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نهمعلوم  41فصل   

 

 

استان قم یمعلمان علوم تجرب یو آموزش یانجمن علم  
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 بارم

 به نام خدا
ف
 ردی

..........مره به عـدد : ............ به حروف........ن   ................ اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                                
  .................  امضاء   ............    نام و نام خانوادگی دبیر : اداره آموزش و پرورش ناحیه                                                     

................... تاریخ امتحان : 41فصل  نهم: پایه    علوم تجربیدرس :  سال تحصیلی .........................................  دبیرستان   
دقیقه  07زمان امتحان :              ........  آمار: .................................................کلاس : ................................نام و نام خانوادگی : .............  

 
 

 د.یر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنیجمالت ز  1
 
 
a) سازگارند آب در زیستن برای علت همین به دارند؛ .............. و آبشش ها ماهی. 
b)  گیرند می قرار ،................... دوزیستان گروه در سمندرها. 
c) است شده پوشیده ،................ یا سخت و ضخیم های پولک با خزندگان پوست. 
d) است.................... آدمیان برای مارها وجود. 

1 

  .کنید درست تغییر کم ترین با را نادرست جمله.کنید ( مشخص×با عالمت ) را و نادرستی (√با عالمت ) جمله درست 2
a) هستند سوسمارها از هایی نمونه پرست، آفتاب و مارمولک.)   (   

..................................................................................................................... 
b) کنند می زندگی عمق کم های ب آ در ها کروکودیل.)   (   

..................................................................................................................... 
c) کنند می بندی طبقه پاهایشان، و پر شکل حسب بر را پرندگان.)   (   

..................................................................................................................... 
d) گذراند می مادر، بدن درون را خود جنینی دوره   پستانداران، همه.)   (   

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

2 

 انتخاب کنید.گزینه درست را  3
a) گند؟ زندگی رطوبم محیط در باید بهتر تنفس برای جانور کدام  

  مارمولکد(             پرست آفتابج(                 پشت الکب( الف( قورباغه         
b) است؟ گروه کدام امروزی دوزیستان ترین فراوان  

 ها سمندرد(                  ها قورباغهج(         ها وزغ( ب     دم بدون دوریستانالف( 
c) کند؟ می حس را فشار تغییرات و دهد می یاری محیط شناخت در را استخوانی ماهی حسی، اندام کدام   

 شنا مثانه - بویایی گیرندهد( جانبی  خط-جانبی خطج(  جانبی خط- شنا مثانهب(  شنا مثانه - جانبی خطالف( 
d) است؟ کدام ترتیب به بالغ و نوزاد های غوز  تغذیه وعن  

 گوشتخوار– خواز چیز همهد( خوار چیز همه- گوشتخوارج( خوار علف - گوشتخوارب( گوشتخوار –خوار علفالف( 
e) است؟ تر ادیز  جاندار كدام یر یگ ادی قدرت  

 مارد(                      كبوترج( ن              یب( دلف                 یطوطالف( 
f) است؟ گذار تخم پستاندار جاندار كدام  

 كانگورد(                   نیدلفج( پوس             یب( پالت            خفاشالف( 
 

3 

 ، بدن دوکی شکلباله،  دار دم،  استخوانی صفحات،پولک، مفیدمضر،
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 کربن دی اکسید( بر بدن ماهی ها چگونه انجام می شود؟) اکسیژن و گازی تبادالت 1
 باعث آنها، روی از آب جریان عبور هنگام  دارد وجود خونی فراوان، گهای مویر آبشش های ماهی ها، در

 .می شود خون و آب بین گازی تبادالت

4 

 باله ماهی ها چه وظایفی زا بر عهده دارند؟ 57.0
 دارند. برعهده حرکت، را جهت تغییر و سرعت تغییر حرکت، ایجاد مانند مختلفی باله ها وظایف

 

0 

با ذکر مثال نام ببرید. ،(اسکلت) استخوانگان نوع براساسمهم ترین گروه طبقه بندی ماهی ها  1  
 گهروه ههای مههم تهرین. طبقهه بنهدی مهی کننهد را ماهی ها )اسکلت(، استخوانگان نوع براساس دانشمندان

 .هستند استخوانی ماهی های و غضروفی آنها،ماهی های
 .هستند استخوانی ماهی های از شیرماهی و آال قزل و غضروفی های از ماهی خاویار ماهی و کوسه ماهی، اّره
 

6 

 جدول مقایسه ماهی های استخوانی و غضروفی را کامل کنید. 1
 استخوانی غضروفی مشخصه

 ................................ ................................ محل دهان

 متقارن ................................ دم

 ................................ ندارند سرپوش آبششی
 

. 

 بنویسید.سه مورد  چه ویژگی هایی به برخی از پرندگان قدرت پرواز می دهد؟ 57.0
 .هاست ویژگی این جمله از مثانه نداشتن و دوکی شکل بدن محکم، توخالی و استخوان های

 

8 

 از نوع کدام گیرند، آنها را نام ببرید و بنویسید می قرار گروه، سه در نقش و شکل براساس در پرندگان پرها 1
 دارند؟ بیشتری استحکام پرها،

 پر که پرهای پروازی هستنداستحکام بیش تری دارند. پر  همچنین شاه شاه و پر پوش پر، کرک 
 

9 

 پرندگان چه نقشی در زندگی ما دارند؟ چهار مورد بنویسید. 1
 غذا  عنوان به پرندگان تخم و گوشت ( از1
 .است بخش لذت ما برای طبیعت، در پرندگان از بسیاری ( صدای2
 آفت به کشاورزان کمک می کنند. حشرات خوردن خاطر به پرندگان ( بعضی3
  هرز های علف دانه  با خوردن  پرندگان کمک بعضی (4

15 

 جفت چیست و چه وظیفه ای را بر عهده دارد؟ 1
 از را اكسههیژن و غههذایی مههواد و شههود مههی ایجههاد بیشههتر پسههتانداران رحههم كههه در اسههت انههدامی جفههت،
 می دهد. ناف جنین پستانداران بند خونی  گ های ر به و می گیرد مادر خون

11 

پسههتانداران گوشههتخوار بههر اسههاس رییههم غههذایی بههه سههه گههروه تقسههیم مههی شههوند آن ههها را نههام  170
 ببرید و برای هریک مثال بزنید.

 مثل آدمی چیزخوار، همه مثل گرگ خوار مثل آهو گوشت خوار، گیاه
 

12 

 جمع  10
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 بارم

 به نام خدا
ف
 ردی

                                                      پاسخ نامه         اداره کل آموزش و پرورش استان ................   نمره به عـدد : ............ به حروف..................
  .................  امضاء   ............    نام و نام خانوادگی دبیر : اداره آموزش و پرورش ناحیه                                                     

................... تاریخ امتحان : 41فصل  نهم: پایه    علوم تجربیدرس :  سال تحصیلی .........................................  دبیرستان   
دقیقه  07زمان امتحان :              ........  آمار: .................................................کلاس : ................................نام و نام خانوادگی : .............  

 
 

 د.یر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنیجمالت ز  1
 
 
a) سازگارند آب در زیستن برای علت همین به دارند؛ .......باله ....... و آبشش ها ماهی. 
b)  گیرند می قرار ،..........دم دار ......... دوزیستان گروه در سمندرها. 
c) است شده پوشیده ،.....استخوانی صفحات ........... یا سخت و ضخیم های پولک با خزندگان پوست. 
d) است...........مفید ......... آدمیان برای مارها وجود. 

1 

  .کنید درست تغییر کم ترین با را نادرست جمله.کنید ( مشخص×با عالمت ) را و نادرستی (√با عالمت ) جمله درست 2
a) هستند سوسمارها از هایی نمونه پرست، آفتاب و مارمولک. (√) 

..................................................................................................................... 
b) کنند می زندگی عمق کم های ب آ در ها کروکودیل. (√) 

..................................................................................................................... 
c) کنند می بندی طبقه پاهایشان، و پر شکل حسب بر را پرندگان. (×) 

 .کنند می بندی طبقه پاهایشان، و منقار شکل حسب بر را پرندگان
d) گذراند می مادر، بدن درون را خود جنینی دوره   پستانداران، همه. (×) 

 .گذراند می مادر، بدن درون را خود جنینی دوره   پستانداران، بیشتر

2 

 انتخاب کنید.گزینه درست را  3
a) گند؟ زندگی رطوبم محیط در باید بهتر تنفس برای جانور کدام  

  مارمولکد(             پرست آفتابج(                 پشت الکب( الف( قورباغه         
b) است؟ گروه کدام امروزی دوزیستان ترین فراوان  

 ها سمندرد(                  ها قورباغهج(         ها وزغ( ب     دم بدون دوریستانالف( 
c) کند؟ می حس را فشار تغییرات و دهد می یاری محیط شناخت در را استخوانی ماهی حسی، اندام کدام   

 شنا مثانه - بویایی گیرندهد( جانبی  خط-جانبی خطج(  جانبی خط- شنا مثانهب(  شنا مثانه - جانبی خطالف( 
d) است؟ کدام ترتیب به بالغ و نوزاد های غوز  تغذیه وعن  

 گوشتخوار– خواز چیز همهد( خوار چیز همه- گوشتخوارج( خوار علف - گوشتخوارب( گوشتخوار –خوار علفالف( 
e) است؟ تر ادیز  جاندار كدام یر یگ ادی قدرت  

 مارد(                      كبوترج( ن              یب( دلف                 یطوطالف( 
f) است؟ گذار تخم پستاندار جاندار كدام  

 كانگورد(                   نیدلفج( پوس             یب( پالت            خفاشالف( 

3 

 ، بدن دوکی شکلباله،  دار دم،  استخوانی صفحات،پولک، مفیدمضر،
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 کربن دی اکسید( بر بدن ماهی ها چگونه انجام می شود؟) اکسیژن و گازی تبادالت 1
 باعث آنها، روی از آب جریان عبور هنگام  دارد وجود خونی فراوان، گهای مویر آبشش های ماهی ها، در

 .می شود خون و آب بین گازی تبادالت

4 

 باله ماهی ها چه وظایفی زا بر عهده دارند؟ 57.0
 دارند. برعهده حرکت، را جهت تغییر و سرعت تغییر حرکت، ایجاد مانند مختلفی باله ها وظایف

 

0 

با ذکر مثال نام ببرید. ،(اسکلت) استخوانگان نوع براساسمهم ترین گروه طبقه بندی ماهی ها  1  
 گهروه ههای مههم تهرین. طبقهه بنهدی مهی کننهد را ماهی ها )اسکلت(، استخوانگان نوع براساس دانشمندان

 .هستند استخوانی ماهی های و غضروفی آنها،ماهی های
 .هستند استخوانی ماهی های از شیرماهی و آال قزل و غضروفی های از ماهی خاویار ماهی و کوسه ماهی، اّره
 

6 

 جدول مقایسه ماهی های استخوانی و غضروفی را کامل کنید. 1
 استخوانی غضروفی مشخصه

 در جلوی بدن در سطح شکمی محل دهان

 متقارن نامتقارن دم

 دارند ندارند سرپوش آبششی
 

. 

 بنویسید.سه مورد  چه ویژگی هایی به برخی از پرندگان قدرت پرواز می دهد؟ 57.0
 .هاست ویژگی این جمله از مثانه نداشتن و دوکی شکل بدن محکم، توخالی و استخوان های

 

8 

 از نوع کدام گیرند، آنها را نام ببرید و بنویسید می قرار گروه، سه در نقش و شکل براساس در پرندگان پرها 1
 دارند؟ بیشتری استحکام پرها،

 پر که پرهای پروازی هستنداستحکام بیش تری دارند. پر  همچنین شاه شاه و پر پوش پر، کرک 
 

9 

 پرندگان چه نقشی در زندگی ما دارند؟ چهار مورد بنویسید. 1
 غذا  عنوان به پرندگان تخم و گوشت ( از1
 .است بخش لذت ما برای طبیعت، در پرندگان از بسیاری ( صدای2
 آفت به کشاورزان کمک می کنند. حشرات خوردن خاطر به پرندگان ( بعضی3
  هرز های علف دانه  با خوردن  پرندگان کمک بعضی (4

15 

 جفت چیست و چه وظیفه ای را بر عهده دارد؟ 1
 از را اكسههیژن و غههذایی مههواد و شههود مههی ایجههاد بیشههتر پسههتانداران رحههم كههه در اسههت انههدامی جفههت،
 می دهد. ناف جنین پستانداران بند خونی  گ های ر به و می گیرد مادر خون

11 

پسههتانداران گوشههتخوار بههر اسههاس رییههم غههذایی بههه سههه گههروه تقسههیم مههی شههوند آن ههها را نههام  170
 ببرید و برای هریک مثال بزنید.

 مثل آدمی چیزخوار، همه مثل گرگ خوار مثل آهو گوشت خوار، گیاه
 

12 

 جمع  10
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