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  1396 - 97سال تحصیلی          خانــم مقنی          

 تاری
 بکارید و بخورید و ....   : 11درس 

 ماسه خاک و  رسخاک  –کود ) گیاخاک ( اجزاء تشکیل دهنده ی خاک باغچه را نام ببرید . 1

 ، گیاهان را به طور منظم آبیاری می کنند ؟چرا کشاورزان  2

 آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصوالت بیش تر  و مرغوب تر می شود .

دانه  5سه گلدان  بردارید و  در یکی خاک باغچه ودر دومی ماسه و در سومی خاک رس بریزید ،   3

 عدس بکارید. نتایج آزمایش را بنویسید . طول ساقه در کدام یک به ترتیب بلند تر است ؟

 اول در خاک باغچه  ،  دوم خاک ماسه   و سوم در خاک  رس  بلندتر است .  ، طول ساقه

 زمین نام ببرید . فواید گیاهان را  در سطح کره ی  4

 تولید غذا ازطریق گیاهان برای ما  –اک سازی هوا پ  -تولید اکسیژن برای تنفس موجودات  

  شرایط الزم برای رشد یک دانه را نام ببرید  . 5

  نور کافی –خاک مناسب  –هوای مناسب  -آب مناسب  

 وجود رُس فراوان در خاک کشاورزی چه مشکلی برای گیاه به وجود می آورد ؟   6

د کند بی  رشبه دلیل اینکه نفوذپذیری آب و هوا در داخل خاک رس  کم است پس ریشه نمی تواند  به خو

 پس جلوی رشد ریشه ی  گیاه  را می گیرد .

 آب مقطر و آب شور هر کدام چه آسیبی به گیاه می زنند ؟ 7

ول دارد  سل دی کهآب مقطر امالح و مواد معدنی کافی برای گیاه را ندارد  و آب شور به خاطر نمک و شوری زیا

 های گیاهی را  از  بین می برد  و گیاه خشک می شود .

 آب شیرین از چه راه هایی برای گیاهان تأمین می شود ؟ 8

 بارش برف و باران ، آب رودخانه ، چشمه ، قنات و چاه 

نام و نام خانوادگی:                       )  علوم ( 

پایهی: پنجم    آموزگار:

 تاری

 
    اگر مواد غذایی زمینی کم باشد ، چه باید کرد ؟  9

 باید به خاک کود اضافه کرد .  

      نور چه تأثیری در رشد گیاه دارد ؟  10

 گیاهان برای غذاسازی در برگ هایشان به نور کافی نیاز دارند .  

 چرا هنگام کار با خاک گلدان از دستکش استفاده کنیم ؟  11

رگ های بفراوانی  درون خاک گلدان وجود دارد  و این میکروب ها برای تجزیه ی  چون میکروب های 

 خشک و خاک  الزمند ولی برای ما بیماری زا  هستند .
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 (علوم   درس دهم تا دوازدهم )                      نام و نام خانوادگی:

  1396 - 97سال تحصیلی          خانــم مقنی          آموزگار:    پنجمی: پایه

 شخم زدن خاک چه فایده ای برای رشد گیاه دارد ؟ 12

د و کنذ می خاک نرم شده و مواد روی خاک با هم مخلوط می شوند و آب و هوا راحت تر درون  خاک نفو 

 در نهایت دانه ها راحت تر جوانه زده و رشد می کنند .

د تا ی بکارعباس آقا در سمنان مزرعه ای دارد . بارندگی در آن جا کم است . به نظر شما چه گیاهان 13

 محصول بیشتری برداشت کند ؟

ر دکارد تا ... ب باید گیاهانی که نسبت به  کم آبی  مقاوم هستند بکارد  مثل گندم ، جو ، نخود ، عدس و

 صورت کمبود آب گیاهان مزرعه اش  از بین نرود . 

 چه نوع گیاهانی برای آپارتمان های  ما مناسب است ؟ با ذکر مثال .   14

یی  و اقشه ی آفریبنف ،یاد نیازی ندارند مثل بامبو به نور ز گیاهانی که به نور کم عادت کرده و برای رشدشان

 یوسف سنِحُ

 برای کشاورزی در مناطق کم باران ، چه خاکی مناسب تر است ؟ 15

 ب بیشتری را در خود نگه می دارد خاک رس چون دانه های ریزی دارد و آ 


