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ت انتخابّدي�، گربه به كدام جانور بيشتر شبيه است؟ علدر هر ر
ا بگوييد.خود ر



٣

٣٤

گياهان ِىناگونوگ گياهان ِىناگونوگ



٣٥

ان، بسيار گوناگون/اند. بعضى از آن/ها به شكلگياهان هم مانند جانور
خت و بعضى، به شكل بوته/هاى كوچك ديده مى/شوند.در

گى خود، گياهان گوناگونىندشما هم در محيط ز
گ، قسمت/هاىا مى/بينيد. ريشه، ساقه و برر

 گياه/اند.ِاصلى
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از/هاى درگا كه برك يا دو بوته از گياهانى ري
/ى  آن/هاريشهند، از خاك در آوريد؛ و باريك دار

شبيه به كدام/يك از دو شكل رو/به/روست؟
پهن هاى/گ///ا كه بركنون، يك بوته از گياهانى را

آن به /ى//هريش خاك بيرون آوريد؛  ند، ازدار
 شبيه است؟رو به/روكدام/يك از دو شكل 

ى همبه جز اين دو نوع ريشه، ريشه/هاى ديگر
ه كنيد و بهّا تهيند. نمونه/هايى از آن/ها روجود دار

كالس بياوريد.

است  ريشه/ى ر

گى شما هستند چگونه است؟ندريشه/هاى بيش/تر گياهانى كه در محل ز

  ريشه/ى افشان

 bUA�ÁbOM� ريشه/
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نج) و دو بوته ازند (مانند گندم و بررااز و باريك دگ/هاى دردو بوته از گياهانى كه بر
 ساختمان ساقه/ىه كنيد؛ّند (/مثل لوبيا و شمعدانى) تهيگ/هاى پهن دارگياهانى كه بر

ند؟قى با هم دارت نگاه كنيد؛ ساقه/ها چه فرّا به دقآن/ها ر
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ساقه
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ت نگاه كنيد؛ّديك و به دقا از نزگ چند نوع گياه ربر
ا به چند شكل مى/توانيد طبقه/بندى كنيد؟گ/ها ر بر

گبر

 bUA�ÁbOM� 
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گ/هاى باريك، بلند و ياند بوته/ى گل كه برچ
اديك، نگاه كنيد؛ جدول زير را از نزند رپهن دار

در دفتر خود بكشيد و كامل كنيد.

 است؟٦ يا ٣گ/هاى كدام بوته تعداد گل/بر 
 است؟٥ يا ٤گ/هاى كدام بوته/ها عداد گل/برت
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گل

گ/ها زياد است،در بعضى از گل/ها، تعداد گل/بر
از؟ند يا درگ/پهن داراين نوع گياهان بر
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ه كنيد.ّچند دانه/ى مختل� تهي
ا گروه/بندى كنيد. از هر گروه، يك يـادانه/ها ر
ا در آب بيندازيد و يك روز صبر كنيد؛دو دانه ر

ا مى/توانيد جدا كنيد؟پوست كدام دانه/ها ر
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يك قسمتىو كدام دانه دو قسمتى  كدام دانه 
است؟

دانه
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