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  2.ديده حيسا دارد توض شهيكه ر ياهانيدرباره گ 1

  1نام ببريد كه آفت كشاورزي هستنددو نرم تن   2

  3روش هاي تغذيه آغازيان را بنويسيد.  3

  1درباره هزارپايان چه مي دانيد؟  4

5  

:جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد
تعداد جانداران هر ميسر يتر م يتر و فرع نييپا يتر به گروه ها يباالتر و اصل يجانداران هرچه از گروه ها يدر طبقه بند )الف

شود. يآنها ................... م يشباهت ها يشود ول يگروه ................ م
ا بوجود آورند كه قدرتبه خود ر هيشب يزاد و ولد، افراد قيتوانند از طر ياند و م هيبه هم شب ياز جانداران كه همگ يگروه )ب

.نديگو يم .................دارند،  يبارور
با ن،يزم يو و آب هاجشدن  يبودند و باعث غن نيزم يموجودات زنده بر رو نياول .............زنند  يدانشمندان حدس م يبرخ)ج

.شدند ژنياكس

3  

  1.ديسيساده جانوران را بنو يطبقه بند 6

7  

درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد.
a (  باشند. يخود ثابت م يجانوران در جا نيا رايبوده ز ينوع جانوارن آبز نيساده تراسفنج ها
b( بزرگ ترين دسته كيسه تنان مرجان ها هستند 
c ( انسان ها كرم كدو نام دارد نيب كرم هاي حلقوي نيتر عياز شا يكي
d(  كرم هاي لوله اي انگل هستندهمه ي.
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  2.ديكن سهيرا با هم مقا ينهان دانگان دولپه و تك لپه ا 8

  3.ديكن سهينر و ماده كاج را با هم مقا يمخروط ها  9

10  

گزينه درست را انتخاب كنيد.

a ( كدام يك از كرم هاي زير نسبت به بقيه ساختمان بدن كامل تري دارند؟

الف) آسكاريس      ب) كرم كدوي سگ      ج) كرم خاكي      د) كرمك

b( كدام جانور از نظر ساختار بدن از بقيه پيشرفته تر است؟

كرم پهن       ب) اسفنج       ج) عروس دريايي      د) كرم آسكاريسالف) 

c ( بدن كدام بندپا سه قسمتي است؟

الف) دافني      ب) خرچنگ      ج) سنجاقك      د) عقرب

d( كدام جانور تنفس پوستي دارد؟
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  نام و نام خانوادگي: ..........................
  ................. مقطع و رشته:

  ...........................................نام پدر: 
  .شماره داوطلب: ..............................

صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

................نام درس: 
  ............ نام دبیر:

1399/...... /......  امتحان:  تاریخ
عصر /صبح.... : ....   ساعت امتحان:
دقیقه......... مدت امتحان : 

جمهوري اسالمی ایران
اداره ي كل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانهسراي دانش واحد مرزداران
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 نمره 20جمع بارم : 

 الف) مار      ب) مار ماهي      ج) ملخ      د) كرم خاكي

e ( ؟كدام جانور زندگي انگلي دارد 

  الف) عقاب      ب) مرغ ماهي خوار       ج) كفتار        د) پشه ي ماالريا

  1از  1صفحه ي 



  
  
  
  
  
  
  

                                                 محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنماي تصحیح  ردیف

1  

 رشد كردند.نيزميبودند كه بر رو ياهانيگنياول
  آورند.  يمخمل مانند را به وجود م يداشته و پوشش يارتفاع كم اهانيگ نيا

برگ  ايساقه  يزه ها حاوخ نينوع سلول به وجود آمده اند، بنابرا كيآنان از  يآوند دار بوده و ساقه ها و برگ ها اهانيخالف گ بر
  باشند.  ينم يقيحق
  دارند. « سا شهير»به نام  يينداشته و در عوض آن اجزا شهير

  شوند.  يم ريسرخس ها توسط هاگ تكث مانند
 ليدل نيكند. به هم يرشد م رديار بگقر يراس خزه وجود دارند و اگر هاگ ها در مكان مناسب و مرطوب يخزه ها در هاگدان ها هاگ

  توان خزه ها را مشاهده كرد. يراكد م يدر آب ها

 هستنديآفت كشاورزسهينرم تنان مانند حلزون و ليبرخ  2
  

3  

  كنند يم هيخود را ته ازيمورد ن يغذا رياز سه روش ز يكيمعموال به  انيآغاز  
  كند  يم ياسهال خون جاديكه در انسان ا بيانگل هستند، مانند آم يبعض
  هستند يشكارچ يبعض
  سبز يكنند. مانند جلبك ها يفتوسنتز م يبعض

4  
 تر هستندابيكمانيبند پا هبقي به نسبت  •
  دارند، كمتر از هزار پا دارند ياديز يپاها  •
  خوارند اهيگ گريد يگوشتخوار و برخ يبرخ  •

  باكتري ها )ج گونهب)  بيشترين -كمترين الف)  5

6  

  
 نمره دارد ٠۶٢۵/٠مورد است که اشاره به ھر مورد  ١۶کل پاسخ 

7  

  aدرست (  
bدرست (  
cنادرست (  
dنادرست (  

  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي
  تهران .........ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  99-400سال تحصيلي  اولسؤاالت ترم  كليد  مرزداران واحد سراي دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

  ..........................نام درس: 
  .................نام دبير: 

 1399/........ / ....... امتحان:تاريخ 

  عصر /صبح  ......... ساعت امتحان:
 دقيقه .......مدت امتحان: 



 

8  

 

9  

  دارد. يمخروط نر رنگ زرد و مخروط ماده رنگ قهوه ا

  نر كوچك تر از مخروط ماده است  مخروط

  شود يم ليمخروط ماده تشك يدر پولك ها دانه

  شوند. يم ليشكت ينييماده در وسط شاخه پا يكه مخروط ها يشود در حال يم ليتشك ييباال يشاخه ها ينر در انتها يها مخروط

10  

a ( كدام يك از كرم هاي زير نسبت به بقيه ساختمان بدن كامل تري دارند؟ 

  ج) كرم خاكي      

b( كدام جانور از نظر ساختار بدن از بقيه پيشرفته تر است؟ 

  د) كرم آسكاريس

c (  بندپا سه قسمتي است؟بدن كدام 

  ج) سنجاقك      

d( كدام جانور تنفس پوستي دارد؟ 

  د) كرم خاكي

e ( كدام جانور زندگي انگلي دارد؟ 

  د) پشه ي ماالريا

  


