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 فریده نصیری

راد فریده نعیمی   



 

 

 

 به نام خدا

 پیشگفتار 

گسترش و  ، کودکانجانبه  گیری شخصیت و رشد همه شکلابتدایی به دلیل نقش بنیادین خویش دردوره  

اموری که کودک در زندگی روزم  تعمیم با آنمفاهیم و معانی  تکوین   در  ها مواجه است، نقش مهمیره 

کودک اجتماعی  و  زیستی  در  دوره   و  دارد  انشناختی،  که  است  فای  برای  رصت  آن  مناسبی  موقعیت  و 

گردد و استعدادهای هر تحصیل، تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران برای کودک فراهم می

نای توسعه مبدوره آموزش عمومی    موارد ذکر شده، با توجه به اهمیت    . شودتدریج شکوفا میه  کودک ب

 تعریف شده است.  ایپایدار در هر جامعه 

 کودکان   ، در ابعاد مختلف جمعیتی و جغرافیایی  ی ابتدایی به گونه ای است کهدوره   آموزشی  گستردگی

تحت پوشش آموزش های رسمی ر توسعه یافته  تو مناطق کمحتی در دورترین روستاها  الزم التعلیم را  

است  یادگیری  الزم –لذا با توجه به جایگاه این دوره و تأثیر آن در فرایند یاددهی  خویش قرار می دهد، 

راستای آموزشی    در  عدالت  ریزی  توسعه  برنامه  ای  گونه  مداومت،    دشوبه  جامعیت،  اصول  آن  در  که 

 بینی، همکاری و مشارکت، استمرار و... لحاظ گردد. واقع 

بوم جدید مان، در زیست  نیز  و پرورش  بیماری کوید  آموزش  از  نهادها متأثر  و گردیده است    19ند سایر 

 فراهم نماییم. تحصیلی    برای دانش آموزان درتمامی سطوحدسترسی آموزشی را    ایجاب می نماید تا  شرایط

به ایجاد فرصت های برابر یادگیری و آموزش مداوم، تهیه درسنامه   و  عدالت آموزشی    توسعهراستای    در

روان  برای تمامی پایه ها برمبنای الگوهای تدریس به زبان ساده،    پل ارتباطی بین معلم و دانش آموز  عنوان

ابزاره از  یکی  عنوان  به  تا  باشد  می  ضروری  فهم  قابل  حضوری، و  آموزش  کنار  در  مکمل  مدرسه    ای 

بستر الزم را   بتوانیم  بدین وسیلهمواد دیداری و شنیداری مورد استفاده قرار گرفته و    و  رانای  تلویزیونی

 نظام تعلیم و تربیت  اهدافجهت تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیری دانش آموزان و نهایتاً تحقق  

سازیم.  رو های  درسنامهمجموعه    فراهم  معاونت   پیش  های  حوزه  همکاران  جمعی  مشارکت  آموزش    با 

کل   ادارات  شمالی،   هایاستانابتدایی  خراسان  جنوبی،  خراسان  اصفهان،  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان 

ی و  گلستان  کرمانشاه،  کردستان،  اهدافزد  ـسمنان،  تحقق  راستای  ابتدایی  در  ی  عنوان   دوره  به  و 

امید است با تهیه و توزیع این محتوای  رسان به معلمان و دانش آموزان عزیز فراهم گردیده است.  یاری 

ی ابتدایی مکتوب بتوانیم گامی موثری در راستای تداوم و استمرار چرخه آموزش برای دانش آموزان دوره 

برداریم. 



 

 

 

 

 و دانش آموزان محترم اسخنی با اولی

برای تمامی شما عزیزان از  ، ضمن آرزوی صحت و سالمت  محتوای تهیه شده و   جهت بهره مندی بهتر 

 : نماییمتوجه شما را به موارد ذیل جلب می  ، تداوم آموزش با کیفیت

شتر اری بینیازمند همراهی و همک* تکمیل فرایند آموزش و یادگیری و تحقق اهداف در این شرایط خاص،  

 از پیش شما عزیزان است. 

که انتظار می رود    به صورت خود آموز یا نیمه خودآموز تهیه شده   "درسنامه"بسته آموزشی با عنوان    *

از هر عنوان درسی را مطالعه نموده و   صفحاتیروزانه  ،  ا توجه به راهنمایی معلم محترم خودب  دانش آموز

 د.انجام دهالیف مربوط به آن را تک

باشد محتوای اصلی کتاب درسی می  تکمیل کننده   نامه به عنوان مکمل آموزشی تهیه گردیده و* این درس

از مطالعه بعد  از درس   که الزم است دانش آموزان  فعالیت هر قسمت  و  نموده  به کتاب مراجعه  های نامه 

 مربوطه را انجام دهند. 

های د تا بر انجام تکالیف و فعالیت حضور داشته باشن  در کنار دانش آموز  * حتی االمکان یکی از والدین

 . نمایند ارائهو در صورت لزوم راهنمایی الزم را  نموده آموزشی تعیین شده نظارت 

یا در   زگار مربوطه تعیین نموده تکالیف روزانه ای که آمو  ین محترم نظارت نمایند که فرزندنشانوالد*  

 .ددهرا انجام  درسنامه مشخص شده 

و به عنوان یکی  خواهد گرفت  ار محترم فرزند شما قرار  مورد بررسی آموزگستمر  به طور منامه  * این درس 

مالک  ارزشیابی  از  پس  های  خواهدشد؛  لحاظ  آموزالاو  دانش  تا  گردد  نظارت  است  و    زم  تکالیف  کلیه 

 د. مربوط را به نحو مطلوب انجام ده هایفعالیت 

 )برنامه کالسی( مطالعه رنامه زمانی تعیین شده توجه به ب با محتوای درسی تهیه شده راعزیز    دانش آموز  *

  کمک بگیر. به جای همکالسی، از اعضای خانواده  ، ارکتیجهت انجام فعالیت های گروهی و مشو  نموده 

 . بگیرید راهنماییآموزگار خود  از یا ابهام درصورت داشتن هرگونه سوال ضروری است *

 با تشکر 
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ای که پیش رو دارید، جهت تسهیل در یادگیری درس ضمن عرض سالم و خسته نباشید، اولیای محترم، درسنامه

درسنامه برای فصل زمستان در نظر گرفته شده باشد. شایان ذکر است، این کتاب درسی می انجام در کنار ریاضی

 است.
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گیری زاویه با گیری)درجه(، انواع زاویه و اندازهفرزندم در سال گذشته با مفهوم زاویه، واحد اندازه          

 نقاله آشنا شدی. 

 

 

 

 

 

 

 ها را پیدا کن.های برق، انواع زاویهکتاب مراجعه کن و در تصویر دکل 75فرزندم به صفحه حاال                   

 

 

 

 وریم. برای این کار مراحلآدست های داخلی یک مثلث را بهاندازه زاویه با هم  خواهیممی اکنون

 زیر را انجام بده. 

 های متفاوتی بزن.های آن را رنگیک مثلث رسم کن و گوشه 

 رو از هم جدا کن.ههای رنگ شده را مانند شکل روبحاال گوشه

 هم قرار بده که های مثلث را مانند شکل طوری کنار بعد گوشه

 ها در کنار هم باشند.روی هم و ضلع هاسأر

   می سازد؟ ایمجموع این سه گوشه چه نوع زاویهها کنار هم قرار گرفت، چه شکلی ساخته شد؟ وقتی گوشهبگو حاال 

 باشد.می 180°یک زاویه نیم صفحه که ، مرحبا به شما

 

 

 

 شود. نمی180° هازاویهسه  چون مجموع اندازه این  باشد،120°و  50°،  40°تواندهای یک مثلث نمیبنابراین زاویه

                                
 اگر خوب بهآوریم.دستبهاندازه زاویه خواسته شده را خواهیم میرو هدر شکل روب مثال :

 توانیم این دو زاویهپس می.است 30°و زاویه دیگر 90°هشکل دقت کنی اندازه یک زاوی 

                                                       اندازه زاویه سوم است. کم کنیم.حاصل،180را با هم جمع کرده و بعد مجموع آن دو را از  

 است. 180°مجموع زاویه های مثلث 

 180°=  صفحهزاویه نیم 90° >زاویه تند   90° <زاویه باز <°180 90°ست= را زاویه

120°  =30°  +90° 

60°  =120° - 180° 
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 .باشد؟پاسخ خود را توضیح بده 120°، 40°، 30°تواند های یک مثلث میآیا اندازه زاویه   

 

 است. برابر، با هم  دو زاویهدر هر مثلث متساوی الساقین، اندازه                

 است. برابربا هم دو ضلع ی در مثلث متساوی الساقین، اندازه                               

 روبرو توجه کن.الساقین به مثلث متساویدلبندم : مثال

 است، پس مجموع دو زاویه کنار  180°با توجه به این که مجموع زوایای داخلی مثلث 

 الساقین است دو زاویهچنین چون این مثلث متساویاست، هم 180° - 40°= 140°قاعده 

 ؟=  140° ÷ 2=  70°کنار قاعده با هم برابرند و داریم:                      

 

 
 .اندازه زاویه خواسته شده را محاسبه کنفرزندم 

 

 است. 60°برابر با ها همه زاویهی االضالع، اندازهدر هر مثلث متساوی                       

 .برابرندبا هم سه ضلع االضالع هر مثلث متساویهر  در                                  

 

 

 انجام بده.را  76فرزند کوشایم،کاردرکالس صفحه 

 

 آن زاویه است. نیمساز کند،یه را به دو قسمت مساوی تقسیم میخطی که زاونیم                

 کند.زاویه را نصف می ، پس نیمساز

 رسم نیمساز

-را مشخص کرده و عالمت میآن ۀگیریم و نصف اندازه کمک نقاله، زاویه را اندازه میابتدا ب               

 در شکلشود.ت رسم کنیم، نیمساز زاویه رسم میس زاویه یک خط راسأاری شده به رذگعالمت ۀگذاریم.اگر از نقط

 را عالمت زده و 40°حاالزاویه .شودمی40°باشد.نصف آن می 80°گیریم که بتدا زاویه )ب ج س( را اندازه میازیر 

 است. نیمساز نیم خط)د ج( کنیم.زاویه، به آن وصل می رأساز 

 

  

 نیمساز
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 کشیده و نیمساز آن را رسم کن. 120°عزیزم یک زاویه 

 

 تقسیم کنیم. 2زاویه را بر ۀست اندازه دست آمده از نیمساز، کافیدو زاویه ب برای محاسبۀ اندازۀ                 

 

توانیم زاویه میها را به ما دادند با دو برابر کردن اندازۀ اگر پس از رسم نیمساز یکی از زاویه    

 اندازۀ زاویۀ اصلی را پیدا نماییم.

 نیمساز زاویه است(. چین ) خط.آوریمرا به دست  در شکل زیر خواسته شده ۀزاوی ۀاندازخواهیم عزیزم  می  مثال:

 ۀ، پس اندازمی باشد 65 °«آدم»و زاویۀ دهدرا نشان می «لدم» ۀنیمساز زاوی ،)آم(چینبا توجه به اینکه خط

 .پس: باشدمینیم صفحه «سدم»باشد.از طرف دیگر زاویۀمی 65 °نیز« لآم»زاویۀ

 و داریم: 65°+  65°=  130°برابر است با                               « ل دم» 

                                             180° - 130°=  50°                                    «س ل م» اندازه زاویه 

 
 کتاب را با دقت انجام بده. 78و  77فرزندم صفحه  -1

 چین نیمساز است(اندازه زاویه خواسته شده را محاسبه کن.)خط -2

 

 
در آموختیم. مطالب زیادی های آنها از ویژگیها و برخی در سال گذشته در مورد چهارضلعی                     

 کنیم.آموختیم با هم مرور میهایی را که تاکنون جدول زیر ویژگی

 

                                       

                    را با دقت انجام بده. 79دلبندم حاال صفحه        

      چهارضلعی

 صفر تا 4 صفر صفر تا 4 های راستتعداد زاویه

           اندهای روبرو با هم موازیضلع

           های روبرو با هم برابرندزاویه

           ها برابرندی ضلعهمه

 2 4 صفر 1 2 های تقارنتعداد خط

           مرکز تقارن
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 های چهارضلعیمجموع زاویه

 

 عمل می کنیم.گونه برای پیدا کردن مجموع زوایای یک چهارضلعی این                                     

 روش اول:

 360°برابر  هاآن مجموع دهی قرار هم کنار وببری  راآن داخلی هایزاویه و کنی رسم را ضلعیچهار یک اگر

 خواهد بود.

 

 
 روش دوم:

در این شکل  .کنی محاسبه را های چهارضلعیزاویه مجموع  مثلث، دو به یک چهارضلعی تبدیل با توانیمی همچنین

  2×180°= 360°         است، پس برای دو مثلث داریم           180°های هر مثلث داریم، مجموع زاویه دو مثلث

 آید.دست میهای داخلی یک چهارضلعی بهکه مجموع زاویه

 

 

سه زاویه داده شده در شکل را با هم جمع   کافی است،برای محاسبه زاویۀ مورد نظررو هدر چهارضلعی روبمثال :

 کم کنیم. 360°جمع را از کنیم سپس حاصل

                                                                                    °290 =°90  +°105 +°95  

  360° - 290°=  70°                                                 اندازه زاویه خواسته شده     

 

 خواسته شده را به دست آورید. ۀاندازه زاوی روبهرودر شکل 

رو ههای روباالضالع و مستطیل فقط ضلعند ولی در متوازیدر مربع و لوزی، چهارضلع با هم برابر              

   کنند.مستطیل، قطرها همدیگر را نصف میاالضالع و ند.در مربع، لوزی، متوازیبرابر

 دست آوریم.های خواسته شده را بهخطپاره خواهیم اندازۀرو میهدر شکل روب مثال:

 مترسانتی 6 و5 وبرابر  پس دو قسمت قطرها با همکنند، دیگر را نصف میاالضالع، قطرها همچون در هر متوازی

 .باشدمیمتر سانتی 7رو با هم برابرند، پس ضلع پایین نیزههای روبضلعاالضالع، چنین در متوازیاست. هم

 است. 360°های هر چهارضلعی مجموع زاویه
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 را با دقت حل کن. 80فرزند کوشایم، فعالیت صفحه 

 االضالع با داشتن اندازه قطرهارسم متوازی

قطرها، تنها کافی است  ها، با داشتن اندازۀهای آناالضالع، با توجه به ویژگیبرای رسم انواع متوازی             

 به این نکته توجه کنیم که قطرها طوری رسم شوند که همدیگر را نصف کنند.

 

 .کنیم االضالع را رسممتوازی خواهیمبمتر باشند و سانتی 4و  2االضالع یک متوازی اگر قطرهای مثال :

 که چهار سانتی متر است، را چنان قطر بزرگ نکه قطرها همدیگر را نصف می کنند، با توجه به ای

 سانتی متر شود.اکنون روی خط دوم  2کوچک آن را نصف کند. یعنی هر قسمت آن  جدا می کنیم که قطر 

 سانتی متر را طوری جدا می کنیم که قطر بزرگ آن را نصف کرده و هر طرف آن یک سانتی متر باشد. دو

 کنیم. االضالع، نقاط بدست آمده را به هم وصل میحاال برای رسم متوازی

 

 

 متر باشد.سانتی 4که قطر آن های روبرو، یک مستطیل رسم کن با توجه خط -1

 را کامل کن. 81فرزندم حاال صفحه  -2

 

 رسم مربع و لوزی با داشتن 
 1
4

 از شکل    

1ی مثل مربع و لوزی با داشتن  یهادر شکل              
4
1در  شکل، می توان کل شکل را رسم کرد. 

4
شکل داده   

، خودشانی که با ادامه دادن این دو خط به اندازهی نصف قطرها هستند شده، همیشه دو خط عمود برهم، نشان دهنده

  ضلعی مورد نظر را رسم کرد. 4توان می

1رو،  هدر شکل روب  مثال:
4

دو قطر عمود بر  ) مثلث نارنجی(.برای کامل کردن شکلاز یک لوزی رسم شده است.   

کنیم ها را به هم وصل میدست آید، سپس رأسهای دیگر لوزی بهدهیم،تا رأسخودشان ادامه می هم را به اندازۀ

 تا شکل کامل شود.

 

 کن.کتاب ریاضی را کامل  85تا صفحه  82فرزند کوشایم حاال صفحه 
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           را  10آموختی که کسرهای با مخرج  .عزیزم؛ سال گذشته با اعداد اعشاری و مفهوم آن آشنا شدی      

اعداد مخلوط هستند که می توانی به صورت عدد اعشاری بنویسی. در واقع اعداد اعشاری، نمایش دیگری از اعداد کسری یا 

 است. مثل: 10قسمت کسری آنها دارای مخرج 

  

1قسمت کوچک برابر با  ؛ هرشودمی قسمت مساوی تقسیم  10برای نمایش آن روی یک شکل یا محور، هر واحد به 
10
 1/0یا  

1تا  10یا  1/0تا  10شود: تا قسمت می 10می باشد. پس 
10
 است.که نشان دهنده عدد یک  

 

1تا  17 پس
10
 7/1شود: می؛ پس 7/0شود می 1/0تا  7د یک و شومی 1/0تا  10؛ چون 7/1شود می 

                      

 را پاسخ بده 89کار درکالس صفحه 

 معرفی مرتبۀ صدم

 بیانگر چه عددی است؟اگر مربع مقابل یک واحد باشد؛ هر یک از قسمت های آن                 

1یا  1/0آفرین!  
10

 

)یک دهم( را به ده قسمت دیگر تقسیم  1/0های کوچک یا همان حال اگر هر یک از این قسمت                  

 قسمت 100احسنت! شود؟ کنیم؛مربع واحد ما به چند قسمت تقسیم می

 دهد؟ نشان میبه شکل روبرونگاه کن. حاال هر قسمت کوچک آن، چه مقداری را 

  1
100

                     01/0 =1
100

 

 ستون دهم به سمت راست ستون یکان اضافه شد.قبل سال                      

 

     ستون سمت راست مرتبۀ صدم به  برای مشخص کردن                   

 کنیم. اضافه می ستون صدم را دهم،

3
10

= 0/3                                      3
2
10

= 3/2 

0/1 

0/1 
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 در  )یک صدم(است. بنابراین عدد یک را0 /01یک قسمت کوچک برابر با 

 گذاریم. یکان نداریم؛ به جای آن صفر می دهیم و چون دهم و ستون صدم قرار می

 )یک دهم(؟1/0)یک صدم( کوچکتر است یا  01/0

   شویممتوجه می :ها را با هم مقایسه کنیم نمقدار رنگ شده هر شکل را نگاه کنیم و آبه  احسنت! اگر  

 .است1/0کوچکتر از  01/0که  

 

 یک دهمبرابر است با   01/0تا  10              

 :شکلنمایش عدد مرتبۀ صدم به کمک 

 :دهیمبا شکل را  اینگونه نشان می 6/1عدد  .را آموختینمایش اعداد مرتبه دهم با شکل  قبلسال                            

شکل، یک واحد را به طور  بابرای نشان دادن آن  ،واحد کمتر است. 2بیشتر و از از یک واحد  6/1جایی که از آن 

کنیم. با توجه به این که هر قسمت کوچک برابر با و واحد دیگر را به ده قسمت مساوی تقسیم میکرده  گکامل رن

)یک دهم(  1/0می شود: یک واحد کامل و شش تا   6/1کنیم. پس باشد؛ شش قسمت کوچک را رنگ میمی 1/0

 1+ 6/0= 6/1          .6/0یعنی: 

                شکل بارا  24/3 عدد کنیم.گونه عمل میبرای نمایش اعداد اعشاری مرتبه صدم همان                 

  دهیم.مینشان 

 

 نمایش عدد مرتبۀ صدم به کمک محور:

واحد به صد قسمت مساوی تقسیم شود. آیا کار هر  روی محور، باید 24/3عدد نمایشرای ب               

  استفاده کنی. را تریتوانی روی یک برگه، آزمایش کنی.مطمئنّم که متوجّه شدی باید راه آسانآسانی است؟ می

 

،  24/3عدد  .به طور مثال قرار دارد (هم سر پشتمتوالی)عدد صحیح  2هر عدد اعشاری، بین                  

 تا کمتر است. 4تا بیشتر است و از  3قرار دارد؛ چون از  ،4و  3بین دو عدد 
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 هر عدد اعشاری، تا دو رقم اعشار )مرتبۀ صدم(، بین        

 کمتر است. 3/3بیشتر و از  2/3چون از .است های دهم،عدد با مرتبه دو

 .قرار دارد  3/3و  2/3بین دو عدد  24/3به طور مثال عدد 

 

  

تر های کوچکبه قسمتباال را   نیاز است محور  را روی محور نمایش داد؛  24/3عدد  برای این که بتوان دقیق

به ده قسمت باید  قسمت از محور این  پس قرار دارد؛ 3/3و  2/3د اعدااین عدد، بین از آن جایی که . کنیمتقسیم 

 تقسیم بندی شود.مساوی 

 کشیده شده است  را تصور کنیم که محوریتوانیم می 

 عدد را بر روی  و کرده  ما آن قسمتی را که نیاز داریم را مشخص و

  دهیم.می  نمایش آن

 

 

             .پاسخ بدهزیر به سواالت    24/6با توجه به عدد  عزیزم (1

 در کدام مرتبه قرار دارد؟ 4الف:عدد 

 قرار دارد؟ب:این عدد بین کدام دو عدد صحیح 

 ج:این عدد بین کدام اعداد اعشاری با مرتبه های دهم قرار دارد؟

 د:این عدد را به کمک شکل و محور نشان بده.

 را پاسخ بده. 90(فرزندم، کار در کالس صفحه 2

 معرفی مرتبه هزارم

واحدهای خود را کوچکتر کنیم. به  نازنینم؛ گاهی برای انجام محاسبات دقیق تر نیاز است که                

 . جرم طال و زعفران و... ، که قیمت باالیی دارند؛ الزم است که از واحد دقیق تری استفاده کنیم بیانمثال برای طور 

 ریم؛ـد در نظر بگیـرا به عنوان واح              اگر     اکنون می خواهیم با مرتبه هزارم در اعداد اعشاری آشنا شویم:

واحد ما خواهد یک صدم ِ      از آن جایی که واحد ما می باشد .نشان دهنده دهم خواهد بود.چون یک دهم ِ             

 واحد ما می باشد.زیرا یک هزارم ِ ،بود ؛ نشان دهنده صدم  و     بیانگر یک هزارم است
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 ، اولین مرتبه جدول ارزش مکانی از قبال خواندید همانطور که 

 ؛کردیمبه چپ حرکت می ترین ارزش مکانی بوده و هرقدرراست دارای کم

 .گردید بیشتر می راست خود هاینسبت به مرتبه مکانی هر مرتبهارزش

 .کندموضوع تبعیت می  قسمت اعشاری نیز از این 

 نمایش مرتبه هزارم با کمک جدول ارزش مکانی 

 کنیم.ستون صدم، ستون هزارم را اضافه میسمت راست برای مشخص کردن مرتبۀ هزارم به 

 را در ستون هزارم  1عدد جدول ارزش مکانی در  مقدار یک هزارمبرای نمایش 

 گذاریم.صفر می شدهیم وچون دهم ، صدم و  یکان نداریم؛ به جایقرار می

1پس نمایش اعشاری کسر 
1000

 باشد.می 001/0به صورت  

 مرتبه هزارم با کمک شکل و محورنمایش اعداد اعشاری تا 

  .دهیمیاین عدد را با کمک شکل  و محور نمایش مبا . گرم است 608/4معادل یک مثقال زعفران مثال:

 

  

  

 

 

به است  ،های صدمم(، بین دو عدد با مرتبههر عدد اعشاری، تا سه رقم اعشار )تا مرتبۀ هزار                

 قرار دارد. 33/2و  32/2دو عدد اعشاری بین  321/2طور مثال عدد 

 

 

           به سواالت  زیر را پاسخ بده . 024/1گل من،  با توجه به عدد (1

 در کدام مرتبه قرار دارد؟ 4الف:عدد 

 ب:این عدد بین کدام دو عدد صحیح قرار دارد؟
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 های دهم قرار دارد؟ج:این عدد بین کدام اعداد اعشاری با مرتبه

 های صدم قرار دارد؟این عدد بین کدام اعداد اعشاری با مرتبهد: 

 د:این عدد را به کمک شکل و محور نشان بده.

 .ات را انجام بدهکتاب درسی 90فعالیت صفحه (2

 خواندن و نوشتن اعداد اعشاری:

وانیم و سپس باید قسمت اعشاری خدهد؛ میکه مقدار بیشتری را نشان می ابتدا قسمت صحیح را              

 استخراج کرده و با آخرین مرتبه خوانده شود.را 

 مثال:

 

 

 در جدول ارزش مکانی قرار داده و  سپس آن را .از اعضای خانواده  را اندازه بگیرجرم  و قد خودت و یکی ، عزیزم

 .به حروف بنویس

 اعداد اعشاریگسترده نویسی   

 نویسیم.میتوجه به ارزشش  از قبل آموختی که برای گسترده نویسی اعداد، هر رقم را با               

                

 کنیم.در مورد اعداد اعشاری نیز همان گونه عمل می      

 

 نویسیم.را به صورت گسترده می 953/4عدد مثال: 

 

 .ای که صفر است صرف نظر کنینویسی از نوشتن مرتبهدرگسترده توانیمی                    

 

 

 .را انجام بده 91(فعالیت صفحه  1

 

 

 بیست و هفت و سی و شش صدمدو و چهار هزارم 
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 مقایسۀ اعداد اعشاری

   برای مقایسۀ اعداد اعشاری، ابتدا                   

 اگر مساوی بودند؛.کنیم های صحیح عدد را با هم مقایسه میقسمت 

 م. اگر باز هم مساوی بودند؛ مرتبۀ صدم راکنیمی رامقایسهها دهم 

ها، مرتبۀ هزارم را با هم مقایسه کرده و عالمت مناسب را قرار کنیم و در صورت مساوی بودن صدممیمقایسه  

 دهیم.می

 شوی می به مقدار رنگ شده دو شکل رو به رو نگاه کن. با مقایسه دو شکل متوجه 

 شکل باهم برابر است .مقدار رنگ شده در هر دو که 

مقدار کرد، بعد از آخرین رقم اعشار به تعداد دلخواه صفر اضافه  اگردر همه اعداد اعشاری                 

 .مقدار عدد تغییر خواهد کرد ، چونتوان صفر اضافه کردنمی های قسمت اعشاریبین رقماما  .کندنمی تغییر عدد

 

 

 بده.را پاسخ  91(کاردرکالس صفحه 1

 را پاسخ بده. 92تمرین صفحه  ( عزیزم،2

 تبدیل کسر و عدد مخلوط به عدد اعشاری

 پسخواندید؛ اعداد اعشاری، نمایش دیگری از کسرها و اعداد مخلوط هستند  طور که قبالًهمان       

 .نوشتباشد را اعشاری می 1000و  100، 10ها مخلوطی که مخرج آن دتوان کسرها واعدابه راحتی می

 ،1000و مخرج  دو رقم 100یک رقم مخرج  10کسرهای با مخرج                                 

 .سه رقم اعشار دارند     
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    16/0  =
16

100
  =4

25
              4/0    =

4
10

   =2
5
  

 

 با توجه را نوشته و صورت برای تبدیل کسر به عدد اعشاری، عدد                  

 دهیم.نماد اعشار  یا ممیز را قرار می سمت راست از به مخرج  

 

 

                      

در تبدیل اعداد مخلوط به عدد اعشاری، ابتدا قسمت واحدکامل عدد مخلوط را در قسمت صحیح       

و با توجه به مخرج تعداد رقم اعشاری را حقظ  نویسیمنوشته و قسمت کسری را در قسمت اعشاری عدد می

 :  . مثلکنیممی

                                                                                        

 1000و  100، 10اگر بخواهیم کسری را به عدد اعشاری تبدیل کنیم؛ مخرج آن باید همواره                 

باشد.ولی اگر مخرج کسر این اعداد نباشد؛ باید صورت و مخرج آن را در عددی مناسب ضرب کنیم تا مخرج به 

 تبدیل شود. مثال:     1000یا  100، 10یکی از اعداد 

                 

 به اعشاری تبدیل کرد. مانند:از این راه  توان اعداد کسری را نمیهمۀ        
1
3

   ،2
7
  

 :نحوه تبدیل اعداد اعشاری به اعداد کسری و مخلوط 

مخرج را  های اعشاریبا توجه به تعداد رقمتمام ارقام عدد اعشاری را در صورت کسر نوشته و      

                                                          .نویسیممی
2

100
 =  02 /0                                                

 

 زیر را به اعشار تبدیل کرده و آن را به حروف بنویسید. و اعداد مخلوط (هر یک از کسرها1

 

 ها را مقایسه کن ،سپس آنرا به صورت گسترده بنویس (اعداد زیر 2

 الف(ده و هفت صدم                    ب(یازده و سی و هفت هزارم                      ج(شش و هفتاد و پنج هزارم

28
100

=    2 8
1000

=

    

3 2
5

=    
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که برای جمع دو عدد در سال گذشته، با جمع اعداد اعشاری تا مرتبۀ دهم آشنا شدی. آموختی                 

 توان از روش رسم محور، رسم شکل و جدول ارزش مکانی و ... استفاده کرد.اعشاری می

 د. او در مجموع خری هویجکیلوگرم  5/1و  خیارکیلوگرم  6/1مثال: مادر علی 

 است؟کرده  خریدچند کیلوگرم 

های رسم ترکیب شکلبا  ،در نهایتبرای جمع دو عدد اعشاری، شکل هر یک را رسم کرده و روش رسم شکل: 

 نویسیم.شده، شکل مربوط به حاصل جمع را رسم کرده و پاسخ را می

 

 

 

برای جمع دو عدد اعشاری با محور، با رسم فلش از صفر به اندازۀ عدد اول، به جلو رفته و در ادامه روش رسم محور: 

 انتهای فلش پاسخ جمع است. دکنیم. عدجلو حرکت میبا رسم فلش دیگر به اندازۀ عدد دوم، به 

 روش جدول ارزش مکانی: 

 هم مرتبه هاینویسیم که رقماعداد اعشاری را در یک جدول ارزش مکانی طوری می

 توان پاسخ را به دست آورد.هم قرار بگیرد. سپس از دو روش می زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 کیلوگرم 1/3

 راه اول: از چپ به راست

برای محاسبۀ حاصل جمع از چپ به راست؛  

نویسیم؛ سپس ابتدا عدد اعشاری اول را می

گستردۀ عدد دوم را نوشته و مرحله به 

 کنیم.  مرحله به عدداعشاری اول اضافه می

 

 

 راه دوم: راست به چپ

ها ترین مرتبه شروع و رقمابتدا از کم ارزش 

باشید که کنیم. به خاطرداشته را با هم جمع می

شود. برابر با یک واحد کامل می 1/0ده تا 

 10بنابراین هرگاه پاسخ قسمت دهم برابر با 

 شود.دهم یا بیشتر شد؛تبدیل به  واحد کامل می
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             دهیم.میاکنون  با هم، جمع اعداد اعشاری تا مرتبۀ هزارم را انجام 

 برای مرتبۀ صدم و هزارم، قابل استفاده است.؛ شد هایی که گفتهروش تمام

از ایستگاه اتوبوس تا و  کیلومتر 358/0فاصله خانه تا ایستگاه  علی هر روز با اتوبوس به مدرسه می رود. مثال :

 کیلومتر است.فاصله خانه تا مدرسه علی را حساب کن. 270/1مدرسه 

های رسم را رسم کرده و در نهایت، با ترکیب شکلبرای جمع دو عدد اعشاری، شکل هر یک روش رسم شکل: 

 نویسیم.شده، شکل مربوط به حاصل جمع را رسم کرده و پاسخ را می

 

 

 

 روش جدول ارزش مکانی: 

   های هم مرتبهنویسیم که رقماعداد اعشاری را در یک جدول ارزش مکانی طوری می

 توان پاسخ را به دست آورد.روش میهم قرار بگیرد. سپس از دو  زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیلومتر628/1

 راه اول: از چپ به راست

برای محاسبۀ حاصل جمع از چپ به راست؛  

نویسیم؛ سپس ابتدا عدد اعشاری اول را می

گستردۀ عدد دوم را نوشته و مرحله به 

 کنیم.  مرحله به عدداعشاری اول اضافه می

 

 راه دوم: راست به چپ

ها را ترین مرتبه شروع و رقمابتدا از کم ارزش 

کنیم. به خاطرداشته باشید که ده با هم جمع می

شود. برابر با یک واحد کامل می 1/0تا 

 10بنابراین هرگاه پاسخ قسمت دهم برابر با 

 شود.کامل میدهم یا بیشتر شد؛تبدیل به  واحد 
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چند  دیناه و باشد. مجموع قد مهرنوشیمتر از او بلندتر م 3/0مریم ، و دوستش متر  52/1طول قد مهرنوش  (1

 متر است؟

کنند.  استفاده خواهند از آسانسوریم علی یچهار نفر ۀاست. خانواد لوگرمیک250  یآسانسور ساختمان تیظرف(2

 34/70مادرش  لوگرم،یک33/25برادرش:  لوگرم،یک 61/25:  علیخانواده را دارد؟ ) نیآسانسور توان حمل ا ایآ

 (لوگرمیک 50/80پدرش:   ،کیلوگرم

 عزیزم جرم خودت مادر و پدرت را اندازه بگیر و با هم جمع کن .(3

 قد خودت و یکی از اعضای خانواده را اندازه بگیر و با هم جمع کن.(4

 ات را انجام بده.کتاب ریاضی 94و  93(فعالیت صفحه 5

 

اعشاری تا مرتبۀ دهم آشنا شدی. آموختی که برای تفریق دو عدد در سال گذشته با تفریق اعداد          

 توان از روشهای رسم شکل، رسم محور و جدول ارزش مکانی، استفاده کرد.اعشاری، می

  شبرای کیلوگرم از آن را فروخت. چه مقدارگندم 6/3کیلوگرم گندم داشت. او  5/6داری مغازهمثال: 

 باقی مانده است؟

برای تفریق دو عدد اعشاری، همانند تفریق اعداد معمولی، به اندازۀ عدد اول، شکل را کشیده و روش رسم شکل: 

 زنیم.سپس به اندازۀ عدد دوم از شکل، خط می

                                             9/2 =6/3 -5/6         

 

از صفر، به اندازۀ  پیکانبرای تفریق دو عد اعشاری، همانند تفریق اعداد معمولی، با رسم یک روش رسم محور: 

گردیم. عددی که انتهای فلش را دیگر، به اندازۀ عدد دوم به عقب باز می پیکانعدد اول به جلو رفته و با رسم 

 دهد؛بیانگر مقدار باقی مانده است.نشان می
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 روش جدول ارزش مکانی: 

 هم مرتبه زیرهم  های نویسیم که رقماعداد اعشاری را در جدول ارزش مکانی طوری می

 توان پاسخ را به دست آورد.قرار بگیرد. سپس از دو روش می

                       

 

 

 

                              

 

 

هایی تمام روش بیاموزیم.خواهیم با هم، تفریق اعداد اعشاری تا مرتبۀ هزارم را عزیزم اکنون می    

 است.ۀ صدم و هزارم نیز، قابل استفاده شد؛ برای تفریق مرتب که برای تفریق اعداد اعشاری مرتبۀ دهم گفته

 :   به یاد داشته باش که                   

                       

 

آن شلوار دوخت.چه مقدار از از متر 22/1متر پارچه خرید و با   3 مادر زهرا برای دوخت مانتو وشلوار،مثال: 

  مانده است؟پارچه برای دوخت مانتو باقی 

 رسم شکل:

 

 رسم محور:

 

 

 راه اول: از چپ به راست

نویسیم؛ سپس را می اولابتدا عدد اعشاری 

توجه به گستردۀ عدد اعشاری دوم را نوشته و با 

گستردۀ عدد اعشاری دوم،  مرحله به مرحله از 

 کنیم.  عدداعشاری اول کم می

 

 

 راه دوم: راست به چپ

ترین مرتبه از سمت راست تفریق را ارزشاز کم 

که انجام  دهیم.در صورتیشروع کرده و انجام می

پذیر نبود؛ مانند تفریق تفریق در هر مرتبه امکان

ری، یک واحد کم کرده و معمولی، از واحد کنا

 کنیم.تبدیل به مرتبۀ مورد نظر خود می
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 چپ                                               به روش از راست                                          روش از چپ به راست        

 

 

 متر باال رفته 75/1متر و توپ احمد  13/2اند. توپ علی علی و احمد توپی را به هوا پرتاب کرده(1

  چقدر؟است. توپ کدام یک بیشتر باال رفته است؟ 

 عزیزم  اختالف جرم خودت  و یکی از اعضای خانواده ات را حساب کن.(2

 ات را حساب کن.و یکی از اعضای خانوادهیزم  اختالف اندازه طول قد خودت عز(3

 را انجام بده. 97(کاردرکالس صفحه 4

 اعشاریمقدار تقریبی عدد 

 .کنیممحاسبه میمقدار تقریبی هر عدد اعشاری را با استفاده از دو روش زیر 

  

 

 

 

 

 

وسط دوعدد صحیح باشد؛ همواره عدد صحیح بزرگتر، مقدار تقریبی ما به  اگر عدد اعشاری ما دقیقاً          

 آید.حساب می

  مثال:

  های اعشارراه اول: حذف رقم

قسمت اعشاری عدد را حذف کرده و فقط قسمت صحیح عدد 

 گیریم.را به عنوان تقریب آن عدد در نظر می

 راه دوم: نزدیکترین یکی 

هر عدد اعشاری، بین دوعدد صحیح پشت سر هم 

است؛ عدد صحیح نزدیکتر، مقدار تقریبی آن عدد 

 اعشاری است.
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 61/23عدد «نزدیکترین یکی»بدین صورت که از روش 

 می شود. 11برابر با  11 /17و عدد  24برابر با 

 

 61/23عدد «حذف کرده »بدین صورت که از روش 

 می شود. 11برابر با  11 /17و عدد  23برابر با 

 

 حاصل جمع تقریبی عددهای اعشاری  

در کنیم.میستفاده انجام سریع محاسبات جمع و پیدا کردن جواب، از تقریب اگاهی برای       

انجام  توانیم؛ جمع تقریبی را می هاآن. اکنون با استفاده از آموختیمرا  تقریب عددهای اعشاری قسمت قبل،

 دهیم. 

 نویسیم.شد؛ تقریب این اعداد را می بیان، بر اساس آنچه 17/11و  61/23 دو عدد ریبی قتبرای جمع مثال: 

    

 

 

 

  

 

 را انجام بده. 95(تمرین صفحه 1

 

 

شوند؛ به هر کدام از این اعداد، (، در هم ضرب می2×5دانی؛ وقتی دو عدد، مثل  )طور که میهمان             

 گویند.(، حاصل ضرب می10پاسخ آن، یعنی عدد )عامل ضرب و به 

 های آن گویند که حداقل، یکی از عاملضرب اعداد اعشاری به ضربی می          

 عدد اعشاری باشد.      

با ضرب عدد صحیح در کسر آشنا شدی. آموختی که با استفاده از شکل، محور نیز،  در فصل دوم              

 .توانی ضرب را انجام دهی میو یا نوشتن عبارت، 
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  جایی که  اعداد اعشاری، نمایش دیگری از کسرها هستند؛از آن   

اما در نوشتن عبارت ضرب،  ،انجام دهیرا اعشاری  با مرور مطالب آموخته شدۀ قبل، خواهی توانست ضرب عدد

های مختلف را یک مثال را حل کرده و روششود. اکنون، با هم ها و حاصل ضرب به صورت اعشاری نوشته میعامل

 کنیم.بررسی می

رود. حساب کن، اگر این خرگوش دو بار بپرد چه مقدار به متر به جلو می  0/3خرگوشی با هر بار پرش مثال:     

 جلو رفته است؟

 روش اول : رسم شکل:

 

 روش دوم :رسم محور 

 

 به کسر تبدیلروش سوم : 

 ضرب، حاصل را به شود. پس از انجام عملیاتابتدا اعداد اعشاری به کسر تبدیل می

  کنیم.اعداد اعشاری تبدیل می 

 

در هر عبارت ضرب، تعداد سپس دقّت کن. انجام بده و به پاسخ آن ها از راه تبدیل به کسر را  زیری هاحاال ضرب

 .های اعشاری حاصل ضرب را بنویسمهای ضرب و تعداد رقهای اعشاری عاملرقم

 

 های اعشاریتعداد رقم

 حاصل ضرب

 های اعشاریتعداد رقم

 عامل  دوم

 های اعشاریتعداد رقم

 عامل اول
 انجام عملیات از راه تبدیل به کسر

    =13/0  ×5    

   =21/0×2/0 

   =17/0×6/0 

 شش دهم از شکل رنگی است
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 ها وجود دارد؟ ای بین آنچه رابطه

 های ضرب.حاصل جمع تعداد ارقام اعشاری عامل، برابر است با های اعشاری حاصل ضربتعداد رقماحسنت! 

 توان نتیجه گرفت که: با توجه به توضیحات باال می            

کنیم و سپس را بدون توجه به ممیّز، در هم ضرب می عامل های ضرببرای ضرب دو عدد اعشاری، ابتدا 

 گذاریم.،در حاصل ضرب، ممیّز میسمت راستهای ضرب، از لمعاهای اعشاری رقمتعداد با توجّه به 

 

 بیاور.دست را به متر 3/4متر و عرض 15/6به طول شکل باغچه ای مستطیل مساحت  (1

باشد ، چند متر سیم متر  137/1اگر طول هر قطعه سیم .قطعه سیم به کار رفته است17در یک دستگاه برقی،  (2

 کار رفته است؟ دستگاه بهدر این 

 متر پارچه الزم است . برای دوختن پیراهن چند متر پارچه الزم است ؟85/1برای دوختن نوعی پیراهن (3

 تاثیر رقم صفر در ضرب عدد صحیح در اعشار

ها یک عدد صحیح که در سمت راست آن تعدادی رقم در ضرب عدد اعشاری اگر یکی از عامل  

 شود.حرکت کرده و کم میتعداد صفرها ممیز به سمت راست به   ؛صفر وجود دارد باشد

 200× 281/1=    2/256                           10 × 281/1  =  81/12                                            :مثال

 

 را انجام بده. 99صفحه  و فعالیت  کاردر کالس( 1

ارزش هر رقم را قبل و بعد و  ضرب کن و حاصل را بنویس 1000آن را در سپس  اندازه قد خودت را  بنویس.( 2

 از ضرب مقایسه کن.
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 حاصل ضرب تقریبی عددهای اعشاری  

ر قسمت کنیم.دگاهی برای انجام سریع محاسبات و پیدا کردن جواب ، از تقریب استفاده می                 

 را آموختیم . قبل،تقریب عددهای اعشاری 

 

 توانیم؛ ضرب تقریبی را  نیز انجام دهیم. می دو روش تقریباکنون با استفاده از آن   

 

 نویسیم.،بر اساس آنچه بیان شد؛ تقریب این اعداد را می87/9و  61/23برای ضرب تقریبی دو عدد مثال: 

 

  

 

 

 

 

اگر عدد اعشاری ما دقیقاً وسط دوعدد صحیح باشد؛ همواره عدد صحیح بزرگتر، مقدار تقریبی ما به          

 آید.حساب می

 

 کتابت را انجام بده 101و   100تمرین صفحه -1

های اعشاری ترین یکی و بار دیگر از روش حذف کردن رقمحاصل ضرب عددهای زیر را یک بار از روش نزدیک-2

 ی به دست بیاور.به صورت تقریب

)الف 9/12×21/11=  

)ب9/2×50/11=  

 وآن ها را از کوچک به بزرگ مرتب کن. را محاسبه کن ضرب های سوالمقدار دقیق عزیزم،   -3

 61/23عدد «نزدیکترین یکی»صورت که از روش بدین

 می شود. 10برابر با 9 /87و عدد  24برابر با 

 

 61/23عدد «حذف کردن »صورت که از روش بدین

 می شود.   9برابر با  87/9و عدد  23برابر با 
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 های االضالع یک چهارضلعی است که ضلعهای گذشته یاد گرفتی که متوازیعزیزم در سال

 هستند.هم مساوی و موازی  با آن یروروبه

 به جدول زیر توجه کن: 

             

                                      

اندازه را روی کاغذ رسم عزیزم برای پیدا کردن دستور کلی مساحت لوزی، ابتدا دو لوزی هم                               

تا  مثلث خواهی داشت. این مثلث را مطابق  4کن و سپس یکی از آنها را از روی قطرها برش بزن. با انجام این کار 

 کتاب ریاضی( 107شکل زیر در اطراف لوزی قرار بده. )صفحه 

 ویژگی
 االضالع متوازی

 

 مستطیل

 

 لوزی

 

 مربع

 
 

 √ √ √ √ روبرابرند روبه های ضلع
 √ × √ × برابرند قطرها

 √ √ √ √ کنند می نصف را همدیگر قطرها

 √ √ × × عمودند برهم قطرها
 خودش ×ضلع یک ؟ عرض  ×طول   ارتفاع ×قاعده   مساحت
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 عزیزم! در تصویر باال، طول مستطیل برابر با چه چیزی است؟ عرض آن چطور؟ آفرین عزیزم

 طول مستطیل همان قطر بزرگ لوزی و عرض مستطیل همان قطر کوچک لوزی است.   

 آید:سال های گذشته  آموختی که مساحت مستطیل از رابطه زیر به دست می  

 

 

طور که دیدی طول مستطیل برابر با قطر بزرگ لوزی و عرض مستطیل برابر از طرفی دیگر همان              

 م اندازه درست شده است، در نتیجه مستطیل از دو لوزی هبا  قطر کوچک لوزی است و 

 مساحت لوزی نصف مساحت مستطیل است.

 

 برابرند.ها و قطرهای آن با هم مربع نوعی لوزی است که زاویه  

 توان از رابطه گفته شده برای مساحت لوزی به دست آورد.مساحت مربع را می      

 

 را حساب کنید زیرعزیزم! مساحت شکل (1

 

 اضی را حل کنکتاب ری 107س صفحه کاردرکال(2
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                                                                                                                                                   مساحت ذوزنقه     

  .آشنا شدی و متوازی االضالع  با ذوزنقههای گذشته عزیزم! در سال   

 :      آموختی که  

                                                                                                                                                                                                                                                    همچنین آموختی :

                                        

                                                                                                                                    

 با هم حساب کنیم.  مساحت ذوزنقه راخواهیم دقت کن.امسال میخوب  به اجزای ذوزنقه              

 مانند شکل رو به رواندازه هم برای این کار ابتدا دو ذوزنقۀ

 سپس این ها را بر روی کاغذ رسم کن.در نظر بگیر و آن 

 دهیم.دو ذوزنقه را مطابق شکل زیر، کنار هم قرار می 

 طور که می بینی با به هم چسباندن این دو ذوزنقه، همان

                                 آید.االضالع به دست مییک متوازی

 االضالع برابر با چه چیزی است؟ آفرین عزیزمعزیزم! در تصویر باال، قاعده متوازی

 قاعده متوازی االضالعقاعده کوچک ذوزنقه + قاعده بزرگ ذوزنقه =                                                           

 لذا داریم:

 

پس مساحت ذوزنقه برابر است با نصف مساحت متوازی  ؛اندازه درست شده استهماالضالع از دو ذوزنقۀ متوازی

 = مساحت ذوزنقهحت متوازی االضالع مسا÷  2                                                             .االضالع

    = مساحت ذوزنقهقاعده بزرگ + قاعده کوچک( × ) ارتفاع  ÷  2                                                            
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 کتاب ریاضی را حل کن.                                   108درکالس صفحه  عزیزم! کار( 1

ها یک مستطیل )مانند نمونه(، یک لوزی و یک ذوزنقه بساز. شکل آناز چهار قطعه شکل زیر استفاده کن و با ( 2

کنون آموختی به دست هایی که تاخواسته شده را در جدول زیر رسم کن و مساحت هر کدام را نیز به کمک رابطه

 بیاور.

 ها با هم برابر هستند؟عزیزم! خوب فکر کن.به نظرت آیا مساحت شکل

 ذوزنقه لوزی مستطیل

     

 مساحت: مساحت: 8×  3=24  مستطیل:   مساحت

 آیا بدون محاسبه مساحت، باز هم می توانی این نتیجه را بگیری؟ چرا؟

 

     گویند.می های گذشته با مفهوم محیط آشنا شدی و آموختی که  به دور شکل محیط فرزندم سال                      

 به شکل مقابل نگاه کن و اجزای دایره را خوب بخاطر بسپار.                 

 قطر دو برابر شعاع است.ای؛ همانطور که قبالً آموختهعزیزم 

 گیریم و رای پیدا کردن تقریبی محیط دایره، تعدادی نقطه روی محیط دایره در نظر میب    

 تا یک چندضلعی داخل دایره به وجود آید. سپسکنیم کش به هم وصل میرا به کمک خطهاآن

 گیریم تا تقریبی ازمحیط دایره پیدا کش اندازه میمحیط این چندضلعی را به کمک خط

 متر است.( سانتی 2ضلعی  8کنیم.   )اندازه هر ضلع این 

 = محیط چندضلعی = محیط دایره 2+  2+  2+  2+  2+  2+  2+  2=  16

8 
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باشد، تقریب بهتری از  گیریم بیشترهایی که روی محیط دایره در نظر میهر چه تعداد نقطه            

 آید.محیط دایره به دست می

دلخواه در نظر  یونانی، برای اولین بار چند دایرۀدان س، ریاضیشمیدُرَهای دور، اَدر گذشته                               

محیط هر دایره  ۀها وقتی اندازا را با متر نواری به دست آورد. او در بررسی تمام دایرهمحیط آن ه گرفت و اندازۀ

             شد. یعنی به زبان رو میهبود روب 14/3ها تقسیم کرد با عدد ثابتی که مقدار تقریبی آن قطر آن را بر اندازۀ

                          ساده تر:

 نامید.عدد پی برابر قطر آن است. او این عدد را  14/3 محیط هر دایره

زیر  تن شعاع و یا قطر آن با کمک رابطۀتوان محیط دایره را با داشمی ،چه در مورد عدد پی بیان شدبا توجه به آن

 به دست آورد.

 

 محیط دایره  = قطر دایره ×   عدد پی                                                                        

 محیط دایره  = شعاع دایره( ×  2) ×عدد پی                                                                 

    

 

  را حل کن.                                  اتکتاب درسی 111عزیزم! کاردرکالس صفحه (1

محیط نیم دایره با نصف محیط دایره وجود دارد؟                                                                               اوتی بین توانی بگویی که چه تفمی(2

 ( راهنمایی: با توجه به شکل های رسم شده پاسخ بده)

                              

 نصف محیط دایره        محیط نیم دایره                                                                                                                               

ت. او چند متر دوزی کرده اسدور نوار 2باشد، متر می 25/3( کوثر دور یک رومیزی که به شکل دایره و شعاع 2

  نوار مصرف کرده است؟
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ای که پیش رو دارید، جهت تسهیل در یادگیری درس ضمن عرض سالم و خسته نباشید، اولیای محترم، درسنامه

گرفته باشد. شایان ذکر است، این درسنامه برای فصل زمستان در نظر ی کتاب درسی اصلی میفارسی در کنار مطالعه

 شده است.
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آمد گفت و ها خوشفروشی به آنرفتند. صاحب کتاب« ی فرهنگخانه» فروشی سر خیابان به نام ها به کتاببچّه

مردان و این کتاب، شما را با بزرگ»ها گفت: ها معرفی کرد و به آنرا به آن« آوران دیروز، امروز، فردانام» کتابِ 

ای نه چندان ها را خوب بشناسید، در آیندهکند، اگر شما آنامروز میهن عزیزمان ایران، آشنا میدالوران دیروز و 

 «.آوران فردای ایران خواهید بوددور شما هم یکی از نام

 

 

 

 

 

 

کتاب فارسی خوانداری مراجعه نموده و آن را خوب مطالعه کن و به سؤاالت « 73»تا « 70»ی فرزندم، به صفحه

 و نادرست پایان درس پاسخ بده. درست

 

 

 ها مناسب آقای فرهنگ کدام کتاب را برای بچّه (1

 مردان و دالوران دیروز و امروز میهن عزیزمان ایران آشنا کند.ها را با بزرگکتابی که بچّه دانست؟می

آموز خوبم، با توجه به محتوا دانش کند؟مردان و دالوران گذشته و امروز، چه کمکی به ما میشناختن بزرگ (2

 پاسخ بده.

 آموز پرتالشم.پاسخ با دانش شناسی؟آوران دیروز چه کسانی را میاز نام (3

 چه کسانی هستند؟ « آوران فردانام»به نظر شما مقصود از  (4

 

 

 

 درک مطلب
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 فضاسازی در سخن

 ی سمت چپ توجّه کنید:ی گسترش یافتهی کوتاه سمت راست و جملهبه جمله

 های پاییزی بود.عصرِ یکی از روز  عصر بود. 

 اخالق و محترم بود.ناظم ما، خانومی تقریباً چهل ساله و فردی خوش خانومی تقریباً چهل ساله بود. 

 نما، چیده شده بودند، تماشا کردیم.ها را که خیلی منظّم و خوشکتاب ها را تماشا کردیم.کتاب

 اند. های سمت راست کوتاه هستند و با کلمات کمتری نوشته شدهکردی، جملهگونه که در باال مشاهده همان

ی گسترش دهد، امّا جملهخبر زیادی به ما نمی« عصربود.» ی دهند. مثالً جملهها، اطالعات اندکی به ما میکوتاهی جمله

تری از آن دریافت ت کاملفضای بیشتری توصیف شده است و اطالعا« عصر یکی از روزهای پاییزی بود.»ی یافته

 کنیم. می

 

 

 

 

 

 

 های زیر را به صورت گسترش یافته بنویس.دلبندم؛ جمله

 ..................................................................................................کتاب را بستم.  -

 ................................................................................................. مادرش را دید. -

 

 

 

کنند، نوشته را گویاتر، گیراتر گاهی با افزودن کلماتی که زمان، مکان، موقعیت یا چگونگی فضا را بیان می

 سازیم.تر میو گسترده
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 های درس نهمخانوادهاشاره به برخی از معانی ،مخالف و هم

 معنی )مترادف(هم مخالف خانوادههم

 معاصر: عصر

 رشید: رشادت

 غرق: غریق

 جاویدان: جاودانه، جاوید

 اتّحاد: وحدت ، متّحد

 بد اخالق ≠خوش اخالق

 صلح≠ کشمکش

 روشن ≠تاریک

 نا امید ≠پُر امید

 کاهش≠افزون

 تفرقه ≠اتّحاد 

 باطل ≠حق 

 دوست  ≠دشمن 

 مَرساد: نرسد                            زیبانما: خوش

 صلح: آشتی                          غرق: فرو رفته

 معاصر: اکنون                 نزاع کشمکش: دعوا،

 سیما: چهره                    رشید: خوش قامت

 خجسته: مبارک                   گیریفنّاوری: بهره

 گلگون: به رنگ خون

 بهروزی: سعادت

 

 

 

 

 

 

 

خیلی قدیم که هنوز اتوبوس اختراع نشده بود، روزی کالغ و دارکوب و روباهی های خیلیاند در زمانحکایت کرده

 سوار هواپیما شدند تا از سمرقند به بخارا سفر کنند.

 سفر، این در. خندیدندمی و کردندمی شوخی کسهمه و چیزهمه با آنها. بودند شوخی اهل خیلی دوست، سه این 

 «.دار بگذاریمبیایید سر به سر مهمان»اپیما اوج گرفت، به یکدیگر گفتند: که هو هنگامی

 دارمهمان احضار مخصوص دکمه این شد، روشن چراغش و داد فشار بود، سرش باالی که را ایدکمه کالغ، اّول پس 

 «شتید؟دا کاری کالغ، آقای جناب بفرمایید»: گفت نوازیمهمان رسم به و آمد دارمهمان  .بود

-می. نداشتم کاری یعنی [بلند ایهخنده از بعد. ]نداشتم قاری! جانم نخیر »: گفت و کرد قار قار با هایهخند کالغ

 .خندیدند هم با نفرشان سه هر گاه آن «.است سالم که فهمیدم حاال !؟نه یا است سالم دکمه این ببینم خواستم

 روباه پرواز یقصّـه
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ی احضار را جیز کرد. تاخت. اندکی بعد، دارکوب، دکمهبه پیش می و شکافتمی را ابرها یسینه و ُغریدمی هواپیما 

 «امری بود جناب دارکوب ؟» دار با شتاب آمد و دست بر سینه گفت: مهمان

 سپس «.سکوت اندکی لطفاً بعدی اطالع تا. نبود امری جانم نخیر »: گفت و گرفت خود به شاهانه ایقیافه ،دارکوب 

ی انداز یا چالهو به شدّت تکان خورد. انگار درون یک دست آمد  پیما به لرزه درهوا که کردند ایخنده آنچنان

 دار لبخندی آموزشی به ایشان تقدیم کرد و از محضرشان دور شد.هوایی افتاد. این بار هم مهمان

توان  تمام با را نآ و گذاشت مخصوص یدکمه بر را خود دراز انگشت روباه. بود روباهه آقا نوبت دفعه سومین 

جناب روباه » گفت: ؛دار مهربان از راه رسید و با لبخندی که درونش اندکی خشم نهفته بودفشرد. باز همان مهمان

 «کاری بود؟

 «.بود تکراری کمی شوخی این که ببخشید البته. بود کاری سر! جانم نخیر»: وگفت کرد زیرکی زیر ایخنده روباه 

شوخی جدید و  چنان بالیی بر سرت بیاورم که از هرحاال من آن»گفت:  ؛رفته بود در کوره از بار این که مهماندار 

 «.تکراری پشیمان بشوی

 «؟ میکنی کارم چه مثالً! ایمزه با مزاح عجب»: گفت و گذاشت کمر بر دست و خندید روباه 

یما برد. روباه ناباورانه ی در هواپجلو تا کشان کشان و کرد جدایش صندلی از و گرفت را روباه دراز گردن دارمهمان 

 « .ات گرفته. پس رهایم کن تا تشریف ببرم پیش دوستانمدانم که تو هم شوخیمی»گفت: 

-می جدی ببینی تا کن نگاه خوب حاال»: وگفت پیچاند را اشدستگیره و انداخت هواپیما در قفل به کلید دارمهمان 

 «؟!کنممی شوخی یا ]مکث[  [ روباه گردن گرفتن محکم و حرص با]  گویم

 که ایگریه با. باشی کرده باز را سماور شیر انگار. شد اشک از لبریز روباه هایچشم 

  نمود،می بعید او از

  « !آورمنمی در سر اصالً »: گفت
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 این شما با هم دارکوب و کالغ»: گفت روباه « ؟!آورینمی در سر چیز چه از »: گفت  خشم و حرص با] دارمهمان 

 «آسمان پیاده کنی؟خواهی مرا وسط زمین و وخی را کردند؛ اما چرا شما فقط زورت به من رسیده و میش

 و هستند پرنده آنان! گیجی آن درک در تو که جاست همین مطلب اصل»: گفت و زد زهرآگین لبخندی دارمهمان 

 واجب بسیار هاپرنده احترام[ مکث کمی] ها،هواپیمایی ما قانون در

 «است.

 .کردندمی تماشا را او خیال بی که کرد دوستانش به نگاهی روباه 

 «. . .  شوخی من ولی :نالید »: سپس

 شوخی آسمان در کنیمی بیجا نیستی، پرنده که تو»: گفت دارمهمان 

 را هواپیما در رحمیبی کمال در و «!شو دور چشمانم جلو از. کنیمی

 روی روباه که نداریم کاری حاال رد.ک اخراج هواپیما از را او و گشود

 شکمی و تکاند را خود سقوط، از پس و کرد سقوط مرغدانی یک سقف

 پند در که دارد نتیجه چند قدیمی حکایت این ولی آورد. در عزا از

 .کرد شک نباید آن آموزی

 آدم یبچه مثل هواپیما در نیستی، بلد پرواز اگر :اخالقی ینتیجه

 .بنشین

 آسمان، مثل بازی با دم شیر است. شوخی با مهماندار هواپیما در جنگلی: ینتیجه

 !شوخی همجنس با همجنس کند باز، با باز کبوتر، با کبوتر :المثلیضرب ینتیجه
 

 

 های زیر فکر کنید.ی پرواز روباه را با دّقت بخوانید و سپس برای پاسخ به پرسشقصّه

 شروع داستان چگونه بود؟ -1

 ای بود؟زمان سفر، مربوط به چه دوره -2

 دار، روباه را از هواپیما اخراج کرد؟چرا مهمان -3

 استفاده شده است؟هایی المثلدر این داستان از چه ضرب -4
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 مسیر سفر از کجا به کجا بود؟ -5

 چرا روباه به گریه افتاد؟ -6

 و دارکوب را از هواپیما بیرون نینداخت؟ دار کالغچرا مهمان -7

 روباه پس از اخراج از هواپیما، کجا افتاد و چه کرد؟ -8

 دار بود؟های داستان به نظر شما خندهکدام جمله -9

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر بامت سپیده دمید امیدایران ای سرای 

 .ایران، ای خانه ی امید و آرزو، بر بام تو سپیده و پیروزی طلوع کرد معنی:

 خورشیدی خجسته رسید بنگر کزین رَهِ پُر خون

 .رسید مبارک و پیروزی خورشید سختی، و رنج از پر راه این از که کن نگاه معنی:

 استشکوه شادی، افزون  اگر چه دلها پر خون است

 .اگرچه دلها پر خون و ناراحت هستند اما شکوه و عظمت و شادی زیاد است معنی:

 که دست دشمن، در خون است سپیده ی ما گلگون است

زیرا دست دشمن در خون است. )دشمن، مردم ما را  .ی پیروزی ما به رنگ گل سرخ استسپیده معنی:

 (.کشته است

 شکوه تو بادجاویدان،  ای ایران، غمت مَرِساد

 .ات همیشگی باشدای ایران، امیدوارم غم و ناراحتی به تو نرسد و شکوه و بزرگی :معنی

 اتّحاد، اتّحاد، رمز پیروزی است                                      راه ما راه حق، راه بهروزی است

 .پیروزی ما فقط اتّحاد و همبستگی استراه ما، راه حقّ و حقیقت و راه بهروزی و نیکبختی است و رمز  :معنی

 خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار صلح و آزادی جاودانه در همه ی جهان،
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صلح و آزادی در همه ی جهان، جاودانه، خوش باشد، ای یادگار خون عاشقان واقعی، ای بهار آزادی،  :معنی

 ای بهار تازه

 .در این چمن شکفته باد                                                        ای بهار تازه جاودان 

 .جاودان شده در این چمن هستی، همیشه برقرار، شکوفا و شکفته باشی معنی:
 هوشنگ ابتهاج                                                  

 

 داند؟چیزی میاین شعر، کلید موفقیت و سربلندی ملت را، چه  -1

 شعر را با آهنگ زیبا بخوان. -2

 

 

 

 

 

ی زیادی به نقّاشی و تابلوهای فرش در اصفهان بدنیا آمد. از کودکی عالقه 1308استاد محمود فرشچیان در سال 

داشت. او هنر نقّاشی را از حاج میرزا آقا 

امامی آموخت و ادامه داد.بعدها در وزارت 

فرهنگ و هنر مشغول به تدریس نقاشی شد. 

نقّاشی معروف  «عصر عاشورا» تابلـــوی 

 اوست.

 

 

 

 به کزو ماند سرای زرنگار نام نیکو ،گربماند ز آدمی

 های طالیی به جای بماند.ها و کاخنام نیک از انسان به یادگار باقی بماند بهتر است از اینکه خانهاگر  معنی: 

 تا بماند نام نیکت پایدار نام نیک رفتگان، ضایع مکن

 به یادگار بمانداسم و نام دیگران را تباه نکن و از بین نبر تا نام خوب و نیک از تو نیز  معنی:
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 کتاب( 78ی )صفحهکشیدن کبوتر در دفتر خود و دوستانش  محمود طرّاحی را از کجا شروع کرد؟ -1

غرور، زیرا اگر هنرمند دچار غرور شود، دیگر بدنبال  دانست؟ چرا؟استاد امامی چه چیزی را آفت هنر می -2

 ماند.رود و در همان جایگاه میکسب هنر و خلق آثار هنری نو و جدید نمی

 خواهی از تو نام نیکو به یادگار بماند از دیگران به نیکی یاد کن.اگر می شعر سعدی چیست؟پیام  -3

هایش، استعداد پسرش را یافته بود و زیرا با دیدن نقّاشی چرا پدر محمود او را به استاد نقّاشی سپرد؟ -4

 خواست پسرش زیر نظر یک استاد، نقّاشی را با اصول و قوانین بیاموزد. می

 

 شود که دارای معنای جدیدی است.ی جدیدی ساخته میکلمه از ترکیب دو واژه،، گاهی

 آمیز+تحسین  آمیز تحسینمثال :  

های های زیباتری در نوشتهکند تا هنگام نوشتنِ یک بند و یا یک متن، از کلمهی جدید به ما کمک میهااین ترکیب

 مثال:ی زیبا بنویسیم. خود استفاده کنیم و یک نوشته

 یعنی نگاهی که با تحسین و تشویق آمیخته است. آمیز:نگاه تحسین

 یعنی تالش افتخارآمیزیعنی تالشی که با افتخار همراه است. تالش افتخارآمیز:

 انگیرد.هایی که خیال و اندیشه را برمییعنی غروب انگیز:های خیالغروب

 شود.هایی که باعث شگفتی و تعجّب مییعنی نقّاشی انگیز:های شگفتنقش

 

 

 

 

 

  حاال شما چند کلمه بنویس؟...................پرتالشم؛ آموز دانش

 

 درک مطلب

 

 شود که بیشتر از یک جزء دارد و هرجزء آن دارای معنای مستقّلی است.اسم مرکّب به اسمی گفته می
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 درس یازدهــم

 

 

 

 ،دان و منجّم ایرانی در قرن هفتم بود که اقداماتریاضی دانشمند، فیلسوف، خواجه نصیرالدّین توسی؛ شاعر 

ی کتاب و رساله 190نگارش حدود  ،تأسیس کتابخانه و رصدخانه در مراغه مفیدی برای آبادانی کشور انجام داد.

 علمی از کارهای ارزشمند او است.

 .خواجه هالکو خان مغول او را به وزارت خود برگزید 

 وزیر دو نفر از دانشمندان بزرگ ایرانی، توسی،الملک نظام 

 و مدارس نظامیّه را تأسیس کرد تا از شاهان سلجوقی بود 

 پرورش یایند. در آن مدارس، ،شاگردانی چون سعدی 

 ی بزرگی ساخت که دانشمندان زیادی دررصدخانه او در شهر ری،

  جا مشغول به تحقیق شدند.آن 

 درس دهــمهای خانوادهها و هماشاره به برخی از معانی،مخالف

 معنی)مترادف( مخالف خانوادههم

 تصویر: مصوّر ، تصوّر

 طرّاح،مطرح طرح:

 هنرمندانه ،هنری هنر:

 مغرور :غرور

 : نیکونیک

 

 کمیاب ≠ فراوان

 فروتنی ≠غرور

 آسانی ≠ سختی

 گمنامی ≠ شهرت

 غرور:خودپسندی                        شبانگاه:هنگام شب

 کزو: که از او                       ضایع مکن:تباه نکن

 آفت:آسیب، بال                انداند:گریه کردهگریسته

 تحسین:تشویق              انداند: ستایش کردهستوده

 شهرت:آوازه                     وجوگر:کنجکاوجست
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یک جامعه برای چیست؟« جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است.» ی از این جملهمنظور  -1

 ی حیات خود نیازمند قدرت نظامی، برتری در علم، دانش و ثروت است.حفظ پایداری و اِدامه

و دانایی یک ی صحیح  امور جامعه به هوش برای اِدارهچرا هالکو خان به علم خواجه نصیر نیازمند بود؟  -2

 مشاور اندیشمند و با تجربه نیاز داشت.

الملک و خواجه نصیرالدین توسی کارهای مشترک خواجه نظام -3

کی و کاردانی باعث افزایش آگاهی و رهر دو با زی چه بودند؟

برای پیشرفت علم شدند و های مردم و گسترش دانش دانسته

 نجوم، رصدخانه ساختند.

هرگز غافلگیر  تواند به ما بکند؟میبینیِ حوداث چه کمکی پیش -4

 نشویم، همیشه آماده باشیم و از قبل چاره و تدبیری بیندیشیم.

 شدند؟ای بودند و چگونه اداره میمدارس نظامیه،چه نوع مدرسه -5

ها انواع علوم آموزش داده مدارس شبانه روزی بودند که در آن

 شدند.های امروزی اداره میشد و مانند دانشگاهمی

 

پس  پیام خود را به خواننده منتقل کنیم.کند تا بتوانیم های مترادف در هنگام نوشتن به ما کمک میاستفاده از کلمه

 ها را انتخاب کنیم و در نوشتن متن به کار گیریم.بهترین هم معنی ر خود،کنیم با توجّه به مفهوم مورد نظسعی می

 وحشتناک ترسناک، ها                            مهیب:حادثه آمدها،پیش رویدادها، مثال: حوادث:

 

 

 

  

 

 

 درک مطلب

 

 ها استفاده کنیم.ها از مترادف آنتوانیم در جملهها دارای معنی و مفهوم یکسانی هستند و میبعضی از واژه

 باید دقّت کنیم بهترین واژه را برای فهماندن منظور و مقصودمان استفاده کنیم.

 
 

و گاهی یک قسمت معنی دار به یک جزء بی  هستند گاهی هر دو قسمت معنی دار ،سادهی غیر در کلمه

 سازد.با معنای جدید می ی جدیدچسبد و یک کلمهمعنا می

                               هراس + انگیز              انگیز:هراس                                      ویران + گر     ویرانگر:

 سرزمین: سر + زمین                                               گر گر: کار +رکا
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 .را خوب بخوان 91صفحه بخوان و بیندیش  دلبندم؛

این اثر زیبا را از روی  این داستان بسیار زیبا و حماسی از شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی انتخاب شده است.

 کنیم.اشاره می درس، کتاب درسی بخوان، به برخی از معانی مهم در ابیات

 های درس یازدهمخانوادهاشاره به برخی معانی، مخالف و هم

 معنی)مترادف(هم مخالف خانوادههم

 حفظ: حافظ، محافظ، محفوظ

 مشورت، مشاورهمشاور: 

 نقشه: نقّاشی، نقوش، نقش

 نظام: نظم، منظّم، نظامیه

 جذب: جاذبه، جّذاب، جذبه

 نادانی ≠دانایی

 سرافکندگی ≠سربلندی

 تاریکی ≠فروغ

 شادی ≠اندوه

 سوز: ویران کنندهنخانما

 جوکارساز: مشکل گشا، چاره

 تأسیس کرد: بنا نهاد، بنیان کرد

 های آسمانیپدیدهی رصدخانه: جایی برای مشاهده

 از روی اصل برداریبرداری: یادداشتنسخه

 ی وحشت: اثر ترسسایه

 آورانگیز: ترسهراس

 درهم فشرد: آزرد

 مهیب: ترسناک

 قتل عام: کشتارِ گروهی

 91صفحۀ  ابیات

 سپید بودش موی، همه ولیکن شید سان بر د،بو نکو چهره به

 بود شده سفید موهایش تمام امّا بود زیبا و نیکو خورشید، مانند ظاهر و چهره نظر از معنی:

 ناامید یکسره جهان، از بشد                                        سپید مویش دید، را فرزند چو
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 .شد ناامید جهان از  کامالً دید، سفید موی با را فرزندش وقتی معنی:

 نشان؟ بد یبچه این از گویم چه                 کشان گردن پرسند، و آیند چو

 دارم جوابی چه من کنند؛ سوال موسفید یبچه این از و بیایند پهلوانان وقتی معنی:

 ؟بدهم هاآن به که 

 است پری خود یا است رنگ دو پلنگ                  کیست دیو یبچه این که گویم چه

 خودِ  یا است پلنگ یبچه این کیست؟ برای دیو یبچه این بگویم بگویم؟ چه معنی:

 .است فرشته 

 نهان و آشکار در بچه، این از                                      جهان مهان من بر بخندد

 وبه کرده مسخره را من بچه این خاطربه  من، سر پشت یا من، روی جلوی در جهان بزرگان مطمئنم :معنی

 .خندندمی من

 

 93صفحۀ  ابیات

 گروه از دور و نزدیک خورشید به                           کوه البرز نامش بُد، کوه یکی

 .بود دور مردم از بود کشیده فلک سربه و بلند آنقدر که البرز نام به بود کوهی یک :معنی

 بود بیگانه خلق، از خانه آن که                         بود النه را سیمرغ جای، بدان

 .بود خالی هاآفریده و مردم حضور از از سیمرغ خانۀ و بود کرده النه سیمرغ آنجا در :معنی

 دراز روزگاری این، بر برآمد                           باز گشتند و کوه بر نهادند

 .گذشت طوالنی زمان ماجرا این از و گذاشتند کوه روی سیمرغ یخانه در را کودک معنی:

 شیرخوار کودک بر کرد جفا                      خوار بفکند و بُبرید مهر پدر،

 .گذاشت آنجا را کودک ذلت و خواری با و کرد قطع کودک این از را خود محبت و مهر پدر، :معنی

 راز به آنجا کودک بد، که برآمد                      دراز روزگاری بر، گونه بدین

 کرد.طوالنی، کودک مثل یک راز و به صورت پنهانی در آنجا زندگی می یو به این صورت بود که زمان معنی:

 95صفحۀ  ابیات

  جایگاه بدین آرم، آزارت بی                                 سیاه ابر چو بیایم گه، همان

 آیم و بدون آزار وهمان لحظه مثل یک ابر سیاه، به سرعت پیش تو می معنی:

 آورم.اذیت تو را به این مکان می 

 آفرین کرد فرزند، پاک برآن                          برین بهشت چون شد سام دل

 فرزند پاکش آفرین و مرحبا گفت.دلِ سام) پدرِزال( همچون بهشتِ اعال شد و به  معنی:
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پس از خواندن کامل این داستان زیبا، آموز عزیزم، ی کوه البرز گذاشتند؟ دانشچرا کودک را بر روی دامنه (1

 پاسخ را بنویس.

 رفتار سام با سیمرغ چه فرقی داشت؟  (2

    پسندی؟ چرا؟در این داستان، رفتار کدام شخصیت را نمی (3

                                                      

 

 

 

 

کتاب فارسی بخوانید.  96 ۀصفحهرا با مراجعه به « ی نظامی عروضیچهارمقاله»کایت بوعلی و بانگ گاو از کتاب ح

 مفهوم این حکایت، با کدام ضرب المثل زیر تناسب دارد؟؛ سپس بگویید

  مصیبتی گرفتار آید.قدر عافیت، کسی داند که به  

واقعی  ها و ایام سعادت و تندرستی همیشگی و پایدار نیستند و انسان وقتی ارزشها، خوشینعمت  معنی و مفهوم:

ین ضرب المثل برابری می کند با حدیث . اداند که آنها را از دست بدهد و دچار مشکل و گرفتار بشودآنها را می

اند و ها تا هستند ناشناختهتُْجهَلُ النَِّعمُ ما اَقامَتْ، َفاِذا وَلَّتْ ُعرِفَتْ؛ نعمت»: فرمایندارزشمند امام حسن )ع( که می 

 «.شوندهمین که رفتند شناخته می

 .هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد 

بلکه باید مطابق وضع و حال  ؛توان زدهر حرفی را هر جایی نمی؛ و به موقع حرف زدن به جا سفارش معنی و مفهوم:

 .افراد و مکان سخن گفت

 .بخور بخواب، کار من است؛ خدا نگهدار من است 

نند به روزی دهندگی برای اینکه تنبلی خود را کتمان ک .است تنبل افرادین ضرب المثل مخصوص ا معنی و مفهوم:

 .ثر استؤشان مد خودشان در زیاد یا کم شدن روزیدانند عملکرکه نمی کنند در حالیخدا اشاره می
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 .بخور تا توانی به بازوی خویش 

  .کن زندگیهر شخصی بدون منت و  یعنی تا توان داری با زور و بازوی خود نان بخور معنی و مفهوم:

 .عقل سالم در بدن سالم است 

برخوردار باشی باید به فکر سالمتی جسم خود باشی و قدر آن را بدانی خواهی از سالمت عقل : اگر میمعنی و مفهوم

سالم، خوب تفکر کنی و تصمیمات درستی را در زندگی بگیری که سعادت دنیوی و اخروی روح و جسم  تا بتوانی با

 شما را تامین کند.

 

 

 

ی متن درس، که سپس به خالصه کتاب فارسی، کامل بخوان. 98فرزندم؛ ابتدا درس سیزدهم را با مراجعه به صفحه 

 در ادامه آمده؛ توجه کن. 

ی مغازه ایستاد. امید، انتظار داشت که در یکی از روزهایی که امید در مغازه پدربزرگش بود؛ رهگذری پشت شیشه

به امید  ها بیندازد و زود بگذرد. ولی او نرفت و آرام وارد مغازه شد واو هم مثل بسیاری از رهگذران، نگاهی به قاب

 و رفت.« این مغازه چیزی کم دارد»گفت که: 

 پس از بازگشت پدربزرگ به مغازه، امید پیغام او را به پدربزرگش

 او را نشناختم. تا به حال او را ندیده بودم. به شما»داد و  گفت:  

 ی زیبایی دارید ولی این مغازه،سالم رساند و گفت که بگویم: مغازه

 «چیزی کم دارد. 

 

 ربزرگ با خود فکر کرد اما چیزی به ذهنش نرسید. چند روزپد

 بعد در یک روز بارانی، ناگهان آن مرد پیدایش شد و وارد مغازه شد. 

 نشست و کاغذی را به پدربزرگ داد که رویش نوشته شده بود:  

 «  یا صاحب الزّمان عجل اهلل تعالی فرجه.»

 محمّدمیرکیانی، با اندکی تغییر                                                    
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منظور این بود که نام امام زمان، حضرت مهدی )عج(، چه بود؟ « دکّان شما چیزی کم دارد»منظور مرد از  -1

یا صاحب »نوشت و به آنها داد که عبارت آن این بود: ی شما کم است. بخاطر همین، تابلویی در مغازه

 «الزّمان عجل اهلل تعالی فرجه.

 آنها داد.مرد  به تابلویی بودند که سرگرم خواندن چرا پدر بزرگ و امید متوجه رفتن مرد از مغازه نشدند؟  (1

بزرگ، در مغازه پدر برای اینکهتر و زیباتر از دّکان پدربزرگ نیست؟ کرد هیچ جا دیدنیچرا امید فکر می (2

بزرگ ی پدرتصویرهای زیبایی از طبیعت، )کوه ، جنگل ، دریا و غیره ( وجود داشت. به همین خاطر، مغازه

 دانست.را زیباترین جا می

3)  

 :«نویس»ساخت واژه های مرکب با 

اند؛ کلمات مرکب یا غیرساده نام دارد. در این درس ترکیب اسم یا صفت کلماتی که از دو جزء معنی دار ساخته شده

 + نویس را می آموزی. مانند: 

 نویس: یعنی کسی که با خط خوش می نویسد.مثال:  خوش + نویس ـــ خوش + نویس:       صفت 

 ی نویسد.نویس: یعنی کسی که داستان ماسم + نویس:            مثال: داستان + نویس ـــ داستان

 نویس: یعنی کسی که حکایت ها را می نویسد.حکایت + نویس ـــ حکایت                                      

 یعنی کسی که برنامه را می نویسد. نویس:برنامه + نویس ـــ داستان                                      

 

 جزء دوم آن باشد.« نویس»ی که کلمهطوری ؛ بهبساز« نویس»با دار آموز عزیزم، چند ترکیب معنیدانش

است. (عج)، انتظار کشیدن برای ظهور امام زمان رس به صورت داستان نوشته شده است و هدفشاین د 

( استعینکی ، مرد بلند قدشخصیت های داستان )امید، پدربزرگ.  

من این مغازه، چیزی کم دارد، ولی به نظر مغازه ی زیبایی دارید»سخن که: ین منظور مرد عینکی از ا.» 

 اشاره به امام زمان عجل اهلل است.

 اش را باز کرد و کاغذ چهارگوشه خوشباردوم، مرد عینکی به مغازه می آید، کیف چرمیوقتی که برای-

 «.مان عجل اهلل تعالی فرجهیا صاحب الزّ» :رنگی از آن بیرون آورد که روی آن، نوشته شده بود

 درک مطلب
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 را برعایت لحن و کالم چندین بار بخوان.« 103»در صفحۀ « بال در بال پرستوها»نازنینم؛ شعر 

 سبزپوش سوار، آخر رسد می  خوب پرستوهای بال در بال

  پوش سبز سوار آن عاقبت مهربان؛ پرستوهای همراه به معنی:

 .رسدمی راه از( مهدی حضرت)

 دوش روی بر هاپروانه از شالی  تن به هانرگس عطر از ای جامه

 دهدمی نرگس گل بوی که دارد تن به لباسی حالی در آیدمی حضرت معنی:

 او هایشانه روی بر شالی مانند هاپروانه( است حضرت مادر ،نرگس از منظور) 

 .اندگرفته قرار 

 زندمی پل ،نکما رنگین با ابر  پیشواز رسم به او پای پیش

 مانند که کمانرنگین با ابر آمدگویی، خوش و استقبال برای ایشان پای مقابل در معنی:

 (.شودمی زیبایی از پر جهان) رودمی پیشواز به است زیبایی پل 

 زندمی گل ای شاخه هر سر بر  بهار نو باغبان ،هم باغبان

 .زندمی شکوفه و گل ایشاخه هر سر بر باغبانی، مانند هم بهار نو معنی:

 کشندها سر میباز توی کوچه  هاخانه از هاپرده آیدمی تا

 .کنندمی نگاه و کشیده کسر هاکوچه به هاخانه پنجره از هاپرده بیاید؛( عج) زمان امام که وقتی :معنی

 کشندمی پر ، هاپرده میان از هم پربسته و خسته های مرغ

 آزاد) آیندمی در پرواز به و کشیده پر هاپرده بین از نیز؛ هستند هاپرده روی که هاییپرنده تصویر :معنی

 (قفس از شدن

 ها گنجشک فواره هم باز شود می پر ، ها باغ فضای در

 . شودمی پر پرند؛می پایین و باال ، که هاییگنجشک آواز و پرواز صدای از بستان و باغ فضای :معنی

 ها گنجشک درباره ها شاخه شوند می صحبت سرگرم هرکجا

 .شودپر می ،از بوی اسفند و گالب و عود، دوباره فضای خانه معنی:

 عود بوی اسفند و گالب و بوی ها خانه میان پیچد می باز

 کنند.می صحبت جا همه در هم با هاگنجشک پرواز درباره درختان هایشاخه معنی:

                                  سرود و شعر و گل و عطر از فصلی جاودان بهاری فصل رسد می

 .است سرود و شعر و گل و عطر از سرشار که فصلی است بهار همیشه که رسد می فصلی معنی:

 بخوان و حفظ کن

 پرستوها بال در بال
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 بیان کرده است؟« سبزپوشسوار » هایی برای شاعر چه ویژگی (1

 چیست؟« های گنجشکفوّاره» منظور شاعر از  (2

 فرزندم، شعر را با توجه به لحن و آهنگ مناسب، بازخوانی کن. (3

 

 

 های درس سیزدهمخانوادهاشاره به برخی از معانی، مخالف و هم

 معنی )مترادف(هم مخالف خانوادههم

مخصوصاً: مخصوص، 

 اختصاصی

 تصویر: تصاویر

 انتظار: منتظر

 ساکت: سکوت

 فصل: فصول

 شلوغ ≠ساکت

 همیشه ≠گاه گه

 داخل≠خارج

 بدرقه ≠پیشواز 

 
 

 جامه: لباس                           دکّان:مغازه

 رهگذر:عابر                       مخصوصاً:ویژه

 پیغام: پیام                         صاحب:مالک

 ماجرا: اتّفاق                   خیره: نگاه عمیق

 پیشواز: استقبال                 روانه شد: راه افتاد

 عود: درخت خوشبو

 

 

 

  

-فارسی بخوانید. این درس، با کمی تغییر، نوشته «108»تا « 106»ی صفحهدوست خوبم، درس شجاعت را از روی 

 ی استاد احمد بهمنیار است.

 

 

 

 

 بخوان و پاسخ بده. «108»ی صفحهاین درس را، با مراجعه به  عزیزم؛ بخش درست و نادرست

. کند ایستادگی هادشواری و ها رنج و حوادث برابر در بتواند انسان که است آن بلکه نیست؛ نترسیدن شجاعت

 اندیشیچاره خطر با رویارویی برای متانت کمال با ولی بترسد بد کارهای عاقبت و خطر از که است کسی شجاع

 و راست حرف گفتن همان که نیازمندند؛ هم اخالقی شجاعت به بدنی شجاعت بر عالوه هاانسان امروزه. کند

 .است نادانی و جهل در نادرست هایترس اصلی ریشه. است آن از دفاع و درست
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 های پسندیده را بیان کن.دو نمونه از ترس (1

 گویند؟شجاع به چه کسی می (2

 مردم روزگار ما به چه شجاعتی نیاز دارند؟ چرا؟ (3

 گام اول به سمت شجاعت چیست؟ (4

 

 «ب» های ردیفهای جدول روبرو توجه کنید. در ترکیببه ترکیب

 باشد و می« ـه،ه یا ــِ»، «حادثه»و « وظیفه»های صداهای پایانی واژه

 باشد. بنابراین می« آ»، «هاترس»و « هاموفقیت»های صداهای پایانی واژه

های آید.در ترکیبکنار هم نمی« ــِ »    گاه دوصدایقرار بگیرد. چون هیچ« ی»حرف میانجی « ــِ»باید بین دو صدای 

 الزم نیست.« ی»آوردن حرف میانجی « الف»ردیف 

 

گیرند. اگر دوتا از این صداها ، کنار هم قرار نمی«آ، ای، او»و « ــَــِــُ »گاه، دو صدا از شش صدای در زبان فارسی هیچ

 گویند.ها قرار بگیرد؛ که به آن حرف میانجی میبخواهند کنار هم بیایند؛ باید یک حرف بین آن

 

 

 

 

 

 

 نبود. کس هیچ خدا از غیر ؛نبود یکی بود کیی

 را خشکی درخت و رفتمی جنگل به روز هر او گذشت.می شکنیهیزم راه از اشزندگی که بود مردی پیش سالها

 .فروختمی و بردمی بازار به و تگرفمی دوش بر را اههیزم بعد شکست.می را آن و کردمی پیدا

 ب الف

 ی مردموظیفه رانندگی هنگامِ

 ی تلخحادثه بدنی قدرتِ

 های بزرگموفقیت اخالقی شجاعتِ

 های نادرستترس لشکر سردارِ

 

 درک مطلب
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 یسایه به سایه که دید را مردی ؛رفت جنگل به شکنهیزم که روزها از یکی

 راه به مرد ولی است؛ رهگذر مرد آن که کرد خیال شکنهیزم آمد.می او

 ؛ایستاد او که جا هر نشست. هم او ؛نشست شکنهیزم که جا هر نرفت. خود

 شکستن به شروع دست، به تََبر و نزد حرفی شکنهیزم ایستاد. هم مرد

-می خشک درخت به ایضربه شکنهیزم هروقت که بود عجیب کرد. هیزم

 این کهاین مثل» گفت: خود با شکنهیزم آورد.می در شکستنهیزم صدای خودش از یعنی «!!! اه» گفت:می مرد زد؛

 !!!« ها» گوید:می او شوم،می خسته و شکنممی هیزم من است. دیوانه مرد

 شکنهیزم رسیدند؛ که بازار به شد. راهی و تگذاش دوش بر را هاهیزم یبسته رساند. آخر به را کارش شکنهیزم

 و ایستاد او مقابل ناگهان اربیک مرد هنگام، این در افتاد. راه به اشخانه سوی به و فروخت سکّه چند به را هاهیزم

 «شود؟می چه من مزد پس» :گفت

 «؟ خواهیمی مزد من از که ایکرده کار چه امروز تو مگر مزد؟ مکدا» گفت: شکنهیزم

 !!!« ها» گفتم:می دل تهِ  از من زدی؛می تبر خشک درخت به تو که بار هر !؟ندیدی طور چه» گفت: بیکار مرد

 «!شودنمی خسته کسی که گفتن ها با» گفت: و زد لبخندی شکنهیزم

 «.کنممی شکایت قاضی نزد تو از ندهی؛ مرا مزد اگر » گفت: بیکار مرد 

 «!ایکرده کار قدر چه که بگویم تا قاضی پیش برویم» :گفت شکنهیزم

 کرد شکنهیزم به رو بعد شنید. بود؛ گذشته که را چهآن قاضی رفتند. قاضی نزد دو هر

 «.بده من به ای،گرفته هاهیزم فروش از هرچه» : گفت و

 .داد قاضی به ؛بود گرفته که را ایسکّه چند شکنهیزم

 «شنیدی؟ صدایی چه بدانم بگو» گفت: بیکار مرد به و ریخت زمین ویر بر و گرفت را هاسکّه قاضی

 !« سکّه چند صدای» گفت: بیکار مرد

 «!بردار را هاآن توست! مال هاسکّه این صدای

 «؟! قاضی جناب برداشت، مزد عنوان به توانمی هم را صدا مگر چه؟ یعنی» گفت: بیکار مرد

 هاسکّه صدای با  برو شود.می سکّه صدای مزدش !!!« ها» گوید:می فقط شکستن هیزم برای که کسی» :گفت قاضی

 «!باش شاد و بخر خواهیمی هرچه

 برداشت را هایشسکّه خوشحالی با شکنهیزم بود؛ مانده خیره ایگوشه به تعجّب از تنبل و بیکار مرد که حالی در

                                        .رفت و

 یک. جلد قلم، محراب انتشارات ،کیانیمیر محمّد ینوشته ،نبود روزی و بود روزی کتاب از برگرفته     
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 بود؟ شده آغاز هاییجمله چه با داستان  (1

 است؟ افتاده اتفاق هاییمکان چه در داستان این  (2

 گذراند؟می راهی چه از را اشزندگی داستان، اصلی قهرمان  (3

 گفت؟ می چه بود؛ او دنبال به که مردی شکن،هیزم توسط هاهیزم شکستن هنگام  (4

 کرد؟ بیکار مرد یرهدربا تصوّری چه شکنهیزم (5

 کرد؟ مزد تقاضای شکنهیزم از بیکار مرد چرا  (6

  برد؟ قاضی نزد را شکنهیزم بیکار مرد چرا  (7

 ؟کرد درخواستی چه شکنهیزم از ،مرد آن سخنان شنیدن از پس قاضی  (8

 ؟افتاد اتفاقی چه ؛ریخت زمین بر را هاسکّه قاضی که آن از پس  (9

 گفت؟ چه شود، او نصیب سکّه صدای باید سکه جای به چرا که بیکار مرد سؤال به پاسخ در قاضی (10

 رسید؟ پایان به چگونه داستان (11

 ندارد؟ تناسب المثل، ضرب کدام با داستان، این محتوای (12

 کار چیست مگو میکن کار برو                                اوست در که تَراود برون همان کوزه از 

 کرد کار که برادر جان گرفت آن مزد                    شودنمی میسّر گنج رنج، نابرده 

 های درس چهاردهمخانوادهاشاره به برخی از معانی ،مخالف و هم

 معنی )مترادف( مخالف خانوادههم
 ترسان ،ترس: ترسو

 ، شرافتشرف شریف:
 قادر، مقتدر، اقتدار قدرت:

 موفّقیّت: توفیق ، موفّق
 جهالت، جاهل :جهل

 ضمانت، ضامن تضمین:
 ، دفعمدافع دفاع:

 

 خوشی ≠رنج 
 شجاع ≠ترسو 
 فرعی ≠اصلی

 درد ≠درمان
 راستین ≠دروغین

 پسندیده ≠ناپسند
 پسندیده ≠نکوهیده
 دانایی ≠جهل 
 شیرینی ≠تلخی

 امن ≠نا امن
 شکست ≠موفّقیّت
 روشنایی ≠تاریکی

 بیماری ≠سالمت

 اندیشه تدبیر:              اتفّاقجمع حادثه،  حوادث:
 خطرناک نا امن:                         ایستادگی: پایداری

 بزرگوار شریف:                               نترسد نهراسد:
 ناپسند هیده:نکو                                نیکو پسندیده:

 کندپرهیزد: دوری میمی
 دوری منع، :دداریخو

 سنجیده متانت:آراستگی،
 رو به رو شدن  رویارویی:

 تدبیر جویی:چاره
 میدان جنگ ی نبرد:صحنه

 وارد بودن مهارت:
 اتّفاق افتد رخ دهد:

 گیردند: به عهده میکتضمین می
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 روییدند کاج دو ده از خارج در کنار خطوط سیم پیام                           

 .بیرون از روستا دو کاج روییده بودند، در کنار خط های سیم تلفن معنی:

 دیدندمی دوست دو چون را دو آن                         سالیان دراز رهگذران

 .دانستندن دو کاج را مانند دو دوست مید؛ آکردنعبور می سال های طوالنی کسانی که از آنجا :معنی

 باد یتازیانه و رگبار زیر                               یکی از روزهای پاییزی

 ؛زیر باران تند و باد بسیار شدید، در یکی از روزهای فصل پاییز معنی:

 افتاد دیگری روی و شد خم                         ها به خود لرزیدیکی از کاج

 .و خم شد و روی کاج دیگر افتاد بر خود لرزید، یکی از کاج ها در برابر باد شدید :معنی

 کن تامل من حال در خوب                            گفت ای آشنا ببخش مرا

 درباره وضعیت من فکر کن و مرا درک کن! ای دوست مرا ببخش :گفت :معنی

 کن تحمل مرا روزی چند                     خاک بیرون استهایم ز ریشه

 !صبر و شکیبایی کن ،چند روزی در برابر این حال و وضع من؛ ریشه هایم از خاک بیرون زده است :معنی

 یاد از برمنمی را دوستی                         کاج همسایه گفت با نرمی

 .ی دوستی که بین ما وجود دارد را فراموش نمی کنمرابطه: گفتکاج همسایه با نرمی و آهستگی معنی:  

 افتاد من برای از ناگهان                           شاید این اتفاق هم روزی

 .برای من بیفتد و من به کمک تو نیازمند شوم، شاید یک روز هم این حادثهمعنی:  

 شد مالیم شد آرام باد                         مهربانی به گوش باد رسید

 .باد آرام شد و سرعتش را کم کرد. این مهربانی بین دو کاج به گوش باد رسید :معنی

 شد سالم و گرفت پا کمک کم                           ی ما همکاج آسیب دیده

 .کم کم قوی شد و نیرو گرفت و بر جایش ایستاد کاج آسیب دیده داستان ما هم :معنی 

 آسان زدندمی ریشه هادانه                        ریختی کاج ها فرو میدانه

 به راحتی  و نددزها ریشه میهای آندانه. میوه کاج بر روی زمین می ریخت :معنی

 .بوجود آمدند ی کاج های جدید

 یافت؛ کاجستان نام ما ده                          ابر باران رساند و چندی بعد

  های بسیاری در آنجا رویید و آنجا راابر بر سرشان باریدو بعد از مدتی کاج :معنی

 .نامیدند کاجستان
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 به خاطر مهربانی درخت کاج نسبت به دوست خود.علت آرام شدن باد چه بود؟  (1

ها با کمک ابرو باران های آنهای دو کاج به زمین ریخت و دانه میوه ، چگونه به کاجستان تبدیل شد؟ده (2

 .رشد کردند و درختان کاج زیادی به وجود آمد

ی دوستی که بین ما وجود دارد را رابطهکاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟  (3

 شاید این اتفاق روزی برای من هم بیفتد که به کمک تو نیازمند شوم.. فراموش نمی کنم

 

 

 بده.به درک و دریافت آن پاسخ  و  کتاب فارسی را بخوان «118»تا « 114»ی صفحهفرزندم؛ بخوان و بیندیش 

 خوانی دارد؟کدام مثل با محتوای داستان هم (1

 .هر کسی را بهر کاری ساختند                                          شود.نابرده رنج، گنج میسر نمی 

 ،تر.برفش بیش هر که بامش بیش                                    گیریپیری و معرکه 

 به زیر آوری، چرخ نیلوفری را؛ درخت تو گر بار دانش بگیرد 

 به نظر شما ثروت پدربزرگ چه بود؟ (2

 چه بود؟« راز زندگی فقط یک چیز نیست» که گفت:منظور حصار از این (3

 .بیان کنتان را بر اساس شکل زیر های داسشخصیت (4

 

 

 

 

 

 

 حکمـت

، کتاب خوانداری را بخوان «120»ی صفحهدر  باشد؛می سعدی که برگرفته از کتاب گلستان« حکمت»حکایت نازنینم؛ 

 دارد؟ مناسبتالمثل زیر کدام ضرببا  ،مفهوم آندقت کن که سپس 

 

 درک مطلب
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 گیریمی هم دست همان از بدهی دست هر از .                   بیشتر برفش بیش، بامش هرکه. 

 باد بر دهدمی سبز سر سرخ، زبان.                                       ،ندارد پیاده حال از خبر سواره. 

 آید گرفتار مصیبتی به که داند کسی عافیت، قدر.                 ،است توانستن خواستن. 

 

 

 

  

 های درس کاجستانخانوادهاشاره به برخی از معانی ،مخالف و هم

 معنی )مترادف( مخالف خانوادههم

 خطوط: خط

 عابر عبور:

 ناصح نصیحت:

 محصور،حصار حصر:

 احساس حس:
 

 کوتاه ≠دراز

 خشن ≠مالیم

 دشمن ≠دوست

 غریبه ≠آشنا

 تند، سریع ≠کمککم

 مریض بیمار، ≠سالم

 داخل ≠خارج

 ایستادن  ≠خم شدن 

 خروشان ≠آرام

 سخت ≠آسان

 مهربانیمالطفت: ها                        ، خطجمع خط خطوط:

 طریق: راه                            روییدند: رشد کردند

 سکّان: فرمان کشتی                                       تازیانه: شلّاق

 نوکر غالم:، آهسته                آراممک: آرام م کَکَ

 طاقت تاب، تحمّل:                            استوار شد پا گرفت:

 شناور ور:غوطه                افتادپایین می ریخت:می فرو

                            پند و اندرز نصیحت:                       آخرین درجه غایت:

 رنج و سختی محنت:               آزمایش نکرده نیازموده:

 درنهاد: شروع کرد            ساکت کنمخامش گردانم: 

      جایی که پر از کاج است کاجستان:
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های آسمان ضمن عرض سالم و خسته نباشید،اولیای محترم ،درسنامه ای که پیش رو دارید،جهت تسهیل در یادگیری درس اصلی هدیه

 ی باشد.شایان ذکر است این درسنامه برای فصل زمستان درنظر گرفته شده استدر کنار کتاب درس اصلی م
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                                                       درس دهم

 امام هادی)ع( ترین زیارتگاه شهر سامراء مرقد مطهّر دو امام معصوم ما یعنیمهم

 سال پایتخت  50باشد.این شهر و فرزند عزیزشان امام حسن عسگری)ع( می

 همه ثروت و قدرت حاکمان قدرتمند و ثروتمند عبّاسی بوده،اما حاال خبری از آن

 باشد. میزائران عاشق  نیست و اینجا همچنان زیارتگاه

 بریم:ی امام هادی )ع( به نکات زیر پی مینامهی کتابی در مورد زندگیبا مطالعه

        .نام پدر حضرت هادی)ع(، امام جواد )ع( است 

 خاطر علم و دانش زیاد، با اینکه سنّش به نوجوانی نرسیده بود امام و پیشوای مردم شد.به 

   یکی ازمشهورترین شاگردان امام هادی )ع(، حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( است که حرمش در شهر ری

 باشد.می

  .متوکّل عباسی حاکم زمان امام هادی )ع( بود  

 داشت.ها در زندان بود امّا دست از هدایت مردم برنمیکه امام سالبا این 

 بود.و بسیار مهربان  کردبه نیازمندان بسیار کمک می  

  دانش آموز عزیزم. ۀعهد ( به 69ی )صفحه  برایم بگو                   

 )ع( (    های امام هادینه از ویژگی)چند نمو بررسی کنید                

                   

                                                                                                                                         

 

 

                    

 

    

 

 (73ی بگرد و پیدا کن )صفحه            
 

 

 

 

 

 

داشتن تصمیم و های گذشته حسرت و اندوه بخوری، با به جای اینکه برای عدم موفّقیّت» امام هادی)ع(:

 «ها را جبران کن.ی قوی،آناراده
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 االت متن درسسؤ

 

                                              

  یازدهم                                            درس 

 ....«حسن » نام زیبایت 

 اش گذاشت.فرزند اِمام هادی)ع( هستینامی که پیامبر)ص( برای اوّلین نوه

 و در مدینه بدنیا آمدی.پدرت تورا چه قدر خوب تربیت کرد تا راهش را برای هدایت مردم اِدامه بدهی. 

 تو را نیز مانند نیاکان پاکت به اجبار از مدینه به سامراء آوردند.خلفای ستمگر عبِاسی 

 خورد.گوش میی نظامیان. جایی که همیشه صدای اسبان و شمشیرها به،یعنی منطقه«عسکر» نام در محلّه ای به

رسید در میای که به حکومت از همان دوران نوجوانی اِمام مردم شدی وآزار و اذیّت حاکمان شروع شد،و هر خلیفه

 اَنداخت.آورد و شما را به زندان میبرابر هدایت مردم توسّط شما ،تاب نمی

کردی که مأموران زندان به شما عالقمند در زندان همیشه به راز و نیاز با خدا مشغول بودی ،اینقدر مهربان رفتار می

 ی پر مهرش آرام گیرند.در سایه توانستندی سامراء میشما سرو سربلندی بودی که مردم ستمدیده شدند.می

         

 

 اِمام هادی )ع(             نام دارد. ...............................................اِمام دهم ما مسلمانان-1

 اِمام هادی)ع( و امام حسن عسکری)ع( بارگاه کدام اِمامان در سامراء است؟-2

 نرسیده بود.هنوز به نوجوانی    امام هادی)ع( در چه سنّی به اِمامت رسید؟-3

 ِری -عبدالعظیم حسنی )ع(     است. ........................و حرمش در .............................مشهورترین شاگرد اِمام هادی)ع(-4

 متوکّل عبّاسی            بود؟ ..................................حاکم ستمگر زمان اِمام هادی)ع(-5

 بخشندگی،هدایت، باهوش ومهربان اِمام هادی )ع( را نام ببرید؟ چند ویژگی-6

 روز تولّد امام هادی)ع(؟-7

 روز شهادت اِمام هادی)ع(؟ 

 محلّ شهادت؟

 قمریهجری 212الحجّه سال ذی15

 هجری قمری 254رجب سال  3

 سامراء
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 (   77صفحه ) برایم بگو  

 اِمام حسن عسکری)ع(ی کدام اِمام ما است؟ این درس درباره

 های ایشان را بنویسید؟با توجّه به داستان درس ، ویژگی

 

 

 

     کتاب( 77ی ) صفحهگفت و گو کنید           

زیرا اِمام ،محبوب مردم بود و ترسید؟ حسن عسگری)ع( و ارتباط او با مردم میی عّباسی از آزادی اِمام چرا خلیفه 

 ترسید اِمام، باعث بیداری مردم شود و او دیگر نتواند حکومت کند.ی عبّاسی میخلیفه

             

 

 

 «ی پُر لیوان را ببین.همیشه نیمه »چه ارتباطی میان این سخن و این جمله وجود دارد؟:  

 ها را فراموش کن.ها را ببین و بدییعنی همیشه خوبی  

 ی زندگی  اِمام حسن عسکری)ع(اِطّالعاتی درباره                                             

        )نام پدرش: اِمام هادی )ع 

 محلّ تولّد: مدینه 

 :سال  6مدّت اِمامت 

 دربزرگ:اِمام جواد )ع( نام پ 

 دشمنان ایشان:خلفای عّباسی 

  زندگی کردند: مدینه ، سامراء شهرهایی که در آن 

 محلّ دفن:سامراء 

 دیگری،غیر از عربی،مثل فارسی و ترکی و های آمد که به زباناگرمهمانی برا ی امام حسن عسکری)ع( می

 گفت.کرد با اینکه حضرت فقط در مدینه بودبا هرکس به زبان خودش سخن میرومی ،صحبت می

 اِمام حسن عسکری)ع(:بهترین دوست تو کسی است که اِشتباه تو را فراموش کند و نیکی  تو را از یاد نبرد
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  درس متن سؤاالت 

 اِمام حسن عسکری)ع( است...............................................نام اِمام یازدهم ما مسلمانان-1

 ی نظامیانیعنی منطقه عسکر یعنی چه؟ -2

اِمام حسن عسکری)ع( در چه سنّی به اِمامت  -3

 رسید؟

 از آغاز جوانی

ی مأموران زندان به امام باعث عالقه چه چیز-4

 حسن عسکری)ع(  شد؟

 نظیرش  اخالق خوب و بی

 ..........................بهترین دوست از نظر امام کسی است که -5

 تو را از یاد نبرد. .............................تو را فراموش و 

 نیکی -اِشتباه 

 زیستی، مهربانی، عبادت زیاد ، اخالق نیکوساده اِمام حسن عسکری)ع( چیست؟ چند ویژگی -6

 

 

                          دوازدهمدرس  

 کرد...ماه در میان آسمان نورافشانی می

 ی امام حسن عسکری )ع(ی اهل خانههمهتمام سامراء ، تمام فرشتگان و 

 سراپا در انتظار تولّد نوزاد بودند. 

 هایشان آشفته کرده بود.نوزادی که خواب خلفای عبّاسی را در کاخ

-دانستند که روزی فرزندی از نسل پیامبر به دنیا خواهد آمد که امید مظلومان است .خلفای عبّاسی نمیهمه می

ع( را از دست فرعون نجات داد،فرزند امام حسن عسکری )ع( را نیز از آسیب خلفای دانستند، خدایی که موسی)

 کند.عبّاسی حفظ می

 اش سرانجام زمان موعود فرا رسید. فرزند امام حسن عسکری)ع( در آغوش همسرش نرجس خاتون و عمّه

 حکیمه خاتون چشم بدنیا گشود.

 ود که نرجس خاتون ، را زیر نظر خود تربیت کرده بود. حکیمه خاتون بانویی دانا و دختر امام جواد )ع( ب

 آموز باهوشم!ی دانشعهدهکتاب( به 83ی )صفحه برایم بگو
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 آنچه باید از چهاردهمین معصوم بدانیم:                                           

 نام پیامبر)ص(  هم 

 مهدی ، قائم ، منصور ، ولی عصر  » های ایشان :لقب» 

 )نام پدر بزرگوارشان : امام حسن عسکری )ع 

 نام مادر بزرگوارشان : نرجس خاتون 

  محلّ تولّد: شهر سامراء 

  : هجری قمری 255شعبان سال  15تاریخ تولّد 

  .دوازدهمین امام ،چهاردهمین معصوم  و آخرین جانشیِن پیامبر خدا 

 رد حضرت مهدی )عج( :در مواحادیث پیامبر )ص( 

ترین مردم به من است از جهت گفتار و مهدی از خاندان من و از اهل بیت من است.نام او مثل نام من است.او شبیه»

 «.رفتار و رُخسار

 « ه ظلم و ستم آن را فرا گرفته است.کند و دنیا را پُر از عدالت خواهد کرد، در حالی کاو روزی ظهور می »

 « برند.گونه که از خورشید پشت ابر بهره میبرند؛ همانغیبت او از هدایتش بهره میمردم هنگام  »

 : هاالقاب امام دوازدهم و معانی آن

 قائم: مشهورترین لقبش به معنی قیام کننده  مهدی : هدایت شده                 

 منصور : یاری شده         عصر : صاحب عصر و زمانولی

 شباهت امام دوازدهم به پیامبران :   

 ترین به پیامبر خدا.شبیه از نظر چهره و رفتار و رخسار ،   

 عمر طوالنی مانند حضرت عیسی )ع( ،مخفیانه مانند حضرت موسی )ع(  تولّد   

 

 :                 گویند.چهارده معصوم ما عبارتند از می «معصوم  »کند، به کسی که هیچ خطا و گناهی نمی 

 « حضرت محمّد )ص( ، حضرت فاطمه )س( و دوازده امام .  »

 

 «عجلّ اهلل فرجه شریف»،پس از آوردن نام ایشان برای اینکه حضرت مهدی )عج( هرچه زودتر ظهور کند،
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  « خدایا در فرجش تعجیل فرما.» گوییم .که یک جمله ی دعایی است به معنای :می 

 درس سؤاالت متن

 حضرت مهدی )عج( است...............................................نام اِمام دوازدهم ما مسلمانان-1

 عصرمهدی،قائم،منصور، ولی های حضرت مهدی)عج( را نام ببرید؟لقب -2

 .کندکسی که هیچ خطا و گناهی نمی معصوم یعنی چه؟ -3

 ...................................................قائم یعنی .............................................مهدی یعنی -4

 .....................................ولی عصر یعنی .....................................................منصور یعنی

 -قیام کننده –هدایت شده 

 و رهبر زمانامام  –یاری شده 

 حضرت محمّد)ص( از نظر چهره، شبیه کدام معصوم هستند؟ امام زمان)عج(-5

از چه نظر امام زمان)عج( و حضرت عیسی )ع( با هم شباهت  -6

 دارند؟

 عمر طوالنی

 تولّد مخفیانه است. .......................................شباهت امام زمان)عج( و حضرت موسی)ع( در-7

ی مردم از امام زمان در غیبت را به حضرت محمّد)ص( ،بهره-8

 چه تشبیه کرده؟

 به خورشید پشت ابر

 

 درس سیزدهم    

 دار معرّفی شدهفردی مسئول و امانت ،با توجّه به دستورات دین  اسالم ، انسان

 کتاب را در زندگی خودو روی کند و حسابدر زندگی خود میانه یداست که با 

 ایرعایت کند.او باید از اسراف بپرهیزد و همیشه از منابع موجود، به گونه 

 .استفاده کند، که هدر نرود 

 

 اسراف: مصرفِ بیش از نیاز.                    صرفه جویی: درست و به جا و به اندازه مصرف کردن.

 ی ما در مقابل ِاسراف :وظیفه 

ی عمومی،منابع و از همه کند؛ استفاده از آب،نان،غذا و وسایل نقلیّهروی مییک انسان مسئول، در همه چیز میانه

 شود.های آینده میها و حفظ و باقی ماندن منابع،برای نسلتر،وقت که باعث کم شدن هزینهمهم

 ریزی برای استفاده از وقتآموزان وبرنامهدانش
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-در این شرایط بحرانی کشور و با وجود تعطیلی مدارس با برنامهآموز خوب  ونمونه مانند شما عزیزانم، یک دانش 

 کندتا به هدف و موفّقیّت برسد.ریزی مناسب از وقت خود به درستی استفاده می

 

 های ما ! و.....های عمر و وقتهای نان ! لحظههای آب !،تکّهقطره

 هایی که  بزرگ هستند ! و گاهی خیلی بزرگ.....کوچک

 کتاب(91ی صفحه) برایم بگو

  های بزرگ،سراغ دارید؟ های دیگری از این کوچکچند نمونه

 

 فرمایند:خداوند در قرآن می

 

 

  و چه نتایجی خواهد داشت؟  دهدبا توجّه به  معنی اِسراف ، در هریک از موارد زیر اِسراف چگونه روی می 

        

 

 

 

 اسراف در وقت،ومصرف برق                               اِسراف در مصرف آب                       ومصرف برق                اسراف در وقت

 

 

 !آموز زرنگمی دانشعهدههکتاب(  ب 92ی )صفحه ببین و بگو

 

 

 وَ ال تُسرفوا ، اِنَّه, ال یُحِبُّ المُسرفینَ 

 31اعراف                   اِسراف نکنید،زیرا خدا ِاسراف کاران را دوست ندارد.                                         

 پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه وآله(:

 هـرگز آب را ِاسراف نکنید؛ هرچند در کنار نهر جاری باشد.
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 سؤاالت متن درس

 

 

                                       درس چهاردهم    

 

 ی خرداد ،همزمان با تاریخ رحلت امام خمینی)ره(،تلویزیونهرسال در نیمه

 دهد.هایی از زندگی ایشان را نشان میعکس 

 مگر چه کرده؟ راستی این بزرگ مرد چرا به این میزان محبوب است؟به

 مردمان سرزمین ایرانها پیش حکومت شاه و مزدورانش،توانایی سال

 گرفتند و مردم را به بیگانه وابسته کرده بودند.را نادیده می 

دادند و برعکس فساد های دینی مفید را نمیی اجرای احکام اسالمی ، برپایی نمازجمعه و نشر کتابها حتّی اجازهآن

 کردند.و بی حجابی را تبلیغ می

عهده گرفت و با یاری خدا و روح اهلل خمینی)ره(  رهبری مردم را به ، عالمی  بزرگ به نام1342سرانجام در سال 

 دوش گرفت..حمایت مردم ، به پا خاست و پرچم قیام را به

                                    

 آنچه باید در مورد امام خمینی )ره( بدانیم:                                       

  .عالمی بزرگ و دلیربود 

 کرد.از پیامبران و اِمامان الگو برداری می 

 .بسیار با ایمان ،آگاه و شجاع بود 

 های جهان ترسی نداشت.از شاه و ابرقدرت 

  سرنگون 1357سال مبارزه در سال 15حکومت ظالمان را پس از 

 کرد و  عزّت ،آزادگی و آزادی،را به مردم ایران هدیه داد. 

  

 درست، به جا و به اندازه مصرف کردن.  ..............................................................اِسراف نکردن یعنی -1

های سفیددفتر، تراشیدن بیش از پاره کردن برگه  های بزرگ را مثال بزنید؟چند نمونه از کوچک -2

 حدّ مداد

 وَ ال تُسرفوا ، اِنَّه, ال » ی با توجّه به معنای آیه-3

 .را دوست ندارد ............................................ ،خدا«یُحِبُّ المُسرفینَ 
 

 اِسراف کاران
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،شجاعت و سازش نکردن با ها کند؟ نترسیدن از اَبَر قدرتاین آیه به کدام ویژگی اِمام خمینی )ره( اِشاره می  

 ستمگران و مبارزه با ظلم و ستم....

 کتاب( 96ی )صفحه برایم بگو

 ی الگو گرفتن ایشان از پیامبران و اِمامان است؟اندکه نشان دهندهاِمام خمینی)ره( چه کارهایی انجام داده

گرفتن از قیام اِمام حسین)ع( ،برعلیه شاه اِمام خمینی از طاغوت زمان خود نترسید و فقط به خدا تکیه نمود، با الهام 

 آموخت.قیام کرد،مانند امام باقر )ع( و امام جعفر صادق )ع(،علوم دینی و فقهی را به مردم می

 

 کتاب( 77ی )صفحه ببین و بگو  

 یی امام)ره( دربارهچه ارتباطی بین این تصویر و جمله

 اسرائیل وجود دارد؟ 

 با هم متّحد شوند و خود را ی مسلمانان جهاناگر همه 

 رود.علیه اسرائیل مجهّز کنند،اسرائیل از بین می

 

 

 

 کتاب( 97ی )صفحهگفت و گو کنید 

 اینجا بنویسیدو بگویید چگونه راای از امام خمینی )ره( در ابتدای کتاب درسی آمده است؛آن جمله 

  .اعتماد به نفس و استفاده از وقت ، خداهایمان ببا توّکل و  عمل کنیم؟ )ره(توانیم به این سفارش اِماممی

 

 

 

 

 

 وَ ال تَرَکنوا ِالَی الَّذینَ ظَلَموا

 113هود ،گاه بر ستمگران تکیه نکنید.                                       هیچ                                                 

 فرزندان عزیزم :

هایتان را خوب بخوانید.اِطاعت و خدمت به پدران و مادرانتان را غنیمت رّمی درساست با نشاط و خامید 

اِسالم و هایتان اِحترام زیادی بگذارید.سعی کنید برایِ ها را از خود راضی کنید و به معلّمبشمارید و آن

 اِمام خمینی )ره(                                                                    جمهوری اِسالمی و کشورتان مفید باشید.
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 به روایت تصویر: های امام خمینی )ره(ویژگیخاطراتی از 

 وقت شناسی و نظم امام خمینی )ره( 

 ساعت تفریح درس نخوانید و درساعتگفتند:در همیشه می )ره(امام

 هر کدام را در جای خود.هیچگاه ایندرس خواندن،تفریح نکنید،

  ام. دو ساعت را باهم عوض نکرده 

                   

 قرآن خواندن امام خمینی )ره(                                               

 ایشان هر روز چند مرتبه ،معموالً بعد از نماز صبح و قبل و بعد از نمازها                                                     

 کردند.و در هر فرصتی بین کارهای روزانه ،قرآن را تالوت می                                              

                                                 

 اهمیّت دادن ایشان به نماز اوّل وقت

 نزدیک به سیصد تا چهارصد خبرنگار اطرف منزل جمع شده بودند

 ی کاربودندناگهان اذان ظهر شد،امام)ره( بلند شدها آمادهتمام دوربین

  شدند حاضران متعّجب «  گذرد.وقت نماز ظهر می »و فرمودند:  

 «  شود.چ وجه نمیهیخیر به  » :امام فرمودند اب دهد،امّاال دیگر جول به چند سؤو خواهش کردند حداق 

 

 و اهمیّت  امام )ره( به ورزش عالقه

 ی ورزشی خاصّی را ترجیحامام)ره( ورزش را دوست داشت؛ ولی رشته

 داد؛ اواخر عمرشانهای ورزشی را انجام میداد؛ از کودکی تمریننمی

 کرد و مرتّب حرکاتی که روی مینیز، روزی یک ساعت و نیم پیاده 

 داد. کردند، انجام میپزشکان تجویز می
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 امام )ره( به قرآن خواندن  با عالقۀره(،ارتباط دارد؟)پیام قرآنی زیر با کدام ویژگی امام خمینی

    

         

 

 امام خمینی  )ره( را پذیرفتند؟ با توجّه به این سخن از مقام معظّم رهبری ، چرا مردم

 «هاست عـشـق به تـمام خوبی                عـشـق به امام خمینی        » 

 خواستند که از جنس خود مردم باشد و با الگو مردم ایران رهبری شجاع و آگاه می

 گرفتن از پیامبران و امامان مردم را هدایت و رهبری کند.کسی باشد که مانند شاهان

 ها را داشتند.ظالم و ستمگر نباشد و امام خمینی )ره( این ویژگی 

 االت متن درسسؤ

زیرا استقالل ایرانیان به ضرر  گرفت؟چرا شاه جلوی پیشرفت علمی کشور را می-1

های جهانی بود که شاه از ابرقدرت

 گرفت.ها دستور میآن

های مذهبی در زمان شاه چگونه اوضاع جامعه به لحاظ ارزش -2

 بود؟

ی اجرای احکام اسالمی و اجازه

شد ونماز نشریات دینی مفید داده نمی

 شد.جمعه هم برپا نمی

اخالقی،چه چیز ترویج هایبه جای معّرفی ارزش در زمان شاه  -3

  شد؟می

 حجابیفساد و بی

با ایمان،شجاع،آگاه،الگوبرداری از  های امام خمینی)ره( را بنویسید؟خصوصیات و ویژگی -4

 پیامبران و امامان 

 1342سال  بود؟آغاز مبارزات امام)ره( در چه سالی -5

 1357سال در سال  15بعد از  حکومت شاه بعد از چند سال و در چه سالی سرنگون شد؟ -6

 آگاهی ،شجاعت،ایمان و ساده زیستی  ،الگوگرفتن از پیامبران بود؟ )ره(های امام خمینیکدام ویژگی-7

 

 فَاقرَئوا مـا َتیَسَّرَ مِـن الُقرآن

 20مزمّل ،توانید قرآن بخوانید.                              به هر اندازه که می                                      
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