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آيد ميشود. او در صدد بر جا ميي جانوران آن، شيفتهSaint Helenaي يك توريست در يك سفر تفريحي به جزيره. ١
تواند بگويد كه هر جانور مربوط به كدام تر بررسي كند، اما به دليل سواد كم جانورشناسي نميجا را دقيقكه جانوران آن

جانور كه براي او بسيار جالب بودند را نوشته، و براي شما آورده  5تواند مشخصات گروه فيلوژنتيك است. او تا جايي كه مي
  بينيد. هاي اين توريست را ميتا به او بگوييد او در واقع چه جانوراني ديده است. در پايين، يادداشت

  دارهاي زيبا، بدني پهن، داراي توانايي شنا در آب با حركات موج: جانوري با رنگ1جانور 

  زند.اي از دهان بيرون مي: جانوري كرم مانند با بدني بسيار دراز، هنگام شكار گويا رشته2جانور 

 كرد.رنگ از خود آزاد كرده و فرار مي: جانوري كه هنگام نزديك شدن به آن، مايعي سياه3جانور 

  ست.داراي صدف دو قسمتي، و يك ساختار دراز و كشيده كه از صدف بيرون زده ا :4جانور 

  كند. جانوري كرم مانند كه با حركات شالقي حركت مي  :5جانور 

هاي مد نظر توريست را به او بگوييد، توريست عجول شما را با تعداد زيادي از سواالت آري كه شما بتوانيد گروهپيش از آن
كنيد! ي صحيح يا غلط تبديل ميهاكند. اين سواالت را شما براي پاسخگويي در ذهنتان به صورت گزارهيا نه بمباران مي

  هاي ذهني شما صحيح يا غلط است؟تعيين كنيد كه كدام يك از اين گزاره

  غتوانند مرواريد بسازند..هاي او ميخانوادهيا هم 4الف) جانور 

  صجانور است. 5ترين در بين اين ابتدايي 1ب) جانور 

  غخانواده هستند.هم 5و  2ج) جانوران 

  صداراي دستگاه گردش خون بسته است. 2د) جانور 

  غكند.از گياهان درياي تغذيه مي 3ه) جانور 

  

  

  

  

  

  

  



 هاي درست را مشخص كنيد. بينيد گزارهبا توجه به درخت حياتي كه در شكل زير مي ). ٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  غ)اند.داده شده است.(هر دو گروه با فلش بر روي درخت نشان ترپيشرفته Entoproctsاز  Gastropodsالف) گروه 

) است.(گروه گياهان سبز monophyleticنيا () يك گروه تكGreen plantsب) با توجه به اين درخت، گياهان سبز (
  صبا فلش مشخص شده است.)

  غ) است. Chordataداران () تاكسون خواهري طنابAج) خارپوستان (ٍگروه 

A 

B



  ص) است.paraphyletic) يك گروه پراتبار (Lophotrochozoaاس درخت، گروه لوفوتروكوزوآ (د) بر اس

  صترند.) از حشرات به عنكبوتيان نزديكBپوستان (سخت ه)
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