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پایهیسوم

2

3

4

ارکان نماز را به نام آن متصل کنید .) 2 کلمه اضافی است (

با توجه به تصاویر زیر مشخص کنید ، کدام یک از آن ها، تشکر و قدردانی از نعمت های خدا و کدام ناشکری و ناسپاسی است ؟

در آسمان زندگی پیامبر اسام )ص( ستارگانی را می بینید . نام این ستاره ها را بنویسید .

نام    نام پدر       لقب      نام دایه      نام مادر

  قنوت
  قیام

  سجده 
  رکو 

  برخاستن
فار   است

ُفراهلل َربی َو اَتوُب اَِلیه   اِست
َ اهلل لَِمن َحِمَده   َسِم
َربنا آِتنا ِفی الدنیا َحَسَنه  
یِم َو بَحمِده   ُسبحاَن َربَی الَع

1 فصلپایهیسوم،ورودیبهپایهیچهارم

قرآنوهدیههایآسمانی
به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید . 1

ندایی برای اعام وقت نماز است .

کوتاه ترین سوره ی قرآن   نام دارد و شامل   آیه است.
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پایهیسوم

 با توجه به کلمات داده شده عبارات را کامل کنید .3

پروتئین ها - غذاهای چرب - چیپس - میوه وسبزیجات 

خوردن   برای سامتی بدن مناسب نیست   

  به رشد بدن کمک می کند .

گروه   برای سامتی و درست کار کردن بدن الزم است .

خوردن بیش از حد  برای بدن ما ضرر دارد .

1

2

4

مواد غذایی زیر را در گروه مناسب خود قرار دهید . 

مواد نگهدارنده چه موادی هستند ؟ دو خوراکی نام ببرید که مواد نگهدارنده دارند ؟

از راه دوری با شتاب  دارم میام با پی و تاب   

همیشه خیس پیرهنم  صاف و تمیزه بدنم   

زیر کلمه ی درست خط بکشید تا جمله کامل شود . 

وهشگر ) سوال _ جمع آوری اطاعات ( می باشد . اولین مرحله ی کار پ

جمع آوری اطاعات درباره ی محیط با استفاده از حواس پن گانه ) مشاهده _ جمع آوری اطاعات ( نام دارد .

آب در طبیعت به 3 حالت دیده ) می شود _  نمی شود ( 

ی  _  ویتامین ( می دهند . انواع روغن ها جزو گروه چربی ها هستند که به بدن ما ) انر

برای تهیه ی پرسشنامه باید سواالت متناسب با ) موضوع _ عاقه ی فرد ( مورد نظر مطر شود .

گروه های مواد غذایی          گروه پروتئین ها         گروه نان و غالت      گروه میوه و سبزیجات      گروه چربی ها 

ماده ی غذایی

چیستان 

برن
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راد تانه اب 

اگــر در یــک مســئله تمــام حالت هــای ممکــن را خواســته باشــد بــا توجــه بــه داده هــای آن مســئله یــک جــدول 

ــا الگویــی منظــم می نویســیم .  ــا نمــودار رســم می کنیــم و حالت هــا را ب ی

عــدد هــزار : بــرای معرفــی عــدد هــزار می توانیــم 10 بســته ی 10 تایــی را بــا یــک بســته ی 100 تایــی عــو کنیــم یــا 

10 تــا بســته ی 100 تایــی  را بــا یــک بســته ی 1000 تایــی عــو کنیــم . 1000 کوچک تریــن عــدد 4 رقمــی اســت . 

ارزش مکانــی : در جــدول ارزش مکانــی اولیــن رقــم از ســمت چــ بیشــترین ارزش مکانــی و اولیــن رقــم از 

ــی را دارد . ــن ارزش مکان ــت کم تری ــمت راس س

ــش  ــه رقم های ــددی ک ــماریم . ع ــدد را می ش ــای 2 ع ــداد ، اول رقم ه ــه ی اع ــرای مقایس ــداد : ب ــه ی اع مقایس

ــن  ــم . اگــر اولی ــا می روی ــود ســرا مقایســه ی رقم ه ــر ب ــا براب ــداد رقم ه ــر اســت . اگــر تع ــود بزر ت بیشــتر ب

ــا  ــم ت ــه می دهی ــن کار را ادام ــم . ای ــم بعــدی می روی ــود ســرا مقایســه ی رق ــر ب ــا براب ــم ســمت چــ آن ه رق

ــکان برســیم . ــم ی ــه رق مثال 2357    2345وقتی کــه ب

ــم .  ــدازه می گیری ــر ان ــا مت ــل خــط کــش ی ــا وســیله ای مث ــا را ب ــا فاصله ه ــول : طــول وســایل ی اندازه گیــری 

ــتند . ــر ... هس ــر ، کیلومت ــانتی متر ، مت ــر ، س ــول میلی مت ــری ط ــد اندازه گی واح

ــد نادیــده بگیریــم  عددهــای تقریبــی : گاهــی می توانیــم در یــک عــدد ، ارقامــی را کــه ارزش کمتــری دارن

ــه ایــن اعــداد »اعــداد تقریبــی « می گوینــد . جمــع و تفریــق اعــداد تقریبــی  و به جــای آن هــا صفــر بگذاریــم ب

راحت تــر و ســریع تر انجــام می شــود 

ریاضی
درسنامه : 

یکان    دهگان     صدگان    هزارگان

1

2

3

همه ی اعدادی را بنویسید که مجموع آن ها 15 باشد . 

مدرسه

در یــک مدرســه 6 صــف 9 نفــری تشــکیل می شــود و در صــف آخــر 15 نفــر می ایســتند . در ایــن دبســتان چنــد 

ــود دارد ؟  ــوز وج دانش آم

الگوهای عددی زیر را ادامه داده و رابطه ی الگوها را هم بنویسید . 

رابطه ی الگو :               ،  ،  ،1450،1550،1650

رابطه ی الگو :       ،  ،  ،1110،1120
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پایهیسوم

درسنامه : 
راه های آلوده شدن آب های زیرزمینی:

فاضاب خانه ها  فاضاب کارخانه ها  کودهای شیمیایی کشاورزی  

چگونگی تشکیل آب های زیرزمینی: 

ــود . از  ــع می ش ــاالی آن جم ــد و ب ــور کن ــد از آن عب ــد نمی توان ــاک رس می رس ــا خ ــنگ ی ــه س ــی آب ب وقت

ــات( جمــع شــدن ایــن آب هــا ، آب هــای زیرزمینــی تشــکیل می شــوند .)چــاه، چشــمه، قن

هر چه ذره های تشکیل دهنده ی خاک ریزتر باشد ، نفوذپذیری آن کمتر است . مثل خاک رس 

هر چه ذره های تشکیل دهنده ی خاک درشت تر باشد ، نفوذپذیری آن بیشتر است . مثل ماسه 

1

2

3

خاک رس  ماسه ی نرم خاک باغچه      

در تصاویر زیر کدام یک از خاک ها نفوذپذیری بیشتری دارد و آب زودتر از آن خارج می شود ؟

مراحل تشکیل رود را در یک نقاشی زیبا نشان دهید . 

با توجه به تصویر زیر چه عواملی باعث آلودگی آب های زیرزمینی می شوند ؟ آن ها را بنویسید .

علـــوم

-1-2
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راد تانه اب 

فارسی

ه های معنا دار دیگری ساخت. مثا  با اضافه کردن یک جز به ابتدای بعضی از کلمه ها می توان وا

دل  انگیز    دل انگیز                  خوش   آواز     خوش آواز

دل  خوش   دل خوش                خوش  بخت    خوش بخت

ه ه ) صدای  ِ   ( است از حرف میانجی )  ( استفاده می کنیم. برای جمع بستن کلمه هایی که پایان آن ها با ـ 

فرشته     ان   فرشتگان 

اگر آخر کلمه ) ا ( باشد برای جمع بستن آن )ی( میانجی به کار می بریم : دانا     ان   دانایان

بــه کلمــه ای کــه در پایــان جملــه می آیــد و معنــی آن را کامــل می کنــد فعــل گفتــه می شــود. اگــر جملــه ای فعــل 

نداشــته باشــد ناقــص و ناتمــام اســت، چــون معنــی آن کامــل نشــده اســت.

درسنامه : 

گان زیر را با ) ان ( ترکیب کرده و کلمه ی جدید را بنویسید. وا

      ........................................ ........................................         َده  ان   سازنده  ان  

 ........................................ ........................................      شنونده  ان   درنده  ان  

1

5

6

در کلمه های زیر دور تنوین ها را خط بکشید.

چند نماز را نام ببرید که در مصای شهرستان برگزار می شود.  

)3          )2    )1

ً َبع            َرقیب َعتید           َلیالً َوَنهارا

@
gra

d_
prs

s



33

پایهیسوم

قرآنوهدیههایآسمانی

1

2

3

4

5

6

چگونه می توانیم به پدر و مادرمان نیکی کنیم؟   

دو نمونه از معجزات حضرت موسی )ع( را نام ببرید.

در عبارات زیر اتصاالت را با فلش مشخص کنید.

با مراجعه به قرآن کریم بنویسید که در آیه ی 23 سوره واقعه، زنان بهشتی به چه چیزی تشبیه شده اند؟

کتاب صحیفه  سجادیه از چه کسی است؟ ............. موضوع این کتاب چیست؟

جَعلنی مُقیَم الصلو (   از خدا می خواهیم که ما را از ................ قرار دهد.  نیکوکاران - نمازگزاران( در آیه ی ) َرب  

بِاالَخِرِه ُنبنی   َو ا َعِملُوا الصالِحات   اَِقِم الصالة  

123

5 فصل پایهیسوم،ورودیبهپایهیچهارم
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راد تانه اب 

نازنیــن پول هایــی را کــه پــدرش بــرای خریــد هدیــه ی روز مــادر بــه او داد بــه ایــن صــورت مرتــب کــرد تــا آن هــا را 

بشــمارد. پول هــای نازنیــن چقــدر اســت؟ ........................ 

1

2

3

5

4

ندا 753  تومان از پول خود را برای خرید مانتو و 234 تومان را صرف خرید کیف کرد. او چقدر پول داشته است؟ 

عددهای زیر را با حذف رقم یکان و دهگان با هم مقایسه کنید و با توجه به عامت در جای مناسب بگذارید.

حاصل جمع و تفریق ها را به روش فرایندی به دست آورید.                   

حاصل جمع و تفریق ها را به روش تکنیکی به دست آورید.                   

به حروف بنویسید.

ارزش مکانی کدام رقم بیشتر است؟ ....................... این رقم در چه مرتبه ای قرار دارد.

4099 4528 4128 4908
 ....... >   .....   >   .....  >   .....

4528
2371

5437
2561

9472
6342

-

8975
3424

-

100
ریال 50

ریال
2000
ریال 1000

ریال 500
@ریال
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راد تانه اب 

اجتماعی
پاسخ درست را با وصل کردن پیدا کنید.

پاک خانه ها را چه کسی نصب می کند ؟ 

وقتی در کاس هستیم چه مقرراتی را باید رعایت کنیم؟

در مدرسه چه چیزهای یاد می گیریم و چه کارهایی انجام می دهیم ) 3 مورد(

1

2

3

4

  خدمتگزار

  مدرسه

  مدیر

  آزمایشگاه

  نمازخانه

  معلم

خانه ی دوم دانش آموزان است. 

او مسئول اصلی مدرسه است. 

افت کالس ها و سالن های مدرسه را برعهده دارد.  ن

مراسم مذهبی مدرسه در این مکان برگزار می شود. 

وهش را در این اتاق مدرسه انجام می دهیم.  فعالیت های آزمایش، تحقی و پ

یفه ی تدریس و تعلیم و تربیت دانش آموزان را در مدرسه به عهده دارد.  و

..................................................................................................................................  )1
..................................................................................................................................  )2

..................................................................................................................................  )3
مدرسه
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راد تانه اب 

برای حل مسأله، عبارت ریاضی را به صورت نمادین بنویسید و با حدس زدن پاسخ را پیدا کنید.

عددی را با خودش جمع کردیم جواب 30 شد . آن عدد را پیدا کنید.      

مثالً :    30     15    15            20     10    10         30         
برای هر اتفاق، 3 حالت ممکن است:

 به طور قطع اتفاق می افتد - احتمال دارد اتفاق بیفتد - امکان ندارد اتفاق بیفتد.

برای نشان دادن مقدار داده ها از 3 نوع نمودار استفاده می کنیم: 

معموالً             حاشیه         پهناور                 ضرر                   درخشش            معلوم 

ب                کناره                      می چرخد         پشت سر چرخش         فایده          موا

ب رو به رو         وسی             علم           بیشتر وقت ها            درخشیدن          موا

در جــدول زیــر کلمــات هــم معنــی را بــا رنــگ زرد، کلمــات مخالــف را بــا رنــگ قرمــز و کلمــه هــای هــم خانــواده 

را بــا رنــگ آبــی مشــخص کنیــد.

5

6

ریاضی
درسنامه : 

مشخص کنید که در جمله های زیر چه تشبیهی به کار رفته است.

، شب ها از آسمان به ما چشمک می زنند. نقطه های نورانی کوچک و بزر

منظور از نقطه های نورانی ................. هستند.

مثل گنبد خم شده           قامت رنگین کمان             رنگین کمان مثل ................. خم شده است.

مِلک ایران یکی گلستانست          ما گل سر این گلستانیم            ایران مثل ................. و ما مثل.................هستیم.

نمودار تصویری             نمودار ستونی                  نمودار دایره ای
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راد تانه اب 

اجتماعی

1

ضرب المثلی در رابطه با اهمیت نمک بنویسید.4

هر چه بگندد .........................................................................................................................................................

1- با توجه به جهت طلوع خورشید و ایستادن دانش آموز جهت ها را بنویسید.

پاسخ صحی را با وصل کردن مشخص کنید.)یک کلمه اضافه است(

هر یک از تابلوهای زیر چه پیامی دارد؟

2

3

  رایانه

  کدپستی

رب   م

  مشرق

  پست

ا کرد.     ابه  ری ...................  چیزهایی مثل نامه، کتاب و کاالهای تجاری سبک را می توان از 

هتی که هر روز خورشید غروب می کند................... می گویند.    به 

امروزه مردم به وسیله ی ................... در زمانی بسیار کوتاه برای یکدیگر نامه می فرستند.   

هر خانه، غیر از نشانی یک ................... هم دارد که باید روی پاکت نامه نوشته شود.   

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