپابهتاالبهاوآبگیرهایشمالایرانمهاجرتمیکنند.اینپرندههاپساززمستان 3

گذرانی،دراوایلبهاربهسرزمینخودبازمیگردند.
گاهیرفتاردگرخواهی،رفتاریبهنفعخودفرداست.درمیانپرندگان،افرادیاریگریهستندکهدرپرورشزادههابهوالدینآنهایاری 3

میرسانند.مشخصشدهاستوجوداینیاریگرهااحتمالبقایزادههاراافزایشمیدهد.یاریگرهااغلبپرندههایجوانیاندکهباکمک
بهوالدینصاحبالنه،تجربهکسبمیکنندوهنگامزادآوریمیتوانندازاینتجربههابرایپرورشزادههایخوداستفادهکنندیابامرگ

احتمالیجفتهایزادآور،قلمروآنهاراتصاحبوخودزادآوریکنند.
پژوهشگراندرسربعضیازپرندههاذراتآهنمغناطیسیشدهیافتهاند. 3

دستگاه گوارش: پرندگاندانهخوارمثلملخچینهداندارند.بخشعقبیمعدهدراینپرندگانساختاریماهیچهایاستوسنگداننامیده
میشود.سنگریزههاییکهپرندهمیبلعد،فرایندآسیابکردنغذاراتسهیلمیکنند.
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مراحلگوارشموادغذاییدرپرندۀدانهخوار: 3
رودۀ � سنگدان معده چینهدان مری دهان

مخرج. رودۀبزرگ باریک

لولۀگوارشپرندۀدانهخوار،حلقوجودندارد. 3
چینهدان،حجیمترینبخشلولۀگوارشدرپرندگاندانهخواراست. 3
3معدهبینچینهدانوسنگدان،معدهقرارداردونسبتبه 3

هردویآنها،کوچکتراست.
چینهدان<سنگدان<رودۀبزرگ<معده. 3 مقایسهازنظرحجم
چینهدانمتمایلبهسطحشکمیجانورولیسنگدانبهسطح 3

پشتیبدن،نزدیکتراست.
کبددرزیرمعدهوسنگدانودربخشپشتیچینهدانقراردارد.قرارداردوازطریقمجراییبارودۀباریکارتباطدارد. 3
رودۀباریکطویلترینبخشلولۀگوارشبودهودارایپیچخوردگیهایزیادیاست. 3
رودۀبزرگنسبتبهرودۀباریک،طولکمترولیحجمبیشتریدارد. 3
پایپرنده4انگشتداردکهبینآنهاپردهوجودندارد.ازبینانگشتان،3انگشتبهسمتجلوویکیبهسمتعقبقراردارد. 3
سنگریزههایبلعیدهشدهتوسطجانور،عالوهبرسنگدانمیتوانددربخشهایدیگریازلولۀگوارشمشاهدهشود. 3

دستگاه تنفس: پرندگانبهعلتپرواز،نسبتبهسایرمهرهدارانانرژیبیشتریمصرفمیکنندوبنابراینبهاکسیژنبیشترینیازدارند.
پرندگانعالوهبرُشش،دارایساختارهاییبهنامکیسههایهوادارهستندکهکاراییتنفسآنهارانسبتبه

پستاندارانافزایشمیدهد.

سایر 3 و ازششها بزرگتر اندازهای که دارد قرار هوادار کیسۀ دو هرشش عقبی دربخش پرندگان، در
کیسههایهواداردارند.

نایبهکیسههایهوادارعقبیراهداردوبخشیازهوایواردشدهبهنایدرطیدمبهکیسههایهوادار 3
عقبیواردمیشود.

پرندهدارای9کیسۀهواداراست.4کیسهدرسمتچپو4کیسهدرسمتراستقراردارندوفقطیک 3
کیسهبیندوششمشترکاستوباهردوششارتباطدارد؛پسهرشش5کیسۀهوادارارتباطدارد.

یکیازکیسههایهوادار)قرمزرنگ(درزیرنایقراردارد؛پسبهسطحشکمیبدننزدیکتراست. 3

گردش مواد: پرندگانقلبی4حفرهایباجداییکاملبطنهادارند.دراینجانورانسامانۀگردشبستۀمضاعفوجوددارد.
دفع مواد و تنظیم اسمزی: کلیهدرخزندگانوپرندگانتوانمندیزیادیدر
بازجذبآبدارد.برخیخزندگانوپرندگاندریاییوبیابانیکهآبدریایاغذای
نزدیک ازطریقغددنمکی را اضافه نمکدارمصرفمیکنند،میتوانندنمک

چشمیازبان،بهصورتقطرههایغلیظدفعکنند.

درپرندۀشکلمقابل،غدۀنمکیدرباالیچشمقرارداردوقطراتغلیظنمک 3
راازطریقمجراییاختصاصیبهمنقارواردمیکند.

در 3 باحرکت و خارج آن از نمک قطرات که دارد وجود منقارسوراخی در 3
شیارهایدوسویمنقار،ازنزدیکینوکآندفعمیشود.

راسترودهای 3 نظرعملکردمعادلغدد از بیابانی و پرندۀدریایی نمکی غدد
ماهیانغضروفیاست.

نای
شش ها

کیسه های
هوادار جلویی

کیسه های
هوادار عقبی

 

 

@konkorilife 



جانوریدکتر سینا معصوم نیا

47

واماچندپرندهوویژگیاختصاصیشون... 3

طاووس 

 ویژگی های ظاهری طاووس های نر و ماده متفاوت است. در فصل زادآوری دم طاووس 
 نر، پرهای پرنقش و نگاری پیدا می کند. طاووس نر برای جلب جفت، دم خود را مانند بادبزن 
می گستراند تا بهتر در معرض دید جانور ماده قرار گیرد. طاووس ماده دم طاووس های نر را 
بررسی می کند و نری را به عنوان جفت انتخاب می کند که رنگ درخشان و لکه های چشم مانند 

بیشتری روی پرهای دم خود داشته باشد.
 طاووس نر نظام جفت گیری چند همسری دارد. در این نظام یکی از والدین پرورش و نگهداری زاده ها را انجام می دهد. طاووس 
 نر در نگه داری زاده ها نقشی ندارد، البته می تواند با نگهداری از قلمرو، منابع غذایی، محل النه و پناهگاه ایمن از شکارچی ها، به طور 

غیرمستقیم به ماده ها کمک کند. در نتیجه، موفقیت تولیدمثلی هر دو جانور نر و ماده افزایش می یابد.

طوطی
گاهیجانورانغذاییرامصرفمیکنندکهمحتوایانرژیچندانیندارداماموادموردنیازآنهاراتأمین
میکند.برایمثالطوطیهاییکهدرشکلمقابلمیبینیدخاکرسمیخورندتاموادسمیحاصل

ازغذاهایگیاهیرادرلولۀگوارشآنهاخنثیکند.
کبوتر خانگی 

پژوهشگراندریکروزابریآهنربایکوچکیرارویسرکبوترخانگیقراردادند.با
وجوداینآهنربا،پرندهنتوانستمسیردرسترابیابدوبهالنهبازگردد.پژوهشگران
نتیجهگرفتندکبوترخانگیمیتواندموقعیتخودرانسبتبهمیدانمغناطیسیزمین

احساسوبااستفادهازآنجهتیابیکند.
نمودارمقابلمزیتزندگیگروهیدرکبوترهارانشانمیدهد.طبقنمودارمیبینیدکه:

بهطورکلیباافزایشتعدادکبوترهایگروه،شانسشکارشدنآنهاکاهشمییابد. 3
درواقعبینتعدادافرادگروهوشانسشکارشدنآنها،رابطۀعکسوجوددارد.

زمانیکهکبوترزندگیانفرادیدارد،شانسشکارشدنآن،80درصداست. 3
کمترینشانسشکارشدنکبوترهازمانیاستکهتعدادآنهابیشاز50عددباشد. 3

قمری خانگی 

 قمری های خانگی با جمع آوری شاخه های نازک درختان برای خود النه ساخته و زادآوری می کنند.
 قمری خانگی مثل بیشتر پرندگان، نظام تک همسری دارد. 

کاکایی 

 جوجه کاکایی برای دریافت غذا به منقار پرنده والد نوک می زند و والد 
بخشی از غذای خورده شده را برمی گرداند تا جوجه آن را بخورد. دریافت 
غذای کافی برای بقا و رشد جوجه اهمیت دارد. جوجه پس از بیرون آمدن 
رفتار درخواست غذا، نوک  بزند. در  به منقار والد نوک  از تخم، می تواند 
زدن های جوجه کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج و 
با تمرین، این رفتار دقیق تر می شود. هرچه جوجه دقیق تر نوک بزند، والد 

سریع تر به درخواست آن برای غذا پاسخ می دهد. به این ترتیب جوجه می آموزد تا دقیق تر نوک بزند؛ بنابراین، جوجه کاکایی تجربه 
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به دست می آورد و رفتار غریزی آن تغییر می کند و اصالح می شود. 

بعضیازضربههایجوجۀتازهازتخمخارجشدهبهمنقاروالدبرخوردنمیکند،درواقعتعدادکمیازضربههابهمنقاربرخورددارددرحالیکه 3
درجوجۀدوروزه،بیشترضربههابهمنقاربرخوردمیکند.

دقیقترنوکزدنجوجهبهمنقاروالدباعثمیشودکهوالدسریعتربهدرخواستغذایآنپاسخبدهدنهاینکهغذایبیشتریرادراختیار 3
جوجهبگذارد.

 پرنده کاکایی پس از آنکه جوجه هایش از تخم بیرون می آیند، پوسته های تخم را از النه خارج می کند. جوجه ها و تخم های کاکایی 
در میان علف های اطراف آشیانه به خوبی استتار می شوند در حالی که 
رنگ سفید پوسته های شکستۀ تخم ها بسیار مشخص است. کاکایی ها 
کاهش  برای  را  النه  از  تخم های شکسته  پوسته  انداختن  دور  رفتار 

احتمال شکار شدن و افزایش احتمال بقای جوجه ها انجام می دهند.

 قو 
اینپرندههادررفتارقلمروخواهیبهجانورمزاحمحملهمیکنند.

 به دفاع جانوران در برابر افراد هم گونه یا افراد گونه های دیگر از قلمرو خود، قلمرو خواهی می گویند. 

 غازها 
جوجهغازهاپسازبیرونآمدنازتخم،نخستینجسممتحرکیراکهمیبینند،دنبالمیکنند.جسم
متحرکمعموالًمادرآنهاست.ایندنبالکردنموجبپیوندجوجههابامادرمیشود.پیوندجوجه
غازهاومادرشاندرنتیجۀنوعییادگیریبهنامنقشپذیریایجادمیشود.نقشپذیریجوجهغازها

طیچندساعتپسازخروجازتخمرخمیدهد.
جوجهغازهابانقشپذیریمادرخودرامیشناسند.اینشناساییبرایبقایجوجههاحیاتیاست،بدون

آنجوجههاتحتمراقبتمادرقرارنمیگیرندوممکناستبمیرند.افزونبرآن،جوجههابانقشپذیری،رفتارهایاساسیمانندجستوجوی
غذارانیزازمادریادمیگیرند.

 کالغ 
کالغسیاهیکهدرشکلمقابلمیبینید،کشفکردهاستکهچگونهتکهگوشتآویزانبهانتهاینخرابهدستآورد.
جانورهرباربخشیازنخرابامنقارخودباالمیکشدوپنجۀپایخودرارویآنقراردادهوسرانجامبهگوشتدست

پیدامیکند.

کالغبایادگیریازنوعحلمساله،تکۀگوشتآویزانبهانتهاینخرابهدستمیآورد. 3

کالغبهتخمهایکاکاییعالقهداردودرصورتیکهکنارتخمهایکاکایی،پوستۀتخمهایشکستهباشد،کالغبهسادگی
تخمهاراپیداکردهونوشجانمیکند!

 17 با توجه به شکل زیر، ............... معادل بخشی از لولۀ گوارش ............... است که می تواند ............... 
1(بخش3– ملخ– موادرابهبخشیازلولۀگوارشواردکندکهفاقدتواناییترشحآنزیماست.
2(بخش2– ملخ– بهکمکدندانههایخودوسنگریزههاگوارشمکانیکیموادراانجامدهد.
3(بخش1– انسان– باحرکاتقطعهقطعهکنندۀخودبهگوارشمکانیکیموادکمککند.

4(بخش4– انسان– آنزیمهایخودرابههمراهبیکربناتبهلولۀگوارشیترشحکند.

1
2

3

4
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پستانداران 

درانسانوبسیاریازپستانداران،گویچههایقرمز،هستهوبیشتراندامکهایخودراازدستمیدهند. 3
جداییکاملبطنهاپستاندارانرخمیدهد.اینحالت،حفظفشاردرسامانۀگردشیمضاعفراآسانمیکند.فشارخونباالبرایرساندن 3

سریعموادغذاییوخونغنیازاکسیژنبهبافتهادرجانورانیبانیازانرژیزیاد،مهماست.
درپستاندارانبهدلیلارتباطخونیبینمادروجنینمیزاناندوختهغذاییتخمک،کماست. 3
درپستاندارانجفتدار،جنیندرونرحممادررشدونموراآغازوازطریقاندامیبهنامجفتباخونمادرمرتبطمیشودوازآنتغذیه 3

میکند.نوزادپسازتولدازغددشیریمادرتغذیهمیکندتازمانیکهبتواندبهطورمستقلبهزندگیادامهدهد.
درپستاندارانازجملهانسانانسولینبهصورتیکمولکولپیشهورمونساختهمیشود. 3
نقشپذیریدرپستانداراننیزدیدهمیشود،مثاًلبرههاییکهمادرخودراازدستدادهاندوانسانآنهاراپرورشدادهاست،دنبالاوراه 3

میافتندوتمایلیبرایارتباطباگوسفندهایدیگرنشاننمیدهند.

 گاو )پستاندارن نشخوارکننده( 
پستانداراننشخوارکننده،نظیرگاووگوسفند،معدۀچهارقسمتیدارند.

دراینجانوران،معده،شاملکیسۀبزرگیبهنامسیرابی؛بخشیبهنامنگاری؛یکاتاقکالیهالیهبهنامهزارالومعدۀواقعییاشیرداناست.
اینجانورانبهسرعتغذامیخورندتادرفرصتمناسبیامکانیامن،غذارابانشخوارکردنغذارابهدهانبرگردانندوبجوند.ابتداغذای
نیمهجویدهبلعیدهوواردسیرابیمیشودودرآنجابهکمکمیکروبهاتاحدیگوارشمییابد.درنشخوارکنندگان،وجودمیکروبهابرای
گوارشسلولزضروریاست.سلولزمقدارزیادیانرژیداردولیاغلبجانورانفاقدتواناییتولیدآنزیمسلوالزبرایگوارشآنهستند.
تودههایغذاسپسبهنگاریواردوبهدهانبرمیگردند.دراینزمانغذابهطورکامل،جویدهودوبارهبهسیرابیواردمیشود؛بیشتر
حالتمایعپیدامیکنندوسپسبهنگاریجریانمییابد.موادازآنجابههزارالرفتهتاحدودیآبگیریوسرانجامبهشیردانواردمیشود.

دراینمحلآنزیمهایگوارشیواردعملمیشوندوگوارشادامهپیدامیکند.

مسیرحرکتغذادرلولۀگوارشنشخوارکنندگان: 3
رودۀبزرگ  � رودۀباریک شیردان هزارال نگاری سیرابی مری دهان مری نگاری سیرابی مری دهان

مخرج.

دریکدورۀکاملگوارشدرنشخوارکنندگان،غذاسهبارازمری،دوبارازسیرابیونگاریویکبارازهزارال،شیردانورودهعبورمیکند. 3
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نگاریحالتاسفنجیوسوراخسوراخداشتهودربخشباالییخودمنفذیداردکهبههزارالراهدارد. 3
هزارالچینخوردهترینبخشمعدهاستودردیوارۀخوددارایشیارهایمتعددموازیاست. 3
قطررودۀباریکنسبتبههمۀبخشهایمعده،کمتراست. 3
جهتحرکتغذادرنیمیازبخشهایمعده)سیرابیونگاری(،دهانومریبهصورتدوطرفهاست. 3
شیرداندرسمتمتصلبههزارالدارایقطرزیادودرسمتمتصلبهرودۀباریک،قطرکمتریدارد. 3
پایینیترینبخشمعده،شیرداناست. 3

 یکی از روش های تهیه انسولین جداسازی و خالص کردن آن از لوزالمعده جانورانی مثل گاو است و روش دیگر، مهندسی ژنتیک 
است!

 گاوهای تراژنی می توانند شیر غنی از نوعی پروتئین انسانی تولید کنند که برای انسان نسبت به شیر طبیعی گاو مناسب تر است.

 18 در گاو، محتویات ............... از لولۀ گوارش، بالفاصله وارد بخشی می شوند که در آن مواد تحت تأثیر آنزیم یا آنزیم های ............... قرار 
می گیرند. 

2(محلفعالیتباکتریهایتجزیهکنندۀسلولز– مترشحهازکبد 1(بخشمقابلبزرگترینقسمتمعده– ترشحشدهازغددبزاقی
4(محلانجامفرایندآبگیریتودههایغذایی– ترشحشدهازبخشالیهالیه  3(پایینترینبخشمعده– فعالترشحشدهازسیرابی

 پالتی پوس
پستاندارتخمگذاریمثلپالتیپوس،تخمرادربدنخودنگهمیداردوچندروزماندهبهتولدنوزاد،تخمگذاری

میکندورویآنهامیخوابدتامراحلنهاییرشدونموطیشود.
 کانگورو

درپستاندارانکیسهدار،مثلکانگوروجنینابتدادرونرحمابتداییمادررشدونموراآغازمیکند.بهدلیلمهیانبودنشرایطبهصورت
نارسمتولدمیشودوخودرابهدرونکیسهایکهبررویشکممادراستمیرساند.درآنجاضمنحفاظت،ازغددشیریدرونآنتغذیه

میکندتامراحلرشدونموراکاملکند.

نوزادهمۀپستانداران،ازغددشیریوالدمادۀخودتغذیهمیکنددرجهتتکمیلمراحلرشدونمو! 3

گربه 

 از فرومون برای تعیین قلمرو استفاده می کند. 
 با بررسی سنگواره دیرینه شناسان دریافته اند که گربه در گذشته وجود نداشته است. 

 دست انسان، بال پرنده، بالۀ دلفین و دست گربه مثال هایی از اندام های همتا هستند.

موش 

 گریفیت با دو نوع از باکتری های استرپتوکوکوس نومونیا، آزمایش هایی را روی 
موش ها انجام داد. نوع بیماری زای آن که پوشینه دار )کپسول دار( است در موش ها 
سبب سینه پهلو می شود ولی نوع بدون پوشینه آن موش ها را بیمار نمی کند. گریفیت 
مشاهده کرد که تزریق باکتری اسرپتوکوکوس نومونیای پوشینه دار زنده به تنهایی و 
یا در حالت کشته شده با گرما ولی همراه با باکتری بدون پوشینۀ زنده، باعث مرگ 

موش ها می شود. 
از زاده ها در موش ماده بررسی  با رفتار مراقبت  را  ارتباط یک ژن   پژوهشگران 
کرده اند. این ژن را ژن B می نامیم. موش ماده طبیعی اجازه نمی دهد بچه موش ها از 
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او دور شوند؛ اگر بچه موش ها دور شوند، مادر آن ها را می گیرد و به سمت خود می کشد. موش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می کند 
و اطالعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال می شود؛ درنتیجه ژن B در یاخته هایی در مغز موش مادر فعال می شود و دستور ساخت 
پروتئینی را می دهد که آنزیم ها و ژن های دیگری را فعال می کند. در مغز جانور فرایندهای پیچیده ای به راه می افتد که در نتیجۀ 
آن ها، موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان می دهد. پژوهشگران با ایجاد جهش در ژن B آن را غیر فعال کردند. موش های 
ماده ای که ژن های جهش یافته داشتند، ابتدا بچه موش های تازه متولد شده را وارسی کردند ولی بعد آن ها را نادیده گرفتند و رفتار 

مراقبت نشان ندادند. به این ترتیب، مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد.

رفتارموشمادردرمراقبتازفرزندانرفتاریغریزیاست. 3

 در نخستین آزمایش های مربوط به این نوع یادگیری، دانشمندی به نام اسکینر موش گرسنه ای را در جعبه ای قرار داد که درون 
آن اهرمی وجود داشت و موش می توانست آن را فشار دهد. موش درون جعبه حرکت 
می کرد و به طور تصادفی اهرم درون جعبه را فشار می داد. در نتیجه، تکه ای غذا به درون 
جعبه می افتاد و موش غذا دریافت می کرد. پس از چندبار تکرار این رفتار، موش به 
ارتباط بین فشار دادن اهرم و پاداش یعنی به دست آوردن غذا پی برد. موش پس از آن 
به طور عمدی، اهرم را فشار می داد تا غذا به دست آورد. در شرطی شدن فعال، جانور 
می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده و در 

آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می کند.

 شامپانزه 

از  کنند. در یکی  استفاده  روبه رو شده اند،  با آن  برای حل مسئله ای که  قبلی خود  از تجربه های  از جانوران می توانند  برخی   
آزمایش های مربوط به این رفتار، شامپانزه ای را در اتاقی گذاشتند که تعدادی موز از سقف آن آویزان بود و چند جعبۀ چوبی هم در 

اتاق وجود داشت. شامپانزه پس از چند بار باال پریدن و تالش ناموفق  برای 
رسیدن به موزها، جعبه ها را روی هم قرار داد، از آن ها باال رفت و به موزها 

دست یافت. 
 شامپانزه ها برگ های شاخۀ نازک درختان را جدا می کنند و آن را درون النۀ 
موریانه ها فرو می برند تا موریانه ها را بیرون بیاورند و بخورند. این جانوران از 
تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می کنند تا پوستۀ 

سخت میوه ها را بشکنند.

 خفاش 

 بعضی گرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذیه می کنند.
 خفاش های خون آشام به طور گروهی درون غارها یا سوراخ درختان زندگی می کنند. غذای آن ها 
خون پستانداران بزرگ مثل دام هاست. این خفاش ها خونی را که خورده اند با یکدیگر به اشتراک 
می گذارند. خفاشی که غذاخورده است کمی از خون خورده شده را برمی گرداند تا خفاش گرسنه آن را 
بخورد. در غیر این صورت خفاش گرسنه خواهد مرد. خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگرخواه 

را در آینده جبران می کند. اگر جبران انجام نشود، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود.

خفاشهاییکهدگرخواهیانجاممیدهند،لزومًاخویشاوندنیستند.درواقع،رفتاردگرخواهیکهدراثرانتخابطبیعیبرگزیدهشده،بهبقای 3
آنهامنجرمیشود.
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 دم عصایی )میرکت(
دربینجانورانیکهزندگیگروهیدارند،افرادنگهبانیهستندکهباتولیدصداحضورشکارچیرابهدیگرانهشدارمیدهند

تابهموقعفرارکنند.البتهآنهابااینکارتوجهشکارچیرابهخودجلبکرده،احتمالبقایخودراکاهشمیدهند.
 شیرکوهی

شیرکوهیبادلفینخویشاوندینزدیکتریداردتاباکوسه؛چوننیایمشترکدلفینوشیرکوهینسبتبهنیایمشترکشیرکوهیو
کوسهدرگذشتۀنزدیکتریزندگیکردهاست.

سگ

 وقتی جانوری مانند سگ غذا می بیند 
و یا بوی آن را احساس می کند، بزاق او 

ترشح می شود. 

غذامحرکوترشحبزاق،پاسخیغریزیویکبازتابطبیعیاست. 3

دانشمندیبهنامپاولوفآزمایشهایمتعددیدراینبارهانجامداد.اومتوجهشدبزاقسگ،بادیدنفردغذادهندهو
قبلازدریافتغذانیزترشحمیشود.پاولفآزمایشیطراحیکردودرآنهمزمانبادادنپودرگوشتبهسگگرسنه،
زنگیرابهصدادرآورد.باتکراراینکار،سگبینصدایزنگوغذاارتباطبرقرارکرد،طوریکهبزاقآنباشنیدنصدای
زنگوحتیبدوندریافتغذانیزترشحمیشد.صدایزنگدرابتدایکمحرکبیاثربودولیوقتیبامحرکطبیعی
یعنیغذاهمراهشد،سبببروزپاسخترشحبزاقشد.صدایزنگیکمحرکشرطیاستزیرادرصورتیمیتواندموجب

بروزپاسخشودکهبایکمحرکطبیعیهمراهشود.ایننوعیادگیریشرطیشدنکالسیکنامدارد.

 سگ در پراکنش میوه ها نقش دارد. 

گوسفند 

 بره هایی که مادر خود را از دست داده اند و انسان آن ها را پرورش داده است، دنبال او راه می افتند و تمایلی برای ارتباط با 
گوسفند های دیگر نشان نمی دهند.

در ارتباط با تشریح مغز گوسفند هم درس نامه زیر رو داشته باشید البته همین رو در بخش انسانی در فصل1 یازدهم هم آوردیم چون خیلی خیلی مهمه! 
مغزدارایدوسطحپشتیوشکمیاست.درهریکازسطوحعناصریدیدهمیشودکهبایدمحلهریکرادقیقاًبدانید.باتوجهبهشکل

پیشمیرویمدرگاماولمغزراازجمجمهجدامیکنیم.
نیمکرههایمخچهوکرمینه نیمکرههایمغز درسطحپشتیازجلوبهعقب:لوببویایی

بصلالنخاع پلمغزی مغزمیانی کیاسماییبینایی نیمکرههایمغز درسطحشکمیازجلوبهعقب:لوببویایی

@konkorilife 



جانوریدکتر سینا معصوم نیا

53

دقتکنیددرسطحشکمیکمیازمخچهدرپشتبصلالنخاعدیدهمیشود. 3
همدرحالتپشتیوهمدرحالتشکمیمخچهولوببویاییدیدهمیشوند. 3
کیاسمایبیناییمحلیاستکهبخشیازآکسونهایعصببینایییکچشمبهنیمکرهمقابلمیروند. 3

باخارجکردنبقایایپردهیمننژمیتوانیمجسمپینهایراکهرابطبیندونیمکرهیمغزاسترامشاهدهکنیم.
باایجادیکبرشکمعمقدرجلویجسمپینهایمیتوانیمرابطسهگوشرادرزیررابطپینهایمشاهدهکنیم.دوطرفاینرابطها،فضای
بطنهای1و2مغزوداخلآنها،اجساممخططقراردارند.شبکههایمویرگیکهمایعمغزینخاعیراترشحمیکندنیزدروناینبطنها

دیدهمیشوند.

بطنچهارمدرفاصلهیبینمخچهوبصلالنخاعقرارداد. 3
باایجادیکبرشطولیدررابطسهگوشمیتوانیم2تاالموسمغزراببینیمکهبهراحتیازیکدیگرجدامیشوند.

دقتکنیددوتاالموسنیزبایکدیگررابطدارند. 3

درعقبتاالموسها،بطنسومودرلبۀپایینآنها،رومغزی)اپیفیز(راببینید.درعقباپیفیزبرجستگیهایچهارگانهقراردارند.در
مرحلۀبعدیکرمینۀمخچهرادرامتدادشیاربیندونیمکرۀمخچهبرشدهیدتادرختزندگیوبطنچهارممغزراببینید.)بهشکلها

حتماًدقتکنید(

درختزندگیدرواقعبخشدرونیمخچهمیباشد. 3
چلیپای)کیاسمای(بیناییکهدرفعالیتتشریحمغزآنرامشاهدهکردید،محلیاستکهبخشیازآکسونهاعصببینایییکچشمبه 3

نیمکرۀمخمقابلمیروند.
تاالموسهمانندکیاسمایبینایی2عدداست. 3

ازاینشکلنیزبراییادگیریبهترمیتوانیداستفادهکنید.
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 19 چند مورد جمله ی زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
»هنگام تشریح مغز گوسفند، در حالتی که می خواهیم بخش های درونی مغز را مشاهده کنیم ...............«

الف( با ایجاد برش کم عمق در رابط سه گوش، رابط پینه ای مشاهده می شود.
ب( در عقب تاالموس ها، بطن سوم و در لبۀپایین آن ها اپی فیز دیده می شود.

ج( با خارج کردن بقایای پردۀ مننژ، نوار سفید رنگ رابط پینه ای دیده می شود. 
د( برای جدا کردن دو تاالموس از یکدیگر به وارد کردن نیروی زیادی نیاز است.

4)4   3)3   2)2   1)1

 20 در تشریح مغز گوسفند، بطن مغزی که در مجاورت ............... قرار دارد، ............... 
1(رابطسهگوش– دارایمایعمغزینخاعیاستکهازمویرگهایخونیترشحمیشود.

2(درختزندگی– نسبتبهسایربطنهادربخشباالتریازمغزواقعشدهاست.
3(تاالموسها– باایجادیکبرشعرضیدررابطسهگوشمشاهدهمیشود.

4(بصلالنخاع– باایجادبرشدرلبۀپایینغددرومغزیرؤیتمیگردد.

بستۀ آموزشی 1 

 21 چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »هر جانوری که ........................« 
الف( می تواند گیرنده های آنتی ژنی را در محیط داخلی تشخیص دهد، توانایی تولید پادتن دارد. 

ب( یاخته های بیگانه را بر اساس ویژگی های عمومی شناسایی می کند، فاقد آبشش در پیکر خود است. 
ج( واجد سامانه تنفسی مرتبط به دستگاه گردش مواد است، با استفاده از لنفوسیت های خاطره مبارزه می کند. 

د( فاقد سخت ترین نوع بافت پیوندی در پیکر خود می باشد، نمی تواند آنتی ژن ها را به صورت اختصاصی شناسایی کند. 
1)4   2)3   3)2   4)1

 22 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
»جانوری که ............ همانند جانوری که ............، به طور حتم توانایی شناسایی آنتی ژن موجود در روی میکروب وارد شده به بدن را ......... .«

الف( در هر چشم خود بیش از یک عدسی دارد ـ فرومون آزاد می کند. ـ ندارد
ب( فاقد معده در لولۀ گوارش خود است ـ در پاهای خود گیرندۀ صوتی دارد ـ ندارد

ج( از طریق یاخته های استخوانی از طناب عصبی پشتی حفاظت می کند ـ دارای معده بین چینه دان و سنگدان است ـ دارد
د( اوریک اسید را از طریق روده با محتویات دستگاه گوارش دفع می کند ـ دارای قلب دو حفره ای در سطح شکمی است ـ دارد

4)4   3)3   2)2   1)1

 23 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
»در میان جانورانی که دارای ............ هستند، می توان جانوری مشاهده کرد که ............ باشد.«
1(طنابعصبیپشتی-اندازۀنسبیمغزآننسبتبهوزنبدنبیشتربودهوفاقدجمجمۀاستخوانی

2(طنابعصبیشکمی-بهمنظورحرکتونیزحفاظتازخود،اسکلتدرونیداشته
3(اسکلتبیرونی-فاقدتواناییانجاممیوزودارایچندینماهیچهدرهربندبدن
4(کلیهوغددراسترودهای-دارایقلبسهحفرهایورگپشتیباخونروشن

 24 در رابطه با همۀ جانورانی که اسکلت آن ها مانع از بزرگ شدن اندازۀ جانور از محدوده ای خاص می شود، درست است؟
1(اوریکاسیدراهمراهباآببهلولههایمالپیگیواردمیکنند.

2(اسکلتبیرونیآنهادرحفاظتازجانوربرخالفحرکتآن،نقشدارد.
3(باکمکسامانۀتنفسینایدیسیگازهایتنفسیرابهیاختههایپیکریخودمیرسانند.
4(نوعسامانۀتنفسیآنهاممکننیستدرطولدورانزندگی،بهنوعیدیگرتبدیلشود.
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 25 کدام گزینه، در ارتباط با عبارت های زیر درست است؟
الف – در همۀ جانوران، قسمتی از مغز که در انسان از دو نیمکره تشکیل شده است، در تنظیم حرکات بدن نقش دارد.

ب – در همۀ جانوران، حداقل در بخشی از زندگی، ساختارهای اسکلتی و ماهیچه ای به طور هم زمان مشاهده می شوند.
ج – در همۀ جانورانی که دستگاه ایمنی دارای حافظه است، ساختار استخوانی مشابه ساختار استخوان انسان مشاهده می شود.
د – در همۀ جانوران دارای اسکلت آب ایستایی، حرکات بدن جانور به جابه جایی مواد در سامانۀ گردش آب آن ها کمک می کند.

2(»الف«برخالف»ج«درستاست.   1(»ب«همانند»الف«نادرستاست.
4(»د«برخالف»ب«نادرستاست.   3(»ج«همانند»د«درستاست.

 26 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
»در ................ ماهیچه های اسکلتی می توانند ...............«

الف – ماهی قرمز – در تبادل گازها در آبشش نقش داشته باشند.
ب – ملخ – در پمپ کردن همولنف به درون حفره های بدن مؤثر باشند.

ج – قورباغه – در هنگام باز بودن بینی، هوا را با فشار به درون شش ها برانند.
د – زنبور – تکیه گاهی داشته باشند که در حرکات جانور محدودیت ایجاد می کند.

4)43)32)21)1

 27 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟
»همۀ جانورانی که ................«

1(میتوانندحرکتکننددارایساختارهایاسکلتیوماهیچهایهستند.
2(اسکلتیدارایتواناییمحدودکردنرشدآنهادارند،فاقدستونمهرههستند.

3(دارایحفرۀگوارشیبرایگردشموادهستند،اسکلتشانازنوعآبایستاییاست.
4(برایحرکتنیروییدرخالفجهتحرکتواردمیکنند،تنهاازیکشیوۀحرکتیدرطولزندگیخوداستفادهمیکنند.

 28 در هر جانوری که در دو سوی بدن خود، واجد خط جانبی است، به طور حتم ..............
1(خوندرهربارگردشدربدن،دومرتبهازقلبعبورمیکند.

2(خطجانبیخود،شکاررابرخالفشکارچیتشخیصمیدهد.
3(ماهیچههایاسکلتیآنبهنوعیبافتسختپیوندیمتصلاند.

4(بزرگترینبخشمغزآنهانسبتبهمغزانسانقویترنمیباشد.

 29 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»تنها در برخی از جانورانی که از فرومون ها برای نوعی رفتار  ................ استفاده می کنند، ................«

1(جفتیابی-یاختههایایمنیآنهمگیبهطورغیراختصاصیبهعاملبیگانهحملهمیکنند.
2(جفتیابی– دارایقلبیاستکهواجد4حفرهبودهویاختههایقلبتوسطخونروشنتغذیهمیشوند.

3(هشدارخطرشکارچی– دریاختههایپیکریخوددارایدومجموعهکروموزومیهستندوتواناییلقاحدارند.
4(هشدارخطرشکارچی– درجلووزیرهرچشمگیرندههاییوجوددارندکهبهمشاهدهدرتاریکیکمکمیکنند.

 30 به طور معمول در جانوری که ................. ممکن است همانند ................ 
1(فشاراسمزیمایعاتبدنکمترازفشاراسمزیمحیطاست– انسان،دستگاهگوارشدردفعموادزائدبدننقشداشتهباشد.

2(دارایلولهایبرایدفع،تنظیماسمزییاهردواست– حشرات،سامانۀدفعیمنفذیداشتهباشدکهبهخارجازبدنجانداربازمیشود.
3(حفرۀگوارشیوظیفۀگردشموادرانیزانجاممیدهد– پارامسی،گازهایتنفسیرابهطورمستقیمبینمحیطویاختههایخودمبادلهکند.

4(دستگاهگردشموادنقشیدرانتقالگازهایتنفسیندارد– ماهیانغضروفی،نوعیساختاردفعیمرتبطبالولۀگوارشموادنیتروژنداررادفعکند.
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 31 چند مورد، در ارتباط با جاندار شکل زیر به نادرستی بیان شده است؟
الف – هر نوع فرایند عبور مواد از غشا که در این جاندار در دفع مواد زائد نقش دارد با مصرف رایج ترین انرژی زیستی یاخته همراه است.

انقباضی است، در تنظیم فشار  هر نوع ساختار تشکیل شده در دستگاه گلژی که حاوی پروتئین های   – ب 
اسمزی محیط بین یاخته ای آن نقش دارد.

ج - هر نوع از مواد دفعی که دفع آن ها با مصرف انرژی زیستی همراه است از محلی که دارای زائده های یاخته ای 
در حال زنش است، خارج می شود.

د - هر نوع کیسۀ غشایی بدون آنزیم و دارای مواد غذایی گوارش نیافتۀ موجود در میان یاختۀ آن، در انتهای حفرۀ گوارشی جاندار 
تشکیل شده است.

4)4   3)3   2)2   1)1

 32 کدام گزینه، در ارتباط با جانوری که اجزای سامانۀ دفعی آن به صورت لوله های منشعبی در هر دو سطح شکمی و پشتی جانور 
مشاهده می شوند درست است؟

الف – سامانۀ دفعی آن برای تکمیل فرایند دفع در ارتباط با بخشی از جاندار قرار می گیرد که در جذب مواد غذایی گوارش یافته نقش 
اصلی دارد.

ب – بخشی که بالفاصله قبل از محل ایجاد فرورفتگی توسط سامانۀ دفعی در اندامی از این جانور قرار می گیرد در ترشح آنزیم های گوارشی 
نقش دارد.

ج – نوعی مادۀ زائد نیتروژن دار را به همراه فراوان ترین مادۀ دفعی ادرار در انسان به بخشی وارد می کند که در مجاورت محل اتصال برخی 
از پاها به بدن است.

د – لولۀ پیوسته ای را در اثر تشکیل مخرج شکل می دهد که نسبت به نوعی لولۀ مؤثر در پمپ کردن همولنف به بال های جانور در سطح 
پایین تری قرار می گیرد. 

2(»ب«برخالف»د«نادرستاست.   1(»الف«همانند»ج«درستاست.
4(»د«برخالف»الف«درستاست.   3(»ج«همانند»ب«نادرستاست.

 33 در بین جانورانی که به تنهایی به تولیدمثل می پردازند، بی مهره ها برخالف مهره داران .............
1(ورودآببهدرونسامانهدفعیجانوربدونصرفانرژیوبهروشاسمزصورتمیگیرد.

2(اسکلتجانورعالوهبرکمکبهحرکتجانور،داراینقشدرحفاظتازاندامهایجانوراست.
3(بهدنبالنوعیترشحشیمیاییازجانور،پاسخرفتاریازافرادسایرافرادهمگونهمیتواندبروزکند.
4(دستگاهعصبیمرکزیمسئولیکپارچهکردناطالعاتدریافتیازهریکازواحدهایبیناییاست.

 34 کدام مورد درباره ساختاری در بدن ماهی که از راه سوراخ هایی با محیط بیرون در ارتباط است، به نادرستی بیان شده است؟
1(بهاجزایحرکتیماهیکهدرسطحشکمیقرارگرفتهاند،نزدیکتراست.

2(مژکهاییاختههاییباتعدادکمتر،بهطورکاملدرونپوششژالتینیقرارگرفتهاست.
3(درقسمتیکهازآنبرایمشاهدهگردشخونجانوراستفادهمیشود،مشاهدهنمیشود.

4(هستهیاختههاییبااندازهبزرگترنسبتبهدیگریاختهها،درسطحپایینتریقرارگرفتهاست.

 35 چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟
»در گروهی از جانوران که ................... اسکلت بدن ...................«

الف-روی هریک از پاهای جلویی خود، گیرنده های مکانیکی صدا دارند- با افزایش اندازۀ جانور، بزرگ تر می شود.
ب-غدد راست روده ای محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند-از نوع درونی و واجد استخوان است.

ج-از فرومون ها برای هشدار خطر حضور شکارچی استفاده می کنند-عالوه بر کمک به حرکت، وظیفۀ حفاظتی دارد.
د-انشعابات حفرۀ گوارشی به گردش مواد در بدن کمک می کند- در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل می دهد.

1)4   2)3   3)2   4)1
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 36 چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در رابطه با ............ جانورانی که در آن ها دستگاه ........... به تنظیم اسمزی و 
دفع مواد از بدن کمک می کند، می توان گفت .....................«

الف( همه – گوارش - ترشح اوریک اسید به درون لوله های مالپیگی با صرف انرژی انجام می شود.
ب( برخی از – درون ریز – جدایی کامل بطن ها در حفظ فشار برای گردش مضاعف خون مؤثر می باشد.
ج( همه – تنفس - خون تیره مبادله شده در اندام های بدن توسط سیاهرگ پشتی به قلب بازمی گردد.

د( بعضی از – گردش خون - سازوکار تهویه ای، جریان پیوسته ای از هوای تازه را در مجاورت سطوح تنفسی برقرار می کند.
4)4   3)3   2)2   1)1

 37 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر توسط موارد مطرح شده، به درستی بیان شده است؟
»در گروهی از جانوران، با شکل گیری یک ساختار، امکان جریان یک طرفه غذا در درون بدن جاندار فراهم می شود. در برخی از این جانوران 

که ..................، مشاهدۀ .................. دور از انتظار است.«
الف- سامانه دفعی شان به ابتدای روده باریک متصل می باشد – خروج مواد دفعی دارای حالت جامد از طریق مخرج

ب- گوارش غذا در آن ها با گرمایش کره زمین ارتباط دارد – تولید آنزیم هایی برای گوارش غذا توسط یاخته های بیگانه
ج- مواد غذایی به دو صورت برون سلولی و درون سلولی گوارش می یابند – جدایی کامل بطن ها به منظور تسهیل حفظ فشارخون

د- دارای یاخته های تخصص یافته برای تولید پیام عصبی هستند – پخش شدن تحریک در همه بدن جانور به دنبال تحریک یک نقطه از بدن
1(مورد)الف(برخالفمورد)ج(وهمانندمورد)د(عبارتفوقرابهدرستیتکمیلمیکند.
2(مورد)ج(همانندمورد)د(وبرخالفمورد)الف(عبارتفوقرابهدرستیتکمیلمیکند.

3(مورد)د(برخالفمورد)الف(وهمانندمورد)ب(عبارتفوقرابهنادرستیتکمیلمیکند.

4(مورد)ب(همانندمورد)الف(وبرخالفمورد)د(عبارتفوقرابهنادرستیتکمیلمیکند.

 38 کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»هر جانوری که ..................  قطعاً ..................«
1(بهکمکحفرۀگوارشی،گوارشبرونیاختهایانجاممیدهد-باتشکیلکریچۀگوارشی،گوارشذراتغذاییرابهپایانمیرساند.

2(درآنگوارشمیکروبیپیشازگوارشآنزیمیصورتمیگیرد-گوارشمکانیکیرادرپیگوارشمیکروبیتکمیلمیکند.
3(پسازگوارشبرونیاختهایغذا،گوارشدرونیاختهایانجاممیشود-دربدنخودفاقدحفرۀعمومیاست.
4(واجدتواناییجذبمواداست-ساختاریامکانجریانیکطرفهغذادردرونبدنجانداررافراهممیکند.

 39 با توجه  به لوله گوارش جانوران مطرح شده در فصل گوارش )فصل 2 دهم(، کدام گزینه صحیح است؟
1(ساختاریدرلولهگوارشملخکهپیشازمحلدریافتمحتویاتلولهمالپیگیقرارگرفتهاست،ازلحاظعملکردیمعادلبخشیازلولهگوارشانسان

استکهگوارشلیپیدهایموجوددرموادغذاییراآغازمیکند.
2(ساختاریدرپرندگاندانهخوارکهدرزیرسنگدانبودهوازطریقمجراییبهرودهباریکمتصلاست؛میتوانددرسطحباالترینسبتبهمهمترین

محلمؤثردرآسیابکردنغذاباشد.
3(ساختاریدرونلولهگوارشملخکهباترشحآنزیمآمیالزدرتبدیلپلیساکاریدهابهذراتکوچکترنقشدارد؛میتوانددرناحیهزیرینحجیمترین

قسمتلولهگوارشمشاهدهشود.
4(ساختاریدرپستانداراننشخوارکنندهکهدرافزایشفشاراسمزیمواددرلولهگوارشبیشتریننقشرادارد؛دارایبرجستگیهایمتعددیدردیوارهخوداست

 40 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»در دستگاه تنفسی جانوری که .................«

1(معدهایچهارقسمتیبااتاقکالیهالیهدارد،گازهایتنفسیباکاراییبیشترینسبتبهپرندگانمبادلهمیشوند
2(موردمطالعهمچینکوفقرارگرفت،گازهایتنفسیبهمنظورانجامتبادلبایدازیکالیهازیاختههایپیکرجانورعبورکنند

3(معده،محلاصلیجذبموادغذاییاست،پروتئینهموگلوبینموجوددربرخییاختههایخونی،بهتبادلگازهادرپیکرجاندارکمکمیکند
4(بانورونهاییجایگاهخورشیددرآسمانوجهتمقصدراتشخیصمیدهد،اکسیژنتنهاازطریقانتشاربیننایدیسهاویاختههایپیکرجاندار

مبادلهمیشود
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بستۀ آموزشی2 

 41 در نوعی مگس ............
1(مولکولیوجودداردکهمیتواندپادتنهایمختلفیراشناساییکند.

2(گیرندههایصوتیوپردۀصماخ،دراندامحرکتیجانورقرارگرفتهاست.
3(کهدارایگیرندۀشیمیاییدرپایخوداست،دفاعغیراختصاصیوجوددارد.

4(کهایمنیغیراختصاصیدارد،ممکننیستآنتیژنهایمختلفیشناساییشود.

 42 هر جانوری که ............ دارد به طور حتم ............
1(تواناییشناساییآنتیژنهایمختلفیراـرگهاییباخونروشندارد.

2(ایمنیاختصاصیـازطریقششیاآبششتنفسانجاممیدهد.
فاقدلنفوسیتهایخاطرهاست. 3(لولههایمالپیگیـ

4(تواناییتولیدپادتنـاسکلتیاستخوانیدارد.

 43 مورد، در ارتباط با حرکت در جانوران عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»در جانورانی که .................« 

الف – اسکلت بدن آن ها عالوه بر حرکت، در حفاظت نقش دارد، همواره با افزایش اندازۀ جانور، اسکلت هم بزرگ تر می شود.
ب – جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله ای برقرار می شود، همواره اسکلت درونی مشاهده می شود.

ج – ساختار اسکلتی مشاهده می شود، اسکلت، همواره بخشی از بافت ها و اندام های تشکیل دهندۀ بدن جانور است.
د – ماهیچه ها در حرکت جانور نقش دارند، همواره تکیه گاه این ماهیچه ها، سخت ترین نوع بافت پیوندی است.

4)4   3)3   2)2   1)1

 44 در جانوری که لقاح خارجی دارد، ممکن نیست ............
1(یاختههایمثانههمانندیاختههایکلیوی،دربازجذبآبازادراربهخون،نقشداشتهباشند.

2(اسکلتغضروفییااستخوانیبرایحفاظتازدستگاهعصبیمشاهدهنشود.
3(خونپراکسیژنبهیکبارهبههمۀمویرگهایاندامهامنتقلشود.

4(هردونوعیاختۀجنسیجاندارواردآبشود.

 45 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
»جانداری که در لقاح داخلی شرکت می کند، ممکن نیست فاقد ............ و دارای ............ باشد.«

الف- اسکلت درونی ـ یاخته  های جنسی تاژک دار  
ب- لولۀ گوارش ـ  هر دو نوع غدد جنسی نر و ماده
ج- لنفوسیت های خاطرهـ  تنفس پوستی  

د- سطح تنفسی مرطوب ـ یک نوع آنزیم رنابسپاراز
4)4   3)3   2)2   1)1

 46 جانوری که در لقاح ............ شرکت می کند، ............
1(خارجیـقطعاًبرایهمزمانشدنآزادسازیگامتهابهآب،موادشیمیاییآزادمیکند.

2(داخلیـممکناستازآببرایرساندنگامتخودبهگامتدیگر،کمکبگیرد.
3(داخلیـفقطیکطنابعصبیدردستگاهعصبیمرکزیخوددارد.

4(خارجیـدارایآبششدرسویبدنخودمیباشد.
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 47 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 
»بخشیازلولۀگوارشکه...............میشود،محتویاتخودازبخشیکه...............دریافتمیکند.«

1(گوسفند،سلولزتحتتأثیرآنزیمهایباکتریهاگوارش-یکاتاقکالیهالیهاست
2(گوسفند،فرایندآبگیریتاحدزیادیانجام– آنزیمهایگوارشیواردعملمیشوند

3(ملخ،نوعیمادۀمغذیجذبهمولنفجانور– بهذخیرهونرمشدنموادکمکمیکند
4(پرنده،لولۀگوارشیبهصورتپیچیدهدرهم– سنگریزههاآسیابکردنغذاراتسهیلمیکنند

 48 زنبور عسلی که به تنهایی تولیدمثل می کند ............
1(یاختههایجنسیخودراباتقسیممیتوزمیسازد.

2(ازطریقنوعیتولیدمثلغیرجنسی،زادهاینرایجادمیکند.
3(بهمنظورایجادزاده،ابتداکروموزومهایتخمکرادوبرابرمیکند.

4(اگردرلقاحشرکتکند،قطعاًزادهایهمجنسخودایجادخواهدکرد.

 49 در کرم های ................... 
1(حلقویمثلکرمخاکیبالغ،لقاحبینیاختههایجنسینروماده،فقطدرونبدنیکیازدووالدصورتمیگیرد.

2(حلقویمثلکرمخاکیبالغ،لقاحبینیاختههایجنسینروماده،درونبدنهردووالدصورتمیگیرد.
2(پهنمثلکرمکبدبالغ،بیضههایوتخمدان،بهترتیبیاختههایجنسیمادهونرراتولیدمیکنند.

3(پهنمثلکرمکبدبالغ،تخمدانهادرحدفاصلبیضههایانشعابدارورحمقرارگرفتهاست.

 50 همۀ جانداران دارای مویرگی که فاقد جدایی کامل بطنی بوده و از تنفس پوستی استفاده نمی کنند، چه مشخصه ای دارند؟
1(موادغذاییگوارشیافتهودفعیآنهاپیشازخروجازبدنبایکدیگرمخلوطمیشوند.

2(انداماصلیدرتنظیماسمزیآنهاتواناییزیادیدربازجذبفراوانترینمادهادرارانسانرادارد.
3(دارایسازوکارتهویهایازنوعپمپفشارمنفیبودهوهوابامکشبهاندامتنفسیآنهاواردمیشود.

4(مغزآنهادرونجمجمهایقرارگرفتهکهبافتاصلیآنقطعاًدربیشترمفاصلانسانیقابلمشاهدهاست.

 51 کدام گزینه، در ارتباط با تکمیل عبارت زیر توسط موارد مطرح شده، نادرست است؟
»در جانوری که دستگاه .................. به تنظیم اسمزی و دفع مواد از بدن کمک می کند، ممکن است  ..................«
الف- گردش خون- سازوکار تهویه ای، جریان پیوسته ای از هوای تازه را در مجاورت سطوح تنفسی برقرار کند.

ب-تنفس- خون تیرۀ مبادله شده در اندام های بدن توسط سیاهرگ پشتی به قلب بازگردد.
ج- درون ریز- جدایی کامل بطن ها در حفظ فشار برای گردش مضاعف خون مؤثر باشد.

د-گوارش- ترشح اوریک اسید به درون لوله های مالپیگی با صرف انرژی انجام بشود.
1(مورد)الف(همانندمورد)ج(وبرخالفمورد)ب(عبارتفوقرابهدرستیتکمیلمیکند.
2(مورد)ب(برخالفمورد)ج(وبرخالفمورد)د(عبارتفوقرابهنادرستیتکمیلمیکند.
3(مورد)د(همانندمورد)ب(وبرخالفمورد)ج(عبارتفوقرابهنادرستیتکمیلمیکند.
4(مورد)ج(همانندمورد)ب(وبرخالفمورد)د(عبارتفوقرابهدرستیتکمیلمیکند.

 52 مادۀ دفعی نیتروژن دار، در بدن جانور گیاه خواری که پیش معده در آن فاقد توانایی ترشح آنزیم های گوارشی است، در انسان کدام 
دو مورد از ویژگی های زیر را دارد؟

الف- برخالف مادۀ حاصل از تجزیۀ کرآتین فسفات، تمایل به رسوب و تشکیل بلور دارد.
ب-برخالف مادۀ دفعی حاصل از ترکیب CO2 و آمونیاک، انحالل پذیری باالیی در آب دارد.

ج-همانند مادۀ دفعی تولیدشده در یاخته های کبدی، در اثر انباشته شدن مشکلی ایجاد نمی کند.
د-همانند مادۀ دفعی نیتروژن دار واجد انحال ل پذیری بسیار باال در آب، حاصل سوخت وساز نوکلئیک اسید در یاخته است.

1()الف(-)ب(2()ب(-)د(3()الف(-)د(4()ب(-)ج(
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 53 کدام گزینه، نادرست است؟
»ساختار عصبی جانور نشان داده شده در شکل مقابل ..................«

1(دربینالیههاییاختهایدیوارۀحفرۀگوارشیآنقرارگرفتهاست.
2(درانساننیزیافتمیشودوقادربهتحریکیاختههایماهیچهایاست.

3(برخیپیامهایعصبیراازسرجانوربهسمتبازوهایآنمنتقلمیکند.
4(دارایارتباطاتبینمجموعهایازیاختههایعصبیپراکندهدردیوارۀبدناست.

 54 شکل مقابل مربوط به دستگاه عصبی پالناریا می باشد. بخش مشخص شده با شمارۀ .................. 
1(»3«،طنابهایعصبیاندکههرکدامبهیکجسمیاختهایموجوددرسرپالناریامتصلمیشوند.

2(»1«،پیامتحریکیبراییاختههایماهیچهایراازچندینگرهبههمجوشخوردهصادرمیکند.
3(»2«،ازبرخیرشتههایعصبیموجوددردستگاهعصبیمرکزیپالناریامنشعبشدهاند.

4(»4«،پیامهایدستگاهعصبیمرکزیرابهاندامهایبدنپالناریامنتقلمیکند.

 55 کدام عبارت، فقط دربارۀ بعضی از گره های عصبی موجود در بدن جانورانی صادق است که دارای چشم مرکب هستند؟
1(فعالیتماهیچههایموجوددرپاهایبلندوکوتاهملخراتنظیممیکنند.

2(درطنابعصبیشکمیجانورباگرههایعصبیدیگریاتصالمستقیمدارد.
3(ازمجموعهایازجسمیاختههایدارایویژگیتحریکپذیریتشکیلشدهاند.

4(برخیازرشتههایعصبیخارجشدهازآنها،پیامعصبیرابهجسمیاختهاینزدیکمیکنند.

 56 کدام گزینه، نادرست است؟
»در همۀ جانورانی که دارای یک طناب عصبی .................. هستند ..................«

1(پشتیـبرجستگیطنابعصبیدربخشجلوییآنشاملبخشهایمختلفیاختههایعصبیاست.
2(شکمیـبعضیازرشتههایخارجشدهازگرههایمغزی،جزءبخشمحیطیدستگاهعصبیاند.
3(شکمیـجسمهاییاختهایبررویطنابعصبیبادورشتهعصبی،باهمدرارتباطهستند.

4(پشتیـمحافظتازطنابعصبیبهکمکاستخوانستونمهرههاصورتمیگیرد.

 57 در هر جانوری که .................. الزاماً ..................
1(بخشجلوییطنابعصبیپشتیبرجستهشدهاستـقرارگیریمهرههادرسطحپشتیبدنبهگونهایاستکهیکسوراخایجادمیکنند.

2(درساختارطنابعصبیآنجسمیاختهاییافتنمیشودـهمۀرشتههایعصبیمتصلبهدستگاهعصبیمرکزی،موازیباهمقرارگرفتهاند.
3(چندگرهبههمجوشخوردهمغزراتشکیلمیدهدـطنابعصبیدرطولبدنکشیدهشدهوگرههاییازآنفعالیتهربندراکنترلمیکنند.

4(تحریکهرنقطهازبدندرهمۀسطحآنمنتشرمیشودـهرنقطهازبدنفقطدرپیتحریکیاختههایعصبیآننقطهازبدنمنقبضمیشود.

 58 در جانوری که ساده ترین ............ را دارد، ............ دیده می شود.
1(آبشش-فاگوسیتوزیاختههایبیگانهبرخالفتولیدپادتن

2(سامانۀگردشخونبسته-درخارجیترینالیۀپوست،شبکۀمویرگی
3(گردشخوندرمیانمهرهداران-مکشهواازطریقفشارمنفیششها

4(ساختارعصبی-تبادلمستقیمگازهایتنفسیبامحیط،درهمۀیاختههایپیکری

 59 در هر جانوری که خون ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره ای آن عبور می کند، ممکن نیست ............
1(یاختههایجنسینوترکیبمشاهدهشود.

2(روشتنفسدردورهایاززندگیتغییرکند.
3(خونروشنخروجیازشش،بهقلبواردشود.

4(جهتحرکتخونمویرگهاوعبورآبدرطرفینتیغههایآبششییکسانباشد.

@konkorilife 



جانوریدکتر سینا معصوم نیا

61

 60 کدام عبارت در مورد دستگاه تنفس در جاندارانی که معده اندازۀ کوچک تری نسبت به سنگدان و چینه دان دارد، صحیح می باشد؟
1(شبکۀمویرگیوسیع،انتقالگازهایتنفسیرابامحیطآسانترمیکند.

2(سطحخارجیآن،دارایمادهایاستکهکاراییایننوعتنفسراافزایشمیدهد.
3(سادهتریننوعآندارایبرجستگیهایکوچکوپراکندهپوستیدرکلسطحبدنمیباشد.

4(منافذتنفسیدرسطحبدنممکناستساختارهاییجهتجلوگیریازهدررفتنآببدنداشتهباشند.
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