
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

هنگ          ۴براي آمادگي رشكت در آزمون ه  

  زیآموز عز دانش

ای  ، مجموعـهدر خارج از مدرسـه شبرنامه آموزشی و مطالعاتی برای ، مدرسهلی یت اضطراری تعطیبا توجه به وضع
گیرد كه با ایجاد موقعیت یادگیری فردی، بازآموزی و خودسنجی متناسـب بـا  در اختیارتان قرار می ۴با عنوان كارآزمون 

الزم بـه ذكـر اسـت بـه محـض بازگشـایی مدرسـه، آزمـونی . ایـد اهداف كتاب درسی به فرایند آموزش ش كمك می
فعالیت آموزشی و یادگیری شـ در هـر واحـد یـادگیری در ایـن  زانیمگزار خواهد شد تا متناسب با همین مجموعه بر 

  .شودابی یارزشمدت 
  

 هـای مسـتمر، ابییخودارزثبت و با  یر یادگیزمان مطالعه خود را در هر واحد  ،شن مرآتیكیبا استفاده از اپلتوانید  همچنین می
. دیهدفمند بپرداز یبه بازآموز  یحیترشبا مشاهده پاسخنامه  سپس ،دیبسنج یر یادگیخود را در آن واحد  تسلطزان یم

ـام فعالیر تحقق اهداف آموزشی برنامه رصد الزم به ذكر است به منظور شـ در هـای  تیزی شـده توسـط مدرسـه، 
  . دهد ابی قرار مییآموز ثبت و مدرسه آن را مورد ارز ، در كارپوشه دانشاپلیكیشن

  

 هفتمهپاي



 

  

  
هر هفته آموزشي در كارآزمون از هشت قسمت تشكيل شده است كه هر يك به فراخور نقش خود، فرايند بـازآموزي را انجـام   

  :اند از اجزاي كارآزمون عبارت. دهند مي

  

در اين قسمت اهداف هر هفته آموزشي در قالب اهـداف دانشـي،:)ها رو ياد بگيريمقراره اين(اهداف
   .هدف بيان شده است 5تا  3آموز در قالب حداقل مهارتي و نگرشي براي دانش

در قسمت سنجش آغازين كار آزمون سواالتي در قالـب سـواالت:)دونيم؟چقدر مي(سنجش آغازين
   .آموز گنجانده شده است ساز به منظور خودارزيابي دانشاي و پاسخچندگزينه

نيازهـاي مطالـب ارائه مجموعه مطالبي به منظور يادآوري پـيش :)آنچه گذشت(هادهندهسازمانپيش
.اي است كه اين بخش از كارآزمون بر عهده دارد د، وظيفهجديد براي برقراري ارتباط طولي محتواي جدي

اي جذاب براي آغاز مطالـب جديـد در قالـب ارائـه موضـوع،بيان بهانه:)اي براي شروعبهانه(تم
  .، وظيفه تم در كارآزمون است...سؤال، داستان، چيستان، كلمه، عكس و

در قالـب توضـيح وآموزشـي  در اين قسـمت از كـارآزمون، محتـواي    :)خوب ياد بگيريم(موزشآ
  .هاي مختلف به منظور تبيين و آموزش محتواي جديد براي دانش آموز تدارك ديده شده استمثال

مربوطه اي در كارآزمون در اين بخش از كتاب سؤاالت چندگزينه:)؟مايچقدر ياد گرفته(خودارزيابي
. از ميزان يادگيري، خودارزيابي داشته باشد اپليكيشنتواند با مراجعه به آموز ميمهيا شده است كه دانش

هـردر پايان هر كارآزمون متناسب بـا   -)بساز، بگير و ببين(هاي جامع پاياني كارآزمونآزمون
نتيجـه از خود آزمون بگيرند و مرآت اپيليكيشن  استفاده ازتوانند با  آموزان مي دانش واحد يادگيري

 .را مشاهده كنندآن

شـدهآمـوز ارائـه    آموزي به دانشدر اين بخش از كارآزمون، يك پروژه دانش:)نوبت شما(پروژه
 .آموز به بازآفريني مجدد موضوع مربوطه بپردازداست تا دانش

در اين بخش يك نمودار به عنـوان نقشـه مفهـومي بـه منظـور:)اين هفته در يك نگاه(نقشه مفهومي
 .آموز ترسيم شده است اي براي دانشافزايش مهارت ادراكي و يادگيري شبكه
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  .و امالي واژگان مهم را فرا بگيريممعنا  -1
  .علمي، اجتماعي و سياسي آشنا شويم ادبي، با چند شخصيت -2
  .هاي ادبي را تشخيص دهيم آرايه -3
  .آوا را تشخيص دهيم خانواده و هم مشخص و شمار فعل، كلمات ه -4
  .بگيريممعني و مفهوم عبارات مهم را فرا  -5

 

  
  

  

سؤاالت

1 ص نماييدهاي زير را مشخّ ه به سرودة زير، درستي يا نادرستي گزينهبا توج. 
  »/دارد روشنم مي/ بخشد جرئتم مي/ سويشان دارم دست/ وقت هر دلتنگي/ رزق روحم شده است/ نام بعضي نفرات«

  نادرست    درست              زمان حال : شده است )الف
  نادرست   درست             زمان حال: دارد بخشد و مي دارم، مي )ب
   نادرست  درست                 مسند: رزق روح )پ

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
  .دهید پاسخ

 سرفصل محتواي دروس

 كالس ادبيات، مرواريدي 
  در صدف

زندگي حسابي، فرزند انقالب،
  رديف و قافيه قطعه گل و گُل:شعرخواني

 هاي زباني و ادبي دانش

 تكرار

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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2 ّص شده را داخل كمانك بنويسيددر هر بيت، زمان افعال مشخ. 
 دالن، سعديا، كه ملك وجود به جان زنده 1
ــاغ را   2 ــوي بـ ــاز بـ ــنيد بـ ــواهم شـ  خـ
ــه 3 ــان كوچــ ــتگي از ميــ ــاي خســ  هــ
 عمــر گفــت مــيبــا زبــان عقربــك    4

  

ــرزد ــه  نيـ ــود دآنكـ ــي را ز خـ ــازاريلـ  بيـ
  

ــه  ــبحگاه مدرســـــ ــرود صـــــ  از ســـــ
ــي ــزم مـــ ــه  گريـــ ــاه مدرســـ  در پنـــ
 روم بشــــنو صــــداي پــــاي مــــن مــــي

  

 ).......................(  

 ).......................(  

 ).......................(  

 ).......................(  

3 مشخّص كنيد، »من اينجا چون نگهبانم تو چون گنج«در مصراع  را زمان فعل ........................................... 
4 گزينة  جز به ؛يكسان است  ها، زمان فعل در تمام گزينه.............. . 

ــرد    1 ــا ك ــنه آب را معن ــب تش ــا ل  او ب
ــد    2 ــاه آورده بودنـ ــا نگـ ــش را بـ  عطـ
 شكسـت صـدا   بغض عمو درون گلو بي 3
 داننـد  عمق اين مرثيه را مشك و علَم مي 4

  

ــه  ــان حماس ــرد   ،در ج ــا ك ــر پ ــري ب  محش
  

ــد  ــار آه آورده بودنــــ ــي سرشــــ  ولــــ
 صـدا شكسـت   باران سـنگ بـود و سـبو بـي    

ــي     ــرم م ــل ح ــة اه ــتان را هم ــد داس  دانن
  

5 قالب سرودة زير چيست؟ 
 روزي گذشــــت پادشــــهي از گــــذرگهي
 پرســـيد زان ميانـــه يكـــي كـــودكي يتـــيم

 جواب داد چه دانيم ما كه چيسـت آن يك 
  

 فرياد شوق بر سر هـر كـوي و بـام خاسـت    
  

 كاين تابناك چيست كه بـر تـاج پادشاسـت   
ــت   ــاعي گرانبهاس ــه مت ــدر ك ــيم آن قَ  ...دان

  

 مثنوي 4  قطعه 3  قصيده 2  غزل 1

6  انتخاب كنيدها  در كمانكرا  درستامالي . 
   )فراق -فراغ(گنجد  تو در باورم نمي .............غم  )الف
 هركــه او خــورده اســت دود چــراغ    )ب

  

 )فـراق  - فراغ( .............بنشيند به كام دل به 
  

  
  
  

 

 مسند و فعل اسنادي  
  . است، بود، شد، گشت و گرديد: هاي اسنادي به مسند نياز دارند فعل -
  . دهيم صفت يا حالتي كه به كمك فعل اسنادي، به نهاد نسبت مي: مسند -

  . خواهد شد فشان مشك، نفس باد صبا :مثال
  فعل اسنادي  مسند  نهاد    
  
  

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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  .هايي است كه در درس دهم معرفي شده است يكي از چهره» نيما«
  :خوانيم اينك براي شروع، شعري زيبا از وي مي

  ن انگاسسوي شهر آمد آن ز
  سير كردن گرفت از چپ و راست

  اي فتاده به خاك ديد آيينه
  »!حقّا كه گوهري يكتاست« : گفت

  برگرفت و بديد به تماشا چو
  عكس خود را، فكند و پوزش خواست

  خدا به! ببخشيد خواهرم«: كه
  »!من ندانستم اين گُهر ز شماست

  م درست، ينما همان روستا ز
  كم و كاست بي ،فهم بين، ساده ساده

  كه در آيينة جهان بر ما
  !تر، خود ماست اشناساز هم ن

  

  

 كالس ادبيات

  خوانيم را مي» نيمايوشيج«در اين درس، قسمتي كوتاه از زندگي.  
 علي اسفندياري: نام اصلي نيما  
 قكه معلم ادبيات او بود» نظام وفا«: نيما مشو .  

                                                            
 به سادگي مشهورند نام دهي در البرز كه مردم آن: انگاس. 

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه
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   )پروين اعتصامي( مرواريدي در صدف
  شويم بيشتر آشنا مي» پروين اعتصامي«در اين نوشته، با :  

  
  از پروين اعتصامي» اي مرغك«شعر:  
 ــيانه  :1بيت  اي مرغـــــــك خُـــــــرد، ز آشـــــ

  

 

 پــــــرواز كــــــن و پريــــــدن آمــــــوز
  

 ـ   ،»مرغك«در » ـَ ك« پسوند: هاي زباني دانش مـرغ  : مرغـك . دهـد  دك بـودن مـي  نشانة تصغير است و معني كوچك و ان
  منادا: مرغك/ فعل امر: آموز/ كوچك
 كند صحبت ميزيرا مرغك را مخاطب قرار داده و با او ( تشخيص : اي مرغك: ادبيهاي  دانش.(  
 حركت و تالش داشتن: يكلّ پيام. (ات پرواز كن و پريدن را ياد بگير اي پرندة كوچك، از النه :معني بيت(  
 ـــــي حركـــــات كودكانـــــه؟  :2بيتتـــــا ك 

  

ــوز  ــاغ و چمـــــن چميـــــدن آمـــ  در بـــ
  

 مفعـول  : چميـدن )/ باشـي؟ خـواهي داشـته    تا كي حركات كودكانه مي(فعل مصراع اول، حذف شده است : زبانيهاي  دانش
  ).چميدن را بياموز(
 مراعات نظير: باغ و چمن: ادبي هاي دانش   
 خواهي رفتار كودكانه داشته باشي؟ كودكي را رها كن و در باغ و چمن، حركت كن و راه رفتن را بياموز تا كي مي :بيت معني .
  )هاي زندگي تأكيد بر داشتن تالش و آموختن مهارت: يكلّپيام (
 ــورام   :3بيت ــيتــــ ــهنمــــ ــود زمانــــ  شــــ

  

 

ــه شــــ  ــوز درام از چــ ــدن آمــ  ي؟ رميــ
  

 فعل اسنادي: شود مسند، نمي: نهاد، رام تو: زمانه/ شود زمانه رام تو نمي: مرتب شدة مصراع اول: زبانيهاي  دانش  
 پيـام كلـي  . (يـاد بگيـر  شود، پس تو هم تسليم او نشو و حركت و مقابله كـردن را   روزگار، تسليم خواستة تو نمي :بيت معني :

  )ناپذير بودن مقاوم و تسليم

 نكات برجستة 
 زندگي پروين

  . متفكّر، آرام و بااستعداد بودكوشا و  -
  . سالگي آشنا شد با شاعران بزرگ در يازده -
  .گر او بود پدر پروين راهنما و هدايت -
نمود و پروين  هاي ديگر را ترجمه مي هاي زيباي شعر از زبان پدرش قطعه -

  . صورت شعر درآورد ها را به كرد تا آن را تشويق مي
  . يا هشت سالگي سروده است  ر هفتپروين، اولين شعرهايش را د -
  .  سالگي سروده است را در دوازده» اي مرغك«شعر زيباي  -
 .كردند، مانند شهريار ترين شاعران روزگار، او را تحسين مي بزرگ -

 هاي نيما ويژگي

 عالقه به آثار نظامي مطالعهترجمة اشعارشوق و عالقه بسيار به شعركنجكاوي
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 4بيت:  ــهم ــا نــ  نــــديش كــــه  دام هســــت يــ
  

 

ــوز    ــدن آمــ ــم، ديــ ــردم چشــ ــر مــ  بــ
  

 مينديش(فعل نهي : منديش: زبانيهاي  دانش(  
  )مردمك چشم(متمم  :مردم چشم/ .دارد» وجود داشتن«فعل اسنادي نيست چون معني : هست
 مراعات نظير: ديدنمردم چشم و : ادبيهاي  دانش  
 آمـوختن راه  : پيـام كلـي بيـت   (اهت دام قرار دارد يا نه، بلكه خوب ديدن را بيـاموز  ر به اين فكر نكن كه بر سر :معني بيت

  )ها مقابله با سختي
 ــه  :5بيت ــر آب و دانـــ ــه فكـــ ــو روز بـــ  شـــ

  

 

ــوز    ــدن آمـــ ــب آرميـــ ــام شـــ  هنگـــ
  

 قيد: شبهنگام / قيد: روز/ فعل امر: شو: زبانيهاي  دانش  
 مراعات نظير: آب و دانه/ تضاد: روز و شب: ادبيهاي  دانش  
 ها به خواب و استراحت بپرداز هنگام روز تالش كن و به دنبال غذا و رفع نيازهايت باش و شب :معني بيت .  
  .)ي را در زمان خاص خود انجام بدههر كار :يپيام كلّ(

  :زندگي حسابي
 پرداخته است» محمود حسابي« دانشمند معاصر، اين نوشته، به زندگي:  

  
 جملـه  شـبه (منـادا  : سعديا)/ خورم دالن سوگند مي جان زنده  به(جمله  شبه: دالن به جان زنده: زباني بيت سعدي هاي دانش /(

  ).شوند ا يك جمله محسوب ميه جمله شبه. (جمله تشكيل شده است 4بيت از 
  ).آورد يعني شاعر در بيت پاياني، نام شاعري خود را مي(تخلّص : سعدي)/ .استوجود به ملك تشبيه شده (تشبيه : ملك وجود

 خورم كه اين دنيـا ارزش نـدارد كـه بـه خـاطر آن، دل كسـي را از خـودت         اي سعدي، به جان عاشقان قسم مي :بيت معني
  )پرهيز از مردم آزاري: مفهوم كلي. (برنجاني و آزرده كني

  

  .  ها تسليم نشد و ناسپاسي نكرد كودكي را با سختي و فقر گذراند اما در مقابل سختي -
  .  پرداخت يافت به باغباني مي هر وقت از خواندن فراغت مي -
  . كرد حافظ قرآن بود و فرزندانش را به يادگيري و انجام واجبات ديني و آموختن امور فنّي تشويق مي -
  .  نياز كند كرد تا بتواند كشور را از واردات بي استاد براي ساخت برخي از قطعات صنعتي تا شب كار مي -
  . ستدان راه شكوفايي و استقالل كشور را در تالش و كوشش افراد جامعه مي -
  .   با علم بدون عمل مخالف بود -
ورزيد و معتقد بود كه يك ايراني نبايد غزل حافظ را غلـط   به زبان و فرهنگ و ادب فارسي عشق مي -

  . بخواند يا نادرست بفهمد
  :اش اين بيت از سعدي نوشته شده بود بر سر درِ خانه -
 وجود دالن، سعديا كه ملك به جان زنده )ب

  

 دلي را ز خـود بيـازاري  كه  نيرزد آن
  

 

  نكات برجستة  
زندگي دكتر حسابي
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  فرزند انقالب
  . پردازد مي» دكتر سعيد كاظمي آشتياني«في رّمع اين نوشته، به

  

   

  

  اعمال واجب :واجبات  كنايه از نگاه كردن :چشم دوختن

جذب  :تهاي شعر غرق شده اس در جاذبه(گيرايي  :جاذبه
  ).هاي شعر شده است زيبايي

  از شب) قسمتي(بخشي  :پاسي از شب

  اضطراب داشتن  آشفته بودن، :دستپاچگي
كارهاي فنّي، كارهايي كه به فن، مهارت و  :امور فنّي

  . تخصص نياز دارد

  .شود كاالهايي كه از خارج به كشور وارد مي :واردات  خوراك روح و جان :رزق روح

  مزين شده، زيبا و مرتّب شده :آراسته  ساعي، تالشگر :كوشا

بها و  مانند مرواريد گران :چون مرواريدي در صدف هم
  )تشبيه( .با ارزش در درون صدف بود

  ها جمع ديده، چشم :ديدگان

نشانة تصغير يعني : ك =( پرندة كوچك  :مرغك
  كشور، مملكت، پادشاهي :ملك  ).كوچكي يا اندك بودن است

مروري بر واژگان مهم درس

  نكات برجستة متن
 »فرزند انقالب«

  .   پرداخت هاي مختلف مي هاي دبستان، با شور و عالقه به مطالعة كتاب از همان سال -
  . ورزيد را اجرا كرد و به پيامبر و يارانش عشق مي» ابوذر«در دورة دبيرستان، نمايشنامة  -
  .  خواندند در هجده سالگي معلم هنرستان شد و همه او را استاد جوان مي -
  .   با قرآن بسيار مأنوس بود؛ بسياري از آيات را حفظ بود و تالوت زيبايي داشت -
  .  كرد و به فوتبال عالقه داشت ورزش مي -
  .    مند بود به قرائت قرآن و مشاعره عالقه -
  .  د و با همة توان از اسالم و ايران دفاع كردها دليرانه شركت كر در جبهه -
  . آفرين شد عنوان پژوهشگري نوآور و علمي، افتخار پس از جنگ، به -
  . چشم از جهان فرو بست 1384اين دانشمند بزرگ در سال  -
هـاي وي يكي از فرزندان صالح انقالب و از رويـش   :مقام معظّم رهبري در وصف وي نوشتند -

  . دهند آيندة درخشان علمي را در كشور خود، نويد مي مباركي بود كه
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  هستي، جهان هستي :وجود  نرم و آهسته و با ناز راه رفتن :چميدن

  عالقه، هيجان :شور  )فعل نهي(مينديش، انديشه نكن  :منديش

  تنهايي :خلوت  مردمك چشم : مردم چشم

  حفظ كرده بود :به حافظه سپرده بود  جمع نابغه، تيزهوشان :نوابع

  مانند  :نظير
مسابقه خواندن شعر از حفظ، با حرف معين  :مشاعره

  صيا موضوعي مشخّ

  سرشار، پر، انباشته :لبريز  زن شاعر :شاعره

  كنايه از مردن :چشم از جهان فرو بستن  غالب  پيروز، مسلّط، :چيره

  بزرگوار :معظّم  ، نيروتوان :طاقت

  كننده گر، تحقيق وجو جست :پژوهشگر  ناشكري، قدرنشناسي :ناسپاسي

  درستكار، نيكوكار :صالح  آسايش، آسودگي :فراغت

  مژده، خبر خوش :نويد  ترس، بيم :پروا

  
 ويكتـور  - دسـتپاچگي  - كنـد  جذب مـي  - عمق - گذراند از نظر مي - تأثير - غرق - هاي شعر جاذبه - مشغول - وفا  نظام - معلّم ادبيات

 - بخشد جرئتم مي - رزق روح - نظير استاد بي - ها  آرايش صحنه - لحن گرم - نظامي - شور و نشاط - حرارت - احساس - غرور - هوگو
حركـات   - مرغـك خـرد   - پـروين اعتصـامي   - تجربـه بينـدوزد   - تغييـر  - قطعـه  - مراقبت  - صدف - با استعداد - اشعار - اهل تفكّر
 - ناسپاسـي  - صـبر و طاقـت   - بايسـتد  - فقـر  - هـا  شـاعره  - نوابع ادب - محمدحسين شهريار - تحسين و تشويق - منديش - كودكانه
 - امـور فنّـي    - درك معـاني  - شـيوة صـحيح   - تـالوت آيـات   - نداشتپروايي  - خانهحوض  - يافت فراغت مي - پژوهش - پروفسور

 - بيـازاري  - نيـرزد  - ملـك وجـود   - ديدگان رهگـذران  - بستگي دل - غلط - غزل حافظ - معتقد - راضي - بيسكويت - قطعات صنعتي
عنـوان   بـه  - روحيه - ذهن - مشاعره - قرائت قرآن - زمزمه - نواز دل - تقريباً - هم سن و سال - شخصيت - اجرا كرد - نمايشنامة ابوذر

  صالح - وصف - سعيد كاظمي آشتياني - مقام معظّم رهبري - پژوهشگري نوآور

 :واژگاني كه اهميت اماليي دارند
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 اختصاص دارد» زمان فعل«زباني اين درس، به   دانش:  
 قبالً آموختيم كه فعل، مهم جمله است ترين جزء .  
 است زمانهايي دارد كه يكي از آن ها  فعل ويژگي .  
 نمودار زمان :  

  
  :زير را بخوانيد و از خود بپرسيد كه فعل اين جمله، كي و چه زماني رخ داده استهاي  حال جمله

   زمان گذشته خواندند؟ قبالً ديروز  چه زماني . نددآموزان، با هم شعر خوان دانش -1
  زمان حال  خوانند؟ اكنون ميچه زماني  . خوانند آموزان، با هم شعر مي دانش -2
   زمان آينده خواهند خواند؟ بعداً، فردا چه زماني   .آموزان، با هم شعر خواهند خواند دانش -3

  :هايي از متن درس و اكنون جمله
  گذشته  )قبالً(ديروز  كرد؟ زمزمه ميچه زماني   .كرد زمزمه ميدر خلوت، قرآن  -4
  گذشته  )قبالً(ديروز  ؟به حافظه سپرده بودچه زماني  . سپرده بود بسياري از آيات را به حافظه -5

  

  . بودمند  به دو چيز عالقه: گويند ميشاگردانش  -6
  
 اختصاص دارد» قطعه«ادبي اين درس به قالب   دانش:  

  . كند ها، قالب يك شعر را تعيين مي دانيد طرز قرار گرفتن قافيه طور كه مي همان
  . هاي دوم شعر قرار دارد در قالب قطعه، قافيه فقط در مصراع

  . هاي آن توجه كنيد قطعة زير را بخوانيد و به طرز قرار گرفتن قافيه
ــام روزي  ــبوي در حمـــ ــي خوشـــ  گلـــ
ــري   ــا عبيـ ــكي يـ ــه مشـ ــتم كـ ــدو گفـ  بـ
ــودم   ــاچيز بــ ــي نــ ــن گلــ ــا مــ  بگفتــ
ــرد    ــر كـ ــن اثـ ــين در مـ ــال همنشـ  كمـ

  

ــه   ــوبي بـ ــيد از دســـت محبـ ــتمرسـ  دسـ
  

ــو   ــز تــ ــوي دالويــ ــه از بــ ــتمكــ  مســ
ــد ــيكن مــ ــل ولــ ــا گُــ ــتمتي بــ  نشســ

 هســتموگرنــه مــن همــان خــاكم كــه     
  

  )دو مادة خوشبو هستند: مشك و عبير(

هاي زباني و ادبي نگاهي به دانش

 اكنون گويند؟ مي چه زماني  زمان حال  

مند بود؟ قبالً عالقه چه زماني زمان گذشته 

 ديروز

 آيندهحال گذشته

 فردا امروز
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  :ها در قطعه به اين صورت است عبارتي طرز قرار گرفتن قافيه به
_________________________○ 
_________________________○  

_________________________○  

_________________________○ 
_________________________○ 
_________________________○ 

  

  پند و اندرز و مسائل اخالقي و اجتماعي :موضوع قطعه
  . هاي آن هم قافيه است هاي دوم همة بيت پردازد و مصراع شعري است كه به پند و اندرز و مسائل اخالقي و اجتماعي مي :قطعه

 
  

  نوعي پارچة ابريشمي :حرير  مجلس :ملمح

اي كه در زير پوست مادة خوشبويي كه از كيسه :مشك  ام شنيده :شنيدستم
  . آيد دست مي شكم نوعي آهو، به

كه از مشك و گالب و زعفران و اي خوشبو  ماده :عبير  دوز، تعميركار كفش پينه :دوز پاره
  . درست شده باشد... 

  مطلوب، خوشبو، معطر :دالويز  پيرزن :عجوز

  تعجب كردم :عبرت نمودم  داشتني، معشوق دوست :محبوب

 شعرخواني  
  گل و گُل  

 ــوزي  :1بيت ــا آه و ســ ــي بــ ــبي در محفلــ  شــ
  

 

ــاره   شنيد ــرد پــ ــه مــ ــتم كــ  دوزي ســ
  

ــي ــين مـ ــوزيچنـ ــر عجـ ــا پيـ  گفـــت بـ
  

 

 ام، روزيگلـــــي خوشـــــبوي در حمـــــ«
  

  »رسيـــد از دســت محبـــوبي بــه دســتـم
 فعـل مـي   »دوز مـرد پـاره  «)/ گذشـته (ربرد تاريخي فعل ماضي ام، كا شنيده: شنيدستم: زبانيهاي  دانش گلـي  /  گفـت  ، نهـاد

  .رفته است وشو به كار مي منظور از گل، گل حمام است كه در گذشته براي شست/ مفعول: خوشبوي
 ـل    «: گفـت  ام كه يك شب در مجلسي، مرد كفّاشي با آه و ناله به پيرزنـي مـي   شنيده :معني بيتروزي دوسـتي در حمـام، گ

  ».خوشبويي را به من داد
 ــــل و كــــردم  :2بيتخميــــريگــــرفتم آن گ 

  

 

 خميـــري نـــرم و نيكـــو، چـــون حريـــري 
ــ    ــذيريمعطّــ ــوب و دلپــ ــود و خــ  ر بــ

  

 

 بـــدو گفـــتم كـــه مشـــكي يـــا عبيـــري«
  
  

  »كـــه از بــــوي دالويــز تــــو مــستـــم

شعرخواني مروري بر واژگان مهم:
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 شكي/ مسند: مشك و عبير/ مسند: خوشبور، معطّ)/ موصوف و صفت(تركيب وصفي : خميري نرم و نيكو: زبانيهاي  دانشم :

فعـل  : »م«مسـت هسـتم،     :مسـتم / فعل اسـنادي ): هستي(» ي«عبير هستي، : عبيري/ فعل اسنادي): هستي(» ي«هستي مشك 

  /مسند: مست  اسنادي،

 مراعات نظير: عبير، بو  معطّر، مشك،/ تشبيه: خميري نرم و نيكو چون حريري: ادبيهاي  دانش  

 بو و خـوب و  خميـر خوشـ  . حرير، نـرم و لطيـف بـود    ه همچونآن گل را گرفتم و با آن خميري درست كردم ك :معني بيت

  .ام ، مست شدهتو  هستي يا عبير كه من از بوي خوشبه او گفتم تو مشك . دلپذير بود
 ــل  :3بيت ــه گــ ــودمهمــ ــالم آزمــ ــاي عــ  هــ

  

 

ــودم    ــرت نمـ ــو و عبـ ــون تـ ــدم چـ  نديـ
  

 شــنودموچــو گــل بشــنيد ايــن گفــت
  

 

ــا« ــودم  بگفتــ ــاچيز بــ ــي نــ ــن گلــ  مــ
  »ي بــا گُـل نشسـتـمـتـلـيـكـن مـدو   

 مفعولِ فعـلِ    :اين گفت و شنودم/ »نديدم«مفعولِ فعلِ : چون تو/ »آزمودم«مفعولِ فعلِ : هاي عالم همه گل: زبانيهاي  دانش
  مسند: گلي ناچيز/ »بشنيد«
 ل بشنيد: ادبيهاي  دانشتشخيص...: گ  
 ل :معني بيتهاي بسياري استفاده كرده من از گ ا متعجلي همانند تو خوشبو نديدهام امل . ام بم كه گمرا شـنيد،   سخنانوقتي گ

  .ارزش بودم اما مدتي با گُل همنشين شدم من گلي بي : گفت

 ــرد  :4بيت ــر ك ــترده پ ــا گس ــر پ ــدر زي ــل ان  گُ
  

 

 مــــرا بــــا همنشــــيني مفتخــــر كــــرد 
  

ــد ــرم م ــو عم ــلچ ــا گُ ــردتي ب ــذر ك  گ
  

 

ــرد  « ــر كـ ــن اثـ ــين در مـ ــال همنشـ  كمـ
  

  »وگـرنه مــن هــمان خــاكم كــه هستم
 ر/ متمم: پا حرف اضافه، زير): در(اندر / نهاد: گل: زبانيهاي  دانشمفعول: پ  
 تشخيص  :گل مرا مفتخر كرد: ادبيهاي  دانش  

 وقتـي مـدتي از   . هايش را بر روي زمين ريخت و به من افتخار داد تا با او همنشـين و دوسـت شـوم    گل، گلبرگ :معني بيت
ارزش  عمرم را با گل گذراندم، كمال و خوبي گُل در من  اثر كرد و من نيز خوشبو شدم در غير اين صورت، من همان خاك بـي 

  . هستم
 ّتأثير دوست و همنشين: ي شعرپيام كل  

اسـت كـه   » سـعدي «اي از  اين ابيـات، قطعـه  . اند، يك بار ديگر بخوانيد قرار گرفته) «»(هايي كه در گيومه  فقط بيت :توجه
  ).قالب شعر بهار، مسمط تضميني است. (ها را تضمين كرده و در شعر خود آورده است آن» ملك الشعراي بهار«
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1  گزينه، فعل در زمان گذشته، به كار رفته است؟در كدام 
  سر برود ولي ز سر، كم نشود هواي تو  2  رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند  1
 جوانا، ره طاعت امروز گير 4  شناسند  هاي خروشان تو را مي چشمه 3

2  در كدام گزينه آمده است؟»ساخت قايقي خواهم«زمان حال فعل در جملة ، 
  ام ساخته 2    ساختم  1
 خواهم  مي 4    سازم مي 3

3 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ ها به در بيت زير، زمان فعل 
ــو را « ــوار  ت ــت و دش ــس زود اس ــرواز ب  پ

  

 ؟»ز نوكـــاران كـــه خواهـــد كـــار بســـيار
  

  حال -گذشته 4  آينده -گذشته 3  حال -حال 2  آينده -حال 1

4  چنـد فعـل در زمـان حـال ديـده      »هر چه ببيني كـم اسـت  / را ببينجهان   خوب،/ معرفت، ديدن اين عالم است«در عبارت ،
 شود؟ مي
  دو 4  چهار 3  پنج 2  سه  1

5 ص نماييدها را مشخّ درستي يا نادرستي آن. هاي زير دربارة قالب قطعه است هريك از عبارت. 
   نادرست  درست   . پردازد قالب قطعه به مسائل اخالقي، عرفاني و عاشقانه مي )الف
  :قافيه در قطعه به اين صورت است جايگاه )ب

  

    نادرست  درست 

   نادرست  درست     . يكي از موضوعات قالب قطعه استپند و اندرز  )پ
  نادرست  درست          .سراي معروف معاصر است قطعه رانپروين اعتصامي يكي از شاع )ت

6  ؟ندارددر كدام گزينه، غلط اماليي وجود 
  ...گفت با پير عجوذي  چنين مي 1
  . هاي زيبا بود ن او لبريز از سرودهحذ 2
  . كردند ترين شاعران روزگار، او را تحصين و تشويق مي بزرگ 3
   . پرداخت يافت، به باغباني مي پروفسور حسابي، هر وقت از خواندن و پژوهش فراغت مي 4

×
×

×

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش

×
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  . شعر زير را بخوانيد و قالب آن را مشخص نماييد -1
  

 برزگـــــري پنـــــد بـــــه فرزنـــــد داد
 مــدت مــا جملــه بــه محنــت گذشــت     
ــه چــو لطفــي اســت در آغــوش خــاك   دان
 دولـــــت نـــــوروز نپايـــــد بســـــي   

 ي كشــت همــان بــدروي  نــهــر چــه ك 
 راســـتي آمـــوز، بســـي جـــو فـــروش    

ــازوي  ــود از بـ ــان خـ ــردم نـ ــواه مـ  مخـ
  

ــد    ــد اميـ ــودك مهـ ــن اي كـ ــعي كـ  سـ
  

 كاي پسر، اين پيشه پـس از مـن تـو راسـت    
  

 نوبــت خــون خــوردن و رنــج شماســـت    
 روز و شــب، ايــن طفــل بــه نشــو و نماســت
ــت  ــزان در قفاســ ــاراج خــ ــه و تــ  حملــ
ــت     ــوه و صداس ــو ك ــك، چ ــد و ني ــار ب  ك
ــدم نماســت   ــه گن ــوي ك ــن ك  هســت در اي
ــت  ــازوي زور آزماسـ ــو را بـ ــه تـ ــر كـ  گـ

 ســـعادت بناســـت   ســـعي تـــو بنّـــا و  
  
  

  »پروين اعتصامي«

  . در شعر باال، موارد زير را بيابيد -2
  . ............. ،............. ،............. سه فعل در زمان گذشته  )الف
  . ............. ،............. دو فعل امر  )ب
  . ............. يك فعل نهي  )پ
  . ............. ،.............  4و  3زمان افعال در بيت  )ت

  

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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دونيم؟ چقدر مي

 درست) درست؛ پ) ؛ ب)زمان گذشته  :شده است(نادرست ) الف 1
 گذشته: گفت مي )4 حال؛: گريزم مي) 3آينده؛ : خواهم شنيد) 2 حالهر دو : نيرزد و بيازاري) 1 2
 )هستمنگهبان : منگهبان(حال  3
 .حال است  ،ها ها گذشته و در گزينة آخر، زمان فعل فعلدر سه گزينة نخست، زمان  ،4گزينة  4
 .هاي دوم قافيه دارند ا فقط مصراعزير ،3گزينة  5
  فراغ) ب  فراق  ) الف 6

 

؟ماي چقدر ياد گرفته

 )رسيد( ،1گزينة  1
 3گزينة  2
 2گزينة  3
 )ببين، ببيني، است است،( ،3گزينة  4
هـاي دوم   قافيه در قطعه فقـط در مصـراع  (نادرست ) ؛ ب)نيستمسائل عرفاني و عاشقانه از موضوعات قطعه (نادرست ) الف 5

 درست) درست؛ ت) ؛ پ)است
  تحسين -ذهن -عجوزي: امالي صحيح كلمات ،4گزينة  6
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  4  رفتار بهشتي؛ گرماي محبت عهد و پيمان؛ عشق به مردم؛: درس يازدهم  هفتم  فارسي  12

 

  .معنا و امالي واژگان مهم را فرا بگيريم -1
  .با چند شخصيت سياسي، اجتماعي و علمي آشنا شويم -2
  .شخص و شمار فعل را بياموزيم -3
  .آوا بيشتر آشنا شويم با كلمات هم -4
  .معني و مفهوم عبارات مهم را فرا بگيريم -5
  

  

 
 

  

سؤاالت

1  ؟شود نميدر كدام گزينه، فعل سوم شخص جمع، ديده 
 شناسـي  هاي ايـن بـاغ را مـي    هم تو گل 1
 گفتي ز خاك بيشـترند اهـل عشـق مـن     2
 تمــــام كودكــــان تشــــنه آن روز   3
 همرنـــگ ســـپيده و ســـپيدار شـــويد 4

  

ــي    ــو را م ــهيدان ت ــام ش ــم تم ــند ه  شناس
  

 نــه، كــه از خــاك كمتــريم از خــاك بيشــتر
 بـــه دســـت تـــو پنـــاه آورده بودنـــد    
 مشـــتاق ســـالم و مســـت ديـــدار شـــويد

  

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 سرفصل محتواي دروس

 شخص و شمار فعلعهد و پيمان، عشق به مردم

 هاي زباني و ادبي   دانش

 رفتار بهشتي،
 گرماي محبت

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونۀهفتایناینکهازبعد
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2  ؟نرفته استدر بيت زير، كدام شخص فعل، به كار 
 تن آسوده چه داند كه دل خسته چه باشـد «

  

 »تار كمندم تو چه داني كه سـواري؟ من گرف
  

    دوم شخص مفرد 2    اول شخص مفرد 1
 اول شخص جمع 4    سوم شخص مفرد 3

3 جدول زير را كامل كنيد .  
  سوم شخص جمع  اول شخص جمع سوم شخص مفرد  فعل

  ....................  ....................  ....................  روم مي

4 خانواده هستند به جز گزينة  ها، تمام كلمات با يكديگر هم در همة گزينه.............. . 
  ظريف، وظايف، مظروف، ظرف 2  خطبه، مخاطب، خطابه، خُطَبا 1
 وصيت  توصيه، وصي، اوصيا، 4  مستضعف، تضعيف، ضعيف، ضُعفا 3

5  ،است؟ نادرستمعني كدام واژه 
  ابزار جنگي: سالح 2    ديمق: بند پاي 1
 پيمان: عهد 4    صادق: متواضع 3

6  ها متفاوت است؟ زينهگآينده از نظر شخص با ديگر  در كدام گزينه، فعل زمان 
  .سر هر ديواري ميخكي خواهم كاشتخواهم آمد  1
  . مگر آه سحرخيزان سوي گردون نخواهد شد 2
  .اري را كه از دست تو خواهد رفتتصور كن به 3
 . چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند 4
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 است، آشنا شديم» زمان«هاي فعل كه  در درس گذشته با يكي از ويژگي:  

  
 هاي ادبي درس پيش، قالب قطعه را شناختيم در دانش:  
 هـاي دوم همـة    پردازنـد و مصـراع   به پند و اندرز و مسائل اخالقـي و اجتمـاعي مـي    آن شعري كه در

  :هاي آن هم قافيه هستند بيت

  

  

  . بخوانيد، اينك براي آشنايي بيشتر متن زير را شود ميهايي است كه در اين درس معرفي  يكي از چهره» مصطفي چمران«شهيد 
دوران دبيرستان را در مدارس دارالفنون و البرز كه از . در خيابان پانزده خرداد تهران متولد شد 1311مصطفي چمران در سال 

با رتبة ممتاز از دانشكده فني دانشگاه تهران در رشتة مهندسي  1336در سال . ، گذراندندبهترين مدارس ايران در آن زمان بود
در آمريكـا بـراي   . تحصيل شد و سپس با استفاده از بورس تحصيلي دانشجويان ممتاز به آمريكا اعـزام گشـت  ال الكترونيك فارغ

ها بورس تحصيلي وي از سوي رژيـم شـاه    گذاري كرد كه به دليل اين فعاليت اولين بار انجمن اسالمي دانشجويان آمريكا را پايه
ه داد و سپس با درجة دكتري در رشـتة فيزيـك پالسـما از دانشـگاه     او تحصيالت خود را در رشته مهندسي برق ادام. قطع شد

  . التحصيل گرديد معتبر بركلي آمريكا فارغ
در . عنوان استاد و با حقوق باال استخدام كند اما دكتر چمران اين پيشـنهاد را قبـول نكـرد    دانشگاه تگزاس آمريكا حاضر بود او را به

 بـه  كمـك  و بـراي هاي جنگ چريكي آموزش ديـد   در مصر دو سال در دوره 1346سال 
يي چمران نقاش توانـا . رفت به اين كشور ،رهبر شيعيان لبنان ،امام موسي صدر

اي كـامالً   هاي چمران شمع كوچكي بود كه در زمينـه  يكي از نقاشي. هم بود
من ممكـن اسـت نتـوانم    «: در زير اين نقاشي نوشته بود. سياه قرار داشت

تاريكي را از بين ببرم ولي با همين روشنايي كوچك، فرق ظلمت و نـور  
ـ  و حق و باطل را نشان مي ور دهم و كسي كه به دنبال نور است، اين ن

  ».اشد، در قلب او بزرگ خواهد بودهر چقدر كوچك ب
  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

× 
× 

×

 آيندهحال گذشته

خواهد رفت رود مي رفت

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای



 

 24 

12 فارسي | 4 ونـارآزمـك

  

  »عهد و پيمان«
هايي از زندگي شهيد رجايي و مصطفي چمران، دو چهرة انقالبي و محبـوب مـردم    نوع نثر اين درس، ساده و روان است و گوشه

  . ايران را با زبان قلم به تصوير كشيده است

 
  

  . فروتن، كسي كه رفتارش مغرورانه نباشد :متواضع
جمعيت به موج تشبيه (جمعيت بسيار  :موج جمعيت
  ).شده است

كنايه از اين كه دوستي  :كردند نميرشتة دوستي را قطع 
  )تشبيه دوستي به رشته. (دادند را ادامه مي

  آشفته و نامنظّم :هم ريخته به

   شده، مقرّر تعيين :معين  پيمان :عهد

داند،  كه خود را موظّف به انجام كاري مي آن :بند پاي
  مقيد

  ويژگي، خوي :خصلت

  . ايمن و آسوده باشد :در امان باشد  .برعهده داردكه وظيفة انجام كاري را كسي  :موظّف

  درستي :صالح
هايم از  دست :شود هايم از سرما خشك نمي دست

  . شود حس و حركت نمي شدت سرما، بي

  رهگذران :عابران  سفارش :توصيه

  سپاك و مقد :مطهر
حالي به  خوش(درخشندگي شادي  :حالي برق خوش

  ).است برق تشبيه شده

    ميدان، حياط :صحن

  

درس مروري بر واژگان مهم:

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  :توجه
 كوش، مبارز و با ايمان پرداخته است تا ما نيـز ضـمن    هاي آزاده، سخت اين درس هم، مانند درس پيش، به شرح حال انسان

  . ها، اين افراد برجسته را الگوي زندگي خويش قرار دهيم شناخت آن

  

 - غيبـت  - بنـد  پـاي  - عهد و پيمان - قطع - آموختگي دانش - زنگ تفريح - رئيس جمهور -  دقيق و منظّم و جدي - متواضع و صميمي
ايـن   - بـاره  يـك  - اتومبيـل  - صـحن  - )س(زيارت حرم مطهر حضرت معصومه  - شده تكاليف تعيين - توصيه- موظّف - خير و صالح

 - حتمـاً  - اصـالً  - عـابران  - سـال  كهـن  - طـوالني  - حتمـاً  - عيب - امان در - هجوم - مصطفي چمران - سؤال - خصلت - عوض - وضع
  مكث  - زوزة باد - غلتيدند - شباهت - تحمل - منتظر - حتماً - اصالً  - عابران - سال كهن - طوالني

   

 هاي فعـل   نيز از ويژگي شخصعالوه بر زمان، . شويم هاي فعل آشنا مي در اين درس با يكي ديگر از ويژگي: زبانيهاي  دانش
  . شخص ديگر، يا شنونده، گوينده  :دهد منظور از شخص، اين است كه فعل جمله را چه كسي انجام مي. است

  )شنونده يا شخص ديگر -گوينده(دهندة فعل چه كسي است؟  وانيد و از خود بپرسيد شخص انجامزير را بخ هاي اكنون جمله
  )گوينده(من  . ام ياد گرفتهمن اين نظم را از آقاي بهشتي  -1
  )شنونده(تو  . كني فكر مي تو به آيندة بهتري -2
  )از گوينده و شنوندهغير (شخص ديگر  . رفت آموزان مي او زنگ تفريح ميان دانش -3
  )گوينده(ما  . داشته باشيمما بايد اتحاد  -4
  )شنونده(شما  . نياييدشما هم دير  -5
  )غير از گوينده و شنونده(شخص ديگر  . بداننددوستان بايد قدر دوستي را  -6

  .دارد و يا به جمعطور كه ديديد، شخص فعل، اول شخص، دوم شخص و يا سوم شخص است كه يا به مفرد داللت  همان
  :دهيم را در هر سه شخص در جدول زير قرار مي» گفتن«اكنون مصدر 

  

  جمع  مفرد  شخص
  گفتيم  گفتم اول شخص
  گفتيد  گفتي دوم شخص
  گفتند  گفتسوم شخص

هاي زباني و ادبي نگاهي به دانش

:واژگاني كه اهميت اماليي دارند
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  :دو نكتة نوشتاري
  خوشبو/ بو خوش: مانند درست است،) نويسي جدانويسي و سرهم(وشتن هر دو شكل در امالي كلمات مركب، ن -1
  . به معني ابزار جنگ است» سالح«به معني خير و نيكي و كلمة » صالح«كلمة  -2

  . ها دقت كنيم امال به تلفظ و معني آن در هنگام نوشتن

  

1 است؟ نادرستهاي كدام گزينه،  در مصراع نخست ابيات زير، زمان و شخص فعل 
ــيد 1 ــاك  خروش ــد خ ــيد و بركن  و جوش
ــرمن   2 ــد اي داراي خــ ــت باشــ  ثوابــ
 ســـان دريـــايي هســـت هســـتي بـــه 3
 گل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت 4

  

 ز ســمش زمــين شــد همــه چــاك چــاك
 چينــي خوشــه كنــي بــر  ياگــر رحمــ 

 كــه مــر او را هميشــه جــزر و مــد اســت
 كه به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شد

  

  )سوم شخص مفرد -گذشته(
  )سوم شخص مفرد - حال(
  )دوم شخص مفرد - حال(
  )دوم شخص جمع - سوم شخص مفرد - حال(

2 افعال كدام گزينه، از نظر زمان و شخص با يكديگر هماهنگ هستند؟ 
  . كرد كسي فقيرتر از خود او هم پيدا شود اصالً فكر نمي 1
  . توانست برق خوشحالي را در چهرة او ببيند مصطفي مي 2
  . ام من اين نظم را از آقاي بهشتي ياد گرفته: گفت مي 3
  . خواهم بخرم كنم امروز بتوانم دستكشي را كه مي فكر مي 4

3 جدول زير را كامل نماييد .  
  شمار  شخص  فعل

  ...............  ...............  گفته بودند
  ...............  ...............  شناختيد

  ...............  ...............  گويد مي

4  ؟وجود ندارددر كدام گزينه، غلط اماليي 
  شب فراغ دراز است و عمر من كوتاه 2  سالح كار كجا و من خراب كجا؟ 1
 نيست با ايشان صالح و لشكري 4  كند كه بتوان گفت فراق يار نه آن مي 3

5  است؟ نادرستمعني كدام واژه با توجه به امالي آن 
 ويژگي: خصلت 4  حمله: هجوم 3  حرَم : صحن 2  درنگ: مكث 1

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان استحاال
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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  . ها را مشخص نماييد داستانك زير را بخوانيد و در آن شخص و شمار فعل
  :نويسي؟ عالم لبخندي زد و گفت چه مي: كودكي پرسيد.  عالمي مشغول نوشتن با مداد بود

  !خواهم وقتي بزرگ شدي، مثل اين مداد بشوي مي. نويسم است كه با آن مي» مدادي«هايم،  تر از نوشته مهم
دسـت   هـا را بـه   سـعي كـن آن  . پنج خصلت در اين مداد هست: عالم گفت. چون چيز خاصي در مداد نديد. پسرك تعجب كرد

  .آوري
كنـد و آن دسـت    تواني كارهاي بزرگي انجام دهي، اما فراموش نكني دستي وجود دارد كـه حركـت تـو را هـدايت مـي      مي :اول

  . خداست
بريم  رنجي كه مي ،پس بدان. كند شود ولي نوك آن را تيز مي رنج مداد مي اين باعث. تراش استفاده كنيگاهي بايد از مداد :دوم

  !سازد از ما انسان بهتري مي
تصحيح يـك كـار خطـا، اشـتباه      ،پس بدان. كن استفاده كني دهند براي پاك كردن اشتباه از پاك مدادها هميشه اجازه مي :سوم

  . نيست
پس هميشه مراقب درونت باش كه چه از . داد است كه درون چوب استمهم مغز م. چوب مداد در نوشتن مهم نيست :چهارم

  !آيد آن بيرون مي
بنابراين بايـد  . ماند ردي از آن به جا مي. كنيم پس بدان هر كاري در زندگي مي. گذارد مداد هميشه از خود اثري باقي مي :پنجم

  . در انتخاب اعمالمان دقت نماييم

  

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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دونيم؟ چقدر مي

 )دوم شخص جمع: شويد( ،4گزينة  1
 4گزينة  2
 روند مي -رويم مي -رود مي 3
 ).وظايف هم خانوادة كلمات ديگر گزينه نيست( ،2گزينة  4
 )فروتن: متواضع( ،3گزينة  5
 ).هاي ديگر، سوم شخص است گزينه در فعل اين گزينه، اول شخص است، فعل زمان آينده( ،1گزينة  6

  
 

؟ماي چقدر ياد گرفته

 ).جا، اسم و به معني جهان است هستي در اين(سوم شخص مفرد : هست  ،3گزينة  1
 )خواهم، بخرم ، ميكنم، بتوانم فكر مي  :هاي اين گزينه، زمان حال و اول شخص مفرد هستند تمام فعل( ،4گزينة  2
 سوم شخص، مفرد گويد  مي/ دوم شخص، جمع شناختيد / سوم شخص، جمع گفته بودند  3
 )صالح كار، شب فراق، سالح و لشكري: ها ترتيب گزينه ها به امالي صحيح واژه( ،3گزينة  4
  . ، صحن به معني ميدان و حياط است2گزينة  5



عربـی

عربی
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  4  السوقِ فيۭ  هفتم  عربي  10

 

  .خص مفرد براي مذكر و مؤنث بشناسيمهاي اول شخص و دوم ش فعل ماضي را در صيغه -1
  .بدانيم را در جمالت آن ضي و ترجمٔهفعل ما -2
  .ر بريمفعل ماضي همراه با ضماير مختلف آن را به كا يمبتوان -3
  .اصطالحات كليدي اين درس آشنا شويمبا ترجمٔه لغات و  -4
  .هاي ماضي را بدانيم ستفاده از فعلگويي به جمالت پرسشي و روش پاسخگويي با ا چگونگي پاسخ -5
 .اي مفرد، مثني و جمع را دوره كنيمه قواعد اسم -6

  

 

 

  

سؤاالت

1  است؟ نادرستدر كدام گزينه كاربرد فعل  
1 صديقتك 2    .ذَكرْت العلم تفَعأنا ر.  
3 الدرس األخير  أنت البسيۭ فيۭ 4   .فهمتم لْتالمنزلِ غَس.  

2  است؟ نادرستكدام گزينه  
1 ا2  خريدم: شتريت تلَسفرزندان: األوالد 4  ها سيب: التفّاحات 3  نشست: ج  

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

فصل ماضي اول شخص مفرد در بازار: فيۭ السوق

 مفاهيم قواعد

 مذكر

فصل ماضي دوم شخص مفرد

 مؤنث

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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3 زير در كدام گزينه درست آمده است؟   عبارت ٔ ترجمه 
  :».هل اشتريت شيئاً؟ نعم اشتريت مالبس جديدة«

  .هايي نو خريدي آيا چيزي خريدم؟ بله لباس 2 .هايي نو خريدم آيا چيزي خريدي؟ بله لباس 1
  .آيا چيزهايي خريدم؟ بله لباسي نو خريدي 4 .آيا چيزهايي خريدي؟ بله لباس نو خريدم 3

4 كدام ترجمه درست است؟ 
  :»؟أم غاليةً خيصةً؛ رالمالبسِ كيف كانت قيمةُ«

  گران يا ارزان؟ ؛ها چقدر است قيمت لباس 2 ارزان يا گران؟ ؛ها چند است قيمت لباس 1
  ارزان يا گران؟ ؛ها چگونه بود اسقيمت لب 4 ان؟ارزان و گر ؛قيمت لباس چگونه بود 3

5 خطاها را تصحيح كنيد.  
  .ذَهبت، نعمهلْ ذَهبت مع والدتك إلي السوق؟  )ب   !ةً؟ أكَلْت تفاحأكَلْتماذا  )الف
  !كديقص تكَرْذَ أنت )ت هذا الكتاب؟أين أخذت  من )پ

6 جاهاي خالي را با فعل مناسب كامل كنيد.  
  )أخذْت -فَعلْت -شربت(.   ........................أنت  )الف
  )رجعت -ذهبت -كتبت(.   ........................أنا  )ب
  )قَرَأت -تريتشْا -غَسلْت(.   ........................أنت ) پ

7 با توجه به تصوير كدام عبارت براي آن مناسب است؟ 
    . أنا رفَعت علَم إيرانَ )الف
   . م إيرانَلَأنت رفَعت ع )ب

 
 
 

  

  .ها آشنا شديم هاي گذشته با كلمات پرسشي و چگونگي پاسخ به هريك از آن در درس

  

كلمات پرسشي

آيا : هل، أ
  نعم يا ال ⎯⎯پاسخ

چه چيزي : ما
  ء اسم شي ⎯⎯پاسخ

چه كسي : من
  اسم شخص يا شغل او ⎯⎯پاسخ

براي چه كسي : لمن
  اسم شخص يا شغل او+ لـ  ⎯⎯پاسخ  

كجا : أين
  .كنند از كلماتي كه بر مكان داللت مي ⎯⎯پاسخ

ن أيناهل كجايي : م
  اسم شهر يا كشور ⎯⎯پاسخ  

چند : كم
  .كنيم از اعداد استفاده مي ⎯⎯پاسخ

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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حـالتي در زمـاني   شود كه به انجام دادن كـار يـا روي دادن    اي به نام فعل استفاده مي در زبان فارسي براي گفتن يك جمله از كلمه
  .كند خاص داللت مي

ها در زبان فارسي  فعل. كند به زمان گذشته داللت مي خواندمفعل . خواندممن درسم را ديروز  :مانند
اول شـخص   ،)او(مفـرد   ، سوم شـخص )تو(، دوم شخص مفرد )من(داراي اول شخص مفرد 

   .هستند )ايشان(، سوم شخص جمع )شما(، دوم شخص جمع )ما(جمع 
  رفتيم، رفتيد، رفتندرفتي، رفت، رفتم، 

  

  . اسم، فعل و حرف :زباني از سه كلمه تشكيل شده است جمله در هر
شود كه بر انجام دادن كـاري يـا روي دادن حـالتي در زمـاني      اي گفته مي فعل به كلمه. آشنا شويم با فعل خواهيم در اين درس مي
  .كند خاص داللت مي

  .)كند فعل رفتم به زمان گذشته داللت مي. (رفتممن به بازار  :مانند
شـخص جمـع و سـوم    دوم   شخص جمع، لاو ،، سوم شخص مفردها در زبان فارسي شامل اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد فعل

  .هستندشخص جمع 
  :اند از در زبان عربي عبارت اول و دوم شخص مفردمعادل 

  )من رفتم(أنا ذهبت   )من(اول شخص مفرد 
  )تو رفتي() مؤنث(أنت ذَهبت )/ مذكر(أنت ذَهبت   )تو(دوم شخص مفرد 

  :تمرين
  .مناسب كامل كنيد  جاهاي خالي را با فعل

  )فَعلْت -فَعلْت -فَعلْت(.   ........................أنا 
 أنت........................   .)أخذت- أخَذْت- أخذت(  
 أنت........................   .)قرأت- قَرَأت- قَرَأت(  

  .ستفاده كنيمهرگاه در صورت سؤال فعل دوم شخص مفرد باشد بايد در پاسخ حتماً از فعل اول شخص مفرد ا

  .کنیم مییک بار دیگر در کالس درس شرکت  بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه
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  هل قَرَأت درسك؟ نعم، قرأت :مثال
  ؟ نعم، كتبتواجبك تهل كتب  
  :تمرين

  .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش
  . ........................؟ كانستمن أين أخذت فُ . ........................تريت؟ ماذا اشْ

  

1  ۭ؟ فستاناً و عباءة ................ماذا «كدام فعل مناسب جاي خالي است؟يا علي. « 
1 شتريتشتري 2    اا  
3 شتريت4    ا ذهبت  

2 كار رفته است؟ به ناهماهنگ در كدام گزينه كلمٔه  
  قميص، جوال، سروال 2    الد، أخ، واُخت 1
  وجه، يد، لسان 4    باب، غرفة، نافذة 3

3 رجمه درست است؟كدام ت  
  .من يك نامه به دوستم نوشتم: ».لأصدقائيۭ أنا كتبت رسالة« 1
2 »فَعتر لَم إيران فيۭ أنتاو پرچم ايران را در مسابقات باال برد: ».المسابقة ع.  
  اي مسافر، آيا به هتل رفتي؟: »ذَهبت إلي الفُندقِ؟ أ! أيها المسافرُ« 3
  آيا پيراهن را گرفتي؟» هل أخذت قميصك؟« 4

4  ر در كدام گزينه درست آمده است؟ زي  عبارت  ترجمٔه 
  :»ذهبت وحدك أم مع أصدقائك إلي السوق؟ أ«

  آيا دوستانت با تو به بازار رفتند يا تنهايي؟ 1
  آيا خودت به بازار رفتي يا با دوستان؟ 2
  آيا تنها به بازار رفتي يا به همراه دوستانت؟ 3
  روي يا با دوستانت؟ آيا به بازار تنها مي 4

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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5  قميصاً و سرواالً و مالبس رخيصة من سوق المدينة؟«كدام ترجمه درست است؟ شتريتهل ا«:  
  هاي گران از بازار شهر خريدم؟ آيا پيراهن و شلوار و لباس 1
  هايي ارزان خريدي؟ شلوار و لباسآيا از بازار شهر پيراهن و  2
  آيا از بازار شهرتان پيراهن و شلوار و لباس ارزان خريدي؟ 3
  هايي گران از بازار شهر خريدي؟ آيا پيراهن و شلوار و لباس 4

6 در كدام گزينه جمع مكسر آمده است؟  
  فستان 2    صديقات 1
  سروال 4    مالبس 3

  

  
  .بخوانيد و به سؤاالت مربوط به آن پاسخ دهيدمتن زير را 

شـاهدت  . و قيمتها كانت مثل إيـران، ال فـرقَ   بس كثيرةكانت هناك مال. النجف فيۭ يومٍ من األيامِ ذهبت مع والدتيۭ إلي السوقِ فيۭ
  !صديقتيۭ
لْ : سألْتهجئت إلي السوق وحد؟ك ۭال، مع اُمي.  
  .تريت هديةً لأخيۭ حميدإشْ ؟تريتماذا إشْ
  .تريتإشْال فرقَ، لكن  ؟غاليةً أم رخيصةًكيف كانَت قيمةُ المالبِس؟ . جميلٌ جداً مبروك

  السوق المالبس الكثيرة؟ هل كانت فيۭ -1
  هل قيمة المالبس كانت مثل إيران؟ -2
  .متضاد از متن پيدا كنيد يك كلمٔه -3
  .يك اسم جمع مكسر از متن پيدا كنيد -4
  
  
  
  
  
  

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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دونيم؟ چقدر مي

 .است» ذَكَرْت«ندارد و صورت صحيح آن  تمناسب» ك«با » ذَكَرْت«فعل  ،1 گزينٔه 1
 .درست است» نشستي«به معناي » جلَست«فعل ، 2 گزينٔه 2
 هايي نو لباس: مالبس جديدة/ خريدم: اشتريت/ بله: نعم/ چيزي: شيئاً/ خريدي: اشتريت/ آيا: هل ،1 گزينٔه 3
 گران: غالية/ آيا: أم/ ارزان: رخيصة/ ها قيمت لباس: قيمة المالبس/ بود: كانت/ چگونه، چطور: كيف ،4 گزينٔه 4
 ذَهبت  ذَهبت )ب  أكَلْت يا أكَلْت أكَلْت  )الف 5

  أنت أنت  )ت    من من  )پ

 غَسلْت) پ  رجعت) ب  فَعلْت ) الف 6
 الف گزينٔه 7

  
؟ماي چقدر ياد گرفته

از نظر معنـايي بـراي جـاي    : ذهبت. (مناسب جاي خالي است» اشتريت«بر مفرد مذكر داللت دارد و فعل » يا عليۭ«، 1 گزينٔه 1
 .) خالي مناسب نيست

 .ناهماهنگ است) شلوار -پيراهن(ديگر  كلمٔهبا دو ) تلفن همراه(به معناي » جوال« در اين گزينه كلمٔه ،2 گزينٔه 2
 .نادرست است» پيراهن«) 4( گزينٔهو در  »باال برد«، »مسابقات«، »او«) 2( گزينٔه، در »دوستم«) 1( در گزينٔه ،3 گزينٔه 3
 به بازار: إلي السوق/ دوستانت: أصدقائك/ با، همراه: مع/ يا: أم/ به تنهايي: وحدك/ رفتي: ذهبت/ آيا ،3 گزينٔه 4
از : من سـوق المدينـة  / ارزان يهاي لباس: مالبس رخيصة/ شلوار: سرواالً/ پيراهن: قميصاً/  خريدي: اشتريت/ آيا: هل ،2 گزينٔه 5

 بازار شهر
 .است» لباس«جمع مكسر : مالبس ،3 گزينٔه 6
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  4  الذَّهبيةُالْجمالت   هفتم  عربي  11

 

  .ها و لغات كليدي درس را بدانيم رتعبا -1
  .ها را ترجمه كنيم و آن ول شخص تا سوم شخص مفرد را بشناسيمهاي ماضي ا فعل -2
  .ها را تصحيح كنيم عبارت رجمٔهخطاهاي ت بتوانيم -3
  .آشنا شويم لغات مترادف و متضاد درسبا  -4
  .اي مفرد، مثني و جمع را مرور كنيمه اسم -5

   

 

  

سؤاالت
 

1  كدام ترجمه درست است؟»المسلم من سلم الناس من لو ي سانهده«  
  .هايش در امان باشند مسلمان بايد مردم از زبان و دست 1
  .مسلمان كسي است كه از زبان و دست مردم سالم باشد 2
  .كسي كه مردم از زبانش و گفتارش سالم باشند، مسلمان است 3
  .مسلمان كسي است كه مردم از زبان و دست او سالم بمانند 4

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

فعل ماضي سوم شخص مفرد :الذَّهبي۟هالجمالت
 هاي ارزشمند جمله

 قواعد مفاهيم

 مؤنث مذكر

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونۀهفتایناینکهازبعد
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2 است؟ نادرستمقابل  كدام گزينه با توجه به كلمٔه  
   »الحديقة«  فيه أشجار مكانٌ 2    »المسجد«  للصالةِ مكانٌ 1
   »الفُنْدق« فيه  المسافرون ساكنونَ 4  »الفستان«  من المالبس الرجالية 3

3  ؟نشده استدر كدام گزينه، قسمت مشخص شده درست ترجمه  
  .اتاق من دارد: »جميلتانِ ذتانِناف لغرفتيۭ« 1
  .به روستا نزديك شدم: »ةقَرُبت من القري« 2
3 »من السوق ا االً جميالًشتريتوزيبايي تلفن همراه: ... »ج.  
4 »الطالبات هوالء، ها  اين: »ةِفيۭ المدرس ناجحات.  

4 جمع كلمات زير را بنويسيد.  
 ........................  :صديق ........................  :الجملَة

 ........................  :السماء ........................  :واجبة

5  ؟ نيستكدام گزينه درست 
  .الطّفْلَةُ لَعبت مع صديقاتها 2    .أنت صعدت الشَّجرةَ 1
  .المعلم سألَ تالميذه 4    .الصف أنا دخَلْت فيۭ 3

6 جاهاي خالي را با فعل مناسب كامل كنيد.  
  )زرعت -زرعت -زرع(. الريحانَ ........................احةُ لفلّا )الف
  )سمع -سمعت -سمعت(. االُم صوت البابِ ........................ )ب
  )رجعت -رجع -رجعت(. ياسر إلي بيت صديقه ........................ )پ

7 خطاها را تصحيح كن. 
  .حصدت المحصولَ أنا )الف

  .الجبلَ صعدتأنت  )ب

  .لَعبت مع صديقاتها الطّفلُ )پ
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  .شخص مفرد استفاده كنيم از اولهايي كه با دوم شخص مفرد شروع شده است حتماً بايد  در پاسخ به پرسش

   نعم ذَهبت وحديۭ )؟وحدك(إلي السوق وحدك ) ذَهبت(هل ذَهبت  :مثال

  

هـا   آن ٔهشود كه در زمان گذشته انجام شـده و انجـام دهنـد    هايي استفاده مي در زبان فارسي از فعل
  )او رفت(مانند . حضور ندارد

ها در عربي به شـكل   م و معادل آنگويي ميها در فارسي سوم شخص مفرد  كه به اين فعل
 بمذكر(ذَه ( تبو ذَه)است) مؤنث.  

  

  
  :مثال

  ).كاشترا  لكشاورز محصو( .لَالفلّاح زرع المحصو
  ).كاشترا  لكشاورز محصو( .الفلّاحةُ زرعت المحصولَ

  ←) تو رفتي(دوم شخص مفرد فارسي )گذشته(فعل ماضي 

 أنا ذَهبت ←) من رفتم(اول شخص مفرد فارسي 

تبذَه أنت  
تبذَه أنت  

  ←) او رفت(سوم شخص مفرد فارسي 
بهو ذَه  
تبهيۭ ذَه  

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

فعل
) تو رفتي(دوم شخص مفرد فارسي 

  ⎯⎯عربي   
  أنت ذَهبت: مذكر
  أنت ذَهبت: مؤنث

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای

) من رفتم(اول شخص مفرد فارسي 
 أنا ذَهبت ⎯⎯عربي   
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  :تمرين
  .جاهاي خالي را با فعل مناسب كامل كنيد

  )دخَلْت -دخَلَت -دخَلَ(. الصف ........................ المعلِّمةُ
 أأنت........................ الك؟جو )تفَقَد- تفَقَد- تفَقَد(  

  )لَعبت -لَعب -لَعبت( ؟مع أصدقائيۭ ........................ أنا
  )وجدت -وجدت -وجد(اُمه؟  ........................الطّفلُ 

  

1  العدوانَ«كدام ترجمه درست است؟ عرز نرانَمد الخُسص؛ ح«   
  .كند ها برداشت مي ها را كاشت، زيان كه دشمني كسي 1
  .كند ها درو مي كسي كه دشمني كاشت، زيان 2
  .كند دشمني بكارد، زيان درو ميهركس  3
  .رساند هركس دشمني كاشت زيان مي 4

2  است؟ نادرستكدام گزينه  
  عداوة ≠ صداقة 2    خير =أفْضَل  1
  غالية ≠ ةرخيص 4    وراء =أمام  3

3 كدام گزينه درست است؟  
1 »ه حفظ هذه الجمالت الذّهبين واجباتحفظ كردن اين جمالت ارزشمند از تكاليفم است: »ةم.  
  قيمت لباس در بازار كشور شما چقدر است؟: »المالبس فيۭ سوقِ بلدكم؟ ةكيف كانَت قيم« 2
  .شوند كه انسان پست حكومت كند افراد خوب هالك مي وقتي: »إذا ملَك األَراذل هلَك األَفاضل« 3
4 َلَالحمدهللا الّذيۭ خماوات و األرضق الس :ها و زمين را خلق كرد ستايش براي خداوندي است كه آسمان.  

4 است؟  نادرستكدام كلمه  ترجمٔه 
  گران: غالية 2    بهترين: أفضل 1
  گشت... دنبالِ : قَرُب من 4    هرگاه: إذا 3

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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5 تواند پاسخ مناسبي براي اين سؤال باشد؟  كدام گزينه مي»باب طَرَقَت نالبيت؟ م«  
  .طَرَقَ باب البيت صديقتيۭ 2    .طَرَق باب البيت والديۭ 1
  .نعم، أنا طَرَقْت باب البيت 4    .االُم طَرَقَت باب البيت 3

6 هاي مناسب جاي خالي را مشخص كنيد فعل.  
 »منها بعد ساعةٍ ..........لي الحديقة و إ ..........، أنا طالبةٌ«

1 ذَهبت- تعج2    ر ذهبت- عجرت  
3 ذهبت- تعج4    ر تبذَه- عجر  

 

  

  .متن زير را بخوانيد و به سؤاالت آن پاسخ دهيد
م و سعيد حميد عجبعد. ن المدرسةِ معاًر إلي البيت بذَه مع أصدقائه .الظهر حميد بهو لَع .  صـوت هاُم تعمس ،هو طرقَ الباب

  كيف حالُك؟: و سألَتْه و فَتَحتْه البابِ
ثَ عن كتابِهحو ب ههجلَ وو غَس خَلَ حميدد .االُم ثَ؟: سألَتدماذا ح  

1- حميد عجلْ ره  ؟مع صديقهإلي البيت  
  متي ذَهب حميد إلي البيت؟ -2
  ماذا فَعلَ حميد بعد الدخول إلي البيت؟ -3
  چند فعل ماضي در متن است؟ -4
  .يك جمع مكسر در متن پيدا كنيد -5

  

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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دونيم؟ چقدر مي

 .نادرست هستند) گفتارش(» 3« گزينةدر )/ سالم باشداز دست مردم (» 2« گزينةدر )/ بايد(» 1« گزينةدر  ،4 گزينة 1
  3 گزينة 2
  .شود ترجمه مي صورت مفرد است اسم اشاره به » ال«همراه با » الطالبات«در اين عبارت با توجه به اينكه ، 4 گزينة 3

4 ماواتالجمالت، واجبات، أصدقاء، الس 
 .است» أنا دخَلْت«مطابقت ندارد و صورت صحيح آن » دخَلْت«با فعل » أنا«، در اين عبارت 3 گزينة 5
 رجع) پ  سمعت) ب  زرعت) الف 6
  الطّفلةُ الطّفلُ ) پ  صعدت صعدت ) ب  أنت أنا ) الف 7

؟ماي چقدر ياد گرفته

  . نادرست هستند) رساند زيان مي(» 4« گزينةدر )/ ها زيان(» 2« گزينةدر )/ ها ها، زيان دشمني(» 1« گزينةدر ، 3 گزينة 1
  زيان: الخُسران/ دشمني: العدوان

 .متضاد هستند» پشت =وراء / در مقابل =أمام « ،3 گزينة 2
 .نادرست است» انسان پست«) 3( گزينةو در » چقدر است«و »  لباس«) 2( گزينة، در »تكاليفم«) 1( گزينةدر ، 4 گزينة 3
 .نزديك شد: قرب من، 4 گزينة 4
  .هاي ديگر مناسب نيستند گزينه) چه كسي در خانه را زد؟ مادر در خانه را زد( ،3 گزينة 5

متناسـب   فعل با توجه به عبارت بايد هر دو» برگشتم و از آن رفتم و يك ساعت بعد باغآموز هستم، به  من دانش« ،3 گزينة 6
 .صحيح است) 3( گزينةباشد، لذا » أنا«با 
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9 
4

 پاكي سوي به: نهم درس | آسمان هاي پيام
 

  4  به سوي پاكي: نهمدرس   هفتم  هاي آسمان پيام  9

 

  .درك كنيم در انجام احكام الهي را مصلحت انسان -1
  .ها آشنا شويم و احكام مربوط به آنبرخي از مطهرات و نجاسات با  -2
  .مطهرات و نجاسات توجه كنيمبه احكام الهي در زندگي از جمله احكام  -3

  

 

  

سؤاالت

1  نجس  با چيز نجس به مقدار اندك برخورد كند، اگررا دارد كه  ..........حكم آب  ،ليتر 350آب ظرفي با ظرفيت..........   
  .شود نمي -قليل 4  .شود مي -قليل 3  .شود نمي -كُر 2  .شود مي -كُر 1

2  جز به ،دنشو و بايد پاك هستندهمٔه موارد زير نجس …  
  آلوده شدن مبلمان با رطوبت سگ 2  آلوده شدن دست انسان با مدفوع گوسفند  1
 آلوده شدن فرش خانه با خون موش 4  آلوده شدن لباس انسان با ادرار نوزاد 3

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
  .دهید پاسخ

 فلسفة احكام

  احكام

 احكام مطهرات احكام نجاسات

 سگ خون ادرار و مدفوع آب زمين

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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3 ؟نيستهاي زير آب كُر  يك از گزينه كدام  
 آب استخر 2    كشي لولهآب  1

  ليتر 300حوضچه با حجم آب  4   آب منبع 3

4 هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام  
  .باشد ظرفي كه سگ از آن آب خورده است، پاك مي 1
  .اگر آب آن خارج نشود باز هم پاك است ،اگر فرش يا لباس نجس شود، پس از شست و شو 2
  .خون انسان نجس است 3
  .ادرار و مدفوع موش پاك است 4

5 ؟نشده استدرستي بيان  كدام گزينه دربارة احكام نجاسات به   
  .خون انسان يكي از نجاسات است 1
  .نجس است ،خون حيواناتي كه خون جهنده دارند 2
توان براي نگهباني در محل زندگي انسان  از سگ مي 3

  .استفاده كرد
ماننـد   ،گوشـت  ادرار و مدفوع حيوانات حـرام  4

  .گربه نجس است

 

 

 

 

 

ـ  وغ شـرعي تكـاليف دينـي واجـب     در درس قبل با بلوغ شرعي آشنا شديد و دانستيد كه با رسيدن به بل
  ....  .روزه و  شود، تكاليفي مثل نماز، مي
  .سعادت دنيا و آخرت ما را به دنبال دارد ،تكاليف ديني درست انجام دادنچنين دانستيد كه  هم
  
  
  
  
  

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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 تكاليف ديني، كارهـايي هسـتند كـه بايـد     .شما با كلمة تكليف ديني آشنا شديد
  .و برخي از آنها را ترك كنيمانجام دهيم  برخي از آنها را

هـا   ما انسـان خدا برخي از كارها را بر ايد كه چرا  كرده ركآيا تاكنون ف
  واجب كرده است و برخي از كارها را نهي كرده است؟ 

  ها چيست؟ دليل اين امرها و نهي
  
  
  
  
  

  

  فلسفة احكام
كند و  است، دفترچة راهنمايي براي خريدار تهيه مي تر سازندة هر دستگاهي، به خاطر آنكه از هر كس ديگري به آن وسيله آگاه

  :دهند اساسي را براي خريدار توضيح مي ها چند نكتة اين دفترچه. مي نمايد همراه آن دستگاه ارائه
  شيوة استفادة صحيح از وسيله )الف
  كردن آن تميزهاي  راه )ب
  ...هاي برطرف كردن مشكالت اولية دستگاه و  راه )پ

ه است به نام او دفترچة راهنمايي به ما داد. است  ديگري نسبت به ما آگاه و بهتر از هركسخداوند، خالق و سازندة انسان است 
چـه كارهـايي انجـام دهـيم تـا بـه        بايد خلقت ما چيست، از كند كه بدانيم چه كسي هستيم، هدف قرآن به ما كمك مي. قرآن

  . ...و سعادت برسيم 
  :كه داند ميدر نتيجه  ،هاست خداوند آفرينندة انسان

  .از ما خواسته از آنها دوري كنيم چه چيزي براي ما زيان دارد  )الف
  .از ما خواسته به آنها بپردازيم چه چيزي مفيد است  )ب

ايشـان   ،السالم براي ما توضيح داده كه چرا بعضي چيزها را خداوند حرام و بعضـي چيزهـا را حـالل كـرده اسـت      امام رضا عليه
ن شود، حرام كـرده  آنا موجب هالكت و نابوديباشد و  آور زيانخداوند حكيم هر چيزي را كه براي سالمتي مردم « :اند فرموده

  ».حالل كرده است ،باشد مفيدو آنچه براي سالمتي مردم 

  .کنیم کالس درس شرکت مییک بار دیگر در  بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه
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  :دارت و دوري از نجاسات دو اثر داررعايت طه

  .دنشو موجب سالمتي جسم و روح ما مي -1
  .باشند عبادات مياز مقدمه و شرط قبولي برخي  -2

  انواع نجاسات
هايشـان خـارج    يعني زماني كه رگ آنها را ببرند، خون با فشار از رگ( ،خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد :خون -1
  .باشد نجس مي) شود مي
  .شود خون بعد از خارج شدن از بدن نجس محسوب مي. خون مايع ارزشمندي است كه بدون آن زندگي ممكن نيست :نكته

. مانند گربه و مـوش نجـس اسـت    ،جهنده دارد ادرار و مدفوع انسان و هر حيوان حرام گوشتي كه خون :ادرار و مدفوع -3و  2
  .، واجب است پاك شوندنمازبنابراين براي 
  .مثل ادرار و مدفوع گاو و گوسفند هاي حالل گوشت نجس نيستند، وع حيوانادرار و مدف

حفظ سالمتي بدن باشند و شستن محل دفع آنها براي  زا مي بيماري ،سمي هستند و به علت اينكه مواد زائدادرار و مدفوع  :نكته
  .الزم است

  .هاي آن نجس است و رطوبت) استخوان مو، ناخن، پوست و(ي بدنش سگ و تمام اجزا :سگ -4
  تكليف اين افراد چيست؟ ،كنند يا نگهباني از سگ استفاده مي شكارممكن است اين سؤال براي شما پيش بيايد كه برخي براي 

  .توان از سگ براي شكار استفاده كرد اما هرگز نبايد سگ را به داخل خانه برد مي: اند دادهامام صادق به اين سؤال اينگونه جواب 
  ).خانه شود نه حياط هايي است كه در آنها زندگي و استراحت مي ها و بخش اتاق ،منظور از داخل خانه(

  .اشكالي ندارد ،دباش زندگي دور از محلشرط اينكه  براي نگهباني و شكار به استفاده از سگبنابراين از 

  
آيـد   اين سؤال پيش مـي حال اكنون كه با برخي از نجاسات آشنا شديم و دانستيم كه براي نماز بايد لباس و بدنمان پاك باشد، 

  )هستند؟) پاك كننده(چه چيزهايي مطَهِّر (توان نجاسات را پاك كرد؟  كه با چه چيزهايي مي
  :شويم مطهرات آشنا ميمورد از  2در اينجا با 

  :كننده است هم پاك است و هم پاك. آب سرچشمة زندگي است :آب -1
»اَنزَ ولنا من السطَ ماء ماءكننده فرود آورديم از آسمان، آبي پاك و پاك» اهور.  

 مطَهِّرات

 احكام نجاسات
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  .آب باران نيز حكم آب جاري را دارد. مانند آب چشمه، قنات و رودخانه ؛جوشد و جريان دارد آبي است كه از زمين مي :آب جاري

كر را دارد؛ زيرا به منبع آب شهر يا  ها، حكم آب كشي ساختمان آب لوله. ليتر باشد 384آب منبع، حوض و استخر كه  :آب كُر
  .روستا متصل است كه مقدار آن بيش از آب كر است

آب قليل اگر با چيـز نجـس برخـورد كنـد،     . مانند آب ليوان، پارچ و آفتابه .گويند ليتر را قليل مي 384 از آب كمتر :آب قليل
  .شود؛ گرچه نجاست اندك باشد نجس مي

  :نجاساتها با  حكم برخورد انواع آب
  آب جاري و كُر در برخورد با نجاست شود نجس نمي.  

  .دنشو ميشود، نجس  اناگر نجاست باعث تغيير رنگ يا بويش :نكته

  آب قليل در برخورد با نجاسات شود نجس مي.  
  .شود اي از نجاست هم نجس مي آب قليل با ذره  :نكته

  :با آب) تطهير(شيوة پاك كردن 
  .كنيمبرطرف  ابتدا نجاست را -1
  .آن را زير شير آب بگيريم يا در آب جاري فرو كنيم -2

  .بايد آب به تمام جاهاي نجس شده برسد :نكته

  .چيز نجس يا ظرف است يا غيرظرف، مانند پارچه :شيوة تطهير با آب قليل يا كر

  .مرتبه آب كشيده شود سه :با آب قليل    ):مثل كاسه( ها شيوة تطهير ظرف) الف
 .يك مرتبه آب كشيده شود :آب كر يا جاري با

 آب راكد

  انواع آب

 آب جاري

 آب قليل آب كُر
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  ):مثل پارچه يا لباس(شيوة تطهير غيرظرف  )ب

  نجس شده با ادرار  -1

  با غيرادرار نجس شده است، مثالً با خون  -2

  .سپس آن را دو بار شست تا پاك شود از آن آب خورده باشد، ابتدا بايد خاك مال كرد  يا اگر ظرف را سگ ليسيده :نكته

  :شرط چهاربا  البته شود با راه رفتن پاك مي ،شودكفش نجس  كفكف پا و يا اگر . زمين است) كننده پاك(دومين مطَهِّر  :زمين -2
  .زمين پاك باشد )الف
  .زمين خشك باشد )ب
  .با راه رفتن روي زمين كامالً از بين رفته باشد) مثل خون(عين نجاست  )پ
   .زار، موكت يا فرش نباشد زمين سبزه )ت

  

  

1 يك از احكام زير به درستي بيان شده است؟  كدام  
  .هاي حالل گوشت، نجس هستند ادرار و مدفوع حيوان 1
  .ها حكم آب قليل را دارد، زيرا به منبع آب شهر يا روستا متصل است كشي ساختمان آب لوله 2
  .ه مرتبه آب كشيده شوداگر ظرفي نجس شده باشد، با آب قليل بايد س 3
  .شود ظرفي را كه سگ ليسيده است با دو بار شستن پاك مي 4

2 ؟نيستهنگام راه رفتن نجس شده، با زمين  به يك از موارد زير جزو شروط پاك شدن كف پا يا كف كفش كه كدام   
  . بعد از برطرف شدن نجاست، يك مرتبه آب روي محل بريزيم 1
  .زمين خشك باشد 2
  .عين نجاست با راه رفتن كامال بر طرف شود 3
  .خود زمين پاك باشد 4

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش

  يك مرتبه :با آب قليل
 يك مرتبه :با آب كر يا جاري

  .دو مرتبه آب كشيده شود :با آب قليل
 .يك مرتبه آب كشيده شود :با آب كر يا جاري
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3  در احكام تطهير با آب قليل، ظرفي را كه سگ ليسيده يا از آن آب خورده، بايد.  . . .   
  .مال كرد تا پاك شود بار شست و سپس آن را خاك ابتدا يك 1
  .مال كرد و سپس آن را دوبار شست تا پاك شود ابتدا خاك 2
  .مال كرد تا پاك شود بتدا دوبار شست و سپس آن را خاكا 3
  .بار شست تا پاك شود مال كرد و سپس آن را يك ابتدا خاك 4

4  ؟نشده استبه درستي بيان » شيوة تطهير اشياء نجس غيرظرف«كدام رابطه در مورد   
  كشي سه مرتبه آب ←قليل  تطهير با آبنجس شده با ادرار  1
  كشي يك مرتبه آب ←كُر  ير با آبتطهنجس شده با ادرار  2
  كشي يك مرتبه آب ←قليل  تطهير با آبنجس شده با خون  3
  كشي يك مرتبه آب ←كُر  تطهير با آبنجس شده با خون  4

  
 

 
  

  

بـا   ط احكـامي كـه در ايـن درس يـاد گرفتـي را     تواني ارتبا آيا مي ،شوند انسان مي يدر درس گفتيم كه احكام الهي سبب سالمت
  سالمت انسان بيان كني؟

  
  

  

 پروژه

  .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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دونيم؟ چقدر مي

برخـورد كنـد،    به مقدار اندك شود كه اگر با چيز نجس تر باشد، به آن آب قليل گفته مي ليتر كم 384اگر مقدار آب از ، 3گزينة  1
 .شود نجس مي

 1گزينة  2
 4گزينة  3
 3گزينة  4
ولي بايد محل نگهداري آن، دور از محل زنـدگي انسـان باشـد و    . كردتوان براي نگهباني و شكار استفاده  از سگ مي، 3گزينة  5

 .السالم، سگ را نبايد به داخل خانه برد بنابر فرمودة امام صادق عليه
  
 

؟ماي چقدر ياد گرفته

  .هاي حالل گوشت نجس نيستند ادرار و مدفوع حيوان: »1«، گزينة 3گزينة  1
  .كُر را داردها حكم آب  كشي ساختمان آب لوله: »2«گزينة 
  .ظرفي را كه سگ ليسيده است، حتماً بايد ابتدا خاك مال كرد سپس آن را دوبار شست: »4«گزينة 

 1گزينة  2
 2گزينة  3
  .شوند پاك مي ،كشي اشياء غير ظرف نجس شده با ادرار، با آب قليل با دو مرتبه آب، 1گزينة  4
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 دين ستون: دهم درس | آسمان هاي پيام

 
  4  ستون دين: دهمدرس   هفتم  هاي آسمان پيام  10

 

  .ه ويژه نماز اول وقت پي ببريمبه اهميت نماز ب -1
  .واجبات نماز را بشناسيم -2
  .ماز را از واجبات نماز تشخيص دهيمن اركان بتوانيم -3
  .يماحكام نماز آشنا شو از برخيبا  -4
  .موضوعات درس تبيين كنيما متناسب با ها ر مفهوم آيات و روايات را درك و آن -5

  

 

  

سؤاالت

1 ما بايد در ركعت سوم يا چهارم نمازهاي چهار ركعتي چه سوره يا ذكري بخوانيم؟  
  همدحبِ و ظيمِالع بير بحانَس 2    بار حمد و سورة توحيد يك 1
3 اهللاِ بحانَس و الحمدلّله و ال اله اَ و اهللاُ ا اهللاُلَّاسه مرتبه ذكر صلوات 4  ركب  

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

  راه و توشه

 نماز

 واجبات نماز اهميت نماز

 غير اركان اركان نماز

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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2 ؟كه آنها را در روز مالقات با خود، به بهشت ببردبه چه كساني قول داده است  خداوند   
  .كات خود را به موقع پرداخت كنندكساني كه ز 1
  .گانه را در اول وقت بخوانند كساني كه نمازهاي پنج 2
  .كه به پدر و مادر خود نيكي كنندكساني  3
  .امر به معروف و نهي از منكر كنندكساني كه ديگران را  4

3  گويند؟ به هنگام نماز، فرشتگان به انسان با ايمان چه مي) ص(به فرمودة پيامبر   
  .كردي هرگز نماز را رها نمي ،كني اي و با چه كسي مناجات مي دانستي مورد توجه چه كسي قرار گرفته اگر مي 1
  .دارد ها باز مي نماز را به پا دار كه بدون شك نماز از گناهان و زشتي 2
  .گردد به صورتي درخشان به سوي صاحبش بر مي ،نمازي كه در اول وقت خوانده شود 3
  .به هنگام مالقات او را به بهشت ببرد ،دهد خداوند به نمازگزار قول مي 4

4 دن به بهشت نتيجـة چيسـت و   ها و نزديك ش دور شدن انسان از گناهان و زشتي
   يك از واجبات نماز اشاره دارد؟ خواندن حمد و سوره در نماز به كدام

    قرائت -برپا داشتن درست و به موقع نماز 1
  االحرام تكبير۟ه -برپاداشتن درست و به موقع نماز 2
    قرائت -خواندن نمازهاي يوميه با حضور قلب 3
  االحرام تكبير۟ه -خواندن نمازهاي يوميه با حضور قلب 4

  
  
  
  

 

از دو، سـه و  چنـين روش خوانـدن نمـ    هم. ي با وضو و چگونگي انجام درست آن آشنا شديديدر دورة ابتدا
  .و دانستيد كه برخي كارها براي خواندن نماز الزم است چهار ركعتي را ياد گرفتيد

  
  

  .بدانیم را مطالب این باید قبلش بگیریم یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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به . است... ، حمد و سوره، قنوت و تكبيرة االحرامهر يك از نمازها شامل اعمالي مثل 
 يـا فراموشـي نخوانـد،     از روي عمـد را هـا   نظر شما اگر كسي يكي از اين قسمت

  شود؟ نمازش باطل مي
  
  
  
  
  
  

 

  

  :شويم در اين درس با اهميت نماز و واجبات آن آشنا مي

  
در هواي گرم در حال مبارزه و جنگ با دشمنانشان بودند، يكي از يـاران امـام رسـيدن    ) ع(در حالي كه امام حسين  ،در روز عاشورا

امـام از او  ). اعـت نمـاز جم (دوست دارد قبل از شهادت با ايشان نماز بخوانـد  : وقت خواندن نماز ظهر را به امام اعالم كرد و گفت
علي اكبر فرزند امام اذان گفتند و نماز آغاز شد در حاليكه تعـدادي  . يش دعا كرد كه وقت نماز را اعالم كرده استتشكر كرد و برا

كردنـد   آنان امام و يارانش را مسخره مي. خواست امام نماز بگزارد دشمن آنان نمي .از ياران امام، خود را سپر تيرهاي دشمن كردند
  .خنديدند خواند، مي د در وسط جنگ امام نماز ميو وقتي ديدن

آنها شـهيدان  . آنها براي اقامة نماز و محافظت از امام شهيد شدند. شهيد شدند ياران امامدو تن از  ،تا نماز امام و يارانش تمام شود
  دهيم؟ آيا ما هم به همين ميزان به نماز توجه نشان مي .راه امام و نماز بودند

از آنان خواست مردم را به خواندن نمـاز   ثانياً ،خدا آن را به پيامبرانش آموخت اوالًاي كه  به گونه. دارد ياندن نماز ارزش فراوانخو
  .دنسفارش كن

 امام حسين و نماز

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه
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  :فرمايند پيامبر اكرم در اين باره مي
  : ]دو اثر دارد[خواند  وقتي انسان با ايمان نماز مي

  .گستراند خداوند رحمتش را بر سر او مي - 2  .دارد تا پايان نمازش خداوند به او توجه - 1
با چـه   و اگر انسان بداند كه در زمان نماز خواندن مورد توجه چه كسي قرار گرفته«: فرمايد كه ايشان در ادامه از زبان فرشتگان مي

عني به سـوي رسـتگاري، بـه    شويم ي چه خوب است زماني كه به نماز دعوت مي ؛»كند كند، هرگز نماز را رها نمي يكسي مناجات م
  .آن توجه كنيم و به اين دعوت پروردگار بزرگ پاسخ مثبت دهيم

  كند؟ دعا مي زمانيداني چه  كند؟ مي دانيد كه نماز هم براي انسان دعا مي آيا مي
  :اند فرموده) ع(امام باقر 

تو مرا خوب حفظ كردي، خداوند هـم  : گويد گردد و مي ، به صورتي درخشان به صاحبش برمياول وقت خوانده شودنمازي كه در «
  ».تو را حفظ كند

  خواهي بداني آن قول چيست؟ مي. قولي داده است ،خوانند مي زمانحضرت محمد از زبان پروردگار دربارة كساني كه نمازشان را در اول 
  :اند خداوند فرموده

 مـن دهم در روزي كه به مالقات  قول مي) خدا(من  اش اهميت دهد و آنها را در وقت خود بخواند  گانه هركس به نمازهاي پنج«
  ».او را به بهشت ببرم ،آيد مي

به نظر شما اگر كسـي بـدون دليـل نمـازش را بـه تـأخير        .كند بنابراين نماز اول وقت انسان را به خدا نزديك و از شيطان دور مي
  احترامي نكرده است؟ دعوت خدا در برپايي نماز را سبك نشمرده و به آن بي ،بيندازد

  دانيد چگونه؟ مي ،شود كه انسان به بهشت برود گفتيم كه نماز سبب مي
 تـر  هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزديـك  شود  دور ميها  ماز بخواند از گناهان و زشتين درستو  به موقعاگر انسان 

  .شود مي
  :اند خداوند همين اثر نماز را در قرآن كريم بيان فرموده

»نَّ الصالةَ امِ الصاَق نهيٰالةَ تَو نكَر نِعو الم دارد هاي باز مي نماز از گناهان و زشتي شكدار كه بدون  به پا راو نماز   »الفَحشاء.  

  
  :دهيم ل زير را به ترتيب انجام ميبراي خشنودي خدا نماز بخوانيم و اعماكه كنيم  در نماز قصد مي

  ركبهللا اَحرام و گفتن اَاال ةُكبيرَتَ - 
  خواندن حمد و يك سورة ديگر قرآن - 
  »همدبِح و ظيمِالع يِبر بحانَس«خواندن ذكر  +برسد  هايمانها به زانو ستاي كه د خم شدن به اندازه: ركوع - 
  »و بِحمده االَعليٰ يبر بحانَس«: ذكر سجدهخواندن : دو سجده - 

  .توان به جاي هم خواند ذكرهاي ركوع و سجده را مي :نكته
 اهللاُ االَّ لـه ن ال اشـهد اَ اَ«: خـوانيم  و پس از سجدة دوم تشهد مي) االحرام تكبيرةبه جز (شود  ركعت دوم مانند ركعت اول انجام مي - 
هولَال شَ ۥحد و اَ ۥهريكاَنَّ م دشهاحمد هعۥبد و رد ومحلي ملِّ عص ماللَّه سولُه محدآلِ م«  

 مراحل انجام نماز



 

  56 

10 هاي آسمان پيام | 4 ونـارآزمـك

ـ الالص اهللاِ بادع ليٰع ينا ولَع الملساَ هكاتُرَب و ة اهللاِحمر ي وبِا النَّهياَ ليكع الملساَ«): خوانيم اگر نماز دو ركعتي مي(سالم  -  حين، السالم 
يكُلَعم و اهللاِ ةُرحم و هكاتُرَب«  

  
در ركعـت سـوم و چهـارم، دو    . خيـزيم  بعد از خواندن تشهد و فرستادن صلوات برمي ،اگر نمازمان سه ركعتي يا چهار ركعتي باشد

ال  و للّـه الحمد  بحانَ اهللاِ وس«: كنيم را تكرار مي هااين ذكر آهستهمرتبه به صورت  3يا  يا يك حمد به تنهاييتوانيم بخوانيم  چيز مي
لّا اهللاُ وا لهاهللاُ اَ اهاي قبل است ركوع و سجده مانند ركعت( »ركب(.  

  :نكته
  .انجام دهيم )مواالت(بدون فاصله و  به ترتيب بايدتمام كارهاي نماز را  - 1
  .هاي خود را از خداوند در آن بخوانيم توانيم خواسته هرچند ثواب زيادي دارد و ما مي. واجب نيستخواندن قنوت در نماز  - 2
ـ توانند نمازشان را نشسته بخوان فقط كساني مي. واجبات نماز استيكي از ) قيام(ايستادن  - 3  بيمـاري يـا   نـاتواني د كـه بـه دليـل    ن

  .توانند بايستند نمي

  ) يازده مورد: (واجبات نماز
  سجده ، ركوع واالحرام تكبيرةقيام، نيت، ): مورد 5(اركان نماز  )الف
  مواالت ترتيب و ،قرائت، ذكر، تشهد، سالم): مورد 6(غير اركان  )ب
  

  :تفاوت ميان اركان و غيراركان
و اگر به هر دليلي نمـازگزار   براي اينكه ركن يا اساس هستند وجودشان در نماز حتمي است ،پيداست نامشگونه كه از  اركان همان

  .شود نمازش باطل مي ،آنها را فراموش كند و يا حتي به اشتباه اضافه كند
  .نمازش باطل نخواهد شد ،ند يا به اشتباه اضافه نمايداما غير اركان را فراموش ك

  

  

1  و  دانـد  شرط بازگشتن نماز به سوي صاحبش به صورتي درخشان و دعا كردن نماز بـراي او را چـه مـي   امام باقر عليه السالم
  اي داده است؟ به كسي كه به نمازهايش اهميت دهد، چه وعده خداوند

  .برد در قيامت خدا او را مالقات كرده و به بهشت مي -در اول وقت خوانده شود 1
  .كند خداوند صاحب آن نماز را حفظ مي -در اول وقت خوانده شود 2
  .برد در قيامت خدا او را مالقات كرده و به بهشت مي -درستي خوانده شود به 3
  .كند خداوند صاحب آن نماز را حفظ مي -درستي خوانده شود به 4

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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2  مانند  ، ..........واجبات غير اركاني نماز مواردي هستند كه..........  
  قرائت و سالم -كند ها نماز را باطل نمي شدن آن انجام فراموشي يا به اشتباه، اضافه 1
  ترتيب و سجود -كند ها نماز را باطل نمي شدن آن انجام فراموشي يا به اشتباه، اضافه 2
  قرائت و سالم -شود نماز باطل مي ،اگر به اشتباه اضافه يا كم شوند 3
 ترتيب و سجود -شود نماز باطل مي ،اگر به اشتباه اضافه يا كم شوند 4

3  ركني نماز«در كدام گزينه بيان شده است؟ »واجبات  
  سجده -ركوع -قيام -تني 2    تشهد -سالم -قيام -نيت 1
  تشهد -سجده -ركوع -نيت 4  تكبير۟ه االحرام -سجده -ركوع -قرائت 3

4  مِ«آية شريفةاَق و نَّ ال۟هَالصا نِتَ ال۟هَالصنهي ع الفَحشاء و كدام يك از آثار نماز اشاره دارد؟ به» رنكَالم   
  افزايش ياد خدا در دل انسان 2  افزايش نظم در امور روزمرّه 1
  بازدارندگي از فقر و درماندگي 4  ها ازدارندگي از گناهان و زشتيب 3

  

  

  به تصوير بكشي؟ و يارانش را) ع(ز امام حسين تواني صحنة نما آيا مي

  
  

  

 پروژه

  .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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دونيم؟ چقدر مي

مرتبه سورة حمد به تنهايي و يا سه مرتبه ذكـر   در ركعات سوم و چهارم يك ،ما بايد در نمازهاي سه يا چهار ركعتي، 3گزينة  1
»اهللاِ بحانَس و الحمد لّله و ال اله ا اهللاُلَّا اَ اهللاُ وبخوانيم» ركب. 

 2گزينة  2
دانسـتي   اي نمـازگزار، اگـر مـي   : گوينـد  گيرند و به او مي ايمان را مي اطراف انسان با ،فرشتگان«: فرمود) ص(، پيامبر 1گزينة  3

 ».كردي كني، هرگز نماز را رها نمي اي و با چه كسي مناجات مي مورد توجه چه كسي قرار گرفته
هر قدر انسـان از گنـاه دور   . ها دور شود نسان از گناهان و زشتيشود ا ، بر پاداشتن درست و به موقع نماز، موجب مي1گزينة  4

 .يميگو خواندن حمد و سورة نماز را قرائت مي. شود تر مي شود به بهشت نزديك
  

  

؟ماي چقدر ياد گرفته

سـوي صـاحبش    صـورتي درخشـان بـه    نمازي كـه در اول وقـت خوانـده شـود، بـه     «: امام باقر عليه السالم فرمودند، 1 گزينة 1
: به نقل از خداوند فرمودنـد ) ص(و پيامبر » .تو مرا خوب حفظ كردي، خداوند هم تو را خوب حفظ كند: گويد گردد و مي مي بر
دهم در روزي كـه بـه مالقـات مـن      ها را در وقت خود بخواند، من قول مي هر كسي به نمازهاي پنج گانه اهميت دهد و آن«

 ».بهشت ببرم  آيد او را به مي
: نمـازش باطـل نخواهـد شـد؛ ماننـد      ،اگر انسان واجبات غير اركاني را فراموش كند يا به اشتباه، اضافه انجـام دهـد  ، 1گزينة  2

  .قرائت، ذكر، تشهد، سالم، ترتيب و مواالت

 سجود) 5ركوع ) 4تكبير۟ه االحرام ) 3قيام ) 2نيت ) 1: واجبات نماز كه اركان نماز هستند، عبارتند از، 2گزينة  3
 ها دور شود شود انسان از گناهان و زشتي موقع نماز، موجب مي داشتن درست و به برپا ،3گزينة  4
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  .را تشخيص دهيم و به كار بريم» فرادصحبت در مورد ظاهر ا«كاركرد زباني  -1
  .ها را تشخيص دهيم و به كار بريم نگكلمات مربوط به ر -2
  .د و سن را تشخيص دهيم و به كار بريمكلمات مربوط به ق -3
  .بريمبه كار و  لمات مربوط به البسه را تشخيص دهيمك -4
 .را تشخيص دهيم و بنويسيم d, l, r, D, L, Rحروف  -5

  

 

  

سؤاالت

1 هاي زير را كنارشان بنويسيد معادل فارسي اسم. 
Roya ................................... Laleh  ................................... 

Davood ................................... Ramin  ................................... 

Leila ................................... Donya  ................................... 

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

Lesson 5 

صحبت درباره ظاهر
 هاافراد و لباس

 D,L,Rحروف
        d,l,r 

صفات مربوط به قد و 
 ها لباس -ها رنگ -سن

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدم،خواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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2 معادل فارسي نام شهرها و كشورهاي زير را بنويسيد. 
Ramsar ................................... London  ................................... 

Darab ...................................  Rio  ................................... 

Lahijan ...................................  Dubai  ................................... 

 

 

  .آشنا شديم g, s, uو  G, S, Uدر درس گذشته با حروف 
رد زبـاني  عالوه بـر ايـن، كـارك   . شد آموختيم مربوط مي» خانواده«همچنين كلمات درس را كه به موضوع 

  ».را ياد گرفتيم» خانواده ارة اعضايصحبت كردن درب«
  

  

  .ير زير توجه كنيدبه تصاو. رس دربارة ظاهر افراد استاين د

       
. گيـريم  مربوط به اين موضوع را ياد مي مطالب توانيم به زبان انگليسي ظاهر اين افراد را توصيف كنيم؟ در اين درس چطور مي

  .با ما همراه باشيد

 

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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  Rو  r -Lو  D   l-و d هاي حرف

 David  .است dو شكل كوچك آن  Dشكل بزرگ آن . چهارمين حرف الفباي انگليسي است Dو  dحروف 

 Laleh  .ستl l و شكل كوچك آن Lشكل بزرگ آن . دوازدهمين حرف الفباي انگليسي است Lو  lحروف 

 Ramin, teacher  .است rو شكل كوچك آن  Rشكل بزرگ آن . هجدهمين حرف الفباي انگليسي است Rو  rحرف 

  
 . ها توجه كنيد به شماره و جهت فلش براي نوشتن اين حروف به روش صحيح، 

D , d  Write capital "D" 
 .بزرگ را با توجه به نمونة داده شده بنويسيد Dحرف 

  

 

   "Write small "d  .كوچك را با توجه به نمونة داده شده بنويسيد dحرف 
 

d  

D  

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz RrMm Nn Oo Pp Qq  LlEe Ff Gg Hh Ii Jj Kk  DdAa Bb Cc  

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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L , l  Write capital "L" 
 .بزرگ را با توجه به نمونة داده شده بنويسيد Lحرف 

  

 
   Write small "l" 

 .را با توجه به نمونة داده شده بنويسيد كوچك lحرف 
  

 
 

R , r 
  "Write capital "R  .بزرگ را با توجه به نمونة داده شده بنويسيد Rحرف 
 

   Write small "r" 
 .را با توجه به نمونة داده شده بنويسيد كوچك rحرف 

  

 

r  

R  

l  

L  
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1  با نوشتنd, l, r, D, L, R نويسيم در ابتداي اسم حرف بزرگ و در وسط يا انتهاي اسم حرف كوچك مي. (ها را كامل كنيد اين اسم(. 
Mohamma__ __ei__a Sa__a  

__eza  __avid Mah__ieh 

2 هاي آنها را با نوشتن حرف. هستند 5درس هاي  هاي زير از كلمه كلمه d, l, r كامل كنيد . 
stu__ent fathe__ Eng__ish 

cha__o__ g__ay b__ue 

wea__ ta__ __ o__ __ 
 

  

   
g__oves 

 

   
g__asses 

   
be__t 

  

  
t__ouse__s 

  

   
sca__f 

  

   
__ __ess 

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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b__ack 

  

   
sweate__  

  

   
shi__t  

 

  

دونيم؟ چقدر مي

 دنيا -ليال -رامين -داوود -الله -رويا 1

 دبي -الهيجان -ريو -داراب -لندن -رامسر 2
 
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

1 Mohammad- Leila- Sara- Reza- David- Mahdieh 

2 student- father- English- chador- gray- blue- wear- tall- old 
  
  

 

 



 

 66

144
 Lesson 5: My Appearance | انگليسي

 
  Lesson 5: My Appearance 4  هفتم  انگليسي  14

 

  .ها را تشخيص دهيم و به كار بريم مات مربوط به رنگكل -1
  .ات مربوط به قد و سن را تشخيص دهيم و به كار بريمكلم -2
  .لمات مربوط به البسه را تشخيص دهيم و به كار بريمك -3
  .ميو بنويس را تشخيص دهيم d, l, r, D, L, Rحروف  -4

  

 

  

سؤاالت

1  هر عبارت در ستونA  را با عبارت مناسب در ستونB جور كنيد . 
 

B  A  

Mrs. Javadi? 

meet your English teacher. 

one is your uncle? 

Mr. Ahmadi the tall man? 

Who is  

Which 

Is 

Let's  

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

Lesson 5 

صحبت درباره ظاهر
 هاافراد و لباس

 D,L,Rحروف
        d,l,r 

صفات مربوط به قد و 
 ها لباس -ها رنگ -سن

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدم،خواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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هـا را بـا ايـن حـروف      هـا و اسـم   آشنا شديم و ياد گرفتيم برخي كلمه D, L, Rدر هفتة گذشته با حروف 
  .بخوانيم و بنويسيم

  
  

  

چطور ظاهر ايـن شـخص را توصـيف     ،دانيد هايي كه مي ها و جمله با استفاده از كلمه. اين درس دربارة توصيف ظاهر افراد است
  كنيد؟ مي

 
  

  

  .شويم ها و اصطالحات درس آشنا مي در اين بخش با واژگان، عبارت
  

Word List 

tall قدبلند  yellow زرد  

short قد كوتاه  green   سبز

young  جوان  brown  اي قهوه  

old  پير -مسن  gray  خاكستري  

suit كت و شلوار  orange  نارنجي  

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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Word List  

shirt  پيراهن  pink  صورتي  

jacket  ژاكت  wear  به تن داشتن -پوشيدن  

trousers  شلوار  math  رياضي  

manteau مانتو  meet  مالقات كردن  

scarf  ريروس  Who is Mr. Davari?  آقاي داوري كيست؟  

chador  چادر  He's the tall man.  او آن مرد قدبلند است.  

shoes  ها كفش  He's the old man.  او آن مرد پير است.  

gloves  ها دستكش  He's wearing a gray suit.  
او يك كت و شلوار خاكستري پوشيده 

  .است

black  سياه  Which one is Ladan?  كدام يك الدن است؟  

white  سفيد  She's wearing white 
shoes.  

  .هاي سفيد پوشيده است او كفش

red  قرمز  Let's meet your English 
teacher first.  

  .ات مالقات كنيم بيا اول با معلم انگليسي

blue  آبي  What's ... in English?   چيست؟... در انگليسي   
  :اند كار رفته كتاب درسي چطور به ةها و اصطالحات در مكالم حاال ببينيم اين واژه

 .Father: Is that your English teacher? Student: No, my English teacher is the tall man. He's wearing a gray suit. He's over there  آيا او معلم انگليسي شما است؟ :پدر
  .آنجاستاو او يك كت و شلوار خاكستري به تن دارد، . ام آن مرد قدبلند است نه، معلم انگليسي :آموز دانش

 ?Father: And which one is your math teacher  يك معلم رياضي شما است؟ و كدام :پدر
 .Student: He's wearing a blue suit and a white shirt  .او كت و شلواري آبي و پيراهني سفيد به تن دارد :آموز دانش
 .Father: Let's meet your English teacher first  .ات مالقات كنيم بيا اول با معلم انگليسي :پدر
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1 هاي داده شده، گفتگوي زير را كامل كنيد با كلمه . 

 

A Which ......................... is the librarian? 

B He's the ......................... man in the ......................... shirt. 

A ......................... is Mrs. Amini?  

B She's ......................... young woman. 

2 هاي صحيح بسازيد هاي زير جمله با مرتب كردن كلمه. 
1. white- Zahra- a- chador- is- wearing- . .................................................. 

2. is- Hamed- one- Which- ? .................................................. 

3. teacher- that- your- Is- math- ? .................................................. 

3 ل كنيدهاي زير را كام با نوشتن حروف مناسب كلمه. 
 

   
 g__ __y 

 

   
s__i__

  

   
 m__nt__a__ 

 

Who- tall- the- one- brown 

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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ات يك گفتگو بسازيد و در آن در مورد وضـع   با همكالسي
  .ظاهري آقاي كريمي و سحر صحبت كنيد

 

 
Sahar      Mr. Karimi    

 

A ................................................................. 

B ................................................................. 

A ................................................................. 

B ................................................................. 
 

  

دونيم؟ چقدر مي

1 1. Who is Mrs. Javadi? 
2. Which one is your uncle? 
3. Is Mr. Ahmadi the tall man? 
4. Let's meet your English teacher. 

؟ماي چقدر ياد گرفته

1 one- tall- brown- Who- the 

2   
1. Zahra is wearing a white chador. 
2. Which one is Hamed? 
3. Is that your math teacher? 

3 manteau- suit- gray 

 

 پروژه

  .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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  Lesson 5: My Appearance 4  هفتم  انگليسي  15

 

  .را تشخيص دهيم و به كار بريم» فرادصحبت در مورد ظاهر ا«كاركرد زباني  -1
  .ها را تشخيص دهيم و به كار بريم مات مربوط به رنگكل -2
  .ات مربوط به قد و سن را تشخيص دهيم و به كار بريمكلم -3
  .به كار بريملمات مربوط به البسه را تشخيص دهيم و ك -4
  .ميو بنويسدهيم را تشخيص  d, l, r, D, L, Rحروف  -5

  

 

 
 

  

سؤاالت

 A Who is Mr. Rabbani? 

B ............................................ 
1 No, he is my math teacher.  2 He is the young man. 
3 Let's meet him first. 4 Yes, he is very tall. 

 A ............................................ 
B She's the tall woman. 
1 Which one is your teacher?  2 How old is your teacher? 
3 What's her job?  4 What's your teacher's name? 

2 

1 

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

Lesson 5 

صحبت درباره ظاهر
 هاافراد و لباس

 D,L,Rحروف
        d,l,r 

صفات مربوط به قد و 
 ها لباس -ها رنگ -سن

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدم،خواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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 A Is that your English teacher? 

B ............................................ 
1 She's wearing a gray manteau.   
2 No, my English teacher is the young woman. 
3 No, green scarf and a black chador. 
4 Let's meet your English teacher first. 

 
 

 

 She is wearing a ………. manteau and a ………. scarf. 
1 red- white 
2 brown- gray 
3 black- white 
4 white- black 

 John is wearing a yel__ow shi__t. 
1 t - d  2 t - r 3 l - d 4 l - r 

 
 

  

طور كامل آشنا شديم و همچنين پرسـيدن و پاسـخ دادن بـه     به 5ها و گفتگوي درس  با كلمه 14در هفتة 
      .ظاهر افراد را ياد گرفتيم مربوط به سؤاالت

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای

5 

4 

3 
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  .بنويسيد ،دارند به تن هاي زير آنها چه رنگي هستند؟ نام افرادي كه لباسهايي به رنگ. هاي خود نگاه كنيد به لباس همكالسي
Find someone who is wearing:  

a blue dress /shirt   ............................................ 
white shoes   ............................................ 
brown pants / trousers  ............................................ 

 
 

  

  صحبت كردن دربارة وضع ظاهري افراد
هايي كـه بـه تـن دارد و رنـگ آن      توان دربارة قد و اندام او، سن او، لباس براي صحبت كردن دربارة وضع ظاهري يك شخص مي

  :هاي زير توجه كنيد به سؤال و جواب .ها سخن گفت لباس
 ?A Who's Mrs. Lari  خانم الري كيست؟ :الف

  She's the tall woman. She's wearing a black chador   B  
 .او چادري سياه پوشيده است. او آن خانم قدبلند است: ب

  .براي پرسش از وضع ظاهري استفاده كنيم) يك كدام( Which oneتوانيم از  همچنين مي
 ?A Which one is Dorna  يك درنا است؟ كدام :الف

B She's the young girl. She's wearing a gray scarf. 
  .او يك روسري خاكستري پوشيده است. او آن دختر جوان است :ب

  .توانند قبل از اسم بيايند هاي مربوط به سن و قد مي بيني، صفت ها مي طور كه در جمله همان
  اسم  صفت    boy tallReza is a.  .رضا پسري قدبلند است

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 درسای برای آغاز  این هم مقدمه
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  صفت اسم    woman oldMrs. Alavi is an.  .است) پير(يك زن مسن خانم علوي 
  :مثالً ؛گيرد به همين صورت، كلمة مربوط به رنگ هم قبل از اسم قرار مي

 
   اسم   رنگ    shirt bluea.  يك پيراهني آبي

  اسم     رنگ   shoes black.  هاي سياه كفش

  

 A ...................................................... 

B He's the old man. He's wearing a green jacket. 

1 What is Mr. Dalir's job? 2 How old is Mr. Dalir? 
3 How is Mr. Dalir?  4 Which one is Mr. Dalir? 

 A Who is Reza? 

B ............................. . 

1 No, he is the short boy. 2 He is the tall boy. 
3 Yes, his shirt is black. 4 Reza is young. 

  را مشخص كنيد ناهماهنگكلمة. 

 1 meet 2 suit 3 scarf 4 shirt 

 1 young 2 old 3 short 4 color 

 1 brown 2 gray 3 age 4 blue 
 

 Hassan is ............ a black shirt. 
1 wearing 
2 meeting 
3 talking 
4 helping 

 A What’s دستكش in English? 

B .......................................... 
1 Shoes. 2 Gloves. 3 Shirts. 4 Trousers. 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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 My brother isn't tall. He is .......... . 
1 old 2 short 3 young 4 brown 

 A Excuse me. .......... is چادر in English? 

B Chador. 
1 How 2 When 3 Where 4 What 

 My gran__mother is wearing a white sca__f. 
1 d__l 2 d__r 3 l__d 4 l__r 

  

  .بنويسيد مة مربوط به هر تصوير را زير آنكل
 

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

 

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

  

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

 

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

 

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

  

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

 

 پروژه

  .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال

10 

9 

8 
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دونيم؟ چقدر مي

  .او آن مرد جوان است: ب  آقاي رباني كيست؟: ، الف2گزينة  1

  .او آن خانم قدبلند است: ب  يك معلم شماست؟ كدام: ، الف1گزينة  2

  .نه، معلم انگليسي من آن خانم جوان است: ب  آيا او معلم انگليسي شماست؟: ، الف2گزينة  3

 .پوشيده است سفيدو يك روسري  سياه، او مانتويي 3گزينة  4

 .، جان يك پيراهن زرد پوشيده است4گزينة  5

yellow shirt 
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

  .او يك ژاكت سبز به تن دارد. او آن مرد پير است: ب  است؟ ييك آقاي دلير كدام: ، الف4گزينة  1

  .قدبلند استاو آن پسر : ب    رضا كيست؟: ، الف2گزينة  2

 1گزينة  3

 4گزينة  4

 3گزينة  5

 .، حسن يك پيراهن سياه به تن دارد1گزينة  6

  Gloves :ب  در انگليسي چيست؟» دستكش« :الف، 2گزينة  7
  شلوارها) 4  ها پيراهن) 3  ها دستكش) 2  ها كفش) 1

 .است قدكوتاهاو . قدبلند نيست برادرم، 2گزينة  8

  اي قهوه) 4  جوان) 3  قد كوتاه) 2  پير) 1

  .chador: ب  ؟چيستچادر به انگليسي . ببخشيد: ، الف4گزينة  9
  چه چيزي) 4  كجا) 3  چه زماني) 2  چگونه) 1

 .، مادربزرگم يك روسري سفيد پوشيده است2گزينة  10

grandmother- scarf 
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144
 مشترك مضرب ترين كوچك | رياضي

  4  ترين مضرب مشترك كوچك  هفتم  رياضي  14

 

  .را بنويسيم هاي طبيعي و صحيح يك عدد مضرب -1
  .نشان دهيم با عبارت جبريرا ام nو جملة را بدانيم هاي يك عدد صحيح  الگوي نوشتن مضرب -2
  .را درك كنيم مفهوم مضرب مشترك -3
 .را درك كنيم ترين شمارندة مشترك و رابطة آن با بزرگرا بيابيم ترين مضرب مشترك  كوچك -4
 .ترين مضرب مشترك در حل مسائل را به كار ببريم مفهوم كوچك -5
  

  

 

  

سؤاالت

1  برابر با كدام گزينه است؟ (25 و [150 و 75])حاصل   
1 5  2 25  3 75  4 150  

2 توانيم درست كنيم؟ بندي مي چند نوع بسته. بندي كنيم هاي مساوي بسته مداد را در دسته 48خواهيم  مي  
1 8  2 9  3 10  4 12  

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 مضرب

 مضرب مشترك

كوچكترين مضرب
مشترك

  مضرب صحيح مضرب طبيعي

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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3 تر از يك برابر متوالي بزرگترين مضرب مشترك دو عدد  كوچك: 
  .ضرب دو عدد است حاصل 2    .يك است 1
  .تر است عدد كوچك 4    .تر است عدد بزرگ 3

4  اگرa  برb پذير باشد، آنگاه مقدار  بخش[a و b] برابر با كدام گزينه است؟ 
1 1  2 a  3 b  4 ab 

5 اگر (a و b) =  كدام گزينه است؟ [b و a]گاه مقدار  باشد، آن 1
1 1  2 a 3 b 4 ab 

6  چيست؟ [𝟏𝟐و𝟏𝟖][[𝟑و𝟒]و(𝟐𝟒و𝟒𝟖)]حاصل عبارت  
1 32   2 840  3 23   4 43    

7  جملةn3  .ام الگوهاي عددي زير را بنويسيد, 6, 9, 12, . ..  5, 9, 13, 17, . ..  

  
  

 

,1اعداد طبيعي شامل اعداد  -1 2, 3, .    .باشند مي ..
.  .اعداد صحيح نيز شامل صفر، اعداد مثبت و اعداد منفي هستند -2 . . , −3 , −2 , −1 , 0 , 1 , 2, 3, . ..    

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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 15اگر دوندة اول هـر دور را در  . كنند فرض كنيد دو دونده از يك نقطه، شروع به دويدن مي
از ثانيه طي كنند، به نظر شـما پـس    25ثانيه و دوندة دوم هر دور اين مسير را در 

  گذرند؟ ديگر مي چند دور دوباره از كنار يك
  .براي جواب دادن به اين سؤال بايد مبحث بعد را خواند

  
  
  
 
 
  

  

به  5هاي صحيح عدد  مثالً مضرب. آيد دست مي هاي صحيح يك عدد از ضرب كردن آن عدد در عددهاي صحيح به مضرب
 :صورت زير است

 
هاي طبيعـي را بـه اختصـار     مضرب. آيد دست مي هاي طبيعي يك عدد از ضرب كردن آن عدد در عددهاي طبيعي به و مضرب

  .گوييم مضرب مي

3  :برابر است با 3هاي عدد  مضرب :مثال × 1 , 3 × 2 , 3 × 3 ,3 × 4 , . ..      3   ,     6  ,        9  ,     12 , . ..  
  .پاسخ كوتاه دهيد :مثال

  6؟ 6اولين مضرب  -
3؟ 7سومين مضرب  - × 7 = 21 
50است؟ پنجمين  10چندمين مضرب  50 - ÷ 10 = 5     
120است؟ شصتمين  2چندمين مضرب  120 - ÷ 2 = 60   

  .كوچكترين مضرب هر عدد خودش است :نكته

. . .  ,   −10    ,   − 5    ,    0 ,     5   ,    10    , . ..  
. . . , 5 × −2 , 5 ×  −1 , 5 × 0 , 5 × 1 , 5 × 2 , . .. 

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه
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  .گوييم م مي.م.كوچكترين مضرب مشترك دو عدد كه در واقع اولين مضرب مشترك آن دو عدد باشد را به اختصار ك: م.م.ك
  :توان از دو روش زير استفاده كرد م دو عدد مي.م.دست آوردن ك براي به

  نوشتن مضارب دو عدد و پيدا كردن اولين مضرب مشترك )الف
  را بيابيد 8و  6م دو عدد .م.ك :مثال

 
  با تجزيه كردن دو عدد به عوامل اول و ضرب كردن عوامل مشترك در غير مشترك )ب

6  .را بيابيد 8و  6م دو عدد .م.ك :مثال = 2 × 3  8 = 2 × 2 × 2  2⏟
عامل مشترك × 2 × 2 × 3

عوامل غيرمشترك = [8 و6]   24 = 24  

  .باشد آوردن مخرج مشترك دو كسر مي دست م در به.م.ترين كاربردهاي ك يكي از مهم :نكته
370  :مثال + 512 = 3×6+5×35420 = 18+175420 = 193420  70 = 7 × 2 × 512 = 2 × 2 × 3 → [12 و 70]  = 7 × 5 × 3 × 2 × 2  

[12 و 70]                                     = 420  

  

1 رابر با كدام گزينه است؟ب [75 و(150 و 25)] حاصل 
1 150  2 75  3 25  4 5  

2  حاصل عبارت
   چيست؟ [12و 18]([3 و 4] و [12 و 24])

1 13  2 23  3 32  4 2  

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش

,6 :مضارب 6 12, 18, 24, 30 , . . ,8 :مضارب 8. 16, 24, 32, . ..  → عدد است دو .م .م ك [8 و6]24 = 24   



 

 82 

14 رياضي | 4 ونـارآزمـك

3 ه بـا هـم   ايجـاد شـد  كه قطعـات   هاي مساوي برش بزنيم طوري متر را به طول 24متر و  18هاي  خواهيم دو چوب به طول مي
 توان در نظر گرفت؟ چند نوع قطعه مي. مختلفي باشد عددهايتواند  كوچك مي طول هر قطعة. برابر باشند

1 2  2 4  3 6  4 10  

4  اگرa  وb دو عدد اول متفاوت باشند، حاصل عبارت مقابل چيست؟ ([a و b] و a)((a و b) و a) =?  
1 ab     2 b   
3 a     4 1  

5  اگرa  برb پذير باشد، حاصل  بخش
[(a و b) و a]([a و b] و a) كدام گزينه است؟ 

1 1  2 a   3 b   4 ab  

  

  .م اعداد پيدا كنيد.م.م و ك.م.اي بين ب رابطه -1
پذيرند يك رابطـة كلـي    م دو عدد كه بر هم بخش.م.م و ك.م.دست آوردن ب براي به -2

  .بيابيد
  

   
 

 

  

دونيم؟ چقدر مي

[150و 75]  2گزينة  1 = (25 و 150)   150 = 25  

, 1 3گزينة  2 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 , 16 , 24 , 48    
 2 گزينة 3

 .ضرب اين دو عدد است ترين مضرب مشترك دو عدد متوالي برابر حاصل دو عدد متوالي نسبت به هم اول هستند و كوچك

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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 2گزينة  4
[b وa]است و  bمضرب  aپذير است، يعني  بخش bبر  aوقتي  = a شود مي. 

 4گزينة  5
(b وa)وقتي  = [b وa]نسبت به هم اول هستند، در اين صورت  a وbيعني  1 = ab خواهد بود. 

[12و 18][(3 و4) و (24و48)] 3گزينة  6 = 36[12و24] = 2436 = 46 = 23    

7 4n +   3n و 1
 

  
؟ماي چقدر ياد گرفته

 2گزينة  1
(150 و 25)پذير است، پس  بخش 25بر  150 چون =   .است 25
[75 و 25]پذير است، پس  بخش 25بر  75چون  =   .است 75

[12و24] 1گزينة  2 = [3 و4]         24 = [12 و 18]    ,   12 = [12و 18]([3 و 4] و [12و24])  36 = 36(12و24) = 1236 = 13   
(24 و 18) 2گزينة  3 = هاي شمارنده 6             6 ∶  1 , 2 , 3 , 6 → 6هاي عدد  تعداد شمارنده     = 4    

(a و (b و a))(a و [b و a])  3گزينة  4 = (ab و a)(1 و a) = a1 = a   

(a  و [b و a])[a و (b و a)] 1گزينة  5 = [b و a](a و a) = aa = 1   
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 منشوري هاي حجم | رياضي

  4  هاي منشوري حجم  هفتم  رياضي  15

 

  .را تشخيص دهيم ها و آنرا بشناسيم هاي هندسي  انواع حجم -1
  .را تشخيص داده و نام ببريم هاي منشوري در حجم ها ها و يال ها، رأس ها، قاعده وجه -2
 .را تشخيص دهيم رو، باال و طرفين يك حجم ساده تصوير روبه -3
   .را محاسبه كنيم هاي منشوري حجمحجم و  -4

  

 

  

سؤاالت

1  ؟نيستكدام گزينه گستردة يك مكعب 
1   2   3    4   

2 چه كسري از كل مخزن . مترمكعب آب است 12متر، داراي  6متر مربع و ارتفاع  3اي به مساحت قاعدة  يك مخزن استوانه
 خالي است؟

1 23   2 13   3 14   4 34   

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 هاي منشوري حجم

 كروي منشوري هرمي

قاعده، وجه، يال و
 رأس

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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3 رو چند واحد مكعب است؟ حجم شكل روبه 
1 60  
2 45  
3 30  
4 15  

 

4 كند؟ حجم آن چه تغييري مي  اي را دو برابر و ارتفاع آن را نصف كنيم، اگر شعاع قاعدة استوانه 
  .كند تغييري نمي 4  .شود برابر مي 2 3  .شود برابر مي 4 2  .شود يبرابر م 8 1

5 حجم شكل مقابل برابر با كدام گزينه است؟  
1 30  
2 26  
3 22  
4 18   

6 چقـدر   تقريباً حجم اين شكل. ايم ساخته 3اي به ارتفاع  ، يك لولة استوانه56/12و  3شكل فلزي به ابعاد  با يك قطعة مستطيل
π)است؟  ≃ 3/14)  

1 72/150  2 78/84  3 68/37  4 84/18  
7  برابر با كدام گزينه است؟ مقابلحجم منشور 

1 30 

2 45 

3 60 

4 75  
 

8 متـر باشـد،    50متـر در   25اگر ابعاد استخر . كند متر تغيير مي 3متر به  1دهد كه از  شكل زير نماي يك استخر را نشان مي
 چند ليتر آب الزم است تا كامالً پر شود؟

1 10   
2 5 × 10   
3 25 × 10   
4 75 × 10  

 

9 متـر   4متر و عمـق آن   15در  25اگر ابعاد استخر . كاري كنيم خواهيم درون يك استخر به شكل مكعب مستطيل را كاشي مي
 بهاي كاشي الزم برابر با كدام گزينه است؟  تومان باشد، 8000باشد و قيمت كاشي براي هر مترمربع 

  تومان 4,500,000 2    تومان 4,000,000 1
  تومان 5,560,000 4    تومان 5,000,000 3

50
25

3

1

3
10

45° 

1

2

2
5

3

3 45
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10 حجم مقابل را از سه نماي خواسته شده رسم كنيد. 

 

  

 

  .هاي هندسي مثل مكعب و مكعب مستطيل آشنا شديد ها و حجم در دورة دبستان با شكل
  

  
  
  
  
  
  

  

بـراي  . كننـد  هايي دارند و مقداري از فضا را اشغال مـي  ها حجم بينيد كه هريك از آن ها و اجسام زيادي مي در اطراف خود شكل
  .ها و كاربردشان را بهتر بشناسيم، به درس بعد توجه كنيد اينكه آن

  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای

باال

رو روبه

چپ
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  .توان به دو دستة هندسي و غيرهندسي تقسيم كرد ها را مي حجم -
: تـوان بـه سـه دسـتة كلـي تقسـيم كـرد        هاي هندسي را مـي  هاي مشخص و تعريف شده دارند، حجم هاي هندسي شكل حجم -

  منشوري، كروي، هرمي
  .اند ها نيز تركيبي از اين سه نوع برخي حجم -

  : ها خصوصيات حجم

  :هاي زير دقت كنيد به شكل. ها با هم موازيند هاي منشوري داراي دو قاعدة موازي و مساوي هستند و يال حجم

  
  :هاي هرمي يك قاعده دارند و يك رأس مثل مخروط يا هرم حجم

  
  

  :هاي كروي هم نه يال دارند و نه رأس مثل يك توپ يا يك كره حجم

  
  .كنند ها نامگذاري مي منشورها را با نام قاعدة آن :نكته

3هـاي آن   تا، تعـداد يـال   3هاي جانبي آن  مثالً منشور سه پهلو منشوري است كه قاعدة آن مثلث است و تعداد وجه × تـا،   3
3هاي آن  تعداد رأس ×   .تا است 2هاي آن  تا و تعداد قاعده 2

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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1 متر مكعب است؟ حجم شكل چند سانتي. شكل زير يك تقويم روميزي است 
 

1 1140  
2 1020  
3 960  
4 840  

2  ايم تا يـك   ايم و تا زده متر بريده سانتي 5هايي به ضلع  متر، مربع 6/0در  5/0از چهار گوشة يك مقواي مستطيل شكل به ابعاد
 قدر است؟گنجايش جعبة در باز ايجاد شده چ .جعبة در باز درست شود

  متر مكعب سانتي 100 2    متر مكعب 1 1
  متر مكعب  01/0 4    متر مكعب سانتي 20 3

3  ارتفـاع آب درون  . مترمكعـب آب اسـت   120متر در حالت ايسـتاده قـرار دارد و داراي    6يك مخزن مكعب شكل به ضلع
 تر است؟ به كدام گزينه نزديك برحسب متر مخزن

1 2  2 3  3 4  4 5  

4 تـر   اگر هر دو را رنگ بزنيم، مقدار رنگ مصرفي مكعب بـزرگ . گري استدو مكعب چوبي داريم كه ضلع يكي نصف ضلع دي
 تر است؟ چند برابر رنگ مصرفي مكعب كوچك

1 2  2 4  3 6  4 8  

5 متر  سانتي 40ستون  اگر هر لبة. آميزي كنيم تر را رنگم 3پهلو به ارتفاع  12هاي يك ستون به شكل منشور  خواهيم ديواره مي
 قدر است؟باشد، كل مبلغي كه بايد بپردازيم چ تومان 8000مترمربع آميزي براي هر  رنگ و هزينة

  تومان 105400 2    تومان115200 1
  تومان 105200 4    تومان 115400 3

6 شود؟ اگر محيط قاعده و ارتفاع يك استوانه نصف شود، حجم آن چند برابر مي 
1 12     2 14   
3 18     4 116   

12cm   20cm8cm

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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7  داشـته باشـيم، حجـم     2و مكعبـي بـه ضـلع     1و ارتفـاع   2استوانٔه ديگري به شعاع و  2و ارتفاع  1اگر يك استوانه به شعاع
 تر است؟ يك بيش كدام
  1و ارتفاع  2استوانه به شعاع  2  2و ارتفاع  1استوانه به شعاع  1
  .با هم مساوي هستند 4    2مكعب به ضلع  3

8 واحد باشد، حجم آن چند واحد مكعـب خواهـد    10اگر ارتفاع منشور . شكل زير است يك منشور، قسمت هاشورخوردة ةاعدق
π) .) ها برابر هستند ها و ربع دايره دايره  شعاع نيم(بود؟  = 3, r = 1)    

1 60 

2 45  
3 30 

4 15  

9 اي را  استوانه ةشعاع قاعدm مقدار . شود حجم استوانه هشت برابر مي. كنيم برابر و ارتفاع آن را نصف ميm برابر است با:  
1 8  2 4  3 6  4 2  

10  اگر ابعاد يك مكعب مستطيل راn شود؟ برابر كنيم، حجم آن چند برابر مي 
1 n 2  برابر n 3  برابر n كند تغيير نمي 4  برابر. 

  

سـطح  ) مقطع بزنيد(هاي مختلف بسازيد و با يك قيچي يا چاقو آن را برش بزنيد  حجم) زميني يا با سيب(سازي  با خمير مجسمه
  بينيد؟ هايي مي چه شكل. برش خورده را رنگ كنيد و روي يك كاغذ بزنيد

  

 پروژه

  .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال

 نيم دايره ربع دايره

 ربع دايره نيم دايره
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دونيم؟ چقدر مي

 4گزينة  1

 2گزينة  2
ارتفاع آب = حجم آب

مساحت قاعده
= 123 = 6    متر  4 − 4 =   .مخزن خالي است 13يعني . ارتفاع قسمت خالي است متر 2

  3گزينة  3

حجم = مساحت قاعده × ارتفاع = 3×42 × 5 = 30  

 3گزينة  4
حالت اوليه: شعاع قاعده  = r ارتفاع  و    = h 

حالت ثانويه :شعاع قاعده  = 2r ارتفاع  و    = h2    حجم حالت اوليه  حجم حالت ثانويه =  π×2r×2r×h2 π×r×r×h = 2   

5 3گزينة  5 × 3 × 2 = 1  حجم شكل كامل      30 × 4 × 2 = 30  حجم قسمتي كه حذف شده    8 − 8 =   حجم شكل ناقص    22

 3گزينة  6
2πr  :پس .شكل است ةمحيط قاعد 12/56در واقع  = 12 56⁄ ⇒ r = 2    

حجم = πr h = 3 14⁄ × 4 × 3 = 37/68  

 2گزينة  7
مساحت قاعده = 12 × 3 × 3 = 92  

حجم منشور = S. h = 92 × 10 = 45  

3 12/56  
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 3گزينة  8
مساحت ديواره = 12 (1 + 3)50 = 12 × 4 × 50 =    مترمربع  100
حجم = مساحت ديواره × عرض = 100 × 25 = 2500  مترمكعب   2500 × 1000 = 25 × 10   ليتر    

 4گزينة  9

مساحت كف استخر = 25 × 15 =     مترمربع  375
ها ديواره مساحت  = 2(15 + 25) × 4 = 320 متر مربع    

مساحت كل = 375 + 320 = 695 متر مربع    
قيمت كل = 695 × 8000 =   تومان  5,560,000

10   

  
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

  3گزينة  1
مساحت مثلث كنار = 12 × 8 × 12 = متر سانتي مربع  48    

حجم شكل = 48 × 20 = متر سانتي مكعب               960    

 4گزينة  2

مساحت قاعده = 40 × 50 = 2000 مربع متر سانتي   
گنجايش جعبه = مساحت قاعده ×   ارتفاع

                 = 2000 × 5 = متر سانتي مكعب  10000    

                 = 0/01 مكعب    متر
 

 

50

60

رو روبهباال چپ
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 2گزينة  3

مساحت قاعده =  6 × 6 =   متر مربع 36
حجم = × مساحت قاعده ⇒ ارتفاع ارتفاع =  حجم 

   مساحت قاعده
ارتفاع = 12036 ≃ 3/3  

S 2گزينة  4 = مساحت كل مكعب =  6a   S مكعب بزرگ S مكعب كوچك = 6(2a)26a2 = 6×4a26a2 = 4  

 1گزينة  5

مساحت يك پهلو = 0 4⁄ × 3 = 1 2⁄ ها ديواره    مترمربع                 مساحت كل  = 12 × 1 2⁄ = 14 4⁄   مترمربع      
هزينة كل = 14 4⁄ × 8000 =   تومان   115200

  3گزينة  6
وقتي شعاع نصف شـود، مسـاحت قاعـده يعنـي     . شود كه شعاع نصف شود است وقتي نصف مي 2πrچون محيط قاعده برابر 

πr ،14 پس  شود، برابر مي:   V′ = S′h′ = 14 S × 12 h = 18 Sh    

2 2گزينة  7 × 2 × 3 14⁄ × 1 = 12 56⁄ 1               1و ارتفاع  2حجم استوانه به شعاع   × 1 × 3 14⁄ × 2 = 6 28⁄ 2                 2و ارتفاع  1حجم استوانه به شعاع   × 2 × 2 = 8                                   2حجم مكعب به ضلع  

  4گزينة  8

مساحت مستطيل = 2 × 3 = واحد مربع 6    

مساحت قسمت سفيد = مساحت دايره 32 = 32 × 3 × 1 = 4 5⁄ واحد مربع     

مساحت قسمت هاشورخورده = 6 − 4 5⁄ = 1 5⁄   واحد مربع 
حجم منشور = × مساحت قاعده ارتفاع = 1 5⁄ × 10 =   واحد مكعب 15
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V 2گزينة  9 = πr h V = π(mr) × h2 = m22 × (πr h) = m22 V    
⇒ = 8 ⇒ m × m = 16 ⇒ m = 4  

V 1گزينة  10 = abc  = na. nb. nc = n abc   
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 منشوري هاي حجم كل و جانبي مساحت | رياضي

  4  هاي منشوري مساحت جانبي و كل حجم  هفتم  رياضي  16

 

  .را محاسبه كنيم هاي منشوري حجم -1
  .را محاسبه كنيم مساحت جانبي و مساحت كل منشورها -2
  .استفاده كنيم هاي جبري براي محاسبة حجم و مساحت از فرمول -3
  .را درك كنيم رابطة بين سطح و حجم -4
  

  

 

 

  

سؤاالت

1  حجم آن چند متر مكعب است؟  مترمربع باشد، 80و  50، 40اگر مساحت سه وجه يك اتاق مكعب مستطيل شكل 
1 1600  2 800  3 400  4 200  

2  حجم اين مكعب چند مترمكعب است؟. متر مربع است سانتي 54مساحت كل مكعبي برابر  
1 27  2 27/0  3 0027/0  4 000027/0  

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 هاي منشوري مساحت شكل

رابطة سطح و حجم مساحت كل  مساحت جانبي

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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3  مساحت كل و مساحت جانبي يك منشور با هم برابرند اگر........ 
    .منشور يك استوانه باشد 2    .منشور يك مكعب باشد 1
  .چنين چيزي امكان ندارد 4    .منشور قاعده نداشته باشد 3

4  متـر   جم حاصل چند سانتيح. دهيم اش دوران مي متري سانتي 5متر را حول ضلع  سانتي 5و  10يك مستطيل به طول و عرض
 مكعب است؟

1 785    2 1570  
3 7/15    4 85/7  

5 گستردة حجم مقابل كدام است؟ 
1 

  

  2   

3     4   
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ضرب طول، عرض و ارتفـاع برابـر    در دورة دبستان با حجم يك مكعب مستطيل آشنا شديد كه با حاصل
متـر مكعـب يـا     متر را يك سانتي 1متر يا  سانتي 1همچنين آموختيد كه واحد حجم مكعبي به ضلع . است

   .گويند مييك متر مكعب 
  

  

  

خواهيد بدانيد كه چه مقدار آب در يك استخر به طول، عرض و ارتفاع  اگر مي
گيرد، بهتر است درس اين بخش را با دقت بخوانيد و يـاد   جا مي 2و  3،  5

  .بگيريد
  

  
  
  

 
  
  
  

  

تـوان   دست بياوريم كـه مـي   ضرب مساحت قاعده در ارتفاع را به هاي منشوري كافيست حاصل دست آوردن حجم شكل براي به
  :صورت جبري نيز نشان داد آن را به

 
  :هاي زير دقت كنيد به عنوان مثال به شكل

S  )الف = 3 × 1 = 3 h = 2V = S. h = 3 × 2 = 6  

 

2
3

1

ارتفاع
V = S. h   

حجم منشورمساحت قاعده

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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S   )ب = 2 × 2 × 3/14 = 12/56  V = S. h = 12/56 × 10 = 125/6  

 
  :توان از رابطة زير استفاده كرد يك شكل منشوري نيز مي) مساحت دور تا دور(دست آوردن مساحت جانبي  براي به

= مساحت جانبي × محيط قاعده    ارتفاع
  : كنيم صورت زير محاسبه مي عنوان مثال در دو شكل قبل مساحت جانبي را به به

= مساحت جانبي × محيط قاعده    ارتفاع

= مساحت جانبي (الف  [(3 + 1) × 2] × 2 = 8 × 2 = 16  

= مساحت جانبي (ب  [4 × 3/14] × 10 = 12/56 × 10 = 125/6    
توان مساحت جانبي شكل را با  جا كه مساحت دو قاعدة منشور با هم برابر است، مي  دست آوردن مساحت كل نيز از آن براي به

  . كرد دو تا مساحت قاعدة آن جمع

= مساحت كل + مساحت جانبي  2 ×     مساحت قاعده
  :صورت زير است هاي قبل به عنوان مثال مساحت كل شكل به

= مساحت كل (الف 2 × (3 × 1)  + 16 = 22   

مساحت كل (ب =  2 × 12/56 + 125/6 = 150/72   

  

1 كند؟ اگر ضلع مكعبي را دو برابر كنيم، مساحت كل آن چقدر تغيير مي 
  .شود دو برابر مي 2   .كند تغيير نمي 1
 شود هشت برابر مي 4   .شود چهار برابر مي 3

2  است؟ با چند واحد مربعاين حجم برابر  كل مساحت. واحد ساخته شده است 2و  4هاي  دو مكعب به ضلع ازحجم زير 
1 120  
2 116  
3 112  
4 108   

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش

10
3

2
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3 3اي به ارتفاع  مساحت كل استوانهa ي  و شعاع قاعدهaچند برابر مساحت جانبي آن است؟ ، 
1 3 2    2 4 3   
3 5 4    4 6 5     

4  مساحت كل مكعب مسـتطيل اوليـه   . استبخشي از حجم زير برداشته شده
 يابد؟ چقدر كاهش مي

 واحد مربع 30 1

  واحد مربع 17 2
 واحد مربع 12 3

  .كند تغيير نمي 4

5 مساحت . كنيم جدا مي 1رو به اندازة يك مكعب به ضلع  از گوشة شكل روبه
 كند؟ كل شكل چه مقدار تغيير مي

  واحد مربع 3 1
  واحد مربع 2 2
  واحد مربع 1 3
 .كند تغيير نمي 4

  
 

  

  . هاي مختلفي ايجاد كنيد توانيد با يك فرفره و چرخاندن آن حجم مي
هاي مختلـف   از اين خاصيت در خياطي، تراشكاري و سفالگري براي ساختن حجم

  . كنند  استفاده مي
  .هايي را بسازيد شما نيز چنين جسم

   
   
  

  

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال

2

4

5

6

1
1

6

7
5
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دونيم؟ چقدر مي

80 3گزينة  1 = 8 × 10  50 = 5 × 10  40 = 5 × 8   
5  :پس حجم آن برابر است با .باشد متر مي 10و  8  ،5ابعاد سالن  × 8 × 10 =     متر مكعب  400

54 4گزينة  2 ÷ 6 = 9    → ضلع مكعب     = متر سانتي    3   
حجم مكعب = 3 × 3 × 3 = متر سانتي مكعب     27                    = 0 03⁄ × 0 03⁄ × 0 03⁄ = 0 000027⁄   مترمكعب         

 3گزينة  3
مساحت جانبي =   مساحت كل 
= مساحت جانبي + مساحت جانبي   2 ×   مساحت قاعده

  . بايد مساحت قاعده صفر باشد تا مساحت جانبي و مساحت كل برابر باشند، پس منشور بايد قاعده نداشته باشد

V  2گزينة  4 = S × h = 10 × 10 × 3/14 × 5 = متر سانتي مكعب 1570    

   1گزينة  5
؟ماي چقدر ياد گرفته

 3گزينة  1
مساحت كل = 6(2a) = 4(6a )    

 3گزينة  2
مساحت كل مكعب بزرگ = 6 × 4 × 4 − 2 × 2 =   واحد مربع     92
مساحت كل مكعب كوچك = 5 × 2 × 2 =   واحد مربع   20
مساحت كل حجم = 92 + 20 =   واحد مربع   112
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 2گزينة  3
مساحت جانبي استوانه = × محيط قاعده ارتفاع = 2 × π × a × 3a = 6 × a × a × π  
مساحت كل استوانه = مساحت جانبي + =  2 برابر مساحت قاعده 6 × a × a × π + 2 × π × a × a = 8 × a × a × π    مساحت جانبي استوانه  مساحت كل استوانه = 8×a×a×π 6×a×a×π = 8 6 = 4 3    

 3گزينة  4
1به اندازة دو نوار  ×   .شود كمتر مي 6

مساحت كل مكعب مستطيل اوليه = 2(6 × 7 + 5 × 6 + 7 × 5)   
= مساحت شكل جديد 2(6 × 7 − 1 × 6 + 5 × 6 + 7 × 5)   

  4گزينة  5
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  4  )1( هاي آن انرژي و تبديل: 8فصل   هفتم  تجربي علوم  14

 

  .و توانايي محاسبة آن را پيدا كنيم كار و عوامل مؤثر بر آن آشنا شويم با مفهوم - 1
  .ها را بشناسيم عوامل مؤثر بر آنو  ايي، پتانسيل و گرانشي را درك كنيممفهوم انرژي جنبشي، شيمي -2
  .ماند را درك كنيم انرژي پايسته ميهاي گوناگون روزانه،  اين كه در همة فعاليت -3
  .ها را پيدا كنيم اگون و مقايسة آنتوانايي محاسبة انرژي مواد غذايي گون -4
  .كنيمها را در خود تقويت  گيري از آن ها، نمودارها و نتيجه مهارت تجزيه تحليل داده -5

  

 
 

  

سؤاالت
 

1 شود؟ نيروي وارد شده بر اجسام سبب چه تغييراتي مي 
  
  
 

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 علوم فيزيكي

هاي آن انرژي و تبديل انواع انرژي كار و انرژي

 حركت انرژي جنبشي
انرژي پتانسيل و 

قانون پايستگي  انواع آن
 انرژي

 انرژي و بدن
آهنگ مصرف

 انرژي

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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2 كاري انجام  ،در چه صورت، با وجود اعمال نيرو
  شود؟ نمي

 
 

   
  
  
  
  

  

 شنا باشيدبا نيرو آ.  
 برخي از اثرهاي نيرو روي جسم را بشناسيد.  
 خاطر داشته باشيد هاي آن را به نيروي وزن و ويژگي.  
 توانايي كار با اعداد و روابط را كسب كرده باشيد.  
 گيري را در خود تقويت كرده باشيد مهارت استدالل و نتيجه.  

  
  
  

  

  چه معنايي دارد؟» كار«هاي زير  به نظر شما در هريك از عبارت
 م مانده استيكارها من امروز خيلي كار دارم، همة.  
 كنم اي كار مي هاي رايانه من در يك شركت توليد بازي.  
 كار من درس خواندن است.  
 200كه يك جعبه سيب بـه وزن   براي اينN      را بـه طبقـة دوم ببـريم، بايـد در

  .مژول كار انجام بدهي 600حدود 
  .امروز با مفهوم كار از نگاه علوم تجربي آشنا خواهيد شد

  
  
  
  
  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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  »كار و انرژي«
  آن دارد؟هاي زير توجه كنيد و مشخص كنيد در هر مورد نيروي وارد شده بر جسم چه اثري روي  به شكل :معلم

  

  
  .نيرو سبب شروع حركت توپ شده است )الف :پاسخ
  .نيرو سبب تغيير جهت حركت توپ شده است )ب
  .نيرو سبب كند شدن حركت توپ شده است )پ
  .نيرو سبب توقف توپ شده است )ت
  .نيرو سبب تغيير شكل توپ شده است )ث
 جايي را مشخص كنيد هاي زير جهت نيرو و جهت جابه در هريك از شكل. جايي جسم شود تواند سبب جابه نيرو مي.  

  

 )ب )الف

)ث )ت

 )پ

 )ج

 )پ )ب)الف

 )ث)ت

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  : پاسخ
  ) الف

 
  
  ) ب

 
  ) پ

 
  .شود بردار به سمت باال به وزنه وارد مي جايي صفر است و نيروي وزنه جابه )ت

 )ث
  

   )ج

گوييم كاري انجام شده است، منظور اين است كـه در اثـر وارد شـدن نيـرو، جسـم       طبق تعريف در علوم تجربي وقتي مي :معلم
 گـوييم  مـي . جـا شـود   متر جابه 10نيوتون نيرو وارد كنيم و توپ در اثر اين نيرو،  10براي مثال وقتي به توپي . جا شده باشد هجاب

  .كنند مقدار اين كار را از رابطة زير حساب مي. روي توپ كار انجام شده است
كار = نيرو(برحسب نيوتون) × ⇒ جابجايي(برحسب متر) كار = 10N × 10m = 100J (ژول)  

 هاي زير چند ژول كار انجام شده است؟ اكنون حساب كنيد در هريك از مثال  
  .برد نيرو يك گلوله را تا باالي سطح شيبدار مي 30Nشخصي با وارد كردن  )الف

 10m 

12m

جاييجهت جابه نيروي وزن جعبه و

جايي جهت نيرو و جابه

 جايي نيروي وزن و جابه
 اند جهت هم 

اند جهت جايي هم نيرو و جابه

اند جهت جايي هم نيرو و جابه
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  .برد نيوتوني گلوله را تا باالي سطح شيبدار مي 80شخصي با وارد كردن نيروي ) ب

 
  .كند نميكند ولي ديوار حركت  نيرو وارد مي 200Nعلي به ديوار خانه  )پ
  . رود متر رو به جلو مي 5نيوتوني را روي دستان خود گرفته و  25زهرا يك ساك  )ت

  :پاسخ
كار  )الف = نيرو × جايي جابه = 30N × 12m = 360J   
كار  )ب = نيرو × جايي جابه = 80N × 1/5m = 120J   
كار  شود جايي رخ ندهد، كاري انجام نمي وقتي جابه )پ = 0   
كار  .شود جايي باشد كاري انجام نمي جهت جابه ارد شده بر جسم عمود بروقتي نيروي و )ت = 0   

  

  
  

  

1 دهد؟ در كدام فعاليت زير، علي كار بيشتري انجام مي 
  .گذارد متري مي 5/2دارد و در طبقة سوم كتابخانه در ارتفاع  كيلوگرم را كه روي زمين افتاده برمي 2كتابي به جرم  1
  .گذارد متر مي سانتي 40ه ارتفاع كند و روي ميزي ب نيوتن را از زمين بلند مي 200اي به وزن  جعبه 2
  .كند متر به جلو حمل مي 4نيوتن را  200جعبة كتابي به وزن  3
  .دهد متر قرار مي 2كيلوگرم را از زمين برداشته و روي ميزي به ارتفاع  5گلداني به جرم  4

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش

  :چند نتيجه
 جايي جسم، به شرط زير كـار انجـام    در صورت جابه. جا شود وقتي به جسمي نيرو وارد شود، جسم ممكن است جابه
  :شود مي
 جايي نباشد جهت نيرو عمود بر جهت جابه.  
 شود كنيم، هيچ كاري انجام نمي داريم و حركت نمي وقتي جسمي را روي سرمان يا در دستمان نگه مي.  
 تر است تر باشد، كار انجام شده بيش جايي بيش هرچه مقدار نيرو و ميزان جابه. 

10m 
1/5m
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2 دهد؟ نيروي وزن كار انجام مي ،است كه در آن اتفاقيبيانگر يك  كدام .هاي زير را بخوانيد جمله 
   .متر روي زمين بكشد تواند آن را چند سانتي مي بلند كند، اما فقطاي را با تالش فراوان  وزنه كند  سعي مي برداري وزنه 1
  . توانند آن را روي سطح افقي دو متر به جلو برانند دهند و مي حسن با كمك دوستش يك ماشين خراب را هل مي 2
  .آيد خورد و تا وسط جاده پايين مي ل ميقرگ از باالي كوه يك سنگ بز 3
  .كند كند و به نمازگزاران مسجد تعارف مي يك سيني چاي را از روي ميز بلند مي علي 4

  

  

60خودرويي با سرعت  kmh نيوتون ترمـز   500اگر خودرو با نيروي . در حال حركت است
  چند ژول كار در اين مدت انجام شده است؟. متر بايستد 70بگيرد و پس از پيمودن 

  
   
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي

 .به متن كارآزمون مراجعه شود 1
 .نيرو بر جابجايي جسم عمود باشد -جسم جابجايي نداشته باشد 2

  
؟ماي چقدر ياد گرفته

 4گزينة  1
)1  20N × 2/5m = 50N × m = 50J  
 )2 200N × 0/4m = 80N × m = 80J  

3(. دهد ديگرند و نيروي وزن كاري انجام نمي جايي و نيرو عمود بر يك جهت جابه  

 )4 50N × 2m = 100N × m = 100J  
 .كنيد كه كار نيروي وزن مورد پرسش بوده است توجه، 3گزينة  2

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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  4  )2( هاي آن انرژي و تبديل: 8فصل   هفتم  علوم تجربي  15

 

  .و توانايي محاسبة آن را پيدا كنيم كار و عوامل مؤثر بر آن آشنا شويم با مفهوم - 1
  .ها را بشناسيم و عوامل مؤثر بر آن ايي، پتانسيل و گرانشي را درك كنيممفهوم انرژي جنبشي، شيمي -2
  .ماند را درك كنيم انرژي پايسته ميهاي گوناگون روزانه،  اين كه در همة فعاليت -3
  .ها را پيدا كنيم اگون و مقايسة آنتوانايي محاسبة انرژي مواد غذايي گون -4
 .ها را در خود تقويت كنيم ري از آنگي ها، نمودارها و نتيجه مهارت تجزيه تحليل داده -5

  

 

  

سؤاالت

1 شود؟ در كدام عبارت يا عبارات زير، يك واقعيت علمي به درستي بيان مي  
  .شود در يك اتومبيل تمام انرژي ذخيره شده در سوخت به انرژي حركتي تبديل مي )الف
  .شود در يك اتومبيل فقط بخشي از انرژي ذخيره شده در سوخت به انرژي حركتي تبديل مي )ب
  .شود تراش برقي تمام انرژي الكتريكي به انرژي حركتي و صوتي تبديل مي در يك ريش )پ

  ب و پ 4  فقط پ 3  فقط ب 2  فقط الف 1

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 علوم فيزيكي

آنهاي  انرژي و تبديل انواع انرژي كار و انرژي

 حركت انرژي جنبشي
انرژي پتانسيل و 

قانون پايستگي  انواع آن
 انرژي

 انرژي و بدن
آهنگ مصرف

 انرژي

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونۀهفتایناینکهازبعد
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2   سه گلولة فلزي كامالً مشابه الف، ب و پ را از سه ارتفاع مختلـف
  كـدام گزينـه جـاي فـرو    . ايـم  روي يك سطح خاكي رهـا كـرده  بر 

  دهد؟ هاي هر گلوله در خاك را به درستي نشان مي رفتگي

1   2   

  

3   4   

3  مقـدار انـرژي هـدر    . هاي خروجي يك سشوار نشان داده شده است و انرژي) انرژي الكتريكي(در تصوير زير انرژي داده شده
 رفته در اين سشوار چقدر است؟

    ژول 876 1
  ژول 900 2
    ژول 976 3
  ژول 24 4

4 بينيد كه يك آبگرمكن روي آن نصب شده است در تصوير زير بخشي از سطح شيرواني يك خانه را مي. 
گـرم شـدن آب ايـن     با توجه به تصوير، در مورد نحـوة 

  كند؟ خانه، كدام جمله يك واقعيت را بيان مي
اي در ايـن آبگـرمكن بـراي جـذب      پوشش شيشـه  1

  .تر نور خورشيد است بيش
تر از طريق رسانايي آب را گـرم   اين آبگرمكن بيش 2

  .كند مي
استفاده از آب گـرم در ايـن خانـه در هـر زمـاني از       3

  .پذير است روز و در هر فصل سال امكان شبانه
  .كند اي به حفظ گرماي آب كمك مي پوشش شيشه 4

 
سرد وروديآب 

آب گرم خروجي

جعبه فلزي كه 
سطح آن سياه شده

 است

پرتو نور خورشيد
اي پوشش شيشه

بخشي از سقف شيرواني

 ژول1000
 انرژي الكتريكي

ژول انرژي  100
حركتي هواي گرم

  ژول 876
 انرژي گرمايي

انرژي صوتي و 
  گرمايي موتور

الفپ
ب پ

الف ب

الفپ ب پ
الف ب

سطح خاكي

الفپ
ب
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 ها را بشناسيد انواع انرژي.  

 خاطر داشته باشيد هايي از تبديل انرژي را به مثال.  
 گيري از متون علمي را كسب كرده باشيد مهارت نتيجه.  
 توانايي كار با روابط رياضي را داشته باشيد.  
    
  

  
  

  

كشد و سـپس   تواند مي كمان را تا آن جايي كه مي) كش(گذارد و زه  وقتي يك تيرانداز در مسابقة تيراندازي تير را در كمان مي
  ايستد؟ تير ميافتد؟ چرا پس از مدتي  چه اتفاقي براي تير مي. كند آن را رها مي

  شود؟ چه ميانرژي كمان كشيده شده 
  كند؟ تري را طي مي تير مسير بيش تر باشد، چرا اگر زه كمان كشيده

  آورد تا بتواند زه را بكشد؟ راستي بدن تيرانداز انرژي خود را از كجا مي
  
  
  
  
  

  
  
  

 برای آغاز درس ای این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای



  

  

15هفتم

111

  

  »انرژي مواد«
بـه يكـديگر تبـديل    تواننـد   مـي هاي گوناگون است و  به شكل قبل آموختيد كه ماده انرژي دارد و انرژي آن هاي در سال :معلم
  .دهد نمودار زير انرژي مواد و انواع آن را نشان مي. شوند مي

  
  
  
  
  

 انرژي مواد

همه مواددر : پتانسيل شيميايي
ــرژي ذخيــره شــده مقــداري ان
است كه پتانسيل شيميايي نـام
ــال در غــذاها ــراي مث دارد؛ ب
انــرژي شــيميايي ذخيــره شــده
وجود دارد كه بدن مـا بـا آزاد

توانـد نيـاز كردن آن انرژي مي
 .خود را تأمين كند

هر جسم در حال حركت، انرژي
مانند آب جـاري،. جنبشي دارد

عقاب در قطار در حال حركت، 
هاي در حـال حال پرواز و دونده

 مسابقه

هرگاه جسـمي: پتانسيل گرانشي
را از زمين دور كنـيم و در يـك
ارتفاع معيني نگه داريـم، در آن
جســم مقــداري انــرژي ذخيــره

شود كه پتانسيل گرانشي نـام مي
اي كه از سـقف پنكه: دارد مانند

تـوپي كـه بـاالي ،آويزان اسـت 
والمپ تير برق  .ر داردديوار قرا

 آب جمع شده در پشت سد

هرگــاه فنــري را بكشــيم يــا:پتانســيل كشســاني
شـود كـه فشرده كنيم در آن انرژي ذخيـره مـي  

چنـين اگـر هـم . شود پتانسيل كشساني ناميده مي
يك الستيك را هم بكشيم در آن انـرژي ذخيـره

 .شودمي

)ذخيره شده(پتانسيل   جنبشي

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  »شود انرژي از شكلي به شكل ديگر تبديل مي«
  .هاي زير نگاه كنيد و در هر مورد تبديل انرژي را مشخص كنيد به شكل :معلم

  
/ شيميايي به حركتـي، گرمـايي و صـوتي     )پ/ صوتي و گرمايي  ،الكتريكي به نوراني )ب/ شيميايي به نوراني و گرمايي  )الف :پاسخ
 / شـيميايي بـه پتانسـيل     )چ/ الكتريكي به صـوتي   )ج/ صوتي به الكتريكي  )ث/ شيميايي به الكتريكي و الكتريكي به نوراني  )ت
  حركتي به پتانسيل )ر/ حركتي به پتانسيل  )ذ/ حركتي به پتانسيل  )دحركتي به پتانسيل  )خ/ پتانسيل به حركتي  )ح

  »انرژي جنبشي و پتانسيل به چه عواملي بستگي دارند؟« :آموزان گروهي از دانش

 )ب )الف

)ث )ت

 )پ

 )ج

 )خ )ح )چ

 )ر )ذ )د
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 زمين

B
A

تـر   هرچه جرم جسم در حـال حركـت بـيش   : طوري كه رابطة مستقيم دارد؛ به سرعت آنو  جرم جسمجنبشي با  انرژي :معلم
  .تر خواهد بود تر باشد، انرژي جنبشي آن بيش هرچه سرعت جسم بيشو تر خواهد بود  انرژي جنبشي آن بيشباشد، 

  : طوري كه بستگي دارد؛ به فاصلة آن از زمينو  جرم جسمكه انرژي پتانسيل گرانشي به  در حالي
 تر است هرچه جسم از زمين دورتر باشد، انرژي پتانسيل آن بيش.  
 تر خواهد بود تر باشد، انرژي پتانسيل آن بيش هرچه جرم جسم بيش.  

تر است چون  بيش Bاز  Aانرژي پتانسيل گلوله در نقطة  رو براي مثال در شكل روبه
  .تر است فاصلة آن از زمين بيش

  
  
  

  »ماند مقدار كل انرژي ثابت مي«
اما يادتان باشـد  . كند شود، انرژي آن از شكلي به شكل ديگر تغيير مي ي كار انجام ميمطور كه ديديد وقتي روي جس همان :معلم

بـه  . شـود  بلكه از شكلي به شكل ديگر تبديل مـي  آيد وجود نمي به، رود از بين نميمقدار كل انرژي ثابت خواهد ماند زيرا انرژي 
  :هاي زير توجه كنيد مثال

. انرژي گرانشي ذخيـره شـده اسـت    100Jفرض كنيد در توپ . روي يك ديوار قرار داردو متري از زمين  5توپي در ارتفاع  -1
  .شود نقطه متوقف مي حال اگر توپ از باالي ديوار بيافتد، پس از چند بار باال و پايين رفتن در نهايت در يك

  

  ه شده در آن چه شد؟ژول انرژي ذخير 100پس  :آموزان دانش

هـاي هـوا برخـورد     آيد بـه مولكـول   وقتي توپ پايين مي. هاي هوا منتقل شد اين انرژي به شكل انرژي جنبشي به مولكول :معلم
توان  طوري كه مي شود به هاي هوا مي دهد و سبب حركت تندتر مولكول ها مي كند و هر دفعه مقداري از انرژي خود را به آن مي

  .هاي هوا منتقل شده است ژول انرژي به مولكول 100در مجموع : گفت

 B زمين

A 
 5m ديوار

 زمين

 .انرژي پتانسيل توپ برابر صفر استBدر نقطة.ايستدشود و ميدر اين نقطه ساكن مي
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  .شود در خودرو انرژي حاصل از سوختن بنزين يا گازوئيل به انرژي حركتي و گرمايي تبديل مي -2

  
شود و در المپ بـه انـرژي    در يك مدار الكتريكي، انرژي ذخيره شده در باتري، در مدار به شكل انرژي الكتريكي جاري مي -3

  .شود نوراني و گرمايي تبديل مي

  
  .ژول انرژي شيميايي وارد مدار كرده است 10اين باتري 

  

1  ،كيلومتر باال رفته باشد؛ ايـن كوهنـورد چـه     4/1ژول كار انجام داده باشد و  840000اگر يك كوهنورد براي باال رفتن از كوه
 وزني دارد؟

1 117N   2 840N  3 60N   4 600N   

2    سعيد توپي را به حلقة بسكتبال پرتاب كرد، مسير حركـت تـوپ
هـاي الـف،    يك از نتيجه كدام. در شكل زير نشان داده شده است

 ب، پ و ت درست است؟
  .بيشترين انرژي پتانسيل گرانشي را دارد Rتوپ در نقطة  )الف
  .فقط انرژي جنبشي دارد Pتوپ در نقطة  )ب
  .دهد انرژي جنبشي خود را از دست مي Sتوپ در نقطة  )پ
   .بيشترين انرژي جنبشي را دارد Tتوپ هنگام رسيدن به نقطة  )ت

  ب و ت  4 ب و پ 3  الف و ت 2 فقط الف 1

Q  
T

P R
S

مبدأ انرژي پتانسيل

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .است حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش

ژول1
ژول9

از باتري به  انرژي الكتريكي
 .شود المپ داده مي

باتري انرژي شيميايي را به 
.كند انرژي الكتريكي تبديل مي

 )حركتي(ژول به انرژي جنبشي  300
 .شود تبديل مي

ژول انرژي بر اثر سوختن بنزين 1200
 .شود درون موتور آزاد مي

ل به انرژي گرمايي ژو ______
 .شود تبديل مي
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3  هـوايي اسـت  ) تـرن (قطار بخشي از مسير حركت يك  رو روبهشكل. 
 كدام دو نقطه روي شكل، انرژي پتانسيل گرانشي يكسان دارند؟

1 A  وB 

2 C  وB 

3 D  وB   
در مسير وجود انرژي پتانسيل گرانشي يكسان  با اي هيچ دو نقطه 4

  .ندارند

4  اين آونـگ از مكـان   . اي ثابت آويزان است آونگي از نقطهA   رهـا
كدام . كند عبور مي Cو  Bهاي  شود و در حركت خود از مكان مي

تـا   Aنمودار تبادل انرژي جنبشي و پتانسيل گرانشي اين آونگ از  C دهد؟ را به درستي نشان مي  
  

1   2   

  

3   4  

5       با توجه به تصوير زير، مشخص كنيد كدام بسته از مواد غذايي، مقدار انرژي تقريبي الزم بـراي نـيم سـاعت بسـكتبال بـازي
 .)ژول انرژي نياز داردكيلو 2000ال بازي كردن به حداقل نيم ساعت بسكتب(كند؟  كردن را تأمين مي

      
      

  شير پرچرب
  3: انرژي

  كيلوژول بر گرم

 آب پرتقال
  5/1: انرژي

 كيلوژول بر گرم

 نان
  10: انرژي

 كيلوژول بر گرم

 پلو
  6: انرژي

  كيلوژول بر گرم

 زميني سيب
  8: انرژي

  كيلوژول بر گرم

  گوشت
  9: انرژي

  كيلوژول بر گرم

  گرم گوشت 100گرم پلو،  200 2  گرم نان 100گرم شير پرچرب،  250 1
  گرم آب پرتقال 200گرم سيب زميني سرخ كرده،  200 4  گرم نان 50گرم سيب زميني سرخ كرده،  150 3

انرژي

Aمسير حركت B C
انرژي

Aمسير حركت B C

انرژي

Aمسير حركت B C
انرژي

Aمسير حركت B C

A CB

B 
A 

D 
C 

جنبشي

پتانسيل گرانشي 
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6     رهـا شـده و روي    1نمودار ستوني زير مربوط به انرژي جنبشي و پتانسيل يك توپ است كه بدون انـرژي جنبشـي، از نقطـه
 با توجه به مسير حركت توپ، احتماالً اين نمودار مربوط به كدام نقطه از مسير است؟ . كند مسير شكل زير حركت مي

 
1 1  2 4  3 3  4 5   

  
  

  

ها را با هم مقايسه كنيد و توضيح دهيد بدن مـا چگونـه انـرژي خـود را      انرژي ذخيره شده در انواع مواد غذايي و خوراكي -1
  كند؟ تأمين مي

و يـك نـان لـواش    ) گـرم  50حدود (فرنگي  جه، يك گو)گرم 60حدود (پز  مرغ آب اي كه با خوردن يك تخم مقدار انرژي -2
 .)حساب كنيد 71با مراجعه به جدول صفحه (كند، چقدر است؟  بدن ما كسب مي) رمگ 100حدود (

   
  

  
  
  

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال

1

2
3

4

5
ي 
نرژ

ا
)

ول
ژ

 ( 

انرژي جنبشي انرژي پتانسيل
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دونيم؟ چقدر مي

 2گزينة  1
 4گزينة  2
𝟏𝟎𝟎ي  ژول است و مجموعـه  1000، كل انرژي داده شده به سشوار 4گزينة  3 + ژول انـرژي بـه صـورت مفيـد مصـرف        𝟖𝟕𝟔

مفيد از انرژي كل بـه دسـت   رود و با كم كردن انرژي  اي است كه در موتور هدر مي شود و انرژي هدر رفته مقدار انرژي مي
 .آيد مي

شود گرما به  اي به دليل نگه داشتن بخشي از هوا در اطراف لوله آب گرم و عايق بودن آن موجب مي ، پوشش شيشه4گزينة  4
 .هدر نرود و حفظ شود

  
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

840000 4گزينة  1 = × وزن وزن                   1400 = 600N  

انرژي پتانسيل، صـفر و انـرژي    Tدر نقطة . ترين انرژي پتانسيل را دارد ترين ارتفاع، پس بيش بيش Rتوپ در نقطة   ،2گزينة  2
 .ترين است جنبشي بيش

 .بستگي دارد  ، انرژي پتانسيل گرانشي به جرم و ارتفاع سطوح مورد مقايسه3گزينة  3
 .ها ثابت است مجموع انرژي. شود جدداً ماكزيمم ميم Cمينيمم و در  Bماكزيمم، در  Aانرژي پتانسيل در ، 2گزينة  4
تـر از   رساند محاسبه كنيد اين مقدار نبايـد كـم   ، بايد با توجه به جرم ماده غذايي مقدار انرژي كه هر ماده به بدن مي2گزينة  5

 .حد نياز ورزشكار باشد
 3گزينة  6
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  4  منابع انرژي: 9فصل   هفتم  علوم تجربي  16

 

  .بندي كنيم ذير و تجديدناپذير طبقهها را در دو گروه تجديدپ و آن منابع گوناگون انرژي را بشناسيم - 1
  .منابع گوناگون انرژي را درك كنيم فرايند كلي توليد انرژي الكتريكي از -2
  .كنيمهاي جهان است را درك  ة انرژياين كه خورشيد منبع هم -3
  .محيطي مقايسه كنيم نظر مسائل زيستبرداري از منابع انرژي را از  هاي گوناگون بهره روش -4
 .ها را در خود تقويت كنيم گيري از آن ها، نمودارها و نتيجه مهارت تجزيه تحليل داده -5

  

 
 

  

سؤاالت

1 كدام منبع انرژي تجديدپذير است؟  
  هاي گياهي سوخت )پ  فسيلي )ب  اي هسته )الف
  فقط ب 2    فقط الف 1
 الف و پ 4    فقط پ 3

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 منابع انرژي

 علوم فيزيكي

 پذير پايان ناپذير پايان

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونۀهفتایناینکهازبعد
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2 شود؟ به الكتريكي تبديل مي) حركتي(هاي شكل زير انرژي مكانيكي  از قسمتيك  در كدام 

 
  

  ديگ بخار 2    توربين 1
 خطوط انتقال انرژي الكتريكي 4    ژنراتور 3

3 اي براي روشن كردن يك عدد المپ چقدر است؟ سوخت فسيلي يا هسته با توجه به شكل زير بازده نيروگاه 
 

 
  درصد 2 2  درصد 20 1
  درصد 02/0 4  درصد 2/0 3

4 هاي زيستي به كار ببريم؟ اي براي توليد سوخت براي استفاده به عنوان ماده توانيم نميهاي زير را  يك از زباله كدام 
  هاي محصوالت كشاورزي زباله 2  ها و سبزيجات خانگي هاي ميوه زباله 1
  هاي نيشكر مانده و تفاله باقي 4  اي خانگي هاي پالستيكي و شيشه زباله 3

  

انرژي تلف شده در خطوط
 واحد2:انتقال

واحد 65: انرژي تلف شده

:انرژي تلف شده به صورت گرما
  واحد 31 

واحد 2: توليد انرژي نوراني
:انرژي الكتريكي در محل مصرف

 واحد33

اي از سوخت هستهانرژي ورودي 
 واحد 100: يا فسيلي

:انرژي الكتريكي توليد شده
 واحد35

خطوط انتقال انرژي الكتريكي

)ژنراتور(مولد
بخار توربين

تبديل بخار
 به آب

ديگ بخار

  سوخت فسيلي

گرماي وارد شده به آب

 آبگرماي خروجي از
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 هاي آن آشنا باشيد با انواع انرژي و تبديل.  
 خواني را در خود تقويت كرده باشيد مهارت رسم نمودار و نمودار.  
 گيري را كسب كرده باشيد توانايي استدالل و نتيجه.  
 هاي فسيلي را بشناسيد سوخت.   

  

دستگاه عكسبرداري در بيمارسـتان بـا چـه     لباسشويي، ماشين چاپ، دستگاه فتوكپي و  ال، ماشينيخچ 
هـاي مـه شـكن در     ها و چراغ ند؟ همه وسايل الكترونيكي، المپكن انرژي كار مي

كننـد؟   مي هاي صنعتي با استفاده از كدام شكل از انرژي كار ها، همه دستگاه جاده
 ؟»بدون انرژي الكتريكي، زندگي مختـل خواهـد شـد   « :آيا موافقيد كه بگوييم

هـايي   اهكننـد؟ چـه ر   كنيد چگونه انرژي الكتريكي را توليد مـي  حال فكر مي
  براي توليد انرژي الكتريكي وجود دارد؟

آيا منابع انرژي براي هميشه وجود خواهند داشت يا اين كه روزي بـه پايـان   
   رسند؟ مي

  

 

  »منابع انرژي«
  .ترين و پركاربردترين شكل از انرژي در دنياي امروز است انرژي الكتريكي مهم :معلم

هاي صنعتي، پزشـكي و اداري بـا اسـتفاده از     دستگاه تقريباً همة. كنند تر وسايل خانگي با انرژي الكتريكي كار مي بيش: براي مثال
كـامالً بـه انـرژي الكتريكـي     ا ه كشورهو همتوان گفت زندگي ما و اقتصاد كشور ما  طوري كه مي كنند به انرژي الكتريكي كار مي

  .شود مختل مي هاهاي كشور فعاليت هاگر براي مدتي برق قطع شود هم. وابسته است
  .دهد وليد انرژي الكتريكي را نشان مينمودار زير فرآيند كل ت

 
  .شود هاي گوناگون، منتقل مي هاي انتقال برق به مكان برق توليد شده با استفاده از دكل

 چرخاندن يك توربين توليد برق با استفاده از ژنراتور يا مولد

  .کنیم در کالس درس شرکت مییک بار دیگر  بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس مقدمهاین هم

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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  توانيم برق توليد كنيم؟ ببخشيد، يعني اگر يك توربين داشته باشيم و آن را به روشي بچرخانيم، مي :آموزان گروهي از دانش
هاي  هاي زير روش شكل. به حركت درآورد و چرخاند... و  موج دريا، باد، آب جاري، بخار آببا  توان بله، توربين را مي :معلم

  .دهد گوناگون براي چرخاندن توربين را نشان مي
توربين را  ،بخار آبكنند و با استفاده از  سوزانند و با استفاده از انرژي سوختن، بخار آب توليد مي هاي فسيلي را مي سوختي )الف
  .چرخانند مي

  
هـاي   به اين روش توليد انرژي، انرژي موج( .كنند چرخانند و برق توليد مي هاي پرانرژي دريا، توربين را مي با استفاده از موج )ب

  ).گويند ميدريا 

  
  ).انرژي باد نام دارد ،اين روش توليد انرژي(كنند  چرخانند و برق توليد مي با استفاده از باد توربين را مي )پ

  
  ).بي نام دارداين روش توليد انرژي، انرژي برق آ( .كنند چرخانند و انرژي توليد مي با استفاده از آب پشت سد، توربين را مي )ت

  

)ژنراتور(مولد
  آب پشت سد

  مجراي عبور آب
توربين

 سر ريز سد

خطوط انتقال برق

  هاي بادي توربين  هاي باد در سطح زمين ايجاد جريانانرژي الكتريكي

  چرخاندن توربين  هاي باد در سطح زمين ايجاد جريان هاي پرانرژي دريا موجانرژي الكتريكي

خطوط انتقال انرژي الكتريكي

)ژنراتور(مولد
بخار توربين

تبديل بخار
 به آب

ديگ بخار

  سوخت فسيلي

گرماي وارد شده به آب

 گرماي خروجي از آب
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  .كنند چرخانند و انرژي توليد مي اي، بخار آب توليد كرده و توربين را مي هسته  با استفاده از انرژي آزاد شده از سوخت) ث

به ايـن روش توليـد   (كنند  چرخانند و برق توليد مي كنند و توربين را مي با استفاده از گرماي درون زمين، بخار آب توليد مي )ج
  ) گويند انرژي، انرژي زمين گرمايي مي

  
  هاي ديگري هم براي توليد انرژي وجود دارد؟ ببخشيد، روش :آموزان گروهي از دانش

  بله :معلم
توانند نور خورشيد را جـذب و   اند كه مي هاي خورشيدي ساخته هاي خاصي به نام صفحه در اين روش، صفحه :انرژي خورشيدي

  .دبه انرژي الكتريكي تبديل كنن

  
هـاي مسـكوني،    ها براي گـرم كـرن خانـه    از اين سوخت .سنگ هستند ، گاز و زغالتها شامل نف اين سوخت :هاي فسيلي سوخت
  .كنند ها و ساختمان استفاده مي اداره

محصـوالت كشـاورزي در شـرايط     ةشـاخ و بـرگ گياهـان و باقيمانـد     ،هرگاه پسماند محصوالت كشاورزي :هاي زيستي سوخت
ها اسـتفاده   ها و ساختمان هاي مسكوني، اداره شود كه از آن براي گرم كردن خانه قرار گيرند، گازي توليد مي) نبود هوا(هوازي  بي
  .شود مي

  گاز   

  پسماند محصوالت كشاورزي
  )كامپوست(

  محصوالت كشاورزي

  كشاورزي

  )ت  )پ  )ب  )الف

  گرمايي انرژي زمين

  انرژي الكتريكي
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  .با بررسي جدول زير نمودار را كامل كنيد :پرسش
  

  توضيح/ ويژگي  كشد تا توليد شود مدت زماني كه طول مي  نام منبع انرژي

  .در حال تمام شدن است  ها سال ميليون  سوخت فسيلي

  اي هسته  سوخت
كشد تا  ها سال طول مي شود و ميليون تمام مي

  .جايگزين شود
شوند و به  ها با مصرف شدن تمام مي اين سوخت

  .شوند آساني توليد نمي

  انرژي خورشيدي
كشد  همواره وجود دارد و چند ميليارد سال طول مي

  .تمام شود
  .شود گاه تمام نمي هيچ

  .شود در مدت كوتاهي توليد مي  انرژي باد
را توان آن  وزد، همواره مي ميباد هايي كه  در مكان
  .توليد كرد

  .شود در مدت كوتاهي توليد مي  انرژي موج دريا
هايي كه امواج پرانرژي و بلند وجود  در مكان

  .توان آن را توليد كرد دارند همواره مي

 .هاي عميق در زمين حفر كرد براي اين كار بايد چاه  .شود در مدت كوتاهي توليد مي  زمين گرمايي

  .شود توليد مي در مدت كوتاهي  هاي زيستي سوخت
از بقاياي گياهان و پسماندهاي محصوالت كشاورزي 

  .توان توليد كرد مي

  .شود در مدت كوتاهي توليد مي  برق آبي
توان به روش اين برق را  هر جا سدي باشد، مي

  .توليد كرد
  

  
  اي سوخت فسيلي، سوخت يا انرژي هسته) 1( :پاسخ

  انرژي باد، انرژي برق آبي، انرژي خورشيدي، سوخت زيستي) 2(
  توليد انرژي يا منبع انرژي است؟ هاي زير مربوط به كدام روش هريك از تبديل انرژي :پرسش

  انرژي الكتريكي انرژي حركتي  انرژي گرمايي و نوراني  انرژي شيميايي  )1(
  انرژي الكتريكي انرژي حركتي  )2(
  انرژي الكتريكي انرژي حركتي  انرژي پتانسيل گرانشي  )3(
  انرژي الكتريكي انرژي حركتي   انرژي گرمايي )4(

)2(

 تجديدناپذير تجديدپذير

....................................... 
)1(

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

 انواع منابع انرژي
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  انرژي الكتريكي انرژي حركتي  انرژي گرمايي و نوراني  انرژي شيميايي  )5(
  انرژي الكتريكي انرژي نوراني ) 6(
  انرژي الكتريكي انرژي حركتي  انرژي گرمايي  اي  انرژي هسته) 7(

  انـرژي زمـين گرمـايي    )4انرژي برق آبـي   )3هاي آبي و انرژي جذر و مد  انرژي باد و انرژي موج )2سوخت فسيلي  )1 :پاسخ
  اي سوخت هسته )7انرژي خورشيد  )6هاي زيستي  سوخت )5

  

  

1 دهد؟ ها را به درستي نشان مي انرژيبينيد، كدام گزينه مراحل تبديل  در فرايند توليد انرژي الكتريسيته كه در شكل زير مي 

 
 الكتريكي ←حركتي  ←ذخيره شدة شيميايي  ←گرمايي  1

  الكتريكي ←حركتي  ←گرمايي  ←ذخيره شدة شيميايي  2
 الكتريكي ←گرمايي  ←حركتي  ←نوراني  3

  الكتريكي ←حركتي  ←گرمايي  ←نوراني  4

2 شود؟ آزاد شدن كدام يك از منابع انرژي، موجب گرم شدن سطح زمين مي 
  انرژي امواج دريا 2    هاي فسيلي سوخت 1
  هاي گياهي انرژي سوخت 4    انرژي زمين گرمايي 3

3  بچرخاند و برق توليد كند؟تواند توربين را  گرما مي نياز به استفاده ازكدام منبع انرژي، بدون 
  زغال سنگ 2    باد 1
  اي انرژي هسته 4    انرژي زمين گرمايي 3

خطوط انتقال انرژي الكتريكي

)ژنراتور(مولد
بخار توربين

تبديل بخار
 به آب

ديگ بخار

  سوخت فسيلي

گرماي وارد شده به آب

 گرماي خروجي از آب

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .وجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان استحاال با ت
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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4 2030همچنين نمودار تغييرات انواع منابع انرژي را تا سـال  . دهد نمودار زير تغيير مقدار تقاضاي انرژي در جهان را نشان مي 
 .كند بيني مي پيش

 
اكنـون در  (اي شـود؟   سوخت هسـته  مساوي ميزان، ميزان مصرف نفت در جهان چند سال ديگر كنيدبيني  پيش ،طبق نمودار

  ).ميالدي هستيم 2017سال  اوايل
  سال 9 2    سال 18 1
  سال 19 4  .بيني گذشته است از زمان پيش 3

  
  

  

 گوناگون در جهان را بررسي و چند نتيجه دربارة آن بيان كنيد هاي اي مصرف انرژي نمودار دايره.  
 كن خورشيدي را توضيح دهيد نحوة كار آب گرم.  

 

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال

 تقاضاي مصرف انرژي جهان

 سنگ زغال

گاز طبيعي
اي سوخت هسته

نفت
هاي تجديدپذير انرژي

1970 سال 1980 1990 2000 2010 2020 20301960
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دونيم؟ چقدر مي

 .تجديدپذير هستند هاي گياهي فقط سوخت، 3گزينة  1
 3گزينة  2
 2گزينة  3

بازده يا كارايي = ⇒  انرژي ورودي (كل)   انرژي مفيد خروجي   Ra =   2 واحد  
100 واحد

→ 0/02 × 100 ⇒    2 درصد

   3گزينة  4
؟ماي چقدر ياد گرفته

 2گزينة  1
ايـن  . شـود  اكسيد ايجاد مي دي كربن) سنگ، گاز طبيعي، نفت زغال(هاي فسيلي  سوخت) آزاد شدن انرژي(با سوختن ، 1گزينة  2

 .شود مي اي ايجاد كرده و سطح زمين گرم  گاز در سطح زمين اثر گلخانه
 1گزينة  3
 .اند اي با هم برخورد كرده دو نمودار مصرف نفت و انرژي هسته 2026، در سال 2گزينة  4
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134
 ايران جمعيت: سيزدهم درس | اجتماعي مطالعات

 
  4  جمعيت ايران: درس سيزدهم  هفتم  مطالعات اجتماعي  13

 

  .پيدا كنيم ه از نمادهاي جمعيتيبا استفادرا توانايي محاسبة جمعيت يك كشور  -1
  .مفهوم رشد جمعيت را درك كنيم -2
  .ي جمعيت اظهارنظر كنيماز رشد منف در مورد مشكالت ناشي -3
  .م جمعيتي يك ناحيه را محاسبه كنيمبا استفاده از تعداد جمعيت و مساحت، تراك -4
  .ر تراكم جمعيت در ايران آشنا شويمبا عوامل مؤثر ب -5
  .ايران را بر روي نقشه نشان دهيم) يا كم تراكم(نواحي پرتراكم  - 6

  

 

  

سؤاالت

1 هـاي زيـر در مـورد شـرايط جمعيتـي ايـن        يك از گزينه باشد، كدام لدزاد وميزان مرگ و مير بيش از تعداد  ي،كشور اگر در
  كشور درست است؟

  .افزايش خواهد يافت) 3(تعداد جمعيت در گروه سني  1
  .عدد رشد جمعيت مثبت خواهد بود 2
  .عدد رشد جمعيت تغييري نخواهد كرد 3
  .يابد افزايش مي) 1(تعداد جمعيت در گروه سني  4

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 جمعيت و منابع

 رشد جمعيت

 جمعيت ايران

 تراكم جمعيت

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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2 آمـوزي در ايـن    مترمربع باشد، تراكم جمعيت دانـش  200 ،نفر و مساحت اين مدرسه 300 ،اي آموزان مدرسه اگر تعداد دانش
  مدرسه چقدر است؟

1 6  2 6/0 3 5/1  4 15  

3 ظر جمعيت كجاست؟كشورمان از ن ناحيةترين  پرتراكم  
  هاي البرز و زاگرس كوهپايه 2    كنارة درياي خزر 1
  منطقة شهري تهران 4    خيز جنوب  مناطق نفت 3

4  تر است؟ از سرزمينمان تراكم جمعيت كم بخشدر كدام  
  هاي غربي زاگرس دامنه 2    هاي شمالي البرز دامنه 1
  جلگة خوزستان  4    نواحي داخلي 3

5 هاي كشورمان، وجود ذخاير معدني سبب جذب جمعيت شده است؟ استانيك از  در كدام   
  قم 2    تهران 1
  خوزستان 4    آذربايجان غربي 3

6  خواهد بود؟ مثبتدر چه صورتي رشد جمعيت يك كشور  
  .زاد و ولد كمتر از مرگ و مير باشد 1
  .زاد و ولد بيشتر از مرگ و مير باشد 2
  .دزاد و ولد و مرگ و مير برابر باشن 3
  .مهاجرت كنند رتعداد زيادي از جمعيت به خارج از كشو 4

7  جمعيت كشور ايران چند نفر است؟1390طبق سرشماري سال ،  
 ميليون نفر 90 2   ميليون نفر 65 1

  ميليون نفر 75 4   ميليون نفر 60 3

8  است؟ نادرستكدام گزينه  
  .رشد جمعيت منفي است ،در كشورهاي سوييس و دانمارك 1
ميرنـد باشـد،    تر از افرادي كـه مـي   شوند بيش اگر تعداد افرادي كه متولد مي 2

  .يابد جمعيت افزايش مي
  .شود رو نمي با هيچ مشكلي روبه ،كشوري كه زاد و ولد در آن خيلي كم باشد 3
  .مسئوليت سرشماري جمعيت را به عهده دارد ،در كشور ما مركز آمار ايران 4
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  تعريف جمعيت -
  توانايي خواندن نقشة جمعيت -
  معيتمفهوم پراكندگي ج -
 آشنايي با عوامل جاذب و دافع جمعيت -
  

 

  

ايـن   ،1395نوزده ميليون نفر بوده كه در ارديبهشت سال ،  1335جمعيت ايران در سال 
سـال اخيـر جمعيـت كشـورمان      60در . ميليون نفر گذشته است 79رقم از مرز 

  . افزايش چشمگيري پيدا كرده است
  شود؟ رشد جمعيت چگونه محاسبه مي

  در كشورمان چگونه است؟پراكندگي جمعيت 
 

  

  

  . به نقشة زير نگاه كنيد و به سؤاالت پاسخ دهيد

  
  .ترين كشور را بنويسيد م كم جمعيتنا -

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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  يت اين كشور چند ميليون نفر است؟جمع -

  جمعيت كشور تركيه چقدر است؟ -

  .يابد و نتايج هريك چيست كاهش مي حاال ببينيم جمعيت چگونه افزايش يا
  

  نتايج  علّت  رشد جمعيت

  زاد و ولد <ومير  مرگ  )افزايش جمعيت(رشد مثبت 
هاي اقتصادي،  جهت فعاليت مندي جامعه از نيروي جوان بهره

هاي علمي و تحقيقي و در نتيجـه   دفاع از كشور، انجام فعاليت
  كشور پيشرفت

  زاد و ولد >ومير  مرگ  )كاهش جمعيت(رشد منفي 
افزايش سالمندان، كاهش نيروي كار، كم شدن نيروي دفـاعي  
كشور، ايجاد اخالل در پيشرفت كشور به سبب نبودن نيروي 

  ...جوان جهت انجام كارهاي علمي و 

  . د ماند، عدد جمعيت ثابت خواهومير برابر باشد طبيعي است كه اگر تعداد زاد و ولد و مرگ

  
ختلف مربوط به جمعيت را اطالعات م ،اين مركز. است» مركز آمار ايران«در كشور ما مسئوليت سرشماري جمعيت برعهدة 

  . كند ها يا نشريات الكترونيكي منتشر مي آوري و در كتاب جمع

  . كنيم يك منطقه را محاسبه كنيم، جمعيت آن منطقه را بر مساحتش تقسيم مي تراكم جمعيتاگر بخواهيم 

تراكم جمعيت = جمعيت
مساحت

  

مترمربع باشد، تراكم  35اگر مساحت هر دو كالس  .استنفر  35،  2/7نفر و كالس  30،  1/7آموزان كالس  دانشتعداد 
  آموزان كدام كالس بيشتر است؟  دانش

  . نفر در كيلومترمربع بوده است 46حدود  1390تراكم جمعيت كشور ما در سال 
 ،اسـت ميليون نفر بـوده   79، 1395كيلومترمربع و جمعيت كشورمان در سال  195/648/1با توجه به اينكه مساحت كشور ما 

 . يابد تراكم جمعيت نيز افزايش مي ،گيريم با افزايش جمعيت پس نتيجه مي. باشد مي 9/47تراكم جمعيت در اين سال 

   1-25 سال    )جوانانكودكان و ( 1گروه

   26-65سال     )بزرگساالن( 2گروه

 سال 65بيشتر از   )سالمندان(3گروه

هاي سني جمعيت گروه



 

  132

13 مطالعات اجتماعي |4 ونـارآزمـك

  . به نقشة زير نگاه كنيد

  
  

  تر است؟ كمهاي كشورمان تراكم جمعيت  استان يك از در كدام
....................، ....................، ....................، ....................  
  اند؟ ها در كدام قسمت از سرزمينمان قرار گرفته اين استان

  علت اين امر چيست؟. هاي غربي بيشتر است تراكم جمعيت در استان

  . داليل كم يا زياد بودن تراكم جمعيت و علل آن اشاره شده است به ،در جدول زير
  

  داليل  ميزان تراكم جمعيت  ناحيه

  وخشك، خاك نامساعد و شور وهواي گرم كمبود بارندگي، آب  كم  داخلي

هـا،   هاي مهم دولتـي، دانشـگاه   پايتخت بودن، وجود سازمان  ترين ناحيه پرتراكم  منطقة شهري تهران
  ها و صنايع در اين منطقه بيمارستان

باران كافي، آب فراوان، هواي معتدل و خاك حاصلخيز كه   پرتراكم ةدومين ناحي  هاي كنارة درياي خزر جلگه
  . سبب رونق كشاورزي شده است

 داشتندليل  مانند جلگة خوزستان به(وجود معادن و ذخاير   زياد  مناطق معدني
  )و گاز منابع نفت

هاي البرز و زاگرس و كوهپايه
  حاصلخيز و بارندگي كافي  خاك  زياد هاي حاصلخيز دشت
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  :باشيمتوجه داشته 

  
   

  

1 ن باشد؟تواند بيانگر تراكم جمعيت در نواحي داخلي ايرا هاي زير مي يك از گزينه كدام  
  نفر در كيلومترمربع 5 2    نفر در كيلومترمربع 100 1
 نفر در كيلومترمربع 46 4     نفر در كيلومترمربع 80 3

2 ؟ نيستهاي زير از نتايج رشد منفي جمعيت  يك از گزينه كدام 
  كم شدن تعداد كودكان 2    كاهش جمعيت جوان 1
  افزايش تعداد سالمندان 4  هاي اقتصادي افزايش افراد شاغل در فعاليت 3

3 نفر باشـد، مسـاحت    1400آموزان اين مدرسه  نفر در مترمربع و تعداد دانش 2اي  آموزي در مدرسه اگر تراكم جمعيت دانش
  اين مدرسه چقدر است؟ 

 مترمربع 2800 2   مترمربع 700 1

 مترمربع 280 4   مترمربع 7000 3

4 ؟ نيستين بودن تراكم جمعيت در نواحي داخلي ايران هاي زير، از عومل مؤثر بر پاي يك از گزينه كدام  
  هاي ارتباطي نبودن راه 2    كمبود بارندگي 1
  خاك نامساعد 4    و خشك آب و هواي گرم 3

5  نفـر در  (محاسبه كنيـد تـراكم نسـبي    . نفر است 2,400,000كيلومتر مربع و جمعيت آن در حدود  5000مساحت استان البرز
  ن استان چند است؟جمعيت در اي) كيلومتر مربع

1 1500   2 24000 

3 480   4 2400   

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش

  .   بعضي از نواحي كشورمان، مانند دشت لوت و دشت كوير خالي از جمعيت است
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6  كدام مناطق ايران خالي از جمعيت است؟ 
  ها كوهپايه 2   دشت لوت و دشت كوير 1
  نواحي غربي 4    سواحل جنوبي ايران 3

7  دومين ناحئه پر تراكم در كشور ما كجاست؟ 
 منطقٔه شهري تهران 1

  هاي كنارٔه درياي خزر جلگه 2
 ناحئه خوزستان 3

  ناحئه مركزي ايران 4
  
  

  

  . تعداد جمعيت و مساحت استان خود را پيدا كرده و به سؤاالت زير پاسخ دهيد ،با مراجعه به اينترنت
  . تراكم جمعيت استان خود را محاسبه كنيد -
  است يا كم تراكم؟  استان شما پرتراكم -
  چه عواملي بر ميزان تراكم جمعيت در استان شما مؤثر بوده است؟ -
  

  

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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دونيم؟ چقدر مي

  .افزايش خواهد يافت ،كه سالمندان هستند) 3(در اين كشور رشد جمعيت منفي است، لذا گروه سني  ،1 گزينة 1

 3گزينة  2
تراكم جمعيت = جمعيت

مساحت
= x = 300200 ⇒ x =   نفر در مترمربع   1/5

  .كشورمان است ناحيةترين  پرتراكم ،منطقة شهري تهران ،4گزينة  3

 هاي نامساعد و شور، جمعيت بسـيار كمـي   در نواحي داخلي ايران به دليل كمبود بارندگي، آب و هواي گرم و خشك و خاك ،3گزينة  4
 .كنند زندگي مي

 .جمعيت زيادي را به خود جذب كرده است ،منابع نفت و گاز داشتنخوزستان به دليل  ،4گزينة  5
 2گزينة  6
 4گزينة  7
 3گزينة  8

  

؟ماي چقدر ياد گرفته

از آنجايي كه ناحيـة داخلـي ايـران كـم     . نفر در كيلومترمربع بوده است 46، 1390تراكم جمعيت كشور ما در سال ، 2گزينة  1
 .باشد 46پس عدد تراكم جمعيتش بايد كمتر از  ،ترين ناحيه است تراكم

علم بـه پيشـرفت    تواند كار كند و با فعاليت اقتصادي و آموختن ، با رشد منفي جمعيت جامعه از نيروي جواني كه مي3گزينة  2
    .شود كشور كمك كند، محروم مي

تراكم جمعيت  1 گزينة 3 = جمعيت 
مساحت

 ⇒ 2 = 1400x    ⇒   x = 14002 =   مترمربع   700

  .هاي ارتباطي از عوامل اصلي تراكم پايين جمعيت نيست ، نبودن راه2گزينة  4

تراكم جمعيت  3گزينة  5 = جمعيت 
مساحت

 ⇒ x = 2,400,0005000 ⇒ x =  متر مربع 480
 1گزينة  6
  2گزينة  7
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  4  منابع آب و خاك: درس چهاردهم  هفتم  مطالعات اجتماعي  14

 

  .با چرخة آب در طبيعت آشنا شويم -1
  .ان را با ساير كشورها مقايسه كنيمبراساس نمودار بارش جهاني، ميانگين بارش ساليانة اير -2
  .هاي آبريز ايران آشنا شويم ي حوضهها با ويژگي -3
  .يز كشور را بر روي نقشه نشان دهيمهاي آبر حوضه -4
  .با علل آلودگي خاك آشنا شويم -5
  .با نحوة تشكيل خاك آشنا شويم -6
  .آشنا شويمبا انواع خاك در ايران  -7

  

 

  

سؤاالت

1 شود؟ رود كارون به كدام حوضٔه آبريز وارد مي 
  حوضٔه آبريز داخلي 2   حوضٔه آبريز درياي خزر 1
  حوضٔه آبريز درياچٔه اروميه 4  فارس و درياي عمان حوضٔه آبريز خليج 3

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 منابع آب و خاك

 فوايد خاكچگونگي تشكيل خاك مصرف آب منابع تأمين آب

 هاي آبريز حوضه

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونۀهفتایناینکهازبعد
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2 رودهاي كدام حوضٔه آبريز معموالً موقتي يا فصلي هستند؟  
  حوضٔه آبريز درياي خزر 2   حوضٔه آبريز داخلي 1
  هر سه گزينه 4  حوضٔه آبريز خليج فارس و درياي عمان 3

3 يك از رودهاي زير در بخشي از مسيرش قابل كشتيراني است؟ كدام  
  كارون 2   كرخه 1
  رود زاينده 4   سفيدرود 3

4 دارد؟ تري كميك از نواحي زير هوموس  خاك كدام   
  جلگة گيالن 2    دشت كوير 1
  اطراف رودها 4    ها كوهپايه 3

5  ؟نيستندچرا اغلب رودهاي كشورمان قابل كشتيراني   
  وجود سدهاي متعدد در مسيرشان 2  ي بودن در نواحي پرشيب كوهستانجار 1
  پرپيچ و خم بودن مسيرشان 4    كم عرض بودن رودها 3

6 ؟نيست كدام يك از موارد زير در از بين رفتن خاك موثر  
  ها قطع درختان و كندن بوته 2    ها در خاك زباله دفن 1
  هاي قابل كشت كشاورزي در خاك 4  رويه از كودهاي شيميايي ادة بياستف 3

  

 

  
  مفهوم منابع طبيعي -
  تعريف منابع تجديدپذير و تجديدناپذير -
  مفهوم حوضة آبريز -
  مفهوم مواد آلي و معدني -

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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  .به تصوير زير نگاه كنيد
هاي زيادي كه خالي از سكنه است، چرا زمين ما  با توجه به وسعت زياد زمين و سرزمين

   تواند پذيراي جمعيت بيشتري باشد؟ ديگر نمي
  
  
  

  

  

هـاي   راين بايـد راه بنـاب . و غيرقابل تجديـد هسـتند   برخي از اين منابع محدود. نياز داريمما براي رفع نيازهايمان به منابع گوناگوني 
  .ها را بياموزيم استفادة درست از آن

  
  . دده چرخة آب در طبيعت را نشان مي تصوير زير

  

  

 منابع آب

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه
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  :اند آب مورد استفادة ما دو دستهمنابع 
  )جويبارها رودها، نهرها و(هاي سطحي  آب )الف

  )ها چشمه ها و ها، قنات چاه(هاي زيرزميني  آب )ب

  . كنيد مشاهده مينحوة پراكندگي رودهاي كشورمان را  ،در نقشة زير

  
  

پي خواهيد برد كه پراكندگي شـهرها و روسـتاهاي    ،اگر اين نقشه را با نقشة پراكندگي جمعيت كه در درس قبل آمده مقايسه كنيد
  . كشورمان تقريباً تابع پراكندگي رودها است

  . رود را با رنگ آبي بر روي نقشه نشان دهيد و زرينهاترك  ،رود، ارس مسير رودهاي كارون، سفيد رود، زاينده

  :يادمان باشد

  

گيرند و بـه دليـل جـاري شـدن از      هاي البرز و زاگرس سرچشمه مي اغلب رودهاي دائمي و پر آب كشورمان از كوه
  .    توان كشتيراني كرد هاي تند كوهستاني، قابل كشتيراني نيستند و فقط در بخشي از رود كارون مي شيب



 

  140

14 مطالعات اجتماعي |4 ونـارآزمـك

  :شوند به سه حوضه تقسيم مي) ريزند جايي كه به آن مي( آب رودهاي ايران از نظر جهت جريان

بـه ايـن دريـا     و گيرنـد  سرچشـمه مـي   و ارتفاعات شمالي كشـور  هاي البرز رودهاي پرآبي كه از كوه :حوضة آبريز درياي خزر - 
  .ريزند مي

وارد  و گيرنـد  داخلي سرچشمه مي ةهاي پراكند هاي زاگرس يا كوه رودهايي كه از كوه :فارس و درياي عمان حوضة آبريز خليج - 
  . گردند اين حوضه مي

كننـد و معمـوالً موقـت يـا      هاي اطراف خود نفوذ مي هاي داخلي يا زمين ها و باتالق رودهايي كه به درياچه :داخليحوضة آبريز  - 
  . فصلي هستند

   .بنويسيد ،ريزند ميهاي آبريز زير  رود را كه به هريك از حوضه ه، نام سبا توجه به نقشة پراكندگي رودها
  ............. ،............. ،.............: آبريز خزر  حوضة - 

  ............. ،............. ،.............: فارس و درياي عمان آبريز خليج  حوضة - 

  .............، ............. ،.............: داخلي آبريز  حوضة - 

  :توجه داشته باشيم 

  
  :يادمان باشد

  
آب  ،، در همـة شـهرها و بيشـتر روسـتاها    هزكردند، اما امـرو  در گذشته در اغلب مناطق كشورمان، آب را در آب انبارها ذخيره مي

  . گيرد كشي در اختيار مردم قرار مي آشاميدني تصفيه شده از طريق لوله
 :پس ،شود اين كار با زحمت و هزينه زيادي انجام مي

  
  ).شود ليتر آب مصرف مي 20در هر دقيقه  ،در هنگام دوش گرفتن. (در موقع حمام كردن يا مسواك زدن شير آب را باز نگذاريم - 
  . شيرهاي آب را هميشه بازديد كنيم تا چكه نكند - 

  .بايد آب را درست مصرف كنيم

 .هاي زندگي سبب افزايش مصرف آب شده است افزايش جمعيت و تغيير شيوه

ليتر تعيين شده است، امـا در كشـور مـا متوسـط مصـرف در       150روز  ميزان مصرف آب براي يك فرد در شبانه
 . ليتر است 300تا  250روز  شبانه
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  . آب را آلوده نكنيم - 
  . هاي جاري نريزيم ها را در رودها و آب زباله - 
 . دنكن هاي زيرزميني را آلوده مي چون اين مواد آب. تر استفاده كنيم، كماز مواد شوينده كه تركيبات شيميايي دارند - 
  

  
  . كنيم از خاك استفاده مي... ها و  ها، خانه ما براي تأمين غذا، ساختن ظروف و وسايل زندگي، جاده

دمـاي هـوا و موجـودات     ،ها، آب سنگ :عواملي مانند. آيد ها پديد مي الية نازكي از پوستة زمين است كه از خرد شدن سنگ ،خاك
  . ها تشكيل شود انواع مختلفي از خاك كه شود سبب مي عواملتنوع اين . در تشكيل خاك موثرند ة يك منطقهزند

  :يادمان باشد

  
هزاران تـن خـاك در جهـان از بـين      ،كه هر ساله صدها سال وقت الزم است حال آن ،متر خاك كشاورزي براي تشكيل يك سانتي

  :ندشو عوامل زير سبب از بين رفتن خاك مي. رود مي
   .ت ندادن به خاكزمين و استراح يك محصول در درپي مصرف بيش از حد موادغذايي و كشت پي - 
  . شود كه موجب شسته شدن خاك در اثر باد و باران مي ها بوتهو كندن درختان قطع  - 
  .رويه از كودهاي شيميايي استفادة نامناسب و بي - 
   .هاي قابل كشت ايجاد ساختمان و جاده و كارخانه روي خاك - 
  .ها در خاك دفن زباله - 

  

 .، حفاظت از خاك را برعهده دارد»و آبخيزداري ها، مراتع سازمان جنگل«در كشور ما 

هاي حاصلخيزي دارنـد كـه از مـواد آلـي و معـدني       اي خاك ها، اطراف رودها و برخي از نواحي كوهپايه در كشور ما جلگه
رقي يا جنوبي كشور به دليل وجود نمك يا آهـك، خـاك بـراي    اند اما در برخي از مناطق مركزي، ش مناسبي تشكيل شده

 .در اين نواحي به علت خشكي هوا و كمبود بارش هوموس خاك بسيار كم است. كشاورزي مناسب نيست

 خاك
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1 چرا در نواحي مركزي و داخلي ايران، هوموس خاك بسيار كم است؟ 
  خشكي هوا و كمبود بارندگي 2    زار زار و نمك وجود شن 1

  بارندگي شديد 4    سنگالخ بودن زمين 3

2  كدام گزينه درست است؟ 
  .ليتر است 300روز  ميزان مجاز مصرف آب براي يك فرد در شبانه 1

  .تر از حد مجاز است در كشور ما مصرف سرانٔه آب كم 2

  .ها، مراتع و آبخيزداري حفاظت از خاك را به عهده دارد در كشور ما سازمان جنگل 3

  .سال وقت الزم است 2متر خاك زراعي تشكيل شود  كه يك سانتي براي آن 4

3 ؟ ندارندتأثير هاي زير در نوع خاك يك منطقه  يك از گزينه كدام  

  دماي هوا 2    هاي منطقه جنس سنگ 1

  نوع محصوالت كاشته شده در آن 4    موجودات زندة يك منطقه 3

4 ؟نيستهاي كدام بخش از سرزمينمان به دليل داشتن نمك و آهك براي كشاورزي مناسب  خاك   

  هاي شمالي البرز دامنه 2    نواحي مركزي ايران 1

  هاي آذربايجان كوهپايه 4    هاي غربي زاگرس دامنه 3

5  را مشخص كنيد نادرستجملة . 
  .ها و اطراف رودها، خاك حاصلخيزي دارند جلگه 1

  .ها، آب، دماي هوا و موجودات زنده از عوامل موثر در تشكيل خاك هستند سنگ 2

  .گيرند رز و زاگرس سرچشمه ميهاي الب اغلب رودهاي دائمي ايران از كوه  3

 .شوند معموالً موقتي يا فصلي هستند فارس و درياي عمان مي رودهايي كه وارد حوضة آبريز خليج 4

  

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .، نوبت ارزیابی خودمان استحاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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  . بنويسيد ،يي را كه در استان شما وجود داردها نام رودها و چشمه -
  شوند؟ اين رودها وارد كدام حوضة آبريز مي -
  شود؟ آب شهر يا روستاي محل زندگي شما از چه منابعي تأمين مي -
  
  
  
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي

 3گزينة  1
 1گزينة  2
  2گزينة  3
 .به دليل خشكي هوا و كمبود بارندگي، هوموس خاك بسيار كم است برخي مناطق مركزي، شرقي يا جنوبي كشور در، 1 گزينة 4
 .راني نيستندقابل كشتيشوند،  كوهستاني جاري ميهاي تند  رودهاي پرآب ايران چون از شيب ،1 گزينة 5
 .هاي قابل كشت از عوامل مؤثر در از بين رفتن خاك نيست كشاورزي در خاك ،4 گزينة 6

  
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

 2گزينة  1
 3گزينة  2
 .، نوعِ محصول تابعي از جنس خاك است4گزينة  3
 .براي كشاورزي مناسب نيست  خاك،خاك برخي مناطق مركزي، شرقي يا جنوبي كشور به علت وجود نمك يا آهك در ، 1گزينة  4
 .كنند، معموالً فصلي و موقتي هستند هاي اطراف خود نفوذ مي هاي داخلي يا زمين ها و باتالق ، رودهايي كه به درياچه4گزينة  5

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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  4  گردشگري چيست؟: درس پانزدهم  هفتم  مطالعات اجتماعي  15

 

  .با مفهوم گردشگري آشنا شويم -1
  .براساس هدف پيدا كنيمرا گردشگري  توانايي تشخيص نوع -2
  .با داليل اهميت گردشگري آشنا شويم -3
  .روي يك نقشة گردشگري را پيدا كنيممسيرهاي خواسته شده بر  -4
  .يمها، فاصلة دو شهر را محاسبه كن با استفاده از نقشة راه -5
  .هاي اخير آشنا شويم گردشگري در سالبا علل افزايش  -6

  

 

  

سؤاالت

1 ؟نداردهاي زير تأثيري  رونق گردشگري در ايجاد كدام يك از شغل  
  كارخانة توليد اتومبيل 2    داري هتل 1
  صنايع دستيفروش  4    دفاتر حمل و نقل  3

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 گردشگري

 اهميت گردشگري

 مفهوم گردشگري

 هاي گردشگري نقشه

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونۀهفتایناینکهازبعد



  

  145

15هفتم

2 است؟ متفاوتها  كدام يك از انواع گردشگري با ساير گزينه  
  براي ديدن تخت جمشيدستان فارس سفر به ا 1
  سفر به شهر رامسر براي شنا و استراحت 2
  ) ع(براي زيارت حرم امام حسين سفر به كربال  3
  سفر به جزيرة كيش 4

3 است؟ نادرستيك از جمالت زير  كدام   
افزايش تعداد گردشگران در يك منطقه، سبب افـزايش درآمـد مـردم     1

  .گردد مي
كنـد،   هـاي بلـوط بـه زاگـرس سـفر مـي       فردي كه براي مطالعة جنگل 2

  .شود گردشگر محسوب نمي
كسي كه محل زندگي خود را به طور موقت به منظور استراحت، تفريح  3

  .كند، گردشگر نام دارد ترك مي... و 
  .گردد هاي مختلف مي افزايش تعداد گردشگران سبب ايجاد شغل 4

  

 

 خواني توانايي نقشه  
 هاي طبيعي و انساني مفهوم پديده  
  
  

  

  آيند؟  آيا در تعطيالت مسافران زيادي به شهر شما مي
  هايي براي مسافران دارد؟ شهر شما چه جاذبه

 
  
  
  
  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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ـ  ،رفتند در گذشته تعداد كساني كه به مسافرت مي ـ   بسيار كم بود اما امروزه با پيشرفت وسايل حمل و نق ا ل و آشـنايي مـردم ب
  . بيشتر شده است نقاط مختلف، تعداد گردشگران

  :يادمان باشد

  

  

  
  هاي تاريخي و فرهنگي و آداب و رسوم مردم مناطق مختلف  مكان ،هاي طبيعي آشنايي با پديده - 
  ....)هاي محلي و دستي، غذاها و شيريني صنايعفروش داري، دفاتر فروش بليت، دفاتر حمل و نقل،  هتل(ايجاد شغل  - 
  افزايش درآمد مردم به دليل ايجاد شغل - 

  
را بـراي  هاي بهتري  تر پيدا كرده و راه هاي جديد را آسان كند، مكان نقشه يكي از وسايل مهمي است كه به گردشگران كمك مي

  . به مقصد برسند با سرعت بيشتريدر نتيجه  و رسيدن به مقصد پيدا كنند
  . هاي الزم براي گردشگران است ها از جمله نقشه نقشة گردشگري و نقشة راه

 گردشگري و نقشه

 داليل اهميت گردشگري

 انواع گردشگري

 علمي تاريخي زيارتي تفريحي

  به منظور استراحت
 و تفريح

 هايمطالعة مكان زيارت اماكن مقدس
 تاريخي 

ها  شركت در نمايشگاه
هاي علمي يا گردهمايي

ديدن مناطق طبيعي بدون 
 صدمه زدن به محيط

 گردي طبيعت

كنند و براي اسـتراحت، گـردش، ديـدن و مطالعـة      طور موقت ترك مي به كساني كه محل اقامت يا كار خود را به
  .        گويند مي »گردشگر«روند،  هاي تاريخي و طبيعي به سفر مي مكان

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  . دهد شكل زير بخشي از نقشة گردشگري شهر قم را نشان مي

  
  

  . مشخص شده است....) بنزين، نمازخانه و رستوران، تعميرگاه، پمپ(هاي خدماتي  هاي اصلي و فرعي و مكان ها، جاده بر روي نقشة راه
  . هاي مختلف را محاسبه كنيم توانيم فاصلة بين مكان مي هقياس نقشمبا استفاده از 

  

  
توان فاصلة اين دو شهر را به  با توجه به مقياس نقشه مي .سانتيمتر باشد 8/6 ه،اگر فاصلة شهرضا تا سميرم بر روي نقش

  . كيلومتر محاسبه نمود
6/8  . كيلومتر است 102اين دو شهر  ةفاصل ،)با توجه به مقياس نقشه(، كيلومتر است 15جايي كه هر سانتيمتر معادل از آن × 15 = 102  
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1 وجود دارد؟... ها و ها، تعميرگاه ها، رستوران اطالعات مربوط به جاده ،هاي زير در كدام يك از نقشه  
  ها واريهمنا 2    گردشگري 1

  ها راه 4    تقسيمات كشوري 3

2 است؟  متفاوتها  يك از انواع گردشگري زير با ساير گزينه كدام  

  آموزان به شهر اصفهان فريحي دانشت اردوي سه روزة 1

  سفر به شيراز براي استراحت در ايام عيد 2

  ان براي بازديد از نمايشگاه كتابسفر به تهر 3

  سفر به بوشهر و ديدن سواحل جنوبي كشورمان 4

3 ؟ نيستهاي زير جزء نتايج مثبت گردشگري  يك از گزينه كدام  

  افزايش درآمد 1

  ياندازهاي طبيع تغيير چشم 2

  ايجاد شغل 3

  آشنايي با آداب و رسوم مناطق مختلف 4

4 است؟  نادرستيك از جمالت زير  كدام  

رونـد،   بـه سـفر مـي   ... كنند و براي گـردش، اسـتراحت و    به كساني كه محلّ اقامت يا كار خود را به طور دائم ترك مي 1

  .گويند مي» گردشگر«

  .جا برسانيم تر خود را به آن بهتر پيدا كنيم و سريع هاي جديد را كنند تا مكان ها به ما كمك مي نقشه 2

  .هاي متنوعي در كشورمان وجود داشته باشد ها و آب و هوا، سبب شده زيستگاه تنوع ناهمواري 3

  .هاي متفاوت گردشگران از سفر، باعث شده انواع مختلفي از گردشگري پديد آيد هدف 4

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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متر و طول واقعي رود بر  سانتي 6اي  اگر طول رودي بر روي نقشه
  . كيلومتر باشد، مقياس اين نقشه را محاسبه كنيد 30روي زمين 

  
  

  
  
  
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي

  .هاي توليد اتومبيل تأثيري ندارد گردشگري در ايجاد كارخانه ،2 گزينة 1
 .شود اما سفر به كربال با هدف زيارت انجام مي ،جزء سفرهاي تفريحي هستند 4و  2، 1هاي  گزينه ،3گزينة  2
 .استيكي از اهداف گردشگري، مطالعه  ،2گزينة  3

  
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

 4گزينة  1
 .ها متفاوت است ، هدف از اين سفر علمي بوده و با ساير گزينه3گزينة  2
  .هاي طبيعي از آثار منفي گردشگري است انداز ، تغيير در چشم2گزينة  3

 .كند ، گردشگر، به طور موقت محل كار يا زندگي خود را ترك مي1گزينة  4
  

  

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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  4  هاي گردشگري ايران جاذبه: درس شانزدهم  هفتم  مطالعات اجتماعي  16

 

  .با انواع گردشگري آشنا شويم -1
  .مجموعة آستان قدس رضوي آشنا شويم هاي با ويژگي -2
  .واع مختلف گردشگري را مقايسه كنيمان -3
  .يخي كشور خود احساس مسئوليت پيدا كنيمنسبت به حفاظت از آثار طبيعي و تار -4
  .هاي ملّي آشنا شويم مربوط به پاركبا قوانين  -5
  .يمگردي آشنا شو با مفهوم طبيعت -6

  

  

  

سؤاالت
1 قرار دارد …اله در  مسجد شيخ لطف.  

  اصفهان 2   مشهد 1
  همدان 4    شيراز 3

2 است؟ نادرستيك از جمالت زير  كدام  
  .هاي ملّي را ندارند گردشگران اجازة ورود به پارك 2 .گردي است سفر يك روزه به دشت كوير، طبيعت 1
  .هاي آستان قدس رضوي است موزة صدف يكي از موزه 4 .چابهار در سواحل درياي عمان قرار دارد 3

زیـر  های پرسش به کار این برای .نیماد می را هفته این مطالب از چقدر بیندیشیم ابتدا است بهتر کارآزمون خواندن از قبل
   .دهید پاسخ

 گردشگري

 سفرهاي زيارتي

 هاي گردشگري ايران جاذبه

حفاظت از محيط زيست طبيعت گردي گردشگري تاريخي 

  .مبینی می تصویر این در بگیریم، یاد هفته این در است قرار که مطالبی عناوین

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدمخواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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3 هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام   
  .اند اعالم شده» ميراث زيستي جهاني«بناهايي چون تخت جمشيد به عنوان  1
  .قرار دارد) ع(آرامگاه شيخ بهايي در صحن مطهر امام رضا  2
  .شود بندر چابهار در فصل تابستان از مراكز مهم گردشگري محسوب مي 3
  .باشد شهر قم مي ،ترين قطب زيارتي ايران مهم 4

4 شود؟ محسوب مي» گردي طبيعت«يك از موارد زير  كدام   
  بازديد از تخت جمشيد 2  يخي اين شهرسفر به اصفهان و ديدن آثار تار 1
  بازديد از كوير مرنجاب 4    سفر به شهر ساحلي بوشهر 3

5 ترين قطب زيارتي كشور كدام است؟ مهم  
  شيراز 1
  مشهد 2
  قم 3
     ري 4

  
  
  
  

 

 

  
 مفهوم گردشگري  
 انواع گردشگري  
  
  

  
  

  .منیبدا را مطالب این باید قبلش مبگیری یاد بهتر را مطالب این اینکه برای
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  ايد؟ كنون به مناطق زير سفر كردهآيا تا
  

  

  
  
  

  

  . هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي زيادي است سرزمين ما داراي جاذبه

  
  .شود ها انجام مي زاده و امام) ع(هاي مقدس مانند مرقد امامان بزرگوار سفرها به منظور بازديد از مكان اي از بخش عمده

 :ماننـد . دليل معماري زيباي اسـالمي موردتوجـه گردشـگران هسـتند     به ،عالوه بر اين، بعضي از مساجد نيز به جز محل عبادت
  .در اصفهان، مسجد جامع يزد و مسجد گوهرشاد در مشهد اله  مسجد امام و شيخ لطف

و آسـتان  ) ع(حرم مطهـر امـام رضـا    . باشد ميليون نفر مي 17هر ساله ميزبان حدود ) ع(مرقد مطهر امام رضا  :مشهد مقدس
   :باشد قدس رضوي، عالوه بر اهميت مذهبي از جهات زير نيز داراي اهميت مي

  . هاي آن مشاهده نمود توان در هر يك از صحن اسالمي را مي -شاهكارهايي از معماري ايراني: نظر معماري و تاريخياز  -
  وجود مسجد باشكوه گوهرشاد -
  مانند شيخ بهايي و عالمه محمدتقي جعفري  ،مذهبي -هاي بزرگ علمي وجود آرامگاه برخي شخصيت -

 سفرهاي زيارتي

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه
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  سرا و مهمان وجود چند كتابخانة بزرگ -
  .سالح انند موزة قرآن، سكه، صدف وهاي باشكوه م موزه وجود -
 هاي نفيس كه با خط مبارك ائمة اطهار بر روي پوست آهو نوشـته  قرآن توان به ها مي وزهترين اشياي موجود در اين م از مهم -

  .هاي قهرمانان اشاره كرد ها و مدال ها و كتيبه سكه شده، اولين سنگ مرقد امام رضا،

  
وجـود  ... ها، بازارها و ها، مساجد، كاروانسراها، حمام در سرزمين ما به دليل وجود تاريخي طوالني، آثار و بناهاي زيادي مانند كاخ

  . ها محافظت شود نهستند كه بايد از آ» ميراث جهاني«بعضي از اين بناها . دارد
  . مند به بازديد از اين آثار هستند عالقه نيز عالوه بر مردم كشورمان، بسياري از مورخان و پژوهشگران كشورهاي ديگر

  
هـاي طبيعـي ماننـد غارهـا،      بـه مطالعـه و تحقيـق در مكـان     ،در اين نوع از گردشگري، گردشگران عالوه بر تفريح و اسـتراحت 

  . پردازند وحش در روستاهاي زيبا مي هاي حيات ها، پناهگاه ها، جنگل معدني، بيابان هاي آب چشمه
  

  :يادمان باشد

  
در فصل تابسـتان و   ،اند كم در دو طرف جاده قرار گرفته ةها، مزارع برنج و روستاهايي كه با فاصل سواحل شمالي كشورمان با جنگل

ردشـگري  بندر چابهار در سواحل عمان يكي از ايـن مراكـز مهـم گ   . سواحل جنوبي نيز در زمستان از مراكز مهم گردشگري هستند
  . است

  
كنند براي گردش و اسـتراحت در   كشورها سعي مي. وجود تعداد زياد گردشگران ممكن است سبب آسيب رساندن به طبيعت شود

  . زيست جلوگيري شود ندن به محيطريزي كنندكه از آسيب رسا طبيعت، طوري برنامه
  .شود زيست مي هايي است كه سبب حفاظت از محيط هاي ملي يكي از برنامه ايجاد پارك

 گردشگري و حفاظت از محيط زيست

هـاي متنـوعي دارد كـه بعضـي از ايـن       وهـواي متنـوع، زيسـتگاه    هاي مختلف و آب دليل داشتن ناهمواري بهايران 
 . اند اعالم شده» ميراث زيستي جهاني«عنوان  ها به زيستگاه

 گردي طبيعت

 گردشگري تاريخي
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  :توجه داشته باشيم

  
  

  

1 هاي بزرگ وجود دارد؟ آرامگاه كدام يك از شخصيت ،السالم هاي مطهر امام رضا عليه در صحن  
 علّامه طباطبايي 2   علّامه اميني 1

 اهللا مدرس آيت 4   عالمه جعفري 3

2 ؟شود نميمحسوب » گردي طبيعت«هاي زير  يك از گزينه كدام  
  اي هاي ماسه سفر به كوير لوت براي ديدن تپه 2    رفتن به قلّة دماوند 1
  اقامت يك شبه در جنگل ابر شاهرود 4  سي و سه پلسفر به اصفهان و ديدن  3

3 كدام يك از مساجد زير در شهر اصفهان واقع شده است؟  
  مسجد گوهرشاد 2    مسجد سپهساالر 1
  مسجد كبود 4    اماممسجد  3

4  گردان مقصد مناسبي باشد؟ براي طبيعت تواند نمياز ميان مناطق زير كدام يك  
  هاي حرا جنگل 2    غار كرفتو 1
  معبد چغازنبيل 4    كوير مرنجاب  3

5 هاي زير درست است؟ كدام يك از گزينه  
  .هاي متنوعي دارد وهواهاي متنوع، زيستگاه هاي مختلف و آب كشورمان به دليل داشتن ناهمواري 1
  .هاي ملّي را ندارند گردشگران اجازة ورود به پارك 2
  .آرامگاه شيخ بهايي در مسجد امام اصفهان قرار دارد 3
  .اعالم شده است» ميراث زيستي جهاني«آثار تاريخي شهر اصفهان جزء همة  4

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش

ها، شكار و نظاير آن ممنوع اسـت و محـيط امـن     كني، چراي دام هاي ملي، مانند مناطق حفاظت شده، بوته در پارك
 .  ها هم به مسافران اختصاص داده شده است بخشي از اين پارك. طبيعي براي جانوران پديد آمده است
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  . ديهاي طبيعي، تاريخي و مذهبي استان خود را در زمينة گردشگري بنويس يكي از جاذبه
  

  
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي

  2 گزينة 1
  .ها به گردشگاه مسافران اختصاص داده شده است زيرا بخشي از اين پارك ،هاي ملّي ممنوعيت ندارد ورود به پارك ،2گزينة  2

چابهـار در زمسـتان از   : »3«گزينـة  . اعالم نشـده اسـت  » ميراث زيستي جهان«تخت جمشيد به عنوان : »1«گزينة ، 2گزينة  3
 .ترين قطب زيارتي ايران است مهم ،مشهد: »4«گزينة . مراكز گردشگري است

  . گردي است بازديد از كوير مرنجاب، طبيعت ،4گزينة  4
 .ترين قطب زيارتي ايران است مهم ،ميليون زائر در سال 17مشهد با  ،2 گزينة 5

 

 پروژه

 .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال



 

  156

16 مطالعات اجتماعي |4 ونـارآزمـك

؟ماي چقدر ياد گرفته

 3گزينة  1
ي هـا  گردش و استراحت يا مطالعه و تحقيق در مكان. گردي نيست طبيعت سي و سه پل، سفر به اصفهان براي ديدن 3گزينة  2

گـردي   هاي حيات وحش و روسـتاها، طبيعـت   ها و پناهگاه ها و جنگل هاي آب معدني و بيابان ها، غارها، چشمه طبيعي چون كوه
 .شود محسوب مي

  .در اصفهان واقع شده است امامتهران، گوهرشاد در مشهد، كبود در تبريز و مسجد مسجد سپهساالر در ، 3گزينة  3
 .معبد چغازنبيل از آثار تاريخي است، 4گزينة  4
 1گزينة  5

  .هاي ملي را دارند گردشگران اجازة ورود به پارك ،2گزينة 
  .قرار دارد) ع(رضا  هاي حرم امام آرامگاه شيخ بهايي در يكي از صحن ،3 گزينة
 .اند اعالم شده» ميراث جهاني«برخي از آثار تاريخي اصفهان جزء  ،4گزينة 
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