
 

 

 

 

 

 

 قسمت های مختلف هر گیاه را نام ببر. ریشه ، ساقه ، برگ ، گل، میوه 

 محل رویش رنگ،گیاهان چه تفاوت هایی باهم دارند؟ از نظر شکل ، اندازه ، 

 گیاهان برای رشد کردن به چه چیزهایی نیازمندند؟ آب، خاک، هوا، نورکافی 

کار اصلی ریشه ی گیاه چیست؟ هم آب و مواد غذایی را از خاک به گیاه می رساند هم  

 باعث می شود گیاه محکم در خاک بماند.

ریشه های راست چون مقدار  راست در چیست؟ریشه های تفاوت ریشه های افشان و  

مقابل باد و بیشتری در خاک فرو می روند می توانند گیاه را محکم تر در خاک نگه دارند و در 

کم آبی مقاوم تر هستند.اما ریشه های افشان چون ریشه ها در نزدیکی سطح خاک هستند 

 در مقابل باد و کم آبی کمتر مقاوم هستند و عمر کوتاهی دارند.

 چند ریشه ی خوراکی نام ببر. پیاز ، شلغم، هویج ، تربچه 

 بر.کرفس ، پیازچه ی خوراکی نام بچند ساقه  

از  عضی ها غیر خوراکی،بعضی خوراکی هستند و ببرگ گیاهان چه تفاوت هایی باهم دارند؟ 

از نظر رنگ بعضی ها رنگ نظر شکل بعضی ها پهن بعضی باریک و بعضی ها سوزنی هستند

 .روشن و بعضی ها تیره هستند

 برگ سبزی خوردن و برگ درخت انگور چند برگ خوراکی نام ببر. 

وانات و یحو غذای  گیاهان برای ما چه فایده هایی دارند؟ بیشتر گیاهان خوراکی هستند 

، ، هوا را پاک و تمیز می کنند، از آنها دارو می سازند، رنگ می سازند انسان ها هستند

 محیط اطراف ما را پاکیزه می کنند، بسیاری از وسایل زندگی ما از گیاهان است.

 رنگ درست می کنند. زردچوبه، زعفران ، چغندر، حنا ، قهوه نام چند گیاه که از آن ها 

 رت دوستضبه نام ح

 علوم اول دبستان همراه با پاسخ 5نمونه سواالت پیشنهادی فصل 



 

 

، وسایل چوبی دستمال کاغذی ،چه وسایلی در زندگی ما از گیاهان به دست می آید؟ کاغذ 

 ، قایقخانه ، مبل ، مداد

غذای گیاه در کدام قسمت آن ساخته می شود؟ یا به عبارتی آشپزخانه ی گیاه کجاست؟  

 برگ 

 نخودسبزبرنج ،نام ببر؟گندم ، جو ، چند دانه ی خوراکی  

 چند دانه نام ببر که از آن روغن می گیرند. دانه ذرت ، تخم گل آفتابگردان 

 چند میوه نام ببر که یک دانه دارند. گیالس ، زرد آلو ، هلو 

 چند میوه نام ببر که چند دانه دارد. انار، سیب ، گالبی 
 


