
کاربرگه ی شماره ی 1

خودتان را ارزیابی کنید.
الف ــ عبارت ها را بخوانید و داخل مرّبع را عالمت بزنید.

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

ب ــ برای مواردی که پاسخ شما »هنوز نه« است چه تصمیمی می گیرید؟

1ـ وقتی به صحبت های کسی گوش می کنم، به او نگاه می کنم.

2ـ وقتی به صحبت های کسی گوش می کنم، حرف او را قطع نمی کنم و صبر می کنم تا حرفش تمام شود.

3ـ به دّقت به صحبت های گوینده گوش می کنم و حواسم جای دیگری نیست.

4ـ در یک گفت وگوی گروهی، نوبت را رعایت می کنم.

5ـ با صدای مناسب، نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته، صحبت می کنم.

6ـ فقط درباره ی یک موضوع صحبت می کنم و از این شاخه به آن شاخه نمی پرم.

7ـ موقع صحبت کردن، به شنونده ها نگاه می کنم تا با دّقت بیشتری به حرف هایم گوش کنند.

8ـ منظورم را روشن و واضح بیان می کنم.

9ـ در مورد زندگی شخصِی دیگران، کنجکاوی نمی کنم.

10ـ وقتی می خواهم از کسی چیزی درخواست کنم، از کلمه هایی چون »لطفاً« و »خواهش می کنم« 
استفاده می کنم.



کاربرگه ی شماره ی2

احساس ترس

1ــ جدول را کامل کنید. موضوعاتی که از آنها می ترسید و میزان ترس خود را بنویسید.

ترس من:چیزها یا موضوعاتی که از آنها می ترسم
میزان ترسبه جا یا نابه جا

زیادبه جااز جانوران موذی می ترسم.

2ــ دور مواردی که ترس شما نابجاست، خط بکشید و آنها را مشّخص کنید.

3ــ برای برطرف کردن ترس های نابه جا از بزرگ ترها کمک بگیرید و با آنها مشورت کنید.

میزان ترس: کم، متوّسط، زیاد، خیلی زیاد
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جمعیت مدرسه ی ما

با پرس وجو از دفتر مدرسه تان، تعداد دانش آموزان کالس ها را یادداشت کنید. سپس نمودار جمعیت 
دانش آموزان پایه های تحصیلی را رسم کنید و پرجمعیت ترین و کم جمعیت ترین پایه ها را با رنگ های متفاوت نشان 

دهید.

به طور مثال: 

تعدادپایه *
... نفراّول
دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

* توّجه: درصورتی که در مدرسه ی شما بعضی از پایه ها چند کالس دارند، مجموع دانش آموزان کالس های یک پایه رابنویسید.

ّول
ی ا

ایه 
پ

وم
ی د

ایه 
پ

وم
ی س

ایه 
پ

رم
چها

ی 
ایه 

پ
جم

ی پن
ایه 

پ
شم

ی ش
ایه 

پ

نفر

پایه



کاربرگه ی شماره ی 4

تشکیل یک رود
الف ــ جای هریک از موارد زیر را بر روی تصویر با شماره مشّخص کنید.

ـ به نظر شما مردم روستا برای استفاده ی بهتر از آب چه کارهایی می توانند انجام دهند؟ به آنها پیشنهاد بدهید. بـ 

1ــ 

2ــ 

3ــ 

1ـ سرچشمه ی رود
2ـ جویبار

3ـ رود
4ـ دهانه ی رود

5  ـ دریا
6ـ زمین های زراعی

7ـ دریاچه
8  ـ روستا

1
2
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مواّد اّولیه ی کارخانه ها 
کارخانه ها برای تولید کاالها به مواّد اّولیه ی مختلف نیاز دارند،

از جدول زیر استفاده کنید و مواد اّولیه ی مناسب را انتخاب و در ستون مربوط به آن بنویسید.
مواّد اّولیه 

فوالدچوبورقه ی  فلّزی

شیر آردگوجه فرنگی 

شیشه  پالستیکپارچه 

نخ پشمزغال 

مس  چرمکاغذ

مواّد اّولیه
.................

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

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

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

فوالد + شیشه + ورقه ی  فلّزی 
+ چرم + مس

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

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

چوب + زغال

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

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

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

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

کاالی تولید شده
رب گوجه فرنگی

ماکارونی

پنیر و ماست

کتاب

خودرو

پتو

قابلمه

مداد

تنگ و لیوان

مبلمان

کیسه ی زباله

کیف
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دانش آموزان یک مدرسه با معّلم خود  از کارخانه ی خودروسازی  بازدید کردند.

مدیر کارخانه برای آنها توضیح داد:

» در این  کارخانه حدود 6500 کارگر در 7 سالن تولید مشغول به کار هستند. در بخش اداری کارخانه 900 نفر 
کارمند کار می کنند که شامل مدیران، معاونان، مهندسان، نگهبانان، نظافتچی ها و… هستند.

این کارخانه روزانه حدود 500 تا 600 دستگاه خودرو تولید می کند و برای تولید این خودروها به مواّد تولیدی 
کارخانه های دیگر نیاز دارد. برای مثال، از کارخانه های دیگر پالستیک، فوالد، چرم، چوب ، شیشه و… خریداری 
می کنند. بیشتر دستگاه ها و ماشین آالت این کارخانه با برق کار می کنند. برخی محصوالت این کارخانه به کشورهای 

دیگر صادر می شوند«.

بازدید از یک کارخانه
متن را بخوانید و جدول عوامل تولید را کامل کنید.

عوامل تولید 
 ................................................................................ نیروی کار: 

 ............................................................................ انرژی مورد نیاز:

مواّد اّولیه: ................................................................................. 

سرمایه و ماشین آالت: ساختمان کارخانه، 7 سالن تولید، ماشین آالت، پول برای خرید مواّد اّولیه و دستمزد کارکنان



کاربرگه ی شماره ی 7
 رفت و آمد به مدرسه

1ــ از 15 نفر از دانش آموزان و کارکنان مدرسه بپرسید که برای رفت و آمد به مدرسه از چه وسیله ای استفاده می کنند.

نام و ردیف
قطارشهریاتوبوسدوچرخهپیادهنام خانوادگی

)مترو(
خودرو
شخصی

سرویس 
سایرتاکسیمدرسه

موارد
*امید حسن زاده 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
جمع

تعداد پاسخ های هر ستون را جمع بزنید. از این پرسش نامه چه نتیجه ای می گیرید؟
2ــ با توجه به نتایج پرسش نامه ی باال، عددهای به دست آمده در هر ستون را در نمودار زیر ترسیم کنید.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

تاکسیسرویسمترواتوبوسدوچرخهپیاده خودرو شخصی وسیله

تعداد
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مقایسه ی انواع وسایل حمل و نقل

1ــ برای هریک از سفرهای زیر وسیله ی حمل و نقل و راه مناسب را انتخاب کنید و دلیل آن را بنویسید.
نوع

عّلت
وسیله ی حمل و نقلراه

مشهد،  شهرهای  به  رفتن   
تعطیالت  در  گرگان  یا  شیراز 

نوروز

 شرکت در مراسم حج )مّکه( 

 بردن نفت و زغال سنگ به یک 
کشور دور

 رفتن به منزل یکی از اقوام در 
خارج از شهر یا روستا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2ــ در جدول زیر، خوبی ها و بدی های هریک از وسایل نقلیه را بنویسید.

وسیله
  
خوبی ها

  
بدی ها

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

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

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

هوایی
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چه کسانی کشور ما را اداره می کنند؟

1ــ نمودار را کامل کنید.

2ــ هریک از اخبار زیر به فّعالیت های کدام قّوه مربوط است؟

ــ قانون مالیات شرکت ها به تصویب رسید.                                                        )                                (

ــ امروز رئیس جمهور کارخانه ی فوالد را افتتاح کرد.                              )                                (

ــ آقای سعیدی با یک نفر بر سر قرارداد خرید زمین اختالف پیدا کرده است.        )                                (

ــ وزیر راه اعالم کرد: خّط آهن سریع السیر تهران - اصفهان ساخته می شود.       )     قّوه ی مجریه     (

ــ امروز قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در مجلس بررسی می شود.                   )                                (

رهبری

......................قّوه ی مقننه ......................



1ــ کدام رود، کشور ایران را از ارمنستان جدا می کند؟
2ــ کشور ارمنستان را از نظر دسترسی به دریا با جمهوری آذربایجان مقایسه کنید.دسترسی یک کشور به دریا 

چه فایده هایی دارد؟

3ــ چرا ارمنستان بیشتر مواّد اّولیه ی کارخانه های خود را از خارج وارد می کند؟
4ــ اگر روزی به کشور ارمنستان سفر کنید، چه غذایی سفارش می دهید و چه سوغاتی برای دوستانتان می آورید؟

5  ــ چرا به این کشور ارمنستان می گویند؟

کاربرگه ی شماره ی 10

جمهوری آذربایجان، ارمنستان 

متن مربوط به جمهوری آذربایجان و ارمنستان را بخوانید. با توّجه به نقشه و متن به  طور گروهی به پرسش ها پاسخ 
دهید.

نقشه خوانی     
1ــ نام رشته کوه اصلی آذربایجان ............... است.

 2ــ کدام رود بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد؟ این رود به کجا می ریزد؟
 3ــ کدام شهر جمهوری آذربایجان و ایران همنام هستند؟

4ــ اگر کسی بخواهد برای تعطیالت نوروز به کشور آذربایجان سفر کند، چه لباس هایی باید همراه خود ببرد؟ چرا؟
5  ــ چرا ماهیگیری در جمهوری آذربایجان رونق دارد؟

6  ــ چرا کشاورزی در جمهوری آذربایجان بسیار پررونق است؟
7  ــ جمهوری آذربایجان در چه زمینه هایی با کشور ایران مشترک است؟

الف(

ب(

نقشه خوانی
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                           پاکستان، ترکمنستان
متن مربوط به پاکستان و ترکمنستان را بخوانید. با توّجه به نقشه و متن به  طور گروهی به پرسش ها پاسخ دهید.

1ــ جلگه ی وسیع مرکزی پاکستان از آبرفت های کدام رود به  وجود آمده است؟
2ــ بندر مهّم پاکستان در کناره ی اقیانوس هند چه نام دارد؟ چرا این بندر دارای اهّمیت جهانی است؟

3ــ چرا کشت برنج و پنبه در پاکستان رونق دارد؟
4ــ فرض کنید دوست شما می خواهد به پاکستان سفر کند. یک سوغاتی را نام ببرید تا برای  شما بیاورد.

5  ــ چرا کوه نوردان کشورهای مختلف به سفر به پاکستان عالقه مندند؟
6ــ کشورهای ایران و پاکستان چه اشتراکاتی دارند؟

1ــ صحرای بزرگی که بخش عمده ای از کشور ترکمنستان را فرا گرفته است، چه نام دارد؟
2ــ رود آمو دریا به کدام دریاچه می ریزد؟

3ــ پایتخت و یک شهر مهّم ترکمنستان را نام ببرید.

4ــ چرا قالی بافی از صنایع دستی عمده ی کشور ترکمنستان است؟ 
5  ــ مردم ترکمنستان به کدام ورزش عالقه ی زیادی دارند؟ چرا؟

6  ــ کشور ایران با کشور ترکمنستان  چه اشتراکاتی دارد؟ 

نقشه خوانی

نقشه خوانی 

ب(

الف(
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زندگی بر روی نواحی مختلف زمین

متن مربوط به شیوه های مختلف زندگی در قاّره ی آسیا را بخوانید و جدول را کامل کنید.

مقایسه کنید.

ناحیه / کشور
آب و 

هوا
پوشش گیاهی

و زندگی جانوری
نوع فّعالیتمسکنتغذیه

شمال 
سیبری

شکار

بیابان های 
عربستان

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

جنگل های 
اندونزی

.......
میوه های جنگلی 

سبزیجات



عراق 

متن مربوط به جمهوری عراق را بخوانید و با توّجه به نقشه و متن، به طور گروهی به پرسش ها پاسخ دهید.

نقشه خوانی

1ــ کشور عراق به کدام دریا راه دارد؟

2ــ مهم ترین بندر عراق چه نام دارد؟

3ــ جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟

4ــ دو شهر عراق را که چاه نفت دارند، نام ببرید.

5  ــ شهرهای مقّدس و زیارتی عراق را نام ببرید.

6  ــ با توّجه به نقشه ی روبه رو:

   الف( نام رودها را بنویسید.

   ب( بگویید کدام رود از داخل ایران به اروندرود می ریزد.

7ــ ایران و عراق در صادرات کدام کاال، شبیه به هم هستند؟

8  ــ چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

9ــ چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند؟
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  خّط زمان تاریخ اسالم

با توّجه به خّط زمان، به سؤال های زیر پاسخ دهید.
1ــ فتح مکّه چند سال پس از هجرت پیامبر )ص( از مکّه به مدینه اّتفاق افتاد؟

2ــ واقعه ی عاشورا چند سال پس از هجرت پیامبر )ص( از مکّه به مدینه اّتفاق افتاد؟
3ــ امام علی )ع( چند سال پس از رحلت پیامبر )ص( به خالفت رسید؟ حساب کنید.

4ــ دو مورد از نوشته های زیر را انتخاب کنید و در خانه های خالی قرار بدهید.

جنگ صفینشهادت امام حسن )ع(بعثت پیامبر )ص(

ری
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0 ه
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0

........... ...........
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هر کلمه را به جمله یا عبارت مربوط به آن وصل کنید.

به جای پیامبر )ص( در بستر خوابید تا ایشان را از حمله ی دشمنان حفظ کند.عمروعاص

سردسته ی مشرکان بود که با پیامبر )ص( مخالفت می کرد.

فردی حیله گر که درجنگ صفین میان سپاهیان امام علی )ع( تفرقه انداخت.

لقب حضرت محّمد )ص( در کودکی و نوجوانی

حکومت بنی امّیه را تأسیس کرد.

برادر امام حسین )ع( بود که در واقعه ی عاشورا به یاری ایشان شتافت.

اّولین زنی که دعوت پیامبر اسالم )ص( را پذیرفت و مسلمان شد.

امین

حضرت خدیجه )س(

امام علی )ع(

معاویه

حضرت ابوالفضل )ع(

امام حسن )ع(

حضرت فاطمه )س(

ابوسفیان

شخصیت های تاریخ اسالم



کاربرگه ی شماره ی 16

جنگ صّفین
متن درس را مطالعه کنید و سپس ستون های خالی را کامل کنید.

جنگ صّفین

سپاه معاویهسپاه امام علی  )ع(
جنگ  در  )ع(  علی  امام  سپاهیان  پیروزی 

قطعی شد.

برخی از سپاهیان امام علی )ع( از جنگ دست 
کشیدند و قرار شد نماینده ای از دو سپاه انتخاب 

کنند.

عمروعاص، ابوموسی اشعری را فریب داد.

………......................................……… عمروعاص  
…………..................................................…

…......................................……… معاویه  سپاهیان 
…………............................................………

برخالف نظر امام علی )ع( ابوموسی اشعری 
رابه نمایندگی انتخاب کردند.

امام  خالفت  برکناری  اشعری  ابوموسی 
علی )ع( را اعالم کرد.

به  خوارج  از  یکی  توّسط  )ع(  علی  امام 
شهادت رسید.

با خوارج بجنگد و   ناچار شد  امام علی )ع( 
سرانجام آنها را شکست داد.

گروهی به نام خوارج تشکیل شد.

..…………......................................……… معاویه  
………….....................................................

)1(

)3(

)5(

)7(

)9(

)10(

)11(

)2(

)4(

)6(

)8(

: مثال
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وزیران کاردان

کوتاه  متن  این شخصیت ها یک  مورد  در  زیر،  کلمه های  از  استفاده  با  و  فارسی  کتاب  در  »نقش خردمندان«  به درس  توّجه  با 
بنویسید.

نظامیهمغوالن

ریمراغه

سلجوقیانستاره شناس

سعدیهالکوخان

رصدخانهرصدخانه

کاروان سراایلخانیان

وزیرکتابخانه

مدارس شبانه روزیریاضی دان
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....................................................................

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

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

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