
٩٩/ ٣/ ٤تاريخ آزمون:  دقيقه ٦٠مدت آزمون :  مهره دارجانوران: ٤١فصل نهم سواالت تستي علوم 
نام دبير: خليل عطائي  مدرسه غير انتفاعي شهيد فهميده نمين نام و نام خانوادگي:

سطح 
سوال  متن سواالت  شماره 

سوال 

؟ ست نیدر جانوران مهره دار صحیحکدام عبارت
جثه بزرگ جانوران مهره دار نسبت به ساير جانوران، وجود ستون مهره در اسکت داخلي آنهاست. ) ١
دارد. ) ٢ بشر امروز نسبت به جانوران بي مهره در تامين نيازها جانوران مهره دار اهميت زياد
جانوران مهره دار بيشتر است. تنوع جانوران بي مهره در محيط اطراف ما، نسبت به )٣
جانوران مهره دار در شش گروه قرار مي گيرند. )4

١

همه ماهی ها ...
بدن دوکی شکل دارند. ) 1
داراي باله هاي مختلفی براي حرکت هستند. ) 2
داراي آبششی براي مبادله گازها با محیط پیرامون خود هستند. )3
داراي بدن لغزنده و پوشیده از فلس( پولک) است. )4

٢

فاقد آن است.شترمرغماهی قزل آال داراي ........... در بدن خود است که 
مثانه ) 4) غدد جنسی                  3معده)  2طحال     )1 ٣

.................. از نوع استخوانی است.نوع اسکلت (استخوانگان) در ................. غضروفی و در 
شیر ماهی –ماهی خاویار  ) 1
کوسه – قزل آال ) 2
ماهی خاویار –اره ماهی )3
قزل آال –شیر ماهی )4

٤

توسط ماهی هاي خاویار کدام دریا تولید می شود؟ مرغوب ترین خاویار جهان 
) دریاي سرخ 4دریاي خزر                      ) 3) دریاي سیاه                   2خلیج فارس               )1 ٥

چه تعداد از عبارات زیر در مورد دوزیستان صحیح است؟
الف) نوزاد قورباغه مانند نوزاد ماهی داراي آبشش است. 

ب) قورباغه بالغ فقط از طریق شش تنفس می کند. 
ات تغذیه می کند. پ) نوزاد قورباغه از گیاهان آبزي و قرباغه بالغ از جلبک ها و حشر

ت) سمندر بدنی بدون پولک دارد و شکل ظاهري آن متفاوت از وزغ و قورباغه است. 
1  (12  (23 (34 (4

٦

خزندگان است؟ کدام گزینه بیانگر ویژگی همه 
داشتن اندام حرکتی ) 1
تغذیه از حشرات ) 2
پوست با پولک هاي ضخیم )3
حرکت کند  خزیدن روي شکم با )4

٧
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را به درستی بیان می کند؟ "B"با ستون "A"ستونچه تعداد از گزاره هاي زیر ارتباط بین
Iو Aالف) 

Lو Bب) 
Jو Cپ) 
Kو Dت) 
Gو  Dج) 

1  (2
2 (3
3  (4
4 (5

٨

؟ است صحیحپرندگانکدام مورد درباره
داراي کیسه هاي هوادار هستند که باعث افزایش کارآیی آبشش ها در جذب اکسیژن می شود. ) 1
محکمی هستند که به استحکام بدن آنها کمک می کند. استخوان هاي توپر و  ) 2
شکل منقار پرندگان نشان دهنده محل زندگی و شکل پا نشان دهنده ي نوع تغذیه آنها است. )3
اردك فاقد مثانه و بادکنک شنا در درون بدن خود است. )4

٩

عبارت صحیح نیست؟ شکل رو به رو انواع پر را در پرندگان نشان می دهد. با توجه به آن، کدام 
شاه پر بال نام دارد و در پرواز پرنده نقش دارد. 3شماره )1
کرك پر نام دارد و در گرم نگه داشتن پرنده نقش دارد. 1شماره )2
1>2>3ترتیب استحکام  پرها به این شکل است: )3
در پوشش دادن بدن پرنده نقش دارد. پر نام دارد و  پوش 2شماره )4

123

١٠

همه پستانداران ...
در خشکی زندگی می کنند. ) 1
داراي نوزادانی هستند که دوره جنینی خود را در بدن مادر می گذراند. ) 2
داراي غدد شیري است. )3
بدن پوشیده از مو یا پشم دارند که در حفظ دماي بدن آنها کمک می کند. )4

١١

جنینی از مواد مغذي موجود در تخم استفاده می کند؟نوزاد کدام پستاندار در دوران 
یوزپلنگ ) 4) کانگورو                           3) پالتی پوس                                2خرس)1 ١٢

در کدام جانور، ارتباط بین جنین و مادر در دوران جنینی از طریق جفت انجام می گیرد؟ 
وزن ) گ4) نوك اردکی                  3) اردك                        2کوروکودیل               )1 ١٣

Bستون   Aستون 
انواع سمی و غیر سمی E تمساح A

در محیط هاي مختلفداراي توانایی تغییر رنگ  F مار B

تحرك کم و زندگی در آب هاي کم عمق   G آفتاب پرست  C

بخشی از استخوانگان پهن شده که بدن را می پوشاند. H الك پشت D

انواع خشکی زي و دریازي I

کمک به تنظیم جمعیت حشرات  J

توانایی شنا در آب و دیدن محیط بدون دیده شدن  K

داروهاي ضد سرطان و ضد خونریزي در تهیه  L
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در بین پستانداران، ................ نوعی گوشت خوار، ................. نوعی همه  "چه تعداد از گزاره هاي زیر ، عبارت
کامل می کند. را "چیز خوار و ............. گیاه خوار است.

 خرس، انسان ، آهو
یوزپلنگ، انسان، گوزن
شیر، خرس، کانگورو
 گرگ، خرس، گاو

1(12  (23 (34  (4

١٤

به نسبت توسعه است،عضالت مربوطهماهنگیوحافظههوش، باکه مناطقی عصبی کدام جاندار،در دستگاه
است؟ کردهپیدازیادي
3و  1)  گزینه  4) نوك اردکی                 3) اردك                       2نهنگ              )1

١٥

جنگل ها در ایران در دامنه هاي زاگرس نقش زیادي دارد؟ کدام پستاندار در توسعه 
) آهو4) بز کوهی                   3) گوزن                     2سنجاب           )1 ١٦

پستانداري مثل ......... با ................................ نقش مهمی در ................................. دارد.
پاك سازي آلودگی هاي محیط زیست -تعقیب و شکار جانوران پیر و ناتوان  -کفتار   ) 1
جلوگیري از آلودگی هاي محیط زیست–خوردن الشه جانوران – گرگ ) 2
بقاي نسل حیوانات باهوش و قوي –خوردن الشه جانوران  -شغال )3
واگیردار انتشار بیماري هاي -تعقیب و شکار جانوران پیر و ناتوان    -یوزپلنگ  )4

١٧

در بین پستانداران، .................. نوعی پستاندار ............... است.
)  هر سه مورد4کیسه دار–کانگورو )3تخم گذار– نوك اردکی ) 2جفت دار–انسان )1

١٨

در ماهی نشان می دهد؟ در شکل رو به رو کدام گزینه بادکنک شنا را 
1(1
2(2
3(3
4(4

١٩

؟ نیستکدام گزینه صحیح 
بیشتر پستانداران داراي جفت هستند که از طریق آن به جنین خود مواد غذایی و اکسیژن می رساند. ) 1
خود منتقل می شود. نوزاد کانگورو بعد از رشد و نمو در درون بدن مادر، تولد یافته و سپس به درون کیسه مادر )2
پرندگان در تامین غذاي انسان ها، تولید صداهاي لذت بخش و خوردن حشرات مزاحم، نقش مهمی در زندگی انسان ها  )3

دارند. 
مارمولک ها در هنگام خطر، با کندن دم خود و قطع کردن آن، از دام رهایی می یابند.)4

٢٠

٢

١

٣4
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سطح 
سوال  پاسخ نامه شماره 

سوال 

4گزینه 
گروه قرار مي گيرند. ( پنج) ماه هي ها ، دوزيستان ، خزندگان ، پرندگان و پستانداران شش جانوران مهره دار در  ١

3گزینه 
برخی  بدن دوکی شکل دارند. بعضی از ماهی ها  داراي آبششی براي مبادله گازها با محیط پیرامون خود هستند. همه ماهی ها 

داراي بدن لغزنده و پوشیده از فلس( پولک) است. و بعضی دیگر مختلفی براي حرکت هستند. داراي باله هاي از ماهی ها 
٢

4گزینه 
پرندگان فاقد مثانه هستند.

٣

1گزینه 
ماهی خاویار، اره ماهی و کوسه  غضروفی اند. 

شیرماهی و قزل آال اسکلتی هستند.
٤

3گزینه  ٥
2گزینه 

صحیح نوزاد قورباغه مانند نوزاد ماهی داراي آبشش است. 
غلط تنفس می کند. و نیز( پوست مرطوب)از طریق ششفقطقورباغه بالغ

غلطحشرات تغذیه می کند. جلبک ها وو قرباغه بالغ از و (جلبک ها )نوزاد قورباغه از گیاهان آبزي 
صحیح تفاوت از وزغ و قورباغه است. سمندر بدنی بدون پولک دارد و شکل ظاهري آن م

٦

3گزینه 
پوست با پولک هاي ضخیم دارند.   مار بدون اندام حرکتی مثل پا است. برخی گوشت خوار و برخی از حشرات تغذیه  خزندگان 

می کنند. الك پشت با حرکت کند روي شکم خود می خزند و لی خزندگانی مثل مامولک سرعت باالیی دارند. 
٧

1گزینه 
A باG وKB باEوLC باF وJD باHوI

غلط Iو Aالف) 
صحیح Lو Bب) 
صحیح Jو Cپ) 
غلط Kو Dت) 
غلط Gو  Dج) 

٨

4گزینه 
نادرست در جذب اکسیژن می شود. ( شش) آبشش ها داراي کیسه هاي هوادار هستند که باعث افزایش کارآیی  )5

٩

Bستون   Aستون 
انواع سمی و غیر سمی E تمساح A

داراي توانایی تغییر رنگ در محیط هاي مختلف F مار B

تحرك کم و زندگی در آب هاي کم عمق  G آفتاب پرست  C

استخوانگان پهن شده که بدن را می پوشاند.بخشی از  H الك پشت D

انواع خشکی زي و دریازي  I

کمک به تنظیم جمعیت حشرات  J

توانایی شنا در آب و دیدن محیط بدون دیده شدن  K

در تهیه داروهاي ضد سرطان و ضد خونریزي  L
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نادرست و محکمی هستند که به استحکام بدن آنها کمک می کند. ( خالی) توپراستخوان هاي )6
( محل زندگی )  نوع تغذیهو شکل پا نشان دهنده ي ( نوع تغذیه آنها) محل زندگیشکل منقار پرندگان نشان دهنده )7

نادرست آنها است. 
مثانه هستند و بادکنک شنا در ماهی ها  : پرندگان فاقد صحیح اردك فاقد مثانه و بادکنک شنا در درون بدن خود است. )8

یافت می شود. 

1گزینه 
نادرست نام دارد و در پرواز پرنده نقش دارد.   ( دم) شاه پر 3شماره 
درست کرك پر نام دارد و در گرم نگه داشتن پرنده نقش دارد.  1شماره 

درست 1>2>3ترتیب استحکام  پرها به این شکل است: 
درست در پوشش دادن بدن پرنده نقش دارد.پوش پر نام دارد و  2شماره 

123

١٠

3گزینه 
بسیاري از آنها در خشکی زندگی می کنند وبرخی آبزي هستند مثل نهنگ. داراي غدد شیري است. پستانداران 
نی خود را در بدن مادر می گذراند . بعضی دیگر در خارج از رحم و در تخم رشد و  داراي نوزادانی هستند که دوره جنیبرخی از آنها 

ی  بدن پوشیده از مو یا پشم دارند که در حفظ دماي بدن آنها کمک منمو میکنند مثل نوزاد پالتی پوس.   بسیاري از پستانداران  
ت. کند و برخی از انها مثل انسان فاقد پشم و مو براي حفظ دماي بدن او اس

١١

2گزینه
نوزاد پالتی پوس بعد از اینکه از تخم در آمد به تغذیه از شیر مادر به رشد و نمو خود ادامه می دهد.

١٢

4گزینه 
پرنده و تخم گذار ، نوك اردکی( پالتی اردكپستاندار جفت دار است. در حالی که کوروکودیل خزنده تخم گذار، گوزن

پوس) پستاندار تخم گذار است.
١٣

3گزینه 
خرس، انسان ، آهو   به ترتیب    همه چیز خوار، همه چیزخوار، گیاه خوار
یوزپلنگ، انسان، گوزن به ترتیب    گوشت خوار ، همه چیزخوار، گیاه خوار
 خوار ، همه چیزخوار، گیاه خوارشیر، خرس، کانگورو  به ترتیب    گوشت
گرگ، خرس، گاو   به ترتیب    گوشت خوار ، همه چیزخوار، گیاه خوار

١٤

4گزینه 
در پستانداران این پیشرفت نسبت به سایر جانداران بیشتر است. نهنگ و پالتی پوس نوعی پستانداران است.

١٥

1گزینه 
نقاط مختلف جنگل به توسعه آن کمک می کند.سنجاب با پنهان کردن دانه هاي بلوط در 

١٦

4گزینه  ١٧
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و  انتشار بیماري ها به پاك سازي آلودگی هاي محیط زیست و جلوگیري ازخوردن الشه جانورانبا کفتارو شغال
و جلوگیري از انتشار بیماري هاي  بقاي نسل حیوانات باهوش و قويبه  تعقیب و شکار جانوران پیر و ناتوان   با  گرگ و یوزپلنگ

واگیردار کمک می کند. 
4گزینه  ١٨

3ینه گ
=غدد جنسی،  2= معده،  1

= کبد 4= باد کنک شنا،  3

١٩

2گزینه 
ص  جنین خود مواد غذایی و اکسیژن می رساند. بیشتر پستانداران داراي جفت هستند که از طریق آن به 

غ ( به صورت نارس  نوزاد کانگورو بعد از رشد و نمو در درون بدن مادر، تولد یافته و سپس به درون کیسه مادر خود منتقل می شود. 
متولد شده و به درون کیسه خزیده و در آنجا با مصرف شیر مادر به رشد و نمو خود ادامه می دهد.)   

ص رندگان در تامین غذاي انسان ها، تولید صداهاي لذت بخش و خوردن حشرات مزاحم، نقش مهمی در زندگی انسان ها دارند. پ
ص مارمولک ها در هنگام خطر، با کندن دم خود و قطع کردن آن، از دام رهایی می یابند. 

٢٠

٢

١

٣4
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