
نامنیکدبستان غیردولتی هوشمند   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درس دوازدهم: گوناگونی گیاهان)علوم تجربی(                        نام و نام خانوادگی:

  1396/--/--تاریخ:   خانم خزائی  آموزگار:   چهارمی: پایه

 تاری

 
 ( نوع ساقه3( تعداد گلبرگ 2( نوع ریشه 1بندی کرد؟توان طبقهگیاهان را از چه نظر می -1

 گویند.می ها یک قسمتی باشد، تک لپهبه گیاهانی که دانه آن گویند؟به چه گیاهانی تک لپه می -2

 گندم، جو، برنج گیاه تک لپه را نام ببرید.چند  -3

 گویند.می ای دو قسمتی دارند دو لپهگیاهانی را که دانهگویند؟ به چه گیاهانی دو لپه می -4

 نخود، لوبیا، عدس نام ببرید. چند گیاه دو لپه -5

 گی، گلبرگ، پرچم و کاسبرگمادّهایی تشکیل شده است؟ از چه قسمتیک گل  -6

شوند این عمل را گرده گی منتقل میهای گرده از پرچم به مادّدانه گرده افشانی را تعریف کنید.عمل  -7

 گویند.افشانی می

 های گرده در آن قرار دارد.پرچم قسمتی از گل است که دانه پرچم چیست؟ -8

گی پرچم بر روی مادّنوران و انسان از جا ،ی بادبه وسیله شود؟یگی منتقل مدانه گرده چگونه بر مادّ -9

 شوند.منتقل می

های زیادی زنبور عسل برای درست کردن عسل از گل ؟کندمی کمک افشانی گرده به چگونه عسل زنبور -10

ر های دیگچسبد و همراه او به گلها به پرزهای بدن او میی گلنشیند گردهها میکند و وقتی روی گلزدید میبا

 شود.منتقل می

 شود.گی به میوه تبدیل میپس از گرده افشانی قسمتی از مادّ  معموالً شود؟به چه چیزی تبدیل میگی مادّ -11

 در درون میوه شود؟دانه در کجا تشکیل می -12
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دانه از. آوردمی وجود به را جدید گیاه یک و کندمی رشد دانه؟ آیداز رشد دانه چه چیزی به وجود می -13

 .آیدمی وجود به کاج درخت، کاج یدانه از و باقال گیاه، باقال ی

 دار(دانه )هاگدار و گیاهان بدوندو دسته، گیاهان دانه شوند؟گیاهان به چند دسته تقسیم می-14

گویند. این گیاهان به دار میبه گیاهانی که دارای دانه هستند دانه گویند؟دار میبه چه گیاهانی دانه -15

 کنند.ی دانه تولید مثل میوسیله

 فرنگیکاج، باقاال و گوجه دار را نام ببرید.چند گیاه دانه -16

 دار و گیاهان مخروط داردو دسته گیاهان گل شوند؟دار به چند دسته تقسیم میگیاهان دانه-17

 لپه و دو لپه تکشوند؟ دار به چند دسته تقسیم میلگیاهان گ-18

 به وجود آوردن. را خود انندیعنی گیاهانی م تولید مثل گیاهان یعنی چه؟ -19

 با کاشت دانه کنند؟دار چگونه تولید مثل میگیاهان دانه-20

اگ ی هبه گیاهانی که دانه ندارند و مانند خزه و سرخس به وسیله گویند؟به چه گیاهانی بدون دانه می -21

 گویند.کنند، گیاهان بدون دانه میتولید مثل می

 ها و سرخسخزه چند گیاه بدون دانه نام ببرید. -22

 ی هاگبه وسیله کنند؟گیاهان بدون دانه چگونه تولید مثل می -23

 آید.روید و از رویش آن گیاه به وجود میجای مرطوب می ولی کوچک است که درهاگ سلّ هاگ چیست؟ -24

 های مرطوبدر محیط کنند؟هایی رشد میگیاهان بدون دانه در چه محیط-25
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بعضی از گیاهان  ؟شوندمی زیاد هاگ و دانه با جز دیگری هایروش به که شناسیدمی را گیاهانی چه -26

مانند شمعدانی که با قلمه زدن زیاد  .شوندهای دیگری مانند قلمه زدن، خوابانیدن ساقه و ... زیاد میبا روش

 شود.می

 اند؟دانشمندان گیاهان را براساس شباهت ها و تفاوت هایشان به چند دسته تقسیم کرده -27

 

 .کنیممی استفاده گوناگون گیاهان یریشه و ساقه، برگ، دانه، میوه از ما ی گیاهان برای ما چیست؟فایده -82

 .است وابسته گیاهان به ما زندگیکنیم. حتّی پارچه تهیه می و کاغذ، رنگ، روغن، داروها انواع، گیاهان از

ها را نشکنیم. ی درخت و گل( شاخه1 داری گیاهان چه کارهایی باید انجام دهیم؟برای حفظ و نگه -92

فرنگی و خیار را در گلدان بکاریم و از ( گیاهانی مانند ریحان، گوجه3گاه روی درخت یادگاری ننویسیم. ( هیچ2

 ی خودمان مراقبت کنیم.( از گل و درخت حیاط خانه3ها استفاده کنیم. محصول آن

گیاهان

دانه دار

مخروط دار 
(کاج)

گل دار

تک لپه 
(سوسن)

(کدو)دولپه 

بدون دان 
(هاگ دار)

سرخس خزه


