
 

 

 گیاهان/  ۴فصل  67 

 

http://irmohasel.com


 

 

 شناسی ترکیبیزیست 68

 جانوران

سلولی   .1 سلولی )هوازی و بی هتروتروف |یوکاریوت  |پر فاقد  |های تمایزیافته دارای بافت بسیییار  | هوازی(و دارای تنفس 

های جانوری از سلول بسیار  | دار، پیلی، پالسمودسم و الن و ...، واکوئل مرکزی، واکوئل هربانکلروپالست،ی سلولیدیواره

ستند  سیار  |چندوجهی نی صبی  ب ستگاه تنفس، گوارش، گردش خون و ع صی دارند  همگی |دارای د صا  |ایمنی غیراخت

لقاح در  |تولید مثل غیرجنسططی نیز دارند  گروهی |ها تولید مثل جنسططی دارند آن  همه |ی درد دارند گیرنده همگی

بررسی  |اند دار )جانورمانند( ایجاد شدهاز تمایز گروهی از آغازیان تاژک |شود جانوران به صورت داخلی یا خارجی انجام می

ه دو گروه ب |شود می هها دیداز آن بسیار رفتار انتخاب جفت در  |ود شپاسخ جانوران به محرکت در رفتارشناسی انجام می

 شوند:اصلی تقسیم می

A. مهرگانبی 
هایی مخصوص ها بخشسلولی یا هر دو دارند. در گروهی از آنسلولی، برونمهرگان گوارش درونبی  .1

 ی گوارشی( ایجاد شده است.ی گوارشی یا لولهگوارش )کیسه

 باشد.مهرگان با انتشار، از طریق پوست، آبشش یا به صورت نایی میبیتنفس در  .2

 مهرگان دستگاهی برای گردش مواد ندارند.از بی گروهی .3

 مهرگان دستگاه گردش آب دارند.از بی گروهی .4

 مهرگان گردش خون باز دارند.بی اکثرمهرگان گردش خون وجود دارد. بی سایردر  .5

 کنند.اسید دفع میباشد. حشرات اوریکمهرگان آبزی آمونیاک میبی  همهی دفعی در ماده .6

بدون پا حرکت  گروهیثابت هستند و  گروهیهای مختلف است. مهرگان به شکلحرکت در بی .7

 مهرگان حرکت با پا یا به صورت پرواز یا شنا وجود دارد.کنند. در سایر بیمی

 کنند.ها مبارزه میاع غیراختصاصی با میکروببا دف فقطمهرگان ایمنی اختصاصی ندارند و بی .8

صبی ندارند. از بی گروهی .9 ستگاه ع صبی در هیدر وجود دارد.  ترینسا همهرگان د ستگاه ع د

 شود.مهرگان سر وجود دارد که در آن مغز وجود دارد و دستگاه عصبی مرکزی و محیطی دیده میبی سایردر 

سختمهرگان آبزی لقاح خارجی داز بی بسیییار  .10 ستان دریایی و ارند.  پو

 زی لقاح داخلی دارند.مهرگان خشکیبی

  بر هستند.ی تخمباشند و دارای لولهگذار میمهرگان تخمبی تمام .11

ها مورد گیری، نرها ابتدا توسط مادهمهرگان، هنگام جفتاز بی بسیار در  .12

 گیرند.ارزیابی قرار می

B. دارانمهره 
 شود.ای و عصبی دیده میپیوندی، ماهیچهچهار نوع بافت اصلی پوششی،   .1

 شود.هستند که از دهان آغاز و به مخرج ختم می طرفهی گوارشی یکدارای لوله .2

 داران ساکن خشکی شش دارند.مهره اغلبها تنفس با آبشش دارند و ماهی .3

داران گردش خون دارند. سططایر مهر ا حفره  وو قلب  سیییا هها گردش خون دسططتگاه گردش خون بسططته دارند. ماهی همگیداران مهره .4

ستانداران  مضاعف دارند. در خزندگان، پرندگان و پ

 باشد.می ا چهارحفرهقلب 

هرهماده .5 م عی در  ف میی د یاک داران  ن مو ند آ توا

از  بعضیییها و ها(، اوره )کوسططهاز ماهی بسیییار )

ستان( و یا ماهی ستانداران و دوزی ستخوانی، پ های ا

 از خزندگان( باشد. بسیار دگان و اسید )پرناوریک

ستخوانی دارند )به مهره اغلب .6 سکت درونی ا داران ا

ها که اسططکلت ها مثل کوسططهاز ماهی بعضیییجز 

 غضروفی دارند(
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 پرندگان و پستانداران چهار اندام حرکتی دارند.  همهاز خزندگان و  بعضیدوزیستان،  بیشترشود. داران انواع حرکت مشاهده میدر مهره .7

 توانند پرواز کنند.ها میتوانند شنا کنند و پرندگان و خفاشها میماهی

 شود.مهرگان دیده نمیداران وجود دارد و در بیدر مهره اساساًدفاع اختصاصی  .8

 باشد.داران دستگاه عصبی مرکزی و محیطی وجود دارد. دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع میدر مهره .9

، مسططتلزم هماهنگی بیشططتر و در نتیجه توانایی بیشططتر مغز برای ایجاد این عالوه بر کنترل از طریق انعکاسداران هرفتارهای مختلف مهر .10

 هماهنگی است.

شططامل   وران جنینیداران در مغز مهره .11

سططه بخش مغز جلویی، مغز میانی و مغز 

 عقبی است.

ندازهدر بین مهره .12 ی نسططبی مغز داران ا

پسططتانداران و پرندگان )نسططبت به وزن 

از سططایرین اسططت و رشططد  بیشییتربدن( 

 داشته باشد. بیشتر 

هره .13 م یان  م طح قشططر در  داران سطط

به خوردهچین بت  ی مخ انسطططان نسطط

 مقدار را دارد. بیشترینی بدن، اندازه

 داران است.از دیگر مهره بیشترها( و وال ها )نخستیاتخوردگی قشر مخ در سایر پریمپس از انسان، چین .14

داران کوسه ماهی و سایر مهره یک نوعها و دوزیستان لقاح خارجی دارند و از ماهی بسیار داران دارای لقاح خارجی یا داخلی هستند. مهره .15

  لقاح داخلی دارند.

ماهیمهره اولین .16 ح فاقد آروارهو  کوچکهایی داران  به وجود  ۵00دود بودند که  میلیون سططال پیش 

 آمدند.

 ها هستند.داران زنده ماهیمهره ترینموفق .17

ساکن مهره اولین .18 ستان بودند که حدود  خشکیداران  سال  370دوزی میلیون 

 پیش وارد خشکی شدند.

 خزندگان بودند. خشکیدر  گذارتخمداران مهره اولین .19

 باشند.می همولوگشوند و تشکیل می یکسانی اصلیهای داران از استخوانهای اصلی جلویی مهرهاندام .20

شأی حرکتی )جوانه چهاردم،  یکداران در طول نمو رویان، هر رویان در مهره .21 ی حفره یکهای حرکتی( و اندام من

داران متفاوت است اما های مختلف مهرههای ماهی و دوزیستان( دارد. سرعت نمو این ساختار در گروهگلویی )آبشش

  باشند.همولوگ می

ست این گونهنمی چندانیتغییر  کوتاهداران در طول زمان مهره اغلبها، مانند از گونه برخیجمعیت طبیعی  .22 شرایط محیط زی سبتاًها کند.   ن

  نامند.های تعادلی میها را جمعیتدهد. این جمعیترخ می ندرتایدار است و حوادث ناگهانی در آن به پ
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 مهرگانبی

 هااسفنج

 است. آبز و  ثابتجانوری  .1

 ها واکونل گوارشی دارند.از آن بسیار  .2

 گوارش درون سلولی دارند. فقط .3

 کند. گازهای تنفسی را با کمک انتشار با آب مبادله می .4

 باشد.دستگاه گردش خون می فاقد .5

 کند.دار خود را به صورت آمونیاک وارد آب میمواد دفعی نیتروژن .6

 پس بزند. بدون کمک ایمنی هومورال و سلولی  اتواند پیوند بافت بیگانه ری دریایی میهمانند ستاره .7

 فاگوسیت است. مشابههای دارای سلولهمانند بندپایان  .8

 های لیزوزومی است.دارای لیزوزوم و آنزیم .9

 دستگاه عصبی ندارد. .10

 تنانکیسه
 ی گوارشی دارند.باشند که کیسهمی ابتداییو  سا هجانوران  .1

 باشند.ها میاسفنج جانوران ترینسا ه ✓

 یک راه به خارج دارد و آن دهان جاندار است.  فقطی گوارشی کیسه •

 پردازد.می های جانداری گوارشی به گوارش و توزیع غذا بین سلولکیسه •

 کنند.تنان گازهای تنفسی را با کمک انتشار با آب مبادله میکیسه .2

 آبزی هستند. همگیتنان کیسه ✓

 تنان دستگاه گردش خون وجود ندارد.در کیسه .3

 ی سلولی تشکیل شده است.الیه تا سه  وتنان از بدن کیسه .4

 به تبادل مواد با محیط بپردازند. مستقلتوانند به طور ها میسلولی  همه .5

 کنند.دار خود را به صورت آمونیاک با انتشار دفع میمواد دفعی نیتروژن .6

 دفاع اختصاصی ندارند. .7

  های عصبی را دارند.دستگاه ترینسا هیکی از  .8

A. هیدر 
  ساخته شده است. چند نوع سلولاست و از  سا هساختار بدنش  .1

 خود را ببلعد. یهاسلولاز  تربزرگر ذرات غذایی بسیا تواندیمهیدر  .2

 جانداری صیاد است. .3

 کند.به نام دافنی تغذیه می کوچکاز نوعی سخت پوست  .4

 کشد.ی میهای زهرصید خود را با نیش .5

 کند.به کمک بازوهای خود شکار را وارد دهان می .6

 کنند.های هیدرولیز کننده ترشح میکیسه آنزیم یپوشانندههای سلول بعضی .7
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 کنند.های گوارشی مخلوط میاند، غذا را با آنزیمها بیرون زدهسلول بعضیهایی که از تاژک .8

  ون سلولی و سپس درون سلولی است.رگوارش هیدر ابتدا ب .9

  های عصبی است.دستگاه ترینسا هدارای یکی از  .10

 م بدن جانور است.ها در تماای از رشتهعصبی است و شامل شبکه یشبکهدستگاه عصبی آن به شکل یک  .11

 سر و مغز ندارد. .12

 بندی مرکزی و محیطی نیست.دستگاه عصبی آن شامل تقسیم .13

 کند.در آب زندگی می .14

 جا شود.در زیستگاه خود جابه آهستگیتواند به می .15

 و چسبیده به یک تکه سنگ است. ساکناوقات به صورت  بیشتر .16

  شود.از طریق جوانه زدن تقسیم می .17

 دارد.تولید مثل جنسی هم  .18

 تا درون بازوها گسترش یافته است. اشیگوارش ییسهک .19

B. شقایق دریایی  
 است. ثابتجانوری   .1

 سفرگی دارد.هم یرابطهبا دلقک ماهی   .2

 سمی است. به جز  لقک ماهیای دارد که برای جانوران خارهای گزنده  .3

کنند در حالی که نسبت به های حسی خود را منقبض میتحریک مکانیکی، شاخک ینترکوچکبا   .4

 (عا   شدندهند. )حرکت مداوم آب واکنش نشان نمی

C. عروس دریایی  
 گوارشی دارد. ییسهک  .1

 د(دستگاه گردش موا ترینسا ه) ای متصل هستند.دایره یلولههایی است که به صورت شعاعی به یک این کیسه دارای لوله  .2

ها به ها آب را در این لولهدارند و زنش مژک مژکها درون لوله یپوشططانندههای سططلول  .3

 آورد.حرکت در می

سهکی هالولهی هاسلول تنها  .4 شی به طور  یی با مواد غذایی موجود در آب  مستقیمگوار

 با آب، چندان زیاد نیست. هاسلولسایر  یفاصله، اما اندتماسدر 

شاخک ینترکوچکبا   .5 سی خود را منقبض میتحریک مکانیکی،  کند در حالی که های ح

 (عا   شدندهد. )نسبت به حرکت مداوم آب واکنش نشان نمی

 قرار دارد. مرکزبدن و در  زیریندهان عروس دریایی در سطح   .6

 هاکرم

I. کرم پهن 

A. پالناریا  
 تنفس پوستی دارد. .1

 بماند. همواره مرطوبآبزی است تا سطح بدنش  .2

 کنند.های سطحی خود آمونیاک دفع میسلول  همهاز  .3

  های عصبی دارد.متشکل از گره کوچکیمغز  .4

 دهند.دارد که همراه با مغز دستگاه عصبی مرکزی را تشکیل می مواز طناب عصبی   و .5

 سازد.را می محیطیشود دستگاه عصبی که از دو طناب عصبی خارج می کوچکی ها رشته .6

 شود.است که چشم جامی شکل نامیده می جانوران نوری یندهیرگ ترینسا هدارای  .7

 در اوگلنا وجود دارد. جاندارانی نوری گیرنده ترینسا ه ✓

کند برای فرار از نور اسططتفاده نور را تعیین می جهتو  شییدتامی شططکل که جاز چشططم  .8

 کند.می

B. کرم کدو 
 شکل است. نوار  .1

 گوارش ندارد. یلولهدهان و  .2

 کنند.انسان به صورت انگل زندگی می یرودهدر  .3

 کند.روده را جذب می یاز پوست خود موادگوارش یافته .4

 است. تخصصیو   رونیهای از انگل .5
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II. ایکرم لوله 

III. کرم حلقوی 

 های حلقوی در سطح بدن خود مایع مخاطی دارند.از کرم بسیار  .1
 

A. کرم خاکی 
 چیز خوار است.همه  .1

 بلعد.کند و خاک سر راه خود، همراه با مواد آلی درون آن را میدر خاک حرکت می  .2

سطح تماس روده کرم یروده ییوارهد .3 ست که  سته ا را با غذا افزایش  خاکی برج

 دهد.یمدهد. و کارایی روده را افزایش می

  شوند.ها از مخرج کرم خارج میمواد گوارش نیافته مثل خاک و سنگ ریزه .4

 دان، سنگدان، روده، مخرجدهان، حلق، مری، چینه ←گوارشی آن  یلهلو  .5

  دان و سنگدان متسع دارد.حلق، چینه  .6

 شود.یمگوارش مکانیکی آن در سنگدان آغاز   .7

 شود.یمگوارش شیمیایی آن در روده آغاز   .8

  کرم خاکی معده ندارد.  .9

 گوارشی روده است. یلولهبخش  ینتربزرگ  .10

 شود.یماش پوست بدن محسوب یتنفستنفس پوستی دارد و سطح  .11

 کند.های مرطوب زندگی میدر محیط .12

 دارد.  راز بدن  .13

 فاصله دارد. سلولی  یهالیک  یاندازهها با محیط خارج به یرگمو  .14

 دستگاه گردش خون بسته دارد. .15

 است. شکلا لولهدر بدن خود دارای تعدادی قلب  .16

  شود.خون تیره وارد میبه قلب کرم خاکی  .17

 دارای سیاهرگ پشتی و سرخرگ شکمی است .18

جهت حرکت خون در سططیاهرگ به سططمت انتهای  .19

 باشد.بدن و در سرخرگ شکمی به سمت سر می

در سطططح شططکمی بدن کرم خاکی عصططب شططکمی  .20

 وجود دارد.

چه  .21 ماهی کت دادن  های طولی و حلقوی زیر با حر

 کند.بدن آن هم به حرکتش کمک می شود. تارهای سطحجا میپوست خود جابه

 تر یا دراز کند و بر سطح زمین حرکت کند.تواند بدن خود را کوتاهمی .22

ی حلقوی نمونه ای از دفاع غیراختصططاصططی در هاکرماز  بسیییار مایع مخاطی روی بدن   .23

 مهرگان استبی

 بدن نرم دارد و برای فسیل شدن مناسب نیست.  .24

 تناننرم

A. حلزون (Cepaea nemoralis)  
ندگی میحلزون .1 که علفزار ز کامالً هایی  های  ند نوار کن

 روشن دارند. )فنوتیپ آستانه(

کنند نوارهای تیره ها زندگی میهایی که در جنگلحلزون .2

 دارند. )فنوتیپ آستانه(

ست در  .3 شن ا فنوتیپ میانه که هم دارای نوار تیره و هم رو

و تحت اثر هیچ یک از دو زیسططتگاه اسططتتار خوبی ندارد 

 یابد.انتخاب گسلنده کاهش می
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 بندپایان

I. پوستانسخت 
 لقاح داخلی دارند. چسب(اسبی و کشتی)دافنی، خرچنگ دراز، خرچنگ نعل پوستان دریاییسخت .1

 

A. دافنی  
 پوست آبزی است.نوعی سخت .1

 باشد.دارای لقاح داخلی می .2

 دارای الگوی رشد نمایی است. .3

B. )خرچنگ )دراز  
 .شوندیمساکن دریا غذای وال کوژپشت محسوب  ریز یهاخرچنگ .1

 باشد.تنفس در خرچنگ دراز با کمک آبشش می .2

 خرچنگ دراز گردش خون باز دارد. .3

 کند.از قلب خرچنگ دراز خون روشن عبور می .4

 دریچه است. سه جفتقلب خرچنگ دراز شامل  .5

 رود.گیرد و یک سرخرگ به سطح شکمی میرار میشود که سه سرخرگ در سطح پشتی قاز قلب خرچنگ دراز چهار سرخرگ خارج می .6

 رود.رود و یک سرخرگ به سمت دم میاز سه سرخرگی که در سطح پشتی قرار دارند، دو سرخرگ به سمت سر می .7

 کند.در سطح شکمی، عالوه بر سرخرگ شکمی سیاهرگ شکمی وجود دارد که خون تیره را وارد آبشش می .8

 شود.گیرد که به آبشش جانور وارد میگ با خون تیره منشأ میر ششاز سیاهرگ شکمی خرچنگ دراز  .9

 رود.خون روشن از دستگاه تنفسی خرچنگ دراز به سمت قلب می .10

 ترین حرکات است.دارای چشم مرکب است که با آن قادر به تشخیص جزئی .11

 دارای اسکلت بیرونی سخت است که برای فسیل شدن مناسب است. .12

 .شودیمغذای راکون محسوب  .13

C.  اسبینعلخرچنگ (Limulus sp)  
 میلیون سال بدون تغییر مانده است. 22۵فسیل زنده است که به دلیل انتخاب پایدار کننده در طی  .1

ستگاه این جانوران برای  .2 شرایط زی  تا حدو  زیا   قابل تحمل هاآنبا وجود تغییر آب و هوای زمین، 

 بوده و بنابراین نیاز به سازگاری جدید نبوده است.

 کند.در ساحل دریاها زندگی می .3

 قطر دارد. cm30در حدود  .4

D. چسبکشتی  
ی همانندی هاصخرهکشتی چسب را که در  یگونهباشد. وی دو یمآزمایش ژوزف کانل در ارتباط با کشتی چسب   .1

 کنند مورد بررسی قرار داد.یمدر سواحل اسکاتلند زندگی 

سنگی  سپسکند و حرکت می  ر آب آزا انه ابتدانوزاد آن  .2 سبدمیبه تخته  سبیدهخود را  عمر  یهبقو  چ به  چ

 ماند.سنگ باقی می

 کند. حرکتتواند در آب می نوزا چسب باشد در حالی که کشتیمی ساکنجانداری  بالغچسب کشتی ✓

 شود.کند که در جزر از آب خارج میها زندگی میصخره باالییدر نواحی  ۱ یگونه  .3

نه  .4 ناطق  2 یگو ند، میدر معرض هوا قرار می ندرت بهکه  ترعمیقفقط در م ند گیر توا

 زندگی کند.

شغال  2 یگونهدر نبود  ۱ یگونه  .5 صخره را ا  ۱ یگونهحتی در نبود  2  گونهکند اما یمکل 

 کند.یمرا انتخاب  همواره مناطق عمیق تر

شططود، به پای یمبه مناطق کم عمق که مدت طوالنی تری از آب خارج  2 یگونهسططازش   .6

 رسد.ینم ۱ یگونه

 محدود کرده است. ۱ یگونهدسترسی به منابع را برای  2 یگونه  .7

 یک است. یگونهاز  تربزرگ 2 یگونهکنام واقعی   .8

 است. تربزرگ ۱ یگونهکنام بنیادی   .9

http://irmohasel.com


 

 

 شناسی ترکیبیزیست 74

II. هزارپایان  

A. هزارپا 
 جانورانی گوشتخوار هستند.هزارپاها  .1

 شکارچی هستند. منحصراًاز هزارپاها  انواعی .2

III. عنکبوتیان 

A. عنکبوت 
 دهد.دارد و این کار را با سرعت باال انجام می ارثیتوانایی تنیدن تار را به طور  .1

 جانور قرار گرفته است. شکمیسطح  زیرهای مربوط به تنیدن تار در غده .2

شکمی برونهای غده .3 سطح  مخلوط   یگر را با مواد  ا ویژه هایاین جانور پروتئین بدنریز 

 سازند.میعنکبوت را کنند و تار می

شته .4 سام مهرهر اند، مانند روی هم پیچ و تاب خوردههای موجود در تار عنکبوت که درون اج

 هستند. کشسانو  چسبناک

 باشند.های ساختاری میهای موجود در تار عنکبوت، پروتئینپروتئین .5

شود و در ها خارج مینکبوت گردش خون باز دارد. در گردش خون باز، خون از انتهای رگع .6

 یابد.ها به صورت همولنف جریان میمیان سلول

سفنجعنکبوت جزء بندپایان می .7 سایر بندپایان و ا شد و همانند  سلولبا سیتها دارای  شابه فاگو صی میهای م صا شد. ها در دفاع غیراخت با

 باشد.باشد. عنکبوت دارای تولید مثل جنسی و لقاح داخلی میهای دفاعی این جانور میو لیزوزیم از سایر راه وجود لیزوزوم

 شکارچی و گوشتخوار است. منحصراً .8

 مورچه است. نوعیغذای  عنکبوتتخم  .9

B. ی سیاهبیوه عنکبوت 

خورد. )به شططود و عنکبوت ماده آن را میگیری وارد دهان عنکبوت ماده میسططیاه، عنکبوت نر پس از جفت ییوهبدر نوعی عنکبوت به نام  .1

 ها(دلیل ایجاد انرژی الزم برای پرورش تخم

 باشد.های عنکبوت نر به نسل بعد به طور مستقیم به نفع خود وی نیز میسیاه با انتقال ژن ییوهبرفتار مشارکتی عنکبوت  .2

IV. حشرات 
 کنند(سرخ، سهره، جغد، عقاب، گنجشک و مرغ نیز از حشرات تغذیه می)سسک، سینهکند.عنکبوت )بندپا( از حشرات تغذیه می .1

 کنند.مانند زنبور عسل موم )نوعی لیپید بسیار آبگریز( تولید می حشراتی .2

 افشانی شود.به هنگام گرده شراتحواکوئل های مرکزی در گلبرگ گیاهان ممکن است رنگیزه هایی داشته باشند که سبب جذب  .3

  باشند.سلولی میی گوارشی و گوارش بروندارای لوله حشرات .4

شرات .5 شعب میتنفس نایی دارند. لوله ح سر بدن من سرا شوند. تبادل گازها از های درونی نای در 

 باشد.های بدن به طور مستقیم میاین انشعابات با سلول

 که چند نای دارند. باشندحشرات گروهی از جانوران می ✓

)دسططتگاه  گیرد.می صططورت دسططتگاه گردش موادبدون نیاز به همکاری  حشططراتدر تبادل گازها  .6

 باشد.(تنفس مستقل از دستگاه گردش مواد می

 همولنف وجود دارد. حشراتهستند. در  دستگاه گردش خون باز دارند و فاقد مویرگ حشرات .7

 شود.میدار شدگی در گیاهان ی حبابباعث افزایش پدیده حشراتنیش  .8

سیب مکانیکی به گیاه باعث افزایش میزان اتیلن در گیاه ی حبابنیش حشرات عالوه بر افزایش پدیده ✓ شدگی، به دلیل وارد کردن آ دار

 یابد.های مکانیکی افزایش میآسیب شود. اتیلن هورمونی گیاهی است که هنگاممی

 کنند.دفع می تر از اوره و آمونیاک( رادار و با سمیت کمی دفعی زاید نیتروژنترین نوع ماده)پیچیده اسیدیکاور حشرات .9

کنند. دفع کنند و برای تولید آن از آمونیاک و دفع آن انرژی مصططرف میاسططید را به شططکل بلورهای جامد از خود دفع میاوریک حشططرات  .10

 ندارد.اسید به آب چندانی احتیاج اوریک
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سکلت خارجی از جنس ماده .11 شرات ا شتهح ستحکم های کیتینی که از جنس نوعی پلیی محکمی به نام کیتین دارند. ر سخت و م ساکارید 

 سازند.گیرند و اسکلت خارجی حشره را میای از جنس پروتئین قرار میای زمینههستند، درون ماده

 ود.شها نیز یافت میی سلولی قارچکیتین در دیواره ✓

شدهساکاریدپلی ✓ سی ذکر  سلولز، گلیکوژن، پلیاند: هایی که در کتاب در سته،  شا سفولیپیدها و پروتئینساکاریدن صل به ف شایی، های مت های غ

ها، ژنهای خونی، کیتین، آنتیی خارجی مویرگهای چسبناک غشای پایه بافت پوششی، الیهساکاریدی سلولی گیاهان، پلیای دیوارهی زمینهماده

 کپسول در باکتری استرپتوکوکوس نومونیا

 شوند. درون هر پا دو ماهیچه وجود دارد.ها به هم متصل میپا دارند. هر پا چند بند دارد که در محل مفصل ۶ حشرات .12

 توانند پرواز کنند.دارای بال هستند و می حشراتبعضی از  .13

  ها بیش از یک متر بود.های سنجاقکبودند. طول بالها دارای دو جفت بال حشرات اولیه مانند سنجاقک ✓

ــراتبه احتمال زیاد موفقیت  ✓  رداده تا به طوها امکان میها بوده که به آندر رابطه با قدرت پرواز آن حش

 مؤثری به جست و جوی غذا، جفت و آشیانه بپردازند.

 کردند.گذاری انی بودند که بال داشتند و در خشکی تخماولین جانوار حشرات ✓

شتخوار از  .14 شراتگیاهان گو شرهتغذیه می کنند و در اثر تماس بدن  ح شود و  ح یا جانور کوچک دیگر، حرکت هایی در برگ ها ایجاد می 

 جانور به دام می افتد.)مثل گیاه دیونه(

های مشابه فاگوسیت ین سلولهای لیزوزیمی و لیزوزومی و همچنمهره هستند و فاقد دفاع اختصاصی هستند اما با کمک آنزیمحشرات بی .15

  ها بپردازند.توانند به مبارزه با میکروبدر دفاع غیراختصاصی می

 ی به هم جوش خورده تشکیل شده است.ز چند گرها حشراتمغز  .16

ی عصططبی اسططت که هر کدام فعالیت در هر قطعه از بدن دارای یک گره حشططراتطناب عصططبی شططکمی  .17

 کنند.های همان قطعه را کنترل میماهیچه

 داران طناب عصبی پشتی وجود دارد.در کرم خاکی نیز طناب عصبی شکمی وجود دارد ولی در مهره ✓

شرات .18 شم مرکب دارند که با آن می ح ترین حرکات را توانند جزئیچ

شرات مانند زنبور به کمک آن قادر به دیدن  ضی از ح شخیص دهد و بع ت

 ی شهد هستند.تولید کننده هایها و پرتوهای فرابنفش برای ردیابی گلرنگ

می توانند پرتوهای فرابنفش را ببینند که این توانایی در گرده افشططانی توسططط  حشططراتبسططیاری از  .19

ند. فا می ک ند ولی  حشططرات نقش مهمی را ای یدن طیف نور مرئی و فرابنفش را دار نایی د )حشططرات توا

 های الکترومغناطیسی را ببینند.(توانند سایر طیفنمی

 گرده افشان هستند. حشراتاز گل ها الگوهایی دارند که حاوی اطالعاتی برای بعضی  .20

ثل ملخ حشططراتبعضططی از  .21 ند و فرد  Yکروموزوم  نر م نر  XOندار

باشططد. در حشططرات دیگری مانند می

XX (ZZ )پرواز فرد های شططبپروانه

 باشدی( ماده مZW) XYنر و فرد 

که در شططب تغذیه  هاییحشططره .22

 شوند.های قوی جذب میهای سفید و دارای رایحهسمت گلکنند، به می

 و گیاهان گلدار همیاری وجود دارد. حشراتبین  .23

 )تکامل همراه( تغییر حاصل کرده است. شرات حگرده افشانی بعضی از گیاهان گلدار هم آهنگ با رفتار و ساختار بدن  .24

  یکی از اولین ساکنان خشکی بودند. حشرات .25

 ترین گروه جانوران هستند.ترین و متنوعن فراوا حشرات .26

 سمی است. حشراتروغن خردل برای بسیاری از  .27

شرات .28 شد می ح سرعت ر ست به  ساعد ا شرایط م ستان که  کنند ولی با ظهور بحران، مثالً در بهار و تاب

شدن هوا، تعداد آن صتجمعیت یابد. ها به میزان قابل توجهی کاهش میسرد  شترین طلبهای فر  )بی

 شود و مرگ و میر تصادفی )مستقل از تراکم( دارند. انرژی صرف تولید مثل می

 تر از یکسال( دارند.رسند و عمر کوتاه )معموالً کمتولید مثل و رشد و نمو سریع دارند و خیلی زود به سن تولید مثل می حشرات .29
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 است.ترین راه برای جلب جفت کنند که سادهاز طریق فرمون جلب جفت می حشرات .30

 کنند.ای برای جلب جفت تولید میصداها یا آوازهای ویژه حشراتبسیاری از  .31

 شوند.کنند، از میزبانی به میزبان دیگر منتقل میها که از خون تغذیه میمانند پشه حشراتیی داران به وسیلهبسیاری از هاگ .32
 

A. ملخ 
  گیاهخوار است. .1

 آغاز گوارش مکانیکی در دهان() کنند.می مانند اطراف دهان، غذا را خردهای آروارهصفحه .2

 .شودیممانند انجام آرواره یهاصفحهگوارش مکانیکی آن قبل از بلعیدن توسط  ✓

 های تازه و نرم گیاه است.ها و بخشغذای ملخ عمدتاً برگ .3

 گوارش شیمیایی غذا است.آغاز معده جایگاه  .4

 معده راه دارند.های معده وجود دارند که به درون در اطراف معده، کیسه .5

 باشد. محل اصلی جذب غذا در ملخ معده می .6

 تر کردن مواد غذایی برای خروج از مخرج است.ملخ، جذب آب و فشرده یرودهنقش  .7

 مخرج ← روده ← های معدهمعده و کیسه ← سنگدان ← دانچینه ← مری ← دهان ← مانندهای آروارهصفحه گوارش ملخ: یلوله .8

 شوند.ها خارج میو خون از انتهای باز بعضی از رگ گردش خون باز دارد .9

 راند.های بدن میبخش رو خون را به سمت سر و سایای شکل و پشتی دارد قلب لوله .10

 باشد.ای از رگ پشتی میشدههای حجیمقلب ملخ به صورت قسمت ✓

  قسمت است. ششدارای ملخ ای قلب لوله ✓

 ط روده است.معده تا اواس هاییسهکلخ از ابتدای مقلب  ✓

 شود.ی سر خارج میهای کناری و رگ ناحیهخروج خون از قلب ملخ از رگ .11

 شود.های ملخ مبادله میمواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول .12

 دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی نقشی ندارد. ✓

 توان خون روشن و خون تیره را تعریف کرد.در گردش خون ملخ نمی ✓

 برد.های عقبی بدن میهای بدن جانور، خون را به بخشهیچهحرکت ما .13

 .گرددیمگردد و مقدار کمی هم از رگ پشتی به قلب باز هنگام استراحت قلب، خون بار دیگر از طریق چند منفذ به قلب باز می .14

 شوند.ای دارد که در هنگام انقباض قلب بسته میهر یک از منافذ قلب دریچه .15

 گردد.ها به قلب برمیشوند و خون از طریق آنقلب در هنگام استراحت قلب ملخ باز میهای منافذ دریچه ✓

 .باشدیمدر قسمت سر و انتهای بدن و قسمت شکمی فاقد رگ  .16

 دستگاه گردش خون باالی دستگاه گوارش قرار دارد. .17

 در ملخ طناب عصبی شکمی وجود دارد. .18

 وجود ندارد. Yها کروموزوم جنسی در ملخ .19

 .XOهستند و نرها  XXا هماده ✓

 باشد.ها میتر از نصف تعداد کروموزومهنگام تقسیم میوز در ملخ نر، تعداد تترادهای تشکیل شده کم .20

 باشد.های حاصل از میوز در ملخ نر برابر نمیعدد کروموزومی گامت .21

 است. تواند میوز کند و دیپلوئیدهای فرد میملخ جانداری است که با داشتن تعداد کروموزوم .22

B. شته  
 کنند.پرورده کمک می ییرهشها به تعیین ترکیب شته  .1

 کند.یمپرورده تغذیه  ییرهششته از   .2

 کنند.گیاهان زندگی می یساقهبه صورت کلنی روی   .3

 مانند.ساعت به همان حالت باقی می 3تا  2کنند و تا خرطوم دهانی خود را تا محل آوندهای آبکشی در پوست فرو می  .4

 کنند.ها را قطع میکنند و سپس خرطوم آنحس میها را بیپرورده آن ییرهشآوری برای جمع  .5

 شود.یمین انواع روابط همیاری بین مورچه و شته در نظام آفرینش یافت ترمعروفیکی از   .6

 کنند.هی گیاهان زندگی می های جوان و سبز بعو روی شاخه اندکوچک  .7

مکند. به طوری که مواد قندی از ها میگیاه میزبان را به فراوانی از درون آوندهای آبکش آن یپرورده ییرهشططود دهانی خ یمکندهبا اندام  .8

 کند.ها به بیرون تراوش میمخرج آن

 در برابر حشططرات شططکارچی هاشططتهکند و در مقابل از یمدر همیاری بین مورچه و شططته، مورچه از قطرات خارج شططده از مخرج اسططتفاده   .9

 کنند.یممحافظت 
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C. مورچه 
 کنند.های زمین به جز مناطق پوشیده از برف و یخ زندگی میدر سراسر خشکی  .1

 بسیار پرتحرک هستند.  .2

 دهد.یمبدن مورچه نمونه ای از هماهنگی ساختار با کار را نشان   .3

  اسکلتی خارجی از جنس کیتین دارند.  .4

 شش پا دارند که هر کدام از چند بند تشکیل شده است.  .5

 شوند. )مفصل گوی و کاسه(ها به هم متصل میبندها در محل مفصل  .6

ستحکام   .7 به اندازه  هاآنبندهای پاهای مورچه توخالی و لوله مانندند اما ا

 شکنند.ینمسروکار دارد،  هاآنای است که در اثر نیروهایی که معموالً مورچه با 

  های درون پاها قدرتمند و باریک هستند.ماهیچه  .8

 شود، چندان زیاد نیست.یمشود، نیرویی که به هر پا وارد یمچون وزن بدن مورچه روی هر شش پا وارد   .9

 شود.یمپایین، پا به طرف پایین هم  ییچهماهشود و با منقبض شدن یمباال، پا بلند  ییچهماهبا منقبض شدن   .10

 اهیچه وجود دارد.م 2در هر پا   .11

ضی از آن .12 ستفاده می هابع شته ا شحه از مخرج  شته همیاری دارد و از مواد قندی متر ها در کند و در عوض از آنبا 

 کند.ها محافظت میبرابر شکارچی

 کنند.ها به النه میآوری غذا و حمل آنهای کارگر بهار و تابستان را صرف جمعمورچه  .13

 خورند.قط تخم عنکبوت میهای مورچه فبعضی ازگونه  .14

D. ابریشم یپروانه 
ساس .1 سم مو مانند ظریف ترین انواع گیرندهدارای یکی از ح شاخک این جانور هزاران ج ست که در جنس نر وجود دارد. روی  شیمیایی ا های 

 .شوندیموجود دارد که به بوی بدن جانور ماده حساس است و باعث درک حضور ماده در محیط 

 دارد. Xاما ماده فقط یک کروموزوم  Xنر آن دو کروموزوم  .2

E. مگس سرکه 
 (۸n=2کروموزوم دارد. ) ۸در هر سلول خود  .1

رنگ چشم در مگس سرکه از صفات قابل مشاهده است که تا زمان بیدل و  یهاژن .2

 .شدیمتیتوم آزمایش روی این گونه صفات انجام 

 بدن سیاه رنگ دارد. نوع عادی بدن خاکستری دارد و نوع جهش یافته .3

 الل رنگ سیاه بدن مغلوب است. ✓

شکل می یسرکههای احتماالً مگس .4 شکارچیان بگریزند که باعث میشوند و نمیبال کوتاه در پرواز دچار م ست  ستگی توانند از د شای شود 

 ها کمتر از یک باشد.تکاملی آن

F. مگس 
 افشانند.گوشت گندیده را میهای دارایی بویی شبیه بوی ی گلهاگردهها انواع مگس .1

G. فلفلی(: بیستون بتوالریا پروازی شبپروانه( 

 باشد.پرواز بید میهای شبنام دیگر پروانه .1

 باشد. پرواز مشابه پرندگان میهای شبتعیین جنسیت در پروانه .2

 (ZWدارد ) Yو یک کروموزوم  X( و جنس ماده یک کروموزوم ZZدارد ) Xجنس نر دو کروموزوم  ✓

 شب پرواز فلفلی است. یپروانهگونه است و نام دیگر آن  .3

 شوند.به یکی از دو رنگ تیره یا روشن دیده می .4

 ی برای تولید مالنین هستند.یهاتر دارای اللهای تیرهپروانه .5

تر بسیار اندک بوده است اما بعد از مدتی های تیرهتعداد پروانه .6

صنعتی تیره های موجود در نزدیکپروانه یهمهتقریباً  ی مراکز 

 رنگ شدند.

رنگ سططیاه که در زمان و مکانی خاص از نظر محیط نامطلوب  .7

 بود، با تغییر شرایط ممکن است بتواند موجب سازگاری شود.

های جنسی سبب جلب جنس های شب پرواز فرموندر پروانه .8

 شود.های بسیار دور میمخالف از فاصله
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H. زنبور عسل 
  کند.موم تولید می .1

شم مرکب قادر به دیدن  .2 ستفاده از چ و حتی پرتوهای  هارنگبا ا

فرابنفش هستند که برای انسان قابل رؤیت نیست. این مسئله به 

کان  ید  یهاگلکه  دهدیمجانور ام شططهد را بهتر  یکنندهتول

 ردیابی کند.

 د.آورزنبور عسل ماده )ملکه( با بکرزایی زنبور نر که هاپلوئید است را به وجود می .3

 .آیندیمزنبورهای نر هاپلوئیدند اما زنبورهای ماده دیپلوئیدند و از لقاح تخمک ملکه با اسپرم به وجود  ✓

ستفاده می ییهتغذها برای خورند و از گردهگل را می ییرهشزنبورها  .4 گرده را از یک گل به گل  یهادانهبا این عمل  هاآنکنند. نوزادان خود ا

  .کنندیمدیگر منتقل 

 گرده منبع غنی پروتئین برای زنبورها هستند. یهادانه ✓

 .کنندیمها شناسایی ها و سپس رنگ و شکل آنها را ابتدا به کمک بوی آنزنبورها گل .5

 دهند.های آبی و زرد را انجام میافشانی گلمعموالً گرده .6

 د.دهنزنبوران عسل ژاپنی نوعی راهبرد دفاعی در برابر زنبوران از خود نشان می .7

ماند زنند. با این کار نیش در بدن مهاجم باقی میدهند. زنبورهای کارگر برای دفاع از کندو مهاجمان را نیش میرفتارهای مشارکتی نشان می .8

 میرد.آید و میو همراه با آن محتویات شکم زنبور نیز بیرون می

ست که خ .9 سل ماده ا شارکتی، رفتار زنبورهای ع صرف نگهداری و تغذیه ود تولید مثل نمیمثالی دیگر از رفتارهای م کنند و انرژی خود را 

 کنند.ها هم هست( میهای ملکه )که مادر خود آنزاده

 .باشدیممشترک به نسل بعد به طور غیرمستقیم به نفع خود جاندار نیز  یهاژنرفتار مشارکتی زنبورهای عسل ماده با انتقال  .10

 شود.میدر نرها گامت از طریق میتوز تولید  .11

I. سنجاقک 
 تند(شها بیشتر از یک متر طول داها دارای دو جفت بال بودند. )بالاولیه مانند سنجاقک حشرات .1

J. برگ متحرک 
 یک نوع حشره است. .1

 قابلیت خوبی برای استتار دارد. )ویژگی ارثی( .2

 دهد.استتار این حشره شانس بقا و تولید مثل )شایستگی تکاملی( آن را افزایش می .3

K. های مقلدپروانه 
شبیه به پروانهها برای این که پرندگان آنبعضی از پروانه  .1 شکار نکنند، طرح و رنگی  سمی ها را  های 

 اند. پیدا کرده

ـــمی را بخورد، از آن پس از خوردن هر پروانهی از یک گونهای یک بار پروانهاگر پرنده ✓ ای که  اهری ی س

 د کرد. شبیه به آن داشته باشد، اجتناب خواه

شابه پروانهبال پروانه شکل و رنگ .2 سمی م های های مقلد غیر

 باشد.ی سمی میگونه

لد غیرسططمی نمی .3 لد و غیرمق یک از دو گروه مق ند هیچ  توان

رسند و یکدیگر را حذف کنند و این دو گروه به تعادلی پایدار می

 ها دائمی خواهد بود.در نتیجه تنوع در جمعیت این پروانه

ستگی .4 ست ولی با افزایش تعداد های مقلد زمانی که فراوانی آنپروانه شای ست، باال ها درجمعیت کم ا

 یابد.های مقلد، شایستگی کاهش میپروانه

 باشد.کننده میگویند که نوعی انتخاب متوازنبه این نوع انتخاب طبیعی، انتخاب وابسته به فراوانی می ✓

L. تابشب کرم  
ای اسططت که در آن به دلیل جدایی رفتاری )داشططتن الگوهای تابش مختلف برای جلب توجه ماده(، حشططره .1

 ماند.ها جدا میژنی گونه یخزانه

 همان گونه است. ییژهودهند، یمیی که اعضای هر گونه برای جلب توجه جفت از خود بروز هانشانه .2

 دهد. )بر اساس تعداد تابش(خود پاسخ می ینهگوهمگیری نر هر ماده فقط به رفتار تقاهای جفت .3
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M. Operophthera brumata 
 نوعی پروانه است. .1

ستان از گذارد و الرو در بهار از تخم خارج میدر پاییز تخم می .2 شوند و تا اوایل تاب

کنند. سططپس تا فرا رسططیدن پاییز به صططورت شططفیره در خاک ها تغذیه میبرگ

 شوند.ی بالغ از پیله خارج میهامانند. در پاییز، پروانهمی

 باشد.فصل تولید مًلی در این پروانه پاییز می ✓

ها و در فصل بهار ( در فصل زمستان برای تخم%9۱بیشترین مرگ و میر )در حدود  .3

سیاری از الروها زمانی از تخم خارج برای الروها اتفاق می شوند که یمافتد. زیرا ب

 درختان هنوز برگ ندارند.

 کنند.ینمتوانند تغذیه کنند و از برگ درختان کاج، سرو و مرکبات تغذیه یمتوان نتیجه گرفت که الروها از برگ درختان نارون، افرا و مو یمپس  ✓

 شود.باشد. به همین دلیل بیشترین انرژی افراد بالغ صرف تولید مثل میطلب میجمعیت این جانور از نوع فرصت .4

N. شپش 
 باشد.انگل خارجی می .1

 کند.ر سطح بدن میزبان زندگی میب .2

 باشد.تر میاز میزبان خود کوچک .3

O. کنه  
 باشد.انگل خارجی می .1

 کند.بر سطح بدن میزبان زندگی می .2

 باشد.تر میاز میزبان خود کوچک .3

P. ی کلمنوزاد پروانه 
 کند.ها تغذیه میبو زندگی و از آنی شبی کلم روی گیاهان تیرهنوزاد پروانه .1

 سازد.بو میی شبی روغن خردل گیاهان تیرههایی برای تجزیهآنزیم  .2

 کند.ی کلم آن را تحمل میروغن خردل برای بسیاری از حشرات سمی است اما نوزاد پروانه ✓

 باشد.بو از نوع انگلی میی شبی کلم و گیاهان تیرهی همزیستی بین نوزاد پروانهرابطه .3

 تواند خطوط دفاعی گیاهان را بشکند.خوار است که میجانوری گیاه .4

Q. ی مونارکپروانه 
 توان مشاهده کرد.مثالی از رفتار جانوران در ارتباط با مهاجرت را در رفتار مهاجرتی این پروانه می .1

 کند.ای دیگر مهاجرت میاین پروانه هزاران کیلومتر را از یک نقطه به نقطه .2

 های چرایی و یا چگونگی انجام داد.پرسشتوان در قالب بررسی رفتار مهاجرت را می .3

 کنند.یابی میدهند و مسیر را چگونه جهتها چگونه فصل مهاجرت را تشخیص میچگونگی: پروانه ✓

 چرایی: مهاجرت چه سودی برای پرندگان دارد. ✓

R. موریانه  

 خوار است.جانوری گیاه .1

 غذای اصلی این جانور سلولز است. ✓

 شود.ی سلولز ساخته نمیکنندهتجزیهدر جانوران آنزیم  ✓

برای هضططم چوب را  الزمهای کنند و آنزیمها زندگی میی گوارش موریانهداران جانورمانند به صططورت همزیسططت درون لولهبعضططی از تاژک .2

  سازند.می
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S. ی ماالریاپشه 
 کند.شود که از خون انسان تغذیه مینوعی انگل خارجی محسوب می .1

 کند. گذاری میهای راکد تخمر آبی ماالریا دپشه .2

 شود.شود و توسط نیش این پشه منتشر میسلولی ایجاد میی نوعی انگل تکبیماری ماالریا به وسیله .3

 ها قابل اجرا است. این امر به سه طریق قابل انجام است:ی جمعیت پشهاندازه کنترل ماالریا از طریق کاهش .4

 هاکشپاشیدن حشره  ✓

 ی ناقل ماالریازاد و ولد پشه هایزدودن محل ✓

  کنند.وارد جانورانی که از الرو این پشه تغذیه می ✓

  خارپوستان

A. های دریاییستاره 
 تواند پیوند بافت بیگانه را پس بزند.می .1

 . )آزمایش رابرت پاین(شکارچی جانوران دریازی مانند صدف باریک و صدف پهن است .2

 دارانمهره

 ها ماهی
 شود.ی خود به بدن ماهی متصل میدهندهکمک خارهای اتصالتریکودینا با  .1

  .شوندیمکوچک غذای وال کوژپشت محسوب  هاییماه .2

 هایی از آبشش وجود دارد.کنند و در دو طرف سر ماهی ردیفبا آبشش تنفس می .3

4. 2O  2محلول در آب از سطح آبشش وارد مویرگ شده وCO شود.در جهت مخالف به درون آب منتشر می 

  هوا نیستند. 2Oچسبند و قادر به جذب های آبششی به هم میدر نبود آب رشته .5

 دارد.اما ساده  گردش خون بسته  .6

 .باشدمییک دهلیز و یک بطن  که  دارایای دارد قلب دو حفره .7

 قلب قرار دارند.ها به حفرات ها فقط دو حفره دارد اما چهار قسمتی است. دو قسمت دیگر قلب در محل اتصال رگماهی قلب ✓

 جفت کمان آبششی و صدها هزار مویرگ آبششی وجود دارد. چهارهای استخوانی معموالً در ماهی .8

سیاهرگ وارد دهلیز  .9 سرخرگ رودیمو از آن جا به بطن  شودیمخون از  ستدیم. بطن خون را به درون  سرخرگ فر . خون از 

 .پردازدیم به آبشش ها می ود و در آن جا به تبادل گازها با محیط

شش .10 سر بدن میها خارج میخونی که از آب سرا شتی به  سرخرگ پ شکمی به قلب باز شود از طریق  سیاهرگ  رود و از طریق 

 گردد.می

 کند.ها خون تیره عبور میحفرات قلب ماهیاز  .11

 شود.های قلبی خون روشن نیز وارد قلب میی سلولبرای تغذیه ✓

 دارند. ها دخالتدر تشکیل آبشش فقط سرخرگ .12

  قلب در سطح شکمی جاندار قرار دارد. .13

 .رودیمقسمتی از خون در رگ پشتی بدن به سمت سر و بیشتر آن به سمت دم  .14
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 کنند.های خود آمونیاک دفع میها با آبششماهی .15

 کنند.ها آمونیاک دفع میبسیاری از ماهی ✓

 کنند.های استخوانی اوره دفع میها و بعضی از ماهیکوسه ✓

 شود.ها نیز انجام میها با کمک کلیهدار، عالوه بر آبششمواد زائد نیتروژندفع  ✓

 کند.شکل دوکی بدن به حرکت در آب کمک می .16

 دارای اسکلت درونی است. .17

 غضروفی است. هایماهاسکلت داخلی بدن مهره داران در بعضی  .18

 ماهی دارای اسکلت درونی غضروفی است.کوسه ✓

 رود.ها به طور متناوب به جلو میدو سمت ستون مهرههای با حرکت دادن ماهیچه .19

 باشد.ها عکس یکدیگر می ّمهره های دو طرف ستونعمل انقباضی ماهیچه ✓

 باشند.های آن سمت منقبض میشود که ماهیچهدم ماهی به سمتی متمایل می ✓

 کند.دمی به چپ و راست به جلو حرکت می یبالهبا حرکت دادن  .20

  دمی زیاد است. یبالهمساحت  .21

 کند.ای به تندتر یا کندتر شدن حرکت کمک میهای سینهباله .22

 روند.های پشتی و لگنی برای تغییر جهت به کار میای با کمک بالههای سینهباله .23

 کند.بادکنک شنا دارند که به حرکات عمودی کمک میها بسیاری از ماهی .24

 است. تربزرگبویایی ماهی در مقایسه با مغز انسان  یهالب .25

صل النخاع، مخچه، لوب  .26 سر: نخاع، ب سمت انتهای  در مغز ماهی از نخاع به 

  بویایی. یهالببینایی، مخ، 

ست، خط جانبی  هایماهکه در بدن  هایییسازگاریکی از  .27 به وجود آمده ا

 است که در دو سوی بدن ماهی امتداد یافته است.

های مکانیکی است که به ارتعاش امواج آب حساس است که این امکان را به جاندار خط جانبی در دو سوی بدن حاوی گیرنده .28

 های دیگر و هم چنین وجود اجسام ساکن آگاه شود.دهد که از حرکت ماهیمی

 ی در واقع کانالی است که در زیر پوست ماهی قرار دارد.خط جانب .29

ی الکتریکی ی مکانیکی، گیرندهها در خط جانبی عالوه بر گیرندهبعضی از ماهی .30

 ماهی و مارماهی(نیز دارند. )مثل گربه

 کنند.ها بکرزایی میبعضی از ماهی .31

 لقاح خارجی دارند.بسیاری از آنها  .32

  دارد.ماهی لقاح داخلی نوعی کوسه ✓

 تغییر جهت تغییر سرعت حرکت رو به جلو باله

 - - + دمی

 + + - ایسینه

 + - - پشتی

 + - - لگنی
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 ترین جانوران دریا هستند.ها جزو فراوانماهی .33

  رواره بودند )المپری( ی کوچک و فاقد آ هایداران ماهیاولین مهره .34

 باشند. دار پیدا شدند که شکارچیانی توانمند میهای آرواره ّهای بدون آرواره، ماهیماهی بعد از .35

 .دهندیممهره داران را به خود اختصاص  یهاگونه و تعداد زیادی از داران زنده هستندترین مهرهوفقم .36

 اند.انقراض گروهی بوده ۵در زمان هر  .37

 ماند.ها و دوزیستان نابالغ باقی میی گلویی فقط در ماهیحفره .38

 کند.ی گلویی به آبشش نمو پیدا میحفره ✓

 اند.ها به وجود آمدهدوزیستان از تغییر ماهی .39

 باشند.ن نیز میها غذای پلنگ جاگوار و راکوماهی .40

 گیرد. شوند، با یک الگوی عمل ثابت انجام میدر نوعی ماهی، رفتار حمله به سایر نرهایی که وارد قلمرو او می .41

 های نر مزاحم است.محرک نشانه در این الگوی عمل ثابت، رنگ قرمز شکم ماهی ✓

 ها رنگ قرمز وجود دارد.ی آنکند که در سطح شکمهایی )مصنوعی یا واقعی( حمله میماهی بیشتر به مدل ✓

 سایر عالئم حسی مًل حجم یا شکل برای ماهی نر اهمیتی ندارد. ✓

II. گرددهان  

A. المپری 
 باشد.نوعی ماهی بدون آرواره می .1

 های بدون آرواره بودند.میلیون سال پیش، ماهی 5۰۰ی زمین در های پیدا شده بر روی کرهنخستین ماهی ✓

 مکیدند.توانستند غذا را با دهان بگیرند و ببلعند و فقط غذا را میها نمیماهیبه دلیل فقدان آرواره در این  ✓

III. غضروفی  

A. ماهیکوسه 
 کننداوره دفع می .1

  یک نوع از آن لقاح داخلی دارد. .2

 ماهی لقاح خارجی دارند.سایر انواع کوسه ✓

IV. استخوانی 

A. ماهیدلقک  
 سفرگی دارد.ی همبا شقایق دریایی رابطه .1

 باشد.ی شقایق دریایی مقاوم میدر برابر خارهای گزندهشقایق دریایی  .2

B. ماهیگربه 
ست که ماهی را قادر می هاییرندهگهای مکانیکی در خط جانبی خود دارای عالوه بر گیرنده .1 هعیفی که الکتریکی ا سازد میدان الکتریکی 

 شود را تشخیص دهد.توسط طعمه تولید می

 های الکتریکی نیز وجود دارد.نیکی، گیرندههای مکادر خط جانبی عالوه بر گیرنده .2

 برخالف مارماهی، اندامی برای تولید میدان الکتریکی ندارد. .3
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C. مارماهی  
ست که ماهی را قادر می .1 سته تکانهدارای اندامی در دم خود ا های الکتریکی تولید کند که سازد به طور پیو

هعیف در اطراف ماهی  شفتگی در این میدان ماهی را میباعث به وجود آمدن میدان الکتریکی  شود که آ

 کند.قادر به تشخیص اشیای زنده و غیرزنده می

 پشتی از زیر سر تا انتهای دم کشیده شده است. )مواج( یباله .2

 های الکتریکی نیز وجود دارد.های مکانیکی، گیرندهدر خط جانبی عالوه بر گیرنده .3

D. ماهی آزاد 

 .پذیردیمماهی آزاد جوان از بوی رودخانه ای که در آن از تخم بیرون آمده است نقش  .1

E. ماهی خاردار 

 شود.خاردار رنگ درخشانی ظاهر میگیری در پشت ماهی در فصل جفت  .1

 سازد.بزرگی می یالنهاین ماهی برای جلب جفت   .2

  دوزیستان
 باشد.گردش خون دوزیستان مضاعف می حفره ای دارند. سهقلب   .1

 کنند.اوره دفع می .2

 اندام حرکتی دارند. 4بیشتر دوزیستان   .3

 لقاح خارجی دارند.  .4

 اولین مهره داران ساکن خشکی هستند. )دوزیستان اولیه(  .5

 میلیون سال پیش وارد خشکی شدند. ۳7۰دوزیستان اولیه،  ✓

 ر خشکی شدند.به علت تغییرات ساختاری متعدد موفق به زیستن د  .6

 گرفت.های هوایی مرطوب، یعنی شش بودند که به منظور جذب اکسیژن هوا مورد استفاده قرار میدوزیستان اولیه دارای کیسه ✓

 های حرکتی در جهت عکس یکدیگر فراهم کردای محکم برای عمل اندامدستگاه حرکتی استخوانی راه رفتن را امکان پذیر کرده است. این دستگاه پایه ✓

 تر از حشرات باشد.تواند بسیار بزرگپذیر میداران به علت وجود اسکلت توانمند و انعطافی مهرهجًه ✓

 ی خشکی وسیعی حاکم شد که در این زمان خزندگان نسبت به دوزیستان برتی پیدا کردند.میلیون سال قبل، دوره 300 .7

 در زمان انقراض اول وجود نداشتند.  .8

 ند.ها حاصل شداز تحول ماهی  .9

 ها در محیط خشک قادر به حفظ آب خود نیتسند.های آننیازمند تخمگذاری در آب هستند زیرا تخم  .10

 ها بودند.داران ماهیاولین مهره ✓

 زی دوزیستان بودند.داران خشکیاولین مهره ✓

 گذاری کردند حشرات بودند.تخمگذاری کردند خزندگان بودند. اولین جانورانی که در خشکی دارانی که در خشکی تخماولین مهره ✓

 کنند.های گلویی خود را حفظ میدوزیستان نابالغ حفره  .11

 کنند.ای برای جلب جفت استفاده میاز صدا یا آوازهای ویژهها بسیاری از آن .12
 

A. قورباغه 
 خوار است.بالغ حشره یقورباغهنوزاد قورباغه آبزی است و گیاهخوار است اما  .1

 بالغ است. یقورباغهقورباغه به طول بدن بسیار بیشتر از این نسبت در نوزاد  یرودهنسبت طول  .2

بالغ رشد روده نسبت به  یقورباغههنگام دگردیسی و تبدیل نوزاد قورباغه به  .3

 اندک است. هااندامسایر 

 کنند.بکرزایی می .4

غهاز نوعی  rRNAژن  .5 با به  یقور قایی اسططتخراج شطططده و   DNAآفری

 اشریشیاکالی وارد شد.

 ماند.ی نابالغ باقی میها و قورباغهی گلویی در ماهیحفره .6

 کند.ی نابالد با آبشش تنفس میقورباغه ✓
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سال برای جفتقورباغه به دلیل جدایی زمانی که یعنی در زمان یگونهدر چند  .7 شتر بین شوند، جفتگیری آماده میهای مختلفی از  گیری بی

  افتد.افراد هم گونه اتفاق می

ـــتایی دو رگه، 5و  ۴های )( و گونه۳و  ۲و  ۱های )آمیزش بین گونهامکان  ✓ ـــد پس زیگوتی نازیس ( وجود دارد اما به دلیل س

 ماند.ها جدا میژنی آن یخزانه

 ( وجود ندارد. به دلیل سد پیش زیگوتی جدایی زمانی.5و  ۴های )( با گونه۳و  ۲و  ۱) یهاگونهامکان آمیزش بین  ✓

 کنند.آن آمیزش می ییمهندر اوایل تابستان تا  5و  ۴های بیشتر در فصل بهار و گونه ۳و  ۲و  ۱های گونه ✓

مختلف صورت گیرد، مراحل نمو جنینی به درستی  یهاگونه یهاقورباغهاگر احیاناً آمیزشی بین  هاقورباغهپس زیگوتی نازیستایی در  ددر س .8

 از رسیدن به سن تولید مثل خواهد مرد.و اگر هم زاده ای به وجود آید، پیش  شودینمپیموده 

 .شوندیمغذای راکون محسوب  .9

 رسد.ها هم مینر در فصل تولید مثلی بهترین راه برقراری ارتباط است زیرا در شب این صدا به دورترین ماده یقورباغهصدای بلند  .10

صدایش گوش مخواند میماده در کنار نری که آواز می یقورباغه .11 شیند و مدتی به  سپس به کنار نر دیگری میین ست دهد و  رود. او ممکن ا

 این عمل را چند بار تکرار کند تا جفت خود را انتخاب کند.

B. وزغ 
  کنند.یمها به تناسب زیستگاه آمونیاک یا اوره دفع بعضی از وزغ .1

 کنند.دفع میکنند و زمانی که در خشکی هستند اوره ها هنگامی که در آب هستند آمونیاک دفع میاین وزغ ✓

 ی وزغ بزرگ و وزغ کوچک درخت بلوط است.ای از جدایی مکانیکی، جدایی گونهنمونه .2

 خزندگان
 باشد.گردش خون خزندگان مضاعف می قلب چهار حفره ای دارند.  .1

 کنند.بسیاری از خزندگان اوریک اسید دفع می  .2

 اندام حرکتی دارند. 4بعضی از خزندگان   .3

 اند.گذار در خاک بودهتخمداران جزء اولین مهره  .4

 باشد.محافظ می یپوستهها دارای گذاری در خشکی را دارند. زیرا تخم آنتوانایی تخم  .5

 از تحول دوزیستان ایجاد شدند.  .6

 شود.برای محافظت خود در برابر از دست دادن رطوبت بدن پوستی محکم دارند که مانع تبخیر آب می  .7

 ود نداشتند.در زمان انقراض اول و دوم وج  .8

شکی، برتری ۶۵تا   .9 سازگاری بهتر با خ سال پیش به دلیل  ست میلیون  ستان به د سبت به دوزی هایی ن

  .آوردند و بیشترین فراوانی را از آن خود کردند

 اند.ین گروه جانداران ساکن خشکی بودهتربزرگمیلیون سال قبل خزندگانی از قبیل کروکودیل  ۶۵تا   .10
 

A. سوسمار  
 کنند.میبکرزایی  .1

B. پشتالک 
 رود.هنگام احساس خطر به درون الک خود می .1

C. مار  
 باشد.خوار میجانوری گوشت .1

سن آندر ماده .2 ست که در غیبت طوالنی ها بکرزایی رخ میهای م سی ا دهد که نوعی تولید مثل جن

 حاصل کلون است. یزادهدهد. نرها رخ می

های لگن و ران سططایر خزندگان اسططت، اندامی اسططتخوان یبازماندههای لگن و ران مار که اسططتخوان .3

 شوند.وستیجیال محسوب می

سم .4 سرده در  دوگونه مار غیر  شابهی در آمریکای  یمنطقهی متعلق به یک  م

شکیشمالی زندگی می ست به کنند که چون یکی عموماً آبزی و دیگری خ زی ا

 روند.مجزا به شمار می یگونهشناختی )زیستگاهی( دو دلیل جدایی بوم

به پشططت می .5 گام خطر  مار، هن به خود نوعی  مار مرده را  تد و حالت یک  اف

 گیرد. )افزایش بقا(می
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 .کندیمو از جانورانی مانند موش تغذیه  شودیممحسوب  هایشکارچاز  .6

D. مار زنگی 
امواج فروسرخ را توانند مارها مانند مار زنگی در جلوی چشمان خود دو سوراخ دارند که با آن می .1

  سازد تا در تاریکی مطلق با نهایت دقت طعمه را شکار کنند.ها را قادر میتشخیص دهند که آن

E. مارمولک شاخدار 
 ی مختلف تقسیم شدند.زایی دگرمیهنی به دو گونهدر اثر گونه .1

F. دایناسور  
 ها برای همیشه نابود شدند.آن یهمهطی انقراض پنجم،  .1

 ناگهانی خود، به طور ناگهانی نیز ناپدید شدند.همانند ظهور  .2

G. پتروداکتیل  
 بین خزندگان و پرندگان است. یحلقه .1

 به دلیل داشتن دندان، دست، پا و دم به خزندگان شبیه است. .2

 به دیل داشتن منقار، فرم تنه و بال یا قدرت پروانه به پرندگان شبیه است. .3

 پرندگان

 کند.اند، در خود ذخیره میسرعت بلعیدهها، غذایی را که به دان آنچینه .1

 شود.یمگوارش شیمیایی و مکانیکی غذاها درون معده آغاز   .2

 شود.خورند که در سنگدان باعث آسیاب کردن غذا میها همراه با غذا سنگریزه میبسیاری از آن  .3

 کند.سنگدان به جای دندان در پرندگان غذا را آسیاب می  .4

 شود.یمپرندگان جذب  یرودهمواد غذایی و آب از  کند.یمگوارش شیمیایی غذا درون روده ادامه پیدا   .5

 کنند.ها تغذیه میها و میوهچیز خوارند و از حشرات، دانهها مانند گنجشک و مرغ خانگی، همهبعضی از آن .6

 کنند.بعضی مثل عقاب و جغد گوشتخوارند و از موش، پرندگان کوچک، مار و حشرات غذیه می  .7

 دان، معده، سنگدان، روده، مخرجدهان، مری، چینهگوارشی:  یلوله  .8

 داران متفاوت است. دستگاه تنفس پرندگان با سایر مهره .9

 د.شونها متصل میهای هوادار به ششدر دستگاه تنفس پرندگان، کیسه ✓

  تواند مقدار بسیار اندک اکسیژن هوا را جذب کند.ها میشش آن  .10

 های آن میوگلوبین دارد.های فراوانی دارند و ماهیچهدارد و مویرگ 2Oها پیوستگی زیادی با هموگلوبین آن  .11

 رساند.یمهای پروازی یچهماهفراوان است و خون فراوانی به  هاآنهای یرگموتعداد   .12

 2Oتواند همیشططه مقداری یمماده ای شططبیه به هموگلوبین به نام میوگلوبین وجود دارد که  هاآنپروازی  هاییچهماهدر   .13

 ذخیره داشته باشد.

 ها یک طرفه و از عقب به جلو است.جریان هوا درون شش  .14

 بدن مشترک است. ییمهنوجود دارد که یکی بین دو  هوادار ییسهکعدد  9  .15

 ی بدن مشترک است.ها بین دو نیمهوجود دارد که یکی از آنی هوادار پیشین کیسه 5 ✓
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سهک( به 70هنگام دم هوا عمدتاً )حدود %  .16 صل از دم قبلی به  یشدهرود. در این حال هوای تهویهیمهای هوادار عقبی ی حا

 شود.یمهای هوادار پیشین منتقل یسهک

شدههنگام بازدم هوای تهویه   .17 صل از دم به درون  ین صل از دم  یشدهشود. در این حال هوای تهویه یموارد  هاششحا حا

 شود.یمدار پیشین خارج های هوایسهکقبلی از 

 حجم شش در هنگام دم و بازدم تغییر چندانی ندارد.  .18

 های جلویی است.یسهکهای عقبی بیشتر از یسهکمقدار هوای   .19

سه ✓ سهکی سههای هوادار فرق میهای هوایی با کی ششهوایی همان خانه هایکنند. کی شی درون  ش شند که محل تبادل ها می ّهای  با

 باشند.گازهای تنفسی می

 

 نای ی هوادار پیشینکیسه شش هوادار عقبیی کیسه

پر یا خالی 

 بودن
 فشار هوا کیفیت هوا

پر یا خالی 

 بودن
 کیفیت هوا

پر یا خالی 

 بودن
 کیفیت هوا فشار هوا کیفیت هوا

 پر دم
نشده تهویههوای 

 )غنی از اکسیژن(

 منفی

 )مکش(
 پر

نشده در این محل هوای تهویه

شود و در بازدم وارد تهویه می

های هوادار پیشین کیسه

 شود.می

 پر
شده هوای تهویه

 )اکسیژن کم(

 منفی

 )مکش(

نشده هوای تهویه

 )غنی از اکسیژن(

 ـــــــ خالی بازدم
 مًبت

 )خروج هوا(
 ـــــــ خالی پر

 مًبت

 )خروج هوا(

هوای تهویه شده 

 )اکسیژن کم(

 از چهار حفره، دو دهلیز در باال و دو بطن در پایین، ساخته شده است. هاآنقلب  .20

  باشد.دستگاه گردش خون در پرندگان مشابه پستانداران می ✓

 کنند که به آب چندانی احتیاج ندارد.اوریک اسید دفع می  .21

 اندام حرکتی دارند. 4ها آن یهمه  .22

 بالک در قسمت پنجه قرار دارد.  .23

  کند.یمهوا در زیر و روی بال جلوگیری  یآشفتهبالک از به وجود آمدن جریان  ✓

 استخوان است. پنجپنجه دارای  .24

 پرها در قسمت پنجه و ساعد بال وجود دارند و بازو پر ندارد.  .25
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 است. هاآنیا گاه بدون حرکت دادن  هابالحرکت پرنده در هوا با حرکت دادن   .26

افزایش  هابالهنگام پرواز در پرندگان فشططار هوای زیر   .27

کاسته  هابالیابد و در همان حال از فشار هوای باالی یم

  این تغییرات صعود پرنده است. ییجهنتشود که یم

 به وزن بدن( بیشتر از سایرین است.نسبی مغز پستانداران و پرندگان در بین مهره داران )نسبت  یاندازه .28

  های مخ نیز در پرندگان و پستانداران نسبت به سایرین رشد بیشتری دارد.یمکرهن  .29

باشد. می ZWتعیین جنسیت پرندگان بر اساس سیستم  .30

 باشند.می ZWو پرندگان ماده  ZZپرندگان نر 

 باشد.ی جنس ماده میتعیین جنسیت در پرندگان بر عهده ✓

با مادر ندارد و باید در تمام  ییهتغذ یرابطهها بسططیار زیاداسططت زیرا جنین در حال رشططد هیچ تخمک آن یاندوختهمیزان   .31

 طول رشد از آن استفاده کند.

 کنند.گذاری میلقاح داخلی دارند و پس از آن تخم  .32

 نشینند.های خود میگذاری روی تخمپس از تخم  .33

  آهکی هخیم وجود دارد. ییوارهدها یک در ساختار تخم آن  .34

 تخمک پرندگان حجیم است چون مقدار زیادی مواد غذایی را برای رشد جنین در خود جای داده است. .35

 پس از ناپدید شدن خزندگان بزرگ، پرندگان به بقای خود ادامه دادند.  .36

 باشد.ی رابط بین خزندگان و پرندگان میپتروداکتیل حلقه .37

 پرندگان و پستانداران بر روی زمین غالب شدند.بعد از انقراض گروهی پنجم،  .38

  به علت وجود اسکلت درونی، احتمال فسیل شدن پرندگان زیاد است. .39

 های تعادلی هستند.یتجمعاز  .40

 (مانند مرغ شهرخوار)افشان هستند از جانوران گرده  .41

  کنند.ها با شروع سرما به سوی مناطق گرمسیری مهاجرت میبعضی از آن  .42

 کنند.ای برای جلب جفت استفاده میاز صداها و یا آوازهای ویژه  .43

ست و معموالً همکاری دو والد برای نگهداری و مراقبت از جوجه  .44 شتر تولید مثل در پرندگان پر هزینه ا ست پس بی ها الزم ا

 سیستم تک همسری دارند. هاآن

 کنند زیرا محدودیت بیشتری برای تولید مًل دارند.بی مییابی ارزیاها نرها را قبل از جفتدر پرندگان معموالً ماده ✓

 از جمله کارهای پر هزینه در تولید مثل پرندگان است. هاجوجهو غذا دادن به  هاتخمساختن آشیانه، خوابیدن روی   .45
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 دارند. هامادهی درخشان تر و پرهای زینتی بیشتری از هارنگی پرندگان، نرها هاگونهدر بسیاری از   .46

A. گنجشک 
 چیزخوار است.همه .1

 کند.ها تغذیه میها و میوهگنجشک از حشرات، دانه ✓

B. مرغ خانگی 
 چیزخوار است.همه .1

 کند.ها تغذیه میها و میوهگنجشک از حشرات، دانه ✓

 باشند.کروموزوم می 7۸مرغ و خروس دارای  .2

C. جغد 
 خوار است.ای گوشتپرنده .1

 کند.ه میاز راه شکار موش، پرندگان، حشرات و مار تغذی ✓

D. عقاب 
 خوار است.ای گوشتپرنده .1

 کند.از راه شکار موش، پرندگان، حشرات و مار تغذیه می ✓

E. غاز 
 غازهای ماده دارای رفتار الگوی عمل ثابت هنگام برگرداندن تخم به النه هستند. .1

 ها به طور یکنواخت گرم شوند. کند تا تخمجا میها را جابههای خود خوابیده است، هرچند وقت یک بار تخمای که روی تخمغاز ماده ✓

کند و با منقار خود تخم را در یک مسیر زیگزاگی شود، گردنش را دراز میغاز ماده اگر تخمی را در خارج از النه ببیند، از جای خود بلند می ✓

 آورد. نه میبه ال

 دهد، بدون این که به نبودن تخم توجهی داشته باشد. حال اگر هنگام انجام چنین حرکتی تخم را بردارند، غاز همان حرکات را انجام می ✓

 های نشانه وجود دارد. در مورد رفتار غاز ماده، محرک نشانه شکل هندسی و انحنای جسم است. انواع مختلفی از محرک ✓

عد از بیرون آمدن تخم به دنبال اولین شططی جوجه غازها ب .2

  افتند.متحرکی که ببینند، راه می

 پذیری هستند.جوجه غازها دارای نقش .3

 باشد.پذیری دو تا سه روز بعد از تولد میی حساس نقشدوره ✓

 کند.پذیری فقط در این زمان بروز میاین دوره حساس است زیرا نقش ✓

ها در شود که جوجهدارد و موجب میپذیری در حفظ بقا ارزش زیادی نقش ✓

 کند.ها را از خطر حفظ میچنین همراه بودن با مادر، آنکنار مادرشان بمانند، همراه او به سمت آب بروند و به جستجوی غذا بپردازند. هم

 پذیری در غازها تحقیق کرد.ی رفتار نقشکنراد لورنز درباره .4

F. غاز وحشی 
 توانند پرواز کنند.طح زمین میکیلومتری باالی س 9در ارتفاع  .1

ـــیژن، مویرگکارایی باالی شـــش ✓ ـــتگی زیاد هموگلوبین با اکس های خونی فراوان و وجود ها، قدرت پیوس

 است. های پروازی باعث سازگاری این پرندگان شدهمیوگلوبین در ماهیچه

G. سهره 
ی آمریکای هاسهرهخود بسیار شبیه  یاستفادهواد غذایی مورد ی جزایر گاالپاگوس علی رغم تفاوت در مهاسهرهداروین کشف کرد که این   .1

 جنوبی هستند.

 خوار است.آمریکای جنوبی حشره یسهره  .2

پاگوس اجز هایسططهره  .3 گاال خت.  2یر  نام دارد. یکی زمین و یکی در ک

 خوار(: درختخوار؛ گیاهخوار و میوهرهحش)زمین و خوار(: خوار و دانهکاکتوس)

شره یسهره  .4 شبیهکوچک ح شره یسهرهها به ترین آنخوار درختی  خوار ح

 آمریکای جنوبی است.
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  ین منقار است.تربزرگخوار( دارای بزرگ زمینی )دانه یسهره  .5

سهره  .6 منقار وجود دارد. که  یاندازهکامالً متمایز از نظر  یسهرههای کامرون دو نوع در 

 قرار دارند.اعضای این دو گروه در تعادل و توازن 

 شکنند.های سخت را میهای کامرون دارای منقار بزرگ هستند که دانهگروهی از سهره .7

نهگروهی از سططهره .8 های نرم تغذیه های کامرون دارای منقار کوچک هسططتند که از دا

 کنند.می

 ست. )افزایش شایستگی تکاملی و بقا(خورند، بهینه شده اهای منقار کوچک و منقار بزرگ برای استفاده از غذایی که میمنقار سهره .9

های سخت و نرم به خوبی استفاده کنند و بنابراین توانند از هیچ یک از دانهمنقار متوسط دارند نمی یاندازههای کامرون که گروهی از سهره  .10

 یابند.تحت اثر انتخاب گسلنده کاهش می

 البته این دو گروه توانایی آمیزش با هم را دارند.شود که به تدریج جمعیت دو گروه به دو گروه تقسیم می .11

 شوند.ها فنوتیپ حد واسط را دارند و لذا در رقابت حذف میاز آمیزش افراد دو گروه احتماالً برخی از زاده .12

 ای را خواهند داشت.آستانهها فنوتیپ های آنی زادهگروه خود آمیزش کنند، همهاگر بعضی از افراد به خاطر یک تغییر ژنتیکی، با افراد هم .13

 شود.پسندانه( در میان اعضای جمعیت متداول میهای پیاپی، آمیزش با افراد همسان )آمیزش همساندر طی نسل ✓

 ی جدید ایجاد شد.ی ژنی دو گروه کامالً از هم جدا شود و دو گونهبا گذشت زمان ممکن است خزانه ✓

 شود.در آن افزایش تنوع مشاهده می انتخاب گسلنده نوعی از انتخاب طبیعی است که ✓

H. سسک 
شرات کوچک تغذیه  یپرندهنوعی  .1 آوازخوان که از ح

  کند.کند و در درختان سرو و کاج نوئل زندگی میمی

 کنام واقعی سسک زرد باالی درخت کاج نوئل است. .2

 در آزمایش رابرت مک آرتور حضور داشتند. .3

خاب طبیعی بین  .4 نه ۵انت های  یگو تار سططسططک رف

 فاوتی را به وجود آورده است.مت

ست ولی  یگونه ۵کنام بنیادی هر  .5 سان ا سک با هم یک ست هابخشغذای خود را از  هاآنس آورند یعنی کنام های یمی مختلف درخت به د

 واقعی متفاوتی دارند.

 هم پوشانی دارد بنابراین رقابت بیشتری دارند. هاقسمتکنام واقعی سسک زرد و پشت سیاه و سینه سیاه در بعضی  .6

 کنام واقعی سسک زرد و سبز آبی هم پوشانی ندارند پس رقابت کمتر است. .7

 ژنی این سسک ها، جدایی رفتاری است. یخزانهعامل اصلی جدا ماندن  .8

I. کوکو 
 گذارد.سایر پرندگان تخم می یالنهای است که در پرنده .1

 شود.میزبان از تخم خارج می یپرندههای زودتر از جوجه نارس و کوکو به طور یجوجه .2

 اندازد.های میزبان را از النه بیرون میکوکو بالفاصله پس از خروج از تخم، تخم یجوجه .3

 کوکو برای انجام این کار هیچ فرصتی برای آموزش نداشته است، پس این یک رفتار ارثی است. .4

 کند.ینمزیادی ندارد زیرا از فرزندان خود مراقبت  یینههزآن برخالف سایر پرندگان، تولید مثل برای  .5

 تواند اقدام به تولید مًل کند.گذاری میکند، بالفاصله پس از تخمی خود مراقبت نمیی والد از جوجهچون پرنده ✓

 توانند سیستم چندهمسری دارند.ها میبا توجه به این که والدین در پرورش فرزندان نقش دارند، نر ✓

 میزبان از نوع انگلی است. یپرندهکوکو با  یابطهر .6

 از میزبان باشد. تربزرگتواند یممیزبان، انگل  یپرندهکوکو با  یرابطهدر  .7

J. مرغ جوال 
هاست برابر دم ماده ۵آن حدود  یاندازهشود که نر مرغ جوال در فصل تولید مثل دارای دم بلندی می یپرنده .1

 شود.برابر طول بدن او می 3و گاهی طول آن بیش از 

 دم ماده است. یاندازهدم نر همانند  یاندازهدر مواقع دیگر سال  .2

 دهند.های جوالی ماده، نرهای با دم بلندتر را ترجیح میپرنده .3

 د.دهنهای فیزیکی انجام میگیری را بر اساس ویژگیها جفتماده ✓

 کنند.نر خود را انتخاب می دارند به همین دلیل جفتها محدودیت بیشتری برای تولید مًلماده ✓

 دهد.یمژنی نسل بعد افزایش  یخزانهدم بلند با افزایش احتمال تولید مثل، سهم نسبی پرنده را در تشکیل  .4

 دم بلند پرنده برای بقای جانور الزامی نیست. .5
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 بقای جانور را کاهش دهد و برای جانور پر هزینه است.تواند احتمال یماین صفت  .6

 کند.بلند به دلیل افزایش شانس تولید مًل افزایش پیدا میهای دمشایستگی تکاملی پرنده ✓

 جفت گیری کردند نصف نرهایی است که دم بلند دارند. هامادهدر آزمایشی که انجام شد، مشخص شد که تعداد نرهای با دُم کوتاه که با  .7

K. ریسکچرخ 
 است که الگوی رشد آن انحرافاتی از الگوی رشد لجستیک دارد. نوعی پرنده .1

L. هاچلچله 
 دهند.بلند را ترجیح مییری نرهای دمگجفتهای ماده در هنگام چلچله .1

 دهند.های فیزیکی انجام میگیری را بر اساس ویژگیها جفتماده ✓

 کنند.نر خود را انتخاب می ه همین دلیل جفتدارند بها محدودیت بیشتری برای تولید مًلماده ✓

  شانس نرهای دم کوتاه برای یافتن جفت کمتر است. .2

M. چکاوک  
 ی ژنی یکسانی ندارند.ی چکاوک به دلیل جدایی رفتاری خزانهدو گونه .1

 خوانند، با هم متفاوت است.هایی که در فصل تولید مًل میی مجزای چکاوک، آوازدو گونه ✓

N. اردک  
 افتند.ها بعد از بیرون آمدن تخم به دنبال اولین شی متحرکی که ببینند، راه میاردکجوجه  .1

 پذیری هستند.ها دارای نقشجوجه اردک .2

 باشد.پذیری دو تا سه روز بعد از تولد میی حساس نقشدوره ✓

 کند.پذیری فقط در این زمان بروز میاین دوره حساس است زیرا نقش ✓

ــود که جوجهارزش زیادی دارد و موجب میدر حفظ بقا پذیری نقش ✓ ــتجوی غذا ش ــمت آب بروند و به جس ــان بمانند، همراه او به س ها در کنار مادرش

 کند.ها را از خطر حفظ میچنین همراه بودن با مادر، آنبپردازند. هم

O. سرخسینه  
 خورانند.های خود حشره میی فرزندان خود، به جوجهبرای تغذیه .1

 شود.های خود از بقای فرزندان خود مطمئن میی جوجهیهسرخ با تغذسینه ✓

 

 پستانداران

 ها(بزرگترین جانور زمین نوعی پستاندار است )وال .1

 چیزخوار باشد. تواند به صورت گیاهخوار، گوشتخوار یا همهالگوی غذایی در پستانداران می .2

 سلولی دارندی گوارشی و گوارش برونلوله .3

 کنند.هوایی مرطوب به نام شش تنفس میهای ی کیسهبه وسیله .4

 شود.ی شکم جدا میی دیافراگم از حفرهی پردهی سینه به وسیلهقفسه .5

 ها از چهار حفره تشکیل شده است و گردش خون مضاعف دارند.قلب آن .6

  باشد.دار در پستانداران اوره میی دفعی نیتروژنماده .7

 ی پستانداران چهار اندام حرکتی دارند.همه .8

 دفاع اختصاصی و غیراختصاصی دارد. .9

 دستگاه عصبی شامل مغز و نخاع است. .10

 مغز در دوران جنینی دارای سه بخش جلویی، میانی و عقبی است. .11
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 ی مننژ و سد خونی ط مغزی نقش دارند.الیهی سهها، پردهدر محافظت از دستگاه عصبی مرکزی پستانداران، استخوان .12

سبی مغز آناندازه .13 سبی ن سایر مهرهها ن سبت ت به  داران )ن

 به وزن بدن( بیشتر است.

های مخ در پستانداران رشد بیشتری داشته و به همین نیمکره ✓

 ها بیشتر است.تر در آندلیل امکان انجام رفتارهای پیچیده

  لقاح داخلی دارند. .14

 زاییزایی و بچهگذاری، زندهکنند: تخمداری میبه سه روش از جنین نگه .15

 شود.زا( مشاهده میدار )بچهین نوع تولید مًل جنسی در پستانداران جفتترکامل ✓

 اند.از تکامل خزندگان به وجود آمده .16

غالب  .17 به صططورت جانوران  به همراه پرندگان  عد از پنجمین انقراض گروهی  ب

 زمین در آمدند.

 باشند.دارای جمعیت تعادلی می .18

ــت و رقاندازه ✓ ــت و تراکم ی جمعیت نزدیک به گنجایش محیط اس ــدید اس ابت ش

 نوسان کمی دارد.

 مرگ و میر تصادفی نیست و تعداد فرزندان محدود است. ✓

 فرزندان برای افزایش توان رقابتی، بزرگ و قوی هستند. ✓

 ی والد ماده است.های الزم برای پرورش نوزادان بر عهدهدر پستانداران بیشتر هزینه .19

ـــتانداران، نرها، دهد و والد نر نقش کملد ماده انجام میی او پس از تولد را واپرورش جنین و تغذیه ✓ تری دارد. به همین دلیل در پس

 سیستم چندهمسری دارند.

A. وال 
 زمین است. یکرهجانور  ینتربزرگ .1

 متر طول دارد. ۱۶است و  متوسطوژپشت از نظر اندازه کوال  .2

 باشد.تن می 72وزن وی  .3

 ساکن دریا است. کوچکهای و ماهی ریزهای غذای این جانور خرچنگ .4

 خود دارد. باال  یآرواره طرف  وبه جای دندان چند ردیف اندام شانه مانند در  .5

 دهد.وال در هر وعده حدود نیم تن مواد غذایی را در خود جای می یمعده .6

 خورد.وعده غذا می 4رسد یعنی تن می 2این جانور به  یروزانهوزن غذای  .7

 قرار دارد. افقیها به صورت س ماهیدمی برعک یباله .8

  هاست.انسان و سایر پریمات پس ازخوردگی چین بیشترینمغز آن دارای  .9

 هستند. صدااز طریق  ا پیچیدهدر زندگی اجتماعی خود دارای ارتباطات  .10

 ها احتماالً به پردازش اطالعات در مورد صدا اختصاص یافته است.مغز آن بیشتر .11

 کنند.سازی میپژواکاز خفاش و دلفین  تربه مقدار کم .12

B. گوسفند 
 )تشریح مغز گوسفند را در قسمت همیمه مطالعه کنید( خوار است.علف .1

C. آهو 
 خوار استعلف .1
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D. ببر 
 گوشتخوار است .1

E. اسب  
 گیاهخوار است. .1

 کنند.ی بزرگ زندگی میی کور و رودهی سلولز در رودهکنندههای تجزیهباکتری .2

 کنند.سلوالز، مواد گیاهی را به مواد ساده و قابل جذب تبدیل میها با ترشح باکتری ✓

تری نسبت به نشخوارکنندگان باشد، دستگاه گوارش کارایی کمها پس از محل اصلی جذب غذا میچون محل حضور باکتری .3

 دارد.

 توانی دارند.ی همالل رنگ قرمز و سفید موی اسب با یکدیگر رابطه .4

تدریجی  .5 ندازهافزایش  نه یا یان تغییر گو خاب بدن آن در جر ها بر اسططاس انت

 دار است که به دلیل تغییر محیط زندگی اسب از جنگل به علفزار پدید آمد.جهت

های اولیه هیراکوتریوم بودن که سططاکن جنگل بودند و کشططیدگی بدن کم اسططب .6

 داشتند و چند سمی بودند.

یک  .7 تاه اسططب یدورهپس از  ند دکو که مریکیپوس بود ندتر و ها  های بل پا ارای 

 چنان چند سمی بودند.کشیدگی بدن بیشتر بودند و هم

های امروزی به وجود آمدند که اکوئوس نام دارند و طوالنی اسب یدورهپس از یک  .8

 دارای پاهای بلند و کشیدگی بدن زیاد هستند و تک سم هستند.

F. فیل 
 گیاهخوار است. .1

 کنند.ی بزرگ زندگی میی کور و رودهی سلولز در رودهکنندههای تجزیهباکتری .2

 کنند.ها با ترشح سلوالز، مواد گیاهی را به مواد ساده و قابل جذب تبدیل میباکتری ✓

ضور باکتری .3 صلی جذب غذا میچون محل ح ستگاه گوارش کارایی کمها پس از محل ا شد، د سبت به با تری ن

 نشخوارکنندگان دارد.

G. گربه 
دهد که در تاریکی اند و این امکان را به جاندار میموهای سبیل است که بسیار حساس یقاعدههای لمس در دارای گیرنده .1

 اشیای نزدیک را تشخیص دهد.

H. خرس 
دهد که اند و این امکان را به جاندار میموهای سططبیل اسططت که بسططیار حسططاس یقاعدهلمس در  هاییرندهگدارای  .1

 اشیای نزدیک را در تاریکی تشخیص دهد.

I. گاو 
 خور و از گروه نشخوارکنندگان است.جانوری گیاه .1

 شود.ی چهار قسمتی دارد که از سیرابی، نگاری، هزارال و شیردان تشکیل میمعده .2

 توانند سلولز را هیدرولیز کنند.های مفیدی وجود دارند که میی آن میکروبدر روده و معده .3

 باشد.لز غذا نمیی خود قادر به استفاده از سلوبدون آغازیان درون روده ✓

سیر حرکت غذا در لوله .4 شی: دهان م  ←روده  ←شیردان  ←هزارال  ←مری  ←دهان  ←مری  ←نگاری  ←سیرابی  ←مری  ←ی گوار

 مخرج

 شود.گوارش مکانیکی غذا در دهان آغاز می ✓

 شود.گوارش شیمیایی سلولز در سیرابی انجام می ✓

 شود.های گوارشی در شیردان آغاز میترشح آنزیم ✓

 ی سلولز در سیرابی و نگاری وجود دارند.کنندههای تجزیهباکتری ✓

 روند.های گوارشی از بین میها تحت تأثیر آنزیمدر شیردان باکتری ✓

 باشد.بخش معده سیرابی می بزرگترین ✓

 بخش معده به دم سیرابی است. تریننز یک ✓

 بخش معده به سر نگاری است. ترینکنز ی ✓
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 ی گوارش به دم روده است.بخش لوله تریننز یک ✓

 باشند.سیرابی و شیردان به روده متصل می ✓

 باشد.هزارال محل آبگیری غذا می ✓

 ماند.ی گوارش همواره ثابت باقی میها در لولهها مقدار آنباکتری به دلیل تکثیر سریع .5

J. هاخفاش 
  در گروه جانداران دارای قدرت پرواز هستند. .1

 .کنندسازی میپژواک .2

ضی .3 شدن  یمحدودهکنند که از صداهایی تولید میها از گونه بع ست که برای جلوگیری از کر  ست و به قدری بلند ا سان خارج ا شنوایی ان

 آورند.در می استراحتآن را به حال  به سرعتکنند و برای شنیدن پژواک می منقبضهای موجود در گوش میانی خود را ماهیچه

 هستند. افشاناز جانوران گرده .4

 کنند.افشانی میشوند، گردهمی باز شبرا که در  سفید های گل .5

 یکی از انگشتان در کنار بقیه قرار ندارد. .6

 زند در ساختمان بال به کار رفته است. .7

 انگشت بنددار دارند. .8

K. دلفین 
 کنند.سازی میپژواک .1

L. موش  
 ها انجام شد.آزمایش گریفیت بر روی آن .1

  میرد.الریه میذاتبر اثر ابتال به  .2

 ها انجام دادند.های مشابهی را برای کلون کردن آندالی محققان آزمایش یشدهبعد از گوسفند کلون  .3

ساکن روی خاکرنگ موش .4 شانی تیره و رنگ موشهای  شف سههای آت ساکن نواحی ما شنی گرایش های  ای به رو

 ( ی گوناگونهاهای مختلف گونه در محیطپیدا کرده )به دلیل سازگاری

 در آزمایش اسکینر در فرآیند آزمون و خطا )شرطی شدن فعال( حضور داشت. .5

 ها تغذیه کنند.ها را شکار کرده و از آنتوانند موشمارها می .6

M. شامپانزه  
 (4۸n=2کروموزوم دارد. ) 4۸در سلول پیکری خود  .1

 توانایی حل مسئله دارد. .2

ستفاده کند اما نمیمی .3 ساده و کوتاه ا صوتی برای تبادل مفاهیم   یکلمهتواند این نمادها را در ایجاد یک تواند از تعدادی نماد 

 جدید با معنای متفاوت به کار ببرد.

N. روباه قطبی  
به  .1 یل  ما تان، قرمز  تابسطط های آن در  نگ مو ر

ای و در زمستان، سفید است. )صفت تحت قهوه

 حیط(تأثیر دمای م

شدن آنزیم .2 ساخته  ستان باعث  های گرمای تاب

 شود.تولید کننده رنگیزه در بدن این جاندار می

O. پالتی پوس  
 پستانداری که شباهت زیادی با خزندگان دارد. .1

 گذارد.تخم می .2

 کند.گذاری میدارد و کمی قبل از خروج نوزادان از تخم، تخمهایش را برای مدتی در شکم خود نگه میتخم .3

 نشیند.ها میای طی شدن مراحل آخر نمو جنینی، روی آنبر .4

 دهند.در ناحیه شکمی به نوزادان خود شیر می ابتداییهای شیری از غده .5

 پستانداری تخم گذار است. .6

 فاقد رحم و بند ناف است. .7

 تخم بر است. یلولهدارای  .8
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P. اُپاسوم 
  دار است.پستانداری کیسه .1

 دهند.میجنین خود را ابتدا درون رحم رشد  .2

 آورند.به دنیا می نارسدر اختیار ندارد بنابراین نوزاد خود را به صورت  به طور کاملجنین را  ییهتغذ ییلهوس .3

 کند.گیرد و از شیر مادر تغذیه میروی شکم مادر قرار می ییسهکنوزاد درون  .4

 (هاجایی قارهشوند. )جابههای استرالیا و آمریکای جنوبی یافت میدر قاره .5

 قطور ندارد. ییوارهداست که  ابتداییدارای رحم  .6

 واژن دارند ولی جفت ندارند. .7

Q. کانگورو  
 دار است.پستانداری کیسه .1

 دهند.جنین را ابتدا درون رحم رشد می .2

نابراین نوزاد را به صططورت  به طور کاملجنین را  ییهتغذ ییلهوسطط .3 یا  نارسدر اختیار ندارد ب به دن

 آورند.می

 کند.گیرد و از شیر او تغذیه میروی شکم مادر قرار می ییسهک نوزاد درون .4

 ها(جایی قارهشوند. )جابههای استرالیا و آمریکای جنوبی یافت میدر قاره .5

 قطور ندارد. ییوارهداست که  ابتداییدارای رحم  .6

 واژن دارد ولی جفت ندارد. .7

R. آرمادیلو  
سنگواره .1 شبیه اما با نمونهدر آمریکای جنوبی  آرمادیلو تفاوت  یزندههای های آن به یکدیگر 

 داشتند.

S. خرس قطبی 
دهد که در محیط پوشیده از برف با موفیت شکار کند و به بقای پوشش سفید رنگ این جانور به او این امکان را می .1

 خود ادامه دهد.

ساسمو یقاعدهلمس در  هاییرندهگدارای  .2 سیار ح ست که ب سبیل ا دهد که اند و این امکان را به جاندار میهای 

 اشیای نزدیک را در تاریکی تشخیص دهد.

T. چیتاها  
ست  .1 شباهت زیادی دارند که به دلیل رانش ژن میان چیتاهای آفریقای جنوبی ا به یکدیگر 

 که علت و زمان آن مشخص نیست.

شت  .2 شناخته را پ سال پیش بحرانی نا شتههزاران  صد از  90اند که موجب کاهش سر گذا در

 ها شد.جمعیت آن

این جانوران و از بین رفتن قسططمت عمده ای از الل  یماندهبه علت کوچکی جمعیت باقی  .3

 ژنی جمعیت بزرگ اولیه، چیتاهای امروزی بسیار شبیه به هم هستند. یخزانههای موجود در 

 پذیر است.ها امکانبین هر دو عضوی از آنها به حدی است که پیوند پوست شباهت بین آن .4

 ها شود.شود که رویدادهایی مانند شیوع بیماری بتواند باعث انقراض آنها باعث میهای ژنی فراوانی بین آنهمانندی .5

کنند. ])فرومون( درختان و بر جای گذاشططتن بوی خود، مرزهای قلمرو خود را تعیین می یتنهبا چنگ انداختن روی  .6

 [هاآندیگران از  یاستفادهحفاظت از منابع و جلوگیری از برای )

U. پلنگ جاگوار  
 کند.پشت تغذیه می، ماهی و الکترکوچکاز پستانداران  .1

 کند.گیری میدر طول تابستان جفت .2

 کند.هم در طول روز و هم در طول شب فعالیت و شکار می .3
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V. شیر  
شود، سبب زخمی شدن یمرقابت ایجاد  ییجهنتحال رقابت هستند که این ستیزی که در در آفریقا شیر و کفتار بر سر شکار با یکدیگر در  .1

 شود.یمهر دو 

های کوچکی به نام کله زندگی شیرهای آفریقا در گروه .2

 کنند.می

بالغ و بچه شیر و یک یا چندتایی  یمادهله از چند گهر  .3

 نر بالغ تشکیل شده است.

 کنند.تند و از کله در برابر سایر نرها محافظت میبچه شیرها هس یهمهنرهای بالغ پدر  .4

 فقط به مدت دو سال رهبری کله را بر عهده دارند. معموالًنرها  .5

 کشند.بچه شیرهای کوچک گله را می غالباًشوند نرهای جوان زمانی که رهبر گله می .6

 دهند.آمیز نشان میهای خود رفتاری مسالمتبا بچه معموالًنرها  .7

 شود.یم هاآنرفتار شیرهای جوان موجب افزایش شایستگی تکامل  .8

 برای تولید مثل کوتاه و محدود است. هاآنبا توجه به این که نرها فقط به مدت دو سال رهبری گله را بر عهده دارند، فرصت  .9

شدن  یمادهشیر  .10 ست بیشینمیش زاد و ولد هابچهبچه دار، تا بزرگ  شتن  کنند که این زمان ممکن ا شیر نر با ک شد، پس  سال با از دو 

 کند.یمی شیر ماده، با آن جفت گیری هابچه

 ها باشد نه به نفع گونه.رفتار شیرهای جوان به نحوی است که به نفع خود آن .11

 آورد.یمکشتن بچه شیرها به معنی افزایش مرگ و میر در میان بچه شیرها است که احتمال بقای گونه را پایین  .12

 شودیممؤثر است و باعث کاهش رقابت بین نرها  هامادهاز جمله صفات چشمگیر است که در جلب نظر یال شیر  .13

W. راکون  
 پردازد.ها و آبگیرها به جست و جوی ماهی، قورباغه و خرچنگ میدر رودخانه .1

X. بز 
 زیگوتی از نوع نازیستایی دورگه وجود دارد.بین گوسفند و بز سد پس .1

 انجامد.آید اما به تولید یک جاندار زنده نمیوجود میپس از آمیزش سلول تخم به  ✓

Y. راسو 
 کنند. های مختلفی از سال تولید مثل میجدایی زمانی هنگام مطرح است که دو گونه در فصل .1

 کنند.کنند، ولی با هم آمیزش نمیی راسو از یک سرده در زیستگاه مشترکی زندگی میدو گونه .2

 کند.گیری میی دیگر در اوخر زمستان جفتکند و گونهگیری میتابستان جفتها در پایان یکی از گونه ✓

Z. میمون 
 سازد.ها را از خطر آگاه میکشیدن هنگام خطر سایر میمون باشد. با جیغها میای از نخستیگونه .1

AA. گوریل 
 جانوری گیاهخوار است. .1

ساده ها میگوریل .2 صوتی را برای تبادل مفاهیم  ستفاده کنند اما نمیو کوتاه یاد بگیرند و از آنتوانند تعدادی نماد  توانند این نمادها را در ها ا

 ی جدید و با معنای متفاوت به کار ببرند.ایجاد یک جمله

BB. قاطر 

 شود.از آمیزش اسب و االغ ایجاد می .1

 ماند.ی ژنی بین اسب و االغ جدا باقی میزیستا هست اما به دلیل نازایی، خزانه .2

 

 

CC. سنجاب 
 اند.ی سنجاب در دو سوی یک دره ایجاد شدهزایی دگر میهنی دو گونهاثر گونهدر  .1

بین رفتار کند اما وقتی یک مار را میکند برای زیر خاک کردن آن زمین را میسططنجاب وقتی فندقی را پیدا می .2

 دهد.متفاوتی از خود بروز می
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DD. گوسفند تاسمانی 
 دهد.شان میالگوی رشد آن با رشد لجستیک انحرافاتی را ن .1

 جمعیت تعادلی دارد. .2

EE. سگ 
 های ایوان پاولف بر روی سگ انجام شد.آزمایش .1

 در این آزمایش رفتار ترشح بزاق در سگ مورد آزمایش قرار گرفت. .2

  کند.پاولف متوجه شد که با شرطی شدن کالسیک این رفتار تغییر می .3

 بروز دهد. های جدید با حل مسئله رفتار مناسبیتواند در موقعیتسگ نمی .4

 باشد.کروموزومی می 7۸سگ همانند مرغ و خروس  .5

FF. گاو وحشی  
 کند.نوعی از آن در قطب زندگی می .1

 دهند.تر از خود بروز میرفتار دفاعی خاصی برای مراقبت از افراد جوان .2

 دهند.ترها تشکیل میای دفاعی به دور جوانها ط که معموالً گرگ هستند ط حلقهبا دیدن شکارچی .3

 شود.ها میآمیز شکارچیی موفقیتآمیز مانع از حملهرفتار گروهی و مشارکت این ✓

GG. گرگ 
 نوعی پستاندار شکارچی و گوشتخوار است. .1

HH. قوچ  
 باشد.های نر از جمله صفات چشمگیر میدر قوچ شاخ .1

 جنگند.ها برای اثبات برتری خود با هم میقوچ .2

II. گوزن 
 باشد.ی چهارقسمتی( میمعدهجانوری گیاهخوار و نشخوارکننده )دارای  .1

 باشد.در گوزن از جمله صفات چشمگیر می شاخ انشعابات .2
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