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 یـریاض درس 

 طول و سطح :درس
یری قد یک می دانیم که برای انداره گیری مقداری از هر چیر، نیاز به واحد داریم برای مثال برای اندازه گ

استفاده   انسان از واحد متر یا سانتی متر و برای اندازه گیری سنگینی یک جسم، از واحد گرم یا کیلوگرم

 یرید :  .معنی کلمات زیر را یاد بگمی کنیم

 کیلومتر یعنی هزار متر–لو یعنی هزار : مثل کیلوگرم یعنی هزار گرم کی یک

 مثل دسی متر یعنی یک دهم متر.دسی یعنی یک دهم : 

 : مثل سانتی متر یعنی یک صدم متر  سانتی یعنی یک صدم

میلی لیتر  –میلی گرم یعنی یک هزارم گرم  -ر یعنی یک هزارم مترتمیلی یعنی یک هزارم : مثل میلی م

  ا یک سانتی متر مکعب است.ک هزارم لیتر که معادل یک سی سی ییعنی ی

 جدول زیر واحدهایی را که به طور معمول از آنها استفاده می کنیم، بیان شده است.در 
 واحد اندازه گیری )از کوچک به بزرگ ( 

 کیلومتر -متر –متر  یدس -سانتی متر -میلی متر طول

 کیلومتر مربع-هکتار-متر مربع -دسی متر مربع –سانتی متر مربع  –ی متر مربع میل سطح)مساحت(

 متر مکعب -لیتر)دسی متر مکعب( -میلی لیتر)سانتی متر مکعب یا سی سی ( حجم

 تُن -کیلوگرم-گرم جرم

 درجه زاویه

 قرن -سال -هما -هفته -روز -ساعت -دقیقه -ثانیه زمان

 تبدیل واحدهای طول

 ه از جدول زیر به راحتی می توان واحدهای طول را تبدیل کرد.با استفاد

 

 متر، چند سانتی متر است؟ 4/3مثال 

)متر( به سانتی متر است و برای تبدیل از واحد بزرگ  100پاسخ با استفاده از جدول می  دانیم که هر متر 

 واحد کوچک)سانتی متر( باید از عمل ضرب استفاده کنیم.    

 4/3 × 100=340سانتی متر

 روش دیگر تبدیل واحدها استفاده ازجدول تناسب است:
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 متر چند کیلومتر است؟ 17مثال 

       ÷ 1000               17÷ 1000=017/0پاسخ :                 کیلومتر 

=
17 × 1

1000
=

17

1000
= 0/017 

 کنیم.برای تبدیل واحدها از روش زیر استفاده می 

 

یعنی برای تبدیل واحد بزرگ به واحد کوچک از عمل ضرب و برای تبدیل واحد کوچک به واحد بزرگ از 

 عمل تقسیم استفاده می شود.

 واحدهای سطح )مساحت(

 می دانیم که  مساحت مربع ، برابر است با یک ضلع ضرب در خودش .

 سانتی متر مربع. 1رابر است با اگر مربعی به ضلع یک سانتی متر داشته باشیم، مساحت آن ب

 سانتی متر 1سانتی متر=مساحت مربع                             1 ×سانتی متر 1سانتی متر مربع = 1

 متر مربع . 1اگر مربعی به ضلع یک متر داشته باشیم، مساحت آن برابر است با    

 متر مربع  1=متر  1 ×متر 1دسی متر = 10 ×دسی متر  10=  100دسی متر مربع 

 متر مربع  1= 100دسی متر مربع 

 متر مربع  1متر =  1 ×متر  1سانتی متر = 100 ×سانتی متر  100=  10000سانتی متر مربع  

 متر مربع   1=  10000سانتی متر مربع  

 متر مربع 1متر = 1 ×متر  1میلی متر = 1000 ×میلی متر  1000=  1000000میلی متر مربع 

 متر مربع   1=   1000000مربع میلی متر 

 دسی متر مربع 1دسی متر = 1 ×دسی متر  1سانتی متر =  10 ×سانتی متر  10= 100سانتی متر مربع 

 دسی متر مربع  1=  100سانتی متر مربع 

 دسی متر مربع 1دسی متر = 1 ×دسی متر  1میلی متر = 100 ×میلی متر  100=  10000بع رمیلی متر م

 متر1000 17

 کیلومتر1 
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 گیری مساحت مزرعه ها، پارک ها و جنگل ها از واحد بزرگ تری به نام هکتار استفادهبرای اندازه 

 شود.می 

 متر است. 100یک هکتار، مساحت مربعی است که اندازه ی هر ضلع آن 

 هکتار  1متر = 100 ×متر  100=  10000متر مربع          هکتار       1=  10000متر مربع 

بزرگ تر مانند مساحت شهرها، کشورها، قاره ها و اقیانوس ها از واحد   برای اندازه گیری سطح های

 ست و مساحت مربعی است که اندازه . یک کیلومتر مربع امی شودبزرگتری به نام کیلومتر مربع استفاده 

 متر است. 1000هر ضلع آن یک کیلومتر یا 

ازه هر ضلع آن یک کیلومتر یا است که اند مساحت مربع شکل مقابل یک کیلومتر مربع مساحت مربعی

 ک کیلومتر مربع است .هزار متر است مساحت مربع شکل مقابل ی

 کیلومترمربع 1کیلومتر=  1× کیلومتر 1

 متر= 1000  متر 1000=  1000000مترمربع 

                                                                                

100  =
لومترکی مربع

هکتار
=

متر مربع 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

متر مربع 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 

 

 برای تبدیل واحدها دو روش وجود دارد:

 الف(استفاده از ضرب و تقسیم 

 ب( استفاده ازتناسب

 است؟مترمربع مترمربع چند سانتی 3/2:مثال

مترمربع سانتی  3/2× 10000= 23000متر مربع استفاده از ضرب و تقسیم      سانتی-پاسخ الف

 متر مربع 1= 10000

 ب(استفاده از تناسب

10000×2/3=23000متر مربع سانتی

1
=  

 : حجم و جرم درس

 به شکل مقابل هرم می گویند.

 کیلومترمربع 1=  1000000مترمربع 

 کیلومترمربع 1=  100هکتار
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 مانند: مثلث، مربع، پنج ضلعی و ...(، یک چند ضلعی است)ی هرمقاعده

 یک وجه می گویند. *به هریک از سطح های تشکیل دهنده ی هرم،

 *گسترده ی هرم باال به صور مقابل است .

 اگر گسترده ی هرم از چهار مثلث متساوی االضالع هم اندازه تشکیل شده باشد.

 به آن چهار وجهی منتظم هم گفته می شود.

 ن را نشان می دهد.آشکل زیر نوع دیگری از هرم و گسترده ی 

 دهد.ی آن را نشان میشکل زیر، یک مکعب و گسترده

 
 ضلع= حجم مکعب× ضلع× ضلع

 ی مکعب)مساحت کل مکعب(=مساحت گسترده6× ضلع× ضلع

 های مکعب با هم برابرند.ی ضلعهمه

 دارد. سی( وجودمتر مکعب)سیمتر مکعب)لیتر( و سانتیگیری حجم، واحدهایی مانند مترمکعب، دسیبرای اندازه

 باشد. ی هر ضلع آن یک متریک مترمکعب، حجم مکعبی است که اندازه 

 10متر یا ی هر ضلع آن یک دسیمتر مکعب) یا یک لیتر(، حجم مکعبی است که اندازهیک دسی 

 گیرد.گیری حجم مایعات بسیار مورد استفاده قرار میمتر باشد. این واحد برای اندازهسانتی

  متر مکعب=حجم دسی 1لیتر یا  1

 های متر باشد. نامر ضلع آن یک سانتیی همتر مکعب، حجم مکعبی است که اندازهیک سانتی

  است.« لیترمیلی»و« سیسی»دیگر این واحد

 متر مکعب=حجم سانتی 1                              

 

 

 مترسانتی1
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 واحد های حجم 

 مکعبمتر   1= متر 1 ×متر 1 ×متر 1دسی متر = 10 ×دسی متر  10 ×دسی متر 10 = 1000 مکعبدسی متر 

  مکعبمتر  1= 1000 کعبمدسی متر = 1000لیتر 

  مکعبمتر  1= متر  1 ×متر 1 ×متر 1سانتی متر = 100 ×سانتی متر  100  ×سانتی متر  100= 1000000  مکعبسانتی متر 

   مکعبمتر  1=  1000000  مکعبسانتی متر = 1000000= سی سی  1000000میلی لیتر 

 لیتر 1= دسی متر مکعب 1= دسی متر ×1دسی متر  ×1دسی متر  ×1= سانتی متر 10 × سانتی متر 10 ×سانتی متر 10 = 1000 سانتی متر مکعب

  لیتر  1= دسی متر مکعب  1سانتی متر مکعب=  1000سی سی = 1000میلی لیتر=  1000 

 برای تبدیل واحدهای حجم می توان از دو روش ضرب و جدول تناسب استفاده کرد.

 چند لیتر است؟متر مکعب برابر  2/3مثل  

 سخپا

 لیتر است: پس :  1000می دانیم که هر متر مکعب مساوی  :1روش  

 2/3 × 1000=  3200لیتر                                                                                                                 

 : استفاده از جدول تناسب 2روش 

1000×3/2=  3200لیتر 

1
              =        

 *اکنون تمرین های کتاب را حل کن.

 درس : مساحت دایره 

 مرکز دایره است.« م»شکل مقابل یک دایره را نشان می دهد  نقطه 

 شعاع دایره است.« م س » پاره خط 

 پاره خط )ف ب ( قطر دایره است.

 ر قطر است.دایره دارای بی شمار شعاع و بی شما

 قطرهای دایره نیز با هم برابرند.شعاع های دایره با هم برابر و 

 اندازه ی هر قطر دو برابر شعاع است، یعنی اندازه ی شعاع نصف قطر است.  

 ت دایره=مساح 14/3 ×شعاع ×شعاع=محیط دایره                                               14/3  ×قطر 

 پی می گویند.)البته این عدد مقدار تقریبی عدد پی است(را عدد  14/3عدد 

 مکعبمتر 1 2/3

  لیتر  1000 
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 درس: خط و زاویه 

. در شکل رو به رو، فاصله ی ست که دو نقطه به  هم وصل می کند، طول پاره خطی افاصله ی بین دو نقطه

 .«ب س »برابر است با طول پاره خط ، « س»و «ب»دو نقطه ی 

 

 

ط(، برابر است با طول پاره خط عمودی که از آن نقطه بر خط رسم فاصله ی یک نقطه تا یک خط )پاره خ

 « م ج »برابر است با طول پاره خط « ب پ »از خط « م»می شود.در شکل زیر فاصله ی نقطه ی 

 

 فاصله ی هر رأس مثلث از ضلع مقابل آن، برابر است با ارتفاع وارد بر آن ضلع .

     ارتفاع وارد بر ضلع« ب ج» است، بنابراین « پ ت» از ضلع  «ب» فاصله ی نقطه ی « ب ج»در شکل زیر ، 

 است.« پ ت » 

 از هر نقطه روی یک خط )پاره خط ( فقط یک خط عمود بر آن می توان رسم کرد. 

عمود رسم « د م » را می توان بر خط « ب س » فقط یک خط مانند « م د » ، روی خط « ج»از نقطه ی  :لامث

  کرد.

 ک پاره خط، خطی است که از وسط پاره خط بگذرد . عمود منصف ی

 است.« س د » عمود منصف پاره خط « م ل »بر آن عمود رسم شود در شکل مقابل خط 

 

 

 

 *اکنون تمرین های کتاب را حل کن.

  

 س

 ب
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 انواع زاویه

 

  اندازه ی زاویه راست )قائمه(، برابرo90 .است 

  اندازه ی زاویه ی نیم صفحه، برابرo 180 .است 

  اندازه ی زاویه ی تند، از صفر درجه بیشتر و ازo 90 .کمتر است 

  اندازه ی زاویه ی باز، ازo 90  بیشتر و ازo  180 کم تر است. 

  اندازه ی زاویه ی تمام صفحه، مساویo 360 .است 

  زاویه ی تند >زاویه ی راست  >زاویه ی باز >زاویه ی نیم صفحه  >یعنی : زاویه ی تمام صفحه 

 باشد، آن دو زاویه را متمم گویند. o 90دو زاویه ی متمم : اگر مجموع دو زاویه 

 متمم اند. �̂�و   �̂�در شکل مقابل زاویه های 

 در مثلث قائم الزاویه، دو زاویه ی تند  متمم یکدیگرند.

 

 

 

  .را حساب کنید o25اندازه ی متمم زاویه ی  :تکلیف

 

 باشد، آن دو زاویه را مکمل می گویند. o180اگر مجموع دو زاویه 

 مکمل اند. �̂�و  �̂�در شکل مقابل زاویه های 

 

                                  o60 = o120 – o180است.                             o120ل اندازه ی مکمل زاویه ی امث

 در متوازی االضالع ، زاویه های مجاور مکمل اند، یعنی :

1̂ + 2̂ = 180𝑜          3̂ + 4̂ = 180𝑜           1̂ + 4̂ = 180𝑜          2̂ + 3̂ = 180𝑜        

   

 زاویه ی تمام صفحه
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 را حساب کنید.  o35اندازه ی زاویه ی متمم و مکمل زاویه ی  تکلیف: 

 اختالف مکمل و متمم این زاویه چند درجه است؟

 

رو، دو به دو متقابل به های روبهشود که زاویهت میزاویه درس 4اگر دو خط راست یکدیگر را قطع کنند، 

1های  رأس هستند، یعنی در شکل مقابل زاویه
2و  ^

3های متقابل به رأس هستند. زاویه^
4و  ^

نیز ^

 متقابل به رأس هستند.

 

 

 ی متقابل به رأس با هم برابرند، یعنی در شکل باال:دو زاویه

1مجموع در شکل مقابل مثال: 
2و  ^

3ی ی زاویه است. اندازه o60مساوی  ^
 چند درجه است؟  ^

 

 

3 پاسخ : اندازه
^  o150= o30 – o180      1ی اندازه

2و  ^
^  o30= o2 ÷ o60   

 های ی شکل مقابل، به شش قسمت مساوی یا به شش کمان مساوی تقسیم شده است. اگر نقطهدایره

های خطاند، یعنی پارهخط به وجود آمده نیز مساویار هم روی دایره را به هم وصل کنیم، شش پارهکن

  های مساوی، باهم برابرند.مربوط به کمان

 

قسمت مساوی تقسیم شده است. اگر بخواهیم یک مثلث متساوی االضالع  12ی شکل مقابل به دایره :لامث

قسمت برابر  3ضلع برابر دارد، پس باید دایره به  3ساوی االضالع داخل دایره رسم کنیم، چون مثلث مت

 تقسیم شود.

 12÷ 3= 4ها تعداد قسمت

 

 

 

 *اکنون تمرین های کتاب که مربوط به این مبحث است را حل کن.
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 سواالت عملکردی ریاضی

 ید.تا خط های داده شده را با خط کش اندازه گیری کنید و بنویس« م » فاصله ی نقطه ی ( 1

 

 )مانند نمونه(هر کدام از اجسام زیر را به شکل هندسی اش وصل کنید.( 2

 اتاق –بشکه –تیله                                                               

 استوانه-کره-مکعب مستطیل

 ( مساحت کف بزرگترین قابلمه ی خانه تان 3

 ب( مساحت کف کتری خانه تان

 ارچ آبج( مساحت کف پ

 )مانند نمونه((هر یک از موارد زیر را به واحد اندازه گیری مناسب آن وصل کنید .4

 زمان–دمای بدن انسان -پرتقال یک جرم–حجم آب استخر -طول قد انسان–فاصله ی دو شهر 

 مترسانتی  –ساعت – مترمکعب–کیلومتر –کیلو گرم –درجه ی سانتی گراد 

 

 کدام مقدار را اندازه می گیریم . (به نظر شما در هر مورد زیر،5

 

 

 

 

 

 

 

سنگینی 

 ماشین

 بلندی کوه

گنجایش 

 حوض آب

زیر بنای 

 زمین فوتبال

 عمر انسان

 

 طول

 جرم

 حجم

 زمان

 سطح
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 ( 17تا  12) درس                  سفراسی رد 

 شامل : 

   واژه آموزی  -3تاریخ ادبیات          -2توضیح مختصر دروس            -1     

 درک مطلب        -6دانش ادبی             -5                دانش زبانی             -4     

     آزمون  -9                    امال     -8       فعالیت های نگارشی        -7     

 دوستی / مشاوره  نام درس :                            12درس 

 درس : توضیح مختصردر مورد 

اثر معروف عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر ، از امرای « قابوس نامه » قسمت اولِ این درس برگرفته از کتاب    

. این کتاب در حقیقت نصایح و اندرزهای زندگی ساز او است که در قرن پنجم هجری می زیستدانشمند آل زیاد 

 است . « گیالنشاه » خطاب به فرزندش 

در برابر  دوست خوب و آداب دوستی و وظیفه ی ما ستی و انواع آن ، اهمیّتِ داشتنِدرس با دو در این بخش از

 . دوستان ، آشنا می شویم

، از وزیران و دانشمندان قرن پنجم هجری خواجه نظام الملکاثر « سیاست نامه » درس برگرفته از کتاب  قسمت دومِ

سی سال بوده است و بسیاری از پیشرفت های سلجوقیان در . مدّت وزارت او است شمسی که در توس می زیسته

از وی به مدارس نظامیه . او مدارس زیادی بنا نهاد که پس یون لیاقت و کاردانی وی بوده استامور داخلی کشور مد

 . شهرت یافت

  که با چه کسانی باید مشورت کرد. صحبت می کند و اینمشورت و اهمیّت آن این بخش از درس در مورد 

اگر کسی می خواهد کار مهمی را انجام بدهد باید با اهل آن کار ؛ یعنی کسانی که خِبره و آگاه ، صادق ، دلسوز و 

                                                         خداترس هستند مشورت کند نه با افرادی که در کار و گفتارشان صادق نیستند ) یا حرف و عملشان یکی نیست ( .                          

مشورت کردن به معنی کم خردی و نادانی نیست بلکه نشان دهنده ی فهم ، شعور و درایت باال و آینده نگری 

سوره آل عمران ( ای  159آیه ی « ) وشاوِرهُم فی اَالمر : » که خدواند به پیامبرش می فرماید انسان است چنان

 م دهی یا برای تو مسئله ی مهمی پیش آمد با دوستان خود هم فکری و مشورت کن.محمّد اگر خواستی کاری انجا

          

دال یاران سه قسمند ار بدانی         

 زبانی اند و نانی اند و جانی 

 به نانـی نان بده از در برانش           

 نوازش کن  به  یاران زبانی 

ولیکن یار جانی را نگه دار         

 به جانش جان بده گر می توانی

 سعدی
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 نکته : 

یابی است، آن کسی که به فکر خود متکی گردد، خود را به مخاطره  مشورت عین راهفرماید:  حضرت علی )ع( می

 .انداخته است

نوار خردهای آنان روشنی یابد و به راه راست و فرماید: هر که با خردمندان مشورت کند با ا در سخنی دیگر می

 .رستگاری رهنمون گردد

از عاقل رهبری جویید تا به راه راست برسید و وی را نافرمانی نکنید که پشیمان » فرمایند: پیامبر )ص( می

 «.شوید می

کن تا به حقیقت ترسند، مشورت  با افرادی که از خدا می »فرماید:  مشاور می در مورد ویژگیِحضرت علی )ع( 

 «.برسی
 

 معنای هریک از وازه های زیر را بنویسید  : 

تدبیر :                                      ناگزیر :                        احسان :                             کهن :                       مشفق :                       

 متّفق :                               فضیلت :                   مَدهوش :                         ازلی :                 خاطر :               
 

 درک مطلب : 

 ویژگی های یک دوست خوب را بنویسید . ) می توانید از کتاب مطالعات اجتماعی هم استفاده کنید (  -1

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

 وظیفه ما در برابر دوستان چیست ؟  -2

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

 مشورت کردن چه فایده ای دارد و با چه کسانی باید مشورت کرد ؟  -3

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

  یک دلیل قرآنی بیاورید که نشان دهد به مشورت در کارها تأکید شده است .   -4

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

 فعالیت : 

چند بیت شعر در باره دوستی ، تأثیردوست و اهمیّت آن ، بنویسید . می توانید از بزرگ ترهای خود کمک  -1

 بگیرید . 
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 را در چند سطر توضیح دهید . « ینی این دغل دوستان که می بینی مَگسانند گِرد شیر» ضرب المثل  -2

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

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

 امروز   کاربرد فعل در گذشته و         واژه آموزی 

 

« ی » بر سر فعل یا « می » یا « ی هم» در گذشته کاربرد فعل با امروز کمی متفاوت بوده است به گونه ای که از لفظ 

در آخر فعل استفاده می کردند . یا مواردی دیگر که در مثال های زیر به آن اشاره شده است امّا امروزه اینگونه 

 افعال کاربردی ندارند . 

 برای خود دوست انتخاب کن .          الف( همی طلب ، یعنی  بطلب     مثال :  دوست همی طلب  

 دن در این جا به معنی انتخاب کردن است مثل طلبیدن یار برای بازی از بین تعدای بازیکن . طلب کر

 دوستان قدیمی را برای خودت نگه دار  ن کهن برجای همی دار ب(   دوستا

 برجای داشتن به معنی حفظ کردن و نگه داشتن می باشد . 

 دانــی ) می کوش یعنی بکوش (  تمــام نآ معـنــی تــا          هر ورق که خوانی به پ( می کوش

هیچ کی بی نیاز تر از او نمی تواند باشد .                                                                           ت( هیچ کس بی نیاز تر از او نتواند بود  

 ام داد . هیچ کاری را بدون مزد نمی توان انج ث( هیچ کار بی مزد نتوان کرد 

 اضافه می کردند . « ی » در ابتدای فعل ماضی به آخر آن « می » گاهی هم به جای    

، دانستم که وضع بدین منوال می بوداگر می  که وضع بدین منوال بودی، هرگز نیامدمی  مثال : اگر دانستمی

 هرگز نمی آمدم . 

 به نثر ساده و روان امروزی بنویسید . 

 دند دوست بهتر یا برادر ؟ گفت : برادر نیز دوست بِه . حکیمی را پرسی -1

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

 باشند ، نیکویی و سازگاری کن . « نیم دوست » اه دوستی روند و با مردمانی که با تو به ر -2

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

 کارها ، ضعیف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت نیکو نیاید . مشورت ناکردن در  -3 

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

  یحفظ کن سعی کن آن را و بخوانرا  "شیر خدا"شعر 
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 توسط استاد شهریار و در مدح حضرت علی سروده شده است .  " شیرخدا" شعر

در تبریز به دنیا آمد . تحصیالت مقدماتی را  1285سید محمّد حسین بهجت تبریزی مُتَخَلِّص به شهریار در سال 

. ا مطالعه ی دیوان حافظ می گذراندت خود را بنزد پدر با خواندن گلستان آغاز کرد و در دوران کودکی اکثر اوقا

شهریار در سرودن انواع گونه های شعر فارسی مانند قصیده ، مثنوی ، غزل ، قطعه ، رباعی و شعر نیمایی ، تبحُر 

می باشد . شهریار « آمدی جانم به قربانت » و «  مای رحمت هعلی ای » داشته است و از جمله غزل های معروف او 

هجری شمسی درگذشت . در ایران روز درگذشت این شاعر  1367شهریور  27سال زندگی در  83پس از 

 نام گذاری کرده اند .  « روز شعر و ادب فارسی » معاصر را 
  

     (                   عالِم بودن ) بیت چهارم -2مظلومیت حضرت علی ) سه بیت اول (  -1خالصه ی مفهوم شعر در چند نکته  :   نکته :

اطاعت از رهبری ) بیت هفتم (                                                 -5یتیم نوازی ) بیت ششم (       -4عبادت و شب زنده داری )  بیت پنجم (      -3

 اشاره به زمان شهادت ) بیت هشتم (  -6

 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید .  "شیر خدا "با توجه به شعر

 . ده همراه با شکل مفرد آن بنویسیدمع را پیدا کرکلمات ج -1

 

 چه چیز به چه تشبیه شده است ؟ « جوششِ چشمه ی عشقِ ازلی         شب شنفته است مناجاتِ علی  » در بیت  -2

    

 به چه معنی است ؟ « دست در دامن موال زد » عبارت  -3

 لبی صحبت می کند چه می گویند ؟ به این گونه عبارات که به طور غیر مستقیم در باره ی مط

واژه هایی که مشخص شده است با چه «  دست دَر دامن موال زد ، در    /   که علی بگذر و از ما مگذر  » در بیت  -4

 آهنگی خوانده می شود ؟  

 

 خاطره نویسی : 

 یم و یکی از کارهایی که اگر بخواهیم نویسنده خوبی بشویم باید بسیار بنویس خاطره ) یادداشت های روزانه ( :

 می تواند به ما کمک کند تا نویسنده خوبی شویم یادداشت کردن رویدادهای روزانه است . 

 بنویسه دلیل شیوع ویروس کرونا، از خاطرات خود در روزهای تعطیلی مدارس بدانش آموز عزیز ، .  
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  درس آزاد : 13درس 

 شاعر قرن هفتم هجری قمریان ِ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ، برگرفته از کتاب گلست حکایتِ عمرگرانمایه

 . کتاب گلستان به نثر همراه با شعر است که حاصل تجربیات او در سفرهایش می باشد . می باشد 

، قصد دارد به ما بگوید به خود متکی باشیم وهیچ وقت برای لقمه نانی در برابر بنده ی خدا سعدی در این حکایت

 یم و خود را خوارو کوچک نکنیم . سر خم نکن

 : ریک از واژه های زیر را بنویسید معنای ه

 مَذَلّت :                 سلطان :                        باری :                   درویش :                 زرّین :                     مَشَّقت :        

      مایه :                  صرف شدن :                       صیف :                  شتا :                 خیره : تفته :                     گران

که دیگر، فعل اضافه کنیم ،کلمه ی جدیدی ساخته می شود « ن » اگر به آخر فعل ماضی سوم شخص مفرد ،  نکته :

 می شود . محسوب اسم  نیست و

 بستن ) اسم (   بست ) فعل (  +  ن   گفتن ) اسم (                   ) فعل (  + ن  گفت      مثال :

 سؤال : 

مناسب را در پایان هر جمله ؟ سپس عالئم نگارشی  ر هریک از عبارت های زیر مشخص کننوع جمله را د -1

 . بگذار

 الف( چرا خدمت نکنی تا از مشقّت کار کردن برهی   

  ب( به نانی بساز

 پ( نان خود خوردن و نشستن بِه که کمر زرّین بستن و به خدمت ایستادن 

 نهاد را در هر یک از جمله های زیر مشخص کن .  -2

 . لف( عمرِ گرانمایه در این صرف شدا

 .ب( باری توانگر گفت درویش را

 پ( به دست آهن تفته کردن خمیر    /    به از دست بر سینه پیش امیر 

 را در یک کلمه خالصه کنیم آن یک کلمه چه می تواند باشد ؟ « ای شکم خیره به نانی بساز » یم مفهوم عبارت اگر بخواه -3

 کنایه از چیست ؟ « پشت به خدمت دو تا کردن »  -4



 

15 

 

  نام درس : رازِ زندگی                             14درس 

 زندگی و جهان پیرامون ، این درس در باره ی نوع نگاه افراد به پیام کلی درس :

 از زبان غنچه و گل بحث می کند . یعنی ممکن است دیدگاه ، تفکر و برداشت  

 ، امّا در پایان اشاره به این دارد که ما باید به هر کس از یک موضوع متفاوت باشد

 . ه و سرد و گرم چشیده اعتماد کنیم، با تجربافراد دانا

 دانش ادبی : 

 مجادله ی بین دو یا چند شخصیت انسانی یا غیر انسانی ، همراه با پرسش و پاسخ می باشد که هر بحث و: مناظره 

 .  ود را بر دیگران به اثبات برساندیک سعی می کند برتری خ

 . ویزیون پخش می شودمهوری که از تلمثل مناظره ی تلویزیونی کاندیداهای ریاست ج مناظره از نوع انسانی :

 : ونه ی زیر از پروین اعتصامیکتاب درسی  یا نم 16مثل گفتگوی بین غنچه و گل در درس  :ع غیر انسانیمناظره از نو

 نکوهش بی جا

 ییچقدر بد بو، که تو مسکین /             سیر، یک روز طعنه زد به پیاز

 ییجو زان ره از خلق، عیب می/            خبری گفت، از عیب خویش بی

 ییوروـکـث نـنشود باع  /              گرانیی دیرو گفتن از زشت

 ییرو بصف سرو و الله می/            کنی که شاخ گلی تو گمان می

 ییزهار باغ مینواَ یا زِ  /               یا که همبوی مشک تاتاری

 ییتو هم از ساکنان این کو/            خویشتن، بی سبب بزرگ مکن

 ییپو ، این ره چگونه می تو خود /              ره ما، گر کج است و ناهموار

 ییکه عیب خود گو ، هل آن بِاوّ/          تر نگری که نیک،ه در خود آن بِ

 ییشو تو چرا شوخ تن نمی/            ما زبونیم و شوخ جامه و پست

 

 یر بیشترِ گاهی شاعران و نویسندگان برای تأث شخصیت بخشی ) تشخیص ، جان بخشی ، آدم نمایی ( :

 یعنی نوشته ی خود ، بر خواننده  و زیباتر ساختن آن از زبان موجودات و اشیاء سخن می گویند ؛ 

 .می دهندنسبت  به غیر انسان را حاالت و رفتار انسانی

 (  ست که به شب نسبت داده شده است مثال :  شب زاسرار علی آگاه است ) آگاهی از راز ، از ویژگی های انسان ا

 شنفته است مناجات علی ) شاعر با استفاده از آرایه ی جان بخشی به شب توانایی شنیدن را داده است (   شب

 ( است آن گونه که دامن را می گیرد حلقه ی در شد از او دامن گیر  ) شاعر به حلقه در جان بخشیده
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 ( ست که به در نسبت داده شده استان ادست در دامنِ موال زد در  ) با دست دامن را گرفتن از ویژگی های انس    

 ( ر آن را به غنچه نسبت داده است غنچه با دلِ گرفته گفت ) دلگیر شدن مختَصّ انسان است که شاع         

 درک مطلب : 

 ؟ چیست« یشتر زغنچه پاره کرده است گل یکی دو پیرهن ب» منظور از  -1

 ؟ نسبت داده است« گل » را به « ده خن» و  «غنچه » را به « دل گرفته » چرا شاعر  -2

یکی از راه های کسب مهارت در نویسندگی ، خالصه نویسی است که نویسنده ضمن کاهش حجم  خالصه نویسی :

حفظ امانت و اصالت که همان  -2حذف جزئیات و مطالب غیر عمده     -1مطلب باید به نکات زیر توجه کند : 

 . متن می باشدهدف نویسنده  و پیام اصلی 

 حکایت زیر را بخوانید و آن را در یک بند خالصه کنید .  

فقیری وارسته و آزاده در گوشه ای نشسته بود . پادشاهی از کنار او گذشت . آن فقیر بر اساس این که آسایشِ 

، غرور و شوکت سلطنتزندگی را در قناعت دیده بود ، در برابر شاه برنخاست و به او اعتنا نکرد . پادشاه به خاطرِ 

این گروهِ خِرقه پوشان ) لباس پُر وصله پوش ( ، همچون جانورانِ » از آن فقیر وارسته رنجیده خاطر شد و گفت : 

 «   از آدمیّت ، بی بهره می باشند  بی معرفتند که

ام نکردی و را به او احترای جوان مرد ! سلطانِ روی زمین از کنار تو گذرکرد ، چ وزیر، نزدیک فقیر آمد و گفت :

 ؟ به جا نیاوردی شرط ادب را در برابرش

. وانگهی ته باش که از تو توقّع نعمت داردبه شاه بگو ، از کسی توقّع خدمت و احترام داش» فقیر وارسته گفت : 

 . ملّت برای اطاعت از شاهان نیستند شاهان برای نگهبانی ملّت هستند ولی

 به فر دولت او است   ) رامش : آرامش و آسایش (    رامش ت            گرچهپادشه پاسبان درویش اس

 گوسپند از برای چوپان نیست         بلکه چوپان برای خدمت او است 

 )کامران : کامیاب / مجاهده : رنج /ریش : خسته (     ریش  ،  مجاهدهبینـی            دیگری را دل از  کامـران یکـی امـروز

 چند باش تا بخورد             خاک ، مغز سر خیال اندیش  روزکی

 ) قضای نوشته : زمان مرگ (     فرق شاهی و بندگی برخاست         چون قضای نوشته آمد پیش      

 گر کسی خاک مرده باز کند           ننماید توانگر و درویش 

     «تی از من بخواه تا برآورده کنم . حاج» او گفت  ، بهرار گرفتوارسته مورد پسند شاه ق سخن آن مرد فقیر و

«                                                                    مرا نصیحت کن . » شاه گفت : « حاجتم این است که بار دیگر مرا زحمت ندهی . » فقیر وارسته پاسخ داد : 

 «هست به دست        کین دولت و ملک می رود دست به دست .  در یاب کنون که نعمتت» فقیر وارسته گفت : 
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         بخوان و بیندیش :

                           کتاب مرزبان نامه شامل داستان ها و حکایت هایی به زبان حیوانات با محتوایی پندآمیز است که                                       

          پَریم از شاهان طبرستان آن را در اواخر قرن چهارم به زبان مازندرانی کهن                                                         مرزبان بن رستم شروین

 ) طبری ( تألیف کرده است و سعدالدین وراوینی آن را در قرن ششم به فارسی دری بازگرداند . 

 امه انتخاب شده است و توسط مهدی آذریزدی به این شکل که درکتاب می بینید بازنویسی شده است . متن این درس از داستان های مرزبان ن

به دلیل مطالعات وسیع و عالقه ای که داشت شروع به  1336مهدی آذریزدی در خرمشاه واقع در حومه ی شهر یزد متولّد شده است و از سال 

 و پنج کتاب کوچک تر در مجموعه ی« قصّه های خوب برای بچه های خوب » مجموعه ی داستان نویسی برای کودکان کرد . پنج کتاب در 

انتشار داد یکی از مجموعه داستان های او برنده ی جایزه « شعرقندوعسل » و حکایت های منظومی به نام « قصّه های تازه از کتاب های کهن »  

 شورای کتاب کودک شد .  یونسکو در ایران و دیگری برنده کتاب برگزیده سال از طرف

 عنوان درس :  پیاده و سوار  

 پیام کلی درس بار خود را به دوش کشیدن ، تصمیم گیری عاقالنه ، دوراندیشی و آینده نگری است .

 . به گونه ای که حضرت علی ) ع ( می فرمایند : عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر در عاقبت کارهایش بیندیشد 

 

  .متن را کامل کنید  ات داده شده ،لمبا توجه به ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک روز بزّازِ ............. داشت از یک ده به ....... دیگر می رفت . وقتی از آبادی ........ شد و به راه بیابانی رسید  با 

، اگر این بسته ی پارچه را روی اسبِ ...........  بگیری از » ...... یک اسب سوار ، هم .......... شد . بزّاز به او گفت : 

 ست که کمک کردن به ..........حق با تو ا» سوار جواب داد :   « ر و ............... خواهم شد . جوانمردی توسپاسگزا

،کار پسندیده ای است و ..........  هم دارد امّا از این متأسّفم که اسب من ................... ، کاه و جو نخورده و چون 

 ذاشتن روی او ...................  است و خدا را ..............  نمی آید .  ........................  راه رفتن ندارد ، بار گ

 و دیگر .................. نزد .« بله ، ........... با شماست » مرد بزّاز گفت 
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         میوه ی هنر نام درس :                        15درس 

 نکاتی در مورد شاعر : 

 رخشنده( شاعر پرآوازه ی زبان فارسی است . وی دری هنر ، سروده ی پروین اعتصامی )شعر میوه 

 د پدرش یوسف اعتصامی معروف به اعتصام الملک از نویسندگانشمسی در تبریز به دنیا آم 1285سال 

.                                                                               ر پروین در همین مجلّه  منتشر شد. اولین اشعاو مدیر مجلّه ای به نام بهار بودبه نام ایران  

وی                                                                 قادی است و حالتی اندرزگونه دارد. ماعی و اخالقی و انتسروده های پروین در زمینه های اجت

 درگذشت و آرامگاه او در شهر قم کنار صحن مبارک حضرت معصومه )س( قرار گرفته است .1320درسال 

 

                                                                                   

 قالب شعر : 

 شعر میوه ی هنر در قالب قطعه سروده شده است . 

 قطعه شعری است که مصراع های زوج آن هم قافیه اند و ابیات آن از ابتدا تا پایان به یکدیگر

 .   مربوط می باشد . حداقل ابیات قطعه ، دو بیت است  امّا حداکثر آن مشخص نشده است 

 معنای هریک از وازه های زیر را بنویسید  : 

 حاصل :        جور :                 بنالید :                   زار :                   بیخ و بن :                   موسم :                 

 آتشگر :                       گیتی :                   ادبار :             توده :                 هیمه :                  آوخ :                 

                                            خوار :                فرجام :                  سزاوار :                 کردار :

 بنویسید .  را به صورت یک داستان کوتاه به نثر ساده« میوه ی هنر » شعر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعه

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

× ...................... 

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

...........× ........... 

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

× ...................... 

          .....................
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 حرف ندا و منادا ) یا منادا به تنهایی ( مثال : یا علی -1

 مثال :  کاش ، افسوس ، آفرین ، آه  صوت  -2

 جمله  -1

 شبه جمله -2

مناظره ای است بین درخت سپیدار و تبر . همچنین در این شعر از آرایه ی جان « میوه ی هنر » شعر  دانش ادبی :

 . اندار پنداری بهره گرفته شده استبخشی و ج

 کوتاه شده ) مخفف (  در این قسمت ما با دو موضوع آشنا می شویم :  الف ( شبه جمله       ب( کلمات  دانش زبانی : 

 . صود خود از جمله استفاده می کنیمما برای بیان منظور و مق

  

  ابزارهایی که برای بیان منظور به کار می روند عبارتند از :

 

 یادآوری : جمله یک یا چند کلمه است که پیام کاملی را از گوینده به شنونده برساند .  

 پیام چهار نوع است:جمله از نظر محتوا و ب ( انواع 

 .: احمد به مدرسه رفت مثال              جمله ای است که خبری را می رساند. جمله ی خبری: -ا

 ؟: احمد کجا رفت مثال           جمله ای است که سؤالی را می پرسد. جمله ی پرسشی: -2

 .کتابتان را باز کنید : مثال       جمله ای است که انجام عملی را می خواهد. جمله ی امری: -3

 .  بیانگر احساس و عاطفه باشدجمله ای است که  جمله ی عاطفی: -4

           ! کاش امسال به مسافرت برویم -      ! افسوس که زمان به سرعت می گذرد -      ! هوای خوبی چه  -  مثال: 

     !احسنت  -
 

 

( .  عالمت نقطه) ردید در پایان جمالت خبری و امری همانطور که در مثال های باال مشاهده ک نکته ی مهم:

 ( می گذاریم. ! )  تعجّب عاطفی عالمت ( ودرپایان جمالت ؟ پرسشی عالمت سؤال ) ودرپایان جمالت
 

الف ( شبه جمله :  شبه جمله ها واژه هایی هستند که ظاهر جمله را ندارند ولی معنا و گستردگی جمله را دارند و 

کسی یا چیزی است که مورد خطاب قرار ( منادا : 1ر باال گفته شد شبه جمله ها دو دسته هستند : همان طور که د

( اصوات : 2می گیرد و ممکن است با نشانه یا بدون نشانه ی ندا باشد . ) نشانه های ندا :  ای ، یا ، ا  می باشد (   

 . انگر حاالت درونی انسان می باشندواژه هایی هستند که بی
 

 اه شناخت تعداد جمله در شعر یا نثرر

 فعل های حاضر در جمله را می شماریم. -1

  به حساب می آوریم . فعل های حذف شده را جمله  -2

 مثال :  یا رب /  ای ایران /  سعدیا ، خدایا را یک جمله به حساب می آوریم . منادا  -3

   س ، مرحبا ، خوشا ، آفرین ، آهایمثل : آه ، افسو اصوات هم یک جمله به حساب می آیند . -4

 ؟ ت زیر از چند جمله تشکیل شده استسؤال : بی

 دریا قلی ! رکاب بزن ، یاعلی بگو          چشم انتظار همّت تو دین و میهن است 

جمله دارد :   جمله ی اول : دریاقلی ! ) دریاقلی یک جمله است چون کسی است که مورد خطاب  4پاسخ : این بیت 

 رار گرفته هرچند بدون نشانه ی ندا است . (     جمله ی دوم : رکاب بزن .     جمله ی سوم : یا علی بگو . ق

 .ن و میهن چشم انتظار همّت تو استجمله ی چهارم :  دی  



 

20 

 

در این جا یک جمله محسوب نمی شود زیرا شخصی به نام علی « یا علی » توجه : دانش آموز عزیز ! دقّت کن که 

 ب ما نیست .مخاط

 

 روزی بود و روزگاری بود . زیرا اصل عبارت چنین بوده است: دو جمله است.«روزی بود و روزگاری »عبارت :1نکته 

 فعل بود در جمله ی دوم برای زیبایی و جلوگیری از تکرار حذف شده است . 

از سبک « دوست بهتر یا برادر » ارت ، با توجه به عب« حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر » در عبارت  : 2نکته 

و تعداد جمله ها در کل سه تا «  دوست بهتر است یا برادر بهتر است » و سیاق آن برمی آید که چنین بوده است : 

 برادر بهتر است  جمله ی سوم دوست بهتر است /  جمله ی دوم حکیمی را پرسیدند/  است  :  جمله ی اول 

 سه جمله است . «  شدم هیزم و آتشگر گیتی   /    اندام مرا سوخت چنین زآتش اِدبار آوخ که » بیت :  3نکته 

به معنی آخ و افسوس ، شبه جمله است و به تنهایی یک جمله به حساب می آید .  جمله ی « آوخ » جمله ی اول :  

 ام مرا سوخت .دوم :  هیزم شدم            جمله ی سوم : آتشگر گیتی این چنین از آتش ادبار اند

 

گاهی شاعران در شعر خود به دلیل استفاده از وزن و آهنگ مناسب از شکل کوتاه : کلمات کوتاه شده ) مخفف ( 

 شده ی کلمات استفاده می کنند . 

 مثال : 

 کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی ) کز : مخفف که از / دگر : مخفف دیگر (   -1 

  چنین گفت دگر بار ) دگر : مخفف دیگر ( -3موسم حاصل ُبوَد ) کاین : مخفف که این (             کاین -2          

 زآتش ادبار ) ز : مخفف از (  -5اندام مرا سوخت ) مرا : مخفف من را (                         -4         

 /  مه : مخفف ماه (   آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت ) گر : مخفف اگر  -6         

 .  باشدمی ات پارسال ، دیروز و گاه همچنین کلمه های پار ،  دی و گه  به ترتیب ، شکل کوتاه شده ی کلم

  پیام حکایت افالطون و مرد جاهل 

 این حکایت ما را با رفتار بزرگانی چون افالطون آشنا می کند . همچنین ما را 

 ما می آموزد کسانی که از دیگران نزد مااز چاپلوسی بر حذر می دارد و به 

 نمّامی و چاپلوسی می کنند بی شک از ما نیز نزد دیگران به همین نحو 

 . لذا کسانی که از تملّق دوری می کنند عزّت نفس می یابند . رفتار می کنند
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ن مستطیل قرار بده و با حرف در اولی« میوه ی هنر » دانش آموز عزیز ، کلمه ی دلخواه خود را از درس   امال : 

 آخر آن دو کلمه جدید با ارزش امالیی از کتاب فارسی  بنویس و این کار را تا پایان ادامه بده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          نام درس : آداب مطالعه                         16درس 

 .حسین واعظ کاشفی می باشد اثر کمال الدّین« فتوّت نامه ی سلطانی » این درس برگرفته از کتاب 

 وی دانشمند ، نویسنده و واعظ معروف قرن نهم در سبزوار بوده است و در علوم دینی و معارف الهی 

 او است . از دیگر آثار « روضة الشهدا » و « انوار سهیلی » و ریاضیات و نجوم مهارت داشته است . کتاب  

  آن چه در این درس می آموزیم :

م به خواندن و شنیدن قصه اهمیّت زیادی بدهیم زیرا ما با خواندن و شنیدن قصه از سرگذشت می آموزی -1

پیشینیان باخبر می شویم  و با شنیدن داستانهای شگفت انگیز قدرت خدا را بهتر درک می کنیم و با دانستن 

بند رنج و سختی رها این که گذشتگان ما چه رنج ها و سختی هایی کشیده اند و این که هیچ وقت انسان از 

. با سختی ها تحمل خود را باال ببریم نبوده است باعث می شود آرامش بیشتری پیدا کنیم و بتوانیم در برابر

یاد می گیریم به دنیا و مال دنیا دلبستگی پیدا  شنیدن داستان نابودی پادشاهی و اموال و دارایی پادشاهان
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ست و این باعث پند و اندرز و تجربه ی ما می شود . حتّی خداوند در نکنیم زیرا مال دنیا به کسی وفا نکرده ا

و فواید بسیار می گوید تا باعث آرامش )ص(گذشته را برای پیامبرش حضرت محمدقرآن قصّه ی پیامبران 

 . دیگر برای او گردد

 .   ی (  است آشنا می شویم) شعر خوانب ( نظم خوانی و     الف ( حکایت گویی   با انواع قصه خوانی که شامل :  -2

با آداب حکایت گویی آشنا می شویم و می آموزیم که اگر بخواهیم قصه گوی خوبی باشیم باید قصه ای را که  -3

می خواهیم برای دیگران تعریف کنیم ابتدا آن را برای معلم و استاد خود بخوانیم تا عیب خود را برطرف کنیم و 

کنیم تا هنگام بازگویی آن ، تند و تیز سخن خود را شروع کنیم و بی تجربه و کم  چند بار آن را برای خود تکرار

مهارت نباشیم . همچنین باید بدانیم گروه شنونده ما شایسته ی چه نوع سخنی هستند و در چه سطحی باید برای 

ر هم استفاده کنیم آن ها سخن بگوییم . هم چنین برای زیبایی کالم و اثر پذیری آن گهگاهی در بین نثر از شع

زیرا شعر در قصه خوانی مانند نمک در دیگ است که اگر کم باشد غذا بی مزّه و اگر زیاد باشد شور می گردد و 

 . در نظر مردم خوار و حقیر می شویمهیچ وقت سخنان غیر ممکن و بیهوده نگوییم زیرا 

. خوانده شود تا به دل مردم بنشیندآهنگ مناسب  باید بدانیم شعر خوانی آدابی دارد از جمله این که با لحن و -4

اگر هنگام خواندن شعر به بیتی برخوردیم که درک آن برای حاضران مشکل بود ، آن را برای آنها توضیح دهیم 

تا شنونده خسته نشود و همچنین سراینده ی شعر را در آغاز یا در پایان کار ، یاد کنیم و برای او فاتحه بخوانیم و 

 بگوییم .  تکبیر

 معنای هریک از وازه های زیر را بنویسید  : 

 :    عبرت :           سالطین      محنت :                      تسلّی :                      زوال :                    مُلک :                 

 :             اعتدال  طعام :                   راغب :                                      ادا کردن :                   چُست :                     الیق :

           نثر :                          نظم :                        گزاف :                   مُستمع :                   مَلول :      

 درک مطلب : 

 . اید قصّه خواندن را بیان کنیدوسه مورد از ف -1

 ؟ چیست« خوانی چون نمک است در دیگ نظم در قصه » منظور از جمله ی  -2

 ؟ کایت گویی و نظم خوانی وجود داردچه شباهت هایی بین ح -3

 سه مورد از آداب نظم خوانی را بیان کنید .  -4
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 : ساختمان واژه 

  غیر سادهیا ساده اند واژه ها یا 

.                  را به اجزای معنی دار تقسیم کنیم، واژه هایی هستند که از یک جزء ساخته شده اند و ما نمی توانیم آن ها  واژه ه های ساده

 مثال : خانه ، کوه ، قلم ، بیابان ، کیف ، گنجشک و . . . 

 اژه ها به صورت یکی از شکل های زیر ساخته می شوند : ، واژه هایی هستندکه بیش از یک جزء دارند . این و واژه های غیر ساده

 گوش  +  ـه باغ  + بان    /   گوشه    ( یک جزء معنی دار  +  یک جزء معنی ساز .    مثال : باغبان 1

 با  +  سواد     هم  +  کالس   /   با سواد    ( یک جزء معنی ساز  +  یک جزء معنی دار .   مثال :  هم کالس  2

 گل + دان        نامه + رسان     /    گلدان   کتاب + خانه    /     نامه رسان   ( دو جزء معنا دار   .    مثال : کتاب خانه 3

 ( بیش از دو جزء معنی دار یا معنی ساز .  مثال : ناجوان مردانه    /  سرتاسر  /   کتاب فروشی 4

ای غیر ساده آشنا می شویم که از ترکیب یک کلمه  با  خوان / خوانی ساخته می شود .                  در این درس با نمونه ی دیگری از واژه ه

 نغمه خوان  /  نغمه خوانی   شعر خوان  /  شعر خوانی             نغمه + خوان / خوانی    مثال :  شعر + خوان / خوانی 

  بخوان و حفظ کن

 « به گیتی به از راستی پیشه نیست »                                        

 به گیتی بِه از راستی ، پیشه نیست            زکژّی بَتَر ، هیچ اندیشه نیست 

 در جهان هیچ کاری بهتر از راستگویی نیست و هیچ فکر و اندیشه ای بدتر از دروغگویی و ناراستی نیست .

 به بیچارگان بر ، بباید گریست  سخن گفتن ِ کژ ز بیچارگی است             

 سخن دروغ و نادرست گفتن نشانه ی عجز و درماندگی است و به حال افراد بدبخت و بیچاره باید گریه کرد . 

 هر آن کو که گردد به گِرد دروغ               ستمکاره خوانیمش و بی فروغ 

 ل می نامیم . هرکسی که به دنبال دروغگویی باشد ما او را ستمکار و تیره د

 همه راستی کن که از راستی                   نیاید به کار اندرون ، کاستی 

 همیشه راستگو و درستکار باش تا هیچ نقص و عیبی در کار تو پیش نیاید 

 هر آن کس که با تو نگوید دُرُست             چنان دان که او دشمنِ جانِ توست 

 هر کس که به تو حرف راست نَزَند بدان که او دشمن جسم و روح تو است . 

 گشاده است بر ما ، درِ راستی                   چه کوبیم خیره درِ کاستی ؟ 

 راستی و درستی مانند دری به روی ما باز است . چرا بیهوده به دنبال راه نادرست هستیم .

 همان نیز با مردِ ناپاک رای           مکن دوستی با دروغ آزمای          

 با انسان دروغگو و بداندیش دوستی نکن همچنین با کسی که اندیشه ی پلید و ناپاک دارد ، دوستی نکن . 
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سروده ی فردوسی و از کتاب شاهنامه که یکی از بزرگترین حماسه های « به گیتی به از راستی پیشه نیست » شعر

لّی ایرانیان است . شاهنامه اثری است منظوم که شامل پنجاه هزار بیت است و سرودن جهان و شاهکار حماسه ی م

 آن حدود سی سال طول کشیده است . 
 

 خوانش و فهم  

 چگونه است ؟ « به » خوانش دو واژه ی « به گیتی بِه از راستی ، پیشه نیست »  در مصراع  -1

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

            مفهوم کلی شعر را در یک سطر بنویسید .  -2

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

 امال       

دانش آاموز عزیز داخل جدول ، بیست و دو کلمه ی در هم ریخته وجود دارد ، هر یک را مرتب کرده و در  -1

 جای خالیِ روبه روی آن بنویسید .  

 هامالی کلمات در هم ریخت                                                                                

  ا ت ع ج م  12  ن ط ا ل س ی  1

  ض ا ن ر ح ا 13  ت ذ گ گ ا ش ن 2

  ع ط م ا  14  ب ج ا ی ع 3

  ف زا گ  15  ک ت ح ا ی  4

  ه م ز ی ب 16  ل ا و ز  5

  ا ع د ل ت ا  17  ب ر ت ع  6

  ک ل چ ا  ا  18  ر ن پ غ م ی ب ا 7

  ب ر غ ا  19  ن و ش د ه ن  8

  و ا ح ا ل  20   ع س م ت م 9

  ت ح ر ض  21  و ل م ل  10

  گ  ب چ ا ی ر ی  22  ق ی ل ا 11

 

 در هر جمله ، زیر شکل صحیح واژه های داخل کمانک خط بکشید .  -2

 گذاف (  نگوید که در چشم مردم سبک شود .  –محال ( و ) گزاف  –الف( سخنان ) مهال 

 حاضران ( بگوید .  –( آن با ) حاظران شره  –ب( اگر بیتی مشکل پیش آید ) شرح 

 عدا ( خواهد کرد ، باید بر استاد خوانده باشد .  –ج( اوّل آن که قصّه ای که ) ادا 

 خام ( نباشد . –د( دویم آنکه چُست و چاالک به سخن در آید و ) خوام 
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 نام درس : ستاره ی روشن                          17درس 

 است که کتابی تاریخی و به زبان فارسی در باره ی« تاریخ بیهقی » از کتاب این درس برگرفته 

 دوره ی پادشاهی مسعود غزنوی و نوشته ی ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی است . 

 تاریخ بیهقی از بهترین نمونه های نثر فارسی است و اوج بالغت زبان فارسی شمرده می شود 

 ان فارسی و عربی است . و نشان دهنده ی تسلّط بیهقی به زب

 داستان این درس در باره ی بزرگمهر بختگان وزیر خردمند انوشیروان ، شاه ساسانی است 

او ابتدا برای آموزش هرمز ، فرزند انوشیروان ، گماشته می شود امّا به دلیل خردمندی و خوش رفتاری به مقام 

، ی بازی شطرنج را به ایران آوردندحکیمان ایرانوزارت می رسد . وقتی حکیمان هندوستان برای آزمودن هوش 

 تنها بزرگمهر توانست رمز آن را کشف کند . 

 در این درس بزرگمهر ما را  به چند نکته ی مهم سفارش کرده است : 

 گرویدن به دین پیامبر آخر الزّمان ، حضرت محمد مصطفی ) ص ( جهت رستگاری .  -1

   جلّ و اطاعت از او و این که خداوند از پیدا و پنهان زندگی ما آگاه است و ناظر اعتقاد به یگانگی خداوند عزّوَ -2

 بر اعمال ما می باشد . 

     پرهیزگار و پاک دامن باشیم و چشم و گوش و دست خود را از حرام باز داریم و بدانیم که خداوند ما را  -3

 برای نیکی کردن آفریده است . 

 دم ، انسان راستگو را دوست دارند . از دروغ بپرهیزیم زیرا مردم به ما بی اعتماد راستگو باشیم زیرا مر  -4

 می شوند و دیگر حرف های راست ما را هم باور نمی کنند . 

به دنبال عیب دیگران نباشیم و عیب خود را ببینیم زیرا نادان ترین مردم کسی است که از عیب خود بی خبر  -5

        وری کنیم زیرا مانند ریسمانی بر دل و پای انسان است و انسان بداخالق همیشه باشد همچنین از بداخالقی د

 در رنج و عذاب است . 

 به بزرگ تر ها احترام بگذاریم .  -6

 ه های زیر را بنویسید  : ژمعنای هریک از وا

 بهره :  بدو گروم :  روزگار یابم :  وصیّت : 

 حرمت :  عیب :                                عَزِّ وَ جَلّ : زینهار :  پیشه : 

 گواهی :  غوغا :  آشفته :  عطا :  ادّعا کردن :
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 بانی :دانش ز

 «   را » در این قسمت ما با دو موضوع آشنا می شویم :  الف ( واژه های مخالف یا متضاد       ب( معانی مختلف 

 . آن ها خط کشیده شده است دقت کنیدزیر و کلماتی که زیر به جمله های  الف ( واژه های مخالف یا متضاد :

 زندگی من فراز و فرودهای زیادی دارد .  -1

 دوست و دشمن را می شناسم .  -2

 شاهد شکست ها و پیروزی ها ی تیم بوده ام . -3

 صاحب نظم را در اوّل یا آخر ، یاد کند .  -4

 هرچه زود برآید ، دیر نپاید .  -5

یی مانند ) فراز ، فرود ( ، ) دوست ، دشمن ( ، ) شکست ، پیروزی ( ، ) اوّل ، آخر ( و ) زود ، دیر ( مخالف به واژه ها

گویند . تضاد هم در نثر و هم در نظم کاربرد دارد و استفاده از این ویژگی باعث گسترش دامنه ی معنا یا متضاد می

 و درک بهتر مفاهیم می شود . 

 . سیدعبارت ها ی زیر ، دور واژه های متضاد خط بکشید یا آن ها را در جلوی عبارت بنویدر جمله ها و  سؤال :

 ده کنید . ا( بین دو واژه ی متضاد استف ≠می توانید از عالمت ) 

 سیر را غم گرسنه نیست .                           -1

                      در نومیدی بسی امید است   /      پایان شب سیه ، سپید است .   -2

 زندگی را دوست دارم ، مرگ را دشمن .          -3

 موج زخود رفته ای ، تیز خرامید و گفت : هستم اگر می روم ، گر نروم نیستم .   -4

 وفا نکردی و کردم ، جفا ندیدی و دیدم    /    شکستی و نشکستم ، بریدی و نبریدم  -5

 «   را » ب( معانی مختلف 
 : مثال 

 می باشد . ) به شما نصیحت می کنم . (   « به » به معنای « را » ( وصیت کنم شما را  . در این جمله 1

 . . (  می باشد . ) از حکیمی پرسیدند . « از » به معنای « را » ( حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر . در این عبارت 2

         نشانه ی مفعول است و نشان می دهد « یکی را بفرستیم » در جمله ی « را . »  ( یکی را بفرستیم تا ما را خوردنی آورد3

                مفعول جمله ی اول است .                                                                                                       «  یکی» که کلمه ی قبل از آن یعنی 

 می باشد . ) برای ما خوردنی آورد . (   « برای » به معنای « ما را خوردنی آورد » در جمله ی « را » 
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 « : تا » کاربرد 

 : ا نمونه هایی از آن آشنا می شویمحرفی است که میان عبارت ها و جمله ها می آید و کاربردهای زیادی دارد که در زیر ب« تا » 

 . شب کار می کنیم تارا بیان می کند .  مثال : از صبح  مانیفاصله ی زگاهی مفهوم  -1

 . فقط دشت و طبیعت را تماشا کردیم شیراز تارا بیان می کند .  مثال : از تهران   فاصله ی مکانیگاهی مفهوم  -2

 .   به کار می رود«  وقتی که ، زمانی که ، همین که و برای این که» گاهی به مفهوم  -3

 . رسیدم ، آن ها رفته بودند تاخیلی دویدم که به موقع برسم ؛  او را دیدم ، همه ی پرسش ها را فراموش کردم .   تا  مثال : 

 . کتاب خریدمتا نان می گرفت .    به کتاب فروشی رفتم و دو  تاهم هست .   مثال : او هر روز ، بیست  واحد شمارش« تا » گاهی  -4

 از جمله های زیر مشخص کن .   در هریک را« تا » سؤال : مفهوم 

 آن ها دام و تله می گذارند  تا تو را در دام بیندازند .  -1

 . سر راه ، پنج تا نان بگیر -2

 . از بهاباد تا یزد راه زیادی است -3

 . تا در آن ، آب این کوزه ریزم  کوزه را نگه دار -4

  . ده پارچه فروش رسید به او سالم کرتا ب -5

 از دیروز تا حاال چیزی نخورده است .  -6

 امال : 

 فعالیت امالیی درس هفدهم            ردیف

1 
 جای خالی کلمات را با نشانه های مناسب تکمیل کن 

 یر  /  غو ... ا  / مـ ... فل /  طبـ ...  . . .ار  / حـ  . . .ـغ / زینـ . . .ره  /  در . .  یّت  /  بـ . . .و 

2 

 جای خالی کلمه مناسب بگذار . در 

 حالک(  –راست گوی  . . . . . . . . . . . . نشود  ) هالک 
 چنان خواندم که بزرگمهر حکیم ، برادران را  . . . . . . . کرد .    ) وسیت  ، وصیت ( 

 نگاه دارید . هرکه از شما به زاد بزرگتر باشد ، وی را بزرگ تر دارید و  . . . . . . ) هرمت  ، حرمت ( او 
 ما را از علم . . . . . . ) خیش ، خویش ( فایده دادی . 

  

3 
 دور کلمات درست خط بکش . 

 برخاست   –بی آموز    –ظاهر  –زنده گانی   –نپزیرد   – پارسا   –ریسمان   –کحنه  

4 
 عبارت های زیر را با کلمه های مناسب تکمیل کن . 

 را روشن دارد .   راست گفتن  . . . گیرید که روی
 ممنون ، ظاهری  . . . . . . داشت . 

5 
 کلمه ها را به ترتیب حروف الفبا مرتب کن . 

 رها  –عاشق  –عبرت   –قانع    –عادت  –مکتب 
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فعلومفتجرب فرد س 
 سفرانرژی:  9درس

 می شود و جب حرکت یا اعمال نیرلی است که موانرژی:توانایی انجام هر کار را انرژی می گویند به عبارت دیگر انرژی عام

 .. واحد اندازه گیری انرژی ژول استهر قدر کار بیشتری انجام دهیم، انرژی بیشتری مصرف کرده ایم

 :ه طور کلی دو نوع انرژی در اطراف ما وجود داردب 

 انرژی جنبشی: انرژی اجسام در حال حرکت-1

 امل دو دسته است.که شانرژی پتانسیل: انرژی ذخیره شده در اجسام ساکن -2

. شود : هر گاه جسمی از زمین فاصله داشته باشد، انرژی درون مولکول های جسم ذخیره میانرژی پتانسیل گرانشیالف(  

 سرسره باالی فرد یا کوه باالی بهمن مانند

         

 یا کش که زمانی می شود باعث و شود : انرژی در کش یا فنر فشرده یا کشیده شده ذخیره میب( انرژی پتانسیل کشسانی

       اسباب یک کردن کوک مانند. برگردند خود اولیه حالت به هاکنیم، با آزاد شدن انرژی ذخیره شده، آنمی  رها را فنر

 .کردن آن رها و بازی

 

 صورت های انرژی

 حرکتی)جنبشی(نوع بد.مانند طبل.در آوردن ذرات مواد انتقال می یا صوتی: انرژی ای که با به ارتعاش-1

 نوع حرکتی)جنبشی(نند پنکه یا دوچرخه وجود دارد.مکانیکی:انرژی ای که در وسایل در حال حرکت ما-2

 نوع ذخیره ای )پتانسیل(شود.مانند غذاها و سوخت ها.شیمیایی :انرژی ای که در مولکول مواد ذخیره می-3

 انند اورانیوم وجود دارد.نوع ذخیره ای )پتانسیل(هسته ای :انرژی ای که در هسته ی برخی از اتم ها م-4

نوع و انتقال می یابد.مانند خورشید. ،جدا شدهماده تولید شده ت انرژی تابشی ازنورانی: انرژی ای که به صور-5

 حرکتی)جنبشی(
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 نوع حرکتی)جنبشی(ی.الکتریکی:پرمصرفترین انرژی که به راحتی به سایر انرژی ها تبدیل می شود. مانند موتور الکتریک-6

 نوع حرکتی)جنبشی(ه ایجاد می شود.مانند بخاری.گرمایی:انرژی ای که بر اثر حرکت مولکول های ماد-7

 

 انرژی الکتریکی است. نکته:پرکاربردترین انرژی درزندگی روزمره ی ما،

باعث می شود انرژی نورانی خورشید به منبع بیشتر انرژی ها نور خورشید است به عنوان مثال عمل فتوسنتز در گیاهان 

به انرژی ماهیچه ای و   انرژی شیمیایی تبدیل شود و دراثر گوارش آن ماده غذایی،انرژی شیمیایی در بدن آزاد شده و

 گرمایی تبدیل می گردد

رتی به صورتی قانون پایستگی انرژی:انرژی نه خود به خود به وجود می آید و نه خود به خود از بین می رود بلکه از صو

 دیگر تبدیل می شود مانند اینکه اگر یک توپ پینگ پنگ را در زیر آب رها کنیم،شروع به حرکت به طرف باال

 .درحین باال آمدن توپ،انرژی ذخیره شده در آب به خاطر ارتفاع به انرژی حرکتی توپ تبدیل می شود می کند. 

    تر هستند ذخیره می شود یعنی جسمی که از سطح زمین باالترانرژی پتانیسی گرانشی در اجسامی که از سطح زمین باال

برده شود درون آن انرژی پتانسیل گرانشی زمین ذخیره می شود که میزان انرژی پتانسیل یک جسم باجرم وارتفاع جسم 

 رابطه مستقیم دارد.یعنی هرچه جسم بیشتر باشد یادر ارتفاع باالتری باشد انرژی بیشتری دارد.
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 مهارتی تکلیف

به یکدیگر  انرژی های دانش آموز عزیز با طراحی یک جدول و نوشتن ده عمل انجام شده در منزل مشاهده ی تبدیل

 .تبدیل شده(بنویسید انرژی -را)انرژی اولیه

 آزمون عملکردی

 در موتور اتومبیل سوخت از انرژی شیمیایی به انرژی..................تبدیل می شود-1

 ی خورشید در گیاهان به صورت انرژی...............ذخیره می شودانرژی نوران-2

 در کرم شب تاب انرژی شیمیایی بدن به انرژی ................تبدیل می شود-3

 هنگامی که غذا می خوریم انرژی شیمیایی غذا طی تحوالتی دوباره به صورت انرژی .................در بدن ما ذخیره می شود-4

دست خود را به هم مالش می دهیم،انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.کدام نیرو باعث تولید انرژی  وقتی دو-5

 گرمایی می شود

 الف(نیروی رانشی                    ب(نیروی اصطکاک                   ج(نیروی مقاومت هوا                د(نیروی مقاومت الکتریکی

 تریکی کدام تبدیل انرژی صورت می گیرددر یک موتور الک-6

 الف(حرکتی به الکتریکی         ب(الکتریکی به حرکتی             ج(الکتریکی به گرمایی         د(حرکتی به صوتی وگرمایی

 خیلی کوچک،خیلی بزرگ: 10درس

 میکروسکوپ

ی سلول های جانداران خیلی کوچک از  کوچک ترین واحد ساختمانی بدن موجود زنده را سلول می گویند وبرای مشاهده

 .میکروسکوپ استفاده می شودزیرا  یاخته ها واجزای درونی آنها که بسیار ریزند با چشم غیر مسلح دیده نمی شود

ن میکروسکوپ یعنی میکروسکوپ از دو واژه یونانی گرفته شده میکرو به معنای کوچک و اسکوپ به معنای دیدن بنابر ای

 .                        دیدن ذرات کوچک

 (کتاب  72تا 70ات صفح )اجزاء میکروسکوپ:

 .عدسی چشمی:عدسی که در باالی میکروسکوپ قرار گرفته و اجسام را از طربق آن می توان دید

  .عدسی شیئی:عدسی با بزرگ نمایی های مختلف که شی زیر آن قرار می گیرند

 .ر بر روی نمونه استکندانسور:وظیفه ی کندانسور متمرکز ساختن نو

دیا فراگم:وظیفه ی دیا فراگم تنظیم میزان نوری است که از نمونه عبور می کند و این عمل با پیچی که در کنار دیا فراگم 

 .وجود دارد انجام می شود
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 .الم:صفحه ای شیشه ای به شکل مستطیل که نمونه روی آن قرار می گیرد

 .که نمونه روی آن قرار می گیرد المل:صغحه ی شیشه ای کوچک به شکل مربع

 .اسالید:قرار دادن نمونه به نحو مطلوب روی الم وزیر المل ومشاهده آن را اسالید می گویند

 کتاب خود را بخوانید تا با مراحل کار با میکروسکوپ آشنا شوید. 72صفحه

 ویر خارق العاده میکروسکوپی ازموجودات ریز درون آبتص

 

 تکلیف مهارتی:

 .گزارش خود را بنویسید رد انواع میکروسکوپ تحقیق کنید ودر مو

 آزمون عملکردی

 اولین بار اصطالح سلول را................به کار برد که مخترع اولین میکروسکوپ نیز بوده است. -1

 ابتدا باید میکروسکوپ را با عدسی شیئی با بزرگ نمایی................نتظیم کرد. -2

 نداران به صورت تک سلولی و پر سلولی وجود دارند کدام گروه از جا -3

 ب(مخمر                     ج(جلبک                               د( باکتری         الف(انسان    

 قسمتی از میکروسکوپ که نور را روی نمونه متمرکز می کند..........................نام دارد -4

 پیچ تنطیم کننده نمونه                   ج(کلید                   د(کندانسورالف(الم                      ب(

 شگفتی های  برگ:  11 درس
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برگ گیاهان رنگینه هایی سبز رنگ به نام سبزینه دارد سبزینه انرژی نور خورشید را جذب می کند. گیاهان از انرژی نور 

  .کنندخورشید برای ساختن غذا استفاده می

 

 توسنتزف

 ، خورشید نور ،مواد اولیه مورد نیاز برای انجام عمل فتو سنتز عبارتند از: آب  

  نکرب اکسید دی

 لوکز(گ) ساده قند ،مواد تولیدی حاصل از عمل فتو سنتز عبارتند از: اکسیژن

تولید کننده ی مواد  سبزینه)کلرفیل(به کمک انرژی نورانی خورشید مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل می کند و گیاه -1

 .غذایی است 

قند سپس در نشاسته  در فتوسنتز گیاهان،انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می شود،این انرژی ابتدا در -2

 ذخیره می شود.

 .باشدقریبا همه ی اکسیژن موجود در جو زمین نتیجه ی فتوسنتز گیاهان و جلبک ها میت -3

شید فتوستتز نامیده می شود برای رعنی ساختن پس غذاسازی گیاهان به وسیله ی انرژی نورانی خوفتو یعنی نور و سنتز ی

     فتوسنتز روزنه های برگ کربن دی اکسید هوا را گرفته و ریشه ها که وسیله ی تار های کشنده خود نیز آب و مواد

           نیاز برای غذاسازی گیاهان )فتوسنتز(عبارت اند  رسانند مواد موردگیرند و بوسیله ی آوند ها به برگ میمحلول را می

آب کربن دی اکسید نور خاک و سبزینه محصول غذا سازی گیاهان اکسیژن و مواد قندی است همه مو جودات زنده از  : از

 .غذایی که گیاهان می سازند تغذیه می کنند گیاهان خود نیز از این غذا استفاده می کنند 

 درون گیاه: موادذخیره ای

 قند که در میوه ریشه وساقه گیاه قرار دارد -1

 نشاسته که در برگ ساقه میوه ریشه دانه قرار دارد-2

 چربی در دانه و میوه قرار دارد -3

 پروتین دانه های پروتین دار مثل سویا-4

 

 تکلیف مهارتی:

 .رد آن توضیح دهیدشمع بر یکدیگر را انجام داده و در مو آزمایش مربوط به تاثیر گیاه و
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 آزمون عملکردی

 ...................را اندام اصلی فتوسنتز کننده در گیاه می دانند -1

  ؟کدام گاز ها به ترتیب برای تنفس و فتوسنتز مصرف می شود-2

 کربن دی اکسید      -ب(اکسیژن                                                اکسیژن     -الف(اکسیژن

 دی اکسیدکربن -د(کربن دی اکسید                                     اکسیژن     -ج(کربن دی اکسید 

 ؟بیشترین مقدار سبزینه در کدام قسمت گیاه ذخیره شده است -3

 الف(ریشه                 ب(برگ                            ج(میوه                   د(ساقه های سبز

 عمل فتو سنتز را شرح دهید؟ -4

 جنگل برای کیست؟:12درس

 

زنده مانند د گیاهان،جانوران و مو جودات غیرموجودات زنده مانن جنگل اکوسیستم بزرگ است ودر این محیط زیست

  آب،خاک،نور خورشید و... وجود دارد

 زنجیره غذایی:

 پایان به کننده تجزیه با و آغاز کننده تولید با غذایی زنجیره. گویندرابطه غذایی بین جانداران مختلف را زنجیره غذایی می

 .نمی کنند محسوب غذایی زنجیره زءج را ها کننده تجزیه اما رسد؛می

 :شوندجانداران بر اساس نقشی که در محیط زیست دارند به سه گروه تقسیم می*

 تولید کننده ها.مانند گیاهان سبز -1

 گیاه خوار مصرف کننده ها.مانند جانوران گوشت خوار و -2

 قارچ ها  تجزیه کننده ها.مانند باکتری ها و -3

 یک در غذایی زنجیره چند مجموعه به دیگر، عبارت به. گویند یره غذایی با یکدیگر را شبکه غذایی میارتباط بین چند زنج 

 می گویند غذایی شبکه دارند، اشتراک هم با موجودات از بعضی در که محیط

 .ننده استسر فلش در زنجیره غذایی همیشه به سمت مصرف کنکته: 

داشته باشد. برای مثال در زنجیره غذایی زیر، ماهی قزل آال، مصرف کننده  یک زنجیره غذایی ممکن است دو مصرف کننده 

 .دسته اول و مرغ ماهی خوار، مصرف کننده دسته دوم است

 مرغ ماهی خوار                      ماهی قزل آال                                   جلبک
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 :شوند محیط های موجود در اطراف ما به دو دسته تقسیم می 

محیط هایی که بدون دخالت انسان ایجاد شده باشند. مانند: جنگل گلستان، دریاچه ارومیه، رود :  محیط های طبیعی -1

 و ..... کارون

ک ها، دریاچه رمحیط هایی که با دخالت انسان ساخته شده باشند و نیاز به مراقبت دارند. مانند: پامحیط های مصنوعی:   -2

 ای میوه و....مصنوعی ،باغ ه های

                                  
 :دالیل کلی انقراض جانداران عبارتند از 

ناسازگاری با محیط، از دست دادن زیستگاه )شیر ایرانی(، تغییرات آب و هوایی )دایناسور ها(، بیماری، صید شدن )شیر 

 ایرانی(

         

 تکلیف مهارتی:

 محله ی خود را نام ببرید؟چند نوع از درختان بومی -1

 یک محیط طبیعی و مصنوعی در محله خود را نام ببرید؟-2

 آزمون عملکردی

 .یک زنجیره غذایی نام ببرید و رسم کنید -1

 می گویند. رابطه غذایی که بین آنها هردو سود کنند.............-2

 :تعریف کنید-3

 الف(محیط طبیعی

 ب(هم سفرگی
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 نیم: سالم بما 13درس

 

 به هر مشکل یا اختالل که نظم فعالیت طبیعی و سالمت بدن را بر هم بزند، بیماری گفته می 

 دارند. وجود صورت دو به ها بیماری. شود

 به جاندارانی واگیر های بیماری ایجاد عامل. شوند منتقل دیگر فرد به فردی از توانند بیماری هایی که میبیماری واگیر :  -1

 هستند. میکروب نام

  دارند : اصلی علت 4 و آیند بیماری هایی که در اثر میکروب ها به وجود نمیبیماری غیر واگیر:  -2

 از) سانحه یا تصادف. 3 ،(استخوان پوکی و نرمی) بدن نیاز مورد غذایی مواد کمبود. 2 ،(هموفیلی دیابت،) ارثی عوامل. 1

  در کار اعضای بدن )بیماری های قلبی، بیماری های کلیوی( لاختال. 4 ،(نخاع قطع بدن، های اندام از برخی دادن دست

 شوند: بیماری های واگیر از طریق راه های زیر منتقل می

 مانند بیماری های پوستی، سرماخوردگیتماس:  -1

 مانند کزاز، ایدز، هپاتیتزخم و خون:  -2

 مانند طاعون، سالک، ماالریاجانوران:  -3

 هالری آنفلوانزا، ذاتهوا:  -4

 آب و غذا: مانند وبا، حصبه، اسهال خونی، تب مالت -5

                                                                                   

 :شوند میکروب ها به دو گروه اصلی تقسیم می 

 :عامل بیماری هایی مانندالف( باکتری ها: 

. 4روماتیسم قلبی )دریچه های قلب که نتیجه عدم درمان گلودرد چرکی است.(، . 3. سل )دستگاه تنفسی( 2وبا )روده ها( -1

 و حلق) مخملک. 5 ،.(رساند گلودرد چرکی )گلو و در صورت عدم درمان، با ترشح سم در جریان خون، به قلب آسیب می

  ،(ونخ جریان و بزرگ روده) حصبه. 8 ،(خون ریه، پوست،) طاعون. 7 ،(ها ماهیچه) کزاز. 6 ،(پوست

 :عامل بیماری هایی مانندب( ویروس ها: 

. آنفلوانزا 5. آبله مرغان )پوست(، 4. هاری )سیستم عصبی(، 3. سرما خوردگی )یاخته های بینی(، 2سرخک )پوست(، .1

 . کرونا) دستگاه تنفسی(8 بد(. هپاتیت )ک7. فلج اطفال )سلول های مغز و نخاع(، 6)ریه(، 

 . می شوند منتقل انسان به آن ها طریق از و کنند انداران دیگر زندگی میبعضی میکروب ها در بدن ج 
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  از: عبارتند شوند طریق حیوانات به انسان منتقل می از که هایی بیماری از برخی

 -6سالک )پشه خاکی(  -5کرم کدو )خوک و گاو(  -4ماالریا )پشه آنوفل(  -3هاری) سگ(  -2طاعون )موش و کنه(  -1 

  (تسه یی )مگس تسهخواب آفریقا

 میکروب ها برای اینکه ما را بیمار کنند، باید از دو سد دفاعی بدن بگذرند 

شامل پوست و مخاط )یعنی ترشحات چشم، ترشحات گوش، ترشحات سیستم تنفسی، اسید معده، لخته سد دفاعی اول:  -1 

 خون روی زخم و بزاق دهان(

با دو عمل بیگانه خواری و ترشح پادتن در مقابل میکروب ها از بدن ما شامل گلبول های سفید که سد دفاعی دوم:  -2 

 .کنند محافظت می

                                           

 :راه های پیشگیری از بیماری ها عبارتند از 

       ، ضد عفونی رعایت بهداشت، دفع صحیح زباله ها، نظافت عمومی، کنترل حشرات و جانوران ناقل، آب و غذای سالم

کردن میوه ها و سبزیجات، ورزش کردن، پرهیز از بازی ها و شوخی های خطرناک، درست نشستن، رعایت قوانین و 

 مقررات راهنمایی و رانندگی

 :راه های کمک به دفاع بدن عبارتند از 

 استفاده از داروها -1

 .شود استفاده می لعفونی کننده مانند بتادین و الک ی ضدالف( برای نابود کردن میکروب ها در خارج از بدن، از داروها

 باید ها بیوتیک آنتی. شود یم استفاده سیلین ب( برای نابود کردن میکروب ها در داخل بدن از آنتی بیوتیک هایی مانند پنی

 در ومتمقا فرصت ها میکروب آن ها، مصرف شدن دیر صورت در زیرا شوند؛ مصرف پزشک توسط شده تعیین زمان در

 بدن سفید های گلبول برابر در ها باکتری شدن مقاوم موجب ها بیوتیک آنتی حد از بیش استفاده. می کنند پیدا را آن برابر

 و کنند باکتری های مفید بدن )مثل باکتری هایی که در پوست و یا در روده بزرگ انسان زندگی می رفتن بین از همچنین و

 .می شود( دسازن را می K و B های ویتامین

 :استفاده از واکسن -2

 پادتن به وادار را سفید های گلبول می تواند شود، میکروب ضعیف شده یا کشته شده بیماری که وقتی به بدن تزریق می

 واکسن برخی اما. اطفال فلج واکسن و سرخک واکسن مانند. کنند¬ازی کند. برخی واکسن ها بدن را تا پایان عمر ایمن میس

 .کزاز واکسن: مانند. شوند تکرار بار یک سال چند ره باید ها

 :باکتری های مفید در زندگی انسان نقش های مختلفی بر عهده دارند. مانند 

تبدیل شیر به ماست، تولید پنیر، تولید سرکه، تولید الکی و استون، تصفیه فاضالب، استفاده در کشاورزی، تجزیه الشه 

 .روده انسان جانداران مرده، تولید ویتامین در
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 تکلیف مهارتی

را  یکی از شایع ترین و خطرناک ترین بیماری واگیر دار در حال حاضر را نام برده تحقیق کرده و عوامل سرایت و پیشگیری آن

 .بنویسید

 آزمون عملکردی

 ؟را نام ببرید انواع آن و بیماری را تعریف کرده

 چرا تنفس از راه بینی بهتر از دهان است؟

 انتقال بیماری را بنویسید؟ راه های

 از گذشته تا آینده : 14درس 

 .وسایل ارتباطی انسان از گذشته تا به امروز بسیار تغییر کرده است

    وسایل ارتباط انسان در گذشته: دود، استفاده از مشعل در ارتفاعات، کبوتر نامه بر، اسب و چاپار، طبل و شیپور زدن، -1

 .پیام های نوری، تلگراف

 .وسایل ارتباط انسان در دنیای امروز: تلفن ثابت، تلفن همراه، تلفن ماهواره ای، اینترنت، فاکس-2

مزایا: انتقال سریع اطالعات، صرفه جویی در زمان، اطمینان در سریع و کامل رسیدن اطالعات، راحتی و آسایش بیشتر،  

 .نداشتن آلودگی و حفظ محیط زیست

 کارایی باتری، و برق نبودن صورت در ها موزش، نیاز به مراقبت و سرویس دهی، اکثر آنمعایب: گران بودن، نیاز به آ 

 .ش چاقیافزای و بدنی فعالیت کاهش ندارند،

                                               

 وسایل ارتباطی از گذشته تا امروز 

 ردار می کردندنگهبانان مرزی با طبل و شیپور حمله ی دشمن را خب صدا: -1

 با روشن کردن آتش در مسافت های طوالنی و ارتباط برقرار کردن دود:-2

 .نور:با استفاده از یک جسم براق مانند آینه یا فلز پیام فرستاده می شد-3

 این کار ارتباط برقرار می کردند . کبوتران نامه بر:نوشتن نامه و اتصال آن به پای کبوتران،با-4

 کردند.ده از افراد تیز رو و اسب ها اخبار رد و بدل میچاپار:با استفا-5
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 کردندتلگراف:در تلگراف از عالیم الکترو مغناطیس خاصی که بصورت نقطه و خط است استفاده می-6

   انتفال پیام صوتی تلفن: -7

 رایانه و اینترنت:جدیدترین و پرکاربردترین وسیله ی ارتباطی  -8

           

 .مزایا و معایب استفاده از وسایل ارتباط پیشرفته را تحقیق کرده و گزارش آن را بنویسید:  یتکلیف مهارت

 

فرد سفهدهیفاهیفآسمانف
 : احکام نماز در مسافرت  12درس 

دین اسالم برای نماز مسافر دستورات ویژه  ای تعیین کرده است . در مسافرت در صورت وجود شرایط 

 ی باید نمازهای چهار رکعتی ظهر، عصر و عشا را دو رکعتی بخوانیم.خاص نماز شکسته می شود . یعن

 

 نماز در مسافرت : 

 

  نماز مغرب و نماز صبح هیچ وقت شکسته خوانده نمی شوند.

 احکام روزه در مسافرت 

 . روزه ی مسافر هم مانند نماز ، دارای احکام و دستورات خاصی است

 روزه ی مسافر:

 

 روز رفتن به سفر 

 

 روز بازگشت از  سفر 

 پیش از ظهر از شهرش حرکت کند ، روزه ا ش باطل است.

 بعد از ظهر از شهرش حرکت کند : روزه ا ش صحیح است.

 ظهر به شهرش برسد: روزه ی آن روز صحیح است پیش از

 بعد از ظهر به شهرش برسد :  روزه ی آن روز باطل است.

 کیلومتر کامل * 5/22کمتر از 

 کیلومتر :  5/22بیشتر از 

 

 

 الف( کم تر از ده روز آن جا بماند، شکسته         

 ب( ده روز و بیشتر آن جا می ماند: کامل
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 کیلومتر باشد.  5/22مسافت طی شده بیشتر از 

 

 کیلومتر باشد.                     روزه ی او صحیح است. 5/22مسافت طی شده کم تر از 

نکته : اگر کسی به خاطر مسافرت نتوانست چند روز روزه بگیرد  باید بعد از ماه رمضان قضای آن ها را به 

 د؛ یعنی به تعداد روزهایی که روزه نگرفته است ، روزه بگیرد.جا آور

 قضای روزه : یعنی انسان به تعداد روزهایی که روزه نگرفته روزه بگیرد.

 : عید مسلمانان  13درس 

 حضرت اسماعیل )ع(

صفا  اسماعیل که  تازه به دنیا آمده بود . تشنه بود و مادرش هاجر در جستجوی آب ، هفت بار بین دو کوه

و مروه را دوید . اما اسماعیل پاشنه پایش را به زمین زد و به  اذن خداوند ناگهان زمین جوشید و چشمه ی 

 زمزم جاری شد .

 حضرت ابراهیم )ع( به کمک فرزندش اسماعیل )ع( خانه ی کعبه را تجدید بنا کرد .

به بت پرستی روی آوردند، پس از حضرت ابراهیم و اسماعیل، مردم کم کم به جای پرستش خدای یکتا 

 بت های سنگی و چوبی ساختند و در کعبه گذاشتند.

 آداب زیارت خانه ی خدا 

مسلمانان پیش از ورود به مکه لباس اِحرام می پوشند و با لباسی یکسان وارد مکه و سپس داخل مسجد 

ارد که از زمان حضرت نام د« طواف » الحرام می شوند و هفت بار دور خانه ی خدا  می گردند. این عمل 

ابراهیم )ع( به فرمان خداوند انجام می شده است . بعد دو رکعت نماز می خوانند و آن گاه مثل هاجر، 

 هفت بار بین دو کوه صفا و مروه حرکت می کنند.

 عید قربان 

ا کسانی که برای انجام دادن مراسم حج به مکه می روند روز عید قربان به فرمان خداوند گوسفندی ر

قربانی می کنند. بسیاری از کسانی هم که در مکه نیستند ، در شهر خود گوسفندی را قربانی و گوشت آن 

  را میان فقیران تقسیم می کنند.

 

 کم تر از ده روز آن جا بماند : روزه ی او باطل است.

 ده روز و بیشتر آن جا بماند: روزه  ی او  صحیح است.

 بعد از ظهر به شهرش برسد :  روزه ی آن روز باطل است.
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 فایده های مراسم بزرگ و  با شکوه حج برای مسلمانان 

یکتا را عبادت می  اتحاد و همدلی :  مسلمانان جهان با زبان ها و رنگ های گوناگون یک دل و متحد، خدای

 کنند.

حل مشکالت : آن ها از مشکالت یکدیگر با خبر می شوند و برای حل مشکالت جهان اسالم با یکدیگر 

 همفکری می کنند.

 : راز موفقیت  14درس 

 راز موفقیت یا گام های موفقیت در هر کاری عبارت است از : 

 *باید استاد ماهر و با تجربه ای داشته باشی       *باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی              

 باید نظم و برنامه ریزی داشته باشی.               * باید صبر داشته باشی ، تالش کنی و از شکست نترسی

 نهج البالغه می فرمایند :  47امام علی )ع( در خصوص داشتن نظم درکارها در نامه ی 

 )اوصیکُم... وَ نَظمِ أَمرِکُم (

 « شما را به رعایت نظم در کارهایتان سفارش می کنم » 

 خداوند در قرآن ما را به سعی و تالش سفارش میکند: 

  )و أن لَیسَ لالِنسان اال ما سَعی(                                                     

 «39سوره ی نجم، آیه ی » برای انسان جز آن چه تالش کرده است )هیج نصیب و بهره ای ( نیست .     

نکته : تالش و کوشش زمانی که با نظم و برنامه ریزی همراه باشد موفقیت بهتری را به دنبال خواهد 

  داشت.

  عید فطر

در پایان ماه رمضان، روز عید فرا می رسد. مسلمانان  در آن روز به عنوان زکات، پولی به نیازمندان می  

  دهند.

ربان ، غُسل می کنیم ،بهترین لباس های خود را می پوشیم و دو رکعت نماز عید در روزهای عید فطر و ق

 می خوانیم.

 ویژگی عیدهای مسلمانان
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عید ما مسلمانان روزی است که فقیران نیز شاد و خوشحال می شوند ، بنابراین در عیدهای فطر، قربان و 

 ه فقیران و نیازمندان کمک می کنیم .... از راه های مختلف مثل دادن پول، دادن گوشت نذری و ... ب

 سواالت عملکردی 

 (جدول زیر را کامل کنید.1

 چگونگی روزه چگونگی نماز سفر شما

   روز سفر کرده  اید. 7از شهر خود به اصفهان به مدت -1

برای دیدن اقوام خود به مدت دو هفته از محل سکونت -2

 کیلومتر دور شده  اید. 40خود به اندازه ی 

  

 

 مشخص کنید. ×و  √(جمله های درست و نادرست را با عالمت 2

 ⃝الف(اگر قبل از ظهر به سفر برویم، روزه صحیح است.

 ⃝ ب(اگر قبل از ظهر از سفر برگردیم، روزه صحیح است.

 ⃝ ج( اگر بعد از ظهر به سفر برویم ، روزه صحیح است.

 سواالت مهارتی

 تر از ده روز، نماز کامل است؟ (در کدام مکان ها، حتی در سفر و در کم1

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

 ......................................................................................(کدام نمازها ، هرگز شکسته خوانده نمی شوند؟2

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

 ..............................................................................................................ت؟(کدام نمازها چهار رکعتی اس3

 ...........................................................................(اگر کسی بعدازظهر سفر کند، حکم روزه اش چیست؟4

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

روز در آن جا بماند، حکم  نماز و روزه  6کیلومتر از شهر خود دور شده باشد و بخواهد  20( اگر کسی 5

 ...............................................................................................................................................اش چیست؟
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 س اجتماعیدر 

 دریا نعمت خداوندی:  18درس 

ر دارد آشنا عزیزانم در ماجرای این درس با کاربردهای دریا در زندگی انسان و منافعی که برای هر کشو

خواهیم شد. یکی از مهمترین دالیل اهمیت خلیج فارس وجود منابع سرشار نفت و گاز است. به قدری این 

می گویند.نفت و گاز از کف خلیج فارس در ناحیه کم «انبار نفت جهان»منابع زیاد هستند که به این منطقه

می از خلیج فارس و تنگه ی هرمز عظی یعمق نزدیک به ساحل استخراج می شوند.همه روزه نفت کش ها

 عبور میکند و نفت را به سایر کشورهای جهان انتقال می دهند.

 و منابع غذایی دریا

 وجود صدها نوع ماهی : 

 

 میگو یکی از آبزیان مهم دریاهای جنوب است.

 ماهی گیران جنوب ، با نزدیک شدن به ماه مهر، خود را برای صید میگو آماده می کنند.*

 گترین منبع ماهیان خاویار در جهان، دریای خزر است.بزر

 به مروارید سیاه مشهور و از گران ترین غذاهای جهان است .دریای خزر 

 از ماهیان خاویاری دریای خزر می توان تاس ماهی، اوزون برون ، دراکول و فیل ماهی را نام برد. 

دیگر درآمدی به دست می آورد صید ماهی در  ایران با صادرات مقدار زیادی میگو و خاویار به کشورهای

در دریای خزر از اوایل بهار تا اوایل پاییز به دلیل تخم ل : صید ماهی ادریا قوانین و مقرراتی دارد ؛ برای مث

 ماهیان در این زمان ممنوع است .ریزی 

 برای ماهی گیری :

 

، ای این ماهی ها خراب نشوندو بردر کشتی ها لوازم پیشرفته ی ماهی گیری و سردخانه وجود دارد 

 ها و کامیون های حمل ماهی باید یخچال و سردخانه داشته باشند.کشتی

 دریا و بازرگانی 

 بخش عمده ای از صادرات و واردات کشورها از طریق بندرها صورت می گیرد.

 

 ییارزش غذا

 زینتی

 (آب های اطراف ساحل : استفاده از کشتی ها و لنج های کوچک1

 (آب های عمیق : نیاز به کشتی های مجهز2
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 نمونه ای از مراکز کارخانه های کشتی سازی و لنج سازی  و تعمیر کشتی ها :

 

 

 )در سواحل دریای خزر( چابهار                * نکا * بوشهر              *               اطراف بندرعباس  *

                                               

  در جنوب                                                    

مراکز  ،، انبارداری ، ساخت انواع کشتیرگیری، باراندازیمشاغل گوناگون مرتبط با بازرگانان در دریاها : با

  تعمیر کشتی

 دریا و گردشگری

سواحل زیبای جنوبی ایران و جزایر کیش، قشم ، بندرعباس و چابهار در فصل زمستان و سواحل شمالی 

 ایران برای گذراندن تعطیالت فصل تابستان مناسب سفر هستند.

 حفاظت از دریا

، تند . ماهی های تزئینی، مرجان های هسیی عمان بزرگ ترین زیستگاه موجودات دریاخلیج فارس و دریا

. نهنگ ها در آن ها زندگی می کنند صدف ها و الک پشت های کمیاب و پستاندارانی، چون دلفین ها و

 دریای خزر محل زندگی انواع ماهیان و پرندگان مهاجر است .

ب ها، شکار بیش از حد و غیر قانونی و ... در معرض خطر متأسفانه این موجودات به دلیل آلودگی آ

 نابودی قرار دارند.

 : همسایگان ما 19درس 

کشور دیگر همسایه است. برخی از این کشورها از طریق  15دانش آموزان عزیز، می دانید که کشور ما با 

 خشکی و برخی دیگر از طریق دریا با هم مرز هستند.

 د.بین کشورها مرز وجود دار

 دیگر جدا می کند.خط مشخصی است که کشوری را از کشور  مرز

 مراحل تعیین مرز کشورها

 ابتدا کشورها بر سر خطوط مرزی به توافق می رسند و میان خود خطوطی را

 معین می کنند. 

 



 

44 

 

 کنند.سپس نقشه کش ها با دقت نقشه هایی از مرزها ترسیم می

 ی عالمت گذاری می کنند.در مرحله ی بعد، روی زمین در محل خطوط مرز

 این عالمت معموالً میله ها یاتیرک هایی است که در زمین فرو می کنند.

مشغول دیده بانی و  . در این پاسگاه ، مرزبانان در برخی مناطق مرزی، پاسگاه های مرزی مستقر می شوند

 حفاظت از مرزها هستند .تا عبور غیرقانونی از مرز صورت نگیرد.

 

 خط مرزی :

لبانان هنگام عبور از مرز هوایی با آسمان هر کشور باید به آن کشور اطالع بدهند و برای ورود از آن ها خ

 اجازه بگیرند.

عزیزانم، همان طور که در نقشه مشاهده می کنید گاهی یک پدیده ی طبیعی مانند رودخانه ، کوه ، بیابان و 

برای تعیین مرز استفاده می کنند ؛ مثالً کوه های دریاچه بین دو کشور وجود دارد و از همان پدیده ها 

 آرارات بخشی از مرز ترکیه و ایران است.

 

 ایران : 

 

 

 

 

 نوع مرز کشور هم مرز جمعیت

 مرز خشکی افغانستان، پاکستان شرق

 مرز خشکی و پدیده های طبیعی ترکیه و عراق غرب

 ه های طبیعیمرز خشکی و پدید ترکمنستان ، آذربایجان و ارمنستان شمال

 مرز دریایی یا آبی روسیه و قزاقستان

 مرز دریایی یا آبی عمانربستان ، بحرین ، قطر ، امارات ،کویت ، ع جنوب

 روی زمین

 باالی مرزهای زمینی )هوایی(

 

 با کشور ارمنستان                    الف(کوتاه ترین مرز

 با کشور عراق                       طوالنی ترین مرز
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 پاسپورت نیاز دارد.  یا« گذرنامه» به   نکته برای این که یک فرد از کشور خارج شود

یا   "روادید "ازه گرفت که به این اجازهبرای مسافرت به کشور دیگر باید از سفارت خانه ی آن کشور اج

 می گویند. "ویزا"

 وقتی یک کشور به یک فرد ویزا می دهد به او اجازه یا پذیرش داده است تا به آن جا سفر کند.

 .و از آن ها کاالهایی را می خریم یعنی ما به این کشورها کاالهایی را صادر می کنیم بازرگانی.روابط

 

 

روابط 

 فرهنگی

 

 

 رهای زیارتی همچون :(سف1

 *سفر به عربستان برای زیارت خانه ی کعبه و مرقد مطهر پیامبر گرامی اسالم)ص(

*سفر به عراق برای زیارت حرم حضرت علی ابن ابی طالب )ع( ، امام حسین )ع( و حضرت 

 ابوالفضل )ع(

رت معصومه * سفر کشورهای همسایه به ایران برای زیارت مرقد امام هشتم امام رضا )ع( و حض

 )س( 

 (سفرهای تفریحی جهت بازدید از آثار و بناهای تاریخی و مناطق گردشگری 2

 

 ز دوران ایران باستان است.نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جامانده ا

 جشن نوروز در کشورهای افغانستان ، پاکستان ، آذربایجان ، ترکمنستان و ترکیه برگزار می شود.

 

 

 

 مردم همه ی کشورهای همسایه ی ایران، به جز ارمنستان مسلمان هستند، ارمنستان: مسیحی  دین

 زبان
 زبان فارسی در کشور افغانستان رایج است .

 د به زبان و ادبیات فارسی هستند.مردم کشورهای افغانستان و پاکستان عالقه من

مراسم 

و اعیاد 

 مذهبی

مراسم و اعیاد مذهبی ، مانند عید فطر و عید قربان در همه ی کشورهای همسایه ی مسلمان ایران با شکوه 

 برگزار می شود و این روزها تعطیل هستند.

جشن 

 نوروز

 دن سفره ی هفت میوه رواج دارد.در کابل و مرزهای شمال افغانستان و برخی شهرهای پاکستان، چی

 در جمهوری آذربایجان ، روی سفره های نوروزی آجیل می گذارند.

 در پاکستان نوروز را عالم افروز می نامند.

 در ترکمنستان اجرای مراسم ورزشی و بازی های مختلف و طبیعت گردی هنگام نوروز رایج است .
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 مطالعات اجتماعی ردی کسواالت عمل
 پر کنید.داده شده جاهای خالی را با کلمات مناسب (1

 الف(........................ مرز را کشور ایران با عراق دارد.

 ب(ایران با کشور ارمنستان .................. مرز را دارد.

 ج(ارتفاعات ....................... بخشی از مرز ایران با ترکیه است. 

 مشخص کنید. ×و  √( جمله های درست و نادرست را با عالمت 2

 ⃝ الف(ایران از طریق دریای عمان با قزاقستان همسایه است .

 ⃝ اعیاد مذهبی تعطیل است .ب(در کشورهای جهان، 

 ⃝ ج(اروند رود، مرز ایران و ترکمنستان را تشکیل می دهد .

 ( جدول زیر را کامل کنید .3

 جمعیت مهمدوشهر پایتخت کشور
واحد 

 پول

آب و 

 هوا

      افغانستان

      پاکستان

 سواالت مهارتی

 مناسب پر کنید .کلمه های  (جاهای خالی را با1

 سرشار نفت و گاز در خلیج فارس این منطقه به ................ معروف است.منابع  ودوج الف(به دلیل

 دارد.نب(میگو جزو آبزیان مهم دریای .............. است که در فصل ........................ اجازه صید وجود 

 ج(خاویار یا تخم ماهیان خاویاری ایران به ............ مشهور است.

 ماهی در دریای خزر از اوایل بهار تا اوایل پاییز ممنوع است؟ چرا صید(2

 (مفاهیم زیر را تعریف کنید .3

 .................*روادید : ...................................................................................................................

 ....................................................................... .....................................گذرنامه:.......–*پاسپورت 

 ....................* مرز: ......................................................................................................................

 آرارات-بلندترین  -ه ترینکوتا


