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 : از ریشه تا برگ 12در س  

 چیست؟ رگ برگ  -1 1

 رگ برگ ها را  به وجود می آورند .آوندها در برگ ،  

 چیست؟آوند -2

نجام  اواد  را انتقال مکه  در کل بخش های گیاه وجود دارند  و  کار   هستند  لوله های باریکی  

 می دهند 

  

 چیست ؟وزنه ر -3

به  شوند  . یاه میگسوراخ های ریزی در سطح زیر و روی برگ  وجود دارند و هوا از راه این سوراخ ها وارد  

  این سوراخ ها روزنه می گوییم .
 تاری 

 
 چیست ؟تار کشنده  -4

ها آب و ین تارروی ریشه تارهــــای نازکی وجود دارد که  به آن ها تارهای کشنده می گویند . ا 

 اک را می گیرند و در اختیار گیاه قرار می دهند .مواد محلول موجود در خ

 برگمحل اصلی غذاسازی در گیاه کجاست ؟  2

3 

 

 اگر تارهای کشنده ی ریشه آسیب ببیند  چه اتفاقی برای گیاه می افتد ؟ 

 جذب آب در ریشه به درستی  صورت نمی گیرد و رشد گیاه کم یا متوقف می شود .

 اگر زیر و روی برگ را روغن بمالیم بعد از یک روز چه اتفاقی می افتد ؟  4

 شود . برگ خفه شده و خشک می ی شوند و هوا وارد برگ  نمی شود پس چون روزنه های برگ بسته م 

 دو مورد از وظایف ریشه را بنویسید .  5

 ه در خاکاستحکام گیا -2واد الزم از خاک       جذب آب و م -1

نیم چرا موقع عوض کردن خاک گلدان  باید گل را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان جدید منتقل ک 6

  منتقل می شود با این کار تارهای کشنده ی ریشه به همراه ریشه و گیاه در گلدان؟ 

tg://join?invite=AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw
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یدا پوقتی انتهای ساقه ی جعفری را درون محلول آب قند بگذارید ، برگ های جعفری چه مزه ای  7

 ود .رشیرین می شود چون آب قند  با آوندهای جعفری به تمام قسمت های آن می جعفری می کند ؟ 

رای گل بمحلول قرمز قرار داد . بعد از یک روز چه اتفاقی دی را درون لیوانی پر از رضا گل سفی 8

 رضا  می افتد ؟  

رمز جوهر ق وتمام بخش های گل سفید قرمز رنگ می شود چون در تمام قسمت های گیاه آوند وجود دارد   

 .  به تمام بخش های گل می رسد

 برای غذاسازی در برگ ، گیاهان  چه گازی را از طریق روزنه ها جذب می کنند ؟  9

  کربن دی اکسید

 اکسیژنچه گازی از روزنه ها خارج می شود ؟   10

 

 


