


 سواالت تشریحی علوم تجربی نهم فصل یازدهم

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. - 1

به کمک کلید شناسایی دو راهی، می بایست در هر مرحله از بین دو حالت یکی را انتخاب کنیم.

2ارسطو جانوران را در  گروه قرار داد.

بیشتر باکتري ها از جمله باکتري هاي دستگاه گوارش مضر هستند.

در رده بندي جانداران از باال به پایین تنوع کم و شباهت زیاد می شود.

به سلول هایی که مادة وراثتی سلول درون پوشش قرار داشته باشد، پروکاریوت گفته می شود.

) مشخص کنید. گزینۀ درست را با عالمت ( - 2×

در گروه بندي جانداران، مخمر ها در کدام سلسله قرار می گیرند؟ 

◯◯◯◯الف) گیاهان            ب) قارچ ها            ج) آغازیان            د) باکتري ها 

کدام مورد، از نقش هاي باکتري ها محسوب نمی شود؟ 

الف) تولید اکسیژن                 ب) تولید گیاهان مقاوم به آفت 

ج) تولید دارو                       د) پاك سازي محیط زیست 

◯◯

◯◯

پاسخ صحیح را با عالمت ضربدر مشخص کنید. (در هر سؤال فقط یک گزینه درست است.) - 3

اگر نیرو هاي وارد بر جسم در توازن باشند؛ یعنی نیروي خالص صفر باشد، تندي جسم .................. . 

د) نمی توان نظر داد ج) کم می شود ب) زیاد می شود □□□□الف) تغییر نمی کند

در کدام دسته بندي، تعداد جانداران بیشتري وجود دارد؟ 

د) گونه ج) رده ب) تیره □□□□الف) راسته

کدام یک از جانوران زیر با بقیه در یک گروه قرار ندارد؟ 

د) وزغ ج) هشت پا ب) عروس دریایی □□□□الف) کرم

عامل بیماري هاي میکروبی زیر چه موجوداتی هستند؟  - 4
الف) سرما خوردگی: ..................  

ب) زخم پوست بین انگشتان پا: ..................

با توجه به جدول زیر، هر یک از عبارات ستون "الف" را به کلمات مرتبط با ستون "ب" با یک خط وصل کنید. (یک کلمه از ستون "ب" اضافی است.)  - 5

ستون (ب) ستون (الف) 

الف) نرم تنان - نداشتن ساختار یاخته اي (سلولی) 

ب) ویروس - تهیه نخ بخیه 

ج) قارچ - سیاه شدن خوشه هاي گندم 

د) آغازیان 

1

2

3

1

الف)

ب)

پ)

ت)

ث)

الف)

ب)

الف)
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گوناگونی جانداران



با توجه به صفات ظاهري، کدام یک از جانوران زیر بیش ترین تفاوت را با بقیه دارد و با آن ها در یک گروه قرار نمی گیرد؟ چرا؟  - 6

   (4)(3)(2)(1)

کدام ماده  در آغازیان وجود دارد که در صنعت شیشه سازي کاربرد دارد؟ - 7

جلبک ها چه کاربردهایی دارند؟ ( مورد) - 83

در رده بندي هاي امروزي، تشابه بین افراد در گروه هاي بزرگ تر نسبت به گروه هاي کوچک تر و تعداد افراد هر گروه به ترتیب از راست به چپ چه - 9
تغییري می کند؟

در رده بندي هاي امروزي از چه مولکول هایی استفاده می شود؟ - 10

یک قطعه از ساقه هاي مربوط به دو گیاه مختلف در اختیار داریم. از چه روشی براي تعیین وابستگی این دو گیاه به یک گونه می توان استفاده کرد؟ - 11

سلول یوکاریوت چیست؟ - 12

گونه را تعریف کنید. - 13

امروزه جانداران را بر چه اساسی طبقه بندي می کنند؟ (سه مورد) - 14

آغازیان با چه روشی غذاي خود را تأمین می کنند؟ - 15

در تهیۀ هر یک از موارد زیر از کدام جاندار استفاده می شود؟  - 16

الف) خمیر نانوایی  ..................  

ب) داروي پنی سیلین  ..................  

پ) تولید انسولین  ..................  

ت) سفت کنندة بستنی و شکالت  ..................

←

←

←

←
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با توجه به شکل هاي پاسخ دهید. - 17
هر یک از جانداران زیر به کدام سلسله مربوط می شوند؟ 

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

جلبک قرمز

الف) 

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

پروانه

ب)

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

قارچ چتري سفید

پ) 

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

گیاه

ت) 

←

←

←

←

چرا روي قوطی هاي کنسرو مواد غذایی می نویسند «قبل از مصرف به مدت  دقیقه جوشانده شود»؟ - 1820

دو مورد از ویژگی سلسلۀ باکتري ها را بنویسید. - 19

براي هر یک از عبارات زیر نمونه اي ذکر کنید.  - 20

الف) واحد اصلی و اساسی طبقه بندي  ..................  

ب) تک یاخته هاي ساده و ابتدایی  ..................  

پ) آغازیان گیاه مانند  ..................  

  ................. ت) در صنایع مانند شیشه سازي به کار می رود. 

د) عامل برخی از بیماري ها مانند آنفلوانزا و ایدز  ..................

←

←

←

←

←

نمودار زیر گروه بندي هاي مربوط به جانداران را نشان می دهد، آن را کامل کنید.  - 21

←←←←←←سلسله  ..................   رده  ..................  خانواده   ..................  ..................

ویروس ایدز همراه با برخی .................. بدن مانند .................. وارد بدن می شود. - 22

ویروس ها در درون بدن موجودات زنده، .................. (زنده - غیرزنده) و خارج از بدن، آن ها .................. (زنده - غیرزنده) هستند. - 23

شناخته شده ترین گروه آغازیان .................. هستند که در تولید اکسیژن و در نتیجۀ عمل .................. نقش اساسی دارند. - 24

برخی از آغازیان شبیه به گیاهان هستند و فتوسنتز .................. (نمی کنند - می کنند) و برخی به جانداران شبیه هستند و فتوسنتز .................. - 25
(نمی کنند - می کنند)

قارچ ها به دو شکل .................. و .................. دیده می شوند. - 26

برخی آغازیان پوسته هایی از جنس .................. دارند که در تهیه .................. کاربرد دارد. - 27

باکتري ها .................. دارند و از این لحاظ به ..................، برخی قارچ ها و آغازیان شباهت دارند. - 28

نام علمی جانداران از .................. قسمت تشکیل می شود که اولین بار به وسیلۀ زیست شناس سوئدي به نام .................. ابداع شد. - 29
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ارسطو جانوران را به  گروه ..................، .................. و .................. طبقه بندي کرد. - 303

دانشمندان جانداران را در  سلسلۀ ..................، ..................، ..................، .................. و .................. گروه بندي می کنند. - 315

در گروه بندي امروزي، جانداران را براساس .................. و .................. طبقه بندي می کنند. - 32

.................. مجموعه اي از پرسش هاست که براساس .................. تهیه می شود. - 33

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. - 34

همۀ آغازیان پرسلولی هستند.

از جلبک ها در تولید برخی ویتامین ها استفاده می شود.

آگار از قارچ ها استخراج می شود.

جلبک ها در آب هاي راکد بهتر رشد می کنند.

فرد آلوده به ویروس ایدز به سرعت عالیم این بیماري را از خود نشان می دهد.

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. - 35

وسایل آلودة مشترك، مانند تیغ می تواند سبب انتقال بیماري ایدز شود.

همۀ آغازیان کلروفیل دارند.

در مزارع گندم لکه هاي زرد روي برگ  ها و سیاه شدن خوشه هاي گندم نشانۀ آفت قارچی است.

جلبک ها همه داراي رنگ سبز هستند.

AB

کدام یک از شکل هاي زیر می تواند مربوط به ساختار سلولی باکتري ها باشد؟ .................. - 36

براي پاسخ خود دو دلیل بنویسید.

دانش آموزي تعدادي موجود زنده را در یک باغ میوه پیدا کرده و آنها را به صورت زیر طبقه بندي می کند. باتوجه به محل قرارگیري آن ها به سؤاالت - 37
زیر پاسخ دهید؟  

الف) زنبور عسل - مگس - پشھ{
ب) مار - کرم خاکی

موجودات

به نظر شما او از چه صفتی براي طبقه بندي استفاده کرده است؟

بیشترین شباهت بین موجودات زنده در کدام گروه وجود دارد؟

از ویژگی هاي ویروس ها یک مورد را به طور خالصه توضیح دهید. - 38

باکتري ها چگونه می توانند باعث پاکسازي محیط زیست شوند؟ - 39

در شکل زیر تصویر یک باکتري و یک گلبول سفید انسان را می بینید. - 40
تعیین کنید کدام یک پروکاریوت و کدام یک یوکاریوت است؟ چرا؟

در کدام گروه تعداد جانوران بیشتري قرار می گیرند؟ - 41
ت) رده پ) شاخه ب) جنس الف) راسته 
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توضیحات زیر را به کلمات مناسب (ستون مقابل) با خط وصل کنید (یک کلمه اضافی  است). - 42
الف) مادة وراثتی در یاختۀ برخی جانداران درون پوششی قرار دارد و در نتیجه هسته تشکیل می شود. 

ب) در گویچه هاي سفید تکثیر می شود و با از بین بردن این یاخته ها سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند. 
پ) عامل ایجاد لکه هاي زرد روي برگ ها و سیاه شدن خوشه هاي گندم در گیاهان است. 
ت) یاخته هایی که فتوسنتز نمی کنند، مواد مغذي مورد نیاز خود را از آن تأمین می کنند.

شیرة پرورده
ایدز 

باکتري
هوهسته اي (یوکاریوت)

قارچ 

ویروس ایدز چگونه از فردي به فرد دیگر منتقل می شود؟ - 43

متن زیر را  کامل کنید. - 44
مادة وراثتی در یاخته برخی جانداران درون پوششی قرار دارد و در نتیجه  .........(الف).........  را تشکیل می دهد که به این جانداران  .........(ب)......... 
می گویند. ولی در جانداران مانند  .........(پ).........  پوششی در اطراف مادة وراثتی وجود ندارد و بر این اساس آن ها در گروه  .........(ت).........  قرار

می گیرند.

کدام مورد زیر در پنج سلسله جانداران قرار نمی گیرد؟ - 45
الف) ویروس ها                     ب) گیاهان                       پ) قارچ ها                   ت) باکتري ها

کدام عبارت زیر نادرست است؟  - 46
الف) مخّمر نوعی قارچ تک یاخته اي است.  

ب) زخم شدن و پوسته پوسته شدن الي انگشتان پا به دنبال عدم رعایت بهداشت فردي می تواند به علت قارچ باشد.  
پ) فرد آلوده به ویروس ایدز که هنوز عالئم بیماري را نشان نمی دهد نمی تواند ویروس را به دیگران منتقل کند.  

ت) ویروس سرماخوردگی در خارج از بدن شبیه بلور است و تکثیر نمی شود.

با توجه به شکل زیر که انواعی از باکتري ها را نشان می دهد، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  - 47

(1)(2)(3)

باکتري ها را بر چه اساسی گروه بندي کرده اند؟

نام هر گروه را در زیر شکل آن بنویسید.
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