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 حجره های (مختلف علوم قدیم را آموختم.–در )هجره های -1

 مفسّل ترین(کتاب لغت در زبان فارسی ،لغت نامه است.-)مفصّل ترین-2

 صحیح،همراه با اشعار و اطلاّعات دیگر آمده است.طرز(تلّفظ -)ترز-3

 غفلت(نکرد و هیچ روزی از کار و تحقیق دست برنداشت.-دهخدا هرگز)قفلت-4

اسلحه ی( تمدّن -نهو(که شده با )اصلحه ی -می دیدم که مشرق ،باید به هر )نحو-5

 مسلح( گردد.-جدید)مصلّح

 است. معاسر(ایران-علاّمه دهخدا از دانشمندان )معاصر-6

 راضی(به زحمت شما نیستم.-بزّاز(گفت:)رازی-مرد)بزّاض-7

 صواب( دارد.-کمک کردن به همنوع )ثواب-8

 رایی( باشد.-مشورت نکردن در کارها ضعیف)رای-9

 شغلی( بی مشورت نیکو نیاید. -هیچ )شقلی-11

ن این مرز و بوم ت و آینده ای ردخشان رت ربای فرزندا
ّ

قی
ّ
 هب امید موف
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 جدول معلومات عمومی و فارسی

 شرح جدول خانه ی حروف

ف
دی

 ر

         
 

 1 فعل امر از مصدر رفتن–نام دیگر قصیده 

چو رستم بدیدش برانگیخت اسب –نام روستا          

 در کلمه ی بدیدش چه نقشی دارد؟ "ش"

2 

آتش فشان ها بر اساس کدام ویژگی به سه          

 NEW -دسته تقسیم می شوند؟

3 

عظمت و بزرگی کار دهخدا را می توان با کار چه          

 رطوبت-کسی مقایسه کرد

4 

قطرهای مربع و لوزی نسبت به هم این گونه          

 هستند.

5 

شعری که ابیات ؛دارای وزن و دو مصراع -گوشه         

 هر بیت قافیه ای جداگانه دارند.

6 

 7 نوعی کسر که در رصدخانه نیز یافت می شود.         

       آن چه تغییری PHاگر آب ژاول اضافه کنیم          

 رهایی از بند-می کند
8 

 9 اثر معروف عطار نیشابوری         

وسیله ای برای مطالعه ی موقعّیت ستاره ها          

 خرین حرف از حروف الفباآ-توسط مسلمانان

11 

دارند؛ رمز جدول می باشد. رمز جدول را پیدا          خانه هایی که شکل    

 کرده و بنویس.

 )رمز:                                                     (

 در خانه های خالی حروف مناسب را قرار دهید.

 ص ر ل م 
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 گسترده ی هر یک از اعداد زیر را بنویسید.-1

547
01 = 

=613/1  

 را به دست آورید. زیرحاصل عبارت -2

8 −
7 − 2 6

4
0 −  

0
4

= 

]قرینه ی نقطه ی -3
3
4] A   نسبت به نقطه[

4
6]  B  چه نقطه ای است؟ 

 

 

 انجام دهید. و مختصات جدید را بنویسید. Cشکل زیر را حول نقطه  181دوران ْ-4

 

 

 

 

C 
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]  F  اگر از نقطه ی-5
7
واحد به سمت راست برویم به  2واحد به سمت بالا و  3    [4

]نقطه  ] L  می رسیم.مختصات نقطهL .را بنویسید 

 

 

 روی خودش قرار می گیرد؟ 91شکلی را نام ببرید که با دوران ْ-6

 

 روی خودش قرار می گیرد؟ 121شکلی را نام ببرید که با دوران ْ -7

 

 روی خودش قرار می گیرد؟بر 72شکلی را نام ببرید که با دوران ْ-8

 

 

 

 

هن ربا ساخت؟چگونه می توان یک آ-1   

---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 

ی ارهّ داغ می شود؟چرا هنگام اره کردن یک قطعه چوب تیغه -2  

---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 
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نیروهای وارد بر یک هواپیما را شرح دهید.-3  

---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 

کیلوگرمی چند نیوتن وزن دارد؟ 5/4سبد میوه ی -4  

---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 

 

 

  

دارد؟چند اتاق دارد؟کاخ عالی قاپو چند طبقه -1  

---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 

میلیون نفر است.این  -----------------جمعیت شهر اصفهان در حدود -2
شهر ایران  پر جمعیت ترین  --------------و ------------شهر بعد از 

 است.

کتیبه را تعریف کنید.-3  

---------------------------------------------------------- 
 

دو دانشمند ایرانی که در علم شیمی معروف هستند نام ببرید.-4  

---------------------------------------------------------- 

 نوشته است. --------------جابر بن حیان ده ها کتاب در مورد علم -5

 گرفته شده است. ---------------کلمه شیمی از کلمه -6
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عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.-1  

 :اِن اللّه توابٌ رَحیم ----------------------------------------- 

 :ّاِجتنبوا کثیراً منَ الظّن --------------------------------------- 

  تنابزوا بالالقاب:و لا ----------------------------------------- 

 َسکُم:نفو لا تلمزوا ا ----------------------------------------- 

آداب معاشرت را تعریف کنید.-2  

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

چرا زندگی آخرت از زندگی دنیا برتر است .ویژگی های آن ها را با هم مقایسه کنید.-3  

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

واژه های زیر را تعریف کنید.-4  

--------------------------------------------------الف(توحید:   

--------------------------------------------------- ب(نبوت:  

--------------------------------------------------- ج(امامت:  

----------------------------------------------------- د(معاد:  

----------------------------------------------------- ه(عدل:  
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  زری را هب تحرری بنویس. بیت پسرم 
 

 زد رب آستان جاانن گر سر توان نهادن                                          گلبانگ سر بلندی رب آسمان توان

 

----------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 
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اید کند. به طور کلی، افراد بهای مختلف سال تغییر چندانی نمیرژیم غذایی در فصل

گروه غذایی را به طور متناسب و  5برای دریافت تمام مواد مغذی، در همه فصول 

نی هایی که بتواند سیستم ایمکافی دریافت کنند اما در فصل سرما، مصرف خوراکی

های گیریم، مژکتی در معرض سرما قرار میرا تقویت کند اهمیت بیشتری دارد. وق

دهند و با قرار گرفتن در معرض مجاری تنفسیمان کارایی خود را تا حدی از دست می

ها را دفع کنند. از سوی توانند مقاومت بالایی نشان دهند و آنعوامل میکروبی نمی

لا به دی مبتهای سرد معمولاً در فضاهای بسته قرار داریم اگر فردیگر، چون در فصل

قویت تشویم، پس آلودگی میکروبی یا ویروسی باشد به سرعت به آن مبتلا می

در این فصل اهمیت بالایی دارد. از جمله مواد غذایی که سیستم  سیستم ایمنی

وان به میوه و سبزیجات تازه )به ویژه مرکباتی مثل تکنند، میایمنیمان را تقویت می

، ماهی به دلیل C ویتامینفرنگی( به دلیل داشتن لیموشیرین، پرتقال، هندوانه و گوجه

غیر از این، مصرف  .کردو گوشت و حبوبات به دلیل داشتن روی اشاره  3داشتن امگا 

مثل آب لیمو و آب تازه مرکبات  C آب و مایعات به ویژه مایعات حاوی ویتامین

 تر باشد وشود زیرا هرچه ترشحات درون بدن در این فصول رقیقنیز توصیه می

 زودتر از بدن تخلیه شوند، بهتر است

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=121590
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=121590
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=195766
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 ادامه دارد...

 

 

 

 

 ادامه از هفته نامه قبلی ....                     

نفر جان  211111آتشفشان یکی از ویرانگرترین بلاهای طبیعی است.در ششصد سال گذشته ، در حدود 

خود را بر اثر آتشفشانی از دست داده اند ، و شهرهای بسیاری از میان رفته و زیر گدازه ها و خاکسترهای 

که در آن ها کوه آتشفشانی مدفون شده اند.امروزه، دانشمندان به کمک ابزارهای دقیق مناطقی را 

                               آتشفشان فعال وجود دارد پیوسته بررسی می کنند و به ثبت هر گونه تغییر در پوسته ی زمین 

می پردازند.بالا آمدن سطح زمین ،افزایش دمای محیط و دمای آب چشمه ها ،خارج شدن گاز بیشتر از 

                               دهانه های آتشفشانی،و زمین لرزه های خفیف نشانه هایی از پُر شدن محفظه ماگماست.دانشمندان 

 فشان را پیش بینی کنند و بهشادن فوران کوه آتمی کوشند تا از راه ِ بررسی این نشانه ها،زمان روی د

مردم هشدار دهند. آتشفشان، گرچه ویرانگر است ،فایده هایی نیز دارد.سنگ های آتشفشانی را در 

برای خُرد کردن، برّاق کردن و جلا دادن سطح سنگ و  سنگِ پاساختن بناها و راه ها به کار می برند.از 

                                           ند.از گازهای آتشفشانی گوگرد و ترکیبات شیمیایی دیگر به دست فلز و مّواد دیگر استفاده می کن

می آورند.خاکسترهای آتشفشانی سبب حاصل خیزی زمین می شوند.زمین های نزدیک آتشفشانها،حتی 

ند ین زمین ها جریان دارآن هایی که امروزه چندان فعال نیستند،کم و بیش گرم هستند.آب هایی که زیر ا

گرم می شوند و تا پیش از رسیدن به سطح زمین موادّ زیادی را در خود حل می کنند.این آب ها گاهی به 

صورت چشمه های معدنی به سطح زمین می رسند.آب بعضی از این چشمه ها دارای خاصّیت بهداشتی و 

ند ،آب گرمی که در لوله ها جریان دارد از درمانی است.در بسیاری از خانه های ریکیاویک ،پایتخت ایسل

چشمه های آب گرم جزیره تامین می شود.در بعضی از مناطق آتشفشانی،از گرمای زمین برای تولید 

الکتریسیته استفاده می کنند.در این مناطق چاههایی می کنند و آب را به درون زمین می فرستد.این آب 

ر در می آید.بخار به سطح زمین می رسد و برای چرخاندن در درون زمین گرم می شود و به صورت بخا

 می رود. بینها و تولید الکتریسیته به کارتور

 

 آتشفشان و انسان:
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