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 جانداران ديگر غذا مي سازند.گياهان موجودات با ارزش و مهمي هستند که برای خود و  -1

 در درس قبل خوانديد که گياهان برای رشد و غذا سازی، به آب، خاک، و نور و هوا نياز دارند. -2

 ريشه -3

   : دانه ها در اثر رطوبت و هوا جوانه مي زنند. اولين قسمتي که پس از جوانه زدن دانه ها از آن ها خارج-

 مي شود، ريشه است.

: روی ريشه تارهای ظريفي وجود دارد که به آن تارهای کشنده مي گويند. اين تارها آب و مواد محلول -

 موجود در خاک را مي گيرند و در اختيار گياه مي گذارند.

 : با آسيب ديدن تارهای کشنده، ريشه ديگر قادر به جذب آب و مواد محلول مورد نياز نمي باشد.-

 در نتيجه، رشد آن کم يا متوقف مي شود.: -

 وظايف ريشه -4

 الف( نگه داری گياه در خاک

 ب( جذب آب و مواد محلول موجود در خاک

   ج( برخي ريشه ها مواد غذايي گياه را در خود نگه داری مي کنند که به آن ها ريشه های خوراکي گفته

 مي شود. مانند: هويج ، ترب و چغندر و ....

 کتاب 94ص کاوشگری 

 پس از چند روز، گياهان دو طرف را باهم مقايسه کنيد؟ -1

 ( رشد نکرده است و در حال از بين رفتن است.2گياه ظرف شماره )
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 از اين فعاليت چه نتيجه ای مي گيريد؟ -2

نتيجه مي گيريم که اگر به تارهای ريز روی ريشه ی گياه آسيب وارد شود، گياه نمي تواند آب و مواد 

 ول در آن را از خاک بگيرد.محل

 کتاب 95فکر کنيد ص 

به هنگام تعويض گلدان و يا محل گياه، ريشه ها را با مقداری از خاک اطراف آن ها از جايي به جای بايد 

 ديگر منتقل کرد تا تارهای کشنده آسيب نبينند.

 از ريشه تا ساقه -5

بااليي گياه مانند برگ ها، از مسيری به نام : آب و مواد محلول درون خاک، برای رسيدن به قسمت های -

 ساقه عبور مي کنند.

 وظايف ساقه -6

 : حمل مواد محلول از ريشه تا برگ-

 : حمل مواد غذايي ساخته شده در برگ به اندام های گياه-

 : نگه داری دانه، ميوه و گل-

 کنند مانند: کرفس، کاکتوس و ...: برخي از ساقه ها مواد غذايي ساخته شده در برگ را در خود ذخيره مي -

 آوند -7

باريکي وجود دارد که آب را از ريشه به قسمت های بااليي گياه  سيار: درون ساقه ی گياهان، لوله های ب-

 مي برند. اين لوله ها، آوند نام دارند.
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ساقه حرکت : وقتي آب و مواد موجود در خاک وارد ريشه شدند،از آن جا به وسيله ی آوندها در طول -

 کرده و به برگ ها مي رسند.

 آن ها در برگ، رگ برگ را به وجود مي آورند.

 : رگ برگ ها در گياهان تک لپه ای به صورت موازی و در گياهان دولپه ای انشعاب دار است.-

 : شکل بخشيدن به برگ ها و انتقال مواد درون آن ها به عهده ی رگ برگ ها است.-

مواد محلول موجود در آن از طريق آوندها در طول ساقه به سمت باال، دو عامل نقش : برای انتقال آب و -

 بسيار مهمي دارند.

 : عامل اول-

 فشاری است که ريشه از پايين به باال بر مواد وارد مي کند.

 : عامل دوم-

ه سمت باال مي عرق کردن گياه )تعرق( از طريق روزنه ها است. زيرا اين عامل آب و مواد موجود در آن را ب

 کشد.

 کتاب 96فعاليت ص 

 پيش بيني کنيد که آيا مزه ی برگ های جعفری تغيير مي کند؟ -1

 بله، شيرين ميشود

برای بررسي درستي پيش بيني خود، مزه ی اين برگ ها را با برگ ها برگ های جعفری معمولي  -2

 مقايسه کنيد؟
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ری که در آب قند قرار داده ايم شيرين شده برگ های جعفری معمولي شيرين نيست اما برگ های جعف

 است.

 کتاب 97فکر کنيدص 

 برای آنکه گل های رنگي داشته باشيد، چه مي کنيد؟ -1

در چند ليوان آب به طور جداگانه جوهرهای رنگي مي ريزيم و انتهای ساقه ی گل های سفيد را به طور 

يم. بعد از مدتي رنگ گل ها تغيير مي کند و قرار مي دهمايل مي بريم و هريک را در يکي از ليوان ها 

 گلبرگ های آن ها به رنگ جوهری که در آب ليوانشان است، در مي آيد.

 راه ورود هوا به گياه )برگ( -8

: همان طور که انسان ها برای زنده ماندن به هوا نياز دارند، گياهان نيز برای رشد و زنده ماندن، به هوا نياز -

 دارند.

انسان ها هوا را از راه بيني وارد شش های خود مي کنيم، گياهان هم هوا را از طريق سوراخ های ريزی : ما -

 که در پشت و روی برگ ها وجود دارند، وارد برگ خود مي کنند.

 روزنه -9

 : به سوراخ های ريزی که در پشت و روی برگ ها وجود دارند، روزنه مي گويند. -

مانند همه ی موجودات زنده تنفس مي کنند، روزنه وارد فضای درون برگ  ان نيز: با توجه به آن که گياه-

 کرده و کربن دی اکسيد را از طريق روزنه ها دفع مي کنند.

: روزنه ها در عمل دريافت کربن دی اکسيد از محيط به گياه هم کمک مي کنند. در اين صورت گياه با -

 عمل غذاسازی مي باشد. کمک سبزينه ی موجود در برگ قادر به انجام
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 : تعداد روزنه ها در سطح زيرين برگ ها، بيشتر از سطح رويي برگ است.-

: روزنه ها مثل سوراخ های بيني در حيوانات هستند که اگر بسته و گرفته شوند، برگ گياه خفه و خشک -

 مي شود.

 کتاب 98فکر کنيد ص 

مقداری وازلين بماليم، با آنکه شرايط مناسب برای رشد اين گياه اگر بر رو و پشت برگ های گياه شمعداني 

 فراهم است. آن برگ پژمرده مي شود. چرا؟

زيرا وازلين سوراخ های پشت و روی برگ را مي بندد و مانع رسيدن هوا به گياه مي شود. بنابراين گياه 

 هوای کافي برای رشد مناسب را ندارد و پژمرده مي شود.

 

  


