
کتاب محتوای ویژه 
•• یادآوری مفاهیم پایه ششم
•• ارزشیابی ورودی از پایۀ ششم به هفتم
•• کلید واژۀ تفکیک شدۀ هر فصل
•• موارد مهم و سؤاالت امتحانی
•• کتاب درسی پاسخ به تمامی پرسش ها و فعالیت های 
•• کتاب درسی پاسخ به سؤال های حاشیه و متن 
•• نکته و بیش تر بدانیم
•• ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
•• خودارزیابی پایانی با پاسخ و بارم بندی

 یادآوری
مراحل مّهم حل مسئله به روش علمی:

1( مشاهده )جمع آوری اطالعات از طریق حواس پنجگانه و منابع معتبر(

2( طرح سؤال

3( فرضیه سازی )ارائۀ پاسخ های احتمالی و قابل آزمایش(

4( آزمایش کردن )تعیین درستی یا نادرستی فرضیه(

5( نتیجه گیری )ارائه نظریه(

مواد پیرامون ما
طبیعی: چوب، سنگ، چرم و ...

مصنوعی: کاغذ، پالستیک، کفش و ...

مراحل تولید کاغذ:

برش درختان ← قطعه قطعه کردن تنۀ درختان ← شست وشوی چوب ها ← تهیۀ چیپس چوب ← تهیۀ خمیر چوب و رنگبری 

آن توسط آب اکسیژنه ← عبور خمیر از غلتک های آهنی ← کاغذ

ُلر، آب ژاول و آب اکسیژنه به عنوان سفید کننده استفاده می شود.
ُ

نکته: از ک

نکته: یکی از راه های حفظ منابع طبیعی، بازیافت است.

موادی که در تهیۀ کاغذ به کار می روند
کلر: تهیۀ کاغذ سفیدپالستیک: تهیۀ کاغذ ضد آب

گچ: تهیۀ کاغذ شفافرنگ: تهیۀ کاغذهای رنگی
نشاسته: جهت محکم کردن کاغذ

برخی ویژگی های آهن: فلزی سنگین، چکش خوار و محکم بوده که در کارخانۀ کاغذسازی نیز برای فشرده و خشک کردن کاغذ، به صورت 

غلتک های بزرگ از آن استفاده می شود.

برخی ویژگی های فلزات: رسانای جریان برق و گرما هستند، چکش خوارند، جالی براقی دارند و ... .
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نکته: جیوه و سرب دو فلز سمی هستند.

باعث واکنش سنگ مرمر و آبگیری از برگ گیاهان می شود.اسیدها صنعتی: جوهر نمک 
خوراکی )ترش مزه(: سرکه ، آبلیمو و عصارۀ میوه های ترش

نکته: کاغذ pH در محیط های اسیدی نسبتًا قوی به رنگ قرمز تبدیل می شود.

امواج لرزه ای : به علت شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند.

نکته: تغییرات سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمین، راهی است برای پی بردن به ویژگی های الیه های درونی آن.
جنس  و  شیمیایی  ترکیب  براساس  زمین  درونی  ساختمان 

مواّد تشکیل دهنده:

است. لرزه ها  زمین  و  آتشفشان ها  بیشتر  منشأ  کره  خمیر  نکته: 

پوسته

گوشته

هسته

سنگ کره

گوشتۀ خارجی
گوشتۀ میانی
(خمیرکره)
گوشته زیرین

هستۀ خارجی

هستۀ داخلی

مذاب

خمیري

جامد

جامد

جامد

مذاب

خمیري
جامد

جامد

علت وقوع زمین لرزه ← شکستن سنگ کرۀ زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین

اثرات زلزله
بهداشتی: آلودگی آب ها، شیوع بیماری های واگیردار و ...

ساختمانی: شکستن سدها، تخریب ساختمان ها، آتش سوزی و ...
اجتماعی : از دست دادن عزیزان، بیکاری و ...

مواد خروجی از آتشفشان ها

مواد جامد: سنگ ها )توف، پوکۀ معدنی، سنگ پا( و خاکسترها
مواد مایع: گدازه ها

مواد گاز: گاز گوگرد دی اکسید، بخار آب و کربن دی اکسید

انواع آتشفشان ها

فعال: خروج مواد آتشفشانی به هر سه حالت
نیمه فعال: خروج مواد گازی شکل )دماوند و تفتان(

خاموش : بدون فّعالیت )سهند و سبالن(

اثرات آتشفشان ها
فواید آن: چشمه های آب گرم، تشکیل دریاچه، حاصلخیزی خاک

ضررهای آن: انتشار گازهای سمی، ایجاد سونامی و باران های اسیدی

نیرو: به اثر متقابل بین دو جسم نیرو گویند. واحد اندازه گیری آن نیوتون است.

اثرات نیرو: باعث به حرکت در آمدن جسم، تغییر جهت حرکت جسم، تغییر شکل جسم، توقف، کند یا تند شدن حرکت جسم می شود.

نکته: اگر دو نیرو به طور هم جهت به یک جسم وارد شود سبب حرکت آن می شود.

نکته: اگر دو نیرو به طور مساوی و یکسان خالف جهت یکدیگر به جسم وارد شود، جسم حرکت نمی کند.

انواع نیرو
غیرتماسی: نیروی گرانشی )باعث ایجاد وزن در اجسام شده(، نیروی مغناطیسی، نیروی الکتریکی )در اثر مالش دو جسم مناسب(

تماسی: اصطکاک، نیروی کشسانی فنر و تکیه گاه، نیروی مقاومت مولکول های هوا

تفاوت جرم و وزن
وسیلۀ اندازه گیری ترازو واحد کیلوگرم  جرم: مقدار مادۀ تشکیل دهندۀ جسم است 

وسیلۀ اندازه گیری نیرو سنج واحد نیوتون  وزن: نیرویی که از طرف زمین به جسم وارد می شود 

انواع نیروی مغناطیسی
نیروی ربایش: حاصل از نزدیک شدن دو قطب ناهمنام

نیروی رانش: حاصل از نزدیک شدن دو قطب همنام

که نیرویی  اصطکاک  نیروی  تأثیر 

سبب کند شدن حرکت می شود.
مفید: روشن کردن کبریت ، راه رفتن، کوهنوردی و ...

مضر: سرسره بازی، پیست اسکی، خوردگی بین قطعات متحرک و ...

راه های به حرکت درآوردن اجسام: بال، پره، تسمه، چرخ دنده، موتور الکتریکی، کش، فنر و ...

نکته : موتور الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند که این انرژی می تواند از طریق تسمه یا چرخ دنده به قطعات دیگر انتقال یابد.
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کتاب محتوای ویژه 
•• واژه نامه دروس
•• پاسخ به تمامی فّعالیت های نوشتاری و خودارزیابی ها و درک و دریافت ها
•• کتاب درسی معانی تمام اشعار 
•• موارد مهم و سؤاالت امتحانی
•• نکات امالیی
•• آزمون های پایانی با پاسخ

9 ستایش 

و«
»�یاد �ت

ا�ز1/ �ز سر�آ ن  ر�ی ه�ت �ب و 
�ت ام  �ز ؟�ی  �با�ز م 

ک�ز کی  امه  �ز و، 
�ت ام  ی �ز �ب

ای•خدا،•ای•کسی•که•نام•تو•در•آغاز•هر•کاری•بهترین•سرآغاز•است•بدون•نام•تو•من•هیچ•کاری•را•شروع•نمی•کنم.

�و��زم2/ س 
مو�ز و 

�ت �یاد  �با�زم�ی 
�ز ر  �ب یس�ت  �

�ز و، 
�ت ام  �ز رز  �ب

ای•خدا،•ای•کسی•که•یاد•تو•باعث•آرامش•روح•و•جسم•می•شود•به•جز•نام•زیبای•تو•هیچ•نامی•بر•زبانم•جاری•نیست•)فقط•نام•
مبارک•تو•را•تکرار•می•کنم(

د3/ س�ت�ز �ه ه  �چ ر  �ه ای  گ�ش کا�  د�ی  �بس�ت�ز ه  �چ ر  �ه د  کل�ی و، 
�ت ام  �ز

ای•کسی•که•نام•و•یاد•تو•باعث•گشایش•بسیاری•از•کارها•می•شود•و•ای•کسی•که•نام•تو•کلید•حل•هر•مشکلی•است.

ی4/
ت
س� �ه �ساس  کِن  س�ت  �ه ی�ی 

ت
دس� در��ز  ، در�ت �ز  ته  کو�

ای•خدا،•ای•کسی•که•دنیا•را•آفریده•ای•و•به•تمام•آفریده•ها•هستی•بخشیده•ای،•هیچ•کس•نمی•تواند•در•کار•تو•دخالت•کند•)خدا•
قدرت•مطلق•است.(

ی5/
ز
د�� موده،  ا�ز �ز ّصهۀ 

�ت م  ی�ه
ز
و�� �ز �ته،  و�ش

ا�ز �ز امهۀ  �ز م  �ه
خدایا•تو•از•همه•چیز•باخبری؛•از•سرنوشت،•از•آیندۀ•نیامده••و•از•گذشته•های•سپری•شده•آگاه•هستی،•از•نامه•ای•که•هنوز•نوشته•

نشده•و•از•سرنوشت•تمامی•موجودات••آگاهی•داری.

�لهی6/ �ت  ا�ی ع�ز به  � و، 
�ت م  ی�ه و��ه �ز که  �سان  َدَمم  �تَ ا،  �ب

�ز �آ
خدایا•با•توجه•به•فضل•و•کرامتت•مرا•به•جایی•هدایت•کن•و•برسان•که•دوست•داری•)جایی•که•ارزشمند•است•و•من•به•تو•نزدیک•می•شوم(

ده7/ ی �م  �اه�ی ود،  �ز لم�ت  �ز
ده��ز  ی �م  ا�ی �ز �ش ود  �آ �ز و� 

�ز �با 
گنجوی« »نظامی 

من•را•از•تاریکی•های•وجودم•)جهل•و•غرور(•نجات•بده•و•با•نور•هدایت•و•معرفت•خود•آشنایم•کن. 
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 تاریخ ادبیات
شیرین،  و  خسرو  مجنون،  و  لیلی  نام های  به  کتاب  پنج  شامل  گنج  پنج  او  بزرگ  اثر  است.  ششم  و  پنجم  قرن  بزرگ  شاعر  نظامی: 

اسکندرنامه، هفت پیکر و مخزن االسرار است.

خدایا•دلی•)قدرتی(•به•ما•ببخش•که•بتوانیم•در•راه•تو•جانمان•را•فدا•کنیم. کار تو جان بازیم  که در  الهی، دلی ده 
جانی•)توانایی(•ببخش•که•بتوانیم•توشه•ای•برای•آخرت•فراهم•کنیم. کار آن جهان سازیم.  که  جانی ده 

به•ما•آگاهی•عطا•کن•که•از•راه•راست•منحرف•نشویم. که از راه نیفتیم.   دانایی ده 
به•ما•چشم•بصیرت•عطا•کن•تا•در•تاریکی•های•دنیا•)انحرافات(•گرفتار•نشویم. بینایی ده تا، در چاه نیفتیم، 

خدایا•کمکمان•کن•که•یاری•کننده•نداریم. که دست آویز  نداریم.  گیر  دست 
خدایا•ما•را•در•راه•دین•الهی•ثابت•قدم•گردان، توفیق ده تا، در دین استوار شویم، 

خدایا•از•ما•مواظبت•کن•تا•پریشان•و•مضطرب•نشویم. نگاه دار تا، پریشان نشویم.  

 تاریخ ادبیات
خواجه عبداهلل انصاری: از عارفان بزرگ ایران است. او در اوخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم در هرات زندگی می کرد. آثار او عبارت 

است از: مناجات نامه، نصایح، زادالعارفین، محبت نامه، الهی نامه و ...

1 زیبایی آفرینش
د�ن ��ت  �وی  رو�ز 

ز
� مله  �ب �زهان�بهان،  �چ �س�ت  ی  د��ی �ی �چ �ز  وی  د�  ��ز »شیخ محمود شبستری«��ت 

همۀ•دنیا•پرتوی•از•نور•خداوندی•است•که•با•وجود•پنهان•بودن•او•)خدا(،•آثار•وجودی•اش•در•آن•آشکار•است•)به•هر•چیزی•که•
بنگری•نشانه•ای•از•وجود•خداوند•است(•   

 تاریخ ادبیات
شیخ محمود  شبستری: عارف مشهور قرن هشتم است. معروف ترین اثر او، کتاب »گلشن راز« است.

1 زنگ آفرینش
 واژه نامه

جاودانی،•همیشگیابد:
کرانۀ•آسمانافق:

پندار،•تصّورانگار:
بلند•شدبرخاست:

رسولپیغمبر:
جای•مقّدس،•محل•امنحرم:

غمگیندل تنگ :
گفت•و•گوراز و نیاز:

آزادرها:
همراه•شدن،•همسفر•شدنرهسپار:

زیارت•کنندهزائر:
نوعی•حشره•که•از•خود•صدا•تولید•می•کندزنجره:

طرف،•جانبسو:
داد•و•فریادغوغا:
آسودهفارغ:

هدفکام:
کردن: رفتن،•سفر•کردنکوچ 

سقف•نیمه•مدّور•اماکن•مقدسگنبد:
باد•مالیمنسیم:



کتاب محتوای ویژه 
•• کتاب درسی آموزش مفاهیم مهم 
•• کتاب درسی پاسخ به تمامی سؤال ها و فّعالیت های 
•• ارزشیابی مستمر همراه با پاسخݡݡ و بارم بندی
•• آزمون های دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندی

1 حقوق و مسئولیت های ما
1 من حق دارم

گرامی داشتیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات  گرامی بودن مقام انسان می فرماید: ما فرزندان آدم را بسیار  1- خداوند در قرآن دربارۀ 
دیگر برتری بخشیدیم.

که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش، شایستگی داشتن آنها را دارد. 2- منظور از حق، چیزهایی است 

3- نمونه هایی از حقوق 
طبیعی انسان

که مهم ترین حق آنهاست. 1- همۀ انسان ها حّق حیات یا زندگی دارند 
2- حق دارند از نعمت های الهی برخوردار شوند.

راه  یاد بگیرند،  کنند و تشکیل خانواده بدهند،  ازدواج  کنند،  کار و تالش  نیازهای خود  تأمین  برای   -3
کنند. زندگی خود را انتخاب 

4- حق دارند آزاد باشند، یعنی برده و بندۀ انسان های دیگر نباشند، زیرا خداوند آنها را آزاد آفریده است.
5- هیچ کس نمی تواند به تنهایی زندگی کند؛ چون برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود به کمک دیگران نیاز داریم.

کشور داشته باشند. کشور بودن موجب می شود افراد، حقوقی بر مبنای قوانین آن  6- تبعۀ یک 

4- حقوق افـــراد در خانه
و خانواده

که فرزند چه  1- هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد. )شناسنامه نشان می دهد 
کشور تعّلق دارم.( کدام  کسی هستم و به 

2- فرزندان حق دارند از محّبت و توّجه پدر و مادر برخوردار باشند.
کنند. کنند و استعدادهای خود را شکوفا  3- همه حق دارند با سواد شوند و تحصیل 

4- همۀ افراد حق دارند غذا، لباس و مسکن مناسب داشته باشند.
کند یا به او صدمه بزند. کسی را مسخره  کس حق ندارد  5- هیچ 

5-حقوق افراد در مدرسه

1- هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به اندازۀ سایر دانش آموزان به او توّجه شود.
2- هر دانش آموزی حق دارد نظرش را دربارۀ مشکالت درسی یا روش های آموزشی در مدرسه، مؤدبانه و 

کند. محترمانه بیان 
3- هیچ کس نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد.

6-حقوق افراد در محیط  زندگی و کشور

کند. ک زندگی  1- هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پا
کند. 2- هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده 

کوچه و خیابان امنیت داشته باشند. 3- همه حق دارند در 



کتاب محتوای ویژه 
•• چکیده فصل همراه با مثال
•• کتاب درسی پاسخ همۀ تمرین های 
•• ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
•• موارد مهم و سؤاالت امتحانی
•• آزمون های پایانی با پاسخ و بارم بندی
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کسر متعارفی و عدد مخلوط آشنا  گذشته ابتدا با مفهوم  در سال 
شدیم و نحوۀ جمع، تفریق، ضرب و تقسیم آنها را آموختیم.

مساوی  را  ج ها  مخر می بایست  کسرها  تفریق  و  جمع  در   -1
ج مشترک بگیریم.( کنیم. )یعنی مخر

2- در ضرب نیز ابتدا صورت ها و مخرج ها را تا حد امکان ساده می کنیم 
و در آخر صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب می کنیم. 
3- برای انجام عمل تقسیم، ابتدا با معکوس کردن کسر دوم، تقسیم 
را به ضرب تبدیل می کنیم و سپس حاصل را به دست می آوریم.
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در فصل دوم آموختیم چگونه اعداد اعشاری را ضرب و تقسیم 
کنیم. و جمع و تفریق 

4- در جمع و تفریق اعداد اعشاری باید ممیزها زیر هم نوشته شوند.
5- در ضرب، ممیزها را برمی داریم و دو عدد را ضرب می کنیم 
کار، از سمت راست، به تعداد رقم های بعد از ممیز دو  و در آخر 

عدد، برای جواب ممیز می زنیم.

را )در صورت وجود(  ابتدا ممیز مقسوم علیه  نیز  6- در تقسیم 
را  حاصل  معمولی  تقسیم های  مانند  سپس  و  می بریم  بین  از 
در  به ممیز رسیدیم  تقسیم هر جا  حساب می کنیم. در هنگام 

ج قسمت نیز ممیز می  گذاریم. خار
مثال:
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باقیمانده

×10

شناختیم.  را  پاره خط  و  نیم خط  نقطه،  خط،  سوم،  فصل  در 
با  کردن  کار  چگونگی  و  گرفتیم  یاد  را  زاویه  مفهوم  همچنین 

نقاله را آموختیم. 
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پاره خط  طول  خط،  یک  از  نقطه  یک  فاصلۀ  از  منظور   -7
کرد. که از آن نقطه بر آن خط می توان رسم  عمودی است 

آخر دو  و در  آشنا شدیم  )قائمه(  راست  و  باز  تند،  زاویه های  با 
زاویۀ متمم و دو زاویۀ مکمل را شناختیم.

که متمم یکدیگرند، 90 درجه است. 8- جمع دو زاویه 
که مکمل  یکدیگرند، 180 درجه است. 9- جمع دو زاویه 

کنید. مثال: متمم زاویۀ300 و مکمل زاویۀ750 را حساب 
300 متمم = − =90 30 600 0 0

750 مکمل = − =180 75 1050 0 0

کردن  گرد  کردن و  در فصل چهارم با تقریب زدن به روش قطع 
آشنا شدیم.

تقریب  مکانی  ارزش  یافتن  از  پس  کردن،  قطع  روش  در   -10
کمتر از آن را صفر می کنیم.  مورد نظر، رقم های با ارزش مکانی 
کردن نزدیک ترین عدد به عدد داده شده را با  گرد  11- در روش 

گرفتن تقریب مورد نظر می یابیم. در نظر 
مثال:

همچنین در این فصل ترتیب انجام عملیات جمع و تفریق و 
ضرب و تقسیم را آموختیم. 

و  ضرب ها  راست  به  چپ  از  باید  ابتدا  عملیات  ترتیب  در   -12
تقسیم ها را انجام دهیم و سپس جمع و تفریق ها را حساب کنیم.

4مثال: 7
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= + =

  

- -
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ابتدایی آموخته  کالس پنجم  در فصل پنجم همانند آنچه در 
بودیم با نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت و درصد آشنا شدیم. 
گر عدد  مثال1: نسبت دو عدد به یکدیگر مثل 5 به 9 است. ا

کوچک تر 100 باشد، عدد بزرگ تر چند است؟

کوچک تر20×1005 عدد 
عدد بزرگ تر20×1809عدد بزرگ تر 180 است.

مثال 2: می خواهیم عدد 1000 را به نسبت 2 و 3 و 5 تقسیم 
2+3+5=10 کنیم، عدد وسطی چند است؟  

2002×100
عدد وسطی100×3003
5005×100
ع100×100010 مجمو

که عدد وسطی  به سه عدد 200 و 300 و 500 تقسیم می شود 
300 است.

باشد،   9 آنها  اختالف  گر  ا است.   
3
4

عدد دو  نسبت   :3 مثال 
عدد بزرگ تر چند است؟
کوچک تر9×273
بزرگ تر9×364
اختالف9×91

کوچک تر 27 و عدد بزرگ تر 36 است. عدد 
گر بدانیم مجموع دو  مثال 4: نسبت دو عدد 5 به 22 است. ا

عدد 810 است، اختالف آنها را به دست آورید.
کوچک تر30×1505
بزرگ تر30×66022
اختالف30×51017
ع30×81027 مجمو

اختالف دو عدد 510 است.  
گر مجموع هر سه عدد  مثال 5: نسبت سه عدد 2، 3 و 7 است. ا
کوچک تر چند است؟ 120 باشد،  اختالف عدد بزرگ تر و عدد 

کوچک تر10×202 عدد 
عدد وسطی10×303
عدد بزرگ تر10×707
کوچک تر10×505 اختالف عدد بزرگ تر و 

ع 3 عدد10×12012 مجمو
ع سه عدد 12=2+3+7 مجمو
کوچک تر 5=7-2 اختالف عدد بزرگ تر و عدد 
عدد بزرگ تر 70 و عدد کوچک تر 20 است و اختالف عدد بزرگ تر 

کوچک تر 50 می باشد. و عدد 
در فصل ششم نحوۀ محاسبۀ سطح )مساحت( بعضی از اشکال 
هندسی مثل مربع، مستطیل، مثلث، متوازی االضالع، لوزی و دایره 
را آموختیم. فرمول محاسبات مربوط به مساحت را در زیر می بینید.

× یک ضلع = مساحت مربع13- خودش 

•
× طول = مساحت مستطیل14- عرض

× ارتفاع = مساحت متوازی االضالع15- قاعده 

کوچک16- قطر بزرگ × قطر 

2
= مساحت لوزی

=
1
2

کوچک× قطر بزرگ×قطر 



 

 

 

 

   
هِ  ةٌ  ,ٰهذِ . صورَ ةٌ . ,ٰهذا مجيلَ يلٌ بَلٌ مجَ    جَ
  ، كوهي زيباست.اين، عكسي زيبا است. اين

  
١-  ُ , بِال الْعاملِ لٍ مَ اعَ رِ بِالكَ جَ .لشَّ رٍ مَ   است. ميوهدرخت بدون  مانندعمل،  بدون دانشمند    ثَ
نُ  -٢ سْ ؤالِ  حُ مِ  ,السُّ لْ فُ الْعِ   پرسيدن، نيمي از دانش است. نيكو    .نِصْ
ةُ  -٣ الَسَ لَامءِ  جمُ .الْعُ ةٌ بادَ   ، عبادت است.همنشيني با دانشمندان    , عِ
لَبُ  -۴ مِ  طَ لْ ةٌ  ,الْعِ ريضَ  است. واجب دينيدانش  طلب      .فَ

ةُ  -۵ مِ  آفَ لْ يانُ  ,الْعِ   است. فراموشي(بالي) دانش،  آفت      .النِّسْ
ا, ٰهذِ    آن كَ, تِلْ كَذلِ اينهِ ٰهذَ

   
لُهٰ  جُ ا الرَّ . ,ذَ بيبٌ  طَ

 اين مرد، پزشك است.
هِ ةُ ٰهذِ أَ .الْـمـَـرْ بيبَةٌ  , طَ

  اين زن، پزشك است.
,هٰ  ا الطَّبيبُ حٌذَ  .ناجِ

  است. موفقاين پزشك، 
هِ الطَّ  , نٰهذِ .ـبيبَةُ ةٌ حَ  اجِ

  است. اين پزشك، موفق
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. كَ ـٰذلِ  رٌ , شاعِ لُ جُ دِ كَـٰذلِ  −  الرَّ عْ , سَ رُ اعِ  .يٌّ الشّ
  .آن شاعر، سعدي است - .آن مرد، شاعر است

. كَتِلْ  ةٌ رَ اعِ , شَ ةُ رْ  كَتِلْ  −  الْـمـَرأَ , بَ ةُ رَ اعِ .والشّ  ينُ
  آن شاعر، پروين است. - .آن زن، شاعر است

اهٰ  فُّذَ .الصَّ بريٌ  , كَ
  بزرگ است.، كالساين 

. ٰهذِ جيبَةٌ , عَ ةُ رَ جَ  هِ الشَّ
  انگيز است. اين درخت، شگفت

 
بَلُ كَلِ ذٰ  عٌ ,الْـجَ فِ تَ رْ  .مُ

  ، بلند است.كوهآن 
ةُ كَتِلْ  حَ .اللَّوْ ةٌ يلَ  , مجَ

  ، زيبا است.تابلوآن 

  آيد. پديد مي كلمهبه هم پيوستن حروف، از   
  حرف - 3فعل  -2اسم  -1است: نوع  3كلمه بر  انواع كلمه:

  ، جبلمدرسة، فاطمة، يعل مانند: رود. براي ناميدن انسان يا حيوان يا شيء به كار مي تعريف اسم:
  نوع است: 2هر اسمي در زبان عربي از نظر جنس بر  -1

د: مانند ؛ندارد »ة«عالمت  آخر آناسمي كه  مذكّر:الف)  ر/ حممّ بَلٌ / گاو نر: ثَوْ   كوه: جَ
فينَة/ گاو ماده: رةقَ بَ / فاطمة: مانند ؛دارد »ة«عالمت  آخر آناسمي كه  مؤنّث:ب)  ة/ كشتي: سَ زيرَ رة/ جزيره: جَ جَ   درخت :شَ

, : مانند د؛شون را ندارند اما مؤنّث محسوب مي» ة«ها عالمت  اما بعضي از اسم طالبةمانند:  ؛است» ة«عالمت اصلي اسم مؤنّث  -2 اُمّ
 ...بِنت, مريم 

 .شويم هاي بعد با آنها آشنا مي هاي ديگري هم دارند كه در سال ، عالمت»ة«هاي مؤنث عالوه بر  اسم
  .شود آن به انسان يا حيوان يا شيء اشاره مي ةاسم اشاره، اسمي است كه به وسيل -3

:          اين كتاب است. .كِتابٌ  ٰهذا :مانند مُ يَ رْ هِ مَ  اين مريم است. هذِ
ةهايي مثل  اسم - 4 ةو  جزيرَ رَ جَ  آيند. دارند مؤنّث به شمار مي» ة«چون عالمت  شَ

اهٰ «براي اشاره به اسامي مفرد مذكر، از  :1نكتة    شود. ، استفاده مي»كلْت«و  »هِ  ذِ هٰ «و براي اشاره به اسامي مفرد مؤنّث از  »كَ لِ ذ«و  »ذَ
ا هٰ فرق ميان : 2 نكتة هِ هٰ و ذَ و  كلذكنند ولي  اشاره مي ،ندهست نزديكهايي كه  به اسم هِ  ٰهذِ و  اذَ هٰ  كهدر اين است  كَ تِلْ و  ذلِكَ با ذِ
  دارند.ند، اشاره هست دورهايي كه  به اسم كتلْ

 ۴ 

 

 

 

 

   
هِ  ةٌ  ,ٰهذِ . صورَ ةٌ . ,ٰهذا مجيلَ يلٌ بَلٌ مجَ    جَ
  ، كوهي زيباست.اين، عكسي زيبا است. اين

  
١-  ُ , بِال الْعاملِ لٍ مَ اعَ رِ بِالكَ جَ .لشَّ رٍ مَ   است. ميوهدرخت بدون  مانندعمل،  بدون دانشمند    ثَ
نُ  -٢ سْ ؤالِ  حُ مِ  ,السُّ لْ فُ الْعِ   پرسيدن، نيمي از دانش است. نيكو    .نِصْ
ةُ  -٣ الَسَ لَامءِ  جمُ .الْعُ ةٌ بادَ   ، عبادت است.همنشيني با دانشمندان    , عِ
لَبُ  -۴ مِ  طَ لْ ةٌ  ,الْعِ ريضَ  است. واجب دينيدانش  طلب      .فَ

ةُ  -۵ مِ  آفَ لْ يانُ  ,الْعِ   است. فراموشي(بالي) دانش،  آفت      .النِّسْ
ا, ٰهذِ    آن كَ, تِلْ كَذلِ اينهِ ٰهذَ

   
لُهٰ  جُ ا الرَّ . ,ذَ بيبٌ  طَ

 اين مرد، پزشك است.
هِ ةُ ٰهذِ أَ .الْـمـَـرْ بيبَةٌ  , طَ

  اين زن، پزشك است.
,هٰ  ا الطَّبيبُ حٌذَ  .ناجِ

  است. موفقاين پزشك، 
هِ الطَّ  , نٰهذِ .ـبيبَةُ ةٌ حَ  اجِ

  است. اين پزشك، موفق
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  ها محافظ ماست. خداوند ناظر تمامي اعمال ماست و همواره نسبت به كارهاي ما بينا (بصير) و شنوا (سميع) است و در خطرات و گرفتاري - 
  بيند. چيز را مي كس و همه اش همه منظور از بيناي مهربان، خداوندي است كه با نگاه مهربانانه -
  هايش آفريدهمراقبت از تمامي  -3 با خبر از حال همه -2 ترين مهربان - 1  :از عبارتند) اول درس در( خداوند صفات - 

  

   خدا حفاظت از ها انسانشدن  محروم علت -

انگارييا سهليدقتيب -1
 ينادان - 2
 كردن اشتباه - 3
 گناه كردن -4

هايي ارزشمند راه رسيدن به  ئمي، خداوند انسان را بر ساير موجودات برتري داده و با بذل نعمتدا توجهعالوه بر مراقبت و  هاي محبت: نشانه
  ها، شكرگزاري مانند، توانايي يادگيري كارهاي خوب، توانايي تشخيص خوب از بد و دوري از بدي ،اخته استرستگاري را براي او هموار س

  .گيريم و انجام دهيم و كارهاي بد را بشناسيم و از آنها دوري كنيمبخوب را ياد كارهاي نيم كه بتوا هاي آفريد خداوند متعال ما را به گونه - 
  هايي كه خداوند به ما داده شكرگزاري است. وظيفة ما در برابر نعمت -
دُ/متشكرم:مانند،يزبان-1  يشكرگزار انواع - ترين نوع تشكر ساده - لّهلاَحلَمْ

  آموزندهيهاكتاب،قرآنةمطالع/مادروپدربهمكو كاحترام:مانند،يعمل-2
  ها است. استفادة صحيح و بجا از نعمت ها: شكر نعمت

  ها است. استفادة ناصحيح از نعمت :ناسپاسي خداوند
خداونديخشنود -1  اريزنتايج شكرگ

 هانعمتافزودن-2
  نجام كارهاي حرام استفاده نكنيم.ا هاي خدا در راه نافرماني او و اين است كه از نعمت شكر واقعي:

 دوري كني.است،فرمايد: شكر نعمت آن است كه از آنچه خدا حرام كردهامام صادق (ع) مي

  
•    

•       

•   

•        

•   

•        

•    

١ 
١
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نَ ما: اَ  امحِ   هركجا يْ  مهربانان :نيَالرّ
مُ  حَ :  ترينمهربان :اَرْ نْتُمْ  باشيد كُ

: م:  نگهدارنده حافِظاً نَّكُ َزيدَ  كنيمقطعاً ما زياد ميالَ
: ٌ :   بهترين خريْ مْ كُ عَ   با شماست مَ

  

  

.وَ ﴿ نتُمْ مْ اَينَ ٰما كُ كُ عَ وَ مَ  .�� [���] �� ���������� �����                                                    )۴، ����( ﴾هُ
 :��� ��������� ���� ������، .��� �� ��� �� ���� 

ٌ حافِظًا ﴿ ريْ نيَ و هُ  فَاهللاُ خَ امحِ مُ الرّ حَ  ���� �������� ���.������ ��������� ��� � �� ������ ������               )۶۴ ����،( ﴾وَ اَرْ
 :��� ���������� ������ ��� ���� ������� ����� ���� ������ ���� �� ����.��� 

مْ ... ﴿ نَّكُ َزيدَ مْ الَ تُ رْ كَ ئِن شَ ����، ��                                     )۷ ،(������� ﴾... لَ  �������� ��� �ً��� ����]�� ���� [�� ��.���� 
:��� ���� » ���  ����� ����� ،���� ��� .���  ����� ��� �� ،���� ،���« 

  

 
عمل . او را قلبش گرفتهاي  رگ و سال قبل سكتة قلبي كرد 3يكي از اقوام ما  پاسخ پيشنهادي: ... .�� �� ���  �����

بايد قطع  پايش به شدت آسيب ديد و اي اثر حادثه برسال بعد هنگام انجام كار در يك كارخانه  جراحي كردند.
دكتر  ،آيا عمل دوباره برايش خطرناك نيستوقتي با ترس به دكتر گفتند كه او قلبش را عمل كرده و  .شد مي

  شد.  نگام عمل بيشتر ميگفت: خدا را شكر كه عمل قلب باز كرده وگرنه امكان مرگ او ه

  
و  يادگيري - 1 ���� ����� ������ ���� �� �� ��� ����� �� ����  �� ����� ،����� ��ّ���   �� ��� ��� ���� �� ������
بخشش  -4 رتري دادن انسان بر بقية موجوداتب -3 شناخت كار بد و دوري از آن -2 انجام كارهاي خوب

  ه رستگاريهاي فراوان براي رسيدن ب نعمت

  
  احترام به ديگران -4 اختيار - 3 ايمان -2 تفكر -1... . ���  ،������� �������

  
 ةشكر عملي (استفاد -2شكر زباني  -1����� ������ ������  ��� ������� � �� ������ ������� ���� �� ����� ��

  ها و انجام كارهاي نيك) درست از نعمت

  
 �� ��� ���� . ...   

�� �������� ���� ��� ���� ������� 
 آنانهاي  نافرماني در برابر فرمايش ������������ �� ������ �������� � ������

 احترامي به معلمبي ������� �� ��� ����
����راست گفتن ����  ���� 

��� 
 سخنان حقنيدنش

 مثل: قرآن / روايت
  سخنان باطلشنيدن

 (عمدي)مثل: غيبت

واژگان

قرآنيپيام

 ����  �����ّ�۱۷ 

 ��� ����۱۷ 

 ����  �����ّ�۱۷ 

��� ����۱۸ 

 ����  �����ّ�۲۰ 



  

 

 

 

 

  �����ّ�  �ّ� ������ ������ ��� ���ّ�� ����� �  

 ��ّ��  ��������ّ�� 

  
  �� ��� ��� ...؟ 

  شروع آن طرح يك مسئله در ذهن است. ةو نقط انديشيدن، به فكر فرو رفتن :تفكّر
  .د پيدا كردن، به نيروي عقل پي بردنركاري را به سرانجام رساندن. هوش و خ ،خردمندي، از روي فكر :تعقّل

  پاسخ آزاد است.��� ����... . 

 :����������� � ������ � ���� ���� ���������� ������������ ،������ ����� ��� �� .������ �� ����� ��� �� �� ��  ��، ���
 ������� ������ّ��  �� ّ��� ���.  � ����� � ������� �� ������� ّ��� ���� ����ّ�� �� �� ������ ��  ������� � ��� ���� ��  ��� ���

.��� ���� ����� ����� 

. ... �� ��� ����  
- ���� ������ ����   افتد و ابزار هر دو خرد و انديشه است. مي اتّفاقهر دو در ذهن  ��� ����� ����� ��� 
- ���� ���� � ���� در اصل به  تعقّلدهد.  هر كدام مراحلي از خرد و خردمندي را نشان مي���  ��� ������� ��� 

  براي كاري فكر كردن. ،يعنيتوان ناميد  مي تعقّلرا  تفكّرهدفمندي  و است تفكّرمعناي هدف داشتن براي 
-  . ...�� ��� ���  

  كند. ذهني مغز كه انديشيدن، درك خوبي و بدي و رفتارهاي انسان را هدايت مي تقدر���:  -
يك موضوع يا پديده كه از طريق آموختن، تجربه و يا مطالعه  ةالعات يا آگاهي دربارمجموعه اطّبه ����:  -

  گويند. دانش مي ،آيد دست مي هب
  آورد. دست مي هآگاهي يا مهارتي كه فرد در طول زندگي ب�����: -

����  ���� ������ 
• ���� �� ��� �� ����� � �������� ���� ����  

• ��� ��� ���� 
• ���� ����� 
•  ����� �� � ����� ����� �� ����  ����� ����  

١ 
١ 

���  �� ������ �����ّ�۱۰ 
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. ... �� ��� �����  

  ��� �� ���� موضوع:
��� مقدمه:بند   � ���� ���� ������� �� ����� ���� �����  ������ ��� �� �� � ���� � .��� ���»������ ���� ��� «

 :��� ������ ����»���� �� ��� ����� ��«. ���� ���ّ�� ���  �� ��ّ� ��� �� ��  ����� �� ���� ��� ��  ������
.������ ��� ������ �� � ����� ����  

�� �� �� ��� �� بدنه:تنه /   ����� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� �����  �� ��� ��� �� ���� �ً�� .����� �� ����� ���
�� �� ��������� �� ���� ��� ����� � ����� � �� �� ������ ���� �� ���� ��  �� ���� ���� �� ���� ������ �����

  �����. ���� � ������ �� �� ����؛ ��� �� ��
���� � �� ��� �� ������ ���  ���� ��  ������ �� �� ���� �� ���� �� ������ �� ������� ������  ��  ���

.����� ���� �� ���  ��� � ����� �� ��  
�� �� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �... �� ���  ؛������� ����� �� �� ������ �������� �� 

����  ��»���� ��� ��� «�� .�����  
�� ���� نتيجه:بند  � ��������� �� ���� �� � ������� ��� �� ��� ��� ���  �����ّ�� ������ ������ �� ������� ���  �� �� ��

.���� ������  
        . ... ���� �� ���� �  

     �����   ����� ����  ���� .��� ����� ����� ���� ��  ��  
  پاييز �����:

اي  درخشند و به جهان جلوه هر فصلي زيبايي خاص خود را دارد. چهار فصل همانند چهار نگين بر تاج طبيعت ميمقدمه: بند 
   .ها خطاب كرد توان پاييز را سلطان فصل ها مي هاي خاص خود را دارد كه در ميان آن ويژگي  بخشند. هر فصل تازه مي

  بندهاي بدنه:
هاي پرنقش و نگار است. پاييز فصل پررنگ سال است. فصل پاييز  ها و نقّاشي پاييز فصل رنگ: هاي پاييز) بند اول (دربارة ماه

  كند. آبان حكومت مي فصلدر ميانة اين  .رسد ميآذر پايان ماه هاي  شود و با آخرين قدم آغاز مي ماه مهربا آمدن 
تر از  رنگ تابد وكم خورشيد در آسمان پاييز مايل مي .شوند روزها در پاييز كوتاه ميهاي پاييز):  ا و شببند دوم (دربارة روزه

ترين شب سال، آخرين شب همين  هاي پاييز طوالني است. چنانچه طوالني هاست. برخالف روزها، شب بقية فصل
  دهد.  اي خود را به برادرش زمستان ميكند و ج بار خود را جمع مي كم كوله فصل است؛ همان شبي كه پاييز كم

����  ���� ������
• ����� �� �������� ����  ���  

• ���� 

١ 
 ۱۹ 
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دهند.  رود. درختان بارهاي خود را به باغداران هديه مي طبيعت در پاييز به سوي كمال ميبند سوم (دربارة طبيعت پاييز): 
ت كشتا ها  شوند. زمين كنند و شاليزارها و جاليزها عريان مي ميتقديم مالكانشان  به هاي زراعتي محصوالت خود را زمين

باد  باد، سرانجام شون اي و نارنجي مي شوند، قهوه خ ميكنند. سر روند اما درختان جشن رنگ برپا مي مي به خواب سال بعد
  ديگر جوانه بزنند. بار  ،روند تا استراحت كنند و در بهار گرايند و به خواب مي ريزند، به كمال مي پاييزي فرو مي

اي از قدرت آفرينش خداوند و مظهر نظمي است كه پروردگار در  هاي سال نشانه پاييز نيز مانند ديگر فصل: بند نتيجه
   هاي زيادي دارد. براي ما درس ونظام طبيعت نهاده است 

            . ... ������� �� ���  
  نتيجه داشته باشد. و مقدمه، بدنه -1
  موضوع آن جزئي باشد و كلي نباشد. -2
  غلط اماليي نداشته باشد. -3
  ساده، روان و قابل فهم باشد. -4
  اصول دستور زبان در آن رعايت شده باشد. -5
  عالئم نگارشي در آن رعايت شده باشد. -6
  .يادداشت كنيد است،كه رعايت نشده  را و موارديخط و تميز نوشته شده باشد  خوانا، خوش -7

  

����� ����� ������� �� ،���� ����� ��،  �� ������ � ��� ��������� ���، ��� ��� �������� ����� ���� ������ ���� ���. 

 ���� : ... �� ��� ���  

  ���� �� ����؟ ��� �� ���� ���� ��� �� 

  .پرسد چه خبر شده است ، ميشود ميهركسي كه وارد شهر  -
��� ���� ����� �� ���� �� ��� ������ ����� ��� ����.  

  تواني سبب تغيير ديگران شوي. يتا خود را تغيير ندهي، نم -

  
 . ... ����� �� ����  

كنم. خانة ما در يكي از روستاهايمن در يك خانوادة پنج نفره زندگي مي
كوهستاني است. خانة ما از شهر فاصله دارد و در دامنة كوهي با شيب ماليم بنا

ة ما ازهاي بلند و سرسبز پوشانده است. خان شده است. اطراف خانة ما را كوه
سنگ و گل ساخته شده است، يعني قسمت پايين خانه را از سنگ كه مقاوم

اند. سقف خانه از چوب است و قسمت بااليي را از خشت كه سبك است، ساخته
گل اي از كاه هاي كوچك و بزرگ است و روي سقف را اليه درختان و شاخه

كند. پشت أمين ميپوشانده است. چهار پنجره در دو طرف خانه نور خانه را ت
اي كوچك  ما باغچه ةحياط خاندهد.مان را كشيك ميرشد كرده كه مانند نگهباني است كه خانهمان درختي خانه

ايم. اطراف حصار  ايم. ما دور تا دور محصوالت را با چوب حصار كشيده كاشته مختلفياست كه در آن محصوالت 
دهيم. من و پدرم با  . كارهاي مربوط به باغچه را همگي با هم انجام ميهاي رنگارنگ زيبايي پوشانده است را گل

هاي هرز  آورد، مادرم و حسن نيز علف رنگش آب مي دار مسي  زنيم، زهرا نيز با سطل دسته بيل زمين را شخم مي
 كنند و ... .چينند و محصوالت را وجين ميباغچه را مي

نوشتة اين ويژگي را نداشته باشد، يد در ذهن خواننده تصوير ايجاد كند و اگر بله، نوشته با ...؟ ��� ������� �����
  مطلوبي نيست.

 ۲۲ 

نكته

۲۳ 



کتاب محتوای ویژه 
 • Work book کتاب درسی و پاسخ به تمامی تمرین های 
 • واژگان و ترجمه تمامی مکالمه ها
 • موارد مهم و سؤاالت امتحانی
 • گرامرهای مربوط در هر درس ارائه 
 • ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
 • آزمون های دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندی

 نکته
1- الفبای انگلیسی دارای 26 حرف است که هرکدام به دو شکل حروف کوچک و حروف بزرگ نوشته می شوند. هر حرف یک نام 

مشخص دارد ولی ممکن است چند صدای متفاوت داشته باشد.

2- حروف الفبای انگلیسی به ترتیب زیر هستند: 

حرفاسمصداهاحرفاسمصداهاحرفاسمصداها

a=Aِایِا، َا، آ، ِایj= Jِجیجs=Sِاسس، ز
b=Bبیبk=Kِکیکt=Tتیت

c=Cسیس، کl=Lِاللu=Uیوِا، آ، یو، او
d=Dدیدm=Mِاممv=Vویو )فارسی(
e=Eئیِا، ئیn=Nِاننw=Wدابلیوو )عربی(

f=Fِاففo=Oُاُا، آ، ِاx=Xِاکساکس
g=Gجیج، گ، ژp=Pپیپy=Yوایی، آی، ئی

h=Hِایچهq=Qکیوکz=Zزد، زیز
i=Iآیِا، ئی)کوتاه(، آیr=Rآرر

در زبــان فارســی حــرف »و« بــا دندان هــای بــاال و لــب پاییــن ایجــاد می شــود ولــی در زبــان عربــی حــرف »و« بــا ِگــرد کــردن لب هــای بــاال 

و پاییــن ســاخته می شــود و دندان هــا دخالتــی در ایجــاد آن ندارنــد.

3- حرف اول همه ی جمالت انگلیسی بزرگ است.

4- اسم های خاص مانند اسم یا فامیل یک شخص با حرف بزرگ شروع می شود.
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 Vocabulary

ambulance آمبیوِلنس آمبوالنس name ِنیم اسم

and َاند و  number ناْمِبر عدد

any ِانی هیچ object آْبِجْکت شیء

bank َبنک بانک please ْپلیز لطفًا

bus باس اتوبوس police ُپلیس پلیس

Can you…? َکن یو آیا می توانید ...؟ post ُپْست پست

CD سی دی سی دی، لوح فشرده practice ْپَرکتیس تمرین )کردن(

check ِچک تیک زدن، نشان گذاردن say ِسی گفتن

classmate ْکَلس ِمْیت هم کالسی SMS ِاس ِام ِاس اس ام اس)پیامک(

classroom ْکَلس روم کالس درس start ْستارت شروع

color (colour) کاِلر رنگ stop ْستاپ توقف

delete دیلیت کردن حذف  talk ک تا کردن صحبت 

each other ایچ آِذر هم دیگر taxi َتْکسی کسی تا

English اینگلیش انگلیسی telephone ِتِلُفن تلفن

football فوت بال فوتبال then ِذن سپس

hotel ُهِتل هتل welcome ِولکام خوش آمد

Iran ایران ایران What’s …..? واتس ....... چیست؟

know ُن دانستن word ُورد کلمه

let’s ِلْتس بیایید write رایت نوشتن

letter ِلِتر حرف الفبا you یو تو، شما

listen لیِسْن گوش دادن your ُیْر ـَ ت، تان ـ

my مای ــ م ـَ مال من ... / ـ

Words 2

1. Check () the words you know. .مشخص کنید )( 1- کلماتی را که می دانید با عالمت







 

 

 

  

     

: �����ݐ �� �ݕ ��ݔ �ݕ

  پودمان به معني بخش كردن و آموزش گام به گام است. تعريف پودمان:
  توانم مخترع شوم. همت و تالش داشته باشم، مي ،جديد، خالقيت ةايد ،من اگر بتوانم مانند ساير مخترعين

 اختراع نتيجه فكر و ايده است.
 تواند باعث افزايش خالقيت شود. ر وسايل پيرامون خود و بررسي زندگي مخترعان ميايده گرفتن از طبيعت، بررسي روش كا

 توانيم از طبيعت براي ايده گرفتن جهت اختراع جديد استفاده كنيم. ما مي
 داشته باشيم. توانيم اختراع جديد وسايل پيرامون خود ميبا و كار  ايجادبا بررسي چگونگي 

براي اينكه مخترع و نوآور خوبي  تواند ما را در رسيدن به يك اختراع جديد راهنمايي كند. مي بررسي زندگي مخترعان و نوآوران
  .مرا پرورش دهي خالقيت خودبايد  ،مباشي

  

  هاي افزايش قدرت خالقيت روش

 ارتباط اجباري ميان چند چيز
  بارش فكري

  ايده گرفتن از افكار ديگران
  تجسم كردن

  متضاد فكر كردن
  اتمامهاي ن داستان

...  
  

  عاملي براي اختراع و توليد محصول جديد است. ،كارگيري روش طراحي و ساخته ب
 گويند. ميها و فنون براي حل مسائل جهت زندگي بهتر را فناوري  استفاده از دانش، ابزارها، ماشين

 شود. سطح ساده، متوسط و پيچيده تقسيم مي سه فناوري از نظر سطح پيچيدگي به
 گويند. فناوري مي وي است، سازد و محصول را مي ها آنوسايلي كه انسان به ابزار و 
 شود. هاي دست بشر فناوري مصنوعي گفته مي هاي خداوند فناوري طبيعي و به ساخته به آفريده

 وجود آورد.ه تواند اختراع جديد ب انسان با مطالعه و دقت در مورد طبيعت مي
  گويند. مي سيستم ،كند يندي به خروجي تبديل مياها را با فر رتباط بوده و ورودياي كه اجزاي آن با هم در ا به مجموعه

  شود. اختراعي كه به توليد رسيده باشد، نوآوري ناميده مي

  
• (     )   

•         

•      

•    
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    ....   

          

  ها برقراري ارتباط ميان انسان  تلفن
  

  ر زمان تاريكيايجاد روشنايي د  المپ

  حركتآسان كردن   چرخ  

  
    ....  

     
   

  ، دندانتيز سنگةبل
 گيريلباس ضدگلوله، تور ماهي  

 شمع خورشيد

  
    ... .  

 :   دوچرخه 
            

  ترمزها دوشاخه حركتتعيين جهت  فرمان
وكنار همءنگه داشتن اجزا  بدنه

 تحمل وزن انسان
زين، اجزاي لوله مانند،

  ركاب فنر

 به بدنهپاازانتقال قدرت  ركاب
  دنده چرخ -زنجير -پنجه ركاب  - براي حركت

  لقمه سيم ترمز-دسته ترمز زمان موردنيازتوقف در  ترمز

  
    . ...  

             
  ايجاد آب گرم براي حمام .      ييشيخ بها

  ان تاريكيامكان مطالعه در زم دهد.قلمي كه جوهر آن در تاريكي نور مي    
  شناسيجدولي براي ستاره زيج خوارزمي  

  
          : 

          
) دار كفي چرخ         )  
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  ۳ 
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  ۴ 
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