
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

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

  

 مـنههـپاي



 

  

  
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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  .معنا و امالي واژگان را فرابگيريم -1
2- د دهريزي آشنا شويمبا جامي و محم.  
  .انواده، متضاد و مترادف را بشناسيمخ هم -3
  .شتري بيابيمهاي آن مهارت و توانايي بي هسته و وابستهتشخيص گروه اسمي، در  -4
   .دست آوريم ژه تلميح را به بي به ويهاي اد مهارت و توانايي تشخيص و تحليل آرايه -5

  

 

  

سؤاالت

1 در كدام گزينه آمده است؟ ،به ترتيب ،معناي صحيح واژگان زير 
 »ستنر -شط -كمند -خمپاره -ملك -تفاريق«

  بافتن -ريزد رود بزرگ كه به دريا مي -طناب -گلولة كوچك -پادشاه -جداجدا 1
  نجات يافتن -رود بزرگ -طناب -گلولة بزرگ -فرمانروايي -پراكنده 2
  بافتن -ريزد رود كوچك كه به دريا مي -مو -گلوله -پادشاهي -كم كردن 3
  رها شدن -رود كوچك -زلف -گلولة بزرگ -پادشاه -كم كردن 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

 سرفصل محتواي دروس

 ها و يادها نام  :فصل چهارم

 نمودار دانش زباني

 امال

  آرشي ديگر
 رايان نيك: حكايت

  نمودار دانش ادبي

 هاي ادبي آرايه

 تلميح

  .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  تر است؟ هاي اماليي بيش  غلطگزينه، شمار در كدام 
  صالح كار كجا و من خراب كجا؟ 1
  اند جهان قدس) باالنشينان(شينان عاشقان، سدرن 2
  گان ي شت جيحون پر بود از پرندهباال 3
ــت   4 ــدان بنشسـ ــا بـ ــوح بـ ــر نـ  پسـ

  

ــد   ــم شـــ ــوتش گـــ ــدان نبـــ  خوانـــ
  

  

3 فعل مضارع اخباري به كار رفته است؟ ،در كدام گزينه 
  .سيم و زر در سفر بر محل خطر است 1
  .هنرمند هر كجا رود قدر بيند 2
  چشم قاب عكس كودك شدصد هزاران  3
  هاي دشت ماند روي دست/ تلي از خاكستر خاموش / ها تنها  از تمام تانك 4

4 مناسبت معنايي دارد؟» هاي آتشين در راه آن طرف نصف جهان با تانك«با عبارت  ،كدام گزينه 
  خط سرخي در ميان هر دو لشكر بود/ آمد  خطي از مرز افق تا دشت مي 1
  ر فوالد و آهن بودغرق د/ انبوه دشمن  2
  آسمان غمگين، زمين تشنه/ دشت غرق خنجر و دشنه  3
  هاي دشت ماند روي دست / ي از خاكستر خاموشتلّ/ تنها  ،ها از تمام تانك 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .، با ماضي ساده و ماضي نقلي آشنا شديد)ماضي(در هفتة گذشته از انواع فعل گذشته 
  ...شنيدم، رفتي، نشستند و  ←شناسه  +ن ماضي ب: ماضي ساده
  ...اند و  اي، خورده ام، رفته ساخته ←) اَم، اي، است، ايم، ايد، اند( +ه  +بن ماضي : ماضي نقلي

  

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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  .ترين اعضاي جامعه هستند قهرمان »شهدا«شك  بي .قهرمانان ملي كشور ما است بارةفارسي در دهمدرس 
  .درس جديد را آغاز كنيمتا با يك حس خوب  مبخواني ،شهيد مفقوداالثر استيك كه از زبان دخترِ را شعر زير 

ــيش پـــرواز كبوترهـــاي زخمـــي     اي پـ
  

ــاي مفقـــ  ــر ودبابـ ــي ! االثـ ــاي زخمـ  !بابـ
  

 دور از تو سهم دختر از ايـن هفتـه هـم پـر    
  

 پس كي؟ كي از حال و هواي خانه غم پـر؟ 
  

ــودي  ــاريخ بـ ــاد دارم برگـــي از تـ ــا يـ  تـ
  

 يك قـاب چـوبي روي دسـت مـيخ بـودي     
  

ــي     ــا آب م ــه باب ــر چ ــابم ه ــوي كت  داد ت
  

ــي   ــاب م ــوي ق ــانم عكــس ت ــادر نش  داد م
  

ــپردم  ــاب عكســت جــان س ــار ق  اينجــا كن
  

 ها سـركوفت خـوردم   از بس كه از اين هفته
  

 مـن بيسـت ســالم شـد هنــوزم تـوي قــابي    
  

ــل  ــاني الاق ــرد حســابي ،خــوب يــك تك  !م
  

ــر و دار قــاب رد شــو  ــار هــم از گي  يــك ب
  

ــيم ــو  از سـ ــاب رد شـ ــاردار قـ ــاي خـ  هـ
  

 تنهــا يــك بغــل بابــاي مــن بــاش ،برگــرد
  

 يك بغل برگـرد، تنهـا جـاي مـن بـاش     ! ها
  

ــت ــت آرزوي اي دسـ ــت هايـ ــايم دسـ  هـ
  

 هـــايم نـــاز و ادايـــم مانـــده روي دســـت
  

 يـك مشـت خـاكي    ةشايد تـو هـم شـرمند   
  

 پالكــي نشــان و بــي يــك مشــت خــاك بــي
  

 عيبي ندارد خـاك هـم باشـي قبـول اسـت     
  

 !يك چفيه و يك ساك هم باشي قبول است
  

 تنها تالشش انتظـار اسـت و سـكوت اسـت    
  

ــه ــوت اســت  پروان ــار عنكب ــوي ت ــه ت  اي ك
  

 كــنم جــاي تــو خــالي مــيامشــب عروســي 
  

 امضـــاي تـــو خـــاليجـــاي پـــاي قبالـــه 
  

 هايت روي زخـم دل نمـك پـاش    اي عكس
  

ــوم   ــاي معل ــم باب ــار ه ــك ب ــاش ي ــر ب  االث
  

  
  
  
  

  

  تاريخ ادبيات

ـ االسالم احمد جا جام و ارادت به شيخ ،به مناسبت محل تولّد خويش هجري شاعر و نويسندة قرن نهم جامي صم، جامي تخلّ
 .اشاره كرد )شامل هفت مثنوي به پيروي از خمسة نظامي(هفت اورنگ  وبهارستان توان به  از آثار او مي. كرد

 .پدر رستم، جهان پهلوان ايراني است ،لقب زال دستان

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

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه
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 .پسر كيكاووس پادشاه كياني است سياوش
 .ليث است بن سلسله يعقوبمؤسس اين . اي كه در شرق ايران سلطنت كردند سلسله صفاريان
  واژگان مهم 
  .تپه، بلندي، هر چيزي كه بر روي هم انباشته شود :تل

  .شود منفجر مي ،نوعي گلولة جنگي كه بعد از پرتاب :خُمپاره
  .لقب زال، پدر رستم، جهان پهلوان ايراني است :دستان
  .شود سر انگشتان نواخته مياي چوبي و پوست نازك كه با  يكي از آالت موسيقي داراي حلقه :دف

  خلق و خوي :سيرت
  .نقره، پولي كه از جنس نقره باشد :سيم

  بزرگوار، شرافتمند، با اصل و نسب :شريف
  .رود بزرگ كه وارد دريا شود :شَط

  از شغل بركنار كردن :عزل كردن
  .رود ه كار مياي ضخيم و بلند كه براي به دام انداختن انسان يا حيوان ب طناب، بند، رشته :كمند

  هاي ادبي و معني متن درس بررسي آرايه 

  آرشي ديگر

  موشك و خمپاره و تركش/ ... / جنگ، جنگي فوق باور بود / جنگ، جنگي نابرابر بود  
 تكرار: جنگ، جنگي نابرابر بود، جنگ جنگي فوق باور بود :آرايه
 رنـگ   كوچك و كـم / ناممان در دفتر تاريخ / ... / رانيان تنها اين طرف، اي/ هاي آتشين در راه  آن طرف، نصف جهان با تانك

  خواهد شد
شـهر،  /  تشـخيص : هـا  دهـان تـاك  /  تشـخيص : دوخت ، شهر خرمشهر چشم در چشم افق ميجهان مجاز از مردم جهان :آرايه

 » .عتبار خواهيم شدا بي«كنايه از : رنگ خواهد شد ناممان در دفتر تاريخ كوچك و كم/  تشخيص: زد ميشيرمردان را صدا 
 .ديگر براي خودمان جايي نيست هامان تنگ خواهد شد، خانهدشمن خاك وطن را تصرّف خواهد كرد و  :معني
  دست او در دست نارنجك / ... / خون ميان سنگر آزادگان جوشيد  

 تشبيهي اضافة: كمند آرزوها/  تشبيه :مثل يك موج خروشان شد/  »غيرت بيش از حد، غيرتي شدن«كنايه از : خون جوشيدن :ادبي آرايه
  صـد هـزاران چشـم، قـاب عكـس      / كودك تنها، به روي خاكريز آمد / جنگ، جنگي فوق باور بود / جنگ، جنگي نابرابر بود

  ديدند را نمي» سياوش«در رگش، خونِ / ديدند   آتش را نمي در نگاهش خشم و / ... / كودك شد 
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ها  چشم/  »كودك را ديدند«كنايه از : قاب عكس كودك شد/  تكرار: جنگ جنگي فوق باور بودجنگ، جنگي نابرابر بود،  :آرايه
را » شآر«تيـر   ،بـر كمـانش  /  تلمـيح : ديدند را نمي» دستان«خيز  تيغ آتش/  اضافة تشبيهي: خورشيد ايمان/  تشخيص: پرسان
  »منحرف و جاهل«كنايه از : كوردل/  تلميح: ديدند را نمي» سياوش«در رگش خون /  تلميح: ديدند نمي

  مثـل كـوهي   /  ؛مهسـت  هاتـان در كمـين   يك تنه با تانك/ ... / چشم در چشمان دشمن كرد / كودك ما بغض خود را خورد
  مهست آهنين
   تشبيه: مثل كوهي آهنين هستم/ » ناراحتي خود را بروز نداد«كنايه از : بغض خود را خورد :آرايه

 ر واكردشهر، يكباره بـه هـوش آمـد    / ... / كودكي از جنس نارنجك / در ميان آتش و باروت، غوغا كرد /  ناگهان تكبير، پ /
  پرچم خود را تماشا كرد/ برفراز گنبدي زيبا / آلوده را وا كرد  چشمِ اشك

كباره بـه  شهر ي/  تشخيص: زد شط خرمشهر كف مي/  تشخيص: زد آسمان از شوق دف مي/  بخشي جان: تكبير، پر واكرد :آرايه
   »آگاه شدن«كنايه از : به هوش آمد/  تشخيص: هوش آمد

  رايان نيك
روزي آن مرد بر اسـكندر درآمـد؛ اسـكندر    . اسكندر، يكي از كاردانان را از عملي شريف، عزل كرد و عملي خسيس به وي داد

و شريف گردد، بلكه عمـل، بـه مـرد،    نه مرد به عمل، بزرگ ! ات دراز باد زندگاني: بيني عمل خويش را؟ گفت چگونه مي: گفت
  . بايد و داد پس در هر عمل كه هست، نيكو سيرتي مي. بزرگ و شريف گردد

  »پيش او رفت«كنايه از : درآمد :آرايه
روزي آن مـرد پـيش   . اسكندر يكي از كاركنان ماهر خود را از كاري شرافتمندانه بركنار كرد و كاري پسـت بـه وي داد   :معني

شـود،   بزرگ و شرافتمند نمـي  ،انسان به كار! عمر تو طوالني باشد: بيني؟ گفت كار خود را چگونه مي: سكندر گفتا. اسكندر آمد
 .داشتو عدل بايد هر كاري خلق و خوي نيكو در شود، پس  بلكه عمل و كار به خاطر انسان بزرگ و شريف مي

  تركيبات مهم اماليي

عـزل و |تلّي از خاكستر  | خيز تيغ آتش | كمند آرزوها | انگيز هراس | ح جنگسال | آتش و باروت |امان  هجوم بي |خطّ مرز 
  هياهو وغوغا  | رّمشهرشطّ خ | فراز گنبد |خمپاره و تركش  |صدايي صاف  |نيكو سيرت  |نصب 
  تلميح

ها و رويدادهاي مهـم   داستانت، احاديث، ا، از آيات، رواي گاه شاعر يا نويسنده براي زيباتر ساختن سخن و تأثيرگذاري بيشتر آن
  .است» با گوشة چشم اشاره كردن«به معني  تلميح. گويند مي تلميحگيري از كالم،  به اين شيوة بهره. كند استفاده مي... تاريخي و 

  چهار مثال از كتاب درسي

 يوسف گم گشته باز آيد به كنعان، غم مخور 
  

 غـم مخـور   ،كلبة احزان شـود روزي گلسـتان  
  

  
  )ع(به داستان حضرت يوسف  اشاره

   ــدن خــوش اســت ــوار ورزي ــا دش  عشــق ب
  

 چون خليل از شعله، گل چيـدن خـوش اسـت   
  

  
  )ع(اشاره به داستان حضرت ابراهيم 

    زار  چون سگ اصـحاب كهـف، آن خـرس 
  

ــار   شـــــد مـــــالزم در پـــــي آن بردبـــ
  

  
  اشاره به داستان اصحاب كهف
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  هايي خارج از كتاب درسي مثال

  ـ  ش كـه در جـان مـن اسـت    يا رب اين آت
  

 ســرد كــن، آن ســان كــه كــردي بــر خليــل 
  

  
  .و سرد شدن آتش بر او اشاره شده است) ع(به داستان حضرت ابراهيم 

   حرام گشت به يغما بهشـت روي تـو روزي 
  

ـ    فريـب خـال تـو بسـتم     م آدمدكه دل بـه گن
  

  
  .كند و خوردن ميوة ممنوعه اشاره مي )ع( به داستان حضرت آدم

 ــود ــول را ر بـ ــم رسـ ــة علـ ــر مدينـ  د مـ
  

 نبـــود ســـزاي امـــانتش   زيـــرا جـــز او 
  

  
  »العلم و علي بابها انا مدين۟ه«اشاره دارد به حديث 

  

1  اند تمام واژگان درست معنا شده.......... در گزينة. 
  پادشاه: ملك/ نجات يافتن : ستنر/ نيكي : صالح 1
  گلولة جنگي: خمپاره/ رشتة بلند و ضخيم : دكمن/ جاي آموزش : مهد 2
  ها اندوه: احزان/ جمهور  رئيس: دولت/ با گوشة چشم اشاره كردن : تلميح 3
  باالي مجلس: صدر/ مملكت : لكم/ گهواره : مهد 4

2 چند غلط اماليي وجود دارد؟ ،در متن زير 
»آمد؛ دوستانش غوقايي به راه انداخته بودند كـه   ميت در ميان آتش و باروت وي را ديدم كه صالح به دست از ميان جمعي

 ».بيند مردم به استقبالش آمده بودند و الحق كه آزاده هر كجا برود غدر مي. شنيدم صداي مادر مادر گفتنش را نمي
  چهار 2    سه 1
  پنج 4    دو 3

3 در ارتباط با كدام شاعران است؟ ،به ترتيب، توضيحات زير 
  ».اند وي جمع كرده» كليات«بند، رباعيات، مقاالت و قصايد عربي وي را در  يعغزليات، قصايد، قطعات، ترج«
 ».شاعر معاصر كه شعر كودكي از جنس نارنجك را سروده است«

  شهيد فهميده -موالنا 2    شهريار -نظامي 1
  دهريزي -سعدي 4    پور امين -نظامي 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



 

 14 

10 فارسي | 4 ونـارآزمـك

4 فاقد آراية تلميح است؟ ،كدام بيت 
 س زارچون سگ اصحاب كهف، آن خـر  1
 يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخـور  2
 ريزد خون دلم مي) وفايي بي(او به شمشير جفا  3
 پســـر نــــوح بــــا بــــدان بنشســــت  4

  

ــار   ــي آن بردبــ ــالزم در پــ ــد مــ  شــ
 كلبة احزان شود روزي گلستان غـم مخـور  
 تا به خـون دل مـن رنـگ كنـد دسـتان را     
ــد   ــم شـــ ــوتش گـــ ــدان نبـــ  خانـــ

  

  

5 خورد؟ يشين به چشم ميوابستة پ ،در كدام گزينه 
  .كرد جا مي مرزها را جابه/ امان خود  با هجوم بي/ انصاف  دشمن بد عهد بي 1
  مهد شيران و دليران بود/ خورده  هاي خاك و خون خانه 2
  كودكي از دامن اين موج بيرون جست/ مثل يك موج خروشان شد  3
  موشك و خمپاره و تركش/ تيرهاي وحشي و سركش  4

6  ؟نداردبا كدام گزينه تناسب » هاتان در كمينم تنه با تانك يك/ حسين كوچك ايران زمينم من «عبارت 
 بــه تنهــا تــن خــويش جــويم نبــرد      1
 )بخش راست سپاه(فريبرز و كاووس بر ميمنه  2
ــا تـــن خـــويش جنـــگ آورم  3 ــه تنهـ  بـ
 بـــه رســـتم ســـپرد آن زمـــان ميمنـــه 4

  

 ز لشـــكر نخـــواهم كســـي رنجـــه كـــرد
ــك  ــه يـ ــپاهي همـ ــك سـ ــه دل و يـ  تنـ

 نــــام او زيــــر ننــــگ آورم   ههمــــ
 تنـــه شـــكن يـــك كـــه بـــد او ســـپاهي

  

  

  

 هر يك از ابيات زير به كدام داستان تلميح دارد؟  
ــبديز   )1 ــكلِ شـ ــتون و شـ ــاس بيسـ  اسـ

  

ــز  ــاخ پرويــ ــداين كــ ــدون در مــ  هميــ
  

 يار مفروش به دنيا كه بسي سـود نكـرد   )2
  

ـ   روختـه بـود  زر ناسـره بف  هآن كه يوسف ب
  

 در باغ فضل ز آتش طبع چو آب خويش )3
  

ــل ســنبل و ريحــان نمــوده   ام همچــون خلي
  

 پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت )4
  

 من چرا ملك جهـان را بـه جـوي نفروشـم    
  

 جانم ملـول گشـت ز فرعـون و ظلـم او     )5
  

ــت   ــرانم آرزوس ــي عم ــور روي موس  آن ن
  

  
  
  
  
  

 پروژه

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

 2گزينة  1
 ، شط و پرندگان3گزينة  2

 خاندان) 4صدرنشينان ) 2: ها ساير غلط
 بيند در اصل مي: ، بيند2گزينة  3
 .بيانگر انبوهي سپاهيان دشمن است» نصف جهان«، عبارت 2گزينة  4

 

؟ماي چقدر ياد گرفته

 4گزينة  1
  :ها غلط گزينه

  پادشاهي، فرمانروايي و مملكت : ملك) 1
  گهواره: مهد) 2
 بختي اقبال و نيك: دولت) 3

 1گزينة  2
 )ارزش و اعتبار(قدر = غدر ) / آشوب(غوغا = غوقا ) /  اسلحه(سالح = صالح 

 4گزينة  3
 3گزينة  4
 .وابستة پيشين هستند» اين«و » يك«، 3گزينة  5
هم به جنگ رفته بودنـد ولـي در   باشد، پس جماعت سپاهيان با  مي اتحادشانتنه بودن سپاه بيانگر  ، در اين بيت يك2گزينة  6

 .تنه در معناي به تنهايي آمده است بيت سؤال يك
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 آسمان به اي دروازه: خواني روان - پارسا زن: يازدهم درس | فارسي

 
  4 اي به آسمان دروازه: خواني روان -زن پارسا: درس يازدهم  نهم  فارسي  11

 

  .معنا و امالي واژگان مهم را فرابگيريم -1
2- ي آشنا شويمه و شهيد مرتضي آوينبا عطّار، رابعه عدوي.  
  .الگوي ساخت ماضي استمراري و ماضي جاري و به كارگيري آن را بشناسيم -3
  .هاي جمع مهارت بيشتري بيابيم در تشخيص كلمات مترادف و كاربرد نشانه -4
  .دست آوريم هاي ادبي به توانايي بيشتري در تشخيص و تحليل آرايه -5
  .معني و مفهوم عبارات درس را فرابگيريم -6

  

 

  

سؤاالت

1  ؟نيست درستمعناي كدام كلمه در مقابل آن 
1 2    شهامت: هرهز دپول زياد: مر  
  درجه: جاه 4    راهزن: ارطرّ 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

 سرفصل محتواي دروس

 ها و يادها نام  :فصل چهارم

  نمودار دانش زباني

 )مطلق(ساده 

  زنِ پارسا
 اي به آسمان دروازه: خواني روان

 زمان افعال

 ماضي

 )جاري(مستمر  استمراري

 سما

 )جمع -مفرد(شمار 

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

  .مباشیرسیده دافاه این به بایدم،خواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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2 هاي اماليي در كدام گزينه بيشتر است؟ تعداد غلط 
  هواي نفس -رضاي خدا -ايال و فرزند -امت اسالمي -شفاعت امامان 1
  متفرّق شدن -ظاهر و باطن -صيرت و صورت -ضايع شدن -شهر بصره 2
  رنجه شدن -عنوان كتاب -ذهره و شهامت -درم و دينار -سومعة درويشان 3
  زندگيِ دايم -مخلوق و محبوب -چراق خاموش -ابليس نفس 4

3 است؟ به كار رفته هيانك ،در كدام گزينه 
  .شبي دزدي درآمد و چادرش برداشت، خواست ببرد، راه نديد، چادر بر جاي نهاد 1
  .خود را رنجه مدار كه او چند سال است تا به ما دل سپرده است 2
  .در بصره قحطي عظيم پيدا شد و خواهران متفرّق شدند و رابعه به دست ظالمي افتاد 3
  .گذشت ها مي اد و به جاي دويدن آرام از كوچهنه او هر روز لوح و كتاب در زير بغل مي 4

4 ؟معادلِ كاربرد امروزي ماضي استمراري است ،فعل كدام گزينه 
  .اگر كار به دست من استي يك ساعت از خدمت نياسودمي 1
  .خوانيم االوليا مي  اي از زندگاني او را از زبان عطار نيشابوري در تذكر۟ه گوشه 2
  .ت ديگر بيدار استاگر يك دوست خفته است، دوس 3
  .خود را رنجه مدار كه او چند سال است تا به ما دل سپرده است 4

5 ؟نداردتناسب » .بايد مرا هيچ غم نيست، الّا رضاي تو مي«با عبارت  ،مفهوم نهفته در كدام گزينه 
 توست) جاودانگي(مقصود عاشقان دو عالم لقاي  1

  

 مطلوب طالبان بـه حقيقـت رضـاي توسـت    
  

 سر عجز است و آسـتان رضـا   طريق ما 2
  

 با تو بستيزد) كسي(كه از تو صبر نباشد كه 
  

 بر سر خشـم اسـت هنـوز آن حريـف     3
  

 رود انــــدر رضــــا؟ يــــا ســــخني مــــي
  

 مرا رضاي تو بايد نه زنـدگاني خـويش   4
  

 تو قتل اسـت وارهـان اي دوسـت   اگر مراد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

 18 

11 فارسي | 4 ونـارآزمـك

  

همچنين شعري زيبا با مفهوم مقاومـت  . هاي از آن آشنا شديم آراية ادبي تلميح و نمونهدر هفتة گذشته با 
  .و ايثار و شهادت را خوانديم و بررسي كرديم

  
  
  

  

  !احاديث زير را بخوان و بعد وارد درس شو .رضاي خداوند است 11يكي از محورهاي درس 
  : عليه و آله و سلمي اهللارسول اكرم صلّ: 1حديث 
يلن ! يا عمرضَا الرَّح به بطُل نَّ۟هُ والْج به تبقْلُ ما اكْتُسالْع.  
  .آيد عقل چيزي است كه با آن بهشت و خشنودي خداوند رحمان به دست مي! اي علي

  369، ص 4من ال يحضره الفقيه ج 
  :رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم: 2حديث 
 و إيمانٌ و نُور الْمعرفَـ۟هِ  يو هد حب الْملَائكَ۟هِ منْهاج الْأنْبياء و للْمصلّيۭ الرَّبِّ عزَّ و جلَّ و هيَۭ من شَرَائع الدين و فيها مرْضَا۟هُ الصال۟هُ
  ...الرّزق  فيۭ و برَكُ۟هٌ

براي نمازگزار، محبت فرشـتگان، هـدايت،   . روردگار، در آن است، و آن راه پيامبران استهاي دين است و رضاي پ نماز، از آيين
  ...ايمان، نور معرفت و بركت در روزي است 

  11، ج 522خصال ص 
  :رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم: 3حديث 
لَاح    الْأَبـدانِ و كَرَاهيـهٌ۟   و أَصلُ الْإيمانِ و راح۟هُ الْأَنْبياء و نُور الْمعرفَ۟هِ ۟هُو سنَّ للرَّبِّ و حب الْملَائكَ۟هِ اللَّيل مرْضَا۟هٌ صلَا۟هُ سـ طَانِ ولشَّـيل

  .الرّزق فيۭ للدعاء و قَبولٌ للْأَعمالِ و برَكَ۟هٌ علَي الْأَعداء و إجاب۟هٌ
هـا، مايـه نـاراحتي     ستي فرشتگان، سنت پيامبران، نور معرفت، ريشه ايمان، آسايش بدننماز شب، موجب رضايت پروردگار، دو

  .اجابت دعا، قبولي اعمال و بركت در روزي است ةشيطان، سالحي بر ضد دشمنان، ماي
  191، ص 1ج ) ديلمي(ارشاد القلوب 

  :السالم امام حسن مجتبي عليه: 4حديث 
هي لَم نمل نفيۭأَنَا الضَّام سج لَه تَجابساهللاَ فَي وعدإلّا الرّضَا أنْ ي قَلبه.  

  .كنم كه خداوند دعايش را مستجاب كند كسي كه در دلش هوايي جز خشنودي خدا خطور نكند، من ضمانت مي
  11، ح 62، ص 2ج ) االسالميه -ط(كافي 

  :السالم امام رضا عليه: 5حديث 
  .قَليل من الرّزق رضَي اهللا منه بالقَليل من العملمن رضي عن اهللا تعالي بال

  .هر كس به رزق و روزي كم از خدا راضي باشد، خداوند از عمل كم او راضي خواهد بود
  357، 356، ص 75ج ) االسالميه - ط(بحاراالنوار 

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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  :السالم امام حسين عليه: 6حديث 
  .خْلُوق بسخَط الْخَالقالْم لَا أَفْلَح قَوم اشْتَرَوا مرْضَا۟هَ

  .شوند مردمي كه خشنودي مخلوق را در مقابل غضب خالق خريدند رستگار نمي
  383، ص 44ج ) بيروت - ط(بحاراالنوار 

  
  
  
  
  

  

  تاريخ ادبيات

آويني، شهيد
سـاز او فيلم. طقة فكّه به شهادت رسيددر من 1372متولّد شد و در سال  1326شهيد مرتضي آويني در سال  :مرتضي

»سـراب «و » روايت فـتح «، »حقيقت«، »ها خان گزيده«توان به  هاي او مي از فيلم. بود» سوره«و سردبير مجلّه 
 .اشاره كرد

المقـدسرابعـه در بيـت   . در عبـادت و نيكوكـاري مشـهور اسـت    ق در بصره متولّد شـد؛  .  هـ 135وي در سال :رابعة عدويه
 .گذشتدر

از. عطّار به داروفروشي و طبابت اشتغال داشته استشاعر و عارف ايراني در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجري،  :عطّار
 . توان نام برد را به نظم مي» نامه مصيبت«و » نامه الهي«، »الطّير منطق«به نثر و » االوليا تذكر۟ه«آثار عطّار، 

  واژگان مهم 
  آرام گرفتن قرار يافتن،: استقرار
  از يك معني به معني ديگر پي بردن، به ياد آوردن :تداعي
  سكّة نقره، پول نقد، درهم: درم
  آزرده، غمگين: رنجه
  جرئت، شهامت :زهره
  نسل، خالصة هر چيز، برگزيده: سالله

  خواهشگري، درخواست بخشش يا كمك از كسي براي ديگري: شفاعت

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری رایب حاال
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  عبادتگاه، دير، محل عبادت :صومعه
  دزد، راهزن: طرّار
  دانا، شناسنده: عارف
  عطرفروش، داروفروش :عطّار
  همسر، همسر و فرزند، خانواده :عيال
  ناآشنا، بيگانه و دور از وطن :غريب
  اشاره به يك شخص و چيز نامعلوم و مبهم: فُالن
  مسافر، كاروان، همراهان، همسفران گروه: قافله
  سالي، نايابي خشك: قحطي
سـوزد و از درون خاكسـترش دوبـاره نـوزادي متولـد       افروزد، مـي   اي كه گويند در آتشي كه خود برمي اي افسانه پرنده: ققنوس

  .دانند به همين سبب اين پرنده را رمز جاودانگي و فداكاري مي. شود مي
  داري شده حفظ شده، نگاه: محفوظ

  سختي، دشواري: مشقّت
  .روند ن باال ميها، آنچه به وسيلة آ ج معراج، نردبان :معارج
  قرارگاه، جاي قرار و آرام :مقَرّ

  .نزديك شده، كسي كه قرب و منزلت پيدا كرده باشد: مقرّب
  .، كسي يا چيزي كه به ديگري پيوسته و متّصل شده باشدشده پيوسته :ملحق
  آخر، پايان: منتهي
  توقف، ايست: وقفه
  ميل، آرزو: هوا

  درس هاي ادبي و معني متن بررسي آرايه 

  زنِ پارسا

    نقل است آن شب كه رابعه در وجود آمد، در خانة پدرش چندان جامه نبود كه او را در آن بپيچند و چراغ نبـود، پـدر او را
  ».امت من در شفاعت او خواهند بود... از آن، رابعه گويند . رابعه چهارم بود. سه دختر بود

  »ناراحت«كنايه از : دلتنگ/  »آمده بودبه دنيا «كنايه از : در وجود آمده بود :آرايه
پدر او سه  .گفته شده است كه شبي كه رابعه به دنيا آمد، در خانة پدرش لباسي نبود كه او را در آن بپيچند و چراغ نبود :معني

ايه بـرو و  به خانة فالن همسـ «: پس همسرش به او گفت. گويند به همين دليل به او رابعه مي. رابعه چهارمي بود و دختر داشت
بلند شد و به خانة آن همسايه رفت . چيزي نخواهد كس هيچپدر رابعه به خود قول داده بود كه از » .ها بگير چراغي روغن از آن
: پيـامبر گفـت  . را در خـواب ديـد   -بر او سالم و صلوات باد -بنابراين ناراحت خوابيد و پيامبر» .اند خوابيده«: و برگشت و گفت

  ».ت من در شفاعت او خواهند بوداي است كه هفتاد هزار از ام دهاين دختر سيناراحت نباش كه «
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 ّمرا از ايـن همـه  ... ق شدند و چون رابعه بزرگ شد، پدر و مادرش بمردند و در بصره قحطي عظيم پيدا شد و خواهران متفر، 
  »بايد تا بدانم كه راضي هستي يا نه؟ هيچ غم نيست، الّا رضاي تو مي

  ».داد دستور مي«: رمودف كار مي
و خواهران پراكنده شدند و رابعه بـه   اتفاق افتادوقتي كه رابعه بزرگ شد، پدر و مادرش مردند و در بصره قحطي بزرگي  :معني

، او را بـه سـختي و   )كه رابعه به او فروختـه شـده بـود   (آن مرد . او رابعه را به ازاي چند درهم فروخت. دست آدم ظالمي افتاد
الهـي،  «: صـورتش را روي خـاك گذاشـت و گفـت    . زمين خورد و دستش شكست) در راه(روزي  .دكر مجبور به كار ميت مشقّ

كـه بـدانم راضـي     جز رضاي تو و اينو  اصالً ناراحت نيستم اه من از اين. مادر و پدر و اسيرم و دستم شكسته است غريبم و بي
 ».خواهم نمي هستي يا نه

  پس رابعه بـه خانـه رفـت و دايـم     » .ازندكه مقرّبان آسمان به تو ن چنان ،دفردا جاهيت خواهد بو غم مخور،«آوازي شنيد كه
  ».آيم دير مي ،به خدمت تو از آن. اي اما تو مرا زيردست مخلوق كرده... روزه داشتي و همه شب نماز كردي و تا روز 

 »از خواب بيدار شد«: واب درآمداز خ/  »تا صبح بيدار بود«كنايه از : تا روز بر پاي بودي :آرايه
پس رابعه به خانـه   ».كنند در آخرت مقامي خواهي داشت كه نزديكان آسمان به تو افتخار مي ناراحت نباش،«آوازي شنيد كه  :معني

كرد، رابعه نگاه . صدايي شنيد. شبي خواجه از خواب بيدار شد. رفت و دائم روزه گرفت و همه شب را نماز خواند و تا صبح بيدار ماند
اگر كـار  . داني كه ميل دل من در موافقت فرمان توست و روشنايي چشم من در خدمت تو تو مي! الهي«: گفت را ديد كه در سجده مي

 ».آيم اي، براي همين دير به خدمتت مي اما تو مرا زيردست مخلوق كرده. شدم يك ساعت از خدمت آسوده نميبود، من  دست به
  دگر بـار چـادر   . بعد از آن، راه باز يافت. چادر بر جاي نهاد. خواست تا ببرد، راه نديد. چادرش برداشتشبي دزدي درآمد و

كه اگر يك دوست خفته اسـت،  ! تو خود را مرنجان اي طرّار... از گوشة صومعه . برداشت و راه باز نديد، همچنين تا هفت نوبت
  .دوست ديگر بيدار است

  ».به او نزديك شود«كنايه از : گرد او گردد /» اجازه نيافت، نتوانست خارج شود«كنايه از : راه نديد :آرايه
خواست تا آن را ببرد اما نتوانست خارج شود و چادر را سر جايش گذاشت و بعـد از  . شبي دزدي وارد شد و چادرش برداشت :معني

! اي مـرد : از گوشة صومعه صدايي آمـد كـه  . ت نوبتبار ديگر چادر را برداشت و نتوانست خارج شود تا هف. آن توانست خارج شود
شيطان شهامت ندارد كه به او نزديك شود، دزد كي جرئـت دارد  . خود را خسته نكن كه او چند سال است كه به ما دل سپرده است

 .كه اگر يك دوست خواب است، دوست ديگر بيدار است! كه به چادر او نزديك شود؟ تو خود را ناراحت نكن اي دزد
 اي به آسمان دروازه«متن مهم  هاي عبارت«  

جنگ، شروع شده بود تا محمـد   :رفت اي ملحق شود كه به سوي عاشورا مي به آن قافله» آرا محمد جهان«جنگ برپا شده بود تا 
  .رفت آرا به كارواني بپيوندد كه به سوي عاشورا و كربال مي جهان

ما فكر  :اند اند؛ اما حقيقت آن است كه زمان، ما را با خود برده است و شهدا مانده تهايم و شهدا رف مانده ما پندار ما اين است كه
ايـم   ا حقيقت اين است كه ما غرق در دنيا و زمان شدهام ؛اند كنيم و شهدا از بين رفته ايم و در دنيا زندگي مي كنيم كه ما زنده مي

  .و شهدا زندة جاوداني هستند
اند و پيرتر اند، پير شده ت عظيم را در دل محفوظ داشتها آنان كه ياد آن مقاومام: كه خاطرة آن ايسـتادگي بـزرگ را    ا كسانيام

  .اند اند، پير شده در ياد نگه داشته
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  گـاه بـه پايـان    كه فرصت زندگي كردن هيچ كنند كودكان فكر مي :ناپذير براي زيستن دارند انگارند كه فرصتي پايان كودكان مي
  .رسد نمي
هايي كه جنگ بر ما و شـهر مـا وارد كـرده،     آسيب :گيرد خاموشي نمي ،نگ بر جسم ما افكنده، هرگز با مرگچا اين آتش كه ام

  . شود ا تمام نميهرگز با مرگ م
 -آن نوجوانان شـجاع چهـارده   :اند پانزده ساله اكنون به سرچشمة جاودانگي رسيده -آن نوجوانان رشيد و دالوران شهيد چهارده
  .)اند، جاودانه شدند  چون شهيد شده( .اند پانزده ساله كه شهيد شدند، اكنون جاودانه

  .بستگي ندارد عشق به سن و سال :شناسد سخن عشق، پير و جوان نمي
تـا  مشهر از گذشـته  رودخانة خرّ :وقفه گذشته است و امروز نيز از گذشتن باز نايستاده است مشهر آن روزها هم بيرودخانة خرّ

  .ف در حركت استبدون درنگ و توقّحال 
وشـك بـر سـر    يك روز ناگهان جنگ شد و از آسمان م :ف شديك روز ناگهان از آسمان آتش باريد و حيات معمول شهر متوقّ

  .ف شدها متوقّ مردم باريد و زندگي عادي آن
 ،هاي ويـران  خانه ،سوخته هاي نيم وار از ميان خاكستر نخل رودخانه ماند و نظاره كرد كه چگونه حيات حقيقي مردان خدا، ققنوس

ي جوانمردان مانند ققنـوس  رودخانه ماند و ديد كه چگونه زندگ :هاي به گل نشسته سر برآورد گرفته و كشتي هاي آتش اتومبيل
  .هاي به گل نشسته، سر بر آورد هاي آتش گرفته و كشتي هاي ويران، اتومبيل هاي سوخته، خانه از بين خاكستر نخل

عجيب است كه اين عقل وارونه كه براي پيـدا   !:كشاند وجوي شهدا به قبرستان مي جستدر عجب از اين عقل باژگونه كه ما را 
  .)اند اند و نمرده چون شهدا زنده( .كشاند به قبرستان مي كردن شهيدان ما را

مشـهر  اشتياق به زندگي، بار ديگـر مـردم و جـوانمردان را بـه خرّ     :مشهر كشانده استبار ديگر مردان را به خرّ شور زندگي يك
  .كشانده است

كنند محافظت مي) مشهرخرّ(شايد مردم درك نكنند، اما شهدا از شهر  :ا شهر در پناه شهداستشايد آنان در نيابند؛ ام.  
  .خرمشهر مانند گل شقايقي است كه داغ جنگ را در دل دارد :رنگ است كه داغ جنگ بر سينه دارد مشهر شقايقي خونخرّ

خرمشـهر ماننـد قلـب     مسـجد جـامع   :مظهر ماندن و استقامت بـود  ،تپيد و تا بود قلب شهر بود كه مي ،مشهرمسجد جامع خرّ
  .و تا زماني كه آزاد بود، نماد ايستادگي و مقاومت بود) از نظر اهميت(خرمشهر بود 

مسـجد جـامع    .پنـاهي، پنـاه داده بـود    مشهر، مادري بود كه فرزندان خويش را زير بال و پر گرفته بود و در بيمسجد جامع خرّ
  .اده بودخرمشهر مانند مادري بود كه مردم خرمشهر را پناه د

  .مشهر باعث استوراي ايران بودخرّ :شهر بود قامت استوار ايمان ايران
  .همه صحنه و واقعة كربال را به ياد آوردند: تا اين را گفت :تا اين را گفت، براي همه، صحنة كربال تداعي شد

  .در كربال فقط عاشقان ماندند :اق بودكربال، قرارگاه عشّ
شايستگان كساني هستند  :جا انباشته است كه ترس از مرگ، جايي براي ماندن ندارد را عشق تا آنشايستگان آنانند كه قلبشان 

  .كه قلبشان تا جايي از عشق پر شده است كه ديگر ترس از مرگ در قلبشان جايي ندارد
خـدا  (ترين مردان به عشق خود  جنگ برپا شد تا شجاع :جنگ برپا شد تا مردترين مردان در حسرت قافلة كربالي عشق نمانند

  .برسند) و شهادت
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  تركيبات مهم اماليي

| عقل باژگونـه  | وار ققنوس | مقاومت عظيم | گوشة صومعه | مقرّبان آسمان | قحطيِ عظيم | امت من |االوليا  تذكر۟ه | رابعة عدويه
آوران رزم |متفـرّق و پراكنـده    |مظهر عشّـاق   | تداعيِ صحنه | اصحاب امام | شطّ خرمشهر | اشغال متجاوزان | ماندن و استقامت

   كاروان و قافله  |زهره و شجاعت  |بصره 

  زباني هاي دانشنگاهي به  

 ماضي استمراري  
  .گويند شده است، ماضي استمراري مي به فعلي كه در زمان گذشته به تكرار و استمرار، انجام مي

     :استمراريماضي ساخت 

 
  

  نوشتند خوردي، مي مي: مانند

  :»رفتن«صرف فعل ماضي استمراري از مصدر 
  رفتيم مي  مفتر مي
  رفتيد مي  رفتي مي
  رفتند مي  رفت مي

  جاري( مستمرماضي(  
  .رفتم كه شما را ديدم داشتم مي: مانند ؛كند داللت ميعملي در گذشته به همراه كاري ديگر انجام  جريانفعلي است كه به 

:ماضي مستمرساخت 
      

  نوشتيم  خورد، داشتيم مي داشت مي: مانند

  :»رفتن«صرف فعل ماضي مستمر از مصدر 
  رفتيم داشتيم مي  رفتم داشتم مي
 رفتيد داشتيد مي  رفتي داشتي مي
 رفتند داشتند مي  رفت داشت مي

  :نكته
  .آمده است هاي زير مي شكلگاه در نثرها و شعرهاي گذشته، ماضي استمراري به  *
  :؛ مانند»مي«به جاي » همي« -1

ــان همي رفتخروشـ
)ماضي استمراري(رفت  مي

ــه دســـت  ــزه بـ  نيـ
  

ــز  ــدارانِ يــ ــه اي نامــ ــت اندكــ  پرســ
  

  

 ماضي استمراري فعل مورد نظر +شناسه  +» داشت«فعل كمكي 

  شناسه + ماضيبن  +مي 
 ماضي ساده        
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  :مانند: شده است در پايان فعل، افزوده مي» ي«، »مي«به جاي  -2
شمردميناكامي تو را عينِ شادكاميِ خود

)ماضي استمراري(شمردم  مي
  

 توانند مي» ...جنبيد و  پرسيد، مي خنديد، مي مي«افعالي مانند 
 

  :باشند؛ مانند

.پرسيد ميشما اكنون سؤال
).بر حال داللت دارد(مضارع اخباري 

  

.پرسيد مياو ديروز سؤال
).بر گذشته داللت دارد(ماضي استمراري 

  

  

1 كدام است؟ ،به ترتيب ،هاي زير معناي صحيح واژه 
  »قحطي، مشقّت، هوا، خسته  شفاعت،«

  سالي، سخت، ميل، دردمند خواهشگري، خشك 1
  بهبود يافتن، ناياب، سختي، آرزو، دردمند 2
  درخواست كمك از كسي براي خود، نايابي، دشواري، آرزو، مجروح 3
  سالي، دشواري، ميل، آزرده خشش خواستن از كسي براي ديگري، خشكب 4

2 چند غلط اماليي وجود دارد؟ ،در متن زير 
نهـاد و  ت ناراحتي روي بر خـاك  روزي از شد. چون رابعة ادويه بزرگ شد، پدر و مادرش بمردند و خواهرانش متفرّق شدند

بايد، كه بدانم كه راضي هستي يـا   اين همه هيچ غم نيست الّا رضاي تو ميمرا از . پدر و مادر و اسيرم قريبم و بي! الهي«: گفت
 ».غم مخور فردا جاحيت خواهد بود چنان كه مقرّبان آسمان به تو نازند«آوازي شنيد كه » نه؟
  سه 2    دو 1
  پنج 4    چهار 3

3  ؟به درستي ذكر شده استعطار نيشابوري آثار  ،كدام گزينهدر 
  )به نظم(كارنامة بلخ  -)به نثر(االوليا  تذكر۟ه -)به نظم(نامه  مصيبت -)به نثر(الهي نامه  1
  )به نظم(االوليا  تذكر۟ه -)به نثر(الطير  منطق -)به نثر(نامه  مصيبت -)به نظم(الهي نامه  2
  )به نظم(نامه  الهي -)به نظم(نامه  مصيبت -)به نثر(االوليا  تذكر۟ه -)به نظم(الطير  منطق 3
  )به نظم(الطير  منطق -)نثربه ( نامه الهي -)به نثر(كارنامة بلخ  -)به نظم(نامه  مصيبت 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

ماضي استمراري سوم شخص
  مضارع اخباري دوم شخص
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4  ،تعداد افعال ماضي استمراري بيشتر است؟در كدام گزينه 
  .فرمود رابعه به دست ظالمي افتاد، او را به چند درم بفروخت، آن خواجه او را به رنج و مشقّت كار مي 1
  .گذشت ها مي نهاد و به جاي دويدن آرام از كوچه او هر روز لوح و كتاب در زير بغل مي 2
  .دايم روزه داشتي و همه شب نماز كردي و تا روز بر پاي بودي 3
آمد، يك صـدا نـام او را بـر     درس بودند، هر جا كه سخن از هوش و فراست و زيركي به ميان مي  همة آناني كه با او هم 4

  .آوردند زبان مي

5  شود؟ در كدام بيت ديده مي» .او چند سال است تا به ما دل سپرده است«عبارت  كناييمفهوم 
 گوي سـخن بـه پايـان بـرد     چون سخن 1

  

 هـــر كســـي دل بـــر آن ســـخن بســـپرد
  

  

ــاني  2 ــق جهـ ــو آرام دل خلـ  اي روي تـ
  

ــان را   ــد جه ــه نبينن ــايد ك ــو ش ــي روي ت  ب
  

 
ــت     3 ــا اس ــده و دل م ــور دي ــه منظ  او ك

  

 گفـــت شـــمس يـــا قمـــر اســـت نتـــوان
  

 
 دلش عاشق شـد و جـان مـتّهم گشـت     4

  

 ز ســـر تـــا پـــا وجـــود او عـــدم گشـــت
  

 

  

  .ل ماضي بيابيد و نوع هر يك را تعيين كنيدفع پنجدر متن درس  -1
  با كدام بخش درس ارتباط معنايي دارد؟ ،هر يك از ابيات زير -2

 مـرد  رسـد اي نيـك   تا كـه دسـتت مـي    )الف
  

 آري دلــي  ســعي كــن، شــايد بــه دســت     
  

  
 با بدان نيكي ندارد حاصـلي غيـر از بـدي    )ب

  

 گر به خود بـد نيسـتي، بـا غيـر نيكـويي مكـن      
  

  
ــدم   )پ ــر قـ ــد هـ ــزاران دام باشـ ــر هـ  گـ

  

ــايي نباشـــد هـــيچ غـــم  ــا مـ  چـــون تـــو بـ
  

  
   

 پروژه

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

 سكة نقره، درهم، پول نقد: مر، د2گزينة  1
 ، صومعه، زهره 3گزينة  2

 چراغ) 3سيرت ) 2عيال ) 1
 كنايه از عاشق شدن: ، دل سپردن2گزينة  3
 ماضي استمراري: آسودم نمي =، نياسودمي 1گزينة  4

  مضارع اخباري: خوانيم مي) 2
  مضارع ساده: است) 3
 ماضي نقلي: دل سپرده است) 4

 3گزينة  5
 

؟ماي چقدر ياد گرفته

 4گزينة  1
 جاه، مقام: جاهيت) / نزديك: قريب =بيگانه : غريب(غريبم ) / رابعة عدويه(، عدويه 2گزينة  2
 سنايي: ، كارنامة بلخ3گزينة  3
 )بود مي(، بودي )كرد مي(، كردي )اشتد مي(، داشتي 3گزينة  4
 .از عاشق شدن صحبت شده است 4باشد كه تنها در گزينة  كنايه از عاشق شدن مي: سپردن، دل 4گزينة  5

  
  



عربـی

عربی
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 الحياةِ تغييرُ: السادس الدرس | عربي

 
 4  تغييرُ الحياةِ: الدرس السادس  نهم  عربي  11

 

  .آشنا شويم 6درس هاي  كليدي و ترجمة فعلهاي  با عبارت - 1
  .آشنا شويم با واژگان كاربردي در متن درس و تمرينات - 2
  .ها را نهي، كنيم فعل بتوانيمناسيم و بش در عبارت ها را نوع فعل - 3
  .هاي مفرد، مثني و جمع را مرور كنيم اسم - 4
  .را مرور كنيم ها روش منفي كردن فعل - 5
  .سؤاالت آن بر درك مطلب تسلّط يابيمگويي به  با ترجمة متن و پاسخ بتوانيم - 6

  

  

  

سؤاالت

1  است؟ نادرستكدام 
  نوشيد نمي: اليشربونَ 2    بشوي: غْسلْإ 1
  ننوش: التَشْرِب 4  خواهد شست: سوف يغسلُ 3

2 هاي زير است؟ يك از واژه توضيح زير مربوط به كدام 
 ».للمكان المملوء باألشخاص و األشياء صف۟ه«

  المزدحم 2    المستشفي 1
  راقد۟ه 4    نشيط۟ه 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

 مفاهيم

تغيير زندگي: ۟هتغيير الحيا

 قواعد

 التَفْعلْا التَفْعلْا التَفْعلْن التَفْعلوا

فرق ميان فعل مضارع  فعل نهي
 منفي و فعل نهي

  .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 هاي زير را نهي كنيد فعل. 
 .للّيال فيۭ ۟هِاُرقدوا تحت الشجر )ب  .غداً الي المدرس۟هِ عأنت تَرج  )الف

4  مناسب است؟ رو روبهكدام عبارت براي تصوير 
 بوا فيۭ )الفلْعها األطفالُ االشارع أي !  
 بوا فيۭ  )بال تلْع ها األوالدالشّارع أي !  

 
5 هاي زير خط بكشيد هاي ماضي، مضارع و امر و نهي در عبارت زير فعل. 

  .تْنهناك، اجلسن هنا و اُسكُ ال تَجلسن )الف
  .اآلن مريض۟هٌ شرِبت و هيۭ من هذا الماء، اُختيۭ ال تشربيۭ ديق۟هُأيتها الص  )ب
 !المشاكل و يساعدنا حتماً جعلُنا فيۭيربنا ال  )پ

6 مناسب بگذاريد در جاهاي خالي كلمة. 
  !االمتحانات ال ينْجح فيۭ الذيۭ هو..........  )الف
 الناجِح   الطالب   الراسب  
  .عن الطعامِ و الشرابِ.......... الصوم  )ب
 متناعاال   مملوء   راقد  
  !كُمأصدقاء .......... ال تكشفوا )پ
 ناتسح   يوبع   لَفم  

 

  .شود گفته مي مضارع نهينرو به اين فعل در زبان عربي : مثالً. كنيم گاهي مخاطب را از انجام كاري نهي مي

  
  روي نمي: مثالً. كنيم كنيم بلكه فعل آن را منفي مي ولي گاهي مخاطب را از انجام كاري نهي نمي

  .شود گفته مي مضارع منفيبه اين فعل در زبان عربي 

  
  :شباهت ميان فعل مضارع منفي و نهي

  .آيد بر سر فعل مي» ال«در هر دو حرف 

  )مذكر(ال تذهب روي نمي

 معادل )مؤنث(ال تذهبين

  )مذكر(التَذْهب نرو

معادل )مؤنث( بيۭهذْال تَ

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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  :تفاوت ميان فعل مضارع منفي و نهي
  .كند رع منفي آخر فعل هيچ تغييري نميكند ولي در مضا در مضارع نهي آخر فعل تغيير مي - 1

مضارع منفي(روي  نمي: ال تذهب(  
مضارع نهي(نرو : ال تذهب(  

معناي فعل مضارع نهي نخواستن انجام كاري است ولي در مضارع منفي فعـل فقـط بـه     - 2
  .شود شكل منفي ترجمه مي

روي نمي: ال تذهب  بنرو: ال تذه  

  

فمما الشك فيـه أن ديـن    .األفضل التغيير نحو نهجِجاء بم و السالم علي نبينا محمد الذيۭ يغير و اليتغير، و الصال۟ه الحمد هللا الذيۭ
علي مدي  ها مبني۟هًالمجتمع المسلم، و جعل نسان المسلم فيۭاإل حيا۟هِ فيۭ ، قد قرّر قاعدتهالسامي۟ه اإلسالم العظيم، و تربيته اإلسالمي۟ه

و معنـي هـذا أن   » غَيرُ ما بقومٍ حتّي يغَيروا ما بِأنفسهمإنّ اهللا ال ي«: إليه قوله تعالياألفراد علي تغيير أنفسهم، و هو ما يشير  قدر۟ه
فـإذا غيـر األفـراد مـا      .أنفس أفـراده  إلي تغيير ما فيۭ تغيير المجتمع راجع۟هً جعلت مسأل۟ه ،)جل جالله(ته اهللا تعالي و إراد حكم۟ه

ـ  . التغييـر  اإلنسان ألنّه صانع التغيير بيد جعل مسأل۟ه) عزوجل(بأنفسهم نحو األفضل تَغَيرَ المجتمع و هذا يؤكد أن اهللا  ا و لعـل مم
  »أنْعمها علي قومٍ حتّي يغَيروا ما بِأنفسهِم ك بأنّ اهللاَ لَم يك مغيراً نعم۟هًذل«: ز هذا قوله تعالييعزِّ

  

ان محمد كه راه روشن تغيير را به سمت بهترين مو نماز و سالم بر پيامبر ،كند دهد و تغيير نمي سپاس براي خدايي كه تغيير مي
در زنـدگي انسـان    پايـة آن را اش،  الم، و تربيت واالي اسـالمي پس آنچه در آن شكي نيست اين است كه دين بزرگ اس. آورد

و آنچه به آن  ،كرده است و آن را اساس ميزان قدرت افراد در تغيير خودشان قرار داده است محكم اسالميجامعة  درمسلمان 
و » .ان آن را تغييـر دهنـد  دهد تا خودش به راستي كه خداوند آنچه در قومي است را تغيير نمي«: كند در سخن وااليش اشاره مي

مسألة تغيير جامعه را به تغيير يافتن آنچـه در نفـس   ] بلند مرتبه[اش  معناي آن اين است كه حكمت خداوند بلندمرتبه و اراده
پس هنگامي كه افراد آنچه در خودشان اسـت را بـه سـمت بهتـرين تغييـر      . داده است] برگردانده است[افرادش است رجوع 

مسـألة تغييـر را بـه دسـت     ) بلندمرتبه(كند كه خداوند  تأكيد مي ]مسأله[كند و اين  تغيير مي ]ه سمت بهترينب[بدهند، جامعه 
بـه راسـتي كـه    «: ]ايـن باشـد كـه   [ بخشد قوت ميو شايدآنچه اين سخن وااليش را . انسان قرار داد زيرا او سازندة تغيير است

  ».ندهكه خودشان تغيير د كه به قومي داد نبود تا اين يخداوند تغييردهندة نعمت

  

  انواع فعل در زبان عربي
  نرفت: ماذَهب: ماضي منفي  رفت: ذَهب: ماضي) 1
  رود نمي: اليذهب: مضارع منفي  رود مي: يذهب: مضارع) 2
  برو: اذْهب: امر) 3
  خواهد رفت: سيذْهب: مستقبل) 4

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

 ای برای آغاز درس مقدمهاین هم
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  .خواهيم كه به واسطة آن انجام ندادن كاري را ميخوانيم فعل نهي است، فعلي  هايي كه در اين درس مي يكي از فعل
  )همراه با ساكن شدن و يا حذف نون(مضارع  +ال : ساختار آن به اين شكل است

  نرو: التَذْهب ←تَذْهب  +ال 
  نرويد: التذهبوا ←تَذْهبون  +ال 

  :هاي زير نهي بسازيد از فعل. در حقيقت نهي يك فعل امر منفي است
  ).......................................(  ←  تَرْجِع     ).......................................(  ←  تَفْعلُون 

 ك(  ← تَخْرُجين     ).......................................(  ←  تَضْح.......................................(  
  .شود نميحذف ) ن(توجه داشته باشيد در صيغه جمع مؤنث 

 نبتَذْه
 نهي 

  نبنرويد(التَذْه(  

  

1  است؟ نادرستكدام گزينه 
  .التَظْهرْنَ بدون حجاب يا أخواتيۭ 2    .يا أوالد اصعدوا 1
  .يحاول كثيراً التلميذ المثاليّۭ هو الذيۭ 4  .يا زميليۭ السيار۟ه شيئاً فيۭ التَقْرَئيۭ 3

2  است؟ نادرستعبارت ترجمٔه كدام 
  .در شب زير درخت نخوابيد » يلدوا تحت الشجر فيۭ اللّالترقُ« 1
2 »بصوت مرتفعٍ يا أخيۭ، التضحك « خندي اي برادرم با صدايي بلند نمي.  
  .هايت خارج شو ون نرو به همراه همكالسيبه تنهايي بير » التخرجيۭ وحدك؛ اُخرجيۭ مع زميالتك« 3
  رويد؟ چرا به جشن تولد نمي » الميالد؟ إلي حفل۟ه لماذا التذهبونَ« 4

3 »التقطَع ،اند؟ در كدام گزينه درست ترجمه شده» سوف يسكت 
  سكوت خواهد كرد، قطع نكن 2  سكوت خواهي كرد، قطع نكن 1
  سكوت كن، قطع نكردي 4  كني سكوت خواهي كرد، قطع نمي 3

4 لي الفارسي۟ه ترجم العبارات التالي۟ها:  
  .الجديد و يذهب التالميذُ الي المدرس۟ه يُّۭالعام الدراس يبتَدئُ )الف
  .ال تَضحكوا: ال تَضحكْن و للبنين: للبنات قالَت المدرس۟هُ )ب
  .، فَعرَفت كيف اُدرسأنا غيرت حياتيۭ  )پ

 سؤال

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

     
6 هاي زير را در جاي مناسب بنويسيد فعل.  

تَقذ فونَسوف- رِفْنال تَشرَ -تَعبين- ستُما -بواال تَحنَفَع- نعقْطا  
  ).......................................(  :مضارع  ).......................................(  :امر  ).......................................(  :نهي

  ).......................................(  :ماضي  ).......................................( :مستقبل  ).......................................(  :نفي

7 در جاهاي خالي فعل مناسب قرار دهيد.  
  )تترُكْن ال -التتركين. (الصال۟هَ .......................................، رجاء، يا زميالتيۭ )الف
  )رباقْتَ ال -اقْرِبا. (، خَطر۟هٌهذه الشجر۟هَ ....................................... )ب
  )ال يكتبونَ -ال تكتبوا. (البيت واجباتهم فيۭ .......................................هم   )پ

8 هاي خواسته شده را بنويسيد فعل:  
  :سوم شخص جمع» خَرَج« زامضارع منفي  )الف
  :»رسمت« زاامر  )ب
  :»تُنسدر« زا مضارع نهي  )پ

9 مناسب كامل كنيد ةجاهاي خالي را با كلم.  
  )ناتب /أوالد(ال تَنزِلوا ،  .......................................يا  )الف
  )إخو۟هُ /أخوات(اصعدنَ ،  .......................................يا  )ب
  )فاطم۟هُ /ولد( ال تَرْجِعيۭ،  .......................................يا   )پ

10 است؟ نادرست گزينه كدام 
1 2    ترك نكن: اُترُك كْنخنديد نمي: ال تَضْح  
  ننوشيد: بواالتَشْرَ 4  خواهد شست: سوف يغسلُ 3

11 هاي مضارع، ماضي، امر و نهي را معلوم كنيد و سپس ترجمه كنيد فعل. 
  .اُنظُرْ الي ما قالَ و ال تَنْظُرْ الي من قال )الف
  .من دفَع غَضَبه دفَع اهللاُ عنْه عذابه  )ب
 .روا الي صدقِ الحديث و أداء االَمان۟هِولكنِ انْظُ.......... الحج  صالتهم و صومهم و كثر۟ه ال تَنظروا الي كثر۟ه )پ

12 هاي زير را امر و نهي كنيد فعل. 
فَظْننهي  ............................: امر: تَح :............................  
نهي  ............................: امر: تَضْحك :............................  
  ............................: نهي  ............................: امر: تَظْهرانِ

  !من هنا ال تذهبيۭ
.......................................  

هناك واال تجلس.  
.......................................  

فال تكْش اآلخرين عيوب.  
.......................................  
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13 جاهاي خالي را با فعل مناسب كامل كنيد. 
  )تَترُك   تَرَكْت ( .قبلَ سنَتينِ الدراس۟هَ ....................................... هيۭ )الف
  )تماستَلَ   استَلَم ( .سار۟ه من رسال۟هً المدرس۟هُ ....................................... )ب

  

  :ثم أجب عن األسئل۟ه التاليۭ اقرأ النص
  !الناس منه دون أن يتكلّم حولها و يتعجب ملُععملُ و الثالث يو ي يقولُ أحدهم يتكلّم فقط و ال يعملُ عمالً، و الثانيۭ: الناس ثالث۟ه

اآلخرين بما فَعـلَ و   يعملُ ولكن يخبرُ كثيرونَ و الثانيۭ و االول شبيه بالطبل يصدر منه صوت فقط و هم
  !لي هؤالءإ هذا هو خير الناس و نحن بحاج۟ه .هو يرجح العمل بِالسكوت. الثالث قليل وجوده بين الناس

  األولي حسب النص؟ الفئ۟ه) ها ويژگي(ما هو ميزات  - 1
  من الناسِ شبيه بالطبل؟ فئ۟هٍ أيُّۭ - 2
  الناس حسب النص؟ خَيرُمن هو  - 3
  النص؟ كم فعالً مضارعاً فيۭ - 4
  .جمعاً سالماً للمذكر عين - 5

  

دونيم؟ چقدر مي

  .نوشند نمي  به معناي» اليشربونَ« ،2گزينة  1

  شلوغ ، ويژگي مكان پر از افراد و اشياء 2 گزينٔه 2
  بستري) 4  فعال) 3  شلوغ) 2  بيمارستان) 1

  ال ترقُدوا) ب  ال تَرْجِع) الف 3

  ب گزينٔه 4

 امر: اُسكُتْن/ امر: لسناج/ نهي  مضارع: تَجلسنال ) الف 5
  ماضي: شربت/ مضارع نهي: ال تشربيۭ) ب
  فعل مضارع: يساعد/ فعل مضارع: لُجعيال ) پ

  عيوب) پ  االمتناع) ب  الراسب) الف 6

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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؟ماي چقدر ياد گرفته

  .مذكّر است، لذا نادرست است» يا زميليۭ«مفرد مؤنث است و » التَقْرَئيۭ« ،3گزينة  1

  )فعل نهي: التضحك. (اي برادرم، با صدايي بلند نخند: ، ترجمٔه درست عبارت2 گزينٔه 2

 قطع نكن: التقطع/ كرد سكوت خواهد: ، سوف يسكت2 گزينٔه 3
  .روند آموزان به مدرسه مي شود و دانش سال تحصيلي جديد شروع مي )الف 4

  نخنديد: نخنديد و به پسران: معلم به دختران گفت )ب

  .ام را تغيير دادم، پس دانستم چگونه درس بخوانم من زندگي  )پ

5 فكشف نكن: ال تكْش /ال تجنرو: تَذْهبيۭال/ ننشينيد: سوال   

  تَعرِفْن: مضارع  نعاقْطَ: امر  بواال تحس: نهي 6
  نَفَعتُما: ماضي  سوف تقذفونَ: مستقبل  بينال تَشرَ: نفي

  ال يكتبونَ) پ  رباقْال تَ) ب  ال تترُكْن) الف 7

  ال تَخْرُجانِ -ال يخْرُجانِ -ال يخْرُجن -ال يخرجونَ) الف 8
  رسميۭأُ) ب
  ال تَدرسن) پ

  فاطم۟هُ) پ  أخوات )ب  أوالد) الف 9

  ترك كن: ، اُترُك1گزينة  10

 كننفعل مضارع نهي، نگاه : ال تَنْظُرْ/ فعل ماضي، گفت: قال/ فعل امر، نگاه كن: اُنظُرْ) الف 11
  فعل ماضي، دور كرد، دفع كرد: دفَع) ب
  .فعل امر، نگاه كنيد: اُنظُروا/ فعل مضارع نهي، نگاه نكنيد: ال تَنْظُروا) پ

12 فَظْنامر: تح :فَظْنحنهي/ ا :ال تَحفَظْن 
كامر: تَضْح :كضْحنهي/ ا :كال تَضْح  
 ال تَظْهرا: نهي/ اظْهرا: امر: تَظْهرانِ

  تاستَلم )ب  تَرَكت) الف 13
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4

 نماز احكام: هفتم درس | آسمان هاي پيام
 

 4  احكام نماز: هفتمدرس   نهم  هاي آسمان پيام  7

 

  .مورد از مبطالت نماز را بيان كنيم نه - 1
  .با توجه به مبطالت آن تشخيص دهيمنمازهاي صحيح را  - 2
  .مسأله از احكام نماز را بررسي كنيمچند  - 3

  

 

  

سؤاالت

1 ها، همة موارد از مبطالت نماز هستند؟ يك از گزينه در كدام  
  به هم زدن صورت نماز -هاي ريز غذا كه در دهان بوده فروبردن ذره -قهقهه زدن 1
  سه ركعتي دو يا شك كردن در ركعات نمازهاي -حرف زدن در بينِ نماز از روي عمد -خوردن و آشاميدن 2
  توجهي گفتن چيزي از روي فراموشي يا بي -به هم زدن صورت نماز -خوردن و آشاميدن 3
  هاي ريز غذا كه در دهان بوده فرو بردن ذره -كم و زياد كردن اركان و واجبات نماز -قهقهه زدن 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

 مبطالت نماز

 راه و توشه

 احكام نماز

 اهميت نماز

  .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  ؟نشده استكدام يك از احكام نماز به درستي بيان 
  .شود طل مينماز نيز با ←اگر وضو باطل شود  1
  .مبطل نماز نيست ←روي گرداندن از قبله به صورت سهوي  2
  .مبطل نماز است ←هاي نماز دو يا سه ركعتي  شك در ركعت 3
  .مبطل نماز است ←شك در دو ركعت اول نمازهاي چهار ركعتي  4

3 »حكمي دارند؟به ترتيب چه » شكستن نماز واجب از روي اختيار«و » گفتن اذكار واجب نماز در حال حركت 
  اشكالي ندارد -اشكالي ندارد 2    حرام است -اشكالي ندارد 1
  اشكالي ندارد -مبطل نماز است 4  حرام است -مبطل نماز است 3

4 »در نماز به ترتيب چه حكمي دارند؟» خندة با صدا كه عمدي نباشد«و » لبخند زدن«، »اشاره كردن با دست 
  مبطل است -مبطل است -مبطل است 1
  مانعي ندارد -مانعي ندارد -مبطل است 2
  مبطل است -مانعي ندارد -مانعي ندارد 3
  مانعي ندارد -مانعي ندارد -مانعي ندارد 4

 

پاك بـودن لبـاس و بـدن نمـازگزار، وضـو داشـتن و       . شرايط نماز آشنا شديم برخي ازدر سال گذشته با 
  .از آن شرايط بود ،چنين غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار هم
  
  

  

  .پردازيم مي ،شود اينك به برخي ديگر از اموري كه سبب باطل شدن نماز مي. مبطالت نماز آشنا شديم از در سال گذشته با برخي
   

 ای برای آغاز درس هم مقدمه این

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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ماننـد همـة    ،ها نيز به حمد و تسـبيح خـدا مشـغول باشـيم     انسان چه زيباست ما. ل تسبيح خداوند هستندهمة موجودات در حا

  :و خواندن آن با آداب و رعايت احكام آن دو اثر دارد وند استتسبيح و حمد خدا ،نماز. موجودات و اين شرط آدميت ماست
  جلب خشنودي خداوند :الف
  تأثير بر روح و روان انسان :ب

  مبطالت نماز

  :هاي قبل آشنا شديم دو مورد آن در سالبا . چيز استمبطالت نماز دوازده 
  )غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار -وضو داشتن -پاك بودن لباس و بدن نمازگزار: (از بين رفتن يكي از شرايط نماز - 1
  .مثالً يادش بيايد كه وضو نداشته است. شود نمازش باطل مي ،اگر در بين نماز بفهمد كه يكي از اين شرايط از بين رفته :هنكت
  :كم و يا زياد كردن اركان و واجبات نماز - 2

  
  .شود يكي از اركان نماز را كم يا زياد كند، نمازش باطل مي) اشتباهي(اگر نمازگزار عمداً يا سهواً  -
 شنمـاز  ،كم يا زيـاد شـود   سهواًشود اما اگر  را كم يا زياد كند، نمازش باطل مي) ساير واجبات(، غيراركان عمداًاگر نمازگزار  -

  .شود باطل نمي

االحرام، ركوع و سجده قيام، نيت، تكبير۟ه: اركان نمازواجبات نماز
تشهد، ترتيب و مواالتقرائت، ذكر، سالم، : غيراركان

افزايش احساس حضور خدا )الف
  نتايج رعايت ادب در حضور خدا -1
  هاي مورد پسند خدا انجام عمل -2
.شود دوري از اعمالي كه سبب ناخشنودي خدا مي -3

 تقويت دوستي و استحكام آن )پ آثار ياد خدا
  نماز

)خدانمونة كامل ياد (

نشانة دوستي و محبت به خدا )ب

 تقويت ايمان در قلب زيباترين شكرگزاري
 هاي خدا و زيبايي  ستايش خوبي: حمد خدا

 ها منزه دانستن خدا از بدي: تسبيح خدا

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  :شويم اكنون با ساير مبطالت نماز آشنا مي
  باطل شدن وضو در بين نماز - 1

بـه حسـاب   اي كه ديگر رو بـه قبلـه    ه به انداز) عمدي يا سهوي(اگر صورت به چپ يا راست برگردد (برگرداندن از قبله  يرو - 2
  .شود ، نماز باطل مينيايد

  .نيستنماز  كنندة باشد، باطل غيرعمدي؛ لبخند و خندة با صدا كه )قهقهه(با صداي بلند  عمدينديدن خ - 3

  )آخگفتن مثالً (حتي به اندازة يك كلمه  عمديحرف زدن  - 4

  .به جا آورد سهو دو سجدةكنندة نماز نيست ولي بايد  حرف زدن بدون توجه يا از روي فراموشي، باطل :نكته

، در هـر  كنـد  عمدي يا سهوي بودن و كم يا زيادش فرقـي نمـي  (به هم زدن صورت نماز مثل دست زدن يا باال و پايين پريدن  - 5
  ).باشد مي كنندة نماز صورت باطل

  ).نماز نيست كنندة برد بنابراين باطل بين نمي اشاره با دست حالت و صورت نماز را از( :نكته

هاي ريز غذا يا چيزهاي ديگر را كـه در دهـان دارد، در    شود اما اگر نمازگزار ذره باعث باطل شدن نماز مي خوردن و آشاميدن - 6
  .بين نماز فرو برد، نمازش صحيح است

يعني نـداني چـه   (ركعتي  سهركعتي و  دوهاي  شك در ركعات نماز: ا سه ركعتيهاي نمازهاي دو ركعتي ي ن در ركعتشك كرد - 7
  .نماز است كنندة ، باطلاگر با فكر و تأمل برطرف نشود) ركعتي هستي

  .نماز است كنندة نيز باطل) كعت اولي يا دومينداني ر(ركعتي  شك در دو ركعت اول نمازهاي چهار

  :كند نماز را باطل مي نيز چند چيز ديگر
  تلفظ غيرصحيح ذكرهاي نماز :الف
  .)در حال برخاستن از ركوع گفته شودمثالً بخشي از ذكر ركوع، (ال حركت هاي واجب در ح گفتن ذكر :ب

  :چند نكته
جواب دادن به سالم غلطي كـه سـالم بـه    (. اما پاسخ دادن به سالم ديگران واجب است. در حال نماز نبايد به كسي سالم كرد - 1

  .)شود، واجب نيست آيد يا از روي تمسخر انجام مي حساب نمي
  .كند سرفه، عطسه و خميازه كشيدن نماز را باطل نمي - 2
كند انجام داده است يا نه، نمازش صـحيح   هنگام نماز، كاري كه نماز را باطل مي كه اگر نمازگزار بعد از نماز شك كند - 3

  .است
  .ب از روي اختيار حرام است، ولي براي جلوگيري از ضرر مالي يا بدني مانعي نداردجواشكستن نماز  - 4
  .اي است بلند، عمل پسنديده با صداي گريه كردن براي آمرزش گناهان در حال نماز، چه آهسته و چه - 5
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1  ًاست......... نمازش ............ اگر نمازگزار در بين نماز متوجه شود كه يكي از شرايط آن از بين رفته است، مثال. 
  باطل -بفهمد كه مكان نمازش غصبي است 2  صحيح -يادش بيايد وضو نگرفته است 1
  باطل -شك كند كه وضويش باطل شده يا نه 4  صحيح -مكان نمازش غصبي است بفهمد كه 3

2 ؛به تعداد ركعتش شك كند و نيز در نماز چهار ركعتي در ركعات اول و دوم شك كند ،اگر نمازگزار در نماز دو يا سه ركعتي 
 كند؟ به ترتيب نمازش چه حكمي پيدا مي

  صحيح -يحصح 4  باطل -صحيح 3  باطل -باطل 2  صحيح -باطل 1

3  كند و خاموش كردن گوشي همراه بين نمـاز در حـالي كـه ذكـر      نماز را باطل مي............ كم يا زياد كردن يكي از اركان نماز
 ............ ،گفته نشود

  .مبطل نماز است -سهواً يا عمداً 2  .مبطل نماز است -فقط عمداً 1
  .اشكالي ندارد -سهواً يا عمداً 4     .اشكالي ندارد -فقط عمداً 3

4  است؟ نشدهكدام حكم دربارة مبطالت نماز به صورت صحيح بيان 
  .نيز باطل خواهد شداو وضوي نمازگزار باطل شود، نماز اگر  1
  .نمازش باطل است ،در حال نماز صورت خود را از قبله به طرف چپ يا راست بگرداند اگر نمازگزار سهواً 2
  .شود يا زياد شود، نماز باطل نمياگر سهواً يكي از اركان نماز كم  3
  .بين نماز عمداً سخن بگويد، حتي اگر يك كلمه هم باشد، نمازش باطل خواهد شد اگر نمازگزار 4

  

سهو بـه   كند ولي بايد سجدة از را باطل نميدر درس دانستيد كه حرف زدن سهوي در نماز، نم
  سهو الزم است؟ يد در چه شرايط ديگري خواندن سجدةبررسي كن. جا آورد

   

 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

 2گزينة  1
 2ينة گز 2
 3گزينة  3
  4گزينة  4

؟ماي چقدر ياد گرفته

  .شود باطل مينيز غصبي نبودن مكان نمازگزار است و اگر يكي از شرايط نماز از بين برود نماز  ،، يكي از شرايط نماز2گزينة  1
  .برد از بين نميشك در بطالن وضو، شرايط آن را : توجه

  . ، در هر دو صورت مذكور در سؤال، نماز باطل است2گزينة  2

، اگر نمازگزار عمداً يا سهواً يكي از اركان نماز مانند ركوع را كم يا زياد كند، نمازش باطل است و كاري مثل خاموش 4گزينة  3
  .لي نداردكه ذكري گفته نشود و صورت نماز به هم نخورد اشكا كردن گوشي همراه درحالي

  .شود اگر نمازگزار عمداً يا سهواً يكي از اركان نماز مانند ركوع را كم يا زياد كند، نمازش باطل مي، 3گزينة  4
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4

 همراهي و همدلي: هشتم درس | آسمان هاي پيام
 

  4 همدلي و همراهي: درس هشتم  نهم  هاي آسمان پيام  8

  

  .رت انتخاب دوست مناسب را بيان كنيمضرو - 1
  .هاي بهترين دوست را بيان كنيم يژگيو - 2
  .با حدود و وظايف دوستي آشنا شويم - 3
  .ها در دوستي را بيان كنيم از آسيببرخي  - 4

  

 

  

سؤاالت

1  از دوستي با افراد فاسد بپرهيـز كـه وجـودت ناخودآگـاه، ناپـاكي و بـدي را از آنـان        «: فرمايند كه مي) ع(جملة حضرت علي
  بيانگر چه موضوعي است؟» خبري ربايد، در حالي كه تو از آن بي مي
  تدريجي بودن اثرپذيري از دوست 2  دفعي بودن اثرپذيري از دوست 1
  تأثيرپذيري روح انسان از ضميرناخودآگاه 4  توجه و اهميت به نيازهاي روحي انسان 3

2  هاي دوست خوب اشاره دارد؟ يك از ويژگي به كدام» زند نادان دوست بر زمينت مي/ كند دشمن دانا بلندت مي«بيت  
  .شداهل فكر و انديشه با 2    .خيرخواه دوستانش باشد 1
  .مانع گناه ديگران باشد 4    .اهل گناه نباشد 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

 دوستي

 اخالق

حدود و وظايف دوستمعيارهاي انتخاب دوست اهميت دوست

  .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  بند و بار رفاقت كرد؟ چرا نبايد با فرد بي) ع(از نظر امام علي  
  .دهد و دوست دارد دوستش همرنگ او باشد كارهاي زشت خود را زيبا جلوه مي 1
  .شود نه تنها خودش اهل گناه است بلكه از گناه ديگران خوشحال مي 2
  .ن او بر روي انسان تدريجي استتأثير گناها 3
  .برد بند و باري او آبروي ما را نيز مي بي 4

4 شمردند؟ دوستان بر مي ترينِ چگونه دوستي را محبوب ،السالم امام صادق عليه  
  ها آن ترين  صادق 1
  .دوستي كه از من هيچگاه ناراحت نشود 2
  .هاي مرا به من هديه دهد عيب 3
  .در مشكالت يار و غمخوار من باشد 4

  
  

 

معيارهـاي انتخـاب دوسـت آشـنا      چنين در سال هفتم با هم هاي آسمان پاية چهارم و كتاب هديه شما در
  .اهل نماز و نيكي بودن، صداقت و راستگويي و وفاي به عهد :شديد از جمله

  

خريـد آن بـراي مـا     ،باشد باالترهرچه كيفيت آن . سنجيم خواهيم جنسي را براي خريد انتخاب كنيم، كيفيت آن را مي وقتي مي
ثالً بـراي خريـد يـك ماشـين بـه      مـ . كنيم س، به معيارهاي كيفيت آن توجه ميه كيفيت آن جنست يافتن ببراي د. بهتر است

  .كنيم توجه مي... و  سوخت مصرفميزان ، استحكام، قدرت
تـرين   يكي از مهم. هاي ما منحصر در انتخاب وسايل و امكانات نيست انتخاب
نند هـر انتخـاب   براي انتخاب دوست، ما. ست استوها، انتخاب د انتخاب

ها را انتخاب كنـيم،   ديگري احتياج به معيار داريم تا بتوانيم بهترين آن
  چه چيزهايي است؟خوب دوست هاي يك  ترين ويژگي راستي مهمبه 

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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  ساز انتخاب دوست، انتخاب سرنوشت

. آيندة انسان بستگي به دوسـتان انسـان دارد  . ساز است گونه كه از عنوان مشخص است، انتخاب دوست، انتخابي سرنوشت همان
  :زيرا ،خاب، در دورة نوجواني از اهميت بيشتري برخوردار استاما اين انت

سبب شـكوفايي و پـرورش    دهد، ي عواطف انساني در آن رخ مياي كه رشد و شكوفاي دورهپيوند دوستي در دورة نوجواني؛  :الف
  .شود ورزي مي عواطف نوع دوستي و محبت

از . اين اثرپذيري در دورة نوجواني بسـيار باالسـت  . به همراه داردقلبي بين دو دوست، اثرپذيري از صفات يكديگر را  عالقة :ب
  :اند در اين باره فرموده) ع(امام علي . هاي اين اثرپذيري، آرام و تدريجي بودن آن است ويژگي

كـه تـو از آن    د، در حـالي رباي كه وجودت ناخودآگاه، ناپاكي و بدي را از آنان مي از دوستي با افراد فاسد بپرهيز«
  ».خبري بي

شود و بـه مـرور بـه همرنگـي كامـل بـا دوسـتانش         آن نمي هم متوجة اي است كه حتي خود انسان آري اين اثرپذيري به گونه
  .انجامد مي

  بهترين دوست

تـر از هـر چيـز و     اي از آتـش، ترسـناك   دوسـت پـاره   ،از يك طـرف : در روايات دو دسته ويژگي براي دوست ذكر شده است
تر از خويشاوند، برترين اندوختـه و سـرمايه و عامـل زنـده      آلود معرفي شده است و از طرف ديگر نزديكشمشيري زيبا و زهر

  .شدن روح و روان انسان دانسته شده است
هاي دوست خوب و واقعي يا نداشتن  بستگي به داشتن ويژگي باشد، اي از آتش كه پاره ما يا آن وست سرمايه و اندوختةكه د اين
  .هاست آن

  هاي دوست واقعي و خوب ويژگي

  اهل فكر و انديشه باشد -1
  :رساند دوست خردمند و دورانديش با انجام امور زير ما را ياري مي

  هاي درست ك به ما در گرفتن تصميمكم :الف
  قرار گرفتن در مسيرهاي نامناسب خطرِدور كردن ما از  :ب
  ارائة راه مناسب با فكر و انديشه :ج
  نداشتن راهنمايي مناسب افراد آگاه و مطلع در صورتسوق دادن ما به  :د

در مقابل، دوست نادان، كارهايش بر مبناي احساسات و هيجانات زودگذر است نه فكر و انديشه و بـه همـين خـاطر ضـررهاي     
  .زيادي براي دوستانش دارد

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



  

  45 

8نهم

  .شوند يان ميخواهند به نفع دوستانشان قدمي بردارند ولي به علت ناداني، باعث ضرر و ز آن ها مي
ــا نكوســــت  ــردم دانــ ــا مــ ــتي بــ  دوســ

  

 دشــــمن دانــــا بــــه از نــــادان دوســــت
  

ــي    ــدت مــ ــا بلنــ ــمن دانــ ــد دشــ  كنــ
  

ــي  ــر زمينـــت مـ ــادان دوســـت  بـ ــد نـ  زنـ
  

  .از گناه ديگران نيز ناراحت شود و اهل گناه نباشد -2
وخوي ناشايسـت   نيز تحت تأثير خلقاند، با هر كسي كه دوست شوند او را  ها عادت كرده ها كه به گناهان و آلودگي برخي انسان
  .دهند خود قرار مي

  :از دوستي با اين افراد منع كرده استما را ) ع(امام علي 
دهـد و   زيرا او كارهاي زشـت خـود را زيبـا جلـوه مـي      ،بندوبار رفاقت كند سزاوار نيست كه مسلمان با افراد بي«

  ».دوست دارد كه دوستش همرنگ او باشد
  :هاي اين افراد در زير آمده است ه؟ نشانبشناسيمبندوبار را  هاي اهل گناه و بي توانيم انسان چگونه مي

  .كند به راحتي گناهان خود را تعريف مي كه كسي - 1
  .كند افراد را به انجام گناه و يا همراهي با خود در انجام گناه دعوت مي - 2
  .كند يا گناهكار را به ادامة آن كار تشويق مي خندد در صورت انجام اشتباه يا گناه، مي - 3

هـايي   )شـيطان (آنان مانند ابلـيس  . براق دارد اما اثري خطرناك يظاهر ،شمشير. اند زهرآلود تشبيه شده ياين افراد به شمشير
  .هستند كه صورت آدمي اما باطني خطرناك دارند كه نبايد دست در دستشان گذاشت

 هســـتچـــون بســـي ابلـــيسِ آدم روي   
  

ــت     ــايد داد دس ــتي نش ــر دس ــه ه ــس ب  پ
  

  .خيرخواه دوستانش است -3
  :عبارت است از ،هايي كه اين افراد دارند نشانه از برخي. خواهند دوستان واقعي، خير دوستانشان را مي

  .دهند شان را پنهاني تذكر مي عيب دوستان :الف
  .كنند دوستشان را در بر طرف كردن عيوب ياري مي :ب

  . ها بگويد بهترين دوست، كسي است كه عيب دوستانش را به آن. ولي مهم نيست .است دوستش از او ناراحت شود البته ممكن
  :فرمايد مي) ع(امام صادق 

  ».هاي مرا به من هديه دهد ترين دوستانم نزد من كسي است كه عيب محبوب«
  هاي دوست خوب به ويژگي توجهي بيعواقب 

  .كنند هاي باال در انتخاب دوست توجه نمي دهند و به ويژگي هاي مادي و ظاهري اهميت مي هبرخي براي انتخاب دوست به جنب
  :ها در آخرت حسرت و پشيماني به همراه خواهند داشت آن
و ومي يعالظّ ضع مالدگزد و روزي كه ظالم دو دست خويش را با دندان مي  هيلي ي  
خَتَّيتَني ايا لَ قولُيالرَّ ذت عمشدم همراه مي] و دين او[گويد اي كاش با پيامبر  و مي  بيالًسولِ س.  

لَ يٰيلَتيا وذ فُ ي لَميتَنكردم واي بر من، كاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمي  اليلًخَ النًااَتَّخ،  
  .به من رسيده بود] ياد خدا[كه آن  پس از آن ،او مرا از ياد خدا گمراه كرد  بعد اذ جاءني كرِالذِّ نِد اََضَلَّني عقَلَ
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  :اين حسرت آن است كه علت
  .اند اوالً با پيامبر و دينش همراه نشده

  .كرده است ها را از ياد خدا دور مي اند كه آن ثانياً كساني را براي دوستي انتخاب كرده

  حدود و وظايف دوستي

ـ   . تر است حفظ دوستي از پيدا كردن دوست مشكل ه رعايـت حـدود و   پايداري رابطة دوستي و رسيدن به ثمـرات آن بسـتگي ب
  .وظايف دوستي دارد

  احترام به دوست -1
. دنادب خارج نشـو  مديگر احترام بگذارند و از محدودةبين دوستان بايد صميميت حاكم باشد در همين حال بايد به شخصيت ه

  : فرمايد مي) ع(امام علي 
و  بـرد  مل رابطة دوستي را از بـين مـي  زيرا اين ع و دوستانه، حق برادرت را ضايع مكنبه اتكاي رابطة صميمانه «

  ».اي، ديگر دوست تو نخواهد ماند كسي كه حقش را ضايع ساخته
از مـواردي اسـت    حد و بدون اجازه از وسايل دوستانبيش از  استفادة هاي آزاردهنده و مسخره كردن، شوخي نام ناپسند نهادن،

  .كند ستي را سست ميكه پيوند دو

  روي در دوستي ميانه -2
  .شود كه حدود دوستي رعايت نشود شيفتگي زياد سبب مي .روي است ستي پايدار، رعايت ميانهالزمة دو

  :روي در موارد زير بايد رعايت شود ميانه

  :پرهيز از گفتن تمامي اسرار به دوست :الف
  . د به افشاي اسرار دوست خود اقدام كننداز بين برود و افرا بين افراد ممكن است كه دوستي

  :فرموده است) ع(امام علي 
ـ   گونه كـه مـي   همان. خود را نثار دوست كن و در عين حال به طور مطلق به او اعتماد نكن محبت« ا تـو  خـواهي ب

  ».اسرارت را با او در ميان مگذاراما همة  رفتار نمايد با او رفتار كن،
  :نداشتن توقع بيجا از دوست :ب

برخي انتظار دارنـد كـه   . انتظار نابجايي است ،ها، فداكاري هميشگي و خود گذشتگي از دوست برآورده كردن همة خواسته انتظارِ
  :اند فرموده) ع(امام علي . دنها حمايت كن دوستانشان در هر كاري، حتي كارهاي باطل و ناحق از آن

  ».خشمگين و ناراحت است] از او[داكاري انتظار ندارد، همواره كسي كه از دوست خود جز ف«
  شود؟ دانيد چگونه انتظار نابجا سبب ناراحتي و خشمگيني مي مي
  :پرهيز از عالقة افراطي :ج

  .دنشو ميتبديل هاي بسيار شديد  ها به سرعت به عالقه ها در دورة نوجواني آن است كه دوستي هاي دوستي يكي از ويژگي
دو  ،كه همراه با ترس از دست دادن دوست خـود و يـا دور شـدن از او همـراه اسـت      به علّت آن) شديد(هاي افراطي  قهاين عال
  .از بين رفتن آرامش در زندگي :اضطراب و پريشاني و دوم: اول: به همراه دارد را مشكل
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8نهم

  

1  است.......... و ضايع نكردن حق دوست حاكي از است .......... الزمة دوستي پايدار. 
  جا از دوست نداشتن توقع بي -روي رعايت ميانه 2  احترام به دوست -روي رعايت ميانه 1
  جا از دوست نداشتن توقع بي -احترام به دوست 4  احترام به دوست -احترام به دوست 3

2 زيرا  ،است..........  ،عامل اضطراب و پريشاني خاطر و برهم خورن آرامش زندگي.......... . 
  .كند اين عامل پيوندهاي دوستي را سست مي -هاي افراطي عالقه 1
  .كند اين عامل پيوندهاي دوستي را سست مي -روي پرهيز از ميانه 2
  .فرد همواره نگران از دست دادن دوست خود است -هاي افراطي عالقه 3
  .از دست دادن دوست خود است فرد همواره نگران -روي پرهيز از ميانه 4

3  طبق آية»و يوم يعالظّ ضالم علي يديه خَني اتَّيتَلَ يا قولُيذت مسولِالرَّ ع بيلًاس تَّم اَني لَيتَلَ تيٰيلَيا وحسرت اين » ليالًخَ النًاذ فُخ
  افراد در دوزخ به خاطر چيست؟

  عدم همراهي با پيامبر و دوستي با افراد ناصالح 2  تكذيب پيامبران و دوستي با افراد ناصالح 1
  عدم همراهي با پيامبر و بغض و كينه نسبت به دوستان 4  تكذيب پيامبران و بغض و كينه نسبت به دوستان 3

4 بيت زير به كدام ويژگي دوست خوب اشاره دارد؟ 
 چون بسي ابلـيس آدم روي هسـت  «

  

 »پس به هـر دسـتي نشـايد داد دسـت    
  

  اهل گناه نبودن 2    آراسته به خرد و انديشه 1
  روي در دوستي ميانه 4    خيرخواه بودن 3

  

آيا انتخاب دوسـتان شـما بـر    . هاي دوست واقعي مراجعه كنيد يك بار ديگر به ويژگي
  ها بوده است؟ اساس آن ويژگي

  ها هستيد؟ آيا خود شما داراي اين ويژگي
  

 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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8 هاي آسمان پيام | 4 ونـارآزمـك

  

دونيم؟ چقدر مي

  2گزينة  1

  2 گزينة 2

  1گزينة  3

  3گزينة  4
 

؟ماي چقدر ياد گرفته

  1 گزينة 1

  3گزينة  2

  2گزينة  3

  2گزينة  4
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Lesson 4: Services- Speaking & Listening | انگليسي

 
 Lesson 4: Services- Speaking & Listening  4  نهم  انگليسي  12

 

  .يمطور شنيداري درك كن را به) Services( 4ها و گفتگوهاي مربوط به موضوع درس  كلمه - 1
  .يمطور شفاهي بيان كن را به) Services( 4گفتگوهاي مربوط به موضوع درس  - 2
  

  

 

 واژگان

هاي مربوط به خدمات كلمه

ها هاي زباني و موضوعمهارت

 نوشتن خواندن گفتن شنيدن

 خدمات

  .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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12نهم

  

سؤاالت
   هر تصوير را با جملة مربوط به آن جور كن.  

 He is putting out the fire.  

 He is donating blood.   

 He is taking out money  
        from an ATM.   

 He is getting off the bus.   

 He is hiring a taxi.   

 

  

 

در ايـن  . را ياد گرفتيم) Festivals & Ceremonies( 3مطالب مربوط به موضوع درس  3در درس 
  .را ياد خواهيم گرفت) Services( 4مطالب مربوط به موضوع درس  14و  13هاي  هفته و هفته

  
  

   

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای

5 

4 

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

a b

c

e

d
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12 انگليسي | 4 ونـارآزمـك

  

  :توجه كنيد رو به آرم روبه

 
  به انگليسي چيست؟» احمر جمعيت هالل« دانيد ترجمة آيا مي

 
: كننـد  ت هيچ دستمزدي كار ميكنند، به صورت داوطلبانه و بدون درياف احمر همكاري مي بسياري از افرادي كه با جمعيت هالل

  به انگليسي چيست؟» كار داوطلبانه« ترجمة

 
  

  

  .كنيم است با هم بررسي مي) Services(كتاب درسي را كه در مورد خدمات  جا مكالمة آموز عزيز در اين دانش
  Tourist: Excuse me sir! Can you help me please?  

  توانيد به من كمك كنيد لطفاً؟ آيا مي! ببخشيد آقا :جهانگرد
  Pedram: What can I do for you? 

  توانم براي شما انجام دهم؟ چه كاري مي :پدرام
  Tourist: I want a postcard, an envelope and a stamp.  

  .خواهم نامه و يك تمبر مي من يك كارت پستال، يك پاكت :جهانگرد
  Pedram: Umm… , you can get them from a post office. 

  .توانيد آنها را از دفتر پست بگيريد مي :پدرام
  Tourist: Where is the post office? 

 دفتر پست كجاست؟ :جهانگرد
  Pedram: Actually it’s near here. It’s just round the corner.  

  .آن درست سر چهارراه است. در واقع آن نزديك اينجاست :پدرام
  Tourist: Good! Thank you. What time does it open?  

  شود؟ آن چه ساعتي باز مي. متشكرم! بسيار خوب :جهانگرد
  .Pedram: It opens at 8  .شود باز مي 8آن ساعت  :پدرام

  !Tourist: Thanks a lot  .بسيار متشكرم :جهانگرد

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

voluntary work 

The Red Crescent 

 سای برای آغاز در این هم مقدمه
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12نهم

  

1 وگوي نمونه پيروي كنيد از گفت. وگو كنيد تان دربارة تصويرهاي زير گفت كالسي با هم.  

A What is she doing? 

B She is getting on the bus. 

 

   
 

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

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

 

1.

 

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

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

 

2.

 

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

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

 

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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12 انگليسي | 4 ونـارآزمـك

2  انتخاب كنيدبهترين گزينه را.  

 A What time does your brother go to work every day? 

B ............ 
1 He goes to work at 8 a.m.  2 He works from Monday to Saturday.  
3 He works in an office downtown.  4 He goes to work by bus.  

 Boy: Excuse me! I'm lost.  
Policeman: ............  
1 Don't worry. I can help you.  2 Really? It's wonderful.  
3 That's nice. I like it.  4 Why not? It's fun.  

  

   .وگو كنيد ها گفت ات دربارة آن سپس با همكالسي. توصيف هر كدام از تصاوير را زير آن بنويسيد

  

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

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

 پروژه

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

2 

1 
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12نهم

  

دونيم؟ چقدر مي

 dگزينة  1
 cگزينة  2
 eگزينة  3
 aگزينة  4
  bگزينة  5

  

؟ماي چقدر ياد گرفته

1  
1 A What is he doing? 

B He is putting out the fire.  
2 A What is he doing? 

B He is hiring a taxi.  
3 A What is he doing? 

B He is donating blood. 

2  
 رود؟ برادرت هر روز چه ساعتي به سركار مي )الف، 1گزينة  1

  .رود صبح به سركار مي 8او ساعت  )ب

  .ام من گم شده! ببخشيد  :پسر، 1گزينة  2
  .توانم به شما كمك كنم من مي. نگران نباش  :مرد پليس
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Lesson 4: Services- Reading | انگليسي

 
  Lesson 4: Services- Reading  4  نهم  انگليسي  13

  

   .يمو درك كن يمرا بخوان) Services( 4ها و گفتگوهاي مربوط به موضوع درس  ها، جمله كلمه
  

  

 

  

سؤاالت

 When you see a house in fire, you should call the ………. . 
1 emergency 2 anniversary 3 account 4 environment 

 It’s late and I can’t go by bus. I should ………. a taxi. 
1 buy  2 check   3 pack   4 hire   

 Some parents open an ………. for their children in a bank. 
1 information 2 account  3 emergency 4 employee 

 Sara uses the metro system every day. She ………. her E-ticket every week. 
1 exchanges 2 reclaims  3 weighs 4 recharges 

4 

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

 واژگان

هاي مربوط به خدمات كلمه

ها هاي زباني و موضوعمهارت

 نوشتن خواندن گفتن شنيدن

 خدمات

  .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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13نهم

 Little Tom is ………. and his mother is worried. 
1 brave 
2 lost  
3 clever 
4 neat 

  
  
  

 

  .وگو كنيم گفت» خدمات«با مكالمة درس آشنا شديم و ياد گرفتيم كه دربارة موضوع  12در هفتة 
  
  
  
  
  

  

  .به تصوير زير نگاه كنيد

  
  نشان تشآ = …………………………  نشاني ماشين آتش = …………………………  .ها را بنويسيد دانيد؟ دو تا از آن هاي انگليسي مربوط به اين تصوير را مي چند تا از كلمه

  
   

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای

5 
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13 انگليسي | 4 ونـارآزمـك

  

World List 
    SERVICES)          خدمات(

 account  )بانكي(حساب  recharge  دوباره شارژ كردن
 activity  فعاليت send  فرستادن
 blood خون shift  شيفت
 break  ساعت استراحت stamp  تمبر

  پول گرفتن 
 )از دستگاه خودپرداز(

take out money (from an ATM) خيريه  charity 
 donate  اهدا كردن voluntary  داوطلبانه
 emergency  اورژانس - وضع اضطراري cheap  ارزان

 employee  كارگر - كارمند corner  )چهارراه(نبش 
 envelope  نامه  پاكتearly زود
 E-ticket  بليط الكترونيكيeasy آسان
 fire  آتشfar  دور
 fire station  نشاني ايستگاه آتش hard  دشوار - سخت

 firefighter نشان آتشkeep  نگه داشتن
 gas station  پمپ بنزينlate  دير
 get off a bus  پياده شدن از اتوبوسnever  هرگز
  get on a bus سوار شدن به اتوبوسoften  اغلب

 hire  كرايه دادنonce a week  يك روز در هفته
 information  اطالعاتoutside  بيرون

  lost  گم شده round the corner  سرنبش -سرپيچ
  postcard  كارت پستال save  نجات دادن
  postman  پستچي wake up  بيدار شدن

 put out (fire)  )آتش(خاموش كردن  .I’d like to know your home address .مايلم آدرس منزل شما را بدانم

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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13نهم

  

 My uncle is an ………… of Melli Shoe Company. 

1 event  2 anniversary 3 actor  4 employee 

 A brave soldier …………. people's lives. 
1 sends  2 hires 3 works 4 saves 

3  گزينة متناسب با تصوير زير كدام است؟ 

  

1 They are putting out the fire. 

2 They are singing the national anthem. 

3 They are taking the man to the emergency room. 

4 They are celebrating a religious holiday. 

 You can get a a/an ………… from a post office. 
1 emergency  2 mirror 3 envelope 4 novel 

 When you want to post a letter, you should put a ………… on it. 
1 stamp  2 postcard 3 account 4 poem 

 The dentist’s office is just ………… the corner. 
1 far  2 round 3 back 4 from 

 It’s really hard to work long hours without a ………… . 
1 break  2 envelope 3 corner 4 person 

 Let’s take the bus to school. It’s fast and …………  
1 rude  2 brave 3 careful 4 cheap 

 I need to buy a dress for the party. I should ………… some money from the ATM. 
1 get off  2 put out 3 take out 4 fill out 

 I am going to open an ………… in the bank near my home. 
1 account 2 anniversary 3 emergency 4 anthem 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

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



 

 60 

13 انگليسي | 4 ونـارآزمـك

  

  . توصيف هر كدام از تصاوير را زير آن بنويسيد -1

  

  .هاي زير را به انگليسي بنويسيد ترجمة عبارت -2

  سوار شدن به اتوبوس …………………………  كمك كردن به خيريه …………………………

  فرستادن ايميل …………………………  گرفتن پول از خودپرداز …………………………

  سؤال كردن از ميز اطالعات …………………………  انجام دادن كار داوطلبانه …………………………

   

 پروژه

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

…………………… ……………………

…………………… ……………………
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13نهم

  

دونيم؟ چقدر مي

 ».تلفن بزنيد) اورژانس(اي آتش گرفته است، بايد به بخش اضطراري  بيني خانه وقتي مي«: ، ترجمة جمله1گزينة  1
 ».كرايه كنممن بايد تاكسي . توانم با اتوبوس بروم دير است و من نمي«: ، ترجمة جمله4گزينة  2
 ».كنند باز مي حسابشان در بانك  تعدادي از والدين براي فرزندان«: ، ترجمة جمله2گزينة  3
 ».كند دوباره شارژ مياش را  او هر هفته بليط الكترونيكي. كند سارا از سيستم مترو استفاده مي«: ، ترجمة جمله4گزينة  4
 ».است و مادرش نگران است گم شدهتام كوچولو «: ، ترجمة جمله2گزينة  5

  

؟ماي ياد گرفتهچقدر

 ».شركت كفش ملّي است كارمندعموي من «، 4گزينة  1
 ».دهد نجات ميجان مردم را  ،يك سرباز شجاع«، 4گزينة  2
 3گزينة  3
 ».بگيري نامه پاكتتواني از يك دفتر پستي  شما مي«: ، ترجمة جمله3گزينة  4
 ».بزني تمبراي را پست كني بايد روي آن  خواهي نامه وقتي مي«: ، ترجمة جمله1گزينة  5
 ».چهار راه است سرمطب دندانپزشك درست «: ، ترجمة جمله2گزينة  6
 ».سخت استواقعاً  استراحتهاي طوالني بدون  كار كردن براي ساعت«: ، ترجمة جمله1گزينة  7
 ».است ارزانآن سريع و . به مدرسه سوار اتوبوس شويمبيا براي رفتن «: ، ترجمة جمله4گزينة  8
 ».بگيرممن بايد از دستگاه خودپرداز مقداري پول . من نياز دارم براي مهماني لباس بخرم«: ، ترجمة جمله3گزينة  9

 ».ام باز كنم قصد دارم يك حساب در بانك نزديك خانه«: ، ترجمة جمله1گزينة  10
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Lesson 4: Services- Writing & Grammar | انگليسي

 
  Lesson 4: Services- Writing & Grammar  4  نهم  انگليسي  14

 

  .يمرا بنويس) Services( 4هاي مرتبط با موضوع درس  ها و جمله كلمه - 1
  .يمرا بشناس Whهاي پرسشي  هاي پرسشي با كلمه جمله - 2
  .يمقيدهاي تكرار را بشناس - 3

  

 

  

سؤاالت
   هاي داخل پرانتز سؤالي كنيد هاي زير را با كلمه جمله.  

 The bank opens at 8:30. (What time) 

…………………………………………………………………… ? 

 The nurse helps the patients. (Who) 

…………………………………………………………………… ? 

 The post office is round the corner. (Where) 

…………………………………………………………………… ? 

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

 واژگان

هاي مربوط به خدمات كلمه

ها هاي زباني و موضوع مهارت

 نوشتن خواندن گفتن شنيدن

 خدمات

 دستور زبان

  Whهاي پرسشي  جلمه
 قيدهاي تكرار 

  .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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14نهم

 That girl is a new student. (Who) 

…………………………………………………………………… ? 

 I usually wake up at 6 a.m. (When) 

…………………………………………………………………… ? 

  

مـرور مطالـب   . ت مختلف را يـاد گـرفتيم  هاي مربوط به خدما و به ويژه واژه 4واژگان درس  13در هفتة 
  .كند شما را براي يادگيري بهتر مطالب اين هفته آماده مي ،13هفتة 

  
  

  

   .كنند نيروهاي پليس يكي از خدمتگزارترين اقشار جامعه هستند كه نظم و امنيت را برقرار مي

  
  اسلحه = ………………………  اداره پليس = ………………………  افسر پليس = ………………………  ماشين پليس = ………………………  ها به انگليسي چيست؟ دانيد معادل اين كلمه آيا مي

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای

5 

4 
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  .گيريم مطالبي را با هم ياد مي» قيدهاي تكرار«و » هاي پرسشي سؤالي كردن با كلمه«آموز عزيز در اين هفته دربارة  دانش

  هاي پرسشي سؤالي كردن با كلمه
  .بايد ابتدا به فعل جمله توجه كنيم Whهاي پرسشي  ها با كلمه براي سؤالي كردن جمله

  .كنيم وجود داشته باشد به اين روش آن را سؤالي مي am, is, areهاي  اگر در جمله فعل :الف
  .كنيم را از جمله حذف مي Whپرسشي كلمه كلمه مربوط به  -1

Azita and Shadi are . (Where)  
  .كنيم جمله را سؤالي مي به اول جمله، باقيماندة am, is, areبا آوردن  -2

are Azita and Shadi? 
  .نويسيم را در اول جمله مي Whكلمه پرسشي  -3

Where are Azita and Shadi? 

  
  :كنيم اگر جمله به زمان حال ساده باشد، آن را به اين روش سؤالي مي :ب
  .كنيم را از جمله حذف مي Whپرسشي  كلمةمربوط به  كلمة -1

Tom wakes up
 

 (Where)  
  .كنيم جمله را سؤالي مي باقيماندة doesيا  doبا استفاده از  -2

does Tom wake up? 
  .نويسيم را در اول جمله مي Whكلمه پرسشي  -3

When does Tom wake up? 

  

  :نكته خاص

 Whoبراي سؤالي كردن جملـه بـا   . هاي پرسشي متفاوت است با ديگر كلمه Whoدر اين مورد هم كلمة پرسشي 
  .را در اول جمله به جاي فاعل بنويسيم Whoكافي است كه فاعل جمله را حذف كنيم و 

  

Tom wakes up at 6 every morning. (Who)  
Who wakes up at 6 every morning? 

at 6 every morning 

  :نكته خاص

  .متفاوت است Whهاي پرسشي  با ديگر كلمه Whoكلمه پرسشي 
را در اول جمله به جاي فاعـل   Whoكافي است كه فاعل جمله را حذف كنيم و  Whoبراي سؤالي كردن جمله با 

  .بنويسيم
Mahdieh is their English teacher. (Who)   
Who is their English teacher? 

at school 

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

  :نامند رار ميهاي زير را قيدهاي تك كلمه
 always  هميشه

 usually  معموالً
 often  اغلب

 sometimes  گاهي اوقات
 never  هرگز

    .گيرند فعل اصلي قرار مي قبل از قيدهاي تكرار در جمله بعد از فاعل و
 I    usually    play football on Fridays.  

  فاعل   قيد تكرار      فعل اصلي

  

 A ……….. do you usually wake up in the morning? 
B Around 7 o'clock. 

1 What 2 When 3 Where 4 Who 
 A What does your sister ……… ? 
B Math. 
1 study 2 studies 3 to study 4 studying 

 A Who ………. lost children? 
B The police. 
1 helps 2 to helping 3 helping 4 to help 

 A ………. do you go to school? 
B I take a taxi. 
1 How 2 Where 3 What 4 Who 

 Iranian students ………. go to school on Friday. 
1 always 2 often 3 never 4 usually 

 Tina is a good student. She ………. studies her lessons. 
1 never 2 from 3 before 4 always 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
  .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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   شود؟ با كدام حروف كامل مي ها اين كلمه 
 My mother is opening an a_co_nt for me in the bank. 
1 k, a 2 c, a 3 c, u 4 k, u 

 Please call the em_r_en_y. The number is 115.  
1 a, j, s 2 e, g, s 3 a, j, c 4 e, g, c 

 Fire fi_ _ters are usually brave people. 
1 e, y 2 g, h 3 e, h 4 g, y 

 You need to have more _nforma_ _on. 
1 i, s, h 2 e, s, h 3 e, t, i 4 i, t, i 

  

  .تان پاسخ دهيد ها با اطالعات شخصي سپس به آن. مناسب كامل كنيد Whهاي پرسشي  هاي زير را با كلمه سؤال

 …………………… do you go to school? 

…………………………………………………………………… . 

 …………………… do you eat dinner? 

…………………………………………………………………… . 

 …………………… do you live with? 

…………………………………………………………………… . 

 …………………… do you like to go on holidays? 

…………………………………………………………………… . 

 …………………… is your favorite season, spring or summer? 

…………………………………………………………………… . 

 …………………… is your favorite day of the week? 

…………………………………………………………………… . 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 پروژه

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

10 

9 

8 

7 



  

  67 

14نهم

  

  

دونيم؟ چقدر مي
1 What time does the bank open? 
2 Who helps the patients? 
3 Where is the post office? 
4 Who is that girl? 
5 When do you usually wake up?  

  

؟ماي چقدر ياد گرفته

 .7حدود ساعت  :ب  شوي؟ بيدار مي چه زمانيمعموالً صبح  :الف، 2گزينة  1
 .رياضي :ب  كند؟ خواهرت چه چيزي مطالعه مي :الف، 1گزينة  2

  .استفاده شده است؛ بنابراين بايد فعل اصلي به شكل ساده بيايد doesچون جمله سؤالي است و در آن از فعل : نكته

 كند؟ هاي گم شده كمك مي چه كسي به بچه :الف، 1گزينة  3
 .پليس :ب

كافي است كه فاعل جمله . هاي كمكي نيست سؤالي كنيم نيازي به استفاده از فعل Whoمة پرسشي وقتي جمله را با كل: نكته
 .هاي مناسبي براي جمله نيستند فعل 4و  3، 2هاي  گزينه. را به جاي آن بياوريم Whoرا حذف كنيم و كلمة پرسشي 

 روي؟ ميچطور به مدرسه  :الف، 1گزينة  4
  .مگير تاكسي مي :ب

 .روند ها به مدرسه نمي آموزان ايراني هرگز جمعه ، دانش3گزينة  5
 .كند او هميشه درسهايش را مطالعه مي. آموز خوبي است ، تينا دانش4گزينة  6
 account =، حساب 3گزينة  7
 emergency =، اورژانس، وضعيت اضطراري 4گزينة  8
 fire fighters =ها  نشان ، آتش2گزينة  9

 information =، اطالعات 4گزينة  10
   



 

 68 

14 انگليسي | 4 ونـارآزمـك
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144
 اتحاد مفهوم و جبري هاي عبارت | رياضي

 
 4  هاي جبري و مفهوم اتحاد عبارت  نهم  رياضي  14

  

  .يممتغيرها را تعيين كن ةدر يك عبارت جبري درجه نسبت به يك متغير و نسبت به هم - 1
  .برحسب توان نزولي متغير مرتب كنيم يك عبارت جبري را ساده و - 2
  .كنيماتحاد و معادله را درك و بيان تفاوت بين  - 3
  .اي را ياد بگيريم حاد مربع دو جملهات - 4
  .يماي، عبارت جبري را تجزيه كن به كمك اتحاد مربع دوجمله - 5

  

 

  

سؤاالت
1  2)عبارت حاصلa b)(3ab ) + 2(a b )(−3ab) ا كدام گزينه است؟برابر ب 

12a  2  صفر 1 b  3 6a b  4 −2a b   

2 ؟خورده در شكل زير كدام است مساحت ناحية سايه 
1 12x + 3x  
2 9x + 6x  
3 6x + 3x  
4 6x + 6x    x

3x
2x + 2

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

 هاي جبريعبارت

 اتحاد

 اي اتحاد مربع دوجمله

 معادله تساوي جبري

  .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 گر اx + y = x) و 34 − y) = x)باشد، مقدار  4 + y) ت؟دام اسك 
1 64  2 49  3 36  4 25  

4  2اگرx − 1 = 7 − 2x  12باشد، مقدار x −   برابر با كدام گزينه است؟ 1
− 2  صفر 1 12  3 12  4 − 14  

5  هاي زير، اتحاد است؟ يك از تساويكدام 
1 2a − 1 = 5a − 1    2a(a + 1) = a − 2  
3 a3 − 2 = 2a3 + 1    4 2a(1 − a) = −2a + 2a  

6  درجة عبارتat − 5t + 7a t نسبت به (aو t) كدام است؟ 
  پنج 1
  چهار 2
  سه 3
  دو 4

 

شـود؛ تسـلط    هاي جبري ارائه مي مطالب سال گذشته در قسمت عبارت ةاين درس، ادام از آنجا كه در *
  .بر آنها الزم است

  

a)تساوي آيا  * − 1) = a − 2a + aاي به از 1 = aبرقرار است؟ به ازاي  3 = چطور؟ عددي مثـال بزنيـد كـه     2−
  .در تساوي باال صدق نكند

aتساوي  * + 4a − 1 = a + 3a  به ازايa = aدرسـت اسـت؟ بـه ازاي     1 = −1 
  برقرار است؟ چرا؟ aاين تساوي به ازاي هر مقدار آيا چطور؟ 

   

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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اي  هاي صحيح و نامنفيِ يك يا چند متغير باشد، يك جملـه  ضرب يك عدد حقيقي در توان حاصل هر عبارت را كه به صورت* 
  .اي هستند جمله هاي زير يك بنابراين عبارت. ناميم مي

4  , a  , 2y   , ab42   , −√37 y   , ya2
√π   , −18    

1a  .اي نيستند ملههاي زير يك ج ولي طبق تعريف باال، عبارت   , y   , 2   , 3√a  , |y|  , a + b    
: ماننـد . شـود  هـاي متشـابه گفتـه مـي     اي جمله  اي كامالً يكسان باشد، به آنها يك هاي حرفي دو يا چند يك جمله اگر قسمت*  −π5 b ay  7وay b  .هاي  اما عبارتa2  وa22 هاي حرفي  به دليل اختالف در قسمت(a   .متشابه نيستند (a و 
  .باشد هاي آن متغيرها مي اي نسبت به يك متغير، برابر توان آن متغير و نسبت به چند متغير، برابر جمع توان يك جمله ةدرج* 

  :جدول زير را كامل كنيد :مثال

  اي يك جمله  متغيرها𝐚درجه نسبت به  𝐲درجه نسبت به   𝐚و  𝐲درجه نسبت به    𝐭درجه نسبت به 
1  صفر + 2 = 3   2  1  a , y   2ay   
          −1

√2 ta    
          4√π   

2a هاي اي از آنجا كه يك جمله*  b  2وb a گوييم هاي غيرمتشابه مي اي  متشابه نيستند، آنها را يك جمله.  
 :مانند. آيد اي بدست مي كنيم، يك چند جمله) جمع يا تفريق(جمع جبري  ديگر اي را با يك اگر تعدادي يك جمله* 

2a − a     ,    15 ay − 12 ya − 2ay      ,    5a      
  )در خط باال 5aمثل عبارت . (شوند اي محسوب مي ها هم، چند جمله اي در واقع يك جمله *
نسبت به   ههمچنين درج. باشد نسبت به آن متغير مي همتغير، برابر با بزرگترين درج نسبت به يك هها درج اي در چند جمله* 

  .كنيم نسبت به متغيرهاي مورد نظر تعريف مي ،اي هاي آن چند جمله اي بزرگترين درجة يك جمله چند متغير را
  .كنيم يك متغير دلخواه، مرتب مي) كاز بزرگ به كوچ(هاي نزوليِ  ها را نسبت به توان ها، عبارت اي در چند جمله  معموالً

  .مرتب كنيد tهاي زير را نسبت به متغيرهاي خواسته شده، بيان كنيد و سپس آنها را نسبت به متغير  اي ابتدا درجة چند جمله :مثال

الف(  at − 2a + 5t               ((a و t), t، a درجه نسبت به)    

ب(   t25 + 6πay + 2t               ((a و y و t), y درجه نسبت به)     

  .کنیم رس شرکت مییک بار دیگر در کالس د بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  :پاسخ
الف(  at − 2a + 5t = 5t + at − 2a   

:2درجه نسبت به  a   3درجه نسبت به: t  3درجه نسبت به: (a و t)  

ب(  t25 + 6πay + 2t = 115 t + 6πay  
:1درجه نسبت به  y    1درجه نسبت به + 1 = 2: (a و y و t)   

  .مرتب كنيد aي جبري زير را ساده و سپس آنها را نسبت به متغير ها عبارت :مثال
الف(  (2a + 1)(4a − 2a + 1)  

ب(  (a − a )(1 + 2a )  
ج(  2a3a − 5a + 4a × (1 + a)  

   :پاسخ
الف(  (2a + 1)(4a − 2a + 1) = 8a − 4a + 2a + 4a − 2a + 1 = 8a + 1  

ب(  (a − a )(1 + 2a ) = a + 2a − a − 2a = −2a + 2a − a + a  
ج(  2a3a − 5a + 4a × (1 + a) = 2a − 5a + 4a + 4a = a + 4a  

د، برابـري جبـري   ناي باشد كه به ازاي هر مقدار براي متغيرهايشان حاصل يكساني داشته باشـ  اگر دو عبارت جبري به گونه* 
 .ناميم حاصل از آنها را اتحاد جبري مي

  هاي زير، اتحاد است؟ چرا؟ ك از برابريكدام ي :مثال
الف(  5a − 1 = 3a − 5  

ب(  (a + 2) = a + 4a + 4  
  :پاسخ

الف(  5a − 1 = 3a − 5 ⇒ 2a = −4 ⇒ a = −2  
aفقط زماني برقرار است كه  »الف«تساوي  = پـس  . ، تساوي برقرار نخواهد بـود  aباشد و به ازاي مقدارهاي ديگر براي  2−

  .گوييم ياين تساوي، اتحاد نيست و به آن معادله م
ب(  (a + 2) = (a + 2)(a + 2) = a + 2a + 2a + 4 = a + 4a + 4    

a)شود كه سمت چپ تساوي يعني عبارت  مشاهده مي + ، برابر طرف راست تساوي يعنـي   aهمواره و به ازاي هر مقدار  (2
aعبارت  + 4a +   .اتحاد است »ب«پس تساوي . باشد مي 4

  اي اتحاد مربع دو جمله* 

 
بـا روشـي   . ايـم  كرده  تبديل b−را به  bرو همان اتحاد باالست كه  در واقع اتحاد روبه(

a)  .)ديرو را از اتحاد باال نتيجه بگير هكه گفته شد، اتحاد روب − b) = a − 2ab + b 

( a +  b)   =    a   +   2ab  +   b

جملة اول جملة دوم مربـــــع
جملة اول

ضرب دو برابر حاصل
جملة اول و جملة دوم

مربع جملة دوم
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  .دست آوريد ههاي زير را ب حاصل عبارت :مثال
الف(  (2a + 3b)  

ب(  √5 − 2   
ج(  (1a − a)     ,   a ≠ 0  

  :پاسخ
الف(  (2a + 3b) = (2a) + 2(2a)(3b) + (3b) = 4a + 12ab + 9b   

ب(  √5 − 2 = √5 − 2 √5 (2) + 2 = 5 − 4√5 + 4 = 9 − 4√5    
ج(  (1a − a) = (1a) − 2(1a)(a) + a = 1a2 − 2 + a   

  .اي، كامل كنيد اد مربع دو جملهحوجه به اتجاهاي خالي را با ت :مثال
الف(  (1 − 2a) = 1 − + ـــــــــ 4a   

ب( ـــــــــ)  + ( ـــــــــ = 16a + 8a +    ـــــــــ
ج( + ـــــــــ)  ( ـــــــــ = + ـــــــــ (ab) + 2  

  :پاسخ
الف(  −4a  

ب(  (4a + 1) = 16a + 8a + 1

4a + 2√2a = 16a + 8a + 16√2a
  

ج(  (ba + ab) = (ba) + (ab) + 2  
  توان در نظر گرفت؟ چرا؟ هاي ديگري هم مي جواب »ج«و  »ب«هاي  آيا براي قسمت

  :يعني. خشي عمل ضرب نسبت به عمل جمع آشنا شديمپ  در سال گذشته با خاصيت* 

 
  .سمت راست اين تساوي به طرف چپ آن، بايد عبارت سمت راست را تجزيه كنيم ازبراي رسيدن 

اي  ها كـوچكتر از چندجملـه   آن ةطوري كه درج صورت ضرب دو يا چند عبارت نوشت بهه به طور كلي اگر بتوان يك چند جمله اي را ب
  :يعني. اي، تجزيه شده است گوييم آن چند جمله اصلي باشد، مي

 
  :شود كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره ميدارد هاي مختلفي وجود  هاي جبري، روش عبارت ةبراي تجزي :هاي تجزيه روش* 
  .ها را پيدا كرد مشترك بين عبارت) عامل(عليه  بزرگترين مقسوم) م.م.ب(بايد : فاكتورگيري) 1
ضرب دو يا چند عبـارت جبـري    اي را به صورت حاصل توان يك چند جمله استفاده از اتحادها مي با: اي دو جملهاتحاد مربع ) 2

  .اي است يكي از آن اتحادها، اتحاد مربع دو جمله. نوشت

ab + ac = a(b + c)
تجزيه

: a )مشترك دو جملة) عامل(عليه  مقسوم بزرگترين) م.م.ب ab , ac

  خاصيت پخشي
a(b + c) = ab + ac
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  .هاي زير را تجزيه كنيد عبارت :مثال
الف(  6a − 27a   

ب(  4a − 12a + 9  
ج(  4ya + 4y + 8a y  

6a  )روش فاكتورگيري(: پاسخ − 27a = 3a (2a −   الف( (9
ضرب  دو برابر حاصل 12aمربع هستند و  9و  4aاز آنجا كه : استفاده از اتحادها(

  .)اي استفاده كرد باشد، در نتيجه بايد از اتحاد مربع دو جمله ها مي جذر آن
ب(  4a − 12a + 9 = (2a − 3)   

4ya  )همزمان از فاكتورگيري و اتحادها ةاستفاد( + 4y + 8a y = 4y(a + 1 + 2a ) = 4y(a +   ج( (1
  :اي اثبات هندسي اتحاد مربع دو جمله* 

aمربعي به ضلع  + b مساحت اين مربع برابر است با. گيريم در نظر مي :(a + b)(a + b) = (a + b)    و مسـاحت هـر
 a b   :هاي داخلي عبارت است از يك از شكل

S = a  
S = b  
S = ab 

a   
b   

مربع بيرونيSبا توجه به اينكه  = S + S + 2S  پس ،(a + b) = a + b + 2ab = a + 2ab + b  
a)با روشي مشابه، درستي اتحاد  − b) = a − 2ab + b را با رسم شكل اثبات كنيد.  

  .دست آوريد هاي ب تحاد مربع دو جملهاهاي زير را با استفاده از  حاصل عبارت :مثال
الف(  99 ب(      4/1   

  :پاسخ
الف(  99 = (100 − 1) = 100 − 200 + 1 = 10000 − 200 + 1 = 9800 + 1 = 9801  

ب(  4/1 = (4 + 0/1) = 16 + 8 × 0/1 + 0/01 = 16 + 0/8 + 0/01 = 16/8 + 0/01 = 16/81  

  

1  عبارت  شدةساده(x − 1)(x − x +  با كدام گزينه است؟ برابر xهاي نزولي  برحسب توان (1
1 x − x + 2x + x − 1 2 x − x + 2x + 1   
3 x − x + 2x − 1    4 x − x + x − 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

23
31
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2  اگرa2 + 1a2 = aباشد، حاصل  1 + 1a تواند باشد؟ هاي زير مي از گزينه يك كدام 
1 1  2 √2  3 √3  4 2  

3  اگرx2 = 1 − x  باشد، مقدارx4 برابر با كدام گزينه است؟ 
1  x + 2x + 1   2  −x − 2x + 1   3  2 − 3x   4  3 − 2x   

4 در اتحاد داده شده، كدام عبارت را به جاي مربع بايد نوشت؟ 
1 4y   2 16y  
3 4y   4 2y  

5  ها تعريف شده هستند عبارت ةهم(چندتا از روابط زير، اتحاد هستند؟( 
1 1  
2 2  
3 3  
4 4  ⎩

⎪
⎨

⎪
⎧x(x + 1) = x2 + xx2 − 2x = 2x2 − xx3x = x2x + x + x = 3x    

6  مقدارa  2چند باشد تا درجة عبارتy − 5ty + t y ت به متغير نسبy  باشد؟ 4برابر 
  دو 4  سه 3  چهار 2  پنج 1

  

  .اي، درستي تساوي زير را ثابت كنيد به كمك اتحاد مربع دو جمله* 
(a + 1a) − (a − 1a) = 4             (a ≠ 0)  

  .هاي جبري زير را تجزيه كنيد عبارت* 
الف(  4y a − 2ya + 14 a   

ب(  a + 2a + 1  
 
 
 
 
   

 پروژه

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

(3x +      ) = 9x +         −24xy 
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دونيم؟ چقدر مي

  1گزينة  1
(2a2b) 3ab2 + 2 a2b2 (−3ab) = 6a3b3 − 6a3b3 = 0    

  .توان به جاي روش اشاره شده، مساحت مثلث سفيد را از مساحت كل مستطيل كم كرد و به جواب رسيد مي، 3گزينة  2

ستطيلم طول  = 2x + 2 + x = 3x + 2  

عرض مستطيل = 3x  

مساحت مثلث بااليي =  3x(3x+2)2 = 9x2+6x2   

مساحت مثلث پائيني =  x(3x)2 = 3x22     

مساحت دو مثلث = 12x2+6x2 = 6x2 + 3x  

x)  1گزينة  3 − y) = x + y − 2xy = 34 − 2xy = 4  ⇒ 2xy = 30 ⇒ xy = 15  (x + y) = x + y + 2xy = 34 + 30 = 64  
 1گزينة  4

2x − 1 = 7 − 2x ⇒ 4x = 8 ⇒ x = 2 ⇒ 12 x − 1 = 12 × 2 − 1 = 0    

درست هستند ولي طرفين تسـاوي در گزينـة    aمعادله هستند و فقط به ازاي يك مقدار مشخص  3تا  1هاي  ، گزينه4گزينة  5
 .ديگر برابر هستند با يك a، همواره و به ازاي هر مقدار 4

 2گزينة  6
 

؟ماي در ياد گرفتهچق

x  4گزينة  1 (x − x + 1) − 1(x − x + 1) = x − x + x − x + x − 1 = x − x + x − 1    

a2  3گزينة  2 + 1a2 = 1 ⇒ (a + 1a)2 − 2 = 1 ⇒ (a + 1a)2 = 3  ⇒ a + 1a = a      يا     3√ + 1a = −√3  

2  +   2  = 4   

  tدرجة  aدرجة 

7aاي  در يك جمله( t ( 
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x4  3گزينة  3 = (x2)2 = (1 − x)2 = 1 − 2x + x2 = 1 − 2x + 1 − x = 2 − 3x    

24xy2×3x−، عبارت داخل دايره 2گزينة  4 = −4y 4−(بنابراين عبارت داخل مربع، توان دوم  .باشد ميy (16 يعنيy خواهد بود.  

x2، عبارت 3 گزينة 5 − 2x = 2x2 − x ـ  3فقط براي بعضي از مقادير برقرار است و مثالً براي عـدد  . باشد اتحاد نمي رار برق
 . ساير عبارات اتحاد هستند. باشد ينم

در نتيجـه  . باشـد  4بايـد برابـر    yباشـد؛ يعنـي بيشـترين تـوان      4بايد برابـر   y، از آنجا كه درجة عبارت نسبت به 1گزينة  6
a − 1 =  .شود مي 5مساوي  aو مقدار  4
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  4 چند اتحاد ديگر، تجزيه و كاربردها  نهم  رياضي  15

  

  .يماتحاد مزدوج را ياد بگير - 1
  .يماتحاد جمله مشترك را ياد بگير - 2
  .يمهاي جبري را تجزيه كن به كمك اتحادها، عبارت - 3
  .يمبه كمك اتحادها، بعضي از محاسبات عددي را انجام ده - 4

  

 

  

سؤاالت

1 پذير است؟ عدد زوج متوالي همواره بر كدام عدد بخش دوهاي  اختالف مربع 
1 4  2 6  3 8  4 10 

2  48عبارت  شدةسادهa2−24ab+3b23b−12a كدام گزينه است؟  
1 4a − b  2 4b − a   3 b − 4a  4 a − 4b  

3  ساده شدة عبارتb(a − b) − a(b − a) چيست؟ 
1  a + b  2 a − b  3 b − a  4 −a − b  

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 جبريعبارت

 جمله مشترك

 تجزيه اتحاد

 مزدوج

  .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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4 در كدام گزينه عبارت به شكل درست تجزيه شده است؟ 
1 2a − 4ab = 2a(2a − 4b)  3 3ab − 12ab = 3ab(1 − b)  
2 x y + xy = x y(y + 1)  4 6a b − 2ab = 2ab (3a − b)  

5  3تجزية عبارت درx − 5x + 2x ؟نداردزير وجود  كدام عامل  
1 x     2 3x − 2  
3 x − 1    4 x + 1  

6  تجزية عبارت درx4 − 3x3 + 2x2 ؟شود نميزير ديده  كدام عبارت  
1 x2  
2 x − 1  
3 x + 1  
4 x − 2  

  
 
  
  

 

خشـي و مفهـوم تجزيـه    پ اي، خاصـيت  هاي جبري، اتحاد مربع دو جملـه  دانستن روش ساده كردن عبارت
  .ضروري است

  
  

  

99و  51حاصل  ×   .دست آوريد حساب به با محاسبات دستي و بدون ماشينرا  101
  
  

    

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای



  

  81 

15نهم

  

  :اي جمله  اتحاد مربع سه* 
(a + b + c) = a + b + c + 2ab + 2bc + 2ac  

  .يدآ دست مي هاي ب كتاب درسي، اين اتحاد از اتحاد مربع دو جمله 86صفحة مشابه فعاليت 
  :اتحاد مزدوج* 

a − b = (a − b)(a + b)   
ضرب تفاضل دو جمله در حاصل  توان به حاصل هاي دو جمله باشد، مي كه به صورت تفاضل مربعرا در واقع هر عبارت جبري 

  .ها تجزيه كرد جمع آن
abاگر  :مثال + bc + ac = aو  14 + b + c =   چند است؟ cو  a  ،bهاي  جمع مربع باشد، حاصل 7
  :پاسخ

(a + b + c) = a + b + c + 2(ab + bc + ac)     
⇒ 7 = a + b + c + 2 × 14 ⇒ a + b + c = 49 − 28 = 21    

  .جاهاي خالي را با استفاده از اتحاد مزدوج كامل كنيد :مثال
الف(  (2a − 3b)(2a + 3b) = − ـــــــــ    ـــــــــ

ب( + ـــــــــ)  − ـــــــــ)(2√ √2) = a24 − ـــــــــ    
ج(  16a − (4a − 1) = − ـــــــــ) + ـــــــــ)( ـــــــــ    ( ـــــــــ

  :پاسخ
الف(  (2a − 3b)(2a + 3b) = 4a − 9b   

ب(  (a2 + √2)(a2 − √2) = a24 − 2   
ج(  16a − (4a − 1) = [4a − (4a − 1)][4a + (4a − 1)] = 1 × (8a − 1) = 8a − 1    

  .دست آوريد هاده از اتحاد مزدوج بهاي زير را با استف حاصل عبارت :مثال
الف(  99 × 101  

ب(  98    
  :پاسخ

الف(  99 × 101 = (100 − 1)(100 + 1) = 100 − 1 = 10000 − 1 = 9999  
ب(  98 = (98 + 2)(98 − 2) + 2 = 100 × 96 + 4 = 9604   

  .دتوان بعضي از محاسبات را به صورت ذهني انجام دا شود كه با استفاده از اتحاد مزدوج، مي مشاهده مي
  :اتحاد جمله مشترك* 

 

(x + a)(x + b) = x + x(a + b) + ab

جمله مشترك مربع جمله مشترك
  ضرب جمله مشترك  حاصل

ها در حاصل جمع غيرمشترك

ها ضرب غيرمشترك حاصل

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می تربیش و بهتر یادگیری برای حاال
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  .جاهاي خالي را با استفاده از اتحاد جمله مشترك كامل كنيد :مثال
الف(  (2a + 1)(2a + 4) = + ـــــــــ ـــــــــ +    ـــــــــ

ب(  b − 3b + 2 = − ـــــــــ) + ـــــــــ)( ـــــــــ    ( ـــــــــ
ج(  4y + 6y − 10 = − ـــــــــ) + ـــــــــ)( ـــــــــ   ( ـــــــــ

  :پاسخ
الف(  (2a + 1)(2a + 4) = (2a) + 2a(1 + 4) + 1 × 4 = 4a + 10a + 4   

ب(  b − 3b + 2 = (b − 1)(b − 2)   
ج(  4y + 6y − 10 = (2y) + 2y(3) − 10 = (2y + 5)(2y − 2) = 2(2y + 5)(y − 1)  

و  1−باشد كـه آن دو عـدد    2+شان و حاصل ضرب 3−شان دنبال عددهايي باشيم كه حاصل جمعبايد  »ب«در مثال  :توضيح
  .هستند 2−

و  5+باشـد كـه آن دو عـدد     10−شـان  و حاصل ضرب) 6+نه ( 3+و عدد بايد پيدا كرد كه حاصل جمعشان د »ج«در مثال 
  .هستند 2−

  :اي اتحاد مكعب دو جمله* 
(a + b) = a + 3a b + 3ab + b   
(a − b) = a − 3a b + 3ab − b   

  :د اثبات اتحاد باال را كامل كنيدرون
(a + b) = (a + b) (a + b) = (a + 2ab + b )(a + b) =  

دسـت   بـه هـا را   و يا حاصل آنكرد تجزيه  ،تحادهااهاي جبري را با استفاده از  توان بسياري از عبارت در پايان اين درس، مي* 
  .مفيد استهاي زير براي تشخيص استفاده از اتحادها،  توجه به نكته. آورد
اي  توان از اتحاد مربع دو جملـه  ، ميشتاگر در عبارتي، دو مربع از دو جمله و همچنين دو برابر حاصل ضرب آن دو جمله وجود دا )الف

  .استفاده كرد
  .توان از اتحاد مزدوج كمك گرفت شد، در نتيجه مي مربع ديده  ةاگر در عبارتي، تفاضل دو جمل )ب
توان از اتحـاد جملـه    ولي دو برابر حاصل ضرب دو جمله يافت نشد، مي شتمربع وجود دا ةيك جمل اگر در عبارتي، حداقل )ج

  .مشترك بهره برد

aاگر  :مثال + b = abو  14 =  .دست آوريد ههاي زير را ب باشد، حاصل عبارت 6
الف(  a + b  

ب(  a − b  
  :پاسخ

الف(  a + b = 14 ⇒ (a + b) − 2ab = 14 ⇒ (a + b) − 12 = 14 ⇒ (a + b) = 26  
⇒ |a + b| = √26  

  .دست آوريد هرا ب» ب«حاصل عبارت  ،با روشي مشابه
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1  با عبارت  گزينهكدام(a − b)x + a − b − (b − a)y برابر است؟ 
1 (a − b)(x + y)   2 (a − b)(x − y + 1)   
3 (a − b)(x − y)    4 (a − b)(x + y + 1)   

2  عبارت حاصلA = (√3−√2)20(√3+√2)21
 دام است؟ك 3√

1 1 + √63  2 √3 − √2  3 1 + √62  4 1 + √2 

3  حاصل عبارت x + 56 x + 16 x به ازاي x = −  گزينه است؟ برابر با كدام  13
1 −   127 4  227 3  صفر 2 227

4  اگرx2 − xy − 2y2 = xو  20 + y = xباشد، مقدار عددي عبارت  5 − 2y است؟ كدام  
1 1  2 2  3 3  4 4  

5  حساب بدون استفاده از ماشين(؟ نيستكدام گزينه درست(  
1 982 = 9604   2 93 = 8549  

3 95 = 9025    4 49 × 51 = 2499   

  

  .درستي اتحادهاي زير را ثابت كنيد* 
a + b = (a + b)(a − ab + b )  
a − b = (a − b)(a + ab + b )  

  .هاي جبري زير را تجزيه كنيد ارتعب* 
الف(  a − b + 4a + 4  

ب(  5a + 4a − 1  

 پروژه

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

 سؤال

مـتن درس پس بدون مراجعـه بـه   .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

2x  1گزينة  1 ,    2x + 2 2x)   :    دو عدد زوج متوالي + 2) − (2x) = 4x + 8x + 4 − 4x = 8x + 4 = 4(2x + 1)  

48a 3گزينة  2 − 24ab + 3b = 3(16a − 8ab + b ) = 3(4a − b)   3b − 12a = 3(b − 4a)  48a2−24ab+3b23b−12a = 3(4a−b)23(b−4a) = b−4a 2b−4a = b − 4a   

b(a  2گزينة  3 − b) + a(a − b) = (a + b)(a − b) = a − b   

2ab(3a  .ديگر برابر هستند اين گزينه، طرفين تساوي با يك، فقط در 4گزينة  4 − b) = 6a b − 2ab   
3x  4گزينة  5 − 5x + 2x = x(3x − 5x + 2) = x(3x − 2)(x − 1)  

x(جز عبارت  همة عوامل ذكر شده به +   .شوند در تجزية عبارت ديده مي )1

x  3گزينة  6 − 3x + 2x = x (x − 3x + 2)   = x (x − 1) (x − 2)  
  .عاملي در تجزية عبارت هستند ،)3(ها به جز گزينة  همة گزينه

  

؟ماي چقدر ياد گرفته

a)  4گزينة  1 − b)x + (a − b) + (a − b)y = (a − b)(x + y + 1)   

3√)  1گزينة  2 − √2) (√3 + √2) = ((√3 − √2)(√3 + √2)) (√3 + √2)  = (3 − 2) (√3 + √2)  = √3 + √2  

A = √3+√2
√3 = √3

√3 + √2
√3 = 1 + √63   
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x3  2گزينة  3 + 56 x2 + 16 x = x(x2 + 56 x + 16) = x(x + 13)(x + 12)    x = − → − (− + )(− + ) = 0  

x2 4گزينة  4 − y2 − xy − y2 = 20  (x − y)(x + y) − y(x + y) = 20 5(x − y) − 5y = 20  5x − 10y = 20 ⇒ x − 2y = 4  

 2گزينة  5
98 = 96 × 100 + 2 = 9604   95 = 90 × 100 + 5 = 9025  49 × 51 = (50 − 1)(50 + 1) = 2500 − 1 = 2499  
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164
 ها نامعادله و ها نابرابري | رياضي

 
  4  ها ها و نامعادله نابرابري  نهم  رياضي  16

 

  .هاي آن را ياد بگيريم ابري و حالتتفاوت بين برابري و نابر - 1
  .رفين نابرابري را با عددي جمع كنيمط يمبتوان - 2
  .يمطرفين نابرابري را در عددي ضرب كن يمبتوان - 3
  .يمدست آور به مجموعه جواب نامعادله را يمبتوان - 4

  

 

  

سؤاالت

1 شود؟ كوچكتر مي 14جمع كنيم، حاصل از  7ها را با  چند عدد حسابي وجود دارد كه اگر ثلث آن 
1 20  2 21  3 14  4 13 

2  اگرab c <  درست است؟قطعاً  باشد، كدام گزينه 0
1 abc < 0  2 ab < 0  3 ac < 0  4 bc < 0   

3 ر اگx = 2m)در نابرابري  1 + 3)x − (m + 2)x + 1 ≥  گزينه درست است؟ صدق كند، كدام 0
1 m ≥ −3  2 m ≥ −2 3 m ≤ 2  4 m ≤ 3   

4  اگر نقطةM = 2a − 23 + 3a  در ناحية دوم صفحة مختصات باشد، حدودa كدام است؟ 
1 −1 < 𝑎 < 1  2 0 < 𝑎 < 2  3 −2 < 𝑎 < 0  4 −2 < 𝑎 < 2   

5 اگر a < b ؟نيستيك از موارد زير درست  گاه كدام باشد، آن  
1 a + c < 𝑏 + 𝑐  2 a − c < 𝑏 − 𝑐  3 a < b  4 a + 2b < 3𝑏  

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

 رينابراب

مفهوم نابرابري و مجموعه جواب نامعادله
 هاي آن خاصيت

  .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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6 ةجواب نامعادل x 2 + (x + 1)2 < 1 3 + (x −   كدام است؟ 2(1
1 x < 127  2 x < 227  3 x > 127  4 x > 227   

  

هـاي   هـا روي محـور اعـداد و تبـديل عبـارت      رة مفهوم نابرابري، نمايش مجموعهدربارا هاي خود  دانسته
  .هاي كالمي و بالعكس مرور كنيد رياضي به عبارت

  

  

  .باشد مي 2kgبيشتر از  aشود، جرم جسم  رو مشاهده مي همانطور كه در ترازوي روبه* 
تـر از   پـايين  aجسم  ةرمي به طرفين ترازو، باز هم كفيك كيلوگ ةآيا با افزودن يك وزن )الف
  طرف ديگر خواهد بود؟ ةكف
   است؟ 4kgتر از  ، سنگين aتا جسم  2آيا  )ب
  
  
  
  
  

  

aكه   طوري  دو عدد حقيقي باشند به bو  aهرگاه *  > 𝑏 بتي مانند ، در اين صورت عدد حقيقي مثc به طـوري كـه    ؛وجود دارد
a = b + c  .كه  واضح است وقتيa  بزرگتر ازb باشد، پس عدد مثبتي مانند  ميc  بايد باb  جمع شود تا حاصل برابرa شود.  

  :هاي زير را دارند ديگر، يكي از وضعيت در مقايسه با يك bو  aهر دو عدد حقيقي مانند * 
a = b         (b و a تساوي مقدار)  
a > 𝑏         ( باشد مي  b  بزرگتر از a)   
a < 𝑏         ( باشد مي  b  كوچكتر از a)    

a: نويسيم در اين صورت مي .باشد مي bبزرگتر يا برابر با  aيعني  ،نيست bكوچكتر از  a: چنين اگر داشته باشيم هم ≥ b.  

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

2kga

 ای برای آغاز درس ین هم مقدمها

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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 )در هر مورد، دو متغير را با يكديگر مقايسه كنيد. (سيدهاي زير، يك نابرابري براي هر كدام بنوي ي با توجه به برابر :مثال
الف(  y = t − 1  

ب(  2m − 1 = 2n + 4  
ج(  2(a + 1) = 3b + 2            (a, b < 0)  

  :پاسخ
الف(  y = t − 1 ⟶ t = y + 1 ⟶ t > 𝑦  

ب(  2m − 1 = 2n + 4 ⟶ 2m = 2n + 5 ⟶ 2m > 2𝑛 ⟶ 𝑚 > 𝑛  
ج(  2(a + 1) = 3b + 2 ⟶ 2a + 2 = 3b + 2 ⟶ 2a = 3b ⟶ a = 32 b

   ,      
⎯⎯⎯⎯ b > 𝑎  

a)و aبين  cبه طوري كه عدد  cو  a  ،bيقي مانند براي سه عدد حق*  > 𝑏) b  ،داريم باشد: b < 𝑐 < 𝑎   

  
  .مشخص شده روي محور، يك نابرابري بنويسيد و نابرابري داده شده را روي محور نشان دهيد ةمتناظر با ناحي :مثال

الف(   
ب(  −2 ≤ a < 5  

  :سخپا
الف(  −4 ≤ x  

ب(   
  .هاي نادرست، مثال بزنيد براي جمله. هاي زير را بررسي كنيد درستي يا نادرستي عبارت :مثال
abاگر  )الف <   .عالمت هستند هم bو  aباشد، آنگاه  0
, a )ب c ∈ ℝ ⇒ a + c ≥ 0   
a2bc3اگر  )ج >   .عالمت هستند هم cو  bباشد، آنگاه  0

  :پاسخ
الف(  a = −2 , b = +1 → ab = −2+1 = −2 < 0       ( .هم عالمت نيستند  b و   a باشد ولي  مي  ab < 0)  

c)و عبارت نـامنفي  دباشد در نتيجه حاصل جمع  آنجا كه مربع هر عدد يا عبارت، همواره نامنفي مياز  )ب a و نـامنفي   نيـز  (
   .ت استهمواره درس »ب«خواهد بود و جملة 

a2bc3همواره نامنفي است، پس اگر  aچون  a2bc3در عبارت  )ج > bc3باشد؛ در واقع   0 >  طور كلي به با توجه به اينكه. است 0
bc3پـس اگـر   ) مثبت باشـد و چـه منفـي    cچه ( تفاوتي ندارد  cبا عالمت عبارت  cعالمت عبارت  > ـ   0 bc تاسـت، در حقيق > bcدر نهايت اگر . باشد مي 0 > شـان نيـز    زيرا اگر هر دو مثبت باشـند، حاصـل تقسـيم   . عالمت هستند هم cو  bباشد،  0

  .نيز همواره درست است »ج«در نتيجه عبارت . مثبت است و اگر هر دو منفي باشند باز هم حاصل مثبت است
a)بيشتر باشد  bاز  aواضح است كه اگر مقدار *  > 𝑏)  مقدار ،a + bنيز از  5 + a)بيشـتر اسـت    5 + 5 > 𝑏 + 5)  .

  : يعني .جمع كنيم، نابرابري همچنان برقرار است cمانند  يبنابراين در حالت كلي اگر دو طرف يك نابرابري را با عدد
aاگر  > 𝑏  ،آنگاه باشدa + c > 𝑏 + 𝑐   

5−2

−4

a𝑏

b < 𝑐 < 𝑎    
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a)باشد  bبيشتر از  aاگر مقدار *  > 𝑏)  مشخص است كه دو برابـر ،a   برابـر  هـم از دوb   2) بيشـتر اسـتa > 2𝑏) . در
  .ضرب كنيم، نابرابري همچنان برقرار است cنتيجه به طور كلي اگر دو طرف يك نابرابري را در عدد مثبتي مانند 

aاگر : يعني > 𝑏  وc > acآنگاه  0 > 𝑏𝑐 ) .تقسيم هم همينطور(  
a اگر دو طرف نابرابريِ*  > 𝑏  را در عددي منفي مانند(c < 0) c ،در اين صورت ضرب كنيم :ac < 𝑏𝑐 )تقسيم هم همينطور(  
axبه طور كلي نابرابري *  + b > 𝑐  را كه در آنx  متغير است وa  ،c و b مجهـوليِ   يـك  ةعددهاي حقيقي هستند، نامعادل 

2x ةمثالً در نامعادل. گوييم درجه اول مي − 1 > a: داريم 5 = 2  ،b = cو  1− = 5   
  .درست تبديل شود، مجموعه جواب نامعادله است ادله به نابرابريِها، نامع مجموعه مقدارهايي كه به ازاي آن

  .دست يافت ها توان به مجموعه جواب نامعادله بيان شد، ميكه با استفاده از سه خاصيتي 
  .گيرد ها را در بر مي اي از جواب درجه اول، مجموعه ةدرجه اول حداكثر يك جواب دارد ولي نامعادل ةمعادل* 

  .دست آوريد ههاي زير را ب اب نامعادلهمجموعه جو :مثال

الف(  2a4 − 18 ≤ ب(    1  2(t − t) > 4t22 − 3  
  :پاسخ

الف(  2a4 − 18 ≤ 1
    ×    
⎯⎯ 4a − 1 ≤ 8

       
⎯⎯ 4a ≤ 9

   ÷    
⎯⎯ a ≤ 94  

ب(  2(t − t) > 4t22 − 3 → 2t − 2t > 2t − 3 → −2t > −3
   ×( )    

⎯⎯⎯⎯ 2t < 3
   ÷    
⎯⎯ t < 32  

 ةهمـ  ةشـود كـه جـواب آن نيـز در پايـان، مجموعـ       درجه اول مشاهده مـي  ةبعد از ساده كردن، نامعادل» ب«در مثال : توضيح
ــوچكتر از   ــي ك ــددهاي حقيق ــود 5/1ع ــد ب ــر    .خواه ــال اگ ــوان مث ــه عن ــي ب tيعن = ــابرابري  1 ــود، ن ــه ش ــر گرفت   در نظ

2(t − t) > 4t22 −   .درست خواهد بود  3
t = 1 → 2(1 − 1) > 2 − 3 → 0 > −1 →   

باشد، ضلع ديگر مستطيل چـه عـددهاي    4cmاگر يك ضلع مستطيل برابر . بيشتر باشد 20cmمحيط مستطيلي نبايد از  :مثال
  تواند باشد؟ ميطبيعي 
  :پاسخ

2(a + b) ≤ 20 → a + b ≤ 10
                       a = 4

→ b ≤ 6 → b = 1,2, . . . ,5,6  

  

1 2جواب  همجموعx − x >   گزينه است؟ كدام 0
1 {x ∈ ℝ| x > 2}     2  {x ∈ ℝ| x < 0}   
3  {x ∈ ℝ|0 < 𝑥 < 2}     4   {x ∈ ℝ| x < 2}  

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .حاال با توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است
  .یر پاسخ دهیدهای ز به پرسش
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2  و ارتفاع آن  14طول قاعده  زيردر مثلثx +  28تر از اگر طول ارتفاع، كمتر از نصف قاعده و مسـاحت آن بيشـ  . باشد مي 2
 كدام است؟ xمحدودة  ،باشد
1 2 < 𝑥 < 5  
2 0 < 𝑥 < 5  
3 1 < 𝑥 < 4  
4 0 < 𝑥 < 4  

 

3 1− ةجواب نامعادل  مجموعه ≤ ≤  كدام است؟ 3
1 1 ≤ x ≤ 5 2 −1 ≤ x ≤ 5  3 −5 ≤ x ≤ −1 4 −5 ≤ x ≤ 1 

4  2اگرx + 3y = 1و  7 < y <    كدام است؟ xجواب  ةباشد، محدود 2
1 12 < 𝑥 < 2 2 −2 < 𝑥 < 12  3 −2 < 𝑥 < 1 4 − 12 < 𝑥 < 12      

5  0اگر < a <  تر است؟ بزرگباشد، كدام گزينه از بقيه  1
1 a  2 a  3 √a  4 √a  

6  اگرx = x3−1 ةجواب نامعادل 2− ≤ ax+15  باشد، حدودa كدام است؟ 
1 a ≤ −1  2 a ≤ −2  3 a ≥ −1  4 a ≥ −2  

7  است؟ نادرستكدام گزينه در حل نامعادالت 
  .توان يك عدد ثابت را اضافه يا كم كرد به دو طرف يك نامعادله مي 1
  .شود جهت نامعادله عوض مي ،له دو طرف را در عددي منفي ضرب كنيماگر در يك نامعاد 2
  .شود جهت نامعادله عوض مي ،اگر دو طرف يك نامعادله را معكوس كنيم 3
  .شود جهت نامعادله عوض نمي ،برسانيم 3اگر دو طرف يك نامعادله را به توان  4

  

 .ها اثبات كنيد هاي نامساوي تفاده از اتحادها و خاصيتهاي زير را با اس درستي تساوي
a > 0 → 𝑎 + 1a ≥ 2

a < 0 → 𝑎 + 1a ≤ −2
  

  

 پروژه

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

x + 2 

14



  

  91 

16نهم

  

دونيم؟ چقدر مي

13  2گزينة  1 x + 7 < 14 → 13 x < 7 → 𝑥 < 21  
  .است 21برابر  21تعداد عددهاي حسابي كوچكتر از 

ac  پس. است منفينامربع هر عددي همواره  ،3گزينة  2 < ab2c3 است، پس 0 < باشد و چون مي 0   b2 ≥  a و cيعنـي  . 0
   .درست است حتماً  3بنابراين گزينة . مختلف العالمه هستند

x، مقدار 2گزينة  3 =   .دهيم را در نامعادله قرار مي 1
(2m + 3)(1)2 − (m + 2)(1) + 1 ≥ 0    2m + 3 − m − 2 + 1 ≥ 0    m + 2 ≥ 0    m ≥ −2    

2a  .طول نقطه منفي و عرض آن مثبت است ،مختصات ةدوم صفح ة، در ناحي1نة گزي 4 − 2 < 0 ⇒ 2a < 2 ⇒ a < 13 + 3a > 0 → 3a > −3 ⇒ a > −1 اشتراك   −1 < a < 1     

 :نادرست اسـت زيـرا   3 ةگزين. باشند ها هستند و همواره درست مي جزو خواص اصلي نامساوي) 2(و ) 1(هاي  ينهگز ،3گزينة  5
−3 < (3−)د، اما باش مي 2 > 2   

a  :داريم 4 ةبراي بررسي گزين < b         a + 2b < b + 2b ⇒ a + 2b < 3b  
+ x 2  2گزينة  6 (x + 1) − (x − 1) < 1 3   ⇒ x 2 + 4x < 1 3 ×⇒ 3x + 24x < 2 ⇒ 27x < 2 ⇒ 𝑥 < 227  

 

؟ماي چقدر ياد گرفته

2x  .ي مختلفي را امتحان كردتوان عددها ، عالوه بر روش اشاره شده مي3گزينة  1 − x = 0 → x(2 − x) = 0  

 
مجموعه جواب = {x ∈ ℝ| 0 < x < 2}  

  2   0     +  +  −  x   −  +  +  2 − x   −  +  −  x(2 − x) 
 

هاي بزرگتر از صفر، مثبت است xبه ازاي  xعبارت

2عبارت − x  به ازايx هاي بزرگتر از دو، منفي است

2)و  xضرب دو عبارت  حاصلتعيين عالمت − x)   
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x  1گزينة  2 + 2 < 142 ⇒ x < 514(x+2)2 > 28 ⇒ x + 2 > 4 ⇒ x > 2                   ⇒ 2 < x < 5    

3−  2گزينة  3 ≤ 2x − 1 ≤ .كنيم ضرب مي) 3(طرفين نامعادله را در  9  −2 ≤ 2x ≤ .افزاييم به طرفين معادله يك واحد مي 10  −1 ≤ x ≤ .كنيم تقسيم مي) 2(طرفين نامعادله را بر  5  

2x  1گزينة  4 + 3y = 7   ⇒    y = 7−2x3     1 < y < 2   ⇒    1 < 7−2x3 < 2     ×      3 < 7 − 2x < 6    ( 4−   جمع با ( < −2x < −1    ( 2    تقسيم بر ( > x > 12   

) مثالً .شوند تر مي تر برسند كوچك هرچه به توان بزرگ ،صفر و يك اعداد بين، 4گزينة  5 1 2 )2 = ) و   4 1 1 2 )3 = 1 8   

0از طرفي همچنين اگر  < 𝑎 < a3آن گاه باشد،  1 < a2 < a < √a < √a 3  . پس√a  تر است از ساير اعداد بزرگ.  

x3−1  :كنيم گذاري مييجواب نامعادله را جا ،2گزينة  6 ≤ ax+15   1+23 ≤ −2a+15  ⇒ 1 ≤ −2a+15  ×  5 ≤ −2a + 1  ⇒ 2a ≤ 1 − 5 ⇒ 2a ≤ −4 ⇒ a ≤ −2  

 .شود توان دو طرف نامعادله را معكوس كرد و جهت عوض مي عالمت باشند مي اگر دو طرف يك نامعادله هم ،3گزينة  7
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134
 آن آثار و فشار: 8 فصل | تجربي علوم

 
 4  فشار و آثار آن: 8فصل   نهم  علوم تجربي  13

 

  .يمهاي گوناگوني از آن در زندگي ارائه ده و مثال يممفهوم فشار و ارتباط آن با نيرو را درك كن - 1
  .يمپيدا كنتوانايي محاسبة فشار در جامدات و كاربرد آن در زندگي را  - 2
  .يمكن ارائههايي از به كارگيري نتايج آن در زندگي روزانه را  و مثال يممفهوم فشار در مايعات را درك كن - 3
  .يمهايي از كاربرد آن در زندگي را ارائه ده و مثال يماصل پاسكال را درك كن - 4
  .يمتوانايي توضيح فشار در گازها و برخي عوامل موثر بر آن را پيدا كن - 5
  .يمهايي در زندگي مبتني بر كاربرد مفهوم فشار براي حل مسائل زندگي را ارائه ده مثال - 6

  

 

  

سؤاالت

1 تـرين فشـار و بـه مـاهي      كـم .......... مـاهي   در اين حوضچه به ..........
 :ها از راست به چپ بخوانيد در گزينه. شود ترين فشار وارد مي بيش
1 C − A  2 D − A   
3 A − D  4 C − D  

B D C 

 Aسطح آب

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

 علوم فيزيكي

 مايعات

 فشار

 جامدات

 جنس مايع

ترمز هيدروليكياصل پاسكال گازها

ابعاد سطح  عمق مايع
 تماس

  محيطنيروي عمودي
 در بسته

 هوا

  .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 بـا فـرض   (كنيم، انتظار داريد چه تغييـري در آن رخ دهـد؟    پر از هوا را كه روي زمين قرار دارد گرم  اگر يك جعبة دربستة
 )كه ابعاد جعبه تغيير نكند اين
  .شود چگالي جعبه كم مي )الف
  .شود چگالي هواي درون جعبه كم مي )ب
  .شود كند بيشتر مي بر سطح زمين وارد مي جعبه كه فشاري )پ
  .يابد هاي گاز افزايش مي انرژي جنبشي مولكول )ت

  .فقط الف درست است 1
  .اند فقط ت و ب درست 2
  .پ و ت درست است 3
  .فقط ت درست است 4

 

 با مفهوم نيرو آشنا باشيد.  
 مهارت حساب كردن سطح اجسام را كسب كرده باشيد.  
 بتوانيد با روابط رياضي، محاسبات را انجام دهيد.  
 هاي مناسبي انجام دهيد گيري هاي علمي، نتيجه بتوانيد از متن.  
 يدتوانايي كار با ابزار را داشته باش.  

  

كه ارتفاع دو نقطه يكسان است يا خير، از شـيلنگ تـراز اسـتفاده     براي تشخيص اينو معمارها اها هاي نه چندان دور، بنّ در زمان
سرِ براي اين كار يكي از كارگران يك . متري نازك داشتند كه پر از آب بود و هوا نداشت 15-20ها يك شيلنگ  آن. كردند مي

روي آن نقطـه   د و درست روبـه بر طه بعدي ميداشت و نفر ديگر سر ديگر شيلنگ را به نق شيلنگ را در نقطة مورد نظر نگه مي
ها چگونه و بر چه اساسي  به راستي آن. سطح بودند شد آن دو نقطه، هم تراز يا هم ها خارج نمي اگر آب از شيلنگ. داشت نگه مي

  كردند؟ اين كار را مي
   

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر را این مطالب اینکه برای
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  »فشار در جامدات«

  . دهد را در سه حالت گوناگون نشان مي 600Nباز به وزن  ها يك اسكي اين شكل. هاي زير نگاه كنيد به شكل :معلم

  
  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

  چرا؟! رفتن در برف يكسان نيستباز در هر سه حالت يكسان است، اما ميزان فرو  بينيد نيروي وزن اسكي طور كه مي همان
تر در برف فرو خواهـد   تري به برف وارد كند، بيش باز نيروي بيش قدر اسكي براي توضيح اين مسئله، بايد توجه كنيد كه هر چه

باز روي يك اسـكي   شود، در نتيجه در حالتي كه اسكي باز روي سطحي كه قرار دارد پخش مي جايي كه نيروي اسكي از آن. رفت
شـود و   تـري وارد مـي   تري پخش شده و با اين توصيف به سطح مشخصي از برف، نيروي كم بيش در سطحقرار دارد، نيرو  پهن
  .گويند شود، فشار مي به نيرويي كه به واحد سطح وارد مي. رود تر فرو مي كم

)پاسكال(فشار  = )نيوتون(نيرو 
)مترمربع(سطح 

  

تر باشد، فشار وارد  شود بزرگ ارون دارد يعني هرچه سطحي كه به آن نيرو وارد ميبينيد فشار با سطح رابطه و طور كه مي همان
  .تر خواهد بود بر آن كوچك

  تر است؟ در مثال باال، فشار وارد بر برف در كدام حالت بيش :پرسش
  .تر است بسيار كوچك شود سطحي كه به آن نيرو وارد مي، زيرا »الف«در حالت  :پاسخ

فشار در نـوك  . كنيم وارد مي 200Nنوك پهن به مقدار مساوي نيرويي برابر  ةني نوك تيز و به يك ميلبه يك ميخ آه :پرسش
  رود؟ تر در چوب فرو مي يك راحت تر است؟ كدام يك بيش م كدا

  .رود تر در چوب فرو مي بنابراين ميخ آهني آسان. تر است در نوك ميخ آهني، زيرا سطح آن كم :پاسخ
  را حساب كنيد؟يا زمين فشار وارد بر سطح ميز در هر حالت، : پرسش

  )ب  )الف

   

وزن = 1000N

5m 

5m 

5m 

سطح = 0/4m

وزن = 600N   

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

   
   )ث

  :پاسخ
  )الف

)پاسكال(فشار  =
نيرو
سطح

= 600N0/4m2 =      پاسكال   1500

  )ب

)پاسكال(فشار   = نيرو
سطح

= 1000N
(5×5)m2 = 40 Nm2    پاسكال 40 يا 

  ) پ

فشار = (700+900)N
(2×5)m2 =     پاسكال  160

  )ت

فشار = 600N
(0 25⁄ ×0 5⁄ ×2)m2 = 6000/25 Nm2 =   پاسكال  2400

  )ث

فشار = 600N
(1×0 5⁄ )m2 =   پاسكال  400

0/5m 
1m 

600N  

25cm  
50cm 

600N  

5m 
2m 

900N  700N  
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  كنند؟يك شخص را تحمل  وزن توانند مي هاي پالستيكي چگونه ليوان :پرسش

  
، روي تعـداد زيـادي ليـوان    صـفحه يـك  توانند نيروي وزن را تحمل كنند اما با قرار دادن  ها نمي هر چند هر يك از ليوان :پاسخ
  .شود تري وارد مي پخش شده و به هر ليوان نيروي كم صفحهروي  وزن نيروي

  »ها فشار در مايع«

هـاي   كنند و وقتي به مولكـول  هاي مايع مرتب حركت مي ها به سطح مايع يا جسم بستگي ندارد، زيرا مولكول فشار در مايع :معلم
بـراي مثـال   . ها فشار به ارتفاع مايع بسـتگي دارد  در مايع. شود هاي مايع، نيرو منتقل مي  شود به همه بخش مايع نيرويي وارد مي

  .مرتب كرد زيرتوان به صورت  هاي زير را مي در ظرف فشار آب

  
 فشار آب در نقطه ) : الف( ) پ( <  )ب( <     

  .تر خواهد بود تر باشد، فشار بيش زيرا هر چه ارتفاع مايع بيش

  تواند باال برود؟ داده شده، تا كدام طبقه مي  آب تانكر نشان :1 پرسش
  چرا؟

  

  آب

)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 
)6( 
)7( 
)8( 

  )پ( )ب( )الف(

 ليوان پالستيكي



  

  99 

13نهم

و تـا ارتفـاعي بـاال     باشـد  بيشترشود كه فشار آن در يك نقطه از نقطة ديگر  جا مي تا كف طبقه پنجم، زيرا وقتي آب جابه :پاسخ
   .جا يكسان باشد رود كه سطح آب با سطح آن مي

  هاي زير چگونه است؟ چرا؟ فشار مايع در نقاط نشان داده شده در ظرف :2پرسش 

  
  .، فشار يكساني دارند برابر، زيرا نقاط هم سطح :پاسخ

  »فشار در گازها«

هـاي هـوا    فشار هوا نيـز ناشـي از مولكـول   . هاي گاز با ديواره ظرف است فشار در گازها ناشي از حركت و برخورد مولكول :معلم
تر باشـد، فشـار نيـز     هاي هوا يا گاز بيش هر جا تعداد مولكول. شود ار بر همه جاي بدن ما به طور يكساني وارد مياين فش. است
  . شود كم منبسط شده و حجم آن زياد مي دميد كم براي همين است كه هنگامي كه در بادكنك مي. تر خواهد بود بيش

  
  شود؟ چرا يك بطري خالي نوشابه كه در آن باز است، مچاله نمي :1پرسش 
آب  واردوارونـه   بـه صـورت   اگر يك بطري فلزي خالي نوشابه را براي مدت كوتاهي روي شعله نگه داريد و سپس :2پرسش 

  ؟چرا. شود سرد كنيد، مچاله مي

   

هاي هوا جرم وستوني از مولكول
بــه همــين وزن مشــخص دارد و
 .دليل هوا فشار دارد
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  چرا؟. سعي كنيد درون بادكنك بدميد موفق نخواهيد شد و بطري خالي نوشابه متصل كنيددر يك بادكنك خالي را به اگر  :3پرسش 
  شود؟ اگر در وسط بطري يك سوراخ ايجاد كنيد و اكنون فوت كنيد، بادكنك باد مي :4پرسش 
  شود؟ تر خارج مي تر و آسان سريعزير بطري  دو آب از كدام :5پرسش 

  
حال اگر قيف را پـر از   .به طوري كه هوا از هيچ كجا نشتي نداشته باشد كنيم يك ظرف را همانند شكل زير آماده مي :6پرسش 

  شود؟ چرا؟ آب كنيم آيا وارد ظرف مي

  

  :پاسخ
و وقتي فشار در دو نقطه برابر باشد، نيروهـاي وارده يكسـان اسـت و جسـم     در بيرون و داخل آن برابر است زيرا فشار هوا  -1

  .دهد تغيير شكل نمي
در . شـوند  ز درون آن خارج ميگيرند و ا درون آن از هم فاصله مي) هواي(هاي گاز  دهيم، مولكول وقتي بطري را گرما مي -2

بـه  حـال اگـر آن را   . شـود  يابد كه سبب كاهش فشار درون بطري مـي  درون بطري كاهش مي هاي هوا تعداد مولكولنتيجه 
و در نتيجـه   يابـد  وارون درون ظرف آب قرار دهيم، به سرعت سرد شده و فشار هوا درون آن به شدت كاهش مـي صورت 

  .شود مچاله مي
  .درون بادكنك و فشار هواي درون بطري برابر استزيرا فشار  -3
هاي هوا از درون بطري و از سوراخ موجـود   در اثر فوت كردن در بادكنك حجم آن زياد خواهد شد زيرا تعدادي از مولكول -4

  .شوند خارج مي
  .كند بيرون از ظرف هدايت مي بطري كه سوراخ دارد، زيرا فشار هوا از طريق سوراخ به همه جاي مايع منتقل شده و آن را به -5
  .خارج شوند از آن هاي هوا شود كه مولكول شود زيرا آب وقتي وارد ظرف مي آب وارد ظرف نمي -6

 درپوش پالستيكي

 )آب(
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1  800بـه وزن  شخصـي  . متر كف اتاق است سانتي 20يك تختة مربع شكل چوبي به ضلعN فشـاري كـه   . ايسـتد  آن مـي  روي
  كند چند كيلو پاسكال است؟ شخص بر كف اتاق وارد مي

1 20    2 40  
3 2000    4 4000  

2  ًمشابه دو مكعب چوبي توپر، كامالA  وB يـك اسـفنج ضـخيم     را روي
اسـفنج در كـدام   ). مطـابق شـكل  (دهيـد   پذير قرار مي يكنواخت انعطاف

  رود؟ تر فرو مي منطقه بيش
   Bزير مكعب  A  2زير مكعب  1
   .بيني نيست قابل پيش 4  .تفاوتي ندارد 3

3  40جسمي كه مساحت قاعدة آن برابر باcm  8است، فشاري معادل × 10 Pa جرم ايـن جسـم   . كند بر سطح افقي وارد مي
g)چند كيلوگرم است؟  = 10 ms2)  

1 32    2 20  
3 200    4 2/3  

  

  و توضيح دهيدكنيد كاربرد اصل پاسكال در ترمزهاي هيدروليكي را بررسي.  
  

   

 پروژه

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

3cm
(B) (A)

4cm 5cm 

5cm 4cm3cm

 سؤال

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

فشار در مايعات بـه ارتفـاع مـايع روي آن بسـتگي     . شود ترين فشار وارد مي بيشD ترين و به ماهي  كم Aبه ماهي  ،2گزينة  1
PD: پس . شود دارد و به نقاط مختلف در يك سطح افقي مايع، فشار مساوي اعمال مي > PC > PB > PA   

  .توان افزايش جنبش مولكولي گازها را تأييد كرد فقط مي. چون جعبه دربسته است، 4گزينة  2
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

A 1 گزينة 1 = 400cm = 4 × 10 m    F = 800N      P = 8004×10−2 = 20000pa = 20kpa  

نيروي يكسان بـر سـطح   . فشار، نيروي وارد بر واحد سطح است. شود فشار بيشتري وارد مي Bبر اسفنج زير مكعب  ،2گزينة  2
  .كند بيشتري وارد مي ، فشار )B(كوچكتر 

P 4گزينة  3 = FA    

8 × 10 Pa = mg40cm2 × (100)2cm21m2 ⇒ mg = 40 × 10 × 8 × 10   
m × 10 = 32      m = 3/2kg    
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  .يمارائه دهها در زندگي  هايي از نقش آن و مثال يمرا بشناسهاي ساده  انواع ماشين - 1
  .يمگيربو  از آن براي حل مسائل در زندگي بهره  يممفهوم گشتاور نيرو را درك كن - 2
  .يمگوناگون آشنا شو هاي با مزيت مكانيكي و توانايي محاسبة مزيت مكانيكي در ماشين - 3
  .يمها براي حل مسائل را پيدا كن جا و درست از آن هاي گوناگون و تشخيص استفادة به توانايي مقايسة ماشين - 4
  .يمهاي ساده را به نمايش بگذار نقش و اهميت ماشين يمبا ارائة شواهد گوناگون از زندگي بتوان - 5

  

 

  

  

سؤاالت

1 گشتاور نيرو را تعريف كنيد و عوامل مؤثر بر آن را نام ببريد.  
  

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

 علوم فيزيكي

سطح شيبدار

 هاماشين

 مزيت مكانيكي گشتاور اهرم قرقره

 نوع دوم نوع اول نوع سوم ساده مركب

  .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  هـاي مـدرج    هاي فلزي، مشابه هسـتند و فاصـله   قطعه. قرار دارند گاهي تكيهبينيد كه روي  زير دو ميلة مشابه را مي تصويردر
  ها كدام عبارت درست است؟ در مورد وضعيت تعادل و يا گشتاور ميله. ها يكسانند روي ميله

  .گيرد صورت افقي قرار مي به Bميلة  1
  .چرخد صورت پاد ساعتگرد مي به Bميلة  2
  .شود يله متوازن مياي را برداريم، م اگر فلز يك تكه Aدر ميلة  3
  .چرخد ساعتگرد مي Aميلة  4

 

3 واحد مزيت مكانيكي چيست؟ )الف  
  كند؟ چه تغييري مياگر اندازة نيروي محرك از اندازة نيروي مقاوم بيشتر شود، مزيت مكانيكي  )ب

 

 مفهوم نيرو و يكاي آن را به خاطر داشته باشيد.  
 توانايي كار با ابزار را داشته باشيد.  
 شخيص دهيدها را بشناسيد و اجزاي گوناگون آن را ت اهرم.  
 توانايي كار با اعداد و روابط رياضي را به خوبي فراگرفته باشيد.  
 تبديل انرژي در وسايل گوناگون را بتوانيد تشخيص دهيد.  

  

  .كنيد كه سنگ بزرگي در وسط كوچه افتاده است شويد و مشاهده مي فرض كنيد يك روز صبح از خواب بيدار مي

  
اگـر وزن سـنگ برابـر بـا     كه سنگ را از سر راه برداريد، چه پيشنهادي داريد؟  براي اين

25000N باشد، چه نيرويي الزم است تا سنگ را بلند كنيد؟  
  آن وقت چه خواهيد كرد؟. سنگ را برداريد ،شايد نتوانيد با ابزار ساده

  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای

(A)(B)هاي قطعه
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  ها ورودي و خروجي ماشين

  .هاي زير، توجه كنيد و ورودي و خروجي هر ماشين را مشخص كنيد به شكل :معلم

      
  )ت(  )پ(  )ب(  )الف(

      
  )ح(  )چ(  )ج(  )ث(

   

    

      )د(  )خ(

  :پاسخ

  خروجي  ورودي  شماره شكل
  ها و توليد باد حركت پره  انرژي الكتريكي  الف
  جايي اتوبوس جابه  انرژي شيميايي  ب
  ها و حركت دوچرخه چرخيدن چرخ  نيروي پا  پ
  دوختن نخ به لباس و پارچهو حركت سوزن   چرخ ةنيروي دست به دست  ت
  دوختن نخ به لباس و پارچهو حركت سوزن   انرژي الكتريكي  ث
  باز كردن در بطري يا قوطي  نيروي دست  ج
  جايي قايق حركت آب و جابه  وارد كردن نيروي دست به پاروها  چ
  گرما و نور  سوختني ةماد  ح
  ايجاد سرما و توليد يخ  انرژي الكتريكي  خ
  گرما و توليد آب گرم  انرژي الكتريكي  د

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  »گشتاور نيرو چيست؟«

آمـوز ديگـري    حال از دانـش . كش برداريد و يك سر آن را محكم با دست خود بگيريد و آن را صاف نگه داريد يك خط: معلم
تر كنيد؟ چـه اتفـاقي    ها را بيش چه حسي داريد؟ حال تعداد وزنه. اي را آويزان كند بخواهيد با نخ و قالب در سر ديگر آن وزنه

  كنيد؟ مي احساسكنيد، حاال چه چيزي   يكها را به دست خود نزد افتد؟ وزنه مي

  
شد كـه دسـت شـما را     كش نيرويي به دست شما وارد مي طور كه مشاهده كرديد، با آويزان كردن وزنه در سر ديگر خط همان
  .دهد ميپس گشتاور نيرو، اثر چرخانندگي يك نيرو را نشان . گويند به اين نيرو، گشتاور نيرو مي. چرخاند د و مينك جا مي جابه

  
تـر خواهـد    نيروي وارد بر دست شما بيش. برداريد و به سر آن وزنه آويزان كنيد بلندتريكش  اگر خطكنيد بيني  پيش :پرسش

  ؟افتد چه اتفاقي مي ،تر كنيدها را بيش اگر تعداد وزنهتر؟  شد يا كم
  .شود تري به دست ما وارد مي تر شده و نيروي بيش بزرگتر است، گشتاور نيرو  بلند كش در حالتي كه خط :آموزان گروهي از دانش

  .شود تري به دست ما وارد ميها را بيشتر كنيم، نيروي بيش هر چه تعداد وزنه
  :توان نوشت كه مي نيرو و فاصله اثر نيرو تا محور چرخش رابطه مستقيم دارد به طوري ةپس گشتاور نيرو با انداز. احسنت :معلم

)ن مترنيوتو(گشتاور نيرو  = ) نيوتون(اندازة نيرو   × ) متر(فاصله نقطه اثر نيرو تا محور چرخش      
  :براي مثال

    
  )الف(  )ب(  )پ(

  :ترتيب گشتاور نيرو در اين سه شكل عبارت است از
  )ب( <) الف( <) پ(
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  .را مشخص كنيد روي جسم هاي زير محل اثر نيرو در شكل :1پرسش 

   
)1( )2(  

  شود؟ تر باز مي راحت) 1(ا در ظرف چر :2پرسش 

  : پاسخ
1-  

  
  .تر است بزرگ نيروي گشتاورشود، چون  در قوطي با نيروي كمتري باز مي -2

  »اهرم نوع اول«

  عددي بايد نوشت؟وجود دارد و در جاي خالي چه ) اهرم(هاي آن  اي ميان بخش هاي زير چه رابطه با توجه به شكل :معلم

  
  

  

450N   

)2( 

150N 

F F 

10  20  30  40  50  10  20  30  40  50  60  60𝑐𝑚 

)1( 

100N 

F F 

10  20  30  40  50  60𝑐𝑚 10  20  30  40  50  60  

100N 

اثر نيرو روي جسممحل 

  قوطي 
 روغن نباتي در

  كيلويي 5حلبي 
 قوطي

 روغن نباتي در
 كيلويي5حلبي
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ايسـتند   روي هـم مـي   ها گشتاور نيروي دو طرف اهرم با هم برابر باشد روبه توان گفت اگر در اهرم ها مي با توجه به شكل :پاسخ

  : به طوري كه. دنگير يعني در تعادل قرار مي
1 (  

  F2 × d2 = F1 × d1 ⇒ 100N × 0/5m = 100N × 0/5m    

2 (  
  450N × 0/1m = 150N × 0/3m   

3 (  
  1000N × 0/1m = F × 0/5m ⇒ F = 200N   

شود  تري توليد مي تر باشد، نيروي بيش گاه بيش كنيد، هرچه فاصله نيروي محرك از تكيه  مشاهده مي) 3(طور كه در شكل  همان
 مزيـت بـه ايـن ويژگـي    . ايـم  بلند كـرده  200Nرا با نيروي  1000Nجا يك جسم  در اين. توان جسم را بلند كرد تر مي و راحت
  :توان نوشت گويند و مي مي مكانيكي

 
   

= مزيت مكانيكي اندازه نيروي مقاوم
اندازه نيروي محرك

   

 فاصله تا محور چرخش
محل اثر نيرو

(F )    

 چرخشمحور 

d  محل اثر نيرو
(F )   

d 

)3( 

F F = ……...…. 

10  20  30  40  50  60cm10  20  30  40  50  60  

200N   
200N   
200N   
200N   
200N   
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  :داريم 3براي اهرم شكل 

 
 

= مزيت مكانيكي 1000N200N = 5   

  
 البتـه مزيـت   . نيروي مقـاوم اسـت   15دهد كه نيروي محرك الزم براي بلند كردن اجسام در اين اهرم برابر  اين مقدار نشان مي

  :توان حساب كرد مينيز مكانيكي را به صورت زير 

 
= مزيت مكانيكي بازوي محرك

 بازوي مقاوم
= 0/5m0/1m = 5  

  .هاي زير مزيت مكانيكي هر اهرم را حساب كنيد و جاي خالي را پر كنيد در هر يك از شكل :1پرسش 
  )اهرم نوع اول( )الف

  
  
  )اهرم نوع دوم( )ب

  

F   

1200N  

1/5m   
0/5m 

F = 500N   

3m
0/5m 

F = ………    

= مزيت مكانيكي بازوي محرك
بازوي مقاوم

 

10 

10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 

200N   
200N  
200N  
200N   
200N  

 بازوي مقاوم

 نيروي مقاوم بازوي مقاوم
50 
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  :پاسخ
  )الف

= مزيت مكانيكي طول بازوي محرك
طول بازوي مقاوم

= 3m0/5m = 6    F2 × d2 = F1 × d1  F2 × 3 = F1 × 0/5  500N × 3m = F × 0/5m ⇒ F = 3000N  
  )ب

= مزيت مكانيكي بازوي محرك
 بازوي مقاوم

= 1/5m0/5m = 3    F2 × d2 = F1 × d1  1200N × 0/5m = F × 1/5m ⇒ F = 400N   

  

1  در تصوير زيرx چه عددي است؟ 

 
1 100    2 125  
3 2500    4 25  

2 10000جا كردن يك جسم  براي جابهN 2000كنيم كه با  از قرقره متحركي استفاده ميN مزيـت  . توان جسم را بلند كرد مي
  مكانيكي قرقره چند است؟

1 5    2 15  
3 5/0    4 2  

5

500N

5m x(m)

200N

 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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 هاي نوع اول، دوم و سوم در زندگي روزانه پيدا كنيد و در هر مورد مزيت مكانيكي را بيابيد چند مثال از اهرم.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي

  .گشتاور نيرو به اندازة نيرو و فاصلة نقطه اثر نيرو تا محور چرخش بستگي دارد. گويند اثر چرخانندگي يك نيرو را گشتاور نيرو مي 1

2 .دشو ، گشتاور دو طرف مساوي مي3گزينة  2 × 3 = 3 × 2   

 .مزيت مكانيكي بدون واحد است) الف 3
  .يابد كاهش مي) ب
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

 2گزينة  1
500 × 5 = 20 × x ⇒ x = 25  

 1گزينة  2
مزيت مكانيكي =

نيروي مقاوم
نيروي محرك

= 100002000 = 5  

 

 پروژه

  .دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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 )2( ها ماشين: 9 فصل | تجربي علوم

 
  4 )2(ها  ماشين: 9فصل   نهم  علوم تجربي  15

  

  .يمارائه دهها در زندگي  هايي از نقش آن و مثال يمرا بشناسهاي ساده  انواع ماشين - 1
  .يمگيربو  از آن براي حل مسائل در زندگي بهره  يممفهوم گشتاور نيرو را درك كن - 2
  .يمگوناگون آشنا شو هاي با مزيت مكانيكي و توانايي محاسبة مزيت مكانيكي در ماشين - 3
  .يمها براي حل مسائل را پيدا كن جا و درست از آن هاي گوناگون و تشخيص استفادة به توانايي مقايسة ماشين - 4
  .يمهاي ساده را به نمايش بگذار نقش و اهميت ماشين يمبا ارائة شواهد گوناگون از زندگي بتوان - 5

  

 
   

 علوم فيزيكي

سطح شيبدار

 هاماشين

 مزيت مكانيكي گشتاور اهرم قرقره

 نوع دوم نوع اول نوع سوم ساده مركب

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

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدم،خواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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سؤاالت

1 به نظر شما اگر اصطكاك ناچيز باشد، وزن جعبه حدوداً چند . دار را به دست آوريد در اين تصوير مزيت مكانيكي سطح شيب N است؟ 

  
  

2 1200جا كردن جسمي بـه وزن   ها نيروي محرك را براي جابه در هر يك از اين شكلN 
 .نيوتون حساب كنيد

  

 

 سطح شيبدار را بشناسيد.  
 مفهوم كار و چگونگي محاسبه آن را به خاطر داشته باشيد.  
 توانايي كار با اعداد و روابط رياضي را داشته باشيد.  
 مهارت كار با ابزار را كسب كرده باشيد.  
 يدگيري از متون علمي را كسب كرده باش مهارت نتيجه.  

   

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای

1200N 
3m   1m

E )الف(

1200   

E )ب(

200 N12 m
7 5⁄ m

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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كنيـد؟ يادتـان باشـد يـك      چه مي. ببريد متري 4ة يك طبق ةرا به پشت بام يك خان 100kgخواهيد يك جعبه  فرض كنيد مي
خواهيـد از فكرتـان اسـتفاده     بلكه مي. باال ببريد را با آسانسور چند نفر يك طبقه، آسانسور و پله ندارد كه جعبه را با كمك ةخان

هـا   دانيد كـه ماشـين   از قبل هم مي. تر آن را باال ببريد ن كنيد و از علوم تجربي كمك بگيريد تا آسا
پيشنهاد خودتان را يادداشت كنيد و پس از مطالعه ايـن كـارآزمون،   . كنند كار را آسان مي

  .اي ارائه بدهيد پيشنهاد تازه درس، در پايان

  
  »قرقره«

در . تـر انجـام دهـيم    كند تـا كارهـا را آسـان    اين ماشين به ما كمك مي. توان ماشين ساخت با استفاده از قرقره و طناب نيز مي :معلم
  توان گرفت؟ اي مي چه نتيجه ها از بررسي آن. كنيد نيروي الزم براي بلند كردن اجسام را مشاهده مي نيز هاي زير چند قرقره و شكل

  )الف  )ب

   
جا مزيـت   در اين .، قرقره ثابت است و نيروي الزم براي بلند كردن يك جسم با نيروي وزن آن جسم برابر است)الف(در شكل 

به طوري كه شخص نيرو را به سـمت پـايين    ،در اين قرقره جهت وارد كردن نيرو تغيير كرده است. مكانيكي برابر با يك است
دو تا قرقـره  ) ب(اما در شكل  ،كند رود پس قرقره ثابت با تغيير جهت نيرو به ما كمك مي كند و سطل به سمت باال مي وارد مي
  .آيد باال مي) سطل(با كشيدن طناب قرقره متحرك همراه وزنه . ها ثابت است ولي ديگري متحرك است يكي از آن :داريم

200N= نيروي محرك
 نيروي مقاوم

200N   

  قرقره ثابت
  قرقره ثابت

  محور چرخش

 نيروي مقاوم
200N 

100N= نيروي محرك

قرقره متحرك

  .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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  شود؟ تر مي ها كم شوند يا طول آن ها، جمع مي ، كدام طناب)1(با كشيدن طناب شماره  :پرسش

  
  هر دو :آموزان گروهي از دانش

  :است زيرا 2در قرقره نشان داده شده، مزيت مكانيكي برابر با . درست است :معلم

=مزيت مكانيكي نيروي مقاوم
نيروي محرك

= 200N100N = 2  

  است يعني چه؟ 2گوييم مزيت مكانيكي قرقره  ببخشيد وقتي مي :آموزان گروهي از دانش
در عوض طناب را تعـداد  . يعني با اين نوع قرقره براي بلند كردن يك جسم، به اندازه نصف وزن آن بايد نيرو وارد كنيم :معلم

. يابـد  كردن جسم كـاهش مـي   يابد اما نيروي الزم براي بلند جايي طناب افزايش مي يعني طول جابه. كشيم تري مي دفعات بيش
  :توان نوشت ها مي براي همين در قرقره

اندازة كار نيروي محرك  اندازه كار نيروي مقاوم =     

100N  :باال ةبنابراين در قرقر × 2m = 200N × 1m    
، شـخص نيـروي   آيد، در عوض بـراي بـاال آمـدن    باال مي 1mكشد ولي سطل  مي 2mمعني آن اين است كه شخص طناب را 

  .كند وارد مي تري كم

100N 

)1( )2()3( 

200N 

200N نيروي محرك =100N200N  

قرقره متحرك

  قرقره ثابت
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چنـد نيوتـونروروبـهنيروي محرك در قرقـرة: 1پرسش 
  است؟

  
  .شوند زمان كشيده مي هم) 4(و ) 3(، )2(هاي  ، طناب)1(با كشيدن طناب : توجه
پـس نيـروي   . شـوند  جا مي زمان جابه طناب متصل به نيروي مقاوم هم سهزيرا . است 3مزيت مكانيكي اين قرقره برابر با  :پاسخ

  .خواهد بود 80Nنيروي مقاوم باشد بنابراين، نيروي محرك برابر با  13محرك آن بايد 

  .براي مثال به شكل زير توجه كنيد. تر انجام دهيم كند تا كارها را آسان قبالً ديديد كه سطح شيبدار نيز كمك مي: 2 پرسش

  
  مزيت مكانيكي اين سطح شيبدار چند است؟

  :پاسخ

= مزيت مكانيكي نيروي مقاوم
نيروي محرك

= 2000N500N = 4  

. نيروي وزن آن، نيـرو بـه جسـم وارد كنـيم     14 ةكند تا براي باال بردن يك جسم، به انداز به ما كمك مي داريعني اين سطح شيب
  )نظر كردن از اصطكاك صرفبا البته (

  تر است؟ مزيت مكانيكي كدام سطح شيبدار بيش :3پرسش 

  

)1( 

)2( 

1200N  

1200N  

10m 2m

3m 2m

2000N   500N  

)1(  
)2(  )3(  )4(  

240N  
  محرك نيروي =
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  :پاسخ
  .تر است تر است، يعني انجام كار با استفاده از آن آسان هر چه طول سطح شيبدار بلندتر باشد، مزيت مكانيكي آن نيز بيش) 1

  جا كرد؟ ها را هل داد و جابه در هر مورد چند نيوتون نيرو الزم است تا بتوان جعبه :4پرسش 
  .نيرو الزم است 12005 نيروي مقاوم خواهد بود، پس 210، نيروي محرك، )1(در سطح شيبدار 

23 نيروي مقاوم خواهد بود و بنابراين 23، نيروي محرك، )2(اما در سطح شيبدار  ×   .يرو الزم استن 1200

  

1 بينيد كه بـاري   هايي را مي رو مجموعة قرقره در تصوير روبه
اگـر اصـطكاك   . كنـيم  جا مـي  ها جابه را با آن 10Nبه وزن 

بار را بلند كنيم، وزن قرقرة  ،4Nناچيز باشد، و ما با نيروي 
  پاييني چند نيوتن است؟

 
1 2N 2 2 5⁄ N  3 3N 4 6N  

2 هاي  دندانه(هايي مطابق شكل زير داريم  دنده چرخA ،20  عدد وB ،10 اي به مجموعه اضافه  دنده خواهيم چرخ مي). عدد است
 كنيم و چند دندانه داشته باشد؟كجا متصل   دنده را به ، اين چرخبچرخد Aجهت با  دور و هم ، نيمAكه با يك دور چرخش  كنيم
  عدد 10و  A راست در سمت 1
  عدد 10و  B چپ در سمت 2
  عدد 20و  B چپ در سمت 3
   عدد 40و  B چپ در سمت 4

  

 هـا   درباره چرخ دنده و چگونگي كار آن گزارش تهيه كنيد و مفهوم و عملكرد آن
  .را به اولياي خود درس بدهيد

  
   

 پروژه

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

AB

10N
4N

 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

1  A = ER = / = 1 6⁄                    R = 1 6⁄ ⇒ R = 320 N     

  .شوند شوند، معموالً در هم ضرب مي ها، هنگامي كه به هم متصل مي مزيت مكانيكي ماشين: نكته 2
  )الف

3= مزيت مكانيكي سطح شيبدار
3= مزيت مكانيكي قرقره مزيت مكانيكي ماشين مركب = 2 × 3 = 6 ⇒ E = 200N    

A  )ب = 2 × 2 = 4 ⇒ E = 300N     
  

؟ماي چقدر ياد گرفته

 1گزينة  1
مزيت مكانيكي =  RE = هاي نخ متحرك متصل به قرقره تعداد     10+x4 = 3 x = 2N  

 Cدنـدة   ، چـرخ Aكه با يـك دور   و اين Aدندة  را حذف كنيد و با توجه به تعداد چرخ Bدندة  براي درك بهتر، چرخ، 4گزينة  2
  .را تعيين كنيد Cهاي  توانيد تعداد دندانه چرخد، مي نيم دور مي
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  4  ) 1(ضا نگاهي به ف: 10فصل   نهم  علوم تجربي  16

 

  .يمها آشنا شو گيري درست از آن با تاريخچه و برخي ابزار مورد استفاده در نجوم و توانايي بهره -1
 .يمها را توضيح ده آن هاي فلكي و ارتباط بين ها، ستارگان، صورت هاي كهكشان ويژگيبتوانيم  -2
  .يمبا مواد سازندة خورشيد و چگونگي ايجاد نور و گرما در آن آشنا شو -3
  .يميابي استفاده كن از مفاهيم نجومي براي تعيين جهت و قبله يمبتوان - 4
  .يمبندي كن ها را طبقه  سيارات منظومه شمسي را مقايسه و آن يمبتوان -5
  .يمهاي اجرام منظومه شمسي را توضيح ده برخي ويژگي -6

  

 
  

 علوم فيزيكي

 علم نجوم

 نگاهي به فضا

 تعيين قبله يابيجهت كهكشان

منظومة شمسي  ستارگان

صورت فلكي
 سيارات قمر سيارك سنگشهاب

  .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 هاي زير است؟ يك از عبارت منظور از كهكشان كدام 
  .ها تقريباً يكسان است هايي كه اندازه آن ستاره 1

  منظومة شمسي و اجزاي آن 2
  .چرخند هايي كه حول يك مركز مي ستاره 3
  .مل ميلياردها ستاره گوناگون استكه شااي  مجموعه 4

2  باشد مي.......... نور و گرماي زياد خورشيد علت. 
  يمناي، تبديل اورانيوم به پلوتو شكافت هسته 1

  اي، تبديل پلوتونيم به اورانيوم جوش هسته 2
  اي تبديل هليوم به هيدروژن شكافت هسته 3
  اي تبديل هيدروژن به هليوم جوش هسته 4

3 ؟نيستت درست هايي كه همساية زمين هستند، كدام عبار در مورد سياره 
  .اند از سنگ و فلز ساخته شده 1

  .ندارندها قمر  برخي از آن 2
  )فاصلة زيادي تا خورشيد دارند نسبت به سيارات ديگر. (از خورشيد دورترند 3
  .ها نسبت به سيارات ديگر كوچكتر است هاي آن اندازه 4

4 رسد به چه عواملي بستگي دارد؟ ميزان نور يك ستاره كه به زمين مي 
  فاصله و دما 2    فاصله و جرم 1

  دما و جرم 4    دما و تركيب 3

5 دهد؟ كدام ستاره هميشه جهت شمال جغرافيايي را به ما نشان مي 
  خورشيد  2    دب اكبر 1

  دب اصغر 4    ستارة قطبي 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
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  .مهارت كار با ابزار گوناگون را كسب كرده باشيد -1
  .تفاوت ستاره با سياره را بدانيد -2
  .هاي منظومه شمسي آشنا باشيد با سياره -3

  

نقطـه   هشود، چه نام دارد؟ سياره است يا سـتاره؟ ايـن همـ    دانيد اولين نقطه روشني كه هنگام غروب در آسمان ديده مي آيا مي
  اند يا ستاره؟ روشن در آسمان، سياره

  ها با زمين يكسان است؟ به نظر شما چند ستاره، در آسمان وجود دارد؟ ه همة آنآيا فاصل
   

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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  »نگاهي به فضا«

  .هاي خود را بيان كنيد به نمودار زير توجه كنيد و برداشت :معلم

  

 كيهان

 ميلياردها كهكشان

شامل « كهكشان راه شيري
 ».ميلياردها ستاره است

هاي  خورشيد يكي از ستاره
 كهكشان راه شيري است

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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  .هاي گوناگون تعلق دارند هايي هستند كه به كهكشان شوند ستاره هاي روشني كه در آسمان ديده مي نقطه :آموزان پاسخ دانش
ت و هر كهكشان شامل ميلياردهـا  دهد كه كيهان از ميلياردها كهكشان تشكيل شده اس اين نمودار نشان مي. درست است :معلم

سـتاره خورشـيد   . ها ستاره وجـود دارد  در اين كهكشان نيز ميليارد. ها، كهكشان راه شيري است يكي از اين كهكشان. ستاره است
  .تر است هاي كهكشان راه شيري است كه به ما نزديك يكي از ستاره

  كنند؟ ي ديگري هم هستند كه نورافشاني ميها يعني در كهكشان راه شيري ستاره :آموزان گروهي از دانش
  .بله :معلم

  بينيم؟ ها را مانند خورشيد نمي پس چرا ما آن :آموزان گروهي از دانش
  .به تصوير زير توجه كنيد. هستند دوربسيار از ما  زيرا، :معلم

  

ايـد، ايـن بـار بـا      ايد؟ اگر توجه نكـرده  در يك شب تاريك و دور از روشنايي توجه كردهآيا تا به حال به آسمان پر ستاره : معلم
بـراي  ها   هايي تشبيه كنيد كه بتوانيد الگوهاي خاصي بيابيد و از آن بينيد به شكل ها را كه مي تالش كنيد ستاره. نگاه كنيد ،جهتو

  .ها استفاده كنيد تشخيص ستاره
  .هاي ديگر كنند، يا شكل براي نمونه، چند ستاره كه كنار هم، شكل مالقه مانندي درست مي

   
    

اولين ستاره نزديك به زمين خورشيد است

استدومين ستاره نزديك به زمين قنطورس 

 .برابر فاصله خورشيد تا زمين است 000/270اين فاصله 

150 × 10 km 
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  .گويند كه هر يك نام معيني دارند هاي فلكي مي ، صورتي باالها به هر يك از شكل

   
  »دب اصغر«صورت فلكي   .است» دب اكبر«اين صورت فلكي به نام 

   
  »شكارچي«صورت فلكي   »شكارچي«صورت فلكي 

، بلكه هر يك شود هاي فلكي همواره و به صورت ثابت در آسمان ديده نمي صورتچرخد،  از آن جايي كه زمين دور خورشيد مي
ها براي تعيـين جهـت جغرافيـايي و تقـويم سـال       در زمان مشخصي و موقعيت خاصي قابل مشاهده هستند به همين دليل از آن

را ) و در نتيجـه جنـوب  (تـوان جهـت شـمال جغرافيـايي      براي مثال، با استفاده از موقعيت دب اكبر و اصغر مي. كنند استفاده مي
  .دهد صورت فلكي و ستاره قطبي را نشان ميشكل زير ارتباط . دادتشخيص 
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  ند؟كن چگونه جهت شمال و جنوب را از روي صورت فلكي دب اكبر پيدا مي :آموزان گروهي از دانش

بينيد، اگر در امتداد نوك مالقه در آسمان، پيش برويد و به جلو نگـاه كنيـد، يـك سـتاره نسـبتاً پرنـور        طور كه مي همان :معلم
  .ايد وقتي رو به آن ستاره بايستيد، رو به سمت قطب شمال ايستاده. نام دارد بيستاره قطبينيد كه  مي

  .ها ارائه شده است هاي سياره و ستاره در اين نمودار ويژگي. اكنون به نمودار زير توجه كنيد :معلم

  
  هايي دارد؟ خورشيد چه ويژگي :1پرسش
  :پاسخ

  گازهاي بسيار داغ تشكيل شده است  از كره بسيار بزرگي است كه -1
  .جرم آن بسيار زياد است -2
  .عنصرهاي اصلي سازندة آن، هليم و هيدروژن است -3
  .جرم آن در حال كاهش است -4
  .رسد پايان مي زندگي آن روزي به -5

 اجرام آسماني
 سياره

 از خود نور ندارند.  
 چرخند دور يك ستاره مي.

 از خود نور دارند.  
 پيوسته در حال تغييراند.  
 در محل خود ثابت هستند.  
ميرند شوند و روزي مي روزي متولد مي. زهره) ناهيد(مانند 

 مانند خورشيد

 ستاره

دب اكبر

دب اصغر
ستاره قطبي

1 2 3
4

5 6

7
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  سال نوري چيست؟ :2پرسش
  .شود برابر با سال نوري در نظر گرفته مي كند ي كه نور در طول يكسال طي ميا فاصله :پاسخ

 

  

1 در اين صورت كـدام يـك از سـيارات زيـر      .رسد دانيد كه خورشيد نيز مانند همة ستارگان زماني به پايان زندگي خود مي مي
  شود؟ زودتر سرد مي

  عطارد 2    مريخ 1
  مشتري 4    زهره 3

2 عنصر بيشترين مقدار در خورشيد را دارد؟گيرد كدام  هايي كه در مركز خورشيد انجام مي با توجه به واكنش  
  هيدروژن 2    كربن 1
  مهلي 4    اكسيژن 3

3 است؟ نادرستدهد  هايي كه در ستارگان رخ مي كدام گزينه در مورد واكنش  
  .ها شامل تبديل ماده به انرژي است واكنش 1
  .شود ها هستة نوعي عنصر به هستة نوعي عنصر ديگر تبديل مي در اين واكنش 2
  .هاي اوليه كمتر است هاي حاصل از هسته ها تعداد هسته اين واكنشدر  3
  .واكنش با افزايش جرم مواد حاصل نسبت به مواد اوليه همراه است 4

4 شناسي واحد نجومي در ستاره، ..........  
  .باشد كند، مي نور در مدت زمان يكسال طي ميمسافتي كه  1
  .باشد معادل سال نوري مي 2
  .باشد مي عطاردتا فاصلة خورشيد  3
  .باشد ثانيه مي 20معادل هشت دقيقه و  4

5 ايم؟ اي در نظر بگيريم كدام اصطالح نجومي را به كار برده اي از ستارگان شكل ويژه وقتي براي مجموعه  
  صورت فلكي 2    كهكشان 1
  بارش شهابي 4    دار دنباله 3

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .وب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان استحاال با توجه به مطالعۀ خ
  .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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  .اسطرالب بسازيد -1
  .جهت قبله را در شهر خود تعيين كنيد 102صفحة   مطابق فعاليت -2
  

  
  

  
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي
 

 4گزينة  2 4گزينة  1
 3گزينة  4 3گزينة  3
 3گزينة  5

 

؟ماي چقدر ياد گرفته
 

 2گزينة  2 2گزينة  1
 4گزينة  4 4گزينة  3
  2گزينة  5

  

 پروژه

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



 

 128

174
 )2( فضا به نگاهي: 10 فصل | تجربي علوم

 
  4  )2(نگاهي به فضا : 10فصل   نهم  علوم تجربي  17

 

  .ها آشنا شويم گيري درست از آن بهرهبا تاريخچه و برخي ابزار مورد استفاده در نجوم و توانايي  -1
 .ها را توضيح دهيم و ارتباط بين آن هاي فلكي ها، ستارگان، صورت هاي كهكشان ويژگيبتوانيم  -2
  .ايجاد نور و گرما در آن آشنا شويم با مواد سازندة خورشيد و چگونگي -3
  .استفاده كنيم يابي از مفاهيم نجومي براي تعيين جهت و قبله بتوانيم - 4
  .بندي كنيم ها را طبقه  مقايسه و آنسيارات منظومه شمسي را  بتوانيم -5
  .ي اجرام منظومه شمسي را توضيح دهيمها برخي ويژگي -6

  

 

 علوم فيزيكي

 علم نجوم

 نگاهي به فضا

 تعيين قبله يابيجهت كهكشان

منظومة شمسي  ستارگان

صورت فلكي
 سيارات قمر سيارك سنگشهاب

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

  .مباشیرسیده اهداف این به بایدم،خواندیراکارآزمونهفتۀایناینکهازبعد
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سؤاالت
1  كدام سياره از بقيه بيشتر است؟سرعت حركت  

  مشتري 2    زهره 1
  زمين 4    دعطار 3

2 اي داراي مشخصات زير است سياره: 
فاصلة آن از خورشـيد  . و بدون الية اوزون است باشد مي نيتروژن 5%اكسيد،  كربن دي 80%اكسيژن،  10% شامل اتمسفر آن«

103 ×   »چرخد روز يك بار دور محور خود و يك بار دور خورشيد مي 200كيلومتر بود و هر  10
  .توان به راحتي بر روي اين سياره زندگي كند نمي انسان 1
  .تواند بر روي اين سياره زندگي كند انسان مي 2
  .توان معلوم كرد ها نمي با اين داده 3
  .تواند به اين سياره برسد انسان نمي 4

3 ؟باشد نميدام گزينه در مورد مقايسة مشتري و زمين صحيح ك  
  .چگالي مشتري كمتر از چگالي زمين است 1
  .تر از اتمسفر زمين است غليظ ،اتمسفر مشتري 2
  .روز زمين است تر از يك شبانه روز مشتري طوالني يك شبانه 3
  .تر از يك سال زمين است يك سال مشتري طوالني 4

4 ؟آمد نميچرخيد كدام پديدة زير به وجود  اگر زمين به دور خورشيد نمي  
  )خورشيدگرفتي(كسوف  2    )گرفتگي ماه(خسوف  1
  شب و روز 4    ها فصل 3

 

  .با منظومة شمسي آشنا باشيد -1
  .سياره و ستاره را بشناسيد -2
  .ويژگي ستاره را به خاطر داشته باشيد -3
  

   

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  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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 .سـنگ بـه زمـين برخـورد كـرده اسـت       اي از جهـان شـهاب   احتماالً شنيده باشيد يا در روزنامه ها خوانده باشيد كـه در نقطـه  
  سنگ چيست؟ شهاب

هاي نوراني را خواهيد ديد كـه در   آسمان در شب نگاه كنيد، نقطه چنين اگر به  هم
رونـد درسـت ماننـد تيـري      هستند و از بـين نمـي  حال حركت بسيار سريع 

ي اين تيرهـا . شوند كنند و محو مي آتشين و نوراني بسيار سريع حركت مي
  آتشين چه هستند؟

  

  

  »منظومه شمسي«

  .به نمودار زير نگاه كنيد :معلم

  

 كيهان
 ميلياردها كهكشان

هاي راه شيري كهكشانهاي ديگر كهكشان

 ستاره خورشيدميلياردها ستارة ديگر
سياره 8در اطراف خورشيد 

 در حال گردش هستند

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

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه
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  چرخد؟ مي ي همهايي كه گفتيد، چيز ديگر جز سياره ببخشيد، اطراف خورشيد، به :آموزان گروهي از دانش
بـه مجموعـه   چرخند كـه   رك نيز به دور خورشيد ميها سيا بله، در حدود دويست قمر طبيعي، چند خرده سياره و ميليون :معلم

  .گويند مي) سامانه خورشيدي(منظومة شمسي  ،ها و اين اجرام سياره  همة آن
بندي كنيـد و   ها را طبقه هاي سامانه خورشيدي داده شده است، با توجه به آن سياره هاي سياره در جدول زير برخي ويژگي :معلم

  .ها پاسخ دهيد به پرسش

  جنس  تعداد قمرها    (𝐂°)دما   )كيلومتر(قطر  زمان حركت انتقالي  سياره
  سنگي  -   427+  4880  روز شبانه 88  عطارد/ تير 

  سنگي  -    437+  12100  روز شبانه 225  زهره/ ناهيد 
  سنگي 1   27+  12756  روز شبانه 365  ارض/ زمين 
  سنگي 2   18−  6788  روز شبانه 678  مريخ/ بهرام 
  گازي 16   65−  137400  سال 86/11برجيس/ مشتري 
  گازي 17   178−  115100  سال 44/29  زحل/ كيوان 

  گازي 15   215−  50100  سال 84  اورانوس
  گازي 8   217−  49400  سال 8/164  نپتون

  .توان براساس جنس در دو گروه قرار داد ها را مي با توجه به جدول، اين سياره :پاسخ

  )استها از گاز  جنس آن(گروه دوم   )ها از سنگ است جنس آن(گروه اول 
  مشتري، كيوان، اورانوس، نپتون  ناهيد، زمين، بهرامتير، 

  ترند؟ كدام گروه به خورشيد نزديك :1پرسش 
  گروه اول :پاسخ

  ها، باالتر است؟ دماي سطح كدام گروه از سياره :2پرسش 
  گروه اول :پاسخ

  چرخند؟ تر دور خورشيد مي سريع ،كدام گروه در مجموع :3پرسش 
  گروه اول :پاسخ

  چرا؟. هاي ديگر وجود دارد آيا امكان زندگي در سياره :4پرسش 
ـ   ها يا بسيار باالست و همه چيز را مي وجود ندارد، زيرا دماي آن :پاسخ ه طـوري كـه همـه چيـز     سوزانند يا بسيار پايين اسـت ب

  .شود منجمد مي
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  .ها را در جدول زير بنويسيد هاي گازي را بيروني بناميم، نام آن هاي سنگي را دروني و سياره اگر سياره :5پرسش 

  )مانند زمين(هاي دروني  سياره  )مانند مشتري(هاي بيروني  سياره

  
  
  
  

  :پاسخ
  مشتري، كيوان، اورانوس، نپتون :بيروني
  ناهيد، زمين، بهرام، تير: دروني

  ترند يا دروني؟ هاي بيروني بزرگ سياره :6پرسش 
  بيروني :پاسخ

  قمر چيست؟. ها، قمر دارند درون جدول نوشته كه برخي سياره :آموزان گروهي از دانش
  .براي مثال ماه، قمر زمين است. دچرخ مي كه به دور يك سيارهآسماني است  قمر، يك جرم  :معلم

  
هـاي بيرونـي تعـداد     در حالي كه سياره. ها بسيار كم است هاي دروني قمر ندارند يا اگر هم دارند تعداد آن توجه كنيد كه سياره

  . گويند ها قمر مصنوعي مي آن  چرخند به همين دليل به ها نيز دور زمين مي البته يادتان باشد كه ماهواره. زيادي قمر دارند
  سيارك چيست؟ :1پرسش 

ها در كمربندي بين مدار  اين سيارك% 90بيش از . چرخند ها هستند كه به دور خورشيد مي تر از سياره هاي آسماني كوچك جرم
  .مريخ و مشتري قرار دارند

  سنگ چيست؟ شهاب :2پرسش 
شـوند   ره مـي ها وارد هـواك  سنگ  هاي زيادي در فضا وجود دارند، برخي مواقع تعدادي از اين شهاب طور كه آموختيد سنگ همان

هايي  اگر اين سنگ. شوند ر ميو شوند و شعله شوند، در اثر برخورد با هوا و ايجاد اصطكاك داغ مي ها وارد هوا مي وقتي اين سنگ
امـا  . كنند سوزند و در نهايت به صورت سنگ روي زمين سقوط مي به طور كامل نمي. هواكره شدند، بسيار بزرگ باشند اردكه و

  .شوند سوزند و به گاز تبديل مي ر بين راه به طور كامل مياگر كوچك باشند د
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 هاي فضايي سنگ
شوند با سرعت زياد وارد هواكره مي

ها بزرگ باشند اگر اين سنگ اگر كوچك باشند

كنند، اصطكاك  در طول مسير با هوا برخورد مي
در نتيجه به دليل . شوند كنند و داغ مي پيدا مي

جود اكسيژن شروع به سوختن يا بخار شدن كردهو
و به دليل كوچكي به طور كامل به گاز تبديل 

شود و به صورت تيرهاي درخشان و نوراني  مي
.شوند اي كوتاه در آسمان شب ديده مي براي لحظه

كنند، اصطكاك پيدا  در طول مسير با هوا برخورد مي
در نتيجه به دليل وجود . شوند كنند و داغ مي مي

اما چون بزرگ . كند مياكسيژن شروع به سوختن 
سوزند و با ايجاد نور بسيار شديد در  هستند كامل نمي

اي از زمين سقوط كرده و با سطح زمين برخورد  نقطه
زمين را آب پوشانده  درصد سطح 75زيرا . كنند مي
.كنند ها سقوط مي ها در اقيانوس سنگ اكثر شهاب.است
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1 سـال   30فردي كـه روي زمـين    روز بود، 700كرديم كه زمان گردش آن به دور خورشيد  اي زندگي مي اگر ما بر روي سياره
  جا تقريباً چند سال خواهد داشت؟ دارد، در آن

1 60    2 45  
3 30    4 15  

2 باشد؟ فاصلة بين كدام دو سياره بيشتر از بقيه سيارات مي  
  مريخ و مشتري 2    زمين مريخ و 1
  زمين و عطارد 4    زمين و مشتري 3

3 بيشترين شباهت بين زمين و مريخ از چه نظر است؟  
  جنس 2    اتمسفر غلظت 1
  رنگ 4    حركت به دور خود 3

4 فاصلة چند سياره تا خورشيد كمتر از فاصلة زمين تا خورشيد است؟  
  سياره 2 2    سياره 4 1
  سياره 5 4    سياره 3 3

5 كند، چيست؟ هاي فلكي در آسمان تغيير مي كه محل صورت علت اين  
  حركت زمين به دور خود 2  حركت زمين به دور خورشيد 1
  چرخش كهكشان راه شيري 4    منظومة شمسيحركت  3

6  اگر در سيارة فرضي . سال سن دارد 8عليA سال سن داشته باشد و اگـر در سـيارة فرضـي     40كرد بايد حدود  زندگي ميB 
بـه خورشـيد    )هـا  سـياره ( كدام سـياره . سال داشته باشد 1كرد بايد  زندگي مي Cسال و اگر در سيارة  23كرد بايد  زندگي مي

  تر است؟ نزديك
1 C  وA    2 A  وB  
3 B    4 توان اظهارنظر كرد نمي.  

 سؤال

پس بدون مراجعـه بـه مـتن درس .توجه به مطالعۀ خوب مطالب گذشته، نوبت ارزیابی خودمان است حاال با
  .های زیر پاسخ دهید به پرسش
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  .ياب را بررسي كنيد ستگاه موقعيت، نحوة كار د110با انجام فعاليت صفحة 
  
  
  
  
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي
 

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

؟ماي چقدر ياد گرفته

پـس  . تـر اسـت   كشد به عبارت ديگر سال آن طوالني ، روي سيارة مورد نظر، هر يكسال دو برابر سال زمين طول مي4 گزينة 1
 .سن انسان روي آن سياره نصف زمين خواهد بود

تـوان تشـخيص    ها مي ، با توجه به موقعيت سياره3گزينة  2
 .تر است داد كه فاصلة زمين با مشتري از بقيه بيش

 

 2گزينة  4 2گزينة  3
  2گزينة  6 1گزينة  5

  
   

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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134
 مشكالت و موانع مشروطيت؛ انقالب: سيزدهم درس | اجتماعي مطالعات

 
 4  انقالب مشروطيت؛ موانع و مشكالت: درس سيزدهم  نهم  مطالعات اجتماعي  13

 

  .با مفهوم حكومت مشروطه آشنا شويم - 1
  .ع انقالب مشروطه در ايران پي ببريمبه علل وقو - 2
  .آشنا شويمگيري انقالب مشروطه  با نقش علما در شكل - 3
  .خواهي در ايران آشنا شويم ت مشروطهبا مبارزا - 4
  .به ري در پيروزي مشروطه، پي ببريم به تأثير مهاجرت - 5
  .كشورها در جنگ جهاني اول آشنا شويمبندي  با چگونگي جناح - 6

  

 

  

سؤاالت

1 اهللا طباطبايي تشكيل شد؟ ي و آيتاهللا بهبهان خواهان به رهبري آيت انجمني از آزادي ،در زمان كدام شاه قاجار 
  شاه مظفرالدين  2    ناصرالدين شاه 1
  شاه  محمدعلي 4    آقامحمدخان 3

2  سراسر اروپا با پيروزي كدام انقالب صورت گرفت؟گسترش انديشة آزادي خواهي و حكومت مشروطه در 
   انقالب اسالمي ايران 2     انقالب روسيه 1
 انقالب مشروطه 4     انقالب كبير فرانسه 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

 ايران در عصر مشروطه

 مشكالتانقالب مشروطيت، موانع و 

وقوع انقالب 
 مشروطه

موانع و مشكالت 
حكومت مشروطه

  .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  دو مورد از نتايج جنگ جهاني اول بر كشورمان را بنويسيد. 
  
  
  
  
  

 

 مفهوم مشروطه  
 مفهوم استبداد  
 آشنايي با اوضاع سياسي و اجتماعي ايران تا قبل از دوران مشروطه  
 هاي مردمي  آشنايي با جايگاه و نقش روحانيون در حركت  

  

هاي استبدادي طوالني نيست و وقتي تمام قدرت كشـوري در   عمر حكومت كه دهد هاي مختلف نشان مي مطالعة تاريخ سرزمين
  . دست يك نفر باشد، او به جاي قانون حكم كرده و فساد در ميان حاكمان افزايش خواهد يافت

  .ين نظامي در نهايت محكوم به نابودي خواهد بودچن
  
  

  

  
بود، شكل  محدود شدن قدرت پادشاهكه خواهان  مشروطيتنام  اجتماعي به -ي سياسيدر دورة حكومت مظفرالدين شاه، جنبش

ادارة كشور در اختيار نهادهايي مانند مجلس شـورا   شود و ميرت و اختيارات شاه محدود در نظام پادشاهي مشروطه، قد. گرفت
  .گيرد قرار مي) دولت(و هيئت وزيران 

 انقالب مشروطيت

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

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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  :هاي سياسي و اقتصادي زمينه - 1
 در برابر روسيه و انگليس هاي پهناوري از كشورمان به دليل ناتواني حكومت قاجار جدا شدن سرزمين  
 بـه   ي راشـديد  ضربة وشد نگان بر منابع ثروت كشورمان واگذاري امتيازهاي زيادي به انگليس و روسيه كه سبب تسلط بيگا

  .گسترش بيكاري در سراسر كشور شدسبب و  ايران وارد كرد صنعت، كشاورزي و بازرگاني
 در گرفتن ماليات از مردم، با وجود فقر و بيكاري در ميان مردمرحمي مأموران مالياتي  و بي  گيري سخت  

  .دانستند كفايتي حكومت قاجار مي مردم علّت همة اين مشكالت را ضعف و بي

  :هاي فكري و فرهنگي زمينه - 2
  : داخلي -الف
 عدالت  برقراري هاي دين اسالم و مذهب شيعه در فراخواني مردم به مبارزه با ظلم و تالش براي آموزه  
  عدالتي جهت مقابله با ظلم و بيدر  و واقعة كربال )ع(درس گرفتن از قيام امام حسين  
  خارجي -ب
 آشنايي ايرانيان با افكار و دستاوردهاي تمدن جديد اروپا  
 خـواهي و حكومـت    وقوع انقالب كبير فرانسه همزمان با تأسيس حكومت قاجار و تأثير اين انقالب در گسترش انديشة آزادي

  مشروطه در سراسر اروپا

  
  به ثمر رسيدن انقالب مشروطه مؤثر بودند؟ چه عواملي در

  موفقيت نهضت تنباكو و قتل ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضا كرماني -1
  .بيگانگان در كشور كه سبب خشم و نارضايتي مردم شده بود دخالت مأموران حكومت و خويي مظفرالدين شاه و سوءاستفادة نرم -2
خواهان توسط آيت اهللا سيد محمد طباطبـايي و آيـت اهللا سـيد عبـداهللا بهبهـاني بـا هـدف ايجـاد          تشكيل انجمني از آزادي -3

  تغييراتي به نفع مردم
  :سرعت بخشيدن به انقالب مشروطه شددر اين ميان وقوع چند حادثه سبب 

اين  نتيجة. به بهانة گران شدن قند) م مظفرالدين شاهراعظصد(الدوله  اي از بازرگانان به دستور عين چوب و فلك كردن عده -1
از . بـود  در حرم حضـرت شـاه عبـدالعظيم    اي از علما به رهبري آيت اهللا طباطبايي واقعه، بسته شدن بازار و بست نشستن عده

  .هاي مردم و اجراي عدالت بود خانه براي رسيدگي به شكايت تأسيس عدالتجمله خواستة آنان، 
  هاي بست نشينان هاي خود در مورد عمل به خواسته ة جواني در جريان اعتراض به عمل نكردن مظفرالدين شاه به وعدهشهادت طلب -2
كومت قاجـار  تعدادي از مردم در سفارت انگليس در اعتراض به حزمان   هماي از علما به قم و بست نشستن  مهاجرت عده -3

  .تشكيل مجلس شورا بود ،انترين خواستة آن كه مهم
  .انقالب نقش مؤثري داشتند اين وران، تجار و كارگران نيز در هاي مختلفي مانند پيشه عالوه بر علما و روشنفكران، گروه -4

پيشـرفت دريافتنـد كـه دليـل   ) كردگان اروپا و مدرسـة دارالفنـون   تحصيل(روشنفكران
كشورهاي اروپايي، وجود نظام مشروطه و حكومت قانونمنـد در آن كشورهاسـت، لـذا از

و معايـب حكومـت) مشروطه(طريق كتاب و روزنامه، مردم را با محاسن حكومت قانون 
  .كردند استبدادي آشنا مي

 علل وقوع انقالب مشروطه
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امـا  . انقالب مشروطه با هدف برقراري حكومت قانون و رها كردن كشور از چنگ استبداد داخلي و سلطة خارجي شـكل گرفـت  

  :اين عوامل عبارتند از. هدف اصلي آن تحقق نيابد كه سبب شدند عوامل داخلي و خارجي
   حكومت استبداديمخالفت طرفداران  -1

روسـيه و حمايـت طرفـداران حكومـت      دولـت  او بـا پشـتيباني  . بعد از مرگ مظفرالدين شاه، محمدعلي شاه به حكومت رسـيد 
  .گرديدو در نهايت به دستور او مجلس به توپ بسته شد و منحل  خواهان پرداخت مخالفت با مشروطه استبدادي به

  . خواهان در تبريز به رهبري ستارخان و باقرخان قيام كردند و راهي تهران شدند مشرطه
، پسـر  پـس از بركنـاري محمـدعلي شـاه    آنـان  . خواهان گيالن و اصفهان نيز راهي پايتخت شده و تهران را فتح كردند مشروطه

  .مد ميرزا را به جانشيني او انتخاب كردنداح خردسالش،
  خواهان دستگي در ميان مشروطهاختالف و دو -2

رهبران مشروطه به اسالم اعتقـادي ندارنـد و    ،جايي كه معتقد بود ن اما از آ. پشتيبان مشروطه بود ،شيخ فضل اهللا نوري در آغاز
بعـد از بركنـاري محمـدعلي شـاه برخـي از      . پرداخـت بـه مخالفـت بـا آنـان      ند فرهنگ اروپـايي را گسـترش دهنـد،   خواه مي

اين اتفاق سبب اختالف و دشـمني  . او را به اتهام مخالفت با نظام مشروطه محاكمه كرده و به شهادت رساندند ،خواهان مشروطه
  .بيشتر در كشور شد

  هاي خارجي افزايش دخالت -3
به يك قدرت بزرگ تبديل شده و ) ايتاليا، اتريش و مجارستان( زمان با وقوع انقالب مشروطيت در ايران، آلمان و متحدانش هم

  .اندازي بر مستعمرات ديگر كشورها بودند در صدد دست
  .ايران را ميان خود تقسيم كردند ،1907و طي قرارداد  خطر آلمان با يكديگر همكاري كردند انگلستان و روسيه براي مقابله با

  :تان و روسيهنتيجة تقسيم ايران بين دو دولت انگلس
 مداخله در امور داخلي ايران  
 داخلي ةبراي سروسامان دادن به اوضاع آشفت و مجلس اجازه ندادن به دولت  
 ورود نيروهاي روسيه به ايران  
 خواهان در تبريز كشتن تعدادي از مشروطه  
  ع(به گلوله بستن حرم امام رضا(  
  جهاني اول   وقوع جنگ -4

انگلسـتان، روسـيه،   (و متفقين ) عثماني آلمان، ايتاليا، اتريش، مجارستان و(بين متحدين . ش 1293/ .م 1914اين جنگ در سال 
را  هـاي زيـادي   زخمي و آواره شدند و خسارتها نفر كشته،  ونشكل گرفت كه در نهايت ميلي) آمريكا ،فرانسه و در اواخر جنگ

  . ه يافتبه نفع متفقين خاتم به بار آورد و
وارد ايـران شـده و سـرزمين مـا      اما نيروهاي انگلستان، روسيه و عثماني ،طرفي كامل خود را اعالم كرد كه دولت ايران بي با اين
  .نبرد روسيه و انگلستان با عثماني شد صحنة

از جملـه  . پرداختنـد  در مناطقي مانند بوشهر، فارس و خوزستان نيروهاي مردمي و عشـاير بـه مقابلـه بـا اشـغالگران انگليسـي      
  .وارد آوردنداري كه با دادن جان خود ضربة سنگيني به اشغالگران تنگستاني به فرماندهي رئيسعلي دلودليرمردان 

سپس مجلس شوراي ملـي. مظفرالدين شاه فرمان مشروطه را صادر كرد. ش 1285مرداد  14در 
تدوين و تصويب گرديد و براي اولين بار كشـور مـا دارايتشكيل شد و قانون اساسي مشروطه نيز

  .قانون اساسي شد
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   :نتايج جنگ جهاني اول بر ايران
 ثباتي و آشفتگي بيشتر اوضاع كشور  بي  
  كشور به دليل حضور نيروهاي اشغالگر ضعف دولت مركزي و عدم تسلط بر امور  
 گسترش نافرماني از دولت مركزي و از بين رفتن امنيت و آسايش مردم  
 سبب مرگ تعداد زيادي از مردم شد ،ها وقوع قحطي، فقر و شيوع بيماري واگيردار نيز عالوه بر عوامل باال در آن سال.  

  

1 يك از شاهان قاجار صادر شد؟ كدام فرمان مشروطه توسط 
  محمدعلي شاه 2    مظفرالدين شاه 1
  ناصرالدين شاه 4     احمد شاه 3

2 چه بود؟ ،طباطبايي به حرم حضرت شاه عبدالعظيم مهاجرت كردند... ترين خواستة افرادي كه به رهبري آيت ا مهم 
  تشكيل مجلس شورا 2    خانه دالتتأسيس ع 1
   مجازات عامالن شهادت سيد عبدالمجيد 4    لغو امتياز تنباكو 3

3 انقالب مشروطه با چه هدفي شكل گرفت؟ 

  

  .علل وقوع انقالب مشروطيت و عوامل ناموفق بودن اين انقالب را در چند سطر 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

  2گزينة  1

 3گزينة  2
 ثباتي و آشفتگي بيشتر اوضاع كشور، ضعف دولت مركزي و از بين رفتن امنيت و آسايش مردم بي 3

 

؟ماي چقدر ياد گرفته

  1گزينة  1

 .خانه بود تأسيس عدالت ،ترين خواستة مردم ، مهم1گزينة  2
  رها كردن كشور از چنگ استبداد داخلي و سلطة خارجي برقراري حكومت قانون و 3
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 پهلوي حكومت دوران در ايران: چهاردهم درس | اجتماعي مطالعات

 
  4 ايران در دوران حكومت پهلوي: درس چهاردهم  نهم  مطالعات اجتماعي  14

  

  .شويم آشنا 1919با محتواي قرارداد  - 1
  .آشنا شويم 1299گيري كودتاي  ت شكلبا علّ - 2
  .از قاجاريه به پهلوي پي ببريم نحوة انتقال حكومت هب - 3
  .خان را با شاهان قاجار مقايسه كنيمشيوة حكومت رضا - 4
  .پي ببريمر جنگ جهاني دوم بر ايران به آثا - 5
  .گيري نهضت ملي شدن نفت آشنا شويم لبا چگونگي شك - 6
  .در شرايط اجتماعي و سياسي ايران پي ببريم مرداد 28به تأثير كودتاي  - 7

  

 

  

سؤاالت

1  بين ايران و كدام كشور بود؟ 1919قرار داد 
  آمريكا 4  آلمان 3   روسيه 2  انگليس 1

2 ؟نشده استيك از اقدامات زير در زمان رضاخان انجام  كدام 
  آهن سراسري ايجاد راه 2    تأسيس دانشگاه تهران 1
  ايجاد موسسات و مراكز صنعتي متعدد 4    شدن نفتملي  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

ايران در عصر مشروطه

 ايران در دوران حكومت پهلوي

شيوة حكومت
رضاخان

جنگ جهاني
 دوم

انتقال حكومت 
 28كودتاي شدن  نفت ملي به پهلوي

 مرداد

  .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 اي در جريان جنگ جهاني دوم، كشور ما را اشغال كردند؟ متفقين با چه بهانه 
  
  
  
  

 

 آشنايي با شرايط ايران در زمان جنگ جهاني اول  
 هاي انگليس و روسيه در حكومت ايران درك ميزان نفوذ دولت  
 آشنايي با شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران در دورة قاجار  

  

كفايتي شاهان قاجار در ادارة كشور، نفوذ سياسي و اقتصادي كشورهايي مانند انگليس در  بي
وايـل  هاي تغيير حكومـت را در ا  زمينه... ايران، اوضاع نابسامان سياسي، اقتصادي و 

  .چهارده هجري خورشيدي فراهم نمودقرن 
  
  

  

  چه عواملي سبب تغيير حكومت از قاجاريه به پهلوي شد؟

  
وقوع انقالبي بزرگ در روسيه در اواخر جنگ جهاني دوم و سرنگوني حكومت تـزاري سـبب شـد كـه اتحـاد جمـاهير شـوروي        

  .سرگرم مسائل داخلي خود شود و نيروهايش را از ايران فراخواند
  .قراردادي را امضاء كرد ،ولهالد م با وثوق 1919انگلستان از اين شرايط بهره گرفته و در سال 

 1919قرارداد 

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

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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  :يادمان باشد

  
ها مانند آيت اهللا مدرس و شيخ محمد خياباني قـرار گرفـت و احمدشـاه نيـز از      مخالفت بسياري از شخصيت مورداين قرارداد 

  .امضاي آن خودداري كرد

  
نيروهـاي او  . ها مأمور اجراي كودتـا شـد   به نام رضاخان از سوي انگليسي ،)لشكر(يكي از فرماندهان قزاق  1299در سوم اسفند 

فاده از سپس با اسـت . و نظم و امنيت را برقرار نمود هاي داخلي را فرونشاند اخان آشوبرض. مراكز مهم پايتخت را اشغال كردند
اين مجلس احمدشاه قاجار  ،وزير، طرفداران خود را وارد مجلس كرد و سرانجام كل قوا و نخست ةموقعيت خود به عنوان فرماند

  .را بركنار و او را به حكومت رساند

  
 هيئت وزيران و نمايندگان مجلس شوراي ملي اختيار و استقالل چنـداني نداشـته و    ،در حكومت ديكتاتوري رضاخان: استبداد

  .تابع نظرات شاه بود
 هاي مستقل اجازة فعاليت نداشته و زور و خشونت سـبب ايجـاد فضـاي خفقـان، تـرس و       احزاب و روزنامه: سركوب مخالفان

آيت اهللا مدرس كه مخالف شيوة حكومت شاه . شدند مخالفان نيز تبعيد، زندان، شكنجه و اعدام مي .سركوب در جامعه شده بود
  .بود به دست مأموران شاه به شهادت رسيد

 نوسازي در ايران  
  ادامة نوسازي تشكيالت نظامي -
  گسترش مدارس و مراكز آموزشي جديد -
  )دانشگاه تهران(تأسيس نخستين دانشگاه ايران  -
  هاي شوسه سعة راهتو -
  .كرد آهن سراسري كه خليج فارس را به درياي مازندران متصل مي احداث راه -
  و مراكز صنعتي متعددايجاد مؤسسات  -
 هاي اسالمي و تخريب فرهنگ ايراني به بهانة پيشرفت و نوسازي فرهنگي و اجتماعي تضعيف ارزش  
  )كاله پهلوي(دار  مجبور كردن مردم به پوشيدن لباس يكسان و گذاشتن كاله لبه -
  ايجاد محدوديت براي برگزاري مراسم مذهبي از جمله عزاداري -
  حجاب) كشف(برداشتن  به وجود آمدن زمزمة -

  :يادمان باشد

  

جمـع هاي رضاشاه در ايـن زمينـه در مسـجد گوهرشـاد    مردم مشهد در اعتراض به سياست
.اي شهيد و مجروح شـدند  نيروهاي نظامي، مردم را در كنار حرم به گلوله بستند و عده. شدند

اندكي پس از سركوب قيام گوهرشاد، شاه دستور داد كه حجاب را بـا زور و خشـونت از سـر
  .زنان و دختران بردارند

 شيوة حكومت و اقدامات رضا شاه

 و روي كار آمدن رضاخان 1299كودتاي

)مستشـاران (، ادارة امور نظامي و مالي ايـران در اختيـار كارشناسـان    1919بر اساس قرارداد
  .گرفت نظامي و مالي انگلستان قرار مي
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  :جه داشته باشيمتو

  

  
 حضـور تعـدادي از كارشناسـان     متفقين به بهانـة  1320ر شهريور اما د ،طرفي نموده بود كه ايران در اين دوره اعالم بي با اين

  .آلماني در ايران، كشور ما را اشغال كردند

  
 بركناري و تبعيد رضاشاه توسط متفقين و روي كار آمدن محمدرضا شاه پهلوي  
 وارد آمدن خسارات زياد اقتصادي و اجتماعي  
 كمبود و گراني شديد مواد غذايي، مخصوصاً نان و جان سپردن عدة زيادي بر اثر گرسنگي  

  :نهضت ملي شدن نفت
ي كه محمدرضا شاه امكان ايجاد حكومت ديكتاتوري مانند پدرش را نداشت، بنابراين نمايندگان مجلس شوراي ملـي و  جاي از آن

زمينه را براي نهضـت ملـي شـدن     ،فعاليت احزاب سياسي و مطبوعات. ي يافتندترهيئت وزيران در ادارة امور كشور نقش مؤثر
  .نفت به وجود آورد

ها واگذار شده بـود و در دورة رضاشـاه ايـن امتيـاز لغـو و       ري از منابع نفت به انگليسيبردا ز بهرهان مظفرالدين شاه، امتيادر زم
  .ها داده شد سيمجدداً به انگلي

قانون ملي شدن  1329در نهايت در اسفند . عهده گرفتند نهضت ملي شدن نفت را بررهبري  ،دكتر محمد مصدق و آيت اهللا كاشاني
  .وزير شد ه قرار گرفت و دكتر مصدق براي به اجرا درآوردن اين قانون نخستمورد تأييد شافند اس 29و در  شد نفت تصويب

  .دولت انگليس كارهاي مختلفي براي جلوگيري از اجراي اين قانون انجام داد اما به دليل همسويي رهبران نهضت، ناكام ماند

  و بازگشت استبداد و ديكتاتوري 1332مرداد  28كودتاي 
  هاي سياسي پشتيبان نهضت ملي شدن نفت بروز اختالف ميان رهبران و گروه :ايجادعلت 
  سرنگوني دولت مصدق :هدف

  سرلشگر زاهدي با اشغال مراكز مهم پايتخت توسط واحدهايي از ارتش  :عامل و چگونگي اجرا

  :نتيجه
  تعهـد ايـن   (مريكـايي، هلنـدي و فرانسـوي    نفتي انگليسي، آ شركتواگذاري امور اكتشاف، استخراج و فروش نفت به چندين

  )درصد درآمد فروش به ايران 50كشورها به پرداخت 
 گرفت تبديل شدن محمدرضا شاه به شاهي مستبد و ستمگر كه اصول قانون اساسي را آشكارا ناديده مي.  
  و سركوب شديد مخالفان) ساواك(تأسيس سازمان اطالعات و امنيت كشور  

 .ات ايران به سود خودشان بودهدف متفقين از اشغال ايران، استفاده از موقعيت، منابع و امكان

 آثار جنگ جهاني دوم بر ايران

با حملة ناگهاني آلمان به لهستان آغاز)1318-1324م و1939-1945(جنگ جهاني دوم
و از سـوي ديگـر متفقـين) آلمان، ايتاليا و ژاپن(هاي محور  در اين جنگ از يك سو دولت. شد

بـا شكسـتقرار داشـتند و در نهايـت متفقـين    ) و آمريكا) روسيه(انگلستان، فرانسه، شوروي (
  .پيروز شدند) توسط آمريكا(آلمان و بمباران اتمي ژاپن
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1  نگ جهاني دوم كدام كشورها بودند؟در ج» هاي محور دولت«منظور از 
  آلمان -ايتاليا -فرانسه 2    انگليس -آلمان -فرانسه 1
  آلمان -ژاپن -ايتاليا 4    ايتاليا -ژاپن -انگليس 3

2  آغاز شد............ جنگ جهاني دوم با حملة آلمان به. 
  فرانسه 2    انگليس 1
  مجارستان 4    لهستان 3

3  چه بود؟ 1332مرداد سال  28هدف كودتاي 

  

اوضاع اقتصادي و اجتماعي ايران را در دورة جنگ جهاني دوم، در چنـد سـطر    هاي مرتبط، در اينترنت يا در كتابوجو  با جست
  .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

  1گزينة  1

 3گزينة  2
 حضور تعدادي از كارشناسان آلماني در ايران 3

  

؟ماي چقدر ياد گرفته

  .شدند هاي محور ناميده مي ، كشورهاي آلمان، ژاپن و ايتاليا، دولت4گزينة  1

 .، جنگ جهاني دوم با حملة ناگهاني آلمان به لهستان شروع شد3گزينة  2
  سرنگوني دولت مصدق 3
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  4  انقالب اسالمي ايران: درس پانزدهم  نهم  مطالعات اجتماعي  15

 

  .هاي ايالتي و واليتي آشنا شويم جمننامة ان با تغييرات تصويب - 1
  .نامه پي ببريم علما با اين تصويب  به علت مخالفت - 2
  .شاه آشنا شويم» انقالب سفيد«واقعي با اهداف  - 3
  .داليل تبعيد امام از ميهن پي ببريمبه  - 4
  .كاپيتوالسيون آشنا شويمبا مفهوم  - 5
  .هاي وقوع انقالب اسالمي آشنا شويم با زمينه - 6
  .داري از انقالب احساس مسئوليت كنيمنسبت به پاس - 7

  

 

  

سؤاالت

1  ناميده شد؟» انقالب سفيد«كداميك از رويدادهاي زير 
  حق كاپيتوالسيون 2  هاي ايالتي و واليتي نامة انجمن تصويب 1
  گانه اصول شش 4    مرداد 28كودتاي  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

گيري  سقوط حكومت شاهنشاهي و شكل
 نظام جمهوري اسالمي

 انقالب اسالمي ايران

قيام مردم قم و 
 خرداد 15قيام  آغاز نهضت تبريز

  .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  احان و  1342در خرداددر چه موردي با مردم صحبت نمايند؟ كه سخنرانان خواستندكه همزمان با ماه محرم بود، امام خميني از مد 
  خطر اسرائيل 1
  گانة شاه مخالفت با اصول شش 2
  هاي اسالمي هاي ايالتي و واليتي با ارزش نامة انجمن مغايرت تصويب 3
  بار بودن اعطاي حق كاپيتوالسيون به مأموران نظامي آمريكا ذلّت 4

3  اتفاق افتاده است؟ 1343سال آبان  13كدام يك از وقايع زير در 
  سرنگوني دولت مصدق 2  تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان 1
  تصويب حق كاپيتوالسيون 4    تبعيد امام خميني به تركيه 3

4 آميز نسبت به امام در روزنامة اطالعات بود؟ هاي زير در اعتراض به انتشار مقالة توهين يك از قيام كدام 
  دي قم 19 2    بهمن تبريز 29 1
  قيام مردم مشهد 4    57شهريور  17 3

5 تر شد؟ يك از وقايع زير بيش نفوذ و سلطة آمريكا در ايران، بعد از كدام 
  انقالب سفيد 1
  مرداد 28كودتاي  2
  جنگ جهاني دوم 3
  1299كودتاي  4

  

  مرداد 28آشنايي با علل و نتايج وقوع كودتاي  
 اجتماعي ايران در دوران قبل از كودتا -آشنايي با شرايط سياسي  
 اجتماعي كشور -درك نقش روحانيون در تغييرات سياسي  

  

  وقوع انقالب اسالمي آماده كرد؟چه عواملي زمينه را براي 
  
  
  

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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را هاي مردمي در امور اجتمـاعي و اقتصـادي تغييراتـي     آمريكا و براي جلوگيري از قيام مرداد به توصية 28ه پس از كودتاي شا
  :ايجاد كرد كه عبارت بودند از

  
  :هاي ايالتي و واليتي ايجاد كرد، از جمله تغييراتي در قانون انجمن 1341حكومت پهلوي در سال 

 شوندگان كنندگان و انتخاب لغو مسلمان بودن براي انتخاب  
 شوندگان به سوگند به كتاب آسماني تبديل شرط سوگند به قرآن انتخاب  

تضـعيف هويـت    ،هـدف حكومـت   واقـع هاي اجتماعي بود اما در  ، هدف اين تغييرات مشاركت مردم در فعاليتاز نظر حكومت
اهللا خميني بودند كه در قم اقامت   ترين مخالفان، آيت از برجسته. به همين دليل مورد مخالفت علما واقع شد ،جامعه بوداسالمي 
  . اين تصويب نامه لغو شددر نهايت با مخالفت جدي امام و ساير علما . داشتند

  
گذاشته شد و حكومت پهلوي اعالم كـرد كـه   ) رفراندوم(پرسي  به همه 1341در بهمن سال » انقالب سفيد«اين اصول با عنوان 

  .گانه موافقند بيشتر مردم با اصول شش
  :توجه داشته باشيم

  

  
در آن . امام خميني از مداحان و سخنرانان مذهبي خواست كه خطر اسرائيل را بـه مـردم گوشـزد كننـد     ،1342در محرم سال 

  .زمان حكومت پهلوي با اسرائيل رابطه برقرار كرده بود
دليل همكاري با اسرائيل و وابستگي به آمريكا به شدت شاه را به  ،خرداد امام خميني در يك سخنراني تاريخي 13در عصر روز 
مـردم  . توسط مأموران دستگير و بعد از انتقال به تهـران در يـك پادگـان نظـامي زنـداني شـدند      دو روز بعد امام . محكوم كرد

. به گلولـه بسـتند  كنندگان را  شهرهاي قم، تهران و ورامين به اين عمل اعتراض كردند و مأموران نيز به دستور حكومت، تظاهر
آنان براي مبارزه با حكومت تـا   شاه افزايش يافت و انگيزةاين قيام با زور اسلحه سركوب شد اما خشم و نفرت مردم نسبت به 

  .سرنگوني آن، تقويت شد

 1342خرداد15قيام 

ـ  اصول شش ي و سـاير علمـاي مبـارز يقـينگانه در ظاهر براي كشور خوب بود اما امام خمين
داشتند كه اجراي اين اصول سبب افزايش سلطة آمريكا بر ايران و وابستگي بيشـتر سياسـي و

پرسـي از امام خميني ضمن غيرقـانوني شـمردن همـه   . شود اقتصادي كشورمان به بيگانگان مي
مـردم بـادر برخي از شهرها مانند تهـران و قـم نيـز    . مردم خواست كه در آن شركت نكنند
  .پرسي اعالم كردند گانه و همه تظاهرات، مخالفت خود را با اصول شش

 گانهاصول شش

 )شوراهاي استان و شهرستان(هاي ايالتي و واليتي نامة انجمنتصويب

  .کنیم یک بار دیگر در کالس درس شرکت می بیشتر و بهتر یادگیری برای حاال
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دولت آمريكا به مأموران نظامي آمريكا حق كاپيتوالسيون  مدتي بعد شاه با اجبارِ. و به قم برگشتند ندامام آزاد شد 1343ر فروردين ماه د

  .ندو شاه را براي اين كار سرزنش كرد ندلت بار و خالف استقالل كشور شمردامام خميني در يك سخنراني اين اقدام را ذ. داد
 57ايشان تا مهرمـاه سـال   . امام را به تركيه و بعد از يك سال به عراق تبعيد كرد 1343آبان سال  13به همين دليل حكومت پهلوي در 

  .كردند پهلوي دعوت ميمردم را به مبارزه با حكومت  ،امام در دورة تبعيد با صدور اطالعيه و فرستادن پيام. در شهر نجف ساكن شدند

  كاپيتوالسيون يعني چه؟

  
آيـت اهللا مطهـري، دكتـر شـريعتي و آيـت اهللا      . ادامه داشـت  بعد از تبعيد امام خميني مبارزة قشرهاي مختلف مردم همچنان

اسـالم انقالبـي را بـه     ،كردند البالغه سعي مي هاي تفسير قرآن و نهج طالقاني با سخنراني، نوشتن كتاب و مقاله و برگزاري كالس
  : از سوي ديگر عوامل مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي سبب نارضايتي مردم از شاه بود، از جمله. جوانان معرفي كنند

 ها در امور كشور به ويژه آمريكا وابستگي حكومت پهلوي به كشورهاي خارجي و نفوذ و دخالت آن  
 قانون اساسي مشروطه، اطاعت نمايندگان مجلس شوراي ملي و هيئـت وزيـران از    استبداد و سركوب مخالفان و ناديده گرفتن

  ها جهت انتقاد از شاه، سركوب، شكنجه و اعدام مخالفان شاه توسط ساواك شاه، آزادي نداشتن روزنامه
 ه در روسـتاها و  كه بيشتر مردم و به ويـژ  در حالي ،هاي حكومتي هاي ملي توسط حكومت پهلوي و مقام غارت ثروت و سرمايه

  .بردند شهرهاي كوچك در محروميت به سر مي

  :حوادث و وقايعي كه شرايط را براي وقوع انقالب اسالمي مهيا كرد
بت بـه امـام در روزنامـة اطالعـات،     آميـز نسـ   در اعتراض به انتشار مقالة تـوهين  1356دي  19مردم قم در  :دي قم 19قيام 

  .ك و خون كشيده شدندو توسط مأموران به خا تظاهرات كردند
  .ها به دست مأموران شهيد و زخمي شدند و تعداد زيادي از آن دي قم، مردم تبريز قيام كردند 19ي در چهلم شهدا :بهمن تبريز 29قيام 

  ها در كشور گسترش تظاهرات و اعتصاب
  اعتصاب كاركنان و كارگران شركت نفت، مراكز آموزشي، راديو و تلويزيون و...  
 و اين روز بـه   ط مأموران به خاك و خون كشيده شدكه توس 1357شهريور  17 روز در ميدان ژاله در تهران تظاهرات مردم

  .معروف شد »سياه جمعة«نام 
. هاي مردم عمل خواهد كـرد  گفت كه به خواسته كرد و مي درپي عوض مي وزيران خود را پي نخست ،شاه در برابر اين اعتراضات

  .كرد يگر تظاهركنندگان را سركوب مياما از سوي د
در حومـة  » نوفـل لوشـاتو  «به پـاريس رفـت و در محلـة     ،عراق براي ترك آن كشور دولت امام به اجبارِ :هجرت امام از نجف به پاريس

  .رساندند ميو خبرنگاران سراسر جهان پيام امام را به گوش مردم ايران و جهان  كردند ميجا مبارزان با امام ديدار  در آن. پاريس اقامت گزيد
نظير مردم بـه كشـور بازگشـت و     با استقبال بي 1357بهمن  12از كشور فرار كرد و امام در  1357دي  26در نهايت شاه در 
  .پيروز شد 1357بهمن  22انقالب اسالمي در 

هـا در يعنـي اگـر آمريكـايي   . كاپيتوالسيون، حق مصونيت قضايي مأموران آمريكا در ايران بود
  .ها را نداشت شدند دادگاهي در ايران حق رسيدگي به جرم آن ايران مرتكب جرمي مي

 مخالفت امام خميني با اليحة كاپيتوالسيون
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  :يادمان باشد

  
  .بودندانقالب اسالمي  يتسه عامل مؤثر در موفق »امام خمينيرهبري قاطع «و » وحدت ملّت«، »اسالم ايمان به«

  

1  يك از اقدامات ايشان بود؟ به تركيه، در پي كدام 1343آبان  13در ) ره(تبعيد امام خميني 
  مخالفت با كاپيتوالسيون 1
  هاي ايالتي و واليتي نامة انجمن مخالفت با تصويب 2
  سخنراني در مدرسة فيضية قم در محكوميت شاه به دليل همكاري با اسرائيل و وابستگي به آمريكا 3
 )انقالب سفيد(گانة شاه  مخالفت با اصول شش 4

2 17  يك از حوادث زير بود؟ مصادف با كدام 1357شهريور 
  مردم قمقيام  2    قيام مردم تبريز 1
  جمعة سياه 4    تبعيد امام به تركيه 3

3 است؟ نادرستيك از جمالت زير  كدام  
  .شوندگان بود هاي ايالتي و واليتي، لغو سوگند به قرآن توسط انتخاب يكي از تغييرات قانون انجمن 1
  .ايمان به اسالم، وحدت ملت و از بين بردن وابستگي كشور به بيگانگان سه عامل مؤثر در انقالب اسالمي بودند 2
  .دي قم صورت گرفت 19قيام مردم تبريز به مناسبت چهلم شهداي  3
  .امام خميني بعد از تركيه، به نجف در عراق تبعيد شدند 4

4  بهمن مردم تبريز چه بود؟ 29علّت قيام 
  اعتراض به واقعة جمعٔه سياه 2    عيد امامتب 1
  دي قم 19چهلم شهداي  4    اعتراض به كاپيتوالسيون 3

5 امام ابتدا به كدام كشور تبعيد شدند؟ 
  فرانسه 2    عراق 1
  تركيه 4    عربستان 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

و هدف آن از بين بردن وابستگي كشور بـه»استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي«شعار انقالب،
  .هاي اسالمي بود بيگانگان و تأمين حقوق ملت در چارچوب قوانين و ارزش
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هايتان از اين درس، تغييرات مثبـت شـرايط سياسـي و اجتمـاعي كشـورمان را       با توجه به آموخته
  .نسبت به دوران پهلوي بنويسيد

  
  
  
  
  

  

  

دونيم؟ چقدر مي

  گانه ، اصول شش4گزينة  1

  .، امام خميني از مداحان و سخنرانان خواستند كه خطر اسرائيل را به مردم گوشزد كنند1گزينة  2

 .امام خميني به تركيه تبعيد شدند 1343آبان سال 13، در 3گزينة  3
 .آميز نسبت به امام در روزنامة اطالعات قيام كردند اعتراض به انتشار مقالة توهيندر  1356دي  19، مردم قم در 2گزينة  4
 2گزينة  5

  

؟ماي چقدر ياد گرفته

 .، در پي مخالفت امام خميني با كاپيتوالسيون، ايشان به تركيه تبعيد شدند1گزينة  1
اي تظاهرات مـردم را در   رحمانه به طرز بيكه به جمعة سياه معروف شد، مأموران رژيم  1357شهريور  17، در روز 4گزينة  2

 .به خاك و خون كشيدند و عدة زيادي را شهيد و زخمي كردند) شهداي كنوني(ميدان ژاله 
 .سه عامل مؤثر در موفقيت انقالب اسالمي بودند» رهبري قاطع امام خميني«و » وحدت ملت«، »ايمان به اسالم«، 2گزينة  3
 4گزينة  4
 4گزينة  5

 پروژه

.دهید انجام شما هم را کار این تکمیل شد، زچی همه که حاال
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164
 اسالمي انقالب پيروزي از پس دوران در ايران: شانزدهم درس | اجتماعي مطالعات

 
  4  ي انقالب اسالميزايران در دوران پس از پيرو: درس شانزدهم  نهم  مطالعات اجتماعي  16

 

  .در برقراري حكومت اسالمي پي ببريم به نقش مردم - 1
  .با نهادهاي انقالبي آشنا شويم - 2
  .و در آسيب زدن به انقالب آشنا شويمبا اقدامات كشورهاي زورگ - 3
  .لة نظامي آمريكا به ايران پي ببريمبه داليل حم - 4
  .تحميلي عراق عليه ايران آشنا شويم با علل وقوع جنگ - 5
  .ي ببريمبه جايگاه رهبري در جامعه پ - 6

  

 

  

سؤاالت

1 جنگ تحميلي عراق عليه ايران در چه تاريخي شروع شد؟ 
  59شهريور  2    58شهريور  1
  61مهرماه  4    60مهرماه  3

2 هاي ضدانقالب از ايجاد اغتشاش و ناامني در مناطق مرزي ايران چه بود؟ هدف گروه 
  ها و مردم انقالبي ترور شخصيت 2  آمريكا به ايرانآوردن زمينة مناسب براي حملة   فراهم 1
  هاي آمريكايي سازي براي آزادي گروگان زمينه 4  مقابل هم قراردادن اقوام ايراني 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

ايران در دوران پس از پيروزي انقالب 
 اسالمي

اهللا  رهبري آيت
 اي خامنه

استقرار نظام
هاي دشمن توطئهجمهوري اسالمي

سقوط حكومت شاهنشاهي و 
جمهوري اسالميگيري نظامشكل

  .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 بعد از پيروزي انقالب اسالمي، كدام نهاد از طرف امام خميني مسئول ادارة كشور شد؟ 
  دولت موقت 1
  كميتة انقالب اسالمي 2
  سپاه پاسداران 3
  مجلس شوراي اسالمي 4

  
  
  

 

 آشنايي با حوادثي كه منجر به وقوع انقالب اسالمي شد.  
 مفهوم جمهوري  
 تعريف حكومت  
 سياسي ايران در آستانة انقالب -آشنايي با شرايط اجتماعي  

  

  
هـا ايرانـي رأي بـه     بعد از مبارزات طوالني مردم با نظام شاهنشاهي، سرانجام ميليـون 

  .تغيير نظام حكومتي ايران دادند
   

 ای برای آغاز درس این هم مقدمه

  .منیبدا را مطالب این بایدقبلش  م،بگیری یاد بهتر رااین مطالب  اینکه برای
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  :تعيين نظام سياسي ايران
  )به دستور امام خميني(دولت موقت : مجري

  رسيپ همه :شيوة اجرا
  1358فروردين  11و  10 :پرسي  زمان همه

   1358فروردين  12 ):جمهوري اسالمي(زمان اعالم نظام سياسي مورد تأييد مردم 
  درصد از مردم به استقرار نظام جمهوري اسالمي 2/98 رأي مثبت :نتيجه

  
  تدوين قانون اساسي

 پرسي همه  
  1358تأييد توسط مردم در آذرماه  

  
 1358اسفند در مجلس شوراي اسالمي  اولين و 1358رياست جمهوري در بهمن انتخابات اولين دورة ( پرسي همه :شيوة اجرا(  
 تعيين هيئت دولت  
 تشكيل رسمي نظام جمهوري اسالمي  

  
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بسيج مستضـعفان بـا هـدف دفـاع از     . اين نهادها براساس ضرورت و نيازهاي كشور تشكيل شدند

هاي انقالب و مرز و بوم كشور، جهاد سازندگي با هدف عمران و آباداني روستاها و نهضـت سـوادآموزي بـا هـدف كـاهش       آرمان
  .سوادي و گسترش سواد در كشور تشكيل شدند بي

  گر با نظام جمهوري اسالمي چه بود؟ هاي سلطه علت مخالفت دولت
  )اسرائيل(بخش و حمايت از قيام مردم فلسطين و قطع رابطه با دولت اشغالگر قدس  هاي آزادي حمايت جمهوري اسالمي از نهضت

  
  ايجاد شورش و ناامني -1
 هايي از كشور به خصوص در مناطق مرزي ايجاد اغتشاش در بخش  
 هاي داخلي مقابل هم قرار دادن اقوام ايراني براي ايجاد جنگ  
 هاي مردم خسارت به اموال عمومي و دارايي  

 اسالمي ايرانگران جهت انحراف و نابودي نظام اقدامات سلطه

 گيري نهادهاي انقالبي شكل

 انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي

 تدوين و تصويب قانون اساسي جديد

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

  
كـه در يـك اقـدام تروريسـتي     (اي  ها و مردم انقالبي اعم از مسئوالن سياسي و فرهنگي از جمله آيت اهللا خامنـه  ترور شخصيت -2

  .همچنين شهيدان رجايي، باهنر، استاد مطهري و دكتر بهشتيو ) مجروح شدند
رئيس حكومت عـراق بـا حملـه     ،دشمنان خارجي جنگي هشت ساله را توسط صدام ،1359شهريور سال  31در  :جنگ تحميلي -3

بـس   م آتـش در اين جنگ صدام به هيچ يك از اهداف خود نرسيد و دو سال بعـد از اعـال  . به خرمشهر به كشور ما تحميل نمودند
  .اسرا به كشورمان بازگشتند

  
 رهبـري  مجلس خبرگان. امام خميني پس از عمري مبارزه جهت سربلندي اسالم و ايران از دنيا رفتند، 1368خرداد سال  13در شامگاه 

  .اي را به رهبري انقالب برگزيدند آيت اهللا خامنه ،يك روز پس از ارتحال ايشان
  ».شناخته نيست) امام خميني(نام او  جاي جهان بيكين انقالب در هيچ ا«: اي فرمودند آيت اهللا خامنه
  .ترين ثمرة زندگي امام خميني رهبري انقالبي بزرگ بود دهد بزرگ مي  اين جمله نشان

  

1  ؟نداده استرخ  1358كدام يك از حوادث زير در سال 
  رة مجلس شوراي اسالميتشكيل اولين دو 2    جمعة سياه 1
  استقرار نظام جمهوري اسالمي 4  اولين انتخابات رياست جمهوري 3

2 اي چگونه به رهبري انقالب برگزيده شدند؟ اهللا خامنه آيت 
  با انتخاب مجلس خبرگان رهبري 2    پرسي از طريق همه 1
  توسط شوراي نگهبان 4  از سوي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي 3

3 »با چه هدفي تشكيل شد؟» ازندگيجهاد س 

 سؤال

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

 اي به رهبريرحلت امام خميني و انتخاب آيت اهللا خامنه

  .شد هاي ضد انقالب داخلي و با حمايت دشمنان خارجي انجام مي گروهاقدامات باال توسط 
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وجـو در اينترنـت آثـار فرهنگـي، اجتمـاعي و       وجو از اطرافيان يا جست با پرس
  )سطر 5. (اقتصادي جنگ تحميلي بر كشورمان را در چند سطر بنويسيد

  
  
  
  
  
  

  

دونيم؟ چقدر مي

  2گزينة  1
  .هدف ضدانقالب از ايجاد ناامني در مناطق مرزي، مقابل هم قراردادن اقوام ايراني بود، 3نة گزي 2
 1گزينة  3

 

؟ماي چقدر ياد گرفته

  .اتفاق افتاد 1357شهريور  17، جمعة سياه در روز 1گزينة  1
 .اي را به عنوان رهبر انتخاب نمودند اهللا خامنه آيت ،رهبري، مجلس خبرگان 2گزينة  2
  .ان و آباداني روستاها تشكيل شدرمبا هدف ع 3

  
 

 پروژه

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