


 سواالت تستی علوم تجربی نهم فصل سیزدهم( پرواز)

کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با کرم هاي حلقوي نادرست است؟ - 1

بدنی حلقه حلقه و نرم دارند. همۀ آن ها داراي زندگی آزاد هستند.

از نظر جنسی نر و ماده هستند. تنفس آن ها پوستی است.

کدام یک از موجودات زیر داراي دستگاه گردش آب هستند؟ - 2

اسفنج ها نرم تنان خار تنان بند پایان

کدام یک از عبارات زیر در رابطه با لیسه صحیح است؟ - 3

از گروه کرم هاي حلقو ي بوده و داراي زندگی آزاد است. از گروه کرم هاي لوله اي بوده و داراي زندگی انگلی است.

از گروه کرم هاي پهن بوده و در آب زندگی می کند. از گروه نرم تنان بوده و از آفات گیاهی به شمار می روند.

کدام یک از جانوران زیر جزء آفات گیاهی محسوب می شوند؟ - 4

حلزون زالو خرخاکی کنه

کدام گروه از جانوران زیر داراي دو دستۀ گوشت خوار و علف خوار هستند؟ - 5

سخت پوستان حشرات عنکبوتی ها هزارپایان

کدام یک از کرم هاي زیر به ترتیب از راست به چپ داراي ساختار  بدنی ساده و کامل تر می باشد؟ - 6

کرم خاکی - کرم قالب دار زالو - آسکاریس کرم کدو - کرم خاکی کرم خاکی - زالو

کدام عبارت در مورد کرم هایی که «پس از خوردن باکتري ها و قارچ ها، ترکیباتی را به خاك اضافه می کنند که باعث رشد بهتر گیاهان می شود» درست - 7
است؟

این کرم ها جزء ساده ترین گروه کرم ها می باشد که خروج مواد زائد از سطح بدن آن انجام می شود.

پوست این کرم ها داراي مویرگ هاي فراوانی می باشد که امکان جذب اکسیژن مورد نیاز را به این کرم می دهد.

این کرم برخالف پالناریا، داراي دهان و مخرج است.

تخم این کرم ها بیشتر از طریق خاك آلوده وارد بدن انسان می شود.

به ترتیب از راست به چپ چه تعداد از جمالت زیر درست و چه تعداد نادرست هستند؟  - 8
الف) بزرگ ترین گروه مرجان ها، کیسه تنان هستند. 

ب) بیشتر کرم هاي پهن زندگی آزاد دارند. 
ج) لیسه نرم تنی می باشد که از آفات گیاهان به شمار می رود.  

د) اکثر خارپوستان دریازي اند.
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چند مورد از گزاره هاي زیر در رابطه با نرم تنان صحیح است؟  - 9
الف) نرم تنان بدنی نرم دارند. 

ب) همۀ نرم تنان داراي بخشی به  نام صدف هستند که بدن آن ها را در بر گرفته است. 
پ) برخی از نرم تنان واسطۀ انتقال بعضی از کرم هاي انگلی به انسان هستند. 

ت) همۀ نرم تنان در آب دریا زندگی می کنند. 
ث) همۀ نرم تنان ستون مهره  ندارند.

چهارمورد سه  مورد دو مورد   یک مورد

کدام یک از کرم هاي زیر از تکامل بیشتري برخور دارند؟ - 10

کرم کدو  پالناریا  آسکاریس زالو 

اساس طبقه بندي بندپایان کدام یک از موارد زیر است و بر این اساس در چند گروه طبقه بندي می شوند؟ (به ترتیب از راست به چپ) - 11

تعداد شاخک هاي موجود در بدن ـ چهار گروه وجود زائده هاي موجود در بدن ـ پنج گروه

تعداد شاخک هاي موجود در بدن ـ پنج گروه وجود زائده هاي موجود در بدن ـ چهار گروه

در کدام دسته از جانداران زیر، اسکلت یک مانع اصلی براي رشد محسوب می شود؟ - 12

هزارپایان - سرپایان - خارتنان شکم پایان - خارتنان - مرجان ها

حشرات - هزارپایان - خارتنان عنکبوتیان - حشرات - سخت پوستان

این دسته از جانوران می توانند با خوردن و تجزیۀ قارچ ها و باکتري ها، به عنوان مصرف کننده، ترکیباتی را براي رشد بهتر تولیدکننده ها فراهم سازند. - 13

کرم خاکی – پالناریا – کرم قالب دار زالو – کرم کدو – آسکاریس

کرمک – کرم قالب دار – آسکاریس کرمک – کرم کپلک – کرم کدو

چند مورد از گزاره هاي زیر صحیح است؟  - 14
الف) دانشمندان تا به حال نزدیک به دو میلیون گونۀ جانوري را شناسایی کرده اند. 

ب) آلودگی و یا تغییرات زیست محیطی می تواند باعث از بین رفتن زیستگاه دریا شود. 
پ) جانوران نسبت به  بقیۀ موجودات زنده گوناگونی بیش تري دارند. 

ت) بیش تر جانوران داراي اسکلت داخلی بوده و ستون مهره دارند.

صفر سه  مورد  دو مورد یک مورد

کدام  یک از جانوران زیر نبست به بقیه تکا مل یافته تر است؟ - 15

کرم خاکی اسفنج هیدر عروس دریایی

دستگاه گردش آب در خارتنان به جاي چه دستگاه هایی عمل می کند؟ - 16

گردش خون، تنفس و گوارش  گوارش دفع و تنفس گردش خون، دفع، گوارش دفع، تنفس و گردش خون

هر یک از توضیحات داده شده در پایین به ترتیب مربوط به کدام گروه از کرم ها می باشد؟  - 17

) در رودة سگ زندگی می کنند، تخم آنها بعد از ورود به بدن انسان تولید کیست هاي هیداتیک می کنند. 

) برخی از آنها زندگی آزاد دارند و پس از خوردن قارچ ها و باکتري ها ترکیبات مفیدي را به خاك اضافه می کنند. 

) مواردي مانند ایجاد درد در ناحیۀ شکم، بی اشتهایی، بدخوابی، می تواند از عالئم وجود این نوع کرم در روده باشد. 

) داراي دستگاه عصبی و گردش خون هستند و عالوه بر آنکه زندگی انگلی دارند، در طب سنتی از بعضی از آنها استفاده می شود.

پهن – لوله اي – حلقوي – لوله اي پهن – پهن – حلقوي – لوله اي لوله اي – لوله اي – پهن – حلقوي پهن – لوله اي – لوله اي – حلقوي

a

b

c

d

کدام جاندار در ردة جداگانه اي از بقیه قرار دارد؟ - 18

لیسه صدپا ده پا هشت پا
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کدام گزینه نادرست است؟ - 19

بعضی از نرم تنان از آفات گیاهی محسوب می شوند.

بعضی از نرم تنان، می توانند نوعی انگل را به بدن انسان منتقل کنند. 

استخراج مروارید از سطح صدف نرم تنان، یکی از کاربردهاي اقتصادي آن هاست.

هشت پا همانند ده پا نوعی از نرم تنان است. 

در کدام یک از کرم هاي زیر خروج مواد از سطح بدن انجام می شود؟ - 20

کرمک زالو  آسکاریس  کپلک 

علت وجود رطوبت در سطح بدن کرم خاکی کدام یک از موارد زیر است؟ - 21

همۀ موارد کمک به تنفس پوستی جاندار کمک به تغذیۀ بهتر جاندار کمک به دفع مواد زائد 

در کدام بخش از چرخه زندگی کرم کدوي گاو می توان کرم بالغ را یافت؟ - 22

در گوشت گاو ماهیچۀ گاو رودة انسان رودة گاو

شقایق دریایی، پالناریا و خرخاکی به ترتیب جزء چه گروهی از جانوران هستند؟ - 23

کیسه تنان – کرم هاي پهن – بندپایان خارتنان – کرم هاي پهن – سخت پوستان

کیسه تنان – نرم تنان – سخت پوستان نرم تنان – کرم لوله اي – بندپایان

کدام گزینه در مورد جانور شکل مقابل درست است؟ - 24

با خرخاکی و میگو در گروه یکسانی از بندپایان قرار می گیرد.

در گروه کمیاب ترین بندپایان طبقه بندي می شود.

تعداد پاي حرکتی آن ها  پا است.

بسیاري از آن ها به داشتن نیش زهري معروف هستند.

6

همۀ کرم ها .................. - 25

دستگاهی براي هماهنگی و تنظیم اطالعات دارند.  در حاصل خیزي زمین هاي کشاورزي مؤثرند. 

در دستگاه گوارش یک جانور دیگر به بلوغ می رسند. در خاك زندگی می کنند.

کدام یک از جانوران زیر به صورت نادرست گروه بندي شده است؟ - 26

صدف دو کفه اي  نرم تنان شقایق دریایی  خار تنان مرجان  کیسه  تنان ←←←←هشت   پا  نرم تنان

از جمله هاي زیر چند جمله دربارة حشرات صحیح است؟  - 27
تنفس پوستی دارند. - بدن آن ها از سه قسمت تشکیل شده است. - شش جفت پا دارند. - اهمیت حشرات بیش تر از ضررهاي آن هاست. - فراوان ترین

بندپایان اند.

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

کدام مورد در مفاهیم علمی زیر صحیح می  باشد؟ - 28

توتیا در بدن خود فقط داراي یک دستگاه گردش خون است. بزرگ ترین گروه جانوران حشرات هستند که  پا دارند.

ملخ براي تنفس از سوراخ تنفسی و کیسۀ هوایی استفاده می کند. بیش تر سخت پوستان، ذره بینی و دریازي اند.

8

کدام یک از ویژگی هاي زیر در همۀ سخت پوستان مشترك است؟ - 29

= تعداد پاها  تعداد پاها تعداد پاها تعداد پاها 4= 6= 8= 10
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وجه اشتراك کرم هاي پهن با کیسه تنان در چیست؟ - 30

داشتن دستگاه عصبی و گوارشی پیشرفته   نحوة ورود و خروج آب به بدن  

گزینۀ  و  12وجود یک راه براي ورود آب به بدن

چند مورد از موارد زیر در مورد اسفنج ها نادرست است؟  - 31
الف) اسفنج ها فاقد توانایی جابه جایی هستند. 

ب) اسفنج ها فاقد دستگاه تنفس هستند. 
ج) اسفنج ها توانایی دفع مواد زائد را ندارند. 

د) اسفنج ها محل زیست نوعی از آغازیان هستند.

یک مورد  دو مورد  چهار مورد  سه مورد 

کدام گزینه نادرست است؟ - 32

برخی نرم تنان می توانند واسطۀ انتقال بعضی از کرم هاي انگل باشند. ملخ اسکلت خارجی دارد.

ماهی مرّکب (ده پا) اسکلت داخلی از جنس استخوان دارد. هزارپایان کمیاب ترین نوع بندپایان هستند.  

کدام گزینه موجودات زیر را از ساده به پیچیده به درستی طبقه بندي می کند؟  - 33
«ملخ، شقایق دریایی، حلزون، توتیا، کرم خاکی»

 شقایق دریایی، کرم خاکی، حلزون، ملخ، توتیا  کرم خاکی، ملخ، شقایق دریایی، توتیا، حلزون 

 ملخ، کرم خاکی، شقایق دریایی، حلزون، توتیا  شقایق دریایی، توتیا، حلزون، ملخ، کرم خاکی

چند مورد از عبارت هاي زیر دربارة ملخ صحیح است؟  - 34
* بدن آن از سه قسمت تشکیل شده است.* اسکلت خارجی و سختی دارد.

* سوراخ هاي تنفسی در ناحیۀ شکم قرار دارد.* دو جفت پا دارد

یک مورد صفر سه مورد دو مورد 

ترتیب پیدایش جانوران در کدام گزینه صحیح می باشد؟ - 35

عروس دریایی – توتیا – حلزون شقایق دریایی – هشت پا – خرخاکی

زالو – هزارپا – اسفنج مرجان – سکۀ شنی – پالناریا

کدام یک از گزینه هاي زیر عبارت مقابل را کامل نمی کند؟ «بیش تر سخت پوستان .................. » - 36

دریازي اند. عدد پادارند.

داراي پوششی سخت و محکم هستند.  عدد پا دارند.

10

6

تفاوت با زالوکرم خاکی بشباهت با آسکاریس الف

موارد الف و ب در نمودار زیر، توسط کدام گزینه به درستی کامل می شود؟ - 37

الف: داشتن زندگی آزاد، ب: نوع زندگی الف: داشتن دستگاه گوارش، ب: نوع زندگی

الف: داشتن دستگاه عصبی پیشرفته، ب: نوع بدن الف: نوع زندگی، ب: نوع تنفس

مکان زندگی کدام یک از بی مهرگان زیر با بقیه متفاوت است؟ - 38

نرم تن مرکب صدف دوکفه اي لیسه هشت پا

4

20shoo.ir



کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با نرم تنان نادرست است؟ - 39

برخی از نرم تنان واسطۀ انتقال برخی کرم هاي انگلی به انسان هستند.

استخراج مروارید از سطح صدف نرم تنان، یکی از کاربردهاي اقتصادي آن هاست.

برخی نرم تنان از آفات گیاهی به شمار می روند.

هشت پا و نرم تن مرکب جزء گروهی از نرم تنان هستند.

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 40
«خارپوستان  .................. » 

الف) فقط در سطح خارجی پوست خود داراي خارهایی هستند. 
ب) لزومًا در آب زندگی می کنند. 

ج) درون بدن خود با یک دستگاه می توانند سه فرایند حیاتی بدن خود را انجام دهند. 
د) با خرخاکی محل زیستگاه متفاوتی دارند.

 سه مورد  یک مورد  چهار مورد  دو مورد

مهم ترین فایدة حشرات براي گیاهان .................. است. - 41

کمک به جذب مواد توسط گیاهان کمک به غذاسازي گیاهان کمک به تولید مثل گیاهان کمک به رشد گیاهان

کدام یک از جانداران زیرنسبت به بقیه  دستگاه عصبی ساده  تري دارد؟ - 42

زالو نرم تن مرکب پالناریا عنکبوت

عامل ایجاد کیست هید اتیک به کدام گروه از بی مهره ها تعلق دارد؟ - 43

بند پایان - حشرات کرم ها - کرم هاي پهن نرم تنان - لیسه کیسه تنان - هیدر

ساده ترین گروه کرم ها، چه نامیده می شوند؟ این گروه از کرم ها از چه نظر به کیسه تنان شباهت دارند؟ - 44

کرم هاي پهن - بدن آن ها مانند کیسه تنان از دو الیه سلول تشکیل شده است.

کرم هاي حلقوي - مانند کیسه تنان فقط یک راه براي ورود و خروج مواد به بدن دارند.

کرم هاي پهن - مانند کیسه تنان فقط یک راه براي ورود به بدن دارند.

کرم هاي حلقوي - بدن آن ها مانند کیسه تنان از دو الیه سلول تشکیل شده است.

کدام یک از جانوران زیر با محیط ساز گار تر هستند؟ - 45

نرم  تنان بند  پایان اسفنج  ها کیسه  تنان

- کدام گزینه نادرست است؟ 46

 اسکلت خارجی بندپایان که به عضالت متصل است، موجب حفاظت از اندام هاي خارجی جانور می شود. 

 محدودیت رشد بندپایان، معلول اسکلت سخت خارجی است. 

 دلیل نامگذاري بندپایان، شکل ظاهري، بدن و اندام هاي آنان است. 

 همۀ بندپایان داراي دستگاه عصبی، تنفسی و گردش خون هستند.

کدام یک از گزینه هاي زیر از ویژگی هاي کرم هاي پهن نیست؟ - 47

دستگاه عصبی ساده زندگی انگلی (بیش تر آن ها) دستگاه گوارش ساده دهان و مخرج مجزا

- 48
در مورد کیسه تنان کدام گزینه درست است؟

بزرگ ترین گروه این جانوران عروس دریایی ها هستند. جز جانوران مهره دار است.

دستگاه گردش خون ندارند. جهت حرکت مواد درون کیسه آنها یک طرفه است.

5

20shoo.ir



- یوکاریوت است.  برو به   

 پروکاریوت است.  گروه 

- اسکلت خارجی دارد.  برو به   

 اسکلت داخلی دارد.  گروه 

- بدنی سه قسمتی دارد.  گروه   

 بدنی دو قسمتی دارد.  برو به 

- هشت پا دارد.  گروه   

 بیش از هشت پا دارد.  گروه 

یک دانش  آموز پس از جمع آوري چند جانور، طرح زیر را براي طبقه بندي آن ها ارائه داده است. براساس طبقه بندي این دانش آموز، جانورانی مثل - 49
2←1عنکبوت و ملخ به ترتیب از راست به چپ جزو کدام گروه، قرار می گیرند؟

←A

2←3

←B

3←C

←4

4←D

←E

B − C

C − B

C − D

D − C

- کدام گزینه نادرست است؟ 50

 بزرگ ترین گروه بندپایان در گرده افشانی گیاهان نقش دارند.  بسیاري از جانوران از حشرات تغذیه می کنند. 

 حشرات در تخریب الشۀ جانوران مرده نقش دارند.  ستون مهره  در بندپایان به حرکت آن ها کمک می کند.

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 51
«کمیاب ترین گروه بندپایان  .................. » 

الف) تعداد پاهاي آنان به هزار می رسد. 
ب) همگی گوشت خوارند. 

ج) با داشتن شکل ظاهري متفاوت، از سایر بندپایان متمایزند. 
د) حداقل ده پا دارند.

سه مورد  چهار مورد  یک مورد  دو مورد 

اغلب کر م هاي .................. زندگی انگلی داشته و کرم هاي .................. بدنی حلقه حلقه دارند. - 52

حلقوي، لوله اي و پهن پهن، لوله اي و حلقوي لوله اي و پهن، حلقوي لوله اي، پهن

از بین جمالت زیر کدام موارد درست است؟  - 53

) سوراخ هاي تنفسی ملخ در ناحیۀ شکم قرار دارد. 

) نرم تنان داراي بدنی نرم و حلقه حلقه هستند.  

) کمترین تعداد گونۀ جانوران بی مهره، متعلق به خارپوستان می باشد. 

) در بدن اسفنج ها دستگاه هاي بسیار ساده اي وجود دارد.

 و  و  و  و 

A

B

C

D

ACBDABCD

کدام دسته از جانوران زیر داراي جفت پا هستند؟ - 54

هزار پا، عقرب، ملخ  رتیل، عقرب، عنکبوت  خرچنگ، کنه، میگو هزار پا، عنکبوت، زنبور

در بدن کدام گروه از جانداران زیر جهت حرکت مواد، یک طرفه است؟  - 55

اسفنج - کرم لوله اي پالناریا - شقایق دریایی عروس دریایی - کپلک اسفنج - شقایق دریایی

خرچنگ، مگس و عنکبوت به ترتیب از راست به چپ داراي چند پا هستند؟ - 56

ده، هشت، شش شش، هشت، ده ده، شش، هشت شش، ده، هشت

کدام یک از گزینه هاي زیر ویژگی هاي مربوط به عنکبوتی ها را بیان می کند؟ - 57

هشت پا دارد. پا دارد. پا دارد. 5610پا دارد.
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اّولین بار دهان و مخرج در کدام یک از گروه هاي زیر به طور همزمان شکل گرفته است؟ - 58

کرم هاي حلقوي کرم هاي لوله اي کرم هاي پهن کیسه تنان 

سخت پوستان در طبقه بندي جانداران، در کدام بخش از طبقات طبقه بندي جانداران قرار می  گیرند؟ - 59

تیره راسته خانواده رده

حشراتی مانند ملخ داراي: - 60

فقط چندین چشم سادة پراکنده دارند. فقط دو چشم ساده دارند.

چشم هاي مرکب و ساده دارند. فقط دو چشم مرکب دارند.
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