
 

  

  درس رياضي

  كسرمتعارفي :فصل اول

  كسر و عدد مخلوط
 را به  زماني كه يك شي. وجود آمده است براي اين كه بفهميم كسر چيست، بايد ابتدا بدانيم كه چگونه به

1توانيم كسر  كنيم، با انتخاب يك قسمت آن مي دو قسمت مساوي تقسيم مي
 به همين. را نشان دهيم 2

,ترتيب براي نشان دادن  ,1 1 1
5 4   .  قسمت مساوي تقسيم كنيم5 و 4، 3 بايد يك شي را به 3

1براي مثال براي اين كه 
 قسمت مساوي تقسيم 4 از شكل زير را نشان دهيم، ابتدا بايد آن شكل را به 4

1كنيم سپس كسر 
  . را روي آن نشان دهيم4

  
به عنوان مثال در    . شود  ء و واحد استفاده نمي      ي واحد هميشه براي يك شي        توجه داشته باشيد كه كلمه     :نكته
  .هاي زير، واحد يا كل با توجه به مخرج كسر متفاوت است شكل

                  

               =5 122 2  114  2
8  1

4  

تر هستند و با مشخّص كردن تعداد واحـدهاي آن            تر از مخرج از يك واحد بزرگ        كسرهاي با صورت بزرگ   
  .ها را به صورت عدد مخلوط نوشت توان آن مي

تـوان بـا آن        مخرج تعداد واحدهايي را كه مـي       تر است و با توجه به       رو صورت از مخرج بزرگ      در كسر روبه  

=  . بينيد نشان داد را در شكل مي + =7 4 3 314 4 4 4  



 

  

7در 
3يك واحد كامل و 4

  .نوشته شده است314از يك واحد وجود دارد كه به صورت 4

توانيد جـاي هـر عـدد را روي           ايد و مي    هاي قبل عددها را روي محور اعداد نشان داده          ي سال در كتاب رياض  
تـوانيم   پس جاي هر كـسر را نيـز مـي    . با توجه به اين كه كسر هم يك عدد است         . محور به راحتي پيدا كنيد    

  .روي محور اعداد نشان دهيم
  .به جاي هر كسر روي محور توجه كنيد

  
  ن كسرها مقايسه و ساده كرد

3(ي دو كسر با مخرج مساوي  مقايسه
2 با 5

2(هاي نابرابر  ي دو كسر با مخرج تر از مقايسه ساده) 5
5 با 3

7 (

صورت يك  يعني هر كسر را به. تري تبديل كرد سادهتوان مسئله را به شرايط  در شرايط دشوارتر مي. است

5=بنابراين . كسر مساوي خودش بنويسيم كه هر دو كسر داراي مخرج يكسان باشند 15
7 21   

=2 14
3 14> و در اين حالت 21 15

21 21  

در شكل . م كسر مساوي با يك كسر را به راحتي بنويسيمي كسرها الزم است بتواني  براي مقايسه:نكته

3رو كسر  روبه
 8 برابر يعني 2ها  تعداد كل قسمت. چين تا بزنيم اگر كاغذ را از روي نقطه. بينيد  را مي4

  .شود  قسمت مي6هاي رنگي نيز دو برابر يعني  شود و تعداد قسمت مي
  

6كسر جديد 
3 با 8

3=: در اين صورت داريم.  برابر است4 6
4 8   

2,مثل . پذير است ها بر مخرج ديگر بخش در بعضي از كسرها يكي از مخرج 5
3 6  

تـر را در يـك عـدد           مخرج كوچـك   در اين صورت براي مقايسه و پيدا كردن مخرج مساوي كافي است كه            

=  .تر مساوي شود ضرب كنيم تا مخرج بزرگ    <2 4 5
3 6 6  

  .شود تر مي هاي مساوي مقايسه آسان حاال با مخرج



 

  

ها  پذير نيستند بايد كسرهايي معادل با آن ها بر هم بخش  دارند و مخرج در كسرهايي كه مخرج نامساوي

1,: مثال. هم برابر باشندها با  بنويسيم كه مخرج آن 2
4 6  

البتـه بـا    . پـذير باشـد      بخش 6 و هم بر     4براي اين كار بايد عددي در مخرج كسرها داشته باشيم كه هم بر              
×ها    ضرب كردن مخرج   =4 6  4ترين عددي نيست كه هم بـر       اما اين كوچك  . شود   اين عدد حاصل مي    24

  .پذير باشد  بخش6ر و هم ب
بـراي پيـدا    . تـوان بـه جـواب رسـيد         تر مي   تر راحت   با مخرج كوچك  . پذير است    بخش 6 و   4 نيز بر    12عدد  

...  و   4،  3،  2تـر دارد را در        ترين مخرج مشترك دو كسر، مخرج كـسري كـه مخـرج بـزرگ                 كردن كوچك 
اگـر بـر آن     . كنيم  تر تقسيم مي    كنيم و هر بار عدد حاصل ضرب را به مخرج كسر با مخرج كوچك               ضرب مي 

1,  .ترين مخرج مشترك است    پذير بود همان عدد كوچك بخش 2
4 6  

×ترين مخرج مشترك  كوچك =6 2 12  
  12  4  .پذير است عدد حاصل به مخرج كسر دوم بخش

  3  12 -  
00  

  
گـاهي  . رسيم  هاي معمولي پاسخ دهيم به آساني به پاسخ نمي          گاهي بعضي از سؤاالت را اگر بخواهيم از روش        

  .تواند به ما در حل سؤاالت كمك كند كشيدن يك شكل مناسب مي

1 سپهر :مثال
1روز بعد .  يك كتاب را خواند2

1مانده را خواند و روز بعد نيز   صفحات باقي3
 صفحات 4

  چه كسري از كتاب را هنوز نخوانده است؟. مانده از كتاب را خواند باقي
تـوانيم بـه    تر مـي  هاي معمول كمي دشوار است اما با رسم يك شكل راحت      پاسخ دادن به اين سؤال از روش      

  .آن پاسخ دهيم

1. كنيم كلّ كتاب را به عنوان يك واحد رسم مي
 روز اول را مشخّص 2

1روز دوم نيز . كنيم مي
مانده را خوانده كه آن را نيز مشخّص   از باقي3

1و روز سوم نيز . كنيم مي
مانده را خوانده كه آن را نيز   از صفحات باقي4



 

  

3بينيم كه  مي. كنيم مشخّص مي
  .مانده است  كتاب باقي12

  جمع و تفريق كسرها
توانيم نمايش  ها را نيز روي محور مي جمع و تفريق آن. همان طور كه كسرها را روي محور اعداد نشان داديم        

  .دهيم
  

                   + =1 11 2 42 2  

  
  

− =3 1 12 1 14 2 4  

  
    .ها را با شكل نشان دهيم توانيم آن  سازي جمع و تفريق كسرها مي  براي درك بهتر مفهوم 

+ =1 2 31 2 34 4 4  

− = − = − =1 1 2 3 8 3 53 1 2 1 13 2 6 6 6 6 6  

  
  



 

  

1−ماند حاال   مي  واحد باقي2 ، 3 – 1 = 2. كنيم ابتدا واحدها را كم مي 1
3 1−( اگر تفريق 2 1

3 ا با ر) 2

2−. (مخرج مساوي بنويسيم 3
6 توان تفريق را  تر است و نمي بينيم كه عدد اول از عدد دوم كوچك مي) 6

كنيم كه با توجه به مخرج  كنيم و به كسر اول اضافه مي انجام دهيم در اين حالت يكي از واحدها را باز مي

1 تا 6 (.كنيم  قسمت تقسيم مي6جديد واحد را به 
6. شود مي) 6

2 و به 6
8شود  كنيم، مي  اضافه مي6

 و در 6

−(اين حالت داريم  =8 3 5
6 6 6(  

هاي صحيح را جمع و تفريق        عدد مخلوط ابتدا قسمت   هاي باال ديديد در تفريق و جمع          طور كه در نمونه     همان
  .كنيم هاي كسري را جمع و تفريق مي كنيم سپس قسمت مي

  ضرب و تقسيم كسر
  . توانيم حاصل ضرب كسرها را حساب كنيم با استفاده از مفهوم مساحت مي

  
يك ضلع ) (1×1 = 1(با مساحت آن برابراست . ي طول هرضلع را يك واحد درنظر بگيريم در شكل باال اگراندازه

  ).خودش× 
حاال اگر قسمتي از مساحت شكل را در نظر بگيريم مثالً يك مستطيل آن را حـساب كنـيم بايـد طـول را در                

    .دست بيايد عرض ضرب كنيم تا مساحت شكل موردنظر به    
 

× =1 1
3 4 

 
  

توانيم ببينيم كه يك قسمت از   روي شكل ميي شكل از هاي واحد و مقدار رنگ شده با توجه به كل قسمت

× قسمت شكل رنگ شده است و در اين صورت 12 =1 1 1
3 4 12  

با انجام چند مثال مانند باال به اين رابطه خواهيم رسيد كه در ضرب كسرها براي رسيدن به حاصـل ضـرب                      
  .كنيم كنيم و مخرج را در مخرج ضرب مي صورت را در صورت ضرب مي



 

  

براي نشان دادن ضرب عدد مخلوط با استفاده از مفهوم مساحت ماننـد شـكل زيـر يـك چهارضـلعي رسـم                   
  .كنيم كه عددهاي مخلوط طول و عرض آن چهارضلعي هستند مي

× =1 12 12 3  

  
ي مساحت آن طول را   واحد است و براي محاسبه113 واحد و عرض آن 122يعني چهارضلعي كه طول آن 

در . توانيم مساحت هر قسمت را جدا حساب كنيم  مي بندي شكل با توجه به قسمت. كنيم در عرض ضرب مي

+  . مستطيل داريم4 مربع و 2اين شكل  + ++ + + + + = + = =1 1 1 1 3 2 2 1 8 21 1 2 2 32 3 3 6 6 6 6  

  .رسيم مان نتيجه مياگر همين عددها را به صورت كسر بنويسيم و ضرب كنيم به ه

× = × = =1 1 5 4 20 22 1 32 3 2 3 6 6  

  تقسيم عدد بر كسر
  .توانيم جدا كنيم  تا مي9 تايي در 3خواهيم ببينيم چند تا  ، مي3 تقسيم بر 9گوييم  وقتي مي

  

  
  

1 تقسيم بر 4گوييم  با توجه به مثال باال پس وقتي مي
1چند تا  4خواهيم ببينيم در   مي2

براي .  وجود دارد2

  .درك بهتر به محور زير دقّت كنيد

÷ =14 82  

  



 

  

1 هشت تا 4بينيد در  همان طور كه مي
  . وجود دارد2

÷ =24 63  

  
  تقسيم كسر بر عدد

1فرض كنيد «: داين مسئله را در نظر بگيري
 نفر 3خواهيد آن را بين   يك مربعي را در اختيار داريد و مي2

  رسد؟ به هر نفر چه مقدار كيك مي. تقسيم كنيد

1در واقع 
÷.  قسمت بايد تقسيم كنيم3 از يك كيك را به 2 =1 32  

1 خوب اگر اين
  : قسمت تقسيم كنيم داريم3 را به 2

1شود؟  هر قسمت چه مقدار از كل كيك را شامل مي
6  

÷: پس =1 132 6  

2÷رو در رابطه با تقسيم  به شكل روبه ÷ دقّت كنيد 43 =2 243 12  

  
شود و مخرج حاصل تقـسيم        بينيد ارتباطي بين مخرج كسر عددي كه كسر به آن تقسيم مي             طور كه مي    همان

  .وجود دارد

÷ =2 243 12  

  تقسيم كسر بر كسر

6÷به تقسيم  2
7 2خواهيم ببينيم چند تا   و شكل آن دقّت كنيد در واقع مي7

6 در 7
   وجود دارد؟7

6بينيد  طور كه در شكل مي همان
6 از شكل رنگ شده و در اين 7

2 تا 3، 7
  . وجود دارد7



 

  

  
÷ =6 2 37 7  

م كسرهايي كه مخرج مساوي دارند كافي است صورت كسر اول را بـه صـورت كـسر دوم                    براي تقسي  :نكته
  .تقسيم كنيم

÷ =

÷ =

6 3 28 8
5 3 5
6 6 3

  

3÷در تقسيم  1
4 3خواهيم بدانيم در   مي3

1 چند تا 4
 قسمت تقسيم 3ا به به همين منظور شكل ر.  است3

3طور  كنيم و همين مي
9بندي جديد مقدار   قسمت تقسيم شده و با توجه به تقسيم3 شكل نيز به 4

 شكل 12

1رنگي است و 
4بندي جديد   شكل نيز با تقسيم3

9خواهيم ببينيم در  حاال مي. كل است ش12
4 چند تا 12

12 

  وجود دارد؟

  
9بينيد در  همان طور كه مي

4 دو تا 12
1 و 12

4 از 4
  .درست شده است 12

÷پس در كسرهاي با مخرج نامساوي  =9 4 1212 12 ها را مساوي كنيم و صورت كسر اول  توانيم مخرج  مي4

  .دست آوريم را به كسر دوم تقسيم كنيم و حاصل را به

÷ = =9 4 9 1212 12 4 4  



 

  

 توجه به آن چه تاكنون ياد گـرفتيم بايـد     براي پاسخ دادن با   . رو مخرج كسرها مساوي نيست      در تقسيم روبه  
  .ها را مساوي كنيم مخرج

× ×÷ = ÷
× ×

3 2 3 5 4 2
4 5 4 5 4 5  

بينيد وقتي كه براي رسيدن به مخرج مشترك صورت و مخرج هر كسر را در مخـرج كـسر                   طور كه مي    همان
  .هاي هر دو كسر برابر است ايم مخرج ديگر ضرب كرده

× ×÷
× ×

3 5 4 2
4 5 4 5  

  .هاي مساوي ياد گرفتيم كه صورت كسر اول را تقسيم بر صورت كسر دوم كنيم  مخرجدر
× × ×÷ = = × =
× × ×

3 5 4 2 3 5 3 5 15
4 5 4 5 4 2 4 2 8  

بينيد كه كسر اول همان كسر اولي و كسر دوم نيز كسر دوم است كه                 حاال اگر به اين دو كسر دقّت كنيد مي        
  .جاي صورت و مخرج آن عوض شده است

توانيم كسر اول را در معكوس كسر دوم ضرب كنيم تا  ا مخرج نامساوي مي در تقسيم كسرهاي ب:نكته
 .حاصل به دست آيد



 

  

  

  درس علوم 
  زنگ علوم :درس اول

  
  :بريم كه شامل مراحل زير استكار ميهاي خود، يك روش علمي بهدست آوردن پاسخ پرسشبراي به

 )فرضيه(راه با پاسخ احتمالي آن ك سؤال كامالً واضح كه قابل آزمايش باشد، همي: طرح مسئله -1

 طرّاحي آزمايش براي حلّ مسئله -2

  نتايجيو مقايسه) بسيار مهم( آزمايش، ثبت اطّالعات يتكرار چند باره -3

 )سازينظريه(گيري نتيجه -4

  .علم هميشه و هر روز با ماست. علم بخشي از زندگي است
  
  

  سرگذشت دفتر من :دومدرس 

درجدول زير . كردندهاي زير استفاده ميهاي خود از يكي از روشنوشتهها براي ثبت در گذشته انسان
   .ها آورده شده استها، به همراه بعضي معايب و مزاياي آن نوشتهثبتروش 

 

 روش نوشتن
  اي كه روي ماده

 هابدي هاخوبي  شد آن نوشته مي

قابل دسترس، شكل پذير و   چوب نوشتن روي چوب
 .ماندگار است

است و به طبيعت آسيب تمام شدني 
 .نوشتن روي آن سخت است/ زندمي

نوشتن روي چرم و 
 پوست حيوانات

زيباست و نوشتن روي آن آسان   پوست
 .است

 روي آن، پاك يگران است ونوشته
 )تغيير شيميايي. (شودمي

پذيري، بسيار ماندگار پس از شكل  ديوار نوشتن روي ديوار غار
 .است

 .نوشتن روي آن سخت است

پذيري، بسيار ماندگار پس از شكل  سنگ نوشتن روي سنگ
 .است

 .نوشتن روي آن سخت است



 

  

هاي جديد  زمين و كمبود وسايل نوشتن، مردم به فكر توليد وسايل جديد و روشيبا افزايش جمعيت كره
  . نوشتن افتادنديبرا

وسايل . كنندها استفاده ميشوند و مردم بدون نياز به تغيير، از آن كه در طبيعت يافت ميي مواد:مواد طبيعي
سنگ، خاك، پنبه و پشم هم مواد طبيعي نفت، گاز، زغال. ها در گذشته، همه مواد طبيعي بودند ثبت نوشته

  .هستند
در طبيعت ها را از مواد موجود شوند، بلكه آنطور طبيعي يافت نميمواد و وسايلي كه به: مواد مصنوعي

  .كنيم، مواد مصنوعي هستندها استفاده مي كه امروزه از آني موادي تقريباً همه. سازندمي
پشم (، كاله پشمي )پنبه(مثالً جوراب نخي .  استطبيعي ي مصنوعي، يك مادهيهر ماده) اوليه( خام يماده

مواد ) سنگ و نفتچوب،زغال( رنگي ، مداد)ماسه(اي  شيشه، درِ)نفت(، ظروف يك بار مصرف )حيوانات
  . طبيعي استيها، يك مادهآنيي اوليه مصنوعي هستند كه ماده

هر چند كاغذ را از .  خام الزم براي ساخت كاغذ، چوب استيماده.  مصنوعي استيكاغذ يك ماده :كاغذ
براي نمونه كاربرد كاغذ .  زيادي داردامروزه كاغذ در زندگي ما، نقش بسيار. سازند ميهم ... نيشكر، پنبه و 

  :  هاي زير، مشخّص شده است ك از شغليدر هر 
 هاي قرار دادن عكس كاغذ عكس، آلبوم عكس، پاكت: عكّاسي -

 الگو در آوردن: خياطي -

 ... هاي پول وهاي واريز و پرداخت، رسيدهاي عابربانك، رول دور بستهپول كاغذي، فيش: داريبانك -

 ... هاي راهنما وي لوازم خانگي، دفترچههاي نگه دارندهكارتن: نگيتوليد لوازم خا -

 ... ها و مرغ هاي كاغذ براي قرار دادن زير مرغ و كنار تخم مرغ، خردههاي تخمشانه: داريمرغ -

 ... كتاب و ، دفتر، كاغذيمداد: كسب دانش -

هـا اولـين     پاپيروس ساختند، اما چينـي     ها، نوعي كاغذ به نام     اولين بار مصريان باستان و سپس چيني       :نكته -
يكـي از   ( سال پيش هم مسلمانان در شهر سمرقند         1300حدود  . قومي بودند كه از چوب، كاغذ تهيه كردند       

 .موفّق شدند كاغذ بسازند) شهرهاي ايران قديم
  

  
غذ مناسب ي كا محكم آن، براي تهيهي هاي يك درخت، فقط ساقه و تنه  ازتمام قسمت:از درخت تاكاغذ

  .هستند



 

  

  :مراحل ساخت كاغذ
 )تغيير فيزيكي(هاي اضافه  و برگها قطع كردن درختان و بريدن شاخه -1

 ها به كارخانهحمل چوب -2

 )تغييرفيزيكي( و خرد كردن چوب كندن پوست درختان -3

 )تغيير فيزيكي) (چيپس چوب(ها خرد كردن الوار و نرم كردن خرده چوب -4

 )شيميايي(از بين بردن رنگ آن و تبديل چيپس چوب به خمير كاغذ  -5

  )فيزيكي(هاي نازك كاغذ  خشك كردن خمير كاغذ و تبديل آن به ورقه -6
  برند؟چگونه رنگ زرد چوب را از بين مي

پتاسيم و يك قاشق سركه به پر منگنات ي بلور  دانه5. ريزيمسي آب ميسي100ك ليوان پالستيكي، يدر 
محلولي كه هر مولكول آن، دو اتم هيدروژن و دو ( آب اكسيژنه سي سي8 تا 6سپس . كنيمآب اضافه مي

  .   شده استصورتيكنيم كه رنگ آب، پس از مدتي مشاهده مي. كنيمرا اضافه مي) .اتم اكسيژن دارد
كنيم صبر مي. اندازيمچند تكّه كاغذ رنگي داخل آن مي. ريزيمسي آب مي سي50در يك ليوان پالستيكي، 

بينيم مي. كنيم دقيقه صبر ميچند. كنيمليتر آب اكسيژنه به ليوان اضافه مي ميلي10سپس . ودتا كاغذ نرم ش
  .اندكه كاغذها رنگ خود را از دست داده

آب اكسيژنه . گذاردي مواد اثر نمياما بر همه.  دارد و سفيد كنندگيبريآب اكسيژنه خاصيت رنگ :نتيجه
  . پيدا نكندب باشيد با پوست شما، تماس را در جاي تاريك نگه داريد و مواظ

  .بري و سفيدكنندگي دارندو كلر هم مواد شيميايي ديگري هستند كه خاصيت رنگمايع سفيد كننده  :نكته
هاي كثيف، از اين مواد شويي، كف حمام، كاسه توالت، دستشويي و لباسها براي سفيد كردن ظرفدر خانه

  .كنند استفاده مي
به . كنندهاي متفاوت، مواد شيميايي را به خمير كاغذ اضافه مي  براي ساخت كاغذهايي با ويژگي:انواع كاغذ

  :جدول زير توجه كنيد

 علّت استفاده ي كاغذكار رفته در تهيهي بهماده

 ي كاغذي اصلي تهيهماده سلولز
 توليد كاغذهاي رنگي رنگ
 افزايش استحكام كاغذ نشاسته
 كاغذ سفيد ليدتوبراي  كلر

 ي كاغذهاي ضد آب گالسهتهيه پالستيك
 غير شفّاف ايجاد سطح صاف در كاغذ و توليد كاغذ  گچ

  



 

  

  . اصله درخت قطع شود15طور تقريبي بايد  برگي، به500 جلد كتاب يا دفتر 1000ي  براي تهيه:نكته
اكسيد ديگياهان كربن. كنند آزاد مياكسيدديگيرند و كربنجانوران اكسيژن مي: ي توليد اكسيژنچرخه

 در تصوير زير، نشان داده صورت چرخهي بين توليد اين دو گاز، بهرابطه. كنندگيرند و اكسيژن آزاد ميمي
  :شده است

  

  
  

، زندگي مدتزند و در طوالني  ميي توليد اكسيژن، آسيب جديقطع بيش ازحد درختان جنگل، به چرخه
  . گيرد، در خطر نابودي قرار ميي اكسيژن مصرف كننده جانداران يهمه

  :مصرف انرژي در توليد كاغذ
  :شوددر هر يك از مراحل زير، آب، برق يا سوخت مصرف مي

  )و سوخت(برق : بريدن درختان جنگل -

 ...)نفت، گاز، بنزين، گازوييل و (سوخت : ي درختان به كارخانهحمل تنه -

 برق: اي چوبهي درختان به خردهتبديل تنه -

 برق و آب: هاي چوب به خمير كاغذتبديل خرده -

 )و سوخت (برق: خشك كردن كاغذ -

 )و سوخت (برق: بندي كاغذبسته -

 سوخت: ارسال كاغذ از كارخانه به مراكز مختلف -

بازيافت كاغذ، طي مراحل زير . هاي مناسب حفظ منابع طبيعي، بازيافت است يكي از راه:بازيافت كاغذ
  :شودانجام مي

 هابندي آنهاي ديگر و بستهجدا كردن كاغذ از زباله -1

 هاي مخصوصهاي كاغذ در سطلقرار دادن زباله -2

 هاي بازيافتها به كارخانهحمل زباله -3

 خرد كردن كاغذهاي باطله -4



 

  

 خيس كردن و مخلوط كردن آن با خمير كاغذ -5

 خشك كردن و توليد كاغذ جديد -6

توانيم بازيافت اند را نمي كه با پالستيك و مواد نفتي مخلوط شدهالبته بعضي كاغذها مثل كاغذهاي گالسه
هاي بهداشتي را هم  چنين كاغذهاي آلوده به مواد غذايي يا دستمال كاغذي آغشته به زباله  هم.كنيم
  .توانيم بازيافت كنيم نمي
هاي  گسترش برنامهمثل. ي بهينه از كاغذ وجود داردهاي ديگري هم براي استفادهراهجز بازيافت،  به

  ...جويي در مصرف كاغذ و  اي، صرفه الكترونيكي و رايانه
  

  درس مطالعات اجتماعي
  دوستان ما: 1فصل 

   دوستي:درس اول
  

ما براي محبت كردن و . تواند تنها زندگي كندانسان موجودي اجتماعي است و نمي: دوستي يك نياز است
  . نياز به دوست داريممحبت ديدن و برقراري ارتباط با ديگران

  : فوايد دوستي
  .بخش استنشيني با دوستان خوب لذّتصحبت كردن و هم -1
 .مان در ميان بگذاريمهايمان را با دوستانها و غمما نياز داريم شادي -2

 .كننددوستان، ما را در مشكالت زندگي كمك مي -3

 .شوده ميهايش اضافگيرد و به آگاهيانسان از دوستانش چيزهاي جديد ياد مي -4

گذارد و ماهم بر چرا انتخاب دوست يك موضوع مهم است؟ چون رفتار و اخالق دوستان در ما تأثير مي
  .گذاريم ميدوستان خود تأثيراتي

  :گيريمي دوست خوب نتيجه ميدرباره) ع(با توجه به سخنان امام علي : هاي دوست خوبويژگي
  .دارداي بد و نامناسب باز ميدوست خوب خيرخواه شماست و شما را از كاره -1
 .دوست خوب با شما صادق و يكرنگ است -2

 .اخالق و با ادب استدوست خوب، خوش -3



 

  

 :فرمايندمي) ص(پيامبر اكرم 

  .اندازندكنند و بين دوستان جدايي ميچيني ميبدترين افراد كساني هستند كه ميان مردن سخن
  

    آداب دوستي:درس دوم

  
حفظ دوستي يعني ما با دوستانمان چه رفتارهايي داشته باشيم تا دوستي ادامه پيدا : رفتار درست با دوستان

  :براي حفظ دوستي بايد» !پيدا كردن دوست آسان است اما نگهداري آن مشكل«گويند  مي. كند
  .ش دفاع كنيمببه دوستمان وفادار باشيم و هميشه از كارهاي خو -1
 .دوستانمان را به دردسر و زحمت نيندازيم -2

 .خطاي دوستمان را در تنهايي به او بگوييم. جويي نكنيمعيب -3

 .اگر دوستمان اشتباهي كرد، او را ببخشيم -4

 .بيش از حد شوخي نكنيم -5

 .هم كمك كنيماحساس همدردي در مشكالت داشته باشيم و به -6

هاي ستيپس از دو. زندوابستگي بيش از حد به دوستان، آرامش روحي افراد را برهم مي: حد و مرز دوستي
  . افراطي پرهيز كنيم

. بگوييم» نه«خواهد كه نادرست است بايد قاطعانه و محكم وقتي كسي از ما چيزي يا كاري را مي: نه گفتن
  .مان را هم بگوييمبگوييم و اگر الزم شد دليل» نه«گفتن خجالت نكشيم، با احترام » نه«از 
  گيريتصميم: 2صل ف

  گيري چيست؟تصميم :درس سوم
  

هايي پيش گيريم، ساده هستند ولي گاهي موقعيتهايي كه ميبعضي از تصميم. گيري يعني انتخابميمتص
  .ها مشكل استهاي مختلف و متعددي وجود دارد و انتخاب يكي از آنآيد كه در آن راهمي

. اشدگيري كار مهمي است؟ چون هر تصميم، نتايج و آثاري دارد كه ممكن است خوب يا بد بچرا تصميم
ما ) اخالق و رفتار، سالمتي، وضع تحصيل و آينده(بعضي از تصميمات هم تأثير زيادي روي زندگي 

  .گذاردمي
  



 

  

  

  قرآندرس 
  : مثل. شود شود ولي خوانده نمي حروف ناخوانا در قرآن نوشته مي

    سعي-اولي ←» ي« زير الف كوچك »ي«

   اَذًي- مولًي←) ـً ي( بعد از تنوين فتحه »ي«

   اَقيموا–فَاقْرَئوا  ←) ـوا( بعد از واو آخر »الف«

   فُؤاد–يؤمِنُ  ←) ؤ(ي همزه   پايه»و«

  ئُ يبدِ–كُلُّ امرِئً  ←) ئ(ي همزه   پايه»ي«

  »ا، و، ي«تر خواندن صداهاي بلند  ي مد يعني كشيده قاعده
  هاي وقف عالمت

  . وقف جايز، بهتر است وقف شود اما اگر وصل شد هم اشكالي ندارد:ج
  .ولي اگر وقف شد هم اشكالي ندارد) وصل شود( وقف مجوز، بهتر است وقف نشود :ز
  . وقف مطلق، بايد وقف شود بهتر است وقف شود:ط
  .كند، پس بايد وقف شود ف الزم، اگر وقف نشود معني جمله تغيير مي وق:م

  حروف مقطعه
شود كه در زمان قرائت بايد به صورت حرف الفبايي خوانده شود، مثل  ي قرآن با حروفي شروع مي  سوره29
  .گويند ها مي اين حروف را رموز قرآن و سوره.  صاد←ص 
   ياسين← يس         طاها← طه

   حا ميم عين سين قاف←حم عسق     كا ف ها يا عين صاد← كهيعص
  



 

  

  هاي آسمان  هديهدرس 
  
  

  تنها او :درس اول
  

انگيزي وجود دارد؛ از رويش گندم   هماهنگي شگفتبين تمام چيزهايي كه در جهان اطراف ما هست، نظم و
دهد كه فقط يك خدا جهان را اداره  ها نشان مي ي اين پديده همه. ي خورشيد و زمين گرفته تا فاصله

  .كند مي
  )22/ انبيا. (ريخت خدايان ديگري بود، آسمان و زمين به هم مي» اهللا«اگر در آسمان و زمين، غير از 

  .آمدند اگر پروردگارت شريكي داشت پيامبران او نيز نزد تو مي): ع( حسن امامه خطاب ب) ع( علي امام
  

   پرستيم  تنها تو را مي:درس دوم
  

) ص(هاي فراواني كه براي شكست پيامبر اسالم  ، پس از راهمكّهمشركان : ي كافرون شأن نزول سوره
ها خداي محمد  پرستد و سال بعد آنها را ب خدايان آن) ص(آزمودند، پيشنهاد دادند كه يك سال محمد 

  .ي كافرون نازل شد به خدا پناه برد و در پي اين ماجرا سوره) ص(پيامبر اكرم . را بپرستند) ص(
زيرا وي براي دعوت مردم به . خدا در قرآن، حضرت ابراهيم را پدر مؤمنان و خداپرستان ناميده است

  .خداپرستي، تالش بسياري كرد

  درس فارسي 

  

  دگاريآفر معرفتِ :ولدرس ا

  

  يسعدي  نوشته بوستان    يبلعمي ابوعلي  نوشتهي بلعم خيتار :كتاب معرّفي -
 محتوا، نظر از جمله انواع. برساند شنونده به ندهيگو از راي كامل اميپ كه است كلمه چند يا يك جمله -

  يعاطف ،يامر ،يپرسش ،يخبر: از عبارتند



 

  

  . كند يم رييتغ جملهي اجزاي جا معموالً شعر، شدن نيآهنگ و بايز هدف به ،يفارس شعر در
  :شعر كي يسيبازنو وي بررس

غ    ف  ھاری وزید از  ر باد  ید،   از دون ر غباز   ر ی     از
  :ميكن يمي سيبازنو را شعر تيب -1
  .ديرس گردون به باز زار،مرغ هر يناله    ديوز مرغزار طرف ازي بهار باد
  . ميدهيم قرار را آني امروزي ها معادلي ميقد يا ديجد كلماتي جا -2
 ديرس آسمان به دوباره آواز خوشي  پرنده هري  عاشقانه آواز و ديوز) زار سبزه (چمنزار سمت ازي بهار باد

  )انداخت نيطن آسمان در(
 را عتيطب شدن نو و بهار آمدن تيب نيا ست؟يچ شعر از هدف كه ميابي يم در شعري بررس و دقّتي كم با -3

  . دهد يم خبر
  . است جمله دو شعر: ميكن يم مشخص را شعري اجزا -4
  )ديوز: فعل/ گزاره (ديوز مرغزار طرف از) نهاد(ي بهار باد
  )ديرس: فعل/ گزاره (ديرس گردون بازبه) نهاد (زارمرغ هر يناله

 در بند و كمند: مثل. كنند يم آهنگ خوش را شعر و نديآ يم مصرع هر انيپا در كه موزون كلمات: هيقاف -
  :ريز تيب

ت      ند   آورد جادو رِ  ند َّم باد، از اند
 شده ساختهي وصف بيترك كند، فيتوص را اولي  كلمه دوم،ي  كلمه ب،يترك در هرگاه: يوصف بيترك -

  . است
   دشوار راه سبز، برگ: مثل. مييگو يم صفت دومي  كلمه به و موصوف اول،ي  كلمه به
 در و گذاشته » ، « كلمه دو نيب كه است نياي اضاف بيترك ازي وصف بيترك صيتشخي برا ساده راه كي
  . استي وصف ب،يترك آن آمد، وجود بهي معناداري  جمله اگر. ميكن اضافه را »است «فعل انيپا

 از و) رم ينم -نيبش (هشكست وي گفتاري ها كلمه كاربرد از: ميكن توجه نكاتاين  به ديبا نوشتن هنگام
  . ميسيبنو خوانا و ساده. ميكني خوددار ها كلمه تكرار



 

  

  

  شناختي ها پنجره :دوم درس
  

  يسمرقندي ريظهي عل محمدبني  نوشته سندبادنامه :كتاب معرّفي
 ما كه آنچه. استي اله نشيآفري تماشا و شناختي برا پنجره پنج اخالق عمل، علم، مان،يا تفكّر، :دهيچك -
 خالق و خلقت خلق، خود،ي  درباره تفكّر كند يم تيهدا نشيآفري هاييبايز بهتر شناخت و كشف به ار

  . مينهراس دنيپرس از و ميبپرس ديبا. است
: مانند. مييگو يم دهاخانو هم هستند،) يحرف سه (خانواده و شهير يك از كهيي ها كلمه به :خانواده هم -

   ... و كتابت كاتب، مكتوب، كتب، كتاب،
 بهتر را جملهي معن تا رنديگ يم قرار گريد كلمات كنار در كه در به، از، مانندي حروف :اضافه حروف -

  . ميبفهم
  . ميكن استفاده كلمههر ) يمعن هم (مترادف از ميتوان يم ها، كلمه نشدن تكراري برا
  


