
 

 

 

 

 

 

 بارم شرح سواالت ردیف
 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1

 الف( حجمی از آب و مواد مغذی که در آوندهای چوبی جریان می یابد را .................................. می گویند.

 شناسایی می کنند.ب( از .................................. ماده ای به دست می آید که با استفاده از آن گروه خونی را 

 به نام دیاتوم به دست می آید در .................................. استفاده می شود. انیج( از سیلیس که از پوسته آغازی

 د( ویروس ایدز در .................................. تکثیر می شود و در نتیجه دستگاه ایمنی را تضعیف می کند.
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 نادرستی جمالت زیر را با ص یا غ مشخص کنید.درستی یا  2
 الف( از کلیدهای شناسایی دوراهی برای شناسایی جانداران جدید استفاده می شود.

 ی بیرون از یاخته هم قابلیت تکثیر دارند.ب( ویروس ها انگل های درون یاخته ای هستند ول

 ساخته شده است.ج( بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت آوند آبکش 

 به همان نسبت همیشه فتوسنتز افزایش می یابد. ،د( هرچه میزان کربن دی اکسید هوا افزایش یابد

 همانند گیاهان حتما به رنگ سبز دیده می شود. ،هـ( هر نوع آغازی که توانایی فتوسنتز دارد

 دانه تکثیر می شود.و( هر نوع گیاهی که در آن شیره پرورده وجود دارد حتما به وسیله 

1.5 

 مورد درست را از بین عبارات داخل پرانتز انتخاب کنید. 3

 پوششی در اطراف ماده وراثتی وجود ندارد و در نتیجه هسته تشکیل نمی شود. پیش هسته ای ها( –هسته ای ها  )هوالف( در 

 می شود. کمتر( –)بیشتر ب( در رده بندی جانداران از گروه های بزرگ تر به کوچک تر تفاوت های افراد 

 گرده ها و تخمک ها در انواع مخروط تولید می شود. لوبیا( –)سرو ج( در 

 در پشت برگ های گیاه ایجاد می شود.ها  هاگدان خزه( –)سرخس د( در 
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 توضیح دهید.علت هر یک از موارد زیر را  4
 اگر روی برگ قرار داده شود پس از مدتی صورتی رنگ می شود.که آبی رنگ است،  الف( کاغذ آغشته به کبالت کلرید

 

 ب( در ریشه گیاهان تعداد بسیار زیادی یاخته های تار کشنده دیده می شود.

 

 دقیقه بجوشانید. 20را به مدت  آن ها ج( قبل از مصرف کنسروها، قوطی

 

 د( برای رده بندی کرم خاکی و مار از ساختار داخلی پیکر جانداران استفاده می شود.
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 با کمک صفات زیر، برای جانداران زیر یک رده بندی مناسب طراحی کنید. 5
 داشتن پا – تعداد یاخته بدن –صفات: تعداد پا 

 عقرب  –زنبور  –حلزون  –جانداران: پارامسی 
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                                                                                                                               نهم پایه                                       زیست شناسی                                                                    

                                                            18/10/1400 تاریخ آزمون:                                     باسمه تعالی                                                                                                                                                                     

   صبح                                 8   ساعت برگزاری :                                               یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه 2ت:    صفحاتعداد                                                        یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال 9   :تعداد سواالت                                                جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان                      :                                                      شماره کالسی

                                                     دقیقه 60  : مدت پاسخگویی    رمضانخانی       دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                                                   

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  

                 امضاء دبیر      نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                                                                                                       نام و نام خانوادگی دبیر :    



 

  ادامه سواالت 

 به سواالت زیر در مورد اسفنج ها پاسخ دهید. 6
 مورد از فواید و کاربردهای اسفنج ها را نام ببرید؟ 3الف( 

 ب( سامانه گردش آب )جریان آب( در اسفنج چه وظایفی دارد؟ )سه مورد(

 

 کمک چه یاخته هایی انجام می شود؟ج( حرکت آب در بدن اسفنج به 
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 در مورد گیاهان دانه دار پاسخ دهید. 7
 الف( دو مورد از تفاوت های تک لپه ای ها و دو لپه ای ها را نام ببرید؟

 

 ب( تولید دانه در چه گروه هایی از گیاهان دیده می شود؟

 ذخیره می شود؟ج( مواد غذایی در سیب زمینی، هویج و شلغم در چه اندامی 

 

 د( گیاه دانه داری در اختیار داریم که رده بندی آن مشخص نیست، یک کلید شناسایی مطمئن برای مشخص کردن نوع آن چه می تواند باشد؟
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 به سواالت زیر پاسخ دهید. 8
 الف( گونه را تعریف کنید.

 

 ب( دو مورد از فواید جلبک ها را نام ببرید.

 باکتری ها را بر اساس شکل نام ببرید.ج( انواع 

 د( دو نمونه از بیماری های قارچی در گیاهان را نام ببرید.

 ه( دو مورد از راه های انتقال ویروس ایدز را نام ببرید.

 و( دو مورد از فواید باکتری ها را نام ببرید.

3.25 

  به سواالت زیر در مورد گیاهان پاسخ دهید. 9
 آوند آبکش در گیاهان چیست؟الف( وظیفه 

 

 ب( چه عاملی در حرکت رو به باالی آب از ریشه به سمت برگ نقش دارد؟

 

 ج( دو یاخته که در برگ فتوسنتز می کند نام ببرید؟

 مشخص کنید؟ روبرو را در شکل 2و  1د( موارد 

 ه( شکل روبرو مربوط به چه گیاهی است؟

 و( روش تولید مثل گیاه روبرو چیست؟
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  موفق باشید 


