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 ابتدایی پنجمرسنامه آموزشی پایه د

 

 

 

 

 

 

 

 نظارت
 ناهید فضلی

کرمانشاه معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان  

 دبیرخانه اجرایی

 (ی ابتداییهای آموزشی و بررسی محتوایس اداره تکنولوژی،گروهرئ) وحید اکبری

 (های آموزشی و بررسی محتواکارشناس  تکنولوژی، گروه)پرویز پورکاشفی

 (های آموزشی و بررسی محتواکارشناس  تکنولوژی، گروه)نسرین جعفرنژاد

 تهیه و تدوین محتوا

  ذوالفقار فیلی قرآن

پور  سمیه مرادی علوم تجربی  

 مسلم مرادی مطالعات اجتماعی



 

 

 

 به نام خدا

 پیشگفتار 

گسترش و  ، کودکانجانبه  گیری شخصیت و رشد همه شکلابتدایی به دلیل نقش بنیادین خویش دردوره  

اموری که کودک در زندگی روزم  تعمیم با آنمفاهیم و معانی  تکوین   در  ها مواجه است، نقش مهمیره 

کودک اجتماعی  و  زیستی  در  دوره   و  دارد  انشناختی،  که  است  فای  برای  رصت  آن  مناسبی  موقعیت  و 

گردد و استعدادهای هر تحصیل، تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران برای کودک فراهم می

نای توسعه مبدوره آموزش عمومی    موارد ذکر شده، با توجه به اهمیت    . شودتدریج شکوفا میه  کودک ب

 تعریف شده است.  ایپایدار در هر جامعه 

 کودکان   ، در ابعاد مختلف جمعیتی و جغرافیایی  ی ابتدایی به گونه ای است کهدوره   آموزشی  گستردگی

تحت پوشش آموزش های رسمی ر توسعه یافته  تو مناطق کمحتی در دورترین روستاها  الزم التعلیم را  

است  یادگیری  الزم –لذا با توجه به جایگاه این دوره و تأثیر آن در فرایند یاددهی  خویش قرار می دهد، 

راستای آموزشی    در  عدالت  ریزی  توسعه  برنامه  ای  گونه  مداومت،    دشوبه  جامعیت،  اصول  آن  در  که 

 بینی، همکاری و مشارکت، استمرار و... لحاظ گردد. واقع 

بوم جدید مان، در زیست  نیز  و پرورش  بیماری کوید  آموزش  از  نهادها متأثر  و گردیده است    19ند سایر 

 فراهم نماییم. تحصیلی    برای دانش آموزان درتمامی سطوحدسترسی آموزشی را    ایجاب می نماید تا  شرایط

به ایجاد فرصت های برابر یادگیری و آموزش مداوم، تهیه درسنامه   و  عدالت آموزشی    توسعهراستای    در

روان  برای تمامی پایه ها برمبنای الگوهای تدریس به زبان ساده،    پل ارتباطی بین معلم و دانش آموز  عنوان

ابزاره از  یکی  عنوان  به  تا  باشد  می  ضروری  فهم  قابل  حضوری، و  آموزش  کنار  در  مکمل  مدرسه    ای 

بستر الزم را   بتوانیم  بدین وسیلهمواد دیداری و شنیداری مورد استفاده قرار گرفته و    و  رانای  تلویزیونی

 نظام تعلیم و تربیت  اهدافجهت تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیری دانش آموزان و نهایتاً تحقق  

سازیم.  رو های  درسنامهمجموعه    فراهم  معاونت   پیش  های  حوزه  همکاران  جمعی  مشارکت  آموزش    با 

کل   ادارات  شمالی،   هایاستانابتدایی  خراسان  جنوبی،  خراسان  اصفهان،  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان 

ی و  گلستان  کرمانشاه،  کردستان،  اهدافزد  ـسمنان،  تحقق  راستای  ابتدایی  در  ی  عنوان   دوره  به  و 

امید است با تهیه و توزیع این محتوای  رسان به معلمان و دانش آموزان عزیز فراهم گردیده است.  یاری 

ی ابتدایی مکتوب بتوانیم گامی موثری در راستای تداوم و استمرار چرخه آموزش برای دانش آموزان دوره 

برداریم. 



 

 

 

 

 و دانش آموزان محترم اسخنی با اولی

برای تمامی شما عزیزان از  ، ضمن آرزوی صحت و سالمت  محتوای تهیه شده و   جهت بهره مندی بهتر 

 : نماییمتوجه شما را به موارد ذیل جلب می  ، تداوم آموزش با کیفیت

شتر اری بینیازمند همراهی و همک* تکمیل فرایند آموزش و یادگیری و تحقق اهداف در این شرایط خاص،  

 از پیش شما عزیزان است. 

که انتظار می رود    به صورت خود آموز یا نیمه خودآموز تهیه شده   "درسنامه"بسته آموزشی با عنوان    *

از هر عنوان درسی را مطالعه نموده و   صفحاتیروزانه  ،  ا توجه به راهنمایی معلم محترم خودب  دانش آموز

 د.انجام دهالیف مربوط به آن را تک

باشد محتوای اصلی کتاب درسی می  تکمیل کننده   نامه به عنوان مکمل آموزشی تهیه گردیده و* این درس

از مطالعه بعد  از درس   که الزم است دانش آموزان  فعالیت هر قسمت  و  نموده  به کتاب مراجعه  های نامه 

 مربوطه را انجام دهند. 

های د تا بر انجام تکالیف و فعالیت حضور داشته باشن  در کنار دانش آموز  * حتی االمکان یکی از والدین

 . نمایند ارائهو در صورت لزوم راهنمایی الزم را  نموده آموزشی تعیین شده نظارت 

یا در   زگار مربوطه تعیین نموده تکالیف روزانه ای که آمو  ین محترم نظارت نمایند که فرزندنشانوالد*  

 .ددهرا انجام  درسنامه مشخص شده 

و به عنوان یکی  خواهد گرفت  ار محترم فرزند شما قرار  مورد بررسی آموزگستمر  به طور منامه  * این درس 

مالک  ارزشیابی  از  پس  های  خواهدشد؛  لحاظ  آموزالاو  دانش  تا  گردد  نظارت  است  و    زم  تکالیف  کلیه 

 د. مربوط را به نحو مطلوب انجام ده هایفعالیت 

 )برنامه کالسی( مطالعه رنامه زمانی تعیین شده توجه به ب با محتوای درسی تهیه شده راعزیز    دانش آموز  *

  کمک بگیر. به جای همکالسی، از اعضای خانواده  ، ارکتیجهت انجام فعالیت های گروهی و مشو  نموده 

 . بگیرید راهنماییآموزگار خود  از یا ابهام درصورت داشتن هرگونه سوال ضروری است *

 با تشکر 

 



  



 چشم                حس بینایی 

 گوش               حس شنوایی

حس بویایی         بینی           

زبان                حس چشایی    

پوست              حس المسه    

 

 اندام های حسی

 
 مردمک چشم در تاریکی 

 

 مردمک چشم در نور

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

کنند، اندام حسی ی تبدیل می پیام عصبه کنند و آن را بی که اثر محرک خاصی را دریافت میهایبه اندام

     گویند.می

 چشم )حس بینایی( 

خود به دست می آوریم از راه بینایی است    چشم اندام حس بینایی است و بیشترین اطالعاتی که ما از دنیای اطراف 

که در نور شدید  . اگر به چشم دوستان خود توجه کنید ، وسط چشم دایره ای سیاه رنگ به نام مردمک وجود دارد  

کوچک تر و تنگ تر و در نور کم گشاد تر می شود . این تنگ و گشاد شدن مردمک به کمک سلول های ماهیچه  

، ، سبزقهوه ای تیره تا روشن، خاکستری  ای به نام عنبیه که اطراف مردمک را احاطه کرده است و به رنگ های

 . مشاهده می شود؛ انجام می شود آبی، عسلی و....

 

 

  

 

و نتیجه آزمایش را بنویسید. کتاب را با توجه به مراحل آن انجام دهید 47آزمایش کنید صفحه   

 ساختمان چشم 

: الیه ای شفاف و بر آمده در جلوی چشم است که روی بخش  قرنیه   

 رنگی چشم را پوشانده است. قرنیه جزء خارجی ترین الیه ی چشم است.

 بخش رنگی چشم است که از سلول های ماهیچه ای رنگی ساخته شده است. عنبیه :

(1درس ششم: چه خبر؟)  



 ت سوراخی در وسط عنبیه است و راه ورود نور به داخل کره ی چشم اسمردمک :   

در پشت مردمک قرار دارد و شبیه عدسی برآمده است که نور ورودی به چشم را همیشه به صورت    عدسی :

 تر و وارونه روی پرده ی شبکیه چشم می اندازد. تصویری کوچک

ی  ی چشم قرار دارد. دارای سلول های ویژهی چشم است که در عقب کرهداخلی ترین الیه پرده ی شبکیه: 

ی نوری است که با افتادن تصویر روی پرده ی شبکیه این گیرنده ها تحریک شده و پیام عصبی بینایی ایجاد گیرنده

 می کنند. 

 رشته ی عصبی است که پیام های بینایی را از پرده ی شبکیه به بخش پشتی مغز منتقل می کند. عصب بینایی: 

 دانش آموز عزیز: 

 را انجام داده و به سواالت پاسخ دهید.  46* با مراجعه به کتاب فعالیت صفحه 

   خانواده ی شما چه رنگی است؟گفت و گو:  عنبیه ی چشم شما چه رنگی است؟ عنبیه ی چشم دیگر اعضای 

 تشکیل تصویر  مراحل 

نور پس از عبور از قرنیه و مردمک به عدسی چشم برخورد می کند عدسی چشم ما مانند ذره بین است و تصویر  

 اجسام را به روی پرده حساس شبکیه می اندازد. 

تصویر اجسام بر روی شبکیه به شکل وارونه است و مغز انسان نیز این تصویر را به ما درست و مستقیم            

 می دهد. 

بر روی شبکیه چشم گیرنده های عصبی قرار دارند که پیام ها را گرفته و به مغز می رساند و مغز نیز این              

 پیام ها را تشخیص داده و فرمان های الزم را صادر می کند. 

 در شبکیه سلول های ویژه ای قرار دارند که نور را دریافت می کنند 

 و از طریق عصب بینایی به مغز پیام می فرستند.  

 دهیم. بینیم و رنگ و شکل آنها را تشخیص میبه این ترتیب، ما اجسام را می

 

 مدل حسی بینایی          

 زمغ         عصب بینایی         پرده شبکیه          عدسی چشم          مردمک           قرنیه           نور               



 چشم دوربین چشم نزدیک بین چشم طبیعی

 مشکالت بینایی

پرده ی حساس چشم تشکیل  ما وقتی خوب می بینیم که تصویر اجسام به طور کامالً واضح روی     نزدیک بینی:

شود. افراد نزدیک بین فقط اجسام نزدیک را خوب می بینند) تصویر روی شبکیه می افتد.( و تصویر اجسام دور  

 را واضح نمی بینند.)تصویر جلوی شبکیه می افتد.( 

یب با  بیشتری پیدا کرده است. این ع عمق  دارند یا کرهی چشم آنها    قطورتریافراد نزدیک بین یا عدسی چشم  

  )فرورفته( اصالح می شود. عدسی مقّعرعینک دارای 

 است.عدسی فرورفته به نظر می رسد، عینک آن ها ریزتر  چشم افراد نزدیک بین از پشت عینک

اجسام   دوربینی: تصویر  زیرا  افتد.(  می  روی شبکیه  تصویر  بینند)  می  را خوب  اجسام دور  فقط  افراد دوربین 

 شبکیه تشکیل می شود. پشتبلکه در نمی افتد نزدیک روی شبکیه 

)عدسی برآمده( عدسی مّحدبشده است. دوربینی با استفاده از عینک با    کمترضخامت عدسی چشم در این افراد  

 اصالح می شود.

 شود  دیده می درشت تر  چشم افراد دوربین از پشت عینک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش آموز عزیز: 

 را انجام داده و به سواالت پاسخ دهید و جدول را کامل کنید. 48* با مراجعه به کتاب فعالیت صفحه 

کنند.وقتی پلک می زنیم ، ورود گرد و خاک به آن جلوگیری میپوشانند و از  ی چشم را میها روی کرهپلک    

 ماند.شود و مرطوب میشود با این کار، سطح آن خشک نمیاشک روی چشم پخش می

 

 راه های مراقبت از چشم 

 رعایت فاصله کتاب هنگام مطالعه  -1 

 در روزهای برفی و آفتابی از عینک مخصوص آفتابی استفاده کنیم.   -2

 استفاده از عینک مخصوص در هنگام کار   -3



 شستشوی چشم هنگام ورود جسم خارجی به چشم  -4

 شنیدن 

 

  دانش آموز عزیز:

 . را انجام داده و به سوال پاسخ دهید 50* با مراجعه به کتاب فعالیت صفحه

 

 دانش آموز عزیز: 

 را انجام داده و به سواالت پاسخ دهید.  50* با مراجعه به کتاب و با استفاده از راهنما فعالیت دوم صفحه 

 وسایل و مواد الزم:  لیوان کاغذی بزرگ، قیچی 

 

 

  گوش

. تنها بخش هایی از گوش که قابل مشاهده است ،الله ی گوش و بخشی از مجرای  گوش اندام حس شنوایی است

 گوش است. بیش ترین قسمت های گوش درون استخوان جمجمه ی سر قرار دارد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( گوش بیرونی)خارجی
 

  

 این بخش در جمع آوری صداها و جهت صداها را یاری می دهد. الله گوش: 

 شود.  تر میبیشتری جمع آوری  می کنیم و شنیدن صدا راحت اگر دست را پشت گوش قرار دهیم امواج      



سوراخ ابتدای گوش است که انتقال صدا به بخش درون یگوش را به عهده دارد در این بخش    مجرای شنوایی:

موهای یرز و ماده ی چرب و موم مانندی قرار دارد که پوست و پرده ی گوش را چرب می کند در این ماده از  

 غبار و جانوران ریز به داخل گوش نیز جلوگیری به عمل می آورد.   ورود گرد و

  گوش میانی 

این بخش قسمت بیرونی را از قسمت درونی گوش جدا می کند. پرده ی گوش با گرفتن امواج پرده گوش:   

 صوتی می لرزد و این لرزه ها را به گوش درونی منتقل می کند. 

 لرزد.  های کوچک که به آن وصل هستند نیز میی گوش سه تکه استخوانبا لرزش پرده :های کوچکاستخوان

های کوچک گوش دچار مشکل شوند فرد دچار کم شنوایی سوراخ یا پاره شود یا استخوانی گوش  نکته: اگر پرده

 شود. می

 

 

 

 

 گوش داخلی 

های گوش که در این قسمت قرار دارند و برای تشخیص به ها به بخش حلزونی رسیده و عصبلرزش استخوان

 شنویم. فرستند به این ترتیب ما صدها را میمغز می

 های گیرنده حلزونی گوش دچار مشکل شودنکته: اگر بخش 

 شود.  فرد دچار ناشنوایی می 

 

 مدل شنوایی: 

 

              حلزون گوشی         استخوان های نزدیک           پرده سماخ           مجرای شنوایی            صدا  

 مغز           عصب شنوایی              

 مشکالت شنوایی 

شدن مواد ترشحی در روی پرده ی گوش که باعث می شود شخص قسمتی از صداها را نشنود که در جمع   

 این حالت گفته می شود گوش او سنگین است. 

 پارگی پرده ی گوش بر اثر ضربه یا صدا های بسیار بلند در نزدیکی گوش.  



 شنیدن صدا های معمولی ولی همیشگی ، باعث ناراحتی های شنوایی می شود. 

 

 چگونه از گوش خود مراقبت کنیم:  

  اجسام نوک تیز در گوش خود فرو نکنیم. 

 در گوش کسی فریاد نزنیم  

  دست یا کتاب یا چیز دیگری به گوش کسی ضربه نزنیم.هرگز با  

 در هنگام استحمام، گوش خود را با احتیاط تمیز کنیم و..... 

 تشخیص ناراحتی های شنوایی به کمک دستگاه شنوایی سنجی انجام می شود.             

 گیرنده الکتریکی است که به افراد کم شنوا کمک می کند تا صداها را بهتر بشنود.  سمعک:          

 از صدا را متوجه نشوند.   شود، که صدها را به خوبی نشنوند، یا بخشیبه افرادی گفته میافراد کم شنوا:             

  

  

   

 

 

   سوال های ارزشیابی :

 ی مربوطه وصل کنید.هر جمله را به کلمه 

 ●      .قرار دارد ی عدس ییدر بخش جلوالف( 

 ●      . رسدیعضو م نیابتدا به ا گوش، یلرزش پردهب( 

 ● .قسمت قرار دارند نیگوش در ا ییشنوا یها رندهیگج( 

 ●     . در افراد سالم است ریتصو لی محل تشک د(

 

 

 ه یشبک ●

 گوش  یبخش حلزون ●

 هیعنب  ●

 کوچک یها استخوان ●

 یی نا یعصب ب ●

 

 برای دیدن اجسام چه شرایطی الزم است؟ 

 

 .دیسیمشخص شده را بنو یها ام بخش 

  

 



  

   (حس چشاییزبان)

 

باآن تشخص مزه ی غذا، مخلوط  این اندام ماهیچه ای است که    .زبان اندام حس چشایی است                        

انجام می شود.روی زبان سلول های ویژه ای به نام سلول های ) گیرنده های( شدن غذا با بزاق و صحبت کردن  

چشایی قرار دارد. این سلول ها بیشتر درون برجستگی های روی زبان )پُرز زبان( قرار گرفته و توسط ذرات غذا  

 ک شده و پیام چشایی را توسط عصب چشایی به مغز می فرستند. تحری

 دانش آموز عزیز: 

 را انجام داده و به سواالت پاسخ دهید.  54* با مراجعه به کتاب فعالیت صفحه 

 وسایل و مواد الزم: آینه، نان، آب، شیر 

 چشیدن 

بُزاق) آب دهان( کمک می کند.روی زبان  زبان ماهیچه ای است که به جویدن غذا در دهان و مخلوط شدن آن با  

برجستگی هایی وجود دارد. این برجستگی ها مزه ی غذا را دریافت می کنند و از طریق عصب چشایی به مغز  

 پیام می فرستند. 

 
 

  مزه ی اصلی وجود دارد که شامل: 4روی زبان ما گیرنده ی  

 می باشد. تلخیو شیرینی، شوری، ترشی 

 .  زبان وجود داردسطح برای هر مزه یک گیرنده مشخص در به عبارت دیگر 

 

 

 دانش آموز عزیز: 

 کتاب را با اعضای خانواده انجام داده و به پرسش ها پاسخ دهید. 55گفت و گو صفحه 

 .خوردن غذا و نوشیدنی های داغ و دود سیگار به گیرنده های حس مزه آسیب می رساند           

 ذرات غذا محلول در بزاق        گیرنده ی چشایی        عصب چشایی       مغز                 مدل چشایی

 (2 )چه خبر؟  -فصل هفتم 



حس بویایی به حس چشایی انسان کمک زیادی می کند. چون حس چشایی انسان به همکاری بینی و زبان : 

   اندازه ی حس بویایی اش قوی نیست و برای درک بهتر مزه ی غذاها این دو حس با هم کار می کنند.

 

  بینی ) حس بویایی(

 

 بینی اندام حسی بویایی است.    حس بویایی: 

 می شوند توسط   هنگامی که ذرات بودار همراه هوا وارد سوراخ های بینی

 گیرنده های بویایی در قسمت باالی بینی گرفته شده و مغز پیام می فرستد

 گونه بوهای مختلف را تشخیص دهیم.  توانیم اینو ما می 

 بوهای خوش برای ما دلپذیر و گاهی ما را به یاد کسی می اندازد.        

 

 کتاب را با اعضای خانواده خود انجام داده و به سواالت پاسخ دهید.  57:گفت و گو صفحه  دانش آموز عزیز

ذا نکته: عمل بوییدن می تواند ما را از خطرات آگاه کند مانند بوی گاز رها شده در فضا آتش سوزی، سوختگی غ

 و بوی غذای فاسد. 

 

 

 

 مدل بویایی: 

 ذرات بو       گیرنده های بویایی         عصب بویایی          مغز

 لمس کردن  

پوست اندام حس المسه است که از ماهیچه ها رگ های خونی رشته های عصب تشکیل شده است. این اندام  

 ده است. سراسر بدن را پوشان



 وظایف پوست:  

 حفاظت از بدن در برابر ورود میکروب ها  -1

 حفاظت در برابر سرما و گرما  -2

 دریافت احساس گرمی، زبری، لمس، تماس، نرمی، سردی و فشار و درد  -3

اضافی  -4 مواد  از  برخی  دفع 

 پوست:   ساختمان

 این بخش دارای سلول های مرده است و کم کم جدا شده و می ریزند.   الیه های روی پوست:

 این بخش شامل غدد عرق، غدد چربی، رگ خونی، پیاز و مو و گیرنده های حسی است. الیه های زیر پوست: 

تعداد گیرنده های لمسی در برخی از بخش های بدن بیشتر از جاهای دیگر است. هر جا این گیرنده ها          

 بیشتر باشد آن قسمت به لمس و تماس حساس تر است. 

  

 وظایف بخش های مختلف پوست:

( تنظیم دمای بدن با خروج آب و نمک های 1غدد عرق:  -1

 ( مرطوب کردن سطح بدن  2دفعی بدن 

چرب شدن سطح پوست باعث می شود تا  غدد چربی :  -2

الیه ی سلول های مرده ی پوست سریع جدا نشوند و  

 ترک بر ندارد .پوست خراش و 

 تشخیص دمای محیط گیرنده های گرما و سرما :  -3

 تشخیص نوع سطح تماس اشیاء با پوستگیرنده ی نرمی و زبری : -4

 تشخیص مقدار نیروی وارد شده به پوستگیرنده ی فشار :  -5

 آگاهی دادن به مغز به خاطر وجود خطرگیرنده ی درد :  -6

 یم دمای پوست بخش تغذیه ای پوست و کمک به تنظرگ های خونی :  -7

 پوشش سطح بدن پیاز مو :  -8

            را کامل کنید. 60را انجام دادهو جدول صفحه  59دانش آموز عزیز با مراجعه به کتاب درسی کاوشگری صفحه 

  همه ی گیرنده های پوست پیام هایشان را از طریق عصب المسه به مغز می فرستند 

  



گیرنده های حس المسه در دست ها مخصوصًا نوک انگشتان و در صورت مخصوصًا لب ها خیلی بیش تر از 

دیگر بدن است. هر جا که تعداد گیرنده ها بیش تر باشد، پوست آن قسمت حساس تر است. این  بخش های 

مطلب با انجام آزمایش ساده لمس شئی که برآمدگی دارد با کف یا پشت دست یا با نوک انگشتان قابل  

 مشاهده است.

 خط بریل برای افراد روشندل) نابینا( اختراع شده تا آن ها بتوانند 

 با نوک انگشتان خود بخوانند. اگر تمام گیرنده های پوست به یک اندازه 

 در دست پخش شده بود، افراد نابینا با کف دست شان نیز می توانستند 

 خط بریل را بخوانند. 

 

 راه های مراقبت از پوست     

 مرطوب نگه داشتن پوست -2                                                             شستن پوست -1

 تغذیه سالم و خوردن میوه و سبزیجات  -4استفاده از کرم ضد آفتاب                                          -3

 جلوگیری از سوختن و جراحت پوست.  -6استفاده نکردن از دخانیات                                       -5

 

   سوال های ارزشیابی :

 ؟میبده صیغذاها را تشخ یمزه میتوانیما چگونه م

 

 م؟یبده صیگل را تشخ یبو میتوانیما چگونه م

 ست؟یپوست چ ریو عرق در ز  یچرب یها کار غده

 

 1فصل هشتم :  کارها آسان می شود ؟                              

 

برای بلند کردن اجسام    بعضـــی وقت ها می خواهیم کاری انجام دهیم اما نیروی کافی برای انجام کار نداریم مثالً

سنگینی که نیروی کافی برای برداشتن آن ها نداریم از دیلم استفاده می کنیم، دیلم وسیله ای است که نیروی  

 می کند تا فرد به راحتی جسم سنگین را جابه جا کند. انسان را چند برابر افزایش داده و به جسم سنگین منتقل  
  



 انواع ماشین

 قسمت های مختلف اهرم

 حالت اول 

 حالت دوم

 حالت سوم

 

 کنند ماشین نامیده می شوند. وسایلی که کارهای مارا راحت تر و سریع تر می  

 ماشین پیچیده   -ماشین ها دو دسته اند:   ماشین ساده 

  سطح شیبدار، چرخ و محور، اهرم، قرقره، ساختمان ساده ای دارند مثل:ماشین های ساده:                               

 و گوه  پیچ                                                     

 ماشین هایی هستند که از تعداد زیادی ماشین ساده  تشکیل شده اند.   ماشین های پیچیده:                             

 لباسشویی  مثل دوچرخه ، اتوموبیل ، ماشین                                                     

  

 را انجام داده و جدول را کامل کن. 62و 63کاوشگری      دانش آموزعزیزکاوشگری صفحه های 

                                       

 اهرم   

میله بلند و محکمی است که نقطه ای   یکی از ماشین های ساده است که کار با کمک آن آسان تر می شود.  اهرم

 از آن به جایی تکیه دارد . به کمک بعضی از اهرم ها  می توانیم اجسام سنگین را آسانتر جابه جا کنیم.   

ند. مانند دربازکن ، االکلنگ ، انبردست، اهرم ها فقط به شکل میله نیستند ، شکل ها و اندازه های گوناگونی دار

 قیچی ، قاشق ، منگنه و...  

 : نقطه ای است که میله ی اهرم را به آن تکیه می دهیم .                  تکیه گاه                                             

 محلی که ما به آن نیرو وارد می کنیم .   : ) نیروی محرک(                  نیرو                                           

 خواهیم آن را جابه جا کنیم . چیزی است که می: ) نیروی مقاوم(                   جسم                                         

  

شود. و نیرویی که به کمک اهرم به جسم  کنیم نیروی محرک نامیده میوارد می نیرویی که ما به اهرم                 

و فاصله نیروی مقاوم  بازوی محرک  شود. فاصله نیروی محرک تا تکیه گاه را  شود نیروی مقاوم نامیده میمی  منتقل

   می گویند.  بازوی مقاوم تا تکیه گاه را 

 انواع اهرم ها    

 گاه بین نیروی محرک و جسم قرار دارد. این اهرم سه حالت  دارد.  در این نوع اهرم تکیهاهرم نوع اول : 

 گاه و نیروی محرک قرار دارد. مثل فرغون، چرخ دستی و...  در این نوع اهرم جسم بین تکیههرم نوع دوم: ا

در این نوع اهرم نیروی محرک  بین جسم و تکیه گاه قرار دارد. مثل منگنه ، پنس ، جاروی سوم:  اهرم نوع 

 فراشی و ....  



 

   

گاه بیـن جسم و نیروی محـرک  قرار دارد و با تغییـر جهت نیرو به در این نوع اهرم تکیه اهرم نوع اول :

گاه  پایین آمدن نیروی محرک ، جسم باال می رود. با توجه به اینکه تکیهما کمک می کند. به این معنی که با 

 به جسم یا نیرو نزدیک باشد سه حالت برای این اهرم در نظر می گیریم .  

  . تکیه گاه در وسط اهرم بین جسم و نیرو قرار دارد حالت اول :  

 ل:  االکلنگ ، ترازوی دو کفه ای      ا مث
 

 

 تکیه گاه به جسم نزدیک تر است .  مثل:  دیلم، انبردست، سیم چین،   حالت دوم : 

 ر  قیچی آهن بُ

   

 قیچی آهن بُر                                 سیم چین                                  انبر دست

   و کاغذبُری  ل: قیچی خیاطیا تر است. مثنیروی محرک نزدیکگاه به تکیه حالت سوم : 

      

 

 اهرم نوع دوم :       

یا   غون، فندق شکنرقرار دارد. مثل: دربازکن نوشابه، فجسم بین تکیه گاه و نیروی محرک  در این نوع اهرم 

  و...، جک اتوموبیل گردو شکن

 کاراین اهرم ها فقط افزایش نیرو است  

 . به عبارتی با نیروی کم تری جسم سنگین تر را جا به جا می کنیم

 

 اهرم نوع اول



 اهرم نوع سوم :    

این نوع اهرم ها کار ما را سریع تر و   قرار دارد .گاه و جسم بین تکیهدر این نوع اهرم نیروی محرک  

   نیروی ما را در مسافت بیش تری اثر می دهند. اما نیاز به نیروی بیش تری هست.

   موچین و پنس، انبر ساالد.یخ گیر ، منگنه ، راکت تنیس ، انبرمثل: 

   

  

 

 کاوشگری 

 کن. را انجام داده و جدول را کامل  64دانش آموزعزیزکاوشگری صفحه 

های  هایی مفصلکنند. در چنین بخشدر بدن انسان بسیاری از بخش های متحرک مثل اهرم عمل می       

گاه دارند و ماهیچه ها نیروی محرک هس تند. نیروی مقاوم هم جس م  یا یک قس متی از  متحرک نقش تکیه

 م. خواهیم حرکت دهی بدن است که می

 

 

 فعالیت 

 را انجام داده و به سوال ها پاسخ بده. 65آموزعزیزبا مراجعه به کتاب فعالیت صفحه دانش 

 کاربرد اهرم ها در زندگی 

چون نیروی ماهیچه ای انسان ها و حیوانات محدود است و بعد از مدتی عضالت خسته می شوند و دیگر توان 

م ها خیلی استفاده می کنند. مثالً با کیف چرخ  انجام کارهای سخت و دشوار را ندارند. از ماشین ها مخصوصًا اهر

دار و فرغون، کتاب و اشیاء سنگین را جابه جا می کنیم و هرچه میله ی دسته  کیف و یا دسته ی فرغون بلندتر  

شود کار ما راحت تر می شود.از قاشق ، چنگال، کف گیر، چاقو و ساطور در آشپزخانه استفاده می کنیم تا سریع  

 و بخوریم.این اهرم ها از نوع سوم هستند. غذا را بپزیم

  



 را با اعضای خانواده انجام دهید. 66با مراجعه به کتاب گفت و گو صفحه گفت و گو        

 را انجام داده و جدول خواسته شده را کامل کنید. 66اجعه به کتاب فعالیت صفحه با مرفعالیت        

 سوال های ارزشیابی: 

  رو به سواالت زیر پاسخ دهید.با توجه به شکل روبه 

 محل جسم و تکیه گاه در کدام قسمت میخ کش قرار دارد؟ الف( 

 اگر بخواهیم میخ کلفت تری را که درون چوبی محکم فرو رفته بیرون بیاوریم  ب( 

 باید چه تغییری در شکل میخ کش ایجاد کنیم؟

 کند؟میخ کش به چه صورت به ما کمک میپ( 

 در هر یک از اهرم های زیر، محل نیرو، تکیه گاه و جسم را مشخص کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2شود فصل نهم :  کارها آسان می 

 

 وسایلی که کارهای مارا راحت تر و سریع تر می کنند ماشین نامیده می شوند. 

 ماشین ها دو دسته اند:

 ماشین ساده :  مانند سطح شیب دار ، گوه ، پیچ ،قرقره ، چرخ و محور و .....

 ماشین پیچیده : مانند جرثقیل ، اتومبیل و .... 



    
 به هم وصل می کند. سطح شیب دار، سطحی است که دو سطح با ارتفاع متفاوت را 

سطح شیب دار یک ماشین ساده است که سبب می شود به کمک نیروی کمی مسافتی طوالنی جسمی را به سمت  

باال حرکت دهیم.مانند: کارگری که فرغون را از روی تخته چوبی که به صورت سطح شیب دار گذاشته به راحتی 

 باال می برد. 

 را با اعضای خانواده انجام دهید. 68و صفحهبا مراجعه به کتاب گفت و گگفت و گو: 

 را کامل کن. 70را انجام داده و جدول های صفحه  69کاوشگری  دانش آموزعزیزکاوشگری صفحه        

 

باشد) یعنی شیب کمتر باشد( کار طول کم تر سطح شیب دار نسبت به  ارتفاعدر یک سطح شیب دار هرچه 

 شود. میتر نیرو بیشافزایش انجام شده و راحت تر 

باشد) یعنی شیب کمتر باشد( کار ارتفاع بیش تر سطح شیب دار نسبت به  طولدر یک سطح شیب دار هرچه 

 می شود. تر افزایش نیرو بیشانجام شده و راحت تر 

 

 

 

 

 و دقت در تصاویر داده شده پاسخ فکر کنید ها را بدهید.  71با مراجعه به کتاب صفحه                     

 گوه :  

  به وسایلی که یک لبه ی آنها از لبه ی دیگر نازک تر است گوه، می گویند.

  گوه ماشینی مانند سطح شیب دار است که باعث افزایش نیرو و راحتی کار می  



 نیرو می شود. گوه، مثل سطح شیب دار باعث تغییر جهت 

 تفاوت گوه و سطح شیب دار: 

 گوه ماشینی است که روی جسم حرکت می کند ولی سطح شیب دار جسم روی ماشین حرکت می کند. 

 گوه به خاطر لبه و نوک تیزی که دارد باعث کندن، شکافتن، بریدن و قطعه قطعه کردن اجسام می شود.

  گوه مانند:

 

 بیشتر کنیم؟چگونه افزایش نیروی گوه را 

 هرچه لبه ی گوه تیزتر باشد افزایش نیرو و راحتی کار بیشتر می شود.  •

 هرچه زاویه ی گوه کم تر  و طول گوه بیشتر باشد کار راحت تر می شود. •

 مقایسه کنید: 

 کتاب را انجام داده و مقایسه خود را بیان کنید. 72دانش آموز عزیز مقایسه کنید صفحه 

 کتاب فکر کنید و پاسخ دهید.  73با مراجعه به صفحه                         

 

 دندان های پیش انسان و جانوران گوشت خوار مانند گوه عمل می کنند.                           

 این دندان ها لبه ی تیزی دارند و بریدن غذا را آسان تر می کنند.                      

 

   پیچ :

 پیچ نوعی ماشین ساده است. 

 پیچ وسیله ی اتصال دو سطح به هم است. مانند : در و تخته 

رها را راحت تر  پیچ در واقع یک نوع سطح شیب دار است که به دور یک میله پیچیده است و با افزایش نیرو کا 

 می کند.

 هرچه فاصله ی بین دندانه های پیچ کم تر باشد در سطوح راحت تر فرو می رود.               

کتاب را انجام داده  و به سوال ها بده. 74فعالیت       دانش آموز عزیز فعالیت صفحه    



 قرقره 

 ماشین ساده است. قرقره چرخ شیار داری است که از شیار آن ریسمان با طنابی می گذرد. قرقره یک 

از قرقره برای باال بردن مصالح ساختمانی استفاده می کنند چون با سطح شب دار نمی توانیم اجسام را تا ارتفاع 

 زیادی باال ببریم. 

 قرقره ها دو نوع دارند، ثابت و متحرک .

وقتی طناب را از یک طرف قرقره می کشیم جسم با طناب طرف دوم باال می آید. یعنی در  در قرقره های ثابت  

قرقره های ثابت فقط تغییر جهت نیرو در کار صورت می گیرد.در نتیجه نیروی کم تر یا سرعت کارمان بیشتر  

 قرقره پرچم .  –نمی شود. مانند: قرقره ی چاه آب 

 طناب  کشیدن  کند با می حرکت  طناب روی  قرقره  شود   می  ر  قرقره د شیار از  طناب در قرقره متحرک وقتی  

 نمی  نیرو   تغییر و است   دوم  نوع اهرم  مانند متحرک کند قرقره  می حرکت  باال سمت به نیز  قرقره  باال سمت به

 نیرو دارد.  افزایش ,  هد

                                                       

 

 

 

 کتاب را انجام داده  و گزارش را تهیه کن. 75دانش آموز عزیز فعالیت صفحه       فعالیت

 چرخ و محورچرخ 

چرخ و محورچرخ و محور از یک میله و چرخی که با آن می چرخد درست شده است و با افزایش نیرو در کارها  

 افزایش سرعت انجام کارها به ما کمک می کند.و با 

 –انواع چرخ و محوردر چرخ و محوری با چرخاندن چرخ، میله هم می چرخد. مانند: چرخاندن فرمان ماشین  

 فلکه شیر آب.  –آسیاب آبی و بادی  –پدال دوچرخه  –چرخ چاه دستگیره دار  –دست گیره در 

  



 چرخ و محور 

 اهرم

 قرقره

 سطح شیب دار 

 چرخ و محور 

 اهرم

 قرقره

 سطح شیب دار 

 چرخ و محور 

 اهرم

 قرقره

 سطح شیب دار 

 چرخ و محور 

 اهرم

 قرقره

 سطح شیب دار 

 

 

 

 

 

 کتاب را انجام دهید و سه ماشین ساده بسازید.  76دانش آموز عزیز فعالیت صفحه       فعالیت

 

 سوال های ارزشیابی 

 تر است. چرا؟های زیر برای باال رفتن راحتکدام یک از راه پله 

 

 . ای استفاده شده است. دور آنها خط بکشیدهای سادهدر هر تصویر از چه ماشین 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در جدول زیر، هر وسیله را در گروه خودش بنویسید. 

در   -ی چوبیفرفره -جرثقیل -ی شیر آب فلکه -دندان سگ -چرخ دوچرخه -ی  پرچم قرقره

فرمان   -ی آشپزخانهرنده  -ی نجاریاره -ها ی اضطراری ساختمانراه پله -نردبان -بطری نوشابه

 پارکینگ طبقاتی  -سرپیچ المپ  -اتومبیل

 پیچ چرخ و محور  سطح شیب دار گوه قرقره 

     

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

نقرآ   آموزش  



  



  



  

 

. به ترجمه   دیبخوان ر ی»ن« کوچک هستند، مانند دو مثال ز  یکه دارا یعبارات ریالرآن   نی:ا  نیتمر

 :دیتوجه کن  ری عبارات ز 

 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

     دیخود گفت و گو کن راه و حمل نقل در گذشته و امروزه با فرزند درس در مورد  انیپس از پا یگرام نیوالد                 

 

 

 

 

 

 

 است گر،الزمیبه مکان د  یمردم و کاال ها از مکان  ییجابه جا  یبراراه 

  یحمل و نقل درون شهر

 کنند  یمختلف استفاده م  لی جا به جا شدن در شهرها ازوسا  یمردم برا امروزه

 ی راه ها و بازرگان

حمل و نقل از   لی کاال ها با وسا  نیشود.ا یم نیما از کارخانه هاتام ازیمورد ن یکه کاالها  دیخواند شیدرس پ در

روند. پس راه ها نقش   یم  دیگذرند و به فروشگاه ها و مراکز خر یشهرها   و روستاها م انیم یارتباط یراه ها 

 ما دارند. یازها یدر رفع ن یمهم

 

 

 

 

 

 

 

 زندگینقش راه ها در 

 

کردن خرید و ها  مغازه به رفتن  

  دیدن یا  تعطیالت به رفتن 

خود  دوستان و اقوام  

 

 به رفتن برای راه درمردم

 خود  کار محلّ یا  مدرسه

 

درس هشتم مطالعات اجتماعی   

1راه ها و حمل نقل    



ــه محصــوالت کشــاورز ــ اول ،موادیامروزه،مــردم در همــه جــا ب ــ ن .... و یصــنعت یو کاالهــا  هی منــد هســتند  ازی

از آن  یمــردم باشــد ،مقــدار ازیــ ن از شــتریب یه،محصــولیناح کیــ ،بــه هــم وابســته انــد. اگــر در  لیــ دل نی.به همــ 

 فرستند.    یفروش م یمختلف برا یکشورها  ا یرا به شهر 

ــایی                 ــه کااله ــل در ک ــک داخ ــه ی ــد ناحی ــده تولی ــد، ش ــرای ان ــروش ب ــه ف ــای ب ــتاده جاه       دیگرفرس

 شوند می

 

  شوند، می وارد آنجا  به فروش برای اند، شده تولید ناحیه یک از خارج در که کاالهایی                 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 .شوند می جا  جابه کشور  روستاهای  و شهرها  در  کاالها   و مسافران ای، جادّه های راه در

 بــرای نــاگواری حــواد  تــا  کننــد رعایــت را ایمنــی نکــات ای، جــادّه ســفرهای در بایــد مســافران و راننــدگان

 .نیاید ،پیش ها  آن

 

 

 

نقل  و  حمل وسایل و ها  راه  

 زمینی 
 هوایی

 آبی 

زمینی  نقل و حمل  

ای جادّه  

آهن  راه  

 رعایت ایمنی در جاده ها

بستن کمربند  

 ایمنی 

صحبت نکردن با راننده در هنگام  

 رانندگی

پرهیز کردن از خوردن  

 وآشامیدن در هنگام رانندگی 

داشتن سرعت  

 مجاز 

 صادرات 

 واردات 



کنید  کاملهشتم   باتوجه به متن درسدانش آموز عزیز   

 .شوند می مربوط یکدیگر به........   ی وسیله به  ها  مکان ی همه

 .گویند می ..............وسایل کنند، می جا  جابه را  کاالها  و  مردم که وسایلی به

  کند می عبور زمین زیرِ از تر بردوبیش می دیگر جای به ازجایی را مردم که وسایلی از یکی بزرگ درشهرهای

دارد  نام........  سرعت  

گویند می ...............،دیگر  کشورهای با  یا  کشور یک داخل در کاال  فروش و خرید به  

.نام دارند ............از هم جدا شده اند ییرفت و برگشت با مانع ها  ریکه در آن ها، مس یجادّه ا یراه ها   

چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید انواع راه ها و وسایل حمل ونقل به  

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

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

 

 

 2راه ها وحمل و نقل 

     دیبا فرزند  خود گفت و گو کنراه آهن ،حمل نقل دریایی و هوایی  درس در مورد  انیپس از پا یگرام نیوالد                 

 

 

 

 

 

 

 

 

آهن و قطار راه  

هارانیز  مسافران کاال حمل بر عالوه

 باربری، قطار  با  سنگین بارهای حمل جابه جا می کند

شود  می تمام تر ارزان  

 تری بیش مقدار کمیون با  مقایسه در

 .کند می جا  جابه و حمل را کاال

نهمدرس  مطالعات اجتماعی   



به  بار  حمل  مخصوص  یا   مسافربری  است  ممکن  قطارها   یا   قطار  راهبر  کند،  می  هدایت  را  قطار  که  کسی  باشند 

 می   هدایت  را  قطار  راهبر  چندین  طوالنی  مسیرهای  در  و  راهبر  دو  ،کوتاه  مسیرهای  در .  گویند  می  لوکوموتیوران 

 .کنند

 قطار  راه  سر  بر  مانعی   اگر  زیرا.  است  تماس  در  مرکز  با  بیسیم   ی  شبکه  طریق  از  مسیر  تعیین  برای  قطار  راهبر

 . کند متوقّف را قطار لحظه همان در و ناگهانی  تواند نمی راهبر باشد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس نکته: 

و فاصله  رها یمس میتوان یم یاس « به راحت یپ  ی» ج ا ی یجهان ابی تیموقع یو سامانه  انهیاستفاده از راامروزه با 

 .م یکن دایپ ا یآن ها را در در ی

 صادرات و واردات در کشور ما 

 

 

 

 

 

 

 

 حمل ونقل دریایی 

راه دارد  ا یکشور ما از شمال و جنوب به در  

ارزان است  اری بس ا یو از راه در  یحمل و نقل با کشت  

 .کنند یآهسته حرکت م  یلیخ یمناسب اند، ول اری بس ن،یسنگ  یحمل کاالها  یها برا یکشت

 ندارند  یدسترس ا یکشورها به در یهمه 

 .ندیگو یم تانیکاپ  ا یکند، ناخدا  یم تیرا هدا یکه کشت  یبه کس

 صادرات 

 

 خشکبار 

ی می پتروش  

ی قال  

ی محصوالت کشاورز  

 گاز، نفت، مس

صورت  یکشت  ی لهی بندرها و به وس قیصادرات و واردات کشور ما از طر  یبخش عمده 

 .ردیگ یم

 

 کنند یم ه ی بار خود را تخل ای کنند  یم  یری ها در آنجا تّوقّف  و بارگ یکه کشت  است ی در کنار در ییجا بندر

بار خود را  ا ی کنند   یم یریف  و بارگتوقها در آنجا  یکه کشت  استیدر کنار در ییبندر جا 

 .کنند یم هیتخل 

 کنند یم ه ی بار خود را تخل ای کنند  یم  یری ها در آنجا تّوقّف  و بارگ یکه کشت  است ی در کنار در ییجا بندر



 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   پاسخ دهید به سواالت زیر م نهباتوجه به متن درس  زیدانش آموز عز

 قطارها ممکن است ................یا مخصوص ................. باشند

 بنظر شما خلبان هواپیما باید چه ویژگی هایی داشته باشددانش آموز عزیز 

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

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

 

 

 واردات 

ی برق  لی وسا   

آالت  نیماش  دارو 

ذ غکا   

 حمل ونقل هوایی 
 مناسب است اریسبک، بس یحمل مسافر و کاالها  یبرا ما یهواپ

 کند  یم یط یرا در مدّت کم یطوالن یدارد و مسافت ها  یادی سرعت ز

 است اد ی مسافرت با آن ز ی نهیهز

 را خلبان و کمک خلبان به عهده دارند  ما یهواپ تیهدا

 دارد.  یخلبان ینامه  یرا گذرانده است و گواه یخاصّ یآموزش یخلبان دوره ها 

 م یخارج از کشور سفر کن ا ی داخل  یاز شهرها  یبه بعض میتوان یم ما یبا هواپ

 نیاز ا یخارج یدارند و پروازها  یالملل  ن یاز شهرها فرودگاه ب یبعض

 شود. یفرودگاه ها انجام م 



               

 

 

 

 

 

     دیبا فرزند  خود گفت و گو کن کشور عزیزمان ایران درس در مورد  انیپس از پا  یگرام نیوالد                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشور و انتخاب افراد   یشود و مردم در اداره  یاجرا م یاسالم نیاست که در آن قوان یحکومت یاسالم یجمهور

 حکومت نقش دارند  یابر ستهیشا 

 چگونگی اداره کشورها

کشور  کی یاداره  یبرا م،یدار ازین ییگروه به افراد و نقش ها  کی  یاداره  یطور که برا همان

 .میازمندیحکومت ن به زین

 
 .است یاسالم یحکومت کشور ما جمهور

  یپهلو  یحکومت سلطنت  ،ینیامام خم یبه رهبر 1357در سال  یانقالب اسالم یروزیپس از پ

 .سرنگون شد

 ستمگر بود و مردم آن را انتخاب نکرده بودند.  یحکومت پهلو

از شیرفتند و ب یرأ یصندوق ها یبه پا  1358 نی فرورد 11مردم در روز  ،یانقالب اسالم یروزیپس از پ  

 ( دادند.ی)آر  یرأ ،یاسالم یدرصد آن ها به حکومت جمهور 98

 شد. لیتبد یاسالم ی به جمهور 1358 نیفرورد  12 خیدر تار رانیحکومت ا

 کشورما ما چگونگی اداره می شود

دهم درس مطالعات اجتماعی   



 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 است کشور مشخّص شده  یروش اداره  ،یآن است. در قانون اساس یقانون اساسقانون هر کشور،  نیمهم تر

 

 .داشته باشد  یاست که از مسائل زمان آگاه یهیفق یما به عهده  یاسالم یجامعه  یرهبر ،یبرطبق قانون اساس

 یباشد، از دستورها عالم، عادل و شجاع  دیمسلمان کامل باشد. او با  کی ینمونه  دیبا  یاسالم یرهبر جامعه 

 یو رهبر تیشکل ،هدا نیآگاه باشد تا بتواند جامعه را به بهتر یکند و از اوضاع جامعه به خوب یرویاسالم پ

 .کند

انقالب اسالم  نیاول امام خم  ران،ی ا  یرهبر  انقالب اسالم،  (ره ی)نی حضرت  به   تیرا هدا  یبود که  کردند و آن را 

 .رساندند یروزیپ

  ران یا  یبه عنوان رهبر انقالب اسالم  یاهلل خامنه ا  تیحضرت آ ،  1368در سال  (ره)  ینیپس از رحلت امام خم

 .ما را به دست گرفتند یکشور اسالم یانتخاب شدند و رهبر

  تیشده است و هر قوّه مسئول میانجام دهد ،به سه قوّه تقس یخود را به خوب فیآنکه بتواند وظا  یحکومت برا

   .به عهده دارد ییها 

 

 

  فیوظا   نیمهم تر

 حکومت ها 
 ها و حلّ اختالفات مردم  تیبه شکا  یدگیرس          

کشور، مانند آموزش و پرورش،  شرفتی مردم و پ  شیرفاه و آسا لی وسا  نیتأم

 شغل،  ساختن جادّه، پل و...  جادیبهداشت و درمان، ا

 جامعه  یاداره  یو مقرّرات برا نیوضع قوان         

  ینم تیکه قانون و مقرّرات را رعا  یاز کار افراد ی ریو جلوگ تیحفظ امن        

 شمن.  یدفاع از کشور در مقابل حمله        کنند. 

 

 رهبر



 .کند یم تیهدا دارد و آن ها رانظارت دهند،  یسه گانه انجام م یکه قوا یی ها  تیفعال یرهبر بر همه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گانه سه  یقوا  

ه ییقضا  یقوّه   

ه یمجر یقوّه  مقنّنه یقوّه    

مقنّنه یقوّه   

 شده است.  لینگهبان تشک یو شورا یاسالم یمقننه از مجلس شورا  یقوّه 

 را به عهده دارد. یقانون گذار ی فهی مقنّنه وظ یدر کشور ما قوّه 

 شوند. یمردم انتخاب م یبار با رأ کیهر چهار سال  یاسالم یمجلس شورا ندگانینما 

 کشور است. شرفت یمردم و پ شیوفاه و آسا لی وسا  نیو تأم نیقوان یاجرا ه،یمجر یقوّه  ی فهیوظ

 همان دولت است. هیمجر یقوّه 

 شده است. لیتشک  رانیوز ئتیجمهور و ه سیدولت از رئ

 شود. یمردم انتخاب م  یبار با رأ کی جمهور هر چهارسال  سیرئ

 :دهد؛ از جمله یانجام م یمختلف یدولت کارها 

 مارستان یجادّه، پل و ب ساختن-1

 عی و صنا یبه کشاورز کمک-2

 و واردات  صادرات-3                                                     

 یخارج یبا کشورها  روابط-4                                                     

 مردم  تیامن حفظ -5                                                     

آموزش و پرورش، بهداشت و   یکردن امکانات برا فراهم -6                                                     

   درمان مردم

جریه م یقوّه   

 شده است.  لیو دادسراها، دادگاه ها و ... تشک هییقضا  یقوّه   سیاز رئ هییقضا  یقوّه 

ی  نشود و تخّلف تی قانون رعا  ییاگر در جا یعنیکند؛  ینظارت م نیدرست قوان یبرا اجرا هییقضا  یقوّه 

 کند  یم یدگیبه آن رس رد،یبگ صورت

 کند. یم  یدگیمردم رس یها  تیدادگاه ها به اختالف ها و شکا  قیاز طر  نیهمچن  هییقضا  یقوّه 

قضاییه  یقوّه   



 

 به سواالت زیر پاسخ دهید   دهم  باتوجه به متن درس زیدانش آموز عز

 نمایندگان مجلس چگونه انتخاب می شوند؟

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

 رسیدگی می کند..................... .....................................................  قوه قضاییه از طریق دادگاه ها به

 

 

 

 کشورهای همسایه 

و گو  با فرزند خودگفت های همسایه و روابط مابا آنها درس در مورد کشور  انیپس از پا  یگرام نیوالد              

    دیکن

 

   است. پهناورترکشور همسایه است و از همه ی کشورهای همسایه اش  هفتایران با 

 : ایرانبا همسایه  کشورهای

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ران یا شمالی گانیهمسا   

 ترکمنستان

جان یآذربا  یجمهور  

 ارمنستان 

یازدهم درس مطالعات اجتماعی   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .است ارمنستانکشور  ران،یا ی هیکشور همسا (نی کوچک تر)نیوسعت تر کم

  .راه دارندخزر  یا یدربه  جانیآذربا  یجمهورو ترکمنستان  یکشورها 

  .راه داردعمان  یا یدربه پاکستان  ی هیهمسا  کشور

  .نام داردقفقاز  جانیآذربا  یجمهور یاصل کوه  رشته

 هم نام هستند  رانیاو  جانیآذربا  یدر جمهور آستارا شهر . دکن یجدا مارمنستان  را از رانیا کشورارس  رود

 به سواالت پاسخ دهید   یازدهم  درس محتوای  باتوجه به زیدانش آموز عز

 ایران با چند کشور همسایه است؟ نام ببرید

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

 چرا کشور ارمنستان به این نام ،نامگذاری شده است ؟

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

 

 

رانی ا شرقی گانیهمسا   

 پاکستان  افغانستان

ران یا  غربی گانیهمسا   

 عراق ترکیه



 

 ه یهمسا  یکشورها                                                             

 جمهوری اسالمی پاکستان 

و روابط مابا آنها با   پاکستان و ترکمنستان هی همسا  یدرس در مورد کشورها   انیپس از پا  یگرام نیوالد            

 کنید فرزند خودگفت و گو   

 

  .قرار دارد رانیا شرق کشور پاکستان در 

  .قرار داردهند  انوسی اق یکناره پاکستان در  یمرکز عیوس ی جلگه

  .استیدنصادرات و واردات مراکز تجارت و  نیمهم تر یکراچ بندر

پنبه  یپارچه ها  دیو تول یبافندگ  ل،یدل نیکشور پاکستان است و به هم یاز محصوالت عمده پنبه و کنف  برنج،

 کشور، رونق دارد.  نیدر ا) کتان( یا

   

 

 

 جمهوری ترکمنستان 

 واقع شده است. رانیا یترکمنستان در شمال شرق  یکشور جمهور

  .ترکمنستان را به خود اختصاص داده است یمساحت جمهور یبخش عمده قره قوم بزرگ  یصحرا

  .کشور ترکمنستان است یعمده  یدست  عیصنا از  یباف یقال

 پرطرف دار است. یاز ورزش ها  یکی یسوارکار ترکمنستان، یجمهور در

 

دوازدهم درس مطالعات اجتماعی   



 

   دوازدهم به سواالت زیر پاسخ دهیددرس  محتوایباتوجه به  زیدانش آموز عز

 جلگه ی وسیع پاکستان چگونه به وجود آمد 

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

 خش عمده مساحت جمهوری پاکستان را به خود اختصاص داده است ب..............................صحرای بزرگ

 

  نیزم یها  حرکت

با فرزند خودگفت و گو    انواع حرکت های زمین   درس در مورد  انیپس از پا ی گرام نیوالد           

 د یکن

 

 گردد.   یم دیها به دور خورش ارهی س ریهم مانند سا  نیاست. زم یمنظومه شمس یها  ارهیّ از س یکی نیزم

 چرخد.  یم زیبه دور خودش ن دیعالوه بر گردش به دور خورش نیزم

 و روزشب پیدایش 

 یک نیمه آن روبه  خورشید است    چرخد یبه دور خود م نیزم یوقت 

 )پشت به آن ( است  دور دی خورش  ازآن  مهین کیچرخد  یبه دور خود م نیزم یوقت 

خورشید روز داریم و در نیمه پشت به خورشید شب داریم بنابراین پیدایش شب و روز مربوط به در نیمه روبه  

 گردش زمین به دور خود است

 کند.  یممغرب، غروب و در مشرق طلوع هرروز از  دیخورش 

 است.  ظهر  رد،یگ یقرار م میا ستادهیاکه ما ا  ینقطه ا یدر باال میبه طور مستق دیکه خورش یزمان

 

سیزدهم درس مطالعات اجتماعی   



 

 

 

  

 

 

 

 

 صورت می گیرد صف النهارها و ناستوا  پیداکردن مکان ها بروی کره زمین از طریق خط فرضی

 

  خط استوا :

  م یتقس  یمساو  ی  مهیرا به دو ن  نیشده است و زم  دهیکش  نیزم  یبه دور کره    یکه مانند کمربند  یفرض  یاستوا خطّ

 نامند  یم یجنوب ی مکرهیو ن یشمال ی مکرهیرا ن مهیدو ن نیکند. ا یم

 خّط استوا قرار دارد.  نییدر پا  یجنوب ی مکرهیخطّ استوا و ن یدر باال یشمال ی مکرهین

 مدار 

  .ندیگو یکه به موازات آن رسم شده اند، مدار م یفرض یبه خطّ استوا و خط ها 

 شده است. میتقسدرجه   90به جنوب  و قطب  شمالاست و تا قطب صفر درجه استوا  مدار

در کدام قسمت    قیرا بهتر مطالعه کنند و بفهمند هر مکان به طور دق  نیبتوانند سطح زم  نکهیا  یدانان برا  یجغراف

هستند و    یط ها فرضخ  نیکرده اند. ا میترس  یی و نقشه ها خط ها   ییا ی جغراف  یکره   یقرار گرفته است، رو  نیزم

 وجود ندارند.   نیزم یدر رو یبه طور واقع

 

ن یحرکت زم  
 چرخشی  

 انتقالی

 باعث پدید آمدن شب و روز می شود

شود یم فصل ها   یدایشباعث پ  

روز365مدت زمان یک دور چرخش:   

ساعت 24مدت زمان یک دور چرخش:   



 

  نصف النهار

 . ندیگو  یشده اند، نصف النّهّار م دهی که از قطب شمال تا قطب جنوب کش  یفرض یبه خط ها 

 به  زین غربو به سمت  درجه 180به  شرق است. از نصف النّهّار مبدأ به سمت صفر درجه  نصف النّهار مبدأ، 

 شده است.  میدرجه تقس 180

کند و به  ی عبور ملندن  شهر یکی در نزد  چینوی گر ینصف النّهار، نصف النّهار مبدأ است که از دهکده  نی مهم تر

 . ندی گو یهم م چی نوینصف النّهار گربه آن  لیدل نیهم

 کند.  یم میتقس یو غرب یشرق ی مهیرا به دو ن نینصف النّهّار مبدأ، زم

   

  

  

 

  

 د یپاسخ ده ریدهم به سواالت زسیزدرس  یباتوجه به محتوا زیدانش آموز عز

 خط استوا چیست 

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

 ریف کنیدحرکت انتقالی را تع

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

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

 

 



 

 

  نمختلف جها  یدر نواح ی زندگ

با فرزند   زندگی در نواحی مختلف جهان و فرهنگ آنها درس در مورد   انیپس از پا  ی گرام نیوالد             

 د یخودگفت و گو   کن 

 قّاره 

و   ا ی استرال قا،یاروپا، آفر ا،یآس شود یآب ها قرار گرفته اند، قّارّه گفته م انیکه در م عیوس یها  یبه خشک

 جهان هستند. یقارّه ها   کا یآمر

 ها  انوسی اق 

  .هستند که از آب پر شده اند نیدر سطح زم ی بزرگ یچاله ها  ها  انوسیاق 

  .جهان هستند  یها  انوسیاق ،یو منجمد جنوب یآرام، هند، اطلس، منجمد شمال انوسیاق

  .قرار دارند ا یآس یدر قاره  ش یها  هیو همسا  رانیاکشور 

 ترند.  کی نزد گریکدیبه  قا ی اروپا و آفر  ا،یآس یسه قارّه 

 کشف و شناخته شدند.   رترید  ا یو استرال کا یآمر یقارّه ها 

  ا یو استرال  کا یآمر) دیجد یها  نیخودرا به سرزم ،یکردند، با کشت   شرفتیپ یانوردیدر در انیی اروپا بعدها که 

  .قاره ها را به تصرّف در آوردند نیرساندند و ا(

  .است ا ی آسجهان  یقارّه  نی تر  تیو پرجمع  نیپهناورتر

  .قرار دارند ا یآس یجهان اند و در قارّه  یکشورها   نیتر تیپرجمعو هند  نیچ

آب، خاک و معادن مانند  یع یو منابع طب  یاهیآب و هوا، پوشش گ ،ی ناهموارمختلف جهان از نظر  ینواح

  .با هم تفاوت دارند ینیرزمیز

 

چهاردهم درس مطالعات اجتماعی   



 

    استفاده یع یطب  طیاز مح  یو ابزار زندگ لی خود مانند غذا، پوشاک ،مسکن و وسا  یازها یرفع ن یانسان ها برا

  .کنند یم

 

 

 ی مختلف زندگ  یها   وهی ش   لیدل

آن   یطیمح  طی که متناسب با شرا ی خاصّ یخود به روش ها  یازها یرفع ن یمردم برا  ن،یزم  یاز کره  هیدر هر ناح

  ن یزم  یها   ارهیّس  یبر رو یمختلف زندگ  یها   وهیش  ل،یدل  نیکنند. به هم  یارتباط برقرار م  گریکدیاست، با    هیناح

  .به وجود آمده است

  موها ی اسک

نزد بس  ،ی بریمجاور س  یها   نیقطب شمال در سرزم  یکیدر  ا  اریآب و هوا  است. در    موها یاسک  هیناح  نیسرد 

  خی یاست و در زمستان از قطعه ها گوزن  از پوست ییدر تابستان، چادرها موها یاسک یها  خانه .کنند یم یزندگ

 تسآورند. لباس آن ها از پوست خز ا  یبه دست مشکار را از راه  شانیغذا موها یاسک .درست شده استو برف 

  ای سگ ها  کنند که    یاستفاده م  ییسورتمه ها حمل و نقل از    یبرا  موهایاسک .کند  ی و آن ها را از سرما حفظ م

مانند   یواناتیاست و حبرگ  یسوزندرختان  ،یقطب یدر نواح یاهیوشش گپ .کشند ی آن ها را م یقطب یگوزن ها 

  .کنند یم یزندگ هیناح نیدر ا  یگوزن، خرس و روباه قطب

  ییستوامناطق ا

 ن یبارد. به هم  یمروز باران  هوا در طول سال گرم تر است و هر    ه،یناح  نیگذرد. در ا  یم   ا یجنوب آس  خطّ استوا از

و   یمالز یدر کشورها  یاز مردم بوم یکم  یعدّه  .وجود آمده اندبه  ییانبوه استوا یجنگل ها هیناح نیعّلت در ا

  ی دارند و زندگ  یکنند و آداب و رسوم مخصوص  ی م  یزندگ  ییاستوا  یجنگل ها   نیدر ا  یا  لهیقببه صورت    یاندنز

و   یمالز  یدر کشورها   یاز مردم بوم  یبعض .گذرانند  یم   جاتیها و سبز  وهیم  یراه شکار و جمع آورخود را از  

  یی استوا  یدر جنگل ها   یاهیپوشش گ  .کنند  یکار مو آناناس    لی موز، نارگبزرگ کشت    یدر مزرعه ها   یاندونز

  .کنند یم یزندگ هیناح نیدر اخرس و مار  مون،یممانند  یواناتی است و حدرختان پهن برگ 



  مناطق بیابانی

کنند. در    یم   یزندگ  یا  لهیقب از مردم به صورت    یآن، تعداد کم  ی  هیهمسا   یو کشورها عربستان    یها   ابانیدر ب

کردن چراگاه،   دایبه دنبال پ   شانیها با خانواده ها و دام ها  لهی است و مردم قبآب و هوا گرم و خشک    ،ینواح  نیا

  .کنند یمکوچ  ییبه جا  ییاز جا 

 شانیپوشاک و چادرها   ی  هیّخود و ته  ی  ه یتغذ  یدارند و برا  یدام پرور  یزندگ  ،یابان یب  یها در نواح  لهی مردم قب

و    ییشتر ،موش صحرامانند    یوانات یاست و ح  ریفق  یابان یب  یدر نواح  یاهیپوشش گکنند.    یاز دام ها استفاده م

 کنند.  یم یزندگ  هیناح نیدر اانواع خزندگان 

 

 

 

 

 د یپاسخ ده ریم به سواالت زچهاردهدرس  یباتوجه به محتوا زیدانش آموز عز

 چرا شیوه های مختلف زندگی برروی کره ی زمین به وجود آمد

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

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

  پوشش گیاهی و نوع حیوانات در نواحی استوایی چگونه است

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

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

 

 

 



 

 بازگشت از سفر حج 

 

 دیبا فرزند خودگفت و گو   کن  خانه خدا و سفر حجدرس در مورد  انیپس از پا یگرام نیوالد

 

 

 

 

 

 

 ره یشبه جز

 . ندیگو یم رهیراه داشته باشد، شبه جز یطرف به خشک  کیبه آب و از سه طرف که از  ینیبه سرزم

 هستند عربستان  ی  رهیاطراف شبه جز یاها یدرفارس  جی سرخ و خل  یا یدر

  .قرار دارد رانیا یغربکشور عربستان در جنوب 

 نکته:

  .میا  ستادهی رو به قبله ا م،یکن دایرا پ یجنوب غرباگر جهت  م،ی که باش رانیا یما در هر جا 

م  دایپ  یبرا قبله  نما  از    میتوان  یکردن  کنقبله  استفاده  غرب  یعقربه  .  میهم  جنوب  سمت  نما  نشان   ی قبله                          را 

  .دهد یم

 

 

 .قرار دارندعربستان مسلمانان جهان، در کشور مقدّس  یشهرها  نیمهم تر ،نهیمکه و مد

 .است یدنمسجد  نیو مهم تر نیبزرگ تردر شهر مکه قرار دارد که مسجدالحرام کعبه در  یخانه 

 .میخوان یمنماز  جهان است و ما هر روز به سمت آنمسلمانان  یقبله کعبه  یخانه 

 .م یگرد یبه دور آن م یعنی م؛یکن یمطواف کعبه را  ی، ما خانه حجدر هنگام 

 یبازرگان یشهر بر سر راه کاروان ها  نیا رایشهر عربستان، مکه بود. ز نی، مهم تر ظهور اسالمدر زمان 

در آن جا بود زینکعبه  یخانه قرار داشت و   

 .استکعبه در مکه  یما خانه  یقبله . میخوان ینماز م قبلهما مسلمانان رو به  یهمه 

 مکه

پانزدهم درس مطالعات اجتماعی   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجرت و دلیل آن 

برسانند.   قتلرا شبانه در خانه شان به    امبریگرفتند پ  میاز کافران تصم  یشد، گروه  ادیکافران ز  تیّآزار و اذ  یوقت 

  ی داوطلب شدند تا برا   (ع)   یحضرت عل آن ها باخبر شدند و    میخداوند از تصم  یبه اراده  (ص)حضرت محمد  

  .سفر کنند نهیمد بروند و به رونیب مکهاز  شانی و ابخوابند  شانیشب در بستر ا امبر،یحفظ جان پ

  .ندی گو یهجرت م نهیاز مکه به مد امبریبه سفر پ

مبدأ مسلمانان آن را  ل،یدل نی، به همدر تارخ اسالم است یمهم دادیرو  نه،یاز مکه به مد(ص)اکرم  امبری هجرت پ

  .خود قرار داده اندخ یتار

 .بود یحکومت اسالم لیتشکو سپس ساختن مسجد  ،نهیدر شهر مد امبریکار پ نینخست

 پیامبر اکرم 
 .استمقدّس  یقرار دارد و از مکان ها مکه شهر  یک یدر نزدغار حرا 

غار از طرف   نیرفتند و در ا یبا خدا به غار حرا م ازیراز و ن یاسالم، حضرت محمد )ص( برا یگرام  امبریپ

 شدند مبعو   یامبریپخداوند به 

مدت سه دعوت کند. او اسالم  نیدبه  یکه مردم را پنهان  افتی تیحضرت محمد )ص( پس از بعثت، مأمور

 کرد   یاسالم دعوت م نیبه د  انهیمخفرا به صورت  انیو آشنا شاوندانی سال فقط خو

(    ص)به حضرت محمد پول و مقام گرفتند با دادن  میمکه ابتدا تصمکافران و ثروتمندان با گسترش اسالم، 

 . رفتینپذکافران را  شنهادی پ امبری پ یرا از راه خدا بازدارند ول شانیا

هجرت کنند؛  حبشهاز مسلمانان دستور دادند که به  یبه جمع امبری بود که پ ادیکافران آن قدر ز تیّآزار و اذ

 کنند. یتوانستند در آن کشور، آزادانه زندگ یبود و مسلمانان معادل  یپادشاه کشور حبشه، مرد رایز

 .کردند  یزندگ  یکمال سختدر  طالب    یشعب اباطراف مکه به نام    یدر درّه ها سه سال    ارانشی و    امبریپ

کنند و با قطع  را با مسلمانان  خود    یرابطه  که  بستند    مانیپباهم    ارانشی )ص(و    امبری پ  میتسل   یبرا  کافران

 .گذاشتندکعبه    ینوشتند و آن را در خانه    یعهدنامه ا  نینکنند. آن ها هم چنو فروش و ازدواج    د یخرآن ها  

 ی را به کافران داد و کافران بعد از درست  انهیمور  ی  لهیعهدنامه به وس  خوردنخبر    امبر،یپ  یعمو  ابوطالب

 کنند. یبازگردند.آزادانه زندگاز سه سال دوباره به مکه و مسلمانان اجازه دادند که بعد   امبریخبر به پ



 

 

  میمشورت و تصم، و حّلّ اختالفات یداور ،تیآموزش و ترب یبرا ی، مکانعبادت و نمازعالوه بر محلّ  مسجد

  .بودمسائل مهم  یدرباره  یریگ

 جهاد 

  .ندیگو ی« مجهاد در راه خدا ،» و دفاع از مسلمانان  نیحفظ د یجنگ برااسالم به  نیدر د

  .بوده استاحزاب  ا یبدر، اُحد و خندق در آن ها شرکت داشته اند،  امبری که پ ییجنگ ها نیمهم تر

  .در مکه بود (ص)  امبریمخالفان پ یسردسته  انیابوسف

و دستور  ختیر رونیکعبه شد؛ بت ها را شکست و از آن جا ب یوارد خانه (ص)پس از فتح مکه، حضرت محمد 

  .ندیداد که بر بام کعبه اذان بگو

  .رحلت فرمودند ،نهیمددر شهر  یسالگ 63در سّن (ص) اسالم  امبریپ

  است  یمسجدالنّب در  (ص)اسالم  امبریآرامگاه پ

  .شدند یبا مردم روبه رو مخندان و اخالق خوش  یچهره همواره با  (ص)  امبریپ

 ماست. یبراسرمشق و الگو   نیبهتر  (ص)حضرت محمد  رفتار و کردار 

 د یپاسخ ده ریهم به سواالت زپانزددرس  یباتوجه به محتوا زیدانش آموز عز

 خانه کعبه در کجا قرار دارد

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

 چرا پیامبر دستور هجرت داد؟

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

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