
جانوران بی مهره: 13فصل  |نهم  علوم نمونه سواالت

نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
؟هستندای دستگاه گردش خون و دفع مواد زائد ها که دارکرمگروهی از -1

  نوارید(   ایلولهج(   حلقویب(  پهنالف( 
؟است مشترکها محل ورود و خروج مواد، مهرهدر کدام گروه از بی -2

ایهای لولهکرمد(  های پهنکرمج(    تنانکیسهب(   اسفنج هاالف( 
؟دهدهای پهن را درست نشان میکدام گزینه، سسه گروه عمدۀ کرم -3

و کدو آسکاریسپالناریا، ب(  پالناریا، کپلک و کدوالف( 
 آسکاریس، زالو و کپلکد(  زالو، کپلک و برگی شکلج(  
؟دهدنشان میدرست تصویر، جریان آب در اسفنج را کدام  -4

د(ج(ب(الف(

؟در کدام کرم دستگاه گوارش، دهان و مخرج دارد -5

 آسکاریسد(               کرم برگی شکلج(                     پالناریاب(                        زالوالف( 
؟ها، همگی دریازی هستندمهرهکدام گروه از بی -6

و خارپوستان سخت پوستانب(  و اسفنج ها نرم تنانالف( 
نرم تنان و خارپوستاند(  و اسفنج ها خارپوستانج( 

خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید. جاهای
از کیسه تنان ثابت است. .........................از کیسه تنان شناور و ..... ............................... -7
شود.تشکیل می ....................ها، جزایر .....با فعالیت مرجان -8
شود............ بالغ می..........کند و در بدن ...زندگی می .....................نوزاد کرم کدو در ..... -9

شود.تنان استفاده مینرم ...................برای تهیۀ نخ بخیه از  -11
نها قرار دارد.آ ....................های تنفسی حشرات در قسمت .......سوراخ -11
دهد..... را انجام می..............و  ..................و ... ....................ب در بدن خارپوستان، کار دستگاههای ..دستگاه گردش آ -12

مورد( 2ها در سواحل دریاها دارای چه اهمیتی است؟ ) وجود مرجان-13

؟جدول را کامل کنید-14
ترین گروه بندپایانکمیاب ترین گروه بندپایانفراوانتنانترین گروه کیسهبزرگ اهترین گروه کرمساده
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جانوران بی مهره: 13فصل  |نهم  علوم نمونه سواالت

نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

.مهره را در شکل زیر کامل کنید.نمودار طبقه بندی جانداران بی -15

های حلقوی بتوانند از راه پوستشان اکسیژن جذب کنند؟شود که کرمهایی باعث میچه ویژگی  -16

برای هر یک از انواع نرم تنان زیر مثالی بزنید. -17
م تن برای استخراج مروارید: رن فات گیاهی: نرم تن آ

تعداد پاها در هر گروه چقدر است؟ شوند؟هر یک از بندپایان زیر در چه گروهی طبقه بندی می-16

گذاری کنید.قسمتهای مختلف ملخ را در شکل زیر نشان نام -17

 ............  ........   ......

بی مهره ها

................

خارپوستان

.......................

...............

....................... .................. 

...............

...................

.................

.................

........................ شکم پایان

..............

..................

.................
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

آزمون:زمان 

در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
؟هستندای دستگاه گردش خون و دفع مواد زائد ها که دارگروهی از کرم-1

  نوارید(   ایلولهج(   حلقویب(  پهنالف( 
؟است مشترکها محل ورود و خروج مواد، مهرهدر کدام گروه از بی -2

ایهای لولهکرمد(  های پهنکرمج(    تنانکیسهب(   اسفنج هاالف( 
؟دهدهای پهن را درست نشان میکدام گزینه، سسه گروه عمدۀ کرم -3

پالناریا، آسکاریس و کدوب(  پالناریا، کپلک و کدوالف( 
 آسکاریس، زالو و کپلکد(  برگی شکل، کپلک و زالوج(  
؟دهدنشان میدرست تصویر، جریان آب در اسفنج را کدام  -4

د(ج(ب(الف(

؟در کدام کرم دستگاه گوارش، دهان و مخرج دارد -5

 آسکاریسد(               کرم برگی شکلج(                     پالناریاب(                        زالوالف( 
؟ها، همگی دریازی هستندمهرهکدام گروه از بی -6

و خارپوستان سخت پوستانب(  و اسفنج ها نرم تنانالف( 
نرم تنان و خارپوستاند(  و اسفنج ها خارپوستانج( 

جاهای خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.
..... از کیسه تنان ثابت است.شقایق دریایی... از کیسه تنان شناور و .....عروس دریایی.... -7
شود......... تشکیل میمرجانیها، جزایر .....با فعالیت مرجان -8
شود............. بالغ می.انسان کند و در بدن ...می................ زندگی گوشت گاو آلوده نوزاد کرم کدو در ......  -9

شود.تنان استفاده می...... نرمصدفبرای تهیۀ نخ بخیه از ...... -11
نها قرار دارد....... آشکمهای تنفسی حشرات در قسمت .......سوراخ -11
دهد..... را انجام میدفع.... و ....تنفس........ و گردش خوندستگاه گردش آب در بدن خارپوستان، کار دستگاههای .. -12

مورد( 2ها در سواحل دریاها دارای چه اهمیتی است؟ ) وجود مرجان-13
گیرد و مانع از کند و انرژی امواج را میشکن طبیعی عمل می( به عنوان موج2  تشکیل زیستگاه برای بسیاری از جانوران دریایی (1

 شود.تر سواحل میفرسایش بیش

؟جدول را کامل کنید-14
ترین گروه بندپایانکمیاب ترین گروه بندپایانفراوان تنانترین گروه کیسهبزرگ اهترین گروه کرمساده

هزارپایانحشراتهامرجانهای پهنکرم
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

آزمون:زمان 

.مهره را در شکل زیر کامل کنید.نمودار طبقه بندی جانداران بی -15

کنند؟های حلقوی بتوانند از راه پوستشان اکسیژن جذب شود که کرمهایی باعث میچه ویژگی  -16
های فراوان روی پوستای و مویرگبدن حلقه حلقه، نرم و ماهیچه

برای هر یک از انواع نرم تنان زیر مثالی بزنید. -17
 صدف دو کفه اینرم تن برای استخراج مروارید: حلزون و لیسه  فات گیاهی:  نرم تن آ

تعداد پاها در هر گروه چقدر است؟ شوند؟چه گروهی طبقه بندی می هر یک از بندپایان زیر در-16

 عنکبوتیان   هزارپایان   حشرات   سخت پوستان  
جفت 11بیش از      8                 11             6    

گذاری کنید.قسمتهای مختلف ملخ را در شکل زیر نشان نام -17

بی مهره ها

بندپایان

خارپوستان

نرم تنان

کرم ها

کیسه تنان  اسفنج ها

حشرات

عنکبوتیان

خرچنگ ها

هادو کفه ای 

هشت پا و ده پا
شکم پایان

کرم پهن

حلقوی

لوله ای
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

آزمون:زمان 

شکم        سینه   سر 

بال

شاخک

چشم

پاها
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