
  
  
  
  
  
  
  

      نمره به حروف:            به عدد:   تجديد نظر  نمره    به عدد:             نمره به حروف:          نمره
  محل مهر و امضاء مدير

  تاريخ و امضاء:              نام دبير:             تاريخ و امضاء:                     نام دبير:

ف
ردي

  

بارم                                                                                                   سؤاالت           
  

1  

  صحيح يا غلط؟

  الف) در رابطه ي انگلي ،همواره يكي از طرفين سود مي كند و ديگري زيان مي كند.

  ب) اگر افراد دوگونه نياز مشتركي داشته باشند ،بين آنها رقابت ايجاد مي شود. 

  پ) همه ي پستانداران به نوزادان خود شير مي دهند. 

  ت) لغزنده بودن ودوكي شكل بودن بدن ماهي ها باعث كاهش اصطكاك با آب مي شود. 

  جمعيت مهره داران از جمعيت بي مهرگان بيشتر است. ث) 

  ج) در هويج وشلغم محل اصلي غذاسازي ساقه مي باشد. 

  چ) جلبك ها همه سبزند و توانايي فتوسنتز دارند. 

  ح) فتوسنتز باعث مصرف اكسيژن و افزايش آلودگي هوا مي شود. 

2  

2  

  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

  ................ را تشكيل مي دهند.،يك الف) دو ياچند گونه كه داراي صفات مشترك هستند 

  ي شود.مب) از جلبك ها ماده اي به نام ........... استخراج مي شود كه باعث سفت شدن .............و شكالت  

  شاهده مي شوند.پ)پشت برگ هاي سرخس برآمدگي هايي به نام ................. وجود دارد كه به رنگ .............. م 

  .كه از گياه ...........به دست مي آيد مي تواند براي تعيين گروه خوني افراد استفاده شود ت)ماده اي 

  م برد.ث)عنكبوتيان .......پا دارند و مي توان از............و............. به عنوان اعضاي اين گروه نا 

  ي شوند................... تقسيم مگروه كرك پر،................و 3پرهاي پرندگان براساس شكل ونقش ،به ج) 

  چ)گلسنگ موجودي است كه از همزيستي ..............و............... به وجود آمده است. 
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3  

  هاي كوتاه دهيد.پاسخ 

  الف) اسفنج ها جزكدام دسته ي جانوران هستند؟

  مورد از كيسه تنان را نام ببريد.2ب)  

  مورد)2پ) دستگاه گردش آب نقش كدام دستگاه ها را در خارپوستان اجرا مي كند؟( 

5  

  نام و نام خانوادگي: ..........................
  نهم  مقطع و رشته:

  نام پدر: ...........................................
  .داوطلب: ..............................شماره 

  صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

  جمهوري اسالمي ايران
  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران11اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  انقالبدبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلي  نوبت دومترم  پايانآزمون 

 زيست شناسينام درس: 
  فرشته ايران نژاد  نام دبير:

  3/1399 / 12 امتحان:  تاريخ
  صبح 10:  00  ساعت امتحان:
 دقيقه90مدت امتحان : 



  نمره 20جمع بارم : 

  نوع بوم سازگان نام ببريد. 3ت)  

  ث) رابطه ي غذايي موجودات زير را به ترتيب بنويسيد: 

  كنه و انسان –اضافه غذاي انسان و پرنده  –شيرو گاو  –گلسنگ  –جغد و شاهين     

  كه دست و پا ندارد.ج) خزنده اي نام ببريد  

  چ) دو دوزيست بي دم نام ببريد. 

  ح) پستانداري كيسه دار نام ببريد. 

  جانور با چشم مركب نام ببريد.2خ)  

  گياهي كه دانه و آوند ندارد نام ببريد. د) 

4   

  مورد هاي مرتبط را به هم وصل كنيد.

  ليسه  گياهي دانه دار و بدون ميوه

 كاج نوعي كرم پهن

  كنه  تني بدون صدفنرم 

  برگي  لكه هاي زرد و سياه روي گياهان

 ذرت پا8جانوري با

  قارچ  گياهي تك لپه

  

  
3  

  

5  

  جانداران زير در كدام قسمت هرم ماده و انرژي قرار مي گيرند؟

  گل رز ) -گوسفند  –مار  –(عقاب  

  

2  

  1  مورد)4انواع باله در ماهي را نام ببريد .(  6

  1,5  مارهاي سمي و غير سمي را بنويسيد.تفاوت 3  7

  1,5  فايده ي حشرات را بنويسيد.3  8

  1  تفاوت آوند چوبي و آبكش را بنويسيد.2 9

  2از 2صفحه ي 



  
  
  
  
  
  
  

 

 

                                            محل مھر يا امضاء مدير                                                         راھنمای تصحيح  رديف

١  
  

  الف) ص      ب)ص      پ)ص     ت)ص     ث)غ         ج)غ        چ)غ        ح)غ

٢  
  كنه– عقرب– رتيل– عنكبوت– 8ث)       باقال)ت       نارنجي – هاگدان)پ      بستني –الف)سرده           ب)آگار 

  قارچ – جلبك)چ    پر شاه –ج)پوش پر  

٣  

  فستن و دفع –) گردش مواد پ      هيدر– دريايي عروس –شقايق دريايي  -الف) بي مهرگان          ب) مرجان ها
     انگلي – سفرگي هم – شكارچي شكارو – ياري هم – رقابت) ث     خشكي آبي – خشكي–ت) آبي   

  هخز)د       پروانه– ملخ –ج) مار            چ) وزغ و قورباغه       ح) كانگورو و اپاسوم       خ) مگس 

۴  

  گياه دانه دار و بدون ميوه : كاج
  نوعي كرم پهن  : برگي 

  نرم تني بدن صدف : ليسه 
  لكه هاي زرد و سياه روي گياهان : قارچ 

  پا : كنه 8جانوري با 
  گياهي تك لپه  :ذرت

  .عقاب4.مار           3.گوسفند       2گل رز         .1  ۵

  .مخرجي 5.شكمي       4.سينه اي        3.دمي       2.پشتي   1  ۶

٧  

    
  دم كوتاه و كم تحرك  -دندان زهري دارند    -گردن مشخص    -مار سمي  :    سر مثلثي    

   بلند دم   –دندان زهري ندارند  -گردن نامشخص   -مار غيرسمي :    سر گرد  

٨  

 گرده افشاني  .1
 توليد ابريشم .2
 توليد عسل وموم .3
 استفاده به عنوان آفت خوار ها در زمين كشاورزي  .4
 استفاده به عنوان موجود آزمايشگاهي در آزمايشگاه ژن شناسي  .5
  منبع غذايي بعضي جانوران مثل ماهي ها و پرندگان   .6

٩  

  در آوند چوبي :  شيره ي خام در جريان است  در آوند آبكشي شيره ي پرورده 
  ارد .در آوند چوبي :  ديواره ي عرضي نداريم  در آوند آبكش ديواره ي عرضي آبكش مانند د 
  در آوند چوبي : جهت حركت مواد يك طرفه و صعودي است در آوند آبكش جهت حركت مواد در همه ي جهات است. 

  

  امضاء:        نام و نام خانوادگی مصحح :   نمره٢٠جمع بارم :

  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران 11ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  98-99سال تحصيلي  سؤاالت پايان ترم نوبت دوم كليد  سراي دانش واحد انقالب دخترانه دولتيغير  دبيرستان

  زيست شناسينام درس: 
  فرشته ايران نژادنام دبير: 

 1399/ 3  / 12 تاريخ امتحان:

  صبح 10 ساعت امتحان:
 دقيقه 90مدت امتحان: 


