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 بسمه تعالی                                                                

 تبریز  -آموزشی قلمچی  -زیست شناسی دکترقاسمی نژاد ؛ کانون علمی

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کرده، سپس با پاسخ نامه مطابقت دهید. 

 دفعی، مخرج است. در جانوران ، هر منفذ  – 1

 ر مخرج، نوعی منفذ دفعی است. در جانوران ه -2

 ی زمانی کریچۀ غذائی بوده است. در پارامسی، هر کریچه گوارش -3

 

 می گیرد؛ بنابراین فشار گذرندگی در کریچه گوارشی، آبکافت انجام  -4

 شتر از اطراف کریچه گوارشی است. ریچه گوارشی بیک

 درهیدر، دهان و مخرج یکسان است.  -5

 

  .حفره گوارشی، برون بری را برای دو عمل انجام می دهدبرخی از یاخته های مجاور  -6

 . در هیدر ، مواد گوارش یافته می توانند از دهان خارج شوند -7

 گوارشی، هرجریان غذا بصورت یک طرفه است. در هر لوله  -8

 هر گوارش درون یاخته ای برای غذا است.  -9

 جانورانی که لوله گوارشی دارند، گوارش درون یاخته ای برای غذا ندارند.  -11

گوارش شیمیائی در چینه دان ملخ بوسیلۀ آنزیم هائی صورت می گیرد که این آنزیم ها از یاخته های چینه دان ترشح  -11

 شده اند. 

 جود ندارد. در کرم خاکی، محل جذب مولکول های ریز غذائی لوله گوارشی ملخ، و -12
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 تبریز  -آموزشی قلمچی  -زیست شناسی دکترقاسمی نژاد ؛ کانون علمی

 گوارشی، هر چقدر تعداد محل های ذخیرۀ غذا بیشتر باشد، تعداد وعده های غذائی کمتر است.  در جانوران دارای لولۀ -13

 هر جانور دارای چینه دان، سنگدان نیز دارد.  -14

 تب و التهاب می توانند گوارش میکروبی را در سیرابی افزایش دهند.  -15

 آنزیمی نشخوارکننده، گوارش میکروبی مقدم بر گوارشدر جانوران  -16

 انجام می گیرد.  

 در هزارال، فرایندی انجام می گیرد که میزان آب خوناب را افزایش می دهد.  -17

  

 

 

 

 

 

 سیرابی، فقط توانائی دارد که موادغذائی حاصل از گوارش میکروبی را وارد نگاری کند.  -18

 در نشخوارکنندگان هرگونه گوارش شیمیایی بوسیلۀ آنزیم ها صورت می گیرد.  -19

 در رابطه با جانوران دارای تنفس نایدیسی، مدت زمان بسته بودن منافذ ابتدای -21

 نایدیس با میزان خشکی هوا، رابطه مستقیم دارد.  

 جانورانی که دارای تنفس نایدیسی می باشند در درون همولنف،  -21

 گلبول قرمز ندارند.   

 س پوستی، در پوست قرار دارد.در کرم خاکی، شبکۀ مویرگی مربوط به تنف -22

 جانورانی که در لولۀ گوارشی معده ندارند، دارای تنفس پوستی است.  -23

 هرگونه تنفس که از طریق پوست انجام می گیرد، نوعی تنفس پوستی است.  -24

 هر جانوری که دارای تنفس از طریق پوست است، شبکۀ مویرگی کاملی دارد. -25
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 تبریز -آموزشی قلمچی  -زیست شناسی دکترقاسمی نژاد ؛ کانون علمی

 پوست ستاره دریایی برخالف پوست انسان، تک الیه است.  -26

 نیز نقش دارد.  در قورباغه ماهیچه های دهان و حلق عالوه بر گوارش در تنفس -27

 در پرندگان، کیسه های هوادار ، محل ذخیره هوا و شش ها محل تبادل هوا است.  -28

  حجم می دهند.  ردر پرندگان ، مانند انسان، در اثر دم و بازدم، شش ها تغیی -29

 در سامانۀ گردش آب، در اسفنج ها، سلولهای سازنده منفذ فاقد تاژک اند.  -31

 هر کرمی که دارای سلوم است، لوله گوارشی دارد.  -31

 در هر جانوری که در سلوم، مایع وجود دارد ، فاقد سامانه گردش خون است.  -32

 در ملخ، برگشت خون به قلب لوله ای، فقط از طریق منافذ و دریچه های قلبی انجام می گیرد.  -33

  

 

 

 

 

 

 دریچه های موجود در منافذ قلب لوله ای ملخ مانند دریچه های دو لختی و سه لختی در هنگام انقباض قلب بسته اند.  -34

 در سامانۀ گردش خون در حشرات، دریچه های موجود فقط در قلب وجود دارد.  -35
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 تبریز -آموزشی قلمچی  -زیست شناسی دکترقاسمی نژاد ؛ کانون علمی

در سامانه گردش خون در حشرات و گردش خون انسان، همه دریچه ها با جریان خون باز و بسته می شوند و نوعی  -36

 دریچه مکانیکی اند. 

 در کرم خاکی و ملخ، رگهائی که خون را از قلب خارج می کنند دریچه دارند.  -37

 در گردش خون ماهی، هر رگی که به قلب وارد می شود حاوی خون تیره است.  -38

  قلب با تعداد دهلیزها برابر است .درون در مهره داران، همواره تعداد دریچه های  -39

 در پارامسی، مواد دفعی از طریق کریچه انقباضی دفع می شود.  -41

 ق کریچه های یاخته دفع می شود. از طریدر پارامسی، هرگونه مواد دفعی  -41

 در پارامسی، دفع هر گونه ماده دفعی از طریق مصرف انرژی است.  -42

 دفعی در کرم های حلقوی، متکامل تر از پالناریا است. سیستم دفع مواد  -43

 ابتدای پروتونفریدی برخالف ابتدای متانفریدی بسته است.  -44

 عالوه بر همولنف، مایع موجود در سلوم هم درجانورانی وجود دارد که   -45

 تبادل مواد نقش دارد.  

 بیشتر از  O2در تمام عروق موجود در عروق ماهی، خونی در جریان است که میزان  -46

 است. CO2میزان 

 گیرد.داران، بازجذب عالوه بر گردیزه در مثانه هم انجام میدر مهره -47

 گیرد.بازجذب آب در مثانه از طریق اسمز انجام میهای آب شیرین، در ماهی  -48

 در یاخته هر گونه جابجائی آب با اسمز است.  -49

 های کمکی هم در انتقال خون نقش دارد.جانوری که در لوله گوارش فاقد معده است، عالوه بر قلب اصلی، قلب  -51
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 جمالت مربوط به بخش های جانوری :

 است.نادرست  این جملهدفعی، مخرج است. در جانوران ، هر منفذ  – 1

 *مخرج در جانورانی صدق می کند که دارای لولۀ گوارش هستند. 

این جمله صحیح است.  عی است. ر مخرج، نوعی منفذ دفدر جانوران ه -2

 *از مخرج، مواد دفعی نیز دفع می شود. 

 این جمله نادرست است. ی زمانی کریچۀ غذائی بوده است. گوارشدر پارامسی، هر کریچه  -3

 *در یوکایوت ها، کریچه گوارشی می تواند مربوط به اندامک های فرسوده باشد. 

شتر از اطراف کریچه گوارشی در کریچه گوارشی، آبکافت انجام می گیرد؛ بنابراین فشار گذرندگی کریچه گوارشی بی -4

 این جمله صحیح است.است. 

 ب رابطه عکس دارد و در آبکافت ، آب مصرف می شود. جواب : میزان فشار اسمزی با میزان آ

 این جمله صحیح است. رهیدر، دهان و مخرج یکسان است. د -5

 *مخرج فقط در جانوران دارای لولۀ گوارشی وجود دارد. 

این جمله صحیح است.  حفره گوارشی، برون بری را برای دو عمل انجام می دهد. از یاخته های مجاور برخی  -6

 *این دو عمل، شامل : برون رانی آنزیم های گوارشی، برای گوارش برون سلولی و برون رانی کریچه دفعی است. 

صحیح است.  . این جمله یافته می توانند از دهان خارج شونداد گوارش ودر هیدر ، م -7

انی که لوله گوارشی دارند، وجود مخرج باعث تفکیک مواد گوارش یافته و مواد گوارش نیافته است . در هیدر *در جانور

یافته نیز از حفره اد گوارش وبا مواد گوارش نیافته، به مقدار کمتر ماز راه دهان همراه  چون لوله گوارشی وجود ندارد.

 گوارشی خارج می شود. 

 این جمله نادرست است. گوارشی، هرجریان غذا بصورت یک طرفه است. هر لوله در  -8

 یرد. بلع انجام می گجواب : در انعکاس استفراغ، جریان غذا در جهت عکس انعکاس 

 نادرست هر گوارش درون یاخته ای برای غذا است.  -9

 اندامک های فرسوده نیز در درون یاخته یوکاریوتی گوارش می یابند. *

صحیح جانورانی که لوله گوارشی دارند، گوارش درون یاخته ای برای غذا ندارند.  -11

 دارای لوله گوارشی، گوارش درون سلولی برای غذا ندارند. *در یوکاریوت های 
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گوارش شیمیائی در چینه دان ملخ بوسیلۀ آنزیم هائی صورت می گیرد که این آنزیم ها از یاخته های چینه دان ترشح  -11

 نادرستشده اند. 

 غذاست. *چینه دان در ملخ، توانائی آزاد کردن آنزیم های گوارشی را ندارد و فقط محل ذخیره 

صحیح در کرم خاکی، محل جذب مولکول های ریز غذائی لوله گوارشی ملخ، وجود ندارد.  -12

 مولکول های ریز غذائی در معده جذب می شود، در کرم خاکی، معده وجود ندارد. *در ملخ 

 

 

 

ئی کمتر است. گوارشی، هر چقدر تعداد محل های ذخیرۀ غذا بیشتر باشد، تعداد وعده های غذا در جانوران دارای لولۀ -13

این جمله صحیح است.  

 جواب: بیشتر بودن تعداد محل های ذخیرۀ غذا، نیاز جانور به غذا را کاهش می دهد. 

 نادرست هر جانور دارای چینه دان، سنگدان نیز دارد.  -14

 ملخ، چینه دان دارد ولی سنگدان ندارد. 

صحیح  بی افزایش دهند. تب و التهاب می توانند گوارش میکروبی را در سیرا -15

 *دما می تواند سرعت گوارش میکروبی را در سیرابی افزایش دهد. 

صحیح انجام می گیرد.  آنزیمی در جانوران نشخوارکننده، گوارش میکروبی مقدم بر گوارش -16

 یکروبی در سیرابی و گوارش آنزیمی از شیردان آغاز می شود. موارکنندگان، گوارش *در نشخ

صحیح  در هزارال، فرایندی انجام می گیرد که میزان آب خوناب را افزایش می دهد.  -17

 ، جذب و اسمز آب انجام می گیرد، اسمز آب ، میزان آب خوناب را افزایش می دهد. *در هزارال
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صحیح موادغذائی حاصل از گوارش میکروبی را وارد نگاری کند. سیرابی، فقط توانائی دارد که  -18

 *در شکل کتاب، سیرابی نمی تواند مواد غذائی را بدون عبور از نگاری وارد دهان کند. 

صحیح در نشخوارکنندگان هرگونه گوارش شیمیایی بوسیلۀ آنزیم ها صورت می گیرد.  -19

 نجام می شود. مانند سلوالز هم با کمک آنزیم های میکروبی اگوارش میکروبی 

در رابطه با جانوران دارای تنفس نایدیسی، مدت زمان بسته بودن منافذ ابتدای نایدیس با میزان خشکی هوا، رابطه  -21

صحیح  مستقیم دارد. 

 *در محیط های خشک، در صورت بازبودن منافذ نایدیسی، میزان تعرق نیز بیشتر است.

صحیح نایدیسی می باشند در درون همولنف، گلبول قرمز ندارند.   جانورانی که دارای تنفس  -21

گازهای تنفسی، در جانوران دارای تنفس نایدیسی، گازهای تنفسی از طریق انتقال  ی*گلبول قرمز، مولکولی است برا

 همولنف جابه جا نمی شود. 

 س پوستی، در پوست قرار دارد.فدر کرم خاکی، شبکۀ مویرگی مربوط به تن -22

  نادرست 

 پوستی، در پوست قرار ندارد؛ در زیر پوست می باشد. *شبکه مویرگی 

صحیح ندارند، دارای تنفس پوستی است.  جانورانی که در لولۀ گوارشی معده -23

 *کرم خاکی معده ندارد. 

 هرگونه تنفس که از طریق پوست انجام می گیرد، نوعی تنفس پوستی است.  -24

 نادرست

 *ساده ترین آبشش ها، برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی است که 

 تنفس پوستی محسوب نمی شود. 

 پوست است، شبکۀ مویرگی کاملی دارد. هر جانوری که دارای تنفس از طریق -25

 نادرست  

پوستی هستند که دارای شبکه *در ستارۀ دریایی، ساده ترین آبشش ها وجود دارد که برجستگی های کوچک و پراکنده 

 کاملی نمی باشد.مویرگی 

صحیح  پوست ستاره دریایی برخالف پوست انسان، تک الیه است.  -26
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 کتاب دهم در فصل تبادل گازها، پوست ستارۀ دریایی تک الیه است.  23شکل 

صحیح نیز نقش دارد. تنفس  های دهان و حلق عالوه بر گوارش در در قورباغه ماهیچه -27

 جمله کتاب : قورباغه به کمک ماهیچه های دهان و حلق، هوا را با فشار به شش ها می راند. 

صحیح  در پرندگان، کیسه های هوادار ، محل ذخیره هوا و شش ها محل تبادل هوا است.  -28

 *در کیسه های هوادار ، هوا مبادله نمی شود چون فاقد شبکۀ مویرگی تنفسی است. 

 نادرستحجم می دهند.  رمانند انسان، در اثر دم و بازدم، شش ها تغییدر پرندگان ،  -29

 تغییر حجم می دهند. *در پرندگان، به جای شش ها، کیسه های هوادار 

صحیح  در سامانۀ گردش آب، در اسفنج ها، سلولهای سازنده منفذ فاقد تاژک اند.  -31

 آب در اسفنجگردش  – 22شکل 

صحیح  است، لوله گوارشی دارد. هر کرمی که دارای سلوم  -31

 سلوم : برای جانورانی مطرح می شود که دارای لوله گوارشی اند. 

 نادرستدر هر جانوری که در سلوم، مایع وجود دارد ، فاقد سامانه گردش خون است.  -32

 د. درون سلوم و سامانه گردش خون ، هردو در تبادل نقش دارن*در خرچنگ دراز، مایع 

 نادرست در ملخ، برگشت خون به قلب لوله ای، فقط از طریق منافذ و دریچه های قلبی انجام می گیرد.  -33

 گردش مواد سال دهم، خون از طریق انتهای قلب لوله ای هم وارد قلب می شود.  -25*شکل 

 

 

 

 

 سه لختی در هنگام انقباض قلب بسته اند.  دریچه های موجود در منافذ قلب لوله ای ملخ مانند دریچه های دو لختی و -34

در انسان در هنگام انقباض بطن دریچه های دولختی و سه لختی بسته اند و در ملخ نیز در هنگام انقباض قلب، دریچه های 

 ق عروق از قلب خارج می شود. وجود در منافذ قلب نیز بسته است و خون از طریم

 نادرست ون در حشرات، دریچه های موجود فقط در قلب وجود دارد. در سامانۀ گردش خ -35
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 یز دو دریچه وجود دارد. سال دهم، گردش مواد، درابتدای رگهای خروجی از قلب ن 27شکل 

 

 

 

 

 

 

در سامانه گردش خون در حشرات و گردش خون انسان، همه دریچه ها با جریان خون باز و بسته می شوند و نوعی  -36

 نادرست دریچه مکانیکی اند. 

 *در انسان بنداره های موجود در مویرگ های خونی با جریان خون بازو بسته نمی شوند. 

صحیح  گهائی که خون را از قلب خارج می کنند دریچه دارند. در کرم خاکی و ملخ، ر -37

 سال دهم، گردش مواد.  27شکل 

 نادرست در گردش خون ماهی، هر رگی که به قلب وارد می شود حاوی خون تیره است.  -38

 و مواد قندی و تأمین انرژی یاخته های قلبی به خون روشن و اکسیژندار نیاز است.  O2*برای تأمین 

صحیح   قلب با تعداد دهلیزها برابر است .درون در مهره داران، همواره تعداد دریچه های  -39

 در تمام مهره داران این جمله صحیح است مانند انسان. 

 نادرست دفع می شود.  مواد دفعی از طریق کریچه انقباضیدر پارامسی،  -41

 *در پارامسی، مواد دفعی از طریق کریچه دفعی نیز دفع می شود. 

 نادرستاز طریق کریچه های یاخته دفع می شود. در پارامسی، هرگونه مواد دفعی  -41

 شود. های دفعی تنفسی از تمام سطح یاخته دفع می *در پارامسی، گاز

 در پارامسی، دفع هر گونه ماده دفعی از طریق مصرف انرژی است.  -42

 از طریق شیب غلظت انجام می گیرد که با مصرف انرژی است.  CO2دفع 

 دفعی در کرم های حلقوی، متکامل تر از پالناریا است. سیستم دفع مواد  -43
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 حلقوی وجود دارد متکامل تر از پروتونفریدی است.  *متانفریدی که در کرم های

صحیح  ابتدای پروتونفریدی برخالف ابتدای متانفریدی بسته است.  -44

 *در متانفریدی، قیف مژکدار وجود دارد؛ بنابراین، بسته نمی باشد. 

 جانورانی وجود دارد که عالوه بر همولنف، مایع موجود در سلوم هم در  -45

 تبادل مواد نقش دارد.  

صحیح  خرچنگ دراز عالوه بر مایع سلوم، خون دارد.است. این جمله 

 است. CO2بیشتر از میزان  O2در تمام عروق موجود در عروق ماهی، خونی در جریان است که میزان  -46

است ولی در خون روشن این اختالف بیشتر  CO2بیشتر از  O2در خون روشن و تیره همواره میزان است. این جمله  صحیح 

 است.

 گیرد.داران، بازجذب عالوه بر گردیزه در مثانه هم انجام میدر مهره -47

صحیح  گیرد.ام میهای آب شیرین انجاست. این فرآیند بازجذب آب از طریق مثانه در ماهیاین جمله 

 گیرد.های آب شیرین، بازجذب آب در مثانه از طریق اسمز انجام میدر ماهی  -48

صحیح  است. جمله کتاباین جمله 

 در یاخته هر گونه جابجائی آب با اسمز است.  -49

 کند.است. کریچه انقباضی، با مصرف انرژی زیستی آب را جابجا مینادرست این جمله 

 های کمکی هم در انتقال خون نقش دارد.گوارش فاقد معده است، عالوه بر قلب اصلی، قلب جانوری که در لوله  -51

 کرم خاکی دارای قلب اصلی و کمکی است.
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