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 گیاهان

 الینا رجب پور: تهیه کننده 

 کالس سوم سرکار خانم مینا سیدیان

 1396زمستان 



z 
با كه هستند ای زنده موجودات ،گیاهان 

 در موجود اكسید دی كربن ،خورشید نور كمك

 گیرند، می خاك از كه دیگری مواد و آب  هوا،

 .كنند می غذاسازی

زمین، ی كره مناطق تمام در تقریبا ،گیاهان 

 و ها كوهستان ها، جنگل ها، مزرعه :مانند

 شقایق و مینا گلمثل  )رویند می كویرها حتی

 .(رویند می بیابان در كه

 هستند؛ مختلفی های شكل به گیاهان 

 به برخی، و كوچك های بوته شكل به برخی،

   .بلند های درخت شكل



z 
:  عبارتند از قسمت های اصلی گیاه،

 .برگو  ساقه، ریشه

 :  وظیفه ی ریشه -

 گرفتن آب و مواد مورد نیاز

 .گیاه از خاك

داخل را گیاهان ها، ریشه 

 می نگه ثابت و محكم زمین

 برابر در را ها آن و دارند

 .كنند می مقاوم باد،

انتقال : وظیفه ی ساقه - 

 .مواد، از ریشه به برگ

 .غذا سازی: وظیفه ی برگ -

 



z 

 انواع ریشه

 :شوندتقسیم می دو گروه ،  به شانظاهر ریشه ها، از روی شكل 

 

ریشه های این گیاهان، به درون زمین نفوذ : راست ریشه های  -1

 .می كنند تا به آب برسند

در زیر سطح خاك  ریشه های این گیاهان،: افشانریشه های  -2

 .  پخش می شوند

 



z 
 انواع گیاهان



z 

 گیاهان گل دار

 ها، رنگ و شكل های گوناگونی دارندگل  . 

 از آن ها بوی خوبی دارندخیلی. 

 ،به وجود می آید تخمدر گل ها . 

   شكل و تعداد گلبرگ گل را می توان از نظر

، طبقه ( جدا یا به هم چسبیده)گلبرگ ها 

 .بندی كرد

  تعداد گلبرگ دانشمندان، گل ها را با توجه به

 :تقسیم می كننددو گروه به 

 گلبرگی (3یا مضربی از ) سهگل های  -1

 .گلبرگی( یا مضربی از آنها)چهار یا پنج گل های  -2

 



z 

 (3مضرب )گل برگی   6 

 

 

 

 گل برگی  5

 



z گیاهان مخروط دار 

، ولی دارای مخروط ندارندگل گیاهانی هستند كه داران مخروط -

 .هستند

درست فلس های چوبی شكل هستند و از پولك یا  دوكی، هامخروط -

 .شده اند

 

 

 

 

 

 .،  از درختان مخروط دار هستندسروو كاج  درختان-



z 
 گیاهان مخروط دار

 به وجود می آیددرون مخروط ها این گیاهان، دانه های. 

 .دارد وجود دار بال های  دانه مخروط، هر در-

 .گیرند می قرار ها پولك بین و مخروط داخل ها،  دانه -

 می باز آن های پولك رسند، می كاج های مخروط وقتی -

 .شوند می پراكنده باد توسط دار، بال های دانه و شوند

 

 



z 

دانه های آنها یا گیاهان دانه دار ،: 

 گندم،  برنج، ذرت،  جو، خرما: است مانندیک قسمتی. 

 

 

 

 

 

 

 نخود، عدس، لوبیا، باقال: است مانند دو قسمتی . 

 

 ذرت برنج گندم

 لوبیا عدس نخود



z 
 :دارند یک قسمتی مشخصات گیاهانی که دانه ی 

 دارند افشانریشه ی. 

 دارند موازیبا رگبرگ های کشیده برگ های. 

 است توخالیساقه معموال. 

 است 3مضربی از یا  3تعداد گلبرگ ها برابر. 

 

برگ 
 گندم

گل 
 سوسن



z 



z 

 :دارند دو قسمتی مشخصات گیاهانی که دانه ی 

 .دارند راستریشه ی –

 .دارند منشعببا رگبرگ های  پهنبرگ های –

 .است توپرساقه معموال –

 .استمضربی از آنها یا  5یا  4تعداد گلبرگ ها برابر –

 

گل کدو با گلبرگ 
 تایی5



z 
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 ...چند سوال کوتاه

 قسمت های اصلی گیاه کدامند؟1.

 وظیفه ی ریشه ی گیاه چیست؟2.

 گیاهان مختلف چند نوع ریشه دارند؟3.

 گیاهان به چند گروه تقسیم می شوند؟ 4.

در گیاهان دانه دار تک قسمتی، ریشه به چه شکل 5.
 است؟

در گیاهان دانه دار دوقسمتی برگ و رگبرگها به چه 6.
 شکلی هستند؟

 در گیاهان مخروط دار، دانه در کجا قرار می گیرد؟7.



z 

 با تشکر از معلم عزیز و مهربانم

 و آرزوی موفقیت برای دوستان نازنینم 


