
tg://join?invite=AAAAAEOjQD4249kiTh6Cig


نامنیکدبستان غیردولتی هوشمند   
 
 
 
 
 
 
 
 

 درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم )مطالعات(           نام و نام خانوادگی:

  1396/--/--تاریخ:   خانم خزائی آموزگار:   چهارمی: پایه

 تاری

 

  کند که زیستگاه آن موجود نام دارد.ی خاصّی زندگی میای در ناحیههر موجود زنده ؟زیستگاه چیست -1

 نور خورشید، خاک و آب ؟گیاهان برای تهیّه غذای خود به چه چیزهایی نیاز دارند -2

 خوارگیاه –خوار گوشت ؟شوندنظر غذایی به چند دسته تقسیم می جانوران از -3

 گویند.خوار میگیاه خورند،جانورانی که فقط گیاه می ؟گویندخوار میبه چه جانورانی گیاه -4

 گویند.خوار میخورند، گوشتخواران را میبه جانورانی که گیاه ؟گویندخوار میبه چه جانورانی گوشت -5

و موش  خوردمی را بلوطهای دانهموش  .خواران را نام ببریدخواران و گیاهگوشت یرابطه مثال از یک -6

 . نیز غذای جغد است

 ای گیاه یک غذای، زیستگاه یک در اگر ؟افتدچه موقع زیستگاه یک جانور یا یک ناحیه به خطر می -7

 .گیردمی قرار خطر معرض در ناحیه آن، شود تمام یا کم جانور

ها و جانوران انسان (3شوند. موجب زیبایی محیط می( 2کنند. هوا را تمیز می( 1 .فواید گیاهان را نام ببرید -8

 کنند. از بعضی از گیاهان تغذیه می

ممکن است در ( 1 ؟است ممنوع جاها بعضی در ماهی صید یا جانوران شکار هافصل از بعضی در چرا -9

بعضی از ( 2 شوند. منقرض شاننسلو تمام شوند باشند و با شکار یا صید کردن آنها ها تعدادشان کمتر آن فصل

به خطر ها، مواد غذایی جانوران دیگر تر هستند و با صید و شکار انسانها خوراک جانوران بزرگجانوران و ماهی

 کنند.و غذا پیدا نمی فتدامی

ها موادّ شیمیایی و سمّی را به ها و اتومبیلکارخانه( 1 ؟زنندهایی به محیط زیست صدمه میالیتفعّچه  -10

 جانداران زندگی به، محیط در زباله پخش( 2شوند. و هوا میخاک  ،کنند و موجب آلوده شدن آبمحیط وارد می

 از یکی (4 .کنندمی شکار را جانوران، سرگرمی و تفریح برای افراد از بعضی گاهی (3 .زندمی لطمه گیاهان و
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 بین از عوامل از یکی سوزی آتش. است آن نکردن خاموش و آتش کردن روشن، هاجنگل در نامناسب کارهای

 .است زنده موجودات و هاجنگل رفتن

 .زنددر محیط، به زندگی جانداران و گیاهان لطمه می پخش زباله -11

 برای تفریح و سرگرمی ؟کنندشکار میها را ها چرا حیوانانسان -12

 سوزیآتش ؟ها و موجودات زنده چیستیکی از عوامل از بین رفتن جنگل -13

می انجام کارهایی چه، بخورید غذا طبیعی محیط یک در و بروید سفر به خانواده همراه به اگر -14

های مخصوص، اذیت ها در کیسهزبالهخاموش کردن آتش، ریختن  ؟نشود وارد لطمه زیست محیط به تا دهید

 نکردن حیوانات

 


