
کتاب محتوای ویژه 
•• کتاب درسی )از طریق نمودار درختی( چکیدۀ مطالب 
•• معنی همۀ اشعار و متن های قدیمی
•• موارد مهم و سؤال های امتحانی 
•• شرح بیاموزیم ها 
•• کتاب درسی  کلیۀ خودآزمایی های  پاسخ 
•• ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
•• ترسیم جدول تاریخ ادبّیات
•• آزمون های پایانی با پاسخ و بارم بندی 

آموزش آرایه های ادبی:
1- تشبیه:•ادعای•همانندی•میان•دو•یا•چند•چیز•و•بر•سه•نوع•است:

1-1- تشبیه مفرد:•تشبیهی•است•که•هر•چهار•رکن•آن•ذکر•شده•و•مشّبه•و•مشّبه به•آن•یکی•فرض•شده•باشد.  

کرد ا�ب  �ت �ش ن  �ت
ر�ف به  � عمر  و  �چ گل  کنا�یام  ا�ب  �ت �ش گلگون  �باد�ۀ  دور  به  � �فهان  �چ

1-2- تشبیه مرّکب:•معمواًل•یک•مصراع•به•مصراع•دیگر•و•هیئتی•به•هیئتی•دیگر•تشبیه•شده•و•وجه شبه•آن•معمواًل•بیش•از•  
یک•چیز•است.

ا �ی
د�ف عم�ت  �ف به  � طمع  ل  ا�ه مد�ید�ۀ 

�ف �ب �ش به  � ا�  �چ که  ان  �ف م�چ �ه ود  �ش �ف ر  �چُ
1-3- تشبیه بلیغ: تشبیهی•است•که•در•آن•ادات•و•وجه شبه•حذف•شده•باشد•و•بر•دو•نوع•است:  

1-3-1- تشبیه بلیغ اسنادی: آن•است•که•مشّبه به•به•مشّبه•اسناد•داده•شود.   

ی و�ی
�ت هر 

�ت ی،  و�ی
�ت لط�ف  ی،  و�ی

�ت حر  �ب ی،  و�ی
�ت طر� 

�ت

1-3-2- تشبیه بلیغ اضافی:•آن•را•اضافۀ•تشبیهی•هم•می خوانند•و•در•آن•یکی•از•طرفین•تشبیه•به•دیگری•اضافه•شده•است.   

وی �ب�ش ر�  مردان  و  �چ ود  و�ب مس  ارف  ویدس�ت  �ش ر  رف و  ّی  ا�ب �ی �ب �ت 
ع�ش اِی  ک�یم�ی ا  �ت

2- استعاره:•اّدعای•یکسانی•دو•چیز•و•بر•دو•نوع•است:
2-1- استعارۀ مصّرحه:•در•این•استعاره•مشّبه•حذف•و•مشّبه به•ذکر•می شود.  

دس�ت ر��ف ار اگر �ودی اس�ت �با درو�یسش �ف ن �بارف دیدر ا�ی ر��ف �ف و  ی 
ش

درو�ی� به  � گردان  م�فعمم   ، دا�یا 
�فُ

2-2- استعارۀ مکنّیه:•مشّبه به•حذف•و•مشّبه•ذکر•می شود•و•یکی•از•لوازمات•مشّبه به•برای•فهم•رکِن•حذف•شده،•در•سخن•می آید.  
مثال: به•صحرا•شدم؛•عشق•باریده•بود.  

2-2-1- تشخیص:•همان•استعارۀ•مکنّیه•است•که•مشّبه به•آن•انسان•است.•)نوعی•شخصیت•بخشیدن•به•عناصر•بی جان(  

�چدرام د  �ش �با�ف  و  د�ید 
�ݨݨݨف �ف �ب فگامگل  � �ه ن  �بد�ی �بهان  ن  ا�ی ا  و�ش �ف ای 
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کنایه: پوشیده سخن گفتن است دربارۀ امری.  -3
�ید�ش

�آ ر  �ی
�ش وی  �ب ن  د�ه ��ز  و�ز  �ز �ید�ش�ه

�آ ر  �ی
�ت و  ر  �ی

م�ش �ش ��ی  می  �ه

4- واج آرایی:  تکرار یک واج )صامت یا مصّوت( است در کلمه های یک مصراع یا بیت؛ آن گونه که بر تأثیر شعر بیفزاید.

رد �ب م  و��ه �ز اک  �ز به  � ود  �ز �با  و 
�ت ال  �ز ال  �ی

رز�ز م�ی ر�آ ب�ی ع� ود  �ش اکم  �ز و 
�ت ال  �ز �ز  ا  �ت که 

5- سجع: یکسانی دو واژه در واج یا واج های پایانی، وزن یا هر دوی آن هاست و سه نوع است:

5-1- سجع متوازی: آن است که دو واژه هم در وزن و هم در واج های پایانی مشترک باشند.  

مثال: همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال.  

5-2- سجع مطّرف:  در واج های پایانی مشترک، اّما در وزن مختلف هستند.  

مثال: خبری که دانی دلی بیازارد تو خاموش تا دیگری بیارد.  

  5-3- سجع متوازن: در وزن یکسان، اّما در واج های پایانی مشترک نیستند.
مثال: ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود.  

  6- جناس: یکسانی و همسانی دو یا چند واژه است در واج های سازنده با اختالف معنی و دو نوع است:

6-1- جناس تام: یکسانی دو واژه در تمامی واج ها است با این تفاوت که در معنی متفاوتند.  

ا �ب �ی �ه �و�ز  به  � ی 
ز

ک�
�ش من 

د�ش ل�ب  �ت که  �ب  ع�ب زه  ی�
ت
کس�

�ش
�ت 

ا��ت م�ز به  �  �� ان  دوس�ت ل�ب  �ت که  و 
�ت

6-2- جناس ناقص:  یکسانی دو واژه در تمامی واج ها جز یک واج چه صامت باشد و چه مصّوت و سه نوع است:  

6-2-1- جناس ناقص اختالفی: آن است که دو واژه در یک واج با هم اختالف داشته باشند.   

ود �ب م�یمون   �� �یا�  �یا��ن  �یاد 

6-2-2- جناس ناقص افزایشی: آن است که یک واژه یک واج بیش تر از واژۀ دیگر داشته باشد.   

��م و  ��م  �آ د  ده ��ز �ی و��ب �ز ���تمو�ب اه  اده  �ت ��ز و� 
�ز ��ز  ان  طو�ز ل  ط�ب

6-2-3- جناس ناقص حرکتی:  آن است که تمامی واج های دو واژه یکسان باشد، اّما در حرکت )مصّوت( اختالف داشته باشد.   

ما��ت �ش �یا�  د�  �ز ر��با�ت  �ز گد��یان  د�ی  �ز �چ عامی  َ��ز �ز  مد���ید  عام  ِ��ز م 
�ش �چ

7- موازنه: تقابل سجع های متوازن در دو یا چند جمله است که به هم آهنگی آن ها می انجامد.

�ت �چا�ی اک  �ز  ، یع  �
��ز ه  ���چ ر�ز  �ت�چ ���ه ل 

ط�ز  ، �گ  رز �ب ه  ���چ ل 
ع�ت

8- ترصیع: تقابل سجع های متوازی در دو یا چند جمله است که به هم آهنگی آن ها می انجامد.

و��ت
�ت �ز  ما  در  و� 

�ز و  م  �ی ا�ی �ز و  �چ و��تما 
�ت �ز  ما  در  َصد�  و  م  �ی کو�ه و  �چ ما 

9- اشتقاق: هم ریشگی دو یا چند کلمه است که سبب می شود واج های آن ها یکسان باشد.

و�ی �ش د��د  �ز که  عری 
�ش به  � االی  م�ی د��دل�ب  عو�ی  �ش که  د  د��ز و 

�ت د�  �ت اعری  �ش

10- تکرار: تکرار یک یا چند کلمه است در شعر، به طوری که بتواند بر موسیقی درونی بیفزاید.

من �ت 
ع�ش ل  ��ه د  ر�ز �ت ی�ش � �ب اک  �ز �ز  ی 

ت
�

مگ�ز ر�ی کم �ت اک  �ز ��ز  که  زَه  � ر  ی�ش �ت � �ب اک  �ز ��ز 



کتاب محتوای ویژه 
•• کتاب درسى )از طریق نمودار درختى) چکیدۀ مطالب 
•• کتاب درسى  پاسخ همۀ سوال هاى 
••  موارد مهم و سؤال های امتحانى 
•• ارزشیابى مستمر با پاسخ و بارم بندى 
•• آزمون هاى پایانى با پاسخ و بارم بندى 

گفتار  1  زبان و 
گفتار فقط نمود آوایى این توانایى است. 1- زبان یکى از توانایى هاى ذهن انسان است. حال آن که 

2- زبان شناسان معتقدند که در زبان به عنوان یک توانایى ذهنى، هیچ گونه اشتباهى وجود ندارد. تنها در گفتار ممکن است اشتباه پدید آید.

که عبارتند از گفتارى ناشى از عواملى است  3- خطاهاى 
حواس پرتى بى حوصلگى  خستگى 

دیگر عوامل محیط اضطراب 

گفتار: 4- فایده هاى تمایز زبان از 
خ مى دهد و رفع و اصالِح آن به وسیلۀ زبان صورت مى گیرد. گفتار ر فایدۀ اّول: اشتباه و خطا در 

به  یا  مادرزاد  به طور  که  کسانى هم  آن نشان مى دهیم  کمک  به  که  این است  گفتار  و  زبان  تمایز  فواید  از  فایدۀ دوم: یکى دیگر 
گفتار  بى بهره اند، به هیچ وجه از نعمت زبان محروم نیستند و به اندازۀ افراد دیگر از توانایى ذهنى زبان  سبب تصادف از قدرت 
برخوردارند به جز این که هنگام استفاده از آن، به جاى نمود آوایى یا گفتار از نمود حرکتى )حرکت دست ها و لب ها( کمک مى گیرند.
گویشى به یگانگى زبان آسیب نمى رسانند. گونى هاى َسْبکى و لهجه اى و حّتى  گونا که چرا  فایدۀ سوم: براساس آن نشان مى دهیم 
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کار می رود اّما  که عربی هستند به  کلماتی مثل: »بشر«، »انسان« و » مدیر«  « عالمت مصدرساز عربی است؛ لذا همراه  نشانۀ »ّیت= ّیهݑ
کلمات فارسی مانند: »دو«، »خوب«، »شهر«، »رهبر«، »خود«، »آشنا«، »من« و ... همراه  که »ّیت« مصدرساز عربی را با  صحیح نیست 
کنیم و مصدر بسازیم؛ بلکه شکل صحیح آنها این گونه است؛ دوگانگی، خوبی )خوب بودن(، شهری )شهری بودن(، رهبری، خودی، 

آشنایی، غرور و خودخواهی.

گفتار  فواید تمایز زبان و 

گفتار فقط نمود آوایی آن است. 1- زبان یک توانایی ذهنی و 
گفتار سهو یا خطا پدید می آید و در زبان خطا راه ندارد. 2- در 

ل ها داراى توانایی ذهنی زبانی اند، ولی از نمود حرکتی به جاى نمود آوایی استفاده می کنند. کروال  -3
که  زبان آسیب نمی رسانند. عّلت آن است  گویشی به یگانگی  گونی هاى َسْبکی و لهجه اى و  گونا  -4

گفتار مربوط می شوند نه به زبان. گونی هاى یادشده عمدتًا به  گونا

4 فّعالّیت 

به  نیازى  و  است  فهم  قابل  عادى  افراد  براى  مى شوند  خارج  واجگاه  از  که  واژه هایى  آوایى،  نمود  در   . اجراى یک...  با 
حرکت دست ها نداریم. در نمود حرکتى، به حرکت دست ها نیاز داریم، و این زبان - زبان کروالل ها - براى افراد معمولى 

)آموزش ندیده(، مبهم است.

خودآزمایى  6

 1- تمایز زبان و... . قواعد شطرنج همانند زبان است و بازى شطرنج مانند گفتار. در قواعد شطرنج همچون زبان، خطا و اشتباه 
راه ندارد، ولى در گفتار گاهى خطا صورت مى پذیرد. همان طورى که خطاهاى گفتار با زبان اصالح مى شود، با به کارگیرى 

دقیق قواعد شطرنج نیز مى توان خطاهاى بازى شطرنج را برطرف نمود.
2- چگونه مى توانیم ثابت...؟ کروالل ها از توانایى ذهنى زبان به اندازۀ افراد دیگر برخوردارند و به هنگام استفاده از آن به 
جاى نمود آوایى یا  گفتار، از نمود حرکتى )حرکت دست ها و لب ها( کمک مى گیرند و با دیگران ارتباط برقرار مى کنند.

3- فواید تمایز میان... . الف( اشتباه و خطا در گفتار رخ مى دهد و رفع و اصالح آن به وسیلۀ زبان صورت مى گیرد.  ب( به 
کمک آن نشان مى دهیم، کسانى که به طور مادرزاد یا به سبب تصادف از قدرت گفتار بى بهره اند، به هیچ وجه از نعمت زبان 
محروم نیستند و به جاى نمود آوایى )گفتار( از نمود حرکتى )حرکت دست ها و لب ها( استفاده مى کنند.  ج( گوناگونى هاى 
َسْبکى و لهجه اى و حّتى گویشى به یگانگى زبان آسیب نمى رساند. زبان یکى از توانایى هاى ذهن انسان است، حال آن که 

گفتار، فقط نمود آوایى این توانایى است.
کار... . زیرا کلمات »آشنا«، »خوب« و »ایران« فارسى هستند و افزودن »ّیت« )مصدرساز عربى( به کلمات فارسى  4- چرا به 

صحیح نیست. شکل درست آن ها: »آشنایى«، »خوبى« و »ایرانى بودن« است.
ارزشیابی مستمر

کدام واژه صحیح نیست؟ )0/25 نمره( کار بردن  1- به 
کیفّیت د(  ج( جدّیت  ب( طفولّیت  الف( دوییت 

2- »اشتباه و خطا« در ........ رخ مى دهد و رفع آن به وسیلۀ ....... صورت مى گیرد. )0/5(
کر و الل به جای نمود آوایی از ........ استفاده مى کنند. )0/25( 3- افراد 

گفتار پدید مى آید ناشى از چیست؟ )1( که در  4- اشتباهاتى 

پاسخ ارزشیابی مستمر
4 اشتباهاتى که در گفتار پدید مى آید  3 نمود حرکتى )0/25(  2 گفتار )0/25(، زبان )0/25(  1 گزینه )الف( )0/25( 
ناشى از عواملى، نظیر خستگى )0/25(، بى حوصلگى )0/25(، حواس پرتى )0/25(، اضطراب و دیگر عوامل محیط است. )0/25(



کتاب محتوای ویژه 
 • کتاب درسى پاسخ همۀ تمرین هاى 
 • گرامر همراه با پاسخ تست از واژگان و 
 • موارد مهم و سؤاالت امتحانى
 • آزمون هاى پایانى همراه با پاسخ و بارم بندى
 • ترجمه همراه با تلفظ و فونتیک

Review Exercises (1)

 I. Look at the ... I

1. It is a quarter past four. (It is four fifteen.) .(یک ربع از چهار گذشته است )ساعت چهار و پانزده دقیقه است 

2. It is raining.  .دارد باران مى بارد

3. It is 45 kilometers to Tabriz. .تا تبریز 45 کیلومتر است

4. It is hot today. (It is a sunny day.) .(امروز هوا گرم است )یک روز آفتابى است

5. It is difficult to climb a mountain. .باال رفتن از کوه مشکل است

 یادآوری
Itبهعنوانفاعلجملهبهکارمىرودولىمعنىواقعىنداردودرمواردزیربهکارمىرود.

ItisMonday. مثال:دوشنبهاست. 1-زمان  

Itiscloudy. مثال:هواابرىاست. 2-وضعیتآبوهوایاشرایطجوى  

Itisquitefar. دوراست.
ً
مثال:کامال 3-فاصله/مسافت   It

Whoisonthephone?ItisMaryam. 4-تعیینهویتیامعرفىاشخاص  

مثال:چهکسىپشتتلفناست؟مریماست.   

ItiseasytolearnEnglish. مثال:یادگرفتنانگلیسىآساناست. 5-قبلازمصدرباto+صفت  

مصدرصفت
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II. Add the words ... II

1. They can’t speak English very well. (last year) 
حال گذشته( کنند. )سال  آن ها نمى توانند خیلى خوب انگلیسى صحبت 

They couldn’t speak English very well last year.
گذشته گذشته

کنند. گذشته نمى توانستند به خوبى انگلیسى صحبت  آن ها سال 
2. I have to take him to school before 7 o'clock. (when I was young)

حال من مجبورم قبل از ساعت 7 او را به مدرسه ببرم. )وقتى جوان بودم(
I had to take him to school before 7 o’clock when I was young.

گذشته گذشته
من وقتى جوان بودم، مجبور بودم او را قبل از ساعت 7 به مدرسه ببرم.

3. She reads some of the English books in the school library. (should)
حال ساده کتابخانه ی مدرسه مى خواند. )باید( کتاب هاى انگلیسى را در  او بعضى از 

She should read some of the English books in the school library.
شکل ساده ی فعل کتابخانه ی مدرسه بخواند. کتاب هاى انگلیسى را در  او باید بعضى از 

 یادآوری
بعــدازافعــالکمکــىcan)توانســتن(،could)زمــانگذشــتهیcan(،must)بایــد(،should)بایــد(وmay)ممکــنبــودن(،فعــل

ــىرود. ــهکارم ــدونto،یعنــى)شــکلســادهیفعــل(ب ــىبهصــورتمصــدرب اصل

  Example
She can speak English. او مى تواند انگلیسى صحبت کند.

شکل ساده ی فعل

She could speak English. او مى توانست انگلیسى صحبت کند.
شکل ساده ی فعل

 توجه
canبراىتوانایىدرزمانحالوcouldبیانگرتوانایىانجامکاردرزمانگذشتهاست.

 توجه
گذشتهیhaveto)مجبوربودن،باید(hadtoاستوبعدازآنهاشکلسادهیفعلبهکارمىرود.

III. Complete these sentences II
1. You were eating lunch when they arrived, weren’t  you?

فاعل فعل اصلى حال ساده )مثبت( کمکى منفى فعل  ضمیر فاعلى 
وقتى که آن ها رسیدند شما مشغول خوردن ناهار بودید، مگر نه؟

2. Betty usually goes to school by bus, doesn’t she? 
فاعل مؤنث  فعل اصلى حال ساده )مثبت( کمکى منفى  فعل  ضمیر فاعلى

بتى معمواًل با اتوبوس به مدرسه مى رود، مگر نه؟
3. Your parents know that we are going there,  don’t they?

فاعل فعل اصلى )مثبت( کمکى منفى فعل  ضمیر فاعلى
که ما به آنجا مى رویم، اینطور نیست؟ والدین شما مى دانند 

4. The old mechanic can’t repair your friend’s car before tomorrow evening ,can     he?
فاعل کمکى منفى فعل  کمکى مثبت ضمیر فاعلى فعل 

کند، مگر نه؟ مکانیک پیر نمى تواند اتومبیل دوست شما را قبل از فردا غروب تعمیر 



کتاب محتوای ویژه 
•• چکیده درس
•• ترجمۀ آيات و عبارات قرآنى
•• كتاب درسى كلیۀ تمرين هاى  پاسخ 
•• موارد مهم و سؤاالت امتحانى
•• سؤال متن همراه با پاسخ
•• آزمون هاى میان ترم و پايانى همراه با پاسخ و بارم بندى

1 انديشه و قلب
1 جلوه هاى حكمت و تدبير

که بزرگ ترین نتیجه و فایده را به دنبال دارد.  مؤثرترین همکارى در نظام طبیعت آن است 

 همکارى و ترکیب میان پدیده ها از نظم و قانون مندى خاصى پیروى مى کند و نتایج معین و مشخصى را به دنبال دارد.

که پیوستگى، ارتباط، هماهنگى را میان اجزاء برقرار مى کند، هدف و غایت است.  آن عنصرى 

ویژگیهایمجموعهی

منظمدرجهـانواقعی

1- هر موجودی از اجزای خاص و معین تشکیل شده است. 

کنار هم قرار مى گیرند. 2- اجزا با آرایش مخصوص 

کار مخصوصى انجام مى دهد و وظیفۀ معینى دارد. 3- هر جزء 

کار یکدیگر 4- میان وظایف و مسئولیت ها پیوستگى و ارتباط وجود دارد. ← مکمل و ادامه دهندۀ 

که آن را از سایر سامان دهى ها جدا مى کند. 5- بنابراین هر سامان و نظمى به دنبال هدف خاصى است 

 در جهان نظم وجود دارد ← هر نظمى نیاز به خالقى باشعور دارد ← پس جهان نیازمند خالقى باشعور است. )خداوند(

ویژگیهایخلقت

ازدیدگاهامامعلی)ع(

1- آفرینش موجودات بدون الگو و سابقۀ قبلى است. 
2- آثار صنع در نوآوری بی سابقه است.

که خدا آفریده،حتى جامدات، برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی است. 3- هر موجودی 
کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرو نپاشند. 4- خدای متعال در آفرینش، طوری اندازه ها را برقرار 

5- خداوند همۀ مخلوقات را براساس مقیاس، نظم مشخص و اندازه های مخصوص آفرید.
6- تا هیچ مخلوقى از چهارچوب تجاوز نکند.

 برهان ← دلیل روشنى براى بیان یک حقیقت. 
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ویژگى های جهان غیرواقعى  

خ مى دهد.  هر لحظه، بدون علت خاصى، حادثه اى ر
هر لحظه، بدون علت موجودى پدید مى آید یا از بین مى رود.

اشیاء خصوصیات خود را از دست مى دهند.
از هر موجودى حرکت هاى غیرمنتظره سر مى زند.

کند. انسان نمى تواند خود را با این حرکت ها هماهنگ 

گهان چاى ما شور شود. ج شود. شکر را در چاى بریزیم ولى نا کردن شیر آب به جاى آب آتش خار نمونه: با باز 
پس در چنین جهانى رسیدن به علم و دانش غیر ممکن است.

کریم به انسان ها  سفارش قرآن 
درباره جهـان آفرینـش 

نظر کردن به پدیده هاى پیرامون خود مانند آمد و شد شب و روز، خورشید، ماه و ستارگان و خلقت 
انسان و... و تفکر در آن ها. 

کریم از جهان ارائه مى دهد با عقل و استدالل و منطق. که قرآن  پذیرفتن تصویری 

با وجود نشانه های فراوان در پدیده هاى جهان هستى 
هرکس نیندیشد و خردمندی پیشه نکند 

زیان آن را خواهد دید. 
جایگاه خود را در جهان نخواهد شناخت.

کوچک جهان هدف و غایت است. شاخصه اصلى مجموعه هاى بزرگ و 

بدون هدف 
پیوستگى، ارتباط و هماهنگى معنا ندارد و اساسًا مجموعۀ داراى نظام، شکل نمى گیرد. 

کالم »باطل« مى شود. تمام فعالیت هاى یک مجموعه »عبث«، »بیهوده« و در یک 

5 قرائت و ترجمه 
جيِم يطاِن الّرَ

َ
عوُذ ِباهّلِل ِمَن الّش

َ
ا

حيِم ْحمِن الّرَ ِبْسِم اهّلِل الّرَ
همان خداوندی که آفرید و نظم بخشید. َق َفَسّوٰى 

َ
ذى َخل

َّ
ال

و همان که )هر چیز( را اندازه گیری کرد و هدایت نمود. َر َفَهدٰى )اعلى، 2و3( 
َ

ذى َقّد
َّ
َو ال

همانا در آفرینش آسمان ها و زمین ْرِض 
َ ْ
ماواِت َوال ِق الّسَ

ْ
 فى َخل

َ
ِاّن

و رفت و آمد شب و روز هارِ  ْيِل َو الّنَ
َّ
َو اْخِتالِف الل

هر آینه نشانه هایى برای خردمندان وجود دارد باِب 
ْ
ل
َ ْ
وِلى ال

ُ
ياٍت ِل

َ
ل

کسانى که یاد مى کنند خدا را ُكروَن اهّلَل 
ْ

ذيَن َيذ
َّ
ال

در حال ایستاده و نشسته ِقياًما َو ُقعوًدا 
و در حالى که بر پهلوهایشان آرمیده اند َو َعلٰى ُجنوِبِهْم 

و تفكر مى کنند روَن 
َ

َو َيَتَفّك
در آفرینش آسمان ها و زمین ْرِض 

َ ْ
ماواِت َو ال ِق الّسَ

ْ
فى َخل

پروردگارا خلق نكردی این )جهان( را بیهوده ْقَت ٰهذا باِطاًل 
َ
نا ما َخل ّبَ َر

پاك و منّزهى تو ُسْبحاَنَك 
پس نجات ده ما را از عذاب جهنم ِقنا َعذاَب الّناِر )آل عمران، 190و 191( 

َ
ف

کوه ها را مى بینى، و   
َ

َوَتـَرى الِجبال
کن هستند که سا مى پندارى  َتْحَسُبها جاِمَدًة 

که همچون ابرها در حرکتند در حالى  حاِب  َو ِهَى َتُمّرُ َمّرَ الّسَ
که ساختۀ آن خدایى است  ذى 

َّ
ُصْنَع اهّلِل ال

هر چیزى را استوار ساخته است  َشْى ٍء 
َ

ُكّل َاْتَقَن 
گاه است همانا او بدانچه مى کنید آ هو َخبیٌر ِبما َتْفَعلوَن )نمل، 88( 

َ
ِاّن

همانا ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم ْقناُه ِبَقَدٍر )قمر، 49( 
َ
 شى ٍء َخل

َ
ُكّل ِاّنا 

خدا آسمان ها و زمین را به حق و هدفمند آفرید َحِقّ 
ْ
ْرَض ِبال

َ
ماواِت َو ال َق اهّلُل الّسَ

َ
َخل

به راستى که در آن نشانه ای برای مؤمنان است. ُمْؤِمنيَن )عنکبوت، 44( 
ْ
  َيًة ِلل

َ
 فى ذِلَك ل

َ
ِاّن



کتاب محتوای ویژه 
•• کتاب درسى پاسخ به همۀ سؤاالت 
•• سؤال متن همراه با پاسخ
•• موارد مهم و سؤاالت امتحانى
•• آزمون هاى پایانى با پاسخ و بارم بندى

1 علوم اجتماعی
کنش انسانی  1

 نکته
فعالیتی را که انسان انجام می دهد کنش انسانی گویند.

کنش انسانی با آگاهی و ارادۀ انسان انجام می شود. 

بسیاری از فعالیت هایی که در بدن انسان انجام می شود ، کنش انسانی نیست؛ مثل ضربان قلب.

انواع کنش هاى انسانی
درونی ← مانند: ادراک و تفکر

بیرونی ← مانند: راه رفتن و نشستن

مهم ترین ویژگی هاى کنش انسانی

1- آگاهانه بودن: هرگاه آگاهی از بین برود آن کنش نیز از بین می رود.

2- ارادى بودن: با آگاهی و اراده انجام می شود.

3- هدفدار بودن: فعالیت هایی است که با قصد و هدف خاصی انجام می شود.

4- معنادار بودن: با توجه به آگاهی و هدف خاص آن، معنایی خاص دارد.

کنش  با  کودک  کنش  اجتماعی:  و  مکانی  زمانی،  موقعیت هاى  با  داشتن  تناسب   -5

بزرگسال متفاوت است.

3 نمونه بیاورید 

کنش انسانى...؟  سه 
-•کنش•فردی:•استراحت•کردن،•مطالعه•کردن،گوش•کردن،•تفکر•کردن •

-•کنش•اجتماعى:•گفتگو•کردن،•صحبت•کردن•با•دوستان،•شرکت•در•فعالیت•های•گروهى،•انجام•تمرین•های•کالسى• •
براى هر یک از...؟

-•درونى:•تفکر•کردن،•تصّور•کردن•مسائل•در•ذهن •
-•بیرونى:•رانندگى،•ورزش•کردن،•غذا•خوردن،•عبادت•کردن،•دعوا•کردن •
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5 کنید  تفسیر 

بوق زدن یک...؟•خیر،•آزمایش•و•تنظیم•صدای•بوق،•تنوع•و•رفع•خستگى،•هشدار•دادن•به•عابر•پیاده،•اعتراض•و•شادی

6 کنید  تحلیل 

آب این جوی... .کنش•انسانى•دارای•پیامدهایى•است•از•این•رو•باید•پیش•از•انجام•هر•کاری•به•پیامدهای•آن•هم•توجه•داشت.•
نتایج•و•پیامدهای•اعمال•ما•همان•کنش•انسانى•هستند•که•دو•حالت•دارد:•یا•به•ارادۀ•خود•ما•وابسته•است•که•باید•خود•آنها•
را•انجام•دهیم،•یا•به•ارادۀ•افراد•دیگر•وابسته•است•که•مى•توانند•انجام•بدهند•یا•انجام•ندهند.•در•نتیجه•وقوع•آنها•احتمالى•
است.•پاره•ای•از•نتایج•از•جنس•کنش•انسانى•نیستند،•یعنى•به•خواست•و•اراده•انسان•ها•وابسته•نیستند•و•به•صورت•طبیعى•و•

خود•به•خودی•اتفاق•مى•افتد.
پیامدهای سحر خیزی یا ...•نشاط•و•شادابى،•استفاده•از•هوای•سالم،•داشتن•مطالعات•صبحگاهى•یا•ورزش•کردن،•سالمت 

گرفتن. جسم و روان، تندرستی، افزایش طول عمر، مورد تحسین خانواده و دوستان قرار 

 نکته

دو نوع پیامد  کنش انسانی عبارتند از: 
ارادی: به خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است. مثال: پاسخ دادن به سؤاالت امتحان.

طبیعی یا غیر ارادی: به ارادۀ افراد بستگی ندارد. مثال: یاد گرفتن درس ها غیرارادی است.

7 کلیدی  مفاهیم 

کنش انسانى،•کنش•درونى،•کنش•بیرونى،•ارادی•بودن،•هدف•دار•بودن،•معنا•دار•بودن،•پیامدهای•کنش•انسانى،•پیامدهای•
اِرادی•و•غیر•اِرادی.

7 کنید  خالصه 

گاهى انجام مى دهد »کنش انسانى« است. که انسان با اراده و آ - فعالیتى 
-•کارهای•بدون•اراده•و•آگاهى•»کنش•انسانى«•نیستند.

-•کنش•انسانى•به•دو•نوع•درونى•و•بیرونى•تقسیم•مى•شود.
گاهانه•بودن،•اِرادی•بودن،•هدفدار•بودن،•معنا•دار•بودن•و•تناسب• آ -•برخى•از•مهم•ترین•ویژگى•های•کنش•انسانى•عبارتند•از:•

داشتن•با•موقعیت•های•زمانى،•مکانى•و•اجتماعى

•1-•پیامدهای•اِرادی-•کنش•انسانى•دو•نوع•پیامد•دارد
2-•پیامدهای•غیراِرادی•)طبیعى(

-•پیامدهای•طبیعى•)غیرارادی(•کنش•انسانى•قطعى•است؛•یعنى•حتمًا•اتفاق•مى•افتد.
-•پیامدهایى•که•به•ارادۀ•انسان•وابسته•است•و•احتمالى•هستند،•ممکن•است•انجام•شود•یا•نشود.

7 آنچه از این درس آموختیم 

انسان،•موجودی•است•متفاوت•که•عمل•او•از•دیگر•موجودات•به•علت•داشتن•»اراده•و•آگاهى«•متفاوت•است.•با•آنکه•فعالیت•های•
ارادی•انسان•همگى•ناشى•از•ارادۀ•انسان•است،•اما•بین•کنش•های•انسانى•از•جهت•درونى•یا•بیرونى•بودن،•تفاوت•هایى•وجود•
دارد.•میزان•یا•نوع•آگاهى،•هدف••انسان•و•معنای•اعمال•او•و•همچنین•موقعیت•هایى•که•وی•در•آنها•قرار•دارد•نیز•با•یکدیگر•
متفاوت•است.•اعمال•انسان•پیامدهای•طبیعى•و•غیرارادی•که•حتمى•هستند•و•پیامدهای•ارادی•که•احتمالى•هستند•را•شامل•

مى•شود.•پس•کنش•انسان•موضوعى•بسیار•پیچیده•است•که•باید•به•آن•عمیق•نگاه•کرد.



کتاب محتوای ویژه 
•• چکیدۀ فصل
•• کتاب درسى پاسخ همۀ فعالیت ها و پرسش های 
•• سؤال متن همراه با پاسخ
•• موارد مهم و سؤاالت امتحانى
•• آزمون هاى پایانى با پاسخ و بارم بندى

1 مقدمات
1 اقتصاد چیست؟

دو مفهوم ساده اقتصاد

نیازهای انسان

که انسان موجودی سیری ناپذیر است. نامحدودند چرا

محرکی برای تالش و فعالیت

ک، پوشاک، مسکن، امنیت، آموزش، بهداشت،  ابتدایی ترین نیازهای انسان: خورا
حمل و نقل و ...

منابع و امکانات
محدودند.

قابلیت مصرف متعدد دارند و برای رفع یک نیاز نیستند.

»انتخاب« از مهم ترین مسائل زندگی انسان و علم اقتصاد است.

بازیگران عرصه اقتصاد

مصرف کنندگان )خانوار(

تولیدکنندگان )بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی(

دولت )نهاد ناظر بر عملکرد اقتصاد و ایجادکننده نظم(

سازمان های بین المللی )نظارت جهانی بر اقتصاد(

که موارد استفادۀ مختلف  کمیاب -  که انتخاب های بشر را به صورت رابطۀ بین منابع و عوامل تولید  تعریف علم اقتصاد: علمی است 
کرده و با ارائۀ بهترین انتخاب ها، رفتارهای فردی و جمعی انسان را مدیریت می کند. دارند- و نیازهای مادی نامحدود او مطالعه 

سه نکته مهم تعریف علم اقتصاد

نامحدود بودن نیازها
 هدف علم اقتصاد

راهنمایی انسان برای بهترین انتخاب 
و به کارگیری بهترین روش محدود بودن منابع

قابلیت مصارف متعدد منابع
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از مهم ترین ابزارهای هر جامعه برای حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی ← رشد و پیشرفت اقتصادی
علم اقتصاد و تعالیم اسالمی:

جوامع اسالمی 

کید بر قناعت و پرهیز از مصرف گرایی - تأ
- نامحدود و بی حد و حصر بودن نعمت های الهی

- نامحدود بودن نیازهای انسان به دور از مظاهر مادی
- ارزش بودن رشد و تعالی فکری و روحی انسان

کافی مصرف شود. - برای فراهم سازی شرایط پیشرفت در جهت رشد و تعالی انسان باید امکانات 
- الزمۀ پیشرفت انسان، سرمایه گذاری های عظیم در تأسیس نهادهای فرهنگی است.

- هدف جامعۀ اسالمی ارتقای سطح فرهنگی و تعالی فکری انسان

جوامع غیر اسالمی

کید بر مصرف بیش تر به جهت سیری ناپذیری انسان و نیازهای نامحدودش تأ
ارزش بودن مصرف

هدف افزایش مصرف: رفاه زیاد و تجمالت

کید اسالم بر بی حد و حصر بودن نعمت های الهی با فرض محدود بودن منابع در دسترس انسان تقابل ندارد، به دو دلیل:  تأ
کشف نکرده است( 1- پایین بودن سطح دانش فنی انسان سبب محدودیت منابع می شود. )انسان راه استفاده از منابع را 

2- محدودیت منابع به سبب استفاده نادرست و مصرف بیش از حد است.

چند مفهوم اّولیه

کاال: شیئی است که برای تأمین و رفع یکی از نیازهای انسان مورد استفاده قرار می گیرد و در قبال آن پول پرداخت می شود.
فقط  و  می کند  برطرف  را  نیازهایش  آن  وسیلۀ  به  و  می کند  خریداری  پول  مقابل  در  انسان  آنچه  خدمات: 

مختص به اشیای فیزیکی نیست؛ مانند خدمات پزشکی، خدمات آموزشی، خدمات مشاوران حقوقی
که توسط مصرف کننده نهایی خریداری و به مصرف می رسد. کاالهایی  کاالهای مصرفی: 

کاالی دیگر، خریداری  که توسط تولیدکنندگان برای ادامه فرآیند تولید و تبدیل به  کاالیی  کاالی واسطه ای: 
می شود و مورد مصرف قرار می گیرد.

که ارائه می کنند در طول زمان  که خودشان مصرف نمی شوند بلکه خدماتی  کاالهایی مصرفی  کاالی بادوام: 
مصرف می شود مانند یخچال، اتومبیل.

گرفته می شوند. کار  که در فرآیند تولید و به وسیلۀ بنگاه های تولیدی به  کاالی بادوامی  کاالی سرمایه ای: 
ک و مسکن را تأمین می کنند.  ک، پوشا که نیازهای اّولیه مانند خورا کاالهایی  کاالی ضروری: 

کم اهمیت تر مصرف می شوند.  که برای تأمین نیازهای  کاالهایی  کاالی تجملی )لوکس(: 
هزینۀ فرصت )هزینۀ فرصت از دست رفته(: بیانگر آن چیزی است که از آن صرف نظر شده و از دست رفته است.

3 فعالیت 1-1 
از نیازهاى یک... . 

خانوادۀ شهریخانوادۀ روستایی
ناوگان حمل و نقل زمین زراعی

سیستم های ارتباطی روز مانند اینترنت، تلفن همراه و...کود- سم- بذر

تجهیزات خانگی مدرنتجهیزات ساده زندگی
مبلمان های متعدد

4 فعالیت 1-2 

پول ماهیانه یکى ...؟ پول ماهیانه برای هزینه های فردی و شخصی ماهانه از جمله خوراک روزانه، لوازم التحریر، کتب درسی 
و غیر درسی، ملزومات مربوط به مدرسه از جمله لوازم ورزشی و ... پرداخت می شود. 

پرداخت مبلغ ماهانه مفهوم محدودیت منابع را منتقل می کند و بهترین راه برای مصرف این پول صرف نظر کردن از موارد 
غیرضروری و پس انداز و برنامه ریزی برای استفاده مناسب از این پس انداز است.



کتاب محتوای ویژۀ 
••  قواعد
•• واژگان تازه
•• موارد مهم و سؤاالت امتحانى
•• کتاب درسى پاسخ همۀ تمرینهاى 
•• آزمونهاى پایانى با پاسخ و بارمبندى

1
 التذکار )1(

افعال 
ثالثی )ریشۀ 3 حرفی( 

مجّرد ← اولین صیغۀ ماضی 3 حرف اصلی دارد
مزید ← اولین صیغۀ ماضی بیشتر از 3 حرف اصلی دارد

رباعی )ریشۀ 4 حرفی(:مجّرد ← اولین صیغۀ ماضی 4 حرف اصلی دارد.

جامد و مشتق
اسم زمان و مکان اسم مفعول  اسم فاعل 

اسم آلت اسم مبالغه  صفت مشبهه 

باب هاى ثالثى مزید

عماضی کاربردبابامرمضار

یک حرف زائد 
إفعالأْفِعْلُیْفِعُلأْفَعَل

به فعل معناى متعّدى می دهد
َل ُلَفّعَ ْلُیَفّعِ تفعیلَفّعِ

ة )ِفعال(فاِعْلُیفاِعُلفاَعَل
َ
باب مفاعله به صورت متعدىُمفاَعل

دو حرف زائد 

َل ُلَتَفّعَ ْلَیَتَفّعَ لَتَفّعَ به فعل معناى مشارکت می دهدَتَفّعُ
باب تفاعل به صورت الزمَتفاُعلَتفاَعْلَیَتفاَعُلَتفاَعَل
به فعل معناى الزم می هدانفعالِاْنَفِعْلَیْنَفِعُلاْنَفَعَل
هم الزم و هم متعدی معنا می شودِاْفِتعالِاْفَتِعْلَیْفَتِعُلِاْفَتَعَل

غالبًا متعدى معنا می دهدإستفعالِاسَتفِعْلَیْسَتفِعُلِاْسَتْفَعَلسه حرف زائد
کرد. نکته: برای تشخیص حروف زائد، فقط باید به اولین صیغۀ فعل ماضی نگاه 

عماضیوزن رباعی مجرد مصدر )باب( امرمضار

َل
َ
ة )ِفْعالل(َفْعِلْلُیَفْعِلُلَفْعل

َ
ل

َ
َفْعل
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جامد و مشتق

اسم 

گرفته نشده است: رجل - قلم که از فعلی  جامد ← اسمی 

گرفته شده است: عالـم - مظلوم که از یک فعل  مشتق ← اسمی 

اسم مفعول اسم فاعل 
اسم زمان اسم مکان  

صفت مشبهه اسم تفضیل 
اسم آلت )ابزار( اسم مبالغه 

انواع مشتقات

1- اســـم فاعـــل
ثالثی مجرد ← بر وزن فاِعل: ظاِلم

ثالثی مزید 
ع، ُمـ به جاى حرف مضار

ـ : »ُیقاِوُم« ← ُمقاِوم ـِ کسره  عین الفعل ← 

2- اسم مفعول
ثالثی مجرد ← بر وزن َمْفعول: مظلوم

ثالثی مزید
ع، ُمـ به جاى حرف مضار

ح ُح« ← ُمَفّرَ ـ : »ُیِفّرِ ـَ عین الفعل ← فتحه 
ة

َ
3 و 4- اسم مکان و زمان ← َمْفَعل - َمْفِعل - َمْفَعل

5- اسم تفضیل ← أْفَعل )مذکر( - ُفعلى )مؤنث(
6- صفت مشبهه ← فعیل - َفِعل - َفَعل - َفْعالن - َفْعل - أْفَعل - َفْعالء

کلمه در معنای عیب و رنگ باشد، صفت مشبهه اش بر وزن »أْفَعل« )مذکر( و »َفْعالء«)مؤنث( می آید، مثل: أْخضر، َخْضراء  گر  نکته: ا
ج، َعْرجاء )لنگ( )سبز( - أْعَر

7- اسم مبالغه ← َفّعال - َفّعالة - َفُعول - ِفّعیل
ة - ِمْفعال

َ
8- اسم آلت )ابزار( ← ِمْفَعل - ِمْفَعل

نکته: معیار اسم های جمع در جامد و مشتق و مذکر و مؤنث، مفرد آن ها است.
حروف اصلی فعل ها را در جای مناسب خود قرار دهید:

نا آیاٍت َبّیناٍت﴾
ْ
نَزل

َ
﴿و َقْد أ

َفال َیْسَمعوَن﴾
َ
یاٍت أ

َ
﴿إّنَ في ذلَك ل

الِة﴾ ني ُمقیَم الّصَ
ْ
﴿َرِبّ اْجَعل

ذي ُیَوْسِوُس في ُصُدوِر الّناِس﴾
َّ
﴿ال

ها﴾
َ
زال

ْ
ِت األْرُض ِزل

َ
ِزل

ْ
﴿إذا ُزل

 واژگان
عطا•کن،•بده•)فعل•امر•از•»آتَى«(•آِت: 

ادبیات•فارسىاألدب الفارسّي:
اطاعت•کردأطاَع )ُیطیُع(:

ِبّر:
ْ
ل
َ
نیکىا

َجْیش:
ْ
ل
َ
سپاه،•لشکرا

ِحصن:
ْ
ل
َ
دژ،•قلعها

ف:
ّ

َحل
ْ
ل
َ
بسیار•سوگند•خورندها

ؤوف: لّرَ
َ
مهربانا

ؤیة: لّرُ
َ
زیارت،•دیدار•ا

در: لّصَ
َ
سینها

ة:
َ

ُعّد
ْ
ل
َ
ساز•و•برگ•ا

َعدد: 
ْ
ل
َ
تعداد ا

ِغني:
ْ
ل
َ
بى•نیازىا

ِقیاَدة:
ْ
ل
َ
رهبرىا

ِمْبرد: 
ْ
ل
َ
سوهانا

ر: مبّشِ
ْ
ل
َ
مژده•دهندها

ب:
َ
ِمْخل

ْ
ل
َ
چنگالا

ِمسَطَرة:
ْ
ل
َ
خط•کشا

ِمصباح:
ْ
ل
َ
چراغا

ِمْطَرَقة:
ْ
ل
َ
چکشا

ِمفتاح:
ْ
ل
َ
کلیدا

ِمْقَبض: 
ْ
ل
َ
دست•گیرها



کتاب محتوای ویژه 
•• کتاب درسى پاسخ به همۀ تمرین هاى 
•• ارزشیابى مستمر همراه با پاسخ
•• موارد مهم و سؤاالت امتحانى
•• آزمون هاى پایانى با پاسخ و بارم بندى
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1 تاریخ ادبّیات ایران
1 خط و زبان در ایران پیش از اسالم / پیوستگی های فرهنگی و...

 خط در ایران•پیش از اسالم 

خّط تصویری
خّط میخی )هجایی( سی و شش حرفی، از چپ به راست، خّط سنگ نوشته•های عصر هخامنشی
خّط اوستایی، چهل و چهار حرفی، از راست به چپ، مورد استفاده برای نوشتن متون دینی زرتشتی

خّط پهلوی، دارای اصالت آرامی، بیست و دو حرفی، از راست به چپ

زبان در ایران•پیش از اسالم 

فارسی باستان

فارسی میانه )پهلوی(  

شمالیشرقی 
جنوبی

شمالی)پهلوانیک یا پارتی(غربی 
جنوبی )پارسی میانه(

فارسی نو )دری( زبان ایرانیان بعد از اسالم

13 خودآزمایی های نمونه 

1- ویژگىهاى خّط تصویرى...؟ نخستین•نوشتارهاى•انسان،•بسیار•ساده•و•ابتدایى•بوده•است؛•به•این•معنى•که•با•طرزى•به•دور•از•ظرافت،•
تصویر•چیزها•را•مى•کشیدند•و•به•این•ترتیب،•مقصود•خود•را•به•دیگران•مى•فهماندند.•به•این•نوع•خط،•»خّط•تصویرى«•مى•گویند.

2- الفبا، براى اّولین...؟ الفبا•براى•اّولین•بار•در•میان•فنیقى•ها،•اقوامى•که•حدود•سه•هزار•سال•قبل•از•میالد،•در•سرزمین•فنیقى••
)لبنان•کنونى•و•حوالى•آن(•سکونت•داشتند،•رواج•پیدا•کرد•و•از•آن•جا•به•سایر•جاها•پراکنده•شد.

3- منظور از »شاخصها«...؟ منظور•از•شاخص•ها•و•سّنت•گذاران،•افرادى•هستند•که•مهم•ترین•ویژگى•هاى•ادبى•یک•مقطع•را•
مى•توان•در•آثار•آن•ها•پیدا•کرد.•به•عبارت•دیگر،•آن•افراد•به•چنان•اهّمّیت•و•موقعّیتى•دست•یافته•اند•که:•اّواًل،•ویژگى•هاى•آثار•
پیش•از•آن•ها•به•نحوى•مستقل•و•رو•به•کمال•در•آثارشان•پیداست•و•مى•توان•آن•ها•را•فرزندان•واقعى•زمانۀ•خودشان•دانست.•
دّومًا،•به•دلیل•همین•ویژگى•و•درک•درستى•که•از•مقتضیات•اجتماعى،•فرهنگى•و•ادبى•عصر•خویش•دارند،•قادرند•به•خلق•آثار•
و•طرح•اندیشه•هایى•دست•بزنند•که•آثار•بعدى•به•نحو•بارزى•تحت•تأثیر•کارها•و•افکار•آن•ها•قرار•گیرد•و•قضاوت•کلى•تاریخ•

ادبّیات•در•مورد•آن•ها•مثبت•و•احترام•آمیز•است.
4- چرا سلسلههاى تاریخى...؟ زیرا•گاهى•شاعرى•که•از•نظر•زمانى•در•دوره•اى•زندگى•مى•کند،•از•لحاظ•ادبى•و•فکرى•در•دورۀ•
پس•یا•پیش•از•خود•قرار•مى•گیرد.•سلسله•هاى•تاریخى•و•حوادث•سیاسى•و•اجتماعى•فقط•مى•توانند•سیر•تحول•و•گذار•از•یک•

دوره•به•دوره•اى•دیگر•را•ُکند•یا•تند•کنند،•ولى•هرگز•در•این•تقسیم•بندى•اصل•و•مبنا•قرار•نمى•گیرند.
5- تاریخ ادبّیات ایران...؟ زیرا•گاهى•شاعر•یا•نویسنده•اى•که•دوره•اى•به•نام•او•اختصاص•یافته،•سبک•خاصى•را•به••وجود•آورده•
که•اثر•او•را•از•سایرین•متمایز•کرده•است•و•آثار•بعدى•به•نحو•بارزى•تحت•تأثیر•آثار•و•افکار•او•قرار•دارد.•بنابراین،•باید•گفت•
ادبّیات•یک•جریان•مستقل•است•و•در•مجموع•راه•خود•را•پیموده•و•حّتى•گاهى•بر•تاریخ•اجتماعى•ایران•تأثیرهایى•نیز•گذاشته•
است.•تاریخ•ادبّیات•تنها•سرگذشت•این•یا•آن•شاعر•نیست،•در•این•شیوه•دانش•آموزان•با•گذشتۀ•ادبى•خود•بهتر•آشنا•مى•شوند•و•
از•آن•بیش•تر•لّذت•مى•برند•و•در•آینده•خواهند•توانست•به•آفرینش•آثار•ابتکارى•دست•بزنند.•)ر.ک:•مقّدمۀ•کتاب،•صص•6•-•2(
6- اوستاى موجود از...؟ اوستاى•موجود•از•پنج•کتاب•به•نام•یسنا،•یشت•ها،•ویسپرد،•وندیداد•و•خرده•اوستا•تشکیل••شده•است.•

)ر.ک:•تاریخ•زبان•فارسى،•خانلرى،•جلد•اّول،•نشر•نو،•خالصۀ•تاریخ•ادبّیات•ایران•پیش•از•اسالم،•سید•محّمد•ترابى(
در• که• است• »خداى•نامه«• کتاب• میانه،• پارسى• به• مانده• به•جا• نوشته•هاى• مهم•ترین• از• یکى• و...؟  7- خداىنامه چیست 
اواخر•عهد•ساسانى•پدید•آمد•و•در•نخستین•سده•هاى•اسالمى•چند•بار•به•عربى•ترجمه•شد.•از•روى•ترجمه•هاى•خداى•نامه•
»سیرالملوک«•ها•و•»شاهنامه«•هاى•متعّددى•پرداخته•شد.•در•حقیقت،•خداى•نامه•سرمشقى•براى•تاریخ•نویسى•در•دوره•هاى•بعد•

شد•که•بیش•تر•مورخان،•بخش•هایى•از•آن•را•در•کتاب•خود•آورده•اند.•)ر.ک:•حماسه•سرایى•در•ایران،•ذبیح•اهلل•صفا(
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 م.ييگو مى رياضى سازى مدلاضى را يبه زبان ر مسألهان يب -1
 گيرى اندازه همان تفاضل مقدار واقعى و مقدار گيرى خطاى اندازه -2

 تر است. گيرى كم اندازه از واحد شده است. اين خطا لزوماً
 تـر  قيـ د و دقنق باشـ يـ چقدر هم دق رى هريگ ل اندازهيوسا -3

 رى صفر نخواهد بود.يگ ساخته شوند، باز هم خطاى اندازه
 و aرا بـا داشـتن    ABم طول يخواه ل روبرو مىكمثال: در ش

ABبا فرمول  θه يزاو asin( )θ= 2
2

  م.ينكمحاسبه ، 

)θ  (به حسب درجه  
بر حسب چه واحدى  θرى يگ اندازه زان خطاىيد مينكمعلوم 

 شود؟  ان مىيب
د يرى خطا بايگ اندازهات باال همواره واحد كطبق نپاسخ: 
  .ا ثانيهه يدقيقعنى بر حسب ي ،از واحد اصلى باشد تر كوچك

  
 

 
   تواند مفاهيم زير را دارا باشد: اين فعاليت مى.  ��...����� �� �

  ق علمىيتحق←هدف  -1
  آموز قد دانش ←موضوع مطالعه -2
  كمي ←دست آمده هاطالعات بنوع  -3
  السكن يآموزان ا همه دانش ←بررسى افراد مورد -4

  رد.كاستفاده  ،اغذ جهت عالمت زدنكيك برگ متر نوارى و  يكتوان از  ت مىين فعاليبراى انجام ا

  
NTدرجه در نظر بگيريم مدل به صورت  NTاگر دماى معمولى اتاق را � �...؟ �������� ����� -۱ T E=  خواهد +

دماى كه با تهويه بتوان  اق در لحظات آتى، اين مدل ديگر كاربرد نخواهد داشت مگر آنتبه علت تغيير دماى ا بود.
  ثابت نگه داشت. را اتاق

A

B

a

a

��� ������� ����
• ��� �����)����� ��� ��� ����� �� ��� ���(  
• ���� ��� �������� ���� ����   
•������� ����� � ��� ���������  
• �������� ������ �� ���� � ��������  

١ 

۶ 

 ۱۳ 
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۴- ����� ���� �����������������������) .�۱( 

  
۵- ������ ���� ��� ���  ������ cm۵ � ���� ������� ���� ������� �� ����) .�۷۵/۰(  
۶-  ��� ��� �� �� ���� ��� ����� ��� gr±500 50 � ������)���۵/۰(  
۷-  ����� ��� �� �� ����� ��� ��� ������ ��� �� ������ �� ���� �� �� ��� ��L E= +6  �� ��� �� � .���

� �������� � ���� ����� �� ��� ����� ) ����۵/۰(  

���( 
 
L E= + 160 10  

  � (L E= +60 10  
� (L E= +60     �(��������� ��� ���� ���� 

  )25/0(r E= + 22, )25/0( h E= + 112
| E | , | E | cm<1 2 1  
S r h ( E ) ( E )→ = π = + +2 2

2 13 2 12  )25/0(  
Sجانبي ( E )( E E )= + + +

0
2

1 2 236 3 4 4  )25/0(  

Sجانبي
E

E E E E= + + +


0
2 1 1 2144 144 12 12  )25/0(  

Sجانبي E ( / )= +144 0 25   
a  م.ينك نظر مى خطاها صرف 2ن توان ياز ضرب خطاها و همچن  E , | E | m= + <10 1 )25/0(

)25/0( S ( E)= + 210  
  

 )25/0( 
E

E E
=

========= + +
2 0

2100 20

)25/0 (E E
S E

′=
′=========> = +

20
100

ين مدل وزن وىباشد، بنابرا 72700به صورت  فرد بر حسب گرم يكد وزن ينكباشد. فرض  درست نمى ،ريخ 
|) 5/0به صورت ( kgحسب بر E | Kg<1 وw E= wبه صورت  grاست و برحسب  72+ E= است 72700+
|هك E | gr<1 .ن رابطه با ياما اw E=  )1( رت دارد.يمغااست،  ر شدهكال ذؤسصورت ه در ك 72000+

  ~π =3,)25/0( | E | cm<1 , r E= +4

 )25/0 (
( / )

S r ( E) E E= π = × + = + +2 2 2

0 25
3 4 48 3 24

E E

E
S E′=

=
′⎯⎯⎯⎯→ = +

2
24

3 0
48  )25/0(  

  P a= 3

( / )( / )
a E , | E | cm p ( E)= + < → = +

0 250 25
5 1 3 5  

)25/0( 
E E

E
′=

′======= +
3
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 gr50  عنى وزن واقعى بسته عدس بين دهد، ي گيري بسته عدس را نشان مي اندازهخطايgr450  تاgr550) .5/0است( 
 د الزم است.يرى جديگندازها)5/0(گزينة (د) 

4cm
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مداد سالم به شكل  ،باشد مدادى كه در اين تمرين مورد استفاده قرار گرفته مداد كار نكرده مى . ��� ���� �... -۲
  پس: .باشد استوانه مى

=E  (به طور فرضي)  +   قطر قاعده14
=E  (به طور فرضي) +   طول مداد2100

 گيرى) متر (واحد اندازه ميلى 1از  نبايد، E2و E1، 2چكيدة فصل شماره ايم و طبق  متر گرفته گيرى را ميلى مقياس اندازه
  باشد. تر بيش

شرايط محيط يكسان نبودن  -3 خطاى شخص - 2 گيرى خطاى ابزار اندازه -1 رى ناشى از:يگ خطاهاى اندازه
  (دما، رطوبت و...) گيرى اندازه

= (شعاع قاعده)2 (ارتفاع استوانه) πحجم استوانه  
EV ( ) ( E ) ( E ) ( E )+

 = π + = π + +2 21
2 1 2

4 1100 2 100
2 2

 

: E

( E E )( E ) ( E )( E )
=

===========π + + + = π + +

2
1

1 0
4 2

1 1 2 1 2
14 2 100 4 2 100
4

  
( E )( E ) E E E E= π + π + = π + π + π + π1 2 2 1 1 24 2 100 400 4 200 2 

  
E E E , E E

V E
π + π = π =

======================> = π +
1 2 3 1 2200 4 2 0

3400  
ن جمالت يم. (در ضمن ايتر هست دنبال مدلى سادهه م چون بينك مى نظر صرف Eاز جمالت با درجه باالى ر: كتذ

  هستند.) كوچك ارياعدادى بس
با  و متر باشد ميلى 22نظر تقريباً  حالت كلى خير. اگر طول مورد) در 2با توجه به چكيدة فصل شماره (.  ���� �� ��... -۳

Lفرم  مدل طول به ،شودگيرى  مدرج شده اندازه cmكشى كه برحسب  استفاده از خط E= كهاست ، 2+
| E | cm<1 كشى برحسب  با خط خواهد بود. حال اگر همين طول راmm دل به اندازه بگيريمفرم م L E= +22 ،

|باشد. كه در آن  مى E | mm<1 ، است و باL E= |كه  مگر آن ،خوانى ندارد هم، 20+ E | mm<1اشد. در ، ب
فرم   بهبايد هستند كه اين صحيح نيست. مدل صحيح  مدل دوم يكساندر  Eمدل اول و در  Eظاهر مسأله 

| E | mm<1 Lو  1 E= +   باشد.، 120
پذير است كه ترازو  به شرطى امكان سازي اين مدل )2شماره  فصل(با توجه به چكيدة  . ���� ���� ���... -۴

W تر مثل گرم را نيز تعيين كند. هاى كوچك مقياس kg E= +65  
| E | kg<1  

  )2شماره  فصل(با توجه به چكيدة  . ��...�� ���� ���� ������ -۵
 Lگيره =  5+ طولE  و   E  گيره 1طول   الف و ب)

Eگيره =  6+ طولL 
| حلقهيكطول  ج) E  = Lره يگ 5طول+ حلقه3طولE +و>|

  

۱- ������ ������� ��� �����) .������� �� ����� ����� ���� ����� ���� ،������ ��� �� ��π ��۳ ��� �� 
������.) (۵/۱ ���� (  

  
۲-   ����� ��� ���� ��� ����� ���� �� �m۱۰ ��� �� � �������� �����) .�۱(  
۳-   ��� ������  ��� �� ����� ��� �����w E= +72  ����� �� ،��� ��� ������� ��� ���� �� ��� �

���� ����� ���  ��� ����،���w E=  )۱�؟ ���؟ (�� ������ ��� 72000+
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کتاب محتوای ویژۀ 
•• کتاب درسى پاسخ همۀ تمرين هاى 
•• سؤال متن با پاسخ
•• موارد مهم و سؤاالت امتحانى
•   

1 تاريخ و آغاز آن
کيست؟ خ  1 تاريخ چيست و موّر

7 پرسش های نمونه 

1- تاريخ را تعريف... . تاريخ•سرگذشت•زندگی•اجتماعی•انسان•است؛•سرگذشتی•که•بسیار•طوالنی•است•و•خود•از•ماجراهای•
بسیاری•تشکیل•شده•است.

کسى... . باستان•شناس•کسی•است•که•به•گردآوری•اشیا•و•ابزارهای•قديمی،•طبقه•بندی•آنها•و•پژوهش• 2- باستان شناس چه 
دربارۀ•آنها•می•پردازد•و•با•استخراج•و•کشف•آثار•مربوط•به•انسان•های•پیشین،•نظیر•خرابه•های•مسکونی،•ظرف•ها،•سّکه•ها•و...•

يا•بررسی•آثار•باقی•مانده،•مانند•تخت•جمشید،•طاق•بستان•و•...•گزارش•هايی•دربارۀ•آنها•تهّیه•می•کند.
3- پنج مورد از... . سفرنامه•ها•و•خاطرات،•نامه•های•شخصی•و•اداری،•قصه•ها•و•افسانه•ها،•تابلوهای•نقاشی،•روزنامه•ها.

4- چهار مورد از... . عالقه•به•میهن•و•حفظ•آن،•خودشناسی،•حفظ•میراث••فرهنگی،•پیش•بینی•آينده.
)قرون•وسطا(•4-•دورۀ•جديد• میانه• باستان•3-•دورۀ• تاريخ•2-•دورۀ• از• پیش• 1-•دورۀ• 5- تقسيم بندى پنج مرحله اى... . 

5-•دورۀ•معاصر.

7 اندیشه و جست و جو 

کمک دبير... .•با•مطالعۀ•انقالب•اسالمی•ايران•می•توان•به•اين•نتیجه•رسید•که•مردم•ايران،•مردمی•مذهبی•هستند•که• 1- با 
با•تکیه•بر•تعلیمات•اسالمی•با•ظلم•و•بی•عدالتی•و•نابرابری•به•مبارزه•می•پردازند•و•اين•آموزش•را•به•مردم•می•دهند•که•هیچ•
زمان•در•مقابل•بی•عدالتی•و•ظلم•سر•خم•نکنند؛•همچنین•سیاست•مداران•با•نگاه•به•گذشته•بايد•بدانند،•نبايد•به•مردم•بی•توجه•

باشند•و•بايد•همیشه•از•حقوق•آنها•دفاع•کنند•و•به•آنها•احترام•بگذارند.
2- سه آيه از ... .•1-•خداوند•در•سورۀ•انعام•آيۀ•11•می•فرمايد:•»•ای•رسول•خدا!•بگو•در•زمین•سیر•نمايید،••سپس•بنگريد•که•
سرانجام•دروغگويان•چه•بوده•است.«•2-همچنین•در•سورۀ•نمل•آيۀ•71•می•فرمايد:•»بگو•برويد•در•روی•زمین•گردش•کنید،•
سپس•بنگريد•عاقبت•گناهکاران•چگونه•بوده•است.«•3-•و•در•سورۀ•حج•آيۀ•46•می•فرمايد:•»•اين•جهانگردی•معنوی•و•سیر•

در•ارض•قلب•انسان•را•دانا•و•چشم•انسان•را•بینا•و•گوش•او•را•شنوا•می•کند•و•از•خمودی•رهايی•می•بخشد.«
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سؤال متن
1- از پيدايش خط ........... سال مى گذرد. 

کمک مى گيرد؟   کدام علم بيشتر  2- موّرخ براى نگارش تاريخ از 
کسانى براى موفقيت خود به تاريخ نيازمندند؟ چهار مورد را نام ببريد.  3- چه 

4- خط چند سال پيش اختراع شد و ابتدا به چه صورت بود؟ 
5- علم تاريخ به چه موضوع هایى مى پردازد؟ 

کرده اند؟   6- به چه دليل و بر چه اساس موّرخان تقسيم بندی هایى را برای تاريخ مطرح 
7- چرا سياست مداران و فيلم سازان به تاريخ نيازمندند؟  

کيست؟ 8- موّرخ 
9- هنرمندان و ادیبان چه نيازى به تاريخ دارند؟  

کتاب نويسى هم از زمان پيدايش خط آغاز شده است؟ 10- آيا 

پاسخ سؤال متن
•اگرچه•خط•در•حدود•5000•سال• 4 ••سیاست•مداران،•فیلم•سازان،•اديبان،•هنرمندان• 3 •علم•باستان•شناسی• 2 •5000• 1
پیش•اختراع•شده•است،•اما•به•اين•معنا•نیست•که•کتاب•نويسی•هم•از•5000•سال•پیش•آغاز•شده•است؛•زيرا•خط،•ابتدا•به•صورت•
•علم•تاريخ•به•بررسی•رويدادها•و•جريان•های•دينی،•سیاسی،•اجتماعی،• 5 »تصويری«•بوده•و•بعد•به•صورت•»الفبايی«•درآمد.••
از• بر•اساس•ويژگی•های•هر•دوره• به•دلیل•سابقۀ•طوالنی•زندگی•بشر•و• • 6 ادبی•در•گذشته•می•پردازد.• اقتصادی،•علمی•و•
•سیاست•مداران•برای•موفقّیت•در•کار•خويش•ناچارند•هم•تاريخ•سرزمین•خود•و•هم•تاريخ• 7 زندگی•يک•ملت•يا•همۀ•ملت•ها.••
•موّرخ•کسی•است•که•به• 8 کشورهای•ديگر•را•بدانند•و•فیلم•سازان•نیز•برای•تهّیۀ•فیلم•های•تاريخی•از•مطالعۀ•تاريخ•ناگزيرند.•
بررسی•رويدادها•و•جريان•های•دينی،•سیاسی،•اجتماعی،•اقتصادی،•علمی•و•ادبی•در•گذشته•می•پردازد•و•حاصل•آن•را•به•صورت•
•هنرمندان•با•مطالعۀ•آثار•هنری•قبل•از•خود•و•اوضاع•و•احوال•مربوط• 9 يک•نوشتۀ•کوتاه•)مقاله(•يا•بلند•)کتاب(•عرضه•می•کند.•
به•آن•آثار•و•نیز•بررسی•سرگذشت•ابداع•کنندگان•آنها•نگرشی•عمیق•تر•می•يابند•و•در•کار•خود•موفق•تر•می•شوند.•اديبان•نیز•برای•
•خیر؛•زيرا•خط•ابتدا•»تصويری«• 10 فهم•و•شناخت•اشعار•و•نوشته•های•زمان•های•قبل،•از•مطالعۀ•تاريخ•آن•عصر•کمک•می•گیرند.•
بوده•و•برای•اينکه•به•صورت•»الفبايی«•درآيد،•تغییرات•زيادی•کرده•است؛•زمانی•هم•که•الفبا•شکل•گرفت،•هنوز•موّرخی•به•

معنای•امروزی•نبود•تا•مانند•دورۀ•ما•به•ثبت•اخبار•بپردازد.

2 جهان باستان
2 تمّدن در »ميان دو رود«

18 کنید و پاسخ دهید  فکر 

به نظر شما...؟•1-•مردمان•میان•دو•رود•به•سنگ•های•قیمتی•و•معادن•فلز•دسترسی•نداشتند.•آنان•از•راه•بازرگانی•و•همسايگان•
دور•و•نزديک•به•اين•مواد•دست•می•يافتند.

2-•پس•از•اين•که•ايالمی•ها•خط•خود•را•به•میخی•سومری•تغییر•دادند،•مردم•شهر•سوخته•نزديک•زابل•نیز•آن•را•پذيرفتند.•خط•
میخی•مشترک•در•شهرهای•يک•مسیر،•حکايت•از•مراودۀ•فرهنگی•و•تجاری•آنها•دارد.

3-•در•قديم•راه•کاروانی•و•تجاری•جنوب•ايران•از•منطقۀ•هند•پس•از•عبور•از•منطقۀ•میان•دو•رود•به•طرف•مصر•ادامه•می•يافت،•
اين•راه•برای•داد•و•ستد•بین•شرق•و•غرب•)که•بعدها•به•راه•ادويه•معروف•شد(•درست•شده•بود.

20 پرسش های نمونه 
1- وضعيت سياسى سومر...؟ در•سراسر•میان•دو•رود•اقوام•و•گروه•های•انسانی•بسیاری•می•زيستند•که•هر•يک•برای•مدتی•
کوتاه•يا•طوالنی•توانستند•حکومت•هايی•تشکیل•دهند.•همسايگان•دور•و•نزديک•اين•سرزمین•نیز•با•آنان•روابط•سیاسی•و•
تمدنی•داشتند.•انسی•ها•اولین•فرمانروايان•دولت•شهرهای•سومری•بودند.•هرچند•تا•قرن•ها•میان•دولت•شهرهای•سومری•جنگ•
و•خصومت•برقرار•بود،•اما•هیچ•يک•به•طور•کامل•برای•زمان•طوالنی•بر•ديگران•پیروز•نمی•شد.•بنابراين•دولت•متمرکزی•در•

سومر•پديد•نمی•آمد.•از•فرمانروايان•سومر،•اِتََن•و•گیل•گمش•بودند.



کتاب محتوای ویژه 
•• کتاب درسى پاسخ همۀ تمرین هاى 
•• سؤال متن همراه با پاسخ
•• موارد مهم و سؤال های امتحانى
•• آزمون هاى پایانى با پاسخ و بارم بندى

1
1 جغرافیا، علمی برای زندگی

 نکته
انسان و محیط، دو عامل اصلی در علم جغرافیا محسوب می شوند. جغرافیا، علم بررسی رابطۀ متقابل انسان و محیط، به منظور بهبود 

زندگی بشر است.

3 فعالیت 1-1 
به نقشۀ جهان نماى...؟

1( نواحى قطبى )نامساعد،•به•دلیل•سرما•و•یخ•بندان•زیاد( 
2( فالت تبت )نامساعد،•به•دلیل•ارتفاع•زیاد•و•صعب•العبور•بودن(

3( جنوب شرقى آسیا•)مساعد،•به•دلیل•اقلیم•مناسب،•خاک•مساعد،•منابع•آبی•کافی(
4( جلگۀ آمریکاى شمالى•)مساعد،•به•دلیل•آب•و•هواى•مناسب•و•خاک•حاصل•خیز•و•منابع•آبی(
5( جلگۀ مى سى سى پى )مساعد،•به•دلیل•آب•و•هواى•مناسب•و•خاک•حاصل•خیز•و•منابع•آبی(

6( صحراى بزرگ آفریقا )نامساعد،•به•دلیل•آب•و•هواى•گرم•و•خشک،•خاک•نامناسب•و•فقدان•منابع•آبی•و•رطوبت(
5 فعالیت 1-2 

برداشت هاى خود را ...؟ افزایش•کارخانه•ها•و•مصرف•بی•رویۀ•سوخت•هاى•فسیلی•)نفت•-•گاز•-•زغال•سنگ(•در•شهرها،•سبب•
آلودگی•هواى•شهر•و•تهدید•سالمت•انسان•و•برهم•زدن•تعادل•محیط•زیست•می•شود.

6 فعالیت 1-3 
در این دشت ... .

- آیا محل احداث شهرک در مسیر سیل قرار دارد یا نه؟  
-•بررسی•هاى•الزم•از•نظر•مطالعات•زمین•شناسی•انجام•شده•است؟ •

کنان شهرک وجود دارد؟ کافى براى مصرف سا - آیا منابع آب   
-•شبکۀ•فاضالب•شهرى•براى•دفع•فاضالب•و•آب•هاى•زائد•طراحی•شده•است؟ •

-•چه•اقداماتی•براى•ایجاد•فضاى•سبز•در•نظر•گرفته•شده•است؟ •
-•آیا•در•مکان•مورد•نظر•براى•ساخت•شهرک،•گسل•هاى•فعال•وجود•دارد؟

-•براى•توسعۀ•آیندۀ•شهرک•چه•راهکارهایی•در•نظر•گرفته•شده•است؟
-•چقدر•به•شبکۀ•راه•هاى•ارتباطی•شهرک•با•سایر•سکونت•گاه•هاى•اطراف•توجه•شده•است؟
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8 فعالیت 1-4 

نقشۀ 12-1 و ...؟ نقشۀ•12-1•یک•نقشۀ•شهرى•با•مقیاس•بزرگ•است.•این•نوع•نقشه•ها•جزئیات•را•بهتر•نمایش•می•دهند،•به•
طورى•که•در•این•نقشه•ها،•حتی•خیابان•هاى•فرعی•هم•مشخص•است.•ولی•نقشۀ•13-1•نقشه•اى•است•از•کشور•ایران•که•در•

مقیاس•کوچک•تهیه•شده•و•پهنه•هاى•وسیعی•را•نمایش•می•دهد،•اما•جزئیات•در•آن•دقیق•و•مشخص•نیست.

سؤال متن

کلمات مناسب قرار دهید. الف( در جاهاى خالى 
1- ........... و ............، دو عامل اصلى در علم جغرافیا محسوب مى شوند.

2- جغرافى دان براى شناخت وضعیت ............ یک ناحیه، به سازمان هواشناسى مراجعه مى کند.
3- در نقشه هاى ........... مقیاس، جزئیات یک شهر بهتر نمایش داده مى شود. 

4- جغرافیا با دید ................. یا .................. موضوعات را مطالعه و بررسى مى کند.
5- رنگ آمیزی خاص هر پدیده از ویژگى های تصاویر ........... است.

کنید. ب( درستى و نادرستى جمله هاى زیر را مشخص 
 نادرست  درست  6- یکى از ساده ترین و قدیمى ترین تعاریف جغرافیا، »علم توصیف زمین« است. 
 نادرست  درست  کرۀ زمین یکسان است.   7- چگونگى رابطۀ انسان با محیط در همه جاى 

کوتاه دهید. ج( به سؤال های زیر پاسخ 
8- قطع درختان جنگلى چه پیامدهایى را به دنبال دارد؟ 

گردآورى میدانى اطالعات در جغرافیا را نام ببرید.  9- روش هاى 
10- تصاویر ماهواره اى چه نوع دیدى ارائه مى دهند؟ 

کامل دهید. د( به سؤال های زیر پاسخ 
11- امروزه از عکس هاى هوایى در چه زمینه هایى استفاده مى شود؟ )سه مورد نام ببرید.( 

که در زمان هاى مختلف تهیه شده است، چه چیزى را نشان مى دهد؟  12- مقایسۀ تصاویر ماهواره اى 
کارآیى عکس هاى هوایى چه زمانى بهتر معلوم مى شود؟  -13

14- چگونگى تبدیل محیط طبیعى به محیط جغرافیایى را توضیح دهید.
15- براى ایجاد یک فروشگاه بزرگ در شهر، جغرافیدان چه مسائلى را مورد مطالعه قرار مى دهد؟ 

پاسخ سؤال متن

نادرست• • 7 درست• • 6 ماهواره•اى• • 5 ترکیبی•-•کل•نگرى• • 4 بزرگ• • 3 آب•وهوایی• • 2 -•محیط• انسان• • 1
ترکیبی• دیدى• • 10 مشاهده• •- مصاحبه• •- پرسش•نامه• • 9 می•شود.• هوا• آلودگی• و• کربنیک• گاز• افزایش• سبب• • 8
یا•»کل•نگرى«•به•مطالعه•و•بررسی•موضوعات•می•پردازد.•زیرا•اجزا•و•عوامل•محیطی•در• با•دید•)ترکیبی(• جغرافیا• نکته:•
تونل•ها،•جنگل•کارى•هاى•مصنوعی،• بین•شهرى،•حفر• احداث•جاده•هاى• امروزه•در• • 11 با•یکدیگر•عمل•می•کنند.• ارتباط•
تعیین•محدودۀ•پارک•هاى•وحش،•تأسیس•سدها•و•قبل•از•هر•کار•عمرانی•دیگرى•در•سطح•وسیع•از•تصاویر•هوایی•استفاده•
زمانی• • 13 می•دهد.• نشان• خوبی• به• را• زمین• در•سطح• انسانی• و• طبیعی• پدیده•هاى• تغییر• روند• چگونگی• • 12 می•کنند.•
با• و• باشند• گرفته• متعدد• تصاویر• سال• چند• یا• ماه• چند• مثاًل• معین• زمانی• فاصلۀ• به• ناحیه• یک• از• که• می•شود• معلوم• بهتر•
انسان•فهمید•که• •در•طول•زمان،• 14 را•بررسی•کرد.• تغییرات•پدیده•هاى•مختلف•در•سطح•زمین• مقایسۀ•آن•ها•می•توان•
می•تواند•بسیارى•از•نیازهایش•را•از•محیط•طبیعی•بدون•هیچ•تغییرى•به•دست•آورد،•اما•اگر•بخواهد•از•محیط•اطراف•خود•
استفادۀ•بیشترى•ببرد،•الزم•است•تا•در•این•محیط•تغییراتی•ایجاد•کند؛•به•این•ترتیب،•محیط•طبیعی•به•محیط•جغرافیایی•
•جغرافیدان،•تراکم•جمعیت،•قیمت•مغازه•ها•و•زمین،•نزدیکی•به•ایستگاه•هاى•حمل•و•نقل•شهرى،•منطقۀ• 15 تبدیل•شد.•

مسکونی•و•بازار•را•مورد•مطالعه•قرار•می•دهد.•
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