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 ریاضی 

درسنامه
  برای خواندن یک عدد ابتدا سه رقم، سه رقم از سمت راست جدا کرده و بعد با توجه به ارزش 

مکانی هر طبقه و هر رقم، از سمت چپ شروع به خواندن می کنیم و به حروف می نویسیم.
مثال: 

میلیون ها هزارها
18  ، 374 ، 005

به رقم  پنج و برای نوشتن یک عدد  هجده میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار و چهارهزار و 
می توانیم از جدول ارزش مکانی استفاده کنیم.

مثال: عدد هفتصد و پنجاه و نه میلیون و صد و شصت و چهار هزار و بیست و نه 
759 ،168 ،029

میلیونهزارها

ص د ی ص د  ی ص دی

920861957

	1	با	توجه	به	عدد	زیر	به	پرسش	های	زیر	پاسخ	دهید.	
					 			
	 839405014 	

الف(	این	عدد	را	به	حروف	بنویسید.

ب(	رقم	صدگان	هزار	آن	چند	است؟

پ(	بیش	ترین	رقم	در	چه	مرتبه	ای	قرار	دارد؟

ت(	رقم	3	در	چه	مرتبه	ای	قرار	دارد؟
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	  2 جدول	زیر	را	کامل	کنید.

گسترده	نویسیحروفرقم

253389205......................................................................................................

..................................هشتاد	و	پنج	میلیون	و	دو	هزار	و	سیصد	و	نُه..................................

	3 از	بین	اعداد	زیر	بزرگ	ترین	و	کوچک	ترین	عدد	را	بیابید،	سپس:

305987243 ، 305987006 ، 305978006 ، 305987026

الف(	حاصل	جمع	این	دو	عدد	را	به	دست	آورید.

ب(	حاصل	جمع	را	به	حروف	بنویسید:

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

	4 با	توجه	به	شکل	عددهای	مربوطه	را	به	رقم	و	حروف	بنویسید.
		

 

 

........................................................................................................................................................................
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فارسی

درسنامه
همه ی فصل ها آفریده ی پروردگار است که زیبایی ها را دوست دارد و همه چیز را زیبا آفریده است.

 واژه آموزی:
 کلماتی مثل بهار و تابستان و پاییز و زمستان را می توان در گروه فصل ها، پرتقال و نور و توت فرنگی 

را می توان در گروه میوه ها قرار داد. چون ویژگی های مشترکی دارند.

	1	کلمه	های	هم	معنی	را	به	هم	متصل	کنید.

					تزیین	کرد 		 	 	 	 آویخت		

					قورباغه 		 	 	 		 غوک	

					قضاوت 		 	 	 		 انبوه		

					آویزان	کرد 		 	 	 		 داوری	

	 					بسیار	 		 	 	 	 زینت	داد	
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	2	نمودار	زیر	را	کامل	کنید	.

گل

                      

3	کلمه	های	در	هم	ریخته	ی	زیر	را	به	یک	جمله	ی	کامل	تبدیل	کنید.

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

4	با	قرار	دادن	حروف	مناسب	کلمه	های	بامعنی	بسازید	و	جدول	زیرا	را	کامل	کنید.
	

	
	 		

رام

دیوخ

ریشو	

رون 	

5 حروف	در	هم	ریخته	ی	زیرا	را	مرتب	کنید	و	با	آن	کلمه	ی	معنی	دار	بسازید	و	در	یک	جمله	
به	کار	ببرید.

جمله 	 	 	 	 کلمه	 	 	

................................................................................................................................		........................		 	ط	ه	ق	ر	

................................................................................................................................		........................		 م	ا	ج	ر	ه	
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علوم

درسنامه
مخروط ها: اگر دو یا چند ماده را با هم مخروط کنیم به شرطی که هر کدام از آن ها خواص خود را 

حفظ کنند و جنسش شان تغییر نکند.
مخلوط ها

محلول )مخلوط یکنواخت، همگن(
اجزای تشکیل دهنده به صورت کامالً 

یکنواخت پراکنده می شود.

محلول مایع در مایع
)آب و الکل(

جامد در مایع
شکر در آب

گاز در مایع
اکسیژن حل شده در آب

مخروط غیریکنواخت )ناهمگن(
ذرات تشکیل دهنده در آن یا ته نشین یا 

رونشین می شوند.

مخروط های معلق

جامد در مایع
)برنج در آب(

مایع در مایع 
)روغن در آب(

جامد در گاز
)گرد و غبار در هوا(

مخروط های نامعلق
مثل: آجیل و ساالد

روش های جداسازی 

محلول ها

مایع در مایع
جامد در مایع)روش تقطیر(

بر اساس نقطه 
جوش هر ماده

روش تقطیر
)تبخیر و میعان متوالی(

گاز در مایع 

)مثل نوشابه(
 باباز کردن در نوشابه

1- مایع در مایع به روش مخروط ها
سریز کردن یا قیف شیردار)دکانتور(

2- جامد در مایع 
عبور از صافی - سرریز کردن

3- جامد در گاز
از صافی - فیلتر هوا

		1	چرا	در	هوا	هیچ	یک	از	مواد	تشکیل	دهنده	ی	آن	را	نمی	بینیم.
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				2	راه	های	جداسازی	مخلوط	ها	را	نام	ببرید.

3	برای	هر	کدام	از	مخلوط	های	زیر	مثال	بزنید.

														جامد	در	مایع		 	 جامد	در	جامد		

		4	کدام	یک	از	مواد	زیر	سریع	تر	در	چای	حل	می	شوند؟	چرا؟

										د( نبات	 	 								ج( پودرقند	 	 	ب( قند	 	 الف( شکر		

	5	جاهای	خالی	را	با	کلمه	های	مناسب	پر	کنید.

	است. الف( بهترین	روش	برای	تشخیص	محلول	ها	از	مخلوط	

ب( در	مخلوط	ها	خاصیت	مواد	حفظ	




