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 با مفهوم و اجزای شبکه و زنجیره غذایی آشنا شده است.    

 محیط های طبیعی و مصنوعی را از هم تشخیص می دهد.    

 می تواند با استفاه از اجزای داده شده زنجیره و شبکه غذایی رسم کند.    

 روابط غذایی میان موجودات زنده را آموخته است و می تواند تعمیم دهد.    

 است. با قارچ به عنوان یک عضو مهم در زنجیره غذایی آشنا شده    

 عوامل انقراض موجودات زنده را آموخته است.    

 به مفهوم گیاه بومی و نقش آن در محیط زیست پی برده است.    

 برگه آزمون خود را تمیز و بدون خط خوردگی تکمیل کرده است.    

 جمع بندی آزمون    
 


