
   

 

 

 
 
 

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

  

ش تمههـپاي



 

  

  
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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 خوشبو نام: حكايت - نامه دو سحرآميز، قلم: دهم درس | فارسي

 
 4  نام خوشبو: حكايت -قلم سحرآميز، دو نامه: درس دهم  هشتم  فارسي  10

 

  .بي، هنري و سياسي ايران آشنا شويمبا چند چهرة شاخص اد - 1
  .و معناي واژگان مهم را فرابگيريمامال  - 2
  .ژه جناس مهارت و توانايي كسب كنيمهاي ادبي، به وي در تشخيص آرايه - 3
  .اي آن و فرايند واجي را كسب نماييمه مهارت تشخيص گروه اسمي، هسته و وابسته - 4
  .ابيات و عبارات درس را فرا بگيريممعني و مفهوم  - 5

  

  

  

سؤاالت

1  است؟ نادرستدر شعر زير امالي كدام واژه 
ــي « ــبا م ــه س ــد صــبا ب  فرســتمت اي هده

 حيف است تايري چو تـو در خاكـدان غـم   
  

ــي   ــا م ــه كج ــا ب ــه از كج ــر ك ــتمت بنگ  فرس
ــن ــي   زي ــا م ــيان وف ــه آش ــا ب ــتمت ج  »فرس

  

  

  تاير 4  سبا 3  هدهد 2  صبا 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

سرفصل محتواي دروس

 زبانيدانش

 فرايند واجي گروه اسمي

 ها و يادها نام

 قلم سحرآميز، دو نامه
 نام خوشبو: حكايت

 دانش ادبي

 هاي ادبي آرايه

 جناس

 هاي اسموابسته گروه اسمي و هستة آن
)صفت اشاره، صفت شمارشي(

  .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  در كدام گزينه به درستي معرفي شده است؟» تحريم«و » استعمار«معني واژگان 
  خودرأيي، نگاشتن )1
 آباداني خواستن، منع كردن )2
3  ؟نيستامالي همزه در كدام گزينه درست 

  رؤيا 4  جزء 3  يأس 2  لؤلؤ 1

4 در متن زير جناس را مشخص كنيد. 
 .مالمت خاموشي با سالمت، بِه از گفتن با

5 بنويسيد» قلم سحرآميز«آخر  برداشت خود را از بند.  

  

هـاي اسـم    اي بعد از اسم بيايـد كـه دربـارة چگـونگي و ويژگـي      اگر در يك گروه اسمي كلمه :دانش زباني
  .آيد اسم به شمار مي» وابستة پسين« ،»صفت بياني«شود؛  ناميده مي »صفت بياني«توضيحاتي را بيان كند، 

  رسا، صداي بزرگخانة  :مانند
  صفت بياني  نيصفت بيا

هـا در   اين حرف، ماننـد سـاير حـرف   . هاي الفباي زبان فارسي است يكي از حرف) ء(همزه : مزهامالي ه -
  .»تائب«و نه » تائب«بنابراين بهتر است بنويسيم  ؛شود گذاري نمي خطّ فارسي، حركت

  .گويند مي» نماي اضافه نقش«، كسره نيست؛ به اين نشانه، »ـِـ « نشانة » شيء عجيب«در امالي كلماتي مانند 

  

 فرســـتمتاي هدهـــد صـــبا بـــه ســـبا مـــي
  

ــي     ــا م ــه كج ــا ب ــه از كج ــر ك ــتمت بنگ  فرس
  

ــم ــدان غ ــو در خاك ــو ت ـايري چ ــت طـ ــف اس  حي
  

 فرســـتمت آشـــيانِ وفـــا مـــيزيـــن جـــا بـــه 
  

ــت ــد نيسـ ــرب و بعـ ــة قـ ــق مرحلـ  در راه عشـ
  

ــا مـــي مـــي ــان و دعـ ــتمت بينمـــت عيـ  فرسـ
  

ــام قافلــه ــر صــبح و ش  اي از دعــاي خيــره
  

ــي  ــبا مـ ــمال و صـ ــحبت شـ ــتمت در صـ  فرسـ
  

   ــد م ــت نكن ــكر غم ــا لش ــرابت ــك دل خ  ل
  

 فرســتمت  جــان عزيــز خــود بــه نــوا مــي     
  

 ،اي غايـــب از نظـــر كـــه شـــدي همنشـــين دل
  

ــي ــي  مـ ــا مـ ــا و ثنـ ــت دعـ ــتمت گويمـ  فرسـ
  

ــداي كـــن ــنعِ خـ ــرّجِ صـ ــود تفـ  در رويِ خـ
 

ــداي  ــة خــ ــي  كايينــ ــا مــ ــتمت نمــ  فرســ
 

ــد ــي دهن ــت آگه ــان ز شــوق من ــا مطرب  ت
  

ــي     ــوا م ــاز و ن ــه س ــزل ب ــول و غ ــتمت ق  فرس
  

 ســاقي بيــا كــه هــاتف غيــبم بــه مــژده گفــت
  

 فرســـتمت بـــا درد صـــبر كـــن كـــه دوا مـــي
  

 خيــرِ توســتحــافظ، ســرود مجلــس مــا ذكــر
  

ــي   ــا م ــه اســب و قب ــان ك  فرســتمت بشــتاب ه
  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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 كمال الدين، بهزاد :  
  نقّاش و مينياتورساز مشهور -
  .كرده است در اواخر عهد تيموري و اوايل دورة صفوي زندگي مي -

 دجمالاسدآبادي، سي  
  خواه و داراي افكار و عقايد فلسفي و سياسي مردي آزادي -
  طرفدار ايجاد وحدت ميان مسلمانان -
  .را منتشر كرد» الوثقيٰ رو۟هَع«در پاريس روزنامة  -
  .هجري قمري مسموم شد 1314در سال  -

 شيرازي، ميرزا  
  قدر شيعه از علماي عالي -
  گذار مكتب سامرا بنيان -
 .در زمان ناصرالدين شاه براي مبارزه با استعمار انگليس فتواي تحريم تنباكو را صادر كرد -

  :واژگان مهم 

  با يكديگر جنگيدن :محاربه  )ع(سر، مرغ سليمان  به شانه :هدهد

  .كشيدن براي نابودي كسي يا چيزي نقشه :توطئه  .وزد بادي خنك كه از جانب شرقي مي :صبا

  به كاربردن، استفاده :استعمال  .كة آن به نام بلقيس مشهور استلنام سرزميني در عربستان قديم كه م :سبا
  پرنده، پروازكننده :طاير  آميخته با جادو، فريبنده :سحرآميز

  عدالتي ظلم، بي :بيدادگري  آباداني خواستن :استعمار

    منع كردن، جلوگيري و محدودكردن چيزي :تحريم

 دانش ادبي:  
باعث زيبايي و در شعر و نثر » جناس«كاربرد . گويند مي» جناس«هايي كه حروف مشترك دارند و از يك جنس هستند،  به واژه
  .شود آهنگي مي خوش
  :در شعر زير» ولي و علي«مانند 

ــي  ــر روي علـــ ــداخت بـــ ــدو انـــ  او خـــ
  

ــي   ــر ولـــ ــي و هـــ ــي نبـــ ــار هـــ  افتخـــ
  

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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 فعاليت نوشتاري:   
هـا توجـه بيشـتري     ها متفاوت است كه هنگام نوشتن امالء بايد بـه ايـن گونـه واژه    شكل نوشتاري و گفتاري آن ،ها برخي از واژه

  .كنيم تلّفظ مي» سمبل«كه » سنبل«: داشته باشيم؛ مانند
  :هاي ديگر نمونه
  پمبه پنبه 

  خاهش خواهش 
  

  

1  در كدام گزينه آمده است» ال، سبا، فتوامحاربه، استعم«معني واژگان: 
  ديگر جنگيدن، استفاده، نام سرزميني در عربستان، رأي عالم ديني در حكم شرعي با يك )1
  وزد، واجبات ديني كردن، استفاده، بادي خنك كه از جانب شمال شرقي مي ديگر صحبت با يك )2

2 در كدام گزينه غلط اماليي به كار رفته است؟ 
  .هاي ماست تو طبيب زخماشي نقّ 1
  .توطعة انگليس شكست خورد 2
  .ها شكسته شد قليان 3
 .او را در غاري در آن نزديكي رساندند 4

3 اي به كار رفته است كه شكل گفتاري و نوشتاري آن متفاوت است؟ در كدام جمله واژه 
  .دانه تعبيه است مانند پنبه كه در پنبه )1
 .شاه به تنگنا افتاد و توطئة انگليس شكست خورد )2
4 هاي زير مشخص كنيد جناس را در نمونه. 

  .ياد ياران يار را ميمون بود )الف
 دور كـــرد و كـــور كـــرد عشـــق را)ب

  

ــاش ــاشدور بــ ــور بــ ــا و كــ ــاهــ  هــ
  

5  نتيجة فتواي ميرزاي بزرگ چه بود؟» دو نامه«با توجه به متن  

 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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  الدين اسدآبادي در بيداري اسالمي چه بود؟ نقش سيدجمال
  
  
  
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي
 ، طاير4گزينة  1
2 2 
 3گزينة  3
 سالمت و مالمت 4
 .ها است هنر اصيل و متعهد باعث بهبود و التيام دردهاي روحي و جسمي انسان 5

  
 

؟ماي چقدر ياد گرفته
1 1 
 ، توطئه2گزينة  2
3 1 
 كور -دور )بيار،  -ياد )الف 4
  شاه و شكست توطئة انگليس نافتادتنگنا به 5

  

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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411 من وطن اي: خواني شعر -داران پرچم: يازدهم درس | فارسي

  4 اي وطن من: شعر خواني - داران پرچم: درس يازدهم  هشتم  فارسي  11

  

  .سرودة او را حفظ كنيم يم وتي آشنا شوبا اديب الممالك فراهاني و سلمان هرا -1
  .و معناي واژگان مهم را فرا بگيريمامال  -2
  .تر كسب كنيم مهارت و توانايي بيش ها هاي ادبي و جايگاه كاربرد آن در تشخيص آرايه -3
  .هاي اشاره و شمارشي آشنا شويم صفتتر با گروه اسمي، هسته و  بيش -4
  .و مترادف توانايي و مهارت بيابيم در تشخيص كلمات متضاد -5
  .را فرا بگيريم معني و مفهوم متن درس -6

  

 

  

سؤاالت

1 معني كدام عبارت كنايي صحيح است؟ 
  )عصباني شدن(خون دل خوردن  )2    )ترسيدن(رنگ باختن  )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

سرفصل محتواي دروس

 زبانيدانش

 لحن گروه اسمي

 ها و يادها نام

 دارانپرچم
اي وطن من:شعرخواني

 دانش ادبي

 هاي ادبي آرايه

 تشبيه

  هاي اسم وابسته
 )صفت اشاره، صفت شمارشي(

 امال

 گذاري نقطه كلمات مهم اماليي

 اجزاي جمله

  .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 كدام دو واژه درست معني شده است؟ 
 )آبرو(، ناموس )تاختن(تازش  )2    )پناهگاه(، مأوا )فريب(گزند ) 1

3 ها درست است؟ در كدام گزينه امالي همة واژه 
 و تعهد، هب وطن، عرصه، همت صتخص )2  عزّت، اهريمن، زيور، نفوذناپذير )1

4 ها را مشخص كنيد در مصراع زير ركن اول و دوم تشبيه. 
  »اي وطن، اي تو جان و ما همه تن«

5  د وابسته به كار رفته است؟چن» اين پهنة خدايي«در گروه اسمي 
  .نوع هر وابسته را مشخص كنيد

 

» جنـاس «از يك جنس هستند،  ارند وكه حروف مشتركي د» دست و دشت«كلماتي مانند  به: دانش ادبي
  .گويند مي» جناس«كنند،  تر مي آهنگ ها شعر و نثر را زيباتر و خوش اين گونه واژه. گويند مي

  : در شعر» سويت و كويت« :مانند
 م بـــه ســـويت نگـــاهي كـــن كـــه رو آر  

  

 رهــــي بنمــــا كــــه جــــا گيــــرم بــــه كويــــت
  

  ها مطابقت كامل ندارد؛  شوند كه با شكل نوشتاري آن اي تلفّظ و شنيده مي ها، به گونه برخي كلمه -
  انبار پنبه،دنبال،  :مانند

  

 شعر وطن   
 اي درخـــت تنومنـــد  تـــا ز بـــر خـــاكي  

  

ــد  ــتة پيونـ ــاك رشـ ــن آب و خـ ــل ازيـ  مگسـ
  

 مــادر توســت ايــن وطــن كــه در طلــبش خصــم
  

 نــــار تطــــاول بــــه خانــــدان تــــو افكنــــد
  

 هيچــت اگــر دانــش اســت و غيــرت و نــاموس
  

 مــادر خـــود را بــه دســـت دشــمن مپســـند   
  

 اســير و نيســت بــر او چيــرتــاش نبــرده  
  

 بشــكن از او يــال و بــرز و بگســل از او بنــد    
  

ــد ــام نمانـ ــت، نـ ــاموس رفـ ــو نـ ــه چـ  ورنـ
  

ــد    ــانواده پراگنــ ــو خــ ــد چــ ــه نمانــ  خانــ
  

 از دل الونـــــــد دود تيـــــــره برآيـــــــد
  

ــد   ــه دامـــن الونـ ــد بـ ــر فتـ ــوز وطـــن گـ  سـ
  

 ور بـــه دماونـــد ايـــن حـــديث ســـرايي
  

ــد  ــوه دماونـــ ــتخوان كـــ ــود اســـ  آب شـــ
  

الـــوطن چـــو شـــعله فـــروزد  آتـــش حـــب 
  

 از دل مـــؤمن كنـــد بـــه مجمـــره اســـپند    
  

 

 »اديب الممالك فراهاني«
  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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  :واژگان مهم 

  عطرآگين، خوشبو :معطّر  احترام، عزّت :حرمت

  آبرو: ناموس  شيطاناهريمن، 

  گستره، سرزمين :پهنه  نهايت بي :به غايت

  جسم، پيكر :پيكره  سر به هدهد، شانه :پوپك

  آزادگي، جوانمردي، آزادبودن: آزادمنش  گرفتن عهده بهبستن،  پيمانتعهد، 

  حمله :هجوم  شجاع، دلير :مند جرأت

  جمع قلّه: قلل  كننده حفظنگهبان، : حافظ

 ب  به سرزمين  دوستي، عشق ميهنالوطن،  حبادب آموخته: مؤد  

  آسيب :گزند  ترس، بيم :خوف

  كننده گر، كمك ياري :حامي  آنكه بدني نيرومند دارد و ضربة اسلحه بر او اثر ندارد :تن رويين

  پناهگاه، جاي امن، جايگاه: مأوا  چهره، شكل، تصوير بزرگان دينيشمايل، 

  حمله: تازش  ميدان، قلمروعرصه، 

    فروتن، افتاده :متواضع

  
 اي دلِ مـــــــرا مـــــــأوا  ،اي وطـــــــن

  

 اي تــــــنِ مــــــرا مســــــكن ،اي وطــــــن
  

  .اي وطن كه در دل من جاي داري و من تو را دوست دارم و تو جايگاه و ماية آرامش جسم من هستي -1بيت 
 اي تــو نــور و مــا همــه چشــم     ،اي وطــن

  

 ...اي تـــو جـــان و مـــا همـــه تـــن ،اي وطـــن
  

  .اي وطن كه مانند نور هستي و ما مثل چشم؛ اي كه تو مانند جان هستي و ما مثل تن -2بيت 
 گويمــــت كــــه گــــر شــــنوينكتــــه اي 

  

ــاد ــن  ، شـ ــه تـ ــده بـ ــان و زنـ ــه جـ ــاني بـ  مـ
  

  .گويم كه اگر به آن توجه كني، شادمان و پاينده خواهي بود سخني با تو مي -3بيت 
ــه دل  ــر بــ ــو هفــــت مهــ ــي را چــ  آدمــ

  

ــريمن   ــمار از اهــــ ــم شــــ ــود كــــ  :نبــــ
  

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  .اگر انسان عشق هفت چيز را در دل نداشته باشد از شيطان بدتر است -4بيت 
 نـــــاموس و زنـــــدگاني و ديـــــنمهـــــر 

  

ــزّ ــن عـــ ــال و وطـــ ــدان و مـــ  ت و خانـــ
  

  .اجداد، ثروت و وطن عشق به آبرو، زندگي، دين، سرافرازي، -5بيت 
ــه دل    و آن ــت بـ ــن نداشـ ــب وطـ ــه حـ  كـ

  

 تــــر بــــه بــــاور مــــن مــــرده زان خــــوب
  

  .و به اعتقاد من مرده بهتر است از كسي كه عشق به وطن نداشته باشد -6بيت 

  :دانش زباني
چـون صـفت   . دهنـد  هستند كه دربارة دوري و نزديكي اسم توضيح مـي » صفت اشاره«پيش از اسم، » اين«و » آن«هاي  واژه -1

  اين كالس، آن فكر: مثال. شود اسم، خوانده مي »وابستة پيشين«آيد،  اشاره قبل از اسم مي
آينـد و   صفت شمارشي هستند كـه پـيش از اسـم مـي     .)..اولين، دومين، سومين و (و ترتيبي ...) يك، دو، سه و (اعداد اصلي  -2

  چهار فصل، اولين سال: مثال. هستند» وابستة پيشين«هاي شمارشي  صفت. دهند دربارة شمار اسم توضيح مي
تـرين اسـت؛ بنـابراين، در نوشـتن امـال الزم اسـت        هاي مشهور دنيـا، پرنقطـه   الفباي خطّ فارسي در مقايسه با الفباي خط :توجه
/ ترد -نزد: مثال .اي را بشناسيم و نقطة هر حرف را در جاي خاص آن قرار دهيم نقطه  اي و سه اي، دو نقطه اي يك نقطهه حرف
  .نبات -بنات/ نبي -بني

اي وطن من : شعرخواني
سلمان هراتي: نام شاعر
از آسمان سبز: نام اثر

 
  و مبارزه و ايستادگي براي حفظ آن در برابر هجوم دشمنان هاي آن ها و آرمان بندي به ارزش عشق به وطن و پاي: پيام كلي شعر

  

1  در كدام گزينه درست ذكر شده است؟» پوپك، خوف«معني واژگان 
 سر، بيم به شانه )2    نوعي نان، زهر )1

2 هاي زير را بنويسيد مفرد جمع. 
  .......... :افكار    ..........: قلل

 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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3 نمودار زير را كامل كنيد: 

  
4 با توجه به جملة زير جدول را كامل كنيد: 

  ».ها پرچم ايران اسالمي را بر خواهند افراشت امروز نوجوانان شاداب و با ايمان در همة عرصه«

  فعل  متمم  مفعول  نهاد
        

5 وطن به چه چيزهايي تشبيه شده است؟ ،بيت زير در 
 نــور و مــا همــه چشــماي وطــن، اي تــو  

  

ــن   ــه تـ ــا همـ ــان و مـ ــو جـ ــن، اي تـ  اي وطـ
  

  جان، تن 4  نور، چشم 3 چشم، تن 2  نور، جان 1

  

  .ها را بنويسيد اي از شعر آن به اختصار معرفي كنيد و نمونه ،اند تن از شاعران معاصر را كه اشعاري دربارة وطن سروده دو

  

 پروژه

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

 وابستة پيشين

  صفت شمارشي

 صفت بياني

 صفت بياني

 گروه اسمي

 هسته

 اسم

       

 وابستة پيشين

 صفت اشاره
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دونيم؟ چقدر مي
 1گزينة  1
 2گزينة  2
 1گزينة  3
 ركن دوم: جان و تن/ ركن اول : وطن و ما 4
 وابسته پسين، صفت بياني: خدايي/ وابستة پيشين، صفت اشاره : ، وابسته اين2گزينة  5

 
 

؟ماي چقدر ياد گرفته

 2گزينة  1
 قله، فكر 2
 اين سه شهر بزرگ 3
 .ها، برخواهند افراشت نوجوانان، پرچم، همة عرصه :ترتيب به 4
 1گزينة  5
  

 



  

 3 

8 تا 6 هاي درس مرور | عربي  /6
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104
 السفَرِ فيۭ | عربي

 
10  

  عربي
  هشتم

  السفَرِ فيۭ 
  هشتم

4 
  

 

  .آشنا شويم 6درس  كليديهاي  با عبارت - 1
  .را بدانيم كار رفته در اين درس لغات و اصطالحات به - 2
  .بتوانيم فعل ماضي را به فعل مضارع و برعكس تبديل كنيم - 3
  .را به كار ببريم پرسشيهاي  كلمه - 4
  .بدانيم هاي جمع در صيغهرا كاربرد فعل مضارع  - 5
   .با منفي كردن فعل مضارع آشنا شويم - 6

  

 

  در سفر: فيۭ السفَرِ

 مفاهيم

 مؤنث مذكر

بيش از دو نفر  )مثني(دو نفر 
 )جمع(

»لماذا«كاربرد كلمة پرسشي
 »لـِ«و  »ألنَّ«و كاربرد 

 قواعد

منفي كردن فعل مضارع 
 »ال«با حرف 

صيغة دوم فعل مضارع در
 شخص جمع

  .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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سؤاالت

1  است؟  نادرستكدام پاسخ 
 .؟ أذْهب فوق الجبلأين تَذْهبونَ 1

  .المنضد۟هِ ماذا تَلْعب؟ ألْعب كر۟هَ 2
 .البيت ماذا ستَفْعالنِ يا سيدتانِ؟ سنَعملُ فيۭ 3

  .هل يذْهب صديقك إلي المدرس۟هِ؟ نعم يذْهب إلي المدرس۟هِ 4

2 است؟ نادرستهاي مشخص شده،  در كدام گزينه ترجمة قسمت  
  )كند امر مي( .بالعدلِ و اإلحسانِ يأمرُإنّ اهللاَ  1
  )آن را خلق كرديد! (أم نحن الخالقون؟ تَخْلُقُونَهأ أنتم  2
  )چهل سال. (سن۟هًربعون أعمر السيد۟هِ فاطم۟ه  3
  )گويم دروغ نمي. (فيۭ حياتيۭ أكْذب الأنا  4

3  هل «كدام فعل مناسب جاي خالي است؟ ،تها النساءالطعام؟ ..........أي « 
  طبخانِتَ 4  خنطبتَ 3  طبخُتَ 2  طبخينتَ 1

4 جاهاي خالي را با گزينة مناسب كامل كنيد. 
  .لشراء خاتمٍ ذهبي ..........ذهبت إلي السوق؟  .......... -1
  ذَهبت -لماذا -2    ذَهبت  -أين -1
  .المسابق۟هِ ونَ فيۭناجِح ..........؟ مسرورونَ ..........لماذا  -2
1- ألنّنا -أنتم -2     ألنّنيۭ -أنتُن  

5 هاي زير را انتخاب كنيد پاسخ پرسش. 
  يا بنتانِ ماذا تَفعالنِ؟ -1
 1- اً  أكُرسي نَعص     2-  ًاكُرسي نَعنَص  

  أين تَذهبانِ؟ -2
 1- َإلي النهر بعد دقائقَن بذْه   2-  بتا إلي النهر قبل دقائقذَه  

6 در جاهاي خالي فعل مناسب بگذاريد. 
  بعد اُسبوعينِ؟ ..........إلي أين  يا زميالتيۭ -1
 1- سوف ذهبنا    2- نبتذهس   3-  تُنبذَه  

  ..........نعم،  -تَفهمونَ الدروس؟  أ -2
 1- َن  مفْه   2- مأفْهس   3-  َمونتَفْه  

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
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 .مالبسكُما أمسِ ..........، أيتها البِنتانِ -3

 1-  لينتَغْس   2- لتُماغَس   3-  ِالنتَغسس  

7 خطاها را تصحيح كن. 
  .أبحثُ عن هدهد لأنّنالماذا تَنظُرُ إلي البعيد؟  -1
2- أحداً أنت التظلم.  

 

  

در درس قبـل بـا فعـل     .شود و تـا آينـده ادامـه دارد    فعل مضارع، فعلي است كه در زمان حال انجام مي
  .يمدمضارع در سوم شخص مفرد و اول شخص جمع آشنا ش

  تَذْهب  هو يذْهب، هيۭ :رود او مي
  نحن نَذْهب   :رويم ما مي
  .است »تـ«و در مؤنث  »يـ«فعل مضارع در سوم شخص مذكر ابتداي يد بين طور كه مي همان

  »ما«كاربرد 
  نرفت  :ما ذَهب: مانند. رود كار مي يا براي منفي كردن فعل ماضي به »ما«

  .كلمة پرسشي استكه در اين هنگام » چيست«و يا به معناي 
بيمينك يا موسي ما تلك :اي موسي، آن چيست در دست راستت؟  

  

  آيا زياد سفر كردن خوب است؟ .كردند رفتند و ديگران را نيز به اين امر تشويق مي خودشان به سفر و گردش مي) ص(پيامبر اكرم 
افـراط در تمـام كارهـا را هـم نكـوهش       ، امـا اند بيان داشته  مطالب زيادي دربارة سفر و آداب و فوايد آنكه بزرگان دين  با آن
  )خيرُ األمورِ أوسطها(» روي در تمام كارها بر شما باد به ميانه«: فرمايند مي) ع(علي  امام .اند كرده

دانـد، زيـرا قلـب مسـافر،      راني و پريشاني قلب مـي درپي را موجب نگ هاي پي مرحوم فيض كاشاني در رسالة سفر خود، مسافرت
اگر انسان به جهت طلب علم يا زيارت عالمان و عارفان به مسافرت برود تا راه تفكر و عمـل بـر   بنابراين . پيوسته مشغول است
  .گاه اقامت و سكون را در پيش گيرد، بهترين راه را پيموده است او گشوده شود و آن

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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  .شويم در اين درس با فعل مضارع در دوم شخص جمع آشنا مي
  .اي ميان فعل ماضي و مضارع در دوم شخص جمع خواهيم داشت اين جدول مقايسهدر 

  ترجمه  فعل مضارع  ترجمه  فعل ماضي
  دهيد شما انجام مي  م تَفْعلونَأنتُ  شما انجام داديد  م فَعلْتُمأنتُ

لْتُنفَع شما انجام داديد  أنتُن   لْنتَفْع دهيد شما انجام مي  أنتُن  
  دهيد ميشما انجام   ما تَفْعالنِأنتُ  شما انجام داديد  فَعلْتُماأنتُما 

ديگـر فـرق    ها با يـك  كنيد ترجمة هر سه فعل در زبان فارسي يكي است ولي در زبان عربي معادل آن طور كه مالحظه مي همان
  .كنيمدر پاسخ به سؤالي كه با دوم شخص جمع شروع شده است، بايد از اول شخص جمع استفاده ! دارد

 م، نَكْتُبلْ تكتبونَ واجباتكُم؟ نَعه  
  .شروع كنيم» براي:  لـِ«يا » كه براي اين: لأنَّ«توانيم با  مي» لماذا«در پاسخ به كلمة پرسشي 
  .أبحثُ عن سمك۟هٍ لماذا تَنظُرُ إلي البحر؟ لأنيۭ

  .گوييم ما دروغ نمي. نَكذبنحن ال . كنيم استفاده مي» ال«براي منفي كردن فعل مضارع از حرف 

  

1 ترجمة درست را انتخاب كنيد.  
  .آقاي فتاحي با هواپيما به كربال مسافرت كرد  .إلي كربالء سافَرَ بالحافل۟ه السيد فَتّاحيّۭ 1
  .كند فتاحي پرستار است و در بيمارستان كار ميهمسر آقاي   .المستوصف فيۭ عملُتَ ممرّض۟ه السيد فتاحيۭ زوج۟ه 2
  كند؟ چرا مادرت احساس سردرد شديدي مي ديد؟ ر بالصداعِ الشَعلماذا اُمك تشْ 3
  .پدرش فشار خون و مرض قند داشت  .و مرض السكَّرِ مضَغْطُ الد عند والديۭ 4

2  درست است؟ ترجمه كدام 
1 تلُ 2    شاد شدي: فَرِحمانجام خواهيم داد: سوف تَع  
 دهيد شرح مي: شَرَحتُن 4  خدمت نكرديد: تَخْدمونَ ال 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

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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3  كدام ترجمه درست است؟»تعرفين داً و والدك اليعرفها مثلك أنتاللغ۟ه العربي۟ه جي«  
  .داند را نمي داني و پدرت مثل تو آن تو زبان عربي را خوب مي 1
  .داند را نمي دانستي و پدرت مثل تو آن زبان عربي را بسيار خوب مي 2
  .كند كني و پدرت مثل تو به آن صحبت نمي تو به زبان عربي خوب صحبت مي 3
  .داند را نمي داني ولي مادرت مثل تو آن تو زبان عربي را خوب مي 4

4  است؟ نادرستكدام گزينه  
  !عندك ضغط الدمِ أو مرض السكرِ؟ أ 1
  !داري؟آيا فشارخون يا مرض قند   
  عن المفتاحِ؟ بحثُالغرف۟ه؛ لماذا تَ مفتاح عنديۭ 2
  گردي؟ كليد اتاق نزد من است، چرا دنبال كليد مي  

  .لأُميۭ فيۭ الوصف۟هِ الحبوب المسكّن۟ه و الشراب الطبيب۟هُ بتتَكَ 3
  .هاي مسكّن و شربت نوشت خانم دكتر براي مادرم در نسخه قرص  

  .قافل۟ه الزوارِ إلي النجف األشرف بالطائر۟ه أَقْرِبائيۭ سافروا فيۭ 4
  .كنند با كاروان زائران با هواپيما به نجف اشرف مسافرت مي خويشاوندانم  

5  است؟ نرفتهدر كدام گزينه فعل به كار 
1 خُ النِّساءتَطْب  ۭفَرِ العلميمتي تَ 2  .طعام السمن بيتك؟ رجعين  
  .أنا أشْعرُ بالصداع، سأذهب إلي المستوصف 4  . قريبمتي نَصرُ اهللا؟ أال إنّ نصر اهللا 3

6  است؟  نادرستترجمٔه كدام كلمه 
1 2    فشار خون: مضغط الد چهارم: أربعين  
  نسخه: وصف۟ه 4    عصر: مساء 3

7 آمده است؟ منفي در كدام گزينه فعل مضارع 
  كيف ما رأيتك حتّي اآلن؟ 1
  ؟لماذا ال تذهبين إلي المدرس۟ه 2
    .المسابق۟ه لأَنَّنا ناجحونَ فيۭ 3
  هل تَعرِفونَ هذا المجاهد؟ 4
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  »بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي«
  .متن زيرا را بخوان و به سؤاالت مربوط به آن پاسخ بده

  :من أهم آثار السفرِ
با / برون آمدي كه من با صد هزار جلوه : نفهم معني هذا البيت نا بدقّ۟هٍننظر إلي حول من بيتنا للسفر، إنْ عندما نَخْرج: اهللاِ ۟هُفمعر

  صد هزار ديده تماشا كنم تو را
  .عمرنا سبباً لسرورنا و أحياناً تصيرُ حتي نهاي۟ه) شيرين و تلخ( و المرّ۟ه الحلو۟ه) خاطرات( بالذكريات نسان مملوء۟هُاإل حيا۟هُ
يجـب أن   نسانُ عن جنب المـدن الخربـه۟  اإل) گذرد مي( رُّمعندما ي. و يأمرُهم بالسفر القرآنِ الناس إلي العبر۟ه يدعو اهللاُ فيۭ: العبر۟ه
  .خربت البيوت هذه البيوت الناس ولكن اآلنَ قد زمنٍ كان فيۭ بأنَّ فيۭ) فكر كند(يتفكّر 

  ما هو أهم آثار السفر؟ -1
  ما معناه؟ »و المرّ۟ه بالذكريات الحلو۟ه نسانُ مملوء۟هٌاإل حيا۟هُ« -2
  سانُ حين يسافرُ؟د اإلنماذا شاه -3
  .النص عين جمعاً مكسراً فيۭ -4

  
  

  

  
  

دونيم؟ چقدر مي

 .صيغة جمع است و بايد در جواب آن جمع بيايد» تَذْهبون«رفت زيرا فعل  كار مي بايد به» نَذْهب» «1«در گزينة ، 1گزينة  1
 .است» كنيد را خلق مي  آن«صورت صحيح ترجمة آن، ، 2گزينة  2
 .مناسب جاي خالي است» خنطبتَ«كند فعل  كه بر جمع مؤنث داللت مي» النساء أيتُها«، با توجه به 3گزينة  3
 .رفتمبه بازار رفتي؟ براي خريدن انگشتري طاليي  چرا، 2گزينة  -1 4

  .در مسابقه موفق هستيم زيرا ماشاديد؟ ) جمع مذكر( شما چرا، 2گزينة  -2

  .سازيم كنيد؟ صندلي مي ، اي دختران چه كار مي2گزينة  -1 5
  .رويم ؟ بعد از چند دقيقه به رودخانه ميرويد به كجا مي، 1گزينة  -2

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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  ؟خواهيد رفتدو هفته بعد به كجا ) جمع مؤنث(هايم  شاگردي ، اي هم2گزينة  -1 6
  .فهميم ميفهميد؟ بله،  ، آيا درس را مي1گزينة  -2
  .شستيدهايتان را ديروز  ، لباس)دو دختر(، اي دختران 2گزينة  -3

 أنت -2  لأنّنيۭ -1 7
  
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

 )هواپيما(» 1«، در گزينة 3گزينة  1
  )بيمارستان(» 2«در گزينة 
  .نادرست هستند) داشت... پدرش (» 4«در گزينة 

 )، انجام خواهد دادانجام خواهي داد(» 2«، در گزينة 1  گزينة 2
  )كنيد خدمت نمي(» 3«در گزينة 
 .ها است صورت صحيح گزينه) شرح داديد(» 4«در گزينة 

از » ...ولي مـادرت « »4« گزينةو » كند و صحبت نمي ...كني صحبت مي« »3«در گزينة » ...دانستي مي« »2«در گزينة ، 1گزينة  3
 .موارد نادرست هستند

 .است» مسافرت كردند« به معناي» سافروا«در اين عبارت ، 4گزينة  4
 .هستند فعل »بهسأذْ« و »أشْعرُ« »4« گزينة در و »رجعينتَ« »2« گزينة در ،»تَطبخُ« »1« گزينة در، 3گزينة  5
 چهارم: الرابع/ چهل : ، أربعين2گزينة  6
 .منفي شده است» ال«با » تذهبين«، فعل 2گزينة  7

  



 

 3 

مسلمانان ما: چهاردهم درس | آسمان هاي پيام /6
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4

 زندگاني تدبير: نهم درس | آسمان هاي پيام
 

 4  تدبير زندگاني :نهمدرس   هشتم  هاي آسمان پيام  9

 

  .آشنا شويم  مصاديق و مضرات آن و با مفهوم اسراف - 1
  .عنوان يكي از مصاديق اسراف آشنا شويم به گرايي با پيامدهاي مصرف - 2
  .آشنا شويمگرايي  هاي درمان مصرف با راه - 3
  .با آثار مخرب مدگرايي آشنا شويم - 4
  .درس تبيين كنيم اتمفهوم آيات و احاديث درس را درك و آنها را متناسب با موضوع - 5
  .در موضوع مصرف به دست آوريمرا توانايي نقد رفتار خود و جامعه  - 6

  

 

  

سؤاالت

1 ها را از  توبيخ كرده و آن را اند هاي الهي محروم كرده دليل خود را از نعمت قرآن كريم با نزول كدام آية شريفه، كساني كه بي
  كند؟ اين عمل منع مي

  فوابوا و ال تُسرِو كُلوا و اشرَ 1
2 تيٰح اَا ذا جاءهحدم ارجِالم بقالَ ر عونِوت  
3 ن حرَّقُل مالَّ اهللاِ ۟هَزينَ متي اَخرَج بادعلالطَ ه ويبات مزقالرِّ ن  
  عضًام بكُعضُتَب بو ال يغ...  نواآم ينذا الَّهييا اَ 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

 اسراف

 اخالق

 مصاديق اسراف مدگراييرابطة اسراف و گرايي هاي درمان مصرف راه

  .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 رونـد،   پيش مـي » دارندگي و برازندگي«زندگي با شعارِ  كساني كه در مسيرقرآن كريم دربارة گرايي به چه معناست و  مصرف
 دهد؟ كدام آيه را مورد توجه قرار مي

  قَلبه مرَض طمع الَّذي فيۭيفَال تَخضَعن بِالقَول فَ -توجه به مد در انتخاب اجناس 1
  و كُلوا و اَشرَبوا و ال تُسرِفوا -ميل دائمي به خريد بيشتر و بيشتر كاال و اجناس 2
  رج لعبادهاهللاِ اَلّتي اَخ قُل من حرَّم زينَ۟ه -ها رفتار كنند كنند تا مانند آن هايي مردم را متقاعد مي الگوهايي كه با روش 3
  ي في قَلبِه مرَضذفَال تَخضَعن بِالقَول فَيطمع الَّ -روي در مصرف زياده 4

3  هـاي  راه يكـي از  اسـت كـه   .........همـان   ،»فاميل يكي از اينها دارند همة«ميل دائمي به خريد بيشتر كاالها با توجيهاتي مانند 
  .است ......... ،درمانش

  هاي بزرگ توجه نكردن به شگردهاي تبليغاتي شركت -مدگرايي 1
  هاي تبليغاتي تر به تجربة خود و اطرافيان نسبت به آگهي اعتماد بيش -مدگرايي 2
  هاي بزرگ توجه نكردن به شگردهاي تبليغاتي شركت -گرايي مصرف 3
  هاي تبليغاتي تر به تجربة خود و اطرافيان نسبت به آگهي اعتماد بيش -گرايي مصرف 4

 

در ايـن   .اي از احكام اجتماعي اسالم يعني بحث حجاب و عفاف آشنا شـديم  نمونه اپيشين ب هاي در درس
  .يمشو اي ديگر از اين نوع احكام الهي آشنا مي درس با نمونه

  
  

  

  موافق هستيد؟زير چه ميزان با عبارت  هشما ب
دسـت آورد و افـزايش داد    كه از راه حالل اموال خود را به زماني .دست آورد درآمد خود را از راه حالل به و انسان بايد تالش كند«

  ».خرج كند و هيچ اشكالي ندارد ،تواند به هر صورت كه ميل داشته باشد مي

  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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ها را  شويم و هركدام از اين ديدگاه هاي آن آشنا مي در آغاز اين درس با دو ديدگاه دربارة چگونگي ارتباط انسان با دنيا و نعمت
  .در اين باره چيستنظر قرآن كريم كه كنيم و خواهيم دانست  با توجه به آيات قرآن نقد مي

  :انديشند گونه مي هاي دنيا اين در رابطه با استفاده از نعمت برخي: ديدگاه اول
  . است توجهي به دنيا و استفاده نكردن از امكانات آن بيدر  كمال و ارزش انسان :الف
 ،كننـد  ميتر استفاده  داشته باشند و از امكانات خدادادي بيش يزندگي بهتر تا كنند افرادي كه تالش مي ،آنان بر اين باورند :ب

  .ها راضي است كنند كه خداوند از كار آن كساني كه ديدگاه اول را دارند گمان مي. اند دنيا طلب و گمراه يافراد

  :پسندد؟ به آية زير توجه كنيد ها را مي آيا واقعاً خداوند روش زندگي آن
  هاي الهي را  چه كسي زينت :بگو    اهللاِ ۟هَزينَ حرَّم قُل من

  ،كه براي بندگان خود آفريد    بادهتي اَخرَج لعالَّ
يِّالطَّ وم باتهاي پاكيزه را حرام كرده است؟ و روزي    زقالرِّ ن  

هـاي   دليل خـود را از نعمـت   را براي بندگان خود آفريده است و كساني كه بي» هاي الهي زينت«خداوند در اين آيه فرموده كه 
  .توبيخ كرده است ،اند الهي محروم كرده
خداوند ما را آفريده تـا بـا زنـدگي در دنيـا و انجـام كارهـاي نيـك بـه سـعادت و          . ديدگاه اول را قبول نداردبنابراين خداوند 
اگر غير از اين بـود،  . پذير نيست هاي الهي امكان رسيدن به رستگاري در دنيا و آخرت بدون استفاده از نعمت. خوشبختي برسيم

  .آفريد ها را نمي توانستيم به سعادت برسيم، خداوند آن ها مي يعني بدون استفاده از آن
 خواسـت  كه دلمـان  هر اندازهو  هر طورتوان آن را  آيد، مي دست مي مالي به ،وقتي از راه حالل ،اين ديدگاه معتقد است: ديدگاه دوم
  : كنند اين عقيده را قبول دارند ت زير را در زندگي خود استفاده مياكساني كه عبار. رداستفاده ك

  »دارندگي و برازندگي«و » كه استفاده كنيماست خدا آفريده «، »پول براي خرج كردن است«

  :از نظر قرآن كريم درست است؟ به آية زير دقت كنيد ها آيا اين ديدگاه
و بخوريد و بياشاميد    شرَبواا كُلوا و،  
ولي اسراف نكنيد    التُسرِفوا و،  
  .كنندگان را دوست ندارد زيرا خداوند اسراف    فينسرِاليحب الم ۥانَّه

 .ها استفاده كرد از درآمد و نعمت دلمان بخواهدتوان هرگونه كه  و نمي ديدگاه دوم نيز از نظر قرآن پذيرفته نشده استبنابراين 
 عذاب الهي  و است گناهان بزرگاز  روي در مصرف است كه اسراف به معناي زياده. استاسراف رد شده مسئلة طوركلي  و به

 و قيمـت  التحريـر گـران   ريختن وسايل قابل استفاده، استفاده از لوازم رخوردن بيش از نياز بدن، دو: كارهايي مثل. را در پي دارد
  .چشمي خريد براساس چشم و هم

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  گرايي و آثار آن مصرف
، ها وجود نداشـته باشـد   آن  كه نيازي به تر كاالها و اجناس در حالي تر و بيش ميل دائمي به خريد بيشبه  :گرايي مصرفتعريف 
   .شود گرايي گفته مي مصرف

    :آثار خريد بيش از نياز

  گرايي درمان مصرف هاي راه

  هاي تبليغاتي به آگهي نسبتتجربة خود و اطرافيان  هتر ب اعتماد بيش -1

  آيندهعدم توجه به شايعات دربارة گران شدن كاال در  -2

  عدم باال رفتن ارزش و شخصيت انسان با خريد اجناس گران قيمتتوجه به  -3

  ماندگار نبودن مدهاتوجه به  -4

  مدگرايي

ايـن تبليغـات توسـط    . هسـتيد ...) هـا و   تلويزيون، راديو، اينترنـت، روزنامـه  (ها  اي در رسانه شما هر روز شاهد تبليغات گسترده
كنند كـه كـاالي خـود را ويـژه معرفـي كننـد و بـه         اي عمل مي گونه آنان به. تر كاالهاست هاي بزرگ براي فروش بيش شركت
آن كاال را نداشته باشـند از جامعـه عقـب     اگرالقا شود كه گونه  كنند كه به بيننده اين اي از انواع تبليغات رواني استفاده مي گونه
شود و جاي كاالي قبلـي را   هر روز كاالي جديدي توليد مي. ندخر مي آن كاال را  ،مانده نباشند عقب كه اين مانند و مردم براي مي
گيرنـد تـا بـاز هـم      شود و مردم دائم در حال خريد قرار مي ات بر روي هر كاالي جديد به همان شيوه انجام ميگيرد و تبليغ مي

  . گيرند و وام مي كنند مي عقب نمانند و حتي اگر الزم باشد قرض

هـاي    مـدها الگوهـايي هسـتند كـه بـا روش     . مدسازي اسـت  ،هاي بزرگ براي جذب مخاطبان شركت) روش(ترين شگرد  اصلي
  .ها رفتار كنند مانند آن تا كنند گوناگون مردم را متقاعد مي

 كنند ورزشكاراني كه شامپوي خاصي را استفاده مي .آشنا هستيد ،شوند ميشما با تعداد زيادي از اين مدها كه در تلويزيون تبليغ 
شود كه اگـر بخواهيـد ماننـد     ت به مردم القا ميدر اين تبليغا. نمايند آن را تبليغ مي ،شوند بر ماشين خاصي ميسوار  چنين و هم

  .استفاده كنيد ،كنند ها توليد مي بايد از كااليي كه آن ،اين افراد مورد توجه ديگران باشيد

  پذيرند؟ دليل اين اثرپذيري چيست؟ تر اثر مي كنيد چه افرادي از اين مدها بيش فكر مي

  .تر اثرپذيرند بيشآنان به همين دليل كه گرايي است  طلبي و نو تنوع ،هاي نوجوانان و جوانان از ويژگي

): مثالً مواد خوراكي(اي بيش از نياز خريد كند  اگر خانواده: خانوادگياز نظر 
  هاي مختلف بيماري افزايش وزن  پرخوري  ها را بخورند  اگر همة خوراكي -1
  و محروميتفقر  هاي الهي  دور ريختن، اسراف و هدر دادن نعمت و اگر همة مواد غذايي را نخورند  - 2

:اجتماعياز نظر 
  خريد مردمكاهش توانايي  افزايش قيمت  كمياب شدن كاال  خريد بيش از نياز  -1
  آنانهاي  پذيرش خواسته وابستگي به كشورهاي بيگانه  واردات دائمي  خريد بيش از نياز  - 2



 

 32 

9 هاي آسمان پيام | 4 ونـارآزمـك

  هاي مدگرايي آسيب
  وابستگي اقتصادي ← درپي بدون توجه به نياز زياد و پي خريد: هاي اقتصادي آسيب -1
  : )اجتماعي( هاي فرهنگي آسيب -2

هـاي اديـان الهـي اسـت و در      ها، بـرخالف توصـيه   آن معموالً الگوها و روش زندگي : ي فرهنگي جامعهاه سست شدن پايه :الف
  .تعارض كامل با فرهنگ و تمدن كشورهاي اسالمي است

هاي بيگانه تعلق دارند، سـليقه و طـرز فكـر     تقليد از الگوي وارداتي كه به فرهنگ): از خود بيگانگي(پيروي از فرهنگ بيگانه  :ب
در اين حالت بـدون هـيچ اطالعـي،    . دهد ركورانه از فرهنگ بيگانه سوق ميروي كو دهد و فرد را به دنباله مسلمانان را تغيير مي

  .آن است» مد بودن«ها  كنند و تنها دليل انتخاب آن وسايلي را استفاده ميمردم 

  

1 هـاي   ايرين تأثيرپـذيري دارنـد و يكـي از آسـيب    بيشتر از س ..........طلبي و نوگرايي در مقابل  نوجوانان و جوانان به دليل تنوع
 . است .......... ،گرايي اجتماعي مصرف

  هاي فرهنگي جامعه سست شدن پايه -گرايي مصرف 1
  هاي فرهنگي جامعه سست شدن پايه -مدگرايي 2
  ها كمياب شدن كاالها و افزايش قيمت -گرايي مصرف 3
  ها كمياب شدن كاالها و افزايش قيمت -مدگرايي 4

2 گرايـي يكـي از    و مصـرف »  ..........« : فرمايـد  اند، مي هاي الهي محروم كرده دليل خود را از نعمت قرآن كريم به كساني كه بي
 . است ..........هاي اخالق ناپسند  نمونه

  خسيس بودن -هبادعل جتي اَخرَلَّاَ ۟ه اهللاِزينَ مرَّل من حقُ 1
  اسراف -هعبادل جتي اَخرَلَّاَ ۟ه اهللاِزينَ مرَّل من حقُ 2
3 كُ واشرَ لوا وخسيس بودن -فواالتُسرِ بوا و  
4 كُ ولوا و اسراف -فواالتُسرِ اشربوا و  

3 گرد شركت اصليعامـل وابسـتگي بـه كشـورهاي      ..........اسـت و   ..........هاي بزرگ تجاري براي جذب مخاطـب   ترين ش
 . بيگانه است

  مدسازي -گرايي مصرف 2    ترويج اسراف -مدسازي 1
  ترويج اسراف -گرايي مصرف 4    گرايي مصرف -مدسازي 3

 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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مشـخص  را  انـد  گرايـي خريـداري شـده    تواني مواردي را كه براساس توجه به مدگرايي يا مصرف با بررسي لوازم منزل خود، مي
  شناسي؟ ها مي كني؟ چه راهي براي استفادة صحيح از آن

  

دونيم؟ چقدر مي
 »هاي پاكيزه را حرام كرده است؟ كه براي بندگان خود آفريده، و روزيالهي  يها چه كسي زينت :بگو«: فرمايد ، آية شريفه مي3گزينة  1
 .تر كاالها و اجناس تر و بيش مصرف يعني ميل دائمي به خريد بيش  ،2گزينة  2

 ،»دارنـدگي و برازنـدگي  «گوينـد   داننـد و مـي   هايِ حاللِ خود را به هر نحـوي مجـاز مـي    به آنان كه استفاده از نعمت خداوند
 ».بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد«: فرمايد مي

 اجناس و كاالها بيشتر و بيشتر خريد به دائمي ميل يعني گرايي مصرف. است گرايي مصرف اسراف، هاي نمونه از ، يكي4گزينة  3
  ». ... و شده مد اآلن اينها يا و اند خريده اينها از يكي فاميل همة«: گويند مي افراد گونه اين معموالً كه
هاي تبليغاتي اعتمـاد   تر از آگهي در انتخاب اجناس به تجربة خود و اطرافيان بيش كه است اين گرايي مصرف درمان هاي راه از

 .داشته باشيم

؟ماي چقدر ياد گرفته

 -هاسـت  هـاي دوران سـنّي آن   كه از ويژگي -طلبي و نوگرايي نكتة مهم اين است كه نوجوانان و جوانان به دليل تنوع، 4گزينة  1
از نظر اجتماعي نيز خريـد بـيش   . دهند تري نسبت به ساير اقشار جامعه از خود نشان مي در مواجهه با مدها تأثيرپذيري بيش
 .دهد شود و كمياب شدن كاال، قيمت آن را افزايش مي مي از نياز كاال، موجب كمياب شدن آن

اعراف را نازل فرموده اسـت   32آية  ،اند هاي الهي محروم كرده دليل خود را از نعمت خداوند در توبيخ كساني كه بي، 2گزينة  2
 .هاي اسراف است گرايي يكي از نمونه و مصرف

وابسـتگي بـه    سـبب گرايـي   مدسازي است و مصرف  ب مخاطبان،هاي بزرگ براي جذ ترين شگرد اين شركت اصلي، 3گزينة  3
 .شود كشورهاي بيگانه مي

  

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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  4 گرانبها ٔهدو سرماي: درس دهم  هشتم  هاي آسمان پيام  10

  

  .به كمال پي ببريم بييا هاي خداوند در دست به اهميت عمر به عنوان يكي از بزرگترين نعمت -1
  .با برخي از عوامل هدر دادن عمر آشنا شويم -2
  .شويم آشنا ارزشمند نعمت اين درك و تفكّر يتاهم با -3
  .درس تبيين كنيم اتمفهوم آيات و احاديث درس را درك و آنها را متناسب با موضوع -4
  .هاي خداوند در مسير رشد خود تالش كنيم گيري از نعمت براي بهره -5

  

 

  

سؤاالت

1 فرمايـد  مي،  ..........و خداوند دربارة كساني كه » گذرند مي ..........ها مانند  فرصت«: فرمايد السالم مي حضرت علي عليه :»تّـيٰ ح 
ااَ ذا جاءحدهم المقالَ وت عونارجِ بِّر«   

  .كنند توانايي انديشيدن دارند ولي از اين نعمت استفاده نمي -بادها 1
  .كنند توانايي انديشيدن دارند ولي از اين نعمت استفاده نمي -ابرها 2
  .دهند از دست ميدليل  بيهاي زندگي را  دانند و فرصت ارزش واقعي عمر خود را نمي -بادها 3
  .دهند از دست مي دليل بي هاي زندگي را و فرصت دانند ارزش واقعي عمر خود را نمي -ابرها 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

 دو سرماية گرانبها

 اخالق

 نعمت عمر نعمت انديشه

عوامل هدر دادن عمر

  .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  در «هاي افـرادي كـه    يكي از نشانهو » خواند انسان را به سوي نيكي و عمل به آن فرا مي ..........«: فرمايند مي) ع(حضرت علي
  ..........اين است كه  ،»كنند كارها امروز و فردا مي

  .دهند كارها را در وقتش انجام نمي -تفكر 1
  .دهند كارها را در وقتش انجام نمي -عبادت 2
  .گيرند ها را درنظر نمي در انجام كارها اولويت -عبادت 3
  .گيرند ها را درنظر نمي در انجام كارها اولويت -تفكر 4

3 لين سرماية ما براي خوشبختي در دنيا و آخرتاست .......... ،او. 
  اسالم 1
  ايمان 2
  زندگي و عمر 3
  و انديشه تفكّر 4

 

 

تـري   شـود زنـدگي مناسـب    ها سبب مـي  آن دانستندر درس تدبير زندگاني ما با برخي از موضوعاتي كه 
  .باشد مي ...داشته باشيم آشنا شديم و آن درست مصرف كردن، اسراف نكردن و 

  
  

  

كه مـا بـه    براي اين. كه خداوند ما را آفريده است تا در اين دنيا و آخرت به سعادت و رستگاري برسيم نستيمدر درس قبل دا
ده كنـيم؟  ها چگونه بايد استفا در اختيار ما قرار داده است؟ از اين سرمايهرا هايي  سرمايهسعادت و رستگاري برسيم خداوند چه 

  شود؟ ها مي چه چيزهايي سبب از بين رفتن اين سرمايه

  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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  مقايسة زندگي انسان با يك مسابقة فوتبال
هـاي   ها و تفـاوت  به برخي از شباهت. زندگي ما در دنيا از جهاتي شبيه به يك مسابقة فوتبال است و از جهاتي با آن تفاوت دارد

  :شويد زندگي انسان با يك مسابقه در زير آشنا مي

  ها تفاوت  ها شباهت  

  .فرصت محدود در اختيار داريم  1
ـ  ال مشـخص اسـت امـا حضـور مـا در دنيـا       زمان مسابقة فوتب
  .مشخص نيست

  .بايد استفاده كردبراي خوشبختي از همة لحظات   2
افرادي كه در مسابقه حضور ندارند محدودند اما ما در دنيـا  

  .با افراد متعددي ارتباط داريم

   .شود مشكالت بزرگ ميهاي كوچك سبب  گاهي اشتباه  3
   .زندگي خوب در گرو همكاري با ديگران است  4
   .هركس وظيفة خود را بايد درست انجام دهد  5

  هاي انسان  نعمت
نعمت عمـر و زنـدگي و نعمـت     :دو سرماية ارزشمند در اختيار ما قرار داده است ،خداوند براي رسيدن به خوشبختي و سعادت

  .انديشيدن

  ... عمر، فرصتي براي : نعمت اول
امـا برخـي از آن   . عمر انسان ارزش بسياري دارد. زندگي در دنياست ها، دادن فرصت هاي بزرگ خدا براي انسان يكي از نعمت

  :اند خداوند دربارة اين افراد فرموده. كنند درست استفاده نمي

  ،رسد ها فرا مي يكي از آنهنگامي كه مرگ     الموت جاء اَحدهمذا ا حتّيٰ
  برگردان ]به دنيا[مرا  ؛گويد پروردگارا مي    عونِقالَ رب ارجِ

حاً فيما تَرَكتلُ صاللّي اَعمه بودم به جاي آورمترك كردكه اي را  كارهاي شايسته ،شايد    لَع.  

  هو قائلُها  ا كَلم۟هٌا انّهٰكَلّٰ
ـازگردد،  [گويد  اين سخني است كه او به زبان مي ! ]چنين بازگشتي در كار نيست[ ؛هرگز   و اگر ب

 ]كارش همچون گذشته است
در آن زمـان  . بيننـد  كنند كه زمان مرگشان فرا رسيده و عاقبت زندگي خـود را مـي   بله، برخي نعمت عمر را از زماني درك مي

  . شود ها داده شود ولي اين درخواست پذيرفته نمي شود اين نعمت دوباره به آن درخواست مي

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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به همين دليل از مـا   ؛كنيم داند ولي ما عبور آن را درك نمي ها مي با سرعت آن فرصت عمر را مانند ابرها و عبورِ ،)ع(امام علي 
  ».شمريدهاي خوب را غنيمت  ذرند، پس فرصتگ ها مانند ابرها مي فرصت«. خواهد كه از اين فرصت بهره بگيريم مي

  
دهنـدة   خـود نشـان   ايـن . ندهدشود كه انسان كارهايش را با برنامه انجام  حالي سبب مي حوصلگي و بي بي :تنبليحالي و  بي -1

  .اهميت ندادن به وقت خود و ديگران است
  هدف نداشتن: برنامه نداشتن  ب: الف: انجام ندادن كارها در زمان خود به دو دليل است: امروز و فردا كردن -2

  .رود رسد، از دستشان مي امروزهاي اين افراد به اميد فردايي كه نمي. كنند شود كه در كارهاي خود امروز و فردا مي اين امور باعث مي
. مهـم هسـتند   اهميت، برخي مهـم و برخـي خيلـي    برخي كم . همة كارها به يك اندازه مهم نيستند :ها توجهي به اولويت بي -3

  . تر شويم اهميت كارها بايد مشخص شود و گرنه ممكن است كارهاي مهم از قلم بيفتند و ما سرگرم كارهاي كم   اولويت
وقـتش  كـه  كند  شود كه انسان همواره در كارهايش عجله كند زيرا همواره احساس مي بندي كارها سبب مي توجهي به اولويت بي

بلكـه مهـم   . تر انجام شود اهميت  كم كارهاي حتيو كه الزم نيست همة كارها  در حالي. انجام دهدكم است و بايد همة كارها را 
  .انجام شود و صبر و حوصله با استواري كامل ،ويژه كارهاي مهم كارها بهكه آن است 

اگـر  . اسـت ها بـر انسـان    نشين اهميت دارد، اثر فراوان آن انتخاب دوست و هم در از داليلي كه :نظم بيمعاشرت با افراد  -4
نداشـته   اي نشين انسان كسي باشد كه هـدف و برنامـه   شويم و اگر هم اخالق مي  ما هم خوش ،اخالق باشد نشين انسان خوش هم

  . شويم ها مي ما هم مانند آن ،باشد
  . شود هاي ديگر نيز محروم مي اگر كسي از آن محروم شود از نعمت. اولين سرماية انسان، زندگي و عمر است :نكته

  انديشيدننعمت : نعمت دوم
خداوند نعمت ديگري در اختيار ما قرار داده است كه با اين . داشتن نعمت عمر، به تنهايي براي رسيدن به سعادت كافي نيست

  .شويم و آن نعمت، نعمت قدرت عقل و انديشيدن است متفاوت مينعمت از ساير موجودات 
  اهميت تفكر

  :اند فرموده) ص(حضرت محمد . ها باالتر است نعمت تفكر از بسياري از عبادت
  ».برتر است ]بدون تفكر[هاي طوالني عبادت كردن  ، از ساعت]هاي خداوند در نشانه[ساعتي تفكر «

 بدترين ها را آن ، وتر معرفي كرده چهارپايان گمراهاز  كر و الل است را) هايشان دل(كه  ها را انسانخداوند در قرآن كريم برخي 
  :ها كساني هستند كه آن. دانيد اين افراد چه كساني هستند مي. دانسته است موجودات

  . كنند توانايي انديشيدن دارند ولي از اين نعمت خداوند استفاده نمي -1
  .گيرند بينند عبرت نمي چه مي چشم دارند ولي از آن -2
  .كنند گوش دارند ولي براي شنيدن دستورات خدا از آن استفاده نمي -3

 نظم معاشرت با افراد بي امروز و فردا كردن  عوامل هدر دادن عمر

 ها توجهي به اولويت بي

 حالي و تنبلي بي
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كمك هاي پيشرفت خود در زندگي بينديشيم و با  دنيا، به راه توانيم با استفاده از اين نعمت عالوه بر خوشبختي در ها مي ما انسان
  .اه را براي رستگاري خود انتخاب كنيمبهترين ر ،پيامبران الهي

  :اند اميرالمؤمنين فرموده
  ».خواند تفكر انسان را به سوي نيكي و عمل به آن فرامي«

  شود انسان به سمت نيكي و عمل به آن حركت كند؟ چگونه انديشه باعث مي
  :خواهد كرد به سمت كارهاي نيك حركت ،ترديد اگر كسي دربارة موضوعات زير فكر كند و بينديشد بي
  ضبط اعمال توسط خداوند و پاسخگو بودن انسان -1
  محدوديت عمر انسان -2
  اثرگذاري مثبت و منفي اعمال بر ديگران -3

  .نگري نكند سرانجامش حسرت و پشيماني خواهد بود ر نينديشد و دورانديش و آيندهواما اگر در اين ام

  

1  خداوند كريم آية»تيٰح ااَ ذا جاءحدهم المقالَ وت لَ عونِارجِ بِّرلّي اَعلُعم صالرَا فيما تَحكَ كتها كَنَّلّا ال۟هٌم هو را دربارة » هالُقائ
 .  ..........فرمايد كه  كساني مي

  .زنند با عدم تفكر صحيح در كارهايشان به ديگران آسيب مي 1
  .اي براي مرگ و جهان پس از مرگ ندارند هيچ برنامه 2
  .دانند ارزش واقعي عمر خود را نمي 3
  .دانند ارزش پول و سرماية حالل خود را نمي 4

2 حـالي و تنبلـي،    هاي بـي  شود و از نشانه مي ..........دچار  ،براي خود تعيين نكردهرا ندارد و هدفي  اي كسي كه در زندگي، برنامه
 .  ..........رفتار كساني است كه 

  .دهند كنند و كارهايشان را با برنامه انجام نمي روز ورزش نمي در طول شبانه -حالي و تنبلي بي 1
  .كنند دهند و همواره امروز و فردا مي كارهايشان را در وقتش انجام نمي -حالي و تنبلي بي 2
  .دهند كنند و كارهايشان را با برنامه انجام نمي روز ورزش نمي در طول شبانه -امروز و فردا كردن 3
  .كنند دهند و همواره امروز و فردا مي كارهايشان را در وقتش انجام نمي -امروز و فردا كردن 4

3 و نتواند با صبر و حوصله كارها را به سرانجام برساند؟  باشد شود كه انسان در كارهاي خود عجله داشته كدام عامل باعث مي 
  امروز و فردا كردن 2    حالي و تنبلي بي 1
  نظم معاشرت با افراد بي 4  نظر نگرفتن اولويت كارها در 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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اي استفاده  با بررسي كارهاي روز گذشتة خود، بگوييد كه آيا از نعمت عمر خود به شكل شايسته
از عـواملي كـه در درس يـاد     يـك  ايد؟ در صورت منفي بودن جوابتان، علـت آن را كـدام   كرده

  دانيد؟ مي ،گرفتيد
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي
» .هـاي خـوب را غنيمـت شـمريد     گذرند، پس فرصـت  ها مانند ابرها مي فرصت«: السالم فرمودند حضرت علي عليه، 4گزينة  1

سـت  دليـل از د  هـاي زنـدگي را بـي    داننـد و فرصـت   خداوند آية مربوطه را دربارة كساني كه ارزش واقعي عمر خود را نمـي 
 .دهند، بيان فرموده است مي

و  دهنـد  اين است كه كارهايشـان را در وقـتش انجـام نمـي     ،كنند هاي افرادي كه مدام امروز و فردا مي ، از ويژگي1گزينة  2
 ».خواند تفكّر، انسان را به سوي نيكي و عمل به آن فرا مي«: السالم فرمودند حضرت علي عليه

  .خوشبختي در دنيا و آخرت همين زندگي و عمر استاولين سرماية ما براي ، 4گزينة  3
؟ماي چقدر ياد گرفته

دهند و بـا   دليل از دست مي هاي زندگي را بي دانند و فرصت خداوند دربارة كساني كه ارزش واقعي عمر خود را نمي  ،3گزينة  1
 .فرمايد آية مربوطه را مي ،روند دست خالي از اين دنيا مي

دهد و  كارهايش را در وقتش انجام نمي ،براي خود تعيين نكرده استرا ندارد و هدفي  اي زندگي برنامه، كسي كه در 3گزينة  2
دهنـد   كنند و كارهايشان را با برنامه انجـام نمـي   روز ورزش نمي معموالً كساني كه در طول شبانه. كند همواره امروز و فردا مي

 .حال و تنبل هستند حوصله و بي بي
شود انسان در كارهاي خود عجلـه داشـته باشـد چـون همـواره احسـاس        كارها موجب مي  بندي هي به اولويتتوج ، بي3گزينة  3

بنـدي كارهـايش را انجـام دهـد،      كه اگر با برنامه و اولويت در صورتي. كند وقتش كم است و بايد همة كارها را انجام دهد مي
 .رانجام برساندتواند با صبر و حوصله و با استواري كامل به س همگي را مي

  

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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154
 Lesson 5: My City- Speaking & Listening | انگليسي

 
 Lesson 5: My City- Speaking & Listening  4  هشتم  انگليسي  15

 

  .طور شنيداري درك كنيم را به) My City( 5ها و گفتگوهاي مربوط به موضوع درس  كلمه - 1
  .طور شفاهي بيان كنيم را به) My City( 5گفتگوهاي مربوط به موضوع درس  - 2

  

 

 

هاي جغرافيايي، هاي شهري، جهت شهر، نام مكان
 كنندٔه يك شهر هاي توصيف صفت

 واژگان

th , ph , que , wh 

 حروف و صداها

 شنيدن

 كاركردهاي زباني

 نوشتن خواندن گفتن

هاي هاي شهري، جهتشهر، نام مكان
كنندٔه هاي توصيف جغرافيايي، صفت

 يك شهر

  .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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سؤاالت

1 تان را با هم عوض كنيد سپس نقش. ات بپرس هايي را از همكالسي دربارة شهرهاي زير سؤال. 

 
Isfahan  

A Tell me about Isfahan. 

B Isfahan is an old city in the center of Iran. 

 
Yazd  

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

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

 
Ahvaz  

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

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

 
Tabriz  

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

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

 

هـاي   در اين هفتـه و هفتـه  . هاي سالمتي آموختيم ها و توصيه در درس قبل مطالبي دربارة سالمتي، بيماري
 !با ما همراه باشيد. گيريم هاي جغرافيايي را ياد مي هاي شهري و جهت گفتگو دربارة شهرها، مكان 17و  16
  

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

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
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  دانيد مكان زير در كجاست؟ آيا مي

  
  .ات به انگليسي گفتگو كنيد دربارة آن با همكالسي

  

كنـيم و سـپس بـا چنـد      است شروع مي» شهر من«آموز عزيز مطالب اين هفته را با گفتگوي كتاب درسي كه موضوع آن  دانش
  .شويم آشنا ميحرف تركيبي 

  كتاب درسي 5مكالمة درس 
 Phanindra: Morteza, tell me about Isfahan. Where  آن كجاست؟. مرتضي، دربارة اصفهان برايم بگو :فانيندرا

 is it? 
 Morteza: Well, Isfahan's an old city in the center  .خُب، اصفهان شهري قديمي در مركز ايران است :مرتضي

 of Iran. 
 ?Phanindra: What's it like  چه جور جايي است؟ :فانيندرا

 .Morteza: It's a big and clean city  .آن شهري بزرگ و تميز است :مرتضي

 ?Phanindra: Any famous buildings  ؟دآيا ساختمان مشهوري دار :فانيندرا

در واقـع اصـفهان بـه خـاطر مسـاجد و      . بله زيـاد  :مرتضي
  .بسيار مشهور استقصرهايش   

Morteza: Yes, many. Actually, Isfahan is very 
 famous for its mosques and palaces.

 ?Phanindra: Are there any museums  اي در آنجا وجود دارد؟ آيا موزه :فانيندرا

 .Morteza: Yes, some great ones  .بله، چند موزة عالي :مرتضي

 .Phanindra: I should see the city soon  .من بايد آن شهر را به زودي ببينم :فانيندرا

توانيم در مركز شهر غذاي مخصـوص   حتماً، و ما مي :مرتضي
  .بخوريم  

Morteza: sure, and we can have special food 
 downtown. 

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

 ای برای آغاز درس هم مقدمهاین
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  th ،ph ،que ،whهاي تركيبي  حرف
1- th  

  :هاي زير مثالً در كلمه. در زبان عربي است» ث«صداي حرف ، thيكي از صداهاي 
north, south 

2- ph 

ph   هاي زير است، مثالً در كلمه» ف«داراي صداي:  
phone, photo 

3- que 

que  مثالً. دهد مي» ك«صداي  آيد وقتي در آخر يك كلمه مي:  
mosque 

4- wh  
  .ها به كار رفته است در اين كلمه whدر اين درس 

where, what 

  

 A What’s Ardabil like? 

B .......................................... 
1 Yes, some great ones. 2 There is special food downtown. 
3 I should see the city soon. 4 It's very clean. 

 A Are there any libraries in your city? 

B .......................................... 
1 It's old. 2 Yes, many. 3 It's very near. 4 Yes, very soon. 

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

B Yes, a new one. 
1 Is there a metro system in your city? 
2 Where is your city? 
3 Do you like it in your city? 
4 Please tell me about the museums in your city. 

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

B Yes, some great ones. 
1 Is Shiraz a clean city? 2 Where is Shiraz? 
3 Are there any museums in Shiraz? 4 What's Shiraz like? 

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

B Yazd is in the center of Iran. 
1 Is there a stadium in Yazd? 2 What is Yazd famous for? 
3 What's Yazd like?  4 Where is Yazd? 

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

B It's very clean. 
1 Where is Rasht?  2 What's Rasht like? 
3 What's Rasht famous for? 4 When can you go to Rasht? 

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

B It's an old and big city. 
1 Where is Mashhad? 2 Is Mashhad in the east? 
3 Are there many cinemas in Mashhad? 4 What's Mashhad like? 

 A Is there a stadium in your city? 

B .......................................... 
1 Yes, there are.  2 No, there isn't. 
3 It's in the north.  4 It's very famous. 

 There is a mos_ _e near my house. 
1 th 2 ph 3 qu 4 wh 

 Sari is in the nor_ _ of Iran. 
1 th 2 ph 3 wh 4 qu 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 
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 مشـهور هـاي   در مورد جاذبـه  تان همكالسياين شهرها به چه چيزي مشهور هستند؟ با . بينيد در جدول زير نام چند شهر را مي
  .اين شهرها گفتگو كنيد

Famous for City 
 Shiraz  
 Bushehr  
 Mashhad  
 Sanandaj  
 Kermanshah  
 Zahedan  

  

دونيم؟ چقدر مي

بنابراين پاسخ يكسان براي ايـن  . كنند آموزان در مورد شهرهاي مختلف گفتگو مي اين يك تمرين شفاهي است و در آن دانش 1
 .تمرين وجود ندارد

؟ماي چقدر ياد گرفته
  .آن بسيار تميز است )ب طور جايي است؟ اردبيل چه )لفا، 4  گزينة 1
  .بله، چندتا )ب اي وجود دارد؟ آيا در شهر شما كتابخانه )الف، 2  گزينة 2
  .جديد) سيستم(يك   بله، )ب آيا در شهر شما يك سيستم مترو وجود دارد؟ )الف، 1  گزينة 3
  .بله، چند موزة عالي وجود دارد )ب اي وجود دارد؟ آيا در شيراز موزه )الف: ترجمه ،3  گزينة 4
 .يزد در مركز ايران است )ب كجاست؟ يزد )الف: ترجمه ،4  گزينة 5
  .آن بسيار تميز است )ب رشت چه جور جايي است؟ )الف: ترجمه ،2  گزينة 6
  .آن شهري قديمي و بزرگ است )ب مشهد چه جور شهري است؟ )الف ،4  گزينة 7
  .نه، وجود ندارد )ب استاديوم وجود دارد؟آيا در شهر شما  )الف ،2  گزينة 8
 . ، يك مسجد نزديك خانة من است3  گزينة 9

mosque 
 .، ساري در شمال ايران است1گزينة  10

north  
  

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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  Lesson 5: My City- Reading  4  هشتم  انگليسي  16

 

  .را بخوانيم و درك كنيم) My City( 5ها و گفتگوهاي مرتبط با موضوع درس  ها، جمله كلمه -1

  

  

  

هاي شهري،شهر، نام مكان
هاي  هاي جغرافيايي، صفت هتج

 كنندٔه يك شهر توصيف

 واژگان

th , ph , que , wh 

 حروف و صداها

 شنيدن

 كاركردهاي زباني

 نوشتن خواندن گفتن

هاي شهري، شهر، نام مكان
هاي  هاي جغرافيايي، صفت جهت

 كنندٔه يك شهرتوصيف

  .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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سؤاالت

1 ها را با تصاوير جور كنيد كلمه. 

 

a   1. mosque 

 

b   2. bridge 

 

c   3. metro 

 

d   4. restaurant 

 

e   5. airport 

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
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2 ها را مرتب كنيد و يك گفتگوي صحيح بسازيد آن. هاي زير مربوط به گفتگوي حسين و پدرش است جمله. 
 It's in the south of Iran. 
 It's an old and big city. 
 Yes, some great ones. 
 Are there any museums? 
 Where is Shiraz? 
 What's it like?  

Hossein: .................................................. 

Dad: ........................................................ 

Hossein: .................................................. 

Dad: ........................................................ 

Hossein: .................................................. 

Dad: ........................................................ 

 

چنين با حـروف   هم. شود را ياد گرفتيم مربوط مي» شهر من«كه به موضوع  5گفتگوي درس  15در هفتة 
  .آشنا شديم thو  wh ،que ،phتركيبي 

  
  

  

  .ها را زير هر تصوير بنويسيد تصاوير زير مربوط به كدام شهرها هستند؟ نام آن

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

  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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ها را به خوبي و براي مدت طوالني بـه   كند كه آن مرور اين واژگان كمك مي. گيريم در اين بخش واژگان جديد درس را ياد مي
  .خاطر داشته باشيد

 about  درباره

 actually  در واقع

 big  بزرگ

 capital  پايتخت

 clean  تميز

 continent  قاره

 country  كشور

 famous  مشهور

 food  غذا

 for  براي

 great  عالي

 have  غذا خوردن -صرف كردن

 its  مال آن

 many  بسياري -تعداد زيادي

 old  پير -قديمي

 see  ديدن

 should  بايد

 some  تعدادي

 soon  به زودي

 special  مخصوص

 sure  مطمئناً -حتماً

 tell  گفتن

 tourist  جهانگرد

 very  بسيار

 well  خوب -به خوبي

 boulevard  بلوار

 building  ساختمان

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

 church  كليسا

 ?How do you like it in Iran آيا ايران را دوست داري؟

 continents  هاقاره

 cinema  سينما

 city  شهر

 downtown  مركز شهر

 library  كتابخانه

 metro system  سيستم مترو

 minaret  مناره

 mosque  مسجد

 museum  موزه

 palace  قصر

 park  پارك

 restaurant  رستوران

 stadium  استاديوم

 store  مغازه

 train station  ايستگاه قطار

 City center park  پارك مركز شهر

 City zoo  باغ وحش شهر

 City library  كتابخانة شهر

 Holy Prophet's Mosque النبيمسجد -مسجد پيامبر اكرم

 north-west  شمال غربي

 south  جنوب

 Medina  مدينه

 National Stadium  استاديوم ملي

 Natural History Museum  موزة تاريخ طبيعي

 Wood Bridge  پل چوبي

 center  مركز

 east  شرق

 north  شمال

 north-east  شمال شرقي

 south-east  شرقي جنوب

 south-west  جنوب غربي
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 .Tell me about Isfahan  .دربارة اصفهان به من بگو

 west  غرب

 ?Where is it  كجاست؟

 ?What's it like  چه جور جايي است؟ چطور جايي است؟

 .It's a big and clean city  .شهري بزرگ و تميز است

 ?Are there any famous buildings  دارند؟هاي مشهوري در آن وجود  آيا ساختمان

 .Yes, there are./ Yes, many  بله، تعداد زيادي./ بله، وجود دارند

 .No, there aren't  .نه وجود ندارد

 ?Is there a metro system  آيا سيستم مترو وجود دارد؟

 .Yes, there is./ No, there isn't  نه، وجود ندارد./ بله، وجود دارد

 .I should see the city soon  بايد آن شهر را به زودي ببينم

 .We can have special food downtown  .توانيم در مركز شهر غذاي مخصوص بخوريم مي

 ?Is it correct  آيا اين صحيح است؟

  

 Isfahan is ………. for its mosques. 
1 old 2 famous 3 new 4 correct 

 The ………. of Iran is a very big city. 
1 building 2 museum 3 capital 4 shrine 

 A ………. is Isfahan? 

B It’s in the center of Iran. 
1 Where 2 What 3 Which 4 When 

 There is a very big football ………. in Tehran. 
1 stadium 2 palace 3 zoo 4 restaurant 

 Mohsen and Jack are eating lunch at a .......... . 
1 library 2 restaurant 3 capital 4 palace 

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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 You can have great food ...........  . 
1 downtown 2 like 3 special 4 very 

 Imam Reza's .......... is in Mashhad. 
1 building 
2 metro 
3 shrine 
4 palace 

 A Where is Ilam? 

B It's in the .......... of Iran. 

1 north-east 
2 north-west 
3 east 
4 west 

  

  .آن را به فارسي ترجمه كنيد. متن زير دربارة شهر رشت است

 

Rasht is the capital city of Gilan Province in Iran. 
Rasht is the largest city on Iran's Caspian Sea coast. 
It is a major trade center between Caucasia, Russia 
and Iran using the port of Bandar- e Anzali. Rasht is 
also a major tourist center with the village of 
Masouleh in the nearby mountains and the beaches 
of Caspian Sea. 

  :ترجمه
  ...........................................................................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................................................................  

 پروژه

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

8 

 ايالم

7 

6 
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دونيم؟ چقدر مي

1  
1 b 
2 d 
3 e 
4 a 
5 c 

2   
Hossein: Where is Shiraz? 
Dad: It's in the south of Iran. 
Hossein: What's it like? 
Dad: It's an old and big city. 
Hossein: Are there any museums? 
Dad: Yes, some great ones. 

؟ماي چقدر ياد گرفته

  .است مشهوراصفهان به خاطر مسجدهايش  ،2  گزينة 1

  .ايران شهر بسيار بزرگي است پايتخت ،3  گزينة 2

 .آن در مركز ايران است )ب ؟كجاستاصفهان  )الف ،1  گزينة 3
 .فوتبال بسيار بزرگ وجود دارد استاديومدر تهران يك  ،1  گزينة 4
  .خورند ناهار مي رستورانمحسن و جك دارند در يك : ترجمه ،2  گزينة 5

  .بخوريد مركز شهرتوانيد غذاي خوبي در  شما مي: ترجمه ،1  گزينة 6

  .در مشهد است) ع(امام رضا  بارگاه ،3  گزينة 7

  .ايران است غربآن در  )ب ايالم كجاست؟ )الف: ترجمه ،4  گزينة 8
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  .بنويسيم را) My City( 5 درس موضوع با مرتبط هاي جمله و ها كلمه -1

  

 

  

سؤاالت

 There is a big a_r_o_t in my city. 
1 e, p, r 2 e, b, v 3 i, b, s 4 i, p, r 

 Siosepol is a bri_ _ _ in Isfahan. 
1 g, d, e 2 d, g, e 3 e, d, g 4 e, g, e 

 Kermanshah is in the ………. of Iran. 
1 center 
2 east 
3 north 
4 west 

كرمانشاه

3 

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

هاي شهري، شهر، نام مكان
هاي  هاي جغرافيايي، صفت جهت

 كنندٔه يك شهر توصيف

 واژگان

th , ph , que , wh 

 حروف و صداها

 شنيدن

 زبانيكاركردهاي 

 نوشتن خواندن گفتن

هاي شهري،  شهر، نام مكان
هاي  هاي جغرافيايي، صفت جهت

 كنندٔه يك شهرتوصيف

  .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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 Bandar Abbas is in the sou_ _ of Iran. 
1 th 2 ph 3 sh 4 wh 

 There is a mos_ _e on this street. 
1 qe 2 qu 3 cu 4 ck 

 

هاي جغرافيايي مربوط اسـت   هاي شهري و جهت را كه به موضوع شهر، مكان 5واژگان درس  16در هفتة 
  .ياد گرفتيم

  
  

  

  .نويسندة امريكايي جملة زيبايي دربارة شهرها دارد »رومن پين«

''Cities are like people, showing their personalities to the 
traveler.'' Roman Payne 

  .دهند هايشان را به مسافران نشان مي شخصيت ها هستند و شهرها مانند انسان

  

  پرسش و پاسخ در مورد شهر
 .كنيم هاي جغرافيايي براي بيان محل استفاده مي در پاسخ، از جهت. سؤال كردتوان از محل آن  مورد يك شهر مي براي پرسيدن در
 ?A: Where is Rasht  رشت كجاست؟

 .B: It's in the north of Iran  .آن در شمال ايران است

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

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

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

5 

4 
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  .ها هستند هاي جغرافيايي اين جهت

  
  :گوييم مورد شهر سنندج بپرسيم، ميپس اگر بخواهيم در 

A: Where is Sanandaj? 
B: It's in the west of Iran. 

در ايـن مـورد از   . مثالً بخواهيم بپرسيم كه آن شهر چه جور جايي اسـت . تواند در مورد وضعيت يك شهر باشد سؤال ديگر مي
  .آوريم كنيم و در جاي خالي نام شهر را مي استفاده مي ?What's ... Likeسؤال 

 ?A: What's Tehran like  تهران چه جور جايي است؟

 .B: It's a big city  .شهر بزرگي است

  .كنيم استفاده مي) قديمي( old، )تميز( clean، )كوچك( small، )بزرگ( bigهايي مثل  جا از صفت در اين

  هاي شهري پاسخ در مورد مكانپرسش و 
  و ?... Are there any هـاي  تـوانيم از سـؤال   هـاي شـهري وجـود دارد مـي     كـه بـدانيم در يـك شـهر چـه مكـان       براي اين

 Is there a ... شود در جاي خالي نام مكان شهري آورده مي. استفاده كنيم.  
 ?A: Is there a metro system in Tabriz  آيا در تبريز سيستم مترو وجود دارد؟

 .B: Yes, there is  .بله، وجود دارد

 يا
 ?A: Are there any museums in Shiraz  آيا در شيراز موزه وجود دارد؟

 .B: Yes, There are  .بله، وجود دارد

  

North
North-East

 East West

South 
South-EastSouth-West

North-West
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 هاي مناسب، گفتگوي زير را كامل كنيد ها و جمله با نوشتن كلمه. 

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

B I live in .......... . 

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

B I like it very much. 

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

B It's a .......... and .......... city. 

  

يـك گفتگـو   . خواهيد شهر خودتان را براي او توصيف كنيـد  كنيد و مي فرض كنيد كه داريد با يك جهانگرد خارجي صحبت مي
  .بنويسيد و شهرتان را توصيف كنيد

You:  ........................................................................................................  

Tourist:  ..................................................................................................  

You:  ........................................................................................................  

Tourist:  ..................................................................................................  

You:  ........................................................................................................  

Tourist:  ..................................................................................................  

 

 پروژه

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

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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دونيم؟ چقدر مي

  .بزرگ در شهر من وجود دارد فرودگاهيك  ،4  گزينة 1
airport 

  .در اصفهان است پلسي و سه پل يك  ،2  گزينة 2
bridge 

  .كرمانشاه در غرب ايران است ،4  گزينة 3
  غرب) 4  شمال) 3  شرق) 2  مركز) 1

  south ،1  گزينة 4

 mosque ،2  گزينة 5
؟ماي چقدر ياد گرفته

  .استدر زير يك نمونه ارائه شده . هاي مختلف تكميل كرد توان به روش گفتگو را مياين 
A: Where do you live? 
B: I live in Arak. 
A: How do you like it? 
B: I like it very much. 
A: What's it like? 
B: It's a modern and big city. 

  
  



 

 3 

احتمال | رياضي  /6
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 فيثاغورس رابطٔه | رياضي

 
  4  فيثاغورس ٔرابطه  هشتم  رياضي  14

 

  .يمالزاويه بنويس فيثاغورس را در مثلث قائم رابطة - 1
  .يمدست آور فيثاغورس به الزاويه را به كمك رابطة ثلث قائمطول يك ضلع م - 2

  

 

  

سؤاالت

1 هاي نوشته شده درست است؟ با توجه به شكل چند تا از رابطه  a = b + c  b = a − c  c = b − a  
 

  3 4  2 3  1 2  صفر 1

2  اندازة قطر اين مستطيل چقدر است؟. واحد است 6واحد مربع و عرض آن  48مساحت يك مستطيل   
1 10  2 11  3 12  4 13  

ab
c

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

 الزاويه مثلث قائم

 رابطة فيثاغورس

دست آوردن طول يك ضلع مثلث  به
 الزاويه به كمك رابطة فيثاغورس قائم

 الزاويه مثلث قائم ءاجزا

  .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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3 در شكل زير اندازة محيط چقدر است؟  
1 5 + 2√2     2 4 + 3√2   
3 3 + 4√2     4 6 + √2   

 

4  محيط لوزي برابر با چند واحد است؟. واحد است 10واحد مربع و قطر كوچك آن  120مساحت يك لوزي   
1 48    2 52  
3 56    4 60  

5  الزاويه باشد؟ قائم تواند نميدر كدام گزينه مثلث رسم شده   

1     2   

3     4   

6  دهد؟ مشخص شده روي محور، چه عددي را نشان مي نقطة  
1 √12   
2  √13   
3 √14   
4 √15     

7  محيط چهارضلعيABCD )است؟  چقدر) شكل زير 
1 32  
2 32√5   
3 37 

4 37√2   
  

8 شكل زير برابر كدام گزينه است؟  الزاوية مساحت ذوزنقة قائم 
1 165    2 225  
3 285    4 345 

 

9  برابر با كدام گزينه است؟  1اندازة قطر يك مكعب به ضلع  
1 √2    2 √3  
3 √4    4 √5  

15

11
17

A
D BC

12

34

0 1 2 3
2

1

3√2√2 2√2
5

2√5√5
√15√3 2√3 13

12
5

2 √2135° 
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همچنين مفهوم جذر و مجـذور را  . مساحت مسلط باشيد  تر اين درس بايد به روابط محاسبةبراي درك به
  .از سال گذشته به خاطر داشته باشيد

  
  
  
  

  

  ! بينيد كه به شكل مثلث است ة آبي را ميمدر تصوير زير چش
  . هاي اكبر، احمد و اصغر است سه برادر به ناممتعلق به همچنين سه زمين كشاورزي به شكل مربع 

  به نظر شما چه ارتباطي بين ميزان محصوالت اين سه برادر وجود دارد؟

 

 

  

  !آموزان خوبم سالم به شما دانش
  .است °90منظورم همان مثلثي است كه يك زاوية آن . ايد الزاويه آشنا شده شما عزيزان از دورة ابتدايي با مثلث قائم

  !گفتند؟ چه ميالزاويه  بزرگ مثلث قائم  به ضلع آيا يادتان هست كه
كه در هر مثلثي بـه   شود نه اين الزاويه وتر ناميده مي كنيم ضلع بزرگ در مثلث قائم ها تأكيد مي وتَر؛ راستي بچهاحسنت به شما، 

  . ضلع وتر بگوييم نتري بزرگ

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

اكبرزمين 

چشمة آب

زمين احمد

 زمين 
 اصغر

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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روابط محـيط   ،بپردازيم بهتر است جهت يادآوري فيثاغورسكه به بحث اصلي اين درس يعني رابطة جناب  دوستان قبل از اين
  )نماد مساحت است  S. (ها نياز داريم هاي هندسي را مرور كنيم، زيرا در حل مسائل اين درس به آن كلو مساحت برخي ش

  .اي نيست شود دور تا دورِ آن شكل و نياز به حفظ رابطه محيط هر شكلي مي :تذكر

االضالع متوازي مساحت  = ارتفاع × قاعده    
  

مساحت مثلث = 2قاعده×ارتفاع   
  

مساحت مستطيل = طول ×   عرض
  

مساحت مربع = (اندازة يك ضلع)   
  

مساحت لوزي = 2قطر بزرگ×قطر كوچك    

  

مساحت ذوزنقه = 2ارتفاع×(جمع دو قاعده)    
قاعدة بزرگ 

ارتفاع

قاعدة كوچك

عرض

طول

قاعده

ارتفاع

ارتفاع

قاعده
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الزاويه مربع رسم كنيد، مساحت مربـع روي وتـر بـا     طور كه در كالس درس نيز آموختيد اگر روي اضالع يك مثلث قائم همان
  :توان نوشت به عنوان مثال براي شكل زير مي. جمع مساحت دو مربع ديگر برابر است

t = r + m   
 

  .در سؤال ابتداي درس محصول زمين اكبر با جمع محصول زمين احمد و اصغر برابر باشد ،توان انتظار داشت با اين رابطه مي
تـوان ضـلع    ها را نداشته باشـيم بـه راحتـي مـي     اگر يكي از آن  الزاويه برقرار است، با اين ارتباطي كه بين اضالع يك مثلث قائم

  . آيد دقت كنيد هايي كه در ادامه مي به مثال. مجهول را از طريق اين رابطه پيدا كرد
  .هاي زير بيابيد مجهول را در هر يك از مثلث اندازة ضلع  :مثال

 
 ب(

 

 الف(

  : پاسخ
الف(  3 + 4 = x ⇒ 9 + 16 = x ⇒ 25 = x ⇒ 5 = x   

ب(  x + √32 = √48 ⇒ x + 32 = 48 ⇒ x = 48 − 32 ⇒ x = 16 ⇒ x = 4  

  !سؤال سؤال
تـوان   ولي بين اضالع آن رابطة فيثاغورس برقرار باشد، آيا مـي ! الزاويه است يا خير ها اگر مثلثي داشته باشيم كه ندانيم قائم بچه

  الزاويه است؟ گفت آن مثلث قائم
دقت كنيد و توضيحات را با دقت مطالعـه   مقابلبه تصوير 

  . كنيد تا پاسخ سؤال را پيدا كنيد
 

10  :توان نوشت جايي كه مي از آن = 6 + 8 = 36 + 64 = 100   
  .قائمه است Aدر رأس  ABCپس حتماً مثلث 

ولـي  » ضـلع ديگـر برابـر اسـت    الزاويه مجذور وتر با جمع مجذور دو  در مثلث قائم«گويد  و به صورت كلي قضية فيثاغورس مي
آن  ،تر برابر با جمع مجذور دو ضلع ديگر باشـد  اگر مثلثي داشته باشيم كه مجذور ضلع بزرگ«د گوي فيثاغورس مي عكس قضية

  .باشد الزاويه مي مثلث حتماً قائم
  الزاويه است؟ هاي زير قائم چندتا از مثلث :مثال

     
  )الف(  )ب(  )پ(

4√7 3 √5
√8√3 √32 √6

86 10 C B
A

x
3

4

√32x √48

r 
t m 
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  :زيرا) ب(و ) الف(دو مورد  :پاسخ
   )الف √7 + 3 = 7 + 9 = 16 → √16 = 4  
  )ب  (√3) +  (√5) = 3 + 5 = 8 → √8 

   )پ 2 + √3 = 4 + 3 = 7 → √7 ≠ √6 

  نمايش اعداد راديكالي روي محور
192يا  3cm، 5cmهايي به طول  خط ها اگر از شما بخواهيم پاره بچه cm  كـش انجـام    كـار را بـا خـط    راحتي ايـن  به ،رسم كنيدرا 
  كنيد؟ كار مي چهرسم كنيد، متر  سانتي 2√خطي به طول دقيقاً  اما اگر كسي از شما بخواهد پاره. دهيد مي
اگـر   .را داشـت  4/1يعنـي   2√تـوان مقـدار تقريبـي از     كش تنهـا مـي   انتها ندارد و بنابراين با خط 2√كه ارقام اعشار  دانيم مي
  كاري پيش رو داريم؟ چه راه ،داشته باشيم 2√خطي به طول دقيق  اهيم پارهبخو

  .برابر اندازة واقعي ترسيم شده است 15اين تصوير . به تصوير زير دقت كنيد

  
  . فيثاغورس است  دهيم كه اساس هر دو رابطة جا دو راه ارائه مي در اين

  !ها را دقيق بررسي كنيد به تصاوير زير با دقت نگاه كنيد و آن :روش اول

  
هـاي فـوق رسـم     ماننـد شـكل  ! وار مثلث حلزون 9بايد  10√خطي به طول مثالً  پارهيابيم كه براي ايجاد  روند در مياين   با ادامة

nبايد  n√كنيم و در حالت كلي براي ايجاد  −   .مثلث رسم كنيم 1
كنيم عدد زير راديكال را به صورت جمـع اعـداد    در اين روش تالش مي. بر است روش قبل براي اعداد بزرگ زمان :روش دوم

خط  طبق رابطة فيثاغورس وتر آن همان پاره ،به اندازة جذر هريك از اين اعداد رسم كنيم يمربع كامل بنويسيم، سپس اگر مثلث
  . كند يهاي زير روش كار را روشن م مثال. موردنظر است

1 1
y1

1 1
1 z

1

11 x 1 1
1 1 1

w 
x = 1 + 1x = 2x = √2

y = 1 + (√2)y = 3y = √3
z = √3 + 1z = 4z = √4 = 2

w = 1 + 2w = 5w = √5

1 2

جايي در اين فاصله است اما دقيقاً كجا؟2√
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  .رسم كنيد 13√ لخطي به طو پاره :مثال

13 = 9 + 4  √9 = 3  , √4 = 2  
 .رسم كنيد 30√خطي را به طول  پاره :مثال

30 = 25 + 4 + 1  √25 = 5 , √4 =  2 , √1 = 1  

  . ها را جويا شويد الزاويه به ذهن بسپاريد و از دبيران خود علت آن هاي قائم عزيزان دو نكتة زير را در مورد مثلث
  .الزاويه نصف وتر است در مثلث قائم بر وتراندازة ميانة وارد  -1
  .نصف وتر است °30رو به زاوية  الزاويه ضلع روبه در مثلث قائم -2

  

1  اندازة ضلع لوزي كدام گزينه است؟. واحد و اندازة قطر كوچك آن دو برابر ثلث ضلع آن است 8اندازة قطر بزرگ لوزي  
1 3√2   2 9√2   3 4√3   4 2√3   

2 است؟ چند واحد واحد باشد، محيط مثلث برابر  10اگر اندازة قاعدة آن . واحد مربع است 60الساقين  مساحت يك مثلث متساوي  
1 31  2 34  3 36  4 37  

3 اندازة قطر ذوزنقة زير برابر با كدام گزينه است؟  
 

1 √109   
2 √119   
3 √107   
4 √117   

4 طول ارتفاع وارد بر ساق برابر با كدام گزينه است؟ 16و قاعدة به طول  17الساقين به طول ساق  در يك مثلث متساوي ،  
1 12017   2 13516   3 24017   4 27016        

5

14

5
6

 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

5
2 √301

3

2 √13
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5 ضلع مثلث را (االضالع برحسب ضلع آن چقدر است؟  اندازة مساحت يك مثلث متساويa در نظر بگيريد(.   
1 a2√34   2 3a24   3 3a22   4 a2√32   

6  برابر با چند واحد مربع است؟مساحت لوزي . واحد است 10واحد و طول قطر كوچك آن  52محيط يك لوزي   
1 60  2 65  3 120  4 135   

7 كدام گزينه درست است؟ . الزاويه است مثلث رسم شده قائم  
1 a = b + c 

2 a = b − c 

3 b = a + c 

4 b = c − a   

8  با توجه به شكل زير، مقدارz   برابر با كدام گزينه است؟  
1 √7   
2 3 

3 √11 

4 4   
9  است؟ چقدرمحيط لوزي . است 24و  10اندازة دو قطر يك لوزي  

1 52  2 60  3 104  4 120  

10  تر است؟ اندازة قطر آن به كدام گزينه نزديك. الساقين است متساوي ذوزنقة زيرشكل 
1 80  
2 90 

3 100 

4 110  

  

  

 

  حال چند اثبات ارائه شده است؟  تحقيق كنيد براي رابطة فيثاغورس تا به -1
. توان يك مربع سـاخت  قطعه از مثلث زير و مربع داده شده مي 4با استفاده از  -2

اندازة ضلع اين مربع چقدر است؟ با راهنمايي دبير خود و استفاده از اين شكل يك 
  .ثبات براي رابطة فيثاغورس بنويسيدا

b c
a

c
 پروژه

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

25

110

80

x√2 y z√2 √2

√3

a
b

c
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دونيم؟ چقدر مي

 .مورد سوم اشكال دارد، 3 گزينة 1
 1گزينة  2

 

مستطيل مساحت = طول × عرض     48 = طول × 6 → = طول 8    

= قطر √6 + 8 = 10   

 4گزينة  3
 

ABC∆ : A = 45° , B = 90°     ⇒ C = 45° ⇒ BC = AB = 1    P = 2 + 1 + 2 + 1 + √2 = 6 + √2  

 2گزينة  4
بزرگ قطر = a , كوچك قطر = b    

مساحت = ab2 ⇒ 120 = 10a2 ⇒ a = 24  a2 = 12   ,    b2 = 5     
ضلع لوزي = √12 + 5 = 13  
محيط لوزي = 4 × 13 = 52   واحد

 

 4گزينة  5
 3گزينة  6

 

BD  :الزاويه است پس قائم BCD، مثلث 1گزينة  7 = √4 + 3 = 5  
AB  :الزاويه است پس قائم ABDمثلث  = √5 + 12 = 13  

AB  :  بنابراين + BC + CD + DA = 13 + 3 + 4 + 12 = 32  

2
√13√14 1

3

13
12 5

2 √245°1 1
2 1

45°A
B C

8
6
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x 2گزينة  8 = √17 − 15 = √289 − 225 = √64 = 8   S = 12 (a + b)h = 12 (11 + 19) × 15 = 225    
 

 2گزينة  9
MN = √1 + 1 = √2    MM′ = (√2) + 1 = √3    

 

؟ماي چقدر ياد گرفته

 1گزينة  1
 

كوچك قطر = 2x3    x = (x3) + 4 ⇒ x = 18 ⇒ x = 3√2    

 3گزينة  2
مساحت = 12 قاعده × ارتفاع    60 = 12 × 10 × ⇒ ارتفاع = ارتفاع 12    

طول ساق = √12 + 5 = 13    

محيط = 2 × 13 + 10 = 36    

 1گزينة  3
 

 3گزينة  4
قاعده بر وارد ارتفاع = √17 − 8 = 15    

= مساحت مثلث 15×162 = واحد مربع 120    

مثلث مساحت = 12 × 17 × ارتفاع ⇒ = ارتفاع 24017    
 

15

88

17

16

1717

√10 + 3 = √109 
6 

5 
6 

4 4 

3 

5

12

4

x3 x

M′

M N

15

11
17

x
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 1گزينة  5
ارتفاع اندازة = a − a24 = 3a24 = a√32    

مساحت = 12 × a × a√32 = a2√34     
 

52 3گزينة  6 ÷ 4 = 13 ضلع x  طول = √13 − 5 = 12 ⇒ قطر بزرگ =  24    
مساحت لوزي = 24×102 = 120 مربع واحد        

 4گزينة  7
x 2گزينة  8 = (√3) + (√2) = √5    y = (√5) + (√2) = √7    z = (√7) + (√2) = 3    

 1گزينة  9
وزيل ضلع  = √12 + 5 = √169 = 13     

وزيل محيط  = 4 × 13 = 52    
 

 3گزينة  10
=ارتفاع √25 − 15 = √625 − 225 = 20    

طرق = √20 + 95 = √9425 ≃ 100     
 

  

25

15 95

80

5

12

13
5x

a2 
a
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  4  هاي همنهشت مثلث -همنهشت  هشتم  رياضي  15

  

  .يمبودن دو شكل را بنويس  دليل همنهشت -1
  .يمتساوي اجزاي متناظر در دو شكل همنهشت را بنويس -2
  .تشخيص دهيمهاي همنهشتي دو مثلث را  حالت -3

  

 

  

سؤاالت

1 چند تا از موردهاي زير با شرط گفته شده قابل انطباق هستند؟. دانيم دو دايره با شعاع برابر، قابل انطباق هستند مي  
  هاي برابر دو مربع با طول ضلع )الف
  هاي برابر دو لوزي با طول ضلع )ب
  هاي برابر االضالع با طول ضلع دو مثلث متساوي )پ

  صفر 4  1 3  2 2  3 1

2 مثلث رسم كرد؟ توان نميخط،  هاي داده شده براي سه پاره در كدام گزينه با اندازه   
1 3 ،3 ،3  2 2 ،3 ،4  3 2 ،2 ،1  4 1 ،2 ،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

 همنهشتي

 اجزاء متناظرمثلث دو هاي همنهشتي حالت

ض ض ض ض ز ض ز ض ز

  .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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3  الســاقين  در مثلــث متســاويABC  داريــمAB = AC ) مقابــل شــكل .(
 BHEو  CH′Dدو مثلث . ايم را رسم كرده AC و ABاضالع  هاي عمودمنصف

 باشند؟ بنا بر چه حالتي با هم همنهشت مي
 و ز 1

  و ض 2
 ض ز ض 3

 ز ض ز 4
 

4 هاي زير هميشه درست است؟ چندتا از عبارت  
  .دو مربع هميشه متشابه هستند -
  .دو مستطيل هميشه متشابه هستند -
  .دو دايره هميشه متشابه هستند -
  .دو لوزي هميشه متشابه هستند -
  .هميشه متشابه هستند ،دو مثلث متساوي الساقين -

1 5  2 4  3 3  4 2 

5  در شكل زيرAB||CD  است وAMAD =  كدام گزينه درست است؟. است 12
1  MD = AM MAB و = MDC   
2  AB = CD MBA و = MCD  
3  CM = MB و AB = CD  
    . هر سه گزينه درست است  4

  
  
  
 

  

 

ها فهم مطالب ايـن درس را   ايد؛ مرور دوبارة آن در پاية هفتم با مفاهيم همنهشت بودن دو شكل آشنا شده
  .كند تر مي براي شما ساده

  

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

B
A M C

D

H
A

B CD E
H′
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كمـي در درك آن دچـار مشـكل    ولين بار واژة متناظر را شـنيديد  حتماً شما هم وقتي براي ا
  ! خود را مطابق تصوير روي هم قرار دهيد هاي دست  دوستان، .ديدشُ

  !اجزاي متناظر دو دست را نام ببريد
  هستند؟ همنهشتدوستان شما الزاماً هاي  دستشما و  هاي دست آيا

 

  

طوري بر شكل ديگر منطبـق كنـيم كـه    ) مانند تقارن، دوران و انتقال(اگر بتوانيم شكلي را با يك يا چند تبديل هندسي  :تعريف
  .دهيم ينشان م ≅را با نماد دو شكل ي همنهشت. اند همنهشتتوانيم بگوييم كه اين دو شكل  ديگر را بپوشانند، مي كامالً يك

  
  چيست؟  همنهشتمنظور از اجزاي متناظر و نوشتن تساوي اجزاي متناظر در دو شكل  :سؤال

مثالً بين دست راست و دست چپ . گوييم متناظر مي ،هايي كه به لحاظ موقعيت يكسان هستند قسمتبه  همنهشتدر دو شكل 
  .انگشتان اشارة دو دست اجزايي متناظر هستند

به . هستندبا هم برابر هستند بايد بگوييم كدام قسمت از هر دو شكل  همنهشتكنيم دو شكل  از طرفي در هندسه وقتي ادعا مي
  .گويند كار نوشتن تساوي اجزاي متناظر مي اين

  .تساوي اجزاي متناظر را بنويسيد ،هستند همنهشتبه دو شكل زير كه  با توجه :مثال

   AB = XZ = 42mm      BC = XY    AC = ZY
B = X = 60°     A = Z = 40°    C = Y = 80°   

Z60° 40°  

Y
X متر ميلي 42

60° Bمتر ميلي 40°42
AC

تقارن دوران انتقال

90°

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

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه



 

 76 

15 رياضي | 4 ونـارآزمـك

  :ي دو مثلثهمنهشتبررسي 
  هاي مساوي بايد داشته باشند؟  باشند، حداقل چه اجزايي با اندازه همنهشتكه دو مثلث  بياييد با هم تحقيق كنيم براي اين

  :ها داشته باشيم، سپس به ادامة كارمان بپردازيم آن  هاي خاص و ويژگي كنيد تا مروري بر اسامي مثلثاما چند لحظه صبر 
  .است °60برابر نيز دارد كه هريك   سه زاوية . سه ضلع برابر دارد : االضالع مثلث متساوي -1
  .عده برابرندمجاور به قا  دو زاوية ) ساق(دو ضلع برابر دارد  : الساقين مثلث متساوي -2
   .دارد) °90(يك زاوية قائمه  : الزاويه مثلث قائم -3
  )چرا؟( .هستند °45مجاور به قاعده   دو زاوية : الساقين الزاوية متساوي مثلث قائم -4

  !به پويا و پريا كمك كنيد
در يك كتاب آموزشـي فعـاليتي   : گويند و مي كنند ميكنند به شما مراجعه  تصور كنيد پويا و پريا كه هر دو در پاية هفتم تحصيل مي

  :هاي زير رسم كنند هايي با مشخصه اند كه بايد مثلث ديده
AB )الف = 4cm  وB = A )ب   65° = Bو  45° = AB )پ   75° = 3cm  وAC = 3cm  
امـا چـرا؟   ! ندها بر هـم منطبـق نشـد    ها يكي نشد و مثلث اند اما پاسخ آن ها را رسم كرده گويند كه در هر سه حالت مثلث ها مي آن

   !؟....واقعاً چرا 
  . خوب به پرسش باال فكر كنيد ،كه ادامة مطالب را بخوانيد قبل از اين .آوريم عزيزانم رسم اين خواهر و برادر را در ادامه مي

    رسم پويا  رسم پريا

    

  الف

    

  ب

    

A  پ
C B3 3 A

C B3 3

BA 45° 75° BA 45° 75°

4cm65° AB 4cmB A65°
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  :باشد كه بتوانيم مثلثي يكتا رسم كنيم، حداقل اطالعات الزم موارد زير مي براي اين
  .سه ضلع از مثلث را داشته باشيم  اندازة - 1
  .اندازة دو ضلع و زاوية بين آن دو را داشته باشيم - 2
  .اندازة دو زاويه و ضلع بين آن دو را داشته باشيم - 3

  .تواند رسم كند يعني اگر هر كسي مهارت رسم مثلث را داشته باشد، با داشتن يكي از سه حالت فوق فقط و فقط يك مثلث مي
شـوند يعنـي    بـق مـي  حتمـاً بـر هـم منط    ،يكي از سه حالت گفته شده برابر باشند اجزاي متناظر دو مثلث بااگر  :بسيار مهم تيجةن

  .هستند همنهشت
كافيسـت  . و مثلـث نيسـت  تك اجزاي آن د توان گفت براي بررسي برابري دو مثلث نيازي به بررسي برابري تك با اين حساب مي

  .هستند همنهشتگاه آن دو مثلث حتماً  به يكي از سه حالت فوق برقرار باشد آن برابري اجزا
  .هستند همنهشتضلع از مثلثي با سه ضلع از مثلث ديگر برابر باشند، آن دو مثلث هرگاه سه ): ض ض ض(تساوي سه ضلع  - 1

  .را بيان كنيد OCDو  OABي دو مثلث همنهشتدليل  :مثال

OA = OC (هر دو شعاع دايره هستند)DC = BA = 4cmOB = OD = 5cm     به حالت  
ض ض ض OA∆ B ≅ OC∆D  

  
هـا از مثلـث    آنبين   ها از مثلثي با دو ضلع و زاوية هرگاه دو ضلع و زاوية بين آن): ض ز ض(ها  تساوي دو ضلع و زاوية بين آن - 2

  .)توجه داشته باشيد زاوية برابر حتماً بين دو ضلع قرار داشته باشد. (هستند همنهشتآن دو مثلث  ،ديگر برابر باشند

AC  .را بيان كنيد DECو  ABCي دو مثلث همنهشتدليل   :مثال = CE = 2cmC = C BC (متقابل به رأس)  = CD = 3cm حالت (ض ز ض)به AB∆C ≅ ED∆ C  

  
هـا از مثلـث    ها از مثلثي با دو زاويه و ضـلع بـين آن   هرگاه دو زاويه و ضلع بين آن): ز ض ز(ها  تساوي دو زاويه و ضلع بين آن - 3

  .)دو زاوية برابر باشدبايد بين كنيم ضلع برابر  تأكيد مي. (هستند همنهشتديگر برابر باشند، آن دو مثلث 

  .را بنويسيد AHCو  AHBي دو مثلث همنهشتدليل . عمود است BCبوده و بر ضلع  Aنيمساز زاوية  AHدر شكل مقابل  :ثالم

 

⎩⎪⎨
⎪⎧A = A ( ستا نيمساز AH رازي )AH = AH (ضلع مشترك است AH) H = H ( ستا عمود BC بر AH)

(ز ض ز)    به حالت   AH∆ B ≅ AH∆ C    

B

A

C1 2
21

H

2cm  3cm  B
A 2cm  DC 3cm  E1 2

5cm  4cm  
4cm  

BA
O  5cm  D C
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1  در مستطيلABCD )شكل زير (AM  وCN  را بر قطرBD بينيد؟  چند جفت مثلث همنهشت در شكل مي. ايم عمود كرده 
1 4  
2 5  
3 6  
4 7  

2 هاي زير دو مثلث  در چند حالت از حالتABC  وA′B′C′ هستند؟ همنهشت  
- C = C′  , B = B′  , A = A′   
- AC = A′C′  , AB = A′B′  , A = A′   
- AB = A′B′  , AC = A′C′  , B = B′   

  3 4  2 3  1 2  صفر 1

3 الساقين  در مثلث متساويABC،  )AB = AC (    ميانـةAM   دو مثلـث  . ايـم  را رسـم كـردهAMB  وAMC    در چـه حـالتي
  شوند؟ همنهشت مي

  ض ض ض   2    ض ز ض 1
 .توان همنهشتي دو مثلث را نتيجه گرفت نمي 4    2و  1هاي  گزينه 3

4 الزاوية  با توجه به اطالعات روي شكل، دو مثلث قائمABC  وCDE باشند؟ به كدام حالت همنهشت مي 
  و ض 1
  و ز  2
  ض ز ض 3
   ز ض ز 4

 

B
A DC E

A
BC

D N M

 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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بكشـيد و دو سـر    10cmخطي به انـدازة   روي يك تخته چوب پاره
. هـا مطـابق تصـوير ببنديـد     يك نخ بـه دور مـيخ  . آن را ميخ بزنيد

   . كه دور ميخ آزادانه بچرخد طوري
  رسند؟ ها به هم مي آيا سر اين نخ ،متر باشد سانتي 5و  4ها به ترتيب  اگر قسمت آزاد نخِ دور ميخ )الف
  رسند؟ اي به هم مي در اين صورت در چه نقطه ؟ها به هم برسد مجموع طول دو نخ حداقل چقدر باشد تا سر آن )ب
  ها مثلث رسم نمود؟ خط چه ارتباطي بايد برقرار باشد تا بتوان با آن پاره 3هاي فوق بگوييد بين اندازة  توانيد با پرسش آيا مي )پ

  

دونيم؟ چقدر مي

 .مورد دوم هميشه درست نيست  ،2 گزينة 1
 .تر شود مجموع دو ضلع بايد از ضلع ديگر بزرگ، 4گزينة  2
ــة  3 H′C، 4گزين = 12 AC  وHB = 12 AB ــابراين HB بن = H′C  ــياز B طرف = C ــين H اســت و همچن = H′ = 90° 

 .باشند همنهشت مي ،دو مثلث )ز ض ز(بنابراين به حالت 
 .، فقط دو مربع و دو دايره در هر شرايطي متشابه هستند4گزينة  4
→ مورب AD و AB||CD 4گزينة  5 MAB = MDC    AB||CD و BC مورب → MBA = MCD     

    . درست است 4 شوند و لذا گزينة ز ض ز همنهشت ميبه حالت  DMCو  ABMو دو مثلث 
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

DC∆M 3گزينة  1 = AN∆ BBD∆ C = AB∆D   CM∆ B = DN∆ ACN∆ B = AM∆ D   DN∆ C = AM∆ BCN∆ M = AN∆ M  

10cm 

 پروژه

  .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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بايـد حـداقل يكـي از    . نيسـتند  همنهشـت در حالت اول  .)ض ز ض(هستند  همنهشتفقط در حالت دوم دو مثلث ، 2گزينة  2
 :نيستند به عنوان مثال همنهشتدر حالت سوم  .اضالع در دو مثلث برابر باشد

 
 3گزينة  3
B 4گزينة  4 = D = 90°BC = CDC = C AB∆C   ز ض ز  ≅ CD∆ E    

   

CB
A

3 2
2

3

CB
A80° 30° 30° 100°
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  4  الزاويه هاي قائم همنهشتي مثلث هشتم  رياضي  16

 

  .يمو در حل مسئله به كار برالزاويه را درك كنيم  دو مثلث قائمهاي همنهشتي  حالت -1

  

 

  

سؤاالت

1 است؟ چقدرالزاويه اندازة ميانة وارد بر وتر  در هر مثلث قائم  
  ارتفاع وارد بر وتر 2    نصف وتر 1
  نصف مجموع دو ضلع قائمه 4    ربع مجموع دو ضلع قائمه 3

2  در شكل زير وترهايAB  وBD هاي  همنهشتي مثلث. مساوي و بر هم عمود هستندABC  وBDE در چه حالتي قابل اثبات است؟ 
  و ض 1
  ض ز ض 2
  ز ض ز 3
  هر سه گزينه 4

A D
BC E

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

همنهشتي دو مثلث
 الزاويهقائم

 حل مسئله

 و ز و ض

 همنهشتي

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

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدم،خواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد



 

 82 

16 رياضي | 4 ونـارآزمـك

3  مقابل،  شكلدرAB  وCD دو مثلث طبق كـدام  . اند يكديگر را نصف كرده
 حالت همنهشت هستند؟

  و ض 1
  ز ض ز 2
  و ز 3
    .صحيح استهر سه گزينه  4

4  زيردر شكل M در مورد اين شكل كدام مـورد صـحيح   . روي نيمساز است
 است؟

1 AM = OM2   
2 AM = MB   
3 M − O = 90°   
4 OB + AM = OM   

  

5  نقطـة  (دو مثلث به چه حـالتي همنهشـت هسـتند؟     زيردر شكلO   مركـز
 )وسط شعاع هستند Bو  Aدايره است و 

  ز ض ز 1
  و ض  2
  و ز  3
  .هر سه گزينه صحيح است 4

  

  

  

را شرح دهيد تا بتوانيـد ارتبـاط آن را بـا    ها  بايد مسلط باشيد و آن دو مثلث يهمنهشتهاي كلي  به حالت
  .الزاويه متوجه شويد هاي همنهشتي دو مثلث قائم حالت

  

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

B OA

M

B

O

A

B

A D
C N
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  الزاويه  هاي قائم ي مثلثهمنهشت: معلم پاي تخته نوشت
زنگ خورد و سارا با كلي سـؤال در ذهـن بـه خانـه     اما تا بحث را آغاز كرد، 

  !بازگشت
  الزاويه؟ هاي قائم چرا معلم گفت همنهشتي مثلث

يا » ض ض ض«هاي  تبه حال شه الزاويه را نمي هاي قائم ثلثي مهمنهشتمگه 
  بررسي كرد؟» ز ض ز«و » ض ز ض«

  .هاي قائم الزاويه كرد او خودش دست به كار شد و شروع به بررسي مثلث
  !ببريد پيها با من و سارا همراه شويد تا شما هم به اين راز  بچه

 

  

  

امـا  . ي هر دو مثلثـي را بررسـي كـرد   همنهشتتوان  مي» ز ض ز«و » ض ز ض«و » ض ض ض«ها  ي مثلثهمنهشتهاي  با حالت
الزاويـه   هـاي قـائم   مثلث مخصوصحالت استفاده كرد، دو حالت ديگر  توان از اين سه اويه، ضمن اينكه ميالز هاي قائم براي مثلث

  .كند تر مي توان مطرح كرد كه بررسي همنهشتي را در آن ساده مي
انـدازة   هاي زير و محاسبة به مثلث. شود ميي آن دو همنهشتالزاويه منجر به  تساوي وتر و يك ضلع در دو مثلث قائم: و ض )1 FE  وAC دقت كنيد.  

AC = 5 − 3 = 25 − 9 = 16 ⇒ AC = 4    FE = 5 − 3 = 25 − 9 = 16 ⇒ FE = 4    

 
در نتيجـه برابـري   . ها برابر هستند حتماً ضلع سوم آن ،الزاويه برابرند مثلث قائمدو كامالً واضح است وقتي بدانيم وتر و يك ضلع از 

  .است ي كافيهمنهشتبراي اثبات ) كه در واقع همان حالت ض ض ض است(الزاويه  هاي قائم وتر و يك ضلع براي مثلث
الزاويـه منجـر بـه     تساوي وتر و يك زاوية حاده در دو مثلـث قـائم  : و ز )2

نظرتـان دربـارة   . زيـر دقـت كنيـد    هاي مثلثبه . شود همنهشتي آن دو مي
E  چيست؟ Eو  Aهاي  اندازة زاويه G

F
20°10cm 20°10cm

A

C

B
E

B C3 

5 DF
3

5

A

  .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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Aشود لذا  مي °180ها  داده نشده اما واضح است چون جمع زاويه Eو  Aهر چند در ظاهر  = Eو  70° = بنـابراين در ايـن    70°
  . فيستحالت برابري يك زاويه و وتر كا

  .دارد» ز ض ز«لت ريشه در اين حا. ديگر واضح است خود برابري زاوية چون خودبه

نشان دهيد هر نقطه روي نيمساز يك زاويه از دو ضلع زاويه به يـك   :مثال
  .فاصله است

كنيم و به دو ضلع زاويه عمـود   انتخاب مي A را روي نيمساز زاوية D نقطة
است كـه بـر آن    يخط يك نقطه از يك خط برابر طول پاره فاصلة(نيم ك مي

   .)شود خط عمود مي

⎩⎪⎨
⎪⎧ A = A                                                          (چون AD نيمساز است)

AD = AD(ضلع مشترك دو مثلث است)(و ز)⎯⎯⎯به حالت  AH∆ D ≅ AH∆ ′D H⎯⎯⎯    نتيجه     = H′ = 90°                                                                                    
HD = H′D      

  

1  در شكل زيرO  ي دو مثلث همنهشتمركز دايره است، حالتOAM  وOBN چيست؟ 
  ز ض ز 1
  ض ض ض  2
  و ز 3
  و ض 4

  

2 در شكل مقابل اندازة AB برابر با كدام گزينه است؟ )AD  وBC منصف هستند.( 
1 5  
2 29  
3 −2   
4 1 110     

B
A

D
C4x + 9 O 6x − 1

O N
B
A

M

 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

D
H′ A

H
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3 ي علچهار ضABCD دليل تساوي دو مثلث . لوزي استAHB  وDAH′ چيست؟  
  حاده ةبرابري وتر و يك زاوي 1
  برابري وتر و يك ضلع 2
  برابري سه ضلع 3
  .تواند برقرار باشد هيچ كدام نمي 4

  
4  در شكل مقابلO = O نصف مجموع . استAM، NM  وDN چقدر است؟ 

1 8  
2 4  
3 52   
4 5  

  

  

اگر شنل قرمزي تا آفتاب غروب نكرده جنگل را پشت سر 
گرگ  اسير دستديگر  ،بگذارد و به خانة مادربزرگ برسد

دقيقه از پايين تپـه راه   5و  17ساعت ! جنس نخواهد شدبد
بـا  . شـود  دقيقه هوا تاريـك مـي   55و  17افتد و ساعت  مي

رسـد؟   نل قرمزي سالم به مقصد مـي توجه به تصوير آيا ش
    .)رود متر راه مي 25فرض كنيد او در هر دقيقه (

  

750m
1000m   آغاز حركت

 پروژه

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

A
M

BDO
C

N1
2 3

2

B
A

C HH′D
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دونيم؟ چقدر مي

ادامـه   ′Bرا بـه انـدازة خـودش تـا      BMميانة   ،1گزينة  1
بنابراين در . مستطيل است AB′CBچهارضلعي . دهيم مي

.كنند مستطيل، قطرها برابر و همديگر را نصف مي
 

DBE 3گزينة  2 + D = 90°DBE + ABC = 90°     ⇒  D = ABC  

Cچون در هر دو مثلث  = E = Aاست بنابراين  90° = DBE      بـا هـم    )و ز(يـا   )ز ض ز(بنـابراين دو مثلـث بـه حالـت
  .باشند همنهشت مي

  4گزينة  3
AN طبق گفتة سؤال صحيح است زيرا) 1( = BN , ND = CN .  
Nصحيح است زيرا ) 2( = N )متقابل به رأس( ،ND = CN  ًو الزاماD = C .  
NCصحيح است زيرا ) 3( = ND  وN = N )متقابل به رأس(  

∆OM، چون 2گزينة  4 A ≅ OM∆ B )پس ) به حالت و زMA = MB  
باشد از طرفي وترهـا بـا    و نيم مي ، دقت كنيد ضلع قائم از دو مثلث كه منطبق با قطر دايره است به اندازه يك شعاع2گزينة  5

  .هم برابرند ولي درباره برابري ساير موارد اطالعات مستقيمي در سؤال نيست

؟ماي چقدر ياد گرفته

OBدر هر دو مشترك است و شعاع  O ، زاوية3گزينة  1 = OA صحيح است 3 پس گزينة. 
AB هستند پس همنهشتچون دو مثلث به حالت و ز  ،2گزينة  2 = CD 6   يعنيx − 1 = 4x + 9 ⇒ 2x = 10 ⇒ x = 5  AB = 6(5) − 1 = 29  
ABلوزي است پس  ABCD، چون 1گزينة  3 = AD  وB = D صحيح است 1 بنابراين گزينة. 
AMم يدان ، مي2گزينة  4 = MB كه از طرفي شكل گوياي اين مطلب است NM = AM چنين داريم  و همDN = CN  

AM سپ + NM + ND = 3 + 3 + 2 = 82 :شود ميسؤال نصف مجموع طبق صورت اما  8 = 4    

  

B
1

B′
C

A M2



 

 3 

)1( آن هاي ويژگي و نور: 14 فصل | تجربي علوم /6
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134
 )1( الكتريسيته: 9 فصل | تجربي علوم

 4  ) 1( الكتريسيته: 9فصل   هشتم  علوم تجربي  13

 

  .هاي گوناگون ايجاد بار الكتريكي و اثر بارها بر يكديگر را بشناسيم و نوع بار يك جسم را تشخيص دهيم روش - 1
  .درك كنيم و اجسام رسانا و نارسانا را مقايسه كنيمچگونگي باردار شدن اجسام بر اساس مدل اتمي را  - 2
  .القاي بار الكتريكي و پديدة آذرخش را توضيح دهيم - 3
  .ها در مدار الكتريكي ساده را پيدا كنيم اختالف پتانسيل و جريان الكتريكي را درك كنيم و توانايي محاسبة آن - 4
  .ر مدار آشنا شويمبا مقاومت الكتريكي و نقش آن در جريان الكتريكي د - 5

  

 

  

سؤاالت

1  ؟كند نميدر مشخص كردن كدام مورد زير كمكي ) نما برق(الكتروسكوپ 
  تشخيص رسانا يا نارسانايي يك جسم 2  تشخيص نوع بار يك جسم باردار 1
  مقايسه بار دو جسم باردار 4  هاي يك جسم باردار تعيين تعداد الكترون 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

 الكتريسيته

هاي باردار  روش
  كردن اجسام

بار الكتريكي و 
  مدار الكتريكي  آذرخشاجسام رسانا و نارسانا  نيروي الكتريكي

  قانون اهممقاومت الكتريكي جريان الكتريكياختالف پتانسيل الكتريكي

  .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  دو گوي بدون بار فلزيx  وy گوي باردار . اي قرار دارند هاي شيشه روي پايهz  هـاي   است به گـوي  +را كهy و x   نزديـك
كنـيم   و سـپس آن را جـدا مـي   ) شكل ب(كنيم  ديگر وصل مي را به يك x و yو سپس با يك سيم رسانا ) شكل الف(كنيم  مي

  گيري درست است؟ نتيجهكدام . كنيم را دور مي zو بعد هم گوي ) شكل پ(

  
  .شوند منفي مي x  و yهر دو گوي  2  .مانند ، هر دو باز هم بدون بار مي x  و yهاي  گوي 1
  .شوند هر دو گوي مثبت مي 4  .شود منفي مي yمثبت و گوي  xگوي  3

  

 هاي باردار را بشناسيد بارهاي الكتريكي و ذره.  
 هاي سازندة اتم و ساختار اتم آشنا باشيد با ذره.  
 هاي علمي را داشته باشيد گيري از متن توانايي استدالل و نتيجه.  
 توانايي كار با ابزار و وسايل را داشته باشيد.  

  

هـاي كاغـذ را جـذب     هاي كاغذ نزديـك كنيـد، خـرده    پشمي مالش دهيد و آن را به خرده پارچهپالستيكي را به   اگر يك ميلة
  افتد؟ پشمي مالش دهيد، چه اتفاقي مي پارچهحال اگر يك ميلة فلزي را به . كند مي
  .دهد  زير رخ مي اتفاقاتمواقع  شايد تجربه كرده باشيد كه گاهيچنين  هم
 كنيد هاي ريزي مشاهده مي دهد، جرقه وقتي دست و ساعد خود را به يك پتو مالش مي.  
 در  ةرويـد و بالفاصـله دسـت خـود را بـه دسـتگير       وقتي كه روي فرش راه مي
به راستي در اين موارد چه  .است كنيد كه يك جرقه ايجاد شده يزنيد، احساس م مي

  افتد؟ اتفاقي مي
  
  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

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

x
)الف(

y + zx
)ب(

y +

x
)پ(

y +? ? y x
z

z
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  »ايجاد بار الكتريكي به روش مالشي«
  .هاي زير توجه كنيد به آزمايش :معلم
  .چسبد هرگاه يك بادكنك را به پارچة پشمي يا موهاي خشك مالش دهيد، بادكنك به سقف يا ديوار خانه مي )الف

   
  .چسبد هاي كاغذ به آن مي هدرزنيد، خ كنيد و شانه مي وقتي كه موهاي خشك خود را با يك شانة پالستيكي، مرتب مي )ب

   
آب از مسير خود  اگر شانة مالش داده شده به سر و بادكنك مالش داده شده با پارچة پشمي را به باريكة آب نزديك كنيد، )پ

  .شود منحرف مي

  
 گيريد؟ اي مي ها چه نتيجه از اين آزمايش  

تواننـد اجسـام ديگـر را     شـوند و مـي   وقتي دو جسم با يكديگر مالش داده شوند، داراي بار الكتريكي مي :آموزان گروهي از دانش
  . جذب كنند

  است؟جسم چه نوعي باري ايجاد شده توانيم تشخيص دهيم كه در هر  چگونه مي :آموزان از دانش ديگر گروهي
براي تشخيص نوع . پرسش خوبي مطرح كرديد :معلم

ــرق    ــودن آن از ب ــاردار ب ــم و ب ــك جس ــار ي ــا  ب نم
اي  نمـا وسـيله   بـرق . كننـد  استفاده مي) الكتروسكوپ(

  .است رو روبهمطابق شكل 

ميلة فلزي

هاي نازك فلزي ورقه

 گوي فلزي

درپوش پالستيكي

اي ظرف توخالي شيشه

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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جسـم بـارداري را بـه آن     هرگـاه . انـد  اند و كنار هم قـرار گرفتـه   هاي فلزي به هم نزديك نما بدون بار است، ورقه وقتي كه برق
  . شوند ها از هم دور مي نزديك كنيد، ورقه

   
  . توانيم پي ببريم كه جسم موردنظر، بار الكتريكي دارد يا بدون بار و خنثي است به اين ترتيب مي
  كه بار الكتريكي جسم از چه نوعي است؟ چگونه متوجه شويمبينيم، پس  بارهاي الكتريكي را توانيم  نميما  :آموزان گروهي از دانش

با يـك جسـم كـه بـار الكتريكـي منفـي دارد، بـاردار كنـيم،         ابتدا نما را  خيلي ساده است، اگر برق ي است، اماخوبپرسش  :معلم
  .نما از هم دور شده و بار منفي خواهند داشت هاي برق ورقه

استمجهولآنبار الكتريكيكهحال اگر يك جسم باردار 
كنـيم و بـا گـوي سـر آن تمـاس       نما نزديك  را به اين برق

هـا از هـم دورتـر     دو اتفاق ممكن است بيفتد، يا ورقه ،دهيم 
  .شوند مي تر شوند يا به هم نزديك مي

 
 

  
  گيري كرديد و بار ميله را مشخص كرديد؟ چطوري نتيجه :آموزان گروهي از دانش

هـا ناهمنـام باشـد     كه اگر بـار آن  كنند در حالي ها همنام هستند، همديگر را دفع مي دانيم كه دو جسم باردار كه بار آن مي: معلم
پس بـار ميلـه بـا      كنند، تر دفع مي شوند يعني همديگر را بيش تر باز مي هاي فلزي بيش وقتي كه ورقه. كنند يگر را جذب ميهمد

  .نما يكسان بوده است بار برق

  اگر جسم مجهول را بهميله با بار مجهول
نماي با بار منفي تماس دهيمبرق

گيريم نتيجه ميگيريم نتيجه مي

.بار ميله مثبت است .بار ميله منفي است
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بـا توجـه بـه    . ايـم  نما كه بار الكتريكي منفـي دارد، تمـاس داده   در يك آزمايش چند جسم را باردار كرده و به يك برق :پرسش
  . نما را رسم كنيد هاي فلزي برق حالت ورقه) بنوع بار هر جسم را مشخص كنيد و  )الف اي زيره شكل

 
 
 
 
 
  
 
)الف
 
 
 
    
 
)ب  

     

  :پاسخ

نمـا، سـبب    و تماس با بـرق د بادكنك بار منفي دار )الف
  .نما از هم دورتر شوند هاي فلزي برق شود كه ورقه مي

  

  .كند اي بار مثبت پيدا مي ميلة شيشه )ب

 

پارچة پشمي

اي ميلة شيشه

كيسه فريزر پارچة ابريشمي
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شود  نما سبب مي و تماس با برق شانه بار منفي دارد )پ
  .هاي فلزي آن از هم دورتر شوند تا ورقه

  
  شوند؟ افتد كه اجسام باردار مي يم يببخشيد، در اثر مالش چه اتفاق :آموزان گروهي از دانش

هـا بـا هـم     هـاي آن  ها با پروتون زيرا، تعداد الكترون ؛در حالت عادي خنثي هستند يو پالستيك اي شيشه  دانيم كه ميلة مي  :معلم
. شود هاي يك جسم كنده شده و به جسم ديگر منتقل مي دهيم، تعدادي از الكترون ها را با يكديگر مالش مي وقتي آن. برابر است

  . كند گيرد بار منفي پيدا مي كند و جسمي كه الكترون مي يدهد، بار مثبت پيدا م در نتيجه جسمي كه الكترون از دست مي

  

  

  .جاهاي خالي را با عبارت يا واژة مناسب پر كنيد :پرسش
اگر يك جسم خنثـي را بـا جسـم ديگـر     . برابر است با همآن  ....)3(....با  ....)2(....است زيرا تعداد  ....)1(....اتم در حالت عادي 

شـوند   مـي  ....)5(....هـر دو جسـم   در نتيجـه  . شـود  به جسم ديگر منتقل مـي  ها جسم ي ازهاي يك الكترون ....)4(....مالش دهيم، 
 ،ل وقتـي بـا شـانة پالسـتيكي    براي مثـا . با يكديگر است ....)7(....ها  بار آن مقدار لييكديگر و ....)6(....ها  طوري كه نوع بار آن به

بـار الكتريكـي    شـود و شـانه   يمنتقل مـ  ....)9(....به ما  ....)8(....هاي  كنيم، تعدادي از الكترون موهاي خشك خودمان را شانه مي
اي ناهمنـام  زيـرا بارهـ   ؛شـوند  وي شانه كشيده ميسطوري كه موها به  كنند، به پيدا مي ....)11(....و موها بار الكتريكي  ....)10(....

هاي آن به ميلـة   الكترون ....)13(....تماس دهيم،  ي بدون بارنما حال اگر شانة پالستيكي را به برق .كنند مي ....)12(....يكديگر را 
ورقـه   ....)15(....هاي فلزي منتقل كرده و  ها را به ورقه الكتريكي است، الكترون ....)14(....چون ميلة فلزي . شود نما منتقل مي برق

  .گويند جسم به روش تماسي باردار شده است در اين حالت مي.  ....)16(....باردار شده و 

ميلة پالستيكي

پارچة ابريشمي
  هاي تعدادي از الكترون

 پارچة ابريشمي كنده شده و به ميلة 
 شود پالستيكي منتقل مي

)خنثي(ميلة پالستيكي 

در اثر مالش

)خنثي(ابريشمي پارچة 

پالستيكي كيسة
  ايميلة شيشه

  هايش تعدادي از الكترون
دهد را به كيسة پالستيكي مي

)خنثي(اي  ميلة شيشه

در اثر مالش

)خنثي(پالستيكي  كيسة

اي ميلة شيشه +   +   +   +   +   +   +   +



 

 94 

13 علوم تجربي | 4 ونـارآزمـك

  : پاسخ

  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره
  يمو  مساوي  مخالف  باردار  تعدادي از هاي پروتون  ها الكترون  خنثي  واژه

  

  16  15  14  13  12  11  10  9  شماره

از هم دور   هر دو  رساناي  تعدادي از  جذب  مثبت  منفي  شانه  واژه
  .شوند مي

  »القاي بار الكتريكي«
حال اگـر  . كند خود را به آن منتقل مي هايآموختيد كه اگر يك جسم باردار را به جسم ديگر نزديك كنيد، تعدادي از بار :معلم

  افتد؟ يك جسم باردار را بدون تماس دادن به جسم باردار ديگر نزديك كنيم، چه اتفاقي مي
  . زير توجه كنيد  به آزمايش. تواند منتقل شود دهد كه در اين حالت نيز، بار الكتريكي مي تجربه نشان مي

ماننـدAپالستيكي با بار منفي را بـه كـرة فلـزيميلة
، بارهاي منفـي كـرة    ميله .كنيم نزديك مي رو روبهشكل  A طـوري كـه روي كـرة     كنـد، بـه   را دفع ميB   جمـع
  . شوند مي

 
را از هـم دورBوAهـايحال اگر در اين حالت، كـره
هـا دور كنـيم، دو كـره بـا      كنيم و سپس ميله را از كره

  .بارهاي مخالف و يكسان خواهيم داشت
هـا تمـاس    آيا در ايـن روش، ميلـه بـا كـره     :1پرسش 
   داشت؟
  .گويند، اين روش را در يك سطر تعريف كنيد به اين روش باردار شدن، القاي بار مي :2پرسش 
  خير :1 پاسخ
  .كنند روشي كه در آن يك جسم را بدون تماس دادن يا مالش دادن، باردار مي :2پاسخ 
  .جاهاي خالي را پر كنيد :پرسش

  

 مالش القاء تماس

بار جسم باردار شده با 
 .جسم اوليه برابر است

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

)2( 

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

)4( 

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

)3( 

 هر دو جسم باردار
  .شوند مي

 ها ناهمنام  بار جسم
 .است

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

)1( 

 روش باردار كردن

B A

BAB A
 پاية چوبي پاية چوبي
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   :پاسخ
  .شوند ها از يك جسم كنده شده و به جسم ديگر منتقل مي تعدادي از الكترون -1
  . شود هاي جسم باردار اوليه به جسم جديد كه با آن تماس پيدا كرده است، منتقل مي تعدادي از الكترون -2
  .كنند هاي ديگر را باردار مي جسم ،س دادنبا استفاده از يك جسم باردار و بدون تما -3
  .هاي جديد ناهمنام است بار ايجاد شدن در جسم -4

  
1  ميلهM اي قرار دارد و گوي  روي بشر شيشهB  به صورت قائم آويزان است

كنيم،  را به ميله نزديك مي Aوقتي گوي مثبت ). »1«مطابق شكل در حالت (
گيـري   كدام نتيجه). »2«مطابق شكل در حالت (شود  از ميله دور مي Bگوي 

  درست است؟ Bار گوي و نوع ب Mدر مورد ميله 
  

     خنثي Bرسانا و گوي  Mميله  2 خنثي Bنارسانا و گوي  Mميله  1
     داراي بار مثبت Bرسانا و گوي  Mميله  4 داراي بار مثبت Bنارسانا و گوي  Mميله  3

2  ؟نيستعلت كدام پديده وجود نيروهاي الكتريكي  
  ي تلويزيون هنگام پاك كردن شيشه چسبيدن پرزهاي پارچه به شيشه 1
  گوشتي فوالدي جذب پيچ توسط يك پيچ 2
  هاي الكتروسكوپ انحراف ورقه 3
  جذب باريكة آب توسط يك ميلة پالستيك مالش داده شده به پارچه 4

3  الكتروسكوپA  بار منفي دارد و آن را با ميلةD  به الكتروسكوپ خنثيB كنـيم  مطـابق شـكل مشـاهده مـي    . كنيم يمتصل م 
  گيري درست است؟ كدام نتيجه. از هم باز شد Bهاي الكتروسكوپ  شاخك

  .بار مثبت پيدا كرده است Bرسانا است و الكتروسكوپ  Dميلة  1
  .القا شده است Bنارسانا است و بار مخالف در الكتروسكوپ  Dميلة  2
  .هم منفي است Bنارسانا است و بار الكتروسكوپ  Dميلة  3
 .پيدا كرده است Aنام  بار هم Bرسانا است و الكتروسكوپ  Dميلة  4

 
A BD−−− −

ABB )1()2( Mميله  +

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .استحاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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 رسانا و نارساناي الكتريكي را تعريف كنيد.  
 گير چيست؟ آذرخش، تخلية الكتريكي و برق: بررسي كنيد كه  
  
  
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي

 .تواند نشان دهد پ مقدار بار و تعداد ذرات باردار را نميوالكتروسك  ،3گزينة  1
 .، مشابه آزمايش كتاب است3گزينة  2

بـار    ،zسپس با دور كردن گـوي  . كنيم ابتدا سيم را قطع مي
  .شود پخش مي xو بار مثبت در  yمنفي در 

 

؟ماي چقدر ياد گرفته

، ميله رسـانا اسـت چـون بـار در آن القـاء شـده و       4گزينة  1
 .شود Bتوانسته باعث دور شدن 

  
  .بوده و از هم دور شدند +هم  Bشده و  +آمدند و سمت ديگر ميله  Aها به سمت  يعني الكترون

 2گزينة  2
 .انتقال يافته است Bاز طريق ميله رسانا به  A، بخشي از بار 4گزينة  3

  

  

B+ M A+−+++ −−

x +z+++++ −−−y

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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  .هاي گوناگون ايجاد بار الكتريكي و اثر بارها بر يكديگر را بشناسيم و نوع بار يك جسم را تشخيص دهيم روش - 1
  .چگونگي باردار شدن اجسام بر اساس مدل اتمي را درك كنيم و اجسام رسانا و نارسانا را مقايسه كنيم - 2
  .و پديدة آذرخش را توضيح دهيم القاي بار الكتريكي - 3
  .ها در مدار الكتريكي ساده را پيدا كنيم اختالف پتانسيل و جريان الكتريكي را درك كنيم و توانايي محاسبة آن - 4
  .با مقاومت الكتريكي و نقش آن در جريان الكتريكي در مدار آشنا شويم - 5

  

 

  

سؤاالت

1 اهم است ..........رو مقاومت المپ  در مدار روبه. 
1 18/0  
2 005/0  
3 20  
4 200  

0/03A A V6V 

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

 الكتريسيته

هاي باردار  روش
  كردن اجسام

بار الكتريكي و 
  مدار الكتريكي  آذرخشاجسام رسانا و نارسانا  نيروي الكتريكي

  قانون اهممقاومت الكتريكي جريان الكتريكي اختالف پتانسيل

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

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدم،خواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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2  آمپر باشد، مقاومت اجـاق چنـد    5گذرد  اگر جرياني كه از آن مي. ولت متصل شده است 240يك اجاق برقي به منبع تغذية
  اهم است؟

1 26  2 48  3 40  4 60  

3 دهد؟ سنج و آمپرسنج را در مدار به درستي نشان مي كدام شكل طرز قرارگيري ولت 
1   2   

3   4   

4 شود؟ گرفتگي مي چه چيزي موجب برق 
  اختالف پتانسيل 2    جريان الكتريسيته 1
  2و  1گزينة  4    مقاومت الكتريكي 3

  

 با مواد رسانا و نارسانا آشنا باشيد.  
 بتوانيد مدار الكتريكي ساده را ببنديد.  
 مهارت كار با ابزار را كسب كرده باشيد.  
 هاي رياضي در علوم را داشته باشيد توانايي كار با عبارت.  
 ها آشنا باشيد با انرژي الكتريكي و باتري.  

  

 كـه   يـا ايـن  . شـوند  شوند اما برخي ديگر روشن نمي ولتي روشن مي 5/1ها با باتري  شايد تجربه كرده باشيد كه برخي از المپ
كنند؟ وقتي كه يـك   چرا اجسام گوناگون با يك باتري كار نمي. ولتي نياز داريد 3براي روشن كردن يك چراغ قوه به سه باتري 

  آيد؟ انرژي باتري از چه شكلي به چه شكلي درمي ،شود المپ روشن مي

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا یریم قبلش باید این مطالب رابهتر یاد بگ را مطالب این اینکه برای

A 

− + 
V A V− + 

AV
− + 

V − + 
A
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  »مدار الكتريكي و جريان الكتريكي«

ي با استفاده از يك باتري، المپ، پاية المپ و چنـد قطعـه سـيم،    وقت :معلم
در . كنـد  كنيد؛ المپ شروع به نور افشاني مي يك مدار الكتريكي درست مي

به انرژي الكتريكي ) انرژي شيميايي(اين عمل، انرژي ذخيره شده در باتري 
شود و پس از عبور از سيم در المپ بـه انـرژي نـوراني و گرمـا      تبديل مي
    . شود تبديل مي

  
  .كند تغيير مي) ها(نور المپ   ،را افزايش دهيم ها يا تعداد المپ ها حال اگر تعداد باتري

   
  .شود المپ پرنورتر مي .شوند نورتر مي ها كم المپ

هـا   شود و سيم طوري كه باتري سبب ايجاد جريان الكتريكي در مدار مي منبع انرژي است به ،دهد كه باتري اين تجربه نشان مي
  . برند آن را از باتري به المپ مي

. رونـد  تا انتهاي مدار پـيش مـي   و از يك سر باتري وارد مدار شده ،كنند مدار شارش پيدا مي درهاي الكتريكي  باربه بيان ديگر، 
  . كند يعني مولد برق و منبع انرژي وجود ندارد پس مدار كار نمي ؛باتري نباشد ،حال اگر در يك مدار

المپ
آمپرسنج

جهت حركت
ها الكترون

جهت جريان
باتريقراردادي

+−  

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  نقش باتري يا مولد چيست؟ :آموزان دانش
طوري كه اين اخـتالف پتانسـيل سـبب شـارش بـار       به. است بين دو نقطه از مدارالف پتانسيل نقش مولد، ايجاد يك اخت :معلم
  :براي مثال ؛شود مي

  
 

ژول انرژي به هر واحد  9اين باتري 
  .دهد مي ،گذرد بار كه از مدار مي

ژول انرژي به هر واحد  3اين باتري 
  . دهد مي ،گذرد بار كه از مدار مي

ژول انرژي به هر  5/1اين باتري 
  .دهد مي ،گذرد واحد كه از مدار مي

  كنند؟ تري توليد مي تر، نور بيش هاي قوي ببخشيد به همين دليل است كه باتري :آموزان دانش

  . طور است احسنت، بله همين :معلم

  .شوند ها پرنورتر مي تر كنيد المپ ها را بيش باشد يا تعداد باتري تر باتري قوي ،اگر در يك مدار

  تر شد؟ نور آن كم ،با زياد شدن المپچرا پس  :آموزان  دانش

    
  !پرسيد هاي خوبي مي پرسشامروز بينم كه  ، ميعالي است :معلم

كننـد در مسـير خـود     ها حركت مي وقتي الكترون. كنند ها حركت مي به اين معني است كه الكترون جاري شدن بار يا شارش بار
گويند شارش الكترون بـا مقاومـت    شوند در اين حالت مي ها مي مزاحم حركت آن ،ها كنند و اتم ها برخورد مي به اتم) داخل سيم(

  هـا   كـه تعـداد بـاتري    در حـالي (زيـاد شـدن تعـداد المـپ،      ي دارد و بـا المپ بسـتگ مقاومت هر المپ به جنس . رو است روبه
  . شود تر مي نور المپ كم در نتيجهتغييري نكرده است  )شود بيشتر مي

  تر توضيح دهيد؟ شود مقاومت را بيش ببخشيد مي :آموز دانش

    .مثال توجه كنيد يك براي فهم بهتر مقاومت المپ به :معلم

شوند،  روي شما ظاهر مي تر باشد، تعداد افرادي كه روبه روي هستيد هرچه خيابان شلوغ پيادهفرض كنيد در يك خيابان در حال 
  . رو يا خيابان است شارش الكترون در يك مدار، مانند حركت شما در يك پياده .تر شده و حركت شما كندتر خواهد شد بيش

ولتي 9 ولتي9

باتري
 5/1

ولتي

ولتي3باتري
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  كنند؟ هاي مختلف كار مي هاي گوناگون با باتري چرا وسيله :پرسش

  
  )ولتي 45/1باتري (سمعك   )ولتي 7/3باتري (تلفن همراه 

  
  )ولتي 5/1باتري ( LEDالمپ 

  .ها متفاوت است زيرا مقاومت مدار الكتريكي در آن :پاسخ

  »بين اختالف پتانسيل و شدت جريان ةرابط«
ولتـي،   5/1ي براي مثـال يـك بـاتر   . كند ا فراهم ميها ر انرژي الزم براي شارش الكترون ،)باتري(مولد  ،ديديم كه در يك مدار

كند تا در مـدار حركـت    ژول انرژي وارد مي 5/1كند و به هر واحد بار،  ولت را در مدار ايجاد مي 5/1اختالف پتانسيلي برابر با 
بـا يكـاي   (مقدار جريان الكتريكي را با شـدت جريـان الكتريكـي    . شود در اثر اين عمل جريان الكتريكي در مدار برقرار مي. كند
  :طوري كه به. دهند نشان مي )آمپر

)آمپر(شدت جريان  = مقاومت الكتريكي (اهم)  ولتاژ (ولت)  
  

براي مثال در مدار زير، شدت جريان برابر با يك آمپر 
  .است

  

يــر كميــت خواســته شــده را در هريــك از مــدارهاي ز
  .حساب كنيد

  مقاومت المپ، چند اهم است؟) الف :1پرسش 

آمپر 8/0  

ولت 120

 ولت 1

 آمپر 1



 

 102

14 علوم تجربي | 4 ونـارآزمـك

سـنج   آمپر و ولت 05/0، آمپرسنج عدد مقابلدر شكل ) ب
چنـد اهـم    المـپ مقاومـت  . دهـد  ولت را نشان مي 3عدد 
  است؟

  

0/8 آمپر  )الف: پاسخ = xولت 120 ⇒ x = 1200/8 =    اهم 150

0/05  ) ب = 3x ⇒ x = 30/05 =    اهم 60

شدت جريـان در مـدار زيـر چنـد آمپـر       )الف  :2پرسش 
  است؟

  

يـك از   هـيچ را ببنديم، آيـا  ) 1(اگر در مدار زير كليد  )ب
  شود؟ روشن مي ها المپ

  
 8/0شـدت جريـان    Aاگر در مدار زيـر آمپرسـنج    )پ

چند آمپـر را   Aو  A هاي آمپرسنج. آمپر را نشان دهد
  نشان خواهند داد؟

  

A
A

A

)2(

)1(

P
Q
R

6Ω   

1/5V   

1/5V 
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جريـان برقـرار     را ببنـديم،  sاگر در مـدار زيـر كليـد     )ت
  افتد؟ حال كدام المپ را باز كنيم، مدار از كار مي. شود مي

 
شدت جريان    )الف: پاسخ = اهم 6ولت 3 =    آمپر 0/5

  خير )ب
  .شود و جريان عبوري در كل مدار يكسان است ، آمپرسنج در مدار سري بسته مي8/0 )پ
  Eالمپ  )ت

  
1 شكل . سنج و آمپرسنج مدارهاي مختلفي بست مينا با تعدادي المپ و ولت

جـز يـك    در همة مـدارها، بـه  . كلي كلية مدارهاي او نشان داده شده است
گيري، ولتاژ يا آمپراژ  ها روشن شدند و ابزارهاي اندازه مدار، المپ يا المپ

المـپ يـا    ها در مداري كـه در آن  موقعيت ابزارها و المپ. را نشان دادند
ترتيـب از   هـا بـه   كدام مورد زير اسـت؟ در گزينـه   نشدندها روشن  المپ

  .الف و ب و پ نام ابزارها است: راست به چپ

 پ ب الف گزينه

 سنج ولت المپ المپ 1

 المپ سنج ولت آمپرسنج 2

 آمپرسنج المپ سنج ولت 3

 المپ المپ المپ 4

پ

الف

ب

+ − 
 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

E
S

A B D
C
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2  نمودار تغييرات جريان به تغييرات ولتاژ براي دو مقاومتR  وR نسبت . كنيد را مشاهده ميR1R2 كدام است؟  
1 3  

2 2  

3 13    

4 12     
3  دهد؟ هم را نشان ميمقاومت المپ چند ا. دهد  نشان ميولت را  6سنج  آمپر و ولت 2/0آمپرسنج،  زيردر شكل  

1 1/2  

2 30  

3 12  

  صفر 4

  

 سنج را توضيح دهيد نحوة كار ولت.  

  

 ها در مدار چگونه است؟ جهت حركت الكترون  

  

المپ
آمپرسنج

جهت حركت
ها الكترون

جهت جريان
باتريقراردادي

 پروژه

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

− A+ 

V

I 
6 

2 

 R
 R
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دونيم؟ چقدر مي

R  قاومت المپم، 4گزينة  1 = VI = 60/03 = 200Ω  
 2گزينة  2
 4گزينة  3
پـس  . دهد؛ اما عامل ايجاد جريان بـرق ولتـاژ اسـت    گرفتگي رخ مي كند برق وقتي جريان برق از بدن كسي عبور مي  ،4گزينة  4

 .گرفتگي است ايجاد برق ولتاژ اعمال شده و جريان حاصل از آن، عامل
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

 .شوند سنج به صورت موازي وارد مدار مي آمپرسنج به صورت سري و ولت. شود ها روشن مي در بقية موارد المپ، 3  گزينة 1
R1R2 1گزينة  2 =   V2    V6  = 3      

گـذرد و   پس هـيچ جريـاني از المـپ نمـي     طور موازي نصب شده و مدار كوتاه تشكيل داده است؛ ، المپ در مدار به4گزينة  3
 .باشد المپ خاموش مي
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  4  ) 1( مغناطيس: 10فصل   هشتم  علوم تجربي  15

 

  .را پيدا كنيم ربا هاي يك آهن گذاري قطب توانايي تشخيص و نام - 1
  .را توضيح دهيم رباها هاي عمومي آهن ويژگي - 2
  .يممغناطيسي با اين روش را توضيح دهو چگونگي ايجاد مواد را بشناسيم عوامل مؤثر بر آن  روش القاي مغناطيسي و - 3
  .رباي الكتريكي با خواص مغناطيسي متفاوت را پيدا كنيم توانايي ساخت آهن - 4
  .با توضيح عملكرد موتور الكتريكي و دستگاه سادة توليد برق نقش علم مغناطيس در ايجاد فناوري را درك كنيم - 5

  

 

  

سؤاالت

1 كدام گزينة زير بيان يك فرضيه است؟ 
  .تر است باشد، قويتر  ربا سنگين هرچه آهن 1
  .گيره را جذب كرده است 20ربا  اين آهن ،ببين 2
  .تدريج كم خواهد شد ربا به قدرت اين آهن 3
  ربا به وزن آن بستگي دارد؟ آيا قدرت آهن 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

 مغناطيس

ربا و  آهن
ربا كاربردهاي آهنربا كردن اجسام آهن  هاي آن ويژگي

موتور الكتريكي  نما قطب   القاي مغناطيسيرباي الكتريكي آهن

  .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  ربـا،   دهـد كـه در تمـاس بـا آهـن      رو چهار سوزن را نشان مي روبهشكل
ترتيب از راست بـه چـپ قطـب     كدام گزينه به. اند رباي موقت شده آهن

درسـتي   در نقطـة ب را بـه  ) 3(در نقطة الف و قطـب سـوزن   ) 1(سوزن 
  دهد؟ نشان مي

1 N , N   2 N , S  
3 S , S   4 S , N   

  
 

3 اي كه همواره قطب شمال آن رو بـه جهـت    تواند آزادانه حركت كند به گونه رباي كوچك است كه مي نما يك آهن تيغة قطب
 :توان نتيجه گرفت كه رباي بزرگ فرض كنيم مي آهناگر زمين را يك . ايستد قطب شمال زمين مي

  .ربا است قطب شمال زمين همان قطب شمال آهن 1
  .ربا است قطب شمال زمين به واقع قطب جنوب آهن 2
  .هاي جغرافيايي زمين ندارد نما ارتباطي به قطب گيري تيغة قطب جهت 3
  .توان گرفت نتيجه خاصي نمي 4

  

 هاي آن آشنا باشيد ربا و قطب با آهن.  
 يدربا را بشناس برخي خواص آهن.  
 ربا را كسب كرده باشيد مهارت كار با آهن.  
 ربا را نمايش دهيد هاي آهن بتوانيد برخي ويژگي.  

  

چه اتفـاقي   به طور معلق در هوا آويزان كنيم، ربا را ربايي دارد؟ اگر يك آهن آيا زمين خاصيت آهن
  افتد؟ براي آن مي
  ربايي دارند؟ آهن خاصيتهنوز هاي آن  ربا بشكند، آيا تكه اگر يك آهن
فنـر مغناطيسـي   اي ماننـد   بازي يـا وسـيله   ربا اسباب با استفاده از آهنتوان  چگونه مي

  درست كرد؟
  
  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

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

)الف(  )2(  )3(  )4(  )1(
N S

)ب(  
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  »ربا و مغناطيس آهن«
  .هاي زير را توضيح دهيد ايد، هر يك از موارد نشان داده شده در شكل چه آموخته با توجه به آن :معلم

هـا يـا    فلزي نزديك كنيد همانند شكل زير گيره هاي ها گيرهاي آهن و ي را به براده شكل اي رباي تخت يا نعلي يا حلقه اگر آهن )الف
  .چسبند رباها مي هاي آهن به آهن براده

  
  

   
  .تر است ها بيش ربا يكسان نيست بلكه در سر قطب ربايي در همه جاي آهن خاصيت مغناطيسي يا آهن :توضيح

  .گيرد يك حالت قرار مي درربا همواره  مانند شكل زير قرار دهيد، آهن ،گاه تيز رباي نعلي را روي يك تكيه اگر يك آهن )ب

ربـاي زمـين، قطـب شـمال      كنيم، قطب جنوب آهن ربا را آويزان يا معلق مي وقتي يك آهن. رباي قوي است زمين يك آهن :توضيح
  .كشد را به سمت خود ميربا  رباي زمين، قطب جنوب آهن طور قطب شمال آهن كشد و همين ربا را به سمت خود مي آهن

 

شمالجنوب

شرق

غرب

خمير بازي

  .کنیم مییک بار دیگر در کالس درس شرکت  بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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تيغـه  . ربا تبديل كنيد و سپس همانند شكل آن را روي آب قرار دهيد ربا، آن را به آهن اگر يك تيغة نازك را برداريد و با آهن )پ
  .گيرد چرخد و همواره به يك حالت قرار مي مي

  
حـال قطـب شـمال    . دهـد  تواند حركت كند و فرو نرود زيرا ورقة يونوليتي اجازه نمي ربايي روي آب به راحتي مي تيغة آهن :توضيح

ربـاي   هـاي آهـن   چرخد تا در جهت قطب به همين دليل تيغه مي. كند كند و آن را جذب مي زمين به قطب جنوب آن نيرو وارد مي
  . زمين قرار گيرد

رباي حلقوي را مانند شكل، روي هـم قـرار    اگر چند آهن )ت
مانند بـه   چسبند و برخي از هم دور مي دهيم برخي به هم مي
ر، هرگاه آن را فشـرده كنـيم بـاز بـه     نطوري كه مانند يك ف

 ربـا را  هـاي هـر آهـن    عالمت قطب. (گردد همين حالت برمي
   ).مشخص كنيد

كننـد در   ديگـر را دفـع مـي    هـاي همنـام يـك    قطب :توضيح
. كننـد  ديگـر را جـذب مـي    هـاي ناهمنـام يـك    كه قطب حالي

  : بنابراين

  
ربا نزديك كنـيم بـه آن    گرد را به آهن اگر يك سوزن ته )ث
گـرد   گرد را بـه سـوزن تـه    حال اگر يك سوزن ته. چسبد مي

ربـا نزديـك كنـيم، ماننـد شـكل، بـه هـم         چسبيده به آهـن 
  .چسبند مي

  

S
N
S
N

N
S
N
S

S
N
S
N

شمالجنوب

شرق

غرب
يونوليت
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تواند بـدون   ربايي مانند بار الكتريكي مي خاصيت آهن :توضيح
يعني القاي مغناطيسـي هـم وجـود    . تماس مستقيم ايجاد شود

ربـا   بـه آهـن  ) سـوزن (كـه وقتـي يـك مـيخ      به طوري. دارد
 ربا قطب ناهمنام و سر دورِ چسبد، سر نزديك آن به آهن مي

كنـد و مـيخ    ربـاي اوليـه را پيـدا مـي     آن قطب همنام با آهن
تواند ميخ بعـدي   شود كه مي رباي جديد مي دش يك آهنخو

را جذب كنـد و خاصـيت مغناطيسـي بـه مـيخ دوم منتقـل       
    ).شود القاء مي(شود  مي

تـري   هاي بـيش  ها يا ميخ تري را القاء خواهد كرد و تعداد سوزن تر باشد، خاصيت مغناطيسي بيش رباي اصلي قوي هر چه آهن :نكته
  .دارد را آويزان نگه مي

كـه وسـايل آهنـي را     ايي دارد به طوريرب خاصيت آهنهنوز شود، هر تكه  تقسيمهاي گوناگون  ربا بشكند و به تكه اگر يك آهن )ج
  .شود ي ديگر دور ميهاربا كند و از قطب همنام آهن جذب مي

    
  

  . وجود ندارد Nبدون قطب  Sتوان از هم جدا كرد و قطب  را نمي) مغناطيسي(ربا  هاي آهن قطب :توضيح

ربا را روي يك ورقة چوبي قرار دهيد و سپس از آن طرف ورقة چوبي چند عدد ميخ را به آن نزديـك   هرگاه يك آهن :پرسش
  چرا؟. شوند ربا مي ها جذب آهن كنيد، تعدادي از آن

توانـد   چوب يا كاغذ ميربا از فاصلة دورتر يا از ميان الية هوا،  بنابراين آهن. تواند اثر كند زيرا نيروي مغناطيسي بدون تماس مي :پاسخ
  .تر خواهد شد البته هر چه فاصله بيش تر باشد، نيروي مغناطيسي وارد شده به جسم كم. اجسام آهني را به سمت خود جذب كند

   

  

 چوب
 چوب چوب

NSS N NS SN NSS N NS

N
N
S
S



  

  111

15هشتم

  
1 دهد كه نزديك هـم روي   ربا را نشان مي رو سه آهن شكل روبه

ربـاي   كدام گزينه دليل چسبيدن آهـن . اند يك مداد قرار گرفته
درستي  را به» ب و پ«رباهاي  و جدا ماندن آهن» ب«و » الف«

    ؟كند بيان مي
  .رباها بستگي دارد رباها به قدرت آهن چسبيدن يا نچسبيدن آهن 1
رباهـاي ب و پ طـرف    شوند ولي در آهن روي هم قرار دارند به هم وصل مي رباهاي الف و ب روبه هاي مثبت آهن ف طر 2

  .شوند اند و به هم وصل نمي روي هم مثبت و منفي روبه
  .ديگرند روي يك نامشان روبه هاي غير هم رباهاي ب و پ قطب نامشان و در آهن هاي هم رباي الف و ب قطب در آهن 3
  .ديگرند روي يك نامشان روبه هاي هم رباهاي ب و پ قطب نامشان و در آهن هاي غير هم رباي الف و ب قطب در آهن 4

2 ر بشكند؛ نقطة مشخص شده چه قطبي خواهد داشت؟ربا از دست شما بيفتد و مثل شكل زي اگر يك قطعه آهن 
1 N  
2 S  
3 S و N  
   قطب ندارد 4

3  نوك ميخ چه قطبي پيدا كرده است؟. ايم ربا كرده يك ميخ آهني را به روش مالشي آهن زيرمطابق شكل 
1 N  
2 S  
3 S و N  
  قطب ندارد 4

 

  

 ربا تبديل كرد توان يك ميخ آهني را به آهن بررسي كنيد چگونه مي.  

 پروژه

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

S N

N S
X

پبالف

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .گذشته، نوبت ارزیابی خودمان استحاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب
   .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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دونيم؟ چقدر مي

 .است كه ممكن است بر اساس يك مشاهده يا فرضيه انجام شده باشد بيني پيشيك  3، مورد 1گزينة  1
 2  گزينة 2
 2گزينة  3

؟ماي چقدر ياد گرفته

 4گزينة  1
 .شود تر ايجاد مي ضعيف N و Sربا با دو قطب  تر آهن ربا قطعات كوچك ، در شكستن هر آهن1گزينة  2
 2گزينة  3
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  .را پيدا كنيم ربا هاي يك آهن گذاري قطب توانايي تشخيص و نام - 1
  .را توضيح دهيم رباها هاي عمومي آهن ويژگي - 2
  .يمو چگونگي ايجاد مواد مغناطيسي با اين روش را توضيح دهرا بشناسيم عوامل مؤثر بر آن  روش القاي مغناطيسي و - 3
  .رباي الكتريكي با خواص مغناطيسي متفاوت را پيدا كنيم توانايي ساخت آهن - 4
  .با توضيح عملكرد موتور الكتريكي و دستگاه سادة توليد برق نقش علم مغناطيس در ايجاد فناوري را درك كنيم - 5

  

 

  

سؤاالت

1 يعنـي تعـداد دورهـاي    . شود مي ..........باشد، قدرت آهنربا  ..........پيچيده شده  هاي سيمِ در آهنرباي الكتريكي، اگر تعداد حلقه
  .است ..........هاي سيم پيچيده شده با قدرت آهنربا داراي رابطه  حلقه
  معكوس -تر كم -تر بيش 2    معكوس -تر بيش -تر بيش 1
  مستقيم -تر بيش -تر كم 4    مستقيم -تر كم -تر كم 3

2 شود، سپس گزينه مناسب را انتخاب كنيد هاي زير از موتور الكتريكي استفاده مي ابتدا تعيين كنيد در كدام وسيله يا وسيله. 
  )موخشك كن(سشوار  )ت  اتو )پ  شويي ماشين لباس )ب  تلويزيون )الف
  الف و ب و ت 4  فقط ب 3  فقط ب و ت 2  و ب 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

 مغناطيس

ربا و  آهن
ربا كاربردهاي آهنربا كردن اجسام آهن  هاي آن ويژگي

موتور الكتريكي  نما قطب   القاي مغناطيسيرباي الكتريكي آهن

  .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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3  كـه مشـابه   ) 2(ربـاي   بينـي كنيـد اگـر آهـن     پيش. دهد گرم نشان مي 100را ) 1(اي  رباي ميله ، ترازو، جرم آهنزيردر شكل
 كند؟ دهد، چه تغييري مي نزديك كنيم، عددي كه ترازو نشان مي) 1(رباي  است را مطابق شكل به آهن) 1(رباي  آهن

 

  .كند تغييري نمي 1
  .شود گرم مي 100بيشتر از  2
  .شود گرم مي 100ر از ت كم 3
  .بيني كردن نيست قابل پيش 4

4  هاي عقربة مغناطيسي  قطب: تذكر( ؟است نشدهصحيح نشان داده  ،وضعيت كدام عقربة مغناطيسي زيردر شكل
 

( 
  2و  1 1
  3و  2 2
  3و  1 3
   4و  3 4

  

 بتوانيد يك مدار الكتريكي بسازيد.  
 با شدت جريان و ولتاژ آشنا باشيد.  
 ربا را بشناسيد خواص آهن.  
 توانايي كار با ابزار را داشته باشيد.  
 هاي علمي و عملي را داشته باشيد گيري از فعاليت مهارت نتيجه.  
  

  

هـاي بـزرگ شناسـايي     و دسـتگاه ... اسكن و  تي آي، سي -آر -ماهاي عكسبرداري در پزشكي مانند  دستگاه
به نظر شـما ايـن   . رباي بسيار قوي دارند از به آهنهاي شيمي ني مواد در صنعت و آزمايشگاه

  رباهاي دائمي هستند؟  رباها، از نوع آهن سازند؟ آيا اين آهن رباها را چگونه مي آهن
  رباها چقدر است؟ اندازة اين آهن

  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

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

)2

SN
)1(

)4()3(

SN

)1(  
100g 

SN
)2(  S N
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  »رباي الكتريكي آهن«
دو سر آن را به باتري وصل كنـيم، ميلـة آهنـي    و هرگاه دور يك ميلة آهني چند دور سيم نازك با پوشش پالستيكي بپيچيم  :معلم

  .كند ربايي پيدا مي خاصيت آهن

 

  
 

هـاي زيـر    اكنـون بـا توجـه بـه آزمـايش     . ربا تبـديل كنـيم   در اين وسيله به كمك نيروي الكتريكي، توانستيم ميلة آهني را به آهن
  .رباي الكتريكي به چه عواملي بستگي دارد گيري كنيد كه قدرت آهن نتيجه

  . تر از ديگري است پيچ بيش كنيم كه در يكي تعداد دور سيم رباي الكتريكي درست مي دو آهن :آزمايش اول

  

عـدد بـاتري و در    4است امـا در يكـي    برابر ها در آن پيچ م كه تعداد دور سيماي رباي الكتريكي درست كرده دو آهن :آزمايش دوم
  .ايم عدد باتري به كار برده 2ديگري 

  

ميخ

سيم

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  : نتايج
  .تر است ربا بيش تر باشد، قدرت آهن ها بيش پيچ هر چه تعداد دور سيم :اول نتيجة
  .تر است ربا بيش تر باشد، قدرت آهن ها بيش پيچ تر باشد يا جريان گذرنده از سيم هر چه باتري قوي :ومد نتيجة

  .ربا توليد كرد توان، مغناطيس يا آهن با استفاده از جريان الكتريكي مي :نتيجة سوم
  كند يا خير؟ ربا كار مي اگر باتري را از مدار خارج كنيم يا با كليد جريان را قطع كنيم، آهن :وزانآم دانش
  .رود ربايي، از بين مي با قطع شدن جريان، خاصيت آهن :معلم
  ربا اثر دارد؟ هاي آهن ببخشيد، مسير عبور جريان روي قطب :آموزان دانش
 Nربا و سري كه به قطـب منفـي بـاتري متصـل اسـت قطـب        آهن Sبله، سري كه به قطب مثبت باتري وصل است، قطب  :معلم
  .دهد ربا را تشكيل مي آهن

  

  گيريد؟ اي مي از نمودارهاي زير چه نتيجه :پرسش

   
  )الف(  )ب(

  .مستقيم دارد  يابد و با آن رابطة رباي الكتريكي با افزايش شدت جريان، افزايش مي نيروي آهن )الف :پاسخ

هـا نيـروي    پـيچ  طوري كه با افزايش تعـداد دور سـيم   پيچ رابطة مستقيم دارد به رباي الكتريكي با تعداد دور سيم نيروي آهن )ب
  .يابد ربايي افزايش مي آهن

شدت جريان عبوري

ميخ نيروي مغناطيسي

پيچ تعداد دور سيم

نيروي مغناطيسي
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  »موتور الكتريكي«
طور كه با استفاده از جريان الكتريكي موفق شديم  همان :معلم
ربـا، جريـان بـرق     توان با استفاده از آهـن  ربا بسازيم، مي آهن

براي اين كار، يك لولة پالستيكي تو خالي برداريد . توليد كرد
و دور آن چندين بار، سيم با روكش پالسـتيكي بپيچيـد و دو   

ل اگـر درون  حـا . وصل كنيـد  LEDسر آن را به يك المپ 
رباي قوي قرار دهيد و دو سـر لولـه را محكـم     لوله، يك آهن

  . شود ببنديد و آن را تكان دهيد، المپ روشن مي
تـر   پيچ نيز بيش تر باشد و تعداد دور سيم ربا قوي هر چه آهن

تر بـوده و نـور المـپ     باشد، جريان الكتريكي ايجاد شده قوي
  .تر خواهد شد بيش

  

  
ربـا جسـمي    توان با استفاده از آهن ببخشيد، مي :آموزان دانش

  را به حركت درآورد؟ 

  
  . شود تبديل مي) جنبشي(اي است كه در آن انرژي الكتريكي و مغناطيسي به انرژي حركتي  بله، موتور الكتريكي وسيله :معلم

در موتـور الكتريكـي اثـر متقابـل نيـروي       در واقـع . كند پيچ داخل لوله شروع به حركت مي با وصل كردن كليد در اين موتور، سيم
  .شود پيچ مي مغناطيسي و نيروي الكتريكي سبب چرخش سيم

  

1 كند تبديل  ..........را به انرژي  .........تواند انرژي  دليل استفاده از موتور الكتريكي اين است كه مي. 
  گرمايي -الكتريكي 2    الكتريكي -حركتي 1
  صوتي -الكتريكي 4    حركتي -الكتريكي 3

 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
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2 ربا شدن در اين است كه از آهن ربا شده است، تفاوت آن با قبل رو آهن ميخ روبه: 

 

  .اند هاي آن تغيير كرده اتم 1
  .تر شده است هاي آن كم تعداد اتم 2
  .تر شده است هاي آن بيش تعداد اتم 3
  .ها منظم شده است ترتيب قرار گرفتن اتم 4

3 افتد؟ كه در دو طرف اهرم قرار دارند چه اتفاق مي »ب«و  »الف«هاي آهني  با بستن كليد براي ميخ 
  .آيد پايين مي »الف«ميخ  1
  .كند ها تغييري نمي وضعيت ميخ 2
  .رود باال مي »الف«ميخ  3
  .رود مرتب باال و پايين مي »الف«ميخ  4

4 هـيم چـه   ربا با نيروي مغناطيسـي مشـابه قـرار د    با قدرت مغناطيسي يكسان را بين دو سر آهن» ب«و » الف«رباي  اگر آهن
 )2و شكل  1شكل (افتد؟  اتفاقي مي

  
  

 )1شكل(
  

  

  )2شكل (
  .چرخد مي» ب«رباي  ساكن و آهن» الف«رباي  آهن 1
  .مانند ربا ساكن مي هر دو آهن 2
  .ماند ساكن مي» ب«رباي  چرخد و آهن مي» الف«رباي  آهن 3
  .چرخند ربا مي هر دو آهن 4

  

 رباي الكتريكي و يك موتور الكتريكي بسازيد يك آهن.  

 

  

 پروژه

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

SNN S
)ب( )الف(

S NN S

ميخ آهني ب ميخ آهني
ميله آهني الف

كليد
باتري

)1( )2(
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دونيم؟ چقدر مي

 3گزينة  1
 2گزينة  2
ديگـر را دفـع    رباها يك نام آهن هاي هم ، چون قطب1گزينة  3

كنند و عـدد تـرازو    رباها يكديگر را جذب نمي كنند، آهن مي
 .كند تغيير نمي

  
  .ربا باشد هاي ناهمنام آن مجاور آهن جهت قرار گرفتن عقربة مغناطيسي طوري است كه قطب  ،4گزينة  4

؟ماي چقدر ياد گرفته

 3گزينة  1
 4گزينة  2
 1گزينة  3
             1گزينة  4

)1(SN
)2(N S
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134
 خوارزمشاهيان و سلجوقيان غزنويان،: سيزدهم درس | اجتماعي مطالعات

 
   4  غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان: درس سيزدهم  هشتم  مطالعات اجتماعي  13

 

  .آشنا شويم) هـ  5و  4ن وقر(ايران  تبار در هاي ترك هاي حكومت با ويژگي -1
  .گرفته در زمان غزنويان آشنا شويم با اقدامات صورت -2
  .اقدامات حاكمان سلجوقي آشنا شويم با -3
  .سلجوقيان را بر روي نقشه نشان دهيمقلمرو  -4
  .گيري حكومت خوارزمشاهيان پي ببريم به چگونگي شكل -5
  .ضعف حكومت خوارزمشاهيان آشنا شويمبا علل  -6
  .ضاع اروپا در قرون وسطي آشنا شويمبا او -7
  .هاي صليبي آشنا شويم ل و نتايج جنگبا عل -8

  

 

  

سؤاالت

1 غزنويان بعد از كدام سلسله به قدرت رسيدند؟  
  سامانيان 4  صفاريان 3  علويان 2  طاهريان 1

2 ؟نيستتبار  هاي ترك هاي زير جزء سلسله يك از حكومت كدام  
  سلجوقيان 4  صفاريان 3  خوارزمشاهيان 2  غزنويان 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

 هاي ترك تبار سلسله

  سلجوقيان  خوارزمشاهيان  غزنويان

  .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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3 شود؟ هاي زير در كشور تركيه مشاهده مي از حكومت يك آثار و بناهاي مربوط به كدام  
  سلجوقيان 2    غزنويان 1
  سامانيان 4    خوارزمشاهيان 3

4 اند؟ هاي زير در فاصلة زماني قرن چهارم تا اوايل هفتم هجري در ايران حكومت كرده يك از سلسله كدام  
  مغوالن 2    طاهريان 1
  تيموريان 4    سلجوقيان 3

5 كسي ازبين رفت؟ آل بويه توسط چه مذهبِ حكومت شيعة  
  سلطان مسعود غزنوي 1
  طغرل 2
  ملكشاه 3
  آلب ارسالن 4

6 وسعت ايران بيشتر بوده است؟ ،هاي زير يك از حكومت در زمان كدام 
  غزنويان 1
  سلجوقيان 2
  خوارزمشاهيان 3
  سامانيان 4

 

  هاي ايران تا قبل از دورة غزنويان آشنايي با حكومت -
  آشنايي با شرايط اجتماعي و سياسي ايران تا قرن چهارم هجري -
  
  

  

هـا و   نبودن يك حكومت مركزي قوي در ايران و تسلط خلفاي عباسي سبب شده بود كه كشورمان صـحنة تاخـت و تـاز گـروه    
در ايـن درس   .سرزمين ما حكومت كردنـد  رترك تبار ب ، سه سلسلةاز اواخر قرن چهارم تا اوايل قرن هفتم. طوايف زيادي شود

  .با شرايط كشورمان در اين دوران آشنا خواهيم شد

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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  غزنويان
شروع شد و به دليل ضعف حكومت سامانيان، آنان توانستند خراسان را تصرف كـرده و از  ) غزنه(ه از غزنين لسلسحكومت اين 

  .جانب خليفة عباسي به رسميت شناخته شوند
  . ي در مركز ايران گسترش دادتا رِقلمرو غزنويان را  ،سپاه نيرومند خود سلطان محمود غزنوي با پشتوانة

  :اقدامات سلطان محمود غزنوي
  لشكركشي به هندوستان به بهانة رواج اسالم اما در واقع به طمع ثروت هنگفت اين كشور -
  تصرف مناطقي از هندوستان -
  تخريب معبد سومنات -
  بخشي از غنائم به خليفة عباسيپيشكش هاي ديگر و  بردن اسيران به سرزمين -

. را نداشـت  پـدرش باك و جسور بود اما تدبير  اگرچه او فرمانروايي بي. پس از سلطان محمود، پسرش مسعود به حكومت رسيد
  .در نهايت از سلجوقيان شكست خورد و به دست سپاهيان شورشي خود به قتل رسيد

  :يادمان باشد

  
  سلجوقيان

جـا بـا برخـي از شـاهان      در اين. اي از تركان بودند كه پس از پذيرش اسالم به ماوراءالنهر مهاجرت كردند سلجوقيان نيز طايفه
  .شويم ها آشنا مي سلجوقي و اقدامات آن

  .)وادگان سلجوق كه جد سلجوقيان بوديكي از ن( :طغرل
  مسعود غزنوي و نشستن بر تخت در نيشابورشكست سلطان  -
  تسخير مناطق مختلف ايران -
  بويه از ميان برداشتن حكومت شيعه مذهب آل -
  .از ميان برداشتن خطري كه از جانب خالفت فاطمي مصر متوجه خالفت عباسي بود -

  :توجه داشته باشيم

  
 .را داد و حكومت او را بر ايران و عراق تأييد كرد» الدين سلطان ركن «خليفة عباسي به دليل اين اقدامات به طغرل، لقب 

بويـه داشـتند،    قدرت حكومت غزنويان بر نيروي نظامي استوار بود اما از محبوبيت و مقبوليتي كه صفاريان، سامانيان و آل
  . بهره بودند بي

 .دانست رابطة غزنويان با خلفاي عباسي دوستانه بود و سلطان محمود خود را تابع و مطيع خالفت عباسي مي

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  )برادرزاده و جانشين طغرل(: ارسالن  آلب
  . كه سبب استحكام حكومت سلجوقي شد خواجه نظام الملك وزيرش سركوب رقيبان داخلي با راهنمايي -
  ي به ارمنستان و گرجستانلشكركش -
  )ق 463سال (شكست روميان در نبرد مالزگرد و به اسارت گرفتن امپراتور روم شرقي  -
  )بخش آسيايي كشور تركيه(هاي وسيعي از آسياي صغير  تصرف بخش -

  )پسر آلب ارسالن(: ملكشاه سلجوقي
  فتح مناطقي از ماوراءالنهر و شام -
  )از ماوراءالنهر در شرق تا درياي مديترانه در غرب(رساندن محدودة جغرافيايي ايران به زمان ساسانيان  -
  به شهري بزرگ و آباد) كه در آن زمان پايتخت سلجوقيان بود(تبديل اصفهان  -
  رساندن حكومت سلجوقي به اوج قدرت -

حكومت سـلجوقيان   ،ماندهان نظامي براي رسيدن به تاج و تختبعد از مرگ ملكشاه سلجوقي به دليل اختالف شاهزادگان و فر
  .ضعيف شده و در نهايت سقوط كرد

  خوارزمشاهيان
هـا نيـز از فرمـانبري سـرپيچي      نخست دست نشاندة سلجوقيان بودند اما با ضعيف شدن حكومت سلجوقي، آن ،خوارزمشاهيان

  . هاي زيادي از ايران چيره شد بخش برشكست داد و كردند و يكي از فرمانروايان آنان، آخرين سلطان سلجوقي را 
  :خوارزمشاهيان به دو دليل حكومت قدرتمندي نداشتند

  .شناخت خليفة عباسي فرمانروايي آنان را به رسميت نمي -1
  .تسلطي بر فرمانروايان محلي نداشتند -2

  .بين رفت از خوارزمشاهياندر اين شرايط چنگيزخان مغول به ايران هجوم آورد و حكومت 
  :يادمان باشد

  

 

1 ؟گردد نمييك از موارد زير جزء اقدامات طغرل محسوب  كدام  
  بويه براندازي حكومت آل 2  شكست سلطان مسعود غزنوي 1
  لشكركشي به ارمنستان و گرجستان 4  از بين بردن خطر خالفت فاطمي 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

خوارزمشـاه   ،جـا  بود و از عهد باستان بـه شـاهان آن  ) آرال(خيز و آباد در جنوب درياچة خوارزم  اي حاصل ناحيه ،خوارزم
 .گفتند مي
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2 كرد؟ محدودة جغرافيايي ايران با زمان ساسانيان برابري مي ،هاي زير يك از حكومت در زمان كدام 
  غزنويان 2    سلجوقيان 1
  سامانيان 4    خوارزمشاهيان 3

3 هاي حكومت خوارزمشاهيان بود؟ چه عاملي سبب محكم نبودن پايه  
  اختالف بين شاهزادگان 1
  ها كم سرزمين تحت حكومت آنوسعت  2
  هاي خوارزمشاهيان سرزمينحمالت مكرر همسايگان به  3
  به رسميت شناخته نشدن اين حكومت از سوي خليفة عباسي 4

4  ميان چه كساني رخ داده است؟نبرد مالزگرد 
  غزنويان و هنديان 2    سلجوقيان و روميان 1
  اعراب و ايرانيان 4    خوارزمشاهيان و مغوالن 3

  

  

  .هاي زير را بنويسيد ريك از سلسلهترين اقدامات انجام شده در زمان ه مهم
  :غزنويان -
  
  
  
  
  : سلجوقيان -
  
  
  
  
  : خوارزمشاهيان -
  
  

 پروژه

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

 .غزنويان بعد از سامانيان به قدرت رسيدند، 4گزينة  1
 .تبار نبودند ، صفاريان ترك3گزينة 2
النهر در شرق تا درياي مديترانه در غرب  محدودة جغرافيايي ايران از ماوراء ،، از آنجايي كه در زمان ملكشاه سلجوقي2گزينة  3

  .شود گسترش داشت لذا آثار اين دوره در كشور تركيه مشاهده مي

 3گزينة  4
  . دست طغرل از بين رفت ، حكومت آل بويه به2گزينة  5

 سلجوقيان، 2گزينة  6
؟ماي چقدر ياد گرفته

 .ارسالن بود گرجستان از اقدامات آلب، لشكركشي به ارمنستان و 4گزينة  1
  .كرد ، محدودة جغرافيايي ايران در زمان سلجوقيان با محدودة ايران در دورة ساسانيان برابري مي1گزينة  2

رسميت شناخته نشدن از سوي خليفة عباسي و عدم تسلط بر فرمانروايـان محلـي،    دليل به ، حكومت خوارزمشاهيان به4گزينة  3
 .داشتهاي محكمي ن پايه

 .رخ دادنبرد مالزگرد بين سلجوقيان و روميان ، 1گزينة  4
  

  



 

 128

144
 سلجوقي عصر در ايران فرهنگي ميراث: چهاردهم درس | اجتماعي مطالعات

 
  4  ميراث فرهنگي ايران در عصر سلجوقي: درس چهاردهم  هشتم  مطالعات اجتماعي  14

  

  

  .هاي ترك تبار پي ببريم ساير حكومتبه داليل اهميت دورة سلجوقي نسبت به  -1
  .و اداري در دورة سلجوقي آشنا شويمبا سلسله مراتب سياسي  -2
  .ة حكومت سلجوقيان را درك كنيمنقش وزراي ايراني در ادار -3
  .ان در گسترش دانش و هنر آشنا شويمبا اقدامات حكومت سلجوقي -4
  .شويمسترش علم و هنر در اين دوره آشنا الملك در جهت گ با اقدامات خواجه نظام -5

  

 

  

  

سؤاالت

1 »يك از سالطين زير بود؟ وزير كدام» عميد الملك كندري 
  تيمور 4  طغرل 3  هالكوخان 2  ملكشاه 1

2 نقش خليفة عباسي در دورة سلجوقي چه بود؟  
  ها كنندة قواي نظامي حكومت تأمين 2  در دست داشتن قدرت سياسي 1
  هاي مسلمان كنندة منابع مالي سرزمين تأمين 4    رياست معنوي و ديني 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

 ميراث فرهنگيتشكيالت حكومتي
 و تمدني

  شهرها توسعٔه
  و معماري

ميراث فرهنگي ايران در عصر
 سلجوقي

  هنر

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

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدم،خواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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3 ترين مراكز علمي، ادبي و مذهبي ايران در آستانة هجوم مغول بود؟ هاي زير از بزرگ يك از گزينه كدام  
  نيشابور 4  اصفهان 3  ري 2  خراسان 1

4 است؟ نادرستيك از جمالت زير  در ارتباط با حكومت سلجوقيان كدام 
  .دادند سالطين اين دوره براي دريافت كمك مالي، خود را مطيع و پشتيبان دستگاه خالفت نشان مي 1
  .گرد بودند دار و بيابان سلجوقيان، مردماني گله 2
  .از وزراي اين دوره بود» عميد الملك كندري« 3
  .كردند در اين دوره سالطين با ظلم و خودكامگي حكومت مي 4

  
  
  
  

 

  آشنايي با حكومت سلجوقيان -
  هاي قبل از سلجوقيان ايران در دورة حكومت آشنايي با شرايط اجتماعي -
  
  
  

  

  در عهد سلجوقي شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران چگونه بود؟

  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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  تشكيالت حكومتي دورة سلجوقيان
  سالطين

گذاري شده بود كه آن نيـز برگرفتـه از    براساس تشكيالت دورة سامانيان و غزنويان پايه ،تشكيالت اداري و حكومتي سلجوقيان
اگرچه شـاهان در امـور مختلـف بـا     . شتحكومت سلجوقي، سلطان قرار دادر رأس  .نظام اداري و حكومتي ايران باستان بود

كردند و مخالفان خـود را بـه    سالطين با ظلم و خودكامگي حكومت مي .ها مافوق همه بود كردند اما رأي آن وزرا مشورت مي
  .تجملي داشتند و صاحب امالك و ثروت زيادي بودندپر ها زندگي  آن. نمودند سختي مجازات مي

  :دادند دستگاه خالفت نشان ميمطيع سالطين به دو دليل خود را 
  مشروعيت بخشيدن به حكومت خود -
  جلب نظر مردم -

  :يادمان باشد

  
  وزيران

هاي عهد سلجوقي بود و حكومت سلجوقي قدرت و عظمت خود را بـا سياسـت و كفايـت وزيـران      ترين مقام مقام وزارت از مهم
اوضاع اقتصادي و فرهنگي بهتر شد و كشاورزي، بازرگاني، صنعت، هنر  ،تدبير وزيران ايراني  در نتيجة. دست آورده بود ايراني به

  .و معماري رشد زيادي پيدا كرد
  .يكي از وظايف وزيران تنظيم رابطة سلطان با خليفه و ديگر فرمانروايان بود

  .ان داشتهاي اين سلط وزير سلطان طغرل بود كه نقش زيادي در موفقيت» ندريعميدالملك كُ« ،از جملة اين وزيران
  . شد تر كاري بدون مشورت با او انجام ميلكشاه نيز چنان قدرتي داشت كه كموزير آلب ارسالن و م» الملك خواجه نظام«

  :توجه داشته باشيم

  
  ميراث فرهنگي و تمدني

   مدارس نظاميه
وجـود   شد اما بعدها مدارسي در برخي از شهرها بـه  مي هاي درس نخست در مساجد تشكيل كالسبه ايران، پس از ورود اسالم 

. ها در نيشابور، اصفهان و بغداد بودند ترين آن گفتند و مهم مي نظاميهها  الملك مدارسي را بنيان نهاد كه به آن خواجه نظام. آمد
در ايـن  . شـد  ها حقـوق پرداخـت مـي    به مدرسان، مديران و كاركنان نظاميه. اموال زيادي را وقف اين مدارس كردامالك و او 

شدند و رقابت شديدي براي رسـيدن بـه    مدارس مقررات خاصي وجود داشت و استادان و شاگردان با دقت خاصي گزينش مي
  . وجود داشتمقام استادي 

  .آموختگان مدارس نظاميه بودند ي از دانشامام محمد غزالي از استادان و سعد

گرد بودند و به زور شمشير، امور سياسي و نظـامي را در اختيـار گرفتـه بودنـد، لـذا از       دار و بيابان سلجوقيان مردماني گله
 .كردند خبر بودند و براي ادارة قلمرو پهناور خود ناگزير از وزيران ايراني استفاده مي ني و كشورداري بيشهرنشي

 .تر رياست معنوي و ديني داشت و قدرت سياسي و نظامي در اختيار سالطين بود عباسي بيش  در اين دوره خليفة

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

  
  گسترش زبان و ادب فارسي

محمود غزنـوي و جانشـينانش    هاي لشكركشي. تر مورد توجه قرار گرفت زبان و ادب فارسي بيش ،تبار هاي ترك در دورة سلسله
زبـان فارسـي را در   رب، با توسعة قلمرو خود به سمت غـ به هندوستان سبب رواج زبان فارسي در آن ديار شد و سلجوقيان نيز 

  .آسياي صغير رواج دادند
تـري از مورخـان و    هاي حكومتي و دفترهاي ديواني از عربي به فارسي تغيير كرد و تعداد بيش ها و فرمان در دورة سلجوقي نامه

ان فرمانروايان زبان تركي كه زبهجري، هاي پنجم و ششم  از سوي ديگر در قرن. هاي خود را به فارسي نوشتند دانشمندان كتاب
  .هاي آن به زبان فارسي راه يافت بود، نيز در ايران رواج پيدا كرد و برخي از واژه

  شهرها و معماري رونق و توسعة
 هـاي  شهرهاي ري، نيشابور و اصفهان كـه پايتخـت  . آرامش و رونق بازرگاني سبب گسترش شهر و شهرنشيني در اين دوره شد

كـار   در اين دوره در ساختن مساجد ايراني ابتكار خاصي به. شدند از شهرهاي مهم و آباد آن دوره محسوب مي ند،سلجوقيان بود
  . رفت و حياط و چهار ايوان در اطراف آن معمول شد

  .دين بناها استفاده شدر تزي) عماران ايراني بودكه از ابتكارات مهم م(كاري  پنجم تا هفتم از آجركاري و كاشي هاي در قرن

  هنر
  :توان به موارد زير اشاره نمود از هنرهاي اين دوره مي

كتـاب از  هيب و ساختن جلد خوشنويسي، تذ ،دار و بدون لعاب، ظروف زرين فام يا طاليي، فلزكاري ساختن ظروف سفالين لعاب
  .چرم و نقش انداختن بر آن

  

1  ها صورت گرفت؟ ترتيب در زمان كدام حكومت ، به»آسياي صغير«و » هندوستان«رواج زبان فارسي در 
  خوارزمشاهيان -سامانيان 2    سلجوقيان -غزنويان 1
  سامانيان -خوارزمشاهيان 4    غزنويان -سلجوقيان 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

طـوري كـه در آسـتانة حملـة      در زمان سلجوقيان در شهرهاي خراسان بيش از ساير مناطق ايران مدرسه وجود داشت، به
 .ترين مركز علمي، ادبي و مذهبي ايران بود ها، خراسان بزرگ مغول
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2 است؟ نبودهوقيان هاي سلج يك از شهرهاي زير جزء پايتخت كدام  
  شيراز 2    ري 1
  اصفهان 4    نيشابور 3

3 يك از جمالت زير درست است؟ كدام  
  .در دورة سلجوقي شهر و شهرنشيني گسترش يافت 1
  .هاي اين سلطان داشت وزير ملكشاه، نقش مؤثّري در موفقيت» الملك كندري عميد« 2
  .فارسي به عربي تغيير كرد هاي حكومتي از ها و فرمان در ابتداي دورة سلجوقي، نامه 3
  .تشكيالت اداري و حكومتي سلجوقيان برگرفته از نظام اداري و حكومتي اعراب بود 4

4 يك از افراد زير از استادان نظاميه در زمان سلجوقيان بود؟ كدام 
  خواجه رشيدالدين فضل اهللا 2    سعدي 1
  خواجه نظام الملك 4    امام محمد غزالي 3

  

  .موارد زير چه تغييراتي ايجاد شد توضيح دهيد كه در دورة سلجوقيان در هريك از
  : استفاده از زبان فارسي -1
  
  
  
  : گيري ايرانيان در حكومت كار به -2
  
  
  
  : شهرنشيني -3
  
  
  
  

  

 پروژه

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

 3گزينة  1
 .تر رياست معنوي و ديني داشت ، خليفة عباسي بيش3گزينة  2
 .ترين مركز علمي، ادبي و مذهبي ايران بود ها، خراسان بزرگ ، در آستانة هجوم مغول1گزينة  3
و جلب نظر مردم، خود را مطيع دستگاه خالفت نشـان  سالطين اين دوره براي مشروعيت بخشيدن به حكومت خود ، 1گزينة  4

  .دادند مي

؟ماي چقدر ياد گرفته

سلجوقيان نيز با . فارسي در آن ديار شد هاي محمود غزنوي و جانشينانش به هندوستان موجب رواج زبان ، لشكركشي1گزينة  1
 .توسعة قلمرو خود به سمت غرب، زبان فارسي را در آسياي صغير رواج دادند

 .هاي سلجوقيان نبوده است ، شيراز جزء پايتخت2گزينة  2
 1گزينة  3

  .در دورة سلجوقي به سبب آرامش و رونق بازرگاني، شهر و شهرنشيني گسترش يافت: »1«گزينة 
  .عميدالملك وزير طغرل بود: »2«گزينة 
  .ها از عربي به فارسي تغيير كرد در ابتداي دورة سلجوقي نامه: »3«گزينة 
  .تشكيالت اداري برگرفته از ايران باستان بود :»4«گزينة 

  امام محمد غزالي، 3گزينة  4
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  .با شرايط زندگي مغوالن آشنا شويم -1
  .لل حملة مغوالن به ايران پي ببريمبه ع -2
  .ران پس از حملة مغوالن را درك كنيمشرايط اجتماعي و اقتصادي اي -3
  .ظهارنظر كنيمدر مورد علّت يكپارچه شدن ايران در زمان ايلخانان ا -4
  .يمگيري قيام سربداران پي ببر لبه علّت شك -5
  .شرايط كشور در زمان تيمور و جانشينانش آشنا شويمبا  -6

  

 

  

سؤاالت

1 چه كسي حكومت ايلخانان را تأسيس كرد؟  
  تيمور 4  ابوسعيد 3  خان هالكو 2  چنگيز 1

2 است؟ نادرستيك از جمالت زير  كدام  
  .هاي آنان را ويران كرد اسماعيليان را از بين برد و قلعه ،هالكوخان 1
  .مغوالن در زمان خوارزمشاهيان به ايران هجوم آوردند 2
  .فروپاشي حكومت ايلخانان سبب برقراري آرامش و عدالت در ايران شد 3
  .امپراتوري تيمور از مرزهاي چين تا شام گسترش پيدا كرده بود 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

هاي هفتم تا نهم حوادث قرن
 هجري

  هجوم تيمور به ايران هجوم مغوالن

  .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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3 يك از وقايع زير مربوط به دورة مغوالن است؟ كدام 
  بويه ت شيعه مذهب آلاز بين رفتن حكوم 2    تأسيس نظاميه 1
  از بين رفتن اسماعيليان 4    تخريب معبد سومنات 3

4 مغوالن در زمان كدام يك از شاهان زير به ايران حمله كردند؟ 
 ملكشاه سلجوقي 2   آلب ارسالن 1

  سلطان محمد خوارزمشاه 4   سلطان محمود غزنوي 3

5 ؟نيستاقدامات هالكوخان  ازيك از موارد زير  كدام 
  بردن اسماعيليان از بين 2  شكست روميان در نبرد مالزگرد 1
  انتأسيس حكومت ايلخان 4    تسخير بغداد 3

  

  هاي قبل از مغوالن آشنايي با حكومت -
  توانايي خواندن خط زمان  -
  آشنايي با شرايط اجتماعي و سياسي ايران در دورة قبل از حملة مغوالن -
  

  

افتـاد و   هاي ديگر مي به فكر تصرف سرزمين ،كرد هرگاه حكومتي قدرت پيدا ميكه شد  المللي در گذشته سبب مي نبودن قوانين بين
تـرين   هايي كه حاكمان قدرتمندي نداشـتند، مـردم عـادي بـيش     در سرزمين. داد توانست قلمرو خود را گسترش مي تا جايي كه مي

  .كردندمغول تجربه   ها را در زمان حملة ترين دوره مردم سرزمين ما يكي از تلخ. ديدند يب را در اين تاخت و تازها ميآس

  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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  مغوالن
سبب شده بود كه شيوة  ،آب و هواي سرد و خشك منطقه. سرزميني به نام مغولستان قرار دارد ،در جنوب سيبري و شمال چين

آنان تا قبل از چنگيزخان حكومتي نداشتند و به دليل افزايش جمعيـت و كمبـود   . نشيني و دامداري باشد كوچ ،زندگي اين مردم
  .مراتع ناگزير بودند براي تأمين زندگي به غارت يكديگر و همسايگان روي آورند

هـاي غـرب مغولسـتان بـه      ينسپس با فتح سرزم. ابتدا به چين حمله كرده و پكن را تسخير و غارت كردند ،ها پس از اتحاد آن
  . مرزهاي ايران نزديك شدند

  چنگيزخان كه بود؟
او بـراي  . ل دهـد هاي مغول را زير فرمان خود درآورد و حكومتي نيرومند تشكي رئيس يكي از قبايل مغول بود كه توانست قبيله

  . تدوين كرد يياساي چنگيزقوانيني را با عنوان  ادارة كشور مجموعه
از قتل و غارت در امان بودند و در غيـر ايـن    ،كردند كه كساني كه خود را تسليم سپاه مغول مي بودياسا اين  يكي از اصول مهم

  . شدند صورت قتل عام مي
چـون و چـرا از او    رحم بود كه سربازان و حتي فرزنـدانش بايـد بـي    داشت و مردي بيكامل چنگيز در فنون رزمي مهارت 

  . كردند اطاعت مي

  به حكومت ايران دست يافتند؟مغوالن چگونه 
كاروان تجـاري مغـول را بـه جـرم جاسوسـي دسـتگير كـرد و         ،در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، حاكم يكي از شهرهاي ايران

سلطان محمد به مقابله شتافت، اما در همان برخورد اول با سپاه چنگيز با همين بهانه به ايران حمله كرد و . اعضاي آن را كشت
هـا يـورش بـرده و هركسـي را كـه مقاومـت        به بسياري از شهرها و آبـادي سپاه مغول  .نان دچار بيم شد كه فرار كردمغول، چ

  .كرد قتل عام نمود مي
داخلي كـاري  هاي  درگيري لدر يك جنگ بر مغوالن پيروز شد اما به دلي) پسر و جانشين محمد خوارزمشاه(الدين  سلطان جالل
  . الدين شدند خليفة عباسي و حاكمان محلي نيز وارد جنگ با سلطان جالل. از پيش نبرد

  :نتايج حملة مغوالن به ايران
  آواره شدن و به اسارت درآمدن بسياري از مردم كشته و -
  گيري از اجتماع در ميان مردم ترس، وحشت، سرخوردگي و در نتيجه ميل به گوشه -
  ها شهرها و آبادي از بين رفتن -
  ها ديدن مزارع و قنات  آسيب -
  ها  ها و سوزاندن كتاب تخريب مدارس، مساجد، كتابخانه -

  .مدتي بعد از مرگ چنگيز، هالكوخان نوة چنگيز به حكومت رسيد

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  :اقدامات هالكو
  هاي جهان اسالم كامل كردن فتوحات مغوالن در ايران و ديگر بخش -
  هاي آنان از بين بردن اسماعيليان و ويران كردن قلعه -
  )ق 656(تسخير بغداد و كشتن خليفة عباسي  -
  تأسيس حكومت ايلخانان -

  :يادمان باشد

  
كشـور دچـار هـرج و مـرج شـد و حاكمـان محلـي و         حكومت ايلخانان فروپاشيد،) ابوسعيد(پس از مرگ آخرين ايلخان مغول 

  .سرداران مغول و غيرمغول هركدام بر بخشي از ايران تسلط يافتند

  سربداران 
 بـه ها از روستاي باشتين سبزوار  يكي از اين قيام. هاي مردمي شد قيامگيري  هاي حاكمان محلي سبب شكل عدالتي و ستمگري بي

سبب آماده شدن مردم سبزوار براي مجازات مـأموران   ،تعليمات شيخ خليفه و شيخ حسن جوري .نام قيام سربداران شروع شد
و پـس از تصـرف سـبزوار     دنـد سپاه مغـول را شكسـت دا  » دهيم نمي تن به ذلت ،دهيم دار مي سر به «ها با شعار  آن. مغول شد

  . قلمرو را به مناطق همجوار گسترش دادند ،حكومت خود را تأسيس كردند و پس از پيروزي بر حاكمان مغول در خراسان

  
  تيمور كه بود؟

هاي وسـيعي از آسـيا را    خشتيمور ب. رحمي دست كمي از او نداشت دانست و در بي تيمور گوركاني خود را از خاندان چنگيز مي
هنرمنـدان و   ،عالقة او به هنـر سـبب شـده بـود كـه بعـد از فـتح هـر شـهري         . و امپراتوري تيموري را بنيان گذاشت فتح كرد

  . او به فكر فتح چين بود كه مرگ امانش نداد. فرستاد مي) امروزي(سمرقند  ،صنعتگرانش را به پايتخت خود

  يورش تيمور به ايران
تيمور پس از تسلط بـه  . شمال شرق به كشور ما هجوم آوردندسمت گرد با فرماندهي تيمور از  اقوام بيابان ،در اواخر قرن هشتم

هاي زيادي به جـان و مـال مـردم     ايران به سرزمين ما حمله كرد، و مانند مغوالن آسيب ءالنهر با استفاده از اوضاع آشفتةماورا
  .وارد كرد

بعد از مرگ او فرزندانش بر سر حكومت با هم به دشمني پرداختند . م گسترش يافته بودامپراتوري تيمور از مرزهاي چين تا شا
با ظهور صفويان حكومت او  و او توانست بر بخش وسيعي از ايران تسلط يابد. اما در نهايت شاهرخ پسر تيمور بر همه پيروز شد

  .از ميان رفت

 .حكومت سربداران پشتيبان مذهب شيعه بودند و در نهايت اين حكومت محلي پس از يورش تيمور به ايران از بين رفت

در اين دوره، ايران از نظر سياسي يكپارچه شد و حكام و سـرداران محلـي   . ايلخانان هشتاد سال بر ايران حكومت كردند
هـاي اروپـايي ارتبـاط     هاي مغولي در آسيا و دولت ايلخانان با ساير حكومت. غوالن قرار گرفتندتحت حاكميت و سلطة م

مند به برقراري ارتباط سياسي و بازرگاني با كشورهاي مسلمان و  هاي صليبي عالقه اروپاييان بعد از جنگ. (برقرار كردند
 .)آسيايي بودند
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1 يك از شهرهاي زير پايتخت تيمور بود؟ كدام  
  هرات 2    سمرقند 1
  خوارزم 4    سبزوار 3

2 حكومت تيموريان با ظهور كدام حكومت در ايران از بين رفت؟ 
  صفويان 2    سلجوقيان 1
  زنديه 4    افشاريه 3

3 است؟ نادرستيك از جمالت زير  كدام 
  .روايي ايلخانان، ايران از نظر سياسي يكپارچه و متحد شددر دوران فرمان 1
  .ابوسعيد، آخرين ايلخان مغول بود 2
  .قيام سربداران در دورة حكومت هالكوخان شكل گرفت 3
  .به ايران حمله كردند هايي در غرب مغولستان، نسرزميمغوالن بعد از حمله به چين و  4

4  گرفت؟ ميامپراتوري تيمور كدام نواحي را در بر 
  از مرزهاي چين تا شام 2    از خراسان تا جنوب ري 1
  از آذربايجان تا سيستان 4  خراسان، سيستان و طبرستان 3

  

ترين حـوادث   رسم كرده و در زير هر بخش عمده، كتاب درسي 95و  94صفحة  خط زماني، شبيه خط زمان
  .آن دوره را بنويسيد

  

 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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دونيم؟ چقدر مي

 .هالكوخان پس از نابودي خالفت عباسي، حكومت ايلخانان را تأسيس كرد، 2گزينة  1
عدالتي و ستمگري حاكمان محلي، خشم و نارضايتي مـردم را برانگيخـت و موجـب     ، با فروپاشي حكومت ايلخانان، بي3گزينة  2

 .هاي مردمي در گوشه و كنار ايران شد بروز قيام
  سلجوقياندورة : »1«گزينة ، 4گزينة  3

  سلجوقيان دورة :»2«گزينة 
  غزنوياندورة : »3«گزينة 
  مغوالندورة : »4«گزينة 

 .مغوالن در زمان سلطان محمد خوارزمشاه به ايران حمله كردند، 4گزينة 4
 .دست آلب ارسالن انجام شد شكست روميان به، 1گزينة  5

؟ماي چقدر ياد گرفته

 1گزينة  1
 .صفويان در ايران از ميان رفت، حكومت تيموريان سرانجام با ظهور حكومت 2گزينة  2
 .قيام سربداران بعد از فروپاشي حكومت ايلخانان صورت گرفت، 3گزينة  3
 .گرفت امپراتوري تيمور از مرزهاي چين تا شام را دربر مي، 2گزينة  4
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  4  پيروزي فرهنگ بر شمشير: درس شانزدهم  هشتم  مطالعات اجتماعي  16

 

  .غيير شيوة حكومتي مغوالن پي ببريمبه نقش وزراي ايراني در ت - 1
  .هاي ايلخانيان آشنا شويم در حكومتبا وزراي ايراني و اقدامات آنان  - 2
  .ه علل مسلمان شدن مغوالن پي ببريمب - 3
  .شنا شويمآ با نقش شاهرخ و همسرش گوهرشاد در گسترش هنر و ادبيات - 4
  .حكومتي اولين و آخرين حاكمان مغول را مقايسه كنيم شيوة -5

  

  

  

سؤاالت

1 رصدخانة مراغه با تالش كدام دانشمند ايراني ساخته شد؟ 
  همداني خواجه رشيد الدين فضل اهللا 2    خواجه نظام الملك 1
  شمس الدين محمد جويني 4    خواجه نصيرالدين توسي 3

2  يك از شهرهاي زير ساخته شده بود؟ در كدام» ربع رشيدي«بناي 
  نيشابور  2    سمرقند 1
  سبزوار 4    تبريز 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

نقش بزرگان ايراني در آشنايي
ايرانيتمدنمغوالن با فرهنگ و

 عصر مغول و تيموري

توجه مغوالن و تيموريان به
 هنر و معماري

  .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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3  صورت گرفت ..........انتقال پايتخت به سلطانيه در زمان. 
  سلطان محمد خدابنده 2    هالكو 1
  شاهرخ 4    تيمور 3

4 يك از پادشاهان ايلخاني ساخته شد؟ رصدخانة مراغه در زمان كدام  
  هالكوخان 2    شاهرخ 1
  اولجايتو 4    تيمور 3

5 دانشمندان و سياستمداران به عنوان پزشك به دربار ايلخانـان راه يافـت و   يك از  كدام
  ها به قتل رسيد؟ در نهايت به دستور آن

    خواجه نصيرالدين طوسي 1
  الملك خواجه نظام 2
  اهللا همداني خواجه رشيدالدين فضل 3
  امام محمد غزالي 4

 

  

  آشنايي با شرايط اجتماعي ايران در دورة ايلخانان و تيموريان -
  آشنايي با شيوة حكومت شاهان ايلخاني و تيموري -
  هاي قبل از ايلخانان جايگاه وزراي ايراني در حكومت -
  
  

  

كم آداب و رسوم و فرهنـگ فاتحـان در ايـن سـرزمين رواج پيـدا       آمد، كم وقتي سرزميني به تصرف حكومتي درمي ،در گذشته
امـا فرهنـگ غنـي و دانـش     . گفتند ان فاتحان سخن ميبكردند و به ز خودشان را نيز فراموش مي كرد و گاه حتي مردم زبانِ مي

  .تأثير اين فرهنگ قرار گرفته و شيوة حكومت خود را تغيير دهندگردان مغول و تيموري تحت  ايرانيان سبب شد كه بيابان

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا بهتر یاد بگیریم قبلش باید این مطالب را را مطالب این اینکه برای
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  تأثير بزرگان ايراني بر حاكمان مغول
 -بعد از حملة مغول، دانشمندان و بزرگان ايراني سعي كردند تا با نزديك شدن به دربار مغول، آنان را با فرهنگ و تمدن ايراني

  .تر آنان شوند ي بيشمانع خونريز همچنين و اسالمي آشنا كرده و راه و رسم كشورداري را به آنان بياموزند
  .شويم جا با چند تن از اين دانشمندان و اقدامات آنان آشنا مي در اين

  )خانمشاور هالكو: (توسينصيرالدين   خواجه
  تالش براي حفظ جان مردم و كاهش قتل و غارت مغوالن  -
  مراغه و تبديل آن به يك مركز علمي و تحقيقاتي عظيم ةتشويق هالكو به ساختن رصدخان -

  :اهللا خواجه رشيدالدين فضل
  راهيابي به دربار ايلخانان به عنوان پزشك -
  بناي ربع رشيدي در تبريز و وقف آن -
  التواريخ رشيدي هاي مختلف از جمله جامع نوشتن چندين كتاب در رشته -

  .دانشمند در نهايت به دستور ايلخان مغول به قتل رسيدوزير اين 

  
. بودنـد برخي مسيحي و گروهي نيز به آيين گذشتگان خـود    مغوالن در زمان حمله به ايران دين واحدي نداشتند، بعضي بودايي،

و در  نداشـته باشـد  تالش مبلغان بودايي و مسـيحي در دورة ايلخانـان تـأثيري    كه اعتقاد محكم مردم ايران به اسالم سبب شد 
  . سبب مسلمان شدن ايلخانان شد كوشش عالمان و وزيران ايراني ،نهايت

  :اقدامات سالطين ايلخاني در نتيجة آشنايي با فرهنگ و تمدن ايراني
  )همداني اهللا رشيدالدين فضل خواجه با راهنمايي (: غازان خان

  اقدام به اصالح امور اداري، مالي و قضايي -
مسجد، كـاخ، مدرسـه،     وازده بناي مهم مانند بيمارستان،غازان با د )گنبد(شَنب برپايي (كوشش جهت عمران و آباداني تبريز  -

  ...)كتابخانه و 
  نگهداري مسجد  براي تأمين هزينة اي در كنار آن تأسيس مسجدي بزرگ در هر شهر و گرمابه -

  )همداني اهللا رشيدالدين فضل خواجه با راهنمايي (): الجاتيو(سلطان محمد خدابنده 
  آباداني اين شهرانتقال پايتخت به سلطانيه و  -
  .آرامگاهي براي خود در سلطانيه كه به گنبد سلطانيه معروف است ساختن -

مختلف مانند مسجد، مدرسه، بيمارستان، خانقاه و كتابخانه بود و تعـداد زيـادي از عالمـان و    ربع رشيدي شامل مؤسسات 
 .پزشكان در آن اشتغال داشتند

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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16هشتم

  ابوسعيد
  .نظيرند هاي زيبا كم كاري بري و كاشي ها، گچ ساختن بناهاي باشكوه كه از نظر عظمت و بلندي گنبدها و ايوان -

  :هنر و معماري اقدامات جانشينان تيمور در عرصة

  شاهرخ
  ترين شهرهاي ايران  ترين و باشكوه انتخاب هرات به پايتختي تيموريان و تبديل آن به يكي از بزرگ -
  . هنرمندان و معماران نامدار به هرات شد  توجه به ادب و هنر كه سبب آمدن تعداد زيادي از شاعران، -
  ش به اين شهر و جذب جويندگان علم و دانساختن تعداد زيادي مدرسه و كتابخانه در هرات  -
   )همسر شاهرخ(به دستور گوهرشاد ) ع(ساخته شدن مسجد گوهرشاد در جوار حرم امام رضا  -
  پيشرفت زبان و ادب فارسي در زمان پسران شاهرخ  -

  :يادمان باشد

  

  

1 يك از شهرهاي زير به پايتختي تيموريان انتخاب شد؟ در زمان شاهرخ، كدام 
  تبريز 2    نيشابور 1
  هرات 4    سلطانيه 3

2  ؟نيستدر ارتباط با اقدامات غازان خان كدام گزينه درست 
  بنا كردن آرامگاهي براي خود 1
  و قضايي مالي اداري،اصالح امور  2
  عمران و آباداني شهر تبريز 3
  ساختن گرمابه در كنار مسجد براي تأمين هزينة نگهداري مسجد 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

هـاي   نسـخه تـرين   شاهنامه بايسنقُري كه يكي از نفيس. و خوشنويسي شكوفا شد) نقاشي(در دورة تيموريان، هنر نگارگري 
آرايـي و   اين اثر از نظـر كتـاب  . (نگارگري و تذهيب شد) شاهزادة تيموري(كهن شاهنامه است، به سفارش بايسنقر ميرزا 

 .)ارزش هنري اهميت فراواني دارد
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16 مطالعات اجتماعي | 4 ونـارآزمـك

3 يك از جمالت زير درست است؟ كدام  
  .بناي ربع رشيدي در شهر هرات واقع شده است 1
  .سلطان محمد خدابنده، آخرين ايلخان مغول بود 2
  .ري و تذهيب شدشاهنامة بايسنقري به دستور يك شاهزادة تيموري نگارگ 3
  .اهللا همداني بنا شد الدين فضل رصدخانة مراغه با تشويق خواجه رشيد 4

  

 .ها را نام ببريد آيا در شهر يا استان شما آثاري از دورة ايلخانان و تيموريان وجود دارد؟ آن
  

  

دونيم؟ چقدر مي

 خواجه نصيرالدين توسي، 3گزينة  1
 .در شهر تبريز بنا شده بودا تالش خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني بناي ربع رشيدي ب، 3گزينة  2
 .صورت گرفت) اولجايتو(تغيير پايتخت و انتقال آن به سلطانيه در زمان سلطان محمد خدابنده ، 2گزينة  3
 .ساخته شد خان، اين رصدخانه به تشويق خواجه نصير و در زمان هالكو2گزينة  4
 3زينة گ 5

؟ماي چقدر ياد گرفته

 4گزينة  1
 .در شهر سلطانيه، آرامگاهي براي خود بنا كرد كه به گنبد سلطانيه معروف است) اولجايتو(سلطان محمد خدابنده ، 1گزينة  2
 3گزينة  3

  .رشيدي در تبريز واقع شده است بناي ربع: »1«گزينة 
  .ابوسعيد آخرين ايلخان مغول بود: »2«گزينة 
  .رصدخانة مراغه با تشويق خواجه نصيرالدين توسي بنا شد: »4«گزينة 

 

 پروژه

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