
 

 علوم)  9( سواالت فصل 

ها  باد، آب، جانوران و انسان به پراكنده شدن دانه شوند؟ ميهايي پراكنده  ي گياهان با چه روش دانه .1

  .كنند كمك مي

ي  دهنده هاي تشكيل اندوخته و گياهك قسمتغذاي پوسته،  .ي دانه را نام ببريد دهنده هاي تشكيل قسمت .2

  .دانه هستند

  ميمون ،  سنجاب  .ها ميوه است دو جانور نام ببريد كه غذاي آن .3

هاي رسيده در معرض رطوبت، هوا و دماي مناسب قرار  وقتي دانه  كنند؟ ميها در چه شرايطي رويش  دانه .4

  .كنند گيرند، رويش مي مي

  نختهيه  –روغن تهيه  –دارو تهيه  –براي خوردن  .ها نام ببريد ها را از دانه هاي انسان چند مورد از استفاده .5

هاي بادام صابون و كرم تهيه  و از دانه نخي پنبه،  هاي دانه گردان، روغن خوراكي، از كرك ي آفتاب از دانه

  .شود مي

  گلبرگ )ج          برگ )ب                  ميوه )الف  شود؟ مي نگهداري ، گياه قسمت كدام در دانه .6

  گالبي )ج            سيب )ب             هندوانه )الف            ؟ است بيشتر ميوه كدام هاي دانه تعداد .7

  . ي در حال رشد را نام ببر و روي شكل نشان بده هاي مختلف دانه قسمت .8

 

 

 .ي لوبيا را به ترتيب شماره گذاري كن مراحل رشد دانه .9

 

  

  



 

  غذاي اندوخته  .كند تا رشد كند آن استفاده مي....................... از  در هر دانه، گياهك .10

  پسته  -برنج   –گندم  -لوبيا   . خوريم نام ببريد ها را مي چهار دانه كه ما آن .11

) پرندگان     ج) حشرات      ب) كنند؟ الف تر از دانه براي غذا استفاده مي كدام يك از جانوران بيش .12

  ها ماهي

  هلو) سيب               ج )خيار             ب) الف                             ي نرم دارد؟  كدام ميوه دانه .13

 ميوه) ساقه               ج) ب        برگ       ) دارد؟ الف كدام قسمت گياه دانه را در خود نگه مي .14

 روش قلمه زدن . يك روش ديگر براي تكثير گياهان نام ببريد  .15

 ي خرمادانه  –ذرت  –برنج  –جو  -گندم  . چند دانه ي يك قسمتي نام ببريد .16

 پسته -  لوبيا  –بادام   –عدس   - نخود. چند دانه ي دوقسمتي نام ببريد .17

   يا غير خوراكيخوراكي  –و سختي نرمي  –كوچكي و بزرگي دانه ها از چه نظر با هم تفاوت دارند ؟  .18

 

 

 

 

 


