
دارجانوران مهره: 14فصل  |نهم  علوم نمونه سواالت

نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

درست را انتخاب کنید. االت زیر گزینۀدر هر یک از سؤ
نقش دارند؟  از خزندگان در کنترل جمعیت حشرات هاگروهکدام  -1

 هاو قورباغه هاکودیلد( کرو  سوسمارهامارها و ج(  و سوسمارها هاپشتب( الک هاپشتو الک  الف( مارها
کنند؟بندی میها، پرندگان، دوزیستان و پستانداران را بر چه اساسی طبقهماهی به ترتیب -2

 رژیم غذایی داشتن یا نداشتن دم، نوع پا، نوع اسکلت،ب(  پرورش نوزاد ۀشیو داشتن یا نداشتن دم، ،و پا منقار شکل نوع باله ها،الف( 
 حرکت ۀنوع پا، رژیم غذایی، شیو عمق آب محل زندگی،د(  پرورش نوزاد ۀشیو داشتن یا نداشتن دم، ،شکل منقار و پا نوع اسکلت،ج( 

پستانداران است؟ م ویژگی زیر از صفات مشترک  همۀکدا -3
 چگونگی پرورش جنیند(  بچه زا بودنج( زندگی در خشکیب(  نوزاد ۀتغذی شکلالف( 

ه از بقیه بیشتر است؟ی کدام گروفراوانمیزان  -4
قورباغه ها د(  سمندرهاج(  دمدوزیستان بیب(  داردمدوزیستان الف( 

؟شودهای نوزاد قورباغه چه زمانی به شش تبدیل میآبشش -5
 بعد از بلوغد(  حین بلوغج(  قبل از بلوغب(  در نوزادیالف( 

جاهای خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.
های زاگرس اهمیت دارد.های لوط دامنهدر حفظ جنگل (مار -سنجاب ) .................. وجود -6
( هستند.اندارجفت – اندارکنند از ................. )کیسهزمین زندگی می بیشتر پستاندارانی که روی کرۀ -7
.نام دارند (پستانداران -پرندگان ) مهردارانی که دارای غدد شیری هستند .............. -8
کنند.بدن مادر( طی میدرون  –ها و دوزیستان دورۀ جنینی را ................. )درون تخم نوزاد ماهی -9
ه عبور جریان آب از روی آنها باعث تبادالت گازی بین آب وفراوان وجود دارد ک( های خونیمویرگ –های هوادار کیسه) ها، ............... در آبشش -11

شود.خون می

اجزای بدن ماهی را روی شکل مشخص کنید. -11

در هر ستون از جدول جانداری که در گروه درست قرار گرفته است را مشخص کنید. -12
دارپستانداران کیسه سوسمارها دارمدوزیستان د های استخوانیماهی

اره ماهی
قزل آال

سمندر
قورباغه

آفتاب پرست
تمساح

پالتی پوس
کانگورو

؟دار استزیر مربوط به کدام جانور مهره هایهر یک از ویژگی -13
از شیر مادر تغذیه می کندنوزادش که  یپستاندار تخمگذار الف(     
 ها که در ایران وجود داردای از کروکودیلنمونهب(     
 شودها تولید میمرغوب ترین خاویاز جهان از آنج(     

زیر مربوط به کدام گروه از خزندگان است.های هر یک از توصیف-14
گروه خزندگانتوصیف

سنگینی و حرکت کند الف( 
های کم عمق جثۀ بزرگ و تحرک کم و زندگی در آبب( 
وبسایت آموزشی نمره یار - www.Nomreyar.comنداشتن دست و پا ج( 
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

چه عامل تعیین کنندۀ وظیفل یک باله است؟ ها را بیان کنید؟ها در ماهیوظایف بالهنواع ا -15

ای برای جاندار دارد؟فایده این ویژگی چه  داران مثانه ندارند؟روه از مهرهکدام گ -16

ژگی های زیر برای جاندار چیست؟فایده هر کدام از وی -17
:های ضخیم و سخت در خزندگانوجود پوست یا پولک (الف
 پوشیده شدن بدن پستانداران از مو و پشم : (ب

 :های هوادار در کنار شش پرندگانج( کیسه
 ها:د( داشتن پوستی نازک، مرطوب و بدون پولک در قورباغه

شود که کروکودیل بدون اینکه دیده شود، در آب شنا کند؟هایی باعث میچه ویژگی -18

شود و چه نقشی دارد؟می جفت در کجا ایجاد -19

دهندۀ چه چیزهایی هستند؟شکل منقار و شکل پا در پرندگان نشان -21

کامل کنید.داران برای مهرهنمودار مفهومی زیر را  -21

انتخاب کنید؟ کلمات داخل پرانتز در هر مورد پستاندار مناسب را -22
(کفتار -گراز  –خرس الف( شخم زدن و زیر  و رو کردن خاک جنگل ) 

 (سنجاب -شغال  –گرگ ب( خوردن الشۀ جانوران در طبیعت ) 
 (کفتار -شغال  –یوزپلنگ ج( تعقیب و شکار جانوران پیر و ناتوان )

مهره داران

پستانداران

تخم گذار جفت دار

گیاه خوار

( ........ط

( ..........ی

(..........ح

(..........ز خزندگان

مارها

الک پشت ها

(..........هـ

( ...........و

دوزیستان

(...........ج

(...........د

( ..........الف

غضروفی

( ...........ب
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

درست را انتخاب کنید. االت زیر گزینۀدر هر یک از سؤ
نقش دارند؟  در کنترل جمعیت حشرات از خزندگان هاکدام گروه -1

 هاو قورباغه هاکودیلد( کرو  سوسمارهامارها و ج(  و سوسمارها هاپشتب( الک  هاپشتو الک  الف( مارها
کنند؟بندی میها، پرندگان، دوزیستان و پستانداران را بر چه اساسی طبقهماهی به ترتیب -2

 رژیم غذایی داشتن یا نداشتن دم، نوع پا، نوع اسکلت،ب(  پرورش نوزاد ۀشیو داشتن یا نداشتن دم، ،و پا منقار شکل نوع باله ها،الف( 
 حرکت ۀنوع پا، رژیم غذایی، شیو عمق آب محل زندگی،د(  پرورش نوزاد ۀشیو داشتن یا نداشتن دم، ،و پا شکل منقار نوع اسکلت،ج( 

پستانداران است؟ م ویژگی زیر از صفات مشترک  همۀکدا -3
 چگونگی پرورش جنیند(  بچه زا بودنج( زندگی در خشکیب(  نوزاد ۀتغذی شکلالف( 

ه از بقیه بیشتر است؟ی کدام گروفراوانمیزان  -4
قورباغه ها د(  سمندرهاج(  دمدوزیستان بیب(  داردمدوزیستان الف( 

؟شودهای نوزاد قورباغه چه زمانی به شش تبدیل میآبشش -5
 بعد از بلوغد(  حین بلوغج(  قبل از بلوغب(  در نوزادیالف( 

جاهای خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.
های زاگرس اهمیت دارد.های لوط دامنهدر حفظ جنگل (مار -سنجاب ) .................. وجود -6
( هستند.اندارجفت – اندارکنند از ................. )کیسهزمین زندگی می بیشتر پستاندارانی که روی کرۀ -7
.نام دارند (پستانداران -پرندگان ) مهردارانی که دارای غدد شیری هستند .............. -8
کنند.بدن مادر( طی میدرون  –ها و دوزیستان دورۀ جنینی را ................. )درون تخم نوزاد ماهی -9
ه عبور جریان آب از روی آنها باعث تبادالت گازی بین آب وفراوان وجود دارد ک( های خونیمویرگ –های هوادار کیسه) ها، ............... در آبشش -11

شود.خون می
های خونیمویرگ -11  درون تخم  -9پرندگان    -8 دارانجفت -7سنجاب     -6
اجزای بدن ماهی را روی شکل مشخص کنید. -11

سرپوش آبششی -(8)ای  بالۀ سینه -(7)  بالۀ شکمی -(6)  بالۀ مخرجی -(5) بالۀ دمی -(4) بالۀ پشتی نرم  -(3) ت بالۀ پشتی سخ -(2) خط جانبی  -(1)
در هر ستون از جدول جانداری که در گروه درست قرار گرفته است را مشخص کنید. -12

دارپستانداران کیسه سوسمارها دارمدوزیستان د های استخوانیماهی
اره ماهی
قزل آال

سمندر
قورباغه

آفتاب پرست
تمساح

پالتی پوس
کانگورو

گورودار: کاندار: سمندر       سوسمارها: آفتاب پرست       پستاندارن کیسهقزل آال      دوزیستان دمهای استخوانی: ماهی
؟دار استزیر مربوط به کدام جانور مهره هایهر یک از ویژگی -13
از شیر مادر تغذیه می کندنوزادش که  یپستاندار تخمگذار الف(     
 ها که در ایران وجود داردای از کروکودیلنمونهب(     
 شودها تولید میمرغوب ترین خاویاز جهان از آنج(     

ی دریای خزرهای خاویار ماهیج(  تمساحب(  پالتی پوسالف( 
زیر مربوط به کدام گروه از خزندگان است.های هر یک از توصیف-14

گروه خزندگانتوصیف
سنگینی و حرکت کند الف( 
های کم عمق جثۀ بزرگ و تحرک کم و زندگی در آبب( 
وبسایت آموزشی نمره یار - www.Nomreyar.comنداشتن دست و پا ج( 
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

ها    ج( مارهاها    ب( کروکودیلپشتالف( الک
چه عامل تعیین کنندۀ وظیفل یک باله است؟ ها را بیان کنید؟ها در ماهیوظایف بالهنواع ا -15

محل قرار گرفتن باله  - ایجاد حرکت، تغییر سرعت و جهت حرکت
ای برای جاندار دارد؟فایده این ویژگی چه  داران مثانه ندارند؟روه از مهرهکدام گ -16

کندپرواز کردن کمک میدر  –پرندگان 
ژگی های زیر برای جاندار چیست؟فایده هر کدام از وی -17

:های ضخیم و سخت در خزندگانوجود پوست یا پولک (الف
 پوشیده شدن بدن پستانداران از مو و پشم : (ب

 :های هوادار در کنار شش پرندگانج( کیسه
 ها:د( داشتن پوستی نازک، مرطوب و بدون پولک در قورباغه

کند.شود که خزندگان بتوانند در خشکی زندگی کنند، آب بدنشان از دست نرود و در نتیجه جاندار کمتر به آب نیاز پیدا میاین ساختار باعث میالف( 
ب( عایق خوبی برای حفظ دمای بدن آنهاست.

شوند.ج( سبب افزایش کارآیی شش در جذب اکسیژن می
دهند.د( تنفس پوستی انجام می

شود که کروکودیل بدون اینکه دیده شود، در آب شنا کند؟هایی باعث میچه ویژگی -18
روی پوزههای بینی های کروکودیل روی سر و سوراخقرار داشتن چشم

شود و چه نقشی دارد؟می جفت در کجا ایجاد -19
دهد.های خونی بند ناف میگیرد و به رگشود و مواد غذایی و اکسیژن را از خون مادر میجفت، اندامی است که در رحم ایجاد می

دهندۀ چه چیزهایی هستند؟شکل منقار و شکل پا در پرندگان نشان -21
کند.دهد که در چه محلی زندگی میخورد و شکل پا نشان میدهد که چه میشکل منقار نشان می

کامل کنید.داران برای مهرهنمودار مفهومی زیر را  -21

خوارهمه چیزدار    ط( گوشتخوار    ی( ها   ز( پرندگان    ح( کیسهدم    هـ( سوسمارها    و( کروکودیلد( بیدار   ج( دم  ب( استخوانی   ها الف( ماهی
انتخاب کنید؟ کلمات داخل پرانتز در هر مورد پستاندار مناسب را -22

(کفتار -گراز  –خرس الف( شخم زدن و زیر  و رو کردن خاک جنگل ) 
 (سنجاب -شغال  –گرگ ب( خوردن الشۀ جانوران در طبیعت ) 

 (کفتار -شغال  –یوزپلنگ ج( تعقیب و شکار جانوران پیر و ناتوان )
الف( گراز     ب( شغال     ج( یوزپلنگ

مهره داران

پستانداران

تخم گذار جفت دار

گیاه خوار

( ........ط

( ..........ی

(..........ح

(..........ز خزندگان

مارها

الک پشت ها

(..........هـ

( ...........و

دوزیستان

(...........ج

(...........د

( ..........الف

غضروفی

( ...........ب
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