


بخش هستی یگانه نام با

ها فعالیت سئواالت,پاسخ و ها آزمایش

نهم پایه تجربی علوم کتاب

تحصیلی 96/95سال

سئواالت" سالپاسخ چاپ کتاب اساس "است95بر



:نهمتجربیعلوم   :1فصل 2صفحه

:3ص متن سوال

مس: فلز دیگر های کشی(-1کاربرد )جلبک آب مسی-2تصفیه های لوله

سازی-3 ربا-4مجسمه آهن .-6سکه-5ساخت ... و موسیقی وسایل

:3ص
 

 

:3ص 

کنید3ص :فکر

. است مس از بیشتر اکسیژن با آهن پذیری واکنش زیرا آهنی ظرف

:5ص کنید فکر

خود آخر مدار در دو هر : .6شباهت دارد الکترون

. دارند متفاوت های الکترون تعداد و مدارها تعداد : تفاوت

:5ص کنید گفتگو

شده داده شکل .پاسخ شود ارائه زیر شکل روی توضیحات طبق

 



:نهمتجربیعلوم :1فصل 3صفحه

:6ص فکرکنید

𝑁7𝐶6𝑆𝑖14𝑃15

شباهت SIباCعناصر  وP    باNعناصر  الکترونبهم تعداد .دارند.زیرا است یکسان آنها آخر مدار های

:7ص

.زی𝑳𝒊𝟑-ب:8ص است برابر باهم آنها آخر مدار های الکترون تعداد را

:8ص کنید نمودارگفتگو تفسیر مهارت فراگیری هدف

پذیرد صورت زمین پوسته و انسان بدن سازنده عناصر بین مقایسه گونه هر بیان : متفاوت ها پاسخ

بیش انسان بدن در اکسیژن میزان : مثال برای . است .صحیح است زمین پوسته از تر

) است آلی ای ماده کربن )چون . ندارد وجود کربن زمین پوسته در

. نیست یکسان زمین پوسته و انسان بدن در موجود عناصر مقدار

صحیح برداشت هر یا .و زمین پوسته و انسان بدن در عناصر از یک هر نقش .مثل نمودار این از دیگر

کنید:11ص نخگفتگو : ابریشم : مثال دارند گوناگونی ها–موادبهداشتی–کاربردهای بافت قالی–ترمیم

لباس : ––نخ–پنبه ––دستکشکاله –شال نقشپتو : نشاسته و گوشت غذاییبهداشتی

کاغذی دستمال : کتاب–سلولز ......................–کاغذ و خوراکی سبزی

:12ص کنید .گفتگو متفاوت ها آنهاپاسخ نظرات و شود بحث آموزان دانش با آن درباره کالس در

. شود بندی جمع



:نهمتجربیعلوم :2فصل 4صفحه

بلور15ص تهیه : کنید آزمایش

کبود کات ترتیب به شده تشکیل بلور اندازه . خیر آزمایش: آخر مورد نمک<شکر<پاسخ

رنگ در شده تشکیل و–بلورهای (اندازه مشاهده به توجه )با . دارند تفاوت باهم شکل

:15ص کنید آزمایش

. است الکتریکی جریان رسانای نمکها محلول و

کنید:16ص آزمایش



:نهمتجربیعلوم :2فصل 5صفحه

:18ص فعالیت

         

 

سدیم کلرید+𝑵𝒂یون −𝑪𝒍یون



:نهمتجربیعلوم :2فصل 6صفحه

:خودرا19ص  بیازمایید

NaدیمسFفلوئور 

– .)زیرابله است )خنثی( صفر آن در منفی و مثبت الکتریکی بارهای (+𝑭−𝑵𝒂مجموع

𝑶𝟐−(اکسیژنO)نافلز

𝑶𝟐−𝑴𝒈𝟐+

𝑴𝒈𝟐+ ( فلز(Mgمنیزیم

:19ص فکرکنید

 

. است برابر فرآورده جرم مجموع با دهنده واکنش جرم مجموع همواره شیمیایی واکنش یک در



:نهمتجربیعلوم :2فصل 7صفحه

:21ص شدهفعالیت نوشته آن ی بسته روی که غذایی ماده هر در موجود نمک مقدار . متفاوت ها پاسخ

بد تقریبی صورت به )مقدار . میکنیم جمع هم با .(را آید می ست

:22ص فکرکنید

 

 

و آب جرم افزایش باعث و شده حل آب در نمک

بهتدرن نسبت آب چگالی مرغچگالییجه یابد.تخم می افزایش

شناور آب روی ما و است بیشتر انسان بدن چگالی از شور( )بسیار نمک آب محلول چگالی مانیم.زیرا می

بیازمایید:22ص را خود

بیازمایید:23ص خودرا

 CH



:نهمتجربیعلوم :2فصل 8صفحه

:24ص متن سوال پاسخ

 

. کند می کامل را خود آخر مدار الکترون دو گذاشتن اشتراک با اکسیژن زیرا

). کند کامل را خود آخر مدار تا دارد الکترون دو به )نیاز

:24ص فعالیت

شک زیرمانند های ل

𝑯𝟔𝑪𝟐𝑯𝟒𝑪𝟐𝑯𝟐𝑪𝟐



:نهمتجربیعلوم :3فصل 9صفحه

:26ص کنید گفتگو

فریب گیاهان و یافته افزایش هوا دمای که است آن بیانگر زمستان در ها شکوفه هنگام زود شدن باز

رفت بین از باعث برف بارش و هوا ی دوباره شدن سرد و ها شکوفه شدن باز از .پس اند شکوفهخورده ن

ها- چرخه از یکی روی که رفتاری هر . است طبیعی های چرخه در اختالل اثر در عمل این که . شود می ها

. برود بین از نیز دیگر طبیعی های چرخه بین در موجود نظم که شود می سبب بگذارد اثر

:27ص    کنید گفتگو

:27ص کنید فکر

تولید-3مصرف-2تولید-1-الف

1بخش-ب

:-پ آن نتیجه که شده اکسید دی کربن تولید افزایش باعث فسیلی سوخت مصرف

هوا شدن اوزون–گرم الیه قطبی–آسیب های یخ گاهها–ذوب زیست و...–تغییر ها فصل جابجایی

:30ص بیازمایید را  خود



:نهمتجربیعلوم :3فصل 10صفحه

:30ص کنید فکر

1-. است بیشتر ترکیب آن جوش نقطه باشد بیشتر کربن تعداد چه هر

2-𝐻20𝐶10-ب آن کربن تعداد .زیرا است یشتر

:30ص کنید فکر

:32ص کنید فکر

:34ص کنید فکر

هیدروژن-الف و کربن

.-ب است بیشتر آن جرم و دارد جامد حالت اتن پلی ولی است کمتر آن جرم و دارد گازی حالت اتن



:نهمتجربیعلوم :3فصل 11صفحه

:35ص فعالیت

 

: ترتیب به منابع از یک هر آلودگی میزان که شویم می متوجه باال جدول به توجه با پ( قسمت پاسخ

سنگ خام<زغال خورشیدی<نفت زمینگرم>انرژی باد>ای

. کنیم نظر تجدید آنها مصرف در باید پس کنند می تولید بیشتری آلودگی فسیلی های سوخت مجموع در یعنی

:36ص کنید گفتگو

م ها ازپاسخ پس آموزان دانش از یک هر نگرش تغییر و برداشت به بستگی ها پاسخ : تفاوت

اینفر .اگیری دارد آموزان دانش سکونت و زندگی امکانات و زندگی نوع و زندگی محل و بخش

 



:نهمتجربیعلوم :4فصل 12صفحه

:39ص فعالیت

Km418/1=  m1418=202+320+73+300+323+200-الف

تقریبا-ب که جابجایی بردار طول و شکل روی مقیاس به توجه :8با داشت خواهیم است متر سانتی

است.(m100معادلcm1)هر شده گرفته نظر غربدر شمال سمت m800=100×8به

کنید:39ص فکر

ندهد. تغییر را خود حرکت وجهت کند حرکت راست خط روی جسمی وقتی

برابرند( باهم وجابجایی )مسافت

بیازمایید:39ص خودرا

:40ص فعالیت

متفاوت ها نقلیه–پاسخ وسیله یا و شخص و مسیر به بستگی پاسخها . عملی .کار است متفاوت

:41و 40ص خودرابیازمایید

1-

متر ده از بیش کمی مسافتی ثانیه هر در دونده این یعنی فیزیکی: یامفهوم . است دویده

معادل مسافتی ثانیه هر در دونده .متر4/10این است پیموده



:نهمتجربیعلوم :4فصل 13صفحه

: بیازمایید را خود سوال پاسخ ادامه

2-

3-

کنی می تبدیل ثانیه به را زمان و متر به را مسافت شده خواسته ثانیه بر متر حسب بر پاسخ .چون م

4-

:43ص کنید فکر

نتیجه در برابرند باهم شده پیموده مسافت و جابجایی و بوده راست خط روی بر حرکت مثال این در چون

. اند شده یکسان مقدار دارای متوسط سرعت و متوسط تندی



:نهمتجربیعلوم :4فصل 14صفحه

:45و 44ص بیازمایید را خود

   Km/h102=6/3×3/28

شرقی شمال طرف Km/h72=6/3×20به

ب46ص را :خود یازمایید

m/S 33/33=6/3÷120-الف

=h1/4-ب
460

112
=

460𝐾𝑚 زمان
زمان

=Km/h112

:48ص بیازمایید را خود

به-1 را شده داده سرعت .m/sابتدا کنیم می  m/s15=6/3÷54تبدیل

شرق شمال طرف =𝑠2/    m5/2به
15−0

6
=

سرعت تغییرات

شده صرف زمان
متوسط= شتاب

شرق-2 طرف 𝑠2/= 0/005   mبه
6

1200
=

8−2

1200−0
=

سرعت تغییرات

شده صرف زمان
م= توسطشتاب

ثانیه20×60=1200ثانیه به دقیقه :تبدیل



:نهمتجربیعلوم :5فصل 15صفحه

:فع52و51ص  الیت

راست  سمت به

راست سمت به

:52ص بیازمایید را خود

.-الف کنیم می وارد نیرو جسم آن به

خودرو.-ب حرکت جهت خالف در



:نهمتجربیعلوم :5فصل 16صفحه

:53ص کنید آزمایش

3-. کند می طی را میز طول تر سریع باشدجسم بیشتر نیرو که حالتی ها(–در )وزنه نیرو که حالتی در

. است بیشتر شتاب باشد نیروی–بیشتر با متناسب جسم شتاب که گیریم می نتیجه آزمایش این از

. است جسم بر وارد

4-. شود می کمتر جسم شتاب جسم جرم افزایش با–با جسم شتاب که گیریم می نتیجه آزمایش این از

. دارد عکس رابطه جسم جرم

:54ص کنید گفتگو

( نیوتن دوم قانون طبق زیرا . یابد می افزایش خودرو شتاب حالت دو هر (در

. شود می شتاب افزایش باعث جرم کاهش و شتاب افزایش باعث موتور نیروی افزایش زیاد نیروی

:56ص بیازمایید را خود

N 488=8/9×50=mg=W

:57ص کنید فکر

قا بیشتریطبق شتاب است اسب از کمتر پسر جرم چون ولی است یکسان دو هر نیروی نیوتن سوم نون

). دارد عکس رابطه شتاب با جرم .)چون داشتد خواهد

:58ص بیازمایید را                    خود

N100=10×10=mg=W

 N 100=10×10=mg=W=N

:60ص کنید آزمایش



:نهمتجربیعلوم :5فصل 17صفحه

: قبل صفحه کنید آزمایش ادامه

 

:60ص اطالعالت آوری جمع



:نهمتجربیعلوم :6فصل 18صفحه

:62ص فعالیت

بله-الف

آفریقا-ب غرب با جنوبی آمریکای شرق

است.-پ رفته بین از یا تغییر سال هزاران طی رسوبگذاری و فرسایش چون اثرعواملی در آنها حاشیه زیرا

:63ص بیازمایید ا ر خود

استرالیا : امروزی های سرزمین شامل جنوب–گندوانا آسیا–هندوستان–قطب جنوبی–جنوب آمریکای

. باشد می آفریقا و

اروپا امروزی: های سرزمین شامل آسیا–لورازیا و–کانادا-گریلند–شمال ) شمال )قطب سیبری

شمالی .آمریکای باشد می

:65ص متن سوال

آرام اقیانوس ورقه ؟ دارد نام چه کره سنگ ورقه بزرگترین

:66ص فعالیت



:نهمتجربیعلوم :6فصل 19صفحه

فعالیت:67ص

عدد در و گرفته اندازه ماه یک طول در را ناخن یکسال12رشد در ناخن رشد طول تا کنیم می ضرب ماه

آید تقسیم–بدست آن زمان بر را آمده دست به طول ناخن رشد سرعت آوردن بدست برای سپس

کنیم با-می تقریبا آن رشد سرعت سنگکه های ورقه حرکت است.سرعت برابر کره

:68ص بیازمایید را خود

شمالی آمریکای ی ورقه

:68ص کنید فکر

ای قاره ورقه زیر به اقیانوسی های ورقه فرورانش و برخورد محل ویژه به کره سنگ ی ورقه ی حاشیه

:70ص اطالعات آوری جمع

حدودا فارس خلیج صورت90عمق در است .متر رسد می متر هزار چند به هند اقیانوس عمق که ی

سرعت باشد بیشتر اقیانوس عمق چه هر زیرا . است فارس خلیج از بیشتر هند اقیانوس در آبتاز انرژی

. است بیشتر آبتاز انرژی و

 



:نهمتجربیعلوم :7فصل 20صفحه

:72ص اطالعات آوری جمع

بیماری : همچون عظیم–عواملی غذا–جثه تکاپوی سنگ–عدم شهاب هوا–برخورد و آب –تغییرات

دایناسورها تخم از تغذیه و پستانداران ........–پیدایش و خلقت بر حاکم نظم

:خودرا73ص بیازمایید

. باشند می فسیل تشکیل محل رسوبی سنگهای و است رسوبی بودن الیه الیه دلیل به زیرا الف تصویر

:73ص کنید فکر

دریایی های و–محیط شود نمی تجزیه و گرفته قرار زسوبات زیر در فاصله بال جاندار ها دریا در زیرا

در ولی شود می .فسیل شود می تجزیه و خشک و گرفته قرارل خشکی سطح در جاندار بیابان

:76ص کنید فکر

. است شده عوض آن جنس فقط نمیکند تغیری ظاهری شکل نظر از

آهکی( مواد ( کربنات کلسیم و سلیس مانند محلولی مواد شده فسیل درخت در سازنده مواد ترکیب نظر از

صورت .به است شده درخت سلولزی های بخش وارد جانشینی

:79ص فعالیت

ی-الف الیه از200ازCسن و بیشتر سال ی250میلیون الیه سن و . است کمتر سال از Eمیلیون

از .200کمتر است سال میلیون

اFرگه-ب کرده قطع را دیگر رسوبی های الیه .چون است تر جوان ها الیه ی همه از ست

:80ص کنید فکر

خشک- و گرم مناطق در تبخیری قمسنگهای و سمنان مثل شوند می تشکیل

-. شود می تشکیل گچ سنگ هوایی و آب چنین در زیرا خشک و گرم هوای و آب

آب- نوع این در گچ سنگ نیز امروزه (چون گذشته برای کلیدی )حال . شود می تشکیل هوا و

:80ص اطالعات آوری جمع

بین- دمای با گرم های آب و کم عمق کیش.35تا25در و قشم جزایر مثل سلسیوس. درجه

-. اند آمده بیرون آب از کوهزایی عوامل اثر در که بوده عمق کم و گرم دریایی منطقه آنجا در قبال



:نهمتجربیعلوم :8فصل 21صفحه

:82ص متن های سوال پاسخ

سواالت این انگیزه ایجاد برای ابتدا در .فقط شود داده فصل تدریس پایان در باید سواالت این پاسخ : تذکر

.در شود می بحث کالس



:نهمتجربیعلوم :8فصل 22صفحه

 



:نهمتجربیعلوم :8فصل 23صفحه

:84ص بیازمایید را خود

ی-الف رابطه طبق پس است دیگری نصف یکی سطح و است یکسان نیروها شکل دو هر در چون

خواهیم دیگر عبارتی به یا . است الف شکل در فشار نصف ب شکل در فشار

: داشت

(-ب پارچه یک پایه ب) به-شکل ی کمتر فشار است بیشتر سطح چون یکپارچه ی پایه در زیرا

. کند می وارد خود زیرین نرم سطح

:84ص کنید فکر

ف-2 و دارد کمتری سطح پونز نوک ارشچون

بر زیرینبیشتری استسطح انگشتان از یکی که خود

) روبرو شکل مانند ( کند. می وارد



:نهمتجربیعلوم :8فصل 24صفحه

:84ص فعالیت

شخص وزن کنیم می )فرض . است متفاوت ها سطح800پاسخ و اونیوتن های کفش از 08/0یکی

) باشد مربع متر

هم-الف روی کفش دو هر شود(16/0)سطح می =5000پاسکالمترمربع
800

0/16
=

𝐹

𝐴
=P

(-ب کفش یک سطح روی فشار =10000پاسکال)
800

0/08
=

𝐹

𝐴
=P

. کرد برابر دو را فشار توان می شده نصف سطح چون دیگر عبارتی به یا

5000×2=10000پاسکال

:آزمایش86و85ص کنید

6-. شود می بیشتر نیز مایع فشار یابد افزایش مایع عمق چه (هر . دارد مستقیم رابطه مایع فشتر با مایع عمق (

 

:86ص کنید فکر

رسد. نمی طبقات آن به آب است باالتر دریاچه آب آزاد سطح از ساختمان طبقات از تعدادی ارتفاع چون

ب را الزم فشار .پمپ کند می تامین باالتر طبقات به آب رساندن رای

کنید:87ص  فکر



:نهمتجربیعلوم :8فصل 25صفحه

:88ص کنید آزمایش

شود-5 می فشرده هوای–قوطی حجم هوایزیرا فشار نتیجه در و شده کمتر شدم سرد با قوطی داخل

. سازد می فشرده را قوطی و بوده قوطی درون هوای فشار از بیشتر قوطی بیرون

:88ص فعالیت

فشار افزایش این پاسکال اصل طبق و یابد می افزایش آب باالی هوای فشار بطری در دمیدن صورت در

ا اندازه هر .به شود می خارج نی از آب و شود می منتقل بطری و مایع های قسمت تمام به عینا باشد ی

:89ص کنید آزمایش

1–. آموز دانش استدالل و بینی پیش

رود-2 نمی پایین .–آب شود می آب ورود مانع بطری درون هوای فشار زیرا

3-. آموز دانش استدالل و بینی پیش

4-. نیست آن ورود مانع دیگر هوا فشار .چون شود می بطری وارد آب و شده خارج دیگر سوراخ از هوا

:90ص کنید فکر

:90ص فعالیت

زیاد سینه قفسه حجم الف حالت نتیجهدر در است کم فشار و است

از هوا خروج باعث و یابد می افزایش فشار شود می کم سینه قفسه حجم چون ب حالت در ولی شود می ها شش وارد آسانی به هوا

. شود می ها شش



:نهمتجربیعلوم :9فصل 26صفحه

:92ص کنید فکر

:94ص کنید آزمایش

آزمایش: مستقیم(نتیجه )رابطه . دارد بستگی چرخش محور تا نیرو فاصله و نیرو اندازه به نیرو گشتاور

بیازمایید:95ص را خود

و شده زیادتر چرخش محور تا نیرو اثر نقطه ی فاصله .چون شود می آچار بر وارد نیروی گشتاور افزایش باعث

:97ص فعالیت

:97ص فعالیت

گاه تکیه رنگ قرمز های مثلث شده داده شکل سه هر محرک-در نیروی محل رنگ سبز های –فلش

. است مقاوم نیروی محل رنگ قرمز های فلش و



:نهمتجربیعلوم :9فصل 27صفحه

:98ص فعالیت

متحرک قرقره مکانیکی مزیت و یک ساده قرقره مکانیکی مزیت که برسند نتیجه این به تحقیق از پس باید

. است دو همواره

:98ص بیازمایید را خود

اطالعات99ص آوری :جمع

قرقره که زیر موارد از یکی مورد در خود توانایی به بستگی توانند می آموزان دانش : متفاوت ها پاسخ

: دهند گزارش کالس به و آوری جمع اطالعاتی رفته بکار آن در

پرچم-جرثقیل–باالبر–آسانسور" تیر و–قرقره پرده "....ریل

:100ص کنید فکر

. کرد جابجا را خودرو تر طوالنی مسافتی در ولی کمتر نیرویی با توان می کار این با زیرا

. کند می ایجاد ها چرخ در بیشتری نیروی گشتاور که شود می استفاده تر سنگین های دنده از کار این برای



:نهمتجربیعلوم :10فصل 28صفحه

:105ص کنید فکر

گرما-فتوسنتز و نور رایگان–تولید ویتامین–انرژی تولید به آب–Dکمک .......–چرخه و باد تولید

:107ص فعالیت

1-: غربی(کمترین )آذربایجان بندرعباسارومیه : بیشترین

انحراف-2 زاویه بوشهر استان در مثال : متفاوت ها .55پاسخ است درجه

3-. متفاوت ها پاسخ

:108ص اطالعات آوری جمع

1-. است ثابت تقریبا ستاره ولی دارد حرکت سیاره

دا-2 نور ستاره ولی ندارد نور .سیاره رد

3-. زند می چشمک ستاره ولی زند نمی چشمک سیاره

: 109ص فعالیت

 

:109ص کنید فکر

بسیار–خیر و دور بسیار خورشید از مشتری و است داغ بسیار و نزدیک بسیار خورشید به عطارد زیرا

است نیست–سرد مناسب زندگی برای دو هر . دمای

:111ص اطالعات آوری جمع

ها: ماهواره کاربردهای از دیگر سیل-1بعضی و طوفان زمان و محل هوا-2تعیین و آب تغییرات

برداری-3 اطالعاتی-4نقشه و ها-5جاسوسی گسل محل ...-6تعیین و ها دریا آب تغییرات

پایان از پس ها ماهواره روند.سرنوشت می ازبین و شده رها فضا در یا گردند می بر زمین به یا ماموریت:

کنید:112ص فکر

کنند.75چون می سقوط ها اقیانوس در بیشتر پس . اند گرفته فرا ها( اقیانوس ( آب را زمین سطح درصد



:نهمتجربیعلوم :11فصل 29صفحه

:115ص فعالیت

متفاوت ها بلکه–پاسخ نیست بندی طبقه دقیق معیارهای اساس بر شناسایی کلید نوشتن صحت مالک

. است راهی دو شناسایی های کلید نوشتن طرز و مفاهیم با آموزان دانش اولیه آشنایی هدف

:خود115ص بیازمایید را

پروت DNAمولکول مولکول .ئو ین

:117ص کنید گفتگو

صفحه–نادرست شکل طبق گروههایکتاب116زیرا در تفاوت و گوناگونی است مشخص که همانطور

. دارد وجود بیشتر شباهت کوچکتر گروههای در و بیشتر بزرگتر

بیازمایی118ص را :خود د

پروکاریوت-الف

آغازیان–گیاهان-ب از بعضی و ها قارچ

:118ص فعالیت

مارپیچی گروه سه به شکل اساس ای–بر (-میله چپ به راست از ( کروی

:118ص اطالعات آوری جمع

ن سم وجود دلیل بوتولبه ( بوتلنیوم کلستردیوم نام به باکتری دادنوعی حرارت با که کنسروها در ) یسم

. رود می بین از و تجزیه سم این

:119ص فعالیت

سبز گروه سه به رنگ اساس طالیی–قرمز–بر ( ای (-قهوه ای قهوه

:120ص فعالیت

بلی-الف پاسخ شود مشاهده رنگ سبز جانداران میکروسکوپ زیر اگر : متفاوت ها .پاسخ است

بلی-ب

کاذب-ج پای بوسیله مختلف های شکل به مژک–حرکت و تاژک



:نهمتجربیعلوم :11فصل 30صفحه

:121ص مایید بیاز را خود

گیا گروه جزو ها قارچ .زیرا ندارند سبزینه و نیستند کربوهیدراتهان نوع از بیشتر ها سبزی -سلولز–)

) . هستند پروتئینی اغلب چها قار که صورتی در هستند

:121ص فعالیت

کنند. تحقیق گروه سه این از یکی مورد در توانند می آموزان دانش از ریک هر : متفاوت ها پاسخ

:پ122ص متن سوال اسخ

. اند زنده غیر و زنده موجود بین مرز ها ویروس ؟ زنده غیر یا اند زنده ها ویروس

:122ص فکرکنید

). است متفاوت تکثیر با مثل تولید که شود توجه ( هستند. شبیه جانداران به تکثیر لحاظ به ها ویروس

:122ص فعالیت



:نهمتجربیعلوم :12فصل 31صفحه

:124ص فعالیت

برش با ساعت جند از پس و داده قرار رنگی آب مقداری در را کرفس ای ساقه مثال : متفاوت ها پاسخ

حر کرفس )دمبرگ( ساقه .طولی کنیم می مشاهده ساقه طول در را رنگی آب کت

:126ص فعالیت

برگ سپس چسبانیم می گیره بوسیله کبالت کلرید کاغذ را برگ طرف دو و کرده انتخاب گیاهی برگ

بر موجود برگ زیر و برگ روی رنگ صورتی نقاط مدتی از پس و داده قرار پالستیکی پوششی در را

کاغذهای .روی کنیم می مقایسه هم با را کبالت کلرید

:126ص متن سوال

؟ چرا ؟ دهند می انجام فتوسنتز ها سلول کدام

. گیاهان برگ در برگ میان مانند باشند سبزینه دارای که برگ از هایی قسمت

:127ص متن سوال

درخت :شکل سرو و کاج درخت مشخص های مخر–ویژگی دار–وطداشتن فلس و شکل سوزنی برگهای و

بلندتر های آوند دارای سرو و کاج : سرخس با سرو و کاج تنومند–تفاوت و چوبی هوایی های –ساقه

. کند می مثل تولید باهاگ و دارد زمینی زیر و کوتاه هایی ساقه سرخس که صورتی در . دانه داشتن

:128ص فعالیت

نر-الف کوچکمخرو کاج بزرکتر–در کاج ماده مخروط ولی است یکساله و رنگ–زردرنگ ای قهوه

. است ساله دو و

.-ب است مانند فلس سرخس برگ ولی شکل سوزنی برگ دارای کاج

:129ص دوم بیازمایید را خود

خورا-الف قسمت زمینی سیب در و ندارد وجود برگ کاکتوس .در است زمینی زیر ساقه آن کی

زمینی-ب زیر ساقه در زمینی سیب ریشه–در هویج ریشهدر–در در ترب یا در–شلغم و

. شوند می ذخیره مغذی مواد ساقه در کاکتوس



:نهمتجربیعلوم :12فصل 32صفحه

:129ص اول بیازمایید را خود

 

 

:130ص  کنید آزمایش

مانند ساقه و شکل برگی های بخش .,آیا خیر ؟ دارند متفاوتی های سلول

. خیر ؟ بینید می آنها در آوند آیا

:131ص کنید فکر

ند دلیل به ها محیطخزه از را آب ها سلول ی همه باید پس کنند جابجا خود در را آب توانند نمی آوند اشتن

در کافی رطوبت که کنند می رشد جاهایی در و دارند محدودی عمودی رشد نتیجه در بگیرند خود اطراف

. باشد خاک و هوا

:132ص فعالیت

فتوسنتز مقدار فتوسنتز: زیادنمودارمقدار دیگر و ماند می ثابت اکسید دی کربن از مشخصی مقدار از بعد

. نیست جهان در اکسید دی کربن کاهش با مقابله راه تنها درخت کاشتن نتیجه در . شود نمی

فعالیت:132ص

. است متفاوت منطقه در گیاه نوع آن هوای و آب و منطقه نوع به بستگی : متفاوت ها پاسخ



:نهمتجربیعلوم :12فصل 33صفحه

فعالیت:131ص

 



:نهمتجربیعلوم :13فصل 34صفحه

:135ص فعالیت

 : زیر های شکل مانند نمود رسم مختلفی های طرح توان می سوال پاسخ برای

:137ص اطالعات آوری جمع

: زیر مطلب مانند بدهند سوال این به توانند می آموزان دانش متفاوتی های پاسخ

:138ص اطالعات آوری جمع

-الف

 

کلسیم-7 عناصر از سرشار که شود می محسوب خاک برای گیاخاک نوعی خاکی کرم فسفر–مدفوع

گردد. می خاک بیشتر حاصلخیزی باعث که باشد می سدیم و پتاسیم



:نهمتجربیعلوم :13فصل 35صفحه

ص اطالعات آوری جمع :138ادامه

-ب

:142ص اطالعات آوری جمع

. هم با آنها مقایسه و رطیل و عنکبوت مورد در کوتاه اطالعاتی مثال برای : متفاوت ها پاسخ



:نهمتجربیعلوم :14فصل 36صفحه

:145ص اطالعات آوری جمع

 

:146ص اطالعات آوری جمع

:147ص کنید گفتگو

اطالعات148ص آوری :جمع



:نهمتجربیعلوم :14فصل 37صفحه

:149ص اطالعات آوری جمع

-الف

-ب

:150ص فعالیت

وجو است پر نوع سه هر های ویژگی که زیر متن در فعالیت این در شده مطرح سوال سه هر .پاسخ دارد د



:نهمتجربیعلوم :14فصل 38صفحه

:154ص اطالعات آوری جمع



:نهمتجربیعلوم :15فصل 39صفحه

:157ص متن سوال

؟ اند وابسته چیزهایی چه به انرژی و ماده برای کنند می فتوسنتز که کنندگانی تولید

معدنی–آب–نور .–مواد اکسید دی کربن

:157ص بیازمایید را خود

د خواهیم مثال برای : متفاوت ها :پاسخ اشت

عنکبوت پروانه گیاه روباه موش گیاه

:157ص کنید فکر

بله-الف

آبی(–خیر-ب زیستگاههای در مخصوصا (. نیستند گیاهان جزو ولی هستند تولیدگننده نیز ها جلبک زیرا

:157ص متن سوال

؟ شود می کم انرژی و ماده از مقداری تراز هر در انرژی و ماده هرم در چرا

. کند می رامصرف آن و دارد نیاز انرژی و ماده مقداری به خود نیز جاندار هر چون

کنید158ص :گفتگو

وا با گیاه از و گیاه به خاک از معدنی مواد و آب که همینهمانطور رسد می ما بدن به واسطه بدون یا سطه

. شوند می انسان بدن وارد گیاه از و گیاه وارد معدنی مواد و آب همراه خاک و هوا های آالینده نیز طور

:158ص فعالیت

آن -1 جانوران با جنگل یک تصویر مثال : متفاوت ها زنده–دریاچه–پاسخ اجزای بیان .....و و آب برکه

. آن ی زنده غیر و

و -2 گیاه مقداری و خاک و اره خاک مقداری حاوی بزرگ )ظرف( شیشه یک مثال : متفاوت ها پاسخ

. کوچک جاندار و حشره تعدادی

:159ص بیازمایید را خود

ب-الف پ-همیاری انگلی-همسفرگی



:نهمتجربیعلوم :15فصل 40صفحه

:159ص کنید فکر

همیاری- نوع از همزیستی رابطه

کنند- می افشانی گرده وگروهی دارند گروهی زندگی زنبورها آنهاست–زیرا اختصاصی عمل افشانی گرده

ها زنبور زیاد تعداد

آور160ص  :جمع اطالعات ی

مار در نیش همچون مواردی به توانند می آموزان دانش مثال : متفاوت ها ی–پاسخ ماهیچه و زیاد سرعت

پلنگ و شیر در .–قوی کنند .............اشاره و عقاب در قوی چشمان

:160ص کنید فکر

اند آمده پی در پی منحنی دو های قله اینکه به توجه جمعیتبا پس ) منطبقند هم بر نمودار دو تقریبا (

یابد. می افزایش شکارچی جمعیت شکار جمعیت افزایش با یعنی . ارتباطند در هم با شکارچی و شکار

. شود می کم شکار جمعیت شکارچی جمعیت افزایش با و

:163ص فعالیت

گروه–الف صورت1نمودار در که دهد می نشان های: باکتری را روده از وسیعی بخش رقیب نبودن

. کنند می اشغال مضر

گروه های2نمودار باکتری گسترش از ) مفید های باکتری رقیب) وجود صورت در که دهد می نشان :

. شود می جلوگیری مضر

بو-ب مفید ضمن مواد این برایتولید مفید های باکتری توسط جا کردن تنگ با بدن سالمتی برای دن

شود. می بدن در مضر و مفید های باکتری بین رقابت نوع یک ایجاد باعث مضر های باکتری

:164ص کنید گو و گفت

متفاوت: ها پاسخ

تول  ای ماده خود از کاج گیاه .مثال گیرد می را دیگر گیاهان رشد جلو که کند می ید



:نهمتجربیعلوم :15فصل 41صفحه

:164ص فعالیت

سدسازی : مثل مواردی به توانند می آموزان دانش : متفاوت ها سازی–پاسخ سازی–پل تونل–جاده

صنعتی .–تاسیسات کنند بیان زیستی تنوع بر ا ر آنها اثرات و کرده اشاره ...... و سازی ساختمان

:164ص متن سوال

. کنید بیان را زیستی تنوع دیگر ای فایده

: متفاوت ها غذاپاسخ تهیه : چون عواملی به توانند می آموزان پزشکیت–دانش از–حقیقات الهام

زندگی مختلف موارد و صنعت در گردشگری–طبیعت های اکسیژن-جاذبه تنوع–تولید و تغییرات

هوایی و .–آب نمایند اشاره .......... و پوشاک تهیه

:164ص فعالیت

در . است متفاوت سوال پاسخ زندگی محل به بستگی : متفاوت ها برایپاسخ تالشی هدف فعالیت این

. است خود زندگی محل زیستی تنوع حفظ برای پیشنهاد و خود استان بیشتر شناخت




