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اگر سرى به کتاب فروشی ها بزنید، کتاب هاى گام به گام زیادى را خواهید دید. هر کدام از این کتاب ها ویژگی هاى 
خاصی دارند. با این وجود، هنوز کتابی که به زبانی ساده و بدون زیاده گویی حق مطلب را ادا کرده باشد، وجود 
ندارد. در این مجموعه » چراغ جادو ششم « سعی کرده ایم؛ به این تقاضاى منطقی توجه کرده و مطالب را 
به گونه اى ارائه  کنیم که هم براى دانش آموزان و معلمان عزیز قابل استفاده باشد و هم والدین گرامی بتوانند با 

استفاده از آن، فرزندان خود را راهنمایی کنند. 
»چراغ جادوى ششم« یک بسته ى آموزشی کامل است که داراى چهار ویژگی زیر است:

1ـ راهنمایی و پاسخگویی به کلیه ى تمرین ها و پرسش هاى کتاب هاى درسی
2- داراى درس نامه و پرسش هاى متن درس به همراه پاسخ تشریحی در برخی از دروس

3- ارائه تدریس و حل تمرین هاى برخی از دروس در قالب فناورى کیو آر کد )QR Code( به صورت رایگان 
4- نرم افزار آزمون ساز فوق پیشرفته رایگان حاوى سواالت تستی کلیه دروس با قابلیت برگزارى آزمون و ارائه 

آنی کارنامه
همان طور که اشاره شد، در درس ریاضی عالوه بر پاسخگویی به تمرین ها و مسائل کتاب، تالش کرده ایم با 
استفاده از تکنولوژى QR Code فیلم تدریس و حل برخی از تمرین ها را نیز در دسترس دانش آموزان، معلمان 
و والدین گرامی قراردهیم. عالوه براین  کتاِب »چراغ جادوى ششم« داراى یک نرم افزار آزمون ساز فوق پیشرفته 
 » Lohebartar.ir « رایگان نیز می باشد. دانش آموز پس از دانلود این برنامه از طریق سایت انتشارات لوح برتر
می تواند با استفاده از سریال اختصاصی نرم افزار انتهاى کتاب، آن را فعال کند و آزمون هاى متنوع تستی را در 
دروس مختلف برگزار کند. نرم افزار آزمون ساز لوح برتر قابلیت برگزارى انواع آزمون هاى مبحثی، درس به درس 
و جامع را دارد و بالفاصله کارنامه را نمایش می دهد. اجرا و تمرین تکنیک هاى تست زنی و مشاهده ى نمودار 
پیشرفت تحصیلی در کنار تحلیل آزمون از ویژگی هاى جذاب این نرم افزار می باشد. امیدواریم که با استفاده از 
این بسته ى آموزشی کامل و بی نظیر، نیازهاى آموزشی دانش آموزان، معلمان و والدین گرامی برطرف شود. در 
پایان از شما عزیزان درخواست می کنیم که با نظرات و پیشنهادات علمی و سازنده ى خود، ما را در بهبود کیفیت 

محصوالت آموزشی و کمک آموزشی لوح برتر یارى کنید.
تلفن هاى تماس:  66972478      66971804      66971970      021-66175053

Lohebartar@gmail.com :پست الکترونیکی
سایت: Lohebartar.ir               کانال تلگرام: Lohebartarpub@                         با کمال تشکر
سروش: Lohebartar@               اینستاگرام: Lohebartarpub@                        صادق گرجی

مدیریت انتشارات لوح برتر  
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نرم افزار آزمون ساز فوق پیشرفته ششم لوح برتر هدیه ما به شما

بتونن  فعالیت هاى کتاب هاى درسی  و  تمرین ها  بر حل  پایه ى ششم عالقه مند هستن که عالوه  دانش آموزاى  از  خیلی 
سواالت تستی درس هاى مختلف رو هم حل کنن تا تسلط علمی شون روى مباحث درسی بیشتر بشه.

در سال هاى گذشته، محتواى آزمون ورودى مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه ى ششم از سواالى کتاباى درسی بود؛ 
به همین دلیل، خیلی از بچه هاى ششمی که خودشون رو براى این آزمون آماده می کردن، مجبور بودن، سواالى تستی 
درسایی مثل: ریاضی، علوم تجربی، فارسی، نگارش، مطالعات اجتماعی، قرآن و هدیه هاى آسمان رو کار کنن، این مسئله 
باعث میشد که سطح علمی  درسی شون خیلی باال بره، اما با تغییر آزمون تیزهوشان و حذف سواالى درسی از محتواى 
آزمون، االن دانش آموزاى ششم کمتر با سواالى تستی در ارتباط  هستن. حاال ما میخوایم یه خبر خوش به شما بدیم؛ و 
اون اینه که، به همراه این کتاب، ما یه نرم افزار آزمون ساز فوق پیشرفته  رو هم به صورت کاماًل رایگان به شما تحویل می دیم 
که به وسیله اون می تونین در همه درس ها به تمرین تست زنی بپردازین و انواع و اقسام تست ها رو حل کنین و بالفاصله 

هم، پاسخ تشریحی اون ها را ببینین. این نرم افزار باعث تقویت سطح علمی شما میشه.
 نرم افزار آزمون ساز فوق پیشرفته  ششم لوح برتر، هم نسخه اندروید و هم نسخه ویندوز داره. یعنی؛ هم روى گوشی هاى 
موبایل و تبلت هاى اندرویدى و هم روى کامپیوتر و لپ تاپ قابل نصبه. این برنامه، به شما این امکان رو میده که بعد از 
برگزارى هر آزمون، بالفاصله کارنامه خود تون رو مشاهده کنین و ببینین که تو هر درسی چه عملکردى داشتین. حتی 
می تونین تحلیل آزمون هم داشته باشین؛ یعنی ببینین که پاسخ درست سوال مورد نظرتون چی بوده و شما چه پاسخی 

بهش دادین. تحلیل آزمون باعث میشه تا شما از اشتباه ها تون مطلع بشین و سطح علمی تون رو باال ببرین. 
به یه نمونه از کارنامه ى علمی آزمون ساز فوق پیشرفته ى  لوح برتر که در پایین این صفحه اومده توجه کنین. 

همانطورى که میبینین این کارنامه ى ، بهتون میگه که تو هر درس، چند تا سوال درست، نادرست و نزده دارین. عالوه 
براین، عملکرد شما رو توى هر درس با  دوتا درصد بهتون نشون میده. یه درصد با » نمره ى منفی« و یه درصد »بدون 
نمره ى منفی« تا متوجه بشین که اگر به سواال الکی و شانسی جواب بدین، چه بالیی سر نمره ى اون درس تون میاد. مثاًل 
همون طورى که میبینین، نمره ى اصلی درس تفکر و پژوهش 20 درصد شده، درحالی که اگر اون پاسخ هاى نادرست 
رو نداشت، باید 40 درصد میشد. اگه به درصدهاى استعداد تحلیلی، مطالعات اجتماعی، تفکر و پژوهش و علوم تجربی و 
ریاضیات هم توجه کنید، مشاهده می کنین که اون ها هم همین شرایط رو دارن. در این میون فقط درس زبان و ادبیات 

فارسی که چون نمره منفی نداشته، تغییرى نکرده.
این نرم افزار آزمون ساز هوشمند که حاصل سال ها کار مشاوره و فعالیت تو حوزه ى نشِر کتابه، هدیه ى انتشارات لوح برتر به 

شماست. امیدواریم بتونین به خوبی از اون استفاده کنین و تو درساى مختلف رشد و پیشرفت کنین. 



آشنایی با نحوه ی استفاده از فناوری »رمزینة پاسخ سریع« یا همون کیو آر کد
)Quick Response Code(

فناورى »کیو آر کد« براى اولین بار در سال 1994 توسط شرکت خودروسازى تویوتا مورد استفاده قرار گرفت و به سرعت 
در سراسر جهان گسترش پیدا کرد. این فناورى پیشرفته، این امکان رو به ما میده که با استفاده از گوشی هاى هوشمند 
دوربین دار یه تصویر رو اسکن کنیم و به سرعت به یه آدرس اینترنتی متصل بشیم و یه فایل و یا فیلم رو دانلود کنیم. 

االن هم چند سالی هست که تکنولوژى »کیو آر کد« وارد کتاب هاى کمک آموزشی شده.
یا نحوه ى حل  و  زیادى مثل »فیلم هاى تدریس  ما محتوا و مطالب تکمیلی  لوح برتر«  در کتاِب »چراغ جادوى ششم 
تمرین هاى کتاب درسی« و یا »تمرین ها و پرسش هاى تکمیلی پایان فصل« رو از طریق این تکنولوژى به صورت رایگان 

در اختیارتون میذاریم. اگه میخواید با این تکنولوژى بیشتر آشنا بشید، می تونید به یکی از دو روش زیر عمل کنین.

برنامه ى  از طریق گوشی موبایل تون وارد  روش اول: 
دانلود  رو  ابزار«  »جعبه  برنامه  و  بشین   Bazar بازار 
ابزار«  »جعبه  برنامه ى  وارد  اینکه  از  بعد  حاال  کنین. 
شدین، کافیه برنامه »بارکد خوان« اجرا کنین و با اسکن 
تصویرى که ما گذاشتیم به راحتی به آدرس مورد نظر 
متصل بشین و فایل و یا فیلم مورد نظر رو دانلود کنین

روش دوم: یه راه ساده دیگه اینه که از طریق برنامه 
 QR Code Scanner بازار، نرم افزار کیو آر کد اسکنر
و یا کیو آر کد ریدر QR Code reader رو دانلود 
کنین و باهاش همون کارى که تو روش اول گفتیم، 

انجام بدین.
امیدواریم با استفاده از این فناورى عالوه بر محتواى کتاب، بتونین از فایل هاى تکمیلی و فیلم ها هم به خوبی استفاده کنین.

آشنایی با نحوه ی نصب و فعال سازی نرم افزار آزمون ساز فوق پیشرفته لوح برتر
توجه داشته باشید که این برنامه، داراى دو نسخه ى اندروید و ویندوز می باشد. یعنی؛ هم بر روى گوشی هاى موبایل و تبلت 
اندرویدى و هم بر روى کامپیوتر و لپ تاپ قابل نصب و فعال  سازى می باشد. بـراى اســتفاده از این نرم افــزار می توانید به یکی 

از دو روش زیر عمل کنید:
1- به سایت انتشارات لوح برتر بــه نشانی Lohebartar.ir مراجعه کنید و از بخش نرم افزارهاى انتشارات، نسخه ى »اندروید و 
یا ویندوز« نرم افزارِ »ربات باهوش ششم« را دانلود کرده و با استفاده از »سریال اختصاصی آزمون ساز« چسـبانده شده در انتهاى 

کتاب آن را فعال کنید.
2- از DVD انتهاى کتاب استفاده کنید و برنامه را نصب کرده و با استفاده از »سریال اختصاصی آزمون ساز« انتهاى کتاب، آن 

را فعال کنید.
برخی از قابلیت های نرم افزار آزمون ساز ربات باهوش ششم

1- برگزارى انواع آزمون هاى جامع، مبحثی و درس به درس
2- تمرین و اجراى تکنیک هاى تست زنی و مشاهده ى نتیجه ى آن در کارنامه ى صادره

3- نمایش آنی کارنامه و ارائه دو نوع درصد »با نمره منفی« و »بدون نمره منفی«
4- تحلیل آزمون و امکان مشاهده و مقایسه ى همزمان »سوال و پاسخ دانش آموز« با »پاسخ تشریحی«

5- نمایش انواع نمودارهاى پیشرفت تحصیلی
6- ساخت آزمون دلخواه با تعیین »تعداد سواالت« و »میزان درجه ى دشوار آن ها« توسط دانش آموز 



ریاضی

با اسکن تصویر مقابل از طریق برنامه ی بارکدخواِن جعبه ابزار 
گوشی و یا برنامه ی QR code reader می توانید به صفحه ی 

اختصاصی کتاب »چراغ جادو ششم لوح برتر« هدایت شوید و به 
مطالب تکمیلی و فیلم های تدریس دسترسی پیدا کنید�
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ریاضی

فصل اول:
عدد و الگوهای عددی

2

جدول زیر نشان دهنده ی تعداد دوچرخه ها و تعداد چرخ های مورد نیاز برای تولید آن ها در یک کارخانه ی 
دوچرخه سازی است� جدول را کامل کنید و به سؤاالت پاسخ دهید�

تعداد دوچرخه ها4321���8
تعداد چرخ ها168642
رابطه ی بین چرخ ها و دوچرخه ها2×21×22×23×24×8

 ×2×2 ×2×2 ×2×2 ×2×2 ×2×2

برای تولید 10 عدد دوچرخه به چند عدد چرخ نیاز است؟ تعداد چرخ ها دو برابر تعداد دوچرخه هاست.
پس براى تولید 10 دوچرخه، 20 چرخ نیاز است:  20=2×10

28 عدد چرخ برای تولید چند عدد دوچرخه مورد نیاز است؟ تعداد دوچرخه ها نصف تعداد چرخ هاست.
پس 28 عدد چرخ براى تولید 14 دوچرخه مورد نیاز است:  14=2÷28

آیا امکان دارد برای تولید تعدادی دوچرخه 19 عدد چرخ مورد نیاز باشد؟ چرا؟ خیر، تعداد چرخ ها براى تولید 
دوچرخه همواره مضربی از 2 است و عدد 19 مضرب 2 نیست.

چه رابطه ای بین تعداد چرخ ها و تعداد دوچرخه ها وجود دارد؟ تعداد دوچرخه ها نصف تعداد چرخ ها است و تعداد 
2 × تعداد دوچرخه ها = تعداد چرخ ها چرخ ها دوبرابر تعداد دوچرخه ها است. 
اگر تعداد دوچرخه ها را با  و تعداد چرخ ها را با  نمایش دهید، رابطه ی باال را چگونه می توان نوشت؟

 =   2×  
به عدد های ��� ،2،4،6،8،10،12،14،16 اعداد زوج می گویند�

2ـ با توجه به الگوی زیر، شکل پنجم را رسم و جدول را کامل کنید�

                                        
شماره ی شکل4321���9
تعداد مربع ها177531

 رابطه ی بین تعداد مربع ها و1- )2×1(1- )2×2(1- )2×3(1- )2×4(1- )2×9(
 شماره ی شکل ها

چندمین شکل با 23 مربع ساخته می شود؟ 
در هر شکل تعداد مربع ها یکی کمتر از حاصل ضرب شماره ى شکل در عدد 2 است. پس شکل دوازدهم با 23 مربع 
1+23=24      24÷2=12 ساخته می شود: 

آیا شکلی با 28 مربع ساخته می شود؟ چرا؟ خیر. زیرا تعداد مربع ها در هیچ شکلی زوج نیست و چون 28 عددى 
زوج است؛ پس هیچ شکلی با 28 مربع ساخته نمی شود.
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فصل اول: عدد و الگوهای عددی

ریاضیریاضی

=  تعداد مربع ها )2× شماره ی شکل( -1 با توجه به الگوی باال، رابطه ی رو به رو را کامل کنید� 

در رابطه ی باال به جای تعداد مربع ها  و به جای شماره ی شکل  قرار دهید و رابطه را بنویسید�

 ( )= × 12 -
  ( )= × 12 -  

به عدد های ��� ،1،3،5،7،9،11،13،15 اعداد فرد می گویند�

3

1ـ معلم از دانش آموزان خواست با رسم الگویی، اعداد زوج را نشان دهند� الگوی چند دانش آموز را در زیر 
می بینید� شکل بعدی هر الگو را رسم کنید� 

محمد:

         

1×2=2            2×2=4               3×2=6                         4×2=8                                5×2=10               
تعداد چوب کبریت ها در الگوی باال برابر اعداد زوج است�

علی:

ربات در هربار پرش روی محور دو واحد به جلو می رود�
حسین:

                
تعداد دایره ها در الگوی باال برابر اعداد زوج است�

شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کالسی هایتان مقایسه کنید�

                     
تعداد مربع ها در الگوى باال برابر اعداد زوج است.
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چراغ جادو ششم لوح برتر

ریاضیریاضی

2ـ فاطمه و زهرا الگوهای زیر را برای نمایش اعداد فرد رسم کردند� شکل خواسته شده از هر الگو را رسم کنید�
فاطمه:

                                                          
تعداد چوب کبریت ها در الگوى باال برابر اعداد فرد است.

زهرا:

                                                                 
تعداد مربع ها در الگوى زهرا برابر اعداد فرد است.

شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کالسی هایتان مقایسه کنید�

                                                   
تعداد دایره ها در الگوى باال برابر اعداد فرد است.

3ـ در مورد شباهت ها و تفاوت های اعداد زوج و فرد با هم کالسی هایتان بحث و گفت وگو کنید�
شباهت ها: در الگوى اعداد زوج و اعداد فرد، اعداد 2تا 2تا افزایش می یابند و الگوى آن ها الگویی ثابت است.

تفاوت ها: در الگوى اعداد زوج، هر عدد مضربی از 2 است؛ ولی در الگوى اعداد فرد، هر عدد از مضرب عدد 2 یک واحد 
کمتر است و هیچ عددى وجود ندارد که هم در الگوى اعداد زوج و هم در الگوى اعداد فرد باشد.

  برای به دست آوردن  مین عدد زوج، از رابطه ی 2×  استفاده می کنیم�

 85 × 2= 170 مثال: هشتاد و پنجمین عدد زوج برابر است با 170: 

  برای به دست آوردن  مین عدد فرد، از رابطه ی 1 - )2 × ( استفاده می کنیم�

 )24 × 2( -1= 47 مثال: بیست و چهارمین عدد فرد برابر است با 47: 
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فصل اول: عدد و الگوهای عددی

ریاضیریاضی

4 و 5  1

ـ  در شکل زیر مسیر انتخاب شده توسط دو دانش آموز را مشاهده می کنید�  1
تونل هاى فرد:تونل هاى زوج:

الف( پس از انتخاب یک مسیر، تعداد توپ های داخل تونل ها را با هم جمع کنید�   
آیا هم کالسی دارید که یک مسیر از »تونل های زوج و فرد« را انتخاب کرده باشد و تعداد توپ هایش زوج 

باشد؟خیر، زیرا حاصل جمع یک عدد زوج و یک عدد فرد، عددى فرد است.
12 + 6= 18 در چه صورتی مجموع توپ های مسیر انتخاب شده زوج و در چه صورتی فرد است؟ 

هرگاه تعداد توپ هاى هر دو تونل انتخاب شده زوج و یا فرد باشد، مجموع آن ها عددى زوج است و هرگاه تعداد توپ هاى 
یک تونل انتخاب شده زوج و تونل دیگر فرد باشد، مجموع آن ها عددى فرد است.

ب( جمالت زیر را کامل کنید�
حاصل جمع دو عدد زوج، عددی زوج است� 
حاصل جمع دو عدد فرد، عددی زوج است�

حاصل جمع دو عدد که یکی از آن ها زوج و دیگری فرد است، عددی فرد است�
پ( با توجه به شکل باال، به کمک معلم خود و هم کالسی هایتان بازی جدیدی طراحی کنید و در کالس انجام 
دهید� هر کدام از دانش آموزان کالس به ترتیب براى خود یک شماره انتخاب می کنند و معلم هر بار 2 نفر از آن ها را 

انتخاب می کند و مجموع شماره هاى آن ها را محاسبه می کند.

  هرگاه مجموع دو عدد فرد باشد، حتما یکی از آن دو عدد، زوج و دیگری فرد است�

  هرگاه مجموع دو عدد زوج باشد، دو حالت زیر ممکن است:
2( هر دو عدد، فرد هستند� 1( هر دو عدد، زوج هستند�  

2ـ الگوی زیر از چوب کبریت ها تشکیل شده است� جاهای خالی را پر کنید و به سواالت پاسخ دهید�

تعداد چوب کبریت ها 3 6 9 12

رابطه ی بین تعداد چوب کبریت ها 
و شماره ی شکل ها

1 × 3 2 × 3 3 × 3 4 × 3
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چراغ جادو ششم لوح برتر

ریاضیریاضی

×3 شماره ی شکل= تعداد چوب کبریت ها با توجه به الگوی صفحه قبل جاهای خالی را پر کنید� 
= 3×  

آیا تعداد چوب کبریت ها و شماره ی شکل ها با یکدیگر متناسب اند؟ چرا؟ بله، زیرا بین تعداد چوب کبریت ها و 
شماره ى شکل رابطه ى ضرب وجود دارد و تعداد چوب کبریت ها 3 برابر شماره ى شکل است.

به عدد های ��� ،18 ، 15 ، 12، 9، 6 ، 3 مضرب های عدد 3 می گویند�

ـ توضیح دهید که مضرب های عدد 3 چگونه به دست می آیند؟ 
براى به دست  آوردن مضرب هاى عدد 3، هریک از اعداد طبیعی 5 ،4 ، 3 ، 2 ، 1 را در 3 ضرب می کنیم.

ـ چند مضرب دیگر 3 را بنویسید�
3 24 72 3 18 54 3 10 30× = × = × =, ,  

5

ـ  در صف بوفه ی مدرسه، رضا نفر چهارم است� اگر تعداد افراد داخل صف عددی زوج و کمتر از 20 باشد،   1
چند نفر می توانند پس از رضا در صف باشند؟ )سه جواب مختلف بنویسید( روش  خود را توضیح دهید�

تعداد کل نفرات داخل صف می تواند 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 و 18 نفر باشد؛ بنابراین یا رضا آخرین نفر صف است و 
یا به ترتیب 2، 4، 6، 8، 10، 12 و 14 نفر بعد از رضا در صف قرار دارند.

لايرضا

با استفاده از راهبرد رسم شکل می توان به سادگی مسئله را حل کرد.
2ـ با کامل کردن الگوی عددی زیر، مضرب های 5 را بنویسید�

× ×× ×, , × ×, ,1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5

5 10 15 20 25 3 0
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

,

نهمین مضرب 5، چه عددی است؟ 45= 5×9 
 ×5 =55 55 چندمین مضرب 5 است؟ یازدهمین 

)راهبرد نمادین سازى( 11= 5÷55     

به عدد های ��� ، 25 ، 20، 15، 10 ، 5 مضرب های عدد 5 می گویند�

مضرب های 5 را تا 100 بنویسید�
 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 00

3ـ عددی کوچکتر از 10 انتخاب کنید و مضرب های آن را بنویسید�

7 1, , , ,1 2 5 4

× ×, ,× ×, ,× ×1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7

4 2 2
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

,

,  
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فصل اول: عدد و الگوهای عددی

ریاضیریاضی

6

ـ  در جدول مقابل، خانه های اعداد زوج را رنگ کنید�    1
خانه هایی که رنگ نشدند چه اعدادی را نشان می دهند؟

اعداد فرد
رقم یکان اعداد زوج چه رقم هایی هستند؟  0 ،2 ،4 ،6 ، 8

آیا رقم دهگان اعداد زوج، همیشه زوج است؟ خیر
آیا رقم دهگان اعداد فرد، همیشه فرد است؟ خیر

چگونه می توان زوج یا فرد بودن یک عدد را مشخص کرد؟
فقط از روى رقم یکان آن ها، به این صورت که اعدادى که رقم یکان 

آن ها 0، 2، 4، 6 یا 8 باشد، اعداد زوج و اعدادى که رقم یکان آن ها 1، 3، 5، 7 یا 9 باشد، اعداد فرد هستند.
2ـ در جدولی مانند جدول سؤال 1، اعداد 1 تا 100 را بنویسید 

و مضرب های 3 و 5 را با رنگ کردن مشخص کنید�
سؤالی را در مورد این جدول طرح کنید و از دوستانتان بخواهید 

به آن پاسخ دهند�
رقم یکان اعداد مضرب 5 چه رقم هایی هستند؟ 0 یا 5

آیا در این جدول اعدادی هستند که هم مضرب 3 و هم مضرب 
5 باشند؟ آن ها را بنویسید� بله

15 ـ 30 ـ 45 ـ 60 ـ 75 ـ 90

3ـ با توجه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو را رسم و جدول را کامل کنید�

                                                      
شماره ی شکل654321
تعداد مربع ها2017141185

رابطه ی بین تعداد مربع ها و 2+ )3×1(2+ )3×2(2+ )3×3(2+ )3×4(2+ )3×5(2+ )3×6(
شماره ی شکل ها

چه رابطه ای بین تعداد مربع ها و شماره ی شکل ها وجود دارد؟ پاسخ خود را با پاسخ هم کالسی هایتان 
مقایسه کنید� 

تعداد مربع ها از 3 برابر شماره ى شکل ها، 2 تا بیشتر است. 
رابطه ی خود را با قرار دادن  به جای تعداد مربع ها و  به جای شماره ی شکل ها بنویسید�

 =)  ×3( +2
× +( )4 3 1 13= 4ـ با توجه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو با چند مکعب ساخته می شود؟ 13 مکعب 
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چراغ جادو ششم لوح برتر

ریاضیریاضی                          
( ) ( ) ( )1 3 1 2 3 1 3 3 1× + × + × +

شکل چندم با 25 مکعب ساخته می شود؟  شکل هشتم 
× + = − = ÷ =3 1 25 25 1 24 24 3 8))

رابطه ی بین تعداد مکعب ها و شماره ی شکل ها را بنویسید�  
× تعداد مکعب ها +3 1))= تعداد مکعب ها از 3 برابر شماره شکل ها، یکی بیشتر است. 
5ـ فاطمه در صف 31 نفره ی مدرسه، نفر وسط است� درستی یا نادرستی هریک از جمالت زیر را با ذکر 

دلیل مشخص کنید�
فاطمه نفر پانزدهم صف است�  

نادرست، زیرا در این حالت 14 نفر قبل از فاطمه و 16 نفر بعد از فاطمه در صف ایستاده اند.
15 نفر قبل از فاطمه و 15 نفر بعد از فاطمه در صف هستند� 

درست، در این حالت فاطمه دقیقاً در وسط صف ایستاده است.
+15 نفر قبل از فاطمه و 16 نفر بعد از فاطمه در صف هستند�  +15 6 32=

↓
فاطمه

نادرست، زیرا در این حالت تعداد افراد صف 32 نفر می شود.
فاطمه نفر شانزدهم صف است� 

درست، زیرا در این حالت 15 نفر قبل از فاطمه و 15 نفر بعد از فاطمه قرار دارند و تعداد آن ها 31 نفر می شود.

+ +15 5 31=
↓

فاطمه
6ـ به سؤاالت زیر پاسخ دهید�

12 مضرب چه اعدادی می تواند باشد؟ 1، 2، 3، 4، 6 و 12
15 مضرب چه اعدادی می تواند باشد؟ 1، 3، 5 و 15

  همه ی اعداد، مضرب عدد 1 هستند�

  همه ی اعداد، مضرب خودشان هستند�
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فصل اول: عدد و الگوهای عددی

ریاضیریاضی

) قرار دهید� )<=> 8ـ مقایسه کنید و عالمت مناسب
8 4 / /− + >>< 15667399 9882399 130 7 13 95

          2 رقم صحیح    3 رقم صحیح           7 رقم                    8 رقم

18 3245 120 70005 500007+ < −< + > −

                                                                6 رقم              5 رقم

22

مانند نمونه از 1 شروع به شمارش کنید� هر دانش آموز یک عدد را بگوید� به هریک از مضرب های 3 و 5 که 
رسیدید به جای آن ها از کلمات زیر استفاده کنید:

←  ستاره مضرب های 5  ← دایره   مضرب های 3 

 , , , , , , , ,
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 1 2 3 4 5 6 30

                               دایره، ستاره                  دایره      ستاره                   دایره                         1
دانش آموزی که در شمارش اشتباه کند یا به جای مضرب ها از کلمات درست استفاده نکند از بازی خارج 

می شود�
عددی کوچکتر از 20 انتخاب کنید و به جای 1، بازی را از آن شروع کنید�

, , , , , , , , , , , , , ,10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25,

دایرهدایرهدایرهدایره ستارهستارهستاره دایره،ستاره

22

بخشی از آب به صورت مستقیم به هدر می رود� اما بخش بزرگی از آب به صورت »آب مجازی« به هدر می رود� 
آب مجازی مقدار آبی است که در فرایند تولید یک محصول مصرف می شود، اما در محصول نهایی وجود ندارد� 
مثالً برای تولید هر کیلوگرم نان بیش از 1000 لیتر آب مصرف می شود که عمدتاً مربوط به آبیاری گندم است� 
بیاید حساب کنیم اگر یک خانواده چهارنفره، هفته ای دو کیلوگرم نان را که تقریباً معادل دو نان سنگک است، 

دور بریزد، 23 میلیون خانوار ایرانی به خاطر دور ریختن نان تقریباً چه مقدار آب هدر می دهند�
23 پس 46 میلیون کیلوگرم گندم هدر می رود و برای هر کیلوگرم گندم تقریبا 1300 لیتر  2 46× = چون، 
 , , , , ,× =46 000 000 1300 59 800 000 000 آب مصرف می شود، پس برای 46 میلیون کیلوگرم گندم تقریباً 

لیتر آب مصرف شده به هدر می رود� 
اگر بدن هر شخص به طور متوسط هرروز به 2 لیتر آب نیاز داشته باشد، حساب کنید این میزان آب، آب 

مورد نیاز تقریباً چند نفر در یک روز می تواند باشد�
با تقریب کمتر از یک میلیارد

, ,÷ =, ,, , , , , →59 800 000000 2 29 900000 000 30 000000 000

این میزان آب می تواند نیاز تقریباً 30,000,000,000 نفر را در یک روز برآورده کند.
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چراغ جادو ششم لوح برتر

ریاضیریاضی

اگر جمعیت جهان را به طور تقریبی 7 میلیارد نفر درنظر بگیریم، آیا با جلوگیری از به هدر رفتن این میزان 
آب، می توان نصف مقدار آب مورد نیاز کل جمعیت جهان را در هر روز تأمین کرد؟ بله 

مقدار آبی که در یک روز هدر می رود. 
,تقریبی , , ,, ,7 8 542 859 800 000000 57 142÷  →
تقریبی , ,42 85 42 2 4 27 28 571÷  → نفر 

, , , ÷ = , ,7 000000000 2 3 500000 000, نفر، نصف جمعیت کل جهان 

 , , , ,4 27142 71 >  

فصل دوم : کسر

جمع و تفریق کسرها
24

1ـ با توجه به آنچه از کسر آموخته اید، مثال  هایی از کسر در اطراف خود طرح و با دانش آموزان دیگر در 
این باره گفت وگو کنید�

1 لیوان از آب پر است. یا من 
3 هرگاه که بخواهیم جزئی از کل را نشان دهیم از کسر استفاده می کنیم؛ مثاًل می گوییم 

( از یک پیتزا را خورده ام. 1
2 نصف )

2ـ در جدول زیر کسر یا عدد مخلوط مناسب را بنویسید و شکل های الزم را رسم یا رنگ کنید� آخرین 
سطر را به دلخواه خودتان کامل کنید�

واحدمقدار رنگ شدهعدد مخلوطکسر

7
2

3 1
2

2
3
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فصل دوم: کسر

ریاضیریاضی

7
4

1 3
4

14
52 4

5

13
4

3 1
4

7
32 1

3

3ـ حاصل جمع و تفریق ها را پیدا کنید� هرجا الزم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید�
1
3

1
5

5
15

3
15

5
5

3
3

2
15

×
×

−
×
×

= − =
 
1 4
2 4

1
8

×
×

+ =
 
4
8

1
8

5
8

+ =
              

 − =
17 3
4 

− =6 4
4

3 1
4

3 3
4  4 2

3− =
25 1
3                                      

یک واحد باز می کنیم.  

3 1 7
2 7

5 2
7 2

×
×

+
×
×

= + =3 7
14

10
14 3 17

14 4 3
14=  2 3 2

5 2
4 2

10
×
×

+  = + =6 6
10

2
10

6 8
10

  در جمع اعداد مخلوط، ابتدا واحدهای کامل را با هم، پس از آن قسمت های کسری را با هم جمع 
می کنیم�

 برای تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط، صورت کسر را بر مخرج آن تقسیم می کنیم:

25
6

4 1
6

=
  2 5

2 4
0 1

6
4−
→
→

→ صورت کسر

مخرج کسر
عدد صحیح )تعداد واحد کامل(

مثال:             

  در تفریق اعداد مخلوط مانند جمع آن ها عمل می کنیم؛ اما در صورتی که قسمت کسری عدد اول 
کوچکتر از قسمت کسری عدد دوم باشد، ابتدا یک واحد از عدد مخلوط اول باز کرده و به قسمت کسری 

آن اضافه می کنیم؛ سپس واحدهای کامل را از هم و قسمت های کسری را نیز از هم کم می کنیم�

− = − =

− =( )

6 5
5

7 1
5

41
2

6 6 2
5 2 41 5

2 5 2

6 4 2

12
10

5
10 2 7

10
×
× − ×

×
=

 
یک واحد باز می کنیم. یک واحد باز میکنیم.

مثال: 
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  در تفریق اعداد مخلوط، اگر عدد اول، یک عدد صحیح باشد و قسمت کسری نداشته باشد، از 
عدد اول یک واحد باز می کنیم و قسمت کسری آن را با توجه به مخرج کسر دوم می نویسیم� سپس تفریق 

را ادامه می دهیم�
− = − =12 8 3

5 11 5
5 8 3

5 3 2
5 

یک واحد باز می کنیم. یک واحد باز میکنیم.
مثال:   

 برای تبدیل عدد مخلوط به کسر، عدد صحیح )تعداد واحد کامل( را در مخرج کسر ضرب و با 
صورت کسر جمع می کنیم و در صورت کسر می نویسیم� مخرج کسر تغییر نمی کند�

 × +( )6 7
10

6 10 7
10

67
10

= = مثال:  

  در جمع اعداد مخلوط، اگر حاصل جمع قسمت های کسری، کسر بزرگتر از واحد شد، آن را به عدد 
مخلوط تبدیل می کنیم؛ سپس با عدد صحیح )تعداد واحد کامل( به دست آمده جمع می کنیم�

 →= +3 3 6
5 6 4 5 5

6 5 7 18
30

25
30 7 43

30

43
30 1 13

30 8 13
30

×
×

+
×
×

=
=

مثال:   

25

5 لیتر شیر نوشیده است� او می خواهد بداند در این دو روز روی هم چند لیتر 
6

3 لیتر و امروز
4

ناهید دیروز

شیر نوشیده است� راه حل او و دوستش را توضیح دهید� هرجا که الزم است راه حل را کامل کنید�

5 را با مخرج های برابر پیدا کرد و بعد پاسخ را به دست  آورد:
6

3 و
4

الف( ناهید ابتدا کسرهای مساوی
3 6
4 6

18
24

5 4
6 4 24

20×
×

=
×
×

=

3
4

5
6 24 24

2

2
19
12

1 7
12

18 20 38

24
+ = + =

÷

÷
= = لیتر  

 برای نوشتن کسری مساوی با کسر داده شده، باید صورت و مخرج کسر را در یک عدد مساوی 
7ضرب کنیم� 4

9 4
28
36

×
×

= مثال:  

 هرگاه صورت و مخرج کسری را بر یک عدد مساوی تقسیم کنیم، کسری به دست می آید که با 
کسر اول مساوی است� به این کار ساده کردن کسر می گوییم�

18 6
30 6

3
5

÷
÷

= مثال:  
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ریاضیریاضی ریاضیریاضی

× =÷ =171 19
12

171 12
19

108
9

1

حجم مخزن )ب( 

حجم مخزن )آ(  36= 3 ÷ 108
حجم مخزن )ج(  27= 4 ÷ 108

 فصل سوم : اعداد اعشاری
یادآوری 

44

دهگانیکاندهمصدم

7
9

2
1

8
8

6
6

المپیک، دیسک را 68/19 متر  1ـ احسان حدادی در مسابقات 
را  دیسک  اول  نفر  کرد�  دریافت  نقره  ارزشمند  مدال  و  پرتاب 
68/27 متر پرتاب کرده بود�این رکوردها را در جدول ارزش مکانی 

قرار دهید و به حروف بنویسید�
: شصت و هشت و نوزده صدم /68 19

: شصت و هشت و بیست و هفت صدم /68 27

  اعداد اعشاری، نمایشی از اعداد کسری و یا اعداد مخلوطی هستند که مخرج آن ها 10، 100، 
1000 و ��� می باشد� هر عدد اعشاری از دو قسمت صحیح و اعشاری تشکیل شده که با عالمت ممیز ) / ( از 

یکدیگر جدا می شوند�

  برای آنکه بهتر بتوانیم اعداد اعشاری را بخوانیم، می توانیم آن ها را در جدول ارزش مکانی قرار 
دهیم� برای این کار باید به محل قرار گرفتن ممیز ) / ( توجه کنیم و رقم های عدد را به ترتیب در جدول 

ارزش مکانی به صورت زیر قرار دهیم�

���دهگان هزاریکان هزارصدگاندهگانیکاندهمصدمهزارم���



قسمت اعشاری  



قسمت صحیح  

از آنجا که قسمت اعشاری عدد، از یک واحد کمتر است؛ بنابراین در جدول ارزش مکانی در طبقه ی پایین تر 
از یکی ها قرار می گیرد�
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  برای خواندن اعداد اعشاری، قسمت صحیح را جدا و قسمت اعشاری را نیز جداگانه می خوانیم� 
برای خواندن قسمت اعشاری، اعداد اعشاری را به طور کامل با نام آخرین مرتبه ی اعشاری آن می خوانیم�

                        هزارم

/
↑

42 05 6 مثال: چهل و دو و پنجاه و شش هزارم 

2ـ با توجه به واحد داده شده مقدار رنگ شده را با یک کسر و یک عدد اعشاری نشان دهید�

/=
10 0 10
100

  1 =0 /01
100

  23 =0 / 23
100

  19 =0 /19
100

  برای آنکه کسرهایی را که مخرج آن ها 10، 100، 1000 و ��� باشد به صورت عدد اعشاری بنویسیم، 
کافی است صورت کسر را نوشته و به تعداد صفرهای مخرج، از سمت راست شمرده و عالمت ) / ( را قرار دهیم�

3ـ با توجه به واحد نشان داده شده برای شکل، یک کسر و یک عدد اعشاری و گسترده ی هر کدام را بنویسید�

7 :کسری 3 732 + + = 2
10 100 100

2+0/7+2 :اعشاری  +0 / 7 +0 /03 = 2 / 73

1 :کسری 2
10

+ +
4

100
+ 5

1000
=1 245

1000
0+1 :اعشاری  / 2 +0 /04 +0 /005 = 1/ 245

  برای گسترده نویسی، هر رقم را با توجه به مرتبه و ارزش مکانی آن نوشته و آن ها را باهم جمع می کنیم�
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ریاضیریاضی

4ـ با توجه به واحد داده شده مانند نمونه تساوی کسرها و عددهای اعشاری را بنویسید�

20 2=
100 10

0/20=0/2

50 5=
100 10

0/50=0/5

10
100

1
10

=

0 10 0 1/ /=
با توجه به این تساوی ها در مورد نقش رقم صفر در سمت راست عددهای اعشاری توضیح دهید�در عددهاى 

اعشارى، اگر در سمت راست آن بعد از آخرین رقم، به تعداد دلخواه صفر قرار دهیم، عدد حاصل تغییر نمی کند.

  با توجه به فعالیت باال، اگر بعد از آخرین رقم اعشاری، هر تعداد صفر به انتهای عدد اضافه کنیم، 
عدد تغییری نمی کند؛ مثالً 5/400=5/40=5/4 ؛ ولی اگر در بین ارقام اعشاری، صفر بگذاریم عدد به دست  

� 4/3 5/4 یا 4/30  آمده با عدد قبلی مساوی نیست؛ مثالً  5/004 

45

1ـ مانند نمونه کسرها را ساده کنید و یک تساوی بنویسید�

2 70
1000

2 /07= =→2 7
100

2 070/50
100

= →
5

10
0 / 50 =0 / 5/ /→= =

30 3 0 30 0 3
100 10

210
1000

= 21
100

→ =0 210 0 21/ /80
100

= 8
10

0 / 80=0/ 8→900
1000

= →
9

10
0 / 900 =0 / 9

2ـ عددهای اعشاری را به صورت کسر یا عدد مخلوط بنویسید و تا حد امکان ساده کنید�

0 75/ =
75 ÷25

100÷25
= 3

4
0 25/ =

25 ÷25
100÷25

= 1
4

0 2/ =
2÷2

10÷2
= 1

5

12 4/ =12 4 ÷2
10÷2

=12 2
513 50/ =13 50÷50

100÷50
=13 1

2
0 5/ =

5 ÷ 5
10÷ 5

= 1
2

  برای تبدیل اعداد اعشاری به کسر، کافی است تمام رقم های آن عدد را بدون ممیز در صورت کسر 
نوشته و به تعداد رقم های اعشاری در مخرج کسر، جلوی عدد 1 صفر بگذاریم و مخرج را به صورت 10، 100، 

1000 و ��� بنویسیم�
0 28 28

100
/ = مثال: 

  برای تبدیل اعداد اعشاری که قسمت صحیح آن ها صفر نیست؛ به کسر، می توان آن ها را به صورت 
عدد مخلوط نوشت� قسمت صحیح به عنوان تعداد واحد کامل درنظر گرفته می شود و برای قسمت اعشاری 
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ریاضیریاضی

مطابق توجه قبل عمل می کنیم�
17 043 17 43

1000
17043
1000

/ = =

3ـ کسرهای زیر را به عددهای اعشاری تبدیل کنید� در صورت لزوم ابتدا یک کسر بنویسید که مخرج آن 
5× 10 یا 100 یا 1000 باشد�

×5

/= =
3 15 0 15
20 100

237
100

= 2 / 3745
1000

=0 /04523
10

= 2 / 3

 ×2

×2

84
50

=
168
100

=1/ 68
 ×4

×4

107
25

=
428
100

= 4 / 28
 ×2

×2

8
5

=
16
10

=1/ 6

  برای تبدیل کسرهای بزرگتر از واحد به عدد اعشاری با مخرج های 10، 100، 1000 و ���� بهتر است 
ابتدا آن ها را به اعداد مخلوط؛ سپس به عدد اعشاری تبدیل کنیم�

  اگر بخواهیم کسرهایی که مخرج آن ها 10، 100، 1000 و ��� نباشد را به اعداد اعشاری تبدیل کنیم، 
باید با ضرب کردن صورت و مخرج کسر در یک عدد و یا ساده کردن آن، مخرج کسر را به یکی از اعداد 10، 

125× 100، 1000 و ��� تبدیل کنیم؛ سپس کسر جدید را به صورت عدد اعشاری بنویسیم�

×125

/= =
5 625 0 625
8 1000

مثال: 

45 و 46

2 3
8

7
6 

4
9

5

1
0

برای ساختن عددهای اعشاری 10 کارت با رقم های 0 تا 9 درست کنید� هر جا 
الزم شد از عالمت ممیز استفاده کنید�

0 1 9 7/ به عنوان نمونه علی با 4 کارت یک عدد اعشاری درست کرد� 

الف( شما هم عدد 10 را در سمت چپ ممیز درست کنید� سپس با 3 کارت دیگر نزدیک ترین عدد ممکن 
به 10 را درست کنید و در سمت راست ممیز بنویسید�  

 01 2 3 4/ حاال نزدیک ترین عدد ممکن به 11 را درست کنید و بنویسید� 

01 9 8 7/  
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ب( جدول ارزش مکانی را کامل کنید�
هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکاندهمصدمهزارمده هزارم
56789

43210

با 5 کارت و قرار دادن آن ها در ستون های جدول، بزرگترین و کوچکترین عدد ممکن را درست کنید و به 
حروف و رقم بنویسید�

به حروف: نود و هشت هزار و هفت صد و شصت و پنج بزرگترین: 98765 
کوچکترین: 0/1234                        به حروف: هزار و دویست و سی و چهار ده هزارم

پ( کارت های صفر تا 9 را طوری در جای خالی قرار دهید که بزرگترین و کوچکترین حاصل درست شود�

7

3

6
9

81

8
5

5

/

/

+

بزرگترین

0
9
0

1
0
0

2
8
4

/
/
/

-

کوچکترین

  در جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری، هر چه به سمت راست حرکت کنیم ارزش مکانی رقم ها کمتر 
و هرچه به سمت چپ حرکت کنیم ارزش مکانی رقم ها بیشتر می شود� به بیان دیگر داریم:

< ارزش مکانی  < ارزش مکانی  < ارزش مکانی  < ارزش مکانی  < ارزش مکانی   ارزش مکانی 
                      هزارم                   صدم                  دهم                    یکان                 دهگان              صدگان

  برای نوشتن بزرگترین عدد اعشاری با تعداد رقم های داده شده، همواره بزرگترین رقم ها را در مرتبه ای 
از قسمت صحیح قرار می دهیم که ارزش مکانی بیشتری دارند و برای نوشتن کوچکترین عدد اعشاری، همواره 

کوچکترین رقم ها را در مرتبه ای از قسمت اعشاری قرار می دهیم که ارزش مکانی بیشتری دارند�

46

1ـ مانند نمونه عددهای کسری و اعشاری را به صورت گسترده بنویسید�

/ / /= + +3 104 3 0 1 0 004
+

= + = + + = + +
23 20 3 20 3 2 32 2 2 2
100 100 100 100 10 100

1 5
100

=1+ 5
100             

17
100

=
10 + 7
100

= 10
100

+ 7
100

= 1
10

+ 7
100  

0 0207/ =0 /02 +0 /0007 34
1000

=
30 + 4
1000

= 30
1000

+ 4
1000

= 3
100

+ 4
1000

1 3491/ = + + + +1 0 / 3 0 /04 0 /009 0 /0001                2 1 7 2 0 1 0 07/ / /= + +
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ریاضیریاضی

2ـ حاصل جمع و تفریق های زیر را بنویسید�

4 /
3

2
/

12

2 / 9 2 1

−
7 9

1 3 5 8

    

0 /
1

7 5 4
/

1

1 / 2 8 5 0

+
1

0 5 3 0 9

/1 2 3 0
/

1

2 9 / 8 2 1

+
7

1 7 5 1 4

    

7 /
6

0
10
9

0
10
9

0
/

10

4 / 6 4 6

− 2 3 5 4

  برای جمع و تفریق اعداد اعشاری، رقم های هم مرتبه ی زیر هم قرار می گیرند و باهم جمع و یا 
تفریق می شوند� بهتر است ابتدا محل قرار گرفتن ممیز مشخص شود تا رقم های هم مرتبه در زیر هم مرتب 

شوند� برای جمع و تفریق اعداد اعشاری، از کمترین مرتبه شروع می کنیم�
3ـ الگوی زیر را ادامه دهید�

ده میلیونیم و یک میلیونیم و صد هزارم و ده هزارم و هزارم و صدم و دهم
4ـ عددها را به حروف بنویسید�

طول دروازه ی فوتبال 7/33 )هفت و سی و سه صدم( متر است�
هر اینچ برابر با 2/54 )دو و پنجاه و چهار صدم( سانتی متر است�

عدد 32/004 )سی و دو و چهار، ده هزارم( از عدد 33/4007 )سی و سه و چهار هزار و هفت ده هزارم( کوچکتر است�
5ـ حاصل جمع و تفریق های زیر را به صورت ذهنی به دست  آورید�

/ 3 /03+ =3 0 03/ / 0 / 24+ =0 04 0 2/ / 0 / 8+ =0 3 0 5/ 2 / 3+ =2 0 3
/ 0 / 6− =5 6 5/ / 7 / 7− =7 77 0 07/ 4 / 3− =5 0 7/ / 5+ =4 3 0 7
/ / 3 / 5+ =2 7 0 8/ / 1/ 4+ =0 7 0 7/ / 0 / 37+ =0 07 0 3/ / 0 / 9− =1 7 0 8

47

1ـ نقطه های مشخص شده روی محور کدام عددهای اعشاری را نشان می دهند؟
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درس اّول: زنگ علوم

1 درس

سال گذشته با مفهوم و مراحل کاوشگری آشنا شدید.
نتیجه گیری و نظریه  انجام آزمایش و تکرار آن  فرضیه )حدس و گمان(  طرح سؤال  مشاهده )حواس 

پنج گانه( 

8

1ـ هنگام برخورد شهاب سنگ با زمین چه اتّفاقی می افتد؟ برخورد شهاب سنگ با زمین باعث ایجاد گودال های 
عظیم می شود. 

2ـ  گفته شد در اثر برخورد شهاب سنگ به زمین گودال ایجاد می شود. آیا اندازه ی همه ی گودال ها یکسان 
ارتفاع سقوط  اندازه و وزن شهاب سنگ، سرعت و  است؟ خیر، زیرا به محل برخورد شهاب سنگ )جنس زمین(، 

شهاب سنگ بستگی دارد.

9

1ـ سه ظرف پالستیکی بردارید و آن ها را شماره گذاری کنید.
2ـ تا سه چهارم حجم درون هریک از ظرف ها به ترتیب و به طور جداگانه آب، خاک و گچ بریزید.

ارتفاع های  از  آن را  و  بردارید  تیله  یا  قطعه سنگ  یک   -3
گوناگون طوری رها کنید که درون یکی از ظرف ها بیافتد. چه 

چیزی مشاهده می کنید؟ 
در ظرف محتوای آب: سنگ و یا تیله به ته ظرف فرو می رود.

در ظرف محتوای خاک: به علّت گوناگونی مواد خاک، به مقدار کم فرو می رود.
در ظرف محتوای گچ: به طور کامل فرو می رود؛ چون یکنواخت است. 

اّما هم در ظرف گچ و هم در ظرف خاک، گودالی هم عمق و هم قطر ایجاد می کند.
4- قسمت سوم آزمایش را برای ظرف ها و تیله های دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.

هرچه وزن تیله ها و ارتفاع رها شدن آن بیشتر باشد، در ظرف های گچ و خاک، عمق و قطر گودال بیشتر شده و در ظرف 
محتوای آب، آب بیشتری به بیرون پاشیده می شود.

11،10و12

1ـ مشخص کنید چه چیزی را تغییر می دهید؟ ارتفاع رها کردن
2ـ چه چیزی را اندازه می گیرید؟ قطر و دهانه ی گودال

3ـ چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه می دارید؟ اندازه و وزن تیله، جنس تیله، سرعت رها شدن، نوع، جنس و 
مقدار خاک
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در یک ظرف پالستیکی مقداری خاک نرم بریزید و سطح آن را صاف کنید. سپس یک گلوله ی فلزی را از 
ارتفاع یک  متری رها کنید و قطر دهانه ی گودال را اندازه بگیرید. این آزمایش را با ارتفاع های گوناگون تکرار 

کنید و مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید. 

شماره ی 

آزمایش

قطر دهانه ی گودال )میلی متر(

فاصله ی گلوله از خاک 
)نیم متر(

فاصله ی گلوله از خاک 
)یک متر(

فاصله ی گلوله از خاک 
)یک و نیم متر(

1213541

2203639

3223440

213540میانگین

نموداری برای نشان  دادن ارتباط بین فاصله ی گلوله تا خاک و قطر دهانه ی گودال رسم کنید.
نمودار گروهتان را با نمودار گروه های دیگر مقایسه کنید و نتیجه ی به دست 

آمده از نمودار را بنویسید.
نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند جمله بیان کنید. هرچه گلوله سنگین تر و ارتفاع 

رها شدن بیشتر باشد،  قطر دهانه ی گودال بزرگتر می شود.
متن زیر را کامل کنید. برای این منظور، توّجه کنید که هرچه فاصله ی گلوله از 

خاک بیشتر باشد، سرعت برخورد آن به خاک هم بیشتر است.
هر چه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر 

می شود و قطر دهانه ی گودال بزرگتر می شود.
پیش بینی کنید اگر گلوله را از فاصله ی 3 متری رها کنیم، قطر دهانه ی گودال 

چه تغییری می کند؟ درستی پیش بینی خود را با انجام آزمایش بررسی کنید و گزارش دهید. قطر دهانه ی 
گودال بزرگتر می شود.

12

می دانید که وقتی چند جسم را از یک بلندی رها می کنیم، پس از مدتی به زمین می رسند؛ اّما برخی زودتر 
و برخی دیرتر به زمین می رسند. به نظر گروهی از دانش آموزان: »هرچه سطح جسم بیشتر باشد، دیرتر به 
زمین می رسد«. درباره ی این مسئله، تحقیقی طراحی و اجرا کنید. هرچه سطح جسم بیشتر و بزرگتر باشد، 

نیروی مقاومت هوا بیشتر می شود و جسم دیرتر به زمین می رسد.
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درس دوم: سرگذشت دفتر من

2 درس

روش های ثبت و نگهداری اّطالعات در گذشته
1ـ نقاشی روی دیوار غار 2ـ نوشته ی روی چوب 3ـ نوشته ی روی چرم و پوست حیوانات 

4ـ نوشتن روی سنگ
موادی که انسان ها در محیط زندگی خود از آن ها استفاده می کنند به دو صورت هستند:

1ـ مواد طبیعی: موادی که به طور مستقیم از طبیعت به دست می آیند؛ مانند: پنبه، نفت خام، سنگ آهن، چوب 
و اکسیژن 

2ـ مواد مصنوعی: موادی که به طور مستقیم از طبیعت به دست نمی آیند؛ بلکه باید از مواد موجود در طبیعت 
ساخته شوند؛ مانند: شیشه، پارچه، کاغذ، مواد و شمع 

مراحل تهیه ی کاغذ: 1ـ بریدن درخت 2ـ حمل الوار به کارخانه 3ـ کندن پوست تنه ی درخت 4ـ تبدیل به 
تکه های ریز چوب )چیپس چوب( 5ـ  تبدیل چیپس چوب به خمیر و سفید کردن

 6ـ  خشک کردن خمیر و تهیه ی کاغذ
ماده ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ، چوب است. )به جز چوب از پنبه و نیشکر هم می توان استفاده کرد.(

از ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی درختان تنومند می توان برای تهیه ی کاغذ استفاده کرد.
بازیافت: به عملی می گویند که با آن می توان موادی را که قبالً استفاده شده اند، به صورتی درآورد که دوباره بتوان 

از آن استفاده کرد.
مراحل بازیافت کاغذ: 1ـ خردکردن کاغذ باطله 2ـ تهیه ی خمیر کاغذ 3ـ سفیدکردن خمیر کاغذ 4ـ پهن  و 

خشک کردن خمیر کاغذ

16،15،14و17

1- شما چه روش های دیگری برای نگهداری اّطالعات پیشنهاد می کنید؟ نوشتن روی کاغذ، نوشتن روی 
پارچه ی ابریشمی، نوشتن روی ورقه های مسی و طالیی و به صورت امروزی ذخیره ی اّطالعات در فلش، هارد، CD و ...

2- نوشتن بر روی سنگ و چوب چه مزایا و معایبی دارد؟ مزایا: ماندگاری و دوام خوبی دارند و هیچ گونه آلودگی 
برای محیط زیست ندارند. معایب: نوشتن روی آن ها بسیار وقت گیر، سخت و حمل و نقل آن ها دشوار است.

3- چرا انسان ها به فکر پیداکردن روش های ساده تر و سریع تر برای ثبت اّطالعات افتادند؟
1( افزایش جمعیت2( پیشرفت علم: سبب تولید امکانات بسیار شده بود که استفاده از روش های قدیمی کافی نبود.

4- مواد طبیعی را تعریف کنید و مثال بزنید. به موادی می گویند که به طور مستقیم از طبیعت به دست می آیند؛
مانند: پوست و پشم و ...

5- مواد مصنوعی را تعریف کنید و مثال بزنید. به موادی که به طور مستقیم از طبیعت به دست نمی آیند، بلکه باید 
از مواد موجود در طبیعت ساخته شوند؛ مانند: شیشه، پالستیک و کاغذ.
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6- چه عاملی باعث مطالعه و کشف کاغذ برای ثبت اّطالعات شد؟ افزایش اّطالعات، حمل آسان، ماندگاری 
طوالنی، نوشتن آسان روی آن

7- مراحل تبدیل درخت به کاغذ را در موارد زیر مرتب کنید. 1ـ تهیه ی چیپس چوب 2ـ خشک کردن 
خمیر و تهیه ی کاغذ 3ـ  حمل الوار به کارخانه 4ـ بریدن درخت 5ـ کندن پوست تنه ی درخت 6ـ تبدیل 

چیپس چوب به خمیر و سفیدکردن آن.          4 و 3 و 5 و 1 و 6 و 2
8- به جز چوب از چه گیاهان دیگری می توان برای تهیه ی کاغذ استفاده کرد؟ پنبه و نیشکر

9- چه قسمت هایی از درخت برای تهیه ی کاغذ مناسب تر هستند؟ ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی 
درختان تنومند.

10- از چه موادی می توان برای سفیدکردن کاغذ استفاده کرد؟ آب اکسیژنه، آب ژاول، کلر
11- یکی از راه های حفظ منابع طبیعی بازیافت است. آن را تعریف کنید. به عملی که با آن می توان موادی را که قباًل 

استفاده شده اند، به صورتی درآورد که دوباره قابل استفاده باشند؛ مانند: کاغذ یا پالستیک
12- شما چه روش های دیگری را می شناسید؟ درباره ی این روش ها باهم گفت وگو کنید. ثبت اّطالعات روی فلش، 

کاغذ، هارد، فالپی، نوشتن روی ورقه های مسی و طالیی

14

در گذشته های دور برای ثبت و ذخیره ی اّطالعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقاشی روی دیوار 
غارها استفاده می کردند. مزایا و معایب این روش ها را بنویسید.

مزایا: 1( جلوگیری از قطع درختان 2( تهیه ی آسان 3( سهولت دسترسی به دلیل طبیعی بودن و فراوانی آن ها در طبیعت 
4( سادگی روش استفاده 5( طبیعی بودن مواد اولیه و مضر نبودن آن ها برای سالمت انسان

معایب: 1( وقت گیر و دشوار بودن 2( جابه جایی مشکل یا غیرممکن بودن آن ها 3( زیاد بودن حجم و اندازه ی آن ها 4( دوام 
کم 5( پوسیدن و تجزیه شدن در اثر قرارگیری در معرض موجودات تجزیه کننده یا عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله

15

از مواد طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کالس گزارش دهید.
مواد طبیعی: آب، شن، ماسه، سنگ معدن، میوه

مواد مصنوعی: لباس، خودکار، مداد رنگی، داروهای شیمیایی، پالستیک، سیم برق

15

درباره ی منشأ مواد طبیعی و مصنوعی محیط اطراف خود با دانش آموزان گفت وگو کنید.
مواد طبیعی به طور مستقیم و به راحتی یافت می شوند، در صورتی که مواد مصنوعی به طور طبیعی یافت نمی شوند، بلکه 

باید آن ها را از مواد موجود در طبیعت با ایجاد تغییراتی در کارخانه ها بر روی آن ها تهیه کنند.

16

چه کاربردهای دیگری از کاغذ در زندگی روزمره ی خود سراغ دارید؟ چاپ کتاب، روزنامه، فرم اداری، فیش 
بانکی، مجله و ...
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16

در یک فّعالیت گروهی، درباره ی اینکه هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ می کنند،  
اّطالعات جمع آوری و نتایج را به صورت روزنامه ی دیواری به کالس گزارش کنید.

ب( بانک: اسکناس، چک، فیش بانکی الف( عکاس: کاغذ عکاسی و چاپ عکس  
ت( خیاط: کاغذ الگو برای لباس پ( دانش آموز: کتاب، دفتر   

ج( قّناد: جعبه ی شیرینی، پاکت، کاغذ روغنی ث( مرغداری: شانه ی تخم مرغ و کارتن  

16

با توّجه به گزارش و اّطالعاتی که جمع آوری کرده اید درباره ی چگونگی تبدیل چوب به کاغذ بحث و گفت وگو کنید.
1( بریدن درخت 2( حمل الوار به کارخانه 3( کندن پوست تنه ی درخت 4( خرد کردن چوب )تهیه ی چیپس چوب( 
5( مخلوط کردن خرده چوب با آب و تولید خمیر و اضافه کردن مواد سفیدکننده مانند آب اکسیژنه و یا آب ژاول؛ سپس 

صاف کردن خمیر به وسیله ی غلتک ها 6( بریدن کاغذهای صاف و خشک شده در اندازه های دلخواه

17

1- تغییرهای انجام شده در هریک از مرحله های )4( و )6( فیزیکی است یا شیمیایی؟ در مرحله ی )4( چون 
ماده ی جدیدی ایجاد نمی شود و فقط چوب به تکه های ریز تبدیل می شود، یک تغییر فیزیکی است. اّما در مرحله )6( 

ماده ی جدیدی ایجاد شده است و کاغذ از خمیر تهیه شده، که در این مرحله یک تغییر شیمیایی رخ داده است.
2- خواص ظاهری چیپس چوب تولید شده در مرحله ی چهار را با خمیر تولیدشده در مرحله ی پنج مقایسه کنید.

در مرحله ی )4( چیپس یا همان خرده های چوب تولید می شود که جامد است فقط شکل ظاهری چوب تغییر می کند 
که به آن تغییر فیزیکی می گویند؛ اّما در مرحله ی )5( خرده های چوب با آب مخلوط و خمیر شده و به وسیله ی مواد 

رنگ بر، رنگ زرد چوب از بین می رود؛ یعنی تغییر شیمیایی است.

19 ، 18

یکی از مراحل تبدیل درخت به کاغذ از بین بردن رنگ زرد چوب است.
برای آشنایی با چگونگی این کار آزمایش های 1 و 2 را انجام دهید.

آزمایش 1
1- در یک بشر )ظرف شیشه ای آزمایشگاهی( یا لیوان پالستیکی 100 میلی لیتر

آب بریزید.
2- 5 یا 6 دانه بلور پتاسیم پرمنگنات به مواد داخل بشر اضافه کنید.

3- یک قاشق چای خوری سرکه به مواد داخل بشر اضافه کنید.
4- 6 یا 8 میلی لیتر آب اکسیژنه را به آرامی داخل بشر بریزید.

مشاهدات خود را یادداشت کنید. پتاسیم پرمنگنات جامد و بنفش رنگ است. زمانی که سرکه 
به آن اضافه می شود، رنگ آن به صورتی تغییر می کند )کم رنگ تر می شود(؛ اّما پس از آنکه به آن 

آب اکسیژنه اضافه کردیم، محلول بی رنگ می شود.
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آزمایش 2
1- در یک بشر، مقداری کاغذ رنگی خردشده را با 50 میلی لیتر آب مخلوط کنید.

2- 10 میلی لیتر آب اکسیژنه داخل بشر اضافه کنید. 
پس از 10 دقیقه مشاهدات خود را بنویسید. رنگ کاغذ کم رنگ می شود.

از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟ آب اکسیژنه خاصیت سفیدکنندگی و رنگ بری 
دارد؛ به همین دلیل در کارخانه ی کاغذسازی از   موادی مانند آب اکسیژنه، آب ژاول و گاز کلر 

برای از بین بردن رنگ زرد چوب استفاده می شود. 

20

چند نوع کاغذ می شناسید؟ آن ها را نام ببرید. کاغذ رنگی، کاغذ دفتر، کاغذ اسکناس، دستمال کاغذی، کاغذ 
پالستیکی،کاغذ پشت چسپ دار، کاغذ کاهی، کاغذ فانتری، کاغذ گالسه ی مات و براق

20

جدول زیر موادی را نشان می دهد که در تهیه ی کاغذ به کار می روند. با توّجه به تصویرها درباره ی عّلت 
استفاده از این مواد در تولید کاغذ بحث و گفت وگو کنید.

ماده ی به کار رفته 
عّلت استفادهدر تهیه ی کاغذ

تهّیه ی کاغذ پالستیکی جهت ایجاد مقاومت و چاپ اُفست و تهّیه کاغذ های ضد آب  گالسهپالستیک
تولید کاغذهای رنگی و ایجاد تنوع و زیباییرنگ

برای استحکام و مقاومت در برابر تا شدن، پارگی و نرم شدن خمیر کاغذ جهت شکل پذیرینشاسته
سفیدکردن و رنگ بری خمیر کاغذگاز کلر

مات  کردن کاغذ و جذب بهتر جوهر، همچنین پر کردن فضاهای خالی کاغذگچ

21

 برای تهیه ی 200 جلد کتاب یا دفتر 500 برگی به طور تقریبی باید 3 اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید:
چند درخت الزم است تا بتوان مصرف ساالنه ی کاغذ دانش آموزان کالس شما را تولید کرد؟ 

برگ کاغذ تولید می شود       100000 = 500×200
یعنی با قطع سه اصله درخت 100000 برگ کاغذ تولید می شود. برای تهیه ی 100000 برگ، 3 اصله درخت قطع می شود.

تقریباً برای هر 33000 برگه ی کاغذ، یک اصله درخت باید قطع شود.
اگر مصرف ساالنه ی کاغذ دانش آموز3300 برگ باشد پس برای هر 10 دانش آموز یک اصله درخت باید قطع شود پس 
یعنی تعداد دانش آموزان را بر10 تقسیم می کنیم تا تعداد اصله درخت به دست آید تا بتوانیم مصرف ساالنه ی کاغذ یک 

کالس را محاسبه کنیم. مثاًل: برای یک کالس 30 نفره باید 3 اصله درخت قطع شود. 
فاصله درخت       3 = 10 ÷ 30
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21

قطع بیش از حّد درختان جنگل به چرخه ی روبه رو چه آسیبی خواهد زد؟ 
در اثر قطع بیش از حد درختان جنگل، کربن دی اکسید هوا افزایش و 
اکسیژن هوا کاهش یافته و باعث آلودگی و ایجاد پدیده ای موسوم به اثر 
گلخانه ای و گرم شدن هوا می شود، همچنین هوای سالم کمتری برای 

تنفس موجودات زنده وجود خواهد داشت.

برای جلوگیری یا کاهش تأثیر قطع بی رویه ی درختان و تخریب جنگل ها در زندگی جانداران چه راه هایی 
را پیشنهاد می کنید؟

1( کاشت درخت و نهال 2( صرفه جویی در مصرف کاغذ 3( جلوگیری از ساختمان سازی و جاده سازی در نزدیک جنگل 
4( فرهنگ سازی بین مردم جهت قطع نکردن درختان 5( جلوگیری از چرای بی رویه ی دام ها و استفاده از روش دامداری

 ایستا 6( برخورد و مقابله ی شدید با افراد خاطی توسط قوه ی قضاییه

22،21

بررسی کنید »چگونه می توان کاغذ را بازیافت کرد؟«
1- مقداری روزنامه باطله بردارید و آن را با قیچی به تّکه های بسیار ریز ببرید.

2- خرده های ریز روزنامه را در یک ظرف بزرگ بریزید و درون آن تا نیمه آب اضافه کنید.
3- پس از گذشت 2 ساعت با همزن، مخلوط آب و کاغذ را خوب هم بزنید.

4- خمیر کاغذ به دست آمده را روی الک بریزید و صاف کنید.
5- خمیر کاغذ را با یک لیوان آب ژاول )مایع سفیدکننده( مخلوط کنید و بگذارید 24 ساعت بماند.

6- دوباره خمیر کاغذ را روی الک بریزید و صاف کنید. سپس آن را با سه لیوان آب، شست وشو دهید.
7- اکنون خمیر کاغذ را در ظرف بزرگ که تا نیمه آب دارد، بریزید.

8- با استفاده از منگنه، توری را به چهارچوب بچسبانید و با آن الیه ی نازکی از خمیر را بردارید.
9- یک طلق بردارید و آن را روی خمیر کاغذ بگذارید و خمیر کاغذ را روی آن برگردانید، سپس آن را در 

گوشه ای قرار دهید تا خشک شود.
10- برای تهیه ی کاغذ رنگی و مقاوم، یک قاشق غذاخوری رنگ و یک قاشق سوپ خوری چسب نشاسته 

)پودر نشاسته( به خمیر به دست آمده در مرحله ی 7 بیفزایید و مراحل 8 و 9 را تکرار کنید.
 خواص ظاهری کاغذی را که تهیه کرده اید با کاغذ روزنامه مقایسه کنید.کاغذ روزنامه بازیافتی است، مقاومت 
بیشتر و سطح صاف و بافتی نرم دارد؛ اّما کاغذ دست ساز دانش آموز، مقاومت کمتر و سطح ناصاف و بافت سخت تری دارد.

 مقاومت کاغذ بازیافتی بیشتر است یا کاغذ تهیه شده از چوب؟ کاغذ تهیه شده از چوب
 بازیافت کاغذ چگونه سبب حفظ محیط زیست می شود؟ از قطع و نابودی درختان جنگل جلوگیری می شود؛ در 

نتیجه زیستگاه طبیعی بسیاری از جانوران هم از بین نمی رود. 
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با اسکن تصویر مقابل از طریق برنامه ی بارکدخواِن جعبه ابزار 
گوشی و یا برنامه ی QR code reader می توانید به صفحه ی 

اختصاصی کتاب »چراغ جادو ششم لوح برتر« هدایت شوید و به 
مطالب تکمیلی و فیلم های تدریس دسترسی پیدا کنید.
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ستایش
)به  نام آنکه جان را فکرت آموخت(

فضل: بخشش، کرم، احسانفکرت: اندیشه، تفّکر
گلشن: گلستان، گلزارفیض: بخشش، لطف، عطا
بهر: برای، به جهت، به خاطر )بحر: دریا(فروغ: روشنایی، نور، پرتو

تجّلی: پدید آمدن، پیدا شدنجوی: جست و جو کن، بجوی
برافروخت: روشن کردتعالی: برتر، بلندپایه، بلندمرتبه

فضلـ  فیضـ  فروغـ  حقـ  بهرـ  تجّلیـ  تعالی

8

چراِغ دل به  نوِر جان برافروختبه  نام آنکه جان را فکرت آموخت
سخن خود را به  نام خداوندی شروع می کنم که به  انسان تّفکر را آموخت و دل را به وسیله ی نوِر جان، روشنایی بخشید.

ز فیضش خاِک آدم، گشت ُگلشنز فضلش هر دو عالم، گشت روشن
از بخشش خداوند، هر دو جهان روشن و از رحمت پروردگار، خاک آدم تبدیل به  باغ و گلستان شد. )خداوند به وجود 

آدمی ارزش بخشید.( 
حق اندر وی ز پیدایی است پنهانجهان، جمله، فروِغ نوِر حق، دان

تمام جهان، فروغی از وجود خداوند و در تمام جهان، وجود پروردگار آشکار است، اّما پنهان به  نظر  می رسد.
بُرو از بهِر او، چشِم دگر جویِخَرد را نیست تاِب نوِر آن روی

عقل انسان توان درک وجود خداوند را ندارد و برای شناخت خداوند، نباید از چشم ظاهری استفاده کرد.
نشانی داده اند از دیده ی خویشدر او هر چه بگفتند از کم و بیش

در  مورد خداوند هر  چه از کم و زیاد گفته اند؛ تنها تصّور آن ها از پروردگار است؛ زیرا وجود خداوند بسیار باالتر از درک 
و توان آن هاست.

همه عالم، کتاِب حق تعالی استبه  نزد آنکه جانش در تجّلی است
در پیش کسی که وجودش را برای شناخت خداوند آماده کرده، تمام جهان مانند کتابی است که به  وسیله ی آن، می تواند 
شیخ محمود شبستری، گلشن راز به  درک و شناخت بیشتر پروردگار برسد. 

شیخ محمود شبستری
یکی از عارفان و شاعران قرن هشتم و بیشترین علت شهرت او؛ برای سرودن مثنوی » گلشن راز« است.
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درس اّول: معرفِت آفریدگار

سپاس داری: شکرگزاری، سپاس گزاریَخلق: آفریده، مردم
َمرغزار: چمنزار، سبزه زار

زار: ناتوان، درمانده، ضعیف، نحیف
خیز: برخیز، بلند شو

موزون: دارای وزن و آهنگ، سنجیده
معرفت: شناخت به  علم و دانش

برکه: آبگیر، استخر
غرق: فرو رفتن، زیر آب  رفتن و خفه شدن

آزردن: رنجیدن، دلخور شدن
بِبایَد: باید

غفلت: بی خبری و فراموشی، نادانی
گردون: آسمان

غنیمت: سود، فرصت مناسب، آنچه به دست آید.
ربیع: بهار، هنگام بهار

ُقمری: نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر و خاکستری رنگ
حکایت

مشاجره: نزاع، دعوا
صخره: سنگ بزرگ و سخت

حک: تراشیدن، خراشیدن

قمری ـ  موزون ـ  ربیع ـ  غنیمت ـ  زارـ  َمرغزارـ  وزید ـ  گمراهی ـ  غفلت ـ  سپاس داری ـ  نعمت ـ  خلق ـ 
هوشیارـ معرفت ـ تصمیم ـ لغزید ـ غرق ـ صخره ـ حک ـ سیلی ـ آزردم ـ صحراـ محّبت

11

این  همه خلق را که شما بینید، بدین چندین بسیاری، این  همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و 
نعمت بر ایشان از وی است.

تمام موجودات، آفریده ی خداوند هستند و همه ی نعمت هایی که به آن ها داده شده، از طرف خداوند است.
آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.
سزاوار است که خداوند را پرستش کنیم و شکرگزار نعمت های او باشیم.

اندیشه کردن اندر کار ِخالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی افزاید 
اندر دل و نادانی، گمراهی است. 

فکر  کردن در  مورد خداوند و موجودات، باعث روشنی دل می شود و دور شدن از این موضوع و فکر  نکردن در  مورد آن، 
باعث تاریکی در دل می شود و همین نادانی، سبب گمراه شدن است. 

ابوعلی بلعمی، تاریخ بلعمی
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باز به  گردون رسید، ناله ی هر ُمرِغ زارباِد بهاری َوزید از طرِف َمرغزار
باد بهاری از سمت سبزه زار وزید و آواز پرندگان به آسمان رسید.

ناله ی موزوِن مرغ، بوی خوِش الله زارخیز و غنیمت شمار، ُجنبِش باِد َربیع
بلند شو و از باد بهاری و آواز زیبای پرندگان و بوی خوش الله زار استفاده کن.

بلبل و ُقمری چه خواند؟ یاِد خداوندگارهر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند
همه ی موجودات؛ حّتی گل ها و برگ ها، در حال ستایش خدواند هستند و پرندگانی؛ مانند بلبل و ُقمری، ذکر خداوند 

را می گویند.
هر ورقش دفتری ست، معرفِت کردگاربرِگ درختاِن سبز در نظِر هوشیار

سعدی در نظر انسان آگاه، حّتی یک برگ درخت نیز می تواند او را به شناخت خداوند برساند. 

12

1ـ در شعری که خواندید، »بلبل« و »ُقمری« چه می خوانند؟ بلبل و قمری در حال ستایش خداوند هستند.
برِگ درختاِن سبز در نظِر هوشیار/ هر ورقش دفتری ست معرفِت کردگار«   « بیت  از  برداشت شما  2ـ 

چیست؟ انسان آگاه می تواند با هر چیزی؛ حّتی کوچک، به  شناخت خداوند دست پیدا کند.
ـ  به نظر شما بلعمی بر چه  چیزی تأکید دارد؟ دلیل خود را بیان کنید.  3

اندیشه  کردن در کار خداوند و مخلوقاتش؛ زیرا فکر و اندیشه در مورد خداوند و نعمت هایش انسان را هوشیار و آگاه می کند.
4ـ چه  تفاوتی بین عبادت انسان ها با دیگر موجودات هست؟ 

عبادت انسان همراه با عقل و آگاهی و اختیار است ولی عبادت سایر موجودات از روی غریزه است.

12

الف( گاهی شاعر برای زیباتر شدن شعر، جای بعضی از اجزای جمله را تغییر می دهد. در بسیاری از بیت ها 
شاعر به جای اینکه »فعل« را در آخر جمله بیاورد، آن را در وسط جمله و حّتی در ابتدای آن می آورد.

باز به گردون رسید ناله ی هر مرِغ زارـ  خیز و َغنیمت شمار ُجنبِش باِد َربیع
رسید، خیز و غنیمت شمار، باید در آخر جمله قرار داشته اند که برای زیبا تر شدن به اول و وسط جمله آورده شده اند.

ب( ما مقصود خود را به صورت جمله بیان می کنیم. » جمله«، یک یا چند کلمه است که پیام کلی را از 
گوینده به شنونده می رساند.

رفت. )جمله و تنها از یک فعل تشکیل  شده  است.(
باد بهاری از طرف مرغزار وزید. )جمله می تواند از چند کلمه تشکیل  شده  باشد.( 

جمله ی خبری: به  جمله ای می گویند که خبری را به  ما می رساند و در پایان آن، عالمت نقطه » . « گذاشته می شود.
مانند: نادانی، گمراهی  است.   

جمله ی پرسشی )سؤالی(: به  جمله ای می گویند که درآن پرسشی وجود دارد و در پایان آن از عالمت »؟« استفاده 
می شود. جمله ی پرسشی می تواند با کلمه های پرسشی مثل )آیا، چگونه، چرا و...( ساخته شود و گاهی اوقات نیز می تواند 

بدون کلمات پرسشی و با تغییر آهنگ کالم به  وجود آید.
مانند: بلبل و قمری چه  خواند؟
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درس اول: معرفتِ آفریدگار

8

1ـ با توّجه به متن درس، کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید.

خالق

خداوهندگالايرخدا

�ردگالاير

آفر�دگالاير

اللهزالاير

بهالايري مرغزالايرباد

بلبل

بهالاير

2ـ با توّجه به متن درس، جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.
اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق موجب روشنایی دل می گردد.

باد بهاری از طرف مرغزار وزیدن گرفت.
هر برگی از درختان نشانه ای از معرفت کردگار است.

3ـ نوع جمله های زیر را مشخص کنید. 

نوع جملهنشانه ی نگارشیجمله
امری.زیر درخت را نگاه کن

پرسشی؟برای سربلندی میهن عزیزمان چه کارهایی باید انجام دهیم

خبری.امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد

عاطفی!خدایا تو معرکه ای

9

1ـ با کلمات زیر، متنی مناسب در چند سطر بنویسید.
» بهار، سوسن، نرگس، الله زار، بید، بلبل«

هر سال با فرا رسیدن عید نوروز، طبیعت دوباره متولّد می شود و گل های بهاری همچون نرگس، سوسن، سنبل و الله، 
در دشت ها و الله زارها با طراوت و زیبایی شکوفا می شوند و پرندگان خوش آواز همچون بلبل و قناری در دشت ها و 

الله زارها، با شوق و ذوق آواز می خوانند.
2- داستان زیر را تا یک بند، ادامه دهید.

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد. درخت توت، آهی کشید و به درخت بید در 
آن سوی باغ، که کودکان، کاری به کارش نداشتند، خیره شد.

با خودش گفت: ای کاش من هم مثل درخت بید هیچ میوه ی خوشمزه و خوش طعمی نداشتم تا این کودکان بازیگوش 
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و بی فکر، دست از سر من برمی داشتند و این قدر به من آسیب نمی زدند. شاید همین االن که من دارم این حرف ها را 
می زنم، درخت بید نیز با حسرت به من نگاه می کند و به من حسودی می کند که در زندگی تنها نیستم و گمان می کند 
که من از بودن این کودکان در کنار خود خیلی خوشحال هستم؛ اما او قدر آرامش خاطر و آسودگی خود را نمی داند. 

آه! خوشا به حالش!

10 و 11

1ـ بهار و زیبایی های آن را با کالمی زیبا توصیف کنید. در متن خود از یک یا دو بیت شعر که در مورد فصل 
بهار سروده شده است، استفاده کنید.

فصل بهار مانند چشمه ای درخشان و پرخروش است که از آن امید و عشق می جوشد. بهار مثل یک فرشته ی زیبای 
الهی است که با خود شادی ها و شیرینی ها را می آورد و مثل یک قهرمان افسانه ای است که با غم ها و غصه ها می جنگد 
و آن ها را شکست می دهد. بهار همیشه سرشار از حس ناب زندگی و یادآور شکوه و زیبایی آفرینش است. با آمدن 
فصل بهار، لب ها بی اختیار خندان و دل ها بی اراده شاد می شوند. برای همین است که خّیام شاعر بزرگ ایرانی این چنین 

سروده است:
بر چهره ی گل، نسیم نوروز خوش است

از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست
در صحن چمن، روی دل افروز خوش است

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
2ـ با نثر ساده و روان، زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید.

محّل زندگی من، روستای مانیزان، یکی از روستاهای شهرستان مالیر در استان همدان است. مانیزان یک روستای 
کوهستانی و خوش آب و هوا است. به طوری که در فصل تابستان چیزی کمتر از مناطق شمالی کشور ندارد. زمین های 
روستای ما کاماًل پوشیده از گیاه و سرسبز است. این روستا کنار رودخانه قرار دارد. در مانیزان محصوالت مختلف 
کشاورزی پرورش پیدا می کنند؛ اّما این روستا، پایتخت اصلی انگور است. روستای من نزدیک به 600 نفر جمعیت دارد 
و در آن مراسم زیبای شیره پزی برگزار می کنیم که از تلویزیون همراه با جشن و موزیک شاد و لباس های محلّی زیبا 

پخش می شود.
3ـ ضرب المثل »شکر نعمت، نعمتت افزون کند.« را در یک بند توضیح دهید.

ما باید برای نعمت هایی که خداوند مهربان به ما داده است از او سپاس گزاری کنیم. شکرگزاری از نعمت های خداوند 
باعث می شود که پروردگار نعمت های بیشتری به ما ببخشد.

درس دوم: پنجره های شناخت

12 و 13

اف�الايرمعلوماتف�ر

معلًّمچانتف�ًّرتعل�م

متف�ًّرانتعل�مچات

1ـ از بین واژه های زیر آن هایی را که با هم 
ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.

الف( فکرـ  افکارـ  تفّکرـ  متفّکران 
ب( معلوماتـ  تعلیمـ  معلّمانـ  تعلیمات
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2ـ مانند نمونه، واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسازید و در جدول بنویسید.

ی

اخالق نیکو ـ اخالق پسندیده ـ آداب نیک ـ زیبایی های آفرینش ـ شناخت خالق ـ رفتار نیکو ـ رفتار پسندیده 
شناخت آفرینشـ  آداب پسندیده

3ـ الف( در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخص کنید.
فعلنهادجمله

می بینیمماما پدیده ها را خوب و دقیق می بینیم.
بشناسدانسانانسان باید خالق خود را بشناسد.

برخاستفاطمهفاطمه به نمایندگی از گروه خود برخاست.

ب( برای هر گروه از واژگان، دو هم خانواده ی دیگر بنویسید.

قصد

تحصیل

علم

مقصد

محّصل

تعلیم

14

1ـ متن زیر را با یکی از کلمات )از، به، در، با( کامل کنید.
چلچله ی خوش آواز در آسمان به پرواز درآمد به ابر سالم کرد از کنار خورشید گذشت و به او لبخند زد با باد 
هم  نوا شد به زمزمه ی آب گوش فرا داد و چهره ی زیبای خود را در آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که 

چگونه از این همه زیبایی لّذت ببرد.
2ـ در مورد یکی از آفریده های خدا که توّجه شما را جلب کرده است، تحقیق کنید و گزارشی در دو بند 

ارائه دهید.
شاهین، پرنده ی شکاری

شاهین ها با چشمان کاماٌل سیاه، بدن الغر، بال های نوک تیز، توانایی پرواز شگفت انگیز با سرعت بسیار باال و تغییر جهت 
ناگهانی را دارند. شاهین ها در شکار پرندگان در حال پرواز مهارت زیادی دارند.

شاهین معمولی که در بین انواع شاهین های آفریده شده، بیشترین تعداد را دارد. او با سرعت 320 کیلومتر در ساعت، 
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درس اّول:  دوستی

1ـ انسان، موجودی اجتماعی است و نمی تواند تنها زندگی کند و تنهایی برای انسان، احساس ناخوشایندی 
است. 

2ـ چرا دوستی یکی از مهم ترین نیازهای انسان به شمار می آید؟ زیرا انسان موجودی اجتماعی است و نمی تواند 
تنها زندگی کند. تنهایی برای انسان احساس ناخوشایندی است؛ به همین دلیل دوستی یکی از مهمترین نیازهای ما 

به شمار می رود. 
3ـ خداوند در سرشت ما انسان ها میل به محبت کردن و محبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط با دیگران را 

قرار داده است. 
4ـ صحبت کردن با دوست عاقل و صبور باعث احساس سبکی و آرامش می شود. 

5ـ از طریق هم نشینی با دوستان، چیزهای جدیدی یاد می گیریم و به آگاهی های ما افزوده می شود. 
6ـ یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی، انتخاب دوست است. 

7ـ چرا انتخاب دوست، یک موضوع مهم است؟ زیرا رفتار و اخالق دوستان در ما تأثیر می گذارد و ما نیز تأثیراتی 
بر دوستان خود داریم. 

8ـ آیا با هر فردی می توان دوستی کرد؟ خیر، گاهی ممکن است یک دوست، مسیر آینده و زندگی دوستش را به 
سمت موّفقیت و خوشبختی تغییر دهد و گاهی ممکن است یک دوست، سبب شکست و ناراحتی دوست خویش شود. 

9ـ دوست خوب مایه ی آرامش انسان است. 
10ـ امام علی )ع(، به فرزندش امام حسن )ع( در مورد دوستی با افراد مختلف چه فرموده اند؟ با نیکان همدلی 

و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی. 
11ـ از نظر امام علی )ع(، دوست خوب چگونه به دوستش یاری می رساند؟ دوست خوب کسی است که تو را 

از بدی ها و کارهای نامناسب بازدارد؛ زیرا چنین دوستانی به تو یاری می رسانند و سبب پیشرفت تو می شوند. 
12ـ دوست خوب خیرخواه شماست و شما را از کارهای بد و نامناسب باز می دارد. 

13ـ از نظر امام علی )ع(، دوست خوب در غیاب ما باید چگونه باشد؟ دوست خوب کسی است که در پشت سر 
هم صادق باشد؛ یعنی حقوق دوست خود را صادقانه رعایت کند و با او یکرو باشد. 

14ـ هرکس ادب ندارد، عقل هم ندارد. 
15ـ در مورد این سخن حضرت علی )ع( » هرکس ادب ندارد، عقل هم ندارد.«، چه نتیجه ای می توان گرفت؟ 

دوست خوب، خوش اخالق و با ادب است. 
16ـ نظر پیشوایان دینی در مورد دوستی با افراد چیست؟ با افراد عاقل، باایمان و نیکوکار دوستی کنیم و از دوستی 

با افراد دروغ گو، بخیل )خسیس( و سخن چین دوری کنیم. . 
17ـ از نظر حضرت محمد )ص( بدترین افراد چه کسانی هستند؟ بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم 

سخن چینی می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند. 
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13 4

معنی این ابیات چیست؟ گفت وگو کنید و معنی آن ها را توضیح دهید. 
من آنگه بگویم که تو کیستیتو اّول بگو با کیان زیستی

هم نشینی و دوستی با افراد مختلف، نشان می دهد که تو چگونه آدمی هستی!

تا تو را عقل و دین بیفزایدهم نشین تو از تو به باید
انسانی که تو برای دوستی انتخاب می کنی، باید از خودت بهتر باشد تا عقل، دانش و دین تو را افزایش دهد. 

درس دوم: آداب دوستی

16

1ـ موضوع مهم بعد از» انتخاب دوست« چیست؟ حفظ دوستی
2ـ منظور از عبارت »پیدا کردن دوست آسان است؛ اما نگهداری آن مشکل!« چیست؟ ما به آسانی می توانیم 

دوستانی پیدا کنیم؛ اما اینکه این دوستی ها حفظ شود، آسان نیست.
3ـ حفظ دوستی یعنی چه؟ حفظ دوستی یعنی اینکه با دوستانمان چه رفتارهایی داشته باشیم تا دوستی ادامه پیدا 

کند.
4ـ برای »حفظ دوستی« و محکم شدن دوستی ها به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 1( به دوست خود وفادار باشیم و در 
غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم. 2( کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته های ما به دردسر و زحمت بیفتند. 
3( اگر دوستمان خطایی کرد، عیب جویی نکنیم و با رفتار محّبت آمیز در خلوت به او تذّکر دهیم. 4( اگر دوستمان کار 
اشتباهی کرد و عذر خواست، او را ببخشیم. 5( با احترام با یکدیگر برخورد کنیم و بیش از حد شوخی نکنیم. 6( در 

مسائل و مشکالت با هم همدردی و خیرخواهی داشته باشیم و به هم کمک کنیم. 
5ـ اگر خطایی از دوستان خود دیدیم، عیب جویی نکنیم و با رفتار محّبت آمیز و در خلوت به او تذّکر دهیم. 
6ـ در مسائل و مشکالت با دوستان خود احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشیم و به یکدیگر کمک کنیم. 
7ـ چرا برای دوستی ها حد ومرز مشخص شده است؟ هر چیزی حد و مرزی دارد و دوستی ها نیز دارای حّد و مرز 

مشخصی هستند که اگر از حّد خود خارج شوند، مشکالتی به وجود می آید. 
8ـ  به چه دوستی هایی»دوستی های افراطی« می گویند؟ گاهی بعضی از دوستان خیلی به یکدیگر وابسته می شوند؛ 
به طوری که اگر حّتی یک روز همدیگر را نبینند، ناراحت می شوند. این وابستگی بیش از حد به دوست، آرامش روحی و 

روانی افراد را به هم می زند. باید از این دوستی های افراطی پرهیز کرد. 
9ـ وابستگی بیش از حد به دوست، آرامش روانی افراد را برهم می زند؛ پس باید از دوستی های افراطی پرهیز 

کنیم. 
10ـ در مقابل درخواست های نابجای دوستان و بزرگترها چه باید کرد؟ باید قاطعانه و محکم » نه« گفت. 

11ـ منظور از » نه گفتن« چیست؟ در برابر درخواست های نابجا و موقعیت های نامناسب دیگران باید مقاومت کرد 
و محکم » نه« گفت. 

12ـ چرا گاهی در روابط دوستانه » نه گفتن« مشکل است؟ 1( احساس کنیم آن ها از دست ما ناراحت می شوند. 
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 درس اول:  یکتا

10

1ـ در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟
 توانایی، بی همتایی، بی نظیری، مهربانی، پاکی و توانایی

2ـ پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید.
خدا همه چیز را آفریده و به فرمان او همه چیز جریان دارد؛ پس ما باید در مقابل این همه نعمت شکرگزار باشیم.

3ـ چه ارتباطی میان پیام شعر و موضوع درس وجود دارد؟
یکتایی خداوند در خلقت این همه زیبایی، هر دو به صفات خداوند از جمله یکتایی، مهربانی، دانایی و توانایی اشاره 

می کنند؛ پس انسان ها باید خداوند یکتا را پرستش کنند.

11

این سوره را بخوانید و ترجمه ی آن را بنویسید.

خداوند یکتا است
بی نیاز

فرزند کسی نیست
ندارد.

1ـ نام این سوره چیست؟ توحید )اخالص(
2ـ در این سوره به کدام صفت های خداوند اشاره شده است؟ 

یکتایی، بی نیازی و نداشتن مثل و مانند
3ـ به نظر شما چرا سوره به این نام معروف شده است؟ 

چون در رابطه با خداوند یکتاست که همان معنی کلمه ی توحید را می دهد و به صفات او اشاره دارد.
4ـ چه ارتباطی میان معنای این سوره و موضوع درس وجود دارد؟ با دوستان خود در کالس گفت وگو کنید.

یکتایی و بی مانندی خدا. هر دو به صفات خداوند و یکتاپرستی اشاره دارد.



417 416

هدیههای

آسمانی

هدیههای

آسمانی

چراغ جادو ششم لوح برتر 

12

با کلمه های زیر، چند جمله در ستایش خداوند بنویسید و با او گفت وگو کنید.

مهربان

دانا

زیبایی

آفریننده

بخشنده

توانا

دوست

صمیمی

یگانه

آرزو

روشنایی

پروردگارا! تو را سپاس می گویم،  ای مهربان ترین مهربانان و  ای آفریننده ای که دوست مخلوق های خود هستی و  ای 
زیبایی که مانند نداری.

پروردگارا! از تو می خواهم آرزوی ما انسان ها را بپذیری و مورد اجابت قرار دهی.
زیبایی  این جهان هستی نشانه ی وجود و توانایی توست.

خدایا تو کسی هستی که با همه ی انسان ها صمیمی و خوب هستی؛ چه انسان های مشکل دار، چه بی مشکل و همین طور 
چه انسان های خوب و چه بد و تو چه بخشنده ای و مهربان و چه دانایی و توانا،  ای خدایی که راه روشنایی را به ما نشان 

داده ای ، ای خدای یگانه از تو سپاسگزاریم.

 درس دوم: بهترین راهنمایان

16

پیامبران به مردم کمک می کردند تا خدای یگانه را بپرستند. در صلح و آرامش کنار یکدیگر زندگی کنند، در مقابل 
ظلم و ستم ساکت ننشینند و با آن مبارزه کنند.

16 و 17

این آیات و ترجمه ی آن ها را بخوانید. هر آیه به چه مطلبی درباره ی پیامبران اشاره می کند؟
سوره ی آل عمران آیه ی 164:

ِسِهْم �فُ �فْ
أَ
ِهْم َرُسولًا ِم�فْ � �ي َ �فِ َع�ث َ  �ب

�فْ �فَ �إِ �ي ِم�فِ ُموأْ
ْ
ى �ل

َ
ُه َعل

َ
ْد َم�فَّ �لّل �قَ

َ
ل

خداوند برمؤمنان مّنت گذاشته )و نعمت بزرگی به ایشان بخشید( هنگامی که برای آنها پیامبری از
 میان خودشان فرستاد.

پیامبری که خداوند برای هدایت مردم فرستاده است از جنس خود آن ها است.
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واژه  های تصادفی

1

ابتدا به صورت انفرادی کلمات را به طور دلخواه حّداکثر در سه دسته، طبقه بندی کنید و برای هر دسته 
نوشت افزارعنوانی انتخاب کنید.

ورزش

طبیعت

مدادـ  دفترـ  تراشـ  جامدادی

فوتبالـ  دروازه بانـ  پنالتی

درختـ  گلـ  آسمان
طبقه بندی من 

بویماهمهر:پاییز،مهر،مدرسه،کتابآسمانیها:خورشید،آسمان،ستارهورزش:فوتبال،توپ،دروازهبان

2

همان طور که می دانید، اجرای بهتر هر کار و فّعالیت جمعی به رعایت قواعد و مقّرراتی نیاز دارد. بر همین 
اساس درباره ی قواعد و مقّررات مورد نیاز درس تفّکر و پژوهش در کالس گفت وگو کنید. قواعد مورد توافق 

را در زیر بنویسید.
1ـ هنگام گفت وگو به یکدیگر احترام می گذاریم.

2ـهنگاممشاهدهیفیلم،شنیدنداستانوصحبتدیگرانبادّقتتوّجهمیکنیم.
3ـهنگامگفتوگو،فریادنمیزنیموباآرامشومحکمصحبتمیکنیم.

4ـازعملکردعجوالنهوبدونتفّکرخودداریمیکنیم.
5ـ درموردمسائلمختلف،بادوستانهمفکریومشورتمیکنیم.

 فصل اول :
انتخاب و تصمیم گیری

درس دیدنی های سرزمین من
4

فرض کنید قرار است یک میهمان خارجی به کشور ما بیاید و شما می خواهید او را به شهرهایی که جاهای 
دیدنی دارد، ببرید. کدام مناطق یا شهر ها را انتخاب می کنید؟

ابتدا جدول زیر را به صورت انفرادی کامل کنید.
دالیل انتخاب شمانام منطقه یا شهرردیف
اگرمیهمانمسلمانباشد،بهمکانهایمذهبیعالقهدارد.مشهد1
پایتختکشوراست.تهران2
جاهایدیدنیوتاریخیزیادیدارد.شیراز3



درساول:انتخابوتصمیمگیری

   تفکر
      و

پژوهش

445 444

تفکر 
    و

پژوهش

   تفکر
      و

پژوهش

5

در انتخاب این سه منطقه یا شهر به کدام ویژگی های میهمان توّجه کردید؟ آن ها را فهرست کنید.
آشناییباامکاناتونوعپیشرفتکشورایران عالقهبهمکانهایتاریخیـ مذهبمیهمانـ عالقهیمیهمانـ

یک بار دیگر پرسش ابتدای درس را بررسی و سپس جدول زیر را کامل کنید.

برای انتخاب و تصمیم گیری به چه اّطالعات دیگری نیاز داریم؟اّطالعاتی که در پرسش وجود دارد چیست؟
میهمانخارجی
سفربهکشورما

بردنمیهمانبهجاهایدیدنی

میهماناهلکدامکشوراست؟
مذهبودینمیهمانچیست؟

میهمانازنظرجنسیت،مردیازناست؟
سنمیهمانچقدراست؟

انگیزهیمیهمانازسفربهکشورماچیست؟

درس نارنجی پوش امانتدار
7 و 8

پس از خواندن خبرهای صفحه ی 7 کتاب درسی، چه پرسش هایی در ذهن شما مطرح شد؟ دو مورد را بنویسید.
1-صاحبکیفچهپاداشیبهنارنجیپوشامانتدار)رفتگر(داد؟2-رفتگرهنگامپیداکردنکیفچهاحساسیداشت؟

خود را به جای شخصیت های این خبرها قرار دهید.
چه احساساتی در شما پیدا می شود؟

چه تصمیمی می گرفتید؟
اگر من به جای یابنده ی کیف بودم: )پس از باز کردن کیف و آگاهی از اشیای داخل آن(

امکانداردگاهیدچارایناحساسشومکهکیفرابازنگردانم؛اّماباگذاشتنخودبهجایصاحبکیف،امانتداری
میکنموآنرابازمیگردانم.

اگر من به جای صاحب کیف بودم: )پس از آگاهی از پیدا شدن کیف(
احساسسروروشادیوقدرشناسیازشخصیابندهیکیفدارم.

فرض کنید این کیف متعّلق به یکی از اعضای خانواده ی شما است، از یابنده ی آن چه انتظاری دارید؟ چرا؟
تفاوتینداردکیفبرایچهشخصیباشد؛اّماباگذاشتنصاحبکیفبهجایاعضایخانواده،حالوشرایطشخصیکه

کیفراگمکردهاست،بهترمتوّجهمیشوموانتظاردارمیابندهکیفرابرگرداند.
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درس اول: آشنایی با رایانه

2

الف( در مورد کاربردهای رایانه و مکان های استفاده از آن، در کالس با دوستان خود گفت وگو کنید. 
امروزه استفاده از رایانه در هر مکانی امری عادی و مهم می باشد. رایانه ها در مدل های مختلف در خانه ها، اداره ها، بانک ها، 
مدارس، دانشگاه ها، فروشگاه ها و... نقش مّهمی را دارند. در بسیاری از فّعالیت های روزانه، استفاده از رایانه ضروری 

می باشد و بدون آن بسیاری از کارها، غیرممکن است.
ب( در مورد کاربرد هر یک از لوازم زیر در کالس گفت وگو کنید.

نمایشگر: اّطالعات و تصاویری که توسط رایانه به وجود آمده است را برای ما نمایش می دهد.
موش واره: ابزاری که شبیه موش می باشد و با استفاده از آن بسیاری از کارها مانند مرور صفحات، انتخاب و کلیک 

 کردن انجام می شود.
صفحه کلید: از تعدادی کلید تشکیل شده است که با آن اّطالعات و برنامه ها به رایانه داده می شود.

چاپگر: از لوازم جانبی رایانه است که تصاویر و نوشته های داخل رایانه را در صورت لزوم چاپ می کند.

3

الف( در مورد نام و تفاوت هر یک از حافظه های زیر در کالس گفت وگو کنید.

دیسک سخت قابل حمل
))H.D.D. External(

لوح فشرده 
)CD , DVD(

USB حافظه
)Flash Memory(

حافظه  USB: حافظه ای است که ما می توانیم اطالعات خود را در آن ذخیره و ویرایش کنیم و همیشه  همراه خود داشته 
باشیم. حافظه USB ظرفیت های متفاوتی دارند که به برخی از آن ها اشاره می کنیم: 4، 8، 16، 32 و 64 گیگا بایت.

لوح فشرده: لوح فشرده از خانواده ی حافظه های قابل حمل می باشد ولی با این تفاوت که نسبت به حافظه USB و 
دیسک سخت قابل حمل، دارای ظرفیت کمتری است و نیز از این نوع حافظه  فقط و فقط می توان یکبار برای ذخیره ی 

اطالعات استفاده کرد. از انواع لوح فشرده  می توان به CD - DVD - mini CD - mini DVD - Bluray اشاره کرد. 
دیسک سخت قابل حمل: یکی از حافظه های قابل حمل می باشد که ظرفیت بسیار باالیی دارد و برای تبادل 

اطالعات با حجم بسیار باال، تهیه ی نسخه ی پشتیبان و ذخیره ی اطالعات کاربرد دارد.
ب( به نظر شما لوح فشرده چه کاربردهایی دارد؟ از آنجایی که لوح فشرده حافظه ی غیر قابل ویرایش است می توان از 
آن به عنوان اطالعات اصلی و پایه که نباید ویرایش شوند استفاده کرد. مانند Recovery Disk و لوح فشرده های آموزشی
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با کمک و راهنمایی معّلم خود، کارهای زیر را در رایانه انجام دهید.
1- نمادهای روی میز کار را از حالت نمایش خارج کرده و دوباره برگردانید.

View  کلیک راست بر روی صفحه ی Desktop  برای خارج کردن نمادها از حالت نمایش :مراحل

 Show desktop icons )( برداشتن تیک                                                     

View  کلیک راست بر روی صفحه ی Desktop  برای برگرداندن دوباره ی نمادها به حالت نمایش :مراحل

  Show desktop icons)(گذاشتن تیک                                                                                
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