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متخصصانعلومتجربیبابهرهگیریازتفکر،تجربه وبه کار بستن مهارت های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی،علومراتوسعهبخشیدهاند.
نمونههاییازموفقیتهاونوآوریهایمتخصصانایرانیدرسالهایاخیربهقرارزیراست:

سدکرخه؛بزرگترینسدخاکیـرسیخاورمیانه
پهپاد)پرندءههدایتپذیرازراهدور(ساختایران

داروهایزیستفناوریایران
موجوداتشبیهسازیشده)اولینگوسالءهشبیهسازیشدهدرخاورمیانهبهنامبنیانادرایرانبهدنیاآمدهاست.(

علمتجربیمجموعهاطالعاتیمنسجموروشندربارءهیکموضوعاستیامطالعاتیاستکهدرکاردستیابیبهیکهدفصورتمیگیرد.
علم تجربی مجموعه ای از موارد زیر است: 

بهکارگیریحواس پنج گانهبرایآشناییباچیزهایاطرافما)مشاهدءهپدیدههایاطرافوتفکردربارءهآنها(
روشیبرایحل بسیاری از مسائل زندگی

مجموعءهفعالیتها،اطالعاتومطالعاتیکهدرآزمایشگاههایاازطریقآزمایشوتجربهبهدستمیآیند.
فرصتیبراییادآوریوتفکردربارءهنعمت های خداوند

 روش علمی
یکیازکاملترینروشهاکهدانشمندانبرایحلمسائلعلمیازآناستفادهمیکنند،روش علمیاست.

روشعلمی،روشیمنظمومنطقیبرایحلمسائلعلمیاستکهازچند مرحلءه متوالی)پشتسرهم(تشکیلشدهاست.

مراحل روش علمی 

 مشاهده: روشجمعآوریاطالعاتبهکمکحواسپنجگانهرامشاهدهمینامند.مشاهداتمیتوانندهمدرموردکیفیتوخواصپدیدهها
مثلرنگ،شکلو...وهمدرموردکمیتومقدارپدیدههامثلجرم،حجمو...باشند.

طرح سؤال: بامشاهدءهرویدادهاوجهاناطراف،پرسشهاییدرذهنمحققشکلمیگیرد.

پیش بینی یا فرضیه سازی:پیشنهادراهحلیاپاسخاحتمالیبهپرسشاستکهبرمبنایمشاهدهارائهمیشودوبایدقابل آزمایشباشد.

 آزمایش فرضیه:برایبررسی درستی یا نادرستی فرضیه،آزمایشهایگوناگونیانجاممیگیرد.

تحلیل داده ها و نتیجه گیری )ارائءه نظریه(:فرضیهایکهباانجامآزمایشهایمختلفدرستیآنبهاثباترسیدهباشد،نظریهنامدارد.

 ممکن است که پیش بینی صورت گرفته یعنی همان فرضیه با واقعیت ها و نتایج حاصل از آزمایش ها تطابق نداشته 
باشد، در این حالت فرضیه غلط است و باید فرضیءه جدیدی را تنظیم کرده و مراحل روش علمی را مجدد ادامه داد.
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جامع هفتم

 بهترین راه مطالعءه درستی یا نادرستی پیش بینی یا فرضیه، طراحی و انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آن است.
 در انجام آزمایش ها برای دقیق بودن نتایج، باید شرایط تمامی آزمایش ها یکسان باشد و در هر آزمایش فقط یک 

مورد را که می خواهیم تأثیرش را اندازه بگیریم، تغییر داده شود. )به این عامل متغیر می گویند.(
مثال در آزمایش حل شدن مواد مختلف )نفت، نمک، اتانول( در آب، متغیر آزمایش، موادی هستند که در آب قرار 
می گیرند تا انحالل پذیری آن ها بررسی شود )یعنی نفت، نمک و اتانول( و بقیءه شرایط و مواد آزمایش مثل مقدار آب، 

دمای آب و ... همگی باید برای همءه موادی که در آب قرار می گیرند، ثابت و یکسان باشد.
 سؤال کردن و یافتن جواب، مهم ترین فعالیت در یادگیری است.

 مهارت های اساسی یادگیری علوم تجربی 
برایبهکارگیریروشعلمیدرحلمسائلبایدازمهارتهایویژهایبرخورداربود.مهارت های یادگیری علوم تجربی،کارهاییهستندکهبه

فهمویادگیری بهتر مسائلکمکمیکنند.برخیازاساسیترینمهارتهاییادگیریعلومعبارتانداز:
اندازهگیری طبقهبندی مشاهده)برقراریارتباط(

تشخیصمتغیرهادرآزمایشها آزمایشکردنوطراحیآزمایش پیشبینی)فرضیهسازی(
پردازشجدولدادهها رسمنمودار تنظیمجدولدادهها

نتیجهگیری تجزیهوتحلیل
تنظیمجدولدادهها:اطالعاتبهدستآمدهازآزمایشانحاللپذیریبرخیمواددرآبرامیتواندرجدولیمانندجدولزیرثبتکرد: مثال

موادی که در آب حل نشدندموادی که در آب حل شدند
نفت)مایع(اتانول)مایع(
برادءهآهن)جامد(نمک)جامد(

گوگرد)جامد(جوهرنمک)مایع(

فناوری:تبدیلعلمبهعملفناورینامیدهمیشود.ساختخودرو،رایانه،تلفن،نیروگاههستهای،داروهاو...نمونههاییازفناوری)تبدیلدانش
علمیبهعمل(هستند.

اصلیتریناثراتنامطلوبفناوری،آلودگی های زیست محیطیوکاهش منابع طبیعیاست.

معایبفوایدنام فناوری
وجود تشعشعات مضرراحتی ارتباطاتتلفن همراه

آلودگی هوا به علت استفاده از سوخت های فسیلیجا به جایی راحت تر و سریع تر مسافرانخودرو
تولید زباله های هسته ای و آسیب به موجودات زندهتولید انرژی الکتریکی ارزان و فراواننیروگاه هسته ای

علومتجربیرابهچهار شاخءهفیزیک،شیمی،زیست شناسیوزمین شناسیتقسیمکردهاند.

فیزیک:علممطالعءهانرژیها،نیروواثراتآنبرمادهوچگونگیاستفادهازآنهااست.

شیمی:علممطالعءهمواد،خواصوکاربردهایآنهامیباشد.

زیست شناسی:بهمطالعءهموجوداتزنده،ساختمانبدنیوفعالیتهایآنهاومحیطاطرافآنهامیپردازد.

زمین شناسی:علمیاستکهبهمطالعءهساختاروخصوصیاتزمین،اجزایمنظومءهشمسیوسایراجرامآسمانی،آبوهواوپدیدههاییمانند
زلزله،آتشفشانو...میپردازد.
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مولع لوا لصف

 جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.
درمراحلروشعلمی،مرحلءه...............)طرحپرسش/آزمایش(بعدازمرحلءهفرضیهسازیانجاممیشود.

...............)تبدیلدانستههابهیکفراورده/بهکارگیریحواسپنجگانهبرایآشناییبامحیطاطراف(رامیتوانتعریفیبرایعلمدانست.
درعلومتجربیشاخءه...............)فیزیک/شیمی(بهبررسیخواصوویژگیهایموادوکاربردآنهامیپردازد.

جوهرنمکبرخالف...............)گوگرد/اتانول(درآب...............)حلنمیشود/حلمیشود(.

...............)فرضیه/نظریه(راهحلپیشنهادییکمحققبرایحلیکمسئلهاست.
...............)مطالعهبررویمواداسیدیوبازی/بازیافتکاغذ(،بیانگرمثالیازفناوریاست.
بررسیآبوهوامربوطبهشاخءه...............)فیزیک/زمینشناسی(ازعلومتجربیمیشود.

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کرده و شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید.
فرضیه،نظریهایاستکهدرستیآناثباتشدهباشد.

تبدیلعلمبهعمل،فناورینامدارد.

بهترینراهمطالعءهدرستییانادرستییکپیشبینی،جمعآوریاطالعاتازمحیطباحواسپنجگانهاست.

فناوریهادرکنارفواید،اغلبدارایمعایبینیزهستند.

ریاضیوفیزیک،ازشاخههایاصلیعلومتجربیهستند.

گوگرددرآبحلنمیشود.

تولیدسوختهستهایواستفادهازآن،نمونهایازفناوریاستکهدانشمندانهمءهشاخههایعلومتجربیوسایررشتههادرآنسهیماند.

 موارد مرتبط در دو ستون را به هم وصل کنید. )دو مورد در ستون دوم اضافی است.( 

فرضیههمءهموادمایعدرآبحلمیشوند.

موجوداتشبیهسازیشدهنوعیفناوریاست.

نظریهدرمراحلروشعلمی،بیندومرحلءهطرحپرسشوآزمایشقراردارد.

است. 20 C مشاهدهدمایهوا

موجوداتتکسلولی

فرضیهسازی
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

روشعلمیراتعریفکنید.

ترتیبمراحلروشعلمیرادرشکلزیر،کاملکنید.

��فرض�هسا

سهموردکهمیتواندتعریفیبرایعلمتجربیباشدرابنویسید. 

درهریکازتصویرهای)1(و)2(،دانشآموزانکداممهارتیادگیریعلومرابهکارگرفتهاند؟
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فناوریراتعریفکردهوسهنمونهفناوریرامطابقبامواردزیرنامببرید.
افزایشسرعتجابهجایی

ارتباطات
تولیدانرژیزیاد

دانشمندانعلومتجربیچگونهتوانستهانددربرخوردبامسائلزندگی،علومراتوسعهبخشند؟ 
مهمترینفعالیتدریادگیریچیست؟

یکفایدهویکضرررابرایهریکازفناوریهایزیربنویسید.
2-سوختهستهای 1-ساختخودرو

شاخههایعلومتجربیرادرجدولزیرمشخصکنیدوموضوعهرعلمرابنویسید.

 گزینءه درست را انتخاب کنید.
کداممادهدرآبحلنمیشود؟

جوهرنمک گوگرد اتانول نمکخوراکی
درکدامگزینهترتیبمراحلروشعلمیبهدرستیآوردهشدهاست؟

آزمایش پیشبینی طرحسؤال نتیجهگیری مشاهده طرحسؤال
پیشبینی آزمایش مشاهده فرضیهسازی آزمایش ارائءهنظریه

پاسخدرستپرسشهای)1(و)2(درکدامگزینهآمدهاست؟
1-کدامموردازویژگیهایاصلییکفرضیهاست؟

2-درکداممرحلءهروشعلمیازمهارتهایبیشتریاستفادهمیشود؟
صحیحبودنازنظرعلمیـآزمایش صحیحبودنازنظرعلمیـمشاهده

قابلآزمایشبودنـآزمایش  قابلآزمایشبودنـمشاهده
کدامموردفناوریمحسوبنمیشود؟

مبادلهوانتقالاطالعاتازطریقشبکههایاینترنتی رسمنمودارهابااستفادهازنرمافزارهایمختلف
استفادهازآهنربایالکتریکیبرایجداسازیموادمغناطیسیازمواددیگر  مطالعءهاثردمابرانحاللپذیریمواد

بررسیپاسخاحتمالییکپرسش،درکداممرحلءهروشعلمیقراردارد؟
طرحسؤال نتیجهگیری فرضیهسازی آزمایش

جملءهزیر،بیانگرکداممرحلهازمراحلروشعلمیاست؟
»زمیناجسامرابهسمتخودمیکشد.«

بیاننظریه پیشبینی انجامآزمایش مشاهده
چندموردازعبارتهایزیردرستاند؟

تولیدپهپاد،نمونهایازعلماست.
فناوریهادرکنارفواید،اغلبدارایمعایبینیزهستند.

اندازهگیری،طبقهبندیونتیجهگیریازمهارتهاییادگیریعلومتجربیهستند.
برایاطمینانازدرستینتیجءهآزمایشبایدفرضیههاراتغییرداد.

4 3 2 1
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پاسـخ  
	آزمایش	

	به	کارگیری	حواس	پنج	گانه	برای	آشنایی	با	محیط	اطراف
	گوگرد	ـ	حل	می	شود	 	شیمی	

	بازیافت	کاغذ 	فرضیه	
	زمین	شناسی

پاسـخ 
	نظریه،	فرضیه	ای	است	که	درستی	آن	اثبات	شده	باشد. 	نادرستـ	

	درست
	بهترین	راه	مطالعءه	درستی	یا	نادرستی	یک	پیش	بینی،	 	نادرستـ	

طراحی	و	انجام	دادن	آزمایش	و	بررسی	نتایج	آن	است.
	درست

	چهار	علم	فیزیک،	شیمی،	زیست	شناسی	و	زمین	شناسی	 	نادرستـ	
از	شاخه	های	اصلی	علوم	تجربی	هستند.	)ریاضی	جزء	شاخه	های	

اصلی	علوم	تجربی	نیست.(
	درست 	درست	

پاسـخ 
	فرضیه  همءه مواد مایع در آب حل می شوند. 

	موجودات	شبیه	سازی	شده  نوعی فناوری است. 
	فرضیه	سازی  در مراحل روش علمی ... 

	مشاهده 20 است.  C  دمای هوا
پاسـخ 

از	 برای	حل	مسائل	علمی	است	که	 	روشی	منظم	و	منطقی	
چند	مرحلءه	متوالی	)پشت	سر	هم(	تشکیل	شده	است.

  

  1-	به		کارگیری	حواس	پنج	گانه	برای	آشنایی	با	چیزهای	
اطراف	ما

2-	روشی	برای	حل	بسیاری	از	مسائل	زندگی
3-	مجموعءه	فعالیت	ها،	اطالعات	و	مطالعاتی	که	در	آزمایشگاه	ها	یا	

از	طریق	آزمایش	و	تجربه	به	دست	می	آیند.
4-	فرصتی	برای	یادآوری	و	تفکر	دربارءه	نعمت	های	خداوند	)3	مورد(

 1-	مشاهده	کردن	و	جمع	آوری	اطالعات
2-	اندازه	گیری

	تبدیل	علم	به	عمل،	فناوری	نامیده	می	شود.
	تولید	خودرو،	قطار	و	هواپیما	

	سوخت	هسته	ای 	تلفن	همراه	
	با	بهره	گیری	از	تفکر،	تجربه	و	به	کار	بستن	مهارت	های	گوناگون  

	سؤال	کردن	و	تالش	برای	یافتن	جواب
 1-	فایده:	جابه	جایی	راحت	تر	و	سریع	تر	مسافران

ضرر:	آلودگی	هوا	به	دلیل	استفاده	از	سوخت	های	فسیلی	برای	
به	حرکت	درآوردن	خودروها

2-	فایده:	دستیابی	به	انرژی	زیاد
ضرر:	تولید	زباله	های	هسته	ای	و	پرتوهای	خطرناک

  
 

پاسـخ 
	گزینءه	 

	ترتیب	مراحل	روش	علمی	به	صورت	زیر	است: 	گزینءه	
)پیش	بینی(	  فرضیه	سازی	 	 سؤال	 طرح	 	 مشاهده	

	نتیجه	گیری	)ارائءه	نظریه( آزمایش	فرضیه	
	گزینءه	  
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	از	مطالعءه	اثر	دما	بر	انحالل	پذیری	مواد	اطالعاتی	 	گزینءه	
به	دست	می	آید	که	بخشی	از	علم	محسوب	می	شود	ولی	چون	
هنوز	به	عمل	نزدیک	نشده	است،	فناوری	محسوب	نمی	شود.

	همه	نمونه	هایی	از	تبدیل	علم	به	 	و	 	، گزینه	های	
عمل	)استفاده	از	علم(	یا	همان	فناوری	هستند.

است	 پرسش	 یک  به  احتمالی  پاسخ  فرضیه،	 	 گزینءه	 	
درستی	 بررسی	 برای	 و	 می	شود	 ارائه	 مشاهده	 مبنای	 بر	 که	
یا	نادرستی	این	پاسخ	احتمالی،	آزمایش	های	گوناگونی	انجام	

می	گیرد.	)آزمایش	فرضیه(

طی	 که	 است	 علمی	 اصل	 یک	 بیانگر	 نظریه	 	 گزینءه	 	

آزمایش	های	زیادی	اثبات	شده	است.	این	جمله	هم	یک	اصل	

علمی	است	که	اثبات	شده؛	بنابراین	نظریه	است.

	عبارت	های	دوم	و	سوم	درست	اند. 	گزینءه	

صحیح	عبارت	های	نادرست	به	قرار	زیر	است:

)1(	تولید	پهپاد،	تولید	علم	به	عمل	)فناوری(	است.

)4(	برای	اطمینان	از	درستی	نتیجءه	آزمایش،	باید	آزمایش	را	

چندین	بار	تکرار	کرد.
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خوشآمدیدبهکالسهفتم.حالشماچهطوراست،بهخیروخوبیاگرخدابخواهد سالمبرشما

بچه ها سالم: یم دونید »سالم« یعین یچ؟ سالم یعین ُصلح، سالم پیام دوسیت و محبت است. یعین من با تو دوستم. در زمان جاهلیت )قبل از پیامبر( وقیت  خواندنی

عرب های بیابان نشین به هم سالم یم کردند یعین نه تنها با هم دوست و هم پیمان یم شدند که مال و جان و ناموس اون ها از طرف هر کدوم در امان بود و کیس به کیس 
دیگه خیانت یا باهاش جنگ نیم کرد.

آفة:آفت،آسیب
آف العلم النسیان:آفتدانشفراموشیاست.

آفة:آفت،آسیب

الَمان:امنیت
َوسط:میانهترین

وسطها:بهترینکارهامیانهترین مور  خیر ا
آنهاست.

باِل عمل:بیعمل
البِنت:دختر

ََمر:میوه
الَجبَل:کوه

الَحجر:سنگ
َحدیقة:با

ُحسن:خوبی
َخَشبّی:چوبی
:زندگان َحیا

هر:روزگار الدَّ
َهب:طال،زر َ

ْیاِن:دونظر،دوفکر َر
ا:خوشنودی ِر
َسبعین:هفتاد

َسنة:سال
َصداقة:دوستی
:کالس ّ الصَّ

الصحُة:تندرستی
ر:کودکی َ الص

الّطالبة:دانشآموز
َعداوة:دشمنی

ِعبْرة:پند
ز:برنده،رستگار فا

فخر:افتخار
ة:واجب فری

:قصهها/داستانها الِقَص
ف کتب القصص عبر:درکتابهایداستان

پندهاییاست.
قیمة:ارزش،بها

َجِر:مثلدرخت َکالشَّ
َکنْز:گنج

ُکرسّیاِن:دوصندلی
الاّلِعب:بازیکن

لِهذا:ایندارد/دارد
اللَّوحة:تابلو

ُمجالَسة:همنشینی
ُمجاهدون:رزمندگان/مجاهدان  

:کلید ِمفتا
َمجهول:ناشناخته

َُة:زن الَمْر
الَمسرور:خوشحال

َمْوت:مرگ
ناجٌح:موفق

النسیان:فراموشی
نَْظَرٌة:نگاهی/یکنگاه

:پاکیزه النَّظی
نافذة:پنجره

:ایستاده واق
الوالدین:پدرومادر

الَوردة:گل

آفتدانشفراموشیاست. سیان العلم النسیان العلم النسیان آفآف
آفة:آفت،آسیب

سیانسیان العلم النسیانسیان العلم النسیان العلم النسیان العلم النسیانسیان:آفتدانشفراموشیاست. آفآفآف
الَمان:امنیت

َوسط:میانهترین

وسطها:بهترینکارهامیانهترین مور  خیر ا
آنهاست.

ال عمل:بال عمل:باِل عمل:بیعمل
نت:البنت:البِنت:دختر

مَمر:مر:َمر:میوه
ل:بل:بَل:کوه َالَجبالجبالج

َالَحجر:الحجر:الحجر:سنگ
دیقة:حدیقة:َحدیقة:با

سن:حسن:ُحسن:خوبی
بیشبیَشبّی:چوبی شخشَخ
:زندگان َحیا

هر:روزگار َّالدَّالدَّ
ب:هب:َهب:طال،زر َ

ْیاِن:دونظر،دوفکر َر
ا:خوشنودی ِر
بعین:سبعین:َسبعین:هفتاد

نة:سنة:سنة:سال
داقة:صداقة:داقة:صداقة:صَصداقة:داقة:دوستیدوستی
:کالس ّ َّالصَّالصالصَّ

الصحةالصحةالصحُة:تندرستی
ر:کودکی ر:ر:َ الصالصالص

البة:الطالبة:الّطالبة:دانشآموز
داوة:عداوة:َعداوة:دشمنی

رة:برة:بْرة:پند بعبِع
رنده،رستگاربرنده،رستگاربرنده،رستگاررنده،رستگاررنده،رستگار ز: فا

فخر:افتخار
ة:واجب فری

:قصهقصهقصهها/داستانها :َص :ص صالقصالِق
ربربر:درکتابهایداستان ب القتب القتب القب القب القصص عب القصص عب القصص عبصص عبصص ع تف کتف کف ک

پندهاییاست.
قیمة:ارزش،بها

رجرَجِر:مثلدرخت جالشجالشَّ الشکالشَک
ز:نز:نْز:گنج نکنَک

انرسیانرسّیاِن:دوصندلی رسیکرسیُک
ب:عب:ِعب:بازیکن الالالالاّل

ذا:هذا:هذا:ایندارد/دارد هلهلِ
وحة:اللوحة:وحة:اللوحة:اللاللَّوحة:وحة:تابلوتابلو

سة:جالسة:جالَسة:همنشینی جالمجالُم
جاهدون:مجاهدون:ُمجاهدون:رزمندگان/مجاهدان  

:کلید :ِمفتا :مفتا فتا
جهول:مجهول:َمجهول:ناشناخته

َُة:زن َالَمرالمرالمْر
َالَمسرور:المسرور:المسرور:خوشحال

وموَمْوت:مرگ
ٌناجٌحناجٌح:موفق

النسیان:النسیان:النسیان:فراموشی
رظرْظَرٌة:نگاهی/یکنگاه ظنظنَ

:پاکیزه :النَّظی :النظی َّالنَّظی
نافذة:پنجره

:ایستاده واق
الوالدین:پدرومادر

َالَوالوردة:گل

این،تصویریزیباست.این،کوهزیباییاست.
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: جمع های سالم و مکّسر الُجمو

بنت)دختر( )کتابخانه(بنات مکتب )پند(مکاتب عبر یوم)روز(عبر یام

جبل)کوه( طبیب)پزشک(جبال کنز)گنج(طباء صالح)نیکوکار(کنوز صلحاء

)درخت( شجر رجل)مرد(شجار مر)کار،امر(رجال  حی)زنده(مور حیاء

طالب)دانشآموز( )مدرسه(طالب مدرس خشب)چوب(مدارس (خشاب )با حدیق حدائق

)واجب( فریض  نور)روشنایی(فرائ ی)نظر(نوار ر مفتاح)کلید(آراء مفاتیح

دردنیایکلماتبرخیازاسمهابرای»اشاره«بهسوییکچیزویایکانساناست.درزبانفارسیبرایاشارهبهکسییاچیزیازکلمات»این«
»اینها«و»آنان«استفادهمیکنیم.فقطیکتفاوتکوچکباعربیداردوآنهم:مؤنثومذکراست. و»آن«/

منظورازاسممؤنث،جنسمادهیازنبودناستومنظورازاسممذکرجنسنریامردبودناست.
این موضوع چه ربیط به اسم اشاره داره؟! اسم اشاره هم همین طوره، یعین اگه بخوایم به یه دانش آموز پسر اشاره کنیم، یم گیم  ٰهذا التِّلمیُذ )این  ال حاال یه س

دانش آموز( و اگر بخوایم به یه دانش آموز دختر اشاره کنیم، یم گیم  ٰهذِه التِّلمیَذُة )این دانش آموز(.
برایاشارهبهاسممؤنثاز»هذه«استفادهمیکنیموبرایاشارهبهاسممذکراز»هذا«. نتیجه

خواندنی در بعیض از زبان های دنیا برای هر اسیم یک مؤنّث و مذکّر دارند )مثل زبان آلماین( در عریب هم همین طوره!! اگر شما بخواهید بگویید: »دانش آموز« بستیگ 

داره به این که آن دانش آموز »پسر« باشه یا »دختر«. التلمیُذ )دانش آموز پسر(، التِّلمیذُة )دانش آموز دختر(.
وهذاجبلجمیل:اینتصویرزیباییاستواینکوهزیباییاست. جمیل هذهصور مثال

مذکّره. جالبه بدونید که در زبان عریب هر اسیم که »ة« داشته باشه  مؤنّثه و هر اسیم که »ة« نداشته باشه خواندنی

هذاصف)اینکالساست.( )اینتابلواست.( هذهلوح
پس »ة« ییک از عالمت های اسم مؤنّثه که اگر به اسیم هم که اونو نداره اضافش کنیم، اون هم مؤنّث یم شه.

. هذهمعلم مؤنّث هذامعلم
مثال

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

گفتیمکه»هذا«و»هذه«اسماشارهبهنزدیکاند،پساسماشارهبهدورچهکلماتیهستند
البتهیادگیریاونهاهمسختنیست:

)آنزنیاست.( امر برایمؤنث؛تل آن » »تل رجل)آنمردیاست.( برایمذکر؛ذل آن » »ذل
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...............

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

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

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

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

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

وقیت داریم ترجمه یم کنیم اگر بعد از اسم اشاره، اسم »ال«دار بیاید، آن اسم »ال«دار بدون »ی« ترجمه یم شه و اگر بدون »ال« باشه، اون اسم همراه »ی« یم آید: خواندنی

این درخیت عجیب است.  هٰذِِه شجرٌة عجیبةٌ این درخت، عجیب است.   جرُة، عجیبةٌ هٰذِِه الشَّ
مثال

.  . 

.  . 

ایندختر،درآنمدرسهاست. اینپسر،دراینمدرسهاست. 

ایندانشآموزموفق،درکالساولاست. آندانشآموزموفق،درکالساولاست.

مثال

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

        پاسخ
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مثال
 ف بال . ............... 
جبل ناجح . ............... 
ثمر طلب . ...............

رجل بنت ................ 
)دختر(  )میوه(  )کوه(  )بدون(  

یکیدیگرازتفاوتهایکلماتعربیبافارسیایناستکهدرفارسیاسمبیشترازیکنفرراجمعمیبندیم.مثالًبهدودانشآموزمیگوییم
»شما«یا»آنها«.بهبیشترازدودانشآموزهمبازمیگوییم»شما«یا»آنها«.

درعربیبعدازاسممفرد،اسممثنی)2نفر(رادارندوبیشتراز2نفرراجمعمیگویند.
آقا اجازه، یعین اسم های اشاره هم مثنّی دارند؟

البته،اسمهایاشارههمماننداسمهایدیگرمثنیدارند:

اسم اشاره

هذینبهنزدیک هذان/
مثنّی مذکر:هذا

هاتین هاتان/
مثنّی مؤنث:هذه

ذینبهدور / ذان
مثنّی

 مذکر:ذل
تین / تان مثنّی  مؤنث:تل

باتوجهبهمثالهایباالبهتراستکهعالمتهاونشانههایاسممثنیرادرعربیبهتربشناسیم.بهنمودارزیردقتکنید:

اسم
مفرد

» « نشانه  مؤنث:المعلم
بدوننشانه نشانه مذکر:المعلم

»تان«و»تین«مثنی نشانه المعلمتین مؤنث:المعلمتان/
»ان«و»ین« نشانه المعلمین مذکر:المعلمان/

خواندنی یادمون باشه که اگر اسم، مذکّر باشه با »اِن« و »یِْن« یم آید و اگر مؤنّث باشه با »تاِن« و »تیِن« یم آید:

النِّعمتَیِْن مثنّی النِّعمتاِن/ النِّعمة  الکتابیْنِ  مثنّی الکتاباِن/ الکتاب 
 ٰهذاِن المعّلماِن مَؤدَّبانِ  هاتاِن المعّلمتاِن مَؤدَّبَتاِن

مثال

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

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

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

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

یکیدیگرازمشخصاتکلماتعربیحرکتآخرآنهااستکهباتغییرنقشکلماتحرفآخرآنهانیزتغییرمیکند:
ـًــــتنوین. اینعالمتهاعبارتانداز:ـفتحه،ـکسره،ـضمه،ـسکونو 

: المدرس یتالتلمیذف دانشآموزرادرمدرسهدیدم.ر
مفعول 

: لیالمدرس دانشآموزبهمدرسهرفت.ذهبالتلمیذ
نهاد

بهدانشآموزسالمکردم.سلمتعلیالتلمیذ:
متمم

دقتکنیمکهحرکاتآخرکلماتوتغییرآنهافعالًازقواعددرسهایمانیستوسالهایبعدباآنهاآشناخواهیمشد.امایادمان نکته

باشدکه»ن«دراسممثنیهمیشهکسرهـمیگیرد،چهاسماشارهباشدچهنباشد:هاتانالتلمیذتان.
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مثال

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

.  .  .  .   پاسخ

مثال

تان المر  المر ............... 
جمیالن جمیلتان ............... 
الطالب  الطالب ............... 

المسجدان  المدرس ............... 
اینکالسدوپنجرءهزیبادارد.  ایندوزنخوشحالاند.  

اینمدرسهبزرگاست.  آندانشآموزپاکیزهاست. 

تاکنونبااسمهایمفردومثنیآشناشدیموآخرینموضوعیکهبایددرایندرسیادبگیریماسم های جمعواسم های اشاره برای جمعاست.
تا این جا دیدیم که برای اسم های اشاره هم، مؤنّث و مذکّر داشتیم. هذا  مذکّر، هٰذه  مؤنّث. اما باید دقّت کنیم که اسم اشاره برای جمع، مؤنّث و مذکّر  خواندنی

اینان پسران اند(. اینان دختران اند(. هؤالِء أَوالٌد  ندارد. هٰؤالِء بناٌت 
اگر اجازه یم دهید از فاریس شروع کنیم تا به عریب برسیم. 

این ها و اگر دور باشند، یم گیم  آنان/ دوستای عزیزم اگر ما در فاریس بخوایم به چند نفر اشاره کنیم، از چه لکمایت استفاده یم کنیم؟! اگه نزدیک باشند یم گیم  اینان/
آن ها. در زبان عریب هم همین طوره!؟

آنان(. اینان( و اگر از ما دور باشند، یم گیم  ُأولئَِك  یعین اگر ما بخوایم به چند نفر که نزدیکمون هستند اشاره کنیم، یم گیم  هٰؤالِء 
آنان دانش آموزند.( اینان دانش آموزند.( ُأولئَك ُطّلاٌب  مثال  هٰؤالِء ُطّلاٌب 

دختر(اند.( آنان دانش آموزان  دختر(اند.( ُأولئَك طالباٌت  اینان دانش آموزان   هٰؤالِء طالباٌت 
خبحاالبهآخرینموضوعدرسرسیدیم؛اسمهایجمع.اگربخواهیمیکاسممذکررابهصورتجمعبنویسیمهممیتوانیمبهآخرآناسم

»ون«اضافهکنیموهم»ین«.
المعلمین المعلمون/

جمع المعلم
»ات«بهآخر «یعنیعالمتمؤنثداشتآنراحذفمیکنیموبهجایآن واگربخواهیمیکاسممؤنثرابهصورتجمعبیاوریم،اگر»

کلمهاضافهمیکنیم:
المعلمات جمع  المعلم التلمیذات جمع  التلمیذ

یکنوعجمعدیگرداریمکهمفردکلمهتغییرمیکندوشکلساختنآنقاعدءهخاصینداردوفقطبایدشکلووزنآنراشنیدهباشیمکهبه
اینجمع،جمعمکسرگویند:

تالمیذ جمع تلمیذ کتب جمع کتاب
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 اسم اشاره


نزدیک

این( هذا مفردمذکر

اینان( هؤالء جمع
ایندو(مثنایمذکر هذان

هذین
هذه)این( مفردمؤنث

هاتان)ایندو(مثنایمؤنث
هاتین

 )آن(دور ذل مفردمذکر
)آنان( اول جمع )آن( تل مفردمؤنث

اسم

الطالب)دانشآموز( مذکر
)دانشآموز( الطالب مؤنث

الطالبین)دانشآموزانپسر( الطالبان/ مذکر
الطالبتین)دانشآموزاندختر( الطالبتان/ مؤنث

الطالبین)دانشآموزانپسر( الطالبون/ مذکر سالم
الطالبات)دانشآموزاندختر( مؤنث 

عباد)بندگان( طفال)کودکان(/عبد)بنده(  طفل)کودک( مکسر

خواندنی مالک مؤنّث یا مذکّر بودن جمع های مکّسر مفرد آن ها است و اگر خواستیم بفهمیم که یک جمع مکّسر مذکّره یا مؤنّث، اّول باید مفرد اون  رو پیدا کنیم:

مفتاح )مذکّر( مذکّر است مفاتیح  عِبْرة )مفرد(  مؤنّث است عِبَر 

مثال

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

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

        پاسخ

مفرد

مثنی

جمعمفردمفرد
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مثال

 مسرور مسرورون ................ 

واقفات واقف ................ 

المجاهد المجاهدون  ............... 

الالعبات الالعبتان  ............... 

       

مثال



:مثنی( :جمعمکسر(،) ( فرزندانبهپدرومادردرخانهاحتراممیگذارند.  پاسخ

:جمعمکسر( :جمعمکسر(،) :جمعمکسر(،) :جمعمکسر(،) ( درکتابهایداستانپندهاییاستبرایکودکان.
:مثنیمذکر( :جمعمذکرسالم(،) :جمعمکسر(،) ( آنمرداننزددودانشمندنشستهاند.

:جمعمؤنثسالم(   ( ایندانشآموزاندرمسابقاتجهانیپیروزهستند.

پرسشخوب،نصفدانشاست.عالمبیعملماننددرختبدونمیوهاست.

درپیدانشبودنواجباست.همنشینیبادانشمندانعبادتاست.

اینپسردراینمدرسهاست.بالیدانش،فراموشیاست.

آندانشآموزموفق،درکالساولاست.ایندختردرآنمدرسهاست.

میوءهایندرختبزرگ،خوشمزهاست.ایندانشآموزموفقدرکالساولاست.

عالمباایمان،همچونکوهمهربانیونوراست.سعیدنامپسروسعیدهنامدختراست.

علمجوییواجباست.آندرختبدونمیوهاست.

خشنودیخدادرخشنودیپدرومادراست.دونعمتناشناختهاند؛تندرستیوامنیت.

اوست. ومال روزگاردوروزاست؛روزیبهنفعتواستوروزیبهضررتو.ادبانسانبهترازطال

فرزندنیکوکارافتخاریبرایپدرومادراست.دونظربهترازیکنظراست.
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ارزشانسانبهدانشوایماناست.اینکالسدوپنجرءهزیبادارد.

ایندودرخت،بدونمیوهاند.ایندوکالس،بزرگهستند.

دشمنیخردمندبهترازدوستیناداناست.یکساعتاندیشیدنبهترازهفتادسالعبادتاست.

بهترینکارهامیانهترینآنهاست.دانش)یادگیری(درکودکیمثلنقشدررویسنگاست.

اینبازیکنان،دردومسابقهبرندهاند.نادانی،مرگزندگاناست.

آنپسرانبازیکنانممتازیهستند.

 مفرد کلمات زیر را بنویسید
...............

مفرد
 ............... مفرد  ............... مفرد  ............... مفرد 

............... مفرد  ............... مفرد  ............... مفرد  ............... مفرد 
 کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را ترجمه کنید

.

 برای جای خالی کلمءه مناسب را انتخاب کنید
الصادقون الصادقان ...............

هؤالء هذا ...............
الفالح الفالحان ............... 
هذه  ذل ...............

مسرورات مسرورون ............... 
ول  هذا ...............

 برای جای خالی کلمءه مناسب را انتخاب کنید

نّث سالمجمع مذکّر سالم جمع مکّسرجمع م

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

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

.............................................
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پاسخ 
   
   
   
   

خ  پاس
:میانهترین :دوکالس   

:موفق :برندگان   
:همنشینی :واجب   

:طال :دوپنجره   
خ  پاس

   
   
   

خ  پاس
، ، جمعمذکرسالم:

، ، جمعمؤنثسالم:
، ، جمعمکسر:
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your (name) )is what 

classroom please my (name) ) 

school student teacher 

bench desk blackboard 

pencil case pencil pen 

notebook book pencil sharpener 

door marker ruler 

dictionary   bag chair 

backpack chalk eraser 

green blue red 

yellow white black 

your (name) )iswhat

classroompleasemy (name) ) 

schoolstudentteacher

benchdeskblackboard

pencil casepencilpen

notebookbookpencil sharpener

doormarkerruler

dictionarybagchair

backpackchalkeraser

greenbluered

yellowwhiteblack

A: My name’s ................................... . ....................................

B: What’s your name, please? 

اه کن و حروف کوچک را رونویسی و تمرین کن   خوب به جهت فلش ها ن

AA1 2

3

1

2

2

BB1

3

2b1 1
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1
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2

2
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2

1
3

I11
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2

3
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2

1

3

3 L1 2L l1
1 2

1
2

3

3

4

N1 2

2

1N3

3

OO
1
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2
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2

1
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1

2
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2
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1
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2

1

2
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1
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2
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2
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1
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2

Y1 2Y y1y2
3 Z
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 با توجه به تصاویر جمالت صحیح را با عالمت  و جمالت غلط را با  مشخ کنید

2. It is a book.1. This is a marker. 

4. It is a backpack.3. This is a desk.

6. This is a book.5. It is a pencil case.

8. This is a blackboard.7. It is a pen. 

شده کلمءه صحیح بسازید  با توجه به تصاویر و حروف داده شده کلمءه صحیح بسازید 

1. This is a ........................ . o d r oo d r o

2. It is a ................................... . r l r e u

3. This is an ................................... . r s e r a e

4. This is a ................................... . a r s c m o l s oa r s c m o l s o

ت کامل کنید  با توجه به تصاویر، مکالمه ها را با یک ل

1. A: Is this a marker?
 B: No, it’s a ......................................................... .
 1) pencil 2) ruler 3) notebook
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2. A: Is this a door? 
 B: No, it’s a .......................................................... .
 1) bag 2) chair 3) desk

3. A: Is this a bench?
 B: No, it’s a .......................................................... .
 1) chair 2) pencil 3) desk

4. A: Is this a notebook?
 B: No, it’s a .......................................................... .
 1) backpack 2) bench 3) bag

5. A: Is this a blackboard?
 B: No, it’s a ........................................................... .
 1) school 2) dictionary 3) classroom

 GOOD LUCK !!

Miss Mrs. name 

class student Mr. 

one by one say = tell teacher 

you me now 

today your (name)  I 

MissMrs.name

classstudentMr.

one by onesay = tellteacher

youmenow

todayyour (name)I
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are is am 

how what  and 

Stand up. Sit down. please 

Excuse me. Good afternoon. Good morning. 

last name first name 

areisam

howwhatand

Stand up.Sit down.please

Excuse me.Good afternoon.Good morning.

last namefirst name

Practice 1  Greeting        

 Hi, Ali. .سالم،علی
 Hello, Maryam. .سالم،مریم
 How are you? حالتچهطوره
 How are you today? امروزچهطوری
 Good morning.

صبحبخیر.  
 Good afternoon.

بعدازظهربخیر. 
 Good morning.

صبحبخیر.  

 Hi, Reza. .سالم،رضا
 Hello, Kimia.  .سالم،کیمیا
 Fine, thanks / thank you. .خوبم،متشکرم
 Great, thanks. .عالی،تشکر
 Good morning, Mrs. Azari.

صبحبخیرخانمآذری. 
 Good afternoon, Miss Moniri. 

بعدازظهربخیر،خانممنیری. 
 Good morning, Mr. Ahmadi. 

صبحبخیر،آقایاحمدی. 

Practice 2  Introducing Yourself      

 What’s your name?  اسمشماچیست  

 Hi, Ali.
 سالم،علی. 
 Hello, Maryam.

   سالم،مریم. 

 My name’s Ali.   .اسممنعلیاست
 I’m Ali.  .منعلیهستم
 My first name is Mina.

اسمکوچکمنمینااست.  
 My last name is Karimi.

نامخانوادگیمنکریمیاست.  

اولینحرفاسموفامیلیافرادروباحروفبزرگبنویس. 
Ahmad   ,  Kimia   ,   Moradi  

برایاحترامبهبزرگترهاجلویاسمشونیکیازاینلقبهاروبهکارببر.برایآقایون.Mrبرایخانمهایمتأهل.Mrs وبرای
خانمهایمجردMissبنویس. 

Good morning, Mrs. Azari. صبحبخیر،خانمآذری. 
Good afternoon, Miss Moniri. عصربخیر،خانممنیری. 
Good morning, Mr. Ahmadi. صبحبخیر،آقایاحمدی. 

کلمءهپرسشیWhatبهمعنی)چه(برایپرسیدناسمافرادبهکارمیرود.
What’s your name? اسمتچیست 
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کلمءهپرسشیHowبهمعنی)چهطور(برایاحوالپرسیبادیگرانبهکارمیرود.
  How are you? حالتچهطوره 

یککاربرددیگرشپرسیدنچگونگیانجامیککارهست.
How do you spell your name? چهطوراسمتوهجیمیکنی 

  

 حروف بزر و کوچک را در ستون مناسب بنویس

  k  m  K  A

M  a ............    ............   ............   ............    ............   ............   

 حروف بزر و کوچک را در ستون مناسب بنویس

  k  m  K  A

M  a ............    ............   ............   ............   ........................    ............   ............   ............   ............

 اسامی زیر را به ترتیب حروف الفبا در ستون نام و نام خانوادگی در دفتر تلفن بنویس  

Ahmad   Mardani  Maryam   Karimi     Kimia
 Ahmadi   Mahdi    Azari                                       

Ahmad   Mardani  Maryam   Karimi     KimiaAhmad   Mardani  Maryam   Karimi     KimiaAhmad   Mardani  Maryam   Karimi     KimiaAhmad   Mardani  Maryam   Karimi     KimiaAhmad   Mardani  Maryam   Karimi     KimiaAhmad   Mardani  Maryam   Karimi     KimiaAhmad   Mardani  Maryam   Karimi     KimiaAhmad   Mardani  Maryam   Karimi     KimiaAhmad   Mardani  Maryam   Karimi     KimiaAhmad   Mardani  Maryam   Karimi     Kimia
 Ahmadi   Mahdi    Azari                                        Ahmadi   Mahdi    Azari                                        Ahmadi   Mahdi    Azari                                        Ahmadi   Mahdi    Azari                                        Ahmadi   Mahdi    Azari                                        Ahmadi   Mahdi    Azari                                        Ahmadi   Mahdi    Azari                                       

                                                             

لیسی اسامی داده شده را در ستون مناسب بنویس    معادل ان

Last  nameFirst  name

 در هر شماره، دور اسم غیر مرتبط دایره بکش 

1. Akram  Morad  Kimia  Maral  

2. Karimi   Momeni   Ahmadi  Mahdi 

1. Akram Morad Kimia Maral  

2. Karimi  Momeni  Ahmadi Mahdi 
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پاسخ صحیح را انتخاب کنید 
1. Hi, class! Thank you, sit ..................................., please. 
 1) by 2) up 3) down

2. A: Hello, Fariba.  B: ..................................., Azita. 
 1) Hi 2) Fine   3) Thanks

3. A:  ................................... is your first name?  B: Tina.
 1) How 2) What 3) When

4. A: Hello, Parisa.  ................................... are you today? B: Great, thanks.
 1) How 2) Who 3) What 

5. Teacher: Hello, class. I’m Mina Karimi, your English teacher.
 Students: Hello, ................................... Karimi.
 1) teacher 2) Mrs. 3) Mr. 
 GOOD LUCK !!
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خ   پاس

2- ( )اینیککتاباست.  1- (  )اینیکمارکراست.
4- (  )اینیککولهپشتیاست.  3- ( )اینیکمیزتحریراست.

6- (  )اینیککتاباست.  5- ( )اینیکجامدادیاست.
8- ( )اینیکتختهسیاهاست.  7- (  )اینیکخودکاراست.

خ   پاس
 خطکش »ruler» -2   در »door» -1

کالسدرس »classroom» -4  پاککن »eraser» -3

1. »ruler»  .خیر،آنیکخطکشاست آیااینیکمارکراست    
2. »desk»  .خیر،آنیکمیزتحریراست آیااینیکدراست      
3. »chair» .خیر،آنیکصندلیاست آیااینیکنیمکتاست    
4. »bag»  .خیر،آنیککیفاست آیااینیکدفترچءهمشقاست    
5. »school»  .خیر،آنیککالسدرساست آیااینیکتختهسیاهاست    

خ پاس

A , K , M  حروفبزرگ a , k , m  حروفکوچک
خ   پاس

 

Ahmad Ahmadi

Kiana Azari

Mahdi Kabiri

Maryam Mardani
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خ     پاس

L ast nameF irst name

Kamali Miladمیالدکمالی

 Kabiri Aminامینکبیری

     Ahmadi Kimiaکیمیااحمدی
خ    پاس

1. Morad  .2 ایناسمپسراستوبقیهدختر. Mahdi  .ایناسمکوچکاستوبقیهنامخانوادگی

سالم،کالس.متشکرم،خواهشمیکنمبنشینید. 3 -1
اصطالحsit downبهمعنی»بنشینید«است.

 سالم،آزیتا.  سالم،فریبا.   1 -2
درپاسخبهHelloازHiاستفادهمیکنیم.

تینا. اسمکوچکشماچیست  2 -3
کلمءهپرسشیWhatبرایپرسیدناسمبهکاررفتهاست.

عالیمتشکرم.  سالم،پریسا.حالتچهطورهامروز   1 -4
کلمءهپرسشیHowبرایپرسیدنحالکسیبهکاررفتهاست.

معلم:سالم،کالس.منمیناکریمیمعلمزبانشماهستم. 2 -5
دانشآموزان:سالمخانمکریمی.  










262262

لهآشنامیشویموهرکدامراجداگانهباحلمثالبررسیمیکنیم. دراینفصلبا8راهبردبرایحلمس

لهبپردازیم.درحقیقتکشیدنشکلمناسبباعثمشخصشدن دردستهایازمسائلباکشیدنشکلمناسبمیتوانیمبهراحتیبهحلمس
راهحلمیشود،توجهکنیدکهنیازنیستشکلرسمشدهدقیقوباجزئیاتباشد،بلکهیکتصویرکلیکفایتمیکند.

32

ابتداشکلمناسبرابرایمسیرحرکتتوپ،رسممیکنیم.  

با ازبرخوردسوم همانطورکهدرشکلمقابلمشخصاست،توپپس
زمینتاارتفاع4متریباالمیآید.

باتوجهبهشکل،مسافتیکهتوپازلحظءهرهاشدنتالحظءهسومینبرخورد
32 16 16 8 8 80+ + + + = متر بازمینطیمیکندبرابراستبا:

0 5/ 6 8  

2

3

1

2
 

4 8  

3

برایحلدستهایازمسائلکهالزماستتمامیحالتهایممکننوشتهشودازراهبردالگوسازیاستفادهمیکنیم.دراستفادهازراهبردالگوسازی،تمامی

حالتهایممکنرابانظموترتیبخاصمینویسیم،اینکارباعثمیشودتاهیچحالتیازقلمنیفتدویاحالتیرابهصورتتکراریشمارشنکنیم.
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5
 5نفررابانامهایAوBوCوDوEدرنظرمیگیریم.حاالتمامحالتهایممکنرابرایمسابقهبیندونفرمینویسیم.

   

دقتکنیدکهمسابقءهAوBبامسابقهBوAباهمتفاوتینداردویکحالتاست.بنابراینتعدادکلمسابقههابرابر10تااست.

300 100 25  

6 6 4 9  

3  

له، اطالعاتمس و بهشرایط توجه با رامینویسیم،سپس تمامیحالتهایممکن نامطلوب،معموالً راهبردحذفحالتهای از استفاده در
حالتهاینامطلوبراحذفمیکنیم.

18
 ابتداتمامحالتهاییراکهحاصلضربدوعددطبیعیبرابر18استمینویسیموسپس

بیشترینحاصلجمعرامشخصمیکنیم.
همانطورکهمشخصاستحاصلضربدوعددطبیعی1و18برابر18استکهدارایبیشترین

حاصلجمعهستند.

80 13  

4  

100 1  

لهای،الگوورابطءهخاصیوجودداشتهباشد،میتوانیمبامشخصکردنرابطءهبینالگوهایعددییاهندسی، اگربینشکلهاویااعدادمس
لهرابهدستبیاوریم. خواستءهمس

 1 3 6 10, , , , , ,   1 4 9, , , , , 
1 3 6 10 15 21 28

2 3 4 5 6 7

, , , , , ,
+ + + + + +

باتوجهبهرابطءهبینعددها،سهعددبعدیرامشخصمیکنیم:  

 1 4 9 16 25 36

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

´

´

´

´

´

´

, , , , ,    اعدادالگویدادهشدهازضرباعدادطبیعیدرخودشانبهدستمیآید؛بنابراین:

له، مس اطالعات و شرایط به توجه با سپس مینویسیم، را ممکن حالتهای تمامی معموالً نامطلوب، حالتهای حذف راهبرد از استفاده در
میکنیم. حذف را نامطلوب حالتهای

18
سپس و مینویسیم است 18 برابر طبیعی عدد دو حاصلضرب که را حالتهایی تمام  ابتدا

میکنیم. مشخص را حاصلجمع بیشترین
بیشترین دارای که است 18 برابر 18 و 1 طبیعی عدد دو حاصلضرب است مشخص که همانطور

هستند. حاصلجمع

80 13
4

100 1

هندسی، یا عددی الگوهای بین رابطءه مشخصکردن با میتوانیم باشد، داشته وجود خاصی رابطءه و الگو لهای، مس اعداد یا و شکلها بین اگر
بیاوریم. دست به را له مس خواستءه

1 3 6 10, ,1 3, ,1 3 , ,6 1, ,6 10, ,0 , ,, ,, , 1 4 9, ,1 4, ,1 4 , , ,, , ,, , ,
1 3 6 10 15 21 28, ,1 3, ,1 3 , ,6 1, ,6 10 1, ,0 1 , ,5 2, ,5 21 2, ,1 2 میکنیم: مشخص را بعدی عدد سه عددها، بین رابطءه به توجه با  

عدد اولعدد دومحاصل جمع

11

1
6
18

2
3
1

دومحاصل جمع اولعدد عدد

11

1
6
18

2
3
1
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 باتوجهبهشکل،تعدادچوبکبریتهایهرشکلرادرجدولزیرمینویسیم:
شمارءه شکل321...

تعداد چوب کبریت ها753...

شکل321... شمارءه

چوب کبریت ها753... تعداد

باتوجهبهجدولباالتعدادچوبکبریتهایهرشکل،2تابیشترازشکلقبلیاست.رابطءهبینشمارءهشکلوتعدادچوبکبریتهابرابراستبا:
تعدادچوبکبریتها = ´ +®§{ á½nIµ{ 2 1 
تعدادچوبکبریتهایشکلدهم = ´ + =10 2 1 21  تعدادچوبکبریتهایشکلدهمبرابراستبا:

 

0 3 8 15, , , , , ,  243 81 27, , , , ,  
15  

    
10  

   

درحلدستهایازمسائلممکناستبرایرسیدنبهپاسخ،راهحلمستقیمیوجودنداشتهباشدویااینکهراهرسیدنبهجواب،طوالنیو
له، لهراحدسبزنیموباتوجهبهاطالعاتوشرایطمس دشوارباشد.دراینصورتمیتوانیمبایکروشمنطقیومنظمپاسخاحتمالیمس

حدسخودرابررسیکنیم.
52 20  

ها  جدولمقابلراتشکیلمیدهیموباحدسوآزمایشتعدادمر
وگاوهارامشخصمیکنیم.

تعداد مر هاتعداد گاوهاتعداد پا
10 2 10 4 60´ + ´ =1010
12 2 8 4 56´ + ´ =812
14 2 6 4 52´ + ´ =614

و طوالنی جواب، به راهرسیدن اینکه یا و باشد نداشته وجود مستقیمی راهحل پاسخ،
له، مس شرایط و اطالعات به باتوجه و بزنیم حدس را له مس احتمالی پاسخ منظم و

52

ها مر تعداد آزمایش
پا گاوهاتعداد مر هاتعداد تعداد

10 2 10 4 60´ +2 1´ +2 1 ´ =0 4´ =0 41010
12 2 8 4 56´ +2 8´ +2 8´ =4 5´ =4 5812
14 2 6 4 52´ +2 6´ +2 6´ =4 5´ =4 5614 و6گاووجوددارد. بنابرایندراینمزرعه14مر

32  

50 15  

30
  

5 7 32´́ ++ ==   
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لءهساده بهچندمس را آنها که است بهتر مواقع این در وچندمرحلهایهستند، پیچیده که برخوردمیکنیم مسائل از بهدستهای گاهی
لههارادرستتشخیصدادهباشیم،حل لههاپاسخدهیم.دقتکنیداگرترتیبزیرمس له(تبدیلکنیموسپسبههرکداماززیرمس )زیرمس

لهبرسیم. لءهبعدیکمکمیکندتااینکهبهخواستءهاصلیمس لههابهحلزیرمس هرکداماززیرمس
1

3
5 3000

لهبهسؤاالتزیرپاسخمیدهیم.  باتوجهبهراهبردزیرمس
5 3000 15000´ = تومان  پسانداز5هفتءهعلیچهقدراست

قیمتتوپچهقدراست
قیمتتوپ = ´ =3 15000 تومان45000 قیمتتوپاست،پسداریم: 1

3
باتوجهبهاینکهپسانداز5هفتءهعلیبرابر

350 20 300 30  

%20 %10

2000 70 1700 30  

3000 2500

4 6 18  

0 4/

لءهاصلیدرارتباطاست،حلمیکنیم.درنهایتبا لهایسادهترراکهبامس دردستهایازمسائلکهحلآنهابسیارطوالنیاست،ابتدامس
لءهاصلیرابهدستمیآوریم. لءهسادهتر،پاسخمس پیداکردنالگوییازحلمس

1

2

1

4

1

8

1

16

1

2048
++ ++ ++ ++ ++ == ?

 ابتداسادهشدءهعبارتموردنظررادرچندموردحلمیکنیمتاالگویحلعبارتاصلیرابهدستبیاوریم.

 1
2

1

4

2 1

4

3

4
+ = + = 1

2

1

4

1

8

4 2 1

8

7

8
+ + = + + = 1

2

1

4

1

8

1

16

8 4 2 1

16

15

16
+ + + = + + + = 

همانطورکهمشخصاست،مخرجکسرحاصل،برابرمخرجآخرینکسروصورتکسرحاصل،یکیازمخرجکمتراست،پس:

 1
2

1

4

1

8

1

16

1

2048

2047

2048
+ + + + + =   

( ) ( ) ( ) ( )1
1

2
1

1

3
1

1

4
1

1

100
-- ´́ -- ´́ -- ´́ ´́ -- ==  

1

3

1

9

1

27

1

729
++ ++ ++ ++ ==  

12  
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لهمورد لهکهمعموالًدرانتهایمس لهبهکمکمعادلهاست.دراینروش،خواستءهمس لهبهروشنمادیندرحقیقتهمانحلمس حلمس
لهیکتساویتشکیلدادهودرنهایت پرسشقرارمیگیردرابرابریکنمادجبریدرنظرمیگیریم،سپسباتوجهبهاطالعاتوشرایطمس

لهرابهدستمیآوریم. بهکمکحدسوآزمایش،خواستءهمس
14 8  

110

له،تعدادصفحاتکتابسیاوشبرابر میکنیمسیاوشهرروزصفحهازکتابشرامطالعهمیکند.باتوجهبهاطالعاتمس  فر
 8 14 110´ + = یاهمان110صفحهاست؛پس: 8 14´ +

حاالباروشحدسوآزمایش،مقداررامشخصمیکنیم.
مقدار  نتیجه

 8 10 14 94´ + =10
 8 11 14 102´ + =11

P 8 12 14 110´ + =12

مورد له مس انتهای در معموالً که له مس خواستءه روش، این در است. معادله کمک به له مس حل همان حقیقت در نمادین روش به له مس حل
نهایت در و داده تشکیل تساوی یک له مس شرایط و اطالعات به توجه با سپس میگیریم، نظر در جبری نماد یک برابر را میگیرد قرار پرسش

میآوریم. دست به را له مس خواستءه آزمایش، و حدس کمک به
14 8  

110

برابر سیاوش کتاب صفحات تعداد له، مس اطالعات به توجه با میکند. مطالعه را کتابش از صفحه روز هر سیاوش میکنیم   فر
8 14 1108 1´ +8 14 110=4 1108 18 18 1´ +8 18 1´ +8 1 پس: است؛ صفحه 110 همان یا 8 148 1´ +8 18 18 18 1´ +8 18 1´ +8 1

میکنیم. مشخص مقداررا آزمایش، و حدس روش با حاال
8نتیجه 148 1´8 18 1´ +8 18 1´8 1´ +8 1´8 18 1+8 18 1´ +8 1+8 1´ +8 18 18 18 18 18 1´ +8 18 1´ +8 1مقدار

8 10 14 94´ +8 1´ +8 10 1´ +0 14 9=4 910
8 11 14 102´ +8 1´ +8 11 1´ +1 14 102=4 10211

P8 12 14 110´ +8 1´ +8 12 1´ +2 14 110=4 11012 بنابراینسیاوشدرهرروز12صفحهازکتابشرامطالعهمیکند.



 

  ´́ ++ --¾¾ ®®¾¾ ¾¾ ®®¾¾ ¾¾ ®®¾¾2 1 5
14   ¸̧ ´́ ++¾¾ ®®¾¾ ¾¾ ®®¾¾ ¾¾ ®®¾¾5 2 4

10

45 25  

1 42  

20
  

4000 3 25000  

30  

28 48 56 30
 

41 33
36 2 

( )pp == 3  

12  13 
16  15 

5 3 40  

4 3 2 1
5 15 4  

 1
2

3 2 1
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5000 2

5
 

11500تومان تومان 000 10000تومان 12500تومان
3000 7 1

5
2 2

5
 

6000 10000 7500 5000
A B B 5 A B A  

100 20و 50 10و  75 15و  80 10و

30 2 4  

 8 5 7
255  

34 32 30 28



342342

خ   پاس
راهبردرسمشکل از استفاده با
میتوانبهراحتیتشخیصداد
کهطولنردهبرابراستبامحیط
 متروعر مستطیلیبهطول

7مترکهبرابربا32متراست.

خ  پاس
شکل، رسم راهبرد از استفاده با
مستطیلروبهرورادرنظرمیگیریم
وهریکازکسرهایدادهشدهرا

رویآنمشخصمیکنیم.

ازباغچه،خالیاست. 1
12

باتوجهبهشکل،
خ   پاس

پارهخطیبهطول8متر
رادرنظرمیگیریموهر
روی را حلزون حرکت

آنمشخصمیکنیم.
 

بهشکل،حلزون توجه با
یعنی4  ساعت نیم تا 
ساعتونیمطولمیکشد

تابهباالیدرختبرسد.
خ   پاس

2 تومانی تعداد سکه های 00 تومانیتعداد سکه های 

03
42
81
120

2 تومانی تعداد سکههای 00 تومانیتعداد سکههای 

03
42
81

باتوجهبهجدولتکمیلشده،4حالتبرایپرداختکرایءهتاکسی
وجوددارد.

خ   پاس
باتوجهبهجدولزیر،تمامیاعدادسهرقمیباصدگان6وباارقام

،4و6رامینویسیم.

رقم یکان464646

ان444666 رقم ده

رقم صدگان666666666

رقم یکان464646

ان444666 رقم ده

رقم صدگان666666666

لهمیتواننوشت. عددباشرایطمس باتوجهبهجدولباال،
خ   پاس

 E و D و C و B و A حروف با را دست یک انگشتان ابتدا
نامگذاریمیکنیم.حالتمامیحالتهایممکنکهمیتوانعدد
A B C, ,       A C D, , 3رانمایشدادمینویسیم.
A B D, ,       A C E, ,       B C D, ,      B D E, ,  
A B E, ,       A D E, ,        B C E, ,      C D E, ,  
بنابراینبه10حالتمختلفمیتوانباانگشتانیکدست،عدد3رانشانداد.

خ  پاس
ابتداباراهبردالگوسازی،همهحالتهاییکهمجموعسن3نفر،
13سالمیشودرامینویسیم.سپسحالتهاییکهحاصلضرب

سن3نفر،80نمیشودراحذفمیکنیم:

رب سن نفر اولسن نفر دومسن نفر سومحاصل 

3622
48832
72634
80544

رب سن نفر اولسن نفر دومسن نفر سومحاصل

3622
48832
72634

باتوجهبهجدول،باحذفحالتهاینامطلوب،سندونفر4سال
ونفرسوم5سالاست.
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خ  پاس
عددی آنها حاصلضرب که اعدادی یکرقمی، اعداد بین از

دورقمیبادهگان4استمینویسیم.

ربمجمو دو عدد عدد اولعدد دومحاصل 

134085
14455
134276
144886
14477

ربمجمو دو عدد عدد اولعدد دومحاصل

134085
14455
134276
144886
14477

لهمیتواند13یا14باشد. بنابراینمجموعدوعددباشرایطمس
خ  پاس

کنیدعددموردنظرشخص،عدد27است.بهترتیبسؤاالت فر
زیرراازاومیپرسیمتابهعدد27برسیم.

خیر سؤال 1: آیاعددموردنظراز50بزرگتراست
بله : آیاعددموردنظراز25بزرگتراست سؤال 

خیر :آیاعددموردنظراز37بزرگتراست سؤال 
خیر : آیاعددموردنظراز31بزرگتراست سؤال 
خیر :آیاعددموردنظراز28بزرگتراست سؤال 

خیر : آیاعددموردنظر26است سؤال 
بنابراینمیتواننتیجهگرفتعددموردنظرشخص27است.پس

حداقلبا6پرسشمیتوانیمبهعددموردنظربرسیم.
خ  پاس

باتوجهبهجدولزیر،هرعددیکیکمترازضربشمارءهآندر
خودشاست.

اره7654321
شم

48
7 7 1( )´ -

35
6 6 1( )´ -

24
5 5 1( )´ -

15
4 4 1( )´ -

8
3 3 1( )´ -

3
2 2 1( )´ -

0
1 1 1( )´ دد-

ع

7654321

48
1( )7 7( )7 7´ -( )´ -( )7 7( )7 7´ -7 7( )7 7

35
1( )6 6( )6 6´ -( )´ -( )6 6( )6 6´ -6 6( )6 6

24
1( )5 5( )5 5´ -( )´ -( )5 5( )5 5´ -5 5( )5 5

15
1( )4 4( )4 4´ -( )´ -( )4 4( )4 4´ -4 4( )4 41´ -

هریکازاعداددادهشده،ثلثعددقبلیاست.
 243 81 27 9 3 1

3 3 3 3 3

, , , , ,

¸ ¸ ¸ ¸ ¸

  

خ  پاس
ابتداتعدادچوبکبریتهادرهرشکلرامشخصمیکنیم.

شمارءه شکل4321...

تعداد چوب کبریت ها7531...

شمارءه شکل4321...

تعداد چوبکبریتها7531...
باتوجهبهجدولفوق،رابطءهبینشمارءههرشکلوتعدادچوبکبریتها
´)شمارءهشکل( -2 1 برابراستبا:

 15 2 1 29´ - = بنابراینتعدادچوبکبریتهایشکل15امبرابراستبا:

خ  پاس
´)شمارءهشکل( -2 1 درهرشکلتعدادمربعهایرنگیبرابراستبا:

 [( ) ]®§{ á½nIµ{´ + ´2 1 3 تعدادکلمربعهادرهرشکلبرابراستبا:
 10 2 1 19´ - = بنابراینتعدادمربعهایرنگیدرشکلدهمبرابراستبا:
 ( )10 2 1 3 21 3 63´ + ´ = ´ = وتعدادکلمربعهابرابراستبا:

شکلدهمرنگیاست. 19
63

پس

خ  پاس
هاوتعدادگوسفندان بااستفادهازجدولحدسوآزمایش،تعدادمر

رامشخصمیکنیم.

تعداد مر هاتعداد گوسفندهابررسی و آزمایش 
 2 2 8 4 36´ + ´ =82
 3 2 7 4 34´ + ´ =73
 4 2 6 4 32´ + ´ =64

هاتعداد گوسفندهابررسی و آزمایش  تعداد مر
2 2 8 4 36´ +2 2´ +2 2 ´ =8 4´ =8 482
3 2 7 4 34´ +3 2´ +3 2 ´ =7 4´ =7 473

و6   مر مزرعه4 این در آزمایش، و بهجدولحدس توجه با
گوسفندوجوددارد.

خ  پاس
دارد وهراتومبیل4چر باتوجهبهاینکههردوچرخه2چر

جدولزیرراتکمیلمیکنیم.

تعداد دوچرخهتعداد اتومبیلبررسی حدس

 10 2 5 4 40´ + ´ =510
 9 2 6 4 42´ + ´ =6
 8 2 7 4 44´ + ´ =78
 7 2 8 4 46´ + ´ =87
 6 2 9 4 48´ + ´ =6
 5 2 10 4 50´ + ´ =105

کنیدعددموردنظرشخص،عدد27است.بهترتیبسؤاالت فر
پرسیمتابهعدد27برسیم.

خیر آیاعددموردنظراز50بزرگتراست
بله آیاعددموردنظراز25بزرگتراست

خیر آیاعددموردنظراز37بزرگتراست
خیر آیاعددموردنظراز31بزرگتراست
خیر آیاعددموردنظراز28بزرگتراست

خیر آیاعددموردنظر26است
تواننتیجهگرفتعددموردنظرشخص27است.پس

توانیمبهعددموردنظربرسیم.

باتوجهبهجدولزیر،هرعددیکیکمترازضربشمارءهآندر

اره7654321
شم

8
( )3 3( )3 3´ -( )´ -( )3 3( )3 3´ -3 3( )3 3

3
1( )2 2( )2 2´ -( )´ -( )2 2( )2 2´ -2 2( )2 2

0
1( )1 1( )1 1́ -( )´ -( )1 1( )1 1́ -1 1( )1 1

دد
ع

شده،ثلثعددقبلیاست.
243 81 27 9 3 1

3 3 3 3

, ,3 8, ,3 81 2, ,1 2 , ,7 9, ,7 9

¸ ¸3 3¸ ¸3 3 ¸ ¸3 3¸ ¸3 3 ¸

4 2 6 4 32´ +4 2´ +4 2 ´ =6 4´ =6 464
و6  مر مزرعه4 این در آزمایش، و بهجدولحدس توجه 6با و  مر مزرعه4 این در آزمایش، و بهجدولحدس توجه 6با و  مر مزرعه4 این در آزمایش، و بهجدولحدس توجه با

گوسفندوجوددارد.
خ خپاس پاس

دارد وهراتومبیل4چر داردکههردوچرخه2چر وهراتومبیل4چر داردکههردوچرخه2چر وهراتومبیل4چر باتوجهبهاینکههردوچرخه2چر
جدولزیرراتکمیلمیکنیم.

تعداد دوچرخهتعداد اتومبیلبررسی حدس
10 2 5 4 40´ +2 5´ +2 5´ =4 4´ =4 4510
9 2 6 4 42´ +9 2´ +9 2 ´ =6 4´ =6 46
8 2 7 4 44´ +8 2´ +8 2 ´ =7 4´ =7 478
7 2 8 4 46´ +7 2´ +7 2 ´ =8 4´ =8 487
6 2 9 4 48´ +6 2´ +6 2 ´ =9 4´ =9 46
5 2 10 4 50´ +5 2´ +5 2 ´ =4 5´ =4 5105

درحدساولتعداددوچرخههارا10وتعداداتومبیلهارا5درنظر
هاکمتراز50است،پسدر میگیریم،باتوجهبهاینکهتعدادچر
حدسهایبعدیازتعداددوچرخههاکموبهتعداداتومبیلهااضافهمیکنیم.

خ  پاس
و حدس با است. 180 برابر مکمل زاویءه دو مجموع میدانیم

آزمایشاندازءههرکداماززاویههارامشخصمیکنیم.

زاویءه کوچک ترزاویءه بزر ترمجمو

 90
 70 20

 120
 90 30

 150
 110 40

180
 130 50

ترمجمو زاویءه کوچکترزاویءه بزر

90


70


20


120


90


30


150


110


40


180


130


50


130است. 50وزاویءهبزرگتربرابر بنابراینزاویءهکوچکتربرابر
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خ  پاس
بااستفادهازراهبردحدسوآزمایش،بهجایحدسهایمختلفی
  5 10 7 57 32´ + = ¹ میزنیم.ازعدد10شروعمیکنیم. 
باتوجهبهاینکهحاصلبیشتراز32است،پساعدادکوچکتر
 5 8 7 47 32´ + = ¹ راامتحانمیکنیم. 
 5 6 7 37 32´ + = ¹     
 5 5 7 32´ + =    

،عدد5قرارمیگیرد. پسبهجای
خ  پاس

لههایکوچکتریتقسیممیکنیمو لءهدادهشدهرابهمس  مس
بهآنهاپاسخمیدهیم.

میوهفروش30کیلوسیبراچندتومانخریدهاست
 30 300 9000´ = تومان 

سودحاصلازفروشسیبهاچندتوماناست
فروشسیبهاراحسابمیکنیم: ازمبل %10

سود 10?

کل000100

سود 10?

کل000100
 

Þ = ´ =? 10 9000

100
تومان900 

میوهفروش،20کیلوپرتقالراچندتومانخریدهاست
 20 350 7000´ = تومان 

سودحاصلازفروشپرتقالهاچندتوماناست
فروشپرتقالهاراحسابمیکنیم: ازمبل %20

سود 20?

کل7000100
سود 20?

کل7000100
 

Þ = ´ =? 20 7000

100
تومان1400 

سودحاصلازفروشپرتقالهاوسیبهاچندتوماناست
سودحاصلازفروشپرتقالهاوسیبهاراباهمجمعمیکنیم:
900 1400 2300+ = تومان 

خ  پاس
لهبهسؤاالتزیرپاسخمیدهیم. باتوجهبهراهبردزیرمس

میوهفروشپسازفروشهرکیلوگرمانگورچهقدرسودمیکند
 2500 1700 800- = تومان  

میزانسوداوپسازفروش30کیلوگرمانگورچهقدراست
 800 30 24000´ = تومان  
میوهفروشپسازفروشهرکیلوگرمکیویچهقدرسودمیکند

 3000 2000 1000- = تومان  
میزانسوداوپسازفروش70کیلوگرمکیویچهقدراست

 70 1000 70000´ = تومان  

 24000 70000 94000+ = ازفروشمیوهها اوپس درنتیجه
تومانسودکردهاست.

خ  پاس
لهداریم: باتوجهبهراهبردزیرمس

 18 6 108´ = مترمربع ابتدامساحتکفاستخررابهدستمیآوریم:
 2 6 4 48´ ´ =( ) مترمربع مساحتدودیوارءهکوچکتربرابراستبا:
 2 4 18 144´ ´ =( ) مساحتدودیوارءهبزرگتربرابراستبا:

108مترمربعرنگآمیزیشود. 48 144 300+ + = پسباید
کیلوگرمرنگالزماست. 300 0 4 120´ =/ برایرنگآمیزی300مترمربع

خ  پاس
لءهاصلیراحلمیکنیمتاالگویحل ابتداحالتهایسادهتریازمس

 ( ) ( )1
1

2
1

1

3

1

2

2

3

1

3
- ´ - = ´ = لءهاصلیراپیداکنیم. مس

 ( ) ( ) ( )1
1

2
1

1

3
1

1

4

1

2

2

3

3

4

1

4
- ´ - ´ - = ´ ´ =  

باتوجهبهحالتهایفوق،پسازسادهکردنکسرها،صورتکسر
اولومخرجکسرآخرباقیمیماند؛پس:

 ( ) ( ) ( ) ( )1
1

2
1

1

3
1

1

4
1

1

100
- ´ - ´ - ´ ´ -   

 = ´ ´ ´ ´ =1

2

2

3

3

4

99

100

1

100
  

خ  پاس
ابتداحاصلعبارتهایزیررابهدستمیآوریم.

 1
3

1

9

3 1

9

4

9
+ = + =  1

3

1

9

1

27

9 3 1

27

13

27
+ + = + + =

باتوجهبهعبارتهایباال،مخرجکسرحاصلبرابربامخرجآخرین
کسروصورتکسرحاصلبرابربانصفیکیکمترازمخرجاست.

 1
3

1

9

1

27

1

729

364

729
+ + + + =   

خ  پاس
ابتداتعدادنقاطکمتریرادرنظرمیگیریموتعدادپارهخطها

رامیشماریم.

تعدادپارهخطها : 3نقطه = 3  
تعدادپارهخطها : 2نقطه =1  

تعدادپارهخطها : 5نقطه =10  

تعدادپارهخطها : 4نقطه = 6  
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باتوجهبهالگویبینتعدادپارهخطهاداریم:

تعداد نقطه1211108765432

تعداد پاره خط ها6655453628211510631

+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2

تعداد نقطه1211108765432

تعداد پارهخطها6655453628211510631

بنابرایناگر12نقطهرادوبهدوبههموصلکنیم،66پارهخط
بهوجودمیآید.

خ  پاس
برایکاملکردنهریکازجاهایخالی،هریکازعملیاتهارا

برعکسانجاممیدهیم.
 9 18 19 14

2 1 5¸ - +¬ ¾¾ ¬ ¾¾ ¬ ¾¾  
  15 3 6 10

5 2 4´ ¸ -¬ ¾¾ ¬ ¾¾ ¬ ¾¾  
خ  پاس

25سال +درنظربگیریم،اکنونمادراو اگرسنزهرارا
 25 45+ + =   سندارد،پسداریم:

حاالباحدسوآزمایشسنزهرارامشخصمیکنیم.

  نتیجه
 25 5 5 35+ + =5

 25 10 10 45+ + =10

25نتیجه ++ +++ ++ + + + ++ ++ +++ + + +++ +
25 5 5 355 5 5+ +5 5 5 =5
25 10 10 4525 10 10 45+ +25 10 10 4525 10 10 45=25 10 10 4510

بنابرایناکنونزهرا10سالدارد.
خ  پاس

اگرارتفاعمتوازیاالضالعرابرابردرنظربگیریم،قاعدءهآنبرابر
با: برابراست با+1است.میدانیممساحتمتوازیاالضالع
مساحتمتوازیاالضالع ارتفاع قاعده 

باتوجهبهاینکهمساحتمتوازیاالضالعموردنظربرابر42است،
  ´ + =( )1 42  داریم:

رابهدستمیآوریم. حاالباحدسوآزمایشمقدار

  نتیجه
3 4 12´ =3

 4 5 20´ =4
 5 6 30´ =5
 6 7 42´ =6

نتیجه  ´  ´ +  ´ ´ + ´ ( ) ( ) ´ +( )´ + ´ + ( ) ´ +  +( )+´ ++´ +( )´ ++´ +( )( )
3 4 12´ =3 4´ =3 43
4 5 20´ =4 5´ =4 54
5 6 30´ =5 6´ =5 65
6 7 42´ =6 7´ =6 76

بنابراینارتفاعمتوازیاالضالعبرابر6وقاعدءهآنبرابربا7است.
خ  پاس

90باشد،متمممیگوییم. میدانیمدوزاویهراکهمجموعآنها
بزرگتر زاویءه بگیریم، نظر در برابر را کوچکتر زاویءه اگر
داریم: له مس اطالعات به توجه با است.  + 20

 برابر
  + + =20 90

   
حاالباحدسوآزمایش،مقداررامشخصمیکنیم.

مقدار  نتیجه

 20 20 20 60
   + + = 20

 30 30 20 80
   + + = 30

P 35 35 20 90
   + + = 35

نتیجه  + + + + +  + + + +  ++ +++ + 20
مقدار

20 20 20 60
  

20 20 20
  

20 20 20


20 20 20+ +20 20 20 =20


30 30 20 80
 

30 30 20 80
 

30 30 20 80
 

30 30 20 80
 

30 30 20 8030 30 20 80+ +30 30 20 8030 30 20 80=30 30 20 8030


P35 35 20 90
 

35 35 20 90
 

35 35 20 90
 

35 35 20 90
 

35 35 20 9035 35 20 90+ +35 35 20 9035 35 20 90=35 35 20 9035


55است. وزاویءهبزرگتربرابر 35 بنابراینزاویءهکوچکتربرابر
خ  پاس

لهراحلمیکنیم؛اگرقیمتهر بااستفادهازراهبردنمادین،مس
 3 4000 25000´ + = درنظربگیریم،داریم: دفتررا
حالبهکمکراهبردحدسوآزمایشمیتوانتشخیصدادکه

قیمتهردفتر7000توماناست.

خ  پاس
باتوجهبهراهبردحذفحالتهاینامطلوب،دوعددرا گزینءه

مشخصمیکنیم.

رب عدد اولعدد دومحاصل 
2241416
2001020
104426
56228

رب عدد اولعدد دومحاصل
2241416
2001020
104426
56228

برابر56  برجدولفوق،کمترینمقدارحاصلضربدوعدد بنا
است.

خ  پاس
باتوجهبهالگویدادهشده،تعدادپارهخطهایهرشکلبرابراستبا گزینءه

پسدرشکلهشتم33پارهخطوجوددارد. ( )®§{ á½nIµ{´ +4 1

خ  پاس
لهبهسؤاالتزیرپاسخمیدهیم. باتوجهبهراهبردزیرمس گزینءه

 4 4 16´ =  مساحتمربعچهقدراست
 1
4

2 2 3 3´ ´ ´ = مساحتربعدایرهچهقدراست
مساحتناحیءههاشورخوردهچهقدراست

مساحتناحیءههاشورخورده = - =16 3 13  
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خ  پاس
بااستفادهازراهبردالگوسازی،تمامیحالتهایممکن گزینءه

قطعات  متری105

قطعات  متری25
قطعات  متری105

قطعات  متری25

رامینویسیم.

بنابراینبهدوطریقمیتوانیماینکارراانجامدهیم.
خ  پاس

بنابراین برابردرنظرمیگیریم، جرمهرسیبرا گزینءه
15یاهمان4000  5 + جرمسیبهایهردوکیسهبرابربا
 15 5 4000 + =  گرماست:
میآید. دست به گرم 200 سیب هر جرم آزمایش و باحدس

بنابراینجرمکیسءهاولبرابراستبا:
15 200 3000´ = گرم 3000گرمیاهمان3کیلوگرم

خ  پاس
لهرا بهکمکراهبردرسمشکل،مس گزینءه

حلمیکنیم. 
باتوجهبهاینکهدوقسمتشکلبرابر5000توماناست،پس
با هرقسمتبرابر2500توماناستودرنتیجهکلپولبرابر

است. ( )5 2500 12500´ ·I¶¼U

خ  پاس
پول 3

5
باتوجهبهراهبردرسمشکل،او گزینءه

آنباقیماندهاست. 2
5
خودراخرجکرده،پس

 Þ = ´ =? 3000 5

2
تومان7500

باقی مانده30002

کل پول5?
باقیمانده30002

کل پول5?
خ  پاس

درنظربگیریم،داریم: اگراندازءهزاویءهBرا گزینءه
  + ´ =5 90

  
 15 پسباحدسوآزمایشمیتواننتیجهگرفتزاویءهBبرابر

است. 75 وزاویءهAبرابر
خ  پاس

درنظربگیریم،داریم: اگرعددموردنظررا گزینءه
 4 2 30´ + =  
نتیجه میتوان  جای به گزینهها از یک هر جایگذاری با

گرفتکهعددموردنظربرابربا7است.
خ  پاس

باکمکجدولحدسوآزمایش،اعدادموردنظررابه گزینءه
ربدستمیآوریم. دو عدد فرد متوالیحاصل 

143 11 13,

1 5 13 15,

Þ + =15 17 32 255 15 17,

رب دو عدد فرد متوالیحاصل

14311 13,11 13,11 13

1 513 15,13 15,13 15

 
بنابرایندوعددفردمتوالیموردنظر15و17هستندکهمجموع

آنها32است.





382382

 واژگان

 توفیق:سازگاری،موافقت
درازدستی:ستمگری،ظلم،زورگویی

دست آویز:وسیله،یاریگر
ظلمت:تاریکی

کارگشا:حلکنندءهمشکالت

 

 توفیق:سازگاری،موافقت
درازدستی:ستمگری،ظلم،زورگویی

دستآویز:وسیله،یاریگر
ظلمت:تاریکی

کارگشا:حلکنندءهمشکالت

ایخداییکهنامتوبهترینآغازگربرایهرکاریاست،بدون)ذکر(نامتوهرگزکتابمراآغازنمیکنم. برگردان روان

نکتءه ادبی قافیه:سرآغازـباز/ردیف:ندارد/قالب:مثنوی

بینامتونامهکیبازکنم.  است. نامتوبهترینسرآغاز ایکسیکه سهجملهدارد: نکتءه دستوری

ایخداییکهیادتوهمدمروحوجانمناست،بهغیرازنامتونامدیگریرابرزبانجارینمیکنم. برگردان روان

نکتءه ادبی قافیه:روانمـزبانم

جزنامتوبرزبانمنیست.  است. مونسروانم اییادتو سهجملهدارد: نکتءه دستوری

ایکسی)خدایی(کهحلکنندءهتماممشکالتهستی،نامتومانندکلیدیاستکههرقفلیرابازمیکند. برگردان روان

نکتءه ادبی قافیه: هستندـبستند/آرایه:تشبیه:نامتومانندکلیداست.

هرچهبستند.  است. نامتوکلید کارگشایهرچههستند.  )یا(خداییکه ایکسیکه چهارجملهدارد: نکتءه دستوری

ایبهوجودآورندءهپایهواساسجهان،هرگونهظلموستمیازدرگاهتودوراست. برگردان روان

دراز نکتءه ادبی قافیه:هستیـدرازدستی/آرایه:تضاد:کوته

است. کوتهزدرتدرازدستی ایهستکناساسهستی دوجملهدارد: نکتءه دستوری

هستی به معنای عالم و جهان است؛ بنابراین فعل نیست.

ندادهاست،باخبرهستی؛وازمحتواینامهوکتابیکههنوزنوشتهنشدهاست،آگاهیداری. توازاتفاقاتیکههنوزر خدایا برگردان روان

نکتءه ادبی قافیه:دانیـخوانی

همنامءهنانوشتهخوانی. همقصءهنانمودهدانی بیتدارایدوجملهاست: نکتءه دستوری
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توبالطفوتوجهخداوندیات،مرابهآنجاییهدایتکنکهخواستخودتاست. برگردان روان

نکتءه ادبی قافیه:الهیـخواهی

خواهی. خودت که همتوبهعنایتالهیآنجاقدممرسان. دوجملهدارد: نکتءه دستوری

منراازتاریکیوگمراهیخودمنجاتبده،وبانورمعرفتخودتآشناکن. برگردان روان

ظلمت نکتءه ادبی قافیه:رهاییامـآشناییام/ردیف:ده/آرایه:تضاد:نور

بانورخودآشناییامده. ازظلمتخودرهاییامده. دوجملهدارد: نکتءه دستوری

خدایابهماشجاعتیبدهتاجانمانرادرراهتفداکنیم؛توانوقدرتی)روحوجانیبده(تابتوانیمجهانآخرتخودراآباد برگردان روان

کنیم؛دانشیبدهتاگمراهنشویم،چشمبصیرتیبدهتاگرفتارنشویم،یاریمانکنکهیاریگردیگرینداریم،همراهیمانکنتادردینوایمان
خودثابتقدمباشیم،مراقبمانباشتاآشفتهوپریشاننشویم.

نکتءه ادبی آرایه: کنایه:جانباختنکنایهازمردن؛ازراهنیفتادنکنایهازگمراهنشدن؛درچاهنیفتادنکنایهازگرفتارنشدن؛دستگرفتنکنایهازکمککردن

شعریکهخواندیددرقالبمثنویسرودهشدهاست.
مثنوی:قالبشعریاستکهدرآنهربیت،قافیءهجداگانهایدارد.اینخصوصیتسببشدهتامضامینمختلفیدرایننوعقالب،بیانشودو

برایداستانسراییبسیارمناسبباشد.
نمودار قرار گرفتن قافیه در مثنوی

قافیه:بهکلماتیمیگویندکهمعموالًدرانتهایمصراعهایابیتهامیآیندوداراییکیاچندحرفمشترکهستندوآهنگییکساندارند.
ردیف:کلماتیهستندکهدرانتهاییترینقسمتمصراعهایابیتهامیآیندودقیقاًوعیناًمانندیکدیگرنوشتهمیشوندومعناییکسانیدارند.

 وجود ردیف اختیاری است اما وجود قافیه در قالب های شعری سنتی اجباری است.
 در صورت وجود ردیف، قطعاً کلمءه قبل از آن قافیه است.

روش پیداکردن تعداد جمله در یک عبارت
برایاینکاربایدمراحلزیرراانجامداد:

پیداکردنفعلهایحذفشده  پیداکردنفعلهایمعلوم
هشدار،کاش،آفرین... شبهجملهمثال ایسعدی،یاسعدی،سعدیا... نداومنادامثال

حاصلجمعمراحلباالتعدادجملههاییکعبارترامشخصمیکند.
 نثر مسّجع

سجعدرلغتبهمعنیآوازقمریاست.نثرمسجعنثریاستکهدرآنکلماتپایانیجملههاینثرازنظروزنویاحرفآخرویاهردو
)هموزنوهمحرفآخر(یکسانباشند.
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 سجع در نثر حکم قافیه را در شعر دارد.

 آرایءه سجع در کالمی دیده می شود که حداقل دو جمله باشد؛ زیرا سجع ها باید در پایان حداقل دو جمله قرار بگیرند 

تا این آرایه شکل بگیرد.

مالباهزینهکردنکمآیدودانشباپراکندهشدنبیفزاید. مثال

ارقرنشاعر آ
مخزناالسرار،خسرووشیرین،لیلیومجنون،هفتپیکر،اسکندرنامه6نظامیگنجوی

انصاری مناجاتنامه،الهینامه4و5خواجهعبدا

 واژه های مهّم امالیی
ظلمتـعنایتـمونسـدستآویز

 واژگان

جمله:همه
:روشنایی،نور فرو

غفلت:بیخبری،ناآگاهی
دوگانه ای بگزارد:دورکعتنمازبخواند

:آسوده،راحت فار
افق:کرانءهآسمان

متعبّد:عبادتکننده،شکرگزار
رحمة  الّله علیه:درودورحمتخدابراوباد

زنجره:سیرسیرک،نوعیحشره
کام:آرزو،میل،خواسته

:قرآن،کتاب،کتابآسمانی مصح

همءهجهانراپرتویازنوربیپایانخداوندبدان،آنقدرخداونددرآنآشکاراستکهانسانمتوجهحضوراونمیشود. برگردان روان

پنهان نکتءه ادبی آرایه: تضاد:پیدا

حقاندرویزپیداییپنهاناست. رویحقدان. جهانجملهفرو بیتدوجملهدارد: نکتءه دستوری

جمله:همه
:روشنایی،نور فرو

غفلت:بیخبری،ناآگاهی
بگزاردای بگزاردای بگزارد:دورکعتنمازبخواند دوگانه

:آسوده،راحت فار
افق:کرانءهآسمان

ّمتعبّد:متعبد:متعبّد:عبادتکننده،شکرگزار
ه الله الّله علیه:درودورحمتخدابراوباد رحمة

زنجره:سیرسیرک،نوعیحشره
کام:آرزو،میل،خواسته

:قرآن،کتاب،کتابآسمانی مصح
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رقرنشاعر ا

گلشنراز8شیخمحمودشبستری

صبحیکروز)اول(بهاریبود،روزیازاولینروزهایسال،بچههادرکالس)ـجنگلسبز)یا(بچههایکالسجنگلسبز(دور برگردان روان

یکدیگرجمعشدهوخوشحالبودند.
نکتءه ادبی قافیه: سالـخوشحال/ردیف:ندارد/قالب:چهارپاره/آرایه:تشبیه:کالسجنگلسبز)اضافءهتشبیهی(؛جنگلسبزبهکالس

تشبیهشدهاست.

بچههامشغولصحبتکردنبایکدیگربودند،بازهمدرکالسهمهمهبرپاشدهبود.هریکازبچههابرگکوچکیدردست برگردان روان

داشت،گویابازهمزنگانشاشدهبود.
نکتءه ادبی قافیه: غوغاـانشا/ردیف:بود/آرایه:کنایه:گرمگفتوگوبودنکنایهازمشغولصحبتبودن

برای اینکه تازه انشا(داریم.موضوع باچهرهایخندانگفت،دوبارهموضوعجدیدی)برای همینکهمعلمواردکالسشد، برگردان روان

آیندهتانچهآرزوییدارید.
نکتءه ادبی  قافیه: خندهـآینده/ ردیف: ندارد/آرایه:کنایه:زگردراهرسیدنکنایهازتازهازراهرسیدن

شبنمازرویبرگگلبلندشد،گفت:آرزودارمکه)مانند(آفتاببشوم.کمکمبهآسمانبروم)بخارشوم(،بهابرتبدیلشوم برگردان روان

ودوبارهتبدیلبهآبشوم.
ـآب/ردیف: شوم/آرایه:تشخیصیاجانبخشی:صحبتکردنشبنم/مراعاتنظیریاتناسب:شبنم،برگگل، نکتءه ادبی قافیه: آفتاب

آسمان،ابر،آفتاب

بزرگیبشوم،وهمیشهسرسبزوباطراوتباشم. دانهبررویزمینغلتیدورفتتاانشایکوچکشرابخواند.گفت:دوستدارمبا برگردان روان

،سبز نکتءه ادبی قافیه:خواندـماند/ردیف:ندارد/آرایه:تشخیصیاجانبخشی:انشاخواندنوصحبتکردندانه/مراعاتنظیریاتناسب:دانه،با

غنچهگفت:اگرچهغمگینهستم،اماروزیمثلیکلبخندزیبا)شکوفا(خواهمشد)اشارهبهشکفتنخودمیکند(وبانسیم برگردان روان

،مشغولصحبتودرددلخواهمشد. بهاروبلبالنخوشصدایبا

نیاز/ردیف:خواهمشد/آرایه:تشخیص:صحبتکردنورازونیازغنچه/مراعاتنظیریاتناسب:بهار،بلبل،غنچه.../  نکتءه ادبی   قافیه:بازـ

کنایه:»دلتنگم«کنایهازغمگینم؛»گرمرازونیازخواهمشد«کنایهازمشغولرازونیازشدن/تشبیه:مثللبخندبازخواهمشد:من)غنچه(
وجهشبه اداتتشبیه؛بازشدن مشبهبه؛مثل مشبه؛لبخند
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جوجهگنجشکگفت:آرزومیکنم،روزیازسنگزدنبچههاآسودهبشوم.آزادانهرویهرشاخهایجیکجیککنم،وآزادانه برگردان روان
در)دل/میان(آسمانپروازکنم.

نکتءه ادبی قافیه:بچههاـرها/ردیف:باشم/آرایه:تشخیصیاجانبخشی:صحبتکردنوآرزوهایجوجهگنجشک/مراعاتنظیریاتناسب:
گنجشک،سنگ،بچهها...

جوجءهکوچکپرستوگفت،آرزومیکنمتابابادهمسفرشوم.تادوردستتریننقاطسفرکنم،وبازپیامآوربهارشوم. برگردان روان
ـبهار/ردیف:شوم/آرایه:تشخیصیاجانبخشی:صحبتکردنوآرزوهایجوجهپرستو/مراعاتنظیریاتناسب: نکتءه ادبی قافیه:رهسپار

،پیغمبربهار... پرستو،کو
»کاش«شبهجملهاستوبنابراینیکجملهمحسوبمیشود. نکتءه دستوری

جوجهکبوترهاگفتند،ایکاشمیشدکناریکدیگرباشیم.تویمنارههایگنبدحرم،روزهاوشبهابهزیارتمشغولشویم. برگردان روان
شب نکتءه ادبی قافیه:همـحرم/ردیف:باشیم/آرایه:تشخیص:صحبتکردنکبوتران/مراعاتنظیریاتناسب:گلدسته،زائر،حرم.../تضاد:روز

کاششبهجملهاست،بنابراینیکجملهمحسوبمیشود. نکتءه دستوری

همینکهزنجرهزنگتفریحرابهصدادرآورد،دوبارهدرکالسغوغاوهیاهوییبهپاشد.هرکدامازبچههابهسوییرفتند،باز برگردان روان
هممعلمتنهاشد.

نکتءه ادبی قافیه:غوغاـتنها/ردیف:شد/آرایه:تشخیص:زنگتفریحزدنزنجره

 معلمآهستهوزیرلبچنینزمزمهمیکرد،چهقدرآرزوهایزیباییدارید.ایکاشروزیبهخواستههایتانبرسید،ایبچهها برگردان روان
آرزویمنهمیناست.

نکتءه ادبی قافیه:رنگینـاین/ردیف:است/آرایه:کنایه:زیرلبگفتنکنایهاززمزمهکردن
آرزویمنایناست.  بچهها روزیبهکامخودبرسید. کاش بیتآخرچهارجملهدارد: نکتءه دستوری

یادممیآیدکهدردورانکودکیشبهابیدارمیماندموبهعبادتمیپرداختم. برگردان روان

یکشبنزدپدرـرحمتخدابراوبادـنشستهبودموتمامشبنخوابیدهوقرآنرادرآغوشگرفتهبودمومیخواندموعدهای برگردان روان
نیزدراطرافماخوابیدهبودند.

نکتءه ادبی آرایه:کنایه:دیدهبرهمنبستن،کنایهازنخوابیدن
عبارتدارایپنججملهاست:فعل»بودم«درجملههایسوموچهارموفعل»بودند«درجملءهپنجمحذفشدهاست. نکتءه دستوری

بهپدرگفتم:ازاینعدهیکنفربیدارنمیشودتادورکعتنمازصبحبهجابیاورد. برگردان روان
نکتءه ادبی آرایه:کنایه:سربرنداشتنکنایهازبیدارنشدن
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دراینعبارت،»را«بهمعنی»به«است؛بنابرایننقشواژءه»پدر«متمماست. نکتءه دستوری

گزاردنبهمعنایاداکردنوبهجاآوردنوگذاردنبهمعناینهادنوقراردادناست. نکتءه امالیی

آنچنانازسرناآگاهیخوابیدهاندکهانگارمردهاند. برگردان روان

نکتءه ادبی آرایه:تشبیه:خوابغفلتاضافءهتشبیهیاست.

مردهاند نخفتهاند گویی چنانخوابغفلتبردهاند. عبارتدارایچهارجملهاست: نکتءه دستوری

توهماگربخوابیبهترآناستکهغیبتمردمرابکنی. پدرگفت:ایفرزندعزیز برگردان روان

نکتءه ادبی آرایه:کنایه:درپوستینخلقافتادنکنایهازغیبتکردناست.

درپوستینخلقافتی.  است. بهازآن تونیزاگربخفتی جانپدر گفت عبارتدارایپنججملهاست: نکتءه دستوری

آرایءه تشخیص:هرگاهویژگیهایانسانیرابهغیرانساننسبتدهیم،بهآنتشخیصیاشخصیتبخشییاجانبخشیمیگویند.
میزسخنگفتـدانهانشاخواند... مثال

آرایءه تشبیه:هرگاهیکچیزرابهچیزدیگریشباهتدهیمازتشبیهاستفادهکردهایم.هرتشبیهمعموالًچهاررکندارد:
 مشبه:عبارتاستازچیزیکهبهچیزدیگرشباهتدادهشدهاست.

 مشبه به:عبارتاستازچیزیکهمشبه،بهآنشباهتدادهشدهاست.
 وجه شبه:ویژگیمشترکمیاندورکناول)مشبهومشبهبه(است.

معموالً وجه شبه به مشبه به نزدیک تر است.

 ادات تشبیه:واژههاییهستندکهنشاندهندءهپیوندشباهتهستند؛مهمتریناینواژههاعبارتانداز:مثل،مانند،همچون،چون،بسان...
مثال علم،مانندنورروشنیبخشاست.

وجه شبه مشبّه به  ادات تشبیه  مشبّه   

گاهی ممکن است رکن سوم و چهارم تشبیه )وجه شبه و ادات تشبیه( حذف شوند که در این صورت به آن تشبیه بلی می گویند.

اضافی)اضافءهتشبیهی( اسنادی دونوعاست: تشبیهبلی

تشبیه بلی
علم،نوراست. مثال علم،مانندنورروشنیبخشاست.  اسنادی

نورعلم مثال  اضافی

در تشبیه بلی اضافی )اضافءه تشبیهی(  معموالً جای رکن اول و دوم با هم عو می شود و مشبه به با کسره به مشبه اضافه می شود.

شعر»زنگآفرینش«)درساول(درقالبچهارپارهسرودهشدهاست.
قالب چهار پاره:شعریاستکهازچنددوبیتیتشکیلشدهباقافیههایمختلفکهازنظرمعنیباهمارتباطدارندوتنهامصراعهایزوجآن

بایکدیگرهمقافیهاند.ازاینروبهاینقالب،دوبیتیپیوستهنیزمیگویند.
قالبچهارپارهپسازمشروطهبهدیگرقالبهایشعریافزودهشد.قیصرامینپوروفریدونمشیریازمهمترینشاعراناینقالبهستند.

علم،نوراست. علم،مانندنورروشنیبخشاست.
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نمودار قرارگرفتن قافیه در چهارپاره:

ارقرنشاعر آ

آینههایناگهانمعاصرقیصرامینپور بهقولپرستوـ مثلچشمه،مثلرودـ تنفسصبحـ درکوچءهآفتابـ

7سعدیشیرازی
دیواناشعارـ گلستان)نثرآمیختهبهنظم(درهشتبابـ بوستان)نظم(دردهبابـ
مجموعءهاینآثار»کلیاتسعدی«نامداردوبهبوستان،سعدینامهنیزمیگویند.

 واژه های مهّم امالیی
)آسوده(ـافقـرهسپارـپیغمبرـ ـغوغاـانشاـبرخاستـذرهذرهـغلتیدـفار مونسـاساس)پایه(ـعنایتـظلمتـدستآویزـفرو

اللهعلیهـمصحفـطایفهـدوگانهایبگزاردـغفلتـبخفتی زائرـحرمـزنجرهـطفولیتـمتعبدـرحم

 ابیات و عبارت های زیر را به فارسی روان بنویسید

 معنای واژه های مشخ شده را در مقابل آن ها بنویسید

 غلط های امالیی را در عبارت های زیر اصال کنید

 جاهای خالی را پر کنید
............... ............... ...............

............... ............... ............... ...............
............... ............... ...............
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جامع هفتمجامع هفتم

کر شده را در عبارت های زیر بیابید  هر یک از آرایه های 

 هر یک از عبارت های زیر از چند جمله تشکیل شده است؟ جمالت را مشخ کنید
...............

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

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

...............
 مفهوم درست هر عبارت را مشخ کنید

نمازدورکعتیبخواند. دوسورهقرآنبخواند.
بگویی. درو غیبتکنی.

 نمودار گرافیکی قالب چهارپاره را رسم کنید
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خ  پاس
نامتو)خدا(بهکلیدتشبیهشدهاست.

درپوستینخلقافتادنکنایهازغیبتکردن
تشبیه)غنچهبهلبخند(/تشخیص)صحبتکردنغنچه(

دلتنگبودنکنایهازغمگینبودن
خ   پاس

 است. 2-نامتوبهترینسرآغاز کسیکه سهجمله:1-ای
3-بینامتو،نامهکیبازکنم

بازیم جان تو کار در -3 ده دلی -2 الهی -1 جمله: پنج
4-جانیده5-کارآنجهانسازیم.

چهارجمله:1-جوجههایکبوترانگفتند2-کاش3-میشد
4-کنارهمباشیم.

زدرت 2-کوته اساسهستی ایهستکن دوجمله:1-
است. درازدستی

خ  پاس
غیبتکنی. نمازدورکعتیبخواند.

خ  پاس



خ  پاس
ایبهوجودآورندءهپایهواساسجهان،هرگونهظلموستمی

ازدرگاهتودوراست.
توهماگربخوابیبهترازآناستکه گفت:»ایفرزندعزیز

غیبتمردمرابکنی.«
ایکسی)خدایی(کهحلکنندءهتماممشکالتهستی،نامتو

مانندکلیدیاستکههرقفلیرابازمیکند.
رادرراهتفداکنیم؛ تاجانمان بهماشجاعتیبده  خدایا
توانوقدرتیبده)روحوجانیبده(تابتوانیمجهانآخرت

خودراآبادکنیم.
خ  پاس

لطف،توجه،بخشایش،احسان
یاریگر،وسیله

کتابقرآن
ناآگاهی،بیخبری

خ  پاس
قصه صحیح غصه

نیفتیم صحیح نیافتیم
انشا صحیح انشاء

دوگانهایبگزارد صحیح دوگانهایبگذارد
خ  پاس

خسرووشیرینـلیلیومجنونـاسکندرنامه
پیرهراتـچهارمـپنجمـعربی

تنفسصبحـمثلچشمه،مثلرودـقیصرامینپور
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