
 

 

  
  
  

   دبستانششم
   )تيزهوشان (

  
  خالصه درس و نكات 

  ومسفصل رياضي 
  )6 و 5درس (علوم 

  
  

  
         

  
  

   توليد وگروه فني      

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )وقف عام (چي بنياد علمي آموزشي قلم
  021 -  6463: تلفن  –923 پالك –  بين صبا و فلسطين –خيابان انقالب : مركزيدفتر 

  

  لوالو مرادي گردآوري و تنظيم
 فاطمه عظيمي آرا امور كامپيوتري و صفحه



  

 

 2:ي صفحه

  »»ششم تيزهوشانششم تيزهوشان««

  گيري طول و زاويه اندازه: 3خالصه درس و نكات رياضي فصل 
  .كند هم وصل مي ي بين دو نقطه، طول پاره خطي است كه دو نقطه را به  فاصله:تعريف

  .شود ي هر نقطه تا يك خط، خط عمودي است كه از آن نقطه بر خط مورد نظر رسم مي ترين فاصله  كوتاه:مهم
  .گيري طول، متر است دازه واحد استاندارد ان):1(ي  نكته
  :صورت زير داريم  تبديل واحدها را به):2(ي  نكته

   متر1= متر   دسي10= متر   سانتي100= ليتر   ميلي1000
   كيلومتر1=  متر 1000

  متر است؟ متر چند سانتي  ميلي47: مثال
  :  پاسخ

  
 تبديل واحدهاي كوچك به واحدهاي     تر عمل ضرب و در       در تبديل واحدهاي بزرگ به واحدهاي كوچك       ):3(ي    نكته

  .دهيم بزرگ، عمل تقسيم را انجام مي
  متر و چند كيلومتر است؟ ترتيب چند دسي  متر به41/93 عدد :تست

  »92ورودي استعدادهاي درخشان «
   09341/0 و 1/934) 2    09341/0و  341/9) 1
  93410 و 1/934) 4     93410 و 341/9) 3

  »2«ي  گزينه: پاسخ
  41/93 × 10 = 1/934 متر   دسي
  41/93 ÷ 1000 = 09341/0كيلومتر   

  مترمربع چند مترمربع است؟  هر دسي:تست
  »92ورودي استعدادهاي درخشان «

1 (100      2 (1  3 (01/0  4 (1/0  
  »3«ي  گزينه: پاسخ

  1 ÷ 100 = 01/0مترمربع   
صـورت زيـر      وجود آمـده بـه      هاي به   خط  و پاره ها    خط  گاه تعداد نيم     روي خط راست انتخاب كنيم، آن      نقطه n اگر   :نكته

  :آيد دست مي به
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  »»ششم تيزهوشانششم تيزهوشان««

n(n )


1
  ها خط تعداد نيم = n × 2             و                         ها خط  تعداد پاره2

  .ها را حساب كنيد خط ها و نيم خط كنيم، تعداد پاره  نقطه انتخاب مي7روي يك خط : مثال
( )  

  
7 7 1 7 6 212   ها خط  تعداد پاره2

  ها خط تعداد نيم = 2 × 7 = 14
  : نشان دهيم، تعداد قطرها برابر است باn اگر تعداد اضالع يك چندضلعي را با :نكته

n (n ) 


3
  ها  تعداد قطر2

  :آيد دست مي ي زير به هها از رابط ي مجاور كه داراي رأس مشترك هستند، تعداد كل زاويه  در چند زاويه:مهم

n(n     و        n= ها  خط تعداد نيم )


1
  ها  تعداد زاويه2

  .گويند ي متمم مي  درجه باشد، دو زاويه90ها  به هر دو زاويه كه مجموع آن: ي متمم دو زاويه
  .گويند ي مكمل مي  درجه باشد، دو زاويه180ها   به هر دو زاويه كه مجموع آن:ي مكمل دو زاويه

n):                                 ضلعي برابر است باn هر  داخليمجموع زواياي:  ضلعيn  داخليمجموع زواياي )  2 180  
ضلعي را در تعداد قطرهايش ضرب كرده و سپس بر تعـداد اضـالعش تقـسيم              هاي داخلي يك ده      مجموع زاويه  :تست
  كدام عدد است؟كنيم، حاصل  مي

  »92ورودي تيزهوشان «
1 (7200      2 (4050  3 (1440  4 (5040  

  »4«ي  گزينه: پاسخ
1440 = 180 × )2 -10 = (180 × )2 - n = (مجموع زواياي داخلي  

n (n ) ( )   
  

3 10 10 3 352    قطرها تعداد2

5040 = 35 × 144 = 


1440 35
   جواب مورد نظر10

  . است180هاي داخلي   در هر مثلث مجموع زاويه:مثلث
  .شود خطي است كه از رأس مثلث به ضلع مقابل آن رأس عمود مي  پاره:ارتفاع مثلث

  .شود مثلث به وسط ضلع مقابل آن رأس وصل ميخطي است كه از يك رأس   پاره:ي مثلث ميانه
ي مثلث را به دو قـسمت مـساوي تقـسيم كـرده و بـه ضـلع مقابـل آن زاويـه وارد           پاره خطي كه زاويه  :ساز مثلث   نيم
  . شود مي
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  »»ششم تيزهوشانششم تيزهوشان««

هر مثلث سه عمود منـصف دارد كـه در يـك            . شود   خطي كه بر وسط ضلع مثلث عمود مي        :عمود منصف ضلع مثلث   
  .كنند طع ميديگر را ق نقطه هم
  .هاي يك مثلث، خارج از آن قرار بگيرد ي تقاطع عمود منصف  ممكن است نقطه):1(ي  نكته
  .اند ساز و عمود منصف برهم منطبق االضالع، ميانه، ارتفاع، نيم  در مثلث متساوي):2(ي  نكته
  .اند اعده همگي برهم منطبقساز و عمود منصف نظير ق الساقين، ميانه، ارتفاع، نيم  در مثلث متساوي):3(ي  نكته

همواره . ترتيب د و ن بناميم       اگر مثلثي مانند شكل زير داشته باشيم و وسط ضلع آب و آ ج را پيدا كنيم و به                   :مثال مهم 
  :ي زير را خواهيم داشت رابطه

  
   ي د ن   اندازه2

هـا بـاهم برابـر     ي ايـن زاويـه   بينيم كه اندازه  اندازه بگيريم، ميهاي مشخص شده را  در شكل زير، اگر زاويه    :مثال مهم 
  .هاي مقابل به يك كمان باهم برابر است ي زاويه توان نتيجه گرفت كه در يك دايره، اندازه پس مي. است

  
تـرين مقـدار    ضرب اين دو عدد، بـيش       هرگاه دو عدد صحيح با مجموع مشخص داشته باشيم، در صورتي حاصل            :نكته
  .كن خواهد بود كه اين دو عدد باهم برابر باشندمم

  بي ج     اندازه



  

 

 5:ي صفحه
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  ي درس علوم خالصه
   6 و 5درس 
  ):زمين پويا (5درس 
  .دهد لرزه، لرزش زمين است كه بر اثر رها شدن سريع انرژي رخ مي زمين
  .شود  اين انرژي مانند حركت امواج آب ناشي از افتادن سنگ منتشر مي):1(ي  نكته
  .باشد كره مي اي سنگ ن انرژي، شكستن ورقه علت آزاد شد):2(ي  نكته

اي كه مستقيماً در باالي كانون در سـطح زمـين واقـع شـده اسـت، مركـز سـطحي          به نقطه  :لرزه  مركز سطحي زمين  
  .شود لرزه گفته مي زمين

  :شود ها از دو مقياس استفاده مي لرزه براي بيان شدت و بزرگي زمين
بنـدي    درجـه 12 تـا  1گـردد و بـين    هاي ايجاد شده تعيين مي   س ميزان خرابي   اين مقياس بر اسا    :مقياس مركالي ) الف

  .لرزه است شده كه بيانگر شدت زمين
شـود    بنـدي مـي      درجه 10 تا   1گردد و معموالً بين        اين مقياس بر اساس انرژي آزاد شده تعيين مي         :مقياس ريشتر ) ب

  .لرزه است كه بيانگر بزرگي زمين
  :اند از لرزه عبارت هاي زمين يعوامل مؤثر بر ميزان خراب

كـار رفتـه در     تكنولـوژي و علـم بـه   -4كار رفتـه      نوع مصالح به   -3 نوع ساختمان زمين     -2مقدار انرژي آزاد شده      - 1
   شكل هندسي ساختمان-5ساختمان 

  لرزه اثرات حاصل از زمين
  اجتماعي  ساختماني  بهداشتي
  ناز دست دادن عزيزا  ها خرابي ساختمان  ها آلودگي آب

  سرپرستي كودكان و زنان بي  ريزش آوار  كم شدن مواد خوراكي
  بروز مشكالت اجتماعي مانند دزدي  شكستن سدها و وقوع سيل  كم شدن دارو

  مهاجرت  سوزي آتش  هاي واگير شيوع بيماري
  بيكاري  ، برق، گاز، تلفن قطع آب  -

  
  ر در مقياس ريشتر درجه و باالت7هاي ايران با بزرگي  لرزه جدول تعدادي از زمين *
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  بزرگي  محل  ماه  سال

  4/7  دورود  دي  1288
  2/7  شمال خراسان  مهر  1308
  7  جنوب غربي سلماس  ارديبهشت  1309
  7  سراوان  خرداد  1313
  2/7  شمال خراسان  مهر  1327
  4/7  الريجان  تير  1336
  7  غرب همدان  آذر  1336
  7  زهرا بوئين  شهريور  1341
  3/7  ضدشت بيا  مرداد  1347
  7  بندرعباس  اسفند  1356
  7/7  طبس  شهريور  1357
  3/7  شمال قاين  آبان  1358
  1/7  كرمان  مرداد  1360
  4/7  رودبار  خرداد  1369
  2/7  قائنات  ارديبهشت  1376

  
شـوند؛    نگارها ثبت مـي     دهد كه توسط لرزه     در كشور رخ مي   ) با شدت كم  (ي خفيف     لرزه   زمين 10000ساالنه حدود   * 

 و جلـوگيري از وقـوع        هـا باعـث آزاد شـدن انـرژي درونـي زمـين              لـرزه   ايـن زمـين   . كننـد    را حس نمـي    ها  اما مردم آن  
  .شوند تر مي هاي بزرگ لرزه زمين

  :توانيم انجام دهيم ها مي لرزه كارهايي كه بعد از وقوع زمين* 
  رعايت نكات ايمني  دوستانه هاي انسان فعاليت

  قطع گاز و برق  كمك به مصدومين
  ها ماندن در ساختمان  )… پتو، غذا و ( كمك آوري جمع
  حفظ آرامش و خونسردي  هاي امدادي و پزشكي  ككم
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هـاي   شـود كـه فـوران    فشان گفتـه مـي   از داخل زمين به سطح آن، آتش ) جامد، مايع، گاز  ( به خروج مواد     :فشان  آتش
  .گويند فشاني مي كه به آن مخروط آتششود  متعدد مواد دهانه، سبب تشكيل كوهي از مواد مي

  :هاي زير است فشاني شامل بخش يك مخروط آتش

  
  
 :شوند مي  تقسيم زير ي دسته سه به ها آتشفشان فعاليت نظر از

 زا  )گـاز  يـا  و مـايع  جامـد، ( آتشفـشاني  مـواد  حاضـر،  عـصر  در ها، نآتشفشا نوع اين در :فعال هاي آتشفشان -1
 .هاوايي آتشفشان مانند ؛است شده خارج ها آن ي دهانه

 ماننـد  شـود؛  مـي  خـارج  ها آن ي دهانه از گاز فقط اكنون هم ها، آتشفشان نوع اين در :فعال نيمه هاي آتشفشان -2

 .كشورمان در تفتان و هاي دماوند آتشفشان

 ي گذشته در و ندارند فعاليتي نوع هيچ حاضر حال در ها، آتشفشان نوع  اين :)خاموش (غيرفعال هاي آتشفشان -3
 .كشورمان در سهند و سبالن هاي آتشفشان مانند اند؛ بوده فعال دور

 :كنند مي بندي تقسيم زير صورت به را ها آن ،ها آتشفشان ي دهانه از مواد خروج ي نحوه نظر از شناسان زمين* 

 .شوند مي خارج  دهانه از انفجار بدون و آرام صورت به مذاب مواد ها آتشفشان نوع اين در :آرام هاي آتشفشان -1
 .هاوايي جزاير در واقع كيلوآ آتشفشان مانند است؛ شكل يسپر اصطالحاً و است كم آنها مخروط ارتفاع

 از خروجـي  مـواد  .است انفجاري صورت به ها آتشفشان نوع اين ي دهانه از مواد خروج :انفجاري هاي آتشفشان -2

  .اندونزي در واقع كراكاتوا آتشفشان نندما است؛ جامد و مايع گاز، از تركيبي يا و گاز :شامل دهانه
 .شود مي گفته فومرول اصطالحاً ها، آتشفشان ي دهانه از شده خارج گازهاي به *

 دار، نيتـروژن  گازهـاي  گـوگردي،  گازهـاي  اكسيد، دي كربن بخار آب، از عبارتند ينآتشفشا گازهاي ترين مهم *

 .اكسيد مونو كربن و هيدروژن كلردار، گازهاي
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  .شود مي گفته تفرا آتشفشاني جامد مواد به * 

 ها آتشفشان فوايد
 .زيردريايي هاي  آتشفشان اثر در جديد جزاير و ها سرزمين تشكيل  - 1

 .معادن و كانسارها برخي تشكيل  - 2

 .زمين دروني ساختماني  مطالعه  - 3

 .كشاورزي براي حاصلخيز و مرغوب خاك تشكيل  - 4

 گرمايي زمين انرژي  - 5

 معدني گرم آب ايه چشمه  - 6

 )سبز توف(  آتشفشاني هاي سنگ معدني،  ي پوكه مانند ساختماني مصالح تشكيل - 7

  جديد هاي اكوسيستم ايجاد و درياچه تشكيل  - 8
 .گردشگري ي وسعهت - 9

 ها سنگ كاربرد
 .شود مي استفاده بري چوب صنعت در ساينده عنوان به پا سنگ از - 1

 سبك .شود مي استفاده ها ساختمان ساخته پيش ديوارهاي و فسق در ساختماني الحمص عنوان به معدني ٔپوكه از -2
 .باشد مي سنگ اين هاي ويژگي از خوب گيري سيمان و زياد تخلخل بودن،

 .آورنـد  مي وجود به را آتشفشاني هاي توف رسوبي هاي محيط در گذاري رسوب از پس آتشفشاني خاكسترهاي -3
 .البرز كوه رشته سبزرنگ هاي توف مانند دارند؛ كاربرد ساختماني مصالح عنوان به ها سنگ اين

 صـورت  دو بـه  اثرات اين .گردند مي ما زندگي در هايي زيان و اثرات ايجاد باعث ها آتشفشان :ها آتشفشان اثرات

 .شوند مي ديده ثانويه و اوليه

 و گِـل  عظـيم  هـاي  جريـان  سوزان، ابر عبور كوه، انفجار خاكستر، ريزش گدازه، جريان صورت به اوليه، اثرات  -
 .شوند مي ديده  ...و زيردريايي هاي آتشفشان از حاصل امواج

  .شوند مي ديده ... و لرزه زمين ايجاد اسيدي، باران ريزش هوايي، و آب تغييرات صورت به ثانويه اثرات -
  .ماييمپز استفاده ن مرغ آب توانيم از تخم  جهت فهم بيشتر خصوصيات پوسته و گوشته، مي*

  )مرغ ي تخم سفيده(و گوشته ) مرغ ي تخم پوسته(العمل پوسته  عكس
هـاي   هـا و تركيـدن دانـه    ي جوشش و تشكيل حباب توان نحوه  كتاب درسي مي41ي  با توجه به كار در منزل صفحه   * 

  .سازي و مقايسه كرد ي مذاب، شبيه برنج را با جوشش ماده
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  د؟باش فشان مي يك از فوايد آتش كدام: تست
  انتشار گازهاي سمي) 2    گيري ابرهاي سوزان شكل) 1
  هاي اسيدي باران) 4  هاي جديد تشكيل جزاير و سرزمين) 3

  .هاي جديد است ها تشكيل جزاير و سرزمين فشان  از فوايد آتش-» 3«ي  گزينه: پاسخ
  ))1(ورزش و نيرو  (6درس 
 وارد بر جسمي ساكن، اثر همـديگر را خنثـي كننـد، جـسم              اگر نيروهاي .  در تمام زندگي ما نيروها حضور دارند       :نيرو

  .حركت نخواهد كرد
  . در علوم هل دادن و يا كشيدن معادل وارد كردن يا اعمال نيرو است:مهم* 
و يا هر دو قـرار      ) فشار(ها مشخص شده كه در آن جسم تحت كشش يا هل دادن                در جدول زير تعدادي از فعاليت      *

  .گرفته است

  
  

  :رواثر ني* 
 تغييـر جهـت     -5 شروع بـه حركـت جـسم         -4ي سرعت جسم       تغيير اندازه  -3 تغيير شكل جسم     -2 توقف جسم    -1

  حركت جسم
  

  : اثر چند نيرو بر يك جسم ساكن* 
  

  :شود ها وارد نمي قانون اول نيوتن مربوط به حركت اجسامي است كه هيچ نيروي خارجي بر آن* 
 ادامـه  سـرعت  همـان  بـا  خود حركت به است حركت در كه جسمي و دمان مي باقي حركت بدون ساكن جسم يك

 .شود وارد آن بر خالصي خارجي نيروي كه اين مگر دهد مي

  .كند  جسم حركت نميكنند  اثر يكديگر را خنثي مي
 .كند ه حركت مي جسم شروع باثر يكديگر را خنثي نكنند



  

 

 10:ي صفحه

  »»ششم تيزهوشانششم تيزهوشان««

 لختـي  را )خـود  ي هاوليـ  سـرعت  بـا  حركـت  حالـت  يا سكون حالت( اش اوليه حالت ي هادام به جسم يك تمايل *

  .گويند مي نيز لختي قانون را اول قانون دليل همين به .گويند
 وارد جسمي بر نيرو يك از بيش  وقتي.هاست آن از تركيبي يا نيرو يك از ناشي حركت، در تغيير :خالص نيروي

  .گيريم مي نظر در را خالص نيروي شود،
  :هاي زير توجه كنيد به شكل

  
  

  .اند وجود آورده  نيوتني را به10 نيوتني در يك جهت نيروي خالص 5در اين شكل جفت نيروي 
  

  
  

  .اند ديگر را خنثي كرده  نيوتني كه در خالف جهت هم هستند هم5در اين شكل جفت نيروهاي 
  

  

  
  

 نيـوتني بـه     5 نيوتن به طرف چپ وارد شـود، نيـروي خـالص             5 نيوتن نيرو به طرف راست و        10با توجه به شكل اگر      
  .شود طرف راست وارد مي

زمـان نيرويـي مـساوي و در جهـت      ديـوار نيـز هـم   . آوريـد  ارد ميدهيد، نيرويي بر آن و   وقتي به يك ديوار تكيه مي     * 
  .شويد كند در نتيجه واژگون نمي مخالف بر شما وارد مي

انـدازه و     هرگاه جسمي به جسم ديگري نيرو وارد كند، جسم دوم نيز نيرويي هـم             : گويد   قانون سوم نيوتن چنين مي     *
  .كند در جهت مخالف بر جسم اول وارد مي

  .ناميم  را كنش و ديگري را واكنش مييكي از نيروها



  

 

 11:ي صفحه

  »»ششم تيزهوشانششم تيزهوشان««

  :گو كنيد داريم و  كتاب درسي در بخش گفت47ي   در صفحه*
  . آن شودحركتوارد كردن نيرو به جسم ممكن است سبب شروع ) الف
  .شود  شدن حركت آن ميندكُوارد كردن نيرو به جسم سبب ) ب
  .شود  شدن حركت آن ميتر سريعوارد كردن نيرو به جسم سبب ) پ
  . حركت آن شودتوقفوارد كردن نيرو به جسم ممكن است باعث ) ت
  . آن شودجهتتواند سبب تغيير  وارد كردن نيرو به جسم مي) ث
  .حداقل دو جسم بايد برهم اثر كنند تا نيرو ظاهر شود *

  كتاب راهنماي معلم: منبع
  

  


