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 : بی مهره ها 11درس 

 

 دارند؟ یتفاوت چه یظاهر یها یژگیازنظرو یخاک وکرم مورچه-1 سوال

 بدن یول دارند وآرواره چشم2 و شاخک2 بندو یپا6 و یقسمت سه بدن ها مورچه -1 جواب

 یها حلقه یخاک کرم

 .ندارد مورچه همانند وآرواره وشاخک داردوپاوچشم یادیز

 را؟چ کرم؟ ایترند هیشب مورچه به وشته کفشدوزک -2 سوال

 .هستند وآرواره بندبند یوپا چشم2 شاخک2 یدارا رایز-مورچه به -2 جواب

 د؟یکن انیراب مورچه و عنکبوت یظاهر یها وتفاوت ها دوموردازشباهت-3 سوال

 یپاداردول 8 و است یقسمت2 عنکبوت بدن .دارند وآرواره بندبند یپا ها آن یهردو -3 جواب

 مورچه بدن

 .پادارد6 و است یقسمت3

 هست؟ ییزهایچ رچهیز ازجانوران کیهر ی یغذا-4 لسوا

 ...و یدام وفضوالت اهانیگ دهیپوس یایبقا : یخاک کرم

 ...و شته،شپش وتحم شته :کفشدوزک

 اهانیگ رهیش :شته

 ...و شته عسلک ای ز،مدفوعیارریبس یها اهان،قارچیگ ی دانه :مورچه

 ...و وزنبور وپشه ومورچه مگس مثل زیر حشرات :عنکبوت

 .دیکن انیکدامند؟چهارموردب سرخ گل ی ازبوته حفاظت یها راه-5 والس

-باغچه خاک یرو سانت 25 کردن رورویز-دینورخورش یجلو گذاشتن-وکود آب دادن -5 جواب

 ...و یپاش سم

 دارد؟ باغچه اهانیگ یبرا یوضرر دهیفا چه یخاک کرم -6 سوال

 نیشودوهمچن یورشدبهترم اهیگ شهیر به هوا دنیرس موجب خاک جاکردن باجابه -6 جواب

 فضوالتش

 اهانیگ ی شهیر وجودارندکه یخاک کرم از یاریبس یها گونه اما است اهیگ یبرا یکودمناسب

 .خورند یرام
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 درظاهردارند؟ یوتفاوت شباهت ومارچه یخاک کرم بدن-7 سوال

 قراتف وستون است یحلقو یخاک کرم بدن – هستند ولغزنده یا لوله هردو بدن-7 جواب

 مارپولک بدن ینداردول

 ...داردو فقرات وستون داربوده



 

 

 .دیبزن ند؟مثالیگو یم مهره یب یجانوران چه به-8 سوال

 مورچه،کرم،اسفنج، مثل.شود یم گفته مهره یب ندارند مهره ستون که یجانوران به -8 جواب

 ...و ایتوت

 است؟ یجانور چگونه زالو -9 سوال

 جانداران کندوازخون یم یهازندگ وباتالق آب یدرجوها موالمع که است یکرم زالو -9 جواب

 .کند یم هیگرتغذید

 .دارد یعوارض ست؟وچهیچ کرمک- 10 سوال

 یزندگ کودکان خصوص وبه انسان گوارش ی لوله یدرانتها که است یکرم کرمک - 10 جواب

 ییکندوازموادغذا یم

 .گردد یم ما یماریب بوموج کند یجادمیا یدیشد یها کندخارش یم استفاده ما بدن

 .دیبزن مثال هرکدام یوبرا برده شوند؟نام یم میتقس چنددسته به ها کرم- 11 سوال

 یخاک کرم(مثل یحلقو یها کرم)وکرمک سیآسکار(مثل یا لوله یها کرم -دسته سه به

 مثل پهن یها کرم)وزالو

 )یخوک یکدو ووکرم یکدوگاو کرم(

 دارد؟ یعوارض د؟چهکن یم یزندگ ست؟درکجایچ شپش- 12 سوال

 یزندگ انسان یمو یال کندودرالبه یم هیتغذ انسان ازخون که است یا حشره شپش- 12 جواب

 یم وتخم کرده

 یدخونیشد عفونت نشودبه درمان یطوالن مدت واگربه شود یم دیشد جادخارشیا گذاردموجب

 انسان ومرگ

 .شود یمنجرم

 دارد؟ ییها وتفاوت ها چه وانهوپر کفشدوزک با مورچه یظاهر ازنظرشکل- 13 سوال

 ها پروانه ی همه یول.دارند پاوآرواره6 و شاخک2 بندبند، یپاها ها آن ی همه - 13 جواب

 دارند هابال وکفشدوزک

 .است متفاوت ها آن بدن تعدادقطعات و وشکل اندازه نیهمچن ندارند هابال مورچه ی وهمه

 ست؟ین وهگر کدام نیزم یرو جانوران نیتر فراوان- 14 سوال

 انیبندپا- 14 جواب

 دارند؟ نام چه انیبندپا نیتر فراوان- 15 سوال

 حشرات- 15 جواب

 دارند؟ یاتیخصوص چه حشرات - 16 سوال

 .دارند یقسمت3 وبدن بندبند یها وپا شاخک2 پاو6 حشرات- 16 جواب


