در دستگاه عصبی مرکزی خود دارای یک مغز هستند که از جوش خوردن چند گره به وجود آمده است.
دارای یک طناب عصبی شکمی در طول بدن است که در هر بند (نه قطعه) از بدن حشرات یک گره وجود دارد که برای تنظیم فعالیتهای ماهیچههای آن بند است.
اعصاب محیطی آن انشعاباتی است که از مغز و طناب عصبی و گرههای عصبی به سمت اندامها میرود.

رشته های عصبی در زائدههای بدن نیز گسترش پیدا کردهاند( .مانند هیدر)
در طناب عصبی آنها جسم یاختهای وجود دارد( .مانند مهرهداران و برخالف هیدر و پالناریا)
مغز آنها از چند گره به هم جوش خورده است اما مغز پالناریا دو گره جدا از هم است.

هر  ٢گره مجاور در طناب عصبی ،توسط  ٢رشته به هم متصل شده اند.
در ملخ بلندترین رشتههای عصبی محیطی مربوط به پاهای عقبی اند.
حشرات

در دستگاه عصبی محیطی آنها گره وجود ندارد.
درون شاخکهای ملخ نیز رشتههای عصبی دستگاه محیطی وجود دارند.

در حشرات هر تجمع جسم سلولی گره نیست همانند تجمع جسم سلولی باالی موی حسی در مگس (ترکیب با  ٢یازدهم)
در جاندار دارای غده های بزاقی امتداد یافته تا ابتدای پیش معده ،میتوان گفت که گره های عصبی فقط در مغز وجود دارند.
لوله گوارش از دهان تا مخرج دارند( .ترکیب با  ٢دهم)

تنفس نایدیسی دارند( .ترکیب با  ٣دهم)
گردش مواد از تنفس مجزاست( .ترکیب با  ٤دهم)
ماده دفعی اوریک اسید است و آن را از طریق لوله های مالپیگی دفع میکنند( .ترکیب با  5دهم)
دستگاه گردش خون باز همراه همولنف و قلب پشتی دارند( .ترکیب با  ٤دهم)
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در مورد جاندارانی بی مهره که دستگاه عصبی ،مسئول یک پارچه کردن اطالعات دریافتی از هر یک از واحدهای بینایی است و فرد
ماده ،گاهی اوقات به تنهایی تولید مثل می کند»......................... ،
الف) آب ،اوریک اسید و بعضی از یون ها ،به روش فعال به سامانة دفعی هر فرد وارد می شود.
ب) هر دو نوع غدد جنسی نر و ماده ،در محوطه شکم هر فرد یافت می شود.
ج) پوشش سخت و ضخیم روی بدن ،به عنوان تکیه گاه عضالت عمل می کند.
د) نوعی ترکیب شیمیایی مترشحه از یک فرد می تواند بر عملکرد و پاسخ رفتاری فرد دیگر تاثیر گذار باشد.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
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برای تعیین سرعت و ترکیب شیرة پروردة گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد ،کدام ویژگی ،دربارة این
جاندار صادق است؟
 )1مغز آن از چند گرة مجزا تشکیل شده است.
 )2همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد.
)3دهانة قیف مژک دار سامانة دفعی آن ،مستقیماً با مایعات بدن ارتباط دارد.
 )4تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکندة پوستی صورت می گیرد
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