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اجزای نوشته: ساختار و محتوا   
درس اّول:

ایستگاه آموزش

دریکنوشتۀتوصیفیازحواسوتخّیلبهرهمیگیریم.
بخش های اصلی یک نوشته

ساختار
محتوا

انواع ساختار
داستان، مانند نوشته( )قالب بیرونی

سفرنامه،خاطرهوشعر.
درونی)طرحنوشته(

روش های پرورش یک نوشته  

مقایسه
جانشینسازی

ناسازیمعنایی
بارشفکری

کلیاثراست. منظورازساختاربیرونی،شکلوقالب
منظورازساختاردرونیاثر،همانطرحوسازماندهیفکرومحتوایاثراست.

درساختاردرونییاطرحیکنوشتهبهسازماندهیوچینشمطالبمیپردازیم.
درمقایسۀیکنوشتهبایکساختمان،ساختاربیرونینوشته،مانندشکلظاهریساختمانوساختاردرونینوشته،مانند

قسمتهایداخلساختماناست.
کهدرطراحیساختاردرونینوشتهاهّمیتدارد،انسجاممتناست.انسجاممتنازطریقمشّخصبودنخّط یکیازنکاتی

فکرینوشته،رعایتاولویتبندیمطالبوارتباطمنطقیبندهاایجادمیشود.
پیش از نوشتن:مرحلۀتشکیلساختاربیرونیودرونینوشته

گسترشمحتوامراحل نوشتن نوشتن:مرحلۀشکلگیریو
پس از نوشتن:مرحلۀبازبینیواصالحمتن

ح یا ساختار درونی یک نوشته قسمت های تشکیل دهندۀ طر
عنوان نوشته:موضوعانتخابشدهمیتواندعنواننوشتهباشد.

کّلیدربارۀموضوعنوشتهبهخوانندهمنتقلمیشود. بند مقّدمه:دراینبخش،اطالعات
گسترشمییابند. کهمستقیمًاباموضوعاصلیارتباطدارند بندهای بدنه:دراینبخش،ریزموضوعهایی

یاحتییکسؤال بیتشعر یک اثرگذار، عبارتهایی در را کالمخود نویسندهحاصل بند، این در جمع بندی: بند 
تفکربرانگیزمطرحمیکند.

مراحل پیش از نوشتن
گاهیو کهنسبتبهآنآ کهبهذهنمامیرسد،موضوعیرا انتخاب موضوع:دراینمرحلهازمیانموضوعاتی 1

عالقۀبیشتریداریمانتخابمیکنیم.
بارشفکری ازروش استفاده با و انتخابی بهموضوع توّجه با اینمرحله با موضوع:در واژه های مرتبط  انتخاب  2

کلیدیمرتبطباآنرامینویسیم. واژههای
کهازطریقبارشفکریتولیدشدهاند ح نوشته:دراینمرحلهبراساسروابطمعنایی،واژههاییرا سازماندهی طر 3

دستهبندیمیکنیم.
ح یک نوشته با موضوع »باران« مراحل سازماندهی طر

گیراوجّذابداشتهباشیم. کّلیبهموضوعباران،آغازی بند مقّدمه:دراینبندبانگاهی 1

بندهای بدنه:براساسروابطمعناییواژهها،چینشبندهایبدنهراشکلمیدهیم.بنداّول:توصیفلحظات 2

بارشباران،بنددوم:توصیفخیر،فایدهوبرکتباران،بندسوم:بیانخاطراتیازلحظاتبارانی.

اجزای نوشته: ساختار و محتوا درس 1



95

فف
ص
ل
  

)2
ی )

س
ار

ف

    

رباعی های امروز

ایستگاه آموزش

شاعران ادبیات انقالب اسالمی: 

مصطفی محّدثی خراسانیمحّمدعلی مجاهدی )پروانه(مصطفی علی پورسلمان هراتی

چنبر: حلقه، دایره

َرستن: نجات یافتن، رها شدن

َرشحه: قطره، چّکه، چکیده و تراوش کرده

ماتم: اندوه، غم، مصیبت

بز  یا  گوسفند  پوست  از  ساخته شده  ظرفی  خیک،  َمشک: 

برای نگهداری و ذخیرۀ مایعات
کبود نیلی: نیل رنگ، آبی تیره و متمایل به 

یم: دریا 

 معنی واژه ها و اصطالحات

ح آرایه ها و نکات معنی بیت ها، شر

معنی: مانند سیل در میان پیچ وتاب صحرا پیش می رفت. همراه با سحرگاه برای فتح فردا )رسیدن به روشنایی( می رفت.

آرایه ها و نکات: تشبیه )چون سیل( / مراعات نظیر )سحر، فردا( / تشخیص )رود( / مراعات نظیر )چشمه، دریا( / واج آرایی )ف(

معنی: این رود، بی تابانه مانند جوشش چشمه ای در دوردست به جست وجوی دریا می رفت.

سلمان هراتی آرایه ها و نکات: تشبیه )نظیر جوشش چشمه(  

 
که در بازی مرگ )شهادت( برنده اند، این راز را می دانند. کسانی  گاه هستند.  که فقط اهل خطر )ریسک( از آن آ معنی: این رازی است 

گذشتگی در راه وطن ( / واج آرایی )ن( کنایه از شجاعت و از جان  کنایه )بازی خون  آرایه ها و نکات: 

درس 10: رباعی های امروزفصل 5

فصل 5
ادبیات انقالب اسالمی 
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گاه هستند.  که اهل پروازاند از این موضوع آ کسانی  معنی: پرواز با بال های شکسته هنر است. فقط 

مصطفی علی پور گشودن با بال شکسته در مصراع اّول( / تشخیص )مصراع دوم(  آرایه ها و نکات: متناقض نما )پارادوکس( )َپر 

 
که خانۀ خدا )کعبه( در غم مصیبت و عزای تو تیره پوش و رود فرات به سبب تشنگی ات در جوش و خروش است. کسی  معنی: ای 

آرایه ها و نکات: تشخیص )کعبه، فرات( / حسن تعلیل )دلیل غیرواقعی اّما زیبا و دلپذیر( )هر دو مصراع بیت اّول(

 
که دریایی غیر از تو )که فرات در برابر دریای وجودت مانند قطره ای است( َمشک به دوش بکشد. معنی: هرگز نشنیده ام 

آرایه ها و نکات: اغراق )فرات رشحه ای از یم توست( / تشبیه )تشبیه تو به دریا( / تشخیص )دریا( / تلمیح )اشاره به دالوری ها و 

محّمدعلی مجاهدی )پروانه( جان فشانی های حضرت ابوالفضل)ع( در روز عاشورا(  

 
معنی: آنها از دایره و محدودۀ نقش و نگار )اسارت ماّدیات( رها شده و همۀ بت ها را شکسته بودند. )وابستگی ها را از بین برده بودند.(

آرایه ها و نکات: اضافۀ تشبیهی )چنبر نفس( / استعاره )بت ها استعاره از وابستگی های ماّدی دنیا( 

 
کردند )شهید شدند(. معنی: با وجود بسته بودن دست هایشان به سوی آسمان پرواز 

مصطفی محّدثی خراسانی گشودن با وجود بسته بودن دست(  آرایه ها و نکات: مجاز )پرواز مجاز از پرنده( / متناقض نما )پر 

کـــــــارگـــــــاه متـــــــــن پژوهـــــــــی

صفحۀ 87

کنید. کامل  با توّجه به رابطۀ معنایی »ترادف« جاهای خالی را  1
چنبر، حلقه، دایره َرشحه، قطره، چّکه  

برای هر یک از الگوهای زیر، واژه ای از متن درس بیابید و بنویسید. 2
نمونه: بن ماضی + ـه  صفت وندی )شکسته(

ع  اسم وندی - مرّکب )جست وجو( ع + وند + بن مضار بن مضار وند + اسم  صفت وندی )چشمه(  

صفحۀ 87

چون سیل: تشبیه/ سحر، فردا: مراعات نظیر/ بی تاب نظیر  کنید.  سرودۀ سلمان هراتی، را از نظر آرایه های ادبی بررسی  1
جوشش چشمه: تشبیه/ رود: تشخیص/ چشمه، دریا: مراعات نظیر/ واج آرایی )ف(

که مصراع های یکم، دوم و چهارم آن، هم قافیه  هر یک از سروده های درس از چهار مصراع تشکیل شده است؛ به این گونه شعر  2
با دیگر  نیز  گاه در رباعی، مصراع سوم  باللّه« است، »رباعی« می گویند.  ااّل  َة  ُقوَّ ال  و  هستند و وزن و آهنگ آن، معادل »ال حول 

ار، مولوی و بابا افضل سرایندگان نامدار رباعی اند. 
ّ
مصراع ها هم قافیه می شود. خّیام، عط

دوم:  رباعی  در   / دریا  فردا،  صحرا،  اّول:  رباعی  در  قافیه  گان  واژ کنید.  مشّخص  درس،  رباعی های  در  را  »قافیه«  گان   واژ

خطرکنندگان، برندگان، پرندگان / در رباعی سوم: نیلی پوش، خروش، دوش / در رباعی چهارم: رسته، شکسته، بسته
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کنید:  به بیت زیر، توّجه  3
صائب حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی   بید مجنون در تمام عمر، سر باال نکرد 
تی شاعرانه اّما غیرواقعی آورده است و آن، 

ّ
در این بیت، شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه ها و برگ های درخت بید، عل

سرافکندگی بید، به سبب بی ثمر و بی حاصل بودن است. 
کند، آرایۀ »ُحسن تعلیل«  کند تا بتواند ذهن مخاطب را اقناع  وقتی شاعر یا نویسنده، دلیلی غیرواقعی اّما ادبی برای موضوعی بیان 

پدید می آید.
کدام سرودۀ درس، »ُحسن تعلیل« به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.  در 

وز تشنگی ات، فرات در جوش و خروش کعبه به داغ ماتمت، نیلی پوش ای 
کعبه را عزادار بودن برای شهید )حضرت ابوالفضل)ع(( و جوش و خروش رودخانۀ فرات را  شاعر در این بیت، دلیل سیاهی پوشش 

ناشی از تشنگی وی می داند.

صفحۀ 88

یعنی به دنبال پیوستن به اصل خود بود. مقصود شاعر از مصراع »این رود به جست وجوی دریا می رفت« چیست؟  1
معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.  2

بت ها همه را شکسته بودند آنها   س، َرسته بودند آنها
ْ

از چنبر َنف
آنها از دایره و محدودۀ نقش و نگار )اسارت ماّدیات( رها شده و همۀ بت ها را شکسته بودند. )وابستگی ها را از بین برده بودند.(

شهادت در راه خدا در رباعی دوم، منظور شاعر از »راز« چیست؟  3
در  رایج  مفاهیم  به  درس  متن  در  موجود  رباعی های  در  دهید.  توضیح  پنجم  فصل  عنوان  و  درس  متن  ارتباط  دربارۀ  4
عاشورا(،  واقعۀ  به  )اشاره  عاشورایی  ادبیات  شهادت طلبی،  آرمان خواهی،  و  اصل  جست وجوی  مانند  اسالمی،  انقالب  ادبیات 

یادآوری مظلومیت شهیدان انقالب، جنگ تحمیلی و تکریم آنها پرداخته شده است.

گنـــــــج حکمـــــــت   به یاد 22 بهمن

ایستگاه آموزش

سّید ضیاءالدین شفیعی )شاعر( 

آثار: پشت به سایه ها و صداها، دلتنگی آسمان، شب یک رؤیا 

موضوع: حماسی و انقالبی  

باِر عام: اجازۀ ورود به مجلس بزرگان
حلول:  ورود، فرارسیدن

دف: نوعی ساز، دایره
ِسُترگ: بزرگ، عظیم

سّیال: روان، جاری
کابوس: حالت سنگینی و اختناق در خواب، بختک

که دور دوک پیچیده باشد. کالف: نخ یا ریسمانی 
ِکل می کشید: بانگ شادی برآوردن، فریاد شادی 

 معنی واژه ها و اصطالحات

ح آرایه ها و نکات  معنی عبارت ها، شر

در  خورشید  می کرد.  باز  هم  از  را  تیره  ابرهای  کالف  شور،  و  شوق  از  رنگین کمانی  و  می زد  دف  پنهانی  و  گرم  دسِت  هفت  با  آسمان 
ِکل می کشید. معنی: نویسنده به دلیل پیروزی  گل محّمدی را  د جمهوری 

ّ
جشنی بی غروب، بر باِم روشِن جهان ایستاده بود و تول

 / خورشید(  رنگین کمان،  )آسمان،  تشخیص  نکات:  و  آرایه ها  است.  دانسته  شادی  و  شور  در  غرق  را  همه جا  اسالمی،   انقالب 
گل محّمدی( تشبیه )کالف ابرهای تیره( / استعاره )بام روشن جهان، 
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انقالب،  آفتابی  محّوطۀ  در  و  آمد  فرود  برف گیر  و  بلند  کوه های  یال  از  آرام آرام  شکوهمند،  روزی  هیئت  در  بهمن  دوم  و  بیست 
ایستادیم.  به تماشا  را  آزادی  یافتیم و صبح روشن  راه  الهی  باِر عاِم رحمت  به  و ما در سایۀ خورشیدی ترین مرد قرن   ابدی شد، 
معنی: روز پیروزی انقالب، بیست و دوم بهمن 1357، جاودان شد و مردم به رهبری امام خمینی)ره(، مورد لطف و رحمت خدا قرار 
کنایه )خورشیدی ترین مرد  کوه ها( /  گرفتند و به آزادی دست یافتند. آرایه ها و نکات: تشخیص )بیست و دوم بهمن( / استعاره )یال 

قرن( / اضافۀ تشبیهی )باِر عاِم رحمت الهی، صبح روشن آزادی( 

ت ما لبخند زد. حلول این صبح روشن را بزرگ می داریم و یاد ایثارگران 
ّ

اندک اندک جلوه هایی از تقدیِر درخشاِن این نهضت به مل
کم کم نتایج درخشان انقالب  کی پاس خواهیم داشت. معنی:  سهیم در این حماسۀ سترگ را - تا همیشه - در خاطرۀ خویش به تابنا
گرامی بداریم و از یاد نبریم.  کردند،  کاری  که در راه انقالب فدا کسانی را  بر مردم آشکار شد؛ بنابراین باید در بزرگداشت آن بکوشیم و 
سّیدضیاء الّدین شفیعی آرایه ها و نکات: تشخیص )جلوه هایی از تقدیر درخشان این نهضت به مّلت ما لبخند زد.(  

ایستگاه سنجش

معنی واژه های »یم، ماتم، ناب« را به ترتیب بنویسید. 1

ِکل، سترگ، دف، بار عام، حلول« کدام یک از واژه های مقابل است؟ »کالف،  »ورود، عظیم، فریاد شادی« به ترتیب معنی  2

شاعر در بیت »رازی که خطرکنندگان می دانند / در بازی خون، برندگان می دانند« از چه کسانی با عنوان »برندگان« یاد کرده است؟ 3

4 نقش دستوری واژه های مشّخص شده را در بیت زیر به ترتیب بنویسید.

کشد َمشک به دوش« که  دریا نشنیدم  که فرات رشحه ای از یم توست »جز تو 

کیست؟ 5 در عبارت زیر منظور از »خورشیدی ترین مرد قرن« 
»ما در سایۀ خورشیدی ترین مرد قرن به باِر عاِم رحمت الهی راه یافتیم.«

کنید. 6 آرایه های ادبی هر یک از بیت های زیر را بررسی 
کشد َمشک به دوش که  دریا نشنیدم  که فرات رشحه ای از یم توست الف( جز تو 

همراه سحر به فتح فردا می رفت ب( چون سیل ز پیچ وتاب صحرا می رفت

آرایه های ادبی عبارت زیر را بیابید و بنویسید. 7

ِکل می کشید.« گل محّمدی را  »خورشید در جشنی بی غروب، بر بام روشن جهان ایستاده بود و توّلد جمهوری 

کدام رویداد را سبب خشنودی و شادمانی خورشید دانسته است؟ نویسنده در عبارت زیر،  8
ِکل می کشید.« گل محّمدی را،  »خورشید در جشنی بی غروب، بر بام روشن جهان ایستاده بود و توّلد جمهوری 

9 معنی و مفهوم بیت »از چنبر نفس، َرسته بودند آنها / بت ها، همه را شکسته بودند آنها« را بنویسید.

ت ما لبخند زد« را بنویسید.
ّ

مفهوم عبارت »اندک اندک جلوه هایی از تقدیِر درخشاِن این نهضت به مل 10

 پاسخ نامه

ِکل 3.شهیدان 4.رشحه:  مسند،  1.یم: دریا، ماتم: اندوه و مصیبت، ناب: خالص 2.ورود: حلول، عظیم: سترگ، فریاد شادی: 
به دریا /  تو  اغراق / تشبیه: تشبیه  از یم توست:  الف( فرات: تشخیص / فرات رشحه ای  6. امام خمینی)ره(  5.  مشک: مفعول 
 دریا: تشخیص / ب( چون سیل: تشبیه / سحر و فردا: مراعات نظیر / واج آرایی )ف( 7.خورشید: تشخیص / بام روشن جهان: استعاره / 
از دایره و محدودۀ نفس )اسارت ماّدیات( رها شده و همۀ بت ها  آنها  9. پیروزی انقالب اسالمی ایران  8. گل محّمدی: استعاره 
کم کم نتایج درخشان انقالب بر مردم آشکار شد. )مردم از نتایج مثبت و  از بین برده بودند(.10. را شکسته بودند )وابستگی ها را 

درخشان انقالب بهره مند شدند.(
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  اف ،دسارحدد رت دب  ب  زدارگی 

صفحة 103فعـــــالـیــــت 6

کنید. کتاب نگارش، تهیه  خاطرات یکی از سفرهای خود را در قالب یک سفرنامۀ جذاب با توّجه به دانسته هایتان از درس پنجم 

بر عهدۀ دانش آموز است.

صفحة 104فعـــــالـیــــت 7

کنید گفت وگو 

گردشگری باداب سورت چه پیشنهادهایی برای حفظ این جاذبۀ طبیعی ارائه می دهید؟ با توّجه به تصاویر منطقۀ 

کل شبانه روز در منطقه،  ایجاد مسیر عبوری ویژه برای وسایل نقلیه، عابرین و بازدید کنندگان، حضور مأمورین حفاظتی در 
کنترل عبورومرور  گردشگران، نصب تابلو های هشدار و نصب فنس و توری برای  آموزش مردم بومی برای برخورد با 

صفحة 105فعـــــالـیــــت 8

گزارشی  گردشگران در آن محل  کردن این پرسش نامه، دربارۀ رفتار  گردشگری وجود دارد؟ با پر  آیا در محل زندگی شما هم جاذبه های 

کنید. تهیه 

توضیحاتخیربلیسؤال

محل  جاذبه های  از  بازدید  برای  زیادی  گردشگران  آیا   -1

زندگی شما می آیند؟


چون تهران پایتخت و محل تجاری، درمانی و 
آموزشی مهمی است. 

شما  زندگی  بر  مثبتی  تأثیر  گردشگران  این  بازدید  آیا   -2

دارد؟ چگونه؟


بهداشت  نکردن  رعایت  و  زباله  ریختن  با  چون 
کثیف می کنند. ترافیک افزایش می یابد. شهر را 

3- آیا شما به همراه خانواده از این جاذبه ها دیدن کرده اید؟
از موزه ها، بازار تهران و بناهای تاریخی 

کرده ام.  دیدن 

محیط زیستی  مشکالت  ایجاد   در  گردشگران  سفر  آیا   -4

محل زندگی شما تأثیری دارد؟


کثیف  ک، آلودگی آب و  آلودگی هوا، آلودگی خا
شدن چهرۀ شهر از مضرات آن است. 

صفحة 108پرسش متن

کنید.  کامل  با توجه به اطالعات داده شده جدول زیر را 

گردشگریمحیط مورد استفاده نوع بوم گردشگری هدف از 

مطالعه و بازدید پدیده های زمین شناسیپدیده های طبیعی در خشکی و زمینزمین  گردشگری 

ورزش و ایجاد هیجان دریاچه ها و دریاها اسکی  گردشگری

گردش و بازدید پدیده های دریاییپهنه های آبیآب  گردشگری ورزش، تفریح، 

فضاهای طبیعی و محیط زیستیزیست  گردشگری
کسب آرامش و  ک، طبیعت،  استفاده از هوای پا

تمدد اعصاب 

گرم، سواحل ماسه ای و...طبیعت درمانی  کسب آرامش و تمدد اعصاب معادن آب  درمان، 
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صفحة 113فعـــــالـیــــت 9

کدام نوع؟ 1. آیا در محل زندگی شما منطقۀ حفاظت شده وجود دارد؟ 

خ حصار، پارک ملی خجیر تهران، منطقۀ حفاظت شدۀ ورجین، مرکز تکثیر و بازپروری یوز آسیایی پردیسان و  پارک ملی سر
منطقۀ حفاظت شدۀ جاجرود 

گردشگران قوانین مناطق حفاظت شده را رعایت می کنند؟ 2. آیا 

خیر، در این مناطق شکار غیرقانونی صورت می گیرد. 

صفحة 114

که به واسطۀ آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی هر ساله  کیلومتری شمال شهرستان ایذه خوزستان قرار دارد  منطقۀ شیوند در چهل 

گردشگران از این منطقه بازدید می کنند.  تعداد زیادی از 

گردشگران  روستای شیوند - ایذه خوزستان                 اطالعیۀ مردم شیوند برای 

شما چه اقدامات دیگری را پیشنهاد می کنید؟ در جای خالی بنویسید. 

گردشگراناقدامات مسئوالناقدامات اهالی روستا اقدامات 

گردشگران  برای  خوبی  رفاهی  امکانات 
کنند. مهیا می 

روستا  در  را  موردنیاز  زیرساخت های 
کنند. اصالح می 

محلی  مردم  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  به 
گذارند. احترام می 

اطالع  به  را  خود  موردنظر  موضوعات 
گردشگران می رسانند.

گردشگران  مقررات الزم را برای میزبانان و 
کنند. وضع می 

روشن  آتش  منطقه،  های  جنگل  در 
کنند. نمی 

گردشگری و اقامت در  برنامۀ خوبی برای 
کنند.  روستا تهیه 

در  محیط زیستی  آلودگی های  از  مانع 
روستا می شوند. 

گردشگری و سایر  از ریختن زباله در محیط 
کنند.  محیط ها جلوگیری 

برای  محلی  غذای  و  محصوالت  تهیۀ 
گردشگران  فروش به 

روستا  شورای  اختیار  در  را  الزم  بودجۀ 
گذارند. می 

خرید از بازارچۀ محلی و شرکت در مراسم 
محلی و تهیۀ غذا 
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درس بیست وپنجم
آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی

ایستگاه آموزش

ابعاد فرهنگی

گاهی عمومی افزایش سطح آ
رشد مطبوعات و نشریات

کشور کانون های آموزشی و تربیتی درون  گسترش 
درخشش و تعالی آثار هنری و فرهنگی ایران در جهان

احیای تفکر دینی و تحول در ارزش ها و نگرش ها

آرمان ها و هدف های انقالب اسالمی
استقالل

استقالل فکری: تحول اندیشه و اعتقاد و بازگشت به فرهنگ اسالم
استقالل اقتصادی

گون اقتصادی گونا نداشتن وابستگی در ابعاد 
کشورها انجام مبادلۀ اقتصادی با دیگر 

استقالل سیاسی: تابع دستور بیگانگان در تعیین خط مشی و اجرای برنامه های سیاسی نباشند.
آزادی

به معنای رهایی از هر قید و بند نیست.
باید مطابق عقل و فطرت انسان باشد.

باید برای حفظ منافع همگانی باشد.
گرفته باشد. باید از دستورات الهی سرچشمه 

جمهوری اسالمی

متکی به آرای مردم و قانون های اسالم
ولی فقیه به عنوان جوهر وجودی اسالمی اهمیت دارد.

بر اساس عدل و عدالت، دوری از تبعیض، نفی ظلم، قانون گرایی، توّجه به محرومان و مبارزه با فساد
دستاوردهای انقالب اسالمی

ابعاد سیاسی

تغییر رژیم وابسته و خودکامۀ شاهنشاهی
تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی
افزایش مشارکت مردمی در امر حکومت

کشور کوتاه شدن دست ابرقدرت ها و هزارفامیل ها از مقدرات  استقالل سیاسی و 
کمیت مّلی دستیابی به استقالل سیاسی و حا

پیوند دین و سیاست
عدم سلطه پذیری و سلطه جویی
شکست ابهت غرب و سلطه گری

ترسیم چهرۀ صلح طلبانه از اسالم

آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمیدرس 25
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هماهنگی بین دیانت و روشنفکری
مردمی شدن قوای مسلح و سازماندهی نیروی بسیح مردمی

ابعاد اقتصادی
کاالها در داخل  با وجود جنگ تحمیلی، انقالب و مشکالت اقتصادی رژیم قبل انقالب توانسته به تولید بیشتر 

کند. و حّتی صدور بعضی از آنها اقدام 
از خدمات دیگر  از نعمت آب و برق، مخابرات، جاده و ...  آنها  کردن  توّجه به همراهی روستاها و برخوردار 

انقالب اسالمی در حوزۀ اقتصادی است.
ابعاد علمی و فناوری نوین

توسعۀ روزافزون در صنایع دفاعی، نفت، پتروشیمی، ذوب آهن، فوالد و برق
گسترش راه ها ساخت سدهای بزرگ و 

پیشروی در فناوری بیولوژی مولکولی و سلول های بنیادی
دسترسی به چرخۀ سوخت هسته ای

نکات مهم
خون  و  خودتان  عظیم  جهاد  با  که  نعمتی  که  می کنم  توصیه  عزیز  ملت  به  انقالب:  دستاورهای  دربارۀ  خمینی  امام  سخن 
که  جوانان برومندتان به دست آورده اید، همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن 

کنید. کوشش  نعمتی عظیم و الهی و امانت بزرگ خداوندی است 
 دسترسی به فناوری هسته ای، یعنی فرایند تبدیل اورانیوم طبیعی به سوخت موردنیاز برای تولید انرژی هسته ای، دانش 

کشورهای جهان به آن دست یافته اند. که تنها معدودی از  فنی بسیار پیچیده ای است 
کنار استقالل و جمهوری  را در  آزادی  انقالب است،  بنیادی  آرمان  که  آزادی، جمهوری اسالمی«   شعار محوری »استقالل، 
که مردم ایران خواهان آزادی در راستای تأمین استقالل و مطابق با قوانین متعالی  اسالمی قرار داده است. این به آن معنا است 

و نجات بخش اسالم است. 

صفحة 221

کرده است؟ چرا امام خمینی استقالل فکری را شرط اّول استقالل مملکت معرفی 

که اندیشه و اعتقاد یک مّلت تغییر نکند و از وابستگی خود را نرهاند، نمی تواند به استقالل سیاسی و اقتصادی  زیرا تا زمانی 
کند؛ سپس به دنبال آن تغییرات دیگر امکان پذیر می شود. نیز برسد. ابتدا باید اندیشه تغییر 

صفحة 233

حاصل  زمانی  کشور  هر  در  فکری  استقالل  چیست؟  اقتصادی  استقالل  و  فکری  استقالل  سیاسی،  استقالل  از  منظور   .1
کنند بیگانگان بر آنان برتری ذاتی ندارند. آنان با همت و پشتکار خود می  توانند به سازندگی، پیشرفت، نوآوری  که مردم باور  می شود 
و تعالی برسند. شرط تحقق استقالل فکری و فرهنگی مّلت ایران ایجاد نوعی تحول عمیق اندیشه ای و اعتقادی در آنان و بازگشت 
که  از جایگاهی بسیار مهم برخوردار است به این معنی است  که  کشور  ایران است. استقالل سیاسی هر  به فرهنگ غنی اسالم و 
نباشند.  آنها  مداخلۀ  و  بیگانگان  دستور  تابع  کشور  برنامه های  اجرای  و  مشی  خط  تعیین  در  کشور  سران  و  مسئوالن  مدیران، 
که برای  کشوری به استقالل اقتصادی می رسد  گون اقتصادی است.  گونا استقالل اقتصادی به معنای نداشتن وابستگی در ابعاد 
گون به محصول های سایر  گونا کشور در زمینه های  که هر  تأمین نیازهای اساسی خود به دیگران وابسته نباشد. البته بدیهی است 

کشورها به معنی فقدان استقالل اقتصادی نیست. کشورها نیاز دارد؛ بنابراین مبادلۀ اقتصادی میان 
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اّولین نتیجۀ انقالب در داخل ایران  کشور چه دستاوردهایی داشته است؟  2. انقالب  اسالمی از جنبۀ سیاسی در داخل 
بود.  آن  جای  به  مردم  خواست های  و  آرا  بر  مبتنی  اسالمی  جمهوری  نظام  استقرار  و  شاهنشاهی  خودکامۀ  و  وابسته  رژیم  تغییر 
که ثمرۀ دو قرن مبارزۀ پی گیر مردم مسلمان ایران علیه استبداد  دستاورد دیگر انقالب تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی است 
کشور محسوب می شود. همچنین افزایش مشارکت مردمی در امور حکومت و استقالل  داخلی و استعمار خارجی است و میثاق مّلی 

کوتاه شدن دست ابرقدرت ها از دیگر دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی بود. سیاسی و 
مطابق تعالیم اصیل شیعی، والیت  3. والیت فقیه به عنوان هستۀ مرکزی نظام جمهوری اسالمی چه نوع مشروعیتی دارد؟ 
فقیه به عنوان هستۀ مرکزی و جوهر نظام جمهوری اسالمی دارای مشروعیت الهی است که با مقبولیت مردمی تحقق و عینیت می یابد.

4. سه مورد از دستاوردهای بزرگ اقتصادی انقالب اسالمی را بنویسید.
کثر روستاهای ایران از نعمت آب، برق، مخابرات، مرکزهای آموزشی و  کردن ا 1( توّجه به عمران و آبادی روستاها و برخوردار 
که در قبل از انقالب بیشتر آنها از آن محروم بودند. 2( تولید  بهداشتی، جاده و امکانات رفاهی از نتایج دیگر انقالب اسالمی است 

ج 3( افزایش سهم صادرات غیرنفتی کاالها در داخل و صدور بعضی از آنها به خار بیشتر 
نفت،  دفاعی،  صنایع  در  روزافزون  توسعۀ  است؟  داشته  دستاوردهایی  چه  اسالمی  انقالب  هسته ای،  فّناوری  زمینۀ  در   .5
کشور، پیشرفت عظیم در حوزۀ  گسترش یا نوسازی راه های  پتروشیمی، ذوب آهن، فوالد و برق، همچنین ساخت سدهای بزرگ و 
بیولوژی و سلول های بنیادی و دسترسی ایران به چرخۀ سوخت هسته ای، یعنی فرایند تبدیل اورانیوم طبیعی به سوخت موردنیاز 
برای تولید انرژی هسته ای که دانش فنی بسیار پیچیده و پیشرفته ای است که تنها معدودی از کشور های جهان به آن دست یافته اند.

صفحة 233

کنید. مفهوم آزادی در مکتب اسالم و نظام جمهوری را با آزادی در مکتب ها و نظام های سیاسی غرب مقایسه 
گونه  آزادی در مکتب اسالم، مبتنی بر عقل و فطرت است؛ یعنی از دستورات الهی سرچشمه می گیرد و به معنی رهایی از هر 
قید و بند نیست. این آزادی باید در راستای منافع عمومی و همگانی باشد و منافع عمومی بر منافع فردی برتری دارد. این واژه در 
گاهی این آزادی را  که  گونه قید و بند است. چیزی  کنار معنویت مفهوم می یابد، اما در فرهنگ غربی، آزادی به معنای رهایی از هر 

محدود می کند، قانون انسانی است. عقل و فطرت الهی در آن دخیل نیست و تعیین کنندۀ همه چیز را انسان می داند.

ایستگاه سنجش

کنید. کلمه ها یا عبارت های مناسب پر   1 جاهای خالی را با 
الف( .................. یکی از اساسی ترین شعارها و خواسته های مردم ایران قبل از پیروزی انقالب بود.

ب( آزادی در مفهوم مطلِق آن به معنای .................. برخی آزادی های اصیل .................. و .................. دیگران و خود است.

جمهوری اسالمی به چه چیزهایی متکی است؟ 2 

دستاوردهای انقالب اسالمی از جنبۀ سیاست خارجی چه بود؟ 3 

 پاسخ نامه
کمیت   1. الف( استقالل / ب( نفی کنندۀ - فردی - اجتماعی 2. جمهوری اسالمی یا حکومت مردم ساالری دینی به آرای مردم و حا
کشور و برقراری روابط  گونه سلطه پذیری و سلطه جویی 2( استقالل همه جانبۀ  قانون های متعالی اسالم متکی است.3. 1( نفی هر 

کشورهای دیگر صلح آمیز با 
......................................................................................................................................................................................................

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

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

......................................................................................................................................................................................................
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حیح. َجواَب الّصَ
ْ
إْنَتِخِب ال 10

َس(
َ
َکي َتْیأ َس / ال َتْیأْس / 

َ
الف( َعلیَک ِباْلُمحاَوَلِة َو ................. في َحیاِتَک. )أْن َتْیأ

ب( َمن ................. َیْنَجْح. )ال َیْجَتِهُد / َیْجَتِهْد / ال َیْجَتِهْد(
ج( هَو ................. إَلی اْلَمْلَعِب في اْلَیوِم اْلماضي. )َلْن َیْرِجَع / َلْم َیْرِجْع / ال َیْرِجُع(

 پاسخ نامه

یام / ب( َالِقّط َث / د( َاْلَحیاة 3. الف( الّنِ
َ

ة / ب( َاْلِجسر )پل( / ج( َتَحّد دعّیَ
ْ

1. شیفته - به دست آورد - افتخاری - دانشگاه ها 2. الف(  َال
4. الف( دکتر شیمل از مشهورترین خاورشناسان شمرده می شود و در آلمان متولد شد. / ب( او زبان های بسیاری از جمله فارسی، 
گفت وگوی  که تیمی برای  کرد  گرفت و به زبان فارسی سخنرانی هایی می کرد. / ج( شیمل به همکارانش سفارش  انگلیسی و اردو یاد 
که بمیرند بیدار می شوند.« /   دینی و فرهنگی تشکیل دهند. / د( این حدیث بر قبر شیمل نوشته شد: »مردم خفتگان اند پس زمانی 
گوش دهیم. / ز( با دوستانم صحبت  که مورد ستم قرار بگیری. / و( باید به سخن حق  که دوست نداری  ( ستم نکن همان طور  ه 
کند/ ب( جهان - دعوت می  کرد / ج( می خواَنم - رجوع نمی کنم  کردم تا بدانند. 5. الف( 1 / ب( 2 6. الف( فرستاده شد - تا هدایت 
کس بخواهد  که خدا روزی را برای هر  ع / آیا ندانستند  ٌة / ب( الَفخرّیُة 8. لم َیْعَلموا، َیْبُسُط، َیشاُء:  فعل های مضار 7. الف( ِانِجلیزّیَ

ْس / ب( َیْجَتِهْد / ج( َلْم َیْرِجْع 
َ
می گستراَند. 9. الف( َاشاَر / ب( الّثقاَفُة 10. الف( ال َتْیأ

ْرُس الّساِبُع اَلدَّ

الَْعَربیَِّةاللَُّغِةَعلَیالْفارِسیَِّةاللَُّغِةتَأثیُر

عربیزبانبرفارسیزبانتأثیر

تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی

،الَْعصِرُمنُذالَْعَربیََّةاللَُّغَةَدَخلَِتالْفارِسیَُّةاَلُْمفرَداُت کَثیرٌَةفارِسیٌَّةأَلفاٌظالَْعَربیَِّةإلَیَفَقْد نُِقلَْتالْجاِهليِّ

گان بسیاریفارسیلفظ هایعربیبهپس منتقل شده استجاهلیعصراز هنگامعربیزبانوارد شدفارسیواژ

گان فارسی از هنگام دورۀ جاهلی وارد زبان عربی شد. پس الفاظ فارسی زیادی  واژ

الَّتيالَْبضائِعِِبَبعِضتَرتَِبُطالُْمفرَداُتتِلَککانَْتَوَو الَْیَمِن،الِْعراِقفياْلیرانّییَنُدخوِلَوالتِّجاَرِةِبَسَبِب

گانآنبودوو یمنعراقدرایرانیانوارد شدنوتجارتبه عّلت کهکاالهابا بعضیمرتبط می شودواژ

کاالها گان با بعضی  به عّلت تجارت و وارد شدن ایرانیان در عراق و یمن به عربی منتقل شده است و آن واژ

الّدیباجِ.َوکَالِْمسِکالَْعرَِبِعنَدما کانَْت

ابریشمومانند ُمشکعرب هانزدنبود

که عرب ها نداشتند مرتبط می شد. مانند مشک و ابریشم 

ولَِةإلَیإیرانانِْضماِمبَعَدالَْعَربیَِّةإلَیالْفارِسیَِّةِمَنالنَّقُلاْشَتدََّو اْلسالمیَِّة.الدَّ

گرفتو اسالمیدولت هایبهایرانپیوستنبعدعربیبهفارسیازانتقالشّدت 

گرفت. انتقال از فارسی به عربی بعد از پیوستن ایران به دولت های اسالمی شّدت 

ولَِةقیاِمفياْلیرانّیوَنشاَرَکحیَنالْفارِسیَِّةاللَُّغِةنُفوُذازْداَدالَْعّباسيِّالَْعصِرفيَو الَْعّباسیَِّةالدَّ

کهفارسیزباننفوذافزایش یافتعّباسیدورهدرو کردهنگامی  عّباسیدولتبرپاییدرایرانیانشرکت 

که ایرانیان در قیام )برپایی( دولت عّباسی و در دورۀ عّباسی نفوذ زبان فارسی افزایش یافت. هنگامی 



330

ایستگاه آموزش

معنی فعل های ناقصه
ْصَبَح« افعال ناقصه می گویند.

َ
به فعل های »کاَن، صاَر، َلْیَس، أ

کمکی برای ساختن »ماضی استمراری« و »ماضی بعید« است. کان به معنی »بود، است، وجود داشت« و فعل 
کاَن الّطاِلُب ساِمعًا. دانش آموز شنونده بود. مثال  

کاَن ِلطاِلٍب َقَلٌم. دانش آموزی قلم داشت.
کاَن اهلُل َو َلْم َیُکْن َمَعُه َشيٌء. خدا وجود داشت و چیزی با او )همراه او( نبود.

کاَن في یوُسَف َو إْخَوِتِه آیاٌت ِللّساِئلیَن﴾ یوسف: 7 ﴿َلَقْد 
که در )سرگذشت( یوسف و برادرانش برای ُپرسندگان نشانه هایی بود. به راستی 

الِة َو الّزَ کاِة. خانواده اش را به نماز و زکات امر می کرد. کاَن َیأُمُر أْهَلُه بالّصَ َو 
کاَنوا َیْسَمعوَن )می شنیدند( ماضی استمراری  ع  کاَن +  مضار

کاَن الّطالُب َسِمَع. )دانش آموز شنیده بود.( ماضی بعید  کاَن + ماضی 
نکته  کان بر سر »ِلـ« و »عند« معادل فارسی »داشت«  است.

ٍة. انگشتر نقره داشتم.
َ

کاَن لي خاَتُم ِفّض مثال  
. تختی چوبی داشتم. کاَن ِعندي َسریٌر َخشبّيٌ

نهی ال َتُکْن »نباش« ُکْن »باش«  امر  ع َیکوُن »می باشد«  مضار کاَن 
ع آنها »َیصیُر« و »ُیْصِبُح« است. »صاَر« و »َاْصَبَح« به معنی »شد« و مضار

ًة﴾ از آسمان آبی فروفرستاد و زمین سرسبز می شود. ْرُض ُمْخَضّرَ
َ ْ
ماِء ماًء َفُتصِبُح ال ﴿أْنَزَل ِمَن الّسَ مثال  

کردند، پس مدرسه تمیز شد. َف الّطالُب َمْدَرَسَتُهم َفصاَرِت الَمدَرسِة نظیفًة. دانش آموزان مدرسۀ خود را تمیز 
َ

َنّظ
نکته  »َلْیَس« به معنی »نیست« است.

ْعَلُم ِبما َیکُتموَن﴾
َ
ْفواِهِهم ما َلْیَس في ُقلوِبِهم َو اهلُل أ

َ
مثال  ﴿َیقولوَن ِبأ

که پنهان می کنند. که در دل هایشان نیست می گویند و خداوند داناتر است به آنچه  با دهان هایشان چیزی 

صفحة 76اِْخَتِبر نَْفَسَک: تَرِجْم ٰهِذِه اْلیاِت.

کن. خودت را بیازمای: این آیات را ترجمه 

کاِة﴾ مریم: 55 الِة َو الزَّ ﴿َو کاَن یَأُْمُر أَْهلَُه ِبالصَّ 1

خانواده اش را به نماز و زکات امر می کرد.

﴿َو أَْوفوا ِبالَْعْهِد إنَّ الَْعْهَد کاَن َمْسئوالً﴾ اَْلسراء: 34 2

کنید همانا عهد و پیمان مورد سؤال است. و به عهد و پیمان وفا 

﴿... یَقولوَن ِبأَلِْسَنِتِهم ما لَْیَس في ُقلوِبِهم﴾ اَلَْفتْح: 11 3

با زبان هایشان آنچه را در دل هایشان نیست می گویند.

﴿لََقْد کاَن في یوُسَف َو إْخَوتِِه آیاٌت لِلّسائِلیَن﴾ یوُسف: 7 4

که در )سرگذشت( یوسف و برادرش برای ُپرسندگان نشانه هایی بود. به راستی 

﴿َو اْذکُروا نِْعَمَت اللِّٰه َعلَْیکُم إْذ کُنُتم أَعداًء َفأَلََّف بَْیَن ُقلوِبکُم َفأَصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إخواناً﴾ آُل ِعمران: 103 5

کنید. زمانی  که دشمن بودید پس دل هایتان را به هم پیوست و به نعمت او )خدا(  که بر شما )فرستاد( را یاد  و نعمت خداوند 
برادر شدید.
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در گروه های دونفره شبیه گفت وگوی زیر را در کالس اجرا کنید.

ِحواٌر )گفت وگو(

)َمَع الطَّبیِب(
با دکتر

اَلطَّبیُب
دکتر

اَلَْمریُض
مریض

ما ِبَک؟
تو را چه می شود )شد(؟

أَْشُعُر ِبأَلٍَم في َصدري، َو ِعْندي ُصداٌع.

احساس دردی در سینه ام می کنم و سردرد دارم.

کَِّر؟ ِم ِعنَدَک أَْم َمرَُض السُّ أَ َضْغُط الدَّ
آیا فشار خون یا بیماری قند داری؟

کَِّر. ِم َو ال َمرَُض السُّ ما ِعْندي َضْغُط الدَّ
فشار خون و بیماری قند ندارم.

راَب َو الُْحبوَب الُْمَسکَِّنَة. أَکُتُب لََک الشَّ
شربت و قرص های مسّکن برایت می نویسم.

ِمْن أَیَن أَْسَتلُِم اْلَْدویََة؟
کجا داروها را بگیرم؟ از 

ْیَدلیَِّة الّتي في نِهایَِة َمَمرِّ الُْمسَتوَصِف. اِْسَتلِِم اْلَدویََة في الصَّ
که در انتهای راهروی درمانگاه است، بگیر. داروها را از داروخانه ای 

ُشکْراً َجزیالً.
خیلی ممنون.

ُن حالَُک. تََتَحسَّ
حالت خوب می شود.

إْن شاَء اللُّه.
گر خدا بخواهد. ا

الَمِة. َمَع السَّ
به سالمت.

في أَماِن اللِّه.
در پناه خدا.

ی َشدیَدٌة. أَکُْتُب لََک َوْصَفًة. أَنَت ُمصاٌب ِبُزکاٍم، َو ِعنَدَک ُحمَّ
تو دچار سرماخوردگی شدید شدی و تب شدیدی داری. نسخه ای برای تو 

می نویسم.

ماذا تَکُْتُب لي، یا َحضرََة الطَّبیِب؟
جناب دکتر، چه چیز برای من می نویسی؟

بَْعَد الَْفْحِص یَقوُل الطَّبیُب:
بعد از معاینه دکتر می گوید:

  .حیَحِة َحَسَب الَْحقیَقِة حیَحَة َو َغیَر الصَّ صفحة 78اَلتَّمريُن اْلَوَُّل: َعیِِّن الُْجملََة الصَّ

کن. تمرین اّول: جملۀ درست و نادرست را بر اساس حقیقت مشّخص 

 1- اَلِْمْسُک ِعطٌْر یُتََّخُذ ِمْن نَوعٍ ِمَن الِْغزالِن. 

گرفته می شود. که از نوعی آهو  ُمشک، عطری است 

 ریِر.  رَشُف ِقطَعُة ُقماٍش توَضُع َعلَی السَّ 2- اَلشَّ

گذاشته می شود. که روی تخت  چادر، تکه ای پارچه است 

 خیلََة ِطبَق أَصلِها.  3- اَلَْعرَُب یَنِطقوَن الْکَلِماِت الدَّ

کلمه های واردشده را طبق اصل آن بر زبان می آورند. عرب ها 
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4- کاَن اْلَطفاُل یَلَْعبوَن ِبالْکُرَِة َعلَی الّشاِطِئ َو بَْعَد اللَِّعِب صاروا نَشیطیَن.

کنار ساحل با توپ بازی می کردند و پس از بازی بانشاط شدند.  کودکان در  الف(  
کردند و بعد از بازی پرنشاط خوشحال هستند.  کنار ساحل توپ بازی  ب( بّچه ها در 

ِعِب
َ
، َو الُْمضاَف إلَیِْه: مجرور به حرف جر: َاْلُکَرِة، الّشاِطِئ / مضاف الیه: الّل اَلَْمْجروَر ِبَحرِْف الَْجرِّ

5- کُْنُت ساِکتاً َو ما ُقلُْت کَلَِمًة، ِلَنّي کُْنُت ال أَْعرُِف َشْیئاً َعِن الَْموضوعِ.

کلمه ای نمی گویم؛ برای اینکه چیزی از موضوع نمی دانم.  کت شدم و  الف( سا
کلمه ای نگفتم؛ زیرا چیزی دربارۀ موضوع نمی دانستم.  کت بودم و  ب( سا

کِلمًة، َشْیئًا / جار و مجرور: َعِن  اْلَموضوِع اَلَْمْفعوَل، َو الْجارَّ َو الَْمْجروَر: مفعول: 

ایستگاه سنجش

. تي َتحَتها َخّطٌ
َّ
َکِلماِت ال

ْ
َترِجِم ال 1

ِة. الف( َاْلُمفَرداُت اْلفاِرسّیُة َقْد ُنِقَلْت إَلی اْلَعربّیَ
ِة. سالمّیَ

ْ
وَلِة ال

َ
ِة َبعَد اْنِضماِم إیران إَلی الّد ِة إَلی اْلَعَربّیَ قُل ِمن اْلفاِرسّیَ  الّنَ

َ
ب( ِاشَتّد

َمطلوَب ِمْنَک.
ْ
کُتِب ال

ُ
أ 2

الجمع .......... فینَة  ب( َالّسَ المفرد ..........  لِسَنة 
ْ

ل
َ
الف(  أ

الجمع ............ د( َاْلَبهیَمة  المفرد ...............  ج( َاْلُبقاع 
خَری.

ُ ْ
َکِلماِت ال

ْ
تي ال َتناسُب ال

َّ
 ال

َ
َکِلَمة

ْ
ِن ال َعَیّ 3

قاَفة
َ

َالّث َاْلَمریض  َاْلَوّصَمة  بیب  الف( الّطَ
ی َاْلُحّمَ داع  َالّصُ کام  َالّزُ ة  یَدَلّیَ ب( َالّصَ

.
َ

ُجَمل
ْ
َترِجْم ٰهِذِه ال 4

َکثیَرًة. الف( ِلْلفیروزآبادَيّ ُمعَجٌم َمْشهوٌر ِباْسِم اْلقاموِس َیُضّمُ ُمفرداٍت 
ِة. ِة إَلی اْلَعَربّیَ أثیِر، َفَقد َنَقَل َعَدَدًا ِمَن اْلُکُتِب اْلفاِرسّیَ ِع َدْوٌر اساسّيٌ في هَذا الّتَ

َ
کاَن اِلْبِن اْلُمَقّف ب( 

وزاُنها.
َ
َرْت أصواُتها َو أ َة َفَقد َتَغّیَ تي َدَخَلِت اْلَعَربّیَ

َ
ُة اّل ج( َاْلَکِلماُت اْلفاِرسّیَ

َکِلماٍت َدخیَلٍة. د( ال َنستَطیُع أْن َنِجَد ُلَغًة ِبدوِن 
ًة﴾ رُض ُمْخَضّرَ

ْ
ماِء ماًء َفُتْصِبُح ال ه  ݣݣ( ﴿أْنَزَل ِمَن الّسَ

کاَن َغّفارًا﴾ ُه 
َ
ُکم إّن و( ﴿...ِاْسَتغِفروا َرّبَ

ِکِنِهم...﴾ ز( ﴿...َیْمشوَن في َمسا
.

َ
حیَحة  الّصَ

َ
رَجَمة

َ
ِانَتِخِب الّت 5

ُکَرِة.
ْ
 َیلَعبوَن ِبال

ُ
طفال

ْ
کاَن ال الف( 

کودکان توپ بازی می کردند.  )2 کودکان توپ بازی می کنند.    )1
َموضوِع. 

ْ
 َعِن ال

ً
ُت َشیئا

ْ
ُکْنُت ما َعَرف ب( 

2( چیزی دربارۀ موضوع نمی دانم. 1( چیزی دربارۀ موضوع ندانسته بودم. 
.

َ
رَجَمة

َ
ِل الّت َکَمّ 6

.
ً

ة
َ

 َنظیف
ُ

َمدَرَسة
ْ
صاَرْت ال

َ
ُب َمدَرَسَتُهم، ف

ّ
ال  الّطُ

َ
ف

َ
الف( َنّظ

دانش آموزان مدرسه شان را .................. پس مدرسه تمیز .................. .
. عاِمِل الّدینَيّ

ْ
ِة ِبَسَبِب ال فاِرسّیَ

ْ
َغِة ال

ُّ
 في الل

ُ
ة َعَربّیَ

ْ
ُمفَرداُت ال

ْ
ِد اْزداَدِت ال

َ
ب( ق

.................. عربی در زبان فارسی به سبب عامل دینی .................. .
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ِسَنِتِهم.
ْ
ل

َ
 ِل

ً
قا

ْ
َعَرُب َوف

ْ
ها ال

َ
ج( َنَطق

عرب ها آن را .................. .
ِة.

َ
َحقیق

ْ
حیِح َحَسَب ال یَر الّصَ

َ
حیَح َو غ ِن الّصَ َعَیّ 7

صِلها. 
َ
خیَلَة ِطبَق أ

َ
الف( َاْلَعَرُب َینِطقوَن اْلَکِلماِت الّد

َخُذ ِمن نوٍع ِمَن اْلِغزالِن.  ْلِمْسُک ِعطٌر ُیّتَ
َ
ب( أ

ج( أْصُل اْلفاِرسّيُ ِلَکِلمِة »َکنٌز« هَو »گنج«. 
َکِلماِت الّتالَیِة.

ْ
فضیِل« في ال

َ
َمکاِن، ِاسَم الّت

ْ
َغِة، ِاسَم ال

َ
ُمبال

ْ
َمفعوِل، ِاسَم ال

ْ
فاِعِل، ِاسَم ال

ْ
ْن »ِاسَم ال َعَیّ 8

ب( َاْلُمنَکرات الف( الُمجاِهدوَن 
ْحَسُن

َ
د( أ ج( الَمْسؤول 

و( َاْلَمعاِبد زاق  ه  ( الّرَ
.

َ
 الّتالَیة

َ
ُجَمل

ْ
َترِجِم ال 9

ْکُتَب ُجَملًة. ب( َلْن َا الف( َمْن َیکُتْب َیْنَجْح. 
ِحواَر.

ْ
َرّتِِب ال 10

َة / الُمْسَتوِصف / في / ِنهاَیِة دوّیَ
ْ

تي / ال
َ
ة / اّل ْسَتِلُم / في / َمَمّرِ / الّصیَدلّیَ

َ
َة / أ دوّیَ

ْ
ِاْستِلْم / ِمْن / أیَن / ال

 پاسخ نامه

قاَفة /
َ

ُفن / ج( اْلُبقَعة / د( َاْلَبهاِئم 3. الف( الّث سان / ب( َالّسُ
ّ
گان - منتقل شده است / ب( شّدت یافت - پیوستن 2. الف(  اْلَل 1. الف( واژ

گان زیادی را دربرمی گیرد. / ب( ابن مقّفع نقشی  که واژ ة 4. الف( فیروز آبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام القاموس دارد  یَدلّیَ ب( الّصَ
که وارد عربی شد صداها و  کلمه های فارسی  کرد. / ج(  کتاب های فارسی را به عربی ترجمه  اساسی در این تأثیر داشت پس تعدادی از 
 وزن هایشان دگرگون شد. / د( نمی توانیم زبانی بدون کلمه های واردشده بیابیم. / ه  ( از آسمان آبی نازل کرد پس زمین سرسبز شد. / 
 و( از پروردگارتان طلب آمرزش کنید زیرا او بسیار آمرزنده است. / ز( در مسکن هایشان راه می روند. / 5. الف( گزینۀ »2« / ب( گزینۀ »1« 
7. الف(  نادرست / گان - افزایش یافته است / ج( بر اساس زبان هایشان بر زبان آوردند  کردند - تمیز شد / ب( واژ 6. الف( تمیز 
 ب( درست / ج( درست 8. الف( اسم فاعل / ب( اسم مفعول / ج( اسم مفعول / د( اسم تفصیل / ه  ( اسم مبالغه / و( اسم مکان 
َة  یَدلّیَ ة في الّصَ ْدوّیَ

ْ
َة؟ ِاْسَتِلِم ال ْدوّیَ

ْ
کس بنویسد موّفق می شود. / ب( هرگز جمله ای نخواهم نوشت. 10. ِمْن أیَن َاْسَتِلُم ال 9. الف( هر 

تي في نهایة َمَمّرِ الَمْسَتوَصِف.
َ
اّل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



انگلیسی)2(

Vocabulary

Get Ready

 Reading

              
Comprehension

Grammar

                    
Pronunciation

 
Writing



394

راهنمای تلفظ

جدول حروف مصوت )صدادار( جدول حروف صامت )بی صدا(

نشانۀ آوایی مثال نشانۀ آوایی مثال

:ɪ کشیده sleep, see, meat p put, play, post, pay

ɪ کوتاه happy, ship, dinner b book, bad, boy

ʊ کوتاه book, could, put t take, table, tree

:u کشیده do, shoe, rule d dog, day, body

e red, bed, said k car, work, chemistry

ә arrive, father, color g go, bag, girl, tiger

ɜ: ,ɜ turn, bird, work, hurt tʃ )چ(  picture, catch, chair

ᴐ: walk, tall, small dӡ )ج( age, jar, Jack, bridge

æ cat, black, bab f for, photograph

ᴧ sun, fun, son, monkey v love, very, wave

ɒ,ɑ got, watch, pot θ )ث( math, tooth, think

eɪ name, late, way ð )ذ( this, mother, there

aɪ my, time, high s since, rice, sky

ᴐɪ boy, noise z zoo, nose, zero, visa

eә pair, bear, wear, air ʃ )ش( shop, sugar, machine

ɪә hear, fear, here, beard ӡ )ژ( usual, television

әʊ go, home, show, hope h hear, hotel, behind

aʊ out, cow, mouth m make, monkey, summer

ʊә poor, fewer n name, know, new

ju: use, usual, fuse, view η bring, working, bang

aʊә our, tower, flower l look, while, lesson

ᴐɪә employer, foyer r road, break, try

eɪә player, mayor j )ی( young, yard

aɪә fire, hire, tired, buyer w wait, woman, window
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L E S S O N  1 Underestanding People
     

Interesting Facts: حقایق جالب:
اینترس تینگ فکتس

There are about 7000 languages in the world. حدود 7000 زبان در جهان وجود دارد.
ِذر آر ابَوت سِون ثوزند لنگویجز این ِذ ُورلد

Most languages of the world have no written form. بیشتر زبان های دنیا شکل نوشتاری ندارند.
موست لنگویجز آو ِذ ُورلد هو نو ریتن ُفرم

The Holy Quran is available in more than 100 languages. زبان  صد  از  بیش  در  مجید  قرآن 
ِذدر دسترس است. ُهلی کوران ایز ِاویل ِابل این ُمر َذن هاندرد لنگوییجز

One language dies about every fourteen days. هر چهارده روز یک زبان منقرض می شود.
وان لنگویج دایز ِابوت ِاوری فرتین ِدی ز

Deaf people use sign language to communicate. ارتباط  برقراری  برای  اشاره  زبان  از  ناشنوا  افراد 
دیفاستفاده می کنند. پیپل یوز ساین لنگویج تو کم یونی کیت

Vocabulary 

LESSON 1 Underestanding People

Vocabulary Pronunciation Meaning

ability әˈbɪlәti ِابیلیتی توانایی

absolutely æbsәlu:tli َاب ِس لوتلی کاماًل

action ˈæk. ʃәn ک ِشن َا اقدام

amount әˈmaʊnt ِا مونت  مقدار

available әˈveɪlәbl ِاِویل ِاِبل موجود، در دسترس

belong (to) bɪˈIɒη بی النگ تعلق داشتن به

besides bɪˈsaɪdz بی سایدز عالوه بر

candle ˈkæn.dl کندل شمع

century ˈsen.tʃәri ِسن چری قرن، سده

circle ˈsɜ:rkl سرکل کشیدن دور چیزی خط 
communicate 
(with)

kәˈmju:nә 
ˌkeit

ِکم یوِن  ِکی ت کردن ارتباط برقرار 

continent kɒn.tɪ.nәnt کان تی ِننت قاره

culture ˈkᴧl.tʃәr کالچر فرهنگ

deaf def ِدف َکر ناشنوا، 

despite dɪˈspaɪt دی س پایت علی رغم، با وجوِد

develop dɪˈvel.әp دی ِوِلپ توسعه یافتن

enjoy ɪnˈdӡәɪ ِان ُجی لذت بردن

eraser ɪˈreɪzәr-
OR-sәr

ِاری زر-
ِاری ِسر کن ک  پا

exchange ɪksˈtʃeɪndӡ
ایکس 

ِچی ن ج مبادله، تعویض

Vocabulary Pronunciation Meaning

exist ɪgˈzɪst گ زیست ا بودن، وجود

fortunately ˈfә:.tʃәnәt.li ِچ ِن ت لی ُفر خوشبختانه

foreigner fɒr.әnәr ُفرِنر خارجی

give up gɪv ᴧp گیو آپ کشیدن دست 

grass græs َگرس علف

greatly ˈgreɪt.li ِگری ت لی به شدت، زیاد 

honest ɒn.ɪst آنیست درستکار، راستگو

imagine ɪˈmædӡɪn ئی مجین کردن فرض 

impossible ɪmˈpɒs.ɪ.bl ایم پاِسِبل غیرممکن

language læηgwɪdӡ لنگویج زبان

loaf lәʊf ِلوف قرص )نان(

lose lu:z لووز از دست دادن

lots of luts әv التس ِاو بسیاری از

make up meɪk ᴧp ِمی ک آپ تشکیل دادن

master ˈmæstәr َمستر استاد

matter ˈmætәr َمتر مسئله، موضوع

means mi:nz مینز روش، وسیله

meet the 

needs of
mi:t ðә 
ni:dz әv

میت ِذ 
نیدز آو کردن نیاز تأمین 

mental ˈmen.tәl منتال ذهنی، روحی

mind maɪnd مایند ذهن، فکر
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P. 18 - 17
Get Ready

A. Look at the map. Choose six countries and write their languages.
ُلک ت اَ ِذ َمپ چوز سیکس کانتریز ند اَ رایت ِذر لنگویجز

کنید و زبان آنها را بنویسید.   کشور را انتخاب  کنید. شش  به نقشه نگاه 

Babladesh

Georgia

Azrebayjan

Persian Gulf

United Arab
Emirates

Dushanbe

Tehran

mman

Russia

Turkey

Bhutan

Burma

Loas

India

Nepal

China

Mongolia

Kazakhestan

Uzbekestan

Turkmenistan

Afghanistan

Iran

Pakistan

Iraq

Saudi Arabia

Jordan

Oman

Armenia

Syria

1. Russia: Russian
راشا راشن

روسیه روسی

2. Uzbekistan: Uzbek
ازبکس تان ازبک

ازبکستان ازبک

3. Turkey: Turkish
ترکی ترکیش

ترکیه ترکی

4. China: Chines
چاینا چای نیز

چین چینی

5. India: Indian
ایندیا ایندین

هند هندی

6. Armenia: Armenian
ارمینیا ارمنِین

ارمنستان ارمنی

Are you familiar with any of the above languages? If yes, circle them.
آر یو ِف می لی ِار ِویذ ِانی آو ِذ ِاباو لنگویجز ایف ِیس سیرکل ِذم

گر چنین است، دور آنها خط بکشید. آیا با هیچ یک از زبان های باال آشنا هستید؟ ا

Vocabulary Pronunciation Meaning

native ˈneɪ.tɪv ِنی تیو بومی، محلی

nearly nɪәr.li نی ِارلی تقریبًا

neighbor ˈneɪbәr ِنی ِبر همسایه

percent pәr.sent پرِسنت درصد

pick pɪk پیک چیدن

piece pi:s پیس تکه، قسمت

popular ˈpɒpjʊ.lәr پاپ یوِلر رایج، محبوب

quit kwɪt کوئیت کشیدن دست 

quiet kwaɪәt کوای ِات کت، آرام سا

range reɪndӡ ری ن ج  ... بودن
ً
حدودا

receive rɪˈsi:v ری سیو کردن دریافت 

region ri:.dӡәn ری  ِجن ناحیه، منطقه

Vocabulary Pronunciation Meaning

researcher rɪˈsɜ:r.tʃәr ری سر ِچر پژوهشگر، محقق

same, the seɪɪn ِسی م همان، یکسان

sharpener ʃɑ:r.pәnәr شارِپ ِنر تیزکن، تراش

sign saɪn ساین نشانه، عالمت

surf sɜ:rf ِسرف گشتن )در وب(

take picture teik pi:ktʃar ِتی ک پیکچر گرفتن عکس 

tiny ˈtaɪ.ni تاینی کوچک بسیار 

tongue tᴧη تانگ زبان

valuable ˈvæl.jʊ.bl ولیوِاِبل باارزش، ارزشمند

vary ˈvea.ri ِوری فرق داشتن

wish wɪʃ ویش آرزو



397

LE
SS

ON
 1 

)2
ی )

س
گلی

ان
Underestanding People  

B. Match the signs with their meanings. There is one extra sentence. هم  کنار  در  معانی شان  با  را  عالیم 
مچقرار دهید. یک جمله اضافی است. ِذ ساینز ویذ ِذر می نینگز ِذر ایز وان کسترا ِا ِسن ِتنس

P
1. b 2. a 3. f 4. e 5. d

(a) There is a parking lot around. در این حوالی یک محوطۀ پارکینگ وجود دارد.
ِذر ایز ِا پارکینگ الت ِاَروند

(b) Turn off your mobile phone. کنید. گوشی همراهتان را خاموش 
ِترن آف ُیر موبایل فون

(c) Please be quiet. کت باشید. لطفًا سا
پلیز بی کوای ِات

(d) Keep off the grass. به فضای سبز وارد نشوید.
کیپ آف ِذ ِگرس

(e) You are near a restaurant. شما نزدیک یک رستوران هستید.
یو آر نی ِار ِا ِرس ِت رنت

(f) Do not swim here. در اینجا شنا نکنید. )شنا ممنوع(
دو نات س ویم هی یر

C. Number the following activities from 1 to 6 according to how frequently you do them
نامبر ِذ فالوینگ کتیویتیز ا فرام وان تو سیکس کوردینگ ا تو هو فرکوانت لی یو دو ِذم

when you learn a foreign language. موارد زیر را بر اساس اینکه در یادگیری زبان خارجی تان به چه تناوبی 
ونانجام می دهید از 1 تا 6 بچینید. یو ِلرن ِا فارن لنگویج

3 Reading storybooks
ری دینگ س ُتری ُبکس

کتاب های داستان خواندن 

1 Watching movies
واچینگ موویز

تماشای فیلم

2 Listening to the news
لیسن ینگ تو ِذ نیوز

کردن به اخبار گوش 

4 Surfing the net
سرفینگ ِذ ِنت

جست وجو در اینترنت

6 Talking to foreigners
کینگ تا تو فارن ِارز

کردن با افراد خارجی صحبت 

5 Writing letters or emails
رایتینگ لترز ر اُ ای میلز

نوشتن نامه یا ایمیل

Conversation P. 19 - 20

besides, mother  tongue, experience, absolutely, fluently, to be honest, point
بی سایدز تانگ                ماذر کس پری ِانس ا ب ِس لوتلی اَ فلوِانتلی تو بی آِنست ُپینت

عالوه بر این زبان مادری تجربه مطلقًا روان صادق بودن نکته

Word Bank
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افعال بی قاعده در زبان انگلیسی 21. A ……………… report said that a large amounts of alcohol are harmful for the health.
a. recent b. mental c. necessary d. stressful
22. A cigarette smoker has two to three times the risk of having a heart ……………… than a 
nonsmoker.
a. beat b. health c. history d. attack
23. The nubmer of people who have the ……………… such as cancer, has decreased in  
recent years.
a. illness b. effect c. manner d. factor
24. It ……………… a few minutes for me to get to school.
a. serves b. prevents c. takes d. makes
25. Let me ……………… you this new book I've just bought.
a. balance b. predict c. bahave d. show
26. In general, Japanese cars are much better than korean's. "In general" means ……………… . 

a. as a whole b. however c. in fact d. to be honest

D. Match the parts of the sentences. (First Conditional)

27. What will you do if the weather is 
good tomorrow?

a. I'll go to the hospital to see 
the doctor.

28. What will you do if your brother 
leaves his schoolbag at home?

b. I'll eat a sandwich

29. What will you do if you don't feel 
well this afternoon?

c. I'll go to the park with my 
friends.

30. What will you do if you feel hungry? d. I'll take it to him to school.

2

E. Choose the correct answer.
31. If I eat too much junk food, ……………………………………………………………… . 

32. If I go to China, ……………………………………………………………… .

1

F. Match the two halves of the sentences.
33. If the students get good marks on the test,
34. If I travel to London,
35. If my brother doesn’t win the basketball game,
36. If she sees a snake,
a. she will be afraid. b. he won’t be very happy.
c. the teacher will be satisfied. d. I will see many new things.

1

Total Points 12

 Answers 

1. quiet 2. tongue 3. fluently 4. experience 5. foreigner 6. Besides 7. translator 8. interviewer  
9. institute 10. favorite. 11. b 12. a 13. c 14. d 15. d 16. c 17. c 18. a 19. a 20. b 21. a 22. d 23. a 
24. c 25. d 26. a 27. c 28. d 29. a 30. b 31. I will become ill. 32. I will buy a new mobile phone. 
33. c  34. d 35. b 36. a     

Appendix Irregular Verbs

participlePast
َپستپارتیسیپل

اسممفعول

simplePast
َپستسیمپل

گذشته شکل

formBase
ِبیسفرم

شکلپایه

been
بین

was / were
ورواز

be
بی

)بودن(

become
بیکام

became
بیِکـیم

become
بیکام

)شدن(

begun 
بیگان

began
بیگن

begin 
بیگین

کردن، )شروع
شروعشدن(

bitten 
بیتن

bit 
بیت

bite
بایت

گرفتن، )گاز
گزیدن( 

bled 
بِلد

bled 
بِلد

bleed 
بلید

کردن( )خونریزی

blown 
بلون

blew 
بلوو

blow 
بلو

)وزیدن،دمیدن(

broken 
بروکن

broke 
بروک

break 
بریک

)شکستن(

brought 
بروت

brought 
بروت

bring
برینگ

)آوردن(

broadcast 
برودکست

broadcast 
برودکست

broadcast 
برودکست

کردن( )پخش

built 
بیلت

built 
بیلت

build 
بیلد

کردن( )بنا

burnt /
برنت

burned
برند

burnt /
برنت

burned 
برند

burn 
ِبرن

)سوختن،
سوزاندن(

bought
ُبت

bought 
ُبت

buy 
بای

)خریدن(

caught 
ُکت

caught 
ُکت

catch 
کچ

)گرفتن،
رسیدنبه(

chosen 
چوزن

chose 
چوز

choose 
چوز

کردن( )انتخاب

come
کام 

came
ِکـیم 

come 
کام

)آمدن(

cost
کاست

cost 
کاست

cost 
کاست

)ارزشداشتن،
قیمتداشتن(

cut 
کات

cut 
کات

cut 
کات

)بریدن(

done 
دان

did 
دید

do 
دو

)انجامدادن(

drawn
دران

drew
دِرو

draw 
درآ

)کشیدن،
کردن( رسم

dreamed /
دریمد

dreamt
دریمت

dreamed /
دریمد

dreamt
دریمت

dream 
دریم

)خوابدیدن(

driven 
دریون

drove 
درو

drive 
درایو

کردن( )رانندگی

participlePast
َپستپارتیسیپل

اسممفعول

simplePast
َپستسیمپل

گذشته شکل

formBase
ِبیسفرم

شکلپایه

drunk
درانک

drank
دَرنک

drink 
درینک

)نوشیدن(

eaten
ایتن

ate
ِایت

eat 
ئیت

)خوردن(

fallen
فالن

fell 
ِفل

fall 
فال

)افتادن(

fed
ِفد

fed
ِفد

feed 
فید

کردن( )تغذیه

felt 
ِفلت

felt
ِفلت

feel 
فیِال

کردن( )احساس

fought 
ُفت

fought 
ُفت

fight 
فایت

)جنگیدن(

found 
فوند

found
فوند

find 
فایند

کردن( )پیدا

flown 
فلون

flew  
فلو

fly 
فالی

کردن( )پرواز

forgotten 
ُفرگاِتن

forgot 
ُفرگات

forget 
ُفرِگت

کردن( )فراموش

forgiven 
ُفرگیون

forgave 
ُفرِگیو

forgive 
ُفرگیو

)بخشیدن(

frozen 
فروزن

froze 
فروز

freeze 
فریز

)یخزدن(

gotten 
گاِتن

got
گات 

get
گت

)بهدستآوردن(

given 
گیون

gave 
ِگیو

give 
گیو

)دادن(

gone
گان 

went
ونت

go 
گو

)رفتن(

grown
گرون

grew
گرو

grow 
گِرو

کردن( )رشد

hung 
هانگ

hung 
هانگ

hang 
هنگ

)آویختن(

heard 
ِهرد

heard 
ِهرد

hear 
هییر

)شنیدن(

hidden
هیدن

hid
هید

hide 
هاید

کردن( )پنهان

hit
هیت

hit
هیت

hit 
هیت

کردن( )اصابت

held 
ِهلد

held 
ِهلد

hold 
هولد

)نگهداشتن(

hurt 
ِهرت

hurt 
ِهرت

hurt 
هرت

)صدمهزدن(

kept 
کپت

kept 
کپت

keep 
کیپ

کردن( )نگهداری

known
نون

knew
نو

know 
نو

)شناختن،
دانستن(
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وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رسول خدا 

ایستگاه آموزش

مسئولیت والیت و حکومت رسول خدا پس از ایشان ادامه می یابد. بر اساس تدبیر حکیمانۀ خداوند، امیرالمؤمنین  و 
گرفتند و از طرف خداوند به والیت و رهبری جامعه برگزیده شدند.  فرزندان معصوم ایشان، جانشینی رسول خدا را بر عهده 

خالصه ای از رخدادهای عصر امامان

که بر مبنای امامت توسط رسول خدا طراحی  خ داد و نظام حکومت اسالمی  پس از رحلت پیامبر حوادثی ر
و برنامه ریزی شده بود، تحقق نیافت؛ درنتیجه امامان معصوم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم 

برای اجرای همه جانبۀ مسئولیت های خود بودند. 
کوتاه چهار سال و نه ماهه، ادارۀ حکومت به امام علی رسید و عالی ترین نمونۀ انسانی حکومت  فقط در یک دورۀ 

کرد.  را در سراسر تاریخ عرضه 
پس از امیرالمؤمنین حکومت به دست بنی امیه افتاد. 

که شهر مکه فتح شد و  که سرسختانه با پیامبر مبارزه می کردند و هنگامی تسلیم شدند  کسانی بودند  بنی امیه 
آنان راهی به جز تسلیم و اطاعت نداشتند. 

کرد.  ابوسفیان رهبر مشرکان، حدود دو سال قبل از رحلت پیامبر  به ناچار تسلیم شد و به ظاهر اعالم مسلمانی 
معاویه پسر ابوسفیان، جنگ صفین را علیه امیرالمؤمنین به راه انداخت و در سال چهلم هجری به نام جانشینی 

گرفت.  پیامبر حکومت مسلمانان را به دست 
کرد.  معاویه خالفت رسول خدا را به سلطنت تبدیل 

کرد.  کرده بود پسرش یزید را جانشین خود  که با مسلمانان  معاویه، بر خالف تعهدی 
کار زشت و ناپسندی را انجام می داد.  هر 

که  یزید شخصی بود 

احکام خداوند، مانند نماز را به بازی و سخره می گرفت. 
آشکارا شراب می خورد. 

کار روزانۀ او بود و با همان سگ و میمون وارد مجالس می شد و  سگ بازی و میمون بازی، 
کنار دست خود می نشاند.  آنها را 

کی به شهادت رساند و  با وضع هولنا را  یارانش  ، امام حسین و  گرامی پیامبر نوۀ 
گرداند.  که از نوادگان پیامبر بودند به عنوان اسیر در شهرها  خانوادۀ ایشان را 

که بر  امیرالمؤمنین در سخنرانی های متعدد، مسلمانان را نسبت به حکومت بنی امیه بیم می داد و از ظلم هایی 
گاه می کرد.  مردم روا خواهند داشت، آ

که جانم به دست قدرت اوست، آن مردم  حضرت علی در یکی از خطبه ها در این باره فرمود: »سوگند به خداوندی 
که  آنان در راه باطلی  که آنان به حق نزدیک ترند، بلکه به این جهت  ]شامیان[ بر شما پیروز خواهند شد؛ نه از  آن جهت 
کندی می کنید. این مطلب، قلب  که زمامدارشان می رود شتابان فرمان او را می برند و شما در حّق من بی اعتنایی و 
کنده اید.  که آنها در مسیر باطل خود این چنین متحدند و شما در راه حق این گونه متفرق و پرا انسان را به درد می آورد 
که حرامی باقی نماند جز آنکه حالل شمارند... تا  به خدا سوگند، بنی امیه چنان به ستمگری و حکومت ادامه دهند 
که  که آن را از دست داده اند و دسته ای برای دنیای خود  آنکه در حکومتشان دو دسته بگریند: دسته ای بر دین خود 

به آن نرسیده اند.«

درس 7: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رسول خدا �
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پس از سقوط بنی امیه، حکومت مسلمانان به دست بنی عباس افتاد.
گرفته بودند.  بنی عباس خود را عموزادگان ائمه می دانستند و به نام اهل بیت قدرت را از بنی امیه 

بنی عباس روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل بیت از چیزی فروگذار نکردند. 
( نبود به جز نامی از اسالم باقی نمی ماند.  کریم و ائمۀ معصومین گران قدر پیامبر )قرآن  گر دو میراث  ا

چالش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر امامان

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر

پس از رحلت پیامبر، نوشتن احادیث ایشان ممنوع شد. 
کسانی که به این احادیث عالقه مند بودند، فقط می توانستند آنها را به حافظه سپرده و به دیگران منتقل کنند. 

اشکاالت اساسی نگهداری حدیث از طریق حافظه و ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر
کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیث فراهم شد.  الف( امکان 

ب( شرایط مناسب برای جاعالن حدیث فراهم آمد تا بر اساس اغراض شخصی به جعل یا تحریف 
کنند.  کمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری  حدیث بپردازند یا به نفع حا

پ( بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند و به ناچار، سلیقۀ شخصی 
را در احکام دینی دخالت دادند. سال ها بعد، نوشتن احادیث پیامبر آزاد شد و حدیث نویسی 
رواج یافت؛ اما به علت نبودن اصحاب پیامبر در میان مردم، احادیث زیادی جعل و تحریف شد و 

دیگر معلوم نبود این احادیث از پیامبر است یا نه. 
نزد پیامبر  احادیث  زیرا  نیامد؛  پیش  ائمه  پیروان  برای  پیامبر   احادیث  نوشتن   ممنوعیت 

که دور از خطا بودند و سخنانشان  ائمه حفظ شده بود و شیعیان این احادیث را از طریق امامان معصوم 
مانند رسول خدا معتبر بود به دست می آوردند. 

تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث

که  کعب االحبار  کتاب )یهودی و مسیحی( مانند  گروهی از علمای اهل  برخی از عالمان وابسته به قدرت و 
کردند و به تفسیر و تعلیم  ظاهرًا مسلمان شده بودند از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده 
در  آنها  از  برخی  پرداختند.  قدرتمندان  منافع  با  موافق  و  خود  افکار  با  مطابق  اسالمی  معارف  و  قرآن  آیات 

مساجد می نشستند و داستان های خرافی دربارۀ پیامبران برای مردم نقل می کردند. 
گمراهی  سبب  و  یافت  راه  نبودند،  ائمه  پیرو  که  کسانی  تفسیری  و  تاریخی  کتاب های  به  انحرافی  مطالب 

بسیاری از مسلمانان شد. 
ارائۀ الگوهای نامناسب

، مقداد،  که رسول خدا اسوۀ مردم بود، انسان های آزاده، باایمان و شجاعی مانند امام علی در زمانی 
عمار، ابوذر و سلمان تربیت شدند. 

که الگوهای اصیل اسالمی  کمان وقت تالش می کردند  هرچه جامعه از زمان پیامبر فاصله می گرفت، حا
که از معیارهای اسالمی به دورند در جامعه  کشیده شوند و افرادی  به خصوص اهل بیت پیامبر به انزوا 

کنند و الگوی مردم قرار بگیرند.  جایگاهی برجسته پیدا 
تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

کرد.  پیامبر حکومتش را بر پایۀ برابری و مساوات بنا 
کرد.  گرامی بودن نزد خدا را تقوا اعالم  کرامت و  ک  پیامبر مال
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کاخ های بزرگ  کردند و برای خود و اطرافیان،  کمان بنی امیه و بنی عباس به تدریج مسیر حکومت را عوض  حا
گران قیمت انباشتند.  ساختند و خزائن خود را از جواهرات 

کار عصر پیامبر را به جامعه ای عافیت طلب، تسلیم و بی توّجه به  این تغییر مسیر، جامعۀ مؤمن و فدا
کرد.  سیرۀ پیامبر تبدیل 

که ائمۀ اطهار با مشکالت زیادی روبه رو باشند و نتوانند مردم آن روزگار را با خود  این تغییر فرهنگ سبب شد 
همراه کنند.

صفحة 95

در آیۀ شریفۀ زیر بیندیشید و به سؤاالت پاسخ دهید:

ٌد اِّل َرسوٌل َقد َخلَت ِمن َقبلِِه الرُُّسُل اََفاِن ماَت اَو ُقِتَل انَقلَبُتم َعلٰی اَعقاِبکُم َو َمن یَنَقلِب َعلٰی َعِقَبیِه َفلَن یَُضرُّ اللَه  َو ما ُمَحمَّ

َشیئاً َو َسَیجِزي اللُّٰه الّشاِکِریَن 

گذشته ]و آیین پیشین  کشته شود، آیا شما به  گر او بمیرد یا  که پیش از او رسوالن دیگری بودند. پس ا و محّمد نیست، مگر رسولی 
گزند و زیانی نرساند و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش می دهد.  گذشته بازگردد، به خدا هیچ  کس به   خود[ باز می گردید؟ و هر 

)سورۀ آل عمران، آیۀ 144(
1- خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر می دهد؟ 

کرم )ص( را از بازگشت به جاهلیت بیم می دهد.  مسلمانان زمان پیامبر ا
گشت به ارزش های دوران جاهلیت فقط اختصاص به زمان پیامبر دارد؟  خیر، زیرا عموم مردم در افکار، رفتار  2- آیا خطر باز
کماالت و ارزش های  گر این الگوها صاحب  و عمل دنباله رو شخصیت های برجستۀ جامعۀ خود هستند و آنها را الگو قرار می دهند. ا
گر آنها به سوی زشتی ها و بدی ها بروند،  کماالت بهره مند می شوند. ا الهی باشند، مردم نیز نسبت به همت و استعدادشان از این 

کرد.  بیشتر مردم نیز از آنها دنباله روی خواهند 
سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت،  کسانی اند؟  امروزی چه  3- به نظر شما، سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت، در جامعۀ 

کرده است، زندگی را ادامه دهند.  کرم)ص( توصیه  که پیامبر ا که به دورۀ جاهلیت بازنگردند و به همان شیوه ای  کسانی هستند 

صفحة 96

که بعد از گذشت پنجاه سال از وفات پیامبر، نوۀ ایشان یعنی امام حسین    با همفکری دوستان خود بگویید چه عواملی باعث شد 
ک  بازگشت به دوران جاهلیت، تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت، تغییر مال این گونه توسط امت پیامبر به شهادت برسد؟ 
کرامت و گرامی بودن نزد خداوند که تقوا بود، داشتن کاخ های بزرگ، پر بودن خزائن از جواهرات گران قیمت و به خوش گذرانی پرداختن، 
گرا و ظلم پذیر  کار در عصر پیامبر)ص( بود به جامعه ای عافیت طلب، دنیا که جامعه ای مؤمن و فدا نتیجه اش تبدیل جامعۀ مسلمانان 

کمتر توّجه می کردند.  که به راحتی تسلیم حکومت های ستمگر می شدند و بی توّجه به سیرۀ پیامبر به ندای حق طلبان  بود 

صفحة 100

گاهی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه� چه فوایدی برای زندگی امروز ما دارد؟ به نظر شما آ
گرفتار نشویم. با تعّقل و تفکر نسبت به  گذشتگان  گاهی از اوضاع عصر ائمه)ع( عبرت بگیریم تا به عاقبت اشتباه  با مطالعه و آ

گرفته اند، ما نیز از آنها درس عبرت بگیریم.  که تصمیم های درست  اعمال و رفتار مؤمنین 

صفحة 101

کرد؟  کرم   آماده  1- چه مسائلی زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر ا
1( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر)ص( پس از رحلت ایشان 2( تحریف در معارف اسالمی: برخی از عالمان وابسته به قدرت 
که ظاهراً  مسلمان شده بودند از موقعیت و شرایط برکناری امام  کعب االحبار  کتاب )یهودی و مسیحی( مانند  گروهی از علمای اهل  و 
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کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند؛  معصوم)ع( استفاده 
همچنین برخی از آنها در مساجد می نشستند و داستان های خرافی دربارۀ پیامبران برای مردم نقل می کردند. 

چه بود؟ 2- تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر 

در زمان پیامبر)ص(: 1( الگوهایی ارزشی و الهی مانند علی)ع(، عمار، سلمان و ابوذر وجود داشتند. 2( در زمان پیامبر)ص( 
شخصیت های ارزشی، برجسته بودند و به معیارهای اسالمی عمل می کردند. 

در زمان بنی امیه و بنی عباس: 1( الگوهای غیرارزشی و غیرالهی مانند معاویه و یزید برجسته شدند و به قدرت رسیدند. 2( آنها به 
معیارهای غیراسالمی عمل می کردند. 

کنید.  کلمه ها یا عبارت های مناسب پر  جاهای خالی را با  1
کرد.  الف( پیامبر خدا)ص( حکومتی را بر پایۀ ..................... بنا 

که بر مبنای ..................... طراحی شده بود، تحقق نیافت.  خ داد و نظام حکومت اسالمی  ب( پس از رحلت پیامبر)ص( حوادثی ر
گرفت و خالفت رسول خدا)ص(  پ( در سال چهلم هجری ..................... به نام جانشینی پیامبر)ص(  حکومت مسلمانان را به دست 

را تبدیل به ..................... کرد. 
که ظاهرًا مسلمان شده بودند به تفسیر آیات قرآن مطابق با افکار .....................  کعب االحبار  کتاب، مانند  گروهی از علمای اهل  ت( 

و منافع ..................... پرداختند. 

کوتاه دهید.  به سؤال های زیر پاسخ  2
گرامی بودن از نظر رسول خدا)ص( چه بود؟ کرامت و  ک  الف( تنها مال

ب( از چه زمانی نوشتن احادیث پیامبر)ص( ممنوع شد؟
که پس از رحلت رسول خدا)ص( مسلمانان را تهدید می کرد چه بود؟ پ( مهم ترین خطری 

که به علت ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر)ص( به وجود آمد، بنویسید.  دو مورد از اشکاالت اساسی  3

کرم)ص( موجب تحریف اندیشه های اسالمی و جعل احادیث ایشان شد، توضیح دهید.  که پس از رحلت پیامبر ا مسائلی  4

گی های شخصیت یزید را بنویسید.  ویژ 5

از رحلت پیامبر/  الف( تقوا/ ب( پس   .2 برابری و مساوات/ ب( والیت/ پ( معاویه - سلطنت/ ت( خود - قدرتمندان  الف(   .1
کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش  شدن اصل حدیث فراهم شد. 2(  شرایط مناسب  پ( بازگشت به دوران جاهلیت 3. 1( امکان 
از  ستمگر  کمان  حا نفع  به  یا  بپردازند  حدیث  تحریف  یا  جعل  به  شخصی  اغراض  اساس  بر  که  فراهم  آمد  حدیث  جاعالن  برای 
منافع  با  موافق  و  خود  افکار  با  مطابق  اسالمی  معارف  و  قرآن  آیات  تعلیم  و  تفسیر  به    )1  .4 کنند.  خودداری  احادیث  برخی  نقل 
نقل می کردند.  مردم  برای  پیامبران  دربارۀ  و داستان های خرافی  در مساجد می نشستند  آنها  از  برخی   )2 پرداختند.   قدرتمندان 
گمراهی بسیاری از مسلمانان شد. که پیرو ائمه نبودند، راه یافت و سبب  کسانی  کتاب های تاریخی و تفسیری   3( مطالب انحرافی به 

کمان جایزه می گرفتند.  کمان، احادیثی از قول پیامبر)ص( جعل می کردند و از حا  4( برخی از دنیادوستان برای نزدیکی به این حا
کار زشت و ناپسند ابایی نداشت. 2( احکام خداوند، مانند نماز را به بازی و سخره می گرفت. 3( آشکارا شراب می خورد.  5. 1( از هیچ 
گرامی پیامبر، امام  کنار خود می نشاند. 5( نوۀ  کار روزانۀ او بود و با همان ها وارد مجالس می شد و آنها را  4( سگ بازی و میمون بازی، 

گرداند.  کی به شهادت رساند و خانوادۀ آنان را به عنوان اسیر در شهرها  حسین)ع( و یارانش را با وضع هولنا
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ایستگاه آموزش

جریان الکتریکی

ناشی از شارش بارهای الکتریکی متحرک است.
باید یک شارش خالص بار از یک سطح مقطع معّین وجود داشته باشد.

کاتوره ای الکترون ها را تغییر می دهد و به سرعت سوق تبدیل می کند. میدان الکتریکی، حرکت 
.)1mm s/ سرعت سوق در خالف جهت میدان به طور بسیار آهسته است )در حدود 

I q
t

C

s↓
= ∆

∆
→
→

(A)

( )

( )
∆ را جریان الکتریکی متوسط می گویند: 

∆
q
t

نسبت

مقاومت الکتریکی و قانون اهم 

الکترون های آزاد هنگام حرکت در رسانا با نوعی مقاومت روبه رو هستند.
مقاومت الکتریکی به ابعاد هندسی رسانا بستگی دارد.

طول )رابطۀ مستقیم(
سطح مقطع )رابطۀ عکس(

نسبت اختالف پتانسیل دو سر رسانا به جریان 
عبوری از آن، مقاومت نامیده می شود:

R V
I A↓

=
→
→

( )

(V)

( )
Ω

 

ولتاژهای  در  وسیله ای  الکتریکی  مقاومت  گر  ا
مختلف )در دمای ثابت( مقدار ثابتی باشد آن 

وسیله را مقاومت یا رسانای ُاهمی می نامند.
عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی

R L∝ طول رسانا:

  R L
A

= ρ     R
A

∝ 1 مساحت مقطع رسانا:  

ρ )مقاومت ویژه( جنس رسانا:

ρ ρ α= + −0 01( (T T )) گسترۀ دمایی نسبتًا بزرگ با دما تقریبًا به طور خطی تغییر می کند:  مقاومت ویژۀ فلزات در یک 
/1 است. °C K−1 یا α ضریب دمایی مقاومت ویژه است و یکای آن

نیم رسانا

در دماهای پایین مانند یک نارسانا رفتار می کند.
کاهش می یابد. با افزایش دما،  مقاومت ویژۀ نیم رسانا 

فصل 2
جریان  الکتریکی و مدارهای 

جریان مستقیم
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انواع مقاومت ها

مقاومت های پیچه ای: آلیاژهایی مانند نیکروم یا منگانین

رئوستا
پتانسیومتر

کربن، برخی نیم رساناها یا الیه های نازک فلزی ساخته می شوند. مقاومت های ترکیبی: از 

مقاومت های خاص

ترمیستور 

,  ( )LDR مقاومت های نوری

دیودها 
که  نکته  روی مقاومت های ترکیبی مانند شکل مقابل معمواًل چهار خط رنگی وجود دارد 

ab d abc c× ± ×10 100 10( ) نشان دهندۀ مقدار مقاومت و تلرانس آن است: 
     

نیروی محرکۀ الکتریکی

از بارهای الکتریکی در یک مدار ایجاد می کند.  کار روی بار الکتریکی، جریان ثابتی  که با انجام  منبع: وسیله ای است 

)پیل های سوختی، سلول های خورشیدی(
که منبع نیروی محرکۀ الکتریکی روی واحد بار الکتریکی مثبت انجام می دهد تا آن را از پایانۀ با پتانسیل  کاری  تعریف  

ε
↓

= ∆
∆

→
→

( )

(J)

( )
V

W
q C

کمتر به پایانۀ با پتانسیل بیشتر ببرد: 

(الف)

b a

(ب)

b r a

(پ)

b r a

r نشان می دهند. هرچه باتری فرسوده تر شود،  که آن را با  کوچک است  نکته  معمواًل هر مولدی دارای یک مقاومت درونی 
مقدار مقاومت درونی آن افزایش می یابد. 

مدار تک حلقه و افت پتانسیل در مقاومت:
پتاهنس�ل

باالتر

پتاهنس�ل
پا��نتر

I

I

IRB
a

+

-
⇒ + − = ⇒ − =V IR V IRa aε ε 0 �

قاعدۀ حلقه

در هر دور زدن کامل حلقه ای از مدار، جمع جبری اختالف پتانسیل های  1

اجزای مدار صفر است.
قاعدۀ حلقه چیزی جز پایستگی انرژی نیست. 2

r خواهد بود: گر باتری واقعی باشد، دارای مقاومت داخلی ا 3
I

I

I

b

r

a

R

-

+

⇒ + − = ⇒ − = −V Ir V V V Ira b b aε ε  
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صفحة 41فعالیت���2- ��1

گر سرعت سوق الکترون ها این قدر  کندِی سرعت حرکت یک حلزون باشد. ا سرعت سوق الکترون های آزاد در یک رسانا می تواند به 

کلید برق را می زنیم چراغ های خانه به سرعت روشن می شوند؟ )راهنمایی: شیلنگ شفافی را در نظر بگیرید.  کم است، پس چرا وقتی 

گر لکه ای رنگی را  که شیلنگ پر از آب است، آب بالفاصله از سر دیگر شیلنگ جاری می شود؛ ولی ا وقتی شیر را باز می کنید، هنگامی 

درون آب چکانده باشیم، می بینیم این لکۀ رنگی به آهستگی در آب حرکت می کند.(

در  موج  این  حرکت  )سرعت  می شود  برقرار  نور  سرعت  به  نزدیک  سرعتی  با  الکتریکی  میدان  می زنیم،  را  برق  کلید  وقتی 
کنار  که  الکترون هایی  )حتی  الکترون ها  ثانیه(.  بر  کیلومتر  یعنی270000  است؛  نور  سرعت  درصد   90 حدود معمولی  سیم های 
کلید به  که طول می کشد تا الکترون ها از  که این با زمانی  المپ هستند( در سرتاسر سیم به طور هم زمان شروع به حرکت می کنند 
کم  که چون سرعت سوق  کنیم  که ایجاد می شود، متفاوت است. نباید فکر  المپ برسند، ارتباطی ندارد. سرعت سوق با جریانی 
که الکترون ها به دست می آورند تا هم راستا شوند و خالف  است، پس جریان دیر برقرار می شود. سرعت سوق میانگین سرعتی است 

گیرند. جهت میدان الکتریکی اعمال شده قرار 

صفحة 42تمرین���2- 1

q∆ ، آمپر - ساعت می شود. باتری خودروها با  t∆ بر حسب ساعت باشد، یکای I بر حسب آمپر و گر ∆ ا = ∆q I t( ) در رابطۀ

(mAh) مشخص می شود. هرچه آمپر - ساعِت یک باتری بیشتر  گوشی ها همراه با میلی آمپر - ساعت آمپر - ساعت(Ah) و باتری 

که می تواند از مدار عبور دهد تا به طور ایمن تخلیه شود، بیشتر است. کثر باری  باشد حدا

تا  می کشد  طول  چقدر  سازد،  فراهم  را   5 0/ A متوسط جریان  باتری  این  گر  ا است.   50Ah خودرویی، استاندارد  باتری  الف( 

خالی شود؟

∆ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =q q I t I t h t h1 2 1 1 2 2 2 250 1 5 0 10∆ ( A)( ) ( / A)(t )  

100 را فراهم سازد،  µA گر این باتری جریان متوسط 1000mAh است. ا ، برابر ( )AA ب( آمپر - ساعت نوعی از باتری های قلمی

چه مدت طول می کشد تا خالی شود؟

I t I t mA h mA t h1 1 2 2
3

2 21000 1 100 10 10000= ⇒ = × ⇒ =−( )( ) ( )(t )  

صفحة 46تمرین���2- 2

100m از این سیم ها  2 دارد. مقاومت 032/ mm که قطری برابر با  با سیم های مسی ای صورت می گیرد 
ً
سیم کشی خانه ها معموال

در دمای اتاق چقدر است؟

 R
A

= = × ×
× ×

= ×
× ×

−

−

−ρ 1 7 10 10
3 14 1 016 10

1 7 10
3 14 1 032 10

8 2

3 2

6/

/ ( / )

/

/ / −− =6 0 5246/ Ω  

 R ≈0 52/ Ω  

صفحة 51فعالیت���2- 2

روبه رو  شکل  همانند  مداری  کلید،  و  ولت سنج  کوچک،  المپ  رابط،  سیم های  باتری،  یک  کمک  به 

کلید را ببندید و  که ولت سنج نشان می دهد بخوانید. سپس  کلید عددی را  کنید. قبل از بستن  درست 

کدام حالت ولت سنج عدد بزرگ تری را نشان  که ولت سنج نشان می دهد بخوانید. در  دوباره عددی را 

می دهد؟ چرا؟

المپ�ل�ددر ادامه با علت تفاوت این دو عدد آشنا خواهید شد.

ولتسنج
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استخوان ها و اسکلت گفتار  1

ایستگاه آموزش

اسکلت استخوانی انسان

انواع استخوان

بافت های استخوانی شامل

شامل دو بخش

اعمال

دراز: مانند ران و بازو

کوتاه: مانند مچ

پهن: مانند جمجمه

نامنظم: مانند ستون مهره ها

مثال در طول استخوان ران به صورت واحدهایی به نام سامانۀ هاورس کم(  فشرده )مترا

گوش )شنیدن( کوچک  استخوان های 
استخوان های آرواره )تکلم و جویدن(

اسکلت انسان

ساختار بخشی از تنۀ یک استخوان دراز و اجزای آن

انواع استخوان

گرفتن ساختارهای  پشتیبانی: تعیین شکل بدن و قرار 
بدن روی استخوان ها

اسکلتی  ماهیچه های  انقباض   حرکــت: 
باعث انتقال نیروی ماهیچه  )متصل به استخوان ها( 

به استخوان و حرکت استخوان
مانند بخش های حساس  حفاظت اندام های درونی 

مغز، نخاع، قلب و شش ها
توسط مغز قرمز استخوان تولید یاخته های خونی 

کلسیم مانند فسفات و  ذخیرۀ مواد معدنی 
کمک به شنیدن و تکلم

استوانه هایی هم مرکز از سلول های استخوانی و احاطه شده توسط ماّدۀ زمینه ای
وجود اعصاب و رگ ها درون مجرای مرکزی هر سامانه باعث  ارتباط بافت زنده با بیرون

تیغه هاي هم مرکز

بافت پیوندي

رگ هاي خونی

استخوان فشرده

یاختۀ
استخوانی

استخوانمجرا
اسفنجی

حفره هاي
بافت اسفنجی

مجراي
هاورس

 (متراکم)

محوری: تشکیل دهندۀ محور بدن
جانبی: استخوان های دست و پا 

)نقش بیشتری در حرکت بدن دارند(.

توسط

دستگاه حرکتیفصل 3

فصل 3
دستگاه حرکتی
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تشکیل و تخریب استخوان

 نکته  استخوان ها بر اثر ورزش و افزایش وزن، ضخیم، 
کم کاری  در  که  در حالی  شده؛  کم تر  مترا و  محکم تر 
فضانوردان  در  آن  مشابه  که  می شوند  ظریف تر 
کم استخوانشان  که در حالت بی وزنی ترا وجود دارد 

کاهش می یابد.

تغییرات استخوان در طول زندگی

شکستگی های استخوان

بیماری: پوکی استخوان

محل  نزدیک  در  جدید  استخوانی  یاخته های  شدن  ساخته 
شکستگی  بهبود منطقۀ آسیب دیده پس از چند هفته

در دوران جنینی: استخوان ها دارای بافتی نرم 1

کلسیم سخت شدن استخوان با افزوده شدن نمک های  2

کم استخوانی تا اواخر سن رشد: ترشح ماّدۀ زمینه ای توسط یاخته های استخوانی  افزایش توده و ترا 3

کاهش تودۀ استخوانی کم کار شدن یاخته های استخوانی   با افزایش سن   4

شکستگی ناشی از حرکات معمول بدن 
)شکستگی میکروسکوپی(

شکستگی ناشی از ضربه یا برخورد

عوارض

کم تودۀ استخوانی بر اثر کاهش ترا علت: 

افزایش تخریب استخوانی
ضعیف و شکننده شدن استخوان

کلسیم غذا D و  کمبود ویتامین
رسوب  از  جلوگیری  باعث  دخانیات  و  الکلی  نوشیدنی های  مصرف 

کلسیم در استخوان
گازدار مصرف نوشابه های 

اختالل در ترشح بعضی هورمون ها

مغز استخوان

بخش نرم درون استخوان
انواع

مغز زرد 1

مغز قرمز 2

پرکنندۀ فضای درونی استخوان اسفنجی
محل تشکیل یاخته های خونی

کالژن و مواد معدنی تشکیل شده است. نکته  ماّدۀ زمینه ای سلول های استخوانی از 

اسفنجی

قرارگیری تیغه های استخوانی به صورت نامنظم
که با رگ ها و مغز قرمز استخوان پر شده است. وجود حفره هایی بین تیغه ها 

مثال  سطح درونی تنۀ استخوان ران و انتهای برآمدۀ آن
گی ها ویژ

ش�ستگ�
(ترك)

شکستگی ناشی از صدمه در سر استخوان 
ران )راست( و تصویر رادیوگرافی از 

استخوان شکستۀ ران )چپ(

مقایسۀ استخوان طبیعی با استخوان 
دچار پوکی

بیشتر از چربی تشکیل شده است. 
پرکنندۀ مجرای مرکزی استخوان های دراز

تبدیل به  مغز قرمز کم خونی های شدید  در 

طب�ع� پو��استخوان به مبتال استخوان
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مفصل

ساختار

انواع

کنار  کپسول مفصلی، رباط ها )بافت پیوندی رشته ای( و زردپی ها هم به  عالوه بر  نکته 
یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کنند.

کار زیاد، ضربات، آسیب ها و بیماری ها(  گر سرعت تخریب سطح صیقلی غضروف )بر اثر  ا
بیش از ترمیم باشد، بیماری های مفصلی ایجاد می شوند.

محل اتصال استخوان ها با هم
انواع

کپسول مفصلی

نقش
مایع مفصلی لغزنده

بافت غضروفی سر استخوان ها
امکان حرکت استخوان ها در مجاور هم طی سال های طوالنی

کم ک  به علت اصطکا لیز خوردن استخوان ها در محل مفصل 

ثابت

جنس: بافت پیوندی رشته ای
کنار یکدیگر ماندن آنها کمک به  کردن استخوان ها و  نقش: احاطه 

متحرک

بدون حرکت استخوان ها
 مثال  استخوان جمجمه

کاسه ای )لگن(  گوی و 
لوالیی )زانو(

لغزنده )انگشتان و مهره ها(

مفصل ثابت 
در استخوان های جمجمه

انواع مفصل متحرک

لغزهنده مفصل گوي-�اسهاي لوال�مفصل مفصل

بخش های تشکیل دهندۀ مفصل

تشکیل شده از چند استخوان
محکم بودن استخوان ها به دلیل 

فرورفتن لبه های دندانه دار آنها 

صفحة 40 1

گذشته با ساختار بافت پیوندی و اجزای آن آشنا شدید. الف( با توجه به اطالعات قبلی هر بافت پیوندی از چه بخش هایی  سال 
کالژن، رشته های ارتجاعی و ماّدۀ زمینه ای  بافت پیوندی از انواع یاخته ها، رشته های پروتئینی به نام  تشکیل شده است؟ 

که توسط یاخته های این بافت ساخته می شود، تشکیل شده است.
توسط سلول های استخوانی ب( ماّدۀ زمینه ای استخوان توسط چه بخشی ساخته می شود؟ 

صفحة 42 2

کم استخوانی زنان و مردان را در سنین مختلف  کم تودۀ استخوانی در زنان و مردان با هم تفاوت دارد. جدول زیر ترا کلی ترا به طور 
نشان می دهد.

کم استخوان میانگین ترا

مرد زن سن

0 979/ 0 895/ 20
0 936/ 0 886/ 30
0 894/ 0 850/ 40
0 809/ 0 733/ 60
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کم استخوان میانگین ترا

مرد زن سن

0 809/ 0 733/ 60
0 766/ 0 667/ 70
0 724/ 0 607/ 80

کنید. کم تودۀ استخوانی را در دو جنس رسم  1- منحنی تغییر ترا

0/4

0/6

0/8

ن
وا

خ
ست

ما
ا�

تر
ن

گ�
�اهن

م

20 30 6040 50 70 80
سن

زن

مرد

در مردان تر است؟  کم استخوان باال کدام جنس ترا 2- در 
در مردان کم استخوان در مردان بیشتر است یا زنان؟  3- بین سنین 20 تا 50 سالگی شدت تغییرات ترا

صفحة 44 3

را  استخوانی  بافت های  و  استخوان  انواع  مدرسه،  آزمایشگاه  میکروسکوپی  آمادۀ  نمونه های  و  موجود  موالژهای  از  استفاده  با 

کنید.  مشاهده و با هم مقایسه 

مثال نوع بافت شکل ظاهری
انواع 

استخوان

ران و بازو

     

و  فشرده  نازکی  الیۀ  سر: 
داخل اسفنجی

تنه: بیشتر فشرده و داخل 
اسفنجی

سر  دو  و  استوانه ای  آن  تنۀ 
انتهای آن برآمده است.

دراز

مچ دست و پا و انگشتان
ناوي هاللی

هرمی
نخودي

شبه
ذوزنقه

ذوزنقه بزرگ
چنگکی

الیه ای  با  اسفنجی  بیشتر 
نازک از فشرده

به شکل مکعب کوتاه

کتف، لگن و جمجمه

                             

و  صاف  وسیع،  سطح 
بشقابی مانند

پهن

مهره ها
لیگامان فالووم

لیگامانلیگامان طولی قدامی
طولی خلفی

سوراخ
بین مهره اي        

تفاوت های زیادی در شکل نامنظم
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ایستگاه سنجش

کنید. گزینۀ درست را انتخاب  در هر قسمت،  1 
الف( در تنۀ استخوان های دراز، سرخرگ پس از عبور از بافت ................... وارد بافت ................... می شود.

3( استخوانی اسفنجی - پیوندی کم - پیوندی رشته ای  1( استخوانی مترا
4( پیوندی - استخوانی فشرده 3( غضروفی - استخوانی فشرده    

کتین چه اتفاقی می افتد؟ ب( به دنبال اتصال میوزین به ا
1( ناقلین عصبی از پایانۀ یاختۀ عصبی آزاد می شوند.

خ می دهد. 2( فسفات معدنی آزاد شده و در میوزین تغییر شکل ر
کتین منجر می شود. که به آشکار شدن جایگاه هایی در ا کلسیم فرایندی را راه می اندازند  3( یون های 

کوتاه تر می شود. 4( فیبر ماهیچه ای 
پ( یک ترکیب ذخیره کنندۀ انرژی که می تواند در سلول های ماهیچه ای انباشته شده و نیازهای کوتاه مدت را برطرف نماید، کدام است؟

4( میوگلوبین 3( میوزین   ADP )2 کرآتین فسفات    )1
ت( در تارچه های ماهیچه های مخطط؛
Z در وسط نوار تیره وجود دارد. 1( خط

2( حد فاصل دو سارکومر مجاور، با خط M مشخص می شود.
، یک نوار تیره و نیمی از دو نوار روشن وجود دارد. Z 3( بین دو خط

، میان دو نوار روشن قرار دارد. M 4( خط

کنید. درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشّخص  2 
الف( اسکلت محوری نسبت به اسکلت جانبی، بیشتر در حرکت بدن نقش دارد.  

ب( سطح درونی تنۀ استخوان دراز بافت اسفنجی دارد.  
پ( سر استخوان در مفصل های متحرک غضروفی است. 

گرفته اند.  کتین بین رشته های ضخیم میوزین جا  ت( در سارکومر، رشته هاِی نازک ا

کنید. هر یک از عبارت های ستون )الف( را به عبارت مربوط به آن در ستون )ب( وصل  3 

ب الف

Z به هم نزدیک شدن خطوط زردپی 

سلول چند هسته ای رباط

انعکاس سر میوزین

اتصال استخوان به ماهیچه تار ماهیچه ای

کتین اتصال به رشته های ا کوتاه شدن طول سارکومر

انقباض غیرارادی ماهیچۀ اسکلتی

کنید. کلمه های داخل پرانتز پر  جاهای خالی را با یکی از  4 
الف( انتهای برآمدۀ استخوان ران توسط بافت ................ پر شده است. )اسفنجی/ فشرده(

کوتاه( ب( مغز زرد بیشتر از ................ تشکیل شده و مجرای مرکزی استخوان ................. را پر می کند. )پروتئین / چربی( )دراز/ 
پ( با تحریک یاخته های ماهیچه ای، سرهای پروتئین ................. به رشته های ................... متصل می شوند.

کتین( کتین( )میوزین / ا )میوزین/ ا  
کند( ت( فیبرهای .................. برای پاسخ های سریع تخصص یافته اند. )تند/ 
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کنید.  کلمه های مناسب پر  جاهای خالی را با  5 
الف( استخوان های ستون مهره از نوع استخوان های ................... هستند.

گرفته اند. ب( در بافت استخوانی فشرده واحدهایی به نام سامانۀ ................... قرار 
پ( مفصل متحرک بین استخوان های بازو و ساعد از نوع ................... است.

ت( تارچه های ماهیچه ای از واحدهای تکراری به نام ................... تشکیل شده اند.

شکل زیر ساختار بخشی از تنۀ یک استخوان دراز را نشان می دهد.  6 
کنید. الف( بافت اسفنجی و فشرده را در آن مشخص 

ب( سلول بزرگ شده در دایره )سمت راست( چه نام دارد؟
کنید. پ( بخش های مشخص شدۀ آن را نام گذاری 

الف( شکل مقابل چه بخشی از سلول ماهیچه ای را نشان می دهد؟ 7 
کنید. ب( بخش های مختلف آ ن را نام گذاری 

پ( در هنگام انقباض ماهیچه، این بخش چه تغییری می کند؟ چرا؟

شکل مقابل مراحل انقباض ماهیچه را نشان می دهد. با توجه به آن  8 
به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف( چه عملی نیاز به انرژی دارد؟
کنید. ب( جهت حرکت را مشخص 

ماّده ای  چه  سوختن  از  ماهیچه  انقباض  برای  الزم  انرژی  بیشتر  پ( 
به دست می آید؟

گرفته است؟ سامانۀ هاورس به چه شکل در بافت استخوانی فشرده قرار  9 

چرا بسیاری از ماهیچه ها به صورت جفت باعث حرکات اندام ها می شوند؟ 10

که به استخوان متصل نیستند؟ کدام ماهیچه های اسکلتی را می شناسید  11 

کنید. علت تیره و روشن دیده شدن تارهای ماهیچۀ اسکلتی را بیان  12

کند؟ چرا؟ که مدت طوالنی پرواز می کنند، در بخش سینه، ماهیچه های تند بیشتری دارند یا  به نظر شما پرندگانی  13

 پاسخ نامه

الف( نادرست / ب( درست / پ( درست / ت( نادرست  2. گزینۀ »3«  گزینۀ »1« /ت(  گزینۀ »2« / پ(  گزینۀ »4« / ب(  الف(  1.
 / چندهسته ای  سلول  ماهیچه ای:  تار   / کتین  ا رشته های  به  اتصال  میوزین:  سر   / ماهیچه  به  استخوان  اتصال  زردپی:  3.
انعکاس اسکلتی:  ماهیچۀ  غیرارادی  انقباض   / هم  به   Z خطوط شدن  نزدیک  سارکومر:  طول  شدن   کوتاه 
کتین / ت( تند 5.الف( نامنظم / ب( هاورس / پ( لوالیی / ت( سارکومر 4.الف( اسفنجی / ب( چربی - دراز / پ( میوزین- ا

1

2

3

؟

1

2

3

ATP

ADP

ATPADP

ATP
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 پاسخ نامه

= پیشامد معیوب بودن المپ اّول  A , = پیشامد معیوب بودن المپ دوم B  .1
B مستقل از هم  A و معیوب یا غیرمعیوب بودن المپ اّول هیچ تأثیری بر معیوب یا غیرمعیوب بودن المپ دوم ندارد؛ پس دو پیشامد

P A B P A P B( ) ( ) ( )∩ = ⋅ = × =3
12

2
11

1
22 هستند؛ در این صورت: 

A داشتن، مستقل از هم هستند، پس: گروه خونی 2. دو پیشامد رنگ چشم میشی و 

P A B P A P B P A B P A P B P A P B( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∪ ∩= + − = + − ⋅ = + − × =3
4

2
5

3
4

2
5

117
20 0 85= /  

56 است. احتمال اینکه در پرتاب دو سکه حداقل یک بار رو ظاهر شود برابر است با: 6 ظاهر نشود، 3. احتمال اینکه عدد
kÄIÃº »n Ó°ÅH ¾§¹ÄH ÏIµTeH

1 1
4

3
4− =

↑  

5
6

3
4

5
8× = 6 نیاید و حداقل یک رو ظاهر شود، برابر است با:   پس احتمال اینکه عدد

S A B= = = ={ , , , , } , { , , , , } , { , , } , A B { }1 2 3 10 2 4 6 8 10 3 6 9 6… ∩   .4

)الف P A B n
n B

( | ) (A B)
( )

= =∩ 1
3 )ب   P n

n A
(B | A) (A B)

( )
= =∩ 1

5  

P n
n B

P A B(A | B) (A B)
( )

( | )= = =⇒∩ 2
6

1
3   .5

آمار توصیفی درس دوم

ایستگاه آموزش

x نشان می دهیم و برابر است با: که آن را با تعریف  متوسط یا مرکز ثقل داده ها میانگین است 
¸Ã«ºIÃ¶ IÀï½jHj Ì¼µ\¶

IÀï½jHj ®¨
x

x x x
n

n
↑

=
+ + +

→
1 2 �
� ������� �������

jjHk÷U

 

که تعداد داده های بعد از آن با تعداد داده های قبل از  کنیم، مقداری را  گر داده ها را به صورت صعودی یا نزولی مرتب  تعریف  ا
Q2 نمایش می دهیم. آن برابر است میانه می نامیم و آن را با

n است. +1
2 کردن داده ها، میانه، دادۀ  گر تعداد داده ها فرد باشد، پس از مرتب  ا توجه  

گر تعداد داده ها زوج باشد، هیچ داده ای در وسط قرار نمی گیرد. در این صورت معدل دو دادۀ وسطی را به عنوان میانه در نظر می گیریم. ا
کوچک باشند(  که خیلی بزرگ یا خیلی  گر در بین داده های آماری، داده های دورافتاده داشته باشیم )یعنی داده هایی  نکته  ا

گر دادۀ دورافتاده نداشته باشیم، از میانگین استفاده می کنیم.  در این صورت از میانه استفاده می کنیم؛ اما ا
کندگی معیارهای پرا

کوچک ترین داده ها را نشان می دهد و  که اختالف بین بزرگ ترین و  کندگی است  دامنۀ تغییرات: ساده ترین شاخص پرا
R نمایش می دهیم. آن را با نماد
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گروه دادۀ آماری داشته باشیم.  کندگی یک  کمک می کند تا بررسی دقیق تری روی پرا که به ما  واریانس: شاخصی است 

کمترین آنها را(. واریانس معیار مناسبی برای بررسی اختالف  واریانس همۀ داده ها را بررسی می کند )نه فقط بیشترین و 
داده ها از میانگین است. برای به دست آوردن واریانس داده ها از رابطۀ زیر استفاده می کنیم:

σ2 1
2

2
2 2

↓
=

− + − + + −

uºIÄnH»

(x ) ( ) ( )x x x x x
N

N�
 

σ نمایش می دهند. واحد واریانس، مجذور واحد داده هاست، پس  انحراف معیار: جذر واریانس است و آن را با نماد

از واریانس، واحدی معادل واحد داده ها  تا با جذر  از انحراف معیار استفاده می کنیم  کردن این مشکل  برای برطرف 
داشته باشیم:

σ =
− + − + + −( ) ( ) (x )x x x x x

N
N1

2
2

2 2�
 

| برابر خواهد شد. |m کنیم، انحراف معیار فقط n جمع  کنیم و حاصل را با m برابر  گر همۀ داده ها را توجه  ا
کنیم: نکته  برای محاسبۀ واریانس داده ها می توانیم از رابطۀ زیر نیز استفاده 

σ2
1
2

2
2 2 21= + + + −

N
x x x xN( )�  

CV
x

= σ CV نشان داده می شود:  که با نماد ضریب تغییرات: نسبت انحراف معیار به میانگین است 

کندگی داده ها را به نسبت بزرگِی آنها بیان می کند. توجه  ضریب تغییرات معمواًل به صورت درصد بیان می شود، واحد ندارد و پرا
را به چهار قسمت مساوی  که داده های مرتب شده  اّول، چارک دوم و چارک سوم مقادیری هستند  چارک ها: چارک 

تقسیم می کنند.
که چارک دوم همان میانه است:  تذکر بدیهی است 

صفحة 153

در  را  آنها  و  پرسید  را  خود  دوستان  از  نفر   5 جرم محمد، 

کرد. سپس میانگین جرم دوستان  جدول روبه رو یادداشت 

کرد: خود را حساب 

نحوۀ محاسبه میانگین
62 55 57 61 55 290+ + + + = کرد:   محمد ابتدا مجموع جرم دوستان خود را محاسبه  1
290
5 58= کرد:   5 )تعداد دوستان( تقسیم  سپس عدد حاصل را بر عدد 2

. 58 میانگین جرم دوستان محمد برابر است با

صفحة 154

گرم است؟ در فعالیت قبل، میانگین جرم دوستان محمد چند  1
58 58000kg gr=  

علیاحمدسامنیمارضادوست

5561575562جرم )کیلوگرم(
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فف
ص
ل

)2
ی )

ض
ریا

  لامت ا و رامآ

28 درجۀ سانتی گراد باشد، میانگین دمای هوا  گر میانگین دمای هوا گزارش شد. ا هوای اهواز در هر ساعت از یک روز بهاری  2

F = × ° + =9
5 28 32 82 4/   (F C= +9

5 32 ÂÄIµ¹ÀHn) چند درجۀ فارنهایت است؟

صفحة 154 پرسش متـن

؛ زیرا داریم:  57 کدام است؟  مثال: در فعالیت قبل، میانۀ داده ها 
55 55 57 61 62, , , ,

↑
¾ºIÃ¶

 

صفحة 155 پرسش متـن

مثال: اعداد زیر نمره های درس ریاضی سمیرا در طول یک سال است. 

 19 17 18 18 20 5 کنید.   - میانگین و میانۀ نمره های او را حساب 

 X = + + + + + =19 17 18 18 20 5
6 16 17/ الف( محاسبۀ میانگین  

 5 17 18 18 20 5, , , , ,  Q2
18 18

2 18= + = ب( محاسبۀ میانه  

کدام معیار توانایی دانش آموز در این درس را بهتر ارزیابی می کند؟ چرا؟ پ( به نظر شما 

میانه، زیرا داده ها به میانه نزدیک ترند.

صفحة 155

12 دانش آموز پایۀ یازدهم، قبل از یک مسابقۀ دو است. داده های زیر مربوط به تعداد ضربان قلب

100 91 82 75 105 98 98 101 89 92 97 86 کنید.   - میانۀ داده ها را مشّخص 

75 82 86 89 91 92 97 98 98 100 101 105   Q2
92 97

2 94 5= + = /  

کنید. - میانگین داده ها را مشّخص 

x
x

n
ii

n

= ==∑ 1 1114
12 92 83� /  

صفحة 156

گزارش شده است: ، به تفکیک  B A و کالس نمرۀ درس ریاضی دانش آموزان دو 

12111098A

20151050B

( ) , ( )A Q A B Q Bt°¨ â¾ºIÃ¶ t°¨ â¾ºIÃ¶2 210 10= = کنید.   کالس را محاسبه  الف( میانۀ نمرۀ این دو 

کنید. کالس را محاسبه  ب( میانگین نمرۀ این دو 

 

( ) , ( )A x xA BBt°¨ ¸Ã«ºIÃ¶ t°¨ ¸Ã«ºIÃ¶= + + + + = = = + +8 9 10 11 12
5

50
5 10 0 5 100 15 20

5 10+ + =  

کند؟ چرا؟ کالس تدریس  کدام  پ( به نظر شما یک معلم ریاضی ترجیح می دهد در 

کمتری دارند. کندگی  B پرا کالس کالس یکدست تر است و نسبت به  ؛ زیرا نمرات دانش آموزان این  A کالس

0 5 10 15 20

8 9 10 11 12
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کیلومتر و انحراف   10000 کیلومتر و  11000 B به ترتیب A و کارخانه ای دو نوع الستیک تولید می کند. میانگین طول عمر برای نوع 2
کدام نوع الستیک بهتر است؟ کیلومتر است.   1000 کیلومتر و  2000 B به ترتیب A و معیار برای نوع

CV CVA B= = = = ⇒2000
11000 0 18 1000

10000 0 1/ , / B بهتر است. الستیک نوع  

دوست  پنج  هفتگی  ریال(  هزار  )ده  توجیبی  پول  روبه رو  جدول  3
نزدیک مینا و مریم را نشان می دهد.

مینا  و  مریم  دوستان  برای  را  توجیبی  پول  میانۀ  و  میانگین  الف( 

کنید. محاسبه 

x xI¹Ã¶ ´Äo¶= + + + + = = + + + + =23 24 25 26 27
5 25 15 20 25 30 35

5 25,  

کنید. ب( انحراف معیار پول توجیبی را برای دوستان مریم و مینا محاسبه 

σ σ2 4 1 0 1 4
5 2 2I¹Ã¶ ·ITw»j I¹Ã¶ ·ITw»j= + + + + = ⇒ =  

σ σ2 100 25 0 25 100
5 50 50 5 2I¹Ã¶ ·ITw»j ´Äo¶ ·ITw»j= + + + + = ⇒ = =  

پ( برنامه ریزی برای یک سفر یک روزه با دوستان برای مینا ساده تر است یا مریم؟

CV CVI¹Ã¶ ·ITw»j ´Äo¶ ·ITw»j= = =2
25

5 2
25

2
5, دوستان مینا؛ زیرا:   

کنید. 84 را بر اساس جدول زیر محاسبه  94− خ تورم )مراجعه به خواندنی( سا ل های میانگین، میانه و انحراف معیار نر 4

سال13941393139213911390138913881387138613851384

11 9/15 6/34 7/30 5/21 5/12 4/10 8/25 4/18 4/11 9/10 خ تورم/4 نر

(¸Ã«ºIÃ¶) x = + + + + + + + + +10 4 11 9 18 4 25 4 10 8 12 4 21 5 30 5 34 7 15/ / / / / / / / / // /6 11 9
11

+  

= =203 5
11 18 5/ /  

(¾ºIÃ¶)

10 4 10 8 11 9 11 9 12 4 15 6 18 4 21 5 25 4 30

2

/ , / , / , / , / , / , / , / , / , /
↑
Q

55 34 7, /
 

σ2 65 61 43 56 0 01 47 61 59 29 37 21 9 144 262 44 8 41 43= + + + + + + + + + +/ / / / / / / / // /56
11 65 52=  

⇒ = =(nIÃ÷¶ ýHodºH) σ 65 52 8 09/ /  

کهگیلویه و بویراحمد دیده می شود. در جدول زیر ارتفاع از سطح دریا برای بعضی از شهرهای استان مرکزی و  5
( :m oT¶ ، ft :R¼Î ، 1 3 281m ft= / :ÂÄIµ¹ÀHn)

مرکزیکهگیلویه و بویراحمد

کمحالتخمینشازندیاسوجدهدشتدنا شهرارا

7218 20/ ( )ft3248 19/ ( )ft6135 47/ ( )ft1920( )m1830( )m1775( )m1708( )m
فاصله 

از سطح دریا

مینا2726252423

مریم3530252015
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  زموا تبون

نمونه آزمون نوبت اّول

بارمسؤالشماره

)C رأس های یک مثلث هستند.1 , )1 3 B و = ( , )1 0  ، A = −( , )1 3 نقاط

کنید. الف( مثلث را رسم 
که این مثلث قائم الزاویه است یا خیر. کنید  ب( تحقیق 

1

2 AB پاره خط عمودمنصف  معادلۀ  باشند،   AB پاره خط سر  دو  مختصات   B( , )1 1 و  A( ),3 5 گر  ا

را بنویسید.
1

)A یکی از رئوس این 3 , )7 5 گر h واقع است. ا y x:4 3 18 0+ − = یکی از اضالع مربعی بر خطی به معادلۀ

مربع باشد، مساحت مربع را به دست آورید.
1

2 باشد.4 3+ 2 و 3− که ریشه های آن 0/75معادلۀ درجۀ دومی بنویسید 

c و همچنین تعداد ریشه ها و عالمت 5 b و ، a با توّجه به شکل مقابل عالمت

کنید. آنها را در صورت وجود مشّخص 

c bعالمت aعالمت تعداد ریشه هاعالمت ریشه یا ریشه هاعالمت
g تابع

1/25

کنید.6 معادله و نامعادله های زیر را حل 

x )الف

x x
x

x x2 24
1
2

1
2−

+
+

= −
−

 

x )ب x+ − − =2 3 3 0  

1/5

x را محاسبه کنید. 7 y
x y

+
−

، مقدار x y
x y
+
−

=3
13 6

1
3 گر 1ا

y را به دست آورید.8 x و با توّجه به شکل مقابل مقدار

 

1/5

برابر 9 چند  بزرگ تر  مثلث  مساحت   .BC MN مقابل شکل  در 

کوچک تر است؟  مساحت مثلث 

 

1/5

نوبت اّولنمونه آزمون
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یکدیگرند. 10 مکمل  چهارضلعی  مقابل  زاویۀ  دو  زیر  شکل  در 

x را به دست آورید. اندازۀ

 

1

آیا دو تابع زیر مساوی اند؟ )برای پاسخ خود دلیل بیاورید.(11

f x x x g x x x( ) ( ),= − = × −2 1  
1

کنید.12 کمک انتقال رسم  g را به  x x( ) = − + +2 1 1نمودار تابع با ضابطۀ

کدام حالت زیر تابع داده شده یک به یک است؟ در صورت یک به یک بودن وارون تابع را بیابید.13 در 

f )الف = −{( , ) , ( , ) ( , ) , ( , )}2 2 0 2 3 5 1 4   )ب 

  )ت  )پ

2

کنید. 14 Df را رسم  = −[ , )3 2 f و دامنۀ x( ) [x]= + 3 1/5تابع با ضابطۀ

؛15 g= −{( , ),( , ) ,( , ) ,( , )}2 2 1 2 1
4 3 1 3

2 f و = − − − −{( , ),( , ),( , ) ,( , ) ,( , )}0 2 1 1 3 1
4 2 3 1 0 گر ا

2f را به صورت مجموعه ای از زوج های مرتب بنویسید. g− الف(

کنید. ) را محاسبه  )( )f
g

1 ب(

1

sin را به دست آورید.16 sin
cos

145 235
325

° − °
°

، حاصل tan45 2 1° = −a 2با فرض

20جمع نمره

 پاسخ نامه
.1

  )الف

AB )ب x x yB A B A= − + − = − − + − = + =) (y ) ( ) ( )2 2 2 21 1 0 3 4 9 13  

AC = − − + − = + = =1 1 3 3 4 0 4 22 0( ) ( )  
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  ییایزپ

نمونه آزمون پایانی

بارمسؤالشماره

کنید.1 درستی یا نادرستی عبارت  های زیر را مشّخص 

x پیوسته است.  = 2 y در = [x]الف( تابع
x حد ندارد.   =1 y در = [x]ب( تابع

x حد ندارد.  =0 f در x x
x

( ) = پ( تابع

x از راست پیوسته است.   =0 f در x x( ) = ت( تابع

1/25

)C سه رأس مثلثABC هستند.2 , )− −2 1 )B و , )6 3 ، A( , )1 5− کنیم فرض 

الف( محیط مثلث را به دست آورید.
BC را بنویسید. ب( معادلۀ ارتفاع وارد بر ضلع

0/75

با توّجه به شکل مقابل معادلۀ سهمی را بنویسید. 3

 

1

کنید.4 معادلۀ زیر را حل 
x
x

x
x

−
+

= +
−

3
2

1
1  

0/75

5 .BC = 10 و  AB = 6  ،DE = 4  ، AD = 8 مقابل شکل  در 

xy را به دست آورید. نسبت

 

1

x را به دست آورید. 6 در شکل مقابل مقدار

 

0/75

کنید.7 کمک انتقال رسم  f را به  x x( ) | |= − +2 3 1نمودار تابع با ضابطۀ

حاصل عبارت های زیر را بنویسید.8

)الف [ / ]203 45 )ب  [ / ]−2 3  
0/5

f را به دست آورید.9 x x( ) = +5 10 1وارون تابع با ضابطۀ

کنید.10 درستی تساوی زیر را تحقیق 

tan ( )cot ( ) cos ( )cos ( ) sinα π α π π α α π α− + − − − =5 7 38 38 2  
1

] در چند نقطه بیشترین مقدار را دارد؟11 , ]−1 1 y روی بازۀ x= − −4 4 3cos( )π π 1نمودار تابع

پایانی
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A بنویسید.12 log را بر حسب 3105 ، حاصل عبارت log /3 1 = A گر 1ا

k را به دست آورید.13 ، مقدار f − =1 2 5( ) f و x x k( ) log ( )= +2 گر 1ا

x را به دست آورید.14 کنید و مقدار log را حل  ( )2 23 2 4x log x+ + = 1معادلۀ

کدام جدول می تواند مربوط به یک تابع نمایی باشد؟15 با توّجه به مقادیر جدول های زیر، 

1(  
x

y

3 6 9 12 15
8 4 2 1 0 5/  2(  

x

y

3 6 9 12 15
7 12 17 22 27  

1

حاصل هر یک از حدهای زیر را به دست آورید.16

lim )الف
( )x

x x

x→

− +
−1

3

2
4 3
1

lim )ب  [x]
[x]x

x
x→ +

−
−2

2 8
4  

lim )پ [x] |x |

x x→ −

− −
−1

1
1 lim )ت  | |

x

x

x x→ −

−

−1

2

2
1  

2

x پیوسته باشد.17 = 2 f در که تابع b را طوری بیابید  a و مقدار

f x

a x
x

b x

x

a

( )

| |

[x] bx x

=

−
−

+ >

=
+ + <













3 2
2 2

1 2
4 2

 
1

گر عددهای روشده مختلف باشند، احتمال آنکه مجموع دو عدد، زوج 18 ا را با هم پرتاب می کنیم.  دو تاس 

باشد را به دست آورید.
1

25 داده 19 کل 11 را ادغام می کنیم، میانگین  15 دادۀ آماری دیگر با میانگین 7 و 6/ 10 دادۀ آماری با میانگین

کنید. را حساب 
1

کنیم، 20 6 واحد اضافه  2 برابر هر دادۀ آماری گر به 18 را در نظر بگیرید. ا 15 و واریانس دادۀ آماری با میانگین

( / )2 1 44 کنید. درصد تغییرات داده های جدید را محاسبه 
1

20جمع نمره

 پاسخ نامه

1. الف( درست / ب( درست / پ( نادرست / ت( درست

AB )الف x x yB A B A= − + − = − + − − = + =( ) (y ) ( ) ( ( )2 2 2 26 1 3 5 25 64 89  .2

AC = − − + − − − = + = =( ) ( ( ))2 1 1 5 9 16 25 52 2  

BC = − − + − − = + =( ) ( )2 6 1 3 64 16 802 2  

محیط مثلث = + + = + +AB AC BC 89 5 80  

m )ب
m

m
y y
x x

mAH
BC

BC
B C

B C
AH= − =

−
−

= − −
− −

= = ⇒ = − = −1 3 1
6 2

4
8

1
2

1
1
2

2,
( )
( )

 


	1-6
	7-8
	95-98
	263-265
	327-335
	393-398
	513-514
	657-660
	721-724
	810-819
	1055-1066



