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 111فعالیت صفحه 
با افزایش مقدار فتوسنتز همراه است اما پس از مدتی ظرفیت گیاه اشباع می شود بنابراین با وجود افزایش  CO2در ابتدا افزایش مقدار  CO2 .مقدار فتوسنتز ثابت باقی می ماند 

 111فعالیت صفحه 
هدف این است که دانش آموزان با پوشش گیاهی منطقه ای که در آن زندگی می کنند آشنا  –این فعالیت بر عهده دانش آموزان می باشد 

 شوند.
 11فصل 

 111فعالیت صفحه 
               نام دارد که ساختار آن یکی از ساده ترین اسفنج ها سیفا 

 
  

 
 

 111جمع آوری اطالعات صفحه 
شستن میوه و سبزی با سبزی شور و ... قابل  –اما پاسخ های مانند: استفاده از آب تصفیه شده یا جوشیده شده  –بر عهده دانش آموز 

 قبول است. 
 830جمع آوری اطالعات صفحه 

اک با باال افزایش حاصلخیزی با ترشحات ژله ای کرم ها، مدفوع کرم ها، جابجا شدن خالف: نقش کرم های خاکی: نفوذ پذیری آب و هوا، 
 کاهش مصرف کودها –و پایین رفتن کرم ها در خاک 

 رب: بر عهده دانش آموز است اما پاسخ: زالوها نیز گونه های متفاوتی دارند و عموماً زندگی آنها انگلی است. نوعی زالو که مخصوص این کا
ه شدن خون جلوگیری می کند. لخته شدن خون می )هجامت( است از خود مادۀ ضد انعقادی )هپارین مانندی( تولید می کند که از لخت

 –سیاه( در درمان بیماری های پوستی  –این نوع زالو )زیتونی  –رگ را مسدود می کند تواند سبب ایجاد انواع سکته ها بشود. زیرا مسیر 
 جراحی پالستیک و بیماری چشمی و ... کاربرد دارد. –خون مردگی  –کوفتگی 

 111فعالیت صفحه 
 –شاخه است  4شاخه )زائده( ولی ملخ ماده عقب آن  3نر در انتهای خود  ملخ  –بند دارند  88ملخ ها  –توضیح در مورد ملخ ها چند 

ر ( دارد که تولید ارتعاشات را بصماخبند اول شکم پرده ای بنام تیمپانوم )پرده  –بخش اصلی سر، سینه، شکم هستند  3همۀ آنها دارای 
 ندام تولید مثلی است.بند آخر ا –عهده دارد 

 111جمع آوری اطالعات صفحه 
سر و سینه و شکم اند ولی سر و سینه  دارای –تحرک کم دارند  –تار تولید می کنند  –بدون کرک  –عنکبوت: برخی از آنها سمی اند 

 (کلیسرشاخک ندارد اما در جلو سر یک جفت گیره دارند ) –آنها با هم است )دو قسمتی اند: سر و سینه + شکم( 
 تحریک زیاد دارند. -تار تولید نمی کنند –سه قسمتی واضح اند  –پر کرک اند  –ریتل: اغلب سمی نیستند 

 انتهای بدن –جفت پا دارد که پای جلویی تبدیل به گیره شده است  4 –سمی اند  –خطرناک به شمار می آیند  یانعقرب: از عنکبوت
 -خمیده و دارای کیسه زهری است

ایجاد بیماری می کنند در کنه ها سر و  –از راه خوردن خون موجودات تغذیه می کنند  –کوچک اند  –کنه: از خانواده عنکبوتیان اند 
 -نوع سخت و نرم اند 2 -فاقد شاخک اند   –سینه و شکم در هم ادغام شده و بدن واحدی دارند 
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