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ریاضی

درسنامه
یکی از راهبردهای حل مسئله »الگویابی« است. با کشف الگوها و رابطه ها می توان به راحتی برخی 
مسئله ها را حل کرد. الگوها به دو صورت هندسی )شکل( و عددی نمایش داده می شوند. برای پیدا 

کردن ادامه ی یک الگو ابتدا رابطه ی بین اعداد را پیدا کرده و سپس اعداد بعدی را محاسبه کنید.
450، 300، 150بعضی رابطه ها ساده هستند. مانند:

+150
بعضی رابطه ها کمی پیچیده تر هستند. مانند: 

100 ،200 ،350 ،550
+100 +200

مکعب، شکلی است که از 6 مربّع هم اندازه درست شده است و شکل آن را در تاس و مکعب 
روبیک می بینید.

مکعب مستطیل، شکلی است که از 6 مستطیل درست شده است و مستطیل های روبه رو با هم 
برابرند. شکل آن را در دستمال کاغذی، جعبه ی ظروف و کتاب می بینید.

خّط تقارن:
خّط تقارن، خّطی است که اگر شکل را از روی آن تا کنید، دو بخش دقیقاً بر روی هم بیفتد. )دو بخش برابر 

به دست بیاید(.

نام
 مثلّثمستطیلمربّعشکل

متساوی االضالع
 مثلّث

متوازیلوزیدایرهمتساوی الساقین
بیضیاالضالع 

 تعداد خّط
202بی شمار4231تقارن
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1 با توجه به عملی که ماشین انجام می دهد، در جای خالی عدد مناسب بنویس. 

× 5 ÷ 10

 2 جمله های درست را با عالمت ✓ و جمله های نادرست را با × مشّخص کن .

الف( طول ضلع همه ی مربّع ها در مکعب یکسان است. 

ب( هر چه تعداد اضالع یک چند ضلعی بیش تر باشد، خّط تقارن بیش تری دارد. 

ج( همه ی ماه های سال، چهار تا شنبه دارند. 

د( هر شبانه روز، 24 ساعت است.  

3 پدر رضا پزشک است. او ساعت 10 شب دوشنبه برای مداوای بیماران به بیمارستان رسید و 
ساعت 1 بعد از ظهر سه شنبه از بیمارستان به منزل آمد. او چند ساعت در بیمارستان کار کرد؟

4 حاصل جمع های زیر را به روش ذهنی به دست بیاور.
 30 + 80 + 40 + 60 + 20 =                 700 + 500 + 500 + 500 + 300 = 

5 فعالیت های یک روز تابستان نیکا را به ساعت متناسب با آن وصل کن.
به مادرش در آماده سازی شام کمک می کند.                   از ساعت 10 تا 12 صبح

از خواب بیدار می شود و صبحانه می خورد.                   از ساعت 19 تا 20
به رختخواب می رود و تا صبح می خوابد.                   از ساعت 8 تا 9 صبح 

به کالس شنا می رود.                     از ساعت 22 تا 8 صبح 
با پدر و مادر عصرانه می خورند و به خرید می روند.                   از ساعت 16 تا 18
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فارسی


درسنامه

در زبان فارسی برای جمع بستن کلمه ها از نشانه های »ها«، »ان« و »ات« در پایان کلمه استفاده 
می شود. نشانه ی »ان« بیش تر برای موجودات زنده به کار می رود. البته هر کلمه ای که پایان آن یکی 

از نشانه ها باشد، جمع نیست. مانند: تهران، مات  و تنها 

بعضی کلمه ها جمع هستند ولی هیچ نشانه ای ندارند به این نوع کلمه ها، جمع مکّسر گفته می شود. مانند: 
مساجد )جمع مسجد(، مدارس )جمع مدرسه( و آثار )جمع اثر(

بعضی از کلمه ها هستند که با شنیدن آن ها به یاد کلمه های دیگر می افتیم. مثالً وقتی کلمه ی جنگل را 
می شنویم ، به یاد درختان، پرندگان و ..... می افتیم. این کلمه ها با هم ارتباط دارند.

1 فرزند توانا، در نمودار زیر، در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویس.

ورزشمیوهتفریح

شناهندوانهمسافرت

تابستان

2 گل زیبا، دور کلمه های جمع با مداد رنگی خط بکش.

»باران - اژدها - پرندگان - شکالت - کلمات - مبل ها - پسران«

3 نازنینم، سه کلمه ی سه حرفی بنویس  که تشدید داشته باشند.

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



5

 4 جمله ی ناتمام زیر را به سلیقه ی خودت تا دو سطر کامل کن.

الف( اگر روزی به محلّه ی جدید بروم، ..................................................................................................................

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

5 برای کلمه های زیر، یک کلمه ی هم معنی و یک کلمه ی مخالف بنویس.

مخالفهم معنی

ناراحتی

آغاز

دانستنی
زبان فارسی تنها زبانی است که می شود 19 فعل کنار هم بیان کرد و جمله معنادار داشته باشیم.

به عنوان مثال: داشتم می رفتم دیدم گرفته نشسته گفتم بذار ببینم می آد نمی آد  دیدم می گه نمی خوام بیام 
می خوام برم بگیریم بخوابم.

خواندنی

* 400 ضرب المثل از کتاب گلستان سعدی برای ما به یادگار مانده است.
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علوم


درسنامه

برای این که مانند پژوهشگر عمل کنیم باید مهارت هایی را داشته باشیم. آن چه درمورد تمام دانشمندان 
و محّققین دیده می شود آن است که آن ها مشاهده کنندگان خوبی هستند، یعنی نسبت به محیط اطرافشان 
دّقت زیادی دارند. منظور از مشاهده فقط دیدن نیست. هر آن چه که از طریق حواس پنج گانه ی انسان 
پژوهشگر  یک  می گویند.سپس  مشاهده  را  می آید  به دست  بویایی(  و  چشایی  المسه،  شنوایی،  )بینایی، 
سؤالی را مطرح می کند. در طرح پرسش باید دّقت کرد. بعضی سؤال ها  مناسب تحقیق نیستند. جواب 

بعضی پرسش ها مشخّص است و نیاز به تحقیق ندارد. مانند:
زنگ دوم روز شنبه چه درسی دارید؟ )جواب آن مشخّص است.( 

مجموع پالک خانه ی دانش آموزان چه عددی است؟ )دانستن جواب آن بی فایده است.( 
چه چیزی بخوریم؟ )دقیق نیست.( 

برای به دست آوردن جواب سؤال باید از طریق منابع، اّطالعاتی را  جمع آوری کرد.
استفاده از منابع اّطالعاتی و انجام آزمایش، راه های جمع آوری اّطالعات هستند.

منابع مکتوب: کتاب، CD، مجله و اینترنت
منابع غیرمکتوب: افراد متخّصص، اولیا و فیلم 

در تحقیق بهتر است کار به صورت گروهی انجام شود تا کارها تقسیم شود. اّطالعات از هر طریقی 
و سپس  نشود  فراموش  چیزی  و  شود  داده  نظم  کار  به  تا  شوند،  یادداشت  باید  آید  دست  به  که 
یادداشت ها مرتّب شده و با هم مقایسه   شوند. در این مرحله، می توان از جدول و نمودار استفاده کرد. 

در پایان، نتیجه ی کار ارائه می شود.
مراحل انجام یک تحقیق:

 

مشاهده ی دقیق

طرح پرسش نتیجه گیرییادداشت برداری

جمع آوری اطالعات

   1 کدام سؤال زیر، برای تحقیق مناسب است؟
الف( آیا درس فارسی مفید است؟     ب( امروز ظهر ناهار چه چیز داریم؟ 

       ج( بعد از سه شنبه چه روزی است؟   د( در فصل تابستان، چه رنگ لباسی بپوشیم؟ 
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اخبار شنیده است که دیر خوابیدن در شب  او در  تابستان دیر می خوابد.  ایلیا شب های   2
و  )مکتوب  مختلف  منبع  سه  از  کنید.  تحقیق  موضوع  این  درباره ی  دارد.  زیادی  ضررهای 

غیرمکتوب( کمک بگیر و در جدول زیر یادداشت کن.

* نتایج تحقیقات خود را در دو سطر بنویس.
................................................................................................................................................................................................

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

3 در لیست زیر، منابع مکتوب را به رنگ آبی و منابع غیرمکتوب را به رنگ قرمز، رنگ آمیزی کن.

تلویزیونپزشککتاب معلّممجلّه مقاله های اینترنتی

4 اگر بخواهیم اّطالعاتی درباره ی بازی های مفید کامپیوتری به دست بیاوریم، بهتر است از 
چه کسی بپرسیم؟

5 دانش آموزان از میان تعدادی از دوستان خود درباره ی میزان استفاده از نوشابه های گازدار 
در هفته تحقیق کردند و اّطالعات را در جدول زیر یادداشت کردند.

بیش تر از سه بار در هفته بین 1 تا 3 بار در هفتهکم تر از یک بار در هفته
12258

* آن ها از این تحقیق چه نتیجه ای گرفتند؟




