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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 
  :مدرسه نزدیک بوستان یا مدرسه حیاط در

 .کنید بندیطبقه رو روبه جدول در را هانآ بینید؟می را غیرزنده و زنده موجودات کدام (الف

 درخت کاج گربه گل رز گنجشک زنبور ملخ درخت چنار زنده

 االکلنگ سنگ هوا نیمکت سطل زباله آب خاک غیر زنده

 

 .کنید بندی طبقه رو روبه جدول در را قبل یصفحه جدول یزنده موجودات (ب

 - درخت کاج رزگل  درخت چنار گیاهان

 گنجشک گربه زنبور ملخ جانوران

 

 
 سپس. کنید کامل را رو روبه جدول و آوری جمع اطّالعات نوشتید، باال جدول در را ها آن نام که جانورانی غذای یدرباره

 :کنید مشخّص

 غذا نام جانور

 حشرات و گیاه ی دانه خاکی، کرم گنجشک

 برگ گیاه ملخ

 هاشهد گل زنبور

 پرندگان کوچکگوشت و  گربه

 

 ر از گیاهان و گربه از ملخ و زنبو کنند؟تغذیه می دیگر جانوران گوشت از کدام جانوران گیاهان، از جدول این جانوران کدام

 گوشت

 گنجشک -بله کند؟ تغذیه گیاه از هم و گوشت هم از که دارد وجود جانوری جدول این در آیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 101 صفحه  |  جمع آوری اطالعات

 100صفحه   |  فعالیت 
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 .دهید پاسخ ها پرسش به و کنید نگاه دقّت به را زیر تصویرهای

 
 دهند.می ی غذایی را تشکیلیک زنجیره دارد؟ وجود غذایی ارتباط چه زنده، موجودات بین 

 دهید نشان پیکان عالمت از استفاده با را هامکان این یزنده موجودات غذایی ارتباط. 

 جلبک و جانوران ریز داخل آب                                 شیر                  گاو وحشی                  ماهی 

 

 
  رو، روبه یرابطه به توجّه با

 ی گیاهکرم خاکی و دانه اند؟ کدام گنجشک غذاهای 

 روباه و گربه است؟ جانورانی چه غذای گنجشک 

 

 

 
 ی غذاییزنجیره 5 دارد؟ وجود غذایی یزنجیره چند 103صفحه  غذایی یشبکه در -1

تواند از خیر، چون می روند؟می بین از هم ها شاهین آیا بروند، بین از هاموش یهمه روزی غذایی یشبکه این در اگر -2

 استفاده کند مثل خرگوش و مار.ی خود ی دیگری برای تغذیهزنجیره

 

 
 .کنید پیدا را آن درون خاکی هایکرم و بزنید هم به را خاک مصرف، بار یک قاشق یک با -1

 .بریزید ظرف یک در ها کرم با را خاک -2

 .بپوشاند را آن سطح تا بریزید خاک روی آب مقداری -3

 103صفحه   |  فعالیت 

 103 صفحه  |  فکر کنید       

 102صفحه   |  فعالیت 

 102 صفحه  |  فکر کنید       
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 آیند، چون شرایط محیط زندگی آنها به هم خورده ها از خاک بیرون میکرم بیفتد؟ هاکرم برای اتّفاقی چه کنیدمی بینی پیش

 است.

 توانند و اینکه آنها نمیتغییر کرده بین ذرات خاک با آب  ها با پرشدن فضای خالیشرایط محیطی کرم کنید؟می مشاهده چه

 آیند.تنفس کنند از خاک بیرون می

 
 ندگی در آن زخیر، چون باید شرایط مناسب برای  دلیل؟ چه به کنند؟ زندگی جایی هر در توانندمی عقاب و ببر ماهی، آیا

 محیط برای آنها فراهم باشد.

 ن در محیط خیر، چو دلیل؟ چه به کنند؟ زندگی سرد خیلی یا گرم خیلی جاهای در توانندمی شما زندگی محلّ  جانوران آیا

 زندگی ما هوا نه خیلی گرم و نه خیلی سرد است.

 
 .بیاورید دلیل است؟ زیستگاه یک باغچه یا بوستان شما نظر به آیا

 کنند.ها، کرم خاکی و... که از موجودات زنده هستند زندگی میها، درختان، گلبله، چون در این بوستانها و باغچه

 
 .کنید وگو گفت خود گروه در زیر های تصویر از هریک در هازیستگاه تخریب یا حفظ در انسان نقش یدرباره

   
حفظ منابع طبیعی با اطالع رسانی از 

 طریق تابلو

آسیب رساندن به درختان جنگلی برای 

 ایجاد جاده

های زمینوارد شدن آب آلوده به 

 و تخریب محصوالت کشاورزی

  
 ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آنها آلوده کردن محیط با دود کارخانه

 

 105صفحه   |گفت و گو 

 105 صفحه  |  فکر کنید       

 104صفحه   |گفت و گو 
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