
  

  

  درس رياضي

  گيري طول و زاويه اندازه :فصل سوم
  

متـر، متـر و    متر، سانتي ميلي. (كنيم گيري طول از واحدهاي استاندارد استفاده مي    گيري طول براي اندازه     اندازه
  ).كيلومتر

  كننـد را انـدازه      خطّي كـه ايـن دو نقطـه را بـه هـم وصـل مـي                  ي دو نقطه طول پاره      گيري فاصله   براي اندازه 
  .ريمگي مي

  .شود هاي مختلف از ابزار و واحدهاي مناسب استفاده مي گيري طول براي اندازه
  .كنيم براي تبديل واحدها از جدول تناسب استفاده مي

  متر  1  4
  متر  سانتي  100  

  .شود  ميعمودخطي است كه از نقطه به خط  ي يك نقطه از يك خط، پاره ترين فاصله كوتاه

  
ي هـر نقطـه       كند و فاصـله      خطي است كه زاويه را به دو قسمت مساوي تقسيم مي           ساز نيمساز يك زاويه،      نيم

  .هاي زاويه به يك اندازه است ساز تا ضلع روي نيم

  
متقابـل  هـا     به اين زاويه  . هاي غيرمجاور با هم برابرند      آيد كه زاويه    از برخورد دو خط چهارزاويه به دست مي       

  .گويند  ميبه رأس

  
اگر دو قطر دايره را طوري رسم كنـيم كـه           . شود  ها نيز از واحد استاندارد استفاده مي         زاويه گيري  براي اندازه 

 90هـا را بـه        اگر هر كدام از اين زاويـه      . آيد كه با هم برابرند       زاويه به دست مي    4. بر همديگر عمود باشند   



  

  

  .گيريم ها را با نقاله اندازه مي زاويه.  درجه است1قسمت تقسيم كنيم هر قسمت 
  .گوييم  ميراست يا قائمهي   درجه را زاويه90هاي  زاويه

                                
  .گويند  ميحاده يا ي تند زاويهتر شده باشند   درجه كوچك90ي  هايي كه از زاويه زاويه

                              
  .گوييم  ميمنفرجه يا زباي  تر باشند زاويه ي راست، بزرگ هايي كه از زاويه زاويه

                
  .گوييم  ميصفحه نيمي   درجه باشد، زاويه180ي آن  اي كه اندازه زاويه

  
  .گوييم ديگر مي  يكمتمم درجه باشد، آن دو زاويه را 90ي با هم  هرگاه مجموع دو زاويه

  
  .ديگر هستند  هممكمل درجه باشد، آن دو زاويه 180ي  ي دو زاويه هرگاه مجموع اندازه

  

                      
  

  :دار تفكّر نظام
در تفكّـر  . دار اسـت  تفكّـر نظـام  . كنند هاي حل مسئله كه حل مسئله را براي ما آسان مي    يكي ديگر از روش   

هاي ممكن در مسئله را بررسي كنيم و چيـزي            گيريم كه با يك نظم و ترتيب خاص حالت          دار ما ياد مي     نظام



  

  

  .دار است ي خوبي براي نمايش تفكّر نظام ها در شكل زير نمونه خط  نشان دادن تعداد پاره.از قلم نيفتد

  
  

  درس علوم 
  ن پويايزم :پنجمدرس 

  

رزه با آزاد شدن انرژي دروني زمين لوقوع زمين. ي زمين استهاي طبيعي روي كرهلرزه يكي از پديدهزمين
  .يابدشود و امكان زندگي روي زمين ادامه مين ميي زميهمراه است كه باعث ايجاد تعادل در كره

  افتد؟لرزه چگونه اتّفاق ميزمين
ي زمين در اثر نيروهاي توليد شده درون زمين كرههايي از سنگافتد كه قسمتلرزه وقتي اتّفاق ميزمين
به سطح آن اي از داخل زمين صورت امواج لرزهكره، بهوجود آمده از شكستن سنگانرژي به. شكندمي
لرزه نشوند و فقط تغييرات حاصل ممكن است باعث زمين. شودرسد و باعث تغييراتي در سطح زمين ميمي

  . يا لغزش در سطح زمين بشوندزمين موجب رانش 
لرزه و شدت ويراني بستگي به شدت زمين. شوندها باعث خرابي در سطح زمين نميلرزهي زمين همه-

ي كوچك در  لرزه  زمين10000ساالنه حدود . ها داردهاي ساخته شده توسط انسانچنين استحكام بنا هم
شود، بلكه باعث آزاد شدن انرژي دروني زمين و ها نميدهد كه نه تنها باعث خرابي ساختمان ايران رخ مي

  . شوندتر ميهاي بزرگلرزهجلوگيري از وقوع زمين
آلودگي (گذارند كه شامل آثار بهداشتي ما ميزندگي تي بر محيط هاي بزرگ، معموالً اثرالرزهزمينوقوع  -

ريزش آوار، شكستن سد، خرابي (، آثار ساختماني ...)هاي رواني و هاي واگيردار، بيماريها، شيوع بيماري آب
  .شودمي...) از دست دادن عزيزان، بيكاري، از دست دادن سرمايه و (و آثار اجتماعي ...) ها و  جاده

  . تر استلرزه بيشي زمين داراي شكستگي است، احتمال وقوع زمينعموالً در جاهايي كه پوسته م-
كه جريان برق و گاز را قطع كنيم، در صورتي. بايد خونسردي خود را حفظ كنيملرزه،  زمين پس از وقوع -

اعضاي  را برداريم، به هاي اوليه و وسايل مهمي كمكجايي آتش گرفته، به سرعت آن را خاموش كنيم، جعبه
اگر . ؛ سپس به سرعت به مصدومان ديگر كمك كنيم.هاي پر خطر دور شويم كمك كنيم و از محلخانواده
تر  رفتگان سريع كنيم، كمك كنيم تا از دستمطّلع زير آوار شنيديم، به سرعت مأمورين امداد را ازصدايي 

  ...تر بماند و  دفن شوند تا محيط زندگي، سالم
  تمان يك كوه آتشفشان چگونه است؟ساخ



  

  

  . و مجرا تشكيل شده استسال گذشته ياد گرفتيم كه هر آتشفشان، از يك مخروط و چند دهانه
هاي كنند و سنگافتد كه مواد آتشفشاني، از داخل زمين به سطح آن راه پيدا ميآتشفشان زماني اتّفاق مي

  . آورندوجود مي آتشفشاني را به
  . شوندي جامد، مايع و گاز تقسيم ميها به سه دستهفشاني آتشه از دهانهمواد خارج شد
  :ها از نظر فعاليتانواع آتشفشان

  .شده استشود و يا خارج  ميها خارج ي آنهاي اخير، مواد آتشفشاني از دهانهاكنون يا در سالهم:  فعال-1
  .شودي آن خارج ميفقط گاز از دهانه: فعال نيمه-2
  .هيچ فعاليتي ندارند : خاموش-3

ها از سرد شدن مواد مذاب آتشفشان در بيرون يا داخل مخروط اين سنگ): آذرين(هاي آتشفشاني سنگ
صنعت (، توف آتشفشاني )ي پوستهاي مردهنظافت و زدودن قسمت(پا سنگ. شوندفشان تشكيل ميآتش

و گرانيت )  برابر زلزله، عايق صدا، گرما و سرمامقاوم سازي ساختمان در(ي معدني ، پوكه)ساختمان
  .هاي آذرين هستندهايي از سنگ نمونه) تزييني، نماي بيرون ساختمان(
با . اكسيد و غيره دي  كربن،بخار آب: ها عبارتند ازي آتشفشاناز دهانهشده ترين گازهاي خارج  مهم -

اكسيد كه يكي از گازهاي دييم كربنتوانشيرين در يك ليوان مي افزودن مقداري سركه به جوش
  . آتشفشاني است را توليد كنيم

  خيزهاي كشاورزي حاصلي گردشگري، ايجاد زمينتشكيل درياچه، توسعه: ها فشان فوايد آتش -
  ...هاي اسيدي، ايجاد سونامي و انتشار گازهاي سمي، ريزش باران: هافشانضررهاي آتش -

هاي خرد در هنگام ريزش، سنگ. گويندها را ميي كوهختلف بر روي دامنهحركت قطعات و ذرات م :ريزش
  .شوندهم انباشته مي ريز و درشت به سمت پايين سقوط كرده و در پاي كوه، رويي شده

ي هايي كه ضخامت خاك، در دامنهدر كوه. را گويندهاي پرشيب اي از مواد روي دامنه حركت توده:لغزش
شود و بر اثر  پس از نفوذ آب به داخل خاك، خاك سنگين و لغزنده مي.شود ، ايجاد ميد استها نسبتاً زياآن

  . كندنيروي جاذبه، به اطراف حركت مي
  )1(نيرو ورزش و :ششدرس 

  

... دويم و كنيم يا ميسواري ميوقتي با ضربه زدن يا پرتاب توپ، در حال انجام بازي هستيم، وقتي دوچرخه
  .رد كردن هستيمدر حال نيرو وا

توانيم بگوييم نيرو سبب انجام چه چيزي بينيم، اما ميها را نميما آن. نيروها در تمام زندگي ما حضوردارند
  .شودمي

  عني نيرو وارد كردنيهل دادن و كشيدن، . را بكشيم و يا هل دهيمبراي حركت دادن يك جسم يا بايد آن
كند كه به آن نيرويي وارد وقتي حركت يك جسم تغيير مي. دشوننيروها سبب تغيير حركت در اجسام مي

  .شود



  

  

كشتي، (، تغيير شكل جسم ) فوتبال، تنيس روي ميزيدور كردن توپ از دروازه(نيروها با تغيير جهت حركت 
، )بانگرفتن يك توپ توسط دروازه(يا توقّف جسم )  كرنريشوت كردن يك توپ از نقطه(، حركت )بوكس

كند شدن يا تند شدن حركت يك ماشين (، تغيير سرعت جسم )، شمشير بازيش پاپر( جسم يزهتغيير اندا
  .گذارندبر جسم اثر مي... و ) رانيدر مسابقات اتومبيل

  
  
  
  

  . گيريماي به نام نيروسنج اندازه مي نيرو را با وسيله:گيري نيرواندازه
 سر، كشيدن يا هل دادن يك جسم ا توپ بهضربه زدن بكشي، هايي مثل مچ اندازي، طنابانجام فعاليت

  .شوند ما نيرو را بهتر حس كنيم سنگين موجب مي
  .ي بر هم كنش بين اجسام، توليد نيرو استنتيجه. گوييماثر دو جسم بر هم را بر هم كنش مي: كنشبر هم

ني براي اعمال نيرو، حداقل توانيم آن را حركت دهيم، يعمينتا زماني كه جسمي را هل ندهيم يا نكشيم، 
  .  جسم بر هم اثر كنند2بايد 

  :شرايط الزم براي ديده شدن اثر نيرو
  .تري وارد كندنيروي بيششود كه جسمي،مي) حس(زماني اثر نيرو مشاهده 

شود؛ حتّي اگر دو نيرو با وقتي دو نيرو در يك جهت بر جسم وارد شوند، اثر نيرو بهتر مشاهده مي: 1ي نكته
  .ي زماني ايجاد شود فاصلهبين وارد كردن دو نيرو يا هم بر جسم وارد نشوند 

كند كه شوند، جسم در جهتي حركت ميوقتي دو نيرو در دو جهت مخالف بر جسم وارد مي: 2ي نكته
 وارد شوند، بين ديگر بر جسم در خالف جهت يكي مساوياگر دو نيرو. تري وارد شده استنيروي بيش

  . شودكند يا اگر در حال حركت است، متوقّف نميشود و جسم حركت نمينيروها موازنه ايجاد مي

  

  درس مطالعات اجتماعي
  ايران و منابع انرژي: فصل چهارم

  طالي سياه: هفتمدرس 

  : شوندمنابع انرژي به سه گروه بزرگ تقسيم مي
  )ها مشتقات آنسنگ ونفت، گاز، زغال(هاي فسيلي سوخت -1



  

  

 ...)خورشيد، باد، آب و (هاي نو يا قابل تجديد انرژي -2

 ايانرژي هسته -3

  .شودهاي فسيلي تأمين ميتر انرژي مورد نياز ما از سوختبيش -
 .ترين دارندگان منابع نفت و گاز در جهان استكشور ما از بزرگ -

ايـن مـواد در   . وجود آمده اسـت يمي بهنفت از انباشته شدن بقاياي جانوران و گياهان در كف درياهاي قد   -
هاي رسوبي قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زياد و تغييـرات شـيميايي در مـدت طـوالني بـه نفـت                          بين اليه 

 .اندتبديل شده

تر برق جهان از دو روش بيش. ايموابسته شده) برق(در زندگي روزانه به شدت به انرژي الكتريكي : برق
  :آيد دست ميبه
كننـد و فـشار     هاي فسيلي، آب را به بخار تبـديل مـي         هايي كه با سوزاندن سوخت     نيروگاه :ق حرارتي بر -1

  .شودها را چرخانده و برق توليد ميبخار آب توربين
 .شودچرخند و برق توليد ميها ميتوربين:  با استفاده از فشار آب ذخيره شده پشت سدها:برق آبي -2

آيد، اما براي حفظ محيط زيست، دست ميهاي حرارتي بهطريق نيروگاهتر برق مصرفي كشور ما از بيش
  .استفاده از برق آبي بهتر است

  :پراكندگي منابع نفت و گاز در ايران
در . ي خارك ذخيره شده استهاي كرمانشاه، ايالم، خوزستان و جزيرهتر منابع نفتي ايران در استانبيش

  . نفت، كشف و استخراج شده استجاهاي ديگري هم مثل قم و تهران، هم
ها منتقل شده و سپس از راه لوله به نقاط مختلف فرستاده به پااليشگاهنفت خام پس از استخراج، براي تصفيه

  .شودمي
خراسان (، خانگيران سرخس )هرمزگان(تر منابع گاز ايران در خوزستان، عسلويه و كنگان، سرخون بيش

  .ي گازرساني كشور قرار داردي ايران زير پوشش شبكهتر شهرهابيش. قرار دارد) رضوي
  

  .انرژي را بهتر مصرف كنيم :درس هشتم

  
  . شوندهاي فسيلي، روزي تمام مي مثل سوخت:هاي غيرقابل تجديدانرژي
مثل انرژي خورشيدي، . كنندشوند و محيط زيست را هم آلوده نمي تمام نمي):نو(هاي قابل تجديد انرژي

  بادانرژي آب و 
از انرژي خورشيدي بـراي گـرم كـردن هـوا و آب و توليـد انـرژي                  . تابددر كشور ما آفتاب به خوبي مي       -

  .شودالكتريكي استفاده مي
 .كندها را به حركت درآورده و انرژي برق توليد ميوزد، توربينانرژي باد در جاهايي كه باد زياد مي -



  

  

استان يزد . شوداي بعضي عنصرها مثل اورانيوم توليد ميهي اتماز شكافتن هسته): اتمي(اي انرژي هسته
 .داراي معادن اورانيوم است

 هزار 12=  كيلوگرم اورانيوم 1(كند اي قابل تجديد نيست اما انرژي بسيار زيادي توليد ميانرژي هسته
  )بشكه نفت
  :هاي فسيلي درست مصرف كنيماز سوخت

  . باز نگذاريمزماني كه بخاري روشن است، در و پنجره را -1
 .كندكند و سوخت زيادي هم مصرف ميشومينه روشن نكنيم، شومينه هواي خانه را آلوده مي -2

 .تري بپوشيمبه جاي زياد كردن بخاري، لباس بيش -3

  :برق را درست مصرف كنيم
  .هاي اضافي را خاموش كنيمالمپ -1
 .در يخچال را زياد باز و بسته نكنيم -2

 .كنيممصرف استفاده هاي كماز المپ -3

 .از وسايل برقي پرمصرف استفاده نكنيم)  شب11 تا 7(در ساعت پيك يا اوج بار  -4

تر شود، هفت رنگ دارد و هرچه فلش آن به سبز پررنگروي لوازم خانگي ديده مي: برچسب انرژي
  .تري داردكند و كارايي بيشتري مصرف ميتر باشد، آن وسيله انرژي كمنزديك

  
  وم و فنون پس از ظهور اسالمشكوفايي عل: فصل پنجم

  
  هاي علمي مسلمانانپيشرفت :درس نهم

  
پيامبر گرامي اسالم، پس از هجرت از . دين اسالم از سرزمين عربستان طلوع كرد: ظهور و گسترش اسالم

مسلمانان اسالم از در خارج از ) ص(پس از رحلت پيامبر . مكّه به مدينه، حكومت اسالمي تشكيل دادند
هاي خاورميانه و تا سال  هجري، سرزمين34ي عربستان گسترش دارند، بدين صورت كه تا سال جزيرهشبه

  .هاي آسيا، آفريقا و اروپا تحت تصرف مسلمانان بودندهاي زيادي از قاره هجري، قسمت138
ز اين رو داد، اقرآن و تعاليم ديني اسالم به تفكّر و آموختن علم اهميت زيادي مي: شكوفايي علوم و فنون
جاي مانده بود، هاي مختلف و همچنين دانشي كه از گذشته در كشورشان بهمسلمانان با فرهنگ

  .هاي اسالمي را به كانون علمي جهان تبديل كردندسرزمين
صد (اين خطّ زمان بر اساس قرن . دهد كه هر واقعه در چه زماني اتّفاق افتاده استنشان مي: خطّ زمان

  .ستتنظيم شده ا) سال
  .گوييممي...  را قرن دوم و 200 تا 101از سال يكم تا صدم را قرن اول هجري و از سال 

  .ناميمي دوم قرن ميو يكم تا صدم را نيمهي اول قرن و از سال پنجاهاز سال يكم تا پنجاهم را نيمه



  

  

  هاي آسمان  هديهدرس 
  

    شتربان با ايمان:درس پنجم
  

حمد رسول خدا و يارانش در برابر دشمنان كافر، سرسخت و استوار و با يكديگر م: فرمايد خدا در قرآن مي
  )29/ فتح. (مهربان و نيك رفتارند

ها  تبرّي يعني كافران ستمكار را دشمن بداريم و از آن. تولي يعني مومنان و خداپرستان را دوست بداريم
  .بيزاري جوييم

ران را دوست بدارد، از آنان است و در آتش دوزخ جاي خواهد هر كس زنده ماندن ستمگ: فرمود) ع( كاظم امام
  .داشت

  .فرصتي است تا بيزاري خودمان را از ستمگران اعالم كنيم...  بهمن، قدس و 22 آبان، 13در ايران روزهاي 
  

  سرور آزادگان :ششمدرس 
  

پسند بود و آشكارا يزيد اهل كارهاي زشت و نا.  هـ ق يزيد، فرزند معاويه، به حكومت رسيد60در سال 
با يزيد ) ع( حسين امام. فساد او در مردم هم اثر گذاشته باشد. كرد را مسخره مي) ص(دين اسالم و پيامبر 

 به همراه 61اش از مدينه خارج شد و سرانجام در روز دهم محرّم سال  بيعت نكرد و به قصد قيام با خانواده
  .ياران باوفايش در كربال به شهادت رسيد

  .هدف از قيامش را اصالح امت اسالم و امر به معروف و نهي از منكر اعالم كرد) ع( حسين امام
  .بيداري مردم و ايستادگي در مقابل يزيد بود) ع( حسين امامي قيام  نتيجه

  درس فارسي

  

   انشا زنگ  :پنجم درس

  
  يغزال محمد امامي  نوشته   سعادتي ايميك :كتاب معرّفي -
 اثرگذار و بايز را نوشته هيتشب. مييگو يم را گريد زيچ اي يكس بهي زيچ اي يكس دنكر مانند: هيتشب -
  دنديخورش شهدا: مثل. كند يم



  

  

 ها آني  هيپا بر داستان كه دارد وجودي فرع تيشخص چند وي اصل تيشخص) چند يا (يك داستان هر در -
  . رديگ يم شكل

 بهي فارس زبان در خاص،ي ها عالمت بدون اند، شده يفارس زبان واردي عرب زبان از كه كلمات ازي بعض -
  يمصطف ،يموس ،يسيع: مثل. شوند يم نوشته و خوانده شكل همان

  . دهد يم حيتوض اتيجزئ با خودي ها دهيد و ها دهيشن درباره سندهينو كه استي ا نوشته: گزارش -
  

   دهيپسند اخالق :ششم درس

  
  يتوس نيرالدينص اجهخوي  نوشته  يناصر اخالق :كتاب معرّفي -

  يخلخالي عزلت ادهم مالي  نوشته  المواقف فيلطا         
  پوروهاب محمودي  نوشته    خوبان مرام      

ي  لقمه به غذا، بودن كم هنگام در ثاريا گرفتن، كوچكي  لقمه ها، دست شستن: خوردن غذا آداب :دهيچك -
  … و خوردن غذا هنگام نكردن صحبت نكردن، نگاه گرانيد
 و بتيغ از م،ينده پاسخ گرانيدي جا به م،ينكن قطع را گرانيد سخن م،ينكن صحبت اديز: گفتن سخن دابآ

 نكهيا تا ميبشنو شتريب م،ييبگو سخن سپس و شود تمام صحبتهم سخن تا ميكن صبر م،يكني خوددار دروغ
  . مييبگو
 سخن و چرخاند دينباي خوب به جز را انزب. شود يم انجام او زبان از آدم اشتباهات نيشتريب: زباني ها انيز

  . گفت
: مثل. ميبساز را آنها مخالف ميتوان يم كلمات به) نا (و) يب(ي شوندهايپ كردن اضافه با: يساز مخالف -
  مهر يب نا،يناب
 الوان مثل. است كرده دايپ رواج و هشدي فارس زبان واردي عرب زبان از رييتغ بدون ها، كلمهي بعض جمع -
  . است لون جمع كه
 نيا در. پردازد يم خودي زندگ اتيجزئ حيتوض به فرد آن در كه است نوشتن نوع ك ي:يسينو حال شرح -

 ... وي زندگ مهم عيوقا ،يجسم وي اخالقي ها يژگيو ،يزندگ محلّ تولّد، محلّ و زمان به ديبا نوشتن نوع
  . شود توجه

  
  


