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نهمعلوم  51فصل   

 

 

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 : حیهاداره آموزش و پرورش نا                                                     

................... تاریخ امتحان : 51فصل  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  5
 
 
a) سازند. یم .................به نام  یگذارند، سامانه ا یکه برهم م ییرهایو تأث طیزندٔه مح ریعوامل زنده و غ  
b) دهد می رخ غذایی ................. و ها زنجیره در انرژی انتقال. 
c) سازد می آلی مواد ،.................. از که است جانداری غذایی، زنجیره هر حلقهٔ  اولین. 
d)  است شده تشکیل غذایی زنجیره تعدادی از ...........................هر. 

5 

  .کنید درست تغییر کم ترین با را نادرست جمله.کنید ( مشخص×با عالمت ) را و نادرستی (√با عالمت ) جمله درست 2
a) شود یم لیجاندار تشک یاز تعداد ییغذا رهیهر زنج. )   (

..................................................................................................................... 
b) افتد. یاتفاق م بوم سازگاندر  مواد و چرخهٔ  یمهِم انتقال انرژ  ندیدو فرا )   (. 

..................................................................................................................... 
c) است. شده تشکیل زنده غیر عوامل و زنده از عوامل جانداران زندگی محیط)   ( 

..................................................................................................................... 
d) وابستگی ندارد. انرژی و ماده به دهند می انجام فتوسنتز که تولیدکنندگانی )   ( 

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

2 

 انتخاب کنید.گزینه درست را  3
a) رد؟یگ یرا در بر م گریکدام اصطالح ، اصطالحات د  

  ییغذا رهیزنجد(              آب یآلودگج(          سازگان بومب(                         تیجمعالف( 
b)  است...................به علت .. شتریب گریکدیاطراف ما با  ینده زارتباط موجودات ...  

 یاجتماع یزندگد(   تیجمع یبقا حفظیی   ج( غذا اجاتیاحتب(   نسل یو حفظ بقا ریتکثالف( 
c)  چه  بیچ در اطراف جلبک در ساختمان گلسنگ به ترتر قا ی نهیو نخ ونجهی اهیگ ی شهیدر ر  یتجمع باکتر

  شود؟ یمحسوب م یانگل یندگزنوع 
 یانگل-یانگلی         د( انگل -یار یهمی   ج( ار یهم-یار یهمی           ب( ار یهم – یانگلالف( 

d)  هستند....................تر از نوع .. شیها ب ایکننده ها در در  هیتجز ...  
 ها توپالنکتونیها و ف یباکتر د(       ها یباکتر ج(   ها و زئو پالنکتون ها کپکب(          ها کپکالف( 

e)  فتوسنتز دارند یبرا هیو مواد اول عتیدر طب یمواد آل زانیم یبر رو یچه اثر  بیکننده ها به ترت هیتجز. 
  کاهش – کاهشد(       شیافزا – شیافزاج(     شیافزا – کاهشب(     کاهش – شیافزاالف( 

f) کند؟ یم جادیاختالل را ا نیکدام گروه از موجودات بوم سازگان کم تر  ینابود  
 اهانیگد(                 علفخوارانج(             گوشتخوارانب(     کننده ها هیتجز الف(  

 

3 

 بوم سازگان، زنجیره های غذایی ،  های معدنی ، شبکه قندی ،مواد ، مواد غذایی شبکه
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 هستند ؟ برای پاسخ خود دلیل بنویسید. زیستگاهی،گیاهان هر در تولیدکنندگانآیا  5
وجود دارند تولید کننده هستند و از گروه خیر برخی باکتری های فتوسنتز کننده و یا جلبک ها که در آب ها 

 آغازیان به شمار می روند.

4 

 را نشان می دهد آن را تفسیر کنید. یهرم ماده و انرژ شکل زیر  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 ؟دارند جانداران چرخه حیات در مهمی نقش ها باکتری و ها قارچچرا  5
گوگرد  ی، گازها آب د،یاکس یمانند کربن د یساده ا یها مولکول لیرا تا حّد تشک یآل یآنها مولکول هازیرا 

 شوند. یهوا م و کنند و سبب برگشت مواد به خاک، آب یم هیدار تجز  تروژنیدار و ن

6 

 را نام ببرید. جانداران بین ارتباط نوع سه سازگان بوم هر در 57.1
 وجود دارد. رقابت و شکارچی و شکار همزیستی، ارتباط نوع سه سازگان بوم هر در جانداران بین

. 

 زندگی همسفرگی را با ذکر مثال توضیح دهید.   رابطهٔ  5
 نمفی زیفانی یفا بفرد نمفی سفود دیگفر جانفدار کفه حفالی در بفرد  مفی جانفدار سفود یفک همسففرگی در

 مانند دلقک ماهی که در البه الی بازو های شقایق دریایی از دشمنان حفظ می شود..بیند

8 

 کند؟گلسنگ چیست و چگونه نیاز های خود را تامین می  5
 یمف  جلبفک ففراهم یرا بفرا یقفارچ، مفواد معفدن  .شفود یمف لیقارچ و جلبک تشفک یستیاز همز گلسنگ  

 کند. یم نیخود و قارچ را تأم ازیمورد ن یها دراتیآورد و جلبک با انجام دادن فتوسنتز، کربوه

9 

 گونه های جانداران می شود؟ و عامل انقراض یستیز  کاهش تنوعچه عواملی موجب  5
کفاهش  جهیدر نت و رفتن گونه ها نیسقوط شهاب سنگ، سبب از ب ایبندان  خیمانند  یمتفاوت یعیعوامل طب

و عامل  یستیز  کاهش تنوع یخطر برا نیمهم تر  یانسان یها تیامروزه فعال می شود همچنین یستیتنوع ز 
 اند. یاهیو گ یجانور  یانقراض گونه ها

55 

 به وجود می آید؟نداران رقابت انی بین جاچه زم 571
 مشترکی منابع از را خود نیازهای و باشند داشته مشابهی نیازهای جانداران که شود می ایجاد هنگامی رقابت
 .کنند تأمین

55 

 مثال هایی بنویسید که چگونه انسان از تنوع زیستی بهره می برد؟ ) سه مورد ( 57.1
 .دیآ یبه دست م یبارانی چند صد نوع دارو از جنگل ها هٔ یمادٔه اول: از جانداران   فراوان یداروها ستخراج( ا5
 .کنند یکمک م اهانیمانند کفش دوزک با خوردن آفت ها به حفظ گ یحشرات( از بین بردن آفت : 2
 .نقش دارند اهانیاز گ یار یبس ِی حشرات در گرده افشان ژهیجانوران به و( گرد افشانی گیاهان : 3
 نیع و در یر یبا استقامت، انعطاف پذ یمواد در تولید مواد و وسایل : می توان  تارعنکبوت ( استفاده از 4

 برد.متفاوت به کار  لیتا در وساکرد دیتار عنکبوت تول یحال سبک

52 

 جمع  51

 

 

 بفا گیفاه کفه ای مفاده همفهٔ  بینیفد مفیهمانطور که در شکل 
 مصفرف آخفرین بفه اسفت، ساخته خورشید انرژی از استفاده 

 کم آن انرژی و ماده از مقداری َتراز هر در بلکه رسد   نمی کننده
 غذایی های زنجیره در که را ای ماده و انرژی اگرمقدار  شود می
 کنفیم، محاسفبه شفود، مفی منتقل دیگر جاندار به جانداری از 

 یفک از انرژی و ماده درصد 55 حدود فقط که شود می  معلوم
 انرژی و ماده مقدار کاهش .شود می منتقل بعدی تراز به  تراز

 .دهند می نشان یماده و انرژ  هرم  شکل به سازگان بوم در را
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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 : 51فصل  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  5
 
 
a) سازند.  یم بوم سازگانبه نام  یگذارند، سامانه ا یکه برهم م ییرهایو تأث طیزندٔه مح ریعوامل زنده و غ 
b) دهد می رخ غذایی های شبکه و ها زنجیره در انرژی انتقال. 
c) سازد می آلی مواد ،معدنی مواد از که است جانداری غذایی، زنجیره هر حلقهٔ  اولین. 
d)  است شده تشکیل غذایی زنجیره تعدادی از غذایی شبکههر. 

5 

  .کنید درست تغییر کم ترین با را نادرست جمله.کنید ( مشخص×با عالمت ) را و نادرستی (√جمله درست با عالمت ) 2
a) شود یم لیجاندار تشک یاز تعداد ییغذا رهیهر زنج.(√) 

..................................................................................................................... 
b)  افتد. یاتفاق م بوم سازگاندر  مواد و چرخهٔ  یمهِم انتقال انرژ  ندیفرادو (√) 

..................................................................................................................... 
c) است.  شده تشکیل زنده غیر عوامل و زنده از عوامل جانداران زندگی محیط(√) 

..................................................................................................................... 
d) وابستگی ندارد. انرژی و ماده به دهند می انجام فتوسنتز که تولیدکنندگانی )×( 

  .دارندوابستگی  انرژی و ماده به دهند می انجام فتوسنتز که تولیدکنندگانی

2 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 3
a) رد؟یگ یرا در بر م گریکدام اصطالح ، اصطالحات د  

  ییغذا رهیزنجد(              آب یآلودگج(          سازگان بومب(                         تیجمعالف( 
b)  است...................به علت .. شتریب گریکدیاطراف ما با  ینده زارتباط موجودات ...  

 یاجتماع یزندگد(   تیجمع یبقا حفظج(    ییغذا اجاتیاحتب(   نسل یو حفظ بقا ریتکثالف( 
c)  چه  بیچ در اطراف جلبک در ساختمان گلسنگ به ترتر قا ی نهیو نخ ونجهی اهیگ ی شهیدر ر  یتجمع باکتر

  شود؟ یمحسوب م یانگل یندگزنوع 
 یانگل-یانگلد(          یانگل -یار یهمج( ی   ار یهم-یار یهمب(            یار یهم – یانگلالف( 

d)  هستند....................تر از نوع .. شیها ب ایکننده ها در در  هیتجز ...  
 ها توپالنکتونیها و ف یباکتر د(       ها یباکتر ج(   ها و زئو پالنکتون ها کپکب(          ها کپکالف( 

e)  فتوسنتز دارند یبرا هیو مواد اول عتیدر طب یمواد آل زانیم یبر رو یچه اثر  بیکننده ها به ترت هیتجز. 
  کاهش – کاهشد(       شیافزا – شیافزاج(     شیافزا – کاهشب(     کاهش – شیافزاالف( 

f) کند؟ یم جادیاختالل را ا نیکدام گروه از موجودات بوم سازگان کم تر  ینابود  
 اهانیگد(                 علفخوارانج(             گوشتخوارانب(     کننده ها هیتجز الف(  
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 بوم سازگان، زنجیره های غذایی ،  های معدنی ، شبکه قندی ،مواد ، مواد غذایی شبکه
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 هستند ؟ برای پاسخ خود دلیل بنویسید. زیستگاهی،گیاهان هر در تولیدکنندگانآیا  5
خیر برخی باکتری های فتوسنتز کننده و یا جلبک ها که در آب ها وجود دارند تولید کننده هستند و از گروه 

 آغازیان به شمار می روند.

4 

 را نشان می دهد آن را تفسیر کنید. یهرم ماده و انرژ شکل زیر  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 ؟دارند جانداران چرخه حیات در مهمی نقش ها باکتری و ها قارچچرا  5
گوگرد  ی، گازها آب د،یاکس یمانند کربن د یساده ا یها مولکول لیرا تا حّد تشک یآل یآنها مولکول هازیرا 

 شوند. یهوا م و کنند و سبب برگشت مواد به خاک، آب یم هیدار تجز  تروژنیدار و ن

6 

 را نام ببرید. جانداران بین ارتباط نوع سه سازگان بوم هر در 57.1
 وجود دارد. رقابت و شکارچی و شکار همزیستی، ارتباط نوع سه سازگان بوم هر در جانداران بین

. 

 زندگی همسفرگی را با ذکر مثال توضیح دهید.   رابطهٔ  5
ماننفد دلقفک .بینفد نمی زیانی یا برد نمی سود دیگر جاندار که حالی در برد  می جاندار سود یک همسفرگی در

 ماهی که در البه الی بازو های شقایق دریایی از دشمنان حفظ می شود.

8 

 گلسنگ چیست و چگونه نیاز های خود را تامین می کند؟ 5
آورد و  یمف  جلبفک ففراهم یرا برا یقارچ، مواد معدن  .شود یم لیقارچ و جلبک تشک یستیاز همز گلسنگ  

 کند. یم نیخود و قارچ را تأم ازیمورد ن یها دراتیجلبک با انجام دادن فتوسنتز، کربوه

9 

 گونه های جانداران می شود؟ و عامل انقراض یستیز  کاهش تنوعچه عواملی موجب  5
کفاهش  جهیدر نت و رفتن گونه ها نیسقوط شهاب سنگ، سبب از ب ایبندان  خیمانند  یمتفاوت یعیعوامل طب

و عامل  یستیز  کاهش تنوع یخطر برا نیمهم تر  یانسان یها تیامروزه فعال می شود همچنین یستیتنوع ز 
 اند. یاهیو گ یجانور  یانقراض گونه ها

55 

 نداران رقابت به وجود می آید؟انی بین جاچه زم 571
 مشترکی منابع از را خود نیازهای و باشند داشته مشابهی نیازهای جانداران که شود می ایجاد هنگامی رقابت
 .کنند تأمین

55 

 مثال هایی بنویسید که چگونه انسان از تنوع زیستی بهره می برد؟ ) سه مورد ( 57.1
 .دیآ یبه دست م یبارانی چند صد نوع دارو از جنگل ها هٔ یمادٔه اول: از جانداران   فراوان یداروها ستخراجا( 5
 .کنند یکمک م اهانیمانند کفش دوزک با خوردن آفت ها به حفظ گ یحشرات( از بین بردن آفت : 2
 .نقش دارند اهانیاز گ یار یبس ِی حشرات در گرده افشان ژهیجانوران به و( گرد افشانی گیاهان : 3
 نیع و در یر یا استقامت، انعطاف پذب یمواد در تولید مواد و وسایل : می توان  تارعنکبوت ( استفاده از 4

 برد.متفاوت به کار  لیتا در وساکرد دیتار عنکبوت تول یحال سبک

52 

 جمع  51

 

 

 بفا گیفاه کفه ای مفاده همفهٔ  بینیفد مفیهمانطور که در شکل 
 مصفرف آخفرین بفه اسفت، ساخته خورشید انرژی از  استفاده

 کم آن انرژی و ماده از مقداری َتراز هر در بلکه  رسد  نمی کننده
 غذایی های زنجیره در که را ای ماده و انرژی اگرمقدار  شود می

 کنفیم، محاسفبه شفود، مفی منتقل دیگر جاندار به جانداری  از
 یفک از انرژی و ماده درصد 55 حدود فقط که شود می  معلوم

 انرژی و ماده مقدار کاهش .شود می منتقل بعدی تراز  به تراز
 .دهند می نشان یماده و انرژ  هرم  شکل به سازگان بوم در را
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