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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 
 .کنید کامل را جدول خود گروه در و کنید مشاهده را سوسن و کدو گیاه شکل

 
 نام گیاه

 گیاه های ویژگی
 کدو سوسن

   راست یریشه

   افشان یریشه
   باریک و دراز برگ

   پهن برگ
   3 مضرب یا تا 3 ها گگلبر تعداد

   آنها مضرب یا تا 5 یا 4 ها گلبرگ تعداد
   قسمتی یک یدانه

   قسمتی دو یدانه
 

 
کند و های زیادی بازدید میی گل، از گلزنبور عسل با جستجوی شهد یا گرده کند؟می کمک افشانی گرده به چگونه عسل زنبور

های گلکند و در بازدید از چسبد یا زنبور خودش آنها را جمع میی گل به پرزهای بدنش مینشیند گردهها میوقتی روی گل

 شود.های گل باعث باروری آن گل میدیگر گرده

 

 

 96 صفحه  |  فکر کنید       

 93صفحه   |  فعالیت 
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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 
 را ها آن و گو و گفت میوه این رشد مراحل ترتیب یدرباره. دهدمی نشان میوه تا گل از را انار یمیوه رشد مراحل زیر، هایشکل

 .کنید گذاری شماره

   
1 5 4 

   

3 6 2 

 

 
 .کنید کامل را زیر جدول اید،آموخته تاکنون آنچه به توجّه با

 نام گیاه

 گیاه های ویژگی
 سرخس خزه کاج کدو سوسن

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد گل

 ندارد ندارد دارد ندارد ندارد مخروط

 دارد دارد ندارد ندارد ندارد هاگ

 ندارد ندارد دارد دارد دارد دانه

 

 
 دلیل؟ چه به کنید؟می بندی طبقه گروه یک در را باال جدول گیاهانِ کدام

 کنند. کاج، سوسن و کدو در یک گروه، چون هر سه با دانه تولید مثل می

 کنند.خزه و سرخس در گروه دیگر، چون هر دو با هاگ تولید مثل می

 

 97صفحه   |گفت و گو 

 97صفحه   |  فعالیت 

 96صفحه   |گفت و گو 
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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 
 شوند؟می زیاد هاگ و دانه با جز دیگری های روش به که شناسیدمی را گیاهانی چه

ب، گران و سخت ریشه گیاهان کمیا - قلمه توسط( ها میوه و زینتی) سبز همیشه و دار خزان های درختچه و درختان از بسیاری

  -ل تقس ی  با عم  شیپوری مانند موز، زنبق، اختر، ای ذخیره و گوشتی های اندام گیاهان از بعضی  - شاخه خوابانیدنرا با روش 

 .دارد وجود پاجوش مانند سیب، انار، گوجه، آلو، به و نخل میوه ارقام برخی و محمدی گل و انجیر در

 98 صفحه  |  جمع آوری اطالعات
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