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شخازالازكغلطا  مشخص را زيرجمالتازهريك بودنغلطياصحيح
:كنيد
 دفاعبسته،خونگردشدارايجانورهر-الف

.دارداختصاصي ري
 بستهخون گردشاختصاصي،دفاع دارايجانورهر-ب

.دارددارد
  باز خون گردش اختصاصي، دفاع فاقد جانور هر -ج

د .دارددا
 دفاعفاقد باز،خونگردشدارايجانورهر-د

.استاختصاصي
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ماهيانغضروفي بعضي غضروفي
داران مهره

بعضي ماهيان

ماهيان بسياري

استخواني
بسياري ماهيانمهره داران

دوزيستان
خزندگان ي»گردش خون بسته« و

جانوران
ن ز
پرندگان

پستانداران جانوران
اسفنج هابدون خون

تنان ك بي مهرگان
ون ون ب

كيسه تنان
حشرات

عنكبوتيان گردش باز
داراي
خون

عنكبوتيان
خرچنگ دراز

كرم خاكي گردش بسته

farayand-pasokh.com

farayand-pasokh.com



خزهها خ س بازدانگاننهاندانگان
)n2(اسپوروفيت

خزه ها سرخس بازدانگاننهان دانگان

)n(گامتوفيت

نر گرده(گامتوفيت )دانهي )دانه ي گرده(گامتوفيت نر

گامتوفيت ماده
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»فتوسنتز« ا گ »-«خ
g>s

دانه بدون
خزه گيان

»مستقل«»وابسته«
آنتريدي/آركگن

g<s
بدون دانه

»فتوسنتز« »فتوسنتز«نهانزادان  »+سانتريول«
g<s

گياهان

ن ز
»مستقل«»تراكئيد« »بالغ مستقل«

آنتريدي/آركگن»جوان وابسته« 

g<s
»فتوسنتز«

گياهان
»-«بازدانگان

-/آركگن g<s
»تراكئيد«دانه دار

ل انت

»وابسته«
»بالغ مستقل«

»جوان وابسته«
 /آركگن

g<s »فتوسنتز« »-«نهاندانگان
+ تراكئيد«

»-سانتريول«

-/- g s ي +ر
»وابسته«»عنصرآوندي »مستقل«
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نهان دانهكاجسرخسخزهمقايسه سزي اجر ن ه

ن ت ف وتالگياه گامت گرده رسيده گرده رسيده پ پروتالبزرگگامتوفيت نر
سلولي2سلولي4در حد 
چند

ميلي متر گياه گامتوفيت ماده
بزرگ

بافت 
آندوسپرم

كيسه روياني 
سلول7 سلولي7آندوسپرمبزرگ

از ن گا ا ات از تا2تا2ز تعداد گامت نر از
هر گامتوفيت

زياد و  
 دارتاژك

زياد و
 دارتاژك

تا و بدون2
تاژك

تا و بدون2
تاژك

تعداد گامت ماده 
ف گا يكيچند تازيادزياداز يچززاز هر گامتوفيت

٧
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نهاندانگانكاجسرخسخزه نهاندانگانكاجسرخسخزه
تخم ديپلوئيد و تخم  تخمتخمتخم م

ديپلوئيد
م

ديپلوئيد
م

ديپلوئيد
م و پ م

تريپلوئيد

دو لپه  رويان تك يا لپه8رويان  گياهيچه  تار جوان
درون دانهدرون دانهروي پروتالدرون آركگن

تاسپوروفيت وف و تاس وف و اس بالغ وابسته
گامتوفيت به

اسپوروفيت  
مستقل

اسپوروفيت
اسپوروفيت مستقلمستقل

به گامتوفيت
٨
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