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 اطالعیه مدیریت نه قلم در مورد هفته نامه

 با سالم

 

همانطور که میدانید نه قلم با ارائه بهترین خدمات در زمینه پایه نهم، شما را در این پایه تحصیلی مهم یاری می کننندد در     

نه قلم نمونه سوال، جزوه های درسی، تحقیقات مرتبط، کتب کار و درسی، پاورپوینت مرتبط و مطالب مرتبط با پایه ننهنم 

یافت میشود لذا به دلیل آپدیت روزانه نه قلم در بازدید شما از سایت ممکن است برخی از مطالب از قلم بیفتند و خنواننده 

نشوند به همین دلیل تصمیم بر این شد که مهم ترین مطالب هفته به همراه مطالب تفریحی, علمی و آموزشی دیگر در قالب 

 هفته نامه نه قلم به شما ارائه گرددد

 پخش و انتشار این هفته نامه در دیگر وبسایت ها با نوشتن عنوان و آدرس منبع یعنی نه قلم، مانعی نداردد

 

 

 

 با تشکر از همراهی همیشگی شما

 مدیریت نه قلم
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 آیندکتاب های اصلی پایه نهم بعد از رمضان می

عنوان کتاب پایه نهم همه جدید النتنالنین   ۳۱لیدا نیک روش اظهار داشت: کتاب های پایه پنجم ابتدایی به غیر از قرآن و 

 هستندد

 

وی دو عنوان کتاب علوم و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی را نیز از دیگر کتاب های جدیدالتالی  برای سال تحصیلی 

ذکر کرد و ادامه داد: کتاب های جدیدالتالی  پایه نهم توسط شرکت چاپ و نشر و کتاب های پایه های چهارم و  ۵۹  -  ۵۹

 پنجم ابتدایی توسط شرکت افست چاپ می شودد

 

درصد کنتناب  ۵۹مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کار تولید و چاپ 

شهریور  ۳۹های درسی سایر پایه های تحصیلی نیز به پایان رسیده است، یادآور شد: توزیع کتاب های درسی در استان ها از 

 شهریور آغاز می شودد ۳۱و در تهران، شهرستان های تهران و استان البرز نیز از 

 

نیک روش خاطرنشان کرد: همچنین امسال به طور آزمایشی توزیع کتاب های درسی دوره پیش دانشگاهی در سراسر کشور 

 و دوره ابتدایی در شهر تهران به صورت اینترنتی صورت می گیردد 

 2صفحه 
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 جلسه چهارم -کالس آموزشی علوم تجربی پایه نهم 

 باسالم

 چهارمین جلسه کالس آموزشی علوم پایه نهم آماده استد 

 ما در جلسه سوم به طبقه بندی عنصرها و مواد مصنوعی و طبیعی پرداختیم و توضیحاتی کامل درباره آن دادیمد

 

 و اما جلسه چهارم:

باقی می مانندد سوزاندن آنهنا   نمیشوند و برای مدت های طوالنی در طبیعت  پالستیک ها در محیط زیست به راحتی تجزیه

 کیفیت فراورده های حناصنل از بنازگنرداننی  کارخانه پالستیک سازی به منظور افزایش د وارد هوا میکند  نیز بخارات سمی

زباله های پالستیکی به کمک این   برای هر یک از آنها معین کرده اند د تفکیک  پالستیک های پر مصرف کد های ویژه ای را

 دپالستیکی بازگردانی شود آسان است و سبب می شود تنها یک نوع ماده کد ها بسیار

 

 خانة شما از موادی ساخته شده است

اکثر خانه ها از موادی مانند آهن، سیمان، بتن، سننن ، چنوب،  یا تا به حال درباره اجزای سازنده خانه خود فکر کرده اید؟

هبلکس، گچ و ددد ساخته شده است و وسایل درون خانه ها اکثرا از پالستیک، پارچه، چوب، مس و آهن، شیشه و ددد ساختنه 

شده استد مثال از آهن برای ساخت اسکلت ساختمان استفاده میشود یا سیم های ساختمان از مس است و از چنوب در 

 مبلمان استفاده میشود و از پالستیک به عنوان عایق در خانه و در وسایلی مانند تلویزیون و فروش ها و ددد استفاده میشودد

 همانطور مالحظه کردید همه مواد در زندگی ما نقشی دارند و ما بدون یکی از آنها زندگی سختی خواهیم داشتد

 

 خب آموزش فصل اول علوم پایه نهم رو در چهار جلسه تمام شدد

ما در جلسه پنجم که بزودی منتشر میشه به آموزش فصل دوم علوم پایه نهم خواهیم پرداخت و به موضوع ترکیب یا عنصر 

 بودن مواد خواهیم پرداختد

 کپی از مطالب آموزشگاه نه قلم شرعا حرام و پیگرد قانونی داردد

 ما برای ادامه راه خود به نظرات و راهنمایی های شما نیاز داریمد نظراتتان را از ما دریغ نکنیدد
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 بخش تفریحی و سرگرمی

 4صفحه 

آخه این چه وضعیه ؟ پیراهن پاره مد شده، شلوار پاره مد شده، کاله سوراخ مد شد، شال پاره هم مد شدد پس چرا این 

 جوراب پاره مد نمیشه !من باید تا کی باید منتظر بمونم

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  
 هزار تومن برمیگردی خونه مثل جن  شده ، گردان میره ، نفر برمیگرده ۱صبح پنجاه هزار تومن میذاری تو جیبت ، شب با 

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  

امننروز ینه دیننقه تنو آینننه بنه خننودم ننگاه کننردم خنینلی بنا خننودم حنرف زدم ولننی مَنخنمَنص کنالم خوشا یاری  

 که دلدارش تو باشی

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  

 یه بار کالس اول دبستان بغل دستیم بهم گفت: مسخره ددد   منم گفتم : اسم بابات اصغره ددد 

 عاقا این دیگه تا آخر سال گیر داده بود که تو اسم بابای منو از کجا میدونی

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  

شیخ نگاه معنی ؟ باندی پرسیدند: یا شیخ ! فیلترین  بدتر است یا کم بودن پهناو از او فتند ریش سفید رمریدان نزد ی زرو

اعصاب خردکن تر است ! مریدان با و اینها بدتر وی اینترنت هست که از هردر دی فرمود: هیچکدام ! چیزو به آنها کرد ری دا

ی اعضای مشاهده این لینک تنها برا” شیخ فرمود: ؟ فرمودند: یا شیخ ! از فیلترین  بدتر چیستو حیرت به شیخ نگریستند 

 یه کردندرگریبان پاو مریدان نعرهها زدند ، بعد از این سخن!” ثبت نام اینجا کلیک کنید ی سایت امکان پذیر استد برا

 یآلپ پناه بردندی شته کوهارفغان کشان به ی، ا به زمین کوبیدندرخود ی لپ تاپ هاو 

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  

 بعضیا در بازگشت از سفر سه روزه خارج از کشور!!

 مای گاد!

 خدارو تنکس، همه چی اوکیه!!

 وااااوووو شیراز چقدر چنج شده!

 قبالنا این میدون اونور نبود؟

 ساری شما به تومیتو چی میگین؟!

 وای اصال فارسی نمیتونم صحبت کنم!

 ها یه وضع داغونیه

 

 



 

 9Ghalam.ir - 311494931شماره سه، جمعه، 

 بخش تفریحی و سرگرمی
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 بخش تفریحی و سرگرمی
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 کاربرد نفت خام در زندگی امروزی

 7صفحه 

نفت یا نفت خام یکی از مهم ترین مواد موجود در جهان استد شناخته شده ترین محصوالت فرعی نفت عبارتند از : سوخت 

نفت دیزل و یا سوختهای نفتی و سوخت های گالنی نیز از نفت بدست منی  -نفت چراغ -گازوئیل یا بنزین  -های پر انرژی

آیند د بیشتر غذاهایی که ما می خوریم و لباس هایی که می پوشیم تماما به نحوی از انحاء وابسته به مواد بدست آمنده از 

نفت هستند د از نفت برای جلوگیری از چسبناک شدن نان به هنگام مخلوط کردن خمیر استفاده می شود د از ناینلنوننهنای 

نازک برای بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود و بیشتر لباس های ما که از الیاف مصنوعی بدست آمده از نفت ساختنه 

شده اند د بیش از یک هزار نوع روغن مایع و جامد از نفت خام ساخته شده اندد از روغن روان کننده در وسایل گنونناگنوننی 

لوکوموتیوها و مولد های برق استفاده میشود د آسفالت جاده ها و پشت بام ها ننینز بنا  -چون ساعت و قطعات ماشین آالت

کاغذ های روغنی و سلوفون  -استفاده از مواد نفتی ساخته می شود د موم بدست آمده از نفت در تولید اجناسی چون : شمع

مرکب چاپ کتاب وروزنامنه و منواد  -استفاده می شود د مواد دیگری که از نفت بدست می آیند در تولید انواع کاغذ کاربن

 پاک کننده مورد استفاده قرار می گیرد د
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 نمونه سوال فصل دوم علوم پایه نهم


