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.  گیاهان موجودات زنده ای هستند که در زندگی ما انسانها خیلی تاثیر دارند
کوچکترین روئیدنی که در.حتی جانوران نیز از طریق گیاهان تغذیه میشوند

باغچه یا گلدان میبینید تا درختان خیلی بزرگ در پارکها و جنگلها همگی 
.  هر  موجود زنده ای برای زندگی کردن از جائی تغذیه میکند. گیاه هستند 

گیاهان نیز برای تهیه غذای خود از نورخورشید، آب وهوا استفاده میکنند که 
.به آنها انرژی میدهد 



گیاه چیست؟ 

حتی . گیاهان موجودات زنده ای هستند که در زندگی ما انسانها خیلی تاثیر دارند
اغچه یا  کوچکترین روئیدنی که در ب.جانوران نیز از طریق گیاهان تغذیه میشوند

هر  . تند گلدان میبینید تا درختان خیلی بزرگ در پارکها و جنگلها همگی گیاه هس
هیه گیاهان نیز برای ت.  موجود زنده ای برای زندگی کردن از جائی تغذیه میکند

.غذای خود از نورخورشید، آب وهوا استفاده میکنند که به آنها انرژی میدهد 



. اکسیژن یکی از گازهای موجود در هواست.گیاهان اکسیژن الزم را برای ما میسازند
گیاهان هم از نظر زیبایی  .انسانها وحیوانات برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند

که به طبیعت میدهند برای ما لذت بخش و زیبا هستند و هم برای اینکه در تغذیه  
یا ...غالتی مانند گندم، جو، ذرت و. ی ما کاربرد دارند دارای اهمیت بسیاری هستند

سبزیجات نیز از جمله گیاهانی هستند که ما بوسیله آنها غذای خود را تامین 
استفاده میکنیم حتی بسیاری... میکنیم ما از گیاهان به عنوان دارو، لباس، کاغذ و 

پس بچه . از لوازم بهداشتی نیز از طریق گیاهان معطر و خوشبو به دست میآیند
.های  عزیز بیائید از گیاهان به خوبی محافظت کنیم 



ند و فصل بهار که از راه میرسد و هوا کم کم گرم  میشود جوانه های سبز از زیر خاک بیرون می آی
.وند بعد جوانه ها رشد میکنند و بزرگ و بزرگ تر میشوند برگها کامال باز میشوند و دیده میش

ده های شما حتی میتوانید گاهی حشراتی را که در اطراف گلها و گیاهان در حال پرواز هستند تا گر
.     گل را جمع آوری کنند ببینید 

گیاه که وقتی پاییز از راه میرسد، در طول فصل پاییز، گلبرگهای گل ها میریزد ، قسمتهایی از
م کم دانه های آن را در خود نگه میدارد و میوه نامیده میشود بر روی گیاه باقی میماند، اما برگها ک

.اصی دارد میریزند و زرد میشوند و این تغییربزرگی در شکل و نوع گیاهان است که بازهم زیبایی خ

ود و از وقتی زمستان از راه میرسد، در طول ماههای سرد زمستانی، رشد بیشتر گیاهان متوقف میش
صل بهار در واقع آنها به دوره استرحت میرسند و منتظرند که با فرا رسیدن ف. گل دادن باز میمانند

ان بدهند که هوا گرمتر میشود، دوباره رشد کنند، جوانه بزنند، گل بدهند و زیبایی خود را دوباره نش

ت هر بچه های عزیز، هر فصل، گیاهان و گلها دگرگونیهایی را در خود دارند که این تغییر و تحوال
د به خلقت بی کدام بسیار زیبا هستند که شما با توجه کردن به این تغییرات در رشد گیاهان میتوانی

.نظیر خداوند پی ببرید



دانه چیست؟                      

ه دان. گیاه جدید از دانه به وجود می آید. دانه قسمت بسیار کوچک گیاه است
ا تخم  اگر نخود یا لوبیا و ی. پوشش سفت  و محکمی دارد که از آن محافظت میکند

سیاری ب.   گلی را کاشته باشید دیده اید که پس از مدتی گیاهی از آن رشد میکند
از گیاهان جدید از دانه ها می رویند، پس دانه مهمترین قسمت گیاه است، زیرا

وص به هر گیاه دانه مخص.  گیاه از  طریق دانه تولید مثل میکند و تکثیر میشود
ی رشد دانه ها به روشهای مختلف از گیاهان جدا میشوند تا برا. خود را تولید میکند

سپس . ندیک گیاه تازه از مواد غذایی درون دانه تغذیه میک. کردن نقطه ای را بیابند
و هنگامیکه برگها رشد کردند و مواد غذایی گیاه را تامین نمودند، دانه خشک

پژمرده میشود



قسمت های اصلی دانه

ب بچه های عزیز هر دانه ای را با هر اندازه و شکل  و رنگی که داشته باشد، وقتی برش داده و خو
.نگاه میکنیم ، میبینیم که معموال ازسه قسمت اصلی تشکیل شده است 

)  پوسته خارجی است که وظیفه اش حفاظت از دانه است و معموال سخت و محکم میباشد:  اول
( . د سختی و محکم بودن این پوسته را هنگام شکستن تخمه هندوانه و یا زرد آلو حتما دید ه ای

قسمت ذخیره ای که خود دانه است، یعنی همان قسمتی که مورد استفاده غذایی ما قرار :  دوم
.میگیرد،آنچه به عنوان فندق، پسته و نخودچی میخوریم، همان قسمت ذخیره ای دانه است 

ین گیاهک است که به آن جنین گیاه هم گفته میشود یعنی قسمت بارور دانه است و هم: سوم
مت این قس. قسمت است که پس از کاشتن گیاه رشد میکند و گیاه جدیدی را به وجود می آورد

.کوچک است و چون داخل پوسته است دیده نمیشود 


