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ابتدایی ششم درسنامه آموزشی پایه

 نظارت
 قهرمانی فرد کامیار

 آذربایجان شرقی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان

 دبیرخانه اجرایی

 (ی ابتداییرییس اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا) ثریا حسین پور جمشیدی

 (اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا کارشناس)علی کشوری 

 (اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا کارشناس) فریده نوحی آذر

 (تبریز و مریم مطلوبی، منطقه شبستر 4)هادی جهدی، ناحیه 

 تهیه و تدوین محتوا

 هدیه های آسمان

 معصومه ریحان پور

 جانیمریم میرزا

 آمنه نوری

 هادی جهدی

 فارسی

 امین پروری،  سیده معصومه شجاعی

 رقیه علمی لو، سیده سادات پسندیده 

 مریم پورموسی، منیژه قاسمی

 ربایه اسکندری، فاطمه کاشفی

 نرگس گوزل زادهزهرا بخششی، 

 ، مریم مطلوبیهادی جهدی

 ریاضی

 حسین یوسفیان، حیدربدیهی

 محسن حسن زاده، فاطمه پورمالمیرزا

 صادق زاده ، زهرا نصیریامیر 

 صونا عشقی، امین پروری



 

 

 

 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 
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نیمه دقیقاً شبیه  کنیم، یک اید که برخی چیزها را وقتی از وسط دو قسمت می آموزان عزیز حتماً دیده دانش         

صورت عمودی از وسط ببریم، دونیمه سیب یکسان  نیمه دیگر است؛ مثالً یک سیب را در نظر بگیرید، اگر آن را به

 ها و... ها، اتومبیل ها، گل ها، برگ ها خیلی زیاد است؛ مثالً فرش، انسان ین نمونهخواهند بود. در اطراف ما، ا

 شود. هستند. در اشکال باال و پایین تقارن دیده می قرینهیا  تقارنهایی دارای  چنین نمونه

 مفهوم تقارن و عدم تقارن
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 بینید در شکل زیر تفاوت تقارن و عدم تقارن را می

 راست عدم تقارن وجود دارد.شکل سمت چپ دارای تقارن ولی در شکل سمت 

 
 تقارن عدم تقارن   

های از اشکال یا چیزهایی که در محیط اطرافتان دارای تقارن هستند، پیدا کرده و به  شما هم نمونه 

 معلم خود ارسال کنید.

 

 

 

های  شود.در شکل اندازه مشخص بچرخد شکل بر خودش منطبق می ای در شکل که اگر شکل حول آن نقطه به نقطه

 ی قرمز رنگ مرکز تقارن است. زیر نقطه

 

 

 

 تکلیف

 مرکز تقارن
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 تقارن محوری ✏

شود؛ یعنی چنانچه قرینه  تقارنی است که اگر شکل را از روی آن تا کنیم دو قسمت شکل بر هم منطبق می      

ه نسبت به یک خط وجود داشته باشد، تقارن را تقارن محوری نامند و خطی که شکل را به دو قسمت متقارن و شبی

 شود. آن شکل نامیده می« محور تقارن»کند،  هم تقسیم می

 

 تقارن مرکزی ✏

شود؛ یعنی  درجه، حول یک نقطه بچرخانیم شکل بر خودش منطبق می 180اندازه  تقارنی است که اگر شکل را به

ی هر نقطه از  رینهق چنانچه قرینه نسبت به یک نقطه وجود داشته باشد، تقارن را تقارن مرکزی نامند و آن نقطه که

 گوییم. می« مرکز تقارن»شود را  شکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می

 ها باهم یکسان باشد(، اگر تعداد اضالع زوج باشد، شکل دارای  ی تمام ضلع در اشکال منتظم )اینکه اندازه

 تقارن مرکزی است ولی در غیر این صورت، شکل تقارن مرکزی نخواهد داشت.

 

 انواع تقارن 
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 خشیتقارن چر✏

چرخانیم  های ساعت می درجه یا کمتر )و حتی بیشتر( در جهت عقربه 180اندازه  وقتی شکل را حول یک نقطه به 

 گوییم شکل، تقارن چرخشی دارد. افتد می و شکل روی خودش می

 
 

 کنید. در جدول زیر تعداد خط تقارن و مرکز تقارن اشکال هندسی را مشاهده می

 نام شکل 

تعداد 

خط 

 تقارن

مرکز 

 تقارن
 نام شکل ترسیم

تعداد 

خط 

 تقارن

مرکز 

 تقارن
 ترسیم

 دارد 4 مربع

 

مثلث 

متساوی 

 الساقین

 ندارد 1

 

 دارد 2 مستطیل

 

مثلث 

متساوی 

 االضالع

 ندارد 3

 

 دارد 2 لوزی

 

مثلث قائم 

الزاویه 

مختلف 

 االضالع

 ندارد صفر

 
 

ذوزنقه 

متساوی 

 الساقین

 ندارد 1

 
 

 دارد شمار بی دایره

 

ذوزنقه قائم 

 الزاویه
 ندارد صفر

 

 ندارد 1 نیم دایره

 

متوازی 

 االضالع
 دارد صفر

 

 ندارد 1 ربع دایره
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شکل حول یک نقطه یا خط را  باشد و در ریاضی گرداندن یک دوران به معنی چرخش، چرخیدن و دور گردیدن می

 نامند. می دوران

 

باشد. همانطور که مشاهده  درجه می 360درجه تا  90چپ به راست و از ترتیب دوران در شکل باال از سمت  

 درجه به همان صورت اولیه برگشته است. 360کنید که شکل اول در چهارمین چرخش یعنی  می

  شده  اشکال داده، مفهوم دوران را در 72الیت صفحه و فع 71شما نیز با انجام کار در کالس صفحه

 امتحان کنید.

 

 بدانیم محورهای مختصات چه کاربردی دارند، ابتدا الزم است معنی و مفهوم مختصات را بدانیم. برای اینکه

ها وضع یک نقطه در صفحه یا در فضا یا بر روی کره مشخص  مجموعه دو یا سه عددی که به کمک آن ،مختصات

 شود. می

 

 محورهای مختصات

 دوران

 

 

حور عمود
م

ض
ی)عر

ها(
 

 ها( محور افقی)طول
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داشتن اعداد مربوط به طول و عرض این نقطه  توان با مثالً در شکل باال، شیر در یک نقطه خاص قرار دارد که می 

 خاص، شیر را پیدا کرد. این نقطه مختصات مکان شیر است.

، محور افقیو محور  ها عرض، محور عمودیشده که محور  محورهای مختصات از دو محور عمود برهم درست 

 است. ها طول

 .گوییم ها( می ها( و مؤلفه عمودی )عرض به دو عددی که با آن مکان نقطه را پیدا کنیم، مؤلفه افقی )طول 

 مختصات یک نقطه را در داخل 
 
 
  

ها( در  ها( در باال و مؤلفه عمودی )عرض دهیم، که مؤلفه افقی )طول نشان می 

 دهیم. پایین نشان می

ها  محور، محور طولکنیم، به آن  وقتی از مبدأ مختصات )نقطه صفر( از چپ به راست مستقیم حرکت می 

 گوییم. ها می کنیم، به آن محور، محور عرض گوییم، ولی وقتی از مختصات )نقطه صفر( به باال حرکت می می

 
  کنیم و مکان آن عدد  را نگاه می ] [برای پیدا کردن یک نقطه در محورهای مختصات ابتدا عدد باالی داخل

کنیم و مکان آن عدد را  پس عدد پایین داخل ] [ را نگاه میکنیم، س ها( پیدا می را درروی محور افقی )طول

کنیم  کنیم و در ادامه محل تقاطع دو نقطه در محور را مشخص می ها( پیدا می درروی محور عمودی )عرض

را در  5درروی محور مختصات، عدد « ج»شده به دست بیاید. مثالً برای پیدا کردن نقطه  تا نقطه خواسته

کنیم که محل تقاطع این دونقطه درروی محور مختصات،  را در محور عمودی پیدا می 3 محور افقی و عدد

 باشد. می« ج»نقطه 

   

 

 

 

های کوچکتر به نقطه خواسته شده توانید با تقسیم محور به بخشدر صورتی که عدد داده شده به صورت کسر یا اعشار باشد، می

کرد، سپس را به سه قسمت مساوی تقسیم  2و  1به عنوان طول مختصات داده شود، باید مابین عدد   دست یابید. مثالً اگر عدد

 یک عدد کامل و دو قسمت از عدد بعدی را به عنوان طول در نظر گرفت.

 نکته
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توانید روش پیدا کردن اعداد کسر، مخلوط و... را در روی محور مختصات یاد  با دقت در مثال زیر، می 

 بگیرید.

: شده است.             الف نقطه الف درروی محور مختصات مشخص
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 کنیم: برای پیدا کردن قرینه یک شکل درروی محور مختصات با توجه به خط تقارن به این طریق عمل می

 یا الف، ب 2، 1گذاریم. مثل  ابتدا به هر یک از نقاط داده شده یک اسم یا شماره می -1

 خانه است. 3، مثال در شکل زیر فاصله نقطه الف با خط تقارن کنیم فاصله هر نقطه را از خط تقارن مشخص می-2

دهیم، نقطه مورد نظر  خانه بعد از خط تقارن ادامه می 3سوی خط تقارن کشیده و تا  ی الف یک خط افقی به از نقطه-3

 تقارن نقطه الف خواهد بود.

 کنیم. را به هم وصل میکنیم و در آخر نقاط پیدا کرده  بقیه نقاط نیز به همین طریق پیدا می -4
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 موید باشید
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 یا جرم باشد. که ممکن است زمان ، طول ، حجم ، سطح و اندازهو  مقداریعنی بررسی 

 مترسانتی مثل تری تر، آن را به اجزاءِ کوچکگیری دقیقاست که جهت اندازه مترگیری طول،واحد استاندارد اندازه

 اند.ردهتقسیم کمتر میلیو 

 

روز، هفته، ماه و گیری از کوچک به بزرگ: ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، شبانهواحدهای اندازهگیری زمان:واحد اندازه

 سال.

مترمربع، مترمربع و مترمربع، دسیگیری از کوچک به بزرگ: سانتیواحدهای اندازهگیری سطح:واحد اندازه

 کیلومترمربع.

 کیلوگرم ، تن. ،حدها از کوچک به بزرگ: گرموا گیری جرم:واحد اندازه

 گراد. ،رادیان  ،: واحدهایی مانند: درجه گیری زاویهواحد اندازه

 مترمکعب( ، لیتر ، مترمکعب.لیتر یا سی سی )سانتیواحدهایی مانند: میلیگیری حجم: واحد اندازه

 

 گیری فصل پنجم: اندازه

 گیریمفهوم اندازه
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 تر: تر به واحد کوچک تبدیل واحد بزرگ

تر باید عمل ضرب را انجام بدهیم زیرا وقتی واحد بزرگ را  تر به کوچک جهت تبدیل واحد بزرگ آموزان عزیزدانش 

 کند. کنیم تعداد واحدها افزایش پیدا می تر تبدیل می به واحدهای کوچک

 شود. متر تبدیل میمتر بر سانتی 9/0دهیم که چگونه  نشان می مثال:

کند و  و ... ممیز به تعداد صفرها به جلو یا راست حرکت می 1000و  100و  10در ضرب اعداد اعشاری در  نکته:

 کند. در تقسیم به عقب یا چپ حرکت می

 سانتی متر است،پس  100چون هر متر برابر :   حل

 متر 9/0×  100=  90مترسانتی

 

 

و کار در کالس و  88آموزان عزیز خسته نباشید برای تمرین بیشتر جدول ص دانش

 را با دقت انجام داده و بنویسید. 89فعالیت ص 

 تبدیل واحدها
 

تر  تبدیل واحد کوچک

 تر به بزرگ
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 تقسیمود عمل ش تر تبدیل کنیم به جهت اینکه تعداد واحدها کم می اگر بخواهیم واحد کوچکی را به واحد بزرگ 

 شود. میکمدهیم در این تبدیل تعداد واحدها  را انجام می

 شود. متر به متر تبدیل میسانتی 9دهیم که چگونه  نشان می مثال:

 سانتی متر است، پس 100حل : چون هر متر برابر 

 مترسانتی 9÷  100=  09/0متر →  0/9÷  100=  09/0

یا  100یا 10کنیم هر عددی را به عددهای  ه اعداد اعشاری استفاده میتوجه کنید در این عملیات از رابط نکته:

قرار  9کند. در این مثال ممیز جلوی  تقسیم کنیم به تعداد صفرها ممیز به سمت عقب یا چپ حرکت می 1000

 کند. دارد پس دو رقم به عقب حرکت می

ها قرار  را روی الگوی پلکان تبدیل واحد را به هم تبدیل کنیم آن طولراحتی بتوانیم واحدهای  برای اینکه به

 دهیم. می

 

های گلم با تبدیل واحدها آشنا شدید؛ اگر در این مورد مشکل دارید، مطالب موردنظر را دوباره تمرین کنید و به  بچه

 سؤاالت زیر با دقت جواب بنویسید.

  در جاهای خالی عدد مناسب را بنویسید. -الف

 ........ است.متر....گیری طول واحد اندازه -1

 متر است.سانتی   100هر متر    -2

 متر است.   یک صدممتر   هر سانتی -3

 متر است.میلی    10متر  هر سانتی -4

 متر است.  1000هر کیلومتر   -5

 کیلومتر است.یک هزارم  هر متر    -6
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 انیم استفاده کنیم.تو نیز می جدول تناسبآموزان عزیز برای تبدیل واحدها از دانش نکته:

 متر چند متر است؟سانتی 18مثال اول: 

ل/ ح ؟


  
1 18

0 18
100

 

 متر 1 ؟

 مترسانتی 100 18

 متر است؟متر چند دسی 17مثال دوم: 

 

ل ح ؟


  
10 17

170
1

 

 

 

 گیری سطح )مساحت(اندازه

 کنیم. ی از اندازه های طول، عرض، ارتفاع و قاعده استفاده میهای هندس برای پیدا کردن مساحت شکل

ازجمله کیلومترمربع است که برای مساحت کشور و شهرها و  سطحیا  مساحتگیری ترین واحدهای اندازه از مهم 

-مترمربع و میلیفرش و غیره و سانتی -زمین و مترمربع برای مساحت اتاق -گیری مساحت باغهکتار برای اندازه

 شود. های کوچک استفاده می گیری سطحترمربع برای اندازهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر 1 17

 دسی متر 10 ؟

 را با دقت بنویسید. 2و  1سؤال  89تید کار در کالس ص ها با فعالیت و تمرین و تکراری که داش آفرین بچه
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 دهد، پس حتما بخاطر بسپارید. عزیزانم جدول زیر محیط و مساحت شکل ها را برای شما نشان می

 

      
آموزان عزیز خسته نباشید در صورت امکان اشکال هندسی را با مقوا درست کنید و : دانش تمرین برای یادگیری بیشتر 

 ط و مساحت هر شکل را پیدا کنید.محی

 را با دقت انجام دهید. 90 فحهعزیزانم فعالیت ص 
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     کیلومتر باشد. 1مربعی که هر ضلع آن  کیلومترمربع:

  مساحتکیلومتر =  1× کیلومتر  1=  1کیلومترمربع       

      متر باشد. 100: مربعی که هر ضلع آن هکتار

 مساحتمتر= 100× متر  100=  000/10  مترمربع  

 کیلومترپس 1متر برابر است با  1000مترمربع وچون هر  000/10هکتار برابر است با  1پس هر      

 متر=یک کیلومتر مربع 1000× متر  1000مترمربع =  000/1000

  واگر یک کیلومترمربع را به واحدهای کوچکتر هکتار تبدیل کنیم داریم:

 مترمربع 100 =000/10مترمربع  000/1000

 هکتار 100پس هر کیلومترمربع برابر است با  :مهم

 گیری مساحت یا سطحتبدیل واحدهای اندازه

 توانیم استفاده کنیم. از الگوی پلکان تبدیل زیر می مساحت یا سطحگیریبرای تبدیل واحدهای اندازه
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 ناسب بنویسید.های زیر را به کمک جدول ت آموزان عزیز تمریندانش

 مترمربع 1 17  کیلومترمربع 1 20

 مترمربعسانتی 10000 170000 مترمربع 1000000 20000000

 

را  92و تمرین ص  92و ص  91آموزان عزیز خسته نباشید با توجه به مطالب باال، فعالیت و کار در کالس ص دانش

 با دقت بنویسید.

 

 

فضای اشغال  حجمکند. و  گویند که فضا را اشغال می به شکلی می شکل فضاییشکل فضایی و حجم وگنجایش: 

مقدار ظرفیت یک جسم یا مقدار حجمی که درون فضای خالی یک  گنجایششده توسط جسم است، در حالیکه 

 گیرد را گویند. جسم جا می

 های فضایی: انواع شکل

 استوانه -6مخروط         -5    هرم     -4منشور        -3        کره -2  مکعب مربع ومستطیل  -1

 های آن مربع های مساوی هستند(. وجه منتظم است )تمام وجه 6مکعب مربع یک مکعب با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم و گنجایش
 

انواع گسترده مکعب 

 مربع
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 باشد. البته گاهی دو وجه آن میتواند مربع هم باشد. مکعب مستطیل هم مکعبی است که وجه های آن مستطیل می

   طول  عرض      حجم مکعب:

 ارتفاع                              طول = حجم مکعب× عرض × ارتفاع 

                                                            
 

اندازه دارد پس، برای پیدا کردن مساحت وجه هم 6برای پیدا کردن مساحت گسترده مکعب: چون مکعب مربع 

 کنیم. می 6م بعد حاصل را ضربدر کنی گسترده مکعب، اول مساحت یک وجه را پیدا می

 3 3   3×  3=  9×  6=  54مترمربع سانتی مساحت گسترده مکعب

 3 

 3 حجم مکعب مربع=  3×  3×  3=  27  مترمکعبسانتی

متر مربع سانتی                   6 3 3  =مساحت گسترده ی مکعب مربع          54

                                                  3 

  7   7   حجم مکعب مستطیل=  5×  3×  7= 105 متر مکعبسانتی      

                                                                                                             5 

       مساحت گسترده مکعب مستطیل=  2([ × 5×  7( + )5×  3( + )7×  3= ])142

 باهم مساوی هستند. 2به  2رو های روبه وجه وجود دارد و وجه 6در مکعب مستطیل  نکته:

 آموزان عزیز با توجه به مطالب باال، حجم و مساحت شکل زیر را پیدا کنید.: دانشمثال

 6 2     ی مکعب مساحت گسترده=      ـــــــــــــــــــــــ 

                                      4    حجم مکعب=     ـــــــــــــــــــــــ 

          6                                   

را با دقت  95 فحهو کار در کالس ص 94 فحههای عزیز خسته نباشید اگر مطالب را یاد گرفتید فعالیت ص بچه

 بنویسید.

 

84([ =2  ×4( + )2  ×6( + )4  ×6]) ×2 

2 
 ارتفاع×عرض×=طول6×4×2=48
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 تبدیل واحدها در حجم

 کنیم. برای تبدیل واحدها در حجم از جدول تناسب استفاده می

 ر تبدیل واحدها باید یادآوری کنیم.مطالبی که د

 مترمکعبسانتی 1000مترمکعب برابر است با دسی 1

 مترمکعبدسی 1000مترمکعب برابر است با  1

 مترمکعبسانتی 1000000مترمکعب برابر است با  1

 را بنویسید. 96 فحهآموزان عزیز مطالب باال را بررسی کنید و کار در کالس صدانش

 

 مترسانتی 3            :مثال

 مترمیلی 2 روراپیداکنید.حجم مکعب مستطیل روبه

                           

 مترسانتی 4           

متر و سانتی 3متر ، عرض سانتی 4حل: برای پیدا کردن حجم این مکعب باید واحدها را یکی کنیم.پس  طول 

 .کنیم متر تبدیل میمتر را هم به سانتیمیلی 2ارتفاع 

 
/مترسانتی


 

1 2 2
0 2

10 10
       

 مترسانتی 1 ؟

 مترمیلی 10 2

 

 کنیم. پس از یکی کردن واحدها به کمک فرمول حجم را پیدا می

 طول= حجم× عرض × ارتفاع   

 4×  3×  2/0=  4/2مترمکعب سانتی 

 

 ا بنویسید.حل آن، تمرین زیر رآموزان عزیز با توجه به سؤال باال و راهدانش

 متر است؟مترمکعب است. طول آن چند سانتیسانتی 84/12رو حجم مکعب مستطیل روبه

 مترمیلی20  

   

 مترسانتی 1                                        
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 طول ؟        

 

 

 

 را با دقت بنویسید. 97 فحههای عزیز با توجه به مطالبی که یاد گرفتید تمرین ص بچه

 

 

 ک شکلگیری سطح ییعنی اندازه مفهوم مساحت:

 باشد. برابر شعاع یا شعاع نصف قطر می 2هردایره دارای قطر و شعاع است که قطر 

سال گذشته محیط دایره یا همان اندازه دور شکل دایره را یاد گرفتیم. برای به دست آوردن محیط دایره اندازه قطر 

 کنیم. می 14/3دایره را پیدا کرده و ضرب در عدد پی یا همان 

 

 قطر = محیط دایره×  14/3=  2× اع شع×     14/3

 

دایره برش زده را مانند شکل ی دایره برش دهیم و دو نیم اگر دایره را نصف کنیم و از روی چندتا شعاع دایره تا لبه

 شود. االضالع میی بعد کنار هم قرار دهیم شبیه متوازی صفحه

 های زیر با دقت نگاه کنید. شود. حاال به شکل ها بیشتر باشد به مستطیل شبیه می اگر برش

 

 شود. بیشتر باشد شبیه مستطیل می ها برش اگر 

 قطر

 شعاع

 مساحت دایره

 

 : برای حل این سوال ابتدا باید واحدها یکسان شوند پسحل

 متر است، پس داریم: سانتی 2متربرابر میلی20

 ارتفاع×عرض×جم مکعب مستطیل=طولح

 طول×3×1=84/12

84/1228/4=3 
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 ارتفاع = مساحت متوازی االضالع× قاعده 

 طول = مساحت مستطیل× عرض    

 شعاع = مساحت دایره× شعاع ×  14/3      

ه کمک متر خیاطی یا های مختلف بکشید و بهای عزیز خسته نباشید در حیاط خانه یا روی کاغذ دایره بچه

را  99و  98 فحهها را بنویسید و بعد کار در کالس ص ها را اندازه بگیرید و مساحت دایره کش قطر و شعاع دایره خط

 با دقت بنویسید.

کنیم های رنگی اول شکل را تعریف می برای پیدا کردن مساحت قسمت 99 فحهآموزان عزیز در فعالیت صدانش

تا 4شکل اول  1مثالً سؤال 
1
4

شود یک دایره کامل و یک مربع نیز در وسط شکل قرار دارد. اول  یا ربع دایره می 

                     کنیم. ها را باهم جمع می آوریم و بعد مساحت مساحت مربع و دایره را به دست می

                                              

 

 10 مساحت مربعخودش = × = اندازه یک ضلع  10×  10=  100

 مساحت دایرهشعاع = × شعاع ×  14/3= 10×10× 14/3= 314

 مساحت کل شکل =         100+314=414
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تا 4این شکل یک مربع است و : 2شکل 
1
4

شود. اول مساحت مربع بعد  دایره درون مربع که یک دایره کامل می 

کنیم و مساحت  دایره و بعد مساحت مربع را منهای مساحت دایره میمساحت 

 آید. قسمت رنگی به دست می

 

 مساحت قسمت رنگی =مساحت دایره = مساحت مربع 

86  =314 – 400  =14/3  ×10  ×10 - 20  ×20 

دایره و یک مربع وجود دارد اگر تا ربع دایره یا نیم2: در این شکل 3شکل 

 آید. دایره را به دست آوریم منهای مساحت مربع کنیم مساحت قسمت رنگی به دست میمساحت نیم

                                   

  مساحت قسمت رنگی  =دایره ربع2دایره یا مساحت ممساحت نی -مساحت مربع 

                                                                              

  مساحت قسمت رنگی

 

 ی نقطه از خط:فاصله

شود برای رسم  شده بر خط عمود می خطی است که از نقطه دادهترین فاصله مربوط به پارههمیشه کوتاه

 توان از گونیا استفاده کرد. عمود بر یک خط می

شود. برای یک  خط عمودی است که از نقطه بر خط رسم میفاصله یک نقطه از یک خط طول پاره کته:ن

 شمار خط عمود بکشیم. توانیم بی خط می

 خط بگذرد و بر خط عمود باشد.خطی است که از وسط یک پاره عمودمنصف:

طرف  2کند و در  یقسمت مساوی تقسیم م 2گذرد و آن را به  عمودمنصف می یکخط فقط از یک پاره

 شود. درست می راست یا قائمهعمودمنصف که عمود است، زاویه 

 

 

 خط و زاویه

/ 
    

10 10 3 14
10 10 157 100 57

2
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 عمود منصف

 

 آ    ب

 را با دقت بنویسید. 102 فحهآموزان عزیز خسته نباشید با توجه به فعالیت و مطالب باال صدانش

 

 کنیم. میاستفاده  103 فحهبرای تشخیص انواع زاویه از نقاله و گونیا مثل تصاویر ص :انواع زاویه

 باشد. درجه مثل یک گونیا می 90درجه که اندازه زاویه  90زاویه راست یا  -1

          °90 

 صفحه(درجه )نیم 180زاویه  -2

          °90 °90 

 

 

 درجه )تمام صفحه( 360زاویه  -3

          90 90 

          90 90 

 

درجه ) 270زاویه  -4
3
4

 یک صفحه( 

          90 90  

                   90 
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 زاویه متمم:

  گویند. میزاویه متممباشد  90°ها به هر دو زاویه که مجموع آن

 45°          مثال:

      °30  °60   ° 45 

 گویند. باشد زاویه متمم می 90°ها نکته:دو زاویه متمم اگر جدا باشند یا یکجا، اگر مجموع آن

 مل:زاویه مک

 گویند. میزاویه مکمل باشد  180°ها به هر دو زاویه که مجموع آن

           مثال:

  °110   °70 ° 60 °120 

 ها جواب کامل بنویسید. شده در قسمت عالمت سؤال با توجه به مطالب گفته1سؤال

 متمم   90-40=50  مکمل   

  

 °40       ؟   ؟ °100   

80=100-180 

 را با دقت بنویسید. 103 صفحهکه مطالب را یاد گرفتید کار در کالس   آموزان عزیز خسته نباشید درصورتیدانش

 بل به رأسهای متقا زاویه

متقابل به رأس  2به  2ها وقتی دو خط همدیگر را در یک نقطه قطع کنند و چهار زاویه درست شود، زاویه 

 اند. متقابل به رأس 4و2متقابل به راس و  3و1شوند. در شکل زیر می

 های متقابل به رأس: مشخصات زاویه

 1      یک رأس مشترک دارند. -1

  4 2   ل به رأس هستند.رو متقابهای روبه زاویه -2

 3        اندازه هستند.رو همهای روبه زاویه -3

         ها در امتداد یکدیگر هستند. ضلع -4
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                                  های مجاور )کنار هم( مکمل یکدیگر هستند.           زاویه -5

   

 85°= ـــ؟ـــ +  °180   :1مثال 

       95°  =85° - 180° 

      180°  =95°  +85° 

 

 70   50°   50 °         50 °                           °50+  °80=  °130       :2مثال 

   50°  =130° - 180° 

            

                                                                                       ° 80                  60 

 باشد. می 50°ها در این شکل متقابل به رأس

120°  =50°  +70° 

60°  =120° - 180° 

 

 صفحههای متقابل به رأس را یاد گرفتید تمرین  که مطالب مربوط به زاویه های عزیز خسته نباشید درصورتی  بچه

 .را با دقت بنویسید 105

 

95 

85°  85 

95 
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 گویند. رابطه بین دو کمیت را نسبت می سبت:ن

 گویند. تساوی بین دو نسبت را تناسب می تناسب:

 شود. برای دو یا چند مقدار متناسب، از جدول تناسب استفاده می جدول تناسب:

 مهمنکته 

های نسبت و تناسب چگونگی جاگذاری اعداد در جدول تناسبی است. به این خاطر  ترین قسمت حل سوال مهم

 ایگذاری با دقت باالتری انجام گیرد.شود تا این ج نویسی جداول تناسبی یک ضرورت محسوب میپشت

 واحد رنگ آبی ترکیب می کند. 3واحد رنگ زرد را با  5یک نقاش برای درست کردن نوعی رنگ سبز،  -1

 کیلوگرم رنگ زرد را با چند کیلوگرم رنگ آبی مخلوط می کند؟ 5/2الف( او 

 مثال

 رنگ زرد 5 5/2

 رنگ آبی 3 

 رنگ سبز 8 
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 پاسخ

2÷  

 دزر 5 5/2

 آبی 3 5/1

 سبز 8 4

 کند. آیند اما اصالً تناسب در رابطه با آن ها صدق نمی بعضی از مفاهیم به نظر متناسب می

های روی بند با مدت  شان، بین تعداد لباس مثالً بین تعداد مرغ های سوخاری داخل یک فر با مدت زمان پخت 

 زمان خشک شدنشان و ... هم تناسب برقرار نیست. 

های دیگر هیچ ربطی به تناسب ندارند پس کامالً حواس خود را جمع  ها و خیلی از مثال این مثالتمامی 

 کنید.

 

یا  5به  3ی دو عدد مانند مقایسه
3
5

نامند. مانند:  را نسبت و تساوی دو نسبت را تناسب می 
3 6
5 10

)فراموش  

 .(نکنید که نسبت واحد ندارد

 ی زیر را داریم:در یک تناسب مستقیم به شرط غیرصفر بودن مخرج تناسب ها، رابطه نکته:

( ( × )( × )*( = ))اصل تناسب یا طرفین وسطین( )




=


∗
 

 و نیز برای یافتن هر کدام از مجهوالت می توانیم به صورت ضربدری عمل کنیم:





=


?
⇒?=

×



 و  




=
?

∗
⇒?=

()×(∗)



 

 

             چیست؟ در عبارت مقابل مقدار  مثال:
3

2

5

=


6
 


       

18
3 6 18 2 18 5 901 45
2 2 1 5 1 2 2
5 5
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یابد و با کاهش یک  گیری( کمیت دیگر افزایش مینوعی تناسب با افزایش یک کمیت )هر چیز قابل اندازه در

 )هر دو با هم کاهش  ↓↓فزایش می یابد( و یا )هر دو با هم ا ↑↑کمیت، کمیت دیگر کاهش می یابد؛ یعنی 

 می یابد(.

 است. تناسب مستقیمیا  تناسب معمولیاید همان در واقع تناسبی که تا امروز در دبستان فراگرفته

 

 

 در این گونه موارد یک )راهکار( مناسب وجود دارد:

 درنزدیک.استفاده از تقسیم نسبت های داده شده یا دوردردور، نزدیک

نسبت پول علی به مهدی مانند  ل:مثا
5
2

به  
3
4

 مان باشد پول مهدی چهتو 28000ها است. اگر اختالف پول آن  

 قدر است؟

پاسخ: با تقسیم 
5
2

به  
3
4

  ی پول علی به مهدی به دست می آید:نسبت ساده شده  

5
20 102

3 6 3
4

 

 حاال از جدول تناسب استفاده می کنیم:

 علی 10  

 مهدی    3=  12000پول مهدی: تومان 

 اختالف 7 28000 

 4000  

 

 

 است. 100مسائل درصد نوع خاصی از تناسب هستند، که یکی از پایه های آن همیشه 

برای تبدیل یک کسر یا تناسب به درصد از تساوی کسرها استفاده می کنیم.بطوریکه مخرج کسر 

 باشد. 100مساوی، عدد 

 مستقیمتناسب 

 کسری های نسبت با مستقیم تناسب

 درصد
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%               مثال:


  


1 1 50 50
50

2 2 50 100
 

و ... نبود با تقسیم صورت بر مخرج و استفاده از تقریب،  10000و  1000و  100اگر مخرج کسر قابل تبدیل به 

 ا به درصد تبدیل می کنیم.کسر ر

 حساب استفاده کنید.در این قسمت می توانید از ماشین

/ ... ~ / %  
3 43

0 4285 0 43 43
7 100

 

 تر کسر به درصد، ابتدا کسر را تا حد ممکن ساده کرده سپس تبدیل را انجام دهید.برای تبدیل آسان

% 

 
  4 25

4 25

12 3 75
75

16 4 100
 

% 

 
  7 20

7 20

14 2 40
40

35 5 100
 

 شود. کنیم درصد آن نیز چند برابر می اگر عددی را چند برابر

 می باشد؟ 17ایم. عدد حاصل چند درصد برابر کرده 3را  17مثال: عدد 

 اضافه شده است؟ 17چند درصد به 

 برابر می کنیم. 3%را هم  100ایم پس برابر کرده 3را  17چون 

 17×  3=  51  است.17%عدد  300مساوی   51  

 هواحد اضافه شد 51 - 17=  34

 300 - 100=  200% اضافه شد 17%به  200پس 

 % شود. 100: اگر یک واحد کامل را به درصدهای متفاوت تقسیم کنیم حاصل جمع درصدها باید نکته مهم



 

 

 
29 

کربالیی رسول  مثال:
1
2

زمینش را گندم،  
1
4

آن را جو و  
1
8

کاشته است. کسرها را به درصد تبدیل  آن را ذرت 

 کرده و مشخص کنید چند درصد زمین کربالیی کاشته نشده است؟

%گندم 


 50

50

1 50
50

2 100
 

%جو 


 25

25

1 25
25

4 100
 

ذرت 
/

/ % 

 
  125 10

125 10

1 125 12 5
12 5

8 1000 100
 

 100 -( 50+  25+  5/12= ) 100 - 5/87=  5/12کاشته نشده است.   %

 

 

اضافه می کنیم اگر بحث ضرر، تخفیف  100بحث مالیات، سود و ... بود درصد داده شده را به در محاسبات مالی اگر 

 کم می کنیم. 100و ... بود درصد داده شده را از 

 

 مسائل درصد به یکی از انواع زیر خواهد بود.

 مقدار کل و مقدار جز را می دهند و مقدار درصد را می خواهند. -1

 ایم؟ایم، چند درصد تخفیف گرفتهخریده 2400تومانی را  3000کتاب 

 3000 - 2400=  600      ایم.تومان تخفیف گرفته 600

20 600 

100 3000 

%و چون 


 30

30

600 20
20

3000 100
 ایم. درصد تخفیف گرفته 20پس  

 

 مالی کاربرد درصد در محاسبات
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تومان خریده است. قیمت اصلی کیف چقدر بوده است؟ چقدر  25600تخفیف  20ریحانه یک کیف را با %

 تخفیف گرفته است؟

 100درصد را از  20تومان است پس باید درصد تخفیف یعنی  25600حل: چون قیمت بعد از تخفیف 

 باشد. تومان می 25600درصد قیمت کل  80درصد کم کنیم که در اینصورت 



      
 

 
1

6400 5

2

25600 100
32000

80
 

  درصد مقدار واقعی

 قیمت اصلی 100 32000

 تخفیف 20 6400   

 قیمت بعد از تخفیف 08 25600

؟و           25600+6400=32000             


 
25600 20

6400
80 

 تومان بوده است. 32000تومان تخفیف خورده پس قیمت اولیه و اصلی کیف  6400کیف 

هرگاه چند تخفیف متوالی )یا چند سود یا ضرر متوالی( در مورد یک کاال وجود داشته باشد، 

ردن درصد نهایی باید درصدهای فروش کاال )نه درصدهای تخفیف یا سود یا برای به دست آو

کم کنیم تا درصد نهایی مربوط به تخفیف  100ضرر( را در هم ضرب کرده و درصد حاصل را از 

 )یا سود یا ضرر( به دست آید.

 

 ایم؟دادهتخفیف بدهیم در نهایت چند درصد تخفیف  20و سپس با  % 10اگر کاالیی را ابتدا با  %

 باشد پس:می 100-20=80و درصد فروش بار دوم  100-10=90حل: درصد فروش بار اول 

یا  72درصد نهایی % 
90 80 72
100 100 100

 100% - 10= % 90و  بار اوّل % 100% - 20= % 80بار دوم %       

یا  28تخفیف نهایی % 
100 72 28
100 100 100

  

 

 

  

د یک مسئله آماری به درصد کافی است هر عدد را بر مجموع اعداد تقسیم کرده سپس کسر برای تبدیل اعدا :نکته

 حاصل را به درصد تبدیل کرد.

 احتمال و آمار در درصد کاربرد
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 اینمودار دایره

 نموداری است که در آن اعداد موجود در یک مسئله آماری به صورت درصد نمایش داده می شود.

 
 تساوی کسرها، درصدها را به زاویه تبدیل می کنیم. می باشد به کمک 360°با توجه به این که محیط دایره 

 ی نقاله زاویه های به دست آمده را رسم می کنیم.یک دایره به شعاع دلخواه رسم کرده، و به وسیله

%
؟

؟


    
25 25 360

25 90
100 360 100

 : اول

%
؟

؟


   
40 40 360

40 144
100 360 100

 : دوم

%
؟

؟


   
25 25 360

25 90
100 360 100

 : سوم

%
؟

؟


   
10 10 360

10 36
100 360 100

 : چهارم

 

 تومان خریده است. او چند درصد تخفیف گرفته است؟ 13600تومانی را با تخفیف  16000: کریم یک کتاب المث

 

 

 16000 - 13600=  2400 →مقدار تخفیف 

 →تخفیف گرفته است  %15
  

 
  

100 2400
15

16000
 

  درصد قیمت

 قیمت اصلی 100 16000

 تخفیف ? 2400

 قیمت بعد از تخفیف 85 13600

 باشد.می 100 - 15=  85درصد تخفیف گرفته و درصد پرداخت پول   15نتیجه  در

 

 سوم
25% 

 چهارم
10% 

 اول
25% 

 دوم
[PERCEN

TAGE] 
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 50%می باشد. یعنی « پشت آمدن»برابر « رو آمدن»: احتمال در پرتاب یک سکه، کاربرد درصد در احتمال

 آمدن وجود دارد.« پشت»احتمال  50%و « رو»احتمال 

 ه پنجاه، پنجاه است.گوییم احتمال رو آمدن و پشت آمدن سکّ اصطالحاً می

در پرتاب یک تاس، احتمال آمدن هر شماره 
1
6

وجه تاس احتمال آمدن هر وجه که اعداد  6می باشد. یعنی از  

 باشد. باشد،پس درصد احتمال هر وجه نیز مساوی میروی آن مشخص شده است مساوی می 6تا  1متفاوت از 

نسبت پول علی به رضا  :مثالی دیگر از نسبت های کسری
2
3

به  
3
5

و نسبت پول علی به احمد  
3
4

به  
2
5

می  

تومان باشد، نسبت ربع پول احمد به خمس پول علی چقدر  146000باشد. اگر مجموع پول این سه نفر روی هم 

 است؟

رای حل چنین سوالهایی باید به ضرب و تقسیم کسرها مسلط باشید. همچنین باید مفاهیم نصف): بنکته مهم
1
2

 ،)

ثلث)
1
3

(، ربع)
1
4

( و خمس)
1
5

 ( را همیشه به یاد داشته باشید.

 

 

 

 علی 30 000/60

 رضا 27 54000

 احمد 16 000/32

 مجموع 73 146000

  2000× 



    



     22

2
2 3 2 5 303

3 3 5 3 3 27 30
5 27

3
163 2 3 5 15 304

2 4 5 4 2 8 16
5

 

ها را  آوریم.کافیست فقط نسبت ربع و خمس نسبت حاال نسبت ربع پول احمد به خمس پول علی را بدست می

 بدست آوریم.






  



2
2

1 16
16 4 24 4

1 30 6 330
5 5

 

 آمد.  ها جواب بدست  تنها با مقدار نسبت ها الزم نبود و همانطور که دیدید برای حل این مثال مقدار پول
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فارسی
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 درس هشتم: دریاقلی

 

 را یدیجد اطالعات و خوانده یقل ایدر عنوان با را یفارس کتاب از هشتم درس میخواه یم امروز زیعز آموز دانش    

 .میآور دست به

 
 

 .دیبسپار خاطر به را شان یمعن و دیکن دایپ درس نتم در را ریز کلمات

 معنی واژه معنی واژه

 قصد و اراده هِمَّت: مقصود هَدَف:

ها شده نابود تَلَفات: اندک مَحدود:  

 مرد شجاع دَالورمَرد: بدون تردید، حتما :کشَ یب

، ناخوشایندسخت ناگُوار:  فداکاری ی:شانفِ جان 

ادیز اریبس مشهور پهلوانان :مارشُ یب آوران نام  نیرو تَوان: 

 خُمپاره:
 حمل قابل توپ با که گلوله ینوع

شود یم پرتاب  
نظر به گویا، اِنگار:  

است یا رودخانه نام :ریش همنبَ  اِشغال: 
تحت  -تصرّف کردن

درآوردنسلطه خود   

 اَلکَن:
صحبت هنگام به انشبز که یکس  

کند یم ریگ   
 کناره حاشیه:

 

 خالصه درس:

نقشه پلید آنان برای  متوجه ی از دلیرمردانی بود که در جریان حمله دشمن بعثی به ایران،کی شهید دریا قلی،        

حمله و نقشه دشمن را به پایگاه نیروهای ارتش و سپاه  خبر خویش،ی با شجاعت و فداکاری و حمله به ایران شد.

سبب ناکامی نیروهای عراقی در تصرف آبادان گردید. اراده و دلیری وی مانع سقوط  موقع به رساند و با این عمل

و ام بگذارند توانستند نفوذ دشمن را به آبادان ناک کوی ذوالفقارو مدافعان آبادان در یک عملیات به نام  آبادان شد

و به  افتاد یمشهر آبادان به محاصره دشمن  کرد یمو کوتاهی  شد یمدریا قلی در آن شب دچار ترس و تردید  اگر

 پاک جوانمردانی همچون دریا قلی و دیگر شهدا است. و خونی فشان جانی  ثمرهیاد داشته باشیم که ایران امروزمان 

 معانی واژه جدید
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 معنای اشعار:

 جمله(4)و میهن است نید همت تو، انتظار چشم                   ی بگوعل ای ،بزن رکاب !قلی ایدر( 1

ی قوی تو هستند  ارادهدین اسالم و سرزمین ایران منتظر قصد و  رایز باسرعت حرکت کن، وی بگو عل ای *دریا قلی!

 که کاری بکنی.

 است. منتظر بودن از کنایه انتظار بودن چشم

 جمله(2)و تانک با تن است تن به تنی شهر           میدان جنگ ها کوچه ،اگر درنگ کنی فردا( 2

 ی دشمن،ها و تانک شود یمی شهر تبدیل به میدان جنگ ها کوچه فردا بکنی و وقت را هدر بدهی، ریتأخ*اگر 

 .دهند یمرا از بین  مردم

 جمله(۳)است روشن ی تو،ها خاطرهتکلیف شهر               روشن شود هواو  راه اگر بمانی از( ۳

 ی تو از بین خواهد رفت. خاطره پر ازشهر  *اگر نتوانی به راهت ادامه بدهی و هوا روشن شود،

 (است شدن مشخص از هیکنا شدن روشن فیتکل) هیکنا: هیآرا

 جمله(۳)تاریخ در تلفظ نام تو الکن است                به وسعت دریاست نام تو! قلی ایدر( 4

 بزرگی ستایش و وصف کند. همه آنبا  تو را تواند ینمهم  خیتار مانند دریا وسیع و باعظمت است،*دریا قلی! نام تو 

 شده است. تشبیه دریای وسیعبه  نام دریا قلی تشبیه:  

 است. یبخش آرایه جاندارای  تاریخ الکن               آرایه ها          

 تو یِها خاطره/ ها خاطره شهرِ/ شهر فِیتکل :یاضاف بیترک 

 :درس امیپ

 مهم خود جان وخانواده  ،یزندگ از را خودشان نیسرزم همواره که شدبرده  نام یپهلوان یها یدالور از درس نیا در 

 که یسوران یقل ایدر و ریکمانگ آرش همچون ی. پهلوانانکرد فدا وطنش از یپاسدار یبرا را خود جان و دانست یم

 .بمانند داریپا و زنده نشانیسرزم مردم تا کردند فدا را خود

*** 

 

 

 نگارشی: یها نشانه

 درکهایی است که خواندن،  نشانه و ها عالمتنگارشی به کاربردن  یها نشانهمنظور از     

 از اند عبارت. کند یممتن را آسان  مفهوم ومعنی 

 )!( (عالمت تعجب۵   )؟( سؤال( عالمت ۴     ):( ( دونقطه باالی هم۳     )،( ( ویرگول2  ).( (نقطه 1 

 

   

 دانش زبانی
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 دقت کنید. ها نشانهاست، در جمله زیر به کاربرد  شده نوشتهنگارشی در کتاب  یها نشانهبا توجه به تعاریفی که از 

 من مثل برادر تو هستم.          ؟    یترس یماز چه          آرام باش.            :پیامبر فرمودند

 .مخاطب ما دریا قلی است چوناست،  منادایا علی بگو. دریا قلی  دریا قلی رکاب بزن، :در جمله

  

 

 

 سطر بنویسید. ۳ی زیر، متن مناسب در حد ها کلمهبا استفاده از  -1

 چه ی،ناگوار ،اتفاقات ،شد یم و تردید، ترس ،افتاد یم داند یم خدا ،ساز سرنوشت آن شب، در دچار، اگر دریا قلی،

 آن را بنویسید. تو شکل درس داکردهیپامالیی را  یها غلطلغات زیر  از بین -2

 قلی دریا –زوالفقار  -طلفات  -عاقبت – تهمیلی جنگ –تاکید  – کحن – خاتره – هوشیاری –افسوس  –مدافئان 

 محاسره –سقوت  –

 

 هایی بکار برده شده است. در بیت زیر چه آرایه -۳

 تاریخ در تلفظ نام تو الکن است                قلی! به وسعت دریاست نام تو ای( در۴

 های نگارشی مناسب را در متن زیر بکار ببرید. نشانه -4

 مانیدژخی  رحمانه یب یها شکنجه ریز نبود غافل قرآن تالوت و خدا ادی از زین بغداد یها زندان در انیتندگو

 کرد مقاومت و یستادگیا استوار یکوه مانند صدّام حکومت

 

 ام که مپرس ایی کشیدهه درس نهم: رنج

 

 و خوانده مپرس را که ام دهیکش ییها رنج عنوان با را یفارس کتاب از نهم درس میخواه یم امروز زیعز آموز دانش     

 .میآور دست به را یدیجد اطالعات

 

 

 .دیبسپار خاطر به را شان یمعن و دیکن دایپ درس تنم در را ریز کلمات

 عقب انداختن: ریتأخ بازگو کردننَقل:  وادار کردنواداشتن:  تاقحُجره: ا

 دوره هممُعاصِر:  اددادنیتَعلیم:  ها یدانستنمَعلومات:  دوریهِجر: 

 معانی واژه جدید
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 شاعر مجموعه شعرهای یکدیوان:  کاملتَکمیل:  کتاب نوشته،اَثر:  جایگاهمَقام: 

 طَرز: شیوه ناآشناغَریب:  آوازهشُهرَت:  پزشکیطِبّ: 

 جمع کردهگِردآوَرَنده:  گرفتم ادی فراگرفتم: آموختنفَراگِرفتن:  رجوعمراجِعه: 

 

 خالصه درس:

 در او. است یقمر یهجر 1۴ قرن معروف ی سندهینو و شناس لغت دانشمند دهخدا اکبر یعل ی درباره درس نیا    

 دست از را پدرش یسالگ نه در او. بود یسپاه خان، بابا خان پدرش. شد متولد تهران در یشمس یهجر 12۵7 سال

 او کتاب نیتر مفصل. فراگرفت یآباد نجم خیش و یبروجرد نیغالمحس خیش چون یاستادان از را میقد علوم یو. داد

 نیهم خاطر به شتریب دهخدا شهرت. کرد کوشش سال چهل آن فیتأل یبرا که است یفارس زبان در« نامه لغت»

 در توان یم را یعرب لغات یحت و یعلم کلمات روستاها، و شهرها نام ،یفارس لغات همه باًیتقر و است، نامه لغت

 یماریب خاطر به زین روز چند و مادرش رحلت در روز دو جز کتاب نیا یگردآور طول در او. افتی دهخدا نامه لغت

. است نیظالم مقابل در مشرق تیمظلوم شده رنج همه نیا تحمل موجب آنچه. نکرد لیتعط را کارش خودش

 وانید حیتصح» و «حافظ وانید حیتصح» ،«حکم امثال» ،«نامه لغت: »از عبارتند او ارزشمند آثار ازجمله

 «ی.منوچهر

 خواهد یم نیمع استاد از آخر لحظات در که بودند او یمیصم همکار و شاگرد دو یدیشه جعفر دیس و نیمع محمد

 .بخواند شیبرا را حافظ اتیغزل از تیب چند

 معنای اشعار:

 که مپرس ام دهیچشکه مپرس                     زهر هجری  ام دهیکش( درد عشقی 1

که از تلخی  ام دهینوشجواب بدهم و زهر جدایی  توانم ینم رایز نکن؛ سؤالکه از آن  ام کردهرنج عشقی را تحمل * 

 نتوان پرسید.

 که مپرس ام دهیبرگزکار                           دلبری  آخر ودر جهان  ام گشته( 2

ی را از من زیچ ی آن، دربارهکه  ام کردهی را انتخاب دلبر ،عاقبت و ام کرده وجو جستزمان زیادی را در دنیا * 

 نپرس.

 که مپرس ام دهیکشهایی  ی گدایی خویش                        رنج کلبه( بی تو در ۳

ی را از من زیچ ی آن، دربارهی زیادی را تحمل کردم که ها یسخت خودم، رونق یبی فقیرانه و  خانهبدون تو در *

 نپرس.
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 که مپرس ام دهیرسی در ره عشق                        به مقامی غر ( همچو حافظ،4

 که پرسیدنی نیست. ام دهیرسی از عرفان ا درجه ومقام  به وی راه محبت شدم  رونده از وطن، دور مانند حافظ،* 

 پیام درس:

بسیاری را تحمل کرد  یها یسختها و  رنج ی بزرگی که امروز در دست ماست، نامه لغتدهخدا برای نوشتن  اکبر یعل 

 به جهان باقی شتافت. رنج وبا کوله باری از درد  هم آخرو در 

 بنویسید.ی کلمات زیر را  خانواده هممانند نمونه 

 .........( اطالعات،......۳                  ( رحلت، راحل، ............  2                 ، تکامل، ..........     لیتکم( 1

 

 

 

ی نخست  کلمهبه پایان  «نامه»ی  واژه افزودن ی جدید، کلمهی ساختن ها راهیکی دیگر از 

 :مانند است؛

 ی جدید واژه «نامه »  واژه

 نامه دعوت       + نامه        دعوت    

 نامه ارتیز       + نامه        زیارت     

 توجه کنید: «نامه»در اینجا به معنی 

 ردیگ یمداخل پاکت قرار  معموالًو  شود یمبه مطالبی که برای کسی یا سازمانی بر روی کاغذ و مانند آن نوشته     

 .ندیگو یم نامه ،رسد یمی پست به دست گیرنده  لهیوس به و

شناس + ) :مانند ؛شود یماستفاده  «نامه»ی  کلمهی مرکب از  واژهی برای ساختن یک گاه در دستور زبان فارسی،   

 .دیآ یمی که اطالعات شخصی هر فرد در آن ا نوشته=  (نامه

 باشند. شده ساخته «نامه»یی بنویسید که با ها واژهحال شما  -

----------، ---------- ،----------- ،---------- 
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 را بنویسید. ها آنامالیی بیابید و شکل درست  غلط دوهای زیر  تیب در( 1

 که مپرس ام دهیچشکه مپرس              زهر حجری  ام دهیکشالف( درد عشقی 

 که مپرس ام دهیبرگزدر جهان و آخر کار                   دلبری  ام گشتهب( 

 با توجه به متن درس ده لغت از کلمات سخت را بنویسید. (2

 و جمع را جدا کرده و در جدول قرار دهید. مفرد ی زیر،ها واژهبین  از( ۳

 «جغرافیا –همکار  –آبادان  –استادان  –شهرها  –مطالعه  –اختراعات  -لغات –تهران »

  مفرد 

  جمع 

 جدول زیر را کامل کنید.« که مپرس ام دهیکشرنج هایی »توجه به متن درس  با( 4

  نام عالمه

  متولد سال

  معلمین او

  اثرش نیتر مهم

  دو شاگرد صمیمی عالمه

  سال وفات

  آرامگاه عالمه
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 الدین محمد درس دهم: عطار و جالل

 مطالب و خوانده را میبخوان کتاب دهم درس محمد الدین جالل و عطار درس خواهیم می زیعز آموزان دانش   

 عطار خیش با او دارید با رابطه در محمد الدین جالل یکودک دوران خاطرات به مربوط درس. این میریبگ ادی یدیجد

 یشمس یهجر ۵۸۶ سال در یبلخ محمد نیالد جالل. گذاشت او یزندگ بر داریداین  که یریتأث و است یشابورین

 قرن از ظاهراً) بعد یها قرن در یمولو لقب و بوده موالنا یگاه و نیالد جالل لقبش و محمد او نام. آمد ایدن به بلخ در

 را او و بود معروف ولد نیبهاءالد به که است یبیخط نیحس محمدبن موالنا او پدر. است رفته کار به یو یبرا( نهم

الدین  که جالل باشد یم کشورمان آوازه بلند شاعران از که یشابورین عطار .اند کرده ادی زین العلماء سلطان لقب با

 محمد دیداری با او داشته است.

 های جدید را به یاد بسپارید ه و معانی واژ دیبخوانبا دقت  را درس متن ابتدا

 

 

 

 .دیبسپار خاطر به را شان یمعن و دیکن دایپ درس متن در را ریز کلمات

 معنی واژه معنی واژه

 سالم سَلیم همراهی بَدرَقه

 ابر سَحاب اعزام_راهی  رَوانه

 جلد نُسخه دریا بَحر

 اولین نُخستین مسخره کردن تَمَسخُر

 خانه بِیت کنند یمی مسافر که باهم حرکت ا عده کاروان

 
  

 متضاد واژه متضاد واژه متضاد واژه

 آخرین نخستین استقبال بدرقه بر_خشکی  بَحر

 

 

 معانی واژه جدید

 کلمات متضاد
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معنی، مخالف،  بنویسید)هم ها آنکرده و زیر  مشخصارتباط هر دسته از کلمات زیر را شما 

 خانواده(. هم

 تعجب _عجیب  دریا _بحر  کوتاه _طوالنی 

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

 

 

 .میخوان یمی درخت علم  دربارهامروز یک حکایت جالب 

 ی آن را وهیمدرخت علم و دانش درختی است که هرکس  دهد یممحمد توضیح  نیالد جاللدر این حکایت 

 بخوانید.( 77متن حکایت را از کتاب صفحه ) .شود ینمبخورد هرگز پیر 

                 

 جمله(5)ای علیم این درخت علم باشد                                     ای سلیم بگفتشو  شیخ خندید 

 ، این درخت علم و دانش است ای دانشمند.لوح سادهشیخ خندید و گفت ای آدم 

 درخت به دانش و علم هیتشب: هیآرا

 جمله(۳)و بر بار یبی، ا یمعنزان ز شاخ                             خبر یبای ، یا رفتهتو به صورت 

 ی.ا شدهی؛ به همین دلیل از معنای حقیقی دور ا بودهتو به دنبال ظاهر درخت  ناآگاهو  خرد یبای انسان 

 یمعن و صورت یها کلمه نیب تضاد و شاخه به کالم باطن و یمعن هیتشب: هیآرا

 جمله(4)گاهی سحاب، گاه بحرش نام شد                                   گاه آفتاب، گه درختش نام شد

 .نامند یم؛ گاهی آن را دریا و گاهی ابر خوانند یمآن درخت را گاهی درخت، گاهی آفتاب 

 جمله(2کمترین آثار او، عمر بقاست)                             آن یکی کش صد هزار آثار خاست

 معنی شعر درخت علم

 حکایت
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 عمر طوالنی و ماندگار است. ها آنکه کمترین  دیآ یبرمبرای علم هزاران اثر وجود دارد و هزاران فایده از آن 

 ، دریا و ابر تشبیه شده است.آفتاب این شعر علم به درخت، در :نکته 

 این شعر مثنوی است. قالب

 قالب نام دارد. بخشد یمشکلی که قافیه به شعر  قالب شعر:

 است. مصراعکمترین مقدار شعر 

 .شود یمتشکیل  دو مصراعاز  یک بیت

  

 

 از: اند عبارت ها آن نیمشهورترقالب انواع گوناگونی دارند که  ازنظر شعرها

 مثنوی، قطعه، غزل و قصیده و ...

 .میریگ یمچون قالب شعر امروز ما مثنوی است، پس قالب مثنوی را باهم یاد 

 قالب مثنوی

 است. هیقاف همی دارد و دو مصراع هر بیت ا جداگانهی  هیقافکه هر بیت آن  شود یمبه شعری گفته 

 به شکل زیر نشان داد. توان یممثنوی را 

  علیم این درخت علم باشد ای                                    سلیم شیخ خندید و بگفتش ای 

 بر  و بار یبی، ا یمعنزان ز شاخ                             خبر یبی، ای ا رفتهتو به صورت  

  سحابگه درختش نام شد، گاه آفتاب                                   گاه بحرش نام شد، گاهی  

  

 

 ی داخل پرانتز انتخاب کنید و زیرش خط بکشید.ها واژهی درست امالیی را از میان ها واژه -1 

 .(خاست_ی مسجد بر )خواست  منارهالف ( صدای اذان از 

 .شناختند یمهمه  (باًیتقر_ی سر راه، پدرش را )تغریبا شهرهاب ( در تمام 

 و دانا بود. (الیم_پ ( او انسانی )علیم 

 دانش زبانی و ادبی

 فتکلی
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 (شعر شهدا خورشیدند به نثر )معنی

 در شعر درخت علم، علم به چه چیزهایی تشبیه شده است؟ -2

 را مشخص کنید.بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟ جمالت  -۳

 و بر بار یبی، ا یمعنزان ز شاخ                             خبر یبی، ای ا رفتهتو به صورت 

 

 درس یازدهم: شهدا خورشیدند

کتاب بخوانیم را باهم خوانده و مطالب  )یازدهم( شهدا خورشیدندخواهیم درس  عزیز، امروز می آموزان دانش   

 جدیدی یاد بگیریم. این درس شعری از سلمان هراتی از شاعران انقالبی و مذهبی معاصر کشورمان است.

  

           

جدول زیر  ها را مطابق با ابتدا، متن درس شهدا خورشیدند را بخوانید و در کلمات مهم دقت کرده و معنی آن     

 یاد بگیرید.

 معنی واژه معنی واژه معنی واژه معنی واژه معنی واژه

 خورشیدند عقیده نَظَر
مانند 

خورشید 

 هستند

 چون
در اینجا 

به معنی 

 مانند

 قرمز سُرخ گل الله شَقایَق

 شده را مثل نمونه بنویسید. کلمات داده خانواده همشما نیز 

 مثل حادثه نظر معلم شهید واژه

 ........ -مثل ........... -حوادث  ........ -ناظر ......... -علم  شهادت -شهدا خانواده هم

 

      

  بود  ساعت انشاء     

 و چنین گفت معلم با ما:     

 ها گوش کنید بچه»   

 نظر ما این است    

  «شهدا خورشیدند     

 ه های جدیدمعنی واژ
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 پیام درس

ی  دهیعقهای من گوش کنید. به نظر و  حرف به ها؛ گفت: ای بچه ها چنین زنگ انشاء بود و معلّم به بچه _

 .دندیخورشمن، شهیدان مانند 

 شهید »مرتضی گفت:     

 «چون شقایق، سرخ است.     

 ی است که در خون خود غلتیده است. قرمزرنگمرتضی جواب داد: شهید مانند گل الله  _

 ی گفت: آموز دانش    

 «سوزد. ی ما می خانهچون چراغی است که در »   

ی به ازخودگذشتگو با  سوزد یمآموز دیگری گفت: شهید همانند چراغی روشن است که خودش  دانش_

 بخشد.         می (راهنمایی و هدایت)دیگران روشنی 

 شهید »و کسی دیگر گفت:    

 «حادثه و زیبایی.  از پرداستانی است    

 زیانگ شگفتآموز دیگری پاسخ داد: شهید مانند داستانِ زیبای حماسی است که در آن حوادث  دانش _

 نمایان است. 

 شهید »مصطفی گفت:     

 ی بیست  نمرهمثل یک    

  ماند. داخل دفتر قلب من و تو می   

ای را در ذهن ما باقی  ی زیبا و جاودانه ی بیستی است که یاد و خاطره ی گفت: شهید همانند نمرهمصطف _

 گذارد  می

 سلمان هراتی                                                                                                                     

 

  

 درراهی شهیدان عزیزمان اشاره شده است. شهیدانی که خود ها یازخودگذشتگو  ها یدالوردر این درس به        

ی بزرگ، همواره در طول تاریخ، جاودان و ها انسانهدفشان فدا شدند تا ما با آرامش و آسایش زندگی کنیم. این 

 پاینده خواهند ماند.

 

 . دهد یمدر تاریکی روزگار را ه درست را به ما نشان  کند یمرا روشن ( چون شهید مانند چراغی که خانه 1  

 جمله زیبا توصیف کنید. کی با( شهید را 2  

 درک مطلب
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  بوعلی و بهمنیار()معنی واژه های بخوان و بیندیش 

تا راه درست  کند یمی زمانه راه را روشن ها یکیتارو شهید در  کند یمرا روشن و گرم  جا همه( خورشید با نورش ۳ 

  در پیش بگیریم.

 

 تشبیهی  آرایه کنند یمشدن نوشته خود استفاده  اثرگذارتریکی از ابزارهایی که شاعران و نویسندگان برای زیبا و   

 است. 

 یعنی مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر. «تشبیه»

 «شهید چون شقایق، سرخ است»مانند:            

 «از حادثه و زیباییشهید، داستانی است پُر »                   

 مانند( کرده است. )شاعر در جمله اول، شهید را به گل شقایق و در جمله دوم به داستان زیبا و پُرماجرا تشبیه  

 تمرین 

 برای هر واژه تشبیه مناسبی بنویسید.   -1 

 دریا  معلّم   

 ی ....................... است. او از شاعران متعهد به ................................ بود.  سروده «شهدا خورشیدند»شعر  – 2

  

  

 

 جسارت -شهامت  جرات  کم مانند رینظ کم

 خواب سنگین خواب عمیق  سازنده -آفریننده خلّاق

 واقع نشد مؤثر اثر نداشت پافشاری کردن اصرار 

   عاقبت -سرانجام  باالخره

                                    پیام داستان

برخوردار  بودند که هم مورد لطف  ی باالییپاک وشده است که پیامبران بزرگ از عظمت  دیتأکدر این داستان 

 دلیل بر بزرگی یک شخص باشد. تواند ینمبوده و هم موردتوجه مردم. تنها علم و دانش ظاهری  خداوند

 دانش زبانی و ادبی
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 عناصر داستان

 ی ابوعلی سینا با شاگردش بهمنیار است ها صحبتاین داستان  

ی ها کتاببه  توان یمی حافظ قرآن شد. از آثار او سالگ دهاز دانشمندان معروف ایرانی بود که از  ابوعلی سینا      

 اشاره کرد.  «قانون»،«شفا»

بیشتر در پاسخ به  نایس ابن «المباحثات»بود. کتاب  نایس ابنبهمنیار نیز دانشمند ایرانی و شاگرد سرشناس  

  .ی اوستها پرسش

 

 

ی  نقشهبرای نوشتن یک داستان کامل و بدون نقص باید عناصر داستان خود را مشخص کند و  سینو داستانیک 

 عناصر داستان را رسم نماید. 

 از: اند عبارتاین عناصر مهم 

 تمام افرادی که در داستان حضور دارند  :ها تیشخص - 1 

 ی زمان رخ دادن داستان است  دهنده نشان: زمان -2 

 باید مکان داستان را مشخص کند  سینو داستان: مکان -۳ 

 که باید موضوع داستان و رویدادهای داستان از ابتدا تا انتهای داستان مشخص باشد رویدادها و حوادث -۴

 باشد.  درک قابلی راحت به: هر داستانی باید پیامی را به ذهن خواننده انتقال دهد که برای خواننده پیام -۵

 ارزشیابی پایانی

  ها خسته نباشید بچه

 زیر پاسخ دهید.  سؤاالتحاال با توجه به اطالعاتی که از درس یاد گرفتید به 

 عناصر داستان بوعلی و بهمنیار را مشخص کنید.   – 1

 ی او ................... نام دارد. ها کتابی سینا در شهر ............. کسب علم کرد و یکی از ابوعل – 2

 مورد( 2)خانواده کلمات زیر را بنویسید هم -۳

 .................................-2...............................-1عجیب:            ........................... -2.........................-1شهید: 

 در عبارت زیر کدام آرایه وجود دارد؟ -۴

 شوند. روزهای زندگی همچون باد سپری می
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 معنی نثر دوستی

 دوستی/مشاورهدرس دوازدهم: 

کتاب بخوانیم را باهم بخوانیم و مطالب  (دوستی / مشاوره) دوازدهمخواهیم درس  دانش آموزان عزیز امروز می    

و به سبک  ستین بند یپا هیقاف و وزن تیرعا به که شود یم گفته یسخن بهجدیدی یاد بگیریم. این درس یک نثر)

 گفتاری روزانه نزدیک است( قدیمی است.

های دشوار قدیمی را  واژه وبندی را به شکل امروز تغییر دهیم  برای درک بهتر معنی و مفهوم نثر قدیم باید جمله    

 های قدیمی را بدانیم. به زبان فارسی امروزی بازنویسی کنیم. برای این کار الزم است معنای امروزی واژه

ها  اهده کلمات زیر به تلفظ صحیح و امالی آنها متن درس را با دقّت بخوانید و به هنگام مش بچه *  

 دقّت کنید.

زورِ دَه  –دَه تَنه  –چِشیده  –رَایی قوی –رَوَند  –مکُن  –کُهن  –دوستِ نو گیر  -تازِدار –بِه -ناگُزیرند 

 همی طَلب  –ضعیف راَیی  –اِحسان  –خاطِر  –مُتفق اَند  –مُشاوِرَت  –مُشفِق   -مَردهِ

 
 

 ها را به خاطر بسپارید و در جای خالی معنی دیگری برای کلمه بنویسید. به کلمات زیر دقت کرده و معنی آن

 

 را یمیحک که آن از دوست یب که به باشد برادر یب اگر مرد که رندیناگز دوستان از اند زنده تا مردمان پسر یا بدان

  .به دوست ، زین برادر گفت ؟ برادر ای بهتر دوست که دندیپرس

 معنی کلمه معنی کلمه

 مهربانی مشفق ها انسان مردم

 صمیمی .... یکدل فکر اندیشه

 قدیمی .... کهن نیکی احسان

 موافق بودن سازگاری ناچارند ناگزیرند

 بدار همی دار بطلب همی طلب

 معنی واژه های متن درس دوستی
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 معنی نثر مشاوره

 که چوندوست انتخاب کنند  عنوان بهزنده هستند ناچارند که کسانی را  که یوقتتا  ها انسانآگاه باش ای پسر که  

انسان اگر بدون برادر باشد بهتر است که بدون دوست باشد به علت اینکه از دانشمندی پرسیدند که دوست بهتر 

 است یا برادر؟ گفت: اگر دوست خوب باشد بهتر است.

 بر پشت یریگ نو دوست چون و دار تازه ، احسان و یمردم به شانیا یدوست و کن شهیاند دوستان کار به پس

 و. یباش داشته دوست اریبس شهیهم تا دار یهم یجا بر را کهن دوستان و طلب یهم دوست، .مکن کهن دوستان

 به بد و کین هر در و کن یسازگار و ییکوین باشند،«  دوست مین»  و روند یدوست راه به تو با که یمردمان با گرید

 .شوند کدلی دوست نند،یبب یمردم تو از چون تا باش مشفق شانیا

ها زنده و شاداب گردان،  مهربانی و نیکی کردن دوستی خود را با آن با وپس به فکر کارهای دوستان خود باش  -

 وقتی دوست جدیدی انتخاب کردی دوستان قدیم را رها نکن.

دیگر اینکه با  و ؛تا اینکه همیشه دوستان زیادی داشته باشی دار نگهقدیم را  دوستان ودوست جدید بطلب  -

دوستی  ()نیم دوست ها مالیم و مهربان باش. یی که با تو دوست هستند حتی اگر صمیمی هم نباشید با آنها انسان

 که خیلی صمیمی نیست.

باش وقتی از تو مهربانی و ها مهربان و دل سوز  به آن دهند، نسبت در کارهای نیک و کارهای بدی که انجام می -

 .شوند ببینند با تو دوست صمیمی و صادق می جوانمردی

 و معنی کلمات جدید را به خاطر بسپارید دیبخوانها متن مشاوره را به دقت  بچه

 معنی کلمه معنی کلمه

 مثال-به معنی مثال نجایا در مَثَل مشورت کردن مشاورت

 رومندترین وقوی  تیزتر ینگر ندهیآ ینیب شیپ

 اندیشه -فکر  خاطر مناطق - ها شهرستان والیت

 اندیشه و فکر ضعیف داشتن ضعیف راَیی کسی که هوش کمی دارد کُند فهم

 ارزش -برتری  فضیلت باهم یکی-هماهنگ مُتفق

                

 

 
 یکیهر و باشد یدانش را هرکس چه ؛ینیب شیپ و عقل یتمام از و باشد مردم ییرا یقو از کارها در کردن مشاورت

 همان یکی و ازمودهین و است نبسته کار به گز هر و دارد یدانش یکیو کمتر یکی و شتریب یکی داند؛ یم یزیچ

 اریبس جهان و باشد کرده سفرها اریبس که باشد یکی: که باشد چنان نیا مَثَل .آزموده و است بسته کار و داند دانش
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 پیام درس

 ها تیوال و باشد نکرده سفر هرگز که کرد نتوان برابر کس آن با بوده، کارها انیم در و دهیچش گرم و سرد و دهید

  .«کرد دیبا دگانید جهان و رانیپ و انیدانا با ریتدب»اند گفته رو نیا از و دهیند

 ی انسان است.نگر ندهیآمشورت کردن در کارها نشانه فکر قوی، خردمندی و  -

داند و یکی  یکی بیشتر می (دانند ینمکه دیگران )هر شخصی از چیزی آگاهی دارد  و ؛دانشی داردی هرکسزیرا  -

 دیگر آگاهی کمتری دارد.

ی بسیاری به دست آورده است ها تجربهاست که شخصی هست که سفرهای زیاد کرده است و  گونه نیامثال این،  -

به مسافرت نرفته و شهرها و جاهای دیگر  وقت چیهبا کسی که او را  توان ینمو کارهای زیادی را تجربه کرده است. 

ی و فکر هم باتجربهی خردمند و پیران ها انسان: الزم است که با اند گفتهرا ندیده باشد مقایسه کرد. به این خاطر 

 مشورت کرد.

 مرد ده زور چون تنه ده ریتدب و باشد، فهم کند کی و دید تواند زودتر ها کار در و باشد زتریت خاطر را یکی زین و

 که معجزات و لتیفض همه نیا با و است نبوده( ص) غامبریپ از داناتر ده،یآفر چیه که معتقدند انیجهان یهم .باشد

 با د،یآ شیپ تورا یمهّم ایو یکن یکار چون امحّمدی« االمر یف هُم وَشاور»:  دیفرما یم اورا( یتعال) یخدا بُود، اورا

 .کن ریتدب شیخو ارانی

 .دیاین کوین مشورت، یب یشغل چیه و باشد ییرا ضعف کارها، در ناکردن مشورت

باشد و در کارها زود به موفقیت و نتیجه برسد و کس دیگری هم هوش و  تر هوشممکن است کسی با  نیچن هم -

 است. اثربخشو  مؤثرمانند نیروی دَه مرِد قوی،  باهمی دارد. مشورت کردن تر کماستعداد 

اما  ؛و خردمندتر نبوده است تر عاقلی از پیامبر )ص( کس چیه که هستندیکی و هماهنگ  باهمهمه مردم  -

 دهد یمی که مخصوص پیامبر )ص( بود پیامبر )ص( دستور ا العاده خارقو  زیانگ شگفتبرتری و کارهای  همه نیباا

 که در کارهای مهم با یاران خود مشورت کنید.

 

 

ی ها انسانمشورت کردن با است. همچنین  محبت وضرورت حفظ دوستی، نیکی ها این درس درباره  بچه

است خداوند حتی به پیامبر خود که از همه داناتر است دستور مشورت کردن  ی عقل کامل نشانه و دانا باتجربه

 واجب است. وها هم مشورت کردن و استفاده از فکر دیگران الزم  دهد، پس برای ما انسان در کارها را می

 به فرزندش است. ی کیکاووسعنصرالمعالی اندرزهاکه شامل نصایح و  نامه قابوسمتن دوستی از کتاب 

 است. خواجه نظام الملک توسینوشته  نامه استیسمشاوره از کتاب  متن و
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 دانش ادبی و زبانی

 درک مطلب

  

ها رفتار مناسب  ی باید به دوستانمان احترام بگذاریم و با آنابی دوستدر  میگرفت ادبا توجه به آنچه از درس ی (1

 داشته باشیم و اگر دوست جدید پیدا کردیم دوستان قدیمی را از یاد نبریم.

 ی با ده نفر مانند استفاده از زور و توان ده نفر است.شیاند چارهمشورت و  (2

ها انسانیت و صداقت ما را ببینند با ما  ها به خوبی رفتار کنیم و با آنان مهربان باشیم وقتی آن باید با آن (۳

 .شوند یم دوست صمیمی

 .شوند یمموفق  شانیکارهاهستند و در  نگر ندهیآدانا و هوشمند و  کنند یمافرادی که با دیگران مشورت  (۴

 

شده که امروزه به آن  می کاربرده بهبه شکل خاصی  ها فعلی کهن فارسی، بعضی از ها متن درو  درگذشته              

 شود.  نمی کاربرده بهشکل 

 گوی = بگوی همی               دار = بدار          طلب = بطلب                  همی مثال: همی

 تمرین:

 های زیر را به نثر ساده امروزی بازنویسی کنید. جمله -1

 یا رب لطف و رحمت خود را از ما باز مگیر. -

 باشد، در کارها زودتر تواند دید. زتریتیکی را خاطر  -

 اثر کیست و موضوع آن چیست؟ نامه قابوسکتاب  -2

 خدا را بخوانید و حفظ کنید.دانش آموزان عزیز شعر شیر 

 مقام حضرت علی )ع(درباره  «بهجت تبریزی»معروف به  شهریارتوسط شاعر معاصر استاد شیر خدا شعر 

 سروده شده است.

ها  دالوری ی نیازمند و یتیم،ها بچهبه  ، کمک حضرت علی )ع(ازهاین، راز و ها عبادتبه  اریشهر شعردر 

)ع( یک انسان کامل و  کند که حضرت علی و بیان می کند یماشاره  و شهادت حضرت علی )ع( ها یازخودگذشتگ

 نمونه است.
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 های شعر شیر خدامعنای واژه

 معنی شعر شیر خدا

 

 معنی کلمه معنی کلمه

 مروارید دّر خو گرفتن–انس  -دوستی الفت

 روشنایی صبح فجر اسرار الهی –راز خداوندی  سراهلل

 و مورد اعتماد رازدار مَحرَم همیشگی ازلی

 شور و هیجان –جوشیدن  جوشش حیران -متحیر  –ی هوش یب مدهوش

 ی آسمانها کرانه –جمع افق  آفاق خوابیده خفته

 عارفان - در شب کنندگان عبادت شب رُوان شنیده شنفته

 

 

 شب، انس و دوستی داشت.حضرت علی )ع( که شیر خدا و امیر و سرور عرب بود با تاریکی  -1

 و آگاه است. باخبراست دل شب از راز علی )ع(  باخبری حضرت علی )ع( ها مناجاتشب از  -2

 و شور و هیجان عاشقانه و جاودانه حضرت علی را با خدا شنیده است. ازهاین وشب تمام راز  -۳

حضرت علی را به خاطر دارد و از شنیدن آن متحیر و  قدر گرانی ارزشمند و ها مناجاتمسجد کوفه هنوز  -۴

 است. هوش یب

حضرت علی را بیدار و مشغول راز  درآوردی روز روشن بهی سحر )خورشید( تاریکی شب را  دهیسپاز آن زمان که  -۵

 دیده است. ازین و

 ()لیلة المبیت شد و در بستر پیامبر )ص( خوابید. آغوش همحضرت علی آن عاشقی است که با خطر مرگ  -۶

دامن حضرت علی را گرفت تا مانع  دری  حلقهبود  رگذاریتأثدر صبح روز نوزدهم رمضان که مانند روز قیامت  -7

 رفتن او شود.

 کن و ما را ترک نکن. نظر صرفدامن حضرت علی را گرفت و گفت: ای علی! از این رفتن  ،دری  حلقه -۸

 .ها فدای تو شود ی انسان همهای علی! خداشناسان شب زنده دار، مست دوستی تو هستند. ای علی! جان  -9
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 ارزشیابی پایانی

 ها و تعداد جمالت ابیات شعر شیر خدا آرایه

 جمله( 1)صیتشخ: شب دل/  ریش به یعل هیتشب: 1 تیب

 جمله(2()شب به یبخش تیشخص) صیتشخ: 2 تیب

 جمله(1ی)هیتشب اضافه: عشق چشمه  :۳ تیب

 جمله(2)گرفتن پند و سپردن ادی به از هیکنا کردن گوش ی زهیآو: هیکنا- در به کلمات هیتشب  :۴ تیب

 و داریب: تضاد-( شده شکافته که دارد یا نهیس انسان همچون آفاق - ندیب یم انسان همچون فجر: )تشخیص: ۵ تیب

 جمله(1)خفته

 جمله(1()داشتن آغوش) خطر به یبخش تیشخص  :7 تیب

 جمله(1)در به یبخش تیشخص: ۸ تیب 

 خواهش از هیکنا زدن دامن در دست: هیکنا - در به یبخش تیشخص - مگذر و بگذر نیب تضاد: 9 تیب

  جمله(۴)کردن

 جان) عالم به یبخش جان و یبخش تیشخص - خداشناس داران زنده شب از هیکنا روان شب  :1۰ تیب

 جمله(۴)(عالم

 دیگر بنویسید. خانواده همو مخالف درس را به خاطر بسپارید و در جاهای خالی یک  خانواده همکلمات 

 :خانواده هم

 ..... -نیکویی: نیک  ....... -طلب: طالب  معجزات: اعجاز

 ......... -فهیم فهم:  ........ -عقل عاقل:  ...... -مشورت: مشاوره  

 مخالف: 

 مظلوم: ظالم ضعیف: قوی دشمنان: دوستان

 ناداندانا:  نو و بدیعکهن:  زنده: مرده

 بدنیک:  بگذر: مگذر

 

  

 زیر پاسخ دهید. سؤاالتبه     دیا گرفتهبا توجه به اطالعاتی که از درس یاد 

 معنای کلمات زیر را بنویسید. – 1

 =               نیم دوست =                مشفق =      ها تیوالرایی =                  =                   قوی اند متفق

 ی درون پرانتز را با حروف مناسب کامل کنید.ها کلمه -2

 ویکی همان دانش داند و به کار بسته است )مث...( (نیا...وده)به کار نبسته است و  (یکی دانشی دارد و )......رگز
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 .آموزان عزیز ابتدا شعر را بخوانید و موقع خواندن به حرکات کلمات بیشتر دقّت کنید دانش

 معنی شعر رازِ زندگی

 

 ندیده. (کرده است با آن کس برابر نتوان کرد که )وال...ها (این چنان باشد که یکی بسیار )...فرها

 ای بکار برده شده است؟ در بیت زیر چه آرایه -۳

 علی آن شیر خدا، شاه عرب*** الفتی داشته با این دلِ شب

 چیست؟« تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد»منظور از  -4

 خانواه بنویسید. برای کلمات داده شده دو هم -5

 ......................................2..........................-1..............................   مشورت:-2....................-1تدبیر:

 درس چهاردهم: راز زندگی

ها درس امروز ما شعری از قیصر امین پور  کنیم. بچه )رازِ زندگی( از فارسی را با نام و یاد خدا آغاز می1۴درس      

 ی انقالب اسالمی بود. است. او از شاعران برجسته

  

 .شده را به خاطر بسپارید درس را برای بار دوم بخوانید و معنای کلماتی که در زیر نوشته

 

 

 

 

 

 

 

 

  غُنچه با دلِ گرفته گفت:  *

 «ی درونِ خود، نشستن استا گوشهزندگی، لب زِ خنده بستن است                       »

ی از غم و تنهایی به سر ا گوشهغمگین باشیم و در  که نیاغنچه با غم و اندوه گفت: زندگی یعنی  _

 ببریم.

 گُل به خنده، گفت:*

 «گفتن است راز زندگی، شکُفتن است                                  با زبانِ سبز،»

 معنی کلمه معنی کلمه

 سّر راز دِل غمگین گرفته دل

 داخل درون شکوفا شدن شکفتن

 پیراهن پیرهن از خنده زِخنده
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 دانش زبانی و ادبی

ی زیبای زندگی رازهاشکوفا و شاداب باشیم و با طراوت و شادی  که نیاگل با لبخند گفت زندگی یعنی _

 را بازگو کنیم.

 رسد. به گوش می بازهمی غنچه و گل از درون باغچه وگو گفت *

 اند؟  درست گفته کی کدامکنی؟                 راستی  تو چه فکر می

از این دو درُست  کی کدامشود. به نظر تو  های غنچه و گل از داخل باغچه، هنوز شنیده می حرف_

 ؟اند گفته

 کنم یممن که فکر  *

 است کرده اشارهگل به رازِ زندگی 

 هر چه باشد او گل است

 گل، یکی دو پیرهن            بیشتر زِ غنچه پاره کرده است 

ی بیشتری نسبت به غنچه  تجربهگل  که چونبه نظر من، گل رازِ زندگی را درست بیان کرده است،  _

 دارد و زندگی را بهتر درک کرده است.

  

ی رانسانیغی بیشتر، صفات انسانی را به اثربخشگاهی شاعر یا نویسنده برای زیبا شدن متن یا شعر خود و یا -1

ی انسانی را به غیر انسان نسبت ها یژگیو گرید عبارت به ندیگو یمدهند یا از زبان غیر انسان سخن  می نسبت

 .ندیگو یم شخصیت بخشیدهند به این عمل  می

 زند( کفش مانند انسان لبخند میزنند.) ام به همدیگر لبخند می ی پارهها کفش مثال:

 کند( .)آسمان مثل انسان چادر به سر میرا بر سر کشید رنگش اهیسآسمان، چادر  هنگام شب 

)درختان مثل انسان از کردند. را به آسمان بلند کرده بودند و از خداوند طلب باران می شانیها دستدرختان،  

 کنند( خدا طلب باران می

 است. «مناظره»شاعران و نویسندگان  مورداستفادهی ها روشیکی دیگر از  -2

شعر رازِ  دربین دو نفر است برای ثابت کردن درستی نظر و یا عقیده خود.  وگو گفتبه معنای بحث و  مناظره   

 استفاده کرده است. مناظرهی  وهیشزندگی شاعر به روبرو قرار دادن غنچه و گل از 
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 «سوار وپیاده »پیام داستان 

 

 تمرین

 ی باال بنویسید.ها مثالشما هم چند نمونه زیبا از شخصیت بخشی همانند  -1

 .شده داده.... نسبت ............... به .....................گاه است، صفت انسانی، ......در مصراع شب زِ اسرار علی آ  -2

 

 

 

 را با دقت بخوانید و به معنای کلمات تازه بیشتر توجه کنید.  «پیاده و سوار»حاال داستان 

 معنی کلمه معنی کلمه

 مختلف گوناگون فروش پارچه بزّاز

 یعدالت یب یانصاف یب کمک کردن–بخشندگی جوانمردی

نتوانستم بپذیرم و قانع  دلم راضی نشد یعذرخواه معذرت
 بشوم

افرادی که از یک نوع  نوع  هم
 هستند

 سواره و با سرعت رفتن تاختن

 خورم یمافسوس  متأسفم پاداش و مُزد عمل خوب ثواب

                

 

است که توسط مهدی آذر یزدی  «نامه مرزبان»حکایتی آموزنده و زیبا برگرفته از کتاب  «پیاده و سوار»داستان 

 ی شده است.سیبازنو

 مرزبان بن رستمکه  پندآموزیی به زبان حیوانات با محتویات ها تیحکاو  ها داستانکتابی است شامل  نامه مرزبان

 آن را نوشته است.

عجله نکنیم و از  ها یریگ میتصمکه در شناخت مردم دقّت بیشتری داشته باشیم و در  آموزد یماین داستان به ما   

به کسی اعتماد  جهت یبعقل و هوش خود، خوب استفاده کنیم و مسـئولیت کارها را خودمان به عهده بگیریم و 

 اشتباهی کنیم که جبران آن خیلی دشوار باشد. نکنیم و نباید

 

 

 

 بخوان و بیندیش
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 .دیگر بنویسید خانواده همو مخالف درس را به خاطر بسپارید و در جاهای خالی یک  خانواده همکلمات 

 :خانواده هم

 

 

 

 مخالف: 
 

 ارزشیابی پایانی

 ها خسته نباشید بچه

 زیر پاسخ دهید. سؤاالتحاال با توجه به اطالعاتی که از درس یاد گرفتید به 

 را مشخص کنید. کاررفته بهیی که آرایه شخصیت بخشی ها عبارتدر شعر رازِ زندگی  – 1

 را به گل نسبت داده است؟ «خنده»را به غنچه و « دلِ گرفته»چرا شاعر  دیدان یمآیا  – 2

 

 .......... -مرموز = رمز  .......... -مقصد= قاصد  .........-زندگی = زنده 

 ...... -ظهور = مظهر  ............ -ظالم = ظلم  ............ -لفظ = تلفظ 

 سکوت = ساکت .......... - عابر = معابر

 کمترین = بیشترین خنده = ...................... افزایش = ..................

 پسندیده = .................. درون = بیرون مقصد = مبدأ
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هدیه های 

 آسمان
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شیخ حسن حلی مردی دانشمند است که در یک شب جمعه برای زیارت امام حسین )ع(به تنهایی به راه می افتد.در 

مسیر ،مردی به او نزدیک می شود و او را با نام صدا می کند .شیخ حسن متعجب می شود ولی به  خاطر شکوه و 

 رسد.بزرگی آن مرد ، نمی تواند نامش را بپ

در راه گفت و گویی آغاز می شود و شیخ حسن ، سواالت خود را از آن مرد بزرگ می پرسد تا ان که سوالی می 

پرسد و جوابی  می شنود که  در هیچ کتابی سند و مدرکی از آن ندیده  است.آن مرد می گوید :هنگامی که به  

 ر آن را بخوان.منزل بازگشتی، فالن کتاب را باز کن ، فالن صفحه  و فالن سط

آیا من می توانم "شیخ حسن شک می کند که شاید این مرد شگفت ، امام زمان )عج( باشد .بنابراین از او می پرسد :

در این هنگام ، آن  مرد به شیخ حسن نزدیک می شود و دستانش را در  "حضرت صاحب الزمان را ببینم یا نه ؟

زمان را نمی توان دید در حالی که اکنون دست او در دست چگونه صاحب ال"دست او می گذارد و می گوید :

 "توست؟

 هایی که از امام زمان )عج( می دانیم:ویژگی

 بلند باال است. -  به فکر مومنان است.-   خوش سیما است.-   دانشمند و آگاه است.-  مهربان و صمیمی است.-

 چهره ای زیبا و روحانی دارد.- ها نمی گذارد.شیعیایش را تن- دوست داشتنی است .-  شگفت و با عظمت است.-

 امام زمان )عج( می فرمایند:  من به یاد همه ی شما هستم.

در این درس شیخ  حسن حلی که به زیارت امام حسین )ع( می رود  ، امام زمان در مسیر به او  سر می زند  و از  

همه ی ما هستند . او امامی  مهربان و رهبری  حال او جویا  می شود و این همان فرمایش حضرت است  که به یاد

 مقتدر است که همیشه و در همه جا  به یاد ما  و مراقب ما است.

از آنجا که امام همواره به یاد ما و مراقب اعمال ما هستند ، پس ما هم لحظه ای از ایشان غافل  نشویم  و قبل از 

دی یا موجب ناراحتی ایشان می شود . اگر بتوانیم هر لحظه انجام هر کاری خوب فکر کنیم که آیا کار ما باعث شا

 دل امام زمان )عج( را با رفتارها و اعمال شایسته شاد کنیم ، قطعا دعای خیر آن حضرت شامل حال ما خواهد بود.
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 زندگی عالمه حلی :

ده ای را در نشر علوم و او عارف  و فقیه برجسته ی شیعه و از هر نظر مصداق یک انسان بود که خدمات بسیار ارزن

 معارف  اهل بیت )ع(  ارائه  کرد . او  پرچم والیت را بر افراشت و با تمام وجود از والیت و رهبری دفاع کرد.

 او  عاشق فرزندان فاطمه زهرا )س( بود و دیگران را نیز به این امر سفارش می کرد.

 فَرَجه  اللّهُ عَجَّلَ زمان امام ی درباره دعاهایی

 

 

 دعای فرج را برای سالمتی امام زمان بخوان

 :تکلیف

، در مورد زندگی امام زمان )عج(  تحقیق کرده و بنویسید چه کارهایی سبب جلب توجه و دانش آموزان عزیزم

 عالقه ی امام زمان )عج( خواهد بود؟

 

 

 والیم .................می روم.شیخ حسن حلی به مردی که در طول راه دیده بود گفت: برای زیارت به حرم آقا و م -1

 کسی که با شیخ حسن حلی همراه شد ، مردی ............بلند باال ، خوش سیما و ...............بود. -2

وقتی که آن مرد بزرگوار ، سواالت شیخ حسن حلی را یک به یک پاسخ داد ، شیخ حسن حس کرد که با مردی  -3

 ................روبه روست.

 .............آن مرد ، مانع شد از این که شیخ حسن حلی نامش را بپرسد....... -4

 

 دعا برای شناخت امام زمان )عج(

؛ اللَّهُمَّ عَر ّفْنِی  فْنِی نَفْسَکَ فَإ نَّکَ إ نْ لَمْ تُعَر ّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْر فْ رَسُولَکَاللَّهُمَّ عَر ّ

؛ اللَّهُمَّ عَر ّفْنِی حُجَّتَکَ  رَسُولَکَ فَإ نَّکَ إ نْ لَمْ تُعَر ّفْنِی رَسُولَکَ لَمْ أَعْر فْ حُجَّتَکَ

 . کَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِیفَإ نَّکَ إ نْ لَمْ تُعَر ّفْنِی حُجَّتَ

اى خدا تو مرا به خود شناسا کن که اگر تو شناسایم به خویش نفرمایى رسولت را 

نخواهم شناخت؛ اى خدا تو رسولت را به من بشناسان و گرنه حجتت را نخواهم 

شناخت؛ خدایا تو حجتت را به من بشناسان و گرنه از دین خود گمراه خواهم 

 .شد

 سوال جای خالی
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شیخ حسن حلی از کجا متوجه شد که آن مرد بزرگوار از هدف او که زیارت سید الشهدا بود، رضایت قلبی -1

 دارد؟

 چهره و نگاهش بیان کننده ی رضایت قلبی او از این کار بود.-الف

 که این کار ، عملی پسندیده است. آن مرد بزرگوار به او گفت-ب

 آن مرد گفت زیارت سید الشهدا ثواب بسیاری دارد.-ج

 آن مرد گفت خودش هم قصد زیارت سید الشهدا را دارد.-د

 چرا شیخ حسن حلی از آن مرد پرسید که می تواند امام زمان )عج( را ببیند یا نه؟-2

 هر دوی آنها به دیدار امام زمان مشتاق بودند.-الف

 فکر می کرد آن مرد از شاگردان امام زمان است.-ب

 شیخ حسن همیشه آرزوی دیدار امام زمان را داشت.-ج

 شک کرده بود آن مرد دانشمند ، موالیش امام زمان باشد.-د

 

 

 شیخ حسن حلی در آن غروب حیرت انگیز ، به کجا می رفت و چه حالتی را تجربه می کرد؟ -1

 بود که به شیخ حسن حلی در تاریکی شب ، آرامش می داد؟چه ویژگی هایی در آن مرد  -2

 شیخ حسن حلی حال خود را هنگام دیدن آن مرد بزرگوار ، چگونه توصیف می کند؟ -3

 آن مرد بزرگوار ، به شیخ حسن حلی چه گفت که تعجب کرد؟-4

ایتی ندیده بود ، مرد وقتی که شیخ حسن سوالی پرسید و پاسخی دریافت کرد که سند آن را در هیچ کتاب و رو -5

 فاضل و دانشمند به او چه گفت؟

 شیخ حسن حلی از آن مرد بزرگوار چه پرسید و چه پاسخی دریافت کرد که بیهوش شد؟ -6

 

 تستی سوال

 تشریحی سوال
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 رفتار خلفای عباسی  با امامان:

و به آزار و اذیت امامان و شیعیانشان، جاسوسی امامان ، تعقیب و زندانی کردن آنها و دور کردن مردم از امام 

 شهادت رساندن ایشان.

آنها می خواستند از تولد فرزند امام حسن عسکری )ع( ، یعنی امام زمان )عج( جلوگیری کنند ، اما به خواست 

خداوند نتوانستند این نقشه را عملی کنند . در دوران کودکی امام زمان ) عج ( هم نتوانستند به ایشان دسترسی پیدا 

ن عسکری )ع(  ، امام مهدی )عج( امام و پیشوای مردم شد و خلیفه که از این رویداد کنند .پس از شهادت امام حس

 بسیار ناراحت بود ، دستور داد امام را پیدا و دستگیر کنند.

 :غیبت صغری

امام زمان )عج(  به فرمان خداوند از دید مردم پنهان شد تا کسی نتواند به ایشان دسترسی پیدا کند .از این زمان ، 

نفر  4سال طول کشید . در این دوران  69ن غیبت ، غیبت کوتاه مدت یا غیبت صغری نامیده می شود که دورا

 جانشینی ایشان را بر عهده داشتند.

 :غیبت کبری

پس از غیبت صغری و چهار نفری که جانشینان امام زمان )عج( بودند ، امام مهدی )عج( فرد خاصی را به عنوان 

 دوران غیبت بلند مدت امام یعنی غیبت کبری فرا رسید که تا همین امروز ادامه دارد.جانشین معرفی نکردند و 

جانشینان امام زمان )عج( در دوران غیبت صغری وظایف زیر را به عهده : امام زمان )عج( از طریق جانشینانارتباط 

 داشتند:

 هاردی و اجتماعی آنآگاه شدن از مشکالت ف-      برقراری ارتباط با گروه های مختلف مردم -

 آگاه شدن از پرسش های مختلفی که مردم درباره ی احکام و معارف دینی داشتند.-

 به اطالع رساندن تمامی مسائل به  امام زمان )عج( -

 هاهایی که در جواب سواالت مردم داده بودند  به آنای امام برای حل مشکالت یا پاسخ رساندن  توصیه ه -
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طریق جانشینان خود به مردم سفارش کردند که در این دوران به عالمان و فقیهان پرهیزکاری  امام زمان )عج( از

مراجع تقلید  "مراجعه کنند که با احکام و معارف دینی آشنایی کامل دارند . این عالمان پرهیزگار در زمان حاضر 

ا برای آگاهی از احکام دین باید به آنها هستند  که به عنوان جانشینان امام زمان )عج( شناخته می شوند . م "دینی 

 مراجعه و از دستورهای آنها پیروی کنیم.

 والیت فقیه:

در این دوران  که  امام مهدی )عج( جانشین  خاصی را به مردم معرفی نکرده اند ،رهبری جامعه ی اسالمی بر عهده 

او با آگاهی کامل از دستورهای  .ه می شودبه عنوان ولی فقیه شناختی یکی از فقیهان و عالمان پرهیزگار است که 

 دینی و اوضاع سیاسی و اجتماعی به اداره ی جامعه می پردازد.

برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم باعث می شود دستورات و معارف دینی که  برای ما اگر 

 رگردانی ما خواهد شد.سعادت ما قرار داده شده  به درستی یاد نگرفته و باعث گمراهی و س

یکی از جانشینان در دوران ما ، امام خمینی )ره( بود. مردم ایران به رهبری  این عالم و مرجع بزرگ دینی توانستند 

ها چون امام خمینی حکومت ضد مردمی و ضد دینی شاه را سرنگون کنند و جمهوری اسالمی را به وجود آورند. آن

 ج( می دانستند از او پیروی می کردند.)ره( را جانشین امام زمان ) ع

 
 

، لذا یکی از اهداف آنان ضربه زدن به بر پیکر اسالم آن را نابود کنند همواره سعی داشته اند با ضربه زدن دشمنان

، همانگونه که در درس خواندیم هدایت ها و رهبری های امام زمان )عج( و عالمان دینی و والیت فقیه است بزرگان

ان او باعث گردیده که دستورات دینی و پاسخ پرسش هایمان را به درستی دریافت کنیم و به بیراهه و جانشین

، مسائل ز او حمایت کنیم و در معارف دینیپس باید ا ت فقیه را جانشین امام می دانیمنرویم و از آنجا که والی

واند آسیبی به ما برساند و از ضربه زدن به ، با یکدیگر متحد شویم تا دشمن نتاعی تابع امر او باشیمسیاسی و اجتم

 میهنمان ناامید شود.
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به اداره ی  ، شخصی که با آگاهی کامل ذاز دستورات دینی و اوضاع سیاسی و اجتماعیدر زمان غیبت امام زمان

 ، رهبر عزیزمان امام خامنه ای است.جامعه مان می پردازد

 :تکلیف

امام زمان ) عج( ، ) نواب اربعه  ( تحقیق کنید و درباره ی ایشان اطالعات  ، درباره ی  نایباندانش آموزان عزیزم

 جمع آوری نموده و بنویسید.

 

 جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.  

 درست      نادرست                                                                                                                                 

 خلیفه عباسی در پی به شهادت رساندن امام مهدی)ع( بود. -1

 بعد از شهادت امام حسن عسکری )ع(، امام مهدی )ع( امام و پیشوای مردم شد. -2

 بعد از چهار نفر، امام مهدی )ع( فرد خاصّی را به عنوان جانشین معرّفی کردند. -3

 

 ت مناسب پر کنید.جاهای خالی با عبارا

اگرچه امام مهدی )ع( در دوره ی غیبت کبری به مردم سفارش کردند که در این دوران به ............... و ................. 

مراجعه کنند که با احکام و معارف دینی آشنایی کامل دارند که در زمان حاضر، .................. هستند که به عنوان 

 مان )ع( شناخته می شوند.جانشینان امام ز

 

 در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید.

 ی چه کسی است؟ی امور جامعه در زمان غیبت امام زمان)عج( به عهدهاداره -1

 الف: مراجع قضایی                                                 ب: افراد پرهیزکار

 د: ولی فقیه                                          ج: دانشمندان              
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 «پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد»سخن زیر از کیست؟  -2

 ای)ه(           د: پیامبر اکرم)ص(الف: امام خمینی)ره(           ب: امام حسین )ع(                 ج: امام خامنه

 ند سال طول کشید و بعد از آن چه دوره ای شروع شد.دوران غیبت صغری چ -3

 غیبت کبری-سال 89انقالب اسالمی                                    ب:  -سال 79الف: 

 غیبت کبری-سال 69انقالب اسالمی                                       د: -سال 69ج: 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 خت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم، چه مشکالتی برای ما پیش می آید؟اگر برای شنا -1

 ؟دادها جواب میکرد و به سواالت آندر دوره غیبت صغری امام زمان چگونه با مردم ارتباط برقرار می -2

 

 توضیح درس: 

ورانی قرار دارد؟ آیا پس از به *هر انسانی مراحل مختلفی را از قبل تولد تا مرگ طی می کند.آیا پس از مرگ نیز د

پایان رسیدن زندگی ما در این دنیا ، همه چیز به پایان می رسد ؟ قرآن کریم می فرماید : مرگ پایان زندگی 

نیست و پس از مرگ ، به جهان جدیدی پا می گذاریم که زندگی اصلی ما در آن جهان خواهد بود.زندگی دنیا 

، دائمی و همیشگی است. مردم در این دنیا فرصت دارند تا آخرت خود  محدود است ولی زندگی در جهان آخرت

را آباد کنند. کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک کنند ، در آخرت در بهشت جاودان خواهند بود و کسانی که 

 اهل گناه باشند ، گرفتار جهنم خواهند شد.

ای را نزد ایشان آورد ، آن را خرد کرد و درباره ی زنده *در زمان پیامبر )ص( یکی از کافران ، استخوان پوسیده 

او گفت : چه کسی استخوان های  "شدن مردگان پرسید . ماجرای این مرد در قرآن به این شکل آمده است :

 79و  78سوره یاسین ، آیات "پوسیده را زنده می کند؟ بگو همان کسی که در آغاز ، آنها را آفریده است.



 

 

 
65 

 "رت شک دارند ، قدرت خدا را خیلی کم می شمارند . خداوند پاسخ آنها را این گونه می دهد :*کسانی که به آخ

 "آیا آفرینش مجدد شما در قیامت دشوارتر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را ایجاد کرده است؟

 27سوره نازعات ، آیه  

. ما معتقدیم زندگی انسان با مسلمانان است *اصل معاد اعتقاد به معاد و جهان آخرت ، یکی دیگر از اصول دینی ما

مرگ پایان نمی پذیرد و بعد از مرگ ، به جهان جدیدی پا می گذاریم . در آن جهان ، به حساب رفتار ما در این 

 دنیا رسیدگی می شود.

 آیات و احادیث درس :

 ةٍ مَرَّ لَاَوَّ اَنشَاَها الَّذی یُحییهَا رَمیمٌ قُل هِیَ وَ العِظامَ یُحی ی مَن قالَ

 است. آفریده آغاز در را آنها که کسی همان کند؟ بگو می زنده را پوسیده های استخوان کسی چه گفت او

 79و  78سوره یس آیات 

 بَناها السَّماءُ اَم  خَلقًا اَشَدُّ اَنتُم اَ

 است؟ کرده ایجاد را آن خدا که آفریدن آسمان یا است دشوارتر قیامت ، در شما ی دوباره آفرینش آیا

 2 ی آیه نازعات، ی سوره

 النشُّورَ ذِکرَ فَاکثر وا الرَّبیعَ رَاَیتمُ اذا

 رسول اکرم )ص(.       کنید یاد قیامت از بسیار دیدید، را بهار هرگاه

 اَبقی وَ خَیرٌ اآلخِرَةُ وَ

 17آیه  اعلی ی سوره           .است پایدارتر و بهتر آخرت، زندگی و

 بدانیم:

 )ع( حضرت عبدالعظیم حسنی

 مردی دانشمند و با ایمان بود.                             -

 مرقد مطهرش در شهر ری است.-

 از نوادگان امام حسن مجتبی )ع( می باشد.           -
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 ایرانی ها به او شاه عبدالعظیم می گویند. -

 از شاگردان و یاران امام جواد )ع( و امام هادی )ع( است. -

 والیت :

 های اطاعت کامل از خدا و رسول و امامان )ع( و دوست داشتن آنوالیت یعن

 برایم بگو:

. اگر ی مواد و مصالح ، خانه را بسازد یک مهندس برای ساختن خانه ، ابتدا باید نقشه ای طراحی کند ، سپس با تهیه

، زیرا در استاین خانه خراب شود و آن مهندس بخواهد آن را مثل شکل قبلی بسازد ساخت اولیه سخت تر 

ساختن دوباره ، مهندس نقشه را دارد و می داند که چقدر مواد و مصالح نیاز دارد و به راحتی می تواند با توان و 

 سرعت بیش تری ساختمان را دوباره بسازد.

 ببین و بگو :

 

 

ینش انسان هاست.یعنی همان این دو تصویر که بهار و پاییز را نشان می دهد بیانگر قدرت الهی در مرگ و آفر

سبز می شوند طور که با فرا رسیدن فصل پاییز ، درختان و گیاهان خشک می شوند و دوباره با آمدن فصل بهار سر 

 ، دیگر مخلوقات عالم نیز با مرگ در این دنیا ، دوباره در دنیای دیگر متولد می شوند.و جان تازه می گیرند

 بررسی کنید:

 یاد کرده است. " روز پاداش و کیفر "خداوند در سوره ی حمد از قیامت با نام یوم الدین 
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 :نیمکتدبر 

 

 قرآن زندگی آخرت را برتر از زندگی دنیا می داند زیرا :

 شاهد هیچ ظلمی نخواهیم بود.        بهتر و پایدارتر است.          شگفت انگیزتر است.

 :گفت و گو کنید

ی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد در برخورد با همکالسی های خود سعی خواهد کرد که با همه دانش آموز

خوش رفتار باشد و همواره در پی کمک به همکالسی ها و انجام کارهای خوب خواهد بود و هیچ گاه حقی را از 

 همکالسی هایش ضایع نخواهد کرد.

 

 .کامل کنید 

 دوره جوانی ، زمان ..................... است.*

 زندگی دنیا ..................... است و خیلی زود به پایان می رسد.*

 ..........نام دارد.اعتقاد ما به زندگی پس از مرگ ، یکی از اصول دین ماست که .......*

 ، به ....................پا می گذاریم.بعد از مرگ*

 ، به حساب ..................... در این دنیا رسیدگی خواهد شد.پس از مرگ*

 مردم در .......................... فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند.*

 .............. نیست.قرآن کریم می فرماید که مرگ ................*

 

 ارزشیابی
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 .انتخاب کنید 

 دوره جوانی چگونه زمانی است؟* 

 زمان کار و تالش جدی است و در آن به آینده بیش تر فکر می کنیم.-الف

 عقل ما به رشد کافی می رسد و کامل می شویم.-ب

 انسان دوستان خود را پیدا می کند و با اجتماع آشنا می شود.-ج

 است و تفاوتی با دیگر دوره ها ندارد. یکی از دوره های زندگی -د

 ، جهان آخرت را چگونه برای ما توصیف می کند؟خداوند* 

 جهانی بسیار زیبا و پر از رمز و راز-الف

 جهانی بسیار بزرگ تر و شگفت انگیزتر از این جهان-ب

 جهانی که برای کافران بسیار ترسناک است.-ج

 ه آنجا می رویم.جهانی همانند این جهان که پس از مرگ ب -د

 یکی از کافران که درباره ی قیامت و زنده شدن مردگان شک داشت از پیامبر ) ص( چه سوالی پرسید؟*

 می توانی یکی از مردگان را برای ما زنده کنی تا حرفهایت را باور کنیم-الف

 کند.چگونه خداوند ، مردگان را که پس از سالها در زیر خاک بوده اند دوباره زنده می -ب

 آیا خداوند تا کنون مرده ای را زنده کرده است. -ج

 ای محمد آیا پس از آنکه مردیم و به یک مشت استخوان تبدیل شدیم دوباره زنده می شویم. -د

خداوند در پاسخ به مرد کافر که استخوانی را نزد پیامبر آورد و درباره ی اینکه چه کسی مردگان را زنده می * 

 ه فرمود؟کند سوال پرسید ، چ

 این کار برای خداوند اصال سخت و غیر ممکن نیست. -ب                زمانی که مردید خودتان خواهید فهمید. -الف

 چرا به قدرت خداوند شک می کنید؟ -د        بگو همان کسی که آنها را در آعاز آفریده است. -ج
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 .پاسخ دهید 

 م؟از بررسی مراحل زندگی انسان از تولد تا مرگ به چه سوال مهمی می رسی*

 قرآن کریم در پاسخ به این سوال آیا زندگی ما پس از مرگ پایان می یابد چه می فرماید؟*

 که ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند چه خواهد بود؟عاقبت کسانی*

 سر انجام کافران و مجرمان در جهان آخرت چگونه است؟*

 گفتگو کرد چه بود؟ماجرای یکی از کافران که درباره زندگی پس از مرگ با پیامبر *

 مشکل اصلی و تعجب کسانی که به قیامت شک دارند چیست؟*

 سوره مبارکه ی نازعات در پاسخ افرادیی که به قیامت شک دارند چه فرموده است؟ 27خداوند در آیه ی *

 

 

 در مورد درس: 

ها ده است که با رعایت آناسالم به عنوان دین تکامل یافته، مقرراتی برای معاشرت انسان ها با یکدیگر قرار دا

 زندگی بهتری را در کنار همدیگر خواهیم داشت. 

 در این درس ما می خواهیم موارد زیر را با هم دیگر یاد بگیریم:

 با رفتار های اجتماعی پیامبر آشنا شده و او را به عنوان الگوی خودمان در زندگی روزمره بپذیریم.

 ورد با مردم از گفتار و رفتار پسنیده استفاده کنیم.تعریف آداب معاشرت را دانسته و در برخ

 توضیح درس:

 در این درس با بخش کوچکی از آداب و دستورات دین اسالم درباره چگونگی رفتار با دیگران آشنا می شویم. می

 که چرا ند،باش امت ها برای سرمشق بتوانند که به این دلیل است انسان ها میان از خدا انتخاب فرستادگان که دانیم

 ما به متعال از این رو خدای .آن هاست عملی دعوت های پیامبران، دعوت و تبلیغ بخش مؤثرترین و ترین مهم
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 نه بزرگوار، آن. است زندگی چیز همه در تبعیت، این. کنیم تبعیت پیامبر اسالم از که است داده دستور مسلمانان

 در خانواده، با و مردم با خود معاشرت چگونگی در خود، روزانه زندگی در خود، رفتار در بلکه خود، گفتار در فقط

 و اسوه چیز همه در اقویا، با و ضعفا با رفتارش در بیگانگان، و دشمنان با اش معامله در دوستان، با برخوردش

 .الگوست

ی شود، آداب به رفتارهایی که هنگام رو به رو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر انسان ها انجام م

 با فقط و شناسند نمی را شما که معاشرت گویند که نشان دهنده احترام انسان ها به فرد مقابل خود است. کسانی

 قضاوت مورد را شخصیتتان شما معاشرت و آداب صحیح نحوه روی از توانند می نیز اند کرده برخورد یکبار شما

 . است اهمیت با بسیار رتمعاش آداب مهم اصول یادگیری بنابراین دهند قرار

 هافعالیت 

 

 

 سفارش به:

 تقوا و پرهیزکاری -2ایجاد سازش میان مومنان                                        -1

 برادری و دوستی با یکدیگر     -3

 نهی از:

 کردن مسخره از پرهیز -2                       پرهیز از عیب جویی                     -1 

 پرهیز از تجسس -4پرهیز از القاب زشت                                             -3

 پرهیز از بد گمانی -6         پرهیز از غیبت                                            -5
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 دید و بازدیدب آدا

 اى ارزنده بسیار رهنمودهاى و است شده فراوانی تأکید و تشویق رحم صله و بازدید و دید به اسالمى، های آموزه رد

 و میزبان آداب: ی دسته دو به را ها آن توان مى که است شده ارائه بازدید و دید آداب تقویت و تصحیح راستای در

 .نمود تقسیم مهمان آداب

 مقدّم محبّت، ابراز و رویى خوش مهمان، داشت گرامى: کرد اشاره موارد این به نتوامی میزبان آداب جمله از

 کردن شروع زودتر دارد، که چیزى بهترین با کردن پذیرایى دارد، نیاز مهمان آنچه نهادن اختیار در مهمان، داشتن

 مهمان کردن  بدرقه و خوردن برای مهمان به کردن تعارف مهمان، با غذا صرف آن، از کشیدن دست دیرتر و غذا

 .خانه درب  تا

 میزبان که جایى در نشستن خانه، به ورود هنگام کردن سالم میزبان، ی خانه به ورود براى گرفتن اجازه همچنین

 .باشد می میهمان آداب از …و غذا صرف از پس مهمانى کردن ترک کند، مى پیشنهاد

 

 .کامل کنید 

 .«خواند کسی را که با ترش رویی با دیگران برخورد کند............................ » د: پیامبر اکرم )ص( می فرمو*

 در نزد پیامبر)ص( همه ............. سخن می گفتند.*

 درباره آداب معاشرت با دیگران ............................. و ........................... زیادی در دین ما وجود دارد.*

 صحیح را مشخص کنید. گزینه 

 رعایت آداب معاشرت نشان دهنده ی چیست؟*

 ( شخصیت فرد2( احترام به خود                                                    1

 ( بزرگواری فرد4( احترام به فرد مقابل                                             3

 صحبت کردن از کارهای . ................. است.بر اساس آیه ده سوره مجادله، درگوشی *

 ( شیطان2                    ( فاسق                                          1

 ( کافر4                    ( نادان                                           3

 

 ارزشیابی



 

 

 
72 

  .به سواالت زیر پاسخ دهید 

 یت می کردند را توضیح دهید.سه مورد از آدابی که پیامبر اکرم )ص( در ارتباط با دیگران رعا*

 منظور از آداب معاشرت چیست؟*

 رعایت آداب معاشرت چه فایده ای دارد؟*

 تکلیف

با جست و جو کردن در اینترنت و یا کتاب های احادیث؛ چند حدیث از پیامبر و امامان درباره خوش خلقی و 

 برخورد با مردم را نوشته و به گروه کالسی خود ارائه کنید.

 

 

 در مورد درس: 

 و اند کرده ارائه فراوانی تاکیدات و ها توصیه ها و تندرستی انسان  جسم سالمت ارتقای و حفظ برای اسالم دین

  فراهم هم را ها انسان سعادت و خوشبختی، تعالی زمینه تندرستی، و سالمتی حفظ ضمن دستورات این از پیروی

 باشد. می تندرستی بودن سالم و شتندا سالمتی احساس .آورد می

 در این درس ما می خواهیم موارد زیر را با هم دیگر یاد بگیریم:

 با دالیل ضرورت سالمتی آشنا شویم.

 با اصول حفظ سالمتیآشنا شده و نشبت به اجرای آنها پایبند باشیم.

 ورزش های مورد سفارش دین را بشناسیم.

 آگاهی و پایبندی به شکرانه سالمت
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 توضیح درس:

بدن یکی از نعمت های خداوند است که حفظ سالمت آن بر عهده انسان است. در دین اسالم نیز به سالمتی توجه 

 کنیم؛ یعنی توجه هم خود مناسب خواب و تغذیه به ورزش، کنار در باید سالمتی بدن حفظ زیادی شده است.  برای

 این از یک هر به به موقع بخوابیم. بی توجهی نیز هنگام شب و بخوریم به موقع و کامل را شام و ناهار صبحانه،

 در. بدهد دست از را بیماری های مختلف برابر در مقاومت توان و شود ناتوان و ضعیف ما بدن شودمی کارها باعث

 خود توانمندی بر تا است شده توصیه مسلمانان به شده و نکوهش تنبلی، و سستی و ناتوانی و ضعف ما، دین

 .فزایندبی

 امام حسین)ع( می فرمایند: 

 «کنید. تالش بدنتان سالمت و تندرستی برای عمر تمام در»

 دعاهای از یکی امام سجاد)ع( در .می کردند دعا خود توانمندی و سالمت برای همواره نیز ما دینی حتی پیشوایان

 :می فرماید خود

 «بده. جسمی توانایی و سالمت من به! خدایا»

 :از عبارتند تندرستی و سالمت حفظ به اسالم دین پیشوایان سفارش دالیل

 ریزی برنامه و نظم حفظ -2اجتماعی                                  و درسی های فعالیت انجام تداوم -1

 گیزند در بیشتر نشاط و شادابی -4خیر                 کارهای انجام و خدا راه در جهاد جهت در توانمندی -3

 کارها و ها فعالیت انجام برای انگیزه و عالقه افزایش -5

 .است بوده کشتی و شنا سواری، اسب اندازی، تیر گذشته در ما دینی پیشوایان سفارش مورد های ورزش نکته:

 سالمتی: شکرانه ی

 ماست؛    وظیفه ی آن، سالمت حفظ و داده ما به خداوند که است نعمتی بدن،

 .دارد هم وظایفی نعمت آن برابر در است، برخوردار نعمتی از زیرا هرکس

 بازوی توانا        بگرفتن دست ناتوان استشکرانه 

بر طبق این شعر سعدی، یکی از راه هایی که انسان می تواند شکر سالمتی اش را به جای آورد، استفاده از صحت و 

 .کنیم استفاده خیر کارهای انجام در بدن اعضای کردن به دیگران است یعنی ازسالمتی و قدرت بدنی در راه کمک 
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 داستان پوریای ولی:

 ای کوچه در قدم و آمد بیرون ای خانه از قامت بلند و تنومند مردی بامداد، روشن و تاریک در اذان، و سحر هنگام

 از صبح اذان صدای.  شد نزدیک شهر آن مسجد به و گذشت شهر بلند و کوتاه دیوارهای میان از. نهاد تنگ

 بود نگذشته چیزی هنوز. پرداخت نیاز و راز به خود، خدای با و ساخت وضو پهلوان. رسید می شگو به ها گلدسته

! خداوندا: کند می التماس چنین خدا درگاه به که شنید را پیرزنی گریه صدای مسجد، هایستون از یکی پشت از که

 حتماً اندیشید، خود با شد، تاب بی مرد .مکن امیدم نا طلبم، می حاجت تو از و نیازمندم ام، آورده تو درگاه به رو

 لحنی با. دارد دست در حلوا بشقابی که دید را او. شد نزدیک پیرزن به آرام. است نیازمند و تنگدست زن این

 مادر؟ داری حاجتی چه: پرسید مهربانی از سرشار

 تو مشکل پرسید مرد. کن دعا پسرم و من برای. دارم دعا التماس جوانمرد، ای: گفت شد، آرام اندکی پیرزن چون

 و است هندوستان پهلوان که دالور و زورمند دارم پسری: گفت و برآورد دل از سرد آهی پیرزن چیست؟ پسرت و

 شکر. کند می وی با گرفتن کشتی عزم شنود، می را پهلوانی نشان و نام جا هر. است پرآوازه خود دیار و شهر در

 به خوارزم از پهلوانی اکنون. برساند خاک به را او پشت نتوانسته کسهیچ وزامر تا و شده پیروز تاکنون که خدا

 را خود شهر به بازگشت روی و شود مغلوب پسرم ترسم می دارد، را من پسر با هماوردی قصد و شده وارد ما شهر

 پوریای. است پیرزن این پسر او، هندی رقیب که فهمید نبود، ولی پوریای جز کسی که پهلوان این. باشد نداشته

 مادر، باش امیدوار خدا لطف به:  گفت و داد دلداریش. نداشت را غمگین مادر آن هایاشک دیدن طاقت ولی،

 مسجد از و شد دور پیرزن از پریشان، حالتی با و گفت را این. کند می مستجاب را شکسته دل مادران دعای خداوند

 او بتواند و باشد پهلوان آن از قویتر اگر بکند، باید چه فردا که کرد فکر خود با ولی پوریای آن از پس. رفت بیرون

 پیروزی زمینه و نکند جدی مقاومت او، مادر تمنای به باتوجه یا بچشاند؟ او به را شکست طعم آیا بزند، زمین به را

 . بود تردید و شک در ولی، پوریای مدتی برای. نماید فراهم را حریف

 ورزش کردن و تحرک روزانه باعث سالمتی بدن ما می شود.

 برای حفظ سالمتی عالوه بر ورزش کردن خواب کافی نیز باید داشت.

 ه سالمت و تندرست خواهیم بود.درست داشته باشیم، همیش هاگر تغذی

 بی توجهی به اصول سالمتی و تندرستی باعث ناتوانی در انجام کارهای روزانه زندگی می شود.
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 که است کسی واقعی قهرمان دانست می او. گرفت قاطع تصمیمی و زد لبخندی آمد، ونبیر تردید دایره از ناگهان

( بشکند را خود که است آن شیر) مولوی بقول و بشکند را خود غرور که خواست او. کند مهار را خود سرکش نفس

 خویشتن افکند، حریف نجهپ در پنجه ولی، پوریای و رسید فرا موعود روز چون.  بود دشوار بسیار انتخاب، این البته

 اما. برساند خاک به را او پشت آسانی به توانست می که آنجا تا دید ضعیف خود دربرابر را حریف و قوی بسیار را

 که کرد رفتار طوری اما کرد، نرم پنجه و دست او با مدتی نشود، متوجه کسی آنکه برای. آورد بیاد را خود عهد

 و افتاد زمین بر  آور نام پهلوان این ولی، پوریای لحظاتی، از پس. است ترقوی وی حریف کنند احساس دیگران

 به حکمت درهای که بود این مثل. داد دست عجیبی احساس او به وقت همان در. نشست اش سینه روی حریف

 خوبی به او بدنی توانایی از که ولی پوریای دوستان. کرد مشاهده را نفس با جهاد پاداش وی و شده گشوده او روی

  جونه سلطان واقعه، آن از بعد روز چند. بودند شگفت در هندی پهلوان با رقابت در او شکست از بودند، آگاه

 پهلوان هنگام، آن در. کند دلجویی ولی پوریای پهلوان از آن در تا داد ترتیب مجلسی( هند در منطقه آن حاکم)

 تقدیم او به را پهلوانی بازوبند و افکند ولی پوریای ایپ به را خود و آمد پیش داشت، حضور مجلس در که هندی

 بود، شده برمال رازش اینکه از ولی  پوریای. شدم تو جوانمردی و گذشت متوجه مسابقه، ضمن در من گفت او. کرد

 پس، آن از. پیچید شهرها همه در بزرگ فداکاری این ماجرای و شدند خوشحال او دوستان اما شد پریشان و متاثر

 های اتفاق مهمترین از یکی رویداد این. شود می یاد خدا اولیای و جوانمردان از یکی عنوان به ولی پوریای از

 داشته ای پسندیده و آشکار صفات بدن، نیرومندی و پهلوانی قدرت بر اضافه ولی پوریای.بود ولی پوریای زندگی

 و دارند می پاس را جوانمردی او، یاد با ورزشکاران و پهلوانان. است ساخته می متمایز پهلوانان، دیگر از را او که

 .اند نوشته ها کتاب و اند پرداخته پژوهش و تحقیق به او درخشان زندگی پیرامون بسیاری پژوهشگران

 

 

 .کامل کنید 

 برای حفظ سالمتی در کنار ورزش باید ................ و............... داشته باشیم.*

 «راه ............... توانایی بدهخدایا به اعضای بدنم برای خدمت در »حضرت علی )ع( فرمودند:*

 ............... و ................ شرکت می کردند.پیشوایان دینی ما گاهی در مسابقات *

 

 

 ارزشیابی
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  .به سواالت زیر پاسخ دهید 

 چرا در دین ما سستی و تنبلی نکوهش شده است؟*

 

 برای حفظ سالمتی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟*

 

 بر اساس فرمایش امام علی )ع( یکی از کارها جهت شکرانه سالمت چیست؟*

 

 مت های با ارزش ناشناخته نزد مردم چه فرمودند؟پیامبر اکرم)ص( درباره نع*

 

 تکلیف

 اگر در آشنایان خود فرد ورزشکاری سراغ دارید با او تماس گرفته و از وی در رابطه با نوع ورزشی که انجام 

 می دهید و اثرات این ورزش بر زندگی وی سوال کرده و آن را یادداشت کنید.  

 

 

 در مورد درس: 

و احکام خداوند برای انسان دارای مصلحت است. از آنجا که خداوند رحمان و حکیم است برای همه دستورات 

 انسان مسافر که در شرایط ویژه به سر می برد، در انجام واجبات دینی نماز و روزه، آسان گیری لحاظ کرده است.

 در این درس ما می خواهیم موارد زیر را با هم دیگر یاد بگیریم:

 مسافر نماز و روزه 

 احکام و شرایط خواندن نماز در سفر 

 احکام صحیح و باطل بودن روزه در سفر 
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 :(ره)خمینی امام

 اهل از ای خانواده در شمسی هجری 1281 سال در( س) زهرا فاطمه والدت کوثر روز الثانی جمادی بیستم روز در 

 در. گشود جهان به دیده است مرکزی استان شهرهای از یکی که  خمین شهر در  هجرت و تقوا و مبارزه و علم

 .رسید شهادت به محلی اشرار دست به مظلومین از حمایت جرم به خمینی مصطفی آقا یعنی ایشان پدر ماهگی، پنج

 به حائری عبدالکریم شیخ هجرت از پس اندکی و شد اراک علمیه حوزه عازم شمسی هجری1298  سال در امام،

 حوزه در خود حضور های سال در ایشان. رفتند قم به شاگران از دیگر جمعی و خود استاد دنبال به نیز ایشان قم

 درسی های کالس معتبرترین از وی درس مجلس خمینی، امام شاگردان گفته به پرداخت؛ نیز تدریس به قم علمیه

 اند کرده می شرکت نفر  12۰۰ به نزدیک ها دوره از برخی در و شده می محسوب حوزه

 جهان شیعیان ویژه به و مسلمانان. شتافتند حق دیدار به شمسی هجری1368 خرداد 13 شامگاه در خمینی امام

 تشییع مراسم ترین  پرجمعیت نفر، میلیون ده حدود شرکت با او پیکر تشییع مراسم. داشتند او به فراوانی عالقه

 در مراسمی مذهبی و سیاسی های شخصیت حضور با او، درگذشت سالروز در ساله هر و شود می شمرده جهان

 .شود می برگزار او آرامگاه

 :(س)معصومه حضرت 

 راه در کرد، مسافرت ایران به( ع)رضا امام با دیدار برای که او. است( ع)رضا امام خواهر و( ع)کاظم امام دختر 

 لقب دو .باشد می زیادی القاب دارای(  س)معصومه حضرت. شدند دفن جا همان و نموده وفات قم در و شد بیمار

. نهاد ایشان بر السالم علیه رضا امام را «معصومه» لقب. باشد می «بیت اهل کریمه» و «معصومه» حضرت آن مشهور

 اهل بانوان میان از. شود می یاد بیت اهل کریمه لقب به شیعه، فقیهان و دانشمندان زبان در( س) معصومه حضرت

 هرکس: » فرماید می جایی در السالم علیه رضا امام. است هیافت اختصاص حضرت آن به تنها زیبا نام این بیت،

 .«باشد کرده زیارت مرا که است کسی مانند کند، زیارت قم در را معصومه

 توضیح درس:

بود؟ سفر برای اهداف مختلف مانند زیارت، کار،دیدن آشنایان و  چی سفرتون دلیل اید؟ رفته سفر به تاکنون آیا

د. سفر برای انسان فایده های زیادی دارد از جمله سالمتی و تندرستی، آشنایی با تفریح و گردش انجام می شو

زندگی ها، افزایش آگاهی، بهبود روحیه و... .  امام هر کاری که انجام می دهیم برای خود شرایط خاصی دارد؛ 

 را قرار داده است.  خداوند نیز برای انسان مسافر به دلیل شرایط سفر در انجام نماز و روزه احکام آسان تری
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 نماز مسافر 

 فرد. است مسافر مخصوص شکسته شخص مسافر با دارا بودن شرایطی باید نماز خود را شکسته بخواند. نماز

 نماز مانند دورکعتی صورت به شود می عشا و عصر ظهر، نماز شامل که را خود رکعتی چهار های نماز باید مسافر

 .شود می خوانده شکسته هم آن قضای شد قضا اگر شکسته نماز. بخواند صبح

 نمازهای سفر، در که آنجا از و کردن کوتاه یعنی( قبر وزن بر) قصر. گویند می هم «قصر نماز» مسافر نماز به :نکته

 .اند گفته «قصر نماز» آن به شود می کوتاه رکعتی چهار

 شکسته خوانده نمی شوند. نماز های صبح)دو رکعتی( و مغرب ) سه رکعتی(، هیچ گاه به صورت نکته:

 اما شرایط سفری که نماز شکسته در آن خوانده می شود:

 

 نماز در سفر 

 

 روزه مسافر 

: فرماید می کریم قرآن در خداوند.است رمضان مبارک ماه روزه اسالم، شریعت در اهمیت با بسیار واجبات از یکی

 شما بر( است واجب) است شده نوشته یعنی« قبلکم من الذین لیع کتب کما الصیام علیکم کتب آمنوا الذین أیها یا»

 .شد نوشته بودند، شما از پیش که کسانی بر که گونه همان روزه، مؤمنان،

 اما شرایط روزه در سفر: 

 

 روزه در سفر 

 

 

 

 

 ای آن را به جا آورد.روزه هایی که به دلیل سفر در ماه رمضان گرفته نشده است؛ پس از ماه رمضان باید قض نکته:

 کیلومتر طی کند : نمازش کامل است.  5/22کمتر از 

  :کیلومتر طی کند 5/22از  بیشتر
  کم تر از ده روز آنجا بماند نمازش شکسته است.

  بیشتر تر از ده روز آنجا بماند نمازش کامل است.

  ه اش صحیح است.روزکیلومتر طی کند :  5/22کمتر از 

 کیلومتر طی کند:  5/22بیشتر از 

      اگر پیش از ظهر حرکت کند، روزه آن روز باطل است. 

 روز بماند، روزه آن روز ها باطل نیست.           10اگر کم تر از 

 

      است.  صحیحاز ظهر حرکت کند، روزه آن روز  بعدر اگ

 ز ها صحیح است.روز و بیشتر بماند، روزه آن رو 10اگر 
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 در هنگام برگشتن از سفر در ماه مبارک رمضان:نکته: 

 .اگر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد، نباید روزه بگیرد 

 .اگر قبل از ظهر به محل سکونتش برسد، باید روزه بگیرد 

 

 :از عبارتند بخوانیم کامل را نماز توانیم می هم 1۰ از کمتر سفر در که مکانی چهار

 (در شهر مدینه ) النبی مسجد -2                                    (در شهر مکه ) الحرام مسجد -1

 (السالم علیه) حسین امام ضریح کنار – 4 کوفه) شامل مسجد سهله هم می شود(             مسجد -3 

 

 

 .کامل کنید 

 شود.به دو رکعتی خواندن نماز های چهار رکعتی .......... گفته می  -

 اگر محل سفر از محل سکونت بیش از .......... کیلومتر فاصله داشته باشد، باید نماز را شکسته خواند. -

 کسی که به خاطر مسافرت، روزه نمی گیرد باید پس از ماه رمضان، ............ آنها را به جای آورد.  -

 

 .موارد صحیح یا غلط را مشخص کنید 

 ، روزه ما باطل است.اگر در ماه رمضان به سفر برویم -

 مرقد مطهر حضرت معصومه)س( در شهر قم قرار دارد. -

 مسافری که بعد از ظهر به محل زندگی اش برسد، روزه اش صحیح است. -

 

  .به سواالت زیر پاسخ دهید 

 با چه شرایطی نماز مسافر شکسته خوانده می شود؟ -

 

 ی تواند روزه بگیرد؟کیلومتر رفته است، م 5/22در چه شرایطی مسافری که بیشتر از  -

 ارزشیابی
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 ؟ چه یعنی شکسته نماز -

 

 بنویسید خالی جای در را باطل یا صحیح کلمه دو از یکی. 

 از ظهر از بعد و است ....... اش روزه کند، حرکت شهرش از ظهر از اگر شخصی پیش:  سفر به رفتن

 .است ....... اش روزه کند، حرکت شهرش

 به ظهر از بعد و است ...... روز آن روزه برسد، شهرش به ظهر از پیش  شخصی اگر: سفر از بازگشت

 .است ...... روز آن روزه برسد، شهرش

 

 در مورد درس: 

مسلمانان عید های زیادی دارند از جمله عید مبعث، عید فطر، عید قربان، عید غدیر و ... که هر یک از آنها به  

 م موارد زیر را با هم دیگر یاد بگیریم:مناسبتی عید نامیده شده است.  در این درس ما می خواهی

 .عید قربان و عید فطر و کارهایی که در آن ها انجام می شود 

 مراسم حج و اعمال آن 

 پیامبرانی که کعبه را تجدید بنا کردند و پیامبرانی که آن را از بت ها رها ساختند. 

 توضیح درس: 

ید یکی از عیدهایی که در زمان مراسم حج برگزار می شود ع

قربان است. عید قربان یادآور دستور خداوند به حضرت 

 ابراهیم)ع( برای قربانی کردن فرزندش اسماعیل بود. اما 

 از یکی السالم علیه ابراهیم دانش آموزان عزیزم حضرت

 حضرت ها شب از یکی در .بود پیامبران از هم او داشت که  اسماعیل نام به پسری خدا پیامبر این .بود پیامبران

 فرزند اسماعیل :فرماید می متعال خداوند فرمود و آمد نزدش ای فرشته یه که دید خواب در السالم علیه ابراهیم

 .کن قربانی من برای را خود



 

 

 
81 

 از دستوری یه خواب این که کرد فکر خود با و. شد بیدار خواب از زده وحشت السالم علیه ابراهیم حضرت

 شده کار این انجام به مامور که شد متوجه کامال و دید را خواب این هم دیگر شب دو .شیطان وسوسه یا خداست

 به و برخیز :گفت(  بود اسماعیل مادر و السالم علیه ابراهیم حضرت همسر هاجر)  هاجر به بعد روز صبح .است

 را ماعیلاس هاجر، .ببرم بزرگی بسیار دوست مهمانی به را او خواهم می زیرا! بپوشان زیبا های لباس اسماعیل

 ابراهیم حضرت .کردند خداحافظی هاجر از السالم علیهم اسماعیل و ابراهیم ساخت. حضرت معطر و داد شستشو

 بچه)  کرد حرکت منا بسوی باشد دور مادرش چشم از اسماعیل کردن قربانی اینکه برای و برداشت را خود فرزند

 . (کنند می قربانی آنجا در حجاج و است شده واقع مکه کیلومتری 1۰ حدود در که است محلی منا ها

 محل این) پرداخت او وسوسه به و شد ظاهر ابراهیم حضرت برابر در شیطان جا سه در منا، بسوی حرکت هنگام در

 اما (کنند می پرت سنگ رسند می که شیطان ستون از ستون هر به حجاج و است گانه سه جمرات اکنون هم

 .داد مسیر ادامه منا بسوی و راند خود نزدیک از را شیطان داشت که استواری ای اراده با( ع) ابراهیم حضرت

 او گلوی بر را خود کارد و خواباند زمین به قربانی مانند را او و بست را خویش جوان های حضرت اسماعیل دست

 کمال در( ع) براهیما اما شد تکرار اینکار بار سه بار، دو. نبرید را اسماعیل گلوی کارد اما کشید محکم و گذاشت

 .برد نمی را اسماعیل گلوی کارد که دید تعجب

 خود ماموریت به و) بخشیدی تحقق را رویا آن!  ابراهیم اند: ای فرموده کریم قرآن در متعال خداوند که بود اینجا

 را پسرش و شد خوشحال بسیار هم( ع) ابراهیم حضرت و فرستاد را گوسفندی متعال خداوند سپس ( کردی عمل

 آزمایش این با نهایت در .کرد قربانی را بود شده فرستاده او برای بهشت از که گوسفندی او، جای به و بوسید

 گرفت. نام قربان روز که بعد به روز آن از. شد اثبات( ع)ابراهیم حضرت ایمان سخت،

ید بنا شد، اما به مرور خانه کعبه در مکه قرار دارد. کعبه توسط حضرت ابراهیم)ع( و حضرت اسماعیل)ع( تجد

حضرت  نسل از زمان مشرکان بت ها را در آن قرار می دادند. آخرین پیامبر خدا یعنی حضرت محمد)ص( که که

برای  و رسید پیامبری به بزرگ خدای سوی حضرت محمد )ص( از .آمد دنیا به مکه شهر در ابراهیم)ع( بود،

بت های  تمام یارانش، کمک با و کرد مبارزه بت پرستی با ربانمه خدای فرمان به او .شد انتخاب مردم راهنمایی

 د.مخصوص عبادت خدا پرستان شو( ع)ابراهیم حضرت زمان مثل کرد تا مکه نابود را مکه سرزمین

شده است و از  توصیه خاصی رسوم و آداب فطر، عید جمله از مذهبی اعیاد ویژه به اعیاد برای اسالمی روایات در

ه است این اعمال را انجام دهند. هر سال مسلمانان زیادی برای زیارت خانه خدا به مکه می روند مردم خواسته شد

 و اعمالی را که خداوند فرموده به شرح زیر انجام می دهند:

 قبل از ورود به مکه لباس احرام می پوشند. -1
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 با لباس احرام وارد مسجد الحرام می شوند. -2

 مشهور است. « طواف » گردند که این عمل به هفت بار دور خانه خدا می  -3

 دو رکعت نماز می خوانند. -4

 هاجر هفت بار طی می کنند. حضرت فاصله میان دو کوه صفا و مروه را مثل -5

 در روز عید قربان، گوسفندی قربانی می کنند. -6

 این در که است ولین کسیاست؛ زیرا حضرت ابراهیم  ا ابراهیم حضرت یادگارهای از نیز قربانی مراسم نکته:

 .کرد فرمان خداوند قربانی به را گوسفندی سرزمین،

 برای زیادی بی نظیر، فایده های و بزرگ مراسم این. است مسلمانان مراسم باشکوه ترین از یکی حج مراسم

 شانه ی به هو و متّحد شان یک دل رنگ های گوناگون گوناگون، و زبان ها با جهان مسلمانان .دارد جهان مسلمانان

 اسالم جهان مشکالت حل برای و شوند می باخبر یک دیگر مشکالت از می کنند. آنها عبادت را یکتا خدای یکدیگر

 .می کنند یکدیگر هم فکری با

 عید فطر: 

 در. است مسلمانان اعیاد و ها جشن ترین مهم از فطر عید. است رمضان ماه پایان در و شوال ماه اول روز فطر عید

 در. است همراه رسمی تعطیلی با معموالً و شود می محسوب مهم بسیار اعیاد جمله از فطر عید اسالمی، هایکشور

 .است واجب مسلمانان بر روز این در فطره زکات پرداخت. شود  می برگزار عید نماز و است حرام روزه روز، این

 کارهای مشترک عید قربان و عید فطر:

 غسل کردن 

 اکیزهپوشیدن لباس های پ 

 خواندن دو رکعت نماز 

 دید و بازدید آشنایان 

 کمک به نیازمندان و فقیران 

 برگزاری مراسم جشن و مهمانی عید 
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 .کامل کنید 

 مسلمان در اعمال خود در مراسم حج باید فاصله بین دو کوه ........... و ........... را هفت بار طی کنند. -

 ت.پایان ماه رمضان، روز.............. اس -

 در روز عید فطر، مسلمانان به عنوان ......................... پول به نیازمندان می دهند. -

 

 .موارد صحیح یا غلط را مشخص کنید 

 پس از حضرت ابراهیم مشرکان مکه بت های خود را شکستند و ایمان آوردند. -

 مسمانان در روز عید قربان، روزه می گیرند. -

 پیامبری رسید، به فرمان خداوند با بت پرستی مبارزه کرد.هنگامی که حضرت محمد)ص( به  -

 

  .به سواالت زیر پاسخ دهید 

 منظور از طواف چیست و در کجا انجام می شود؟ -

 

 در روز های عید ما مسلمانان چه کارهایی انجام می دهیم؟ -

 

 مراسم حج چه فایده هایی دارد؟ -

 

 مراسم حج را به ترتیب اعمال توضیح دهید. -

 

 مبران مأمور تجدید بنای خانه خدا در مکه شدند؟  کدام پیا -

 

 

 

 

 

 ارزشیابی
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 در مورد درس: 

برای رسیدن به موفقیت باید نکاتی مانند ابزار و وسایل، استاد، نظم و برنامه ریزی و صبر و حوصله و پشتکار  

 داشته باشیم. ما در این درس می خواهیم با هم: 

 ا شویم.با نقش کار، تالش و نظم در زندگی انسان آشن 

 .با سخنان خداوند در قرآن کریم و امام علی)ع( درباره تالش و نظم در امور زندگی روزانه آشنا شویم 

 توضیح درس: 

تالش و کوشش از جمله عواملی است که انسان را در رسیدن به اهداف و خواسته هایش یاری می کند. در هر کاری 

کار را فراهم کنید. استاد ماهر و با تجربه، نظم و برنامه ریزی  اگر می خواهید موفق شوید، باید ابزار مخصوص آن

و صبر داشته باشید، تالش کنید و از شکست نترسید. در زندگی ما انسان ها اگر تالش و کوشش با برنامه ریزی و 

میدی نظم همراه شود، نتیجه بهتری خواهد داشت. ممکن است مدتی تالش کنیم و به نتیجه مورد نظر نرسیم، نا ا

 فایده ای ندارد؛ بلکه فقط کافی است تالشمان را بیشتر کنیم تا موفق شویم.

 پس اگر می خواهید در کارهایتان موفق شوید:

 .باید بسیار تالش کنید 

 .نباید از شکست خوردن بترسید 

 .باید صبر داشته باشید 

 .باید نظم و برنامه ریزی داشته باشید 

 ه باشید.باید استادی ماهر و با تجربه داشت 

 .باید ابزار مخصوص به آن کار را فراهم کنید 

خداوند متعال در قرآن کریم و امامان معصوم علیه السالم در احادیثشان ما را به تالش و کوشش و نظم و برنامه 

 ریزی سفارش کرده اند.
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را  انسان زیادی آیات در کریم قرآن که است موضوعی انسان، رشد در مهمی عامل عنوان به تالش و کار به تشویق

 اهمیت و ارزش بیان و تالش کارو به تشویق در آیه 4۰۰ حدود کریم قرآن در. است نموده توصیه و دعوت آن به

 :می کند سفارش تالش و سعی به را ما سوره نجم 39آیه  در وجود دارد؛ برای مثال خدا آثار و

 

 امام علی )ع( می فرماید:

 

 او را دارد.  پیشرفت و انسان موفقیت زیادی در نقش نظم که است بر این امام علی)ع( تأکید

 و سستی دچار اگر و پیروز باشد داشته پشتکار و تالش و همت انسان اگر کارها تمامی در شد گفته آنچه به توجه با

 .شد زندگی اش موفق نخواهد در شود حوصلگی  و بی تنبلی

 

 

 .کامل کنید 

 رده هیچ ............ و .............. نیست.برای انسان جز آنچه که تالش ک -

 در هر کاری اگر می خواهی موفق شوی باید .............. آن کار را فراهم کنی. -

 در هر کاری اگر می خواهی موفق شوی باید ............. و برنامه ریزی داشته باشید. -

 

 .موارد صحیح یا غلط را مشخص کنید 

 تالش کند، به مقدار تالشش به آن دست خواهد یافت.کسی که برای رسیدن به چیزی  -

 انسان نباید هرگز از شکست ها و ناکامی هایش نا امید شود. -

 تالش و کوشش به تنهایی انسان را به موفقیت می رساند. -

 

 ارزشیابی



 

 

 
86 

  .به سواالت زیر پاسخ دهید 

 موفقیت را به ترتیب نام ببرید. گام پنج -

 

 نهج البالغه چگونه مسلمانان را سفارش می کنند؟ 47امه حضرت علی )ع( درباره نظم در کارها در ن -

 

 

 را شرح دهید.« سَعى ما إ لّا لِإل نسان  لَیسَ وَأَن» مفهوم آیه  -

 

 

 اگر کارها با نظم و برنامه ریزی همراه باشد، چه نتیجه ای خواهد داشت؟ -

 



 �壻 돾 䠆 돾
 䘆軾퓾믾✆ 䘆軾飾돾✆

 ㄆ軾軾 䜆㈆
 껾럾 䘆軾ꃾال軾釾ㄆ〆∆ 䘆軾飾돾✆ 

 ال�✆ 퓾믾 럾 쳾�釾
 �釾⼆ㄆ✆ 䘆軾飾돾✆

 闻껾폾 䜆يش郻 꼆ㄆ✆
 釾 䘆軾돾✆껾ꟾ 䘆軾飾돾✆

 ⼆軾釾∆䠆껾듾ꟾ ⨆ㄆ軾쯾
 䘆軾飾돾⼆껾郻 䘆軾飾돾✆

 䈆軾�系껾✆
 ⼆냾ال 䘆軾飾돾✆

 ㌆釾軾 鋾铻
 䘆軾飾듾铻 䘆軾飾돾✆ 

 䘆軾飾듾釾 䈆軾쏾
 䜆軾룾軾껾郻 䘆軾飾돾✆ 

 꼆ㄆ✆ 䜆㈆✆䠆ㄆ⼆
 䘆軾돾  䘆軾飾돾✆ 

 ꣾ퓾 軾ꟾ ال∆
 �軾럾 䘆軾돾✆껾ꟾ 䘆軾飾돾✆ 

 ⼆냾ال

 䘆軾퓾믾✆

 䘆軾돾
 䘆軾飾돾⼆껾郻

 䜆軾룾軾껾郻

 䘆軾飾듾铻  �軾럾 䘆軾돾✆껾ꟾ

 釾 䘆軾돾✆껾ꟾ

  䘆軾ꃾال軾釾ㄆ〆∆
  껾럾

 �釾⼆ㄆ✆



 䘆軾飾듾㈆ �볾폾 䤆釾 ⼆釾 軾釾 훾釾軾쓾



 

 

 

 

 

 

ابتدایی ششم درسنامه آموزشی پایه

 نظارت
 نرگس غفاریان

 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

 دبیرخانه اجرایی

 (ی ابتداییو بررسی محتوا گروه های آموزشی ،رییس اداره تکنولوژی) وحید خدابنده

 (و بررسی محتوا گروه های آموزشی ،اداره تکنولوژی کارشناس)سجاد محسن پور

 (و بررسی محتوا گروه های آموزشی ،اداره تکنولوژی کارشناس) ضا موسوی ساداتمحمدر

 تهیه و تدوین محتوا

 قرآن
 سولماز یوسفی

 اطلس مختاری

 مطالعات اجتماعی
 حسین حسینی فر

 آرزو ابش زاده

 علوم تجربی
 محسن موالپناه

 مهدی سیفی

 سیده مریم علوی صفحه آرایی



 

 

 

 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 
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 لَقَد یَسَرنَا اَلقُرآنَ لِلذِکرِوَ 

 . ما قرآن را برای توجه و یادآوری،قابل فهم و آسان کردیم

 55سوره ی ذاریات آیه 

 

 گل و شکوفه داره                 سالم مثل بهاره       

 همراه خود میاره    قشنگ دوستی           بوی 

 شاپرکا میخندن             سالم میکنی    وقتی 

 باز میکنن میبندن      برامون       شونو  ها  بال  

 ندیم و رسیدیم به درس هفتم.اآن رو خوطف و کمک خداوند درس های قبلی قربچه های عزیز به ل

 تازه و جالبی یاد بگیریم .نستیم مطالب ادر درسهای قبلی ما تو

 . دده کتاب آسمانی ما قرآن دستورات اخالقی و دینی زیادی را به ما یاد می انیدد می انر که خودتانطوهم

 در درس های قبلی هم راجع به قوانین و قواعد قرآنی مطالب تازه یاد گرفتیم و هم با نکات اخالقی آشنا شدیم. 

 ناخوانا )و ا ل ی(هستند. که حروفات یاد گرفتیم - 

 یاد گرفتیم که عالیم وقف و )م ز ط ج(هستند. - 

 یاد گرفتیم که حروفات مقطعه در قرآن کدام ها هستند و چگونه باید آنها را بخوانیم.- 

 قرآن هفتمدرس :عنوان



 

 

 
3 

یاد گرفتیم که باید به همدیگر احترام بگذاریم و همدیگر را مسخره نکنیم،با کلمات زشت و ناپسند همدیگر را - 

 م.صدا نزنی

 یاد گرفتیم که نماز اول وقت را فراموش نکنیم یعنی به کار بگوییم نماز داریم و به نماز نگوییم که کار داریم.- 

 مطالب جالب و تازه به ما یاد بدهد. واهدخ حاال رسیدیم به درس هفتم قرآن که می

اندن این دو سوره و تفکر در  درس هفتم قرآن مربوط به سوره های مبارکه القمر و الرحمن که می خواهیم با خو

 آیات آن مطالب تازه یاد بگیریم. 

 

در روایات اسالمی به پیامبر )ص( نسبت داده شده و گفته شده که ماه  بچه های نازم شق القمر معجزه ای است که 

ل شده به اشاره ای از هم شکافته و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ی ماه دوباره به هم متص

 اند. 
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های اهل سنت و اهل  همچنین در بسیاری از کتاب ی قمر به این موضوع اشاره کرده است.آیات اول تا سوم سوره

 شیعه اشاره هایی به این اتفاق شده است. 

 

 

 

گونه  )حضرت محمد )ص(( بدون هیچ  اید که چگونه یک انسانا به این موضوع فکر کرده. دانش آموزان عزیز آی1

 تواند ماه را به دونیم تقسیم کند.ای میابزار و وسیله

 ی دیگری هم داشتند.القمر چه معجزهدانید که حضرت محمد )ص( به غیر از شق.آیا می2

 ی الرحمن چیست؟گذاری سورهدانید که علت نامیا میآ.3

کارهایی را به فرمان  دتوانستنآنها میشد و . معجزه نیروی الهی است که از طرف خداوند به پیامبران داده می1

 ها خارج بود.خداوند انجام دهند که از توان دیگر انسان

حضرت محمد )ص( دست مبارکش را در زیر گریبان خود برد و وقتی بیرون آوردند همچون ماه روشن  :.ید بیضا 2

 و درخشان بود. 
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مواهب بزرگ الهی است و به همین دلیل رحمان ها و ی الرحمن در مکه نازل شد و بیانگر انواع نعمت.سوره3

 نامیده شد.

 

باشد در مناسب می ی القمر و الرحمن آشنا شده است.فرزند دلبند شما با دو سوره ،اولیای گرامی در این درس

 فرزند شما این دو سوره را از روی قرآن کریم بخواند و در معنای آن دقت نماید.  ،منزل

 

 

 

 

اشخاص عادی  ،شویم که پیامبران خدای القمر متوجه میی مبارکهآموزان عزیز با توجه به متن فارسی سورهدانش 

این نیرو به   راست هدایت کنند از سوی خداوند دارای نیروی خاصی بودند.نبودند و برای اینکه گمراهان را به راه 

ا به امر پروردگار به آنها نشان دهند تا از گمراهی و های خداوند رداد که در مقابل گمراهان نشانهآنها قدرت می

 سرکشی بازگردند. 
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 دانش آموزان عزیز با توجه به آنچه یاد گرفتید:

 .معنای کلمات زیر را روبروی آنها بنویسید.1

 سَماء ........................                    شَمس...................                             قَمَر..........................                    

 ........................        میزان ...................                            خََلقَ ........................                                 شَجَرَ . 

 عنای آنها را بنویسید.ها و صفات خداوند چند مورد را نام برده و م.از نام2

 :  1جواب

 خورشید                       ماه                        آسمان

 ترازو                         آفرید                     درخت

 :  2جواب

 سمیع)شنوا(                              بصیر)بینا(                            علیم)دانا(
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 فَبِاَیِ آالءِ رَبِکُما تُکَذِبانِ 

 کنید؟ پس کدامین نعمت خدا را انکار می

 16 یآیه الرحمنی سوره 

 

   

ی قرآن و  مربوط به زیباترین سورهخواهیم درس هشتم قرآن که دانش آموزان عزیز با عنایت پروردگار می

ی مبارکه الرحمن را خواندیم سوره 16تا  1هایدر درس هفتم آیه شود را باهم بخوانیم.ها نامیده میعروس سوره

های سوره دقت کنید و در ابتدا با گوش دادن به نوار در آیه گیریم.ی سوره را با هم یاد میادامه  ،در درس هشتم و

 مانند قاری بخوانید.سعی کنید 

خواهیم با خواندن این دو سوره و تفکر در های مبارکه القمر و الرحمن که میدرس هفتم قرآن مربوط به سوره

 یات آن مطالب تازه یاد بگیریم. آ

 

 

دارد  آیه  78ی الرحمن ی مبارکهسوره ی الرحمن به ما یاد بدهد.خواهد مطالبی را در مورد سورهدرس هشتم می

کند با نام مقدس رحمان های خداوند را بیان میانواع نعمت  ،از آنجا که این سوره که در شهر مکه نازل شده است. 

های مادی و هم به ی الرحمن هم به نعمتدر سوره آغاز می شود. ،که رمزی از رحمت بی پایان خداوند است

 اشاره شده است. ،های معنوی که خداوند به ما عنایت کردهنعمت

 قرآن هشتمدرس :عنوان
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 ( 33ی ی الرحمن به چه موضوع مهمی اشاره شده است؟)آیهآیا می دانید در سوره

 ها  به کسب علم و دانش در زمین و کهکشان

 

 لبند خود بحث و گفتگو کنید.ددر مورد اهمیت و ارزش علم و دانش و لزوم آموختن آن با فرزند 
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کرانی که خداوند به ما عطا فرموده  های بیی نعمتی الرحمن به نکات مهمی دربارههای عزیز با خواندن سورهبچه

اما خوب است بدانیم در این سوره به دو دریای شیرین و شور اشاره شده است که آب این دو    اشاره شده است.

 شوند. دریا باهم مخلوط نمی

 توانید:ی این درس شما میدانش آموزان عزیز با مطالعه

 معنی کلمات زیر را روبروی آنها بنویسید. 

 ................. هَل.............                  اِال ...............                     احسان ...............                        جزاء 

 حَی ..................                           جَنات ..............      رُمان ..........                  اَعناب .............            

 آیا                           مگر                             کار خوب                          پاداش 

 ها باغ                    انار                          انگور                            زنده            
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 ال یَمَسُهُ ااِل المُطَهَرونَ 

 زنند. با و ضو و پاکیزگی به قرآن دست می

 79ی ه آیهعواقی سوره 

 

 

اَیِ آالءِ رَبِکُما " ی دانش آموزان عزیز در درس قبلی با آیه      را انکار   یعنی پس کدامین نعمت خدا "تُکَذِبانِفَبِ

های زیادی که خداوند متعال به بندگان خود عطا  علت تکرار این آیه بخاطر یاد آوری نعمت کنید؟ آشنا شدیم.می

 کنند. گمراهان آن را انکار می ،فرموده ولی با این وجود باز

 

 

با تفکر در متن  واقعه به معنی روز قیامت است. مبارکه واقعه آشنا شدیم.ی های عزیز در درس نهم با سورهبچه

همچون آفرینش آب و آتش که دو  شویم که در این سوره به نکات مهمی اشاره شده است.فارسی متوجه می

  عنصر مهم طبیعت هستند که خداوند متعال بخاطر بخشندگی و مهربانی بی پایانش به بندگان خود ارزانی داشته

 ی ما شکر و اطاعت خداوندگار است. است و وظیفه

 قرآن نهم درس:عنوان
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  کند.های زیادی به فکرمان خطور میسوال ،دانش آموزان عزیز با کمی فکر و اندیشه در آفرینش جهان هستی

 ها آفرینش آب است. این سوال یکی از

 چرا انسان برای زنده ماندن به آب نیاز دارد. 

به راستی علت وجود این همه آب در بدن  انسان از آب تشکیل شده است.درصد بدن  70دانیدهمانطور که می

 انسان چیست و چرا حکمت خدای حکیم به این امر تعلق گرفته است.

 خنک نگه داشتن بدن.

 ها. جلو گیری از وارد شدن ضربه شدید به اندام
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 کند و به تمام نکات بدن برساند.تواند مواد شیمیایی انرژی زا در بدن را در خود حل حل کننده است و می

 

های الهی آشنا شده است. در مورد اهمیت و  هایی از نعمتاولیای گرامی فرزند دلبند شما در درس نهم با نمونه

 ها با کودک خود بحث و گفتگو نمایید. ارزش آب وآتش و استفاده صحیح از آن

 

 

 

 

وضو باعث   که هنگام خواندن قرآن باید وضو داشته باشیم. پیام قرآنی کتاب به ما یاد داد، دانش آموزان عزیز

 شود.ها میها و زشتیتطهیر جسم و روح از پلیدی

 پس بهتر است که همیشه وضو داشته باشیم )دائم الوضو (. 

 حاال با توجه به آنچه که آموختیم:

 برای انجام چه کارهایی باید وضو داشته باشیم؟ - 1
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 روی آن بنویسید. معنای کلمات زیر را روبه - 2

 اَنتم................              اَ................            ماء..............         نار................... 

 تَشکرون...............       نَصر...............       نَحن...............      تَشرَبون............ 

 ها      خدا و زیارتگاهوارد شدن به خانه ی  - 1

 ی الل دست زدن به لفظ جالله

 آتش           آب                         آیا                                   شما   - 2

 می آشامید            ما                     پیروزی   یاری,           کنید     شکر می
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 فضیلت سوره حدید 

 آیه 29سوره حدید در مدینه نازل شده است و پنجاه و هفتمین سوره قرآن است و دارای 

 باشد.می 

 ی مبارکه از رسول اکرم )ص( آمده روایت شده است:  در فضیلت این سوره

های ی حدید را بخواند در حقیقت این بر خداوند است که او را از عذابش ایمن بدارد و از نعمتهر کس سوره

 مندش سازد. بهشتی بهره

 مندی از  رحمت حق و ملحق شدن به صدیقین و شهدا در نزد خدای متعال و نیز آمرزش گناهان و بهره

 دعوت به تقوا و اخالص ایمان 

 

 

 قرآن دهمدرس :عنوان            
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تریم«  الوَرید « ، »و ما از رگ گردن او به او نزدیک  ن حَبللَيه م دانش آموزان عزیز عبارت قرآنی » و نَحنُ  اَقربُ ا 

ی خداوند به  کند که علم و احاطهنيز دارد. این عبارت قرآنی، بيان میارتباط نزدیکی با مفهوم پيام قرآنی درس 

توان با تأمل در این آیه به این نتيجه رسيد که خداوند به اعمال ها در طول حيات و زندگی آنهاست و می انسان

بدانيم و مراقب افکار و بندگان بينا و آگاه است  و ما باید در همه حال خداوند را ناظر و گواه بر افکار و اعمال خود 

 رفتارمان باشيم.

 

 های عزیز با تأمل به مفهوم حدیث پیامبر اعظم )ص(:بچه

              

شود و حضرت رسول اکرم )ص( نیز مردم را  شویم که در دین اسالم همواره به بهداشت فردی تأکید میمتوجه می

توان دریافت با توجه به اینکه دهان گذرگاه قرآن هست کردند و همچنان از این حدیث میبه این امر سفارش می

 گوییم  توجه کنیم. باید آن را پاکیزه نگه داشت هم از لحاظ جسمی مراقب باشیم و هم از لحاظ معنوی سخنانی که می
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 موضوع پیام قرآنی گرد آوری کنید:والدین گرامی با همراهی فرزند دلبندتان متن یا حکایتی کوتاه در رابطه با 

            

 

 

 

 های عزیز با دقت به سواالت زیر پاسخ دهید: بچه

   دهمکاربرگه درس 
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 .معنای کلمات زیر را بنویسید:1

 

 نو              ءام            بیل                    س            نور                         انفقوا                                                   

 

 . مانند نمونه هر کلمه را به معنای آن متصل کنید: 2
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 . دانش آموزان عزیز داستان فضیل را به طور خالصه در کادر زیر بنویسید :3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
19 

                 

 

 

 فضیلت سوره مجادله  

 باشد.آیه می 22پنجاه و هشتمین سوره قرآن کریم است و دارای 

 .گویدسخن می  روابط با مسلمانان و غیر مسلمانانبیشتر از احکام فقهی و نظام زندگی اجتماعی و 

 

دانش آموزان عزیز در دین اسالم علم چنان نقش ارزشمندی در زندگی معنوی انسان دارد که به فرموده پیامبر  

 شود:اکرم )ص( فریضه محسوب می

 طلب العلم فریضه علی کل مسلم «   »

 علم آموزی بر هر مسلمانی واجب است. «  »

آموختید امامان، عالمان بزرگی بودند و مردم برای یافتن  های نازنین همان طور که در درس مطالعات اجتماعی بچه

 . رفتندپاسخ علمی نزد آنان می

 قرآن یازدهمدرس :عنوان            
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         ها شرکتهای درس داشتند و شاگردان زیادی در کالسامام محمد باقر )ع( و امام جعفر صادق )ع( کالس 

 کردند. می

 

یکی از  شهدای دانشمندان هسته ای  تحقیق کرده ی اولیای گرامی با همراهی فرزند دلبندتان در مورد زندگی نامه

 و خالصه ای از آن را بنویسید:
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و سخت  ای که دارد دانید فلز آهن یکی از فلزاتی است که به دلیل خواص  ویژهدانش آموزان عزیز همانطور که می

فرماید : »آهن را که دارای نیرویی حدید میی سوره  25کاربرد فراوانی دارد و خداوند متعال در آیه  ،استو محکم 

و ذوالقرنین   گیری از آهن، بارها در قرآن مطرح شده است فرستادیم « و  بهره  ،سخت و منافعی برای مردم است

-حضرت داوود )ع( یکی از نعمت  دست  نرم شدن آهن در    .هن تقاضا کردبرای ساختن سد معروف خود، از مردم، آ

 وست. های ویژه خداوند به ا
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 83ی داستان ذوالقرنین را با مراجعه به کتاب درسی و قرآن کریم آیات دانش آموزان عزیز خالصه .1

 در کادر زیر بنویسید:  ،سوره کهف  98تا 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

2 

 

 معنی کلمه های زیر را بنویسید: .2

  

 ناس                       بینات              منافع                          حدید                       

 حیم « به کدام صفت خداوند اشاره می کند؟ زاق الرالل  هو الر  .آیه ی شریفه » ان3

   

 

 
   

   یاز دهمکاربرگه درس 
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 ونه هر کلمه را به معنی آن متصل کنید:.مانند نم4

 

 

 های زیر را بنویسيد : . جمع کلمه5

 رسول          .............               کتاب         ................            سما         ..............        

 . معنی عبارات قرآنی زیر را کامل کنيد: 6
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 های سوره حشر ویژگی

 آیه دارد. 24در مدینه منوره نازل شده است و پنجاه و نهمین سوره قرآن کریم است که 

 عضو حزب اهلل است که رستگارانند.  ،از رسول اکرم )ص( روایت شده است: هرکس سوره حشر را قرائت نماید

 کند و از آیات باشکوه و نورانی قرآن است.سه آیه وجود دارد که صفات الهی را بیان می ،در پایان این سوره

 م قرآندوازدهدرس :عنوان
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شان با یکدیگر هماهنگ باشد و در اصطالح  معنای حزب اهلل یعنی گروهی از مردم که اعتقاد قلبی به خداوند  و اعمال

شان پیامبر و شان قرآن و رهبر و پیشوای حرکتشان سوی خدا و قانون حرکتبه گروهی از مردم که جهت حرکت

های اعتقادی و رفتاری برای حزب اهلل یاد شده است. برخی   در قرآن کریم ویژگی  شود.گفته می ،جانشنیان او باشد

های اعتقادی حزب اهلل عبارت است از : شناخت و عمل به سیره و روش پیامبر )ص( و امامن معصوم )ع(،  ویژگی

با مظلوم، امر به معروف و نهی از منکر و   ،نبرد با ظالم و پیوند بری از رهبر الهی و ولی فقیه، مشورتاطاعت و فرمان

 پرهیز از گناه و اخالق نیکو.    

 

 

امام حسین )ع( در مورد هدف از قیام خود   ،های آسمان آموختیددانش آموزان عزیز همانگونه که در درس هدیه

                 معروف و نهی از منکر کنم. «خواهم امربه ام. من می» همانا من برای اصالح امت جدم قیام کرده    فرمودند : 

های امام حسین )ع( نبود افراد ناپاک و های خاندان پیامبر )ص( و جان فشانیدانید اگر فداکاریو همان طور که می

امیه و افراد زشت کاری مثل یزید که با دین اسالم دشمنی داشتند حتما دین اسالم را  ستمگری مانند خاندان بنی

 کردند.مینابود 

امام حسین )ع( برای نجات امت پیامبر )ص( از گمراهی و انحراف مانند کشتی است که با توسل به ایشان و الگو 

 .توان به سعادت رسیدقرار دادن رفتارهای ایشان می
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نمایید تا  گفتگو زیر  اولیای گرامی با همراهی فرزند دلبندتان در مورد هر یک از تصاویر و موضوعات مربوطه

 ای از مطالب را در کادرهای مشخص شده بنویسد: فرزندتان خالصه
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 ا. معنی کلمه های زیر را بنویسید:

 

                                                                                             

 

 هر کلمه را به معنی آن متصل کنید:  ،نمونه. با توجه به 2

   دواز دهمکاربرگه درس 
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 معنی عبارات قرآنی زیر را کامل کنید: . 3
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 های حزب الل را نام ببرید:. برخی از ویژگی4

 

آموز را  عبرتهای . با توجه به مفهوم پیام قرآنی درس و جستجو در آیات قرآنی چند مورد از داستان5

 نام برده و دو مورد را به طور خالصه بنویسید: 
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 درس یازده : اصفهان نصف جهان
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 گردش در اصفهان

رود از ی زایندهرشته کوه زاگرس قرار دارد و رودخانههای  شهر اصفهان مرکز استان اصفهان است و در کوهپایه

که بعد از تهران و مشهد، پرجمعیت کند. این شهر  میان آن عبور می ترین شهر ایران  حدود دو میلیون نفر جمعیت دارد 

 باشد.می

 

 

ی زیر که گویند. مانند نقشهی گردشگری می دهد، نقشههای دیدنی و آثار تاریخی را نشان می ای که مکانبه نقشه

 باشد.ی گردشگری شهر اصفهان مینقشه

 

 درس یازده : اصفهان نصف جهان 
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 میدان نقش جهان و آثار تاریخی اطراف آن 
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 های مختلف تاریخیاهمیت شهر اصفهان در دوره 

برمی شاهان صفوی  دوران  به  اصفهان  شهر  شکوه  حمایتاوج  با  هنرمندان،  گردد. صفویان  دانشمندان،  خود،  های 

صنعتگران و معماران زیادی را به اصفهان آوردند و باعث شکوه و عظمت این شهر شدند به طوری که این شهر به  

 نصف جهان مشهور گردید.

 مکان های تاریخی و دیدنی 

 کنیم.در این قسمت چند نمونه از آثار تاریخی شهر اصفهان را معرفی می

 
 میدان امام)نقش جهان( 

باشد که به فرمان شاه عباس صفوی ساخته شد که در اصفهان می   میدان نقش جهان(میدان امام )  یشکل باال نقشه

 های جهان بشمار می رفت. ترین میدانآن زمان یکی از بزرگ

ی توانید نام آن ها را در نقشهمتر طول دارد، بناهای تاریخی زیبایی قرار دارند که می 500در اطراف این میدان که 

 ه کنید.باال مشاهد
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 کنید.در زیرتصویری از این میدان زیبا مشاهده می

 

 مسجد شیخ لطف الل 

باشد( های معماری اسالمی میتوانید این مسجد زیبا را مشاهده کنید. به گنبد آن)گنبد از نشانهدر تصویر زیر می

 توجه کنید. 
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بنا شد تا شیخ   ،سال 18به دستور شاه عباس صفوی و در طول  این مسجد که در میدان نقش جهان اصفهان قرار دارد

 لطف اهلل که عالمی بزرگ بود در آن نماز جماعت برگزار کند و به تربیت و تدریس شاگردان بپردازد.

 مسجد امام)مسجد جامع عباسی( 

یی است. همچنین باشد دارای چهار ایوان در چهار جهت جغرافیا این مسجد که از شاهکارهای معماری اسالمی می

گفتند.  رفتند و اذان میپله هایی وجود دارد که از آن ها باال می ،ها متر دارد که درون این مناره 40هایی به طول مناره

 ها را ببینید. کاریتوانید تصویر این مسجد زیبا و  نماهایی از کاشیدر تصاویر زیر می 
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سنگ آن برای ساخت مسجد امام استفاده شده است، همزمان با ساخت  مشهور است که معادن سنگ مرمری که از 

 اند. مسجد کشف شده
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ی اسالمی، آیات قرآن، دعا و نام امامان  های دوره. معموال در کتیبههایی روی سنگ، کاشی و غیر آن استنوشته

 نوشتند.بزرگوار را باخط خوش می

شود که به قلم استاد علیرضا عباسی، خطاط مشهور ها دیده میمحراب و منارهدر مسجد امام کتیبه هایی روی گنبد، 

 شود.های تزئینی زیبایی دیده می بریها، در سقف ایوان، گچنوشته شده است. عالوه بر کتیبه

 کاخ عالی قاپو

دستورهای الزم را  پرداخت و باشد که شاه عباس در آن به امور کشور میاین کاخ دارای شش طبقه و پنجاه اتاق می 

 کرد. کرد و در اتاق های آن از میهمانان پذیرایی میصادر می

ی سربازان را در میدان نقش جهان مشاهده  ها و رژههمچنین شاه و درباریان از  ایوان این کاخ چوگان بازی، جشن

 باشد. ر استاد رضا عباسی میشود که کا های مینیاتور زیبایی دیده میها نقاشیکردند. در داخل تاالرها و اتاقمی

 توانید تصاویری از این کاخ زیبا را در زیر مشاهده کنید. می
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 ارزشیابی: 

 یکی از خطاطان مشهور زمان صفوی را نام ببرید.  - 1

 استاد علیرضا عباسی 

  کتیبه را تعریف کنید. -2

ی اسالمی، آیات قرآن، دعا و نام امامان  های دورههایی روی سنگ، کاشی و غیر آن است. معموال در کتیبهنوشته

 نوشتند.بزرگوار را باخط خوش می

  چند نمونه از آثار تاریخی شهر اصفهان را نام ببرید.- 3

 کاخ عالی قاپو - مسجد امام)مسجد جامع عباسی(- مسجد شیخ لطف اهلل- میدان امام)نقش جهان(
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در درس قبل آموختیم که اصفهان در دوران صفویه به اوج شکوه و عظمت خود رسیده بود و علم و فرهنگ و هنر  

 خواهیم دلیل این شکوفایی را دریابیم. در این دوران در اوج شکوفایی خود قرار داشت. در این درس می

 تشکیل حکومت  صفوی

هجری اوضاع ایران نابسامان بود و حکومت قدرتمندی وجود نداشت. در این زمان شاه اسماعیل در اوایل قرن دهم 

مشهورترین پادشاه صفوی شاه عباس اول بود که اصفهان را پایتخت خود   صفوی، سلسله ی صفویه را تاسیس کرد.

نی و مراسم مذهبی حمایت ها از عالمان دی قرار داد. صفویان مذهب شیعه را مذهب رسمی خود اعالم کردند و آن

 ی زیادی به ساختن مسجد داشتند. کردند و عالقهمی

 

 

 

 های صفویان را نام ببرید.با توجه به تصویر باال، پایتخت

 

 ی صفوی شکوفا شد؟ دوره درس دوازده : چرا فرهنگ و هنر در 
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 های قبلی بگویید: هبا توجه به خط زمان تصویر باال و آموخت

 یافته است؟ الف( شیخ بهایی در چه قرنی به دنیا آمده و در چه قرنی وفات 

 ی صفوی در چه سالی بوده است؟ ب(تاسیس سلسله

 ................................................ ج(...........................................................................................................................

 ها را بنویسید.های دیگری طراحی کرده و پاسخ آنزمان تصویر باال سوالتوانید با توجه به خط  * می
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 ی صفوی دالیل گسترش هنر و معماری در دوره 

 الف(حکومت قدرتمند و یکپارچه

صفویان با شکست مخالفان داخلی در درون کشور و شکست حکومت عثمانی در غرب و ازبکان در شرق، توانستند 

 دهند. حکومت قدرتمندی تشکیل

 ب(رونق تجارت 

های قیمتی بود که با توجه به  های زربفت، خشکبار و سنگکاالهای صادراتی مهم ایران در آن زمان، ابریشم، پارچه

به وسیلهرونق تجارت، از راه خشکی باکاروان به نقاط مختلف صادر میی کشتی از دریا ها و  شدند و از این راه ها 

 .آمدثروت زیادی را به دست می

 ها و شهرها ج(برقراری امنیت در راه

ها کردند وکاروانها و شهرها را برقرار میو امنیت راه دادندو کاروانسراها اهمیت می ها شاهان صفوی به ساختن راه

 دادند.به راحتی به راه خود ادامه می

 

 

های طوالنی را از شهری به شهر راهی مسافران و چهار پایانی بودند که  کاروانسراها محل استراحت و تامین آذوقه

 کردند. دیگر طی می
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 د(حمایت از هنرمندان

شاه ویژه  به  میشاهان صفوی  حمایت  دانشمندان  و  هنرمندان، صنعتگران  از  بناهای  عباس  ساخت  برای  و  کردند 

 کردند.های زیادی خرج میشکوهمند پول

های زیادی داشتند و درآمد حکومت و شاه و درباریان  ها زمینآن .شاهان صفوی مانند دیگر شاهان، ثروتمند بودند

تامین می مالیات  ماموران شد و همهبا گرفتن  به  مالیات  به عنوان  را  از درآمد خود  ی مردم مجبور بودند قسمتی 

 .حکومت بپردازند

.  
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 ارزشیابی: 

 ی صفوی را نام ببرید.دالیل گسترش هنر و معماری در دوره - 1

 الف(حکومت قدرتمند و یکپارچه

 ب(رونق تجارت 

 ها و شهرها ج(برقراری امنیت در راه

 د(حمایت از هنرمندان

 

 کاروانسرا را تعریف کنید.  - 2

های طوالنی را از شهری به شهر ی مسافران و چهار پایانی بودند که راهها محل استراحت و تامین آذوقهکاروانسرا

 کردند. دیگر طی می
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 اید.وقت طالست را شنیده ،المثلهای عزیز، حتما این ضرببچه

باشد و به این اشاره دارد که وقت مانند طال ارزشمند است و باید برای ی ارزش وقت میالمثل نشان دهندهاین ضرب

ها و  ماه ،ها زمانی را برای زندگی دارد که شامل روزها، هفته هر انسان در زندگی خود ریزی داشته باشیم.آن برنامه

اید که در طول یک گویند. شاید تاکنون به این دقت نکردهشود که در اصطالح به آن وقت یا اوقات میها میسال

بردن کنید. برای پی  دهید و برای کارهای خود چقدر وقت صرف میساعت( چه کارهایی را انجام می 24شبانه روز)

 توانید از نمودار زمانی زندگی روزانه استفاده کنید.کنیم، می به اینکه هر روز چقدر زمان برای هر کاری صرف می

دهد که او در طول نشان می  ،آموزی به نام امیر رسم شده استبه نمودار زیر نگاه کنید. این نمودار که توسط دانش

 ه است.یک شبانه روز چقدر زمان برای هرکار صرف کرد 

 

 چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم کنیم؟ 

 ی متعادلی روزانهبرنامهدرس سیزده: 
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کنیم  قسمت مساوی تقسیم می 24ساعت است. پس یک دایره رسم کرده و آن را به  24دانیم که یک شبانه روز  می

 باشد. ی یک ساعت می دهندهکه هر قسمت نشان 

و فعالیت را   مای نمودار خودتان را هم  رسم کنید ی خود کامل کنید و راهننمودار زیر را با توجه به زندگی یک روزه

 انجام دهید.

 

 راهنمای نمودار: 
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 ی متعادل برنامه

شود و هر کاری در موقع مناسب  ی متعادل برای تمام کارهای روزمره به میزان الزم زمان اختصاص داده میدر برنامه

از کارها بیش از حد و برای برخی از کارها خیلی کمتر از  ی نامتعادل به برخی شود، به عکس در برنامهخود انجام می

 شود.زمان مورد نیاز، زمان اختصاص داده می

ی خود به نماز، دعا و عبادت برای ارتباط با خدا، نیاز داریم پس باید روزانه زمانی را برای  ی ما در زندگی روزمرههمه

بینی شده است چون خواب برای بدن سب برای خواب پیشای متعادل، زمان منا این کار اختصاص دهیم. در برنامه

شود. همچنین برای کار، درس خواندن و تفریح نیز زمان کافی و الزم است و کم خوابی موجب خستگی و بیماری می

شود. فرد نه آنقدر باید تنبل باشد که از کار و درس غافل شود و نه باید آنقدر در کار و  مناسب درنظر گرفته می

شود انسان  غرق شود که زمانی برای تفریح نداشته باشد، چون تفریح نیز برای انسان الزم است و باعث میدرس  

 برای کار های دیگر خود انرژی داشته باشد.

 

 ارزشیابی 

 ای است؟ی متعادل چه برنامهبرنامه 

شود و هر کاری در موقع مناسب  داده میی متعادل برای تمام کارهای روزمره به میزان الزم زمان اختصاص  در برنامه

 شود. خود انجام می
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ی متعادل آشنا شدیم و آموختیم ی روزانهدر درس قبل روش رسم نمودار زمانی زندگی روزانه را آموختیم و با برنامه

شود و هر کاری در موقع ی متعادل برای تمام کارهای روزمره به میزان الزم زمان اختصاص داده میدر برنامهکه  

 شود.مناسب خود انجام می

کنند. به ها قسمت زیادی از زمان خود را برای کار، تحصیل و تکالیف و وظایفی که بر عهده دارند، صرف میانسان

های مورد عالقه خود مانند ورزش و  تواند به کارها و فعالیتشود و میاوقاتی که فرد از این کار ها فارغ یا آسوده می

 گویند. هنر و تفریح و... بپردازد ، اوقات فراغت می

 ها هستند.برای دانش آموزان، روزهای تعطیل و تعطیالت تابستان فرصت خوبی برای این فعالیت 

 

 

 

 استفاده از اوقات فراغت  هایراه 

 های پیشنهادی استفاده از اوقات فراغت، آورده شده است.در قسمت زیر راه

 ریزی برای اوقات فراغت درس چهارده: برنامه
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 های قدیمیبازی

های متفاوتی برای گذران اوقات فراغت خود داشتند که به مرور  های مختلف مردم، شیوههای گذشته، گروهدر زمان

ها و مراسمات و مسابقات زورآزمایی و اند. برای مثال مردم با شرکت در جشنتغییر شدهها دچار  زمان این شیوه

 کردند.کردند و اوقات فراغت خود را پر میهای گروهی خود را سرگرم میتیراندازی، مجالس نقالی و بازی

 شوند. ها و مراسمات هنوز هم اجرا میبعضی از این رسم

 

 های گذشته و زمان حال را مشاهده کنید.های گذران اوقات فراغت در زمانتوانید برخی از روشدر این تصاویر می

عمو زنجیر باف، الک و دولک، بادبادک بازی و طناب   هایی مانند قایم باشک)قایم موشک(، نون بیار کباب ببر،بازی

ها به صورت گروهی انجام  اند و این بازیتهها وجود داشبازی از گذشته تا به امروز برای گذراندن اوقات فراغت بچه

 ها رواج پیدا کرده است.ای بین بچههای رایانهاند. امروزه بازیی حرکتی یا قدرتی داشتهشدند و جنبهمی

 

 

ها را به شما یاد بدهند و ها آشنا هستید؟ )از بزرگترهای خود بخواهید این بازیی انجام این بازیآیا شما با طریقه

 ی خود پیدا کنید و بنویسید(ها را در زبان شهر  و منطقهنام این  بازی
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دهد. در شهر شما، اسم این بازی های دوران کودکی خود برای ما توضیحاتی را میی یکی از بازیمادر مریم در باره

 چیست؟ 
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 های عمومی گذران اوقات فراغت مکان

ها برای توانیم از آنهای عمومی وجود دارند که میکنیم و مکانرا در خانه سپری نمیی اوقات فراغت خود  ما همه

 های زیر را نام برد:توان مکانگذراندن اوقات فراغت استفاده کنیم. برای مثال می
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 های عمومی گذران اوقات فراغت رفتارهای مناسب در مکان

ها کوشا ی مردم تعلق دارند و ما باید در حفظ و نگهداری از آنبه همه های عمومی گذران اوقات فراغتمکان

 ها را رعایت کنیم.ها قوانین مخصوص خود را دارند که باید آنباشیم. هریک از این مکان
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 برخی از موسسات و سازمان هایی که در امور اوقات فراغت فعالیت می کنند: 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  - 1

 آموزی سازمان دانش - 2

 سازمان فرهنگی هنری شهرداری - 3

 وزارت ورزش و جوانان- 4

 ایسازمان آموزش فنی و حرفه - 5

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  - 6
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 ارزشیابی 

 اوقات فراغت را تعریف کنید.  - 1

کنند. به برای کار، تحصیل و تکالیف و وظایفی که بر عهده دارند، صرف میها قسمت زیادی از زمان خود را  انسان

های مورد عالقه خود مانند ورزش و  تواند به کارها و فعالیتشود و می اوقاتی که فرد از این کارها فارغ یا آسوده می

 گویند.هنر و تفریح و... بپردازد، اوقات فراغت می

 کنند را نام ببرید.فعالیت می هایی که در امور اوقات فراغتاز موسسات و سازمان چند نمونه - 2

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  - 1

 آموزی سازمان دانش - 2

 سازمان فرهنگی هنری شهرداری - 3

 وزارت ورزش و جوانان- 4

 ایسازمان آموزش فنی و حرفه - 5

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  - 6
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 های اجتماعی و انواع لباس گروه ها، فعالیت

 های خود لباس مخصوصی دارند. به تصاویر زیر نگاه کنید:هر گروهی برای فعالیت

 

 

  

 دهند؟ و مراسمات را نشان می ا هبنویسید که این تصاویر کدام گروه اجتماعی یا شغلی یا کدام فعالیت

 

 

 پانزده : انواع لباس درس 
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ی ما تفاوت دارد. هنگام کنیم. برای مثال لباس خانه و مدرسههای متفاوتی بر تن میهای مختلف، لباسموقعیتما در  

کنیم یا در مراسمات مختلف مانند مراسم عزاداری حضرت های ورزشی یا لباسی راحت استفاده میورزش از لباس

 پوشیم. اباعبداهلل امام حسین)ع(، لباس سیاه می

ها بسته به نقش و  های این گروههای مخصوص به خود را دارند. لباسمختلف اجتماعی و شغلی نیز لباسهای گروه 

ها چه نقشی در  توانیم بفهمیم که هر یک از آنها میفعالیتی که در جامعه دارند، متفاوت است. ما از روی لباس آن

 کنند. جامعه دارند و یا چه خدماتی را ارائه می

 

 

 هوا و انواع لباس آب و 

 های ما با توجه به فصلی که در آن قرار داریم متفاوت خواهد بود.لباس

 

 

 پوشیم؟ هایی میدر زمستان بیشتر چه لباس

 هایی با هم دارند؟ پوشاک ما در زمستان و تابستان چه تفاوت

 کنیم؟ های روشن استفاده میهای تیره و در تابستان از رنگچرا در زمستان بیشتر از رنگ

دانیم که کشور ما  باشد. میپوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی، از نظر شکل، جنس و رنگ باهم متفاوت می

ایران، دارای تنوع آب و هوایی است. یعنی آب و هوا در همه جا یکسان نیست. در بعضی جاها آب و هوا گرم و  

 .سرد یا گرم و مرطوب یا معتدل است ،خشک، در بعضی جاها 
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 های زیر، بگویید که هر لباس مناسب چه آب و هوایی است؟ با توجه به عکس

 

 

 

 

 

کشور عزیز ما ایران، از اقوام مختلفی مانند ترک، فارس، کرد، بلوچ، ترکمن و ... تشکیل شده است که هر یک از  

درست شده  ها طراحی وی آنمنطقهاین اقوام عزیز دارای لباس مخصوص خود هستند که با توجه به آب و هوای 

شدند به طوری که با دیدن هر های قدیم بیشتر استفاده میاست. لباس محلی اقوام ایران بسیار زیباست و در زمان

های هر شناسی لباسهای مردمتوانید در موزهی کشور است. شما میتوانستیم بفهمیم که او از کدام منطقهفرد می 

 ها را مشاهده کنید.توانید چند نمونه از این لباسید. در تصویر زیر میمنطقه را مشاهده کن
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 پوشاک ایرانیان در گذشته 

های مختلف مانند های مختلف تاریخی فرق کرده است. البته در گذشته هم گروههای مردم در دورانلباس

 اند. داشتهشاهزادگان، روحانیون و نظامیان و ... لباس مخصوص خود را 

 ها را مشاهده کنید. توانید چند نمونه از این لباسدر تصاویر زیر می 
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آن با خرید و  ارتباط    سوم کتاب مطالعات اجتماعی سال چهارم با بودجه و ما در درس  

هایی برای تولید بعضی کاالها یا دادن بعضی خدمات دیگران آشنا شدیم. یاد گرفتیم که در هر شهری مکان  با فروش  

کاالی زندگی روزمره از  ترین امسال نیز با یکی از مهم. به مردم وجود دارد که هدف آنها رفع نیازهای آن شهر است

 . آشنا خواهیم شدهای اقتصادی،تولید تا مصرف و در پی آن با مفاهیم و مهارت

 

 تولید لباس در گذشته و حال

گذشنه می  در  مراجعه  خیاط  به  لباس  تهیه  برای  مردم  بیشتر  دور،  اندازهنه چندان  نیز  خیاط  و  آنکردند  را  ی  ها 

اگرچه امروزه نیز   دوخت.ی آنها، لباسی برایشان میدادند و به سلیقهها به او میای که مشتریگرفت و با پارچهمی

کنند، بیشتر مردم، پوشاک دوزند و مزدی دریافت میهایی هستند که به سفارش افراد لباس میدر هر شهری خیاط

 خرند. های مختلف میمورد نیاز خود را به صورت آماده از فروشگاه

 درس شانزده: لباس از تولید تا مصرف
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نیازهای تعداد زیادی از مردم را برآورده    توانستندبا گذشت زمان و افزایش جمعیت، چون دیگر یک یا چند خیاط نمی

 شود.در این کارگاه ها انواع لباس به تعداد زیاد تولید می های تولید لباس به وجود آمد.کنند، کم کم کارگاه

انبوه« می به تعداد زیاد،»تولید  انبوه گویند. امروزه کارگاهبه تولید یک کاال به یک شکل و  های تولید لباس، تولید 

 د. دارن

 

چون  ییمواد غذا ر،یلوازم التحر ف،یکفش، کتوانید به ( عالوه بر پوشاک می1درفعالیت )

 کنید.  اشاره …و ریمرغ، تخم مرغ، ش

 تولید انبوه

نیاز دارد.  به پارچه  لباس  کارگاه تولیدی برای دوختن  از نخ درست می  یک  یا    شود.پارچه  است طبیعی  نخ ممکن 

 شود. های پارچه بافی)نساجی( فرستاده میها به کارخانههای نخ ریسی، نختولید نخ در کارخانهمصنوعی باشد. پس از  

های مورد نیاز از خارج از کشور وارد  ی نساجی وجود دارد. بخش دیگری از پارچهدر ایران تعداد زیادی کارخانه

 شوند.می
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کنند، توضیحاتی که داده شد متوجه شدید که در یک کارگاه همه با یکدیگر همکاری می  با  

 آمد؟ ی این کارها را یک نفر انجام دهد چه وضعیتی پیش میاگر قرار بود همه
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 خرید لباس 

 چگونه لباس مناسب را انتخاب کنیم و بخریم؟ 

 

 سب داشته باشد. کنیم، باید با باورهای دینی ما تنالباسی که انتخاب می

های مختلفی  ورزش و مراسم گوناگون، لباس محل کار،  مدرسه،  های مختلف مانند منزل،همان طور که ما در موقعیت

پوشیم، موقع حضور افراد نامحرم نیز باید لباس مناسب به تن داشته باشیم. لباس باید پوشش مناسب را برای زن  می

 شود. حجاب و عفاف، موجب وقار و متانت شخص مییا مرد مسلمان فراهم کند. رعایت 

 

لباسلباس این  زیباست.  ایرانی بسیار  اقوام  است و  ها نشانه های محلی  ملی  ی هویت 

 ریشه در فرهنگ ما دارد.

 

 

ا  با  به  ادانش   نکهیتوجه  در  تشخ  یلیتحص  یۀپا   نیآموزان  به  و    ص یقادر  محرم  بحث 

  ی مطالب  زین  هیپا  نیآسمان( ا  یها هی)هد  ین ید  ماتیدر درس تعل   ینامحرم هستند و از طرف 
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ا و لزوم   دیکن  دیلباس در موقع حضور افراد نامحرم تأک  دنیبحث پوشش و پوش  یوجود دارد. بر رو  نهیزم  نیدر 

 .دیها روشن کنبچه یت حجاب و عفاف را برایرعا 

 کنیم، باید کیفیت خوب و قیمت مناسب داشته باشد. انتخاب میلباسی را که 

ی  هنگام خرید باید لباسی را انتخاب کنیم که هم جنس آن خوب باشد و هم از نظر قیمت مناسب باشد؛ یعنی با بودجه 

 ما تناسب داشته باشد. همان طور که در سال چهارم خواندید بودجه یعنی درآمد و هزینه.

توانیم برای انجام یک کار یا خرید یک چیز بپردازیم چقدر است. هنگام خرید  ینیم مقدار پولی که میبنابراین باید بب

تواند برای لباس مورد نظر ها را با هم مقایسه کنیم و هم ببینیم خانواده چقدر میلباس باید هم پرس و جو و قیمت

 ما پول بپردازد.

 شما چیست؟  ظره و در کالس گفت و گو کنید. نی خرید لباس توجها دربارهاکنون به نظر بچه

  ازین  کیبه    یبدن و درواقع پاسخ  یها محافظت از اندام  یبرا  یچه پوشاک، پوشش  اگر

بوده    زی ن  های اقتصادیمفاهیم و مهارت  ی پوشاک همواره نوع  نی است اما در هم  یستیز

  یی ها ، لباسیو اقتصاد یاجتماع یها تیفعال با توجه به باورها و  آداب و رسوم  م،ینوع اقل عالوه بر ها انسان رایاست ز

 به خود اختصاص داده است.  یشناساقتصاد  را از نظر    ییهایمطالعات و بررس  لیدل  نیبه همو    کنندیبه تن م  یگوناگون
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توجه داشته باشید که مهارت خرید با توجه به بودجه معین بسیار ضروری   8در فعالیت  

ما   یازها ینهای مختلفی وجود دارد و باید راه بهتر را که به  بودجه معین انتخاببا    است.

 . انتخاب کرد ،قرون به صرفه هم باشدپاسخ دهد و م

 ارزشیابی  

اید تهیه کنید سپس معیارهای خود را در خرید آنها توضیح لیستی از پوشاکی که در یک سال خریداری کرده  - 1

 )باز پاسخ(دهید. 

 دو عدد جوراب   –پیراهن  –شلوار 

همچنین برای حمایت   رنگ آبی برای خرید پیراهن مد نظر من بود.  قیمت اجناس را متناسب با بودجه در نظر گرفتم.

 کردم.ی ایرانی از اجناس ایرانی خرید از تولید کننده

 پارچه چگونه تولید می شود؟ - 2

پس از تولید نخ در کارخانه های نخ ریسی،   پارچه از نخ درست می شود. نخ ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد.

 شود. فرستاده می (بافی )نساجیی پارچهها به کارخانهنخ

 نامند؟ همکاری در کارگاه تولید را برای آماده کردن کاال به صورت نهایی چه می - 3

 خط تولید 
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از دشتهای گذشته آموختید  در سال از عبور  روستاها و  ها، جلگهکه رودها پس  ها، 

ایران از  ریزند. همچنین یاد گرفتیم که  های داخلی میشهرها به دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان یا دریاچه

 شویم. های این دریاها آشنا میامسال با ویژگی دریاها دسترسی دارد.شمال و جنوب به 

 

 ها راه دارند. های پر از آبی هستند که به اقیانوسدریاها گودال

 های بسیار بزرگ آبی کره زمین هستند. پهنه ،ها اقیانوس

 ها را پیدا کنید و نشان دهید.ی جغرافیایی دریاها و اقیانوسکرهروی یک 

 

 و کار با نقشه است.  یخواننقشه تیدرس توجه به فعال  نیایادگیری از نکات عمده در 

 های دریاهای ایراندرس هفده: ویژگی
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 دریای خزر

 دانید چرا؟ گویند آیا میدریای خزر در واقع یک دریاچه است؛ اما به آن دریا می

دریای گرگان و های گوناگونی مانند دریای گیالن، دریای مازندران، دریای قزوین و  دریای خزر در طول تاریخ، نام

 شود. های خارجی این دریا کاسپین نامیده می... داشته است. در نقشه

رسد اما در  متر می 10عمق دریای خزر در نواحی شمالی آن بسیار کم است به طوری که در بعضی نواحی به کمتر از 

خزر از دیگر دریاها و  متر است. میزان شوری آب دریای    1000نواحی جنوبی نزدیک به ایران، عمق آن بیش از  

خیزی را در طول ساحل دریا به ی حاصلجلگه  ریزند،رودهایی که از ایران به این دریاها می  ها کمتر است.اقیانوس

 اند.وجود آورده

 به نقشه توجه کنید و پاسخ دهید:
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 ریزند، نام ببرید. چند رود که به دریای خزر می

 کند؟ کشورها مربوط میدریای خزر، ایران را به کدام 

 

توان مطالب را آموزش  یاست و به کمک آن م  یدرس الزام  نیاستفاده از نقشه در ا

 داد.

 خلیج فارس

به نقشه دقت کنید؛ خلیج فارس، پیشروی آب دریای عمان و   گویند.به پیشروی آب دریاها در خشکی خلیج می

ی اروندرود تا بندر عباس امتداد  ساحل خلیج فارس از دهانههای ایران و عربستان است.  اقیانوس هند در خشکی

خورها  گویند.های عمیقی وجود دارد که ساکنان اطراف به آن خور میهای خلیج فارس بریدگییافته است.در کناره

 برای ایجاد بندر و پهلو گرفتن کشتی ها بسیار مناسب هستند. 

اما عمق خلیج فارس از دریای عمان بسیار کمتر است و به طور شوری آب خلیج فارس از دریای عمان بیشتر است؛ 

اند که بسیاری از  های بزرگ و کوچکی سر از آب بیرون آوردهمتر عمق دارد. در خلیج فارس جزیره  30متوسط  

 آنها متعلق به ایران هستند.
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 ی ک یگذرگاه صادرات نفت،    نیو همچن  ینفت   نیادیوجود م  لیفارس و تنگه هرمز به دل  جیخل 

 مناطق جهان هستند. نیتراز حساس

 

 دریای عمان

 ساحل دریای عمان از بندر عباس تا بندر گواتر امتداد دارد. دریای عمان به اقیانوس هند راه دارد. 

فارس از طریق متر می رسد. خلیج    3000شود و در اطراف چابهار به حدود  عمق این دریا به سمت اقیانوس بیشتر می

 شود. یک آبراهه به دریای عمان وصل می

 گویند. کند، تنگه میای که دو دریا را به هم وصل میبه آبراهه

 به نقشه توجه کنید و پاسخ دهید:

 کند؟ ای که خلیج فارس را به دریای عمان مربوط میتنگه

 ریزند؟ چند رود که به دریای جنوب می

 س و بزرگترین جزیره را نشان دهید و نام ببرید. های کشور ما در خلیج فارجزیره

 کنند؟ خلیج فارس و دریای عمان، کشور ما را به همسایگان جنوبی مربوط می
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 ایران از طریق خلیج فارس با کدام کشورها همسایه است؟

 

ی مطالبی که  نما و تفکر دربارهی جغرافیایی یا یک نقشه جهانبا مراجعه به یک کره

 ست؟یچ اچهی و در ا یدر انوس،یاق آموختید، فرق

 را انجام دهید.  2فعالیت 

 

 

فراوان  یالملل  نیبوده و مستندات ب ا یدر نیا یبررو ربازیفارس از د جیبا آن که نام خل 

  ر ییدر تغ یآنها سع یها و رسانه یعرب یکشورها  یبرخ کیبه تحر ریاخ یدههوجود دارد، اما در چند  نهیزم نیدر ا

 قابل قبول نبوده است. زین  یالملل  نیببلکه از نظر مجامع  رانیشده است که نه تنها از نظر ا جیخل  نینام ا فیو تحر
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 ارزشیابی  

 )باز پاسخ( ها آن را توضیح دهید.یکی از دریاهای ایران را انتخاب کنید و ویژگی - 1

ایران و عربستان است. ساحل خلیج فارس از  های خلیج فارس، پیشروی آب دریای عمان و اقیانوس هند در خشکی

است.دهانه امتداد یافته  بندر عباس  تا  اروندرود  کناره  ی  فارس بریدگی در  خلیج  های عمیقی وجود دارد که های 

شوری آب خلیج فارس از دریای عمان بیشتر است؛ اما عمق خلیج فارس از    گویند.ساکنان اطراف به آن خور می

های بزرگ و کوچکی سر  متر عمق دارد. در خلیج فارس جزیره 30تر است و به طور متوسط دریای عمان بسیار کم

 . اند که بسیاری از آنها متعلق به ایران هستنداز آب بیرون آورده

 تنگه چیست؟  - 2

 گویند. کند، تنگه میای که دو دریا را به هم وصل میبه آبراهه

 گیرد؟ در بندر ها چه فعالیت هایی صورت می - 3

 ها، رفت و آمد بازرگانی و تجاریماهیگیری، بارگیری و باراندازی کشتی
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سال در  مطالبی  گذشتههای  ما  آنها  از  حفاظت  ضرورت  و  طبیعی  منابع  مورد  در   ،

یاد   منبع مهم   کیبه عنوان  ایران را    یاها ی در  یها یژگ یو  آموختیم. در درس قبلی نیز

و حفاظت    ییمصرف موادغذا  ۀو دربارشویم  از ابعاد گوناگون آشنا  دریا ها    تیاهم  خواهیم با در این درس می  گرفتیم.

 . یمموزبیا  یمنبع مهم مطالب کیبه عنوان  ا یاز در

 دریا و منابع انرژی

مقدار این منابع در خلیج فارس   است.وجود منابع سرشار نفت و گاز    ترین دالیل اهمیت خلیج فارس،یکی از مهم

انبار نفت جهان« می  « به این منطقه  که  است  زیاد  ناحیه کم عمق    گویندآنقدر  خلیج فارس در  از کف  .نفت و گاز 

 شود.نزدیک به ساحل استخراج می

 

نفتکش روزه  و همه  فارس  خلیج  از  عظیمی  میتنگه  های  عبور  هرمز  را ی  خیز  نفت  کشورهای  نفت  و  به    کنند 

 دهند.سایرکشورهای جهان انتقال می 

 

 درس هجده : دریا، نعمت خداوندی
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 .نددریای خزر نیز دارای منابع نفت و گاز است و کشورهای اطراف این دریا به کشف و استخراج نفت از آن مشغول

 

 دریا و منابع غذایی

زینتی کنند که هر یک ارزش غذایی و طمع خاصی دارند و بعضی هم در دریاهای ایران صدها نوع ماهی زندگی می

 هستند.

ی شما دوست دارند بیشتر از کدام نوع  اید؟خانواده شما تا به حال کدام نوع ماهی شمال یا جنوب را مصرف کرده

 را امتحان کنید؟ کتاب (91یصفحه جدول) ماهی بخرند؟ شما دوست دارید کدام نوع ماهی 

ماهیگیران جنوب، خود را برای صید میگو    ،میگو یکی از آبزیان مهم دریاهای جنوب است. با نزدیک شدن به ماه مهر

 کنند. آماده می

ترین منبع ماهیان خاویاری در جهان است. خاویار یا تخم ماهیان خاویاری دریای خزر به مروارید  دریای خزر بزرگ

 ترین غذاهای جهان است.سیاه مشهور و از گران
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 ران یا  یصادرات  اریکند. خاویم  نیجهان را تأم  اری خاو  ری% ذخا 09از    شیخزر ب  یا یدر

 گردد. یم نیتأم ینقلیحس جیتا خل  یسواحل سار انکالهیدر منطقه م شتریب ر،ینظ یبا طعم و عطر ب  «ییطال  اری»خاو

 آورد.کند و از این راه درآمدی به دست میایران همه ساله مقدار زیادی میگو و خاویار به کشورهای دیگر صادر می

صید ماهی در دریا قوانین و مقرراتی دارد، برای مثال صید ماهی در دریای خزر از اوایل بهار تا اوایل پاییز ممنوع 

 آیا می دانید چرا؟ است.

شود اما صیادان برای  های اطراف سواحل از کشتی ها و لنج های کوچک استفاده میهر چند برای ماهیگیری در آب

ی ماهیگیری و سردخانه  ها لوازم پیشرفتههای مجهز نیاز دارند. در این کشتیعمیق به کشتیهای ماهیگیری در آب

 های حمل ماهی باید یخچال و سرد خانه داشته باشند؟ها و کامیونوجود دارد. به نظر شما چرا کشتی

 

 شوند. های کنسرو سازی منتقل میهای صید شده به کارخانهبخشی از ماهی



 

 
 
79 

 

 

 

 

با  اوالً فرزندتان    شود.داده میآموزش    یمهارت زندگ  کی  نجا یکه در ا  دییما توجه ن

کاالها را   که برچسب  رندیگی م  ادی   …و    دیمصرف، محل تولی  قهیمصرف، طر   خیخواندن برچسب مشخصات، تار

فاسد باشد درب    یکه اگر کنسرو ماه  دیمصرف را بخوانند. به آنها آموزش ده  خیو به خصوص تار  ندیمطالعه نما 

 را در آب جوش حرارت دهند.  یقوط دیقبل از استفاده از کنسرو با  نیشود. همچنیبرآمده و بادکرده م یقوط 

 دریا و بازرگانی

 گیرد. ای از صادرات و واردات کشور ما از طریق بندر ها صورت میبخش عمده

اند. در این مناطق انبارهایی نیز  ها مشغولای از مردم به بارگیری و باراندازی کاالهای کشتیهای بندری، عدهدر شهر

 اند. برای نگهداری کاالها به وجود آمده است و برخی از مردم به شغل انبارداری مشغول
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های کشتی  تجاری و نفتکش در کارخانه  تفریحی،  های ماهی گیری،ها در دریا، انواع کشتیبا توجه به تنوع فعالیت

بوشهر و چابهار در جنوب و نکا   سازی در اطراف بندر عباس،سازی و لنجکارخانه های کشتی  شود.سازی تولید می

ها به وجود آمده ای از این مراکز هستند. در این نواحی، مراکزی نیز برای تعمیر کشتیدر سواحل دریای خزر نمونه

 های گوناگونی را برای مردم به خصوص ساحل نشینان فراهم کرده است. تیجه دریا شغلاست. درن
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 دریا و گردشگری

ایران سفر همه ساله عده تابستان به سواحل شمالی  ما برای تفریح و گذراندن تعطیالت  از مردم کشور  زیادی  ی 

ابهار نیز برای گردشگری در فصل زمستان قشم و بندرعباس و چ  جزایر کیش،  سواحل زیبای جنوبی ایران و  کنند.می

 کنند.  بناهای تاریخی و بازارهای این نواحی دیدن می مناسب هستند و مسافران از دریا،

 

 

 

  نیا یوجود دارند که متول ییها و نهادها سازمان ،یاجتماع ،یدر امور مختلف اقتصاد

 باشند.  یامور م

 از دریا حفاظت کنیم

و   از بزرگخلیج فارس  ماهیترین زیست گاهدریای عمان  ها،  مرجان  های تزیینی،های موجودات دریایی هستند. 

کنند. دریای خزر نیز  ها در آنها زندگی میها و نهنگهای کمیاب و پستاندارانی چون دلفینصدف ها و الک پشت

اند و عرض خطر نابودی قرار گرفتهمتأسفانه این موجودات در م  محل زندگی انواع ماهیان و پرندگان مهاجر است.

 ابد؛ چرا؟ یهر ساله تعداد آنها کاهش می
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به وزارت جهاد    یمؤسسه دولت  کی  رانیا  یاسالم  یجمهور  التیسازمان ش و وابسته 

برداری پایدار از ذخایر و منابع آبزی  ریزی و نظات برای بهرهمهم آن برنامه  فیبوده و از اهداف و وظا   یکشاورز

 باشد.کشور می
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 ارزشیابی  

 شود؟ دلیل خود را توضیح دهید. ها فروخته میبه نظر شما در بازار ماهی فروشان شمال کشور، بیشتر کدام ماهی - 1

 )قسمت دوم سوال بازپاسخ( 

 ماهی کولی، ماهی سفید، سوف،کپور،کفال،کیلکا و ماهیان خاویاری 

شود و چون در این بازار بیشتر، ماهی تازه فروخته یافت می  کشور واقع است،ها در دریای خزر که در شمال  این ماهی

 شوند. های جنوب کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی بیشتر فروخته میتوان گفت که این ماهی ها از ماهیشود میمی

 شود؟ ستخراج میترین دالیل اهمیت خلیج فارس، وجود چه منابعی است و از کدام ناحیه ی آن ایکی از مهم - 2

 ناحیه ی کم عمق نزدیک به ساحل  - نفت و گاز

 در شهرهای بندری مردم به چه کاری مشغولند؟)دو مورد(  - 3

 بارگیری و باراندازی کاالهای کشتی- انبارداری
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که  سال آموختید  گذشته  همسایگی های  در  افرادی  روستا،  یا  شهر  هر  در  که  همانطور 

همسایگی کشور پهناور ما   هایی دارند و در کنند، کشورها نیزهمسایهیکدیگر زندگی می

 ی و با بررسویم شیو انواع مرز آشنا م تیبا مفهوم و اهمدر این درس  کنند.ایران، مردم کشورهای دیگر زندگی می

 . یمپردازی آنها م سهیبه مقا  هیهمسا یکشورها  یهایژگیو یبرخ

 

 مرز چیست؟ 

بین این دو باغ چه چیزی وجود    ها توجه کنید. چه چیزی این مزرعه را از مزرعه مجاور جدا می کند؟به این عکس

کنید، با دیوار از  ای که شما درآن زندگی میاند؟ خانهمانعی ایجاد کردهدارد؟ چرا بین این دو مزرعه یا باغ چنین  

تان تواند بدون اجازه یا موافقت شما به خانهاین مکان به شما تعلق دارد و کسی نمی  ی همسایه جدا شده است. خانه

 وارد شود.

 همسایگان مادرس نوزده: 
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 تعیین مرز کشور

 کند. ی را از کشور دیگر جدا میبین کشورها نیز مرز وجود دارد. مرز خط مشخصی است که کشور

 

و مفهوم    است  نیدولت سرزم  کی   یتیقلمرو حاکم  هیو اول  هیمرز ابزار پا   یبه طور کل 

 است.  یالزم و ضرور گری د یها و روابط آن با کشورها و دولت تیاثبات حاکم یمرز برا

کنند؛ سپس  خود خطوطی را معین میرسند و میان  برای تعیین مرز، ابتدا کشورها بر سر خطوط مرزی به توافق می

ی بعد طبق آن نقشه، روی زمین در محل خطوط  کنند. در مرحلههایی از مرزها ترسیم میها با دقت نقشهکشنقشه

 کنند. هایی هستند که در زمین فرو میها یا تیرکها معموالً میلهکنند. این عالمتگذاری میمرزی عالمت

بانی و حفاظت  شوند. در این پاسگاه ها، افرادی مشغول دیدهپاسگاه های مرزی مستقر می مرزی،در بعضی از مناطق 

 کنند. از مرزها هستند تا عبور غیر قانونی از مرز صورت نگیرد. مرزبانان پرتالش از این راه به کشور خدمت می

یعنی در باالی مرزهای زمین، یک  خط مرزی تنها روی زمین نیست؛ بلکه فضای باالی مرز زمینی هم جزء آن است؛

 دیوار فرضی وجود دارد.

 

 خلبانان هنگام عبور از مرز هوایی یا آسمان هر کشور باید به آن کشور اطالع بدهند و برای ورود از آنها اجازه بگیرند. 
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 دهد.اکنون به نقشه توجه کنید. این نقشه مرزهای خشکی ایران را با کشورهای همسایه نشان می

 

 ترین مرز را دارد؟ ایران با کدام کشور طوالنی

 ترین مرز ایران با کدام کشور است؟کوتاه

ها برای تعیین گاهی یک پدیده طبیعی مانند رودخانه، کوه، بیابان و دریاچه بین دو کشور قرار دارد و از همان پدیده

 دهد.ه را تشکیل میهای آرارات بخشی از مرز ایران و ترکیکنند؛ مثال کوهمرز استفاده می
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نقاط   نی ترق یخط عم  ا یدو کشور است، از »تالوگ« و  نیمرز ب  یاکه رودخانه  ییدر جاها 

 شود. یمرز استفاده م نییتع یرودخانه برا

 کنند؟به نقشه توجه کنید و چند رود مرزی ایران را نام ببرید.این رودها ایران را از کدام کشورها  جدا می

 

 

انجام   )کاربرگهدر  شماره  رو(  24ی  کنی  همه  یابتدا  رنگ  پر  را  نام یمرزها  د. 

د یرا بشمار  هیهمسا  یکاربرگه تعداد کشورها   نیهم  ید. رویکن  سهیو طول مرزها را مقا   دیسیرا بنو  یمرز  یها رودخانه

 .   دیسیو نام آنها را بنو

بلکه از طریق دریا نیز با بعضی کشورها همسایه شویم  ما فقط به وسیله مرزهای خشکی از کشورهای همسایه جدا نمی

 هستیم. کدام کشورها از طریق دریا با ما همسایه هستند؟ نام ببرید.
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باشد که از  یم  لومتریک 4758  رانیا  یاسالم  یکشور جمهور  یدر حال حاضر طول مرزها 

  ز ی آن ن  لومتریک  4652و    یو باتالق  یااچهیدر  ،یامرز رودخانه  لومتریک  5402  ،یمرز خشک  لومتریک  5693مقدار    نیا

 است. ییا یمرز در

 روابط ما با همسایگان

 ما با کشورهای همسایه خود روابط مختلفی داریم.

 خریم. کنیم و ز آنها کاالهای را میبخشی از روابط ما روابط بازرگانی است. یعنی ما به این کشورها کاالهایی صادر می

ی ی زیادی از مردم کشور ما برای زیارت خانهکشورهای همسایه روابط فرهنگی داریم. همه ساله عدهما همچنین با 

 کنند.کعبه و مرقد مطهر پیامبر گرامی اسالم )ص( به کشور عربستان سفر می

 ند. کنهمچنین زائران حرم حضرت علی بن ابیطالب )ع(، امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( به کشور عراق سفر می

ی ایران نیز برای زیارت مرقد امام هشتم امام رضا )ع(  و حضرت معصومه )س(  ای از مسلمانان کشور همسایهعده

 کنند.به ایران سفر می
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ای از مردم کشور همسایه برای دیدن آثار و بناهای تاریخی و مناطق زیبای ایران به عالوه بر سفرای زیارتی، عده

دم ایران هم به منظور بازدید آثار تاریخی و مناطق تفریحی به کشورهای همسایه سفر  کنند. مرکشور ما سفر می

 کنند.می

خواهد برای اینکه یک فرد از کشور خارج بشود به »گذرنامه« یا پاسپورت نیاز دارد؛ برای مثال وقتی یک فرد ایرانی می

بگیرد. گذرنامه  ایران  دولت  از  باید  برود،  دیگر  کشور  شناسنامهگذرنامه    به  آن  مانند  در  و  است  فرد  خارجی  ی 

 مشخصات فرد و ایرانی بودن او ذکر شده است.

گویند. برای مسافرت به کشور دیگر باید از سفارت خانه آن کشور اجازه گرفت. به این اجازه »روادید« یا ویزا می

 نجا سفر کند. دهد به او اجازه یا پذیرش داده است تا به آوقتی یک کشور به یک فرد ویزا می

 

 های ما و همسایگان شباهت

 ها دقت کنید.ه برخی از این شباهت هایی وجود دارد.ببین ما و کشورهای همسایه شباهت

 مردم کشور ارمنستان مسیحی هستند.   ی  ایران به جز ارمنستان مسلمان هستند.  ی کشورهای همسایهدین: مردم همه

ان به زبان و ادبیات افغانستان زبان فارسی رایج است و مردم کشورهای افغانستان و پاکستزبان: در کشوری مانند  

 فارسی عالقه مندند.

 

شباهت بر  تفاوتعالوه  همسایگان  و  کشورما  بین  مورد  ها،  در  دارد.  وجود  نیز  هایی 

 ها چیست؟ ترین این تفاوتبه نظر شما مهم ها تفکر کنید.تفاوت
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 اعیادجشن ها و 

های به جا مانده از دوران ایران باستان است که در کشورهای همسایه نیز جشن گرفته  ترین جشننوروز یکی از کهن

در بعضی کشورهای دیگر نوروز به عنوان آغاز فصل بهار   شود.شود. در افغانستان سال رسمی با نوروز شروع میمی

 چینند.  هفت سین می هنگام نوروز در ایران سفره ی شود.جشن گرفته می

جمهوری   در  دارد.  رواج  میوه  هفت  سفره  چیدن  پاکستان  شهرهای  برخی  و  افغانستان  شمال  مرزهای  و  کابل  در 

در ترکمنستان اجرای  نامند.گذارند. در پاکستان نووز را »عالم افروز« میی نوروزی آجیل میآذربایجان، روی سفره

گردی هنگام نوروز رایج است. برخی از مردم شمال کشور ترکیه نیز های مختلف و طبیعتمراسم ورزشی و بازی

 گیرند.نوروز را جشن می

ی  د فطر و عید قربان در همه یی ما مسلمان هستند، مراسم و اعیاد دینی مانند عاز آنجا که مردم کشورهای همسایه 

 شود و این روزها تعطیل هستند.این کشورها باشکوه برگزار می



 

 
 
91 

 

 

  ی آموز طراحو اظهارنظر دانش یو واکنش فرد تیبه منظور ظهور خالق(  3فعالیت ) 

اگر همراه شما سفر کرده است از احساسات و نکاتی که شخصًا دریافت کرده است برای اعضای خانواده   شده است.

 تعریف کند.   

 ارزشیابی 

به نظر شما چرا برخی از   همسایه نیز رواج دارد نام ببرید.یکی از آداب و رسوم کشور ایران را که در کشورهای  - 1

 )باز پاسخ( آداب و رسوم کشور ایران و کشورهای همسایه آن شباهت دارند؟ 

نوروز زمان  - جشن  ودر  ترکمنستان  پاکستان،  افغانستان،  و  بود  گسترده  ایران  سرزمین  قدیم)هخامنشیان(،   های 

ایرا از سرزمین  این  جمهوری آذربایجان بخشی  که  اکنون  ن بودند و درنتیجه، آداب و رسوم مشترک داشتند هم 

در آنجا به جا مانده  برخی از آداب و رسوم گذشته، ، بخش ها از کشور ما جدا شدند و به عنوان کشور مستقل هستند

 است.  

 تفاوت گذرنامه و روادید را توضیح دهید. - 2

 گیرد. ه« یا پاسپورت نیاز دارد و از دولت کشور خود اجازه میبرای اینکه یک فرد از کشور خارج بشود به »گذرنام

دهد به او اجازه یا پذیرش داده است تا به آنجا سفر کند که برای  اما وقتی یک کشور به یک فرد روادید یا ویزا می

 خانه آن کشور اجازه گرفت. مسافرت به کشور دیگر باید از سفارت

 مرز را تعریف کنید.  - 3
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 مشخصی است که کشوری را از کشور دیگر جدا می کند. خط 
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ما در سال گذشته در درس  دانید ایران با کشورهای مختلفی همسایه است.  همان طور که می

با کشورهای آذربایجان،  12و    11 اجتماعی  این    پاکستان و ترکمنستان آشنا شدیم.  ارمنستان،کتاب مطالعات  در 

 ایم. درس یک همسایه شرقی و یک همسایه غربی را برای مطالعه انتخاب کرده

                                  

 

                                 

 درس بیست: مطالعه ی موردی
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 .ستیکشورها نها و اطالعات مربوط به یهدف حفظ کردن دانستندر این درس 

 ها پاسخ دهید. این مطالب را مطالعه کنید و به فعالیت
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 ی موردی است.های  مورد استفاده در یادگیری مباحث جغرافیایی، مطالعهیکی از روش
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شهرها،    ،یاه یها، آب و هوا، پوشش گ  یها و متن کتاب ناهمواربا توجه به اطالعات نقشه

 د. یکن سهمقای را …و  تیزبان، جمع ،یخ یتار یروستاها، بناها 
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 یکشورها   سهیبه مقا   ریدانش آموزان با استفاده از اطالعات متن و تصاودر این درس،  

 شود. یم یتلق  یمنبع کاوشگر کی پردازند و کتاب ی م هیهمسا 
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. یمرا حس کن  ها آن  توانیمیماما    بینیمینمرا    ها آنوجود دارند، ما    یروها نما    یدر تمام زندگ

 :یدتوجه کن یرز یها مثالبه »و هل دادن  یدناست. « کش اجسام عامل کشش و رانش یرون

 کردن توپ: رانش بارش باران: کشش  شوت

 کشش  :یزم یباز کردن کشو

 زدن: کشش و رانش  مسواک

 رانش یا باز کردن در: کشش 

 : رانشیزم یکشوبستن 

 . کنیده نگا  درسی کتاب 40 ی صفحه یرهایتصو به

 ؟ستم انجا ل احا در  فعالیتی چه تصویرها از  یک هر( در لفا

 ؟چیست ( و ... تیرپ، تو) جسم یرو بر فعالیت ینا ی نتیجهب( 

 رشکا ورز توسطو نیردن کروارد  علت به باال سمت به جسم حرکت: وزنه برداری ✓

 رشکا ورز توسطو نیردن کروارد  علت به جلو سمت به تیرب پرتا : یازنداتیر ✓

 کترا توسطپ تو حرکت جهت تغییر: پونگ پینگ ✓
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 . شودیم ا هودر  جسم ینا حرکت موجبه و شدوارد  کدبادبا برد با  یو نیر: دنکرا هو کدبا د با  ✓

 اهودر  موشک حرکتو  موشک توسط مینز ی بهذجا یونیر بر غلبه: فضا  به موشکب پرتا  ✓

 ن با دروازه  توسطپ تو جهت تغییر: پتو جهت تغییر ✓

  یار( و  فشا دادن )  هل  یا   کشش  تحت  جسمرد  موام  کد . در  ستا  نهروزا  هاییتفعالاز    یادتعد  شامل  یرول زجد

ول جد بهرا  یگری رد دمو توانیدیم شما . سته اشد پر نمونهان عنو بهول  جداول  یف. رد ستا گرفتهار قردو   هر

 .کنید جایگزین یا و  ضافها

 ر دادن فشا  یا   هل ن کشید  فعالیت  توصیف ره شما 

 ✓  میز   کشوی درب    بستن  1

 ✓ ✓ قتا دن درب ا کر ز  با 2

 ✓  میز   ی رو   برب  کتا   یک ار دادن قر 3

 ✓  پ تو دن کر ت  شو  4

  ✓ مین ز  ی از رو   کیف دن  کر  بلند  ۵

  ✓ هنربا آ   توسط  هنیآ   قطعه   یک ب  جذ  6

 

 است. یرواعمال ن یا معادل وارد کردن   یدن،کش یا هل دادن و  یدیم،سوم دهمان طور که در علوم سال 

 یرواثر ن

 .شودیمگوناگون ظاهر  یها شکلبه  یرو، اثر نشودیموارد  یرون یبه جسم وقتی

 .یداثرها آشنا شو  ینتا با ا کندیم کمک 41صفحه  یتفعّال

 شود یممتوقّف  یتوپ یمثالً وقت ؛کندیم  ییرمانند توپ تغ یحرکت جسم یوقت یم،همان طور که مشاهده کرد

 حرکت شده است. ییرتغ ینسبب ا یرویی، حتمًا نکندیمشروع به حرکت  یا 
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 :ییمبگو توانیمیم ینبنابرا

 وارد شود.  یروییکه به آن ن کندیم ییرحرکت جسم تغ وقتی

 خالصه کرد:  یررا به صورت ز یرون یاثرها  توانیم یبه طور کل 

 .شودیمشکل اجسام  ییرموجب تغ یرون یگاه - 1

 .شودیمموجب شروع حرکت جسم  یرون یگاه - 2

 .شودیمموجب متوقف شدن جسم  یرون یگاه - 3

 جهت حرکت جسم است. ییرتغ یرون یاز اثرها  یکی - 4

 یرو استن یاز اثرها  یگرد  یکیحرکت جسم  یتند ییرتغ - ۵

 :(خالص  یروین) یرون یندبرآ

به   ین از طرف زم ،یدانشسته یصندل یرو یمثال وقت ی. براشودی مبه جسم وارد  یرون یکاز   یشاغلب موارد، ب در

به بدن شما وارد   یرویین یز. هوا نشودیمرو به باال به شما وارد    یرویین  یزن  ی. از طرف صندلشودیموارد    نیرو  شما 

 .کندیم

خالص    یروی. در واقع نشودیماستفاده    یرون  یندآجسم از مفهوم بر  یکبر    یرو اثر هم زمان چند ن  ی بررس  برای

 ؟بر جسم خواهد داشت یجسم، چه اثر یکبر  یروکه وارد شدن هم زمان چند ن دهدیمنشان  یک جسم وارد بر 

در حال حرکت   یلدر اتومب یقت. وکنیدیمتوپ را وادار به حرکت  یروبا وارد کردن ن ،زنیدیمبه توپ شوت  یوقت

شلوغ   یابانخ  یکممکن است در    یا   شودیمپدر با ترمز کردن باعث توقف آن    شودیمو چراغ قرمز    یدانشسته

 ی هنرمند اصفهان  یک  یخود کم کند. وقت  رعتاز س  یروترمز فشار دهد و با وارد کردن ن  یرا رو  یشپا   یپدر کم

ا  ییرتغ  یروبا وارد کردن ن  یعنی  ،دهدیمزند به آن شکل    یمس و نقره ضربه م  یبا چکش و قلم رو  یجاد شکل 

 ییروارد کند و با تغ  یروییکه به توپ در حال حرکت سرضرب ن  ایدیدهدرا    یستیتا به حال فوتبال  حتمًاکرده است.  

 سرعت توپ شده است. ییرجهت و تغ  ییرسبب تغ  یرون  یعنیتر کردن سرعت توپ آن را گل کند.  یشجهت و ب
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  مثالً حداقل دو جسم وجود دارند.  یرون یکدر به وجود آمدن  یعنیمتقابل )برهم کنش( است،  یاز اثر یناش یرون

 کرد.  درا هل ندهد حرکت نخواه یلاست، تا اتومب یستادها یلاتومب یکپشت  یشخص یوقت

  جسم  بهو نیردن کر( وارد لف. اکنید پر را  خالی جاهای، نظررد مو جسم برو نیر ثرا به توجه با  یرز  یها شکلدر 

 د. شوآن  حرکتوع شر سبب ستا ممکن

 . شودی مآن  حرکتن شد کند سبب جسم بهو نیردن کرب( وارد 

 .شودیمآن  حرکتن شد تریعسر سبب جسم بهو نیردن کرپ( وارد 

 د. شوآن  حرکت توقف باعث ستا ممکن جسم بهو نیردن کرت( وارد 

 د. شوآن  (جهت )یا سرعت تغییر سبب تواندیم جسم بهو نیردن کرث( وارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را بررسی کنید  ۴2ی  صفحه ندگیو ز علم

 : کنید حس بهترو را نیر توانیدیم یرز هاییتفعالم نجا ا با 

 سکال  مختلف یها گروه بین کشیب طنا  ی مسابقه - 2س کالدر  یازندا مچ ی مسابقه - 1 

 ضربه زدن با چکش به میخ روی دیوار - 4دروازه  به سر ی ضربه با پ تودن کروارد  - 3
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 زیر پاسخ مناسب بدهید.  سؤاالتکتاب نگاه کنید و به  ۴3به تصاویر صفحه 

 ؟ کندیم حرکتآن  پشتدر  شخص دن یستاا علت به تومبیلا یا آ

و وارد نیر هم به نیزو گا د و مر  شما  نظر به یا . آکنندیمو وارد نیر یگرد یک به خترها ( و )ب( دلف)ا یها شکلدر 

 ؟ کنندیم

و وارد نیر ما  به نیز جسمآن  کنیمو وارد نیر جسمی به گر، العملا عکسو  عملن قانو س سا ا بر

 د. کر هداخو

ه  شدوارد    یونیراز    بیشترد  مر  توسط ه  شدوارد    یونیر  گرا  - 1:  هدرخ د  ستا  ممکن  حالت  سه  تصویر  یندرا

 توسط ه  شدوارد    یونیراز    بیشترو  گا  توسطه  شدوارد    یونیر  گرا  - 2د.  کر  هداخو  حرکتو  گا،  باشد  وگا   توسط

ه  مشاهد  حرکتی  باشند  یو مساو  گا د و  مر   توسطه  شدوارد    یو نیر  گرا  - 3د.  کر  هداخو  حرکتد  مر،  باشدد  مر

 . شد هدانخو
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ب را  طنا   مختلف  جهت ه، در دو  نفر  سه   مثالً   تیمدو    ی زبا   ین. در ایداشده   شنا آ  کشیب  طنا   یزبا   با ل دوم  سا در  

  به ب  طنا ت  قااو  گاهی.  بکشندن  شادخوف  طر   بهب را  طنا   تا   کنندیم  یدیاش زتال  تیمدو    هر  عضای. اکشندیم

 .کندینم حرکت گیدسا 

اجوو  با   حالتی   چه در    شما   نظر  به (  لفا   بر   ینکهد 

 ؟ کندینم  حرکتب  طنا  ما ، اشودیمو وارد  نیرب  طنا

 ؟ شودیمه برند ها گروهاز  یک حالتی چه ب( در 

 را انجام دهید  ۴5 ی صفحه کنید مایشآز

ا  جعبه  یک  مانند  سنگین  جسم  یک   بهآن را    کنید ش  تال.  نکند  حرکتدادن    حل  با   حتیرا   به  که  کنیدب  نتخا را 

او  تا  هیدابخون ستانتااز دو یکیل از حا . یددر آور حرکت

.  کندو وارد  نیر  شما دادن    هل  جهتن  هما در    جعبه  به  نیز

ا  یا آ   توضیح؟  کندیم  حرکت  ترراحت  جعبه   حالت  یندر 

 ؟ ستده اکر حرکت ترراحت ا چر هیدد

دو  حاال   به   مقابلف  طراز    هیدابخون  ستتا از 

؟ کندیم  حرکت  جعبه  یا . آکندو وارد  نیر  جعبه

 .هیدد توضیح

 خنثیرا    همدیگر  ثرا  ها ونیر  حالتام  کددر  

 ؟ کندینم حرکت جسمو  اندکرده

 به   بیشتری  لص خا در کدام حالت نیروی  

  بهوع  شر  سریعتر  جسمه و  شدوارد    جسم

 ؟ کندیم حرکت
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 ارزشیابی 

 یمهست یروما در طول روز دائم در حال وارد کردن ن دهدی مروزانه را که نشان   ی؟ سه مورد از کارها یستچ یرون

 .یدمثال بزن نیز را

داده شود   لهُ یا شود و  یدهجسم کش یککه  شودیباعث م یروعامل کشش، رانش و حرکت اجسام است. )ن نیرو

 حرکت کند(  جسم و

 یا و    یمدر حال دوچرخه سواری هست  یوقت  کنیم،یبازی را شروع م  یکپرتاب توپ،    یا با ضربه زدن    ی: وقت مثال

 .یمهست یروموارد در حال وارد کردن ن یدر همه یدن،دو حال در

 : یطناب کش یمسابقه یکدر 

 ؟ کندینمطناب حرکت  ا ، امّشودیموارد  یروکه بر طناب ن ینبا وجود ا ی( به نظر شما در چه حالتالف

 کنندیم  یرا خنث یگراثر همد یروها حالت ن یندو گروه هم اندازه باشد. در ا یروهایکه ن هنگامی

 ؟ شود یمبرنده  ها گروهاز  یکی یحالت( در چه ب

 را به طرف خود بکشد.  یگروارد کند و موفق بشود که گروه د  یشتریب یرویها ناز گروه یکیکه  هنگامی

 موضوع را با  ینا گیردیم آن جسم شتاب  کنیمیموارد  یروبه جسم در حال حرکت ن ی: وقتیندگو یدانشمندان م

 . یدمثال شرح ده ذکر

حرکت آن    ییرحرکت آن کمتر و هرچه جرم آن کمتر باشد، تغ  ییرباشد تغ  ترینهرچه جرم جسم سنگ  یعنی

 کنیم یم یشترپا، سرعت )شتاب( آن را ب یا و ما با سر  دهندیرا به ما پاس م یکه توپ  یبود. مثالً وقت یشتر خواهدب

اگر   یول  گیردیتر از جرم بدن ما است راحت شتاب مجا چون جرم توپ سبک  ین. در اکنیمی م  دروازه  و وارد

 . گیردیاز توپ فوتبال است کمتر شتاب م ترینچون جرم آن سنگ یمکار را بکن ینبسکتبال ا توپ با  یمبخواه
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 ین، ماش دادن هل ی،اندازتیر مسابقه درتماس داشته باشند   یکدیگرزم است که دو جسم با ال یرون اعمال یبرا گاهی

با  کشیدن طناب، اثر تماس  ن  یکدیگر... و دو جسم در  کنند ولیم  یرو واردبه هم  از    توانندیمدو جسم    یگاه  ی. 

که دو یدشناس  میرا    هایییتموقع  یا آیست.  به تماس دو جسم ن  یازیوارد کنند و ن  یرون  یکدیگر  به  یزدور ن  یفاصله

 وارد کنند؟  یرون یکدیگرجسم بدون تماس با هم به 

 یرتماسی غ  یروهاین

جدا    درخت   از   یوقت  یزن  و برگ ها   ها   یوه کند م یسقوط م  یناز دست شما رها شود به طرف زم  یمداد  یا توپ    وقتی

 ؟ کنندیم ین سقوطکه چرا اجسام به طرف زم کرده ایدتاکنون فکر  یا آ کنندیمسقوط  ینبه طرف زم شوندیم

  ییر و تغ  کندیم یین  توپ در دست شما قرار دارد، ساکن است. با رهاشدن از دست، شروع به حرکت به طرف پا  یوقت

حرکت است.   ییرعامل تغ یرون یمدان یافتد. م یحرکت اتّفاق م

بهزم  گیریمیم  یجهنت  ینبنابرا خود   یهمه  ین  اطراف  اجسام 

را به طرف خود    کندیموارد    یرون اکشدیمو آنها    یرو، ن  ین. 

  یروی . نشودیم یدهنام ینزم یجاذبه یروین  ی یا گرانش یروین



 

 
 
107 

جسم    وزن،  کندیمبه هر جسم وارد    ینکه زم  یاجاذبهیروی  . نکندیمو همه کس عمل    یزبر همه چ  ینزم  یجاذبه

  .شودیم یدهنام

 .نمود یمتقس یتماسیر و غ یبه دو گروه تماس توانیمرا  یروها اساس ن ینا بر

 . داشتن جرم، جاذبه دارند یلبه دل متمام اجسا ی، عموم  یجاذبهاست و طبق قانون  یوتنن یکاشف جاذبه، آقا 

 . هستند یکیالکتر یرویو ن یسیمغناط یروین جاذبه(،) یگرانشی شامل: نیروی تماس یرغ یروهاین

 .شودیموارد  مبه جرم آن جس یناست که از طرف زم یگرانش یرویمقدار ن ین، جسم در زم یکوزن  وزن:

 دقت کنید 48 ی گو صفحهوگفت با توجه به مطالب گفته شده به قسمت 

  یی ها اتفاق  چه   شما   نظر  به د.  نشوپ وارد  تو  بر  مینز  بهذجا ل،  فوتبا   مسابقه  میندر ز  کنیدض  فر

 ؟ بیفتد ستا ممکن

روی زمین نیست که بتوان شوت کرد، زیرا توپ در هوا سرگردان و معلق خواهد بود.  در آن صورت توپ دیگر  

ی زمین، به هوا رفته و دیگر  ، توپ به علت نبودن جاذبهکندیهم شاید معلق باشند یا وقتی بازیکن شوت م  ها یکنباز

 .به زمین باز نگردد
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علوم با    یقبل  یها   شما در کتاب  هر جسم است.  یدهنده  یلتشک  یمادهکه جرم مقدار    یددر گذشته آموختجرم:  

اندازه   یکایدارد.    یآن بستگ  یدهنده  تشکیل  یمادّهکه جرم هر جسم به مقدار    یدیدو د  ید مفهوم جرم آشنا شد

  یشتر ؛ امّا ب شودیم جرم معموالً از ترازو استفاده    یریگ  ی اندازهاست. برا  یلوگرمجرم ک(یریاندازه گ  واحد  )  یریگ

 یلوگرمک  5هندوانه    ینوزن ا  یندگو  یمثالً م  کنند؛  یم  استفاده  وزن  یکلمهجرم از    یکلمه  یمردم به جا 

هندوانه   ینجرم ا ییماست که بگو ین. درست ایستن ی درستگفته از نظر علم ینکه ا یاست در حال

 . گرم است یلوو واحد آن ک گرفتبا ترازو اندازه  توانی مرا جرم    است. یلوگرمک 5

 یریاندازه گ  برای   ها یروسنجن  ی. به طور کّلکنیمیم استفاده    یروسنجاز ن  ها جسموزن    یریاندازه گ  یبرا

کار    یرون   10حدود    یلوگرمیک  یک  یطالب   یک  . وزنشودیم  یدهنام  یوتونن  یرو،ن  یکای.  روندیمبه 

 است. یوتونن 50حدود  ،یلوگرمیک 5 متوسّط یهندوانه یکوزن  یا است  یوتونن

  همچنین  .کنندیموارد    یروبه هم ن  یکدیگرکه دو آهن ربا بدون تماس با    یدیمدر علوم سال چهارم د  یناز ا  یشپ

 یگر د   یآهن ربا  به  آهن ربا  یککه    یرویی. نکنندیماز انواع فلزها مانند آهن را جذب    یآهن رباها بدون تماس، برخ

 .شودیم یدهنام یسیمغناط یروین، کندیموارد 

ا  یسیمغناط  یروی، نشودیموارد    یکدیگرآهن ربا به    یها قطبکه از طرف    یرویین   یننام دارد. 

به صورت کشش   تواندیم  یرتماسیغ  یروین

عالوه بر  یسیمغناط یرویو رانش عمل کند. ن

  ی آن تا آهن ربا   یفاصلهقدرت آهن ربا به  
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ناهم نام  یهاقطب ینب یرویو ن ی( به صورت رانشN,N) یا ( S,Sهم نام ) یها قطب ینب یرویدارد. ن یبستگ یزن یگرد

(N,Sبه ) است یکشش صورت . 

کبالت و فوالد جذب   یکل،مانند آهن، ن  یسیبلکه اجسام مغناط  یستند،ن  یآهن رباها قادر به جذب تمام اجسام فلز

 .شوندیم آهن ربا 

.  یدقرار ده  ی ضخیم مقوّا  یک  یو آن را رو  ید کن  یه تهقرار دارد    یکوچک  یعروسک کوچک که در آن آهن ربا   یک

  یکاز    توانیدیمعروسک    یجا  به  . یدمقوّا، عروسک را به حرکت درآور  یراز ز  ی،نسبتًا قو   یآهن ربا   یکبه کمک  

باز استفاده  یا چرخ دار که در آن آهن    یاسباب  ربا قرار دارد،  باز  کنید  آهن  اسباب  رو  یو  مقوّا به حرکت    یرا 

 .یددرآور

 ؟ گیریدی م اییجهنتچه  ها یشآزما  ینا از

 کتاب درسی را انجام دهید و نتیجه خودتان را یادداشت کنید. 51صفحه آزمایش 

جذب    خود  از اجسام را به  یبعض  تواند  یم  کهشده است    یتیخاص  یشانه پس از مالش دارا  یا   یلهباال، م  یشدر آزما 

 . شودیمیده نام یکیالکتر یروین، شودیمشانه  یا  یلهکاغذ به م یها خردهکه باعث جذب  یروییکند. ن

با بار مثبت به نام پرتون وجود دارد.   یبه نام الکترون و ذرات یبا بار منف یذرات  ها اتمدر ساختار تمام  

دارند. در حالت   یدرون آن جا   ها پروتوناتم هستند که    یهستهدر حال گردش به دور    یادز  سرعت  با   ها الکترون

بارها   یعاد منفیتعداد  مثبت    ی  ا  یسازنده  یها اتمو  در  است.  برابر  خنث  یناجسام  را  جسم  بار    یا   یحالت  بدون 

 . نامندیم

از دست داده، بار  یکه بار منف یست جسمیبرابر ن ها آن یمثبت و منف یهستند که تعداد بارها  یباردار اجسام اجسام

 .کندیم یداپ یگرفته، بار منف یکه بار منف یو جسم کندیم یدامثبت پ

 یکی الکتر یدر مورد بارها  یقانون اساس دو

 .کنندیمرا دفع  یکدیگرهم نام و مشابه  یکیالکتر یبارها  - 1
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 کنند. یمرا جذب  یکدیگرناهم نام  یکیالکتر یبارها  - 2

 اصطکاک

  یا سرعت خود را کم، و    خواهیمیم  یوقت  یسوار  هدوچرخدر  

  .کنیم یاز ترمز استفاده م یمدوچرخه را متوقفّ کن

ترمزکردن چگونه سبب کُندشدن و    یداکردهتاکنون فکر    آیا 

در حال حرکت است، پس از    یسطح  یکه رو  یبلکه هر جسم  دوچرخه  نه تنها   ؟شودیم  یهنقل   ییلهوس  یعتوقّف سر

 ؟ ایستدیماز حرکت باز  یکوتاه یرمس یّدر حال حرکت است، پس از ط یتوپ  یوقت چرا  .شودیمحرکتش کُند  یمدّت

 و برف دشوار است؟ یخ سطح چرا راه رفتن بر

مانع    یرویین و    یادامه که  شده  جسم  حرکت 

 نام دارد.اصطکاک  یروین، کندیمسرانجام آن را متوقف 

تغ  یبرا شدن،  متوقف  کردن،  تغ  ییرحرکت  شکل،    ییرجهت، 

)مس  ییرتغ و  یرجهت  سرعت    یا   یشافزا  حرکت(    یک کاهش 

 .یمدار یازجسم به اصطکاک ن

برا  یحت  مانند:است    یدمفما    یبرا  یاصطکاک گاه  یروین است  شروع حرکت، متوقف   یالزم 

 گره زدن طناب، باال رفتن از کوه و...  یت،ها، روشن کردن کبر  یچخودرو درپ یچیدنپ  یا دادن  یرمس ییرشدن، تغ

اصطکاک   ،کشیمیمرا به سمت راست    یجسم   یوقت  یعنیخالف جهت حرکت جسم است،    یرویاصطکاک، ن  نیروی

 اصطکاک رو به عقب خواهد بود.  یمبه سمت چپ و اگر آن را به جلو بکش

 -کمتر    یرویو با ن  یعاست مانند: مانع حرکت روان و سر  مضرما    یبرا  یاصطکاک گاه  نیروی

 هاآنقطعات موتور خودرو که باعث فرسوده شدن  یناصطکاک ب-  ینزم ی رو ینسنگ یاءاش یدندر کش ی لوال یصدا

 و.. شودیم
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 اصطکاک:  یرویعوامل مؤثر بر ن 

 دو جسم به  هاییناهموارباشد،  یشترقرار دارند هر چه وزن جسم ب یکه در سطح افق یاجسام یجسم: براوزن  - 1

 . شودیم یشتراصطکاک ب یرویکرده و ن یردر هم درگ یشتریب مقدار

 . جنس ی،ناهموار یزانسطح دو جسم مانند م هاییژگیو - 2

 اشاره کرد: یربه موارد ز توانیمکم کردن اصطکاک  یها راه از  

کردن  الف صاف  سطوح  یقلیص  یا (  رو  یکردن  کش  یکه  )یم  یدههم  ب  یبراشوند  فرورفتگ  یناز  و    یبردن 

 (دو سطح هاییبرجستگ

 ( استفاده از چرخ ب

  ین اصطکاک ب یزانگاز که موجب کاهش م یا  یعا ما یاست به شکل جامد یامادهساز  روان  ( استفاده از روان سازها:ج

و در   کنندیمجسم را پر    یکسطح    هاییفرورفتگ. روان سازها  اندتماسدر    یکدیگرکه با    شودیم   یزهاییچ  سطح

 یدااصطکاک پ یکدیگرکرده و با  یدا تماس دارند حالت صاف و هموار پ یکدیگرکه با  یزیسطوح ناهموار دو چ یجهنت

از انواع قطارها   یاستفاده از تخت هوا: در بعض یا باشند  یم ها یسگرو  ها روغن روان سازها انواع  ترینیجرا. کنندینم

 کاهش و قطار    یلر  ین، اصطکاک بشودیمکار باعث    ینا  اندازدیمفاصله    یلقطار و ر  یناز هوا ب  یافشرده  یتوده

 .یابد یشو سرعت قطار افزا یافته

 ن با هوا کمتر است.باشد، سطح تماس آ تریدهکش یکردن سطوح: هر چه سطح جسم یز( نوک تد

بلبره و  ساچمه  از  استفاده  بعض  ینگ(  ماش  یو...:  دارا  یناز  غلتک    یامجموعه   یآالت  که    اندیفلز  هاییتوپ  یا از 

بلبر شوندیم  یدهنام  ینگبلبر   اصطالحًا از  استفاده  ب  ینگ.  اصطکاک  ماش  یها بخش  یندر کاهش   ین متحرک درون 

 مؤثر است. یارآالت بس

 ید،سطحش بلغزان  ینکوچکتر  یندارد. اگر جعبه را رو  یمساحت سطح تماس بستگ اصطکاک به  

است.   یکساناصطکاک    یول کنیدیمکوچکتر متمرکز    یاست که وزن آن را بر سطح  ینا  دهیدیمکه انجام    یتمام کار
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. کنندینم   یجادا  تریکبار  هاییکالستاز    یشترب  یاصطکاک   بینیدیم   ها یلاتومب   یبعض  یرکه ز  یپهن   هاییکالست  ینبنابرا

. کاهندیم  ها آن  ییدگیو از گرم شدن و سا   کنندیمپخش    یشتریسطح ب  ی را رو  یلفقط وزن اتومب  ترپهن  هاییکالست

بار را در   ،یشترب یها  است؟ چرخ یکسانهجده چرخه  یا چهار چرخه  یونو کام ینزم یناصطکاک ب یب،ترت ینبه هم

ا  یشتریب  حتمسا  ها در    آن که تعداد چرخ   یگر. از طرف دکنندیمفشار را بر هر چرخ کم    یبترت  ینپخش و به 

نکته    یندارد. ا  ها   یکالست  یشدر سا   یدیشد  یرها تأث  ندارد. اما تعداد چرخ   یریتأث  یزهنگام ترمز ن  توقف  یفاصله

  های یکالستدر خودروها استفاده از    یا آ  "خصوص عنوان کرده بود که:  یناز دانش آموزان در ا  یکیکه    یبه جهت سوال

 ، شرح داده شد.("ی؟معمول هاییکالستبا  شودیم یجادا یشتریپهن اصطکاک ب

اثر را بر آن   ینمقاومت هوا کمتر یرویاصطکاک ون یرویحرکت کند و ن یدر هوا بتواند به راحت یآن که جسم یبرا

است  یجسم یرودینامیک،جسم آ یک. سازندیم( یرودینامیکآ) یدهب ودراز و کشیداشته باشد، آن را به صورت أر

 یعنی   ی،شکل   یناز چن ی. برخوردارکندی ماز سطوح آن عبور    یهوا به آسان  یجهو دراز دارد و در نت  یدهکه شکل کش

هستند، شکل صاف و گرد   یرودینامیککه آ یو حداقل خواهد بود. اجسام یزآن ناچ یر مقاومت هوا بر رویآنکه تأث

صاف و   یها   گرد و بدن  یها   جت، دماغ  یمایهواپ  یک  مثالً است.   یزو نوک ت  یدهکش  یزن  ها آنند و قسمت عقب  دار

 .شوندیمشکل ساخته  ینو ... به ا ها موشک یما هواپ ،یامسابقه یدارد. خودرو یزت کو نو یدهدم کش

 پاسخ دهید. سؤاالتکتاب درسی را انجام دهید و به  52دانش آموزان عزیز آزمایش صفحه 
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؟  ستر اتصو  قابل  شما   یابر  صطکاکون ابد  ندگیز  یا ؟ آافتادیم  تفاقیا  چهد  نبو  صطکاکا  یونیر  گرا  نیددا  می  یا آ

.  مضررد  مو  برخیو در    ستا  مفید ارد  مو  برخیدر    ما   ندگیو در ز  کارها م  نجا در ا  صطکاکا  یونیر

 رود ی مر هد  به یژنرا  یارمقده و شدت قطعا ن شدم گر باعث ماشین یها قطعه یونیر حرکتم هنگا ل در مثا ر طو به

ن نسا ا  به  نباشد  صطکاکا  یروز  گرل احا .  شودیم  صطکاکا  بر  غلبهف  صر  ها   ماشین  یژنراز ا  بخشی  کلیر  طو  بهو  

 .رسدیمد سوه و فاید همو  سیبر و آضر هم

د دارد جوو  سطحی  شما   نظر به  یا ؟ آستا  بیشتر  حالتام  کد در    صطکاکا  یونیر،  ۵2  ی  صفحه»کنید  یشآزما  «در  

 د؟  نشو متوقفآن  یرو بره شد ها ر  جسم که

  خاکی ه  کرد در  موجوح  سطوم  تما .  ستا  بیشتری  صطکاکا  یونیر  یدارا  یگرح دسطو  به  نسبت  خاکار  ناهمو  سطح

(  فوتبالیست  یک  توسطه  شدت شوپ  تو  مانند)  متحرکم  جسا ا   که  ستا  خاطر  همین  به  هستند  صطکاکا  یونیر  یدارا

  باوت  متفا   و  مختلف  صطکاکا  یونیر  ی دارا  مختلفح  سطو  ما ا  شوندیم  متوقف  مشخص   مسافت  یک  طیاز    پس

 کمتر   سطح، در آن  صطکاکا   یونیر  باشد  کمتری  بلندیو    پستیو    یاناهمو  یدارا  سطحی  هرچه.  باشندیم  یکدیگر

 تری یطوالنن  ما ز  شاید  هرچند،  شد  هداخو  متوقف  مدتیاز    پسه  شد  ها ر  جسمه  باالخرح،  سطوم  تما در    ینابنابر.  ستا

 .باشدز نیا 

 توجه کنید ۵3 ی صفحه کنید گووگفت به 

دن کر  ترمزم  هنگا (  لفا؟ اچر؟  کمتر  یا   ستا  بهتر  باشد  بیشتر  صطکاکا  یونیر  یرز  هاییتفعالاز    یک  هردر    - 1

 .متوقف شود تریعبیشتر، تا ماشین سر تومبیلا

 بیشتر، تا کنترل بیشتری داشته باشیم و از باال به پایین کوه نیفتیم.ه کواز  فتنر باالب( 

 تر و با سرعت بیشتری سر بخوریم. ، تا راحتکمتر ف بر  یا  یخ یرو سکیتپ( ا

 .شودیتر مبیشتر، انجام کار آسانب طناه زدن گرت( 
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 . تر دوچرخهکمتر، حرکت روان ه ندخ دچرو  نجیرز  مثالً، چرخهدو یاجزا بین صطکاکث( ا

 . شودیتر مکمتر، هل دادن جسم راحت سنگین جسم یکدادن  هلم هنگا ج( 

 . کنیدیمد پیشنها  یخیو  برفی یها راهدر  حرکتدن کر ن سا آ یابر ییها راه   چه - 2

عاج دار هنگام پیاده روی، ریختن شن و ماسه بر روی سطح برفی و یخی، استفاده از چوب دستی   یها استفاده از کفش

 فلزی نوک تیز جهت فرو کردن در برف و یخ به عنوان تکیه گاه. یله ییا م

  نتیجه ؟ گیرد یمرت صو ماتیاقدا چه ها یلاتومبردن نخو سرو  برفی هایدر روز صطکاکا یشافزا یابر کنید تحقیق

 . هیدد توضیح بهرا  تحقیق

 را انجام دهید.  ۵4ی  آزمایش کنید صفحه

را    مایشآز  ین. ایددر آور  حرکت  بهآن را    کش  یک  کمک  به  کنید   سعیو    هیدار دقر  میز  یرگ روبزب  کتا   یک

و   هیدار دقرب  کتا  یرز  شکل  یا  نهاستواد امد  چند  حاال.  هیدم دنجا ا  نیز،  هم  یب روکتا  چندار دادن  قر  با   توانیدیم

 ستا ترراحت ب کتا دادن  حرکت حالتام  کددر  یددر آور حرکت  به کشن هما  کمک  بهب را کتا  کنید سعیره با دو

 .هیدد توضیحرا  علت؟ شودیمه کشید کمتر کشو 

 

زیرا نیروی اصطکاک بین سطح    شودیکش کمتر کشیده م   دهیمیای زیر کتاب قرار م  در حالتی که چند مداد استوانه

 یابد. یو کتاب کاهش م

 ؟ کنندیم ده ستفا ا یها روش  چه از  صطکاکدن اکر کم یابروزه مرا شما  نظر به

م استفاده  ساز  روان  مواد  روغنشودیاز  انواع  مانند  موادی  سازها  روان  که   .  هستند  مشابه  مواد  و  گریس  ها، 
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و در نتیجه سطوح تماس، حالت صاف و هموار پیدا کرده و با یکدیگر   کنندیسطح یک جسم را پر م  هاییفرورفتگ

 . شودی. همچنین از چرخ، ساچمه، بلبرینگ و ... ننیز استفاده مکنندیاصطکاک پیدا نم

 ؟کند جا  جابه حتیرا  بهرا  سنگین مسافرتیان چمد یک تواندیمز موآ نشدا یک چگونه هیدد توضیح

را بر روی یک   اگر دانش آموز این چمدان سنگین 

چرخ دستی قرار دهد، حرکت دادن آن خیلی آسان  

چرخ    یها خواهد بود. علت این امر آن است که چرخ

. در  دهدیدستی میزان استکاک را به مراتب کاهش م

که   این  به جای  کار  این  با  با سطح حقیقت  ته جعبه 

روان و صاف چرخ    یها زمین تماس داشته باشد، چرخ

م زمین  روی  بر  که  است  حرکت   چرخد یدستی  و 

انتقال چمدان را    کندی بزرگ دارای چرخ هستند که میزان اصطکاک و زمین را کم م  یها ، همچنین برخی چمدانکندیم و 

 . نمایدیتر مآسان

در    یاجادهدر    تومبیلا  قتیو

 یونیر،  ستا  تحرکل  حا 

ده و  کر ثرآن ا بر صطکاکا

آن    سرعت  کاهش  باعث

  یاآ  شما   نظر  به.  شودیم

 ؟ کندیم ثرا نیزواز پرل حا در   پیمایاهو یا  کشتی بر صطکاکا یونیر
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 باید ،  کندیم   حرکت  مایعدرون    جسم  یک  قتی، و ندا  هشد  تشکیلل  ملکو م  نا   به  یزیر ربسیا ا از ذرات  هوت و  مایعا

آن  حرکت مانع تا  کنندیمو وارد نیر جسمآن  بر نیز مایع، ذرات یگرف دطرود. از بر پیشو  بزندر کنا ذرات را  ینا

  کها را  هو  هایل  ملکو  باید  کندیم  حرکتا  هودر    جسم  یک  قتیو   همچنین.  کنندیمد  یجاا  متومقا   نتیجهو در  شوند

 ین و ا کندیمو وارد نیرو  رفشا  متحرک چیز هر بر همیشها هوود. بر پیشو  بزندر کنا  کنندیم یفا را ا مانع یک نقش

 . ستا اهواز  بیشتر خیلیآب   متومقا ان میز نیمابد ستا بهتر. شودیمه نامید( پسا  یو نیر) یا ا( هو متومقا و )نیر

ن  کند  یم  حرکت  یجسم  یوقت در خالف جهت حرکت آن جسم وارد    یروییاز طرف هوا بر آن 

در هوا حرکت کنند،    یاجسام بتوانند به راحت  ینکها  یبرا  ین. بنابرایندگو  یمقاومت هوا م  یرویآن ن  به  که  شودیم

 .مقدار ممکن برسد ینوارد بر آنها به کمتر  یمقاومت هوا یرویتا ن یمکن یطرّاح یاگونه آنها را به  ید شکلبا 

 انجام دهید را  55 کاوشگری صفحه
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 دارد؟  کمتری ثرا ییخودروها ع نو چه برا هو متومقا یونیر

 

  چنیناز    ی رداربرخو.  کنندی مر  عبوح آن  سطواز    سانیآ  بها  هو  نتیجهو در  ند ه و دراز دارکشید  شکل  که  هایییلاتومب

انو  ینا  به د.  بو  هداخو  قلاحدو    ناچیزآن    یرو  برا  هو  متومقا  یرتأث  نکهآ  یعنی،  شکلی اجسا ع  م  جسا م، 

 .ستا تیز نوکه و کشید نیز ها آن عقب قسمتده و بو د گرف و صا  شکل یدارا که گویند می( ینامیکود یر)آ

 

 کتاب درسی را انجام دهید 60ی  صفحه کنید مایشآز

 هابادکنک  سط و  بهر  کا دخو  ی   لوله   یک  با   یا و    مستقیمر  طو  به و    یزیدوبیا   کش   خط   یکاز    شکل  همانندرا    کنکد  با دو  

 ؟ فتدا می تفاقیا چه. کنیدت فو
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.  گرددیم  تریعنوار کاغذی نسبت به قبل سر  حرکت

، شودی با دمیدن هوا بر روی کاغذ از فشار هوای باالی کاغذ، کاسته م

در نتیجه فشار هوا در پایین کاغذ بیشتر از فشار آن در باال شده و 

و   شودی اختالف فشار، نیرویی رو به باال بر کاغذ وارد م  ایندر اثر  

 . بردی آن را باال م

ق را تفا ا ینا توانیدیم یا آ . ستد ایا د، زشو ه کند قدیمی  یها خانه نیواشیر سقف که ینن امکا ا طوفانی یروزها در 

 .هیدد توضیحه شدم نجا ا هاییشآزما س سا ا بر
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، در نتیجه فشار هوا در باالی سقف کم شده و کندیطوفانی، هوا با سرعت زیاد از باالی سقف عبور م  یدر روزها 

و اگر سقف از استحکام الزم برخوردار   شودی فشار هوای داخل ساختمان سبب ایجاد نیروی رو به باالیی به سقف م

 شود. کنده مینباشد، 

؟  کند یموارد بر خود غلبه    یگرانش  یرویو بر ن  شودیمبلند    یناز زم  یما که چگونه هواپ  یداکردهتا به حال فکر  

چگونه   یرون  ینا  ی. ولشودیم  یدهنام(برآ  )  یباالبر  یروی، نشودی م  ینزم  یاز رو  یما موجب بلند شدن هواپ  یرویی کهن

  هاآن ینب ین  یکو با کمک  یمکن یزاننخ مقابل هم آو  ییلهوساگر مانند شکل دو بادکنک را به  ؟آید یم به وجود

  ینهوا از ب یعاست که با عبور سر ینامر ا ین. علت اشوندیم یکبه هم نزد ها بادکنککه  یدد یم، خواهیمفوت کن

 حال  .کندیم یکاطراف، دو بادکنک را به هم نزد یو فشار هوا شودیمدو بادکنک کم  ینب هوای ، فشارها بادکنک

  که ورق کاغذ باال  یدد  یدخواه ید،فوت کن  یداداشته نگه    یکاغذ که آن را افق  یکبرش بار  یک  یاگر با سرعت رو

کاغذ، کاغذ را به باال    یرز  یکاغذ و کاهش فشار، فشار هوا  یهوا از رو  یعبا عبور سر  یز،حالت ن  ین. در اآیدیم

 راند. یم

 ی طراح  یاگونهبه    یما . شکل بال هواپگرددی مهوا    رعبور هوا موجب کاهش فشا   سرعت  یشافزا

ا  یراز ز  یشتربال ب  یکه سرعت عبور هوا از رو  شودیم بال    یرو  یفشار هوا  کاهش  مسئله موجب  ینآن باشد. 
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 کند یموارد    یباالبر  نیروی  بال به آن  یرز  یهوا  یلدل  یناست. به هم  یشتربال ب  یرز  یکه فشار هوا  ی، در حالشودیم

 یروی از ن یشترب یروی باالبریکه ن یاست. زمان یتماس  یرویین یباالبر یروی. نشودیمبلند  ینزم یاز رو یما و هواپ

گرانش    نیروی  از  ترکم  یباالبر   یرویو اگر ن  یابدیم   یشافزا  یما باشد، ارتفاع پرواز هواپ  یما وارد بر هواپ  یگرانش

 شود یمشود، ارتفاع پرواز کم 

 ارزشیابی 

 . ید؟ مثال بزنیستچ ینزم یگرانش  ییرون

  ی گرانش   یروی، نیرون  ین. اکشدیها را به طرف خود مو آن  کندی وارد م  یروخودش ن  یکبه تمام اجسام نزد  زمین

 نام دارد. ینزم یجاذبه یا نیروی

  جاذبه روی  یرویاجسام تحت ن یبه خودی خود در هوا معلق بماند و همه تواندینم  یجسم یچه ی: به طور کل مثال

 .کشدیقطرات باران و برف را به طرف خود م ینزم یگرانش یروین یقرار دارند. حت زمین

 ؟ یستچ کاصطکا  ییرون
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اصطکاک همواره خالف جهت حرکت   یرویاصطکاک نام دارد. ن یروین شودیکه سبب کند شدن حرکت م نیرویی

 .گذاردیاثر م جسم بر

 در آسمان ثابت بمانند و به حرکت خود ادامه بدهند؟ توانندیم یروهاییدر اثر چه ن  یماها هواپ

یان  باعث جر  یادو سرعت ز  کنندیم  یط   یادباند فرودگاه را با سرعت ز  یر، مسینبرای بلند شدن از زم  هواپیماها 

 هوا از روی  یانرا طوری ساختند که جر یما هواپ یها . بالشودیها مبه طرف بال یما از طرف نوک هواپ یادیز هوای

از ز  یرها مسبال اکندیم  یرا ط  یشتریب  یرها مسبال  یرکمتر و  ز  یراختالف مس  ین.  ها بال  یرباعث فشار هوا در 

  و صعود  یناتفاق باعث غلبه بر جاذبه زم  ینه( و همباال برند  یروی)ن  دهدی را به سمت باال حرکت م  یما و هواپ  شودیم

 .شودیم یزدر آسمان ن هواپیما 
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ببر  ؟ایدیدهدتاکنون چند نوع خودرو   نام  را  آنها  از  نمونه  به  .  یدچند 

بزنید    60صفحه   حدس  کنید  مراجعه  درسی  از    یکهرکتاب 

 ؟ اندشدهساخته  نیازهایی رفع چه یبرا یرز یخودروها 

، ها چرخ در هر خودرویی بسته به نوع کاربردی که دارن شکل و تعداد 

متفاوت   حتی نوع الستیک و اندازه چرخ  ها 

اندازه خودرو و یا شکل  الزمه  هستند. گاها 

بشه.   انتخاب  متفاوت  هم  در   مثالًخودرو 

خودروهای بارکش بسته به نوع بار اندازه و  

 تعداد الستیک آنها تفاوت دارد. 

 را به کار   یانسان، دانش علوم تجرب  یروزمره  یزندگ  یازهایاز ن  یرفع برخ  یدانشمندان و مهندسان برازیز  ع   یها بچه

 یمطالعهحال   در  . هم اکنون که شما بخشندیمرا بهبود    اییلهوس  یا   سازندیم  اییلهوس،  دهندیمارائه    یو راه حّل  گیرندیم
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حلّ مشکالت    یبرا  اییلهوسساخت    ی یا در سراسر جهان در حال طرّاح  یاریدانشمندان و مهندسان بس  ید، درس هست  ینا

و    یدکن  یرا طرّاح  اییلهوسبر اساس دانش خود،    توانیدیم  درس، شما هم  ینا  یها   یتانسان هستند. با انجام فعّال  یزندگ

 . یدبساز

 یارید؟را به حرکت درب ییخودرو توانیدیمچطور  دباشی شتهاند لکتریکیا رموتو گرا

 پاسخ دهید. سؤاالترا انجام دهید و به  61کاوشگری صفحه 

 

 

 

. نماییم  دهستفا ا   یاماهیچه    یژنرا  یا   شیدرخو  یژنرا  د،با  یژنراز ا  لکتریکیا  یژنرا  جای  به  توانیمیم

 ده ستفا ا حرکت دیجا ا یابرو ...  هنرباآ ،شکل یا نهاستوا کزنا  هاییلهم ،ساچمه ،بلبرینگ خ،چر ،فنراز  توانیم همچنین

 های ینماش  خ،چر  ،پالستیکی  یها نوشابه  قوطی  ،خالی  هایی  هقرقر   مانند  سایلیاز و  توانیم  هم  ونیر  لنتقا ا  یابر.  دهنمو

 .دنمو  دهستفا ا تسمهو  ابخر یهایزبا  بسبا ا یهادنده خچر ،الستیکی کش یا  هستند دهستفا ا قابل غیر که یزبا  بسبا ا
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 هایلهوسبه حرکت در آوردن  یها روش 

 وجود دارد یمختلف  یها روشدست سازه  یک یمتحرک ساز برای

 کند یم یلتبد یحرکت یرا به انرژ یکیالکتر یاست که انرژ اییلهوس یکی: موتور الکتریکیاستفاده از موتور الکتر –

 .یندگو یم یچرو به آن آرم کندیمکار  یساده وجود دارد که با باتر یکیموتور الکتر نوعی

 حرکت کننده ساخت  یکاردست یک توانیماستفاده از چرخ: با استفاده از چرخ  –

 باشد.  یکیموتور الکتر یا بادکنک، کش  تواندی مچرخ  یانرژ ینتأم منبع

 پروانه  یا استفاده از ملخ  –

 .را به حرکت درآورد یکاردست یا  یاسباب باز تواندیمکه  شودیمفراهم  یرانش یرویپروانه ن یا استفاده از ملخ  با 

 . شودیم ینتأم یکیموتور الکتر یا پروانه از کش  یا حرکت ملخ   یالزم برا انرژی

 

 

 

 

 

 ارزشیابی 

جای ه  ب

 انرژی الکتریکی چه جایگزینی را پیشنهاد می کنید؟ 

 ماهیچه ای نرژیا یا  خورشید نرژیا باد، نرژیا

 برای انتقال حرکت و نیرو از چه وسالی استفاده می شود؟ 
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حرکت استفاده نموده.  یجادا یربا و ... برا شکل، آهن یا نازک استوانه هاییلهساچمه، م ینگ،از فنر، چرخ، بلبر توانیم

اسباب    های ینچرخ، ماش  یکی،پالست  ی ها نوشابه  ی قوط  ی،خال  ییها   مانند قرقره  یلیاز وسا   توانیهم م  یروانتقال ن  یبرا

 . خراب و تسمه استفاده نمود های یاسباب باز یها چرخ دنده ستیکی،کش ال یا قابل استفاده هستند  یرکه غ یباز
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 . بریمیمخود به کار  یها نوشتهو  ها گفته را در  یانرژ یکلمهروزمره،  یما در زندگ

 ید؟ دار یازن یبه انرژ ییچه کارها  یبرا ؟برید ی مرا به کار  یانرژ یکلمه یچه مواقع شما 

توانا   انرژی کار   ییرا  انجام 

برانامندیم هر   ی.  انجام 

با   یانرژ  یکار است  الزم 

به   یرون  توانیم  یکمک انرژ

و آورد  داد   کار  وجود  انجام 

جسم به  گاه  وارد    یرون  یهر 

شود   یدکن جا  به  جا  جسم  و 

اگر  یکار انجام شده است ول

 یوار( مثل هل دادن د)و جسم حرکت نکند کار انجام نشده است   شود وارد یروبه جسم ن
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 به آن وارد نشود کار انجام نشده است. یرون یحرکت کند ول یاگر جسم

 سرگردان در فضا یها سنگ: حرکت مثال

 انجام دهید کتاب درسی را  66آزمایش صفحه 

 

 

 

 و ...  یصوت ی،نوران یی،گرما ی،حرکت یگوناگون مانند انرژ یها شکلبه  یکه انرژ یدمشاهده کرد

 یرا از انرژ یگرید  یها شکلشود. شما چه  یلتبد  یگربه شکل د یاز شکل  تواندیمو  شودیم دیده

 ؟ کنیدیماستفاده  یشترب یانرژ یها  روزمره از کدام شکل یدر زندگ شناسید؟ می

 شود؟  یم یرهذخ یدر چه موادّ انرژی

تواند به   می خرما  یا مانند کشمش  ی موادّ خوراک ی خوردن مقدار ید، گرسنه هست یوقت یداکردهتا به حال تجربه  حتمًا

 ؟ آیدیمبه دست  کجا  از یموادّ خوراک یشده است؟ انرژ یرهذخ یمواد انرژ یندر ا یا برساند. آ یبدن شما انرژ

 . شودیم یره، ذخسازندیم یاهانکه گ ییدر غذاها  یدخورش ینوران یانرژ
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 دارند؟  یدخورش یبا انرژ یچه ارتباط ها سوختآب، باد و  یتوجّه به شکل، انرژ با 

  یلی فس  یها سوخت  ییلهوسبه    ها یروگاهنها و    نیو به حرکت درآوردن ماش  ها خانه گرم کردن    یالزم برا  یانرژ  اغلب

 یاز انرژ  یشده است. قسمت ی ذخیرهو چوب انرژ  یعیمانند زغال سنگ، نفت، گاز طب  ییها سوخت. در  شودیم  ینتأم

 .شودیم یلو حرکت تبد گرما  مانند یازموردن یها شکلمواد، هنگام سوختن به  ینموجود در ا

دا  یربسیا  ز  ما   که  هایییانرژ  بیشتر  صلیا  منبع  معتقدندان  نشمنداز  ر  نو.  کنیمیمف  مصر  ندگیدر 

 .کنیدن بیا وه گرد را در خو لیل؟ دکنیدیم فکر چه رد مو یندر ا شما . ستا شیدرخو

  ت محصوالرا در    شیدرخو ر  نو   یژنرا  ترتیب  ینا  بهو    کنندی م  تهیه  ییاغذاد  مو  شیدرخور  نو  کمک  به  سبزن  گیاها 

ران  جانون،  گیاها از    عمه انددات زموجو  همه  ندگی. زگوییم  می  شیمیایی  یژنر، ایژنرا  ینا  به .  کنندیمه  خیرد ذخو

 بستگی  غذاها ه در  شد ه  خیرذ  شیمیایی  یژنرا  به  هاانسان  و

،  ها اغذ   ینو از ا  هستند ه  کنند  تولید ز و  سا ا  غذن  گیاها دارد.  

و  گیاد  خو اجانوه  و  انسا ران  ران جانو.  کنندیمده  ستفا ن 

ران  جانوردن  خو با د را خوز نیا رد مو یژنرا نیزار خو گوشت

ن هما  ییاغذه  نجیرز  حقیقت. در  کنندیم  ینتأمار  خوه  گیا 

 .گرددی م ینتأم شیدرخواز    اشیه اول یژنرا که ستا یژنره انجیرز

 شده است. در  یرهذخ یعیطور طب به ی، انرژها سوخت و ییمواد مانند موادّ غذا یدر بعض یدیمد یناز ا یشپ

، ها شکلبراساس کاربرد، به    ها یباتر  کرد.  یرهذخ  یانرژ  یتوانم    یزن  یها مانند باتر    یلاز وسا   بعضی

 .شوندیمو ساخته  یطرّاح مختلفی هاییژگیوو  ها اندازه 
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 ؟کنندر کا  باتری کمک به که شناسیدیم هایییلهوس یا آ

 ی باتر  لبته ، اکنندی مر  کا   هم  باتری  با   غلبا  اندوابسته  لکتریکیا  یژنرا  بهدن  کرر  کا   یا و    حرکت  یابر  که  سایلیو 

 تلفناز:    تندرعبا   کنندیمر  کا   باتری  با   که  سایلی؛ وسته اشد  ساخته  یرکا   مناسب  ،باتریع  نو  هردارد و    مختلفیاع  نوا

 ه و ... قواغ چر، تبلت، تابلپ ،یواه، رادهمر

اغ  چر  قتیو؟  کندیم  تغییری  چهه  شده  خیرذ  یژنرا  شکل،  اندازیدیمر  کا   بهرا    متحرک  یزبا ب  سباا  یا ه  قواغ  چر  قتیو

 حرکتی( و ) گرماییو    نیرانو)  یژنرا  به  ترتیب  به  باتریه در  شده  خیرذ  یژنر، ااندازیمیمر  کا   به را    یزبا ب  سبا ا  یا ه  قو

 .شودیم تبدیل( گرماییو 

 کتاب درسی را انجام دهید. 68کاوشگری صفحه 

 انجام نشده است. یکار ،وارد شده عمود بر حرکت جسم باشد یروین اگر

 عبارتند از: یروو ن یانرژ یهاتفاوتاز  برخی

 .رودیم  ینو از ب آیدیمبه وجود  یروکه ن یدر حال رودینم ینو از ب آیدینمبه وجود  یانرژ -  1

 کرد.  یرهذخ توانینمرا  یروکرد اما ن یرهذخ توانی مرا  ها یانرژ -  2

 دو جسم الزم است. ، یروبه وجود آوردن ن یبرا یداشته باشد ول یانرژ تواندیم ییجسم به تنها  یک -  3

 متفاوت هستند. یروو ن یانرژ یریواحدها و ابزار اندازه گ -  4
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 . یستالزم ن یرون ،یداشتن انرژ یبرا یالزم است ول یانرژ ،یرون یلتشک برای

 به  ما   یها دست  یاماهیچه  یژنرا  کنیدیم  کوکرا    سکوعر  یا   یزبا ب  سبا ا  ماشین  که  هنگامی

  یژنر، اکوک عملدن نمو  قطعو  یزبا ب سبا ا  یزسا  ها از ر پسو  شودیم  تبدیل یاهخیرذ یژنرا

 .گرددیم تبدیل حرکتی یژنرا به یاهخیرذ

 شود.یم یلتبد  یگربه شکل د یدائمًا از شکل  یانرژ

که به علّت قرار گرفتن   ی، انرژشودیم   یرآبشار سراز  یآب از باال  یدائمًا در سفر است. وقت  انرژی

  آب  ینا ی. وقتشودییل متبد یحرکت  یبه انرژ یجآمدن آب به تدر یینشده است با پا  یرهارتفاع در آن ذخ در آب

مولّد   دستگاه ن هم با چرخش خود،ی . توربشودیم یلتبد  ینتورب یحرکت یآن به انرژ یانرژ  ،ریزدیم ینتورب یرو

 ی، حرکت   هایی  انرژ  به  تواندیم  یکی الکتر   ی. انرژشودیم  یدتول  یکی الکتر   یو انرژ  آوردیمبرق را به حرکت در  

 .کندی م یداادامه پ پیوسته یانرژ یلتبد ینشود و ا یلما تبد یازمورد ن هاییانرژ یرو سا  ینوران یی،گرما  ی،صوت
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 ها یانرژانواع 

 نمود.  یبند  یمتقس یو جنبش یلپتانس یبه دو نوع اصل  توانیمرا  ها یانرژ

 :شودیم یافت یمختلف یها شکلبه  یانرژ یدو نوع اصل  ینهر کدام از ا

 که چشم قادر به  باشدیم  ینامرئ   ینورها  ینو همچن   یدنو قابل د   یمرئ  یشامل نورها   ینوران  ی: انرژیتابش   انرژی

اشعه ماوراء بنفش، مادون  یرنظ یتابش هایی انرژاست اما  یدند یبرا یتابش  یانرژ یکاربرد اصل  .یستآنها ن دیدن

 هستند. یانرژ یناز ا یگرید یها مثالو ...  یکساشعه ا کرویو،امواج ما  یویی،راد امواج قرمز،

  یشتری ب  یکه دما   ییاز جا   یشهگرما هم.  ذرات هر ماده است  یو جنبش  یلپتانس  ی: شامل مجموع انرژییگرما   یانرژ  - 

 .یگربه سر د یفلز  یلهسر م یک. مثل انتقال گرما از رودیم ،دارد یکمتر یکه دما  ییجا  به دارد

افزا  یمتفاوت   یکاربردها   ییگرما  انرژی از جمله:  ماده، گرم کردن مح  یشدارد    ییرات تغ  یجادا  یط،جنبش ذرات 

 پختن غذا و ...  شیمیایی، و یزیکیف

پرکاربردتر  یکی:  یکیالکتر  یانرژ  -   3 انرژ  ینا  .است  یانرژ  یها شکل  یناز  در   یها شکلبه    ی نوع  و  مختلف 

 یفی ضع  یکیالکتر  یانبدن ما جر  یعصب  هاییامپگرما، نور، صدا و ...    یدمثالً تول  شود.یم به کار گرفته    ی مختلفابزارها 
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 ی یلهوسبه    یکیالکتر  ی. انرژکنندیمدفاع و شکار استفاده    یبرا  یکیالکتر  یاز انرژ  یو سفره ماه  ماهیهستند. مار

 . شودیم یدتول یا ژنراتورها و  ها یباتر 

ما   یول  رسندیماغلب صداها از راه هوا به گوش ما    آید.یمدر اثر ارتعاش به وجود    یصوت   ی : انرژیصوت  یانرژ  - 

از    یشصوت در جامدها ب  یاست ول   یهمتر بر ثان  340سرعت صوت در هوا حدود    شنویم.ی مهم صدا را    یر آبز

  یشتر بنیز سرعت انتقال صوت  ،باشد یشتر. در واقع هر چه تراکم ذرات ماده بگازهاستاز  یشب ها یعما  و در ها یعما 

 است.

 ییر تغ  یدآن با   یص تشخ  یو برا  یستن  یص ل تشخقاب  یکه به راحت  هاستی انرژاز انواع    یکی:  یمیاییش  یانرژ  -   5

  ی انرژ  یبا آزاد ساز  .فتوسنتز است  یعتدر طب  یمیاییش  یانرژ  یرهراه ذخ  ترینیاصلکرد.    یجادماده ا  یمیایی درش

 یلتبد  یحرکت  یبه انرژ  یمیاییش  یانرژ  ،ما   هاییچهماهکرد. در    یجادگرما، صوت و حرکت ا  نور،  توانیم  یمیاییش

 . شودیم

  در کنار هم نگه   ها اتم  یهستهکه ذرات درون    یانرژ  ینوع  .پنهان است  ها اتم  یهستهدر    یانرژ  ین: ایاهسته  انرژی

مواد   یرنسبت به سا  یوممواد مانند اوران  یبرخ  یاهسته  یبه انرژ  یدسترس  شود.یم  اتمهسته  یداریو موجب پا   داشته

استفاده    یبرا  یول(.  بمب اتم)مخرب و خطرناک است    یاربس  ،آزاد شود  یبه طور ناگهان   یانرژ  یناگر ا  .است  ترآسان

شده آم  و  کنترل  آن    یزصلح  کرد  یاهسته  هاییروگاهناز    توانی ماز  انرژ  استفاده  از  ازآن   ییگرما   یو  حاصل 

 . شودیمستفاده و.. ا یکشاورز ،یصنعت ی،درامور پزشک یواکتیوراد ازموادهمچنین  .یسیته تولیدکردالکتر

  ی ماده است. انرژ  یجنبش  ی همان انرژ  یحرکت  یانرژ  .را اجسام در حال حرکت دارند  یانرژ  ین: ایحرکت  یانرژ

 دارد. یجسم به سرعت و جرم آن بستگ ی یکحرکت

 6۸ی  وگو کنید صفحه گفت

 : کنید توجه یرارد زمواز  یک هر یژنرا سفربه 
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 . کندیم ها آن را ر سپسو  کشدیمن را کما و  تیر که یرشکا ورز ●

ماهیچههنگا  به انرژی   شودی ای در آن ذخیره مم کشیدن تیر و کمان، انرژی  انرژی ذخیره شده  رها کردن،  با  و 

 انرژی صوتی نیز تولید کند. تواندی. این حرکت مشودیحرکتی تبدیل م

 .آیدیم پایینت چترنجا با  سپسو  رودیم بااله کواز   که یردنوهکو ●

و هنگام پایین آمدن با چتر انرژی    شودیای تبدیل م ای به انرژی ذخیرهم باال رفتن انرژی حرکتی و ماهیچههنگا 

 . شودیای به حرکتی تبدیل مذخیره

 .شودیم تولید لکتریکیا یژنرو ا چرخاندیمرا  بیق آبر بینرتو سپسو  شودی م جمع سد پشت که بیآ ●

و توربین را    یابدیو هنگام رها شدن از سد به انرژی حرکتی تغییر م  باشدی ای مانرژی ذخیرهآب پشت سد دارای  

 . شودیو این انرژی حرکتی توربین به انرژی الکتریکی تبدیل م چرخاندیم

  ی ژنرا  یک  ینشانه و    مظهرام  هرکد،  کتیوا  یوراد  عناصر  یا ، آب،  شیدرخو  مانند  طبیعی  هایه  پدید

ن نشا  کتیوایوراد  عناصرو    ستا  مینز  گرماییو    نیرانو  یژنرا  ینشانهو    مظهر  شیدرخول  مثا ر  طو  به،  هستندص  خا 

ا  یاهسته  یژنرا  یههندد ا  که  یدیاز  سایلو  ینهمچن  .هستند  تمیو  ن نشا را    یژنرا  یک  ،ندد دارجوو  ما اف  طردر 

  ی ژ نرا  یههندن دنشا   یو، رادگرمایی  یژنرا  یههندن دنشا  یربخا   نیرانو  یژنرا  یههندن دنشا   المپ  مثالً.  دهندیم

 . هستند لکتریکیا یژنرا یههندن دنشا  برقی سایلم وتما و  حرکتی یژنرا یه هندن دنشا  تومبیل، اصوتی

  که  المپل در درون مثا  یابر، یمورده دارآ فردو   قلاحد  کنند،یم  یژنرا  تبدیل  که  سایلیم وتما در  
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 های یانرژ  تبدیلم  تما   بهط  مربو ه  پدید  ین؛ اشودیم  تولید  نیز  گرما   ،رنو  بروه  عال  ،هشد  ساختهر  نو  تولیدد  مقصو  به

  قع در وا .نیمدامی یژنرا فتر رهد را  یژنرا تبدیلدر  گرفتهرت صواه لخود غیر هاییانرژ تبدیل ما ، شودیمن جها 

(، رودینم   بین)و از  شود یم  تبدیل  یژنراز ا  یگریرت د صو  به  نیایددر    ما اه  لخود  یژنررت اصو  به  که  ییژنرار امقد  هر

 .نامیمیم ه پدید یا ه ستگا د مفیدد کررکا را  شودیم تبدیل ما اه لخورت دصو به که ییژنرار امقد

 ب و ... چو سوختن، پنکه، المپ: گیردیمرت صو یژنرا تبدیل چند یا در آن دو  کهه پدید یا ه ستگا د چند

در  مشکلی  چهرت صو ین. در ایابد تغییر یگرد شکل به شکل یکاز  ندانتو یژنرا  که  کنیدر تصو

 ؟ آید یم پیش ما  ندگیز

که نیاز به تبدیل انرژی دارند، دیگر قابل انجام نخواهند بود. در این صورت زندگی انسان و دیگر  هایییتم فعالتما 

توانا گرددیو ادامه حیات مشکل یا حتی غیر ممکن م  شودیجانداران دچار اختالل م خود را ازدست    هاییی. تمام 

 . مانندیساخت بشر بدون کاربرد م یهاو تمام دستگاه دهیمیم

 یانرژ یریگاندازه 

فعّال  یبرا  شما  مقدار  کنیدیم  مصرف   یانرژ  دهید،یم  انجامکه    یتیهر   .

 یو در برخ  یشترب  ،دو  یمسابقهها مانند    فعّالیت  از  یدر برخ  یمصرف انرژ

واحدی به نام    با  یکمتر است. انرژ ،یمعمول یرو یادهها مانند پ یتاز فعّال

مگاندازهژول   برا  شود؛ییری  ما    2800،ساعت  یکدر    یدندو  یمثالً 

 .یمدار یازن یانرژ یلوژولک 6۵0 ، آرام یرو پیاده یو برا یلوژولک

بند  روی غذا  یبسته  برق  یی،موادّ  و   یخانگ   یلوازم 

دستگاه را  یمصرف  یانرژ  یا  ییغذا  یمادّهموجود در    یزان انرژیکه م  شودیم   یدهد ییهابرچسب  ییروشنا   یها المپ

 . دهدیمبه ما نشان 
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 یبی به طور تقر یکالر یلوو هرک شودیمنوشته  یکالر یلوبر حسب ک ییموادّ غذا یرو یانرژ یکای

 ژول است.  4000 معادل

 ارزشیابی

 ؟ بریدیمرا به کار  یانرژ یواژه یشما چه مواقع

دارد.    یادیتمام شد. خرما انرژی ز  یمبازی کنم انرژ  توانمینم   یگرتوان کارکردن را ندارم، د  یگر: دییمگو  یمثالً م

، کندیمصرف م   ی، انرژی کمامیدهکه خر  یخچالیپرانرژی است. جهان دچار بحران انرژی شده است،    ، چقدربچه  ینا

 موارد هستند. ینا یانرژی ندارم و... از جمله  یلیخ نیستم، امروز سرحال

 ؟ شود یم ینتأم ییلهوسبه چه  ها یروگاهنو  ها ینماشو به حرکت درآوردن  ها خانهگرم کردن  یالزم برا یانرژ

تأم  ییلهبه وس  هایروگاهو ن  ها ینها و به حرکت درآوردن ماشانرژی الزم برای گرم کردن خانه  اغلب  ین سوخت 

زغال سنگ، نفت، گاز طب  ییها. سوختشودیم ن   یعیمانند  ا  یمیاییانرژی ش  یزو چوب  هنگام   ها یانرژ  یندارند. 

 .شوندیم یلمانند گرما و حرکت تبد یازموردن یها شکل به سوختن

 ؟ شوند یم یلتبد  یگرد یک به  هایییانرژچه   ،کنیدی م کعروسک خود را کو یا  یاسباب باز ینکه ماش یهنگام

 و  شودیم یلتبد اییرهبه انرژی ذخ اییچه گفت که، انرژی ماه توانی، مشودیاسباب بازی به دست ما کوک م چون

 .شودیم یلتبد یبه انرژی حرکت اییرهحرکت اسباب بازی، انرژی ذخ هنگام
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 ؟ می کنیاستفاده م یاهیل از چه وس ها اختهی  یدند یبرا ید؟امشاهده کرده یکرا از نزد( سلول) یاختهتا به حال   یا آ

 .شودیاستفاده م یکروسکوپاز م یااختهیو جانداران تک  ها اختهی یشترب یمشاهده برای

بهتر  ،یکروسکوپم با  است. قبل از کار  زیانگجالب و شگفت یاربس یکروسکوپم یرو جانداران کوچک در ز یاخته یمشاهده

 .یمآن آشنا شو یاست با اجزا
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 معرفی قطعات میکروسکوپ 

 عبارتند از:  ینور یکروسکوپم یکمهم  یها روشن: قسمت ینهزم ینور یکروسکوپم

 است. یرمطالعه و مشاهده تصو یبرا یعدس ین: ایچشم یعدس

 :باشدیم یاست و شامل چهار عدس ییبزرگنما  یبرا یعدس ین: ایئیش یعدس

 کوچک(  ی)عدس 4شماره  ی( عدسالف

 خشک(  ی)عدس 10شماره  ی( عدسب

 خشک(  ی)عدس 40شماره  ی( عدسج

 (یروغن ی)عدس  100شماره  ی( عدسد

 . کندیم یتنمونه هدا یرو یمکندانسور: کندانسور نور را جمع کرده و آن را بطور مستق

 . کندیم یادرا کم و ز ی: مقدار نور ورودیافراگمد
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 . رودینمونه بکار م یرکردن تصو  یداپ یبرده و برا یینرا باال و پا  یکروسکوپماکرومتر: ماکرومتر صفحه م

 . کندیتر ممشاده مشخص  یتر کرده و آن را براشده را واضح یمتنظ یر: تصویکرومترم

  20 ولتاژ المپ با  یل، از قبباشدی نور و قطعات مرتبط با آن م یه عمدتًا مشتمل بر منبع تغذ ینور ی : اجزاینور یاجزا

  ی نمونهوکرده و بر ر  یحنور و کندانسور که کندانسور مشمل بر پنج قطعه است که نور را تصح  یحتصح  یلتروات، ف

 : کندیمتمرکز م یمورد بررس یءش یا 

 .کندیم یمکه حجم نور را تنظ دیافراگم – 2نور(  یحتصح) یرنگ فیلتر – 1

 یافراگم د یمتنظ یچپ -  5نگهدارنده کندانسور   پیچ – 4محدب  عدسی عدد دو – 3

 : یکینمکا  اجزای – 2

نور،   منبع  ینور  یکروسکوپم  یها از مدل  یدر برخ د.  باشیمستقر م   یهپا   یبر رو  یکروسکوپقطعات م  پایه: کلیه

 د.گرد یم یهتعب یهو کابل برق در پا  یوزف

  میکروسکوپ   جابجایید. نکته قابل توجه آنکه به هنگام  شویاز دسته استفاده م   یکروسکوپحمل و نقل م  دسته: جهت

 م.یکشیکار نم یزم یآن را رو

  ی . عدسشوندیم  یمختلف طراح  یهایبا بزرگنمائ  ی که چشم  ی و عدس  یئیش  یمشتمل بر عدسمیکروسکوپ:    لوله

 برابر 18و  15، 10ی ها یبزرگنمائ یدارا یچشم یعدسبرابرو  100و   60، 40، 10، 4 یها یبزرگنمائ یدارا یئیش

  یه محدب که در آن تعب  یعدس  ینمعموالً از چند  عدسی شیئی متفاوت است.    یکروسکوپکه بسته به نوع م  باشدیم

 . گرددیم یلتشک ،شده است

  ی ها یعدس موقعیت و با چرخاندن آن رندیگیصفحه قرار م ینا یبر رو یئیش یها یعدس متحرک: یا صفحه گردان 

 .کندیم ییرتغ یئیش

در   یشتریبا سرعت ب  پالتینکه صفحه    گرددیشده است و باعث م  یهدسته تعب  یبر رو  یچپ  : اینحرکات تند  یچپ
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 جابجا شود.  یجهت عمود

 یکرون و درحد م  عمودی  را در جهت  ینحرکات تند قرار داد و صفحه پالت  یچپ  ی بر رو  یچپ  : اینحرکات کند  پیچ

 د. کنیجابجا م

 د. کنیقرار دارد که آن را در جهت طول و عرض جابجا م  ینصفحه پالت یرز یچپ ینطول و عرض: ا پیچ

  نست اتو  بشر، یقوار  بزا  ینا   یگیررکا   به  با د آورد.  جوو  به  شناسی   یستز  علمدر   گیربزل  تحو  ،پمیکرسکواع  خترا

  10 بینآن    متوسط   قطر  که  بگیرید  نظررا در یرجانول  سلو  یک.  کنده  مشاهد،  شوندیه نمیدد  چشم با   کهرا    تیذرا

  ین ابنابر.  ستا  مسلح  غیر  چشم  با ن  ید د  قابل  جسم  نیزتریتر از رر کوچک با   50ل  سلو  ین، استون امیکر  20  تا 

ز هنوپ میکرسکو ن، قر چند گذشتاز  بعد. ببیندل را سلو نستاتو میآد کهد بو  یرنوپ سکو ومیکر اع خترا با  تنها 

رت  صوآن    کیفیتد  بهبودر    شگرفیت  تحوال   خیرا  یها ل  سا و در  کندیم  یفا ا  یستیز  یها در پژوهش  مهمی  نقش

 یدمیال  1940  یههآن در د  نیولکترع انواع  خترپ، امیکرسکو  ساختدر    ها شرفتیپ  نیتراز عمده  یکی.  ستا  گرفته

  تنها  نهپ  میکرسکووز  مرد. اکر  همافر  گذشتهاز    بهتررا    سلولیدرون    یها ه ذرات و اندامک مشاهدن  مکا ا  کهد  بو

نمونهساختا و    شکل  برسی  جهت امو  یستیز  یها ر  مقرده  ستفا ر   ی ساختارها   بینط  تبا ار  تعییندر    بلکه،  ردیگیار 

 ی ابر  فیزیک  علمدر    همچنین.  کندیم  یفا ا  ییاسز  به  نقش  نیزها  ن آنگوناگو  یهاتیل و فعالسلو   یه هندد  تشکیل

رد مو  ملکولی  تمیا  یپیوندها و    شیمیاییت  ترکیبا   برسیه و  مشاهد  یابر  شیمی، در  ها لملکو  نیر دروساختا   یهمشاهد

 . ردیگیار مقرده ستفا ا

 ینش آفر  یها یشگفت

 .دارند  سلول  یکجانداران فقط    ترشیکه ب   یدباور نکن  یدشا   ا سلول وجود دارد؛ امّ  یلیونم  75تا    50بدن انسان    در

 است.  یزجالب و شگفت انگ یاربس یکروسکوپم یرسلول و جانداران کوچک در ز یمشاهده

 ین بنابرا. است، گرفته شده یدند یمعنکوچک و سکوپ، به  یمعن، به یکروم ین یونا از دو واژه  میکروسکوپ



 

 
 

140 

برا  روبرت  کوچک.  یزهایچ  یدند  یعنی  میکروسکوپ سال  نیاول  یهوک  در    1665بار 

ل  یکروسکوپم ساخت.  توانست  یوورا  هوک  عدس  میکروسکوپ  419ن  عدس  یو  که  بار  هر  او    یا   یبسازد. 

 .ینیدبب یترکوچک یها سمیارگانیکرو م توانستی، مساختیم یبهتر  یکروسکوپم

به    یونانی  یاواژهاز    ی. باکتر یدندنام  یباکتر  ،یدبار د  ینکوچک را که او نخست  یزهایچ  ینا  بعدها 

از   یکیبوجود آورد.  یشناس یستدر علم ز یبزرگتحول  یکروسکوپشده است. اختراع م گرفته کوچک یلهم یمعن

هده ذرات  مشا بود که امکان    1940آن در دهه  ی، اختراع نوع الکترونیکروسکوپدر ساخت م  ها شرفتیپ  نیتر عمده

و ساختار   ی شکلنه تنها جهت بررس یکروسکوپرا بهتر از گذشته فراهم کرد. امروزه م یسلول ی درونها و اندامک 

م  یستیز  یهانمونه قرار  استفاده  بلکهردیگیمورد  ب  یینتع  یبرا  ،  و   سلول  دهنده  یلتشک  یساختارها   ینارتباط 

 .کندیم یفا ا یینقش به سزا یزگوناگون آنها ن یها تیفعال

 یکروسکوپ کار با م

 . یدرا با کمک معلّم خود انجام ده یرمراحل ز ،یکروسکوپاز م یحصح یاستفاده برای

 .یدخود قرار ده یتوضع نیتر نییرا در پا  یکروسکوپم ی، صفحهها یکردن عدس یزپس از تم .1

 . یدنور قرار ده یرکم را در مس ییبا بزرگ نما یئیش یعدس  .2

 ی رهیگ ینصفحه ب یرا رو(  یاشهیش یغه یت)و الم یدرا بردار یشگاهآماده در آزما  یها از نمونه یکی  .3

 به سمت باال باشد و نور از آن عبور کند. ی( اشه یش غکیت)که المل یدقرار ده یطور میکروسکوپ

 . یاوریدرا آهسته به سمت باال ب یکروسکوپم یصفحه یم،تنظ یچو با پ یدنگاه کن یچشم یدرون عدس  .4

 یدان در وسط م یرکه تصو یدحرکت ده  یاکننده، الم را به اندازه ا جابج  یچبا پ یرتصو یبا مشاهد ه  .5

 شود.  یدهتا واضح د یدکن یمرا تنظ یرسپس تصو یرد؛قرار گ دید

 .یدکن یمتنظ یرا به آهستگ یرو تصو یدنور قرار ده یرمتوسّط را در مس ییبا بزرگ نما یعدس  .6

 .یدکن یمرا تنظ یرو دوباره تصو یدنور قرار ده یررا در مس یادز ییبا بزرگ نما یعدس  .7

  یر میکروسکوپ خود را ز  یزندگ   یطمختلف مح  یاهانگ  یها و گرده  یگرمگس و حشرات د  یمانند بال و پا   ییهانمونه

 . یدرسم کن ،دیکنیو شکل آنچه را مشاهده م یدقرار ده
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  که  خانه، رودنهر، برکهض، حو  مثل مختلف یها و از آب مکان تهیه دار درب کوچک  شیشه  چند د خو  لدینوا کمک با 

 .کنید یداربر نمونهدارد،  نگر سبز ظاهر

 

، شودیمه  مشاهده  مشاهد  برکهدر آب    که  نچهآ

اندم دارنا ن  یا زغا آ  یا ده  سا اران  جاند  که  هستند  تیداموجو   ین. 

ران و  جانو  به  نسبتده و  بو  سلولی  تک  غلباران اجاندوه از  گر

 .نددار یتردهسان ساختما ن، گیاها 

( فیلوکلر)  سبزینه  شتندا  علت  به  که  سلولی  تک  یها جلبک

.  شوندیه ممشاهد برکهر در آب فوو به، نددار یزسا ا غذ ناییاتو

  همیت ا  یبزآ  ارانجاند  یابرن  شا دجوو و  کنندیم  ندگیز  شیریندر آب    همر و  شودر آب    هم  سلولی  تک  یها جلبک

 .روندیر مشما  بهن بزیاآ یاتغذیه منبع همو  دهندیم یشافزن آب را اکسیژا هما یراوان دارد، زفر

م نا   به  هاییهدئزا  یدارا  ها از آن  برخی  که  نماییمه  مشاهد  میتوانیم  یاهقهوو    قرمزو    سبز  یها رنگ  بهها را  جلبک

و  تا  جلبک  .هستندک  مژژک  آب    میتوانیم  که  ییها از   برکهدر 

  همچنین ،  نددار  سیلیسی  پوسته  که  هستندم  یاتود  ،نماییمه  مشاهد

 ها یم باکترنا  بهده سا اران جانداز  ییها گونه میتوانیم برکهدر آب 

 . نماییمه مشاهدرا  سلولی تک یها و قارچ
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  20تا    10را    ین اجسامب. ذرّهشدیاستفاده م  ینبذرّه  از   یزر  یدن اجسامد  یدور برا  یها در گذشته :  یخیتار  ینکته

 ساخته شدند.  همدیگر ها در کنارنیببا قرار دادن ذرّه ها کروسکوپیمین . اوّلکندیبرابر بزرگ م

را ساخت و   ین میکروسکوپاوّل ،یشسال پ 400هوک حدود  رابرت

  یند چوب پنبه را با دقّت بب  از  یاقطعهبا آن توانست  

  را   (اتاق کوچک  یبه معنا ). اصطالح سلّول  کند  آن را رسم  یرو تصو

پس از آن موجوات ریز .  های چوب پنبه به کاربردنیز او برای جفره

 درون آب را ببیند. 

 ی امروز یها کروسکوپیم

ساخت   ی درعدس یاز کاربردها  یکیکه  یدو دانست یدآشنا شد ،و استفاده از آنها در علوم پنجم ها یطرز کار عدس با 

از کنار هم قرار    ی،یمقد  یهاکروسکوپیمثل همان م  یامروز  یها کروسکوپیم  یهمه  تقریبًا  است.  یکروسکوپم

. نور از  شودیم  یدهبه نمونه تاب  ی منبع نور  یکنور از    ها کروسکوپیم  ین. در ااندشدهساخته    ین عدسیگرفتن چند

 .ینیمتر از خود آن ببنمونه را به صورت روشن و بزرگ  یرتصو می توانیو ما م کندیعبور م ها یعدس نمونه و

 

آن  شتنددا  یاسادهر  بسیا ر  ساختا   قدیمی  یهاپمیکرسکو د جوو  یا ینه، آالمپ  یجا   به  ها و در 

را  نو  که   شتهدا وبو  کم،  قدیمی  یهاپمیکرسکو  نماییرگبز  همچنین.  کردیم  منعکس  نمونه  سمت  بهر    با  لیده 

اعلم  پیشرفت از  ده  ستفاا  ،ها پ  میکرسکو ن  ساختمادر    بیشتر  نماییرگ  بز  با   ییها یعدس  نیزو    لکتریکیا  یژنر، 
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ها را سلول هستهدرون  یاجزا نیتر کوچک نیزها و و اتم ها ل ملکو  حتی تواندین م نسا ا ،نکنوا که یرطو به  یددگر

 نیز  یداربر فیلمو  یداربر عکس ناییاتو ،یوزمرا پیشرفته یهاپمیکرسکو  همچنین. کند شناسایی مناسبح ضوو با 

ها و از سلول ی بعد سه یروتصا  تواندی م که ستا نیولکترپ اسکوومیکرم نا  به یوزمرپ اسکوومیکراز  نوعی. نددار

زمر  بهپ  سکو ومیکر ن  ساختما   میریگیم  نتیجه.  کند  تهیهم  جسا ا  سایر کاملما ور  پن  و  و   اندشده  ترشرفتهیتر 

 .ستا یافته یشافزا نیز ها آن یها تیقابل 

 یرجانوو  گیاهی یهاه سلولمشاهد

.  بشکند  تا   بزنید  تا گ را  برد.  کر ده  ستفا ا  یاگلخانهن  گیاها  یا ه  تره  گیا   یزهتا گ  براز    توانیم  نهن روزنگهبا   یها ن سلولیدد  یابر

 تکه. کنیدا  جد ، نداهپوشاندگ را بر پایینیو  باالییح سطورا در  شفافی بخش ،یگرد ینیمه یرو  نیمه یکرب مو حرکت با  سپس

ه مشاهدپ میکرسکو با و  هیدار دقرآن  یرا رو المله آب، قطر   یکدن کر ضافهاز ا پس، یداربگذم ال یاز آن را رو کوچکی ی

 .نمایید

د  خو  فتر، در ددین یبیپ ممیکرسکو   یررا ز  نچهآ  شکل

آبکشید   مقابل   شکل  با   دینی بیم  که  یتصویر  یا. 

 دارد؟  شباهتی

  سیتوپالسم و    هسته،  پوسته  یا   غشا   بخش  3،  تصویردر  

امشاهد  قابل م نا   به  ییهاسلول  همچنین.  سته 

روزنگهبا   یها سلول م  نهن  م. کنیه  مشاهد  ،میتوانیرا 

ل سلوم  نا   به  شکل  لوبیاییل  سلو  جفت  یکرا    نه روز  هر

روزنگهبا  یا   نهروز  یهندارنگهد اکر  حاطها  نهن  . ستده 

 . شوندیها من روزنهشد بسته یا ز با  باعثها سلول ینا
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 کتاب درسی را انجام دهید  ۷8 ی صفحه کنید مایشآزدرصورت امکان 

ن را  ها د  یشده ه  کند  سطحی  یها از سلول  یادتعد  مقابل  شکل  مطابق

ش گستراز  پس. کنید منتقلم ال یرو بهن ها اق دبز یارمقداه همر به

 .کنیده مشاهد پ میکرسکو یرو ز هیدار دقرآن  یرا رو المل ،آن

  شکل   با و    بکشیدد  خو   فتر، در د دینیبیپ ممیکرسکو   یررا ز  نچهآ  شکل

 .کنید مقایسه یرز

یا   ها از سه بخش غشا  که سلول  می شوی متوجه م  ،مقایسه این دو شکل  با 

اند. همچنین  پوسته، سیتو پالسم و هسته تشکیل شده

م سلول  میکنیمشاهده  بسیار   یهاکه  بافت  این 

بین سلولی کمی دارند.    ینزدیک هم هستند و فضا 

الیه چند  همانند   یاهمچنین  شکلی  و  هستند 

 .سنگفرش دارند

 

 :یو جانور یاهیسلول گ یها تفاوت

 کرد: یرا بررس یرز یها تفاوت توانیم یو جانور یاهیگ یها اختهی  یزتما برای

 یمی تقس یها، تفاوتیساختار یها، تفاوتیسمیمتابول یها تفاوت

 هستند. یکرو  یجانور یها سلول یهستند ول یاغلب چند وجه یاهیگ یها سلول .1

 اند.مصرف کننده یجانور یهاکننده و سلول یدتول یاهیگ یها سلول .2

 یواره فاقد د  یجانور  یها سلول  یاز جنس سلولز هستند ول  یسلول  یوارهد  یدارا  یاهیگ  یها سلول .3

 هستند. یسلول
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اندامک   یجانور  یها سلول  یو درشت هستند ول  یاندامک واکوئل مرکز  یدارا یاهیگ  یها سلول .4

 . ی ندارندواکوئ ل مرکز

غذا( هستند    ید = اندامک تولینه)کلروپالست= سبزپالست    یها اندامک  یدارا  یاهیگ  یها سلول .5

 اندامک پالست را ندارند.  ی جانوریها سلول یول

ول  یولسانتر  ،یاهیگ  یها سلول .6   دهند یم  یلدوک تشک  یها رشته   یسلول  یمهنگام تقس  ی ندارند 

 دارند. یولسانتر ،ی جانوریها سلول یول

سلول    یوارهیعالوه بر غشاء، د  یاهیغشاء وجود دارد و در سلول گ  ،یسطح سلول جانور  یرو .7

 .هم وجود دارد

 . شودینم یافت یجانور یها نشاسته وجود دارد که در سلول یها دانه یاهیگ یهادر اغلب سلول .8

ول  یاهیگ  یها هسته در سلول .9 کنار جداره  یجانور  یها در سلول  یدر مرکز قرار دارد   یها در 

 سلول قرار دارد. 

فاقد تاژک   یاهی گ  یها چند تاژک داشته باشند اما، سلول  یا   یکممکن است    یجانور  یها سلول .10

 . یاهیگ یها از گونه ینر بعض یجنس یها سلول هستند، به جز

  شود. ینم یافت یجانور یها به نام پالست وجود دارد که در سلو ل یاندامک یاهیگ یها در سلول .11

گ  یها یزهرنگ  مسئول  ها پالست کلروپالست،   باشندیم  یاهیمختلف  گروه  سه  به  را  آنها  و 

 . کنندیمیم کروموپالست و لوکوپالست تقس

 است. یتر اشکال متنوع یدارا ینسبت به سلول جانور یاهیسلول گ .12
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 ارزشیابی 

 ؟دهدیانجام م یو چه کار یستچ یکروسکوپم

کوچک گرفته شده است.    ی، و »»سکوپ« به معنیدند  یمعن  به«  یکرومیونانی  از دو واژه    یکروسکوپم

ها و جانداران تک سلول  ترشیب  یمشاهده  برای  کوچک.  یزهایچ  یدند  یعنی  میکروسکوپ  ینبنابرا

 . شودیاستفاده م یکروسکوپاز م یسلول

 ها را مشاهده کرد؟ ساختمان بدن جلبک توانیچطور م

که از کنار    دینیبیرا م  یسبز رنگ   یها رشته   ید،بگذار  یکروسکوپم  یررا از برکه برداشته و ز  یآب  یقطره

اشده  یلها تشکسلول  گرفتن  هم قرار نام   یارشته   یهاساده هستند و جلبک  یها یپرسلول  ها نیاند. 

 دارند. 

 ؟ ندیگو یم ینیاز موجودات زنده، موجودات ذره ب  یچرا به بعض

وجود    یزن  یادیز  یموجودات  ،مینیبی که با چشم م  یعالوه بر موجودات  ،میکنی م  یکه ما زندگ  یاییدن  در

چشم با  که  برا  شوندینم  یدهد  غیرمسلح  دارند  ذره  یدند  یو  از  استفاده   یکروسکوپم  یا   ینبآنها 

 .شودیگفته م یکروسکوپیم یا  ینیب ذره موجودات به آنها  یلدل ین، به همگرددیم
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 یاهان . گکندیم  جذب را   ید نور خورش  یانرژ  ینهدارد. سبز  یل(کلروف)   ینهبه نام سبز  یسبز  یمادّهبرگ،  

 .کنندیمساختن غذا استفاده  یبرا یدنور خورش یانرژ از

 آب و موادّ محلول در   یزها نهیش. ررندیگی مرا از هوا    یداکس  یبرگ، کربن د  یها عمل روزنه  ینا  برای

 . رسانندیمآوندها به برگ  یلهیوسو به  رندیگی مرا از خاک  آن

 ساختن.  یعنینور و سنتز  یعنیفتوسنتز نام دارد؛ فتو  ید، نور خورش یبا استفاده از انرژ یاهانگ غذاسازی

 درسی را انجام دهید. کتاب  80 ی صفحه مایشآز

 هشدار 

 .ردیگیمآتش  یعالکل سر یراز ید؛کن یخوددار یمحرارت مستق یاز قرار دادن الکل رو

  توان یم،  شودیم   ظاهره تیر  بیآ  نگگ، ربرو    نشاسته  به  دی محلولودن  فزا  با  مایشن در آزچو

گ  بر  همچنین.  کنیمده  ستفا ا  دی  محلولاز    بایدده،  ما   یکدر    نشاستهد  جو و  تشخیص   یابر  که  گرفت  نتیجه

 کسید اید  کربنده از  ستفاا  با ن  گیاها   یعنی  ستا  نشاستهده  ما   یدارا  ،سته اگیا   یزسا ا  غذ  محل  کهن  گیاها 

 :مانند،  قنداع نوا شید رخور نوو 
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 .کنندیم تولیدن کسیژا  نیزز و ... و گلوکو، نشاسته

 .کنندیم یرهذخ( نشاسته مانند)ساخته شده  ییرا در موادّ غذا یدنور خورش یانرژ یاهان،برگ گ

 غذا استفاده  یناز ا یزخود ن یاهان. گکنندیم یهتغذ سازند،یم اهانیگکه  ییموجودات زنده از غذا یهمه

 . نامندی مکننده  یدرا تول یاهانعلّت گ ین. به همکنندمی

 ی . امّا محلّ اصل کنندیم یغذاساز یزدارند ن یلکه کلروف یا لوب یساقهمانند  یاهانسبز رنگ گ یها  هساق

 برگ است. غذاسازی،

 ی شکارچ  برگ

؛ دانندیم  یاهانگ  در  فتوسنتز کننده  یرا اندام اصل   ها برگ

ا بر  تول  گیاهان   ینعالوه  عنوان  به  ن  یدرا    یز کننده 

خود   یازموادّ مورد ن یهمه یاهان،گ یبعض  ی، ولشناسندیم

 ینا یها برگاز  ی بعض یل،دل ین. به همبسازند توانند یرا نم

تله درآمده  یاهانگ و    تواند  یم  که  است  به شکل  حشرات 

ا  یحتّ کند.  شکار  را  بدن    گیاهان  ینجانوران کوچک  موادّ 

 .کنند یم مصرف شکار خود را 

 

 . را انجام دهید 82جمع آوری صفحه 
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 کنید ه نگا  قتد  به یرز یروتصا  به

 

 : سته اشدش خامو یا شیشهف ظر  یرز شمع - 

 کسید ایدکربن،  شمع  سوختن  عمل  ثرا در ایر. زسته اشدش  خامو،  کافین  کسیژن اسیدم رعد  علت  به

 .ستا یافته کاهش سوختن یابرن کسیژو ا یافته یشافزا محیط

 ه:شده پژمر که حالیدر  یاشیشهف ظر  یک یره زگیا  - 

ف ظر  یره و در زید دگر   متوقف  سنتز  فتو عمل،  یاشیشهف  ظر  یردر ز  کسیدایدکربند  جوم وعد علت  به

  به ز  گا   یند اجوم وعدو    کسیدایدکربن  به ه  گیا ز  نیا   به  توجه   با .  هستیم  شاهدن را  کسیژا  تجمع  یاشیشه

 .سته اشدده پژمر ه گیا  ینا یاشیشهف ظر یردر ز کافیازه ندا

 : یاشیشهف ظر یره در زگیا یک با  شنرو شمع - 

  عملاز    حاصلن  کسیژ ف امصر  با   شمع .  هستیم  شاهد را    کسیدایدکربنن و  کسیژا   چرخه   تصویر  یندر ا

ه گیا ، شمع کسید توسطاید کربن تولید با ض عودر  ماندیم شن، روشودیم تولیده گیا توسط که فتوسنتز

  لبتها)  دبو  هیمانخوه  گیا  گیدپژمر  یا   شمع  خاموشی  شاهدا  لذ.  هدم دنجا ا  خوبی  بهرا    فتوسنتز  عمل  تواندیم

 (.بماند باقی شنن روهمچنا  شمع که مانیز تا 

 یک  با   مایشآز  ینا  پس  سته اگیا   یکن  کسیژا  تولیدیاز    بیشتر  خیلی  شمع  یکن  کسیژف امصر

 .باشد شتهد داجوه و گیا  چندین بایدو  نیست پذیرن مکا ه اگیا 
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  اطراف   یبرگ وارد هوا  یها از روزنه  یژناکس  ین. اشودیم  یدتول  یزن  یژندر فتوسنتز عالوه بر غذا، اکس

 . شودیم

برا  موجودات اکس  یزنده  به  اکس  یازن  یژنتنفّس  به    یدتول  یژندارند.  فتوسنتز در تنفّس    یلهیوسشده 

هوا    یبه کاهش آلودگ یژناکس ید. فتوسنتز با تولگیردیقرارممورد استفاده   زنده موجودات

 .کندیمکمک  یزن

انجام نشود، غذا گ  شودینم  یدتول  یاهانتوسط گ  ییاگر عمل فتوسنتز  ب  خواریاهو تمام موجودات   یناز 

به دنبال آن  روندیم از ح  موجوداتی  و  ب  یزن  کنندیم  یه تغذ  خواریاهگ  یواناتکه   یژنیاکس  روندیم   یناز 

به وس  شودینم  یدتول زنده  از طرف  یله آنکه موجودات  کنند  ن  یداکس  ید  یتنفس   یادتر ز  یزکربن هوا 

 .روندیم ینتمام موجودات زنده از ب یو پس از مدت شودیم

 نشاسته

چسب و کاغذ و   یدتول  یبراو نامحلول در آب است. از آن    ها دراتیکربوهاز   یادهیچیپ  یبنشاسته ترک

 یلوزبه نام آم  یدراتنشاسته از دو نوع کربوه  ،یمیش  یست. از لحاظ زکنندیم  ی استفادهبافندگ  یعدر صنا 

گلوکز هستند که    یواحدها   ،ها یچندقند  ینا  یاست. تکپارها   یل شدهتشک  (ها یچندقند)  یلوپکتینو آم

هم رفته ساختار   ی. رودهندیمرا    4و    1  آلفا   ییوندهاپ   یلوصل شده و تشک  یکدیگربه روش سر به دم به  

سادگ  یلوپکتینآم ایستن  یچندقند  ییرها زنج  یرسا  یبه  در  واحد  یچندقند  ین.  طرا  گلوکز  دو    یق ز 

 .دهندیمرا  یفرع  یهاشاخه یلمتصل شده و تشک یکدیگرآلفا به  6و  1 ییوندهاپ

 نشاسته  منابع

منبع   چهار.  شودیم  یافت(  ینیزم  یبسمثل  )  یاهیگ  یها غدّه، غالت و  ها دانه،  ها وهیم  یشتردر ب  نشاسته

 گندم و برنج. ینی،زم سیب از: ذرت، اندعبارتعمده نشاسته 

 کاربرد 
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  ی در آشپز ین. همچنشودیماستفاده  ها پارچه  یآهار زدن برخ یچسب و کاغذ و برا یدتول یبرا نشاسته

از   یستمسده ب یلو اوا نوزده. در سده ردیگیممورد استفاده قرار  ها ینیریشو  غذاها  از  یبرخ یه ته یو برا

 ینو سرآست  یقهصاف کردن    یبرا  ،شدیم  یلو آب تشک  نشاسته  )آهار( که از مخلوط  یینشاسته رختشو

 .کردندیماستفاده  یمردانه موقع اتوکش یها راهنیپ

 یوانی ح نشاسته

 نام دارد. یکوژنگل  یوانیح نشاسته

 نشاسته  آزمون

در آب( اضافه    یمپتاس  یدید)  دی  محلول  ینشاسته است به آن مقدار  یحاو  یانمونه  ینکهدانستن ا  یبرا

 . کندیم ییرتغ یرهت یبه آب دی محلولرنگ زرد  یب،در ترک نشاسته در صورت وجود کنندیم

 ؟ دیآیاز کجا نشاسته به دست م

ب  ک خورا تأم  یشترانسان  ماده دشودی م  یناز نشاسته  از هر  تأم   یشترب  یگر. نشاسته  نقش    ،یغذا  یندر 

ازکندیم  یباز ا  این  . پس  به  با   ینجا  به شمار    نی ترمهمبرد که چرا نشاسته    یپ  یدراز  ماده در جهان 

 .رودیم

 هم دارد. ییگرد یاربس یها مصرف ، بلکه آوردیمانسان را فراهم   کنه فقط خورا نشاسته

برخوردار    یخاص  یتو بهداشت در همه جا نشاسته از اهم  یشآرا  یی،چسب گرفته تا مواد رخت شو  یه ته  از

 است.

 .شودیم یافت یخرد ریا بس یها دانهاست و به صورت  یاهیفرآورده گ یک نشاسته

از خا   توانندیم خود    ینهبه کمک آفتاب و سبز  گیاهان را  با گازکربن  ینزم  کآب  هوا   یکجذب کرده 

 . کنندیم یلقند را به نشاسته تبد ینبسازند. سپس هم قند گونه ینکنند، و بد یبترک

مثال،    ی. براشودیم  یره و تخم درختان ذخ  یوهساقه، برگ، م  یشه،خرد در ر  یهادانهبه صورت    نشاسته
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نشاسته در   ییاد مقدار ز   یزهمچون ذرت، برنج و گندم ن  یدر بر دارد. غالت  فراوانی  نشاسته  ینیزم  یبس

 دارند. یرهخود ذخ

 ؟ کنند یم یرههمه نشاسته ذخ ینا یاهانچرا گ یددانی م آیا 

الزم است. به کمک نشاسته   ییده،تازه رو  یها جوانه نهال و    یهتغذ  ینشاسته برا  ینکه ا  زیرا

 .شوندیم  شانه یتغذ یمواد الزم برا یهکه خود قادر به ته رسندیمی حدو به  کنندیمرشد  ها آن

 ؟ دیآیچگونه نان ور م

 یان، کشف کردند. پس مصر ،یشدر هزار سال پ یانراز را مصر ینسبب ور آمدن نان است. ا یهما  خمیر

 . پختندیم یاورآمدهسبک و  نان کهبودند یمردم  یننخست

 مخمر است. یحاو یهما یر؟ خمکندیمو چگونه نان را سبک و خوشمزه  یست؟چ یهما  خمیر

 .می کنیم یفتعر یتانخوب اآلن آن را برا  یار. بسیستکه مخمر چ  یدبدان دیخواهیم البد

را با چشم عاد  توانینماست که    یزر  یکه به حد  یسلول  یکقارچ    یعنیاست،    یاهگ  ینوع   مخمر   ی آن 

 را به کار برد. یکروسکوپم یدحتمًا با یاهیگ یدن چنیند یتماشا کرد. برا

توان یم  صورتل خواهند داد که در آن  یتشک  یاتوده؛  یندنوع قارچ، کنار هم برو  یناز ا  ییارتعداد بس  اگر

 .یدرا د ها آن یزن میکروسکوپ بدون

رنگ است، هر  یب  بًایتقر ندارد. مخمر   یلکلروف یا   «ینهسبز»قارچ است که هرگز  یمخمر نوع 

 .یاوردخود فراهم ب یالزم را برا ییخودش مواد غذا یستن ی قادراست ول یاهگ یچند که نوع

 « مخمر»: آوردیمبه وجود  یممثل، دو گونه آنز ید رشد و تول ضمن

 .کندیم لی( تبدگلوکز)و قند انگور   ()لوولز یوهرا به قند م یشکرکه قند ن یمیآنز یعنیانورتاز  -  1

 یژن، و در صورت نبودن اکس  یک،به آب و گاز کربن  یژنکه قند را در مجاورت اکس  یمی آنز   یعنی  یمازز  -   2

نان   ینشاستهاست که    یمدو آنز  ینبر اثر ا  یهما   یرپس خم  .کندیم  یلتبد  کربنیک،  آن را به الکل و گاز 
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 یک کربن گازگرداند.    «یرعمل تخم».  نامندی م، مبدل  یو انرژ  یکقند و قند را هم به الکل و گازکربنرا به  

 یی موارد هم نانوا  یناز ا  یکی.  کندیماستفاده    ییارسودمند است که انسان از آن در موارد بس  یاربس  یگاز

 است.

 . گرددیمو سبک وخوشمزه  دیآیماست که ور  یکنان بر اثر گازکربن پس

هنگام طبخ سبک و   ،نگه بدارند یاز طبخ، مدت  یشرا پ یربرده بودند که اگر خم یپ  یاننانوا یش،پ  ها سال

ج یبه تدر  ییها قارچ  ،بماند  ییدر جا   یمدت  یرآن بود که چون خم  یدهپد  ین. علت ادیآی مپف کرده، به عمل  

 .کنندیم تکثیر از هو ا وارد آن شده، شروع به رشد و

 یرکه در خم یتا نشاسته و قند ندیافزایمو شکر  یهما یرخود، خم یربر خم یاناکنون نانوا اما 

  یک گازکربن یمقدار یدمخمرها تول ینبشوند. هم یهما  یردر خم  موجود یها قارچ  کخورا  ،نان وجود دارد

 یشترشده، ب  یکحجم گازکربن  یشخود باعث افزا  نیز  ، حرارت تنوریگرد  ی. از سوکنندیم  یردر درون خم

 ییشترباز مقدار ب  یشترب  حرارت  . آن گاه باز هم بر اثرگرددیمآن    ی باعث پف کردن نان و برآمدگ

 .دهدیمما   یلخشک، سبک و بر آمده تحو  ینان یجهو در نت شودیمنان خارج  یراز خم یکگازکربن

الکل همچنان در آن    یول  شودی ماز آن خارج    یکازکربنمحلول قند کشت دهند، گ  یکمخمر را در    اگر

 . ماندیم یمحلول باق 

 ارزشیابی 

 دارند؟  یازن یزهاییرشد به چه چ یبرا یاهانگ

 کربن ید، دی اکسید، نور خورشیمناسب، آب کاف خاک

 ؟ کنندیمهوا کمک  یچگونه به کم کردن آلودگ یاهانگ

 رند یگیکربن هوا را م  یدهنگام غذاسازی دی اکس  یاهان. گدهندیدر روز عمل فتوسنتز را انجام م   گیاهان 

 یز مقداری رطوبت ن  یژنعالوه بر اکس  یاهان. گشوندیهوا م  یزگیو موجب پاک  دهندیم  یژن پسو اکس
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 . شودیهوا م یلطافت و تازگ باعث که کنندی وارد هوا م

 ؟ انددهینامموجودات زنده را مصرف کننده  یهکننده و بق یدرا تول یاهانچرا گ

ا  یزخود ن  یاهان. گکنندیم  یه، تغذسازندیم  یاهانکه گ  ییموجودات زنده از غذا  یهمه  زیرا غذا   یناز 

  یاموجود زنده  یچکنند و به ه  نیقادرند نه تنها غذای خودشان را تأم  یاهان. در واقع گکنندیاستفاده م

 .کنندیم نیتأم یزموجودات زنده را ن بقیه وابسته نباشند، بلکه غذای
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