
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 1

 .......... می باشد.............. الف( چگالی ورقه اقیانوسی از ورقه قاره ای

 .................. میباشد. زمین ب( عامل حرکت ورقه های

 ج( جلبک ها شناخته شده ترین گروه ................... می باشند.

 ................... و ................ تقسیم می شوند. د( باکتری ها بر اساس شکل به سه گروه  ................ ،

 باشند. ( سرخس ها جز گیاهان .................. میه
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 صحیح و غلط عبارت های زیر را مشخص کنید. 2

 الف( ورقه های زمین ثابت هستند.

 ب( جنس پوسته آغازیان کیتین است.

 ج( اولین نفر ارائه دهنده نظره زمین ساخت ورقه ای وگنر بود.

 د( آوند ها فتوسنتز انجام نمی دهند.

2 

 گیاهان نهان دانه په گیاهانی هستند ؟ مثال بزنید؟ 3

 

 

2 

 تفاوت گیاهان تک لپه و دو لپه را بنویسید؟ 4

 

 

1 

 دو مورد از ویژگی های سلسه باکتری ها را بنویسید؟ 5

 

 

1 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 نهم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زیست شناسینام درس: 

 نام دبیر:

امتحان:  تاریخ

 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

 شواهد نظریه وگنر را بنویسید؟ 6

 

 

 

1 

 کلید شناسی دوراهی را توضیح دهید؟ 7

 

 

 

1 

 نام علمی چیست از چند بخش ایجاد شده است؟ 8

 

 

 

1 

 ترتیب از سلسله تا گونه طبقه بندی جانداران را بنویسید.به  9

 

 

 

2 

 تفاوت آوند چوبی و آبکشی را بنویسید؟ 10

 

 

 

2 

 تفاوت بازدانگان و نهاندانگان را بنویسید؟ 11

 

 

2 

 تقاوت یوکاریوت و پروکاریوت را بنویسید؟ 12
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 2از 2صفحه ی 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

