
سواالت زمین:9فصل|نهمعلومنمونه آثاري از گذشته
ونام خانوادگی :نام

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
:نوع آزمون

:زمان آزمون

کنید انتخاب را درست زیر گزینه سواالت از یک هر .در
هستند-1 جانداران از نوع این به متعلق راهنما هاي ؟فسیل

ساده)الف پیچیده)بجانداران درختان)ججانداران جانداران دریایی) دتنه
سوخت-2 ذخایر وجود میاحتمال بررسی روشی به چه فسیلی شود؟هاي

ماهواره)الف شناسی)بايتصاویر زمین اکتشافی)جشواهد اي و روشهاي دورسنجیامواج لرزه) دحفر چاههاي
فسیل-3 از یک میکدام تقویت منطقه یک در را گاز و نفت ذخایر وجود احتمال زیر کند؟هاي

)د)ج)ب)الف

است؟-4 کمتر فسیل به زنده موجود یک بدن جسد هاي قسمت از یک کدام امکان تبدیل
قسمت هاي نرم جسد)دفلس)جصدف)باستخوان)الف

محیطکدام-5 از یک جاندار استیک بدن از کامل فسیل براي تشکیل مناسبی محیط زیر، ؟ هاي
زیرزمینی)الف هاي نمک)بآب گیاهان)جمعادن تنه درختان) دصمغ

با را صحیح هاي با)ص(جمله را غلط هاي جمله کنید)غ(و .مشخص
است-6 شده فسیل تبدیل به گذشته جانداران همه (اجساد .(
هاست-7 بیابان از بیشتر دریایی هاي محیط در ها فسیل )(.تنوع
فسیل تبدیل-8 به مرگ از پس زنده، موجود بدن مقاوم و سخت هاي قسمت ) (.شودمیهمواره
الیه-9 قدیمیدر توالی باالیی خود الیه از الیه هر رسوبی، استهاي )تر ) .

یخچال-10 دراخل ماموت استفسیل کامل از جسد فسیلی طبیعی، )هاي ) .

کنید کامل مناسب کلمۀ با را خالی .جاهاي
بدنیدر-11 ساختمان با موجودات ابتدا (آفرینش جهان، در ادامه موجودات با ساختمان بدنی )پیچیده|ساده......................... ................ و

شده)پیچیده|ساده( .اندآفریده
به صورت-12 تقریباً تشکیل هنگام رسوبی هاي (الیه .شوندنشین میته)عمودي|افقی....................
ترکیبات-13 از جنس معدنی سخت جسد جانداران مدفون شده در داخل رسوبات می..........................مواد هاي قسمت .شوندجانشین
استفاده-14 شناسان چه فسیل و میفسیل چیست آن از ؟کننداي

سنگ-15 کاربرد و اهمیت باعث است؟چه چیزهایی شده زمین مطالعۀ تاریخچۀ در رسوبی هاي

کنندة-16 ببریدعوامل تجزیه نام را .جسد جانداران

کنید؟-17 بیان را فسیل براي تشکیل الزم شرایط

سواالت www.gama.irآثاري از گذشته زمین: 9فصل|نهمعلومنمونه
ونام خانوادگی :نام

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
آزمون :نوع

آزمون :زمان

زیر گزینه درست را انتخاب کنید سواالت از یک هر .در
این نوع از جانداران هستند-1 به متعلق راهنما هاي ؟ فسیل

ساده)الف دریایی) دتنه درختان) ججانداران پیچیده)بجانداران جانداران
سوخت-2 ذخایر وجود شود؟هاي فسیلی به چه روشی بررسی میاحتمال

ماهواره)الف لرزه)دحفر چاههاي اکتشافی) جشواهد زمین شناسی) بايتصاویر دورسنجیامواج روشهاي و اي
فسیل-3 از یک احتمال وجود ذخایر نفت و گاز را در یک منطقه تقویت میکدام زیر کند؟هاي

)د)ج)ب)الف

قسمت هاي بدن جسد یک موجود زنده به فسیل کمتر است؟-4 از یک کدام امکان تبدیل
نرم جسد) دفلس) جصدف) باستخوان)الف قسمت هاي

محیطکدام-5 از محیط مناسبی براي تشکیل فسیل کامل از بدن یک جاندار استیک زیر، ؟هاي
زیرزمینی)الف هاي درختان)دصمغ گیاهان) جمعادن نمک) بآب تنه

با را صحیح هاي . مشخص کنید) غ( و جمله هاي غلط را با )ص(جمله
فسیل تبدیل شده است-6 به گذشته جانداران همه ) . (اجساد
دریایی بیشتر از بیابان هاست-7 هاي محیط در ها فسیل ) (.تنوع
مقاوم بدن موجود زنده، پس از مرگ به فسیل تبدیل -8 و سخت هاي قسمت )(.شودمیهمواره
الیه-9 الیه از الیه باالیی خود قدیمیدر توالی هر رسوبی، . (  )تر استهاي

یخچال-10 دراخل ماموت . (  )هاي طبیعی، فسیلی از جسد کامل استفسیل

مناسب کامل کنید کلمۀ با را خالی .جاهاي
موجودات با ساختمان بدنیدر-11 ابتدا بدنی) پیچیده|ساده......................... (آفرینش جهان، ساختمان با موجودات ................و در ادامه

شده)پیچیده|ساده( .اندآفریده
تشکیل تقریباً به صورت -12 هنگام رسوبی هاي .شوندنشین میته) عمودي |افقی .................... (الیه
ترکیبات-13 از جنس معدنی می..........................  مواد رسوبات داخل در شده مدفون .شوندجانشین قسمت هاي سخت جسد جانداران
شناسان چه استفاده-14 فسیل و ؟کننداي از آن میفسیل چیست

کاربرد سنگ-15 و اهمیت باعث هاي رسوبی در مطالعۀ تاریخچۀ زمین شده است؟چه چیزهایی

کنندة-16 .جسد جانداران را نام ببریدعوامل تجزیه

فسیل را بیان کنید؟-17 براي تشکیل الزم شرایط

زمین:9فصل |نهم علومنمونه سواالت www.gama.irآثاري از گذشته
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
آزمون :نوع

آزمون :زمان

کنید انتخاب را درست .در هر یک از سواالت زیر گزینه
هستند- 1 جانداران از ؟فسیل هاي راهنما متعلق به این نوع

پیچیده) بجانداران ساده) الف درختان)ججانداران دریایی)دتنه جانداران
میاحتمال وجود ذخایر سوخت- 2 بررسی روشی به چه شود؟هاي فسیلی

شناسی) بايتصاویر ماهواره) الف زمین اکتشافی)جشواهد لرزه)دحفر چاههاي دورسنجیامواج روشهاي و اي
میکدام یک از فسیل- 3 تقویت منطقه یک در را گاز و نفت ذخایر وجود کند؟هاي زیر احتمال

)د)ج)ب)الف

است؟- 4 کمتر فسیل به زنده موجود یک بدن جسد امکان تبدیل کدام یک از قسمت هاي
نرم جسد)دفلس)جصدف) باستخوان) الف هاي قسمت

استیک از محیطکدام - 5 یک جاندار بدن از کامل فسیل براي تشکیل مناسبی ؟هاي زیر، محیط
نمک)بآب هاي زیرزمینی) الف گیاهان)جمعادن درختان)دصمغ تنه

با) ص(جمله هاي صحیح را با  را غلط هاي کنید)غ(و جمله .مشخص
است- 6 شده (اجساد همه جانداران گذشته به فسیل تبدیل .(
هاست- 7 بیابان از بیشتر )(.تنوع فسیل ها در محیط هاي دریایی
فسیل تبدیل- 8 به مرگ از پس زنده، موجود بدن )(.شودمیهمواره قسمت هاي سخت و مقاوم
قدیمیدر توالی الیه- 9 باالیی خود الیه از استهاي رسوبی، هر الیه )تر ) .

استفسیل ماموت دراخل یخچال-10 کامل از جسد فسیلی طبیعی، )هاي ) .

کنید .جاهاي خالی را با کلمۀ مناسب کامل
بدنیدر -11 ساختمان با (آفرینش جهان، ابتدا موجودات بدنی)پیچیده|ساده......................... ساختمان با موجودات ادامه در ................و

.اندآفریده شده) پیچیده|ساده(
به صورت-12 تقریباً (الیه هاي رسوبی هنگام تشکیل میته)عمودي|افقی.................... .شوندنشین
می..........................مواد معدنی از جنس ترکیبات -13 رسوبات داخل در شده مدفون سخت جسد جانداران هاي قسمت .شوندجانشین
استفاده-14 میفسیل چیست و فسیل شناسان چه آن از ؟کننداي

سنگ-15 است؟چه چیزهایی باعث اهمیت و کاربرد شده زمین مطالعۀ تاریخچۀ در رسوبی هاي

ببریدعوامل تجزیه کنندة -16 نام را .جسد جانداران

کنید؟-17 بیان را شرایط الزم براي تشکیل فسیل
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آثاري از گذشته زمین: 9فصل |نهم علومنمونه سواالت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

ها در چنین مکانی وجود دارد؟ چرا؟هاي شکل زیر احتمال پیدایش فسیل وجود دارد؟ آیا امکان تنوع فسیلچرا در سنگ-18

ها را بیان کنید؟چهار مورد از کاربرد فسیل-19

موارد زیر بیانگر چه نوع آب و هوایی در گذشتۀ یک منطقه است؟وجود هر یک از -20
هاي تبخیريسنگذخایر زغال سنگمعادن سنگ نمک و سنگ گچفسیل مرجان

.جدول را کامل کنید. شودمیاز چه ابزارهایی استفاده اکتشاف ذخایر فسیلی مراحل هر یک از در -21
ترتیب 
عملیات

ابزار مورد استفادهشرح مرحله

هاي فسیلیتعیین محل هاي مستعد وجود ذخایر سوخت1
بررسی احتمال وجود ذخایر2
اطمینان از کیفیت و کمیت ذخایر3

شود؟در چه صورت فسیل قالب داخلی اسکلت جاندار تشکیل می) الف-22
شود؟در چه صورت جسد یک جاندار به طور کامل به فسیل تبدیل می) ب

دهند؟هاي زیر، تشکیل رسوب به چه روشی را نشان میهر یک از شکل-23

حدوداً چند سال قدمت دارند؟) 5(و ) 2(میلیون سال قدمت داشته باشد، فسیل 250)  3(در شکل زیر، اگر فسیل راهنماي شماره -24
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آثاري از گذشته زمین: 9فصل |نهم علومنمونه سواالت
نام ونام خانوادگی:

کالس:
آموزشگاه:

گروه علوم نهمطراح سوال:
نوع آزمون:

آزمون:زمان 

در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
؟ فسیل هاي راهنما متعلق به این نوع از جانداران هستند- 1

جانداران دریایید) تنه درختانج) پیچیدهجانداران ب) جانداران سادهالف) 
شود؟هاي فسیلی به چه روشی بررسی میاحتمال وجود ذخایر سوخت- 2

دورسنجیاي و روشهاي امواج لرزهد) حفر چاههاي اکتشافیج) شواهد زمین شناسیب) ايتصاویر ماهوارهالف) 
کند؟هاي زیر احتمال وجود ذخایر نفت و گاز را در یک منطقه تقویت میکدام یک از فسیل- 3

د)ج)بینیفسیل جانداران ذرهب)الف)

امکان تبدیل کدام یک از قسمت هاي بدن جسد یک موجود زنده به فسیل کمتر است؟- 4
قسمت هاي نرم جسدد) فلسج) صدفب) استخوانالف) 

؟ هاي زیر، محیط مناسبی براي تشکیل فسیل کامل از بدن یک جاندار استیک از محیطکدام - 5
تنه درختاند) صمغ گیاهانج) معادن نمکب) آب هاي زیرزمینیالف) 

جمله هاي صحیح را با (ص) و جمله هاي غلط را با ( غ) مشخص کنید. 
) غ. (اجساد همه جانداران گذشته به فسیل تبدیل شده است- 6
) ص(تنوع فسیل ها در محیط هاي دریایی بیشتر از بیابان هاست.- 7
) غ(شود.پس از مرگ به فسیل تبدیل میهمواره قسمت هاي سخت و مقاوم بدن موجود زنده، - 8
)صتر است. ( هاي رسوبی، هر الیه از الیه باالیی خود قدیمیدر توالی الیه- 9

)صهاي طبیعی، فسیلی از جسد کامل است. ( فسیل ماموت داخل یخچال-10

جاهاي خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید.
و در ادامه موجودات با ساختمان بدنی ................ ) پیچیده|ساده......................... (با ساختمان بدنیآفرینش جهان، ابتدا موجوداتدر -11

اند.) آفریده شدهپیچیده|(ساده
شوند.نشین میعمودي ) ته|افقیالیه هاي رسوبی هنگام تشکیل تقریباً به صورت .................... (-12
شوند.جانشین قسمت هاي سخت جسد جانداران مدفون شده در داخل رسوبات میسیلیسی و آهکیمواد معدنی از جنس ترکیبات -13
؟کننداي از آن میفسیل چیست و فسیل شناسان چه استفاده-14

وجود دارند. فسیل شناسان از آنها به هاي رسوبی پوستۀ زمین آثار و بقایاي اجساد جانداران قدیمی هستند که در بین مواد، رسوبات و سنگ
کنند.عنوان شواهدي براي تفسیر و بازسازي تاریخچۀ زیمن استفاده می

هاي رسوبی در مطالعۀ تاریخچۀ زمین شده است؟چه چیزهایی باعث اهمیت و کاربرد سنگ-15
هاي رسوبیالیه بودن سنگداشتن فسیل و الیه

جانداران را نام ببرید.عوامل تجزیه کنندة جسد -16
ها و موجودات زندة دیگراکسیژن هوا، آب، گرما، باکتري
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آثاري از گذشته زمین: 9فصل |نهم علومنمونه سواالت
نام ونام خانوادگی:

کالس:
آموزشگاه:

گروه علوم نهمطراح سوال:
نوع آزمون:

آزمون:زمان 

شرایط الزم براي تشکیل فسیل را بیان کنید؟-17
هاي سخت در بدن جاندار مانند استخوان، دندان و صدفالف) داشتن قسمت

هاباکتريب) دور ماندن از عوامل تجزیه کننده جسد جاندار مانند؛ اکسیژن، آب، گرما و 
ها در چنین مکانی وجود دارد؟ چرا؟هاي شکل زیر احتمال پیدایش فسیل وجود دارد؟ آیا امکان تنوع فسیلچرا در سنگ-18

ها نشانگر رسوبی بودن آنهاست. احتمال الیه بودن این سنگالیه
هاي رسوبی بیشتر است. از طرفی نزدیکی به وجود فسیل در سنگ
تشکیل فسیل را در چنین مکانی مناسب نموده محیط دریایی شرایط 

است.

ها را بیان کنید؟چهار مورد از کاربرد فسیل-19
هاي راهنماالف) بررسی حوادث گذشتۀ زمین با استفاده از فسیل

هاي سنگی اعماق زمینبینی الیههاي ذرههاي فسیلی با مطالعۀ فسیلب)شناسایی و اکتشاف ذخایر سوخت
هاي مختلفها در قارهها با استفاده از تشابه فسیلجابجایی قارهج) اثبات 

هاي تشکیل دهنده پوسته زمیند) تعیین سن الیه
هاي دریاییه) تعیین نوع آب و هواي گذشته زمین و عمق حوضه

وجود هر یک از موارد زیر بیانگر چه نوع آب و هوایی در گذشتۀ یک منطقه است؟-20
هاي تبخیريسنگذخایر زغال سنگسنگ نمک و سنگ گچمعادن فسیل مرجان

جنگل و آب و هواي گرم و گرم و خشکگرم و کم عمق
مرطوب

نواحی خشک با درجه حرارات 
باال و رطوبت پایین

شود. جدول را کامل کنید.از چه ابزارهایی استفاده میاکتشاف ذخایر فسیلی مراحل هر یک از در -21
ترتیب 
عملیات

ابزار مورد استفادهمرحلهشرح 

تعیین محل هاي مستعد وجود ذخایر 1
هاي فسیلیسوخت

اي، عکس هاي هوایی و شواهد زمین شناسیتصاویر ماهواره

حفر چاههاي اکتشافی و نمونه برداري از الیه هاي سنگیبررسی احتمال وجود ذخایر2
هاي دورسنجیاي و روشامواج لرزهاطمینان از کیفیت و کمیت ذخایر3

شود؟در چه صورت فسیل قالب داخلی اسکلت جاندار تشکیل میالف) -22
در صورتی که مواد و رسوبات نرم به اخل اسکلت جاندار نفوذ کند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات ثبت و سپس سخت شود، قالب 

آید.داخلی به وجود می
شود؟طور کامل به فسیل تبدیل میب) در چه صورت جسد یک جاندار به 

هاي طبیعیاگر جسد جاندار پس از مرگ در محیطی دور از دسترس عوامل تجزیه کننده قرار بگیرد. مانند؛ صمغ گیاهان و یخچال
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آثاري از گذشته زمین: 9فصل |نهم علومنمونه سواالت
نام ونام خانوادگی:

کالس:
آموزشگاه:

گروه علوم نهمطراح سوال:
نوع آزمون:

آزمون:زمان 

دهند؟هاي زیر، تشکیل رسوب به چه روشی را نشان میهر یک از شکل-23

هاي پوشانده شدن  قسمت
رسوبات و تبدیل سخت بدن با 

به فسیل

قرار گرفتن بدن حشره در محیطی 
دور از عوامل تجزیه کننده (داخل 

صمغ گیاه) و تبدیل به فسیل کامل 
هاي سخت و نرم بدنشامل قسمت

هاي مدفون شدن قسمت
سخت بدن جاندار در داخل 
رسوبات و جانشینی جسد با 

مواد معدنی

تبدیل آثار باقیمانده از 
ستی مانند ردپا هاي زیفعالیت

به فسیل

) حدوداً چند سال قدمت دارند؟5) و (2میلیون سال قدمت داشته باشد، فسیل (250)  3در شکل زیر، اگر فسیل راهنماي شماره (-24

250د سنی بیشتر از ) که در الیه زیرین قرار دار5تر و از الیه پایینی خود جدیدتر است. پس فسیل (هر الیه رسوبی ار الیه باالیی خود قدیمی
میلیون سال دارد.250) که در الیه باالیی قرار دارد سنی کمتر از 2میلیون سال دارد و فسیل (
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