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گوناگونی جاندارن: 11سؤاالت فصلعلوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

مهندس توکّلی

 .جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید

.شود یم هتهی..................  براساس که هاست از پرسش ای .................. مجموعه. 1

.کنند یم بندی جانداران را براساس .................. و .................. طبقه ،یامروز بندی در گروه. 2

.کنند یم ی................ گروه بند..................، ..................، ..................، .................. و .. ۀسلسل ۵دانشمندان جانداران را در . 3

 کرد. بندی گروه ..................، .................. و .................. طبقه 3ارسطو جانوران را به در . 4

به نام .................. ابداع شد. یشناس سوئد ستیز ۀلیبار به وس ناولی که شود یم لیجانداران از .................. قسمت تشک ینام علم. ۵

شباهت دارند. انآغازی و ها قارچ یلحاظ به ..................، برخ نای از و دارند..................  ها یباکتر. 6

.شوند یم دهدی..................  و..................  شکل دو به ها قارچ. 7

دارند. یعمل .................. نقش اساس ۀجیو در نت ژنیاکس دی.................. هستند که در تول انیگروه آغاز نتری شناخته شده. 8

( هستند.رزندهغی - زنده.................. ) ها ( و خارج از بدن، آنرزندهغی - زنده.................. ) زنده، موجودات بدن درون در ها روسیو. 9

کنند، ................. نام دارند.جانداران که شبیه هم می باشند و به یک شکل تولید مثل می. گروهی از 10

ترین گروه ............... هستند. . جلبک ها شناخته شده11

هایی از جنس .................... دارند که در صنایعی مانند .................... کاربرد دارند. . بعضی آغازیان پوسته12

اند. . ارسطو گیاهان را در سه گروه ................. ، ................... و ..................... تقسیم بندی کرده13

شوند. ............ و ..................... تقسیم می. سلسله جانوران به دو گروه بزرگ .........14

جای خالی. 1
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 گوناگونی جاندارن: 11سؤاالت فصل علوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 ها را وادار به ............. کنند.ی جانداران وارد شوند و آنهای همهتوانند به درون یاختهها میویروس. 1۵

 باشد. . عامل بیماری هایی مانند آنفوالنزا و سرماخوردگی ................. می16

 جزء جانداران محسوب ................. .ها . ویروس17

 شود. . ویروس ایدز با از بین بردن ................. باعث ضعیف شدن .................... بدن می18

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش 

  هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.. 1

 : کلید شناسایی دوراهی –

 گونه:  -

 

 . گروهبندی گیاهان و جانوارن توسط ارسطو را بنویسید. 2

 

 
 

 است؟بندی جانداران در گذشته و حال به چه نحوی بوده. گروه3

 

 شوند؟ جانداران به چند گروه تقسیم می. 4

 

 شوند.؟. جانوران به چند گروه تقسیم می۵

 

  .درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید 

 ◯بندی جاندرارن مطالعه و استفاده راحت از جاندارن است. ترین هدف در طبقهمهم. 1

 ◯تر و از تعداد افراد رده بیشتر است. راسته کم. تعداد افرادی که در تیروه جانوران قرار دارند از تعداد افراد 2

 ◯است. . هر رده از چندین راسته تشکیل شده3

 ◯شوند. بندی پرندگان کبوترسانان زیر شاخه کبوترها محسوب می. در رده4

 ◯. جانداران موجود در یک خانواده تنوع بیشتری از جانداران یک رده دارد. ۵

 ◯ای و اندامکی به نام سبزینه ندارند. یاختهها تک. همه باکتری6

 ◯شود. . عالئم بیماری ایدز به سرعت در فرد نمایان میشود و دستگاه ایمنی فرد بیمار ضعیف می7

 ◯اکسید غذای جاوران آبزی هم هستند. ها عالوه بر تولید کربن دی. جلبک8

 ◯. جلبک ها همگی سبز رنگ هستند. 9

 ◯ها نوعی گیاه هستند. . قارچ10

 ◯شوند. بندی نمیهای جاندارن تطبقهویروس ها در هیچ یک از گروه .11

 ◯تواند نشانه نوعی آفت قارچی باشد. های سیاه روی خوشه گندم میها و لکههای زرد روی برگلکه .12

 ◯شود. منتقل نمیدادن و روبوسی کردن های معمولی مانند دستایدز از راه تماس ویروس. 13

 

 

 

 . ردست و انردست2

 اهی تشریحی. رپسش3
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گوناگونی جاندارن: 11سؤاالت فصلعلوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

مهندس توکّلی

ها را طراحی کنید. بدی و کلید دوراهی برای شناسایی آن. با درنظر گرفتن صفت ظاهری جانوران فرضی زیر را طبقه6

ها را طراحی کنید. برای شناسایی آنبدی و کلید دوراهی . با درنظر گرفتن صفت ظاهری جانوران زیر را طبقه7

شوند؟. سلسله جاندران چگونه تقسیم بندی می8

. تقسیم بندی قمری خانگی در بین جانداران را بنویسید.9

کند؟تر تفاوت و شباهت افراد چگونه تغییر می. از گروه های بزرگ تر به گروه های کوچک10

جانداران را بنویسید.بندی کردن . مشکالت طبقه11

اند؟حلی را پیشنهاد دادهبندی جانداران چه راه. برای حل مشکالت طبقه12

. ویژگی باکتری ها را بنویسید. 13

. باکتری ها از چه نظر مفید هستند؟ 14

ای )یوکاریوت( را تعریف کنید. . جانداران هو هسته1۵

ای )پرو کاریوت( را تعریف کنید. هسته. جانداران پییش16

پرو کاریوت( هستند؟ دیواره یاخته ای دارند یا ندارند؟ از این نظر شبیه کدام دسته از  –. باکتری ها جزء کدام دسته از جانداران ) یوکاریوت 17

 جانداران هستند؟
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گوناگونی جاندارن: 11سؤاالت فصلعلوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

مهندس توکّلی

های زیر را بنویسید.. نام هر یک از باکتری18

دقیقه باید جوشاند؟ 20را به مدت . چرا قوطی کنسرو 19

ویژگی های آغازیان را بنویسید؟. 20

. جلبک ها را توضیح دهید؟21

های زیر چیست؟کنند، نام هر یک از جلبکبندی میجلبک هار ا برچه اساس تقسیم. 22

کنند؟آغازیان چگونه غذای مورد نیاز خود را تأمین می. 23

مربوط به چیست؟های زیر . شکل24

های زیر مربوط به چیست؟. شکل2۵

های زیر مربوط به چیست؟. شکل26

های زیر مربوط به چیست؟. شکل27

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

5 

 

 گوناگونی جاندارن: 11سؤاالت فصل علوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 ها را بنویسید؟. ویژگی قارچ28

 

 

 ها را جزء سبزی ها به حساب آورد یا نه؟ چرا؟ توان قارچ. آیا می29

 

 هایی مانند آنفوالنزا و سرماخوردگی چیست؟ . عامل بیماری30

 

 ها را بنویسید؟. ویژگی ویروس31

 

 . آیا ویروس زنده است؟ 32

 

 . نحوه انتقال ویروس ایدز را بنویسید.33

 

 

 گذاری نید. های مختلف شکل زیر را نام. قسمت34

 
 . ویژگی های ویروس ایدز را بنویسید.3۵

 

 ایدز را بنویسد.. نحوه عملکرد ویروس 36

 

 

 . از چه نظر ویروس ها شبیه موجودات زنده هستند؟ 37

 

 
 

  .گزینه صحیح را انتخاب کنید 

 شده است؟ انیب یبه درست ریز یهاچند مورد از گزاره. 1

 کرد. یبند( ارسطو جانوران را به سه  گروه طبقهالف

 کرد. یبندرا گروه اهانیجانداران و گ ،ی( ارسطو تنها براساس صفات ظاهرب

 نداشتند. ییجا وتیارسطو، جانداران پروکار یبند( در ردهپ

 گروه قرارداشتند. کیو آهو در  یمانند کرم خاک یارسطو جانوران یبند می( در تقست

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  
 است؟ حیصح یخانگ یدر رابطه با قمر ریز یهانهیاز گز کیکدام . 2

 است. یستون مهره و اسکلت استخوان یدارا( 1

 سانان است.کبوتر ۀاز خانواد( 2

 از جنس کبوترها است.( 3

 داران است.مهره ۀاز سلسل( 4
 

 ایاهی چهارزگینه. رپسش4
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 گوناگونی جاندارن: 11سؤاالت فصل علوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 .شودیها در هر سطح .................. مسمت سلسله .................. و تعداد نمونهجانوران از گونه به یاعضا نیشباهت ب. 3

 ترکم –تر ( کم2 ترکم - ترشیب( 1

  تربیش –تر ( کم4 تربیش –تر ( بیش3
 ها را در نظر گرفته است؟آن یژگیکدام و یبندطبقه نیا یکرده است. او برا یطبقه بند ریز یهارا به گروه ریز ۀموجودات زند یدانش آموز. 4

 ها، کفتارهاها، پلنگگرگ رها،ی( شالف

 ها، گاوهاها، گوسفندها، اسب( زرافهب

  ( نوع تغذیه4 ظاهری( ویژگی 3 ( محل زندگی 2 ( نوع تنفس1
 به خود را بوجود آورند؟ هیشب یهامثل زاده دیتول قیاز طر توانندیم یبندموجود در کدام سطح رده . افراد۵

  ( گونه4 ( شاخه3 ( سلسله2 ( جنس1
 است؟ حیصح ریز یهانهیاز گز کیجانداران کدام  یبندرابطه با گروه . در6

 بودن جانوران در سطح رده مطرح است. مهرهیدار و بمهره( 1

 ها در گروه خانواده کمتر است.تفاوت آن زانیتفاوت افراد موجود در گروه شاخه نسبت به م زانیم( 2

 که درشاخه قرار دارند، کمتراست. ینسبت به تعداد جانداران رند،یگیکه در رده قرار م یتعداد جانداران( 3

 پرندگان قرار دارد.( قمری خانگی در راسته 4
 
 نادرست است؟ ریچه تعداد از موارد ز. 7

aرا دارند. هایدر باکتر ریتکث ییتوانا هاروسی( و 

bندارند. یساختار سلول ها،روسیبرخالف و ها،ی( باکتر 

cشودیم ریآلوده در بدن تکث یغذا قیاز طر دزیا روسی( و. 

dبه قارچ است. اهیگ نیآلوده شدن ا ۀگندم نشان یهاشدن خوشه اهی( س 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  
 است؟ حیصح ریاز جمالت ز کیکدام . 8

 .رودیبه کار م یسازشهیمتفاوت مثالً ش عیدر صنا سیلیدارند. س سیلیاز جنس س ییهاپوسته انیاز آغاز یبعض( 1

 هستند. یها پرسلولقارچ ۀهم یاز آنها مضرّند ول یو بعض دندیها مفاز قارچ یبعض( 2

 کنند. دیپاک تول یهاها سوختاند از جلبککه امروزه دانشمندان در تالش اندانیگروه آغاز نیترشدهها شناختهجلبک( 3

 3و  1( گزینه 4
 
 شوند؟یم میبراساس شکل به چند دسته تقس هایها براساس رنگ و باکترجلبک بیترت . به9

  سه -( دو 4 دو –( سه 3 سه –( سه 2 دو –( دو 1
 شوند؟هایی یافت میها در چه محل. باکتری10

 های نمک( دریاچه2 های قطبی( یخ1

  ( هر سه مورد4 های آب داغ( چشمه3
 نادرست است؟ یبنددر رابطه با سطوح رده ریز یهانهیاز گز کی . کدام11

 از شاخه است. یارمجموعهزی ←رده ( 1

 .شودیم لیتشک رهتی چند از ←جنس ( 2

 از چند گونه است. ایمجموعه ←جنس ( 3

 .شودیم لتشکی راسته چند از ←رده ( 4
 

 نادرست است؟ یدو راه ییشناسا دیدر رابطه با کل ریز یهانهیاز گز کی . کدام12

 با هم دارند. یادیز یهاباشد که تفاوت یشامل جانداران یبندگروه یدر سطوح باال تواندیم( 1

 هاست.تر آنآسان ییبهتر جانداران و شناسا یبندگروه یبرا یروش( 2

 .میکنیحالت آن را انتخاب م 2 انیم نیدر هر بار پرسش سه حالت وجود دارد که از ا( 3

 جانداران است. یژگیبراساس و ییهاپرسش ۀمجموع( 4
 

 قراردارند؟ یشتریب رجاندارانیز یهانهیکدام گروه از گز . در13

  ( رده4 ( شاخه3 ( راسته2 ( جنس1
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 گوناگونی جاندارن: 11سؤاالت فصل علوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 :بیها به ترتمشترک آن یهایژگیتعداد جانداران و و م،یشویم کینزد نییجانداران هر چه از باال به پا یبندسطوح رده . در14

  کاهش -( افزایش 4 کاهش –( کاهش 3 افزایش –( کاهش 2 افزایش –( افزایش 1
 شده است؟ انینادرست ب ریز یهانهیاز گز کی . کدام1۵

 کردن مواد است. دهیو پوس هیها تجزآن ۀفیوظ نیترمهم( 1

 .کنندیم نیتامیو دیاز دستگاه گوارش انسان تول یدر بخش( 2

 .شوندیم میتقس یو پرسلول یبه دو گروه تک سلول( 3

 کاربرد دارند. ییغذا عیدرصنا( 4
 

 .................. انیگروه آغاز نیترشده . شناخته16

 .شوندیمحسوب م یوتیجانداران پروکار نیها هستند که جزء اولجلبک( 1

 فتوسنتز کنند. توانندیبوده و نم هیها هستند که به جانوران شبجلبک( 2

 .دیآیبه نام آگار به دست م یاها مادهاز آن یها هستند که از برخجلبک( 3

 .شودیها استفاده ماز آن نیمانند انسول ییداروها یۀها هستند که در تهجلبک( 4
 

 .................. دزیا . ویروس17

 منتقل شود. تواندیبدن م عاتیتمام ما قیاز طر( 2 .کندیرا نابود م یخون هاییاختهاز  ینوع( 1

  .شودیم ریقرمز خون تکث یهادر گلبول( 4 .کندیخود را آشکار م میبه محض ورود به بدن، عال( 3
 کیاند و ممکن است در .................. قرار گرفته کیدو جاندار به طور حتم در  نیگفت ا توانیراسته قرار دارند، پس م کیدر  Bو  Aدو جاندار . 18

 .رندی.................. قرار نگ

  رده –سلسله ( 4 سلسله –خانواده ( 3 خانواده –شاخه ( 2 شاخه –رده ( 1
 نادرست است؟ هایباکتر ۀدربار ر،یز یهانهیاز گز یک. کدام19

 هستند. یوراثت ۀفاقد پوشش ماد( 2 انسان مضرند. یها برااکثر آن( 1

  .کنندیم روسیها را وادار به ساختن وآن ها،روسیو( 4 کرده است. هیشب اهانیها را به گآن ،یژگیو ینوع( 3
 .شودی.................. ، ..................  و  .................. م  بیمشترک، شباهت و تعداد جانداران به ترت یژگیو تیسلسله تا گونه، اهم از. 20

  شتریب شتر،یکمتر، ب( 4 کمتر شتر،یکمتر، ب( 3 کمتر شتر،یب شتر،یب( 2 کمتر، کمتر شتر،یب( 1
 شود؟یمحسوب م ریبرگ گندم، از آثار کدام دسته از موجودات ز یزرد رو های. لکه21

  ( آغازیان4 ( ویروس3 ( باکتری2 قارچ( 1
 است. اییاختهآنفلونزا ..................  ساختار  یماری..................  عامل ب  دزیا یماریعامل ب. 22

  فاقد -( برخالف 4 فاقد –( همانند 3 دارای –( برخالف 2 دارای –همانند ( 1
 . کدام گزینه صحیح است؟23

 کنند. ها پس از خروج از یاخته توانایی تکثیر خودشان را پیدا می( ویروس1

 باشد. ها از طریق خون آلوده و وسایل تیز و برنده آلوده به آن می( تنها راه انتقال ویروس2

 ها را آلوده کنند. توانند باکتربی( ویروس های می3

 شود. های سفید تکثیر نمی( ویروس ایدز تا چند سال پس از ورود به بدن در گویچه4
 

 است؟. کدام گزینه بیانگر یک گونه24

 ( تمام حیوانات یک مزرعه1

 های یک مزرعه( گوسفندان و سگ2

 های یک مزرعه( گوسفندان و بره3

 های یک مزرعهها و گوساله( بزغاله4
 

 ها درست است به جز، ..................کتریاهای زیر در رابطه با ب. همه گزینه2۵

 شوند.های گوناگونی یافت می( این سلسله از جانداران در محیط1

 ای وجود داشته باشند. های مارپیچی کروی یا میلهتوانند به شکل( می2

 ضرر هستند. ها بی( بسیاری از آن3
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 گوناگونی جاندارن: 11سؤاالت فصل علوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 ( همانند آغازیان اطراف ماده وراثتی خود، پوشش دارند. 4
 

 . جاندار شکل الف از سلسله .................. و مثل جاندار شکل ب موجودی ................... است. 26

 پروکاریوت –ها ( قارچ1

 پروکاریوت –( آغازیان 2

 اییاختهتک –ها ( قارچ3

 ایتک یاخته –( آغازیان 4
 

 باشد. ها، براساس ............... میبندی اصلی جلبکها ................... گروهبندی اصلی باکتری. گروه27

  شکل -( برخالف 4 رنگ –( همانند 3 رنگ –( برخالف 2 شکل –همانند ( 1
 . کدام گزینه صحیح نیست؟28

 کردند. ظاهری گروهبندی می( در گذشته، دانشمندان جانوران را فقط بر اساس صافت 1

 بندی کرد. های بسیار مانند تعداد پاها در یک گروه طبقهتوان زنبور و عقرب را به علت شباهت( می2

 کنند. ها دخیل میبندی آنهای جانداران را نیز در طبقههای سازنده یاختههای مولکول( امروزه افزون بر صفات ظاهری شباهت3

 گیرند. های ظاهری، امروزه در یک گروه قرار نمیخاکی با وجود شباهت( مار و کرم 4
 

 . کدام گزینه درست است؟29

 شوند. ها گیاهانی هستند که از نظر رنگ به سه گروه تقسیم می( جلبک1

 ای هستند. دار، همگی پریاخته( موجودات کلرفیل2

 کنند. زندگی میهای متفاوت بدن ما ها در بخش( انواعی از باکتری3

 توان برای تهیه آگار استفاده کرد. ( از همه آغازیان می4
 

 های آغازیان نیست؟. کدام گزینه از ویژگی30

 ای هستند. ها تک یایاخته( گروهی از آن2 ( همگی فتوسنتز کننده هستند. 1

 هایی از جنس سیلیس دارند. ( برخی ، پوسته4 شود. دیده میها ( انواع متحرک هم در میان آن3
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گوناگونی جانداران: 11فصل پاسخنامهعلوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

مهندس توکّلی

 یساختار داخل های و شباهت یظاهر های شباهت .2 جانداران یژگی/ و یدو راه ییشناسا دیکل .1

3.
اه یها / باکتر / قارچ انی/ آغاز اهانیجانوران / گ

4. 
 و کنند یکه در آب شنا م هایی روند، آن یراه م یکه در خشک هایی آن

.کنند یکه در هوا پرواز م هایی آن

 اهانیگ -سلول  ۀوارید .6نهیل - ۵.2

 فتوسنتز/  ها جلبک .8یاخته ( / پریکروسکوپی)م یاخته تک .7

 گونه .10 رزندهیزنده / غ .9

 سیلیس/ شیشه سازی .12 آغازیان  .11

 هاداران / بی مهرهمهره .14 هاها و درختها، درختچهعلف .13

 ویروس .16 ساختن و تکثیر ویروس  .1۵

های سفید / سیستم ایمنیگویچه .18 شوند.نمی .17

 تیره <راسته  <نادرست /  رده  .2 درست .1

نادرست / کبوترها زیر شاخه کبوترسانان هستند.  .4 درست .3

 درست .6 نادرست/ خانواده بیشتر از یک رده است.  .۵

 کنند. تولید مینادرست / جلبک ها اکسیژن  .8ها بروز نکند. نادرست / عالئم ممکن است تا سال .7

 نادرست / قارچ ها جزء گیاهان نیستند.  .10ای و قرمز رنگ هم هستند.نادرست / قهوه .9

 درست .12 درست .11

 درست .13

کلیدی که برای شناسایی جانداران کلید شناسایی دوراهی: به راهنمایی یا  –. 1

 شود. شود کلید شناسایی دوراهای گفته میطرح می

توانند از طریق تولید مثل گونه: گروهی از جاندارن که مشابه هم هستند و می -

 د. جاندارانی شبیه خود را به وجود آورن

 یم راه یکه در خشک هایی شوند. جانوران: آن. هر کدام به سه دسته تقسیم می2

 گیاهان: .کنند یکه در هوا پرواز م هایی آن و کنند یکه در آب شنا م هایی روند، آن

 هاها و درختها، درختچهعلف

. در گذشته جانوران را فقط بر اساس صفات و ویژگی های ظاهری طبقه بندی 3

های کردند ولی با کذشت زمان و شناخت بیشتر جانداران عالوه بر صفتمی

است. ها نیز توجه شدهآن DNAظاهری به ساختار داخلی پیکر جانداران و ساختار 

جانوران –گیاهان  -آغازیان  –ها قارچ –ها باکتری –گروه  ۵.  4

 ها مهرهبی –داران . مهره۵

6 .

جای خالی. 1

. ردست و انردست2

اهی تشریحی. رپسش3
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 گوناگونی جانداران: 11فصل پاسخنامه علوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 درسیکتاب  11۵. فعالیت ص 7

 گونه -جنس  –خانواده  –راسته  –رده  –شاخه  –. سلسله 8

 –راسته : کبوترسانان  –رده : پرندگان  –داران شاخه : مهره –. سلسله: جانوران 9

 گونه : قمری خانگی –جنس : قمری  –خانواده : کبوترها 

 شوند.. تفاوت ها کمتر شده و شباهت ها بیشتر می10

جانوران و گیاهان در زبان فارسی یکسان است مثالً آفتاب . الف( نام بعضی از 11

پرست هم نام یک جانور و هم نام یک نوع گیاه است. / ب( نام دو جانور در ترجمه 

ای ههای مختلف نامبندی به زبانفارسی یکسان است. / پ( یک جاندار در طبقه

 مختلف دارد.

 کند و بهار را دقیق مشخص میاند که نوع جاند. به هرگونه یک نام علمی داده12

شود نام علمی هر جاندار مختص خود اوست و دوبخشی زبان التین نوشته می

است. بخش اول نام علمر هر جاندار، جنس جاندار و م بخش دوم آن گونه جاندار 

 کند. را بیان می

 )سلول( هستند.  اختهیتک  -1. 13

ه )چشم ستیمساعد ن یزندگ یکه برا ییجاها یحت شوند،یم افتی جادر همه -2

 نمک و...( اچهیآب داغ، قطب ، در

 هاییهستند.  )مثالً باکتر زایماریمضر و ب یو برخ ضرریب هایاز باکتر یبرخ -3

افزون بر کمک به گوارش غذا مانع  کنندیم یکه در دستگاه گوارش ما زندگ یدیمف

 .شوندیزا م یماریب های یباکتر تیاز فعال

ت مقاوم به آف اهانیگ دیتول ست،یز طیمح سازیپاک یبرا هایامروزه از باکتر -4

 . کنندیدارو استفاده م دیو تول

ک کنند که افزون بر کم. باکتری های مفیدی که در دستگاه گوارش ما زندگی می14

شوند. امروزه برای به گوارش غذا مانع از فعالیت باکتری های بیماری زا می

 نند. کمحیط زیست، تولید گیاهان مقاوم به آفت و تولیددارو استفاده میپاکسازی 

ماده وراثتی در یاخته برخی جانداران درون پوششی قرار دارد و در نتیجه هسته . 1۵

 نامند. ای میشود. این جانداران را هو هستهتشکیل می

رد و در نتیجه . در یاخته برخی جانداران پوششی در اطراف ماده وراثتی وجود دا16

 نامند. شود. این جانداران را پرور کاریوت میهسته تشکیل نمی

 ها و بعضی آغازیان شبیه گیاهان ، قارچ –دارند  –. پروکاریوت 17

 کروی –ای میله –. مارپیچی 18

کنسرو ممکن است باکتری ) کلستریدیوم بوتولینوم موجود  زیرا درون قوطی. 19

 –تواند باعث فلج شدن سیستم  عصبی باشد که سم حاصل از این باکتری می

 20عضالنی انسان و در نهایت مرگ شود. به همین دلیل قوطی کنسرو را به مدت 

 دهند. دقیقه در آب جوش قرار می

 . شودیم دهید اختهیو هم پر ای اختهیسلسله هم جاندارن تک نی. در ا1. 20

 هستند.  انیآغاز نتریشده شناخته ها. جلبک2

 نیا گردی یکه بعض یدر حال کنندمی فتوسنتز هامانند جلبک انیاز آغاز ی. برخ3

 را ندارند.  ییتوانا

 کروسکوپیاست. به کمک م انیرشد آغاز یبرا یمناسب طیراکد مح های. آب4

 نهی)فتوسنتز کننده( و بدون سبزدار  نهیسبز شاملرا که  انیآغاز نیانواع ا نتوایم

 است را مشاهده کرد. 

-یکاذب م یپا جادیجانداران با ا نیحرکت کنند. ) ا توانندیم انیاز آغاز ی. برخ۵

 حرکت کنند. ( توانند

متفاوت؛  عیدر صنا سیلیدارند. س سیلیاز جنس س هاییپوسته انیاز آغاز ی. برخ6

 . رودیبه کار م سازیشهیمثالً ش

 

 ها هستند. ترین گروه آغازیان جلبکشناخته شده -. 21

های سبزرنگ و درازی که کنند برخی رشتهدر کنار آب زندگی میدرون آب یا  -

ه آغازیان اند و به گروبینیم گیاه نیستند بلکه جلبکهای درون رودخانه میروی سنگ

 تعلق دارند. 

کنند و با این کار باعث تولید اکسیژن شده و غذای جانوران ها فتوسنتز میجلبک -

 نند.کها را تأمین میآبزی مانند ماهی

ها ویژه ویتامینهای غذایی، بهها در ساختن مواد بهداشتی و مکملاز جلبک - 

 کنند.ها در ساخت غذاها استفاده میشود. همچنین از برخی جلبکاستفاده می

های پاک تولید ها سوختاند تا با استفاده از جلبکامروزه دانشمندان در تالش -

  کنند. 

ند کنند. که عبرارتدسته تقسیم بندی میگ ها به سهها را بر اساس رن. جلبک22

 کنند. ایکه هر سه گروه فتوسنتز میاز: سبز ، قرمز ، قهوه

کنند. برخی زندگی انگلی دارند. برخی به برخی مانند جلبک ها فتوسنتز می. 23

 کنند. صورت شکارچی زندگی می

ت که در صنایع متفاو های سیلیس است. مربوط به برخی از آغازیان با پوسته24

 رود. سازی به کار میمثالً شیشه

گندم نشان دهنده وجود قارچ  هایشدن خوشه اهیبرگ و س یزرد رو هایلکه. 2۵

 .اهندیقارچ ها آفت گ نیاست. ا اهانیگ نیدر ا

 ایهای پریاخته. قارچ26

 ای مخمر نانواییهای تک یاخته. قارچ27

 ای دارند.یاختهانواع پریاخته و تک  -1. 28

یاخته خوریم از نوع پریاخته است. مخمرها نوعی قارچ تکقارچی که ما می -2

 هستند که در صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارند. 

ل صورت انگاند و یا بهها آفت گیاهانها مفیدند اما بعضی از آنبسیاری از قارچ -3

 توانند بیماری زا باشند. برای انسان می

 کند و سبب پوسته یا زخمیاخته در بین انگشتان پا رشد میعی قارچ تکنو -4

 شود. شدن پوست آن می

 کنند. ها فتوسنتز نمیقارچ -۵

کنند از طرفی ریشه ساقه و برگ ها فتوسنتز نمیدانیم قارچزیرا می –. خیر 29

ی دارند ول ها راندارند ولی مانند گیاهان دارای مواد غذایی مختلفی مانند ویتامین

 شوند. جزء گیاهان محسوب نمی

 . ویروس30

ها موجوداتی هستند که یاخته ندارند. این موجودات فقط وقتی وارد ویروس -. 31

توانند فعالیت کنند و در بیرون بدن ساختار های زنده دیگر جانداران شوند مییاخته

 گونه فعالیت حیاتی ندارند. بلوری دارند و هیچ

ها را وادار های همه جانداران وارد شوند و آنتوانند به درون سلولمیویروس ها  -

 به ساختن ویروس کنند. 

 شوند؛ مثالً ویروسهای متفاوتی از فردی به فرد دیگر منتقل میها از راهویروس -

ها از فردی به فرد ایدز همراه با برخی مایعات بدن مانند خون و وسایل آلوده به آن

 شود. یدیگر منتقل م

د تواننهای زنده دیگر جانداران شوند میاین موجودات فقط وقتی وارد یاخته . 32

 دارند.گونه فعالیت حیاتی نفعالیت کنند و در بیرون بدن ساختار بلوری دارند و هیچ

ها از ویروس ایدز همراه با برخی مایعات بدن مانند خون و وسایل آلوده به آن. 33

 شود. منتقل میفردی به فرد دیگر 

 ویروس ایدز –های سفید / قسمت قرمز گویچه –. قسمت سفید 34
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گوناگونی جانداران: 11فصل پاسخنامهعلوم: نهم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

مهندس توکّلی

ها از فردی این ویروس از طریق خون،وسایل آلوده )تیز و برنده( به آن -الف. 3۵

 شود. به فرد دیگر منتقل می

. به این شوندویروس ایدزبه سراغ گویچه )گلبول( های سفید رفته و تکثیر می -ب 

 ند. کها ضعیف میدر برابر بیماری ترتیب با از بین بردن سیستم دفاعی بدن را

ها هیچ عالمتی از بیماری بدن افراد آلوده به ویروس ایدز ممکن است تا سال -پ 

توانند ویروس را به افراد سالم منتقل نشان ندهد؛ اما این افراد در همین مدت می

 کنند. 

. به این شوندویروس ایدزبه سراغ گویچه )گلبول( های سفید رفته و تکثیر می. 36

 ند. کها ضعیف میترتیب با از بین بردن سیستم دفاعی بدن را در برابر بیماری

 . توانایی تکثیر شدن و تولید مثل 37
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