
  98/  11مورخ:     /     نام و نام خانوادگی:

  کالس:  اّولپایه: 

  ي خاکی مازمین خانه: مفصل نه  فرهنگ غیردولتیدبستان            تکلیف سایت علوم

  کنیم؟ هر تصویر را توضیح دهید.هایی میاستفادهبا توجه به تصاویر بگویید از خاك چه   -1

  
    

  

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

  ؟ تیک بزنید.کننداز جانوران زیر در خاك زندگی می یککدام -2

  عقرب      کرم خاکی    سوسک           موش کور    گربه    مورچه 

  ها را کامل کنید.جمله» خاك « ي با استفاده از کلمه -3

  نیاز دارد..................... الف) گیاه براي رشد خود به 

  یابد.پرورش می.................... ب) غذاي ما و بعضی جانوران، گیاهی است که در 

  است؟ تیک بزنید. شدهاستفادهاز خاك  یککدامبراي ساختن  -4

        

       

و خاك رس است، مقداري  ریزهسنگخاك باغچه، ماسه،  هرکدامبه چهار لیوان ته سوراخ شده که در  - 5

  ؟چکدمیکنیم. از کدام لیوان زودتر آب مساوي آب اضافه می

.................................................................................................................................................................  

  



مشورت  ترهابزرگزنند؟ با کردن) می زیروروها زمین را شخم (چرا کشاورزان قبل از کاشتن دانه - 6

  کنید. سپس نظرتان را بگویید.

................................................................................................................................................................. .  

............................................................................................ ......................................................................  

است انتخاب کنید و به کالس گزارش  شدهساختهدر محیط خانه بگردید. چند وسیله را که از خاك  -7

  بدهید.

..................................................................................................................................................................  

  

  

 يوسیلهبهدیگر ي جانوران آموز به این امر پی ببرد که غذاي ما و همهشود، دانشدر این درس سعی می

  شود.گیاهان درست می

  محل زندگی برخی از جانوران در خاك است. -

  کنند.ي درخت زندگی میبرخی از جانوران مانند موش، هم در خاك و هم در تنه -

  هاي متفاوت نیاز دارند.گیاهان به خاك -

جذب و عبور  ازنظرهاي مختلف عبور کردن آب از خاك به میزان فضاي خالی خاك وابسته است. خاك -

  .اندمتفاوت باهمآب 

  از آن عبور کند. خوبیبه وهواآبزنند تا کشاورزان جهت ایجاد فضاي خالی در خاك، زمین را شخم می -

  ي توالت، دستشویی، سرامیک و ...کاسهشود، مثل ظروف چینی، برخی وسایل خانه با خاك ساخته می -

  

  

  تا حدودي  خیر  بله  ارزشیابی  

        می داند چه خاکی براي کشاورزي مناسب است   1

        جانورانی که در خاك زندگی می کنند را نام می برد  2

        می داند از خاك براي ساختن بناها و بعضی از وسایل استفاده می شود   3

        انواع خاك را می شناسد   4

        علت شخم زدن زمین را می داند   5

  

  ..................................................................................................................................................................بازخورد توصیفی آموزگار: 

  

 دانستنی


