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پایه ی پنجم

1فصل
ریاضی

الــف( بزرگتریــن عدد9رقمــی را بنویســید کــه رقــم هایــش تکــراری نباشــد ، صــدگان میلیــون آن زوج باشــد و ســه 

برابــر دهــگان هــزارش باشــد . 

این عدد را به حروف هم بنویسید .

ب(کوچکتریــن عــدد 10رقمــی را بنویســید کــه رقــم هایــش تکــراری نباشــد ، دهــگان میلیــون و نیــز یــکان هــزار 

آن ، فــرد باشــد. 

پ( عددی را که در قسمت الف نوشته اید ، با تقریب ده هزار بنویسید. 

ت( عددی را که در قسمت ب نوشته اید ، با تقریب یک میلیون بنویسید . 

ث( عددی را که در قسمت پ به دست آوردید از عددی که در قسمت ت به دست آورده اید ، کم کنید . 

ج( عــدد حاصــل از قســمت 5 را در کادر بنفــش رنــگ بنویســید . ایــن عــدد بــه کــدام یــک از دو عــدد ســمت چپ 

و یــا راســتش ، نزدیکتــر اســت ؟ کادر آن عــدد را بــا مــداد ســبز ، رنــگ کنیــد .

چ( محل تقریبی عددی را که کادرش را سبز رنگ کرده اید ، روی محور نشان دهید .
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0 پانصد میلیونیک  میلیارد

به کمک کارت های  زیر، موارد خواسته شده ی زیر را انجام دهید . 1

پایه ی پنجم، ورودی به پایه ی ششم

گروه آموزشى گراد
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پایه ی پنجم

یــک شــرکت ســاختمانی، اقــدام بــه ســاخت چندیــن واحــد خانــه ) بصــورت پلکانــی ( در یــک زمیــن نمــوده اســت . 

مهنــدس ایــن شــرکت در ســال اول، ســاختمان را ماننــد شــکل شــماره 1  بــه پایــان رســاند و 3 واحــد خانــه را تکمیــل 

کــرد. ایــن مهنــدس در ســال دوم و ســوم نیــز ســاختمان را ماننــد شــکل 2  و شــکل شــماره 3 بــه پایــان  رســاند؛

4

) شکل  1 () شکل  2 () شکل 3 (

ب( جرم آهن بکار رفته در  این دو پنجره ، روی هم چند کیلو و چند گرم است ؟ 

مواد الزم   

1 ( روغن را با پودر قند مخلوط کنید و آرد را هم کم کم اضافه کنید و خوب هم بزنید .
2 ( ماست  ، زنجبیل ، زردچوبه و بکین پودر هم به مخلوط اضافه شود .

3 ( تخم مرغ ها در ظرفی جدا با همزن و با دور تند به خوبی هم زده شود و به مخلوط اضافه شود .
4 ( خمیر به دست آمده ، حسابی با دست ورز داده شود و یک ساعت به خمیر استراحت داده شود .

5 ( پس از یک ساعت، خمیر روی سینی پخش شود و با قالب ، فرم داده شود و با چنگال سوراخ سوراخ شود .
6 ( کف سینی فر ، یک کاغذ مومی گذاشته شود و کلوچه ها روی آن با فاصله مناسب گذاشته شود .

7 ( فر به مدت یک ربع با دمای 150 درجه گرم شود و بعد سینی فر،  درون فر قرار داد شود.
8 ( پس از حدود 15 الی 20 دقیقه  کلوچه ها  که طالیی شدند فر خاموش شود و حدود 30 دقیقه اجازه داده شود تا سرد شوند .

9 ( کلوچه های زنجبیلی سبزواری آماده ی نوش جان کردن است. 

زنگ مهارت                            
دستور پخت کلوچه  زنجبیلی سبزواری

آرد  روغن     پودر قند         ماست         تخم مرغ      بکین پودر        زرد چوبه           زنجبیل

1  ق غ300 گرم300 گرمیک کیلو 1  ق غ300 گرم 1  ق غ3 عدد

الف( حدس می زنید که این مهندس در سال پنجم ، در کل چند واحد خانه را خواهد ساخت  ؟

ب( شکل مهندسی ساختمان این شرکت را در سال ششم بکشید .

پ( سال دهم ، در طبقه همکف این ساختمان ، چند واحد خانه ساخته شده است ؟

گروه آموزشى گراد
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راد تانه  اب م 

اکنون به برخی مفاهیمی که در کتاب های کالس پنجم خود یاد گرفته اید دقّت کنید . 

آفریده هــای ســاکت خداونــد) فارســی (  -  خــوب گــوش دادن بــه حــرف دیگــران ) اجتماعــی (- گلــی از قــرآن   ) 

هدیــه هــای آســمانی ( -  در غــم هــا بایــد از خــدا کمــک بخواهیــم ) اجتماعــی (  ص

این مفاهیم به کدام یک از آیه های قرآنی )الف( تا )ت( مربوط است ؟ آن ها را در کادر مربوط به هر آیه بنویسید .   

14

زنگ مهارت                            

هر کدام از مفاهیم  سمت راست را از کوتاه ترین مسیر ، به مفاهیم مربوط در سمت چپ وصل نمایید . تابلوهای 
ورود ممنوع و عبور یکطرفه را هم رعایت کنید 

همدلی گوشی همراه

حریم شخصی کمک به زلزله زدگان 

مشورت راز موفقیت در گروه 

اجتماعی
در هر کدام از موقعیت های زیر چه می کنید ؟ 

الف( وارد خانه می شوم و می بینم خواهرم غمگین است . آن گاه من ....... ................................................................

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

ب( برای اینکه گروه درسی ما در بین گروه های کالس موفّق باشد من و اعضای گروه باید ...... ................................

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

پ( اگر نماینده ی شورای شهرم شوم ، تصمیم می گیرم که ...... ..................................................................................

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

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

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

15
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راد تانه  اب م 

زهرا جان تولدت مبارک زینب جان تولدت مبارک

یکــی بــود یکــی نبــود . غیــر از خــدا هیــچ کــی نبــود . خــدا بــود کــه همــه چــی رو آفریــد ؛ آب ، زمیــن ، آســمان 

و ... . بعــد هــم خــدا انســان هــا رو آفریــد . 2 تــا از ایــن انســان هــا ، زهــرا و زینــب هســتند کــه خواهــرای دو قلــو ان . 

راســتی ! امــروزم جشــن تولدشــونه . دوســتای ایــن خواهــرای دوقلــو هــم به جشــن امــروز دعوت شــدن . دوســتا باهم  

یــه تصمیــم جالــب گرفتــن . چــه تصمیمــی؟ مریــم و ســمانه کــه تصمیــم گرفتــن هــر کدومشــون یک کیــک وانیلی 

خوشــمزه و هــم شــکل و انــدازه ی هــم درســت کننــد و بــه جشــن ببــرن. فاطمــه هــم تصمیــم گرفتــه شــیرکاکائوی 

جشــن رو تهیـّـه کنــه. ســیما هــم میــوه ی جشــن رو بــر عهــده گرفــت . حاال چــرا ایــن دوســتا چنین تصمیمــی گرفتند 

؟ فقــط خودشــون مــی دونــن و خــدا . جشــن تولــد ســاعت 5 عصــر بــا حضــور کســانی کــه اسماشــون رو گفتیــم 

شــروع شــد . مریــم و ســمانه کــه .................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دو تّکــه کیــک هــم کــه در ســینی ، باقــی مونــده بــود ، زهــرا برداشــت و تــوی یخچــال گذاشــت . و ایــن گونــه شــد 

کــه جشــن تولــد بــه خوبــی و خوشــی ، پایــان یافــت .

حتمــا مــی پرســین وســط قّصــه چــی شــد ؟ خــب وســط قّصــه بــا  شــما و هنــر نویســندگی شماســت . دســت بــه کار 

بشــین و قّصــه رو کامــل کنیــن . فقــط یادتــون باشــه کــه قّصــه

 رو با همین زبان گفتاری بنویسین نه با زبان نوشتاری .  

فارسی

گروه آموزشى گراد
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راد تانه  اب م 
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یک زمین شناس ، هنگام بررسی الیه های رسوبی یک منطقه ،آثاری مطابق شکل زیر  را پیدا کرد . 

به نظر شما این عکس ممکن است مربوط به چه موجودی  باشد ؟ 

از کجا فهمیدید؟

چه اّطالعات دیگری از این عکس ، می توانید بفهمید؟

حدس می زنید  این جانور ، چند سال پیش زندگی ، می کرده است ؟

 رشــد  جمعیــت ایــران از ســال 1390 تــا 1395  را حســاب کنیــد ، خواهیــد فهمیــد کــه ایــن جانــور ، چنــد 
1

100
اگــر

ســال پیــش زندگــی مــی کــرده اســت .

شــاید تــا بــه حــال از خودتــان پرســیده باشــید کــه زمیــن شناســان از کجــا مــی فهمنــد کــه یــک فســیل یــا یــک شــیئ 

  https://bitn.ir/n6jwe   مربــوط بــه چنــد ســال پیــش اســت ؟بــرای یافتــن ایــن راز مهــم ،  بهتــر اســت بــه آدرس اینترنتــی

)مربــوط بــه دانشــنامه رشــد(  ســر بزنیــد . 

لطفا اگر این راز مهم را فهمیدید به سایر دوستانتان هم بگویید . 

علـــوم

گروه آموزشى گراد
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پایه ی پنجم

هنر من 

نقشه کشی قالی روی کاغذ شطرنجی ، از دیر باز ، هنر ایرانیان بوده و هست . شما هم به نمونه هایی از 
یک نقاشی ساده روی کاغذ شطرنجی نگاه کنید و یک نقاشی ساده همانند یک استاد نقشه کش قالی 
، بکشید . به یاد داشته باشید فقط باید از خط های  روی کاغذ استفاده کنید و هیچ خط دیگری غیر از 

همین خط های کاغذ ، نمی توانید بکشید .  

گروه آموزشى گراد
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راد تانه  اب م 

اجتماعی
جدول زیر  را کامل کنید . 

میزان جاده های آسفالته ی کشور  در سال 1397 حدود دویست هزار کیلومتر و میزان راه آهن ایران در همین سال 

حدود چهارده هزار کیلومتر بوده است . 

نسبت جاده های آسفالته کشور  به راه های آهن کشور  را  به ساده ترین صورت بنویسید . 

حکومت در بسیاری از کشورها به روش جمهوری، اداره می شود ؛ یعنی حکومت با رأی مردم، اداره می شود . 

فرق جمهوری اسالمی با سایر جمهوری ها چیست ؟

ــن  ــود. هجدهمی ــزار می ش ــال 1404 برگ ــران در س ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــات ریاس ــن  دوره انتخاب چهاردهمی

ــد ؟  ــد ش ــزار خواه ــالی  برگ ــه س ــران در چ ــوری ای ــت جمه ــات ریاس انتخاب

با چه روشی فهمیدید؟ روش خود را بنویسید . 

آیا می دانید اولین بار چه کسی اصطالح جمهوری اسالمی را به مردم دنیا معرفی کرد ؟

6

7

8

9

10

فواید معایبمسافرت با

گروه آموزشى گراد
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راد تانه  اب م 

چرا باید همه ی مردم ایران با زبان فارسی حرف بزنند و با همین زبان ، بخوانند و بنویسند ؟ 

در پیــک قبلــی ، کمــی بــا روش کار یــک اســتاد نقشــه کــش قالــی ، آشــنا شــدید . در ایــن 
پیــک مــی خواهیــم کمــی بیشــتر یــاد بگیریــم. یــک اســتاد نقشــه کــش قالــی بایــد برخــی 
موضوعــات ریاضــی بــه خوبــی بلــد باشــد ؛ مثــل نســبت و تناســب، تقــارن محــوری، تقــارن 
مرکــزی و ... مــی خواهیــم بــه کمــک نســبت هــا و همچنیــن تقــارن، شــکل ب  را از روی 

شــکل الــف کامــل کنیــم. 

برای این کار باید به این صورت عمل کنیم که : 
ــه  ــه هــای شــکل الــف بــه شــکل ب ، نســبت 1 ب -نســبت خان

4  اســت .
ــگ  را  ــی رن ــا  نارنج ــش  ی ــارن بنف ــای تق ــی از محوره -یک
انتخــاب کنیــد و ربــع دیگــر شــکل را بکشــید. ) همانطــور کــه 
مــی بینیــد شــکل ب  ، فقــط یــک ربــع از شــکل الــف اســت 
کــه بایــد بقیــه ی آن را بــه کمــک محــور تقــارن، کامــل کنیم. 

)
-پــس از انجــام کارهایــی کــه گفتــه شــد، حــاال شــما نصــف 
شــکل ب را کامــل کرده ایــد. دوبــاره بــا کمــک محــور تقــارن  

، نیمــه ی دیگــر شــکل را بکشــید تــا کامــل شــود .

در فرهنگ بومی منطقه ی شما مردم به چه زبانی صحبت می  کنند ؟ 

مهمترین نشانه ی فرهنگ بومی مردم منطقه ی شما چیست که تمام مردم ایران شمارا با همین نشانه بشناسند ؟ 

21

22

فارسی

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

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

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

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

هنر من 

)شکل الف(
)شکل ب(
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31

پایه ی پنجم

7

8

9

تصور کنید یک شب بارانی است ومشغول تماشای تلویزیون هستید که ناگهان برق قطع می شود و همه جای کوچه و 

خیابان در تاریکی فرو می رود . در ابتدا و برای چند لحظه ، چشمهای شما کور می شود و هیچ چیز را نمی بیند . چرا؟

در ایــن گونــه مواقــع ، توصیــه مــی شــود چنــد ثانیــه ، چشــم هــا بســته شــود و دوبــاره بــاز شــود تــا چشــم بتوانــد 

ــد . چــرا ؟ بعضــی چیزهــا را در تاریکــی ببین

 آیا می دانید مژه های شما یک حسگر قوی  است که با احساس خطر باعث می شود که پلک بسته شود ؟ 

آیا به راستی ، مژه ها پلک را پایین می کشند؟

چه اتفاقی می افتد که به محض احساس ورود چیزی به چشم توسط مژه ها ،  ناگهان پلک بسته می شود ؟

رضــا احســاس می کــرد چیــز تیــزی در یقــه اش ، گردنــش را اذیــت می کنــد . مــادر لباســش را گرفــت  و یقــه ی آن 

را بــه لــب هایــش کشــید . کمــی بعــد بــا ناخــن هایــش یــک مــوی بســیار ریــز از یقــه ی پیراهــن رضــا بیــرون کشــید . 

رضــا تعجــب کــرد ؛ چــرا مــادر از همــان ابتــدا بــا دســت مــو را پیــدا نکــرد ؟ چــرا بــه لــب هایــش کشــید ؟ 

) پ () ب () الف (

علـــوم

به تصویر های روبرو توّجه کنید . 10

الف( کدام چشم ، سالم است ؟ 

ب( مشکل چشم الف چیست ؟

پ( مشکل چشم ب چیست ؟

ت( تصویــر در شــبکیه ی چشــم ، وارونــه و کوچکتــر از انــدازه واقعــی خــود جســم  مــی افتــد ، پــس چــرا مــا تصاویــر 

را  مســتقیم و درســت مــی بینیــم؟ 
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             یافتن رمز این پیک 

دست خود را روی کاغذ بگذارید و دور انگشتان دست خود را خط بکشید . 

اکنــون ماننــد نقاشــی بــاال خط هــای کاغــذ را امتــداد دهیــد ولــی هنگامــی کــه بــه خطــوط دســت رســیدید آن هــا را انحنا 

دهیــد تا برجســتگی دســت مشــخص شــود. 

از ایــن تکنیــک می توانیــد بــه راحتــی بــرای برجســته کــردن نقاشــی هــای خــود ، اســتفاده  کنیــد. مخصوصــا زمانیکــه 

رنــگ مــی کنیــد ایــن تکنیــک، کمــک زیــادی مــی کنــد تــا شــما نقاشــی برجســته داشــته باشــید. یادتــان باشــد بــا یــک 

یــا دو نقاشــی شــما اســتاد  نخواهیــد شــد . زمانــی شــما از نقاشــی خــود لــذت خواهیــد بــرد کــه تــالش و تمریــن زیــادی 

کنید و البته از یک استاد نقاشی هم بیاموزید . 

رمز پیک این هفته ، کلمه ای است 7  حرفی که برای یافتن حروف این کلمه و یافتن رمز ، باید به نکات زیر دقت کنید : 
1 ( اندازه ی زاویه ی 1  در تمرین 1  چند درجه شد ؟ ) جواب این پرسش  ، کلمه ای پنج حرفی است  . (

حروف ششم  و سوم  رمز این پیک   ، حروف اول و آخر  این جواب شما است . 
2 ( طوالنی ترین مدار زمین چه نام دارد ؟ ) جواب این پرسش کلمه ای پنج  حرفی است .(

حروف اول و چهارم رمز  این پیک  ، حروف اول و آخر  این جواب شما است . 
3 ( از نظر امام حسن )ع( بهترین دوست ما کسی است که ....  مارا از یاد نبرد .  ) جواب این پرسش ، کلمه ای چهار حرفی است. (

حرف آخر رمز  این پیک ، حرف آخر  این جواب شما است . 
4 ( پیامبری که قدرت خدا را در زنده کردن دوباره ی مردگان ، با چشم خود دید که بود ؟ 

 ) جواب این پرسش ، کلمه ای چهار حرفی است . (
 حرف  پنجم رمز  این پیک ، حرف دوم  این جواب شما است . 

5 ( مهم ترین کار خواجه نظام الملک در ایران ، تاسیس مدارسی به نام ........ بود . )جواب این پرسش ، کلمه ای شش حرفی است.(
حرف  دوم  رمز  این پیک ، حرف اول  این جواب شما است . 

حاال اگر این حروف را  به درستی کنار هم بگذارید  رمز جدل به دست خواهد آمد .   

                          ) این کلید رمز را تا آخرین پیک به یاد داشته باشید .؛ هر پیک یک رمز ( 
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5فصل پایه ی پنجم، ورودی به پایه ی ششم

دور هر کدام از اعداد را یک دایره به اندازه ی               بکشید . 1

پاسخ هر کدام از موارد زیر را پیدا کنید و 

حروفش  را به ترتیب روی همان شماره بنویسید .

خانه های مربوط به هر پاسخ را 

به همان رنگ خواسته شده ، رنگ کنید 

االف (......... زینت آسمان هستند . ) ص 71  کتاب ( )  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7(             

ب( مال و فرزندان، زینت  .......   دنیا هستند . ) ص 72  کتاب ( ) 14-13-12-11-10-9-8 (

پ( دوست خداوند کیست ؟ ) ص 72 کتاب ( ) 19-18-17-16-15 ( 

ت( دل بی قرآن مانند دل ..... است . ) ص 75 کتاب ( ) 25-24-23-22-21-20 (

1
515

717
812 101418 913 111920

21
22
23
24
25

2
4

616

3

1418

یک تجربه

آقــای محمــد رضــا جعفــر پــور دانش آموز ی اســت کــه در  ســال 1399  در مســابقات 
قــرآن ، عتــرت و نمــاز مقــام اول کشــور را در رشــته ی حفــظ  قــرآن کســب نمــود 
. او از نظــر  درســی  و اخالقــی نیــز یکــی از بهتریــن دانــش آمــوزان مدرســه اســت .  

بیشــتر کســانی کــه حافــظ قــرآن هســتند از وضــع درســی و اخالقــی خوبی برخــوردار 
هســتند . یکــی از فوایــد  حفــظ  قــرآن ، تاثیــر بســیار مهــم آن بــر توانایی یادگیری انســان اســت . 

هــر چقــدر حفــظ قــرآن بیشــتر شــود توانایــی مغــز نیــز بیشــتر مــی شــود . مغــز تنهــا قســمت بــدن اســت کــه هرچقــدر 
بیشــتر آن را اســتفاده کنیــم ، فعــال تــر مــی شــود و در آینــده نیــز کمتــر دچــار ضعــف مــی شــود . 

ــای  ــه ه ــاب هدی ــرآن اســت . در کت ــه ی ق ــت و حفــظ روزان ــری ، قرائ ــز و یادگی ــت مغ ــای تقوی ــس یکــی از رازه پ
آســمانی نیــز خواندیــد کــه یکــی از ویژگــی هــای بــارز امام خمینــی ، عالقــه ی ایشــان به خوانــدن روزانــه ی قــرآن بود .

قرآن
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به نقشه ی یک منزل مسکونی  دّقت کنید .

مساحت باغچه را حساب کنید .

قطر بزرگ :  2/2

قطر کوچک :  1/8

مساحت پارکینگ را نیز به دست آورید . 

صاحــب ایــن زمیــن در نظــر دارد کــه  گنجایــش حــوض حیــاط ، فقــط حــدود  7000   لیتــر آب باشــد . در ایــن 

صــورت ، عمــق ایــن حــوض تقریبــا چقــدر اســت؟

ــان باشــد  ــزار توم ــام حــدود  35000 ه ــق پشــت ب ــر عای ــر مت ــدی شــود . اگــر ه ــق بن ــد عای ــه ، بای ــام خان پشــت ب

ــی شــود؟ ــان م ــد توم ــام چن ــق پشــت ب ــه ی عای هزین

شعاع نیم دایره : 5 متر 

8

9

10

11

12

اگــر بخواهنــد حیــاط ســیمانی منــزل را ، بــا موزاییــک هــای ســیمانی  مربــع شــکل بــه ابعــاد 50 ســانتیمتر ، فــرش 

کننــد تقریبــا چنــد عــدد موزاییــک الزم اســت ؟ 

می توانیم این مساله را به چند زیر مساله تبدیل کنیم تا  راحت تر به جواب نهایی برسیم : 

الف( مساحت حیاط سیمانی چند متر مربع است ؟

ب( مساحت هر موزاییک چند متر مربع است ؟ 

پ( هر متر مربع حیاط تقریبا با چند موزاییک فرش می شود ؟

ت( تمام حیاط با چند موزاییک فرش می شود ؟ 

حیاط چمنی  

حیاط سیمانی 
سقف خانه  

پارکینگ 

12/510/5

3/5

7

20
/5

5

6/
4

14

حوض 2

اطالعات مورد نیاز شما 
2÷ )حاصلضرب دو قطر (= مساحت لوزی 

2÷ ) ارتفاع X جمع قاعده ها( = ذوزنقه 
عرض X طول = مساحت مستطیل 

X 3 )شعاع X شعاع ( = مساحت دایره
ارتفاع X عرض X طول = حجم مکعب

1000 لیتر = یک متر معکب   

ریاضی

باغچه  
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5

6

با کمک والدین و جستجو در اینترنت، تحقیق کنید و بنویسید که هر کدام از گل های خانگی زیر، چه شرایط مناسبی 

را الزم دارند ؟ 

ــد. گیاهــان نیــز   ــه اکســیژن نیــاز دارن ــرای نفــس کشــیدن ب ــده ) حتــی موجــودات درون آب ( ب تمــام موجــودات زن

اکســیژن را  نفــس می کشــند و دی اکســید کربــن را پــس می دهنــد. امّــا بیشــتر مــردم  بــر ایــن باورنــد کــه درختــان، 

دی اکســید کربــن را می  گیرنــد و اکســیژن را پــس می دهنــد. ) و بــرای همیــن اســت کــه گیاهــان پــاک کننــده ی هــوا 

و تامیــن کننــده ی اکســیژن هــوا هســتند. ( نظــر کتــاب شــما درســت اســت؟ یــا نظــر مــردم؟ در ایــن بــاره تحقیــق کنیــد 

و نتیجــه را در 2 خــط اینجــا بنویســید. ) می توانیــد از کتــاب علــوم ششــم هــم کمــک بگیریــد. ( 

 عــوض کــردن خــاک گلــدان ، موضــوع مهمــی اســت و چنانچــه در ایــن کار مهــارت نداشــته باشــیم ، ممکــن اســت 

گل مــا خشــک شــود . در ایــن جــا چنــد نکتــه ی مهــم  بــرای  تعویــض خــاک گلــدان ذکــر شــده اســت : 

الــف( بــرای تغییــر خــاک گلــدان فصــل بهــار را انتخــاب کنیــد. در ایــن فصــل گیــاه قــادر بــه ترمیــم و بازســازی 

صدمــات و آســیب هــای وارده بــر پیکــر مــی باشــد. چــون شــیره نباتــی در گیــاه موجــود اســت.

ب( یــک روز قبــل از تعویــض گلــدان آن را آب دهیــد چــون تــا دو روز پــس از ایــن جــا بــه جایــی ، نبایــد گیــاه 

را آب بدهیــد .

پ( بعد از تعویض خاک گلدان, آب زیر گلدانی را مرتباً دور بریزید.

ت( بــرای جلوگیــری از مســدود شــدن ســوراخ انتهایــی گلــدان بــر اثــر حرکــت خــاک بــه دلیــل 

جریــان آب، بهتــر اســت کــف گلــدان را بــا ســنگ  ریــزه درشــت تــر یــا مقــداری پوشــال شــلتوک 

برنــج بپوشــانید تــا راه خــروج آب بــاز بمانــد.

نوع هوای مناسب  نوع خاک مناسب میزان  نور  الزم میزان آب الزم نوع گل   

گل شمعدانی 

گل قاشقی
گل یخ 

گل کاکتوس

یک مهارت
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گاهــی بــا جابجــا کــردن کلمه هــای یــک شــعر ، می تــوان یــک متــن ســاده  نوشــت ؛ بــه مثال هــای زیــر دقــت کنیــد 

و شــما نیــز نثــر ســاده بنویســید . 

از زمین خشک می روید گیاه               

چشمه جوشد آب می افتد به راه          

برگ نو آرد درخت نارون                    

سبز گردد شاخساران کهن                

گل بخندد بر سر گلبوته ها                

پر کند بوی خوش گل، باغ را             

این ضرب المثل را در سه خط توضیح دهید. )) هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی (( 17

فارسی

18

از زمین خشک گیاه می روید.

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

درخت نارون، برگ نو در می آورد.

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

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

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

شعر پروین اعتصامی )) سلیمان و مور (( را از ابتدا تا انتها با  حوصله و دقّت بخوانید . 

تصویرهــای ایــن شــعر را ماننــد یــک فیلــم  در ذهــن خــود تصــّور کنیــد. اکنــون قّصــه ی ســلیمان و مورچــه را در 

5  خــط  و بــه صــورت یــک حکایــت بنویســید. ســعی کنیــد بــا کمتریــن و زیباتریــن جمله هــا، تمــام مفهــوم ایــن 

قّصــه را بــرای خواننــده تعریــف کنیــد .  

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................
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راد تانه  اب م 

مراحل تشکیل فسیل یک نهنگ را توضیح دهید . 16

یــک راننــده ی موتــور ســیکلت کــه کاله ایمنــی نــدارد ، تصــادف می کنــد و ســر او از ناحیــه ی پشــت و بغــل، آســیب 15

ــه  ــا اینکــه هیــچ آســیبی ب می بینــد. پزشــکان اورا مــداوا می کننــد ولــی او بینایــی خــود را از دســت می دهــد . چــرا ب

چشــم او نرســیده اســت ولــی او نــا بینــا شــده ؟ ) بــرای پاســخ خــود از خانــواده کمــک بگیریــد. (......

اسکلت بدن ما چه فایده هایی برای ما دارد ؟ 

مراحل شنیدن صدا و تشخیص آن را توسط مغز ، بنویسید 

وسیله های زیر از چه نوع ماشین هایی ساخته شده است ؟ 
........................................... تبر :  

........................................... دستگیره ی در اتاق :  

قسمت های اهرم بکار رفته در هر وسیله را  روی تصویر مشخص نمایید . 

17

18

19
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راد تانه  اب م 

با توجه به اطالعات زیر، اندازه های هرکدام از زاویه های این مثلث را به دست آورید . 

الف ( مجموع زاویه های )ب( و )س(  روی هم 90 درجه است . 

ب( نسبت زاویه ی )س( به )ب( مانند 2 به 3 است .

      

این مثلث، چه نوع مثلثی است ؟ 

29

اطالعات زیر را از یک چهار ضلعی داریم : 

زاویه ی )ب( و زاویه ی )م ( باهم  برابرند . 

نسبت زاویه ی )س(  به زاویه ی )ل( مانند 4 به 2 است . 

مجموع زاویه های )س( و )ل( روی هم  180  درجه است . 

الف( این چهار ضلعی را بکشید . 

ب( نام این چهار ضلعی چیست ؟ 

یــک منبــع آب بــه شــکل مکعــب روی پشــت بــام اســت کــه طبــق الگــوی زیــر،  پـُـر از آب می شــود.  اگــر شــیر 

آب را ســاعت 45 : 20 بــاز کنیــم تــا ایــن منبــع پـُـر از آب شــود، چــه ســاعتی بایــد شــیر آب را ببندیــم ؟ 

30

31

5 دقیقه ی سوم  ......................

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

5  دقیقه ی اول 5 دقیقه ی دوم 

20  لیتر  40  لیتر  60  لیتر 

) برای حل این مساله از تکنیک زیر مساله، استفاده کنید . (

1/6 متر

س

م

ب

1/6 متر

1/5 متر

0/5 متر
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پایه ی پنجم

8فصل پایه ی پنجم، ورودی به پایه ی ششم

دانش آموزان عزیز : این فعالیت را حتما با کمک والدین ) اعضای خانواده (  انجام دهید .                                                                       

فارسی

1

 آهن   و   زر 

ــت و آالت  ــی افروخ ــر م ــوره ب ــح ، ک ــر صب ــش، ه ــردی .................  در دّکان خوی روزگاری م

ــان  ــاالت چن ــک، ح ــوره و پُت ــه ک ــن،  ب آه

ــن راه،  ــت. زی ــب می فروخ ــا ش ــی داد و ت م

قــوت حاللــش حاســل بــود و نبــود از ُشــکر 

ــادت  ــت زی ــه جه ــل، ب ...............  غاف

ــت.  نعم

 از قضــا همســایه ی چنــد منزلــی دّکان اورا، 

فرزنــدی فربــه بود کــه از فــرط بیــکاری، بر 

ســایه ی خنــک  و..................  بهــاری بید ، 

در گــذر آهنگــری، لــم مــی داد و تخــم کدو 

مــی جویــد و پوســتش را در پــای ...........  َرم مــی داد . 

روزی جــوان کاهــل  آهنگــر را گفــت :)) زیــن ُگداخــت و پرداخــت آهــن ســخت ، تــورا هــم چیــزی  

آیــد بــه دســت ؟ (( آهنگــر چــو لــب خنــد ملنــگ و چشــم تنــگ جــوان بدیــد ، زبــان بــه دنــدان 

َگزیــد و زیــن ســخن نکوهیــده، خاموشــی ُگزیــد . جــوان را قهقــه ای ............  برخواســت و در ُشــُرف 

ــردن  ــکوتت از گ ــت : )) س ــر را گف ــد ، آهنگ ــای ش ــه ج ــش ب ــون حال ــت . چ ــی، آب خواس ــه گ خف

ُکُلفــت اســت یــا از ســخن ُمفــت نداشــته ات در ســر آســتین دســت زُمخــت ؟ ((

ــت و آالت  ــی افروخ ــر م ــوره ب ــح ، ک ــر صب ــش، ه ــحان خوی ــر صب ــش، ه ــحان خوی صب
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