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ریاضی

درسنامه
به نکته های زیر توجّه کنید و آن ها را به خاطر بسپارید.

انواع مثلث ها )سه ضلعی ها(:
 مثلّث متساوی االضالع:

سه ضلعی که سه ساق )ضلع( برابر دارد، سه زاویه ی برابر دارد که هر 
کدام 60 درجه می باشد. دارای سه خّط تقارن است ولی مرکز تقارن ندارد.                                                               

مثلّث متساوی الساقین: 
سه ضلعی که دو ساق برابر دارد و زاویه های مجاور دو ساق با هم 

برابرند. این مثلّث، یک خّط تقارن دارد و مرکز تقارن ندارد.

مثلّث قائم الزاویه:
به  روبه رو  دارد. ضلع  )قائمه(  یا  راست  زاویه ی  یک  که  مثلّثی 
»وتر«  که  است  مثلّث  این  ضلع  بزرگ ترین  راست،  زاویه ی 
نام دارد. مجموع دو زاویه ی تند آن 90 درجه است. این مثلّث ، 

تقارن محوری و تقارن مرکزی ندارد.

مثلّث قائم الزاویه ی متساوی الساقین:
مثلّثی که یک زاویه ی راست )قائمه( دارد. دو ساق برابر دارد، 
دو زاویه ی تند آن با هم برابر و هر کدام 45 درجه است. این 

مثلّث دارای یک تقارن است ولی مرکز تقارن ندارد.

دو نکته ی مهم:
1- مجموع زاویه های داخلی هر مثلّث 180 درجه است.

2- نیمساز: نیم خطی است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.                                                            
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1 در هر یک از شکل های زیر، اندازه ی زاویه ی خواسته شده را پیدا کنید.

2 اگر زاویه های یک مثلّث را به نسبت 1 و 2 و 3 تقسیم کنیم، بزرگ ترین و کوچک ترین 
این زاویه چند درجه خواهد بود؟

3 یک زاویه ی 138 درجه با نّقاله رسم کنید، سپس نیمساز آن را بکشید. اندازه ی هر زاویه 
چند درجه خواهد بود؟

4 جاهای خالی را با اعداد مناسب کامل کنید.

الف( زاویه های 105 درجه، 60 درجه و  درجه تشکیل یک مثلّث می دهند.

ب( %30 یک زاویه ی 180 درجه برابر  درجه است.           
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فارسی

درسنامه

نام نیکو گر بماند ز آدمی                         بِه کزو ماند سرای زرنگار   
محمدغّفاری، نّقاش برجسته ی ایرانی بود. او در شهرستان کاشان متولّد شد. پدرش میرزا بزرگ غفاری 

کاشانی، بنیانگذار مدرسه ی نّقاشی ایران و هنرمندی مشهور بود. 

محمد در سن جوانی به خوشنویسی و نّقاشی عالقه مند شد و پس از اتمام تحصیالت ابتدایی به تهران آمد 
و در مدرسه ی دارالفنون به تحصیل پرداخت. ناصرالّدین شاه در سفرهای خود به دارالفنون با او آشنا 
شد و با مشاهده ی استعدادش او را به دربار دعوت کرد و لقب »کمال الملک« را به وی داد. او بیش از

170 تابلوی نّقاشی خلق کرد که نام خود را در تاریخ هنر معاصر ایران جاودانه ساخت. در
سال 1224 هجری شمسی در شهرستان کاشان چشم از جهان فروبست. آرامگاه او در

شهر نیشابور در کنار آرامگاه شیخ عّطار قرار دارد.     
پایدار نام نیکت  بماند    نام نیک رفتگان ضایع مکن   تا 

 واژه آموزی:
کلمه های »معلّم، علم، تعلیم« در یک گروه قرار می گیرند، چون در همه ی آن ها سه کلمه ی )ع ل م( مشترک 

است. به این واژه ها در زبان فارسی »هم خانواده« می گویند.

1 مفهوم بیت زیر را بنویسید.

به کزو ماند سرای زرنگار         نام نیکو، گر بماند ز آدمی  

2 کامل شده ی کلمه های »ِز« و »بِه« را بنویسید.

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

   
..................
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3 برای کلمه های زیر، یک »هم خانواده« مانند نمونه بنویسید. )حضور  حاضر(

............................. .............................       سفر  .............................       تحصیالت  اتّحاد 

4 حروف اول کلمه های زیر را کنار هم قرار دهید و کلمه ی جدید را در جمله ای به کار ببرید.

   کلمه      جملهتحسین آمیز 
صدا

  ...............................       ....................................................................................................................ورزیدند 
یورش

راه

5 جدول زیر را کامل کنید.

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

........................................................................
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علوم

درسنامه
ماشین ساده: به وسایلی مانند گُِوه، قرقره، اهرم، سطح شیب دار و .... که کارها را برای ما آسان تر 

می کند، ماشین ساده می گویند.

ماشین های ساده

سطح شیب دار
مثل: سرسره، 

ورودی پارکینگ 
بیمارستان ها، نردبان

گُِوه
مثل: تبر، کلنگ

پیچ
مثل: سرپیچ 

المپ

قرقره
مثل: قرقره در 
جرثقیل آسانسور

چرخ و محور
مثل: دستگیره ی
در چرخ و فلک

تفاوت گُِوه و سطح شیب دار:
1( از سطح شیب دار برای جابه جا کردن اجسام و از گُِوه برای تکّه تکّه کردن اجسام استفاده می شود.

2( سطح شیب دار ثابت است و جسم روی آن حرکت می کُند ولی در گُِوه، گُِوه حرکت می کند و جسم ثابت است.

1 جدول زیر را کامل کنید.
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2 به هم متصل کنید.
کالسکه ی بّچه        

                   تغییر جهت نیرو
قرقره ی پرچم         

موچین      
            

فرمان خودرو    
                  افزایش نیرو

فلکه ی شیر آب             

راه پلّه ی ساختمان 
               

اّره ی نّجاری 
                  افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو

سرپیچ المپ 




