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چرخ ريسک چگونه پرنده ای است؟- ١  

.به همين علت آن را چرخ ريسک می نامند.اين پرنده آشيانه اش را می بافد. در کشور ما پرنده ای به نام چرخ ريسک زندگی می کند   
 

چرخ ريسک شاخه ها و برگ های نازک گياهان را جمع آوری می کند وبا نوکش آن ها را به اش را چگونه می بافد؟چرخ ريسک النه -٢
در . سپس درون النه را پرهای نرم خود يا پرندگان ديگر و نيز با قسمت های نرم گياهان پر می کند تا جای تخم هايش نرم باشد.هم می بافد

.ود و خروج پرنده داردضمن آشيانه فقط يک سوراخ برای ور  

؟خدای مهربانچه کسی به چرخ ريسک اين توانايی را داده است-٣  

جای مناسب،خانه،غذا،آب،هوا،همکاریجانوران به چه چيزهايی نياز دارند؟-۴  

تخم گذاری و  –در امان بودن از حمله ی جانوران ديگر  -محافظت در برابر گرما و سرما   -النه برای جانوران چه فايده هايی دارد؟ -٥
...استراحت و - انبار کردن غذا   –نگه داری از بّچه ها   

 

جنگل ها ، مراتع و مزارع را  –محيط زندگی آن ها را آلوده نکنيم ما از چه را ه هايی می توانيم به جانوران کمک کنيم تا سالم بمانند؟-٦
ما اگر به محيط زيست جانوران . (ويه ی حيوانات جلوگيری کنيم از شکار بی ر –خراب نکنيم ، از سموم شيميايی کمتر استفاده کنيم 
) صدمه نزنيم بيشترين کمک را به آن ها کرده ايم  

 

جانوران به روش های گوناگون از بچه های خود نگه داری . خير آيا همه ی جانوران با يک روش از فرزندان خود مراقبت می کنند؟ – ٧
در جلوی شکم خود کيسه ای دارد که نوزاد به داخل آن می رود از شير مادر تغذيه می کند تا به رشد برای مثال کانگروی ماده . می کنند

.کافی برسد و بتواند بيرون از کيسه زندگی کند اما بچه الک پشت بعد از بيرون آمدن از تخم خود به تنهايی رشد کرده و بالغ می شود  
 

مدتی برگ .کرم ابريشم از تخم بيرون می آيد.کرم ابريشم از يک تخم آغاز می شود زندگی مراحل رشد کرم ابريشم چگونه است؟ – ٨
.پس از مدتی پروانه از پيله خارج می شود. های توت را می خورد  وبعد روی  يک شاخه پيله درست می کند  

 

کرم ابريشم چگونه پرورش می يابد؟– ٩  

. که کرم از تخم بيرون بيايد  روز طول می کشد ١٣در شرايط عادی . خروج از تخم  –الف   

.روز طول می کشد ، او از برگ درخت توت تغذيه می کند و هيچ غذايی را نمی خورد ١١سنين کرم جوان . کرم جوان –ب   

ا کوچک از اشتها افتاده واز تغذيه باز می مانند جثه آنهروز است که در پايان اين دوره کرم ها  ١٦تا  ١٥طول دوران بلوغ . کرم بالغ  -  ج
 شده و به رنگ زرد و شفاف درمی آيند که دراين زمان با گذاشتن وسايل پيله تنی بر روی کرمها موجبات تنيدن پيله فراهم می آيد

  .ابتدای هرتابستان پروانه کرم ابريشم ازپيله خارج می شود و تخم کوچک می گذارد : تشکيل پيله  – د
 

خير، برخی مانند قورباغه مراحل تخم گذاری تا رسيدن به قورباقه ی بالغ را در آب طی کنند؟آيا همه ی جانوران مثل هم رشد می  -  ١٠
. کرده وبعد زندگی در خشکی را ادامه می دهد ، اما روند رشد الک پشت دقيقا برعکس قورباغه است   

مراحل رشد غورباقه را بنويسيد ؟ – ١١  

  . ـ تخم ها به بّچه قورباغه هايی با دم لرزان تبديل می شوند ب. ـ در بهار ، قورباغه ی ماده در آب تخم می گذارد الف
  .نوزاد قورباغه ها به تدريج چاق تر و دست و پاهايشان کامل تر می شود – د.نوزاد قورباغه ها کم کم دست وپاهايشان ظاهر می گردد  ـ  ج
   .از آب خارج شوند   تی دم خود را از دست دادند به قورباغه بالغ تبديل شده اند و می توانند در جست و جوی غذاـ بّچه قورباغه ها وق ز
   

  مراحل رشد الک پشت را بيان کنيد؟ – ١٢
  . زير شن ها خاک می کنند الک پشت ها تخم های خود را در جايی مناسب و نزديک به ساحل  – الف
. وارد می شوند و در نهايت به دنيای زير آب -  ج. پس از مدتی بچه ها از تخم بيرون آمده و راه دريا را پيش می گيرند -  ب  


