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 "سزگذشت دانه"

 اًْاع هیٍْ:
 خیاز،اًاز،شزدآلْ،ٌُدّاًَ،خستصٍ،تْت فسًگی،ظیة،گالتی،پستمال،آًاًاض،لیوْ ؼیسیي،ًازًگی،گیالض،ُلْ.

 ***هیٍْ ُا اش ًظس زًگ،تْ،اًداشٍ،هصٍ،ؼکل ّ تعداد داًَ ُا تاُن فسق دازًد.***
 

 اًْاع هیٍْ:
 هیٍْ ُای تک داًَ ای:-1

 یک داًَ دازًد. هیٍْ ُایی کَ فمط
 هاًٌد:اًثَ،شزدآلْ،گیالض،آلثالْ

 هیٍْ ُای چٌد داًَ ای:-2
 هیٍْ ُایی کَ تیػ اش یک داًَ دازًد.

 هاًٌد:ظیة،گالتی،اًاز،پستمال،لیوْ ؼیسیي،ًازًگی،ٌُدّاًَ،خستصٍ
 

 کاز هیٍْ:
 هیٍْ ُا داًَ زا دز خْد ًگَ هی دازًد.

 
 لعوت ُای داًَ:

 پْظتَ-3    غراییهْاد -2   جْاًَ یا گیاُک-1
 

 هِن تسیي لعوت داًَ:
 جْاًَ یا گیاُک.

 
 کاز داًَ:

 تْجْد آّزدى داًَ.
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Sticky Note
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 زاٍ ُای پساکٌدٍ ؼدى داًَ ُا:
 تاد.-1
 آب.-2
 جاًْزاى.-3
 اًعاى ُا.-4

 هساحل زؼد گیاٍ:
دز خاک هیکازین.تَ آًِا چٌد داًَ زا دز پازچَ ای ًوٌاک دز هکاى هٌاظة لساز دُین تا جْاًَ تصًٌد تعد ایي جْاًَ ُا زا 

زظیدگی هی کٌین تا گیاٍ جدید تْجْد آید.اش زؼد داًَ ُا گیاٍ جدید تْجْد هی آید ّ آى گیاٍ هی تْاًد دّتازٍ داًَ تْلید 
 کٌد.

 
 اجصا هِن گیاٍ:

 تسگ.-3                                            ظالَ.-2                                               زیؽَ.-1
 

 هِن تسیي لعوت گیاٍ:
 زیؽَ.

 
 اش طسیك زیؽَ ّازد گیاٍ هی ؼْد ّ تْظیلَ ظالَ تَ ُوَ لعوت ُای گیاٍ هی زًّد.***  ***آب ّهْاد هعدًی

 
 ***تعضی اش ظالَ ُا ّ زیؽَ ُا خْزاکی ُعتٌد.

 هاًٌد:کسفط ّ تستچَ***
 

 دازًد.*** ***گیاُاى تسای زؼد تَ آب،خاک،ًْزکافی،ُْای هٌاظة ًیاش
 

 زّغ ُای تْجْد آهدى گیاٍ جدید:
 پیًْد شدى.-3    للوَ شدى.-2    کاؼتي داًَ.-1
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 للوَ شدى:

 تعضی اش گیاُاى اش کاؼتي ظالَ شیاد هی ؼًْد.

 هاًٌد:گل ؼوعداًی،گل زش،گل ظسخ ّ هیٍْ ُایی هثل آلْچَ.

 آشهایػ للوَ شدى:

یک ؼاخَ گل ؼوعداًی زا هی تسین ّ آى زا دز تٌگ آب هی گرازین؛تا زیؽَ کٌد؛تعد آى زا دز خاک هی کازین ّ ُس زّش تَ 

 آى زظیدگی هی کٌین، ؼاخَ ی ؼوعداًی زؼد هی کٌد ّ ؼاخَ ّ تسگ تاشٍ هی دُد.

 للوَ شدى هی گْیٌد.""پط :اش کاؼتي ظالَ تعضی گیاُاى،گیاٍ جدیدی اش ُواى گیاٍ هی زّید کَ تَ ایي زّغ 
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