
نام و نام خانوادگی:
   ......................................................

....................:نام آموزشگاه
18تعداد سوال:                 3 تعداد صفحه: 

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

معاونت اداره کل و مدیریت آموزش

..............و پرورش شهرستان 

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نام درس:علوم تجربی

 پایه/ رشته:نهم

 تاریخ امتحان:

 زمان شروع:

 دقیقه 60وقت:

بارمکه او باد جان ترا رهنمایبه دانش فزای و به یزدان گرای :  فردوسی بزرگردیف

)استخوانی – غضروفی ( دارد قرار شکمی سطح در دهان .................................. های ماهی در-الف 1

)خزندگان – پستانداران (  گیرد می مادر خون از را خود غذای جنین ........................................ در -ب

سفت استخوانی صفحات یا پولک از آنها پوست که هستند دارانی مهره ی شاخه از ............................ ی رده-پ

)خزندگان – دوزیستان– ها ماهی (  است شده پوشیده محکم و

از و گیرد می مادر خون از را اکسیژن و غذایی مواد که شود می ایجاد رحم در ..................... نام به اندامی -ت

)جفت – شیری غدد – تخم ( رساند می جنین به ناف بند خونی های رگ طریق

1

غص  دارد قرار دراز ای پوزه روی بینی های سوراخ و سر روی سوسمارها چشم --الف 2

ص  غ    .شود می استفاده سرطان و ضدخونریزی ، قلبی داروهای مثل داروها از بعضی ی تهیه برای مارها سم از -ب

غ  ص  گیرند می قرار گوشتخوار جانوران گروه در غذایی رژیم اساس بر ها خرس-پ

ص  غ  خشکی در هم و کند می زندگی دریا در هم که است دوزیست نوعی پشت الک-ت

1

مورد به را ) الف ( ستون موارد از یک هر 3

؟ کنید وصل ) ب ( ستون در خود مناسب

1

.دهید پاسخ زیر سواالت به )کانگورو( جانور این مورد در 4

بندی طبقه پستانداران از گروه کدام در جنین پرورش نحوه نظر از کانگورو)الف

..........................شود؟ می

است؟ چگونه کانگورو نوزاد نمو و رشد و تولد نحوه )ب

5/0

75/0 :کنید کامل را زیر مفهومی نقشه 5

 .کنید نامگذاری را شده خواسته موارد مقابل شکل در 6

........................................... )الف

............................................ )ب

5/0

.دهید کوتاه پاسخ زیر سواالت به 7

آیند؟ می شمار به ها کرم از گروه کدام از های نمونه پالناریا کرم و )کپلک( شکل برگی کرم )الف
...................................

...................................دارند؟ آب گردش دستگاه خون، گردش دستگاه جای به ها مهره بی از گروه کدام )ب

...................................................چیست؟ پرندگان در هوادار های کیسه نقش )ج

............................................چیست؟ ها ماهی در حرکت اصلی عامل )د

1

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



:بنویسید را توضیحات به مربوط جاندار ، زیر کلمات به توجه با 8

))پستانداران – پرندگان – خزندگان – دوزیستان – ها ماهی ((

........................... . استآبششدارایبالغشاننوعبرخالفهاآننوزاد )الف

.......................... .دارد وجود هوادار های کیسه آنها های شش کنار در )ب

............................ . گیرند می قرار گروه این در اند شده منقرض که دایناسورها )ج

75/0

.کند می بیان را دار مهره جانوران از گروه کدام ویژگی زیر، های عبارت از کدام هر 9

 .است شده پوشیده استخوانی صفحات یا سخت و ضخیم های پولک با آنها بدن پوست )الف

(...............................)

.کند می طی ، مادر بدن درون را خود جنینی دوره ، آنها بیشتر نوزاد و است شده پوشیده پشم یا مو از آنها بدن )ب

(.......................)

1

؟ دهید پاسخ آن سواالت به و بخوانید را زیر متن 10

؟ است پرداخته جانوران از گروه کدام معرفی به فوق متن )الف

؟ دارد تنفسی نوع چه متن در شده معرفی جاندار )ب

 ؟ چیست جاندار این در دمی ی باله ی یفهظو )ج

75/0

1نقشه ی مفهومی مقابل را کامل کنید . 11

75/0؟ کنید کامل را مقابل جدول 12

 : کنید کاملزیر کلمات با را زیر های جمله 13

پشت الک – وزغ – سمندر – اسفنج – پوس پالتی – دریایی شقایق – پرست آفتاب – خفاش

........................................... دریازی جانور ترین ساده )الف

........................................تخمگذار پستانداران از ) ب

.........................................سوسمارها از ای نمونه ) ج

..............................................دم بی دوزیستان از ) د

1
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  . کنید کامل را زیر مفهومی نقشه 14

 

 

 

 

75/0 

 .کنید کامل را آن .باشد می دار جفت پستانداران به مربوط زیر متن 15
 

 گیرد می ............................. از را ...............................و غذایی مواد جفت، پستانداران، از نوع این در

 .رساند می ................................خونی های رگ به و 

 

75/0 

 ؟ کنید کامل را متن خالی جاهای زیر کلمات از استفاده با 16

 

 

 

 

 

 

 

 

75/0 

 .بنویسید را جانوران این فایده یا ویژگی سه .هستند خزندگان های گروه ترین مهم از مارها 17

 

1             ........................................)2               .....................................)3............................................. ) 

 

75/0 

 ؟ بنویسید مربوط خالی جای در را جانور نام زیر جدول در شده نوشته جانور های ویژگی به توجه با 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 15 جمع بارم
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  پاسخنامه 

 جفت -خزندگان                   ت-پستانداران               پ-غضروفی           ب -الف 1

 
 

2 
 غ-غ              ت-ص                پ-غ            ب-الف

 
 

3 

 
 
 
 
 
 

 

4 
 دار کیسه پستانداران)الف

 .کند می تغذیه مادر شیر از درآنجا و خزد می کیسه داخل تولد از پس و آید می بدنیا نارس ان نوزاد )ب
 

 

5 

 

 پالتی پوس                                                                                                                           

                                                                                     

 کیسه دار                                                                                   

 جفت دار                                                                                  

 

 

 

6 
 ابششی سرپوش )الف

 سخت پشتی باله )ب

 

 

7 

 پهن کرم.)الف

 خارپوستان یا خارتنان(ب

 ها شش کارایی افزایش.)ج

 ..دمی باله..)د
 

 

 خزندگان-پرندگان                     ج-دوزیستان                     ب-الف 8

 
 

9 
 خزندگان )الف

 پستانداران )ب
 

 

10 
 رکت و سرعتح-ج                   یآبشش-ماهی ها                    ب-الف

 
 

11 

 
 
 

 سوسمارها                                                   الک پشت ها                                           
 

 تمساح                                                        مار سمی                   
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12
آبشش  ندارد 

دارد 

وزغ-آفتاب پرست                د-پالتی پوس                ج -اسفنج               ب -الف 13
 

14
جفت دار  تخمگذار 

کوواال -کانگورو   

ناف بند - مادر خون - اکسیژن :ترتیب به 15
 

رژیم غذایی  -جفت دار    -مو یا پشم     16
 

17
ها موش و حشرات از تغذیه با - هستند سمی غیر بعضی و سمی بعضی - دارند آبزی هم و زی خشکی هم

 .شود می استفاده داروها از بعضی تهیه در ها آن سم از - کنند می کنترل را ها آن جمعیت

18

ماهی 

پالتی پوس 

کروکودیل 

قورباغه 
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