


 سواالت تستی علوم تجربی نهم فصل سیزدهم( پرش)

کدام کرم زیر با خوردن قارچ و باکتري مواد مفید به خاك می دهد؟ - 1

انگل پهن لوله اي حلقوي

کدام یک از گزینه هاي زیر گروه هاي بی مهرگان را به درستی بیان می کند؟ - 2

خارپوستان، کرم ها، اسفنج ها، خزندگان، کیسه تنان و نرم تنان بندپایان، کیسه تنان، خارپوستان، نرم تنان، کرم ها و اسفنج ها

اسفنج ها، بند پایان، سخت پوستان، کرم ها، دوزیستان، نرم تنان نرم تنان، کرم ها، اسفنج ها، خارپوستان، کیسه تنان، ماهی ها

جانورانی با بدن کیسه مانند .................. - 3

هیچ راهی براي ورود و خروج آب ندارد. داراي سوراخ هاي متعددي براي ورود و خروج آب هستند.

تنها یک راه براي ورود و خروج آب دارند. 2داراي  سوراخ براي ورود و خروج آب هستند.

کدام یک از گروه هاي جانوري زیر، فقط انواع دریازي دارند؟ - 4

نرم تنان سخت پوستان کیسه تنان خارپوستان

چند مورد از گزاره هاي زیر در رابطه با کاربرد هاي نرم تنان صحیح است؟  - 5
الف) تهیۀ نخ بخیه و کلسیم قابل جذب 

ب) استخراج مروارید 
پ) تهیۀ ابزارهاي زینتی و صنایع دارویی و بهداشتی با استفاده از صدف آن ها  

ت) تولید ابریشم، موم و عسل 
ث) غذاي بسیاري از جانوران به خصوص ماهی هاي آب هاي شیرین

چهار مورد  سه مورد  دو مورد یک مورد 

کدام یک از نرم تنان زیر جزء آفات گیاهی به شمار می روند؟ - 6

نرم تن مرکب و دو کفه اي لیسه و نرم تن مرکب حلزون و لیسه حلزون و نرم تن مرکب

در کدام گزینه به ترتیب یک کرم لوله اي انگلی – پهن – حلقوي وجود دارد؟ - 7

زالو – کرمک – کرم کدو کرم قلّاب دار – پالناریا – کرم خاکی

کرم نواري – آسکاریس – کرم برگی شکل کپلک – آسکاریس – زالو

اسکلت کدام موجود زیر تشکیل کلونی هاي آهکی (آبسنگ) را می دهد؟ - 8

مرجان شقایق دریایی  اسفنج هیدر

کدام یک از جانوران زیر توانایی حرکت ندارند؟ - 9

هیدر- کرم کدو کرم آسکاریس - اسفنج صدف دو کفه اي - اسفنج شقایق دریایی - اسفنج

کدام یک از کرم هاي زیر جزء کرم هاي پهن محسوب نمی شود؟ - 10

کرم کدوي سگ کرم  نواري کرمک پالناریا

کدام یک از گزینه هاي زیر از عالئم کرم قالب دار است؟ - 11

اسهال خارش انتهاي دستگاه گوارش کم خونی   بی اشتهایی
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ملخ ها در طول دوران زندگی خود چندین بار پوست اندازي می کنند، زیرا .................. - 12

اسکلت خارجی آن ها رشد نمی کند. اسکلت داخلی ندارند.

بدن آن ها بند بند است. رشد جاندار سریع است.

سوراخ باالیی در بدن اسفنج ها چه نقشی را در بدن این جاندار ایفا می کند؟ - 13

دهان ورود و خروج آب خروج آب ورود آب

کدام یک از جانوران زیر جزء بند پایان محسوب نمی شود؟ - 14

توتیا هزارپا عقرب کنه

کدام یک از کرم هاي زیر داراي دستگاه گوارش کامل تري است؟ - 15

کرم کدو پالناریا زالو آسکاریس

کدام جانور زیر داراي یاخته هاي رشته دار می باشد؟ - 16

خرخاکی زنبور کرم خاکی اسفنج

کدام گروه از جانوران زیر فقط دریازي هستند؟ - 17

خارپوستان نرم تنان بندپایان سخت پوستان

کدام یک از بی مهرگان زیر جزء ساده ترین بی مهرگان محسوب می شود؟ - 18

شقایق دریایی  ستارة دریایی اسفنج کرم پهن

یکی از دالیل کم خونی ممکن است به دلیل وجود کدام یک از کرم ها در بدن باشد؟ - 19

کرم قالب دار کرم  کدو ي گاو پالناریا آسکاریس

سّکۀ شنی، شقایق دریایی و هشت پا به ترتیب از راست به چپ جزء چه گروهی از جانوران هستند؟  - 20

بندپایان - خارتنان - کیسه تنان خارتنان - نرم تنان - کیسه تنان کیسه تنان - کیسه تنان - خارتنان خارتنان - کیسه تنان - نرم تنان

بزرگ ترین گروه کیسه تنان شامل کدام یک از جانوران زیر است؟ - 21

مرجان ها هیدر عروس دریایی شقایق دریایی

کدام یک از کرم هاي زیر زندگی آزاد دارد؟ - 22

کرم خاکی کرمک کرم آسکاریس کرم کدوي  سگ

اساس طبقه بندي و نام گذاري اغلب بی مهرگان،  .................. آنها است. - 23

ویژگی ژنتیکی ساختار بدنی   محل زندگی نوع تغذیه

جمعیت انبوه کدام یک از جانوران زیر می تواند مانع فرسایش سواحل شود؟ - 24

عروس دریایی   مرجان اسفنج ها شقایق دریایی

A
B

C
D

نرگس براساس آنچه از طبقه بندي بندپایان آموخته، نمودار زیر را رسم کرده است. بر این اساس  به کدام گروه مربوط می شود؟ - 25

حشرات عنکبوتیان سخت پوستان هزارپایان

A

کدام یک از موارد زیر از فواید مرجان ها نمی باشند؟  - 26

تشکیل زیستگاه براي بسیاري از جانوران دریایی به عنوان موج شکن طبیعی عمل می کنند.

تهیۀ نخ بخیه تشکیل آبسنگ و جزایر مرجانی
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درد شکم، بی اشتهایی، اسهال و بدخرابی از عالئم وجود کدام یک از کرم ها است؟ - 27

کرم کدوي گاو  پالناریا آسکاریس کرم قالب دار

کدام گروه از موجودات زیر همگی جزء حشرات می باشند؟ - 28

خرخاکی – کنه – پشه   پروانه – زنبور – ملخ   عنکبوت – خرچنگ – رتیل میگو – رتیل – عقرب   

شکل روبه رو نوعی اسفنج را نشان می دهد. قسمت مشّخص شده در شکل، مربوط به کدام بخش از بدن این جاندار است؟  - 29

دهان

مخرج

دهان و مخرج

منفذ ورود آب

2
1

نمودار روبه رو میزان فراوانی جانوران بی مهره را نشان می دهد. شماره هاي  و  در این نمودار به ترتیب از راست به چپ به کدام یک از گروه ها - 30
اشاره می کند؟

بندپایان - نرم تنان اسفنج ها - بند پایان

بندپایان - کرم ها نرم تنان - بندپایان

12

کرم  قالب دار از کدام دسته از کرم ها بوده و چه مشکلی را می تواند در بدن انسان به وجود آورد؟ - 31

لوله اي - کم خونی پهن - اسهال

لوله اي - درد در ناحیۀ شکم حلقوي - خارش در ناحیۀ مخرج کودکان

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 32
«همۀ نرم تنان ..................  » 

الف) بدنی نرم دارند. 
ب) داراي حلقه در سطح بدن خود هستند. 

ج) صدف دارند. 
د) در آب دریا زندگی می کنند. 
هـ) فاقد ستون مهره اي هستند.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

کدام یک از بندپایان زیر تعداد پاي بیش تري نسبت به سایرین دارد؟ - 33

پروانه  کنه خرچنگ عقرب

کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟ - 34

بزرگ ترین گروه بندپایان غذاي بسیاري از جانوران مانند ماهی هاي آب شیرین را  تشکیل می دهد.

هزار پایان گروهی از بند پایان هستند که از بقیه کمیاب ترند.

حشرات گروهی از بندپایان هستند که داراي  پا هستند.

سخت پوستان گروهی از بندپایان هستند که بیش تر در دریا زندگی می کنند.

8
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چند مورد از گزاره هاي زیر، در مورد بزرگ ترین گروه جانوران در روي زمین درست است؟  - 35
الف) در بیشتر آنها بخشی سفت به نام صدف، بدن را دربر گرفته و از آن حفاظت می کند. 

ب) فراوان ترین گروه این جانوران  پا دارند. 
ج) همۀ این جانوران پوست اندازي می کنند. 

د) گروهی از این جانوران دستگاه گردش آب و در سطح بدن و زیر پوست خود خارهایی دارند.

چهار سه  دو      یک     

6

همۀ نرم تنان .................. - 36

در آب هاي شور و شیرین زندگی می کنند.   داراي بخِش سختی به نام صدف هستند.

ناقل بیماري هستند. بدنی نرم و بدون حلقه دارند.

عقرب، ملخ و کنه به ترتیب از راست به چپ چند پا دارند؟ - 37

هشت، شش، هشت شش، شش، شش هشت، شش، شش شش، شش، هشت

کدام ارتباط درست است؟ - 38

حشرات: موریانه، ملخ، کنه  عنکبوتیان: رتیل، عقرب، خرخاکی 

خارپوستان: ستارة دریایی، سکه شنی، توتیا   سخت پوستان: خرچنگ، میگو، صدپا  

کدام یک از عبارت زیر در رابطه با سلسلۀ جانوران صحیح نیست؟ - 39

بیش تر جانوران بی مهره بوده و از گروه هاي متنوعی تشکیل شده اند. جانوران نسبت به بقیۀ موجودات زنده گوناگونی بیش تري دارند.

بی مهره ها یا اسکلت نداشته و یا داراي اسکلت خارجی هستند. مهره داران داراي اسکلت خارجی هستند.

کدام یک از عبارات زیر در رابطه با زالو ها صحیح است؟ - 40

بدنی قطعه قطعه، سخت و ماهیچه اي دارند.

نمونۀ معروفی از کرم هاي لوله اي است که زندگی انگلی دارد.

با داشتن مویرگ هاي فراوان در پوست خود، اکسیژن مورد نیاز را جذب می کند.

نمونه اي از کرم هاي حلقوي است که زندگی آزاد داشته و وجود آن در زمین هاي کشاورزي اهمیت دارد. 

کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟ - 41

نوعی از جانوران انگلی در پزشکی کاربرد دارند. تمامی جانوران انگلی دستگاه گردش خون ندارند.

کرم  خاکی داراي مویرگ هایی در پوست براي تنفس است. نوعی جانور انگلی دفع مواد زائد را انجام می دهد.

نسبت تعداد پا هاي پروانه  به پاها در عنکبوت کدام است؟ - 42

4
3

2
3

3
2

3
4

کدام یک از گزینه هاي زیر مهم ترین دلیل پوست اندازي در اغلب بند پایان است؟ - 43

همۀ موارد رشد نکردن جانور سنگین بودن اسکلت خارجی رشد سریع جانور

کدام گزینه نادرست است؟ - 44

تنوع بندپایان در بین بی مهره ها از همه بیشتر است. سلسله جانوران در دو گروه اصلی رده بندي می کنند.

تنوع جانوران نسبت به سایر جانداران بیشتر است.  اکثر جانوران، داراي اسکلت خارجی و ستون مهره اي هستند. 
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چند مورد، عبارت «همۀ کرم هاي حلقوي  .................. » را به درستی تکمیل می کند؟   - 45
الف) بدن حلقه حلقه دارند.              ب) دستگاه عصبی دارند. 
پ) مسیر گوارش دو طرفه دارند.     ت) زندگی انگلی دارند.

1234

اسکلت داخلی چه نقشی را در بدن جاندار ایفا می کند؟ - 46

دفاع از بدن جاندار ایجاد پوشش ضد آب

محافظت از بدن در محیط هاي خیلی خشک یا آبی تکیه  گاه ماهیچه ها براي حرکت سریع تر جاندار

کدام یک از گزینه هاي زیر از ویژگی هاي بی مهرگان نیست؟ - 47

محیط زندگی آن ها متفاوت است. بزرگ ترین بخش جانوران را تشکیل می دهند.

همۀ آن ها داراي اسکلت داخلی هستند. ستون مهره ندارند.

چند مورد از گزاره هاي زیر صحیح است؟  - 48
الف) اسفنج ها جزء جانوران دریازي هستند. 

ب) حدود دو میلیون گونۀ جانوري توسط دانشمندان شناسایی شده است. 
پ) در دیوارة بدن اسفنج ها یاخته هاي رشته دار وجود دارد. 

ت) بیش تر جانوران را بی مهره ها تشکیل می دهند.

چهار مورد سه مورد  دو مورد  یک مورد  

رتیل، میگو و ملخ به ترتیب از راست به چپ داراي چند پا هستند؟ - 49

8 − 8 − 68 − 4 − 66 − 10 − 86 − 8 − 10

کدام یک از جانداران زیر داراي یک منفذ براي ورود و خروج مواد دارد و بدون حرکت است؟ - 50

شقایق دریایی   ماهی  کرم  عروس دریایی 

تهیّۀ نخ بخیه – اضافه کردن ترکیبات به خاك از طریق خوردن باکتري ها و قارچ ها – شناسایی گروه خونی – تهیّۀ مکمل هاي غذایی، هر کدام به - 51
ترتیب از راست به چپ مربوط به استفاده از کدام جاندار است؟

نرم تنان – کرم هاي لوله اي – باقال – جلبک جلبک ها – باقال – کرم هاي پهن – نرم تنان

باقال – کرم هاي لوله اي – جلبک – نرم تنان نرم تنان – کرم هاي پهن – آغازیان – باقال

کدام یک از ویژگی هاي زیر در تمام بند پایان مشترك است؟ - 52

همۀ موارد  اسکلت خارجی وجود شاخک 2بدن  قسمتی

سکۀ شنی جزء کدام گروه از بی مهرگان محسوب می شود و کدام یک از ویژگی هاي زیر را داراست؟ - 53

کیسه  تنان - داراي دستگاه گوارش نرم  تنان - داراي اسکلت خارجی

اسفنج ها - فاقد دستگاه گوارش خار تنان - داراي دستگاه گردش آب  

کدام گزینه دربارة سکۀ شنی درست نیست؟  - 54

جانوري دریازي است که در سطح بدنش خارهایی وجود دارد.

مانند ستارة دریایی به جاي دستگاه گردش خون، دستگاه گردش آب دارد.

نوعی خارتن است که داراي دستگاه هاي گردش خون، تنفس و دفع می باشد.

درون بدنش دستگاه گردش آبی دارد که می تواند کار تنفس و دفع را انجام دهد.

کدام گروه از کرم هاي زیر همگی انگل هستند؟ - 55

آسکاریس، کرم خاکی، کرمک کرم کدو، کرم خاکی، زالو آسکاریس، کرمک، کرم  قالب دار زالو، کرمک ، کرم خاکی
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در میان بندپایان کدام یک از گروه هاي زیر به ترتیب از راست به چپ فراوان تر و کمیاب  ترند؟ - 56

سخت پوستان - عنکبوتی ها عنکبوتی ها - هزارپایان حشرات - هزارپایان سخت پوستان - حشرات

کدام یک از بندپایان زیر داراي بدنی  قسمتی و  پا هستند؟ - 57

ملخ هزارپا رتیل میگو

28

هر یک از جانوران (سکه شنی – شقایق دریایی – خرخاکی) به ترتیب از راست به چپ به کدام گروه از جانوران تعلّق دارد؟ - 58

کیسه تنان – خارپوستان – سخت پوستان سخت پوستان – کیسه تنان – خارپوستان

خارپوستان – کیسه تنان – سخت پوستان کیسه تنان – سخت پوستان – خارپوستان

کدام گروه با مثال آن به درستی بیان شده است؟ - 59

بند پایان: عنکبوتیان، حشرات، مرجان ها کرم ها: حلقوي، لوله اي، هیدر

خار پوستان: ستاره ي دریایی، سکۀ شنی توتیا کیسه  تنان: مرجان ها، هیدر، حلزون

کدام جاندار در دور کردن مواد زائد از اطراف خود مشکل کمتري نسبت به بقیه دارد؟ - 60

اسفنج شقایق دریایی ستارة دریایی   درخت کاج 
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