
 نام خدابه

 نام

      یخانوادگ نام

 2تعداد صفحات :                   :  پدر نام

 تاریخ امتحان :             نام امتحان : زیست                 طراح : جباری

      نهمپایه : دقیقه                                           60گویی:مدت زمان پاسخ 

 تجدید نظر :                 نمره به عدد :                           نمره به حروف :                        امضای دبیر :                     

 بارم سواالت 

  را مشخص کنید.  الف(درستی یا نادرستی عبارارت زیر

 نادرست     درست                 ها)هیبریدها(توانایی تولید مثل ندارند.)تکمیلی(دورگه(1

 نادرست           درست                         یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان نیتروژن است)تکمیلی(. (2

 درست      نا                   رستد   ها توانایی فتوسنتز ندارند)تکمیلی(برخی از باکتری (3

 نادرست    درست                  .   پر سلولی هستند. ها همه قارچ   4

 درست            نادرست.           (توتیا و شقایق دریایی در یک گروه از بی مهرگان قرار دارند. 5

 درست            نادرست              (بیشتر قطر ریشه گیاهان از آوند چوبی ساخته شده است. 6

5 /0 

5 /0 

5 /0 

5 /0 

5 /0 

5 /0 

  ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

 گیرد.گلبرگ در گروه گیاهان گلدار  .................. جای می 16(گیاهی با 7

 .)تکمیلی( د.................. مبتال هستننام  بهکروموزوم دارند به نوعی بیماری  47هایی که (انسان8

 شود. های   ................... خروج مواد از سطح بدنشان انجام می(در گروه کرم9

 هستند. ............. ....   ترین گیاهان روی زمین(قدیمی 10

 ی( آید.)تکمیلدست می نام  .................. از نوعی اسکویید به (دارویی ضد سرطان به 11

 باشد.(رگ خونی در بدن جانوران مانند  .................. در گیاهان می 12

5 /0 

5 /0 

5 /0 

5 /0 
 

5 /0 
 

5 /0 

  ج( گزینه صحیح را مشخص کنید. 

 کند چیست؟)تکمیلی( (نام هورمونی که ساعت زیستی بدن را تنظیم می 13

                              رشدد(                         گلوکاکونج(                         مالتونینب(                           دوپامینالف(

 یک ساختار سلولی ندارد؟ (کدام14

 هاجلبکد(                  هاویروس ج(                           هاقارچب(                         هاباکتری (الف

 ترین تفاوت خزه با سرخس در کدام مورد است؟(مهم15

 داشتن دانه د(                داشتن آوندج(                 داشتن ریشهب(                    داشتن هاگالف(

 آمیزی گرم قابل مشاهده نیستند؟)تکمیلی(های زیر در رنگ یک از باکتری (کدام16

 ها د(استافیلوک               هاوس ج(باسیل                    وکترب(اسپی                        ها یاالف(کالمید 

5 /0 

 

5 /0 

 

5 /0 

 

5 /0 

  د(پاسخ کوتاه دهید. 

 0/ 5 کنند؟ (چرا بندپایان پوست اندازی می 17

 0/ 5 ترین نقش گیاهان در زندگی ما چیست؟ (مهم18

 0/ 5 جانداران دستگاه گردش آبی وجود دارد؟ (در کدام گروه از 19



 0/ 5 (دو کاربرد عسل را در پزشکی بنویسید.)تکمیلی( 20

  ه( به سواالت پاسخ کامل بدهید. 

 کنند؟)نام ببرید(بندی می ها را بر چه اساسی طبقه باکتری(21

 
1 

 کرد؟)تکمیلی( زمان اسفناج و ماست خودداری (چرا باید از مصرف هم 22

 

 

1 

 باشد. ها میمهره کدام گروه از بیهای زیر مربوط به  (هر یک از ویژگی 23

 ها و جانداران کوچک هستند. جلبک  الف(محل زیستس انواعی از

 شود. ها آبسنگ تشکیل میب(در نهایت از تجمع اسکلت آن

 شوند. های روی زمین یافت می ه زیستگاه ج(تقریبا در هم

 شوند. ها آفت گیاهی محسوب می د(گروهی از آن 

1 

 ها جزء کدام گروه از جانداران هستند؟جلبک ((الف24

 

 . های این جاندار را بنویسیدب( سه مورد از  فایده 

 

1 

 باشد؟ ات زیر ، توصیف کدام بخش از گیاهان می(هر یک از توضیح 25

 الف(شیره خام در آن جاری است: 

 مانند روی پوست برگ: ی موم ب(ماده 

 هایی برای خروج بخار آب: سوراخ ج(

 : های طویل جاذب آب و امالحد(سلول 

1 

 15 موفق باشید عزیزان)جباری(
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