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 درس نهم                                                               

 .شکوفه ای  گل -1

 .گل -2

 .رود یم نیشود و از ب یخشک م -3

 -یویک -پرتقال -دانه: هندوانه  کیاز  شیهلو.  ب -السیگ -زرد آلو -دانه : آلبالو کی :نوع دو -4

 .یگوجه فرنگ -اریخ- بیس

 .وهیدر درون م -5

 .دیآ یبه وجود م دیجد اهیگ میاگر دانه را بکار -6

 .  نبودن ایبودن  یخوراک -اندازه  -وزن  -شکل  - یو سفت  ینرم -رنگ  -7

 .باقال -8

 .هلو -9

  .گردو –بادام  -نخود  -برنج  -جو  -گندم  -11

 ، هلو السیآلبالو  ، گ یدانه  -11

سه نوع: -12  

.جو –گندم  -:  برنج  یتک قسمت   

 عدس .   - ایلوب -: نخود  یدو قسمت

 .کاج ی: دانه  یچند قسمت 

 .ایسو –آفتابگردان  -13

 .ینیبادام زم -بادام  -14

  .دانه قهوه -15
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 .ریدانه به و خاکش -16

 .اهکیگ –اندوخته  -پوسته  -17

 ...موش و -سنجاب -مرغ و خروس  -گنجشک  -18

 .شوند لیتبد اهیو به گ  ندیمناسب برو یآنکه در جا یبرا -19

 .انسان ها ای ایجانوران  ایآب  ایباد  کبه کم -21

 یچسبند و به کمک آنها جابه جا م یلباس انسان ها م ایاز دانه ها به پشم جانوران  یبعض -21

 .شوند

 .ردیقرار بگ است،که در آنجا نور و آب  یمناسب یدر جا دیرشد کردن دانه ها با یبرا - ریخ -22

         .دانه ها شیاز راه رو -از راه قلمه زدن.  -23

 یآورد ، قلمه م یبه وجود م یدیجد اهیکند و گ یکه بعد از کاشتن رشد م اهیاز گ یبه قسمت -24

 .ندیگو

 ....و وسفیحسن  - یشمعدان -25

 یآنها خورده م یهستند که فقط دانه  یها همان قسمت خشک و چوب وهیاز م یبعض.  ریخ -26

 ..بادام و -فندق  -شوند.  مثل : گردو 

از   .کنند یم دیتول ژنیما اکس یبرا  .میرا به عنوان غذا استفاده کن اهانیگ میتوان یما م -27

 .میکن یاستفاده م گرید یهاخانه ها و فضا یساز بایدر ز اهانیگ
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 درس دهم                                                  

 .بافد یاش را م انهیچون آش - 1

 .نازک یشاخه ها و برگ ها -2

 .با نوکش -3

 .اهانینرم گ یبا قسمت ها ایو  گریپرندگان د اینرم خود  یبا پرها -4

 .نرم باشد شیتخم ها یآنکه جا یبرا -5

 .  توانا یخدا -6

 یم درختان درست یتنه در که  ییاز پرندگان مانند دارکوب  ها و هدهد ها در سوراخ ها یبعض-7

  .سازند یم انهیکنند، آش

 انهیآش یبرا یمیموجود در سقف منازل قد یاز جغدها از سوراخ ها یبعضو  یخانگ یگنجشک ها

.کنند یاستفاده م یساز یساز    

سازند.  یم اهیشکل از گل و چوب و گ یکاسه ا یکالغ ها النه ها     

.دنساز یدرختان  کوتاه م یشاخه ها یشکل کوچک رو یکاسه ا یپرندگان خوش آواز النه ها       

سازند  یم یبزرگ اریبس یبام  النه ها یرو یبلند، درختان بزرگ و حت یمناره ها یلک لک ها رو

 .کنند یم ریهمه ساله آن را تعم

 .مراقبت کنند شانیکه از خود و بچه ها آن  یبرا -8

 .و مورچه زنبور و چرخ ریسک -9

 .جانوران بزرگ برای خود النه نمی سازند .ریخ -11

 .مراقبت کنند شانیتوانند از خود و بچه ها  یچون م -11

 شتر و... -فیل -شیر -ببر-12
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   13- می توانند از خود و بچه هایشان مراقبت کنند.

کنند .    یگذارند و از آنها مراقبت م یدرون النه تخم م  -کنند یم رهیدرون النه غذا ذخ   

 .مورچه و خرگوش -14

 . درون درخت ها،له ب -15

 .خورند یرا م اهانیاز گ یدانه و بعض -16

 .مورچه خوار و پرندگان -17

 بله در زیر خاک.-18

 .خورد یرا م اهانیگ یقسمت ها گریکه بزرگ شد برگ و ساقه و د یو وقت ریش -19

 .دهد تا بزرگ شوند یم ریآورد و به آنها ش یم ایخاک به دن ریدر ز ییآنها را در النه ها -21

 .روباه و عقاب -21

 .دهند یم ریشکم خود و در آنجا به بچه ش یدر جلو یا سهیدر ک -22

 .کنند یاستفاده م اهانیبزرگ شدند از گ یو وقت ریش -23

 .عسلزنبور  –مورچه -24

 را آلوده اهایآب رودخانه ها و در  - مینبر نیجنگل ها را از ب -نکنیم نها را آلودهآ یزندگ طیمح-25

 . مینکن

 عدب خورد. یتوت را م یبرگ ها شمیکرم ابرسپس . دیآ یم رونیاز تخم ب شمیکرم ابرابتدا -26

ا سوراخ ر لهیشود و پروانه پ یبه پروانه م لیکرم تبدسرانجام کند.  یدرست م لهیشاخه پ کی یرو

  شود. یکند و ازآن خارج م یم

         لهیپمرحله ی سوم: شکل          ینوزاد کرممرحله ی دوم: تخم        مرحله ی اول: :   خالصه

 .پروانهمرحله ی چهارم: 

 تخم.-27
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 .پیله -28

 شیدهد. دست و پا یدم خود را از دست م ی. پس از مدتدیآ یم رونینوزاد قورباغه از تخم ب -29

 . دکن یم یزندگ یشود و در خشک یکند. از آب خارج م یرشد م

 در آب.-31

بچه  یپوشانند. بعد مدت یآن را با خاک م یگذارند و رو یالکپشت ها در گودال تخم م -31

 نند. ک ینجا رشد مآروند و در  یم ایدر ی. بچه الکپشت ها به سوندیآ یم رونیالکپشت ها از خاک ب

 کرم ابریشم .-32

 .قورباغه-33

  قورباغه.-34

 

 

 


