
   باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحیپیش
 اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:

 1397اسفند آزمون: تاریخ دقیقه 50: گوییپاسخمدت  کالس: مدرسه:
 2از  1صفحه   نهم :پایه و زمین  زیست: نام درس

 بارم سؤالردیف
 مناسب بنویسید. کلمۀدر جاي خالی  1

 کره، وجود  ............. در خمیر کره است. هاي سنگ الف) دلیل اصلی حرکت ورقه
 شود. ها ............. می تر میزان تفاوت کوچکهاي  تر به گروه هاي بزرگ بندي جانداران از گروه ب) در طبقه
 ترین گیاهان روي زمین ............. هستند. ج) قدیمی

شد.اي به نام ............. استفاده میارتفاع ستارگان در قدیم از وسیلهزاویۀ د) براي تعیین 

1 

 نادرست درست جمالت صحیح و غلط زیر را مشخص کنید. 2
   گویند. سنگ می ی که تحت تأثیر نیروي گرانشی به دور یک سیاره در گردش است، شهابالف) به جرم آسمان

   ب) علت جریان همرفتی، اختالف دما و چگالی در خمیر کره است.
   بندي شباهت بین جانداران زیاد است. ج) در سطوح پایین طبقه

   شود. میهاي مخروط نر ایجاد  ها روي پولک د) در بازدانگان، دانه

1 

 مشخص نمایید. گزینه صحیح را با عالمت  3
 ها، اهمیت و کاربرد بیشتري دارند؟ زمین کدام گروه از سنگتاریخچۀ الف) براي مطالعه 

 هاي آذرین درونی  ) سنگ4 هاي دگرگونی  ) سنگ3 هاي رسوبی  ) سنگ2 هاي آذرین بیرونی  ) سنگ1
 گردد؟ ون تکثیر میب) ویروس ایدز در کدام بخش از خ

 هاي سفید  ) گلبول4  ها  ) پالکت3 ) پالسماي خون 2  هاي قرمز ) گلبول1
 مهرگان زیر، بدنی نرم، بدون حلقه و بیشتر آنها بخش سختی به نام صدف دارند؟ یک از بی ج) کدام

 ها  ) اسفنج4  تنان  ) کیسه3  ها  ) کرم2   تنان ) نرم1
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 به سؤاالت زیر پاسخ مناسب دهید؟ 4
 گردید؟ (دو مورد) هاي فلکی در قدیم براي چه مواردي استفاده می الف) از صورت

 ترین و جدیدترین پدیده را مشخص کنید. رو قدیمی ب) در شکل روبه
 ست.)ها وارونگی رخ نداده ا (در الیه
 ............................................................................. ترین پدیده: قدیمی

 
 ............................................................................... جدیدترین پدیده:

 
 

1 

 شود؟ میدر علم نجوم، سیاره به چه جرم آسمانی گفته الف)  5
 ب) شباهت هر یک از موارد زیر را بنویسید.

 ها با گیاهان: باکتريیاختۀ ) شباهت 1
 ها: ) شباهت گیاهان و جلبک2

1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 6
 گویند؟ جا نشده باشد، چه می هاي دو طرف آن جابه الف) به شکستگی که سنگ

 گویند؟ کیلومتر) چه می 000/000/150زمین تا خورشید (حدود  فاصلۀ ب) به
 زا است؟ وجود کدام عامل بیماريدهندة  نشانهاي گندم  هاي زرد روي برگ و سیاهی خوشهج) وجود لکه
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نیرذآ يذوفن ۀگر

شد.اي به نام ............. استفاده میارتفاع ستارگان در قدیم از وسیلهزاویۀ تعیین 
صحیح و غلط زیر را مشخص کنید. نادرستت

گویند.سنگ میننی که تحت تأثیر نیروي گرانشی به دور یک سیاره در گردش است، شهاب جرم آسمان
جریان همرفتی، اختالف دما و چگالی در خمیر کره است. ت

پایین طبقه بندي شباهت بین جانداران زیاد است.سطوح
شود.میهاي مخروط نر ایجاد ها روي پولکزدانگان، دانه

مشخص نمایید.صحیح را با عالمت 
ها، اهمیت و کاربرد بیشتري دارند؟زمین کدام گروه از سنگتاریخچۀ راي مطالعه 

هاي آذرین درو) سنگ4هاي دگرگونی ) سنگ3هاي رسوبی ) سنگ2هاي آذرین بیرونی گ
بخش از خ گردد؟خخون تکثیر میروس ایدز در کدام

هاي سفید) گلبول4ها ) پالکت3) پالسماي خون 2هاي قرمزول
مهرگان زیر، بدنی نرم، بدون حلقه و بیشتر آنها بخش سختی به نام صدف دارند؟یک از بیم

ها ) اسفنج4تنان ) کیسه3ها ) کرم2نان
الت زیر پاسخ مناسب دهید؟

گردید؟ (دو مورد)هاي فلکی در قدیم براي چه مواردي استفاده میصورت
ترین و جدیدترین پدیده را مشخص کنید.رو قدیمیشکل روبه

ست.)ها وارونگی رخ نداده ا
.............................................................................ترین پدیده:



   باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحیپیش
 اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:

 1397اسفند آزمون: تاریخ دقیقه 50: گوییپاسخمدت  کالس: مدرسه:
 2از  2صفحه   نهم :پایه و زمین  زیست: نام درس

 بارم سؤالردیف
 مهره است؟ هاي زیر مربوط به کدام گروه از جانوران بی هر یک از ویژگی 7

 ......................................................................................................................پاي حرکتی:  8الف) جانورانی با بدنی بندبند و داراي 
 ...................................اي: .......................................................................................... حلقه، نرم، ماهیچه ب) جانورانی با بدنی حلقه

 .............................................ج) جانورانی با دستگاه گردش آب درون بدن: .....................................................................................
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 شوند؟ تهیه میهر یک از داروهاي زیر از چه گیاهانی 
 الف) نوعی دارو براي بیماران قلبی:
 هاي خونی: ب) نوعی ماده براي شناسایی گروه
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 بندي کنید. الف) خزه، سرخس، درخت سرو و درخت سیب را با استفاده از کلید دوراهی گروه 9
 ب) راه اصلی ورود و خروج آب در گیاه را به ترتیب مشخص کنید.
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 مورد) 4را بنویسید. ( اهمیت حشرات 10
 

1 

عمق آب چه تأثیري در انرژي سونامی دارد؟  11
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 دهد؟  آن منطقه ارائه میگذشتۀ سنگ در یک منطقه چه اطالعاتی در خصوص آب و هواي  وجود ذغال 12
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 عامل بیماري زخم بین انگشتان پا به کدام گروه جانداران تعلق دارد؟   13
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 10جمع بارم 
 

شوند؟تهیه میک از داروهاي زیر از چه گیاهانی 
عی دارو براي بیماران قلبی:
ماده براي شناسایی گروه هاي خونی:ی

بندي کنید.خزه، سرخس، درخت سرو و درخت سیب را با استفاده از کلید دوراهی گروه
اصلی ورود و خروج آب در گیاه را به ترتیب مشخص کنید.

مورد)4را بنویسید. ( حشرات

چه تأثیري در انرژي سونامی دارد؟  ب

دهد؟ آن منطقه ارائه میگذشتۀ سنگ در یک منطقه چه اطالعاتی در خصوص آب و هواي ذغال

یماري زخم بین انگشتان پا به کدام گروه جانداران تعلق دارد؟  


