نمونه سواالت علوم تجربي پايه نهم ،فصل سيزدهم :جانوران بي مهره
 -1مهره داران ستون مهره و اسكلت خارجي دارند.
 -2بيشتر بي مهره ها اسكلت خارجي دارند ولي ستون مهره ندارند.
 -3جانوران را براساس ستون مهره دسته بندي كنيد .جانوران مهره دار و جانوران بي مهره
 -4جانوران بي مهره در چند گروه قرار مي گيرند؟نام ببريد .در شش گروه اسفنج ها ،كيسه تنان ،كرم ها ،نرم تنان،
بندپايان و خارپوستان
 -5جانوران مهره دار در چند گروه قرار مي گيرند؟نام ببريد .در پنج گروه ماهي ها ،دوزيستان ،خزندگان ،پرندگان و
پستانداران
 -6اسفنج ها ساده ترين جانوران دريازي هستند.
 -7چند ويژگي اسفنج ها را بنويسيد .دريازي ،ثابت ،بدنشان سوراخ دار است ،ساده ترين جانوران دريازي
هستند(هيچ دستگاهي در بدن خود ندارند)  ،ديواره هاي آنان داراي ياخته هاي رشته دار است و...
 -8كار ياخته هاي رشته دار در اسفنج ها چيست؟ حركت آن ها سبب حركت آب در اسفنج مي شود .و گرفتن ذره
هاي غذايي از آب و گوارش آن ها
 -9از جمله كاربرد اسفنج ها دو مورد را بنويسيد .محل زيست انواعي از جلبك ها و موجودات ريز دريايي و استخراج
دارو
-11با رسم شكلي ساده از اسفنج ها ،محل ورود و خروج مواد را مشخص كنيد.

-11چند ويژگي كيسه تنان را بنويسيد .بدنشان كيسه مانند است ،برخي ثابت و برخي متحرك هستند ،دهانه كيسه
محل ورود و خروج مواد است
-12چند نمونه جانور كيسه تن مثال بزنيد .شقايق دريايي (ثابت)و عروس دريايي (متحرك) و مرجان
-13بزرگترين گروه كيسه تنان مرجان ها هستند كه داراي اسكلتي آهكي هستند.
-14از تجمع مرجان ها ،آبسنگ و جزاير مرجاني تشكيل مي شود.
-15دو نمونه جزيره مرجاني در كشور نام ببريد .جزاير خارك و كيش

-16از جمله كاربرد مرجان ها به دو مورد اشاره كنيد .زيستگاه بسياري از جانوران و موج شكن طبيعي (مانع فرسايش
سواحل مي شوند)
-17كرم ها در چند گروه دسته بندي مي شوند؟نام ببريد .سه گروه كرم هاي پهن ،لوله اي و حلقوي
-18منظور از جمله" برخي كرم ها زندگي انگلي دارند" يعني چه؟ يعني از ميزبان تغذيه مي كنند و مراحل رشد و نمو
خود را در بدن چند موجود زنده از جمله انسان مي گذرانند.
-19انواع زندگي كرم ها را بنويسيد .آزاد و انگلي
-21ساده ترين گروه كرم ها كرم هاي پهن هستند.
-21چند ويژگي كرم هاي پهن را بنويسيد.
 ساده ترين گروه كرم ها
 بدني پهن دارند
 دستگاه عصبي و گوارشي ساده اي دارند.
 مثل كيسه تنان يك راه براي ورود مواد دارند
 خروج مواد از سطح بدن انجام مي شود.
-22سه گروه عمده كرم هاي پهن را بنويسيد .پالناريا ،برگي شكل (كپلك) و نواري (كدو)
 -23زندگي بيشتر كرم هاي پهن( انگلي-آزاد ) است.
-24بيشتر كرم هاي پهن انگل هستند .يك مورد مثال بزنيد .نوزاد كرم كدو در گوشت آلوده گاو وجود دارد و مي تواند
وارد بدن انسان شود و در روده بالغ شود.
-25كرم كدو چه ضرر هايي براي انسان دارد؟ مصرف غذاي گوارش يافته و انسداد روده
-26چند ويژگي كرم هاي لوله اي را بنويسيد .دستگاه گوارش آن ها داراي دهان و مخرج است ،برخي زندگي آزاد و
برخي زندگي انگلي دارند
-27چند نمونه كرم لوله اي كه زندگي انگلي دارند بنويسيد .آسكاريس ،كرمك و كرم قالب دار
-28چگونه كرم هاي لوله اي باعث حاصلخيزي خاك و رشد بهتر گياهان مي شوند؟ برخي كرم هاي لوله اي زندگي
آزاد دارند و با خوردن قارچ ها و باكتري ها موادي توليد مي كنند كه باعث رشد بهتر گياهان مي شود.
-29كرم هاي لوله اي كه زندگي انگلي دارند چگونه وارد بدن مي شوند؟ از طريق آب و سبزيجات آلوده
-31چند ويژگي كرم هاي حلقوي را بنويسيد.

 بدني حلقه حلقه ،نرم و ماهيچه اي دارند.
 مويرگ هاي فراواني در پوست مرطوب آن ها وجود دارد( .به منظور جذب اكسيژن)
 هم زندگي آزاد و هم زندگي انگلي دارند.
 بيشتر زندگي آزاد دارند.
 داراي دستگاه هاي عصبي ،گوارشي ،گردش خون و دفع مواد زائد
 -31دو نمونه كرم حلقوي به همراه نوع زندگي آن ها را بنويسيد .كرم خاكي (زندگي آزاد) و زالو (زندگي انگلي)
-32چند ويژگي نرم تنان را بنويسيد.
 بدني نرم و بدون حلقه دارند.
 در بيشتر آنها بخشي سفت بنام صدف از بدنشان محافظت مي كند.
 بيشتر شان دريازي و بخشي خشكي زي هستند.
-33چند نمونه از كاربردهاي نرم تنان را بنويسيد.
 تهيه ابزارهاي زينتي
 صنايع دارويي و بهداشتي
 تهيه نخ بخيه
 توليد كلسيم قابل جذب
 استخراج مرواريد از درون صدف آن ها
-34چند نمونه نرم تن نام ببريد .ليسه ،حلزون ،هشت پا ،ده پا (نرم تن مركب) ،دو كفه اي
-35برخي نرم تنان مثل ليسه و حلزون آفت گياه محسوب مي شوند.
-36چند ويژگي بندپايان را بنويسيد.
 بدن يا اندام هاي حركتي اين جاندران از بند تشكيل شده است.
 اسكلت خارجي و سختي دارند.
 سخت بودن اسكلت خارجي جلوي رشد جانور را مي گيرد بنابراين پوست اندازي مي كنند.
-37بزرگترين گروه جانوران روي كره زمين بندپايان هستند.

-38بندپايان را بر چه اساسي طبقه بندي مي كنند؟ براساس زائده هاي بدن و براساس تعداد پاهاي حركتي
 -39بندپايان براساس زائده هاي بدن و براساس تعداد پاهاي حركتي آن ها دسته بندي كنيد و براي هر يك مثال بزنيد.

-41چند ويژگي حشرات را بنويسيد.
 شش پا دارند.
 فراوان ترين گروه بندپايان
-41از جمله مضرات حشرات به چند مورد اشاره كنيد.
 از بين بردن محصوالت كشاورزي توسط ملخ
 خورده شدن چوب و كاغذ توسط موريانه
 مزاحمت هاي مگس و پشه هنگام استراحت
 انتشار عوامل بيماري زا
-42از جمله فوايد حشرات به چند مورد اشاره كنيد.
 گرده افشاني
 توليد ابريشم ،موم و عسل
 غذاي برخي ماهي ها
 آزمايشگاه ژنتيك
 تخريب الشه جانوران مرده (پاكسازي محيط زيست)

-43با توجه به شكل زير قسمت هاي مختلف بدن ملخ را بنويسيد.

-44چند ويژگي عنكبوتيان را بنويسيد.
 هشت پا دارند.
 داراي نيش زهري هستند.
 تنيدن تار توسط عنكبوت از جنبه شكار حشرات مزاحم اهميت دارد.
-45چند ويژگي سخت پوستان را بنويسيد.
 داراي ده پا مي باشند.
 پوششي سخت و محكم دارند.
 بيشتر سخت پوستان ذره بيني و دريازي هستند و غذاي جانوراني مثل ماهي ها محسوب مي شوند.
 برخي سخت پوستان خشكي زي هستند مثل خرخاكي.
-46چند ويژگي هزارپايان را بنويسيد.
 داراي بيش از ده پا مي باشند.
 نسبت به بقيه بند پايان كمياب ترند.
 تعداد پاهاي آن ها به هزار نمي رسد.
 برخي گوشت خوار و برخي گياه خوارند.
-47چند ويژگي خارپوستان را بنويسيد.
 در سطح بدن و زير پوستشان خار وجود دارد.
 مثال :ستاره دريايي ،سكه شني و توتيا
 درون بدن آن ها دستگاه گردش آب دارند كه كار دستگاه هاي گردش خون ،تنفس و دفع را انجام مي دهند.
 همه خارپوستان دريازي هستند.
"موفقيت شما افتخار ماست ".خسروي نيا

